


 





 
 (2جلد ) راهبردها و هادگاهید کرونا؛آزمون 

 

 :از ییهاادداشتیمقاالت و  با
 فرهیختگان حوزه و دانشگاه جمعی از 

 

 :اهتمام به

 ونیهما یدهادمحمّ
 الساّلمهیعلامام صادق استاد دانشگاه 

 
 اسدیبن رضا

 السّالمهیعلامام صادق استادیار دانشگاه 
 
 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2جلد ) راهبردها و هادگاهید کرونا؛ مونآز عنوان:
 فرهیختگان حوزه و دانشگاه از یجمع: از ییهاادداشتی و مقاالت با

 اسدیبن رضاو دکتر  ونیهما یمحمّدهاددکتر  :به اهتمام
 ییتوانا احمد دکتر: یراستار ادبیو

 السّالمعلیه صادق امام دانشگاه :ناشر
 یمحمّد روشنطراح جلد: 

 دانیچاپ سپ :یصحاف و چاپ
 9911 :اول چاپ

 الیر 000/860 :متیق 
 نسخه 9000 :شمارگان 

 176-800-298-698-6 :شابک
 السالم ت، انتشارات دانشگاه امام صادق علیهیریـد چمـران، پل مدیتهـران: بزرگراه شه

 44507952تلفکس: 9565155649 کد پستی: 95655-951 یصندوق پست
 www.ketabesadiq.ir  E-mail: pub@isu.ac.irینتاینتر 

 

 - ۲۴۳۱،یاددهمحم ،ونیامه 
:  از ییهاادداشتی و مقاالت با(/ ۱) راهبردها و هادگاهید کرونا؛ آزمون :پدیدآور نام و عنوان

  و ونیهما یمحمّدهاد: اهتمام ه؛ بفرهیختگان حوزه و دانشگاه از یجمع
  .اسدیبن رضا

 .۲۴11 ،(ع) صادق امام دانشگاه: تهران :نشر مشخصات
 .ج۱ :یظاهر مشخصات

 ۳-8۲۱-۱۲۳-600-178 :شابک
 8-8۲۳-۱۲۳-600-178 :شابک

 هاخطابه و هامقاله -- رانیا -- هاروسیکروناوموضوع: 
 هاخطابه و هامقاله -- یاجتماع یهاجنبه -- رانیا -- هاروسیکروناوموضوع: 
 هاخطابه و هامقاله -- یاقتصاد یهاجنبه -- رانیا -- هاروسیکروناوموضوع: 

 هاخطابه و هامقاله -- یریشگیپ -- رانیا -- هاروسیوناوکرموضوع: 
  -۲۴38، رضا ،اسدیبن :افزوده شناسه

  راستاریو ،-۲۴3۳ ،احمد ،ییتوانا :افزوده شناسه
 دانشگاه امام صادق )ع( :افزوده شناسه

 QR ۴11بندی کنگره: رده
 ۱36/731 بندی دیویی:رده
 6۲۴3۱۱6 :یمل یکتابشناس شماره

 این اثر تحت پوشش قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنّفان ایران قرار دارد. تمام حقوق محفوظ است،

 





 

 

 تقدیم به

 
 

 مدافعان سالمت
 





 یفهرست اجمال 

 1 ...................................................................................................... یفهرست اجمال

 95 .................................................................................................. یلیفهرست تفص

 25 ................................................................................................. فهرست نمودارها

 25 ................................................................................................. هافهرست جدول

 20 ......................................................................................................... سخن ناشر

 21 ............................................................................................................ گفتارشیپ

 09 ............................................................................ ام کرونایو پ یستیبخش اوّل: چ

 05....................................................................................... روس کرونایده ویاز پد یت رهبری: فراروا9

 49........................................................................................................ انسان مدرن یام کرونا برای. پ2

 45...................................................................................... م؟یتشکّر باشروس کرونا مید از وی. چرا با5

 19........................................................................................... میم، سوختن آموختی. شکر که ما سوخت5

 975 .............................................................................................. نه!ی. بحران در بدن و بحران در مد5

 999 ........................................................................ یرانیا -ینده جامعه اسالمی. کرونا، مسئله شرّ و آ6

 991 ....... روس کرونایر مختلف از ویر و تفاسیاز تعاب یلیتحل -یفیتوص یت: درنگی. کرونـا در هفت روا0

 921 .......................................................................... ینگرندهیبخش دوم: تمدّن و آ

 959 .......................................................................................... نده بعد از کروناین آیادی. مفروضات بن4

 950 ................................................................... یا آغاز افول تمدّنی یتمدّن یریی؛ عامل تغ91د ی. کوو1

 950 ....................................................... رانیا یاسالم یجمهور یتمدّن یهاافتیده کرونا و رهی. پد97

 961 .......................................................................................................... یجهان ینظمی. کرونا و ب99

 905 .......................................... آن در پساکرونا پژوهانهندهیآ یهاو چالش یکوانتوم یمجاز ی. فضا92

 941 ........................................................ یو اجتماع یفلسف یهاشهیبخش سوم: اند

 919 ............................................................................................................ نی. مصائب انسان واپس95



۲0  (۱)و راهبردها  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 911 ........................................... ت ترسیریو ضرورت حفظ و مد یماعروس اجتی. برساخت کرونا و95

 275 ............................................................................................ روزمره یزندگ یسازی. کرونا و طب95ّ

 299 ........................................................................................................................ . کشکول کرونا!96

 229 ......................................................................... 14ستان دوارانه از زمیو عبور ام یرانی. جامعه ا90

 259 ...............................................................ینیو د یاست فرهنگیبخش چهارم: س

 یکردیرسانه با رو ییت محتوایریو استفاده از آن در مد یعیطب یاهدهیپد« یمفهوم یتعال. »94

 255 ............................................................................................................................... یقرآن -یلیتحل

 259 .................................................................................................... روس کرونایشدن وی. فرهنگ91

 250 ................................................. رانیا یاسالم یز جمهوریمتماکرد یروس کرونا و روی. چالش و27

 265 .......................................................... یاماکن مذهب یلیاست تعطیبر س یشناختنشانه یلی. تحل29

 209 ................................................................................. یاسالم یت جمهوریّعقالن یونا و تجلّ. کر22

 205 ................................... ین در حکومت اسالمین بر اصول دیافتن فروع دی. کرونا و معضل تقدّم 25

 201 ................................................................................................ هابستن حرم یو برای. سه سنار25

 240 .................................................................................................................. و کرونا ی. گردشگر25

 210 ...............................................................................................................و کرونا یع دستی. صنا26

 575 .............................................................................................. «کنش نجات» ی. دعوت به طرّاح20

 591 .................................................................................... کرونا هستند؟!ون نفر مبتال به یلی. چند م24

 525 ....................................................................... یت و حکمرانیریبخش پنجم: مد

 525 ...................................... ران موفّق بوده است؟یا ایدر محک کنترل کرونا : آ یت کشورداریّفی. ک21

 -یفرهنگ یامدهاینده و پی، احتماالت آ91د یوع کوویو ضرورت گفتگو درباره ش ییت کرونایّ . وضع57

 550 ........................................................................................................................................ یاجتماع

 559 ........................................................................................ کرونا!است در عصر پسای. زنده باد س59

 555 ...................................................................................................................... . کرونا و فتح مکّه52

 550 ........................... (یاقتصاد یهایماری، عالج بیملّ یا نعمت؟ )خودباوریروس کرونا؛ نقمت ی. و55

 555 ....................................... «بحران نظام سالمت»به « بحران سالمت»کرد از یر رویی. ضرورت تغ55

 565 ............................................................................ وکارها در بحران کرونات کسبیّل وضعی. تحل55

 500 ............................................................... وکار در خط مقدّم عبور از بحران کرونا. رهبران کسب56

 540 .............. در جهان پس از کرونا یالمللنیب یهاینیآفردر عصر کرونا: فرصت یعموم یپلماسی. د50

 515 ............................................ ستاد مبارزه با کرونا یغاتیاز نواقص و مشکالت برنامه تبل یلی. تحل54

 579 ................................... یاجتماع یابیکرد بازاریبر رو یکرونا مبتن یماریکنترل ب ینو برا ی. طرح51



  ۲۲ فهرست اجمالی 

 یه راهکارهایروس کرونا: مشکالت و ارایر ویها و مدارس تحت تأث. بهبود آموزش در دانشگاه57

 571 ............................................................................................................................. یمناسب آموزش

 590 ....................... در آموزش و پرورش یادار یساالروانین دیو قفس آهن یکرونا، آموزش مجاز. 59

 555 .................................................... یو سبک زندگ یبخش ششم: ارتباطات انسان

 550 ......... روس منحوس کرونایوع ویام شین، در ایت مؤمنیق والیژه ارتباط با امام از طری. فرصت و52

 559 ......................................................................... ظهور یسوبه ی. تالشِ جهادگران سالمت، گام55

 555 ..................................................................................................... . کرونا و بازگشت به خانواده55

 551 ............................................................. محورخانه ینظم اجتماع یای. تداوم کرونا و ضرورت اح55





 یل یفهرست تفص

 1 ...................................................................................................... یفهرست اجمال

 95 .................................................................................................. یلیفهرست تفص

 25 .................................................................................. ها و نمودارهافهرست شکل

 25 ................................................................................................. هافهرست جدول

 20 ......................................................................................................... سخن ناشر

 21 ............................................................................................................ گفتارشیپ

 09 ............................................................................ ام کرونایو پ یستیبخش اوّل: چ

 05....................................................................................... روس کرونایده ویاز پد یت رهبری: فراروا9

 7۴ ........................................................................................................................................... مقدمه

 73 ............................................................................................................رانیاز کرونا در ا تی. روا۲

 73 ................................................................................. «و بدبخت یرانِ بحرانیا»ت ی. روا۲-۲

 76 ............................................................................... «خوفخانه مکیران تاریا»ت ی. روا۲-۱

 77 ................................................................................................. «ران توانمندیا»ت ی. روا۲-۴

 78 ......................................................................................................... «سربلند رانیا» تی. فراروا۱

 49........................................................................................................ انسان مدرن یام کرونا برایپ .2

 45...................................................................................... م؟یروس کرونا متشکّر باشید از وی. چرا با5

 83 ......................................................................................................... (یآگاه. صحنه اوّل )مرگ۲

 83 ......................................................................................................................... پرده اوّل۲-۲

 86 ....................................................................................................................... . پرده دوم۲-۱

 87 ...................................................................................................................... . پرده سوم۲-۴

 81 .......................................................................................... خاص( ی. صحنه دوم )آزمون گروه۱

 19........................................................................................... میم، سوختن آموختی. شکر که ما سوخت5



۲۳  (۱)و راهبردها  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 1۲ ........................................................................................................................................... مقدمه

 1۱ ................................................................................................................ ینعم االه یها. گونه۲

 1۳ ...................................................................................................... صبر و شکر رهی. نعمت در دا۱

 16 .............................................................................................................. مصائب ییرها ای. صبر ۴

 17 .................................................................................. و غم یجمع شاد د،یّ. اجتماع مطلق و مق۳

 18 ......................................................................................................................... یو تقو تی. عاف3

 11 ................................................................................................................ . صبر فاقد، شکر واجد6

 11 .................................................................................................. صبر و شکر نیب یقی. کرونا تعل7

 ۲0۱ .......................................................................................................................... . منابع و مآخذ8

 975 .............................................................................................. نه!ید. بحران در بدن و بحران در م5

 999 ........................................................................ یرانیا -ینده جامعه اسالمی. کرونا، مسئله شرّ و آ6

 ۲۲۲ ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۲۲۱ ................................................................................................... از مسئله شرّ  ی. کرونا مصداق۲

 ۲۲۴ ............................................................................................. مختلف به مسئله شرّ یها. پاسخ۱

 ۲۲3 ......................................... . به سالمت رساندن بار امانت در مواجهه با شرور در جهان اسالم۴

 ۲۲6 ..................................................................... و غلبه بر شرِّ کرونا یاجتماع -یاسیس اتی. االه۳

 ۲۲8 ........................................................................................................................................ منابع3

 991 ....... روس کرونایر مختلف از ویر و تفاسیاز تعاب یلیتحل -یفیتوص یت: درنگیکرونـا در هفت روا .0

 ۲۲1 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۲۱۱ .............................................................................. (یکپزش شهی)ر یعیاوّل: عامل طب تی. روا۲

 ۲۱۱ ............................................................................... (یانسان شهی)ر یوانیدوم: عامل ح تی. روا۱

 ۲۱۴ ........................................................................ (یارسانه شهی)ر یسوم: عامل اقتصاد تی. روا۴

 ۲۱۳ ................................................................... (یتیریمد شهی)ر یچهارم: عامل ناکارآمد تی. روا۳

 ۲۱۳ .............................................................. شناسانه(ستیز شهی)ر یاپنجم: عامل شبکه تی. روا3

 ۲۱3 .......................................................................... (یطانیش شهی)ر یششم: عامل دشمن تی. روا6

 ۲۱6 ....................................................................... (یآخرالزمان شهی)ر یهفتم: عامل معنو تی. روا7

 ۲۱7 ............................................................................................................................یروا تی. روا8

 921 .......................................................................... ینگرندهیبخش دوم: تمدّن و آ



  ۲3 فهرست تفصیلی 

 959 .......................................................................................... نده بعد از کروناین آیادی. مفروضات بن4

 950 ................................................................... یا آغاز افول تمدّنی یتمدّن یریی؛ عامل تغ91د ی. کوو1

 950 ....................................................... رانیا یاسالم یجمهور یتمدّن یهاافتیده کرونا و رهی. پد97

 ۲37 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۲60 ............................................................................. کرونا دهیت مواجهه تمدّن غرب با پدیّفی. ک۲

 ۲6۴ ............................................................... یتمدّن دیجد یهاکرونا و فرصت ارائه نسخه دهی. پد۱

 ۲63 ............................................. در عصر پساکرونا رانیا یاسالم یجمهور یتمدّن یهاافتی. ره۴

 ۲67 ........................................................................................................................................ منابع۳

 961 .......................................................................................................... یجهان ینظمی. کرونا و ب99

 ۲61 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۲7۲ ......................................................................................................................... ی. اقتصاد جهان۲

 ۲7۱ .......................................................................................................................... یت جهانیّ. امن۱

 ۲7۴ ............................................................................................................................ یریگجهی. نت۴

 905 .......................................... آن در پساکرونا پژوهانهندهیآ یهاو چالش یکوانتوم یمجاز ی. فضا92

 ۲73 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۲76 ................................................................. در دوران کرونا یمجاز یدر فضا یناگهان رجهی. ش۲

 ۲77 ................................................................. یو کوانتوم تالیجید یمجاز یدر فضا شدنی. قو۱

 ۲78 .............................................. یکوانتوم یهایفناور یکشورها رو میعظ یهایگذارهی. سرما۴

 ۲71 ......................................................... در کشور یکوانتوم یهای. ضرورت رشد و توسعه فناور۳

 ۲80 ........................ یفناور یهاو چالش یکوانتوم یمجاز یدر دوران فضا ینسل یها. گسست3

 ۲8۲ .......................... در مواجهه با آن رانیو مشکالت ا تالیجی. انقالب کوانتوم مکمّل انقالب د6

 ۲8۱ ................................................................................. یاز مطالعات جهان یبردار. ضرورت بهره7

 ۲83 ......................................................... یکوانتوم یهایفناور یقیمطالعه تطب یبرا یشنهادی. پ8

 ۲86 ............................................................................................................................ یریگجهی. نت1

 ۲87 .................................................................................................................................... . مآخذ۲0

 941 ........................................................ یو اجتماع یفلسف یهاشهیبخش سوم: اند

 919 ............................................................................................................ نی. مصائب انسان واپس95

 911 ........................................... ت ترسیریو ضرورت حفظ و مد یروس اجتماعی. برساخت کرونا و95



۲6  (۱)و راهبردها  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 ۲11 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۱00 ............................................................................................................ مسئله کرونا ینیع. بعد ۲

 ۱0۲ ............................................................................................ کرونا یمسئله اجتماع ی. بعد ذهن۱

 ۱0۱ ................................................................................................................ زان؟ی. ترس به چه م۴

 ۱0۳ ........................................................................................................................................ منابع۳

 275 ............................................................................................ روزمره یزندگ یسازی. کرونا و طب95ّ

 299 ........................................................................................................................ . کشکول کرونا!96

 ۱۲۱ ......................................................................................... ها!سنّت یدیو ناپد ی. کرونا و تباه۲

 ۱۲۴ ..................................................................... !یکرونا و التزام به واجبات اله ی. اهتمام به بال۱

 ۱۲6 .......................... (ماریبا ب اریکرونا و رفاقت پزشک، پرستار و به ی. از رفاقت تا شهادت! )بال۴

 ۱۲8 ................................................................................................... ما!« یستیزبحران». کرونا و ۳

 ۱۲1 ................... !یگذاراستیت و قطع در سیّ. بحران کرونا و ضرورت گفتگو از/ در اجتهاد، حج3

 229 ......................................................................... 14دوارانه از زمستان یو عبور ام یرانی. جامعه ا90

 ۱۱۱ ................................................................................................ جامعه یربنایز ؛ینی. فرهنگ د۲

 ۱۱6 .................................................................... «مُلوک» ریو متغ رانیمردم ا یکنش یها. تفاوت۱

 ۱۱8 ................................................................................... یترشدن حکمرانیقو یه برای. دو توص۴

 259 ...............................................................ینیو د یاست فرهنگیبخش چهارم: س

 یکردیرسانه با رو ییت محتوایریو استفاده از آن در مد یعیطب یهادهیپد« یمفهوم یتعال. »94

 255 ............................................................................................................................... یقرآن -یلیتحل

 ۱۴۳ ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۱۴3 .......................................................................................... «رسانه و کرونا ن،ید» یطراز. هم۲

 ۱۴6 .................................................................... و اوصاف درجه اوّل و درجه دوم میمفاه لی. تحل۱

 ۱۳0 .......................................................................................................................... میمفاه ی. تعال۴

 ۱۳۲ ........................................................................................................... و ارجاع ی. روابط وجود۳

 ۱۳۱ ...................................................................................................... میدر قرآن کر یاهی. نگاه آ3

 ۱۳۳ ....... یسازه برجستهیّنظر یآن بر مبنا ریتأث و« کرونا»مفهوم درجه دوم  یقرآن یهایژگی. و6

 ۱۳1 ........................................................................................................ یریگجهیو نت یبند. جمع7



  ۲7 فهرست تفصیلی 

 259 .................................................................................................... روس کرونایشدن وی. فرهنگ91

 250 ................................................. رانیا یاسالم یز جمهوریکرد متمایروس کرونا و روی. چالش و27

 265 .......................................................... یاماکن مذهب یلیاست تعطیبر س یشناختنشانه یلی. تحل29

 ۱63 ..................................................... یشناختدر نشانه یدیکل کردیدو رو ینیو جانش ینینش. هم۲

 ۱63 .................................................... یاجتماعات مردم یلیطگذارانه در تعاستی. نحوه مواجهه س۱

 ۱66 ................................... کرونا یماریب وعیاز بدو ش یدر خصوص اجتماعات مردم استی. دو س۴

 ۱66 .................................................. یت مردماجتماعا یو شرط تمام دیبدون ق یلیتعط استی. س۳

 ۱67 ............. جامعه یناخودآگاه در افکار عموم ینشانه شناخت یمواجهه با و تداع یگذاراستی. س3

 ۱68 ....................................................................... ونامقابله با کر یگذاراستیشدن س یبعد. تک6

 ۱68 ................................................یرضروریپر تردد و غ یاجتماعات اقتصاد ییبازگشا استی. س7

 ۱61 ...................................................................... گذاراستیس ییو سالمت: دوگانه مبنا شتی. مع8

 ۱61 ........................................................................................................ استیدو س یشناسبی. آس1

 209 ................................................................................. یاسالم یت جمهوریّعقالن ی. کرونا و تجل22ّ

 205 ................................... ین در حکومت اسالمین بر اصول دیافتن فروع دیتقدّم . کرونا و معضل 25

 201 ................................................................................................ هابستن حرم یو برای. سه سنار25

 ۱80 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۱8۲ ............................................................................... تیاول: باز بودن بدون محدود یوی. سنار۲

 ۱8۱ ....................................................................................... ارت محدودیدوم: بستن/ز یوی. سنار۱

 ۱8۴ .................................................................................. ستن کاملت/بیسوم: محدود یوی. سنار۴

 ۱83 .............................................................................................................. شنهادیو پ یبند. جمع۳

 240 .................................................................................................................. و کرونا ی. گردشگر25

 ۱87 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۱88 ............................................... یمرتبط با گردشگر یوکارهارونق کسب یبرا ییشنهادهای. پ۲

 ۱1۲ .................................................................................... مدت نیاقدامات دولت در ا نیتر. مهم۱

 ۱1۱ ............................................................................ یاقدامات دولت در حوزه گردشگر یابی. ارز۴

 ۱1۱ .............................................................................................. یجابیو ا ی. اقدامات سلب۴-۲

 ۱1۴ ........................................................................................................ یریگجهیو نت یبند. جمع۳

 210 ...............................................................................................................و کرونا یع دستی. صنا26

 ۱17 ......................................................................................................................................... مقدمه



۲8  (۱)و راهبردها  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 ۱11 .................................................................................... مدت نیاقدامات دولت در ا نیتر. مهم۲

 ۴00 ......................................................................... یدست عیاقدامات دولت در حوزه صنا یابی. ارز۱

 ۴0۲ ............................................................... یدست عیحوزه صنا تیریجهت مد یشنهادی. موارد پ۴

 575 .............................................................................................. «کنش نجات» ی. دعوت به طرّاح20

 ۴0۳ ................................................................................................................. ی. انفعال علوم انسان۲

 ۴01 ............................................................................................................... کنش نجات ی. طرّاح۱

 ۴۲6 ........................................................................................................................................ منابع۴

 591 .................................................................................... ون نفر مبتال به کرونا هستند؟!یلی. چند م24

 525 ....................................................................... ینت و حکمرایریبخش پنجم: مد

 525 ...................................... ران موفّق بوده است؟یا ایدر محک کنترل کرونا : آ یت کشورداریّفی. ک21

 ۴۱3 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۴۱6 .............................................................................. و روابط سطوح ی: فهم محتوای. کشوردار۲

 ۴۱6 .................................................................................. یملّ یا راهبری ی. سطح حکمران۲-۲

 ۴۱6 ............................................................................ یملّ یهان اهداف عرصهیی. تب۲-۲-۲

 ۴۱6 .............................................. یملّ یهاحاکم بر عرصه ین چارچوب اخالقیی. تع۲-۲-۱

 ۴۱6 ..................... (ین چارچوب شکل دهنده تعامالت مردم با هم )فرهنگ ملّیی. تع۲-۲-۴

 ۴۱7 ......................... یت و کارکنان کشوریریمد یملّ یریپذتین چارچوب تبعیی. تع۲-۲-۳

 ۴۱7 ..... ارات واگذار شده:یت در قبال اهداف محوّله و اختیریمد یین پاسخگوی. تضم۲-۲-3

 ۴۱7 ........................................................... تیریش و نظارت بر مدی، پاینیب. عملکرد۲-۲-6

 ۴۱7 ............................................................................................................. تیری. سطح مد۲-۱

 ۴۱8 ..............................................................................................................اتیح عمل. سط۲-۴

 ۴۱8 ..................................................................................... در مبارزه با کرونا یت کشورداریّفی. ک۱

 ۴۱8 ....................................................................................................... یدر راهبر ی. چابک۱-۲

 ۴۱1 .......................................................................................................... یتیریمد ی. چابک۱-۱

 ۴۴۲ ..............................................................................................................اتی. سطح عمل۱-۴

 ۴۴۱ ............................................................................................................................ . چالش فرارو۴

 ۴۴3 ......................................................................................................................... . فهرست مآخذ۳



  ۲1 فهرست تفصیلی 

 -یفرهنگ یامدهاینده و پی، احتماالت آ91د یوع کوویو ضرورت گفتگو درباره ش ییت کرونایّ . وضع57

 550 ........................................................................................................................................ یاجتماع

 559 ........................................................................................ کرونا!است در عصر پسایس . زنده باد59

 555 ...................................................................................................................... . کرونا و فتح مکّه52

 550 ................................................................................................ ا نعمت؟یروس کرونا؛ نقمت ی. و55

 ۴۳7 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۴۳8 ............................................................................................................................... . نقاط قوّت۲

 ۴۳8 .................................................................................................. متعهّد یه انسانی. سرما۲. ۲

 ۴۳1 ...................................................... نهادمردم یهاداوطلب و سازمان یمردم یروهای. ن۲-۱

 ۴۳1 ................................................................. یان و بخش خصوصیبندانش یها. شرکت۲-۴

 ۴30 ............................................................................................................................. نقاط ضعف. ۱

 ۴30 ............................................................................... در مواجهه با بحران ی. فقر فرهنگ۱-۲

 ۴30 .................................................... کین و لجستیره تأمیزنج یهارساختی. ضعف در ز۱-۱

 ۴30 ............................................................................................................. فی. نظارت ضع۱-۴

 ۴3۲ ................................................................................................................................ هافرصت. ۴

 ۴3۲ .................................. منطقه یو صادرات به کشورها یو درمان ید اقالم بهداشتی. تول۴-۲

 ۴3۲ .............................................................................................. اطالعات ی. توسعه فناور۴-۱

 ۴3۱ ............................................. جوانان یرویو اتّکا به ن یش به توان داخلیازپشی. باور ب۴-۴

 ۴3۴ .................................................................................................................................. دهایتهد. ۳

 ۴3۴ ........................................................................... کوچک یوکارهاکسب یریپذبی. آس۳-۲

 ۴3۴ ...................................................................... ینفت یهامت نفت و فرآوردهی. کاهش ق۳-۱

 ۴3۳ ............................................................................................................................... یبند. جمع3

 555 ....................................... «بحران نظام سالمت»به « بحران سالمت»کرد از یر رویی. ضرورت تغ55

 ۴33 ......................................................................................................................................... مقدمه

 ۴36 ................................................................................................... در صورت مسئله یشی. بازاند۲

 ۴38 ................................................................................................ متناسب کردیت اتخاذ رویّ. اهم۱

 ۴31 .................................................................................................................................. شنهادی. پ۴

 565 ............................................................................ وکارها در بحران کرونات کسبیّل وضعی. تحل55

 ۴6۳ ............................................................................................................... یاحتمال یوهای. سنار۲

 ۴6۳ ...........................................................................................نانهیباوّل؛ خوش یوی. سنار۲-۲
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ِحیِم »  ْحمِن الرَّ  «ِبْسِم اهلِل الرَّ
ِ وَوَلَقْد َءاَتیَنا داو   َلْیَمَن ِعْلمًا َوَقاََل اْلَحْمد  هلِلَّ  َد َو س 

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

 

 ناشر سخن

سفه وجود صادق  یفل شگاه امام  ّسالمهیعلدان سو ال ه ب آن، دیفق استیر  یکه از 
 در کارآمد و باتقوا متعّهد، یانسااان یروین تیکّرات مورد توّجه قرار گرفته، ترب

  ار  خود یساسا نقش بتواند دانشگاه ق،یطر  نیا از تا است نظر و عمل عرصه
 .رساند انجام به یراهبرد سطح در

  یهاژهیکارو  و فیوظا که اسااات یمحور یامقوله «تیترب» ث،یح نیا از
 از شیب ،«هیّ تزک» بدون «علم» که رایز  ابد؛ییم معنا آن چارچوب در دانشگاه،

 سااازمشاا ل یعامل  باشااد، جامعه امور اصااال  و یتعال  ریمساا در یابزار که آن
 .سازدیم دگرگون و متأّثر را جامعه تیّ هو  و ازمانس که بود خواهد
  توانینم و هستند یعلم یمباد و اصول تابع «هااستیس» گر،ید یسو از
  انجام گرو در ها،استیس یکارآمد و یاستوار که شد یخ یتار  تجربه نیا من ر

  شااگامانیپ منظر، نیا از. اساات هاآن جینتا از یبهرمند و یعلم یهاپژوهش
  حساااب به ،ییاجرا و یف ر یهاانیجر  یاصاال  راهبران پژوهش، و علم عرصااه

 رقم یپژوهش ا یعلم یهاییتوانا بدون را یدرخشان ندهیآ توانینم و ندیآیم
 .است نیادیبن ازین نیا به ییگو پاسخ واقع در «یعلم تیّ مرجع» از سخن. زد



۱8  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

المهیعل صااادق امام دانشااگاه   آرمان تحّقق یبرا یعمل  یالگو کی واقع، در السااّ
  ثمرات اکنون هم که ییالگو . است معاصر جهان طیشرا در یاسالم دانشگاه

 حاصل آنچه طبعاً . است مشاهده قابل یالملل نیب و یملّ  یفضا در آن ی وین
 و گذارانانیبن مجموعه مسااتمر یعلم جهاد و خالصااانه تیّ ن محصااول آمده،
ست نهاد نیا آموختگاندانش  و ،یاله داتییتأ به ّتكاءا با رودیم دیام که ا
  یمرجع به بتواند دانشااگاه، رانیمد و انیدانشااجو  اسااتادان، جانبههمه تالش
 .گردد لیتبد یجهان گستره در اریعتمام

  ام انات ط،یشرا به توّجه با الّسالمهیعل صادق امام دانشگاه یپژوهش معاونت
بت جامع، یطرح  با ،یکنون مقطع در جامعه یازمندین و   یمعّرف  به نساااااا

  باَلخره و ها،آن یکارکرد ااااااا یسازمان یابیارز  دانشگاه، یپژوهش یدستاوردها
 کتاب، درقالب هاپژوهش نیا جینتا که نموده اقدام ،یآت  طیشااااارا لیتحل

  ا اقدام نیا از هدف. گرددیم مندانعالقه میتقد... و یعلم اتینشاار  گزارش،
 و بزرگ یاشهیاند و آرمان با که یکسان تمام خالصانه تالش از یقدردان ضمن
 از تا است هاآن اصال  و هایکاست  درک - نهادند گام راه نیا در اندک ییاّدعا
  فراهم زین قیطر  نیا یط  به مندعالقه و جوان نسل پرورش نهیزم ق،یطر  نیا

المهیعل صااادق امام یعلم م تب تیّ مرجع ت،ینها در که بزرگ یهدف  گردد؛   را الساّ
 .اهلل شاء ان. داشت خواهد همراه به یلل المنیب گستره در

 و هلل الحمد
الّسالمعلیهمعاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق



 

 

 

 گفتارشیپ

 یابتال کی نیا خب اساااات؛ کرونا حادثه که کشااااور جیرا حادثه نیا مورد در»
ست؛ آزمون کی است، یعموم ست؛ ایدن یبرا آزمون ا  یبرا هم ها،دولت یبرا هم ا
  حادثه نیا در هم هامّلت شااااوند،یم امتحان حادثه نیا در هم هاتدول. هامّلت

 یماریب نیکرونا، در ا آزموندر  رانیمّلت ا... . است یبیعج آزمون. شوندیم امتحان
 .«دندیمدرن، خوب درخش یوبا نیگفت ا دیکه در واقع با یعموم

 15/5/9539 شعبان مهین ،یالعال ظّله دام یرهبر معّظم مقام اناتیب

که هرکس بدان نائل  ابیاساات کم یخود نعمت  ،یشاا رگزار قیفرصاات و توف
 مقابل در بودن خرد به اقرار مطلق، کمال مقابل در های. اذعان به کاساات نشااود
  یموجود هر یبرا واساااعه رحمت مقابل در هایکاهل  به اعتراف عظمت، تمام
ل در أمّ ت فرصت ما به که یپروردگار گفت سپاس دیبا پس. شودینم قیتوف

  خود میعظ و بلند یهانشاااانه به فیظر  و آرام را ما و دهدیمان معبد بودن
 :که نوازدیم

 در آنچه هر در شاو قیعم و کن تماشاا کن، ف ر بنگر، ن،یبب! بشار یا هان
 ،یاله ضیف و رحمت بر شااااتریب تا اساااات، آمده دیپد تو یبرا و تو بر و تو

 .یبندگ  و یکن یخاکسار
 .دارد دیتأک آدم و عالم بر دگونهیتوح نگاه نیا بر قرآن در یمتعدد اتیآ
  به رشتیب بل ه م،یدار  اریاخت در آنچه یش رگزار یبرا فقط نه دیتأک نیا همه
 و عالم یهست  یست یچ و ح مت به دنیرس دیشا و یورزشهیاند و غور جهت
  شتریب مینگر یم شتریب که قدر هر. است وانفسا نیا در انسان ینیآفر نقش
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  نیا. کندیم ییخدا ما یبرا که خداست فقط آنگاه و م،یرسیم خدا یبندگ  به
سان رشد و یتعال  مدار بر حیصح حرکت دیکل ت،یّ عبود   ار  یآدم که است یان
 ساامت به عالم حرکت یگشاااراه و کرده، لیتبد ارزشاامند و پربها یموجود به

ست    فرصت نیا ،ینقمت  و نعمت هر با. است فرج و شیگشا و یدرست  و یرا
 .میشیاندیب خودمان در شتریب که دیآیم دیپد دوباره
 کیا قاالاب در یابتالئ  کاه هرگااه»: فرمودیم بااد دراز عمرش کاه یبزرگ 
  ش ر ،یبزن ادیفر  را اضطرار و استغاثه ن هیا از قبل آمدیم فرود تو بر بتیمص
  به را خودت و خودش خواساتهیم خدا که چرا باش، فرصات نیا شااکر و کن
 و بهتر خلوت نیا از یفرصاااات  چه و بزند «یتنهائ » یهاحرف و ببرد یخلوت 

  خدا د،یآ تنگ به ابتال نیا از زود و باشاااد قدرنشاااناس یآدم اگر. کارگشااااتر
  پشااات خلوت و ییتنها فرصااات آن گرید اما کند، ایّ مه شیبرا یفرج  دیشاااا

 .«گرددیم زائل و محو ش،یاندکم و عجول انسان یهایزودخواه  یهاحجاب
 سااا ت و عطف نقاط نیهم از ی  ی آمده، دیپد احواَلت و کرونا روسیو 
ست  نه و عالم، گستره در که نقطه کی در نه آنها نیتر بزرگ از ی  ی دیشا. ا
. شاد معطوف ساخت بدان یآدم ذکر و ف ر ،یزمان مبساوط در که آن، کی در
 قرن نایآدم جمع یبرا معاد و مبدأ به کردن ف ر یبرا کرونا، که یوقت  دیشااا
 در تأّمل یبرا یبشر یهافرصت نیتر بزرگ از ی  ی کرد، فراهم ی می و ستیب
 و ینحساا همه با کرونا واقع، در. باشااد ام ان عالم یهاییچرا و هایساات یچ
 :که امیپ نیا با بود آور غامیپ کی اش،یساختگ بشر
 دیشااا باش؛ صاابور و کن صاابر عجله، بدون و ترآهسااته یکم تر،آرام یکم
 هب بده فرصت. یشو نائل تا یشو لیما ای یبرگرد یرویم که یراه  باشد َلزم

  که یکارساااتان دیشاااا... عالم به بده فرصااات اطراف، به بده فرصااات خودت،
 !دیبسا بسازد، تیبرا آن ه از شتریب و باشد ناکارآمد یسازیم
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 ردک فراهم یدیتوح فرصت معاصر، انسان یبرا یادهیپد هر از شتریب کرونا
  کرونا داشااااات، بلندباَل و هیبلندپا یصااااافت  طانیشااااا چه، هر و کسهر  و

 و یمرئ  از را خود ،یبشر یبن چیه نگذاشت و دیکش رخ به را خود تربلندمرتبه
  اده،اوفت بشر در یاله ح مت به و بشرساخته نیا ن هیا. بدارد پنهان منظرش،

  یاشده تیترب یها «نظرونی افال» به بسته سازد، متأثر را یعقول  و ونیع چه
 .است داشته نگه خود در مبادا و بادا یروزها یبرا یآدم که دارد

 و غور به فرصت، نیا در ز،ین الّسالمهیعل صادق امام دانشگاه در ما یعلم جمع
  یبرا هنوز. بازخواند را ناخوانده مهمان نیا مختلف یایزوا از و نشست فحص

شت یجامع خوانش بتوان ن هیا ست َلزم هاوقت دا   که میدید خوش اما ،ا
  نیشیپ یهاخوانده و هادانسته همه با را مانیآشنائ  کوتاه یهانگاه نیهم
  یاهشااهیاند نیمخاطب جمع به را آن شااتر،یب یاندوزفرصاات یبرا و میبزن گره

  یگرید قدر و طور که یگرانید از رهگذر، نیا از تا مینمائ عرضه ینید معرفت
 .میر یبگ ادی و میبشنو  اند،کرده فهم را حولها ما و هایماف و دهیپد نیا

 ،الّسالمهیعل صادق امام دانشگاه یعلم هم اران بر عالوه دوم، مجموعه نیا در
  یعلم مراکز ریسااا نظرانصاااحب و اسااتادان از یگرانقدر جمع یورزشااهیاند از
  نیا ارزشااامند، یهانوشاااته نیا یاجمال  یمعّرف  با .اسااات شاااده مندبهره زین

 :میکنیم یقدرشناس مجدداً  را مغتنم فرصت
 

 :است شده آراسته کرونا امیپ و یست یچ نهیزم در نوشتار 7 با ،اّول بخش
 ایران در کرونا ویروس پدیده از رهبری فراروایت .1

کرونا  روسیکوشااد نشااان دهد که و یم خود ادداشااتیدر  یدکتر جّبار شااجاع 
درصاادد اساات  یف ر انیساااخت که هر جر  هاتیاز جنگ روا یدانیم ران،یدر ا



۴۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

را به نفع خود مصااااااادره کند. از  روسیو  نیا یامدهایو پ ییایپو  ،ییدایتا پ
را « توانمند رانیا»و « خطرناک رانیا»، «یبحران رانیا» تیرو، سااااااه روا نیا
ندهیکند. نو یم نییتب گاه دیم شاااااار  نیاول را چن تیروا ساااااا که در ن هد 
 یندهیاسااااات که آ یک و بحرانت کرونا، چنان مفلویّ در وضاااااع رانیا انش،یراو 

ن تواینم ،برندیبه سااار م یاکنون در فقر و بدبخت که هم یمردم یبرا یروشااان
ا بااا اجرا دوم، تیاامتصااااااّور بود. روا  یاز سااااااو گااانااهیب انیاافرمااان مناااد یامااّ

 را در لبه رانیا یاسااالم یدر تالش اساات تا جمهور نینشاافروشاااِن خارجوطن
 تیّ شااد از وضااعکند که راه برون زیتجو  نینشااان دهد و چن یپرتگاه فروپاشاا
 دکتر نظر از. اساااات یاسااااالم یدئولوژیا با تقابل ران،یدر ا یگانبحران همه
را « میتوانیما م» یهرچند در تالش اساات تا خط ف ر سااوم، تیروا یشااجاع 

 ،روسیو  یملموس و انتشااااااار حداکثر جهینت افتنیاز نا أسی یول  ،دنبال کند
ضع مقام معظم نییبا تب سندهینو  انیه است. در پارا کالفه کرد انشیراو   موا
  یریتصاااو  هم یرهبر تیکند که روایم انیکرونا، ب روسیدر رابطه با و  یرهبر
 و دینمایم ارائه یرانیرایو جوامع غ یرانیت جامعه ایّ وضاااع از یواقع و جامع
 به را نشاااط و دیام ،یداخل  یهالیپتانساا به اشاااره با تا اساات تالش در هم
 یهمه از فراتر یت یروا بیترت نیبد. کند قیتزر  مسااانوَلن و نخبگان امعه،ج
 هگشت یخارج  و یداخل  نخبگان لیتحل و درک رگریتسخ که ندیآفر یم هاتیروا

 .است
 مدرن انسان برای کرونا پیام .2

در ابتدای یادداشاااااات خود به رفتارهای متفاوت  محّمدمهدی طهرانچیدکتر 
ین رفتارها به باورهای هر جامعه مرتبط است و ریشه اکند که مردم اشاره می

. وی در ادامه، رفتار دو در باورپذیری مردم آن جامعه در مواجهه با وقایع دارد
کند که یک گروه فقط و فقط خدایشاااااان در ها را بررسااااای میگروه از انساااااان
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مسجد و کلیسا حضور دارد و بستن اماکن را مساوی بستن در ارتباط با خالق 
جا حاضاار و ناظر اساات. داند و گروه دوم افرادی که خدایشااان همهسااتی میه

های ریاسااات دانشاااگاه آزاد اساااالمی، بخش دوم یادداشااات خود را به چالش
کند. وی بر این باور مرتبط با جدال علم و دین در معرکه کرونایی متمرکز می

و  میایم، نساالی اساات که مقهور توسااعه علنساالی که ما با آن مواجهاساات 
انگاری در ت ّیه به علوم به یک کمال هاسااتدههمغرب زمین اساات و  یفناور

ست و نگاه توحیدی آن  شر امروز رسیده ا و فناوری بدست آمده به وسیله ب
 بشر آنچه رفتار اجتماعی بسیار تقلیل یافته است. این نسل بر این باور است

حال این  خیرش اسااات.های اساااازد، دساااتاوردهای علمی و فناورانه دههرا می
وجود معجزات عجیب در با  باور با شیوع کرونا به چالش کشیده شده است؛

علم پزشااا ی جای بسااای تعجب اسااات که طبیب قرن بیسااات و ی می دارو و 
ی دانشااگاه شااهید و پالسااما زریپژوهشاا ده لواکساانی برای کرونا ندارد. عضااو 
نباید  ؛ اول،دهدمیرا به دو ن ته مهم انذار  بهشااااااتی در ادامه نساااااال جدید

دساااااتاوردهای بشاااااری در حّد ، سااااابت به پروردگار کریم مغرور شاااااد و دومن
که خدای بزرگ خود، راه رساااایدن به آن را برای ما فراهم  هسااااتند ایوساااایله

 آورده است.

 باشیم؟ متشّکر کرونا ویروس از باید چرا .3
 رد لعلومباقرا دانشگاه یاجتماع  علوم گروه یعلم هیأت عضو ،یسوزنچ  نیحس
کرده  یسااع کرد، منتشاار رانیا در کرونا وعیشاا از پس یاندک  که یادداشاات ی

 روسیو  نیا وعیکرونا داشته باشد. اگر همه از ش روسیبا و  یمواجهه متفاوت 
 دیها پدانسااااان یعموم یزندگ  یبرا روسیو  نیکه ا ییهایمنحوس و سااااخت 

که به  یتلنگر کی مثابه بهرا  روسیو  نیا خواهدیاو م مندند،هیآورده گال
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قدردان او هم بود! کرونا با  دیجهت با نیجامعه زده شده است، بنگرد که از ا
 و است بشر یبرا ریزناپذیگر  دهیپد کی که –آمدنش موجب شده که مرگ را 

  مدرن انساااان یبرا - کند غافل آن از دائماً  را انساااان کرده یساااع تهیمدرن در
 که بوده ییابتال زین و برساااند؛ یه آگامرگ ساااحت به را انسااان و کند یجدّ 
 ن هیها را بروز داد؛ مانند اانسااااااان در نهفته یهایها و خوبتیّ از ظرف یخ بر 

سااااااالمت و درمان کشااااااور چه اندازه  بخش كاركنان انینشااااااان داد که در م
  هنهفت مثبت ابعاد از صحنه دو تنها را نهایا یو. دارد وجود ثارگریا یهاانسان
 و» که کندیم تمام جمله نیا با را خود متن و ندیبیم دیجد حادثه نیا در

 «.هست راه در هنوز یبعد یهاصحنه
 آموختیم سوختن سوختیم، ما که شکر. 4

 تاس دهیكش چالش به زین را یانیاد یهانگرش كه است یابدان یماریكرونا ب
  یراهكارها كندیم تالش یاساااالم عرفان منظر ،یانیاد یهانگرش انیدر م و

 ،یحوزه اسااالم ینظر عارف نیتر به مثابه مهم یابن عرب .دینما ارائه را یبهتر
از دو مفهوم صااابر و شاااكر توأمان اساااتفاده  یماریدر كتاب المعرفه در باب ب

  شااااهیاند در صاااابر مفهوم گذرا ینگاه  در كندیم تالش مقاله نیا .كندیم
از حبس نفس، در  ریغنموده و صاابر را  نییتب ینعم اَله  مقوله در را یعربابن
 ه قراردة، در کنار مفهوم ش ر مورد مداقّ یّ مطلق  و مق ِینعم اَله  یبندمیتقس

نعمت و حفظ و  ِی گ دبر دارن ،ناظر به صاااااابر را ِی توانگر یعربدهد؛ چرا كه ابن
و  یطلبادهینوشااااتار تالش شااااده اساااات عدم ز  نی. در اداندیقناعت به آن م

مورد  سااااان، در دو قطب )نعمت و نقمت(ان یدر داشااااتن نعمت برا یبسااااندگ 
مقال، به صااااابر فاقد در کنار شااااا ر واجد  نیدر ا ساااااندهی. نو ردیقرار گ لیتحل
و  قیدرِک عم ِی دیااکل میاز مفاااه نیب نیرا در ا یو تقو تیااو عاااف پردازدیم

 .داندیاز صبر م حیصح
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 !مدینه در بحران و بدن در بحران .5
ها از واژه یریگوام خیدر تار : دسااااااینو یم ادداشااااااتی نیدر ا یسااااااجاد هجر

 یهاگر، بارها رخ داده است. امروزه، در دانشید یمعرفت  یهاو حوزه هاساحت
لفظ پرکاربرد  ان،یم نی. در ارودیها مت اسااااااتعارهیّ سااااااخن از اهم یانسااااااان

 دسااات نیا از ایگو  ،یعلوم گوناگون انساااان نیهمچندر عرف عام و « بحران»
 با اکنون، که اسااات( نجوم و)طب  یعیطب علوم از شااادهگرفتهوام یهاواژه
  ینهیشیپ از کوتاه، دارد جا و رودیم ب ار شیپ از پربسامدتر کرونا، یبال وجود
 و هنیشیپ نیبد!« نهیمد در بحران و بدن در بحران» ادداشتی. کرد گفتگو آن
لغت  یهابحران را در کتاب یواژهو  پردازدیلفظ، م نیا خیتار  ،یطور کل  هب
 یهاکتاب ین باره برخ یدر ا نیهمچن .کاودیم یفارساااااا یهافرهنگ ،یتاز

، در کنار اندپرداختهعلوم عصاااااار  یبندو طبقه یمعرف  هجهان اسااااااالم را که ب
  ییهاتناظر، پرساااش نیدر ا اسااات گرفته قرار پژوهش مورد ،یطبّ  یهاکتاب
 .است شدهطر   ،آن یطبّ  نهیشیپ هبحران با توجه ب درباره

 ایرانی -اسالمی جامعه آینده و شرّ  مسئله کرونا،. 6
 شااار، کی مثابه به کرونا که اسااات باور نیا بر کین یقائم محمدرضاااا دکتر
  ،یبشاااار ۀشاااایاند خیتار  طول در. اساااات برگرفته در را جهان ۀهم اکنونهم
  نیا از. است شده داده یاخالق  و یعیطب شرور ۀمسنل به یمختلف یهاپاسخ
 به پاساااخ در مدرن، یاجتماع  و یانساااان علوم اتینظر  از یدایز  بخش منظر،
 بزرگ یح ما و نیمت لم زین اسالم جهان در. اندشده یبندصورت شر ۀمسنل
  ،یف ر یهانظام یبندصاااورت با شاااان،زمانه شااارور به پاساااخ در دوره، هر در

 و اندداشااته مصااون شاارور با مواجهه در را جامعه ینید یباورها و اعتقادات
  علوم دانشااااگاه اریاسااااتاد. اندکرده منتقل ما به سااااالمت به را نید مانتا
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 ،یاسالم علوم و مدرن یانسان علوم زیتما که است باور نیا بر یرضو یاسالم
 به یو. شااود یتلقّ  شاارور به جهان دو نیا متفاوت پاسااخ یمعنا به تواندیم

 از ینوع  به دنیشااایاند با توانیم ایآ که اسااات ساااؤال نیا به پاساااخ دنبال
 ن،ید امانِت  بار کرونا، رینظ یشرور با مواجهه در ،یاجتماع  -یاسیس اتیاَله
صل  منبع مثابه به  و ردک منتقل ندگانیآ به را یرانیا جامعه به یدبخشیام یا
 آورد؟ فراهم یاسالم تمّدن ظهور یبرا یفرصت  ،یجهان دیتهد نیا از
  ختلفم تفاسیر و تعابیر از لیتحلی -توصیفی درنگی: روایت هفت در کرونـا .7
 کرونا ویروس از
  دهیت پدیّ اهم انیب ضاااااامن خود، ادداشااااااتیدر  یمیح  یدمهدمحمّ  یآقا

 مثابه به را آن ،یجهان جامعه و یرانیا جامعه یعموم اف ار در کرونا، ذوابعاد
که در صاادر اخبار  داندیمها مشااترک همه دولت یهاچالش نیتر مهم از ی  ی

بدل شده  یو طبقات مختلف اجتماع  یف ر یهافیهمه ط یرانو نگ ،هارسانه
و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق  یرشته معارف اسالم آموختهدانشاست. 

 یبه بررساااا دیبا یو نگرشاااا یمعتقد اساااات در مواجهه شااااناخت  السااااالمهیعل
ه کرد و خرده کرونا توجّ  یاجتماع  یفرهنگ  راتیو تأث یریگشااااا ل یهاشاااااهیر 

ه مردم را در عامّ  و نخبگان انیم در ینگرشاااا یبندفیطو  یف ر یهانگفتما
در حوزه  یارسانه -یال فرهنگ فعّ  نیقرار داد. ا یمختلف مورد واکاو یهاطهیح

 یها و نظرات در ابتدادگاهید یبررس با دارد یسع نوشتار نیدر ا ،یاف ارسنج 
ه، مردم، ها و عامّ سانهر  نخبگان، انیب در را موضوع نیا ران،یا در دهیشروع پد

 هفت در را «کرونا دهیپد و روسیو » یریشاا ل گ یهاشااهیو قرائت کالن از ر 
  تیروا(؛ یپزشاا   شااهی)ر  یعیل: عامل طباوّ  تیروا. دینما اشاااره متنوع تیروا
  شاااهی)ر  یاقتصااااد عامل: ساااوم تیروا(؛ یانساااان شاااهی)ر  یوانیح عامل: دوم

پنجم:  تی(؛ روایت یر یمد شااااااهی)ر  یچهارم: عامل ناکارآمد تی(؛ روایارسااااااانه
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شب ه سانهستیز  شهی)ر  یاعامل   شهی)ر  یششم: عامل دشمن تی(؛ رواشنا
  انی(. نگارنده در پایمانآخرالزّ  شاااهی)ر  یهفتم: عامل معنو تی( و روایطانیشااا
نساابت  یجامع و منتخب، نگاه اله تیروا کیدارد در قالب  یسااع ادداشاات،ی

ت: معتقد اسااا ن،یبنابرا. دینما انیکالن ب را به صاااورت دهیچیپ دهیپد نیبه ا
م جدا ت را از توهّ یّ واقع و ببخشد معنا را هفتگانه اتیروا نیا تواندیآنچه م

 یهسااات  جادیه به عامل اتوجّ  دهد، کیتف  تیواقع از را قتیسااااخته و حق
وجود  یبست بن چیه ،یاله نگاه نیا در و دارد قرار یاله قدرت دی در که است؛
 ت.داش نخواهد

 

  یگرام خوانندگان به را ینگرندهین و آتمدّ  نهیدر زم یادداشاات 5 ،بخش دوم
 :کندیم ش شیپ
 کرونا از بعد آینده بنیادین مفروضات. 8

را ابتالی بزرگ برای جامعه  59، بیماری کووید مهدی میرباقریمحّمداهلل آیت
وجهی  داند که از سااااااو، از نظر اجتماعی و تمّدنی یک پدیده چندجهانی می

ای اسااات، نه صااارفًا اسااات، نه یک وجهی و از ساااوی دیگر، یک امر فرارشاااته
ای. به همین منظور َلزم اساات همه ابعاد آن رشااتهای یا حتی میانرشااتهتک

های وابساااااته به آن، وجهه علوم انساااااانی و علوم همچون پزشااااا ی و دانش
سفه تاریخ، حوزه رسانه،های تمدّ شناختی، دانش  ی امنیتی وهاجنبه نی و فل

اساااتاد حوزه و دانشاااگاه در ادامه شاااناساااانه بررسااای شاااود. های زیساااتجنگ
  یایدن های مختلفجنبه درباره یجهان نظرانصااااااحب از یبعضااااا افزاید : می

تر و یاما یک جنبه و مقصااااد جدّ  اندکرده یپردازهینظر  به شااااروع پساااااکرونا
صحنه وجود دارد که همانا  از یجهان جامعه ِن داد عبور بزرگتری هم در پشت 

ایشاان برای جنبه اخیر  .اسات دیجد نظم و ساامان کی به یزندگ  ِی کنون نظم
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 کی هادهیپد نیا ،اول احتمالدر  کنند؛دو احتمال را بیان فرموده و تحلیل می
  را یجهان جامعه( عج) اَلعظم اهلل یول  ریتدب تحت که شااااااود یتلقّ  یامر
  ییرها و یمعنو نظِم  کی ساامتبه ها،قدرت ۀطر یساا و یمادّ  نظِم  از جیتدر به
  به عدم اتمام مهلته در احتمال دوم، با توجّ  .دهد ریساااااا یمادّ  تسااااااّلط از
  فرصات نیا از و جنّ  انس نیاطیشاا و سیابل دسااتگاه، مم ن اساات طانیشاا

  رییتغ دنبالِ  به صحنه، پشِت  در پنهان و بزرگ یهایطّراح  با و کنند استفاده
 ،یمادّ  تردهیچیپ نظم کی جادیا و جهان بر یرانح  م یساااااِزکارها و مفهوم

 تیّ حاکم ساااامِت به جهان بر یمادّ  یهاقدرت ِی کنون تیّ حاکم از عبور یعنی
  رتر،یپذتیر یمد ییفضااااا که باشااااند یبریسااااا و یمجاز یح مران و یمجاز
ایشان در پایان نوشتار بر این ن ته تأکید دارند که  .است ترسخت و ترخشک

  ادشنهیپ کی رشیپذ یبرا را یجهان جامعه تواندیم یکنون ِن ناام یفضا نیا
 ،بنابراین ؛کند ایّ مه یمجاز یح مران جادیا و یمادّ  نظم کی تحّقِق  یبرا دیجد

در این رقابت تمّدنی بین جبهه غرب و جبهه اساااااالم باید مقاومت کرده و در 
سااایر و  -همانطور که رهبر معظم انقالب اسااالمی فرمودند-فضااای مجازی هم

 علمی و فرهنگی قوی شد. های مختلف اقتصادی،عرصه
 تمّدنی افول آغاز یا تمّدنی تغییری عامل ؛19 کووید .9
  اهکوت یجستار نگار،خیتار  و پژوهندهیآ ،یدلفان محمود دکتر ادداشتی نیا در

  یپژوه ندهیآ اساااس چهارچوب در اااااااا گرامفهوم یشااناسااروش  ردیرو  درباره
 و طر  با یو. است داده انجام یاسالم و یغرب یتمّدن یهاحوزه در اااااا یتمّدن
 ینیبازب و یبررساا لزوم ،یتمّدن یهاحوزه در نیادیبن میمفاه از یبرخ  نییتب

  ار  یتمّدن دیجد میمفاه میترس و ظهور یبررس و شده گرفته کار به میمفاه
  رانبح ،یتمّدن تكانه ،یتمّدن تداوم و گسست مانند یمیمفاه. سازدیم مطر 
  بافتار در موجز شاااكل به...  و یتمّدن میتصااام ،یتمّدن یهاساااتگاهیا ،یتمّدن
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  یپژوه ندهیآ حوزه در که یدلفان محمود. اساات شااده مطر  59 دیو کو  مساانله
 در «یتمّدن یهاپاساااخ» یاسااااسااا مسااانله به نموده، پژوهش غرب یتمّدن

 از یبرخ  رائها با یو. اساااات پرداخته یتمّدن یکارزارها و هاتكانه با مواجهه
  یهادگاهید به ،59 دیکوو  مسنله به غرب تمّدن یاحتمال  یهاواکنش و روندها

 به و داشته اشاره یبشر تمّدن ندهیآ درباره یغرب شمندانیاند و پژوهانندهیآ
 یدلفان .است پرداخته 59 دیکوو  مسنله به یبشر یهاتمّدن یاحتمال  واکنش

 در یراهبرد یپژوه ندهیآ یریگکار به ملزو و «یتمّدن تیر یمد» مفهوم طر  با
 تمّدن حوزه در یمفهوم ینیبازب ران،یا در یتمّدن یهایزیر برنامه و هاپژوهش
  ار  یاسالم تمّدن تیر یمد نینو  چهارچوب میترس و دانسته مم ن را یاسالم
  یهاتمّدن به بیرق یهاتمّدن از کینزد ندهیآ در که ییهاتمّدن با تقابل در

 .داندیم مم ن و یضرور شوند،یم لیبدت متخاصم
 ایران اسالمی جمهوری تمّدنی هایرهیافت و کرونا پدیده .11
  دهیپد ،یتمّدن  ردیرو  با یکوشاااال  یمیابراه نیحسااا یآقا ادداشاااتی نیا در

  یبرا .دهدیم قرار یبررساا و نقد مورد را یبشاار جامعه بر آن عوارض و کرونا
 وجود از ضا یا ساحت دو ،یجهان جامعه بر کرونا دهیپد یتمّدن اثرات لیتحل
 یغرب تمّدن که شااودیم انیب و گرفته قرار یبررساا مورد آن وجود در جادیا و

  به قبولقابل یهاپاسااخ خود، یضاااح یا ساااحت در نتوانسااته جوامع، بر حاکم
  هب یناتوان نیا. کند ارائه کرونا ریفراگ وعیشااا از یناشااا مشااا الت و مساااائل
 هاکنش عمل در و شده مشاهده وجود، در جادیا ساحت رد ترملموس صورت

س کرونا دهیپد قبال در غرب تمّدن از متأّثر جوامع یهاواکنش و   فیضع اریب
  ابانتخ ط،یشرا نیا در که است معتقد پژوهندهیآ نیا .است بوده منفعالنه و
  دهیپد با مواجهه یبرا رانیا یاسالم یجمهور لهیوس به حیصح یهاافتیره
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  آشاانا یاسااالم نینو  تمّدن یهایتوانمند با را یبشاار جوامع تواندیم ونا،کر
  ،یاسالمیرانیا یت سنّ  طّب  یهایژگ یو  از یریگبهره در که ییهایتوانمند. کند
  قدرت و یجهاد و مؤمن یروهاین تیّ ظرف ،ییوَل جامعه یشوندگ جیبس قدرت
  نظام توانندیم و دهیرسااا ظهور منصاااه به انیبندانش یهاشااارکت یات یعمل

 طّب  در شااتریب یگذارهیساارما همچون ییهاافتیره به را یاسااالم یجمهور
  ینید یباورمند و یاعتقاد رشاااد یهانهیزم تیتقو  ،یرانیا یاساااالم یت سااانّ 

  یهاحوزه در یاسالم یهایورفنا دیتول یبرا یافزارنرم نهضت جادیا و جامعه
 یعموم اف ار تیهدا عرصه رد .شوند رهنمون ،یبشر جوامع ازین مورد مختلف
 در یاسااالم یجمهور مدتانیم افتیره که اساات معتقد یو ،یجهان جامعه
 به ،یاساااالم انقالب تراز یارساااانه نظام تحقق و یطّراح  ،یضااااح یا سااااحت
  یساااازذائقه هنر، تیّ ظرف از حیصاااح یریگبهره با بتواند که اسااات یاگونه
 کار دستور در ،یمهدو یاسالم جامعه کی یهاضرورت با متناسب را، زهیپاک
 همت عرصااه نیا نیمسااتضااعف از یف ر تیحما به نساابت بتواند و داده قرار
 .گمارد

 جهانی نظمیبی و کرونا .11
  جهان از نامنظم یریتصاااااو  ارائه در کرونا یماریو نقش ب یبحث نظم جهان

 ایدن یاو رسااااانه یمحافل علم زیبرانگ از مباحث مهم و چالش ی  ی ،یرامونیپ
 معارف وستهیارشد پ یکارشناس یدانشجو ،عرب پور نیرحسیشده است. ام

صادق  یبازرگان تیر یو مد یاسالم شگاه امام  ّسالمهیعلدان ه ب ادداشتی نیدر ا ال
 یجهان ساااتمیسااا ینظمیو درجه ب هامول ول نیب یجهان یریگهمه هیتشاااب

نعت بود و و صاا یورفناکه آنقدر غرق در  یپر آشااوب جهان ریپرداخته و تصااو 
شته شینما به را زدیم مدم از ده ده واحد منّظ  ست گذا   است معتقد او. ا

 نظم در یرات ییتغ چنان ا،یدن کشااور 122 از شیدر ب کرونا یماریب یریفراگ که



  ۳۲گفتارشیپ
 

 

 اقتصاااد یعنی سااتم؛یساا نیا یاساااساا رکن دو که کرده جادیا امروز یجهان
 یت جهانیّ امن و( یاقتصاااااد توسااااعه و رشااااد یهاشاااااخص)کاهش  یجهان
مواجه ساااااااخته  یجدّ  یهاچالش با را( یاعتمادیب و مرج و هرج شی)افزا

 با یجهان ده ده جادیا و شااااادن یجهان ندیفرآ پور،عرب دهیاسااااات. به عق
 یاعتمادیه به بروبرو شااااااده و با توجّ  یجدّ  یمانع با روس،یو  نیا یریفراگ
 و ابهام در دهنیآ یجهان نظم ریها، تصااااو ها و دولتتملّ  نیب شااااده جادیا
 .است رفته فرو یدگ یچیپ
 پژوهانه آن در پساکروناهای آینده. فضای مجازی کوانتومی و چالش12

اساااد، تمرکز یادداشااات خود را زمانی که بحث و بررسااای روی فضااای رضاااا بنی
پژوهانه فضای مجازی کوانتومی آینده یهاجنبهمجازی دیجیتال زیاد است بر 

تمرکز کرده است. وی فضای مجازی کوانتومی را چنین در دوران بعد از کرونا م
ها، ارتباطات، افزارها، شبکهافزارها، نرمای از سختبه مجموعهکند: تعریف می

های مبتنی بر فناوری کوانتومی، فضــــــای محتوای برخط، مغزافزارها و فرآیند
وی با اساااتناد به مطالعات مختلف و البته  شـــود.مجازی کوانتومی گفته می

داند که با وجود رشااااااد و اندک، آینده را از آِن فضااااااای مجازی کوانتومی می
های فضاااای مجازی دیجیتال همچون هوش مصااانوعی، توساااعه برخی از جنبه

ل  فناااوری دیجیتااال و  –یااادگیری ماااشااااااین، رایااانش ابری، این زوج م مااّ
اثرات شاااگرفی را در زندگی بشااار به جای خواهند گذاشااات. عضاااو  -کوانتومی
المعلیهعلمی دانشاااگاه امام صاااادق هیأت  پدیده کرونا بر این باور اسااات که  الساااّ

و باعث  را به ی باره به هم ریخت در زمینه فضااای مجازی محاساابات تدریجی
شیرجه ناگهانی در آن شد. وی قوی شدن در فضای مجازی کوانتومی را انتظار 

با وجود داند و جّدی نسااال جدید که همانا به نسااال شاااب ه معروف اسااات می
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کوانتومی در  یهایفناورهای زیاد روی گذاریشااااااواهدی در زمینه ساااااارمایه
های کوانتومی در کشور به ضرورت رشد و توسعه فناوری کشورهای مختلف،

 قطعاً گذاری در این بخش مغفول واقع شاااود کند؛ زیرا اگر سااارمایهاشااااره می
شااد. وی در پایان به  مواجه خواهد یریناپذجبرانهای کشااور در آینده با زیان

برخی از مشاااااا الت ایران در این زمینااه اشااااااااره کرده و مطااالعااه تطبیقی و 
برداری از مطالعات جهانی را در کنار توسااااااعه ف ر و اندیشااااااه ایرانی از بهره
 داند.کارهای توّجه به این مهم میراه

 
  انسااجام را یاجتماع  و یفلسااف یهاشااهیاند ســوم بخشدر این مجموعه، 

 .بود میخواه شما همراه ادداشتی 5 با آن در که بخشدیم
 واپسین انسان مصائب .13

  جادیکه کرونا ا یاهنگامه در: سدینو یم ادداشتی نیباغ در اقره یدکتر ناظم
 و خود با را ماجرا نیا نسااابت کهنیا دنبال و بودند مقصااار دنبال همه کرد،
است كه خود به بحران  یاهمان مسنله نیا .کنند دایپ بیرق یهایدئولوژیا

ماجرا را  نیا رو، قصااد دارد تا اساااس و اصااول مهمّ  شیپ ادداشااتیدامن زد. 
  خیتار  درباره را ییزهایچ چه کرونا، که ابدیدارد در  یسع ن،یهمچنروشن کند. 

  نیا. داد قرار ما یرو شیرا پ ییهاتر کرد و چه پرسااااااشروشاااااان ما امروز
شتی سبت در تواندیم اددا شد. چرا که  یر هم سخنف ّ ت و یپزش   ن گفته با

 واقع در. کرد جادیا هم امروز انسااان یپزشاا   نظام همه در دیترد یکرونا نوع 
 یهر پرسش امروزه و ستیر منتزع و مستقل نتف ّ  و خیتار  از چگاهیه یپزش  

و  دیپرسااش درباره نساابت انسااان جد یو کرونا، به نوع  یدرباره نساابت پزشاا  
 هم هست. دیعلم جد

 ترس مدیریت و حفظ ضرورت و اجتماعی کروناویروس اختبرس. 14
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شجو ییزهرا درضامحمّ  سجامعه یدکتر یدان سائل یشنا   نیا در ،یاجتماع  م
  روسیو  دهیپد که دهدیم حیتوضاا یاجتماع  ییگرابرساااخت  ردیرو  با مقاله
  یذهن برساااخت و ینیع طیشاارا یدارا که اساات یاجتماع  مساانله کی کرونا،
ران، یدارا کرونا مساانله یذهن برساااخت. اساات   ینفعانیذ و انیقربان مقصااّ
 عهجام خشم، و ترس عنصر دو با ،یقربان و مقّصر برساخت با نفعانیذ. است
  یترداردامنه یهابحران تواندیم که کنندیم لیتبد یشناخت  نبرد دانیم به را
 و یاجتماع  مسائل یباز با توانیم گر،ید یسو کی در که یحال  در ،کند جادیا
  که بیترت نیبد. دیبخش بهبود را مسنله ینیع طیشرا خشم، و ترس تیر یمد
 مرحله در یول  متوّقف، را ترس و خشم بحران، یزاوحشت و نیآغاز  مرحله در
 ینیع طیشاااارا بهبود یبرا را هادسااااتورالعمل یاجرا ترس، حفظ ضاااامن بعد،

  نیا در ییزهرا درضامحمّ  .کرد نیتضم است، یماریب وعیش کاهش که مسنله
 با آن رابطه و کرونا یماریب یریگهمه از متأّثر یاجتماع  تحّوَلت ادداشاااتی
  یفهرست  ادداشتی نیا. است داده قرار یبررس مورد را یزندگ  سبک راتییتغ
ناسااااااک کار، خانواده، مثل یاجتماع  یهادهیپد و میمفاه از  و ینید م

  را یتظاهر رفمص بدن، تیر یمد قدرت، دولت، شدن، یجهان ،ییگراتیمعنو 
 م،یمفاه نیا بر را کرونا دوره یبقا حفظ یهاارزش راتیتأث و گرفته نظر در

 رد گفتمان از متأّثر یزندگ  ساابک نیا یژگ یو  نیتر مهم. اساات داده حیتوضاا
 عالوه به. است یّنت س خانواده یهاارزش به بازگشت که است میمانیم خانه
 در یشیبازاند به منجر ها،رالعملدستو  افزودن بر دیتأک با بقا حفظ یهاارزش
 در و اقتدارگرا یهادولت به لیتما و یساااَلرمردم بر یمبتن یاساایساا فلساافه
 .بود خواهد مقتدر عادل، حاکم ازمندین ،یجهان سطح

 روزمره زندگی سازیطّبی و کرونا .15
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 یزندگ  در کرونا یسااازیطبّ  یهاهیسااو  اساات شااده تالش ادداشااتی نیا در
 که اساات یقت یحق نظام نیتر یهنجار نیامروز  یپزشاا  . شااود یریرهگ روزمره
  نندکیم ییزهایتجو  ،یفرد سالمت یبرا پزش ان. کندیم یح مران هاانسان بر
 و «دهایبا» نیا ستیبایم خود بهبود یبرا مارانیب و چندیپیم ییهانسخه و
 و هبرداشت را ماریربیغ و ماریب مرز د،یجد یپزش   اما کنند، یرویپ را «دهاینبا»
 توّلد کتاب از الهام با ادداشااااتی نیا. کندیم زیتجو  نسااااخه همگان یبرا

  شلیم نظر از. کندیم یبررس را ییکرونا تیّ وضع فوکو، شلیم ینیبال یپزش  
 یتلقّ  یپزشاا   مسااائل جزو که اساات یرپزشاا  یغ یامساانله ،یسااازیطبّ  فوکو،
 یسازیطبّ  کرونا، روسیو  اساس نیهم بر. شودیم زیتجو  آن یبرا دارو و شده
 شودیم ذکر زین ادداشتی ادامه در. است رسانده تیّ نیع مرحله به را یزندگ 
 یآگاه  نیا واساااطه به یینهادها و اسااات یاسااایسااا یآگاه  کی کرونا که
  فراتر صاارف یآگاه  کی از کرونا رساادیم نظر به. اندآمده وجود به یاساایساا
 .است دهیرس زین كنش و عمل به و رفته
 !کرونا ولکشک .16

دارد و آن  اریبس یست که ابعادا یداریپد کرونا یبال: سدینو یم یسجاد هجر
 روزها، نی. در ادیرس متنّوع یهاو با نگاه دیگوناگون د یهااز روزنه توانیرا م
 ییند و نوشااتارهااپرداخته ابعاد نیپژوهش ا به دانشاامندان و شاامندانیاند
، شاااااارّ  یکرونا که گفت توانیم چنانچه؛ دندكر  ارائهآن  درباره زیبرانگلتأمّ 
جهان دانش و هنر را  گمان،یشااده و ب ییفرساااو قلم یورزشااهیاند ریخ نهیزم
 یبخوب زیرا ن ینتماادّ -یفرهنگ  یهاااکرونااا مرض یماااری! ببردیبرده و م شیپ

 آن، بهو اگر  اندهینما یبخوبرا  هایحكمران یهاضااااعف ژه،یروشاااان کرده و بو 
  !باشااد شیبهتر در پ یاساات که جهان دیام شااود، سااتهینگر « عبرت» همچون
رف در ظ« هاتسنّ  یدیناپد و یتباه » از کوتاه نخست «کرونا کش ول» نوشتار
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 هب التزام» نسبت در را هیسجاد هفیهفتم صح یو سپس دعا د،یگو یم ایبال
 و پرسااااتاران پزشاااا ان، رفاقت» گاهیگاه از جا آن و کاودیم «یواجبات اَله 

 گر،ید یو در بخشاااااا رانااد،یم سااااااخن کرونااا بحران در «مااارانیب بااا ارانیاابه
  ضرورت» از ان،یپا در و کندیشكل موجز طر  م بهرا  انیرانیا «یست یز بحران»

 !کندیم بحث «یگذاراستیت و قطع در سیّ / از اجتهاد، حجدر گفتگو
 98 زمستان از امیدوارانه عبور و ایرانی جامعه .17
 یاجتماع  -یفرهنگ  مطالعات گروه یعلم هیأتعضااااااو  یانآر  ییموَل یمهد

 مهمّ سااااؤال  نیبه ا ادداشاااات،ی نیدر ا یپژوهشااااگاه علوم و فرهنگ اسااااالم
  زمساااتان کی با شااادن مواجه رغمیعل  یرانیپرداخته اسااات که چرا جامعه ا

چنان نساااابت به مظالمانه؛ ه یهامیهمراه با تحر  پرحادثه، و سااااخت نساااابتاً 
 یبسترها از قیرا در فهم دق سؤال نیپاسخ به ا شانیااست؟  دواریام ندهیآ
 یربنایكه ز  اساااات معتقد و کرده جسااااتجو رانیا جامعه یمعرفت  و یقیحق

و باور به  ،که قادر و تواناساااااات یجامعه و اعتقاد به خداوند ینیفرهنگ د
تنها جامعه را از اسات که نه یانیبنل؛ ل و توساّ مانند توکّ  ،یمعاد و امور معنو

 و به کندیمواجهه با بحران مقاوم م یرا برا آنبل ه  دهد،ینجات م یشافروپا
  پردازدیم سؤال نیا به سندهینو  ادامه، در .کندیم دواریدرخشان ام یاندهیآ
 که 89 زمساااتان حوادث با مواجهه در چرا فرهنگ، نیا وجود صاااورت در که
 در یرانیا هجامع یهاکنش است، داده رخ یم ان و یزمان بستر کی در یهمگ 

 سؤال نیا به پاسخ است معتقد ییموَل. است بوده متفاوت هاآن با مواجهه
لوک» نامبه یقو گرِ لیتعد ریّ متغ کی ینیآفر نقش و حضاااااور در دیبا را   «م 

 یرسااام مسااانوَلن رفتار عنوان تحت تواندیم هم که یملوک . کرد جساااتجو
  اشاره رهمسویغ و وهمس مرجع یهاگروه به تواندیم هم و شود یبندصورت
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  ترشااادنیقو یبرا شااانهادیپ دو ز،ین ادداشاااتی نیا انیپا در. باشاااد داشاااته
 .است شده ارائه کشور یح مران

 
 در ینید و یفرهنگ  اساااتیسااا یهادغدغه به مجموعه نیا چهارم خشب
 :پرداخت خواهد ادداشتیمقاله و  11 قالب
یت در آن از اســــــتفاده و طبیعی هایپدیده «مفهومی تعالی». 18   مدیر

 قرآنی -تحلیلی رویکردی با رسانه محتوایی
 دو از یعیطب یایبال و هادهیپد: ساادینو یم مقاله نیا در دزادهمحمّ  رضااا دکتر
 ابدی گساااترش جامعه در اگر که یعرف  «منفصااال» نگاه: اندهتوجّ  قابل جهت
 یجمع روان یهابیآسااااا و یروح  یریدرگ یمقتضااااا  و یف ر تنش موجب

 عوامل جمله از که «مدارهیآ» قرآن، ریتعب به ای «وساااتهیپ» نگاه و شاااود،یم
  دجایا یمبنا افتنی. شااودیم ینید جامعه در یمانیا هیروح تیتقو  و میتح 
  اریبساا نقش دوم، جهت به اّول جهت از یاجتماع  تیّ ذهن یمحتوا در رییتغ

  تیر یمد جمله از ،یفرهنگ  مختلف یهاطهیح یهایزیر برنامه در یاساااااساااا
  ،یمبناگذار و یابیمبنا نیا در. دارد یاسااااالم جامعه یهارسااااانه در محتوا
 مهمّ  اریبسااا هینظر  و یقرآن-یاهیآ نگاه همراه به «یمفهوم یتعال » شاااهیاند
  یبرا یمناسااب نهیزم تواندیم رسااانه، و ارتباطات حوزه در «یسااازبرجسااته»

 .سازد فراهم مذکور انتقال جادیا مناسب یهاروش یطّراح 
 کرونا روسیو  شدنیگ فرهن. 19

 روسیاز ورود و  یتمدن یابیارز  کیخود را با  ادداشتی پور،یدکتر فرشاد مهد
مشهور، در  یرمان ادب کیو حل مش ل را با ات ا به  کندیآغاز م ایاز شرق آس
در سااه  یاسااالم شااهیپژوهشااگاه فرهنگ و اند اری. اسااتادکندیم یشاارق معرف 

 ،یعموم نگا پرداخته اساااات؛ فرهکرون روسیو  شاااادنیبخش به بحث فرهنگ 
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ها، . در هر سه مورد تالش شده تا تناقضیفرهنگ  استیو س یفرهنگ سازمان
. واضح ردیه قرار بگال حوزه فرهنگ مورد توجّ فعّ  یریگجهت تاً یها و نهاتعارض

ست که تجربه مد شان م تیر یا شور ن  ای یتعال  ریس کیکه  دهدیکرونا در ک
 یزیآن و ارائه تجو  لیشااااده، تحل یراه ط  فیتوصااااکرده، اما  یرا ط  رفتشیپ
 یآت  یهارا از خود در سااااااال یداریپا یکه نوع  ییکرونا یزندگ  تیوضااااااع یبرا

ها را کاسته و فرهنگ بتواند نقص استیاست. تا س یضرور دهد،ینشان م
ز ما ا یساراماگو برا ،«یکور»چه در متن آمده: در چنانآن د،یفزایب قاتیبر توف
 کیو فقط  ندیبیرا نم یکس ،یو کس مارندیکه همه ب دیگو یمسخن  یشهر

کننده آرامش، برقرار جادکنندهیا تواندیزن اسااات که م کینفر زنده اسااات. او 
زن به مثابه فرهنگ،  نیا تیبحران باشااااد. توجه به موقع دهندهانینظم و پا
 یرانقش فرهنگ ب داکنندهیهو  تواندیما م یبرا ،ییکرونا تیموقع نیدر چن

 کنترل مش ل باشد.

 ایران اسالمی جمهوری متمایز رویکرد و کرونا ویروس چالش .21
  غرب و شرق مواجهه یالگوها تا دارد تالش ،یمنصور میمر  ادداشت،ی نیا در
 با یغرب یکشاااااورها ییارو یرو . دهد قرار یبررسااااا مورد را كرونا روسیو  با

  طیشاارا در را او که تاساا اسااتوار انسااان از یشااناخت  یبر مبنا روس،یکروناو 
  نظر در یعیطب وضااااااع کی در هابز، همچون یمتفّ ران نظر طبق ،ییکرونا
سان، که ردیگیم سان گرگ ان   کنترل تنها ط،یشرا نیا در و شودیم قلمداد ان

 از. دینمایم حفظ را جامعه که اساات سااخت نیقوان اساااس بر او جانبههمه
  تنگرف نظر در بدون انسان، زا یتلقّ  کی با زین شرق یاست یس یالگو ،ییسو 

  یمبتن ،یاسالم رانیا در ان،یم نیا در. است سرکوبگرانه یامواجهه او، کرامت
 قلمداد تیّ حاکم داشااااااته نیتر بزرگ مثابه به «مردم» آن، رهبران نگاه بر
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 و رخواهااااناااهیخ نظم مردم، نیا خود ،یبحران طیشاااااارا در کاااه شااااااودیم
  یخدامحور بر یمبتن و یقدساا امر لیذ هک ندینمایم جادیا یاگردوسااتانهید

 حلّ  و مشاااا الت با مواجهه در رسااااد،یم نظر به ن،یبنابرا. ردیگیم سااااامان
  یرگذااستیس و مردم بر هیّ ت  ها،آن نیتر یبحران تا نیتر کوچک از معضالت،
  نگاه بر یمبتن و شااااهیاند نیا لیذ ساااااختارها، یریگشاااا ل و محورانهمردم
سان بر مانهیکر    بردشیپ یبرا هاطر  نیراهگشاتر  از ی  ی تواندیم نول،مس ان

 .دارد همراه به را کژکارکردها حداقل که باشد موجود وضع
 شناختی بر سیاست تعطیلی امکان مذهبی. تحلیلی نشانه21

پرده، تحلیلی  9 در این یادداشاااات در انیهاشاااام نیدحساااامحمّ  دیساااادکتر 
کند. وی در ابتدا ارائه می شااناختی از ساایاساات تعطیلی اماکن مذهبینشااانه

نشااااااینی و جااانشااااااینی بااه مثااابااه مبنااایی برای تحلیاال بااه دو روی رد هم
ی ستاد ملّ  استیدو سکند و از این روزنه ها اشاره میشناختی سیاستنشانه

  اجتماعات یتمام شااااارط و دیق بدون یل یتعط ،لاوّ مقابله با کرونا همچون، 
را  رگید یبرخ  ماندن بسته بر اصرار و اجتماعات یبرخ  ییبازگشا ،دوم و یمردم

شاناختی سایاسات اول، دهد که در تحلیل نشاانهکند. وی ادامه میتبیین می
با  نینشااهم ،هیعلاهللسااالمحرم حضاارت رضااا برخی از اماکن مذهبی همچون 

شاااناخته شاااده  دیتخت جمشااا ایپل خواجو  رینظ ،یخ یتار  -یم ان فرهنگ  کی
 که شاادهاماکن متبرّ  نیاز ا یزدائ تیّ و قدساا ییامنظر شاااهد معنازد نیاز ا که

توان محدودیت کنند که به جای تعطیلی مطلق میاساات. ایشااان توصاایه می
العلوم در دسااترساای را در دسااتور کار قرار داد. عضااو هیأت علمی دانشااگاه باقر

المعلیه  بعدیگذاری مقابله با کرونا تکبر این باور اسااات که سااایاسااات الساااّ
پیامدهایی نیز در بر داشته است. وی در تحلیل سیاست دوم شده است که 

طبقات اقتصااااادی مردم کند که به بازشاااادن بعضاااای از اجتماعات اشاااااره می



  ۳1گفتارشیپ
 

 

 تا مصرف وگذار در آن هستندکننده فضای اجتماعات و گشتبیشتر مصرف
به دوگانه مبنایی معیشاات  هاگذاریکاَلهای موجود در آن. اینگونه ساایاساات

ه کمتری به معنویت جامعه گردد و توجّ گذاران بر میتسااااااالمت ساااااایاساااااا
 این دو ساااایاساااات پرداخته و یشااااناساااابیآسااااشااااود. وی در پایان به می
و امر ساااالمت مردم را  شاااتیامر مع دوم ناخواساااته، اساااتیسااا: نویسااادمی
 استیس بیسطح آس شکیبو  کرده است ینداریو د تیامر معنو  نیجانش

چرا که نشااان از آن دارد اماکن  ،اساات شااتریل باوّ  اسااتیدوم به مراتب از ساا
 وعیدر شااااا ساااااهم را نیکمتر  یعلم یهارغم آن که در پژوهش یعل  ،یمذهب
 تیّ در رده آخر اهم یاسالم یجمهور گذاراستیس یبرا ،داشته است یماریب

 قرار دارد.
 اسالمی جمهوری عقالنّیت تّجلی و کرونا .22
  ادداشااتی نیا در هنر گاهدانشاا یعلم هیأت عضااو یاریاساافند شااهاب دكتر
 یبررس به داشت یمجاز یفضا در یاگسترده بازتاب انتشار زمان در که کوتاه
  ظامن هیعل یداخل  یاسیس کنشگران یبرخ  و گانهیب یهارسانه اتهامات از ی  ی

 آن یپوچ  و بطالن کرونا وعیشا دوران در که اسات پرداخته یاساالم یجمهور
 ینظام که آنجا از یاسالم یجمهور ادعا، نیا اساس بر. شد آش ار همگان بر
  ا،هانسان جان حفظ با کیدئولوژ یا منافع تعارض هنگام در است کیدئولوژ یا

شان کرونا وعیش دوران. کندیم یاول  یقربان را یدوم  در که یحال  در که داد ن
  ایدر  سااواحل کنار اجتماعات و یورزشاا مسااابقات هنوز یغرب یکشااورها یبرخ 
سالم یورجمه بود، برقرار سالم خیتار  در بار نینخست یبرا رانیا یا   هب اقدام ا
 بقاع مقّدساااه، یهاحرم جماعت، و جمعه ینمازها مسااااجد، یتمام یل یتعط

 یجمع مناساااک و اماکن نیا که یحال  در. کرد یرعزادا یهاهیأت و متبّرکه
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  لیتشاااا  را نظام نیا یمذهب و ینید یجمع تیّ هو  ارکان نیمهمتر  ها،آن
 .هاانسان جان حفظ یبرا تالش جز نبود یزیچ زین اقدام نیا لیدل. دهندیم

 دین اصول بر دین فروع یافتن تقّدم معضل و کرونا .23
 ریگعالم مساانله کی مثابه به کرونا مساانله ،سااتا ِی شاا وه  ایلع خانم نظر از

  کشور، آن یاجتماع  – یفرهنگ  بافت بر بنا یفرهنگ  و کشور هر در جهان امروز
  کشور همان مخصوص ضعف و قّوت نقاط و کندیم دایپ را خود خاّص  تیروا
  رانیا در کرونا ریگعالم مساانله 5391 سااال بهمن انیپا از. سااازدیم دایهو  را

 از یمختلف یهاجلوه کنون تا زمان آن از و کرد آغاز را خود تیروا یاساااالم
 افتب به هتوج با مسائل، از ی  ی. است آورده دیپد رانیا کشور یبرا را مسائل

 در که اساات ینید مناسااک یبرخ  در تحّوَلت و رییتغ ان،یرانیا فرهنگ ینید
ند له رو قاب نا با م   یسااااااو از بحران نیا تیر یمد زمان از یابرهه در کرو
 از را یمتفاوت  یهاواکنش خود تبع به که شااد اّتخاذ کشااور گذاراناسااتیساا
 یبررساااا دنبال به مقال نیا. ختیبرانگ رانیا جامعه مختلف اقشااااار یسااااو
  شااناخت تا اساات، نید فروع و اصااول رابطه منظر از ها،واکنش نیا ترقیدق
 شود حاصل مسنله نیا به نسبت یترقیعم
 هاحرم بستن برای سناریو سه .24

 در متبّرکه اماکن ارتیز  تیمحدود رامونیپ شااده مطر  یوهایساانار  یبررساا
  نوشاااته نیا رد. اسااات ادداشاااتی نیا موضاااوع کرونا روسیو  وعیشااا امیّ ا

  انیم به سخن مقّدس یهاحرم بستن یبرا ویسنار  سه از بذرافشان محمدرضا
  را خود مخالفان و موافقان نظران،صااااحب انیم در هاآن از کی هر که آورده
  اجرا جهت را یشنهادیپ و مطلوب یویسنار  ک،ی هر یبررس با انتها در و دارد
 به اشاااره با یاعده ویساانار  نیاول در. اساات ساااخته مطر  متبّرکه اماکن در

الم همیعل تیب اهل یهاحرم بودن پاک و بودن شاااافاخانه  بودن باز به قائل السااااّ
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  را مقّدسااااه اماکن بسااااتن و بودند یط یشاااارا هر در هاحرم تیمحدود بدون
  رغمیعل  دوم یویسااانار  به قائالن. «دانساااتندیم حرم به نیتوه نیبزرگتر »

 هب ناقالن از آن انتقال و رانیا در کرونا روسیو  وعیش حادّ  طیشرا درنظرگرفتن
الم همیعل تیب اهل ارتیز  تجّمعات، در سااالم افراد   یاسااالم شااعائر ضاامن را السااّ

 بساااتن یبجا اسااااس نیا بر و دانندیم واجبات از را آن میتعظ و برشااامرده
ئل ها،حرم حام از یریجلوگ منظور به ارتیز  محدودکردن به قا   زائران ازد

 از یناشاا خطرات به توّجه با صاااحبنظران از گروه نیسااوم تینها در. هسااتند
 لیسااا که ینوروز التیتعط در الخصاااوصیعل  مقّدس اماکن در زائران تجّمع

سافران شّوق  را هاحرم بازبودن شود،یم روانه یارت یز  یشهرها یسو به م   یم
  تیّ ظرف به توّجه با که دانندیم مشااهد و قم یشااهرها یسااو به ساافر یبرا
  خواهد دنبال به را یناگوار یامدهایپ شااااهرها، نیا ناقص و محدود یندرما

  ،تیمحدود بدون بودن باز نیعناو  تحت را ویسنار  سه نیا سندهینو . داشت
 ره جوانب به توّجه با تینها در و ساخته مطر  کامل بستن و محدود بستن

 همثاب به مقّدسه اماکن در اجرا منظور به را کامل بستن یویسنار  ها،آن از کی
 .است نموده شنهادیپ رانیا در کرونا وعیش امیّ ا در مطلوب یویسنار 
 كرونا و گردشگری .25

  یورود گردشگران آمار یبررسنویسد: شهاب طالیی در این یادداشت میدکتر 
  رشااد نیشااتر یب با یکشااورها دوم رتبه در رانیا كه دهدیم نشااان كشااور به
  گردشااگران تعداد كه یطور به اساات، بوده مواجه ریاخ سااال چند در یورود
 سفر سهم ان،یم نیا در. بود نفر ونیلیم 1 حدود 91 سال در كشور به یورود
 به ساافر امروزه و داشااته یمثبت  روند یرانیا یهاخانواده نیب در یگردشااگر و

 در را خود یجا یرانیا یهاخانواده شااده ینیب شیپ یهانهیهز  از یك ی مثابه
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  یادیز  فاصله مطلوب نقطه با كه هرچند) است كرده باز گرید یهانهیهز  نیب
 و صاااااانعاات نیا بر را خود اثرات نیشااااااتر یب از یك ی كرونااا بحران(. میدار 

  نرو یب یگردشگر و سفر َلزمه كه چرا گذاشت، آن به وابسته یوكارهاكسب
  نیتر مهم با امر نیا و اسااات گرید مكان به یمكان از رفتن و خانه از رفتن
 هب و اساات آشااكار تضاااد در «میبمان خانه در» یعنی كرونا یملّ  سااتاد هیّ توصاا
 یعاد طیشرا به كه بود خواهد یاحقله نیآخر  یگردشگر صنعت رسدیم نظر
صّور آن یبرا كالن ویسنار  دو توانیم ن،یا وجود با. گشت خواهد بر  .بود مت

ستان یگردشگر و سفر چرخ كه نیا نانهیخوشب  در حركت به دوباره 5399 تاب
 با یت آ  كسالی تا حداقل كرونا كه نیا نانهیبدب و دینما تیّ فّعال به شرع و دیآ
  یوكارهاكساااب درصاااد 12 حدود كه اسااات نیا مهمّ  نكته. باشاااد همراه ما

  نیا شاغالن از یبزرگ  اریبس بخش و هستند خرد یها بنگاه یگردشگر صنعت
 و موارد با بمتناس دیبا لذا. هستند فّعال آن در یرسم ریغ صورت به صنعت
 .گماشت هّمت مناسب راهكار ارائه به شده انیب یهاویسنار 
 كرونا و دستی صنایع. 26

 در باَل سهم با یدست  عیصنانویسد: شهاب طالیی در این یادداشت میدکتر 
 ازین عدم ،یدیتول مناطق و داتیتول تنّوع ن،ییپا دیتول نهیهز  اشتغال، جادیا
  اساات یارکان از ی  ی ،یگذارهیساارما یباَل محج و گسااترده یهارساااختیز  به
  یدرآمدها شیافزا و یاقتصاد رشد در ریچشمگ و عمده یسهم تواندیم که
  انزن كار یروین یباَل سهم .باشد داشته یرنفت یغ صادرات محلّ  از کشور یارز
 و آمار كه اساات شااده باعث ،یخانگ  مشاااغل غالب در و یررساامیغ صااورت به

 وجود با. باشااد ابهام یدارا مختلف یهاحوزه در بخش نیا یرگذاریتأث ارقام
 و یفصاال  یهاشااگاهینما كشااور، یدساات  عیصاانا حوزه مشااكالت و مسااائل همه
 و حفظ در ییباَل اریبس سهم موّقت، و یدائم یهابازارچه و یمناسبت  و بهاره
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  یفراوان ریتأث كرونا بحران لكن بود، دارا را حوزه نیا در داتیتول حجم شیافزا
  نیا در شده جادیا اشغال و درآمد و داشته یدست  عیصنا فروش و عیتوز  بر
 كه نیا اسااااات مشاااااّخص آنچه. اسااااات كرده مواجه مشاااااكل با را نهیزم
  تواندینم یاقتصااد مختلف یهابخش از تیحما یبرا دولت یگذاراساتیسا
 نسااخه بخش هر با متناسااب دیبا و باشااد مشااابه و كسااانی هیرو  كی یدارا
 عّلت هب كشور یدست  عیصنا بخش. گردد میتنظ و میترس یاوت متف یت یحما
  ركا تعادل یبرا یعامل  مثابه به كه داتیتول در زنان یدرصد 72 از شیب سهم
 زا یریجلوگ یبرا یمتفاوت  یراهكارها و ریتداب ازمندین ،کندیم عمل یزندگ  و
 .دارد هاچالش شدن ترقیعم و شتریب بیآس
 «نجات کنش» طّراحی به دعوت .27
شاره با یغمام یدعل محمّ  دیس دکتر  ،5391 سال یفرساطاقت یهابحران به ا
  .یانسااان علوم بحران اساات؛ داده خبر ترقیعم یغفلت  و ترخطرناک یبحران از
 در اما کنند،یم نابود را انسااان جساام کرونا، روسیو  وعیشاا همچون ییایبال

 با مواجهه در. اساااات ینابود معرض در انسااااان رو  ،یانسااااان علوم بحران
  هچ یانسان علوم محققان یسو از ینیطن کرونا، خصوص به یاپیپ یهابحران
 هیتوصاا که ییگو  .شااودینم دهیشاان هیّ علم یهاحوزه در چه و هادانشااگاه در
  ،یخونسرد تیرعا: ستین یبهداشت  و یمنیا ن ات تیرعا از فراتر یزیچ هاآن

(.  انهیفردگرا ِی ابزارانگار) !گاز ریش بودن بسته از نانیاطم و ماسک از استفاده
 دعوت یانساااان علوم محققان از( ع) باقرالعلوم دانشاااگاه یعلم أتیه عضاااو
 کنش» عنوان تحت را یکنشاا ،یارشااتهانیم یگفتگو کی در تا اساات کرده
 در میکرد هیّ توص هاخانواده و مردم به ما کرونا، بحران در .کنند یطّراح  «نجات
 با مواجهه یاصااال  حلّ  راه که آن از غافل باشاااند، لمیف و یباز سااارگرم خانه
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 و یفرهنگ  مطالعات گروه ریمد. هاسااااتخانواده و مردم یکنشااااگر هابحران
 دابعا ،یفرهنگ  یاندازچشاام از نموده تالش( ع) باقرالعلوم دانشااگاه ارتباطات
 کند یطّراح  را ییهاامیپ بالغت، دانش کمک با و کرده یبررساا را نجات کنش
 .باشند نجات کنش یراهنما نیتر به که
 . چند میلیون نفر به کرونا مبتال هستند؟28

ها باید د: نحوه مواجهه ما با بحراننویساارضااا آرام در این یادداشاات میمحّمد
اَلم ان بحران جدیدی ایجاد ن ند؛ چه رسد به این ه ای باشد که حتیبه گونه

با یک بحران این اساااااات که بحران بزرگتری ایجاد کند. بدترین نحوه مواجهه 
زدایی کنند را فدای یک بحران کنیم. توانند همواره بحرانهمان عواملی که می

ای باشااااااد که برای درمان و نحوه مواجهه ما با بیماری کرونا نباید به گونه
را کرونازده کنیم و با این  پیشااااااگیری از این بیماری ذهن تمام افراد جامعه

ی اصیل که در طول تاریخ همواره حالل مش الت نهادهای اجتماع  ،مستمسک
اند را با مشاااا ل مواجه کنیم. مشاااا ل اساااااساااای ها بودهکار در بحرانو کمک

 هاست.ها با بیماریهای فردگرایانه آنهای پزش ی، مواجههبسیاری از توصیه
 اساسی این معضلپژوهشگر سیاست خانواده مرکز رشد بر این باور است که 

ب لتا بحراننحوه مواجهه  های مدرن در رفع کامل ها در این اساااااات که دو
ها برای حل مشااااا الت ها عاجزند و شاااااهروندان هم به آنمشااااا الت و بحران

توانند با ات ا به اعتماد کافی ندارند. در این اوضاااااع بهترین نهادهایی که می
نوعی مسنولیت همگانی به بهبود وضع موجود کمک کنند، نهادهای خانواده، 

جد هساااتند. نهادهایی که در عین احسااااس مسااانولیت، به اشاااان و مساااخوی
 اطرافیان خود احساس تعّلق و وابستگی دارند.

 
های مدیریت و ح مرانی، یادداشت و مقاله، به جنبه 11در  زین پنجم بخش
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 کند:در زمان شیوع ویروس کرونا و پس از آن مبادرت می
 یا ایران موّفق بوده است؟. کیفّیت کشورداری در محک کنترل کرونا: آ29
و  یعیطب دهیکنترل هر نوع پد فرد،ییدکتر حساااااان دانا ادداشاااااات،ی نیدر ا

باور  نیبر ا ی. وداندیها مها و دولتح ومت یاصااال  فیسااااز را از وظاانساااان
را در بوته آزمون قرار داده  رانیا یکشوردار تیّ فیروزها، کرونا ک نیاست که ا

و ساااطو  روابط  ازم اسااات ابتدا به فهم محتوَل یشاااناخت کشاااوردار یو برا
 یهادر زمان کرونا و چالش یکشااوردار تیّ فیاشاااره و سااپس بر اساااس آن ک

 ی)راهبر یساااه ساااطح ح مران یکشاااوردار یبرا یکرد. و یرا بررسااا یرو شیپ
. کندیم هیتوصاااا لیرا به منظور تحل اتیو سااااطح عمل تیر ی(، سااااطح مدیملّ 

ا کرون وعیشاا زماندر  یکشااوردار تیّ فیک یرامدرس، ب تیاسااتاد دانشااگاه ترب
ه س ییکه با همراستا کندیاشاره م یدر راهبر یاصل همچون چاب   نیبه چند

 یهاها، نهادها و سااازمانخانهطرف، انسااجام وزارت کینظام از  یقّوه با رهبر
واحد  یایمشاابه خّط  دنیدر رساا ینظام یقوا ن،یو همچن یتحت نظارت رهبر

 ،یزیر برنامه ی. ودارداشاااااااره  رونامبارزه با ک اتیعمل تیر یمد تیهدا یبرا
 تیر یمد یکه برا داندیم یت یر یمد یو کنترل را چاب   تیهدا ،یسااااااازمانده 

سخنگو، صداقت و باز بودن در گفتار  کی نییطر ، تع کیبحران به دارا بودن 
مساااتمر اطالعات و  یمساااتمر شاااهروندان، بروزرساااان یبخشااایو کردار، آگاه 

اساااات. اسااااتاد  ازیگام به گام ن ندیفرآ کی در یاجتماع  یهارسااااانه تیر یمد
را در سااااااه طبقه  اتیعملچاب ی  یعموم یگذاریمشااااااو خط یدولت  تیر یمد
 ،یریشگیپ نهیکه در زم دهدیبحران قرار مواکنش به بحران و پسا بحران،شایپ

 یسااااازادهیاوضاااااع قابل پ یابیمبارزه با کرونا، واکنش به بحران و باز  یآمادگ 
 یاسالم یجمهور یکشوردار یهابه چالش شیان نوشتار خو یدر پا یاست. و
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 یدولت را موفق و در برخ  یجهات کشااااااوردار یو در برخ  کندیاشاااااااره م رانیا
  یاهیساااارانجام پژوهش خود را به نظر  یکرده اساااات. و یابیموارد ناموفق ارز 

 یتاررف یخستگ  ،یرفتار یاقتصاد هیاز زاو زده و  وندیتوقعات پ یج یت امل تدر 
 .کندیم یابیدر دوران کرونا را ارز  یکشوردار تیوضع یجانیه تیو عقالن

  احتماالت ،19 کووید شـــیوع درباره گفتگو ضـــرورت و کرونایی وضـــعّیت .31
 اجتماعی -فرهنگی پیامدهای و آینده
سفند شهاب دكتر شگاه یعلم هیأت عضو یاریا  از ادداشتی نیا در هنر دان
  هب توّجه ضرورت و کرده انتقاد کرونا یدرمان و یبهداشت  ابعاد بر فصر  تمرکز
  عوارض زین و کرونا یماریب وعیشاااا یشااااناخت روان و یشااااناخت جامعه ابعاد
  هسااندینو . اساات پرداخته یعموم ینینشااخانه و نهیقرنط یاجتماع  و یفرهنگ 
 ،یاجتماع  علوم نظرانصاااااحب فّعال مشااااارکت و حضااااور ادداشااااتی نیا در

  ینید یعلما و یاسیس و یاقتصاد علوم استادان زین و یت یترب و یشناسروان
  نظر به ارجاع ضاامن و دانسااته یضاارور را کرونا با مبارزه به مربوط مباحث در
 و هفته چند به محدود نه را کرونا روسیو  وعیشاا دوره که دانشاامندان یبرخ 
 در که کندیم دیتأک اند،دانسته محتمل هم ندهیآ سال چند تا بل ه ماه، چند
ستیس  دیاب کرونا، دادن ش ست بر تمرکز یبجا ،یعموم غاتیتبل و یگذارا
 .شود یزیر برنامه زین کرونا با یزندگ  یبرا یعموم اف ار کردن آماده یبرا
 سیاست در عصر پساکرونا بادزنده. 31

 نفسهگاه واقعیت فیآمارها هیچنویسد: یحیی شعبانی در این یادداشت می
کنند، بل ه همواره ابزاری برای ا را چنان که باید و شاااااید منع س نمیهپدیده

آمار این ن ته را از مقایساااااه رفتار زبانی دو واژه  روند.ح مرانی به شااااامار می
(Statistics( و دولت )State) توان مشاهده کرد. هر دو واژه در عبارت َلتین نیز می

Status  ها در آمار اساسًا خودشان را لت)وضع، حالت، موقعیت( ریشه دارند. دو
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کنند نه واقعیت را. وحشت و انزوایی که ویروس کرونا با خود به بازتولید می
همراه آورده است ح ایت از ترسیم مرزها در جهانی دارد که شعار و نویدش 

سی بود. کرونا نه تنها مرا از همسایهبرچیده سیا ام بل ه مرا از شدِن مرزهای 
بنای جهان جدید بود دکارتی که ساااانگ« من»اخته اساااات. خودم نیز دور ساااا

ندارد. رهیای جهان نولیبرال عصااااااری  اکنون دیگر بداهت دکارتی سااااااابق را 
روند. اما ویروس جوش به پیش میاسیاست بود که امور آن با نظمی خودبی

کرونا نشاااااان داد که این رهیا به پایان رسااااایده اسااااات و سااااایاسااااات باید 
 قد وارد گود شود.د و تماممسؤولیتش را بپذیر 

 فتح مّکه و کرونا .32
، موفقّیت کشاااور را نسااابت به نیبجهان فرزاددر این یادداشااات کوتاه، دکتر 

داند. وی بر این باور است که در دشمنان در مهار کرونا همچون فتح مّ ه می
مناادی و دوران شاااااایوع ویروس کرونااا، کشااااااور مااا بااا دو آزمون بزرگ دولاات

به  یاساایساا نظام کی که معناساات نیبد یمنددولتواجه شااد؛ مندی ممّلت
 از اوضااااع که یط یشااارا در و آورده دوام هاچالش برابر در تواندیم زانیم چه

 نیبد زین یمندتملّ  .کند تیر یمد را تیّ وضاااااع شاااااده، خارج یعاد حالت
  رفتار تیّ عقالن و یآورتاب با ،هابحران در چگونه تملّ  کی که معناساااااات

مندی و عضااو هیأت علمی دانشااگاه شاااهد در تعیین مصااادیق دولت .ندکیم
  یکمبودها قبول قابل و مناساااااب رفع دارو، نیمأتکند: مندی بیان میملت
ساخت ه،یلاوّ    درمان هایروش عتنوّ  ،یغربالگر سامانه جادیا ت،یک واردات و 
 در حمسلّ  یروهاین گسترده اقدامات د،یجد یعلم یهاروش ابداع یبرا زیخ و

  هیلاوّ  و یخوراک  یهایازمندین در کمبود نیتر کوچک عدم ،یدرمان مباحث
  یبرا یگذاراستیس ،یرساناطالع و یده جهت در مایس و صدا تیّ مرجع مردم،
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 رد ح ومت یریپذتیّ مسنول ر،یپذبیآس یگروها یشت یمع یفشارها میترم
مندی ولتمصااادیق د جمله از، ... مختلف یهابخش یاقتصاااد یضااررها قبال

، یاجتماع  یگذارفاصاااااله تیرعا به دادن تن و مردم یباَل یهمراه اسااااات. 
  یهانشااانه جمله از، یجانیه یرفتارها از زیپره و نظام ماتیتصاام به اعتماد
  یجهاد یهاگروه العادهفوق و زیبرانگ نیتحساا تیّ الفعّ  اساات. باَل یمندتملّ 
 یحال  در نهایا .است یمندتملّ  نیا یهانشانه گرید از ،هایازمندین نیمأت در

 ا،یدر  آساااامان، ن،یزم از جانبههمه ظالمانه یهامیتحر  با کشااااور که اساااات
 .است مواجه رهیغ و دارو و نفت پول، مه،یب بانک، ما،یهواپ ،یکشت 
 نعمت؟ یا نقمت کرونا؛ ویروس .33

 و یاسااالم معارف ارشااد یکارشااناساا یدانشااجو ،یرآبادیام یرسااول  مسااعود
 و طیشاااارا یبررساااا با خود ادداشااااتی ییابتدا بخش در ،یرگانباز  تیر یمد

  هب وست،یپ وقوع به رانیا کشور در کرونا روسیو  وعیش یپ در که یاتفاقات 
  یمردم یروهاین متعّهد، یانسااان هیساارما جمله؛ از قّوت نقاط ارائه و لیتحل

 بخش و انیبندانش یهاشااارکت تیّ ظرف نهاد،مردم یهاساااازمان و داوطلب
 و بحران با مواجهه در یفرهنگ  فقر شااامل ضااعف، نقاط سااپس و یخصااوصاا 
  فیضع نظارت و کیلجست و نیتأم رهیزنج یهارساختیز  در ضعف دها،یتهد
  رانیا یاسالم یجمهور یبرا طیشرا نیا که ییهافرصت ادامه در و پردازدیم
 از آورد خواهد وجود به ،دور چندان نه ندهیآ در ای و اسااات آورده وجود به
  توسعه منطقه، یکشورها به صادرات و یدرمان و یبهداشت  اقالم دیتول ملهج
  یروین به ا اتّ  و یداخل  توان به شیازپشیب باور و IT یفناور رسااااااختیز 

 کاهش و کوچک یوکارهاکسااب دنیرساا بیآساا ن،یهمچن. پردازدیم جوانان
  نیا وعیشااا یدهایتهد نیتر مهم مثابه به ینفت  یهافرآورده و نفت متیق
  انتها در .اسااات شاااده گرفته قرار توّجه مورد ما کشاااور در منحوس روسیو 
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  نیا از آمده دسااات به اتیتجرب به توّجه با که اسااات بوده نیا بر نگارنده
 به توّجه و یخودباور در توانیم را کشااور مشاا الت عالج گرید بار کی دوران،

 یخوب به ختس آزمون نیا در بواقع که دانست یداخل  پرتوان و جوان یروین
 .نمودند عمل موّفق
 «سالمت نظام بحران» به «سالمت بحران» از رویکرد تغییر ضرورت .34

 هب مربوط یاصل  بحران که دهدمی حیتوض نوشتار نیا درسید آرش وکیلیان 
  ییتنها به که سااتین بزرگ قدر آن یماریب ابعاد و سااتین کرونا یماریب خود
  ردکارک اختالل به مربوط بحران بل ه شود، محسوب یعموم سالمت بحران کی

  ارانمیب به ییپاساااخگو  یبرا آن منابع بودن یناکاف  جهینت در ساااالمت نظام
 همزمان تواندینم زدهبحران دساااااتگاه نیا خود جه،ینت در. اسااااات بدحال
 زا گرید یبخشا اسات َلزم و باشاد رایپذ هم را بحران ساتاد ریخط تیمسانول

 حفظ را آن ییکارآ و دنیایب ساااالمت رنظامیز  یاری به ،یاجتماع  یهارنظامیز 
 و آموزش رینظ هارنظامیز  گرید به بحران تیساااارا از مانع نیهمچن و د،نکن

 َلزم بحران، شاادن یطوَلن و ریفراگ به توّجه با آن بر عالوه. دنبشااو  اقتصاااد
ست س ا  در که چرا شود، گرفته کار به زین یاجتماع  گسترده مشارکت و جیب
  نیا در تنها. بود خواهد یناکاف  بحران به پاسخ یبرا ح ومت عمناب مدتانیم

  برابر در مناسااب یاجتماع  و یاقتصاااد یآورتاب از جامعه که اساات صااورت
 .شودیم برخوردار بحران
 کرونا بحران در وکارهاکسب وضعیت تحلیل .35

 از ی  ی کرونا روسیو  وعیشااااا :سااااادینو یم ادداشاااااتی نیدر ا یمحمد مراد
 هچ تا ستیص نمشخّ  و دیآیشمار مت به یّ بشر  بحران و هاچالش نیتر بزرگ
مان مد طول به یز جا   یتراژد کی ،یماریب یتراژد بر عالوه روس،یو  نیا. ان
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 اساات، یمجهول  چند معادله کی بحران نیا. دارد دنبال به را یبزرگ  یاقتصاااد
ن خود مم  ،بحران رامونیپ یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع  یهایچرا که حواش

 عالوه ران،یباشااد. در کشااور ما ا یبه بحران فعل  یگریاساات باعث بروز عامل د
نفت در  یکاهش تقاضا ها،میمانند تحر  یگرید یبر بحران کرونا، عوامل خارج 

 نیا قیبر اقتصاااد ما اثرگذار اساات. پس َلزم اساات ابعاد دق ،یجهان یبازارها
 بیتا آساا میران آشاانا شااو بح نیمقابله با ا یبا راه ارها م،یبحران را بشااناساا

به وجود آمده را به  دیتهد یحت  ایرا به حداقل رسااانده و  طیشاارا نیاز ا یناشاا
 .میکن لیفرصت تبد

 کرونا بحران از عبور مقدم خّط  در وکارکسب رهبران .36
  یهابیآس کرونا یجهان بحران: سدینو یم ادداشتی نیا در زادهقّنادان یآقا
  نیتر یجدّ  از ی  ی. اساااااات کرده جادیا ناگونگو  یهاکشااااااور در را یادیز 
  یاقتصاد مش الت هستند، روبرو آن با جهان یکشورها اکثر که ییهابیآس

  آمده وجود به مختلف یوکارهاکساااب افتادن کار از یجهینت در که اسااات
  تیر یمد و کنترل در را یاعمده نقش ،وکارکسب رهبران ان،یم نیا در. است
  را خود گذشته یذهن یهاانگاره و فرضشیپ دیبا هبرانر . کنندیم فایا بحران
  ن،یبنابرا. کنند آماده نانیاطم عدم طیشرا یبرا را خود و داده قرار یبازنگر مورد
 حال در یااندازه چه در و یوکارکسب نوع چه در که نیا از فارغ رهبران، اغلب
  بحران، طیاشااار  در ارتباطات بهبود. دارند یمشاااترک  فیوظا هساااتند، تیّ الفعّ 
  هب دنیشیاند کار، طیمح در کارکنان از حفاظت ،یدورکار به کار طیشرا رییتغ
  ا،یمزا و حقوق یهااسااتیساا در نظر دیتجد شااد، و آمد منع جهت یدات یتمه
  به وکارکساب رهبران تمام که اسات یمشاترک  فیوظا جمله از...  و تیّ شافاف
 .کنند فایا ستیبایم بحران، از عبور منظور
  جهان در المللیبین هایآفرینیفرصت: کرونا عصر در عمومی دیپلماسی .37
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 کرونا از پس
  یهاآزمون نیتر از مهمنویسد: احسان امینی باغبادرانی در این یادداشت می

 ریتصااو  ارائه و یعموم یپلماسااید نهیمختلف در زم یکشااورها تیّ الفعّ  کرونا،
ساات تا چهره کشااورها در اساات. کرونا باعث شااده ا شیمطلوب از کشااور خو 

  یایدر  نیا در کرونا موج. ردیدوباره قرار گ یابیمورد ارز  ،یاف ار عموم یایدر 
مطلوب  یبرا یفرصااات  یرا مخدوش کرده و از طرف  کشاااورها یچهره برخ  پهناور،

 همه یفرصااات برا نیشاااده اسااات. ا ،از کشاااورها گرید یجلوه دادن چهره برخ 
را با  یالملل نیو ب یآزمون جهان نیكه اآشاااااكار گردد  اسااااات تاها فراهم تملّ 

معارف  رشااته یدانشااجو ،ینیام احسااان. ریخ ایخواهند کرد  یت سااپریّ موفق
 یپلماسیَلت دتحوّ  لیبه تحل ادداشتی نیو فرهنگ و ارتباطات، در ا یاسالم
نا جهان در یعموم نا و ییکرو  که کندیم انیب او. پردازدیم ییپساااااااکرو
  نیا. اساات برخوردار یاژهیت و یّ از اهم ،یبحران وزگارر نیا در ریتصااو  تیر یمد
 یبرا یاساااات، فرصاااات  یسااااالمت بشاااار یبرا یدیگونه که تهد همان روسیو 

 یبازشاااااناسااااا نیهمچنو  یجهان یمثبت و جلب اف ار عموم ریتصاااااو  یارتقا
  یبرا بزرگ فرصاات نیا. اساات یپوشااال  یهاقدرت برابر در یقیحق یهاقدرت
دوسااااتانه به بشاااار یهاکمک ارائه. اساااات فراهم زین ران،یا زمانیعز  کشااااور

 ها به جبههمنطقه در جهت جذب آن یهاتملّ  ژهیبو  ،مسااااتضااااعف یهاتملّ 
 -یفرهنگ اسااالم یناشاا یو همدل  یقیاقتدار حق ییمسااتضااعفان عالم، بازنما

 ژهیبو  ،یاله انیساااااالمت در اد گاهیو جا یاساااااالم طّب  غیدر جهت تبل یرانیا
سید غیتبل و یپزش   یگردشگر یرساخت یاسالم، توسعه ز   در یآموزش یپلما

ز و با اساااتفاده ا یو فرهنگ  یاقتصااااد یفرصااات  مثابهبه  ،یپزشااا   علوم نهیزم
  یاراست ب و یپوشال  یهاقدرت ش ست ییبازنما انیمطلوب، و در پا ییبازنما
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ر فطرت د یپلماسیت دیّ ظرف از یمندبهره و کرونا روسیدر برابر و  ین غربتمدّ 
ها به آن ادداشتی نیاست که در ا ییاز راهبردها ،آنان یهاتملّ  جهت جذب

 اشاره شده است.
 اکرون با مبارزه ستاد تبلیغاتی برنامه مشکالت و نواقص از تحلیلی .38
  یغات ینقاط ضااعف برنامه تبل ییادانه به شااناسااانقّ  ی ردیرو  با ادداشااتی نیا

پژوهشاااااگر  پور،یدمساااااعو دیساااااعدکتر . پردازدیم کرونا با مبارزه ساااااتاد
کرونا، به  یماریت بیّ اساااااابا اشاااااااره به حسااااااّ  یپژوهشاااااا ده مطالعات فناور

  مطر  الؤسااا نیا و کندیاشااااره م یمتولّ  یهادساااتگاه َلنمسااانو  یریگغافل
 نآ گسترش وجود با کشور، به یماریب نیا ورود از قبل دینبا چرا که شودیم
  مانجا یات یعمل توان ارتقا یبرا یمختلف یمانورها ن،یچ یهااستان از ی  ی در
ل اوّ  یروزها در که کندیم اشاره ن ته نیا به پژوهشگر نیا نیهمچن شد؟یم

 ،تیّ وضاع تا شاد باعث کشاور یغات یتبل برنامه یساردرگم ران،یورود کرونا به ا
روزمره خود در  یادامه زندگ  یاز مردم برا یجلوه داده شااااااده و حت  یکاماًل عاد

 یکنترل رفتارها یر براثّ ؤم یعامل  مثابهه ترس به دعوت شااااااد. جاذب ابانیخ
  گرفته قرار بحث مورد یاجتماع  غاتیتبل یهامدل از یاریدر بسااااا یاجتماع 
رل به کنتکشور در موضوع کرونا،  یغات یتبل هیلاوّ   ردیکه در رو  ی. در حال است

 ضاااعف نقاط از ی  ی مثابهمسااانله به  نیو ارفتارهای اجتماعی توّجه نشاااده 
 .شودیم محسوب ستاد نیا یغات یتبل برنامه

 عیاجتما بازاریابی رویکرد بر مبتنی کرونا بیماری کنترل برای نو طرحی .39
 یابیبازار   ردیبر رو  یرا مبتن ییراه ارها تا اساااات صاااادد در ادداشااااتی نیا

  ور،پ یمسعود دیسعدکتر . دهد شنهادیپ ،کرونا یماریکنترل ب یبرا یاجتماع 
به  یاجتماع  یابیبازار  ،یابیبازار  تیر یدم یدکتر لیالتحصاااااافارغ بهرا  ثا  م
  شگرپژوه نیا. کندیم یف معرّ  کرونا یماریکنترل ب یر براثّ ؤپرکاربرد و م یاحوزه
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 به شااااده کنترل ترس القا که کندیم دیکأ ت یفناور مطالعات پژوهشاااا ده
. در یگ قرار کرونا با مبارزه ستاد یغات یتبل یهابرنامه دستور در دیبا نیمخاطب
 به بتالا احتمال دینبا ستاد، نیآغاز  یغات یتبل برنامه خالف بر که یمعن نیا به
 یماااریب یدارا ایااافراد مساااااان و  ری)نظ خاااّص  یهااامحاادود بااه گروه ،یماااریب
ت یااّ کااه تبع یافراد یبرا یاجتماااع  یهااانااهیهز  شی( شااااااود. افزایانااهیزم

 یگریموضاااوع د رند،یگینم یساااتاد را جدّ  یهاهیّ نداشاااته و توصااا یشاااهروند
 یراه ارها گریبه آن اشاااااره شااااده اساااات. از د ادداشااااتی نیاساااات که در ا

  الشتو  یونیز یتلو  یهابرنامه دیتولبه توان یم ادداشت،ی نیدر ا یشنهادیپ
 .برد نام مردم دیخر  سبک رییتغ یبرا
 مشکالت: کرونا ویروس تأثیر تحت مدارس و هادانشگاه در آموزش بهبود .41
 آموزشی مناسب کارهایراه ارایه و

 به آوردن یرو و شز آمو  روند یل یتعط ان،یدانشاااااجو  نهیقرنط کرونا، بحران
  یهاروش جادیا و ینوآور بخشالهام تواندیم برخط، آموزش هایسااااامانه

  جینتا نیتر محسوس از ی  ی .گردد یعال  آموزش مؤسسات یبرا یآموزش نینو 
 و اسااتادان یبرا آموزش سااتمیساا در دیجد یچالشاا ،یماریب نیا یریگهمه

 یعلم هیأت عضااااو مذهب، نیداممحمّ  دکتر. اساااات رانیا در انیدانشااااجو 
المهیعل صااادق امام دانشااگاه   آموزش متخصااصااان از که منفرد عباس دکتر و السااّ
  اتیجربت از استفاده با ،یقیتلف آموزش کاربرد ارائه با هستند، یسیانگل زبان
  یبرا ییهاکارراه ،کیال ترون زشآمو  نهیزم در کرونا روسیو  وعیشاااااا دوره

 ات است نیا بر یسعنوشتار  نیا در. اندداده هیارا طیشرا نیا در بهتر آموزش
  یبرا ییهاحلراه و رو، شیپ یهاچالش برخط، آموزش تیر یمد یهاوهیشااا

 .گردد هیارا طیشرا نیا در بهتر آموزش
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 پرورش و موزشآ در ساالریوانید آهنین قفس و مجازی آموزش کرونا،. 41
 معّظم مقام از یانات یب با را خود یبخشاا سااه ادداشااتی ،یغّفار نیرحساایام
 و محورفرصااات توأمان  ردیرو  اّتخاذ و یمجاز یفضاااا تیّ اهم درباره یرهبر
 انیب انیگنفره و معّلمان با دارید در که له معّظم شااااهیاند در دمحوریتهد

س باور نیا بر سندهینو . کندیم آغاز فرمودند،   آموزش نظام یبرا کرونا که تا
 زلزله ل،یس با یوجوه  از که است تیّ اهم حائز یمسنله کشورمان، پرورش و
 در را پرورش و آموزش نظام یدرون یهانقص و اسااات زیمتما هوا یآلودگ  و

  آموزش ،هاآن از ی  ی حاضاار حال در که آن یهامصااداق و هابحران با مواجه
  پرورش و آموزش امروزه آنچه. دهدیم نشاان انیع صاورت به اسات، یمجاز
 تجربه یات یعمل آزمون است، آن انجاِم  حال در ی  یال ترون آموزش خصوص در

  یهاسال در چرا اما .ردیگ قرار یبررس مورد شتریب دیبا البته که است یانشده
 یجدّ  قیتوف باره نیا در پرورش و آموزش مختلف، نیقوان وجود با گذشااته،

ست یمبحث  ست،ا اوردهین دست به شتی ادامه در که ا   پرداخته آن به اددا
 و ی  یم ان سااااابک به ینوآور و یمجاز پرورش و آموزش. اسااااات شاااااده

  گرفته پرورش و آموزش نظام از را یاثربخشاا و تیّ قخاّل  قدرت ،یابخشاانامه
  یساااختار بیآساا کی به ن ته، نیا حیتشاار  و انیب از پس ساانده،ینو . اساات
  نیا بهبود جهت در تالش و فهم عدم که درسااایم پرورش و آموزش یجدّ 
  مواجه یجدّ  مخاطرات با کرونا همچون یبحران طیشرا در را کشورمان ب،یآس
  یساااَلروانید چنگال در پرورش و آموزش که اساات نیا آن و کندیم و کرده
  هک دارند و داشته اذعان ن ته نیا به شمندانیاند از یبرخ . است شده گرفتار
  مدرن انسان شدن گرفتار اشثمره پرورش، و آموزش رانهساَلوانید تیّ وضع
  نظام و او از را اثرگذار یهاکنش و تیّ قخاّل  که اساااات نیآهن یقفساااا در

  نیا با زین کرونا بحران طیشرا در. ردیگیم ،کندیم ستیز  آن در که یآموزش
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 و آموزش یابخشااانامه و سااااَلرانهوانید نظام که میهسااات مواجه تیّ واقع
  شدن مواجه یبرا َلزم یهایآمادگ  فاقد شده، گفته موارد به توجه اب پرورش

 .است یبحران طیشرا با
 

 بخش انیپا که عنوان ارتباطات انســانی و ســبک زندگیبا  شــشــم بخش
 رسد.سرانجام می به ادداشتی 1 قالب در است مجموعه نیا

  ویروس عشیو اّیام در مؤمنین، والیت طریق از امام با ارتباط ویژه فرصت .42
 کرونا منحوس

ارتباط با امام از طریق  ینیعابد محّمدرضاااااَلساااالم در این یادداشااات، حجت
وَلیت مؤمنین را فرصااتی ویژه در ایام شاایوع ویروس کرونا دانسااته و در این 

  به دنیرساا راه نیعتر یساار  و نی تر ینزد کند؛ اول،ن ته اشاااره می 4زمینه به 
 در .اسااااات «آنها تیوَل و نیمؤمن به خدمت و محبت» ،یاله یّ ول  تیوَل
  تار یز  و یاله یّ ول  به قرب مثابهبه گر،ی دی با نیمؤمن دارید و ارتیز  ات،یروا
 شاااده مطر  سااابحان یخدا ارتیز  بل ه و المالساااّ همیعل تیباهل امر یایاح و او

  یخدا. شودیم یاریبس یهاتیمحروم سبب عادت، حجابِ  یگاه  . دوم،است
 اب دائماً  تا داد قرار را تفاوت و رییتغ عادت، یسلطه از یریجلوگ یبرا سبحان

 به توجه عدم و غفلت گرفتار تا آورد رونیب عادت حجاب از را ماها ر ییتغ
 از پسسااوم، . مینده دساات از را تذّکر و توّجه اسااباب و مینشااو  هانعمت
 از یمندبهره قدرت بود شااااده باعث عادت حجاب که ییهانعمت به توّجه
  یهاسااانت به عمل ها،آن جبراِن  و نعمت برگرداندِن  راهِ  شاااود، کاساااته هانآ

  جهت از اگر دوستان، و ارحام با ارتباط درباره لذا. است ام ان حد در یاسالم
شت   یپزش   یهامنع نیا اثر در و شده جادیا یعاد ارتباط در ییهامنع یبهدا
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 شاااده محقق یلها رحمت جلب از ییهاتیمحروم هسااات، هم یضااارور که
 زا یام  یپ و یریتصااو  و یصااوت  تماس قیطر  از یارتباطات  با توانیم اساات،
  نیمؤمن انیم ییوَل ارتباط حفظ نگونهیا چهارم،. میشو  خبر با گریهمد احوال
 در یفعل  دیتهد یفضاااا نیا و شاااودیم امام با ارتباط سااابب مقدور، حد در

 .کندیم المالّس هیعل زمان امام با ژهیو  ارتباط یبرا یفرصت  به لیتبد را جامعه
 ظهور سوی به گامی سالمت، جهادگران تالش   .43

سالمی حوزهینیعابد محّمدرضا سفه و عرفان ا ستاد تفسیر، فل ، های علمیه، ا
داند؛ ایشااان با اشاااره به تالش جهادگران سااالمت را گامی به سااوی ظهور می

 از یریکث عّده فیالشااار  فرجه یال تع اهللعجل  الزمان صااااحب حضااارت ظهور از قبلاین ه 
شاااید این مطلب دَللتی بر  روندیم ایدن از( دیسااف)مرگ  ضیاب موت با افراد
سانه زیست یهاجنگ شد. حجت یآخرالزمانشنا   نیا طبقاَلسالم عابدینی با
  قیمصاااد از ی  ی را هایماریب کنترل یبرا ما افتنی قدرت برهه، نیا در ان،یب

وا وَ » بارز مْ  َأِعدُّ مْ  َما َله  ةٍ  ِمنْ  اْسَتَطْعت  وَّ کند و در ادامه قلمداد می( ۰2 انفال،) «ق 
  تنرف باَلتر یراسااتا در کشااور جیبساا کرونا، یماریب یسااخت  نیع درافزاید: می
مادگ  له در هایآ قاب ندیم ر،یواگ یهایماریب با م   یهاشیرزما از ی  ی توا
  ظهور یبرا یآمادگ  یاساااتار  در ساااالمت، یجبهه در مقاومت با مهم یعموم
  یفضاااا به لیتبد را دیتهد یفضاااا نیا مهم، نگاه نیا با توانیم لذا .باشاااد
  نیا طبق .کرد نگاه آن به یبعد مراحل یبرا یآمادگ  منظر از و کرد فرصاااات
  نشده خالصه یماریب نیا کنترل در فقط ما، مردم انیم در سالمت جهاد منظر،
  داشته ظهور یسوه ب حرکت ینقشه در ترمدت دراز و ترقیعم نگاه ستیبا و

لداشاات.   و حل در تواندیم فرجه یتعال  اهلل عجل حجت حضاارت از اسااتمداد و توسااّ
  انیم یدرمان و یعلم رتشیب کوشش نیهمچن و بوده مؤثر حرکت نیا لیتسه
ستا نیا در سالمت، دگرانجها ستر جهت در یحرکت  را   امام ظهور یبرا یسازب
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 باشد. فداه ارواحنا زمان

 خانواده به بازگشت و کرونا .44
  دانشگاه یشناسجامعه و یاجتماع  علوم گروه اریاستاد یقاسم عاصمه دكتر
  تبازگش بر کرونا روسیو  وعیش ریتأث به ادداشتی نیا در قات،یتحق و علوم
  نظر از. اسااااات پرداخته ،یشاااااناساااااجامعه مباحث کانون به انوادهخ بحث
  عوارض جامعه، یاصاال  مباحث در خانواده موضااوع رفتن هیحاشاا به ساانده،ینو 

  یاجبار ینینشااخانه و نهیقرنط با اكنون و اساات داشااته همراه به ینامطلوب
  شیافزا. است شده آشكار گرید بار خانواده تیاهم گوناگون، جوامع در مردم
 یغرب یكشورها در جمله از جهان یكشورها یبرخ  در یخانگ  خشونت یارهاآم
 در خانواده مسنله به یجدّ  توّجه ضرورت یهانشانه از یك ی نه،یقرنط دوران در

  هب بازگشت یبرا یفرصت  را ییكرونا تیوضع سندهینو . است یشناسجامعه
 و ندهیآ نسااال تیترب و یریپذجامعه در نهاد نیتر یاصااال  مثابه به خانواده
 .كندیم یمعّرف  یاجتماع  تعامل و گفتگو یسازنهیزم در نهاد نیتر مهم
 محورخانه اجتماعی نظم احیای ضرورت و کرونا تداوم. 45

 نظم یادهایبن در یشاایاندباز ضاارورت بر ادداشااتی نیا در كلهر نایدكتر ساا
  یگوندگر  و رییتغ نیمختلف ا یهاه كرده و ابعاد و حوزهتوجّ  مدرن یاجتماع 

  مورد ادداشتی نیا در آنچه. است داده قرار یبررس مورد یاجمال  صورت به را
 یجاب یاجتماع  نیادینظم بن نیگز یه به جاتوجّ  اساااااات، گفته قرار دیتأک

از جهت نظم  یل كه تحوّ  یاساات. در واقع تا زمان یو بخشاا یااصااالحات حوزه
 در یماع اجت اتیح تداوم رد،یدر جامعه صاااااورت نگ یبخش اجتماع ساااااامان
 نظم رییبار خواهد بود. با تغتمشااااقّ  و دشااااوار كرونا یریناپذدرمان صااااورت

د داد. خواهن شااااااكل رییتغ زین یاجتماع  یاصاااااال  ینهادها جامعه، نیادیبن



68  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 یف معرّ  را راتییتغ نیا یرو شیپ یهاام ان یبرخ  است كرده تالش سندهینو 
و تالش  یاحتمال  راتییتغ یجوامع برا یذهن یادداشاااات، آمادگ ین یكند. در ا

گذار به  یهااز ضاارورت رات،ییتغ نیا یاحتمال  یهاروشاان ساااختن جنبه یبرا
 شده است. یف معرّ  دیجد ینظم اجتماع 
المهیعل صاااااادق امام دانشاااااگاه یگرام اساااااتادان یهم ار و همچنین  الساااااّ

 مجموعه نیا میتنظ و هیّ ته درها سااایر دانشااگاه فرهیختگان محترم حوزه و
  دانشااااگاه، محترم اسااااتیر  ژهیبو  زان،یعز  همه از شااااّ رت. اساااات یسااااتودن

  معاون از دارد یجا. اساات واجب ما بر ،یسااعد ینعل یحساا دکتر حج اَلسااالم
 دکتر شان،یا هم اران و یامام یمجتب دیّ س دکتر دانشگاه، یپژوهش محترم
  ،کردند فراهم را کتاب نیا یجهاد نشر نهیزم که باید رضا یآقا ،ینعمت  محّمد
  طلوع و کرونا ش ست به دیام شهیاند با را جلد طر  که یروشن دمحم یآقا

 در که ریضاامروشاان یآقا زیعز  اسااتاد نیهمچن و ختندیآم «سااری  » دیخورشاا
  شّ رت نیهمچن. کرد تش ر رساندند، یاری ما به کتاب یسیانگل یبایز  معادل
  ،یجهاد یاهیّ روح با یو رایز  برد؛ ادی از دینبا را ییتوانا احمد دکتر یآقا از
 به را روشیپ متن و گرفتند عهده بر متانت و صبر با را کتاب یادب یراستاریو 
در این مجموعه آقای  .آراساااتند یفارسااا کهن راثیم و زبان یهاییبایز  وریز 

دکتر کمیل قیدرلو و آقای سید آرش وکیلیان در شناسایی، معرفی، غربالگری 
بدون  شاکیبدانه داشاتند که ها و مقاَلت تالشای مجاهو ارزیابی یادداشات
 مجموعه نیا ،یکار هر مثل شااد.ای این چنین حاصاال نمییاری آنها مجموعه

  شااناخته هرگز دیشااا که اساات یافراد گمنام و پنهان یهازحمت ونیمد هم
 .باشند مأجور واحد و احد خداوند نزد همه اهلل شاء ان نشوند،
 یانسااااخه ،یماع هر پژوهش علوم اجت یبرا شااااهیهمکه  سااااتین یدیترد
بخواهند  نیشاایپ سااندگانیاگر نو  یحت  ،وجود خواهد داشاات بروزترو  تردیجد
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  هک شااودیم احساااس شااتریب بودن بروز به ازین ی. زمانسااندیدوباره آن را بنو 
  نیا ن،ی. بنابراکنند نظاره پژوهش آن به علوم یهاحوزه مختلف یهاتخصص
 هی. در هر صااورت مااشاادب ینواقصاا  و خطاها یدارا اساات مم ن هم مجموعه
  یرای یآت  یهابهبود نسخه یما را برا زیاست كه مخاطبان عز  یر و قدردانتش ّ 

 نیو همچن یاسااااااتادان گرام یهاانامهیرا قیما از طر  ی. پل ارتباط رسااااااانند
 .بود خواهد الّسالمهیعلدانشگاه امام صادق  تیساوبهای اجتماعی و شب ه

 نیالعالمو آخر دعوانا ان الحمد هلل رب 
 اسدیبن رضا ون،یهما یمحّمدهاد
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 کرونا روسیو  دهیپد از یرهبر تیفراروا: 1

 1یشجاع  جّبار

 مقدمه
باز،یاز د یاجتماع  یرخدادها ند یبرا یكه محمل  نیا بر عالوه ر   یورزشااااااهیا
  ینیآفر نقش یبرا یبسااتر اساات، بوده یاجتماع  علوم نخبگان و قلم صاااحبان
 یکنشگر نهیدر واقع زم ز بوده است.ین هاآن با تقابل ای یهمراه  در ح مرانان

زاده  دادیاز رو  ِت یو روا دادیاز دِل رو  ،و رهبران جوامع اسااااااتیاصااااااحاب ساااااا
ه ک نگونهیا ابند،ییظهور م یو مصنوع  یعیبه دو ش ل طب دادهای. رو شودیم

 است یو قواعد حاکم بر هست  تو تحّوَل رییاز اتفاقات محصول تغ یادسته
ذهن و  هم سااااخته و پرداخته یندارد و برخ  یها نقشاااکه بشااار در تحّقق آن

 از یزیهساااااتند که گر  ییهاتیّ واقع دادها،یعمل افراد اسااااات. به هر حال رو 
  هادهیپد تیر یکشورها در فهم و مد تیظرف مهمّ  و ستین هاآن با ییارو یرو 
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نافع آن اساااااات. در واقع، خوِد  جهتاز  یحداکثر یبردارطور بهرهنیهم و م
خواهد شااد،  دهیل ن آنچه ساارمنشااأ مواجهه با پد اساات، یخنث  یامر دهیپد
 یح مرانان را تا حدود یباز ِن یاساااات که زم دهینخبگان جامعه از آن پد فهم
مهم جلوه  یاجتماع  یهادهیآنچه در مواجهه با پد ن،ی. بنابرادینمایم میترساا
 ریتحت تأث ت،یروا نیاسااات که ا یهیاسااات. بد دهیاز آن پد تیوار کند،یم

 کینزد تیروا توانیرا م یت یروا گرید یخواهد بود. از ساااااو انیراو  ینیبجهان
 یبسب وندیو پ یزمان وندیپ ،یراو یسلسله رخدادها نیبه واقع دانست که ب

 یهاساااامان از رخدادبو  وساااتهیپ بهم یشااارح  یکه راو نگونهیبرقرار باشاااد. ا
داده  یحل را در خود جاراه هم و زهیانگ هم که کند ارائه دهیبه آن پد یمنته
 باشد.
  منازعات کشااااکش صاااحنه کهآن از شیب امروز جهان که ساااتین یشااا ّ 
  هک است یاشب ه یجنگ  دانیم است، نفوذ و قدرت انیّ مدع نیب افزارسخت
 و تقابل ِن یزم ا،هتیروا جنگ در. هاستتیروا در تفاوت جنگ، نیا پرچمدار

  تیر یمد با تا کنندیم تالش کشااورها. اساات مخاطبان ذهن ،عرصااه منازعه
  جلوه ناتوان را مقابل طرف ابتدا مقصاااد، جوامع در هاتوده و نخبگان اذهان
  دانیم از آن کردن خارج با هم انیپا در و وادارند انفعال به را آن آنگاه دهند،
 یاسااالم یجمهور. بزنند یکشااور نیچن شااناساانامه بر یفروپاشاا مهر رقابت،

سیس اتیح دهه چهار در رانیا  یسو از را یجنگ  نوع هر خود، یاجتماع  و یا
  ظهور یابتدا در هرچند. است کرده تجربه را یافرامنطقه و یامنطقه دشمنان
سالم انقالب شو مرزها از خارج جیتدر  به و داخل از ابتدا هاتیروا جنگ ،یا   ن

  یانیپا یهاسال دهیچیپ تحّوَلت و مقّدس دفاع بحبوحه در و کرد، دایپ نمو و
عد ریتأث تحت آن،   یرجاب خود از ییردپا نتوانست و گرفته قرار یافزارسخت ب 



  73کرونا  روسیو دهیاز پد یرهبر تیفراروا

  هایرانیا یابتال با تا آورد فراهم امروزش یپاشسم یبرا را صحنه ل ن بگذارد
 .کند شروع رانیا یاسالم یجمهور هیعل را یچندوجه یجنگ  کرونا، روسیو  به

 ایران در کرونا از روایت. 1
به  یت یّ واقع تا کندیم تالش تیروا هر. دارد وجه سه ران،یا در کرونا از تیروا
 یبرا ینموده و چارچوب میخود ترساا ینگرشاا در منظومه را« کرونا روسیو »نام 

و اصااول حاکم بر هر  ادهایکه بن بیترت نیکنش بر اساااس آن ارائه کند. به ا
فتیآن  انیراو  ینیبدر جهان توانیا مر  تیروا ما .ا جه مم ا چه و هر  زهیآن

ندیپ یچگونگ  شااااااود،یم یگریکدام از د عاد آن واقعفهمؤلّ  و به ّی ها و اب ت 
  نخبگان و مردم و رانیا یاساالم یت نظام جمهوریّ طور وضاعنیهم و گریهمد
 است.« کرونا روسیو »از  پس و نیح ش،یپ یرانیا

 «بدبخت و یبحران ران  یا» تیروا. 1-1
از نخبگان، روشااانف ران، مسااانوَلن و  یبخشااا تیروا ده،یپد نیاز ا تیروا کی

  یمواردو در « بحران» کیرا  روسیدارند کروناو  دیعموم مردم اساااااات که تأک
 یاجتماع  ،یفرهنگ  ،یاسیابعاد س همه کرونا ت،یروا نیبنامند. در ا« ابربحران»

ک ریکشااااااور را درگ یو اقتصاااااااد مدهایه کرده_ و پخود کرده_ آن هم در  یا
  ،یط یشرا نیچن در که است یعیخالصه است. طب« جامعه قیت تعلیّ وضع»

  آنان هب یشفابخش یهاقرص ستیبایم که اندهیشب یمردگان به شتریب مردم
 طیدر شاارا یزندگ  چندروزه قفس که کرد قیتزر  یضاادمرگ  یهاآمپول ای خوراند
نا را  هادگاهیاز د یفیط ت،یروا نیهرچند اتر سااااااازند. را قابل تحّمل ییکرو

بوده و « یبحران اجتماع » انشیراو  دگاهید یمرکز هسااته اما شااود،یشااامل م
 سااطح در تیروا نیا جهینت. شااودیهم ارائه نم« بساااز و بسااوز»جز  یزیتجو 
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رتراشاا ،یاساایساا یوادادگ  ،یزننق انفعال، ،ینخبگان   یپندارلیخودذل و یمقصااّ
با افسااااااردگ  گر،ید طرف از. بود خواهد با مرگ  ،یدیناام ،یمردم هم  جنگ 

 یتصااّنع یهایشاااد ،یمساانوَلن کشااور یو نابلد یخاموش، تحّمل درِد نابخرد
پسااااکرونا، با  راِن ی. قهرًا ابرندیرا به سااار م یزندگ  ،یو ساااردرگم ادیساااسااات بن
 یارویرو  یو ادار یاقتصاد یعیو فجا یشناخت جامعه ،یشناخت روان یمعضالت 
برد.  شیهم به پ یبود که مم ن اساااااات جامعه را تا مرز فروپاشااااااخواهد 

 د،نیگو ینم نیبه صاااراحت چن تیروا نیا انیناگفته نماند که هرچند تمام راو 
 نخواهد بود. نیجز ا یزیچ ،یل یتحل نیچن امدیل ن مفهوم و پ

 «مخوف خانهکیتار  رانیا» تیروا. 1-2
 آبشخورش، و موساد و ایس یراهروها آن متن و صوت منشأ که گرید یت یروا
نانش خودفروختگان ضاااااادّ  ی_ امارات  ینفت سااااااعود یهاچاه و  یملّ  و قلمرا

«  بحران»دواژهیهسااااااتند، با کل یی_ اروپا یی ایآمر  ینماان دموکراتمسااااااتبدّ 
 شااگاهیزا یحت  ،هابحران یبحران از تمام نیا یل ن رنگ و نما شااود،یشااروع م

فاوت اساااااات. ک نیآن در ووهان چ ناهم مت اّوًَل  ت،یروا نیدر ا یرانیا یرو
طقه من یکشورها یچنان قدرتمند است که تمام اً یو ثان ،کنترل است رقابلیغ

چنان همسو و همراهند  ت،یروا نیها در ارا آلوده کرده است. گفتارها و قرائت
 رانیاز بروز کرونا در ا شیها پمتن خود را مدت ت،یروا نیا انیانگار راو  که

و  ایدر ساااا رانیمطالعات ا زیبودند و امروز مأمورند تا مصااااّوبات م آماده کرده
بر  دیکه ابتدا با تأک تیروا نیبرساانند. ا نیموسااد را به سامع و نظر مساتمع

 یبر فروپاشاااا یرا شااااروع  یرانیا یشااااروع شااااد، در ادامه کرونا رانیبحران در ا
را  رانیا ،یارسانه هجمه با تا است تالش در و دانسته رانیا یاسالم یجمهور
ر عناصاا گریاز د ی  یکند.  میمحصااور ترساا یخطرناک و قبرسااتان یاخانهکیتار 
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ت. اس روسیو  یدر مقابله با نشر حداکثر یرانیمسنوَلن ا یناتوان ت،یروا نیا
  یسات یچ درک و فهم در هایرانیا یورفناو  یدر فقر اطالعات  شاهیر  یناتوان نیا
اطالعات و  یورفناتوساااعه و ناشاااران  انیمّدع هنوز که یحال  در دارد روسیو 

ناختند را روسیارتباطات، نه تنها و  خود هم  جامعه تیر یمد در که نشاااااا
 یمجال  ت،یروا نیا یریگشااا ل یداخل  یهانهیسااارگردانند. هرچند ساااخن از زم

 تیر یمد از یبخشاا در شااهیر  که« میتوانیما نم»ل ن گفتمان  طلبد،یم گرید
 یت یروا نیچن یت حداقل یّ مقبول بسترساز رد،دا جنگ از پس یهاسال یاسیس
در  یبحران اجتماع »شااد از تنها راه برون تیروا نیمردم شااده اساات. ا نیدر ب
ها یرا نبود اسااااااالم در زندگ  «رانیا  یاسااااااالم یجمهور زوال تیمردم و در ن

  به یفروپاشااا به یمنته یروزها رانیا یبرا را پسااااکرونا یروزها و برشااامرده
 .آوردیم حساب

 «توانمند رانیا» تیروا. 1-3
به شااااامار آورند که  یت یّ در داخل تالش دارند تا کرونا را وضاااااع ساااااوم یگروه 

 یتالش کرد که از تبعات منف دیبا یول  است، برزمان آن یست یهرچند فهم چ
 ،ییاروپاا یهمچون کروناا یرانیا یگروه، کروناا نیا تیاآن کااسااااااات. در روا

  رانیقرار داده اساات و امروز ا یت جنگ یّ کشااور را در وضااع ،یو شاارق  یی ایآمر 
قهرمانند که از جان و راحت  یلذا آنان ،وطنان اسااتو دفاع از هم ثاریا صااحنه
هنوز  تیروا نیا انیشاااان بگذرند. راو وطنانساااالمت و راحت هم یبرا شیخو 

ناو  ن هیهم در ا ند. از اگمر را چه بنامند، ساااااارد روسیکرو از آن به  ایرو  نیا
نام « کرونا روسیبحران و »هم آن را  ای کنند،یم ادی« روسیو کرونا دهیپد»
 در هوشااامندانه یتا حدود تیروا نیا گراِن تیروا از یبخشااا اگرچه. نهندیم

 یل ن بخشاا کنند، منتقل گرانید به را آرامش خود عمل و گفتار با تا تالشااند
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که  یمعن نیبه ا اند،یشاایپر تیروا ی_ گرفتار نوع  سااتندی_ که کم هم ن گرید

ستند ب هم و در ف  یپزش   یفناور یدرماندگ »و « میتوانیما م»گفتمان  نینتوا
هرچند فداکارانه خود را به خطوط مقّدم  رو، نیجمع کنند. از ا« درمان کرونا
نامنساجم در  یااّما چون از منظومه ،رسااندند« روسی/بحران/و دهیپد»جنگ با 

نها دساات آ  هاحساااس ب نیا د،رونیهرچه جلوتر م برند،یشااناخت کرونا رنج م
 و گسترش که است یعیطب«. ؟ستیها ثمربخش نچرا تالش»که خواهد داد 

 یول  کندیرا از آنان ساااالب نم ثاریا زهیانگ اگرچه ،یاحساااااساااا نیچن قیتعم
 خواهد ساخت. رمقیرا ب شانیهاگام

 «سربلند ایران» فراروایت. 2
  ابتدا از که یت یروا ران،یا در اکرون از گانهسه یهاتیروا ییارو یرو  کشاکش در
  رقابت دانیم هژمون را خود ینوع  به و کرده دایپ طرهیساااا هاآن یتمام بر
  را رانیا یکنون تیوضااع ِی زمان وندیپ هم که اساات یت یروا ساااخت، هاتیروا
  ییایپو  نشاط، حفظ حلِ راه و یسبب وندیپ هم و است ساخته ریتصو  یخوب به
 باَلتر یرهبر معّظم مقام. کرد ارائه و لیتحل مانع و جامع را یاجتماع  تحّرک و
 ،یست یچ که کرده ارائه رانیا در کرونا روسیو  از یت یروا ادشده،ی یهاتیروا از

 در شااانیا. اساات داده یجا خود در را پساااکرونا راِن یا و آن با مقابله یچگونگ 
 کادر از تیحما و مردم عموم به ساااازنده یدواریام هیروح قیتزر  با اّول گام
  مانع ها،تیروا یتمام از فراتر یت یروا ارائه با نیهمچن و کشااااااور، یدرمان

  «خطرناک و ماریب رانیا» و «بدبخت رانیا» یهاتیروا رشیپذ و گساااااترش
 در اکرون گسترش و نشر یاصل  مّتهم امروز ن هیا حیتشر  ضمن شانیا. شدند
 یجنّ  و یانساااا دشاااامنان یهمراه  از اساااات، « ایآمر  متحده اَلتیا» جهان
 سخن رانیا کشور یاسالم و یملّ  تیّ هو  با مقابله یبرا رانیا یاسالم یجمهور
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 .گفتند
 دهیپد یبرا بتواند که اسااات یت یروا ها،تیروا جنگ برنده که ییجاآن از
 کند، ارائه ریفراگ ییراهگشاااا با همراه مانع و جامع ییمعنا مّدنظر، یاجتماع 
  به  ایآمر  «شاااناساااانهساااتیز  هجوم» که خود اّول گام در یرهبر تیفراروا
  نخبگان انیم در ییباَل تیّ مقبول از توانساااات بود، رانیا یاسااااالم یجمهور
 جنگ» جهان در کرونا از یرساااام تیروا کی امروزه و شااااود برخوردار جهان
  دانیم حال. است «خود یاسیس و یاقتصاد بانیرق با  ایآمر  شناسانهستیز 

  روسیو » از یرهبر تیفراروا دوم بخش درک و فهم صااااحنه هاتیروا جنگ
  رانیا یاسالم یجمهور بیترت نیبد. است آن شدنیرسم تا «کرونا منحوس

  تیر یمد و یورزشااهیاند عرصااه دو در یرهبر تیدرا با یاشااب ه جنگ نیا در
 با که اسااات مانده مصاااون حمالت ررسیت از تنها نه داخل، در ینیع -یذهن
 .کرد فراهم خود مردم یبرا را یاجتماع  آرامش فرصت، به دیتهد لیتبد
 آن با مقابله راه کرونا، روسیو  از خود لیتحل دومدر گام  یاخامنه اهللتیآ
ه ن ت نیت دانسااته و ضاامن اشاااره به ایّ ت و معنو یّ عقالن یحداکثر تالزم در را

ت یّ خود ساخته است، ظرف ریرا درگ یادیز  یمذکور امروزه کشورها روسیکه و 
 نیلااذا در ا داننااد،یم یجااانبااه بااا آن را کاااف مقااابلااه همااه یبرا یو توان داخل 

 رانیا یاساااااالم یکه جمهور ساااااتین یازین ینه تنها به کمک خارج  تیفراروا
مند خواهد شااد. بهره ،کرونا روسیمبارزه با و  یبعدها از تجارب و دسااتاوردها

 یسالما یجمهور یبرا یپساکرونا از نظر مقام معّظم رهبر یایدن بیترت نیبد
شد، عرصهو چالش دهایتهد یایاز آن ه دن شیب ران،یا نو و  یهافرصت ها با

 یریدوران مبارزه با کروناست. حاصل فراگ یاز دستاوردها یحداکثر یمندبهره
 یو ازخودگذشاااتگ  ثاریا هیروح ریو ت ث قیتعم ،یرانیا در جامعه تیفراروا نیا
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ه ک یابه گونه ،عموم مردم است نیب دارینشاط پا باَل رفتنآحاد مردم و  نیب

 عرصااه در ی  یافته اساات، ی ظهوردر دو عرصااه  یرانیشااجاعت ا هیامروزه روح
 کرونا با یشااا سااات حتم یزهیشااادن انگ ریگدر همه یگریمقابله با کرونا و د

 «.میدهی_کرونا_را_ش ست_میما_به_مدد_اله»#چون  ییشعارها



 

 

 

 مدرن انسان یبرا کرونا امیپ. 2

 1یطهرانچ  یمهدمحّمد

  کیگرفتار  یکره خاک  نیا یت کشااااااورهایّ اکثر  یعنیامروز جهان، بله جهان 
جهان از  یاز کشااااورها ی  یبه مثابه  زیاساااات. کشااااور ما ن یجهان یریگهمه
 نیا سااابقهیدر امان نمانده اساات و اتفاقًا قبل از رشااد ب روسیو  نیا وعیشاا
 حساااب به یشاارق  یایآساا آن پس از یجدّ  یهااز کانون ی  یدر اروپا  روسیو 
 شده کاشته که یباد نیا طوفان م؛یر ینگ یجدّ  را آن اگر هم امروز و رفتیم

 یکرونا و تلفات  روسیگسترده و  وعیش نیاست، مسلمًا در راه خواهد بود. در ا
  یباورها به رفتارها نی. امیرا از مردم شاهد یمتفاوت  یکه حادث شد؛ رفتارها

 با مواجهه در جامعه آن مردم یریباورپذ در شااهیر  و اساات مرتبط جامعه هر
 .دارد عیوقا

                                                                                                                   
  :انامهی/ رایدانشااگاه آزاد اسااالم اسااتیر  /و پالسااما زریپژوهشاا ده ل /یبهشاات  دیدانشااگاه شااه اسااتاد. 1

teranchi@sbu.ac.ir/. 
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 و نیتدف مراسم در حضور با را هاانسان درگذشت که یمردم است یهیبد
 كه یمردم با کنند؛یم احسااااس یمتوفّ  مراسااام گرید و هفت شاااب و ختم

  کنند؛یم حس هاآن فوت خبر دنیشااااان با فقط را هاانساااااان درگذشااااات
 که یگروه . اساات متفاوت هادهیپد بودن آورگمر  به نساابت شااانیر یباورپذ
 یعبارت  به و اندافتهیدر  یمذهب اماکن در حضور قیطر  از فقط و فقط را عبادت
 نبود ریپذ دسترس در با دارد حضور مسجد و سایکل در فقط و فقط شانیخدا
  یمساو را اماکن نیا در بستن و هستند موافق یط یشرا هر در یمذهب اماکن
 یبررسا دیده اجازه. دانندیم اهلل اءیاول و یهسات  خالق با رتباطا در بساتن با

 کندیم یسع که ییهاچالش به توّجه با و میبسپار  گرید وقت به را باَل موارد
  هیزاو  از اندازد،یب راه ییکرونا معرکه نیا در را نید و علم جدال کاذب طور به
 آن با ما که یل نسااا. میبپرداز  یبشااار جهان در آمد شیپ نیا ظهور به گرید

 است نیزم مغرب فناورانه و یعلم توسعه مقهور که است ینسل  م،یامواجه
 به آمده بدست یفناور و علوم به هیّ ت  در یانگارکمال کی به هاستدهه و
 لیتقل سازساعت یخدا به آن یدیتوح نگاه و است دهیرس امروز بشر لهیوس
  یفرد مش الت حاّلل و ییسایکل یها شنبهی یخدا حداکثر او یخدا و افتهی

  رفتار آنچه و ساااااتین ناظر و شااااااهد یاجتماع  رفتار در شیخدا و اسااااات
  رشیاخ یهادهه فناورانه و یعلم یدسااااتاوردها سااااازد،یم را اشیاجتماع 
  1212 سااال آغاز در نیچن نیا  بارهی به علم که ندارد باور انسااان نیا. اساات
 او. کند خلق او ارتباطات و یعاد یزندگ  راه ساار در یبزرگ  مشاا ل و اوردیب کم

 و ندارد سراغ را یدرمان ساده یماریب نیا یبرا دیبگو  او به پزشک ندارد عادت
  ساراغ یپزشا   علم از را یبیعج معجزات او. اسات نشاده کشاف هنوز ییدارو 
ضا وندیپ از دارد؛ ضا؛ گرید و یمصنوع  رگ و پوست خلق تا اع  چه حاَل اما اع
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  خانه در» :دیگو یم او به تنها ی می و سااااتیب قرن بیطب نیا که شااااده
ش   شرب به خداوند ییاعطا لتیفض نیا علم، مطلق یناکارآمد بر بحث. «نیبن
  هب مفتخر ما. گذاشاات کنار دیبا را یپزشاا   یهاهیتوصاا مییگو ینم. سااتین

 زیچ مساانله. آوردیم یشاارع  الزام پزشااک هیتوصاا که میهساات نید در ینگاه 
 و 15 قرن در حاصل علم در یانگارکمال باور تش س سر بر بحث است یگرید

 ونچ بود خداپرست روزید بشر گفتندیم. است زیچ همه بر آن دانستن حاکم
  مجهول علل نیا یجا را یخدا و بود شااااماریب یهساااات  از شیهانادانسااااته

  تواناساات، زیچ همه بر و داندیم را زیچ همه عالم، انسااان امروز و نشاااندیم
 همه بر توانا و فّعال بشااار، و کرد قبول دیبا خالق یخدا حدّ  در را یخدا پس
  یارتباط  قدرت همان هیشااب اش،یکوچ   همه با روسیو  نیا یآر. اساات زیچ
  همراه به را غامیپ نیا خود با و دیدرنورد عیسار  یل یخ را جهان همه ،ینترنت یا

. است کرده مغرور میكر  پروردگار به نسبت را تو زیچ چه انسان یا که داشت
نَسان   َهایأَ  ای» كَ  َما اْْلِ  «.1ِم یاْلَكرِ  ِبَربِّكَ  َغرَّ

نساال هدف با یبشاار شااناسااانهسااتیز  زّرادخانه دسااتاورد روسیو  نیا چه
شاا  ای خوارمورچه خوردن جهینت در چه و رود،یم هم احتمالش که باشااد یک 

 به را حق حضاارت کالم باشااد که کدام هر ن،یچ ووهان مردم یسااو از خّفاش
اد   َظَهرَ »: فرمود که میور آ ادی َبْت  ِبَما َواْلَبْحرِ  اْلَبرِّ  یفِ  اْلَفساااَ اِس  یدِ یأَ  َكساااَ   النَّ
میذِ یلِ  ذِ  َبْعَض  َقه  وا یالَّ مْ  َعِمل  ه  ونَ ی َلَعلَّ  در شااده عیشااا یماریب نیا یآر «2ْرِجع 

  یراه  که فهماندیم ما به و چشاااندیم را کردارمان تلخ یرو ما به ،یخاک  کره
 و میح  و یهست  بر حاکم و خالق که یخداوند دامان به میندار  شتبازگ جز
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 45سوره روم آیه . 1
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 .ماست زشت اعمال از درگذرنده و مهربان

 خود، بزرگ یخدا که یالهیوس حدّ  در اما م،یدار  باور را یبشر یدستاوردها
 یاجتماع  و یفرد عرصه در ما. است آورده فراهم ما یبرا را آن به دنیرس راه
  نارک دیبا را پنهان و آشاا ار شاارک. میهساات خود یدیوحت باور تیّ تقو  ازمندین

  مانیباورها که است یتلنگر ،یهست  جهان به شده وارد یابتال نیا و میبگذار 
 .میبرس سعادت به تا میکن خدامحور را مانیرفتارها آن یپ در و را

 شودیم گشوده او دست به هایبد و مش الت گره که یکس یا خداوندا،»
 آن در. یساازلهیوسا تو شاود؛یم خواساته او از مشا الت نیا از رفت برون و
 و راهگشااا ییتو  تنها اساات، کرده ریدرگ اندوه و غم با مرا که آمده شیپ چه
 .«1انیجهان دهنده پرورش و هامهربان نیتر مهربان یا. شرّ  دافع

                                                                                                                   
 .برگرفته از دعای هفتم صحیفه سجادیه .5



 

 

 

 م؟یباش متشّکر کرونا روسیو  از دیبا چرا. 3

 1یسوزنچ  نیحس

 (هیآگامرگ) اّول صحنه. 1

 اّول پرده. 1-1
  ان ارش تواندینم چ سیه که قتیحق نیتر یهیبد عالم، قیحقا انیدر م
 هر با ،یام انات  هر با ؛یاسااااابقه هر با م؛یر یمیم همه! اساااات «مرگ» کند
 .یمقام و پست
  مانر یغافلگ تا میر یبگ دهیناد را آن ای: میندار  شااتریب راه دو مرگ، قبال در
 دل ایدن به که یکساا. میشااو  اشآماده و میر یبگ یدّ ج را آن ن هیا ای و کند؛

 یزندگ  واقعاً  یوقت  یزندگ  اما رد؛یبگ دهیناد را مرگ دائماً  کوشااادیم بساااته،

                                                                                                                   
/  الم/ گروه علوم اجتماعیالّس اه باقرالعلوم علیهدانشیار دانشگده فرهنگ، علوم اجتماعی و رفتاری/ دانشگ. 5
 .5391اسفند  هفدهمتاریخ نگارش:  /souzanchi@bou.ac.ir :انامهیرا
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 یگ زند واقعاً  یکسان تنها پس برساند؛ بیآس آن به نتواند هم مرگ که است
 مرد نیبزرگتر  که میخواندیم هاکتاب در قبالً  اگر. نترسند مرگ از که کنندیم

  کودک انس از شیب مرگ با ابوطالب پسار انس ساوگند، خدا به» فرمود عاَلم
  م تب آن از یشاگرد و مینمرد ؛ (1 خطبه البالغه،نهج) «1است مادر نهیس به

 بل ه د،یترساااینم مرگ از تنهانه که میدید را یمانیسااال قاسااام حاج نام به
  معدود اگر»: فتگ توانیم تأجر  به و بود؛ آن مشاااتاق بل ه آماده، همواره
 یزندگ  دیشااااا و دیبا که گونه آن که خورد قساااام بتوان که باشااااند یافراد
 .«هاستآن از ی  ی ما قاسم حاج قطعاً  اند،کرده

 دوم پرده. 1-2
  هرکس اجل. ردیمیم یانسااااان هر که دهیآفر  یطور را ایدن نظام خداوند. 5

  2تدافینم عقب ای جلو یالحظه ساااااررساااااد اجلش یوقت  و اسااااات معلوم

 (.34/اعراف)
 داد، قرار هاانسان مرگ مأمور را لیعزرائ حضرت خداوند یوقت  ندیگو یم. 1
  نظام فرمود خداوند. شااوندیم زاریب من از مردم صااورت نیا در که کرد هیگال
 شااود مربوط یعیطب عامل کی به هرکس مرگ که دهمیم قرار یطور را عالم
 در یقت یحق ت،یروا نیا سقم و تصح از نظر صرف. نداند مقصر را تو یکس تا

 عوامل و رند؛یمیم نخواهند ای بخواهند هاانسااان. هساات داسااتان نیا پس
 .زندیم رقم را هاآن مرگ یمختلف
  یکشورها همه و انددانسته درصد 1 را کرونا به ابتال اثر بر مرگ احتمال. 3

                                                                                                                   
ِ ََلْبن  َأبِ . 1 ْفِل ِبَثدْ  یَو اهللَّ ه یَطاِلٍب آَنس  ِباْلَمْوِت ِمَن الطِّ مِّ  .أ 
مَّ . 2 لِّ أ  ْم َل َو ِلك  ه  وَن ساَعً  َو َل یٍ  َأَجٌل َفِإذا جاَء َأَجل  ونیْسَتْأِخر  تی اجلی است که : همانا برای هر امّ ْسَتْقِدم 

 گیرند.مانند و نه بر آن پیشی میای از آن عقب میهنگامی که اجلشان بیاید نه لحظه



  87م؟یکرونا متشکّر باش روسیاز و دیچرا با

  هاده ساااااَلنه. اندآن کردن محدود یبرا دیشااااد یهامراقبت یاجرا حال در
  هانیسال آمار. رندیمیم مختلف حوادث و هایماریب اثر بر جهان در نفر ونیلیم

  کرونا وعیشااا با که اسااات یونیلیم یرقم ،یرانندگ  حوادث اثر بر ریم و مرگ
  افت بشااّدت آمار نیا و شااده محدود جهان در یوآمدهارفت از یاریبساا عمالً 
  رشگست از یریجلوگ یبرا که یدیشد یهاکنترل با است دیبع یعنی کند؛یم
  آمار در یچندان رییتغ کرونا روسیو  شود،یم انجام جهان کل در روسیو  نیا

 .کند جادیا هاانسان ریم و مرگ
 :اکنون
 اگر و است؛ مؤّثر ما مرگ در یخارج  عوامل اگر و رندیبم همه است قرار اگر

  نقش لعوام ریسااا با سااهیمقا در که اساات عوامل از ی  ی تنها کرونا روسیو 
 !است؟ کرده جادیا اهویه همه نیا چرا ندارد، هم یترمهم

 سوم پرده. 1-3
  یامور مشاااغول همه. اسااات غفلت بر مدرن یزندگ  اسااااس رسااادیم نظر به

  یآورجمع یپ در یبرخ . داشت نخواهد ییجا ما وجود قتیحق در که میهست
 و شااهرت؛ و شااهوت یپ در یبرخ  مقام، و پساات دنبال یاعده ثروت، و مال

 .فرزند و زن به مبتال هم یجماعت 
-1 هیآ انشرا ، سوره) 1هست یایراحت  یسخت  هر همراه اسالم، منطق در

                                                                                                                   
ْسِر . 1 ْسِر ؛ ْسراً یَفِإنَّ َمَع اْلع  س همانا با هر سختی آسانی است؛ قطعا با هر سختی آسانی : پْسرایِإنَّ َمَع اْلع 

 است.
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  سوره) 12است آن در فراوان ریخ اما د،یدار یم ناخوش که را یزیچ بسا چه ؛(۰

  ش،یهایبد همه رغمیعل  هم روسیو  نیا(. 15۰ هیآ بقره، سوره ؛59 هیآ/ نساء
  نیا و اساات؛ انداخته مرگ ادی به را همه ،یزدگ غفلت دوره نیا در آمدنش با

. زندیم برهم اند،کرده عادت مرگ، گرفتن دهیناد به که را ییهاانسااان خواب
 تا آمده اما گذاشاااات؛ نخواهد ریم و مرگ آمار در یچندان اثر احتماَلً  كرونا
  ییاشااعاره یبرا باشااد یاریع بل ه و ما، یزندگ  یارساانج یع یبرا باشااد یمح  
  محشر در ییرسوا به ن هیا از قبل – را ما تا آمده. مانیاّدعاها و میدهیم که

  ریذان ارناپ یت یواقع که را مرگ و کند؛ رسوا خودمان شگاهیپ در -میشو  گرفتار
 دهد قرار ما چشم یجلو م،یبسپار  یفراموش به را آن میکوشیم دائماً  و است
.  میبشااناساا قیدق را خود متیق و قدر و مینیبب درساات را خود قواره و قد تا

  حرم مدافعان آن یتمام بل ه قاساام، حاج تنها نه که بفهماند ما به تا آمده
.  میر یحق اندازه چه ما و ندیما از تربزرگ چقدر روند،یم مرگ اسااتقبال به که
 ... . تا آمده
 ... . راست بنمود تو یرو چون نهیآ
 که کنند گوشاازد ما به که دانداده هم دساات به دساات همگان امروزه بله
شت  یهاهیّ توص  شانهمه از م؛یر یبگ یجدّ  را جسممان از حفاظت یبرا یبهدا
 .میده گوش هاهیّ توص نیا به میکنیم یسع و میممنون
 که - مرگ نام به یت یّ واقع یادآوری با که آمده هم روسیو  نیا دیشاااااا

                                                                                                                   
سى . 1َّ َش  َفَع وا  سا چیزی را ناخوش میرایرًا َكثیِه خَ یْجَعَل اهللَّ  فینًا َو یَأْن َتْكَره  دارید و خداوند در آن ؛ چه ب

 خیر فراوانی قرار داده است.
وا شاااَ  َو َعساااى. 2 َو خَ یَأْن َتْكَره  ْم َو َعساااىٌر لَ ینًا َو ه  وا شاااَ  ك  ِحبُّ ْم َو اهللَّ  یَأْن ت  َر َلك  َو شاااَ ْم َل ینًا َو ه  ْعَلم  َو َأْنت 

ون بسااا چیزی را دوساات و چه ،دارید در حالی که برای شااما خوب اسااتبسااا چیزی را ناخوش می و چه َتْعَلم 
 دارید در حالی که برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید.



  81م؟یکرونا متشکّر باش روسیاز و دیچرا با

  بخشدیم عمق را یزندگ  یمعنا گرفتنش یجدّ  و پوچ را هایزندگ  اشیفراموش
 هم را روحمان از حفاظت یبرا یبهداشاات  یهاهیّ توصاا که دهد تذّکر ما به –
 !م؟یباش ممنون هم او از دینبا ایآ. میر یبگ یجدّ 

 (خاص گروهی آزمون) دوم صحنه. 2
  آزمون در یقبول  و کردن شاارکت به ساات،ین...  شااغل و افهیق به بودن مؤمن
 برود باَلتر کالس مان،یا دانشاااگاه رد خواهدیم هرکه اسااات؛ متعال خداوند

 :بدهد امتحان دیبا
اس   َحِسَب  أَ  وای َأنْ  النَّ وای َأنْ  ْتَرك  ول  ا ق  مْ  وَ  آَمنَّ ونی َل ه  ا َلَقدْ  وَ  ؛ْفَتن  ذ َفَتنَّ   نَ یالَّ
ذ اهللَّ   ْعَلَمنَّ یَفلَ  َقْبِلِهمْ  ِمنْ  وا نَ یالَّ َدق    ،تعنب و ساااوره) نیاْلكاِذب ْعَلَمنَّ یلَ  وَ  صاااَ
 (.3-1 اتیآ

  میآورد مانیا ندیبگو  که شاوندیم رها که اندکرده حسااب نیچن مردم ایآ
  آنان از قبل که را یکسان حتماً  و قطعاً  که یحال  در شد؟ نخواهند فتنه دچار و

  راسااااات یکساااااان چه که کند معلوم خداوند تا میانداخت فتنه به را بودند
 .کند معلوم را انیدروغگو  زین و گفتندیم

 و بودند شده آزمون وارد یمختلف یهاگروه کشور نیا در تاکنون انقالب زا
  اطرخ به ژهیبو  که یمهمّ  اقشاار از ی  ی. بودند آمده رونیب ساربلند از یاریبسا
  که ینجوم یهاحقوق یماجرا و طلبفرصااات زراندوز پزشااا ان معدود وجود
 رد ضعف و یاپرست یدن به متهم گر،ید اقشار از یاریبس اذهان در آمد، شیپ
 .بود کشور یدرمان و یپزش   جامعه بودند، یندارید

  کشااااور سااااالمت کادر یجلو را یاله آزمون برگه آمدنش با روسیو  نیا
  درصااااادد یل یقل گذاشاااااتند، فرار به پا یواه  یهابهانه با یاندک . گذاشااااات
 هب یا و کردند احت ار را یبهداشات  یکاَلها و برآمدند بحران نیا از ییساودجو 
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شر نیا در یریگچشم تیّ اکثر  اما فروختند؛ زافگ متیق  رد افتخار کمال با ق
س و شدند وارد آزمون نیا  که بود جامع و کامل پاسخشان یبقدر هم یاریب

 !کنندیم طلب هم یاضاف  برگه
 ها؛آن خود یبرا تنها نه کرد؛ آشااا ار را افراد اریع آزمون، نیا در خداوند

  ه،رفوز  و یمشروط  انیدانشجو  وجود رغمیل ع که بفهمند همه ن هیا یبرا بل ه
 .میندار  کم قشر نیا در هم یواقع مؤمن
  درباره افراد از یاریبسا قضااوت بودن نادرسات که روسیو  نیا از دینبا ایآ
 در یفداکار و ثاریا ماندگار یهاجلوه و کرد برمال را کشزحمت قشر نیا قاطبه

 م؟یکن تش ر د،یکش همگان رخ به را قشر نیا
 هنوز در راه هست... . یبعد یهاصحنهو 



 

 

 

 میآموخت سوختن م،یسوخت ما که شکر. 4

 یعرب ابن نیالدّ  یاز کتاب المعرفه مح  1مختصر از مسنله صبر و ش ر یگزارش

 2یادب دجوادمحمّ 

 مقدمه
الح م و فصاااوص رینظ ،یعرفان قیدق و قیعم لیرساااا و کتب انبوه انیدر م

 یاهیپا شااهیاند مؤسااسو  یارجمند اسااالمعارف  یه از ابن عربیّ فتوحات م 
کتاب » وجود دارد بنام یت یّ اما پراهم ،(، کتاب موجز۰31-172وحدت الوجود )

از دو دهه اسااااات با  شین ساااااطور که بیکه به شاااااهادت نگارنده ا« المعرفه
 كهاست  یعارف نامدار در حوزه و دانشگاه مأنوس است، کتاب نیا یهاآموزه

                                                                                                                   
 .دفتر دانایی از کتاب 13۰أله شماره مس .5
پژوه و  ی/ گروه فلسااافه و ح مت/ ابن عربیمطهر دی/ دانشاااگاه شاااهاتیمدعو دانشااا ده اله اریاساااتاد. 2

کاذب معاونت  یهانقد فرق و عرفان یشااااایکارگروه هم اند ری/ دبیانیاَلد نیب یقیق مطالعات تطبمحقّ 
 5399ماه  نیفروردتاریخ نگارش: بیست و ی م  /Ibnarabi638@gmail.com: انامهیوزارت کشور/ را یاجتماع 
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 یشناسیهست  ،یبر را درون خود داراست و از خداشناساک خیش شهیاند زبده

  یماریل بیجهت تحل ادامه در. کندیم تیح ا یمتفاوت  یشااااناسااااو انسااااان
مورد « شكر»و « صبر»مسنله  از آن، با یمعنو مواجهه قیطر  و کرونا ریگعالم
 :ن شده استیین منظر تبیو موضوع از ا شده استفادهن كتاب یا دربحث 

 االهی نعم هایگونه. 1
  ازنظر. شااوندیم یبندمید تقساایّ مق و مطلق به یاَله  نعم که میدانیم کین

را بااه  یو آنچااه آدم یخلقخوش و مااانیمساااااانلااه نعماات ا نیدر ا یعربابن
د یّ اسااات و در برابر، نعمات مق« نعمات مطلق» از رسااااند،یم یساااعادت اخرو
 یحت . ستندین مطلق هک داندیم ینعمات  را هاآن ریت بدن و غمثل مال و صحّ 

  طیشاارا در که جهت آن از ایدن اصااال  با را نیمثل اصااال  د ینعمات  یعربابن
طلق م زیمصائب ن نسق، نیبر هم. کندیم ید تلقّ یّ مق باشند،ینم مطلق یعمل 
 نیو بد دهدینعم مطلق قرار م در برابر. او مصاائب مطلق را باشاندید میّ و مق
سااااوء خلق در برابر حساااان خلق از مصااااائب مطلق  و مانیا در برابرکفر،  ،معنا
از مصااائب  ،یابد ریباشااد و چه غ یشااقاوت را چه ابد ی. او حت گرددیم یتلق

 و یماریب ریده را نظیّ مصاااائب مق انیم نیاما در ا آورد،یمطلقه به حسااااب م
 داند.یم فقر

 قااتیحق در مااانیکااه مااا، در امور زناادگ دهاادیتااذکااار م یابن عرب ییگو 
ا ت میها التفات کنآن یبندمیو تقسااا« دینعمات مطلق و مق»به  ساااتیبایم

 .میاز خود نشان ده ستهیپر چالش، عمل شا یست یز  طیدر شرا میبتوان
گاه ابن عرب ته ن قدّ  یالب تأخّ به ت هل ا یدر زندگ  یر امور اخالق م و   مان،یا

 در کتاب یچرا که و ،تواند متفاوت از مباحث ناظر به روزگار ما باشاااااادیم
  رساادیم یو به هانعمت و هانقمت از آنچه در دیبشاار شااا: »دیگو یم یگرید
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 (.42، ص. 5311ابن عربی، ) «1باشد نداشته یدرست  یداور
  لیفضاااااا آن در که دهدیرا نشاااااان م ینوع نگاه  ان،یم نیدر ا یابن عرب

 ،دیایبه حساب ب یجزو نعمات مطلق اَله  تواندیم« حسن خلق» رینظ یاخالق 
مثل حساااااان خلق در برابر  ید بودن نعمت یّ امروز ما در مطلق و مق دیاما شااااااا
 یعرب ناب که نماند ناگفته البته. میمثل صحت بدن تفاوت قائل باش ینعمت 
، ج. 5975ابن عربی، ) داند.یم یهست  در یسازگار و یهماهنگ  را تنعم باألعم
 (.51، ص. 4

ش ر را تو« نعم مطلقه»مسنله  نیدر ا یابن عرب سنددیمان مأصبر و   و پ
چرا که طاعت در  اساات، طاعت شاا ر نیع خود ،بر طاعت صاابر اساات معتقد

  نوایواسااااااتع: »دیفرمایدارد که قرآن م زیواقع رنج و زحمت ناظر به خود را ن
 یاری؛ از روزه و نماز «نیالخاشااااع یعل  اَل ةر یل ب هاآن و ةالصاااالو و بالصاااابر

 «.2دیآیجز بر فروتنان گران م« نماز» وان دییبجو 

 داند،یشاا ر نعمت م نیرا ع بتیصاابر بر مصاامصااائب مطلق،  در باب یو 
 در باباما  ه،ح م صاابر و شاا ر را با هم دانساات« نعم مطلقه» چرا که در فقره
 شاااهیپ یدر مصاااائب مطلقه صااابور م،یپرداز یما به شااا ر نم مصاااائب مطلقه

را در  مطلقهنعم صاابر و شاا ر در  انیظهور جر  یابن عرب باب، نیاز ا م،یکنیم
 گریکفه د کیرا فقط بدون شااا ر در  مصاااائب مطلقهو صااابر بر  ،کفه ترازو کی

با دو « نعمت و نقمت» انیترازو، تعادل م دو کفه نیدر ا یی. گو دهدیقرار م
 .شودیطر  م« صبر و ش ر»عنصر 
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 شکر و صبر دایره در نعمت. 2
  تواندیم یآدم یرا برا یت مهمّ یّ اوقات قدر نعمت را دانسااااااتن موقع یگاه 
. در واقع دهدیکه در آن نهفته اسااااات را نشاااااان م یر کند که همان ثبات مقدّ 

  اشااااره ن ته نیا به و داندیه مسااا ّ  کی یصااابر و شااا ر را دو رو یابن عرب
ه چگونه س ّ  یرو دو نیاند، سازکار اهس ّ  کی یرو دو دو، نیا اگر که کندیم

 است یزیبر، ثبات در برابر چكه: ص دهدیم پاسخ یو ست؟یاست؟ و صبر چ
مااا فرا  یمااا آن را برا نفسمااا را بااه آن فرا خوانااده، در برابر آنچااه  خااداکااه 
ن ته را هم  نیو ا داندیمترادف م ثباترا با  صاااااابر ی. پس ابن عربخواندیم

که  نیهم دیگو یم یکه چرا صااابر همان شااا ر اسااات؟ ابن عرب دهدیتذکار م
  یِ ریادگی نیهم ،کند شاااااهیپ یکه صااااابور ردیگیم ادی ینید تیدر ترب یآدم
دعا  نیو در ا خوانمیم ییکه دعا نیشاا ر اساات. هم نیخودش ع ،یزشاایانگ

مشاااا الت  در برابردعا که  نیا دهم،یقرار م یاَله  نیخود را در حصاااان حصاااا
 نیواضااح اساات که در چن م،یو خودمان را به خدا بسااپار  میکن شااهیپ یصاابور
 ش ر است. ،ینگرش
ه که ب یبرخ  ایصاابر را برتر از شاا ر بدانند  ها،انسااان ،یعموم هنگا در دیشااا

 وجه نیا و باشند ترهمراه ش ر یشاد با و کنندیه متوجّ  شتریمفهوم ش ر ب
مبنا و معنای ابن عربی برای صاابر و کنند، اما  یتلقّ  یگرید وجه از ارجمندتر را

است.  تیو معص بتی، طاعت، مصصبر یمجار یازنظر و ش ر ی سان است.
صبِر بر از دست دادن نعمت و  ،را از ما گرفتند یمعتقد است كه اگر نعمت  او
داشااته باشااد. حال  ییباَل« اجر» تواندیخودش م یاَله  یبودن به رضااا یراضاا 

مگر  د،ینمایدر نعم مطلق، صاابر را مطر  م یکه چرا ابن عرب نجاسااتیا سااؤال
 چیپاساااااخ آن اسااااات که ههم دارند؟  یگرید زیبه چ ازیاز شااااا ر ن رینعم، غ
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 یصاااابور خداوند، به مانیاچرا که  شااااود،یحاصاااال نم یبدون صاااابور ینعمت 
 دیحفظ نعمت با یبرا ی. پس آدمخواهدیم گرینسااااابت به امورات د یداریپا

 معناست که در ابتدا نعمت نیبد نجایداشته باشد. سخن ا زیصبر بر نعمت ن
. خواهندیم توأم ر و صااابر را ابقاء نعمت از ما شااا یو آنگاه برا شاااودیداده م
 و زفرا بدون آن گرفتن قرار دسترس در که است نعمت کدام دیپرس دیحال با
ش ست؟ بین سخ ابن عربیم محافظت ابتالء بدون نعمات مگر ا  یشوند؟ پا
  داتیتهد دسااتبرد در شااهیهم مطلق، نعمت یمعنا به تیاساات که عاف نیا

 اسااات، ازین نعمت حفظ یبرا آنچه قتیمعنا که در حق نیبد اسااات، مختلف
شتن آن است یصبور صبور ،بر دا  یایصبور طلبد،یم داریپا یپس حفظ آن 

 یی. گو دهدیم نشااااان شااااتریب یآدم یبرا زیع آن نعمت را نکه در واقع، تمتّ 
کار در واقع ساااز  کند،یم ینعم مطلق خود و حفظ آن صاابور یبرا هرگاهانسااان 
 .گذاردیخود م یرو شیفهم نعمت پ یرا برا یمتفاوت 
 اهنگ نوع خود، یل یتحل - یعرفان نیزبیت ذهن با یعرب ابن گرید زبان به
  تذکار را «نعمت کی یدارندگ  بر صاابر» که گذاردیم ما یرو شیپ را یمتفاوت 

 به دیبا م،یکن حفظ شیخو  یبرا را ینعمت  که آن یبرا یو منظر از. دهدیم
  یصبور ها،فرصت آن آوردن تدس به برابر در و مینرو  گرید یهافرصت سراغ
  که است یعیطب. داندیم «نعمت بر صبر»را  صبر نیا یعرب ابن. میکن شهیپ

  یرو شیپ آنچه اما اسااات، بوده مطر  نعمات و ییدارا در شاااهیهم شااا ر
  یت یترب یآمادگ  دیشا آن درباره یسادگ  به که است «نعمت بر صبر» ماست
شته ش ندا س در یآدم رایز  م؛یبا شتن یبرا مور،ا از یاریب  آن به نعمت کی دا
 تدس از را آن واسطه نیهم به و کندینم یصبور آن برابر در کند،ینم بسنده

 :یسعد گفته به. دهدیم
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 ینه عاشق است که هر ساعتش نظر به کس

، ص. 5، ج. 5312سااعدی، )اساات  ییخاطرش جا روزنه عارف اساات که هر 
342) 

 ،. صاااابر بر نعمتآوردیما م ادیصاااابر بر نعمت را به  ت،یب نیدر ا یسااااعد
 ی. از نظر ابن عربمیبر خواهش و خواسااااتن نداشااااته باشاااا یطلبادهیز  یعنی
ها و اعماق و یارزشاامند اساات، همان که در بلند« یامر در داشااتن یبسااندگ »

 صااااابر نوع دو نعمت داشاااااتن. دیآیم ما کار به های  یتار  و هاییروشااااانا
که در  آن یگرید م،یکن ینش صااابوردسااات آورد هکه در بآن ی  ی: خواهدیم

  که نجاسااتیا سااؤال. میکن شااهیصاابر پ ،نگاه داشااتنش و به ثبات رساااندنش
پاسخ آن است  م؟یهست مانیمعنو  یهاخواسته در ییایپو  به مأمور ما، مگر

ما   یبرا ر،یخ یهانهیدر زم یبهتر یهاتیّ به درخواساااااات موقع مأمورکه 
 اً یثان ند،یایها به دساات بتیّ آن موقع که اوَلً  طیشاارا نیبا ا م،یهساات شیخو 
  تیت دوم ارزشاامندتر از موقعیّ خود را نشااان بدهد که موقع یبه نحو طیشاارا
 آن دیجد یت یّ دساات آوردن موقع به در زیآم مخاطره طیثالثًا شاارا ،ل باشااداوّ 

 ردیرار گق یت قبل یّ موقع به ما ینیشیپ اعتماد نیگز یگونه باشد که بتواند جا
ما قرار  یرا فرا رو یبهتر ساااااماندرواقع  رود،یم شیپ آنچه گذرره نیا از تا

 شیو آنچه پ کندیم یهمراه « صااابر»تنها با  یابن عرب ل،یدل نیدهد. به هم
 یهاست، سخننعمات در دسترس ما و صبر بر آن دنیماست در واقع د یرو

 .میکنیه مبه آن کمتر توجّ  یکه گاه 

 مصائب رهایی یا صبر. 3
ها از آن ییرها قتیدر حق ،تقد اساااات صاااابر بر مصااااائب مطلقهمع یابن عرب
  ؛میر یبگ نظر در مطلوب یط یها را در شراآن بل ه م،یها نماندر غم یعنی ؛است
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 شااااااهیکه هماره و هم یگذر م،یقرار ده اریخود مع یها را براگذر از آن یعنی
  اه،اشتب یو ییگو . دینما مواجه طمانیبهتر با شرا یما را به سازوارگ  تواندیم

 ابن یحت . داندیم یآدم یزندگ  نفکیَل جزو را یت رار یهاشاا ساات و تجربه
نتواند از مصائب  یكه اگر فرد است معتقد و رودیم ترشیپ زین نیا از یعرب

او  1است. انیمرگ او همراه با عص رد،یعدم ترک از مصائب بم نیبگذرد و در ا

را « بتیرها کردن مصاااا»بل ه  داند،یرا روا نم« صاااابر بر مصااااائب» قتیدر حق
در ماندن « هاعتماد و مالحظات موجّ » انیتعادل م یو یی. گو داندیم داریمعن

 (.11، ص. 5395کونگ، ) کندیم گوشزد را از آن ییرها ای بتیدر مص

 غم و شادی جمع مقّید، و مطلق اجتماع. 4
د یّ ء مقبال»اگر به صورت « مطلق نعمت ایبالء مطلق »معتقد است  یابن عرب

ما  یعنی شود؛یدر آن، صبر و ش ر هر دو جمع م ،مطر  گردند« دیّ و نعمت مق
د یّ قم ما یبرا نعمت و بالء که میازمندین یمان وقت أبه صبر و ش ر با هم و تو

بالء و نعمت از آن جهت در نظر  ید را برایّ مق دیق یابن عرب قتیدر حقباشااد. 
از آن جهت که  ،هم در نظر آورد با را  رش و صبر بتوان دیق نیا با که ردیگیم

 .نمود انیدر فقره فوق قواعِد ناظر به بالء مطلق و نعمت مطلق را ب
جمع شوند؟ چون  توانندیدو متضادند و چگونه م نیحال اگر گفته شود ا
 یفرد شاااد و خوشااحال، ابن عرب یاساات و شاا ر برا نیصاابر در مورد فرد غمگ

که  یاطهی. حآورد نظر در باهم را طهیح دو دیاب یدیّ در هر بالء مق دیگو یم
ناظر به  یکه فرصاات عمل  یگرید طهیح و دهدیر مآن بال را به ما تذکّ  یسااخت 
ر ت. به زبان سادهاندیگرایم یآموِز آن غم را به شادماندرس یهاجنبه افتیدر 

                                                                                                                   
 .ت بسببه مات عاصیابل کل مولم یم ن ازالته و ما .5



18  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
از  قیعم یدرساااااا ،یدیّ هر غم مق در بنکه  دهدیبه ما آموزش م یابن عرب
آن  دنیما را به فهم تواندیکه م یهمان درساااااا ،نهفته اساااااات یرّبانح مت 

 غم آن و طلبدی، ش ر مغم امیدر درک پ یشادمان نیدرس شادمان سازد که ا
.  دپسندیبرم او یبرا را یصبور شیخو  بن در است شده بار سالک فرد بر که
 :دیگو یم یمولو که آنجا

 عاشقم بر لطف و بر قهرش به جدّ 
 (.14بخش ، دفتر اول: 5391مولوی، )ضّد  دو هر نیا عاشق من عجب نیو 
ست به درک تو« بودن به جدّ » نیا هم.  با ش ر و صبر قتیمان حقأناظر ا
  مانند که آوردیم ادیفرا ما یبرا را یمعنو اعتبار نیا یعرب ابن بابت نیاز ا
ماجرا  قتیدر حقبل ه  م،ین ن بساااانده غم، یرنجور به تنها یسااااطح  انیآدم
 صبر است. نیما مبناست، ش ر همراه با ا یچه براآن

 تقوی و عافیت. 5
سلو : »دیفرمایکند که میم استناد امبریپ از یت یروا به نیب نیدر ا یابن عرب
 و تیعاف از خداوند: نیالمتق اَل هیالعاف من افضل عبد یاعط  فما. هیاهلل العاف
 از بهتر یزیچ یتقو اهل به جز کسچیه به که دیکن درخواساات را سااالمت

 باَلتر، تی. از عاف(573، ص. 1223المعرفه، )کتاب« اساات نشااده داده تیعاف
  تیاسات وگرنه عاف ینیقی، تنها ساازکار مطلوب باَلتر یقین از و اسات نیقی

  که اساات ینیقی ت،یعاف از باَلتر. اساات یزندگ  از ییباَل اریبساا بهره داشااتن
دارند، اهل تقوا  یتروا چشم گشودهچرا که اهل تق دهد،یم بندگان به خداوند

 ربرت یزیچ تیعاف از اگر: دیفرمایم امبریدارند، در واقع پ یترادراک متفاوت
 است. نیقیآن  بدهم، قرار بخواهم شما یبرا را

 یپاسااخ دهد که در کجا، صاابر ما با رضااا سااؤال نیبه ا یابن عرب دیحال با 
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 یرضا میتوانیکجا ما م م؟ییبجو  انجیا دیرا با تیعاف ایآ خورد؟یگره م یاَله 
 ییآن است که جا یپاسخ و م؟یخودمان بدار  یهام بر خواستهرا مقدّ  یاَله 
بر نداشاااتن و از  م،یااز ابتدا اصااااًل نداشاااته ای م،یاداده دسااات از را یزیکه چ

  تهن. خوردیم گره تیرضا با صبر نجایا م،یکن شهیدست دادن آن اگر صبر پ
ست که  ستفاده  یکس یصبر برا یاز نظر ابن عربجالب آن ا که نعمت دارد، ا

 است. تیخود نشان عاف نیدرست از نعمت است که ا

 واجد شکر فاقد، صبر. 6
  میکنیم« صاابر فاقد»و  میندار  ادیرا ز  یکه نعمت  نیا نیب دیگو یم یابن عرب

  یو اسااااات؟ برتر کیکدام میآور یم یرا بجا« شااااا ر واجد»که  یت یّ موقع و
ما را به  یاسااات. ابن عرب« صااابر آن فاقد»، برتر از «شااا ر آن واجد: »دیگو یم

ت را یااّ موقع دو نیا اگر دیااگو یبل ااه م کنااد،یدعوت نم یو گرفتااار ینااادار
 مال آن از درساات ریمساا در و کندیم شاا ر و داراساات فرد کی که دیبساانج
  ندمهبهر  ام انات از آن ه کند،یم صبر و است نادار یگرید و کندیم استفاده
 اگر که کندیم اشاااره هم ن ته نیبه ا یبرتر اساات. و کند،یم شاا ر و اساات
 یرا برا ییدارا نیا همه و دیکن شاا ر و دیباشاا داشااته یشااتریب ییدارا شااما

ت صبر اس یخودش نوع  نیا د،ییفقرا صرف نما یو برا دیخودتان استفاده ن ن
باطن شاااااا ر را از نظر و ذِ » ؛نهفته دارد یکه  لَّ وٌم، َحَق  َأْمَواِلِهمْ  یفِ  نَ یَوا   َمْعل 

اِئلِ  وِم  ِللسَّ  .1«َواْلَمْحر 

 شکر و صبر بین تعلیقی کرونا. 7
 ط،یشرا نیگرفت که اکنون در ا جهینت نیتوان چنیم حال دیگرد انیاز آنچه ب

                                                                                                                   
 .براى گدا و محروم -و آنان كه در اموالشان حقى است معين/ 11-14. معارج/1



۲00  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 یماریب نیکه ا مییبگرا مأمن شاااا ربه  دیکه با دهدیبه ما تذکار م یابن عرب

 مسااااااائل»که به  آن یما آورد. مثاًل به جا ادیبه  را یصااااااعب، امورات مختلف
 یهم وابسااتگ « یانفساا مسااائل»به  م،یباشاا داشااته یادیز  یوابسااتگ « یآفاق 
 ر را ش و صبر ستیباید ما میّ مق یبال در است معتقد یعرب ابن. میکن دایپ

. میحاَل که در داستان کرونا همه گرفتار شد نی. مثل هممیبا هم داشته باش
 یبد طیدر برابر شرا یصبور دات،یدر برابر تهد یصبور ،یماریبرابر بدر  یصبور

  نیا در کردن ش ر به کس چیه دیهمراه ش ر باشد! شا دیبا م،یکه اکنون دار 
  نیا از! ریخ دارد؟ شاا ر کشااور به کرونا آمدن مییبگو  یعنی! ن ند ف ر موضااع
به  و اندادهد دست از را خود جان ما زانیعز  از یاریبس چون ندارد ش ر جهت
دارد از  دیکه ق ییبال یعنی ،دیّ مق یبال دیگو یم یعربابن هم لیدل نیهم
  یصبور برابرش در توانینم یگریما را صبور کند و از جهات د تواندیم یجهات 
 ریپذداد چقدر صاااااادمه ادیکه به ما  میشاااااا ر کن میتوانی. از آن جهت مکرد

ما را به ما « عجز» روسیو  نی! امیهساااااات یمغرور انیچقدر آدم م،یهساااااات
 به ما که میگفتیم و میداشااات تبختر چقدر که داد ادی ما به. کرد یآورادی

 و تیبشاااار  روسیو  نی. امیکن دایپ الیاساااات زیچ همه بر میتوانیم یراحت 
 .است دهیکش چالش به جهان در را او یالیاست

  «یساارگشااتگ »دچار  یهمه تفرعن، آدم نیا با اکنون که موضااوع نیفهم ا
ش ر دارد ست  سربال  نینه از آن بابت که ا ؛شده ا ست، چرا که  بر  ما آمده ا

  یهاتی. از آن جهت که ما را به محدودخواهدیم یل و آگاه بال صااااابر و تحمّ 
  جهت نیا از دارد،یوام نفساامان تیفرعون از یدور و خودمان عجز و خودمان
نوع رفتار  کیو  کشاااااادیبال غفلت ما را به چالش م نیا ییگو  دارد، شاااااا ر
 یاساات. همان رفتار خشااوع و خضااوعکه همراه  زندیما رقم م یرا برا یمتفاوت 



  ۲0۲ میسوختن آموخت م،یختشکر که ما سو

 دهدیتذکار صاااد چندان م ما به و داندیم رانهیما را فق یمادّ  یهاکه مهارت
را در درک درسااااات صااااابر و  یو فرزانگ  میرا کنترل کن مانیهاترس میکه بتوان

 میهست یانیآدم ما که دهدیم ادی ما به یماریب نیا م،ییوجو نماش ر جست
امااا حااال  م،یاداشااااااتااه درون و برونمااان بر یکنترل خوب میکردیم ف ر کااه
 !ستینبوده و ن نگونهیکه ا میادهیفهم

  تمیالگور »از  یشااااادرونیببتوان راه  دیشاااااا نمود، انیب یبا آنچه ابن عرب
 ادی ما به بال نیا ییانسان از معنا فراهم آورد. گو  یمادّ  یم غناتوهّ « دهیچیپ
ر د. میکن انابه و توبه شااااتریب که داد ادی. به ما میکن دعا شااااتریب که داد
. ن ته میاساااات که صاااابر و شاااا ر را باهم داشااااته باشاااا نیمنظور ا قتیحق
  یصاابور نیکه خود ا آوردیبه ارمغان م یما صاابور یبرا یماریکه ب نجاسااتیا
ضتیر  نیدارد، ا« اجر» در  ش ر و صبر و دارد اجر یاَله  یرضا به تیرضا و ا

 بر را اجر نیا یعموم طیشرا در ما دی. شااست یارزشمند کار ییبال نیچن برابر
 چالش به و میکن یزندگ  یمعمول  یط یشااارا در دی. شاااامین ن هموار خودمان
شو  دهیکش شته هم یکم یمعنو یدستاوردها چالش، عدم برابر در و مین   دا
 صبر نیا و میکن صبر چالش ابربر  در و میشو  دهیبه چالش کش دی. شامیباش
ما را  یسلوک و زندگ  یت عادیّ موقع اجر آن که اوردیب ارمغان به یاجر ما یبرا
خودش را دارد، ما  یروال عموم یزندگ  تر،ساااده زبان به. برساااند شاارفتیبه پ
اا  اضااااتیر و چون  میکشااااینم یخاصاااا  یبال یبرا یّ خاصاااا  اضااااتیر هم   یخاصا
هم  هب یزندگ  طیاسااااات. حال، شااااارا یول ما معم یارزش امور برا م،یکشاااااینم
 وعیکه آن شااا دیآیم شیما پ رامونیپ یوع یشااا گردد،یو ساااخت م خوردیم

ست، ما در برابر ا  و ثاریا آزار نیدر برابر ا م،یکنیآزار مجاهده م نیآزاردهنده ا
  هک شودیم موجب نی. امیدهیم یشتریب عشق گری دی به و میکنیم صبر



۲0۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
. کندیم متفاوت را ما یزندگ  یعاد طیشرا شتریب اجر آن و میببر  یشتریب اجر
 یو معنو یمادّ  سااتیز  در را ما و اساات کرده تریمعنو را ما شااتریب اجر چون
 توانیرا هم م وانیپر ل مهین بالها در دیگو یم یکرده اسااات. ابن عرب تریقو
 یخال  مهیجهان فقط ن همه اآلن. دیه ن نتوجّ  وانیل یخال  مهیفقط به ن د،ید
ه خودشان ب یغم را برا نیهستند که ا یکسان مانیاما ح  نند،یبیرا م وانیل

 ب نند. یت معنویّ موقع کی به لی، تبداضتیر  یمعنا
  یانیخداوند آدم«. البالء للوَلء: »دیگو یم یاما نگاه ح م ،بال سااخت اساات

 و کندیم یشاااتریب بالء دچار کند، کینزد شاااتریب خودش به خواهدیم که را
 اباز او  یکه ابن عرب . همانشاااودیم زین یباَلتر اجر موجب بال، نیا بر برصااا

  تاضی، صبر و ر نعمت، صبر بر بال است دیگو یو م کندیم ادی« نعمت» عنوان
 .شودیم جادیا ما بر که است یزیچ آن در برابر

 مآخذ و منابع. 8
.  یزندان یهااندوه (. شااجون المسااجون و فتون المفتون،5311. )نیالدیمح  ،یعربابن

 .لین انتشارات: تهران. یدیسع باباگل: ترجمه
  ارد: روتیب. هیالم  و هیالمال  اَلساارار معرفه یف  هیالم  الفتوحات(. 5975. )یابن عرب
 صادر
 نیالمعرفه. دمشق: الت و (. کتاب1223. )نیالدیمح  ،یعربابن
صلح ،یسعد صح. یسعد اتیغزل(. 5312. )عبداهللبنم :  تهران. یسینبرگ کاظم :حیت
 .روز ف ر

.  یقنبر حسن: ترجمه(. یزندگ  یدر معنادار ی)تأمالت  ستنی(. هنر ز 5395کونگ، هانس. )
 .مذاهب و انیاد دانشگاه انتشارات: قم
  محمد نیالدجالل موَلنا یمعنو یمثنو(. 5391. )محمد بن محمد نیالدجالل ،یمولو
 .عدالت امیپ: هرانت .  لسونین نولدیر  نسخه بر اساس یبلخ 



 

 

 

 !نهیمد در بحران و بدن در بحران. 5

 1یهجر ادسجّ 
  نیپرکاااربردتر  از «بحران» جهااان، در «کرونااا» یبال یداریااپااد بااا روزهااا نیا

  مانند گرید ییهاواژه ،یفارسااا در یول  نهند؛یم crisis برابر را آن! هاساااتواژه
  یسایانگل یهانگفره نینخساات از «ریگوَلسااتون/کمان)»«هنگامه» ،«معرکه»
 ،«بزنگاااه»(، مییفرهنااگ بزرگ ح«)مهمّ  موقع» ،«خطر گاااه»!(، یفااارساااااا بااه
شناس( حق هزاره«)عطف ینقطه»، «اسحّس  موضع»(، پورانی)آر «یسرگشتگ »
گذارده زیرا ن …و  جابرابرش  ند! در ک ناگون  ییآرا ،واژه نیا شااااااهیو ر  ییا گو

د»آن را  یاند: برخ گفته  و کل: یپوریصااف»و  «مولد ذلک عی: جمیجوهر«)»مولَّ
( و هیانی: وهذه کلمه ساااااار ی)خوارزم «یانیساااااار »ب از معرّ  ی، برخ «(ذلک مولد

ند؛ ( دانستمعرب یونانی: بالضم هو لفظ  ی)تهانو «یونانی»شده از  یتاز یبرخ 

                                                                                                                   
نامهیح مت/ را یو مطالعات راهبرد یپژوه اسااااااتیسااااا ارشااااااد پژوهشااااا ده گرلیمشاااااااور و تحل. 1 :  ا

sajjadhejri@gmail.com/ 5391و پنجم اسفندماه  تاریخ نگارش: بیست. 

mailto:sajjadhejri@gmail.com/


۲0۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 ،«یمجاز»شكل  بهست که ا یدر پزش   ی/اصطالح زدزبان واژه نیاما آش ارا، ا

ت و تزلزل و در شااااادّ  مجازاً لفظ مذکور »کار رفته اسااااات:  به هاحوزه گرید در
و  نهیو بحران کاب اسااتیمثل بحران ساا شااود،یاسااتعمال م تصااادم امور مهمّ 

از واژگان  یریگدساااات بهره نی( و ااْلسااااالمی)فرهنگ نظام داع « هاامثال آن
 از رایز  ست؛یکم ن« اتیّ اسیس»و « اتیّ اقتصاد»، «اتیّ اجتماع»دانش طب در 

س به را نهیمد کهن، یهاهگذشت ستیبدن و  مانند  صناعت طّب  به را مدن ا
 )فصااااول منتزعه« … نهیکذلک صااااحه المد …کما أن صااااحه البدن : »کردندیم

  األفعال یف  کذلک»: بردندیکار م به هم کنار در و همانند را دو آن و( یفاراب
  ریفس)ت «طبال وصناعه التمدن صناعه مثل الفاعله الصنائع یف  یأ هیاْلنسان

دو را  نیا کتاب، کی در ،یبرخ  یحت ابن رشااااااد( و  یارسااااااطو عهیمابعدالطب
 !یبفارس یساوج  میح « المدن استیحفظ الصحت و س: »انددهیبررس
  مانند اسالم جهان یپزش   یهاکتاب از یاریرا در بس یطبّ  یواژهژهیو  نیا
لحااااو» لموجز» ،یراز «یا لطاااّ  یف  ا ف« با ن بن  لود» س،یا مو ل  ن،یحن «نیا
المختارات » ،یکش ر« بالّط  یکناش ف »، «ییشر  أقسرا» ،یزهراو «فیالتصر »
 به یتاز لغت یهافرهنگ یبرخ  در یول  افت؛ین توایم …و  یبغداد« الطب یف 
  سییمقا»، «4اللغه/ق.  یف  طیالمح»، «1/ق. نیکتاب الع»کهن )مانند  یتاز
  شدهیتاز یهاکه واژه« 1/ق. یالمعرب من ال الم األعجم» یحت  …و « 4/اللغه
 یتاز به یتاز گرید یهافرهنگ در و شااااودینم دهید واژه نیا!( آورده گرد را
و « 54أقرب الموارد/ق. » یحت  …و « 7لسااان العرب/ق. »، «4صااحا  اللغه/ق. )»
 یهاآمده است. در فرهنگ یزد پزش  زبان یمعنا به تنها زین«( 54المنجد/ق. »
و « 1 ای 7األسااماء/ق.  باجید»، «۰ مله األصااناف/ق. ت»)مانند  یفارساا هب یتاز
«(  55/ق.یدیفرهنگ رشاا»و « 55برهان قاطع/ق. »)مانند  یفارساا هب ی( و فارساا…



  ۲03!نهیبحران در بدن و بحران در مد

فرهنگ »نشاااده و اگر شاااده )مانند  ادیواژه  نیگذشاااته، ا ساااده دو از شیپ
آمده و  یطبّ  یهمان معنا ه(، ب…و « 53اللغات/ق.  اثیغ»، «53/ق. یسااااااینف

 در که دهدیم شاار  نیچن او رایز  ساات؛یخواندن باب نیا در «اثیغ»سااخن 
وز ملک/کشور و ر هدشمن، بدن را ب به را یماریپادشاه، ب به را عتیطب ،یپزش  

  ترشیپ آنچهع س  به ،ییاند که گو روز قتال/جنگ مانند کرده هبحران را ب
  یراستعا ،یطبّ  زدزبان خود و شده مانند نهیمد به بدن ورست،نام و شد گفته
  کاربرد صااورت، نیا در ایاساات که گو  یاساایساا -یاجتماع  قیحقا از برگرفته و

  گونهنیا ایگو  زین نیدارو « ت امل)» است نیوضع نخست به بازگشت ن،یامروز 
 !(!است

)مانند  ریاخ ساااااده یفارسااااا یهافرهنگ در تنها بحران، نیامروز  یمعنا
ظام» غت»، «فرهنگ ن مهل با  بی/ترکزشیا در آم)دهخدا آن ر « دهخدا ینا
دست کاربردها  نیا یبرا یگواه  چیه یشر  داده؛ ول  «یاقتصاد»و  «یاسیس»

 یآرافرهنگ انجمن» ان،یم نی( ذکر شااااااده و در ا…!( و اوردهیاز نظم و نثر ن
 هاز در رنج بزرگ افتادن ب هیکنا محنت، بحران»: آورده نیچن« 53/ق. یناصاااار

 دو نیت شود که ا)دقّ  «است محنت از رستن از هیخالف بحران طرب که کنا
نا» را ندیم «ییک نا به که!( دا ها کینزد نیامروز  یمع کاربرد  یاسااااااات و 

مسعود سعد: سخن تند راست »: ستیکم ن یبحران در اشعار فارس یاستعار
 همراه بااه ترشیکااه ب «اسااااااات بحران انیااخواه از من/گر چااه جااان در م

 عجب را عدو بندد که یال یخ : یخاقان»کار رفته:  هب یطبّ  گرید یهاواژهژهیو 
همو: رساات دلش در مرض از ساار »و  «دی/که ساارسااام سااوداش بحران نماین

که « بحر» و گاه با واژه «او بحران صورت استیماخول همه نیسرسام جهل/ا
خانواده پنداشااتند، آن دو را هم یحروف!( همانند بحران اساات و برخ  ی)در برخ 



۲06  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 «نبش و جوَلنتان/بحر اف نده است در بحرانتان: پس بگو کو جیمولو»آمده: 
  بحران نوبت دم نیبحر آن تساااااات/گر چه ا یتو آن دو شااااااد چون همو:»و 

 به و کرده معنا «جامع» و نیکه بحران را امروز « فرهنگ ساااااخن! »«تسااااات
شاره ن رده است،  یپزش   نهیشیپ به ،ش« تیمأمور »سبک و  یمقتضا آن ا
 یدیخورش ریاخ سده نیآغاز  یهاه در دههک یمستوف « من یشر  زندگان»از 

 نااهیماااه بحران، کاااب کیااپس از »آورده:  یگواه  شینگاااشااااااتااه شاااااااده، برا
از  زین «زیآمبحران»= مدخل( ) ندیدرآو در « کار آمد یرو الممالکیمسااااااتوف 

 ایکه گو « آمده شیکشور پ یبرا … یزیآموضع بحران»همان کتاب مثال زده: 
  یهامتن در نشیامروز  یمعنا در بحران کاربرد!( یختگ )پ« یجاافتادگ »گر نشان
 !است قرن نیا آغاز یفارس

معاصااار  فرهنگ :میّ ق یعبدالنب»امروز )مانند  یفارساااا هب یتاز یهافرهنگ
و  «یفارسااا -یفرزان عرب ی: فرهنگ جامع کاربردیاتاب   زیپرو »، «یفارسااا-یعرب
 یساااااخت »و « مسااااارساااااا»مانند  رامونشی)و پ یطبّ  یهمان معنا همچنان(، …

 «یفارساا -یفرهنگ معاصاار عرب»نهادند آذرنوش در  یرا برابر بحران تاز«!( گرما
مانند هانسااااور و  به و برابر ،ساااات« هانسااااور» فرهنگ از یبرگردان که خود
 در را(« یروح  بحران)مثال  درجه منتها اوج،(؛ یماری)ب بحران» وافزون،کمیب

  كمان در كه یموارددو  هه بتوجّ  با یول  آورده؛ یتاز در بحران ندیدرآ شااااار 
 واژه crisis برابر ،یامروزه در تاز ای!(. گو اندیماریب ینهیزم در همه ای، گو آمده
را  یبحران در فارساا نیجامع امروز  یمعنا ،یو بحران در تاز رودیب ار م« أزمه»

 ندارد!
 و نوست یفارس در ن،یامروز  یمعنا نیا دیگفته شد، شا آنچه بهبا توجه 

ستعمال  -یی)معنا «توسعه» بل ه!( نیبپس نیشیپ یمعنا)از  «َنقل»   نیا( !یا



  ۲07!نهیبحران در بدن و بحران در مد

 اب آن یبرابرنه از پس که دیبگو  یکسااا یحت  دیو شاااا رخ داده یه تازگ ب واژه،
  که شااده نیچن آن، بازمان /هممقارن ای یفارساا هدر برگردانش ب crisis یواژه
 حالت رییتغ و یآشاااافتگ » را بحران «نیمع فرهنگ»! سااااتیبررساااا ازمندین

له نیباَلتر » و «یناگهان ته و برخ  «انیجر  کی مرح  ،«یآشاااااافتگ » زین یگف
 اندازدیم ایبحر/در  ادیرا ب یها آدمواژه نی)ا …و « تالطم»، «جتشاانّ » ،«آشااوب»

ندارندیبحران م شااااااهیکه آن را ر  ب نیهمچن!( را برابرش گذاردند و پ  هآن را 
  شیپ شیبرا را «چالش» زینگاران نساااره یدانساااتند و برخ « مخاطره» یمعنا
«  اف اصاااطالحات الفنونکشاااّ » در یتهانو ؟!ساااتیچ ی. بحران در پزشااا  نهادند

آورده )که « الخطاب یالفصاال ف » یونانیبحران را در  واژه یکه معناپس از آن 
 و!( آوردیذهن م هرا ب« نقد» یو معنا اندازدیم «یء[/داورقضا ]» ادیرا ب یآدم
 یأعن نیالخصااام نیب الفصااال به  ونی یالخطاب الذ»آن را  یپزشااا   به ناظر
 هألن الحاصل الح م هو»: کندیم نقل نوسیجال از دانسته، «والمرض عهیالطب
صحه یإل  إما المرض ح م انفصال  ونی به  نزد را بحران و «العطب یإل  وإما ال

 یف  حدثی میر عظیّ وهو تغ: »دیگو یو م شاااماردیمعنا م نیا َلزمه پزشااا ان
 یبحران را که برخ  یها)سااپس گونه« بالعّط  یإل  أو الصااحه یإل  دفعه المرض
 آن، مانند و!( شاااماردیاسااات، برم یبه نابود رو گرید یو برخ  یتندرسااات  بهرو 
 ایت مرض که در آن شاااادّ  تینها» را بحران «نظام فرهنگ» در اْلسااااالمیداع 
در  یوارزمو خ« مرض غالب شااود و موت ای دیت آصااحّ  و شااود غالب عتیطب
 رایدفعه اسااااااتفراغا وتغ لیالبحران حاله تحدث للعل»آن را « العلوم حیمفات»
ما هو أشااااد  یصااااال  وربما انتقل إل  یمن البحران إل  ضیالمر  نتقلیو  … مایعظ
عطف  نقطه» ،«یماریشاااور/اوج ب: »فرهنگ در پورانیاند )آر کرده فیتعر « منه
 آورده(! crisis برابر زیرا ن پرندگان!( یزی)تولک و َپرر  «زیکر »و « مرض



۲08  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
(  النجوم)أح ام  «میتنج» و «نجوم» واژگانژهیو  در بحران که دانساات دیبا
س»ب ار رفته که بدان « مراکز بحران/البحران» زهیآم در زین  زین «القمر ساتیتأ
  فیتعر « ن از فلک بروجیّ مع یدرجات  هماه ب دنیرساااااا»آن را  ی! تهانوندیگو 
نه از فلک یّ درجات مع به قمر دنیعبارت اساااات از رساااا مانمنجّ  نزد»: کندیم

 یاززبان ت هب یاف تهانوکّش  چه)اگر  «ندیگو  زین قمر ساتیالبروج و آن را تأس
 به در را بخش آن راسااتارانیساات که و ا یاز آن فارساا ییهااساات؛ اما بخش

من  نهیعباره عن وصااااول القمر لدرجات مع نیعند المنجم»اند: برگردانده یتاز
«  حس/نبدشگون» اریو آن را بس«( القمر ساتیتأس ضایلها أ قالیلک البروج و ف
األمور( را در آن،  اراتیا)اخت زهاایدسااااااات گرفتن چ باه و کاارهاا رفتنیپاذ و
و در : »شاااماردیم انیاز آن را شاااا« /حذرزیپره»و  داندیم« /مذمومدهین وه»
غاامور مذموم اراتیاخت ند و ب بدان درجات که قمر  یوقت  یعنینحس؛  تیا

 یف  یاألمور وه  اراتیاخت یمذمومه ف  ی)وه « نمود دیرسااد، در آن وقت حذر با
 لکت یف  الحذر ینبغیالقمر لتلک الدرجات ف صلیأنه عندما  یالنحوسه أ هیغا

قات ثار» در یرونیب و(! األو باق اآل خال القرون عن هیال   یرگذاریتأث در «هیال
 یف  القمر کون ذلک مع اجتمع فإذا»: دیگو یم بحران مراکز در ماه رومندین

 زا زین ینجوم زدزبان نیا دیشااا! «ریالتأث وظهر األمر یقو ساااتهیتأساا مواضااع
  اتنه زدزبان نیا در بحران ساارانجاِم  یول  اساات؛ شااده گرفته هیعار  به یپزشاا  
 !باشد ندیناخوشا تواندیم

رخ  یماریب نهیزم در آن که افتیدر  توانیم یپزشااا   در بحران فیاز تعار 
  امدشیاساااااات که پ یناگهان یدر آن دارد و آن، دگرگون شااااااهیو ر  دهدیم
ت!( اس یماریب «نهیشی/باوج» بحران حالت نیا)در  یماریب بر یرگ یچ تواندیم

 ،شاااد ادی چنانچهمرگ باشاااد!  ان،یو در پا یماریب شیو افزا یرگ یچ ایو بهبود 



  ۲01!نهیبحران در بدن و بحران در مد

 یپزش   در بحران از «ارهاستع» ات،یاسیات و سیّ ات، اقتصادیّ اجتماع در بحران
قرب»/جهات جهت که دیبررسااااا دیبا یاسااااات؛ ول  /وجوه وجه و «گرکی/نزدم 

بعد»  یهابحران توانیم ای! آستیچ «هیتشب عالقه به مجاز» نیا در« /دورگرم 
( دانست و یماریب ی)]ها[ «نهیزم» یدارا زیرا ن یاسیس ای یاقتصاد ،یاجتماع 

 رخ زین یبحران ساات،ین« /اختاللانحراف» چیهجا که  گفت که آن توانیم ایآ
 یاما در بساااتر انحراف  سااات؛یو دفع دیشاااد یو اگر چه بحران اختالل  دهدینم
 نیدنبال ا هب دیبا یباشااد، در هر بحران نیاگر چن ؟!دیآیم دیپد یو بط  فیخف
! دیآن را بحران نام« اوج نقطه» نیهمچنو  افتیها را گشاااااات و آن هانهیزم
«  حرانب ومی» زهیپزش ان آم یحت و  رندیپذینیبشیپ یها در پزش  انبحر  ا،یگو 
 آغاز از را ییروزها ایشااان روز یهاکتاب در و برندیکار م هرا ب «یباحور ومی»و 
که  یارمیروز بحران ب مثابه هب ش،یرفتگشیآن و پ نشااانه ییدایپ ای یماریب
 طابقونیله حسابا  رتبونیو : »آورندیرخ دهد، م یم رر/چندبار تواندیم ییگو 
  ادیوالثامن َل …البحران  امیالساااابع فهو أفضااال أ ومیوأما ال …البحران  امیبه أ
 یهابحران ای(! اما آی)بغداد« …بحران  ومیوالتاسااااااع  …بحران  ومی  ونیأن 
رخ  چندباره توانندیو م رندیپذینیبشیپ زین یو اقتصاااد یاجتماع  ،یاساایساا

مرگ  به دیشاا زین و نجامدیب یتندرسات  به تواندیان مبحر  ،یدر پزشا   ؟!دهند
 توانیم زین یو اقتصاااد یاساایساا ،یاجتماع  یهارا در بحران نیمنجر شااود و ا

/واکنش پاسخ آش ارست، یبنیتو « واکنش -چالش» انگاره  از چنانچهو  دید
پرساااش  یدارد؛ اما جا یرا در پ« نتمدّ » شااارفتیپبحران،  به درخور و سااازاوار
پزشااک،  یبرا شااد،یبهبود م به منجر که یپزشاا   یهابحران آن ایکه آاساات 
«  نفس به اعتماد» ایآ ایدارد  همراه به« عبرت»و « تجربه»بدنش  ای ماریخود ب
  نظر از همانند طی/شاارااوضاااع در که دیافزایرا م افتهیبهبود ماریب «هیروح»و 



۲۲0  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 دسااات نیا یابر  هاپرساااش نیا پاساااخ ؟!کند یساااتادگ یا بهتر بتواند یروح 

با  ژهیبو  ها؛پرساااش سااابک نیا از! اسااات مثبت آشااا ارا، نهیمد در هابحران
که در شاااناخت  دیپرسااا توانیفراوان م یبحران پزشااا   موشااا افانه یبررسااا
 سودمند است! اریبس یو اجتماع  یاسیس ،یاقتصاد یهابحران

 منابع
هران، ت  – یجلد، نشااار ن 1 ،یفارسااا – یآذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصااار عرب

 1898چاپ: دوازدهم، 
باق ،یرونیب حانیر ابو  ثار ال جلد،  1  ،یعن القرون الخال  یمحمد بن احمد، اآل

 ش. 1891، 1تهران، چاپ  –م توب  راثیم یمرکز پژوهش
  درآباد،یح -مجلس مطبع  جلد، 1 الطب، یف  المختارات احمد، بن یعل  ،یبغداد
 .ق 1832، 1 چاپ
  شاااارکت جلد، 2 ا،یآر  نیمحمدحساااا/ترجمه خیتار  یبررساااا آرنولد، ،یبنیتو 

 .ش 1888، 1 چاپ تهران، -یفرهنگ  و یعلم انتشارات
جلد، م تب  لبنان  2کشاااااااف اصااااااطالحات الفنون،  ،یبن قاضاااااا  یعل  ،یتهانو

 م. 1883، 1چاپ:  روت،یب –ناشرون 
چاپ:  روت،یب –جلد، دار المناهل  1العلوم،  حیمحمد بن احمد، مفات ،یخوارزم

 ق. 1129، 1
، 1دکن، چاپ  – درآبادیجلد، ح 5فرهنگ نظام،  ،یمحمدعل  دیاَلسالم، س یداع 
 ش. 1815

  -تهران دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه جلد، 21 نامه،لغت اکبر،یدهخدا، عل 
 .ش 1811، 2 چاپ تهران،
 



 

 

 

 یرانیا -یاسالم جامعه ندهیآ و شرّ  مسئله کرونا،. 6

 1کین یقائم محمدرضا

 مقدمه
 هب یابتال ساارعت و شااده یجهان اخبار کی مثابه به لیتبد اکنون هم کرونا،
. کرد منتشاار لحظه هر در را یثابت  آمار توانینم که اساات عیساار  یحدّ  به آن
 لیدل به بل ه آن، ِی ماریب ِی ساااخت  یحت  ای وعیشااا خاطر به نه کرونا از ترس
یم یقّ تل مطلق شرّ  کی اکنون کرونا ل،یدل نیهم به. است مرگ با آن ِی   ینزد
  ایدن مناطق گرید با یجد تفاوت کی ران،یا در کرونا وعیشاا حال نیا با. شااود

  به هاواکنش از. اساااات مذهب و نید با ترشقیعم ارتباط آن، و داشااااته
ّقت یل یتعط تا یمذهب یهانتیه یل یتعط یماجرا ماکن مو  ای یارت یز  ا
 و نید نسبت ۀدربار  ییهانوشته و هاادداشتی رواج تا هانماز جمعه یل یتعط

                                                                                                                   
. اساااااتاااادیاااار دانشاااااگااااه علوم اساااااالمی رضاااااوی/ گروه دانش اجتمااااعی مسااااالمین/ رایاااانااااماااه: 5

Ghaeminik@gmail.com/  5399تاریخ نگارش: دوازدهم فروردین. 
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۲۲۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 همثاب به ران،یا در کرونا است آن یایگو  یهمگ  مدرن، ِی پزش   با یسّنت  طّب 
 .شودیم یتلق زین ینید مسنله کی

 شرّ  مسئله از مصداقی کرونا. 1
 «شاارّ » کی شااکیب نشااود، ای شااود یمنته مرگ به خواه باشااد، چه هر کرونا،
  ان،یاد یاعتقاد و یکالم یهاآموزه مهم مسائل از ی  ی «شرّ » مسنله و است
 در چه ،یکالم یهابحث در میدانیم که طور همان. اسااات اساااالم جمله از

سالم سّنت  یمسائل  نیتر غامض از ی  ی 1شرّ  مسنله ان،یاد گرید در چه و یا

  اندکرده یسع دوره هر فالسفه و ح ما یحت  ای نیمتأله و نیمت لم که بوده
 اگر که اساات نیا آن وشاانر و یل یتحل مساانله صااورت. دهند پاسااخ آن به

 پس اساات، 4محض رخواهیخ و اساات 3مطلق عالم اساات، 2مطلق قادر خداوند

 دارد؟ وجود شرّ  جهان در چرا
 6یاخالق  و 5یعیطب شاارور ۀدساات دو به یکلّ  یبنددسااته کی در هم شاارور

س   جانب از آنچه هر و لیس و زلزله به معموَلً  ،یعیطب شرور. شوندیم میتق
 گفته یشرور به زین یاخالق  شرور و شودیم اطالق رسدیم انسان به عتیطب
  عتیطب در شرّ  حیتوض اگر حال. اندبرخاسته یانسان یهاکنش از که شودیم
  منظر، نیا از م،یبدان یانسااان علوم و یعیطب علوم لیذ در را یانسااان جهان ای

  طباارت زین نید و علم به( یکالم) یات یاَله مساانله کی مثابه به شاار مساانله

                                                                                                                   
1 The problem of evil 

2 omnipotence 
3 omniscience 
4 omnibenevolence 
5 Natural evils 
6 Moral evils 



  ۲۲۴ یرانیا -یجامعه اسالم ندهیکرونا، مسئله شرّ و آ

  یاجتماع -یانسااااان علم و عتیطب جهان قواعد به ناظر یعیطب علم. ابدییم
 علم اب ارتباط در شرّ  مسنله آنگاه و است یاجتماع -یانسان جهان قواعد انگریب

سان   به توانیم مسنله نیا شدِن  ترروشن یبرا. شودیم فهم یعیطب و یان
. کرد توّجه مدرن ینسااانا علوم انگذارانیبن بر آن ریتأث و ساابونیل زلزله نمونه

 و روساو ای ولتر رینظ ینیمتفّ ر  ِی کالم دیعقا بر داد رخ 5711 در که زلزله نیا
  یریتأث شااوند،یم شااناخته مدرن یانسااان علوم انگذارانیبن از که کانت یحت 
 .گذاشت یجدّ 

 شرّ  مسئله به مختلف هایپاسخ. 2
  خیتار  در شااهیهم رایاخت و جبر مساانله مانند شااّر، مساانله حیتوضاا ای حل راه
 که شرّ  مسنله ِی سّنت  کیز یمتاف حیتوض. است نبوده ش ل کی به بشر تفّ ر
 یاه گ اما است؛ حاتیتوض نیا از ی  ی بوده، جیرا اریبس زین یاسالم سّنت در
 کند،یم اشاره رریکاس ارنست که طور آن هجدهم، ۀسد در ،1سملر مورد رینظ

  امور گرید همچون الم و لّذت و شاادهیم محاساابه اتیاضاایر  با شاارّ  مساانله
بهره با شرّ  مسنله حیتوض. است گرفتهیم قرار یات یاضیر  محاسبه مورد عالم،
(  1۰2-143: 5391 رر،یکاس) شودیم آغاز 2روسو با باً یتقر  یجمع اتیح از یریگ

 جامعه. ابدییم انیپا نوزده قرن در کیکالس شناسانجامعه ِی بندصورت با و
 بازار. برندیم پناه آن به شرور از هاانسان که است ییاج آن یجمع یزندگ  و
  حلراه واقع در بازار، و شاااودیم یاله عدل هینظر  ای یسااایتنود نیگز یجا زین

 آن، رد محاسبات که بود «ینابرابر» ِی انسان شرّ  بر غلبه یبرا کیکالس اقتصاد

                                                                                                                   
1 Johann Salomo Semler (1725-1791) 
2 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 



۲۲۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ضا و عرضه نمودار بر هیت ّ  با  از(. 92-14 ،1396 لبانک،یم) گرفتیم صورت تقا
  مدرن یاجتماع -یانسان علوم ای یعیطب علوم تالش توانیم اساساً  منظر نیا
 در جیرا 1زمیسیگنوست به اگر. داد قرار هتوجّ  مورد شرّ  مسنله به نسبت در را

  نیا. است مطلق شرّ  سرتاسر، یمادّ  جهان م،یباش داشته توجه یوسط  قرون
 و یاخالق  شااارور با ریدرگ یگاه  و اسااات یعیطب شااارور گرفتار یگاه  جهان،
یم ای. دارد وجود انسان یرو شیپ در راه دو ان،یم نیا در. جنگ رینظ یانسان
  جهان نیا از یبخشاا را شاارور و شااود مواجه جهان در شاارور تیواقع با تواند
  فراهم را خودش ارتقاء و رشااد نهیزم ها،بحران نیا با ابتال اثر در و کند یتلقّ 
  جهان نیا با و کند جادیا یقیحق جهان با یمواز و هبرسااااخت یجهان ای آورد

  تیّ واقع جادیا مدرن انساااان راه ار. ابدی اساااتغنا ینید جهان از برسااااخته،
  مشاااهده را شاارور آن، در که بود یواقع و یعیطب جهان مقابل در 2یاهیثانو 

 از مملو یجهان مدرن، انسان یبرا ،یانسان خواه و یعیطب خواه جهان،. کردیم
  یهمگ  هاآن رینظا و فقر ،یمذهب سالهیس یهاجنگ سبون،یل زلزله. بود شر
 با جهان نیا گذاشااتِن  کنار راه ار، بودند؛ یانسااان و یعیطب جهان نیا شاارور
 با ابتدا د،یجد جهان نیا. بود دیجد یجهان جعل و بودنش یواقع در شاااکّ 
  ۀفلساااف در یّمالت أت کتاب در که طور همان. گرفت شااا ل اتیاضااایر  بر هیت ّ 
 از ییرها یبرا دکارت یات یاضاایر  یاول  ۀفلسااف. میکنیم مشاااهده دکارت یاول 

ض یر  تِس ینبیَل مم ن یهاجهان ،یاعتقاد شرور   شرور از ییرها یبرا دانیا
 شاارِّ  از ییرها یبرا اتانیلو  جعل و دانیاضاا یر  هابزِ  یاساایساا قرارداد ،یاخالق 
 و کیکوپرن و کپلر ِی عیطب برساااااخته هانیک ،یمذهب سااااالهیساااا یهاجنگ

                                                                                                                   
1 Gnosticism. 
2 Second Reality. 



  ۲۲3 یرانیا -یجامعه اسالم ندهیکرونا، مسئله شرّ و آ

  لِ یذ در که نیدارو  ِی ست یز  جهان ،یهانیک شرور از ییرها یبرا وتنین و لهیگال
  جهان و یسااات یز  شااارور از ییرها یبرا افت،ی ساااامان یمالتوسااا اتیاضااایر 

  ادیبنداده علم بر یمبتن که کنت و میدورک و روسااااو شاااارِّ  از فارغ یاجتماع 
  یانسان شرور گرید از جامعه به بردن پناه یبرا گرفت،یم ش ل یآمار ویتیپوز 
  فهم و اتیاضااایر  نیهم لیذ در زین یپزشااا   دانش. شااادند مطر  یعیطب و
ض یر  سان از یا شار زانیم. بود یست یز  شرور یبرا یراه ار و گرفت ش ل ان   ف

  امروزه یهمگ  ،یشناخت روان یهایژگ یو  گرید و استرس یحت  و خون قند خون،
  یات یاضیر  یدرک  اساساً  د،یجد یپزش   نیبنابرا و شوندیم نییتع رقم و عدد با
  مدرن انسااان یراه ارها نهایا همه منظر، کی از. دهدیم دسااتبه انسااان از
 یقامت  در ابتدا علوم، نیا همه جهت، نیهم به. بود شرّ  مسنله از عبور یبرا

. کردیم ظهور سایکل و تیحیمس شتریب و انیاد آن، از شیپ که کردند ظهور
شمندان نیا بل ه آن، یاهال  و سایکل شانیکش هن بار نیا  از یریگبهره با دان

 .کردندیم ارائه را شرور نیا بر غلبه راه که بودند مدرن علوم

  جهان در شـــرور با مواجهه در امانت بار رســـاندن ســـالمت به. 3
 اسالم
  نیا رفت و آمد پس در میبتوان دیشا م،یبنگر  شرّ  کی مثابه به کرونا به اگر
  اغلب هرچند. میابیدر  یرانیا جامعه در را انتید و یندارید افِق  ،یارمیب

  نیا اما اند،بوده ی  یز یمتاف ،یاسااااالم سااااّنِت  در شاااار مساااانله حاتیتوضاااا
 و مخاطرات ۀهم پس از اندتوانسااته که اندداشااته قّوت یقدربه حاتیتوضاا
 در انتید حضور. کنند ادا تاکنون را انتید امانت بارِ  ،یانسان و یعیطب شرور
 کالم، و عرفان و فلساافه و ح مت بزرگان که اساات آن نشااانگر ،یرانیا ۀجامع
  پر یهاگردنه از اندتوانسته اند،داشته گری دی با که یینظرها اختالف رغمیعل



۲۲6  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 و شااعر با ای خودشااان، زمانه شاارورِ  با کشاااکش از و کنند عبور خیتار  ۀمخاطر 
  ظر،من نیا از. کنند منتقل سااالمت به را انتید بار ح مت، و کالم با ای عرفان
  خواجه ای یبلخ  محمد نیالد جالل موَلنا ِی بزرگ  و هّمت بتوان اکنون دیشاااا
  رانگریو  شااارّ  کی مثابه به مغول حمله کشااااکش در را یطوسااا نیالد رینصااا
  را هاآن که افتیدر  بهتر توانیم یزمان تنها را یافراد نیچن ِی بزرگ . افتیدر 
  رانگریو  شر به اگر ن،یبنابرا. داد قرار نظر مدّ  شانمبتالبه مسائل با مواجهه در

  ،«رانیا در یاسیس شهیاند زوال» ۀسندینو  همچون م،ین ن توجه مغول حمله
  شدگانکشته کرور کرور بر که دانست میخواه یطلبفرصت را یطوس خواجه
 از بعد و قبل دولت در عمل، و نظر انیم گسااساات با و ف نده پا مغول ۀحمل
  نیا به نظر با اما ،(119: 5317 ،یطباطبائ ) است نشسته قدرت مسند بر غولم

  را المله و نیرالدینصااا خواجه( ره) ینیخم امام همچون توانیم ر،یفراگ شااارّ 
 بر توانساات هامغول وزارت قبول با که( 51: 5395 ،ینیخم) دانساات یبزرگمرد

  درک با او. کند رام را آن و زدهافسااار زمان، ریفراگ یاخالق  و یانسااان شاارّ  نیا
سالم ح مت اءیاح خالل از رانگر،یو  شرّ  نیا از درست   شرّ  نیا بر توانست یا
 و آتش انیم از را یاسالم تمّدن یریگش ل بستر گرید بار و کند غلبه یانسان
 .آورد فراهم مغول حمله خون

 کرونا شر   بر غلبه و اجتماعی -سیاسی االهیات. 4
 ما ادراک نحوه بل ه شده، دهییزا مدرن جهان در تنها نه که است یشرّ  کرونا،
  ظهور وهیش منظر، نیا از. ردیگیم صورت مدرن یپزش   علم لیذ در زین آن از
 کی قالب در آن میترس وهیش آن، درمان وهیش آن، انتقال و وعیش وهیش آن،
  یاام نه در ای خاّص  یحرارت  درجه در آن ِی ماندگار زانیم شاا ل،یتوپ روسیو 
 هسااتند، زااسااترس که یاخبار و عاتیشااا و آن از ما اطالع وهیشاا یحت  ژه،یو 



  ۲۲7 یرانیا -یجامعه اسالم ندهیکرونا، مسئله شرّ و آ

 مثابه به کرونا منظر، نیا از. اساات افتهی سااامان جهان نیا در همه و همه
شته یپ در که یریم و مرگ زانیم و شرّ  کی   بحران انگریب تواندیم است، دا

 .باشد شر بدون یجهان میترس یبرا مدرن علم
 تیّ اهم از آن ندهیآ در و حاضر حال در ما یرانیا -یاسالم جهان یبرا آنچه

  به د،یتهد نیا ظهور. است شر نیا با مواجهه نحوه است، برخوردار یشتریب
 کف در فرصاات کی به آن لیتبد نحوه اما نبوده، ما دساات در شااّر، کی مثابه
 اوج در اساااالم و انتید قلمرو یبرا آنچه دیشاااا معنا نیا به. ماسااات اریاخت
  ارتگاهیز  فالن یموّقت  شدنبسته از ینگران لزوماً  نه باشد، داشته قرار تیّ اهم
  ،یندارید و نید ندهیآ بل ه ها،آن رینظا و جمعه نماز موّقت یل یتعط ای

 و نید ندهیآ یبرا ینگران البته. باشد اشیخ یتار  و یاجتماع  وجه از مخصوصاً 
  ماجرا نیا شاادگانفوت از یاشاان غم و درد بر پاگذاشااتن یمعنا به ،یندارید
شان رینص خواجه نمونه. ستین  کشته کرور کرور با مواجهه در که دهدیم ن

  ۀندیآ یبرا یافق میترس هست، و بوده راهگشا آنچه مغول، حمله شرِّ  شدگان
.  اسااات یرانیا جامعه در دبخشیام منبع نیتر مهم مثابه به یندارید و نید
 و ضااعف و حدود و حدّ  مدرن، یپزشاا   علم تیّ ماه از یدرساات  فهم بتوان اگر

  مدرن جهان در الم و لّذت و شارّ  فیتعر  از یدرسات  درک اگر ای داشات قّوتش
 ای یاسالم رانیا ندهیآ به ماجراها، نیا پس در میبتوان دیشا م،یباش داشته
 در یاجتماع  و یانسااان یهاتیّ موقع. میشاایندیب جهان در انتید ندهیآ یحت 
  نظر اهل همه هنر آنچه اما شوند،یم تضاد گرفتار یلحظات  در وستهیپ خ،یتار 
 هاآن رفع و تضاااااادها نیا بر غلبه یبرا راه ار نیبهتر  افتنی بوده، عمل و

  یقلمروها همه از شیب که اساات نید قلمرو نیا قضااا از افق، نیا با. اساات
 اب مقابله یبرا یعیطب و یانسااان یروهاین تمام جیبساا و عیتجم ام ان گرید
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  نیتر جیرا از ی  ی ،«احسااااان نظام» میدانیم که همانطور. دارد را شااااار نیا

 هر از شیب اکنون ما. است بوده شرّ  مسنله به مسلمان نیمتفّ ر  یهاپاسخ
 از مخصاااوصااااً  نظام، و نظم نیبهتر  افتنی یبرا تالش ازمندین ،یگرید زمان
 با شااکیب. میهساات شاارّ  نیا با مواجهه یبرا یاساایساا و یاجتماع  نظم ثیح

 بر تا داد سامان ام انات از را ی«احسن نظام» توانیم نده،یآ از یافق داشتن
 اتیاَله از ینوع  چگونه که کرد ّملأت نیا در دیبا. افتی غلبه شاااااارّ  نیا

  احساااان نظام شاااارور، نیا با مواجهه پس در تواندیم یاجتماع  -یاساااایساااا
 شااا ل نیهتر ب یبرا را یرانیا -یاساااالم جامعه و بخشاااد ساااامان را یاجتماع 
  دجایا یجهان یفرصاات  ،یجهان دیتهد نیا از و کند جیبساا شااّر، نیا با مقابله
 د؟ینما

 منابع. 5
شر ۀموسس جهل، و عقل جنود ثیحد شر ( 5395) اهللرو  امام ،ینیخم  ن
 (.ره) ینیخم امام آثار

 .ریکو  نشر ران،یا در یاسیس ۀشیاند زوال( 5317) دجوادیس ،یطباطبائ 
 .رلوفینشرن موقن، داهللی ۀترجم ،یروشنگر فلسفه( 5391) ارنست رر،یکاس
یمسااام شاااهناز هترجم ،یاجتماع  یهنظر  و اتیاَله( 539۰) جان لبانک،یم

 .یانسان علوم ترجمان انتشارات پرست،
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 کرونا روسیو  از مختلف ریتفاس و ریتعاب

 1یمیحک یمحمدمهد

 همقدم
 یاگونه، به جامعه کیمردم  یاف ار عموم انیموضااوع در م کیشاادن  ریفراگ

 ساااپسف ر کنند و  درباره آنص ابتدا مشاااخّ  یبازه زمان کیدر  ،که همه افراد
مسااانله  و یدغدغه اصااال  مثابهبه  بعد، وهله در و ندیدر مورد آن ساااخن بگو 
  لطو  در دی. شافتدایمفاق اندک اتّ  اریبس معموَلً ت شود، یّ غالب مردم و حاکم

 مثابه کرونا، به دهیمانند پد نگونهیا یو موضااااوع  دادیرو  چیه ر،یاخ انیسااااال
ها قرار نگرفته و ها و در صااادر اخبار رساااانهاز دولت یاریچالش مشاااترک بسااا

                                                                                                                   
 /فرهنگ و ارتباطاتمعارف اسالمی و  رشته رسانه ای در حوزه اف ارسنجی/ دانش آموخته -ال فرهنگیفعّ . 5
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 .5391پانزدهم اسفند ماه 
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شده  یو طبقات مختلف اجتماع  یف ر یهافیهمه ط ینگران ستبدل ن . لذا ا
  اکرون یاجتماع  یفرهنگ  راتیأثت و یریگشاا ل یهاشااهیر  یبررساا از توانینم

 .میکن عبور آن کنار از یسادگ به و میباش غافل
 در یبرخ  مردم، و هارسااانه نخبگان، نگاه از گونهفیط یبنددسااته کی در
 هساد اّتفاق کی و ستین مهمّ  چندان اساساً  مسنله نیا معتقدند، انیم نیا

  آمده وجود به خیر تا طول در زین یترمهم اریبسااا یدادهایرو  که رایز  اسااات؛
 به مختلف، یهارسااانه و شااده پرداخت آن به کمتر موضااوع نیا از که اساات
 ای یتجار اهداف كه نیا ضااااامن و اندکرده برجساااااته را آن متعدد، دَلئل

  ترممه اّتفاق کی از زین را یعموم اف ار کنند،یم یریگیپ را خود ییپروپاگاندا
  نیتر مهم را کرونا لیبد یب دهیپد ،فیط سر آن در زین یبرخ . سازندیم منحرف
  یمعّرف  بشااار خیتار  چالش نیتر یاصااال  را آن و دانساااته حاضااار عصااار مسااانله

 و مرگ و گذشته یجهان یهاجنگ و میقد رداریواگ یهایماریب از که کنندیم
 ،یاساااااایساااااا معادَلت تمام اندک اندک دارد که بوده ترمهم آن یرهایم

  نیا مهمّ  ن ته. دهدیم رییتغ را بشر یداعتقا و یفرهنگ  یاجتماع  ،یاقتصاد
 که هساااتند یافراد ،یگرید مسااانله هر همچون ف،یط وساااط در که اسااات
 و یعموم اف ار شیگرا نندیبب منتظرند و کندینم ابزار ینظر چیه کماکان
 .رودیم سمت کدام به انیاطراف
 مثابه به و اساااات شااااده کرونا ذکرشااااان و ف ر تمام یبرخ  انیم نیا در
  لیتبد خود انیاطراف و یمجاز یفضااااا در خاّص  تیروا و تفّ ر کی انمرّوج
 از روزه، چند یریگیپ از بعد ای و ابتدا از زین یبرخ  مقابل یساااو در. اندشاااده

  مردم، کنار در .سااتندین قائل آن یبرا یت یّ اهم گرید و شااده خسااته موضااوع
  یبرداربهره آمده، وجود به یفضا از زین مرجع یهاگروه و رسانه صاحبان یبرخ 
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 و کرده مخلوط هم در را یراست  و دروغ هر کنندیم یسع و دارند را خود خاّص 
قا خود مخاطبان به ند ال   نظاره به را یعموم اف ار یهاواکنش بعد و کن
 .نندیبنش
  یهاتیروا و هاقرائت از یبرخ  به شد خواهد یسع مختصر، نوشتار نیا در
 آحاد یهانگرش و مختلف یهارسااانه ،یف ر یهاگروه لهیوساا به شااده ارائه

 در مطمنناً . میکن اشااره( 5391 اسافندماه) ریاخ یروزها طول در مردم مختلف
  متفاوت یگرید با کرونا موضااوع از قرائت و تیروا هر ارائه سااطح ن،یب نیا

 مجال نیا در یول . نمود اضافه آن به توانیم زین را یگرید یهاتیروا و است
  مختلف یهاتیروا و دید یایزوا از کرونا صحنه پشت و أمنش عامل، هفت به

 است شده یسع یول  شود، افزوده آن بر ندهیآ در تواندیم که میکنیم اشاره
  ار  شده ارائه یهادگاهید یفیک و یکمّ  یفراوان نیشتر یب ت،یروا هفت نیا در
  یهاصااحبت از برگرفته هاتیروا نیا. شااود داده پوشااش گذشااته یروزها در
  شده یبنددسته مردم یهادگاهید و مختلف یارسانه یس وها شاخص، راداف

 .ستین نگارنده اعتقاد الزاماً  و است
  نبوده گریهمد مخالف لزوماً  و باشد یهمپوشان یدارا تواندیم تیروا چند

 ای و یعلم مبدأ شده، ارائه یهاقرائت و اتیروا یبرخ . باشد هم م ّمل یحت  و
  یهاغرض و منافع ای اوهام در شااهیر  تواندیم زین یبرخ  طبعاً  و دارد یمنطق
 به هاآن کنار از طیشااارا جامع لیتحل در توانینم که باشاااد داشاااته یاعده
 دّقت دیبا زین یف ر یهاروسیو  به کرونا روسیو  کنار در و گذشااات یراحت 
  ن ات ارائه و هاتیروا یبرخ  تیتثب و یآت  یروزها در اساااااات دیام. نمود
 مجزا صورت به را مورد هر گر،ید یمجال  در بزرگواران، یبرخ  یل یت م و یاصالح 

 :میده قرار یواکاو مورد یل یتفص و
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 کرونا دهیپد از هفتگانه ریتفاس و ریتعاب: 1 نمودار

 (پزشکی ریشه) طبیعی عامل: اّول روایت. 1
ساس زین را موضوع نیا خلقت، عالم یریگش ل شهیهمانند ر  یبرخ   کی بر ا
 یعاد روسیو  کی زین کرونا شااهیر  که باورند نیا بر و دانندیفاق ماتّ  و هجرق
  تیدر حال گسترش و سرا یعیاست که به صورت طب یفاق پزش  اتّ  کی اثر بر

 با توانیم که کنندیم مطر  موضاوع از یپزشا   و یعاد ریتفسا کی و اسات
.  میردبرگ شیخو  یعاد یزندگ  به و کرد قطع را آن رهیزنج بهداشااات، تیرعا
 اد،د ارائه را ریتعب نیا یکساا هر که سااتین آنگونه ر،یفراگ تیروا نیا البته
 نداشته باشد. ماوراء به یباور و اعتقاد چیه و بوده خداناباور یفرد لزوماً 

 (انسانی ریشه) حیوانی عامل: دوم روایت. 2
 عامل کی در را روسیو  نیا یریگشاا ل شااهیر  قبل، نگاه لیدر ت م زین یبرخ 
  روسیو  نیا معرض در را خود که دانندیم انسااان کی یاط یاحتیب و یانویح

عامل : 4

ناکارآمدی 

(مدیریتیریشه)

عامل : 3

ه ریش)اقتصادی 

(  رسانه ای

عامل حیوانی: 2

(  ریشه انسانی)

طبیعیعامل : 1

(ریشه پزشکی)

عامل معنوی : 7

ریشه )

(آخرالزّمانی

عامل دشمنی: 6

(یریشه شیطان)

عامل : 5

ه ریش)شبکه ای 

( هشناسانزیست
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  مانند گرید یهاروسیو  افراد، نیا. اسااات شاااده ماجرا نیا آغازگر و داده قرار
  نیا آغاز عامل را یاغ ی بشاااار و کنندیم ریتفساااا نگونهیا زین را دزیا روسیو 

  خود نندگایآ و ودخ مراقب شتریب دیبا بشر معتقدند، لذا. دانندیم هایبدبخت 
 و یبهداشااات  مالحظات و ن ند اساااتفاده شیخو  عتیطب از مهابایب و باشاااد
س نیچن شرّ  از تا کند تیرعا را یمعنو ن ات   نیا در. بماند مصون ییهابیآ
 و یقحط  و آب هیرو یب مصاااارف ل،یساااا وقوع و درختان هیرو یب قطع نگاه

 .کندیم دایپ معنا یخوب به زین گرید مثال هاده و یخش سال 

 (ایرسانه ریشه) اقتصادی عامل: سوم روایت. 3
  را یتردهیچیپ  ردیرو  یبرخ  فوق، ریفراگ و یمنطق یول  ساده تیبعد از دو روا

 هساابق به مسابوق و ساتیفاق سااده ناتّ  کی نیا معتقدند، و کنندیم مطر 
  مشترک وجه. دانندیم کرونا پرده پشت را مخوف دست کیلذا  است، نبوده
 ای کی ای گروه کی که اساات یاقتصاااد عامل در نهفته ت،یروا نیا قدانمعت
  ردهک استفاده یپزش   حربه نیا از گرانید اقتصاد به بیآس یبرا دولت، چند
  یاقتصاد ضربه و یاسیس اهداف تا اندبرده بهره شیخو  یهارسانه توان از و
  یهااستیس در را مسنله نیا یبرخ  ،یبندفیط کی در. کنند دنبال را شیخو 

 عدب زین یبرخ  و کنندیم مطر  نیچ اقتصاد ینابود یبرا متحده التیا دولت
 کاااهش یبرا روسیو )انتشاااااااار  دانناادیآن م یل متوّ  را نیچ خود ،یماادت  از

مانند  گرید یکشاااااورها یبرخ  زین ی( و برخ ینیت و مردن ساااااالمندان چیّ جمع
آن  یرا متول  یلت ردو یغ ایو  یفرادولت  یگروه مخوف اقتصااااد کی ایو  هیروسااا
 یاقتصاااد و رسااانه به خوب اساات،یسااه عرصااه ساا وندینگاه پ نی. در ادانندیم
حربه  چیو حفظ قدرت، از ه یاسااااات که دارد به خاطر منافع اقتصااااااد انینما

 و یو افساااردگ  یاریو حاضااار به کشاااته شاااده بسااا ساااتندیفروگذار ن یارساااانه
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 .هستند هاانسان از یشتریب یدیناام

 (مدیریتی ریشه) ناکارآمدی عامل: مچهار  روایت. 4
موضوع را در  شهیر  ،یگریها، همانند هر مسنله دخصوص رسانهبافراد و  یبرخ 

کارآمد رانیمد یناتوان نا ندیمورد نظر م یهاها و دولتح ومت یو  . در دان
 یهارساااانه یتوساااط برخ  رانیدر ا ینظام پزشااا   یانع اس ناکارآمد ن،یب نیا

 انتویم ت،یروا نینمونه شاخص ا مثابهزبان، به  یرسرفایو غ یفارس یخارج 
که در همه کشاااااورها  شاااااودیجلوه داده م یانگاه، به گونه نیبرشااااامرد. در ا

ها کشورها کارآمد بوده و مردم آن ریسا َلناوضاع مساعد است و همه مسنو 
 بوده و رانیاست ا میوخ آنکه اوضاع  یو تنها کشور کنندیخوب رفتار م زین
 رانینظام ا یناکارآمد لیتنها به دل رانیکرونا را در ا یرمنطقیگسترش غ شهیر 

ت بتوان گف دیاند و شاکشورها بسته گریدانسته و چشم و گوش خود را بر د
هستند.  یدیجد آلودگلدر آب  یریگیبه دنبال ماه یگرید دادیهمچون هر رو 

غالب ذهن  تیروا مثابهرا به  تیروا نیا ،یبرخ  متأسفانه که است نیمهم ا
 .رندیپذینم اساساً را  یگرید تیروا چیاند و هخود قرار داده

 (شناسانهستیز  ریشه) ایشبکه عامل: پنجم روایت. 5
  یدیشد عالقه و دارند خیتار  مطالعه و یاسیس لیآتش تحل بر یآنان که دست 

 زین مقوله نیا در دارند، عالم در پرده پشاات و مخوف شااب ه کی میترساا به
  دنبال به که دارد قرار هیقضاا پشاات در پنهان، مخوف سااازمان کی دمعتقدن
  یریدرگ. هسااااتند کرونا روسیواسااااطه گسااااترش و  به خود مختلف اهداف
 هب نسبت جهان یاقتصاد و یاسیس یهاقطب ژهیبو  جهان مختلف یکشورها

 .کندیم تیتقو  را انگاره نیا کرونا روسیو 
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  گروه کی از برگرفته تواندیم مخوف انیجر  نیا معتقدند، اساااس، نیا بر
 شاااب ه کی ای و یاسااایسااا یفراماساااونر شاااب ه کی ای ،یاقتصااااد ییایماف
  طرف ییدایناپ سااازمان کی با ما تیروا نیا در. باشااد یجهان ساامیونیصااه
 هک ینگرش فیط در. است بوده کیولوژ یب ترور و حذف دنبال به که میهست
  نیا معتقدند، یبرخ  نند؛دایم انیجر  نیا پشت را سمیونیصه و هودی سازمان
 کندیم عمل غرب، و شرق یهادولت یاسیس و یاقتصاد اهداف از فراتر گروه
  ینابود و حذف دنبال به نخسااات. اسااات یمحور هدف دو تحقق دنبال به و

  شاااناساااانهساااتیز  ترور کنار در که اسااات عامل در شیخو  ندارید مخالفان
 حذف کنار در و شاااوند؛یم یقربان زین هاانساااان از گرید یبرخ  خود، مخالفان
 و یح یمسااا ممالک در تیمعنو  و نید شااادن رنگکم دنبال به عامل، مؤمنان
 .کنند جستجو را شیخو  یسازمان شوم اهداف تا هستند زین یاسالم

 (شیطانی ریشه) دشمنی عامل: ششم روایت. 6
  یذهن ابهام کی مثابهرا به  یاشاااغال  یهانیگساااترش کرونا در سااارزم یبرخ 

 هشااب  که کرونا روسیو  انتشااار عامل که کنند قبول توانندینم و دهکر  مطر 
کند که خودش  یاح طرّ  یاگونه به باشد، هودی سازمان و یست یونیصه مخوف

 عامل تواندینم ماجرا نیا که باورند نیا بر گروه نیا لذا شااااود، یقربان زین
 ای( مخوف ساااازمان کی) یگروه (، فاساااد انساااان کی) یفرد حد در یانساااان
 .است یانسان فرا عامل کی در شهی( داشته باشد و ر خاّص  دولت)چند  یجمع
 و سیابل ساااااراغ به لذا دانند،یم رحمت عامل را فرشاااااتگان که گروه نیا
ر د بشر، مش الت از یبرخ  همچون را روسیو  نیا یاصل  عامل و رفته نیاطیش
ر بّ ت  و نهیواساااطه ک هب ان،یسااایو معتقدند که ابل کنندیجساااتجو م شاااانیا
  فروگذار بشاار انحراف و ینابود یبرا یکوشااشاا چیه از خ،یتار  طول در شیخو 
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  هیو تساا دنبال به باز ناشااناخته روسیو  نیا انتشااار و جادیا با حال و اندنبوده
 از اند،کرده یسااع نیاطیشاا ر،یتفساا نیا در. هسااتند آدم فرزندان با حساااب

اساااتفاده کنند و  یت یّ حاکم یحت  و یانساااان ،یوانیح عوامل و یعیطب یهاراه
  یهاوساااااوساااااه که باورند نیا بر یبرخ  لذا. اندازند شیبشااااار را به جان خو 

  یقعوا گسترش یاصل  عامل تواندیم نیاطیش میرمستقیغ سلطه و یطانیش
  یسو در و کشاندیم مرگ سمت به دارد ییسو  از را بشر که باشد آن یروان و
 .بردیم فرو یدیناام و أسی در را زندگان دارد گرید

 (آخرالزمانی ریشه) معنوی عامل: هفتم روایت. 7
 از که اسااات کرده ریتعب یآخرالزمان جنگ کی قالب در را موضاااوع زین یبرخ 
  درگرفته کفر مقابل در مانیا گروه و باطل و حق جبهه دو نیب خیتار  یابتدا
 ظلمت جانبه همه نبرد ،ینب مانیسل دوران همچون زمان، نیا در حال و است
 برخورد یهات شا ل گرفته اسات و آن را از نشاانهیّ نوران و حق هیعل ی  یار ت و

 ها،یماریب وعیهمچون شاااااا یشااااااواهد نیب نی. لذا در ادانندیم یمانآخرالزّ 
ها، بساااته شااادن اماکن گروه یها، لشااا ر کشاااهجوم حشااارات، ساااقوط دولت

ته ب. الکنندیم میموضوع ترس نیرا در هم گرید یهانشانه یاریو بس یمذهب
 یها تمرکز نموده و برخ و توجه به شاااااااخص یبر قواعد حرکت آخرالزمان یبرخ 
شانه و شواهد بر تنها ر،یاخ قرون مانند زین محصور  یمانآخرالزّ  یحداقل  یهان

 رد زین را کرونا موضوع نیا که است نیا در شانیوجه مشترک ا یاند. ول مانده
 یظهور منج  یمانآخرالزّ   ردیرو  و نور سااامت به بشااار یجهان حرکت نیجورچ
 .کنندیم ریتفس تیبشر 



  ۲۱7... ی: درنگتیکرونـا در هفت روا

 روای روایت. 8
م جدا ت را از توهّ یّ واقع و ببخشد معنا را هفتگانه اتیروا نیا تواندیآنچه م

 یهسااات  جادیه به عامل اتوجّ  دهد، کیتف  تیواقع از را قتیسااااخته و حق
ماق درون در اع زیفرد ن نیقرار دارد و خدا ناباورتر  یقدرت اله دیکه در  اسااات
معتقد اساات که دارد تمام امور  ییو دساات توانا زالیقدرت َل کیبه  ش،یخو 

وجود ندارد و هر  یبساااااات بن چیه ،ینگاه اله نی. در اکندیم تیعالم را هدا
از  ،یهمراه بااا خااالق هساااااات  تواناادیم ،یو نوع نگاااه  گاااهیدر هر جااا یفرد
از  شیدرت معبود خو و ... آزاد شود و در کنار ق یشت یمع ،یف ر یهابستبن

منزل،  نیمقصااود شااود. در ا یساارمنزل نوران یحصااار ابهامات عبور کرده و راه 
و  یانساااان یهامّ اران و فتنه یارساااانه یهامحت ران، حربه یمنافع اقتصااااد

 دیخواهند رس یآرامش درون نیبه ا یندارد و افراد ییمغرضان، جا ینیاطیش
 یجمع یپاک  کی یو آمادگ  یفرد یپاک  جهترا در  شیو عمل خو  شاااهیکه اند

  مانده یباق  ظهور به ن،یزم ینور پروردگار بر رو یتجلّ  تا و دانندیم منحصاااار
.شود ترکینزد شیخو 
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 1یرباقریم یدمهدمحمّ  اهللتیآ
  یجهان جامعه یبرا بزرگ یابتال کی به و شااااده ریفراگ راً یاخ که یایماریب

نه  اسااااات، یچندوجه ۀدیپد کی ،ینتمدّ  و یاجتماع  نظرِ  از شاااااده، لیتبد
که  میمواجه هساات یاو بل ه فرارشااته یارشااتهانیامِر م کی. ما با یوجهکی
  هب دهیپد نیا مختلف ابعاد دیبا بلكه کند، دایآن غلبه پ هوجه کی دینبا

شت  ۀجنب ده،یپد نیا از یوجه. ردیرار بگل قمورِد تأمّ  یجدّ  ش لِ  ست یبهدا  ا
  حوزه به مربوط گرید وجه. اساات یپزشاا   به وابسااته یهادانش به مربوط که
 و خیو فلسفه تار  ینتمدّ  یهادانش نیهمچن و یشناخت  علوِم  و یانسان علوم
 شاناساانهساتیز و جنگ  یت یّ امن ۀجنب یحت . اسات نهایا امثال و رساانه ۀحوز 

  فراهم دیتهد نیا با مقابله یبرا ییهایه قرار گرفته و آمادگ جّ هم مورد تو
 .است شده
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  انتخاب نیب بشاار کردن ریّ مخ و بشاار سااالمت دِ یتهد با یماریب نیا امروز
 ادِ اقتصا و فرهنگ اسات،یسا یفضاا ،یکنون یوساتارهایپ انتخاب ای یساالمت 
  کرده دجایا یاجتماع  گسااساات ینوع  و داده قرار ریتأثتحت بشااّدت را یجهان
  وعشر پساکرونا یایدن درباره یجهان نظرانصاحب از یبعض  که یطور به است،
 و تریجدّ  واقعه، نیا که دهدیم نشااان حوادث نیا. اندکرده یپردازهینظر  به
عدکی دهیپد کی از فراتر  .است یپزش   و یبهداشت  ِی ب 
 فرِض  و واقعه نیا ِی بزرگ  و یگساااتردگ  گرفتِن  نظر در با رسااادیم نظر به
 که ییهاجنبه ۀهم کنارِ  در که دارد وجود احتمال نیا ط،یشااارا نیا ِی داریپا

 و باشد داشته وجود صحنهپشت در هم یتربزرگ و تریجدّ  مقصد شد، عرض
  دیجد نظم و سامان کی به یزندگ  ِی کنون نظم از یجهان جامعه دادِن  عبور آن،
 .است
 در را مختلف احتماَلِت  نیا دیبا ما و هساات احتمال دو جنبه، نیا ۀدربار 
  احتمال اول. میکن دنبال هاآن با متناساااب را خود یهایطّراح  و میر یبگ نظر
ست نیا ضا واقعه، نیا امتداد در واقعاً  که ا  به مدرن، ِی مادّ  نظم از عبور یف

 حّقه تیوَل غلبه جهِت  در و یاله یهاتیهدا ریتأثتحت نظِم  و یمعنو نظم
 یول  ریتدب تحت که شااود یتلقّ  یامر کی هادهیپد نیا یعنی د؛یایب وجود به
  ها،قدرت ۀطر یساا و یمادّ  نظِم  از جیتدر به را یجهان جامعه( عج) اَلعظم اهلل
 .دهد ریس یمادّ  تسّلط از ییرها و یمعنو نظِم  کی سمِت به

  نشده تمام هنوز طانیش مهلت که است محتمل هم نیا مقابل، ۀنقط در
  دسااتگاه و باشااد داده انس و جن ِن یاطیشاا به یت مهل متعال یخدا و باشااد
ستفاده فرصت نیا از انس نیاطیش و سیابل  و بزرگ یهایطّراح  با و کنند ا

  هانج  بر یح  مران یساِزکارها و مفهوم رییتغ دنبالِ  به صحنه، پشِت  در پنهان



   ۲۴۴بعد از کرونا  ندهیآ نیادیمفروضات بن

  یهاقدرت ِی کنون تیّ حاکم از عبور یعنی ،یمادّ  تردهیچیپ نظم کی جادیا و
شند یبریسا و یمجاز یح مران و یمجاز تیّ حاکم سمِت به جهان بر یمادّ   با
 .است ترسخت و ترخشک رتر،یپذتیر یمد ییفضا که
 در قدرت صااحنه پشااِت  یهادساات لهیوساا به اساات مم ن هایطّراح  نیا
  ،یجهان جنگ از بعد در صحنه پشت یهادست ن هیا کما شود؛ انجام جهان

 کی رِش یپذ به را یبشااااار جامعه که کردند تیر یمد یاگونه به را صاااااحنه
 تحت و واداشااتند ها،مّلت -دولت اراتیاخت کردن محدود و یجهان تیّ حاکم
 جمله از یالملل نیب یهاسااازمان دار،یپا صاالح تحّقق یبرا ییساااِزکارها عنواِن 
 و رعب از ییفضا و کردند حاکم جهان بر را آن یهارمجموعهیز  و ملل سازمان
 هاآن. آوردند وجود به یجهان جامعه در را جنگ از زیگر  و اضااطراب و هراس
 نآ ریدرگ ماً یمستق که ییکشورها یحت  که کردند گسترده یحدّ  به را بیآس
  شب ه ِق یطر  از ها،قدرت طرهیس و یجهان نظم نیا رشیپذ به نبودند، هاجنگ
 .بدهند تن یالملل نیب یهاسازمان
 که بوده هاجنگ آن در یرسااام کشاااته ونیلیم هفتاد از شیب دیدانیم
  ییکشورها آن، یورا در یول  است، ریدرگ یکشورها به مربوط هاآن از یاریبس
  اندداده خاموش یهاکشته ونیلیم هاده دیشا نبودند، یجهان جنگ ریدرگ که
 تا کردندیم تیهدا را هاجنگ نیا که بوده یکسااان همان یطّراح  هم نیا و

  محور بر یجهان نینو  نظم نیا رِش یپذ ۀنقط هب هم را کشاااورها آن بتوانند
 بدهند قرار یریپذبیآس ۀنقط در را هاآن زین و برسانند جنگ برنده یهاقدرت
 .نشوند اوضاع بر مسّلط که
 جامعه بسااااتر دوم، و اّول یجهان جنگ بحراِن  که طور همان حال،یّ ایعل 
  نیا کرد، ایّ مه داریپا صاااالح یاّدعا با دیجد نظم کی رشیپذ یبرا را یجهان



۲۴۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  شنهادیپ کی رشیپذ یبرا را یجهان جامعه تواندیم هم یکنون امِن  نا یفضا
 .کند ایّ مه یمجاز یح مران جادیا و یمادّ  نظم کی تحّقِق  یبرا دیجد
جامع یقیعات حقتجمّ  کردن لیتعط نیا و هایدورکار نیا  هو عبور از 
فصاااااال امور و  لّ ح رِش یپذ یبرا بسااااااتر جادیو ا یمجاز هبه جامع یقیحق

  فراوان قرائن و یمجاز یفضا در( یاجتماع  ارتباطات ریسا و اشتغال ل،ی)تحص
  یمجاز یفضاا در ساتیز  بزرِگ  شیرزما کی ِط یقرار گرفتن در شارا ژهیبو  گر،ید
بر  یدات یّ مؤ...،  و اسااات ختنیفرور  حال در آن برابرِ  در هامقاومت نیآخر  که
  طرهیس بتوانند تا دارد وجود یاصحنه پشِت  نیچن دیشا که است احتمال نیا

 که یانیب نیا که اسااات نیا من گمان. کنند دایپ جهان بر یمجاز بالمنازع
 ما که کردند اشاااره و فرمودند مبعث دیع روز در یاسااالم انقالب بزرگوار رهبر
 .اشدب بوده ن ته نیه به اتوجّ  با دیشا م،یبشو  یقو دیبا هم یمجاز یفضا در
 هن یداشته باشد، از جمله ا یه مم ن است معارضات یّ فرض و احتمال نیا 
را   ایدامن اروپا و آمر  یماریب نیدر کار باشاااد، پس چرا ا یمقاصاااد نیاگر چن

 یندارد، چون در جنگ جهان یگفت: منافات  دیهم گرفته اساااات؟ در پاسااااخ با
  شااعار که شااد دهیکشاا ینا امن شااد و جهان به ساامت  یجهان ههم کل جامع

 .رندیبپذ را داریپا صلح و نینو  نظم
با ما  حال  ماَلت دیبه هر  بههّی فرضاااااا و احت ماَلت و ها،  خصااااااوص احت

قم آن میر یرا در نظر بگ یراهبردو  بزرگ یهاهیّ فرضاا ها را دنبال و صااحت و ساا 
ال و هوشاااامندانه با فعّ  همواجه یمتناسااااب برا ِش یو رزما یزیر و برنامه میکن

گ بزر  یهاهیّ فرضاا دینبا. میکن لیتبد صااتفر  به را دهایتهد و میآن انجام ده
رِد مخالف رد کرد. البته ا نهیرا صرفًا با چند قر    تسین نظر از دور هم فرض نیخ 

با هدِف ا منحوس، روِس یو  نیا که ما هوشاااااامند، از همان آغاز هم   جادیا
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و  یو انسااجاِم مجاز وسااتیبه پ یده طرف و شاا ل کیاز  یگسااساات اجتماع 
 .باشد شده تیر یمد و یمهندس گر،ید فطر  از ی  یال ترون هکلب

  یف ر ِی بانیپشااات دیبا که ییسااااختارها و نهادها آن اگر رسااادیم نظر به
  رهدربا توانستیم امروز کرد،یم یط  را خودش ریمس و بود گرفته ش ل کنند،
  اکنون، که اسااات نیا ریحق یتلقّ  یول  بدهد، یکارشاااناسااا نظر مساااائل، نیا

  نخبگان، و اریاختبهآتش یروهاین بخصااوص و فّعال و جوان یروهاین شااب ه
 بسااتر و کنند فراهم ساارعتبه دیبا را هانهیزم نیا در یورزشااهیاند یفضاااها

  یطّراح  کی دنبالبه سااااپس و کنند یبررساااا را هاهیّ فرضاااا نیا ردّ  ای دییتأ
 آن یبرا که یابعاد با ده،یپد نیا مقابلِ  در یجامع ساااااااِزکار و جانبههمه

 و بهداشت حوزه بر عالوه خود، یهابرنامه در و باشند شتهدا است، مفروض
  هاهیّ فرضا نیا به هساتند، کار از یبخشا که شاناساانهساتیز  یهاجنگ حوزه
 سااامِت  به یجهان جامعه دادِن  عبور بحران، نیا اسیمق اگر. کنند توّجه هم
  آمده فراهم یتصااااّرفات  نیچن تیّ ظرف و باشااااد دیجد بالمنازع یح مران کی

  نیا و شاود یات یعمل و یطّراح  آن با متناساب اقدامات و تحّرکات دیبا باشاد،
 و یراهبرد ،یادیااابن مختلِف  یهااااهیاااَل در ییهااااتیاااّ الفعاااّ  باااه ازیااان کاااار
 کی صاااورتبه صاااف در گساااترده اقدام بعد و دارد یات یعمل یهایزیر برنامه
 .ردیبگ انجام منسجم شب ه
س ابتال نیا برابر در ینید جامعه یآورتاب که ستین یش    از ترشیب اریب
  ها،یطّراح  همه برخالف تواندیم روسیو  نیا. اساااات مدرن و یمادّ  جامعه
  ظهور به تواندیم روسیو  نیا. کند وارد تهیمدرن  رهیپ بر یمهل   یهاضااربه
  منافع اصااالت جمله از) مدرن نظم در مسااتتر فراواِن  یهاضااعف و هاشاا اف
مّدِن  کی غرب تمّدن امروز، گر،ید طرف از. گردد یمنته( یفرد  بیرقیب ت



۲۴6  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 و میکن مقاومت اگر اسالم، جبهه و غرب جبهه نیب یتمّدن رقابت در. ستین

  غرب یرانسااانیغ یهایطّراح  مقابلِ  در فّعال و آگاهانه برخورد و یریگموضااع
  غرب تمّدن یفروپاشااا و خورد خواهد رقم یمتفاوت  جهینت م،یباشااا داشاااته
 .شد خواهد عیتسر 
 یزیچ یآمادگ  نیا و اسااات احتماَلت با مواجهه یبرا شااادن آماده ما راه

 و یعلم ،یمجاز ،یاقتصااااد مختلف یهاعرصاااه در شـــدن یقو جز ساااتین
.یفرهنگ 
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 یتمّدن

 هایحوزه در پژوهیآینده اساس بر گرا مفهوم شناسیروش در جستاری)
 (میاسال و غربی تمّدنی

 1یدلفان محمود
مدپ و  یمیاقل ییراتَلت و تغتحوّ  ها،یرانیها، و جنگ یعی،طب یرخدادها یا

و  یافتهجهش  یا یبشر یهانتمدّ  ها،یشهمذاهب و اند یدایشو پ یاجتماع 
و  داده یرمساا ییرتغ یااند، انحطاط فرو افتاده یببه سااراشاا یاشااده،  تریدارپا

اند. در شاااده یگرو د یافتهگاه اساااتحاله  نموده و یو نوسااااز یخود را بازسااااز
 ی،ناز مسائل مطر  شده در چهارچوب دو مفهوم گسست و تداوم تمدّ  یکهر 
 یینو تب یفها قابل تعر آن یهاو حوزه ینتمدّ  یو کارکردها هایهو سو  هایهرو 
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 ردی رو  یهَلت آن بر پان و تحوّ تمدّ  دربارهها پژوهش یشترکه ب یاست. در حال 
 ینبا مسااااااائل نو  یاروییدر رو  آیدیبوده اساااااات، به نظر م یخیتار  یروند گرا
 یتمدن یهاپژوهش یشناسبه لحاظ روش یزاز هر چ یشامروز آنچه ب ینتمدّ 

گرا با هدف پژوهش مفهوم یهاو روش های رداز رو  یریگکارآمد اساااات، بهره
 است. هایدگاهپژوهش و گسترده ساختن افق د یقتعم

  مفهوم نییتب ،«تمّدنی و تداوم گسااساات» مفهوم دو به پرداخت از پیش
  یونانی ریشه در crisis یا بحران. نمایدمی ضروری آن بررسی و «تمّدنی بحران»
  پویه این بر. اساااات 2«قضاااااوت» و 1«تصاااامیم» مفهوم دو دارنده بر در آن

 تصاامیم» اّتخاذ برای تمّدنی های«سااتگاهیا» سااوی به را ما تمّدنی هایبحران
 .کشاندمی «تمّدنی مدیریت» چهارچوب در «تمّدنی

 تمّدنی مدیریت در بسااایار اهمّیت دارای یتمدن هایایساااتگاه اصاااطال 
 یسیاس حاکمّیت هایتصمیم با که است آن مسیر تغییر یا سازیباز است،

  غنی و قدرتمند و پویا هم چقدر هر تمّدنی هر. دارد بسیار تفاوت اقتصادی و
 و بازیابی و بازبینی را خود نقاطی در باید دهد،یم مساایر ادامه وقتی باشااد
 ارسازگ را مستمر خود صورت به که است داده نشان غرب تمّدن. کند سازیباز

 در فرهنگی و تمّدنی لحاظ به زیادی تحّوَلت و هارخداد. است کرده یو بازساز
 هب را خود است توانسته امروز تا تمّدن این و است افتاده غرب تمّدن مسیر
 اساات تمّدنی عمیق هایچالش پیامد. دهد نشااان چیره و غالب تمّدن مثابه
  نقاط مثابه به آن از آنچه. است نموده «جدید عصرهای» وارد را خود غرب که

  هایرخداد با تعامل در شاااناسااایممی تمّدنی هایایساااتگاه یا تمّدنی عطف

                                                                                                                   
1 . Décision 

2 . Jugement 
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 یفرهنگ  و ف ری پویایی. اساات تمّدنی تداوم و گسااساات بازتعریف و بحرانی
 تمّدن تقویت باعث خود که اساااات تمّدنی ف ری هسااااته تقویت َلزمه که
 شاااا ل مفهومی هایچالش و تعامل در چیز هر از پیش و بیش شااااودمی
  تاس هایینشانه از ی ی تمّدنی انفصال نقاط بازشناخت و شناخت. گیردمی
  ار  مّدنت یک که عاملی مهمترین. دارند بسااایار تأکید آن بر پژوهانندهیآ که

 وقتی و اساات اندیشااه تولید اصاالی هسااته بردمی پیش و کندمی پیشاارو
  اندیشیدن مانع که دارد وجود عواملی مجموعه یعنی شود،نمی تولید اندیشه
  نباید که مراحلی در تمّدنی تداوم و گسست رخداد باعث موانع همین و است
 و تمّدنی ضد فرهنگی و تمّدنی گسست هر که باشیم داشته نظر در. شودمی
 .نیست تمّدن یک پویایی و حیات معنای به لزوماً  تمّدنی تداوم هر

  هایحوزه در اندیشااایدن سااااِزکار و سااایر با مذهبی هایحوزه در اندیشاااه
 و چهارچوب با ما مذهبی هایحوزه در. دارد بنیادی هایتفاوت مدار گیتی
 مهستی رو بهرو  تمّدنی مشّیت مسنله با و شده مشخص پیش از هاییپاسخ
  ندارد وجود چارچوبی هیچ ایاندیشه لحاظ به مدار گیتی حوزه در که حالی در
  تفاوت هم با بنیاد از حوزه دو این در پویایی روند و سیر که است طبیعی و

 و خلق و پذیرش توان و تمّدنی سااااازگاری مساااانله به را ما ن ته این. دارد
  پیش هایرخداد و اّتفاقات مّدنت سااایر در. کندمی راهنمایی تمّدنی پویایی
  تغییرات دچار آن از بعد و قبل تمّدنی روند و سااااِزکار و ماهّیت که آیدمی

 کی کووید، ویروس گسترش و جهش مسنله اعتبار این بر. شودمی بنیادین
 .گرددمی تلقی تمّدنی رخداد

 مهار هایراه یافتن مساانله اساات، اولویت دارای اکنون هم که پرسااشاای
  هایبحث آمری ا و اروپا در كه است یحال  در نیا و است جهانگیر بحران این
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  لیبرالیسم ننو پایان از گفتن سخن از. است شده مطر  جّدی طور به تمّدنی
 که است مسائلی اجتماعی، و فردی مناسبات و روابط همیشه تغییر تا گرفته
 .است تمّدن مسنله هاآن همه بافتار
  اما طلبد؛می «تمّدنی پاسااخ» یک تمّدنی چالش هر که اساات این بر باور
  ازنگریب آیا. است تمّدنی واکنش یا پاسخ این چگونگی و چیستی سر بر بحث
 یا اساات کارساااز امروز تمّدنی حیات اجتماعی و فردی هایحوزه در بازبینی و
  یریپذانعطاف و سازگاری رفت؟ چالش با سازگاری و پذیرش راه بر بایستمی

 .است تمّدنی پویایی و استواری هایویژگی از یی   تمّدنی
 به خود باشااد، نداشااته وجود بازنگری و بازسااازی ،یریپذانعطاف این اگر
  خواهد که نرود انحطاط سمت به اگر باشد، قوی هم چقدر هر تمّدنی هر خود
 باشاااد، داشاااته اگر هم شااا وفایی و داشااات خواهد خّطی سااایر یک رفت،

  هایینوسااان. بود خواهد بساایار هاینوسااان اراید و بوده تصااادفی شاا وفایی
  غرب تمّدن. هاسااااتآن بودن ینیبشیپ قابل غیر آن ویژگی ترینمهم که

  سااایر خّط  آن نهایت در ولی اسااات، داشاااته را هاپایین و باَل این از خیلی
 آن کنیم صحبت غرب مورد در بخواهیم اگر. است کرده حفظ را خود صعودی
 همان یعنی اسااات، دیده شااادیدی آسااایب اکنون هم غرب ف ری هایحوزه
 و فناوری و تولیدات و باشد برتر تمّدن تمّدن، این است شده باعث که است

 و ف ری هساااااته آن کنارش در اما کند، پیشااااارفت خیلی اینها و صااااانعت
  مفهوم که است نقطه همین در درست. است دیده آسیب خیلی ایاندیشه

 اسات سااحتی چند و َلیه چند سایشاناآسایب که «تمّدنی شاناسایآسایب»
 همین «59 کووید تمّدنی بحرانی» که اینجاساات قاً یدق مساانله. آیدمی پیش
  هایپیامد به همگان که یحال  در. اسااات گرفته هدف هم را مرکزی هساااته
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  تگرف نظر در باید هستند مشغول سیاسی و اقتصاد اجتماعی، و فردی روانی
  خورده را آساایب بیشااترین که اسااتم امروز تمّدنی درونی یهسااته این که

  سااااایر در چه غرب تمّدن در چه تمّدنی ایاندیشااااه هایحوزه یعنی اساااات؛
 ما آمادگی و واکنش وقتی چطور؟ و چرا؟. اسات دیده جدی آسایب ها،تمّدن
  امروز جهان فناوری و علمی فرهنگی، ف ری، منابع مجموعه دربردارنده که

  ارائه متناسااب و مناسااب تمّدنی سااخپا چالش یک مقابل در تواندنمی اساات
 عدم صااااورت در آن پیامد که شااااویممی تمّدنی بحران مرحله وارد ما کند،

 تمّدن خاّص  مورد این در و انجامدمی تمّدنی گساااسااات به تمّدنی مدیریت
  شاااید افول این. یافت خواهند افولی ساایر هاتمّدن سااایر آن پیامد و غرب
  توانمی دشوار و سخت بسیار شود آغاز که هنگامی ولی ب شد، طول هاسال
 و شود قبل مانند ظاهراً  وضعّیت آینده هایسال در شاید. گرفت را آن جلوی
 کی اساات این بیانگر هانشااانه اما بشااویم، پساااکرونا مرحله وارد اصااطال  به

  مانند تمّدن یک که چرا. بود خواهد مختلف های هایحوزه در تمّدنی افول
 تهبس شود،می کشیده ترمز وقتی باشد باَلتر سرعتش قدرچ هر ماندمی قطار
  چرا که اساات این پرسااش حال. شااودمی کشاایده بیشااتر وزنش و ساارعت به
 تمّدنی؟ تغییر نه و تمّدنی افول گوییممی

 و رفتار و رویه که دهدمی رخ هنگامی فرهنگی و تمّدنی انحطاط و افول
  خود فرهنگی و ف ری هایمهساارچشاا و منابع از تمّدنی محصااوَلت و ساااِزکار
 تمّدن مورد در هم این. باشاااد «بقا» مسااانله و اجبار از تابعی گرفته فاصاااله
  گذشااااته ماه دو ی ی در. بیفتد اّتفاق تواندمی اسااااالمی تمّدن هم و غرب
 و مذهبی هایباور و عقاید مقابل در پزشااا ی علم سااااختن برجساااته شااااهد
شگاهی مراکز شمردن مرجع   به پرداختن. ایمبوده مذهبی راکزم جای به آزمای
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  را بشااری تمّدن و اساات خطرناک بساایار اساات علم فقط بشاار منجی که این
 .سازدمی دور هایشباور و ایاندیشه هایبنیاد از پیش از بیش

 «ی( تمّدنشوک=تكانه )» مسنله تمدنی، افول بردن کار به در بعد مسنله
ست 1«تمّدنی ناگهانی» یا  تمّدنی و ف ری چالش در غرب ّدنتم که حالی در. ا
  ریدرگ اسااااالمی تمّدن سااااو، دیگر از و بوده آن کاسااااتی و لیبرالیساااام ننو

 باعث تمّدنی، تكانه این ظهور اساااات، بساااایار بیرونی و درونی هایچالش
 مساانله که چرا باشااد، نارس و کال تمّدنی بعدی مرحله به ورود که گرددمی
 یامرحله به اجباری و ناگهانی ورود. اساات بنیادین تمّدنی ساایر در «شاادن»

ناخته یتمّدن  و یفناور و علمی روانی، روحی ف ری، آمادگی بدون ،ناشاااااا
 .کشاندمی افول سوی به را هاتمّدن خود به خود ساختاری،
  بشااری تمّدن 1242 سااال در که بودند معتقد غربی پژوهانندهیآ از برخی
 بسااایار هایتفاوت دارای ن،آ از پیش با و شاااد خواهد عمیق تغییرات دچار
  خواهد خود تمّدن از نوینی مرحله وارد آن از پس بشر آنان، نظر از. بود خواهد
  بشری تمّدن ها،آن نظر از. بود خواهد اروپا ها،آن نظر از البته آغازش که شد
 و بود نخواهد ی ی 1242 سااااال از قبل بشااااری تمّدن با 1242 سااااال از بعد

  که برداشااتی و همدیگر با افراد روابط زندگی،. شاامردندبر  هم را آن هایویژگی
  تفاوت هم با...  و کردنشااان کار و خوردن غذا و زندگی شاایوه و دارند هم از

 و رفت خواهند بین از کامالً  امروزی مشاااغل از بساایاری مثالً  داشاات؛ خواهد
 بجای افراد و کرد هم را ف رش تواننمی که آیندمی کار روی جدیدی مشااغل

 و ماشین با انسان باشند، هم کنار در انسان چند و کنند گروهی کار که ینا
 ربش تمّدنی و زندگی ش ل که است اّتفاقی این و بود خواهد هم ار بالع س

                                                                                                                   
1 Surprise 
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 از بسیاری اما است، دادن رخ حال در اروپا در اّتفاق این. داد خواهد تغییر را
 از بساایاری. کنندمی حرکت اجدادی و کهن شاایوه به هنوز تمّدنی هایحوزه
 بساااایار اراده و توان با كه گذارد نام موروثی هایتمّدن توانمی را هاتمّدن
 .شد خواهند روروبه تمّدنی تحّول و تغییر پذیرش برای محدود،
 هایسیاست و سیاسی هاینظام با تمّدنی پاسخ مسنله از مهّمی بخش

 ای یاسااایسااا یهانظام .اسااات تمّدنی هایبحران کارزار در هماوردی در آنان
  یانقطه از ای دارد قرار یتمّدن حوزه جهت در ای که است یتمّدن نظام از برآمده
 لهیوساااااا به اگر ،یتمّدن نظام. گرددیم آن انحطاط عامل ای مانع برابر، در

  دستاورد از یبخش به ،یتمّدن حوزه وقت آن شود، فیتعر  یاسیس یهانظام
 از یاریبسااا در که یتمّدن یهاآفت از ی  ی .شاااودیم مجبور و محدود خود،

 یجا ،یاساایساا و یتمّدن نظام که اساات نیا دارد وجود انهیخاورم یکشااورها
  گرفته بر در را یزندگ  شاانونات تمام یاساایساا نظام و اندکرده عوض را خود
 یتمّدن و یف ر دساااتاورد کی ،یاسااایسااا نظام در قوا، کیتف  بحث. اسااات
 آن از یبخش دستاورد، نیا پوسته حفظ وجود با هاکشور از یاریبس اما است،
  تحّوَلت روند و هارخداد اثر بر هم آن ند،ینمایم تیتقو  و برجسااااااته را
 که هرچه یاسااایسااا نظام یوقت . یاقتصااااد و یمذهب ،یاجتماع  ،یاسااایسااا
 میترس را یتمّدن چهارچوب ،یپارلمان و یپادشاه  ای یجمهور باشد، خواهدیم
 ا،یدن یکجا هر در یاسااایسااا نظام هر چون. دیآیم شیپ مشااا ل کند،یم

  نادرست ای درست از نظر صرف. کندیم اعمال را ییهاتیمحدود و چهارچوب
 مهلک یاضربه ،یاسیس یهاتیمحدود نیا که میر یبگ نظر در دیبا آن، بودن
 کی سااقوط با که نیا جهینت. زندیم یتمّدن یهاحوزه در شااهیاند ییایپو  به

 ن،تمدّ  خیتار  کند،یم سقوط هم آن شده فیضع یتمّدن بستر ،یاسیس نظام
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 .است یتمّدن یهاسقوط و افول نیا از یاریبس گواه
  یهانظام بودند اندک اریبسااااا کرونا، روسیو  گساااااترش با ییارو یرو  در
  مهار ار  بحران ینسب یاگونه به توانستند که اااا یجنوب کره مانند اااا یایاسیس

 و شاا ننده اریبساا غرب تمّدن ژهیبو  ،یتمّدن یهاحوزه ریسااا همهنیا با. کنند
 یتمّدن یپاسخ  ارائه در یناكارآمد نیا جهینت .آمدند کارزار نیا به ریپذبیآس
 بطن از برآمده یاسیس یهاسازمان و هاساختار از یبرخ  قیعم بحران کی به
 سااامت به و کرده قیعم راتییتغ دساااتخوش شاااهیهم یبرا را غرب ،یتمّدن
  هندیآ برابر در یجدّ  یهاپرسش آن، نمونه. راند خواهد شیپ یتمدن یگسست 
. دارد وجود پرسااش نوع دو یتمّدن پاسااخ برابر در که چرا. اروپاساات هیاتحاد
  چهارچوب در که است بحران وقوع از شیپ شده مطر  یهاپرسش اّول، نوع

 و شودیم انیب پژوهانندهیآ و شمندانیاند یسو از ها،خطر اعالم و هشدارها
 آن هب برالیل یدموکراساا و ساامیبرالیلننو و ساامیبرالیل مانند یتمّدن یهانظام
 آن ،یاسااالم تمّدن حوزه مانند هم گرید یتمّدن یهاحوزه و کندینم ییاعتنا
  یهانظام ،یتمّدن یهاپاسااااخ از پس پرسااااِش . دانندینم خود «مساااانله» را
  ییهاپرساش ترشایب و اسات ترقیعم یپرساشا که رودیم نشاانه را یاسایسا

  را یمذهب یهاباور و یفرهنگ  و یاساایساا یهانظام وجود و تیّ ماه که اساات
  مناساااااک ن ردن برگزار و مقّدس اماکن یل یتعط. دهدیم قرار ساااااؤال مورد
 مشااابه و نینو  یپزشاا   برابر در یاسااالم طّب  مساانله طر  ،ینید و یمذهب
 یجدّ  یهاچالش ،یاسااالم تمّدن یهاحوزه در مدت دراز در ییهارخداد نیچن
 یتمّدن یهابحران که اساات جهت نیهم در درساات. آورد خواهد وجود به را

 به یتمّدن گسست ای قضاوت ای یتمّدن میتصم مانند یمیمفاه به بازگشت
 میباش داشته نظر در دیبا .میشو یم کینزد یخ یتار  عطف نقاط و هاستگاهیا
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  نیا در. بود خواهد میمفاه نبردگاه و کارزار نده،یآ یتمّدن یهاچالش که
  ریمسااا در دیتردیب نپردازد، خود یبازسااااز به چنانچه یاساااالم تمّدن ه،یپو 
 .افتاد خواهد خود ییایپو  دادن دست از و یتمّدن ییستایا

 و است سازتمّدن یهارخداد ازمندین ،یساِزکار و خاستگاه هر با یتمّدن هر
ریم دنیورز  شااهیاند بدون هارخداد نیا   نجایا که یامساانله. شااد اهدنخو سااّ

 یاسیس یهانظام. است یخصوص  حوزه و یعموم حوزه کند،یم دایپ تیّ اهم
 یخصوص  حوزه یتمّدن یهایمرزبند موارد یاریبس در حقوق، حفظ استدَلل با
.  آوردیم بار به یتمّدن یشاااانیپر  واقع در نیا. کنندیم مخدوش را یعموم و
  مشاااخص شیهاحوزه و نشاااده یبندچوبچار  ،یمعرفت  یهارسااااختیز  یوقت 
  یشاااانیپر  و شیتشاااو  نیا در. دیآیم شیپ یتمّدن اغتشااااش نیا سااات،ین

 .خورد خواهد نقد و شهیاند ضربه نیشتر یب یتمّدن
  تیر یمد در تواندیم «یتمّدن تیر یمد» مفهوم که نجاساااتیا در درسااات

  را یّدنتم حوزه در ساااتهیشاااا و ساااتهیبا تیر یمد. دیایب کار به یتمّدن بحران
 و یفرهنگ  یهابرنامه و هااسااتیساا و یاقتصاااد و یاساایساا تیر یمد با دینبا

 ،یتمّدن تیر یمد در یمحور بحث. گرفت ی  ی ،یاسااایسااا یهانظام یاجتماع 
شر تمّدن ندهیآ ست یتمّدن یپژوه ندهیآ ای یب  ،یتمّدن یپژوه ندهیآ ستون. ا
  ها،کشاااور از یرایبسااا در. اسااات یتمّدن میمفاه رییتغ و تحّول یپژوه ندهیآ

  یهابحث هم رانیا در. اساااات کرده دایپ تیّ اهم اریبساااا یتمّدن یهابحث
  یایاح آن دغدغه که یاساااالم نینو  تمّدن بحث مانند اسااات، مطر  یتمّدن
  تیر یمد مسنله طر  از شیپ و شیب اما است؛ یعیش و یاسالم تمّدن ندهیآ

  ادجیا یتمّدن یایاح و ییایپو  و خلق یهانهیزم و ساِزکار یست یبایم ،یتمّدن
 د،یجد یتمّدن یهاحوزه دیبا. است یشیآزاداند راه، نیا در نخست گام. شود
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 محورشهیاند یوگوگفت شود، یبررس هاآن ییایپو  و ریمس آن، یهایژگ یو 

  فرهنگ، و تمّدن مسنله در یپژوه ندهیآ دانش ورود ه،یپو  نیا در. ردیگ ش ل
 در دیبا که است یمهمّ  اریبس بحث ،یتمّدن یپژوه ندهیآ. است کارساز اریبس

  دانش نیا مقابل در گرچه. شود وارد است، مطر  رانیا در که یتمّدن مباحث
  یهاروش که چرا شرفته،یپ یهاکشور در یحت  رد،یگیم صورت ییهامقاومت

 و شااااده رفتهیپذ میمفاه با تعارض در گاه و متفاوت اریبساااا ،یپژوه ندهیآ
 یبحث  میتوانینم امروزه ،یتمّدن یپژوه ندهیآ بدون. ردیگیم قرار هاهنجار
 .میساز  مطر  یتمّدن حوزه در را یاهیپا و یجدّ 
 رد را یتمّدن یپژوه ندهیآ و یتمّدن یراهبرد تیر یمد نیب یهاتفاوت دیبا
  یزیر برنامه و یبررس و مطالعه یتمّدن حوزه در میبخواه اگر ژهیبو  م،یر یبگ نظر
 و یگذارنقطه ر،یمساا شااده، مشااّخص کامالً  هدف ،یراهبرد تیر یمد در. میکن
 شود، جادیا یمانع هم ریمس نیا در چنانچه. هدف به دنیرس تا شده نییتع
  نام به یادهیپد یپژوه ندهیآ در اما م،یکنیم انتخاب را نیگز یجا یرهایمساا
 در بل ه م،یکنیم رصااد را روندها و اّتفاقات تنها نه که میدار  1«کردن رصااد»
  روبرو رصااااد و مشاااااهده هوشاااامند تیر یمد مفهوم با یتمّدن یپژوه ندهیآ

  نیا که میرساایم جهینت نیا به راه مهین در یگاه  یپژوه ندهیآ در. میهساات
 و اعتبار از آن به دنیرساا ینیتخم زمان در م؛یاكرده انتخاب ما که را یهدف 
ساً  و تیّ اهم  هدف ضدّ  به است مم ن یحت  و شده یته بودنش هدف اسا
  مشاااهده مورد دائم طور به عناصاار همه ،یتمّدن یپژوه ندهیآ در. شااود لیتبد

  را هدف ،یراهبرد تیر یمد. شده میترس اهداف یحت  رند،یگیم قرار هوشمند
 ما یپژوه ندهیآ در اما اساااات، یسااااخت  روند کند عوض اگر کند،ینم عوض
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 .میدار  یادیز  انعطاف
 که ییهاراه و هاوهیشااا و هدف ینیبازب روش، ینیبازب هدف، یباندهید
  وارد شاااما تا شاااودیم باعث وها،یسااانار  ییایپو  و برساااد هدف به تواندیم

  را هاکارکرد و میمفاه و معنا در تحّول و رییتغ دیبا. دینشو  یراهبرد شگفتانه
 ای جنگ درباره که نگتونیهانت کتاب م،یباشااا داشاااته نظر در. گرفت نظر در

  هسااات؛ مطر  تكانه تمّدن نام به یموضاااوع  امروزه اام بود، هاتمّدن تكانه
 با مواجهه در مساااانله نیا. شااااودیم تمّدن به لیتبد تقابل، و تكانه یعنی

 از شیب یساارعت  و شااتاب با امروز. دیگرد آشاا ار 59 دیکوو  روسیو  گسااترش
ته،  که یمطالب. میرو یم یتمّدن اریع تمام جنگ کی یسااااااو به گذشاااااا

  کرده رییتغ آن ساااِزکار و هاحوزه و اشاا ال حاَل بود نموده مطر  نگتونیهانت
 ابل،تق و تكانه تمّدن در بلكه م،یسااتین یتمّدن تكانه در اکنون هم ما. اساات
  روند نیا تیتقو  از تواندینم هم شااااادنیجهان مسااااانله یحت . میدار  قرار
  یبقا» آن به که رودیم ییسااو  و ساامت به یتمّدن یهاروند. کند یریجلوگ
 مّدنت تداوم به وابسته ای تمّدن کی دوام و بقا یعنی گفت؛ وانتیم «یتمّدن
 از پس دوران. دیبایم ام ان «یگرید» تمّدن ینابود با ای شااود،یم «یگرید»

 از مدتانیم در و یتمّدن یهاگسست و هاش اف شدن ترقیعم و 59 دیکوو 
 با مواجه وارد ما نگارنده، نظر به و میر یگیم فاصااله یتمّدن یساات یهمز  هیرو 

  نیا در شدن آماده یبرا 2.شد میخواه یتمّدن حوزه در 1«مدت کوتاه» مفهوم
  یهاروش با که آمد خواهد وجود به یادهیچیپ اریبس یهاوهیش یتمّدن کارزار

                                                                                                                   
1 La courte durée 

ی ی از  تاریخدان فرانساااااوی و Fernand Braudel برای نخساااااتین بار از ساااااوی« کوتاه مدت»مفهوم . 1
کوتاه »آن را تغییر داده و به مفهوم  ،ساااااازیمفهوم بنیادگذاران م تب آنال مطر  گردید که ما در فرآیند

 رسیدیم.« نیمدت تمدّ 
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شت؛ خواهد یمفهوم و یابزار و یت یّ ماه یهاتفاوت نیشیپ  و کاربرد مثالً  دا

  خودش غرب تمّدن احتماَلً . مودن خواهد اریبساااا رییتغ یتمّدن تكانه کارکرد
 نآ ن ند وارد تكانه خودش به تا ساخت خواهد وارد یتمّدن شتریب یهات انه
 آن در که یتمدن به بزند تنه که یشااوک  با شااوک نیا و دهدینم رخ ییایپو 

 و هاااحوزه و نهااایا همااه دارد، فرق ببرد ترنییپااا را آن و کناادیم رشاااااااد
 تاب ،گرید یهاتمّدن گذشاااااته آن از .شاااااوند مشاااااخص دیبا شیهابرنامه
  دهیچیپ اریبس یامرحله رسد،یم نظر به. داشت نخواهند را مستمر یهات انه
  خواهد دشااوار «بقا» مساانله بافتار در یتمّدن یرخدادها تصااّور که بود خواهد
 در ار،یبس احتمال به بشود، «کروناپسا» دوران وارد بتواند اگر غرب، تمّدن. بود

  احتمال به و داد خواهد اریبس راتییتغ ش،یخو  یتمّدن یهاادیبن و هاساِزکار 
  یهابخش وارد اساات، مطر  که امروز یتمّدن یهاپرسااش و مساانله اریبساا
صم مهمّ  سیس یسازمیت صاد و یا صاد جنگ. شد خواهد یاقت   اَلتیا یاقت

  افتی خواهد یشتریب شدت کانادا، یحت  و اروپا هیاّتحاد و نیچ هیعل متحده
 .بود خواهد 1شدنیجهان مفهوم فیتضع با همه نیا و

 ،یسایس تیر یمد و یتمّدن تیر یمد گرفتن اشتباه با گذشته، یهاسال در
 با. اساات شااده دچار میمفاه فیتعر  باز و روش در بحران با یتمّدن مطالعات

  یمرحله وارد ما ،یتمّدن یف ر و یکارکرد و یمعرفت  یهایمرزبند در رییتغ
 .شد میخواه یتمّدن و یفرد ناسباتم از یدیجد

 از پس یاسااالم تمّدن ای اسااالم جهان که دیآیم شیپ پرسااش نیا حال
 رفت؟ خواهد ییسو  و سمت چه به کرونا
 نظر به. شاااود روشااان اساااالم جهان مفهوم یمرزبند یسااات یبایم ابتدا در
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  جهان» امروز یول  داشااته، وجود گذشااته در اسااالم جهان ای ایدن ساانده،ینو 
 که اساااات یمیمفاه یبازنگر و فیبازتعر  خود، نیا و میدار  را «انانمساااالم

 کی مییگو یم یوقت . دینما میترس را ما یتمّدن تیر یمد یریگجهت تواندیم
مّدن جهان  و فرق تفرق و اختالف وجود با که  پارچهی یجهان یعنی ،یت
 ریمس کی و داده لیتش  را یتمّدن مشترک یهاآرمان چهارچوب کی ا،یجغراف
 هر که میدار  را مساااالمانان جهان میبگوئ میتوانیم ما. کنند یط  را یتمّدن
سیس یمرزها یهایژگ یو  و تیّ واقع کدام   روند و رسوم ،یملّ  ،ییایجغراف ،یا
  جااامعااه مییگو یم یوقت  ب،یااترت نیا بااه. دارد را خود یتمااّدن و یخ یتااار 

 به و سااتین یاوسااتهیپ هم به جامعه نیا که میشااو یم متوّجه مساالمانان،
 یلقّ ت یکنون طیشرا در کم دست ،یتمّدن یت یّ کل را آن میتوانینم لیدل نیهم
 در که یامساانله شااود، داده شاا ل آن در یتمّدن یآرمان که آن مگر م،یینما
 بدان دیشاااا و دیبا که آنچنان یول  شاااده مطر  «یاساااالم نینو  تمّدن» طر 

  یهاتمّدن ای میر یبگ نظر رد را مساالمانان تمّدن میتوانیم ما. نشااد پرداخته
  آنگاه مساالمانان، تمّدن مییگو یم یوقت . اساات یمهم ن ته نیا و مساالمانان
  یراه  ،یاساااالم نینو  تمّدن به دنیرسااا تا مفهوم نیا که میشاااو یم متوّجه
 یتمّدن حوزه در یمفهوم یشناسبیآس کی ن ته نیا. دارد رو شیپ را دشوار
 .دینما میترس و یطّراح  را ینینو  یتمّدن تیر یمد تواندیم که است
 یمسلمان با است یمالز و یاندونز در که را یمسلمان نمونه، یبرا توانینم
 و ریمساا و یآرمان و «یتمّدن آهنگ» لحاظ به اساات فرانسااه ای هیجر ین در که
 داعتقا در که است درست. گرفت  سانی و ی  ی یمذهب یحت  و یفرهنگ  هیرو 
 و رفتارها در اما دارند، اشااتراک اح ام یبرخ  و( ص) امبریپ و  تای خداوند به
  نیا به توانینم که دارد وجود یادیز  یهاتفاوت یتمّدن و یفرهنگ  یهاالگو
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. داد قرار یفرهنگ  و یتمّدن ،یاعتقاد ،یمعرفت  «جهان» کی در را هاآن اعتبار
 حدود تا یفرهنگ  و یزبان و ییایجغراف یمرزها ،یاسالم تمّدن ییطال دوران در
  حوزه در «بازگشاااات نقطه» به نیا به را ما نیا. بود رفته انیم از یاریبساااا
  وتتفا نیا با. داد رخ ییاروپا رنسانس در که یاتفاق  مانند رساند؛یم یتمّدن
 تخاصاام و تقابل رایز  اساات، دشااوار اریبساا راه یتمّدن بازگشاات یبرا امروز که
 مساادود یمعنا به نیا. دارد وجود اساات، غرب تمّدن همان که بیرق یتمّدن
 شمندانیاند را بازگشت نیا ریمس. ستین ایاح و بازگشت یهاراه همه شدن
 .سازندیم روشن
 نمم  هاتمّدن و نیست خّطی تمّدنی مسیر که باشیم داشته نظر در باید

  جهان و شاایعه تمّدنی جهان اآلن ما مثاًل،. باشااند داشااته موازی مساایرهای
 ادامه در حدودی تا تاریخی و نساابی طور به دو هر که داریم را سااّنی تمّدنی
 و «تمّدنی تالقی نقطه» ایجاد مسااانله. دارند قرار گذشاااته در اساااالمی تمّدن

 است متخاصم تمّدنی مقابل در مشترک هایآرمان اساس بر جدید، سوگیری
  اشاااتباه این. ندارد دیگری هدف اساااالمی، تمّدن نابودی و اساااتحاله جز که

 تمّدن هایگذاری نقطه خود حیات مساااایر در و یایدب تمّدن یک که اساااات
 باشد، داشته را خود هایآرمان و اهداف تمّدنی هر وقتی. کند طی را متخاصم
 نآ به رسیدن و نوین فناوری وقتی. است متفاوت مسیر و هاجهت نیبنابرا
 و تر،پیش تمّدنی حوزه یک که است طبیعی شود،می تمّدنی سنجه و مالک
 امتم در ایران در. نیساات جدیدی ن ته البته این. باشااد ترناتوان دیگر حوزه
  ودندب باور این بر بسیاری اندیشمندان بیستم، قرن اوایل حتی و نوزدهم قرن
.  داریم نگه را خود رسوم و آداب و بگیریم را غرب دانش و فناوری باید ما که
 عمیمت  غرب تمّدن کلّیت به غرب پیشران نقاط نهایت، در و نیفتاد اّتفاق این
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 .شد داده
 نای یعنی افتد،می غرب در اّتفاق این گوییممی وقتی داشت نظر در باید
 باید مه اسااپانیا در بل ه افتد،نمی آلمان یا بریتانیا یا فرانسااه در تنها اّتفاق
  پیش. روندمی جوامع از جلوتر جایی هاتمّدن که نیساات طور این و دهد رخ

  هاشاااااتبا این كرد، یتلقّ  تمّدن یک کلّیت مثابه به بایدن را تمّدنی قراوَلن
  برقرار را خود تمّدنی هایسنجه و معیارها باید تمّدن هر. دهدمی رخ همیشه
 که تمّدنی. است نداده رخ امروز اسالمی تمّدن حوزه در هنوز که اتفاقی کند،
  کنند،می یاد 1«سابق اسالمی تمّدن» عنوان با آن از غربی پژوهشگران از برخی
  پژوهیآینده چهارچوب در اکتشااافی روی ردی که اساات بساایاری منابع دارای
 مقابل در هاآن از مندیبهره جهت در دقیق گذارینقطه تواندمی تمّدنی،
 .کند ایجاد رقیب هایتمّدن

 اهم چند و بودند مصر در یمدت  نداشتند، ایجغراف اصالً  یاسالم دانشمندان
  هک ینقاط  در. اندداشته ییجابجا قدر نیا آوردند،یم در افغانستان از سر بعد
  رشتیب یتمّدن و یفرهنگ  ،یعلم یهادساتاورد بوده، کمتر یاسایسا یهافشاار
  لیتشاا  و صاالیف آمدن کار یرو از شیپ ،یعیشاا جهان در مثاًل، .اساات بوده
 که یزمان از. است بوده ترهموار اریبس عهیش یعلما ییجا به جا عراق، کشور
 وجود به یاسالم تمّدن در یتمّدن ش اف گرفتند، ش ل هامّلت -دولت لهمسن
  را یینها ضااربه اّول، یجهان جنگ از بعد نگارنده، به 2.گرفت شاادت بود آمده

                                                                                                                   
1. Ex-civilisation islamique 

 می که کساای هر: گفت وی. بود عراق در فیصاال رتف ّ  ،زد ضااربه شاایعه جامعه به که یفاقات اتّ  از ی ی .5
 مرزهای ایجادکنندگان .برود عراق از باید خواهد نمی اگر و بگیرد عراقی گذرنامه باید ،باشد عراق در خواهد
 در عیشی جهان برای. داریم پاکستان بلوچستان و ایران بلوچستان گذاشتند، زخم َلی استخوان سیاسی
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 لیدل به بل ه ،یعثمان یامپراتور سااقوط عّلت به تنها نه خورد، اسااالم جهان
. زد اسالم جهان به یادیز  صدمه که یاشتراک  تفّ رات رشد و ییگرایملّ  رشد
  هب میتوانینم نشااود، لیتبد اسااالم جهان به مساالمانان جهان که یهنگام تا

 .میشیندیب یاسالم نینو  تمّدن همه از ترمهم و آن یایاح و یتمّدن یبازساز
 گساااسااات دچار جیتدر  به اّول یجهان جنگ از پس مسااالمانان یهاجهان

  مورد آن یهاااهیااَل و ابعاااد هنوز کااه شااااااااد یتمااّدن و یفرهنگ  ،یخ یتااار 
 یتمّدن یشاااناسااابیآسااا بدون. اسااات نگرفته قرار یتمّدن یشاااناسااابیآسااا
  تیاولوّ . افتی دست است ایپو  تیر یمد کی که یتمّدن تیر یمد به توانینم
 از برآمده ای سااازتمّدن میمفاه یشااناساابیآساا ،یتمّدن یشااناساابیآساا در

 .است هاتمّدن
 ،59 دیااران کوو از مساااااانلااه بح شیپ ی، حت شااااااادهمااان طور کااه گفتااه 

نجام ارا به سر  یاریبس ینتمدّ  مطالعات  ایآمر  و اروپا در یاریبس شمندانیاند
  ی ردهایرو  با کهن یهادگاهیرا مطر  و د یمهمّ  اریبس یهارساندند و پرسش

كااه شااااااااخااه  اناادرفتااه شیپ آنجااا تااا هاااآن. سااااااااختنااد مطر  را نینو 
سقوط و انحطاط  لیهم به دَل اند تانهاده ادیرا بن 1«ینتمدّ  یشناسیفروپاش»

از  ی  ی 2.بپردازند هاآن ندهیو آ یکنون یهابه تمدن ها بپردازند و همنتمدّ 

                                                                                                                   
 این با .شد اسالم جهان و ایران جهان ،فیصل دستور این با ولی نداشت، وجود عراق و ایران اصالً  ،زمان آن
  اییگر یملّ  هایبحث با امروزه. زد صدمه بسیار نتمدّ  به ،هامرزبندی این. آمدند ایران به علما از بسیاری کار
 .رودمی نیتمدّ  و جغرافیایی بیشتر تجزیه سمت به هم ترکیب همین ،گراییقوم و

1 . Collapsologie 

بنیاد گذاشاااته شاااده اسااات.  Yves Cochetو  Agnès Sinaï به وسااایلهاین شااااخه دانش در فرانساااه و . 3
نی در حوزه های گوناگون حیات بشااری اساات. های تمدّ رصااد و اعالم هشاادار ،ترین کارکرد این دانشمهم

ی و خود فروپاشاای اساات. دنّ تم یویرانگرهای خود جالب این اساات که تاکید این شاااخه بر بررساای نشااانه
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 یاساااات. برا ینتمدّ  تقابل یهادگاهید یگریو د یمانآخرالزّ  یهادگاهید ،هاآن
 یمانآخرالزّ  میمفاه هم. سااتین ییناآشاانا میمفاه نهایا ،یرانیا شاامندانیاند

و  یکارکرد ،یمعرفت  یهاو هم چهارچوب هاشااااااهیاندن آ یمطر  اساااااات برا
مطر   زین ینتمدّ  یهابحث تقابل و تضاااااااد ن،یهمچنگرا وجود دارد. امدیپ

  ی ردیرو  و نگاه یساات یبایم ینتمدّ  مسااائل به که داشاات نظر در دیاساات. با
را شااااااناخت. طر   ینو تمدّ  یفرهنگ  یهادهندهشااااااتابداشااااااته و  ینتمدّ 
تمّدن  یشااناساابیو آساا یاسااالم یرانین اتمدّ  یبرا ینتمدّ  یشااناساابیآساا
مثال، مفهوم  یبراآشاااا ار شااااده اساااات.  آن تیاولو از هر روز  شااااتریب بیرق

 از ی  ی نیخود را از دساااااات خواهد داد و ا ییشاااااادن، اعتبار و کارا یجهان
  روند نیگر چه اان غرب وارد خواهد شاااد. اسااات که بر تمدّ  یجدّ  یهاضاااربه
 دیآن را تشد 59 دیکوو  روسیبحران و  یول  شده، آغاز که است سال چهار حدود

 یرونیو ب یدرون یهااست که با وجود کشم ش نیخواهد کرد. حاَل پرسش ا
سااااز دسااات نتمدّ  ی« فرصااات»به  توانیچگونه م متخاصااام، و بین رقتمدّ 
)از  1ین مذهبو تمدّ  ین بشاارتمدّ  نیب یمفهوم یگذارفاصااله امروز ایآ افت؟ی

 از شیب 2ینتمدّ  یهاخواهد شااااد؟ هم اکنون که تناقض شااااتریبهر نوع آن( 
 و آلوده را جهان یهاکشور تمام بار نینخست یبرا که یروسیو  توسط ش،یپ
 نو تمدّ  ین بشرتمدّ  نیب یمعرفت  و یمفهوم جدال است، ساخته خود ریدرگ
  ینظر یهایشانیپر  و یآشفتگ  انیم در البته نمود؟ خواهد دیرا تشد یمذهب
ن امروز، هستند تمدّ  یبرا 59 دیکوو  روسیو  یهاامدیپ چهارچوب در یفت معر  و

                                                                                                                   
های دامنه ،بر این هسااتند که ظهور و گسااترش ویروس کرونا Max Lowerبرخی از اندیشاامندان هم مانند 

 این رشته را گسترده ساخته و کشور های دیگر در آینده نزدیک به آن روی خواهند آورد.

1. civilisations-religions 

2. les paradoxes de la civilisation 
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غرب نه  ینتمدّ  یاعتال یبرا را امروز «ینتمدّ  یساااازرانیو » که یپردازانهینظر 

ضرور د،یتنها مف ست که نظر سال 1افراد نی. ادانندیز مین یبل ه  خود را  هیها
 کی مثابهآن را به  59 دیکوو  روسیدر دوره ظهور و  نکیاند و امطر  سااااااخته

  نیا چنانچه اساات نیا پرسااش حال. غرب یبرا کنندیم یتلق ینتمدّ  فرصاات
، 59 دیکوو  روسیدر مساااانله گسااااترش و « گراتوطنه» اتینظر  یحت  و هینظر 
 ؟کرد دیبا چه هینظر  نیباشد در مواجهه با ا تیواقع ای قتیحق کیاز  یبخش
 ینتمدّ  کارکرد شهیهم یتر براش ننده یهانتمدّ  هینظر  نیا اساس بر که چرا

  گسااترش و شیدایپ خاسااتگاه که میر یخود را از دساات خواهند داد. اگر بپذ
  نپردازاهینظر  تیتقو  ایآ است، بوده( انسان به وانیح)از  یعیطب روسیو  نیا
 شااناسااانهسااتیز  یهابزرگ را به ساامت جنگ یهاقدرت ،یتمّدن یسااازرانیو 
و به  نیشیپ یزیر برنامهبل ه با  ست،ین یعیطب گرید آن منشأ که کشاندینم

 .گرفت خواهد هدف را یبشر اتیاز ح یبخش مهمّ  یشگاه یصورت آزما
 از پس که نمود اضاااافه را ن ته نیا دیبا کوتاه ادداشاااتی نیا انیدر پا
. افتیخواهد  رییتغ ینتمدّ  یهااشا ال سالطه و جنگ روس،یو  نیا گساترش
برجسته خواهد شد. در فرانسه  شیز پا شیب ،یست یو نه همز  ،«بقا»مسنله 
به طور  ینتمدّ  یهادر حوزه 2«شهیاستقالل اند» مسنلهها از دانشگاه یدر برخ 

در غرب اساات.  ینتمدّ  یمطر  شااده که نشااان دهنده آغاز روند پراکندگ  یجد
سمت کارز  شیاز پ شیب ،ینتمدّ  تكانهجنگ و  ،یاز تالق  سخن، گریبه د ار به 
ما یو تالق  یمفهوم مدّ  اریعمت ش خواهند رفت. در واقع یپ گری دیبا  ینت

ساز ها بحراننخواهد شد. تمدّ  8«ن بحرانتمدّ » به لیتبد «ینتمدّ  یهابحران»

                                                                                                                   
3. effondristes 

. autonomie de pensée 
5. Civilisation de crise 
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  بحران تیر یمد روز نیها. از انتمدّ  گرید یخود و هم برا یخواهد شد، هم برا
.  افتی خواهد گساااترش کینزد ندهیکه در آ اسااات یارشاااته ینتمدّ  حوزه در
پذاجتناب وهیبه شاااااا هاآنکارکرد  ایکه هدف  ییهاندّ تم   جادیا به رینا

با  بیرق ینتمدّ  یهاو چندجانبه در حوزه یساااااحت چند و گسااااترده یهابحران
اگر در  یحت   1خواهااد رفاات. شیهااا پاسااااااتحااالااه کاااماال آن ایاا یرانیهاادف و 

 به. کنند رانین خود را و تمدّ  از ییهابخش ،ینتمدّ  تیر یمد دیجد یزیر برنامه
ست که تمام تمدّ  یاسان رودخانهب 59 دیو کو  سخن، گرید شان ا از  -ها نخرو

 از عبور از زیناگر  -مانده  یهنوز بدو یهانتمدّ  تا کهن و شاارفتهیپ یهانتمدّ 
 در نیادیبن یهارییتغ دردناک و «ینتمدّ  یجراح » کی رشیاز پذ ریناگز  و آن

 ،هانتمدّ  ییتوانا و قدرت ندهیآ در. هساتند خود اتیگوناگون ح یهاسااحت
خواهاد بود.   3«الگوهاا» رییبر اسااااااااس تغ  2«وجود و بقاا ییتواناا»متمرکز بر 

َلت تحوّ  ریساا 4ینتمدّ  یرساازود نیاساات که با وجود ا نیپرسااش ا ن،یبنابرا

ن غرب را به تمدّ  یاساایساا یهانظام و شاامندانی، اندآن یامدهایکه پ ینتمدّ 
 یبه پختگ  ینتمدّ  تیر یانچه با فرض مدوا داشااته اساات، چن یجدّ  یت اپوها

 چه در و چگونه بیرق یهانمرحله پساااا کرونا، تمدّ  دربرساااد،  یو قوام نساااب
کنند؟ یهماورد اشدهیچیو پ دیجد یهاو کنش آن با توانندیم ییهاحوزه

                                                                                                                   
تاسیس شده  Ecole de Guerre Economique« دانشگاه جنگ اقتصادی»سال پیش  12در فرانسه از حدود . 5

شگاه و مؤسسه سیس چنین دان ست. تا شان از طوفان ا های پژوهشی ویژه در چهارچوب تالقی تمّدنی، ن
 ها است.کارزارهای جدید و تمام عیار ژدر تمام حوزهسهمگین تالقی و 

2. La puissance d'exister 
3. changement de paradigme 

پژوهان و پژوهشاااگران حوزه ی مطر  شاااده از ساااوی آیندهنَلت تمدّ تحوّ  ینیتخم خیبا تار  ساااهیدر مقا. 4
 تمّدنی





 

 

 

 یجمهور یتمّدن یهاافتیره و کرونا دهیپد. 11
 رانیا یاسالم

 1یکوشال  یمیابراه نیحس

 مقدمه
جان است ) معاشرت حسن یمعنا به و ینییمعادل واژه شهرآ« نتمدّ »لمه ك

 و دنیگز  یشهر یشدن، خونیشهرنش» یعنین شدن متمدّ  و( 531۰ ،یاحمد
  امور در گری دی با مردم یهم ار ؛یاجتماع  یزندگان شدن، آشنا مردم اخالق با

 ابن(. 5319 د،ی)عم «خود شیو آسااااا یترقّ  اسااااباب کردن فراهم و یزندگان
ت، ثروت، کاار، صاااااانعات، دانش، هنر، یاّ ت را جمعیاّ مادن یهاافاهمؤلّ  خلادون
 (.5317 ،یت دانسته است )آدمیّ عصب و نید ،ینیشهرنش ا،یجغراف
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 در واژه نیا. است نتمدّ  معادل civilization واژه ،یسیانگل یهافرهنگ در
  تهگرف نیشااهرنشاا ای شااهروند یمعن به، civis ینیَلت لغت از یساایانگل زبان
  دهاستفا مورد اقتیل و استیک لطف، مانند ییهایژگ یو  بر دَللت یبرا و شده
  افراد یترقّ  و شرفتیپ یبرا ای است ینیشهرنش دستاورد که است گرفته قرار
 با انیونانی(. 5311 ،یساااپهرکنند )یم یزندگ  شاااهرها در که ییهاتیّ جمع و

 یاجتماع  روابط و نهادها از یامجموعه را شاااهر، civilization واژه از اساااتفاده
 (.5395 زاده،صنم و یفوزدانستند )یم

  سوره از مهمّ  هیآ دو به میتوانیم ینتمدّ  حوزه در قرآن اتیآ به مراجعه با 
 نکا فیک نظرویف اَلرضیف  روایسااای افلم»: دیفرمایم که میکن اساااتناد زمر

َشدَّ  و منهم اکثر کانوا قبلهم من نیالذ عاقبه هَ  أ وَّ   یاغن فما اَلرضیف  ثاراً ا و ق 
ا*   سبونی کانوا ما عنهم همْ  َفَلمَّ مْ  جاَءت  ه  ل  س   نم عندهم بما فرحوا ناتیبالب ر 
 .«1ستهزءونَ ی به کانوا ما بهم حاق و العلم
شارت معنا نیه اب ،آمده غافر سوره در که اتیآ نیا  ییهانتمدّ  که دارد ا
 بود شاااماها از شاااتریب آنان، وجود در جادیا زانیم و بودند شاااما از شیپ که
هَ  أَشدَّ ) وَّ   را خود وجود از ضا یا جاد،یا آن با متناسب چون( اَلرضیف  آثاراً  و ق 

 نم عندهم بما فرحوا» بودند دلخوش ،نیشیپ ضا یا آن به و ن ردند میتنظ
 زا استفاده با. شد هاآن ینابود و اضمحالل سبب امر نیهم سرانجام ،«العلم
 :میکنیم فیتعر  نیچن را نتمدّ  ات،یآ نیا

 دارد وجود از یانسان جماعت کی که یخاّص  ضا یا از است عبارت نتمدّ »

                                                                                                                   
از آنان بودند چه شااد؟  شیکه پ یفرجام کسااان نندین ردند تا بب ریساا نیدر زم ایآ، 13و  11 . سااوره زمر،1
و  ،ن رد ازشااانینیب ،آنچه به دساات آورده بودند یبودند، ول  ترو پر اثر رومندترین ن،یزم یدر رو ادتریها ز آن

 ندشااخیو آنچه به ر  دندیبال ،که نزدشااان بود یآوردند، به دانشاا شااانیآشاا ار برا لیدَل امبرانشااانیچون پ
 ها را فرا گرفت.آن ،گرفتندیم
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 زندیم وجود در یدگربودساز به دست آن، خدمت در ای و ضا یا آن هیپا بر و
 با متناسااااب و ،میتنظ به ،آن با متناسااااب ،یدگربودگ  جادیا از پس زین و

 قتحقّ  جهت در نهایا همه که زندیم دساات، خود نیشاایپ ضااا یا یساااززمان
سان جماعت آن یست یچ و یهست  ست یان ساس .(5397 ،یزیمهر ) «ا   نیا برا
 و وجود از ضا یا ساحت ،است فهم قابل ن،تمدّ  هر یبرا ساحت دو ،فیتعر 

 .وجود در جادیا ساحت
 من ماعندهم) ریتعب با آن از قرآن لسان در که وجود از ضا یا ساحت( الف
 .زبان دوم و نید ی  ی: است هیپا دو یدارا ،است هشد ادی( العلم
 و یدرسااات  به ،یانساااان جماعت کی که ییهاشاااهیاند آن یمعنا به نید
 که کندینم تفاوت حال ،دارند را آن راه در بذل یآمادگ  و دارند باور آن صاادق
 شاا ل به ،یمیابراه ریغ انیاد ای باشااند یمیابراه انیاد شاا ل به باورها آن
 آنچه ،12 و 59 قرن یهایدئولوژیا ای باشند یبدو اقوام یهااسطوره و هانییآ

ها شاااهیاند از یامجموعه به یانساااان جماعت کی نگرش نوع ،دارد تیّ اهم
 .است
 متجسااّ  بل ه ساات،ین ابزار تنها که جهت آن از زبان .اساات زبان دوم هیپا
 و رتف ّ  یبرا اساات یمنزلگاه  بل ه ،سااتین راه تنها واقع در و اساات شااهیاند
  تنخس ساحت دوم هیپا مثابه به دارد جا لذا ابد،ییم بسزا یت یّ اهم شه،یاند

 یدستگاه  ،نید همچون دیبا را زبان ،گرید عبارت به .کرد تأّمل آن در هاتمّدن
 و ریتفس به و میدهیم معنا وجود عالم به ،آن هیپا بر که دانست مندسامان

 .میپرداز یم آن ضا یا
 از قرآن لسان در که است یهست  جهان یدگربودساز ای وجود در جادیا( ب
ثارًا  و قوه) ریتعب با آن  با نتمدّ  واقع در .اساااااات شااااااده ادی( اَلرضیف آ
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 طور که همان ابد،ییم ینیع نمود ،کندیم جادیا وجود در که ییهایدگرگون
 در جادیا نوع نیتر یبدو که یکشااااورز و ینی جانشااای با ،هانتمدّ  نینخسااات
 .شوندیم داریپد دند،وجو

 یآفاق  افق: رسدیم ظهور منصه به افق دو در یدگربودساز ای جادیا ساحت
 .یانفس افق و

 :از عبارتند که شودیم میتقس بخش نه به یآفاق  افق در یدگربودساز
 جامعه؛ در آن توزیع شیوه و ثروت تولید میزان. 5
 اندیشه؛ و علم تولید میزان. 1
 آن؛ کّمی و کیفی ش وفایی حجم و هنر وضعّیت. 3
 آن؛ اجتماعی و حقوقی نظام در انسانی عدالت جایگاه. 4
  نوع و هاآن کردن ح ومت چگونگی و حاکمان گزینش چگونگی. 1

 مردم؛ با آنان تعامل
 اجتماعی؛ هایجنبش وضعّیت. ۰
 خانواده؛ وضعّیت. 7
 جنسی؛ مسائل به نگرش نوع. 1
 مردم؛ اجتماعی اخالِق . 9
 ،آن که دارد بخش کی تنها است، یانفس یدگربودساز که جادیا دوم افق
 .(5397 ،یزیمهر . )است جامعه کی مردم یفرد اخالق

 کرونا پدیده با غرب نتمدّ  مواجهه تکیفیّ . 1
  ،یبشر جامعه در کرونا ریفراگ یماریب دهیپد ظهور به هتوجّ  با و مقدمه نیا با
  یداریپا زانیم ،یتجرب و یعمل  تصااور  به توانیم ایآ که میبدان میخواهیم

 کرد؟ لیتحل را امروز جهان در غالب نتمدّ 
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 یط  از پس شااد، لیتحل قرآن اتیآ هیپا بر نتمدّ  فیتعر  از طور که همان
  ساااحت دو یمبنا بر یبشاار جامعه در نتمدّ  کی شاادن ریفراگ و ظهور مراحل

 اب مقابله در ضااا یا طیشاارا بودن مسااتدام ازمندین آن تداوم جاد،یا و ضااا یا
  یبرا وجود از ضااا یا ،گرید عبارت به .اساات جامعه دیجد یازهاین و الزامات

  راتییتغ و َلتتحوّ  با متناسااب بتواند دیبا ،نشااود ییگرایپساات  دچار که نیا
 ،ینتمدّ  بسااااتر در و کرده عرضااااه را ازین مورد میمفاه و معالم وجود، عالم

  نیا و کند دیتجد و حفظ ردمم نزد را خود تیّ مقبول بتواند و باشااد پاسااخگو
  یازهاین ییشااناسااا با ،ردیگ صااورت یدائم طور به دیبا که تیّ مقبول دیتجد

 .شودیم حاصل کنندهقانع یهاپاسخارائه  و جامعه
  یازهاین نشااناختن لیدل به غالب، نتمدّ  کی یهاشاارانیپ هرگاه ن،یبنابرا
سخ ارائه در یناتوان ای و زمانه   شوند، اختالل دچار ،هاآن به کنندهقانع یهاپا
  امر نیا که هرچند کرد، یتلقّ  نتمدّ  آن انیپا بر یآغاز دیبا را طیشاااارا نیا

 .ب شد درازا به یمتماد انیسال است، مم ن
 بوده دهیعق نیا بر ،یغرب شمندانیاند از یاریبس اطالعات، فوران عصر در
سلّ  با که هستند و   حرکت در فتوقّ  ام ان ،یارسانه شرفتهیپ یابزارها بر طت

  شااتاب ن،تمدّ  نیا وجود در جادیا ساااحت و ندارد وجود غرب نتمدّ  شااتابان
 سااااحت در دیترد یبرا یفرصااات  یامروز بشااار که برده باَل آنچنان را توساااعه

  یجادیا ساااحت که اساات مطر  موضااوع نیا یحت . افتی نخواهد یضاااح یا
  یازهاین خلق ،نینو  یهایفناور از مداوم اسااااتفاده و دیتول با غرب نتمدّ 

  رمتأثّ  هم را اتیّ وجدان و یبشاار فطرت یحت  ریمساا نیا در و کرده یبرساااخت 
 .ندارد خود یضاح یا ساحت از ینگران لذا ،کندیم

 را هیّ فرضااا نیا یهاهیپا کوچک، روسیو  کی نقش یفایا با کرونا دهیپد
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 یکوتاه  مقطع در ،مهار رقابلیغ ریفراگ یماریب نیا. اساااااات کرده متزلزل
 باطل را یارسانه نینو  یهایفناور سحر و دهیدرنورد را یبشر یایدن ستتوان
تملّ  و اقوام تا شااد ساابب ،آن از خطر احساااس و روسیو  نیا تیّ واقع. کند
 و وجدان فطرت، تیّ اهم گرید بار و کرده رجوع خود اصااالت به مختلف یها
 .کنند احساس خود یزندگ  در را یوح  یحت 

 با کرونا، دهیپد با مواجهه در ،زدهغرب ای یغرب یهانمتمدّ  از یاریبسااااا
 ورد به یشخص  و یفرد منافع اصالت بر دیتأک و خود لیاص یباورها به رجوع
شت  اقالم دیخر  مراکز به هجوم همچون ییراه ارها ،یباور امتیق از  و یبهدا

  ،یدرمان و یپزشاا   کادر لباس در یکار فیوظا انجام از زیگر  و ترس ،یخوراک 
  یریپذتیّ مساانول عدم مزمن، یهایماریب یدارا و کهنسااال مارانیب کردن رها

  یراهزن و یدزد ده،یپد نیا با مواجهه در خانمانیب اقشار تیّ وضع به نسبت
 و یالملل نیب و خرد سطو  در نیر یسا یپزش   و یبهداشت  اقالم مصادره یبرا

 .دندیبرگز  را آن امثال
  یمانیا و لیاص یباورها و هاآموزه بر هیّ ت  با جوامع از یبرخ  ،گرید یسو از
 و یبهداشاااات  روها و كاركنانین باورمند مجاهدت همچون؛ ییراه ارها ،خود
  رونا،ک با مقابله یبرا ازین مورد اقالم دیتول نیادیم در یحماس حضور ،یپزش  
  رشیپذ ،یمردم یهاگروه لهیبه وس جامعه یعموم یفضاها یپاکساز نهضت
  را هامسااافرت و هاجگاهتفرّ  ها،عبادتگاه یل یتعط همچون یمات یتصاام یجمع
 .کردند تجربه
  یبرا تالش در غرب نتمدّ  بانیپشااات یهارساااانه اگرچه موجود طیشااارا در
  یهاتیّ واقع اما ،هساتند حاکم نتمدّ  چهره یباساازیز  و خود تیمأمور  انجام
  ریتصاو  که دهدینم اجازه کرونا کوچک روسیو  یینماقدرت از یناش یدانیم
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 حداقل ای و شااود اثرگذار هاتملّ  ذهن در دیجد عصاار ساااحران نیا یساااخت بر 
 .است شده اثر کم اریبس

 نیتمدّ  جدید هاینسخه ارائه فرصت و کرونا پدیده. 2
  دهیپد با مواجهه اثر در یبشر جامعه بر شده لیتحم یرفتار راتییتغ کنار در

  یداریب موجب که کرد اشاره بشر یشیانددوباره و رتف ّ  فرصت به دیبا کرونا،
. اسات دهیانجام ،بال رفع یبرا خالق از یعموم درخواسات به و شاده هافطرت
س   افتندی فرصت و کرده رجوع خود فطرت به مختلف جوامع در افراد از یاریب
  را خود یرامونیپ جهان و خود یوجود فلسااافه ج،یرا یهایروزمرگ  از فارغ که
  یبرخ  در یجمع شیاین و دعا بیعج ریتصاااو  شاااهد جهینت در و کنند لیتحل
ش کیَلئ و یغرب جوامع از شان که میبا   درازمدت سرکوب رغمیعل  ،دهدیم ن

  یفطر یهاشاااااهیر  توانساااااته کرونا مردم، دارانهنید و خداباورانه یهاجنبه
 .کند فعال جوامع آن از یهابخش در را ییخداجو 
ش یباورمند عرصه در تنها نه ،زیانگشگفت دهیپد نیا   طیشرا ضا یا و رب
  ظامن یاقتصاد چرخه است توانسته بل ه ،کرده جادیا یاساس راتییتغ یفعل 
 فمتوقّ  ،غرب نتمدّ  یجادیا سااااحت کهمحرّ  موتور مثابه به را ایدن بر حاکم
  نگران جهان، در یدارهیساارما رتف ّ  صاااحبان که کند جادیا را یط یشاارا و سااازد
  تداوم صورت در غرب ینتمدّ  ازهس سقوط به نسبت و شوند روند نیا تداوم
 .دهند هشدار موجود وضع
 در آن شااادن ریفراگ و کرونا دهیپد که گفت توانیم ایآ ،طیشااارا نیا در
شر جامعه شر شرارت آن هیّ اول جادیا عامل که نیا از فارغ یب  کی ای بوده یب

 ردک استنباط گونه نیا توانیم ایآ است؟ حاکم نتمدّ  به هشدار ینوع  فاق،اتّ 
  هک دهیرس ییجا به خود، فطرت به نسبت یورزغفلت ریمس در یغرب بشر هک
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  به هیشااب یزیچ باشااد، اششااده ساااخته میعظ نتمدّ  اضاامحالل شاااهد دیبا
 ن؟یشیپ کنندهبیت ذ اقوام شده نابود یهانتمدّ 

 نیا که آن ،ردیگ قرار هتوجّ  مورد دیبا یغرب نتمدّ  مورد در که یمهمّ  ن ته
سطه به نتمدّ  سته ،یارتباط  یهایفناور و مدرن یابزارها از یریگهرهب وا   توان

 و شااود برخوردار یبشاار جوامع همه در ییباَل اریبساا نفوذ بیضاار  از اساات
  یعلم مصنوعات از خود جوامع اداره در ضعف، و تشدّ  با هاتملّ  اکثر امروزه

.  است آن از رمتأثّ  مردمان یزندگ  سبک و گرفته بهره نتمدّ  نیا یستمیس و
  م،یبدان غالب نتمدّ  یهاانیبن یبرا یجدّ  هشاادار کی را کرونا دهیپد اگر حال
  یفعل  نتمدّ  ایآ باشد؟ تواندیم چه هشدار نیا قبال در یبشر جامعه افتیره
سبت خود رانهمت بّ  رفتار حیتصح تیّ قابل   یاارهچ ای دارد را یهست  خالق به ن
 درانداخت؟ نو یطرح  که نیا جز ستین

  یهاگفتمان به نساااابت غرب جهان رمنعطفیغ و اشااااگرانهپرخ یرفتارها
  نظام به جانبههمه فشااار همچون ییهاکنش قالب در که بیرق ای یاصااالح 
  مهار استیس و یاسالم نینو  نتمدّ  یمناد مثابه به رانیا یاسالم یجمهور
  شانن یست یالیسوس نینو  نتمدّ  یمناد مثابه به نیچ خلق یجمهور اقتصاد

 همچنان غرب نتمدّ  نیر متف ّ  و پردازانهینظر  مداران،اساااتیسااا که دهدیم
 هر با دیبا و سااااتین یمبان رییتغ و روندها اصااااال  به یازین که معتقدند

 ردک ثابت کرونا دهیپد اما کرد؛ سرکوب را بیرق و یاصالح  یهاگفتمان ،یروش
  یمعنو و یمادّ  یازهاین به ییپاسااخگو  ام ان یدموکراساا برالیل گفتمان که

  یبرا لیاصاااااا ییمبنا تواندینم چراکه ،ندارد ریفراگ یهابحران در را بشاااااار
 هم رفتار در لذا .کند دایپ یفداکار و یگذشتگ  ازخود ثار،یا همچون یمیمفاه
  یادهیپد با مقابله الزامات نیتر یهیبد تواندینم و شاااااودیم تناقض دچار
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 قمحقّ  را ینجها جامعه در یهمدل  و وفاق جادیا یعنی کرونا، همچون یجهان
  خود یبشر ضدّ  تخاصمات ریدرگ کرونا، روسیو  یجهان مش الت اوج در و کند
 .است نیچ و رانیا ه،یسور  کوبا، ونزوئال، عراق، من،ی ن،یفلسط در

 را اروپا و  ایآمر  یسردمدار به غرب نتمدّ  نقاب بدون چهره کرونا، روسیو 
 در یاعمال  یهااستیس ضا یا در یناتوان و داده قرار انیجهان دید معرض در
 .است کرده آش ار را طیشرا نیا

 پساکرونا عصر در ایران اسالمی جمهوری نیتمدّ  هایرهیافت. 3
 همّ م اریبس بیرق یهاگفتمان نظرانصاحب و نیر متف ّ  فهیوظ طیشرا نیا در
  وجود؛ در جادیا و وجود از ضا یا ینتمدّ  ساحت دو یبررس. است یراهبرد و
 و تقوّ  نقاط تواندیم ،کرونا دهیپد با رانیا یاسالم یجمهور مواجهه نحوه در

 .دهد نشان یواقع عرصه کی در را کشور ینتمدّ  ضعف
 نتمدّ  قتحقّ  ریمساا در خود شااده نییتع اندازچشاام هیپا بر یاسااالم رانیا
  هیپا بر ،رانیا در کرونا روسیو  دهیپد با مواجهه نحوه. دارد قرار یاسالم نینو 
  کیدئولوژ یا نظام کی یاختصاص  یهاوهیش و یجهان جیرا یهاروش از یبیترک

 شااااهد عرصاااه، نیا در که کرد عاادّ  توانینم. اسااات لیتحل قابل ،یاساااالم
 که کرد عاادّ  توانیم اما ،میابوده ینتمدّ  یعال  تراز در و درخشاااان یعمل رد
  عمل رد به نسااااابت یبهتر مراتب به جینتا اساااااتفاده، مورد یبیترک روش
 .است داده نشان یغرب یاهنظام
هیساارما با وجود، از ضااا یا ساااحت در که داد نشااان یقیحق آزمون نیا 
 و ینید یباورها قیتعم و گسااترش مبحث در یاسااالم نظام حیصااح یگذار
همچون  یمناسااا   در جوانان خصاااوصااااً  و افراد منانهؤم یخودسااااز بر دیتأک
  گسااترش یبرا نور نایراه یقدر و اردوها یهاشااب اعت اف، ،ینیحساا نیاربع
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  یفایا شااااااهد ،یاله یهاوعده به منؤم یروهاین تیترب و یجهاد فرهنگ
از  ییهابخش در ،البته ؛میابوده بحران با مقابله در افراد نیا برجسااته نقش

ا هآن یارساااانه یرساااازیتصاااو  ریتأث تحت و یغرب راتتف ّ  هیجامعه که بر پا
مشاااهده شااد.  یشااابه جوامع غربم یبارفتأسااّ  یهاواکنش ،رشااد کرده بودند

  یدیتوح یباورها تیتقو  ساحت، نیدر ا یاسالم یمدت جمهورانیم افتیره
  مراهه پروردگار با مناجات و رتدبّ  با همراه قرآن با انس نهیگنج دو بر دیتأک با
الم همیعل تیب اهل به لتوسااّ  با تراز  در یارسااانه نظام دیبا نیهمچن. اساات السااّ

  حیصااح یریگبهره با بتواند که دیو به مرحله اجرا در آ یاح طرّ  یانقالب اسااالم
 جامعه کی یهامتناساااب با ضااارورت را زهیپاک یساااازذائقه هنر، تیّ ظرف از

 از یف ر تیحما به نسااااابت و داده قرار کار دساااااتور در ،یمهدو یاساااااالم
 .گمارد تهمّ  عرصه نیا نیمستضعف

  یهادر حوزه شااارکت کشاااور یگذارهیدر وجود، با سااارما جادیدر سااااحت ا 
  کشااور، در یرانیا طّب  ینسااب رشااد نیهمچن و ریاخ یهاسااال یط  انیبندانش
س تیّ ظرف سخگو  یبرا یخوب اریب   راهمف یاجتماع  بهرمترقّ یغ یازهاین به ییپا
ارتقاء  یدرست و برا ریمس نیدر تداوم ا دیرسد که بایم نظر به. است شده

 یفناور حوزه به ما نیر متف ّ  که اساااات َلزم ،یفناوردانش و  ییسااااطح کارا
همچون  ییهابپردازند؛ حوزه یمرتبط با ساااااابک زندگ  یهادر حوزه یاسااااااالم
  وجوه ،یریو تصاااو  یصاااوت  یهاها، رساااانهی، ارتباطات، بازوکارکسااابآموزش، 
 یندهایآنهاد و فر مردم یهاساااااازمان ،ییقضاااااا و یحقوق  نظام هنر، مختلف
 .یو مال  یادار

 یاسااالم یجمهور لهیبه وساا حیصااح یهاافتیره انتخاب ،طیشاارا نیدر ا
  یهایرا با توانمند یتواند جوامع بشااااااریم کرونا دهیپد با مواجهه در رانیا



   ۲67 رانیا یاسالم یجمهور یتمدّن یهاتافیکرونا و ره دهیپد

 از مناسااب یریگکه در بهره ییهایتوانمند. کند آشاانا ،یاسااالم نینو  نتمدّ 
 ،ییجامعه وَل یشااوندگ جیبساا قدرت ،یاسااالم -یرانیا یسااّنت  طّب  یهایژگ یو 

  به انیبندانش یهاشرکت یات یعمل قدرت و یجهاد و منؤم یاروهین تیّ ظرف
 ییهاافتیرا به ره یاساااالم یتواند نظام جمهوریم و دندیرسااا ظهور منصاااه

  تیتقو  ،یرانیا-یاساااالم یساااّنت  طّب  حوزه در شاااتریب یگذارهیهمچون سااارما
  یریپذانعطاف جنبه تیتقو  جامعه، ینید یو باورمند یرشد اعتقاد یهانهیزم

 دیتول یبرا یافزارنرم نهضاات جادیا و دیتول ساابد در انیبندانش یهاشاارکت
رهنمون  یجوامع بشاااااار ازیمختلف مورد ن یهادر حوزه یاسااااااالم یهایفناور
 شود.

 منابع. 4
  نشااار انتشاااارات: تهران ،یفرهنگ و تمدن اساااالم خیتار (، 5311فاطمه ) ،یجان احمد
 .14 ص معارف،
  ص اشااجع، انتشااارات: تهران اول، جلد د،یعم یفارساا فرهنگ(، 5319حساان ) د،یعم
142. 
  .ینظر یهاستهیبا ؛یساز اسالمتمدن دانشگاه بر یدرآمد(، 5317) یعل  ،ییابرقو  یآدم
 .39 ص ،یفرهنگ  مطالعات و یزیر برنامه دفتر انتشارات: تهران
 .31 ص ن،ینورالثقل: تهران ان،یامو  عصر در یاسالم تمدن(، 5311محمد ) ،یسپهر
  ،ینیخم امام دگاهید از یاساااالم تمدن(، 5395محمودرضاااا ) زاده، صااانم ؛ییحی ،یفوز

 .9 ص، 9شماره  ،یاسالم تمدن و فرهنگ و خیتار  یپژوهش یعلم فصلنامه
 14 ،یفرهنگ  مهیضاام اطالعات، روزنامه قرآن، دگاهید از تمدن(، 5397) رضااا ،یزیمهر 
 مرداد





 

 

 

 یجهان ینظمیب و کرونا. 11

 1پورعرب نیرحسیام

 مقدمه
 دازهان که است (ی  ینامیترمود)=  ییایدماپو  یت یّ کمّ  ،یآنتروپمراد از اصطال  

 باَلتر ینظمیب دهد. هر چه درجهیم نشاااان را ساااامانه هر در ینظمیب درجه
که آنقدر غرق در  یشود. حال جهانیم شتریب زین (ینظمیب)=  یآنتروپ باشد،
آشوب  کیدچار  ییگو  ،زدیم ممنّظ  و صنعت بود و دم از ده ده واحد یفناور
و خش خود را از دساات داده اساات.  خّط یم و بمنّظ  ریشااده و تصااو  یادهیچیپ

 !هامول ول نیب در ینظمیهمچون ب
 به را آن توانیم ،دیآیم انیالملل به منیساااخن از نظم در روابط ب یوقت 
 یاصل  امر باً یتقر  امروز. دانست کشورها اعتبار و یاسیس امر از ینمود مثابه

                                                                                                                   
 :Email (عادق )ص امام دانشگاه بازرگانی مدیریت و اسالمی معارف پیوسته ارشد کارشناسی . دانشجوی5

a.arabpour@isu.ac.ir  :5399 ماهبهشتیدوازدهم ارد/ تاریخ نگارش. 
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 وعیاسااات که به واساااطه شااا یسااات یز  تیّ مسااانله امن ا،یدن یهمه کشاااورها

و  یاسااایسااا ،یرا در کنار مساااائل اقتصااااد یانساااان اتی، ح59 دیکوو  روسیو 
اساااااس، کرونا باعث بر  نیقرار داده اساااات. بر هم یجدّ  ریتحت تأث یاجتماع 

تند  بیو با شاااااا بیعج شیشااااااده و انع اس افزا یهم خوردن نظم جهان
 روسیو  نیکشااااااورها با ا ییارو یکشااااااورها اساااااات. نحوه رو  نیدر ب یآنتروپ

شان از بر هم خوردن تصو  ،یو چندگرم ی روس وپیم . است جهان ممنّظ  رین
  کرونا، دیتهد خطر با مواجهه در افراد مختلف، جوامع در که اسااات آن ن ته

  دارند انتظار و بوده امر نیا به قدرت ساااااااختار و هادولت ورود خواهان
ش ،یست یز  داتیتهد با مقابله در شانیهادولت   نیا و دهند بروز یقو یواکن
 .کنند مهار ترعیسر  هرچه را روسیو 

  مشترک امیپ جیترو  و واحد ریتصو  کی جادیا ،یجهان نظم یابزارها از ی  ی
  روند ،یجهان اقتصااااد منظم حرکت با تواندیم  پارچهی ریتصاااو  نیا. اسااات
 حال در. شااود دیتول عیوساا ارتباطات و یزندگ  در جوامع یترقّ  روبه و معمول
 اما ،هست کرونا کنترل یبرا اّتحاد و یهم ار به دشانیام کشورها همه حاضر
  یکشاااورها بودن مرزیب و واحد پول وحدت، از نشاااان که ییاروپا مثال یبرا

  یمرزها قاره، نیا در کرونا وعیش با ،کشورها نیا حال ،بود اروپا هیاتحاد عضو
  .گرفتند شیپ را یاجداگانه كامالً  یمشااخط و بسااتند گری دی یرو بر ار  خود

  رگید مواضاااع با کامل تناقض در کرونا، بحران با مواجهه در ایتانیبر  مواضاااع
 دارد ییاروپا یکشااورها یهم ار عدم از نشااان نیا. اساات ییاروپا یکشااورها

 گر،ید یوسااا از. اندبوده یواحد نظم یدارا دور چندان نه یاگذشاااته در که
  گرانیباز  یهم ار انیپا و اعتماد عدم کرونا، نهیزم در ترامپ رفتار و عمل رد

 سنلهم به نسبت همراه با اهمال، فیضع عمل رد. کندیم تیتقو  را یالملل نیب



   ۲7۲ یجهان ینظم یکرونا و ب

  اررفت در رییتغ .است دهیکش چالش به را تهیمدرن خودساخته نظم، 59 دیکوو 
  وعیشاا به عّلت سااخت طیشاارا جادیا ،یهم ار ادامه یبرا یالملل نیب گرانیباز 

 از کهرا ...  و سفر ،یاقتصاد ،یتجار یهایهم ار نهیزم آن دنبال به که کرونا
  وعیشااا ادامه و دهدیم قرار الشاااعاعتحت ،بود یجهان ده ده جادیا الزامات
 یل الملنیب عرصاااه گرانیباز  یهم ار ارتباط قطع یبرا یبساااتر تواندیم کرونا،
  نینو  نظم ینوع  به و یجهان ده ده لیتشاااا  یایهر حققت تاً یو نها شااااده
 .کند مواجه یجدّ  یمعضالت  با را  ایامر  خواست مورد ،یجهان
  تیّ امن و یجهان اقتصاد مندنظام و یاساس رکن دو کرونا یریواگ واقع، در
 دو نیا تزلزل. است داده شیافزا را جوامع یآنتروپ و ختهیر  هم به را یجهان
  منّظ م سامانه کی ندهیآ یریگش ل نحوه بر میمستق طور به تواندیم ستون
 :بگذارد یسخت  ریتأث یجهان

 جهانی اقتصاد. 1
د خواه ندهیبزرگ در آ یلطمات اقتصاد قیباعث تعم ینوسانات اقتصاد جهان

 عیاز صنا یاریشده، بس رورویز دوباره  یاقتصاد یهاشد. در حال حاضر شاخص
 رد را بیعج یبحران ،ساامیشااده و تور  هدیکشاا یل یکشااورها به تعط ییربنایز 

  روند مع وس، را نیچ یاقتصااااد رشاااد آمار ،یماریب نیا. کندیم نظاره خود
 به یماریب تیساارا با اروپا اقتصاااد قطار و کرد مختل را کشااور نیا در دیتول

شورها سه، ا،یتالیا یک سپان و آلمان فران  زین را  ایآمر  ،کرونا. شد متوقف ،ایا
  یمرکز بانک یدَلر اردیلیم 722 میعظ مداخله وجود با. است هکرد بحران وارد
  کارشااااناسااااان. ندادند نشااااان خود از یخوب واکنش ،یمال  یبازارها  ا،یآمر 

  افت؛ی خواهد کاهش دائماً  یجهان اقتصاااد حجم که کنندیم عاادّ  یاقتصاااد
  یعمقط  بحران کی یجاب را یجهان اقتصاد است مم ن کرونا یریواگ ن،یبنابرا



۲7۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  را یجهان نظم در یساختار تیّ وضع رییتغ کی و برد فرو یخ یتار  بحران کی در
 .جاد كندیا

 جهانی تامنیّ . 2
 در جهان سااراساار در لحظه به لحظه ،کرونا روسیو  علت موارد ابتال و مرگ به

  نیا نگارش لحظه تا موجود یهاگزارش براساااااااس و اساااااات شیافزا حال
 مبتال نفر صد هزارهشت و ونیلیم کی به کینزد ،جهان سراسر در ادداشت،ی

 .اندکرده نفر فوت هزار صد از شیب و شده
 وعیاز شاااا یهراس در جامعه و مشاااااهده شاااادن لطمات ناشاااا شیبا افزا

به بار خواهد آمد که  یاسیس یهاو بحران یاجتماع  یهاکرونا، آشوب یماریب
ها و دولت یآوراسااااس، تاب نیبروز هرج و مرج گردد. بر هم سااابب تواندیم

قرار خواهد گرفت. در واقع، همه کشورها  یمورد آزمون جدّ  ،هاتبه تبع آن ملّ 
فرانسااااااه،  ا،یتالیا ن،یل خود را نجات دهند. چتا در وهله اوّ  کنندیم یسااااااع

 یکانون اصاال  ،ییاروپا یاز کشااورها یاریو بساا ایاسااپان  ا،یمتحده آمر  اَلتیا
قصااد دارند ارتباطات  باً یتقر  ،اند. همه کشااورهاو تبعات آن شااده روسیو  نیا

 ینیزم یببندند. فرانسااه اعالم کرده اساات که تمام مرزها گری دیرا با  ییهوا
 قیدر فرانسااه به تعو  یدور دوم انتخابات محلّ  گر،ید یرا بسااته اساات. از سااو

لغو شااااااده  سینفر در انگل 122از  شیب یهاییعات و گردهماافتاده و تجمّ 
در  ییغذا موادّ  یهاها و فروشااااگاهداروخانه ها به جزاساااات، همه فروشااااگاه

 ایاعالم شده است. اسپان یسراسر نهیو قرنط لیتعط ،یت بحرانشدّ ب یایتالیا
به دولت منتقل  یخصااااااوصاااااا  یهامارسااااااتانیب تیر یهم اعالم کرده که مد

، 5973ساااااااال  یباار از زماان بحران نفت  نینخساااااات ی. در هلناد، براشااااااودیم
  ایت خودش سااخن گفته اساات. در آمر ه ملّ کشااور خطاب ب نیا ریوز نخساات



   ۲7۴ یجهان ینظم یکرونا و ب

مردم کشورش  یدر ساده جلوه دادن کرونا برا یسع شیپ یکه ترامپ تا چند
سلحه در مناطق حاتیتسل دیداشت، خر  تحت  روسیو  نیاز ا شتریکه ب یو ا

 مبتال، ونیلیم 5 از شیب با کشور نیا و است افتهی شیقرار گرفته، افزا ریتأث
  وحشااات و رعب جوّ  نیا. اسااات گرفته قرار کرونا ریدرگ یکشاااورها صااادر در
 سپس و شود کشورها یملّ  تیامن نهیزم در قیعم مش الت به منجر تواندیم

 .گردد یالملل نیب و یملّ  قیعم اثرات جادیا باعث

 یریگجهینت. 3
  1212 هیکه در ماه ژانو  (59 دیکوو ) کرونا دیجد روسیو  وعیش رسدیبه نظر م

  جهان سااراساار در ماه سااه از کمتر مدت در و شااد آغاز نیچ ووهان اسااتان از
 ده در ایدن اسااتیساا. اساات کرده آشاافته قاً یعم را یجهان نظام افت،ی وعیشاا

 55 حمالت دنبال به. اساات بوده یجهان متعدد َلتتحوّ  شاااهد گذشااته سااال
  هورظ  با اما شود؛ روبرو یت یّ امن بحران کی با شد مجبور یجهان نظام سپتامبر،

 سال در. شد ترقیعم یجهان اسیمق در یت یّ امن یهابحران عش،دا گسترش و
  گذشااات که یادهه وجود با. شاااد روبرو یمال  بحران کی با جهان کل، 1221
 حال نیا با. اساات شااده بدتر ،ابدی بهبود که نیا یجاب یجهان نظام اوضاااع
  انتظار که آنچه از ترقیعم اریبسااا یبحران به کرونا یماریب یجهان یریگهمه
  ممنّظ  ریتصااو  و یجهان نظام ندهیآ یاندهیفزا طور به و شااده لیتبد رفتیم
.است کرده نامشخص را آن





 

 

 

های و چالشفضای مجازی کوانتومی . 12
 کروناپژوهانه آن در پساآینده

 1اسدرضا بنی

  ،یکوانتوم یفناور ،یکوانتوم انشیرا ،یکوانتوم یمجاز یفضااااااهای كلیدی: واژه

 پساکرونا ،یپژوه ندهیآ ،یمکوانتو نترنتیا

 مقدمه
ها، افزارها، شااااااب هافزارها، نرمای از سااااااختبه باور نویساااااانده، به مجموعه

هااای مبتنی بر فناااوری ارتباااطااات، محتوای دیجیتااال، مغزافزارهااا و فرآینااد
ها، مبتنی بر شااااااود. حال اگر این مجموعهدیجیتال فضااااااای مجازی گفته می

توان تعریفی از فضای مجازی کوانتومی ارائه میهای کوانتومی باشند فناوری
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۲76  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 ،یابندرشاااد و توساااعه می هرروزههای مختلفی که فناوریغرق شااادن در کرد. 
های صاانعتی و م انی ی پا فناوریزمانی که  .ت روزمره امروز بشاار اسااتالیّ فعّ 

پرسیدند که مردمان روزگار قدیم ب میهمه با تعجّ  ،به عرصه وجود گذاشتند
 فناوریکردند؟ دیری نپایید که زندگی می و ... اسااااااب، کالساااااا ه چگونه با

کنندگان این شااااد. مصاااارف بشااااردیجیتال باعث تغییرات شااااگرفی در زندگی 
صنعتی چگونه زندگی فناوری روزگارپرسیدند که مردم از خود می فناوری های 
نا  .اساااااات ریناپذانیپااین دومینو ! کردندمی انقالب دوم دیجیتال که هما
اساااااات و آن روز نیز مردمان خواهند  راه درکوانتومی اساااااات  فناورینقالب ا

 فّناوریو گفت مردم چگونه در عصاااار فضااااای مجازی و صاااانعت نساااال چهارم 
در این یادداشت به فضای مجازی کوانتومی به مثابه  ؟!زیستنددیجیتال می

 كه یم ّمل فضاااای مجازی دیجیتال، نظاره شاااده اسااات. موضاااوع قابل توّجه
های مختلف آن، در دوران کنونی و پس از کرونا، توانمند در جنبه رت داردضرو 
 شد.

 . شیرجه ناگهانی در فضای مجازی در دوران کرونا1
ه و در حال تجربه تدریجِی زیساااات در فضااااای مجازی بود ،جهان و بویژه ایران

ه ب آهسته آهستهحقیقی و فیزی ی خود ، واقعی، تا از زندگی حضوری 1هست
زیست همزمان در جازی کوچ کند و پس از آن به اصطال  دوزیست )فضای م

. شودبیشتر  زیست فضای مجازی شود و ای بسا وزن فضای مجازی و واقعی(
دانش آموزان  .پدیده کرونا محاساااااابات تدریجی را به ی باره به هم ریخت

                                                                                                                   
رسانی شروع شد که در واقع در ابتدا اینترنت بیشتر جنبه اطالع 5371. این تجربه تقریبًا در ایران از سال 1

افزاری فضای مجازی، به نوعی زیست اینترنتی را تجربه افزاری و نرمداشت و قبل از استقرار ابزارهای سخت
 در زیست فضای مجازی است.کرده و اکنون با همه وسعت 



   ۲77آن در پساکرونا  پژوهانهندهیآ یهاو چالش  یکوانتوم یمجاز یفضا

عمق استخر فضای جای یادگرفتن شنا در قسمت کمبمدارس را مجبور کرد که 
و سپس کوچ به قسمت نیمه عمیق و عمیق آن، به ی باره در قسمت ی مجاز

افزار شاد، شاد به نظر برسند و عمیق این استخر شیرجه بزنند تا شاید با نرم
های مجازی مادرمحور را بیشااتر از گذشااته تجربه کرده و خود با ضاابط آموزش
بودن و شدن را های کودکانه، رسانهقّیتتصاویر، صوت و حتی با خاّل  ها،فیلم

 در مقیاس کوچک تجربه کنند.
ها، توّجه این کوچ ی باره و افزایش ساارعت آن در آموزش مجازی دانشااگاه

وکارها در فضاااااای مجازی، تقویت دادرسااااای اندازی اقتصااااااد و کساااااببه راه
محور شدن عمده تعامالت دولت و ال ترونی ی، رشد دولت ال ترونیک، مجازی

 ها مورد دیگر در زمان شیوع کرونا محرز شد.رها و دهوکامردم، دولت و کسب

 شدن در فضای مجازی دیجیتال و کوانتومی. قوی2
برداری از فضااای مجازی با این وسااعت در زمان شاایوع کرونا، شااروع یک بهره

دیگر مثل نساال  نســل شــبکهانتظار بزرگ اساات؛ انتظاری از فضااای مجازی که 
حجم عادت نداشااااته و همچنین برای های کم کیفّیت، کم ته به فیلمشااااگذ

انتظار  دریافت یک پوشااااه از فضااااای مجازی، چندان حوصااااله معّطل ماندن و
تفریح، زناادگی و موارد متعااددی از طوَلنی را ناادارد. حتی فرهنااگ، تعاااماال، 

مفاهیم روزمره زندگی، رنگ و بوی دیگری گرفته است. برای این نسل، آنچه را 
روز بااه توّقع تباادیاال شاااااااده و فردا هم بااا کااه دیروز در انتظااارش بود ام

قوی شدن »دستاوردهای امروز، خرسند نخواهد بود. چه کنیم؟ واضح است: 
های هم نه فقط فّنی و زیرساااااااختی، بل ه از جنبه و آن« در فضااااااای مجازی

مختلف و البتااه در هر دو انقالب آن؛ هم انقالب دیجیتااالی و هم انقالب 
واقعی ما با دنیایی از علوم مختلف دینی،  کوانتومی. همان طور که زیساااااات



۲78  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
شااود، فضااای مجازی نیز انسااانی، فّنی، پزشاا ی، پایه و ... اداره میاجتماعی، 

باید از ابعاد مختلف قّوت بگیرد. هرچند امروز در انقالب دیجیتال زیساااااات 
کنیم، اما براسااااتی نباید با ساااارعتی که کرونا به زندگی مجازی بشاااار داده می

در حقیقت، دن در فضاااای مجازی کوانتومی را نادیده بگیریم. اسااات، قوی شااا
 ر زندگیآنچنان با زندگی آیندگان گره خواهد خورد که تصاااوّ  یکوانتوم اورینف

 ها غیرمم ن خواهد بود.کردن بدون آن برای آن

 های کوانتومیهای عظیم کشورها روی فناوریگذاری. سرمایه3
ی براهای عظیمی گذاریسرمایه ،رفتهامروزه در جهان از سوی کشورهای پیش

 .اساات اورینفزیرا آینده دنیا در دسااتان این  ،شااودهای کوانتومی میاورینف
هرچند جنگ آشاا ار آمری ا با چین و شاارکت هواوی عمدتًا به رشااد و توسااعه 

راسااااتی پشاااات پرده این جنگ باما  ،گرددآن در فضااااای مجازی دیجیتال برمی
تواند های کوانتومی اساااات که میاورینفوردن قدرتمند چین در به دساااات آ

سااازمان انرژی  همقدرت برتر دنیا در آینده نه چندان دور باشااد. در کشااور ما 
که در جای خود به مثابه  بردبه پیش میو اتمی اقداماتی را ساماندهی کرده 

سازمان پیشرو جای تقدیر دارد، اما  رشد و  ،ریزیاین حوزه نیازمند بودجهیک 
 .ت فعلی استتر از وضعیّ ه بسیار سریعتوسع

 .است پایه مهندسی و علوم ،یفنّ های ها در حوزهاورینفعمدتًا خاستگاه 
ها فّناوریاین  درباره افزاریات فّنی و سااااااختتمرکز مطالعهر چند  ن،یبنابرا
انسااانی  -های علوم اجتماعیجنبه، ی کشااورعمده مسااائل ملّ  ماننداما  اساات،
که  آن حال .شااااوده میت دوم بوده و کمتر به آن توجّ ر اولویّ ها داورینفاین 

زا خواهد بود و در مواردی آساااااایب ،یه به بافت فرهنگ ملّ بدون توجّ  ،فناوری
ند دردی را دوا کندنمی های کوانتومی را از نظر اگر امروز بتوانیم فناوری .توا



   ۲71آن در پساکرونا  پژوهانهندهیآ یهاو چالش  یکوانتوم یمجاز یفضا

های کرونا، چالش، وارد کنیم، نباید فراموش کنیم که عصر بعد از یافزارسخت
 فرهنگی و اجتماعی زیادی را باید به نظاره بنشینیم.

 های کوانتومی در کشور. ضرورت رشد و توسعه فناوری4
فضااای  مدیریتِی و  های فرهنگیجنبه از اقدامات انجام شااده در سااطح جهانی

به طرز قابل توّجهی  ،کوانتومی فّناوری یطورکل بهمجازی، رایانش کوانتومی و 
ت سرعبدر کشور نیز گونه تحقیقات  . امید است که اینه افزایش استرو ب

ی مطالعات و تحقیقات کوانتومی در رشااااااد یافته تا بتوان در کنار بازوی فنّ 
نظاره کرد  اورینفانسااااااانی به ساااااااحت این  -ازنظر علوم اجتماعی ،کشااااااور

ا ها در دوران پساااااااکرونا کمتر شااااااده و همچنین مقابله بهای آنآساااااایبتا 
 های آتِی احتمالی، تقویت شود.بحران
در زیساات واقعی و مجازی به  مسااائلی ،شااوداز عمر بشاار سااپری میه هرچ
ازش قادر به پرد ،های ال ترونی یترین ابررایانهکه حتی پیشرفته آیدوجود می

تر تر و بهینههای کوانتومی سریعتوان گفت رایانهبه جرأت می .ها نیستندآن
 .1ن بشاااااری ایجاد خواهد کردی امروزی خواهد بود و انقالبی در تمدّ هااز رایانه

بیشااااترین  و این انقالب بدون چالش هم نخواهد بود د توجه داشاااات كهیبا
ت، فقه، حقوق، اقتصاااد، علوم ساایاساای و... امنیّ ها در زمینه ح مرانی، چالش

 به وجود خواهد آمد.
ود در فضای العات موجامروزه بر اساس آمارهای مؤسسات معتبر، حجم اط

به عبارت دیگر، برای تقریب به  .گذشااته اساات 1552بایت مجازی از مرز چند زتا
بایت اساااااات. بعید نیساااااات در آینده حجم  یارد ترا ذهن، بیش از چند میل
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۲80  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
هر یوتابایت با ضااااریب کند )اطالعات به یوتابایت رساااایده و حتی از آن گذر 

نابراین، طبیعی اساات که در مواردی ب .معادل هزار میلیارد ترابایت اساات( 1452
نه یا ند برخی از پردازشرا یا اینهای ال ترونی ی نتوان جام دهند  که  ها را ان

 زمان بسیار طوَلنی جهت پردازش نیاز باشد.

های نســـــلی در دوران فضـــــای مجازی کوانتومی و . گســـــســـــت5
 های فناوریچالش
گسست نسلی  ی موارد،در برخ  در فضای مجازی دیجیتال طور که امروزه همین

بین  گسااااااسااااااتدر آینده نیز این  ،وجود دارد انو مادر  انپدر  ،بین فرزندان
 ریاو نفدر زمینه  و حتی والدین امروز با فرزندان، فرزندان امروز با فرزندانشااان

هااای فراوانی برای بااه عبااارت دیگر، چااالشکوانتوم وجود خواهااد داشااااااات. 
پدیحوزه چالشهای علوم اجتماعی و انسااااااانی  تًا  مد. عمد هد آ های د خوا
 اند:ویژه در حوزه علوم انسانی سه دستهب ،اورینف

 ،های پیشااااااینیاین چالش :یاورنانتقال ف ایقبل از ظهور  یهاچالش( 5 
زیرا وساااااعت  شاااااوند، باید حلّ  فناوریهایی هساااااتند که قبل از ظهور چالش

 ،آن ز ا یا پس ریفناو سااااات که هنگام ا قدر باَل آن فناوریرخدادها و ظهور 
در زمان کرونا، با توّجه به رزمایش یک چالش بسیار بسیار سخت است.  حلّ 

 ها شناسایی شدند.مّلی که در فضای مجازی ایجاد شد، بسیاری از این چالش
زمانی، های هماین چالش :یاورنانتقال ف ایهنگام ظهور  یهاچالش( 1
سااازی های عملیاتیز آساایبهایی هسااتند که به دلیل عدم شااناخت اچالش

البته نساااابت به نوع  كهکنند در جامعه بروز می فناوریهنگام تجربه  ،اورینف
قابلّیت کاهش آسااااایب و  ،اگر آمادگی کوانتومی وجود داشاااااته باشاااااد ،لاوّ 

 ها وجود دارد.چالش



   ۲8۲آن در پساکرونا  پژوهانهندهیآ یهاو چالش  یکوانتوم یمجاز یفضا

  هافناوری مم ن اساااااات :یانتقال فناور ایبعد از ظهور  یهاچالش( 3 
و در مواردی  نداشااته باشااند و ی باره فرهنگی سااریع -عیهمواره اثرات اجتما
نی بیشتر از جنبه درما ،هاگونه چالشاینبه  بینی باشد.این اثرات قابل پیش

 اورینفبا وجود  دیجیتال نیز فضااااااای مجازی ،در حال حاضاااااار .باید نظاره کرد
لی عظیم را ایجاد کرده اساات و به نوعی هوش مصاانوعی، اینترنت اشاایا، تحوّ 

 ،خواهد بود. به عبارت دیگر ترپیشاارفته در آینده، بساایار دیجیتال هم اورینف
تر خواهد بود و هم یشاااااارفتههم فضااااااای مجازی کنونی در آینده بساااااایار پ

و تهدیدات آن خواهند ها یشااارفت و البته فرصاااتهای کوانتومی بر پاورینف
 این رشد و قّوت را سرعت بخشید. پدیده کرونا توّقع افزود.

تال و مشــــــکالت ایران در . ا6 ّمل انقالب دیجی نقالب کوانتوم مک
 مواجهه با آن
ل انقالب دیجیتال خواهد بود و مسااااائل َلینحل فضااااای م مّ  ،انقالب کوانتوم

ه در پیشااااارفت قابل توجّ  در این زمینه،خواهد کرد.  تر حلّ دیجیتال را ساااااریع
وجود  تشااااناساااای، پزشاااا ی، علوم اجتماعی، امنیّ های مختلف زیسااااتحوزه

های شااناساای کوانتومی، پزشاا ی کوانتومی و سااایر شاااخهداشااته و زیساات
 آورد.میمرتبط را پدید 

که در زمان بحران کرونا و پس از آن،  هسااتند مشاا التیموارد زیر برخی از 
 اندیشی کرد:و ضرورت دارد که برای قّوت در فضای مجازی چاره بروز كرده

  انقالب  نسااااابت به ،شاااااورکوانتومی ک اورینفعدم رشاااااد و توساااااعه
 کوانتومی در دنیا؛

  کوانتومی؛ اورینفعدم تصویب نقشه راه 



۲8۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  ّهای فناوریانسااااانی برای  -های علوم اجتماعیه کمتر به پیوسااااتتوج

 کوانتومی و سایبر کوانتوم؛
 های فضاااای های دانشاااگاهی مرتبط و حتی دانشااا دهعدم وجود رشاااته

 مجازی و فضای مجازی کوانتومی؛
 برداری و رشد استفاده از فضای مجازی و ...د وضعّیت بهرهتوّجه و رص 

 برداری از مطالعات جهانی. ضرورت بهره7
رسد مفید باشد، ترین کارهایی که در ابتدای راه به نظر میشاید ی ی از مهم

توّجه به مطالعات تطبیقی کشاااورهای پیشااارو در این زمینه اسااات. بنابراین، 
انساااانی در زمینه دساااتیابی به  -علوم اجتماعیفّنی و اقدامات ضااارورت دارد 

 مرتبط مطالعه شود.های های کوانتومی در کشورها و سازمانفناوری
 ،های علوم اجتماعیعمدتًا در حوزه و نظریه جدیدی نیست ،کوانتوم نظریه

 ،در مطالعات مدیریتنمونه،  یبرا .کاربرد این نظریه بررسااااای شاااااده اسااااات
کوانتومی و در  یراهبردهبری کوانتومی، ماادیریاات ریزی کوانتومی، ر برنااامااه

های جنبه ،اقتصاد و... وجود دارد. آنچه که مطالعه آن در کشور ما اندک است
به عبارت دیگر، کاربرد  .های کوانتومی اساااتفناوریانساااانی  -علوم اجتماعی

یه کوانتومی در علوم اجتماعی وجود دارد اما کاربرد علوم اجتماعی برای  ،نظر
اندک اسااات.  ،های آنهای کوانتومی و کاهش چالشاورینفد و توساااعه رشااا

پردازی فضاااااااای مجااازی کوانتومی مفهومی جاادیااد اسااااااات کااه هنوز نظریااه
 در زمینه آن نشده است. یهتوجّ قابل

با بررساااای اقدامات انجام شااااده کشااااورهای منتخب و پیشاااارو در زمینه 
ند، اتحادیه اروپا، هلند، کوانتومی همچون ژاپن، آمری ا، انگلیس، فنال اورینف

اسااااناد باَلدسااااتی در زمینه  کشااااورهاشااااود که این ص میمشااااخّ  ...کانادا و



   ۲8۴آن در پساکرونا  پژوهانهندهیآ یهاو چالش  یکوانتوم یمجاز یفضا

هی برای هاااای قاااابااال توجّ احی کرده و بودجاااههاااای کوانتوم را طرّ فنااااوری
ًا اند. عمدتتخصیص داده ،رشد و توسعه انقالب کوانتومی آینده ،سازیتجاری

های کوانتومی، اورینف 1مچون نقشااه راهاسااناد کالن و باَلدسااتی با عناوینی ه
اوری کوانتومی یراهبردهاااا، 2یملّ  یراهبردهاااا ، 1، برنااااماااه کوانتوم8مّلی فناااّ
یانش کوانتومی یراهبردها یانش کوانتومی شاااااارکت  5را   3های نوآفرین،و را

های مرتبط با کاربرد فیزیک از پژوهش برخی 5جدول مطالعه شااااااده اساااااات. 
 دهد:اعی را نشان میکوانتوم در حوزه علوم اجتم

                                                                                                                   
1. roadmap. 
2. National strategy. 
3. national quantum technologies strategy. 
4. quantum plan. 
5. quantum computing strategy. 
6. startups quantum computing. 



۲8۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 های مرتبط با کاربرد فیزیک کوانتوم در حوزه علوم اجتماعیپژوهش: 1جدول 

 حوزه مطالعاتی پژوهش پژوهشگران

 ،انیصوفهم اران )صوفیان و 
 (5395) معصومه ،انیصوف؛ هیصف

 باور دینی، ژن و فیزیک کوانتوم
شناسی و زیست

 معارف اسالمی

میترا پشوتنی زاده، مرتضی 
 کوکبی

 (5393 یکوکبو زاده  ی)پشوتن

تفسیر اطالعات با استفاده از 
نظریه فیزیک کوانتومی )نظریه 

 کوانتومی اطالعات(

 علم کتابشناسی و...

 پورمهدی حمزه
 (5397)حمزه پور 

ارائه الگوی بومی رهبری کوانتومی 
 ایران انیبندانشهای در شرکت

 مدیریت

 (5394پور حمزهو  )افجه
جامع از نظریه رهبری  رهیافتی

کوانتومی و کاربردهای آن در 
 سازمان

 مدیریت

 مدیریت پارادایم کوانتومی در علم مدیریت (5392 یمحمدهاد)

 (5392علیرضا منصوری، )
 : تعبیر سیگما برایاشیاء کوانتومی
گیری در م انیک مسنله اندازه

 کوانتوم

 فلسفه علم

 (5392علیرضا منصوری، )
گیری در مبانی همسنله انداز 

 فلسفی م انیک کوانتوم
 فلسفه علم

 
مطالعات انجام شااااااده از  ،دهدهمانطور که مطالعات جدول فوق نشااااااان می

اجتماعی ح ایت  -های علوم انساااااانیکاربرد فیزیک کوانتوم در برخی از حوزه
گذاری های سیاستی که به جنبههایپژوهشد توّجه داشت كه هنوز یبادارد. 

بپردازند، های کوانتومی و سااایر مطالعات اجتماعی در کشااور اورینفدر زمینه 
انجام شااده اساات، احتماًَل به صااورت پراکنده  یوجود ندارد و اگر هم پژوهشاا



   ۲83آن در پساکرونا  پژوهانهندهیآ یهاو چالش  یکوانتوم یمجاز یفضا

 ده است.یبوده و در مجالت معتبر به چاپ نرس

 های کوانتومی. پیشنهادی برای مطالعه تطبیقی فناوری8
ر فضاااااای مجازی بیش از پیش حال که با شااااایوع کرونا، ضااااارورت مطالعه د

گردآوری و مطالعه اسااااناد شااااود، َلزم اساااات که ابتدا از طریق احساااااس می
دانش انبوهشای کشاور در  ،شاده کشاورهای مختلف در زمینه کوانتوم منتشار

 این زمینه غنی شود.

هی مم ن است مطالعه تعداد قابل توجّ  ،پژوهش تطبیقی هایطر این در 
و  اساکک) ردیگفقط یک کشور در دستور کار قرار  که کشور، چند کشور یا این

 (.1253دیگران، 
ها و ها، طر توان ی ی از روشتطبیقی می برای مطالعه 1 اساس نموداربر 

ای بین چند بررساااااای مقایسااااااهتوان راهبردها را انتخاب کرد. برای مثال، می
د که در را انتخاب کر کیفی  -شناسی عمومیمحور و روش -مورد راهبردکشور، 
 ص شده است.رنگ مشخّ های سیاهبه صورت خانه نمودار

          
       

          
     

              
 (         )

             
          

           
        

          
    

                  

            
      

    

 
 های کوانتومیو طرح پژوهشی برای مطالعه فناوری پژوهش راهبرد ،شناسی: روش2 نمودار



۲86  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 کشااور،ها برای های آنتالیّ برای مقایسااه بین کشااورها و الگوبرداری از فعّ 

 یر وجود دارد:ت ز معیارهای عمومی کیفیّ 
 استفاده مناسب از نظریه؛ 
 یح کشورهای مورد مقایسه؛حانتخاب ص 
 انجام دقیق و منسجم طر  تطبیقی؛ 
  ّای بین کشورها؛ه به پیچیدگی مقایسهتوج 
 های تحقیق؛دقیق بودن روش 
 ایفای نقش در دانش؛ 
بر این باور اساات که ی ی از کاربردهای مطالعه تطبیقی، یادگیری کاساااک 

. (Cacace et al. 2013است )ر کشورها برای کاربردی کردن در کشور مبدأ از سای
 هکه از راه رفته و تجربه کشااااورهای پیشاااارو در این زمینبنابراین، َلزم اساااات 

 استفاده شود. اورینفبرای رشد و توسعه آینده این 

 یریگجهینت. 9
جیتال را برداری از فضااای مجازی دیحال که ظهور و شاایوع ویروس کرونا، بهره

سرعت بخشیده است، دیر یا زود کشور با مسائلی روبرو خواهد شد که عماًل 
ه ن، بیها وجود ندارد، بنابراهای دیجیتال، ام ان پاساااااخگویی به آنبا فناوری

سخ به چالش ضای مجازی و پا شدن در ف های آینده بعد از کرونا، منظور قوی 
زی کوانتومی صااورت گیرد. بر جانبه به فضااای مجاضاارورت دارد که توّجه همه

 ن اساس:یا
  های فرهنگی پیوساااااات ،اورانه در حوزه کوانتومنت فالیّ فعّ  هرگونهبرای

در زمان ب شااوند. آن مطالعه شااده و در کنار اسااناد باَلدسااتی آن مصااوّ 
برداری کشااااااور و رزمایش عمومی آن در های بهرهتجربهشاااااایوع کرونا،

 گذارد؛خوبی در اختیار می های بسیارفضای مجازی، تجربه و داده



   ۲87آن در پساکرونا  پژوهانهندهیآ یهاو چالش  یکوانتوم یمجاز یفضا

  ّهای اورینفه از سااااااوی دولت برای رشااااااد و توسااااااعه بودجه قابل توج
شرکت  های فعلی، حمایت ازکوانتومی در قالب حمایت از مؤسسات و 

احی و طرّ ها (آپاساااتارتوکارهای نوآفرین )بخش خصاااوصااای و کساااب
 داده شود؛اختصاص  لوایح و قوانین مرتبط با آن

 ،های کوانتومی فناوریفرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...  فواید اقتصادی
 شوند؛بررسی در بعد وسیع 

 با توّجه به ای فضاااای کوانتومی جامعه برای ساااواد رساااانهساااازی آماده
تهدیدات قابل توّجهی که در گسااساات نساالی، حریم خصااوصاای، هوّیت 

 دیجیتال، فرهنگ دیجیتال و ... وجود دارد؛
 سراسر ایران درو  شودفراگیر تش یل  های کوانتومی به صورتمدرسه، 

شاااود  هیارا َلزم یهاآموزان آموزشبه دانش ،ههای قابل توجّ با حمایت
ت از سااوی سااازمان انرژی اتمی ت موقّ یک نمونه از این مدرسااه در مدّ )

 (؛تش یل شد
  ّت در این حوزه محدود به یک ساااااازمان و مؤساااااساااااه نباشاااااد و الیّ فع

تشاااااا یل  های مختلف برای این مهمّ یشها و هماها، سااااااازمانانجمن
 ؛شود

 ؛احی و ابالغ شوندهای کوانتومی طرّ اورینفی های کلّ سیاست 
 هااای کوانتومی اوریناافت کشااااااور در حوزه ی برای امنیااّ هااای ملّ راهبرد

 و آمادگی ال ترونی ی و کوانتومی برای آن فراهم گردد. شوداحی طرّ 

 . مآخذ11

 هیجامع از نظر  یافت یره. (5394ی )مهد ،پورحمزه؛ اکبریعل  دیساااااا ،افجه
 1. یراهبرد تیر یمد شااااهیاند، آن در سااااازمان یو کاربردها یکوانتوم یرهبر



۲88  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 .124-5۰5(، صص. 1)

اطالعات با اسااتفاده  ریتفساا(. 5393ی )مرتضاا  ،یکوکب؛ ترایم ،زاده ینتپشااو 
پژوهشاانامه پردازش و  اطالعات( یکوانتوم هی)نظر  یکوانتوم کیز یف هیاز نظر 
 .۰51-193(،3) 19 اطالعات تیر یمد

 یهادر شرکت یکوانتوم یرهبر یبوم یارائه الگو (.5397ی )مهد ،حمزه پور

 .514-513(، صص. 5) 51. یراهبرد تیر یمد شهیاند .رانیا انیبندانش
 کیز یژن و ف ،ینیباور د(. 5395) معصااااومه ،انیصااااوف؛ هیصااااف ،انیصااااوف

 .13-39. (، صص4) 1. نیعلم و د یهاپژوهش. کوانتوم
 کیم ان یفلساااف یدر مبان یریگمسااانله اندازه(. 5392) یمنصاااور رضاااایعل
 (5. )فلسفه علم م.کوانتو
 اءیاشا(. 5392) زادهیاحساان کرباسا ریامی؛ گلشان یمهد؛ یمنصاور رضاایعل

.  کوانتوم کیاادر م ااان یریگمساااااانلااه اناادازه یبرا گمااایساااااا ری: تعبیکوانتوم
 (.55) 5392. کیز یمتاف

. یمجله علم تیر یدر علم مد یکوانتوم میپارادا(. 5395ز )بر یفر  ،یمحمدهاد

 -75(، صص. 13) 9
Cacace, Mirella; Ettelt, Stefanie; Mays, Nicholas; Nolte, Ellen (2013): Assessing quality in 

cross-country comparisons of health systems and policies: Towards a set of generic quality 

criteria. In Health policy (Amsterdam, Netherlands) 112. DOI: 

10.1016/j.healthpol.2013.03.020. 



 

 

 

 یاجتماع  و یفلسف یهاشهیاند: سوم بخش





 

 

 

 نیواپس انسان مصائب. 13

 1باغقره یناظم یمهد دیس
 در 9۰ ماهید در که یادداشاااات ی در شیپ سااااال دو باً یتقر  سااااطور، نیراقم ا
  نیتر شااگفت از ی  ی تجربه حال در ما»: نوشاات ،شااد منتشاار نو بحصاا روزنامه
 ادابع خاطر به فقط هایشگفت  نیا. میهست خود کشور اتیح خیتار  یهابرش
 زین یعیطب اتیح نظر از بل ه ساات،ین جامعه یفرهنگ  و یاقتصاااد ،یاساایساا

 یول  است، ریتفس ازمندین سخت وضع نیا. میاافتهی یصعب و سخت وضع
 وضااع، دادنجلوه یعاد...  ندارد حضااور یعموم عرصااه در یهتوجّ  لقاب ریتفساا
  ار  خود یناتوان و ضااعف ج،یرا ریتفاساا که یزمان ساات،ین راه نیبهتر  شااهیهم
 .«ردک یسازنهیزم راهگشاتر ریتفاس ظهور یبرا کرد تالش دیبا دهند،یم نشان
 کمتر تنها نه ،جهان و کشور یهایشگفت  و هایسخت  ،تاکنون زمان آن از

                                                                                                                   
  s.m.nazemi.g@gmail.com/ رایانامه: هاس فلسفه هنر در دانشگاهمدرّ  /فلسفه از دانشگاه اصفهان یدکترا .1
 5399ماه فروردین تاریخ نگارش:/ 



۲1۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  ها،بحران نیا به انیآدم هیلاوّ  واکنش. اسااات شاااده هم شاااتریب که نشاااده
ش سان هیلاوّ  و مألوف طبع بنابر که یواکن  هست، هم یانتظار قابل امر ها،ان
. تاساا آن ناشااناخته و کیتار  وجوه به ن ردن ف ر و بحران لیتقل یبرا تالش
  «دیجد» امر فهم رابرب در تا ردیگیم کاره ب را خود یهاداشاااته تمام انساااان
  دیشااا. کند منتسااب خود نیشاایپ اعتقادات از ی  ی به را هابحران و مقاومت

سان، یذات  تیّ خصوص نیا ست نیا یبرا ان شته و خود از بتواند که ا   یهادا
 ازین رتف ّ  به که ییجا آن حال هر به یول  کند، مراقبت حوادث تندباد در خود

 میقد یایدن در اگر. گرددیم زرگب یمانع به لمبدّ  تیّ خصاااوصااا نیا اسااات،
  گرفت،یم خشم انسان بر آن ،مانند و نفرت و عشق یخدا صلح، و جنگ یخدا
  مدرن جهان انیخدا گرید و( science) علم یخدا ،(ration) عقل یخدا اکنون
  ها،ادهز امام نیا که مینیبیم اگر و میر یبگ کمک دیبا هاآن از ما که هسااتند
  خود به منتساااب را آن دیبا ،یگرید نیّ متد هر مانند ند،کنینم روا را یحاجت 
  اهنگ در یفلسااف  الیراد تیّ نسااب نیا از ییگو . انیخدا به نه و میکن انسااان
 در)!(  ییاسااتعال تیّ نسااب نیا و لاوّ  نگاه نیا اما ساات؛ین یریگز  و زیگر  اّول
  ادیپ دنبال به که هست یزمان نگاه، آن و است کن اش قابل هم یگرید نگاه
 بستبن از انسان آن در که یراه . میباش انسان یبرا یشیگشا و یراه  کردن
  مینیبیم که نیا و باشد راتم رّ  ت رار تواندینم راه، نیا. شود خارج بحران و

 هم با دارند یفرق  چه) یگرید رسااانه هر ای یاجتماع  یهاشااب ه در روزه همه
  یارتجاع  دیبازتول حال در نفر هزاران( ندارد؟ وجود یمرجع رساااانه گرید یوقت 
  را آن و کنند هیتوج یش ل  به را موجود وضع تا ،هستند خود یقبل  یهادگاهید
 است نیا سر از نه بدهند، قرار یعاد و شده نییتع شیپ از یهاچارچوب در
  یراه  که روسااات نیا از بل ه باشاااند، کرده نوعان هم به یکم   نخواهند که



   ۲1۴ نیمصائب انسان واپس

 با ازب را یبست بن هر نند،یبیم راه کی نهات چون و نندیبینم خود چشم شیپ
 از .کنندیم ریتفس و لیتأو  ناگرفته، مناسب جواب و رفته شهیهم راه همان
 ییگو  هم هاآن مخالفان که هساااتند نیا از سااارخوش یحد تا گرید یساااو
  قدرت و تقوّ  یبرا کنندیم یتلقّ  یل یدل را نیا و ندارند گفتن یبرا یحرف 

  دیتهد نیا ،یوضااعیب وضااع نیا باشااند داشااته هتوجّ  که آنیب خود، موضااع
  ،یدیامیب و ییمعنایب و راههیب نیا ش،یگشااا بدون بسااتبن نیا نده،یفزا
  عوام گرید که ییهاآن) هاآن انهیعام لیاقاو  با که است آن از تربزرگ اریبس
  گاهدانش استاد و کرده لیتحص هاآن از یاریبس ،قضا بر دست ستند،ین مردم
سم و حوزه و   بحران بر است یگرید اماره خود نیا و هستند هم داررسم و ا

  مخالفان رایز  دارند، حق هم همه ،یریتعب به پس. کند رییتغ( امروز جهان
  نمانده یباق  گفتن یبرا یحرف  چیه و فندیضاااع همه که چرا فند،یضاااع هاآن

 .است
  یبرا تیّ بشر  هک کندینم ف ر نیا به یکس ،یزدگ عوام اجموّ  یایدر  نیا در
 با دیبا که اسااات یکشااات  نیهم در و اسااات نهیساااف «کی» میمق بار نیلاوّ 

  ظرمنت حداقل ای و کند پا و دست خود یبرا یات یح آب و ردیبگ یکشت  ظلمات
  ام ان طلب که جا آن از انتظار، نیا و دیآیم شیپ چه ندیبب و ندیبنشاااا
  هانسااااانا اگر. سااااتین هم یکم و یساااارساااار امر اساااات، وجود در یگرید
 که طور همان) شااناسااد،ینم کافر و منؤم و عجم و عرب کرونا، دندیفهمیم

  گرید و سمیترور  و هیترک و پاکستان ل،یس و شناسدینم رانیا و ژاپن زلزله،
  را هاقدرت یبردگ  کمتر و خوردندیم یباز ،یاسیس یهاانیجر  از کمتر( شرور
 اگر باشاااند، داشاااته نوعانهم به یکم   کردندیم تالش شاااتریب و کردندیم
 در ان،یخدا یخاموشاااا ای هاامامزاده ندادن معجزه. کنند باز یراه  توانندینم
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  شاادن خشااک یحت . سااتین یدیجد سااخن خود، ینید و یااسااطوره یمعنا

  نیا اساات، دیجد آنچه. سااتین یدیجد یل یخ زیچ هم مدرن ف ر ساارچشاامه
  مردم دل به یف ر نبحرا کرونا، یماجرا در و امروز مثل چگاهیه که اساااات
  ندرتاً  و گفتن حال در همه که اساات خاطر نیهم به و بود نزده بازار و کوچه
  ریتفس به دعوت الذکر سابق ادداشتی همان در نگارنده. هستند شنفتن هم
  ینید جزوات، در مندرج یسطح  لیاقاو  ت رار ای ماجرا ن ردن ریتفس. بود کرده
نبو یتر  و کنند باز را راه دیبا امور انیمتولّ . گذاشاات نخواهد یباق  مردم یبرا
 هم گرید یمذهب ریتفاس تا دهند قرار ینید دانشمندان اریاخت در را خود یها
 از ،شرور. کند ینگهدار شتریب تیمعنو  و نید از کار، نیا که دیشا شود، انیب

  به جیرا یسطح  یهاپاسخ و است جهان سرتاسر در ینیدیب عوامل نیمهمتر 
 زا پس آموختگاندانش از یبرخ  یسطح  میتعال از برآمده خود هک مسنله نیا

 .است مردمان مانیا به یجدّ  زدن بیآس حال در است، انقالب
  ر ّ تف زبان ساااحت به اساات بهتر زین یانسااان علوم نخبگان گر،ید یسااو از
 مدت در که یاردکان یداور رضا دکتر ز،معزّ  استاد به یتأّس  با و ندیآ ترکینزد

  برخورد لتأمّ  ساار از ماجرا نیا با نگاشاات، توجه قابل ادداشااتی سااه یکوتاه 
  یفرد نه و یکلّ  اتیح که است یوجه چند و دهیچیپ دهیپد کی ،کرونا. کنند
  که معلوم کجا از کرونا، نیا نه اگر. کندیم دیتهد را مدرن نتمدّ  زین و انسان
 و ابوَل و رسسااا در مگر م؟ینشااو  روبرو یترهولناک یکرونا با بعد سااال چند

 ن،یا از ریغ یپرسااشاا هر پس نشااد؟ یط  یروند نیچن آن، مانند و آنفوَلنزا
  آمده شیپ یول  د،یآ شیپ نبود انتظار که یبحران ییچرا و یساااات یچ یعنی

 و مساانله اصاال از تغافل ،سااتین آن مانند ای آن یبرا هم ییدورنما و اساات
  دبدان دیبا و بداند دخواهیم انسان. است مردمان ریالضم یماف  به یهتوجّ یب
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  اراده ،یاورفن ،علم چرا و کند برخورد هاآن با چگونه دیبا و ستندیچ شرور که
 ،قم ، انیوات ،یدموکراساااا ،شااااگاهیآزما ،مندنظام تیر یمد ،یفرد و یجمع
 تاس نتوانسته اورد،یب شیآسا و امن ساحل او یبرا بود قرار که...  و ارتگاهیز 
  نیا با شااادن ریدرگ یبجا ران،یا یانساااان علوم داناساااتا. کند نابود را هاآن

 در ز،یانگهول و دشااااوار طیشاااارا نیا کردن ریپذفهم یبرا تالش و مساااانله
  یاشاااب ه به لمبدّ  را خود تیساااا و کانال اگر یعنی حالت، نیتر نانهیبخوش
 ای یفلسااف اتیادب همان با ن نند، روزمره فیسااخ اطالعات نشاار جهت یخبر

 و یزندگ  و مرگ تیّ ماه درباره دارند، یدلبساااتگ  آن به که یگرید یتخصاااصااا 
  هستند ترعقب هم نیهم از که یبرخ . دهندیم سر سخن داد جهان و انسان

 و گرن را غرب بلوک سمیلیچرنوب یدئولوژیا و یونیز یتلو  یهاشب ه م ررات و
 و یونیز یتلو  یهاشاااب ه تابع مردم عوام اگر. کنندیم ت رار و زنندیم یلعاب
  را خود که یکساا اما ندارد؛ یبتعجّ  یجا باشااند، بزرگ یهاقدرت یروان گجن

  سااا وت نه و خواندیم هنرمند و ساااندهینو  و پژوهشاااگر و دانشاااگاه اساااتاد
  که را یزیچ همان مقابل در و دارد زبان بر لتأمّ  سااار از یساااخن نه و کندیم

 ای دهیشن...  و یاجتماع  یهاشب ه ای یاماهواره یهاشب ه از گذشته شب
  مردم عوام از قطعاً  کند،یم بازگو یصاا تخصااّ  اتیادب از یرنگ  با اساات، خوانده
 .است تیّ لمسنو یب و بیفر عوام و بیخودفر  یفرد و ترعقب هم

 اجازه ،بحران نیا و اسااااات امروز آدم و عالم بحران شااااادن یعلن کرونا
 دیاب رانبح نیا فهم در. دهدینم یکس به را شدن گرفته دهیناد و ییاعتنایب
 ،یپزشاا   علم. اساات یپزشاا   علم از ریغ «یپزشاا   نظام» که داشاات ادی به

  یبرا یپزشاا   نظام و اساات آمده دیپد یپزشاا   نظام یبرا که اساات یدانشاا
  خود و عتیطب کنترل ام ان تا کندیم ظهور مدرن عالم در که است بار نیلاوّ 
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  که است یپزش   منظا با. بماند یباق  قدرت یبرا ،انسان بدن شعارِ  با انسان،

 یزندگ  فاقاتاتّ  و آنات تک تک یبرا ،مرگ تا دتولّ  از شیپ یحت  و دتولّ  از ما
  میکنیم افتیدر  را زهامجوّ  نیا. میکن افتیدر  بودن اساااتاندارد زمجوّ  خود،
  یهاآل دهیا هسااات، که یزمان تا یزندگ  حداقل رود،ینم نیب از مرگ اگر که
  یاهطبابت کردن نسااخ با تا بود آمده ،یپزشاا   دانش. باشااد داشااته را یعلم
سطوره و یِح م سفه ،یاا   تیتثب را تیّ الوه و یرازآلودگ  از عتیطب ییجدا فل
 و یافلسااافه نیچن کی یبرا یاجتماع  و یفرد صاااورت به را هاانساااان و کند
سفه، نیا از برآمده قدرت ضبط فل   نیا که ییآنجا هر. سازد مندچارچوب و من
  تنسب یاقتصاد و یاجتماع  یساختارها ضعف به بود، فیضع یپزش   نظام
  دهیناد تسامح با آن، از نشده برآورده انتظارات خاطر، نیهم به و شدیم داده
 .شدیم گرفته
  انیقربان تعداد و یآلودگ  عیوس هگستر  در صرفاً  ،کرونا هولناک فاقاتّ  پس

  به زمجهّ  امروزه که یپزشاا   نظام که اساات نیا فاقاتّ  نیا یهولناک . سااتین
 یاسیس قدرت و یدانشگاه  یهاپشتوانه و یپزش   یهایفّناور نیتر شرفتهیپ
  ودخ دل از برآمده یهایماریب با مقابله ییتوانا گرید است، یجهان یاقتصاد و
 با اصااال در و «کنترل» شاااهیاند با ،یپزشااا   نظام. ندارد را مدرن جهان نیهم

  مانند ،یمیقد ریواگ یاهیماریب از یاریبساا شااد قموفّ  ما، همه کردن کنترل
  یروسااایو  یهایماریب تواندینم ایگو  اما کند، «کنترل» را طاعون و وبا ،سااال
  ،است آمده دست به که یزیچ مقابل در ،یعبارت  به. کند کنترل را دیجد عصر
 ییجا همان نیا. میدیدینم را هاآن که اساات رفته دساات از هم ییزهایچ

سان ،یق اخال یعاد فیوظا کنار در ما که است   کمک یبرا خود یاجتماع  و یان
 از پرسش آن و میابییم استعداد حسب زین را یدیجد فهیوظ نوعان،هم به
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 .است کردن کنترل
 یف  و بداند را کنترل عواقب دیبا اوَلً  که است یپرسش کنترل، از پرسش

  نجات راه و شااوندیم ابژه هاانسااان تک تک کردن، کنترل در که ابدیدر  المثل
  همتوجّ  ایگو  و شااودیم ریتفساا هاانسااان یحداکثر ییجدا در هم یماریب از
  انسااان یذات  خصاالت کردن یمتالشاا جز ییمعنا ،یجداساااز نیا که سااتین
 یحت  و اقتصاد ،استیس ،خاطر نیهم به و ندارد را بودن بالطبع یمدن یعنی

 همان زا ،یآدم از 1فردمحور ریتفس نیا که آن ژهیو ب ؛کندیم نابود زین را اخالق
 که ییآنجا هر و ندیبیم کنترل به ختهیآم هم را اساااتیسااا و اخالق ،ابتدا
 .شودیم مخدوش هم اخالق شود، مخدوش کنترل
 ما شااد چه که نیا از یعنی د،یپرساا کنترل نیا ام ان شاارط از دیبا اً یثان
 خصااالت کدام غلبه م؟یکن کنترل را جهان که دیبا و میتوانیم میکرد گمان
صالت بر یمبتن شود ساخته یخ یتار  شد سبب که بود ش وجه افتنی ا  نرو
 گرا ب؟یغا وجه به یالتفات یب و -شودیم قلمداد کنترل قابل طبعاً  که– وجود
 زهایچ و دارد یساات ین در هم یاشااهیر  هساات، آنچه هر که دیفهمیم انسااان
  احترام ساار از آن، رمز و راز و یساات ین با شااوند،یم هساات بعد و سااتندین لاوّ 
  رایز  اساات؛ حرمت و احترام گذاشااتن کنار جهان مدرن، جهان. کردیم خوردبر 

  نیا با و پنداردیم شاادن روشاان حال در ای روشاان را زیچ همه مدرن انسااان
  تیّ ممنوع یعنی حرمت،. ندارد وجود «حرمت» انگاره به یازین گرید پندار،

  را آن هب ورود اجازه او که «یگاه » آن و «جا» آن یبرا انساااان خودخواساااته
 لمبدّ  حضور و ابیغ روشِن هیسا ش ل از جهان یوقت . دارد یسخت  به ای ندارد
  احترام و حرمت یبرا هم یل یدل گردد،یم حضور و تیّ فعل روشِن تمام ش ل به

                                                                                                                   
1. individualist 
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  را حرمت یجا ،حقوق و تعامل یجا کنترل که اساات خاطر نیهم به. سااتین
  قرار پژوهش ابژه آن در بدن و عتیطب ندارد، حرمت که یجهان. ردیگیم
 و مخدوش هم کنترل نیهم یوقت . کنند دایپ را فتصاارّ  طیشاارا تا رندیگیم
 نیب از بود، مانده یباق  حدود حفظ از که هم یمقدار همان گردد، اعتباریب
 .ندارد وجود آن یجا هم یزیچ و رودیم

  یایدن و است فتصرّ  و کنترل ضا ،یا یحداکثر بسط یایدن مدرن، یایدن
  - ستیب و نوزده قرن ینظر یفروپاش از بعد - یعلن یفروپاش یایدن ام امروز
  که است یمصائب و نیواپس انسان روز ما، امروز. است ضا یا و کنترل نیا
 .کند لتحمّ  دیبا



 

 

 

 حفظ ضرورت و یاجتماع  روسیو  کرونا برساخت. 14
 ترس تیر یمد و

 1یزهرائ  محمدرضا

 مقدمه
  کیبه نظر لوزو  اساات. بنا یاجتماع  نلهمساا کی کرونا روسیو  دهیمعتقدم پد

 یدارا دیبا ،یمسانله اجتماع  کی، یاجتماع  یگرابرسااخت کی مثابه به( 5395)
اشتن، د رییبودن و اراده به تغ رییزا بودن، قابل تغر، مش لد و ت ثّ تعدّ  یژگ یو 

  ریی، اراده به تغاساات کنترل و رییکرونا؛ مشاا ل زاساات، قابل تغ دهیباشااد. پد
احتمال  یول  ،کمتر از انگشااااتان دساااات انی، تعداد مبتالدارد جودو اشدرباره

نله مس کی نیا ،وصف نیبا ا .کندیم دییر را تأد و ت ثّ تعدّ  دیگسترش آن ق
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 یاع اجتم یگذاراستیس و یشناخت جامعه نییتب و لیتحل ازمندیو ن یاجتماع 
 :است یذهن بعد کی و ینیع بعد کی یدارا کرونا دهیپد .است

 کرونا مسئله نیعی بعد. 1
  یدارا کرونا روسیو  کی شامل که است کرونا تیّ واقع همان ،کرونا ینیع بعد
  روسیو  که طور همان یول  ،اسااات یتنفسااا دیشاااد ای یسااارماخوردگ  عالئم

  یمرکز شهیاند. طور همان هم نیا ،است رییتغ حال در همواره ،یسرماخوردگ 
  ارتباطات قیطر  از یماریب نیا. اسااات «ارتباطات» ،یسااارماخوردگ  نیا دهیپد
 از یارمیب نیا. شااودیم کنترل ارتباطات، کنترل با و. شااودیم منتقل ی  یز یف
  یدارا افراد یبرا مگر ،اسااات خطریب ،یدگ یرسااا صاااورت در ات،یح دیتهد نظر
  کنترل یبرا شاااده انجام یهاتالش تمام پس. مزمن ای یانهیزم یهایماریب

 .مردم همه نه است ریپذبیآس افراد درباره یماریب کنترل مقدمه ،ارتباطات
  یهایفّناور انواع ظهور لیدل ب ده،یپد نیا یارتباطات  بعد به هتوجّ  با 
 در ارتباط تشاااادّ  و شااااوندیم ظاهر مختلف یهانقش در افراد که یارتباط 
 اریبسااا ها«بدن» و «مشاااترک یایاشااا» با هاتماس تعداد ،یاشاااب ه جامعه
  هموارتر را یریواگ نیا یسازیجهان توان روابط نیا عالوه به ،ابدییم شیافزا
 .است یجهان دهیپد کی ،دهیپد نیا پس است، کرده
 کاهش ،ییدافزایام و یسااااازیعاد یذهن برساااااخت با خطر طیشاااارا ایآ
  محدود یدرمان تیّ ظرف شاارفتهیپ یکشااورها در .سااتین نیچن هرگز ؟ابدییم

 ،یمارسااتانیب تخت شااامل تیّ محدود نیا. اساات محدود هم رانیا در ،اساات
  تخت 5,4 حدود نفر هزار هر رانیا در. است یانسان یروین و لوازم و زاتیتجه
  انیتالمب تناسبه ب حال. دارد وجود یپزش   علوم دانشگاه یدولت  یمارستانیب
 حادّ  مارانیب یبرا حال. دارد وجود زاتیتجه تخت، شتریب تیّ محدود کرونا، به



   ۱0۲ترس  تیریو ضرورت حفظ و مد یاجتماعروسیبرساخت کرونا و

  یروین ،خاّص  پوشاااااش آن، یازا به ،اردد وجود یفور اقدامات به ازین که
 سرعت دینبا ،نیبنابرا. داشت میخواه یادیز  تیّ محدود زات،یتجه و یانسان
  ،مهیضم نمودار. ردیبگ یشیپ یدرمان تیّ ظرف از ،حال بد ماریب دیتول و وعیش
شان یبخوب را مسنله نیا شان را باَل وعیش سرعت ،قرمز بخش .دهدیم ن   ن
 و مرگ شیافزا و است بحران ،شودیم باَلتر یدرمان تیّ ظرف از آنچه .دهدیم
 .داشت خواهد همراه به را ریم

 تمام، اتیجزئ با ،رندیبگ یجدّ  اریبساا را موضااوع دیبا مردم وصااف نیا با
 هاتماس نیا و رندیبگ نظر در روزشبانه طول در را ایاش و افراد با روابط شب ه
 یعفون ضااادّ  و حائل دهند، اهشک گرید خالقانه یابزارها ای دسااات ش با را

 د،یکل ،یبان   کارت نامه، و کاغذ خودکار، خرد، پول ل،یموبا ران؛یا در. کنند
 بانک، عابر ،یینانوا ،یعموم اماکن مترو، و اتوبوس ،یتاکساااا در رهیدسااااتگ

 مثل ،معابر زانیو آ ملحقات کاَلها، و ییغذا موادّ  فروشااگاه سااوخت، گاهیجا
  شیتفت یهامحل و هافرودگاه ها،فروشاااگاه در کیپالسااات و درخت شااااخه
 .هستند ،هاتماس و ایاش نیا نیتر عمده ،یبدن

 کرونا اجتماعی مسئله ذهنی بعد. 2
 کی برساخت نیا یبرا. است کرونا مسنله برساخت شامل کرونا، یذهن بعد
 یقربان و رمقّص  :عامالن انیم در. طیشرا دسته کی و دارد وجود یعامالن دسته
  وانتیم یریواگ شروع یابتدا در کرونا مسنله درباره آنچه. است فیر تع قابل
ش لهیبه وس ،کرونا یارسانه برساخت ،دید  در که است یارسانه جنگ نیما

  نیا در. افتاد راه هایی ایآمر  لهیبه وسااا ن،یچ- ایآمر  یاقتصااااد جنگ کنار
  نیا رد نفعیذ جهان، مردم یقربان و شااااد یف معرّ  ینیچ عامل ،رمقصااااّ  انیم

 کماس شامل یبهداشت  محصوَلت کنندگاندیتول و هایی ایآمر  یسازمسنله
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 به هتوجّ  با. بود صیتشااااخ قابل یجهان شااااب ه کی در دساااات ش و دارو و

 قم، مخصاااوصااااً  رانیا مردم امروز ای و نیچ یهاتملّ  کرونا، ینیع تیّ واقع
 به جامعه ،یذهن بعد به هتوجّ  با. هستند یارسانه جنگ هدف مورد و رمتضرّ 
  دانیم نیا در نیبنابرا اساات؛ مساانله نیا درباره یشااناخت  نبرد دانیم مثابه

 و جامعه از یبخشاا یبرا یریواگ نیا. ابندییم تیّ اهم یشااناخت  یسااازکارها
  اتیح حفظ با مرتبط مساانله، یِی زامشاا ل نیا. اساات مرگبار یط یشاارا تحت
 .ردیگیم قرار هتوج مورد یشناخت -یجانیه عنصر مثابه به ترس پس است،

 میزان؟ چه به ترس. 3
 با و دهدیم رخ خطر به واکنش در که اسااات یانساااان عواطف از ی  ی ترس
. (۰9: 5391 ،ییذکا و ییرزایم از نقل به: 1222 اومن،دارد ) وندیپ ختنیگر 
 و یمهارنشدن داتیتهد محصول را اضطراب اومن، مانند پردازانهینظر  از یبرخ 

 هم کنار در را دو نیا زین( 1221) ومنین مثل یبرخ  .ننددایم ترس از متفاوت
 ترس با ندارد یانسان رمقّص  که یزمان تا خطر و دیتهد نظرمه ب. دهندیم قرار
 ،باشااد داشااته یانسااان رمقصااّ  که آنگاه یول  ،اساات حیتوضاا قابل اضااطراب ای
 یآگاه  جادیا با خشم که کندیم اشاره ومنین. شد خواهد «خشم» به لیتبد
س ش به بتن ضط و خشم. ابدییم انیغل تیمسنول نییتع با ناروا یکن   رابا

  همراه یریخطرپذ درک کاهش و رانهمدبّ  ریغ پردازش با خشااااام متفاوتند،
  اطالعات هوشاامندانه و یعال  سااطح در یابیارز  به اضااطراب کهیدرحال  اساات،
 .است مرتبط
 و یشاااناختگ نا لیدل به ،بحران شاااروع یابتدا در رسااادیم نظر به نیبنابرا
 حدّ  در است مم ن ،اضطراب و ترس کرونا، از یناش مرگ دنید ییافزاوحشت
 فهیوظ انجام از فرار و كاركنان بخش درمان كشاااور وحشااات جادیا به ییباَل



   ۱0۴ترس  تیریو ضرورت حفظ و مد یاجتماعروسیبرساخت کرونا و

  به مردم هجوم به منجر ،اضااطراب یگرمحاساابه وجه ،نیهمچن. شااود منجر
  برسااااخت با سااابمتنا ،یضااارور اقالم غارت یبرا هاداروخانه و هافروشاااگاه
  تیّ وضع ،شتریب یناامن و شتریب ریم و مرگ با هاکنش نیا. شودیم هارسانه
  نیا یبرا یرمقصااّ  اگر ها،رسااانه انیم نیا در. کرد خواهد کنترل قابل ریغ را

  دخواه شتریب هم خشم شود، شتریب خطر زان،یبه هر م کنند، یف معرّ  طیشرا
 موَلً مع. کندیم یبحران گرید جنبه از را طیشرا یساختگ  رمقّص  به تهاجم و شد
  .شودیم فراهم دولت سقوط طیشرا باشد، دولت کی رمقّص  اگر طیشرا نیا در
  معتقدانش و آن به نسااابت رتنفّ  ،شاااود شاااناخته رمقصاااّ  یدئولوژیا کی اگر
 .ابدییم شیافزا

 کاهش را ترس دیبا بحران ییابتدا مرحله در یگذاراستیس جنبه از پس
 .شد طمسلّ  اوضاع بر بشود تا داد

  بتواند که اساااااات ییهادسااااااتورالعمل ازمندین ،روسیو  انتقال کاهش
 رد لواش نان دیخر  یچگونگ  مثل. کند جادیا مردم یزندگ  در یاساده راتییتغ
 در گذاشتن نان، برداشتن ز،یم به انتقال تنور، از نان خروج شامل که یینانوا

صله حفظ خوان،کارت با پرداخت و پوشش   یینانوا کارگران الزامات و افراد فا
 شود؛ داده آموزش مردم به هارسانه در و هیّ ته دیبا هاالعملدستور نیا. دارد

  یریواگ نیا از مردم که شااودیم تیرعا یصااورت  در هادسااتورالعمل نیا همه
 رساادیم نظره ب اما شااود؛ الفعّ  هاآن یشااناخت  حسااابگرانه پردازش و بترسااند
 هک دهدیم نشان ،ینظرسنج  کی .اندنگرفته یجدّ  را یماریب وعیش هنوز مردم
  مردم، درصد 12 مایس و صدا و یمجاز یفضا یهاتیّ ظرف از استفاده با باً یتقر 
 که کنندیم رتصوّ  مردم درصد ۰1 متأسفانه اما دارند، یماریب از یدرست  اطالع
  درصاااد ۰2 تهران، شاااهرکالن در نیهمچن. شاااد نخواهند مبتال یماریب نیا به
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  درصد 42 متأسفانه. اندنگرفته یجدّ  را یماریب ها،هیّ توص همه رغمیعل  مردم
  .ندارد یماریب نیا به ابتال عدم در یریتأث خانه در ماندن که معتقدند مردم
  را یریشااگیپ از یاوهیشاا چیه ،تهران اسااتان در مردم درصااد 32 حال نیع در
  رانیا مردم دهدیم اننشاااااا نیا 1.اساااااات هتوجّ  قابل که کنندینم تیرعا
 کاهش وعیش سرعت دیبا مسنله، مناسب برساخت صورت در. انددهینترس
سافرت ،افتییم شار و یمارستانیب بار و شدیم کم هام  كاركنان بخش بر ف

  ستین منزل یوح . است ترسناک ما مردم ،رفتار نیا. افتییم کاهش ،درمان
 که شد باعث ،نترسند مردم شد یسع آنچه. نشود بارترمرگ روسیو  نیا که
  به نظر. اساااات ترسااااناک نیا و ندهند خود یمراقبت  رفتار در یرییتغ مردم
  تسیضرور  مرحله نیا در. میشو  کینزد نانهیبدب وعیش به سرعت با رسدیم
  حسااابگرانه رفتار جادیا باعث ذهن در ترس. کرد تیر یمد و حفظ را ترس که
  یرسازیتصو  را خطر رفع راه که یال ح در طیشرا بودن خطرناک برساخت. شودیم
 یحال  در شد خواهد خطر با مواجه در یعقالن و حسابگرانه رفتار باعث دیکنیم
 .شد دینخواه هم یامننا و بحران جادیا عوارض دچار که

 منابع. 4
 .آگاه تهران، ،یرانیا فرهنگ و جامعه در عواطف( 5391) دیسع محمد ،ییذکا
  تهران دفر،یمع دیسع ،یاجتماع  مسائل لیتحل در نو یرشنگ( 5395) نیلیدان ک،یلوزو 
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 روزمره یزندگ  یسازیطبّ  و کرونا. 15

 1یطالقان داوود
  نیامروز  یپزشاا  !« ن ن را کار آن ب ن، را کار نیا»، !«نخور را آن بخور، را نیا»

ست یقت یحق نظام نیتر یهنجار سان بر که ا . کندیم یمرانح ( مارانی)ب هاان
 و چندیپیم ییهانسااخه و کنندیم ییزهایتجو  ،یفرد سااالمت یبرا پزشاا ان

  ند،کن یرویپ را «دهاینبا» و «دهایبا» نیا سااتیبایم خود بهبود یبرا مارانیب
  زیجو ت نسخه همگان یبرا و برداشته را ماریربیغ و ماریب مرز د،یجد یپزش   اما
. کردیم جدا یاجتماع  یهاگروه ریساااااا از را ماریب ،یپزشااااا   ادوار. کندیم
 لهیبه وسااا که بودند ییهاگروه از...  و مارانیب مجرمان، معتادان، وانگان،ید

 .رفتند هیحاش به دیجد علم
 لقاب ظاهر در عاادّ  نیا دیشا. ندیبیم ماریب دید به را همگان دیجد یپزش  
  نی و ت و مارساااااتانیب نام به ییفضاااااا جادیا حال هر به. باشاااااد مناقشاااااه

                                                                                                                   
/ السالمهیام صادق علو فرهنگ و ارتباطات / دانشگاه ام یارشد معارف اسالم یکارشناس ،یداوود طالقان. 1
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شت وزرات مانند ساَلرانهوانید لیطو  و ضیعر  ییهاسازمان  سازمان و بهدا
 و دارد یخاصااّ  مخاطبان یپزشاا   که کندیم نیا از تیح ا ،بهداشاات یجهان
. زد یگرید نکیع دیبا مسنله نیا آش ار شدن یبرا اما شود،ینم همه شامل
  دهش ساخته فوکو شلیم مخصوص که «ینیبال یپزش   دتولّ » جنس از ین  یع

 .است
 لمسائ جزو که است یرپزش  یغ یامسنله ،یسازیطبّ  فوکو، شلیم نظر از
  مراحل تمام یسااازیطبّ . شااودیم زیتجو  نآ یبرا دارو و شااده یتلقّ  یپزشاا  

 و یپزش   که نمانده یباق  یزندگ  شنون از یشأن و است گرفته بر در را یزندگ 
  ییهاتجربه و ییهامثال ما از کدام هر. باشند نداشته آن یبرا یحرف  پزش ان

  صرف هنگام که دارد یادیز  عالقه متن نیا نگارنده مثالً . )میدار  مسنله نیا از
  دینبا که اندفرموده دکتر خانم اما بخورد، زین ماساات الهیپ کی شااام، و ناهار
 و فالن لیدَل به چون کرد لیم یگرید زیچ هر ای آب ساااَلد، دساار، غذا همراه
 تمام رمز اسااام( !اندازدیم خطر به را یساااالمت  و دارد ضااارر نبد یبرا بهمان
 و برگك نوشابه، گار،یس. است یسالمت  افتادن خطر به ساز،یطبّ  یزهایتجو 
  ی،پزشاااا   نظر از فیمندل جدول عناصاااار تمام و آتش آب، هوا، خاک، پفک،
خطر همیشه هست و سالمتی  !باشد نیخطرآفر  او جان و انسان یبرا تواندیم
اند به یک اشااارت به مرضاای مرداف ن تبدیل شااود، اما آن چه به عنوان تومی

ها و ساااااطو ، محدودیت های ویژه )مانند ضااااادعفونی کردن دساااااتمراقبت
شااااود، ها تبلیغ میهای لمساااای، اسااااتفاده از ماسااااک و...( در رسااااانهتماس
 تر کرده است.سازی را عینیطبی
 مدرن جامعه معبد راهبان به پزشاا ان که شااد چه ن،یامیبن والتر زبان به
  را جواب و دهدیم پاسخ سؤال نیا به فوکو شلیم شدند؟ بدل( یدارهیسرما)



  ۱07روزمره  یزندگ یسازیکرونا و طبّ

  را ما بانیگر  امروز که یامسنله اما داند،یم کینیکل و ینیبال یپزش   دتولّ  در
 .است نیامیبن و فوکو یهاتیروا از فراتر است، گرفته
  تیّ نیع مرحله به توانساااات هباَلخر  را یزندگ  یسااااازیطبّ  کرونا، روسیو 

 ،یاجتماع  تعامالت خوراک، و خواب خانه، از رفتن رونیب یبرا حاَل. برساااااند
 از دیبا هم یزندگ  مساااائل نیتر یخصاااوصااا  یحت  و کردن کار خواندن، درس

  غراقا انیب از فارغ. میبدان مورد نیا در را یپزش   نظر و میر یبگ اجازه پزش ان
 و ودش هامارستانیب وارد توانست کرونا روسیو  چگونه که مینیبب دیبا شده،
 تیدر وضع یریقرارگ لیبه دل کند؟ یسازیطبّ  را روزمره یزندگ  تمام ،تینها در

سخت باشد  اریمورد بس نیا یبرا یجواب قطع دیشا ییکرونا یحال استمرار
زم و مواد َل کندیتجاوز نم شتریسال ب کیقصه، از  نیا یمورد بررس خیاما تار 
 به واسااطه یمارسااتانیب یفضاااساااز نیدم دساات اساات. ا یآن تاحدود یبرا

 مارانیاز ب یبه ما نشان داد. بعض  م،یدیشنیرا که کمتر م یجالب یکرونا موارد
از  یتانمارسیب یفضا یزنبودند. واپس فرار کرده مارستانیمبتال به کرونا، از ب

 ه فرد فرارکنندهداشاااته باشاااد ک نیدَللت بر ا تواندیم ،ییکرونا ماریب ساااوی
 فضا ندارد. از سوی «یگرید»شدن به  لیبه تبد یل یتما
 یقطع جواب دیشاا ییکرونا یاساتمرار حال تیّ وضاع در یریقرارگ لیدل به
 کی از ه،قصااّ  نیا یبررساا مورد خیتار  اما ،باشااد سااخت اریبساا مورد نیا یبرا
 .ستا دست دم یتاحدود آن یبرا َلزم موادّ  و کندینم تجاوز شتریب سال
 هواسط به یینهادها و بود یاسیس یآگاه  کی کرونا ،ییفوکو  یریتعب به

  مبارزه ستاد یصور نهاد( آمد خواهند و) آمدند وجود به یاسیس یآگاه  نیا
  نیچند جان کرونا. اسااااات آن یبرا آشااااانا مثال نیبهتر  ،کرونا روسیو  با

  یهادولت هیأت و کرد لیتعط را مجلس و گرفت هم را مداراساااااتیسااااا
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  فراتر صرف یآگاه  کی از کرونا رسدیم نظر به. ترساند را مختلف یورهاکش
کشاااانده،  یل یتعط یکرونا بازار را به مرزها .اسااات دهیرسااا زین عمل به و رفته
 داده شیرا افزا یو بهداشت  ندهیکاَلها را مختل کرده، مصرف لوازم شو  عیتوز 

 از اقالم را کساد کرده است. گرید یاز بازار بعض  یو بعض 
 هک را یپزش   یشناسجامعه. ماست یانسان علوم یبرا یبیعج مورد کرونا
 صدر به گرید بار است، رانیا در نامحبوب و شده پرداخته کمتر یهاحوزه جزو

 ،بود فیبالت ل کشااورمان در که را یاجتماع  یپزشاا  . آورد یاجتماع  مطالعات
  یادآوری گرید بار را مدرن یپزشاا   رسااالت تر،جالب هانیا همه از. کرد فم لّ 
 «!دیندار  خبر خودتان فقط د،یهست ماریب شما همه»: کرد

پیشاااتر شاااهروندان به واساااطه رژیم حقیقت پزشااا ی و آگاهی سااایاسااای 
مخصاااوص آن به مبتالیان به دیابت، ایدز، هپاتیت، دارای غلظت خون باَل یا 

های روانی از جنس شاایزوفرنیک و اختالل دوقطبی مشاامول بعضاای نابهنجاری
ند. در طبقهو ّی ... بود نا هرم هو ندی جدید، کرو به نفع خود تب های بیمار را 

 های دیگری از اول وجود نداشته است.چیده است، گویی رده
ت پیشااااااه ایم و شاااااا اکیّ های با ی دیگر نیز دچار تردید شاااااادهدر تعامل 
ایم. کرونا کاری کرده است که هر فردی سالحی کشتار جمعی تلقی شود. کرده
 تهای اخالقی است که نیّ برای فلسفه همین سبب نیز کرونا چالشی مهمّ به 

و قصد انسانی را پایه و اساس کردار اخالقی فرض گرفته بودند. شاید یک نفر 
من تمام تالشاام را کردم که ناقل نباشاام، اما بقیه ماجرا از دساات من »بگوید 
 پوشااییز چشاامبرای کسااانی که از بدیهیات مراقبت ن نلهاین مساا« خارج بود

 کند و بر آنان حرجی نیست.کردند، صدق نمی

 منابع



  ۱01روزمره  یزندگ یسازیکرونا و طبّ

 5391 ،یماه  نشر ،یانیول فاطمه ترجمه ،ینیبال یپزش   تولد شل،یفوکو، م
 تولد یخوانمتن درسااااگفتار ،یدریحمقدم نیحسااااغالم و رضااااایعل  ،یمنجم
 91 زییپا نو، روزگار موسسه ،ینیبال یپزش  
 تولد زا نو یخوانشاا: ینیبال یپزشاا   بر یانسااان علوم یابتنا رضااا،یعل  ،یمنجم
 و بهار، 57 شاااماره، 9 دوره علم، فلسااافه یپژوهشااا یعلم فصااالنامه ک،ینیکل

 5۰1-539 صفحه، 5391 تابستان
 سااااااطحرهمیتقاااطع غ یابیااتیاا: موقعییداوود، ارتباااطااات کرونااا ،یطااالقااان

نامه ها، ماهرسااااااانه یدردارتباطات سااااااالمت، ارتباطات بحران، کرونا و هم
 91سروش، اسفندماه 





 

 !کرونا کشکول. 16

 1یهجر ادسجّ 
س یابعاد که ستا یداریکرونا پد یبال   یهاروزنه از توانیم را آن و دارد اریب

 روزها، نیا در آشاااااا ارا، و دیرساااااا بر مختلف یهانگاه با و دید گوناگون
  یینوشاااتارها و پرداختند ابعاد نیا پژوهشه ب دانشااامندان و شااامندانیاند
  ینهیزم ،شاارّ  یکرونا که گفت توانیم چنانچه ساااختند؛ آن در زیبرانگ لتأمّ 
  شیپ را هنر و دانش جهان گمان،یب و شده ییفرساقلم و یورزشهیاند ریخ

  روشااان یبخوب زیرا ن ینتمدّ  -یفرهنگ  یهامرض کرونا یماریب! بردیم و برده
 همچون به آن اگر و هاندینما یخوبب را هایحكمران یهاضاااعف ژه،یبو  و کرده
  نیا! باشاااد شیپ در بهتر یجهان که ساااتا دیام شاااود، ساااتهینگر  «عبرت»

اره اش ران،یا جامعه و کرونا با مرتبط موضوعات یبرخ ه ب پرده، چند در نوشتار
 كند.یم

                                                                                                                   
نامهیح مت/ را یو مطالعات راهبرد یپژوه اسااااااتیسااااا ارشااااااد پژوهشااااا ده گرلیمشاااااااور و تحل. 1 :  ا

sajjadhejri@gmail.com/  5391تاریخ نگارش: بیست و پنجم اسفندماه. 

mailto:sajjadhejri@gmail.com/
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 !هاتسنّ  ناپدیدی و تباهی و کرونا. 1
 و اوانفر  ییهاادداشااااااتی گرفته، را جهان دامن کرونا یبال که روزها نیا

  جهات از و سااااطو  در بدان ناظر یمجاز یفضااااا در گوناگون یینوشااااتارها
 ها،آن انیم در که یبرخ  قضااااا، از و شااااودیم منتشاااار و نگاشااااته مختلف
  یبه نحو کی هر ها،آن یهانوشته در كه هستند زین یانیدانا و خوانانفلسفه

 شاااااده اسااااات. هداد را کرونا از پس «نو یجهان» ییدایپ دینو  ،یاهادلّ  با و
 چقدر «ینیبشیپ» نیا و محتمل زانیچه م کرونا از پس نو یجهان شیدایپ

 زرگب افالطون «نیقوان» کتاب س،مؤّس  یاسالم میح  ،یفاراب رست؟یاعتناپذ
  اسااتیساا کتاب ،«یجمهور» یآرا یبرخ  آن در و نگاشااته عمر انیپا در که را

  شرن بارها «سیالنوام صیتلخ» نام با که نموده صیتلخ کرده، نقد را نامورش
  ومس گفتار نخست بند ادیب مرا کرونا شرّ . است شده ترجمه زین یفارسه ب و
  وضاااع أن نیبی ابتدأ»: دیگو یم افالطون-یفاراب که جا آن انداخت؛ صیتلخ
  ل نه الزمان هذا یف  محدثا نایشاا هذا سیل دهایوتجد ودروسااها سیالنوام
 فساااد أن نیوب منها یأت ی مایف ون یوساا م یالقد األزمان یف  کان قد ءیشاا

 هایعل الطوال األزمان لمرور أحداهما نیجهت من  ونی ودروساااااها الناموس
نات مثل العالم یف  یالت  العام  للحوادث یواألخر  الوبن  واألمراض الطوفا
  ،قانون ناموس، ینابود و یتباه  عوامل ای علل ،یروشاان به و «للناس  یالمفن
. 1 دراز یزمان گذشااات. 5 ،آن ندهیآ تا جهان هگذشااات از را یساااّنت  و رهیسااا

  حوادث نیا یبرا نمونااه مثااال دو و داناادیم جهااان در ریفراگ یرخاادادهااا
 هنذه ب را المالّس هیوعل وآله ناینب یعل  نو  توفان که) هاتوفان. 5: شماردیبرم

  ژهیبو  ،نیدوم نیا که مردم نابودگر ریواگ یهایماریب. 1 و!( کندیم متبادر
 که هر اکنون و دارد آموزعبرت بس یخ یتار  که آوردیم ذهنه ب را «طاعون»



  ۱۲۴کشکول کرونا!

 هاذهن چنان رایز  د؛یآیم ادشیب کرونا نخست بخواند، ای بشنود را نمونه نیا
 !دیآیبه چشم نم زین را هند در مسلمانان کشتار یحت  که است آن ریدرگ
 پاسخ! سازد؟ گرگوند را هاو قانون رهیس، ناموس، سنت تواندیم کرونا ایآ
  شیخو  ه اطرافب اگر یول  سااات؛ا رمم نیغ دیشاااا و دشاااوار پرساااش نیبه ا
  «لیتعط» کرونا به عّلت که یرساااوم و آداب ساااتین کم اکنون هم م،یبنگر 
  نیا ایآ اما، !یعباد مناساک یبرخ  تا گرفته دادن دسات از ماننداسات،  شاده
ن» از که انسان که دیبگو  یکس دیشا ست؟ا داریپا   طیراش با چنان است، «سا 
 و شااودیم کم بوده، ترشیپ به آنچه بازگشااته ب لشیم که ردیگیم خو نو

 چیهیب ،یساانن ای آداب بدون!( کندیم تجربه و احساااس) ندیبیم که آنگاه
 سااانن و آداب بدان رجوعه ب شاااشیگرا کند، یزندگ  تواندیم یخلل  و كمبود
سته س آن «نگران» دیبا نجایا! شودیم کا ه ب که بود یرسوم و سینوام تهد
 آن با زین یبرخ  و زندیگر یم آن از یبرخ  و شاااااده كمرنگ جامعه در ینحو
  دخو با حتماً  کرونا! اساات کشااانده یل یتعطه ب را آن زین کرونا و زندیسااتیم
 و دید توانیم را هاآن مردم یگفتگو در زین اکنون هم و آوردیم نو ییزهایچ
  ر،تژرف یکس دیشا! دیشیاند «کرونا فرهنگ» هباااااا انتویم که جاآن تا دیشن
  یرخ ب دیشا و دیبگو  شرّ  یبال نیا تجربه با جهانه ب انیآدم «دید» یدگرگون از
 در شاااارّ  ادخال تیّ فیک و قدر و قضااااا مقوَلته ب ادداشااااتی نیچند در که
ندپرداخته ساااااات،یخ یتار  و کهن یپرسااااااشاااااا که نشیآفر  نان ای ا  که آ
  طر  کرونا یدرباره سااتا نو یهافلساافه یبرخ  دواژهیکل که را «یآگاه ترس»

 .اریبس پرسش و ستا دراز سخن .اندداشته ینگاه  نیچن اند،کرده

 !یاله واجباته ب التزام و کرونا بالیه ب اهتمام. 2
 و ینقل  و یعقالئ  -یعقل  ضااااارورت بر دیتأک با عظام اتیآ کرونا یماجرا در
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  یابتال یریشاااگیپ یبرا «یماندرخانه» و «بهداشااات» تیرعا یشااارع  جهیدرنت
  یایوصااا و فرمودند هیتوصاا زین را دعا و لتوسااّ  ،یماریب نیه اب گرانید ای خود
  ارتیز  ،یال رسااتیآ حمد، سااوره خواندن مانند کارا و مأنوس یامور شااانیا

 آنبه  توانندیم یعام و عالم و جوان و ریپ که بود کسااااا ثیحد و عاشااااورا
مورد  را مردم عموم خود، هایهیّ توصااا در بزرگواران آن ،تقیدر حق و بپردازند

! بود گرید یاگونه از دیالمبسوط هیفق زیتجو  ان،یم نیا در ؛خطاب قرار دادند.
  مخاطب ژهیو  طوره ب را جوانان شاااان،یا رایز  کردند؛ ینخبگان یاهیّ توصااا ایگو 

 هفتم یعاد! دهند زین میتعل ه،یّ توصاا کنار در خواسااتندیم دیشااا و ساااختند
  دعادانان نزد که «الم اره عقد به تحل من ای» عهیطل با هیادساااجّ  فهیصاااح
  دیشاااا قرآن، از پس هیادساااجّ  فهیصاااح که دانندیم فن اهل! ساااتا مجرب
  که دیبدان دیشااا! دوران اساات آن از اسااالم جهان م توب راثیم نیمعتبرتر 

  خانیعل  دیساا و یکاشااان ضیف ،یبهائ  خیشاا رداماد،یم چون بزرگ یمانیح 
 زا نشااان که اندنگاشااته قیتعل ای شاار  فهیصااح از یبخشاا ای همه بر یمدن
 آنچه اما گفت؛ سخن دعا نیا شر  در توانیم فراوان .دارد آن یمعان یژرفا
 تابد؛یم آن سااطرسااطر از که سااتا «دیتوح» داساات،یپ آن در همه از شیب

 یف  المفزع وأنت للمهمات المدعو أنت»: دیفرمایم که آنجا یحت  چنانچه
 و! اسات دیتوح جهیدرنت و حصار نشاان مفزع و مدعو آمدن معرفه ،«الملمات

 او از «نهات» را اسباب همه تیّ سبب «األسباب بلطفک وتسببت» گزاره در ژهیبو 
سباب نظام» هم و آورده األسباب از شیپ را بلطفک رایز  داند؛یم   اثبات را «ا
  أمر» ینحو به خود نیا که دینمایم ینف را آن اسااتقالل و غنا هم و کندیم
  به خدا، «لطف» فعل /وصاافه ب بیتسااب اسااناد با یول  ساات؛ا «نیاألمر  نیب
 دیس» چنانچه دعا نیا از یبخش! اشاردیم او «ریبالتسخ /یریتسخ تیّ فاعل»



  ۱۲3کشکول کرونا!

  هب( نوراألنوار) «یریجزا اهلل نعمت دیساا» و( نیالسااال اضیر ) «یمدن خانیعل 
  نشیپساا یهاعبارت نهیقر ه ب ژهیبو  و دعا در «الهم نساالطا» عبارت شااهادت
ند،گفته ندوه» که كندین اشاااااااره میبه ا ایگو  ا . 5 از را یآدم تواندیم «ا
  یوَلتشااااغلن»: دارد باز و کند دور ساااانن /مسااااتحبات. 1 و فروض /واجبات
 هب که م ن چنان») «سننک/سنتک واستعمال فروضک تعاهد عن باَلهتمام
ه ب مرا» ای «یت یآ/بازمانم تو مسااتحبات و ضیفرا دادن نجاما از اندوه ساابب
  خود تساااانّ  بسااااتن کاره ب و واجبات حفظ و تیرعا از اندوه و غم ساااابب

 آن اگر و ستا یرفتنیپذ یوجوه  از که( «اَلسالمضیف /مدار باز( اتمستحبّ )
  دیشااا اما اساات؛ نیچن ،!(اساات مبالغه اهتمام در) باشااد گران اریبساا اندوه
 مقوله نیا و دو اسااات نیه اب یآدم زانندهیبرانگ اندوه که گاه دیو بگ یکسااا
اشاات د توّجه دیبا البته .گرددیبازم افراد یت یترب-یراث یم یهانهیزمه ب اریبساا
  ینحو به دیشااااا ،«افتعال» باب یکاربردها و هایژگ یبو  هتوجّ  با اهتمام كه
 و کرده فراهم را مّ هَ  نیا ماتمقدّ  خود فرد ییگو  که برساااند زین را «اریاخت»
 أصابک وما اهلل فمن حسن  من أصابک ما»: دیفرمایم قرآن) <ستین «قاصر»
 و «اهلل من» تفاوت که «اهلل عند من کل قل» البته، و «نفسک فمن ن یس من
  یمعنا در عبارت نیا در «اهتمام» ایآ یول  ؛!(آمده ریتفاساا در «اهلل عند من»

  انجام آغاز با یکار آهنگ» «م م ه» یسشناشهیر بر اساس علم  است؟ اندوه
  «الَهمّ » و است( مقدماته یف  شروع مع فعل یعل  العزم هو) «شیازهاینشیپ
  «رساااد سااارانجام و کاره ب که آنیب ،ازهاینشیپ یآورفراهم با کردن آهنگ»
 اسااات.( ج یونت عمل یإل  صااالی أن دون من مقدمات ن یته مع عزم والهم)
:  اندگفته البته، و اندنهاده «هتوجّ /جاهاتّ » و «اعتناء» اهتمام، برابر زین یبرخ 
 کاار مااتمقادّ  و ازهاایانشیپ یساااااااازآمااده و یآورفراهم در فرد «َهمّ » در
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  ماندیم فرجامیب و رسدینم سرانجامه ب!( موانع وجدان با) آن اما کوشد؛یم
  ،تماماه ایگو  یشناسشهیر  نیبه ا هتوجّ  با! است «اندوه /حزن» مستلزم که
  رفع) یاخواساااتهه ب دنیرسااا یبرا یکار انجام قصاااد /عزم /آهنگ گونه هر
  «یداراب محمد بن محمد» رو،نیا از نرسد؛ سرانجامه ب دیشا که ستا( یازین
  ار  آن و « یو یالدن واألشغال بالعوائق یاهتمام یأ»: گفته «نیالعارفاضیر » در
  یساااااازهاسااااارگرم و ارهاک نیهمچن و( موانع) آمدهاشیپه ب اعتنا و هتوجّ 
 «بتالا» به «... یَلتشغلن» ریتعب دیشا. است کرده ریتفس یویدن /یجهاننیا
 اراده در شهیر  دیشا که) اهتمام با ممتحن یخدا ایگو  که دارد اشاره یاله ی
  یهایگرفتاره ب شااادن سااارگرم ظرف در ایآ که دیآزمایم را او ،!(دارد زین فرد
 یبال رد؟یگیم ب ار را مسااااااتحبات و داردیم پاس را واجبات ،یجهاننیا

ه ب اهتمام و سااتین ریتقصاایب وعشیشاا و جادیا در بشاار که کرونا زیانگحزن
 از سااتا «یامتحان» شااده، سااازساابب شیپ از شیب را یویدن یهایگرفتار
  انجام در داریپا همچنان آن ظرف در یکساااان چه که «نیالعالم رب» یساااو

 و یزیانگیشااااد و او هساااتند سااانن /مساااتحبات زا وربهره و یاله واجبات
 !ندیجو ینم زهایچ گرید در را ییافزارو 

  و پرســتار پزشــک، رفاقت و کرونا بالی! )شــهادت تا رفاقت از. 3
 (بیمار با بهیار
  صااادق امام دانشااگاه رشااد مرکز «سااالمت یهسااته» جوانان با شیپ یچند
  یبرا را المالّس همیعل معصومان از شدهنقل اخبار ،یصفار و یآزاد الم،الّس هیعل
  «خدمت ارائه نظام» ژهیبو  و «سااااااالمت نظام» موضااااااوع در «یریگالهام»
  صاافات» با دیبساانج) «بیالطب صاافات» موضااوع باب، نیا در و میخواندیم

   یاْلله ال ماَلت» ژه،یو  طوره ب و!( فقه در «یالقاض  صفات» و کالم در «اْلمام



  ۱۲7کشکول کرونا!

  الصااااافات یف   یاْلله ال ماَلت» کتاب اب دیبسااااانج) «بیالطب صااااافات یف 
 در. میقرار داد یمورد بررساا موشاا افانه، را( «یل یج میعبدال ر » از « یالمحمد

  بیالطب» یزابهجت و زیانگدل عبارته ب چشااااااممان یبار چند اخبار، انیم
!(  انگر ید و یکراج  )«![ ...ق؟یالشف] قیالرف بیکالطب کن»: شد روشن «قیالرف
  «قیرف») رحمان یخدا اوصاااف از ،«رفق» یژگ یو  که میافتیدر  شااانهیاندژرف و

:  اوساات یحساانا یاسااما از کین ینام و «قایرف أولنک وحساان»: یقرآن یاواژه
  نظام» محور گر،ید زیچ هر از شیب تواندیم ،!(«... الرفق حبی قیرف اهلل إن»

از » و «بازساخت» آن یبرمبنا را نظام نیا توانیم و باشد سالمت در «خدمت
رق» دربرابر «رفق»! «پرداخت نو نف» و «خ    جنود» مانند) فراوان یاخبار در «ع 

 ییهاساحت در و آمده!( است عقل سربازان از آن در رفق که «والجهل العقل
  یفارسااا در را رفق! نگنجد مجال نیا در ذکرش که شاااده سااافارش گوناگون

  «همراه» و «تدوسااا» ،«اری» را قیرف و( یمصاااطفو) «ییخو نرم و یساااازگار»
 هک است فراوان سالمت نظام بر قشیتطب و رفق در سخن! اندگفته( دهخدا)

 آنچه اما دارد؛ چاپ دساات در باره نیا در یامقاله شااده، ادی سااالمت هسااته
  نجاما مسنوَلنه، «کرونا یبال» با مبارزه در ارانیبه و پرستاران پزش ان، امروز
 اتمّ  مصداق دند،یرس «شهادت» به راه نیا در زینها از آن یبرخ  که دهندیم
  ،یعرفان ریتعبه ب و اندقیرف یخدا «مظهر» آنان و ساااتا مارانیب با «رفاقت»
 .(دیبنگر  را یعرب ابن «العبادله» کتاب) خواند «قیفالرّ  عباد» را آنان توانیم

 طبقه» ژهیبو  و« نظام سااااالمت كشااااور»، هاسااااال نیا در که دانندیم همه
  اخالق» كمبود ای نبود بر ار مورد انتقاد واقع شااااده اساااات ویبساااا «پزشاااا ان
 و نقد نیا افسااوس،صااد  چه اگر .اساات شااده دیتأک قشاار نیا در «یاحرفه
  «ریفراگ» اما اساات؛ بحّق  و درساات قشاار و طبقه نیا از یبخشاا درباره متمذّ 
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  انمارانشاایب با رفاقت در و کرونا ریدرگ که گراندرمان آن روزها نیا و سااتین

  نیا که رودیم دیام! دادند نشان شیخو  قانهیرف رفتار با را مهمّ  نیا هستند،
 شاااهد ،کرونا یبال نیا از پس و شااوند همكاران خود یالگو و اسااوه قان،یرف
  سالمت نظام «یاحرفه و یعموم اخالق» بهبود و «یریپذتیّ مسنول» شیافزا
 !میباش آنان همه در «مارانیب با رفاقت» یژگ یو  یریفراگ و پزش ان ژهیبو  و

 !ما «زیستیبحران» و کرونا. 4
ن ینگارنده ا و برد ب ار را «سااتیغوغاز » زهیآم ،یبرخ  یبرا یبزرگ  شیپ یچند

  هدیشاان دیشااا! دبر یم ب ار را «سااتیز بحران» زهیآم مانندشه ب اکنون سااطور،
 هندوگا که دارد باور گذشااته، سااده بزرگ پژوهنتمدّ  ،«یبنییتو » که دیباشاا
  یبمعنااا «داشااااااتن») داردیم ساااااااازد،یم را هااانتماادّ  «پاااسااااااخ -چااالش»
  پاشااد؛یم فرو و!( «برداشاات و داشاات کاشاات،» سااگانه مانند «دنییپا/حفظ»
 رخ ینتمدّ  نشود، داده درخور یپاسخ  بدان و باشد ای نباشد یچالش اگر یعنی
 دیبا که سااتا ورنیا از پاشااد؛یم فرو و دیپاینم داده، یرو اگر و اندینماینم

 هسااتند هاچالش نیا! فراخواند باز یآغوشاا با را آنان و نهاد ارج را هاچالش
 !نشاندیم باره ب و كندیآشكار م را مردم یسامان «توان و توش» که
  بحران در تنها ایگو  مردم از یسااامان که معناساات نیبه ا «یساات یز بحران»
  نچندا نباشد، بحران اگر یعنی ندازد؛ایم ت اپوه ب را آنان «اضطرار» و اندزنده
  سنجش) هستند. «مرگ» آستانه در و ندارند!( کتحرّ  و ادراک) «یات یح عالئم»
ند و ناعت و «بدن» به «نهیمد» کردن مان  از ،طّب  دانشه ب یمدن صاااااا

سامد ،دور یهاگذشته (!  یفاراب «منتزع  فصول» ماننداست،  رفته کاره ب پرب
  شاااااارفتهیپ گرانید ع سه ب رانیا سااااااامان هک داد نشااااااان «کرونا» یبال

رّ  نیا در رایز  اساااات؛ «سااااتیز بحران» مند،توسااااعه   به نیچننیا یبحران شااااَ



  ۱۲1کشکول کرونا!

 «رشااد» به رو یعاد اوضاااع در کشااورها آن یول  درآمده؛ «جهش» و «جنبش»
 مو کمرشاااان ییگو  بحران نیا در هر چند چرخد؛یم «شاااانچرخ» و هساااتند
 !است «تش س» یآستانه در دیشا و برداشته

  در قطع و تحجیّ  اجتهاد، در /از گفتگو ضــرورت و کرونا بحران. 5
 !گذاریسیاست
 ز،یچ هر از شیب ،«کرونااا» چون ییهااا«بحران» کااه گفاات بتوان دیااشاااااااا
 کم عامدّ  نیا بر گواهان روزها نیا در و کشاااادیم بچالش را ها«یرانح م»
  «تیّ امن/سالمت» حفظ (یهایدوراه ) انیم «تزاحم» کرونا، یبال آغاز از! ستین

 حفظ» ،هاآن «یآزاد/تیّ حر » از انتیصاا و!( کردن نهیقرنط) «دیتحد» با مردم
 رشااااد» از انتیصاااا و!( کردن لیتعط) «دیتحد» با مردم «سااااالمت /تیّ امن

  یبرخ ! است کرده ریدرگ را مسنوَلن اذهان...  و کشور «توسعه» و «یاقتصاد
  شاد؛ «اهمال» و «لتعلّ » َلزم، «دیتحد» نیا در: ندیگو یم مردم و کارشاناساان

  یت اسیس وضع یبرا دیبا «ریگمیتصم» و «گذاراستیس» که دانست دیبا اما
 بدان تا و برسااد( «یمنطق نیقی» دربرابر یاصااول ) «قطع» به یمیتصاام اخذ و

 و سااتین تحجّ  یقطع هر البته، و ردیبگ را نیا و بنهد را آن دینبا ده،ینرساا
 و گذاراستیس که است مهمّ  اریبس نیا و باشد معتبر /تحجّ  قشیطر  دیبا

  منتظر منفعالنه، تواندینم و کند «لیتحصاااااا» را تحجّ  دیبا ریگمیتصاااااام
 رد و ستین تحجّ  «قطاع قطعِ » که دانست دیبا زین را نیا! باشد آن «حصول»

 و داد قرار ریگمیتصااام و گذاراساااتیسااا مقام در دینبا را ی«اعقّط » چیه کل،
 ای گذاراسااااااتیساااااا کی «وثاقت» یهامالک از که تگف نیچن توانیم

 عیساار » اعقّط ! اساات نبودن( «انظنّ » و «اکشاا ّ » البته، و) قطاع ر،یگمیتصاام
  را اعقّط  رو،نیا از اساات؛ قطع کثرت ساارعت، نیا لوازم از که اساات «القطع
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 زا ما فقه در نبودن قطاع ژه،یو  طوره ب که شاود تدقّ ! اندگفته «القطع ریکث»
 اع،قّط  که گفت توانیم یکل  طوره ب و! سااااتا «یقاضاااا » وثاقت یارهایمع
 :پرسش چند اما ندارد؛ را هاتیّ مسنول دست نیا «یستگ یشا/اقتیل»

 چرخه! )ساات؟یچ یگذاراسااتیساا در قطعه ب دنیرساا معتبر راه: 5 پرسااش
 !(یگذاراستیس

 ای آن در «یخبرگان حدس» ای یگذاراسااااتیساااا در «یخبرگ »: 1 پرسااااش
 ست؟یچ یگذاراستیس مل ه ای «طیبس عقل» ،«اجتهاد»

 و سااتیچ «یگذاراسااتیساا در اجتهاد» صیتشااخ یهامالک: 3 پرسااش
 است؟ چگونه یگذاراستیس در «اجتهاد اجازه»

  اجتهاده بشاااد ) مجتهد یگذاراساااتیسااا در توانیم چگونه: 4 پرساااش
 ؟(دیرس

  توانیم چگونه یگذاراسااتیساا در را انظنّ  ای اکشاا ّ  ای اعقّط : 1 پرسااش
 ؟!(تیصالح احراز عدم/رد /دییتأ) داد صیتشخ
 شاااماره ب «هنیخط» عمل آن کهآن یبرا ی«عمل» هر در انساااان گمان،یب
شود، «معاَقب» او و دیاین شته «تحجّ » دیبا ن شد دا ستیس»! با  ای «یگذارا
  گذاشتن یبرا دیبا ریمد و گذاراستیس. است عمل کی زین «استیس وضع»
  عدم/احجامات و اقدامات از اعم) «میتصااام» هر تنگرف ای «اساااتیسااا» هر

  نیا و «وضع» آن حّق  ابد،ین دست بدان تا و باشد داشته «تحجّ » ،!(اقدامات
  تبعات» مشیتصم/استیس و گرفت و گذاشت تحجّ یب اگر و ندارد را «اخذ»
  «مجازات /عقاب /عذاب» مسااتحق آشاا ارا، که داشاات «اتمضاارّ » و «یمنف
 !نظرست و بحث یجا استحقاقش در نداشت، اگر و تاس!( یاخرو و یویدن)
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 1یآران یموالئ  یمهد
 از ی  ی -زمساااتان فصااال در ژهیو ب– 91ساااال  یانیفاقات چندماه پاو اتّ  عیوقا
 رخ آن در اهللامیا دو که است بوده یاسالم یجمهور اتیح یخ یتار  یهابرهه
  دایپ شیافزا نیبنز  متیق ماهآبان در»: میکن مرور خالصاااه صاااورت به. داد
 قاسم حاج ماهید در رد،یگیم ش ل یابانیخ اعتراضات و عاتتجمّ  و کندیم
  ،شودیم ترور  ایآمر  منحوس میرژ  لهیبه وس قدس سپاه فرمانده یمانیسل

  برگزار رانیا شاااهر نیچند در دیشاااه ساااردار یونیلیم هاده عییتشااا مراسااام
  گاهیپا رسااند،یم شااهادت به عیتشاا مراساام در هموطنان از نفر 12 شااود،یم
  شااود،یم دهیکوب درهم یرانیا یهاموشااک لهیبه وساا اَلساادنیع یی ایآمر 
 رفب رد،یگیم قرار اصااابت مورد ،ییهوا پدافند اشااتباه با ینیاوکرا یمایهواپ
 یندگ ز  ستانبلوچ و ستانیس در لیس کند،یم ریگنیزم را النیگ استان دیشد

                                                                                                                   
/ یپژوهشاااگاه علوم و فرهنگ اساااالم یاجتماع  -یگروه مطالعات فرهنگ  یعلم تیأو عضاااو ه اریاساااتاد. 1
 .5399 ماهنیفرورد زدهمیستاریخ نگارش:  /m.molaeearani@isca.ac.ir: انامهیرا
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 با مجلس انتخابات کند،یم مواجه یادیز  مشاااا الت و یسااااخت  با را مردم

  رانیا در کرونا روسیو  تاً ینها و شودیم برگزار مردم یدرصد 12 حدود مشارکت
 .«کندیم مواجه یجدّ  یهاچالش با را روزمره یزندگ  و شودیم ریفراگ
 اوج در توانستند یکشور مردم چگونه که کنند بتعجّ  یکم ندگانیآ دیشا
 بازه کی در هم آن حوادث، لیسااا نیادر مقابل  ،یجهان ظالمانه یهامیتحر 
  یبرا! باشااد افسااانه کی هیشااب هاآن یبرا دیشااا و اورندیب دوام ،کوتاه یزمان
 از حجم نیا تجربه م،یادهیند را سمقدّ  دفاع و انقالب دوران که ما امثال
 ره به راجع بتوان دیشااا. بود یبیعج و دیجد تجربه یزمان بازه نیا در فاقاتّ 

  یسااخنران و نوشاات کتاب جلد هاده جداگانه، صااورت به حوادث نیا از کدام
  یهاتفاوت و مردم یآورتاب و مقاومت» ثیح از کوتاه، مجال نیا در اما ،کرد
 :داشت خواهم یمختصر هنگا حوادث نیا به «هاآن یکنش

 . فرهنگ دینی؛ زیربنای جامعه1
  نیا اورند؟یب تاب را فاقاتّ  از حجم نیا توانندیم جامعه کی مردم چگونه
.  اساات رانیا مردم فرهنگ قیدق شااناخت ازمندین و اساات یجدّ  واقعاً  سااؤال
 رشاااد یبرا آن لتحمّ  و یساااخت  نقش» ینف ای اثبات دنبال به متن نگارنده
 .اساات یات یاله یهاتخصااص ازمندین مباحث نگونهیا یبرا و سااتین «جامعه
 هایسخت  نیا که است یاجامعه رفتار خوانش و فیتوص مقام در بنده سؤال
 تنسب بل ه ،شودینم ختهیگس هم از تنها نه و کندیم لتحمّ  را مش الت و
. باشاااد یخوشااا و خوب ساااال 99 ساااال دارد دیام و اسااات دواریام ندهیآ به

صاً   که ردک دایپ وعیش و شد کشور وارد یزمان در کرونا روسیو  که آن خصو
 آن انتظار و بودند 99 نوروز و 91 سال یانیپا یروزها یپ در جامعه مردم اکثر
شتند را سبتًا  یزمستان از بعد که دا  و زسرسب ینوروز و آرام یانیپا سخت،ن
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  ریلگغاف را همگان ینیبشیپ رقابلیغ و بیعج یفاق اتّ  اما ،باشند داشته شاد
  ِی مجاز قیحقا از یاریبسااااا ت،اتفاقا نیا رسااااادیم نظر به. کرد زدهبهت و

 یل اص قیحقا درباره لمّ أت به را یامروز بشر و ختیفرور  را یامروز بشر برساخته
 .فراخواند یواقع و

  عیسر  یهاشرفتیپ و مدرن یهایفّناور و ابزارها از استفاده با امروز بشر
  را زیچ همه که بود شده کینزد باور نیا به خود، یفنّ  و یمادّ  یهاساحت در

  امر نیا. کرد خواهد ینیبشیپ قابل و آوردیم در خود طرهیسا و کنترل تحت
 احساااس شااتریب اریبساا انسااان بدن یپزشاا   و یجساامان ساااحت در خصااوصاااً 

 دهدیم نشااان سمقدّ  دفاع مانند گذشااته دوران یحت  و ریاخ تجربه. شاادیم
  یهاقتیحق کندیم مقاوم مش الت و یسخت  مقابل در را جامعه که یزیچ آن
 و مرگ مانند یواقع میمفاه مدرن دوران و معاصاااار یزندگ . سااااتین یمجاز
  حضااارات حضاااور به اعتقاد خدا، به لتوکّ  و ماوراء و خداوند به اعتقاد معاد،

  بشااار بودن یدوسااااحت  به اعتقاد ها،آن به لتوساااّ  و کتمساااّ  و نیمعصاااوم
 اما ،ودب برده هیحاشااا به را...  و خانواده نهاد اصاااالت ،(یروحان و یجسااامان)

  سردار لهیبه وس مردم یهادل و قلوب ریتسخ مانند یفاقات اتّ  و ریاخ حوادث
  نیا گرید بار کرونا، روسیو  با مردم همه به مرگ شاااادن کینزد ،یمانیساااال
  چرا که بود نیا یاصااال  ساااؤال. برگرداند جامعه ساااطح به را باورها و میمفاه
 به چرا اساات؟ سااتادهیا مقاوم همچنان حوادث، از حجم نیا با رانیا جامعه
 هکیحال  در -( یغرب ژهیو به) گرید یکشورها در کرونا روسیو  خبر انتشار محض
  دیشااد اریبساا ترس با -نداشااتند هم را ما کشااور یقبل  حوادث از کدام چیه

 در اما ،میشاااد مواجه گری دی به حمله و هافروشاااگاه به مردم هجوم مردم،
  نداکردیپ دنبال به مردم بل ه ،دهدینم خر فاقاتاتّ  نیا تنها نه ران،یا جامعه



۱۱۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
س. هستند یپزش   و درمان كاركنان بخش به کمک یبرا ییرهایمس  از یاریب
  خّط  ،هاکارخانه از یاریبس شود،یم یاندازراه ماسک دیتول یخانگ  یهاکارگاه
 ،گرید یسااااحت  در و دهندیم رییتغ ندهیشاااو  موادّ  دیتول یبرا را خود دیتول
  برگزار مراساام امیّ ا نیا درگذشااتگان یبرا یمجاز یابزارها با دممر  از یاریبساا
  ندکن انیب زدگانبتیمص خانواده به را خود یهمدرد کنندیم یسع و کنندیم
سلّ  تا شند هاآن خاطر یت  و دهایخر  تا هستند آن یپ در هم گرید یگروه . با
  ودشیم سبب یعامل  چه ها برسانند.و به آن کنند هیّ ته را سالمندان حتاجیما
 ،یسااخت  و بحران زمانه در بل ه ن ند، یفروپاشاا احساااس جامعه تنها نه که
  درباره نظرات ناً یقی. کند دایپ شیافزا آن یآورتاب و مقاومت و یهمدل  زانیم

 که یزیچ آن بنده نظر به اما است، متفاوت یرانیا جامعه در فرهنگ نیا علل
  ندهیآ به نسبت دیام وجود و جامعه گسست عدم ،یآورتاب انسجام، باعث
 یارزشااا و ینید اعتقادات و باورها ل،اوّ  درجه در اسااات شاااده رانیا مردم در

 قادر که یخداوند به لتوکّ  و خداوند یگانگ ی و دیتوح به اعتقاد. اساات مردم
 یدعا در. اسااات جامعه اعتقاد نیتر یاهیپا اسااات یکار هر انجام بر توانا و

وُّ  َأْنَت »: میخوانیم هیسجاد فهیصح هفتم اِت، اْلَمْدع  ِهمَّ  یفِ  اْلَمْفَزع   َأْنَت  وَ  ِلْلم 
اِت، ِلمَّ ف  ی ََل  وَ  َدَفْعَت، َما ِإَلَّ  ِمْنَها ْنَدِفع  ی ََل  اْلم  ْفَت  َما ِإَلَّ  ِمْنَها ْن شاااِ  در «.کشاااَ
  ند،یجو  پناه تو به هایگرفتار و اتیّ بل در و خوانندیم را تو هایدشاااوار تمام
  را آن وت مگر دینگشا یگره  و نگردد برطرف ییبال یکن دفع تو که ییبال از ریغ

 و لحاّل  را او دارد، توانا و یّ ح  یخدا به باور چون ،یارزشاا نظام نیا(. ییبگشااا

 با که اساات باور نیا بر و پاشاادیفرونم و 1داندیم خود مشاا الت حلّ  بر توانا

                                                                                                                   
َيِنى ِإلِهى َفَكما َفَلْقَت اْلَبْحَر ِلم  »...  .1 َنجِّ ٍد َوآِلِه َوَأْن ت  َحمَّ َى َعلى م  لِّ صاَ َك َأْن ت  َأل  ، َأساْ ْيَته  الم  َوَنجَّ وساى َعَلْيِه الساَّ
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شت  و یعقالن یهاهیّ توص کمال و تمام تیرعا  به لتوّس  و درخواست و یبهدا
  ساااری   و یآساااان به توانسااات خواهد او پاک یایاول و متعال خداوند سااااحت
  ران،یا جامعه در حاکم یفرهنگ  و یارزش نظام در. «1سرای العسر مع فان». برسد
 یهمدل  و یهم ار و یاریهم یبرا که یگروه  نیلاوّ  بحران، وقوع محض به
 از یمردم یهاگروه سالمت، یهاموکب. هستند منانؤم شودیم عرصه وارد

 در حضااااااور و مناطق و منازل کردن یعفون ضاااااادّ  یبرا هیأت و مساااااااجد
 اریسب ییهانمونه ،یپزش   و درمان كاركنان بخش به کمک یبرا هامارستانیب

 و یارزشاااا نظام کنار در. دارد گری دی با جامعه مردم قیوث وندیپ از کوچک
 در مهمّ  عامل نیدوم ران،یا کخا و وطن به عالقه عشااااق ،ینید اعتقادات

  نظام) فهلّ ؤم دو نیا. اسااااات حوادث برابر در هاآن یآورتاب و مردم وندیپ
  گرفته قرار هتوجّ  مورد اریبس یاسالم انقالب دوران در( وطن به عشق و یارزش
 همچون یحوادث  و هابحران از عبور یبرا کشاااور تیّ موفق در یدیکل عوامل و

  نظر به. بود خواهد و هسااااات...  و کرونا روسیو  ،11 فتنه س،مقدّ  دفاع
 فهلّ ؤم دو نیا نظرگرفتن در بدون رانیا مردم از یشناسجامعه هرگونه رسدیم

 ناآگاهانه، ای آگاهانه که یریتدب و برنامه هر و بود خواهد ناقص و نادرساات
 به دهد، کاهش را دیجد نساااااال ژهیو ب و مردم ینید و یاعتقاد یباورها
 .کرد خواهد کمک نده،یآ بیتخر  و کشور یاصل  یهاهیپا ختنیفرور 

                                                                                                                   
اِحِميَن. خدا ى َفَرجًا عاِجاًل َغْيَر آِجٍل، ِبَفْضِلَك َوَرْحَمِتَك َيا َأْرَحَم الرَّ َج َعنِّ َفرِّ ا َأَنا ِفيِه َوت    یارا بر  ایکه در ! چنانایِممَّ

بر محّمد و خاندانش درود  کنمیاز تو درخواسااااات م ،یو نجاتش داد ی)درود خدا بر او( شااااا افت  یموسااااا
ل به فض ر،ینه د یفور یشیگشا یده  شیو بر من گشا یبخش ییو از آنچه در آن گرفتارم مرا رها یفرست 

 حیدر مفات مانیلع( )نقل از مقاتل بن ساااااساااااجاد )امام  ی)دعا.« انمهربان نیتر مهربان یا ات،یو مهربان
 الجنان(

 1. سوره انشرا ، آیه 1
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 «ُملوک»های کنشی مردم ایران و متغیر . تفاوت2
 از یبرخوردار نیع در هاادهیاپاد نیا از کادام هر در رانیا مردم یهااکنش
 گریهمد از متفاوت نییرو  سااطح در ،یارزشاا نظام و باورها یقیحق یهاهیَل

 میتصاام و مساانوَلن به نساابت انزجار و تنفر از یحدّ  آبان حوادث در. اساات
  احترام اوج یمانیسل دیشه حادثه در یول  کرد، مشاهده توانیم را شده خاذاتّ 
 مجموعه از ینظام کی هم آن و کشااور مساانوَلن از ی  ی به نساابت تعزّ  و

  به لیتبد و اساات رینظیب خیتار  در که شااودیم مشاااهده پاسااداران سااپاه
 .کندیم دایپ شیافزا یاعتمادیب مایهواپ قوطساا حادثه در. شااودیم اهللامیا
 نیع در و شااودیم دهید پرسااتاران و پزشاا ان با یهمدرد اوج کرونا دهیپد در
  یهتوجّ  سفر از زیپره یبرا تقاضاها و هشدارها به نسبت مردم از یبخش حال
 در یهمگ  متناقض، ظاهر به یرفتارها نیا شااوندیم هاجاده وارد و کنندینم
  رییتغ که یم ان تیّ موقع گرید عبارت به دهد؛یم رخ کوتاه یزمان بازه کی

 ینساال  و مردم نه و کرده رییتغ یدولت  نه ز،ین یزمان ثیح از و اساات ن رده
 در یرفتارها نیا همه. اسات کرده رییتغ  ایآمر  یدشامن نه و اندشاده عوض
  هاوتتفا نیا. دهدیم رخ هفته کی از کمتر فاصله به یبرخ  و ماه چهار عرض
 است ادیز  اریبس رانیا مردم ماتیتصم در گرلیتعد یرهایّ متغ دهدیم نشان
. است خطرناک و نادرست یخوانش ،یرانیا جامعه از  سانی و ساده خوانش و

  ریتأث تحت یادیز  اریبساااا حدّ  تا مختلف حوادث قبال در رانیا جامعه رفتار
لوک»   یالگوها و ملوک زانیم هر به. اسااااات( 1ملوکهم نید یعل  الناس) «م 

                                                                                                                   
وارد نشده است. پدر مرحوم شيخ بهايى در  اتیصورت در روا نی؛ به ا«ملوکهم نید یالناس عل »عبارت . 1

صاااول اَلخبار، ص  )ضااارب المثل معروف( ياد « المثل الساااائر»از آن به عنوان  32کتاب أصاااول األخيار إلى أ 
صول کافى، ج  کرده است و همچنين مرحوم ; ولى در کتاب کشف 1۰2، ص 51مالصالح مازندرانى در شر  ا
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. دبو خواهد ریّ متغ و عمتنوّ  زین مردم رفتار باشد، ریّ متغ و متنوع جامعه مرجع
 مسنوَلن ران،یمد را ملوک از مراد و میده توسعه را «ملوک» یمعنا یقدر اگر
  کنناادیم تیااّ تبع و یرویپ هاااآن از مردم کااه میباادان یمرجع یهاااگروه و
 :میکن کیتف  گری دی از را ملوک گروه دو میتوانیم

 هب نسبت مردم که نیا رتصوّ . هستند یرسم مسنوَلن و ملوک ل،اوّ  گروه
  كامالً  مردم که نیا تصاااور ای هساااتند اعتمادیب و نیبدب خود یرسااام ملوک
. اساات نادرساات و ساااده ط،یبساا یرات تصااوّ  هسااتند، هاآن دوسااتدار و عاشااق
. هاستآن عمل رد و رفتار به وابسته ملوک، به نسبت مردم راتتصوّ  و ادراک

َب  َمن»: ندیفرمایم( ع) ریام حضااارت ه   َنصاااَ   ِم یبَتعل بدأیَ فل إماما للّناِس  َنفساااَ
نیَ ل و ِرهِ یغَ  ِم یَتعل َقبلَ  َنفِسهِ  ه  یتأد      خود که آن :بِلساِنهِ  ِبهِ یتأد َقبلَ  َرِتهِ یبِس  ب 
  شیخو  کردن ادب به دیبا یگرید میتعل از شیپ ،سااااازد مردم یشااااوایپ را
 آن و دینما ادب کردار به دیبا ،دیفرما میتعل گفتار به که آن از شیپ و ازدپرد
  یگرید آن ه از است میتعظ به ستهیشا اندوزد، ادب و دهد میتعل را خود که
 از و ندارند  سااااانی نگاه خود ملوک به مردم «1آموزد ادب و دهد میتعل را
  انیم. اساات افتهی شیافزا هاآن زیتما قدرت و گرفته فاصااله یانگار سااانی

  که طور همان و شااوندیم قائل تفاوت بد مساانول با خوب ملوک و مساانول
 در، مردم نیا. است مسنول رفتار و عمل رد به وابسته تفاوت نیا شد گفته
شق که حال نیع  یرسم مسنول کی مثابه به یمانیسل دیشه دلباخته و عا

  یست در  به را تشیولمسن و کندیم انتیخ که گرید یمسنول  از هستند، کشور

                                                                                                                   
يد:  132، ص 1الغّم ، ج  عد از ذکر اين جمله مى گو که در »ب نه  حديث والمثل; همان گو کما ورد في ال

 .(www.ahlolbait.com تی)نقل از سا« حديث و در مثل وارد شده است.
 .73البالغه ح مت نهج. 1
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 .کنندینم تیّ تبع او درخواست از و هستند منزجر و رمتنفّ  دهد،ینم انجام

 یبرخ  یبرا امروزه. هسااتند یررساامیغ مرجع یهاگروه ملوک، از دوم گروه
  فایا را ملوک نقش «... و ماهواره نسااااتاگرام،یا ،یمجاز یفضااااا اخبار» مردم
 مسااانوَلن با متناقض و یررسااامیغ یهاگروه از منتشااارشاااده اخبار. کندیم

  اندتویم که یل یدل هر به– کنندیم تالش و شده رتریباورپذ هاآن یبرا یرسم
شد نادرست ای درست ست با متناقض یرفتار -با ضا و درخوا   مسنوَلن یتقا
  ،یررسااامیغ ملوک که ت داردضااارور  ن ته نیا ذکر البته. دهند انجام یرسااام
  امنظ با همسو ،یررسمیغ ملوک از یشبخ. ستندین گروه و سنخ کی از یهمگ 
  کشااور یهاآرمان تحقق و یاعتقاد یهاانیبن تیتقو  یپ در و جامعه یارزشاا
  ِی ررسااااامیغ ملوک یناکارآمد و شااااا سااااات یبرا راه تنها و کنندیم تالش
 از هم ،شاادنیقو نیا. اساات همسااو ِی ررساامیغ ملوک شاادنیقو رهمسااو،یغ
 .ردیپذ رتصو  دیبا ،تیّ فیک ثیح از هم و تیّ کم ثیح

 یحکمران ترشدنیقو یبرا هیدو توص. 3
   نظام اداره کشاااور  یبرا یجدّ  اریو بسااا یآزمون واقع کیکرونا  روسیو

کاهش قدرت نظام  ای شیل در افزانقاط تحوّ  نیاز مهمتر  ی  یاسااااات. 
اسااااات. اگر  یریگمیجلساااااات تصااااام یدساااااتورکارها نییتع ،یح مران

 یعاقله یقوه دهدیشان مشود، ن نییتع یدستورکار جلسات، به درست 
 رفع آن یداده و برا صیمسااائل را تشااخ یکانوننقاط  یکشااور به درساات 

 از نهیاسااتفاده به یچگونگ » شااودیخواهد کرد. تصااور م یریگمیتصاام
 بخش،تیااّ عاااماال هو  کیاا مثااابااه ؛ بااه«مردم ینیفرهنااگ د تیااّ ظرف
ور کار ها کمتر در دسااااااتمواجهه با بحران یافزا براو قدرت نیآفر ز یتما
کشااور پس از  رانیمدقرار گرفته اساات.  اسااتگذاریساا ینهادها یرساام
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و.. از  یاساااایساااا ،یاقتصاااااد ،یبهداشاااات  یهادر حوزه میخاذ تصااااماتّ 
 اندبهره برده اریجامعه بسااا ینیو بساااتر فرهنگ د یانهیزم یهاتیّ ظرف

شور ینیفرهنگ د تیّ که چگونه از ظرف انددهیشیاما کمتر به آن اند ، ک
 اً . غالبنداسااتفاده کن یهامسااائل و بحران نیاَلنه با افعّ  یجههموا یبرا

فاق در ا به  یررساااااامیغ یهامردم و گروه ای دهد،یرخ م بارهنیدو ات
 ن هیا ایو  شااااوندیم دانیوارد م یرسااااازمانده یصااااورت خودجوش و غ

به  یرسم یخوردن حوادث، نهادهاحادثه و مسنله و گره دیپس از تشد
. ندافتیم رینظیو ب لیبدیب تیّ ظرف نیو اسااااتفاده از ا یبردارف ر بهره

 نیمسااااتمر با ا سااااتیاساااات که ز  لیبه آن دل شااااتریاتفاق هم ب نیا
بد یفرهنگ و زندگ  ما  یو روزمره برا یعاد یبه امر لیدر درون آن، ت

 .میاآن غافل شده یهاتیّ شده است و به صورت ناخودآگاه از ظرف
 شاود.  زیپره یرانیجامعه ا دنیدطیو بسا یانگار ساانی ،یانگاراز سااده

در مواجهه با   پارچه،ی نساااابتاً  یت یّ داشااااتن هو  رغمیعل  ،یرانیجامعه ا
 بروزمتناقض  متفاوت و گاهاً  یبرخوردها  ساااااان،ی طیحوادث و شااااارا

 ینیدر فرهنگ د رییتغ یها، به معناتناقض ایتفاوت و  نی. ادهدیم
از حضور  یبل ه ناش ستیدم نوطن مر  شدن عالقه و حّب کم ایجامعه 
و ح مرانان،  رانیمد یهتوجّ کم لیاست که به دل یگرلیتعد یرهایّ متغ

 اریو بساا یاصاال  ریّ اند. دو متغگونه در کشااور رشااد کردهبه صااورت قارچ
تار ا رگذاریثأ ت مد ان،یرانیدر رف تار و عمل رد  مرجع  یهاو گروه رانیرف
مردم  ییت همسااو . شاادّ ( اسااتیررساامیو غ ی)رساام یاهو رسااان یخبر
از عمل رد مساانوَلن اساات. به  یها و اهداف کشااور، تابعبا آرمان رانیا

ها مطابقت داشااااااته با گفتار و آرمان رانیعمل رد و رفتار مد زانیهر م



۱۴0  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
دوم  یهی. در ساااااو افتیخواهد  شیمردم هم افزا ییباشاااااد، همساااااو 

لوک  شااا سااات دادن ی( تنها راه برایاو رساااانه یمرجع خبر یها)گروه م 
کرده و مردم را  بیجامعه را تخر  یکه نظام ارزشاا رهمسااویغ ِی ررساامیغ

  «شااااادنیقو» خوانند،یها و اهداف کشاااااور فرا مبا آرمان تیبه ضاااااد
ند گروههمسااااااو و هم یهاگروه مان کانون یجهاد یهاجهت   یهاو 
ث یو هم از ح تیکمّ  ثیهم از ح شاااااادنیقو نیاساااااات. ا یفرهنگ 
.ردیصورت پذ دیبا تیّ فیک



 

 ینید و یفرهنگ  استیس: چهارم خشب
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 یکردیرو  با رسانه ییمحتوا تیر یمد در آن از

 یقرآن -یل یتحل

 1دزادهمحمّ  رضا دکتر

 دهیچک
  یعرف  منفصال نگاه: هساتند هتوجّ  قابل جهت دو از یعیطب یایبال و هادهیپد
ض  و یف ر تنش موجب ،ابدی گسترش جامعه در اگر که   یروح  یریدرگ یمقت
  مدارهیآ ،قرآن ریتعب به ای وستهیپ نگاه و شود،یم یجمع روان یهابیآس و
. شااودیم ینید جامعه در یمانیا هیروح تیتقو  و میتح  عوامل جمله از که
 به و لاوّ  جهت از یاجتماع  تیّ ذهن یمحتوا در رییتغ جادیا یمبنا افتنی

  مختلف یهاطهیح در هایزیر برنامه در یاساااااساااا اریبساااا نقش ،دوم جهت
  نیا در. دارد یاسااالم جامعه یهارسااانه در محتوا تیر یمد جمله از ،یفرهنگ 

                                                                                                                   
دانشاااگاه امام صاااادق  ،دانشااا ده الهیات ،و هیأت علمی گروه فلسااافه و کالم اساااالمی. دانشااایار و عضااا1
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۱۴۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  یآنقر  -یاهیآ نگاه همراه به «یمفهوم یتعال » شهیاند ،یگذار مبنا و یابیمبنا
  تواندیم رسااانه، و ارتباطات حوزه در «یسااازبرجسااته» مهمّ  اریبساا هینظر  و
  فراهم مذکور انتقال جادیا مناسااااب یهاروش یاح طرّ  یبرا یمناسااااب هنیزم

 .سازد

 کرونا، ،یسازبرجسته یتنور رسانه، یمحتوا ،یمفهوم یتعال  :هادواژهیکل

 .یذهن حاَلت یمحتوا ن،ید و رسانه

 مقدمه
  شیخو  ریدرگ را تیّ بشااار  رو  و ذهن اسااات یمدت  که کرونا ی  یز یف دهیپد
 یبررسااا هدف ،نوشاااتار نیا در. اسااات مطالعه بلقا یمتعدد جهات از ،کرده

 رد هم سااندهینو  ؛ البتهسااتین روسیو  نیا صاارف یعیطب و ی  یز یف اوصاااف
  رغمیعل  که دهیپد نیا به تیبشر  یجمع ابتالء. ندارد یتخصص  ،خصوص نیا

  منشااأ ،کرده جادیا تیّ بشاار  رو  و جساام در را یبزرگ  معضااالت ،یوجود صااغر
 در ،مقال نیا  ردیرو . است دهیگرد آن درباره یانانس راتتف ّ  و شهیاند تمرکز
 هک است جانبهسه ی ردیرو  ،یظاهر آفت نیا به مربوط یایزوا از ی  ی یبررس
 آن در رسااانه و نید یعنی گرید امر دو ،یعیطب معضاال و آفت نیا بر عالوه
  یقرآن ی ردهایرو  که شااد خواهد داده نشااان ،مقاله نیا در. اندمالحظه مورد
  یهاهینظر  از همزمان اساااتفاده زین و عالم امور به یاهیآ و یانهیآ نگاه در

  یهااستفاده جهت رسانه صاحبان یزیر برنامه در یخوب یمبنا تواندیم رسانه،
  تیترب مهمّ  اهداف رساااااندن ثمر به یبرا رسااااانه ابزار از اثرگذار و مطلوب
 .ردیگ قرار یفرهنگ  و یاجتماع 



  ۱۴3... تیریو استفاده از آن در مد یعیطب یهادهیپد «یمفهوم یتعال»

 «کرونا و رسانه دین،» یطرازهم .1
 که چرا ،دانساااات 1یانضاااامام و ینیع یهاتیهو  توانینم را رسااااانه و نید

  ریسااا از منفرد و جدا یت یّ هو  نه و مسااتقل یخارج  وجود نه دو آن از کیچیه
 و مسااااالمان شااااامندانیاند آنچه با مطابق ،لیدل نیهم به. دارندها تیهو 
 به و نمود قلمداد 2یندیفرا ییهاتیهو  را هاآن دیبا ،اندکرده ذکر رمسلمانیغ

 کی مثابه به، «کرونا روسیو » چون یعیطب یادهیپد دادن قرار جهت نیهم
 یبررساا کی موضااوع تواندینم نید و رسااانه کناردر  یانضاامام و ی  یز یف امر
  مطالعات در ادوقّ  و ساانجن ته یهاذهن که اساات چگونه. باشااد قیدق یعلم
  نظر به. نندیبینم گرید دو آن تراز در «کرونا روسیو » ذکر از یمحذور یعلم
 درجه) یعیطب یمعنا از مفهوم کی یتعال  ام ان از یناشااا امر نیا رسااادیم
  ریتعب. اساات آن مخصااوص یکارکردها با( دوم درجه) یمتعال  یمعنا به( لاوّ 
  انیم ارتباط به هم که اساااات یاهیآ نگاه همان ،یتعال  نیا ینید و یقرآن

 هم و شودیم مربوط گری دی زین و هاآن أمنش با نشیآفر  جهان در موجودات
.  عالم قیحقا مورد در یوح  نوشاااتار و یاله کتاب یرساااانگ  و یرساااانامیپ به

  ینحو به توان حدّ  در را نگاه نیا و یتعال  آن تا است آن بر سطور نیا نگارنده
 در رساااانه ییمحتوا تیر یدر مد مداررتیبصااا اساااتفاده نهیزم تا دهد شااار 
 ،یاجتماع  و یت یترب ،یفرهنگ  ،ینید یهاارزش تیتقو  و میتح  یراسااااااتا
 .گردد فراهم

                                                                                                                   
1. Concrete. 
2. processing entities. 
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 دوم درجه و لاوّ  درجه اوصاف و مفاهیم تحلیل. 2
 از دیبا قطعاً  ،ینیع موجودات و هاتیواقع افتیذهن و رو  انساااااان در در 

  یبررس مورد ربازید از واسطه نیا تیّ ماه. کند یبرداربهره مناسب یاواسطه
  ی ردهایرو . است گرفته قرار یعلم مختلف یهارشته در اندانشمند مطالعه و
، گاه 1رو  گاه که کنندیم قلمداد مجرد یامر را واسااطه نیا معموَلً  ،یرمادّ یغ

بر آنند که  زین 4انگارهمادّ  ی ردهاینام گرفته اساااااات. رو  3و گاه جان 2نفس

 ایو  6که کارکرد آن ارجاع 5اسااااات یمادّ  یواساااااطه در اصااااال امر نیا عتیطب

بر  یل یدَل ،هاهینظر  نیاز ا کی. هر 8مذکور اساااااات یهاتیّ از واقع 7ییبازنما

آن اسات  ،جالب توّجه اساات انیم نیاما آنچه در ا ،اندارائه کرده خود یعامدّ 
 رتصااااوّ  قابل یمعرفت  مثلث کی یاواسااااطه نیچن قیاز طر  اتیّ در درک واقع

  فهم اساات قرار که یخارج  اتیّ واقع)همان  خارج به آن گوشااه کی که اساات

                                                                                                                   
1. spirit. 
2. Psyche. 
3. soul. 
4. Naturalist. 
 .mind. موسوم به 5
6. referring. 
7. Indication/ representation. 

 توان در دو منبع زیر یافت:ها را میبندی میان آنها در این خصوص زیاد است، اما جمع. تنوع تنوری9

*The Mechanical Mind: A Philosophical Introduction to Minds, Machines, and Mental Representation, 3d 

edition, Tim Crane. New York: Routledge, 2016. 
* Meaning and Mental Representation, 2nd edition, Robert Cummins. Bradford Book, 1991. 
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( و گوشااه دوم آن انددهینام 2مرجع ایآن را  یو برخ  1هدف را آن یبرخ  و شااود

 3یذهن ی( و گوشاااااه ساااااوم آن به محتوایرمادیغ ای ی)مادّ  یبه حالت ذهن

 .شودیمربوط م
 

حالت  هنیمحتوا

هد 

 
 یمحتوا و یذهنحالت  هدف، انیم ارتباط نییتب در یمعرفت  مثلث: 3نمودار 

 یذهن

 ،اوَلً : تا شاااااده کیتف  آن یمحتوا و یذهن حالت انیم لیتحل نیا در
 گوشااه انیم ریتغا مثابه به 5ییکژنما ای 4خطا دهیپد چگونه که شااود روشاان

 یهنگام انسان ،اساس نیا بر. است نییتب قابل( هدف) سوم و( محتوا) دوم

                                                                                                                   
1. Target. 
2. Referent. 
3. Content. 
4. Error. 
5. misrepresentation. 
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  انطباق هدف، ِی خارج  شاا  با او یذهن حالت یمحتوا که شااودیم خطا دچار

شته شد ندا   جادیا از یریجلوگ یبرا یارسانه و یفرهنگ  یهاتیّ فّعال در لذا .با
 توّجه امر نیا به دیبا آمده وجود به یهاتیّ ذهن اصااااال  ای و غلط تیذهن
 .نمود مبذول یجدّ 

 نگاه محتوا، حوزه در یارسـانه هوش با توانیم چگونه شاود معلوم ،اً یثان
  ،یت یترب ،یفرهنگ  یهاتیّ فّعال موارد، یاریبسااا در .داد رییتغ را یجمع دید و
  «یذهن حالت» و «هدف» گوشه دو یاساس رییتغ در ینقش تواندینم ینید
 در رییتغ جادیا در یتوّجه قابل یمبان آمد خواهد کهچنان اما ،کند جادیا

 در مأخوذ یهاروش و هااسااااتیساااا در اگر که دارد وجود «محتوا» گوشااااه
  یف ر و یذهن َلتتحوّ  جادیا سازنهیزم رد،یگ قرار نظر مد ها تیّ فّعال گونهنیا
  ریتأث بشااار اراده اسااات مم ن که شاااودیم یعیطب یهادهیپد با مواجهه در

 از یناشااا بمخرّ  ِی عیطب آثار زین و هادهیپد نیا بروز از یریجلوگ در یچندان
 .باشد نداشته هاآن

 در هدف ِی خارج  ءایاشااااا با آن ارتباط و یذهن حاَلت یمحتوا یبررسااااا
 حاَلت یمحتوا که است آن از یحاک  زین یانسان مختلف ادراکات و هاافتیدر 
  یزهایتما از ی  ی. هستند دتعدّ  و عتنوّ  یدارا و نبوده واحد سنخ کی از یذهن

 به ای و 2دوم درجه و 1لاوّ  درجه یمحتواها خصاااوص، نیا در شاااده شاااناخته

 .است 3یمتعال  گرید ریتعب

 یظاهر و ی  یز یف یهاجنبه به قاً یدق ،ینیع اتیواقع از لوّ ا درجه یمحتوا

                                                                                                                   
1. first order. 
2. second order. 
3. High order. 
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 حدّ  در کی هر ینیع خواّص  از توانیم محتوا نیهم با و اساات مربوط هاآن
  هادانش از کی هر در که یاوصاف  و میمفاه مثل درست) دیگرد لعمّط  شیخو 
ش از کی هر یبرا یعیطب علوم و   کرونا روسیو  مثل یعیطب یهادهیپد و اءیا
 (.گردد یم انیب

  کننده انیب ،ینیع اتیواقع از دوم درجه 2میمفاه و 1اوصااااااف و محتوا

به   ینوع  حاصاااااال بل ه ،شااااااودینم یتلقّ  هاآن یمادّ  و ی  یز یف یهاجن
  یهاتیهو  از کی هر یوجود ارتباط خصااوص در قیعم یتأّمل  و یورزشااهیاند
  جادیا در نندهکنییتع نقش که یعوامل  و علل یعنی ؛اهتیهو  ریسااا با ینیع
  تیّ واقع در اءیاشاااا که یعوامل  و علل یعنیاند ) داشااااته یخارج  اءیاشاااا آن
  بیترت نیا به. است ،(دارند واسطهیب ای واسطه با یبستگ  هاآن به شیخو 
 و اندلاوّ  درجه یمیمفاه یهمگ  ...رو  نفس، کالبد، بدن،: چون یمیمفاه
  یهمگ  ...شااارّ  ر،یخ مند،تیغا و هدفدار مند،نظام وابساااته،: چون یمیمفاه
 درجه میمفاه با لاوّ  درجه اوصاااف و میمفاه رابطه. اند دوم درجه یمیمفاه
 5یعیطب یهازبان در 4ادوات و 3یاساااام انیم رابطه هیشاااب زین ذهن در دوم

  جسااتجو یاسااام در دیبا را مسااتقل یمعنا یعیطب زبان هر در اگرچه. اساات
 کی مستقالت انیم یبیترک یمعان ادجیا روابط، و ادوات وجود بدون اما ،کرد
 .گردد یم یتلقّ  یواه  الیخ

                                                                                                                   
1. properties. 
2. concepts or predicates. 
3. Nouns. 
4. connectives. 
5. natural languages. 



۱۳0  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 مفاهیم تعالی. 3
 شیخو  ییمانده رتبه معنا یدرجه دوم همواره درجه دوم باق  میمفاه یتمام

اما هر  ،ل وجود ندارددرجه اوّ  میها به مفاهآن لیرا حفظ کرده و ام ان تبد
 تیّ قابل یو اجتماع  ینگ فره خاّص  طیل در شااراو صاافات درجه اوّ  یاز معان کی

را حائزند. در  یبه مقام درجه دوم یل از مقام درجه اوّ  ییمعنا یعروج و تعال 
...  ایاسااااتعاره  ایاز آن به مجاز  یزبان یهاو دانش اتیکه در ادب) یتعال  نیا
 متن و ایکه در کالم مت لم  یبا قرائن دیو البته وقوع آن را با شااااااودیم ادی
 یاز معنا یلفظ حاک  دینبا گریقرار داد(، د ییمورد شناسا کالم وجود دارد اقیس

  ارتباط قبال در دیبا را آن یمعنا بل ه ،کرد نییتب یمزبور را به شاااااا ل عاد
  فرهنگ در خصوص نیا در یجالب یهامثال. نمود جستجو گری دی با هاتیّ هو 
  معتنابه یفرصااات  کی هر شااار  البته که دارد وجود یاساااالم و یقرآن ،ینید
 و صدا یمعنا به هصال. شودیم اکتفا خصوص نیا در مثال، یبرا اما ،طلبدیم
 محسوس، تابش یمعنا به نور و درخت یمعنا به شجر سپر، یمعنا به امیص
  عنوان به بیترت به و افتهی یمفهوم ی، تعال 1یقرآن و ینید یکاربردها در

 زا ضیف ای یعال  به نازل از رشد مقوله ای عالم، خالق با یفرد ای یجمع ارتباط
 .2اندرفته کار به یدان به یعال 

                                                                                                                   
ال   . َو َأِقِم 1 ال   ِإنَّ  الصــة ْكَبر )عن بوت:  َتْنهى الصــة ِ َأ ْنَكِر َو َلِذْكر  اهللَّ َرَب (؛ َأ َلْم َتَر 41َعِن اْلَفْحشاااِء َو اْلم  َكیَف ضااَ

ر    اهللَّ  َمَثاًل َكِلَمً  َطیَبً   ج  ش  ماء )ابراهیم:  ك  ها ِفی السَّ ها ثاِبٌت َو َفْرع  ْرِض  ُنورُ (؛ اهللَّ  14َطیَبٍ  َأْصل  ماواِت َو اأْلَ السَّ
ه  َمَثل   با   فی ُنور  باٌ  اْلِمصااااْ كاٍة فیها ِمصااااْ ها َكْوَكٌب  َكِمشااااْ جاَج   َكَأنَّ جاَجٍ  الزُّ ی یوَقد  ِمْن ز  رِّ ر    د  ج  ة   شــــ  ك   ُمبار 

ها یضی َشْرِقیٍ  َو َل َغْرِبیٍ  یكاد  َزیت  وَنٍ  َل  ْسه  ناٌر َزیت  َس ه  یْهِدی اهللَّ   ُنور   َعلى ُنور  ء  َو َلْو َلْم َتْم ُنور  ش ل  اء  َو َمْن ی
لِّ َشی اِس َو اهللَّ  ِبك  ْمثاَل ِللنَّ  .(31)نور:  ٍء َعلیمیْضِرب  اهللَّ  اأْلَ

 . های فراوان دیگری در این خصوص وجود دارد مانند قلم، کرسی، عرش، نور، شیطان.... مثال2



  ۱۳۲... تیریو استفاده از آن در مد یعیطب یهادهیپد «یمفهوم یتعال»

 ارجاع و وجودی روابط. 4
 1یزبان عناصر در منحصر ارجاع و ییبازنما معاصر، یهاهیگونه که در نظر همان

(، 2ارجاع یعل  هیشود )مانند نظر یم زین ی  یز یو ف یعیو شامل امور طب ستین

توان یم است معاصر ندانشمیه اندخود مورد توجّ  یکه در جا یبا همان مالک 
ما به تمام ییبازن   دارند گری دیبا  یکه رابطه وجود یموجودات  یو ارجاع را 
  به زاین ینیع موجودات به ییبازنما تیّ خاصاا یتساارّ  یبرا البته و داد نساابت
هساااات. مقصااااود از  زین 3رییتغ در یهمگام تیّ خصااااوصاااا به توجه و تمرکز

که در  یاز موجودات  کیهر  یوجود تیآن اسااات که وضاااع رییدر تغ یهمگام
از دو طرف رابطه  ی  یها از آن کیهر دارند )قرار  گری دیبا  یارتباط وجود کی
به  ریها تعبو از جمع آن reletumبه  ریدهد که از آن تعبیم لیرا تشاااااا  یعلّ 

releta أاز اطراف، منش کیهر  رییبل ه تغ ،و ثابت ندارد ستایشود( حالت ا یم  
که  یاساااااس تمام موجودات  نیاساااات. بر ا گریدر طرف د رییتغ یمقتضااااا ای

( یل متعا درجه دوم )و یمیمفاه مثابهتوانند به یدارند م گری دیبا  یرابطه علّ 
 رابطه نی( باشااند که در ایصاافات  ایو  هاتیّ موجودات )هو  یو بازنما شااگرینما
 اند.داشته یها همگامبا آن یعلّ 

 قرآن کلمات در «هیآ» کلمه و 5بازنما ،4شااگرینما: کلمات یمعنا به هتوجّ  با

  نیا از کی هر با یشااااگرینما و ییبازنما: گفت توانیم ،یعرب زبان و میکر 
  یودوج رابطه و ستین یزبان الفاظ و یذهن یمعان به منحصر شود، انیب الفاظ

                                                                                                                   
1. Linguistic. 
2. Causal theory of reference. 
3. covariation. 
4. representations. 
5. indicators. 



۱۳۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 هاآن از کی هر یشااااگرینما منشااااأ تواندیم زین موجودات انیم یعیطب و

  رشیپذ بیترت نیبه ا .باشد یذهن میمفاه رهیدا و ذهن در یگرید به نسبت
 و دارند ینگارشااا و یزبان تیّ هو  یگاه  رساااانه مثابه به اتیآ و هیآ که نیا

 .ستین دشوار اصالً  نگارش، و زبان از فراتر یت یّ هو  یگاه 
  تیّ هو  کی «کرونا روسیو » چون یعیطب یهادهیپد که شااده اشاااره قبالً 

 ثلم یاواژه. دارد( یعیطب علوم صاحبان و نبایطب نزد) شده شناخته ی  یز یف
  امعجو در ی  یز یف تیّ هو  کی مثابه به آن دیشد یاثرگذار به هتوجّ  با «کرونا»
 و گفتگو یهامیپارادا و فضاااها از یاریبساا در ،یانسااان گسااترده اجتماعات و

 و میمفاه طهیح به و رفته فراتر شیخو  هیاول ی  یز یف یمعنا از گفتمان،
  یمعنا یدارا واژه نیا اگرچه طهیح نیا در. اساات افتهی راه دوم درجه یمعان
ست یمتعال   بر ؛دارد ارتباط هیلاوّ  یمعنا آن به هاجنبه از یبرخ  در هنوز اما ،ا

  یهانسااابت گاه که اسااات یمفهوم قتعلّ  آن و ییمعنا مرتبه نیا اسااااس
 اما ،دهیناد بزرگ، اما کوچک ؛شاااودیم داده اساااناد آن به همزمان متعارض

رد .. .شود داده ش ست دیبا و است قاهر که یمقهور اثر، بزرگ زنقشیر  ده،یپ 
 هر به شیدایپ بدو از یانسااااان جوامع در کرونا ریتأث تبعات که آن جالب
  یهانسااابت در ناساااازگار طرف دو انیم فاصاااله افته،ی گساااترش که زانیم

 زین سااابمتنا ینحو به ییکرونا ورزانشاااهیاند ذهن در زین مذکور متعارض
 .است افتهی شیافزا

 کریم قرآن در ایآیه نگاه. 5
 عالم اتیّ واقع و قیحقا به یاهیآ و 1یانهیآ نگاه یاله یهاهیّ توصاااا از ی  ی

                                                                                                                   
1. mirror representation 



  ۱۳۴... تیریو استفاده از آن در مد یعیطب یهادهیپد «یمفهوم یتعال»

 اب یشاااناخت عصاااب و ی  یز یف رابطه یبرقرار صااارفاً  نگاه، نیا البته و 1اسااات

 بتهال. 2است شده دانسته شهیاند و رتف ّ  منشأ لذا و ستین یرونیب اتیّ واقع

 :چون یامور یبرا وصف امر یباد در است مم ن یرسانگ  و ینگ یآ تیّ خصوص
  نیا اختراع اصل که چرا ،برسد نظر به...  لم،یف ر،یتصو  و ع س نوشتار، زبان،
شر یسو از موارد ش ب ص نیهم از ینا ست هاآن یارسانه تیّ خا ضا در. ا   یف
 ای امیپ به اعارج در یواساااطگ  یمعنا به) یرساااانگ  تیّ خاصااا ،یقرآن میمفاه
ص( امیپ یشگرینما  ای 3فّعال مخاطب یبرا هم آن عالم موجودات همه تیّ خا

 منابع ییکارآ آن به توّجه عدم و آمده شاامار به «الذکر اهل» ینآ قر  ریتعب به
  امیپ افتیدر  یبرا جهت نیهم به و 4بردیم سااؤال ریز  را هاانسااان در یادراک 

  موجودات یِی نما واقع نیا ،نمود ریتعب یینها امیپ به آن از توانیم که یاله

                                                                                                                   
ه شده و مراد از آن، امور واقعی یا طبیعی است بسیار فراوان است، استفاد «آیه». تعابیری که در قرآن از 1

ریِهْم برخی نمونه َسن  فاق  و  فیها عبارت اند از:  ی اْلآ نا ف  مآ  آیات  ه  س  ُف نآ ه  اْلَحقُّ َأ َو َلْم یْكِف أ  ْم َأنَّ ى یَتَبیَن َله  َحتَّ
ه  َعلى َك َأنَّ ی ِبَربِّ لِّ شااَ هید )فصاالت: ك  وَن ِلَمْن َخْلَفَك (؛ فَ 13ٍء شااَ یَك ِبَبَدِنَك ِلَتك  َنجِّ َو ِإنَّ َكثیرًا ِمَن  آیة  اْلیْوَم ن 
اِس َعْن  ناالنَّ ون آیات  وا ِمْن 91)یونس:  َلغاِفل  قیِم كان  حاَب اْلَكْهِف َو الرَّ ْبَت َأنَّ َأصااْ نا(؛ َأْم َحسااِ َعَجبا )کهف:  آیات 

ثُّ ِمْن د (؛ َو فی9 ْم َو ما یب  ٍ  َخْلِقك  ون آیات  ابَّ ماِء ِلَقْوٍم یوِقن  هاِر َو ما َأْنَزَل اهللَّ  ِمَن الساااااَّ یِل َو النَّ . َو اْخِتالِف اللَّ
یاِ   ریِف الرِّ ْعَد َمْوِتها َو َتصاااااْ ْرَض َب ِبِه اأْلَ َفَأْحیا  ون آیات  ِمْن ِرْزٍق  ه  (؛ َو ِمْن 1-4)جاثیه:  ِلَقْوٍم یْعِقل  ت  َأْن  آیا

ْم ِمنْ  ون َخَلَقك  ْم َبَشٌر َتْنَتِشر  مَّ ِإذا َأْنت  راٍب ث  َهاِر 12)روم:  ت  یِل َوالنَّ ْرِض َواْخِتاَلِف اللَّ َماَواِت َواأْلَ (، ِإنَّ ِفی َخْلِق السَّ
َماِء ِمْن َماٍء َفأَ  اَس َوَما َأْنَزَل اهللَّ  ِمَن الساااااَّ ِتی َتْجِری ِفی اْلَبْحِر ِبَما یْنَفع  النَّ ْلِك الَّ ْرَض َبْعَد َمْوِتَها َواْلف  ْحیا ِبِه اأْلَ

ْرِض آَلیاٍت ِلَقوْ  َماِء َواأْلَ ِر َبیَن السااَّ خَّ سااَ َحاِب اْلم  یاِ  َوالسااَّ ِریِف الرِّ ٍ  َوَتصااْ لِّ َدابَّ وَن )بقره: َوَبثَّ ِفیَها ِمْن ك  ٍم یْعِقل 
5۰4...) . 
ودًا َو َعلى .2 ع  َ ِقیامًا َو ق  وَن اهللَّ ر  ذیَن یْذك  وَن فیج   الَّ ر  وِبِهْم َو یَتَفكَّ نا ما َخَلْقَت  ن  ْرِض َربَّ ماواِت َو اأْلَ َخْلِق الساااااَّ

ار ْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّ  .(595)آل عمران:  هذا باِطاًل س 
3. Active audience. 

ْم  .1 ْنِس َله  َم َكثیرًا ِمَن اْلِجنِّ َو اْْلِ ْم َل یفْ  ُقُلوب  َو َلَقْد َذَرْأنا ِلَجَهنَّ وَن ِبها َو َله  ین  َقه  عآ ْم  أ  وَن ِبها َو َله  ر  َل یْبصاااااِ
م   آذان   ولِنَك ه  ْم َأَضلُّ أ  ْنعاِم َبْل ه  ولِنَك َكاأْلَ وَن ِبها أ  ُلونَل یْسَمع  غاف   .(579)اعراف:  الآ



۱۳۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 و یانهیآ نگاه در رسااادیم نظر به. اسااات برخوردار یخاصاااّ  و یجدّ  ییکارآ از
 ینیع و موجود یامر یپا دیبا حتماً  د،یآ انیم به رسانه از سخن جا هر یاهیآ
 و قّوت لحاظ به هارسااانه یهایژگ یو  و تیّ موقع و مرتبه اما ،باشااد انیم در

ر دامنه، و ضعر  ضعف،  .است متفاوت... بودن دسترس کم و بودن دسترس پ 
  شاامار به یارسااانه از ییواَل و باَل درجه ،یهمگ  رسااالت، و کالم و یوح  قرآن،
بدع گاهیجا که روندیم   فراتر یانساااان موجودات حد از آن در دهندهامیپ و م 

س تناسب یعرب زبان در «یوح » کلمه که است جالب. است رفته  و ادیز  اریب
  تینها از یحاک  اساات یلفظ  «یوح » رایز  دارد آن یرسااانگ  قتیحق با یشااگرف 
 آن فهم و افتیدر  اصاالً  رساانه، نیا وسااطت بدون که یامیپ خفاء و لطافت
 .ستین مم ن
 معجزه، ه،یآ ،یوح : چون یواژگان دیکل مدار دائر یاله اتیآ رسدیم نظر به
ضوعات  با توانیم را ،... اعتبار  یتعال  مفهوم در البته کرونا روسیو  :چون یمو

  خصاااوص در...  و خوف ابتالء، عذاب، 1قیمصااااد از ی  ی عنوان به آن افتهی

 .کرد لیتحل یفرهنگ  و یاجتماع  ارتباطات

  بر آن تـأثیر و «کرونـا» دوم درجـه مفهوم قرآنی هـایویژگی. 6
 سازیبرجسته هنظریّ  مبنای
 بشاار یعموم ذهن که اساات یت یّ موقع در شاارفتهیپ بشاار عجز از یت یآ کرونا
  ینهادها یظاهر و یبدو عظمت و طرف کی از یماد علوم منهیه ریتأث تحت
  رنگکم را یاله قتیحق گر،ید طرف از یاجتماع  و یاقتصاد ،یاسیس ،ینظام
 بر یمبتن یآسمان یهاکتاب در معموَلً  که یاله یهاتسنّ . ندیبیم رنگیب ای

                                                                                                                   
1. tokens. 



  ۱۳3... تیریو استفاده از آن در مد یعیطب یهادهیپد «یمفهوم یتعال»

 به ختم معموَلً  ،یرنگ یب و یرنگ کم نیا که است آن از یحاک  ،دارد وجود یوح 
 و یژک رفع و حذف منشأ حتماً  نشود، بشر ینابود منشأ اگر که شودیم یات یبل

 در که ییهاعذاب از دسااته آن دیشااا. بود خواهد یفرهنگ  و یف ر انحرافات
 رت،یبص ،یداریب تذکر، ح م قرآن و اسالم خصوص به یاله انیاد یهاآموزه
عجز  معنا نیهم هب دارند،...    ن ته نیا به اشاااره. شااوند یتلق زین اعجاز و هم 
 در ها،عذاب عامل و جنس در یاله انتخاب که اسااات ساااتهیشاااا زین فیلط
 و ساابک م،یقصاا و فیلط ر،یکب و ریصااغ انیم تقابل از یت یآ موارد یاریبساا
  رآنق گزارش به ابتالئات قیمصاد بر یمرور. است گرفته صورت...  و نیسنگ
: همچون) فیلط و ریصغ ر،یحق موجودات بودن منشأ که دهدیم نشان ،میکر 

  موجودات راً یاخ و ...خون، باد، ای هوا آب، شپش، مثل زیر  یحشرات  ،زهیر سنگ
  لرزه هاآن به ابتالء گستره که ینیسنگ و هولناک ابتالئات یبرا( گونهروسیو 
  یابزار یریتعب به ای یارجاع  یوجه انداخته، یانساااان جوامع یات یح اندام در
 با که اسااات یجوامع یبرا خصاااوصب یآگاه  شاااتنیخو  و یاندوزعبرت یبرا

  دارمنهیه اما ،داریناپا یهاجنبه ریتأث تحت واحد یجمع رو  کی از یبرخوردار
  یل یاصاا قیحقا اند،گرفته قرار لیاصاا یقیحقا از... ینظام ،یاقتصاااد ،یاجتماع 
. هستند یانسان یهاتیّ جمع هاتجّ تو انتظار چشم مذکور ظواهر یورا در که
 و ریحق یعیطب موجودات ،یآگاه  فهم نیا واساااطه اگرچه: ارجاعات نیا در
 عیوسااا و بزرگ اریبسااا یانساااان و ییایجغراف دامنه در البته ،افتاده پا شیپ

 یفیط تقابل بل ه ،شااودینم خالصااه یعیطب ابعاد در یینها امیپ اما ،اساات
  جوامع سعادت و سرنوشت نییتع در که یعنوم یینها امیپ با را ذهن مذکور
  نیا. زندیم وندیپ دارد کننده نییتع نقش( اشخاص و افراد صرف نه) یبشر
  نیتر مهم از ی  ی مااذکور،( یالبلو عااام) پردامنااه ابتالئااات از یارجاااع  وجااه
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عد قیمصاااد   یهاتیجمع یبرا غیتبل و یرسااانامیپ ریمساا در یوح  یارسااانه ب 
 ،است بارخسارت شانیا یبرا یماد یهاجنبه در حصر چهاگر  که است یانسان
 از قت،یحق و حق آساتانه در هاآن تیجمع ِی روحان یبلندا و یآگاه  رشاد اما
  رحمت رنگ که است یارجاع  وجه نیا. رودیم فراتر و باَلتر یگرید موجود هر
  جوامع یبرا امر یباد در که زندیم یابتالئات  همه به تیّ ر یخ و ح مت و

.  1آورندینم نظر در یگرید زیچ عام آفت و شر و ی  یتار  و بتیمص جز یانانس

  یکاربردها در صاابر گاه شااد گفته چه آن اساااس بر اساات معتقد سااندهینو 
صله تحمل به مربوط 2یقرآن ست یزمان فا  یاجتماع  تیّ ذهن رییتغ انیم که ا

 مرحله تا 3هپردامن و یعموم یعیطب ابتالئات و هادهیپد از هیلاوّ  درک مرحله از

  یناش توان کسب با البته صبر و تحّمل نیا و دارد وجود هاآن از یمتعال  درک
 آن از قرآن که شااودیم یت یّ خاصاا موجب خداوند از جسااتن یاری و مانیا از
  یرضااا) رضااا مقام به 5دهیبخشاا تداوم را ینید جامعه 4کرده «اتمام» به ریتعب

 و هنرمندانه اریبس یروش به میکر  نقرآ. رساندیم( 6خلق از خدا و خدا از خلق

  هب زابتیمص یهادهیپد ظواهر از یمعرفت  فاصله یط  و هابتیمص انیم بایز 
  ریتعب با ریساا نیا از یناشاا یمعرفت  تیّ تمام احساااس و هاآن یمتعال  یمعنا

                                                                                                                   
َو  َو َعساااى .1 ینًا َو ه  وا شاااَ یر  َأْن َتْكَره  ْم َو َعساااى خ  و َلك  ِحبُّ َو َأْن ت  ینًا َو ه  ر  ا شاااَ ْم َل  شـــ  ْم َو اهللَّ  یْعَلم  َو َأْنت  َلك 

ون وه  15۰)بقره:  َتْعَلم  ا(؛ ْ َل َتْحَسب  رًّ َو  ش  ْم َبْل ه  یر  َلك  ْم )نور:  خ   .(55َلك 
ی1 ْم ِبشاااااَ ك  َونَّ ْمواِل وَ . در آیاتی مثل َو َلَنْبل  وِع َو َنْقٍص ِمَن اأْلَ ِر  ٍء ِمَن اْلَخْوِف َو اْلج  َمراِت َو َبشاااااِّ ِس َو الثَّ ْنف  اأْلَ

اِبرین  .(511)بقره:  الصَّ
وا ِزْلزاًَل َشدیدًا )احزاب:  .8 ْلِزل  وَن َو ز  ْؤِمن  ِلی اْلم  ناِلَك اْبت   .(55ه 
ه  ِبَكِلماٍت  َو ِإِذ اْبَتلى .1 ُهنة ِإْبراهیَم َربُّ مة ت  أ   .(514)بقره: ف 
ِ َو اْصبِ 5 وا ِباهللَّ قین. اْسَتعین  تَّ ها َمْن یشاء  ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقَب   ِلْلم  ِ یوِرث  ْرَض هلِلَّ وا ِإنَّ اأْلَ  .(511)اعراف:  ر 
وا َعْنه .3 ْم َو َرض  ِك راِضیً  َمْرِضی  )فجر:  ِإلى (؛ اْرِجعی522)توبه:  َرِضی اهللَّ  َعْنه   .(11َربِّ
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 اتیبل به نگاه بودن هیدوسو  نگارنده نظر از و 1است کرده ادی خداوند به رجوع

شر به سو، کی از هاآن قتعلّ  و قرآن اتیادب در   2خداوند به گر،ید یسو از و ب

  مربوط( یمتعال ) دوم درجه و لاوّ  درجه یذهن حاَلت یمحتوا از یناشاا قاً یدق
  نقش البته ،انیم نیا در. زاساااتبتیمصااا تیعیطب یهادهیپد و اتیبل به

 ماتما» تیّ خاص قتحقّ  و زمان نیا کردن کوتاه در یاسالم جامعه در هارسانه
  هاتیمور أم از ی  ی خصوص نیا در مناسب ریتدب بوده مهمّ  اریبس «یاجتماع 

 .است ینید اجتماع در رسانه یهارسالت و
 دید کی با ،باشد داشته روشنگر یاجهینت اگر وابتالء هیبل كه است روشن

 به بل ه دانساات، مطلق 3شاارّ  را آن دینبا ح مت از یناشاا و گسااترده و عیوساا

.  دانست رشد و سعادت نهیزم و 4حسن و ریخ را آن دیبا کلمه یقیحق یمعنا

  به یامر نیچن در یرشدمحور و تیّ ر یخ زانیم شد اشاره قبالً  که گونه همان
  مربوط یهابیآس و شرِّ  که نکیا و است مربوط آن یاثرگذار زانیم و گستره
  یهاجان و ابدان کرونا، روسیو  چون یعیطب دهیپد اول درجه یمعنا به
سان هااردیلیم  ای اندازه همان به کرده، ریدرگ خود به را نیزم کره سطح در ان
 رد که دانساات یقت یحق و تیآ دیبا را آن دوم درجه و یمتعال  یمعنا شااتر،یب

 ای ورآ رتیبص و بخشیآگاه : گسترده اریبس یحدّ  در ،یانسان جوامع با ارتباط
 .است یو روشن رشد شگرینما یریتعب به

                                                                                                                   
صیَبٌ  قال   .1 ْم م  ذیَن ِإذا َأصاَبْته  ونالَّ ا ِإَلیِه راِجع  ِ َو ِإنَّ ا هلِلَّ  .(51۰)بقره:  وا ِإنَّ
م .2 صیَبٍ  َفِبما َكَسَبْت َأیدیك  ْم ِمْن م  ِ َو َمْن یْؤِمْن 32)شوری:  َو ما َأصاَبك  صیَبٍ  ِإَلَّ ِبِإْذِن اهللَّ (؛ ما َأصاَب ِمْن م 

لِّ َشی ِ یْهِد َقْلَبه  َو اهللَّ  ِبك   .(55غابن: )ت ٍء َعلیمِباهللَّ
3. evil. 

ْؤِمنیَن ِمْنه  1 نا  . َو ِلیْبِلی اْلم  س  الء  ح  َ َسمیٌع َعلیٌم )انفال: ب   .(57ِإنَّ اهللَّ
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 در 1یسااازبرجسااته هینظر » رسااانه، به مربوط معاصاار یهاهینظر  طهیح در
  ینحو به شااودیم تالش آن یمبنا بر که اساات یاهینظر  «یارسااانه یفضااا
  موضااااوع کی درباره نامطلوب اما ،موجود اف ار ،شاااادهیزیر برنامه و یج یتدر 
  رییتغ اثرگذار ینحو به سااتهیشااا و مطلوب اما ،موجود ریغ اف ار به را نیّ مع
 شود، انجام وثوق قابل یمبان اساس بر و حیصح یروش به کار نیا اگر. 2داد

گاهید رییتغ موجب بان د خاط   ینحو بهگردد )یم امور اداره تّی اهم در م
 بر(. دهدیم رییتغ را اهمّ  و ،مهمّ  ،نامهمّ  نییتع در شخص یهامالک مناسب
 و یاجتماع  اتیح تداوم در آنچه تیّ اهم درجه گفته، شیپ مطالب اسااااس

  حون به که است یامور از شتریب اریبس است، مهمّ  هاانسان یجمع رنوشتس
  هکرد تالش نگارنده آنچه و. کندیم بتیمص ای معضل جادیا محدود، ای تموقّ 
 با که است آن دینما دیتأک آن ضرورت بر نیشیپ مطالب و حاتیتوض با تا
ست َلزم مذکور، یارسانه هینظر  به هتوجّ    هارسانه ییتوامح یزیر برنامه در ا
  اف ار در نگرش و هتوجّ  تیّ مرکز  تا شاااود تالش ینید و یاساااالم جامعه در

 یعیطب یهاآفت و شاارور به مربوط لاوّ  درجه اوصاااف از هارسااانه مخاطبان
  قیطر  از امر نیا و ابدی ریمس رییتغ هاآن دوم درجه اوصاف به کرونا ازجمله
  خصوص در...  و یمعنو ،یاجتماع  ،یفرهنگ  ،یاجتماع  ثمربخش آثار به استناد
  حیصاح تیر یمد قیطر  از روسیو  نیا همچون یعیطب یهافاجعه و ابتالئات

آن یمتعال  مفهوم به اتیبل لاوّ  درجه اوصاف از یاجتماع  تیّ ذهن یابیر یمس
 .ردیپذ صورت ها

                                                                                                                   
1. Agenda-setting theory 

2. http://www.communicationtheory.org/agenda-setting-theory. 



  ۱۳1... تیریو استفاده از آن در مد یعیطب یهادهیپد «یمفهوم یتعال»

 یریگجهینت و یبندجمع. 7
 جهتدر  مایمطر  در حوزه رسااااااانه، انتقال اثرگذار پ یهاهیبر اساااااااس نظر 
و  یبه مبان یل و توّجه جدّ به تأمّ  ازین یو فرهنگ  یاساااایساااا ،یاهداف اجتماع 

تأمالت قرآن یهاروش عه  ناساااااااب دارد. از مجمو بان از ی  ی ،یعقل  -یم  یم
  یمفهوم یتعال  از اساااااتفاده هارساااااانه ییمحتوا تیر یمد یبرا مناساااااب

  جادیا جامعه در یروح  و یساااات یز  یهابحران که اساااات یعیطب یهادهیپد
  هب مداررتیبص نگاه خصوص در یقرآن یاهیآ  ردیرو  با یامر نیچن و کنندیم
 نیچن از اسااااتفاده. اساااات ریپذام ان هاآن دنید وسااااتهیپ و عالم قیحقا
  مثبت و یف ر رشاااد موجبات مذکور، یروح  یهابحران رفع بر عالوه ی ردیرو 
ن و هاشااهیر  کرده، فراهم را یاجتماع  یشاایاند  از را یمانیا جامعه یهاهیماب 

.نمود خواهد برخوردار شیپ از شیب یت قوّ  و استح ام





 

 کرونا روسیو  شدنیفرهنگ . 19

 1پوریمهد فرشاد
 ریز  زین را رانیا که است ییهاهفته و سربرآورده عالم شرق از کرونا یالیگودز 
  ار  شدهیروسیو  ِی روسیو  یماریب نیا از ریفراگ یاجتماع  هراس گرفته؛ ضربه

 کاربه یمجاز یفضا در باَل نفوذ بیضر  با یهاامیپ انتشار یبرا که یوممفه)
  مسافران نگران چشمان زده،ماسک اشخاص تعداد در توانیم( شودیم گرفته
  یاعطسه کند،یم یاسرفه که یکس هر. دید یابانیخ یترددها کاهش و مترو
  کروناداشااااتن هب متهم تواندیم بساااارعت دارد، یانامنتظره رفتار ای زندیم

  اشدرباره و یریگره فرهنگ حوزه در امر نیا یهانشاااانه توانیم ایآ. بشاااود
س هیمادست ر،یاخ دوماهه در ییکرونا یح مران اعمال روند کرد؟ تأّمل   یاریب
 .دهدیم دستبه نهیزم نیا در

 از ترس د،یجد عصاااار یمساااار یهایماریب به واکنش نیتر روشاااان. لاوّ 

                                                                                                                   
  :انامهیرا ی،فرهنگ  یارگذاسااااااتیسااااا یدکتر ی،اساااااالم شااااااهیپژوهشاااااگاه فرهنگ و اند اریاساااااتاد. 1

f.mahdipour@gmail.com/. 5399ماه تاریخ نگارش: بیستم فروردین 

mailto:f.mahdipour@gmail.com./
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  که انیمهدو  نیمحمدحس ی «گردو درخت» لمیف در است؛هآن به شدنآلوده
  مردم که میشااو یم همتوجّ  ما درآمد، شینما به 91 اساافند فجر جشاانواره در
 در شاادهییایمیشاا افراد به هیلاوّ  یامدادرسااان از ران،یا یغرب یشااهرها یبرخ 

  بیغر  اریبساا لمیف در ن ته نیا. زنندیم باز ساار مشااابه، مناطق و سااردشاات
 از ییکرونا مارانیب انتقال به محدود اعتراضات از که یریتصاو  یول  د،ینمایم
شور نقاط یبرخ  در گرید شهر به شهر کی مارستانیب شر ک  الً کام و شده منت

  انام  لیبدل که فوتبال یباز کی تماشاااگران مقاومت ای اساات زیآمخشااونت
  به مجبور ضدشورش مأموران و شده منع ورزشگاه در حضور از کرونا تیسرا

  انیمهدو  یگردو درخت تیروا که دهدیم نشاااان اند،شاااده هاآن با مقابله
  زنده یاتفاق  بل ه ست،ین یخ یتار  تیواقع از یخال  تنها نه بخش، نیا در َلاقل
  مواد ماااساااااااک، احت ااار در توانیم را مساااااانلااه نیا. شااااااودیم روزبااه و

 به شااادیمن اسااافندماه در باً یتقر  د؛ید زین مشاااابه موارد و کنندهیضااادعفون
 چرا؟. دیشاان مثبت پاسااخ و خواساات را محصااوَلت نیا و زد ساار یاداروخانه
  اندداشته نگه انبارها در را کاَلها سالمت، کاسبان و هایچ واردات دَلَلن، چون
  را هانیا. مردم اعصاااب با یکاسااب. کنند سااود و برود نیا از باَلتر متیق تا
  ییهاداده یپ در و دانسااات یعموم اخالق فیتضاااع از یهانشاااانه توانیم

  هک افتی کاهش مروربه بختانهخوش روند نیا. ن ند تیتقو  آن را که گشت
 ،لاوّ  بخش اما بود؛ کرونا کاسبان با یحقوق  یبرخوردها از یناش آن از یبخش

  یهاتیمحدود که ییهاآن: دهدیم نشااان را خود گرید یاشاا ال  در همچنان
 زدن دور ریتصاااو  و گذارندیم پا ریز  را یجتماع ا یگذارفاصااله طر  مرور -عبور
شر را نهیقرنط صرار در مثالً دهد )یم بازن  ای زیآمرقص یعزا مراسم یبرگزار به ا

 دهدیم نشاااااان هایابیارز  و هاشیمایپ که چند هر(. بدر 53 در غذاخوردن
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 حال در ،یمجاز یفضااااااا کاربران نزپردازانهط هیروح به مدد آن از یبخشاااااا
  انمخاطب دیشد نسبت یهاواکنش با زین گرید یقسمت  و است نشدفیتلط
 .است شده رو روبه

 دساااااتگاه کارمندان کشاااااور، ساااااراسااااار در مردم از یاعمده بخش. دوم
  یهامحل در را یادیز  سااااعات هاآن اند؛یخصاااوصااا  ای یدولت  یسااااَلروانید

  عرجو ارباب با مجبورند ها،آن از ییهابخش و گذرانندیم خود تیمأمور 
  لیتعط یخدمات  حوزه از یاریبساا ایدن سااراساار در. کنند کار میمسااتق طوربه

 چون اما اند؛شاااده محدود ای لیتعط مشااااغل یبرخ  ز،ین رانیا در و اندشاااده
  کارشاااان به بزرگ، و کوچک یهاساااازمان از یبرخ  سااات،ین ریفراگ تیمحدود
 از هابانک. شاااندیندیب شاااانخدمات یبرا یاچاره دیبا خود و دهندیم ادامه
 و زدهماسک عمدتاً  هاآن انیمتصد ؛هستند مردم روزمره یارویرو  موارد نیاول
 کشدست از فعالً  دارانهمانیم هم پروازها در. کنندیم استفاده کشدست از

 به قطارها و یشهرنیب یهااتوبوس پروازها، تعداد چند هر کنند،یم استفاده
  مالحظات فروشندگان هم بزرگ یهافروشگاه در. است شده کم یواضح  طرز
  اختالل دچار تیّ الفعّ  روال لحظه، نیا تا. کنندیم تیرعا یحدّ  تا را یمنیا

شده؛   صیتشخ کرونا به مبتال واگن، همه دید از نفر کی مترو، در یوقت  اما ن
  سااتگاهیا نیاول و قطار درون ییبلوا چه که زد حدس توانیم شااود،یم داده

  یازهیانگ چندان یکساا البته و) آمده هم تاکنون که دیآیم وجودبه مقصااد
(.  ندارد را یشاهر اتوبوس ای مترو یهایصاندل  انیم یخال  یجاها پرکردن یبرا
 دیاب را ییکرونا مارانیب با ریدرگ یهامارسااتانیب کارکنان تیاکثر  همه،نیا با

  یرخ ب هستند، یرسانکمک مشغول ،یگذشتگ  جان از با که داد قرار هتوجّ  مورد
 و دانشااده مبتال یماریب نیا به زین یدرمان مراکز نیا پرسااتاران و پزشاا ان از
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 به و دهیرساا شااهادت به رانیا در امروز تا درمان کادر از یذکر قابل یتعداد
ست بدان نیا اند؛شده سپرده خاک به مظلومانه کامالً  یطرز  کی با که معنا

  مقدم خود بر را ماریب جان که میهسااات رو به رو پرقدرت یساااازمان فرهنگ
  موادّ  دیتول یبرا کشور، سراسر در یجهاد یهاگروه ریفراگ یگرکنش. داردیم

  یسازپاک نحوه و فرودست طبقات انیم در آن عیتوز  و ماسک و یضدعفون
 به دیبا هم را مساالح یروهاین توسااط متعدد یهامارسااتانیب جادیا ای معابر
 از برآمده که یجهاد رفتار نیا یشااااناسااااجامعه. کرد اضااااافه فهرساااات نیا
  مورد بارها تواندیم اساااات، یمذهب هیبن بر یمت ّ  و یفرد یقو یهازهیانگ

 .ردیبگ قرار ییبازنما و یبازخوان
 یسااازمان ای یعموم فرهنگ حوزه در فقط کرونا یفرهنگ  یامدهایپ. ســوم
 در. نداشده لیتعط رانیا در اماکن یبرخ  گذشته، روز چند در شود؛ینم ظاهر
 یمذهب مراکز از سخن بعد. اندبوده یدانشگاه  و یآموزش مراکز فهرست صدر
 یهاسالن و نماهایس کردنفمتوقّ  سپس. است آمده انیم به کهمتبرّ  بقاع و
  ریساا و مشاهد در یرضاو حرف اکنونهم نادر، یاتفاق  در و امثالهم؛ و شینما
 برپا جماعت نماز مساااجد در اند،شااده لیتعط رانیا در زادگانامام مطهر قبور
 و بزرگ یشهرها و استان مراکز در که هاستهفته زین جمعه نماز و شودینم

  به فمتوقّ  فقط مناسک، و ارتیز  عنصر رییتغ نیا. است نشده برگزار کوچک،
  ها،یسااوگوار درگذشااتگان، عییتشاا یهابرنامه و مراساام ساات،ین ینید اماکن
  قرار روسیو  وعیش تحت یمذهب یرفتارها همه و همه و هایعزادار ها،جشن
 در مناسک یغنا لحاظ از رمضان، و شعبان رجب، یهاماه کهیحال  در و گرفته
  هزند پخش ای شده منتقل یفرد حوزه به امور هیکل دارند، قرار هارده نیباَلتر 
  لتحوّ  هم سااااتیز  عرف مذهب، جوار در. هایخواننوحه و هایاح مدّ  یمجاز
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 زدهمیساا مراساام یبرگزار ،ینوروز دیبازد و دید و رحم صااله زا گرید و افتهی
  اسااتیساا لیذ ،یفرهنگ  اسااتیساا واقع در. سااتین یخبر هم...  و نیفرورد
 رد که است یمانیا یت یّ عقالن گرانینما و شده فیتعر  ییکرونا هراس یعموم
ستان مانند یمذهب یکشورها یبرخ   نید یاگریاح نیا. ندارد مشابه هم انگل
 ای دهدیم نشااان یلحظات  نیچن در هم را  ایآمر  سااران که بدان تبازگشاا ای

  بحران، نیا از رهاشااادن یبرا هیّ ادع و اذکار خواندن به مختلف یهاهیّ توصااا
  انیاد ریسا ای یاسالم گرید مذاهب با اسیق در را یعیش لتعقّ  از ییهاجلوه
  ار  پساکرونا و کرونا عصر در یندارید استمرار نحوه به هتوجّ  که دهدیم نشان
  طلاابشااااااهرت چهره ینیآفر نقش یادآوریاا جااانیا در. کناادیم تیااّ اهم بااا
  یمردم یهابرنامه در حضاااور از ای هاآن اسااات؛ تیّ اهم حائز زین( یت یسااالبر )

  رقص مانند بیعج یهاشیپو  ای( خندوانه در جوان رامبد مانندزدند ) ساارباز
 .کردند شهیپ س وت ای و( یزندگان نیام مانند) انداختند راه به

 دیگو یم سخن یشهر از ما یبرا ساراماگو ،«یکور» شدهشیستا رمان در
 کی او. است زنده نفر کی فقط و ندیبینم را یکس ،یکس و مارندیب همه که
  دهندهانیپا و نظم کنندهبرقرار آرامش، جادکنندهیا تواندیم که اسااااات زن

  تیّ موقع نیچن در هنگ،فر  مثابه به زن نیا تیّ موقع به توجه. باشااد بحران
. اشدب مش ل کنترل یبرا فرهنگ نقش داکنندهیهو  تواندیم ما یبرا ،ییکرونا
شده یکور دچار و دارندیب هارسانه هنوز بختانهخوش  هم هاآن چند هر اند،ن
  به مبتالشاااادگان انیم در هاآن خبرنگاران و هسااااتند ییهاتیمحدود دچار
 اتیعمل کرونا، از یناشاااا ارتباطات عیوساااا شاااادنیمجاز دارند؛ قرار روسیو 

 یکل به جامعه یفرهنگ  مصااارف که چرا کرده، قبل از ترتیّ اهم با را یارتباطات 
  دوره در مصرف، نیا چارچوب رییتغ از یاینیبشیپ توانینم و شده دگرگون
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 .داشت پساکرونا
 به ییایمیشاا حمله برابر در را شااانماسااک که بودند یکسااان جنگ در اگر

 حال در جبهه، پشاات در که بودند یگرانید هم وقت همان دانند،یم گرانید
 از را شااانپودرشااده ی رهایپ هنوز را هایل اوّ . بودند مردم فیتضااع و احت ار
 اما چپاول؛ مشااغول هایدوم و آورندیم ارمغان به ما یبرا مقاومت اتمساافر
  دواریام و ندهم آور  گرد را هاتوده آحاد توانندیم که هسااااتند هایل اوّ  فقط
 و وَلنهنمس یگرتالش بر عالوه دیبا را یاعتقاد و یمذهب یهاتیّ ظرف. سازند
  شیافزا ،یاجتماع  یآورتاب تا گرفت به کار ،یارساااانه و قیدق یرسااااناطالع
  زوال دوره در یزندگ  روال ،یدشااااوار برابر در مقاومت یعموم فرهنگ و ابدی
 و مغرور غرب و کرده ظهور شرق از ناکرو  یالیگودز  رد؛یبگ دست به را یماریب

 و هانید زادگاه شاااااارق یول  درآورده، زانو به را یتجرب علم بر یمت   لجوج
 .ماند خواهد یباق  و است پرستاننید



 

 یجمهور زیمتما کردیرو  و کرونا روسیو  چالش. 21
 رانیا یاسالم

 1یمنصور میمر 

 بدل یجهان یامر به را آن و داد رخ یالدیم 1212 سااال یابتدا در که یفاق اتّ 
  روسیو  بحران با مواجهه نحوه باب در کالن سهیمقا کی تا شد باعث ساخت،
 .دهد رخ یمردم و ینخبگان مختلف یهاهیَل در کرونا
 رسدیم نظر به بودنش، یجهان رغمیعل  ،59 دیکوو  یماریب ای کرونا روسیو 
  رغمیعل  بودنش، رانبح تعلّ  به ینوع  به و ،هاتملّ  -دولت یبرا بود یآزمون
 در هادولت یبرخ  ،یت یفراملّ  نهاد مثابه به یجهان بهداشاااات سااااازمان ورود
 بر ییدعوا که شد دهید بعضاً  ای زدند دست مرزها بستن به گر،ی دی با تقابل
  یجهان ده ده کی با ما که آن از شیب ،لذا. داد رخ یبهداشت  یهامحموله سر
  را خود تالش تمام که میبود روبرو ییهاتملّ  _دولت با م،یباشاا روبرو قمتفّ 

                                                                                                                   
یانامه:المالساااااّ دانشاااااگاه باقرالعلوم علیه ،دانشاااااجوی دکتری رشاااااته دانش اجتماعی مسااااالمین 1.   ، را

mrymmansouri@ yahoo.com5399ماه زدهم فروردین/ تاریخ نگارش: پان. 
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  یجمهور ان،یم نیا در. داشتند شانطرهیس تحت یقلمرو تعادل و حفظ یبرا

  یهاشاااااب ه و اخبار ،یمجاز یفضاااااا قیطر  از یروان جنگ ران،یا یاساااااالم
  دیدتشاا لیدَل از ی  ی. بود یبیترک یبحران دچار و کرد تجربه زین را یمرزبرون
 یاسااایسااا یحت  و ینید قدرت قطب مثابه به قم، که بود آن زین بحران نیا

  مسنله موضوع، نیهم و شد یف معرّ  زین کرونا وعیش کانون ،یاسالم یجمهور
  که سالمت یگذاراستیس و سالمت یحوزه به مربوط مش ل کی تنها نه را

 .کرد یمذهب یحت  و یاسیس کامالً  یامر به مبدل
ساشن اعالم گذشت از هفته دو از پس حدوداً   هب مبتال یمتوفّ  نیلاوّ  ییا

  گرید و کرد انینما را خود یجهان چهره ی،ماریب نیا ران،یا قِم  در 59 دیکوو 
  ا،یتالیا در یماریب اوج. کردند تجربه را بحران نیهم زین جهان یکشاااااورها
  تاً ینها و ایدن نقاط یاقص  در بزرگ و کوچک یکشورها فرانسه، آلمان، ا،یاسپان

  پنجه و دسات حال در همچنان کشاورها نیا و نمود رخ  ایر آم متحده اَلتیا
 آن، یجان خطر از شیب آن، وعیش سرعت که هستند یایماریب با کردن نرم
 هم ان،یم نیا در. اسااات شاااده بحران کی به آن شااادن لیتبد جادیا باعث
 یاصاال  چه بر یمبتن مختلف یکشااورها یهااسااتیساا که نیا از بحث اکنون،

 .است توجه قابل خود، یدخو به رفتند، شیپ
 باعث مذکور، روسیو  وعیشاا کنترل در نه،یقرنط اسااتیساا یجوابده  عدم
  ن ته. شاااود گرفته شیپ در یماریب با مواجهه در یگرید ی ردهایرو  تا شاااد
 لیوساااا حوزه در کمبودها به تنها یماریب بحران که اسااات آن تیّ اهم حائز

  یشت یمع مش الت خود، چشم به ایدن بل ه ؛نزد دامن هاندهیشو  و یبهداشت 
  نیا و بود شاااهد کشااورها از یاریبساا در را هیلاوّ  حتاجیما هیّ ته در بحران و

شت یگوناگون لیدَل البته مسنله  حاکم ینهادها به اعتماد عدم جمله از. دا
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 البته. مسنله نیا در گری دی به هانانسا نگاه آن، از ترمهم و موضوع نیا در
 دارد، خود در را ییسودجو  و انتفاع از یحدّ  ،یدوست تنشیخو  تبع به بشر، که
  به یت سیاومان نگرش حاصل که انهیفردگرا البته و یست یبرالیل ی ردهایرو  اما

سان ست، ان شتن دهیناد سرحد تا را موضوع نیا ا  عدم حالت در یگرید انگا
 در یاساااده 4 حدوداً  یساااابقه که ی ردیرو . اسااات برده شیپ یروان تیّ امن
  چاره تنها داند،یم انسان گرگ را او که انسان از یفیتعر  با اساساً  ارد،د غرب

  نیا که البته .شاااامردیبرم مقتدر دولت و یاجتماع  قرارداد ان،یم نیا در را

 آن جالب  نیل زند،یم یعیطب وضااع در انسااان فیتوصاا به دساات ف،یتعر 
بوده زین یادوستانه انسان ی ردهایرو  شاهد ر،یاخ فاقاتّ  نیهم در که است

 و اساات نبوده انسااان گرگ انسااان، ،یعیطب شاابه تیّ وضااع نیهم در که میا
  قبول به حاضاار مدرن، رتف ّ   نیل. اساات درآمده ،یو با یدوساات  درِ  از شااتریب

عد مثابه به «یگرید بر خود حیترج» جنس از ییرفتارها   تهناشناخ ابعاد از یب 
 .ستین یآدم وجود
 کی حدود از پس کرونا، با مواجهه مساانله در رانیا یاسااالم یجمهور در
 تهداش نگاه ثابت نسبتاً  و مشخص خّط  کی در یماریب نیا انیمتوفّ  آمار ماه،
سبتاً  یصعود ریس هم ابتال آمار البته و شد  حدّ  در که کندیم یط  را یثابت  ن
  نیا با مواجهه نوع از یمدل  ان،یم نیا در. شااودیم محسااوب تیّ موفق خود،
 از برآمده ییالگو  مثابه به تواندیم هم رساااادیم نظر به که ادد رخ یماریب

  را موضاااوع نیا تیّ ظرف هم و گردد قلمداد یاساااالم -یرانیا انساااان فیتوصااا
ست ستیس نحوه بتوان الگو، نیا از یریگبهره با پس نیز  که دارا  در یورزا
 .کرد چاره را یاسالم انقالب یرو شیپ یچالش یهاتیّ وضع
 نیلاوّ . اسااااات گری دی کنار در نظرگاه نیدچن دمانیچ حاصااااال الگو نیا



۱60  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 رد اگرچه که است یاسالم نگاه لیذ انسان، به ،یاسالم انقالب نگاه موضع،
  جراا افته،ینظم نحو به را آن است توانسته یسخت  به گذارانهاستیس ساحت
 ن،آ نامتوازن حالت در ولو ،یرأ نیا بر اصاارار با ان،یم نیا در ییگو  اما د،ینما
 ،یاساایساا یعرصااه در انسااان به یهابز نگرش یجلو اساات توانسااته یتاحدّ 
 .شود ظاهر
 اگرچه که ردیگیم نظر در کرامت یدارا یموجود را انساااااان نظرگاه، نیا

  یمتعدد موارد در یحت  و _دینما نیتأم را کرامت نیا حداکثر است نتوانسته
  کوتاه و تمانگف نیا اصاااالت نفس اما_  اسااات نشاااده نیتأم زین هاحداقل

 در خصااوصاااً  م،یجرا از یاریبساا در ما مثال، یبرا تا شااده باعث آن از امدنین
 یحد و مینباش آور سرسام و نیسنگ یهامهیجر  شاهد ،یشهروند یهاحوزه
  انسان کردن سرسپرده. شود سپرده یعموم فرهنگ به قانون اعمال ضرورِت  از
سته صال  ح ومت چهآن به  جزو ،یمت یق هر به انیآدم کردن قانونمند و دان
 .است نبوده و ستین مردم با مواجهه در یاسالم یجمهور یهااستیس

 شیپ بزرگ یهاچالش از ی  ی. دارد زین یگرید ابعاد مساانله، نیا هرچند،
 با مردم که گرددیم باز موضوع نیا به یکنون برهه در ران،یا در تیّ حاکم یرو

  انسان، یبرا که هستند روبرو دتجدّ  جهان در یافتگ ینظم و یکارآمد از یانحوه
  تنها، نیا اما بود؛ خواهد زیبرانگ وسااوسااه ،یطلبمنفعت هیّ روح وجود تبع به

  نشان هابحران در را خود آن، یدایناپ قسمت و است داستان یدایپ قسمت
 وبر از مدرنپسااات و مدرن ریاخ رانمتف ّ  از یاریبسااا تالش دیشاااا. دهدیم

  نیا از...  و اریبودر  فوکو، شلیم آلتوسر، فران فورت، م تب نرامتف ّ  تا گرفته
  ،یافتگ ینظم نیا که اندافتهی التفات موضااوع نیا به هاآن که اساات جهت
 زا ییدایناپ بخش و است یآدم وجود ابعاد از یاریبس سرکوب حال در چگونه
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 از شااانیا فیتعر  اساااساااً  که بماند ن ته نیا و اندانگاشااته دهیناد را او وجود
 آن در یمتعال  ابعاد که است موجود نیا از یرتصوّ  قفِس  در همچنان انسان،
 در. شااودیم دیتأک یو یزیغر  ساااحات بر شااتریب روزروزبه البته و ندارد وجود
 ابعاد گرید و( یدوساااات خود مقابل در) یدوساااات نوع ،یخواه کرامت نگاه، نیا

نهیجو کمال یفطر  ،یعبارت  به. شااااااودینم لحاظ ،یدیتوح نگاه بر یمبتن ا
  آنان یرو شیپ تجدد جهان چهآن که هسااتند متوجه مدرن،پساات رانمتف ّ 
  ندشناسینم را زیگر  راه ای اما است، گرفته نشانه را تیانسان است، داده قرار
 چاه به چاله از و ترخطرناک یاورطه به یاورطه از چاره، شناخت یادعا با ای و
 .ستین جامع یفیتعر  انسان، از شانیا فیتعر  که چرا. افتندیم فرو
 از یرانیا انساااان رتصاااوّ  کرونا، بحران در که رسااادیم نظر به حال، یا یعل 
  شاادن، شاا سااته نیا لیدَل از ی  ی و شااد شاا سااته یحدّ  تا متجدد جامعه
 و یافتگ ینظم همه با یانسان جامعه که بود یعیطب وضع به انسان بازگشت
 با غرب، در یعیطب وضااع نیا اما رفت؛ یل یتعط به رو شااده، دهیچ مناساابات
  یجلو مم ن، حد تا شااد باعث بود، زدهانسااان بر ادیخودبن عقل که یبرچسااب
  جانب از سااااااخت و ساااااافت یهاقانون اعمال با گرگ، نیا یهایدگ یدر 

شت یگرید یرو ران،یا در اما شود؛ زدهتیحاکم   یبرا روزافزون تالش آن و دا
 .بود کرونا روسیو  وعیش یفرهنگ  کنترل تجه در یفرهنگ  سطح یارتقا
 اعمال ام ان، حدّ  تا که شد آن بر یاسالم یجمهور تالش بهتر، عبارت به
  یبرا خود، ،یرانیا انسااااان و بماند یباق  خود یحداقل  حالت در یرونیب قانون
  شیخو  جامعه و شیخو  اطراف یاجتماع  شب ه و بستگان ش،یخو  شتنیخو 
 اساااساااً  که بود آن انیم نیا در یدساات دم یهالیتحل از ی  ی. ردیبگ میتصاام
 یاول  جهان یصنعت  یکشورها حد در قانون اعمال توان رانیا یاسالم یجمهور
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  کردار و اسااتیساا که داشاات نظر در دیبا زین را ن ته نیا اما ساات؛ین دارا را

 ارک دستور در را «مقتدر دولت» که است نبوده مبنا نیا بر ران،یا در تیحاکم
 .هدد قرار

 نیبزرگتر  مثابه به «مردم» بر یکنون رانیا رهبران مداوم و رم رّ  دیتأک
  یریگیپ قابل زین وجه نیا از ،یاسااالم انقالب یروزیپ از بعد کشااور، هیساارما
 و مقتدر یت یّ حاکم نهاد کی با که آن از شیب کارها، اساااساااً  که نیا. اساات
 تاساا ذکر به َلزم. شااود یریگیپ دیبا مردم با رود، شیپ به افتهینظم کامالً 
 از منسجم و افتهینظم یتنور کی با ما که یفعل  تیّ وضع در موضع، نیا که
 عمده و میستین مواجه هیفق تیوَل هینظر  لیذ یت یّ حاکم یساختارها لیتش 

  اراهگش اریبس است، دتجدّ  جهان یساختارها از برگرفته ما، یفعل  یساختارها
ضر، حال در چراکه. بود خواهد  هم توانیم که است تیّ وضع نیا در نهات حا
 به توجه با را، آن تیاساااالم هم و نمود نیتأم را یاساااالم نظام تیّ جمهور 
صل  مثابه به -هیفق تیوَل مسنله   انقالب یبرا اغماض قابل ریغ و یاساس یا
 .داشت نظر در -یاسالم
  خدادر  یبزرگ  لیدل به هاتملّ  -دولت که یبحران تیّ وضع در البته الگو، نیا
ستیس قاطبه خوردن برهم و ضع در شان،یهاا شفته تیو   قطعاً  دارند، قرار آ

  مردم، خود کارآمد و رمؤثّ  حضااور و «مردم» بر ژهیو  دیتأک. بود خواهد راهگشااا
  یگسااترده اریبساا وعیشاا در بحران که نیا به توجه با) بحران تیر یمد یبرا
  تیر یمد دولت، ورود انتو حداکثر که نیا و( آن درمان در نه و است یماریب
 مسانله یاحتمال  یهابیآسا از یریجلوگ و یمردم ینهادها تیّ فعال میتنظ و

 در محورمردم تیّ حاکم کی بل ه مقتدر، دولت کی نه که بود یراه ار اساات،
 .است گرفته شیپ
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  ریخ شهیاند لیذ اخالق، و ارزش نجا،یا در که داشت دور نظر از دینبا البته
 تبع به دتجدّ  یایدن یعبارت  به. اساات بوده راهگشااا اریبساا زین س،مقدّ  امر و
-متعال امر لیذ نه و -نینو  نظم و یاجتماع  یقراردادها لیذ یاخالق  امر فیتعر 

  امر نییتع تیّ صاااالح یدارا را گذارقانون ینهادها تنها مردم، تا شاااد موجب
  یق اخال امور از یامجموعه با یرانیا مسااااالمان که نیا حال. بدانند یاخالق 

  یبرا دیبا بحران، بروز مواقع در که دارد دیتأک باور نیا بر محورانهتیمساانول
 بر  رد،یرو  نیا و دیننما غیدر  یکم   چیه از ها،انسااااااان گرید ازین نیتأم
 که اساات یارزشاا نظام نیا در. اساات افتهی سااامان خداوند یرضااا تیمحور 
 و کوچک یهاگروه قالب در اقشار، گرید از شتریب مذهب، به ملتزم یقشرها
  یسااااختارها یهایکاسااات  جبران به و پردازندیم افراد یساااامانده  به بزرگ،
 .ندینمایم اقدام جامعه نظم لیتعد و داشتننگه یبرا یت یّ حاکم

 کار به شرق در که یست یالیسوس دهیا از متفاوت نگرش، نیا در ن،یبنابرا
  _رانهیگسخت یهاکنترل اعمال با یقو مقتدر دولت کی و است شده گرفته
 و دینمایم روسیو  وعیشااا از یریجلوگ در یساااع_  گرانهسااارکوب یحدّ  و تا
 زین را اتیاخالق تا کندیم تالش انسااان شاارارت شااهیاند با که غرب از زیمتما
  یرونیب ییرو ین مثابه به و یتخط  صورت در نهیپرهز  عواقب با ینیقوان تحت
  ارائه ییالگو  تا شد تالش ران،یا یاسالم نظام در بخشد، سامان فرادست، و

رد یساختارها و مردم و داندیم جامعه مقوم را نید همچنان که شود مردم خ 
 تیّ حاکم. دینما قلمداد یاجتماع  نظم مساانول و جامعه یاصاال  مال ان را نهاد
  تیّ مسنول به دیبا م رراً  دارد، که یضعف نقاط و کژکارکردها تمام رغمیعل  زین

 .شتریب ای کمتر نه و شود عرصه وارد آنان به خدمت و مردم قبال در خود
مواجهه با مشاا الت و حل معضااالت از در  رسااد،یبه نظر م ن اساااس،یبر ا
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 یگذاراسااااااتیبر مردم و ساااااا هیها، ت آن نیتر یها تا بحرانآن نیتر کوچک
  نگاه بر یمبتن و شااااهیاند نیا لیذ ساااااختارها یریگمحورانه و شاااا لمردم
س بر مانهیکر    بردشیپ یبرا هاطر  نیراهگشاتر  از ی  ی تواندی، ممسنول انان

 .داشت خواهد همراه به را کژکارکردها حداقل البته که باشد موجود وضع



 

 اماکن یل یتعط استیس بر یشناخت نشانه یل یتحل. 21
 یمذهب

 1انیهاشم نیدمحمدحسیس

 شناختینشانه در کلیدی رویکرد دو جانشینی و نشینیهم. 1
 زا اسااتفاده ،یفرهنگ  یهادهیپد یشااناخت نشااانه لیتحل در یدیکل رد یدو رو 
  یمعنائ  تبادر به ینینشااهم لیتحل در. اساات ینیجانشاا و ینینشااهم لیتحل
  هب ینیجانشاا لیتحل در و شااودیم پرداخته هم کنار در نشااانه دو گرفتن قرار
 دو هر یبرا ییمعنا یهادَللت چه یگرید یجا به نشانه کی ینیگز یجا ن هیا

 .پردازدیم ،کندیم جادیا نشانه

 مردمی اجتماعات تعطیلی در گذارانهسیاست مواجهه نحوه. 2
  ماعاتاجت یل یتعط یماریب وعیمقابله با کرونا در کنترل ش یستاد ملّ  یمشخّط 
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 ستنکا و اجتماعات یل یتعط یپزش   یهاافتهی بر هیت  با. است بوده یمردم
 یریگهمه با مقابله یبرا روش نیتر بمناساااااا افراد ی  یز یف یهاتماس از
  نحوه ،اساات تأّمل محلّ  انیم نیا در آنچه. اساات شااده یف معرّ  کرونا یماریب

 .است یمردم اجتماعات یل یتعط در گذارانهاستیس مواجهه

  بیماری شیوع بدو از مردمی اجتماعات خصوص در سیاست دو. 3
 کرونا

  یماریب وعیشاا بدو از یمردم اجتماعات خصااوص در اسااتیدو ساا یبه طور کلّ 
. ستا گرفته قرار کار دستور در یماریب با مقابله یملّ  ستاد لهیبه وس کرونا،
 استیس و یمردم اجتماعات یتمام شرط و دیق بدون یل یتعط لاوّ  استیس
 .گرید یبرخ  ماندن بسته بر اصرار و اجتماعات یبرخ  ییبازگشا دوم

 مردمی عاتاجتما تمامی شرط و قید بدون تعطیلی سیاست. 4
اجتماعات  یو شاااارط تمام دیبدون ق یل یتعط ،نخساااات اسااااتیبر ساااا یمبتن
ماکن اقتصاااااااد ،یمردم ماکن فرهنگ  هابازارچه رینظ یاعم از ا بازارها، ا  یو 
و محافل و اماکن  یورزش یهاها و سالن، پارکهاموزه نماها،یس رینظ یورزش
جرا شااااااد. مواجهه ا تیّ با قاطع ناتیها، مساااااااجد و هارتگاهیز  رینظ یمذهب
در  ینیو د یفرهنگ  ،یاجتماعات اعم از اقتصاد یبا تمام گذاراستیس  سانی

 أملتسالمت جامعه است. با  نیتأمبه مسنله  یبخش تیّ بدو امر نشانگر اولو 
 تأّمل محلّ  اسااااااتیساااااا نیپنهان ا یکارکردها ایکژکارکردها و  یبرخ  ترقیدق

 و ینیمواجهه با اجتماعات د ی سااانی ،یشااناساانشااانه لیاساات. از منظر تحل
شده است. به  یموضوع اجتماع مردم ینینشهم موجب یو فرهنگ  یاقتصاد
مثل حرم حضرت  یمواجهه سبب شده است تا م ان وهیش نیا ،گریعبارت د
 ایپل خواجو  رینظ ،یخ یتار  -یم ان فرهنگ  کیبا  نینشهم ،هیعلاهللسالمرضا 
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شود. از ا دیتخت جمش شاهد معنازدامنظر م نیو ...  از  یزدائ تیّ و قدس ییا 
 یاله وتیدر زمره ب یقرآن ریکه به تعب یاماکن ،میاکه شاااااادهاماکن متبرّ  نیا

 نی(. ا3۰اسااامه )نور/ هیف ذکریاذن اهلل ان ترفع و  وتیب یاند: ف قلمداد شاااده
 نیکرونا و مواجهه انسااااان مدرن با مرگ، بهتر  وعیاساااات که شاااا یامر در حال 
د قلمدا یع جامعه به درگاه الهو تضرّ  تیمعنو  تیو تقو  یلها ادی یفرصت برا

(. پرساااش 41)انعام/ تضااارعونی: اخذناهم بالباسااااء و الضاااراء لعلهم شاااودیم
از حرم، در اذهان  یذهن ریتصااااو  نیا یین اساااات که پس از بازگشاااااآ یدیکل

 د؟یخواهد د یبیچه آس ییمعنا ینینشتوده مردم به جهت هم

شانه تداعی و با مواجهه گذاریسیاست. 5   ناخودآگاه شناختی ن
 جامعه عمومی افکار در

 یو درمان یبعد بهداشاات  یانگاردهیو ناد یپزشاا   یهاافتهی نگارنده در مقام ردّ 
مواجهه با  یگذاراسااتیاساات که ساا نی. بحث بر ساار اسااتیکرونا ن یماریب

 یتداع  نیباشاااد که ا یطور توانساااتیم ،یاماکن مذهب یل یکرونا درباره تعط
 یاجب ،مثال یبرا. نزند رقم جامعه یعموم اف ار در را ناخودآگاه یشناخت نشانه
 سااطح ییهاتیمحدود جادیا با ها،حرم بر زدن یآهن حصااار و مطلق یل یتعط

  فقط هایدسترس ،یبهداشت  مقررات چارچوب در مثالً . داد لیتقل را یدسترس
  سااعات به ودمحد یدساترسا ساطح ای و شادیم حفظ هارواق ای هاصاحن به

  خانواده و یدرمان کادر رینظ افراد یبرخ  به محدود زائران ای و شدیم یص مشخّ 
 و مساجد یاجتماع  یکارکردها ،گرید یمنظر از ای ،دیگردیم ییکرونا انیمتوفّ 
 الً عم و دیکش ریتصو  به عیوس یسطح  در را کرونا با مقابله در یمذهب اماکن

  عمالً  ،اقدامات سااانخ نیا با. برد حاقم به را یمذهب اماکن یل یتعط موضاااوع
  قرار یقدسااا یمعنا فاقد یخ یتار  م ان کی عرض در و حرم یل یتعط نشاااانه



۱68  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 اب زین یبهداشاات  جهت به گرید یسااو از و شاادیم کنترل یسااادگ  به ،گرفتن
 .بود شده مقابله یماریب وعیش

 کرونا با مقابله گذاریسیاست شدن بعدیتک. 6
  به منجر که موجود یگذاراسااتیساا ندیفرا نقد ممقا در نوشااتار نیهر چند ا

  نیا تعلّ  توانیم مختصر یسطح  در اما ؛ستین است شده یمیتصم نیچن
 به. کرد جستجو کرونا با مقابله یگذاراستیس شدن یبعدتک در را موضوع
  موضااااع یدرمان و یبهداشاااات  بعد بر صاااارف هیت  تلخ تجربه ،گرید عبارت
 -یاساایساا و یاجتماع  ،یاقتصاااد ،یفرهنگ  عاداب انگاشااتن دهیناد و ،تیّ جمع
تاساایساا ندیفرا در کرد لیتبد بحران به مساانله از را آن که تیّ جمع یت یامن
  یت بهداش بعد بر صرفاً  ،امر بدو در. است شده ت رار هم کرونا با مقابله یگذار
 و یاقتصاااااد تبعات به هتوجّ  با سااااپس و شااااده دیتأک موضااااوع یدرمان و
  ن ته. ردیگیم قرار کار دسااااتور در یاقتصاااااد کناما ییبازگشااااا یشاااات یمع

  ینید و یفرهنگ  یامدهایپ هنوز گذاراستیس یبرا که است نآ زیانگشگفت
 أّملت محلّ  ،کرده لیتحم غلط میتصم با که یهائ نهیهز  و گرفته شده میتصم
 .ستین هم

 یرضروریغ و تردد پر اقتصادی اجتماعات ییبازگشا سیاست. 7
کرونا در  یماریروزها توسااااط سااااتاد مقابله با ب نیا که یدوم اسااااتیاما ساااا

 ،موجود تیّ . در وضااعسااتیاز مشاا ل ن یخال  ،زیدسااتور کار قرار گرفته اساات ن
  رینظ ،یرضاااااروریغ یپر تردد و حت  یاجتماعات اقتصااااااد ییشااااااهد بازگشاااااا

 کی صااارفاً نه  بازارچهکه  ساااتیبحث ن نی. مجال ورود به امیهسااات هابازارچه
از  یاریبسااا ،جهت نیاسااات. به هم یم ان فرهنگ  کی ه بل ،یم ان اقتصااااد



  ۱61 یاماکن مذهب یلیتعط استیبر س یشناختنشانه یلیتحل

، بازارچه، از هابازارچهحضاااااور در  رغمیعل گوناگون  یمردم از طبقات اقتصااااااد
 در روگذاگشت و بازارچه یفضا خود بل ه ،کنندینم هیمصرف ته یبرا ییکاَل
 .کنندیم مصرف را آن

 گذارسیاست ییمبنا دوگانه: سالمت و معیشت. 8
جسااتجو  گذاراسااتیساا ییدر دوگانه مبنا دیرا با یاساات یساا نیخاذ چنت اتّ علّ 
نخست سالمت انتخاب شده و  استیو سالمت. در س شتیمع دوگانه ؛کرد

بوده  میمردم سااااه شااااتیکه در مع یاماکن اقتصاااااد یجهت تمام نیبه هم
 ،تشیبحران مع ندهیه به فشار فزااما در ادامه با توجّ  ،شوندیم لیتعط ،است

 انیم یاساات یدر حفظ توازن ساا یسااع گذاراسااتیاز مردم، ساا یعیبخش وساا
 نیاسااااات که هر دو قطب ا نیا تأّملو ساااااالمت دارد. ن ته قابل  شاااااتیمع

  تیمعنو  یبرا ییدوگانه، جا نیدر ا یعنی ؛اساااات یرفرهنگ یو غ یمادّ  ،دوگانه
 تهافیرا  یع به درگاه ربوبو تضرّ  یگاه آ مرگ یفرصت برا نیکه بهتر  یاجامعه
 به سوگ نشسته وجود ندارد. زانشیدر غم فراق عز  ای است و

 سیاست دو شناسیآسیب. 9
امر  دوم ناخواساااااته، اساااااتیتوان گفت سااااایم ،ینیجانشااااا لیاز منظر تحل

 ؛کرده اساات ینداریو د تیامر معنو  نیو امر سااالمت مردم را جانشاا شااتیمع
د مسج و ارتیز  نیجانش ،عتیدر طب یو گردشگر یبازارگرد ،یچرا که پاساژگرد
 استیدوم به مراتب از س استیس بیسطح آس شکیبرفتن شده است. 

در  کهآن رغمیعل  ،یچرا که نشاااان از آن دارد اماکن مذهب ،اسااات شاااتریل باوّ 
 یبرا ،داشااااته اساااات یماریب وعیدر شاااا سااااهم را نیکمتر  یعلم یهاپژوهش

 یقرار دارد. چه بساااا برا تیّ در رده آخر اهم یاساااالم یجمهور گذاراساااتیسااا



۱70  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
در  ییگرامناسک ای ینید تیّ و عقالن ینیامر، به دوگانه مناسک د نیا هیتوج

از  یبیآساا ینداریشااود که د دیتأکتمسااک شااده و  ینید یورزتیّ برابر عقالن
از مردم،  یادیبخش ز  یاسااات که برا یدر حال  نیا .ندیبینممناساااک  یل یتعط

 یراه برا نیبهتر  و نیتر کوتاه ،ینیو انجام مناسااک د یحضااور در اماکن مذهب
دوگانه اساااااتناد به  ،گریاسااااات. به عبارت د ینیو معرفت د تیمعنو  تیتقو 

سک صح نیدر ا ینید یگرائ در برابر معرفت ییگرامنا ه چرا ک ؛ستین حیمقام 
 است و ینیمعنا و معرفت د تیانتقال و تقو  یبرا یخود محمل  ینیمناسک د
ها واجب و نشاااانه آن میعظاسااات که ت  یدر زمره شاااعائر اله ،یقرآن ریبه تعب
 یشااااعائر اهلل فانها من تقو عظمیو من »قلوب خوانده شااااده اساااات:  یتقوا

.(31)حج/ «القلوب



 

 یاسالم یجمهور تیّ عقالن یتجلّ  و کرونا. 22

 1یاریاسفند شهاب
کااه  یاسااااااالم یجمهور هیااعل یغااات یحمالت تبل یمحورهااا نیتر از مهم ی  ی

گزاره  نیکردند، ا یگذارهیبر آن ساارما اریبساا ،دشاامنان ریاخ در دهه خصااوصاااً 
 ایگو «. ندارد یت یّ اهم کیدئولوژ یح ومت ا نیا یها براجان انسااااااان»بود که 
 .شود آش ار همه بر وضو ب قتیکرونا حقمانند  یبود که در بحران نیا ریتقد

 اجتماعات تمام ،اسااالم خیتار  در سااابقهیب یاقدام در یاسااالم یجمهور
  ش،یاین دعا، مراساااام تا جمعه و جماعت نماز از ،یعموم مناسااااک و ینید
  تیتقو  و حفظ ارکان نیتر مهم از که کهمتبرّ  اماکن و هاحرم ارتیز  ها،أتیه
  «هاانسااان جان حفظ بخاطر» را بودند ح ومت نیا در «ینید یجمع تیّ هو »

 .کرد لیتعط
 از یمقطع در را خود یهانهیحساااا و مساااااجد ک،یدئولوژ یا ح ومت نیا
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۱7۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  ته،شرفیپ و مدرن اصطال  به یکشورها یبرخ  در که کرد لیتعط یماریب وعیش

شاگر هزار هاده با یدواناسب و فوتبال مسابقات  و بارها و بود برپا هنوز تما
 از آکنده دایفلور  تا یدنیسااااا ساااااواحل از هم هنوز یحت ! ماَلمال نوهایکاز 
 .است تیّ جمع
 همان. «مناساااااک یربهف» به بود متهم که اسااااات یح ومت  همان نیا
  «تیّ عقالن» به دعوت و شدیم ریتصو  «رتحجّ  و بتعّص » به آلوده که یح ومت 

 نید» در دخالت از شدیم هیتوص آن به که است یح ومت  همان نیا. شدیم
ند یخوددار «مردم حانمدّ  بود متهم که اساااااات یح ومت  همان نیا. ک   ا
 .هستند آن یهامیتصم داردانیم

 نیا در فسااااااادها و هایعدالت یب ها،ضیتبع ها،نقص من ر کسچیه
.  میادهیرساا یآرمان یامرحله به که سااتین یع مدّ  کسچیه. سااتین ح ومت

 از دحّ  نیا اما ؛ساااتین گرانید شااارفتیپ و تقوّ  نقاط یبرخ  من ر کسچیه
  یروان جنگ جز یزیچ گران،ید با اسیق در یاسالم یجمهور فیتخف و ریتحق
 .ستین و نبوده
 و یاساایساا اَلنفعّ  شااناسااان،جامعه روشاانف ران، از یاریبساا که یقت یحق
  اهیس یابرها پس از روزها نیا و کردند کتمان هاسال خارج و داخل یارسانه
 :است نیا آمده رونیب وهم رهیت یغبارها و دروغ
  یهاح ومت نیتر یاخالق  و نیتر یعقالن از ی  ی رانیا یاساااالم یجمهور»
 .«است جهان



 

 اصول بر نید فروع افتنی تقّدم معضل و ناکرو . 23
 یاسالم حکومت در نید

 1ستا یشکوه  ایلع
سالم نید  بود اّدعا نیا بر ن،ید نیتر کامل جهینت در و نید نیآخر  مثابه به ا
از  یهاساااات و در هر زمانها و م انزمان تمام یبرا متناسااااب که هساااات و

ها را به انسااااان یتماع اج و یفرد یزندگ  تیر یتواند زمام مدیبشاااار م یزندگ 
  کنون تا و نمانده اّدعا مرحله در البته که اسااالم نید یاّدعا نیا. ردیدساات گ
کلمه رخ  یواقع ی، به معنامسااااالمانان یمختلف زندگ  یهابرهه در آن اثبات

ست، بر ا ساس نیداده ا ست ا صول از یامجموعه بر یمبتن ن،ید نیا که ا   ا
 و یزمان طیشرا با متناسب و ردیگیم نشأت آن از نید فروع که است معدود
تواند تحّقق و ظهور و بروزشااان متفاوت باشااد، اما یم نید فروع نیا ،یم ان
  فروع از ی  یمثال، نماز به مثابه  یماند. برایم ثابت نید اصااول حال نیدر ع
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۱7۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
شاااود و در زمان جنگ و خوف به نحو یم ادا نحو کی به یراحت  زمان در ن،ید
خود واقع شااااااود چون نشااااااان از  یانحاء، اگر در جا نیاز ا کیو هر  ؛یگرید
انساااااان در مقابل پروردگار  تینشاااااانه عبود جه،یو در نت نیاصاااااول د رشیپذ

که  یکه اگر در زمان یمعن نیمتعال اساااات، مورد قبول اساااات و بالع س؛ بد
اگر به صااورت نماز معمول اداء شااود، نه  شااود،ینماز خوف بر انسااان واجب م

شانه عدم عبودیم بل ه ست،ین یقبول درگاه الهتنها مورد    انسان تیّ تواند ن
 .باشد خداوند برابر در

  ظهورات و جلوات که است یباطن و رو  همچون نید اصول گر،ید انیب به
 و اسااات اصاااول نیا آن از اصاااالت که دهدیم شااا ل را ندارانهید یرفتارها
  که ابندییم یاله رزشا یصااورت  در تنها ،ینید مناسااک و ندارانهید یرفتارها
  م تب هر در یمناس   رفتار ظهور و بروز واَّل  باشد اصول نیا از گرفته نشأت

 و مانند آن، کاباَل چون ینید ریغ یهاعرفان و یپرساات طانیشاا یحتّ  ینییآ و
 .دهدیم رخ

 گام نیاّول مثابه به زین و ینید انقالب کی مثابه به رانیا یاسالم انقالب
 نید فروع و اصول که افتی تحّقق ام ان یزمان ،یاسالم نینو  تمّدن تحّقق از
  ینیخم امام که یطور به افتیباز  را خود حیصح نسبت آن شتازانیپ عمل در
م اشتیشااخصاا و اتیح انقالب، نیا رهبر ،(ره)  و یمحّمد ناب اسااالم تجسااّ

 و نساابت نیا تیرعا جهت شااانیا یتقوا و اساات بوده یاسااالم انقالب تبلور
 شاااا ل یمعنو و یباطن عوامل نیتر مهم از اصااااول بر فروع افتنین تیّ اولو 

  به اساات؛ مشااهود موارد نیا در امام یعمل  رهیساا. اساات انقالب نیا دهنده
 نه و بودند خود فیت ل انجام دنبال به تنها زمان هر در و شااهیهم که یطور
  یعنصر همان نیا! باشد ترموافق و رتمأنوس انسان دل با دیشا که یزیچ آن



   ۱73 یدر حکومت اسالم نیبر اصول د نیفروع د افتنیکرونا و معضل تقدّم 

: کندیم یباز تأّمل قابل ینقش امام، هیفق تیوَل یح ومت  هینظر  در که است
 و الّسالمعلیه معصوم تیوَل بر عالم در آن یتسرّ  و اهلل تیوَل داشتن اصالت
 یحت  که است اثر یدارا آنجا تا تیوَل نیا که هیفق تیوَل در بتیغ عصر در
  را اسالم هیاول اح ام زمان از یابرهه در تواندیم هیفق یول  خاّص  طیشرا بنابر
 !کند لیتعط یحت  زین

  تیرعا با و اساااااس نیهم بر ز،ین آن حرکت و انقالب نیا افتنی تداوم
 نتمد تحّقق یهاگام گرید کردن یط  گر،ید انیب به. است نسبت نیا حیصح
 و رازف در راه نیا روانیپ و شگامانیپ عمل در نسبت نیا تیرعا با زین یاسالم
 .است یاجتماع  عیوقا و فاقاتاتّ  بینش

 اساااات، روبرو فرودها و فراز نیا از ی  ی با رانیا یاسااااالم جامعه امروز
  رانیا در حال، نیع در اما اساات، ریگعالم یداسااتان اگرچه که کرونا داسااتان
  به تواندیم سااو، کی از که چرا ابد؛یب تواندیم را خود خاّص  یت یروا یاسااالم
 تحّقق یبرا را ح ومت و جامعه نیا ضااعف و تقوّ  نقاط ش،یرزما کی مثابه
 جامعه و یاسااالم دولت یهاگام یعنی ؛یاسااالم تمّدن مانده یباق  یهاگام

 گفتمان دیبازتول یبرا یفرصاات  تواندیم گرید یسااو از و دهد نشااان ،یاسااالم
سالم انقالب  و ضعف نقاط رفع جهینت در و جامعه روز طیشرا با متناسب یا
 .شود گفتمان نیا با تناسبم قّوت نقاط تیتقو 
 و بروز را خود کرونا موضوع در یملّ  شیرزما نیا در که یضعف نقاط از ی  ی
 به و متبّرکه اماکن از جساااتن تبّرک چون ،ینید فروع گاهیجا دهد،یم ظهور
  یاینید اجتماعات لیتشاا  زادگان،¬امام و امام حیضاار  دنیبوساا خاّص  طور
  ارزش چون ت،یم دفن و کفن یهامدل نات،یه و جماعت ینمازها چون
در فقه فردی افراد ...  و تیم غساال از بدل ممیت بر تیم غساال افتنی شااتریب
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 جامعه از یاقشااار یبرا چنان آن ها،نیا از کیهر  که یطور به. باشاادجامعه 

 کی بنابر ها،آن از کیهر  یموّقت  نبود که اساات افتهی اصااالت و ارزش ینید
  یارندید عدم و نید زدن شهیر  از با برابر افراد نیا یبرا ،ینید باَلتر مصلحت
  یبرخ  یساااو از شاااده منتشااار یهاپیکل یبرخ  در مسااانله نیا. اسااات شاااده

 یمذهب قشااار یظاهر و یعمل  یهامخالفت یبرخ  زین و مّداحان و ساااخنرانان
  شاارکت عدم که اساات نیا انگریب که ییهاحرف. اساات افتهی نمود جامعه،
 البته که اسااات ائمه الطاف یفراموشااا نشاااانه ،ناتیه در امیا نیا در مردم
!  ریغ َل و است امراض یشفا اصوَلً  ندگانیگو  نیا لسان در ائمه لطف تینها
 مثابه به امام گاهیجا و مقام از یاسالم جامعه شناخت عدم از نشان خود که
 .است جامعه یول 

 و یاسالم انقالب گفتمان دیبازتول ضعف ،یملّ  شیرزما نیا گر،ید یسو از
شان را جامعه مختلف اقشار یبرا ناب اسالم   گرید در که یطور به. دهدیم ن
  ظهور و بروز هاآن ساا نات در یظاهر ندارانهید رفتار دیشااا که جامعه اقشااار
 نباشد، یقو ییربنایز  اعتقادات بر یمبتن رفتارها آن ای و باشد نداشته یکامل 

 در نید ییتوانا عدم از نشاااااان که داده رخ متناقض ظاهر به یهادوگانه
  یبرا یینها حلّ  راه جهینت در که است یاسالم جامعه مسائل حلّ  و تیر یمد
  خواساااتار و یمّدع  که اسااات یروشااانف ران دامن به بردن پناه اقشاااار، نیا

  شدن زهیس وَلر  و یح یمس سمیپروتستانت همانند ،یاسالم سمیتنپروتستا
 و ال ل حرمت ت،نیه ال ل دوگانه چون یسااااخنان. هسااااتند اسااااالم، نید

  رمتح انیم گذاشااتن فرق بدون) ال ل با متبرکه بقاع یحت  کردن یضاادعفون
و به زانو درآمدن دین و فقه ( ال ل انواع از یبرخ  نجاساات عدم و ال ل خوردن

در  یمعضاال فرهنگ  نیا انگریاساات که ب ییهاهیاز جمله گو  دینی در برابر علم
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فروع دین به کل دین، و در نظر  ی دادناین افراد با تساارّ  موضااوع کروناساات.
نگرفتن اصااول دین و رابطه میان اصااول دین و فروع دین، و حتی عدم آگاهی 

رخ داده در مناسااااااک  مدتکوتاهتغییرات  دقیق نساااااابت به فروع دین، عمالً 
دینی جهت مدیریت بحران کرونا را حمل بر ضاااعف و ناتوانی دین در تطابق با 

 .دانندمانی و م انی میشرایط ز 
  ضااعف نقاط گرید زین و مقال نیا در شااده ذکر ضااعف نقاط نیا رفع جهت
 لمث فرهنگ، نیا قوت نقاط تیتقو  زین و جامعه یاسالم یفرهنگ  در یاحتمال 
 زمَل کرونا، مسنله رفع و حلّ  در یطلبشهادت و ثاریا ،یاجتماع  جیبس فرهنگ
  ورط به یفرهنگ  وستیپ وجهه کرونا با مبارزه قرارگاه یفرمانده  روند در است
  فرهنگ طهیح در رعاملیغ پدافند گرید عبارت، به و ردیگ قرار نظر مدّ  تریقو

 .بپردازد تیّ فّعال به عرصه نیا در ترفّعاَلنه یاسالم
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 1بذرافشان محمدرضا

 چکیده
 که دربررسااای ساااناریوهای مطر  شاااده پیرامون محدودیت زیارت اماکن متبرّ 

ایام شاااایوع ویروس کرونا موضااااوع این یادداشاااات اساااات. در این نوشااااته 
مقدس سخن به میان  یهاحرممحمدرضا بذرافشان از سه سناریو برای بستن 

، موافقان و مخالفان خود را نظرانصاااااااحبدر میان  هاآنآورده که هر یک از 
اجرا  جهت، سااناریوی مطلوب و پیشاانهادی را هر یکدر انتها با بررساای  دارد و

ای با اشااااره به اولین ساااناریو عده در مطر  سااااخته اسااات.در اماکن متبرکه 
ون بد باز بودنقائل به  علیهم السالم تیباهلهای شفاخانه بودن و پاک بودن حرم

 نیتر بزرگ»ها در هر شارایطی بودند و بساتن اماکن مقدساه را محدودیت حرم
علیرغم درنظرگرفتن وی دوم قائالن به سااااناری«. دانسااااتندتوهین به حرم می

شاارایط حاد شاایوع ویروس کرونا در ایران و انتقال آن از ناقالن به افراد سااالم 
                                                                                                                   

/ المالساّ هیفرهنگ و ارتباطات / دانشا ده فرهنگ و ارتباطات/ دانشاگاه امام صاادق عل یدکتر یدانشاجو .5
 .5399ماه  نیفرورد زدهمینگارش: س خی/ تار  Bazrashan.mr@gmail.com: انامهیرا
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را ضااامن شاااعائر اساااالمی برشااامرده و  علیهم الساااالم تیباهلدر تجمعات، زیارت 

ها قائل دانند و بر این اساااس به جای بسااتن حرمتعظیم آن را از واجبات می
منظور جلوگیری از ازدحام زائران هساااتند. در نهایت به محدودکردن زیارت به 

با توجه به خطرات ناشاااای از تجمع زائران در  نظرانصاااااحبسااااومین گروه از 
 یسااوبهدر تعطیالت نوروزی که ساایل مسااافران  الخصااوصیعل اماکن مقدس 

سفر حرم باز بودنشود، شهرهای زیارتی روانه می شوقی برای   یسوبهها را م
دانند که با توجه به ظرفیت درمانی محدود و ناقص شهد میشهرهای قم و م

این سااه  نویسااندهاین شااهرها، پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشاات. 
بســـتن  و ، بســـتن محدودبدون محدودیت باز بودنساااناریو را تحت عناوین 

، سااناریوی هاآنمطر  ساااخته و در نهایت با توجه به جوانب هر یک از  کامل
ساناریوی مطلوب طی  به مثابهاجرا در اماکن مقدساه  منظوربهامل را بساتن ک

 ایام شیوع کرونا در ایران پیشنهاد نموده است.

 مقدمه
همان  ای دیجد یکرونا روسیکه و  یط یو در شاارا 91اساافند  یانیپا یدر روزها
و  رانیدر ا ریگهمه یماریب کیاش به و گسااااترده عیساااار  وعیبا شاااا 59-دیکوو 
رونا مقابله با ک یمسنوَلن ستاد ملّ  میشده بود، تصم لیهان تبدنقاط ج  یبرخ 

آن  یعات، اسااااتوار گشاااات که در پو وزارت بهداشاااات بر ابالغ طر  منع تجمّ 
در قم و  هایعل اهللساااالم تیباهل مهیساااه کر آساااتانه مقدّ  ،یآساااتان قدس رضاااو

المهیعل یحساان میس حضاارت عبدالعظآسااتان مقدّ   ف موقتتوقّ  ،یدر شااهرر السااّ
 17/51/5391 شنبهسهرا از روز  یمطهر تا اطالع ثانو یهادر حرم نیحضور زائر 

ته شاااااادن درب حرم زائران،  یبه رو فهیشاااااار  یهااعالم نمودند. اعالم بساااااا
 زیعموم مردم، علمااا و ن یرا از سااااااو یمتعاادد یمثباات و منف یهاااواکنش
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بال داشاااااات. در ا یو اجتماع  ینظران علوم انسااااااانصاااااااحب   انیم نیبه دن
 ها،شاااهیر  رامونیو نقد و نظر پ یبه بررسااا ینظران حوزه علوم اجتماع صااااحب
 پرداختند. میتصم نیا یامدهایام ان و پ ط،یشرا

 تیبدون محدود باز بودنسناریوی اول: . 1
  یهاحرم بودن شاافاخانه به اشاااره با ونیروحان و علما جامعه، توده از یت یاقل
  راراص ستند،ین و شوندینم آلوده هاانم  نیا که نیا بر دیتأک و( ع) تیباهل
شتن بر شته آن بازنگهدا :  دشونیم میتقس بخش دو به گروه نیا. دارند و دا

 یگ شیهم یرفتارها شده، هیتوص یبهداشت  دستورات به هتوجّ  بدون یبخش
 ادامه را...  و جستن کتبرّ  و وارید و در و حیضر  دنیبوس رینظ ،هاحرم در خود
  یبحران طیشاارا قبول ضاامن البته ،گرید بخش. کنندینم فمتوقّ  را آن و داده

 آن در که یگرید اماکن با هاحرم ساااهیمقا با عات،تجمّ  از یناشااا یبهداشااات 
  ،یارهیزنج یهافروشاااگاه ،بزرگ یهافروشاااگاه رینظ رد،یگیم صاااورت عتجمّ 
  دانسته نادرست یتجار یهام ان باز بودن مقابل در و حرم بستن...  و بازارها

 .باشند باز دیبا عتجمّ  مراکز نیا مانند زین هاحرم معتقدند و
  یتجار مراکز و هاحرم بساااتن ساااهیمقا گفت دیبا نگاه نیا به پاساااخ در

  مپپ مثالً  و بازارها ها،فروشگاه بستن چراکه. است قبول رقابلیغ و نادرست
  تبعات و آن قتحقّ  یبرا َلزم خشااااونت یاحتمال  حجم از گذشااااته ها،نیبنز 
  یقحط  گرفتن شاا ل مردم، شااتیمع شاادن سااخت به منجر ،یاحتمال  یسااانان

  رینظ یفاقات اتّ  و کوچک یهافروشااگاه در عیتوز  دیشااد اریبساا کاهش کاذب،
 اب را مردم روزانه یزندگ  و ستین مدتکوتاه در جبران قابل که شد خواهد نیا

  کهبرّ مت یهاحرم تموقّ  بستن که یحال  در. سازدیم مواجه فراوان یهاچالش
  رهیس و اتیروا ،نیا بر مضاف. داشت نخواهد همراه به را بیآس از حجم نیا
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 اصاال فه،مشاارّ  مشاااهد یسااو به ساافر بر دیتأک رغمیعل  المالسااّ  همیعل نیمعصااوم

 در لذا دانند؛ینم مقدسااه اماکن نیا در ی  یز یف حضااور به منحصاار را ارتیز 
 همیعل اطهار ائمه و وآله هیعل اهللیصل  رسول حضرت ارتیز  براى یث یاحاد ،ییروا متون

ّس    ارتیز  در قلبى واقعى حضور مراد ،دهدمى نشان كه دارد وجود دور راه از المال
  شاا ل مردم جان حفظ و ارتیز  انیم یتزاحم که یکنون طیشاارا در لذا. اساات
  قرائت ،یمجاز ارتیز  رینظ موجود یهاتیّ ظرف از اسااتفاده با توانیم گرفته،

  فیتعر  المالسااّ  همیعل ائمه بیقر  ارتیز  یبرا ییهانیگز یجا...  و دیبع از ارتنامهیز 
 که را نیمنؤم جان حفظ هم و رساند انجام به را ارتیز  هم ش ل نیبد و نمود
 .نمود قمحقّ  ،است واجبات از

 محدود ارتیبستن/ز سناریوی دوم: . 2
  تیرعا ضااارورت و آمده شیپ طیشااارا به هتوجّ  با هادگاهید از یگرید بخش

شدن فمتوقّ  ضرورت بر دیتأک زین و بهداشت  کامل یل یتعط ها،حرم ارتیز  ن
 و یسازمنیا ضرورت به اشاره ضمن و دانندیم نادرست را یارت یز  یهام ان
 در. هستند ارتیز  در تیمحدود جادیا به قائل ها،حرم یفضا کردن یعفونضدّ 
 هب واجب یمرا بل ه ،مسااتحب یامر مثابه به نه ارتیز  مساانله به نگاه نیا

 مقابل در اکنون که شاااودیم ساااتهینگر  یاساااالم مهمّ  شاااعائر از ی  ی مثابه
  نیا انیم نمودن جمع راه اگر و گرفته قرار مردم جان حفظ یعنی ،گرید یواجب
حدود ارتیز  طر  یاجرا منظور به. دیبرگز  دیبا را ی  ی ندارد، وجود دو   م
  نامثبت یبرا یاسامانه یاندازهرا جمله از د؛یگرد مطر  یبرا زین ییهاشنهادیپ
 عمل به یریجلوگ هاحرم در ازدحام از قیطر  نیا از تا قرعه دیق به ارتیز  و
 .دیآ

  کارشناس افراد دیبا یط یشرا نیچن در نظرانصاحب از گروه نیا دهیعق به
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  زائران، به یبهداشاات  یهاهیتوصاا یادآوری با تا باشااند داشااته حضااور حرم در
  یافض و دارند حذر بر شود،یم یض یمر  انتشار به منجر که ییرفتارها را شانیا

  شاااد خواهد باعث  ردیرو  نیا اتخاذ. ساااازند فراهم منیا ارتیز  یبرا را حرم
 ضمن گردد؛ رّس یم نیمنؤم جان حفظ و هاحرم بازبودن یعنی امر دو هر قتحقّ 
 لتقاب ادجیا دنبال به که یاعده دست از را بهانه حرم یهادرب بودن باز ن هیا
 .ستاندیم هستند، نظام و جامعه یمذهب قشر از یبخش انیم

  معتقدند ،نظر نیا با مخالفت در یاهعدّ . دارد یمنتقدان البته ،نگاه نیا
 و منیا ارتیز  ام ان اعالم چراکه بود؛ نخواهد کار چاره ارتیز  کردن محدود
 دارد، وجود محدود صورت به ولو ارتیز  ام ان که مردم به امیپ نیا رساندن
  مشهد جمله از یارت یز  یشهرها سمت به مسافران لیس رشدنیسراز  باعث
  نیا یدرمان و یبهداشاات  فیضااع یهارساااختیز  به هتوجّ  با که شااد خواهد
 زین منتقدان از گرید یاهعدّ . داشاات خواهد دنبال به یادهیعد تبعات شااهر،
  بعثمن که را تبهداش و یپزش   کارشناسان دستورات تیرعا بر یرهبر دیتأک
 اساات، یاسااالم انقالب و( ره) ینیخم امام یح ومت  تیّ عقالن و فقه منطق از
 .اَلجراست َلزم که دانندیم هاحرم بستن بر یدییتأ مهر مثابه به

 /بستن کاملتیمحدودسناریوی سوم: . 3
 هک یتبعات  و کرونا روسیو  یریگهمه ادیز  خطر به هتوجّ  با نظرات سوم دسته
  تیّ ظرف به اشاره با و دارد مشهد خصوصاً  سمقدّ  یشهرها یدرمان نظام یبرا

 مثابه به را هاحرم بازبودن اسااات، انیپا به رو که شاااهر نیا محدود یدرمان
  حرم قتیحق در. دانندیم ارتیز  و سفر به مندهعالق مردم یبرا یق مشوّ  عامل
  یمناسااب طیشاارا و سااالمت یبهداشاات  مختلف یهاجنبه از، المالسااّ  هیعل رضااا امام
  ردیگیم صورت آن در بمرتّ  صورت به یپاکساز و یعفون ضدّ  اتیعمل و دارد
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 بر را یرضاااو حرم تیّ تول آنچه اما ندارد؛ وجود ینگران ثیح نیا از ینگران و
شته، میتصم نیا خاذاتّ   ،یسازمان درون یحت  و یشخص  میتصم کی نه وادا

  هجوم و ساافر مساانله» لیدل به و یاسااتان و یشااهر مساانوَلن اصاارار با بل ه
سفند 11 تا 51 بازه در. است نوروز امیّ ا در «یارت یز  شهر نیا به مسافران  با ا
صراف یبرا هاتالش تمام سبت سهیمقا و آمارها مشهد، به سفر از مردم ان   ن
  تیّ وضع ادامه با که دادیم نشان قبل، یهاسال مشابه مدت در مسافر ورود
  طور به هرساله که یت یجمع درصد 12 حداقل ،برآورد نیتر نانهیبخوش در یفعل 

 به ینگاه . کرد خواهند مسااافرت شااهر نیا به شااوند،یم مشااهد وارد معمول
 8 حدود یت یجمع گذشته یهاسال در مشهد شهر ینوروز مسافران حضور آمار
شان را نفر ونیلیم   ییسفرها از درصد 12 تنها تحقق صورت در که دهدیم ن
 بر بالغ یت یّ جمع رد،یگیم صاااورت مشاااهد به ساااال مایّ ا نیا در هرسااااله که
  یهیبد. کنندیم سفر مشهد به نوروز امیّ ا در نفر هزار هشتصد و ونیلیمکی

  کشااور در کرونا روسیو  یریگهمه طیشاارا در مسااافر از حجم نیا ورود اساات
  مشااااهدات یبرخ . بزند رقم را فاجعه کی به یمنته یبحران طیشااارا تواندیم

 در ییکرونا مارانیب از یهتوجّ  قابل بخش که اسااات آن از یحاک  زین یکنون
  یریچشمگ طور به، السالم هیعل رضا امام حرم بستن لذا. هستند یربومیغ مشهد
 رخ یجلو و داده کاهش مردم انیم در را مشهد سمقدّ  شهر به سفر زهیانگ
 .گرفت خواهد را یدرمان یبهداشت  فاجعه کی دادن
 اعمال آن و اندساخته مطر  را ینیگز یجا یویار سن نظرانصاحب از یاهعدّ 
 بسااتن یجا به شااهر نیا به ینوروز مسااافران ورود منع و مشااهد در نهیقرنط
  محروم و هاحرم بازبودن با همزمان آن، جهینت در معتقدند و اسااااات حرم

 زین شاااهر نیا به مساااافران ورود از ،یحضاااور ارتیز  از مشاااهد مردم نشااادن



   ۱83ها بستن حرم یبرا ویسه سنار

 اعمال و حرم نگهداشتن باز گفت دیبا پاسخ در. مدآ خواهد عمل به ممانعت
  یبرا( هااسااتان ریسااا ای مشااهد شااهر یمباد بسااتن) همزمان یشااهر نهیقرنط

  نیا چراکه ،ستین جوابگو زین شهر نیا به زائران و مسافران ورود محدودکردن
  یروین یبرا ادیز  نهیهز  ازمندین که فراوان خشونت داشتن همراه به ضمن امر
  مشهد شهر یررسمیغ یمباد کنترل است، ینظام و یراهدار ،یت یّ امن ،یانسان
 و عمالً  سااازدیم مواجه یادیز  مشاا الت با اساات اریبساا زین آن تعداد که را
 .نمود خواهد رمم نیغ ای سخت اریبس را تیمحدود جادیا

 و هاحرم بودن بسااته بر نظرانصاااحب سااوم بخش دیتأک ،اساااس نیبر ا
 در عتجمّ  با که اسااات یاهعدّ  با برخورد در امر وَلنمسااان تیّ قاطع و تیّ جد

  به زیقهرآم ورود خواستار مأموران با یریدرگ و خشونت جادیا و هاحرم مقابل
 در را خود تیّ قاطع دیبا نظام شاااانیا نظر از. هساااتند سمقدّ  یهام ان نیا

بل در خواهندینم که افراد از یمحدود هعدّ  با برخورد قا  و دسااااااتورات م
  صورت نیا ریغ در دهد؛ نشان آورد، فرود میتسل سر بحران طیشرا اتمیتصم
  .داشاات نخواهد را طیشاارا کنترل توان ندهیآ یهابحران و مشااابه طیشاارا در

  ممرد با وگوگفت اصل که است نیا ،داشت هتوجّ  بدان دیبا که یمهم ن ته
 لیدل به طیشرا حیتشر  چراکه دارد؛ ضرورت باره نیا در کار یارسانه وستیپ و
  درک قابل شانیا یبرا یراحت  به است مم ن مسنله بودن یتخصص  و یت یّ امن

 .نباشد

 و پیشنهاد بندی. جمع4
  یروزها در هاحرم بستن یبرا شده طر  ویسنار  سه انیم از ،رسدیم نظر به
  یکنون طیشاارا در نهیگز  نیتر مناسااب ران،یا در کرونا منحوس روسیو  وعیشاا
 و یاستان ،یشهر مسنوَلن که باشد ییو یسنار  نهما یعنی ،سوم یویسنار 
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  حضرت و معصومه حضرت رضا، حضرت رمطهّ  یهاحرم و شهر نیا یبرا یملّ 

  جز ی ردیرو  هر خاذاتّ  چراکه ،گرفتند شیپ در المالساااّ  همیعل یحسااان میعبدالعظ
 سمقدّ  یشهرها به ینوروز مسافران لیس شدن روانه یبرا یق مشوّ  عامل ن،یا
  ناقص و محدود تیّ ظرف به هتوجّ  با که شاادیم مشااهد رشااه الخصااوصیعل 

 و نمودیم لیتحم آن بر را یمضاعف بار شهر، نیا در درمان و بهداشت شب ه
  یهاخساااااارت که شااااادیم یبارفاجعه یبحران طیشااااارا آمدن دیپد موجب
  سااااوم یویساااانار  اعمال. داشااااتیم دنبال به را یمعنو و یماد ریناپذجبران

  نوروز امیّ ا در مشهد سمقدّ  شهر به سفرها کاهش در ییسزاب ریتأث شکیب
  نیا در یملّ  سطح در یافاجعه وجود آمدن به از مانع ،خود نوبه به که داشت
 .شد کشور کرونازده یبحران طیشرا

 ها نیز نیازمند بررساااای عواملی از جملهبرای بازشاااادن مجدد حرمتصاااامیم 
عیت شهرهای مقدس وضعیت شیوع و کشندگی ویروس کرونا در کشور، وض 

از لحاظ مطلوبیت نظام سااالمت و بهداشاات و میزان حضااور زائران مسااافر در 
این شهرهاست که از سوی مسنوَلن شهری و استانی و نیز ستاد ملی مبارزه 

 با کرونا ابالغ شده و به اجرا درخواهد آمد.



 

 كرونا و یگردشگر. 25

 1ییشهاب طال

 مقدمه
 عدم بر یمبن ییهشدارها و هاتیمحدود جادیا به منجر ،كرونا عویش بحران

 و غذا اقامت، از اعم ،یگردشاااگر خدمات رهیزنج یتمام یل یتعط و مساااافرت
  نجها سراسر در ،یمسافرت  خدمات و نقلوحمل ،یسرگرم و یح یتفر  ،یدنینوش
 .شد
 به نوروز دیع و نو سال التیتعط با كرونا وعیش بحران یهمزمان ،رانیا در
  ناَلفعّ  یتمام تا است شده موجب یخروج  و یداخل  یسفرها یصل ا بازه مثابه

بر  چراكه ،شااوند روروبه یواقع سااابقهیب مخاطره كی با یگردشااگر صاانعت
 از انهیسال گفت توانیم ،گذشته سال 1 از گرفته صورت یهانیتخم اساس
  یخارج  مساااااافرت ونیلیم 5 حدود ماهنیفرورد انیپا تا اسااااافندماه یابتدا

                                                                                                                   
 یمجلس شورا یها/ مركز پژوهشیو صنایع دست  یگردشگر ،یراث فرهنگ یكارشناس و پژوهشگر حوزه م. 1

 .32/25/5399خ نگارش: یتار  Shahab_talaie@yahoo.com /ی/ رایانامه:اسالم
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  یخارج  یگردشگر هزار 112 حدود و گرفتیم صورت یرانیا ردشگرانگ لهیبوس
  ونیلیم 12 حدود مدت نیا در نیهمچن. شدندیم وارد كشور به مدت نیا در
( 5391 نوروز نیانگیم اساااس بر) اقامت شااب ونیلیم 71 با یداخل  ساافر نفر
  نیا ،یكنون طیشااارا به هتوجّ  با كه شااادیم ثبت یداخل  گردشاااگران لهیبوسااا
 .شد خواهد مواجه قیعم ركود با تصنع

 از ی  ی که( یخروج  و یورود ،یداخل ) یگردشاااااگر حوزه یوکارهاکساااااب
یم محسوب ینامرئ  صادرات به و میتحر  دوران در رشد و اشتغال یموتورها
  نیا چرخ ،یعبارت  به و شده لیتعط عمالً  ،آمده شیپ تیّ وضع نیا در شوند،
 در یفراوان یهاتیّ الفعّ  و واحدها و اسات شاده فمتوقّ  زین اشاتغالزا صانعت
  یهامجتمع خوراك، و غذا ونقل، حمل اقامت، ازجمله) آن به وابسااته رهیزنج
  دهید بیآس( یدست نییپا و یباَلدست  یهاواسطه ریسا و یسرگرم و یح یتفر 
 تعلّ  به كه هرچند .بدهند دساات از را خود کار اساات مم ن هاآن کارکنان و

  برآورد توانینم كشاااور، یگردشاااگر صااانعت در ممنساااج یآمار نظام فقدان
 بر یول  ،داشااات یگردشاااگر صااانعت بر كرونا روسیو  اثرات زانیم از یقیدق

 سااال در یاسااالم رانیا امر، اندرکاراندساات اظهارات و موجود شااواهد اساااس
  یكشاااااورها از غالباً ) بوده یخارج  گردشاااااگر ونیلیم 1 حدود زبانیم 5391
  گردشااگر جذب در رشااد زانیم نظر از شااورك اساات شااده موجب كه( هیهمسااا
  وضاع اسااتمرار صااورت در كه ردیبگ قرار جهان لاوّ  كشااور سااه انیم در یخارج 
  هندیفزا مراتب به ،یگردشگر صنعت خدمات رهیزنج تمام بر آن اثرات موجود
 .بود خواهد

 وکارهای مرتبط با گردشگری. پیشنهادهایی برای رونق کسب1
  تیّ ماه تعلّ  به باشااااد، رمؤثّ  كرونا روسیو  ارمه و تیر یمد یویساااانار  اگر



   ۱81و کرونا  یگردشگر

  یساافرها كه دارد احتمال ،یعاد طیشاارا به یگردشااگر عیساار  یریپذبازگشاات
  رونق دوباره 5399 تابساااتان در( یداخل  یگردشاااگر ژهیبو ) یرانیا گردشاااگران

 هك چرا ،شاود شاتریب سافرها نیا حجم ریاخ انیساال به نسابت یحت  و گرفته
 بوده روروبه تقاضااا در ریتأخ كی با جهان، یحت  و انر یا در یگردشااگر صاانعت
  ریتأث حوزه، نیا یوکارهاکسااااب یایاح بر عالوه تواندیم امر نیا و اساااات
  ازمندین كه باشااد داشااته ارز نرخ یحت  و خدمات نرخ شیافزا بر یمیمسااتق
  نیا تحقق یادیز  تا حدود ،یعلم یهاداده به هتوجّ  با اگرچه. اساات تیر یمد
  نیا قتحقّ  صورت در لذا، ست،ین نامحتمل اما ،است دسترس از ردو  ویسنار 
  صنعت به وابسته یوكارهاكسب دوباره رونق جهت ریز  موارد توانیم ویسنار 

 :نمود شنهادیپ یگردشگر
 5399 تیرماه 51 از ایمرحله سه صورت به سفر مرخصی اعطای برای ریزیبرنامه  

  صورتی به) اجرایی هایدستگاه در غلشا كاركنان همه به 5399 مردادماه 32 تا
 در شاااغل كاركنان سااوم یك حداقل بازه هر در روزه 51 زمانی بازه سااه در كه

 (.باشند سفر مرخصی
 نا،كرو  از ناشی تعطیلی اّیام در بنزین مصرف كاهش و جوییصرفه به توّجه با  

  مانند) مردم عامه سااافر تقاضاااای افزایش برای تشاااویقی هایبساااته دولت
  ویروس كنترل از بعد داخلی گردشااگری گسااترش برای( ساافر بنزین صاااصاخت
 .نماید ارائه كرونا

 هایاتوبوس قطار، هواپیما،) مسافران نقل و حمل در تخفیف درصد 32 دولت  
  به بحران از پس را كشااور برخورداركم گردشااگری مقصااد 51 برای( شااهریبین

  گردشگری خدمات قیمت عارفنامت  رشد بر و نماید اهدا گردشگران و مسافران
 .نماید نظارت گردشگری و سفر تقاضای افزایش از ناشی
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 گردشگری خدمات کنندگانافتیدر  همه افزودهارزش بر مالیات دریافت دولت  

  تعلیق حالت به بحران از بعد سااال کی مّدت به را گردشااگری هدف مناطق در
 .درآورد

 برای داخلی ییخطوط هوا از كه گردشگرانی تمامی برای كشور از خروج عوارض  
  سپ سال کی تا نمایند استفاده كشور از خارج به( برگشت و رفت) مسافرت

 .گردد بهامین بحران از
 گردشگران و مسافران تمامی برای( ورودی عوارض) روادید و ویزا صدور هزینه  

 .گردد صفر كشورها همه از( تجاری ویزای استثنای به) ورودی
 دو کنونی وضعّیت در شخصی سواری هایاتومبیل برای آزادراهی عوارض نرخ 

 .گردد بهامین كرونا، بحران از عبور از پس و برابر
 دستگاه به متعّلق فرهنگی و تاریخی بناهای و آثار و هاموزه همه ورودی بهای

 .شود بهامین سال کی مدت به بحران از پس كشور، اجرایی های

شیپ از یاریبسا كه) نشاود كنترل وناكر وعیشا لیدل هر به چنانچه ،لكن 
  كارشناسان و یجهان بهداشت سازمان ژهیبو  مختلف مراجع یسو از هاینیب

ادامه با كشور یگردشگر صنعت و( دارد ویسنار  نیا قتحقّ  از تیحكا یداخل 
 دیبا ،باشد روبرو 5422 سال تا یاجتماع  یگذارفاصله طر  و نهیقرنط بودن دار
  نیا در موجود اشاااتغال كه نیا ضااامن كه نمود اجرا را ییراهكارها و ریتداب
 با مردم یگردشااگر و ساافر گردد، حفظ آن به وابسااته یوكارهاكسااب و حوزه
 .دیر یپذ صورت یبهتر آرامش و تیّ امن

 از مناسااب یراهبردها نیتدو  با دیبا دولت كه نیا اساات صمشااخّ  آنچه
  كشور یگردشگر صنعت در ركود از مانع و دینما محافظت یگردشگر صنعت
 در را خود گاهیجا اسااات توانساااته گذشاااته دهه كی یط  كه یصااانعت . گردد
 رد شتریب ینیآفر نقش موجبات و داده بهبود یسازمیتصم و یگذاراستیس
 در گردد، كشااور یملّ  یدرآمدها و اشااتغال جادیا از اعم ،یاقتصاااد یهافهمؤلّ 



   ۱1۲و کرونا  یگردشگر

 جامعه آحاد سالمت ،تدول هدف نیتر مهم دیبا كه رسدیم نظر به ،باره نیا
. دباش صنعت نیا( میرمستقیغ و میمستق) شاغالن از تیحما ،بعد در گام و
 :است نظرگرفته در لیذ شر  به یاقدامات  تاكنون دولت باره نیا در

 مدت این در دولت اقدامات ترینمهم. 2
 به یمنته ماههساااه دوره یبرا كارفرما ساااهم مهیب حق اساااتمهال( الف
 ؛یاجتماع  نیتأم سازمان لهیوسبه 5399 ماهبهشتیارد

ستمهال( ب  به یمنته ماههسه دوره یبرا یمصرف  گاز و برق یهانهیهز  ا
 نفت؛ و روین یهاوزارتخانه لهیوسبه 5399 ماهبهشتیارد
 و یقیحق از اعم) وکارهاکسااب صاااحبان یبرگشاات  یهاچک دیسااررساا( ج
  تیلغا 5/51/5399 یمانز  بازه در آنها صاااادره یهاچك دیساااررسااا كه( یحقوق 
  پرداخت عدم نامهیگواه  صاادور به منجر و خورده برگشاات و بوده 35/1/5399
  مشاامول ،مذكور یهاچك برگشاات خیتار  از پس ماه سااه تا حداكثر ،دهیگرد

 ؛گرددینم یبرگشت  یهاچك بر ناظر یهاتیّ ممنوع و هاتیمحروم
  یگردشااگر یاهافضاا و اماکن یبهااجاره کامل یبخشااودگ  ای اسااتمهال( د

  دوره شیافزا ای فوق یل یتعط دوره طول در یخصاااوصااا  بخش به واگذارشاااده
 در ربطیذ کارگروه دییتأ از پس یواگذار چهارچوب طیشرا حسب ،یبرداربهره

 ؛یدست  عیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ  راثیم وزارتخانه
 بیآساا یهاوکار کسااب و واحدها به درصااد 51 نرخ با التیتسااه یاعطا( ه 
کرده حفظ را خود اشااتغال که ییوکارهاکسااب) کرونا روسیو  وعیشاا از دهید
 بعد آن اقساط و بود خواهد دوساله التیتسه نیا .شد خواهد پرداخت( اند
 شد؛ خواهد آغاز مهر از استراحت ماه چند از

  یانتها در یشاااهرنیب یهامساااافرت و تردد یهاتیمحدود اعمال عدم( ر
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 از روز چهل گذشاات از پس ،یاجتماع  یگذارفاصااله اعمال و 5391 اساافندماه

 كرونا؛ ورود
 ؛بهشتیارد لاوّ  از یشهرنیب تردد یهاتیمحدود رفع( ز
 از آن اصال  و بیتكذ و مسنوَلن یسو از یعاد تیّ وضع رمكرّ  اعالم( ش
 .مقامات گرید یسو

 گردشگری حوزه در دولت اقدامات ارزیابی. 3

 یجابیا و یسلب اقدامات. 3-1
  یهاتیمحدود اعمال قطعاً  كه اسااات نیا نمود انیب توانیم ابتدا در آنچه
 و كارآمدتر تر،مناسااااب التیتعط از قبل یشااااهرنیب یهامسااااافرت و تردد

 ینوع به و بود( ماهنیفرورد 1) ینوروز التیتعط اول مرحله انیپا از تراثربخش
 هر فیلتك و تیّ وضع اعالم جهت كپارچهی و واحد تیر یمد و یهماهنگ  عدم
  .است گشته وکارهاکسب و خانوارها افراد، از یاریبس یسردرگم باعث بخش
  یدرصد 15 شیافزا باعث ،بهشتیارد لاوّ  از مزبور یهاتیمحدود رفع مضافاً 
  دهش( یداخل  یگردشگر یاصل  مقصد كی مثابه به) مازندران استان به ترددها
 .گردد استان نیا در وعیش دوم موج جادیا موجب تواندیم كه است
 تیحما در دولت ماتیتصم گفت توانیم ،یت یحما ماتیتصم با ارتباط در
  نیا آشكار بخش بر ناظر شتریب ،یگردشگر صنعت ژهیبو  مختلف یهابخش از

ست صنعت شتغال سهم یجهان متوسط. میرمستقیغ و پنهان بخش تا ا   ا
 14 حدود فرض با كه اسااات درصاااد 52 حدود یگردشاااگر بخش از کشاااورها

. است نفر ونیلیم 1 حدود یگردشگر بخش سهم كشور، در شاغل نفر ونیلیم
  صااانعت در میمساااتقریغ صاااورت به هاآن ساااوم دو از شیب تعداد نیا از

  استخدام در كه( پنهان بخش) كنندیم درآمد كسب و بوده شاغل یگردشگر



   ۱1۴و کرونا  یگردشگر

 بودن یفصاال  تیّ ماه علت به زین هاآن غالب و نبوده یگردشااگر ساااتیتأساا
 هب(. ساافر یاصاال  فصااول تابسااتان و بهار) هسااتند یفصاال  مشاااغل ،یگردشااگر
 و كوچك یهابنگاه جنس از یگردشگر یوکارهاکسب درصد 12 از شیب عالوه
 واسطه به مهیب پوشش بدون شاغالن نیا از یاعمده بخش که هستند خرد
 از یاریبس یحت . هستند یامهیب پوشش فاقد و یفصل  اشتغال یدارا و شغل
شگر نایراهنما شتغال میمستق طور به كه یگرد شگر به هاآن ا   مربوط یگرد
ّص  یامهیب پوشاش از و نبوده یگردشاگر سااتیتأسا اساتخدام در اسات   یخا
  پوشش گونهچیه افراد نیا از نفر هزار 3 حدود كه یطور به ستندین برخوردار

 باعث یگردشاااگر سااااتیتأسااا از تیحما و كمك یاعطا لذا. ندارند یامهیب
  صااانعت با مرتبط شااااغالن و وکارهاکساااب از یادیز  بخش عمالً  تا شاااودیم

.  ردندگ منتفع دولت یت یحما اقدامات و ماتیتصم جینتا از نتوانند یگردشگر
 یتمااام یبرا دولاات یت یحمااا یهااابسااااااتااه كااه گفاات توانیم جااهینت در
  صارفاً  و نداشاته ییكارآ یگردشاگر صانعت اندركاراندسات و شااغالن اَلن،فعّ 

 یعبارت  به نمود خواهد مندبهره را یگردشگر صنعت از یمحدود اریبس بخش
  ساااتیتأساا) وکارهاکسااب صاااحبان ها،اسااتیساا نیا اعمال با گفت توانیم

 و فیضااع اقشااار از عمدتاً  كه -وکارهاکسااب شاااغالن از شااتریب( یگردشااگر
 واقع در امر نیا كه رند،یگیم قرار تیحما مورد -هسااتند جامعه ریپذبیآساا
 دارد ضاارورت ،نیبنابرا. گرددیم یتلقّ  هاتیحما و التیتسااه ییاعطا افانحر 
 عاجل اقدام ،شاااده ینیبشیپ مداخالت و ماتیتصااام اصاااال  به نسااابت كه

 .ردیگ صورت

 گیرینتیجه و بندیجمع. 4
 در یپژوهش و یعلم مراكز لهیبه وس شده ارائه مختلف یوهایسنار  هتوجّ  با
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 با ،رسدیم نظر به ،كرونا و یگردشگر صنعت ندهیآ خصوص در جهان، سطح
  یگذارفاصاااله طر  و ماندن خانه در به هیتوصااا بر یمبن موجود روند ادامه
  یگردشاااگر حوزه در یالملل نیب یسااافرها ،یآت  ساااال كی تا حداقل ،یاجتماع 
  همراه یخاّص  مالحظات و ریخأت با ،یماریب نیا دمجدّ  وعیش از یریجلوگ جهت
  یكشااورها از آن یهایورود غالب كه ما، كشااور ژهیو ب كشااورها و شااد خواهد
 ام كشااور به نساابت یكمتر كنترل و یریشااگیپ امكانات یدارا كه) هیهمسااا
  نیبهتر  طیشاارا نیا در. نمود خواهند دنبال تریجدّ  را مالحظات نیا( هسااتند
 از ژهیو  تیحما ،یگردشااگر با مرتبط مشاااغل از تیحما و حفظ یبرا ویساانار 
 با مبارزه ستاد یبهداشت  یهادستورالعمل تیرعا با) یداخل  یگردشگر توسعه
  یگردشااگر صاانعت یمال  گردش از درصااد 12 حدود كه چرا ،بود خواهد( كرونا
یم تقاضا هدفمند كیتحر  و شودیم جادیا یداخل  گردشگران لهیبه وس كشور
 هب وابسته یوکارهاکسب و صنعت نیا در را كرونا بحران از یناش انیز  تواند
 .برساند حداقل به را آن
  یهاتیمحدود رفع جهت در دولت یكنون یهااستیس به توجه با یطرف  از
 حال در مردم هعامّ  لهیوساابه یگردشااگر و ساافر ،یاسااتان و یشااهرنیب تردد
 و فطر دیع التیتعط با 99 خردادماه مهین در كشور كه نیا ژهیو ب ؛است انجام

  یگردشااگر یاصاال  فصاال مثابه به تابسااتان فصاال و اساات مواجه خرداد مهین
 در مردم اقامت درصاااد 52 از كمتر كه آنجا از لذا. دارد رو شیپ در را انیرانیا

 رهاااا،یپاااذمهماااان هاااا،آپاااارتماااان هتااال هاااا،هتااال) یرساااااام یهاااااقاااامتگااااه
 در هاآن درصااااد ۰2 از شیب و اساااات( یگردشااااگر یهامجتمع زائرسااااراها،
 به ،ابندییم اسكان یررسمیغ یهاقامتگاها و (چادر مانند) تموقّ  یهااردوگاه
  تواندینم یرساام مراكز و یگردشااگر ساااتیتأساا نیا بسااتن كه رساادیم نظر



   ۱13و کرونا  یگردشگر

  یهاگاهس ونت در اقامت عالوه، به. دینما یماریب نیا كنترل به یچندان كمك
 و وعیشا سابب تواندیم مناساب چندان نه یبهداشات  تیّ وضاع با یررسامیغ

  یهاجاذبه و مراكز از یاریبسااااا گرید طرف از. گردد یماریب نیا گساااااترش
  تیر یمد امكان كه یفرهنگ  و یخ یتار  یهامكان و هاموزه مانند یگردشااااگر

  دییأت مورد یهادسااتورالعمل تیرعا با تواندیم اساات فراهم هاآن در دیبازد
  كاهش مانند یاجتماع  یگذارفاصااااله طر  نكات تیرعا و بهداشاااات وزارت
 روز، طول در دیبازد ساااعات نمودن اضااافه د،یبازد مانز  در مردم حضااور تراكم
  مجدداً ... و هاموزه یخروج  و یورود در دكنندگانیبازد نمودن یعفوف ضاااااادّ 
  یامنطقه و شهریدرون یگردشگر و سفر امكان كه ینحو به گردد ییبازگشا
 كاسااته منطقه و شااهر از خارج یرضااروریغ یساافرها حجم از تا گردد فراهم
  مرتبط یوکارهاکسب تینها در و شود كاسته خانه در ماندن ینروا بار شود،
  ضاارورت آنچه مهمّ  نیا یبرا لكن،. دهند ادامه خود اتیح به صاانعت نیا با
  دستكش ماسك، ژهیبو  یریشگیپ و یبهداشت  اقالم ارزان و آسان عیتوز  دارد
.  اسااات مردم عامه اساااتفاده جهت گساااترده صاااورت به یعفون ضااادّ  مواد و

  تمسیس یناكارآمد جهت به مربوط، اقالم مناسب دیتول وجود با هك یموضوع 
  یبهداشاات  یهامراقبت تیرعا عدم امكان و یعموم یت ینارضااا ساابب ع،یتوز 

  خود به یماریب وعیش تیر یمد و كنترل امور كه حال. است شده هاآن توسط
  تیرعا هیتوص به دولت، رانهیپشگ اقدامات عمده و است شده واگذار مردم
شت  نكات   شهریدرون تردد یهاتیمحدود و افتهی لیتقل مردم توسط یبهدا
  اقالم عیتوز  تیر یمد ضاامن اساات َلزم اساات، شااده برداشااته شااهریبین و

برنامه ینحو به دولت یسااو از مردم یگردشااگر و ساافر از،ین مورد یبهداشاات 
 و یگردشگر صنعت یوكارهاكسب به كمتر بیآس جادیا ضمن كه شود یزیر 
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 .نگردد كشور در یماریب تیوضع دیتشد موجب مردم، فراغت قاتاو  تیر یمد



 

 كرونا و یدست  عیصنا. 26

 1ییطال شهاب

 مقدمه
  ی ردهایرو  با که یفرهنگ  ی ردهایرو  با صاااارفاً  نه یدساااات  عیصاااانا امروزه
  یاگونهبه اساات؛ گرفته قرار مختلف جوامع هتوجّ  مورد یاجتماع  و یاقتصاااد

  1/1 حدود در یدست  عیصنا و دستباف فرش یل وّ مت یهاسازمان یعاادّ  به که
  تیّ الفعّ  بخش نیا در( یررسمیغ و یرسم صورت به) ماهر کارگر نفر ونیلیم
 .کنندیم

  عیصاانا حوزه در نیشاااغل درصااد 72 از شیب که دهدیم نشااان مطالعات
 یاجتماع  و یفرهنگ  اقتضااائات به توجه با كه دهندیم نشااان زنان را یدساات 
 یزندگ  و كار نیب تعادل یبرا ابزار نیتر مهم یدست  عیصنا رونق ران،یا جامعه
 .شودیم محسوب زنان جامعه در

                                                                                                                   
های مجلس شورای مركز پژوهش ،شگری و صنایع دستیگرد . كارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی،1

 .5399ماه بهشتیارددوم تاریخ نگارش:  Shahab_talaie@yahoo.com ،اسالمی
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  ن،ییپا دیتول نهیهز  اشااتغال، جادیا در باَل سااهم با یدساات  عیصاانا تجارت

  ،یگذارهیسرما یباَل حجم و گسترده یهارساختیز  به ازین عدم د،یتول عتنوّ 
 و یاقتصاد رشد در ریچشمگ و عمده یسهم تواندیم که است یارکان از ی  ی
 .باشد داشته یرنفت یغ عیصنا محل از کشور یارز یدرآمدها شیافزا
  گونهآن اجرا، مقام در یدساات  عیصاانا حوزه که رساادیم نظر به ،همهنیا با
ست َلزم که یحدّ  در و دیبا که  و یتجار عرصه در و نگرفته قرار هتوجّ  مورد ا

  یكنون طیشااارا در و حال .ردیگینم قرار نظر دّ م ،یخارج  یهاطرف با تعامالت
  گفرهن اقتصاد از بخش نیا فینح كریپ تا است گشته موجب كرونا بحران
  ریذپبیآس ،گذشته از شیب حوزه نیا اَلنفعّ  و شده مواجه یفشار حداکثر با

 .گردند
وزارت ميراث  یمعاونت صاااانايع دساااات  یارائه شااااده از سااااو یبنابر آمارها

 و اغلمش بر یفروان راتیتأث كرونا بحران ،یو گردشگر یيع دست صنا ،یفرهنگ 
  تیّ الفعّ  كه اسات شاده موجب و داشاته یدسات  عیصانا حوزه یوكارهاكساب
 یدست  عیصنا معاونت از زمجوّ  یدارا و شده ییشناسا كارگاه 111.585 یرسم
 شااغل هزار 151 حدود كه یدساات  عیصاانا و یگردشااگر ،یفرهنگ  راثیم وزارت
 .گردد روبرو یجدّ  مخاطره با اندنموده جادیا ار  یرسم

 یدست  عیصنا فروشگاه 2511 از شیب كشور یاصل  شهركالن 3 در نیهمچن
  نیا كه دارند یدساات  عیصاانا محصااوَلت عرضااه در ییبساازا نقش كه دارد قرار

شگاه شان هایبررس. اندشده لیتعط زین هافرو   یهابازارچه لغو كه دهدیم ن
  اردیلیم 81 حدود فروش دادن دسااات از باعث 1888 ساااال در ینوروز تموقّ 
  شده كرونا دوران در صنعت اااااا هنر نیا یوكارهاكسب درآمد و فروش یتومان
 از اعم) یدست  عیصنا صادرات مرزها، شدنبسته واسطه به ،عالوه به ،است



   ۱11و کرونا  یدست عیصنا

سفند ماهه 2 فقط) دَلر ونیلیم 81 حدود زانیم به( یچمدان و یرسم   1889 ا
  نشاااان شاااواهد. اسااات شاااده مواجه یریچشااامگ كاهش با( 1888 نیفرورد و
  اسیمق یهاکارخانه و کوچک یدیتول صنوف در دیجد اشتغال جادیا دهدیم
 كه آنجا از و تسااااین ریپذام ان یل یتعط از پس سااااال دو تا حداقل نییپا

 آن میب ،هسااتند جنس نیا از یدساات  عیصاانا حوزه یكارهاوكسااب و مشاااغل
 و مشااغل از یاریبسا كه شاود باعث موجود یبحران وضاع اراساتمر  كه رودیم

  یاقتصاااد تیّ الفعّ  گردش از شااهیهم یبرا حوزه نیا وابسااته یوکارهاکسااب
 .گردند لیتعط و شده خارج كشور

 مدت این در دولت اقدامات ترینمهم. 1
 به یمنته ماههساااه دوره یبرا كارفرما ساااهم مهیب حق اساااتمهال( الف
 ؛یاجتماع  نیمأت سازمان توسط 5399 ماهبهشتیارد

ستمهال( ب  به یمنته ماههسه دوره یبرا یمصرف  گاز و برق یهانهیهز  ا
 نفت؛ و روین یهاوزارتخانه توسط 5399 ماهبهشتیارد
 و یقیحق از اعم) وكارهاكسااب صاااحبان یبرگشاات  یهاچك دیسااررساا( ج
  تیلغا 5/51/5399 یزمان بازه در آنها صاااادره یهاچک دیساااررسااا كه( یحقوق 
  پرداخت عدم نامهیگواه  صاادور به منجر و خورده برگشاات و بوده 35/1/5399
  مشااامول مذكور یهاچك برگشااات خیتار  از پس ماه ساااه تا حداكثر دهیگرد

 گردد؛ینم یبرگشت  یهاچك بر ناظر یهاتیّ ممنوع و هاتیّ محروم
  یگردشااگر یفضاااها و اماکن یبهااجاره کامل یبخشااودگ  ای اسااتمهال( د

  دوره شیافزا ای فوق یل یتعط دوره طول در یخصاااوصااا  بخش به واگذارشاااده
 در ربطیذ کارگروه دییتأ از پس یواگذار چهارچوب طیشاارا حسااب یبرداربهره

 ؛یدست  عیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ  راثیم وزارتخانه



۴00  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  یهاوکار کساااب و واحدها به درصاااد 51 نرخ با التیتساااه یاعطا( هاااااااااا

 حفظ را خود اشتغال که ییوکارهاکسب) کرونا روسیو  وعیش از دهیدبیآس
 آن اقساط و بود خواهد دوساله التیتسه نیا .شد خواهد پرداخت( اندکرده
 .شد خواهد آغاز مهر از استراحت ماه چند از بعد

 دستی صنایع حوزه در دولت اقدامات ارزیابی. 2
 و یرگردشاااگ ،یفرهنگ  راثیم وزارت از صاااادره یمجوزها آمار به هتوجّ  با
  مورد 15291 تعداد گذشته سال 1 در ،یخانگ  مشاغل سامانه در یدست  عیصنا
  صادره یمجوزها از %77 حدود كه است شده صادر یخانگ  مشاغل یبرا مجوز
  اشتغال جادیا یآمارها اساس بر گرید طرف از. است بوده زنان، تیّ الفعّ  جهت
  یهاپروانه اساااس بر 5391 سااال یانتها تا زنان یبرا یدساات  عیصاانا حوزه در
 و هزار 3۰9 تعداد شده صادر ییشناسا یهاكارت و یكارگاه ،یانفراد یدیتول
  اشااتغال یدساات  عیصاانا حوزه در میمسااتق صااورت به كشااور زنان از نفر 199

  متوسط طبقه از و خانوار سرپرست زنان آنان از یهتوجّ  قابل درصد كه داشته
 گفت توانیم مذكور موارد به هتوجّ  با. شااوندیم محسااوب جامعه نییپا به
  عیصاااانا بخش یبرا تواندینم وکارهاکسااااب یبرا دولت یت یحما ریتداب كه
  غالب كه چرا باشااد داشااته رثّ ؤم جینتا حوزه نیا اَلنفعّ  و شاااغالن و یدساات 
  به خانه طیمح در و یانفراد صااورت به یدساات  عیصاانا حوزه در شاااغل افراد
  مورد را هابنگاه غالباً  دولت یهاتیحما جنس كه یحال  در پردازندیم تیّ الفعّ 

 .است داده قرار هدف



   ۴0۲و کرونا  یدست عیصنا

 دستی صنایع حوزه مدیریت جهت پیشنهادی موارد. 3
  جهت در مرتبط، خانگی مشاااغل و دسااتی صاانایع تولیدی هایكارگاه هدایت  

  ماساااك، تولید مانند) كشاااور فعلی شااارایط نیاز مورد محورساااالمت تولیدات
 ؛...( و دستكش

 دستی صنایع فّعاَلن و هنرمندان خانگی تولیدات از درصد 32 نییتضم خرید  
 و صاامت وزارت دسااتی، صاانایع و گردشااگری فرهنگی، میراث وزارت لهیوساابه

 و «بمانیم خانه در» طر  از حمایت جهت اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت
 اشتغال؛ حفظ

 افراد و هاکارگاه ازنی مورد اّولیه موادّ  مینأت برای مناسااب سااازكارهای تدوین  
 ظرفّیت از اسااااتفاده با دسااااتی صاااانایع و فرش حوزه شااااناسااااه دار و فعال

 و اجتماعی رفاه و كار تعاون، وزارت همكاری با دساااتی، صااانایع هایتعاونی
 دستی؛ صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت

 طریق از( شااده ارسااال) مرسااوله دسااتی صاانایع تولیدات درصاادی 12 تخفیف  
 پست؛

 ایعصن فروش و توزیع مراكز لهیوسبه مجازی نمایشگاه برگزاری امكان برقراری  
 دولت؛ حمایت با دستی

 دساااتیصااانایع هایفروشاااگاه كلیه از دولت درآمد بر مالیات دریافت تعلیق  
 بحران؛ از بعد سال کی مدت به هدف مناطق در داخل تولید

 ات دستی صنایع فّعالّیت انهپرو دارای افراد و هاكارگاه بانكی اقساط استمهال  
 ؛5399 ورماهیشهر  پایان

 و صنعتگران فّعالّیت محل 5399 سال اول ماههشش بهایاجاره دریافت عدم 
 و خیریه امور و اوقاف سازمان مالكّیت با اماكن در كه دستیصنایع هنرمندان

 كنند؛می فّعالّیت اجرایی نهادهای سایر



۴0۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 فعاَلن دستی صنایع محصوَلت خرید پیش در اجرایی هایدستگاه مشاركت  

 حوزه؛ این دار شناسه هنرمندان و
 ژهیبو  اجرایی، هایدسااااتگاه تمامی در موّقت هاینمایشااااگاه برگزاری امكان  

  شدن عادی از بعد رایگان صورت به هاموزه و فرهنگی تاریخی، اماكن ها،مكان
 شرایط؛

 ؛5399 سال در ریشه عوارض از دستی صنایع تولیدی هایكارگاه معافّیت 
 فرهنگی، میراث وزارت توسااااط دسااااتی صاااانایع دائمی هایفروشااااگاه ایجاد  

  دوران در هاشااهرداری و صاامت وزارت همكاری با دسااتی صاانایع و گردشااگری
 پساكرونا؛

 هایانهیپا و آهنراه هایایستگاه ها،فرودگاه) مسافری هایپایانه شدن مكّلف  
  ستید صنایع مستقیم عرضه و تولید یبرا مكانی تخصیص به( اتوبوسرانی

 شرایط؛ شدن عادی از پس رایگان صورت به
 صااانایع صاااادرات جهت خارجی كشاااورهای در 1ایران هایخانه ظرفّیت احیاء  

بحران؛ از پس دستی،

                                                                                                                   
 ییمایار وزارت خارجه، سازمان هواپیران )خانه فرهنگ( در خارج از كشور در اختیا یهادر حال حاضر، خانه. 1

 راثیاز آن به وزارت م یاسات كه قرار بود بخشا یاساالمغات یو ساازمان فرهنگ و ارتباطات و ساازمان تبل
 كشااور از خارج در رانیا فاخر یدساات عیصاانا محصااوَلت عرضااه یبرا یگردشااگر و یدساات  عی، صاانایفرهنگ 

 افته است.یق نتحقّ  همچنان كه ابدی اختصاص



 

 «نجات کنش» یاح طرّ  به دعوت. 27

 1یغمام یعل  محّمد دیس

 دهیچک
  انفعال و هیحاشاا به که تاساا یزیچ همان هابحران با مواجهه یاصاال  حلّ  راه
  مردم به ما کرونا، بحران در. هاخانواده و مردم یعنی ،اسااات شاااده دهیکشااا
شند لمیف و یباز سرگرم خانه در میکرد هیتوص  مسنوَلن به را زیچ همه و با

  خانه در هاخانواده و مردم تا کنندیم را خود تالش تمام زین هارسانه. بسپارند
  ردمم داشتن نگاه  اریب عواقب. نشوند یدولت  داماتاق مزاحم و بمانند سرگرم
 یعیطب ،یروان ،یفرهنگ  عواقب بل ه ،نماند اقتصاد سطح در فقط زین خانه در
. داشااات یپ در را دمتعدّ  یمدن یهاینافرمان و یاسااایسااا یهایت ینارضاااا و
 با «نجات یمحلّ  یهاگروه» قالب در مردم که اساات آن مقاله نیا شاانهادیپ

  کنترل را بحران ابعاد یخوبب قادرند رخواهانهیخ یهازهیانگ و فیوظا میتقساا

                                                                                                                   
رایانامه:  /المالساااااّ علیهدانشاااااگاه باقرالعلوم  /و ارتباطات یگروه مطالعات فرهنگ  یعلم تأیعضاااااو ه. 1

Ghamami@bou.ac.ir/ 5399ماه تاریخ نگارش: دهم اردیبهشت. 

mailto:Ghamami@bou.ac.ir/


۴0۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  «نجات یمحلّ  یهاگروه» جادیا یهاوهیشا توانندیم هارساانه و دولت و کنند
 ای پزش ان. بگذارند اشتراک به را هاآن ارزشمند تجارب و دهند ادی مردم به را

  ،کنند یاح طرّ  ار  نجات «یهاگروه» لیتشاا  یهاوهیشاا توانندینم یعاد مردم
  لیتشاا  یالگوها ،قادرند که هسااتند یاجتماع  و یانسااان علوم محققان بل ه
 اما ،کنند یپردازهینظر  مهندساااان و پزشااا ان یهم ار با را نجات یهاگروه

 احساس خصوص نیا در یچندان تیّ مسنول یانسان علوم محققان متأسفانه
 .کنندینم

 انسانی علوم انفعال. 1
 از شیپ: کنندیم میتقسااا مرحله ساااه به اصاااوَلً  را یعیطب یهابحران چرخه
 تا گرفته زلزله و لیس از ،ریاخ حوادث در. 1بحران از پس و بحران نیح بحران،
 یقربان و هستند ریدرگ مرحله سه هر در وضو ب مردم ،یماریب و نیبنز  بحران
 و یامداد یروهاین و هارسااااانه دولت، همچون مساااانول ینهادها. دهندیم
 هابخش یبرخ  اما ،شااوندیم دانیم وارد بحران وعیشاا از پس اً غالب ،ینتظاما
  دارپرچم یانساااان علوم اً ظاهر  که ندارند یچندان نقش مراحل از کی چیه در
 آن تیّ واقع اما ،دیآیم چشااام به کمتر مسااانله نیا. اسااات ریاخ بخش نیا

  در و شدان نیتر دهیفاکم یانســــان علوم بحران، مراحل تمام در که اساااات
 !رسدیم «نظر به» هاآن نیتر دهیفایب بحران «نیح»

 و مال از یربومیغ داوطلبان و یمحلّ  یهاتهیکم قالب در همواره مردم
 و انینظام پزشااا ان،. کنندینم غیدر  دگانیدبیآسااا به کمک یبرا جانشاااان
 ینّ ف و ینظام ،یپزش   دانش یریب ارگ با کدام هر ،یبعد گاهیجا در مهندسان

                                                                                                                   
 .1۰-41(: 5314) توسعه و مدیریت فرآیند «.بم زلزله از هاییدرس: بحران اداره و شناخت». ناصر بامداد، .5



   ۴03«کنش نجات» یدعوت به طرّاح

  انفعال و ساااااا وت ان،یم نیا در. دارند امداد در یمهمّ  نقش اً عموم ،خود
  دانش ایگو . اساات بیعج و آوربهت عمل، دانیم در یانسااان علوم محققان

 انهطلب ار  انتقاد یحت . ندارد گفتن یبرا یحرف  یبحران یهاتیّ موقع یبرا هاآن
 .ستیلخا هاآن یهادست که کندیم تیتقو  را احتمال نیا زین هاآن

  بحران، با مواجهه یبرا یمهندسااا و یپزشااا   گساااترده قاتیتحق انیم در
س ،یشاناساجامعه عنوان تحت - یانساان علوم قاتیتحق  اقتصااد، ،یروانشانا

 ز،ین قیتحق چند همان. کاه انبار در است یسوزن - بحران تیر یمد و ارتباطات
  یادیز  یهاامگ دیبا عمل، مرحله به دنیرس تا که هستند یمقدمات  یمطالعات 

 هم محتوا جهت به بحران خصااوص در یانسااان علوم قاتیتحق. کنند یط  را
  وقوع «نیح» به یربط  قاتیتحق نیا که آن لاوّ  دارند؛ یاسااااسااا اشااا اَلت
 نآ دوم هستند، استفاده قابل بحران از بعد و قبل یبرا اً عموم و ندارند بحران
  هاتن بل ه ،کنندینم ارائه «بحران با مواجه افراد» به نجات یبرا ییالگو  که
 نسااااخه( بحران از خارج یامداد یروهاین) مساااانوَلن و صااااانمتخصااااّ  یبرا
  ارتباطات ای یشااناسااجامعه مورد در که یاصاافحه صاادها انیم در. چندیپیم

  زدگانبیآساا نجات یالگوها مورد در یحرف  که آن از شیب دارد وجود بحران
  هنگام زین بحران یروانشناس .1است مّ مه هاسازمان وجهه و هاتیّ الفعّ  باشد،
ّص  نقش اً بیتقر  تیّ فور    مداخالت و یابیباز » مرحله بر تنها و کندینم فایا یخا
  شده متمرکز «نهادمردم ینهادها با یهم ار بدون البته ،بحران از پس یدرمان

 سخن بحران از پس و قبل مورد در شتریب هم یعیطب یایبال اقتصادِ . 2است

                                                                                                                   
 رساااانه فصااالنامه «.هانظریه و مفاهیم ها،زمینه: بحران ارتباطات مخاطره، ارتباطات» .هادی ،خانی ی. 5

 .521-15: 5317 تابستان
های کاربرد روانشناسی در مدیریت بحران، بررسی سه زلزله اخیر )هریس، شنبه چالش»نظری کمال، مینا.  2



۴06  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

  اتیادب 1.است ن رده مردم به بحران وقوع هنگام در یچندان مکک و دیگو یم

 اما ،انگاشااات دهیناد توانینم زین را «یعیطب یهابحران تیر یمد» گساااترده
 زمان به یربط  اً اساااساا که کنندیم زیتجو  دسااتورات از یفهرساات  ها،آن اکثر
  امااداد مراکز احااداث ایاا یاطالعااات  یهااانظااام اسااااااتقرار ناادارد؛ بحران وقوع
 .هستند بحران با مواجهه از پس کمک یبرا ییهاروش
  پرساااش نیا با یانساااان علوم نخبگان از داردیم آن بر را ما موضاااوع نیا
 و دانشگاه در یانسان یهارشته محققان و استادان: میآور  عمل به «دعوت»

  خطاب» یبخشنجات نسخه چه یانسان و یعیطب یهابحران «نیح» در حوزه
 د؟دارن «مردم به
 که شودیم مرتبط یامداد یساختارها اصال  به اً غالب موجود یشنهادهایپ
  ،یریشااگیپ ،یآمادگ . میکنیم ریتعب «نجات ساااختار» به آن از مقاله نیا در
  جهت در ییشاااانهادهایپ نیقوان اصااااال  و چابک یرهبر اطالعات، تیر یمد

 یرسانککم یبرا زین یجالب یشنهادهایپ یحت . 2هستند نجات ساختار جادیا

  یهانقشاااه از اساااتفاده با یبحران مناطق افتنی یبرا نترنتیا کاربران یمجاز

 در افرادِ  که اساات آن شاانهادهایپ نیا مشاا ل 3.اساات شااده ارائه یاماهواره

                                                                                                                   
 .5391، همایش ساَلنه مدیریت سالمت در بالیا و فوریتها، «و مورموری(

 .5395، روزنامه دنیای اقتصاد، «طبیعی بالیای صادیاقت تحلیل»جلیلی، سید پرویز.  1
ترکیه، فصاالنامه  و هند ژاپن، ایران، در بحران مدیریت ساااختار کمالی، یحیی و جالل میرزایی، مقایسااه 2

 .141-119(: 539۰گذاری عمومی، )مطالعات راهبردی و سیاست
 رفاه امهفصلن «بم زلزله به نگاهی با) یعیطب بالیای برای اجتماعی مددکاری منشور». اهلل حبیب ،آقابخشی
 .54۰-533(: 5311) اجتماعی

 هایبحران مدیریت فرایندهای در آن کارگیری به افق و سااپاریصاالواتیان، ساایاوش و علی سااروری، جمع 
 .115-137: 5391 بحران، مدیریت و پیشگیری ( دانشcrowdsourcing) طبیعی.



   ۴07«کنش نجات» یدعوت به طرّاح

  گوش دیبا که یافراد کنند؛یم فیتعر  امداد منتظر و منفعل را بحران معرض
  بحران در حاضر مردم به ینگرش نیچن باشند؟ یامداد یهاسازمان فرمان به

 جز یکساا اً عموم و دارند یمحدود توان یامداد یهاسااازمان رایز  ،نابجاساات
  ییاجرا و یاطالعات  یهانظام. رسااااادینم زدگانبیآسااااا داد به انیبوم خودِ 
  هیسااارما و نجات یالگو نیرتر مؤثّ  دینبا را دولت و بریساااا یفضاااا خصاااوصب

 که- کنند عمل یخوبب کشااااورمان در ساااااختارها نیا اگر. کرد یتلقّ  یامداد
 حجم از یهتوجّ  قابل زانیم به توانندیم- کرده ثابت را آن خالف تجربه،
 در یبوم رمؤثّ  عامالن نیگز یجا توانندینم اما ،ب اهند بحران از یناش خسارات
 .شوند بحران محل

( WHO) یجهان بهداشاااات سااااازمان ِی عمل  یهاهیتوصاااا بر یمرور دیبگذار 
 از هاهیتوصاا نیا شااتریب. میباشاا داشااته کرونا روسیو  به انیمبتال به خطاب

 ضدّ  ال ل با و دییبشو  صابون و آب با را خود یهادست» هستند؛ دست نیا
 و دیر یبگ دساااااتمال با را خود دهان یجلو سااااارفه، هنگام» ،«دیکن یعفون

 و 1«دیکن یباز ،میگویدیو  و دیبمان خانه در» ،«دیانداز یب دور را آن بالفاصاااله

  کنندیم زیتجو  را ییهاکنش ها،فهرست نیا. «دیکن مصرف تازه جاتیسبز »
 دچن داشتن با که معنا نیبد. نهاد نام «نجات یابزار کنش» را آن توانیم که
 با. دیکن دایپ نجات بحران از بود دیخواه قادر یفرد کیت ن چند تیرعا و ابزار
 نیچن اما ،ستین دهیفا از یخال  هاهیتوص نیا به عمل و خواندن که آن وجود
 کی در اقدامات نیا که آن لاوّ . دارند یاساااساا نقص دو حداقل ییزهایتجو 
  یبرا. هسااااتند اطالعات از یانباشاااات  و اندنشااااده نیتدو  یعمل  و ینظر نظم
هیتوصاا نیچن دارند قرار هولناک دادیرو  کی از یناشاا وحشاات در که یمردم

                                                                                                                   
1. Play Apart Together 



۴08  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  در موجود وارفهرســت یادهاشــنهیپ که آن دوم. دیآفر  نخواهد آرامش ییها
  افراد و حفظ را یروان و یانسان ،یفکر یهاهیسرما که آن از شیب بحران، برابر
 کیتکن و ابزار یتعداد ســرگرم را هاآن ند،ینما دعوت گریکدی با یهمکار به را

 و ابزارها کســــب ای حفظ یبرا را افراد یگاه  ،هاهیتوصــــ نیا. ندکیم یفرد
  به ،یعیطب فاجعه است ممکن و کنندیم یعصب و صیحر  گریکدی از سبقت

 .شود لیتبد یانسان فاجعه کی
 کی با یکنش نیچن یاح طرّ  است، یانسان امر کی نجات کنش که آنجا از
  رسااّ یم یاجتماع  و یانسااان علوم محققان تیّ محور  با یارشااتهانیم یمطالعه
شد َلزم دیشا. بود خواهد  در کنش. میکن ارائه کنش از یفیتعر  جا نیهم با
 ،یآگاه  بر ی  متّ  که اساات معنادار و مندتین یرفتار ،یاجتماع  علوم اتیادب

 صبح دیکن فرض. است گرفته ش ل طشیمح به نسبت فرد انعطاف و ابت ار
  ییکارها تمام. دیشااو یم آماده روز یوعده نیلاوّ  یبرا و دیشااد بلند خواب از
- هاظرف شااسااتن تا خچالی در کردن باز از - دیدهیم انجام وعده نیا در که

  سرعت، اساس بر تواندیم صبحانه 1.نامندیم صبحانه را آن که است یکنش

ساس بر فرد. شود معنادار خانواده تیّ مرکز  با ای و بودن سالم بودن، یمقوّ   ا
یم یعمل  نقشاااه کی و کندیم نشیگز  موجود ام انات انیم از ،یمعان نیا

  نشیگز  با تواندیم شاااااود، معنا یمقوّ  ییغذا صااااابحانه، اگر مثالً  ند؛یآفر 
  کیارگان م،یکن معنا سالم یغذا را صبحانه اگر و ردیگ صورت یپرکالر یغذاها

 ای یمادر یدهیپد اساااس بر صاابحانه اگر. شااودیم مهمّ  بودن نیماتیو  پر و
مالک پدر و مادر حضااور و نشااسااتن ساافره ساار بر آنگاه ،شااود معنادار خانواده

 .کنندیم ییراهنما درون از صبحانه کنش انجام در را ردف که هستند ییها

                                                                                                                   
1.Goffman, erving. Frame analysis. New York: Harper & Row, 1974, p21. 



   ۴01«کنش نجات» یدعوت به طرّاح

  یبرا را کنشگر و شودیم معنادار یمختلف یهاوهیش به زین «نجات کنش»
ااا  هدف قتحقّ    یمعنا بر یمبتن تواندیم نجات. کندیم تیهدا یمشااااخصا

 اسااتمداد نجات که یهنگام. شااود فیتعر  1اسااتقامت ای اسااتفاده اسااتمداد،

یم قیتشااو  مرتبط نمساانوَل یهافرمان یاجرا به گاندید بیآساا شااود معنا
 اما کند؛یم بیترغ یفناور ای فن چند از استفاده به را فرد دوم یمعنا. شوند
 مقابل در یدواریام و یاریهم به هاآن باشااااد، اسااااتقامت نجات، کنش اگر

 .شوندیم داده سوق بحران

 نجات کنش احیطرّ . 2
  یمک تز، کی مثابه به را «نجات ِی قاومت م کنش» یعنی ریاخ شهیاند دیبگذار 
 .باشد یجابیا دعوت کی کنش، یاح طرّ  یبرا مقاله نیا دعوت تا میده بسط

 با یاجتماع  یهاشااب ه در یریتصاااو  ،5391 سااال متعدد یهالیساا از پس
  اکثر قدمت که شد منتشر «کردند مقاومت لیس برابر در که ییهاپل» عنوان
  لنگرود پل هاآن نیتر شاخص. گرددیم باز آن بلماق و هیصفو  دوران به هاآن
  خاک از ییطال یبیترک ساروج. شده ساخته ساروج از که است کشور شمال در
  ابداع رانیا میاقل با متناسااب ،یرانیا معماران توسااط که اساات آهک و رس
 بل ه ،دهدینم دست از را مقاومتش آب برابر در تنها نه ساروج. است شده
 است ترارزان مانیس از و سازگارتر ستیز طیمح با ساروج. دشویم ترمح م

. کندینم باز یرانیا ابتکار نیا یبرا ییجا مانیســ بزرگ   یهاشــرکت منافع اما
  یهانهیزم با متناســــب خاّص  یبیترک در توانندیم زین یاجتماع  یوندهایپ

 با و ندکن دایپ یساروج  یخصلت  ،یانسان و یعیطب یایبال برابر در خود یفرهنگ 

                                                                                                                   
1. Questing. Using, Resisting. 



۴۲0  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  نیا یاصـــل  یهافهلّ ؤم و عناصـــر. کنند مقاومت بحران برابر در اندک یانهیهز 
 :باشد ریز  موارد شامل تواندیم بیترک
  عت،یطب انیم نسبت فهم با دیبا نجات کنش: نتمدّ  و فرهنگ عت،یطب -5

 همچون یشااهر بزرگ یساااختارها همان نتمدّ . شااود یاح طرّ  نتمدّ  و فرهنگ
  یهاراه و هارسااااانه از اعم) بزرگ یارتباط  یهانظام و ییاجرا یهاسااااازمان
 کی فرهنگ اما اسات؛ گرفته شا ل عتیطب «کنترل» با که اسات( یمواصاالت 

  عتیطب 2«پرورش» با که اساات یانسااان معنادار اما ،بزرگ چندان نه 1جماعِت 

  عتیطب و نتمدّ  انیم تعارض اوج واقع در یعیطب یایبال. اسااات آمده دیپد
 اکنونهم شده، بیتخر  و یدستکار نتمدّ  توسط که یعت یطب انهم. هستند

  عت  یطب از گرفتن کمک دیتردیب. کندیم فلج را آن و کرده انیطغ نتمدّ  هیعل
  به. ســتین بحران با مواجهه لاوّ  ینهیگز  افتاده، کار از نتمدّ  و کرده انیطغ
  توانینم ده،امین خود به که یزمان تا نتمدّ  و نشده آرام که یزمان تا عتیطب
  بحران از خارج مناطق در و شااده ناتوان حادثه، منطقه در نتمدّ . بود دواریام
  داده دسااات از بحران منطقه سااامت به را خود یارتباط  و یامداد یرهایمسااا

  فرهنگ نجات، نهیگز  نیبهتر  فاجعه، باربتیمصااا لحظات در نیبنابرا اسااات؛
 که یزیچ همان د؛بو خواهد یمحلّ  کوچک یهاجماعت یریگشاااااا ل یعنی

  «بحران مطالعات در یفرهنگ  چرخش» به آن از یعیطب یایبال حوزه قانمحقّ 

 3.کنندیم ریتعب

 یفرهنگ  ییفضااا درون «نجات ِی مقاومت  کنش»: نجات یمحلّ  یهاگروه -1 

                                                                                                                   
1. Community 

2. Cultivation 

3. Rodríguez, Havidán. Handbook of Disaster Research. Switzerland: Springer, 2018, p109. 



   ۲۲۴«کنش نجات» یدعوت به طرّاح

  فرا تا خطر معرض در افرادِ  که اساات آن هدفش نیتر مهم و ردیگیم شاا ل
 تمام از یعنی ،کنند مقاومت بحران برابر در یدولت  و یمردم یهاکمک دنیرس
ستفاده خود یدرون یهاتیظرف  دست از را خود دیام و کنند یهم ار کنند، ا

  بحران برابر در مقاومت کوچک یهاجماعت لیتش  کنش، نیا حاصل. ندهند
  در ها،گروه نیا. مینامیم «نجات یمحلّ  یهاگروه» را هاآن که بود خواهد
 تشـــدّ  که زانیم هر به عکس، به بلکه ،شـــوندینم فلج عتیطب فشـــار برابر

 یگروه  برون و درون تعامالت در یشتریب توان و تاب ابد،ییم شیافزا بحران
 Disaster) بحران یشناخت جامعه و یشناخت انسان قاتیتحق. شودیم بالفعل

anthropology )یتضادها ،یعیطب یهابحران وقوع نیح که است داده نشان  

  درباره زین یمطالعات  حوزه نیا یهاافتهی نیآخر  1.شااوندیم رنگکم یاجتماع 

  2دارند دیتأک بحران در یمرکز ارزش و راه ار مثابه به( resilience) «یآورتاب»

 .3اندکرده یاح طرّ  ییهامدل آن اساس بر محققان از یبرخ  و

  ربراب در را هاااآن از نجااات، یمحلّ  یهاااگروه در افراد یهمف ر و یهماادل 
 .کندیم جادیا یقدرتمند یجمع قلب و عقل رایز  ،کندیم محافظت فاقاتاتّ 

 یاساااساا یت یّ اهم «نجات یمقاومت  کنش» یمانیا ابعاد: دیام و مانیا -3

                                                                                                                   
 .14-51(: 5373) روستا محیط و مس ن «فاجعه شناسی جامعه». ژاله ،طلب شادی 1

2. James M. Kendra, Lauren A. Clay and Kimberly B. Gill. "Resilience and Disasters." Rodríguez, Havidán. 

Handbook of Disaster Research. Switzerland: Springer, 2018. 

Building Community Disaster Resilience Through Private-Public Collaboration. National Academies 

Press, 2011. 

  ردروی با بحران خطر مدیریت ارتقاء منظور به مدلی تبیین». رفیعیان مجبتی و السادات زینب ،مطهری 8
 57 شااهر، شاامارهآرمان شااهرسااازی و معماری «تهران محلی اجتماعات از ی ی: موردی نمونه محور، اجتماع

(5391 :)319-421. 



۴۲۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 ،(خوف) هامیب زمان در 1.اساااات «دیام» نجات، عنصاااار نیتر مهم رایز  ،دارد

  یترشاایب دیام که یکسااان. هســتند( رجا) دهایام نجات، بخش نیتر یضــرور
 و داده شاااا ل را «نجات یمحلّ  یهاگروه» بود خواهند قادر دارند نجات یبرا
  دام از ییرها اً صاااارف «نجات» اتیعمل که اساااات آن قتیحق. کنند یرهبر

  کی منانه،ؤم یدواریام. است 3یرستگار ارزش نمتضمّ  بل ه 2،ستین عتیطب

ر ) رساندیم «نیصابر » مقام به را دهیدبتیمص جماعت اب  ساء   یف   ن  یالصة أآ ب   و   الآ

اء رة   ارتقاء و آزمودن یبرا یفرصــت  و گذار دوره کی بحران صــابران، یبرا. 4(الضــة

ستفاده نحو نیبهتر  به آن از که 5(ابتالء و بالء) هاستییتوانا  کرد خواهند ا

 .بود خواهد یاجتماع  اتیح یساختارها در ارزشمند رییتغ کی آن حاصل و
صوَلً  نجات، و بحران تیر یمد یساختارها: نجات یندهایساختارها و فرآ -4  ا
ست دیاما با ،شوندیم الفعّ  و مستقر بحران منطقه از خارج در  کسچیه دان
  دینبا و سااتین ترکینزد فاجعه ای بحران به ،«نجات یمحلّ  یهاگروه» خودِ  از

 قلب ایو امدادگران خارج از بحران را مغز  یرسااااناطالع ،یاجتماع  یهاشاااب ه
 یمحلّ  یهاگروه که یصااااورت  در م،یبدان دیبا یحت . دانساااات بحران تیر یمد

  سااااختارها نیا تیر یمد با یخارج  یهاکمک و اطالعات ،ردینگ شااا ل نجات
 یمحلّ  یهاگروه. بود نخواهد یمحلّ  سااااااکنان اعتماد مورد و کارآمد چندان
به  کنند،یم نیتأم را خود یضرور یهامهارت و ام انات اطالعات، که هستند

                                                                                                                   
  دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان: تهران. قرآن در نجات واژه توصیفی معناشناسی. اکرم ،یریدهش .1

 .5391 الزهرا،
2. Rescue. 
3. Salvation. 

 .577. بقره: 1
 .49. بقره: 5



   ۴۲۴«کنش نجات» یدعوت به طرّاح

 نیح مشاا الت خصااوصب ؛مشاا الت از یاریگذارند و در برابر بساایم اشااتراک
 تبادل نینجات قادرند ا یکنند. در مراحل بعد ساااااختارهایم مقاومت بحران،

 در تیّ خالق لزوم ،رو نیا از. کنند لیتسااااه را اتیتجرب و ام انات اطالعات،
  نییتع شیپ از یندهایفرآ و ساختارها یریکارگ به صرف بحران، خاّص  بستر
 سازد.یم ناموجه بحران، نیح در نجات یاصل  تیّ اولو  مثابه به را شده
 یهاهفلّ ؤم از ی  ی مثابه به بحران منطقه در ارتباطات: یانسان ارتباطات -1
  یهاگروه. ردیگیم ش ل یانسان روابط بستر در ،«نجات یمقاومت  کنش» مهمّ 
. تاس م ان کی به فرد قتعلّ  حس بر یمبتن یارتباط  یالگو کی نجات یمحلّ 
 حفظ همدَلنه طیمح کی درون زین را خودشان گران،ید به کمک نیع در افراد
  سرگرم و خانه در دنید لمیف به را افراد که آن یجا به زین هارسانه. کنندیم

 در مردم مشاارکت و نجات یهاگروه لیتشا  یهاوهیشا کنند، مشاغول شادن
  بهداشت تیرعا نیع در چگونه که دهندیم نشان و کنندیم ییبازنما را هاآن
 .باشند داشته یهم ار و یهمف ر ،یهمدل  توانندیم ،یفرد
  مردم یبرا که یاجمله نیتر مهم بحران، زمان در(: بالغت) امیپ دیتول -۰
  گرید اقدامات تمام یراهنما و بحران با مواجهه یاصاااال  راهبرد ،شااااود ت رار
 .کندیم انیب کلمات نیتر ساده در را معنا نیر شتیب که یاجمله .شد خواهد
  نیدارتر شاااهیر  که اسااات بالغت دانش عهده بر یجمالت  نیچن دیتول اً عموم
 الح یمقتضا»اساس  بر بالغت علم .دیآیم شمار به ارتباطات در ینظر تسنّ 

 با مواجهه در .کندیم دیتول غیبل یامیپ «یاسااتعار» یهاوهیشاا و «مخاطب
 : کرد دایپ را یاصل  استعاره دو یردپا توانیم کرونا

 یانسااان اجتماع به که اساات یدشاامن کرونا: اساات دشاامن کرونا 
 در ،است مخلوقات اشرف انسان که آنجا از و است آورده هجوم



۴۲۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 را کرونا» اساااتعاره نگاه، نیا با. شاااد خواهد روزیپ زین جنگ نیا

 .شودیم دیتول «میدهیم ش ست
 کی مثابه به یانساااااان اجتماع یابر  کرونا: اسااااات آزمون کرونا 

 اتشیح از یدیجد مرحله وارد آن، در یقبول  با که اسااات امتحان
  خواهد «کرونا آزمون» اساااتعاره  رد،یرو  نیا حاصااال. شاااد خواهد
 همانند اما ،کردند اشاااااره بدان انقالب رهبر که یاشااااهیاند. بود

 به رسااد چه ن ردند افتیدر  را آن یانسااان علوم محققان گذشااته
 .کنند یاح طرّ  آن اساس بر یواحد راهبرد ن ه،آ 

 هر اما ؛کنند میترس را دوارانهیام یاندهیآ و دارند ینید أمنش راهبرد دو هر
ستعار یمعنا و شدند لیتبد یصور جمله کی به اً عیسر  اصطال  دو  دمولّ  یا
  مخاطبان. اوردندین دیپد را یکنشاا واحد یالگو کی و دادند دساات از را خود
 هاآن یکنش وجه نه و کردند افتیدر  را هاامیپ نیا یارزش وجه نه امیپ نیا
  یاسااتعار راهبرد و نشااد کرونا بحران یبالغ  ثیح به یالتفات  چیه اً اساااساا. را

 .دینگرد یاح طرّ  کرونا انیجر  در یواحد
  «شیرزما» اساااتعاره با را یگرید امیپ انقالب، رهبر گرید بار بعد ماه چند

 تحت مبارک ماه در مسااتضااعفان به کمک یبرا یملّ  یحرکت  به که کرد جادیا
 در است قادر «شیرزما» شهیاند. شد لیتبد «منانهؤم کمک شیرزما» عنوان

  گانهی را دشاامن و آزمون اسااتعاره دو و دیآ ب ار زین بحران تیر یمد خصااوص
ّص  کنش حال نیع در و سازد  و قدرتمندتر که یمفهوم .کند زیتجو  زین را یخا

 .کرد عمل یمجاز یفضا در چالش و شیپو  از معنادارتر
  عنوان تحت هابحران با مواجه در را یدیجد راهبرد توانیم حیتوض نیا با
  انهیفردگرا یهاهیتوصاااااا از فراتر ،راهبرد نیا .کرد یاح طرّ  «نجات شیرزما»
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شت    مضمون سه بردارنده در شیرزما. زندیم نییتب به دست یابزار و یبهدا
 و شیآزما رزم،: شااودیم نگاشاات نجات، یمفهوم وزهح به که اساات یمحور
 و یملّ  اششیآزما یقلمرو ه،محلّ  آن رزم یقلمرو که یشاااااایرزما. شینما

 .است یجهان ،آن شینما یقلمرو
 م مل یهاامیپ یاصل  امیپ استعاره

  شیاارزماااا نااجاااات، کاانااش
 است

  نجات شیرزما

  نااجاااات، یمااحاالااّ  جیاابساااااا .است رزم نجات، کنش
 .دیده لیتش 

 1.دیکن دفاع تانیهاانهخ از

 .داد میخواه ش ست را ]بحران[
 .دیکن مقاومت ]بحران[ برابر در
  سپر ]یبهداشت  و یمنیا ن ات [
 .شماست سال  و
 ]یمنیا ن ات[

 ]یبهداشت  ن ات[
  شیااآزماااا نااجاااات، کاانااش
 .است

 فرصاااااااات کیااا ] بحران [
 2.است

 

  در هاشااهیاند آزمون، در هاتملّ 
 ترازو
ا لَ  َحقااا  ایَع نجِ  ناااَ نِ  ن  ِم ْؤ م  ْل   3 نیا

 .(داد میخواه نجات را منانؤم)

                                                                                                                   
از آن فرار  ایدر آن محبوس ماند و  دیبا ایکه  شودیر مزندان تصوّ  کیخانه در زمان بحران همانند  اصوَلً  .1

نش نجات به مثابه یک رزم و مقاومت در ساااااطح محّله تعریف شاااااود، نه تنها مردم را از فرار از اگر ک کرد.
های ایم که احساااس افتخار را جایگزین انفعال و زندانی بودن در خانه نمودیم. در ساایلخانه منصاارف کرده

 .ها را مشاهده کردتوان هر دو تصّور و آثار آنو بحران کرونا بخوبی می 5391بهاری 
تا  یابدسازی رزم است بدین معنا که سرباز در آن کشته نخواهد شد، بل ه فرصتی می. رزمایش، شبیه2

 هایش را در عمل بیازماید.توانایی
 .523. یونس: 8
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ِل  ْم یَنجِّ ی اهللَّ   ق   خدا بگو) 1 ِمْنها ك 

 .(داد خواهد نجاتتان
  در اساااااات، هیآ کی ] بحران [
 .دیکن رتدبّ  خدا اتیآ

 شیاانااماااا نااجاااات، کاانااش
 .است

  حمااااسااااااااه نیا تگریروا
 .دیباش

 .دیباش خود همحلّ  خبرنگار
 .ینگار حماسه شیپو 

Power-in-picture 

 
  «شیرزما» یعمل  یالگو با ،نجات کنش هینظر  نسااخه نیلاوّ  بیترت نیبد
 .دارد قرار یاسالم و یانسان علوم قانمحقّ  یگفتگو زیم یرو بر

 منابع. 3
 )با یعیطب یایبال یبرا یاجتماع  یمددکار منشاااااور»اهلل.  بیحب ،یآقابخشااااا

 .54۰-533(: 5311) یلنامه رفاه اجتماع فص»به زلزله بم(.  ینگاه 
  تیر یمد ندیفرآ»از زلزله بم.  ییهادرس: بحران اداره و شناخت»بامداد، ناصر. 

 .1۰-41(: 5314) توسعه و
 یعیطب یهابحران تیر یمد یندهایفرا در آن یریو افق به کارگ یسااپارجمع»
(crowdsourcing). «115-137 (:5391) بحران تیر یمد و یریشگیدانش پ. 

با». یهاد ،ی  یخان طات بحران: زمارت با خاطره، ارت فاه ها،نهیطات م و  میم
 .521-15: 5317تابستان  فصلنامه رسانه». هاهینظر 
 نامهانیپا. تهران: قرآن در نجات واژه یفیتوصاا یمعناشااناساااکرم.  ،یریدهشاا

 .5391ارشد دانشگاه الزهرا،  یکارشناس
(: 5373) روسااتا طیمساا ن و مح»فاجعه.  یاسااشاانجامعه»طلب، ژاله.  یشاااد

                                                                                                                   
 ۰4انعام: .1
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51-14. 
  ارتقاء منظور به یمدل  نییتب». انیعیرف یالسااااااادات و مجبت  نبیز  ،یمطهر
از اجتماعات  ی  ی: ی، نمونه موردمحور اجتماع  ردیرو  با بحران خطر تیر یمد
 .421-319(: 5391) 57 شهرآرمان یو شهرساز یمعمار»تهران.  یمحل 

Building Community Disaster Resilience Through Private-Public Collaboration. National 

Academies Press, 2011. 

Goffman, erving. Frame analysis. New York: Harper & Row, 1974. 

James M. Kendra, Lauren A. Clay and Kimberly B. Gill. «Resilience and Disasters.  

Rodríguez, Havidán. Handbook of Disaster Research. Switzerland: Springer, 2018. 





 

 !هستند؟ کرونا به مبتال نفر ونیلیم چند. 28

 1آرام محّمدرضا
.  میددا قرار ریتأث تحت را مانیزندگ سیپل یدهاینبا و دهایبا با ،نیا از شیپ

  ساااوار خدا یرضاااا یبرا را رهگذران و ناشاااناس افراد! ببرند را مالمان تا ن ند
 در! دندبدز  را نتانیماش و اموال و کنند شما به قصد سوء است مم ن! دین ن

 مم ن که چرا ،(دیکن احسااان رد) دین ن قبول یزیچ تانیهمساافرها از ساافرها
  بخواهند و باشااند داشااته را شااما یهوشاایب ای کردن مسااموم قصااد ،اساات
  مشااااهده یعموم ماکنا در یدزد ای یابانیخ یریدرگ اگر! بدزدند را تاناموال
  سیپل با ای. دیشااو  کار به دساات و دیکن تیمساانول احساااس مبادا د،یکرد

 و دیر یبگ لمیف جرم یهاصااحنه از لتانگخوشاا یهانیدورب با ای ردیبگ تماس
 !میکنیم یدگ یرس ما ،دیکن ارسال ما یبرا

 در اما ،باشاااد محدود گرانید با روابطت بگذار بخورد، بر گرانید به بگذار

                                                                                                                   
 تاسیپژوهشگر حلقه س /یو مطالعات فرهنگ  یپژوهشگاه علوم انسان یاسیعلوم س یدکتر یدانشجو. 1

: دهم نگارش خی/ تار  mr.aram@chmail.ir: انامهی/ راالمالساااّ هیدانشاااگاه امام صاااادق علخانواده مرکز رشاااد 
 5391ماه اسفند
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 !است یناامن از بهتر یناامن احساس. بود خواهد امان در اموالت ضعو

 حفظ و آن از یدور بهانه به که اسااات دهیرسااا کرونا به نوبت هم امروز
 یکساا به مبادا. دیباشاا مشاا وک همه به. کند آب را ما جان آرام آرام جان،
 و مسجد به مبادا. ندارد خبر خودش و باشد گرفته کرونا دیشا د،یشو  کینزد

  به مبتال انتانیاطراف از ی  ی و آلوده مهرها دیشاااا. دیبرو  نمازجمعه و هیأت
  لیتعط توانینم که را شمال و بازار حاَل. دیندار  خبر شما و هست روسیو  نیا

 ساااواحل در و دیکن دیخر  یمذهب مراسااامات یجا به دیخواهیم هرچه. کرد
 ریگ تیگلو  در آب اگر که اندترساانده را گرانید و تو آنقدر. دیبزن قدم شامال
  کرونا تسااات تا و کندیم یدور تو از هم اتخانواده یب ن یاسااارفه و کند
 ،کندینم کرونا درمان هرچند کرونا تست. کندیم نگاهت دور فاصله از ینده 
 لیساا یشااویم وارد که مارسااتانیب به. کندیم باخبر روزت و حال از را تو اما
 به را خود نیقی که یافراد. مشاا وکند ودخ به که یکنیم مشاااهده را یافراد
 گید در میحل هول از حاَل و اندفروخته یارزان به انیاطراف ای خود یهاشااک
  فرن کی َلاقل ،مظنون و مش وک افراد همه نیا از. اندافتاده مارستانیب آلوده
  روسیو  نیا به را مارسااتانیب در افراد همه و هساات یماریب نیا به مبتال که
 .کندیم مبتال

 در انیمبتال از درصااااد 41 حدود که دیگو یم کرونا به انیمبتال یآمارها
 به یاحتمال  درد صیتشاااااخ یبرا! اندشاااااده کرونا به مبتال هامارساااااتانیب
 .اندبرگشته خانه به مخوف و یقطع درد با یول  ،اندکرده مراجعه مارستانیب

  تهران در لزلهز  احتمال که یشاااب. ماسااات روزید مثل همان ،ما امروز َمَثل
  هاپارک در را سرد شب آن و رفتند منزل از رونیب به هاهیهمسا همه رفتیم

 بش آن. بخورد یکس سر بر یآجر و دیایب یازلزله شب مبادا تا کردند یسپر
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 دچار و ماند پارک در را شاااااب آن که ما هیهمساااااا چارهیب اما ،امدین زلزله
 .شتافت یباق  ارید به و بود دهیرس فرا اجلش. شد یگازگرفتگ 
 کنار سااالمت و تصااحّ  اصاال اگر کرونا، چون یماریب کی وعیشاا هنگام در
 هاهیهمسا شاوندان،یخو  خانواده،) انیاطراف تمام یض یمر  با اصل آنگاه ،رفت
 هم نفر ونیلیم چند از کرونا به انیمبتال آمار حاَل. شااودیم( هایهمشااهر و

  نیا مهمّ  باشد، شده جانت و سمج وارد کرونا ستین مهمّ . است کرده تجاوز
  را رییتغ یخوبب یتوانیم حاَل. اساات شااده ییکرونا روانت و ذهن که اساات

  ارتباط و شاادن کینزد از ترس تا گرفته انیاطراف یهانگاه از. یکن احساااس
 یباش که یقم. الستیواو  یباش که قم مثل یشهر اهل اگر تازه. را هاگرفتن
  یفرار تو از دیبا همگان و یهسااات  لیعزرائ حضااارت اریاَلختتام ندهینما انگار
  یوزر به یوا. بزنند ادیفر  را تو نشان و نام تیّ مسنول احساس یرو از ای باشند
 .یست ه نیتر ارزشکم که یریبگ یماریب یحت  ای یباش یماریب به مش وک که

. کند جابجا را تیّ انساااااان بلند یمرزها -اشیکوچ   تمام با - کرونا مبادا
 که اساات خوب یحدّ  آن در و صااورت آن به جساام بهداشاات ،باشااد ادمانی

 گرد تیّ انسااااان یبرا باشااااد ادمانی. ن ند ماللجن را روان و رو  بهداشاااات
 .میاآمده

  انهیفردگرا یهامواجهه ،یپزشاا   یهاهیتوصاا از یاریبساا یاساااساا مشاا ل
  نیا ،ما یت ساااانّ  فرهنگ خالف بر ،مدرن فرهنگ در. هاسااااتیماریب با هاآن

  ،غرب نتمدّ  در. ردیگیم را یاجتماع  یهاتیّ مساااانول یجا که اساااات دولت
 و دچرخیم منافعشان و خود محور حول دائماً  که است یاتم مثابه به انسان
  نهیقرنط که اساات لیدل نیهم به. شااودیم او بر فرع ،گرانید با یساات یهمز 
سان کردن شته یهیبد بحران، مواقع در هاان   یهادستورالعمل و شودیم انگا
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  تیتقو  شیپ از شیب را دشااااانتفرّ  و افراد شاااادن زهیاتم نیهم ما یت یّ امن
 .کندیم

 از هست، دست ش و ماسک مرا / هالک شد یگرید روس،یو  کرونا از گر
 !باک؟ چه نهیقرنط

  یهادولت که است نیا در ،هابحران با مواجهه نحوه نیا یاساس معضل
  یبرا هاآن به هم شهروندان و ندعاجز  هابحران و مش الت کامل رفع در مدرن
  که یینهادها نیبهتر  ،اوضااااااع نیا در. ندارند یکاف  اعتماد مشااااا الت حلّ 
  کمک موجود وضاااع بهبود به یهمگان تیّ مسااانول ینوع  به  ااتّ  با توانندیم

 نیع در که یینهادها. هساااتند مساااجد و شاااانیخو  خانواده، ینهادها کنند،
 .دارند یوابستگ  و تعّلق احساس خود انیاطراف به ت،یّ مسنول احساس



 

یحکمران و تیر یمد: پنجم بخش





 

 ایآ : کرونا کنترل محک در یکشوردار تیّ فیک. 29
 است؟ بوده قموفّ  رانیا

 1فردییدانا حسن دکتر

 مقدمه
جهان اساااااات که  نیا یذات  از خواّص  مترّقبهریغ یدادهایبحران، فاجعه، رو 

دسااات انساااان در کار  ایردد برگ عتیخاساااتگاه آن مم ن اسااات به جوهره طب
 نیکنترل همه ا ،هرچه باشااد در عصاار وجود ح ومت و دولت ،ت آنباشااد. علّ 

 دهیهاساااااات. پدها و دولتح ومت یاصاااااال  فیاز وظا ،تا حد مم ن هادهیپد
جهان را  یکه همه کشورها یادهیپد ست،ین یقاعده مستثن نیاز ا زیکرونا ن

 تیّ فیاسااات ک یر داده اسااات. چند ماه خود قرا ریرا تحت تأث رانیو از جمله ا
در بوته آزمون قرار گرفته است. بدون از سر  رانیح ومت و دولت ا یکشوردار

 انیها سااااااخن به مح ومت یدر مورد کشااااااوردار توانینم ،هاگذراندن بحران
 ست؟یچ یآورد. به نظر شما منظور از کشوردار
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 سطوح روابط و محتوای فهم: کشورداری. 1
صل  سطح سه یدارا کشور اداره رفتار ،یکشور هر در   نیا تعامل که است یا
 :زندیم رقم را یکشوردار ،سطح سه

 یملّ  یراهبر ای یحکمران سطح. 1-1
 و نهمقنّ  ه،یمجرّ  هقوّ  سااه آن یاصاال  گرانیباز  و یرهبر آن رأس که سااطح نیا

 :هستند لیذ یاصل  یهاژهیکارو  دارعهده ،هستند هیقضائ

 یملّ  یهاعرصه اهداف نییتب. 1-1-1
شور در عرصه یهاهیانیدر ب افتنی یاهداف با تجلّ  نیا مختلف  یهارسالت ک

کشور  ییغا فیاهداف با تعر  نی. اشودیاجرا م ینیتدو  یو از قبِل طر  راهبرد
 ی. طر  راهبرددهندیرا شر  م ییق آن هدف غاتحقّ  یچگونگ  ،هادر آن عرصه

 یت یر یآن عرصه و سطح مد یح مرانحلقه واسط دستگاه  ،کشور در هر عرصه
 ق آن اهداف است.تحقّ  یراهبردها برا نیتدو  یل است که متوّ 

 یملّ  یهاعرصه بر حاکم یاخالق  چارچوب نییتع. 1-1-2
  یهاتیّ الفعّ  و یت یر یدر َاعمال مد یرفتار مهمّ  یهاص کردن سااااااحتمشاااااخّ 
 و هاامهنوهیها/شاادسااتورالعمل نییتع. کشااور مختلف یهاعرصااه در یات یعمل

 .جامعه پود و تار در شدن یجار و یسار یبرا یاخالق  یمنشورها

 (یملّ  فرهنگ) هم با مردم تعامالت دهنده شکل چارچوب نییتع. 1-1-3
 یراهبردها قیت از طر آحاد ملّ  انیدر م یریپذح ومت ای یریپذدولت قیتزر 

و  یگفتار ،یرفتار تی. هداییاجرا رانیمد ای یاسااایسااا نیمورد عمل منصاااوب
 ،یملّ  یآورتاب ،یریخطرپذ ،یریپذتحمل یت به سااامت و ساااوملّ  یاشاااهیاند
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 میبه تساااااه لیم ،یفداکار ثار،یگذشااااات، ا گر،یمراقبت از همد ،یدوسااااات نوع
و ِعرق  یبحران، کشور دوست  طیدر شرا یرسانیاری گران،یخود با د یهاداشته

 در رفتار، زبان و ف ر. یحالل و حرام اله تیو رعا یملّ 

 یکشور کارکنان و تیر یمد یملّ  یریپذتیتبع چارچوب نییتع. 1-1-4
که  یطور ،در جامعه یگرمیتنظ یهاو اشااااااعه منظومه نیتدو  ،ییشاااااناساااااا

مد نان تیر یَاعمال و کردار  کارک به تحقّ  تّی در پرتو تبع و  قانون منجر  ق از 
 شود. یاهداف ملّ 

  واگذار اراتیاخت و لهمحوّ  اهداف قبال در تیر یمد ییپاسخگو  نیتضم .1-1-5
 :شده
قاء ک قیکار از طر  نیا  گاه  یابالغ  یو فرهنگ  یاخالق  طیمح تّی فیارت دساااااات

 یو پاسااادار ،مختلف یهاکشاااور در عرصاااه یت یر یدرون دساااتگاه مد یح مران
 جهتها در آن یریکارگه و ب تیر یمد اریکارآمد و اثربخش از منابع در اخت

ق و تحقّ  یطر  راهبرد تیااّ فیا کباا یاجرا ن،یهمچن و یابالغ  یهااایمشااااااخّط 
 .شودی، محّقق میاهداف ملّ 

 تیر یمد بر نظارت و شیپا ،ینیبعملکرد. 1-1-6
 .تیر یمد عمل رد بر نظارت و شیپا یابزارها و ساختارها اصول، ابالغ قیطر  از

 تیر یمد سطح. 1-2
 :است لیذ فیوظا دارعهده سطح نیا

 ؛ح مرانی دستگاه اهبردیر  طر  اجرای برای ریزیبرنامه و بینیپیش 
 ح مرانی؛ دستگاه راهبردی طر  اختیار در منابع دهیسازمان 
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 طر  اجرای برای مدیریت، عناصااااار همه همراساااااتایی و هدایت ،یده جهت  

 ح مرانی؛ دستگاه راهبردی
 درون عمودی همااااهنگی طورنیهم و ح مرانی هیاااأت باااا افقی همااااهنگی 

 ها؛مدیریت سایر با تعامل و مدیریت
 ح مرانی. دستگاه راهبردی طر  در مندرج اهداف به نیل نترلک 

 اتیعمل سطح. 1-3
صل  اتیعمل انجام دارعهده سطح نیا   امور انجام. است یص تخّص  حوزه در یا

ست مم ن یات یعمل سبه ا ص  بخش دولت، خود لهیو  ،... و یردولت یغ ،یخصو
 .شود انجام

 کرونا با مبارزه در کشورداری تکیفیّ . 2
صااااادق  یکشااااوردار تیّ هم در کل یبندمیتقساااا نیا که نیه ابل توجّ ن ته قا

 ی. برایایمشبر اساس قلمرو خّط  ن،یهمچن و یاست و هم در حالت موضوع 
 ینظام ،یعلم و فناور ،یدر عرصه آموزش و پرورش، گردشگر یکشوردار ،مثال

 .یو اقتصاد یو انتظام، فرهنگ 
 قالب در لزوماً  «اتیعمل و تیر یمد ،یراهبر» نیب وندیپ که نیا دوم ن ته

  نظام انیم وندیپ ،اساااس نیا بر. نشااود ارائه اساات مم ن جامع سااند کی
  ناکنو . دیر یبگ نظر در را مبارزه اتیعمل و -آن تیر یمد -کرونا با مبارزه یراهبر
 :شد رمتذکّ  ین ات  توانیم حوزه نیا در یکشوردار تیّ فیک مورد در

 یراهبر در یچابک . 2-1
در  یاساات. منظور از چاب   یدر راهبر یچاب   ،هادر کنترل بحران یاصاال اساااساا

موقع بانجام  جهیو در نت تیر یمد تیچارچوب هدا میسااارعت در تنظ ،یراهبر
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و  یهماهنگ  ،طرف کینظام از  یه با رهبرسااه قوّ  ییاساات. همراسااتا اتیعمل
تحت نظارت  یهانهادها و سااااااازمان ،هاخانهانسااااااجام وزارت ،به طور خاّص 

 تیهدا یواحد برا یایمشاابه خّط  دنیدر رساا ینظام یقوا ن،یهمچنو  یبرره
نا اتیعمل تیر یمد از  یادیز  توانساااااات تا حدّ گر، ید یاز طرف  ،مبارزه با کرو
 یامر به رهبر نیا لیکند. دل یریبحران به کشاااور جلوگ نیا یجدّ  یهابیآسااا

 گر،ید ییاز سااااو  طرف و کیه از سااااه قوّ  نیواحد کشااااور و کاهش فاصااااله ب
 ،یهمه راهبران ملّ  انیدر م یح ومت اساااالم تیّ و حفظ تمام یدوسااات کشاااور
 کرد. میترس ،یقابل قبول  تا حدّ  ،را به سمت کنترل کرونا یواحد یده جهت

 یت یر یمد یچابک . 2-2
 ،یزیر اساااااااات. برنااامااه یت یر یمااد یدر چاااب   ،یراهبر یچاااب   تیااّ رمز موفق
اگر به  ،یکشور یراهبر یأتهب در و کنترل اهداف مصوّ  تیهدا ،یسازمانده 

دهد. به طور  شیساارعت در کنترل بحران را افزا تواندیم ،ساارعت انجام شااود
 تیر یمد ندیدر اعمال بهنگام فرآد یبارا  تیر یمد یچاب   ،اسااااااس نیبر ا ،یکلّ 

اداره امور  مواجهه ندیاشااااااعار به فرآ ،بحران تیر یجسااااااتجو کرد. مد ،بحران
است که کشور و شهروندان را  رانگریتظره و و من ریغ یدادیکشور با رو  یعموم
بعضاااااااًا  ،ناادیفرآ نیا یمورد عماال در اجرا یهاااچااه گااام . اگرکناادیم دیااتهااد

  تمشاااابه ،بحران تیر یمد یهاوهیشااا شاااتریدر ب لیذ یهاگام یول  ،متفاوتند
 دارد:
 ؛طر  یک بودن دارا 
 .نمبارزه با بحرا ییمشتمل بر اهداف روش، راهبردها و اقدامات اجرا 

 ؛سخنگو یک تعیین 
ها قرار خواهد گرفت و ه رسانهکه جوانب مختلف بحران مورد توجّ  نینظر به ا
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ها و رساااااانه رانهیساااااوگ یهاشاااااهروندان در اثر اخبار و گزارش یروان تیّ امن

 حیارائه اطالعات صح یسخنگو برا کیانتخاب  د،یخواهد د بیآس ،مطبوعات
 باشد. یدیدوم مفگام  تواندیم ،هاو مصاحبه با رسانه

 ؛کردار و گفتار در بودن باز و صداقت 
بر  یجدّ  بیآساا كشااور، یارسااانه یدر فضااا تیّ صااداقت و شاافاف فقدان القاء
 تواندیم ،مم ن شااااهروندان خواهد زد. باز و شاااافاف عمل کردن تا حدّ  هیروح

ها به ذهن و رو  رساااانه یاندازدسااات مانع از را کسااااد کند و عاتیبازار شاااا
 .شودان شهروند

 ؛شهروندان مستمر بخشیآگاهی 
مبارزه با بحران  ندیاز فرآ نانیاطم تواندیم ،مسااتمر شااهروندان یبخشاایآگاه 

درون و  عاتیشازان یعالوه بر كاهش مکند و  نیرا در اذهان شهروندان تضم
 زین بر رو  و روان شااهروندان را رانهیسااوگ یهاگزارش یاثرگذار ،یکشااوربرون

 .خواهد دادکاهش 
 و  یالملل نیب یهااابااه نهااادهااا و ساااااااازمااان موقعبااه یهاااارائااه گزارش

 هم ار و دوست: یکشورها
  یانمتولّ  از را لاوّ  دست هایگزارش باید همسایگان و المللیبین هایسازمان
 که رسااااامی غیر هایراه از نه ،کنند دریافت کشاااااور بحران کنترل مدیریت
  این با ما آتی تعامالت. شاااودمی کشاااور علیه مساااموم تبلیغات سااااززمینه
 .است ما ارتباطاتی صداقت گرو در ،کشورها و نهادها

 ؛اطالعات مستمر روزرسانیب 
است. از  عاتیبهتر از فرصت دادن به بازار شا ،رم رّ  و ارائه اطالعات مستمر 
 یاقدامات عمل  یهاطر  یروزرسانبمختصر مختلف،  یهاهیانیصدور ب ،رو نیا



   ۴۴۲... ایدر محک کنترل کرونا :آ یکشوردار تیّفیک

 ند.ک  اریسازان را بهعیشا تواندیم ،مستمر یابرنامه یو نوآورمبارزه با بحران 

 هایرسانه وسیله به جامعه مدیریت بجای اجتماعی هایرسانه مدیریت  
 ؛اجتماعی

  جادیشااااهروندان اساااات. ا یبالواسااااطه ارتباطات  یمجار ،یاجتماع  یهارسااااانه
عات به ارسااال مسااتمر اطال ،یاجتماع  یهارسااانه انینظارت بر جر  یبرا یگروه 
 تیر یاز مد یبخش ،هادر سراسر بحران نسبت به آن وستهیها و واکنش پآن

 کنترل بحران است.

 در کرونا بحران کنترل تیر یمد یاجرا در ،یچاب   از یزانیم رساادیم نظر به
 اب مبارزه یملّ  ستاد یت یر یمد دهیپد یاح طرّ . است صورت گرفته انجام کشور
 و صاااداقت یمشااا یبیتقر  تیرعا ساااتاد، یساااخنگو نییتع ران،یا در کرونا
  مسااتمر یبخشاایآگاه  آن، یوردهاادساات و کرونا با مبارزه نحوه در تیّ شاافاف

  یهاگزارش ارائه و یاجتماع  یگذارفاصله و یبهداشت  یهاحوزه در شهروندان
شت سازمان به مستمر شورها ریسا طور نیهم و یجهان بهدا  و دوست یک
 با مبارزه تیتقو  در مسااااتمر یهایوآورن و جهان، یکشااااورها همه و هم ار
  یادیز  حدّ  تا ،یاجتماع  یهارسااااانه به مناسااااب لتوسااااّ  ،تینها در و ،کرونا
 .است کرده یات یعمل ،کشور در را کرونا بحران با مبارزه ندیفرآ تیر یمد

 اتیعمل سطح. 2-3
 -1بحران شایپ -5کنترل بحران در سه طبقه  تیر یِاعمال مد ،اتیدر سطح عمل 

 لیادر مراحاال ذ تواناادیکااه م ردیگیبحران قرار مپساااااااا -3 نش بااه بحرانواک
 شود: یات یعمل
 در بحران اشاااعه برای هادولت که دارد اقداماتی به اشاااره :پیشــگیری 

  روحی و جسااامی ساااالمتی حفظ جهت ،اقدامات این. گیرندمی پیش
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  ورانهافن و فرهنگی -اجتماعی اقتصااااادی، هایزیرساااااخت شااااهروندان،

 .گیردمی صورت کشور
 ها،آن آزمون و هاطر  تدوین ترتیبات، تمهید :کرونا با مبارزه آمادگی  

  مبارزه جهت ،جامعه بازیگران آمادگی برای اطالعات تسااهیم و آموزش
 .بحران اثرات با عملی

 رخداد حین در دولت عملی مداخله و رسااااانیکمک :بحران به واکنش  
صله یا و بحران سا جان حفظ ،هدف. انبحر  شروع از پس بالفا  و هانان

 .است کشور و شهروندان هایدارایی از پاسداری
 احیاء. عادی شااارایط به زدهبحران اوضااااع احیاء فرآیند: اوضـــاع بازیابی  

  ،اقتصاااادی ترتیبات برپایی و بیماران بهبود شاااهروندان، روانی تامنیّ 
 .کشور اجتماعی و فرهنگی سیاسی،

  اقدامات انواع انجام با یاسالم یجمهور دولت و ح ومت رسدیم نظر به
.  اساات برده شیپ ینسااب تیّ موفق با یحدّ  تا را نخساات مرحله سااه ،یات یعمل
  یکشااورها ع س به که گرددیم بر اتیعمل یبیتقر  یچاب   به ،امر نیا تعلّ 

  به ح ومت و دارد قرار یخصوص  بخش قدرت دی در زیچ همه که یدارهیسرما
 در سرعت همچون: ی، عوامل رانیا در است، یصوص خ بخش تابع ،یراهبر یجا
  یروهاین حضور ،هاآن تیّ مال  تیّ ماه عّلت به هاکارخانه دیتول خطوط رییتغ
  خاّص  طور به و یانتظام و ینظام یروهاین حضااور کشااور، سااراساار در یمردم
 .ندک کمک ،کرونا کنترل تیر یمد اتیعمل یچاب   به توانست ،جیبس و سپاه

 فرارو چالش. 3
 ،یراهبر) رانیا یاسااااالم یجمهور یکشااااوردار امنظهمان طور که گفته شااااد 

 یهابنا به شااااواهد و گزارشکرونا ) روسیبا و مواجهه ( در اتیو عمل تیر یمد
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 یهامیتحر  ثیاز ح) رانیا خاّص  تیّ ه به وضااااااعو با توجّ ( یالملل نیو ب یملّ 
از  یادرجه ،رساادیموفق بوده اساات. به نظر م یمطلوب ( تا حدّ  ایمختلف آمر 

نار در ک ،سه سطح نینسبتًا خوب ا وندیو پ یگانه کشوردارسطو  سه یچاب  
بعضااااااًا  یو رفتارها دولت یهامردم )با همه خطا یرانیا -یاسااااااالم یهمراه 
 روسیو  کهیی. از آنجاکندیم نییرا تب تیّ موفق نیا یتا حدّ  (آن یشاااااایآزما
 کینساااااابت به ظهور و بروز آن از  اهینانیرا رقم زد که نااطم یبحران ،کرونا

 اریبس گریاز طرف د ،آن تداومو  وعیش نیو همچن آن یامدهایطرف، علل و پ
 ،نداشاااااات را بحران نیبا ا هتجربه مواجه ،رانیا طور نیو همباَل بود و جهان 

صاااااورت  همراه با آزمون و خطا اتیلمو ع تیر یمد ،یاز َاعمال راهبر یبخشااااا
بعضاااااااًا  ،سااااااخاات دولاات ینرم و هم راهبر یهبرهم را ،رو نیاز ا گرفاات.

 نینبود. بر ا نیقر  تیااّ هم چناادان بااا موفق یبود و در موارد بخشجااهینت
 اقتصـــادل به توساااّ  ،مبارزه با بحران کرونا تیر ینظام مد هیلاوّ   ردیرو  ،اسااااس
 ،مثال یبراکنترل بحران ) یبرا یرفتار یهانشیبه کار گرفتن ب یعنی، یرفتار

در مورد  یداریو شاااان یدارید یهارسااااانه گریو د مایا و سااااصااااد یهاآموزش
کرونا  وعیاز شاا یریجلوگ یبرا»، «جامعه اساات تیّ ماندن در خانه ضااامن امن»

 فاصاااله گری دیچگونه از »، «دیرا با آب و صاااابون بشاااوئ تانیهامرتبًا دسااات
ست ا یع مدّ  ،یکه اقتصاد رفتار یی. از آنجابود و ...( «میتا مبتال نشو  میر یبگ

اساات، محاساابه زمان رخ دادن  یجانیه تیّ عقالن ،هاحاکم بر انسااان تیّ عقالن
 ،رو نیاست. از ا دهینرس جهیدر شهروندان تا کنون به نت «1یرفتار یخستگ »

  ناکرو  وعیشا اوج بازه که کردیم میتنظ یرا طور نهیزمان قرنط یسات یدولت با
  همه با اکنون آنچه .شااادیم یرفتار یخساااتگ  بروز مانع و گرفتیم بر در را

                                                                                                                   
1. behavioral fatigue. 



۴۴۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 کی حفظ ،کند جادیا رانیا یفرارو یمهمّ  چالش است مم ن دولت یهاتالش
در کشاااور  «کرونا وعیشـــ از یریجلوگ» نامه ب یعموم یکاَل ای «یعموم ریخ»

اساات و مصاارف آن  ری( اسااتثناء ناپذ5اساات که  ییکاَل یعموم یاساات. کاَل
 دفاع ایپاک  یرف کنند. هواآن را مص توانندیهمه م یعنیاست،  یرقابت  ریغ
فوق را دارند. مسنله  یژگ یهستند که دو و  یعموم یاز کاَل یگرینمونه د یملّ 
  یســـوار» مسااانله ،ردیه قرار گمورد توجّ  دیبا یعموم یکه در حفظ کاَل یمهمّ 
 که هسااتند یشااهروندان که دارد نیاشاااره به ا گانیرااساات. سااوار  «1گانیرا

 کاَلها آن از یول  ،ن نند پرداخت یعموم یکاَل بابت یانهیهز  اسااات مم ن
 ظحف یبرا شهروندان از یریکث هعدّ  که دیکن رتصوّ  را یالحظه. کنند استفاده

 در را خود «کرونا نبود ای کرونا وعیشااااا از یریجلوگ» نامه ب یعموم ییکاَل
  یافض از استفاده با و یخونسرد کمال در یاهعدّ  یول  ،کنندیم حبس نهیقرنط
 و پاک یهوا و شهر س وت ها،ابانیخ یخلوت ) شهر سطح در شده جادیا آرام
  مردم. رندیگیم «گانیرا یسوار» اصطال  به و مشغولند خود وکارکسب به ...(
  کنند،یم قلمداد خوردهبیفر  را خود ،یشهروندان نیچن مشاهده با نهیقرنط در
 در و ورزشااا اران، فروشاااان، ینیر یشااا ،هزنان و مردانه یشاااگرهایآرا ،رو نیا از
سم و نکاام به مندانعالقه و انیمتولّ  تینها ستار ،یمذهب مرا  از یتخّط  خوا
  موازات به. شااااااوندیم کرونا با مبارزه تیر یمد یراهبر دسااااااتگاه اتیّ منو 

شا صناف، از یادسته ییبازگ   .شوندیم نهیقرنط رفع خواهان یگرید دسته ا
و  نامدیم «عاتتوقّ  تکامل هینظر » مثابه به را یحالت  نیچن که سااااااندهینو 
از دساااااات دولت خارج  كار راعنان  ،در گذر زمان ن مهّم،یا اساااااات که یع مدّ 

بنا به اروپا )و   ایاز آمر  ینیکه بنا به گزارش شاااااااهدان ع یزی، چكردخواهد 

                                                                                                                   
1. free rider. 



   ۴۴3... ایدر محک کنترل کرونا :آ یکشوردار تیّفیک

مردم را مجبور به  توانندیکه قانونًا نم ییکشااورها نیچن یهافلساافه ح ومت
 است. دهیرونا را در آن کشورها سرعت بخشک وعیماندن در خانه کنند( ش

  و شااااهروندان یرفتار یخسااااتگ  کاهش تیر یمد فرارو، یهاچالش ن،یبنابرا
  نهیقرنط رفع یبرا ،شاااهروندان عاتتوقّ  شیافزا یج یتدر  تیر یمد طور نیهم
 .کند هتوجّ  هاآن به دیبا دولت که است

 مآخذ فهرست. 4
  تهران،. یدولت  بخش در یت یر یمد یهانهضااااات(، 5397. )حسااااان فرد،ییدانا

 .سمت
Sapriel Caroline (1223): Effective crisis management: Tools and best 

practice for the new millennium. In Journal of Communication Management 

7 (4), pp. 341–311. DOI: 52.5521/53۰31142352127411.  

  بهنام ترجمه. یرفتار اقتصااااااد یریگشااااا ل: یرفتارکج( 5391. )لریت چاردیر 
.نشر مهربان کتاب تهران، ،یشهائ 





 

 عویش درباره گفتگو ضرورت و ییکرونا تیّ وضع. 31
 -یفرهنگ  یامدهایپ و ندهیآ احتماالت ،19 دیکوو 

 یاجتماع 

 1یاریشهاب اسفند
 چند داوطلبانه روزی. دهساااتند یپدرم پزشاااک و اساااتاد دانشاااگاه علوم پزشااا  

شگاه در ساعت سخ کرونا درباره مردم یتلفن یهاتماس به دان . بودند داده پا
  به مردم یابتال خطر بخاطر نه. شاااادند نگران تشاااادّ  به تجربه، نیا از پس
  هگرفت فرا را مردم که یهراس و استرس و اضطراب زانیم لیدل به بل ه کرونا؛
 و کمد در گذاشااتم و دمیخر  پارچه بازار از» گفته و گرفته تماس یزن. اساات
 نه؟ ای شاااده آلوده روسیو  به کمد در هالباس همه ایآ که دارم شاااک اآلن
  ،رمدا نفس یتنگ  گفته و گرفته تماس یمرد. «کنم باز را کمد در ندارم جرأت

                                                                                                                   
اسااتاديار گروه سااينما دانشااگاه هنر/ رئيس دانشااگاه صاادا و ساايما/ دکتری نظریه انتقادی و مطالعات . 1

بیساااتم اسااافندماه  :/تاريخ نگارش s.esfandiary@art.ac.irفیلم از دانشاااگاه ناتینگهام انگلساااتان/رایانامه:
5391. 
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۴۴8  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  صمشخّ  ،شتریب یجو و پرس با ،نداشته را کرونا عالئم ریسا از کی چیه اما
 ترس از و کندیم یعفون ضاادّ  ال ل با را خود نیماشاا داخل روز هر شااودیم

  نوع از دی)شا ال ل بخارات اثر در و دهدینم نییپا را هاشهیش ،روسیو  ورود
 نمساااانوَل به تجربه، نیا از بعد پدرم. اساااات گرفته نفس یتنگ ( یصاااانعت 
  روناک با مبارزه یستادها به هم را روانپزش ان و روانشناسان اندکرده هیتوص
 .کنند دعوت

از مردم  یبخش یهتوجّ یاز ب میشنو یهم م ییهاتیروا ،موارد نیدر کنار ا
اره ها دربدولت و رسانه یغات یتبل استیس ایآ ست؟یچ تیّ . واقعهاهیبه توص
هشاااااادار  یبه اندازه کاف  که نیا ایکرده،  یاف ناز اندازه هراس شیب ،کرونا

. میدانیپرسش دشوار است. چون ابعاد ماجرا را نم نیدهنده نبوده؟ پاسخ ا
 یهایماریب ریخطر کرونا چقدر اسااااات. َلاقل نسااااابت به ساااااا میدانینم ،اوَلً 
 گرید یهاروسیگفتند کرونا از و  نل مساااانوَلاوّ  ی. روزهایو مساااار یروساااایو 

اما مساانله فقط نساابت  ،سااتیتر نآنفوَلنزا خطرناک یو ابوَل و حت  N1H1مثل 
ساارعت دو برابر شاادن  ای ،هم هساات وعی. ساارعت شااسااتیتلفات به ابتال ن

سااااخت واکسااان کرونا  یبرا قیگروه تحق سیرئهتچر،  چاردی. دکتر ر انیمبتال
سااال  12 یاساات که در ط  یماریب نیتر ترسااناککرونا » :دیگو یدر انگلسااتان م

 وعیشااا نیچن 5951َلاقل از ساااال » :دیگو یم«. اسااات دهید اشیقات یکار تحق
که به  یروساایو  یماریب کی 5951. در سااال «سااابقه نداشااته اساات یاگسااترده

 122 شاااودیجهان را فراگرفت. گفته م ،مشاااهور شاااد «ییایاساااپان یآنفلونزا»
وقت جهان بوده، مبتال شاااااادند. تعداد  تیّ جمع ٪17نفر، که معادل  ونیلیم

سور آمار  لیتلفات به دل  یزی. چستین قیدق ،وقت یهادولت لهیبه وسسان
 نفر. ونیلیم 12تا  57 نیب



 ۲1  ۴۴1 دیکوو وعیو ضرورت گفتگو در باره ش ییکرونا تیّوضع

را اغراق  «یجنگ  تیّ وضاااااع» به یکنون طیکردن شااااارا هیدکتر هتچر تشاااااب 
و  یعموم جیبساااااا کیبه  ،طیشاااااارا نیمقابله با ا یبرا» :دیگو یو م داندینم

 ن،ی. او تجربه چ«موضااوع شااوند ریو درگ اریهمه هشاا دیبا ،میدار  ازین یمردم
ق موفّ را كنترل كردند،  یماریببا قدرت  هاکنگ و ساااااانگاپور که دولتهنگ
، ساااخت» :دیگو یاساات. م ندهینساابت به آاو  ینیبشیپ ،. ن ته مهمّ داندیم
در آن زمان هم  ،بردیماه زمان م 51تا  51و عرضااه واکساان کرونا حداقل  دیتول

مسااانله در کنترل  نیتر مهم ،همه در دساااترس نخواهد بود. لذا یواکسااان برا
 یبهداشت  یهاهیتوص تیها در رعاآن یمردم و مشارکت جدّ  یاریهش یماریب

. سااتین یرفتن یزود نیاساات که کرونا به ا نیرآورد او احال، ب نی. با ا«اساات
 کی. او که خود «کرونا خواهد بود ریدرگ ندهیتا چند سااااال آ جهان» :دیگو یم
نابرابر و »نظام بهداشااات و درمان  یت نگران ناکارآمدشااادّ ب ،اسااات یی ایآمر 
 کرونا است. وعیدر مقابله با ش  ایآمر  «زیآمضیتبع

شااااده  جیرا« ؟کرد دیچه با» که نیحث درباره ااکنون در اغلب کشااااورها ب
 ،وگوگفت نیکرد؟ در هم لیکشاااور را تعط دیخطر کرونا با لیبه دل ایاسااات. آ

 یول  کند،یم ساااؤالمدارس در انگلساااتان  یل یاز دکتر هتچر درباره تعط یمجر
همه مدارس ندارد. در مورد کار و اشااااتغال هم  یل یبه تعط یقطع هیاو توصاااا

ها و وکار کسااااااب یل یعوارض تعط ایاساااااات که آ نیا مهمّ . ن ته طور نیهم
خانواده  هاونیلیم  ار،ینفر ب هاونیلیشااده؟ عوارض م دهیمخاطرات آن ساانج
نه چند هفته و چند ماه، بل ه چند ساااااال ادامه  وعیشااااا نیبدون درآمد. اگر ا
نگه داشااات و به  لیتعط مهیکشاااور را ن توانیهمچنان م ایداشاااته باشاااد، آ
شدن مردم، قطع  یزندان یو اجتماع  یعوارض روان د؟یخانه بمان مردم گفت در
کودکان و نوجوانان برآورد شده؟ تا چه  ینینشخانه اً ها، خصوصارتباط خانواده



۴۳0  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ماه؟  ۰ماه؟  1در خانه بمانند؟  میینفر بگو  ونیلیها مبه ده میخواهیم یزمان
چه  طنانوهم گرید هیمردم عل یاو منطقه یشااادن احسااااساااات قوم کیتحر 

 خواهد داشت؟ یعواقب اجتماع 
 و یبهداشت  ابعاد بر تمرکز لیدل به هستند، کرونا با مبارزه ریها که درگآن
  تیّ صالح ،بسا چه. ندارند را آن ابعاد گرید به کردن ف ر توان و فرصت ،یدرمان
 یاسایسا و یاقتصااد ،یاجتماع  ،یفرهنگ  مخاطرات. باشاند نداشاته هم را آن
  نیا. میکن صحبت وعیش نیا ابعاد همه درباره دیبا. است ندهما مغفول کرونا

 هب محدود تواندینم. افتدیب اتفاق بسااته یدرها پشاات تواندینم هاصااحبت
 ات اقتصاددانان و شناسانجامعه و رانمتف ّ  و ینید عالمان از. باشد پزش ان

  تارتباطا و رسااانه نظرانصاااحب و خانواده و کودک مشاااوران و روانشااناسااان
  ربارهد زدن حرف از. شوند جیبس یعموم یفضا در پرستان و پزش ان مثل دیبا
  بهاما که است وگوگفت فقدان. دیترس دینبا ،ندهیآ احتماَلت و تیّ وضع نیا
  فضاااا نباشاااد، عالمانه یوگوهاگفت اگر. کندیم دیتشاااد را ترس و قیتعل و

آن مشارکت جرا،ما ابعاد از مردم یآگاه . شودیم اساسیب عاتیشا دمستعّ 
 .دهدیم شیافزا هم را هایگذاراستیس و هابرنامه در ها

  کشااور، یاصاال  مساانله که شااود صمشااخّ  اساات مم ن وگوهاگفت نیدر ا
  «کشاانده» آنگاه کرونا. میده شاا ساات را کرونا چگونه که سااتین نیا فقط
 که باشااد نیا یاصاال  مساانله دیشااا پس. دهد خاتمه «یزندگ » به که اساات
 یزندگ  کرونا با( یمنیا ن ات و یبهداشااات  یهاهیتوصااا همه حفظ )با چگونه
 !میکن



 

 !کروناپسا عصر در استیس باد زنده. 31

 1یشعبان ییحی

 آن کیتراژ  هیساااااو  که میدار  قرار یل یتخ -یعلم یداساااااتان انهیاکنون در م
  روسیو  که یدیترد و یاعتمادیب انزوا، وحشااات،. شاااودیم شاااتریب روزبهروز
.  ندارد ما از یاریبساا اتیح در یاسااابقه اساات، آورده همراه به خود با کرونا
  هاونیلیم مرگ اما است، یتراژد ،انسان کی مرگ» بود گفته نیاستال یزمان

سان ست آمار فقط ،ان  چنان را هادهیپد نفسهیف  تیّ واقع گاهچیه ،آمارها. «ا
 مارش به یح مران یبرا یابزار همواره بل ه کنند،ینم منع س دیشا و دیبا که
 قرن یابتدا در آمار علم متخصااااصااااان نیتر که از مهم 2یبول  آرتور. روندیم

  دازمنین دیگو یم آماردان که یزیچ آن فهم»: بود گفته یزمان اساات، سااتمیب

                                                                                                                   
و  یگروه مطالعات فرهنگ  ،یو مطالعات فرهنگ  یپژوهشاااااگاه علوم انساااااان ،ی فلسااااافهدکتر یانشاااااجود. 1

 .5399ماه تاریخ نگارش: هفتم فروردین yahya.shabani@live.comی/ مجاز یپژوهشگاه فضا یاجتماع 
2. Arthur Bowley. 
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 یص بول منظور مشااخّ  1.«اساات دولت یگردآور و یآورجمع یهاروش شااناخت

بساااااط « دولت»که درون  ییاههیو رو « آمار»علم  ِی درون کینامیآن بود که د
 یمیمفاه آمار و دولت ،یعبارت  به. برخوردارند ی سااانی منطق از اندکرده دایپ
دو واژه  یدر رفتار زبان توانیرا م یخت یر کی نی. اروندیبه شاامار م 2ختیر کی

سادگ State( و دولت )Statisticsآمار ) که از ظاهر کلمه  مشاهده کرد. چنان ی( به 
Statistics ستیو ه ست و هر دو در عبارت  Stateبا کلمه  شهیر هم ،کلمه نیا دا ا

اصطال  به  نیترجمه ا دیدارند. شا شهی( ر تیّ )وضع، حالت، موقع Status نیَلت
  آمار ،یبار. «آمار» تا باشاااد ترقیدق و تردرسااات «الوضاااععلم» ای« اتیدولت»

  اتیواقع زا کاشف یعلم نه است بوده کیاستراتژ  ااااااا یاسیس یعلم همواره
 !نفسهیف 

  دارخنده یتضااادّ  خود نوبه به ،یسااازیجهان عصاار در ونیزوَلساایا و انزوا
  را یاسیس یوارهاید و مرزها شدِن دهیبرچ دینو  که یعصر. شودیم محسوب

  یبرا «در خانه ماندن» از ریغ یاهیتوصاا چیه اکنون داشاات، همراه به خود با
سان ست، مرزها دوباره میترس ،هیتوص نیا دیاک یمعنا. ندارد هاان   تنها نه ا
  خبر مرگ دهشاات از که هیتوصاا نیا. یمرز گونه هر بل ه ،یاساایساا یمرزها
  خودم با زین مرا بل ه ،سااااخته دور هیهمساااا از را هیهمساااا تنها نه ،دهدیم
 یخوبب ،روز طول در هادساات باره چند و نیچند شااسااتن. اساات کرده بهیغر 
 آن گرید مدرن، دوران مفهوم نیتر آشاااانا نیا ،«من» که اساااات آن یایگو 

  پنهان خود در را جهان خطر نیتر مهم تواندیم و ندارد را سابق یدکارت  بداهت
  یدساایارشاام نقطه را( «هسااتم پس شاامیاندیم») «من» دکارت. باشااد کرده

                                                                                                                   
1 Arthur L. Bowley, “The improvement of official statistics,” Journal of the Royal Statistical Society 71 

(1908): 459–495. 

2. Isomorph. 
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. شود حاصل «من» نیا بداهِت  از ینیقی هر بود قرار و دانستیم مدرن جهان
  رآرتو  با همنوا و است شده لیتبد گانهیب و بیر غ یامر به «من» نیا اکنون
 .«است یگرید من،» گفت توانیم ،یفرانسو بزرگ شاعر رمبو
 ،نیچ خلق یجمهور که رسااادیم خبر ،دهشاااتناک داساااتان نیا انهیم در
  وسریو  گسترش است توانسته ،یپزش   یینها «حلراه» کی کردِن عرضه بدون
 شاااهد ،یجهان یهارسااانه در. شااود جخار یریواگ تیّ وضااع از و کند کنترل را

 دولت یح مران و تیّ حاکم نوع که میهست خصوص نیا در یفراوان یهابحث
 تمام نیا رساادیم نظر به اما اساات؛ آورده فراهم را یامر نیچن ام ان نیچ

  آموخت کرونا روسیو  از توانیم که یدرساا و ن ته نیتر مهم. سااتین ماجرا
 و متقدّ  مجدداً  ،کرونا روسیو  رسااادیم رنظ به. اسااات یاسااایسااا امر تیّ اولو 
 ،کیکالس شهیاند م،یدانیم کهچنان. است کرده اعاده را یاسیس امر تیّ اولو 
  گرفتار زدهطوفان یاهایدر  دل در که دانساااتیم یزورق  یناخدا را اساااتیسااا

  جهان در امور دوام و قوام شاارط اسااتیساا کند؛ تیهدا را آن دیبا و اساات
 سااود نفع به ساام،یبرالینول چهره در ژهیو ب ،یسااازیجهان اما شااد؛یم محسااوب

  رنظ به چنان. کاست یعموم سپهر در یاسیس امر تیّ اهم از روزبهروز شتریب
 ازین گرید و اساات دهیرساا خیپساااتار  امن ساااحل به اتیح زورق که دیرساایم

 و تیّ اولو  اسااتیساا طیشاارا نیا در. سااتین اسااتیساا یاهویه به یچندان
 چیه داد نشان گرید بار کرونا اما داد؛ دست از اقتصاد نفع به را خود اصالت
 و اساات دهیرساا انیپا به اسااتیساایب عصاار یایره. ندارد وجود یامن ساااحل
 یباق  او تابع و واگذارد یگرید به را تشیمسااانول تواندینم گرید اساااتیسااا
  صااارفاً  ینقشااا و کند اعالم را خودش یقدرت یب تواندینم اساااتیسااا. بماند
 در که دهدیم هشااادار ما به کرونا روسیو . دینما فایا یتوررگوَل و ی  یت ن
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 دیبا و است داده اقتصاد به را خود یجا هاستمدت استیس برالینول جهان
  روسیو  جنگ به توانیم تانک با نه. بستاند را اقتصاد از خود انتقام قد تمام
  غرق از تواندیم که اساات اسااتیساا تنها سااهام، و قرضااه اوراق با نه و رفت
 ظمن» هابرالینول شعار. دینما برپا یت یّ جمع و کند یریجلوگ اتیح زورق شدن
 از که دهدیم نشااان یسااادگ  به کرونا روسیو  و بود امور و بازار «جوش -خود
 پس آمد خواهد رونیب فاجعه فقط و فقط «جوش -خود نظم» ِک یز یمتاف دل
  تنها ،است تصاداق «نفعااااااایذ» مداراستیس که یجهان در. استیس باد زنده
 «!دیده نجات استمداریس دست از را استیس» گفت توانیم



 

 همکّ  فتح و کرونا. 32

 1نیب جهان فرزاد
 و یمنددولت آزمون یبرا یاعرصاااه یخوبب ،یجهان بحران کی جادیا با کرونا
 کی که معناست نیبد یمنددولت .کرد فراهم یاسیس یواحدها یمندتملّ 

  یط یشرا در و آورده دوام هاچالش برابر در تواندیم انز یم چهبه  یاسیس نظام
 زین یمندتملّ  .کند تیر یمد را تیّ وضع شده، خارج یعاد حالت از اوضاع که
  رفتار تیّ عقالن و یآورتاب با ،هابحران در چگونه تملّ  کی که معناست نیبد
 یباَل نصاااب بحران، نیا در توانساات یاسااالم یجمهور نظام بالشااک .ندکیم

 .دهد نشان را خود یمندملت و یمنددولت
 کردن وارد و دیخر  ه،یلاوّ  یکمبودها قبول قابل و مناساب رفع دارو، نیمأت
 زیخ و درمان ایهروش عتنوّ  ،یغربالگر ساااامانه جادیا ت،یک سااااختن ت،یک
  مباحث در حمسلّ  یروهاین گسترده اقدامات د،یجد یعلم یهاروش ابداع یبرا

مان ندین در کمبود نیتر کوچک عدم ،یدر   مردم، هیلاوّ  و یخوراک  یهایازم

                                                                                                                   
 farzadjahanbein@gmail.comرایانامه:  /. عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد1
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  یبرا یگذاراساااتیسااا ،یرسااااناطالع و یده جهت در مایسااا و صااادا تیّ مرجع
 رد ح ومت یریپذتیّ مسنول ر،یپذبیآس یگروها یشت یمع یفشارها میترم
  که اساات توان نیا جمله از، ... مختلف یهابخش یاقتصاااد یضااررها قبال
 .است دهکر  تیر یمد را بحران

 رغم یعل  یاجتماع  یگذارفاصااله تیرعا به دادن تن و مردم یباَل یهمراه 
 سوق اجتماع و بودن هم کنار سمت به را رانیا جامعه که یفرهنگ  یهاعادت
  مانند یجانیه یرفتارها از زیپره و نظام ماتیتصااااام به اعتماد و دهدیم

  تیّ الفعّ  است. باَل یمندتملّ  یهانشانه جمله از، ... و هافروشگاه کردنغارت
  گرید از ،هایازمندین نیمأت در یجهاد یهاگروه العادهفوق و زیبرانگ نیتحساا
  یهامیتحر  با کشور که است یحال  در نهایا .است یمندتملّ  نیا یهانشانه
  پول، مه،یب بانک، ما،یهواپ ،یکشاات  ا،یدر  آساامان، ن،یزم از جانبههمه ظالمانه
 .است اجهمو رهیغ و دارو و نفت

  منحوس روسیو  وعیشاا دهیپد با مواجهه در یاسااالم نظام قموفّ  عمل رد
  مانند قدرتمند یکشااورها ریسااا حادّ  و آشاافته تیّ وضااع با سااهیمقا در کرونا
 .است لمّ أت قابل...  و ایتالیا فرانسه،  ا،یمر آ

ضع نیا ادامه بالشک سالم نظام یقطع قیتوف و تیّ و  و کرونا مهار در یا
 از پس که بود خواهد هم ّ  فتح مانند به دشاامنان بیفر  و اغوا پرده دنیدر 
 یف  دخلونی و» شااد خواهد یاسااالم نظام یالگو همتوجّ  هاذهن و هادل آن،
! ان شاء اهلل.«افواجا اهلل نید
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 (یاقتصاد یهایماریعالج ب

 1امیرآبادی یسعود رسول م

 مقدمه
شاروع به گساترش کرد و امروزه  نیکرونا از چ روسیبود که و  1259 از دساامبر

اساات که  یاساات و کمتر کشااور دهیرساا یگسااترش آن به سااطح جهان باً یتقر 
که سااااازمان بهداشاااات  ین رده باشااااد، به صااااورت  دایبه آن راه پ روسیو  نیا

غائله مستثنا نبود  نیاز ا زیاعالم کرد. کشور ما ن یجهان ریگآن را همه یجهان
 نیبه ا انیمبتال نیل( بود که اوّ 1212 هی)اواسط فور  5391اسفندماه  لیو از اوا

 دیدته کیمساانله به مثابه  نیشاادند و درواقع، کشااور با ا ییشااناسااا یماریب
 بزرگ مواجه شد.
 یصااورت کلّ  کرونا وارد جامعه ما شااده اساات و به روسیو  ،در حال حاضاار

                                                                                                                   
السالم"/ گروه  هی/دانشگاه امام صادق "علیبازرگان تیر یو مد یارشد معارف اسالم یکارشناس یدانشجو. 1
 .5399ماه  نیفرورد ازدهمی: نگارش خی/ تار  Masoudrasouli110@gmail.com: انامهی/ راتیر یمد
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 عالوه دیتهد نینه فرصت؛ اما ا است، دیدر کشور ذاتًا تهد روسیو  کی وعیش
به ما نشان دهد،  یواقع طیت و ضعف ما را در شرانقاط قوّ  تواندیم کهنیبر ا
 ندیآیمعمول به وجود نم طیرا که در شااارا ییهافرصااات جادیا نهیزم تواندیم
و  یط یمح طیشااارا ییشاااناساااا یکارآمد برا یاز ابزارها ی  یکند.  جادیما ا یبرا
اساااااات، در  SWOTمدل  یراهبرد یزیر و برنامه تیر یدر مد یندرو  یهاییتوانا
 کی که یخارج  یدهایها و تهدو فرصت یت و ضعف داخل نقاط قوّ  SWOTمدل 

 .ردیگیم قرار لیتحل و هیتجز  مورد و ییشناسا روبرو آن با قلمرو ای و مجموعه
حاج قاسم  دیه به فرموده سردار شهنوشته با توجّ  نیدر ا میدار  یما سع

ها و بحران دهایپر مفهوم درباره نحوه مواجهه با تهد یکه در سااخن یمانیلساا
ها ها وجود دارد، در خود فرصااااااتکه در بحران یفرصاااااات  زانیم»فرموده بودند 

 یبه بررس  ؛«میو نترسان مینترس د،یاست که نترس نیاما شرط آن، ا ست؛ین
  بحران نیا پس از میتوانیم که میبپرداز  ییهات و ضااعف و فرصااتنقاط قوّ 
 .میکن کسب بزرگ دیتهد نیا و یجهان

 تقوّ  نقاط. 1

 دمتعهّ  یانسان هیسرما. 1. 1
 و پرسااتاران پزشاا ان، جامعه کرونا روسیو  با مبارزه انیجر  سااخت طیدر شاارا

 تیّ الفعّ  حالدر  مبارزه نیا ممقدّ  خّط  در هامارسااتانیب یدرمان كاركنان بخش
 دارد وجود زین افراد نیا خود یبرا خطر نیا کهنیا به هتوجّ  با یحت  و هستند

 عرصاااه اما ،شاااوند مبتال روسیو  نیا به آلوده طیمح در حضاااور خاطر به که
  ینثارجان جبهه نیا در قدرت تمام به و ن رده یخال  را مردم به یگزارخدمت

 و یپزشاا   جامعه که کندیم دایپ جلوه یزمان یفداکار و ثاریا نیا و کنندیم
  فاستن ا خدمات ارائه از شرفتهیپ اصطال به یکشورها از یاریسب در یدرمان



   ۴۳1نعمت؟ ایکرونا؛ نقمت  روسیو

 .کنندیم

 نهادمردم یهاسازمان و داوطلب یمردم یروهاین. 1-2
 سااات،ین یبرهه زمان نیا ایزمان و  نیمخصاااوص ا رانیمردم ا یو فداکار ثاریا

 یاساایها ازجمله سااعرصااه یدر تمام یانقالب اسااالم یاز ابتدا شااهیمردم هم
 لیمانند ساااا بهرمترقّ یغ عیمانند وقا یاجتماع  ها،ییمایو راهپ نتخاباتامانند 

محسااوب  رانیا یاسااالم یجمهور یاز نقاط قوت اساااساا ی  یو زلزله به مثابه 
به کمک  یداوطلب و جهاد یهادر قالب گروه زیواقعه ن نیو در ا شااااااوندیم
حدّ  یدرمان یروهاین مده و هر کس در   انیجر  نیخود در ا تیّ توان و ظرف آ

 یاماسک با چرخه دیتول یخود برا یهاها در خانهمثاًل خانم ،نمود یرسانکمک
شبانه اماکن پر رفت  جیبس یجهاد یهاگروه ایو  کردندیخود کمک م یاط یخ

 .کردندیم یعفون اتوبوس و ... . را ضدّ  یهاستگاهیها اآمد مانند عابر بانک

 یخصوص  بخش و انیبندانش یهاشرکت. 1-3
مانند ماساااااک و  یاقالم بهداشااااات  یو تقاضاااااا تیّ کرونا اهم روسیبا ورود و 
  شااادهانجام عرضاااه زانیم و افتی شیو ... افزا کنندهیعفون ضااادّ  یهامحلول
  یهاپارک و انیبندانش یهاشرکت از یاریبس که بود نجایا در و نبود پاسخگو
ور کش یبراکمبود را  نیکمر همت بستند تا ا یخصوص  بخش و یفناور و علم
 که شاادیم دهیشاان رانیا نقاط یاقصاا  از اخبار طیشاارا نیدر همکنند.  نیتأم
 دیتول یبرا را خود دیتول خّط  کل ای و یبخش هاکارخانه و هاکارگاه یبرخ  یحت 
  نیا که بود نجایا هتوجّ قابل ن ته و اندداده اختصاااااااص محصااااااوَلت نیا

  صااورت به بل ه ی،دّ ما سااود و یشااخصاا  منفعت خاطر به نه بعضاااً  هاشاارکت
 .دادندیم انجام را هاتیّ الفعّ  نیا داوطلبانه
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 ضعف نقاط. 2

 بحران با مواجهه در یفرهنگ  فقر. 2-1
 را دارد فرهنگمان در شاااهیر  دیشاااا که ما ضاااعف نقطه نیا واقعه نیبروز ا
  طیاشار  کرونا با مقابله یشاورا که نیا با گذاشات، شینما به ما یبرا وضاو ب
 و بود کرده مقرر اسااااافندماه از خانه از خارج یوآمدهارفت یبرا را یاژهیو 

  هب افراد از یاریبس یول  ،داشتند نوروز در سفر رامونیپ را یاریبس یهشدارها
  به دیشا و کردند عمل خود یزندگ  یعاد روال به و ن رده هتوجّ  هشدارها نیا

 در یکشور کمتر در رفتار نیا که گرفتند یشوخ  به را روسیو  نیا ساده زبان
  ندهیآ در یست یبا که دهدیم ما به را هشدار نیا و شد مشاهده تیّ وضع نیا
 .میکن رفع حیصح یهایسازفرهنگ قیطر  از ضعفمان نقطه نیا یرو

 کیلجست و نیتأم رهیزنج یهارساختیز  در ضعف. 2-2
  عیتوز  یاصااااال  محلّ  که هاداروخانه کرونا روسیل ورود و اوّ  یدر همان روزها

شت  اقالم   دّ ض یهامحلول و ماسک کمبود مش ل با هستند یپزش   و یبهدا
  نشد تیر یمد قیدق و حیصح صورتبه روند نیا و شدند مواجه کنندهیعفون
  که شااادندیم روبرو امیپ نیا با داروخانه به مراجعه در افراد که یصاااورت  به

 در ترطرف آن مغازه چند یول  ،ساااتین موجود یعفون ضااادّ  محلول و ماساااک
 ضااادّ  محلول و ماساااک هاساااوپرمارکت ای و ندهیشاااو  مواد فروش یهاغازهم

 .شدیم فروخته یربهداشت یغ صورت به و باَل یهامتیباق یعفون

 فیضع نظارت. 2-3
واقعه مشااهود و ملموس بود،  نیکه در ا ینقاط ضااعف نیو بارزتر  نیتر از مهم

. بود عیتوز  زمان تا محصاااوَلت دیو منساااجم از زمان تول حیعدم نظارت صاااح
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 و نیمحت ر  که میافتیب ف ر نیا به تازه فاقاتّ  کی وقوع از پس ما کهنیا
ّع  حوزه کی در که یگراناخالل ندیم تّی الف  میده قرار یموردبررساااااا را کن
 که باشاااد یصاااورت  به یسااات ینبا نظارت نظام چرا. اسااات منفعالنه ی ردیرو 
 در تا دهد انجام را خود یهاتیّ الفعّ  از یاریبساا کیال ترون و برخّط  صااورتبه
  یخروج  و هایورود کنترل و یریگاساااتعالم یبرا َلزم یچاب   یط یشااارا نیچن

  یختارسا ضعف زین یطرف  از و باشد نداشته را صنعت نیا با مرتبط یهابنگاه
 عامل نیا و است موضوع نیا تعلّ  بر دیمز  زین اصناف و هاهیاتحاد حوزه در

  رونیب خود َلک از سااار مواقع نیا در که یانیساااودجو  یبرا را راه که اسااات
 .سازدیم هموار آوردیم

 هافرصت. 3

 منطقه یکشورها به صادرات و یدرمان و یبهداشت  اقالم دیتول. 3-1
  محسوب توسعه درحال ییکشورها یاقتصاد ازنظر ران،یا هیهمسا یکشورها

  زمنداین ن،آ نیتأم یبرا و بوده باَل کشااورها نیا در تقاضااا نیبنابرا شااوند،یم
  مواد ص،متخصااّ  یانسااان یروین لیقب از یعوامل . هسااتند یاگسااترده واردات

  نساابت را ما کشااور که هسااتند ییهاتیّ مز ...  و متیقارزان کار یروین ه،یلاوّ 
  تیّ فعال به هتوجّ  با حال و است کرده شرویپ منطقه یکشورها از یاریبس به
 و قیدق یبررساا با توانیم نانیکارآفر  و یخصااوصاا  بخش فعاَلن از یاریبساا
  را خود تمرکز منطقه یکشورها یحت  و هیهمسا یکشورها یبازارها یازسنج ین
 .میکن استفاده مطلوب صورتبه ماجرا از و برده باَلتر صنعت نیا در

 اطالعات یفناور توسعه. 3-2
جلساااات  ایو  یمجاز یها، کالسبرخّط  یهااساااتفاده از آموزش نیازاشیتا پ
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آن ضااعف در  لیاز دَل ی  ی دیبود و شااا موردقبولمتر در جامعه ک ،یرحضااوریغ
باعث شااد اجبارًا اکثر  انیجر  نیا یول  ،بود یاهیحاشاا لیدَل ایو  هارساااختیز 

و از  آورندیرو هاسااااااامانه نیو مدارس به ا یها و مراکز آموزشاااااادانشااااااگاه
 نیا کشور ماست تا از یاست برا یفرصت  نیآن استفاده کنند. ا یهاتیّ قابل
و برخط را  یمجاز یهاسااامانهاسااتفاده از  زین نیازافاق اسااتفاده کند و پساتّ 
وآمد، و رفت ی  یز یبه حضااااااور ف ازیآن مانند عدم ن یایدهد چون مزا شیافزا

ر د دیاستفاده از اسات ،یریادگی تیّ فیک شیافزا ،یآموزش یهانهیکاهش هز 
 .سازدیرا مم ن م ،مختلف و ... یهام ان

 جوانان یروین به کااتّ  و یداخل  توان به شیازپشیب اورب. 3-3
  یجار سال یابتدا از یرهبر ممعّظ  مقام که یاساس و مهمّ  موضوعات از ی  ی
 که است بوده یداخل  توان و یبوم یاستعدادها به هتوجّ  نمودند، مطر  هابار

شان س یادغدغه از ن سا  رد حرکت یبرا یدیتأک و تلخ یت یّ واقع انیب یبرا یا
 .است یابیارز  قابل مطلوب تیّ وضع به دنیرس و موجود وضع رییتغ ریمس
  یمعنو و یمادّ  یهافرصاات از یغن ما جامعه که داد نشااان ما به فاقاتّ  نیا

 در کشااور که یزمان در قاً یدق و كرد عبور آن كنار از یسااادگ ب دینبا كه اساات
 اساات کشااور یداخل  توان و جوان یروین نیا ردیگیم قرار هابحران و تنگناها

 زمان در که است خوب چه پس است، ینشدن باز و کور یهاگره یراهگشا که
  تیّ ظرف نیا از زین کشااااور یاعتال و شاااارفتیپ یبرا زین هابحران از فراغت
 .شود استفاده
 یپزشاا   عرصااه در اً مخصااوصاا یرانیا جوانان رینظکم یدسااتاوردها ناً مطمن
 شیب و کنند دایپ اعتقاد باور نیا به شیازپشیب را امر نمسنوَل و انیمتولّ 
  جوانان و نخبگان به ی  متّ  باشاااند، داشاااته مرزها از خارج به دیام کهنیا از
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 .باشند یداخل  توانمند

 تهدیدها. 4

 کوچک یوکارهاکسب یریپذبیآس. 4-1
 ییاهوکار کسااب کهنیبر ا یکرونا مبن روسیسااتاد مقابله با و  میپس از تصاام

 توانندیم ،اندمردم قرار داشته ازیموردن حتاجیو ما یضرور یکه در زمره کاَلها
بر  یضاااااارورت  گرید یاریکرونا ادامه دهند و بساااااا طیخود در شاااااارا تیّ البه فعّ 

از  یاریقرار گرفتند، بساااااا یل ینداشااااااته و مشاااااامول تعط تیّ الاسااااااتمرار فّع 
وکار خود را داشتن کسبکه دغدغه زنده نگه متوسطکوچک و  یهاوکار کسب
 ریبه طرق مختلف درگ گرید یداشااتند و از طرف  یسااخت اقتصاااد تیّ عدر وضاا 

 رهیو غ یبان   التیتسااااه ،ینینشاااااعم از اجاره ،یمال  یهانهیمشاااا الت و هز 
 یبانیمورد پشااات حیصاااح یهایگذاراساااتیسااا قیاز طر  کهیهساااتند درصاااورت 
 گرید واررهیصااورت زنجبه بیآساا نیو ا دیخواهند د بیآساا رندیدولت قرار نگ

 را به بار خواهد آورد. یو اقتصاد یاجتماع  یهابیآس

 ینفت  یهافرآورده و نفت متیق کاهش. 4-2
  نیتر بزرگ از ی  ی ینفت  یبودجه کشااااااور از درآمدها ییجدا یصااااااورت کلّ به

  نیا از بودجه کامل ییجدا زمان تا یول  ،اساات کشااور رانیگ میتصاام اهداف
  یهافرآورده و نفت شفرو از حاصاال یمدهاآدر  کاهش و یریپذضااربه درآمد،
  کشور در شدهانجام یهایزیر بودجه و یزیر برنامه در اختالل جادیا موجب آن
 و نفت یبرا یجهان یتقاضاااااا کاهش و روسیو  نیا وعیشااااا با. شاااااودیم

 شد گفته که طورهمان و اندداشته کاهش شدتبه هامتیق آن یهافرآورده
  به وابسااااااته هنوز شااااااورک یارز یدرآمدها ییباَل حجم که لیدل نیا به
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  یبرا یبزرگ  دیتهد آن استمرار و هامتیق کاهش نیا است ینفت  یهافرآورده
 .بود خواهد کشور اقتصاد

 یبندجمع. 5
  ان ار رقابلیغ یامر ،یجهان جامعه یبرا اکرون روسیو  یاقتصااااد بارانیز  آثار
  روسیو  نیا از گرفتهتأنش آثار با هاتمدّ  تا کشورها یتمام اً مطمنن و است

  استفاده است مهمّ  که یزیچ آن اما کرد، خواهند نرم پنجه و دست منحوس
. میکن کسب طیشرا نیا از میتوانیم که است ییهادرس از ش ل نیبهتر  به
 همان و کرد استفاده احسن نحو به ،آمدهدست به یهافرصت از ستیبایم

  دیجد سااال یبتداا در خود یراهبرد سااخنان در یرهبر ممعّظ  مقام که گونه
  یروین به  ااتّ  و یداخل  توان به شیازپشیب باور با یساات یبا ،فرمودند اشاااره
  دمانن یامور قتحقّ  با و میزن باَل را تهمّ  نیآست ،صمتخّص  و دمتعهّ  یانسان
  یفضااا لیتسااه ،یخصااوصاا  بخش و انیبندانش یهاشاارکت به شااتریب هتوجّ 

  یهافرصت جادیا ک،یل ترونا دولت و کیال ترون تجارت توسعه ،وکارکسب
  یکشورها به صادرات و یدرمان و یبهداشت  اقالم دیتول نهیزم در دیجد یشغل 

  مردم یزندگ  بر آن یرگذاریتأث و کشااور دیتول در جهش جادیا به...  و منطقه
 .میبردار  مهمّ  یگام



 

 به «سالمت بحران» از کردیرو  رییتغ ضرورت. 34
 «سالمت نظام بحران»

 1انیلیوک آرش دیس

 مقدمه
 که شد باعث 5391 سال زمستان در کرونا یماریب( یپاندم) یجهان یریگهمه

شت یجهان سازمان ضع اعالم بهدا شت  تیّ و ضطرار یبهدا   جهان سطح در یا
  روناک یماریب بحران کنترل یبرا یمتعدد ریتداب رانیا جمله از کشورها و دینما
 با همقابل ستاد زین رانیا دولت .کنند خاذاتّ  را آن تلفات شیافزا از یریجلوگ و

 و درمان بهداشت، ریوز  استیر  به 5391 اسفند 3 در را کرونا یماریب گسترش
 .داد لیتش  یپزش   آموزش

                                                                                                                   
 یدکتر یدانشااجو/ یمجاز یفضااا یکارشااناس مرکز ملّ / یفن -یاجتماع  یهاسااتمیمتخصااص در حوزه ساا. 1
 تاریخ نگارش: /a.vakilian@farhangmail.irرایانامه: الّسالم/ علیه باقرالعلومدانشگاه  یفرهنگ  یگذاراستیس

 .5399ماه پانزدهم اردیبهشت

mailto:a.vakilian@farhangmail.ir/
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 مسئله صورت در بازاندیشی. 1
  کرده مبتال را 31329 تعداد 5399 نیفرورد 52 تا یرسم آمار طبق کرونا یماریب
شاااااش و ) درصاااااد 1/۰ یعبارت  به که انددرگذشاااااته هاآن از نفر 1۰42 که

  راداف احتساب با یحت . اندبوده شده ییشناسا انیمبتال از دهم درصد(هشت
 حدود و اساات انیمبتال کل از یزیناچ درصااد یماریب تلفات آمار زین مشاا وک

  نند؛کینم دایپ مارسااتانیب در یبسااتر به یازین اصااالً  مبتال افراد از درصااد 12
 تا تواندیم خود اوج در که شهرهاکالن یهوا یلودگ آ بحران با اسیق در یعنی
  ندکا اریبس فعالً  یماریب نیا یریفراگ کند، ریدرگ را کشور تیّ جمع از درصد 11

  یرانندگ  حوادث ساَلنه تلفات از کمتر هنوز زین آن تلفات تشدّ  یحت . است
 هب مبتال تیّ جمع زین یماریب وعیش از ویسنار  نیبدتر  در که آن ضمن. است

 4 معادل کشور، تیّ جمع کل از درصد 1 به حداکثر 5399 بهار یط  ،یماریب نیا
 شود؟یم یتلقّ  یجد یماریب نیا قدر نیا چرا پس. رسدیم نفر، ونیلیم

 ادیز  اریبسااا تعداد ،دهدیم یبحران حالت یماریب نیا تیّ وضاااع به آنچه
 اساات تورالیونت از اسااتفاده با ICU در یپزشاا   ژهیو  مراقبت ازمندین انیمبتال
 انجمن سیرئ اعالم طبق. شودیم کشور یدرمان تیّ ظرف از شیب سرعتبه که

 و یمارساااتانیب تخت هزار 122 رانیا ،5391 ماهید در رانیا ژهیو  یهامراقبت
 12 جامعه ازین کفاف زین یعاد طیشااااارا در که دارد ICU تخت 7122 تنها
  اردیلیم 1 تا 1. 5 زین ICU تخت هر یاندازراه نهیهز . دهدینم را یونیلیم

 کل از درصاااد 1 فقط اگر که دهدیم نشاااان امر نیا. شاااودیم برآورد تومان
 شاااده، یبساااتر مارانیب از درصاااد 11 گرید ریتعب به ای و یماریب به انیمبتال
  مقطع کی در انیمبتال کل تعداد که یزمان در باشااااند ژهیو  مراقبت ازمندین

  11222 به هامارساتانیب در یبساتر افراد تعداد ای برساد نفر 544222 به یزمان
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  را بدحال به شاااّدت افراد به ییپاساااخگو  تیّ ظرف ساااالمت نظام برساااد، نفر
  رانیا در مارانیب فوت درصد شیافزا عوامل از موضوع نیهم و داشت نخواهد

 آن ضمن. است( درصد 1. 1 حدود) یجهان طمتوّس  به نسبت( درصد 1 حدود)
  ستین تیّ جمع با متناسب  نواختی طور به رانیا در هاتخت نیا عیتوز  که
  را خود تیّ ظرف از یهتوجّ  قابل بخش زین یخصااوصاا  بخش یهامارسااتانیب و

  یمبتال تیّ جمع اگر که داشااات هتوجّ  دیبا. اندن رده ییکرونا مارانیب صااارف
  تیّ ظرف از خاّص  منطقه کی در یزمان مقطع کی در یمارستانیب درمان ازمندین

  یپاسااخگو سااالمت نظام عمالً  شااود، شااتریب شااهر آن یانمارسااتیب یهاتخت
  تیّ جمع از درصاااد 12 تا تواندیم تلفات نسااابت و بود نخواهد دیجد موارد
  یفروپاش دچار سالمت نظام طیشرا نیا در ن،یهمچن. ابدی شیافزا زین مبتال
  نددار  یمارساااتانیب مراقبت به ازین که ییرکرونایغ بدحال مارانیب و شاااودیم
 زین یماریب میرمستقیغ تلفات و داد خواهند دست از را جانشان تماَلً اح ز،ین

 .شد خواهد هتوجّ  قابل یعدد
 تحت یدرمان كاركنان بخش ،یریگهمه مدت طول به هتوجّ  با آن، بر عالوه
 شودیم مبتال یماریب به خود یحت  و ردیگیم قرار ینیسنگ اریبس یکار فشار
 با کشور سالمت نظام ،حاضر حال در. دهدیم دست از را خود تیّ الفعّ  توان و

 از که یصورت  در تیّ وضع نیا و است یرسان خدمات حال در تیّ ظرف حداکثر
  یدرمان نظام یفروپاشااا به ایتالیا یلمبارد مانند تواندیم ،شاااود خارج کنترل
  نظام بحران» بل ه «سااااالمت بحران» نه یاصاااال  بحران ن،یبنابرا شااااود؛ منجر

  ارانمیب به مناسب ییپاسخگو  تواندینم سالمت نظام یعنی است؛ «سالمت
 .باشد داشته یدرمان خدمات ازمندین
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 متناسب رویکرد اتخاذ تاهمیّ . 2
 مثابه به سااالمت نظام که میهساات یط یشاارا در اکنون ما ،یساااختار منظر از
  نتواند اساااات مم ن و اساااات شااااده بحران دچار یفن -یاجتماع  نظام کی

  ارسااال جامعه کلّ  یبرا هشاادار امیپ جهینت در ،باشااد جامعه ازین یپاسااخگو
  آموزش و درمان بهداشاات، وزارت در مساانول مقامات اظهارات طبق. کندیم

 یصل ف یآنفلونزا یریگهمه با کرونا وعیش موارد نیاول یتالق  تعلّ  به ،یپزش  
  نیا ابتال، موارد نیلاوّ  بودن عالمت کم احتماَلً  زین و زمستان نخست مهین در

  ییشناسا را کرونا یماریب توانست 5391 بهمن انیپا در رهنگامید اریبس نظام
 .دهد هشدار جامعه به و کند
 ییشناسا قبال در ریفراگ یتهاجم استیس کی خاذاتّ  عدم ،یبعد قدم در
  یریجلوگ یبرا اثر کم و رهنگامید اقدام و مبتال موارد زودهنگام یجداساااز و
  که شااد ساابب ،5399 اساافند در نهیقرنط  اصااطال به ای مردم عتجمّ  و دتردّ  از
  دشو پخش کشور کل در یماریب جه،ینت در. ابدین کاهش یمنحن رشد بیش
  نتوایم ب،یترت نیا به. رندیگ قرار یماریب معرض در یترگسااترده تیّ جمع و

  یندا 5399 نیفرورد لیاوا در رهنگامید اریبساااا کشااااور اداره نظام که گفت
  هاتیّ الفعّ  از و نمود 3 سطح نهیقرنط به اقدام و دیشن را سالمت نظام هشدار

 امر، نیهم. کرد یریجلوگ یشااهربرون و یشااهردرون یرضااروریغ یدهاتردّ  و
 و ابدی شیافزا خردادماه تا احتماَلً  یریگهمه دوره طول که شاااودیم سااابب
  اداره نظام ،مدت نیا در البته،. شااود مسااتهلک شیپ از شیب سااالمت نظام
 جیسب و سوکی از یمارستانیب یهاتخت تیّ ظرف شیافزا با ات دیکوش کشور
  ام ان ،یمردم داوطلب یروهاین زین و یلشااا ر و یکشاااور هادساااتگاه منابع

  تشد برابر در اقدامات نیا حال، نیا با. دهد شیافزا را یماریب به ییپاسخگو 
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 .شودیم یتلقّ  اثر کم یماریب گسترش
  نظام بحران» مثابه به یفعل  رانبح که یط یشااارا در داشااات، نظر در دیبا

  اساات، کمک ازمندین همه از شیب که یامجموعه آن شااود، یتلقّ  «سااالمت
 و درمان بهداشااات، وزارت یعنی آن، یمتولّ  دساااتگاه و ساااالمت نظام خود

  صرف را خود توان تمام دیبا عمالً  اکنون وزارتخانه، نیا. است یپزش   آموزش
 و متعدد یهاجنبه به تواندینم و ب ند سااااالمت نظام داشااااتن نگه ساااارپا

  یرسااااناطالع و یاجتماع  ،یاقتصااااد مساااائل رینظ یبحران تیّ وضاااع دهیچیپ
 آن از زین حوزه هر یمتصاااد و یمتولّ  یهادساااتگاه که نیا ضااامن. بپردازد
 َلزم شاااود، بحران دچار یاجتماع  رنظامیز  که یط یشااارا در. کنندینم تیّ تبع
 و ردیبپذ را بحران تیر یمد تیّ مسنول یاجتماع  نظام از گرید بخش کی است

 .دهد یاری را زدهبحران دستگاه
 تسالم نظام بحران اگر ،یساختار لیتحل  ردیرو  با که است آن مهمّ  ن ته

 چارد جیبتدر  زین کشور گرید یهابخش نشود، فصل و حل سرعتبه و موقعبه
  شاااده فتوقّ م آموزش نظام تیّ الفعّ  نمونه، یبرا. شاااودیم عمل رد در اختالل
 با تواندیم که دارد قرار دیشااد رکود کی معرض در هم اقتصاااد نظام. اساات

 رب بحران دیتشااد ،یحت . باشااد همراه هابنگاه دیشااد یورشاا سااتگ  و ی اریب
 .باشد اثرگذار تواندیم زین یاسیس نظام یکارآمد و تیّ مشروع

 پیشنهاد. 3
  هک بحران بودن یجهچندو جنبه و سااالمت نظام یبحران تیّ وضااع به هتوجّ  با

  افتهی یارسااانه و یاجتماع  ،یاقتصاااد مختلف ابعاد سااالمت، جنبه بر عالوه
  بر عهده را امور اداره مقتدرانه و یچندوجه یسازمانده  کی است َلزم است،

 با را 3 درجه نهیقرنط رینظ یشاانهادیپ یهااسااتیساا بتواند تنها نه تا ردیگ
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 و یاقتصاااد یساااختارها بخصااوص بل ه سااازد، یات یعمل و ببرد شیپ قدرت
  اریبس یهم ار مستلزم امر نیا. دینما حفظ بحران تیسرا از را گرید یاجتماع 
  یجناح  و یاساایساا یهایریدرگ از دور به اساات یح ومت  نظام سااطح در باَل
 .است
 نیا با مقابله یبرا ح ومت دسااااتگاه کل بل ه و دولت توان آن کنار در
 اب مقابله یبرا جامعه کل که یصاااورت  در و دینمایم یناکاف  گساااترده بحران
 جیبسااا لذا. گردد حاصااال نظر مورد قیتوف اسااات دیبع نشاااود، جیبسااا بحران
 با یاجتماع  ساااختار قموفّ  مواجهه َلزمه یاجتماع  مشااارکت جلب و یعموم
 تجمع و تردد از اجتناب یاجتماع  مشاااارکت از ساااطح حداقل. اسااات بحران
 بشدت را یماریب انتشار سرعت امر نیا. است مردم همه توسط یرضروریغ

 در اما رد؛یگیم را سااااالمت نظام بر شااااتریب فشااااار یجلو و دهدیم کاهش
  فشار تحت هم یاقتصاد نظام خصوصب جامعه متعدد یهانظام که یط یشرا
.  اساات یناکاف  مدتدر میان یآورتاب یبرا پاسااخ از سااطح نیا رد،یگیم قرار
 به مساااعدت به نساابت یمحلّ  ماعاتاجت یسااامانده  قیطر  از که اساات َلزم
 .شود اقدام یاقتصاد و یاجتماع  توانکم و ریپذبیآس افراد
  انز یم برحسب مردم مشارکت با متناسب بحران، تیر یمد تیّ موفق زانیم

  یریجلوگ و یاجتماع  -یاقتصاااد یآورتاب زانیم ها،آن خطر و دتعهّ  احساااس
 دفاع و یاسالم انقالب دوره در ما کشور. است تردد و اجتماع طیشرا از رمؤثّ 
  تیّ مرکز  بر یمبتن محورهمحلّ  و یمشارکت  یسازمانده  در یقموفّ  تجربه سمقدّ 

  اکنون و شاااده متروک تیّ ظرف نیا آن، از پس اما اسااات؛ داشاااته مسااااجد
 یاجتماع  تیّ مرکز  کی فاقد که شاااهر دیجد تمحاّل  یاریبسااا در آن یبازطراح 
 و یشهر سطح در امور یسازهماهنگ ن،یهمچن. است دشوار اریبس هستند،
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  مراکز و هایشااهردار با یاسااتان یسااتادها کینزد یهم ار مسااتلزم یاهمحلّ 
  نیا بتوان دیشااا حال هر به. سااتین آسااان چندان که اساات یمحلّ  تیّ الفعّ 

 .درآورد اجرا به نییپا از یاندازراه  ردیرو  با را روش
 تیّ کل و ردیگ قرار هتوجّ  ردمو  زودتر سالمت نظام بحران قدر هر ت،ینها در
  یآورتاب زانیم د،یبرآ بحران ریدرگ یهانظام یاری به بتواند شااااتریب جامعه
 ای ساااالمت نظام یفروپاشااا سااابب رترید بحران و ابدییم شیافزا یاجتماع 
 یاجتماع  هیسرما یهم ار و یاریهم نیا بل ه،. شودیم اقتصاد نظام فیتضع
 زا گذر یبرا یجمع دستاورد کی به مثابه ندتوایم که کندیم خلق را یمیعظ

 .شود گرفته کار به گرید یهابحران





 

 کرونا بحران در وکارهابکس تیّ وضع لیتحل. 35

 محمد مرادی1

  تیّ بشار  چالش نیتر بزرگ ا،یدن مختلف ساران دهیکرونا به عق روسیو  شایوع
 کی ،یماریب یتراژد بر عالوه روس،یو  نیا. اساااات دوم یجهان جنگ از بعد
  یمجهول  چند معادله کی بحران نیا. دارد دنبال به را یبزرگ  یاقتصاااد یتراژد
  خود بحران رامونیپ یاسیس و یاقتصاد ،یاجتماع  یهایحواش که چرا ،است
ست مم ن شد یفعل  بحران به یگرید عامل بروز باعث ا   نرایا ما کشور در. با
 در رانیا نفت یبها کاهش و یاقتصاااااد یهامیتحر  و دهایتهد به هتوجّ  با

 ادیاز  احتماال باه ارز نرخ صااااااعود یریخطرپاذ نیهمچن و یجهاان یباازارهاا
 است َلزم پس .داشت خواهد همراه به هاوکار کسب یبرا یگرید یهابحران
  ناآشاا بحران نیا با مقابله یراه ارها با م،یبشااناساا را بحران نیا قیدق ابعاد
  هب دیتهد یحت  ای و ندهرسا حداقل به را طیشرا نیا از یناش بیآس تا میشو 
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 .میکن لیتبد فرصت به را آمده وجود

 احتمالی سناریوهای. 1
  یهاحالت به مثابه را ویسنار  3 دیبا خود یهاتیّ الفعّ  ادامه یبرا هاوکارکسب

 :باشند داشته نظر در روشیپ

 بینانهخوش ل؛اوّ  سناریوی. 1-1
 عیسر  العادهفوق عویش حالت نیا در(: مم ن حالت نیدتر یبع) عیسر  میترم
  اول ماهه سااه به تنها یاقتصاااد بمخرّ  اثرات اکثر و شااودیم کنترل یماریب

 .گردندیم محدود 1212 سال

 بینانهواقع دوم؛ سناریوی. 1-2
  وعیش یداریپا شاهد ویسنار  نیا در(: یاصل  ویسنار ) یجهان رشد شدن کند 
 .بود میخواه 1212 سال در جهان یاقتصاد رشد شدن کند و یماریب دهیچیپ

 بدبینانه سوم؛ سناریو. 1-3
  ساااوم یویسااانار  در(: نانهیبدب حالت) یاقتصااااد رکود و یالملل نیب یریگفرا 

 با سااال کی حداقل داشاات، خواهد یریچشاامگ جهش یماریب وعیشاا ساارعت
 یزندگ  از یزئ ج ،ریواگ یهاروسیو  موضااوع و بود میخواه ریدرگ روسیو  نیا
 کی شاهد جهان و شد خواهد لیتش  یدیجد انبحر  یهاکانون شود،یم ما

 .بود خواهد گرید یاقتصاد بحران
 را خود و گرفته نظر در را یاحتمال  یوهایساانار  همه یساات یبا ها،بحران در
  خاذاتّ  و نانهیبدب یویساااااانار  حذف. میکن آماده حالت نیتر نانهیبدب یبرا

  خطرناک به شاااّدت و اسااات محض یپندارسااااده کی نانه،یبخوش یویسااانار 
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 اب یحت  مواجهه، ییتوانا و میباشاا داشااته بحران اتمام به باور دیبا ما. اساات
. است بمخرّ  طیشرا نیا در ینیبخوش م،یباش داشته را مم ن حالت نیبدتر 
در  و شد خواهد بحران با مواجهه در یآمادگ  در ضعف سبب ،ینیبخوش نیا

  ادمانی. شاااودیم یافساااردگ  به منجر ،نانهیبخوش حالت قتحقّ  عدم صاااورت
 دیبا و ندیآیم ما سااامت به موج چند صاااورت به معموَلً  هابحران که باشاااد
 .میباش آماده هاموج همه یبرا میبتوان

 باشیم داشته بحران با درستی مواجهه. 2
 ،یسااردرگم کی با مردم. اساات شااده دیتهد مردم یروان تیّ امن بحران نیا در
 با مواجهه در مردم. شاادند روبرو ندهیآ ینیبشیپ در یناتوان و تیّ قطع عدم
شان خود از را رفتار گونه سه یماریب نیا   هستند یافراد لاوّ  گروه: اندداده ن
  تیرعا را یبهداشااات  اصاااول و کردندیم برخورد موضاااوع با انگارانهسااااده که
  بااه کرده، حفظ را خود آرامش کااه هسااااااتنااد یافراد دوم، گروه. کردناادیم

  روهگ و داشتند مسنله به نانهیبواقع نگاه و کرده عمل یبهداشت  یهاهیتوص
  یف ر وسواس دچار داشتند، یدلهره و ترس ابتدا از که هستند یافراد سوم،
  ط،یشارا نیا در دینبا مردم. نداشاتند اساترس تیر یمد ییتوانا و بودند شاده
 با ما غلط مواجهه. شوند شیتشو  دچار و دهند دست از را خود یروان آرامش

 .گرفت خواهد را ما عمل ابت ار ها،حرانب
 و هابحران به احسااااساااات، تیر یمد و آرامش حفظ با ساااتیبایم مردم
  داشاااته نظر در دیبا. رمنتظرهیغ واکنش نه بدهند درسااات پاساااخ ها،طوفان
  هداشاات اسااتقامت و صاابر دیبا. سااتین یعمل یب یمعنا به آرامش که میباشاا
  دیانب بحران طیشاارا در. شااود لیتبد عادت به ،یثبات یب و یقراریب و میباشاا
 .کرد عمل یجانیه
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 !تعطیل توسعه باشید، بقا فکر به. 3
  بحران با مواجه یذهن یآمادگ  بحران، نیا یبرا َلزمهای تضااارور  از ی  ی
 بر اساس و داده صیتشخ را مانیهاتیّ اولو  یست یبا بحران طیشرا در. است
 و توان از 72۷ حداقل ،یبحران طیاشاااار  در میبتوان دیبا ما میکن رفتار هاآن
  مسااائل صاارف زین را 32۷ و میکن «یفور و مهمّ » مسااائل صاارف را مانیانرژ
 حذف نجایا «یفور و رمهمّ یغ» و «رمهمّ یغ و یرفوریغ». «یرفوریغ و مهم»
 .شوندیم

 
زنهاوریآ یریگمیتصم سیماتر : 4نمودار   

  ینیبشیپ و رسااادیم خود اوج به ها،یساااردرگم و ابهامات ها،بحران در
 رکزتم یدیکل مسائل و هاتیّ اولو  یرو بر دیبا و است رمم نیغ باً یتقر  نده،یآ

 از ساااتیبایم پس. کرد نظرصااارف بازده رید و یرضاااروریغ مساااائل از و کرد
  تان،وقت و هیسااارما در و کرده نظرصااارف ،یاتوساااعه و بلندمدت یهابرنامه
 یاحتمال  یهافرصااات از که ساااتین امعن نیبد نیا البته. دیکن ییجو صااارفه
. دیباشاا داشااته یتدافع واکنش فقط سااتین قرار ها،بحران در. دیباشاا غافل
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 .دیکن لیتبد فرصت را به دهایتهد و دیباش شرفتیپ ف ر به یست یبا

 کنند؟ چه باید هاوکار کسب. 4
  مشاااا الت و هابحران لیتحل در. دارد ارزش یرهیزنج کی یوکارکسااااب ره

  مانارزش رهیزنج هایر یّ متغ از کی کدام مینیبب دیبا مانایهوکار کسااااااب
 هتوجّ . میشو  متمرکز هاآن یرو و است شده مش ل دچار بحران، آن بوسیله
 و اهداف خدمت، ای محصاااول نوع با توجه وکارکساااب هر م،یباشااا داشاااته
.  ساتین ی  ی همه مشا ل و اندشاده یمتفاوت  انیز  و ضارر دچار از ان،یمشاتر 
  نسااخه کی توانینم و کرده عمل ییاقتضااا ،هاشچال و مشاا الت لح در دیبا
 .کرد زیتجو  همه یبرا  سانی

 کنید ترجمه ،راهبرد قالب در را پیرامون تحوالت و تغییر. 5
 که است یمناسب فرصت ها،وکار کسب یاجبار یل یتعط مهین ای یل یتعط نیا 

  ،یهاتیور مأم در یجدّ  یبازنگر کی ارشااااد، رانیمد و وکارکسااااب صاااااحبان
  یندهایفرآ ،یسااازمان فرهنگ ،یشاانهادیپ ارزش ،یسااازمان راهبرد انداز،چشاام
   تهن نیا دیبا. باشند داشته جنس، نیا از یمسائل  و تیر یمد نحوه ،یسازمان

  که اسااات زمان نیا در هساااتند؛ یابیارز  دانیم ها،بحران داشااات نظر در را
  اتخاذ بحران زمان در هک یمات یتصم شود؛یم مشخص مانیسازمان یهاارزش
 .است مانیهاارزش و هاتیّ اولو  نشانگر م،یکنیم

 یساات یبا ،یسااازمان ارشااد ریمد کی ای وکارکسااب صاااحب کی یکلّ  طوره ب
 در .کند ترجمه ،راهبرد قالب در را تحوَلت و رییتغ که باشااد داشااتند ییتوانا
  ورط به یست یبا پس رند،یپذیم صورت عیسر  صورت به راتییتغ برهه، نیا

 بر آن ریتأث فهم و راتییتغ حیصااااااح درک رات،ییتغ رصااااااد به مسااااااتمر
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  را دیجد طیشرا با برخورد یبرا سازمان دیجد الزامات و میبپرداز  مانوکار کسب
  قضاااوت بدون و متمرکز هدفمند، یهتوجّ  ند،یفرآ نیا َلزمه. میده صیتشااخ
 .است یرونیب و یدرون فاقاتاتّ  به نسبت
  اتر ییتغ و روندها بر اساس یست یبا ارشد، رانیمد و هاوکار کسب صاحبان 
  کنند هیّ ته خود راهبرد و اندازهاچشم از شدهیبازطراح  سند کی وجودآمده،به
ندازهاچشاااااام آن آمد، وجود به زین یگرید راتییتغ اگر و   را راهبردها و ا

  را یل اص نفعانیذ و كاركنان ستیبایم که داشت هتوجّ  دیبا. کنند یبروزرسان
 یالزام هاآن توافق چون م؛یکن میسه دیجد مشترک اندازچشم نیا نیتدو  در

 ازین آنان یهمراه  و مشااارکت به د،یجد یهابرنامه یسااازادهیپ یبرا و اساات
 .میدار 

 کنید اندازپس طوفان، از عبور برای. 6
  نمم ،یخبریب نیا. میخبر یب ندهیآ در یاحتمال  اتفاقات از شرو،یپ بحران در
  نده،یآ ماه ۰ تا مم ن. باشاااااد رمانیگبانیگر  شاااااتریب یحت  ای ماه ۰ تا زا

. میباش نداشته یدیعا چیه ای و باشد لیتعط مهین ای و لیتعط هاوکار کسب
 م،یکن ییجو صااارفه ابهامات، و هانادانساااته ریمسااا در حرکت یبرا میر یناگز 
 هداشت هتوجّ . میز یبپره ربازدهید ای یس  یر  یکارها انجام از و میکن اندازپس
  طیراش دیبا ها،وکار کسب. است اقتصاد در خون یمثابه به ینگ ینقد میباش
 بر رمؤثّ  عوامل و ندینما یسازمدل ،ینگ ینقد انیجر  حفظ جهت در را خود یمال 
  یدیکل عامل هر به توجه با و ندینما ییشناسا را شرکت یآت  و یجار ینگ ینقد

 .ندینما فیتعر  را آن با مواجهه یهاروش شرکت،
 اگر مثال، یبرا. کنند حذف را یاضاااف  یهانهیهز  یتمام بقاء، یبرا نارچارند

  شاادن برطرف از پس یحت  و داده لیتحو  را آن اساات، یااجاره شااما کار محل
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 .دهند انجام را خود یسازمان فیوظا ،یدورکار صورت به کارمندان بحران، نیا

 !ممنوع نیرو تعدیل. 7
  نظرصرف م،یداشت لیدل هر به را روین لیتعد و اخراج قصد مدتکوتاه در اگر
 لیتحم آن خانواده و خود کارمند به را ی اریب مش ل بحران، طیشرا در و میکن
  ه،یساارما در ییجو صاارفه و ینگ ینقد حفظ بحران، با مواجهه طیشاارا در. مین ن
 دیبا رو،ین لیتعد قیطر  از هانهیهز  کاهش یول  اساات یدیکل و مهمّ  اریبساا
  کرده ییجو صرفه گر،ید یهاراه از دارد، ام ان که ییجا تا. باشد نهیگز  نیر آخ
 .میباش داشته خود كاركنان نگهداشت و حفظ در یسع و

 نکنید لتعلّ . 8
  یریگمیتصم در لتعلّ  یعنی ،اجرایی نیست wait & see یاستراتژ بحران، زمان در

  خوبِ  ،یعاد طیشرا در. گردد اتخاذ تدقّ  و سرعت با ماتیتصم دیبا و نداشته
  تینها یساات یبا و کرد؛ ساارعت یفدا را دقت دینبا یعنی ؛سااتا یعال  دشاامن
  بحران، طیشرا در یول  ،میده انجام راه ار نیبهتر  افتنی یپ در را خود یسع
  مقرر زمان در میتصم خاذاتّ  عدم. است خوب دشمن یعال  و است ع س به
  خاذاتّ  ساااااارعت ها،بحران در. دآور  بار به را یریناپذجبران جینتا تواندیم

 .هاستآن تیّ فیک از ترتیّ اهم با مراتب به هامیتصم

 نشوید زدهجوّ  لطفا  . 9
 لیدل اند،دهید بیآساا بحران، نیا لیدل به که یت ساانّ  یهاوکار کسااب معموَلً 
  یهاشب ه و وب یفضا) تالیجید یفضا در حضور عدم را خود یریپذش ست
 میتصااااام یول  اسااااات، درسااااات یحدود تا تعلّ  نیا. پندارندیم( یاجتماع 
  ورود. اسااااات خطرسااااااز کنندیم خاذاتّ  علت، افتنی یپ در که یاعجوَلنه
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به  یاساده کار ظاهر در است؛ ممتنع سهل تالیجید یفضا به هاوکار کسب
  یانسان و یفنّ  یهارساختیز  َلزم، تخصص و دانش به ازین اما ،رسدیم نظر
 .کرد یگذارهیسرما حوزه نیا یرو بر انهیمدگرا و عجوَلنه ست،ینبا پس. دارد
 در اسااات، بلندمدت و یاتوساااعه یهابرنامه جزو تال،یجید یفضاااا به ورود
  هارساااختیز  ساااختن فراهم به شااروع که اساات یخوب فرصاات کرونا، بحران
 به ورود یبرا ،یمجاز یهاآموزش قیطر  از را خود کارکنان مثال یبرا م؛یکن
 .میکن آماده عرصه، نیا

. میباشااا قائل تفاوت ،ینترنت یا فروش و ینترنت یا حضاااور نیب یسااات یبا 
  خواهدینم ای تواندیمن ،یل یدل هر به ،یشاااارکت  و وکارکسااااب اساااات مم ن
شته ینترنت یا فروش شد دا   ضورح یول  ،گرددیبرم شرکت آن میتصم به و با
 .تاس الزام و ضرورت کی ،یمجاز یفضا در ها،شرکت و هاوکار کسب رمؤثّ 

ها سااّ و در تیّ الفعّ  با توانندیم مدتکوتاه در ها،شاارکت و هاوکار کسااب
  نیا البته کنند، کمک خود فروش توسااااااعه به 1هابازارگاه و (هاپلتفرم)=
 ،هاآن خدمت ای محصااول نوع به توجه با ها،وکار کسااب همه یبرا شاانهادیپ

  نیگز یجا دتوانیم هم ،یتلفن فروش نیهمچن. ساااااتین یساااااازادهیپ قابل
 وها سااّ و در حضااور شاانهادیپ مورد در. باشااد یحضااور فروش یبرا یمناسااب
 حدّ  از شیب ی ااتّ  که دیباشااااا داشاااااته نظر در را مالحظه نیا ،هابازارگاه
 حد از شیب یوابسااااتگ  باعث بلندمدت در ،سااااّ وها نیا به هاوکار کسااااب
 .است نیخطرآفر  وکارکسب آن یبرا و شدهسّ و  آن به وکارکسب

 کنیم کم رنجی. 11
  یرهیزنج کی در ما. یسااااودآور نه بقاساااات، و یآورتاب زمان بحران، زمان 
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  داریاپ توسااعه ف ر به دیبا. میهساات مرتبط گری دی به همه و بوده یاقتصاااد
 یبیآساا مانوکار کسااب به کرونا، بحران لهیوساابه اگر یحت  م،یباشاا یهمگان
  ار  آن از یبخش یست یبا است، شده مانیسودآور رشد باعث یحت  و دهینرس
  رنج کاهش و شااارکت کارکنان از تیحما ،یتجار یشااارکا به کمک جهت در

 .میمسنول هاآن قبال در چون م،یده اختصاص مردم،
  تیّ مسااااانول انجام یبرا ییامجزّ  واحد کی سااااات،یبایم بحران زمان در
  تیّ مسااانول بحث در شااارکت اقدامات. میده اختصااااص ساااازمان یاجتماع 
  یشینما حرکات و پروپاگاندا داشت،چشم هرگونه از دور به یست یبا ،یاجتماع 
  گرانید یسودآور و فروش یبرا گرانید رنج و درد از استفاده سوء. شود انجام

 و یراخالق یغ کار – یغات یتبل یزرهایت در مانیهاکمک اعالم مثال یبرا –
 .شد خواهد سازمان برند شدن دارخدشه باعث و است یخطرناک 

 انکارناپذیر ضرورت یک نوآوری؛ .11
  تضرور  -یبحران طیشرا چه ،یعاد طیشرا چه - طیشرا همه در ینوآور اً اساس 

  تیّ قطع عدم که یط یشااارا در. شاااد خواهد ییشااا وفا و بقا سااابب و دارد
به  یط یمح طیشرا. است پررنگ اریبس ینوآور نقش ها،بحران مانند باَلست،
  میتوانیم ینوآور نظام قیطر  از ما و اساااات لتحوّ  و رییتغ حال در شااااّدت

 در ینوآور دوران، نیا در َلزم ینوآور نیتر بزرگ. میده انجام را َلزم راتییتغ
 در یسااازمان تیّ اولو  نیتر مهم کهنیا لیدل به اساات، یانسااان منابع تیر یمد
 مدل در ینوآور ،یبعد سطو  در. است مجموعه آن یانسان منابع بحران، زمان
 در خدمت ای محصول در ینوآور و یسازمان یندهایفرآ در یورنوآ ،وکارکسب
  کمک تواندیم ح،یصااح یسااازمان فرهنگ کی داشااتن. ردیگیم قرار تیّ اولو 
 .کند آن تیتقو  و سازمان در ینوآور نظام رساختیز  جادیا در یانیشا
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 کنید مراقبت خود کارمندان از دلسوزانه. 12
  یبرا شانخانواده و خود کنند حس که یطور به د،یکن تیحما خود كنانكار  از

 طتوس مشفقانه فیوظا انجام سبب مشفقانه، تیحما نیا. هستند مهمّ  شما
 و اساات کرده رییتغ کارمندان یازهاین ط،یشاارا نیا در. شااد خواهد کارمندان
  دهش کارمندان به یرفاه  یهابسته نیگز یجا یشت یمع و یبهداشت  یهابسته
 .است
س دارد، ام ان که ییجا تا. دیینما لیتسه مندانکار  یبرا را کار طیشرا  ترب
  را قواعد و اصول نیا دارد، ییابزارها و اصول یدورکار. میآور  فراهم را یدورکار
 در. گردد فراهم یسااات یبا َلزم، یابزارها و داد آموزش کارمندان به یسااات یبا

 در یابیارز  اریمع و اسااات یغلط  کار ،یکارسااااعت یمبنا بر یابیارز  ،یدورکار
 .باشد شده، توافق یزمان بازه در فیوظا انجام دیبا ،یدورکار
  یارهیزنج یهافروشگاه مانند میباش کارکنان ی  یز یف حضور به مجبور اگر

 حفظ در جهت را تالش تینها دیبا ،یضاااارور اقالم عرضااااه یهافروشااااگاه و
  صورتبه را َلزم یبهداشت  اقالم مثال یبرا. داد انجام مردم و کارمندان سالمت

  ،یکار ساااعات کاهش یبجا ،میقرار ده ،یمشااتر و کارکنان اریدر اخت گانیرا
 و فروشگاه در اقالم نشیچ در م،یده کاهش را کارکنان حضور یروزها تعداد
شته را یکاف  دقت فروشگاه، در کارکنان مناسب عیتوز  ش دا  در تجمع تا میبا
 .دابی کاهش ابتال خطر و نشود انجام فروشگاه از یبخش

 بسازید را آینده و کنید جبران را گذشته. 13
  تانوکارکسب و شرکت ندهیآ در ییسزاب ریتأث بحران، زمان در درست تیر یمد

  سااازد، جبران را شااما گذشااته یت یر یمد اشااتباهات تواندیم داشاات، خواهد
 ماش یسازمان برند به و شود کارکنانتان نیب در یوفادار و یهمدل  جادیا سبب
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  کارکنان،) تانیاصاااال  نفعانیذ با شااااما شاااافاف ارتباط. داد خواهد ءارتقا را
  ،یهمف ر به شما. راهگشاست و تیّ اهم با اریبس( یتجار یشرکا سهامداران،

 با شاافاف یارتباط  یبرقرار با پس د،یهساات ازمندین هاآن یهم ار و یهمراه 
 .دیکن همراه خود با و کرده جلب اعتمادشان ها،آن

 کرونا از پس دنیای. 14
 از پس. اساااات رو شیپ در یراهبرد لتحوّ  کی ،یراهبرد عتهوّ  کی از پس
ساس َلتتحوّ  شاهد کرونا، شدن کنشهیر    میخواه مختلف، یهاحوزه در یا
 .بود
  ورمجب مردم. گذاشت خواهد مردم یزندگ  سبک بر ییسزاب ریتأث بحران نیا
  مردم نترنتیا فمصاار  ساارانه امیّ ا نیا در. شاادند خود یرفتارها در رییتغ به
  شااااادنیتال یجید ندیفرآ عیتسااااار  باعث امر نیا و افتی شیافزا شااااادتب

  یریتعب باااه ایااا مردم بحران، نیا از پس. شااااااااد خواهاااد کننااادهمصاااااارف
  انکنندگرفتار مصرف داشت، خواهند یمتفاوت  قیعال و ذائقه ،کنندگانمصرف
 آماده را خود دیبا وکارکساااب. اسااات شاااده تحول و رییتغ دچار یکلّ  طور به
  یبرا. ستا کنندهمصرف رفتار تبلور بازار، چون کنند، ان،یمشتر  رفتار با قیتطب
  یگذارهیسااارما و برخط آموزش ،برخط دیخر  لیقب از ییهاحوزه احتماَلً  ،مثال
 .شوندیم تیتقو  یعموم بهداشت در

 ساااه دچار ها،وکار کساااب از یاریبسااا اسااات مم ن کرونا، بحران از پس
 شوند؛ تیوضع
 ؛1دسازی مجددبرن 
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 ؛1یابی مجددجایگاه 
 2تغییر اساسی. 
  ها،ینیخودبرترب مانند یفرهنگ  یهایرگ یت از یبرخ  بحران، نیا واساااطه به
  ها،مشاااورت عدم ان،یاطراف و طیمح به نسااابت یت یّ اهمیب ها،یریادگی عدم
 .افتی خواهد رواج شدت به ،یافراط  یهاینیبدب یول  ،شد خواهد اصال 

 المللیبین مناسبات در ناکرو  تأثیر. 15
 ابعاد در آن بمخرّ  راتیتأث و جهان سراسر در کرونا گسترده وعیش واسطه به

  نیا. شد خواهد کشورها یاسیس اقتصاد در یَلت تحوّ  و رییتغ باعث مختلف،
  شدنیجهان هینظر  مقابل در کشورها ییگرایملّ  حس شیافزا به منجر بحران
 و اقتصااادها ییگرادرون جادیا ساابب اساات مم ن د،یگرد شاادن یالملل نیب و

  به منجر اساات مم ن یحت . شااود کشااورها یاقتصاااد اسااتقالل و ییخودکفا
  ورها،کش یتمام که گرفت در نظر دیبا ،البته. شود یالملل نیب تعهدات کاهش
  جادیا ساابب مشااترک درد نیا اساات مم ن و هسااتند مشااترک درد کی دچار
  یکجا در ا،یدن اقتصاااد دید دیبا حال. دگرد یالملل نیب سااطح در یقو یتعامل 
 .ردیگیم قرار فیط نیا

 تاریخی برهه این در دولت نقش. 16
 یمهمّ  نقش دولت اقتصااااد، یقیحق و یمال  یفشاااارها از یریجلوگ جهت در

  منبع به ازین و نبوده یمناسااب تیّ وضااع در زین دولت طیشاارا نیدر ا اما دارد؛
  منبع کی ،یات یمال یهاهیپا ترشگساااااا. دارد یمال  نیتأم یبرا ن،یگز یجا

                                                                                                                   
 

1. Re-Positioning 

2. Pivot 



   ۴73وکارها در بحران کرونا کسب تیّوضع لیتحل

  11 تا کشااور در اتیمال نرخ. اساات دولت بودجه یکساار رفع جهت مناسااب،
  شرق مشمول دینبا ات،یمال نرخ شیافزا نیا البته است، شیافزا قابل درصد
 رب یبازنگر با. شاااااود دکنندگانیتول و کارگران کارمندان، مانند ریپذبیآسااااا
  دولت ،یات یمال یفرارها یریگیپ و موردیب و جایب یات یمال هایتیمعاف
 .سازد برطرف را خود یمال  یازهاین تواندیم

  یبازنگر 99 بودجه در آمده، وجودبه طیشاارا بر اساااس سااتیبایم دولت 
  اعتبارات ده،ید بیآساا یهاوکار کسااب از تیحما یبرا دولت اساات َلزم. کند
  دممق ها،وکار کسب به ارانهی صیتخص. دهد شیافزا را هاوکار کسب به یبان  
 زاین د،یتول یبرا َلزم هیاول مواد یکساار نیتأم یبرا دولت. اساات اشااخاص بر
  الخصوصیعل  مانیتجار یشرکا با مذاکره مستلزم واردات نیا. دارد واردات به
 ازین د،یجد یبازارها شیگشا و یفعل  انیمشتر  حفظ جهت دیبا ما. است نیچ
 .میدار  یاقتصاد یپلماسید به

 بعمنا. 17
 Martin Reeves, Nikolaus Lang, Philipp Carlsson-Szlezak (2020), Lead your business through 

the Coronavirus Crisis 

Matt Craven, Linda Liu, Mihir Mysore, Shubham Singhal, Sven Smit, and Matt Wilson (2020), 

Implications for business COVID-19 





 

 بحران از عبور ممقدّ  خط در وکاربکس رهبران. 36
 کرونا

 1زادهقنادان نیمحّمدحس
 یهاکرده اساااات و بخش دایپ وعیجهان شاااا یهابحران کرونا در اکثر کشااااور

 ریتأث زانیقرارداده اساااااات. م ریها را تحت تأثمختلف از جمله اقتصاااااااد آن
ها کرونا آن روسیو  وعیکه شاا یمختلف یبحران در کشااورها نیکه ا یاقتصاااد

ماده لت آ حا به  فاوت اساااااات. ،باش قرار داده اسااااااترا  به طور معمول  مت
  دتریجد ی ردهایرو  به یت سنّ  ی ردهایها در آن از رو وکار کسبکه  ییکشورها
 در. انددهید بحران نیا از یکمتر یهابیآسااا اندکرده گذار یفناور بر یمبتن
 در هاآن فیوظا و هاوکار کساااااب رهبران نقش به میدار  قصاااااد ،مقاله نیا
 در خصاااااوص نیا در یمطالعات . میبپرداز  هاوکار کساااااب در بحران تیر یمد

 هاآن از یبرخ  به ادامه در که است گرفته صورت هاروارد وکارکسب دانشگاه

                                                                                                                   
یریت بازرگانی/ دانشااااگاه امام صااااادق . دانشااااجوی کارشااااناساااای ارشااااد پیوسااااته معارف اسااااالمی و مد5

 .5399ماه  فروردینیازدهم نگارش:  ختاری/   Mh.ghannadanzadeh1997@gmail.com رایانامه: /الّسالمعلیه
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 .شودیم اشاره
 در تنها ر،یواگ یماریب نیا که شاادیم رتصااوّ  کرونا روسیو  وعیشاا یدر ابتدا
آن، زنگ  عیور و با گساااااترش سااااار ؛ اما به مرماند دخواه یباق  نیچ یمرزها
 یضاارور ط،یشاارا نیجهان به صاادا درآمد. در ا یدر اکثر کشااورها یجدّ  یخطر
محافظت  یبرا هاآنرا که در  ییهاهیو رو  استیس یاقتصاد یهابنگاهاست 

ت خود در نظر گرفته شده است را به دقّ  یو عمل ردها انیاز کارمندان، مشتر 
رهبران نقش  ع،یساااار  راتییو تغ نانیاطم عدم طیشاااارا نیکنند. در ا یبررساااا
نه از وظا یبرا یرموثّ  مه چند نمو و  فیکنترل و بهبود اوضاااااااع دارند. در ادا
 .میکنیم یبررس را دهند انجام دیکه رهبران با ییکارها

 بحران شرایط در ارتباطات بهبود. 1
  اطاتارتب بهبود بحران، طیشرا در وکارکسب رهبران فیوظا نیتر یدیکل از ی  ی

ضطراب بتوان تا است یسازمان . داد کاهش مم ن زانیم حداقل به را افراد ا
 :شود برداشته دیبا ییهاگام ارتباطات بهبود منظوربه

 دیده شکل متمرکز ارتباطات یبرا را گروه کی: لاوّ  گام. 1-1
شاااده  لینفر تشااا  7تا  1کوچک باشاااد و از  دیبا گروه نیا مطلوبدر حالت  

 از بخش ارتباطات یو افراد دیباش یرهبر گروه یاز اعضا ی  ی دیباشد. شما با

باشااند.  1ینگران ص در حوزهمتخصااّ  کیو  یمنابع انسااان رعاملیمد ،یسااازمان

  ارائه ت،یّ وضاااع یبررسااا منظور به ممنّظ  جلساااات همچون یفیوظا گروه نیا
 به را اطالعات نیتر یدیکل و نیتر مهم ارائه اعضااااااا، ریسااااااا به اطالعات

 .کند فایا دیبا، ... و رهیمدنتیه
                                                                                                                   
1. area of concern. 



   ۴71وکار در خط مقدّم عبور از بحران کرونا رهبران کسب

 دیکن برقرار ارتباط کارمندان با: دوم گام. 1-2
  نندتوایهستند که م یرانیسف مثابهو به  یعامل عمل رد نیتر کارمندان مهم

کارمندان  یرا برا طیشرا دیسازمان را در جامعه نشر دهند. سازمان با یهاامیپ
بشااااااوند.  دواریام ندهیو به آ شاااااادهدهد که ف ر افراد آزاد  رییتغ یبه نحو

در کاهش  یاژهی، نقش و که رهبران به صااورت خاّص  دهدیمطالعات نشااان م
 ریموارد ز  دیارتباط با کارکنان با یاضااااطراب کارکنان خود دارد. به منظور برقرار

 ه کرد:توجّ 
 اطالعات این. دیده قرار منّظم صااااورت به پربازدید م ان یک در را اطالعات  

  اینترانت ك،یپسااات الكترون از اعم مجازی، یا فیزی ی م ان یک در تواندمی
 گیرد؛ قرار فیسبوک کانال یا 1اسلک شرکت،

 را...  و خانه از کار مساااافرت، قبیل از موضاااوعاتی درباره گیریتصااامیم نحوه  
 دهد؛ توضیح

 دیگر؛ یروزها از کمتر نه هم آن ؛کنید برقرار ارتباط 
 بیاورید، سعی کنید به دستواب را به جای این ه صبر کنید تا تمام ج 

 اطالعات را به موقع در اختیار قرار دهید.

 دیباش داشته ارتباط انیمشتر  با ممنّظ  صورتبه: سوم گام. 1-3
دسترسی ی سان و متناوبی به این بخش ندارند،  هاشرکتبا توجه به این ه 

  مشتریان به روی رد متفاوتی نسبت به کارکنان نیاز دارند.
 دارد؛ اهمّیت مشتری برای چیز چه که کنید تمرکز موضوع این رهدربا 

                                                                                                                   
1. Slack. 
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  ّلغو و تغییر به که بود ییخّط هوا اّولین 1بلو جت .دهید آرامش ام ان، تا حد  

 باعث حرکت، این. پرداخت کرونا ویروس هاینگرانی به مربوط هایهزینه
  یهاشاارکت مقابل در. شااد جدید مشااتریان جذب و فعلی مشااتریان اطمینان
 دانند؛نمی پرواز لغو برای معتبری دلیل را کرونا ویروس بیمه،

 متمرکز همدلی بر کنید، اسااااتفاده فروش برای فرصاااات این از کهنیا بجای  
  ندکن بازنگری خود تبلیغاتی و ترویجی هایراهبرد در مورد باید شاارکت. شااوید
 .باشد همسو فعلی جریانات با تا

 دیبده نانیماط سهامداران به: چهارم گام. 1-4
 کرده اسااات. جادیا یمال  یدر بازارها یدینوساااانات شاااد ر،یگهمه یماریب نیا 
 :دیموارد را انجام ده نیا دیگذاران باهیسرما به روابط با یدگ یرس یبرا
 باشید؛ شفاف الوقوعبیقر  یهاچالش در ارتباط برقراری در 
 شااارکت ّدتم طوَلنی هایبنیاد تقویت برای فرصااات یک مثابه به چالش از  

 کنید؛ استفاده
 بگذارید میان در را با آنها دهیدمی انجام مش ل این مورد در که را آنچه. 

 دیباش ارتباط در جامعه با الفعّ  صورت به: پنجم گام. 1-5
بر همه  افتد،یفاق مکرونا در داخل سااااااازمان اتّ  روسیدر خصااااااوص و  آنچه 

ها حالت مم ن، سااااااازمان نیتر ی. در حداقل گذاردیم ریآن تأث رامونیجوامع پ
جامعه  یبر اعضاااا یمنف یریها تأثحاصااال کنند که اقدامات آن نانیاطم دیبا
  یبرا یزمان مثابه به بحران مورد در دیتوانیم شااااااما نیهمچن. گذاردینم
 :دیکن تف ر د،یکنیم تیّ الفعّ  آن در که یمحلّ  جوامع با روابط تیتقو 
 قرنطینه؛ در افراد برای غذایی مواد یا لوازم کردن تمیز مانند منابعی نیتأم 

                                                                                                                   
1. JetBlue. 



   ۴8۲وکار در خط مقدّم عبور از بحران کرونا رهبران کسب

 در و جامعه کردن آرام به کمک جهت در محّلی یهارساااانه به اطالعات ارائه 
 شما؛ سازمان اعتبار افزایش منظور به حال عین

 س وت. جای به افتدمی اّتفاق شرکت درون در آنچه خصوص در شفافّیت 

 دورکاری به حضوری هایتالیّ فعّ  تبدیل. 2
کرونااا، انتظااار کااارکردن در خااانااه، بااه طور  روسیو  دیااتهااد افتنیاا شیابااا افز 
از کارگران در حال گسااااترش اساااات. در  یعیوساااا فیبه ساااامت ط یاندهآیفز 

و  یارتباط  یهاوهیشاااا ،یمعمول کار یفاق رخ دهد، الگوهااتّ  نیا که یصااااورت 
در خصااااوص  ندهیو اضااااطراب فزا نانی. عدم اطمشااااودیمختل م گروه ییایپو 

سازگار ریو تأث یریگهمه نیا یشخص خطرات  صاد، چالش   نیبا ا یآن بر اقت
 .کندیم شتریکار را ب راتییتغ
ها اسااتفاده کنند تا از آن توانندیوجود دارد که رهبران م ییراه ارها نجایدر ا
به  زهیر و با حفظ انگثّ ؤبه صاااورت م شاااانیهاگروه حاصااال شاااود که نانیاطم
 ادامه خواهند. روکاکسب نیدر ا خود تیّ الفعّ 

 دیکن انیب مو به مو و اتیجزئ با را هانقش و اهداف. 2-1
  خصااوصب -دهندیم رییتغ را یکار یالگوها یناگهان صااورت به که ییهاگروه
 در دیبا -شااااااوندیم پراکنده مختلف یهام ان به م ان کی از که یزمان

  که موضاااوع نیا از و کنند دنظریتجد ،خود فیوظا انجام یچگونگ  خصاااوص
 .کنند حاصل نانیاطم ،کنندیم درک را خود نقش اعضا همه

 دیکن دیتأک یشخص  تعامالت بر. 2-2
، خود را انجام دهنداند از خانه کار بور شااادهمج یکه به صاااورت ناگهان یافراد

 و یوربهره کاهش باعث نیا و کنندیم ییو تنها ییاحسااااااس جدا احتماَلً 
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 یهاگروه تیر یکه عادت به مد یهبرانخصااوص آن ر ب. رهبران شااودیم 1تعامل
خودش  ریدر مس گروهداشتن اند، مم ن است در خصوص نگهداشتهن یمجاز

 در موردکه تنها  شااوندیوسااوسااه م ،طیشاارا نیکنند. تحت ا یاحساااس نگران
 تعامل یبرا یزمان جادیچالش، ا نیپرداختن به ا یکار متمرکز شااااوند. برا یرو
 .است ترمهم ،یگریاز هر زمان د یفرد

 دیکن 2یسازیعاد را دیجد یکار یهاطیمح. 2-3
و  شااااااودیم یپرت حواس دیاا]عواماال[ جااد جااادیکااارکردن از خااانااه باااعااث ا

 گروه یاعضااا شااتریرا به صااورت بالقوه در خود دارد. هر چه ب ییهاسااوءتفاهم
ما از مح ند،  گریاطراف همد طیشاااااا تارهابدان ندیرا بهتر م گرانید یرف  توان

 د.ه شونمتوجّ 

 هستند خطر در کار محیط در که کارکنانی از حفاظت. 3
کارفرما در سطح جهان  511 دربارهکه بر  8واتسون تاورس سیول دیجد یبررس

را کشف کرده است  یت یّ چند مل یهاشرکتاز  یمیاز ن شیانجام داده است، ب
ر که انتظا طورهمانمحافظت از کارمندان در دست دارند.  یرا برا یکه اقدامات 

مورد  یهادرصااااد از شاااارکت 92 اً بینظر جلوتر اساااات. تقر  نیاز ا نیچ رود،یم
ز ا شیاند و بداده شیرا افزا یعفون ضدّ  کارمندان به موادّ  یدسترس ،یبررس

از  یریدرباره جلوگ ییها)مانند پوسااتر 4یدرصااد ارتباطات بهداشاات عموم 12

                                                                                                                   
1. Engagement. 
2. Normalize. 
3. Willis Towers Watson. 
4 public health communications. 
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 تیکار از منزل هدا و کارمندان را به ساااامت اندبرده( را باَل روسیگسااااترش و 
گشااااته اساااات،  داریپد یکه به تازگ  covid-19که  یشاااامال  ی ایاند. در آمر کرده
 یبرا یزیر در حال برنامه ایدرصد آماده و  72هستند؛  ّیتالفعّ در حال ها شرکت
 یبرا را یابرنامه ایها قصااااد آن از یمیاز ن شیارتباطات هسااااتند و ب شیافزا
 ها دارند.کننده یعفون به ضدّ  یدسترس شیافزا

 عالئم بروز صورت در سازمان در وشدآمد منع. 4
  خانه در باشاااند، داشاااته را کرونا روسیو  عالئم که یصاااورت  در دیکارکنان با
 مقاومت ،وجود دارد یماریب نیکه ا ی؛ اما کارکنان وفادار در مقابل دورانبمانند
را آلوده  گریفراد دکه مم ن اساااات ا رسااااانندیکار م و خود را به محلّ  کنندیم

با وجود تهد ند.  ند،یم جادیا یریگهمه نیکه ا یدیکن با رانیمد ک از  دین
 بر عالوه. کنند یکوتاه  خانه به دارند را 59 دیکه عالئم کوو  یفرستادن کارکنان

 به یابتال یباَل یریخطرپذ ای و عالئم که یدکنندگانیبازد ای و کارکنان ن،یا
  یدات یتمه و شاااااده جدا کارمندان[ هی]بق از دیبا ،دارند را 59 دیکوو  یماریب
 و دهند انجام را یپزش   یهایابیارز  و کرده ترک را کار محلّ  تا شود دهیشیاند
  حضاور از دیبا هاآن مثال، یبرا. رندیگ قرار عموم معرض در کمتر حال نیع در
  فوت ۰ ،یآرمان حالت در و کنند یخوددار یعموم نقل و حمل و هام ان در
 .بزنند ماسک که نیا مگر رند؛یبگ فاصله گرانید از متر( 5.1معادل )

 مزایا و حقوق هایسیاست در نظر تجدید. 5
محافظت در  ایو  یماریب لیاز کارمندان به دل یشااااتریاحتمال که تعداد ب نیا

 دیبا هاشاااارکتمعنا اساااات که  نیقادر به کار کردن نباشااااند بد گران،یبرابر د
ستیس ستعالج  یا حقوق و مرخص ب یمرخص  یهاا کنند.  دنظریتجدخود را  یا
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نخواهند شااد و  مهیجر  هاآنبدهد که  نانیکه به کارکنان اطم ییهااسااتیساا
و  یبه خود اظهار قیدر تشو  مهمّ  یابزار رند،یبگ یاستعالج  یمرخص  توانندیم

 .بالقوه است یهاهکاهش مواجه

 کنید کنترل را دیوانساالری. 6
  ارشد، رانیمد از سوی معموَلً  تیّ پراهم ای و اسحّس  ز،یموضوعات بحث برانگ

. ردیگیم قرار یبررس مورد یریخطرپذ تیر یمد و یحقوق  بخش ها،شرکت امور
 تعامل گریهمد با دیبا چطور که موضاااوع نیا درباره رانیمد نیا از کدام هر

 ارک روند شدن آهسته و کند باعث که دهندیم ییشنهادهایپ ،باشند داشته
 هاآن به یکاف  فرصت دادن و کوچک اعتماد قابل یگروه  کردنجمع. شودیم
 دّ ح از شیب تیر یمد. اساات مهمّ  اریبساا ی  یتاکت ع،یساار  یریگمیتصاام یبرا

  یدیجد و هتوجّ  قابل اطالعات روز هر که ندیبیم بیآساااا یزمان ارتباطات،
 .شود ارائه

 باشید افشفّ . 7
مرزها و  تیّ شاااااافاف دیه دور، رهبران بااز را گروه کی برقراری ارتباط باهنگام 

کار شاااامل کمک به  نیآن، ا نیتر ییابتدا کنند. در شاااتریرا ب هادساااتورالعمل
کار خواهند کرد،  یاسااات: چه زمان هاآن یدساااترسااا زانیم نییکارکنان در تع

 ییهاچالش مختلف برسااااااند و چگونه با یهابه خواسااااااته توانندیچگونه م
ه را ک ینه تنها انتظارات  ،موضوع نی. اشوندیروبرو ممانند مراقبت از کودکان 

 کندیکمک م بلندپروازبل ه به کارکنان  کند،یم میتنظ میدار  گروه یاز اعضاااا
  حیتوض هاروارد مقاَلت از ی  ی در که طورهمان. نشوند دچار یزگ یانگیب به که
  صمشااخّ  افراد یکار یزندگ  در که یصاا مشااخّ  یمرزها بدون اساات، شااده داده



   ۴83وکار در خط مقدّم عبور از بحران کرونا رهبران کسب

  داشته را حّس  نیا است مم ن ،هستند شما گروه در که یال فعّ  افراد شود،یم
 هاآن شدن یعصبان و یخستگ  باعث و ندارد یانیپا هاآن یکار روز که باشند
 .شود

را به  یریگاندازهو قابل  دیجد تیّ موفق یارهایمع دیبا نیرهبران همچن
کارکنان را بر  یید تا کاراقادر نخواهند بو گریها دآن اشااااااتراک بگذارند؛ چراکه

که به نظر من کنند ) یابیاند ارز کار گذرانده که در محلّ  ییهااسااااس سااااعت
 ،ندیگز یکار از راه دور را برم ،ییرو یکه ن یمثبت اسااااات(. زمان رییتغ کی نیا
اساااااات. در مورد آنچه در حال  اهداف مهمّ  یت و تمرکز بر رواانتظار  تیر یمد

. دیتمرکز کن ،شااودیآنچه انجام م دربارهدر عوض  .دیانجام اساات نگران نباشاا
 به اوضاع نگاه شتریب دیبا نهاست. اگر  یعال  ،دیاگر اهداف خود را برآورده کن

 ها.تیالها است و نه فعّ ها مربوط به دستاوردنی. تمام ادیکن
 گروهتماام  یهاا را باارهاا و باارهاا برااهاداف و نقش دیادر آخر، رهبران باا

 گروه یبرا یفرصااات عال  کی ،حرکت به سااامت کار در خانه نیا اف کنند.شااافّ 
حاصاال شااود هر فرد اهداف  نانیکنند تا اطم ینیرا بازب هیاساات تا اصااول اولّ 

. کندیرا درک م جهیخود و نحوه مشااارکت هر فرد در نت یفرد یهانقش ،گروه
ه که شوند تا متوجّ  کندیبه افراد کمک م ،گروه انیدر م هانقش یسازافشفّ 

شااااااوند که رهبر را از تنگنا  لیرهبر، به هم ار تبد یجاب توانندیم یچه زمان
 .دهدینجات م
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 کرونا از پس جهان در یالملل نیب یهاینیآفر فرصت

 احسان امینی باغبادرانی1

 کرونایی عصر در عمومی دیپلماسی. 1
 از ی  ی و اسااات لتحوّ  حال در یجهان نظم ،کرونا روسیو  دهیپد با شاااکیب

 چه و داد خواهد رخ چگونه لتحوّ  نیا که اساات نیا مسااائل نیتر یاساااساا
 با کرونا عصاااار در جهان، که اندهگفت یبرخ . داشاااات خواهد یپ در را یاثرات 
 و جینتا از قطعاً  نیا. اساااات شااااده مواجه شاااارق به غرب از قدرت انتقال

 ماا ،ببخشد عیتسر  را شرق به غرب از قدرت انتقال که است کرونا یامدهایپ
.  خورد خواهد رقم چگونه مهمّ  نیا که اساااات نیا از یحاک  یاصاااال  سااااؤال

  تیر یمد. کندیم دایپ ضااارورت و تیّ اهم یعموم یپلماساااید که نجاساااتیا

                                                                                                                   
احساااان امینی باغبادرانی، دانشاااجوی کارشاااناسااای ارشاااد پیوساااته، رشاااته معارف اساااالمی و فرهنگ و . 1

  ماهشاااانزدهم اردیبهشااات :ارشتاریخ نگ /ehsan.aminisu@gmail.com/ع(صاااادق )ارتباطات، دانشاااگاه امام 
5399. 
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 زمانه در یعموم یپلماسااااید یکارکردها نیتر مهم از ی  ی مثابه به ریتصااااو 
 قلمرو از رونیب طیمح در کشااور کی که نیا. اساات کرده دایپ تیاهم ،کرونا
  گرید مردمان اذهان در آن از یریتصااو  چه و دارد یگاه یجا و وجهه چه ،خود
  نیا گفت دیبا واقع در. اساااات تیّ ماه حائز اریبساااا بندد،یم نقش جوامع
 .سازندیم را هامیتصم که هستند رهایتصو 

  رایز  است، شده چندان دو جهان ییکرونا عصر در ریتصو  تیر یمد تیّ اهم
  نیا. شااودیم فراهم ترآسااان و ترعیساار  رییتغ یبرا نهیزم هابحران زمان در

  مخدوش را خود ریتصااو  تا اساات فراهم کشااورها همه یبرا نهیزم و فرصاات
 یلماسپید عرصه در یَلت تحوّ  جادیا باعث کرونا بحران. بخشند بهبود ای و کنند
 از تا اسات فراهم زین رانیا یبرا فرصات نیا. اسات شاده یارساانه و یعموم
  نیا از و شود مندبهره شیخو  یالملل نیب ریتصو  یارتقا یبرا خود یهاتیّ ظرف
 ندّ تم یعموم یپلماسید ساختن الفعّ  یبرا را بهره نیبهتر  شده جادیا لتحوّ 
 رد کرونا بحران از شتریب چه هر یمندبهره یبرا ییراهبردها ادامه در. ببرد ساز
 .است شده ارائه یالملل نیب یهاینیآفر فرصت و یملّ  ریتصو  بهبود جهت

 کروناپسا و کرونا عصر در المللیبین آفرینیفرصت. 2

 فطرت یپلماسید تیّ ظرف از یریگهبهر  و غرب نتمدّ  شکست ییبازنما. 2-1
  یپلماسید نهیزم در مختلف یکشورها تیّ الفعّ  کرونا، یهاآزمون نیتر مهم از

  است شده باعث کرونا. است شیخو  کشور از مطلوب ریتصو  ارائه و یعموم
  قرار دوباره آزمون و یابیارز  مورد یعموم اف ار یایدر  در کشااااورها چهره تا
 و کرده مخدوش را کشااورها یبرخ  چهره پهناور یایدر  نیا در کرونا موج. ردیگ
 شااده کشااورها از گرید یبرخ  چهره دادن جلوه مطلوب یبرا یفرصاات  یطرف  از

  که آنان. کرد انینما را یغرب یکشااورها فیکث و یپوشااال  چهره کرونا. اساات



   ۴81در عصر کرونا  یعموم یپلماسید

  دانسااتند،یم یارسااانه و یعموم یپلماسااید از یمندبهره سااردمداران را خود
  قدرت از یناش که یارسانه و یعموم یپلماسید. شد برمال شانیهادروغ امروز
  یبرا یروان اتیعمل در یعموم اف ار بیفر  یهاکیت ن از اساتفاده و یپوشاال 

  کرونا دهیپد با و امروز بود، نیدروغ یهاوعده و مخاطبان ادراک یدساااات ار
. ساااتا داده صاااداقت و یقیحق اقتدار بر یمبتن یپلماساااید به را خود یجا
  خورده شاااا ساااات یزیناچ روسیو  برابر در غاتیتبل همه نیا با غرب نتمدّ 
 در و نبوده یپوشاال  اقتدار یدارا که ییهاتملّ  که اسات انهیم نیا در. اسات
  نیا از اساااااتفاده با توانندیم اندکرده حفظ را خود اقتدار کرونا، با مواجهه
 .بخشند بهبود را خود ریتصو  تیّ ظرف

  اکرون برابر در آن یهادولت ش ست و غرب نتمدّ  یشال پو قدرت ییبازنما
 با گفتگو یبرا یانهیزم جادیا و انیجهان یعموم اف ار یسااااازآگاه جهت در

 که اساات یراهبرد آنان پاک فطرت کردن داریب هدف با کشااورها نیا مردمان
  یپلماسااید. دارد اسااتفاده تیّ قابل رانیا یعموم یپلماسااید انیمتولّ  یسااو از

  نیا در بسا چه. است یاله و یقیحق قدرت بر یمبتن یپلماسید مانه فطرت
  زنده بار دگر را یغرب جوانان عموم به یرهبر ممعّظ  مقام ادنامهی دیبا امیّ ا

 .کرد

 از یریگبهره و جهان مســتضــعف یهاتملّ  به دوســتانه بشــر یهاکمک. 2-2
 خدمت یپلماسید تیّ ظرف

 است ناب اسالم و یاسالم انقالب یهاآرمان از عالم مستضعفان به خدمت
  مسااات بران برابر در یقیحق حاداتّ  و آنان اذهان و قلوب ریتساااخ موجب که

 از که جهان مستضعف یهاتملّ  به دوستانه بشر یهاکمک ارائه. شد خواهد
 کمک اً مطمنن بحران زمانه نیا در ،برندیم بهره یبهداشاااات  و یپزشاااا   فقر
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 ای و یبهداشت  زاتیتجه ارسال. بود خواهد یملّ  ریتصو  بهبود جهت در یانیشا
 .است موارد نیا جمله از یرانیا پزش ان اعزام

 به که نیچ کشاااور. اسااات یزدنمثال نهیزم نیا در نیچ دولت اقدامات
  انهبشردوست یهاکمک یاعطا از استفاده با شدیم شناخته کرونا منشأ مثابه
 با هم و کرده ییزدااتهام خود از هم کرونا با مبارزه ریدرگ یکشاااااورها به

  قدرت خأل و کرونا به  ایآمر  و ییاروپا یکشاورها یریدرگ فرصات از اساتفاده
  کرونا از پس جهان یبرا ،کشورها جذب و یعموم اف ار جلب یبرا شده جادیا

 یقدرت  پساااکرونا یبرا را خود تا دارد قصااد نیچ. اساات کرده یگذارهیساارما
 .دهد ارائه کرونا از تیّ بشر  یمنج  مثابه به یریتصو  و داده جلوه بالمنازع
 اب ن،یچ دولت همچون تواندیم تیّ ظرف نیا از استفاده با زین رانیا کشور
 .دهد ارتقا را هاتملّ  اذهان در خود ریتصو  بشردوستانه یهاکمک یاعطا

 یرانیا یاسالم فرهنگ از یناش یملّ  یهمدل  و اقتدار ییبازنما. 2-3
 ریتصاااو  مقابل در رانیا در منانهؤم یهاکمک و یل همد ،یملّ  آرامش ریتصاااو 
 در اسااالحه دیخر  یهاصاااف و یبهداشااات  لوازم دیخر  یبرا یابانیخ یدعواها
  یل اص ن ته. است یملّ  ریتصو  بهبود یراهبردها از گرید ی  ی یغرب یکشورها

  نعمت گاهیجا. اسااااات انیرانیا یاساااااالم فرهنگ به هتوجّ  ییبازنما نیا در
  اح ام به توجه با یبهداشاااات  موارد تیرعا نیچنهم و اسااااالم در یسااااالمت 
 یاسااالم فرهنگ نیا ییبازنما. بود خواهد فرهنگ نیا دهندهنشااان یاسااالم

 .شد خواهد کشورها گرید انیم در اسالم جیترو  و غیتبل موجب یرانیا

 یپزشک  یپلماسید نهیزم در یالملل نیب یهافرصت نشیآفر . 2-4
 در تیّ موفق از رانیا یپزش   و سالمت نظام از لوبمط ریتصو  ارائه و ییبازنما



   ۴1۲در عصر کرونا  یعموم یپلماسید

 از قبل. شد خواهد رانیا در یپزش   یگردشگر رونق موجب کرونا روسیو  مهار
  فادهاست که داشت قرار یمناسب تیّ وضع در رانیا یپزش   یگردشگر زین کرونا
  یهاتیّ ظرف باب در. دهد بهبود را گاهیجا نیا تواندیم فرصاااااات نیا از
 هب توجه با. دارد وجود یفراوان یهافرصاات رانیا یپزشاا   نهیزم در یالملل نیب

  عرصااه در یپلماساااید اسااات َلزم دار،یپا توساااعه در ساااالمت مقوله تیّ اهم
  ارقر  هادولت استفاده مورد یخارج  استیس یابزارها از ی  ی مثابه به سالمت

 .ردیگ
  تواندیم کرونا زمان در رانیا یپزشااا   و ساااالمت نظام از مثبت ییبازنما
 :دینما فراهم رانیا یبرا کرونا از پس جهان در را لیذ یهافرصت

 در یزن اکنون پزش ی گردشگری :پزشکی گردشگری تظرفیّ  از مندیبهره 
  بیماران از ،نیز این از پیش. اساااااات برخوردار خوبی جایگاه از ایران

 روز تجهیزات از ایران مندیبهره دلیل به خارجی کشااورهای از بساایاری
  مراجعه ایران به خود درمان برای ،خبره پزشااا ان چنینهم و شااا یپز 
  سالمت نظام زیرساختی توسعه باعث تواندمی کرونا پدیده. کردندیم
  بیماران میزبان پسااااکرونا جهان در تا شاااود ایران پزشااا ی تجهیزات و

 .کند فراهم ایران برای اقتصادی فرصتی از و باشد خارجی کشورهای
 رهبری ممعّظ  مقام اتمنویّ  به هتوجّ  با :پزشکی تتجهیزا تولید جهش  

  را شده ایجاد فرصت این باید رو، پیش سال در تولید جهش پیرامون
  اتصادر  و تبلیغ تولید، سمت به مناسب کاریساز  ایجاد با و دریابیم
  سبمنا بسیار اقتصادی فرصت یک که برویم پیش پزش ی تجهیزات

 .کندمی فراهم کشور برای
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 توساااعه :یپزشـــک  نهیزم در یآموزشـــ یپلماســـید تیّ ظرف از یریگبهره 

  نهیزم در یالملل نیب انیدانشااجو  جذب جهت یآموزشاا یهارساااختیز 
 زین اکنون هم. اسااات اساااتفاده قابل یراهبردها از زین یپزشااا   علوم
شگاه در یخارج  یدانشجو 4222 از شیب   مشغول یپزش   علوم یهادان
 در یآموختگ دانش از بعد انیدانشااااجو  نیا. باشااااندیم لیتحصاااا به

 .بود خواهند یرانیا فرهنگ و علم رانیسف خودشان یکشورها



 

 یغات یتبل برنامه مشکالت و نواقص از یل یتحل. 38
 کرونا با مبارزه ستاد

 1پوریمسعود دیسع
  یفمختل ابعاد که است کرونا یماریب با مقابله کشور امروز مسنله نیتر مهم
 در مردم داشتن نگه قیطر  از ابتال، رهیزنج قطع ها،آن ابعاد نیتر مهم از. دارد
  شاارتمن یهالمیف نیهمچن و یدولت  مقامات و مساانوَلن هیگال. هاسااتخانه
 .اندنمانده خانه در مردم از یاریبس که دهدیم نشان یمجاز یفضا در شده
 یساایپل رفتار با بعداً  که کشااور شاامال به یمنته یهاجاده دیشااد کیتراف
  ح ومت، یهاتالش به چندان مردم که اساات نیا دهندهاننشاا شااد، کنترل
  کرونا با مقابله تیر یمد اتیعمل فرمانده یزال  رضااایعل. اندنداده یمثبت  پاسااخ
  یساانج نگرش جینتا خصااوص در یمهمّ  جمالت اساافند 21 در تهران، شااهر در

 که اسااات نیا از یحاک  ما مطالعات»: کرد انیب تهران شاااهر در شاااده انجام

                                                                                                                   
تاریخ  /masoodipoor@tsi.ir رایانامه:، یپژوهشاااگر پژوهشااا ده مطالعات فناور، یابیبازار  تیر یمد یدکتر. 5

 .5391وششم اسفندماه نگارش: بیست

mailto:masoodipoor@tsi.ir/


۴1۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  رغمیعل  مردم درصد ۰2 تهران، شهرکالن در ما ینظرسنج  اساس بر ،متأسفانه

  مردم درصد 42 متأسفانه نیهمچن اند؛نگرفته یجدّ  را یماریب ها،هیتوص همه
 در. ندارد یماریب نیا به ابتال عدم در یریتأث خانه، در ماندن که معتقدند

  تیرعا را یریشگیپ از یاوهیش چیه تهران استان در مردم درصد 32 حال نیع
  افتنی صاااادد در نوشااااتار نیا که یسااااؤال . «اساااات توّجه قابل که کنندینم
 و یاجتماع  غاتیتبل چرا که اسااات نیا اسااات، آن به پاساااخ از یبخشااا به
 کند؟ عمل مطلوب حدّ  به است نتوانسته یدولت  یاجتماع  یابیبازار 

  تصااور  به مردم رفتار رییتغ یابزارها نیتر مهم از ی  ی ،یاجتماع  یابیبازار 
ضوعات در داوطلبانه  که نیا توّجه جالب ن ته. دیآیم حساب به مختلف مو
 ودهب هایماریب از یریشگیپ ژهیبو  و سالمت حوزه در ابزار، نیا هیاّول کاربست
ستفاده مورد گرید موضوعات در آن از بعد و است   به ن ته نیا. گرفت قرار ا

  یابیبازار  کاربسااات یابر  شاااده منتشااار کتب و مقاَلت که اسااات یمعن نیا
س سالمت، حوزه در یاجتماع   مدل نیاّول. است گرید یهاحوزه از شتریب اریب
 سالمت خدمات کارکنان توسط 1851 سال در سالمت، حوزه یاجتماع  یابیبازار 
 یبررسااا به یپژوهشااا در تا کردندیم تالش هاآن. شاااد ارائه  ایامر  یعموم
 .بپردازند سل یماریب کنترل یبرا افراد مشارکت عدم و مشارکت ییچرا

  امروزه طیشاارا یبرا مدل نیا اصااول از کوتاه و عیساار  یقیتطب دیده اجازه
 لهمقاب یبرا مطلوب رفتار به مخاطب عمل یبرا مدل، نیا طبق. میباش داشته

  ن ات تیرعا و دساات یشااسااتشااو خانه، در ماندن شااامل که کرونا یماریب با
  اداسااتعد او که دیایب وجود به فرد در وربا نیا دیبا ابتدا شااود،یم یبهداشاات 
 هب ابتال صورت در نیا بر عالوه. است خطر معرض در و دارد را یماریب به ابتال
 مم ن مثالً  آمد؛ خواهد شیپ ینامطلوب جینتا و امدهایپ او یبرا ،یماریب
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  ساختار از یبخش ،یبهبود صورت در یحت  ای و شود گرفتار مرگ کام در است
 اب توانسااات یغات یتبل برنامه اگر تینها در. باشاااد شاااده بیتخر  او یتنفسااا
  بالدن به او کند، جادیا مخاطب در را َلزم یختگ یبرانگ ترس، عنصر از استفاده
  مطلوب رفتار. مییگو یم مطلوب رفتار آن به که بود خواهد یریشاگیپ راه ار
  دراکا و رباو  نیا به دیبا فرد و باشد داشته فرد یبرا یچندان یهانهیهز  دینبا

  نخواهد قرار خطر معرض در او مطلوب، رفتار از تیّ تبع صاااورت در که برساااد
 .گرفت
ال یبرا ییراهبردهاا از دیاباا کاه نیا تیانهاا در   افراد یآماادگ  کردن فعاّ

  ادهد نشان انبوه غاتیتبل و هارسانه قیطر  از که یمعن نیا به. شود استفاده
 زا اساااتفاده ن،یبنابرا اند؛داده مانجا را مطلوب رفتار یاریبسااا افراد که شاااود
  ظرن به و است یضرور اریبس مخاطب در یختگ یبرانگ جادیا یبرا ترس عنصر
  رفتار انجام یبرا مخاطب یآمادگ  به توانینم ترس جاذبه با جز رسااااادیم

 .دیرس مطلوب
 به دهش قیرق و شده کنترل ترس قیتزر  کرونا، با مقابله یغات یتبل  ردیرو 
  یامدهایپ تواندیم دیشااااااد ینگران و ترس که ییآنجا از. اساااااات جامعه
شته ینامطلوب شد، دا ضطراب جادیا عدم دولت کالن میتصم با  رد ینگران و ا
 و آلمان مانند ،ییاروپا یکشاااااورها از یبرخ  مقامات چند هر. اسااااات مردم
 و ترس یحداکثررسااااااان به دنبال به  رد،یرو  نیا مقابل نقطه در سیانگل

  یرفتارها تا کنندیم تالش قیطر  نیا از و هساااتند خود مردم در اضاااطراب
  یهاامدیپ نگران که آن بدون کنند؛ تیتقو  قیطر  نیا از را مردم در رانهیشگیپ

 .باشند ادیز  ترس نامطلوب
 تالش یملّ  رساانه قم، مقّدس شاهر در کرونا به ابتال خبر هیاّول سااعات در
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 و رفت مردم انیم به مایس و صدا خبرنگار. دهد جلوه یعاد را تیّ وضع تا کرد
 مسااانله نیا. گرفت ریتصاااو  مردم یعموم آمد و رفت و هامغازه بودن باز از

:  است مردم با تعامل و یارسانه یهااستیس در یکل  اصل کی دهنده نشان
  سااااده مواجهه نیا. «کرد نگران ادیز  را مردم دینبا یط یشااارا چیه تحت در»

 که) کرونا یرساام اعالم هیاول یهامانز  در طیشاارا دادن جلوه یعاد و انگارانه
 دَللت ،(دارد اعالم زمان در ریتأخ از تیح ا یررسمیغ یهادهیشن یبرخ  البته
 در یماریب نیا با مواجهه یبرا یآمادگ  فقدان و ینگرندهیآ عدم بر یروشاااان
 .است کشور
  کی از. بردیم ساار به یج یگ و یسااردرگم در سااالمت، حوزه گذاراسااتیساا
  دافرا ،یارسانه و یغات یتبل یهادستگاه. کند نگران را مردم خواهدینم او طرف
 به هاآن یمنیا ساااتمیسااا که یافراد و ساااالمندان جامعه را خطر معرض در

  مردم به. کندیم یمعّرف  هساااتند، نقص یدارا یانهیزم یهایماریب واساااطه
 نیهمچن. ستندین خطر معرض در هابچه و کودکان که شودیم داده نانیاطم
 اریبس یماریب نیا در ریم و مرگ نرخ اند،انداخته هازبان سر بر که یآمار طبق
 است نیا یمعن به موضوع نیا. شوندیم خوب انیمبتال اکثر و است زیناچ
  تسااین باور نیا بر نگارنده. نندیبینم یماریب معرض در را خود افراد اکثر که
 تاس باور نیا بر بل ه شد،یم داده مردم به غلط و دروغ اطالعات بود بهتر که
  گرید که شااادیم آورده نییپا حد نیا به مخاطب در ترس شااادت دینبا که
 ملیف در. شدیم دهیفایب ماندن خانه در یبرا بعد)!(  یهاالتماس و هاهیتوص
 با که یدولت  یهانیماشاا هشاادار شااده، منتشاار یمجاز صاافحات در یکوتاه 
 به خواهدیم مردم از و داده یجدّ  هشاادار هاآن به یماریب به نساابت بلندگو
  قرار ساااتادهیا روادهیپ کنار که یجوان مرد تمساااخر مورد بازگردند، خود منازل
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 .ردیگیم
. شااودیم خالصااه گذاراسااتیساا یریگغافل در ،یسااردرگم یاصاال  شااهیر 

  آذرماه لیاوا در ن،یچ در 18 دیکوو  روسیو  به مبتال ماریب نیاول ییشاااناساااا
  یبرا یروشااان نشاااانه یماریب ابتال و گساااترش سااارعت. تاسااا بوده امساااال
  یطّراح  به اقدام یماریب با مواجهه یبرا که بود درمان حوزه گذاراناسااتیساا

  کشااور به روسیو  ورود صااورت در را َلزم یآمادگ  و کرده محتمل یوهایساانار 
 ی  پزش ،یسیپل ،یامداد یمانورها قالب در بود ستهیشا یحت . باشند داشته

  نقاط و شاااده گذاشاااته آزمون به مختلف یهامجموعه یآمادگ  ،یارساااانه و
  یزیر برنامه یبرا زمان ماه سه چند هر. شدیم ییشناسا هاآن قوت و ضعف

 توجه کشااور، تیر یمد ارتقاء یبرا اما د،یآینم حساااب به یکاف  زمان اقدام، و
  کرونا، موضااوع که اساات روشاان. رساادیم نظر به مهمّ  هاآموزه درس نیا به
 و مواجهه از شیپ یزیر برنامه ،ینگرندهیآ به ازین که ساااتین یاّتفاق  نیخر آ

  حوزه در است؛ نبوده هم مورد نیاّول گفت توانیم یحت . دارد یوپردازیسنار 
  یهاپول ،یاجتماع  یهاشاااااب ه یریفراگ ،یاماهواره یهاشاااااب ه گساااااترش

  یهایریگغافل عضاً ب که داد رخ یالملل نیب عرصه در یتحّوَلت  زین...  و تالیجید
  دوچندان دیجد روسیو  موضوع تیّ اهم البته. شد مشاهده کشور در یج یتدر 

 دسااااتگاه غفلت و دارد سااااروکار انسااااان یسااااالمت  و جان با که چرا اساااات؛
  شااده دهید هیبق از ترواضااح موضااوع، نیا در کشااور ینگرندهیآ و یزیر برنامه
 .است

 و برنامه فقدان به محدود یاجتماع  غاتیتبل کامل تیّ موفق عدم مساانله
 یاجتماع  غاتیتبل ای و یاجتماع  یابیبازار  یعلم یالگوها از اسااتفاده عدم ای
  نیتر مهم دیشا که گرددیم بر یگرید موضوع به مسنله نیا شهیر . ستین
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  دباش کشور یآموزش نظام ارتقاء یبرا آن، از آمده دست به یاست یس هیتوص
  یشااهروند یریپذفرمان یبرا را َلزم یگ آماد کشااور، مردم که اساات نیا آن، و

  یقانون اجبار و الزام که اساات ییجا ،یشااهروند یریپذفرمان از منظور. ندارند
  دییتأ مورد و تیصااالح یدارا مرجع که نیا لیدل به تنها مردم و ندارد وجود
  نیا. دهندیم انجام را مطلوب رفتار اساات، خواسااته را هاآن یهم ار دولت،
 و زور قالب در تنها توانینم گاهچیه که اسااات مهمّ  جهت آن از موضاااوع
 .داد رواج را جامعه در مطلوب یرفتارها یسیپل اقدامات
  یهم ار به ازمندین بحران حل و میر دا قرار بحران طیدر شااارا اوقات یگاه 
 است نشده ف ر آن به که است یط یشرا نیا. است مردم وقفه بدون و عیسر 
  آموزش ح ومت، دسااتورات از عیساار  یشااهروند و یمدن تیّ تبع یبرا مردم و
ست شده یاخانواده به هیشب رانیا امروز جامعه. انددهیند   خانواده پدر که ا
  ستین مسموع خانواده پدر دستورات اما کند،یم آگاه یمهمّ  خطر از را هاآن
  شده باعث یعلل  چه که نیا. ندارند او یهاحرف به یتوّجه خانواده یاعضا و

  خانه در لزوم بر یمبن مسااانوَلن، ت رار پر و یجدّ  یهاحرف مردم که اسااات
 یاجتماع  اعتماد کاهش هاآن از ی  ی که است متعدد رند،ینگ یجدّ  را ماندن
  تهن . است افتهی تنّزل شدت به ریاخ یهاسال در ژهیبو  که است ح ومت به
  مردم به یت یترب ینهادها ریسااا و مدارس در ییهاآموزش نیچن که نیا دوم
  پرورش و آموزش تحّول برنامه در دیبا موضااااوع نیا و اساااات نشااااده داده

 .شود گنجانده
صاا  میت که شااودیم شاانهادیپ کرونا یماریب با مبارزه سااتاد به  از یتخصااّ

  یزیر برنامه یبرا غاتیتبل و یاجتماع  یابیبازار  حوزه نظرانصاااحب و اسااتادان
  ورود یهاحوزه از ی  ی شاااک بدون. شاااود جادیا یغات یتبل یهاتیّ فّعال بهتر
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  تیهدا و مردم با تعامل حوزه در کرونا، یماریب کنترل یبرا یانساااااان علوم
 با که اساات یصااورت  در کرونا، با مبارزه سااتاد تیّ موفق. هاسااتآن یرفتارها
 در ودخ کنترل تحت را مردم یاجتماع  یرفتارها بتوانند ابتال و تلفات نیکمتر 
  رنظ به نامم ن یاجتماع  یابیبازار  برنامه ودوج بدون موضاااوع نیا و اورندیب
 .رسدیم
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 یاجتماع  یابیبازار  کردیرو 

 1پور یمسعود دیسع
  دانش سااااودمند و پرکاربرد یهاشاااااخه از ی  ی مثابه به یاجتماع  یابیبازار 
  یبرا امروز ییاجرا یاهاستیس و راه ارها در رمؤثّ  یسهم تواندیم ،یابیبازار 
 و یسانان علوم حضور متأسفانه. باشد داشته کرونا یماریب با مقابله و کنترل
 به کردن پشاااااات و شااااااودینم دهید چندان بحران نیا اداره در یاجتماع 
 و شااااادن یتریطوَلن شااااادن، ترقیعم به منجر کشاااااور یعلم یهاتیّ ظرف
 .شد خواهد مسنله شدن ترنهیپرهز 
  روسیو  کنترل یبرا یاجتماع  یابیبازار  یراهبردها و ه ارهارا یطّراح  یبرا
.  اساااات مردم نگرش و رفتار از یواقع و یدانیم یهاداده به ازین ،59 دیکوو 
   ردیرو  ژهیبو  و کرونا با مبارزه سااااتاد یهابرنامه به یدسااااترساااا نیهمچن
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  شده نجاما یجستجوها. است تیّ اهم حائز یشناسبیآس یبرا آن یارسانه
  به داده دیتول یبرا یکاف  یهاینظرسنج  ای که دهدیم نشان یمجاز یفضا در

  مطالعات نیچن انجام صاااورت در ای و اسااات نشاااده انجام یزیر برنامه منظور
 اساافند، 15 در. اساات نشااده منتشاار یعموم صااورت به آن جینتا ،یشاایمایپ

  منجاا تهران شهر در که ینظرسنج  کی جینتا کرونا با مقابله اتیعمل فرمانده
  اطالع مردم، درصااد 12 ینظرساانج  نیا اساااس بر. کرد منتشاار را اساات شااده
  به که کنندیم تصااّور مردم درصااد ۰1 متأساافانه اما دارند؛ یماریب از یدرساات 

  همه رغمیعل  مردم درصااااد ۰2 حدود در و شااااد نخواهند مبتال یماریب نیا
 از بعد یگرید ینظرساااانج  در سااااپایا. اندنگرفته یجدّ  را یماریب ها،هیتوصاااا
  صورت به نفر پانصد و هزار حدود نمونه با اسفند 11 تا 15 در اول، ینظرسنج 
  جیانت با یآشاااا ار تفاوت مطالعه نیا جینتا. کرد شیمایپ به اقدام ،یتلفن

 ادیز  صورت به درصد 71 حدود شده منتشر جینتا اساس بر. دارد اّول مطالعه
  نیا که یحال  در هساااتند، یرمایب نیا به شاااانخانواده ای و خود ابتال نگران
  گرید توّجه قابل ن ته. است شده گزارش کم هاآن درصد 12 حدود در ینگران
 از ینگران شدت الت،یتحص سطح شیافزا با که است نیا ینظرسنج  نیا در
سروش کردن فرض درسات و قیدق با. ابدییم شیافزا یماریب به ابتال   یشانا
  یآشاا ار تفاوت اّول، ینظرساانج  با سااپایا ینظرساانج  جینتا ،ینظرساانج  دو هر
  ینظرسنج  در و تهران شهر لاوّ  ینظرسنج  در مطالعه مورد جامعه چند هر. دارد
  یریتأث نیچن جامعه، در تفاوت دینبا رسدیم نظر به اما است، کشور کل دوم
  یبرا یکاف  و معتبر داده فقدان رساااادیم نظر به. باشااااد داشااااته جینتا در

 مسااانله با مواجهه در یجدّ  مشااا الت از ی  ی امه،برن یطراح  و یریگمیتصااام
 .است کرونا



   ۳0۴ یاجتماع یابیبازار کردیبر رو یکرونا مبتن یماریکنترل ب ینو برا یطرح

 در گسترده حضور شامل مردم شده ینه و نامطلوب رفتار رسدیم نظر به
 صااااحت از یروشاااان دَللت هاآن مسااااافرت زین و تیّ پرجمع ام ان و بازارها
  یمجاز یفضا ،یملّ  رسانه ل،اوّ  ینظرسنج  جینتا اساس بر. دارد لاوّ  ینظرسنج 

 از مردم دانش و یآگاه  خصااوص در اندتوانسااته یارتباط  یهارسااانه ریسااا و
  تاررف یبرا یمحرک  اساات نتوانسااته دانش شیافزا نیا اما کنند؛ عمل یماریب
 ینزما یانسااان رفتار یشااناخت  اطالعات پردازش  ردیرو  بر یمبتن. باشااد هاآن

  ردف در رفتار یچگونگ  و ییچرا ،یست یچ از یآگاه  و شناخت که ردیگیم ش ل
صر بر نتواند شناخت نیا اگر اما شود؛ جادیا   اثرگذار فرد شیگرا و عاطفه عن

  شودیم شنهادیپ نوروز دیع التیتعط یبرا. باشد رفتار کمحرّ  تواندینم باشد،
 :شود ییاجرا ریز  یراه ارها که

  قرار اصال  مورد دیبا دولت یارسانه راهبرد در که یامسنله نیتر مهم ل؛اوّ 
  شیافزا مؤّلفه دو در یماریب به ابتال از مخاطب ترس ساااطح شیافزا رد،یگ

 از یناش نامطلوب و ناگوار یامدهایپ یذهن شیافزا و یماریب به ابتال احتمال
  انیمبتال سن از قیدق ی  یتف  آمار ارائه. است نافرمان یهاگروه در ژهیبو  آن
  یانهیزم یماریب یدارا که یافراد درصاااد ارائه روز، هر در شاااده فوت افراد و

  یذهن احتمال شیافزا به تواندیم...  و شااده مبتالء افراد مشاااغل اند،نبوده
 .کند کمک یماریب به ابتال به نسبت نیمخاطب
  شیافزا قیطر  از مخاطب در ترس شیافزا گرید یراه ارها گرید از دوم؛
 در و اندشده مبتالء یماریب نیا به که است یمارانیب با مصاحبه ابتال، احتمال

  ادافر  گروه نیا از توانیم که یسااؤاَلت  جمله از. هسااتند یبسااتر مارسااتانیب
  را یماریب به ابتال احتمال ایآ: کرد اشااااااره موارد نیا به توانیم دیپرسااااا

  را رانهیشگیپ ن ات چقدر د؟یابوده بندیپا یخانگ  نهیقرنط به چقدر د؟یدادیم
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  د،یاداشااته هفته دو نیا در که یمشاا الت  و هایسااخت  از د؟یکردیم تیرعا
 د؟ییبگو 

  افراد) خطر یهاگروه از خارج افراد ژهیبو  ،شده فوت افراد خانواده با سوم؛
سال  رد. شود انجام یونیز یتلو  مصاحبه( یانهیزم یماریب سابقه یدارا و کهن
  دست، نیا از یمطالب و فراق یسخت  و مراسم یبرگزار عدم و دفن غربت مورد
 هیتوصاا مردم به که شااود خواسااته هاآن از تینها در و شااود لسااؤا هاآن از

 .رندیبگ یجدّ  را خطر که کنند
 با هایخروج  به یمنته یهاجاده و شااهر یهایخروج  در بنر نصااب چهارم؛
 رد ساافر با دیدانسااتیم ایآ: نمونه یبرا. جمله و ریتصااو  قالب در ترس جاذبه
  انتشااار د؟یفرسااتیم مرگ آغوش به را گرانید ای و خود خانواده امروز طیشاارا
  ضاارورت ام ان نیا در هاآن دفن نحوه ای و ییکرونا مارانیب قبرسااتان ع س
 .دارد

 و امدهایپ خصاااااوص در ترس جاذبه یمحتوا با بروشاااااور عیتوز  پنجم؛
 .دارند قرار شهرها یخروج  که ییهانیماش به سفر یهابیآس

 و ندارند یشااهروند تیّ تبع که یمردم ریتحق  ردیرو  با مصاااحبه شااشاام؛
  ام ان در ای و کرده ساافر به اقدام دولت، متعدد یهشاادارها به توّجه بدون
 از هنوز که یافراد حفظ یبرا که داشاااات توّجه دیبا. کنندیم تردد شاااالوغ
  را نامطلوب رفتار یذهن یهانهیهز  دیبا اند،ن رده یرویپ نامطلوب یرفتارها
  نهخا در یافراد دارد ام ان که ییجا تا کند تالش دیبا یملّ  رسانه. داد شیافزا
 و یاجتماع  یریپذتیّ مساانول بدون ،یانسااان شااعور فاقد یافراد را مانندینم
  یارهارفت و افراد از یمنف ریتصو  یریگش ل به تواندیم که یمنف ن ات ریسا
 .کند یمعّرف  کند، کمک هاآن



   ۳03 یاجتماع یابیبازار کردیبر رو یکرونا مبتن یماریکنترل ب ینو برا یطرح

  قرار فهد و نوجوانان مختص برنامه زین و کودک برنامه پخش هفتم؛
  احسااااس یملّ  رساااانه در آن یخال  یجا که اسااات یموضاااوعات  از هاآن دادن
  ند،ستین رفتار انجام یبرا رندهیگمیتصم هرچند نوجوانان و کودکان. شودیم
 .هستند یریگمیتصم ندیفرآ در نقش یدارا اما

  ین ات  و هاامیپ حذف و یملّ  رسانه از امیپ ی پارچگ ی حفظ ضرورت هشتم؛
شو  به منجر ندتوایم که   یراب. شود یخانگ  نهیقرنط ش ستن یبرا مردم قیت

  فروش العادهفوق یهابرنامه قالب در که رفاه یهافروشاااگاه غاتیتبل مثال،
.  ودش متوّقف دیبا است، هافروشگاه به مردم کشاندن دنبال به( حراجستان)

  داده نشااان تیّ جمع از مملو رفاه، یهافروشااگاه غات،یتبل نیا در متأساافانه
 و یهمخوان زین شااامال بزرگراه افتتا  به مربوط یزرهایت نیهمچن. شاااودیم
 .ندارد کرونا یماریب کنترل خصوص در مایس و صدا یهابرنامه با ی پارچگ ی

 شااودیم شاانهادیپ. دارد امیپ رشیپذ در یمهمّ  نقش ام،یپ در ت رار نهم؛
  یهاامیپ و شعارها.. . و ونیز یتلو  یباَل در ثابت آرم س،یرنو یز  صورت به یحت 
 هر از پس امیپ شدن یت رار صورت در است َلزم. شود ت رار ماندن خانه در

 .شود نیگز یجا محتوا همان با دیجد یهاامیپ هفته،
 نیا و ابدی شیافزا برابر ده تا هاجاده عوارض شاااودیم شااانهادیپ دهم؛

 .شود نهیهز  محروم مناطق در یماریب کنترل یبرا نهیهز  شیافزا
 خود، تیّ ظرف از شاااتریب که ییخودروها که شاااودیم شااانهادیپ ازدهم؛ی

 با تیّ ظرف نیا. شاااوند گردانده باز شاااهرها، یهایخروج  در دارند، نیسااارنشااا
  یدارا دیبا تنها کودکان نیهمچن. بود خواهد نوزادان و کودکان احتسااااااب

 عدب و برسد دیبا مردم اطالع به موضوع نیا. باشند کودک مخصوص یصندل 
 کند یبررس را خودروها تمام مدارک وسواس با سیپل نیهمچن. شود ییجراا
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 .نشود داده دارد وجود هاآن در مدارک ینواقص  که یافراد تردد اجازه و

 ای و ماه چند یبرا یات یمال یهاتیّ معاف شاااااودیم شااااانهادیپ دوازدهم؛
  خود مغازه بودن بساااااته به اقدام که یتجار یواحدها یبرا آن در فیتخف
  یاسااامانه در افراد که اساات صااورت نیا به کار ندیفرآ. شااود داده اند،ردهک

  عتاً یطب که) هامغازه خوانکارت دسااتگاه تراکنش اساااس بر و کرده نامثبت
ش دیبا شته یتراکن شد ندا   مل ردع یسنج  صحت به یاتفاق  یسرکش ای و( با

 .شودیم اقدام هامغازه
  موضااوعات جمله از یورزشاا یهامهبرنا و فوتبال که ییآنجا از زدهم؛یساا
  نیچند شودیم شنهادیپ است، مایس و صدا نیمخاطب از یاریبس یبرا جّذاب
  یهافوتبال پخش. شود یونیز یتلو  برنامه کی ساخت به اقدام روز از ساعت
 .است هاطر  نیا جمله از...  و بالیوال گیل مسابقات ،یجهان جام

  مجبور افراد ،یونیز یتلو  زنده ابقهمس کی قالب در تا است َلزم چهاردهم؛
س زهیجا به دنیرس یبرا شوند   خانه در روز نیچند( خودرو مثالً ) ارزش با اریب
  رانیا نو یز یتلو  در باش برنده مسابقه قالب در برنامه نیا ارائه سابقه. بمانند
  ییهابرنامه نو، یهاطر  قالب در تواندیم که اساات یزمان اآلن. اساات بوده
 مسااااااابقه ساااااااعت هفت پخش مثالً  بمانند؛ خانه در مردم تا دید تدارک
 دیبا افراد برخط صااااورت به که ونیز یتلو  از گذشااااته و یمیقد یهافوتبال
  یبرنامه کاربرد قیطر  از و افتاد خواهد یاتفاق  چه یبعد صااااحنه در دییبگو 
 .کنند ثبت را خود یهاپاسخ

 اسااات َلزم کشاااور، در یماریب حضاااور بودن یطوَلن به توّجه با ؛پانزدهم
  نیا در شودیم شنهادیپ. کند رییتغ ابانیخ در مردم حضور و دیخر  یالگوها
  دیخر  یالگو در رییتغ مثال، یبرا. شااود داده مردم به َلزم یهاآموزش نهیزم
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  صورت به و محدود دیخر  یجا به که ش ل نیا به. است موضوعات جمله از
  مردم حضور تا شود انجام نهدوماها ای ماهانه صورت به دیخر  حجم ،یهفتگ 
 .شود کمتر هاابانیخ و هافروشگاه در

 رد َلزم یهاآموزش بر یمبتن یتجار غاتیتبل ساخت نامهنیآئ شانزدهم؛
 کمتر هاآن پخش نهیهز  که یاجتماع  تیّ مسانول به عمل ای و کرونا خصاوص
 که یبازرگان یهایآگه پخش یبرا یکمتر نرخ نامهنیآئ نیا در. بود خواهد
 از یریشاااگیپ خصاااوص در بهداشااات وزارت دییتأ مورد یهاآموزش هاآن در
 .شودیم گرفته نظر در باشد، داشته وجود کرونا یماریب

 دیبا رسدیم نظر به و دارد کاربرد دیع زمان یبرا شتریب مذکور نو یهاطر 
 .شود دیجد یراه ارها دیتول به اقدام ندهیآ ماه سه تا دیجد طیشرا هتوجّ  با
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 یکارهاراه هیارا و مشکالت :کرونا روسیو  ریتأث

 یآموزش مناسب

 1مذهب نیداممحمّ 

 2منفرد عباس

 دهیچک

 به ریناگز  ،سراسر جهان یهادانشگاه از یاریبس کرونا، روسیبا ادامه بحران و 
یب طیشارا نیاند و اشاده برخطآموزش  یهاسااختار به آوردن یرو و یل یتعط

  انیدانشااااااجو  آموزش دیجد یهاروش جادیو ا یبخش نوآورسااااااابقه، الهام
 از ی  ی .اساااااات دهیگرد یعال  آموزش ساااااااتمؤسااااااّ  یبرا شااااااده نهیقرنط
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  یهانظام دادن قرار ریتأث تحت ،یماریب نیا یریگهمه جینتا نیتر محسااوس
 ودهب( ونس وی آمار بنابر لحظه نیا تا) قاره پنج از کشور 49 حداقل در یآموزش
  شده لیتعط یسراسر طور به کنون تا کشور 19 یهادانشگاه و مدارس. است
 در جمله از و کشاااورها نیا در دانشاااجو و آموزدانش ونیلیم 395 از شیب و
  دانشااااااجو ونیلیم 3.7 بااه کیاانزد و آموزدانش ونیلیم 54 از شیب رانیا

 آموزش ساختار در را یدیجد چالش کرونا روسیو  وعیش. اندگشته نینشخانه
ستادان یبرا شجو  و ا ست کرده جادیا زین رانیا در انیدان   ادداشتی نی. در اا
 رو شیپ یهاچالش ،برخط آموزش تیر یمد یهاوهیش تا است نیا بر یسع
 .گردد هیارا طیشرا نیا در بهتر آموزش یبرا ییهاحل راه و

 استادان. ،یمجاز آموزش دانشگاه، کرونا، آموزش،: یدیکل کلمات

 مقدمه
  جهان در هادانشااگاه و مدارس از یاریبساا ،جهان در کرونا روسیو  وعیبا شاا
 سااااازمان و شاااادند یل یتعط به ریناگز  روسیو  گسااااترش از یریجلوگ جهت
تدا از زین یعال  و آموزش پرورش و آموزش   یتمام 5391 اساااااافندماه یاب
 و مدارس انر یمد از یاریبسااا ،ن اسااااسیبر ا. کرد لغو را یحضاااور یهاکالس

 رد یاساس مش ل یول  ،نمودند برخط یهاکالس یبرگزار به اقدام ،هادانشگاه
  ،اسااتادان آموزش ،یابیارز  و اجرا نحوه ،برخط آموزش ساااختریز  جهت، نیا

  ساختریز  و انهیرا لیقب از َلزم ابزار کردن فراهم و انیدانشجو  و آموزاندانش
 .بود کشور در یمجاز شآموز  بهتر یبرگزار یبرا کشور ینترنت یا

 گذشاااااته، ماه چند در که معتقدند ،علم اهل و اساااااتادان از یاریبسااااا
  دسااتخوش کرونا روسیو  گسااترش لیدل به یجهان یعال  آموزش اندازچشاام
مراکز آموزش  .(5، ص 5399شاااده اسااات )پژوهشااا ده مطالعات ترجمه،  رییتغ
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 نیبا ا یسااااااازگار یاز اقدامات برا یفیها از طچالش نیدر مواجهه با ا یعال 
 به ،برخط وهیشااا به شاااده یزیر دروس برنامه یمانند ارائه برخ  دیجد طیشااارا
  قیتا ترم بعد، تعو  یآموزشاااااا یهادوره از یبرخ  آغاز خیتار  انداختن قیتعو 

  رییتغ دانشاااگاه، در یبعد رشیپذ یهادوره یبرا رشیپذ درخواسااات مهلت
)پژوهشااا ده  ردندک اساااتفاده بعد ترم یبرا رشیپذ درخواسااات قبول مهلت

 .(1، ص 5399ترجمه، مطالعات
 اتمالق به را یشتریب ساتمؤّس  و انیدانشجو  کرونا روسیو  که یط یدر شرا

  برخط و تالیجید یهاکند، روشیم مجبور تالیجید یابزارها قیطر  از ارتباط و
 .ندکیم دایپ یشتریب تیّ اهم

 گرفته، قرار یزیآمابهامها در دوران دانشااگاه با انیدانشااجو  یارتباط مجاز
باَل و  تیّ فیارائه آموزش با ک یدر تالش برا وساااااتهیپ توانندیها مدانشاااااگاه

شجو  ستوار با دان شند انیارتباط ا ّس  نیانجام ا یبرا .با سات کار َلزم است مؤ
 با را خود و دهند گوش انیدانشااااااجو  یهاینگران و ازهایبه ن یآموزش عال 

، ص 5399ترجمه، مطالعاتپژوهش ده دهند ) ارتقاء فناورانه یابزارها نیروزتر ب
 نیو همچن ،ها محسااااوب شاااادهدانشااااگاه یبرا یچالشاااا مثابه امر ب نی(. ا3

انداختن  قیبه تعو  نده،یآ یل یهمچون کاهش درآمد در ساااااال تحصااااا یموارد
 یازبسترس ینیبشیو عدم پ یادار كاركناناز  یبخش ی اریب ،یکار یهابرنامه

 قابل مالحظه، و... برخطشااااب ه آموزش  یبانیپشااااتَلزم و  یتال یجیام انات د
 است.

 در که کیال ترون یابزارها از مدتیطوَلن مصرف ،یشناسستیز از جنبه 
 بعاً ط کاربر طیمح به نساابت شااود،یم یتلقّ  ریناپذاجتناب کیال ترون آموزش

  یاساااتانداردسااااز از و نبوده ینیبشیپ قابل کرونا روسیو  شیدایپ زمان تا
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 از یناشاا یجساامان یهایماریب بروز موجب مطلب نیا. سااتین رداربرخو  َلزم
  طیشااارا در ی  یال ترون یهادساااتگاه از اساااتفاده و تمدّ  یطوَلن کتحرّ  عدم
حاصاال از مواجه  ی؛ اما در مقابل آرامش روح اساات شااده فیتعر  راسااتانداردیغ

  یفشارها لیقب از شهرهاکالن در ژهیبو  ،یاجتماع  طیمح یهاینشدن با دشوار
... و هوا یآلودگ  و یصوت  یآلودگ  جمله از یعموم طیمح یهایآلودگ  ،ی  یتراف

 .شد خواهد یذهن سالم یندهایفرا شیافزا و یذهن ییش وفا موجب
ت پا به عرصاااه اجرا گذاشاااته و هاساااساااال یگرچه موضاااوع آموزش مجاز

جامعه  یکلّ  شیرا داشاااااته اسااااات، اما با هجمه گرا یادیز  النیتحصااااالافارغ
ه قرار گرفته مورد توجّ  شیاز پ شیکرونا ب روسیو  یط یدر شااااارا یل آموزش عا
 شیکه گرا رودیاحتمال آن م ،انجام شااااده یهاپژوهش بر اساااااساساااات و 
ت ه داشتوجّ  دیبا ،باشد. البته شتریب یبه آموزش مجاز ندهیدر آ انیدانشجو 

خود برخوردار بوده و افراد  یایهر کدام از مزا یو مجاز یکه آموزش حضااااااور
برخط را  یهاکالس یو برخاااا یحضااااور یهاااااکااااالس یبرخاااا طیسبت به شران

 .دهندیم حیترج
  یریادگی کمک به پنجگانه حواس ،یرابطه حضااااور یدر فضااااا ،مثال یبرا
  نیا دانشجو کند ریدرگ را فرد ذهن یچالش که یط یشرا در آن بر عالوه د،یآیم

  قرار قیتطب مورد را عموضااو خود یهایهم الساا با همزمان که دارد را ام ان
ه آموزگار در توجّ  تیّ وجود محااادود یحضور آموزش ،مهم صینقا از ی  ی. دهد
 یاساااات کااااه اگاااار عاااادم آمااااادگ  رناااادگانیادگیع متفاوت و متنوّ  یازهایبه ن

ع، آنهم با فارض ام اان متنوّ  یازهاین نیاز ا یاریبه بس ییآموزگار در پاسخگو 
ا ت یمعضل را در آموزش حضور نیا حلّ  مییفزاینقص ب نیرا به ا ازهایکشاف ن
 (.5، ص 5392،ییو رضا انی)بوشهر  میابییم رمم نیغ یاادیحادود ز 
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 آموزش شبکه در مجازی آموزش کارگیریه ب. 1

 یابیارز  و آموزش ،یدرس منابع هیّ ته. 1-1
  یبرا َلزم رساااختیز  کشااور یهادانشااگاه و از مدارس یاریبساا خوشاابختانه 

 یدرسااا منابع و اندداشاااته تمدّ  کوتاه یهادوره صاااورته ب ار  برخط سیتدر 
 منابع هیارا نحوه تنها مهمّ  ن ته. اندکرده یاح طرّ  مساانله نیا یبرا را مناسااب
  نظام در ،متأساافانه. اساات برخط آموزش یهادوره در هاآن یابیارز  و یدرساا

  وزشآم و استاد به وابسته اریبس انیدانشجو  و آموزان دانش ،یت سنّ  آموزش
 و انیدانشااجو  تا نمود فراهم را طیشاارا نیا یمجاز آموزش و بودند یحضااور
  آموزش در خود رتف ّ  و تیّ خالق از و بوده ترمستقل یریادگی در آموزان دانش

 یهمّ م مسنله ،زین انیدانشجو  و آموزان دانش یابیارز . ندینما استفاده شتریب
  درباره شااتریب یساات یبا اسااتادان یمجاز آموزش در. اساات یمجاز آموزش در
نظر  رد یت سنّ  یابیارز  مانند را یابیارز  و ندینما تمرکز برخط یابیارز  و تیّ خالق
 نه و ،باشااد یدرساا شاارفتیپ و یریادگی یبرا یابیارز  هدف شااتریب و رندینگ
 .انیدانشجو  و آموزاندانش یینها یابیارز  تنها

 وب بر یمبتن آموزش. 1-2
  نتنتر یا به دانشجو و آموزدانش هاونیلیم یدسترس ،یفعل  یریواگ طیشرا در
  دهگساااتر  باند یپهنا و یقو ارتباطات یفناور شاااب ه ازمندین ،باَل سااارعت با

  انیدانشجو  و آموزان دانش از یاریبس. است آسان و عیسر  یدسترس جهت
  را آموزش خود نیا و بهره هستندیب یارتباط  طیشرا نیا از محروم مناطق در
 .دینمایم سخت مناطق نیا در
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 آموزش در یجدّ  چالشی برخط آموزش. 2

 هادانشگاه و هادانشکده در یآموزش تیر یمد. 2-1
 یمساائل  .اسات شاده لیتبد یآموزشا دیجد کامالً  چالش کی به موضاوع نیا

 و معلمان یتمام ورود از نانیاطم ،اساااتادان سیتدر  نحوه تیر یمد همچون
  مشاااااارکت زانیم همزمان، یریادگی آموزش شاااااب ه به کشاااااور اساااااتادان
 یابیارز  ،برخط آموزش اداره نحوه آموزش، تیّ فیک از نانیاطم آموزان،دانش
  فهرست در یسات یبا ،یآموزشا بازرساان از ساوی مساائل نیا یبازرسا و برخط
 .باشد هادانشگاه و مدارس یآموزش رانیمد برنامه

 ستندین سازگار سیتدر  با آموزان دانش و معّلمان. 2-2
  م ان کی در هم کنار در خانواده یاعضا یتمام روس،یو  یریگهمه طیشرا در
  انجام به مجبور انیدانشجو  و آموزان دانش مان،معلّ  یتمام و کنندیم یزندگ 
 .هستند منزل در یآموزش یهاتیّ الفعّ 

 و آموزاندانش ،اساااااتادان همه ،یآموزشااااا یهاتیّ الفعّ  شاااااروع از قبل
  نیا گذشااته، نیا از .شااوند ادهآم یشااناخت روان نظر از یساات یبا انیدانشااجو 

 ،شااب ه در را یادیز  زمان رندگانیادگی و اسااتادان شااتریب که اساات بار نیلاوّ 
 متقابل ارتباط ن،یا بر عالوه. ندینمایم منزل در یآموزشاا یهاتیّ الفعّ  صاارف

 نیب تعامل در .دینمایم ترسااخت را یمجاز آموزش زین خانواده یاعضااا نیب
  چهره به چهره ارتباط ،یت سنّ  آموزش در انیدانشجو  و آموزان دانش ،استادان

 زین یداریشاان ارتباط تا شااود یسااع یساات یبا و رثّ ؤم اریبساا مطالب انتقال در
 .باشد داشته آموزش در یقو ریتأث
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 کرونا امایّ  در بهتر آموزش جهت کاربردی یهاشنهادیپ. 3

 آموزش در یمخابرات  شبکه بستر .3-1
  اپراتور. دارد آموزش در یمهمّ  نقش ،آن داریپا عمل رد و شاااب ه تیّ ظرف

 قطع چیه که دینما جادیا را نانیاطم نیا و برده باَل را شب ه تیّ ظرف یست یبا
 دبان یاپهن شیافزا. گرددینم جادیا یمجاز آموزش نهیزم در یمش ل  و ارتباط
  نترنتیا سااامانه تیتقو  و شااب ه بر فشااار کاهش و کشااور مخابرات توسااط

 .باشد داشته کشور در برخط آموزش یقو یاجرا در یمهمّ  نقش تواندیم

 از نهیبه اســتفاده جهت آموزاندانش و انیدانشــجو  ،اســتادان آموزش .3-2
 یمجاز آموزش
  اریاخت در و نموده هیّ ته را یآموزشاااا یهالمیف یساااات یبا آموزش رانیمد

  شپرور  و آموزش وزارت. دهند قرار یمجاز یفضاا در رندگانیادگی و اساتادان
 با و یاح طرّ  را یمجاز آموزش یقو شااااب ه کی یساااات یبا زین علوم وزارت و

  قرار آموزان دانش و انیدانشجو  ،استادان اریاخت در گانیرا و آسان یدسترس
 .دینما فراهم را َلزم یهاتیحما و هارساختیز  یتمام و دهد

 آموزان دانش و انیدانشجو  ،استادان انیم تعامل. 3-2-1
 و آرام یفضااا یساات یبا ،آموزاندانش و انیدانشااجو  ،تاداناساا همه، از لاوّ 
 هم و معلمان هم دوم، .ندینما فراهم یمجاز آموزش یبرا خانه در را یمیصم

  انجام مناسااب ورزش ،یروح  و یجساام سااالمت حفظ یبرا دیبا آموزاندانش
 رب یمنف ریتأث تا ندیننما گوش روسیو  مورد در یمنف اخبار به ادیو ز  دهند
شته یآموزش تیّ الفعّ  شد ندا   بازگشت یبرا ترعیسر  تواندیم آرامش نیا. با
 .دینما کمک یزندگ  یعاد ریمس به
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 : یادگیری تلفیقینهایی پیشنهاد. 4
 و یمجاز ،یحضور آموزش کاربرد سهیمقا در شده انجام قاتیتحق به هتوجّ  با
  رفتشیپ در یقاااایتلف یریااااادگی که ندکیم دیتائ ناقمحقّ  قاتیتحق ،یقیتلف
  لبمط ارائه نحوه و درس موضوع با مرتبط امر نیا البته است، رمؤثّ  یل یتحص
  ار  یقیتلف آموزش کاربرد توانیم ،لذا. اساات یبررساا قابل مختلف طیشاارا در
  اتیتجرب از استفاده با و داده قرار یبررس مورد کشور یعال  آموزش ندهیآ یبرا
  زیآمتیّ موفق موارد کیال ترون آموزش نهیزم در کرونا روسیو  وعیشاااا دوره
 .گرفت نظر در یعال  آموزش یهابرنامه در یحضور آموزش با همراه را دوره نیا

 منابع. 5
 یمبتن ینینو  یمعمار ارائه .(5392) محمدصادق ،ییرضا د؛یام ان،یبوشهر 

  طیمح در کیال ترون یآموزشاا ریمساا خودکار جادیا جهت یشااناسااهسااتان بر
  یریدگای یالملل نیب کنفرانس نیسوم و یمل  کنفرانس نیششم. گرا سیسرو 
 1-236-10 .ی  یال ترون آموزش و

. یعال  آموزش گسترش بر کرونا ریتأث (.5399) ترجمه مطالعات پژوهش ده
https://www.atnanews.ir/wp- آدرس از برگرفته. ییطباطبا عالمه دانشاااااگاه
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 نیآهن قفس و یمجاز آموزش کرونا،. 41
 پرورش و آموزش در اداری ساالریدیوان

 1یغفار نیرحسیام
  یرخ ب که اساات رفته شیپ بدانجا تا ما امروزه یزندگ  در یفناور ندهیآنفوذ فز 

  شیدایپ از یبشر یزندگ  در جادشدهیا رییتغ نیتر بزرگ را آن نظرانصاحب از
 یل مّ أت اب توانیم را نفوذ نیا گسترده دابعا. اندشمرده بر کنون تا ینیشهرنش
 ییهایفناور قیطر  از گری دی با مردم روزمره گسترده تعامالت زانیم در کوتاه

  یریتصو  و یصوت  ،یمتن یارسانه امیپ گفتگو، تاَلر ،رایانامه ل،یهمچون موبا
 و شااده نیعج ما روزمره یزندگ  در ینوع  به یفناور از اسااتفاده. افتیدر ...  و
  طول در یفناور شدن هوشمندتر. است شده لیتبد آن از ریجداناپذ یزئ ج به
ها و تعامالت بشر از تیّ الفعّ  نوع تیّ ماه رییتغ و سو کی از گذشته یهادهه
  نیا در. اندشااده بشاار یزندگ  در یفناور نفوذ در عیتساار  موجب ،گرید یسااو
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۲8۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  انساااان یگ زند ابعاد همه در یفناور نفوذ از یریادگی و آموزش طهیح ان،یم

 . 1است نبوده بهرهیب و یمستثن
ناور یهادر طول دهه ته، ف و  «طهیح»در  یرات ییموجب بروز تغ یگذشاااااا

  یفناور که گفت توانیم ،«طهیح»شااااده اساااات. در بعد  یریادگی «ندیفرآ»
 و رتریفراگ یدسترس» در یانقالب موجب و است شده موجب را قیعم یل تحوّ 

 یدسترس یبرا امروزه،. است شده جهان در یآموزش یهافرصت به «ترعادَلنه
 لطف به یادیز  حدود تا م ان و زمان یهاتیّ محدود و مرزها ،یریادگی به

  صاااااورت در یریادگیمندان به عالقه جه،ینت در. اندشاااااده دهیدرنورد یفناور
  یهاتیّ محدود مالحظه بدون یحت و  -زبان و یفناور هیپا دانش از یبرخوردار

 هساااتند، آن یریادگی یپ در آنچه به یهتوجّ  قابل حدود تا توانندیم -یمال 
 .2ابندی دست

 طوره ب ما کشاااور در و ؛یعموم طوره ب جهان در رندگانیادگی دینسااال جد
لنس به نسبت نیادیبن و یاساس راتییتغ دادن نشان و بروز حال در ،خاّص 
  ورانهفنا و شاادن یتال یجیها، دتفاوت نیا نیبارزتر  از ی  ی. اساات یقبل  یها

عرصااااه آموزش و پرورش کودکان و  انیم نیدر ا .اساااات دیجد نساااال شاااادن
 تبا دقّ  ،نهیو حساس است. استفاده به ریبس خط یاعرصه ،یرانینوجوانان ا

در نظر گرفتن همه ابعاد  ازمندین ر،یعرصاااه خط نیدر ا یهمه جانبه از فناور و
 آن است.

                                                                                                                   
 یدر آموزش و پرورش جمهور یچشام انداز آموزش مجاز نی(. مطالعه و تدو 5391) یزاده، مرتضا  ییرضاا.  1

 .یانقالب فرهنگ  یعال  یشورا ران،یا یاسالم
 یدر آموزش و پرورش جمهور یچشم انداز آموزش مجاز نی(. مطالعه و تدو 5391) ی، مرتض زاده ییرضا.  2

 .یانقالب فرهنگ  یعال  یشورا ران،یا یاسالم



   ۳۲1پرورش در آموزش و  ساالری ادارییواند نیو قفس آهن یکرونا، آموزش مجاز

 یمجاز یفضا تیّ اهم. 1
جستن  یها و دورتیّ ظرف از استفاده د،یجد دهیپد نیچاره کار در مواجهه با ا

 یظله العال مدّ  یم رهبرمقام معّظ  اناتیطور که در بهمان .آن اساات یهابیاز آساا

 و محورفرصاات» ینگاه  با دیبا یمجاز یفضااا به ما نگاه ،میکنیممشاااهده 
 ممعّظ  مقام اناتیب از ییهاقسمت به ادامه در که باشد توأمان «دمحوریتهد
  یت یترب نگاه بردارنده در که انیفرهنگ و مانمعلّ  دارید در 5391 سال در یبرره
 :میپرداز یم است یمجاز یفضا مقوله به شانیا یراهبرد و

  تربزرگ برابر چند ما یزندگ  ِی قیحق یفضاااا از امروز یمجاز یفضاااا نیا »
تنّفس  آنجاکنند؛ اصاااًل یم تنّفس یمجاز یفضااا در اصااالً  هایبعضاا  شااده؛
  با دارند سااروکار هم جوانان. اساات یمجاز یفضااا در شااانیکنند، زندگ یم

  با اش،یعلم یهابرنامه با کارها، و زهایچ اقسام و انواع با ،یمجاز یفضا
  سااروکار هانیا امثال و مبادَلت با اش،یاجتماع  یهاشااب ه با نترنتش،یا

  اگر. شن  جاده آقا دیگو ینم کسچیه. است لغزشگاه نجایا خب، دارند؛
  جاده ب ش، جاده خب، یل یخ د،یدار  َلزم یاجاده یامنطقه کی در شاااما
  اساات، محتمل کوه زشیر  که ییآنجا! باش مواظب اما ب ش؛ هم اتوبان
 که نینه، ا د؛یراه را ببند نیا مییگو یما نم .دیب ن را َلزم محاسااااابه آنجا
اند از کردهب یراه  کیاند، اند، ف ر کردهنشسته یکسان کیاست.  یعقل یب

 نیخب، از ا یل یخ ؛یبریو به قول خودشان سا یمجاز یفضا نیبه مثابه ا
درست  دارند استفاده گرانید د؛یدرست ب ن منتها استفاده دیاستفاده کن

  قبضه را هادستگاه نیاز کشورها طبق فرهنگ خودشان ا یکنند؛ بعض یم
  نیا میکنیم هار  چرا سااات؟ین حواسااامان چرا م؟یکنینم چرا ما ،اندکرده
 «1را؟ رمنضبطیغ و کنترلرقابلیغ یفضا
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۳۱0  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 در دولت أتیه اعضااا و جمهورسیرئ دارید در یرهبر ممعّظ  مقام اناتیب
 :5391 سال

  یعنی اساات، توّقف رقابلیغ رشاادِ  به رو یایدن کی واقعاً  یمجاز یفضااا »
  یمجاز یفضا ،بال آخر اّول زِ یکند، آن چیم نگاه هرچه آدم ندارد؛ آخر واقعاً 
.  دارد ادامه طور نیهم نیا فضا، نیا در رودیم شیپ انسان هرچه. است

  هم ییدهایگذارد، تهدیم یکشور هر اریدر اخت یبزرگ  یهافرصت کی نیا
ها حّداکثر استفاده فرصت آن از که میکن یکار یست یبا ما دارد؛ کنارش در

  هنگ برکنار را نخودما است مم ن که ییآنجا تا دهایتهد نیا از م،یرا ب ن
 «1میبدار 

 به خطاب 5399 سااااال ینوروز یسااااخنران در یرهبر ممعّظ  مقام اناتیب 
 :مردم

حاکم بر  یمجاز یاساات؛ امروز فضااا یات یح یمجاز یامروز قّوت در فضااا »
را از  شانیکارها یهمه یاعّده کیو  ا؛یدن یها است در همهانسان یزندگ 
   «.2است یات یح[ نهی]زم نیدر ا قّوت ؛برندیم شیپ یمجاز یفضا قیطر 

او را  ،ی  یژنت یبشر به مثابه جهش یها و تنگناها گاه براها، مخمصهبحران
دساااات زده که  یرهگذر به تجربه امور نیاند و بشاااار از اها به جلو بردهسااااال
همچون  زیها نسااازمان  میو  سااتیها در طلب آن بوده اساات. در قرن بسااال

د و انخود بهره برده یسازو چابک یتوانمندساز ،یبازساز یالگو برا نیافراد از ا
  .۰است 1221سال  یبزرگ با رکود اقتصاد یهانمونه آن، نحوه مواجهه شرکت

اسااات که از  گرید یانظام آموزش و پرورش کشاااورمان مسااانله یکرونا برا
را  یاست. کرونا همه نظام آموزش زیهوا متما یزلزله و آلودگ  ل،یبا س یوجوه 
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   ۳۱۲پرورش در آموزش و  ساالری ادارییواند نیو قفس آهن یکرونا، آموزش مجاز

 زیمدرسه را ن یایبار اول نیها، اآموزان و خانوادهبر گرفت و افزون بر دانشدر 
وجود ندارد و ام ان  ییکرونا طیامن در شرا یآموزش یکرده است. فضا ریدرگ

 1ستیفراهم ن تیّ موقع نیدر ا رودررو یحضور آموزش
در حااال  ی  یآنچااه امروز آموزش و پرورش در خصااااااوص آموزش ال ترون 

به  رشتیپ دیاست که البته با یاتجربه نشده یات یت آزمون عملانجام آن اس
خصااوص دو ن ته وجود دارد که تجربه  نی؛ اما در اشاادیمحک آزمون نهاده م
در  ی  یآموزش ال ترون هیو ارا ییکرونا تیّ با وضااااااع یمواجهه نظام آموزشاااااا

 وزارت آموزش انیمتولّ  دارد تو ضاارور  دهدیم جلوه تیّ پراهم اریکشااور را بساا
 به هتوجّ  با پرورش و آموزش وزارت که آن نخساااات: ابندیو پرورش آن را در 

  نیا از دیبا آن، حضااور زمان یاحتمال  بودن یطوَلن و کشااور در کرونا یریفراگ
 یسااازچابک به ی  یژنت یجهشاا مثابه به بتواند تا ببرد را یکاف  بهره فرصاات
که حضااور بخش آن مدو و ؛بپردازد حادّ  طیشاارا در خدمت هیارا و یادارا نظام

در صورت غفلت نظام آموزش  ی  یال ترون یخدمات آموزش هیدر ارا یخصوص 
 گاهیجا تواندیم یبخش خصاااوصااا  «یکن ورزدگ »با توجه به  یو پرورش رسااام

و  یکه با نگاه دسااتور نی. سااوم ا2نهاد مدرسااه را به چالش ب شاااند یت یّ حاکم
 جیبه نتا توانینمقدامات، ا جانبههمهبدون در نظر گرفتن ابعاد  یابخشاانامه

نه وزارت اَّل موارد، ضاااااارورت حضااااااور فّع  نیبود. ا دواریام یمطلوب هر اقدام
 .سازدیآش ار م شیاز پ شیآموزش و پرورش را ب
 وعیکه بر اثر ش یمدت  یطوَلن التیدر تعط یمجاز یهااستفاده از آموزش

شاااااود، گ را از آموزش یدیفصااااال جد ،شاااااد لیکرونا به مدارس تحم روسیو 

                                                                                                                   
 www.irna.ir/news/83700563(. آموزش و پرورش، کرونا و ضرورت جهش سازمانی: 5399بیات، موسی ) .1
 .همان .2

http://www.irna.ir/news/83700563


۳۱۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
اما در کشااور  ،شااودیاجرا م ،هاسااتاز کشااورها سااال یکه در برخ  ییهاآموزش

به صااااورت   بار نینخساااات یبرا ریاخ التیاساااات و در تعط یدیما تجربه جد
 .گسترده تجربه شد

آموزان را دانش یونیز یو در دوران جنااگ، تجربااه آموزش تلو  نیاز ا شیپ
 تیّ از ظرف گریبار د کی ،مدت یطوَلن التیتعط لیبا تحم ،بار نیو ا میداشااات
 یفضااا ،آموزان اسااتفاده شااد و البته در کنار آن آموزش دانش یبرا ونیز یتلو 
آموزان دانش یمان به آموزش مجازشااااده اساااات تا معلّ  یبسااااتر زین یمجاز

 .بپردازند
چرا که هر  ،است مهمّ  یل یمحتوا و روش آموزش خ ،کیدر آموزش ال ترون

 جادیشب ه ا کی ن هیو ا ،خود را دارند خاّص  یهاتآموزان تفاوکدام از دانش
آموزش  میر کنکننااد و تصااااااوّ  دایااآموزان در آنجااا حضااااااور پو دانش میکن

 کودکان و یهابه تفاوت دیبا ،انگارانه اسااااتاتفاق افتاده، ساااااده کیال ترون
 یتعامل  وهیارائه شاااااده و روش آموزش به شااااا یه کرد و محتوانوجوانان توجّ 
 ازین یط یشاااارا نیدر چن ،را وادار به تعامل و واکنش کند آموزدانشباشااااد که 

 یربهت جهیببرند تا نت شیو کار را پ نندیصااااان کنار هم بنشاااااساااات متخصااااّ 
 .شود یریجلوگ زدهشتاب یشود و از کارها افتیدر 

 ،دهدیآموزان با حضااااااور در کنار هم رخ مدانش یاز آنجا که بلوغ اجتماع 
ش یآموزش مجاز سب ن یت یترب یاهوهیبه لحاظ  ا ر  یو بلوغ اجتماع  ستیمنا
 یهاوساااتیپ دیو با میندار  یاچاره ،اضاااطرار طیشااارا یاما برا ،کندیحاصااال نم

 .میقرار ده نظر را مدّ  یهر طرح  یو فرهنگ  یت یترب
 ،جامعه را شااادن (کیآنومآشااافته )=و  یبحران لیاز دَل ی  ی م،یدورک لیام

  وعیشااا از یناشااا یامدهایپ. تدانسااایم یاجتماع  راتییتغ یسااارعت ناگهان



   ۳۱۴پرورش در آموزش و  ساالری ادارییواند نیو قفس آهن یکرونا، آموزش مجاز

  رینظیب یآدم عیوقا خیتار  در یاجتماع  راتییتغ ساااااارعت لحاظ از ،کرونا
  را هادولت و هاتملّ  و دهینورد در را جهان ساااراسااار که یادهیپد اند،ینمایم
 .است ساخته خود ریدرگ

 شود،یمحسوب م یدیسرعت در مواجهه با کرونا عنصر کل ،اساس نیبر ا
ها باشاااد. آنچه نظامخرده یآمادگ شیو پ نیاز ت رار و تمر  یکه ناشااا یسااارعت 

از سااارعت اسااات که بر اسااااس  یشاااینما م،یکنیمشااااهده م رانیکه ما در ا
 ،یگرت انش ج،یفرهنگ کمبر  فیطبق تعر  .نامندیم یگرت انش ،آن را فیتعر 

 و یزیر و بدون برنامه یطور ناگهان اساات که در آن فرد به یدادن رفتار نشااان
کارها را انجام  ،که مم ن اسااات آن رفتار داشاااته باشاااد یات ر یدرنظرگرفتن تأث

 .دهد
 را فناوری اگر»: کندیم انیب «فناوریپرسااش از » ۀدر مقال دگریها نیمارت
سل صورت نیبدتر  به م،یکن یتلقّ  یخنث  یامر تار رف«. …شد میخواه آن میت

ر در براب میلتسااا دیپرچم ساااف شاااتریپ ،پرورش و آموزش َلنمسااانو  یت انشااا
مدارس را با  کردنزهیهنگام که ال ترون را به اهتزاز درآورده بود، چه آن فناوری

و چه اکنون که  ،نمودند لیتحم انیرانیا نیبر جهان نماد ینام هوشااامندسااااز
آن  لیدر حال تحم ،یمجاز یفضااا هصااان حوز بدون درنظرگرفتن نظرات متخصااّ 

 .1تندهس اءیآموزان و اولمان، دانشبر معلّ 
 یریادگیاابحااث  ،اسااااااات کنناادهنگران یآموزش مجاااز انیااآنچااه در جر 

 ستیص نمشاخّ  یعنیاسات؛  یمجاز یفضاا یت یآموزان و مالحظات تربدانش
 آموزاندانش یریادگی قیتا چه اندازه به تعم یمجاز ای یونیز یتلو  یهاآموزش
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۳۱۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
ند واتیدانش آموزان م تیدر ترب یمثبت  ایات سااوء ر یو چه تأث شااودیمنجر م

بدون تعامل مسااااااتمر و  یو دسااااااتور یانظام بخشاااااانامه نیهمچن .کند فایا
مطلوب را  یو اثربخشاااااا ییمان، دانش آموزان و مدارس، کارآهدفمند با معلّ 

 ندارد.

  و یک یمکـان ســــــبـک بـه ینوآور و یمجـاز پرورش و آموزش. 2
 یابخشنامه
د که دهینشااااان م ،رانید آموزش و پرورش ایل نظام جدر تحوّ یساااا یبررساااا

نظر  مدّ  چنانن نظام، آنیو اصااااااال  ا یها در بازسااااااازینوآور یانطباق اجتماع 
م ، بر بدنه نظایو دستور یابخشنامهها به روش یشتر، نوآورینبوده است و ب

 ی  یک دساااتگاه م انیاز  یاقطعه ینوآور ،یی. گو اندشااادهل یتحم یآموزشااا
، یادیدر موارد ز  ،. لذاشااااودیمض یبا قطعه فرسااااوده تعو  یراحت بهاساااات که 

 یریادگی -یادده یند یآدر ورود به مدرسااه، کالس و فر  ،یت نوآوریّ زان موفقیم
ن در یهم با شااا سااات مواجه شاااده اسااات. ا یدانش آموزان، کم بوده و گاه 

، یو فنّ  ینوآورانه، از نظر علم یهااسااات که به اذعان کارشاااناساااان طر  یحال 
 .1شوند یاح ن طرّ یچنکه  شودیما تالش ی ،شوندیم یاح خوب طرّ 

  اشـــاعه موجود وضـــع بر ینقد و یابخشـــنامه یمجاز آموزش. 3
 پرورش و آموزش در ینوآور
 اساات، متمرکز کامالً  که پرورش و آموزش موجود یت یر یمد وهیه به شاابا توجّ 
 بالغا التیتش  نییپا سطو  به ،نامهوهیش ای دستورالعمل قیطر  از هاینوآور

                                                                                                                   
آموز را در نظر گرفته که به فضااای نوع آرمانی از دانش وپرورش یکموزش(. آ5399فرزاد )صاافی خان پور،  .1

 .تیاخبار علوم تربی-: پایگاه خبری ربمجازی دسترسی دارد



   ۳۱3پرورش در آموزش و  ساالری ادارییواند نیو قفس آهن یکرونا، آموزش مجاز

 اشاعه در جیرا یالگو رانیا یآموزش نظام در که گفت بتوان دیشا. شوندیم
 :است صیتشخ قابل ریز  مرحله چهار آن در که است ییالگو  ،ینوآور
 ؛(یریگمیتصم) ینوآور نشیگز  و انتخاب 
 ؛(التیتش  با انطباق) نامهوهیش ای دستورالعمل به ینوآور لیتبد 
 ؛(ردستیز  سطو  با ارتباط) دستورالعمل ابالغ و ارسال 
 ردستانیز  توسط اجرا. 
 «نکردنصااب » هیشااب ،یریگمیتصاام در دیشااد تمرکز به هتوجّ  با الگو، نیا
. اساات کارخانه کی دیتول خّط  ای یمادّ  سااتمیساا کی در ی  یم ان قطعه کی
 زا یاقطعه رییتغ هیشب نظام، بدنه در ینوآور جذب که شودیم رتصوّ  نیچن
 هعقب در یمهندساا رتف ّ  ینوع  گر،ید سااخن به. اساات ی  یم ان دسااتگاه کی
 و ینوآور کننده اساااااتفاده تنها ییهابخش آن، در که دارد وجود الگو نیا

  هستند رندگانیگمیتصم گر،ید بخش و شوندیم محسوب هامیتصم یمجر
  صمشااخّ  رندگانیگمیتصاام الگو، نیا در. دارند قرار نظام یباَل سااطو  در که
 در یچناادان قشن ان،یاامجر  و کنااد رییتغ دیاابااا یزیچ چااه کااه کنناادیم

  ناتوان هستند، هامیتصم انیجر ، معمدتاً  که مانمعلّ . ندارند هایریگمیتصم
  یالگو نیا. ندارند را هایریگمیتصااام گونه نیا در دخالت و شاااوندیم یتلقّ 

  یهاطیمح یبرا و اسااااات ناقص زنر،یآ نظر به و ی  یم ان ییالگو  اشااااااعه،
 1ستین مناسب یآموزش
  انساااان از انهیجبرگرا یریتصاااو  بر یمبتن دشاااده،ای یگفت، الگو توانیم
  اسااتقرار طیشاارا یتمام یمحور و به زعم خود دارا دکنندهیکه در آن تول اساات
 ای ضیتعو  نظام بدنه در را یاقطعه خواهدیم ییگو  که اساااااات ینوآور
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۳۱6  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 .کند نصب انهیرا در را یدیجد یافزارنرم

( و یاده کننده )مجراسااتف نیب ،حیالگو، به ساابب نبود ارتباط صااح نیدر ا
 اعه،اش یشناخت روان و یشناخت جامعه مالحظات(، رندهیگمیتصم) دکنندهیتول
  گرفته دهیناد ینوآور یاجتماع  انطباق اسااااااتلزامات ،ترقیدق عبارت به ای
  نیا از ی  ی. گرددیم بیآساااا مسااااتعدّ  اشاااااعه، روند ،جهینت در. شااااودیم
  حیصح درک به انیمجر  دنینرس ،دیآیم دیپد اشاعه ندیفرآ در که هابیآس
  یمنف نگرش از ح،یناصح درک نیا. است ینوآور یمحتوا و امیپ از درست و

 به ترشیب ادشده،ی نگرش. شودیم یناش رندگانیگمیتصم به نسبت انیمجر 
  کنندگاناساااتفاده یانفعال  موضاااع و انیجر  دو نیا نیب ادیز  فاصاااله سااابب
  ندقدرتم و یقو یارتباط  نظام فقدان سبب به جیرا الگو. شودیم جادیا ینوآور
 .است روبرو یجدّ  مش الت با ان،یمجر  طرف از یبانیتپش نبود و

 آن اساااتقرا و اشااااعه انیجر  در ینوآور اساااتحاله، موجب ت،یّ وضاااع نیا
  دایپ اشاااااعه، انیجر  در ینوآور که یرات ییتغ با اسااااتحاله، البته. شااااودیم
  کردن سااااازگار و انطباق یبرا انیر مج رات،ییتغ در رایز  دارد؛ تفاوت ،کندیم

 نآ به یشتریب ییایپو  و شوندیم عمل وارد اشاعه، یط یمح طیشرا با ینوآور
  درساات. دارد ینوآور از انیمجر  درساات فهم از نشااان عمل نیا. بخشااندیم

  نقص و ضعف به که شودیم دهید یژگ یو  دو ،ینوآور استحاله در آن، برخالف
 .ییگراکاهش یگرید و ینگریسطح  ی  ی ؛شوندیم منجر اشاعه در

 ینگریسطح  .3-1
 در اثریب و خشااک یقالب به ،مهمّ  و ارزش با ینوآور کی یعنی ،ینگریسااطح 
  نیا. شااودیم لیتبد رانیمد یبرا یل تجمّ  و لوکس یابزار ای یرساام یاجرا حدّ 

  ینوآور در مدرسااه و ممعلّ  قانهخاّل  مشااارکت ای یریدرگ ساابب به اسااتحاله،



   ۳۱7پرورش در آموزش و  ساالری ادارییواند نیو قفس آهن یکرونا، آموزش مجاز

 در. است ینوآور با ممعلّ  نشدن ریدرگ سبب به ع س،به  کامالً  هبل  ست،ین
  دهیپد نیا متمرکز، تیر یمد با ساااااَلرانهديوان اریبساااا یسااااازمان یهاطیمح
 .دهدیم رخ شتریب

 ییگراكاهش. 3-2
 کیاز  یوجوه  ایاساااات که در آن، وجه  یذهن یندیفروکاسااااتن، در واقع فرآ

 تیّ اهم دیآن که شاااااا گریو وجوه د دیآیمبه حسااااااب  دهیپد یتمام ده،یپد
است که  یف ر یخطا نی. همشودیمگرفته  دهیداشته باشند، ناد هم یادیز 

 اشاااااااعه انیجر  در مغالطه، نوع نیا. ندیگو یم «مغالطه کنه و وجه»به آن 
  درک سبب به دارند، یدگ یچیپ یاندک  ،یذهن لحاظ به که هاینوآور از یگروه 
  ورتص نیا به. افتدیم فاقاتّ  فراوان ،ینوآور نکنندگااستفاده نادرست فهم و
 -شااودیم اجرا اثر کم و گرددیم مختصاار و ساااده اریبساا عمل در ینوآور که
 گر،ید سخن به. دارد دنبال به هم یمنف یآثار ،ینوآور از یکاربرد نیچن البته
 بر بنا آن، گرید یهاجنبه از و ردیگیم قرار هتوجّ  مورد ینوآور از یاجنبه
 .1شودیم نظر صرف یل یَلد

 به وسااايله اشااااعه، جیرا یالگو در باشاااد، دهیچیپ یاندک  ،یاانديشاااهاگر 
 حذف آن از یعناصاار و گرددیم لیتبد ،مم ن شاا ل نیتر ساااده به ،انیمجر 
  ندیفرآ در البته. شاودیم فروکاساته سااده شا ل به گر،یبه عبارت د .شاودیم

  رییتغ دچار طیشااارا با متناساااب ،ینوآور ،یاجتماع  نظام در ینوآور اشااااعه
 مناسب درک لیدل به درست. سازدیم سازگار طیشرا با را خود یعنی شود،یم
  ینوآور در را یرات ییتغ نیچن ن،اکارگزار  که است آن یاجرا طیشرا و ینوآور از

                                                                                                                   
(. رسانش نوآوری ها، رهیافتی فرهنگی، ترجمه عزت اهلل کرمی و ابوطالب 5377اف ). راجرز، ام و شومی ر، 1
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۳۱8  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  ارتباط نبود: دهدیم رخ لیدل چند به فروکاساااتن، دهیپد اما کنند،یم جادیا

سب   ،ینوآور از درست درک نبود ،ینوآور کنندهمصرف و دهدکننیتول نیب منا
.  ینوآور یاجرا یهانهیزم به یهتوجّ  یب و رندگانیگمیتصاااام به یاعتمادیب
 .است یبررس قابل نهیزم نیا در هم یگرید لیدَل

رد آموزشااا کیتوان گفت، مدرساااه یم ،یبه طور کل  اسااات که با  ینظام خ 
برد. اگر قرار است، طر  یادل به سر مخود در تعامل و تع طیعناصر مح یتمام
بر هم خود قرار دهد و تعادل مذکور را  ریرا تحت تأث تیّ وضع نینو، ا یروش ای
 یتوان مدرسه را نظامینم رایمناسب انتخاب شود؛ ز  یاوهی، َلزم است شزند
  هژ یو ب. آورد وجود به آن در را راتییتغ از یبرخ  یسادگ  به که کرد رتصوّ  یمادّ 
 و اندبرده یپ رندگانیگمیتصاام تنها ها،آن یدرساات  و تصااحّ  به که یرات ییتغ

  به. ندارند قیعم یآگاه  یرات ییتغ نیچن جادیا لیدَل از ردسااااتیز  کارگزاران
ستقرار توانینم گر،ید سخن شه ا قطعه رییتغ مانند مدرسه، در را نو یااندي

  یاکارآمدن ای نقص فهم محض به ،آن در که گرفت نظر در نیماشاا کی از یا
 ،یروش نیچن. شودینم آن نیگز یجا و دیتول ،یاح طرّ  گرید یاقطعه قطعه، کی

 مدرسااه چون یانسااان یهاطیمح به یمهندساا و یمادّ  نگرش وجود بر دَللت
 .دارد

شااااااود، یم لیکه به آن تحم یدیجد یندهایاگرچه مدرسااااااه در برابر فرآ
با آن منطبق  خود را ،یبه طور صااااااور ش،یو کم و ب دهدیمواکنش نشااااااان 

  دتریمتمرکز شااااد تیر یمد یهانظامکه در  یانطباق صااااور نی، اما اسااااازدیم
 و راساااتونیفا از(، 1221) زابود. ساااتین ینوآور در تیّ موفق از یحاک  اسااات،
 اصااالحات، رشیپذ به کردن وانمود در بزرگساااَلن که کندیم نقل او هم اران
  اَلب از فرمان و دستور که یامهنگ ژه،یو ب ؛استادند آن، با یواقع یریدرگ بدون



   ۳۱1پرورش در آموزش و  ساالری ادارییواند نیو قفس آهن یکرونا، آموزش مجاز

 .شوندیم فمتوقّ  السك در پشت ،هاینوآور ي ازاریبس ،باشد
 بسب به و است یفیضع نگاه ،یآموزش نظام و مدرسه به ی  ینگاه م ان
 یم، مش ل اساسمعلّ  گاهیجا و نقش از نانهیبواقع و روشن یفیتعر  نداشتن
 دارد.

 و یابخشااانامه یهانظام چگونه که میهسااات شااااهد زین یگریاز منظر د
  جهت در یفرصاات  هر از پرورش و آموزش ديوانساااَلرانه سااازمان و یدسااتور
 نه و کندیم اسااااتفاده خود تیّ موجود تیتثب و شیپ یسااااازکارها میتح 
 چند انیب از پس ریز  بخش در مطلوب ریمسا جهت در گذشاته ریمسا اصاال 
 جامعه از نامطلوب ییمدرسااااااه زدا با ارتباط در چیلیا وانیا نگاه به ن ته
 :میپرداز یم

خود در عصااار کرونا، در  یت سااانّ  تیّ حفظ موجود یبرا یتالش نظام آموزشااا
 است که مدّ  یمیآموزان از مفاهذهن دانش پر کردنو  یقالب بمباران اطالعات 

ها تا چه که طر  و برنامه نینظر آموزش و پرورش مدرن اساااااات. فارغ از ا
ر مورد نظ یاند به دستاوردهاتوانسته اید و آق هستند و خواهند بوموفّ  زانیم

از  یناشا یتالشا نیچن ،رسادیخود و اساتقبال مخاطبان نائل شاوند، به نظر م
 یبرا یزیآموزان بدون مدرساااه و حضاااور در آن چنگرش اسااات که دانش نیا

آموز و وقت دانش پر کردنتمام و کمال  هفیوظ یخود ندارند و نظام آموزشاااااا
 .او را دارد تیّ به هو  یده او و ش ل یزندگ  یبرا یزیر برنامه
مورد انتقاد  ،«ییزدامدرسه» انديشهاست که در طر   یاهمان مسنله نیا
باور اسااات  نیبر ا« از جامعه ییزدامدرساااه»در کتاب  چیلیبود. ا چیلیا وانیا

و  نیکه قلب و محور تداوم آن مدرسه است، در قالب قوان یکه نظام آموزش
 آموزش ديوانساَلرانهسازمان  میمدرسه )بخوان ریناپذنعطافساختار خشک و ا



۳۴0  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
آموزان در و پرورش مدرن( و سااااااپس دانشااااااگاه، موجب حرص و طمع دانش

 یبه دانش و مهارت عمل  یزیبدون آن که چ شود،یبه مدارک باَلتر م دنیرس
 نیینهادها هسااااتند که تع نیزده، امدرسااااه هها اضااااافه شااااود. در جامعآن
نامشااااروع و غلط اساااات؛  یزیمشااااروع و درساااات و چه چ یزیچه چ کنندیم
خود و برخاسته از درون خود ندارند، بل ه دچار  یبرا ییهاافراد، ارزش رو،نیااز
 شااااودیکه باعث م شااااوندی ا به خود مو عدم اتّ  یارزشاااااحساااااس کم ینوع 

  جادیو ا اعتمادرقابلیمساااتقل را غ یریادگی رمسااانوَلنه،یغ یدرمان خود را امر
به حساااب آورند. در  یآشااوب و خراب ار یها بدون دخالت دولت را نوع لتشاا ّ 
 و به آموزش یدر وابساااتگ  یک اجتماع و تحرّ  تیّ مفهوم موفق یط یشااارا نیچن

 شیجامعه افزا یبه نهادها یکه وابستگ  یزانیو به م شودیپرورش خالصه م
 .میشو ی ا به خود ماتّ  یماندگ عقب یما دچار نوع  ابد،ییم

و پرورش  قیتحق یبرا یکاماًل مناسب محلّ  دیگفت که مدارس جد توانیم
اسااات که با  یبل ه محل  سااات؛ین رد،یاز عمق وجود متعلم نشاااأت بگ دیکه با
کردن در آماااده یسااااااع ،یشاااااااده و مخف نییتع شیاز پ یابرنااامااه یاح طرّ 

 یطبقات  ۀدر جامع یهمچون زندگ  نیّ مع ییهاارزش رشیپذ یآموزان برادانش
به افراد  نیّ مع یاجتماع  یهاو واگذارکردن نقش ديوانساااَلرانه یهازمانو سااا
 51 .رودیم شیپ

 نیناااگوار چن یاماادهااایاااز مشاااااا الت و پ ییتنهااا راه رهااا چ،یلیاز نظر ا
به وسعت جامعه است که در  یاانحالل آن و گشودن باب مدرسه ،یامدرسه

د و فرزنادان خود را پرورش مطلوب خو و آن هر کس بتواناد آزاداناه آموزش
 که یمورد نظر خود را با افراد ۀکه همه بتوانند مساانل یافراهم سااازد. شااب ه

بگذارند و در واقع به افراد  انیپرداختن به همان مساااااانله را دارند در م ۀز یانگ



   ۳۴۲پرورش در آموزش و  ساالری ادارییواند نیو قفس آهن یکرونا، آموزش مجاز

 1داده شود که به آن عالقه دارند ادی ییزهایهمان چ

  اهداف بر یابخشـــــنامه یمجاز آموزش نامطلوب اثرات فهم. 4
   یت یترب و یعلم

س و یساختار بیفهم آس  در مدرن، پرورش و آموزش نظام یشناسبیآ
 .اندنهاده آن بر دیوانساَلری نام که است یساختار مدرن یمعنا فهم گرو

 نیآهن قفس و یديوانساالر چنگال در پرورش و آموزش. 4-1
در  یزاراب تیّ شااااار  داده اسااااات غلبه عقالن یآن گونه که ماکس وبر به خوب
به َتَبع آن پ را به  یروابط سااااااازمان ،یصااااااور تیّ عقالن شیدایدوره مدرن و 

 یگرفتار شدن انسان مدرن در قفس اشثمرهرساند که  ديوانساَلرانه تیّ وضع
که در  کندیم لیتبد یمیعظ یانساااان نیاسااات که جامعه را به ماشااا نیآهن
  شیاز پ ِی ع اجتما گاهیتواند در جایفقط م یهر کساااااا ،میعظ نیماشاااااا نیا
را انجام دهد و فرد را  یاشدهمیتنظ شیاز پ فهیو وظ ردیقرار گ یاشدهنییتع
نهکه  کندیم لیتبد یاو مهره چیبه پ  یو ابت ار از و تیّ قدرت خالق هرگو

 قتیحق ،یسااالب شاااود. در رابطه با آموزش و پرورش در دوران انقالب اساااالم
ست که در اوا نیا سالم لیا سبب روح یدوره انقالب ا ضا یانقالب هیبه    یو ف

نهاد  نیا ديوانساااَلرانهشااده بود، وجهه  جادیکه در سااراساار کشااور ا یایجهاد
  میتعل دغدغه با که یانقالب یروهاین از یمیعظ لیخ و رفت هیکاماًل به حاشاا

 ات واقعاً  و زدند رقم نهاد نیا در را میعظ یل تحوّ  شدند، نهاد نیا وارد تیترب و
 نیهم و کردند یاسااالم تیترب و میتعل نهاد کی مصااداق را آن یادیز  حدود

                                                                                                                   
اهلل کرمی و ابوطالب ها، رهیافتی فرهنگی، ترجمه عزت(. رسااانش نوآوری5377اف ). راجرز، ام و شااومی ر، 1
 .۰2یی، شیراز: دانشگاه شیراز، ص فنا



۳۴۱  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
 آن کردن فروکش با و داد شیافزا نهاد نیا از را همگان انتظار که بود امر

 همان به نهاد نیا آن، از پس و یسااازندگ  اصااطال  به دوره در یانقالب حرکت
 .1آوردیپ در را یمتعدد یهابیآس و برگشت خود ديوانساَلرانه تیوضع

 و چیلیا دگاهیه به دبا توجّ  توانیکه م یچند پرسااش جدّ  رساادیظر مبه ن
از  ی  ی مثابهپرداخت و به  یمنتقدان به نظام آموزش و پرورش دسااتور گرید

ما به حساب  ینظام آموزش یبرا یابیخودارز  یکرونا و نوع  یمعرفت  یهات انه
چه  ،یاساات که فرزندان ما بدون مدرسااه و آموزش و پرورش رساام نیآورد، ا
فرزندان ما  ابد،یتداوم  شهیهم یخود و از خود دارند؟ اگر کرونا برا یبرا یزیچ

به چگونه  لیتبد یآموزش و پرورش رسام یهااساتیسا از مدرساه و یدر دور
 ییزهایرا از دست خواهند داد و چه چ ییزهایخواهند شد، چه چ ییهاانسان

آموزان ما دانش ابد،یاوم مدرسه تد یل یاگر تعط ایرا به دست خواهند آورد؟ آ
آموزان را از دانش تواندیم یچه نوع نظام آموزشاااااا د؟یخواهند د انیز  واقعاً 

نظام  ایکنشااااااگر کند؟ آ یبه خودآموزان لیها را تبدانفعال خارج سااااااازد و آن
مورد نظر  یهاآموزان به ارزشتمام و کمال رساندن دانش تیمسنول یآموزش

آموز کمک کند تا به دانش دیمعتقد بود، با زین یئ ویچنان که د ایخود را دارد 
 خود را بسازد؟ یهاجهان و ارزش
آن را  توانیکه م ینظام آموزشاا یماندگار کرونا برا راثیم رساادیبه نظر م
مهم  هفاابر مؤلّ  دیاامطر  کرد، تااأک« در عصاااااار کرونااا یریادگیاا»تحاات عنوان 

 آموزان ودر دانش یگ زند اقیو اشت رییو شوق تغ یتوأم با کنشگر یخودآموز
 یکه برا گونههمان آموزدیباشااد. کرونا به ما م دیبا یآموزش و پرورش رساام

                                                                                                                   
(. رسااااالت آموزش و پرورش در گام دوم انقالب اسااااالمی، مجموعه آثار علمی 5391. سااااوزنچی، حسااااین )1

همایش بیانیه گام دوم انقالب و تمدن نوین اسااالمی: نهادهای علمی و بیانیه گام دوم با تأکید بر نقش 
 نسل جوان، موسسه بوستان کتاب.



   ۳۴۴پرورش در آموزش و  ساالری ادارییواند نیو قفس آهن یکرونا، آموزش مجاز

به خودمراقبت  نا  به کرو ندن از ابتال  ما مان   م،یازمندین ینگ یو خودقرنط یدر ا
 و میدار  ازیال نکنشااااگرانه و فعّ  یبه خودآموز زیجامعه ن هساااااختن دوبار  یبرا

بااه  گریبااار د ،ینگ یدر خودقرنط قرار گرفتنبااا  دیااپرورش بااا و امروز، آموزش
که  دیام نیبا ا شاااد،یندیب یدر نظام آموزشااا رندهیادگی لیو اصااا مهمّ  گاهیجا

 هیساااااارما یعنیخود،  یهاداشااااااته نیتر قدر مهم نه،یپس از خروج از قرنط
خود  یدر سازکارها یاساس یو به ف ر اصال  ساختار 1بداند شتریرا ب یانسان

 لیانقالب تبد لیهمچون اوا یجهاد یبه نهاد ديوانساَلرانهمان باشد و از ساز 
در آموزش و  یابخشنامهو  یانامهنییآ ریو غ یجهاد ی ردهاینهاد و رو  .شود

جهش  جهترا از کرونا در  هایریگبهره نی، بهتر تواندیمپرورش اساااااات که 
فاده دانش آموزان و اسااااات یت یو ترب یهمه ابعاد علم دنیبا د یآموزش مجاز

انش د ندهیو اکنون و آ ردیبگ یپ یمجاز یکارا و اثربخش از بستر فضا نه،یبه
 ش ل رقم بزند. نیآموزان را به بهتر 

چگونه »: شااودیممطر   مهمّ  سااؤالچند  یدر انتها و ناظر به آموزش مجاز
 ،« به نحو احسن بهره برد؟ یمجاز یآموزش یهاتوان از ام انات و فرصتیم
  پرورش و آموزش ظهور و پرورش و آموزش نظام به فاوا ورود یبرا نهیزم ایآ»

  یمجاز پرورش و آموزش یازهاینشیپ نیتر مهم» ،« اساات؟ مساااعد یمجاز
  یابیارزش و اجرا ،یاح طرّ  ،یزیر برنامه ،یگذاراستیس تیّ مسنول» ،« کدامند؟
توان یمچگونه »، «اساااات؟ یکسااااان چه عهده به یمجاز پرورش و آموزش
چه » که نیا تینها در و «کرد؟ نیها را تضااامآموزش از نوع نیا یاثربخشااا
 «.شود؟یم ینیبشیپ یمجاز پرورش و آموزش ندهیآ یبرا یروند

                                                                                                                   
اخبار -(. تحول یادگیری در عصااار کرونا؛ به ساااوی خودآموزی کنشاااگرانه: پایگاه خبری رب5399) . زارع، الهام1

 علوم تربیتی.



۳۴۳  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  یبرا نهیزم نیرا در ا ییانداز و اساااتانداردهاسااافانه، دولت هنوز چشااامأمت
  طوره ب برخط یآموزش یهادوره هنوز و است ن رده منتشر پرورش و آموزش
  ازمندین یمجاز پرورش و آموزش قتحقّ  ندیآفر . ندارند وجود کشاااور در کامل
 َلزم، ام انات و منابع ر،یمساا یط  نحوه آن در که اساات یراه  نقشااه میترساا
  یصااورت  به ریمساا نیا ندهیآ یروندها و الزامات ،یملّ  سااطح در کار میتقساا
 تحت آن از که اسات یزیچ همان نیا. باشاد شاده مشاخص قیدق و افشافّ 
 و آموزش در را آن یخال  یجا که یاندازچشم. شودیم ادی «ندازاچشم» عنوان
 از یریالهام گ با دیبا که یاندازچشم. کرد حس توانیم یخوبب کشور پرورش
  اهداف به هتوجّ  و آنها نیادیبن یهاارزش از یریگبهره و یباَلدسااات  اساااناد
.شود نیتدو  رانیا یاسالم یجمهور نظام یراهبرد



 

 یزندگ  سبک و یانسان طاتارتبا: ششم خشب





 

 تیوال قیطر  از امام با ارتباط ژهیو  فرصت. 42
 کرونا منحوس روسیو  وعیش امیا در ن،یمؤمن

 1ینیعابد محّمدرضا
ریَ  َربِّ » ر، َل و سِّ سِّ َع ل ت   آل و محمد یعل  صل اللهم» نیالعالم رّب  ای نایَعلَ  َسهِّ

ریق وَلیت مؤمنین، در ایام درباره ارتباط با امام از ط. «فرجهم عجل و محمد
 :شودیم میتقد یمطالب ن ته چهار لیذشیوع ویروس کرونا، 

  امام و یاله یّ ول  تیوَل» ریمساا ،یاله تیوَل و قرب به دنیرساا راه تنها. 5
ّس هیعل) معصوم   دنیرس راه نیتر عیسر  و نیتر کینزد نیهمچن. است «(المال

 .است «هاآن تیوَل و نیمؤمن به خدمت و تمحبّ » ،یاله یّ ول  تیوَل به
 و یاله یّ ول  به قرب مثابهبه گر،ی دی با نیمؤمن دارید و ارتیز  ات،یروا در
  ساابحان یخدا ارتیز  بل ه و( المالسااّ همیعل) تیباهل امر یایاح و او ارتیز 

 :است شده مطر 
 خاطربه هركس»: فرمود که اساات شااده نقل( المالسااّ هیعل) صااادق امام از

                                                                                                                   
 5391اسفند  11  شنبههای علمیه/ تاریخ نگارش: ی. استاد فلسفه، تفسیر و عرفان اسالمی حوزه1



۳۴8  (۱و راهبردها ) هادگاهیآزمون کرونا؛ د 
  كردى دارید مرا پس: دیفرمامى عّزوجلّ  خداى كند، دارید را برادرش خدا، رضاى
ست من عهده بر تو پاداش و ض  بهشت از كمتر ثوابى به تو براى من و ا   یرا
 ؛«شومینم

َوَجلّ  اهللَّ   قال اهلِل، یف  َأَخاه   َزارَ  َمن: قال( السااااالمهیعل) عبداهللیأب عن : َعزَّ
رَت  یایإِ  كَ  وَ  ز  ى ساات  لَ  وَ  یَعلَ  َثَواب  ونَ  َثَواباً  َلكَ  َأرضااَ  ص 1 ج ،یکاف . )الَجنَّ ِ  د 

57۰). 
  سااافارش یحسااان میعبدالعظ جناب به( المالساااّ هیعل) رضاااا امام نیهمچن

 با هاآن دارید که بروند گری دی ارتیز  به کن امر نیمؤمن به» که کندیم
رَب ٌ  َذِلكَ  َفِإنَّ » ؛« اساات من به شاادنکینزد و قرب ساابب گری دی . «... یلَ إِ  ق 
 .(147 ص اَلختصاص،)

 به که کندیم سااااافارش َثمهیخَ  به( المالساااااّ هیعل) باقر امام که نیا ای
  رایز  كنند، مالقات گریكدی با خود هاىخانه در»: بگو ما انیعیشاا و دوسااتان

  اىبنده كند رحمت خدا. است ما امر ساختن زنده هیما گریكدی با هاآن دارید
 ؛«دارد گهن زنده را ما امر كه را

قِ  َفِإنَّ  وِتِهمیب   یف  َتاَلَقوای َأن» ِهم ایل  مِرَنا، اةٌ یحَ  َبعضاااً  َبعضااِ  بداً عَ  اهلل   َرِحمَ  أِلَ
 «َأمَرَنا ایَأح
 .(57۰ ص 1 ج ،یکاف ) 
  یخدا. شاااودیم یاریبسااا یهاتیّ محروم سااابب عادت، حجابِ  یگاه . 1

 اب دائماً  تا داد ارقر  را تفاوت و رییتغ عادت، ساالطه از یریجلوگ یبرا ساابحان
 حاَلت و هاسااااعت یحت  و هاروز ها،هفته ها،ماه ها،فصااال ها،ساااال رییتغ

 و فقر ،یداریب و خواب ،یساارد و یگرم روز، و شااب مانند متضاااد و مختلف
 و بساااط صااالح، و جنگ دفع، و جذب ات،یح و موت مرض، و صاااحت ثروت،



   ۳۴1منحوس کرونا  روسیو وعیش امیدر ا ن،یمؤمن تیوال قیارتباط با امام از طر ژهیفرصت و

 عدم و غفلت گرفتار تا آورد رونیب عادت حجاب از را ما...  و بازدم و دم قبض،
 البته. مینده دساات از را تذّکر و توّجه اسااباب و مینشااو  هانعمت به توجه
 هاآن از یبعض  و شده قمحقّ  ناً یت و  حاَلت، و راتییتغ از یبعض  است مم ن
  رشاااد خدمت در آن، جهینت تینها در یول . شاااود قمحقّ  نیظالم دسااات به

 .ردیگیم رارق آنان یداریب و استح ام و مؤمنان
 قدرت ،بود شاااده باعث عادت حجاب که ییهانعمت به توّجه از پس. 3
 به عمل ها،آن جبراِن  و نعمت برگرداندِن  راهِ  شااود، کاسااته هاآن از یمندبهره
 دوساتان، و ارحام با ارتباط درباره لذا. اسات ام ان حدّ  در یاساالم یهاتسانّ 
  اثر در و شااده جادیا یعاد ارتباط در ییهامنع یبهداشاات  جهت از امروزه اگر
  رحمت جلب از ییهاتیّ محروم هساات، هم یضاارور که یپزشاا   یهامنع نیا
 و یصااااوت  تماس قیطر  از یارتباطات  با توانیم اساااات، شااااده قمحقّ  یاله
  یمش ل  یکس یبرا اگر ای. میشو  خبر با گریهمد احوال از یام  یپ و یریتصو 
 و شتریب زیآممحبت یهاامیپ با لذا. مییبرآ یجمع جبران صدد در آمد، شیپ
  نعمت و کرد جبران را هاتیّ محروم توانیم ک،ین یهاکار گرید و هاگذشت با
 .بازگرداند دوباره را

 اب ارتباط سبب مقدور، حدّ  در نیمؤمن انیم ییوَل ارتباط حفظ گونهنیا. 4
  یبرا یفرصاات  به لیتبد را جامعه در یفعل  دیتهد یفضااا نیا و شااودیم امام
 .کندیم( المالّس هیعل) زمان امام با ژهیو  ارتباط
الً  ِإنّ »(: آله و هیعل اهللیصااال ) اهللرساااول قال خَرى،  ٍ یَقر  یف  َله   َأخاً  َزارَ  َرج    أ 
ا َمَلكًا، َمدَرَجِتهِ  َعَلى اهلل   َفَأرَصدَ  رِ  نَ یأَ : قال ِه،یَعلَ  َأَتى َفَلمَّ  یل  َأخاً  َأَردت   قال د؟یت 

َها؟ ِنعَم ٍ  ِمن هِ یَعلَ  َلكَ  َهل: َله   قال کذا، و کذا  ِ یَقر  یف  بُّ ه   یَأنِّ  ِإَلَّ  َل،: قال َتر  ِحبُّ  أ 
ول   یِإنِّ : قال اهلِل، یف  كَ  َقد َتَعاَلى اهللَ  ِإنّ  كَ یِإلَ  اهللِ  َرسااا    ؛«هیف َأحَببَته   َكَما َأَحبَّ
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 .(152 ص ،هالفصاحنهج ؛12 ص ،هبیالر  کشف)

  یافرشته خداوند رفت، یگرید دهكده به خود نىید برادر ندید یبرا مردى
 در برادرى: داد جواب روى؟یم كجا: گفت او به فرشته و گماشت او گذرگاه در
 وت به که اوست برعهده که هست ینعمت  تو یبرا ایآ: گفت. دارم دهكده نیا

  را او که است نیا خاطر به تنها خير، داد جواب ؟یرویم آن به دنبال و بدهد
 ات] هستم تو یسوبه خدا فرستاده من: گفت فرشته. دارم دوست خدا براى
  را تو هم خدا دارى، دوساات خدا به خاطر را او تو كه طورهمان[ میبگو  تو به

 .دارد دوست



 

 ظهور یسوبه یگام سالمت، جهادگران تالش  . 43

 1ینیعابد محّمدرضا
 ل)عجّ  الزمانصاحب حضرت ورظه از قبل است شده گفته که نیه به ابا توجّ 
 از (دیسااف)مرگ  ضیاب موت با افراد از یریکث عّده( فیر الشااّ  فرجه یتعال  اهلل
 طاعون، مثل ریواگ یهایماریب در مردن یمعنا به دیساااف)مرگ  روندیم ایدن

 (.2هاستجنگ در مردن که - سرخمرگ  - احمر موت مقابل در

                                                                                                                   
 5391اسفند  55  شنبهی/ تاریخ نگارش: های علمیه. استاد فلسفه، تفسیر و عرفان اسالمی حوزه1
سااری بیان شااده در روایات، ابتالی عمومی مردم به موت . مشااهورترین تعبیر در اشاااره به بیماری2 های م 

ّس  الم( ی ی از مصادیق بارز موت أبیض )با بیماری واگیر( را با ابیض )مرگ سفید( است که ائمه )علیهم ال
ل، وّ دستۀ ا شناسانهزيستهای ه از دیگر بیماریاند. بعید نیست طاعون کنایمثال بیماری طاعون یاد کرده

 .یز باشدن …مانند ویروس کرونا، آنفوَلنزا، آبله، سیاه زخم و 
توان آن را نبردی با ابزار آمده، می« موت احمر به سااااایف»، در ردیف «موت أبیض به طاعون»و از آنجا که 

مقاومت و جنگ در  بنابراين،الزمانی برشاامرد، های آخر طاعون مانند نبرد با ابزار شاامشاایر و از مصااادیق نبرد
 .جهاد مؤمنان محسوب نمود را نیز صحنه شناسانهزيستبرابر سال  

الم( موت أحمر و موت أبیض و بین یدی القائم )علیه السااااّ  :نمونه: قال أمیر المؤمنین )علیه السااااالم( برای
األحمر فبالسیف و أّما الموت األبیض فالطاعون  جراد فی حینه و جراد فی غیر حینه، أحمر کالدم، فأّما الموت
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 جنگ یمانآخرالزّ  یهاجنگ ای که نیا بر کندیم دَللت دیشااا مطلب نیا 

 یهست  العملع س شده، کنترل ریغ اعمال اثر در ای و است شناسانهزيست
 .اندینمایم را خودش د،یجد یهایماریب صورت به

 از ی  ی ها،یماریب کنترل یبرا ما افتنی قدرت برهه، نیا در ان،یب نیا طبق
وا وَ » بارز قیمصاد مْ  َأِعدُّ مْ اْسَتَطعْ  َما َله  ةٍ  ِمنْ  ت  وَّ  .است( ۰2 انفال،) «ق 
 هایآمادگ  رفتن باَلتر جهت در کشور جیبس کرونا، یماریب یسخت  نیع در
 با مهم یعموم یهاشیرزما از ی  ی تواندیم ر،یواگ یهایماریب با مقابله در

 با توانیم لذا .باشد ظهور یبرا یآمادگ  جهت در سالمت، یجبهه در مقاومت
  منظر از و کرد فرصااات یفضاااا به لیتبد را دیتهد یفضاااا نیا ،مهمّ  نگاه نیا

 .کرد نگاه آن به ،یبعد مراحل یبرا یآمادگ 
 یماریب نیا کنترل در فقط ما، مردم انیم در سالمت جهاد منظر، نیا طبق
  یسااوبه حرکت نقشااه در تردرازمدت و ترقیعم نگاه سااتیبا و نشااده خالصااه
 .میباش داشته ظهور

 حل در تواندیم( فرجه یتعال  اهلل لعجّ ) حجت حضرت از استمداد و توّسل
  یدرمان و یعلم شااتریب کوشااش نیهمچن و بوده رمؤثّ  حرکت نیا لیتسااه و
 ظهور یبرا یسازبستر جهت در یحرکت  جهت نیا در سالمت، جهادگران انیم

 .شود دهید( فداه ارواحنا) زمان امام
  مقدم خّط  در سااالمت جهادگران یا شااما و مقاوم و مجاهد مردم یا پس
 سمقدّ  جهاد در را خود تالش ،یاله دیام و یمانیا هیروح با ،یدرمان مراکز

                                                                                                                   
/ کتاب الغیبه فی اَلمام الثانی عشاار  432   431/ الغیبه للطوساای، ص  ۰5   177)الغیبه للنعمانی، ص 

 .313و  311ص  1القائم الحج  )سالم اهلل علیه( ج 
اند، عمدتًا آن را رداختهمان پو طاعون در حوادث آخرالزّ  دیکه به موضاااااوع مرگ ساااااف یات یبر آن، روا عالوه
 اند.مطر  کرده خاّص  انیسپاه ایاقوام  یبرخ  ۀدربار  زین یدانسته و گاه  یعموم یابتالئ 



   ۳۳۴ظهور  یبه سو یتالشِ جهادگران سالمت، گام

 نیا با مبارزه در بزرگ ِی روزیپ با ،یاله فضاااااال به و دیابیب ظهور منتظران
  داِن مجاه یجبهه یسازآماده یبرا دینیافر یب ترمیعظ یاومت مق گاهیپا ،یماریب

 (.الّسالمهیعل) زمان امام رکاب در نستوه





 

 خانواده به بازگشت و کرونا. 44

 1یقاسم عاصمه
کانون  در خانواده نهاد خصوص در یشیو بازاند یپردازهینظر  ریاخ یهادر دهه
  رغمیعل . اساات گرفته قرار یاجتماع  علوم پردازانهینظر  و شاامندانیه اندتوجّ 
 مدرن جوامع در خانواده یفروپاشاااااا به معتقد نیر متف ّ  از یبرخ  که نیا

آن. اندگفته سخن آن یکارکردها و خانواده یدگرگون به گرید یبرخ  هستند،
  انواع رواج و یخانوادگ  یهانقش رییتغ و خانواده شاا ل رییتغ به معتقد ها

  نیا در. هساااااتند( والد تک و یمیترم یهاخانواده)مانند  خانواده گوناگون
  انیم به سااخن «خانواده» یجاب «هاخانواده» از ،یشااناسااجامعه ی ردهایرو 
 هر اً طبع. شااااااودیم ارائه خانواده از یمختلف فیتعار  جهینت در و دیآیم

 -یفرهنگ  یساااااااختارها و هنجارها و هاارزش با متناسااااااب دیبا یاجامعه
 .کند فیعر ت  را خانواده ،خود یاجتماع 

                                                                                                                   
 یشناسجامعه یدکترا/ قاتیدانشگاه علوم و تحق یشناسو جامعه یاستاديار و مدير گروه علوم اجتماع . 1

/ تاريخ نگارش: asemeh.ghasemi@srbiau.ac.ir :انامهی/ رانگهامیزنان و ارتباطات از دانشاااااگاه نات شیبا گرا
 5399ماه دوازدهم فروردين
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  کارگزار نیتر مهم خانواده نهاد ،یشناسجامعه یهاهینظر  یاریاگرچه در بس
 در  نیل ،شودیم شناخته جامعه کی فرهنگ با مطابق افراد «یریپذجامعه»
.  سااااتین جامعه «نیادیبن» و «یمرکز» نهاد خانواده گرید دیجد ی ردهایرو 
 کی افراد یبرا اً طبع ردیگ قرار هیحاشاااا در و فتدیب تیّ مرکز  از ینهاد یوقت 

  یاعضااااا با تعامل و آن در وقت گذراندن و خانواده با مواجهه نحوه جامعه
 به لیتبد خانه مدرن یزندگ  در یحت . سااااتین یاصاااال  دغدغه گرید خانواده

 رد حضور یبرا شدن آماده و ی  یز یف استراحت یبرا ییجا ،شودیم «خوابگاه»
 .«ترمهم» اصطال  به یاجتماع  ینهادها
نهادها و  یاریکه بساااا یکنون طیمانند شاااارا یاکه در برهه نجاسااااتیدر ا 

خود را در  وقتتمامو قرار اساات شااهروندان  شااوندیم لیتعط یمراکز اجتماع 
 «یفرع »نهاد  کی، چرا که شااااااوندیممواجه  ییهاچالشخانواده بگذرانند با 

 .شودیم «یاصل »نهاد  کیبه  لیدوباره تبد
ر د یخانگ  نهیالزام به قرنط ایو  هیدر جوامع و توصااااکرونا  روسیو  یریفراگ

نب و پ نیا هایروزها جوا مد ماع  ،یمختلف فرهنگ  یا و  یاساااااایساااااا ،یاجت
شاااااادن  لیه اساااااات، تبددارد. اما آنچه از منظر خانواده قابل توجّ  یاقتصاااااااد

به  هاد برا «نیتر مهم»و  «نیتر یاصاااااال »خانواده   یو اجتماع  یفرد یزندگ  ین
آن  یکه برا ییدر جا یو حضاااور طوَلن یزندگ  «یفضاااا» یناگهان رییاسااات. تغ

که  ساااتین بیوجود نداشاااته، ساااخت اسااات. لذا عج یقبل  نیو تمر  یآمادگ 
 ریچشاااااامگ شیجهان از افزا یو حقوق  یمختلف اجتماع  ینهادها یهاگزارش

 نهیمختلف بعد از قرنط یزنان و کودکان در کشاااااورها هیعل یخشاااااونت خانگ 
 .دهندیمخبر  هاخانهشدن افراد در 
( وزارت کشور فرانسه اعالم کرده نیفرورد 9مارس/ 11) وزیورونیبه گزارش 
 17مارس ) 57در فرانساااه از  یدر خصاااوص خشاااونت خانگ  هاتیاسااات شااا ا



  ۳۳7کرونا و بازگشت به خانواده 

. 1داشاااته اسااات شیدرصاااد افزا 32شاااروع شاااده اسااات  نهیاسااافند( که قرنط
 انیاَلن و متولّ مارس( به نقل از فعّ  11)مورخ  یدر گزارشاااااا نیگارد نیهمچن

 در یخشااونت خانگ  «یانفجار شیافزا»نساابت به  ،یخانوادگ  یهابیحوزه آساا
هشادار داده اسات. در  ونانیتا  نیتا آلمان و از چ لیمختلف از برز  یکشاورها

 روسیو  لیمختلف که به دل یدر کشورها یخشونت خانگ  تیگزارش وضع نیا
 ،سااات. به طور مثالقرار گرفته ا ی، مورد بررسااااندگرفتهقرار  نهیکرونا در قرنط

نقض  یسخت برا یهامهیجر و اعمال  نهیقرنط یاز ابتدا ایاگرچه دولت اسپان
قرار  یکااه مورد خشااااااوناات خااانگ  یاعالم کرده بود کااه زنااان نااه،یقرنط نیقوان
روز  1، اما تنها شوندینم مهیجر  اتیخروج از خانه و ثبت ش ا یبرا ،رندیگیم

 یشااااوهر جلو به وساااايله یا قتل زنب یخشااااونت خانگ  نیلاوّ  نهیپس از قرنط
 .2چشمان فرزندان ثبت شده است

در طول مدت چند هفته  یه خشاااااونت خانگ قابل توجّ  شیافزا که نیفارغ از ا
احقاق حقوق زنان و  نهیاز شااااعارها در زم یاریبساااا تیّ نشااااان از عدم موفق نهیقرنط

عامل  نیتر امروز مهم یایاسااااات که در دن نیا انگریها اسااااات، بآن یتوانمندسااااااز
 یو تعامل اجتماع  یریپذچالش جامعه خانواده در درون خود با یعنی یریپذجامعه

 روبروست.
  نیتر یاصاال  مثابه به خانواده به بازگشاات یبرا اساات یفرصاات  نهیقرنط ،در هر حال

  یبانیپشت و تیحما یبرا نهاد نیتر یمرکز نده،یآ نسل تیترب و یریپذجامعه در نهاد
  یاجتماع  تعامل و گفتگو یسازنهیزم در نهاد نیتر مهم و گر،ی دی از هاانسان یعاطف
  اب اساات دیام. میکن شااروع خانواده از یاجتماع  یگفتگو و تعامل یبرا دیبا. حیصااح
  از فرصت نیا ،یمجاز یفضا گسترش خصوصبه و هاخانه در هارسانه ریفراگ حضور

                                                                                                                   
1. https://www.euronews.com/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-in-france  
2 . https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence 

https://www.euronews.com/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-in-france
https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence
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 .1نرود دست

                                                                                                                   
 .https://www.mehrnews.com/news/4889543: است این یادداشت در وبسایت زیر نیز منتشر شده. 1



 

 یع اجتما نظم یایاح ضرورت و کرونا تداوم. 45
 محورهخان

 1کلهر نایس

 مقدمه
اّ  یعلم فاقاتّ  اگر که دارند آن از تیح ا یتجرب یهاشااواهد و داده  از یخاصا

 یباق  جهان در کرونا د؛یاین شیپ مؤثر یدرمان روش ای واکسااان کشاااف لیقب
  خواهند ظاهر یمختلف یزمان فواصااال در آن مختلف یهاموج و ماند خواهد
  ارناچ بقا یبرا مختلف جوامع و تیّ بشر  د؛باش درست ینیبشیپ نیا اگر. شد
 اگرچه. بود خواهند خود یزندگ  سااااابک و یاجتماع  نظم در یشااااایبازاند از

 یبرا یساات علمو مراکز و مؤساّ  یعلم یهاشاگاهیآزما به بشار چشام همچنان
 یخود را برا یح ومت  یها و نهادهادولت دیبا اما ،اسااااات یماریب نیدرمان ا
  فرض اساااس بر ادداشااتی نیا. سااازند آماده هاتیّ وضااع و طیشاارا نیبدتر 

                                                                                                                   
 Sina.kalhor@gmail.com :انامهیقات/ رایو تحق یمجلس/ گروه آموزش عال  یهامرکز پژوهش اریاسااااتاد. 1
 .5399 ماهنینگارش: پانزدهم فرورد خیتار 
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  یزندگ  یرو شیپ یهاام ان تا اساااااات کرده تالش کرونا تداوم نانهیبدب
 .کند یبررس را کرونا روسیو  وعیش تداوم طیشرا در یاجتماع 
  نتوایم یزندگ  سبک و یجمع یزندگ  راتییتغ درباره متفاوت انديشه دو
 کاهش یبرا تالش و موجود ظمن تیّ محور  بر نخساات انديشااه. گرفت نظر در

  ام ان بلندمدت در روش نیا. یاجتماع  یگذارفاصااله تداوم و افراد ارتباطات
  خواهد ش ست عمل در هاانسان انهیگراجمع التیتما لیدل به و ندارد تداوم
 .است یاجتماع  نظم نیادیبن اصال  دوم یالگو. خورد

  انجام و خانه از ركا محل ییجدا بر شاااااکرونایپ جهان در یاجتماع  نظم
 اگرچه. بود شاااااده بنا مختلف یقلمروها در مردم یساااااو از یجمع یكارها
  وهیشاا حال نیا با هساات و بوده یدارهیساارما جهان بر حاکم رو  ییفردگرا
 در یانساااان یهاتجمع بر یمبتن یزندگ  گذران و خدمات هیارا و کارها انجام
  افتهی ساااامان خانه از دور یمذهب و یح یتفر  ؛یآموزشااا ؛یشاااغل  یهاطیمح

 از یك ی را خانه از كار ییجدا یاجتماع  محققان از یبرخ  كه یاگونهبه. اساات
شانه نیتر مهم  گفتن سخن چند هر. انددانسته مدرن یانیدن در لتحوّ  یهان
  افتی یدرمان کرونا یبرا اگر اما اساات دشااوار اریبساا جوامع یآت  َلتتحوّ  از

 باز شاااد آماده آن یبرا دیبا که یدادیرو  نیتر بزرگ رسااادیم نظر به ،نشاااود
کوچک یهانظم به آن لیتبد و اسیمقبزرگ یاجتماع  نظم اصاااال  و یاح طرّ 
ست محورخانه و اسیمق شر محتوم سرنوشت نیا واقع در. ا  یآت  ریمس و ب

  تدارک و داتیتمه که یجوامع ن،یبنابرا بود؛ خواهد بقا و حفظ یبرا جوامع
شند کرده آماده را یل وّ تح و رییتغ نیچن یبرا َلزم   یهانهیهز  و هاچالش با با
 ودش دیتأک دمجدّ  نكته نیا بر دیبا. گذراند خواهند سر از را رییتغ نیا یکمتر
برنامه و هاطر  کردن آماده ضاارورت شااود انجام دیبا مرحله نیا در آنچه كه
 و یسردرگم نشود؛ جادیا یماریب درمان طیشرا در یرییتغ اگر که است ییها
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چککو یهاجمع بر یمبتن دیجد نظم به انتقال یبرا. دیاین شیپ یریغافلگ
  موارد. اساات یاجتماع  اتیح یاصاال  یهانظام در یانتقال  دوره به ازین اسیمق
 است یکلّ  شنهاداتیپ و هیلاوّ  هايانديشه صرفاً  ادداشتی نیا در شده انیب
  مورد یاضطرار طیشرا یهاطر  مثابه به یقات یتحق مراکز در است یضرور که
 :از اندعبارت موارد نیا. شود لیت م و گرفته قرار یبررس

 وکارکسب و یاقتصاد نظام اصالح .1
وکارها و مشااااغل کشاااور انجام کساااب نظام در دیبا لتحوّ  نیتر مهم و نیلاوّ 

 هاآن یخانگ  انجام تیّ مشاااااااغل بر محور  یبندطبقه با دیشااااااود. دولت با
 با. سااازد فراهم یخانگ  کارِ  تیّ انجام کارها بر محور  یَلزم را برا یهارساااختیز 

نفر انجام  1کمتر از  یهاکارگاه در کشور مشاغل عمده بخش که نیا به هتوجّ 
  یخدمات  مشاغل خصوص در دولت چالش نیشتر یب رسدیم نظر به ،شودیم
 از یاریبساا که نیا بر عالوه. باشااد رهیغ و یح یها؛ مراکز تفر رسااتوران لیقب از

  خواهند نیب از هم مشاغل از یبرخ  دهند تیّ ماه و روش رییتغ دیبا غلمشا
 نظم طیشرا در شغل افتنی یبرا افراد به و بود ف ر به دیبا اَلن نیهم از. رفت
 َلزم را داد. یهامشورت و هشدارها ییکرونا

 یادار نظام اصالح .2
و  یدورکار یهاتجربه همه. کرد یخداحافظ  دیآن با یت ساااانّ  یبا اداره به معنا

جاز لت طرح  دیبا یکار م ته شااااااود و دو خدمت گرف ظام ادار یبرا یبه   ین
 از یاریکند. بسااا ییرا به سااارعت نها کیبر دولت ال ترون یمبتن یرحضاااوریغ

  شوند منتقل یمجاز یفضا به دیبا یخدمات  دفاتر و 52+ سیپل همچون مراکز
 شود. یاندازراه یمجاز یادار نظام عمل در و
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 یآموزش امنظ اصالح .3
  خواهد خیهم احتماًَل به تار  یم به شاااااا ل کنونمدرسااااااه، دانشااااااگاه و معلّ 

آموزش نظام از و کند دایپ یاساااساا رییتغ کی دیبا یآموزشاا نظام. وسااتیپ
  یالگو اگرچااه بیااترت نیا بااه. کنااد دایااپ رییمحور تغمحور بااه نظااام آزمون

  نخواهد یدکارآم عمالً  اما اسااااات یریگیقابل پ یمجاز یهاکالس و مدارس
ها آزمون در تیّ موفق اساااس بر صاارفاً  را افراد یل یتحصاا مدارک دولت. داشاات
اقشااااااار محروم و  یهاآموزش از تیحما به را خود تمرکز و کندیصااااااادر م

 ۰ به کینزد آموزدانش هر یبرا دولت حاضااار حال در. گذاردیمساااتضاااعف م
خانواده به یاراعتب حساااب قالب در مبلغ نیا. کندیم نهیهز  تومان ونیلیم

 با متناسااااااب راهنما معلم قالب در زیها نممعلّ  و شااااااودیها پرداخت م
 هاآن نیوالد که پردازندیم یآموزاندانش تیبه هدا یامنطقه یبندمیتقسااا
 یهاآموزش یارتقا. ندارند را خود فرزندان آموزش ییتوانا یل یتحصاا لحاظ به

 .است کشور در یعال  وزشآم ینیگز یجا یبرا نهیگز  نیتر راه دور مناسب

 ینید یهانییآ و مناسک اصالح. 4
 اما ،داشاات خواهد یادیز  یدشااوارها ینید یمناساا   یاگرچه اصااال  الگوها

 هر یالگو با بزرگ مساااجد یجابه هاآن تعدد و مساااجد شاادن اسیمقکوچک
  یالگوها به یارت یز  اسیمقبزرگ یالگوها رییتغ نیهمچن و مسجد کی کوچه
 هدف با یمذهب اماکن یمعمار اصاااااال  کنار در شااااادهیبندانزم یخانوادگ 
  حوزه نیا در نینخساااات یهادهیا تواندیم افراد تراکم و تردد حجم کاهش
 .باشد

 خانواده یالگوها اصالح. 5
 رونیبر کار ب یمبتن یهانقش کیتف  یکه بر اساااس الگو یاخانواده هسااته
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 یهانقش فیاساات؛ بازتعر  یاصااال  اساااساا ازمندیشااده بود ن یاز خانه طراح 
 کهنیها عالوه بر اآن یهانظام انتظارات و نگرش رییخانواده و تغ یاعضااااااا

اساااات ام ان  یضاااارور دیجد یخانه در نظم اجتماع  ینقش محور یفایا یبرا
طالق و حل اختالف با  نی. اصاااال  قوانساااازدیم یضااارور زیتداوم خانواده را ن

 .است لتحوّ  نیا یهاشرطشیمله پازج یحل اختالفات خانوادگ  لیهدف تسه
 زا اما ،نباشااد راتییتغ نیا به یازیطور که گفته شااد مم ن اساات نهمان

 از ترعیسر  اریبس را راتییتغ نیا است مم ن کرونا بودن مرگبار یگرید یسو
 اسااات َلزم حاضااار حال در آنچه. کند جادیا میکنیم رتصاااوّ  ما که یزیچ آن

 .است ینیبشیپرقابلیغ طیشرا یبرا َلزم یهابرنامه تدارک و یذهن یآمادگ 





 

 






