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  يمحمد مسلمدكتر  به كوشش:
  )شيهما يعلم ريو دب دانشگاه تهران اريدانش(

  مقدم يمحمد موسو ديسدكتر  :يهمكار با
    )شيهما اجرايي ريبو د دانشگاه تهران ستاديارا(
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  يگذار سياست يشورا

  ييرضا محمدرضايدكتر عل :س شورايرئ

  اعضاي شورا
  دانشگاه تهران يس فارابيپرد يمعاون پژوهش :يآباد ده يدكتر احمد حاجـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديس دانشكده الهيرئ :يدكتر مسلم محمدـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيپرد ييو دانشجو ينگمعاون فره :يدرضا منتظريد سعيدكتر سـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيار پرديدانش :يعبدالله يعلدكتر محمدـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يمعاون پژوهش :مقدم يد محمد موسويدكتر سـ 
  شيهما ير علميدب
  تهرانشگاه دان يس فارابيات پرديس دانشكده الهيرئ :يدكتر مسلم محمدـ 

  شيهما يير اجرايدب
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يمعاون پژوهش :مقدم يد محمد موسويدكتر سـ 

 مؤمنانه يش چالش كرونا و زندگيهما يته علميكم

 سازمان
رتبه 

 يعلم
 رديف ينام و نام خانوادگ

 .۱  يا مفتونياددكتر ن اريدانش دانشگاه تهرانالهيات و معارف اسالمي دانشكده 

 .۲ ياريدكتر محمد خدا استاد دانشگاه تهران يتيو علوم ترب يشناس دانشكده روان

 .۳ يآران ياشراق يمجتب دكتر ارياستاد دانشگاه تهرانو علوم سياسي دانشكده حقوق 

 .۴ يدكتر ستار جبر االعرج استاد س دانشكده فقه دانشگاه كوفهيرئ

 .۵  يدريمراد ح يعلدكتر  اريدانش ÷دانشگاه حضرت معصومه
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 .۷ يد حسن اسالميدكتر س  استاد  يان و مذاهب اسالميدانشگاه اد

 .۸  يدكتر رضا اكبر  استاد ×دانشگاه امام صادق

 .۹  ين تابعياءالديد ضيدكتر س  استاد  رازيشعلوم پزشكي دانشگاه 

 .۱۰  يدكتر محسن جواد  استاد دانشگاه قم
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 .۱۲  نيمت يدكتر حسن زارع  استاد  دانشگاه تهران يس فارابيپرد

 .۱۳  راد يمهدو يدكتر محمدعل  اريدانش  دانشگاه تهران يس فارابيپرد

 .۱۴  نژاد بيد احمد حبيدكتر س  ارياستاد  دانشگاه تهران يس فارابيپرد
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  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :يحسن احمددكتر محمدـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيپرد يت و حسابداريريدانشكده مد يعلم هيئتعضو  :يدكتر جبار باباشاهـ 
  يعلوم و فرهنگ اسالم ت پژوهشكدهيدانشكده اخالق و معنو يعلم هيئتعضو  :يكيدكتر حسن بوسلـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :يدكتر حامد پوررستمـ 
  دانشگاه تهران يتيو علوم ترب يشناس دانشكده روان يهيئت علمعضو  :ينيحس دكتر منصوره حاجـ 
  دانشگاه تهران يرابس فايپرد يت و حسابداريريدانشكده مد يعلم هيئتعضو  :زاده يديحم يدكتر علـ 
  ÷دانشگاه حضرت معصومه يعلم هيئتعضو  :يدريمراد ح يدكتر علـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :يذاكر يدكتر مهدـ 
  ينيامام خم يو پژوهش ين مؤسسه آموزشيگروه كالم و فلسفه د يعلم هيئتعضو  :يدكتر ابوالفضل ساجدـ 
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  دانشگاه تهران يس فارابيپرد يت و حسابداريريدانشكده مد يعلم هيئتعضو  :يسلطان يدكتر مرتضـ 
  دانشگاه تهران يتيو علوم ترب يشناس دانشكده روان يعلم هيئتعضو  :يه شاهمراديدكتر سمـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :ورزنه ين صابريدكتر حسـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيپرد يت و حسابداريريدانشكده مد يعلم هيئتعضو  :يصابر يدكتر علـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :يكل كشوند يدكتر مسلم طاهرـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :يعبدالله يدكتر محمدعلـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :يدكتر احمد فاضل سعدـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيپرد يمقام معظم رهبرنمايندگي مسئول نهاد  :يدكتر محسن كهترـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :يدكتر مسلم محمدـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :مقدم يد محمد موسويس دكترـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :يدرضا منتظريد سعيدكتر سـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :ين منتظريدكتر محمدحسـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيپرددانشكده حقوق  يعلم هيئتعضو  :يليرخليدكتر محمود مـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيپرد يت و حسابداريريدانشكده مد يعلم هيئتعضو  :،يا رهيدكتر محمد مـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيپرد يت و حسابداريريدانشكده مد يعلم هيئتعضو  :يبن يد نادريدكتر ناهـ 
  دانشگاه تهران يس فارابيپردات يدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :يريدكتر منصور نصـ 
 دانشگاه تهران يس فارابيات پرديدانشكده اله يعلم هيئتعضو  :ين نوريدكتر حسـ 

 

 شيهماهمكاران اجرايي 

ابراهيمي، علـي قنبرنـژاد، حسـين رضـائي، مصـطفي مصـري،        روحاني، محمدحسين حاجدكتر سيد سعيد 
سادات موسوي رناني، جعفر برقـي   حسيني، فاطمه سلمان بابائي، هادي كمالي، سميرا ميرزاخاني، سيد علي

  پور، مژگان فرهنگيان، ريحانه زارعي، ياسر شريفي. ، محسن عباديوان، محسن صفريلما چآ
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 شيهما ير علميسخن دب

ون يليم ۵۰۰گفته شده  .ر شديگ جهان ،يياياسپان ينزاام آنفلو۱۹۱۸اول سال  يدر جنگ جهان
تا  ۱۷مبتال شدند و  يمارين بي) در سراسر جهان به اآن روزمردم جهان سوم  كيحدود  يعنينفر (
 بود.اول  يم جنگ جهانيان مستقيقربانه ك بيجان خود را از دست دادند كه نزد نفرون يليم ۵۰

ن بحران يااست ن گفته شده ياست. همچن  اشاره شده نيزون نفر يليم ۱۰۰ها تا  نيتخم يدر برخ
 د.ياقتصاد جهان گرد يدكاهش حدود پنج درص سبب

اول  يا در جنگ جهانيچون كشور اسپان يز همانند كرونا ناشناخته بود ولين يمارين بيا
روس را ين ويش ايدايبار پ نياولبراي  و داشت يبود و مطبوعات آزادتراعالم كرده  يطرف يب

 شناخته و معروف شد. يياياسپان ينزاابه آنفلو اين بيماريمطرح كرد، 

را داشت. شمار  يياياسپان ينزااآنفلو ناشي ازر يمو مرگ ين آمارهاياز باالتر يكيران يا
 يونيليم ۱۰ت حدود ياند كه با توجه به جمع ن زدهيون تخميليم دوتا  يكدود حران يان در ايقربان

 دهنده بود. تكان يران در آن زمان آماريا

را  يياياسپان ينزااب آنفلوق شمال، جنوب و غرياز طر يا و عثمانيتانيروس، بر يروهاين
 يدر تهران به صورت ناگهان يياياسپان ينزااآنفلو يريگ نكه چون همهيجالب ا ران كردند.يوارد ا
 يكه گاهاست دند. نقل شده ينام» باد يناخوش«را  د بود آنيشد يزمان با وزش بادها و هم

ن يجان به جهان آفر يمقدس و مذهب ييرساندند تا دست كم در جا يمردم خود را به مسجد م
 م كنند.يتسل

و  يكه نشان از خستگ يافته بودران رواج ين مردم ايتلخندگونه در آن زمان ب يشعر
 ر داشت:ين بحران فراگيمردم از ا يدرماندگ

 ي/ ا ي/ زنا را شلخته كرد ي/ مردا را اخته كرد ي/ دكانا را تخته كرد يسال برنگرد يا
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  ۱.يسال برنگرد
 يدر قلمروها يخيدر منابع تار ييز بالهايتر ن شيپ يها ها و سده سال درعالوه براين، 

، داستان پس از آنفلوانزاي اسپانياييصد سال  ش نقل شده است.يوب كم، تر و گسترده ترمحدود
 -تر است  دهيچيرتر و هم پيكه هم فراگ -رونا ك ياز همان جنس به اسم بحران جهان يگريد

 يان در پيخصوص تا پا هتا كنون و ب يآور رتيح يامدهايآثار و پ عاًقط كه خود را نشان داده است
 ين پاندميا يها بيسها و آ از خسارت يق و كاملين لحظه اطالعات دقيتا اچند هر خواهد داشت،

 ست.يدر دست ن يجهان

بوده كه  يه عام و جهانيك بليگرفتار  يد كه بشر هر از چند گاهن داستان دارينها نشان از ايا
 ن ماننديحوزه د يها چالش از ؛قرار داده استجامعه انسان و  يرا فرا رو يمختلف يها الشچ

مربوط به  يمسائل ،يادشدهن تا دوران ما كه عالوه بر موارد ي، رابطه علم و ديمسئله شر، عدل اله
 هم به آن افزوده شده است. فيو وظا ي، پزشكي، حقوقياسيمانند مباحث سها  حكومت

 يريپذ تيبا حس مسئول ستيبا علمي ميمراكز مختلف  ييها ن بحرانيكه در چناست  يعيطب
ل يدها را به فرصت تبديتهد يرا اتخاذ، و به نحو يسته و مناسبي، اقدامات شايالملل نيو ب يمل

 كنند.

 ش كرونايداستان هما

نو  يتكاردر اب دانشگاه تهران يس فارابيات پرديروس كرونا، دانشكده الهيو يريبا شروع فراگ
و فراخوان مقاله)  يتخصص يها نشست از مجموعه يبيگسترده (با ترك يشيو منحصر به فرد، هما

ريزي كرد و در  اول برنامه گامدر  را» مؤمنانه يچالش كرونا و زندگ يالملل نيش بيهما«با عنوان 
ان نظر با حضور انديشمندان و صاحب علمي گوناگون وهاي  همكاري مجموعهگام بعدي با 

 د.آن كر يبرگزاراقدام به استادان داخلي و خارجي  نيزحوزوي و دانشگاهي و 

 ها ش و نشستيهما يمشخصات كل

 :استقرار  بدينش يهما يفرهنگ - يعلم يها نشست از مشخصات سلسله يبرخ

در قالب  ۱۳۹۹ماه  ان مهريبهشت تا پايش به مدت شش ماه از آغاز اردين همايا. ۱
و  يمل يها شياز آن از تمام هماين وجه امتيرت ن مهميا .ديزار گردها برگ نشست سلسله

                                                                        

 به منابع تاريخي مرتبط بنگريد. نزاي اسپانيايياآنفلو خصوصجهت اطالعات بيشتر در  .۱
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هر كدام به مدت  ،دو جلسهدر حداقل  ،است، كه هر هفته به صورت منظم يالملل نيب
ها در ماه مبارك  نكه در مرحله شروع نشستيوه بر اعال .ديساعت برگزار گرد ونيم كي

  شد. يرگزار مك نشست بيان ماه، هر شب يرمضان، از اول تا پا
 يدوستان در آغاز راه امراز  يبرخ يبرا يحركت جهادتوان گفت اين  ميمجموع در

كه  يا تجربهكه صورت گرفت و  يتيريبا مدكه نمود  يناممكن م يسخت و تا حد
س يات پرديان دانشكده الهيم كهشد  يبعدمشترك  شيهما يبرا ييالگو، دست آمد به

» ديعصر جد يها مان و چالشيا«با عنوان ه يوزه علمح يو انجمن كالم اسالم يفاراب
 .در حال انجام است

به مباحث دارد  انهبخش عمق يكرديكه رورا ش يهما ياز برگزارن مدل يا رسد ينظر م هب
بار در  نيكه اول يحركت ؛نه كردينهاد يالملل نيب يو حت يو در سطح مل يتوان طراح يم

  شد. ياتيو عمل يه تهران طراحدانشگا يس فارابيات پرديدانشكده اله
 يها كه حوزه ديبرگزار گرددر اين همايش  يفرهنگ - ينشست علم ۸۰حدود در مجموع . ۲

رابطه علم و ات، ياله چون ييها رد؛ حوزهيگ يدر بر مت بحران كرونا يبا محوررا  يمختلف
كرونا، ت يريو مد يت، پزشكيومعن، فقه و حقوق، اخالق و يپژوه ندهيت و آين، مهدويد

و  يو معادالت جهاناست يخ و تمدن، اجتماع و فرهنگ، سيو خانواده، تار يشناس روان
عالوه بر اين،  .ها ها و چالش فرصت ؛يبريرسانه و سا ي، فضاي، حوزه آموزش عاليا منطقه

رو،  نيازا شدند. يساز و آماده ي، داورافتيدر گفته شيپ يها حوزهدر ز ين يمقاالت ارسال
 شده است.و تدوين م يتنظ ،يطراح گفته شيموضوعات پ بر ساختاركتاب حاضر 

ر ياز سا ديگر %۶۰ مختلف دانشگاه تهران و يها دهندگان از دانشكده ارائه %۴۰حدود . ۳
گوناگون  يعلم يها شيبا گرا يو دانشگاه ي، اعم از حوزويو خارج يمراكز داخل

 ند.ا هبود

مراكز از  ينظران ران، از صاحبيا يمراكز علم از ينها عالوه بر استادا ن نشستيدر ا. ۴
ه ز استفاده شدين، لبنان، عراق، سوئد و مغرب نيا، آرژانتيتاليا يكشورها يو فرهنگ يعلم

 .است

 يمختلف يها ق رسانهيشد، از طر يكه به صورت منظم برگزار م يادشده يها نشست لسلهس. ۵
 ،جيبازتاب داده شد كه در ترو در فضاي مجازيحوزه  و كنايسنا، ايا يخبرگزار چون

 .ندمؤثر بود ،نمودن مباحث يو كاربرد يساز گفتمان
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اهللا  تيضرت آح ياز سخنرانبرگزار شد،  ۱۳۹۹مهرماه  ۲۹در كه ش يه همايدر اختتام. ۶
 يان معاون محترم پژوهشيميه، دكتر محمد رحيعلم يها حوزهمحترم ر يمد يرضا اعرافيعل

دهندگان مقاالت برتر استفاده  ارائه يحوزه و برخ يد سطوح عاليتگر اسايدانشگاه تهران و د
در آغاز  يدر همان قالب و ساختار سخنران ،شده توسط سخنرانان محترم مباحث مطرح .شد

 .به زيور طبع آراسته شده است انيميدكتر رح مقدمه همراه ،كتاب

ها به  در نشستويژه  به يدر موارد كه دهم التفاتن نكته يان به ايدر پاسزامند است . ۷
ر با اطالعات شما در زمان يكه احتماالً مغااست اشاره شده  ييها اطالعات، آمار و گزارش

است كه سخنان طرح  اين تغاير بدين دليل .ان دوره كرونا باشديا در پاين اثر يمطالعه ا
ث است كه مباح يعيست و طبا ۱۳۹۹اه م بهشت تا مهريارد يشده ناظر به بازه زمان

 رد.يگرا در بر  يه زماندز همان محدويشده ن طرح

 رو شيساختار كتاب پ

 .ش برگزار شدين بازه شش ماهه همايدر ا ينشست علم ۸۰ گونه كه اشاره شد، حدود همان. ۱
نو و  يها دهيا يو دارا ياز افراد شاخص علم برگزاركنندگان نشستنكه يبا توجه به ا

برگزاركننده، استادان  يبا همكارا ه يد كه سخنرانيطلب يم ند،ا هدر حوزه كرونا بود يارزشمند
ند نسبتاً يك فراي ن خوديا .ل گردديتبد يبه نوشتار ياالمكان از حالت گفتار يحتص و يتلخ

 .ه استرا به خود اختصاص داد يطوالن

 يساز ادهيجه پينت ،از مقاالت موجود ينكه برخيگفته و با توجه به ا شيبر نكته پ يمبتن. ۲
محققان  يگر، مقاالت ارساليد يو برخاست ها بوده  ش در قالب نشستيهما يها يسخنران

 يعيطور طب ت، بهيفيدر ك چهت و تعداد صفحات و يدر كم چهرو ساختار آنها  نياست، ازا
جه و فهرست يده، نتيمانند چك يج مقاالت علميدسته اول غالباً ساختار رادر متفاوت باشد، لذا 

ز ساختارمندانه ياز مقاالت را سخنرانان محترم ن يچند برخ، هررعايت نشده است يانيمنابع پا
ن اثر، امكان يموقع رساندن ا به يان استادان محترم و تالش برات زميند، اما محدودا هارائه داد

 ، ارائهيدي؛ البته نكته مهم و كله استش گرفتيرخانه هماين ساختار متداول را از دبيت ايرعا
، و در افتين مجموعه تحقق يختگان ارجمند بود كه عمالً در ايات فرهها و نظر هدياصل ا

 نوآورانه شد. يگونه كارها نيب ايا و معايتوان منكر مزا يمجموع نم

ه شد يساز و آماده ين متعدد طراحيل با عناوفص چهاردهدر  اين مجموعهمقاالت  مجموعه. ۳
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د توجه داشت هرچند يالبته با .كروناست ياندمده پيهمه آنها پد يوجه مشترك و محور است.
هر  نش و ساختاريچ ،در محتوا ينگاه حداكثر نيز تناسب دارد، ديگريمقاالت با فصل  يبرخ

  بوده است.كنندگان  تنظيممد نظر شتر يب ،مقاله
شود آخرين مقاله اين مجموعه، خالصه سخنراني دكتر پاالديني رئيس دانشگاه  يادآوري مي

 شود. تاليا است كه بنا بر اصرار و تأكيد ايشان به زبان ايتاليايي منتشر مياسالمي اي

 و ش اعم از سخنرانانيكننده در هما جا از همه محققان محترم مشاركت نيدر هم
ون آنان يكار را مد يقوت علم آوريم كه به عمل مي يصادقانه سپاسگزار ،دهندگان مقاالت ارائه
 يساز ز زحمت آمادهيو پس از آن ن بودند ها ه سخنرانان نشستك يختگانيفره ويژه م، بهيهست

آنها در  يكه از سخنران يراناز بزرگوام ياد كني يكيد به نيبان يهمچن .مقاله به آنها داده شد
مقاالت  ن مجموعهيآنها در ا يها دهياز ا يمند هامكان بهر يليم، اما به داليا هها بهره برد نشست

 نداشت. وجود

 م و اعتذاريدر، تقيتقد

ن پروژه يز و دلسوز اياد كنم از همه همراهان و همكاران عزيدانم،  يان بر خود الزم ميدر پا
ن حركت يآنان نبود قطعاً ا يو دلسوز ياگر همدل .ديك سال به طول انجاميش از يبزرگ كه ب

 د.يرس يبه ثمر و اثر نم يجهاد

 ،ها نشست ياستان قم كه در برگزار ياهاز دوستان جهاد دانشگ داشته باشمژه يد تشكر ويبا
 موفق و يقت، نمونه و الگويند، و در حقا هات همدل و همراه بوديبه تمام معنا با دانشكده اله

 د.اندنبه سامان رسرا ن پروژه يدر ا يسازمان نيو ب يك كار گروهياز  يماندگار

است ير ييمحمدرضا رضايدكتر عل يجناب آقا دريغ بي يها تياز حماسزامند است ن يهمچن
 يس فارابيشان و مجموعه همكاران پرديتهران و معاونان ادانشگاه  يس فارابيمحترم پرد

 يان معاون محترم پژوهشيميدكتر محمد رح يجناب آقا همچنين از. به عمل آورم يقدردان
مراكز وابسته به دانشگاه  يقاتيتحق يها تالش يسوز و حامشه دليدانشگاه تهران كه مثل هم

معاونت  يروهايشان و مجموعه نيا يو از همراه داشته باشمتهران هستند، عرض ارادت و ادب 
  سپاسگزارم. ،دانشگاه تهران يپژوهش

گرفت  دهيتوان ناد ينمرا  يروحان ديسع ديدكتر س يجناب آقا زميزحمات برادر عز نيهمچن
سازي  بازبيني نهايي و يكسان و ازجملهكتاب  يساز كار آماده يتمامبسيار كه با دقت و حوصله چرا
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و همواره ر ازاين ند،تشدابرعهده كه امكانش فراهم بود،  تا جاييرا هاي تخصصي  مقاالت و نشست
  خواهم بود. شانيو دعاگو شگريستا

سازي  و پياده يركه در مراحل مختلف كار از برگزا يان از همه افراد و مراكز گوناگونيدر پا
ند، سپاس و امتنان ا هبودما ار و مددرسان ي يكتاب به نحونتشار سازي و ا آمادهها تا  نشست
طلبم و از خداوند  يست، جداً پوزش مينميسور اد و نام همه آنان ينكه امكان يو از ا دارمفراوان 
 ر فراوان به آنان عطا كند.يخواهم خ يممتعال 

ها آغاز و  نهيل هزو با حداق يك ادارين حركت كه خارج از روال بروكراتيسخن آخر آنكه ا
شده از جهادگران جبهه سالمت و جاديه ايثر و منبعث از فضا و روحقت، متأيانجام شد، در حق

رام و ن ميخصوص ا بود، به يمانيرافراز حاج قاسم سلد سيمتأثر از راه و رسم شه ،ش از آنيب
ساز  خيتارهاست، و آن جمله  دها و بحرانيها در هنگامه تهد ن فرصتيشان كه بهتريمشرب ا

ست؛ اما شرط يها ن ها وجود دارد، در خود فرصت كه در بحران يزان فرصتيم«د: يگو يشان كه ميا
 يتيكه محصول فعالرا ن اثر يا ،رو، با افتخار نيازا .»ميم و نترسانيد، نترسين است كه نترسيآن، ا
ز يعز دين شهيا يبه روح آسمان ه است،ديعالقه و دغدغه فراوان به سامان رس يو از رو يجهاد
 كنم. يم ميتقد

نظران  و صاحبمحققان  ،نندگاناز همه خوا رو پيش يها يت، نسبت به نواقص و كاستيدر نها
 نوع از نيد بودن ايسو و تجربه جد كيع كار از يكه گستره وسچرا ؛طلبم يارزشمند پوزش م

باشد كه  يدات احتمالرايتواند از عوامل ا يگر، ميد ين اشاره شد از سويش از ايش كه پيهما
به  يشخص يكيق پست الكترونيختگان ارجمند از طرينظرات همه فرهها و  ديدگاهمنتظر استفاده 

 م.يهست mo.mohammadi@ut.ac.ir ينشان

  يمحمد مسلم
  دانشگاه تهران يفاراب سيپردات يس دانشكده الهيرئ

  شيهما يعلم ريو دب
  يشمس يهجر ۱۴۰۰ بهار
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  ۳۲۷  ..........  كروناويروس بحران در رسانه و الملل بين عرصه در علميه هاي حوزه اقدامات
  كوهساري حسيني مفيد سيد دكتر والمسلمين االسالم حجت

  ۳۴۰  ...........................................................................................  اجتماعي نوين نظم و كرونا
  جامعي مسجد محمد دكتر والمسلمين  االسالم حجت
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  ۳۴۶  ...................   ... ديگرسازي فرآيند از پديدارشناختي شرحي هايش؛ استعاره و كرونا
  پورمحمدي نعيمه دكتر

  ۳۵۰  .........................  كرونا پيامدهاي و ابعاد به شناختي جامعه رهيافتي ؛رفتارها مديريت
  فرد اعتمادي مهدي سيد دكتر

  ۳۶۱  .......   ... اجتماعي معارف خيالي پردازي سازه كمك به جامعه فرهنگي سالمت تأمين
  كوچناني قاسمعلي دكتر / اپناهتوان فتانه

  ۳۷۵  ........   ... كروناويروس با مواجهه در اجتماعي سرمايه اثرگذار هاي شاخص شناسايي
  مرندي زهره دكتر / نوروزي مجتبي دكتر

 

  یو حقوق یفقه فصل هشتم:
)٣٩٥ -  ٥٠٢(  

  ۳۹۶  ..................  كرونايي وضعيت با مواجهه در كشور اساسي حقوق نظام شناسي آسيب
  نژادحبيب احمد سيد دكتر

  ۴۰۳  ..............................................................................................  شهروندي حقوق و كرونا
  زاده امين الهام دكتر

  ۴۰۹  ............................  كرونا عصر در حقوق و فقه ديدگاه از منيتا هاي گونه بندي اولويت
  ارسطا محمدجواد دكتر والمسلمين االسالم حجت

  ۴۱۵  .........................................................................................  شناسي جرم پنجره از كرونا
  ميرخليلي محمود سيد دكتر

  ۴۲۴  .................................................................  كرونا شرايط در حج تعطيلي فقهي بررسي
  آهنگران محمدرسول دكتر والمسلمين االسالم حجت

  ۴۲۹  ................................................................  قراردادها اجراي بر آن تأثير و اكرون پاندمي
  رفيعي محمدتقي دكتر

  ۴۴۳  .   .كرونا برابر رد زندانيان سالمت حق از حمايت حقوقي راهكارهاي انتقادي بررسي
  حيدري مراد علي دكتر

  ۴۵۱  .. ... و حوادثبا مواجهه در اسالم احكام پذيري انعطاف و پويايي نوع و ميزان بررسي
  مهر اديبي محمد دكتر / مسگر شعباني عليرضا

  ۴۷۱  ...............................  كيفري حقوق منظر از كرونا ويروس انتقال از ناشي مرگ تحليل
  ناتري شمس محمدابراهيم دكتر والمسلمين االسالم حجت

  ۴۸۱  ..............  جنوبي) كره موردي (بررسي ها داده خصوصي حريم و كرونا حقوقي تحليل
  جعفري علي دكتر

  ۴۸۸   ... ... تفاسير و ايران حقوق در مسري هاي بيماري دوران در زندانيان برسالمت حق
  پور تقي عليرضا دكتر
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  یشناس خانواده و روان فصل نهم:
 )٥٠٣ -  ٥٦٦(  

  ۵۰۴  ......................................................................................  ها خانواده در اتفاق دو و كرونا
  عالسوند فريبا دكتر

  ۵۰۷  ........................................................................  پساكرونا دوران در خانواده هاي چالش
  فردخداياري محمد دكتر

  ۵۱۴  ..............................................................................................  تنهايي و اضطراب كرونا،
  فاطمي محسن سيد دكتر

  ۵۱۷  .....................................................................  خانواده در آن يمنف و مثبت آثار و كرونا
  شاهمرادي سميه دكتر

  ۵۲۱  ...........................  كرونا دوران در آن شناسي آسيب و نوجوان و كودك معنوي تربيت
  گريواني مسلم دكتر والمسلمين االسالم تحج

  ۵۲۶...........................................................................  خانواده در اضطراب مديريت و كرونا
  حسيني حاج منصوره دكتر

  ۵۲۹  ..............   ... خانگي قرنطينه دوره در ايمني يها دستورالعمل انگاشتن ناديده عوامل
  شاقي سعادت ندا ./ غالمي فاطمه / رضواني سعيدي محمود دكتر

  ۵۵۷  .............   ... تحمل و اضطراب كاهش بر مذهبي اعتقادات تأثيرگذاري ميزان يبررس
  نيا حسن علي دكتر / كوچكه محبوبه

 

  رو پيش یها ها و چالش تهديدها، فرصت فصل دهم:
 )٥٦٧ - ٦٢٦(   

  ۵۶۸  .....................................................................  رفته دست از فرصت هاي هزينه و كرونا
  پور كاشاني محمد دكتر

  ۵۷۵  ..............................................................................................................  كرونا دانشگاه
  فرهنگ شاهين

  ۵۸۰  .............................................................................  كرونا مديريت در ها دولت كارآمدي
  زاده حميدي علي دكتر

  ۵۸۵  ....................................................................................  اجبار يا الزام تغيير، پساكرونا؛
  نبي عليرضا دكتر

  ۵۸۸  .......... ... اجتماعي ـ رواني مداخالت اثربخشي در محلي جامعه توانمندسازي نقش
  جانقلي مصطفي
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  ۵۹۵  ...............................................................................  نبايدها و بايدها وكار؛ كسب كرونا،
  رودپشتي شفيعي ميثم دكتر

  ۵۹۹  ........................  تهران) بهادار اوراق و (بورس سرمايه بازار فعاليت بر كرونا بحران اثر
  فراهاني رضا دكتر

  ۶۱۴  ....................................................  شهر هوشمندانه ريزي برنامه و گير همه هاي يماريب
  فرجي امين دكتر

 

  آموزش عالي، رسانه و فناوري اطالعات فصل يازدهم:
 )٦٢٧ - ٦٧٠(  

  ۶۲۸  ..............................................................................  پساكرونا عالي آموزش از رونمايي
  آهنچيان محمدرضا دكتر
  ۶۳۲  ......................................  آموزشي تحوالت بر پساكرونا تأثيرات و آن هاي اليه كرونا؛

  خنيفر حسين دكتر
  ۶۳۸  ...................................................................  راهكارها و ها آسيب ؛رسانه سواد و كرونا

  طبا اسماعيلي مرتضي سيد دكتر
  ۶۴۴  ..........................................  دانشجويان ديدگاه از عالي آموزش بر كرونا تأثير بررسي
  زاده تقي سعيده دكتر
  ۶۴۹  ............................................  پساكرونا در هوشمند آموزشي نظام استراتژيك واكاوي
  بني نادري ناهيد دكتر
  ۶۵۶........................................................................................حضور مسئله و سايبر فضاي

  قلعه فوالدي كاظم دكتر
  ۶۶۲  ................................................  اطالعات فناوري اجتماعي اخالقي هاي چالش و كرونا

  جعفري محمدباقر سيد دكتر
 

  بهداشت و پزشکي فصل دوازدهم:
)٦٧١ - ٦٨٤(   

  ۶۷۲  ....................................................................................  ايمني سيستم و رواني آرامش
  تابعي ضياءالدين سيد دكتر

  ۶۷۵  ..........................................................  كرونا گير همه بيماري با مواجهه و سالمت نظام
  افشار ليال دكتر

  ۶۸۰  ...............................................  كرونا درمان در علمي هاي تازه و پيشگيري كارهاي راه
  بابادي سليماني اكبر دكتر
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  اي و جهاني معادالت منطقه فصل سيزدهم:
 )٦٨٥ -  ٦٩٦(   

  ۶۸۶  ..................................................................................................  پساكرونا جهاني نظام
  محمدي منوچهر دكتر

  ۶۹۰  ..................................................................  پساكرونا عصر در مجازي فضاي حكمراني
  طباطبايي سيدعليرضا دكتر

 

  مقاالت خارجي  م:فصل چهارده
 )٦٩٧ - ٧٧٨(   

  ٦٩٨  .....................................................................................  المواقف وقيمية كورونا جائحة
  السعدي فاضل احمد الدكتور

  ٧٠٦  .............  الحديث العقل جوائح إلي الطبيعة جائحة من الميتافيزيقا تدعييس الكورونا
  حيدر محمود الدكتور

  ٧٣٠  .......................................................................  االزمات في االجتماعي التواصل وسائل
  مرتضي محمد الدكتور

  ٧٣٧  .....................  كورونا وباء انتشار من للحد األحكام استنباط في وأثرها ضرر ال قاعدة
  الطفيلي علي حسن صادق الدكتور

  ٧٤٤  ........................................................  واالستجابة التلقي التدين: وانماط كورونا جائحة
  االسدي ديوان حسن حيدر الدكتور

  ٧٥٧  ...............................................................................  كورونا وباء بعد ما (عقل) تداعيات
  األسدي الرزاق عبد أسعد الدكتور

  ٧٦٠  ...............................................................  ١٩ كوفيد مواجهة في والفسلفة الدين موقف
  جاسم علي زينة الدكتوراة

REPORT LEZIONE/CONFERENZA DEL 6 AGOSTO 2020: LA 
RIVOLUZIONE ISLAMICA DI KHOMEINI, UN BALUARDO CONTRO 
L�INVASIONE IMPERIALISTA (IMAM KHOMEINI'S ISLAMIC 
REVOLUTION, A BULWARK AGAINST THE IMPERIALIST 
INVASION)........................................................................................................................... 778 

Prof. Giampiero Khaled Paladini 
  





 

۲۱ 

دمه
مق

 

  
  
  
  

  مقدمه
ش از آنچه يبروس در سطح جهان، ين ويع ايانتشار سرماست.  رز عصيانگ ده شگفتيپد روناك

ه كباشد  جا بهن سخن يد ايشا .ردخواهد گذا ر گذاشته ويثأبشر ت يشد بر زندگ يدر آغاز تصور م
ها تن رونا نهك رد.كم يتقسآن رونا و پس از كش از يپدوران را به جهان خ يتاربايد پس  نيازا
را  او ينيد و ي، فرهنگيات علميحات و يتجرب هك، بلبشر ياجتماع - يات اقتصاديح شت ويمع
 يجستجو اپو وكد در تيهمواره با ه انسانكنشان داد  يرونا به خوبكده است. يشكبه چالش  زين

ند بسنده نمود، تا بتوا يقبل يها يآگاه به دانش وتوان  ينم د باشد ويجد يها ها و پژوهش يآگاه
 دانشمندان و كه ميدواريار اميبسبه فضل خدا البته  .ش روديجهان به پ همگام با تحوالت روز

 يهاددر پناه دستاور و از دانش روز يريگ گذشته با بهره يها هيروپژوهشگران پرتوان همچون 
 را روناكروس يو يقطعچاره  درمان و راه روسين ويبا غلبه بر ا دنبتوان يعلمدرخشان  م ويعظ

 ياز نگاه ن حاليبا ا دهند.نجات  كخطرنا يها روسيوگزند از را  بشر گريرده و بار دك دايپ
اد ي به ييها تجربه ها و درس ؛به ارمغان آورده است بشر يبرا يآموز متكح يپندهارونا كگر، يد

 گز فراموش نخواهد شد.هر هك يماندن

 يجهان نيات ايدر حمت آن كح و يالهي سنت ابتال ش بهيپاز شيرونا موجب شد تا بشر بك
 م.يئآرون يب يآزمون الهن ياز او رستگار م سربلند ينكتالش  هكست مابر  رو ازاين ند.كتوجه ز ين

ن كمم ينيد ميتعال مان بهيا و يگاهآ ن منظر باياز ا يو سعادت ابد يراه رستگار ديبدون ترد
بشر عصر حاضر در  ياسب برامن خوب و ييتواند الگو يم كش يب »مؤمنانه يزندگ« .شود يم

 يزندگه كد يآ يش ميؤال پن سيااما . رونا باشدكروس يانتشار وچون  ييايبالن و تحمل يكتس
منانه ؤست ميه زك يانسان ؟دارد ييها نشانه و ها يژگيدارد؟ چه و يياهاچه اقتض ست؟يچ نانهمؤم
بار را  بتيده مصين پديچگونه ا ند؟ك ير مرونا رفتاك انندم ييها بحرانچگونه در مواجهه با  ،دارد

  د؟ركخواهد ل يتحمل و تحل
 يامدهايگسترده پ به ابعاد مختلف و هكند ك يجاب ميا دانشگاه رسالت يطين شرايدر چن

رود،  يانتظار من بحران بپردازند. يا يو فرهنگ ي، اقتصادي، اجتماعيستيو ز يبهداشت
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عالمانه  يها نند پاسخكتالش خود  يها پژوهشبا  استادانِ دانشگاه،و  نظران شمندان، صاحبياند
  دهند.ارائه شده ادي يها به پرسش يعمل و ينظر د در ابعاديو مف

ش ين همايرا در ا زينندگان عزك تكشر قدر و يپژوهشگران عال استادان و حضور فعاالنه
 ان محترميو مجر ارانكاندر دستارزنده  يها م. از تالشينما ير مكتشوه ارج نهاده، كش با يمجاز
و  يان برگزاركه با اهتمام خود امك »منانهؤم يزندگ رونا وكچالش « يعلم بزرگ و شيهما

تر محمد كد ياز جناب آقا مخصوصاً اند، ردهكش را فراهم ين همايامجموعه مقاالت  انتشار
تر كد يجناب آقاشائبه  بيها و زحمات  ژه از تالشيو هو ب يس فارابيس محترم پرديرئ ،يرضائ

  م.ينما يم يقدردان و ركتش يس فارابيات پرديده الهكس محترم دانشيرئ ،يمحمدسلم م
  

  قيو من اهللا التوف  
  انيميمحمد رح  

  دانشگاه تهران يمعاون پژوهش  
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  هاي علميه كشور مدير حوزه اعرافيعليرضا اهللا  سخنراني آيت
  

  ميبسم اهللا الرحمن الرح
  ة اهللا.يما بقيآله آل اهللا س يل اهللا و علرسو يالحمد هللا والصالة والسالم عل

بِشَي نَّكُملُولَنَبشِّـرْ     ٍءوبو ـرَاتالثَّمالْـأَنفُسِ والِ وونْ الْأَمنَقْصٍ موعِ والْجو فنْ الْخَوم
  )۱۵۵/  هبقر. (الصابِرِينَ

و ] تـرس و گرسـنگي، و كاهشـي در امـوال      و قطعاً شما را به چيـزي از [قبيـلِ  
  .؛ و مژده ده شكيبايان رائيمآزما ها و محصوالت مي جان

شنوندگان و  ،نندگانيد خجسته آن را خدمت همه بيع و مواليرب كدن ماه مباريرس فرا
زمان در ينندگان، دوستان عزكنم و از همه برگزارك يت عرض ميو تهن كيسروران ارجمند تبر

ن اجالس يا يننده در برگزارك تكارشم ياهمه نهادهچه دانشگاه تهران و  چه ؛يس فارابيپرد
  سپاسگزارم. »مؤمنانه يرونا و زندگك«به عنوان  كمبار

از حوزه و  ؛دهندگان مقاالت اران ارجمندشان و از همه سخنرانان، ارائهكهم ور محترم ياز دب
ر يتقد ،ت دارندكو مؤمنانه مشار يت علمكن حريدر ا ،ه در ابعاد مختلفك يسانكدانشگاه و تمام 

دوستان،  مطالبي را خدمتتا  دست آمد بهق ين توفيه اكرم كنم. خدا را شاك ير مكو تش
له عرض ادب و ارادت يوس نيدم و بارائه دهختگان يو فره ءفضال ،طالب ،دياسات ،انيدانشجو

  زان و سروران ارجمند داشته باشم.يعز ،خدمت همه دوستان
 ،ن ابعاديد در ايه شاكبود  يجامعه بشرو بشر  يبرا يدارباشيب كيتلنگر و  كيرونا ك

بشر را  ،ريگ و جهان يعموم ين باليا ةن حجم و دامنه گسترديا .سابقه داشته باشد يا مترحادثهك
و مواجهه  ير الزم بشريازمند به تدبين ،همه نيا ساخته است.مواجه  جديدي، يها با پرسش

و  يفرهنگ ،يعلم يحوزه و نهادها ،شگاهدان ،دانين مي. طبعاً در ااستشمندانه يعالمانه و اند
مردم و  ،جامعهرا به درست  يها يير الزم و راهنمايگام باشند و تداب شيد پيباكشور  ينيد

ن يه در اكزان يعزهمه من به  .ر استين مسيدر ا يگام ،نارين وبين نشست و اي. ادهند مسئوالن
م.يوگ يم كيتبر، ندا هن مقوله پرداختيبه ا ،گسترده ابعاد  
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 يرا متوجه جامعه بشر يبزرگ يدهايسو تهد كيه از كبود  ير و شامليجهانگ يبال كيرونا ك
توان با  يه مكاست  يا بالقوه يها در دل آن فرصت ،گريد يرد و از سوكگوناگون  يشورهاكو 
  ت رساند.يافت و آن را به فعلين دست داب يزير ر و با برنامهيتدب

 ،رونا در ابعاد مختلفك يها بيه آسكم ينيب يم و مينك يمهمه ما با چشمان باز احساس 
 يده جهانين پديچن كيشد  يد در ابتدا تصور ميشا است. گرفتهفرا معاصر و جهان امروز را  يايدن

مدت  انيده الاقل مين پديه اكدانند  يامروز همه م .مدت باشد وتاهكزودگذر و  يامر اي، و گسترده
ن بال يه از اك ييها بيدها و آسياز تهد يخواهد گذاشت. برخ يجا ررا ب ياست و آثار بلندمدت

  :گونه برشمرد نيتوان ا است، ميشده  يمتوجه جامعه بشر
گذاشته و خواهد گذاشت.  يشت مردم و بر نظام اقتصاديرونا بر معكده يه پدك يريتأث .۱

قا با يا و آفريآس ،اكيآمر ،شورها در اروپاكگر يشرفته تا ديپ يشورهاكم از باً همه عالَيتقر
 كن شويا .طور نيهم نيزشور ما كو  روبرو شدندرونا ك ياقتصاد يها كها و شو انهكت

و مقوله  سازد يرا مختل م ينظامات اقتصاد ؛دهد ير قرار ميشت مردم را تحت تأثيمع
  رد.كرده و خواهد كمواجه  يجد يها خدمات را با چالش و عيتوز ،ديتول ،ارك ،اشتغال

و  يفاصله اجتماع است. مواجه شده يجد يدهايرونا با تهدكبا  ياجتماع يوندهايظام و پن .۲
 ،ار گرفته شودك هر الزم است بيجهانگ ين باليمهار و غلبه بر ا يه براك ييها نامه وهيش

و  يق مجازياز طر هرچاگ .ندك يف ميوندها را تضعيپ در پي دارد و يگسست اجتماع ينوع
 ييها اما قسمت ،ردكشود جبران  ياز آن را م يد بخشيجد يها يو فناور نينو يها وهيش با

وندها در سطح يپ يه حتكنيار حساس است و جبران آن دشوار است. اياز آن واقعاً بس
م كو  كدر سطوح اند يدها و تعامالت خانوادگيدوبازديد ؛ندك يدا مياهش پك يخانوادگ
ده يپد ،رديگ يب قرار ميدر معرض آس يجتماعگر ايد يوندهايطور پ نيرد و هميگ يقرار م
  .تامروز با آن مواجه اس يه جامعه بشركاست  يروشن

 ،يالملل نيبو  يدوستان و معاشران در سطح مل ،در سطح خانواده ياجتماع يوندهايپ
تحت  ،استوابسته به آن  يه قوام جامعه بشرك يو اقتصاد يتعامالت گسترده اجتماع

  رد.يگ ير قرار ميتأث
را دچار ضعف  يعلم يوندهايب شود و پيت دچار آسسن اكما مم يها و تعامالت علم نظام .۳

  ند.ك
  .شود ييها اضطراب كين است دچار كمم يمانيو ا يمعنو ،يفرهنگ يها مقوله .۴

هم در ابعاد  ،است يرونا متوجه جامعه بشركه يه از ناحك ييها بيم آسينيب ين ميبنابرا
تر از  مهم .ان استينما يهم در ابعاد فرهنگ و يهم در ابعاد علم ؛ياجتماعهم در ابعاد  ؛ياقتصاد

گذارد و  يجابربشر  يده بر روين پديتواند ا يه مكاست  يو درون يتيشخص ،يرات روحيتأث ،آن
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نها ينار اكالبته در  .گذارد يجارن است بكمم يبرات مخرّيتأث ،معالجه و درمان نشود يدرست اگر به
  .مواجه خواهد شد يجد يها يه با دشوارين ناحيهداشت و درمان هم از اطبعاً نظام ب
 يو باطن يتيشخص ،يروان ،يروح يها بيآس يعني .ز استكتمرمر ين بخش اخيما بر ابحث 

عام شود. در واقع  يت به معناير متوجه بشريگ ر و عالميجهانگ يبال كي ين است از سوكه ممك
ها و  يپژمردگ ،ها يافسردگ، گذارد و موجب اضطراباتتأثير ها  سانتواند در روان ان يه مك يبازتاب
ن آن جهان درون ما اگر در مواجه با يبنابرا .گر استيد يها بيه همه آسيپا كه ها شود يدينوم

گر را بوجود يد يها بيتواند آن آس يم يرساخت باطنيو ز يب درونين آسيا ،نديب ببين قصه آسيا
  ند.كت يورد و تقوآ

ها و  يسخت ،ه بالهايه از ناحك ...و  يفرهنگ ،يعلم ،ياجتماع ،ياقتصاد يها بين آسيابنابر
ه به ك ييها هانكت«عبارت است از است و آن  ياديب بنيآس كيبر  يد مبتنيآ يها بوجود م الشچ

م درون و جهان . اگر آن عالَ»ندك يت وارد ميدرون و جهان درون انسان يايروح و روان و دن
گر يد يها بيطبعاً آن آس ،رديانجام پذ يت شود و درمان درستيريها درست مد بين آسيدرون از ا
م به يرس يه ما مكنجاست يا م.ينكدا يآن پ يبرا ييها حل م و راهينكم معالجه يتوان يم يرا به راحت

  .يآور مقاومت و تاب ،يمقوله صبور
ها در  ها و تزلزل آنها را از اضطراب و قرار دهد يگاه متعاليها را در جا تواند انسان يه مكآنچه 

افته است. ي درون منسجم و سامان آن جهانِ ،ندكانت يگوناگون ص يو بالها يعيحوادث طب
شتن يدارد و بر خو يا افتهي سامان نشِينگرش و ب ،ينيب جهان ؛افته داردي سامان ه درونِك يانسان

ن يهم بر ا ؛ندكرا معالجه  يتماعالت اجكهم مش و يالت فردكتواند هم مش يم ،طره دارديس
ه ما به كنجاست يا د.ياب ييرها يو پژمردگ يافسردگ ،اضطراب ،يد و از فروپاشيآها فائق  چالش

ها و  چالش ،ايدر برابر بال يآور تاب يالگو ،در منطق اسالم :هكم يرس يماساسي ال ؤن سيا
  ست؟يچ يعيحوادث طب

ات يات و روايشود و در آ يده مينام »ر و مقاومتصب«عنوان  ه بهكاست  يزين الگو همان چيا
مورد توجه ما در عرفان  و در اخالق ؛يدر فرهنگ علوم اسالم ؛ما مورد توجه قرار گرفته است

شمار  الع صبر بهضاز ا يكيعنوان  به »بت و باليصبر بر مص« ينيدر فرهنگ د .قرار گرفته است
  ن برخاسته است.يه از متن دكست ا ييالگو كيمؤمنانه  يآور ن تابيآمده است. ا

ن يد .ميدار يق و درونيعم ،يباطن يها يآور تاب و نيزن يو روئ يسطح ،يلكها ش يآور تاب
فه ما آن است يه وظكرده كرا ارائه  يآور مقاومت و تاب ،ياز صبور يجامع يالگو كينجا يدر ا

 يم تا جامعه بشرينكنه يرا نهادن الگو يهم ا ؛مينكن ييرا تب آنهم  ؛مين الگو را بشناسيه هم اك
  ادها برخوردار شود.يها و بن هيدر پا ،امكاستح كيما از  ينيجامعه د و
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 يه علماكدارد طبق آنچه  يرونيب يه نمادهاك يده درونيپد كيعنوان  به يآور ن تابيا
چهار  ايب از سه كمر يو فضائل اخالق يند: اوصاف مهم اخالقيفرما يم اند، بيان داشتهاخالق ما 
ا چهار ضلع ين سه ياز ا يو روان يروح يها لتين فضيا .»و قولٌ و فعلٌ و حالٌ علم« :ضلع است

و  يامر عاطف كيضلع دوم آن  .است ينشيو ب يامر دانش كي ،برخوردار است. ضلع اول آن
ن يا بروز در سخنان است.نيز بروز در رفتارها است و ضلع چهارم آن ضلع سوم  .است يروح
ا و يدر برابر بال يآور م در تابين الگو را بخواهيااگر  .است ياخالق يها لتيفض ،يلك يالگو

  شود: بدان اشاره ميه كهايي دارد  مؤلفهم يريار گك هحوادث ب
ر يتفس«و  »ينشيب و يدانش«ما عبارت از مؤلفه  يو اسالم ينيد يآور ه تابين مؤلفه نظرياول
ان و مقاومت آنها در يآدم يآور ه تابيپاو رساخت ي. ز»ده از حادثه استيو سنج يعقالن ،درست

ده يپد كيبتواند از  يسكه كنيا .گردد ين مؤلفه برميبه ا يزندگ يها ا و چالشيبال ،برابر حوادث
ر يه تفسك يار مهم است. تا وقتيبس ،و درست ارائه دهد ير عقالنيتفس كي ،دشوار و سخت

در منطق  ،ن مؤلفهيدر ا .مواجه شود يا حادثه كيا ر بخواهد بيا بدون تفسيارائه شود  يغلط
ا و حوادث يات ماست درخصوص باليات و روايه برآمده از متون آكما  ير فلسفكو در تف ياسالم

 ،ير عقالنيتفس كير ين تفسيا است. مند ارائه شده نظام يلير خيو تفس مار منسجيدگاه بسيد كي
ح ير صحيتفس كي .منطق است كي .ستين يساسفقط هم امر اح .ننده استك دبخش و آراميام

خود گفته  يه در جاكوجود دارد  يات مهمكن ،يعيطب ياير از حوادث و بالين تفسيدر ا است.
  .شود يوار اشاره م از آنها فهرست يبه بعض است كه شده
م ينيبب ياتفاق ناگوار كي ؛مينيبب يمبدأ قدس كيت يمكحا جداي ازرا  يعيده طبيه ما پدكنيا

 ،ب انفعالسب ،وجود ندارد ،درست يريگ ان بهرهكچ اميه و وجود ندارد يمتكچ حيه در آن هك
 ،و به تبع آن يو روان يروح يشود و به فروپاش يدر برابر حادثه م يستن آدمكو ش يافسردگ
  انجامد. يم يو اقتصاد يگر اجتماعيدر ابعاد د يفروپاش

ست يناشا يتواند بازتاب رفتارها يه مكنيضمن ا يعيطب يايحوادث و بال ،ر اسالميدر تفس
تواند در آن وجود  يم نيزرات ين حال انواع خيدر ع به حساب آيد،مجازات  يباشد و نوع آدمي

در  شود. مي بشر يله تعاليوس و زمانيفاره گناهان ك يگاه ،يعين حوادث طبيا .داشته باشد
ه به كنيضمن ا ،دياب يتعال ،يمعنو شود انسان از نظر يم باعثها  ين سختيا بسياري از مواقع

ت است و يسر بشر يباال ،يدست قدرت اله ،هكنيعالوه بر ا .نها آزمون استيهمه ا يلكطور 
ات كچه بر ؛د بشر شوديعا ياتكها و بر درخشش ،سخت و دشوار ن حوادثيتواند در پس ا يم
ه در ك ياتكبرچه  ه باشد وتأثير داشتتواند  يم يشرفت علميپو  ياجتماع يبستگ همبر ه ك يويدن

 يدر زندگ ين مقاومت و صبوريتواند ا يه مك ياتيو تجل تواند تأثير گذارد ميانسان  يمعنو يزندگ
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  اورد.يانسان به ارمغان ب ياخرو
ده زشت و منحوس و شر يپد كي ،يعيطب يبال كي يعيحادثه طب ،ر اسالميدر تفسبنابراين 

بشر  يتعال يبرا يابزار كيه به كآن را دارد  ياقتضام عالَ عتيه طبكنيضمن ا .ستيمطلق ن
ن يقت در ايدر حق، عينگاه مثبت به حوادث و وقا و رمدارينگاه خ ،دوارانهين نگاه اميشود. اتبديل 

ر يتفس ،ياسالم يآور تاب يه و الگوين در مؤلفه اول نظريزند. بنابرا يموج م ير اسالميتفس
ر چهار پنج ضلع ين تفسيدارد. ا ييت باالياهم ،د و اعتمادير منجر به اميو تفس ،حيو صح يمنطق
  .شدن اشاره دااجمال و اختصار ببه ه كدارد 

ن و يو موازاسالمي ر يشخص است. در پرتو تفس يو آن وضع روان يحال درون ،مؤلفه دوم
مان ه ،صبر .است »انسان صبور« ،عيمؤمن در برابر حوادث و وقا انسانِ ،اسالم ياخالق يارهايمع

 ؛ل بر خداكن تويستن درون است. اكو نش يحالت توانمند ؛ن مقاومت استهما ؛عزت نفس است
ر كفضائل ذ ن مجموعهيا يه براك ياتكم امر خداوند بودن و آثار و بريتسل ؛ياله يبه قضا يرضا

 ه اسالمكم ين در مؤلفه دوم ما شاهديشود. بنابرا ين مؤلفه دوم جمع ميرامون ايهمه پاست شده 
بر همان  ين سامانه مبتنيه اكرده كات را به بشر ارائه يو روح ياخالق يها لتياز فض يا سامانه

  .عت استيمهم در شر يها بيترغ ير درست از حادثه است و دارايفستو  يمؤلفه ذهن
چه در نظام  ؛ن فراخوانده استداه اسالم ما را بكاست  »يمؤلفه نظامات رفتار« ،مؤلفه سوم

 يها ثواب است؛ ردهكد يكتأ يافل اجتماعكت واسالم بر تعاون  .ينظام خانوادگدر  چه ؛ياجتماع
 يدر فقه و اخالق اسالم ،وران حوادثكا و يف واجب و مستحب در باليالكانواع ت يبرا يفراوان

 ،افلكان را به تيه آدمكاسالم است  يحقوق � يفقه يسامانه رفتار كين ير شده است. پس اكذ
 يرفتار - يه برآمده از آن نظام حقوقك ياجتماع يبستگ ن هميخواند. ا يفرا م يتگبس تعاون و هم
  ن شده است.ييبه عنوان مؤلفه سوم تبما  يحقوق و اخالق اسالم ،در فقه ،اسالم است

 دهد كه به آدمي دستور مي نيزدر گفتار  ياسالم حت .است »ينظام گفتار«مؤلفه چهارم 
ه كنجاست يدار. ا ط نگهين شرايتر در سخت يها را حت حرمت ؛نكن يپرخاشگر ؛نكن يناسپاس

  :ل شده استيكاز چهار مؤلفه تش ،اسالم يآور ه تابيم الگو و نظرينيب يم
ح از حوادث و يو صح ير جامع فلسفيه برآمده از تفسك يو اعتقاد يركف ،يمؤلفه ذهن. ۱

 است.يبال

افته ي نظام ،ياسالم يها لتيها و رذ لتيفض ه در منظومه اخالقِك يو اخالق يمؤلفه درون. ۲
 امدن در برابر حوادث است.يوتاه نكل بر خدا و كتو ،يت آن روح صبوريه محورك

آمدن  ه محور آن برونكاست  »اسالم ياخالق و يحقوق ،يفقه ،ينظام رفتار«. مؤلفه سوم ۳
ار گرفته قر يه در سختكاست  يسكاز  يادرسيفر ؛داشتن ينگاه اجتماع ؛است يياز فردگرا
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 ييتعاون و همگرا ،افلكت سببه كن شده است ييتب ييها ارزش ،طين شرايتر در سختو 
  .شود مي ياجتماع

وا و همراه با سپاس و ادب كاز ش يبا و خاليسخن ز ،يادب زبان ،ينظام قول«. مؤلفه چهارم ۴
  است. »گرانيبا د

 يها ه و منبع اضالع و مؤلفهان شديما ب ينيه در متون دكاست  ياسالم يآور تاب ين الگويا
 .ستا دهشچهارگانه آن اشاره 

البته در سطوح باالتر  .ميا هه بودين نظرياز ا يبخش يرونا شاهد تجلّكمسئله ما در مواجهه با 
 مانِيمعظم و با ا يو رهبرتقليد مراجع  ،ت بزرگانيبا هداه ما در جامع .ان تحقق داشتكام نيز

 يا جامعه خوبي مشاهده كرديم. به ييروناكن حوادث ين الگو را در ايا افراد، برآمده از عمق جان
ن يو هم با ا كند دست و پنجه نرم مي ياقتصاد يها يهم در سخت ؛م استيه هم در تحرك

ر يتفسچراكه توانسته است  ؛از خود مقاومت نشان داد است، به خوبي شدهمواجه  ييروناكهجوم 
  را نپذيرفت. ستكشنيز خودش  ير نظام روحد و دنكم يرا در ذهن خود ترس يدرست

از  يفراوان جهاد يها گروه ،روناكن يآغاز كدر آن هجوم وحشتناكه  داريم ادي به خوبي به
رعب و وحشت را  دان شدند و جويوارد مجامعه و طبقات مختلف  يجيبس ،ارگرك ،طلبه ،دانشجو

است كه  يو اخالق يروح معنو كيبود و از  ير الهيتفس كيبرآمده از حماسه ن يا .ستندكش
 يافسردگ ،انفعال نداشت ،ه روح مقاومت بودك يروح يعني. شود هايي خلق مي چنين حماسه

نها همه يا ،او را نگرفت يزدگ وحشت ،ن دشمن پنهان نشديمرعوب ا ،نداشت يپژمردگ ،نداشت
  است. آمده »نير الصابربشّ«در 

 .نشان دادبه خوبي خود را  ،يو اخالق يروحن نظام ينار اكدر  ،يريو تفس يركآن نظام ف
ز در يآم مواسات يها تكحرو  مؤمنانه يها كمككه چگونه م يدينها دينار اكدر  عالوه بر اين

د و ياد هم رسيبه فر ؛نار هم قرار گرفتكدر  ؛دكردار يبرا جامعه ما  ،يافل اجتماعكتعاون و ت
همراه با  د؛ماران قرار گرفتنينار بكدر  ،ما ما و جوانان مؤمن و پر شور يجهاد يها گروه يگاه

ه ين همان نظريردند. اك ياركثار و فدايا ،خانواده يش از اعضايان آمدند و بكپرستاران و پزش
  .يافته است يشور ما تجلكه در كاست  ياسالم - ياسالم و مقاومت اجتماع يآور تاب

ان را در برابر حوادث و يآدمه كاست  يروان - يروح يالگو كيد در واقع شه عرض كآنچه 
 ،ن نگاهير درست و اين تفسيا .ستين يافك ييتنها ن بهيا اگرچه .سازد يم و استوار مكمح ،عيوقا

 يبه رفتارهابايست  مي ،درست در مواجهه با حوادث و روح بلند و مقاوم يها زهينگرش و انگ
 ،خدمات ما ،صنعت ما ،ما يدد نظام اقتصايبا .منجر شود الن جامعهك و يدر سطح فرد ياجتماع
 كن درياجامعه ما گر يچه طبقات د و گانه سه يو قوا ين رسميچه مسئول ؛ن مايمسئول ،بازار ما



 

۲۹ 

ت
 آي

اني
خنر

س
في

عرا
هللا ا

ا
 

ما هم اثر بگذارد.  يها يزير در برنامه يو اخالق يروح ،يركه آن نظام فكجامع را داشته باشند 
 ،ياقتصاد ،يق اجتماعيقجامع و د يها يزير اسالم هرگز برنامه .است ين هم بحث مهميا

ن يمن به هم ها استوار باشد. هيد بر آن پايها با يزير ن برنامهيمنتها ا .شمارد يم نمكرا هم  ياسيس
  .نمك ياندازه بسنده م

 .بود يفهرست جامع كيردم انصافاً كه مراجعه كها را  يمقاالت و سخنران ،فهرست مباحث
 .دارد يتر كيرابطه نزد يبرخ دارد. با موضوع يدورترها و مقاالت رابطه  ياز سخنران يالبته برخ

 ،اران محترمكاندر دوارم دستيام .بود يمنظومه جالب و جذاب ،ها ياما منظومه مقاالت و سخنران
 اميد دارم .سندگان قرار دهنديل منسجم درآورند و در دسترس محققان و نوكن منظومه را به شيا

 يآور ن تابيا يساز انتقال به جامعه و گفتمان يبرامباحث ارزشمند  و ن مطالعاتيا نتيجه
 ،ييافزا هم ،ييگرا روح هم ،نه ساختن آنيو نهاد عيو مقاومت در برابر حوادث و وقا ،ياسالم
  .نندكرا به جامعه منتقل  يافل اجتماعكتعاون و ت ،و مواسات يهمدل
ه همه ما كاست  يمار مهيفه بسيوظ كي ،نار همكفه حوزه و دانشگاه در يه وظكنجاست يا
و  يجيبه ابعاد ترو و نيز ،موضوع يو دانش يعلم ،يابعاد معرفت تمامينار هم به كم در يبتوان

  اهللا.ءشا ان .مير بپردازين مسيو خدمت به جامعه از ا يساز گفتمان
  .نيمحمد و آله الطاهر ياهللا عل ين و صليو آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالم
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  استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم عليدوستابوالقاسم اهللا  تسخنراني آي
  

  ميبسم اهللا الرحمن الرح
  .نيمحمد و آله الطاهر ياهللا عل ين و صلّيالحمد هللا رب العالم

مصاديق ه از ك يدر نشست داده تادست  يوتاهكفرصت  و قيه توفكرم كبزرگ را شا يخدا
 ؛ار بودندكن يا يه مؤسس و بانك يبزرگواران ؛شته باشمحضور دا ،است» العلم ةركها مذايف«

از آنها  .گريد يها تيشخصو گر يد يدانشگاه تهران و نهادها يس فارابيات پرديده الهكدانش
 .همراهللا أجرهم و هللا د يعل .رمكمتش

چالش  يفرهنگ � يش علميه هماياختتام«ن نشست يد عنوان ايه مستحضرك طور همان
ه فرموده بودند هفتاد و سه نشست كتعجب بود  يليمن خ يبرا .است» مؤمنانه يرونا و زندگك

 يبراداشتند. ت يفعالخصوص  نيز دوستان ما در اينو شش ماه است ار برگزار شده كن يا يبرا
شود و  يم يانگار بزرگ ساده يارهاك ؛شود يارها ساده انگاشته مكد يدان يه معموالً مك يشورك

 ييها تيدانم شخص يقاً نميمن دق .شود يگرفته نم ،د گرفته شوديه باك يا جهيآن نتنيز  يلذا گاه
گفتمان ارزشمند  كياز  يكن حايبه هر حال ا يبودند ول ياند چه بزرگواران ه پشت صحنه بودهك

 ار گذاشتنكن يا يانات الزم براكردن و وقت الزم و امكمهم فرض  ،اركگرفتن  يجد .است
  .سپاسگزاري داردقدرداني و بسيار جاي 

رونا كد مسئله ينيبب .رونا استكده يبه پد »يفقه«و  »شناسانه معرفت«موضوع بحث من نگاه 
نه  .ندارد يخاص ينيبحث د يك ،»بما هو هو«ان ير ما حوزويبه تعب ،روس خاصيو عنوان يك به

دم يد .ينه فقه و دارد ياخالقبحث نه  ؛دارد يالمك شبه ينه بحث معرفت ؛دارد يالمكبحث 
اگر  ».روناك روسيفقه و«ا ي »روسيو روناكفقه « :عنوان بحثشان را گذاشته بودند عزيزاناز  يبرخ

ن غلط يا ،ميارائه ده يخاص يها ده بحثين پديم راجع به ايخواه يه ما مكن معنا باشد يدن بيا
د يبخواهولي اگر  .هم ندارد يخاص يالمكبحث  يحت .كه طرح شود ندارد يبحث خاص .است

  .داردكنيد الي ما شاءاهللا بحث  يو اقتصاد ييايميش ،يطيمح ستي، زيكراپزشيپ ،يكبحث پزش
 ياخالق ،يمعرفت ،يالمك يبه معناو  دارد ينيبحث دعنوان يك ويروس نه  كرونا بهبنابراين 

كه از  يهم نه اسالم ، آنار مؤثريده بسيپد كيعنوان  ده بهين پدي. اما امورد توجه است يو فقه
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در  كه يده انسانيپد كيعنوان  به است و يانسانبشري و ه كبل ،يرانينه ا باشد و مسلماناننِ آ
ه مباحث كن است يتر ا قيدق رو ازاين. ردكبحث  شدر اطرافتوان  ، ميستها ا دهيپد ريل سايذ
 ؛زده شود يمثال قرار باشداگر  .روس باشدين وياما محور گفتگو  يول ،شودالن ديني مطرح ك

تواند  ميها هم  محور بحث ،است بشريتناخوانده  روس مهمانِين ويا يداده شود تا وقت يقيتطب
. ن نگاه استيبا ا »مؤمنانه يرونا و زندگكچالش «شود  ين اگر گفته مينابراب .باشداين ويروس 

  .مينك يم بررسيخواه يم ،ه توانسته مؤثر باشدك يا دهيپد كيعنوان  به يعني
است با  يالمكبحث  يكيداشت: ارائه توان سه بحث  يرونا مك ينيد يها در ارتباط با بحث

دم يداختتاميه ست سخنرانان بزرگوار يمن در ل .خودش دارد يالم براكه دانش ك ييهمان معنا
هم ه قم يالم حوزه علمكس انجمن يرئ ،يتر سبحانكن جناب دياالسالم والمسلم تجناب حج
ن بحث نداشته باشند و يز به ايتوانند گر  يارشان نمكو  ه به رشتهشان با توجيقاعدتاً ا .دنحضور دار

  .خواهند داشتقاعدتاً 
اهش اضطراب كبر  ينقش اعتقادات مذهب« ،نرانان عصرخاز سيكي ديگر  يموضوع سخنران

بحث  كيو  يبحث معرفت كيشتر يه بك است »تايد بر قرآن و روايكها با تأ يماريو تحمل ب
م به دو يها فقط در ادامه صحبتو نم ك يرا رها م يالمكجهت من آن بحث  نياز ا .است ياخالق

بحث يك  و يبحث معرفت كيند ك يه اقتضا ميچون خود عنوان اختتام. نمك يجهت اشاره م
  .ل داردين بحث تمايشتر به ايب» مؤمنانه يرونا و زندگكچالش «عنوان  يعني .ارائه شود ياخالق

ن ارتباط يدر ا يبحث فقه كيه كن است يدگان از من دارند انندگان و شنونيه بك يانتظار
 كياز صحبتم را  يبخش كي .نمك يجمع م(فقهي و معرفتي) را هر دو جهت من  .داشته باشم

توانم  ين جهت نمياز ا .است يالمك شبه ،ستين يالمك ؛خواهم داشتشناسانه  بحث معرفت
بحث  كيشناسانه و  بحث معرفت كي بنابراين .رديگ يزه اخالق قرار محوه در كبل يالمكم يبگو
  .در ادامه ارائه خواهم داد يفقه

  شناسانه بحث معرفت
ن يا ياله شرايعدر واقع همه  .ميداربه حوادث  ينينگاه دنگاه و ابر النك كيه ما كد يدان يم

  :رشد داده استچنين  اينرا نگاه ن ياسالم ا ولينگاه را دارند 
  .ندك يم يگاراهللا ان تيحوادث را آ. ۱
  .ددان يم يانگار رحمتباليا را  .۲
  .ندك يفرض م يامتحان اله .۳

  .نگاه انسان دارد وتوان  ،در باال بردن مقاومت يراتين سه نگاه چه تأثيا مينيبب بايد
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  اهللا انگاري دانستن حوادث آيت
است  يياه نشانه ،دهد يه در جهان رخ مك يه حوادثك ستن معنايدبحوادث  ياهللا انگار يتآ

م و يمستقداريم كه در قرآن كنم سيصد آيه  تأكيد مي ،هيصد آيبه س كيما نزد .خدا يها از نشانه
شب  ؛ديآ يروز م ؛ديآ يزمستان م ؛ديآ يبهار م .نندك يم يات اهللا معرفيم حوادث را آير مستقيغ
ات يمن آ كذل«د: يافرم ينها را خداوند مي، همه اواناتيح و عتيا خود طبي ؛ديآ يباران م ؛ديآ يم

من «دارد اما همه  يمختلف يها لكالبته ش .است »من اهللا«گذرد  يدر واقع آنچه م يعني» اهللا
از  يا شانهشما حوادث را ن :نديخواهند بگو يها م به ما انسان ينيرهبران د رو ازايناست  »اهللا

  د.يخدا بدان يها نشانه
ار بزرگ و يثر بسارود  يم يخصشد ينكفرض  گويم: و ميزنم  يم يمثال يمن گاه

 اي عده كيبراي  ممكن است .نديب يرا م ياثر باستان كيرود اصفهان  يم ؛نديب يرا م اي هنرمندانه
 .ناركد يآن را بگذار .نديب يخشت و گل م داشته باشد؛ن يصحرا فرق گنبد و ياثر باستان ميان يك

 .با استين اثر زيچقدر ا !د: عجبيگو يمدفعه  كي، ار استكن يخبره او داند  يه مك يسك كياما 
  .ميديد ياثر كيو  م اصفهانيد: ما رفتيگو يم .ندك يگران هم نقل ميد يرون برايد بيآ يبعد م

 داشته يمعمار ماهربنّا و چه فالن اثر  !بركد: اهللا ايگوو بند يببرا  ياثر يسكممكن است اما 
  .رسد مي ق اثر به معمار و بنّاياز طر يعني ؟است

 كه ميدار ييد: چه خدايبگو نهوگ نيا ممكن است دداشته باش يتر عميقنگاه كسي اگر 
ات ياز آ يتيرا آ يو باستان ين اثر هنريدر واقع ا يعني .نديافرين آثار را بيه اك آفريده ييها انسان

  .متعال يرساند به خدا يتاً آن را مينها .نديب يم ياله
ه متأسفانه كن بدتر يند و از اك يقطع م يانسان يگاه حوادث را .است گونه نيحوادث هم هم

را  يتيجمع و قوم كي ين است فوركه ممكن است يشود ا يم يجار ها هم ياز زبان برخ يگاه
ن حوادث را يااما اگر  .ه استبوجود آمدحادثه ن يردند اكار را كن ينها ايچون ا هكند كمتهم 

د مثالً اگر ينم نباك يد ميكنجا حتماً تأيالبته ا - ندكنگاه  ،است يعنوان آنچه در قبضه اله به
حوادث من اهللا « :د گفته شوديبا ؛ده گرفته شوديناد ،وجود دارد يوتاهكا ي يقصور ،يريتقص
 يا ه اگر حادثهكن است يامقصود  �ست ينها نيا يمسلّم مقصود من نف .اهللا است تيآ ؛»است

نگاه  كين يا .ندبداانسان  يت الهيترب يات يريقدرت و مد ،از عظمت يا ش آمد آن را نشانهيپ
  است. حوادث يت اهللا انگاريآ

  اللهي دانستن حوادث رحمت
ر كالبته به هر حال ف - رنديها نپذ يعضب و رنديها بپذ يبرخ .دياز بنده بشنو يبيد جمله عجيشا
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 و زند ين ميرا زم ييها انسان ؛ندك يد و درو ميآ يه مك يحوادث يد حتينيبب - ها احترام دارد  انسان
ه عذاب ك ييآنجا يحت يعني .هم هست يرحمت اله ،در حد اقتضا ينيآورد با نگاه د يدرم ياز پا
  .شود يم حساب يرحمت اله ،اگر انسان امتحان بد پس ندهد ،شود ينازل مهم 

صدر اسالم  .است »رحمت«هم  يرات و حدود الهيتعز يه اجراكم يات داريد ما در روايدان يم
به  �ردند ك ينم يار خوبكه البته ك �ردند ك يامبر اعتراف به گناه ميش پيآمدند پ يه مك يقتو

  ».نكر يمن را تطه ؛يرنا رسول اهللا طهي«ردند: ك يعرض م �رسول اهللا
 كي :ندكرا دوبار عذاب  يه انسانكنيشأناً است از ا متعال أجلُّ يد: خدايفرما يم ×امام باقر

را با تب  يشبو ند ك يه تب مك يسك :ميات داريا در رواي .در آخرتديگر ار ب و ايبار در دن
ند كنگاه گونه  اين يسكاگر  يعني .شود يده ميده و بخشياز گناهانش آمرز يبخش ،گذراند يم

را از  ا جان خودي ؛شودض يمر ؛را از دست بدهد يزيعز ؛نديبت ببيمص ،حادثه كين است در كمم
  .يرحمت اله :شود يم مينينار هم ببكا و آخرت را در يما دن يدست بدهد اما وقت

  امتحان الهي دانستن باليا
ء منَ الْخَوف و  و لَنَبلُونَّكُم بِشَي« است.دانستن باليا و حوادث  يامتحان الهنگاه  ،سومنگاه 

د يآ يش ميه پك يدر حوادث) ۱۵۵/  (بقره  »الْجوعِ و نَقْصٍ منَ الْأَموالِ و الْأَنْفُسِ و الثَّمرات
ش يروقرآني از ر يتعب ،»فالح« .است ير قشنگير قرآن تعبيتعب يليخ .درخشند يم ؛نديرو يم يبرخ

ن يزم آيد و مي رونيب بهن ير زمين بذر از زيا .نهد ين ميشاورز در زمكرا  يبذراست. و درخشش 
 .دهد انجام ميار را كن يد چون انيگو يشاورز هم فلّاح مكبه  ؛شود فالح ين ميا ؛افدكش يرا م

  .سوزند يم و زندير يم ديگر يبرخ وليرسند  يبه فالح م ،يدر امتحان الهاز افراد  يبرخ يعني
هم  ،برخورداران جامعه يبراهم  ،ها تيمكحا يهم برا ،ديآ يش ميپبراي انسان ه ك يحوادث

و  همه ،مردم يبراهم و  ،پرستاران ،يكراپزشيپ ،يكادر پزشك يبرا ، هماصحاب فرهنگ يبرا
ت يريمدض يو بدون تبع ،شفاف و صادقانهبه صورت تواند  يت چقدر ميمكحا .امتحان است همه

 يها ها اجاره يليرونا آمده بود خكه كل يد اوايآ يادتان مي ؟نندك يار مكبرخورداران جامعه چ ؛ندك
د هم يام عيا ؛ه فروش نداشتهك ييبنده خدا .ميرياجاره بگ يكگفتند ما از  .شان را نگرفتندكمل

 يسك كيحال ممكن است  .نوع امتحان است كين يحاال ا .نگرفتند ؟!ميريما اجاره بگ ،هست
  است كه اجاره بگيرم.اين من  يقانون و يه حق شرعكبگويد هم 

چگونه  .دهند ينها امتحان ميا ،ها و مطبوعات رسانه ،دانشگاه ،تيروحان ،اصحاب فرهنگ
 ؛رونا رخ دادك لِيه اواك يمختلف يها ليد تحليآ يادتان مي ؟نندكل ينه تحلچگو ؟حرف بزنند

 يمذهبكردند كه در واقع  ارائه مي يل مذهبيتحل كينبودند  ياطالع از مبان يبكه از آنها  يبعض
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ادر ك .ها خوب بود يريگ موضع ي؛ بعضندبودارائه داده  يخوب يها ليها تحل ي. اما بعضنبود
 ؛نندكخواهند مقاومت  يه مك يمردم ؛دنديدرخشو برخي مردم  پرستاران ،يكراپزشيپ ،يكپزش

اما متأسفانه  .دنها را داشته باش يسخت ين است بعضكنند ولو ممكدستورات را اجرا  ؛نندكصبر 
ه كرا هم  يشخص خاص .ندارم يالبته من آمار .ردكستر كخا از اعتقادات را يبعض ،دهين پديهم

رونا كها مثل  دهين پديمعموالً اگر در ا اما سراغ دارم، سراغ ندارم.م يبگوبخواهم دست بگذارم و 
مواظب امواج  ؛ميمواظب باشبايد  ما .شود يستر مكخا نيز ياتاعتقاد ،رديگ يقرار مو قوام  ياعتقادات
  .ضالل

 مطرحتب ضالل كاما امروزه بحث  .»تب ضاللك«م يخواند يدر دانشگاه و حوزه م در گذشته
مثالً در آستانه آخرالزمان  ئيماگر بگو .است »امواج ضالل«از امروزه بحث  .متر استك ياو  ستين

 يسانكد از حرف يآ يدانم و به شدت هم بدم م يه بنده نمك -ظهور حضرت است زمان ا يم يهست
اوقات  يهم گاه ييزهايچ كي و اند وصل بيغعالم ه به كنيمثل ا ،نندك ين مييه زمان تعك

ه كم يها در آخرالزمان دار انهنش ين است و برخكمم ياما به هر حال هر زمان - دننك يسرهم م
تُغَرْبلُوا ثُم تُغَرْبلُوا ثُم تُغَرْبلُوا يقُولُها ثَلَاثاً حتَّى «فرمود:  ×امام باقر .شوند يها غربال م انسان

فْوقَى الصبي و رالْكَد بذْه۳۳۹، ص ۱ج ، الغيبة. (شيخ طوسي، »ي(  
و به قوام بدهد را  ييها انساناعتقادات ه كغربال باشد  كيرونا كده ين پدين است اكمم

در  ياگر سست .دين امتحان برويانتيجه در و در  داشته باشد يالله تيآ و يالله رحمتحوادث نگاه 
 يعتقاداگر ا .بسوزند يرده برخكن يين است خداكد و ممنكبرطرف  ،اعتقاد و عمل هم داشتند

 يد گاهينيبب .ن حادثه قرار بدهنديالشعاع ا هم داشتند تحت ياگر عمل ؛نار بگذارندكهم داشتند 
در اين انسان است و انسان  مالِ ،ن حادثهيمسلمانان اما ا يبرا ؛رانيا ياست برا اي حادثه كي

رون يبروز يپموفق و ن امتحان ياز اها  دوارم ملت ما و همه انسانيام .ودش  يامتحان محادثه 
  .دنيايب

  بحث فقهي
 ،ها نيا جزء اولين مصاحبه يد اوليشا .مطرح شددر اين ايام كرونا، از فقه  يمسائل متعدد

؛ داشتم مانرونا و ضَكبحث  درخصوصها  ياز خبرگزار ير با برخيحقاين ه كبود  يياه مصاحبه
ه ك يبه موارد مختلفدارد  يبستگ .است »يفريكت يو مسئول يت مدنيمسئول« يمعنا ضمان به

وارد  يبعد بزرگواران .هم داشت يعيانتشار وس .ها هست آن مصاحبه موجود است و در رسانه .دارد
 -دوست ندارم آنچه گفته شده  ،ها هست در بحثعادت من ه معموالً ك يطور همان .بحث شدند

دوست ندارم  ،ستهان اطالع كچون ام يول -نباشند نداشته ا يباشند داشته ع طالاچه مخاطبان 
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ن يا فرصت كمي هم مانده است.مخصوصاً  .نمكرار كنندگان تيها را محضر شما ب آن بحث
  .دهم ، اختصاص ميد استينم جدك ير مكف هك يدو موضوعبه  نيز اندكفرصت 

از دانشگاه و حوزه در بحث گرام، ه از اعزّ يدم برخيمن داز اين دو بحث اين است كه  يكي
 كه مثالًردند ك يد ميكتأ يليخ ،گرانيبه د روناكروس يانتقال و »اشر بودنمب«ا ي »سبب شدن«
؟ ل مباشر استيبه چه دل ول سبب يبه چه دل ؟»مباشر«يا است  »سبب«ن مورد اگر باشد يا ايآ

كنم چون اينجا كالس فقه نيست كه بخواهم به صورت مبسوط  اي اشاره مي من به يك نكته
  بيان كنم.

ه كچنان .ميندار »سبب و مباشر«عنوان  ،ر اسالمعت مطهيه ما در شرك ميندا يم همهد ينيبب
 برگزار شدهش در قم يدو سال پ يكي در يمعظم شيهما .ميندار »تيسرا«عنوان  ،در حقوق جزا

از  يكيبود. ف يتعرو  يشناس تيماه ،يشناس ، مصداقتيبحث سرا ،شيموضوع هما كهبود 
د و البته در قانون ينك يد ميكتأكه ت يسرا يگفتم شما رو .بنده بودمآن همايش نيز سخنرانان 
ما كه م يبدان بايد ،تا اين همايش را برگزار كنيداست شده ار شما كز ن مجويو هماست هم آمده 

ها انسان  وقت يه گاهكم يدر خارج دار يتيواقع كيبله ما  .ميندار »تيسرا« ينيدر نصوص د
ماً در يدارد و مستق يبرم اي رده اسلحهكن يه خداك يسكثل شود م يم اي ماً باعث حادثهيمستق

اً ميمستق يعني .ن است سبب شودكند اما ممك يو او را نابود مكند  شليك مي يسكا مغز ينه يس
شخص ن يجاهل و او ه غافل است كباشد  يا واسطه ،اگر واسطه ويژه آنكه بهند ك يدخالت نم

و مفهوم سبب  ينه رورا طرح كرد و گرحث از سبب توان ب مين جهت ياز ا. سبب مرگ او شود
  .مينكم بحث يتوان يمفهوم مباشر نم

تواند  مي نجا انسانيا يعنيد نق روشن داريمصاد يسر كي »سبب و مباشر«كه د يمستحضر
ه قهراً ك -م يار ببركر باعث و موجب رو به يما اگر تعب .ن حادثه استيباعث ا يد فالنيبگو

  .تر خواهد بود قيدق - شود جامع هر دو يم
اهللا ءماشا يهم هست ال يموارد كيشود نسبت داد و  يه واقعاً نمكاست  يموارد كي

ا به يبرند  ين ميق از بين طريگران را از ايه دك يرونا هم به افرادكن بحث در يو البته ا كوكمش
  .صادق است ،رسانند يب ميآنها آس

نهاد و مباشر  ،ن بحث سببيه راجع به هما حوزياز دانشگاه  يست اگر بزرگوارانيبد ن
اعاظم  يب است برخيعج يليمن خ يه براك يا تهكمخصوصاً ن .را داشته باشند ين بحثيگزيجا

رده به كح يه خود شارع تصرك ير سؤال بردند جز در موارديسبب را ز، نهاد يفريك يها در بحث
الً نهاد ك ،هيرضوان اهللا عل يخوئ يقاآ ،ستاده بر قلهيه ايفق ؛محقق بزرگوار .فريكا به يضمان 

 ر سؤال بردهيز ،يو مال يت مدنيآور در جزا البته نه در مسئول نهاد ضمان كيعنوان  سبب را به
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شان را يا يشاگرد ،ردهك يشان هم شاگرديه از خود اكطلبه  كيعنوان  البته به نظر ما به .است
به هر صورت  يردم ولكم عرض يها ز نوشتها يمن در برخ .ميمناقشه دار ،داشته و لو با واسطه

  .ار داردك يمطلب جا كين يا
 ،ميبحث ضمان دار كيد ما ينيبب اين است كهد ينكشتر دوست دارم دقت يه بك يمطلب دوم

رد كرا وارد  يه اگر دولت خسارتكشود  يها بحث م وقت يلياالن خ .ضمان دولت ئيمگو يمثالً م
ا يآ ،ردندكن راستا ضرر يدر ا يرد و افرادكپنج برابر و چهار برابر  ،ردالر را سه برابمثالً شبه  كيو 

  .شود يومت مطرح مكح ضمانِ و دولت تحت عنوان ضمانِ ؟ا نهيدولت ضامن است 
ه مثالً كگفته شده  و نوشته شده ؛ده شدهيرّر دكم .است »مصلحت«بحث  ،نيز بحث كي

چطور ضامن  ئيمگو يم ».المال تيضمان ب« :ستا يير آشنايتعب ،رين تعبيا .المال ضامن است تيب
 يا وقتيه آكن است يه هست اك يا تهكنجا نيا .المال بپردازد تيق بيد از طريم باكچون حا ؟است

ه ك يبا همه لوازماست  يت مدنيمسئول يضمان به معناواقعاً ا يآ ،ديآ يم اركالمال در  تيب يپا
 .ندكد جبران يا بايتواند  يل مصلحت ميت به دليمكحانجا يا .ستيندر كار  ينجا ضمانيا اي ؟دارد

رونا و كمبارزه با  يه براك ييجا كيم يه اگر مثالً گفتك ييآنجا ؟شود يجا ظاهر مكن اثرش يا
تواند  يهمه را م .انات هستكدفعه ام كي .د وارد شوديدولت با ،ندا هرونا گرفتكه ك يافراد يمداوا

 يدگيرا رس يتواند مثالً بخش يند و نمك يدگيست به همه رسموظف ات يمكحانجا يا ،پاسخ بدهد
اما  .ت استيمكت حايمورد مسئول ،مردم يسالمت و مردمجان  .ندارد يليدل ،ندكرا ن يند و بخشك

مقصر هم باشند  يافرادممكن است اينجا  .ديآ يش ميبحث تزاحم پ ي،ليبه هر دلها  وقت يگاه
 يدگيامل همه را رسكطور  تواند به يمواجه شده و نم يا دهيپد كيبا جامعه به هر حال االن  يول
اما اگر بحث مصلحت  است مسئله كي ،برابر باشد يور بحث بهره و اگر بحث ضمان باشد .ندك

كه در حال تزاحم برسيم. گرچه برخي م يم نرسيدواريامو ند كخدا ن .است يگريحساب د باشد،
من اند.  به اين حالت رسيدهشورها كاز  يليخ ،رانينه فقط ا ؛ميما االن در تزاحم قرار دارگويند  مي
به اين  يزمان كيما اگر جامعه  يم به آنجا وليخواهم نرس ياز خداوند م .نمك يخواهم داور ينم

ا شدت و ضعف را يآ ؟ندكمطرح  يدگيرس يبرارا  يت سنيتواند بحث اولو يا مثالً ميآ ،برسدنقطه 
  ؟د مصلحت را قرار دهديا بايآ ؟ار قرار دهديد معيبا

ه مورد اضطرار كاست  يا لمهكمتأسفانه  يبرم ول يار مكاد به يرا ز »مصلحت«لمه كمن 
ند بله مصلحت يدفعه نگو كي .شود ياستفاده هم م سوء يمتأسفانه گاه يول ،الزم است ؛است

مسئله هم ن يااز  .شودفالن و فالني شروع از يا  .شوده مثالً از مسئوالن شروع كند ك ياقتضا م
 زانيعزاي از  عدهه مطمح نظر كاست  يعنصر ،عنصر مصلحت ،به هر صورت يم وليگذر يم

مورد ه ككتاب را  يول »ضمان دولت« :نوشته شده يا تاب چند صد صفحهك كي است. ديدم
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  تفاوت دارد.با ضمان  ده است كهكربحث شتر از نهاد مصلحت يبدهيم  بررسي قرار مي
به اين مسئله را شان يد بزرگوار دانشجوهاياسات و ندكار كن موضوع يا يرو يسك كياگر 

 كيگوشه  ؛ييجاها كين است كالبته مم .شود يد ميتول ياتيادب كيبه نظر من  ،سوق دهند
ه ك ييآنجا .ندارد اي ف بودجهيردها  يشده باشد اما به قول دولت يا اشاره كي هم اي يبحث جزئ

م ياگر گفت .عنوان مصلحت است ه بهكاست  يين است آنجاعنوان ضما در واقع پرداخت به
 .ندك يتفاوت م ين مقداريا .ن استيلمصالح الناس و لمصالح المسلم المال تيب ،المال است تيب

  .ميشوارد ه هم خوب وين قضيا يعلم يها م در ساحتيه بتوانكاهللا ءدوارم ان شايام
شما بزرگواران را به  .ندا هن نشست شديا يانه باعث و بك يا هنم از اعزّك ير مكمن مجدداً تش

ه ك يسانك ، اميدواريمستاظهر اذان به  كينزدعزيز كه ن ساعت يدر ا .سپارم يمتعال م يخدا
خداوند  .خداوند متعال به همه شفا بدهد ،در منازل هستند و يامارستان يرون بيب ومارستان يدر ب

  ر اسالم را شفا بدهد.يضان اسالم و غيهمه مر
  الحمدهللا رب العالمين
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رئيس انجمن كالم  سبحانيمحمدتقي دكتر االسالم والمسلمين  سخنراني حجت
  اسالمي حوزه علميه

  
ة يما بقين سيله الطاهرآمحمد و  ياهللا عل ين و صلّيو به نستع ميبسم اهللا الرحمن الرح

  .فيفرجه الشر ين عجل اهللا تعاليضراأل ياهللا ف
و خدمت دوستان و دارم  زينندگان و شنوندگان عزيخدمت همه بعرض ارادت و احترام 

دار بودند،  عهدهش را ين همايا و ها ن نشستيمقدمات چن ،ه در طول چند ماه گذشتهك يزانيعز
ش و يپو كي يايگو يو فرهنگ يعلم يها تيها و فعال ن نشستيا ؛ چراكهميگو يد ميخسته نباش
ت خدا قوبه همه اين عزيزان . است يو معرفت ينيد يها يد در عرصه روشنگريتالش جد

همچنان ادامه  ،د محترميبا اهتمام اسات يو فرهنگ يعلم يها تكن حريا شاءاهللا انو  يمگو يم
  ند.كدا يپ

 كيثبت  ،ما يورز نيرونا و دك«تحت عنوان  طور اجمال بهرا  يبحث ،وتاهكن فرصت يدر ا
و  يورز نيت دياست از وضعكوتاهي  يانبازخواين بحث،  .كنم ميمطرح  »يخيتجربه تار

ن ياز اجامعه ما ه ك  ييها ها و عبرت رونا و درسكما در عرصه حادثه  يرانياجامعه  ييپو نيد
د را يجد يردهاكيا رويها  از برنامه يا پاره ،ن تجربهيد بتوان از درون ايشا تامواجهه گرفته شد 

ن را سرلوحه آرد و كاستخراج  ،مشابه يها تيوضع يو هم برا ،تين وضعيادامه ا يهم برا
  م.يهخود قرار د ينيجامعه د يپرور نيو د يورز نيد ،يشناس نيمباحث د

 ،خاص روسِين ويا ؛روناكده يگمان پد يه بككنم  اين نكته را بيان مي قبل از ورود در بحث
م با آن مواجه يركدر متن قرآن  و ينيه ما در معارف دكاست  ييابتال ق بارز عنوانِياز مصاد يكي

سنت عام و  كي و يسنت جار كيعنوان  ال را بهابت ميركد قرآن يدان يه مك طور همان .ميهست
  ند.ك يقلمداد م ،ها همه انسان يا و برايجغراف ؛خيدر تمام تار ،شامل

  )۲. (عنكبوت / أَحسب النَّاس أَنْ يتْرَكُوا أَنْ يقُولُوا آمنَّا وهم لَا يفْتَنُونَ
شوند و مورد آزمايش قرار  آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها مي

  گيرند؟ نمي
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در مرحله عمل دچار  ليات وارد شوند ويو ح يدان زندگيدر م وباشند  يسانكه كتصور  نيا
  .ش و ابتال نباشنديآزما

صاحب ه ك يورط همان .داردوجود  »ابتال«واژه در  يقيو دق يديلكار يبس تهكنبه نظرم 
 »بلَو« يكي :شه دارديدو رابتالء  :دنيوگ يمو نند ك ياشاره م شناسان از لغت يبرخو  اللغة سييمقا

در  .ساختن است و دگرگون يدگرگون يمعنا به ابتالبال و  ،دشبا ولَشه بياگر از ر .»يبلَ« و ديگري
ش و يآزما يمعنا د بهشبا يلَر از باگاست. قرار گرفتن  دفروو  زفرادر و  ،و چالش كاكدان اصطيم
  .است جه گرفتنينت

لمات ك يق فيالتحق«تاب كدر  يمصطفو يمرحوم آقا ،پژوه معاصر ما از محققان قرآن يبعض
لَ«و  »بلَو«واژه ه كدهد  مي نشان ناشيا .ددار ييباير زيعبت »القرآن هر دو  ؛ستيشه نيدو راز » يب

هم واحدش  يمعنا .ميركخصوصاً در قرآن  .ددارهم واحد  يمعنا كي و شه واحد استير كياز 
ن است يش ايم آمده معنايركهرجا ابتالء در قرآن  .جه گرفتنينت يساختن برا دگرگون :ن استيا
و  ها چالشاو  يبرا .دريقرار بگ يطيدر مواجهه با شرا يانسانيك  ؛يتيوضع كيه قرار است ك

  :شودمترتب  بر آناثر خاص  كيجه و ينت كيد تا يايد بيپد ييها و فراز و فرودها يدگرگون
يهتَلشَاجٍ نَبنْ نُطْفَةٍ أَمانَ م۲. (انسان / إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنس(  

  .يمئاي اندرآميخته آفريديم تا او را بيازما ما انسان را از نطفه
و  يچار دگرگوناو را د ،اتشير حيم تا در مسيردكخلق  ،نيآغاز ةما انسان را از آن نطفاصالً 

  .ميجه خاص برسيتا به آن نت ،مينكفراز و فرود 
  .»يشناسگريد«و  »يشناسخود« :جه مهم دارديات دو نتئالبتا ،ميركدگاه قرآن ياز د

 يتيفهمند چه ظرف يم ؛شناسند يمخودشان را  ها كاكو اصط ين دگرگونيها در صحنه ا انسان
فراز ن يدر ا ،و رسم با آن عنوان يه فالنكد يدان يا مشم .شود يار مكآنها آش يها هيما درون ؛دارند

  .ته استكن كين يا .شد و خود را چگونه بروز داد يجين چالش دچار چه نتايدر ا، و فرود
رشد و  ،مالكدن به يجا رسكيجه ابتال در ينت يعني .است »ساختن و سوختن« ،اثر دوم ابتالء

  :رساند مي انسان را به مقام امامت آن،به  و پاسخ درست ابتالاز منظر قرآن  .اعتالء است
  )۱۲۴. (بقره / وإِذْ ابتَلَي إِبرَاهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهنَّ قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماما

همـه را بـه انجـام     آن و چون ابراهيم را پروردگـارش بـا كلمـاتي بيـازمود، و وي    
  .»من تو را پيشواي مردم قرار دادم: «رسانيد، [خدا به او] فرمود

تا همه  ،ايا همه انبت ،ليل و قابيخلقت آدم و حوا تا هاب يعنياز آغاز  ،ميركدگاه قرآن ياز د
دن يرس يبرا ،زهايخو ر افتيها و افتادن در مس ين ابتال و دگرگونيا اصلِ ،خيان تاريتا پا ،ها انسان
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ه كبود  ييزهايخو ق افتيمصاد نيااز  يكيرونا ك .است ودكو ر ضيحضدن به يا رسيمال كبه 
  ند.ك يبال و ابتال دچار م كيرا به  يجامعه انسان ،ده و گاه پنهانيچيپ ،ار گستردهيالبته بس

همه  .سر گذاشت را پشت يسخت يها آزمون ،خاص ةدين پديران ما در مواجهه با ايجامعه ا
  بدست آمد. يج و آثاريشدند و نتا شيآزما ،مسئلهن يدر مواجهه با ا يا گونه دام بهكهر و ها  انسان

ن يد ايه باكنم ك مينم و اشاره ك مين قصه نگاه يبه ا اي هيزاو كياز  ،وتاهكن فرصت يدر ا
 يليه به ما خك يفرصت ؛ردك يتلق »فرصت كي«عنوان  ش بهيدهايخ را با همه تهديمقطع از تار

سزامند  .اد داديرا به ما  يو انسان يمانيا يباال يها تيا ظرفيها  ياستكمبودها و ك ؛زها آموختيچ
ها و ا خألينهفته  يها تيظرفو نند ك يدانيار مكدر اين خصوص  ،محققاناز  يگروه است

 ييها نند و از آن افقكل يتحل وثبت  ،ها و برخوردها به وجود آمد نشكن وايه در اكرا  ييها بيآس
  نند.ك استخراج ،تيوضعن يادامه ا ينده جامعه ما و برايآ يرا برا

آزمون سخت  كيرونا دچار كت ين وضعيدر ا »ما يرانيجامعه ا يورز نيد« كنم عرض مي
خودم  .شناسانه است بينگاهم آس ؛مينجا بگويخواهم در ا ين آزمون را نميا ييبخش طال .شد
م و ا هگرفت ط قرارين شرايتر در سخت وم ا هبود يمارين بيان به اياز مبتال يكيه ك يسكعنوان  به

 و زيطالب عز ؛مردم ما ؛ن ماياز مسئول يا پاره ؛ادر درمان ماكه كدانم  يم و ما هدر صحنه بود
كارها چه  ،دان شدندين ميوارد اانه يثارگراياو ه واقعاً قهرمانانه ك ييآنهاو ما د يان و اساتيدانشجو

است محترم حوزه ياز ر ت.ه اسسفانه ثبت نشدأه متكاست  ييها هم از آن بخش نيند و اا هردك
 يا جلسه ،مناسب يدر فرصتكه نم ك يتقاضا م نيزاز دوستان و م ا هخواست ياهللا اعراف تيه آيعلم
 يو انسان يماريب يعال يها رونا و آن بخشك هواقع كدرخشان و تابنا ن بخشِيا يبازشناس يبرا
  .شود برگزار ،يمعنو و

 كيبا  »جامعه ما يورز نيد«م يبگوو  مث شووارد بحه شناسان بيبا نگاه آسشايسته است 
جامعه بر عهده  يپرور نيت ديمسئول ،هيدر حوزه علمه كما  يبراكه مواجه شد  ييها چالش

جا دارد  ،انتينان و دلسوزان عرصه ديهمه متد يبرا ؛انيدانشگاه يبرا ؛مسئوالن يبرا ؛ستما
حل آن  ينند و براكل يحلسئله را تگونه صحيح اين م بهو رند يرا هم در نظر بگ ين ظرائفيچن

  .ندمايتالش ن

  روناكمواجهه با در ما  يورز نيد يها بيآس
  اي مختصر داشت: ها اشاره توان به اين آسيب در چهار محور ميدر اين فرصت اندك 

  پروري متدينان دين. ۱
م معموالً نظا ،گذشته خود يها ما در سنت .ستما »نانيمتد يپرور نيد«محور اول حوزه 



 

۴۲ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

 ينينظام د .ميبين يبانه همراه مآم عتيگاه شرانه و يگرا عتيرد شركيرو كيرا بر اساس  يپرور نيد
ضوابط  و به فقهن اساس با تعبد ينان ما بر ايبود و متد مياساسش بر تسل است؛ ينظام تعبد كي
  د.دنكر يعمل م دانداشتند و ب ينيداعتقاد  ؛بردند ميش يخود را به پ يورز نيار دك ،ينيد

در بدنه جامعه  يفرهنگ مدرن به صورت جد ويژه بهه ك ياز زمان ،گذشته يها در طول دهه
 .ا ضعف شديدشه ما دچار خ يورز نيو د يدار نيانه ديگرا عتيد شرعن بيا ،رخ نماياندران ما يا

 يبرا ينيگزيجا هك دنديجه رسين نتين ما به ايارگزاران حوزه دكران و يمد ؛مسئوالن ما
 رو ؛ ازاينبود »نيد يو ابعاد عاطف يحوزه شورمند«ردن كبگذارند و آن وارد  ينيد ييگرا تعيشر
آداب و  يها تكو حر لكش ،ما يها پردازي نوحه ؛ما ينيئو آ ينيات ديادب ؛ما يمذهبهاي  تئيه

جامعه  يورز نيد كمكبه  عدبن يبه خودش گرفت تا ارا  يل شورمندانه و عاطفكآن ش ،رسوم ما
  .هم درست بود خود يدر جااگرچه اين مسئله  .ديايما ب

ه آن بعد سوم عرصه ك خود را نشان داد اين استرونا كان يه به گمانم در جرك ينقطه ضعف
رونا كان يجر .ف استيار ضعيبس ،ماستن ينه دمدارا حوزه معرفت هكما  يپرور نيو د يورز نيد

 ذهنها در  از پرسش يا پاره ؛ردكرا دچار ابهام  ياريبس ؛ردكد ينان ما را دچار تردياز متد ياريبس
گمان  ،نيعنوان مسئوالن عرصه د ه ما بهكرد كدا ينان ما پرورش پيبدنه عامه متدح و رو

است مثالً در جامعه ن كمم چگونه .دآيوجود  ما به ينيال حداقل در بخش دؤن سيه اكم يردك يمن
د يچرا با ،ندك يجاد ميا يماريرونا هست و بكگر ه اكد يآد ياز پرسش پد يموجباره كيما به  ينيد

 يبه درست يعموم يه در تلقّكن كن امايشدن ابسته  ؟ه ما مثالً بسته شودكن متبركو اماح يضر
و مان فيه اساساً تعاركدهد  ين نشان ميا .ندك يجاد ميپرسش ا ،ستها انسانو ن يمنؤم يشفاالدار

 ،گاه آنها از فلسفه امامتيعصمت و طهارت و جا بيت اهلما از  يمعرفت ينيت ديترب ،ممانيمفاه
ن يا ،ينيو د يدر مناسبات اجتماع يريين تغيتركوچكبا  يعني .ستيق نيدق ،تينبوت و وال

  .آن يمعرفت بعدن يا .ديآ يد ميها پد پرسش
 يجا ررا از خود ب يت نابسامانكحر كيجامعه ما  يورز نيد »يد رفتارعب«در به گمانم 
ما  .ده شده استيشك نيزه گاه از حوزه عوام به حوزه اهل آگاه و متخصصان ك گذاشته است

چگونه  يا دهين پديدر مقابل چنما  ينيه رفتار دكته كن نيهنوز بر ا ،تا امروز هم يحته كم يديد
از و  بوسند يمرا ح يضراز يك طرف، برخي از متدينان در و ديوار و  .الم استكمحل  ،د باشديبا
ه كمعتقدند  انمتخصص عالمان واز  يا پاره ين و حتينيمتد بعضي ديگر از ر،ديگ طرف كي

  .در خانه نشستبايد رد و كل يد تعطياز ابتدا تا انتها با را يمراسم مذهب تمامي
ن يپاسخ چن ؛در صحنه ما عتيشر ؛ما ياربردكفقه ا يه آكن بخش يدر ان است يالم اؤس

 همه جدال در جامعه نيدچار ا يچنين اينمواجهه  كيدر ه ما كرده كنقدر مبهم رها آرا  يالؤس
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ان يب يروشن به را مسئله د مايمراجع تقل ،است ردهكف را مشخص يلكفقه ما ت .ميشو ينيد
ما  ؛ميدان عمل هستيدر م عتيشر كي ؛ميدر صحنه هست ةفق كيازمند به ياما ما ن ،اند ردهك
روشن  هم تيلكه در ك �چنان روشن باشد  نف آيلكت ،قيمواجهه مصاد ةه در صحنكم يازمندين

دا ينجات پ ،يو اجتماع يش فرهنگيو فرسا اصطكاك ،ن از آن جدالينيد و متديايه بك � است
 يورز نيد نشان داده كرونا را مثال بزنم ك هق متعدد در واقعيتوانم مصاد ين باب ميمن در ا .نندك

 يها يآگاه يبا چاشن ،معرفت يد با چاشنيباما  ينيمان ديا ؛بازنگري استازمند ين نان مايمتد
  .ميباش يبعد يها چالش د منتظريم باينكن نيتوأم باشد و اگر ما چن ،قيعم

ر يد مسيبا ،يپرور نيدر عرصه د .ستما »يپرور نيحوزه د يشناس بيآس«ه كن محور اول يا
  .مينكل يمكمان را اصالح و ت گذشته

  داوري جامعه دين. ۲
در  يجامعه عموم كي ،نانيمتد انيجراز  خارج .ستما »جامعه يوردا نيد« ،عرصه دوم

وجود  در جامعه مختلف يردهاكيو رو ها قهيسل قشرها باهمه  ،افراد نوع همه .ميدار مانشورك
 ،ار شتابزدهيبس ،خود ينيد يها يجامعه ما در داور يعموم اركاف هك داد رونا نشانكواقعه  .دارند

 يدشمنان به خوب .استعمل كرده  ينينان و معارف ديرد متدكلعم يرو گونه وسواسحساس و 
توجه مثال بارز  كي توان به خصوص مي در اين .نندك كيجامعه ما را تحر يار عمومكند افتوان يم

از دام كچ يدر مقابل ه ،گريد يتهران و شهرها ،ن شهر قميهم ؛د در جامعه مايدان يشما م :كرد
 و نياربع ،ينياجتماعات د ،اما چرا در مقابل مسجد ،دهد يمننشان  يالعمل سكع يعموممحافل 
آورد و  ين ميبزرگان د يانگشت اتهام را به سمت حت .شود يطور حساس م نيا ،مذهبي مناسبات

ن و امثال يا مثالً اربعي يفرهنگ زكا مرايمثل شهر قم  ييرونا جاك أه اصالً منشكنيا ايگو
ه ين قضيهم آثارشان در ا ؛ترند كه هم خطرناكه محافل يبق يت بر روين حساسيچرا ا ؟نهاستيا
مراسم  و هكن متبركه اماكدر عراق  ،رانيدر ا ،نشان دادرسمي اطالعات و آمار هم و  ؛شتر بوديب
در  هكردند كن تالش را يشتريبان نيمتداز سويي، دارد و انتشار ويروس ن اثر را يمترك ،ينيد

 گونه اين ينيما به سرعت در مقابل مباحث د يار عمومكفچرا ا .نندكت يرعا گونه اماكن اين
شناسان  روان ،شناسان جامعه .است يارشناسكار ك كيازمند ين نيا ؟دهد ينشان مالعمل  سكع

م ينيب يما م ياست وقت كخطرنا .نندكد ورود يما با شناسان فرهنگ ،پژوهان دين ،اجتماعي
  .گونه حساس هستند نيا ،نان هستندياز آن متد ياديبخش زه كما جامعه  يداور نيد

  عالمان شناسي دين. ۳
 زكمرا ؛هيعلم يها حوزه يشناس نيد روناك ،به نظرم .ستما »عالمان يشناس نيد«سوم  محور
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گونه  نيما تا چه اندازه در مقابل ا .ديشكش چالرا به ما  يدانشگاه - ينيد يو پژوهش يعلم
 .بود »مسئله شرور« كرونا، يمورد ابتاليكي از مسائل  ؟ميا ها آماده پرسش گونه اينها و  هواقع

ن يبه گمانم ا .ه استما داده شد يو عرفان يفلسف ،يالمكتب كدر به اين مسئله هم  ييها پاسخ
خودشان را در  يها شهياند و ها يه تئوركهست  بود وما  شناسان نيد يبرا يار خوبيتجربه بس

ه ك يسكآن  ؛در صحنه درمان انسانِبه  ها؛ مارستانيب گرفتار در ن انسانِيب ببرند؛متن جامعه 
ما در حوزه  كيادمكآ يها واقعاً پاسخ .نندكالت است عرضه كن مشيزش در حال ايعز
آنها  يند و پاسخ مناسب را براك مي نيتا چه اندازه روح و ذهن مخاطبان ما را تأم يشناس نيد

  ؟ندك يفراهم م

  . مديريت ديني ما۴
خودش را نشان  يها بيآس ،روناكدر عرصه مقابله و مواجهه با  »ما ينيت ديريمد«به گمانم 

و  ندسته حتماً آنها هم مأجور .مدار عطالار يناپذ يخستگ يها زحمات و تالشاز ردم كعرض  .داد
زد و يخ يپا م ما به ينيحوزه د يوقتكه فهمد  يشد و جامعه ما م خواهند اهللا ثبت ءشا هم ان
 يها در عرصه »ت صحنه بحرانيريمد«اما  .گذارد يه ميواقعاً از جان ما ،ندك يم يشناس تيمسئول

اما تا چه  ،ه تالش فراوان شدكن است يش ايتواقع .است يگريداستان د ،ينيو فرهنگ د ينيد
تا چه اندازه ما  ؟ميداشت يط و مناسباتين شرايمواجهه با چن يالزم را برا ياندازه ما آمادگ

 ؟مينكرصد  و ميت درست بشناسكن حريدر آغاز ا را پر آشوب و پر دغدغه ن صحنهيم ايتوانست
 ياجتماع روانِرفتار و هم  يدرستاز سويي به و  ؟ميص دهيآن را تشخ يو اساس ياصل يرهايمتغ

 يجد يبررس كيبه گمانم با  ؟مينكت ين جهت هدايرا در ا ينيهم رفتار صاحبان معارف د و
  .ميا هداشتبسيار ضعف  نجايه ما در اكشود  يروشن م

اما  .از آغاز وارد صحنه شد ،باً ثابتيموضع روشن و تقر كيبا  ،يت ما در سطح عاليمرجع
ر شود و در ين موضع تدبيا ،تر نييد در سطح پايبا .ستين يافكت يمرجع النِك موضعِ
مواجه دي جل كنجا با مشيما در ا .رديگت الزم در آن صورت ينقطه هدا به صحنه و نقطه به صحنه

   .ميبود
 يها تيفعالو  يعلم يها حوزه يرسم يها تيدر عرصه فعالو م ينكد چه يه ما باكنيادر 
ه نشان از كم يداشت ييزهايخو برگشت و افتو رفت ،ن سطحيواقعاً در ا ،ردكد يچه با يدانشگاه

  .بود يريتدب مكو گاه  يشناخت مكنوع  كي
در  وجا به افراط  كيدرواقع در  .شن الزم داشتموضع رو كي ،يبرخورد با مراسم مذهب خود

امالً مختلف مواجه كمان با چند موضع  يحوزه علم كيگاه در  .ميديط رسيبه تفر ي ديگر،اج
 گونه ديگر و قم بهران يدر ا و ميردكجور عمل  كي ،ينيت ديرين مديگاه ما در عراق با هم ؛ميبود
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جامعه ما  يت جمعيريت رسانه و مديريزه مدخصوص در حو به ييجا كيد ين بايا .ميردكعمل 
  .مهم است يلين خيت ديريبخش مد
م تا قدرت حضور داشته يرا بشناس يا رسانه يها تيو ظرف يا رسانه يد رسانه و شگردهايما با

چ يمعلوم بود ه .ان داشتين جريدر ا يامالً موضع انفعالك يرسانه مل ،نيدر موضع د .ميباش
بحث  وبحث درمان قرار نداشت.  يار عمومكت افيهدا ين رسانه برايا در پشت صحنه يا برنامه

 ينيت ديريدر حوزه مد .ستيدر حوزه تخصص بنده ن كنم؛ چراكه را عرض نمي ياسيت سيريمد
روشن  ةبرنام يما دارا ،شناختم ردم وك ه رصدك يبه گمانم آن مقدار .نمك يعرض م يو فرهنگ

  .مينبود
 ؛ميركراث ما در قرآن يم ؛است يغنما  ينيمعارف د ؟مينكبرخورد ده ين پديد با ايچگونه با

د در يآ يم يوقت .يمدار يقو يها هيما بن ؛مابزرگان الم كدر  ؛در فقه ما ؛بيت اهلات يدر روا
روشن در مواجهه  يازمند به راهبردهايما ن .ندكدا يق پيل دقكش كيد يبا ،اربردكصحنه عمل و 

ما راهبرد روشن  .د شدنرار خواهكها باز هم ت دهين پديا .ميستهها  و پديدهده ين پديبا ا
ه كم يد نشان دهيبا .ميت روشن داشته باشيريو مد يا رسانه يرد اجتماعكيد رويما با .ميخواه يم

ن يت در سطح قوانيريمد ؛ييت در سطح دولت اجرايريمد ؛النكت در سطح يريگاه مدين جايدر ا
د يبا يچنين اين يها ت بحرانيرين و فرهنگ در مديسهم حوزه د .ميت داشته باشكد مشاريما با

م يد بتوانيروشن با يوينقشه و سنار كيامالً با ك .دد داشته باشيبرنامه هم باو حرف  ؛روشن باشد
نده يد گرفته شود تا در آيس همچنان بارن ديد شد و انرار خواهكها ت دهين پديا .ميوارد شو

  م.ينكعمل تر  تر و درست قيم دقيبتوان
ات يبا عنا ؛عصمت و طهارت بيت اهلبه لطف  ياله ين باليه هر چه زودتر اك شاءاهللا ان

 يدمن امتحان را اَياهللا اءشا م انخواه ياز خداوند م .ديان خواهد رسيبه پا #عصر يحضرت ول
   .ئيمايرون بيدان بين ميروز از ايش قرار دهد و ما سرافراز و پيبرا

م ين برنامه را داشته باشيا ،ندهيآ يها ن زمان و زمانيدر هم شاءاهللا انم يباش اد داشتهي د بهيبا
  م.يط داشته باشين شرايبا ا يحيم مواجهه صحيه بتوانك

ها گرفتار  بتين مصيه در اك يسانك ههم ؛و همه مردم جامعه ما ×امام عصر يسالمت يبرا
 يالهواسعه ن حادثه رحمت يذشتگان از اگدر م و به يخواه يآنها را م يم و شفاينك يدعا م ،شدند

  .زانيممنونم از همه عز .ميفرست يرا م يو رأفت اله
  اتهكو بر اهللا م و رحمةكيوالسالم عل
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  خدا، انديشه و عدل الهي
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  كرونا و انگاره از خدا
  *قراملكياحد فرامرز دكتر 

 مقدمه

با ابعاد  يجهان يا لهئبه مس انين جان آدمو گرفت يجهان فراگيريبا  ۱۹ -كوويد  روسيو
و  رديگ يم يناشناخته كه قربان و ريناپذ ينيب شيناخوانده، پ يشده است. مهمان ليگوناگون تبد

رو كرده است.  هروب »روسيبه و ديتهد« اي »شتيمع يلتعطي« راهه دو با را جوامع و ها انسان
 روسيو نيرا از ا يآور هره وحشتناك و ترسچ ي،ريناپذ ينيب شيهمراه با پ يكنندگديقدرت تهد

 روسيچهره و نيحاصل ا ،»ديبا آن جنگ ديخطرناك كه با يدشمن«كرده است. انگاره  ينقاش
 نيرا ب يو مشاجرات هآورد انيرا هم به م يو اعتقاد يكالم لئمسا ۱۹ - كوويد  روسياست. و

 رد،يگ نمي قرار توجه مورد ها بحث نيكه در ا اي نكته. ه استختراه اندا خداباوران و منكران به
دنبال چيستي و چگونگي اين ارتباط نيستيم و  جا بهنيبا انگاره بشر از خداست. در ا آنهاارتباط 

 نمائيم. صرفاً اهميت و تأثيري را كه اين پيوند دارد، مطرح مي

  ۱۹ - بشر از كوويد  هراس
بشر در  يريپذ بآسي شدن آشكار: اند هبه هراس افتاد روسيو نياز ا يها از جهات گوناگون انسان

در عصر قدرت و تسلط  دفاعي ياحساس ب ؛مت و ...البهداشت، س آوري، عصر اعتماد به علم و فن
 و ناشناخته يامررو شدن با  هروب عت؛يانسان بر طب ييبلكه خدا يو روزگار پادشاه عتيبر طب

 تيو سرا يريآور در واگ سرعت شگفت ،يجهان يريفراگ ر؛يناپذ ينيب شيقدرت كشتار و پ با بيغر
 شود؛ يم يكس بي رنج احساس سبب كه هاو تنها ساختن آن گريكديمردم از  ختنيخاموش؛ گس

و  يگذار هدفدر  ينامعلوم، ناتوان ندهيآن و آ يو درمان، ماندگار يريشگيپ ينبود دانش كاف
  .دهد يرا كاهش م ديكه ام افتيره

منابع، واكسن و ...)، خطر  عيمت (كمبود منابع، توزدر سال يجهان هاي هراس چالش نيا
و مقابله با  اتانيلو يها و گونه تيمانند حاكم ياسيس هاي چالش نه،يو قرنط ياقتصاد يفروپاش

در  ياخالق هاي چالش كا،يو آمر نيروابط چ وپا،ار هيمانند اتحاد يالملل نيكرونا، چالش در روابط ب
 آورد. انيرا به م يو مجادالت كالم اي اخالق حرفهو  يشهروند يسطوح خانواده، زندگ

                                                                        

 ghmaleki@ut.ac.ir  .دانشكده الهيات و معارف اسالمي دانشگاه تهران عضو هيئت علمي. *
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  يكالم مجادالت
ها ابعاد  مجادله نياست. ا »ينيو د ياتيمجادالت اله«از پنج دغدغه بزرگ روزگار كرونا  يكي

شرور را به  يعنوان قادر مطلق و خالق مهربان، مشكله سنت دارد: استناد كرونا به خدا به يگوناگون
به  »يشر اخالق« همثاب و هم به »يعيشر طب«مثابه  شكله، كرونا را هم بهم ني. اآورد يم انيم
 نيا يا است. عده زانگي هنوز بحث »۱۹ -ساخت دست بشر بودن كوويد «. مسئله آورد يم انيم

  :كنند يم ريتقر نيمشكله را چن
 نيـ كه در جهان هزاران نفـر بـه ا   يتواند همچنان مهربان باشد درحال يخدا م ايآ
خـدا   پـس  .دهنـد  يهم جان خود را از دست م يشوند و تعداد يمبتال م روسيو

اسـت.   ختهياز هـم گسـ   دگاريو آفر دهيارتباط آفر ييگو كند؟ يكجاست و چه م
 »را دوسـت داشـت و بـه او اعتمـاد كـرد؟      ييخـدا  نيتـوان چنـ   يپس چگونه م

 )۲۰۲۰(لونوكس، 

به  يرقابت نيعلم و د نيب ييگو دامن زده است. نيزو علم را  اتيكرونا كارزار اله روسيو
  شده است: انيب يبه روشن منيكارزار در سخن مورگان فر نيآمده است. ا انيم

 يخـدا  ۵۰كرونـا هسـتند از    روسيو ريكه درگ يكشور ۱۷۹در حال حاضر در 
ـ  چيتا بـه حـال از هـ    يول شهيمختلف درخواست كمك م  ياز خـداها كمكـ   كي

خـود   ياز خدا يكند، هر كس داينِ آن را پكه علم، واكس يوقت ياست. ول امدهين
 كند. يتشكر م

است.  »يو امر اله يالزام اخالق«سخت با مسئله شرور دارد  ونديكه پ گريد يمجادله كالم
خدا فرااخالق است  ايآورد كه آ يم انيمسئله را به م نيحاصل از كرونا ا يو قربان ديوحشت، تهد

 است؟ ينجش اخالقفعل او هم در قلمرو اخالق و قابل س اي

 يسابقه خبر از ماندگار نيا يدارد. بررس نيريد اريمشابه سابقه بس يكالم مجادالت
كرونا آن  روسيچون و يديجد هاي هنوز مسئله شرور زنده است و مصداق ييمجادالت دارد. گو

ت مجادال يداري. پاكند يهم صدق م نيامر درخصوص كارزار علم و د نيكند. ا يرا دوباره طرح م
 هاي نيياست، تب يچند عامل دهيپد ي،داريو پا يماندگار ني. ازآنجاكه ااست نييتب ازمندين يكالم

  است. »يمجادالت كالم ماندگاري در ها انگاره ريثأت« ها نيياز تب يكي. ردپذي يگوناگون م
كه جواب قاطع  ييها پرسش«عمده دارد:  أاغلب سه منش يو فلسف يدالت كالمامج يداريپا

كه سخت به  ييباورها«و  »هستند يوجود يكه ناظر به رازها و رمزها هايي الؤس« ،»اند تهافين
انگاره  يستياشاره كوتاه به چ ازمنديبحث ن ناي طرح. »اند شده راسخ در ذهن بسته هاي انگاره
 است.
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  ست؟يچ انگاره
  انجام داد:  توان يمدو كار  يذهن هاي داده را دارد. با داده ها ارديليثبت م ييذهن انسان توانا

 »شناختي ادراكات فيلأت«عمل را  ني. اديدستيابي به شناخت جد براي ها داده شپردازيك. 
  است. يقيادراكات حق ،خوانند و حاصل آن يم

و  »لييتخ« يرا گاه تيفعال ني. ايهنر نشيو آفر يرسازيتصو يبرا ها داده بدو. تركي
 التي) و مخ۱۳۹۷ ،يي(طباطباي ادراكات اعتبار ،و حاصل آن ندگوي يم »ياعتبارساز« يگاه

  است.
 يسازريفرق كه تصو ناي با است. ها داده يرو يذهن هاي نشياز آفر يكي يذهن ينقاش

از  يذهن ي. انگاره نقاشديحاصل آ يقياز اسناد حق زيو ن ياستعار اي يممكن است از اسناد مجاز
) ذهن ما از اسناد ۱۳۹۸و همكار،  ي(فرامرز قراملك .ندنشي يآن م يجا است كه به يزيچ

. رسد يخرس م يعنيبه شراره  ،يساز و مبالغه و فربه ديكأبه سبب ت» شراره خرس است«ياستعار
فرد از شراره  ينقاش انيبلكه ب ،آن فيشراره است و نه تعر يمعنا انينه ب نجايدر ا يعنيمراد از 

فرق  نيبا ا يسعد يعنيت شاعر اس نيشراره نشسته است. همچن يجا به ياست كه در ذهن و
 أمنش ينيگزي. انگاره به سبب جاباشد يم» شاعر است يسعد« يقيحاصل اسناد حق يكه دوم

 فرد از اوست. يشود كه انگاره نقاش يم يفرد با امر يو كنش يشناخت ،يدر مواجهه احساس ريثأت

  از خدا انگاره
 يكالم هاي مورد نزاع را گزاره يها دهد. گزاره يها رخ م در قالب گزاره يمجادالت كالم

 ؛. خدا مهربان استنديگو ياز اوصاف خدا سخن م اياز وجود خدا  اي اغلب ها، گزاره ني. اميخوان يم
از خدا از اسناد  انگاره. هستند ها گزاره نياز ا ييها خدا قادر مطلق است، نمونه ؛خدا عادل است

از خداست.  اي پدر انگاره يعنيشود. خدا  يم دهيبه خدا، آفر ياستعار اي يقيبه نحو حق يميمفاه
 ري، بلكه نشانگر تصواست آن فيخدا و نه تعر يلغو يمعنا انيگزاره نه ب نيدر ا يعنيمراد از 

  فرد از خداست. يذهن
از خدا وجود دارد. انگاره از خدا مانند هر انگاره  گونگونا يها انگاره ،ياتياله يدر پشت باورها

از خدا  يبر انگارة خاص ياشعر يكالم يها شهي، اندنمونهعنوان  است. به ارياهشو ن دايناپ گر،يد
 ي. گاهستيبودن ن ريثأت يب معناي به بودن پنهان اما هستند پنهان اغلب ها شوند. انگاره يبارور م
 .كشاند مي چالش به را ها انگاره ينگو فره يتحوالت فكر ،يحوادث

  دارد: تياهم كيو كم نزد شيب ،سه مفهوم نيب زيتما
است كه با گزارة  يمفهوم ناظر به بحث از اوصاف اله ني. اthe concept of God: كي

  شود. يم انيب ياتياله
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از خدا اشاره دارد و به انگاره  يكل يمفهوم به تلق ني. اthe conception of God: دو
  است. كينزد اريبس

 داست.شخص از خ نيمع ي. انگاره نقاشthe image of God: سه

 انيرا به م يخاص تيوضع م،يآن گفت ينيآفر به سبب آنچه از هراس ۱۹ -كوويد  روسيو
است كه كانون مجادالت  ينيد ينخست، باورها هيدارد: ال هيدو ال تيوضع ناي. است آورده

 هيال دوم به مثابه محافظ هيدوم كه نهان است، انگاره از خداست. ال هي. الرديگ يقرار م ياتياله
ال يسأَلُ «: آمده استمجيد ن آ. در قردارد يترك بر م زيآن ن يطيكند اما در شرا يمت عمل نخس

كند كه مفسران  يم انياز اوصاف خدا را ب يوصف هيآ ني) ا۲۳/  اءي(انب. »عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ
  نظر دارند. آن اختالف ريدر تفس

و  اخالقفرا يكنند: خدا يم رياز خدا تفساغلب اشاعره آن را موافق با انگاره خود 
كند و  نيريش ،ست كه هرچه آن خسرو كنداخدا  نيا تيمش ۱۹ -كوويد  .ريناپذ ينيب شيپ

  كند خوب است. يكند و هرچه او م يم يي. خدا دارد خداديبودن آن پرس يتوان از اخالق ينم
سوال  نيا »دهد يانجام مهرچه خوب است خدا «كه  عهيمعتزله و ش ياخالق ياما انگاره خدا

است. پس بحث  يسرآغاز مجادالت كالم نيكرونا خوب است؟ و ا وعيش ايكه آ آورد يم شيرا پ
 قيارتباط وث ،كروناست روسيو يدر ماجرا يكه از مجادالت مهم كالم يو امر اله يالزام اخالق

 با انگاره از خدا دارد.

انگاره از  ني. ا»پوش جهل است رخنه يخدا« ،كرونا دهيمورد چالش در پد هاي انگاره گريد از
عقب نشسته است. كرونا  ،علم شرفتيبا پ شهيهم اتياله خيعلم است و در تار بيبالقوه رق ،خدا

 - كننده آن است. كوويد  نييپوش تب رخنه ينشود خدا يعلم نييكه تب يخواهد و تا زمان يم نييتب
ها از  از انگاره يكرونا برخ خدا. يد، مانند پدرانگاركش يها از خدا را به چالش م از انگاره يخبر ۱۹

 مانند معمار بازنشسته. كند، يم تيخدا را تقو

شد كه  دهيكنندگان پرس شركت ازانجام شد،  ۱۳۹۹ بهشتيكه اول ارد ينظرسنج كي در
  :سندياز كرونا و پس از كرونا بنو شيانگاره خود از خدا را پ

 ريآنان به شرح ز يها نكرده است. انگاره ياز خدا فرق رشانيه تصوكآن بودند  بر يا عده
  .»زيچ همه د،يصفحه سف ،ينيب شيپ ابلقريغ ،يساز ناش ساعت با،يز ادرس،يقادر مطلق، فر«است: 

 يكه خدا يشان فرق كرده است. آنان دو گروه بودند: كسان هبر آن بودند كه انگار يا عده
 رييهم از تغ يا كنند و عده يم ريتر تصو يكيرا  يكير و قادر را قادرت خداي تر، مهربان را مهربان

به  يانگار از مهربان رييشود: نمونه تغ يكنندگان م % از شركت۲اند كه تنها شامل  انگاره خبر داده
  قهركننده است.
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حاصل از  يست اما وجود دارد. بازانگارا ابيرينادر و د يدهد كه بازانگار يمطالعه نشان م
جهت معكوس  تواند يحركت كند و هم م هيو تنز يانگار يتواند به سمت قدس يم كرونا هم دهيپد

  داشته باشد.

  يانيل پايتحل
 و يشناخت ، معرفتيوجودشناخت يمانند مبان يمعرفت ير مبانعالوه ب يمباحث كالم

پنهان هستند و كمتر مورد  يمعرفتريغ يمبان است. ثرؤم يمعرفتريغ يمبان يدارا يشناخت انسان
است.  يثر در مجادالت كالمؤم يمعرفتريغ ياز مبان يكيانگاره از خدا  رند.يگ يقرار م بحث

 يد جديها را تهد ن مجادلهيا يا خت. عدهيانگرا بر يكالم يها مجادله ۱۹ -د يور كويواگ يماريب
خدا ها از  انگاره ياست و چالش اصل يها بازانگار ن مجادلهيا يند. هسته اصلا هدانست يبر خداباور

ؤمن و م يها پنهان ذهن زد و انگاره يها هيبر ال ينقب ۱۹ -د يون سبب كوياست. به هم
» باور به خدا« و » انگاره از خدا«ز يختن دو مفهوم متمايمن از خدا را آشكار ساخت. درآمؤمريغ

 ،ن دويز ايتما .له انگاره از خدا نزد متكلمان استئامدن مسيان نيمغالطه رهزن و عامل به م
د در يجد يا لهئمقاله دعوت به درنگ در مس يام اصليها است. پ و اصالح انگاره يرصت بازانگارف

 ها از خدا است. انه در انگارهيگرا مل سنجشأت يعنيات ياله

 

 منابع

 ديبه كوشش س ،سمياصول فلسفه و روش رئال ن،يمحمد حس ديعالمه س يي،طباطبا - 
 ها. يقم، مركز بررس ،يخسروشاه يهاد

 راستوي، قم، نشر مجنون، قدرت انگاره ان،ياكبر ناسخ ياحد و عل ي،قراملك زفرامر - 
 .١٣٩٨دوم، چاپ سوم، 

- Lennox C., John, where is God in a Coronavirus World? 2020, 
thegoodbook.co.uk. 
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  كرونا فرصتي براي انديشيدن

  *راد االسالم والمسلمين دكتر محمدعلي مهدوي حجت

  مقدمه
ها، رويدادها و فرازها و فرودها كه بسياري از آنها  گاني انسان سرشار است از حادثهزند

تواند، فرصت باشد؛ فرصتي براي انديشيدن؛ نگريستن؛ عبرت گرفتن و ... چنين است كه  مي
.لَوِيانديشيدن و تأمل كردن را فضيلت بسيار است. در قرآن كريم و سنت و سيره نبوي و و  

هاي تو بر توي  نزال كتب و بعثت رسوالن براي اين است كه انسان از تاريكياگر ارسال و ا
حيات «رهنمون شود و در دنيا » وادي نور«زده انساني نجات يابد و به  برهد و از تاريكزار يخ

را فراچنگ آورد. ... همه و همه ازجمله در گرو اين است كه به درستي و استواري و مثمرْ » طيبه
  يشد.ثَمرْ بيند

  )۴۴. (نحل / وأَنزَلْنَا إِلَيك الذِّكْرَ لتُبينَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتَفَكَّرُونَ

دهنده و بيدارگر است. بر پايه اين آيت الهي براي رسيدن به  آفرين، تكان اي تنبه آموزه
 �وسيله پيامبر خدا را به» نقشه راه« هاي معرفت و بلنداي ايمان و كرامت، خداوند سبحان قله

كه رسالت و مسئوليت تبيين و تفسير آيات الهي  �در اختيار گذارده است و آنگاه رسول الهي
گيري از آن را در  را همانند ابالغ آن برعهده دارد، نقشه راه را تبيين و تفسير و چگونگي بهره

صورتي در زندگي انسان و رساندن آن به  گذرگاه زمان توضيح داده است. اما تمام آنچه آمد در
ها تفكر كنند؛ انديشه ورزي نمايند و  آفريني خواهد كرد كه انسان هدف، كارآمد خواهد بود و نقش

  وري برپايه آن رهنمودها، دست يازند. به چگونگي بهره
زند و دستوراتي را براي  قرآن كريم پس از آنكه در ضمن آياتي احكامي بلند را رقم مي

گويد و  نماياند و از چگونگي جهاد، هجرت و انفاق و تأمل در حقايقي واال سخن مي ندگي ميز
  فرمايد: دهد. آنگاه مي آلوده شوند، هشدار مي ستيز  جامعه را از اينكه به عوامل خرَد زِدا و فضيلت

گردانـد، باشـد كـه [در     هاي راه را روشـن مـي   سان خداوند آيات و نشانه ... بدين
  )۲۱۹فته آمد] انديشه كنيد. (بقره / آنچه گ

                                                                        

 mahdavirad@ut.ac.ir  .عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران. *
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  فرمود: �رسول الهي
گونـه كـه، شـخصِ بـا چراغـي       حيات قلـبِ بصـير اسـت، همـان    انديشيدن مايه 

هـا   كند، و به خوبي راه خروج از دشواري ها با نور حركت مي پرتوافكن در تاريكي
(محمـدي   مانـد.  هـا مـي   يابد، و كمتر چشم به راه بيرون شـدن از سـختي   را مي

  )۱۷/  ۹۲: ۱۴۱۲؛ مجلسي، ۱۶۳/  ۷: ۱۴۳۱شهري،  ري
) سخني ژرف دارند ×به فرزند بزرگوارش امام حسن ×نامه علي در ضمن نامه (= وصيت

  توان به اعماق آن راه يافت: كه با توجه به كلمات مولي مي
  )۴۲: ۱۳۷۸صالح،  . (صبحير اَبصرَكمن تف... 

است،  » كثرت«ست و يكي از معاني باب تفعل ا» تفعل«از باب » تفكر«توجه به اينكه 
  شايسته تأمل و درنگريستن است.

نمايد اينكه چه  ديدها چهره مي اكنون پرسش بنيادين كه در تفسير و تبيين اين جمله در پيش
براي پاسخ به اين پرسش بايد كالمِ مولي را با كالم ». بصيرت«و » تفكر«اي است بين  رابطه

  ر كنيم:خود آن بزرگوار تفسي
مشغولي هماره انساني باشد تا به بصيرت دست  ورزي بايد دل اولين نكته اين است كه انديشه

  :×يابد. قال علي
نَت بصيرتُهكمن طالت فس۲۷۲/  ۵: ۱۳۶۰. (خوانساري، ترَتُه ح(  

  يابد. دست مي» بصيرت«ورزي كند به  آنكه مدتي دراز انديشه
گرفتن، بيدار گشتن در برابر حوادث و هوشيار بودن » تعبر«ورزي به  دو ديگر اينكه انديشه

زند.  خورد و زمينه بصيرت را رقم مي هايِ پندها آموختن و ... پيوند مي و در هنگامه گذار از گردونه
انديشيد.  هاي مردم مي از اين روي در مورد عبادت ابوذر آمده است كه تمام روز را در چگونگي

  )۵۹۶/  ۱النواظر:  هةفراس، تنبيه الخواطر و نز ابي ؛ ابن۵۹۲/  ۱: ةالصفو ةجوزي، صفو ابن(
  اند: در چگونگي عبادت ابوذر فرموده ×حضرت صادق
؛ محمـدي  ۳۲۳/  ۷۱: ۱۴۱۲. (مجلسـي،  ر واالعتبـار كثر عبادة ابي ذر التفكان اك

  )۱۶۶/  ۷: ۱۴۳۱شهري،  ري
و درنگريستن در فرجام  زا، و عبرت و پندآموزي روشن است كه انديشيدن، عبرتسان  بدين

خواهد بود. و اكنون و بدون اينكه » آفرين بصيرت«ها، رويداد  ها، جريان هاي انسان كنش واكنش
سخن بگوئيم به اجمال » بصيرت«گستردگي درباره  ـ به نيست حت ميدانساينكه فُـ به لحاظ 
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ستن فرجام حوادث را با آگاهي و بيداردلي به ژرفايي حوادث را نگري گوئيم: بصيرت نوعي دل مي
انديشي كردن و به  ها دريافتن و در برابر موضع استوار و روشن گرفتن، حزم توجه به چگونگي

در بياني ديگر ». نگرند بيند كه ديگران در آينه هم نمي آجرخام چيزهايي مي«در » بصير«تعبيري 
  اند: فرموده ×اميرمؤمنان

جـدداً واضـحاً    كفأبصرَ، وانتفَع بالعبر، ثم سلَ فر، ونَظَركفانما البصير من سمع فت... 
  )۲۱۳: ۱۳۷۸صالح،  (صبحي ... . يتجنّب فيه الصرعةَ في المهادي

دل كسي است كه بشنود آنگاه بينديشد، و در نگـرد و   ... و جز اين نيست كه بينا
ز آن آميز سود ببرد، پس ا نگاه كند سپس بر بينايي خود بيفزايد و از امور عبرت

  هاي روشن و واضحي را بپيمايد ... . راه
نگرد. مهم اين  ها، رويدادها و ... را مي واقع انسان در گذرگاه زندگي، پشته، پشته حادثه به

آميز براي  ها عبرت همه بنگرد و پند گيرد و با درنگريستن در صحنه همه و اين است كه به آن
  فرمود: ×ه اينكه عليزدن در راهي روشن آماده گردد ... مگر ن گام

و نيز بنگريـد بـه:    ۲۹۷: حكمت ۱۳۷۸صالح،  . (صبحيثر العبر واقلّ األعتباركما ا
  )۳۵۴/  ۱۲: ۱۳۹۸بهشتي، 

  اند كه: سان روايت كرده و برخي بدين
؛ الحسـيني  ۵۲۲/  ۱: ۱۴۲۷. (سـبط بـن جـوزي،    ثر العبـر واقـل المعتبـرين   كما ا

  ]۲۳۵/  ۴، ج ۱۳۹۰الخطيب، 
نضير)  است كه خداوند سبحان پس از آنكه به چگونگي كوچ يهوديان (= بني و مگر نه اين

پنداشتند كسي بدانها دست يازد، با  كند كه چگونه از برج و باروي خود كه هرگز نمي اشاره مي
شان برون رفتند و ...  هايي لرزان سر خويش گرفتند از خانه و كاشانه هايي ترسان و گام دل

  اند: فرموده
  )۲. (حشر / بِرُوا يا أُولي الْأَبصارِفَاعتَ

فراخوان بينادالن است به پند گرفتن از حوادث، و از آنچه گزارش آن آمد، كه آنگاه كه اراده 
هايِ آهنين هيچ است و پوچ. چنين بود كه يهوديان در آن  الهي به امري استوار گردد، اراده

، اسلحه و استحكامات فراوان چه سرنوشت همه هيمنه دروغين، قدرت و شوكت روزگاران با آن
: ۱۳۸۹به بعد؛ مكارم شيرازي،  ۶۳۰/  ۹: ۱۴۲۶انگيزي يافتند. (بنگريد به: طبرسي،  بار و غم ذلت
  به بعد و ...) ۵۴۱: ۱۳۷۷به بعد؛ جعفريان،  ۴۹۴/  ۲۳
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ساز براي انديشيدن، عبرت گرفتن و به  هاي زندگي ميراث علوي آكنده است از راهنمايي
هاي دشوار رهيدن و به شاهراه هدايت رسيدن و امواج  يرت دست يافتن و با بصيرت از گردونهبص

  سر نهادن و به ساحل نجات فراز آمدن. مولي فرمودند: خروشان بيمناك را پشت
، ۱۰۳: خطبـه  ۱۳۷۸صـالح،   (صـبحي  .اعتَبرَ فَأَبصرَفَاعتَبرَ و َحم اللَّه امرَأً تَفَكَّرَر... 

  )۱۴۹ص 
... [بيكران] رحمت الهـي از آنِ كسـي خواهـد بـود كـه بسـيار بينديشـد و [بـا         

  انديشيدن بسيار آگاهي و بيداردلي را فرا چنگ آورد.]
هايش، و ظهور و بروز  زدا درباره دنيا و چگونگي دهنده و غفلت پس از گفتاري تكان ×علي

آميزد و  ها كه با اندوه در مي سا شاديب هايي آميخته به غم و اندوه، و اينكه در دنيا چه حادثه
  گرايد و ... فرمودند: ها كه به سستي مي توانايي

  (همان) .ر فأعتبر، واعتبر فابصركرحم اهللاُ امراً تف... 
... [بيكران] رحمت الهـي از آنِ كسـي خواهـد بـود كـه بسـيار بينديشـد و [بـا         

  انديشيدن بسيار آگاهي و بيداردلي را فرا چنگ آورد.]
ديشيدن در آنچه گذشته، تأمل كردن در فرايند بسيار حوادث و رويدادها و چگونگي رسيدن ان

خواهد بود كه چونان » تقوا«اش  آفرين باشد و پندآموز، نتيجه ها، اگر براي انسان عبرت به فرجام
در  ×ناك حفاظت كند. چنين است علي ها، و فضاهايي شبهه دژي انسان را از افتادن در تاريكي

) ۲۷۵/  ۱: ج ۱۴۰۴الحديد،  آن بزرگوار است (ابن ابي هاي اي كه در ازجمله مهمترين خطبه بهخط
  و در آغازين روزهاي خالفت ايراد كردند، فرمود:

إِنَّ منْ صرَّحت لَه اَلْعبرُ عمّا بينَ يديه منَ اَلْمـثُالَت، حجزَتْـه اَلتَّقْـوي عـنْ تَقَحّـمِ      ... 
  .بهاتاَلشُّ

ها، از دريچـه   هاي روشنگر عبرت هاي وخيم آينده را با آموزش كسي كه سرانجام
پيشامدهاي حاضر در برابر خود مشاهده كند. البته تقوا [چـون سـدي محكـم و    

نــاك و افتــادن در آنهــا  معيــاري جداكننــده] او را از اقــدام بــه كارهــاي شــبهه
  )۲۲۷/  ۱: ۱۳۸۰ي، ؛ جعفر۱۶البالغه: خطبه  دارد. (نهج بازمي

بار  ها و فرجام نكبت هاي مواضع ديگران، تأمل كردن در عقوبت انديشيدن در چگونگي
يازد و  همه به تقوا دست مي مردمان، اگر عبرت اندوزد و پند آموزد، انسان در گذرگاه زمان با اين

  هاي زندگي و ... است. نتيجه رهايي از تاريكي
  سار كالم علوي پناه ببريم كه فرمود: باز هم به سايه تر شدن مقصود براي بيشتر روشن
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واعتَبِرْ بِما مضَي منَ الدّنْيا ما بقي منْها فَإِنَّ بعضَها يشْـبِه بعضـاً و آخرَهـا لَـاحقٌ     ... 
  )۶۹: نامه ۱۳۷۸صالح،  ... (صبحي بِأَوّلها

بازمانده پند گير كه همانـا برخـي    ... بدانچه از دنيا سپري شده براي آنچه از آن
  از آن به بعضي ديگر ماند و پايانش به آغازش پيوسته است. ...

افزايد و عبرت  ها عبرت مي گونه نگريستن ها و رهنمودهايِ سپيده گشار، اين بر پايه اين آموزه
بدان آگاهي  نگرند و يا كند و چه بسا كسان بسياري كه، پشته، پشته حادثه را مي دل را بينا مي

رسند. مهمترين راز قصه همان ماندن در ظاهرها،  يابند ولي هرگز به آنچه كه بايد برسند نمي مي
ها  گيري آنها، پيوند نزدن هاي شكل هاي همگون و زمينه ها، و بين حادثه از سطح به عمق نرفتن

  هاي بلند و ... و ... در نتيجه دست نيافتن به آرمان
انگيز كه سيد رضي رضوان اهللا عليه را به اعجاز  ي دارند شگفتسخن ×اميرمؤمنان علي

  واداشته است و آن اينكه:
 ...تْهما أَعرَ إِلَيهصنْ أَبم و ّرَتْهصا برَ بِهصنْ أَبم و ...  

هركه به چشم عبرت در آن نگرد، ديده بصيرتش روشن گردد و هركه بـه ديـده   
  )۱۰۷: ۱۳۷۸صالح،  (صبحي كور گرداند.تمنا در آن بيند، ديدگانش را 

  يا 
عنـوان   كه به وسيله آن بنگرد بينايش كند و كسي كـه بـه سـوي آن [بـه     هر آن

  هدف] بنگرد كورش كند.
  نويسد: سيد رضي رضوان اهللا تعالي عليه مي

مـن ابصـر بهـا    «گويـد:   كه مي ×گويم: اگر كسي در سخن آن حضرت من مي
انگيـز و مقصـود وااليـي     ر آن چه معنايي شـگفت تأمل كند، دريابد كه د» بصرته

ويـژه   است كه كسي به نهايت آن نتواند رسيد و ژرفايي آن را نتوان دريافـت. بـه  
در كنار هم نهـد، فـرق ميـان    » و من ابصر اليها اعمته«اگر اين جمله را با جمله 

ت تـا  را به روشني دريابد و بداند كه در فصاحت و بالغ» ابصر اليها«و » ابصرتها«
  چه پايه فرا رفته است. (همان)

، راستي را، زندگي سرشار »ما اكثر العبر واقل االعتبار«تر از مولي آورديم كه فرموده بود  پيش
كننده. صفحات زندگي  هاي خيره آور، و پديده دهنده و رويدادهاي حيرت هاي تكان است از حادثه

گذرد  نده و ... اگر انساني كه در معبر تاريخ ميها و موارد فريب ها، كشش انسان آكنده است از جذبه
اي قرار  هايش را وسيله ها و افسون همه مشعلي بسازد و در پرتو آن گام بردارد، دنيا و جاذبه از اين

گذرد و به  شود، و از سطح مي دل او بينا مي اندوزي چشم نگري، عبرت انديشي، واقع ده براي حزم
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شود. اما اگر نگاهش، نگاه مرعوب باشد،  يابد، و اهل بصيرت مي ميها و جريان راه  ژرفايِ پديده
شود،  ماند و چشم دلش كور مي شده، نگرش شيدايي و شيفتگي در همان سطح مي نگاهي فريفته

برد كه بماند، گاه در  نمي» راهي به ديهي«، »عناوين پر طمطراق«و » يال و كوپال«و با تمام 
  ماند. وادي ضاللت مي

توان يافت  دهنده را در اين آيت الهي مي آفرين و تعليم تكان ت ناب و اين آموزه تنبهاين حقيق
  كه فرمود:

 لَـا  فَإِنَّهـا أَفَلَم يسيرُوا في الْأَرضِ فَتَكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِها 
  )۴۶. (حج / الصدورِ في الَّتي وبالْقُلُ تَعمي ولَكنْ الْأَبصار تَعمي

گويد و مواضع كساني را گزارش  خداوند سبحان در آياتي از رويارويي حق و باطل سخن مي
كنند، حقِ حقيقت را استوار  كند كه چون قدرت عينيت بخشيدن به احكام الهي را پيدا مي مي
آنگاه از ايستارهاي كساني كه در برابر گيرند، و  پيشگي جلو مي دارند و از منكر و باطل و ستم مي

از همچنين دارند و  اند، پرده برمي رسوالن و راه استوارگامان پرداختهرسوالنِ الهي به تكذيت 
  هاي رها شده آنها و ...  بار آنان، و از برج و باروهاي بلند و چاه فرجام زشت و نكتب

و آوردگاه و بر زمين هشتن مردماني گاه گذشتگان  پيام الهي اين است كه واي بر شما: كشتن
ديد شماست، اخبار آنها را  ها و ... را كه در پيش نگريد، رويدادها، حادثه را در گذرگاه زمان نمي

 ؟حركت تاريخي ؟كنيد حركت نمي ؟كنيد نمينگريد، ... چرا سير  ها را مي شنويد و برجاي مانده مي
 ؟هاي مردمان در نگريستن در چگونگي تأمل كردن و ؟حركت در گستره زمين ؟جغرافيايي

فرازها و فرودهايي را كه بدان مبتال  ؛... تا بنگريد فرجام آنچه را چشيدند ؟ وها قوم ؟ها امت
اش بينادلي و  هايي شنوا و نيوشا و نتيجه كند و گوش همه قلبي برنا و بينا ايجاد مي اند؟ ... اين شده

  رهايي از كوري، كري، كژانديشي و ...
) ۹(روم / » أَولَم يسيرُوا في الْأَرضِ«از معناي  ×طُرفه آنكه در روايتي از حضرت صادق

  پرسيدند، فرمود:
مي  عناهيرُوا فسي لَم۱۴۲۲؛ عروسي حـويزي،  ۳۹۶/  ۲: ۱۳۶۲. (صدوق، رآنِالقُأَو :
: ؛ تفسيري لطيف از آيه را بنگريـد در ۳۸۹/  ۱۹: ۱۴۳۴؛ صادقي تهراني، ۴۱/  ۵

  )۳۸۸-۳۹۳همان: 
  مگر نه اين است كه اميرمؤمنان درباره كتاب الهي ازجمله فرمودند:

 ۱۵۸: خ ۱۳۷۸صالح،  . ... (صبحيأَلَا إِنَّ فيه علْم ما يأْتي و الْحديثَ عنِ الْماضي... 
 /۲۲۳(  

  )۵۲۰/  ۳۱۳. (همان: ح م ما بينَكُموفي الْقُرْآنِ نَبأُ ما قَبلَكُم، وخَبرُ ما بعدكُم، وحكْ
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سان در نگريستن در قرآن و تأمل در آيات آن كه آيات الهي فراواني به تأمل در آن  بدين
؛ مؤمنون / ۷۳، ۲۴؛ يونس / ۱۷۶، ۵۰، ۱۱؛ انعام / ۱۹۱، ۱۳۷، ۲۶۶، ۲۱۹اند (بقره /  فراخوانده

؛ هاشمي رفسنجاني، ۲۲۴/  ۷: ۱۴۳۱، شهري و ... بنگريد به: محمدي ري ۷۳، ۵۰؛ فرقان / ۸۵
واقع سير آفاق و انفس است و تأمل و تفكر در گستره  و ...) به» تفكر«/ ذيل مدخل  ۸: ۱۳۸۸

  )۳۸۹/  ۱۷: ۱۴۳۴زمين و زمينه تكوين و تدوين كه برترين آن قرآن است. ... (صادقي تهراني، 
گاه بلند آگاهي و در كالمي بلند و بيدارگر به مكانت رفيع و جاي ×حضرت صادق

هاي هدايت پرداخته و در ضمن آن  گيري آگاهانه از مشعل ورزي و نيز ضرورت بهره انديشه
  فرموده است:

 ...هِلَ ونْ جم قُولُتَاهلّ يج زّ وع قَلَ إِنّ اللّهع رَ وصنْ أَبى متَدـى   « :اهمفَإِنّهـا ال تَع
و كَيـف   ؟و كَيف يهتَدي منْ لَم يبصرْ »وب الّتي في الصدورِالْأَبصار و لكنْ تَعمى الْقُلُ

/  ۱۳: ۱۴۲۹شـهري،   ؛ محمدي ري۴۸/  ۲: ۱۴۰۹... (كليني،  ؟يبصرُ منْ لَم يتَدبرْ
  )۴۸/  ۵: ۱۴۲۲؛ عروسي حويزي، ۱۲۴

ژرفـي   كه به كه خردورزي نكرد. هدايت شد و راه يافت آن گمراه و هالك شد آن
ها نيسـتند كـه    فرمايد: ... [فقط] اين چشم نگريست و خردوزي كرد. خداوند مي

شـوند.   ها جـاي دارنـد نيـز نابينـا مـي      هايي كه در سينه شوند، بلكه دل نابينا مي
شـود بـه    كه به بينايي دل دسـت نيابـد و چگونـه مـي     شود آن چگونه هدايت مي

  بينايي دل، بدون تدبر دست يافت. ...
  فرمود: �هللارسول ا

 ۱: ۱۹۹۹. (ترمـذي،  تُهيرَى بصى من تَعمعماألَ نّكولرُه، ى بصى من يعمعميس األَلَ
  )۲۴۳/  ۱: ۱۳۹۹؛ متقي هندي، ۲۱۱/ 

واقع كور نيست. كور حقيقي آن اسـت كـه    دهد به آنكه چشم سر را از دست مي
  دهد. بصير و بينايي دل را از دست مي

اي كه رقم زديم  به تفصيل گراييد. اكنون دامن كالم برچينم و از اين زمينهسخن دامن گشود و 
گرفتن  به آنچه آهنگ آن را داشتم، بپردازم. گزيده سخن اين است كه، تفكر، تدبر، انديشيدن و بهره

  آورد. مي» بصيرت«اندوزي  آموزد. و عبرت گذرد، عبرت مي از آنچه در گذرگاه زمان مي
نظير بود ـ در گفتگويي با  گويي بي سري و ژاژخايي و زشت در خيرهروزي معاويه ـ كه 

  عباس از سر طعن گفت: ابن
  م؟كهاشم تصابون في ابصار انتم يا بني

  شويد. هاشم گرفتار كوري چشم سر مي شما فرزندان 
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  و ابن عباس گفت:
ـ  ؛ بـاقالني، بـي  ۵۸۹: ۱۴۱۵. (ابن قتيبه، مكوأنتم يا بني امية تصابون في بصائر ا: ت

  و ...) ۸۴
  دهيد. و شما هماره گرفتاري كوردلي هستيد و بصيرت را از دست مي

خواهي قرار  طلبي و فزون هاي دنيا و قدرت ها و كشش گنانش در كمند جاذبه معاويه و هم
اش جز  يازند به هر قيمتي كه باشد و نتيجه هاي آن دست مي گونگيگيرند؛ به دنيا و چ مي

هايشان جلوه دارد، و انديشيدن و وارسيدنِ  كه خدا در دل . اما آنان.. نخواهد بود» كوردلي«
ديد  هايش را در پيش اي است كه سره و ناسره كنش هايشان در متن زندگي چونان آينه چگونگي

  يابد. به بصيرت دست مي ]الفكرةُ مرآةُ احلَسنات وكَفّارةُ السّيئات: ×قال علي[نهد  او مي

  گزيده سخن
ديدمان قرار  هاي الهي، نبوي و ولَوِي كه در پيش تا بدين آمد، و نصوص و رهنموده آنچه

  گرفت، نكاتي را به روشني نشان داد.
يك اينكه انسان در زندگي با امواجي خروشان روياروست و قرارها و فرودها در مسير او 

ها،  ها، دشواري ردونهفراوان است؛ و رسيدن او را به مقصود واال و مقصد اعلي و حيات طيبه گ
  كند. ها و ... تهديد مي تيرگي

ها در مسير زندگي همگاني است  ها، سكندري خوردن ها، ناهمواري دو ديگر اينكه سختي
كس در معبر تاريخ بدون چالش نبوده و  شايد كسي و يا كساني كمتر رويارو شده باشند اما هيچ

و نپنداريم كه آنچه گفته شد الزاماً بايد رويه و ويژه اگر در گستره آن بينديشيم  نخواهد بود به
  سويه ناهنجار و تلخ داشته باشد. ...

عنوان مقدمه آورديم براي رويارويي با موضوعي است كه در ادبيات ديني از آن با  آنچه را به
م آور كنيم. ابعاد بحث درباره آن بسي درازدامن خواهد بود. آنچه اينجا مي ياد مي» ابتالء«عنوان 

ويژه براي ايستاري، استوار داشتن در  نگاهي است گذار و در حد يك طرح براي انديشيدن. به
كه ...» ويروس كرونا «زيستي كه امروز جامعه بشري با اين روياروست؛ موضوعي با عنوان 

  همگان را چه به لحاظ فكري و چه اعتقادي به چالش كشيده است.

  ابتالء در قرآن
ريم با ساختارهايي گوناگوني و با طرح موضوعاتي مختلف و براي از اين موضوع قرآن ك

  رسيدن به اهدافي متفاوت ياد شده است.
  )۱۷... (قلم /  إِنَّا بلَونَاهم كَما بلَونَا أَصحاب الْجنَّةِ
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كه اهـل آن بـاغ را آزمـوديم. ... (خزائلـي،      ايم. چنان همانا ما آنان را حتماً آزموده
  ۳۹۱/  ۳المعارف قرآن كريم:  ة؛ دائر۱۴۵و  ۲۰۸/  ۱: ۱۳۸۷

 ...ا آتَاكُمي مف كُملُوبيل اتجرضٍ دعقَ بفَو ضَكُمعب فَعر۱۶۵. (انعام / و(  
... و برخي از شما را [در امكانات زندگي] بر برخي ديگر به درجاتي باال بـرد، تـا   

  ند. ...در مورد آنچه به شما داده است، آزمايشتان ك
  )۳۰. (مؤمنون / إِنَّ في ذَلك لَآيات وإِنْ كُنَّا لَمبتَلينَ

هـايي [بـراي عبـرت] اسـت و مـا قطعـاً        گمان در اين [داسـتان نـوح] نشـانه    بي
  ايم. كننده آزمايش

گون. (بنگريد به:  بود با ساختارهاي گونه» ابتالء«برخي از آيات مرتبط با آياتي كه آورديم 
كه مؤلفان ساختارهاي مختلف ماده (بـ ـ ل ـ  ۱۸۲ - ۱۸۴، معجم الفاظ القرآن الكريم: عبدالباقي

واخواتها في القرآن  الكلمة عةاند. و نيز: الكبيس، موسو و) را با دگرساني معاني آن گزارش كرده
  نيز اشاره كرده است.)» ابتالء«معناي  هاي هم . نويسنده به هيئت۸۱۷/  ۱الكريم: 

  آورم. آيه مرتبط با بحث را با اندكي توضيح مي مجال پژوهش مشهورترين اكنون در حد
   ـرَاتالثَّمالْـأَنْفُسِ والِ وونَ الْأَمنَقْصٍ موعِ والْجو فنَ الْخَوم ءبِشَي نَّكُملُولَنَبشِّـرِ وبو 

  )۱۵۵. (بقره / الصابِرِينَ
كـاهش از امـوال و نفـوس و    گمان شما را به چيـزي از تـرس و گرسـنگي و     بي

  آزمائيم و صابران را مژده ده. محصوالت مي
تقريباً همسوي با » ابتال«بيشتر از آنكه دامن سخن را بگسترانيم، يادآوري كنيم كه 

كار گرفت. اما  توان در گستره ابعاد آن ديگر، به است و آيات مرتبط با هر دو را مي» امتحان«
سازد با ساختارهاي (بـ ـ ل ـ و)  الهي و آموزه قرآني را نمايان ميآنچه آهنگ و مراد نهايي آيات 

  تر است تا ساختارهاي (م ـ ح ـ ن). بيشتر و روشن
پژوهان بر اين باور  هاي واژه اهللا مصطفوي پس از گزارش ديدگاه مفسرِ محققِ روزگار ما آيت

ويژه در قرآن كريم  ين ماده بهاند كه با تأمل و دقت در موارد استعمال ساختارهاي گوناگون ا رفته
به معناي ايجاد دگرساني و تحول است و امتحان و اختبار از لوازم و آثار آن است. و تنها » بالء«

اين معناست كه بدون تكلف و تجوز در همه كاربردهاي اين ريشه صادق خواهد بود. به مثل در 
  فرمايد: آيه مورد بحث، خداوند سبحان مي
روحي و امور زندگي شـما  وضعيت  و جاني ،ييمبودهانگي و كما با ترس و گرس

از آنِ بـدون كرانـه   آزمـائيم، و مـژدة    سان شما را مي كنيم و بدين را دگرگون مي
  )۳۶۲/  ۱: ۲۰۰۹ورزان و صابران است. (مصطفوي،  شكيب
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ها و  ها، پيروزي ها، فراز و فرودها، برآمدن و فرو افتادن سان در ابتالء دگرگوني بدين
ويژه مؤمنان بينديشند و در  است تا انسان به» ابتالء و امتحان«ها و ... در گستره  شكست

ها تأمل كنند؛ عبرت بياموزند و به بصيرت دست يابند و ... و  ها و دگرگوني چگونگي دگرساني
را » بالء«را كه نعمتي است بس شكوهمند فراچنگ آورند. (تفصيل دقيق » مژده كالمي«ازجمله 

  )۶۳۳ - ۶۳۷/  ۷: ۱۳۸۴پژوهي و با نگاه قرآني بنگريد در: جوادي آملي،  اظ واژهبه لح
بر پايه آنچه در مدخل بحث آمد، آغازين و مهمترين فراخوان الهي و نبوي دعوت به تأمل، 

بيني الهي و  است كه انسان به جهان» ابتالء«تفكر و آگاهي است. بر پايه آيات الهي در پرتو 
نگريم  فهمد كه آنچه در اين دنيا مي يابد، و مي هاي اين دنيا دست مي ها و كشش ناپايداري جذبه

و با آن مرتبط هستيم، نااستوار است و انسان در اين مرحله رهگذري را ماننده است كه بر معبر 
هاي بسياري  ها و گردونه ها و سختي گذرد، و در اين گذرگاه بر فرازها و فرودها، دشواري تاريخ مي

بودن است كه انسان را » سديد«رو خواهد بود. استوارانديشي و استوارگامي و به تعبير قرآن رويا
رساند. اكنون آهنگ آن داريم ضمن تأمل در آثار ابتالء به پرتوهاي قرآني اين  به فرجام نيكو مي
  موضوع بپردازيم:

  ها و آگاهي از آن مايه برآمدن درون
  اند كه: جمند فرمودهدر سخني بلند و ار ×اميرمؤمنان علي

رُ الرِّجالِي تَقَلُّفواهج مل۵۰۷/  ۲۱۷: ح ۱۳۷۸. (صبحي صالح، بِ الْأحوالِ ع(  
  .شود ها، در دگرگونى شرايط حاصل مى آگاهى بر گوهر آدم

ها، در چهره نمودن  وبرق دنيا و دنياگرايي گون، در ميدان جهيدن زرق هاي گونه در هنگامه
هاي بشرين و در  نمايد. در صحنه ست و ... جوهر و گوهر انسان بر ميها ها و سختي دشواري

هاي روان و بدون فرازوفرود همه مؤمن هستند و مجاهد. و بندگان ويژه خداوند در  ميدان
  :×گويند، چنان هستيم و خواهيم بود و ... به تعبير علي هاست همه مي گونه صحنه اين

. (صـبحي  و كيت فَإِذَا جاء الْقتَالُ قُلْـتُم حيـدي حيـاد    الْمجالسِ كيتتَقُولُونَ في ... 
؛ مكـارم شـيرازي،   ۴۵۷/  ۱۴الصباغه:  ؛ شوشتري، بهج۷۳/  ۲۹: خ ۱۳۷۸صالح، 

  ...)و  ۶۶۵/  ۱۳پيام امام: 
اي دردآلود و در هنگامه داغ و دريغ  اين مطلب را در ضمن خطبه ×اميرمؤمنان علي

هاي حاكميت علوي  پوشان معاويه ... به سرزمين چكمه» حزب طلقاء«هاي  ها و غارتگري يورش
  اند: هاي يار ايراد كرده با دلي آكنده از غم از سستي
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نشـيند از سـرِ الف و گـزاف و خودسـتايي      ... كه در محفل بزم چون گرد هم مي
هـاي بپـاي،    گوئيد:  چنين و چنان گوئيد، اما چون صحنه رزم چهره نمايد ... مي

  هاي دررو، فرار كنِ شما از هر سو بلند است)!! بپاي (= بانگهاي  
گردد و  به چندي و چوني شخصيت، استوارگامي خود آگاه مي» ابتالء«سان مؤمنان با  بدين

آورديم  ×اي كه از علي زند. جمله هاي زمان محك مي توان و كارآمدي خود را در برابر جريان
في تقلب االحوال «و » االحوال علْم جواهر الرجال في تقلب«به دوگونه قرائت شده است: 

ملمفهوم » تقلب احوال«شود.  در هر دو قرائت چندان تفاوتي ايجاد نمي». جواهري الرجال ع
شود، فقر و غني، قدرت و ضعف، و  هاي زندگي را شامل مي جامعي است كه تمام دگرگوني

  توانمند و كاستي و ...
  گر فرمودند:در كالمي دي ×اميرمؤمنان

  )۳۰۲/  ۱: ۱۳۶۰. (خوانساري، و أَوصافَها جواهرَ الرِّجالِ  يكْشفَانِ الْفَقْرُو الْغنَى
  .سازد هاى آنان را آشكار مى وانگرى و تهيدستى، جوهره مردان و خصلتت

د در زن ها، ايستارهاي بسياري را رقم مي گي بهره ها و بي مندي ها، بهره ها و نداشتن داشتن
مند بود و  كند، و اينكه اگر روز بهره اينكه در تعامل و رفتار اجتماعيش با كي، چگونه رفتار مي

كند (= و نقص من االموال) و يا به شدت نيازمند بود و دگرساني و  او را نيازمند مي» ابتالئي«
چه دهد از  سازد، در اين مواقع چگونگي رفتار اوست كه نشان مي نيازش مي تحولي بي

ها و ازجمله جامعه در  هايي برخوردار است در همين هنگامه شگفتي كه اينك جامعه مايه درون
ها را  كمند اوست بنگريم كساني چون كساني را در مشكالت ديدند به ياري رفتند؛ اجاره

». آلود ماهي مقصود بگيرند آب گل«ها مايه گذاشتند اما كساني كوشيدند از  بخشيدند؛ از داشته
  ها و فرجام ابتالءها و چنين است قدرت: ن برايند امتحانچني

  اند: دهنده فرموده در بياني تكان ×علي
  )۴۴۱البالغه: حكمت  . (نهجالْوِالَيات مضَاميرُ الرِّجالِ

  هاست. ها، آوردگاه آزمايش انسان ها، پست حاكميت
ه به صرف دست يافتن به نمايي كرده است ك شگفتا!! تاريخ چه بسيار از كساني را كه چهره

  اند و ... . و جانب عفاف، سداد و تقوا را رها كرده اند،  قدرت، يكسر دگرگون شده
  اند: خداوند سبحان فرموده

  )۳۱. (محمد / أَخْباركُم ونَبلُو والصابِرِينَ منْكُم الْمجاهدينَ نَعلَمولَنَبلُونَّكُم حتَّي 
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آزمــائيم تــا مجاهــدان و صــابران از شــما را بنمايــانيم و  گمــان شــما را مــي بــي
  هايتان را آشكار سازيم. گزارش

واقع سختكوش،  نماياند كه چه كسي به سان آزمايش براي همگان و نيز كنشگران مي بدين
زنان مدعي و  هايي از سرِ صدق و صفا و چه كساني الف گوست با گزارش پرشكيب و حق

  صادق. غوغاساالران تهي از واقعِ
  اند: خداوند سبحان در مقامي ديگر فرموده

 هِملنْ قَبينَ مفَتَنَّا الَّذ لَقَدنَّولَمعفَلَي ينَ اللَّهقُوا الَّذدنَّ صلَمعلَيبِينَ و۳. (عنكبوت / الْكَاذ(  
و به يقين، كساني را كه پيش از اينان بودند آزموديم، تا خدا آنان را كـه راسـت   

  .اند معلوم دارد و دروغگويان را [نيز] معلوم دارد گفته
در دومين آيه سوره عنكبوت كه آهنگ كلي آن تأكيد بر همگاني بودن و هميشگي بودن 

آفرين در گذرگاه زندگي انسان، و ضرورت تأمل براي  هايِ گمراهي ابتالء، آزمايش، وجود صحنه
ه هدف چندان روشن نيست و ... كه مسير رسيدن ب» روشن و تاريك«رهيدن از فضاهايي 

 ۱۶: ۱۴۲۷به بعد؛ ميداني،  ۲۵۱/  ۹: ۱۴۱۸؛ صابوني، ۸۹و  ۹۸/  ۶: ۱۳۹۰(بنگريد به: طباطبائي، 
  اند: (= فتنه) باري در اولين آيه سوره و با اين آهنگ خداوند سبحان فرمودهبه بعد و ...)  ۲۱۴/ 

ولَقَد فَتَنَّـا الَّـذينَ مـنْ قَـبلهِم      آمنَّا وهم لَا يفْتَنُونَأَحسب النَّاس أَنْ يتْرَكُوا أَنْ يقُولُوا 
  )۳و  ۲. (عنكبوت / ذينَ صدقُوا ولَيعلَمنَّ الْكَاذبِينَالَّ اللَّه فَلَيعلَمنَّ

ها  هاي سوزان حوادث و جريان باز هم سخن از آزمايش است و ابتالء و افتادن انسان در كوره
  ها تا كجا؟! سته شود كه جوهره او چيست و همراهي و همدلي با انبياء الهي و تحقق برنامهتا دان

  آگاهي از جايگاه انسان
آفريني  بيداري است. ايجاد آگاهي است به جايگاه انسان در نظام هستي و نقش» ابتالء«

شوربختانه آغازين و نهايي خداوند سبحان؛ بيدار شدن از غفلت؛ آهنگ بازگشت به سوي خدا. 
رهد،  ها و بيم موج مي گيرد و از تاريكي گونه است كه چون در آسايش قرار مي انسان غالباً بدين

آورد. امتحان با  انديشد. چنين است كه خداوند انسان را به آوردگاه امتحان مي ديگر به گذشته نمي
ارد وادي الهي و ميدان ها تا بازگردد و سر خويش گيرد و ها و بدي ها؛ نيكي ها و نداشتن داشتن

ها در اطاعت  ) و چگونگي مواضع گروه۶۲(اعراف / » قريه«امن شود. خداوند رحمان پس از قصه 
هايِ ناروا براي شكستن مرزها و بيرون رفتن از چارچوب قوانين الهي و دچار  و سركشي و توجيه

  اند: و ... فرموده» فسق«شدن به 
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و نَاتسبِالْح منَاهلَوبونَورْجِعي ملَّهلَع ئَاتي۱۶۸. (اعراف / الس(  
  ها و بدي آزموديم باشد كه [از كجروي] بازگردند. و آنان را به وسيله خوبي

آزمايد  ها و بدي مي اند كه خداي متعال بندگانش را به خوبي درستي نوشته برخي از مفسران به
». لعلهم يرجعون«به سوي خداست و هدفش بازگشت آنها » بلوناهم بالحسنات والسيئات«

) هدف، بازگشت همگاني است و شنيدنِ نداي فطرت و ... [... ۵۸۳/  ۳۰: ۱۳۹۲(جوادي آملي، 
  )۲۴۵/  ۱. قمي، التفسير: بالسعة واالمن والفقر والفاقة والشدةبالحسنات والسيئات: يعني 

گيرند،  قرار مي هايش كه چون در امواج خروشان حوادث باري اين است انسان و چگونگي
  خداجوي هستند و خداگوي ... و چون به ساحل امن ره يابند، خيره سرند و گردنكش. ...:

       ـمـرِّ إِذَا هإِلَـي الْب مـاهـا نَجينَ فَلَمالـد ينَ لَهصخْلم ا اللَّهوعد ي الْفُلْكوا فبكفَإِذَا ر
  )۶۵. (عنكبوت / يشْرِكُونَ

ن تمام وجودش را نگرفته و خداوند سبحان به نقشبند زندگي سر و جانش را كه ايما باري آن
كننده نقشه راه و مفسر آن با اعماق وجود در نيافته ـ  را چونان ابالغ �لبريز نكرده و رسول اهللا

و نخواهد شد و مؤمن و يا مشرك ـ و آهنگ فطرت كه جز ـ ال اله اال اهللا ـ نيست را يكسر خَستُ
هاي دنيوي او را به اين سوي و آن سوي خواهد كشاند. (صادقي  ها و كشش غفلت و جذبه

) چنين است خداوند تواب و مهربان هماره ميدان آزمايش را رقم ۱۶۴/  ۲۲: ۱۴۳۴تهراني، 
نيز راه جويد كه سوگمندانه رسوب نفاق و » نفاق«و » تذبذب«زند تا مگر انسان مبتالي به  مي

هاي روزانه و فرازوفرودهاي مكرر و  تنها آزمون نند آن نهرسوخ مرض شك و ترديد و ما
هاي بزرگ و شكننده نيز در  آورد كه آزمايش نمي» صراط مستقيم«آفرين زندگاني او را به  عبرت

  آنها تأثير نداشت:
. (توبـه  نَ ولَا هم يذَّكَّرُونَأَولَا يرَونَ أَنَّهم يفْتَنُونَ في كُلِّ عامٍ مرَّةً أَو مرَّتَينِ ثُم لَا يتُوبو

 /۱۲۶(  
بـار يـا دوبـار     بينند كه آنـان در هـر سـال يـك     آيا منافقان [توجه ندارند و] نمي

  شوند. كنند و نه متذكر مي شوند باز هم نه توبه مي آزمايش مي
آيند.  هاي الهي او سفيد بيرون نمي گيرند، و از آزمون انديشند و عبرت نمي چرا؟ چون نمي

اند و هستند.  شوند. پاي فشردند بر آنچه كه بوده كنند و نه بيدار مي نين است كه نه توبه ميچ
  اش خسران است و هالكت: آكند و نتيجه وجودشان را از رجس مي

؛ تفيسر دقيق آيه را بنگريد در: جـوادي  ۱۸. (بقره / صم بكْم عمي فَهم لَا يرْجِعونَ
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؛ صـادقي تهرانـي،   ۴۱۰/  ۹: ۱۳۹۰بعـد؛ طباطبـائي،    بـه  ۵۶۶/  ۳: ۱۳۷۸آملي، 
۱۴۳۴ :۱۳  /۲۴۳(  

همه حادثه،  هاي زودگذر كه در اين كارِ غرق در لذت سرِ چموش، فراموش شگفتا از انسان خيره
  گيرد. همه عبرت نمي انديشد و از اين انگيز نمي هايِ عبرت ها صحنه ها، گردونه پديده

فريد تا خدا را بشناسد و از سر شناخت و آگاهي، او را عبادت اما خداوند سبحان كه انسان را آ
هايي  ) و در مسير زندگي او مشعل۵۶(ذاريات / » وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنْس إِلَّا ليعبدونِ«كند 

  گشا قرار داد كه راه را بر طاعت بسپرند و نه معصيت. پرتوافكن و سپيده
  در ميان اصحاب باوفايش فرمود:» ابتالء«امه در هنگ ×ابا عبداهللا الحسين

ره ما خلق العباد اال ليعرفوه فـاذا عرفـوه عبـدوه. فـاذا     كيا ايها الناس، ان اهللا جل ذ
؛ طباطبـائي،  ۵۱/  ۱: ۱۳۸۵... (صـدوق،   عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده من سواه

  به بعد) ۳۹۶/  ۲۲: ۱۳۸۹؛ مكارم شيرازي، ۳۸۶/  ۱۸: ۱۳۹۰
هاي زندگيِ قطع به مرگ بازگذاشته  تا لحظه» توبه«است كه صحنه بازگشت و ميدان چنين 

به بعد) و از سوي ديگر چنانكه ديديم  ۱۳۱/  ۱۸: ۱۳۸۸؛ بنگريد به: جوادي آملي، ۱۸(نساء / 
ها و  سو كنش ديد مؤمنان گذاشته كه از يك هاي فراوان آزمايش و امتحان در پيش ميدان
  ا محك زند:ها و اعمالش ر طاعت

  )۲. (ملك / الَّذي خَلَقَ الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسنُ عملًا
همانكه مرگ و زندگي را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريـد،  

  و اوست ارجمند آمرزنده.
آفرين دست يازيدن را  تهاي جه اندوزي، و به آگاهي و سرانجام آزمون و امتحان، عبرت

  چونان سنت الهي در پيش روي انسان قرار داد:
  )۲۱۴بقره /  ؛۲. (عنكبوت / أَحسب النَّاس أَنْ يتْرَكُوا أَنْ يقُولُوا آمنَّا وهم لَا يفْتَنُونَ

شوند و مورد آزمايش قرار  آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها مي
  گيرند؟ نمي

ها، هدايت  ها و نگاه ها و عصرها، براي جريان قرآن كريم چونان مشعلي فروزان بر همه نسل
  است و برترين هدايت:

مأَقْو يي هلَّتي لدهذَا الْقُرْآنَ ي۹(اسراء /  ....  إِنَّ ه(  
  .. .. نمايد ] كه خود پايدارتر است راه مي ينيئقطعاً اين قرآن به [آ
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آفرين ... و با سنت گسترده ابتالء، ازجمله انسان را از غفلت  وشنگر و آگاهيو با اين آيات ر
هاي گوناگون، انسان را به  كه ديديم از راه نوازي رهاند و چنان توجهي به خداوند كارساز و بنده بي

  خواند. ... خداجويي و خداآگاهي فرامي
ن زمينه بازگرديم و با يادآوري ترين آيه در اي اكنون به مشهورترين و اثرگذارترين و جامع

  نكاتي، دامن بحث را برچينيم:
   ـرَاتالثَّمالْـأَنْفُسِ والِ وونَ الْأَمنَقْصٍ موعِ والْجو فنَ الْخَوم ءبِشَي نَّكُملُولَنَبشِّـرِ وبو 

  )۱۵۵. (بقره / الصابِرِينَ

  است.» ابتالء«و » بالء«ويارويي با هاي بسيار بلند قرآني در چگونگي ر اين آيه از آموزه
  ابتدا به نكاتي درباره آيه بپردازيم:

اولين نكته اين است كه ساختار تأكيدي آن (= الم و نون تأكيد) و چگونگي تعبير، نشانگر 
  است.» ابتالء«قطعيت و ضرورت و همارگي و همگاني بودن 

و فقر اقتصادي است. به ديگر  ، ابتال به ناامني»جوع«و » خوف«دو ديگر اينكه مقصود از 
ها و مصائب  . بلكه اعم از گرسنگي، تشنگي و ساير آسيبسخن، گرسنگي در برابر تشنگي نيست

ترين نماد فقر، گرسنگي از گستره فقر كه گرسنگي، برهنگي،  جهت كه روشن بدني است. بدان
  )۶۴۱ � ۶۴۲/  ۷: ۱۳۷۸تعبير شده است. (جوادي آملي، » جوع«سكني و ... است، به  بي 

معناي  مرگ به» نقص نفس«هست. مراد از » زوال اموال«معناي  به» نقص من األموال«
هم بايد جامع دانسته شود. يعني » نقص ثمر«ي و ... مرگ عاد عام است، كشته شدن در راه خدا، 

  كه ميوه و ثمر قلوبند.» اوالد«و محصوالت كشاورزي و حتي » ثمر اقتصادي«اعم از 
از نهايي آيه با توجه به تمام آنچه تا به حال بر پايه رهنمودهاي قرآني، نبوي و ولَوي اند چشم

كرونا » ويروس«آورديم، بسيار آموزنده و مهم است. اكنون تمام دنيا بدون هيچ استثنايي به 
مبتالست. در اين آوردگاه همه آنچه آموزه الهي بدان پرداخته رخ نموده است. فضاي 

  سنگي به همان معنايي كه آورده شد، نقص اموال و انْفُس و ...وهراس، گر هول
است. خداجويي و تكيه به مبدأ هستي و رويارويي » صبوري و شكوري«رهنمود قرآن كريم 

شده است » صبوري«هايِ واپسين امر به  اي بر آموزه سوره چونان مقدمه ۱۵۳هوشمندانه در آيه 
شده در راه خدا توجه داده است و آنگاه  گي مؤمنانِ كشتهها را به جاودان و در ادامه آن انسان

برانگيز گذرگاه  هاي تأمل ها و حادثه ها، گردونه صفحه بزرگ كتاب هستي را باز كرده، صحنه
زندگي انسان را برشمرده و با اشاره به آن مقدمه، جايگاه صابران را رقم زده است و حد و حدود 

  ي را كه بايد در اين آوردگاه داشته باشند.گاه معتَمد پاداش آنان و تكيه
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آيند،  طرفه آنكه صابران و كساني كه با شكيب آگاهانه از اين آوردگاه روسفيد بيرون مي
  دهند به چي؟ چه اندازه؟چگونه چيزي؟ پاداشي ناپيدانه كرانه دارند. خداوند صابران را بشارت مي

  ناپيدا كرانگي آن توجه داده شود.متعلَّق ذكر نشده است تا به گستردگي و عظمت و 
  )۱۰. (زمر / إِنَّما يوفَّي الصابِرُونَ أَجرَهم بِغَيرِ حسابٍ

  است. ...  » عزم االمور«از » صبر«كرانگي اين است كه  راز اين بي
: ۱۳۹۰، طباطبـائي،  ۱۷. (لقمان / واصبِرْ علَي ما أَصابك إِنَّ ذَلك منْ عزْمِ الْأُمورِ

  )۲۸۴/  ۲۲: ۱۴۳۴؛ صادقي تهراني، ۲۱۸/  ۱۶
  اهللا جوادي در اين مورد تأمل كردني است: توضيح مفسر ارجمند روزگار ما حضرت آيت

كرانگي و گستردگي پاداش صابران] ان است كه صبر جزو عزم االمور است:  راز اين نكته [بي
  .مِ الْأُمورِواصبِرْ علَي ما أَصابك إِنَّ ذَلك منْ عزْ

شود و هركار ارادي، هرچند  توضيح اينكه هيچ كاري بدون تصميم و عزم و اراده حاصل نمي
مما ينبغي او «، يعني »جزو عزم االمور«ساده باشد مسبوق به اراده است. ليكن برخي كارها 

ن بدان اي پوالدي يجب ان يعزم عليه؛كارهاي سترگ و يا آنچه شايسته است و واجب كه با اراده
گونه امور بايد  شود، انسان براي تحقق اين اي عادي محقق نمي و با اراده» پرداخت
ميلي، كراهت،  اي كه وهن، بي گونه انديشي، تدبر، تفكر و استشاره كند تا به جزم برسد. به عاقبت

: ۱۳۷۸، ترديد، شك و انزجار به اراده او راه نيافته و براي انجام آن مصمم شود. ... (جوادي آملي
۷  /۶۴۴(  

ها آرام و بدون انديشناكي،  ها و مصاديق آنچه آمد، بينديشيم. چه روزگاراني كه انسان به نمونه
هاي بلندي گرفته بودند. ناگهان يك  گذراندند و براي فردا و فرداهايشان تصميم روزگار مي

و آرامش و آسايش  كند وهراس مي انفجار، يك خبر، يك حادثه و ... فضايِ زندگي را يكسر هول
  ربايد. را مي

اي ستبر هرگز گمان آب شدن قامت  چه بسيار كساني كه با تني سالم، قامتي استوار و سينه
  شود. پنداشت نمي شود آنچه مي دهند اما در يك لحظه مي بلند و كوش توانِ خود را نمي

رين، صبوري آف آفرين، و بادهاي سهمگين دگرگوني هاي حادثه همه طوفان در برابر اين
هاي سرچشمه گرفته از انديشيدن، در چه و چهاي ديگران  برخاسته از آگاهي و تدبر، و عبرت

ها و  ها و اراده وباروي انديشه گويد: يكي بنگر و تأمل كه در پسِ اين برج است كه به انسان مي
گونه باشند  كه آن آنان ناپذير و ... و ... وجود دارد. ناپذير و آهنگي خلل اي سكن هاي تو اراده آهنگ

رسند، با بازگشت به  كاوند يا به تقصيرها مي انديشناك از آنچه رخ داده ژرفاژرف ما جري را مي



 

۶۹ 

هي
ل ال

عد
 و 

شه
ندي

دا، ا
: خ

كم
ل ي

فص
 

آيند. آگاهي، تأمل، عبرت، بازگشت  مسير حق و تكيه اعتماد به نيرويي اليزال در پي جبران برمي
  و جبران با صبوري همراه با برنامه و ...

گون الهي به من  يابد كه معارف آفتاب ماند اما با تدبر و تأمل درمي ها مي يانيا در راز و رمز جر
كند در هم فرو ريزند  اگر ناز مي«همه حاكمي است مدبر كه  دار اين و سررشته» رب«گويد كه  مي

باز هم صبوري و بر آنچه مانده است شكوري و آگاهانه در برابر حوادث در حد توان » ها قالب
  ها را گشودن و مسير را ادامه دادن. وشمندانه ايستادنْ. گرهآگاهانه و ه

  فرمودند: ×علي
: ۱۳۸۷. (صبحي صـالح،  عرَفْت اهللاَ سبحانَه بِفَسخِ الْعزَائمِ و حلِّ الْعقُود و نَقْضِ الْهِمم

  )۲۵۰ح 
ها و درهـم   شدن و فسخ پيمان خوردن تصميم و گشوده خداوند را به وسيله برهم

  ها شناختم. ها و اراده كستن آهنگش
  مردي بپاخاست و گفت: ×در مقامي ديگر چنين آمده است كه در محضر علي

  اي پروردگارت را شناختي: يا اميرالمؤمنين به چه چيزي و به چه وسيله
  مباذا عرفت ربك؟

همي وعزمت فَخالَف الْقَضاُء  لَما هممت فَحيلَ بيين وبين .بِفَسخِ الْعزمِ ونقْضِ الْهمِّقال: 
  )۲۸۸: ۱۳۹۸. (صدوق، عزمي علمت أنَّ الْمدبِّر غَيري

ها شناختم.  ها و درهم شكستن همت خدا را به وسيله باطل گشتن و درهم ريختن اراده
زم ام جدايي افكند و آهنگ و ع فراوان تصميم گرفتم كاري را سامان دهم. او ميان من و خواسته

اي را داشتم اما حكم قطعي او عزم و آهنگ مرا بر هم زد از اينجا دانستم كه كسي ديگر  برنامه
  دهد كه جز من است. كند و سامان مي امور را تدبير مي

همه اين پيام را در ژرفايِ  همه و اين هايش بسيار و اگر آن هاي ابتال چنين است و ميدان صحنه
آفريني خداوند سبحان در زندگيش را از سرِ  ل كند و تدبر كند، و نقشها بريزد، بايد تأم جان انسان

نقشه «زندگي، اوست كه هم » نقشبند«ايمان و باوري استوار دربايد، و فهم كند و دربنگرد كه 
ريزي  آفرين و قلب فهيم عنايت كرده، تا بشناسد، برنامه را در اختيار نهاده و هم خود جهت» راه

  برهد. ها بست كند و از بن
الَّذينَ إِذَا أَصابتْهم «است، آيه بعدي » بشارت صابران«تأمل كنيد كه پس از اينكه در فرجامش 

ها و  است. باور به واپسين زندگي و هضم كردن دشواري »مصيبةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وإِنَّا إِلَيه راجِعونَ
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به خاطر اينكه به درستي دريافته است » ابتالء«ها، رويارويي خردمندانه با  تحمل كردن مصيبت
هايِ صابران ريشه در باور توحيدي آنها  كه انسان از او و به سوي اوست. بر پايه اين آيه، ويژگي

دارد. يعني اينكه آنان هماره در برابر ابتالء و بالها چنين » كلّما«واقع معناي  به» اذ«دارد و 
ريزي هوشمندانه و صبوري و شكيبايي براي گذار از گدار  هستند. مواجهه آگاهانه با برنامه

  ها و رويدادها. حادثه
. (محمـدي  مال التفقّه في الدين، تقدير المعيشة والصبر علـي النائبـة  كل الكمال كال

  )۵۴۶/  ۷: ۱۴۳۱شهري،  ري
ها و  عنوان برنامه زندگي و راهنماي گشودن گره تمام كمال در گرو اين است كه دين را به

ريزي كني و  ها بشناسي و بر پايه آن برنامه يافتن به برترين معرفت ها و دست بست هيدن از بنر
ريزي و اجراي آن بر پايه دين سكنْدري خوردي و در پيش رويت فرازها و  اگر در اين برنامه

  فرودها قرار گرفت براي گذار صبوري و شكيبايي كني.
هاي ابتال بسيار است و انديشيدن در آنها  يداناكنون دامن سخن را برچينم و بگويم كه م

كند و صبوري و شكيبايي  تر مي تر و ژرف گستره فهم و درك انسان را در زندگي بسي فراخ
  سازد. آگاهانه را همراه و همكام زندگي مي

عنوان  و نه فراتر از آن، و اينكه به» طرحي است براي انديشيدن«سان آنچه آمد فقط  بدين
دو  جهت كه اين خداجويي پرداختيم، يك بدانفقط به خودآگاهي، و خداآگاهي و » الءابت«پيامد 
را دارد. دو ديگر اينكه مجال پرداختن به گستره » كه صد آمد نود هم پيش ماست چون«حكم 

مي نگنجد بحر اندر «دامن است كه  سان فراخ هاي ابتالء و آثار، آن بحث در ابتالء و ميدان
هايي بر گستردگي بحث دعوت  مايه درونبرم و براي دستيابي به  به پايان مي سخن را». اي كوزه
المعارف  ة، مدخل امتحان؛ دائر۲۷۷ � ۳۰۸/  ۴: ۱۳۸۲كنم بنگريد به: هاشمي رفسنجاني،  مي

القرآن  لغة؛ المعجم في فقه ۶۳۲ - ۶۹۲/  ۷: ۱۳۷۸؛ جوادي آملي، ۲۶۵ - ۲۷۶/  ۴قرآن كريم: 
/  ۱: ۱۴۴۰التفسير الموضوعي للقرآن الكريم،  عة؛ موسو۶۶۹ - ۷۲۴/  ۶: ۱۴۱۹و سر بالغته، 

شهري،  ؛ محمدي ري۵۷ - ۵۹/  ۱: ۱۴۱۶؛ المعجم المفهرس لمعاني القرآن الكريم، ۱۳۶ - ۱۶۰
۱۴۳۱ :۱  /۴۷۰ - ۴۵۳.  
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  چالش كرونا و شرور با عدل الهي

  *دكتر رضا برنجكاراالسالم والمسلمين  حجت

  مقدمه
رده، چالش در برابر عدل ك جاديعموم مردم ا انيرونا و شرور در مكه ك يچالش نيتر عيشا

مطرح  يمباحث عدل اله ليشرّ به عنوان اَلَم و رنج، در ذ ،يالم اسالمكاست. در علم  ياله
حسن  يعني ،يارزش ثياز ح ،يدرباره افعال اله يالم، بحثكدر اصطالح علم  ي. عدل الهشود يم

  است. حيمنزه دانستن خداوند از فعل قب يمعنا به »عدل« رو نيو قبح است و ازا

  شناسي عدل مفهوم
 فاءياست و ريحقّ الغ ريتوف« يمعنا ه عدل را در لغت بهكپس از آن يعبدالجبار معتزل يقاض

  :ديگو يدر ادامه م داند، يم» لّ ذي حقّ حقهكاعطاء «همان  اي، »الحقّ منه
لّها حسـنة وأنّـه   كعدل، فالمراد به أنّ أفعاله  يه تعالأنّ ليأما في االصطالح، فإذا ق و
  .هيبما هو واجب عل خلّيوال  حيالقب فعليال
ه همه افعال خدا خوب كاست  نيا يالم، مراد از عدل الهكاما در اصطالح علم  و

  .ندك ينم كه واجب است را ترك ياركو  دهد يار زشت انجام نمكاست و او 
  :ديگو ي(ره) ميمرتض ديس

ـ    ياهللا سـبحانه وتعـال   هيالم في تنزكفي العدل،  المكال واالخـالل   حيعـن فعـل القب
  .بالواجب

ار كار زشت و اخالل به كسخن در منزه دانستن خدا از  ،يدرباره عدل اله سخن
  واجب است.

  :سدينو يم زي(ره) نيطوس خيش
  .حيقب هايف سيلها حسنة ولكالم في أنّ افعال اهللا كفي العدل،  المكال

                                                                        

 berenjkar@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي . *
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ار كه همه افعال خدا خوب است و كاست  نيسخن در ا ،يدرباره عدل اله سخن
  در افعال خدا وجود ندارد. يزشت

رو،  نياست. ازا يعدل اله رمجموعهيز ،يخدا از جهت ارزش ياساس، همه صفات فعل نيا بر
مورد بحث  يمباحث عدل اله ليدارد، در ذ يمتكار خدا عبث نبوده و حك هكنيمت و اكبحث ح

  .رديگ ير مقرا
شرور،  هكنيو ا يمت الهكاز بحث ح ،يال عدل الهكها به اش پاسخ يدر برخ هكنياز ا گذشته

  .شود ياست، استفاده م ييها متكح يعبث نبوده و دارا
ه متحمل ك يسكه به كاست  نيال اول اكال وجود دارد. اشكدو اش نجايسخن، در ا گريبه د

رساندن به  نباشد، رنج يه ظلمك فرضه بر كست ا نيال دوم اكشده است. اش رنج شده ظلم
  مت است.كعبث بوده و خالف ح گرانيد

  .مينكاشاره  زيمت نكبه بحث ح ميال عدل، مجبوركدر بحث از اش ن،يبنابرا
  رد:ك ريتقر ريبه صورت ز توان يرا م يچالش شرور در برابر عدل اله خالصه

 .و ظلم است حيقب گران،يرنج در د جاديااَلَم و رنج است و  جاديا يشرّ به معنا جادي. ا۱
 حيقب دهد، يو آزار قرار م تيمورد اذ جهت يرا ب گرانيه دكرا  يسكار كعقل،  نيبنابرا

  .نندك يم يدانسته، او را ظالم معرف
  .شود ينم حيب قبك. خداوند عادل است و مرت۲
  .ه شرّ وجود داردك يدرحال ند؛ك ينم جاديخداوند شرّ را ا جهي. در نت۳
ال كاش نيا ستند،ين يفالسفه مسلمان، چون معتقد به حسن و قبح عقل زيو ن ياشعر لمانكمت

و  اند حيبد و قب ايخوب و حسن  ه افعال، ذاتاًكال آن است كاش ني. فرض ادانند يرا قابل طرح نم
بودن  حيقب كپس از در رو نيند. ازاك كها را در حسن و قُبح نياز ا يبرخ تواند يعقل انسان م

 ،ندك ينم حيار قبكه عادل است و ك ييه خداك ندك يال را مطرح مكاش نيا گران،يو آزار د تياذ
  .رساند يچرا شرّ م
 »يشرّ اخالق«نوع شرّ،  نيه نام اكها هستند،  انسان ايشرّ ه گفته شد، منشأ كطور  همان

  است. »يعيشرّ طب«ه نامش كخداست،  ،منشأ شرّ اياست؛ 
 نندك يرا مطرح م» انتصاف« هينظر ،يال شرّ اخالقكو معتزله در پاسخ به اش هيامام لمانكمت

  .نندك يرا طرح م» عوض« هينظر ،يعيال شرّ طبكو در پاسخ به اش
نوع شرور،  ني. در مورد امينك يمطرح م - ش خداستأه منشك -را  يعيبحث شر طب ابتدا

 ريو غ ياستحقاق ريشرور غ« زين و »يفريك اي يشرور استحقاق«لمان شرور را به دو قسم كمت
گناهان است و حق  فريك ،ي. شرور استحقاقنندك يم ميتقس »ييشرور ابتدا« يعني »يفريك
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. عوض نندك يعوض را مطرح م هينظر ،ييمورد شرور ابتدا در اماعدالت است،  نياران و عكگناه
 :ريخواجه نص ريلَم باشد؛ به تعباز اَ شتريب يدفع ضرر تواند ياز اَلَم باشد و م شتريب ينفع تواند يم
  ».نيالنفع أو دفع الضرر الزائد يعل إلشتماله«

  وجود دارد: دگاهيسه د »ييابتدا يعيشرّ طب«مورد  در
 يو برا دانند يال به عدالت خدا مكشرور را اش گونه اين روانشيو پ »ييجبا يابوعل« دگاهيد .۱

  .دننك يعوض را مطرح م هيال نظركاش نيرفع ا
ال به كشرور را اش گونه اينه ك هيلمان معتزله و امامكمت بيشترو  »ييابوهاشم جبا« دگاهيد .۲

خروج  يمعتقدند برا ناني. انندك يو عوض و لطف را مطرح م دانند يمت خدا مكعدالت و ح
د يخروج فعل شرّ از عبث بودن، با يخداوند عوض شرّ را بدهد و برا ديفعل شرّ از ظلم با

و  نيرا به خدا و د يشرّ، افراد جاديشرّ وجود داشته باشد و خداوند با ا مت لطف دركح
مت كمربوط است و در بحث ح يمت الهكجنبه از شرّ، به ح نيطاعت خدا سوق دهد . ا

  بحث خواهد شد.
 ستين يافكبودن،  حيخروج شرّ از قب يو عوض، برا ستياول درست ن هياساس، نظر نيا بر
  واجب است. زينار عوض، لطف نكو در 
  :ديگو ي(ره) ميمرتض ديس

تقدم استحقاق لـه.   ريمن غ نيالبالغ ريوغ نياهللا سبحانه األلم في البالغ فعليأن  جوزي
مـن   خرجهيعوض  هيونه عبثا و فكعن  خرجهيلف كاعتبار للم هيووجه حسنه أنه ف

  .هيف نيالوجه نيونه ظلما. و البد من اجتماع هذك
 جـاد يار، اكـ گنهريبالغ و افراد بـالغ غ ريافراد غ يند براه خداوكال ندارد كاش عقالً
ـ كم يسـو، عبـرت بـرا    كيار، از ك نيند. وجه حسن اكرنج  ه باعـث  كـ ف اسـت  لّ

ه باعـث  كـ عوض دادن اسـت   ،گريد يرنج رساندن عبث نباشد، و از سو شود يم
  ار ظلم نباشد. و الزم است عبرت و عوض هر دو باشد.ك نيا شود يم

وت به بعض كو در انوارالمل خ،يمشا يشف المراد به برخكرا در اين ديدگاه ه) (ريعالمه حل. ۳
) .ق۲۵۰توفي (م يمريص مانيآن را از عباد بن سلنيز فاضل مقداد  .دهد يمعتزله، نسبت م

بودن  حياز قب ييابتدا يعيخارج شدن شرور طب يلطف را برا ند،ك ياز بزرگان معتزله، نقل م
 يبرا زياز دو چ يكي ،گري. به عبارت دنديب يعوض نم هيه طرح نظرب يازيو ن داند يم يافك

(ره) يلطف. عالمه حل ايعوض  اياست،  يافكبودن  حياز قب ييخارج شدن شرّ ابتدا
  :ديگو يم

إدخال األلم على المكلف إذا اشتمل على اللطف واالعتبـار و   خيبعض المشا وجوز
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لمـا   حسـن يفكـذا   قابلهيلنفع  سنحيفي مقابلته عوض ألن األلم كما  حصليإن لم 
  .األلم هيإل يؤدي

انـد،   دانسـته  زيلف جـا كم يرنج همراه با لطف و عبرت را برا جاديا خيمشا يبرخ
رنـج در مقابـل    جاديه اكگونه  همان رايهرچند در مقابل رنج، عوض داده نشود؛ ز

رنـج اسـت،    جـه يه نتك يعوض و نفع خوب است، اگر رنج همراه با لطف و عبرت
  خوب خواهد بود. زياشد، نب

 رايز ؛دوم، تفاوت وجود دارد هيسوم، با لطف در نظر هيلطف در نظر انيه مكتوجه داشت  ديبا
 .باشند گريافراد د تواند يم زيخود شخص مبتال به الم باشد و ن تواند يدوم متعلق لطف م هيدر نظر

و  شود؛ يطلق لطف حل مه با مكعبث بودن شرّ است  ةصدد پاسخ به شبه لطف در نيا رايز
شخص  ديبا سوم، متعلق لطف حتماً هيه در نظرك ي. درحالشود يظلم با عوض پاسخ داده م ةشبه

ل كند و هم مشكعدل را برطرف  ةشبه ديهم با هينظر نيلطف در ا رايز ؛مبتال به الم باشد
رطرف شخص را ب كيال ظلم به كاش تواند ينم گرانيه لطف به دكمت را؛ و روشن است كح
  ند.ك

  :سدينو يم يگريد يدر جا يحل عالمه
  .بعض المعتزلة إنّ كونه لطفا كاف في حسنه إن كان لطفا لنفس المكلّف وقال
در حق او باشد، در خوب  يلف همراه با لطفكاند اگر رنج به م معتزله گفته يبرخ

  است. يافكرنج  نيبودن ا
  :ديگو يمقداد م فاضل

  .: كونه لطفا كاف في الحسن إذا كان للمتألممرييالص مانيعباد بن سل وقال
رنـج   نيـ معتقد است لطف بودن رنج در خوب بـودن ا  يمريص مانيبن سل عباد

  باشد. دهيشكلطف، در حق رنج  نيه اك ياست، به شرط يافك
  :ديگو يم يراز يحمص

ـ فإن كانـت المصـلحة الحاصـلة ف    ه،يلمجرّد حصول المصلحة ف المياإل فأما ـ لغ هي  ري
ـ ز الميإ حسنيأنّه ال  ثيباالتفاق من ح حسنيفانّه ال  المؤلم عمـرو و ال   نتفـع يل دي

مستحقة  ستيأنّ اآلالم التي ل ناهيما ب عي... و قد انكشف و صح بجم أصال ديز نتفعي
  .هايالتي أشرنا إل همن الوجو رهيقد تحسن للنفع وغ

 نيـ اگـر ا رنـج،   نيفقط به خاطر وجود مصلحت در ا يرنج رساندن به شخص اما
ـ ا رايز .ستيباشد، باالتفاق خوب ن دهيشكرنج  ريغ يمصلحت برا ه بـه  كـ ار كـ  ني
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 ياز مبـاحث  ... .سـت ين يار درسـت ك ميرنج برسان يگريبه د يسكخاطر مصلحت 
و نفـع   عوضخاطر  به ياستحقاقريه رنج غكروشن شد  ميردكنون مطرح كه تا ك

خـوب   تواند يبرسد) م دهيده به رنج ك ي(مصلحت شد انيه بك يگريامور د زيو ن
ن باشد.و حس  

سوم  هينظر ،مانيو عباد بن سل يراز يو معتزله مانند حمص هيامام يعبارات برخ نياساس ابر
  اند. ردهك انيرا ب

: اگر شرّ و الم لطف باشد و باعث نديگو يسوم م دگاهياول و دوم، در رد د دگاهيد داران طرف
ثواب  رايز .ستين يافكنبودن شرّ  حيقب يمقدار برا ني، اثواب باشد ،طاعت جهيطاعت شود و نت

پس وجود عوض و نفع الزم  .شود يه در مقابل طاعت است نه شر؛ طاعت هم نفع حساب نمك
  است.

  :سدينو يباره م نيدرا يحل عالمه
والطاعـة   حـا، يالمستحق لو ال اشتماله على النفع أو دفع الضرر كـان قب  رياأللم غ أنّ

الطاعـة دون األلـم،    قابـل ي هايبنفع والثواب المستحق عل ستيل األلم لالمفعولة ألج
  .حياأللم مجرداً عن النفع وذلك قب بقىيف

ه كـ  ياست؛ و طاعت حيدفع ضرر نباشد، قب اياگر همراه با نفع  ياستحقاقريغ رنج
طاعت است نـه رنـج؛    جهيهم نت ياستحقاق يو ثواب ست،يرنج است، نفع ن جهينت

 يرسـاندن  رنـج  نيت، رنج بدون نفع و عوض خواهـد بـود و چنـ   صور نيپس در ا
  و زشت است. حيقب

و آخرت را  ايه سعادت دنك يباالتر از طاعت يچه نفع :گفت ديال باكاش نيپاسخ به ا در
هزار تومان را از دست  شود يه باعث مك يياگر در مقابل بال ايمثال، آ يدنبال داشته باشد؟ برا به

 يفرد را به طاعات ،يينفع است، اما اگر خداوند با بال نيار تومان بدهد، اخداوند دو هز م،يبده
 ست؟يرساندن ن ار خدا نفعك نياست، ا تينها يب يو آخرت و لذت ايآن سعادت دن جهيه نتكبرساند 

  باالتر از دوهزار تومان است. ارينفع، بس نيه اكروشن است 
. رسد يتر به نظر م سوم درست دگاهيلمان، دكمت انيمطرح در م دگاهيسه د انيدر م ن،يبنابرا

نند و هم از كشرّ را هم از ظلم بودن خارج  توانند يعوض هردو م ايلطف  دگاه،يد نيبراساس ا
  عبث بودن.

باشد  شيمت شرّ، آزماكاگر ح هكنيو آن ا مينك يرا مطرح م يچهارم هيو نظر دگاهيد نجايا در
 ،گريد يو از سو شود يم يابد يانسان در زندگ هگايشدن جا سو باعث روشن كياز  شيو آزما

و آخرت را داشته باشد، اما  ايلطف بودن و توجه دادن انسان به خدا و طاعات و سعادت دن تيقابل
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 نيا د،ياين رونيسربلند ب شيند و در آزماكاستفاده ن تيقابل نيخود، از ا اريبا اراده و اخت شخص
ه كاست  نيا ستيمت نكه برخالف حكنيا لي. دلستيمت نكو برخالف عدل و ح حيقب زيشرّ ن

نفع  يه شرّ براكاست  نيا ست،يه خالف عدل نكنيا ليو لطف است. دل شيمت شرّ، آزماكح
خود مقصر  رسد، يمال نمكو به  ندك ينفع استفاده نم نياز ا يمال اوست، و اگر شخصكانسان و 

  است نه خدا.
ه اگر شر انسان را به طاعت كمعنا  نيدب .است يافكچهارم، لطف مقرب بودن شر  دگاهيد در

سوم، شر  دگاهياست. اما در د يافك ،دهد شياو را بر طاعات افزا زهيو انگ يند و داعك كينزد
را انجام  يلطف محصل باشد و او طاعت ،ه متحمل رنج شده استك ينسبت به شخص ديبا حتماً
  دهد.

شد.  انيآن در باال ب يعقل ليازگارتر است. دلس يچهارم، با عقل و وح دگاهيد رسد ينظر م به
ر شده و كذ شيمت شرّ، ابتال و آزماكح اتيه در قرآن و رواكاست  نيچهارم ا هينظر ينقل ليدل

ه خداوند كشود  افتي ين است شواهدكاست. البته مم امدهين انياز وجوب عوض به م يصحبت
رم اوست و وجوب كوض، فضل و ع ياعطا نياما ا ند،ك يشرور، عوض هم عطا م ابلدر مق

 اتيمال انسان، در آكر و بازگشت به خدا و كتذ تيقابل يمعنا به زي. لطف نندك يعوض را اثبات نم
 اتياز قرآن و روا رسد، يمال مكه ضرورتاً شخص به كمعنا  نير شده است، اما به اكذ اتيو روا

مال كبا شرور به  يه برخك دده ينشان م زين يتجرب تيه واقعكطور  همان د،يآ يبه دست نم
 ليخود تبد يبرا ييرا به شرّ نها ييه شرّ ابتداك رسند، يمال نمكتنها به  نه يو برخ رسند يم
  .شود ينقل م يمت الهكشرّ و ح يعني ،يبحث در بحث بعد اتيو روا اتي. آنندك يم

 حتماً يفريكريو غ ييرد و گفت شرّ ابتداكچهارم وارد  دگاهيبر د يمصداق يالكاست اش نكمم
محقق  ،ييشخص مبتال به شرّ ابتدا يبرا مال و تقرب به خدا حتماًكه كمعنا  نيلطف است، به ا

به همان  سوم متفاوت است اما مصداقاً هيبا نظر چهارم گرچه مفهوماً هينظر ن،ي. بنابراشود يم
  نرسد. تيبه فعللطف را داشته باشد و لطف  تيقابل ييه رنج ابتداك ميندار يو مورد گردد يبرم

سوء  ،ييبدگو ،دروغ ،تهمت ،بتيها مبتال به انواع گناهان مانند غ انسان بيشتر هكنيا حيتوض
و مؤمنان خاص، از گناه به دورند.  ^و معصومان امبراني. تنها پهستند يواجبات تعبد كظن و تر

مختص  ييهستند. پس، شرور ابتدا يفريكو  يثر شرور، شرور استحقاقكگفت ا توان يپس م
گروه  نيا يه شرّ براك ميدان يم ،گريد يو مؤمنان خاص است. از سو ^و معصومان امبرانيپ

دربرابر شرور  حتماً ياله ياياول رايز .مال خواهد شدكلطف است و باعث تقرّب به خدا و  حتماً
 نيچهارم وجود ندارد و ا هينظر يبرا ياساس، مصداق ني. برارسند يمال مكبه  و نندك يصبر م

باشد  شيآزما ييشرّ ابتدا متكه اگر حك ميردكفرض  يعني .است يفرض عقل كي صرفاً هينظر



 

۷۷ 

هي
ل ال

عد
 و 

شه
ندي

دا، ا
: خ

كم
ل ي

فص
 

 نيچن ر،ياخ يندارد، اما براساس بحث مصداق يالكمال نرسد، باز اشكو شخص با شرور به 
  .ارددر خارج تحقق ند يمصداق
و  يفريكن شر اراكگناه يهمه شرور برا ستيگفت، الزم ن توان يال مكاش نيپاسخ به ا در

 ايبرزخ  يمجازاتش را برا ايباشد  دهين است گناه فرد را بخشكخداوند مم رايز ؛مجازات باشد
درجه باشد.  عيو ترف دنيمال رسكبه  اي شياو به خاطر آزما يآخرت گذاشته باشد و شر برا

ا با شر ر ياركه خداوند گناهكاست  نيوجود دارد و آن ا يچهارم مصداق هينظر يراب ن،يبنابرا
فرصت استفاده  نياز ا اي ياشخاص نيقرار دهد و چن دنيمال رسكو او را در معرض به  ديازمايب
  چهارم خواهند بود. هينظر يبرا يه در صورت دوم، مصداقك نندك ياستفاده نم ايو  نندك يم

رده باشد و در برابر شر كباشد و گناه ن ياله ياياز اول ين است شخصكه ممكنياز ا گذشته
او به  يند و شر براكن يدرست يريگ مال رساندن او را دارد، موضعكبه  تيه قابلك يفريكريغ

 و بلعم باعورا ظاهراً ×قبل از دستور سجده بر حضرت آدم سينشود. ابل ليتقرب به خدا تبد
  احتمال هستند. نيهم يراب يقيمصاد

هستند، اما چون ها  شرّ انسان نيگفت هرچند منشأ ا ديبا يدر خصوص شر اخالق اما
كه خدا به آنان  ياريها با استفاده از قدرت و اخت داده و انسان اريها قدرت و اخت خداوند به انسان
رو،  نيازا .دارد تيمسئول نجايپس خداوند هم در ا شوند، يم گرانيدو آزار  تيداده، مرتكب اذ

جمله  نيا حيدر توض يحلانتصاف. عالمه  يعنيكار،  نيو ا رد،يحق مظلوم را از ظالم بگ ديبا
انتصاف  يعقل ليدل انيو ب» تعالى واجب عقال و سمعا هياالنتصاف عل« يطوس ريخواجه نص

  :ديگو يم
حق المظلوم ألنه تعالى  اعيض ستدعييالعقل فألن ترك االنتصاف منه تعالى  ثيمن ح أما

المظلوم من االنتصاف  مكنيالمظلوم مع قدرته تعالى على منعه ولم  نيوب نهيب يمكن الظالم وخل
  .عقال حيفلو ال تكلفه تعالى باالنتصاف لضاع حق المظلوم و ذلك قب

رفتن  نيخدا به از ب يانتصاف از سو كه تركاست  نيبه خاطر ا يانتصاف از نگاه عقل وجوب
ه كنيرده و با اكه خداوند ظالم را بر ظلم به مظلوم قادر كنيو به خاطر ا شود يحق مظلوم منجر م

ن از كمتم راخود مظلوم  ،گريد يرده است. از سوكار را نكنياز ظلم بوده اما ا يريبر جلوگ قادر
 ن،يو ا رود يم نيلف به انتصاف نباشد حق مظلوم از بكرده است. پس اگر خداوند مكانتصاف ن

  و زشت است. حيقب عقالً
وجود دارد،  يلمورد انتصاف خدا و گرفتن حق مظلوم از ظالم توسط خدا هرچند شواهد نق در
چهارم گفته شد  هيه در نظركانتصاف بر خدا واجب باشد و همان مطلب  عقالً رسد ينظر نم اما به

  قابل طرح است. زين نجايدر ا
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  تحليل پاياني
را  يلطف و تعال نهيهاست و زم همه انسان يبرا يمالك ار،ياخت ه داشتن قدرتكنيا خالصه

نند و از آن سوءاستفاده كبه ضد لطف  ليمال را تبدك نيا يا ن است عدهك. حال ممندك يفراهم م
 ابا مواجهه درست ب تواند يهستند. اما مظلوم م فريكافراد مستحق  نينند. اكظلم  گرانيرده به دك

 اريدست آورد. پس، دادن قدرت اخت و آخرت را به ايشود و سعادت دن كينزد نيظلم، به خدا و د
حسن بودن  يمقدار برا نيو هم ندك يامل را فراهم مكت نهيزم ،يعيها، مانند شرور طب به انسان

. البته سنت خداوند ستيبه طرح انتصاف ن يازيناست و  يافكها  به انسان اريقدرت اخت ياعطا
ه به همان ك دهد يصورت انجام م نيحق الناس را به ا يلكطور ه مجازات ظالم و بهكاست  نيا

 زين گريد يها به گونه تواند يخداوند م اما عقالً دهد، يظلوم مظالم را به م يها مقدار ظلم، ثواب
  ند.كظالم را مجازات 
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  ييروناكت يضعو بر دكيتأ ات بشر باينقش خدا در ح

  *يليئدكتر محمدصفر جبراالسالم والمسلمين  حجت

  كيدهچ
مباحث  عالم از يارهاكدخالت او در  يچگونگو  جهان حضور خداوند درو  نقش

) در ۱۹ -كوويد ( كروناروس وي وعيش .خداباوران است مورد اختالفو  نيريد
شبهات و  معاندانهاي  ش هجمهيافزاو  ساز رشد ينهزم ،جهانو  رانيا

جمله نقش يان ازمقدسات ادي و اعتقاد يمخالفان نسبت به مبانو  نانكاف ههشب
هات آنها توجو  توسالتو  مؤمنانو  موحدانهاي  پرسش، و نيز »متعال خداوند«

ل يازقب ييها و پروژه ن راستايدر هم .ن بحث شديشتر ايب طرح بسباو ي به سو
حوادث  او در يگر مداخلهو  ت خداونديفاعل يچگونگ«و » يپروژه فعل اله«

و  متنوعهاي  پاسخو  دانان قرار گرفت يش مورد توجه الهيپ ش ازيب »جهان
هاي  پرسشها و  شبهه .ئه شدز اراين ييمبنا يبو  فيضع يالبته گاهو  فراخور

 خدا« ،»دام خدا؟ك: «توان در چهار محور مي را» خدا« در موضوع مطرح شده
صدد  در ن نوشتاريا. ردكع يتجم »دعاو  خدا« و» شرو  خدا« ،»جاست؟ك

  .پردازش به دو محور اول است

  ليديكاژگان و
  ، كرونا.ات گشودهياله ،ات بشريح ،نقش خدا ي،خداباور

 مقدمات بحث

 توان با او مي ا هميه البته در دنك دانند مي بشر ين سعادت اخرويفقط تأم را نقش خدا يبرخ
را  زيچ يز همهن يبرخ )،۱۳۹۸، سروش ؛۲۹۳: ۱۳۸۸ ۱،(بازرگان. ردك يباز و عشق ازينو  راز

                                                                        

 jebreili@ut.ac.ir  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي عضو هيئت علمي. *
 )الف شود: مي ز خالصهيچ شان در دو ها هستند. عمل و رسالت براي انسان فرستاده خدا خته ويبرانگغمبران ي. پ۱

 ياياعالم دن )دگار جهان، بيآفر يسوق دادن آنها به سو يها برا ي انسانمحوريه خودر عليم فراگيانقالب عظ
 )۲۰۳/  ۱۷:  ۱۳۸۸بازرگان، ي. (فعل يايتر از دن يت بزرگنها ينده جاودان بيآ
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الت را برطرف كمش ؛ندكرا درست ها  يد همه خرابيه او باكع دارند توقّو  گذارند مي خدا برعهده
و  ت خداونديفاعل -دانان است  ياز اله ياريرش بسيه مورد پذك -ح يصح نظر مقابل در؛ دساز

د بشر يپس با .فعل خداستو  عمل ،جمله بشري و ازنظام هست .داند مي ت بشر را توأمانيمسئول
 يآمده در نظام هست شينسبت به اتفاقات پ ،شو همت خوي با تالشو  قدرت خداو  بتواند به اذن

ق يا اصالح آن توفو ي رييا تغيمناسب نشان دهد تا به حذف هاي  نشكاي، ونشك قابل هرم در
 ۱»ت انسانيمحور«از آن به  ينيه در نصوص دك ينقش انسان در نظام هستو  تيمسئول .ابدي

) ۲۰/  (لقمان جود او بچرخدو محور نش بريآفر كفلو  ن چرخيموجب شده تا تمام ا شده استياد
  )۱۳ي / (شور .ف باشديالكت يمحور تمام، عيدر نظام تشرو 

د يشود) نبا مي ه در ادامه از آن سخن گفتهك( ن آنييتبو  د بر نقش خداوندكين ضمن تأيبنابرا
» ندكفه بيظو انسان انجام يجا يست خدا بهن بنا« :ردكت انسان غفلت يولئمسو  نقش از

 تاو » ياجتماع«، »يشخص«حوزه سه  طور قطع انسان در ) به۸۹/  ۳۰ي، مجموعه آثار: (مطهر
 :است مسئولن يزم ي) او هم در آباد۹۱ـ  ۹۲: ۱۳۷۳ ،زوتسويا. (ت داردمسئولي» يجهان« يحد

ظَهرَ « :آن نقش دارد يخراب هم درو ) ۶۱/  هود( »هو أَنشَأَكُم منْ الْأَرضِ واستَعمرَكُم فيها
  ) ۴۱/  روم». (كَسبت أَيدي النَّاسِالْفَساد في الْبرِّ والْبحرِ بِما 

و  ران داردك يبو  ز علم مطلقيچ ي به همهنظام هست العلل ةعلعنوان  ، خداوند بهگرياز طرف د
و  زيچ همه بر او ؛دارد يحضور مستمرو  اراده ،لحظاتو  شه آناتيهم دري و در تمام نظام هست

نهان و  اركاز آش، و اريبسك و از اند يزيچ چيهو  اقف استو ندهيآو  حال ،همه حوادث از گذشته
ر خودش يبه غو  اننهادهو نش را هرگزيار آفرو ك )۳/ سبأ ؛ ۶۱/  ونسي( .ستيده نياو پوش بر

  )۲۹/  د است (الرحمنيجدو  نو ياركهر آن در و  هر روزو  ۲رده استكض نيتفو
عالم  بر يزيچو  ارغ شدهنش فيار آفركخدا از « :ها كه يهودي يبرخ ردو  در نقدقرآن كريم 

 ۳»بسته شده است يدست خدا از هر گونه تصرف ،گردد نمي مكاز آن  يزيچو  شود نمي افزوده
                                                                        

ز كمر خدا در .است منافات ندارد» يزكخدامر« يه از لحاظ وجودشناختك يقرآن ينيب يت انسان با جهانمحور .۱
 از او قرار تر يينت پاينها يب يمراتب هست سلسله ر انسان دريغ ز اعم از انسان ويچ ي قراردارد و همهجهان هست

ده شده يانسان آفر يبرا ز در خدمت انسان ويچ همه ت واس محور »انسان« ،خدا تر از ييندارند اما در مرحله پا
 )۹۱ - ۹۲ :۱۳۷۳ ،زوتسويا( است.» يزكانسان مر«ه كت است يجاهل ينيب ين برخالف جهاناست. و ا

ه ك - يت مستمر الهيمقابل ربوب و چه در -مسلمانان بدان معتقدند  يه برخك -ض چه در مقابل جبر يتفو .۲
 )۱۰۱ - ۱۰۲: ۱۳۸۹ي، آمل ي: جوادك(ر. .باطل است هر دو -گفتند  مي انيهودي

 ؟جا بودكه خدا كآمد  ديال پدؤس نيا ،شتندك يو م سوزاندند يرا م انيهودي ان،يتلريه هك ياست وقتكدر هولو. ۳
آمد.  انياز خدا به م يرفتنيو ناپذ بيعج يرهايتفسه ك يا گونه بهرد. ك اريبس ريتاث تيهوديال در ؤس نياتفاقا ا

خود را از دست داده بود  يانرژ ،انيه خداوند در اثر خلقت جهان و آدمكنوشت  حاًيصر يهودي دانان يهاز ال يكي
ند و مانع از سوزاندن كه دخالت كتر از آن بود  خداوند ناتوان داد، ياست رخ مكهولو كه حادثه يوقت رو ازاين

 )۱۳۹۸، سروش ( شود. انيهودي
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. »دهد مي خواهد انجام مي هك يارك هرو  است دست خداوند بازاند.  آنها خود دست بسته«: فرمود
  )۶۴/  مائده(

ت يتثبيي و ه خاطر فرار از جبرگراه برا كاز مسلمانان  يگروه يمدعا يات متعدديرواو  اتيآ
و  رده استكاگذار و همه امور انسان را به خودش ،نشيخدا بعد از آفر«معتقد شدند  يعدل اله
 ي،سبحان ؛۴۱ / ۱۳المغني:  ،يعبدالجبار معتزل يقاضر.ك: ( »ندك نمي ن امور دخالتيخود در ا

  )۲۰۶ـ  ۲۰۷: ۱۴۳۴، يبحانس.ك: (ر .دارد مي مردود اعالمو  باطل را )۲۰۳ـ  ۲۰۴: ۱۴۳۴
ك مكبا و  مختلفهاي  در عرصه ينيپسي و نيشيتواند با اقدامات پ مي انسان ،از طرف سوم

آن را و  ن را در دست گرفتهيوكرد نظام تكعمل يتا حدو  سرنوشت خود ي،معنوي و سائط مادو
  .ر دهدييتغ

  دام خدا؟ك
 كدرو  فهم يبرا شمندانيا اندتاست موجب شده  يعيطب يمدهايشاپي و المكد يمسائل جد

ن متعدد يعناوو  قالب در يمتفاوتهاي  دگاهيد ي،ات بشريحي و نقش او در جهان هستو  خدا
 ير خدايدر دوران معاصر در مقابل تفسويژه  ، بهرياخهاي  در قرن. دهند ارائهي اتياله
مانند ي خداباورو  از خدا يمتنوعو  متعددهاي  برداشتو  رهاي، تفسيديتوح انياد» ارو شخص«
محققان  يبرخ .عرضه شده است »گشوده«و  »يشيپو« ،»يستيپانتئ« ،»يستيتئ« ،»يستيدئ«

 ،باربور.ك: (راند.  ردهكارائه  »يشيپو«و » ستياليستانسياگز« ،»يكالسك« آنها را در سه دسته
  )۱۲۷ - ۱۸۰/  ۲ي: ن پژوهيد ،ادهي؛ ال۴۴۹ - ۴۹۰: نيدو  علم

موجود  يكعنوان  كه به است ييخدا »ارو شخص«ا ي »يشخص« يخدا يان الهيدر اد
، و موجود نامشخص يكن خدا ي) ا۱ـ  ۵/  دي(توح. ز مطرح استيمتماو  فرد خاصو  مشخص

و  ها تفاوت رغم علي .ستينها  مجموعه قانونو  روهايند نيا براو ي عتيپخش در طبو  جود بحتو
و با او  ردكقرار ي برالمكبا او ارتباط  يحتو  ا شناختتوان او ر ها مي افراد از انسانهاي  ييتوانا
با  ^تيب ين حال در مكتب اهلدرع )۵۴/  وسفي ؛۱۴۳/  اعراف ؛۱۱۳ي / شورسخن شد. ( هم
ي شتكه با انسان كمسلمان و  ر مسلمانيغ يركاتب فكم يمورد نظر برخ »ارو انسان«ي خدا
  .وت استمتفا ،است...  ساقو  پاو  دست يدارا او ي رديگ مي

آنان  .جود داردو صفات خدا يبرخبه  يدينگاه جد) Open theology( ات گشودهياله در
 يچون عشق اله يصفات از، خدا گفته شده است يبرا يكالسكات يدر الهه ك يصفات يجا هب

رابطه  با اوآزادانه انسان ه هر كخواهد  يمشتاقانه مخدا  هاند ك دهين عقيا برو  نديگو مي سخن
ه براساس خواست كگشوده است  بشر يبرا انكن اميا ،نيبنابرا .داشته باشد ايپوو  عاشقانه يفرد
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خواست خود را بر و  تيه مشك ييبه نظر آنان خدا .ندزبر خالف خواست او دست به انتخاب ا ياو 
خدا قابل  يبراو  بشر ينده براين تصور، آيبراساس ا. ستيعشق ن يند، خداكل يبشر تحم
ي و رقطعيغ ،ندهياز آ يبخشو  ستين يچ صورت از قبل دانستنينده به هيآ يعنيت؛ سيشناخت ن
ز ا. ندارد ين علمينده چنيخصوص آ، علم مطلق دارد اما درحالو  به گذشته ، هرچند اوباز است

گر اراده ياعمال ما آگاه باشد، دو  ها ي قدماز تمام يت الهيمشو  نده گشوده نباشديها اگر آنگاه آن
  )۹۲ و ۸۶ـ  ۸۹: ۱۳۹۸ ا،ين يمحمد ي وباجيد.ك: (ر. نخواهد داشت يبشر مفهومآزاد 

ات يالهويژه  به يكالسو ك ديجدهاي  اتيالهها و  با الهام از قرائت يرونا برخكدر دوران 
به  ۱»شياند معرفت«يخداو  »شياند يشتمع« ين خدايبا تفاوت ب، گشوده اتيالهي و شيپو
  نان معتقدند:يا. حوادث جهان پرداختند او در يگر و مداخله تيفاعل يچگونگو  ن نقش خداوندييتب

ات يـ ن الهيـ روان ايپ .ردك يرا پر م  يزندگ يهاخأل شياند شتيمع نيددر  يخدا
 ؛دختر داده كيخدا به من  .رده استكخداوند  گفتند يم ،افتاد مي هك ياتفاق هر

ـ  يپـا  يخاصـ  در هـر حادثـه  ؛ ردهكـ  من را حفظ نجا خدا  انيـ د را بـه م خداون
ال كاش اما ميندار يكشو  يخداوند است بحث ،العلل ةعله ك نيالبته در ا .دنورآ مي

ن يـ او  د،شـان ن مـي  يعـ يرا در عـرض علـل طب  ه خـدا  كـ سـت  ا نين برداشت ايا
قـت حاضـر   و چيه ،اش نهاده بودند هدهرا به ع يه چنان نقشكآن خدا . خطاست

. و حاضـر بـود   ،انيـ عام اليدر خ ي،بل .است بيغا ئيمبگو روزه ما امكنبوده است 
آن خـدا   .تعـادل داشـت  و  تـوازن  شان ياجزا زندگ گريه با دكبود  ييدار نيآن د

مگـر خـدا    ؟نـد ك يمـ  يشما چه فرقـ  يخدا برا نينبود اوبود .است بينون غاكا
به چه درد من خـورد؟  و  نه اي خورد يمن مدرد  به ئيمه بگوكاله است و ك فشك

بـه درد   .خـورد  ينمـ  يخـدا بـه هـر درد    سـت؟ يدرد شما چه كاست  نيا سؤال
 شيسـتا و  درد پرسـتش  بـه  ؛خورد يم يبه درد عاشق ؛خورد يروح م يها ييتنها

ارگر كـ باهللا  اذيخداوند الع .ميدار اجيها احت نقش نيبه ا قاًيهمه ما عمو  خورد يم
انتظارات  نيما چون از خداوند ا .ندكب ريتعم ،ديكآب تر كه اگر لوله ستيخانه ن
ع يـن نـو  ، ااشـتباه اسـت   نيـ خوب ا .امديارگر نكچرا آن  ئيمگو يبعد م م،يرا دار

ـ ا يخـدا  .اسـت  يلگـ يقبو  سست، »ارو انسان«ات ياله و  گـر  ضيتبعـ ات يـ ن الهي
  )۱۳۹۸(سروش  ۲.است نيبه نام د روتثو  ابزار قدرت ؛است شك فيضع

 يخدا .نندك مي را طرح شياند معرفتو  مانهكيح تأمالتو  اتيات، الهياله نينان در مقابل ايا
تا  ندك يدعوت م يما را به عاشق ؛محتشم استو  معشوق مطاع ؛نازستو  راز يخدا  ،اتين الهيا

                                                                        

 ات هم بهرهيخالل سخنانش از واژه اله در يند ولك مي» نيد«ر به يعبت ،مصاحبه . آقاي دكتر سروش در۱
و او را  ين نوع خداباورينده ايرا نما ييداستان، عالمه طباطبا يكبه استناد خود تر سروش در مصاحبه كد. ۲

  .ددان يم يين خدايچن پرستشگر
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به نام  روتثو  ابزار قدرت ؛ستيگر ن ضيتبعو  ه ظالمك ييخدا ؛برساند يما را به مرتبه معشوق
 توازن با ينون براكا .بود هيدر حاشخدا  نيا) ۵۸: ۱۳۷۲سروش، ( .دهد يبه دست ما نم نيد

 بتشيگاه حضورش با غ. آنمياوريبود به متن ب هيدر حاش ه قبالًكرا  ييخدا ديمدرن با يزندگ
 بينون غاكاو  حاضر بوده ميردك ير مكه فك يارو انسان يآن خدا .ردكخواهد  دايپ اريتفاوت بس

بوده است،  هين در حاشكحاضر، ل هشيه همك ييخدا نيا. و حاضر نبوده است گاه چيشده است، ه
و  ردك ميخواه دايپ يگريامل رابطه دكطور  هگاه ما با خداوند ب. آندر متن حاضر بشود دينون باكا

  (همان) .»ديفهم ميخواه يگريطور د را هم به ينيمتون د

  نقد و بررسي
هم يحب ...« :هم هست ينيد نصوص دأئيمورد ت ،عشق يخداو  ر عشق از خدايتفس .۱

ونَهبحياز  يبكيتري ات اسالمياله. ستياما انحصار خدا به آن درست ن) ۵۴/  مائده(» ... و
مال ك به صال انسانيإ هدف ؛ن استييجهان پاو  از جهان باال يبكيتر؛ دو است هر

در  گشاست اما طور قطع عشق راه به آن يط يبرا .است» اهللا يقرب ال« يعنيمطلوب 
و  دهاينبا ها، ستيد نيبا. ز الزم استيه نيتجلو  هيه، تحليه) تخلكي(تز ر عشقيمس
رد تا از ظلمات به نور كدا يپ يتحلها  ستهيشاو  دهايبا ها، به هستو  نار زدكرا ها  ستيناشا
 يدئولوژيالتزام به ا اركن يا يبرا) ۲۵۷/  بقره( »يخْرِجهم منْ الظُّلُمات إِلَي النُّورِ« :ديرس

به و  نهاد ير عشق پايبه مسو  ردكق يطر يِط ،با التزام به آن است تا بتوان هم الزم
عشق و  به آن مرتبه از معرفت يطور دفع يي بهها كن است انسانمم البته .ديمعشوق رس

دگاه ين برخالف ديبنابرادر نظر گرفت. هم  د آحاد مردم رايبا يپژوه يندر دي لو برسند
ن برنامه، ي) د۱۷۲: ۱۳۷۲، سروش.ك: ن مخالفند (ريردن دك يدئولوژيبا ا هك يبرخ
 ،ده استيمردم رس ياز طرف خدا برا يآور اميله پيسو ه بهك ينيآئو  تبك، مكمسل

» ها و بخش از اجزاءاي  رهيكپو  مجموعه«جود و تب بودنكمو  برنامه داشتن ياقتضا
  )۷۳۶ :ان قرآنيبهمو، ؛ ۳۰۹ـ  ۳۲۳ي، طرح كلي: ا (خامنه .است

سازگار  ياله عتيشرو  نيت ديبا جامع يعاشقو  عشق، و نازو  ف خدا به رازيحصار توصان. ۲
 شَرَع لَكُم منْ الدينِ ما وصي بِه نُوحا والَّذي أَوحينَا« :شارع خداست ،عتيدر شر. ستين

كينَ ...«: ن استياقامه د ،هدف آن) و ۱۳ي / شور( »إِلَيوا الديمدر (همان) » أَنْ أَق
  .ستينپذير  انكعشق امو  با حب ن صرفاًيد إقامه ي،موارد

ار كوقت  ا هريدن در .ستيش نك يفضعو  گر يضتبع ا در هردوو ي ا در آخرتيا يخدا در دن .۳
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ها و  تالش رغم اند. علي افتهيمستضعفان ارتقاء و  مظلومان ،بوده دست بندگان خدا
ت از آن يدر نها اداره جهان، و ومتكح رانمستعمو  برانكمست به ناحقِهاي  هجمه

ونُرِيد أَنْ نَمنَّ علَي الَّذينَ استُضْعفُوا في الْأَرضِ ونَجعلَهم أَئمةً ونَجعلَهم «مستضعفان 
) ۸۳/  ؛ قصص۱۲۸/  اعراف( »والْعاقبةُ للْمتَّقينَ«اهل تقوا ) و ۵/  قصص( »الْوارِثينَ
ح به يا عدم اعتقاد صحي ييخدا يمعلول ب ،يض در هر مقطعيتبعو  جود ظلم. ودخواهد بو
در آخرت  )،۱۵۷/  اعراف( »ويضَع عنْهم إِصرَهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانَت علَيهِم« :خداست

جالِ الرِّ إِلَّا الْمستَضْعفينَ منَ« :بود خواهند يرستگارو  اهل نجات يركهم مستضعفان ف
ب يآسو  محرومانو  )۹۸/  (نساء» والنِّساء والْوِلْدانِ لَا يستَطيعونَ حيلَةً ولَا يهتَدونَ سبِيلًا

 آمده به لطف خداوند از عوض مناسب برخوردار خواهند يشمات پينامالو  دگان از حوادثيد
ز يدگان نيستمدو  نو مظلوما اعواض) ، بحث۱۲۹ـ  ۱۲۴ ي:ر طوسيخواجه نص.ك: شد (ر

  انتصاف) ، بحث۱۲۹ـ  ۱۳۰: همان.ك: (ر .ديبه حق خود خواهند رس
ي و ت، آزاديامن ،تيچون معنو يگريد يازهاين، عشق به خداوندو  انسان عالوه بر حب .۴

در گرو  ثغور آنهاو  ن حدودييتعو  ن آنهايتأم .دارد ياجتماعي و فردهاي  آرامش در عرصه
هم و  به انسان معرفت بدهدو  ش باشدياند معرفت ه همكاست  ياتيالهو  نيد

  .ح او را درنظر گرفته باشديمفاسد صحو  مصالحو  ش باشدياند يشتمع
 :نديوگ يمو  دهند مي را به خدا نسبت ياتفاق هرش ياند يشتات معيروان الهيه پكنيا .۵

نشان از  »است ردهك من را حفظ نجا خدا ؛دختر داده كيخدا به من . رده استكخداوند «
بودن خداوند است  العلل ةعل يه همان معناكست بلين يعيعرض علل طب ل خداوند درتنزّ
ز يم نيركدر قرآن . نقش دارد ،درشت عالمو  زير م در همه امورِير مستقيا غو ي ميه مستقك

  :ن نوع نگاه پرداخته شده استيبه ا
مر نَّ اللَّهلَكو تيمإِذْ ر تيما رم۱۷. (انفال / يو(  

  )۷۸ -  ۸۱. (شعراء / يميتُني ثُم يحيِينِ يالَّذو وإِذَا مرِضْت فَهو يشْفينِ
ثُـم خَلَقْنَـا    ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَـرَارٍ مكـينٍ   و لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ من سالَلَةٍ من طينٍ

ا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمضْـغَةَ عظَامـاً فَكَسـونَا الْعظَـام لَحمـاً ثُـم       النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَ
  )۱۴. (مؤمنون / أَنشَأْنَاه خَلْقاً آخَرَ فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقينَ

  ن آمده است:يچني مراتب افعال اله درباره يث متعدديدر احاد
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بِقَضَـاء و قَـدرٍ و إِرادةٍ و    :اَلسماوات و الَ في اَلْـأَرضِ إِالَّ بِسـبعٍ   الَ يكُونُ شَيء في
  )۱۴۹/  ۱(كليني، الكافي:  .مشيئَةٍ و كتَابٍ و أَجلٍ و إِذْنٍ

ي ات بشريحي و نظام هست در يزيچ تحقق هر هكن مدعاست يا گواه بر أحاديثن يا
ه كچرا ؛است يقدر الهو  به قضا يمعاصو  اعم از طاعات ،اعمال انسانو  ازجمله افعال

يت در گرو فاعل ،تينها در افعال انسان يحتو  ن نظاميا در يزيچ تحقق هرو  صدور
 بسببودن،  العلل ةعلي و ت مطلق الهيفاعل نيبنابرا .العلل است علةعنوان  خداوند متعال به

سلطنت مطلقه  يار آن نفكه انكانچن، گريد سوياز . شود مي او ينيآفر يمان به نقشا
 پس ،رسد مي اراده او به انجامو  ه افعال انسان با قدرتكدارد، از آن طرف  يپ در را خداوند

و  در مقام قضا پس نقش خدا .در تحقق امور شد او يا منفي و ير نقش اثباتكتوان من نمي
در  نقش انسانو  ستا ياب معاصكاز ارت ينهو  امر به انجام طاعاتو  تيمشو  علم ،قدر

 ياله ارادهو  ز در طول قدرتياراده او نو  ه البته قدرتكانجام آنهاست  اراده برو  قدرت
  .است

  جاست؟كخدا 
مباحث  از، عتيطبو  ات بشريدخالت او در ح يچگونگو  جهان حضور خداوند درو  نقش

ن يمهمتر. نظر دارند مورد اختالف نيا ز خود دريخداباور نهاي  انساناست.  يبشر ركن تفيريد
 يثركنگاه حداو  هيگر اول ينشآفرو  عنوان خالق به معالَ دخالت خدا در يبرا يآنها نگاه حداقل

ـ  ۱۹: ۱۳۹۷ ،ييفنا.ك: (ر .ت خداوند استيربوبو  تيخالق كاكعدم انفو  نش مداوميآفر يعني
 ينگاه دوم امر ،هلّأمان متكيحو  لسوفانيف قيتحقو  )۵۴/  (اعرافي انيحو ) براساس متون۱۷
 � ۳۱۲: ۱۳۸۹، يزدي: مصباح كت ر.يربوب ت وين تالزم خالقييتب يبرا(است  يرفتنيپذو  ممسلّ
  .شود ي ميبررسو  ليتحلي بعدهاي  پرسش، ن اساسيهم ه بر) ك۲۹۳

  كند؟ ي نمياركچرا خدا  .۱
 ،ن هستيچننيز متعدد و  ه طبق شواهد مختلفكخواهد  مي سعادت بشر راو  رياگر خداوند خ

ي ارك ي،ات بشريجادشده در حياهاي  آفتها و  بيآس، التكمش ها، يپس چرا در مقابل بدبخت
ي و اقتصاد ي،رواني، ب روحيآس چنين نياكرونا  يماريه بكن روزگار يا طور خاص در كند؟ به نمي

  رد؟يگ نمي آن را يچرا جلو ،رده استكجاد يا يشتيمع
ر مسلمان يغو  ه مسلماندانشمندان متألّ .دارداي  نهيريات بشر سابقه ديح ن پرسش دريا
نجا يدر ا. له شر عرضه شده استئشتر در قالب مسيه باند ك بدان دادهي متعددو  متنوعهاي  پاسخ
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ق در ياز سه طر ي،ف در نظام هستمتصرّو  عنوان فاعل به خداوند :توان گفت مي نيبه اجمال چن
  :ش داردنقي ات بشريح جمله دري و ازجهان هست

  )۱۰۷ـ  ۱۱۰: ۱۳۹۷؛ فنايي، ۲۸۶هاي غيبي. (پترسون و ديگران:  ها و امداد . تصرف از راه معجزه۱
 بشر، ن اساسيا بر .ر بشر در آورده استيبه تسخ را يمعنوي و ماد يقواو  اناتكام .۲

و ي معنوي و انات مادكر اميتسخي و ت الهيجذب رضاو  جلبو  سائطي وريارگك تواند با به مي
ي نسبت به سرنوشت خود در نظام هست ي،الههاي  سنتو  نيقوان ياجرا ينه برايجاد زميا

  .ندك ينيآفر نقش
ن توان را يبه او او تصرف انسان درآورده است  را در يخداوند نظام هستي: سائط ماد. و۲ـ  ۱

ا انتخاب يرش يپذ ،سائطو نيازجمله ا .رديار خود بگيرا در اخت يانات هستكداده است تا تمام ام
تواند از  مي ن صورت بشريا در. آگاه به امور استو  مانياو با دست كتوانمند، پا ،آمدكارران يمد

 يادت گروهيدر ع �اه حضرت زهركچنان .شود مند يشتر بهرهبو  آسمان بهترو  نيزمهاي  نعمت
   :شان فرموديا از نهياز بانوان مد

افيراً صلًا نَمنْهم مهدربِطَـان.   لَأَو مهرـدلَأَص و اهبانتَرَنَّقُ جلَا ي و ضَفَّتَاه اً تَطْفَحوِيياً ر
  )۱۰۹/  ۱ : ۱۴۰۳(طبرسي، 

ن يزمـ و  آسمان اتكبر از ،ديردك مي تان انتخاب يت اجتماعيريبه مد را ياگر عل
  .ديشد مي برخوردار

سرنوشت انسان در  در »يمنف«و » مثبت«سائط در دو بعد گونه و اين ي:وسائط معنو. ۲ـ  ۲
 اير مثبت ياز آنها سرنوشت خود را در مس يريگ تواند با بهره مي او .گذارند مي ريآخرت تأثو  ايدن

  .رقم بزند يمنف
 ن هستنديآفر ي نقشات بشريح ه در بعد مثبتك ير ماديغي و امور معنو: بعد مثبتيك. 

ي، رگذاركش ،) ، توبه۹۸/  ونسي( استغفار ،)۹۶ / اعراف( مان به خدايچون ا يتوان از عوامل مي
ه براساس كنام برد  صله رحم و )۱۱۰/  خطبه و ۳۷/  متكح ،البالغه احسان، صدقه (نهج

  ات بشريح يمعنوي و سالمت مادو  حفظ در ،تجربه مؤمنانه افراديي و رواي و نصوص قرآن
  است. ر گذاريتأثو  نيآفر نقش

چون  يمسائل ؛شود ي ميات بشرير حيد مسيتهدو  فيب تضعموج هك ياموري: بعد منفدو. 
ات مؤمنان يتجربي و نيه براساس نصوص دك يتنبلو  سالتك ،يعفت يبو  رشوه، زنا ،گسترش ربا

  .ر گذار استيتأث ي،ات بشريالت حكگسترش مشو  جاديدر ا
خداوند  .عيتشرو  نيوكبشر در عرصه ت يتعالو  رشد يبرا ييها ها و قانون جاد سنتيا .۳

ها و  آنها را با سنتو  دهيآفر يهمه را با نظم خاص عالم، نيار ايصاحب اختو  دگاريعنوان آفر به
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 خداوندهاي  سنت) ۱۸۴/ ۸ي: لكطرح اي،  (خامنه .آورده است وجود به يقيدقو  منظمهاي  قانون
 عنوان كه بهنداشته بل يقوم خاص او ي انكم، زمان يكه اختصاص به ك ندياز افعال اواي  گونه
سان يكشه ين همين قوانيااند.  ضع شدهو عيتشرو  نيوكعرصة ت در ين ثابت جهان هستيقوان

. است) ۴۳ / فاطر( يدگرگونو  ريير قابل تغيغو  عام)، ۴۵۷: ان قرآنيبهمو، ؛ ۱۴۷/  ۶همان: (
ه ك ييجا) ازآن۱۱۵ :ان قرآنيباي،  . (خامنهاست يمشخصهاي  سنتو  نينش تابع قوانيعالم آفر

 ۱۵۰/  ۲۹مجموعه آثار:  ي،(مطهر. ندارند يمنافات يد افعاليتوح با، نديخود فعل خداها  ن سنتيا
 )۱۵۱ـ 

است  ين الهيقوانا يها  سنّت ومكمح ،نشيمجموعه نظام آفر از يعنوان جزئ انسان به
 ين الهينقواها و  سنّتن يا. دنجود دارو يهستدر سرتاسر عالم ه ) ك۳۵: ديح توحرواي،  (خامنه

د در يخورشو  رفت ماهوآمدو  ماهو  ديخورشو  ستارگانقانون قانون جاذبه،  ،يعين طبيمثل قوان
ن را به دست ين قوانينه ايزم بشره ك يقتو ،هستند يدر جوامع انسان يجارن يقوان روز، شبانه

را آن نه يد زميباآتش ي سوزندگ يبرا .ندك مي مكيتح متعال قانون را يرد، خداكفراهم  شيخو
قانون  ،ن صورتيا در .گرفت آتش ير مرطوب را رويجسم غ ؛دركرا روشن  نآ ؛دركفراهم 

  .آتش خواهد گرفتو  ردكار خودش را خواهد ك يعيطب
ن سرنوشت بشر به دست ييتع ،خيدر طول تارو  نشيعالم آفر در يالههاي  از سنت يكي

ما تَبينَ لَه الْهدي ويتَّبِع غَيرَ سبِيلِ الْمؤْمنينَ نُولِّه  الرَّسولَ منْ بعد ومنْ يشَاققِ«: ش استيخو
 ،طان داديش را به شافسارانسان  يوقت) ۱۱۵ / نساء( »ما تَولَّي ونُصله جهنَّم وساءت مصيرًا

هم گرفتار  در آخرتو  طان بماندين زمام در دست شيا هكست ا نينش ايقانون آفري و سنت اله
ردند خدا كرا قبول  يوسف ثقفيمردم حجاج بن  يقت. وبه قهر پروردگار خواهد رفتو  دوزخ

إِنَّ اللَّه لَا يغَيرُ « :گذارد ينم او يجابه امام سجاد را و  دارد ياو را برنم ،با معجزهو  ندك نمي معجزه
هِما بِأَنفُسرُوا مغَيتَّي يمٍ حا بِقَو۵۹۳، ۵۸۷، ۵۸۶ / ۲۷ي: لك طرحاي،  خامنه( )۱۱ / رعد. (»م(  

  است؟ يت مردم راضكفالي و ا خداوند به بدبختيآ .۲
ي، نظام هست ه بهك يچ شريبه ه ،رحمت مطلق استو  ر محضيه خداوند خك ازآنجايي

 يزيچ است هر يهيالبته بد. آن را دوست نداردو  ستين يراض ،ندرسا بيآس يات بشريحويژه  به
ت او يمشو  اگر اراده« :است يارادة الهو  تيمش، د مشمول علميآ مي شيپ يظام هسته در نك

 وجود بهه كهم  يزيچ اما هر )۸۳/  ۳۰ي، مجموعه آثار: مطهر» (آمد وجود نمي بهز يچ يچنبود ه
بندگانش  از يك يچه يرزوفركخدا به  .ستيدوست داشتن خداوند نو  تيمشمول رضا حتماً آمد
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ن يزم يافر در روهاي ك شه انساني) اما هم ۷/  (زمر» ولَا يرْضَي لعباده الْكُفْرَ: «ت ندارديرضا
  .هستندو  بوده

اراده و  تيز به مشيچ : همهفرمود مي هكدم يشن ×امام صادق از :ديگو مي ساريل بن يفض
  )۱۲ ، ح۳۰۴: ديصدوق، التوح( .ستين او يمرضو  ز محبوبيچ ابد اما همهي مي تحقق ياله

 ×نيرالمؤمنيدارند از ام امامان معصوم قرار سلسله آن چندتن از ه درك يگريث ديدر حد
  : ه فرمودكنقل شده 

الْأَعمالُ علَى ثَلَاثَةِ أَحوالٍ فَرَائض و فَضَائلُ و معاصي و أَما الْفَرَائض فَبِأَمرِ اللَّه عـزَّ  
اء اللَّه و تَقْديرِه و مشيته و علْمه و أَمـا الْفَضَـائلُ فَلَيسـت    و جلَّ و بِرِضَى اللَّه و قَضَ

بِأَمرِ اللَّه و لَكنْ بِرِضَى اللَّـه و بِقَضَـاء اللَّـه و بِقَـدرِ اللَّـه و بِمشـيته و بِعلْمـه و أَمـا         
برضي اهللا)و لَكنْ بِقَضَاء اللَّه و بِقَدرِ اللَّـه و بِمشـيته و   الْمعاصي فَلَيست بِأَمرِ اللَّه (وال
  )۹، ح ۳۶۰و ۳۵۹بِعلْمه ثُم يعاقب علَيها. (همان: 

اما واجبـات   .ها و گناهان فضيلت ،واجبات :است گونه بر سهانسان ردار و كاعمال 
ـ  اورضـاى  ه امر خدا و بـ ه ب مشـيت و عمـل اوسـت. و امـا     قضـا و تقـدير و   ه و ب

مشـيت و  ، قـدر ه و ب اوقضاى ، رضاى خداه امر خدا نيست وليكن به ها ب فضيلت
و  اوقـدر  ، قضاى خـدا ه امر خدا نيست وليكن به ت. و اما گناهان بسعلم خداه ب
  كند. مشيت و علم اوست. بعد از آن بر آنها عقاب ميه ب

اما . ت دارديرضا ه خدا به آنهاكنينه او  خداستانسان نه به امر يخطاهاها و  تين معصيبنابرا
رده است ك يآنها نه چون خداوند ازو  هست ياله يپس به قضا ،م داردكچون خدا درباره آنها ح

ه قدر كچنان. اب آنهاستكاو از ارت ي، نهيدر معاص يت الهيالبته مش .هست نيز ت اويپس به مش
ه كفعل انسان است  ،اما انجام آنها) ۳۶۰ همان:( .حد آنهاستو  ن اندازهييهم تع يمعاص در ياله

  .رده استكدا يبا ارادة او تحقق پ

  ساز الحاد بشر است؟ ينهرونا زمكا يآ. ۳
  :ان چند مقدمه الزم استين پرسش بيپاسخ ا يبرا

 ن آنينه آخرو  است يجهاناي و  سطح منطقه در رير فراگياگي ومارين بيرونا نه اوليك. ك
 ۱... سارس و دز، آبواليا ،با، سل، آبلهو مانند طاعون، ييها يماريبشر حداقل با ب اتيح خواهد بود.

 هاهاي آن خسارتو  تلفات يليتفص اي و يآمار اجمالي و ريگستره فراگ ،خيه تاركمواجه بوده است 
                                                                        

 است. يافتدر قابل رصد وموارد گونه  ينا از يماريبحدود دوازده  .۱
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  .رده استكضبط و  را ثبت
بشر  يرسان و سرعت اطالع موجب رشد الملل بيندر سطح  ياطالعاتهاي  گسترش رسانهدو. 

نسبت  ،يه خود در حساس شدن جامعه بشركروناست ك يماريروزانه از تلفات بو  قياز آمار دق
  .است ارذگيرتاث يمارين بيبه ا

است؟  دست بشرساخته ا ياست  يعيطب يرخداديا ) ۱۹ -كوويد رونا (كروس وي هكنياسه. 
 از يبرخي اقتصادي و اسيسمنافع  ن استكمم وانات) هم داشته باشديحيعت (شه در طبير اگر

ن يموارد اختالف ب ازاين مسئله  .روس شده باشدوي نيا يارك دست بي سبجهانهاي  قدرت
اي  نهيهوشمند بودن در حمله به نقاط زمو  تيضعو رييتغ، جهش. متخصصان استو  محققان

  .ستا آن يارك و يا دست ديشواهد قائالن به نقش بشر در تولو  جمله قرائنبدن انسان از
 يبراهايي  فرصت نهيزمي اجتماعي و رواني، اقتصادهاي  بيرغم آس يروس علوي نياچهار. 
 ؛درمانو  در امر بهداشتي علم هيبنها و  رساختيت زيتقو ساخته است.فراهم  را يبشر امروز

ن آحاد يمواسات بي و همدل يجاد فضايا يكي؛ولوژيب ياحتمالهاي  اتيمقابله با عمل در يآمادگ
مانند افراط در  ير در امور اجتماعيپاگو دستي و انحراف رسومو  از آداب يحذف برخ ؛جامعه
 گران ازيد يچشم و هم چشمو  طبقات خاصو  ها هن گرويدر بي عروسو  ميمجالس ترح يبرگزار

  .داشت در پيدست جامعه را فرو طبقات متوسط
عصر  در يحتو  نه دارديريداي  ات بشر سابقهيدر ح ياتيالههاي  پرسشو  طرح شبهاتپنج. 
فه توسط دانشمندان يظو مهم انجام .ز رواج داشتيعصر نزول اسالم ن دري و اله يايحضور انب

هاي  ارائه پاسخو  باورمند يها ت انسانيتربي و نيد يباورها تيتقوو  نييخداباور در تبو  همتألّ
قابل و  فرود پرونده روشنوازز با فرين نيات مسلميدر حو  خيطول تار ه درك روزآمد استو  متقن
  .دارد يقبول

ن يعنوان مبدأ نخست قم به إعالم شهرو  رانيروس در اوي نيا يوع ناگهانيبا شويژه  به امروزه
ومت كح يارآمدو ناك مذهبو  نيرا در مبارزه با د طلبان فرصتو  مخالفان ،معاندان آن، حضور

ژه در عرصه وي بهي االتكاشو  تشبهاو  ردكرنگ ي را پرمجاز يدر فضا ياسالم يجمهور
هاي  بيآس قطعاًساخت و شر تن اقشار مختلف جامعه منيب ت دريالو و امامت، ديمباحث توح

ن ييدر تب يمتقنو  مكمحهاي  ساز ارائه پاسخ ينهزم هرچند. دنبال داشت را به مدت و كوتاه مدتبلند
  .شد زينها  همان عرصه شده در هاي كمتر گفته جنبه

البته قابل توجه ي و قات نسبيتوفو  روناكحاصل از  ياجتماعي و روان ين فضاردكش كفرو
ب شد سب ،مناسبهاي  ارائه پاسخو  روناكوع يت شيريمدو  نترلكران در يجمله اي و ازجامعه بشر

  .شد مترو ك مكنان به مرور يمتدهاي  دغدغهها و  پرسشو نيز  معاندان تيفعالو  طرح شبهات تا
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 يات بشريل حكدر  ييخداگراو  تياگر رشد معنو يمارين بيبا گسترش ا طور قطع شش. به
  .متر نشده استك ،شتر نشده باشديب ،معتقد مناطقِ درويژه  به

به پرسش سوم  متفاوتي دئولوژيدو ا ر بايمنطقه درگ در ادامه به ارائه دو گزارش مستند از دو
  .شود مي پاسخ داده

ات يمدرسه اله كمشتر ينظرسنج يها افتهين، يگارد ن به نقل ازيآنال يبه گزارش همشهر
 ۸۰ش از يرونا تا امروز جان بكدهد گرچه  يتدپرس نشان ميسوشآ يخبرگزارو  اگويكدانشگاه ش

رده كارد ي ومالي و اقتصاد يجد يها بيها نفر آس ونيليبه مو  را گرفته ييايكهزار شهروند آمر
از  يبرخ يحت .اموال داردو  ها جان يتر از نابود قيعم ياميپ ،يماريوع بياست اما مردم معتقدند ش

روس وي ر شدنيد از فراگيبا :نديگو يمند باور ندارند، م ن نظامياما به د ۱پرستند يه خدا را مكآنها 
تا  %۳۰حدود و  اديزو  اديز يليخ ،باورمند يها ييايكاز آمر %۳۱ :تر گرفت بزرگ ييها رونا درسك

اهان يس %۴۷ان نژادها، يدر م .ردن انسان استكر ييتغ يبرا يا شانهروس نوي معتقدند يحدود
ام خدا يپو  را نشانه ۱۹ـ  ديووك ،زان درآمديمي و ليتحص كمرد بودن، مدرو  بدون توجه به زن

 .است %۲۷ ييايكدپوستان آمريسف يبرا% و ۳۷ها  نيالت ين رقم برايا .دانند يم

تر به خدا باور نداشتند،  شيه پكا يكز مردم آمردو درصد اتا  رونا باعث شده استكوع يش
 باورشان به ،يمارير شدن بيند با فراگيگو يدرصد هم م يك البتهو  خداباور شوندو  اورنديمان بيا
ل ك، مردم معتقد به شيعبادت جمع يها ل شدن برنامهيبا تعط .جود خدا سست شده استو

هم  %۵۷و  اند داده انجام نهيا در دوران قرنطخود ر يعبادت هفتگ ،ا با حضور در خودروين يآنال
رونا كوع يشان با ش دهيعقو  مانيا :اند گفته %۲۶ .اند ردهكن كرا هرگز تر يبرنامه عبادت خانگ

 اند خداوند آنها را از شر ردهكاحساس  يم تا حدودك ند دستيگو يهم م %۵۵ .تر شده است يقو
  .دارد يروس در امان موي

گويان  پاسخ %۴۸.۴ چنين آمده است: ۲)سپايران (ايان ايدانشجو يكارسنجمركز اف يظرسنجدر ن
اهميت دين و خداوند براي آنها نسبت است،  اند در اين ايام كه كرونا شيوع پيدا كرده اظهار داشته

 آنها براي خداوندو  دين اهميت كرونا،اند در ايام  مردم گفته %۴۷به قبل تغييري نكرده است. 
اند اين اهميت نسبت به گذشته كمتر شده است.  گفته %۳.۵بيشتر شده است. فقط  ،قبل به نسبت

  ندادند. پاسخ سؤال اينهم به  ۱.۱
و  يا نهيزم يرهاين متغيب يدهد، تفاوت معنادار مي نشاناين دو گزارش  يا سهيمقا يها افتهي

                                                                        

 .ها به خدا اعتقاد و باور دارند ييايكدرصد آمر ۸۲. در مجموع، ۱
و حجم نمونه  يسال) در سطح مل ۱۸ يافراد بزرگسال (باال يو با جامعه آمار يحاضر به صورت تلفن ينظرسنج .۲

 .اجرا شده است ۱۳۹۹ن يفرورد ۲۷تا  ۲۴خ يدر تار نفر۱۵۶۳
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رونا كو خدا در دوران  نيت دياهم يعنيرونا وجود دارد. كن و خدا در دوران يت دير اهمييزان تغيم
ن و خدا نسبت به يت ديشتر شدن اهميب. شتر از قبل شده استيسه با مردان بيزنان در مقا يبرا

ر يالت غيتحص يافراد دارا ير افراد و برايشتر از سايسال ب ۵۰ يان افراد بااليقبل در م
  .شود يمشاهده م يشتر از افراد دانشگاهيب يدانشگاه

  و نتيجه يبند جمع
 ،رانگرهاي وي زلزلهو  ليآمده مانند س يشپي عيگر حوادث طبيمانند د كروناروس وي وعيش

. داردو  داشته در پيرا ي ان الهيادي اعتقادي و ركف يمبانو  ه خدايعلهاي  پرسشو  شبهات
آنها را پاسخ  توان ، ميسنتو  م برگرفته از قرآنيقوو  ميقد يمبانو  توجه به منابع است با يهيبد

ن اساس يبرهماند،  افتهيق يران بدان توفكمتفو  لمانكمت ،ن دورهياو  شه ادواريه همكچنان .گفت
س يبشر به تأس يعلمهاي  شرفتيا پو ي حوادث گونه اينمد يشاپ يپ ه درك غرب يايبرخالف دن

» روناكالم پساك«سخن از و  ديجدهاي  اتيس الهيده تأسيا. همت گماشتندي ديجدهاي  اتياله
نخواهد  يجهو ^تيب اهل تبكدر مويژه  بهجهان اسالم  يركدر حوزه ف »روناات پساكياله«ا ي

بسا  و چه ن روزآمدييتبو  انياز بي ريگ ها با بهره پرسشو  د به تناسب شبهاتيهرچند با .داشت
ت موجود به شرائط يضعو الم را ازكدانش و  ردكارائه  يدر خورهاي  پاسخ ،ديساختار جدو  بيترت

  .ساندر يمطلوب

  منابع و مآخذ
 .قرآن كريم - 

  .١٣٧٣چاپ سوم، ، يفرهنگ اسالم نشر دفترتهران،  ،قرآن خدا و انسان در، زوتسويا - 
مؤسسه مطالعات و ي، تهران، ن خرمشاهيالد ، ترجمه بهاءپژوهي دين ،رچاهيم ،ادهيال - 

  .تحقيقات فرهنگي
  .يمرکز نشر دانشگاه ، تهراني، ن خرمشاهيالد ، ترجمه بهاءعلم و دين ،انيا ،باربور - 
  .١٧ج  ،هدف بعثت انبياء) :خداآخرت و ( مجموعه آثاري، مهد ،بازرگان - 
  .١٣٨٩، اسراء، قم ،تفسير تسنيم ،عبداهللا ي،آمل يجواد - 
  ي صهبا.ز نشرجهادكمر تهران، ،اسالمي هطرح كلي انديش ي،د عليس ي،ا خامنه - 
انقالب  يسسه پژوهشؤ، متهران ،بيان قرآن، تفسير سوره برائت، يد عليس ي،ا خامنه - 

  ي.اسالم
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انسان ار ينسبت علم با اخت يبررسو  نقد«، اين يمحمدي و عيسي د محمد عليسي، باجيد - 
 و بهار ،٨، سال ١، ش جستارهاي فلسفه دين، »در الهيات گشوده بر مبناي فلسفه صدرايي

  .١٣٩٨تابستان 
  .١٤٣٤، سسه امام صادقؤم، قم ،محاضرات في االلهياتجعفر،  ي،سبحان - 
ت يسا ،١٣٩٨ ،اسفند ٢٩ مصاحبه ،خورد به هر دردي نمي خدا، ميركسروش عبدال - 

  .تونيز
  .١٣٧٢ي صراط، مؤسسه فرهنگ ،تهران ،تر از ايدئولوژي فربه ،ميركسروش عبدال - 
 ي.النشر االسالم ةمؤسس ،التوحيد، يبن عل صدوق، محمد - 

، ينشر مرتضشهد، م، يجلد ٢ ،اإلحتجاج علي أهل اللجاج، ي، احمد بن عليطبرس - 
  .ق ١٤٠٣اول،  چاپ

مت كح يمجمع عالقم،  ،جهان نقش و حضور خدا در، ي، هاديوركاش ييفنا - 
  .١٣٩٧ ي،اسالم

  .المغني في ابواب التوحيد و العدل، يعبدالجبار معتزل يقاض - 
  يه.تب االسالمكدارال ،الكافي ،عقوبيبن  محمد ي،نيلك - 
ي و انتشارات مؤسسه آموزش م،ق ،خداشناسي در قرآن، يمحمدتق ي،زديمصباح  - 

  .١٣٨٩ ي،نيامام خم يپژوهش
  .صدراتهران،  ،١ ج ،مجموعه آثار ي،، مرتضيمطهر - 
  ، صدرا.، تهران٢ ، جمجموعه آثار ي،، مرتضيمطهر - 
 ، صدرا.، تهران٣ ج ،مجموعه آثار ي،، مرتضيمطهر - 
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  رونا و نظام احسنك

  *دكتر منصور نصيري

  مقدمه
تقسيم به دو بخش  كاره با شرور گوناگوني مواجه است. شرور در يانسان در اين جهان همو

ارهاي كه نتيجه كشوند. شر اخالقي شري است  تقسيم مي» شرور اخالقي«و » شرور طبيعي«
ها و  آورد. جنگ ها با انتخاب آزادانه خود آن را به وجود مي اختياري انسان است؛ يعني انسان

سي به حق فرد ديگر تجاوز كونه اين شرورند. براي نمونه، زند نم ه از انسان سر ميكگناهاني 
  آورد. ند و با اين تجاوز، انواع ناماليمات را براي وي پديد ميك مي

اند و در ظاهر  ه نتيجه فعل و انفعاالت طبيعتكدر برابر شرور اخالقي، شروري قرار دارند 
شود و  ان رودخانه باعث سيل ميها ندارند. براي مثال طغي ارهاي اختياري انسانكارتباطي به 

آيد و باعث از دست رفتن عزيزان شده، رنجي را  اي مي زند يا زلزله ها مي خساراتي را به انسان
 ند.ك براي ما توليد مي

رد. شرور خواه شرور كبندي ديگري هم توجه  به نظر نگارنده در اين باره بايد به تقسيم
ل كه اثر آنها كيا به نحوي هستند : گيرند اي ميلي جكطبيعي يا شرور اخالقي در دو دسته 

ه كاي است  ند. يا به گونهك ها را تهديد مي ل انسانكگيرد. يعني حيطة زندگي  ها را دربر مي انسان
هاي خاص و تمامي  شود. بيماري يا چند نفر يا چند گروه مي كاثر آنها فقط شامل حيطة زندگي ي

شود  ها مي گير بعضي از انسان گيرند؛ زيرا فقط دامن ي ميهاي غيرمسري در دسته دوم جا بيماري
آيد و فقط به  روستا مي كه در يكها در خطر سرايت آن نيستند و نيز سيل كوچكي  و ساير انسان

  زند جزو همين دسته است. چند نفر آسيب مي
حاصل از  ها، اپيدمي شوند. از ميان اپيدمي گير جزو دسته اول شمرده مي هاي جهان اما اپيدمي

ه براي بشر به وجود آمده است. اين شر جزو كي از بزرگترين تهديدهايي است كرونا يكويروس 
رده و باعث كها را تهديد  گير است؛ يعني حيطة زندگي همه انسان ه واقعاً عالمكشروري است 

ثير و بندي با نگاه اوليه است و گرنه اگر تأ ل بشريت شده است. البته، اين تقسيمكخسارت به 
                                                                        

 nasirimansour@ut.ac.ir  .تهران عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه. *
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ل كمگس در اين دنيا در  كت يكه حتي حركتأثرات فردي در جهان را نپذيريم و معتقد باشيم 
شيده خواهد شد. اما در ظاهر چنين كبندي به چالش  هستي تأثيرگذار است، طبيعتاً اين تقسيم

هاست. براي مثال، رنج بيماري  ه پيامد بعضي از باليا و شرور مخصوص بعضي از انسانكاست 
گير زندگي من در  شور دور افتاده آفريقايي به آن مبتال شده، دامنك كه در يكسي كيوي لك

ها گردد  گير همة انسان ن است دامنكرونا ممكشود؛ اما رنج بيماري حاصل از ويروس  ايران نمي
گير  گير شود هم رنج حاصل از آن رنجي عالم ند. اگر شري عالمكها را دچار رنج  ل انسانكو 

ها را مشغول خود خواهد  و هم ارزش تأثيرگذاري ذهني آن بسيار باال بوده، همه انسان شود مي
 كداري را در ي رو، دين ه اين ويژگي را دارد و ازاينكروناويروس شري است كرد. در اين ميان ك

  رو، پاسخ به اين شر از اهميت دوچنداني برخوردار است. شد. ازهمينك گير به چالش مي سطح عالم
ران خداباور كويژه متف ران بهكهاي متف ي از بزرگترين دغدغهكله شر با تمام اقسامش يمسئ

ترين و بزرگترين  ي از مهمكو ي مسئله شرّ پناهگاه الحاده كه مشهور است كبوده است؛ چرا
خداوند عالم مطلق، قادر مطلق : ندعتقدداران م دين هاي ملحدين در رد خداباوري است. كمستمس

سازگار  ،وجود شرور با خدايي كه داراي اين سه صفت است؛ اما از نظر ملحدان است و خير مطلق
ه خداوند مانع از تحقق آنها نشده كشويم  زيرا با مشاهده شرور در اين جهان متوجه مي ؛نيست

نتوانسته جلوي آن را  يا خدا: نون در پاسخ به چرايي اين امر چند حالت قابل تصور استكاست. ا
از آن آگاه نبوده (اين اما  جلوي آن را بگيرد ستهتوان مي ، يان نقض قدرت مطلق اوست)(اي بگيرد

توانسته جلوي آن را بگيرد اما نگرفته  ميهم از شر آگاه بوده و هم يا  نقض علم مطلق اوست)
پس وجود شرور با وجود خدايي با اين سه صفت سازگار  . (اين نقض خيرمطلق بودن اوست)است

 نيست.

هاي مختلفي به مسئله شر داده شده است. براي مثال، برخي براساس پاسخ مبتني بر  پاسخ
شري در جهان وجود ندارد و هر آنچه هست : اند گفته» انگاري شر عدمي«يا » انكار وجود شرّ«

  خير است.
لي كه رخدادها در جهان دو منشأ كگرايان داده شده اين است  ه از سوي ثنويتكپاسخ ديگر 

ناشي از اهورامزدا و رخدادهاي بد و شر ناشي از اهريمن. بر اين اساس  كخدادهاي نير: دارد
  آيد نه خدا. (اهورامزدا) شرور توسط اهريمن به وجود مي

و خيرند و شر  كها، ني ه همه آفريدهكمعنا  اند. بدين ردهكيد كبرخي بر نسبي بودن شرور تأ
خير است  راخود ممار براي است. براي نمونه سم  بودن آنها با نظر به موجود ديگر يا بعد ديگر

  رسد. نظر مي بهولي براي ما شرّ 
يكي از ه جاي پرداختن به آنها نيست. كهاي فراوان ديگري هم در اين باره مطرح شده  پاسخ



 

۹۵ 

هي
ل ال

عد
 و 

شه
ندي

دا، ا
: خ

كم
ل ي

فص
 

ترين پاسخ بين  جامع از نظر بسياري از افراد، است كهموسوم شده  »نظام احسن« به ها پاسخاين 
  نيم:كوشيم اين پاسخ را تبيين و بررسي ك . در اينجا ميمتفكران است

  . مفهوم نظام احسن۱
هستي  نظام داران اين پاسخ، طرف». بهترين جهان ممكن است ،جهان« پاسخ، اينبراساس 

ن نبوده است و شرور نيز الزمة تحقق اين نظام كه بهتر از آن ممكنند ك را به نحوي تبيين مي
ه كدانيم بدين معنا نيست  وقتي اين نظام هستي را نظام احسن مياحسن است. بر اين اساس، 
ه خلق كاي خلق شده است  گونه ه اين جهان بهكه به اين معناست كهيچ شري در آن نيست، بل

ن است دربردارندة شروري هم باشد اما با كان تحقق ندارد. اين نظام ممكجهاني بهتر از آن، ام
ه وجود آنها در كاي است  و نحوه و نيز منشأ آن به گونه ه خواهد آمد مقدار شروركتوضيحي 

ه اين جهان و اساساً كپس مقصود از نظام احسن، آن است  قالب نظام احسن موجه خواهد بود.
  ن بوده است، تحقق يافته است.كه ممكآفرينش خدا به بهترين وجهي 

ه در جهان بالفعل كهستي ه اگر اين نظام كدنبال پاسخ آنيم اين است  ه در اينجا بهكآنچه 
  رد؟كتوان وجود شرور در آن را توجيه و تبيين  شاهد آنيم، بهترين نظام هستي است، چگونه مي

ه خداوند آفريده كدانند  ، هم اين جهان را بهترين نظامي مي»نظرية نظام احسن«معتقدان به 
دانستنِ اين جهان  احسن نظام دانند. البته، آنها در و هم آن را بهترين پاسخ به مسئله شر مي

ء  الَّذي أَحسنَ كلَّ شَي«يا  »فَتَبارك اللَّه أَحسنُ الْخَالقينَ« ادله نقلي نظير آية شريفةبه  هستي
اند هدكر نيز اشاره» خَلَقَه.  

رد و پس از كرا مطرح » نظام احسن«طور مبسوط بحث  ه بهكراني است كسينا ازجمله متف ابن
شيخ اشراق اند. براي نمونه،  به نوعي آن را طرح و شرح و بسط داده كران هريكمتفوي نيز ساير 

 .پردازد به نحو ديگري به اثبات نظام احسن مي ،بحث علم سينا در نظر با ابن عين اختالف در
  كند. بحث نظام احسن را مطرح مي ،مالصدرا نيز در اسفار

ه كيابيم  ران جهان اسالم، در ميكان متفويژه در مي با نظر به پيشينة بحث نظام احسن به
علم : نخست: از ارتباط ميان سه بحث مهم فلسفي ديگر به وجود آمده است» نظام احسن«بحث 

اساساً بر پاية » نظام احسن«مسئله خير و شر. بر اين اساس، نظريه : عنايت خدا و سوم: خدا، دوم
  اين سه بحث مهم مطرح شده است.

  با علم عنايي . ارتباط نظام احسن۲
 رانكفمت .خورده است  نظام احسن با علم خدا و بحث عنايت (علم عنايي خداوند) گره

 بهترين جهانِ«و  »نظام احسن«و از عنايت به  اند هعنايت را طرح كرد ،سينا ابن ويژه مسلمان به
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: دهد مي براي مثال، بوعلي سينا، منشأ آفرينش را به علم عنايي پيوند .اند هرسيد ،»شده خلق
خداوند در ذات خود و پيش از آفرينش نظام هستي داراي علم عنايي به آن است. اصطالح 

ورزي به چيزي است؛ بر اين اساس، مقصود از عنايت خدا اين  معناي توجه و اهتمام به» عنايت«
ل كه احاطه بر كاي است  گونه ه او به همة نظام هستي توجه و علم دارد؛ اين علم بهكاست 

تي دارد و چيزي از آن، از خدا پنهان نيست. عالوه بر اين، علم خدا به هر چيزي به نحوي هس
داند چگونه بايد تحقق يابد تا هماهنگ با نظام هستي به بهترين  ه ميكاي  گونه شايسته است؛ به

  وجه (بهترين نظام) باشد.
ه اعضاي جسم انسان، كند كه واجب الوجود بذاته تعقل كسينا، عنايت آن است  به تعبير ابن

اي بهتر باشند و نظام خير در آنها تحقق يابد. اين تعقل  ت آسمان و ... چگونه بايد باشد تا به گونهكحر
  )۱۴: ۱۴۲۱نا، يس گونه شوق يا خواسته يا هدفي غير از توجه به خويش نيست. (ابن دنبال هيچ به

  گويد: وي در جاي ديگر مي
ـ كون عليه الكلّ، و بالواجب أن يكل بالعلم األو ةاحاط يهفالعناية  ـ ي يلِّ حت ونَ ك

ـ   ةيفيك... فَعلم األول ب أحسن النظام يعل ـ ترتيـب وجـود ال   يالصـواب ف لّ منبـع  ك
  )۳۱۸/  ۳: . (همو، اشارات و تنبيهاتلِّكلفيضانِ الخيرِ في ال

نخست : ط داردارتبا» علم عنايي«در دو بعد با » نظام احسن«ه كاين عبارت بيانگر آن است 
  ».وينيكت«و دوم از بعد » مفهومي«در بعد 

  يك. از بعد مفهومي
. ۲. علم؛ ۱: به لحاظ مفهومي، علم عنايي در سه مفهوم با نظام احسن پيوند خورده است

  . رضايت حق تعالي.۳عليت علم ذات الهي؛ 
  نيم:ك در ذيل، اجمالي از اين سه ارتباط را تبيين مي

ه در معناي عنايت دخيل است. عنايت خدا، كنخستين مفهومي است  ،»علم ذاتي خداوند«
سينا و برخي  نخستين مرتبه علم ذاتي او به جهان هستي پيش از آفريدن آن است؛ از نظر ابن

ه متعلق آن نظام احسن است. بر اين كفيلسوفان ديگر، عنايت نخستين مرتبه علم خداست 
فريدن موجودات نظام هستي، به آنها و به نظام احسن، ه خداوند قبل از آكاساس، عنايت يعني آن

  علم و آگاهي دارد.
براي ايجاد نظام هستي است. بر اين » عليت علم ذاتي خدا«دومين مفهوم مرتبط با عنايت، 

شود. در اينجا اين علم  گيرد و اين نظام خلق مي اساس، علم ذاتي خدا به نظام احسن تعلق مي
  ذاتي، علم فعلي است.
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ه كمعنا  است؛ بدين» رضايت خدا به آفرينش نظام احسن«مين مفهوم مرتبط با عنايت، سو
  ه معلول علم ذاتي اوست، رضايت دارد.كخدا به تحقق نظام احسن 
گانه فوق، به ارتباط وثيق و ناگسستني نظام احسن با علم عنايي پي  با توجه به ارتباط سه

يت با سه مفهوم فوق ارتباط مفهومي دارد و تعريف ه عناكتوان گفت  بريم. بر اين اساس مي مي
  ن نيست.كآن بدون در نظر گرفتن اين سه عنصر مفهومي، مم

  وينيكدو. از بعد ت
يافته از علم عنايي خداست. بر اين اساس،  ه نظام هستي، نشئتكاز توضيح باال روشن شد 

  اين نظام هستي:
  يافته از علم عنايي خداست. اوالً نشئت

دهنده علم عنايي خدا قبل از آفرينش جهان هستي  ه نشانكاي خلق شده است  به گونهثانياً 
نشئت  -ه همان عنايت خداست ك -لي نظام هستي از نظام رباني كطور است. بر اين اساس، به

معناي ايجاد آن است. به همين جهت  نظام، به كچيز يا به ي كرو، علم خدا به ي گيرد. ازاين مي
فعلي بودن «و شرط ديگر آن » سابق و مقدم بودن آن بر نظام احسن«علم عنايي ي از شرايط كي

ه كه تحقق عالم هستي و نظام احسن، ناشي از علم عنايي است؛ چنانكاست. به اين معنا » آن
  گويد: مالهادي سبزواري مي
  نيينشأ من نظامه الرّبا    يانيكلُّ من نظامه الكفال

  )۵۰۷/  ۱: المنظومه ، شرحي(سبزوار
  گيرد.  نظام هستي از نظام علم خدا نشئت مي

  . اثبات نظام احسن۳
نند. ك هاي مختلفي را مطرح مي استدالل» نظام احسن«ران مسلمان براي اثبات نظرية كمتف

جاي داد. » استدالل انّي«و » استدالل لمي«توان در دو دستة  ها را مي اما همة اين استدالل
ي نّاستدالل إ و ي حركت از علت براي رسيدن به معلوللم لدانيم استدال ه ميك طور همان

 علت است. راي رسيدن بهحركت از معلول ب

  يك. استدالل لمي
خدا واجد اوصاف كمالي در  .است »اثبات برتري وجود خداوند« ،ياولين مقدمه برهان لم

آن نظام خلقت  كه حاصل -افعال خداوند « هك دومين مقدمه اين است .باالترين حد ممكن است
سومين مقدمه ناظر به اثبات مقدمه دوم است. بر ». ترين نظام ممكن بايد باشد كامل - است
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 يا قدرتاست بهترين جهان را خلق نكند يا علم نداشته  ترين يا املك اگر خداوند اساس آن،
مقدمه  ست.و يا علم و قدرت داشته اما خيرخواه نبوده و خلق نكرده ااست نداشته آن را ايجاد 

نظام «ه جهانِ مخلوق خدا، كه هر سه مالزمه مزبور باطل است. نتيجه آنكچهارم آن است 
مت و عنايت كمقتضاي حه بهتر از آن قابل تصور نيست. بر اين اساس، كاست؛ نظامي » احسن

، يد مطهريشه. (مال خود برساندكالوجودي را به غايت و  نكه هر ممكپروردگار اين است 
۱۳۷۴ :۲۴۵( 

ه مالصدرا در اثبات احسن بودن نظام هستي در پيش گرفته در واقع به همين كروشي 
ه با دقت در آنها روشن كيه بر چند اصل مهم است كگردد. استدالل وي ت استدالل لمي بازمي

استدالل لمي و قياسي در اثبات احسن بودن نظام هستي  كيل يكه نتيجه آنها تشكشود  مي
  ارتند از:است. اين اصول عب

 الوجود بودن خدا (خالق هستي) و در نتيجه اتَم و وجود محض بودن او. . واجب۱

ه طبق اصل توحيد هرچه كمعنا  بدين: . اصل توحيد و توحيدي بودن فيض هستي۲
 غيرواجب الوجود باشد، فيض اوست.

لذات الوجود با واجب«ه نتيجه اصل فلسفي كالوجود از هر نقص  . اصل مبرا بودن واجب۳
 است.» الوجود من جميع الجهات واجب

ه داراي كالوجود بالذات  ه واجبك. اصل استحالة هدف زائد بر ذات واجب؛ به اين معنا ۴
ارهاي كه تمام كدهد بل اري را با هدفي زائد بر ذات انجام نميكماالت نامحدود است، هيچ ك

 او برخاسته از ذات اوست.

ساس اين اصل، خدا در ذات خود و پيش از آفرينش . اصل مربوط به علم عنايي. بر ا۵
ترين شكل، به آن علم دارد و اين علم منشأ آفرينش جهان  املكنظام هستي به بهترين و 

 هستي است.

ماالت به بهترين وجه است، كالوجود در ذات خود عالم به همه  ه واجبك. با توجه به اين۶
 آفريند بهترين باشد. ه ميكبايد هر آنچه 

ل ك كعنوان ي نگري نظام هستي. براساس اين اصل نظام هستي را بايد به ليكاصل . ۷
ه از خدا صادر شده مجموعة جهان كديگر. درواقع آنچه كواحد در نظر گرفت نه مجزاي از ي

 امر واحد است. كعنوان ي هستي به

ل لمي ه روشن است اين استدالل، استداللي لمي و قياسي است. درواقع همان استدالكچنان
  رده است.كتر بيان  را به نحوي جزئي

 تاب منادشناسيكاستدالل اليپنيتس نيز درواقع استدالل لمي است. خالصه استدالل او در 
)Monadology (چنين است :)Leibniz, 1991: p. 53-55( 
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 دارد. را نامتناهي ثيرك هاي جهانايده تصور و خدا . ۱

 د درواقع وجود داشته باشد.توان ها مي ي از اين جهانكي . فقط۲

ي كبراي انتخاب ي خداونده كبه اين معنا  .افي استك ۱انتخاب خدا بر طبق اصل جهت. ۳
 ها و آفريدن آن، دليل دارد. از اين جهان

 ت.اس محض خدا خير. ۴

 ست.ن اكبهترين جهان مم ،ندك انتخاب مي آفريدنه خداوند براي كبنابراين جهاني . ۵

ن را براي آفريدن كهاي مم ي از جهانكتواند ي دوم، خداوند فقط ميطبق مقدمه اول و 
هاي خدا، بدون دليل نيست. بر طبق  ها و انتخاب ند. براساس مقدمه سوم، تصميمكانتخاب 

ه خدا كه جهاني كگيريم  رو، در گزاره پنجم نتيجه مي مقدمه چهارم، خدا خير محض است. ازاين
  ن است.كرين جهان ممند، بهتك براي آفريدن انتخاب مي

هاي كثير نامتناهي است و تنها يكي از  اليپنيتس معتقد است كه خداوند داراي ايده جهان
كافي است و  »اصل جهت«تواند تحقق داشته باشد و انتخاب خداوند بر طبق  ها مي اين جهان

 دليلي دارد. ،ها براي انتخاب يكي از اين ايده

شرّ « .كند يكي يا طبيعي و شرّ اخالقي را مطرح مياليپنيتس شرّ متافيزيكي، شرّ فيز
احساس درد و رنج ما از امور است و  »شرّ فيزيكي« .گردد برمي اءشيابه نحوه خلقت  »متافيزيكي

 نتيجه گناه است. »شرّ اخالقي«

شرّ نيست بلكه يك فقدان صرف است و  ءدر شرّ متافيزيكي اعتقاد بر اين دارد كه شيوي 
در توجيه شرّ  او شود. و نقصاني دارد و در بين متفكران اسالمي نيز مطرح ميشرّ حالت عدمي 

 .خيزد برمياز دل شرور، خيرات زيادي : گويد طبيعي مي

است و اين  »ممكن« ،گويد هر جهاني كه با قوانين منطق متناقض نباشد اليپنيتس مي
يده و خدا خوب و خيرخواه ها انديش خداوند درباره اين جهان .معلوم نامتناهي است ،ها ممكن

توانست جهاني را خلق كند كه دربردارنده بدي نباشد و بدي الزمه  خدا مي .مطلق است
از جهاني است كه در آن خوبي  بدتر ،جهاني كه در آن بدي نباشد .هاي زياد و بزرگ است خوبي

 صرف باشد.

تصور  خيرات و خوبي قابليكي از  »انتخاب انسان و اراده او آزاديِ«در اعتقادات اليپنيتس 
جهان بهترين نخواهد بود و اين نيز  ،هاي مختار در اين جهان نباشند انسان. اگر اين جهان است

  ممكن نبود كه خداوند به انسان اختيار دهد اما گناه را از او سلب كند.
                                                                        

 .وجود داشته باشد يافكل يدل ِ آن يدرست يبرا هكآن ست مگريدرست ن يا چ گزارهيهن اصل يبراساس ا .۱



 

۱۰۰ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

  دو. استدالل إنّي
و ظرائف ت و نظم در موجودات جهان طبيع براساس اين استدالل، ما با تأمل و انديشيدن

بهترين حالت متصور براي پيچيده  ، منظم واين سيستم ظريف هكبريم  پي ميآنها موجود در 
گويند كوچكترين تغيير در فاصلة سيارات و  ه امروزه دانشمندان ميكخلق اين هستي است؛ چرا

شود  ديگر سبب برهم خوردن جهان هستي خواهد شد. اگر چنين است معلوم ميكها با ي شانكهك
 .ه حالتي بهتر از اين براي نظام هستي قابل خلق و تصور نيستك

  تهكچند ن
ي براي اين است كه برهان لم چالشاولين هايي مواجه است.  با چالش» نظام احسن«نظريه 

به سه  ءاثبات نظام احسن با توجه به يك استدالل پيشيني و بدون نظر به جهان واقع و با اتكا
براي اين استدالل هيچ تفاوتي ندارد  گيرد. جه را بر احسن بودن نظام ميصفت اصلي فرض و نتي

باشد باز هم اين برهان  كاگر جهان پر از شرور وحشتنا: ه جهان خارج در چه وضعيتي باشدك
برهان پيشيني است. يعني بدون نظر به جهان خارج  كجاري و صادق است؛ زيرا برهان لمي ي

ترين شرور هم باشد باز هم اين برهان  كاگر جهان مملو از دهشتنارو،  رسد. ازاين به نتيجه مي
اگر جهان پر از سيل و زلزله و مريضي باشد و ما هر روز مشاهده كنيم جهان با اين  صادق است.

نظريه مدعي احسن بودن نظام هستي است. به همين جهت، اوضاع در چالش است باز هم اين 
  .ر را قانع نكنداحتمال دارد اين برهان انسان معاص

چون خداوند اين سه  .نوعي جبر الهي وارد استدر ظاهر در اين استدالل  هكته ديگر اينكن
شود  آيا نمي هكسؤال اين است  .كند بهترين باشد پس بايد جهاني كه خلق مي ،صفت را دارد

ايي است و اين بحث البته مبن خلق كند كه بهترين نباشد؟را جهاني  ،خداوند با داشتن اين صفات
  براساس مباني فيلسوفان مسلمان و نيز اليپنيتس پاسخ اين سؤال منفي است.

ه برخي از محققان معاصر معتقد به استحالة بهترين جهان كته ديگر در اين باره اين است كن
ه در كاند  هايي داده به اين چالش، پاسخ» نكبهترين جهان مم«اند. مدافعان نظريه  ن شدهكمم

  )Kraay 2010(پرداختن به آنها نيست.  اينجا مجال

  . نظام احسن و پيدايش شرور۴
ه اگر اين نظام هستي، نظام احسن است، پس كشود اين است  مطرح ميدر اينجا ه كسؤالي 

ته كداران نظام احسن در پاسخ به اين سؤال چند ن روناست؟ طرفكچرا مشتمل بر شروري نظير 
  دهند: يد قرار ميكرا مورد تأ
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  انگاري انگاري و نسبي عدمي: رشت شريك. س
ه مدافع نظام احسن هستند، در گام نخست به بحث ماهيت شر كفيلسوفان مسلمان 

پردازند. از نظر آنها، آنچه هست و به تعبير ديگر، هر آنچه وجود دارد، خير است. بر اين  مي
نظر آنها امري شود. شر از  ه وجود دارد متصف به شر نميكاساس، هيچ موجودي از آن نظر 
ه منجر به كرو، شر يا امري عدمي است يا امري وجودي است  عدمي يا ناشي از عدم است. ازاين

اما زهر  -ه همان فقدان حيات باشد ك -شود. مثالً مرگ ذاتاً امري عدمي است  امر عدمي مي
ت و ه وجود دارد، خير اسكه از جهت وجودي بودن يعني از آن جهت كعقرب امر وجودي است 

ه وجودش منجر به سلب حيات از موجود ديگر كفوائد زيادي براي عقرب دارد اما از آن جهت 
». شر بالعرض يا شر قياسي«ناميم و قسم دوم را  مي» شر بالذات«شود، بد است. قسم اول را  مي
خود و با نظر به وجودش،  خودي ه براي مثال زهر عقرب امري وجودي است و امر وجودي بهكچرا
شود. بنابراين، زهر عقرب از  ه در مقايسه با چيز ديگري، شر محسوب ميكشود، بل شمرده نمي شر

ه به كه امري وجودي است، خير است و شر بودنش به جهت مقايسه با زياني است كآن نظر 
  رساند. موجود ديگر مي

د امور را در وشنك ه ميك» گرايي ديدگاه ثنويت«با توجه به اين توضيح دربارة بعد وجودي شر، 
شود؛  نند، مردود ميكدو دسته خير و شر قرار داده، خدا را خالق خير و اهريمن را خالق شر قلمداد 

ها را  ي خوب و ديگري بد باشد و آنگاه خلقت بديكه يكه موجودات درواقع دو دسته نيستند كچرا
شوند نه موجود  رده ميه نيست شمكاند  ها يا عدمي ه بدها و بديكبه اهريمن نسبت داده شود، بل

ه هستند، بد كه از آن جهت كهايي هستند  سي به آنها وجود بدهد) يا هستيك(تا الزم باشد 
شوند.  ه منشأ بدي و نيستي يا رنج در موجود ديگري ميكه خوبند و از آن جهت بدند كنيستند بل

نسبي و قياسي  به تعبير ديگر، با توجه به وجود في نفسه، خود خوبند و با توجه به وجود
: ۱۳۸۳؛ طوسي، ۱۴۷ � ۱۵۳: ۱۳۶۱مطهري، : (وجودشان در مقايسه با موجود ديگر) بدند. (ر.ك

  )۳۲۱و  ۳۲۰/  ۳

  ناپذيري خير و شر در جهان مادي كيكدو. تف
ه چرا خداوند كن است مسئله شر به اين نحو مطرح شود كامل نيست. ممكهنوز پاسخ فوق 

ال بر سر خلق يا كماالت باشد. در اينجا اشكجاي نقائص،  بهه كرد كجهان را به نحوي خلق ن
ها  ال بر سر نيافريدن خوبيكه اشكعدم خلق شر نيست تا با توضيحات فوق پاسخ داده شود بل

ه اساساً چرا نقص، كال اين است كنيم. اشك ه در اين جهان مشاهده ميكهايي است  جاي بدي به
ه مثالً نابينايي امري عدمي (عدم كه است؟ درست است استي و نيستي در نظام هستي راه يافتك
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ند بينايي است نه ك ه خدا خلق ميكبينايي) است و لذا مجعول و مخلوق خدا نيست (آنچه 
ه گفتيم، گاه برخي امورِ كي نابيناست و ديگري بينا؟ عالوه بر اين، چنانكنابينايي) اما چرا ي

 كبراي مثال، زهر عقرب باعث فلج يا مرگ ي شود. وجودي باعث و منشأ پيدا شدن شروري مي
انسان را عمري دچار رنج و درد  كگردد و ي رونا باعث پيدا شدن بيماري ميكشود يا  انسان مي

  شد.ك ام مرگ ميكند يا به ك مي
مطرح » ناپذيري خيرات و شرور كيكتف«ال را در بحثي با عنوان كفيلسوفان مسلمان اين اش

  نند:ك يد ميكته اصلي تأكننند و در آن به دو ك مي
  نيم جهان مادي است.ك ه ما در آن زندگي ميكه جهاني كنخست آن

  است: كاكه جهان مادي داراي دو ويژگي ضروري، حتمي و غيرقابل انفكدوم آن
  ماالت را ندارد.كپذيرد و قابليت پذيرش همة  مال خاصي را ميك. هرچيزي ۱
  . جهان ماده جهان تضادهاست.۲

نيم، ك ه در اين جهان مادي مشاهده ميكفيلسوفان مسلمان، شرور و نقائصي  طبق ديدگاه
عدم قابليت «جهان مادي است؛ يعني شر يا ناشي از  كاكناشي از همين دو ويژگي غيرقابل انف

  است.» قابليت ماده براي تضاد«است و يا ناشي از » مال خاصيكماده براي پذيرش 

  ل بودن نظام هستيك. ۵
نند و آن ك يد ميكتة مهم ديگري تأكميل پاسخ فالسفه مسلمان به نكبراي تدر اينجا و 

وار است و  ل اندامك كه جهان يكاست. به اين معنا » ناپذير واحد تجزيه كي«ه اين جهان كاين
هايي را باقي گذاشت؛ اگر بخواهيم اين جهان  هايي از آن را حذف و بخش توان بخش هرگز نمي

ل كرو، ارزيابي جهان هم بايد با نظر به  همة اجزا و اعضايش باشد. ازاين ل باكباشد بايد همين 
ه از نظر فيلسوفان مسلمان وجود كجهان باشد نه با نظر به بخشي از آن. در اين صورت است 

» نظام احسن«و » خير«وهمه الزم است. بنابراين، اين جهان در مجموع  خيرات و شرور همه
  است.

ه خالي از هرگونه بدي و كمعناي آن نيست  نظام هستي به» سن بودناح«ه اشاره شد، كچنان
گفته اشتمال جهان ماده بر شرور امري گريزناپذير  ه با توجه به دو ويژگي پيشكشر باشد (چرا

مترين شرّ الزم در جهان كن و كه دربردارندة بيشترين خير ممكمعناي آن است  ه بهكاست)، بل
  مادي است.

  مت خداك. ح۶
مت كمت دربارة خدا با حكه حكميل پاسخ به مسئله شر اين است كمهم ديگر در تته كن
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يم بودن انسان به اين معناست ك) ح۱۹۸: ۱۳۶۱مطهري، : دربارة انسان تفاوت اساسي دارد. (ر.ك
ار ك اري هدف و غايتي دارد و براي رسيدن به آن غايت بهترين ابزار را بهكه انسان در هر ك

تواند دربارة خدا صادق باشد؛ زيرا خدا غني مطلق  يلسوفان مسلمان اين معنا نميگيرد. از نظر ف مي
رد كمالي را فرض كتوان  دنبال رسيدن به غايتي نيست؛ دربارة خدا نمي رو، هرگز به است. ازاين

ه كمعناست  يم بودنِ خدا بدينكاساس، ح ند. براينكه فاقد آن باشد و براي رسيدن به آن تالش ك
ار را به بهترين كرساند. در اين راستا خدا دو  ه اليق آنند ميكماالتي كمال يا كرا به موجودات 

ه اشياء و كند. دوم آنك ه جهان را به بهترين حالت خلق ميكنخست آن: دهد وجه انجام مي
دهد. فيلسوفان مسلمان،  ماالت اليقشان سوق ميكموجودات را با بهترين تدبير و مشيت، به 

  دانند. مي» نظام احسن«، نظام هستي را وفق اين معنا

  . فوائد شرور۷
اين  كه تحقق شرور در اين جهان، خالي از فائده نيست. البته دركته مهم بعدي اين است كن

شر براي  كل بنگريم. با اين نگاه، هرچند يك كعنوان ي ه جهان را بهكامر منوط به اين است 
ل هستي فوايدي دارد. اين فوائد گاه كبت به فرد يا گروهي پيامدهاي ناماليمي دارد، نس

(مطهري، ». شناختي هستي«) و گاه ۲۶۷: ۱۳۶۹(دورانت، » تربيتي«هستند و گاه » معرفتي«
  )۱۷۹و  ۱۷۸: ۱۳۶۱

هايي مواجه است، اما براساس آن، نظام  هرچند با چالش» نظام احسن«ه نظرية كنتيجه آن
پذير  انكتحقق نظامي بهتر از نظام هستي ما، ام ن آفريده شده است وكهستي به بهترين وجه مم

شوند يا نسبي. وانگهي، با توجه به مادي بودن  نيست. در اين نظام، شرور يا عدمي قلمداد مي
جهان ما، گريزي از وجود برخي تزاحمات و در نتيجه پيداشدن برخي شرور نيست. با اين حال، 

جا شرورِ بالعرض يا نسبي  شود و از همين ميل، مخلوق خدا قلمداد ك كعنوان ي جهان هستي به
ند. همچنين، اين شرور در ابعاد مختلف معرفتي ك ها پيدا مي جايگاه خود را در نسبت با همة بخش

  و تربيتي فوائد زيادي دارد.

  منابع 
 ، قم، دفتر تبليغات اسالمي، چاپ چهارم.التعليقات)، ١٤٢١سينا، ( ابن - 

 . ٣، ج اتاالشارات و التنبيهسينا،  ابن - 

 سازمان ،تهران، خويي بزريا، ترجمه عباس تاريخ فلسفه )،١٣٦٩، (ويل ،دورانت - 
 .هشتماسالمي، چاپ  انقالب آموزش و انتشارات
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 ، تحقيق محسن بيدارفر، قم، انتشارات بيدار.شرح المنظومهسبزواري، مالهادي،  - 

 بالغت. ، نشرقم، شرح اشارات )،١٣٨٣، (خواجه نصيرالدين ،طوسي - 

 صدرا.انتشارات  ،قم، عدل الهي )،١٣٦١، (ري مرتضيمطه - 

 .انتشارات صدرا تهران، ،شرح (مختصرِ) منظومه)، ١٣٧٤(، ، مرتضيمطهري - 

- Kraay Klaas J. (2010) The Problem of No Best World [Book 
Section] / / A Companion to Philosophy of Religion / book auth. 
Edited by C. Taliaferro P. Draper and P. L. Quinn. - Oxford : 
Blackwell Publishing Ltd.,  

- Leibniz, Gottfried (1991), Discourse on Metaphysics and Other 
Essays, Indianapolis: Daniel Garber and Roger Ariew. 
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  روناكرابطه شر و عدل الهي در قرآن با نگاه به بيماري 

  *يسهراب محمد

  دهيكچ
 به راي آدم ركف ربازيد ازي انسان عامل دخالت بدون و ايدن درشر  گشتن داريپد

 پرسش و ابهام دچاري اله عدالت رامونيپ راي و گاه و داشته مشغول خود
ي براي مدبر نبود و بودنشي تصادفه منزل به آن ريناپذ نظم بروزِ زين گاه، ساخته
 توجهي اله عدل باشر  رابطة بهي ديتوح انيادرو  ؛ ازايندهيگردي تلق جهان
 ميرك قرآن. نندك حل خود روانيپي برا رامسئله  نيا اند داشته تالش و نموده

 ليتحل مورد را ايدن درشر  بروز گوناگوني ايزوا و پرداخته ادشدهه يرابط به زين
 و شده ارائهي ها ليتحل اساس بر بتوانندي آسمان تابك نيا روانيپ تا داده قرار

 به نسبت ديترد دچار و داشته آنها ازي درست كدر، شرور نيتر تلخ روزب هنگام
 وي تصادفشر،  بروز هك نپندارند و زنديبپرهي سردرگم از؛ نگردندي اله عدالت

 روناك روسيوشر  هك زين حاضر حال در. است جهاني براي مدبر نبود بري ليدل
 فراهمي فرهنگ انيمتولي براي مناسب فرصت گردد يم مشاهده جهانه هم در

ه شياند؛ باشند داشته جامعه در نآ انتشار و قرآني ها ليتحل بري مرور تا گشته
  .ندينما مطالبه آنان از را مناسب نشكوا و دادهارتقاء  را مردمه هم

  واژگان كليدي
  رونا.كريم، ويروس كن قرآ، تصادفي، اله عدالت، شرّ

  مقدمه
 انيادي همه برا دشواري چالش دوري ها گذشته ازي هال عدالت با آن ارتباط و ايدن درشر  وجود

 از شيپ دومه هزار اواخر از مانده يبرجا وي بابلي ا دهيقص در. است بوده انهكمشري باورهاي حت و
 اسكانع وضوح به چالش نيا، گشته مشهور »يبابل وبيا« اي »دردمند ارِكوكين« به هك الديم

                                                                        

 mu.sohrabi@ut.ac.ir  .دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث پرديس فارابي دانشگاه تهران. *
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 نيشيپ كين حالت به بنده بازگشت و گناهان شدن بخشودهي براي ا مقدمهشر،  بروز و افتهي
  )۱۴۷: ۱۳۹۶؛ باقر طه، ۳۹۲ـ  ۴۱۲: ۱۹۸۸گرديده. (البات رينيه، ي معرف

 ازي نافرمان جةينت راشر  بروز زين ندارد گريدي سرا بهي حيصره اشار چيه هكي نونك تورات
 طرف بري حدود تاي اله رگاهد بهه استغاث و توبه با تواند يم البته هك ندك يمي تلق تاكي خداوند

  )۲۵ـ  ۳۱/  ۴: شود. (سفر تثنيه
ي فراز در فقط و پردازد يممسئله شر  بهكمتر  نهاده دادن مژده بر را خود همت هك ليانج اما
 را دردمندان هك آنان. است توانگران شيآزمايه ماي گرسنگ وي تشنگ مانندي شرور هك دارد اشاره

نندگان در آتش جاي خواهند گرفت. (انجيل ك كيافت و امسات ابدي خواهند سعاد دهندي اري
  )۳۱ـ  ۴۶/  ۲۵: متي

 و دهينرهشر  از هرگز هك اند ستهيزبردار  ي فرمانبندگان هموارهي هودي و كمشر جوامع در اما
 شيآزماي برا وبردار  فرمان انِينصراني برخ ساختن گرسنه و تشنه، اند مرده دردمندانه
 ليانج و تورات، انهكمشر متون هكآن بدتر، نداردي سازگار چنداني اله عدل با زين شان توانگران
 و صالحاني برخ نظم يباي  گونه به هك روناك روسيو و طاعون مانند ريفراگي شروردرباره 
  .دهند ينم ارائهي روشن حيتوض، زنند ينم بيآس شان يبرخ به و نديربا يم را طالحان
 ديشه تاالر در ۹۷/  ۲/  ۱۷ه مورخدر  هك لوفر نفرديو رتكدي آقاسبب بود كه  دينب ديشا
 بزرگ انياد رامونيپ سخن راديا به فلسفه گروه دعوت با وي فاراب سيپرد دانشگاهي مطهر
  :گفت و نموده ديكتأ بودنش نظم يب وشر  وجودمسئله  بر، پرداختي ميابراه

 و باشد ينمي افك اما تاسي قو اريبس خدا وجود اثبات در ونيالهي ها استدالل چند هر
 زين ايدن درشر  وجود بر هيكت با خدا رانكمن استدالل هكآنويژه  ، بهسازد مجاب را گرانيد نتوانسته

  .رسد يم نظر به توجه قابل وي قو اريبس

  قرآن و ايدن درشر  وجود
 اش ينيجانشه گستر در ديباي و پس، داند يم نيزم در خدا نيجانش را انسان ميرك قرآن

همه  خداوندرو  ؛ ازاينداد يم انجام تر شيپ اش گمارنده هك رديگي پ را يا مانهيكحي ارهاك نهما
 قرار ردنكي تباه ليذ، دامك وي بخش سامان ليذ مفهوم دامك بداند تا آموختي آدم به را ها نام
 مثال باب از تا گشت آگاهي ذاتاً موجود انسان، آموزش نياة جينت در) ۳۰ـ  ۳۲/  بقره( رديگ يم

 اوه دربار اما است مانهيكحي كخا جانداران انيم روابط در گرانيد جفت و كخورا تصاحب بداند
ي ايدن در ماندن گرسنه و گانهيب به خود كخورا بخشش اگر بداند ا، يشود يم شمرده ردنكي تباه

  .گردد يمي تلقي بخش سامان و جيراها  انسان انيم درو  است ابينا هكبل و ابيمك واناتيح
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ي و هكي كافال وي كخا متضاده زيآم دو با استي ا دهيآفر انسان قرآن نظر از گريد عبارت به
 ايآ، دگردان يم دچارش بغرنجي ها يدوراه به و سازد يم مختار جبرًا و داناي ذاتاً موجود را
 خودي ذات دانش وي كافاله جنب نفع اصالت گرفتن شيپ با و دپاسخگوي را خودي كخاي ها زهيآم

ي برا ستهيشاي نيجانش و وادارد دنيرنج به را جسم اي و سازد خاموش را فساد و صالح به نسبت
  ؟باشد اش گمارنده
 ها ده؛ ندك ينم رفتار فالسفه و لمانكمت همچون انسان باي گفتگو در قرآن خاطر نيهم به
ه بار در الزم تحايتوض هكبل، دينما شدن ميتسل به وادار را خصم تا دهد ينم ارائهي عقل برهان

 و انساني براي حجت چيه تا دهد يم رائهپيامبران ا بعثت با را دو آن به انسان نسبت و آخرت، ايدن
 مختارذاتاً  و فساد و صالح به آگاهذاتاً  نيجانش نيا سپس) ۱۶۳ـ  ۱۶۵/  نساء( نباشد خدا هيعل بر
  .دينما انتخاب تا نهد يوام را

  :ندك يم گوشزدي آدم به تاهوكي ا جمله در و اساس نيهم بر
 و، مينك يم دچارتان ريخ وشر  به نمودن شيآزماي برا و، بود خواهد مرگه چشندي سك هر

  )۳۵/  اءيانب(. ديشو يم بازگردانده ماي سو به
 شيآزمايه ما را گشتن دردمند وشر  بروز اي شدن توانمند و ريخ بروز قرآن بيترت نيبد

ي كافال اي يكخاي ها زهيآم بري مبتني نشكوا به وادار را نيزم رد خدا نيجانش تا ندك يمي معرف
  .سازد

رو  ي روبهويدن ريخ با هكي هنگام مختار اًذات و) فساد و صالح به آگاه( آگاه اًذات نِيجانش اما
 خودي ها ييامجوك مصروف را ريخ آنهمه  اش يكخاي ها زهيآم داشت خوش به بخواهد و شود
 عذاب و ساخته خرسند هم را شيخوي كافالي ها زهيآم بتواند تا ندك يمي وراري ك فريب به، سازد

 و پاداش و زيرستخ اي خدايي تاكي در، فراواني ها نشانه وجودرغم  علي و جهينت در، شدكن وجدان
 را شيخوه ارانكتباهي ها هوس، اش گمارنده ازي نافرمان با و ردهك ديترد اظهاري، اخروي سزا

  .دينما يم دنبال
 نشكوا نيا البته هك دينما يماري ك ي فريبو با عادالنهي نشكوا در زين خداوند بيترت نيبد

 رفتار فرشتگان زيني حسابرس و گريدي سراي است. درباره ويدني زندگدرباره  عادالنه
  )۲۱/  ونس. (يردك خواهند ثبت را اش انهارك فريب
 انعام( داد يم رخ شيآزما هدف با و دهسا هكشر  و ريخ بروزي الگو گردد يم باعث داديرو نيا

 اهداف، هيسو دواري ك فريب بري مبتنيي فضا در و رودي دگيچيپي سو) ۱۵۵/  بقره؛ ۱۶۵/ 
  .ابديب زيني گريد

 رخ) استدراجي (اله دامِ به افرانك گام به گام فروبردن هدف با تواند يم خداونداري ك فريب
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 خالف بر و) ۱۸۲ـ  ۱۸۳/  اعراف( افتهي تبلور) امهال( نآنا به دادن زمانقالب  در اًغالب هك دهد
 نيتر دهيد انيز نانيا هكبل) ۱۷۸/  عمران آل. (بود نخواهد ريخ شانيبرا رسد يم نظر به آنچه

  )۱۰۳ـ  ۱۰۶/  هفك. (شوند يمي معرف انيآدم
 و مقدمه يب خداوندي سو از امهال و استدراج بااري ك فريب هك دهد يم ركتذ قرآن البته

 داده) فاسقان( ارانكناب بهي ويدن شروري برخ قالب دريي هشدارها تر شيپ و دهد ينم رخي پنهان
 به نوبت، شوند انگاشته دهيناد هشدارها اگر پس) ۱۸ـ  ۲۱/  سجده( بازگردند ديشا تا شود يم

 زين سپس، گردد يم غرق گوناگوني رهايخ در اركناب فرد اي و جامعه و رسد يم استدراج و امهال
  )۴۲ـ  ۴۵/  انعام. (شود يم دهيشك ريز به اوج ازي ناگهاناي  گونه به

 مؤمناني برا است نكمم و نداشته افرانك به اختصاصي شر دادهايروه ليوس به دادن هشدار
  )۱۷ـ  ۳۳/  (قلم. ندينما اصالح را خود زشتي رفتارهاي برخ و شده متنبه ديشا تا دهد رخ هم

 گريد اما رنديگ نارهكي زشت از و ردهك افتيدر را هشدارها انيآدم ازي ا دسته اگر
 فرا را طالح و صالح، ظاهر در هك نمود خواهد بروز، شري نندكني نه ركمن از را نندگانك يزشت

 شان يزشت هك گردد يمي تفاوتان يب و نندگانك يزشتدربردارنده  واقع در اما) ۲۵/  انفال( رديگ يم
 روز در هك آنان خواه ـ گشتند عذاب دچار همگان زين سبت صحابا انيم در. استي تفاوت يب

 ارك آن از را نافرمانان هك افتندي نجاتي كاند گروه فقط و ـغير آن  اي و گرفتند يمي ماه شنبه
  )۱۶۳ـ  ۱۶۶/  اعراف. (ردندك يمي نه

 ارآمدك ار ريفراگ عذابِ و هشدار، استدراج، شيآزما هدف با وشر  و ريخ بروز هك آنچه البته
  .استي نظم يب سازد يم

، بود ريرارپذكت و منظميي الگوي داراي ويدنشر  و ريخ به ساختنش دچار باي آدم شيآزما اگر
 ردهك شفك را الگو آن خطا و آزمون از بردن بهره وي تجرب علوم بر هيكت با نيزم در خدا نيجانش

 زد يم رقم شيخوي برا را ريخ همواره، نمود يم ليتعط را ندك يم بيتعق اش گمارنده هكي اهداف و
  .ختيگر يمشر  از و

 دست توانست يمي آدم داشت نيمعي الگو چند اي ك، يامهال و استدراج بااري ك فريب اگر
  .زديبگر آن از، ردك خواهد بروزي اله نشكوا هكي زماني نيب شيپ با و باشد داشته را برتر

 شفك قابل تجربه به توسل با هك داشت ودمحديي الگو ريفراگ عذابِ و هشدار اگر نيهمچن
 صورت آن در؛ آورد يم بار به راي، شر نافرمان هك افتي يم نيقي و آورده چنگ به را آني آدم، بود
 و ردهك اطاعت را اش گمارنده هيرايپ بدون و اخالص سر از نيجانش دامك گشت ينم اركآش
  .بودهار برد ي فرمانقطعشري  به گشتن دچار مِيب از شان نيدامك

 و رنديگ يم نام »بيغ« هك رخدادهاي برخ بودن نظم يب ميرك قرآن گذشت آنچه به توجه با
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 وجود عدم و شان بودني تصادفمعناي  به را شوند يم برشمرده كي به كي لقمانه سور ۳۴آيه  در
 بري ليدل و هدفمند، هوشمندانه را آنها سكعرب هكبل، ندك ينمي تلق جهاني براي پروردگار و مدبر
 خاطرنشان زين خاطر نيهم به؛ دينما يمي معرف امور ريتدب در مشيمستق حضورِ و نندهيآفر وجود

  )۱۱۷/  هود؛ ۱۳۱/  انعام. (ندك ينم نابود را نيزم در مصلحانِ اي و غافل مردمِ هك سازد يم
 از شيپ وي شر تصادف بروز با هك آورد ينم ادي به راي مردم چيه زين بشري خيتاره حافظ

 سامان به هك حال آن دري ملت چيه و باشند شده نابود ،حجت اتمام وپيامبران  شدن ليگس
 اشاره قرآن هكطور  همان خيتاري ها برگ سكعرب؛ اند نگشته نابود زين اند بوده) مصلح( رساننده 

 به و گشتهشر  دچاريي امجوك اوج در هكيي ها ملتي سرنگون از است پر) ۵۸ـ  ۵۹/  قصص( دارد
  :اند ختهير فرو ناگاه

 داشت فرزانهي ا نندهيآفر حضورِ و وجود عدم وي بودن تصادف بر داللتشر  نظمِ يب بروزِ اگر
 با و مفسد ملت ها ده همچون هك ابديب را مصلح ملت ها ده، تجربه به توسل با توانست يمي آدم

  .باشند گشته نابودشر  بروزِ
راستاي آزمون را تعاملي عادالنه ميان گمارنده و جانشين وي ريم بروز شر در كهمچنين قرآن 

ه ارائه رهنمود، حقي است بر عهده خدا كدارد  اندازِ عقيده بيان مي دانسته و به همين خاطر و از چشم
  )۱۲ـ  ۱۶/  و در نقطه مقابل فرمانروايي هر دو سراي نيز حقي خواهد بود از آن او. (ليل

 انداز چشم از، زديبپره انهارك فريب اركان از و رديبپذ را باال رهنمود هديعق مقام دري آدم چنانچه
 خدا راه در شيخو مال و جان با هكنيا بري مبن شود يم داده عادالنهي شنهاديپي و به عمل

  )۱۰ـ  ۱۲/  صف. (ابدي دست جاوداني خوشبخت به تالش نياي ازا به و ندك تالش
 شيخوه گمارند حضور هك باز رنگيني نيجانش با) ستدراجا و امهال( گمارنده ردنكاري ك فريب

 ازشر  بروز هنگام و دينماي امگكخود ريخ دنيدررس هنگام تا دينما يم اركان دروغ به را
  .ستين عدالت از رونيب و ستمگرانهي رفتار زين ببرد بهره رشوه وي دزد چونيي انبرهايم

 ديشا تا باشد يم بزرگوارانه هكبل و عادالنه هاتن نه زين مؤمنان هيتنب اي و ارانكناب به هشدار
  .نگردندي شوربخت و استدراج و امهال دچار و گرفته پند آنان

 شرها و رهايخ ازي اريبس بروز و داده ارتقا را خود ديد افق توانند يم قرآن روانيپ بيترت نيبد
 انتقاد قابلي ا اشارهي تح ديجد و قيعت عهد اي وي باستان متون هك نندك نظارهي انداز چشم از را
 راشر  بروزي ريالگوناپذ اي و نگردندي اله عدالت وشر  تناقضه شبه دچار؛ اند ردهكن آن به زين

  .نندكني تلق فرزانهي مدبر نبود بر ليدل وي تصادف

  جهينتبندي و  جمع
ر ش و ريخ بروز از قرآني ها ليتحل به داشتن مؤمنانه باور گذشت هك آنچههمه  به توجه با
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 محاسبه بهشر  اي و ريخ بروز هنگام در نيراست مؤمن كي هك شد خواهد آن به منجري ويدن
ي بررس به و شده نگران، ريخي پ در يپ بروزِ هنگام. شودي دگيرس حسابش به هكآن از شيپ بپردازد
 اي و گشته استدراج و امهال دچار جهينت در و ردهكاري ك فريب خداوند با ايآ هك پرداخت خواهد
  ؟است ها يخوب با شدن شيآزما حال درصرفاً 

 توسل چوني ستيناشاي انبرهايم بهي سخت از زيگري برا و ردهكيي بايكش زينشر  بروز هنگام
  .نهاد نخواهد گام باطلي ها راه گريد و حرام مال سبك، دروغ به

 ديردت و ليتحل دري سردرگم دچار برسد افرانك بهي پ در يپ گوناگوني رهايخ هكي هنگام
 و امهال چون اما، هستندي اله نگاهيمكي سو به رفتن حال در آنان هك بود خواهد مطمئن و نشده

 قيدقطور  به را آناني ناگهان ختنير فرو زمان نندك ينمي رويپ ريرارپذكتيي الگوها از استدراج
  .شد نخواهد بيغ دانستني مدع و ردهكني نيب شيپ

 و ردهكي تلق هشدار جهت در را آن برسد افرانك به هنندكنابود نه وي جزئشري  هكي هنگام
ي بيسراش در هنوز و داشته وجود آنان در اصالح تيقابل خداوند نظر از هك بود خواهد باور نيا بر

 خواهدي بررس مشغول زين برسد مؤمنان به هكي جزئ. درباره شري اند فتادهين فرو استدراج و امهال
 در. پرداخت خواهد ركمن ازي نه به و ردهكن شهيپي تفاوت يب شود افتي يجزئي انحراف اگر؛ شد

  .ردك خواهد ريتفسي اله شيآزما جهت در را زيچ همه صورت نيا ريغ
 ها ملتهمه  ريفراگعنوان شري  به روناك روسيو نگارم يم را مقاله نيا من هك امروزمتأسفانه 

  .دينما يم اقرار آن در نهفته اميپ بهي سككمتر  هكآنتر  بزرگ تأسف و داشته مشغول خود به را
 از جستني دوري برا و گذارم يوام خالصه نيا در را ها ملت گريدي برا نهفته اميپ من

  .سازم يم خودم نيسرزمي فرهنگ انيمتول با را سخني روي، تفاوت يب
 مگر سازد ينم دگرگون راي ملت به عطاشده تمنع خداوند هك دهند ينم هشدار آنانمتأسفانه 

ي برخ هك استي حال در نيا) ۱۱/  رعد. (برند دست ستيناشاي ها يدگرگوني برخ به آنان هكآن
 فرمان خالف بر و گرفته شيپ را رفتارهاي برخ ساختن دگرگون راه شيپ سال چند از انيرانيا

 شورك نيا دنيرس سامان به از پس و انقالب از پس هك نندك يميي ها يتباه) ۵۶/  اعراف( خداوند
  .اند ساخته انيمان چهره

، اسراف چوني گناهان به آلودهي عروس مجالسي برخ و بازگشتند قهقرا بهي فرهنگه عرص در
 و علم ازي ته وي اركاير و غلو از شد پري عزادار مجالسي برخ، گشت فحشا وي انيعري، وبكيپا

 شان يرو بري مذهب و مقدس نكاماي درها و گشته ليتعط دو هر عزا و يعروس كنيا اما؛ تنبه
 اياح مردان حضور در و مقدس نكاما نيا در را قدري ها شب تند شيآرا با هكي بانوان، شده بسته

  .سازند پنهان كماس ريز در را خود سرخ رژ مجبورند امروز گرفتند يم
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ي ستيناشاي رفتارها) هيشرع ليح( نيدروغي ها سرپوش به توسل با وي اقتصاده عرص در
 ديساز رها را گناه باطن هم و ظاهر هم هك نفرموده خداونديي گو و افتي رواجي رباخوار چون

  .ندبر يم رنج روناك ازي ناشي اقتصاد ودكر از طالح و صالح امروز اما، دينكن هيتوج و) ۱۲۰/  انعام(
 وي فرهنگ آثار و ها يژگيو انيمي هدفمند و هوشمندانه ارتباط چيهيي گو هكآن خالصه

 خداوندي سو ازي زيآمرهشدا امِيپ چيهيي گو، ندارد وجود گناهاني برخ با روناك روسيوي اقتصاد
 را ساله چند وتكسي فرهنگ انيمتول اشكاست؛  شيآزماي برا فقط روناكشر  و شود ينم داده

 وي فرهنگ حرامِي رفتارهاي برخ سرزنش به رانيا ملت بلوغ از ديتمج نارك در و ستهكش
 اند گرفته شيپ هكي ا يبيسراش آن از و ردهك شرمار ك فريب ارانِكگنه ديشا تا بپردازندي اقتصاد

؛ گشت خواهند امهال و استدراج دچار ركمن از انيناه جز مردمهمه  صورت نيا ريغ در؛ بازگردند
 شان يرو بر راتيخي درها، ديرس خواهند انيپا به روناك روسيو مانندي شرور و نابود دشمنان
 هكطور  همان ختير خواهند فرو بار خفتاي  گونه به و امهال انِزم شدني سپر با و شده گشوده

  .ختنندير فرو حال در امروز شان دشمنان

  منابع
  .ريمكقرآن  - 
 ، بغداد، جامعة بغداد.مقدمة في أدب العراق القديمق،  ١٣٩٦باقر طه،  - 

م، به نفقه جماعت مشهور به بريتش وفورن بيبل سوسائيتي، دار ١٩٥٩، تاب مقدسك - 
  ه لندن.السلطن

، تعريب ابونا البير و المعتقدات الدينية في بالد وادي الرافدينم، ١٩٨٨البات رينيه،  - 
 الجادر وليد، بغداد، جامعة بغداد.
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  كرونا و رابطه علم و دين
  *يعبدالله يمحمدعلدكتر ن يالمسلماالسالم و حجت

  مقدمه
ي است و به لحاظ و علم ي، فلسفياتيدر بافت مطالعات اله يميقدي ا مسئله ينرابطه علم و د

 .ران داردكن متفيدر ب ياديقدمت ز يخيتارپيشينه 

ه در غرب ك يخيانه و دوره تاريژه در قرون ميو به »ينسبت عقل و وح«با عنوان اين مسئله 
هنگي اروپا تجديد حيات علمي فرست، مطرح شد و بعد از آن در دوره امعروف به قرون وسط

 .مطرح شده است »نيعلم و د«عنوان ذيل  )رنسانس(

ات ين را در برابر مدعيات ديمدع ،گريد عضياند و ب ن دانستهيد يات علم را نافيمدع ،يبرخ
 .اند يگر مواجه داشتهديكن با يد معارض و نزاع علم وعنوان  به نياند و طرف كرده يعلم تلق

د يخودمان به تول يجامعه اسالم بخواهيمكه اگر است  يا اندازه ن بحث بهيت اياهم كش يب
 يبرا يحل م و راهيدهبحث قرار  ين را موردان علم و دينزاع م بايديم نكر كف يعلم و به رشد علم

ي ن رشد علميو تناسب ا يمسئله رشد علم. اگر نزاع ميان علم و دين راه حلي نيابد، مينيدا كآن پ
 .حل نخواهد شدبا جامعه 

تعاليم ديني، علم قدرت و تسلط است. اگر قوم و ملتي بخواهند قدرت پيدا كنند و در  براساس
جامعه بشري نقشي داشته باشند، بايد به اين بحث اهتمام ورزند؛ چراكه اين نكته كه علم مانع 

ها وجود دارد. بنابراين بايد سعي كنيم نسبت علم و دين  دين و دين مانع رشد علم است، در ذهن
  ين كنيم.را مع

بيشتر از پيش در كانون توجه قرار گرفت. رونا كد آمدن مسئله يبعد از پد نزاع علم و دين
  كنند كرونا را چالشي براي رقيب خود قلمداد كنند. داران هريك سعي مي طرف

تا ان آمدند يمت شمرده و با شدت و قوت به ميرونا فرصت را غنكام يا ين درن ديمخالف
صراحت  به يا عدهعنوان نمونه  براي به چالش كشيدن دين بيان كنند. به هاي كرونا را داللت
رو يپكه كوالر س يا عده .ينمخالفت با دبراي كردند  يا ران بهانهيرونا از قم را در اكشروع 

                                                                        

 abdllahi@ut.ac.ir  .نپرديس فارابي دانشگاه تهراعضو هيئت علمي . *



 

۱۱۵ 

ين
و د

لم 
ه ع

ابط
م: ر

 دو
صل

ف
 

با نوشتن يادداشت، مقاله و سخنراني سعي كردند از موضع خود دفاع كنند. ند ا يبرالات لياله
د در امور ين را نبايد دداند و اعتقاد دار يم ين را امر شخصيه دك است ياتياله الهيات ليبرال،

ن با بستن مجامع يان ديت و متوليه روحانكبه دروغ گفتند اينان  وجاري دانست. ساري ياجتماع
با هاي علم مخالف است. اينان  . مقصودشان اين بود كه بگويند دين با يافتهندا ي مخالفنيد

خواستند » خورد يخدا در همه مسائل به درد ما نم«و  »ديآ يار نمكجا به  همهخدا «مثل  ينيعناو
  .رنديبگ يآلود ماه رونا و آب گلك از

 روناكن در مصداق يمختلف در باب علم و د يها ديدگاه

  :شوند يم ميتقسگروه به چهار ها  ديدگاهكرونا ن در مصداق يعلم و دسبت ن بابدر 
 . اينان دين را سببكنند يم ين را نفيدو  ،ينر دكمن اساساز  هك اند ياول افرادگروه 

  دانند. به گمان اينان نجات بشر از كرونا تنهاوتنها به دست علم ممكن است. ميي بشر بدبخت
 -  ين در امور اجتماعيبا دخالت د اصل دين را قبول دارند ولي هكاند  كسانيه دوم گرو
 خواهند به قدرت اداره جامعه معطوف است و مي توجهشانشتر يب. اين گروه ندا مخالف سياسي

 .است و سياسي بشري ات اجتماعيحدخالت دين در  يچالش برا يكرونا كند يبگو

با  يدار ينبه بهانه د .ندا يمفه كجو  ييشج اندك اند كه در فهم دين دچار كساني ه سومگرو
رونا كوع يل شيدل به ^تيب ارت اهليژه زيو به ينيد يها ه آموزهك يرده و زمانكعلم مخالفت 

ضرري كه اين گروه به بحث دين و  .براي مخالفت با علم كردند اي آن را بهانه ،شد تعطيل
اينان با بدفهمي  .يزم انجام دادندالحاد و سكوالر بامراتب بيشتر از كساني است كه  داري زدند به دين

نوع آگاهي و خرد بشري تنزل دين را به يك امر مخالف با هر  ،با توسل و تمسك به خرافه و
 ند.بر مياز اعمال و رفتار اين گروه براي نابودي و سركوب دين بهره  ،مخالفان دين .دهند مي

 ينييتب كنند با حل مسئله رابطه علم يتالش م . اينانندا يديات توحيروان الهيگروه چهارم پ
ي خود را باورها ،روناكچالش دهند تا بتواند در  دست بهماهنگ و بدون تعارض و تناقض ه ،جامع
 ،ها ها و مخالفت نند و با شبههكتر  كزتر و چابيگذرد ت يم يجهان و آنچه در جامعه بشر درباره
 .نندكبرقرار  يدرست يرده و مواجهه علمكمقابله 

ها در مسئله كرونا با توجه به مسئله علم و دين  اين گروهمحل نزاع يد ببينيم با اكنون
  .يسترونا نكام يبه امحدود دار است و تنها  امنهن ديو د نزاع علمكجاست؟ 

ها و مؤمنان  به انسان. ي علم قائل استبرا ياديار زين اسالم ارزش بسيژه ديو ن بهايدا
  رند.ياودست ب كان بهنظر از شخص، زمان و م با قطع ،ييند علم را در هرجاك يه ميتوص

از مغالطه  نخستبايد م ينكر يتقر يدرست بهن يدر مواجهه علم و درا محل نزاع  يمواهبخ  اگر
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از  يزيدر محل نزاع چه چ معناي علم و دين را معلوم سازيم.ي عني .مينكز يپره يلفظ كاشترا
 يار مختلف و متعدد است و گاهين بسيعلم و د يمعاندليل اينكه  به ؟يما هردكن اراده يعلم و د
 يا رد لذا چارهكدا يم پيو مفاه ين معانين ايب توان ينم كيه وجه اشتراكاست  يا گونه تعدد به

ن يعلم و د ين چند معنا براياز ا يعني .مينك ينيمع يه در محل نزاع اخذ به معناكنيم جز ايندار
  .مينكو حاضر انتخاب  ينونكو مسئله يكي را در محل نزاع 

 نيف ديتعر

 يگاه .كتب متعارف استو  ه در السنهكم اي هديف را برگزين دو تعريمختلف د يان معانياز م
  كنند. و ما را دچار خطا و اشتباه مي روند يار مك يگر بههمد يجا به اين دو تعريف

 ي ازناش يو رفتارها ي ازجمله انسانهست مربوط بهيد از عقا يا ن مجموعهيد: تعريف اول
ن معنا يابه . ي استعمل يدهايدونبايو با ينظر ياز باورها يا ن مجموعهيد يعني. عتقادات استا
ي دئولوژيابيني و  باور، جهانبر مجموعه  كهاست  يعام يست و معناين يدين لزوماً توحيد

 شود. اطالق مي

شده و   خداوند نازل يه از سوكست ها ي از اعتقادات و ارزشا ن مجموعهيد: تعريف دوم
  .نشده باشد ف يدچار تحر

رد: يكي قيد نزول از جانب خداوند و اين تعريف نسبت به تعريف اول، اخص است و دو قيد دا
 ديگري تحريف ناشدگي.

ن يقائل به تعارض علم و د ،يخيان تارياد يشده در برخ فيتحر يل باورهايدل ي افراد بهبرخ
ي ا گونه به. اين مطالب ين استانحرافات د وه جزكوجود دارد  يان مطالبين ادياند و در ا شده

 نِياست در د يعيطب .دننك يبشر را ممنوع م يرفت علمشيه علم و هر نوع پكاند  شده عرضه 
را به  با علم ه تعارضكوجود دارد  ييها و باورها گزاره ،شده يارك دست يخين تاريشده و د فيتحر

  .ندك يذهن متبادر م
ت از يمصون«و  »خداوند يسونزول از «يد دو ق در اين بحث مقصودمان ديني است كه ما

  .باشد را داشته» فيتحر

  علمف يعرت
ار يبس يمعان ،اما در اصطالح .ت استياز واقع يدانستن و آگاهمعناي  بهعلم  ،ينظر لغو از
 :نمك ير مكدو معنا را ذ ما هكدارد 

 بدست آمده باشد. و حس هتجرباز  معرفتي است كهيقت و شف حقك علم آگاهي،: اول يمعنا
تجديد حيات علمي فرهنگي  ز دورهو ا اين تعريف اكنون در جوامع علمي و آكادميك شايع است
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  مسلّم تلقي شده است.به بعد  )رنسانساروپا (
هرچيزي كه  است. د به حس و تجربهيمقو معرفت اساساً مشروط و علم براساس اين تعريف، 

هاي منطقي در قرن بيستم  علم است. پوزيتيويست به محك تجربه نيايد اساساً علم نيست، شبه
اند. از نظر اينان هرگونه گزاره و  دست داده بهحس  اصالت تجربه و اصالت معنايي افراطي از

ها اين  معناست. معناي سخن پوزيتيويست معرفتي كه مبتني بر حس و تجربه نباشد، اساساً بي
  كند. است كه تجربه، لسان نفي دارد و غيرتجربه را نفي مي

كه نتيجه آن چيزي جز د كنن يم اراده را معناهمين در محل نزاع ما اي از علم  عدهمتأسفانه 
كند و زبان نفي ندارد.  نظر ما تجربه فقط محدوده خود را اثبات مي تعارض علم و دين نيست. به

 گويد هيچ معرفت غيرتجربي وجود ندارد. تجربه هرگز نمي

هرگونه قرار دارند.  يموضوع واحد يكه حول كاز مسائل است  يا علم مجموعه: معناي دوم
درباره آن موضوع علم و كاري علمي است. بنابراين تعريف  ن مسائليجمع و طرح ا يتالش برا

 .دكر  يبند طبقه علوم را بايد بر پايه موضوع

يك موضوع ه حول كمسائل از  يا مجموعه. به قت استيافتن حقي يمعنا علم به بنابراين
و  يعقل وند يا به روشتجربي اثبات ش روش شود. خواه به گفته ميعلم  ،دشون  يم آوريواحد گر

ل يتقل ها اثبات شود. . ممكن است مسئله به يك روش و يا به همه روشيشهودو يا  ينقليا 
  .شناسانه است معرفت يخطا يكروش و روش خاص به نظر بنده  يكدادن علم به 

 يندعلم و قلمرو 

رد. تعيين بايد مورد بررسي قرار گي» تعيين قلمرو علم و دين«پس از تعريف علم و دين، 
  هاي يادشده و محتواي هريك صورت گيرد. قلمرو علم و دين بايد با توجه به تعريف

هيچ  . در اين صورتديگر ندارند كه دو قلمرو متمايز داريم كه هيچ ربطي به هم اي معتقدند عده
 به نظر اين عده، علم و دين به لحاظ .اي ميان علم و دين به وجود نخواهد آمد تعارض و مواجه

رود و علم به  دين به سويي مي قلمرو و در نتيجه به لحاظ موضوع و روش با يكديگر متمايزاند؛
 .. به گمان اين افراد، اين بهترين راه براي پرهيز از تعارض ميان علم و دين استسويي ديگر

ار كن به آخرت يه دكند يگو يمثال م  عنوان ن هستند بهيز علم و ديه قائل به تماك يافراد
 ين امريا ديندارد  يارك ين، امر مقدس است و به امر ماديا قلمرو ديار ندارد كا يارد و به دند

ما  نيست. اين ديدگاه از نظرين ان علم و ديم يل تعارضين دلياست و به هم يو حداقل يشخص
به  نيخواستند با د ينداشتند و نم سوييت يند نا هز بوديه قائل به تماك ياما افراد نادرست است.

من عقل را محدود : ديگو يلسوف ميف عنوان يك به انتكمثال عنوان  به .نندكبهانه علم مبارزه 
از يكديگر  نيعلم و د لمروق. معناي سخن كانت اين است كه ين باز شودد ينم تا جا براك يم

 .. نبايد به علم و عقل اجازه داد كه در قلمرو دين دخالت كنند و برعكساست متمايز
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مربوط است مربوط به قلمرو علم؛ زيرا  يا رونا مسئلهكتمايز قلمرو علم و دين،  يدگاهد بنا بر
اي  پديده كرونا پديده .ندكن مورد اظهارنظر يد در اين نبايد ي انسان است وبه سالمت جسمان

  جهاني و جسماني است و ربطي به دين ندارد. اين
زيرا قلمرو آنها در  ؛در تعارض است ات علمين با مدعيات ديمدع معتقدند كهي گريگروه د

كنند از پديده كرونا به نفع خود بهره برند. دو  پوشاني دارد. اين گروه تالش مي بسياري از امور هم
  كنند: يكي پيروان الهيات ليبرال و ديگري كج فهمان و متعصبان. گروه چنين فكر مي

را داشته  ديگاه خودام جاكن هريه علم و دكعرضه شود  يد نظام جامعيبامعتقدند گروه سوم 
كه معتقد است هم علم و هم دين مربوط به جهاني واحداند و قلمرو  درحالييدگاه ن ديا. باشند

 .پوشاني دارد، با اين حال تعارض ندارند بلكه مكمل يكديگرند مدعياتشان در بسياري از امور هم

از  يا ن مجموعهيداز نظر اينان اند.  جزو اين گروه سوم نيدي علمادانشمندان و از بسياري 
 و رسيدن انسان به كمالي سعادت انسان برا كهيدهاست دها و نبايباورها، اعتقادات و با

 گر. ايي نداردن جاين علم و ديز بيتما ديگر ،يفن تعريبا ا .ه خداوند آمده استياز ناح اش يوجود
ات ياز مدع ياريم، اما بسيشو يزتماقائل به توانستيم  مي ،ردك يدا نميپ يات علم جنبه ارزشيمدع

. شود يها م ما انسان يدهايدها و نبايو باانسان ند و مربوط به رفتار ك يدا ميپ يعلم جنبه ارزش
شود. طبق ديدگاه گروه سوم به چند  كند مسئله تعارض مطرح مي وقتي علم جنبه ارزشي پيدا مي

  ض يكديگر.دليل بايد علم و دين را مكمل يكديگر بدانيم نه معار
كنيم نه در دو جهان يكي علم و ديگري دين. بنابراين قلمرو  اوالً در جهان واحدي زندگي مي

  متمايز نيست.
هاي علمي را مورد تأئيد قرار داده است و عالمان را به كشف  ثانياً دين همواره علم و پيشرفت

  مجهوالت بشر ترغيب و تشويق كرده است.
هاي علم بشري را گوشزد كند. در  پرستي را بگيرد و محدوديت لمتواند جلوي ع ثالثاً دين مي

  پرستي را بگيرد. تواند جلوي خرافه مقابل، علم نيز مي
  تحليل پاياني

كند كه به دنبال راه چاره باشد و واكسن آن  در مورد كرونا بايد گفت: دين علم را تشويق مي
ونا درواقع كاري مورد تأئيد دين كرده را بيابد. هر دانشمندي كه تالش كند براي حل علمي كر

هاي جهان هستي را محدود به يك مرتبه آن كنيم و علم و دين را به جان  ما نبايد واقعيتاست. 
هم بيندازيم. بهتر است از دو واژه هماهنگي و مكمليت در توصيف نسبت علم و دين استفاده 

دو پديده مورد بحث در داستان فراگير و  ترين تعبير در ارتباط ميان تواند مناسب كنيم كه اين مي
    ۱باشد. ۱۹ �جهاني كوويد 

                                                                        

 .۳۳۳ �  ۳۳۵د، ص يالم جدكدر  ييدر: جستارها» نيعلم و د«، ي، محمدعلي: عبداللهكشتر نيل بيتفص يبرا .۱
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  كرونا، علم طب و علوم انساني غربي
  *دكتر محمد محمدرضايي

  مقدمه
 يها وهيبا ش يكرونا و مخالفت معدود افراد روسيو وعياي از روشنفكران به مناسبت ش عده

صورت مطرح  نيرا بد ييا شبهه ي،زشكپ جيرا يها كتاب يزدن برخ و آتش ديدرمان علم طب جد
 ياز شعارها يكياست كه  ليدل نيبه ا ديافراد نادر با علم طب جد نياند كه علت مخالفت ا كرده

 يبا هر امر غرب است. سردمداران و رهبران انقالب اصوالً »يزيست غرب« ،رانيا ياسالمانقالب 
از سوي ديگر، در  .ها شده است تمخالف نيموجب ا زانهيست غرب دگاهيد نيو هم زنديدر ست

علوم  ديو تول يغرب يتحول علوم انساناز بحث  ،مخالفت كرده يغرب يبا علوم انسان گذشته نيز
كرونا  روسيدرمان آن با و وهيو ش ديهم با علم طب جد زاند و امرو را مطرح كرده ياسالم يانسان

 .ورزند يمخالفت م يعلم غرب يحت يغرب زيبا هر چ رانيكه در انيخالصه ا. ورزند يمخالفت م
آتش  نيهم«: ديگو يكرونا م روسيو وعيباره و به مناسبت ش نيسروش درا ميعبدالكر دكتر
را دوباره از  يغرب زيچ انقالب دامن زده شد و همه زاز افراد نادان پس ا يتوسط برخ يزدگ غرب

  .»را يرا و حال طب غرب يربغ يعلوم انسان .نگذاشتند يرا باق زيچ چيغربال انكار گذراند و ه

  يو بررس نقد
يي دارد و واال در دين اسالم جايگاه باال» علم«گفت:  نيتوان چن يشبهات م نيپاسخ به ا در

و آيات و روايات متعددي در تمجيد عالمان وجود دارد. منظور از علم، دانشي است كه براي 
 تيگفت كه اوالً دستاورد كل بشرتوان  يم ياما در مورد طب غرب .شدابمفيد  يجامعه اسالم
را  يطب غرب يك چياسالم ه انيعنوان سخنگو به ديبزرگان و مراجع تقل اًيثان .انياست، نه غرب

 امبريپ ني. همچندينمائ تيرا رعا يات پزشكراند كه دستو انكار نكرده، بلكه همواره سفارش كرده
گمشده مؤمن است، هر كجا به مسلمانان سفارش كرده است كه علم و حكمت را كه  �خدا

 .باشد نيهر چند كه در چ ديعلم را طلب كن زيو ن ديريكافران و مشركان بگ دستاز  يحت ديافتي
                                                                        

 mmrezai@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهران عضو هيئت علمي. *
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ّولَو بِالص لمواجب كرده است؛ حال  يطلب علم را بر هر مسلمان امبريپ نكهيا اي) و نِي(اُطلُبوا الع
  داشته باشند!؟ زيستبا دانش و علم، سر  توانند ياو م يواقع روانيچگونه پ

صرفاً علوم ديني نيست. يعني خطاب آن به مسلمانان ائمه معصومين،  رياز علم در تعاب منظور
اي كه برتري خود را بر دشمنان اثبات و از خود  گونه است كه به دانش روز مجهز باشيد به

  .ديمحافظت كن

  تعلق علم طب جديد به غرب عدم
توان گفت  اند و نمي بشري در رشد آن تاثيرگذار بوده طب دانشي است كه تمام جوامع علم

كنيم، متوجه  علم طب جديد صرفاً دانشي منحصر به غرب است. وقتي به تاريخ تمدن نگاه مي
شناخت، اين وسيله در كشورهاي شرقي رواج داشت يا اينكه  شويم كه زماني اروپا كاغذ را نمي مي

تمدن  خيدورانت در كتاب تار ليو است.  مه گرفتهاز ميان دانشمندان مسلمان سرچش يعلم شيم
از  يكي ق) ۸۳ � ۱۴۹( انياست. جابر بن ح نياز مبدعات مسلم باًيتقر يميش«: ديگو يم
. »اند كتاب به او نسبت داده كصدياز  شيدانان بزرگ جهان اسالم است كه مورخان ب يميش

  )۳۱۳ / ۴ :تمدن خيتار (دورانت،
دو تصوير از دو دانشمند مسلمان نصب شده بود كه متعلق  »اريسطب دانشگاه پ  مدرسه« در

سينا بود كه هر دو در پيشرفت علم پزشكي نقش بسيار مهمي  به محمد زكرياي رازي و ابن
، ۱۸۶۶تا  ۱۴۹۸نگاشته كه از سال  ييا داشتند. رازي در باب تشخيص آبله و سرخك رساله

است » الحاوي«هاي معروف او كتاب  جمله كتابچاپ شده است و از  يسيبار به زبان انگل چهل
» قانون«المعارف بزرگ طبي است كه به زبان التين ترجمه شده است. كتاب  ةكه يك داير

  )۳۱۶ص (همان، سينا نيز از كتب مرجع در زمينه پزشكي است. ابن
كه  - توان اسالم را نمي زين توان طب جديد را صرفاً متعلق به غرب دانست و نمي ،نيبنابرا

  .تلقي كردمانعي براي كسب اين علوم  -سراسر توصيه به كسب علوم مفيد است 
هاي علميه مردم را توصيه  جريان شيوع ويروس كرونا نيز شاهد بوديم كه مراجع و حوزه در

كردند. اصوالً اسالم با بهره بردن از خواص دارويي عناصر و مواد،  به رعايت نكات پزشكي مي
كنند كه درصورت  يحكم م ،داند و اسالم و نيز عقل يمخدا آنها را مخلوقات مخالفتي ندارد و 

  وجود مشكل، بايد به فرد متخصص ازجمله پزشكان مراجعه كرد.
كنند، مطلب درستي  سخن كه مسلمانان با هرچه كه از سوي غرب بيايد، مخالفت مي اين

داده شده است كه همراه با تزكيه و  نيست. اما بايد توجه داشت كه در اسالم به علمي جايگاه واال
زاست و  صفاي نفس باشد؛ چراكه اگر علم همراه با تزكيه و صفاي نفس نباشد، خطرناك و آسيب
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استفاده قرار گيرد و علم بدون تزكيه سوءمورد  ،عنوان ابزاري قوي در دست مجرمان به تواند مي
  بيش از منفعت، زيان خواهد رساند.

پيشرفته در دستان كساني است كه از آن در  جوامع بشري، وجود دانشِ هاي امروز گرفتاري از
از  نيبنابرا. ارزش ندارد ،كنند. علم بدون تزكيه استفاده مي يانسانريجهات نادرست و اهداف غ

وظايف پيامبران در طول تاريخ، تزكيه و تعليم توأمان بوده است. اطالعات زيادي در قالب علم 
  .ستيانسانيت ما بگذارد، چندان ارزشمند ن اينكه تأثيري بر بدون

انسان بحث   درخصوص علوم انساني بايد گفت كه علوم انساني، علومي است كه درباره اما
شناسي و  توان انسان مي چگونه  م،يكه تعريف درستي از انسان نداشته باش يكند، پس هنگام مي

ه حاصل تنازع بقا و تركيبي از عناصر ك ميعلوم انساني درستي داشت. اگر انسان را موجودي بدان
توان علوم انساني درستي  نمي م،يرياست و فطرت و مراتب انسانيت وي را ناديده بگ ييشيميا

  داشت.
با علوم انساني غربي مخالفتي نداريم، بلكه با برخي از نظريات اشتباهي كه در اين علوم  ما
خاطر  توان به مخالفيم. نمي انسان، از يغرب شمندانياز اند يبرخ فيتعر زبايو ن شده است،  مطرح

 رچيزيتوان با ه طوركه نمي پذيرفت، همان ،آيد ترس از انكار با علم، هر چيزي را كه از غرب مي
  مخالفت كرد. ،گيرد كه از غرب نشئت مي

مطرح شد. » گرايي تجربه«و » گرايي عقل«از رنسانس در اروپا، دو جريان فلسفي  بعد
اي  توان با تحليل از يك ايده، به ايده معتقد بود كه مي زين به برخي امور فطري و گرايي قائل عقل

كرد:  شناسي، بيان مي معرفت  گرايي نيز ديدگاهي بود كه در حوزه ديگر دست پيدا كرد. تجربه
ايم و هر چيزي غير از تجربه،  چيزي است كه تجربه كرده  و دانش ما منحصر به هر آن تمعرف

در حوزه » گرايي مادي« زيطل است. اين تفكر بر علوم انساني نفوذ كرد و نخرافه و با
پذيرفته شد و اين اعتقاد به وجود آمد كه هستي و واقعيت، مساوي با محسوسات و  يشناس يهست

آن است كه براساس  ليدارد به دل وجود ،يغرب يبا علوم انسان ياگر مخالفت نيابراماديات است. بن
در آنها وجود  يطبق دستورات عقل و سفارشات اسالم، اگر سخن حق. اند نشده بنا يحيصح يمبان

مطرح  يتحت نقاب علوم انسان يواقعرياگر مطالب نادرست و غ يولاست  رشيدارد، مورد پذ
علوم را براساس  نياوالً ا ،يغرب يسردمداران علوم انسان رو، ني. ازاستين رشيشود، قابل پذ

 يوانيعلوم است، ح نيانسان را كه موضوع ا اًيمحض بنا نموده و ثان ييگرا و تجربه ييگرا يماد
كه براساس  دانشي مسلماً .دانند يو منتها و بدون فطرت م أاز مبد دهيبرخاسته از تنازع بقا و بر

  .دياز انسان ارائه بنما يدرست ريتصو تواند ينم رد،يبگ شكل يمبان نيا
 ايكه آ دياشاره نموده تا خود قضاوت نمائ يغرب ياناز پدران علوم انس يبه سخنان برخ نكيا
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  داشت؟ يحيصح يواقعاً علوم انسان توان ينادرست، م اتينظر نيبا ا
 ييگرا تجربه انيبر جر ياديز ريكه تأث) ۱۷۱۱-۱۷۷۶( ياسكاتلند وميه ديويد دگاهيد .۱

: ديگو يم يبه روشن يدر عبارت د،ينام ديجد ييگرا او را پدر تجربه توان يداشته است و م يعلم
 چيدر آن ه ايآ پرسم يم رم،يدر دست بگ يمدرس عهيمابعدالطب اي اتيدرباره اله ياگر كتاب«

و موجودات در  اتيدرباره واقع ياستدالل تجرب ايعدد هست؟ آ اي تيدرباره كم يانتزاعاستدالل 
كتاب  نيدر اجز سفسطه  يزيچون چ .دياست پس آن را در آتش افكن يآن هست؟ اگر پاسخ منف

  )۱۹۵ي: قيتطب كرديبا رو ديجد كالم ،يي(محمدرضا .»وجود ندارد
آخرت  ،بيازجمله خدا، عالم غ يعيطبءبه امور ماورا وميه ر،يتعاب نياست كه براساس ا روشن

كه همه معرفت ما از تجربه  دارد ياست كه به صراحت اظهار م يندارد. او كس ... اعتقادي و
مخالفت  نيد يبا مبان ،معتبررياستدالل غ نيبراساس ا...  شود يمحاصل و به تجربه ختم 

 اياست؟ و آ يعلمريمخالف آن غ هيو نظر يواقعاً علم هينظر نيا اياست كه آ نياورزد. سوال  يم
  است؟ ديمخالفت با علوم جد ه،ينظر نيمخالفت مستدل با ا

 يها نييدر تب ياديز رياستاد دانشگاه لندن كه تأث) ۱۸۵۷ - ۱۹۳۳( رسونيپ كارل. ۲
به كل قلمرو  يو مدخل واقع قيتنها طر ،يروش علم«: ديگو يدارد، م يعلم انهيگرا عتيطب

  )۳۷ ي:فلسف اتياله ،همو( .»معرفت است
عالم است و  قيكشف حقا قيتنها طر ،يعلم يكيو مكان يروش تجرب دگاه،يد نياساس ابر

خارج  ،ينمود، از قلمرو معرفت انسان يرنتوان درباره آن داو يروش علم قيكه از طر يامور
  .رنديگ يقرار م يخارج از معرفت بشر نيو د عهيمابعدالطب جهيست. در نتا

 انگذاريكه معموالً او را بن يشناس فرانسو و جامعه لسوفيف) ۱۷۹۸ - ۱۸۵۷اگوست كنت (. ۳
 ،يو تجرب يستيويتيبر آن است كه روش پوز دانند، يم سميويتيو فلسفه پوز ديجد يشناس جامعه

است. او دوران تفكر بشر را سه مرحله  يمرحله تكامل و تحول ذهن انسان نيروش و آخر نيبرتر
او، دوران دو  دگاهي. براساس د»تجربي مرحله«و » فلسفي مرحله«، »رباني مرحله«:  داند يم

ذهن  از تحول يموجود، محصول مرحله خاص انيسرآمده است و اد به »يو فلسف يربان«مرحله 
به  تواند ينم ،)ي(تجرب ياثبات شهيو اند ياست كه اكنون زمان آن گذشته است. ذهن علم يآدم
  )همانباور داشته باشد. ( يعيطبءماورا اتو موجود تيالوه

و  نيقوان«معتقد است كه  ،يشناس مشهور فرانسو جامعه) ۱۸۵۸ - ۱۹۱۷( ميدورك ليم. ا۴
منشأ  نيزاده اجتماع است. همچن ن،ياز همه مهمتر د علم و فرهنگ و ح،يكار و تفر ات،ياخالق

از پرستش جامعه است.  ياست و پرستش توتم، نماد »يپرست توتم«بزرگ و كوچك  انيهمه اد
به آن نسبت  يعيفراطب يژگيو و روهايو ن رديگ يمورد پرستش قرار م انياد مهآنچه در ه نيبنابرا
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 پرستند يرا م يالوه يكه موجود كنند يتصور م . اما مردمستيجز جامعه ن يزيچ شود، يداده م
آنان پاسخ و مشكالت آنان را حل  يها به خواسته تواند يو مجهان قرار دارد  يكه در فراسو

خدا همان جامعه است كه  يعني) ۲۰۱: ديدر كالم جد ييجستارها، گرانيو د ييمحمدرضا(. »كند
  .نندك يد مقلمدا يعيطبءبه اشتباه او را موجود ماورا نانيمتد

كه در تحوالت  يشناس بزرگ آلمان اقتصاددان و جامعه) ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳كارل ماركس (. ۵
  داشته است، معتقد است: ريتأث اريبس ستميقرن ب ياسيس يو اجتماع يفكر

  .سازنده انسان نياست نه د نيانسان سازنده د. يك
  مردم است. ونياف نيد. دو
  )۳۸۱ ي:در جامعه شناس شهياند ي، مراحل اساس. (آردنزارميب انيمن از همه خدا. سه

شناخته  يكاو كه پدر علم روان يشيشناس اتر عصب) ۱۸۵۶ - ۱۹۳۹( ديفرو گموند. زي۶
 جهيتصور خدا نت زياست و ن يشده جنس سركوب زهيو خدا جلوه غر نيمعتقد است كه د شود، يم

و آسمان  ستين شيب يا و افسانهتصور، خرافه  نيتصور پدر درون خود انسان است، اما ا يفرافكن
 يها هينظر ،ي؛ توسل۱۸۷ :ديدر كالم جد ييجستارها، گرانيو د يي(محمدرضا .است يته

  )۱۸۷و  ۶۲ ي:شناس جامعه
پدران  نيالزم، روش و آئ تيباز و عقالن يمعناست كه با چشمان نيبد ياسالم يانسان علوم
 يحيكه آنان بر راه صح ميهان معلوم سازو بر ليقرار داده و با دل يرا مورد نقاد ديعلم جد

  .ميبه عمل آور يدرست يها يپرداز هيو نظر رهاياند و در مقابل آنها تفس حركت نكرده
علوم  نيتدو تيافكار نادرست، صالح نيبا ا ديپدران علم جد نياست كه ا نيسوال ا حال

 ،يعلم اتيعنوان نظر به غاتيتبل را با يعلمريافكار نادرست و غ نيا ديما با اياند؟ آ را داشته ديجد
و  مينقلمداد ك نيدر د يدئولوژيو دخالت ا يعلمريرا غ ها يتئور نيمخالف ا يها هيدانسته و نظر

نموده و هرگونه  ياصطالح نادرست علم به اتينظر نيخود را آكنده از ا انيذهن و روان دانشجو
 يپدران علوم انسان نياز ا يرويپ ايآ م؟ينمائ يدر عرصه علم تلق نيمخالفت با آنها را دخالت د

  :ستيقرآن ن اتيآ نيا ادآوري ،گرا هستند يگرا و ماد كه ملحد و تجربه ديجد
 لَـا  آباؤُهم كانَ أَولَوآباءنَا  هيعلَ نَايلَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قَالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَ لَيق اوإِذَ

  )۱۷۰/  . (بقرههتَدونَيولَا  ئًايشَ عقلُونَي
 خپاسـ  د،يـ كه خدا فرستاده كن يو كتاب عتياز شر يروي: پنديو چون كفار را گو

آنهـا تـابع پـدران     سـت يبا ايـ بـود. آ  ميپدران خود خواه شيك رويدهند كه ما پ
 افتـه يراه ن يو نادان بوده و هرگز به حق و راسـت  عقل يباشند گرچه آن پدران ب

  باشند؟
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ولَ لَيإِذَا قنَا عدجا وم لْ نَتَّبِعقَالُوا ب ا أَنْزَلَ اللَّهوا ماتَّبِع ميلَهكانَ الشَّ ه لَونَا أَواءطَانُيآب 
  )۲۱/ . (لقمان رِيعذَابِ السّع يإِلَ دعوهمي

 »ديـ كن يرويـ از آنچـه خـدا نـازل كـرده پ    «كه به آنـان گفتـه شـود:     يو هنگام
ـ  يمـ  يرويـ پ يزيـ نه، بلكه ما از چ« :نديگو يم كـه پـدران خـود را بـر آن      ميكن
(باز هم  »آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان كند طانياگر ش يحتّ ايآ .»ميافتي

  )؟!كنند يم تيتبع
و درست  يعقالن نياز مردم را دعوت به آئ ي، برخ�اسالم يگرام امبريكه پ يهنگام

 ايآ: ديفرما يو قرآن م ميكن يم يرويپدرانمان پ يها برنامهو  نيكه ما از آئ گفتند يم نمود، يم
  است؟ ينبودند، امر درست حيكه خود بر راه صح يكوركورانه از پدران تيتبع

  تحليل پاياني
 يانياصول وح ،انهيگرا و تجربه يبراساس روش صرفاً علم ديعلم جد انكه پدر رسد ينظر م به
اگر  نياند. بنابرا حركت ننموده يو درست حيبر روش صحو  ،كرده ريو تفس نييرا تب يعيطبءو ماورا

كه اين حهينت فوق است. ليبه دال شود يم يغرب يعلوم انسان يها افتهياز  يبا برخ يهم مخالفت
 كه از غرب وارد ليدل نيبه ا صرفاً يو علوم انسان يبا علوم پزشك رانيا يممدافعان انقالب اسال

 ينادرست ليدل كنند به يم يغرب اتينظر يبا برخ ير هم مخالفتندارند و اگ يمخالفت اند، شده
  آنهاست.
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  با محوريت كرونا تيو پرسش از عل ديجد كيزيف
  *آقابابا نيدكتر حس

  
. البته ميبا آن مواجه هست شهياند خياراست كه در ت يمسائل نيتر از مهم يكيعلوم  يبند طبقه

 ي،خيتار ياه بشر است. بنا بر گزارش ياختراعات ذهن ابداعات و نيتر يميخود از قد يبند طبقه
 يبند ميكرد كه تقس يبند قسمت دسته نُهباستان علوم را به  ونانيبار ارسطو بود كه در  نياول
 يفاراب نيدر جهان اسالم ا ،ارسطو زبه دوازده قرن پس ا كينزد .است يمعروف و مشهور اريبس

گستره  كيارسطو، در  يبند ميبراساس تقس يع درسبرنامه جام كيبار  نينخست يبود كه برا
  كرد. يمعرف ،جهان اسالم يمراكز علم هيكل يبرا ييايجغراف عيوس

ي نيز ديده اشتراكات فراوان يوجود دارد ول ييها تفاوت يارسطو و فاراب يبند ميتقس انيم
 يبند ميوم را تقسعل ياست. البته فقط ارسطو و فاراب اتيعيطب ،اشتراكات نياز ا يكيكه  شود مي

 تماماند اما در  را انجام داده ها يبند ميتقس نيا خيدر طول تار زين يگرياند. افراد د نكرده
  مشهود است. اتيعيطب ،مشهور يها يبند ميتقس

ما امروزه  .سروكار دارد  يكه با ماده و قوا و انرژ يو عالم يعيعالم طب يعني اتيعيسخن از طب
 باستان تا امروز ونانياست كه از دوره  يا واژه كيزيف .ميشناس يم كيزيآن را تحت عنوان ف

  وجود داشته است.
 كيزياست كه ف نياز افراد ا يليخ يدارد كه تلق ييها ياست كه كژتاب يمفهوم ديجد كيزيف

 يبند ميتقس ديو جد ميبه قد باره كيرا به  كيزياست كه ف يفصل مطلق كيمحصول  ديجد
شده  يبند ميتقس خيدر طول تار ميو قد ديبه جد كيزيبارها ف ميبدان ديكه با يدرحال .كند يم

  است.
ها  انقالب نيتر مهم نياز ا يكيكه  ميهست يعلم يها ما شاهد انقالب ديجد كيزيدر مورد ف

 ،عالم ريشدن تصو يكيصورت گرفت كه در دوره رنسانس با مكان )تولد دوباره( در دوره رنسانس
  .ميمواجه هست

هم  يكه افراد ميهنر و هندسه هست قيشاهد تلف ،رنسانس كه از فلورانس آغاز شد در دوره
                                                                        

 aghababa@ut.ac.ir  .دانشگاه تهران يفاراب سيپرد عضو هيئت علمي. *
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ما  يرا برا يعياز عوامل طب يكيمكان ريتصو كيمهندس و هم هنرمند بودند و كوشش داشتند 
  ارائه دهند.

 ميمواجه كيمانند كوپرن يتيبا شخص .ميمواجه هست كيزيدر ف يدر دوره رنسانس با ابداعات
 يمثابه مركز عالم ته بشر به يپا ريرا از ز نيدرواقع زم ،در كهكشان ديخورش تيمركز هديكه با ا

 .بدون مركز قرار داد يتناهيعالم ال كيكرد و بشر را در  يكار بشر را دچار سرگشتگ نيكرد و با ا
 اتيتبع آن اله بود و به »سايكل«مواجه شد  يانقالب علم نيكه با ا يينهادها نياز اول يكي

 اريبس ي،شگرف و بزرگ رييتغ نيچن رشيداشت و پذ يعياز عالم طب يگريكه تصورات د يحيمس
  سخت بود.
 ياو كس .بود »دكارت« ،فراوان است تيواجد اهم شهيعلم و اند خيكه در تار يگريفرد د

از ابداعات بزرگ  گريد يكيقرار داد و  اتياضير طرهياست كه زمان، مكان و ذره را تحت س
بزرگ جهان  وابغاز ن يكي شيدايپ يبرا يا درواقع مقدمه نيا .ذهن و بدن است تيثنو ،دكارت

  .ميكن يم ميتقس ديو جد ميرا به قد كيزيف گريد بار كي وتنيبا ن .شد »وتنين«به نام  كيزيف
به  كيزياو در ف يو آثار نظر نينشتيبا آلبرت ا كيزيف ييوجود دارد كه گو يا عوامانه يتلق

م را متحول كرد و هم عالَ وتنيدر دوره ن كيزياما ف شود يمدرن متحول م كيزيبه ف باره كي
  است. وتنين ينظر يها محصول كوشش ميشناس يم يوتنين كيزيآنچه امروزه تحت عنوان ف

شارح و مفسر كتاب مقدس است كه مكان  ،وتنين ،شده پرداخته دانكه كمتر ب يگريد وتنين
مطالب  ،تيدر باب عل »يبارتل«به  يا و در نامه داند يم يصفت اله »مور يهنر« يرا به اقتفا

 لكهب داند يو ساده نم طيعلت را بس نيو اا .العلل است ةعلو قائل به وجود  سدينو يم يمهم
حاكم مطلق و  كيمثابه  العلل به ةعلاز  توان يم: كه معتقد است داند يم دهيچيچنان پ آن

  است. وتنياز ن يرگيچهره د نينام برد و ا ميحك يفرمانروا
 كيزيبر ف وتنياست كه ن يبر قواعد يما مبتن كيزياز ف ينكته كه قسمت مهم نيبا ذكر ا

و  ليتبد ديبه جد ميبارها از قد كيزيكه ف ميشو ي: درواقع متوجه مبايد افزوداضافه كرده است، 
است كه از  ستميقرن ب لياوا ،كند يم داينو پ اتيح كيزيكه ف يدفعات گريد از .شده است ليتحو

  .ميبر ينام م »متجدد كيزيف ايمدرن  كيزيف«آن با نام 
وجود دارد كه  يمحور زمان كي نكهيبه مثابه ا مياز زمان دار يفهم مطلق يوتنين كيزيدر ف

ن به متفطّ وتنيالبته خود ن .در حال حركت است تينها يتا مثبت ب تينها يب يزمان از منف ييگو
را  تينسب هيظربتواند ن نيشتينكرد كه مانند ان دايپ يفراوان قاتيتوف يبود ول يمفهوم زمان نسب
  گسترش بدهد. 

مسئله « ،كند يم جاديرا ا يزيمسائل جنجال برانگ تيكه در كنار عل يمياز مفاه گريد يكي
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 نيارخ بدهد و  يا ژهيو طيبر اثر تحقق شرا يرخداد اي ياگر فعل يعني تيموجب .است »تيموجب
 .فعل و رخداد محقق شود نيا نكهيمگر ا ستين يريو گز زيگر چيه ،محقق شوند ژهيو طيشرا

  .ستيتصور ن قابل يگريصورت د يعني
 تياست كه در كنار عل »يعلّ تيموجب« ت،ياز اقسام موجب يكي قسم دارد. سهموجبيت 

 تيموجب ت،يموجب گرياست. دو قسم د يعيو طب يكيزيف تيو از قضا همان موجب ندينش يم
  انداز بحث ما خارج است. است كه از چشم »يكالم«و  »يطقمن«

 نكهيبه فراخور ا زين يكيزيف تيباشد و موجب رممكنيغ ايممكن  نكهياراده آزاد به فراخور ا
  .كند يم جاديتصور ا قابل تيغلط باشد در مجموع چهار وضع اي حيصح

 ني. به چن»شود يمتصور  حيصح يكيزيف تيو موجب رممكنياراده آزاد غ«اول  تيدر وضع
  كه جبر محض است. شود يگفته م »سخت تيموجب« يتيوضع

تصور  حيصح يكيزيف تيحال موجب نيتصور اراده آزاد ممكن است و در ع «دوم  تيدر وضع
كه  ميدان يم تيله موجبئاراده آزاد و مس انيم زيآم مسالمت يرا زندگ يتيوضع نيچنكه  »شود يم

  .ميهست اريائل به اختهم قو در كار است  تيهم موجب
 نيچن ».شود يتصور م حيهم ناصح يكيزيف تيو موجب رممكنياراده آزاد غ«سوم  تيدر وضع

اراده آزاد ممكن «چهارم  تيدر وضع ت،يدر نها .ميخوان يم »سخت يريناپذ قيتطب«را  يتيوضع
 »مطلق يآزاد«مسامحتاً  تيوضع نيبه ا كه» شود يتصور م حيناصح يكيزيف تيو موجب

  .مئيگو يم
به وجود  يچالش اساس ،ميشو يمانند كرونا مواجه م يريگ عالم دهيو پد يپاندم كيبا  يوقت

 هيده و مبقاساساً علت موجِ نكهيا اي رديواقعه را بگ نيا يجلو توانست ياراده ما م ايكه آ ديآ يم
 گونه ساختارِچ ديجد كيزيف ميمست كه بفها . درواقع مراد آنميها هست ما انسان ي،ماريب نيا

 دهد يالشعاع قرار م تحت ،و اراده آزاد تيداللت، موجب ت،يدر مواجهه با علرا گرفته ذهن ما  شكل
كه در عالم معاصر  ميبرو يبه مصاف اتفاقات ميتوان يم ديجد كيزيمسائل در ف نيو چگونه با ا

  بشر را گرفته است. بانيگر
ل به يام تبدين ايكه در ا -طور خاص  هكرونا ب يماريطور عام و ب هها ب يماريدر مواجهه با ب

ي در ايجاب و ايجاد آن مؤثر از عوامل طبيعي و اجتماع يا مجموعه �شده است  يجهان يا لهئمس
به نام پاندمي كرونا را اي  اند. در واقع، موجود مختاري به نام انسان در تعامل با طبيعت پديده بوده

ر مهم را بدانيم كه در مواجهه با يك پاندمي مانند كرونا، اين ورد. بايد اين نكته بسياآ بوجود مي
بار  مواجهه با اين پديده براي اولين بحران محصول قواعد طبيعي نيست بلكه قواعد طبيعي پس از

كند كه تا پيش از آن  شوند. در واقع كرونا خود قواعدي را به نظام طبيعي اضافه مي تدوين مي
كند اما  تمايز قائل شد. طبيعت براساس نظم كار مي ،ان نظم و قاعدهوجود نداشته است. بايد مي
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قاعده نيست. در واقع، قاعده، محصول طبيعت است. بنابراين، كرونا خود قواعد طبيعي  محصولِ
هاي  تقويت پارادايم نهايتدر كند و اين امر سبب انبوهش علم و  جديدي را به ما معرفي مي

سهم  ،پرسش اساسي اين باشد كه در پيدايش بحراني چون كرونا آيد شود. به نظر مي علمي مي
  ؟و سهم موجبيت اجتماعي كدام ؟موجبيت طبيعي كدام است

بر سر مسئله زمان نبود بلكه بر سر  متشانينقطه عز وتنيو ن نينشتياست كه ا نيا تيواقع
بدهد؛ مثالً اگر زمان رخ  دو فعل هم شود يم ايآ يعني يزمان هم نيبود كه ا يزمان مسئله هم

است. اگر  داورسؤال مستلزم نفر سوم و  نيكه پاسخ به ا اورنديزمان دو نفر دستشان را باال ب هم
از زمان دستشان را  ينيدو نفر در نقطه مع نيا نكهيباشد ولو ا تر كيناظر و داور به نفر اول نزد

  س.بالعك اي كند يرا به نفع نفر اول صادر م يداور رأ اورند،يباال ب
ناظر و  نياز آن بر سر مسئله حضور هم شيمتجدد و پ كيزيف نياديبن يها از تفاوت يكي

 كيزيدر ف يول ميمواجه بود يو معلول ينظام علّ كيصرفاً با  ،نيشيپ كيزيدر ف .داور است
  .ميو مدلول هم مواجه هست ليبا دل يو معلول يعالوه بر نظام علّ ،متجدد

و  داد يكار خودش را انجام م يو معلول يهم نبود، نظام علّ ينانسا چياگر ه ميقد كيزيدر ف
 .ستين نيچن نيمدرن ا كيزياما در ف داد يطلوع و غروبش را انجام م ديالسابق خورش يكما ف

  سوژه است. ازمنديمتجدد ن كيزيف
چنان كه روشن است  آن ينظر كيزيف .گر مهم است وجود مشاهده ديجد كيزيدر ف

كه در  كيزيف يها شياز آزما ياريبس .رديگ ياست و در ذهن صورت م يظرهم ن شيها شيآزما
 ليقب نياز ا .وجود نداشته و صرفاً در ذهن بوده است نيدر عالم ع گاه چيشده ه مطرح خيتار

كه از بزرگان  نگريشرود شيآزما نيدر ا .مياشاره كن »نگريگربه شرود«به  ميتوان يم ها شيآزما
كه منجر به  ي(ابزار يمواد سم يجعبه حاو كيدرون  يا گربه: ديوگ يم ،متجدد است كيزيف

ماده پس از بسته شدن در  نيعدم نشت ا ايكه احتمال نشت  شود يمرگ گربه شود) قرار داده م
 كيجعبه  نيمحبوس است و در ا يا جعبه نيدر چن يا گربه ديفرض كن .است ۵۰-۵۰ عبهج
% ۵۰بخواهد در جعبه را باز كند، گربه  يساعت فرد كياگر پس از  .وجود دارد انوريگاز س شهيش

 »اي« ني. ا زنده ايمرده است و  ايگربه قطعاً  ،% زنده است، اما پس از باز كردن در جعبه۵۰مرده و 
 ليتبد نيقيبودن گربه پس از مشاهده به  زنده اياحتمال مرده  يعنيالجمع است.  ةنعما اءي
كه در  ياست كه تا زمان نيا كند يم تر دهيچيرا پ يفرض دهكنن جيگ يويسنار ني. آنچه اشود يم
 داردقرار  ينه به نام برهم يتيكوانتوم گربه در وضع كيزيبسته باشد، از نظر ف يجعبه فرض نيا
 نياز ا يكيدر  ديزنده است. پس از گشودن در جعبه، گربه با يمرده و به احتمال يبه احتمال يعني

 ستميو س ميدياما اگر با چشم د .دو حالت نباشد نياز ا كي چير هد تواند يدو حالت باشد و نم
  .شود يم يوپاشفر ستميس نيا گريد ،ميكرد دايپ يبازكرده و آگاه ستميس كيبه  ليبسته را تبد
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 كيما با  گر،يد يها دهياز پد ياريو بس شيآزما نيبا توجه به ا يو كوانتوم ديجد كيزيدر ف
 .رديگ ياست و اتفاقات براساس تصادف صورت م ير آن تصادفكه سازوكا ميمواجه هست ينظام
 ياصل انيكه جر ميشناس يعنوان مكتب كپنهاگ م ليرا ذ زنبرگيو ها نگريمانند شرود يكس

كه بر اساس تصادف كار  ميمواجه هست يعيهستند و معتقدند كه با نظام طب يكوانتوم كيمكان
  .كند يم

است كه در  نينشتيآن آلبرت ا ندهيجود دارند كه نماكوانتوم و كيدر مكان يمحض تياما اقل
است؛ جمله معروف او  ينظام علل و معلول كي يعينظام طب ديگو يو م ستديا يگروه م نيبرابر ا

 »God does not play dice«است:  نيچن

و به آمار و  ميسيبنو ياضير يواسطه جهل روابط قطع به ميتوان يمعتقد بود اگر ما نم او
  وجود ندارد. تيكه عل ستيمعنا ن نيبه ا ميشو يمتوسل ماحتمال 

 نيعلت و معلول وجود دارد و در ع رهيكه زنج ميو معتقد باش ميباور داشته باش تياگر به عل
 يدر ماورا يدست ميريبپذ ديپس بناچار با ،كند يعمل م يتصادف يعيكه نظام طب ميريحال اگر بپذ

  حالت قرار داده است. ود نياز ا يكيرا به  ستميس نيا عتيطب
اگر  يعني .ميبا آن مواجه هست يكوانتوم كيزياست كه در ف يگريد دهيپد »يدگيتن درهم«

 يگريرا به شرق عالم و د يكيباشند و   شده دهيتن از زمان درهم يا ها در لحظه مانند فوتون يذرات
 چيبدون ه گريفوتون د تيوضع ،ها فوتون نياز ا يكيبا نگاه كردن به  ميرا به غرب عالم ببر

 تيما به مسئله مكان و عل يبه تفكر سنت يضربه مهلك نيو ا شود يمعلوم م يو تراخ ريتأخ
 ديابتدا با گذارند ياثر م گريكديكه بر  يا هر دو ذره مئيگو يم يدر تفكر سنت .كند يوارد م يمكان

از  يكل را به يتفكر سنت نيچن يدگيدرهم تن دهيپد نياما ا .هم اثر گذاشته باشند نيمابيبه ذرات ف
  .برد يم نيب

 ،گرياما در كنار مسائل د كند ينم جاديا يا مسئله كيزيخود در عالم ف يبه خود تيعل
خارج از  ييدر فضا ديو با ميندار كيزيرا در ف يكه پاسخ برخ كند يم جاديا يمهم يها پرسش

  .ميبه دنبال پاسخ آنها باش كيزيف
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  اي علمرونا بركهاي  چالش

  *يرجب ابوذردكتر 

  دهكيچ
هاي جاني و  م جهان بشريت را درنورديد و خسارت ۲۰۱۹ويروسي كه در سال 

مالي فراواني براي انسان معاصر برجاي گذاشت، از ابعاد گوناگون قابل بحث 
هايي  تنها براي جامعه پزشكي، بلكه براي علوم مختلف چالش است. كرونا نه

ي آغازين درگيري جهاني با اين ابتال، طيفي از مطرح كرد. از همان روزها
روشنفكران داخلي مسئله كرونا را چالش مهم براي دين و دانش كالم دانستند. 

عنوان ابتالي بشري يا طبيعي و يا حتي الهي براي الهيات  فارغ از اينكه كرونا به
واجهه با مسئله باشد يا خير كه البته پيشتر از اين، در اديان ابراهيمي مسئله م

  ابتالئات طبيعي و بشري و الهي مطرح و راهكارهاي مواجهه با آنها ارائه شد.
مسئله اين پژوهه آن است كرونا بيش از آنكه براي دين چالشي داشته باشد، 

هاي اين  ) آسيب و دردسر بوده است. براساس يافتهScienceبراي علم جديد (
رونا نيز از سوي محققان زيادي پژوهش، مدعاي قطعيت علم اگرچه تا پيش از ك

تر شد و انحصارگرايي  در خود غرب نيز زير سوال رفته بود، با حضور كرونا جدي
  روشي علم را با چالش جدي مواجهه ساخته است.

  يديلكواژگان 
  كرونا، علم، دين، چالش، قطعيت علم، انحصارگرايي روشي.

  مقدمه
نظر  ديتجد ازمندين يعلم يها ، ازجمله سياستاز امور يليرونا، به ناچار در خكپس از  جهان

هاي مختلفي از  ي نداشته، و حوزهكرونا در وضعيت فعلي صرفاً ماهيتي بهداشتي و پزشكاست. 
رد. اثرات جدي، و خطير و گسترده اين بيماري هم براي دين و كدانش بشري را به خود مشغول 

                                                                        

 rajabi@maaref.ac.ir  .يدانشگاه معارف اسالم عضو هيئت علمي. *



 

۱۳۱ 

ين
و د

لم 
ه ع

ابط
م: ر

 دو
صل

ف
 

هاي  ود آورد. آسيب و چالش و تعارضوج به كهايي براي هري هم براي علم مهم بوده و چالش
رو تبعات و پيامدهاي آن نيز براي علم به  آن معطوف به دانش بشري بيشتر از دين بوده و ازاين

  خواهد بود. كمراتب بسي فزونتر از دين و متافيزي
به نظر ست انحصارگرايي روشي است. كهاي رخ داده براي علم، مسئله ش ي از چالشكي

 يها در غرب مدرن به خصوص از سو ه سالكآن  يتاز هكيعلم و  تيقطع يتابو گريد رسد يم
 اهاز ر رمق ينون بكه اك چنان ؛شده است دهيوبكشده بود، درهم  مطرح پوزيتيويست لسوفانيف

ه چند قرن همه كعلم  ييدست بردارد. اقتدارگرا يروش يياز مسئله انحصارگرا ديرفتن، با
 يمعرفت يها توان مقابله با ساحت گريثير خود قرار داده بود، دتأ را تحت نيها و ازجمله د ساحت

و  شاندك يم ضاحيرا به است يمعارف بشر هاي  علم به ناصواب همه عرصه يروزگار را ندارد. گريد
 زيداشت. اگرچه همان زمان ن يكيزيمتاف هاي  ندادن به معرفت دانيو م يزتا هكي يبرا گري قدرت

مانع  يستيويتيپوز يها و شعار يعالمان تجرب منهيمخالفت برخاستند، اما هبه  مرا نيبا ا يرانكمتف
. ختيرا به هم ر منهيه نيرونا اكگفت  توان ي. اما امروزه به صراحت مشد يمقابله آنان با علم م

و اخالق چالش درست  اتيو اله نيد يه براكاز آن شيو پ شيرونا بك روسيگفت و ديدر واقع با
نجات خود ـ  يبرا يواقعاً انسان امروز ايخود علم دردسرساز شده است. آ يرده باشد، براك

  دارد؟! نيقيم در حوزه سالمت و بهداشت ـ به علم، قطع و ك دست
اي با مسئله مطرح در فلسفه دين و الهيات جديد تحت عنوان  گونه مسئله يادشده به

ه بيماري كين تحقيق آن است ند. مدعاي اصلي در اك ، رابطه برقرار مي»مناسبات علم و دين«
ه چالشي براي دين باشد، براي علوم تجربي آسيب بوده و تزلزل روشي آن را كرونا بيش از آنك

ه كي نبوده، بلكهايي مانند پزش نمايانده است. البته نافي اهميت علوم تجربي به خصوص شاخه
گرا و  ران تجربهكمتفه در دوره جديد از سوي كمان ناظر به انحصارگرايي روشي است  مسئله

  پوزيتيويست مطرح شده است.

  علم يمعناشناس
معنا  ني) است. علم در اScience( نسيسا يمعنا ه بهكبل ستيعام آن ن ياز علم، معنا مراد

قابل اثبات باشد. در قرن نوزدهم ، يه از راه تجربه حسكاست  يقيحق يايمجموعه قضا
علم  يمعنا به گريرا د اتيازجمله اله يمعارف بشر ريسامعنا را رواج داده و  نيا ها  ستيويتيپوز
علم و باربور در كتاب ) ۹: ۱۳۷۹چالمرز، ؛ ۶۶ـ  ۶۷/  ۱: ۱۳۹۴، يزديمصباح (. نندك ينم يتلق

مراد از علم در اين اثر، علوم طبيعي است و جز در اظهار «، به اين نكته اشاره كرده است كه دين
  ) ۹: ۱۳۷۹(باربور، ». ايم ي به ميان نياوردهنظرهاي گذرا بحثي از علوم اجتماع



 

۱۳۲ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

  علم در دوره رنسانس
علم را بر  يمحور توانست برتر توسعه يها شرفتيو پ يغرب بعد از رنسانس با تحوالت صنعت

قلمرو ، يتشافات علمكو ا شرفتيبرافرازد؛ به وزان پ نياز د ييو نگاه قرون وسطا تيحيمس نيد
شعار  ستميسرعت گرفت و در قرن ب جدهيامر از قرن ه ني. اردكروز محدودتر  را روزبه نيد

 يبرا ييها  جنازه آن از ناقوس علم به صدا درآمد. البته تالش عييو دفن و تش نيحذف د يِرسم
 نيعلم و د تيدر مقابل مسئله تعارض و ضد ييها اركدر غرب صورت گرفت و راه يحيمس نيد

ران كخود متف هيه مستندات آن از ناحكبلست، ين صرف ادعا شود ي. آنچه مطرح مديارائه گرد
 يبرا خچهيتار نيبه ا ياشاره مختصر )۳۵۹: ۱۳۷۹گران، يپترسون و د( .شود يارائه م يغرب

  .ندك بيشتري براي ترسيم فضاي يادشده مي كمك ييروناكعلم در دوران  ينشان دادن ناتوان
 يبشر اتيبه علم و تجرب يهه توجك ميشاهد آن هست نيزم مغرب خياز تار اي دوره در

، يگانيگـلپا يربان( .دانستند يم دهفاي يسخن گفتن از علم را بن، يو با وجود حضور د شود ينم
مطرح نبود.  نيدر عرصه علم و د انيغرب يبرا يچالش جد يدر قرون وسط )۱۲۳ـ  ۱۴۱: ۱۳۷۴

 يآن و هـمراه دنيد  يكيانكم  يجا  به نيانبودن قو يدوره، اخالق نيا يها يژگيو انيباربور با ب
داشتن انسان در جهان  ينقش محور نيهمچن، يبر عقل و وح يمبتن ـنِيفلسفه و علم با د

  )۱۸ ـ ۲۷: ۱۳۷۹باربور، د. (شمار يدوره برم نيخـلقت را از اوصاف ا
علم و  يآغاز چالش جد نكيب سيو فرانس  ليبراهه، بو وكيت،  لهيگال، كيپرنكپلر، ك يها  اقدام

ار كنزاع خود را آش نيا جدهميدر قرن ه )۳۶:همان( دو بود. نيو طرح مسئله تعارض ا نيد
ه كقرن  نياز ا) ۱۰۹: ۱۳۷۴امز، يليو(و علم سخن رانده شد.  نيساخت و به صراحت بر مقابله د

بشر قرار گرفت.  يآمد و ابزار توسعه برا دانيبه م يبزارعقلِ اشود،  يم ادي يبه عصر روشنگر
 نيدر ا يبود. حت الهوتي ساز ساعت يدر حد خدا تاًينها اينداشت و  يگاهيو خدا جا يوح گريد

 يياگر از خدا) ۶۹ـ  ۹۸: ۱۳۷۹باربور، (نار گذاشتند. كامالً كخدا را برنتافته و آن را  يبرخ زيحد ن
ه و درافتاد سايلكبا  يعي. خداپرستان طباست يانيوح يدر برابر خدا يعيطب ييخدانند، ك يم ادي
   )۸۰: ۱۳۹۳نژاد،  مهدوي( و الحاد فراهم ساخت. تيكاكرشد ش يرا برا نهيمعارضه زم نيا

  نيو مسئله چالش علم و د سميسيدارون
از تعامل  زين شانيشكاز  اي پاره يشد و حت تر يجد نيتعارض علم و دن، يدارو هيطرح نظر با

عنوان دانش قابل توجه  وره بهد نيدر ا شناسي ستيدست برداشتند. ز نيعلم با د يو هماهنگ
  : ردكدرست  يچالش جد يحيمس نيد يبرا

نظم موجود در جهان موجودات زنده، با انتخاب  فيتوص قياز طر مناقشه در برهان نظمـ 
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  ؛ينيدارو يعيطب
   گر؛يد واناتيها از ح انسان يواقع زيمناقشه در تماـ 
   ن؛يد ياخالق يها مناقشه در دستورالعملـ 
   )۵ـ  ۶: ۱۳۸۷، يگلشن. (در خلقت خاص انسانمناقشه ـ 

  يدر حوزه علوم انسان نيچالش علم با د
با  يتجرب يدر حوزه علوم انسان نيعلم و د انيچالش م نيبيشتر، كيو  ستيقرن ب در

، شناسي روان، شناسي مختلف جامعه هاي امر خود را در عرصه نيبود. ا ينيد هاي مسائل و گزاره
شناسي  در حوزه روان نيد أو منش شهيدر طرح ر ديو... نشان داد. بحث فرو ياسياقتصاد، علوم س

 يرا نوع ني. او ددانست يو شهوات م اليوب امكو سر يشيآرزواند يرا نوع ينيد ياست. او زندگ
شد. مطابق  يم يناش پيداشته و از عقده اد شهيه در گذشتة انسان رك دانست يم يرنجور روان
، يم تا حدودك وار، دست انسان يعيفوق طب يو اعتقاد به خدا رشيفراد به پذا ليتماد، يفرو هينظر

  . ه در ناخودآگاه انسان قرار داردكاست  يكودكپدر در دوران  ريتصو ينكبه فراف ليمعلول تما
است و پرستش  يپرست توتم انيمنشأ همه ادم، يكدور دگاهياز د زين يشناس حوزه جامعه در
و  رديگ يمورد پرستش قرار م انيآنچه در همه اد نيتش جامعه است. بنابرااز پرس ينماد زيتوتم ن

. جامعه از همه ستيجز جامعه ن يزيچشود،  يبه آن نسبت داده م يعيفراطب يها يژگيو
در آنها احساس  ؛دارد يپرستندگان بر آنها برتر هشيدر اند: برخوردار است ياوندخد يها يژگيو

 يبرا شيافراد از خو تيتبع ازمندي. جامعه نطلبد يم يبردار نها فرمانو از آ ندك يم جاديا يوابستگ
س از منافع كه هرك ندك ياست و وحدت و انسجام جامعه اقتضا م يحفظ وحدت و انسجام اجتماع

   خواست جامعه گردد. ميخود بگذرد و تسل يفرد قيو عال
 دهيرا ناد نيد ياساس يها  نبهاز ابعاد و ج ياريانگارانه است و بس سادهن، يس از دكمار ليتحل

شده است. او  ريناگزد، يبع اريبس يها  ميبه تعم، ياساس يها  جنبه نياستن اكگرفته است. او با فرو
از منافع  ترفرا يه بسكردن آنها، كدار  مرگ و رنج و هدف، يرا در معنا دادن به زندگ نينقش د

ادشده، ي يها با حضور شخصت) ۱۸۱ـ  ۱۸۳: ۱۳۸۳، يزمان يعل(گرفته است.  دهياست، ناد يطبقات
پترسون و (فراهم شد.  ها  ستيويتيپوز ياز سو ينيد يها طرح مهمل بودن گزاره يبرا طيشرا

محل  زين ينونكمسئله در عصر  نيا) ۱۴۰: ۱۳۸۷؛ دونالداتول، ۲۶۱ـ  ۲۶۲: ۱۳۷۹گران، يد
   ت.اس يران غربكمتف نيمناقشه ب

  علم تيقطع يمدعا
 انيغرب انيه در مك يو نوع نگاه نيانواع رابطه علم و د ليبه تحل آن نيستاين پژوهش بر 
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؛ دپرداختن ندار يبنا زيها بر دانش ن به مسئله تأثير ارزش هك ني. ضمن ابپردازدمطرح است، 
اي در به  گونه فلسفه علم است و به يمهم در حوزه اخالق علم و حت ارياگرچه جزو مسائل بس

 نيدارد. در ا يتأثير جد يو نوزده غرب جدهيقرن ه يعالمان تجرب اهدگيشدن د دهيشك شچال
 يفالسفه علم غرب يمدعا هكنيو اشد، علم اشاره خواهد  تيقطع يمدعا ليفرصت صرفاً به تحل

  .منظر مواجه است نياز ا يجد بيبا آس
 يساسا يربناي) زشود يم زين يه شامل علوم انسانكاعم آن  يمعنا (به يعلم تجرب متأسفانه

فلسفه و  يه حتك يتنها حوزه وح امر نه نيقرار داد. ا يانيوح يمعرفت هاي  ساحت يخود را نف
امروزه به صراحت از  يعلم يها انيجهت سردمداران جر نيرا هم دربر گرفت. به هم كيزيمتاف

، هات(. دانند يرا علم م قتيبه حق دنيتنها راه رس ناني. اندگوي يو فلسفه هم سخن م نيد ينف
به صراحت  پندار خداتاب كدر  ،معاصر يسيانگل ريشه شناس ستيزنز، يكداو چاردير )۴۲: ۱۳۸۲

 نيه دك مينكر كف ديچرا باد، يرا پاسخگو ييغا يها پرسش ياگر علم نتواند برخ«: دارد يم انيب
ه كدارند  يچه مهارت دانان ياله«: افزايد او همچنين مي )Dawkins, 2006: 56( !»تواند؟ يم

رد، كارائه  يعلم نيياگر نتوان تب يزيهر چ يه براك دارد يم انياو ب) Ibid( »دانشمندان ندارند؟
ارائه  يو اله يعيمافوق طب نييتب ديامور مختلف نبا يبرا وجه چيآن سر باز زد. به ه رشياز پذ ديبا
  :دينكجمله او توجه  نيرد. به اك

بودن  يعيبه فراطب يفور يعيطب دهيپد كيدر مقابل   يشخص يخاطر سردرگمبه  هك يسانك
را خم  يباز قاشق شعبده كي ننديب يم يندارند كه وقت ييها از احمق يدست كمرسند،  يآن م

  )Ibid: 128-129. (رو هستند روبه يعيفراطب دهيپد كيكه با  رنديگ يم جهينت يفور كند يم
خدا و  ينف، كيزيف نداشته و در عرصه دانش نزيكاز داو يمكهم دست  نگيكهاو ونياست

خدا را در تعارض  رشيپذ زين ي. ودهد يخود قرار م يعلم يها تيرا سرلوحه فعال بيو غ اتياله
 :دارد يم انيو ب ندبي يبا علم م

كه: پس  ديپرس ديخواه صلههستند، بالفا ريرناپذييثابت و تغن، يكه قوان ديرياگر مانند من بپذ
 ,Hawking. (است نيعلم و د نيب يها تضاد نيتر از مهم يكي نيا ست؟ينقش خداوند چ

2018: 28(  

  ها  ردن گزارهك يتلق يعلم طيشرا
سخن  نيچن يرات الحادكبه جهت تف نزيكو داو نگيكمانند هاو يه افرادكشود  يتلق ديشا

 كيادمكآ يه در فضاهاك. چراستيدرست ن يتلق نياما ا ستند؛ين گونه نيا گرانيو د ندگوي يم
 نياست و در صورت برحذر بودن از ا يطيمنوط به داشتن شرا اي امر و گزاره علم بودن، يغرب
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 يشخص بستگ يروان نيقيها به  . اوالً علم بودن گزارهدآي يبه حساب نم يعلم گريد طيشرا
 ياست. ول بودن ينيبودن در آنها لحاظ شده، ثالثاً موضوع در آنها مشروط به ع يلك اًيندارد، ثان

ه اثبات محمول ك نيدر آن شرط شده و آن عبارت است از ا زين يگريد ديقط، يشرا نيعالوه بر ا
هم باشد.  گرانيبوده، قابل ارائه به د ريپذ انكامم، يمستق ياز راه تجربه حس ديبا وعموض يبرا

ثابت شود، و  يتجربه حس لهيه به وسكاست  يعلم يا هياصطالح، تنها قض نيبر اساس ان، يبنابرا
 نيچنراه اثبات آن  هك يصورت ارائه داد؛ اما در گرانيتجربه را بتوان به د جهيه نتكشد اي با گونه به

اثبات شود، از حوزه علم خارج است و  يشهود عرفان اي، يوح، يعقل اسيه از راه قكنباشد، بل
ه ك شود يهم م ييها يو تئور ها هياصطالح شامل فرض نيه اكتر آن معتبر نخواهد بود. جالب

آنها انجام نگرفته  يرو يقيتجربه وجود دارد، هرچند هنوز تجربة دق لهيبات آنها به وسان اثكام
  )۶۱: ۱۳۹۷، يزديمصباح . (تجربه آنها در دسترس نباشد ليوسا ايباشد، 

و خدا،  بيو غ يبحث از وح ها شهياند نيا طرهيخاطر در غرب معاصر تحت س نيبه هم
ه كچرا )۶۵: ۱۳۸۹، يگلشن. (شود يتن محسوب مسخن گف يو برخالف مد علم يعلم ريغ يبحث
 يعصر روشنگر لسوفيمانند هولباخ، ف يران غربكاز متف يدر آنها وجود ندارد. برخ ادشدهي طيشرا

 ،اخالق ،نيدر د يحت، يميو ش كيزينه تنها در ف يتجرب شاز رو ديردند باك انيبه صراحت ب
اما شد،  يم يتلق يامر قطع نيه تا زمان پوپر االبت )۲۱: ۱۳۷۷(همو، بهره برد.  زيو هنر ن استيس

 گريدر فلسفه علم، د رابنديوهن و فاكمانند توماس  ييها تيبعد از او به خصوص با ظهور شخص
 يرا برخ يريتعب )۲۳: ۱۳۸۱، يحق(نبود.  يخبر يريپذ و مشاهده يتجرب انهياز آن نگاه انحصارگرا

 نيشده است. دقيقاً هم ليعلم امروزه به ضد علم تبد هك نيو آن ا برند يار مكاز فالسفه علم به 
 ديكعلم و تأ ينگر كو ت يينگره آمده است. انحصارگرا نيدر ا ميردكنون اشاره كه تاك يا تهكن

الوسن، (علم را فراهم آورد.  يدر خود علم سبب تعارض شد و فروپاش يصرف بر ساحت تجرب
 يها و چالش ها  بيو با آس ستين ير روشنگرقهرمان عص گريعلم د) از سويي، ۵۵ـ  ۶۳: ۱۳۸۶

  )۱۵ـ  ۱۹: ۱۳۸۱وتار، يلند. (ك يدست و پنجه نرم م ياديز

  علم يروش ييانحصارگرا يتلقرونا و كويروس 
بشر  يه بتواند براكاز آن است  رتريپذ بيآس اريه علم بسكرونا نشان داد ك روسيو

و  ستهيه شاكگونه  و به علم آن پروراند ينم در سر يبلندپرواز هيباشد. اگر بشر داع نيآفر سعادت
رونا بر كمانند  ييها امروز سربلند از آزمونست، نگري ياست م يساحت معرفت نيا ستهيبا
مواجه  يجد يها او را با چالش، يروش ييو انحصارگرا نگري جانبه كيمتأسفانه  ماا خواست؛ يم

ران كو هم روشنف زمين مغرب يتجربدر دهه پنجاه هم به عالمان  يمطهر ديساخت. استاد شه
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 شانيعلم فراخواند. ا شناسي يدر هست يرده و آنان را به بازنگركامر را گوشزد  نيا يداخل
اگرچه با  يدانست. معرفت تجرب ميدر حد خود درست، اما نارسا  اگرچهرا  يعلم ينيب جهان

است، اما به جهت  بخش ييمشخّص و توانا ،قيدارد، دق اريه در اختك يرگي اندازه يها ابزار
و  يلك يند و به انسان، معرفتكاز جهان ماده عبور  تواند يدر ساحت شناخت نم تيمحدود
از  ديو با ابديدست  تيلك نيبه ا تواند ينم زيخود ن نيدر قوان يند. علم حتكارائه  ريخطاناپذ
، يمطهر. (درس يم» دانم ينم«به  اتيلكو در  رديو بهره گ كمك گريد يمعرفت يها ساحت
۱۳۷۳ :۳  /۲۸ (  
شده در غرب مطرح نبود. عالمان مسلمان در  گاه نگاه مطرح عالمان مسلمان، هيچ ردكيرو در

بشر قبول  يمعرفت هاي  هاز حوز يكيعنوان  و ساحت علم، آن را به طهياقرار به ضعف ح نيع
در دست انسان  يعلم ابزار. ديآ انيبه م نيردند و برنتافتند تا سخن از تعارض و تقابل علم با دك

و  ياعتبار ازاتيسب امتكو  يفروش فضل ياز آن برا هكنياست، نه ا يروح يرشد و تعال يبرا
 ريتخد يعلم را برا »يعيطب اتيح«ه امروزه در ك يزياستفاده شود. دقيقاً آن چ گرانيسلطه بر د

  )۳۴ـ  ۳۸: ۱۳۸۴، يجعفر(. خواهند يانسان و غلبه قدرت برحق م
 شتنيشناخت خو قلمرودر هر دو  شتنيمعتقد است كه در ارتباط انسان با خواسالم 

 لهيوس از هرگونه علم و معرفت كه به ديباد، يكه با چنان آن شتنيكه هست و اصالح خو چنان آن
 يبردار بهره ،ديآ يدست م و اكتشافات در گذرگاه زمان به نيتعقل منافع اصل د، ينيتجارب ع

  )۱۴۳: ۱۳۸۷. (همو، شود
بوده است. اگر  نينادرست از رابطه علم و د كاز در يو تقابل در غرب صرفاً ناش تعارض

دعوا و  اي گرفت يل نمكش يگاه تعارض هيچشد،  يشناخته م يدو به درست نيا يواقع يمرزها
به انسان قدرت  ،شناخت ريگرفته شود. علم و تجربه در مس يكيمطرح نبود تا جانب  ينزاع

و  ها يمطلق برساند. اگر خودخواه قتياو را به حق ستيقادر ن اام ؛دهد يم يمحدود
 يخود را برا ياركهم ريمس نيبشر در دوران بعد از رنسانس نبود، علم و د يها يگر سلطه

علم مدرن بدون توجه به  )۴۰۳: ۱۳۸۵(همو، . ردندك يم يو تعامل ط يسعادت بشر به درست
، ياحمد(وجود آورد.  به يالتكغرب مش يبرا، يخالقو ا ياجتماع ي،از مسائل فرهنگ ياريبس

 انيم يانحصار يشف رابطه علّكو  كقادر به در يروش تجرب هك يياز آنجا )۲۹۶: ۱۳۸۰
 يماد يها دهيمحسوس و تأثير آنها بر پد ريشف و مطالعه علل غك نيو همچن يحس يها دهيپد
) ۱۴۸: ۱۳۹۷، يزديمصباح ( .ستندين ريو ابطال ناپذ ينيقيآن  يو دستاوردها ها افتهيلذا ست، ين

 هيداشت. به باور خود فالسفه علم، قض نيقيآنها با واقع، قطع و  ابقتبه مط توان ينم يبه عبارت
 يدر علم هم ظنّ يلك يايقضا شتري. بشود يدر علم حاصل نم تيلك نيباشد و ا يلك ديبا يعلم
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 د؟وجود دار ينيبر فهم د يعلم يايقضا يبر برتر اي هيچه داع تيوضع ني. با ايهستند نه قطع
  )۱۰۳: ۱۳۷۰، يجانيالر(

ها  شناخت نياند و ا اء خود قرار دادهكرا نقطه ات يات حسكادرا انيگرا ه تجربهكرو   آناز
در  ياز هر شناخت شتريتجربه، ب لهيوس و شناخت به كدرباشند،  يها م شناخت نياعتبارتر يب

  ) ۲۰۵/  ۱: ۱۳۹۴، يزديباح مص. (معرض اشتباه و خطا خواهد بود
 يمعرفت يها ساحت گريبر د يمعرفت علم تيمكحا يتلق ديه نباكقابل توجه آن است  تهكن

، محدود و محصور به حس و عالم ماده است. به اذعان فالسفه علم ي. معرفت تجربرديل گكش
و  رپذي شاهدهه مك ندك يم داياعتبار پ يزمان يا هياست و هر فرض هيبر فرض يمعرفت مبتن نيا

و  ئيدبر احتمال است و بر آن تأ يمبتن نيبنابرا )۱۷۹: ۱۳۷۷، يالز(باشد.  اشتهرار دكت تيقابل
  .بشر قطع به دنبال آورد يتا برا ستين آور نيقيجهت  نياز ا ند؛كاف يم هيابطال همواره سا

 يزمان به شناخت، فقط حس و تجربه است، يابيابزار دست، يه در علوم تجربكآن سبب  به
نترل كامالً تحت كده، يتحقق آن دو پد طيه شراكرد كشف كرا  دهيدو پد نيرابطه ب توان يم

 نيچن هك يندارد، در حال يرابطه دخالت نيدر ا يگريعامل د چيه هك مينكحاصل  نيقيباشد و 
قدر متنوع و  آن ها دهيعوامل مؤثر بر پد رايز ست؛ين يقابل اثبات تجرب نوانع چيبه ه يزيچ

بر  ين است عواملكمم يو حت ستيانسان مقدور ن ينترل همه آنها براكه كگسترده هستند 
، يحس يها شياز آزما توان ينم نياند. بنابرا ما ناشناخته يه براكمؤثر باشند،  ها دهيپد نيارتباط ب

ن از مطابق بود توان ينم يعبارت  به ايو  )۶۶: ۱۳۹۷، يزديمصباح ( آورد دست به ينيقي جهينت
  .ردكحاصل  نيقيبا واقع،  يو حس يتجرب شيآزما جهينت

  يانيپا ليتحل
الت و كداشته، مش يرفاه آدم يه براك يعام آن با تمام تالش يمعنا به يتجرب دانش

 يازهايردن نكآنها عدم برطرف  نيتر او به دنبال آورده است. از مهم يبرا زين يفراوان هاي بيآس
مطرح  يران غربكاز متف يبرخ يالحاد در جهان امروز از سو هكنياوست. با ا يو معنو يدرون

با اقبال  تياما به اقرار محققان، معنو ؛يآدم اتياز ح يمعنو يحذف باورها دنبالاست و به 
 يارك تيها به معنو انسان شياستن گراكاند در  نتوانسته ياتب بشركمواجه بوده است و م يفراوان

  )۱۸۸: ۱۳۸۹ه، يدي؛ حم۲۱ـ  ۲۲: ۱۳۸۹ف، يس ي؛ مظاهر۱۲۸۲/  ۲: ۱۳۸۷لنز، يه. (ببرند شيپ
 يشناس يعرصه فلسفه علم و هست يها چالشت، يال مطرح شده در حوزه معنوكاز اش فارغ

مطرح شده است، اما  يران غربكمتف يه براكاست  يانيامر سال نيمهم است. اگرچه ا زين يعلم
نتوانست بشر را به نجات  يكانش پزشافزود. د يرونا بر ابهامات حوزه دانش بشرك روسيو

 يو روان يالت روحكو مش ها بيو به تبع آن آس روناك يماريحاصل از ب يرهايوم برساند. مرگ
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 گريو د يكه علم پزشكاست  ييها مسئله ازجمله چالش نيبا ا ريدرگ هاي و خانواده مارانيب يبرا
 نهيزم نيه در اك ي. بحراننندك يمرتبط با آن امروزه دست و پنجه نرم م يتجرب يها شاخه

 هاي  بيها و آس چالش نيخواهد شد. بنابرا ديعلم جد مينگرش در پارادا رييوجود آمده سبب تغ به
حوزه  يه براكاست  ياز آن شيبشر به مراتب ب يعلوم تجرب يرونا براك يماريحاصل از ب

 يكد به دانش پزشها محدو ابهامات و چالش كدرست شده است. بدون ش اتيو اله كيزيمتاف
امور  نيبا ا شوند يمعاصر دنبال م يفلسفه علم يها ميه با پاراداك ديعلوم جد ي. تمامستين

اقتصاد، علوم ت، يريمد، شناسي جامعه، شناسي روان هاي در حوزه ييروناك يها بيمواجهند. آس
 يروش ييارگراو فاصله گرفتن از انحص ديدر علم جد يجد يو... ما را به تأمل و بازنگر ياسيس

  دارد. يآن وام

  منابع
  ز.كتهران، نشر مر، تهيمدرن يمعما، ١٣٨٠، كباب، ياحمد ـ
  ي.ز نشر دانشگاهكتهران، مر،  يخرمشاه  نيتـرجمه بـهاءالد، نيعلم و د، ١٣٧٩ان، يباربور، ا ـ
 مي، مترجمان احمد نراقي و ابراهعقل و اعتقاد ديني، ١٣٧٩و ديگران، ل كيماپترسون،  ـ

  تهران، طرح نو.سلطاني، 
و نشر آثار  نيمؤسسه تدوتهران، ، معقول اتيدر ح نيعلم و د، ١٣٨٤، يمحمدتق، يجعفر ـ

  .يعالمه جعفر
 شهيانتشارات پژوهشگاه و فرهنگ اندتهران، ، نيفلسفه د، ۱۳۸۵، يمحمدتق، يجعفر ـ

  .ياسالم
ان، تهر، يبروجرد ي، مترجم عبدالهادو دانش نيد ييهمگرا، ١٣٨٧، يمحمدتق، يجعفر ـ

  .يو نشر آثار عالمه جعفر نيمؤسسه تدو
  تهران، سمت.الم، كبايز دي، ترجمه سععلم يستيچ، ١٣٧٩آلن اف، چالمرز،  ـ
 اتيده الهكدانش هينشر، »علم يزيست شناسي علم به روش گذر از روش«، ١٣٨١، يعل، يحق ـ

  .٥٦، شماره مشهد
، »ييگرا تيو معنو يارد نيد ريتحوالت اخ يانتقاد يبازخوان«، ١٣٨٩بهزاد، ه، يديحم ـ

  .١٨٧ـ  ٢١٢ ، ص٨٩ ، تابستان٥٦، ش قبسات
  تهران، نشر آگاه.، يترجمه محمد ساوج، ستميقرن ب ياسيفلسفه س، ١٣٨٧زول، دونالداتول،  ـ
، ١٣٧٤بهمن و اسفند ،  شهياند  هانيك، »تيحيدر مـس ـنيرابطه علم و د«، يگانيگـلپا يربان ـ

  . ١٢٣ـ  ١٤١ ، ص ٦٤ش 
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  انتشارات دانشگاه قم.قم، ، نيدو  تيعقالن ،علم، ١٣٨٣رعباس، يما، يزمانيعل ـ
 ،تهران، يترجمه بتول نجف، رد؟يبگ دهيرا ناد نيتواند د علم مي ايآ، ١٣٨٧، ي، مهديگلشن ـ

  .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان
  .انجو شهيانون اندكتهران، ، يو مسئله خداباور يغرب دانانكيزيف، ١٣٨٩، ي، مهديگلشن ـ
و  يپژوهشگاه علوم انسانتهران، ، ينيوالر تا علم دكاز علم س، ١٣٧٧، ي، مهديگلشن ـ

  .يمطالعات فرهنگ
  تاب تهران.كز ترجمه و نشر كتهران، مر، ينيمعرفت د، ١٣٧٠صادق، ، يجانيالر ـ
  تهران، سمت.ا، يپا ي، ترجمه علبه فلسفه علم يخيتار يدرآمد، ١٣٧٧جان، ، يالز ـ
  .ديتهران، نشر مروار، ييايرو ناي، ترجمه سپسامدرن يشيخوداند، ١٣٨٦، يالريهالوسن،  ـ
 ينعلي، ترجمه حسدرباره دانش يگزارش: پست مدرن تيوضع، ١٣٨١ژان فرانسوا، وتار، يل ـ

  تهران، گام نو.، ينوذر
 يو پژوهش ي، قم، انتشارات مؤسسه آموزشآموزش فلسفه، ١٣٩٤، يمحمدتق، يزديمصباح  ـ

  .يامام خمين
قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و ، علم و دين  رابطه، ١٣٩٧، يمحمدتق، يدزي مصباح ـ

  .پژوهشي امام خميني
  ، قم، صدرا.آثار مجموعه، ١٣٧٣، يمرتض، يمطهر ـ
، قم، هاي نوظهور عرفان يشناسي انتقاد انيجر، ١٣٨٩درضا، يحمف، يس يمظاهر ـ

  .يپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم
 دانش (بررسي انتقادي مسئله تعارض علم و ن ودي، ١٣٩٣نژاد، محمدحسين،  مهدوي ـ

  .×دانشگاه امام صادق، تهران، دين)
  .٢، ش ٧٤بهار ، يسبحان ي، ترجمه محمدتقنقد و نظر، »ييگرا عقل«، ١٣٧٤بـرنارد، امز، يليو ـ
  قم، طه.، يب. نجف مه، ترجاز تعارض تا گفتگو نيد و علم، ١٣٨٢جان، هات،  ـ
 تاب.كگواهي، قم، بوستان  مي، ترجمه عبدالرحنده جهاناديان ز، ١٣٨٧جان آر.، لنز، يه ـ

 Dawkinz, Richard, 2006, The God Delusion, London, bantam ـ
press. 

 ,Hawking, Stephen , 2018, Brief Answers to the Big Questions ـ
London, John Murray. 
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  نيد و علم تعارضي ها گونه و روناك

  *شجريان مهديدكتر 

  دهكيچ
 اند؟ دامها ك تعارض نيا حل راه و روناك بستر در نيد و علم تعارضي ها گونه

ي مرزها ازي فرارو« چالش دو در راها  تعارض نيا منشأ توان يمي لك صورت به
 نيد و علم، نخست چالش در. دياوك »نيد و علمي اعتبارسنج« و »نيد و علم

 محقق دو نيا نيب »يرونيب تعارض« و روند يم رونيب خود معتبري مرزها از
ي ا افتهي با نيد از معتبر ظاهر بهي فهم است نكمم زين دوم چالش در. گردد يم

 لكش »يدرون تعارض«آنها  انيم و روند هم مصاف به، تجربه از معتبر ظاهر به
 از نيد و علم خروج ازي ريجلوگي، رونيب تعارض از رفت برون حل راه. رديگ

 انيم تعاملي، درون تعارض از رفت برون حل راه و است شيخو معتبري مرزها
 تعارضات انواع تا وشدك يم جستار نيا. است نيد فهم انيمتول و علم انيمتول

  .ندك نييتب راآنها  حل راه و دهد نشانيي روناك اميا در رايادشده 

  يديلك واژگان
  .علم قلمرو، نيد قلمرو، رونا، كنيد، علم

  مقدمه
ي مقطعي علمي ها شرفتيپ، همه نيا با. است نهيريدي اوش، كنيد و علم رابطه باب در اوشك

 مسئله نيا به خود سهم به زين رونا. كسازد يم انينما نوي ا چهره در را مسئله نيا هربار، بشر
  .است افتهي رونق شمندانياند انيم در نيد و علم رابطه باب در سؤال دوباره و است زده دامن

، علم و اتياله تعارض گانه سهي برخ. داردي فراوان تنوع تصور مقام در نيد و علم رابطه
 )۱۴۳ـ  ۱۶۳: ۱۳۹۲، (باربور. اند ردهك مطرح انيم نيا در را علم از اتياله اقتباس و دو آني تواز
ـ  ۵۴: ۱۳۸۰ي، (گلشن. اند ردهك نييتب را وحدت و گفتگو، استقالل، تعارض چهارگانه گريدي ا عده

                                                                        

 m.shajarian110@gmail.com  .)عليه السالم(دكتري فلسفه اسالمي دانشگاه باقرالعلوم دانش آموخته . *
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 شرح را )۳۲۲ـ  ۳۳۰: ۱۳۹۱ي، (عبدالله تعامل و استقالل، تعارض انهگ سه گريدي ا عده )۴۹
 و عامصورت  به دو نيا انيم تعارض رابطهي اوكوا است جستار نيا توجه انونك در آنچه. اند داده

 نيهم به. است ساخته ايمه را آن روناك هك استي مصاف در تعارض نيا شرح خاصصورت  به
 تا وشدك يم و است نيد و علم انيم محتمل تعارض انواعي شناس گونه، مقالهي اصل مسئلهي، رو

  .ندك نييتب راآنها  حل راه و دهد نشان رايي روناك اميا درآنها  الجمله يف تحقق

  جستار نيا در نيد و علم از مقصود. ۱
 و »يتجرب روش« قيطر ازصرفاً  هك است باورها ازي منسجم ساختار نوشتار نيا در علم

ي، زدي مصباح.ك: (رو ...  طبي، ميشيك، زيف رينظ. است آمده دست به حس رابزا خصوص هب
  :از است عبارت اصطالح نيا در علم، گريد ريتعب به )۶۱/  ۱: ۱۳۸۳

فعاليت نظري و عملي مشتمل بر تحقيق ساختارمند، پيرامون ساختار جهان مادي از طريق 
  )Crowther, 1998: 1050مشاهده و آزمايش. (

  :دارد وجودي مختلفي اربردهاك زين نيد فيتعر در
   ؛)۱۹/  عمران آل: ك.ر( متعال خداوند نزد دري، اله علم ازي ا مرتبهعنوان  به نيد قتيحق) الف
  ؛)۲۵۶/  بقره: ك.ر( فهم نيا به اعتقاد آن دنبال به و نيد فهم) ب
  )۵/  نهيب: ك.ر(. نيد به عمل) ج

 بشر دسترس از اول اربردك در نيد. است سوم و دوم اربرد، كمقاله نيا در نيد از مقصود
 انيم تعارض اما. ستين نكمم نيد ازي معنا نيا با اوي تجربي ها افتهي تعارض و است رونيب
ي ا گزاره هي كصورت به است؛ فرض قابل سوم و دوم اربردك در نيد باي تجرب علومي ها افتهي

 دارانه نيد رفتار« ا، ي»نيد از رروشمنديغ يفهم« ا، ي»نيد از روشمندي فهم: «با تواند يمي تجرب
  .ندك دايپ تعارض» نامعتبر دارانه نيد رفتار« ا، ي»معتبر

 نيد و علمي مرزها ازي فرارو چالش. ۲

 نييتب مختار دگاهيد ادامه در. است مستقلي قيتحق ازمندين نيد و علمي مرزها قيدق نييتب
  .شود يم

  علم قلمرو. ۱ـ  ۲
 عالم وي تجرب امور مرز، علم مرز جهيدرنت نديآ يمدست  به تجربه و حس انالك ازي علمي ها افتهي

 علومي ها قضاوت. است رونيبي تجرب علوم عهده از، عتيطب فوق عوالم از سخن. است ماده
يي شنوا اندام، صوتك ادرا ابزار چنانچه. است تجربهي مرزها ازي فرارو، ها حوزه نيا دري تجرب
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. ندارند آن بهي دسترسي ماد حواس مجموعه و است عقل زيني رتجربيغ راموك ادرا ابزار، است
  )۱۱۳/  ۱: ۱۳۸۳ي، زدي مصباح.ك: (ر

 اي يالحادي مبان، خودي تجربي ها افتهي يبند جمع مقام دري تجربي دانشمند است نكمم
 تضائاتاق ازي فراروي، رديكرو نيچن هك داشت توجه ديبا اما ند؛ك خود نييتب در داخل راي اتياله

 شود دنباليكي زيمتاف ليدل با هك يمادام، روناك اميا در شر مسئله طرح مثالي برا. است تجربه
ي نف اي جهان خالق وجود عدم به مكح، روناك مخرب آثار مشاهده مجرد به اگر اما است مسموع

  .است تجربه و علمي مرزها ازي فرارومعناي  ، بهشود او هيمالك اتفص ازي برخ

  نيد لمروق. ۲ـ  ۲
 مرزها نياي، افراط نگاهيك  در. استي نيد عمل وي نيد فهمي مرزها، نيدي مرزها از مقصود

 نيا در. استيك و ... زيف، طبي حتي، بشري ها دانش همه حق بر نيجانش نيد و اند فراخ اريبس
 و ردك مراجعه سنت و تابك به ديبا تنها هكبل ندارند مستقل شفك حق تجربه و عقل، رديكرو

  .افتآنها ي از را خودي ها پرسش پاسخ
 اعتبار بر صراحت به قرآن اتيآ رايز؛ ستين قبول قابل نيد قلمرو بهي فراخ نگاه نيچن
/  عمران آل ؛۴۴/  بقره ؛۱۱/  انعام ؛۲۰/  بوتكعن.ك: (ر. نندك يم دكيتأ انساني شناختي ابزارها

ي، عامل حر.ك: (ر. دارد اعتبار و ارزش، سنت و تابك از مستقل، علم زينيي روا راثيم در )و ... ۶۵
  )۶۲۵: ۱۴۱۴ي، طوس ؛۴۸۱: ۱۴۱۴ي، رض فيشر ؛۱۶۸/  ۸: ۱۴۰۷ي، نيلك ؛۲۷/  ۲۷: ۱۴۰۹

ي زندگ بهي معنابخش. است عاجزآنها  بهي ابيدست از بشر هك استي مسائل، نيدي قطع قلمرو
، مرگ از پس جهان با او ساختن آشنا، اوي خداپرست وي خداشناس فطرت ردنك زنده، انسان

. هستند نيد قلمرو از قطع طور بهي و ... اخالق اصول بر دكيتأي، و بهي عبادك مناس آموزش
 طب نام به منسجمي علم تا امدهينمثالً  و ستيني بشر علوم دري ساز نظام مقام در نيد نيبنابرا

 و ليمكت و ندك نييبتي دستورات، باب نيهم در است نكمم حال نيع در اما اموزديب بشر به را
  .دينما واگذار بشر خود به راي طب منسجم نظاميك  ميتنظ

  نيد و علمي رونيب تعارض. ۳ـ  ۲
 قبال دري، ثركحدا نخست دسته. بودند دسته دو داران نيد، روناك انيجر دري لك صورت به

 را نيد و ندبود ملتزم دومي ركفي مبنا به الجمله يف دسته نيا. ردندك نكيتمكي پزشي ها هيتوص
 نگاه با هك بودندي تياقل، مقابل نقطه در. دانستند ينم ها دانش نيا گاهيجا دري نيجانش به موظف

 نياي مداواي ادعا و نهادند ينم ارج را انكپزشي فرسا طاقتي ها تالش، نيد قلمرو به فراخ
، رحم صله به را مردم و داشتند اتيروا به منتسبي دستورهاي برخ با را ناشناختهي ماريب
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  .ردندك يم دعوت »نيد نام به« هم آنو ...  اجتماعات در ختنيدرآم
 نيا منشأ رايز؛ گذارم يم »نيد و علمي رونيب تعارض« را منازعات نيا نام، جستار نيا در
ي علم تعارض، تعارض نيا. است شده ريتصو نيد اي علمي برا هك استي فراخ قلمروها،  تعارض
 آني برا شده ثابت قلمرو از رونيب و نامعتبري نيد با آن شده شناختهي زهامر از رونيب و نامعتبر

  . است
 عواملي گذاري، تأثيراله مطلق قدرت و علم به اعتقاد مثليي، روناك اميا دري نيدي باورها

ي برخ موقتي ليتعط مثل، اميا نيا دركي پزشي ها هيتوص باي تعارضو ...  توسل، دعا مثلي معنو
 نه هكنيا بر مشروط، نداشتو ...  خاصي داروها از استفاده، رحم صله از زيپره ي،عمومك مناس

  .ابدي تعرض، نيدي تجرب فوقي باورها به علم نه و ندك نفوذ علمي مرزها به نيد

  نيد و علمي اعتبارسنج چالش. ۳
ي فضا در و استي زيچ چه به نيد و علم ازيك  هر اعتبار، تعارض صورتي ريگ لكش از قبل
 ازيك  هر اعتبار وجه، مختصر صورت به ادامه در ماند؟ يمي باق اعتبار وجه نيا، آيا تعارض ققتح

  گيرد. يممورد بررسي قرار  نيد و علم

  علم اعتبار وجه. ۱ـ  ۳
.ك: (ر. ندارندي نيقي اعتباري شناخت معرفت لحاظ بهي تجرب وي حسي ها گزاره، علم حوزه در

 نيا اعتبار وجه، همه نيا با )۱۲۰: ۱۳۸۸ي، ريامي مانيسل ؛۱۱۱/  ۱: ۱۳۸۳ي، زدي مصباح
 شوند يم واقعي انساني ماد اتيح خدمت در ها گزاره نيا. ستآنها »اربردك«ي نيقيريغي ها گزاره

ي نوع به باوري، تجربي ها گزاره اعتبار وجه. آورند يمي پ در اوي برا راي ملموسنتايج  و
» فرضيه«ه در علوم تجربي، كين دليل است ) است. به همPragmatism( »ييگرا عمل«
)Hypothesis( قانون«ي جا به) «Principleاما هستند ريتغيال وي قطع، نيقوان. نشيند ) مي 

 درآنها  نقض و اند گرفته لكش استقرائات هيپا بر هك اند هيخارج و نما يليي كها گزاره، ها هيفرض
  . است جيراي كامالً امر، علم خيتار

  نيد اعتبار وجه. ۲ـ  ۳
 وجه اما. ديآ يمدست  ي بهظن ادله از غالباً ـ نيد فهمي عني دوم اربردك در ـ زين نيدي ها گزاره
ي، خراسان ؛۱۰۳: ۱۴۲۸ي، انصار.ك: (ر. است ظنون نيا تيحج بري قطعي برهان ليدل، آنها اعتبار
 مشخص زين ن)يد از سوم اربردك(ي دار نيد اعتبار وجه، حاتيتوض نيا با )۳۷۴/  ۲: ۱۳۸۸

 نيا، است ثابت آن تيحج هك باشد داشته نيد ازي فهم در شهيري دار نيد اگر. شود يم
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. زند يم سر نيديك  به نينيمتد از هك استي رفتار عادتصرفاً  اال و است معتبري دار نيد
 از ار خود اعتبار سوم) اربردك( نيد به عمل حوزه هم و دوم) اربردك( نيد فهم حوزه هم نيبنابرا
  . است شده اقامهآنها  تيحج بر هك ديرگ يمي قطع ادله

  نيد و علمي درون تعارض. ۳ـ  ۳
. گفت سخن زين دو نيا نيبي گريد تعارض از توان يمك نيا، نيد و علم اعتبار وجه نييتب از پس
 نيا اما دنبرسي جينتا به خود قلمرو در زين نيد متقابالً و خود قلمرو در علم است نكممي گاه
ي دروني ها افتهي رايز؛ گذارم يم »يدرون تعارض« را تعارض نيا نام. نباشند سازگار هم با جينتا

  .دارندي ناسازگار هم با، خود معتبري مرزها در، نيد و علم
  :ردك ريتصو توان يم را صورت چهار تعارض نياي برا
  نامعتبر؛ نيد با نامعتبر علم تعارض. ۱
  معتبر؛ نيد با نامعتبر علم تعارض. ۲
  ؛نامعتبر نيد با معتبر علم تعارض. ۳
  .معتبر نيد با معتبر علم تعارض. ۴

. نيد از فهم نه و داردي افك اعتباري، تجرب افتهي نه آن در رايز؛ ستين المك محل اول صورت
 دريي روناك اميا دري نيد ظاهر به دستورات وي علم ظاهر به دستورات انيم منازعات ازي اريبس
ي درخصوص علمي ها گزاره و است ناشناختهي روسيو رونا. كرنديگ مي قرار تعارض از مقس نيهم
 و احساسات از، صرفاً اميا نيا دري نيدي ها هيتوص ازي ا پاره متقابالً. است متناقض شدت به آن

 ارزشي تعارضات نيچن. است اعتبار و تيحج نصاب فاقد و است گرفته تنشئ داران نيد عواطف
  .ندارند وگفتگ و بحث

كامالً  تقدم نيا وجه. است مقدم، نامعتبري تجرب افتهي بر، معتبري نيد فهمِ، دوم صورت در
. باشد داشته راي نيد افتهي با مقابله توان تا است دهينرس اعتبار درجه بهي تجرب افتهي رايز داست؛يپ

 محض. داشت نخواهد نيد بهي تعرض، دارد هي كاعتبار عدم ليدل به نامعتبر علم نجايا دراساساً 
ي علم ظاهر بهي عرف سخنان ازي برخ، روناك روسيو وعيش اوج در و رمضان ماهي ابتدا در نمونه

 در و شود يم بدني دفاع ستميس ضعف موجبك امسا«: هك نيا بري مبن افتي رواج مردم انيم
 در هيي كجا تا نداشتي علم پشتوانه، سخن نيا هك استي حال در نيا »گرفت! روزه دينبا جهينت

 از توان ينمي موارد نيچن در هك استي عيطب. ديگرد مطرح آن خالفي، علم محافل ازي اريبس
  .ديشك دست ـ »رمضان ماه روزه وجوب« مثال نيا در ـ معتبري نيد فهم

 در. شود يم مقدم، ليدل همان به، نامعتبري نيد فهم بر، معتبري تجرب افتهي زين سوم صورت در
. داشتند قراركي پزش معتبري ها هيتوص با تعارض در نيد ازي عرفي ها فهمي برخ، ناروك وتاب تب
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 از حيناصح فهمي نوع از، ندك يم ازين يب مارستانيب از راآنها  ها حرم ردندك يم گمان هي كسانك
ي نظام، مسببات و اسباب نظامي، نيد معتبر منابع هيپا بر هك استي حال در نيا. بودند رنج در نيد
 را انسان جان ارزش به اسالم ژهيو توجه ها يليتعط نيا. است عتيطب عالم در شده رفتهيذپ

 عنوان به، نيد گاهيجا تيتثب موجب هكبل نداردي پ در را مذهب وهنِ تنها نه و ندك يم مخابره
 نيا باي نيد نيمتخصص و ديتقل مراجع هك است ليدل نيهم به. گردد يم مقبول و معقولي نديفرآ
  . نمودند نكيتمكي پزشي ها هيتوص مقابل در ابتدا از و ردندكني همراه تكحر

ي ا اشاره تنها نجايا در و دارد خود در را گفتگو و بحث تيظرف نيشتريب، چهارم صورت
ي دست ا جهينت بهي علم جيراي استانداردها همه باي تجرب دانشمند اگر. است نكمم مختصر

 دو نيا و افتي دست يروشمند فهم بهي اسالم منابعي خبر ازي نيد مجتهدي، طرف از و افتي
 تعارض از صورت نيا نوشتار نيا باور به. رديگ يم لكش فرض نيا، باشند تعارض دري علم افتهي

 فرض نيا در. است دو نيا ازيك هري براي فرصت، باشد نيد اي علمي براي ديتهد هكنيا از قبل
 وجه گذشت چنانچه رايز؛ نندك »يبازنگر« ودخي علم تالش در نيطرف ازيك  هر است الزم

آنها  ازيك هري برا خطا احتمال و است نبوده قتيحق حاق بهي ابيدستآنها  ازيك  چيه اعتبار
  .است محتملي امر

ي بررس و مطلب ليتفص و شود يم نييتبي فرض مثال دو قالب در بخش نياي مدعا، ادامه در
  . گردد يم واگذار گريدي مجال به آن مختلف شقوق

ي تيروا ظاهر به، مسئله نيا در و »بداند شفا را مؤمن خورده مين«ي مجتهد اگر نمونه محض
 به را آن و بداند حجت را آن اطالق و ندك استناد فرض) (بر السند حيصح )۱۵۱: ۱۴۰۶، بابوبه (ابن

 را روناك به تالمب ماريب خورده مين«كي پزش علم متقابالً و دهد ميتعمي احوال و طيشرا هر در مؤمن
 خود استنباط در، ليدل دري بازنگر با تواند يم مجتهد نجايا در، »بداندي ماريب انتقال سبب
 به ناظر هك هيقيحقي ا هيقض نه، ندك محسوب هيخارجي ا هيقض را آن مثالي برا و ندك دنظريتجد
  . استي احوال و طيشرا هر دري و مؤمن هر

 داند يم نشده ثابتي تجرب لحاظ به رايي دارو باتكيتر ازي برخي اثرگذاركي پزش اگر متقابالً
 ـ راي خاصي اهيگي دارو فرض) (بر معتبر نصوصي برخ به استناد باي مجتهد، مقابل نقطه در و

، شمارد يم اثرگذار ـ )۵۰: ۱۴۱۱، بسطام (ابنا شود يم داده نسبت انيعيش هفتم امام به آنچه رينظ
 وجه همان با و دهد قراري نيبال مطالعه مورد راي يادشده داروي ذاراثرگ تواند يمك پزش نجايا در

 هك استي عيطب. دينما اقدام وركمذيي دارو بكيتر شيآزما به )يارآمدك و (تجربهي علم اعتبار
 دري بازنگر باك پزش نقطه نيا در، شد شناخته مؤثريي دارو بكيتري، اين علم آزمون نيا در اگر
  .شود يم همراه نيد با، خودي تجرب ريمس
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   يجهنتبندي و  جمع
  . استي تجرب امور به منحصر علم قلمرو. ۱
آنها  بهي ابيدست تاب، انسان مستقلي شناختي ابزارها هك استي امور، نيد يقطع قلمرو. ۲

  . ندارد را
 ظاهر بهي قضاوت و باشد علمي مرزها ازي فرارو به ومكمحي، علم ظاهر بهي قضاوتي وقت. ۳

 نندك دايپ تعارض گريديك با دو نيا آنگاه و گردد نيد قلمرو ازي رو رونيب به ومكمحي نيد
 آن منشأ و ستين تعارض قتيحق در هك رديگ يم لكش نيد و علم نيب »يرونيب تعارض«

  .است نيديا  و علمي مرزها ازي رو رونيب نيهم
 حال نيع در و دباشن مند بهره اعتبار الزمِ نصابِ ازي نيد فهم وي تجرب افتهي يوقت. ۴

. شود يم محقق نيد و علم نيب »يدرون تعارض« ندك بيذكت راي گريديك، هر مضمون
ي نيد شمندانياند وي تجرب عالمان انيم گفتگو و تعامل، تعارض نيا در مطلوب حل راه

ي علم نديفرآ در »يبازنگر« به ديبا، خود افتهي اعتبار فرض در طرف دو ازيك  هر. است
  . نديانم اقدام شيخو

 منابع

 .ريمكقرآن  ـ

 ،قم،  اإلسالم ضيف: مصحح، نهج البالغة، ق ١٤١٤، نيحس بن محمد، يالرض فيشر ـ
 .هجرت

، قم، دار الشريف  ثواب األعمال و عقاب األعمالق،  ١٤٠٦  علي، بن محمد، هيبابو ابن ـ
 الرضي للنشر.

خرسان،  ي، مصحح محمدمهد̂ طب األئمةق،  ١٤١١،  ابنا بسطام، عبداهللا و حسين ـ
   قم، دارالشريف الرضي.

 ر االسالمي.ك، قم، مجمع الففرائد االصولق،  ١٤٢٨انصاري، مرتضي،  ـ

ز نشر كالدين خرمشاهي، تهران، مر ، ترجمه بهاءعلم و دين، ١٣٩٢باربور، ايان،  ـ
  دانشگاهي.

 .̂ البيت ، قم، مؤسسة آلوسائل الشيعةق،  ١٤٠٩حر عاملي، محمد بن حسن،   ـ

پور گيالني، قم،  ، تحقيق مسلم قليفاية االصولك، ١٣٨٨اظم، كدخراساني، محم ـ
 منشورات ذوي القربي.
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، قم، مؤسسه آموزشي و شناسي منطق و شناخت، ١٣٨٨ري، كسليماني اميري، عس ـ
 پژوهشي امام خميني (ره). 

  ، قم، دارالثقافة.االماليق،  ١٤١٤طوسي، محمد بن الحسن،  ـ
الم كمجموعه مقاالت جستارهايي در : در، يندعلم و ، ١٣٩١عبداللهي، محمدعلي،  ـ

  .سمت، تهران، سندگانينو ازي جمع، جديد
  .ةياإلسالم الكتب دار، تهران، افيكال، ق ١٤٠٧، عقوبي بن محمدي، نيكل ـ
 وي انسان علوم پژوهشگاه، تهران، والر تا علم دينيكاز علم س، ١٣٨٠ي، مهدي، گلشن ـ

  ي.فرهنگ مطالعات
ي پژوهش وي آموزش، مؤسسه قم، آموزش فلسفه، ١٣٨٣ي، محمدتقي، زدي مصباح ـ

  ي (ره).نيخم امام
ي پژوهش وي آموزش، مؤسسه قم، آموزش عقايد، ١٣٨٤ي، محمدتقي، زدي مصباح ـ

 ي (ره).نيخم امام

 Crowther, Jonathan, 1998, Oxford Advanced Learners ـ
Dictionary of Current English, New York: Oxford University 
Press. 
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  مسئله مهدويت و موعودگرايي و پساكرونا
  *لك رضا بهروزي والمسلمين دكتر غالم االسالم حجت

  قدمهم
بحث نجات و  .منجي موعود در پايان جهان استظهور ، باور به »مهدويت و موعودگرايي«

مراد از منجي، نجا ياما در ا .رداتب داكان و مين اديدر ب يال مختلفكاش ،خيان تاريدر پا يمنج
 ين خصوص باورهايدر ا يميان ابراهيدر اد. اديان ابراهيمي است ويژه به ،منجي اديان الهي

 يميان ابراهياد كمشترهاي  منجي ازجمله ويژگي ت ظهورياصل و حتم .وجود دارد كيمشتر
ق موعود است و نقش اراده الهي در تحق ،دومين ويژگي براي مهدويت و موعودگرايياست. 

سومين . بلكه بايد اراده الهي اين كار را محقق كند .تواند اين كار را انجام دهد اينكه بشر نمي
به وضع  نابسندگي ،ويژگي براي مهدويت، جهاني بودن امر نجات و منجي است و ويژگي ديگر

و  يتينارضا اعالم ينوع ييگرا جهت منجي نيبد .نده استيتحقق آن در آ يموجود و انتظار برا
ن است در كه ممك يات مثبتكرغم همه ن منتظر به از وضع حاضر است و انسانِ يناخشنودگ

 رو ازاين .ندكت كآن حر اخواهد ب يداند و م يامل نمكو  يافكداشته باشد، آن را  ينونكت يوضع
منتظر، جامعه  .است يديأس و نااميشدن از يي، نگاه مثبت به آينده و دورگرا يگر منجيد يژگيو

 .اي است اميدوار و پويا جامعه

  روناكو پسا ييگرا پژوهي به منجي رويكرد آينده
باره پژوهانه در آينده ينگرشمهدويت بايد  آموزه كرونا و يپاندمارتباط ميان  يبررس براي

نده مطالعه يرات آن را بر آيتأث يل روند فعليم با تحليتا بتوان كرونا و عصر پساكرونا داشته باشيم
بخشيدن به  ي تحوالت آينده و تالش براي تحققمعناي مطالعه و شناساي پژوهي به آينده .مينك

 .اساس استناد به قرائن و شواهد موجود استآينده مطلوب بر

اساس از چگونگي آينده بر هك »پژوهي اكتشافي آينده«: ميدار پژوهي آيندهحوزه در دو حداقل 
از اينكه آينده چگونه باشد و چگونه آن را  »تجويزي پژوهي آينده«شواهد و قرائن تجربي و 

وزه دوم به اما ح .ت داردينده محوريشف و شناخت آك نجا صرفاًيدر ا .گويد سخن مي ،بسازيم
                                                                        

 blak@bou.ac.ir  .×عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم. *
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نده، با يت آيوضع يشف اجمالكاز  پسشود  . در اينجا سعي ميگردد يمتجويز آينده مطلوب بر
. ز شوديو تجو ييشناسا ،تحقق نده قابلِين آيبهتر ،انات در دسترسكز بر مقدورات و امكتمر

 .است يزيتجو يپژوه هاي مهم آينده از نمونه يكي يسينوانداز تالش براي چشم

وقتي از كرونا و عصر  .رونا استكرونا و پساك يت پاندميو ماه يستيته دوم توجه به چكن
ق افتاده و مصداق اي است كه يك پاندمي جهاني اتفا يم مرادمان دورهئگو پساكرونا سخن مي

كرونا و پساكرونا ه مراد از كد توجه داشت يالبته با .كنوني آن بيماري كرونا در سطح جهان است
 يدر مباحث علم .استهمراه آورده  ۱۹ -كوويد پديده خاصي است كه همين بيماري  فراتر از

بلكه مراد  .مينكم فقط صحبت يخواه ينم ۱۹ -كوويد  يماريمثل ب يده خاصيپداز يك  خود،
 يكرونا ك .و بايد به عصري كه كرونا همراه خودش آورده توجه كنيم ،عبارت است از يك عصر

وع يش ،با خود به همراه آورده است و آن يمارين بيه اكاست  اي يژگيو ،مصداق است اما مهم
 .بودن آن است يا پاندمي يجهان

در مبحث  .پرواز اصل استاما در بحث پرنده و پرواز، پرنده يك مصداق است  راي نمونهب
چه  ؛است تجربه كردهرا  يديده جديپديك مصداق است و بشر  ۱۹ -كوويد  كرونا نيز بيماري

شده و يك وضعيت جديد در  بيماري كرونا بماند يا برود فارغ از مصداقش اين تجربه حاصل
از  لذا .كرده استتجربه  ير جهانيوع فراگيبا عنوان ش جهان ايجادشده و بشر پديده جديدي را

چند اآلن در شرايط بيماري كرونا ست هرروي ما قرار دارد پساكرونا هرچه پيشِ ن به بعديا
ه همه انسانها را به كاست  يوع جهانيو ش يتجربه پاندم نجا صرفاًيرونا در اكپسا بنابراين .باشيم

ما وارد يك  شود يسبب م يژگين ويا .ستياز آن مصون ن يسكچ يرده است و هكر يخود درگ
  .ميشواي جهاني به صورت ملموسي وارد  زندگي شبكه

زيستن متفاوت  جهاني ن تجربهيا .ستكرونا يپاندم ين ويژگيمهمتر »زيست جهاني«تجربه 
بودن، همانند  يرونا در جهانك يبا پاندم كرغم اشترا به شدن شدن است؛ چراكه جهاني از جهاني

ملموس نبوده اما اين كرونا باعث شده تجربه زيست جهاني  در تاروپود زندگي مردم روناك يپاندم
 .ندداشته باش ير و همگانيل فراگكمردم جهان به ش را

دانست كه بشر آن را از طريق  توان يم را دومين ويژگي پساكرونا »زيست بحران محيط«
ضيه گرايي جهاني در ق تجربه مديريت و هم .كاري و رفتارهاي تخريبي ايجاد كرده است دست

كروناست كه هاي پسا از ديگر ويژگي ،بهداشت جهاني و ناكارآمدي مكاتب بشري و انسان مدرن
 .هايي به وجود آورده است بشر نتوانسته راهگشاي مشكل باشد و عمالً چالش

  روناكت با پسايو مهدو ييگرا منجيارتباط  يها عرصه
ت با پساكرونا چيست؟ ارتباط مهدوي گرايي و منجي هاي ارتباط كه عرصه اين است سؤالحال 
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  :پيگيري كرد توان مي پژوهي تجويزي پژوهي اكتشافي و آينده مهدويت را با پساكرونا در آينده
در  ييگرا ور به مهدويت و منجيبر با يريرونا چه تأثكه پساكجهت  پژوهي اكتشافي بدان آينده

  آينده ايجاد خواهد كرد. رده است و دركجاد يجهان ا
چه ت يو مهدو ييگرا ناست كه در چنين فضايي براي منجيز بدان معين يزيتجو يپژوه آينده

  ست؟ين امر چيا يمدت برامدت و بلند اقداماتي بايد انجام داد. درواقع آينده مطلوب در ميان
: نه وجود داردي، دو گزكنيم صحبت مي هم جامعه مهدويرونا با كارتباط پساوقتي از البته 

شود و ديگري جامعه موعود است كه به حكومت  ست كه به ما مربوط مييكي جامعه منتظران ا
ت يزمان بر وضعكتمر ،نه نخستيگزبا در ارتباط  .گردد موعود و ظهور امام زمان (عج) برمي

. اما ميده يز مكخود را بدان تمر يزيو تجو يتشافكپژوهانه ا ررسي آيندهجامعه منتظر است و ب
 يتشافكا يپژوه توانيم از آينده يم رونا ما عمدتاًكموعود و پسا جامعه يعنينه دوم يخصوص گزدر

ز آن يل آن نيدل .ستيرونا نكز جامعه موعود و پسايتجو يبرا يانكراه و ام يليخ .مئيسخن بگو
. ميداشته باش يط آن احاطه علميم نسبت به تحقق جامعه موعود و شرايستيه ما قادر نكاست 

تواند  ياست اما علم آن نزد خداوند متعال است و بشر نم يقطعمحتوم و  يا هرچند چنين جامعه
ه از آن در كوقت است  اين نوعي تعيين .ديباره زمان تحقق آن سخن بگوبه صورت متقني در

 .ات ما منع شده استيروا

  تأثيرات كرونا بر وضعيت جامعه منتظر
 مردم بود كه كرونا باعث شد اتفاق افتاد اين روناكامروز با تجربه يكي از نكاتي كه در جامعه 
گر يد يآن از سو يها سو و ضعف از يك ملموس و مدرنِمعاصر به خودمحوري و انانيت انسان 

 تري پيداكرده در توجه به موعود جهاني دغدغه جدي ،بعد از اين واقعه يجهانجامعه  .ابنديالتفات 
نمونه آن در  .اند شده )عج( عصر حضرت وليشتر متوجه يز منتظران بيما ن يعيدر جامعه ش .است

 .ها از صميم وجود متوجه امام زمان (عج) بود مشاهده كرديم كه دل گذشته نيمه شعبان

است  »پر شدن زمين از ظلم و جور« ،پژوهي اكتشافي جامعه منتظر از موارد آينده گريد يكي
خودش را  ظلم و جورِ ،در شرايط كنوني استكبار .د قرار گرفته استكيز مورد تأيما ندر روايات  هك

 .ها كرد ها و دولت هايي به ملت ظلم ،بر جهان كنوني ايجاد كرده و حتي در مواجه با اين بحران
ايل پزشكي حتي از وس يها در دزد آور آمريكايي تي شاهد بوديم كه چهره زشت و شرمح

ران يون مردم اچ يمظلوم يها م ملتيبا فشار قراردادن و تحر يرد و حتكمانان خود ظهور يپ هم
 .رونا به آنان شدكن بحران يدر ا مانع رسيدن تجهيزات و اقالم دارو ،منيو 

جامعه منتظر در عصر پساكرونا به حكومت جهاني و مديريت واحد جهاني ايمان بيشتري پيدا 
 .مورد توجه قرار گرفتو احساس نياز به عدالت جهاني  يعدالتي جهان بي .ه استكرد

 يها نهيفراهم شدن زم شرايط كرونايي منجر بهآيا بايد ببينيم ه ك گر آن استيته دكن
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يا خير؟ اين مبحث  است شده و نزديك بودن جامعه مهدوي فراهم شود مي حكومت جهاني موعود
است كه بيماري قبل از ظهور و  هاي ظهور يكي نشانه: را بايد از دو زاويه موردتوجه قرارداد

 .است و ديگري بحران كرونا و شرايط ظهور است نشانه ظهور ،هاي جهاني بيماري

و » هاي قطعي نشانه«، دو نوع نشانه داريم: خود يات مهدويدر ادب ،ظهور يها به لحاظ نشانه
ظهور سفياني، فرورفتن لشكر سفياني در بيداء، خروج سيد يماني،  ».يرقطعيعام و غ يها نشانه«

و  هاي قطعي ظهور است عالئم و نشانه قتل نفس زكيه در مسجدالحرام و صيحه آسماني از
 .هاي قطعي ظهور تلقي نشده است از نشانهعام  يماريوع بيش

وع يش درخصوص ياتكن يات مهدويم در روايتوان يم يرقطعيعام و غ يها اما به لحاظ نشانه
مرگ  ،كه پيش از ظهور فرمودند ×روايتي از امام صادق در .ميابيدر آستانه ظهور ب يماريب

مان بن خالد يت سليروا .شوند گيرد كه بسياري از مردم جهان كشته مي ري صورت ميفراگي
  : است گونه نيا

اَللَّه دبا عأَب تعمقُولُ ×سي :اممِ قُدتَتَانِ اَلْقَائوـ    م  يموت أَحمرُ و مـوت أَبـيض حتَّ
  .لْأَحمرُ اَلسيف و اَلْموت اَلْأَبيض اَلطَّاعونُيذْهب منْ كُلِّ سبعةٍ خَمسةٌ اَلْموت اَ

وميـر   دو مـرگ  ×فرمـود: پـيش از قيـام قـائم     شنيدم كه مي ×از امام صادق
تـا بـه غـايتي كـه از هـر       يكي مرگ سرخ و ديگر مرگ سپيد،: عمومي رخ دهد

». مرگ سرخ با شمشير و مرگ سـپيد بـا طـاعون اسـت     هفت تن پنج تن برود.
  )۶۵۵/  ۲: النعمةكمال الدين و تمام خ صدوق، (شي

ط يه بر شراكست يت معلوم نين روايدر ا »به تعداد پنج هفتم يا گسترده مرگ«البته عبارت 
ل و نسبت به آنچه در كرقم آن در  ،تلفات يرغم گستردگ ؛ زيرا بهمنطبق باشد يفعل ييروناك

رونا نشانه ظهور به معني اينكه حكومت بيماري ك رو ازاين .ز استيت گفته شده است، ناچيروا
دانيم بعد از اين واقعه آيا ظهور اتفاق  نمي راكهچ .باشد جهاني موعود در حال تحقق است، نمي

بيماري  ،مسئله ديگر اين است برفرض كه روايات گفته باشند قبل از ظهور .خواهد افتاد يا خير
به ظهور از روايات مهدويت صل بودن كرونا اند و مت افتد اما زماني را تعيين نكرده اتفاق مي

 .نشده است برداشت

اما در ارتباط با  .يك دوره باشد عام عطف و نشانه شايد يك واقعه مهم تاريخي و نقطهكرونا 
كرونا عبارت است از يك نشانه  .ستين يم و قطعكنشانه مح ي،شدن جامعه موعود مهدو يكنزد

 .است كه خودش مهم نيست بلكه تجربه آن مهم

شرايط از منظر فراهم شدن بيماري ن يظهور موعود، ا يرونا براك يمارير از نشانه بودن بيغ
شرايط  .فراهم بودن شرايط ظهور به معني نشانه و تحقق ظهور نيست .ز قابل توجه استينظهور 

ها در  هاي انسان آمادگي ظهور و يها نهيفراهم شدن زم هاست و عبارت است از غير از نشانه
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ت يه محققان مهدوكوجود دارد  يمختلف هاي آمادگي .ن امر مهميتحقق ا يبرا يعرصه جهان
 يمهم برا يها . يكي از آمادگياجتماعي و فني و تكنولوژي يها يآمادگ انندم .اند بدان پرداخته

نظر  . بهاست يومت جهانكو ح يجهان يزندگ يبرا يو فرهنگ ياجتماع يتحقق ظهور، آمادگ
شده است؛ يعني زندگي  تا حدي فراهم روناك آمادگي در شرايط بيماري جهانياين رسد  يم

 .ها بعد جهاني پيداكرده است انسان

  تحليل پاياني
در جامعه منتظر در ه كن است يشود ا يمربوط م يزيتجو يپژوه بحث مهمي كه به آينده

ه راهبردها و كنند و چب ديبا شرايط كرونايي بايد چه كنيم و مديران فرهنگي جامعه چه
  وجود دارد؟ يهاي بايسته

: وجود دارد ينونكط يت مطلوب فرهنگ انتظار در شرايتحقق وضع يمهم برا راهبردچند 
 فردي و اعتقادي تقويت ايمان ديني، اميد و نگاه به آينده در زندگي فردي و اجتماعي يراهبردها

 .ل هستندين قبياز ا

هاني موعود در جهان ازجمله راهبردهاي شهر مهدوي و حكومت ج سازي آرمان برجسته
حكومت از  هكنيا براي است سياسي و اجتماعي است و مديريت واحد جهاني در كرونا فرصتي

  .جهاني درست و شايسته و مديريت واحد جهاني صحبت كنيم
كشور ما  .شهر مهدوي در نيازهاي جامعه امروز مهدوي است الگوگيري از آرمانگر، يته دكن

ايراني پيشرفت شده و بايد تالش كنيم در اين  - است كه وارد الگوي اسالمي چندين سال
جامعه امروز در گيري  براي الگو -متوجه شده  بدانها  كه قلب -شهر مهدوي  شرايط از آرمان

هاي مديريت  بايد ضعف ،در اين شرايط كرونا و پساكرونا .ساله بهره ببريم ۵۰الگوي  ساخت
 .به جهانيان و جامعه ايران توضيح دهيم را ل و اومانيستهاي سياسي ليبرا نظام

 ه با آن همراه بوده است،ك ييها و دردها يرغم سخت پساكرونا به شرايطگر، يد ياز سو
 .استبا آن مواجه شده  رانيا ياسالم يجمهور هايي كه نظام فرصتي است براي ترميم چالش

براي  و وجود داشت در نظام ما هايي كه شها و روي ريزش يبرااز عبرت و تجربه كرونا د يبا
فقيه در جامعه اسالمي كمك بگيريم و چله دوم انقالب  اصالح نظام جمهوري اسالمي و واليت

 .هاي استوارتر به جلو حركت كنيم اسالمي را با قدم

سازي نسبت به ظهور،  سازي اسالمي در راستاي تقرب و زمينه ارائه آينده تجويزي، تمدن
گرايي و تعامل پوياتر اديان و مذاهب در عصر  مل جهاني در ايجاد نظام عادالنه، همگسترش تعا

پساكرونا با توجه به تجربه زندگي جهاني، مقابله و مقاومت در برابر استكبار، تقويت دروني امت 
    .توجه باشد اسالمي به لحاظ راهبردهاي تمدني و سياست جهاني بايد مورد
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  ظهور ازين شيعنوان پ به يدر جامعه مهدو كيترونكال يريادگيتوسعه  تياهم
  *(آذر)ي جانيرضا آذربادكتر احمد

  
جامعه  يبرا يكترونكال يريادگيچرا «دغدغه و مسئله اصلي ما در اين مقال اين است كه 

گونه  توان اين را مي ياالت اصلؤسدر اين خصوص  ؟»گرفته شود يد به شدت جديبا يمهدو
 يكترونكال يريادگي ست؟يچ يريادگي است؟ يا گونه جامعهي چهدوجامعه م: بيان داشت

 يساز نقش كرونا در اين زمينه باشد؟ ساز ظهور تواند زمينه يواقع م آيا اين موضوع به ست؟يچ
  ؟گونه استيچ

 مقدمه

ت با انسان ين هدايظهور ا . قاعدتاًيت الهيبر هدا ياست مبتن يا ، جامعهيجامعه مهدو
  .جانش و هم جهانش با بشر همراه و همسفر استه هم كاست  ياملك

است، ي، سيرونا، ادعا و مدل زندگكه كست، بليمار نيردن بدن بكرونا رسوخ و گرفتار كغايت 
جهان  ت بشر را نشانه رفته است. با نگاه جان ويترب ،تر اد، اجتماع، فلسفه و به زبان كلياقتص

اگر  يرونا حتك ،يدر نظر خواهد گرفت. به عبارت دهيخداوند را قبل، همراه و پس از آن پد ،محقق
قصدش  ،ميق قرار دهيرا مورد تحق منانه آنؤاست و اگر م يمور الهأم ،ساخت بشر باشد دست

درس را ياد نگرفته و يا و صراحت  يرين فراگيتر به ا اد يادگيري جديدي است كه بشر پيشجيا
  توجه بوده است. به آن بي

 يريادگيدگاه يداز  ين جامعه مهدوييتب

، خودشناسي و بسته به دانش يجامعه مهدو اكنون كه عصر غيبت است براي محقق هم
، يق با هر منبع شناختياز اهل تحق يكهر. و شناخت است كقابل در ،نظر شناسنده آن وسعت

  .نندكرا ظاهر  يت و مقام مهدياز هدا يا بخشي ين است بعضكمم
ل يدل آنها به .ميا حجابپسِ ما در بلكه ند، نيست هدايت، هادي و مهدي غايب قتيحقدر

  ب.اند و ما غاي حاضرند و ظاهر ،و اتصال به آگاه مطلق يآگاه
                                                                        

 ahmadazar135@gmail.com  ي.تيو پژوهشگر علوم ترب سندهينو. *



 

۱۵۶ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

د جامعه ننك يه اشاره مكم يخور بر مي ×يرمؤمنان علين امنابه سخ يريادگياز منظر  يوقت
با امواج و حشرات ه چون ك يسانك«و  »رندهيگياد«، »دهندهياد: «شود يل مكيتشاز سه گروه، 
 )۱۴۷ قصارالبالغه:  نهج( ».خبرند شوند و گويي از آن بي يسو م سو و آن باد هوا به اين

ان ما جزو گروه يعيش«ه ك افزايد و مي آورد يم ×رمؤمنانين سخن را از اميا ×امام صادق
ه كاست، افرادش  يه مهدوك يا يعني جامعه )۱۲۳/  ۲ (شيخ صدوق، الخصال: ».ستنديسوم ن
كنند مگر آنكه يا براي  يا خيال و جان خود را مسافر نميتن خود  شوند، ميدار ياز خواب بصبح 

 ن.نهند و يا براي يادگرفت م ميدادن قدياد

به زبان  .اُطلُبوا العلم منَ المهد إلَى اللَّحد: اند مدام جوياي علم �يبه زبان رسول گرام
گرفتن رابطه بين ياددادن و ياد زيرا ؛العمر هستند يادگيرنده مادام نيز، امروز يتيترب يعلما

 د.شو يگر عوض ميديكآنها با  يگاه جا هكقدر  آن .است يتنگاتنگ

  د.شو كاملتر مي ،از طريق يادگرفتنتوحيدش من هربار ؤدارد و يادگيرنده م ياين يادگيري مراتب

  ست؟ين گفتار و مقال چيدر ا يريادگي
م يمائد و انتزاع فرض نيا انسان را دستگاه تجريم، ينكات فرض ه ما انسان را صندوق امانكنيا

 شه ما نسبت بهيم همه به مدل اندينك تصورات يا سازنده واقعيات ياشف واقعكا انسان را ي
 د.گرد موضوع يادگيري برمي

ف ارسطو از يتعر( يو انتزاع عقل يحس كادرا يريادگين است در نگرش جان و جهان، كمم
يك حقيقت شف او از كه كست بليرنده نيادگيساخت خود  ن انتزاع لزوماًيا ياشد ولز بين )يريادگي

 ،. در اصلاست ردهكر يس لزوماً ادر معن يد واژه بسازد وليافته شارشدي ةرنديادگيست. ا ازلي
است  يسكسافر م .ندك خواهد ياد بگيرد سفر مي يات است. او در آنچه ميرنده مسافر در واقعيادگي
ا يه مسفرعنه كد ياماين ند به ك يرده باز مكا با آن سفر يا به آن يود را به آنچه در آن خ يه روك

ا هر سه يو  اتحقق دانش يا شناخت و يا معن ،روشدن هن روبيااز .ديبگشا يه هم به او رويمسفرف
  رد.يزمان صورت پذ يكدر 

ان، اسفار يگرا آرمان اتبكدر م يريادگي يها توانيم به نظريه براي تعمق در اين تعريف مي
  م.ينكبرونر توجه  ييا يين فلسفي مالصدرا از اسفار و يادگيري سه حلقهاربعه نزد عرفا و تب

  ست؟يچ يكترونكال يريادگي
 يو آموزش يريادگي يندهايفرا يده ت و سامانيريمنظور مد هاي مختلف به استفاده از فناوري

  نامند. مي »يكيترونكال يريادگي«را 
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ن آن مقال به يست تا در اين يازين يدارد ول يوجوه و ابعاد متعدد يكيترونكلا يريگياد
 پرداخته شود.

 يبرا يكترونكال يريادگيچرا اكنون نوبت آن است كه به اين سؤاالت پاسخ داده شود: 
دن در جان يا روح؟ فهميدر جسم است  يريادگي است؟ يضرور يجامعه مهدو ويژه بهجامعه، 

 جاست؟كدر  يريادگيت مدرسه و محل يواقع ا در جهان؟ياست 

در  ،به زبان ساده .ادگرفتن استيه مدام در حال كرنده است، يادگي يا ، جامعهيجامعه مهدو
او ظاهر شده به نام  يبرا يا وهيرده، شكنون بشر تجربه هاي مديريت متعددي كه تاك شيوه

  ).learned organization( »رندهيادگيسازمان «
 ،نيهم يداند و برا يرا م يريادگيه كاست  يسكر يه مدكرنده آن است يادگياساس سازمان 

 يدر خدمت سازمان باشند ول در اين سازمان، كاركنان شايد بسان اعضا .اددهنده استين يبهتر
د و به يرده باشكسازمان مراجعه  يكبه  يد شما گاهيشا .اند گرند و جان هميديك يآنها اعضا

خاطر  ها به بسا خيلي از سازمان ق شده، چهارتان معلّكنان، كاركاز  ييكا فوت ي يخاطر مرخص
ن موضوع در سازمان يا يقرار گرفته است، ول يستگكاز اعضا در آستانه ورش يكيحذف 

 .مصداق ندارد يواقع  يادگيرنده

هاي سنتي  سيار كوتاه به چالش كشيدن سازمانب يرونا هم در زمانك يريادگين يد مهمتريشا
را به  شود آن ينم نباشد را لزوماً يرنده باشد و سنتيادگي يه سازمانكنيبوده است. ا يسنت هو نيم

ه كگام بر خواهد داشت  يدر تحقق همان هدف اله #امام عصر ؛ چراكهردكر يمدرن بودن تفس
ما : گفتند يدانست، چون فرشتگان، به حق تعال يرا م آن يدانستند و حق تعال يرا نم فرشتگان آن

در  اريك ل دستيدل به يزيه احتمال خونرك ين آدميم، هدف از خلقت ايتو هست يگو تسبيح كه
گو و  تسبيح ه من لزوماًكپاسخ داد  يدارد؟ حق تعال يليچه دل ،اد استيار زيبس ،عتيعالم طب
ت و اگر خواهد شناخ شتريه من را در آن بكدم يرا آفر يا كننده نيافريدم بلكه يادگيرنده تقديس

 )۳۰ - ۳۴/  (بقرهت. ل فهم و شناخت و دانستن اوسيدل يح و تقديس هم كند بهتسب

كند، انسان  يتر م حق را هربار ظاهر علمِرنده است و يادگيسازمان  ،يل هستكه كطور  همان
گر يش با دتفاوت يدارد ول يريادگي ،مدام يتكن راستا در حريز در همياهللا ن ةفيخلعنوان  به
 ،يب است. از طرفكقت علم او مريداند و در حق يخود را م يريادگيه ك رندگان آن استيادگي

ا ي وشده و بر آگاهي حجاب كرده  يت دچار وسواس و گمراهيهدا يجا دليل اراده گاه به انسان به
 ت.خير ايجاد كرده اسأدر زمان ظهور ت

ران او بايد منان و منتظؤالهي است. م يتجلي تمامي اسما ،در تحقق اراده الهي #امام عصر
مراتب است و با اخالق و  يه داراك يا رندهيادگيالعمر باشند و در تحقق سازمان  رنده ماداميادگي

 م.نها بيشتر به وهم شبيه است تا فهصورت انتظار آ نير ايدر غ .وشندكب اًياست قو يمنش مهدو
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، وهم و حس او. الياز قلب او گرفته تا عقل، خ .مراتب است يدارا انسان نيز، يريادگيمحل 
از گوشت خون  اددهنده لزوماًي .ستياز بتن و آهن و سنگ و چوب ن يجنس لزوماً يريادگيمحل 

تر از آن است. اگر شاگرد از و جان يادگيري فرااند  يريادگينها جهان يا .ستين يو رگ و پ
شود.  يمدر او محقق ن يريادگينداشته باشد،  يرين معلم عالم هم صورت و تصويبهتر يها درس

رنده نقش يادگياددهنده و جان يه علم و فهم كستند بليها و مدارس مهم ن ساختمان دانشگاه
  د.كن يم يرا باز ياساس

 عالمه ش،يخو استاد با هك ياختصاص يگفتگو در »تابان مهر« تابك در يتهران عالمه
 مسلمين، زا بعضي خصوص به آنكه از #عصر امام يزمان هك ندك يم اشاره ،دارد ييطباطبا
 خانه به و شده شكسته دل اند ظهور حجاب اما باشند، ظهور مقوي و محل بايد كه كساني و پيروان

أَمنْ يجِيب الْمضطَرَّ إِذَا { :گويد مي و كند مي شديد درماندگي اعالم خويش خداي به و رفته الهي
وءالس فكْشيو اهعجهل دليل به مردم، پيشتر كه را او ورن خداوند هنگام آن در )۶۲/  . (نمل}د 

 نقطه شصت و سيصد از نوراني انسان شصت و سيصد را حضرت نور و كند مي آشكار پوشاندند مي
 و برتر نور اين كيفيت از تا شده كعبه خانه راهي سرعت به و مختلف طرق از كرده، مشاهده زمين
 خودساخته افراد و نيستند مسلمان مؤمنان از اًلزوم افراد اين كه دارد اشاره عالمه شوند. باخبر عالي

 دهنده انتقال كه هستند آنها و اند زمين روي در متعدد افكار و نحله از كه اند هدايتي منتظران و
 )۳۳۲ بود. (حسيني تهراني، مهر تابان: خواهند زمين در عصر امام و هادي سخن تر ملموس

  نتيجهبندي و  جمع
ن يادگيرندگان هر بار توحيدشان آيادگيري استوار است كه در اساس كار جامعه مهدوي بر 

  ساز ظهور انسان كامل خواهند بود. رو زمينه شده و از همين دليل فهم بيشتر تجلي هدايت تر و به كامل
ش هم يخو يه در آمال و آرزوكخواهند بود  يمانيجامعه پر و پ ،يشهروندان جامعه مهدو

قدرت و  گر،يديكبخش  هايشان ياري ان داراي اعتدال، دستنآ يها همدل هستند، قلب و يأر
  شان واحد است. يها ثر و ارادهؤد و ميشان مف هاي آگاهي گر،يديك يروزيرشان در خدمت پيشمش

 فَانْظُرُوا كَيف كَانُوا حيثُ كَانَت الْأَملَاء مجتَمعـةً والْـأَهواء مؤْتَلفَـةً والْقُلُـوب معتَدلَـةً     
زَائم واحـدة   الْعـذَةً ورُ نَافائصالْبرَةً وتَنَاصم وفيالسفَةً وتَرَادي مدالْأَيالبالغـه:   نهـج (. و

  )۱۹۲خطبه 
نده حقيقي كسي است كه از ريادگي يعني .است يت الهيهدا علم و يتجل يقيحق يريادگي

 .ندك يش عمل نميهنر خو دانش و قوا وه بر تكيبا ت ند و لزوماًك يم يدارعلم غيرسودمند خود
م يرنده باشد و بدانيادگيالزم است تا جان ما  يريادگين نوع يتحقق ا يدارد. برا نيزل كه او توكبل
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  خبر باشد، ناقص است. ن بيآجان ما از  ياگر در جهان باشد ول يريادگيه كم يبفهم و
ردگان كليتحص يجوانان و حتن يژه داعش را در بيو هاي تكفيري به اگر روند جذب گروه

  د:اند، به چند نكته بايد توجه كر كه در كنار آنها براي آنها جنگيده يد به نحوينيبب يجوان غرب
  اند؟ اند كه حتي جان خود را هدر داده ب شدهنقدر جذآنان چرا . آ۱
و  شهينه نفوذ انديه به شدت در زمكرخ داده  يدر دل جوامعهدايت، چگونه  ين فرايند شبه. ا۲

  اند؟ افكار دين اسالم مراقبت داشته
قدر هست  ت آنيتاب هداكعنوان  ه و كيفيت نهفته در قرآن كريم بهپاسخ معلوم است، جاذب

 يند و جذب آن شود ولكمل أرو شود در آن ت هت باشد و با آن روبيهدا ةجويند يسك يه وقتك
كه بايد روي  ييها نكته .ن حق با مصداق حق باشديگفت، ع يس سخن حقشود هرك يل نميدل

ها انداخته  هدايت كه آنها را در دام تكفيري كرد آن است كه اين وسواس يا شبه تر توجه آن دقيق
  اتفاق افتاده است. يكترونكال يريادگياز بستر ابزار 

 يهاواند محقق كند تا يادگيري در فضات يو جان درس را م يشتر معنيب يكترونكال يريادگي
  تواند باشد. يز مين يتحقق عدالت آموزش يكترونكال يريگادي؛ پر جلوه
رندگان يادگيتر  عيارتباط سر يل بسترهايلد تر به عيسر يريادگيان كام يكترونكال يريادگيدر 
  تر است.ياهبا هم م

هاي دنيشتر از فرايب يجيار باال با نتايبس ييجو در يادگيري الكترونيك امكان صرفه
  است. يكترونكالغير

  فراتر است. يكترونكال يريادگي يها اي گفتگويي در سامانهبستره
سوق  يگذران سودمند و وقترياربران را به علم غك ،يكترونكال يندهايشور ما فراكتر در  پيش

 يبسترها ،رديصورت گ يحيرخ داده و اگر خودتصح هوارون يت فرهنگيريمد يعني .داده است
  زمان خواهند شد.هر در هرجا و يريادگيقق ت داده و تحير ماهييتغ يكترونكال يريادگي

ر يدر مس اند و زش نشدهيه دچار ركاز جامعه  يبردن بخش يادگيري الكترونيك مدل لذت
  ر خواهد داد.يياند را تغ ت افتادهيهدا

 ها، عدالت آن از يكي. است نيزم در عدالت يتسر مورأم شيخو تيهدا با #عصر امام
 توان آن، آموزان دانش هك يمناطق يبرا شورك بودجه از اگر .است اددادني و آموختن در عدالت

  آخرت. سود هم و دارد ايدن سود هم شود نهيهز ندارند، را يريادگي يبرا يكيترونكال ابزار هيته
 جان از دهيجه جهان خود. جهان يبرا جان نه است جان يبرا جهان ي،مهدو مدرسه در
  خانه. يبرا هصاحبخان نه است صاحبخانه يبرا خانه .است

  تر است. امن يحت و تر فيلط ،تر ينوران دارتر،يپا زتر،يعز تر، يكنزد جان به هرچه
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 خود تكبر باشد الزم هرگاه و اند لياص ها جان يول دارند مصرف خِيتار و اند نندهكش ها جهان
  .نندك يم ظاهر يجهان در را

 .شود يم ظاهر شونده تيهدا در تيهدا هك گونه همان دهد، يم رخ رندهيادگي در يريادگي
 و يريادگي يبرا افراد ردنك يشرط و است انسان جان لزوماً تيهدا محل و يريادگي محل

  .ستين تيهدا منبع از ملموس لكش به هم آن ،خاص محل در تيهدا
هاي  يري حقيقي رخ دهد اين موضوع تسري پيدا خواهد كرد و گفتگوي بين آگاهيادگياگر 

د و ز جهان را رقم خواهد يعلم يها انجمن و ها هاي علميه، پژوهشگاه حوزهها،  جهان، دانشگاه
زبان  هكرش يبا شمش #ه امام عصركرد كخواهد  يرندگان را مظهر معارفيادگي ،ن موضوعيا

رده و ان شاء اهللا شاهد ظهور كرندگان ظهور يادگي هاي ها و قلب اوست از اين فرايند در عقل
  م.ياتر باشيتر و مه هبراي انساني آماد امل اوك
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  :فصل چهارم

  متون ديني
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  تاب عظائم الدهوركرونا در كبيني  نقد انگاره پيش

  *علي راددكتر االسالم والمسلمين  حجت

  مقدمه
هاي زيادي درباره آن در  رونا در ايران و جهان شبهات و پرسشكاز زمان شيوع ويروس 

ل هدفمند در صدد تضعيف نقش باورهاي كاز آنها به شه بخشي كها مطرح گرديد  اذهان و رسانه
شد  هاي خاص نيز حمايت مي ه از سوي رسانهكمذهبي مسلمانان و شيعيان بودند. اين جريان 

ن مقدسه كرونا را نشانه رفت. تعطيلي عتبات و اماكارآمدي دين اسالم در مواجهه با بيماري كنا
گير  رونا را عذاب الهي دامنكرامت قرار داد؛ كدر معجزه و  كيكشيعيان را دستاويزي براي تش

رد امام زمان (عج) در اين وضعيت بحراني كرد؛ عملكجهان و حتي مسلمانان و شيعيان ترويج 
  مورد پرسش قرار داد؛ بهداشت متدينان را دليل بر واگيري اين بيماري برشمرد. و...

زمين را نشانه رفت.  دم ايرانتقريباً با طراحي شبهات متنوع باورهاي جوانان و عموم مر
تاب عظائم الدهور از امام كرونا در كه با عنوان پيشگوئي كازجمله اين شبهات خبري بود 

شورهاي عربي و مسلمان كهاي  رونا در سايتكه در همان ماه نخست از فراگيري ك ×علي
زبان  هاي عرب هكشبويژه  بههاي اجتماعي  هكشب هاي اينترنتي و سايت دربازتاب گسترده يافت. 

رونا را كشيوع ويروس  -در ساختار شعر عربي  -حديثي به  ×ام عليه امك منتشر شداين خبر 
  ها اين ادعا با عبارت ذيل بازتاب يافته است: در برخي از سايت: رده استكبيني  پيش

 تـاب ك در) ق ۵۶۵ متولـد ( دبيـزي  ابـوعلي  پـيش  سال ۹۰۰ هك عجيبي حديث
 از ــ  اميني در نجف عالمه ×تابخانه اميرالمؤمنينكدر  موجود ـ الدهور عظائم

  رده است.كبيني  رونا را پيشك ×ام عليام

  چنين است: متن عربي اين حديث و ترجمه بخش مهم آن اين
ـ  الـدنيا  يجتاح *وقرون  وقرون قرون *العشرون تحين عندما  فعـل  مـن  *ورون ك
 ال و *االقويـاء   يخشـاه  *صغارهم  يستحيي و *بارهم ك فيميت *الضالون  البشر

                                                                        

  ali.rad@ut.ac.ir              عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران *.
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 *االمـور   والت منـه  يسـلم  ال و *القصـور   نيكبسـا  كيفت *الضعفاء  منه يتعافي
 يفترس و *حجامه  معه تنفع ال *والرئات  الحلقوم ويلتهم *رات كالك بينهم يتطاير

 بيهـا * تتوقـف  كرا من السحب تخلو و *فيها  ومن السفن يصيب *لثامه  أماط من
 تسـتقبله  و *الصـين   خفـاش  من مبدؤه *رادع  من له يجدون ال و *المصانع  فيه

 يضـج  *هـا   بأجناد االقوام تستعين و *روادها  من نكاالما تخلو و *باآلنين  الروم
 و *اجتياحـه   بـأول  يسـتهينون  *بأمان  جاورهم من يشعر ال و *الطليان  روم منه

 *اسـراره   نفـعٍ  بـال  تشـفون كي و *اخباره  بينهم يتناقلون *فاحه ك من طبهم ييأس
 *الصلوات  فيه تتعطل *االعماق  في ضحاياه يدفنون و *والفساق  االخيار يخشاه

ـ  *يباع  ما لك تشتري و *يشاع  ما الناس تصدق و *الدعوات  فيه ثركت و  كممال
 فـي  الصدق قل زمن في *و انحساره  محاربته عن تعجز *خسارة  في منه االرض
 الـي  بالرجوع *االمة  عن الغمة شفكتن ثم *لمقابل ا في االحسان وشح *التعامل 

 علـي  والصـالة  اهللا الـي  بالتضـرع  *ة كالمستهل الضمائر تستنير و *التتمة  تاتي اهللا
  .واالئمة االنبياء

 خاطر به شود، مي مبتال »كورون« به دنيا و است هايي قرن و ها قرن و ها قرن بيستم، زمان در
گذارد.  مي زنده را ها تر كوچك و ميراند مي را بزرگانشان بيماري اين گمراه. هاي انسان) گناه( فعل

 هيچ كند؛ مي پر را »ها ريه و حلقوم.. «..مانند نمي سالم آن از ضعفا و ترسند مي آن از قدرتمندان
 از شروعش كند؛ مي حمله او به نيز ببندد را دهانش جلو هركس و ندارد آن براي نفعي حجامتي

 خالي اهلش از اماكن رود؛ مي استقبالش به ناراحتي و ناله با) ايتاليا( »روم« و است »چين خفاش«
.. آيد. مي در ضجه به آن از »اروپا« آن، عليه گيرند مي كمك به را لشكريانشان اقوام تمام و شود مي
 تضرع با و خدا سوي به رجوع با گردد مي برطرف امت از و اندوه غم سپس... شود مي تعطيل ها نماز

 امام ظهور از نايهك ـ آيد مي حق) تمامي و( تتمه ،^ائمه و انبيا بر صلوات و متعال خداي به
  آل او. و پيامبر بر صلوات و خدا سوي به تضرع با كنند مي نور طلب ها باطن و ـ #زمان

نظران در اظهارنظرهاي خود به عدم اعتبار  در پاسخ به اين پرسش برخي از عالمان و صاحب
هاي مختلف اينترنتي نشر يافت. آنچه در اين ميان مغفول  ه در سايتكبسنده نمودند اين متن 

ماند اعتبارسنجي دقيق سند و مصدر، محتوا و مضمون اين متن بر پايه معيارهاي دانش نقد 
ه نگاشته حاضر بدان اهتمام ورزيده است. نگارنده به مقاله و يادداشتي مشابه اين كالحديث است 
  يافت.تحليل دست ن
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  تحليل متن عبارت
ه متن يادشده ويژگي كرسد  . در نگاه ابتدايي با درنگ در محتواي اين متن چنين به نظر ميكي

رونايي جهان در حال حاضر انطباق كپيشگويي موفق و درست را دارد؛ زيرا با وضعيت  كي
 - اش چيني خف �شور چين كويژه ادعاي خاستگاه آن از  هاي يادشده در آن به دارد و نشانه
شورهاي اروپايي و تعطيل كرونا و توسعه آن در كهاي بيماران مبتال به ويروس  درگيري ريه

شورهاي اسالمي، وضعيت نابسامان اقتصادي و فقر ازجمله كشدن نمازهاي جماعت در 
رونا در سطح جهان بود. البته كارناپذير در دوران شيوع ويروس كهاي اجتماعي ان واقعيت

  ه ادعاي خاستگاه و آغاز آن از چين مخدوش است.كگرديد بعدها روشن 
هايي چون مهدويت و توسل به  ار است؛ آموزهكهاي تشيع در بخش پاياني متن آش مايه دو. بن

هاي برطرف اين بليه از امت مسلمان معرفي شده است. روشن است  عنوان زمينه بيت به اهل
ه زدودن همه موانع و كت شيعي دارد رونا جنبه الهياكه اين خوانش از چگونگي دفع ك

هاي انسان معاصر را به آخرالزمان و ظهور حضرت مهدي (عج) و آموزه توسل و انابه  سختي
هاي عالمان دين  شورهاي شيعي و توصيهكهاي  زند. اين واقعيت نيز امروزه در رسانه پيوند مي

  مشهود است.
رونا نا كه در عالج كاشاره شده است روش درمان  كسه. در متن به آيين حجامت به عنوان ي

شورهاي سنّـت گراي مسلمان و به ويژه عرب تبار رايج كارآمد است. آيين حجامت غالباً در ك
ه عمل به حجامت را كزبان است  است. اين اشاره برايند نگرش سنّتي و رايج ميان اقوام عرب

ها، در سنّت اسالمي و  ربپندارند. افزون بر عرف رايج در ميان ع درمان دردهاي سخت مي
  احاديث نيز مورد تاييد قرار گرفته است.

ند جز صبوري و اميد به ك رونا تجويز نميكچهار. متن هيچ راه درمان معنوي و مادي را براي 
ه به لحاظ علمي كشورهاي اسالمي است كظهور مهدي (عج)؛ اين نگرش وضعيت جاري در 

  مان آن ندارند و چشم اميد به آينده دارند.رونا و دركنظريه راهبردي در مواجه با 
 به دنيا و است هايي قرن و ها قرن و ها قرن بيستم، زمان در«پنج. بر پايه جمله آغازين متن 

 را بزرگانشان بيماري، اين گمراه. هاي انسان) گناه( فعل خاطر به شود، مي مبتال »ورونك«
اب گناه از كدليل ارت ه انتقام خداوند از بشر بهانگار» گذارد مي زنده را ها تر كوچك و ميراند مي

  گيرد. ه فقط دامن بزرگساالن را ميكشود  رونا ياد ميكسوي انسان، دليل اصلي 

  اعتبارسنجي 
  . نقد سندي۱
رو اطالق حديث  . متن عظائم الدهور فاقد معيارهاي اعتبارسنجي احاديث مسلمين است. ازاينكي
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فاقد شواهد و ادله الزم در علوم حديث است و  ×م عليبه اين متن و انتساب آن به اما
عنوان حديث اسالمي خودداري گردد؛ زيرا از  ه از اشاعه و انتساب آن بهكبايسته است 

  المي اماميه، حرمت آن مسلّم است.كه بر پايه مباني كمصاديق افتراء بر معصوم است 
ها و باورهاي  ها و گاه انديشه ا و آرمانه آرزوهكدو. هماره تاريخ، شماري از افراد تالش داشتند 

هاي اين افراد، انتساب  ي از شيوهكخود را رنگ قداست بخشيده و در تاريخ ماندگار نمايند. ي
هاي خود به بزرگان اديان است تا در ميان پيروان اديان براي خود نام و نشاني پيدا  پيشگويي

نند. متن فوق در كت جهاني پيدا سب درآمد نموده و شهركتاب، كنند. از طريق فروش ك
مصداق روشن اين  ×رونا از امام عليكتابي به نام عظائم الدهور با موضوع پيشگويي ك

سار نام شخصيت برتر جهان اسالم و  در سايه كه اينكاقدام شوم از سوي اين افراد است 
  ند.كتابش جايگاهي پيدا كند براي خود و ك تالش مي تشيع

  شواهد قطعي جعل
هاي جعل و ضعف بيان گوينده آن  ه نشانهكتنها حديث نيست بل پايه ادله ذيل، اين متن نهبر 

  ارا پيداست:كآش

  يك. فقدان سند و مصدر معتبر
تاب عظائم الدهور) از مصادر حديثي معتبر و حتي ضعيف و مردود اماميه كمصدر اين متن (

تابي حاوي كطور قطع اگر چنين  بهتابي ناشناخته در ميراث مسلمين است و كهم نيست. اساساً 
بيت بودند نزد عالمان اماميه، حداقل اسم و نويسنده شناخته شده بود و  متون يا احاديثي از اهل

ورزيدند. به  ها و ارجاع به محتواي آن در آثار خويش اهتمام مي عالمان نسبت به گردآوري نسخه
ه كمه و تشيع فردي مجهول است. طرفه اينسان نويسنده آن نيز در منابع رجالي و تراجم عا همين

  سنّـت است. هاي حديثي شيعه و اهل تابكتاب فاقد اسناد رايج در كمتن و 

  دو. تفرد مصدر
سنّت گزارش نشده است.  اين متن در هيچ كتاب حديثي و غيرحديثي ديگري در شيعه و اهل

سوي يك نويسنده، از شخصيتي بيني دقيق فقط در يك اثر و از  چگونه ممكن است متني با اين پيش
  اي اين نويسنده كدام آثار هستند؟ برجسته در قرن نخست هجري روايت شده است؟ منابع واسطه

  . نقد محتوايي۲
  . تعارض با مسلّمات علميكي

 مبتال »ورون ك« به دنيا و است هايي قرن و ها قرن و ها قرن بيستم، زمان در«در جمله 
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 ها تر كوچك و ميراند مي را بزرگانشان بيماري اين گمراه، هاي انسان )گناه( فعل خاطر به شود، مي
رونا در امان هستند لذا زنده كان از ويروس كودكه كتصريح شده است » گذارد مي زنده را

رونا از موج دوم فراگيري اين كان در اثر كودكومير  هاي ابتالء و مرگ مانند. اين ادعا با گزارش مي
ه تعارض قطعي با علم، كآغاز موج سوم در تضاد است. روشن است ويروس و شدت آن در 

  وجدانيات و مسلّمات علمي و تاريخي ازجمله شواهد قطعي مجعول بودن است.

  دو. تعارض با قرآن
انگاره » ميراند مي را بزرگانشان بيماري اين گمراه، هاي انسان) گناه( فعل خاطر به«در جمله 

فرض ديني شيوع  عنوان پيش ها به ونا به خاطر گناه برخي از انسانركانتقام خدا از طريق ويروس 
رونا؛ ابتالء الهي ك«رونا در سطح جهان بيان شده است. درواقع اين انگاره همان پرسش بنيادين ك

تواند از ابتالئات و امتحانات  ل آيا بيماري و فراگيري آن ميكه به شكاست » تساب بشريكيا ا
فرض اين پرسش انتساب بيماري  رونا در اذهان پديد آمد. پيشكگيري الهي باشد؟ بعد از فرا

ه در اثر ابتالي كرونا به اراده خاص و ويژه خداوند در مرحله پديداري و شيوع آن است كفراگير 
ي بشر در درمان آن، مرگ بيماران حتمي است. كانسان به اين بيماري و ناتواني دانش پزش

هاي فاسد  آزمون ايمان انسان يا ايجاد زمينه براي روي آوردن انسان دنبال خداوند از اين طريق به
رونا برابر سنن الهي در كه در تبيين پديده كاست  به سوي معنويت و توحيد است. اين درحالي

  ات ذيل ضروري است:كريم توجه به نكقرآن 

  الف) تفاوت دو مفهوم ابتالء و انتقام
ابتالء و انتقام تفاوت وجود دارد. در ابتالء اصل حيات و  بر پايه ادبيات ديني، ميان دو مفهوم

است. اگر با استناد » تهديد حيات انسان«شود ولي در انتقام، هدف اصلي  بقاي انسان تهديد نمي
ديگري، ابزاري براي  كرونا يا هر بيماري مهلكه بيماري كبه شواهد معتبر علمي اثبات گردد 

شتار فراگير كاي باشد مصداق انتقام يا  بار عدهكجريان استها از سوي  شتار نامحسوس انسانك
قاعده عدم «، »قاعده نفي ظلم از خداوند«المي چون كگونه اقدامات با توجه به مباني  است. اين

ه ازجمله مصاديق اقدامات كاراده مصداق ابتالء الهي نيست. بل» اراده سلطه ابليس بر مؤمن
شي از انسان و سلطه بر بشريت از طريق رعب، ك نبال بهرهد ه بهكفراعنه عصر پيامبران است 

ه هماره بر پايه كگيرد بل گناه و مؤمن انتقام نمي هاي بي شتار و استبداد بودند. خداوند از انسانك
مؤمنان از حيات و سالمت آنها حراست و حفاظت دارد. ولي  كاجل حتمي و پيامدهاي اعمال ني

ه مؤمنان و باورمندان به توحيد در جوامع اسالمي نيز آماج كدهد  هاي موجود نشان مي گزارش
  رونا هستند.كبيماري 
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  ب) گستره و حد ابتالء
هاي فردي و اجتماعي انسان صورت  ابتالئات خداوند متناسب با استعدادها و موقعيت

 هاي همگون آن بيانگر نوعي تربيت عام الهي و پذيرد. بر پايه نگرش قرآني، ابتالء و واژه مي
ه با قرار دادن هر ك) ۸۳ - ۸۴/  ۸: ۱۳۸۷هاست (جوادي آملي،  يمانه در آزمودن انسانكشيوه ح

مال درخور او، صفات باطني وي ـ اعم از كگون و با هدف رسيدن به  فرد در بستر حوادث گونه
) و بستري ۴۰۶/  ۱: ق۱۴۱۷ طباطبايي،سازد ( ردش ظاهر ميكفضايل و رذايل ـ را از طريق عمل

  )۴۳۸/  ۱۵: ۱۳۹۵شهري،  آورد. (محمدي ري تكامل و يا انحطاط اختياري وي فراهم مي براي
ه برآيندي از مداليل ظاهري آيات، روايات تفسيري و انظار مفسران ك -تعريف معيار از ابتالء 

  عبارت است از: �فريقين است 
رد موجـود مختـار   كـ منظـور سـنجش عمل   ه بهكآفرين و هدفمند  رخدادي تحول

بـرداري از   وفايي استعدادهاي بالقوه وي (تعالي) يا پـرده كگيرد و به ش ت ميصور
  انجامد. ضعف و خلل وجودي او (تسافل) مي

گانه ابتالئات، سنجش (ماهيت ابتالء)، تحول (راهبرد) و  هاي سه با توجه به اين تعريف، مؤلفه
شود؛ زيرا  انه محقق نميگ هاي سه رونا، مؤلفهكتعالي (غايت) است. در ابتالي قطعي فرد به 

رونا با سلب حيات كها در ابتالء توان الزم براي مديريت و مهار موقعيت را دارند ولي در  انسان
  اي جز تسليم شدن به مرگ را ندارد. شود و چاره رونا ناتوان ميكانسان، وي در مقابل 

  به خداوند كوكج) احتراز و احتياط در انتساب امور مش
ام برساخته و حوادث ناگوار به كروي مباحث ديني، انتساب غيرعلمي اح هاي فرا از چالش

ريم كذب بر خداوند است. قرآن كه ازجمله مصاديق افتراي بر دين و انتساب كخداوند است 
رده است و كتمان حقايق مذمت كهاي نادرست و  دليل انتساب شماري از عالمان فاسد يهود را به

رونا با كه كادرست درباره خداوند برحذر داشته است. با توجه به اينهاي ن زني و احتمال از گمانه
ها و معيارهاي ابتالي خاص از سوي خداوند سازگار نيست و شواهد احتمالي بر انتقام يا  مؤلفه

حداقل خطاي انساني در انتشار اين ويروس از سوي انسان وجود دارد، نبايد آن را به خداوند 
ه اين مهم از مصاديق كگردد بل د افراد و تضعيف ايمان آنان مينسبت داد؛ زيرا سبب تردي

  اند. ه به اهداف شوم طراحي شدهكهاي فراعنه يا خطاهاي بشري است  فتنه

  سه. عدم ارائه راهبرد مواجه
بر پايه احاديث شيعه امامان معصوم در مواجه امت اسالمي با بيمارهاي واگير، راهبردهاي 

ردند اما متن عظائم الدهور فاقد ك ن را براي حفظ جان خود توصيه ميعلمي را تأئيد و مسلمانا
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چنين راهبردي است و حتي در ابواب حديثي مشابه بيمارهاي واگير در جوامع حديثي شيعه و 
يد بر مواجه با كبيت در تأ نمونه از احاديث اهل كسنّت گزارش نشده است. براي مثال ي اهل

  شود: هاي واگيردار تحليل مي بيماري
دمحنْ منِ عمٍ قَالَ بلسم :قُلْت ا لَهأَب فَرٍ أَيعج× اءبإِذَا و قَعلَي وضِ عتَـزِلُ  أَ اَلْأَرنَع 

 دارٍ فـي  كَـانَ  أَنَّـه  أَخْبرَه لرَجلٍ� اَللَّه قَالَ رسولُ قَد و اَلْوباء تَعتَزِلَ أَنْ بأْس ما و قَالَ
(محـدث نـوري،   . ذَميمـة  هـي  و منْهـا  ارتَحـلْ  غَيـرُه  يبـقَ  لَم و فَماتُوا إِخْوتُه فيها

  )۹۶/  ۲ق: ۱۴۰۸
) ريگ همه يماريه وباء (بك يهنگام: گفتم ×به امام باقر: ديحمد بن مسلم گوم

از مـردم   يريـ گ نـاره كو  ينينشـ  و گوشـه  ينشين ما خانه ايآ فتد،يب ينيدر سرزم
فاصـله و   ريـ فراگ يمـار يه از وباء و بكدارد  يالكچه اش: فرمودند امام م؟ينيبرگز

ه كـ  ه به آن حضرت خبر دادك يبه مرد �رسول اهللا هك يدرحال ،يريناره بگك
مانده  ياي همراه برادرانش بود و برادرانش همه مرده بودند و فقط او باق در خانه

  خانه مذموم است! نيا هك يدرحالو دور شو،  ريگاز آن خانه فاصله ب: بود، فرمود
تاب عالء ازجمله اصول كاين حديث در مختصر أصل عالء بن رزين گزارش شده است. اصل 

نشر يافته است.  عشر الستةكتاب األصول ه شانزده اصل از آن در كچهارگانه حديثي اماميه است 
ة ارش شده است. (عده روايت فوق نيز در آن گزكازجمله آنها گزيده اصل عالء بن رزين است 

ي، معروف به كتاب عالء بن رزين در اختيار محمد بن مك) اصل ۳۵۸: ۱۳۸۱من المحدثين، 
شهيد اول بوده است. نسخه موجود از اين اثر، تلخيص شهيد اول از آن است. تلخيص شهيد خود 

بارسنجي رو بر پايه معيارهاي اعت تاب است. ازاينكدليل اعتبار و اعتماد وي به محتواي اين 
قدماي اماميه چون صحت انتساب اصل، وجود روايت در اصول چهارصدگانه، علو سند و وثاقت 

  راوي صدور اين حديث از اعتبار برخوردار است.
ه در جوامع حديثي كهاي واگير است  اين حديث ازجمله احاديث مواجهه با وباء و بيماري

) ۷۵ - ۸۲/  ۱۰: ۱۹۸۹، متقي هنديت () و اهل سن۴۲۹ّ - ۴۳۱/  ۲: ۱۳۷۲شيعه (حر عاملي، 
مضمون مشابه آن نيز گزارش شده است. نظر به تعدد صدور اين احاديث، تعاضد مضموني آنها 

ي و تجارب تاريخي، صحت محتوايي كبا همديگر، موافقت محتواي آن با قرآن، عقل، دانش پزش
 غيرقابل خدشه و مناقشه است.

دليل عدم  ه بهكيدآميز در عصر صدور حديث است مقصود از وباء، بيماري واگير و تهد
ان مهار و درمان آن وجود نداشت. تعبير اعتزال از كي امكانات بهداشتي و ضعف دانش پزشكام
ه در برخي از كز شيوع بيماري است كگيري از مرا جستن و گوشه معناي دوري ان بيماري بهكم
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آمده است و شيخ حر عاملي عنوان باب  نيز -هرب و تحول  -ان كسريع م كاحاديث با تعبير تر
ان و عدم كم كه اشاره به تركقرار داده است » باب الفرار من الطاعون والوباء«اين احاديث را 

  )۴۲۹ - ۴۳۱/  ۲: ۱۳۷۲حضور دارد. (حر عاملي، 
تسري  ان و مراقبت از عدمكوآمد در اين م از لوازم عقلي اين عزلت، عدم حضور و منع رفت

هاي مسري و  ه در ساير احاديث نيز عدم ورود به شهر آلوده به بيماريكشخص است بيماري به 
  )۷۵ - ۸۲/  ۱۰: ۱۹۸۹، متقي هندييد قرار گرفته است. (كعدم خروج از اين شهرها مورد تأ

عنوان  ان شيوع بيماري واگير چون وباء و همانند آن بهكجستن از م بر پايه اين حديث، دوري
ار اين بيماري و قطع چرخه انتقال آن به خود و ديگران، امري بايسته است. هاي مه ي از شيوهكي

آور باشد، واجب است. دليل اين  ه آلوده به بيماري مرگكاني كم كه تركذيل حديث تصريح دارد 
 -عنوان مقدمه واجب  ان بهكم كامر وجود بيماري و احتمال شيوع آن به افراد سالم است و تر

  يد شده است.كه در اين حديث بدان تأكي دارد وجوب عقل -حفظ جان 
تنها مخالف با عقل و دين نيست  ان شيوع بيماري و قرنطينه خانگي نهكعدم حضور در م

يد دارد. بنابراين وظيفه عالمان اديان كه سنّت رسول خدا و احاديث معصومان بر لزوم آن تأكبل
رو بر عالمان ديني  روناست. ازاينكاقعه رامت وجودي انسان در مقابله با وكابراهيمي، دفاع از 

بايسته است با تبيين اصول معارف اصيل اديان ابراهيمي، به تبيين ارزش وجودي انسان، سنن 
ويژه ابتالء بپردازند و از جريان توحيد دفاع نمايند. در سوي ديگر،  اصيل خداوند در حيات انسان به

تيغ نقد و ابطال بسپارند و اجماع جهاني براي ارا به كفر و فراعنه معاصر را نيز آشكجريان 
ان بايستي وظيفه اخالقي و رسالت علمي خويش را در كحراست از نسل بشري ايجاد نمايند. پزش

  ل احسن انجام دهند.كگناه به ش هاي بي دفاع از جان انسان
بر پايه عقل و اصول مسلّم اديان ابراهيمي وظيفه آحاد بشري التزام عملي به 

هاي انساني است و تخطي از اين موازين  ان موحد و متخلق به ارزشكهاي پزش العمل دستور
هاي پزشكي حرام است و هرگونه تخطي از اين اصول، مستلزم ضمان شرعي  ديني و توصيه

رامت كاست. متن عظائم الدهور فاقد اين الگو است و بيشتر روحيه انتقادجويي و لگدمال شدن 
دهد و اين برخالف جايگاه و ارزش جان انسان در انديشه  رونا را ترويج ميكانساني در اثر بيماري 

  بيت است. اهل

  ت و سستي بيانكاكچهار. ر
يب و كه اين متن از نظر ادب عربي، قواعد صرفي و نحوي، تركدهد  ارزيابي متن نشان مي

غت، ضعيف و ويژه معيارهاي فصاحت و بال اشتقاق واژگان و اعالم، ساختار و اسلوب بيان، به
ه نشان از جعل آن از سوي فردي ناآشناي با الفباي ادبيات عرب دارد و به احتمال كمردود است 



 

۱۷۰ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

قوي، زبان اصلي جاعل آن عربي نيست و با لهجه فصيح عرب در قرن اول و ششم ناآشناست و 
ت واژه و ه در ساخكشورهاي اسالمي انطباق دارد كهاي دوگانه در  بيشتر به لهجه افراد با زبان

نند. اين متن هيچ نسبتي با شخصيت نشسته بر ك لم ميكالم بسيار سخيف و گنگ تكساختار 
ه اديبان نامور عرب با حفظ كستيغ بالغت و امير سخن در جهان ادب عربي ندارد؛ شخصيتي 

 يافتند. آشنايان با نهج البالغه و احاديث هاي ايشان به راز و رمز بالغت دست مي برخي از خطبه
  نند.ك مي كرا بدون درنگي در ×علوي عمق فاجعه در انتساب اين متن به امام علي

  پريشي تاريخي پنج. زمان
ه در كار رفته است كورون، خفاش الصين، ... به كدر اين متن مفاهيم و اصطالحاتي چون 

فته است اربرد ياكها  رونا در جهان پديدار شده و در رسانهكچند ماه اخير از زمان شيوع ويروس 
طور قطع اين اصطالحات در  ه پيش از اين در هيچ قاموس و فرهنگ لغت پيشينه ندارند. بهك

اربرد داشته باشند. چگونه كه در قرن نخست هجري كقرن ششم رايج نبودند چه رسد به اين
 ار رفته باشد و از وي انتظار فهم آن راك هاي ناآشنا براي مخاطب به اي واژه ن است در خطبهكمم

  داشت؟ اين خالف اصل تفاهم و تخاطب است.

  هاي باطل فرض شش. پيش
ه بر اساس كرونا، خفاش چيني معرفي شده است كدر بخشي از متن منشأ ويروس 

تر  هاي قوي هاي معتبر علمي اين ادعا سياسي است و فاقد وجاهت علمي است و فرضيه گزارش
 ×اي به امام علي تساب چنين گزارهه انكرونا وجود دارد. روشن است كدر پيدايش ويروس 

  نادرست است؛ زيرا با مبناي عصمت علمي معصوم در تضاد است.

  تاب پيشگويي سيلويا براونكهفت. اقتباس از 
روزها  انيپابا نام اصلي  -تاب پيشگويي سيلويا براون كمقايسه اين متن با بخش سوم 

)End of Days( ه در آن شيوع كاين اثر است  گوياي اقتباس نويسنده از -م  ۲۰۰۸شر ن
تاب تا همين ماه اخير اثري كبيني شده است. اين  م پيش۲۰۲۰بيماري ريوي فراگير در سال 

تمام  هكنيبا توجه به ارونا موجب اشتهار آن گرديد. كه شيوع ويروس كگمنام و ناشناخته بود 
با  يبه صورت اتفاق طعاًق زين ييشگويپ نيبراون اشتباه از آب درآمده، ا ايلويسي ها ييشگويپ
از  يخود برخ اتيبراون در زمان ح ايلويسه كبا توجه به اين. استشده  يكيرونا ك روسيو
ه اين روند كبا هوشمندي حدس زده است  است دهيد شمنزا را به چاآنفلو نيسهمگ يها يدمياپ

ه مقابل اين ادعا، ه در نقطكدنبال داشته باشد. غافل از اين هاي واگيري را به ن است بيماريكمم
  رونا نيز مطرح است.كفرضيه قوي خطاي آزمايشگاهي و حتي تروريسم بودن 
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  نتيجهبندي و  جمع
هاي يادشده، اطالق حديث به اين متن نادرست است و انتساب آن به امام  با توجه به آسيب

ماه اخير از روي علم و عمد حرام است. اين متن از سوي فردي ناآشنا به زبان عربي در  ×علي
انديش يا مغرض و معاند به شخصيت برجسته جهان  جعل شده و از سوي برخي ناآگاهان ساده

دنبال اهداف شوم چون  بسا از اين انتساب به سنّت انتساب داده شده است. چه تشيع و اهل
تاب عظائم الدهور نزد عوام و ايجاد بستر مناسب براي كهراسي و اعتباربخشي به محتواي  شيعه

  دآوري از طريق انتشار اين اثر در سطح جهان باشد.سو

  تابنامهك
 ، قم، نشر اسراء.ادب فناي مقربان)، ١٣٨٧جوادي آملي، عبداهللا، ( - 

 النشر ، قم، مؤسسةالميزان في تفسير القرآنق)،  ١٤١٧( ،حسين محمدسيد  طباطبايي، - 
 اإلسالمي.

، پژوهشگاه قرآن و ، قمدانشنامه قرآن و حديث)، ١٣٩٥شهري، محمد، ( محمدي ري - 
 حديث.

 ، قم، تحقيق مؤسسةمستدرك الوسائلق)،  ١٤٠٨محدث نوري، ميرزا حسين، ( - 
  التراث. إلحياء ^البيت آل

دار الحديث ، قم، من األصول األولية األصول الستة عشر)، ١٣٨١عدة من المحدثين، ( - 
 .للطباعة والنشر

  التراث. إلحياء ^البيت آل قم، مؤسسة، وسائل الشيعة)، ١٣٧٢حر عاملي، محمد، ( - 
 الرسالة. ، بيروت، مؤسسةكنز العمال م)، ١٩٨٩(  ، عليمتقي هندي - 
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  كرونا و بازگشت به ميراث دعاهاي طبي
  *دكتر اسماعيل اثباتي

  مقدمه
ها و رويكردهاي متفاوت و  گير كرونا اتفاق افتاد و چالش در اواخر سال گذشته، مسئله عالم

گرايش به مذهب، دين و گرايش به «ها،  جاد كرد. يكي از اين گرايشمتضادي را در جهان اي
اي هم مخالف اين گرايش بودند و شبهاتي را در مورد اين بيماري و مسئله  بود و عده »آسمان

  شرّ مطرح كردند.
بود كه اين گرايش در » دعا و توسل«يكي از مباحثي كه همراه با كرونا مطرح شد، بحث 

ها با  شد. چون براي اين بيماري درمان خاصي پيدا نشده بود و انسان ه ميبين عموم مردم ديد
سوي  هاي بسياري به اي شد تا دست تمام ادعاها در برابر آن احساس عجز بيشتري كردند و بهانه

  آسمان دراز شود.
هفتم  يازجمله دعا .انشاء و توصيه كردندآنها را  اطهاربعضي از دعاها مأثور هستند و ائمه 

حيفه سجاديه كه مقام معظم رهبري و بقيه علما بر قرائت آن در ايام بيماري كرونا تأكيد ص
  كردند.

  هاي طبي هاي متفاوت روايت گونه
توان به دو  را مياست كه از ائمه معصومين به دست ما رسيده » هاي طبي روايت«از  دسته آن

ها، اخالق و  ها و نوشيدني خوراكيفوايد  ،دسته كلي تقسيم كرد: دسته اول مانند دستورات طبي
  .آداب طبي

شود. براي نمونه در كتاب كافي شيخ  دسته دوم دعاهايي است كه هنگام بيماري خوانده مي
اللّهم « از امام صادق روايت شده است كه هنگام بيماري فرزندش فرمود: اي فرزندم بگو  لينيك

افع ك ووائاوِين بِدد ك وفَائنِي بِشفنِاشك فَإنالئب نك ميتافكي بِعدبع ناب ك ودبي ع«.  
  شوند. ها به دو دسته تقسيم مي يماريرفع ب يدعاها

  كنند كه چنانچه بيماري داشتيد اين دعا را بخوانيد. به صورت كلي اشاره مي اتيدر برخي روا
                                                                        

  ssbati1350@gmail.com              .يئاطبادانشگاه عالمه طب عضو هيئت علمي *.
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درد، دندان درد و سر  يمخصوص مانند دعا يها يماريب يدسته دوم نيز دعاهاي خاص برا
  .مينك يدرباره آنها بحث م شتريب نجاي... هستند كه در ا

  هاي ادعيه كتاب نگارش ياجمال ريس
 يمنابع اصل تينها و در ميپرداز يموضوع م نيدر اهاي دعا  كتابنگارش  ياجمال ريابتدا به س

منابع  نيتر جيو را نيترريفراگ ن،يمهمتر يالجنان را كه به نوع حياالنوار و مفات بحار يطب يدعاها
  .ميده يهستند را مورد مطالعه قرار م عهيش ييو دعا ييروا

ها آمده است. دعاي  طور خاص براي بيماري كتاب دو دعا به نيدر ا: صحيفه سجاديه .۱
در زمان بيماري  ×است كه دعاي امام سجاد» دعاءه عند المرض«پانزدهم با عنوان 

است كه از خداوند طلب عافيت و  ×يگر امام سجاداست و دعاي بيست و سوم، دعاي د
  كند. سالمتي مي

)، ديگر دوم هجري(قرن  از عبداهللا و حسين از فرزندان بسطاماين كتاب : ئمةطب اال .۲
كتاب  نيموجود در ا اتياست. روا يطب يدعاها ياست كه در بردارنده برخ يكتاب طب

داشته  يمنف دگاهيد نيمحقق شتريآنها هم ب نسندگايندارند و درباره نو يسفانه اسناد خوبأمت
  اند. كرده يغال يها انيآنها را منتسب به جر و بعضاً

هاي متقدم  ترين كتاب حديثي شيعيان و يكي از كتاب ) مهم۳۲۹ (د شيخ كليني: كتاب كافي .۳
شده است و دربردارنده موضوعات متنوع اعتقادي،  نوشته ااست كه در دوران غيبت صغر

الدعاء للعلل «اخالقي است. در اين كتاب بخشي به نام كتاب الدعاء است. در باب  فقهي و
به اصحاب  يماريدرمان ب يبرا يينقل شده كه در آنها ائمه دعاها تيارو ۱۹» واالمراض

درمان  يهاست و برا يماريدرمان ب يبرا يكل يبه صورت دعا دعاها عمدتاً نياند. ا آموخته
  )۵۶۴ـ  ۵۶۸ ص ،۲ (ج. نقل نشده است يخاص يدعا يماريهر ب

در  يبرا ييذها و حرزهايتعو ،نقل شده كه شامل دعاها تيروا ۱۴» ةالحرز والعوذ«در باب 
  )۵۶۸ـ  ۵۷۳ ، ص۲ (ج درنده و ... است. واناتيح ،ها، آفات يماريامان ماندن از ب

االخالق  نويسنده كتاب مكارم )۵۴۸( ابونصر حسن بن فضل طبرسي: مكارم االخالق .۴
هاي آن  كه در باب يازدهم آن به آداب مريض و درمان او پرداخته شده است. روايت است

  آوري شده توسط پدرش است. و مجموعه دعاهاي جمع» ئمةطب اال«از دو منبع 
است كه در  )۵۷۳ اهللا راوندي (د. ةهببن  دياثر سعكتاب ديگر در اين خصوص، : الدعوات .۵

دعاهاي مخصوصي براي  ،باب نيپرداخته و در فصل چهارم ا باب دوم به اهميت دعا
  شده است. ها بيان درد و ساير بيماري هاي مشخصي مانند دعاي سردرد، چشم بيماري

) ۶۶۴ (د. طاووس بن يبن موس ياثر علاين كتاب : األمان من أَخطار االسفار والزمان .۶
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. نويسنده در باب يازدهم بيان استآوري شده  جمعادعيه هنگام سفر است. در اين كتاب 
در سفر به  آدميدسته از دعاهايي را بيان خواهد كرد كه اگر  داشته است كه در اين باب آن

با آن دعاها خود را درمان كند اما در اين باب هيچ دعايي در  ،هايي مبتال شد بيماري
كرياي رازي اثر محمد بن ز» ةعبرء السا«آن كتاب  يخصوص ذكر نشده است و به جا اين

  باب گنجانده است.  نياست را در ا يطب يكه كتاب
 نياز ا يها، آورده است كه برخ او در باب دوازدهم تجربيات خود را در درمان بيماري

طلسمات و  يو حت ياز طب سنت يريگ با بهره يو برخ هيو ادع اتيروا بهبا استناد  اتيتجرب
  ... بوده است.

ابومحمد حسن بن  يكه برادارد  يونانيقسطا بن لوقا كتاب اختصاص به  زدهميباب س
بر  يشامل چهارده باب است و مبتن است وبدنش در سفر حج نوشته  ريمخلد درباره تدب

  .است يدستورات طب سنت
باب پنجم  او دراست. ق)  ۸۴۱(ي اثر احمد بن محمد بن فهد حل: يالداع ةتاب عدك .۷

 اتيآ ،شفابخش يدعاهاوي  است.اختصاص داده  را به استشفاء با دعا و استرقاء يفصل
  ها را نقل كرده است. يماريدرمان ب يبرا ديمف يو حرزها ذهايتعو ي،قرآن

منابع  نيتر از مهم يكي: يفعمكمشهور به مصباح  ةيالباق مانياإلجنَّةُ و  ةيالْواقاألمانِ  جنَّةُ .۸
مصباح كفعمي  ق) ۹۰۵ ي(متوفا يمكفع يبن عل ميابراه فيتأل اراتيو ز هيدر ادع يعيش

از  يا درواقع منتخب و خالصهاست كه نوشته شده  نياست. كتاب مصباح بعد از البلد األم
له ئاست كه در چند فصل به مس عهيش ياز منابع مهم دعاها گريد يكيكتاب  نيآن است. ا

  ها با دعا پرداخته است. يماريدرمان ب
. ابواب دعا و ذكر بحاراالنوار از جلد است )۱۱۱۰(ي مه مجلسعالاين كتاب اثر : بحاراالنوار .۹

  شود. يشامل م زيرا ن ۹۲جلد و تا ) ۱۴۸(ص  شود يشروع م ۹۰
الدعاء لعموم « ۵۹ها دارد از باب  يماريبه موضوع درمان ب يشتريكه اختصاص ب ييدعاها

) شروع ۴۸ ، ص۹۲ (ج »العروق ربانو ض ةقيوالشقو خصوص وجع الراس  احياالوجاع والر
 (ج ۹۴تا  ۵۹از باب  .اختصاص داده شده است يباب خاص يماريهر ب يشده و سپس برا

 يها يحل مشكالت و گرفتار يبراكه نقل شده است  ييذهاي) تعو۱۱۶ ـ ۱۲۲ ، ص۹۲
 ني. در اباشد ميجن و ...  ،نياطيگمشده، دفع شر ش افتنيمختلف مانند رفع غم و غصه، 

  نقل شده است. تيروا ۱۷۷از  شيابواب ب
 يعنياز مكارم االخالق نقل شده است.  تيروا ۶۹و  ^از طب االئمه تيروا ۶۸تعداد  نيا از

نقل  گري% از منابع د۲۰و تنها است دو منبع نقل شده  نيابواب از ا نيا اتي% روا۸۰ باًيتقر
  شده است.
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نويسنده كتاب منسوب به شيخ اسداهللا تهراني حائري است. اين كتاب  :مفتاح الجنان .۱۰
بسيار مشهور و در بين مردم شايع » الجنان مفاتيح«دقيقاً مشخص نيست. اين كتاب قبل از 

ها آمده  اين كتاب، دعاهاي مربوط به برخي از بيماري ۵۶۵تا  ۵۵۲بوده است. از صفحه 
 و يماريذكر نشده و تنها به ذكر نام ب اتيدعاها و روا يبرا يمنبع بخش غالباً نياست. در ا

خاص و نوشتن عبارات  يها شكل دنيدستور كش يگاه .مربوط پرداخته شده است يدعا
از منابع  ذهايها و تعو مانند طلسم يمطرح شده و امور ها يماريدرمان ب يخاص برا

  شده است. ختهيآم درهم ينينامشخص با دعاها و مطالب د
ي باس بن محمدرضا قمع خياثر شكتاب مفاتيح : الصالحات اتيالجنان و باق حيمفات .۱۱
 برخي ازتوجه به اينكه كتاب مفتاح الجنان در بين مردم شايع شده بود،  بااست.  ق) ۱۳۵۹(

سروساماني به اين كتاب داده شود و موارد  كردندعلما از شيخ عباس قمي درخواست 
كرده به اين نكته اشاره » الجنان مفاتيح«. ايشان نيز در ابتداي گذاشته شودغيرمستند كنار 

  است.
 يرا برا يباب خاص» باقيات الصالحات«الجنان در كتاب  حيپس از نگارش مفات شانيا

 يروايت و دعا برا ۱۰۵وي  ه است.ها اختصاص داد يماريمربوط به درمان ب يدعاها
در امان ماندن از شرور و آفات نقل كرده است. او در  ها و رفع مشكالت و يماريدرمان ب

االنوار بوده است اما با جستجو ارو بح يمصباح كفعم ريثأتحت ت رشتيبخش ب نينگارش ا
از طب االئمه  تيروا ۴۰كه حداقل  ميابي يمدر ،بخش نيمطالب ا يمنابع اصل افتني يبرا
دو منبع  نياز ا اتي% روا۷۵به  كينزد يعني .از مكارم االخالق نقل شده است تيروا ۳۵و 

  گرفته شده است.
كند نسخه  يرا برداشته و تالش م ييروا يها م بلند در اصالح كتابگا نياول يعباس قم خيش

او با تمسك به  .ارائه دهد» الجنان حيمفات«با عنوان » مفتاح الجنان«از  يشده و منقح اصالح
به  ،زين يطب يپرداخته و در بخش دعاها ييدعا يها كتاب بيگرا به تهذ عالمان نص وهيش
  پردازد. يم ييروا ريغاز منابع  يطب ياه كتاب راستنيپ

سو و ظهور  كياز  يعموم يدر سطح فهم عموم مردم و رشد سطح فهم و آگاه رييتغ
به  .شود دهيكش زيالجنان ن حيشود كه انتقادها به مفات يباعث م يياز سو ينينقاد د يها انيجر

  .شود ينيتواند باعث اقناع مخاطبان و عالمان د ينم يعباس قم خيتالش ش ي،عبارت
مربوط شود. بخش  يپرداخته م ييروا يها كتاب يبه نقاد شتريب يها قتبا د ،بعد هاي گامدر 

 ه،شدبذل توجه بخش  نيرو به ا نيازا .مورد انتقاد بود يها از بخش يكي ،»يطب يدعاها«به 
اقتباس  خالقطب االئمه و مكارم اال چون يمعتبرريبخش كه از منابع غ نيا يها نقل شتريب
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 ريالمصباح المن ن،يمحسن ام ديمانند مفتاح الجنات س ييها رو در كتاب نيازا .شد حذف ،شده بود
 ايند و ا هحذف شد يبه كل ايها  بخش نياشيرازي، اهللا مكارم  تيآ نينو حيو مفات ينياهللا مشك تيآ

  ند.ا همعتبر كنار گذاشته شدريغ اتيو روا گرديدهمختصر  اريبس

  تحليل پاياني
و  ييـ روا يقرآن ليبر دال يم و معتبر و متكمسلّ ياصل ،ها يمارير درمان بدعا ب ريثأاصل ت .۱

  است. نيو مورد اتفاق و اجماع همه مسلم يعقل
ها به  يماريرفع مشكالت و ب نهيدر زم عهيش ييو دعا ييدر منابع روا يمتعدد يدعاها .۲

 يكاف يالدعاكتاب  ،منبع آنها نيتر يميو قد نيمطرح شده است كه مهمتر يصورت عموم
توان تا  يبه آنها م يدسترس يوجود دارند كه برا اتيروا نيهم ا گرياست. اما در منابع د

  بهره گرفت. راز بحاراالنوا يحدود
 يسفانه از اعتبار كافأاست كه مت يطب يو دعاها اتيروا نيشتريب يكتاب طب االئمه حاو .۳

 اتياز طب االئمه باعث رواج روا با نقل گسترده ي. مكارم االخالق طبرسستيبرخوردار ن
 يـ طب ييدعا يها و نسخه اتيروا وي نكهيشد. عالوه بر ا ييروا يها كتاب انيآن در م

 ،نامعتبر اتيمنبع نقل روا نيعنوان دوم و بهاست را از منابع نامشخص نقل كرده  يمتعدد
  شود. يحرزها و ... شناخته م يبرخ

و  يثيجوامع حد نيموجود در مشهورتر ييـ دعا يطب يها و نسخه اتيروااز % ۸۰از  شيب
دو منبع  نيالصالحات) از ا اتي(بخش باق الجنان حيبحاراالنوار و مفات يعني عهيش ييدعا

  اخذ شده است.
 يها طور خاص و به صورت نسخه ها به يماريدرمان ب يكه برا ييدعاها شتريسفانه بأمت .۴

توجه داشت كه با توجه  دياما با ستنديبرخوردار ن ياند از اعتبار كاف نقل شده ييـ دعا يطب
توان  ياز دعاها از طرق معتبر نقل شده است م يخواندن برخ يكه برا يبه خواص
ثر در درمان ؤكرد كه هم معتبر باشند و هم م يرا گردآور يطب ياز دعاها يا مجموعه

 ها. يماريب



 

 

  
  
  

  :فصل پنجم

  اخالق و معنويت
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  اهش اضطرابكباوري در  به مرگنقش نگرش اسالمي 
  *يتر ابوالفضل ساجدكداالسالم والمسلمين  حجت

  چكيده
ويژه در اين ايام كرونايي، غم و اضطراب  هاي جهان معاصر، به از بحران يكي

دليل ترس از مرگ است. ترس از اينكه فرجام زندگي دنيوي،  ها به حاكم بر دل
برد. دين در پيشگيري و  رو مياز دست دادنِ حيات است بسياري را در غم ف

  درمان اين رنج چه كاركردي دارد؟
اضطراب مرگ عبارتند از: جهل، باورهاي مادي، ميل به بقاي جاوداني  هاي ريشه

  بستگي به دنيا، و ضعف توشه اخروي. و لذت مستمر، دل
ها حتي از ياد مرگ هم فرار كنند  شود كه غالباً انسان ترس و اضطراب سبب مي

  ه شنيدن سخن در اين مورد را نيز به خود ندهند.و اجاز
تواند  باور عميق اسالمي به حقيقت مرگ و رويدادهاي پس از آن، مي تحقق

اضطراب مرگ را كاهش دهد و در درجات بعد، آن را به شوق به مرگ تبديل 
، »شناختي«متوقف بر مقابله با هريك از علل  ،كند. نيل به اين هدف

است.  »هراس از مرگ و تبديل آنها به علل جايگزين رفتاريِ«و  »گرايشي«
تحقق باور به مرگ و حوادث جهان آخرت، كه با هر سه بعد يادشده پيوند دارد، 

  تواند اضطراب مرگ را درمان كند. مي

  مقدمه
ست. هجه اهايي است كه جامعه ما با آن مو دليل كرونا از بحران مرگ به اضطراب

هاي خبري به نقل از پرستاران تهيه شده كه حكايت از  ز سايتاي ا دهنده هاي تكان گزارش
  هاي متعدد بيماران از شدت ترس دارد. مرگ

  اضطراب تعريف
قابل » بيمارگونه«و » طبيعي«شناسان به دو نوع  ) در اصطالح روانAnxiety( اضطراب

                                                                        

 ab.sajedi.1395@gmail.com  .(ره) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني عضو هيئت علمي. *
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را تجربه  ها آن آور يا هيجاني عادي است كه همه انسان تقسيم است. نوع اول، احساسي رنج
كنند و عوامل مختلفي مانند آينده يا گذشته تاريك و مبهم، و ضعف و ناتواني در ايجاد آن  مي

دانند كه سبب  اضطراب نوع اول را واكنشي طبيعي در شرايط سخت مي شناسان انمؤثر است. رو
  شود. حركت انسان به سمت هدف و تصميم صحيح و محافظت خود از خطرات مي

  و تنش شديد رواني است. ،مفرط م، همراه با ترس و نگرانيِاضطراب نوع دو

  اضطراب مرگ علل
  . علل بينشي: جهل۱

از عوامل اضطراب مرگ، مواجهه با يك رويداد يا شرايط سخت مجهول و احتماالً  يكي
داند با چه حوادث و خطراتي مواجه خواهد شد، نسبت به آن  خطرآفرين است. چون انسان نمي

در  ×نند اضطراب از اقدام ازدواج يا ترس كودكان از ورود به مدرسه. امام علينگران است. ما
  :فرمايد اين باره مي

  )۴۳۰البالغه، حكمت  . (نهجالنَّاس أَعداء ما جهِلُوا
  دانند. م دشمن چيزي هستند كه نميمرد

  سوره يونس نيز به اين حقيقت اشاره شده است. ۳۹در آيه 
به اين  ×هراس و اضطراب از مواجهه با آن است. امام جواد سبب ،نسبت به مرگ جهل

حضرت  د؟يآ ي: چرا مسلمانان از مرگ خوششان نمدياند. شخصي از ايشان پرس نكته اشاره فرموده
  .»از آن اكراه دارند ،كه نسبت به آن جهل دارند چون«در جواب فرمودند: 

  ي كنيم:شناختي ترس از مرگ بايد دو گام را ط علت درمانِ براي
  ،. شناخت بركات ياد مرگ۱
  . شناخت حقيقت مرگ.۲

ها از ياد مرگ هم فرار كنند و اجازه شنيدن سخن  شود غالباً انسان مرگ سبب مي اضطراب
در اين مورد را نيز به خود ندهند چه رسد به اينكه بخواهند در باب حقيقت مرگ بينديشند. آنان 

اين اضطراب حتي  .آورند ي را به زندگي خود به ارمغان ميياد مرگ، شاد ازكنند با فرار  گمان مي
كند. براي رفع اين اضطراب الزم  از طي هر گام مقدماتي براي فهم حقيقت مرگ نيز ممانعت مي

شود  است به خطرات غفلت از مرگ و بركات ياد كردن آن توجه كنيم. دقت در امور زير سبب مي
  ن را مقدمه شيرين كردن زندگي بدانيم:تنها از ياد مرگ نهراسيم بلكه آ كه نه
افتد و از آن فراري نيست. به  براي هر كسي اتفاق مي مرگ، رويدادي است كه قطعاً .۱

  :×فرموده اميرمؤمنان
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و الْهـرَب منْـه     أَيها النَّاس كلُّ امرِئٍ لَاقٍ ما يفرُّ منْه في فرَارِه الْأَجلُ مسـاقُ الـنَّفْسِ  
و۲۰۷: ۱۴۱۴شريف الرضي، ( . افَاتُهم(  
  اجـل   رو خواهد شد! چراكه هروب  با مرگ  فرارش  نيدر هم زد،يبگر  از مرگ  كههر

  است!  با آن  يآغوش  هم زها،يگر  و سرانجام  است  جان  نيدر كم
  است نيا يمنزل هست نيآخر    يبرس هرجا ز و يباش هركه

  است نيه رسد مسكنقط نيچون بد    هرچه توانگر باشد يآدم
  )الت و مقطعاتيات، تمثيمثنو: وان اشعاريد ،ين اعتصاميپرو(

نشدن براي آن، كاري توجهي به آن و آماده  بيالوقوع و  كردن از يك امر قطعي غفلت
مانند  ،عقلي است. كسي كه خود را نسبت به مرگ به غفلت بزند غيرعاقالنه و بلكه كمال بي

نامه يا امتحان  در كنكور يا دفاع از پايان سازي مثالً شخصي است كه امتحان سخت و سرنوشت
  جامع در پيش دارد اما به آن توجهي ندارد.

گيرد، مردود  ن غفلتي اين است كه ناگهان و بدون آمادگي در جلسه امتحان قرار ميثمره چني
مهابا هرچه ميل دارد بخورد و نكات  شود. اگر كسي بي شود و خسارت سنگيني بر او وارد مي مي

به  قطعاً ،بزند غفلتبهداشتي را رعايت نكند و خود را نسبت به نتايج اين نوع خوردن به 
اهميت  ،ناك و دردهاي جانكاه مبتال خواهد شد. هرقدر موضوع مورد غفلتهاي خطر بيماري

بيشتر خواهد بود. ،جانسوز ناشي از غفلت بيشتري داشته باشد، درد  
هاي هولناك هواپرستي، گناه  كند و از سقوط در دره دمي را بيدار ميآياد مرگ روح و جان  .۲

  بخش است. رامشآ ،دارد و ترك گناه و غفلت بازمي
  :×فرموده امام صادق به

كذ وتيرُ الْميمت ف واتيالشَّه يالنَّفْسِ وقْطَع الْغَفْلَةِ ... و نابِتيمـرْصِ  يطْفالْح نار ء. 
  )۱۳۳/  ۶: ۱۴۰۳ مجلسي،(
غفلـت را قطـع    يهـا  شـه يزدايـد و ر  مرگ هواپرستي شـيطاني را از دل مـي   ادي

  ازد.س كند ... و آتش حرص را خاموش مي مي
هاي هولناك غفلت،  و جلوگيري از سقوط در دره ،ترديد مديريت آتش حرص و شهوت بي

ها،  ها و اضطراب سيبآچراكه ريشه بسياري از  ؛بخشد رامش ميآتدريج به زندگي  گناه و فساد، به
  تش هواپرستي است.آهاي  رهايي شعله

متعال  پروردگارچنانچه  .زاست رامشآدارد و ذكر خدا  وامي خداياد مرگ انسان را به ذكر . ۳
  فرمايد: مي
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قُلُوبهم بِـذكرِ      هدي إِلَيه منْ أَنَاب الَّذينَ ءامنُواْ و تَطْمئنَإِنَّ اللَّه يضلُّ من يشَاء و ي قل
ئتَطْم كرِ اللَّهأَلَا بِذ اللَّه۲۸و  ۲۷/  (رعد .نُّ الْقُلُوب(  

سوي خـودش   بخواهد گمراه، و هركس را كه بازگردد، به خداوند هركس را: «بگو
هايشان به ياد خـدا   اند، و دل كند! آنها كساني هستند كه ايمان آورده هدايت مي

  يابد! ها آرامش مي مطمئن (و آرام) است؛ آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دل

  :×سازد. به فرموده امام صادق ياد مرگ مشكالت دنيا را آسان مي. ۴

  )۱۳۳/  ۶: ۱۴۰۳ مجلسي،(. ايالدنْ حقِّرُير الموت ... ذك
  سازد. مي مقدار يو ب ريرا حق ايياد مرگ دن

  آمده است: ×روايت ديگري از اميرمؤمنان در

  )۱۴۷: ۱۳۶۶. (تميمي آمدي، من صور الموت بين عينيه هان أمر الدنيا عليه
  .بر او آسان گردد  يويدنكند، امور (سخت)   مرا در برابر خود مجس  مرگ  كههر

مشكالت  نمايي ساز بزرگ هاي دنيوي، زمينه به دنيا و بزرگ كردن آرزوها و خواسته بستگي دل
زيرا دل به اموري وابسته شده كه در گرو حوادث جهان  ؛رامش انسان استآدنيوي و سلب 

گ كه سبب جهت ياد مر ي است كه ثباتي ندارد و در معرض تغيير و زوال است. بدينا مادي
  همراه دارد. دنبال آن، آساني مشكالت دنيا را به و دل انسان شود به چشمكوچك كردن دنيا در 

سبب كاهش توجه و تصور  ،وري، تصور و تمركز روي امور مهمترآبياني ديگر، هميشه ياد به
ه برايش بازيگر فوتبال در حين بازي، آنچ شود. مثالً امور داراي اهميت كمتر يا امور غيرمهم مي

مهم است برنده شدن است. او در اين حال به فكر تشنگي، خستگي، درد پا، زانو و صدمات ناشي 
شدن سبب توجه كمتر  خوردن و برخورد با ديگر بازيگران نيست. براي وي توجه به برنده ميناز ز

 شود. ياد مرگ نيز توجه انسان را به برنده شدن در مسير سعادت به مشكالت جنبي آن مي
ستانه تحمل انسان در برابر مشكالت آشود كه  سازد و همين امر سبب مي اخروي معطوف مي

  ها بر وي آسان گردد. افزايش يابد و اين سختي ،سعادت هدنيوي براي نيل ب
نيازي او را به طغيان  نيازي ندارد بلكه احساس بي دمي ظرفيت احساس غنا و بيآ .۵

  كشاند: مي
  )۶ - ۷/  (علق .غَي أَنْ رآه استَغْنَياإلِنسانَ لَيطْ إِنَّ

  نياز ببيند! كند، از اينكه خود را بي يقين انسان طغيان مي هب
نيازمند عامل بازدارنده است. مواجهه با  ،اينكه طغيانگري به انسان خسارت وارد نسازد براي
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د و او را به دار گري بازمي خطرات ازجمله خطر مرگ و حوادث پس از آن، انسان را از طغيان
  :×چنانكه به فرموده امام حسين .دهد كرنش و تضرع در پيشگاه خدا و درك عبوديت سوق مي

(حلـواني،   والْمـرَض والْمـوت.   ابـنُ آدم رأْسـه لشَـيء: اَلْفَقْـرُ    مـا وضَـع    ثَالثَةٌلَوال 
  )۸۰ :الناظر هةنز

آورد: فقر و تنگدسـتي،   فرود نمي چـيز سر اگر سه رويداد نبود انسان در مقابل هيچ
  بيـماري، مـرگ.

مرگ و بيماري است كه انسان سركش را  ،دهد. فقر غفلت و غرور به انسان اجازه عبادت نمي
  دهد. سوق مي ،به تواضع
  :داند تضرع انسان مي أها را منش كريم نيز مواجهه با سختي قرآن

لَقَدك  ولنْ قَبمٍ ملْنَا إِلَي أُمسونَأَرتَضَرَّعي ملَّهلَع الضَّرَّاءو اءأْسبِالْب م۴۲(أنعام /  .فَأَخَذْنَاه(  
هايي كه پيش از تو بودند، (پيامبراني) فرستاديم؛ (و هنگامي كـه   ما به سوي امت

با اين پيامبران به مخالفت برخاستند،) آنها را با شدت و رنـج و نـاراحتي مواجـه    
  وند و در برابر حق) خضوع كنند و تسليم گردند!ساختيم؛ شايد (بيدار ش

ميزان تضرع و خشوع در برابر خدا افزايش يافت. مردم  ،شيوع ويروس كرونا نيز اين ايامِ در
ورند تا از اين خطر خود را حفظ كنند و يا اگر مبتال آ به انواع توسالت، نذرها، دعاها و ... روي مي

  اند زودتر بهبود يابند. شده
ها، ياد خدا و تضرع و خشوع در برابر او را به ارمغان  تيب ياد مرگ و مواجهه با سختيتر بدين

م با تضرع، سبب كمال نفساني أدر جاي خود بيان شده است كه ياد خدا تو ،ورد و از طرفيآ مي
توان گفت ياد مرگ انسان را به كسب فضايل اخالقي و معنويت  انسان است. بر همين اساس مي

  .دهد سوق مي
دهد اين  دهد ياد مرگ انسان را به خدا و معنويت سوق مي ازجمله شواهدي كه نشان مي

اند در پيري به فكر  خدا و معنويت توجهي نداشته ،است كه بسياري افراد كه در جواني هم به دين
شدن  ديكشده در راه نفسانيات. فكر نز بينند و عمر خود را تلف زيرا مرگ را نزديك مي ؛افتند مي

اندازد. كساني كه تجربه بيماري يا حادثه ناگوار و سخت يا تجربه  به مرگ آنها را به فكر خدا مي
  ورند.آ كم براي مدتي، بيش از سايرين به خدا و معنويت روي مي اند نيز، دست پيش از مرگ داشته

آن  دنبال اند به داشته »نزديك به مرگ«كه تجربه  دهد كساني تجربي نيز نشان مي تحقيقات
 ؛اند روش زندگي خود را عوض كرده ؛اند وردهآگرايي فاصله گرفته و به معنويت روي  از مادي غالباً

  )۳۸ - ۳۹: ۱۳۹۳، نژاد انياند. (قاسم برآمدهدوستي و كمك به فقرا  به فكر نوع
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است كه توجه به امور معنوي و صفات پسنديده انساني و احياي  يادآورياينجا نيز الزم به  در
  ورد.آ به ارمغان ميآدمي ان اخالقي، آرامش را به زندگي وجد

هراسند و فرار  است كه گرچه بسياري از آن مي »ياد مرگ«دليل اين بركات و نتايج  به
روند و  به قبرستان مي ؛كنند كنند اما اهل عرفان و معنويت با ياد مرگ خود را تربيت مي مي

هاي متعالي آن  ريت لذات نفس براي شكوفايي ظرفيتانديشند. براي آنها مدي ها با خود مي ساعت
تنها از ياد مرگ فراري نيستند بلكه  معتقد است كه اهل معرفت و معنويت نه نايس مهم است. ابن

  مستغرق در ياد آن هستند. به سخن وي:
  هكـ چناننـد    شيخو  يجسمان  يها و در پوشش ايدن  نيدر هم  امعن  و اهل  عارفان

  )۳۵۵: ۱۳۸۱، نايس اند. (ابن باال رفته  عالم  و به  جداشده  تنشان از  جان  ييگو

  حقيقت مرگ شناخت
پس از شناخت بركات ياد مرگ، گام دوم كنار زدن پرده جهالت  ،درمان اضطراب مرگ براي

كم الزم است كه  نسبت به حقيقت مرگ است. ما كه از راز مرگ و پس از آن خبر نداريم دست
جان بسپاريم و به سخنانشان توجه و اعتنا كنيم. اهميت كشف حقيقت مرگ و به رازدانان گوش 
  خوبي بيان شده است: هبا اشاره و ب ×ادراكي ما در كالم اميرمؤمنان عفحداقل توجه به ض

م أَبحثُها والْهرَب منْه موافَاتُه، كم أَطْرَدت الْأَيا  النَّاس ... الْأَجلُ مساقُ النَّفْسِ أَيها
شريف الرضـي،  ( .عنْ مكنُونِ هذَا الْأَمرِ فَأَبي اللَّه إِلَّا إِخْفَاءه، هيهات علْم مخْزُونٌ

۱۴۱۴ :۲۰۷(  
اسـت!    بـا آن   يآغوش هم زها،يگر  و سرانجام  است  جان  نيدر كم  مردم ... اجل اي
  بود كـه   نيخدا ا  بودم! اما خواست  راز مرگ  گشودن  يدر پ  يروزگاران  چه  كه  وه
  مهري!  دانش سر به  ! كه چههاتينشوند! ه  فاش  اسرار همچنان  نيا

  در بيان راهكار درمان ترس از مرگ فرمودند: ×امام جواد

 وو رَفُوهكلَو عن اَوليانُوا ماء  ،وهبـرَةَ خَ  اهللاِ عزّوجلّ الَحوا اَنَّ اآلخمللَعـ و ـ  رٌي ـنَ  لَهم م
  )۵۵: ق ۱۴۱۴بابويه،  (ابن .ايالدن

شــناختند و از اوليـاي الهـي بودنــد، مـرگ را دوســت     مـي را مــرگ  ،اگـر مـردم  
  .استيآنان بهتر از دن يبرا ه آخرت، كدانستند  داشتند و مي مي

چرا كودك و ديوانه از خوردن «حضرت با يك بيان تمثيلي در ادامه سخن، فرمود:  سپس
؟ »كند كند و درد او را برطرف مي دارو بدن او را از بيماري پاك مي نكهيكند با ا يدارو خودداري م
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سوگند به «دانند. سپس حضرت فرمود:  خوردن دارو را نمي دهيآنها فا رايآن شخص عرض كرد: ز
از آن  ،را به پيامبري برانگيخت، مرگ براي كسي كه آمادگي الزم را دارد �خدايي كه محمد
هاي پس از مرگ باخبر بودند آن را  است. اگر مردم از نعمت دتريه براي بيمار، مفداروي شفادهند

دورانديش براي رفع بيماري و  داشتند بيش از انكه انسان عاقلِ كردند و دوست مي طلب مي
  كسب سالمتي در جستجوي دارو است.

  فهم مرگ به باور با نگاه اسالمي تبديل
اما براي رسيدن به  .است »رفع جهل«اضطراب مرگ، بيان شد گام اول براي رفع  چنانچه
تبديل «: يكي برداشته شود دو گام ديگر نيز الزم است ،تنها كافي نيست بلكه فهمِ ،اين هدف

باور به «يعني  »اصل مرگ به نگاه اسالمي به آن توسعه باور از فهمِ« ديگريو  »فهم به باور
  است. »آنچه مالزم و همراه مرگ

با قلب هم پيوند دارد و رفتار را تحت  .تر است از آگاهي سطحي و اوليه عميق ،يا عقيده باور
در عمل، تابع باورهاي خود هستند، نه تابع دانش يا فهم خود.  ها، غالباً دهد. انسان تأثير قرار مي

 ،داريم افدانيم و به ارزش آن اعتر هايي را كه مي ها و دستورالعمل به همين دليل بسياري از آموزه
هاي ديني و ماورايي ندارد. در امور مادي و دنيوي نيز  كنيم. اين امر اختصاص به آموزه عمل نمي

دانيم كه نرمش صبحگاهي در هواي آزاد براي سالمت بدن مفيد است؛  مي گونه است. مثالً همين
آن را  اما رددانند سيگار كشيدن ضرر دا بسا جواناني كه مي كنيم. چه ن عمل نميدابسا ب اما چه

نمانند و  يباق يدر سطح اطالعات ذهن هاي ديني اگر صرفاً فهم ،كنند. بر همين اساس ترك نمي
 ديدنبال ندارند. در قرآن نيز تأك ثار قلبي و رفتاري الزم را بهآ ،راسخ نشوند يقلب يبه باورها ليتبد
 يادشده ريتعب .ياست نه صرف شناخت ذهن ياست كه از مقوله باور قلب »مانيا« يبر رو ياصل
  دهد: نشان مي يمطلب را به خوب نيسوره نحل ا ۱۰۶ هيدر آ

هنٌّ بِالْإيمان  قَلْبئطْمم.  
  .ثابت و مطمئن است مان،يقلب او در ا

  :رساند مطلب را مي نيهم زينهاي ديگري ريتعب
  )۷/  (حجرات . قُلُوبِكم  حبب إِلَيكم الْإيمانَ وزينَه في

  .جلوه داد بايز تان يها كرد و آن را دل يداشتن شما دوست يبرارا  مانيا
  )۱۴/  (حجرات .قُلُوبِكم  لَما يدخُلِ الْإيمانُ في

  .نشده است تان يها وارد دل مانيهنوز ا
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  )۴۱/  (مائده. لَم تُؤْمنْ قُلُوبهم
  .است اوردهين مانيدلشان ا

  )۲۲/  مجادله(. الْإيمان  قُلُوبِهِم  أُولئك كتَب في
  .را ثبت كرد مانيآنها ا يها خداوند در دل

 زيدارد و كافران از آن محروم هستند ن ديكه قرآن بر آن تأك يتيو هدا ييشنوا رت،يفهم، بص
 ؛۴۶حج /  ؛۱۱/  (ر.ك: تغابن قابل برداشت است. ياريبس اتينكته از آ نياست. ا يقلب يا مقوله
توبه /  ؛۱۰۰اعراف /  ؛۲۵انعام /  ؛۸۸و۷بقره /  ؛۵فصلت /  ؛۱۷۹اعراف /  ؛۲۴محمد /  ؛۳۷ق / 

  )۳منافقون /  ؛۴۶اسراء /  ؛۸۷
است.  »تحقق ايمان و باور نسبت به مالزمات مرگ«سوم براي درمان اضطراب مرگ،  گام

ميرد كافي نيست تا از اضطراب مرگ جلوگيري  صرف اينكه بدانيم حتي باور كنيم كه انسان مي
كند. مشاهده مرگ  مشاهده مرگ ديگران هم براي تحقق اين هدف كفايت نمي وازاين ركنيم، 

 ،ن. براي رفع اضطراب مرگآسازد نه مالزمات  گاه ميآخود مرگ  هديگران فقط ما را نسبت ب
رخ ) المآاعم از مشاهدات، تجارب، لذات و (الزم است با تكيه به وحي، به آنچه بعد از مرگ 

باوري  مرگ ،تبديل كنيم. به عبارت ديگر »باور«و سپس آن را به كنيم علم دهد هم كسب  مي
بهشت و جهنم) و باور به  ،غيب (برزخ، قيامت عالمنيازمند تقويت درك نسبت به  ،بدون اضطراب

  آنهاست.

  تبديل فهم به باور روش
  كنيم: متعددي براي تبديل فهم به باور وجود دارد كه به سه راه آن اشاره مي هاي راه
جوش خطرناك است و او را  يم كه آبئگو براي مثال، به بچه مي :تجربه عيني متعلق باور. ۱

بار  ن دست زند. اما اگر يكداخواهد ب در عين حال باز مي .فهمد او هم اين را مي .سوزاند مي
  شود؛ چون سوزندگي آن را تجربه كرده است. جوش به دستش رسيد، فهم او به باور تبديل مي آب

شود؛ اما از آن  دانيم كه مرده زنده نمي براي مثال مي :ر و تلقين دروني متعلق باور. تكرا۲
ترسيم و حاضر نيستيم شب در كنار او بخوابيم يا بنشينيم؛ اما اگر به خود تلقين كنيم كه او  مي

ها  كند؛ اين تلقين مرده است و حتي اگر حيوانات هم به او حمله كنند و او را بدرند حركتي نمي
  تدريج ترس در انسان زائل شود. شود كه به سبب مي

تقواي عملي، قلب را براي  مثالً :. بسترسازي قلبي و عملي براي فهم عميق متعلق باور۳
  كند. تر خدا آماده مي درك عميق

شود. باورهاي دنيوي و مادي ما به  ترتيب هر دانشي با اين سه روش، به باور تبديل مي بدين
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تقويت هستند. فهم ما نسبت به اموري همچون ارزش مادي پول، لذت ارتباط  هر سه راه در حال
 ،سو شود. از يك با جنس مخالف، لذت شهرت و قدرت، به هر سه راه، به سرعت تبديل به باور مي

اينها را بسيار به  ،بينيم. از سوي ديگر كنيم يا در ديگران مي عملي اينها را لمس مي ثارلذت و آ
بسترسازي  ،كنيم. از جهت سوم ايم آنها را تخيل مي كنيم. اگر هم به اينها نرسيده خود تلقين مي

 ،زندگي مادي و اتصال مستمر با امور محسوس مادي قلبي و عملي ما براي آن فراوان است. 
 ،دل ما يكسره توجه به ماديات داشته شود باورهاي مادي در ما تقويت شود و لذا چشم سبب مي

اي خلق كرده كه باورهاي مادي  گونه توان گفت خداوند انسان را به شود. مي يبسته به آن م دل
هاي متعالي را نيز بفهمد و  شود؛ اما امتحان او در اين است كه ارزش سادگي براي او حاصل مي به
  تبديل آنها به باور تالش كند. ايبر

كي از اين سه راه مرگ و لوازم آن به يبه شده، فهم ما نسبت  توجه به سه روش بيان با
  تواند به باور تبديل شود:  مي

   يك: تجربه مرگ، يا تجربه نزديك به مرگ،
  ،وري مرگ و تكرار و تلقين واقعيات ناپيداي مالزم مرگآدو: ياد

ي حقايق غيبي پس از نيع .سه: بسترسازي قلبي و عملي براي فهم عميق متعلق اين باور
  مرگ.

ندرت حاصل  ممكن است، مانند مرگ قبل از مرگ، يا بهاول يا در زمان حيات ما غير راه
  ريزي است. شود مانند تجربه نزديك به مرگ؛ اما راه دوم و سوم قابل وصول، كنترل و برنامه مي

  و تلقين تكرار
آن است. ازجمله عواملي كه توجه به  »تكرار و تلقين« ،هاي تحقق باور به مرگ از راه يكي

در انسان است. او هميشه در  يزا توجه به وسعت عوامل غفلت ،زدسا اين راهكار را ضروري مي
 »ين ـ س ـ «را  »انسان«نجا كه برخي از لغويين ريشه كلمه آتا  .معرض نسيان و غفلت است

امور مختلفي كه براي كمال بشري ) در ميان ۱۱/  ۶: ۱۴۱۴منظور،  . (ابناند دانسته »نسيان«و 
  فرمايد: مي ×چنانكه امام صادق .د غفلت استمور ،الزم است، مرگ بيش از بقيه

 .ما خلق اهللا عزوجل يقينـا ال شـك فيـه أشـبه بشـك ال يقـين فيـه مـن المـوت         
  )۱۹۴: ق۱۴۱۳بابويه،  (ابن

خداوند عزّوجلّ هيچ چيزي مانند مرگ نيافريده است كه در عين آنكـه يقينـي   
يقينـي   است و هيچ شكي در آن نيست، چونان شكي است كه در آن [كمترين]

  نباشد.
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كند  ترين امر به آن نگاه مي ترين چيزي كه انسان مثل مشكوك يقيني ،اساس اين روايتبر
  مرگ حق است اما براي همسايه.: گويند مي غالباً رو ازايناست.  »مرگ«

راهكارهاي رفتاري ذيل  ،تحقق تكرار و تلقين ياد مرگ و واقعيات ناپيداي مالزم آن براي
دهد و برخي از  به ما هشدار مي »اصل مرگ«از اين راهكارها فقط نسبت به مناسب است. برخي 

  گيرد: را نيز دربرمي »مالزمات مرگ«آنها 

  هاي نزديك به مرگ از بيماران و گفتگو با انسان عيادت
ثر ؤدارد. پايبندي به اين دستور مستحب گامي م بسياربر عيادت از بيماران توصيه  اسالم

  :×مرگ و عدم غفلت از آن است. به فرموده امام صادق براي توجه يافتن به
       لَــه اللّـه شَـيئا إالَّ استَجــاب ـدلعائل ـريضسـأَلِ الملَم ي ،ي اللّهريضا فم ن عادم. 

  )۱۹۴: ۱۴۰۶بابويه،  (ابن
ننـده، از  ك عيـادت  ينـد، آن بيمـار بـرا   كرا عيـادت   يس براي خدا، بيمـار كهر

  ه خداوند دعايش را مستجاب فرمايد.كآن نخواهد مگر يخداوند چيز

  با توجه آيات قرآن تكرار
باوري دارد. در قرآن حدود  ثر در تحقق مرگؤبا قرآن و تكرار با توجه آيات آن، نقشي م انس

است. چرا چنين است؟ چون عوامل  »معاد«هزار آيه يا قريب به يك ششم كل آيات آن درباره 
و  »شناختي«ر قرآن هم از بعد با توجه و تدب زياد است. تالوت ،غفلت يا انكار وقايع بعد از مرگ

  شود و بلكه باور به آن با نگرش اسالمي را در پي دارد. مانع غفلت از مرگ مي »شيگراي«هم 

  در تشييع جنازه شركت
ور مرگ است. به فرموده آمنين است كه يادؤجمله مستحبات، حضور در تشييع جنازه ماز

  :�رسول خدا
  )۸۶: ق ۱۴۱۳. (حميري، الجنائزِ فَأَسرِعوا؛ فَإِنَّها تُذَكرُ اآلخرَةَ دعيتُم إلَيإذا 

وري آهرگاه به تشييع جنازه دعوت شديد، بشتابيد؛ زيرا كه اين عمل سـبب يـاد  
  شود. آخرت مي

ورد آ دمي به صدا در ميآشود و زنگ خطر را براي  در تشييع جنازه سبب ياد مرگ مي حضور
سازي زادوتوشه براي آخرت و آمادگي قبل از مرگ  خود را اصالح كند. نتيجه آن فراهمتا رفتار 

شركت در تشييع جنازه بر شركت در جلسات  ،است. به همين جهت در بخش اول روايت فوق
  شده و فرموده است: ادهعروسي ترجيح د
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  .الدنْيا الْعرُسات فَأَبطئُوا فَإِنَّها تُذَكرُ وإِذَا دعيتُم إِلَي
ور آها دعوت شديد، در رفتن كندي كنيد؛ زيرا كه اين رفتار ياد هرگاه به عروسي

  دنياست.
بخشش گناهان «ثار ديگري همچون آ ،عالوه بر نقش تذكاري تشييع ،روايات در
  :×هم بيان شده است. به فرموده امام صادق »كننده تشييع

  .تَبِع جنازتَه أولُ ما يتحف به المؤمنُ يغفَرُ لمن
  .تكنندگان جنازه اوس شود، آمرزش تشييع اي كه به مؤمن داده مي اولين هديه

كنندگان آمده  ، براي تشييع»تفكر در آن«و  »ياد مرگ«دابي مانند آهاي اسالمي  آموزه در
  :�دهد. به فرموده پيامبر اكرم است كه ميزان اثرگذاري آن را افزايش مي

زةِ أكثَرُهم فيه ذكرا و من لم يجلس حتّي تُوضَع، و أوفـاهم مكيـاالً   أفضَلُ أهلِ الجنا
  )۱۳۸: مةكلحا ، ميزانشهري ريمحمدي ( .من حثا علَيها ثالثا

ه [خدا و مرگ و پـس از مـرگ   كساني هستند كنندگانِ جنازه، ك بهترين تشييع
او ننشـيند و   ،نشـود ه تا جنـازه در گـور قـرار داده    ك سانيكند و كرا] بيشتر ياد 

لحـد   يرو كه سـه مرتبـه (سـه مشـت) خـا     كسي است كبيشترين ثواب از آن 
  بريزد.  

  فرمايد: خطاب به ابوذر مي �پيامبر
يا أَباذَر، إِذَا تَبِعت جِنَازةً فَلْيكنْ عقْلُك فيها مشْغُولًا بِالتَّفَكرِ والْخُشُوعِ، واعلَـم أَنَّـك   

قٌ بِه۵۳۳ق:  ۱۴۱۴، وسي. (طلَاح(  
عقل خود را به تفكر و خشـوع وادار كـن و بـدان      هنگام تشييع جنازه،  اي اباذر،

  .به او ملحق خواهي شد همكه تو 

  به قبرستان و تفكر در سكوت آن فضا رفتن
: به امام ديگو يم »عبداهللا بن سنان«منين است. ؤجمله مستحبات در اسالم، زيارت قبور ماز
 نيبه ا ،يفرمود: آر شانيگورستان رواست؟ ا يها : سالم كردن بر مردهعرض كردم ×صادق

  :ييگو يصورت كه م
 ديكاروان ما بود عهياز مسلمانان و مؤمنان. شما طل ،سامان نيبر خفتگان ا سالم
  .ميشو يبه شما ملحق م - اگر خدا بخواهد -و ما 

اشرف به قبرستان طباطبايي كه از بزرگان سير و سلوك است، در نجف  يقاض مرحوم
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 ينجا مشغول تفكر و مكاشفه بود. مرحوم محمدتقآدر  يطوالن يها و ساعت رفت  يالسالم م يواد
  :ديفرما  يـ از شاگردان آن بزرگوار ـ م يآمل

 نند،ينشـ   يم سالمال يدو سه ساعت در واد يكه مرحوم قاض دميد  يها م من مدت
روح  يا برگـردد و بـه قرائـت فاتحـه    كنـد و   ارتيز ديانسان با: «گفتم  يبا خود م

ـ ا» بـه آنهـا پرداخـت!    ديالزمتر هم هست كه با يمردگان را شاد كند، كارها  ني
خود  قيرف نيتر  يميبه صم يابراز نكردم، حت ياشكال در دل من بود اما به احد

استفاده از محضر استاد بـه   يو من هر روز برا گذشتها  از شاگردان استاد. مدت
ـ   رانيتا آنكه از نجف اشرف بر مراجعت به ا تم،رف  يخدمتش م  كنيعازم شـدم ول

 يهم در ذهن من بود و كسـ  تين نيداشتم. ا ديسفر، ترد نيدر مصلحت بودن ا
 چـه كه بـودم، در تاق  يبخوابم؛ در آن اتاق خواستم  يبود م ياز آن مطلع نبود. شب

من  يپا ب، طبعاً. در وقت خواينيو د   يعلم يها من كتاب بود؛ كتاب يپا نيپائ
 رييـ خـواب را تغ  يو جـا  زميبا خود گفتم: برخ شد،  يم دهيها كش كتاب يبه سو
و بـاالتر قـرار    سـت يمـن ن  يها درست مقابل پا ندارد، چون كتاب   يلزوم ايدهم 

خره بنـابر آن گذاشـتم كـه هتـك     . بـاأل ستيهتك حرمت كتاب ن ن،يگرفته، و ا
  .دميو خواب ستيحرمت ن

ـ «: فرمـود : ردمكـ رفـتم و سـالم    ياستاد، مرحوم قاض ه به محضرك صبح  مكيعل
هـا هـم    تـاب ك يردن به سوك. و پا دراز ديبرو رانيشما به ا ستيالسالم! صالح ن

ـ ا دهيـ جـا فهم كآقا! شـما از  «: زده گفتم حول ارياخت يب .»احترام است كهت  ؟»دي
  )۲۹۶/  ۲: ۱۳۶۱حسيني تهراني، (. »ام دهيالسالم فهم ياز واد«: فرمود

  گرايشي علل
  ميل به بقا .۱

دارد تا از امكانات  »ميل به بقاي جاوداني«مرگ اين است كه انسان  دليل ناخوشاينديِ يك
برداري كند و به كسب لذات خود استمرار بخشد. چنين انساني مرگ را مساوي نيستي  خود بهره

شت دارد و براي كه از سرقت اموال خود وح گونه شمارد و از آن هراس دارد. او همان مي
چيز خود  ؛ زيرا آن را معادل سرقت همه هراسد انديشد، از مرگ نيز مي مي ها ارهمحافظت از دزد، چ

دانند، اين اضطراب و  چيز مي كه مرگ را به معناي نيستي و پايان همه پندارد. براي كساني مي
كه به  د برسد. كسانيپايان هستي خو ةخواهد به نقط كس نمي نگراني كامالً بجاست؛ چراكه هيچ

  گويند: كريم منكر معاد هستند و مي نقرآ ةفرمود
  )۶(عنكبوت /  .انْ هي إِالَّ حياتُنَا الدنْيا نَموت ونَحيا وما نَحنُ بِمبعوثينَ

برانگيختـه   ،جز اين زندگاني دنيايي ما، چيزي بعد از آن نيست و پـس از مـرگ  
  .نخواهيم شد



 

۱۹۰ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

دچار ترس و دهشت  ،آن ورپندارند و از تص مرگ را نيستي مي گونه افراد ناي طور طبيعي به
  شوند. مي

اي جديد  تواند مؤمن را به هراس افكند؛ زيرا او مرگ را استمرار حيات در نشئه علت فوق نمي
اي  مرگ را دريچه ،ايمان به خدا ةداند؛ او به برزخ و قيامت و معاد باور دارد. كسي كه در ساي مي

به نتايج  لبخش و ني تر و واالتر و عبور از داالن زندان به فضاي آزاد و لذت وي حيات وسيعبه س
داشتني و خواستني است. او مرگ را  معنا و بلكه در مواردي دوست اعمال بشمارد، اين نگراني بي

  شمارد. نه سرقت جان و مال، بلكه محافظت از آنها و انتقال از سرايي به سراي ديگر مي
جهاني، يك  خواند. حيات اين زند و يكي را مقدمه ديگري مي دنيا و آخرت را پيوند مي ،ماسال

فعليت رساندن استعدادهاست كه نتيجة موقت آن  دوران محدود و مقدماتي براي خودسازي و به
 رزمگردد. قرآن كريم، دنيا را ميدان  در اين دنيا و ثمرة ثابت و ابدي آن، در عالم آخرت، ظاهر مي

شمارد. دنيا  زمايي و امتحان و آزمايشگاه تفكيك پاكان از پليدان و بيداردالن از غافالن ميآو زور
  .رزمگاه است نه بزمگاه، مزرعه است نه چراگاه

  عارف يا سالك به رابطه دنيا و آخرت و بقاء نفس نگاه
اعاظم سير  ي كه ازئي از قول استاد عرفان خود (مرحوم قاضي طباطبائعالمه طباطبا مرحوم

كند كه وي رابطه دنيا و آخرت را به  و سلوك بود و شاگردان متعددي را تربيت كرده بود) نقل مي
حيات  ،شويم كرد. در اين دنيا وقتي كه از خواب بيدار مي تشبيه مي »خواب و بيداري«رابطه 

كه مدتي كه كنيم  شود. احساس مي بيداري قبل از خواب به حيات بيداري بعد از خواب متصل مي
يابد. پس از مرگ هم  خوابيده بوديم اين رشته قطع شده بود. پس از بيداري اين رشته ادامه مي

ايم و  ايم. قبل از آن هم حيات داشته كنيم كه گويا كل دوران عمر در يك خواب بوده احساس مي
مرگ دنيوي) به  هم حيات داريم و اين دو (زندگي قبل از تولد دنيوي و زندگي بعد از رگبعد از م

كند  احساس مي ،شود گونه كه در اين دنيا كسي كه از خواب بيدار مي شوند. همان هم متصل مي
كند از يك  احساس مي نيزپس از مرگ  ،ي ديگري منتقل شده استا از يك نشئه به نشئه

  )۸۲/  ۸مجموعه آثار:  انتقال يافته است. (مطهري، ،ري ديگا اي به نشئه نشئه

  گي به دنيابست دل .۲
بستگي به دنياست. كسي كه از امكانات دنيوي  دل ،از علل گرايشي اضطراب مرگ يكي

آوري كرده، يا زن و فرزند خود را بيش از  ها با تالش خود اموالي را جمع برخوردار است و يا سال
نقل شده است كه شخصي  ×خدا دوست دارد، جداشدن از آنها برايش سخت است. از امام باقر

  پرسيد: �رسول خدا از
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بال اُح ؟ قـالَ: ال، قـالَ:      ماليّمتَـهم. قـالَ: فقَدمالٌ؟ قالَ: نَع أ لك :؟ فقالَ لهوتالم
بال تُح ن ثَمفم وت۳۲۸/  ۲: ق ۱۳۸۵حيون،  (ابن .الم(  

آيا مـال و ثـروت داري؟ عـرض    : حضرت فرمودترسم؟  چرا من از مرگ بسيار مي
نـي؟ عـرض   ك آيا در راه خدا ثروت خود را مصرف مـي : مودآري. حضرت فر: ردك
به ايـن دليـل از مـرگ هراسـان هسـتي. چنـين        سپ: خير. حضرت فرمود: ردك

  بستگي قلبي دارد. انساني به پول دل

 است.دادن اموالش  طلب، از دست ثروت دليل ترس از مرگ در انسانِ ،اساس اين روايتبر
خواهد و دل  شود. كسي كه دنيا را براي دنيا مي و گرفته مياز ااموال داند كه با مرگ،  چون مي

افزايد و از جدايي از آنها  بندد، به مرور زمان بر وابستگي خود به آن مي خويش يكسره به آن مي
  كند. كتاب و سنت اين نگرش را مذمت مي هراس دارد.

رار گيرد. منع نگاه از نظر اسالم دنيا، چه كم و چه زياد آن، نبايد مورد توجه استقاللي ق
ترين ميزان آن براي حيات  استقاللي به مقدار خاصي از دنيا محدود نيست. كوچكترين و ضروري

خوراك و پوشاك آن نيز بايد با نگاه ابزاري  ،يدننيست. حتي نفس كش انيز از اين قاعده مستثن
در خطر تقويت  دائماً شود و انسان آساني حاصل مي بستگي به دنيا به براي مقاصد الهي باشد. دل

ياران خود را نسبت به مرگ و جهان پس از  مكرراً ×جهت علي بدين .اين گرايش قلبي است
  داد: مرگ هشدار مي

رحمكم اللَّه، فَقَد نُودي فيكم بِالرَّحيلِ، وأَقلُّوا الْعرْجةَ [الْعرْجةَ] علَـي الـدنْيا،    تجهزُوا
صالحِ ما بِحضْرَتكم منَ الزَّاد، فَإِنَّ أَمامكم عقَبةً كئُوداً ومنَازِلَ مخُوفَةً مهولَـةً  وانْقَلبوا بِ

  )۳۲۱: ۱۴۱۴شريف الرضي، . (بد منَ الْورود علَيها والْوقُوف عنْدها الَ
ي خـود  بستگ دل ؛اند خدا شما را رحمت كند، بانگ رحيل در ميان شما سر داده

با اعمال شايسته خود، به آخرت كوچ كنيد؛ زيـرا راهـي    ؛را به دنيا كاهش دهيد
  ها و منازلي هولناك در پيش داريد. سخت، گردنه

هاي اسالم در باب مرگ و پس از آن، چون با قلب نيز  و ايمان عميق نسبت به آموزه باور
هاي دنيوي مرتفع گردد.  بستگي شود كه موانع قلبي مانند دل مرتبط است، در صورتي حاصل مي

ساز تقويت باور به مرگ با نگاه  هاي گرايشي اضطراب مرگ، زمينه اساس، درمان ريشه براين
اسالمي است. اگر نگرش ما نسبت به مرگ اصالح شود و مرگ را مساوي فنا ندانيم بلكه با نگاه 

 هاي داشته باشيم بلكه گرايشبستگي به دنيا ن اسالمي آن را استمرار حيات بدانيم و همچنين، دل
هاي الهي پس از مرگ در ما  باوري و يقين به وعده معنوي و الهي در ما قوي باشد، زمينه مرگ
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هايي هستند كه راه را بر فهم عميق باورهاي  رزوهاي دنيوي حجابآشود. تعلقات و  تقويت مي
  بندند. اسالمي مي

  ضعف توشه آخروي: رفتاري علل
بار سنگين گناه و ضعف توشه براي اين سفر عظيم است. شما   مرگ، از علل اضطراب يكي

از شركت در  ،اگر امتحاني در پيش رو داشته باشيد و براي آن امتحان مطالعه كافي نكرده باشيد
ترسيد. آنكه سفري عظيم در  نمي ،اما اگر آمادگي الزم را كسب كرده باشيد .امتحان هراس داريد

م براي خود فراهم نكرده، از كمبود زادوتوشه و بلكه از عذاب اخروي پيش دارد و امكانات الز
مايل است مرگ را به تأخير اندازد تا از فرصت موجود براي مقدمات سفر بهره  ؛هراسناك است

  فرمايد: باره مي روي گنهكاران مصون بماند. قرآن كريم در اين بگيرد، يا از خطرات اخروي پيش
ال يونَهنَّوينَأَ تَممبِالظَّال يملاهللاُ عو يهِمدأَي تمداً بِما قَد۶۲(انفال /  .ب(  

انـد، آرزو   سبب آنچه از پيش به دسـت خـويش فـراهم كـرده     و هرگز مرگ را به
  .نخواهند كرد و خدا به حال ستمگران داناست

ادات همراه هاي اسالم ازجمله عب اين نگراني، كسب توشه اخروي است. عمل به آموزه درمان
كند.  جلوگيري مي ،شدن بار خطا انجامد و از سنگين با توجه، به تقويت اراده در برابر گناه مي

  فرمايد: خداوند مي
الَّذو ي خَلَقَكمالَّذ كمبوا ردباع ا النَّاسها أَيتَتَّقُونَ ينَي لَّكملَع كملنْ قَب۲(انبياء /  .م(  

كس كه شما و پيشينيان را آفريـد،   خود را پرستش كنيد، آن اي مردم، پروردگار
  .ار شويدكتا پرهيز

هاست، اشاره  داري و مهار نفس از زشتي آيه به تأثير عبادت در رشد تقوا كه خويشتن اين
) ۲۹(جاثيه /  .ديگري قرآن به نقش نماز در كنترل نفس از فساد و فحشا اشاره دارد ةدارد. در آي

كاهش ميزان فساد و جرايم در ماه رمضان است.   قش عبادات در كنترل گناه،ازجمله شواهد ن
كند.  آدمي در برابر خطا را تقويت مي ةبه روزه و افزايش توجه به خدا در اين ماه، اراد الاشتغ

دارد و در صورت ارتكاب گناه، به سرعت  خطا بازمي هاسالم با تقويت تقواپيشگي، از سقوط در در
راه  بالي، بكدهد. در نتيجه با س گرداند و او را در طريق صحيح قرار مي را به خدا بازميبا توبه فرد 

  سازد. هراس از مرگ را بر او مسدود مي
هراسد، اما او خود مسبب اين ترس  دليل عذاب آخرت از مرگ مي باور نيز به البته انسان دين

ود نظارت كند و خويشتن را از خطا است و راه رهايي از آن بر او گشوده است. اگر بر اعمال خ
 هلشود؛ چراكه خداوند اجر ا مصون دارد و طريق صواب بپيمايد، ترسِ زجر، به شوقِ اجر بدل مي
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  )۱۷۱عمران /  (آل .گرداند ايمان را هرگز تباه نمي
  فرمايد: مي ،ما را به كسب توشه اخروي توصيه كرده ×علي امام

ي وتالم عدب رءلمل ال دار  ناها بِخَيرٍ طـاببانيها فَإِن ب وتسكُنُها إِلّا الَّتي كانَ قَبلَ الم
  )۱۰۷/  ۱۷ : ق ۱۴۰۰، يخوي ي(هاشم .مسكَنُها وإِن بناها بشَرٍّ خاب بانيها

نكه قبل از مرگ آن را بنـا كـرده   آ وايي ندارد مگرأمنزل و م ،انسان پس از مرگ
 يخانـه خوشـ   ايـ اخته باشـد، در آن دن سـ  ،يخانه را بـا خـوب   نيباشد. پس اگر ا

  اش بدبخت خواهد بود. ساخته باشد، سازنده يرا با بد خواهد داشت و اگر آن
هاي عملي اسالم، در تقويت باور ديني نسبت به  توشه اخروي با پايبندي به آموزه تقويت

ان ديني، ثر در سطح باور و ايمؤزيرا ازجمله عوامل م .ثيري بسزا داردأمرگ و حيات اخروي ت
  عوامل رفتاري است.

تدريج فهم يا علم را به باور تبديل كند و  تواند به كه پيروي عملي از خداوند است، مي عبادات
سوره حجر به همين موضوع اشاره دارد.  ۹۹ و ۹۸آيه  .اگر استمرار يابد انسان را به يقين برساند

آورد. در  دنبال مي ديني را به تصريح شده است كه عبادت خداوند يقين و باور ۹۹در آيه 
 نائل مقامي چنين به خدا عبادت دليل به آنها كه است آمده نيز ^معصوم امامان هاي نامه زيارت

 ^معصومان از هريك براي تواند مي و است معتبر اي نامه زيارت كه اهللا امين زيارت در. اند شده
  :است آمده چنين شود، خوانده

تدبعو اللَّه خْلتّي صاًمقاَ حينُتيك الْي.  
  خدا را مخلصانه عبادت كردي تاآنجاكه به يقين رسيدي.

درجاتي دارد و تا پايان عمر  ،هم آمده است. البته يقين �اين فقره در زيارت رسول اهللا
نردبان تكامل است و تا انتها ضرورت دارد. نفس انسان تا در  ،بنابراين عبادت خداوند .قابل ارتقاست

  .يابد دست يقين باالي درجات به تواند نمي خود هاي دليل محدوديت ن بدن گرفتار است بهزندا
  :فرمايد چنانكه خداوند مي .شود مانع باور قلبي حقائق غيبي مي ست،ينقطه مقابل، اعمال ناشا در

  .قُلُوبِهِم ما كانُوا يكسبون  كلَّا بلْ رانَ علي
  . شان بسته است هاي شدند زنگار بر دل نه چنين است، بلكه آنچه مرتكب مي

  را ندارد. اييظرفيت دريافت حقايق ماور ،دل زنگار گرفته

  نآمنان راستين از مرگ بلكه شوق به ؤترس م عدم
توان  شده مي مباحث گذشته راهكارهاي رفع اضطراب مرگ بيان شد. از مرور راهكارهاي بيان در
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باب مرگ و رويدادهاي پس از آن، ايمان راسخ هاي وحياني در  هدريافت كه هركس به آموز
بستگي كمتري به دنيا داشته و از معرفت باالتري نسبت به حقيقت مرگ و پس  داشته باشد، دل

توشه براي آخرت گرفته و خود را مهياي اين سفر خواهد كرد، و به  ؛خواهد بود اربرخورد ،از آن
هايي  در اين بخش به نمونه خواهد داشت. بلكه شوق ديدار يار ،اضطراب مرگ دچار نخواهد شد

دليل عمل به راهكارهاي فوق، نگراني نسبت به مرگ نداشته و  كنيم كه به ها اشاره مي از انسان
  محبوبند. اتبلكه مشتاق مالق

  منان براي نيل به شهادتؤم دعاي
  كند: را از خداوند طلب مي #شهادت در ركاب امام زمان ،در ماه رمضان ×صادق امام

مـك   ...  إِنِّي اللَّهـةِ نَبِياير تك تَحبِيلي سي قَتْلًا ففَاتلَ وعأَلُك أَنْ تَجكلينـي،   .أَس)
  )۷۴/  ۴ : ق ۱۴۰۷

شته شدن در راه تو و زير پـرچم نبـي   كه مرگ مرا كخداوندا از تو مسئلت دارم 
  گيرد.ه پرچم نبي در دست امام زمان قرار كخودت قرار دهي. قرار است 

  در ماه رمضان بخوانند و از خداوند درخواست شهادت كنند.را منان اين دعا ؤاست م مستحب
  ست:اين دعا ،رمضانماه هاي  شده شب از ديگر دعاهاي سفارش

مفِّقْ لَنَا اللَّهك فَوبِيلي سقَتْلًا فلْنَا ... وخينَ فَأَدحالي الصك فتمطـاووس،   (ابـن  .بِرَح
  )۶۲/  ۱ : ق ۱۴۰۹

  طلب شهادت بود: ،در جنگ صفين ×جمله ادعيه امام علياز
 .كانَ ما لَا بد منْه الْموت فَاجعـلْ ميتَتـي قَتْلًـا فـي سـبِيلك بِيـد شَـرِّ خَلْقـك         فَإِذَا
  )۱۰۰ق  ۱۴۱۱طاووس،  (ابن

در راه پس خداوندا مرگ مرا كشته شدن  ،وقتي كه انسان از مرگ گريزي ندارد
  ات قرار بده.  دست بدترين بنده خودت به

در پس آن را شهادت  ،اي كه بايد ما مرگ را سپري كنيم ر فرمودهمقد گونه ينيعني حال كه ا
  راهت قرار بده.

من آنچه برايش مهم است رضاي خداست و مرگ را بر زندگي شيطاني ترجيح ؤم انسان
  فرمايد: صحيفه ميدر دعاي بيستم  ×چنانكه امام سجاد .دهد مي

ما كانَ عمرِي بِذْلَةً في طَاعتك، فَإِذَا كانَ عمرِي مرْتَعـاً للشَّـيطَانِ فَاقْبِضْـني     عمرْني
لَيك عغَضَب كمتَحسي أَو ،قْتُك إِلَيبِقَ مسلَ أَنْ يك قَبإِلَي.  
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ر بده و آنگاه كه عمرم به من عم ،شود مادام كه عمرم در راه طاعت تو سپري مي
من بشـتابد   يسو هنكه شدت غضبت بآچراگاه شيطان شود، جانم را بگير قبل از 

  خشمت بر من مستحكم گردد. اي
از  ،شده است روايت شده و خواندن آن هر صبح سفارش ×دعاي عهد كه از امام صادق در

  طلبيم: خداوند شهادت را مي
 ۵۳ : ۱۴۰۳ مجلسـي، ( .وأَعوانه ... والْمستَشْهدينَ بينَ يديه منْ أَنْصارِه اجعلْني هماللّ
 /۹۵(  

  .قرار بدهحجت)  حضرت(خدايا مرا از ياران و شهداي در ركابش 

  هاي عملي نمونه
هم به اين  نهايتدر طالب شهادت بودند و  ^همه امامان معصوم :^معصوم امامان. ۱

  :فرمايند مي ×شوند. امام سجاد نهايت شهيد راه اسالم ميدر نيز  #ند. امام زمانا هرزو نائل شدآ
  .أَنَّ الْقَتْلَ لَنا عادةٌ و كَرامتَنَا الشَّهادةُ

  قتل عادت ما و شهادت كرامت ماست.
  نيز به اين سخن اشاره دارند: ×علي امام

ضَرْبةٍ بِالسيف أَهونُ علَـي مـنْ ميتَـةٍ     أَفْضَلَ الْموت الْقَتْلُ والَّذي نَفْسي بِيده لَأَلْف إِنَّ
  )۵۴/  ۵ ق:  ۱۴۰۷(كليني،  . علَي فرَاش

قسم به آنكه جـانم در دسـت اوسـت، هـزار      .شدن است بهترين نوع مرگ، كشته
  بر من آسانتر از مرگ در بستر است. ريضربه شمش

؛ ةفزت و رب الكعب«نداي  ،ملجم بر سرش وارد شد اساس وقتي كه ضربت ابن براين
حضرت براي حركت به سمت سفر  اليسر دادند كه خوشح »خداي كعبه قسم كه رستگار شدم هب

  سازد. آشكار ميرا مرگ 
در كربال از شهادت استقبال  ×ياران امام حسين در كربال: ×. ياران امام حسين۲

  رزوي شهادت دارد.آكه نوجواني مانند قاسم بن حسن هم  كردند تاجايي مي
را   ارانشيخبر شهادت همه  ×آمده است كه وقتي امام حسين ×در روايتي از امام سجاد

من هم فردا در  ايآ ؟؛قْتَلْيمنْ  يأَنَا ف«عرض كرد:  ×حسن به امام نداد، در آن هنگام قاسم ب
الْموت  فيك !بنَي اي«با مهرباني و عطوفت فرمود:  ×نيامام حس؟ »خواهم بود دانيشمار شه



 

۱۹۶ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

ك؟علي اي«عرض كرد:  ؟»؛ فرزندم! مرگ در نزد تو چگونه استنْدأَح مع  لِ نَمس؛ عموجان! الْع
  فرمود:  امام. »تر نيرياز عسل ش

ـ  يمنَ الرِّجالِ مع قْتَلُيلَأَحد منْ  كإِنَّ كعم كواللَّه فدا يإ  مٍيبعد أَنْ تَبلُوا بِبالء عظ
  )۲۲۸/  ۴ : ق ۱۴۱۳، ي(بحران .هعبداللَّ يوابن
هم پس از  آن ؛بود يخواه دانياز شه زيتو باد! تو ن يبه فدا تيبه خدا! عمو يآر

  سخت. يگرفتار

استاد بسيار وارسته از عالئق ماده و ماديات و حكيم و عارف  . شيخ مرتضي طالقاني:۳
اشرف در حدود  كه در حوزه علميه نجف +مرحوم آقا شيخ مرتضي طالقاني ،بزرگ

من عنايت فرموده بود، دو روز به  هونيم خداوند متعال توفيق حضور در افاضاتش را ب سال يك
حضورش رسيدم، وقتي كه سالم عرض كردم و  همسافرت ابديش مانده بود كه مانند هر روز ب

ود: ام كه درس را بفرمائيد. شيخ فرم نشستم، فرمودند: براي چه آمدي آقا؟ عرض كردم: آمده
  برخيز و برو، آقاجان برو، درس تمام شد.

روز دو روز مانده به ايام محرّم بود، خيال كردم كه ايشان گمان كرده است كه محرّم  آن چون
 ×احترام سرور شهيدان امام حسين ههاي حوزه نجف براي چهارده روز ب وارد شده است و درس
م : دو روز به محرّم مانده است و ها هم تعطيل شده است، عرض كرد تعطيل است، لذا درس

مدرسه  يها طلبهكه كمترين كسالت و بيماري نداشت و همه  دائر است. شيخ درحالي ها درس
كرد،  كه شيخ تا آخر عمر در آنجا تدريس مي يآقا سيد محمد كاظم يزد ياللّه العظم يةمرحوم آ

  فرمودند: ،از سالمت كامل شيخ مطّلع بودند
خر طالقان رفته پاالنش مانده، روح «گويم: درس تمام شد، من مسافرم،  شما مي هجان بآقا

  )۱۴۳/  ۱۳البالغه:  شرح نهج ،ي(جعفر. »رفته جسدش مانده
:  گفت يو م كرد يم  كرد و با آنها مزاح  طالب را در حجره خود جمع  رحلتش  در شب ايشان

خواهد كرد خبري نداشتند. صبح  طالب از اينكه او فردا وفات . »است  متيغن ، است  شب  كي«
فتاب وي از دنيا رفت. لذا ايشان از مرگ خود زودتر مطلع شده بود و آقبل از طلوع   همان شب،

  )۱۱۰/  ۱: ۱۳۶۱طهراني،   شاد بود. (حسيني خر،شب آ
  نامه خود نوشتند: است كه در وصيت +نمونه ديگر امام خميني . امام خميني:۴

بـه فضـل خـدا از     دواريـ ام يريشـاد و ضـم   ين و روحمطمئ يآرام و قلب يبا دل
امـام  . (كـنم  يسفر م يابد گاهيجا يخدمت خواهران و برادران مرخص، و به سو

  )۴۵۰/  ۲۱صحيفه امام:  خميني،
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  فرمايد: اولياي الهي مصداق كساني هستند كه خداوند در قرآن خطاب به آنها مي اين
عبـادي    فـي   ربـك راضـيةً مرْضـيةً فَـادخُلي      إِلـي   ارجِعي أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ يا

  ) ۲۷ - ۳۰/  فجر. (جنَّتي  وادخُلي
كه هم تو از خدا راضي هسـتي و   سوي پروردگارت بازگرد درحالي اي دل آرام، به

  .داخل شو مهم خدا از تو راضي است. به جمع بندگانم و بهشت
رزوي آچه بسيار جواناني كه در ميان آنها مدافع حرم:  . رزمندان عرصه دفاع مقدس و۵

رزو را دارند و مشتاق رسيدن به اين آشهادت داشتند و به اين مقام رسيدند و االن بسياري همين 
سازد. در اينجا فقط به برخي  نامه شهدا اين حقيقت را آشكار مي سعادت. مروري بر وصيت

  كنيم. ين شهادت اشاره مياز ميان سرداران اين مياد نهاي آ نمونه
 .كرد ها مي ايشان چنان مشتاق شهادت بود كه براي نيل به آن، گريه . سردار سليماني:يك

  كرد كه براي شهادتش دعا كنند. به افراد مختلف سفارش مي
رهبر معظم انقالب  سازيان و اشك ريختن فراوان وي براي نيل به شهادت: . سردار چيتدو

 يعل يمرتضي اميري اسفندقه و تقديم آن به جانباز سرافراز آقا قايآپس از شعرخواني 
  لفظ، فرمودند: خوش

كـه فرمانـده و    انيسـاز  تيـ چ يلفـظ از دوسـت همكـارش، علـ     خـوش  يعل نيا
: اگـر  گفـت  يبـه مـا مـ    شـه يكـه او هم  ديـ گو يو م كند يهمكارشان بوده نقل م

خـاردار نفـس    ميسـ  از ديـ اول با ديـ خاردار عبور كن يها ميس نياز ا ديخواه يم
 ي] همـان كسـ  انيسـاز  تيـ چ يفرمانـدهش [علـ   . ...ديخودتان عبور كرده باشـ 

و آن حرف  كند يم اديو  كند يم فيلفظ] از او تعر خوش ي[عل شاني[است] كه ا
در  ديــگو ي] مــانيســاز تيــچ ي. همســر او [علــكنــد ي[خــاص] را از او نقــل مــ

 مش؛يديـ ند گـر يشـد و د  ديهكه آمد منزل و بعد [از آن] رفت و شـ  يبار نيآخر
مـرد   نكـه ي. با اكرد يم هيو گر ختير ينشسته بود و اشك م طور نيهم شب مهين

 زهـا يچ نيو ا هيبود و اصالً اهل گر يباصالبت و قدرتمند و فرمانده كامالً باصالبت
را خواب  يگفت: فالن ؟يكن يم هيگر قدر ني. گفتم چرا اختير ينبود؛ اما اشك م

بـود كـه قبـل از او     دهيهش را، معاونش را. معاونش را خواب دهمرا قي. رفدميد
. مـا  ييبه من بگـو  ديگرفتم و گفتم با محكمدستش را  ديگو يشده بود. م ديشه

 اتيـ اطالعـات عمل  يروهـا ين نهاي. اميكرد دايراهكار پ ميرفت گريبا همد همه نيا
بـاز   كردنـد،  يمـ  اديـ ها را پ راه رفتند ي. قبالً مشدند يم ها گاني يبودند كه بلدچ

گر يبا همد ميرفت همه نيبتوانند حركت كنند بروند جلو. ما ا ها گانيتا  كردند يم
شهادت؟  هيقض نيا ست؟يچ هيقض ني. راهكار اميكرد دايراهكار پ م،يراه باز كرد



 

۱۹۸ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

بـه مـن كـرد و     ينگاه كي ديگو يم شوم؟ ينم ديرا به من بگو، چرا من شه نيا
  )۴/۱۲/۱۳۹۵، مقام معظم رهبريبيانات ك. (گفت: راهكارش اشك است، اش

نقدر مشتاق شهادت هستند كه براي آشود كه اين اولياي الهي  اين بيان به خوبي آشكار مي از
  كنند. ها مي ها و گريه نيل به آن در پيشگاه خداوند التماس

» چمران يدكتر مصطف« ديكه از شه يا در بخشي از دست نوشته . شهيد چمران:سه
  چنين آمده است: ،مانده و از آخرين لحظات نبرد وي در ميدان جنگ حكايت دارد ارادگي به

  .كنم، با همه مظاهر و جبروتت ! با تو وداع مياتيح يا
ـ ا ... در ديمحكم باشـ  نميمن! ... به قدرت آهن يپاها يا لحظـات آخـر عمـر،     ني

ز شـما آرزو  . اديا ها كرده دراز به من خدمت يها . شما سالديمرا حفظ كن يآبرو
  .ديوجه، ادا كن نيلحظه را به بهتر نيآخر نيكنم كه ا مي

قلـب   ي. اديباشـ  نيزبيچشمان من! ت ي. اديباش قيو دق يمن! قو يها دست يا
دهـم كـه پـس از چنـد      را تحمل كن. به شما قول مـي  نيلحظات آخر نيمن! ا

. ديـ ابيب شهيهم يآرامش خود را برا يو ابد قيعم يلحظه همه شما در استراحت
  .يابد يدهم؛ آرامش من چند لحظة بعد به شما آرامش مي

پروردگار و لحظات  يو عالم، لحظات لقا يوداع با زندگ لحظات حساسِ نيا چه،
  باشد. بايز ديبا ،رقص من در برابر مرگ

  نتيجهبندي و  جمع
اگرفته اي ما را فر ويژه در اين دوران كرونا كه جو غالب عمومي و رسانه بهمرگ  اضطراب

تنها در باب حقيقت مرگ نينديشند بلكه از تصور مرگ نيز  ها نه انسان شود غالباً سبب مياست، 
ورند. آ بپرهيزند. آنان بر اين گمانند كه با فرار از ياد مرگ، شادي را به زندگي خود به ارمغان مي

  توان از اين اضطراب در امان ماند يا ميزان آن را كاهش داد؟ چگونه مي
كشف «و نيز  »رفع جهل نسبت به بركات ياد مرگ«اول براي رفع اضطراب مرگ،  گام

تنها از ياد  شود كه نه سبب مي ،است. توجه به اين بركات »حقيقت مرگ و رويدادهاي پس از آن
ياد مرگ سبب ياد  رامش آن بدانيم.آمرگ نهراسيم بلكه آن را مقدمه شيرين كردن زندگي و 

سازي مشكالت مادي و جلوگيري از گناه و طغيان است كه  دنيا، آسان بستگي به خدا، كاهش دل
  ورند. برايآ دمي به ارمغان ميآرامش را براي آهريك 

جان دادن، رفع جهل كافي نيست بلكه طي دو گام ديگر نيز الزم است: يكي  رهايي از ترسِ
باور «، يعني »به آن ميتوسعه باور از فهم اصل مرگ به نگاه اسال«و دوم  »تبديل فهم به باور«

  است. »به آنچه مالزم و همراه مرگ
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باور، كه فراتر از شناخت سطحي است، در درمان اضطراب مرگ نقشي بسزا دارد. از طرفي، 
شود كه موانع  كه باور، عالوه بر بعد شناختي، با قلب نيز پيوند دارد، درصورتي حاصل مي چون

هايي هستند كه  رزوهاي دنيوي حجابآردد. تعلقات و هاي دنيوي مرتفع گ بستگي قلبي مانند دل
هاي گرايشي اضطراب  اساس، درمان ريشه بندند. براين راه را بر فهم عميق باورهاي اسالمي مي

ساز تقويت باور به مرگ با نگاه اسالمي است. اگر نگرش ما نسبت به مرگ اصالح  مرگ، زمينه
بستگي به دنيا نداشته باشيم بلكه  ، دلشود و مرگ را استمرار حيات بدانيم و همچنين

هاي الهي پس از  باوري و يقين به وعده معنوي و الهي در ما قوي باشد، زمينه مرگ هاي گرايش
  شود. مرگ در ما تقويت مي

هاي دين، باور به آخرت  قلبي با رفتار نيز پيوندي وثيق دارد و لذا پايبندي عملي به آموزه باور
كاهد. در مجموع، هرقدر آدمي به راهكارهاي شناختي،  اضطراب مرگ مي كند و از را تقويت مي

شده در اين نوشتار بيشتر پايبند باشد، كمتر دچار ترس و نگراني نسبت به  بيان گرايشي و رفتاريِ
منان ؤ، م^شود. مطالعه زندگي معصومان تدريج ترس به شوق بدل مي شود و بلكه به مرگ مي

شهداي اسالم، رزمندگان و سرداران جبهه نبرد با باطل كه گوياي شوق راستين، دلدادگان الهي، 
تواند در فضاي  و مي آنان به وصال يار و نيل به شهادت است، شاهدي عيني بر اين ديدگاه است

  .عنوان يك تجربه عملي مورد استفاده و آزمايش قرار گيرد موجود كرونايي به

  منابع
 .قرآن كريم - 

  م، الهادي.، ق١٣٧٦، صحيفه سجاديه - 
 ، األعمال عقاب و األعمال ثواب، ق ١٤٠٦، (شيخ صدوق) بن علي بابويه، محمد ابن - 

  للنشر. الرضي الشريف دارقم، 
 قم، دفتر الفقيه، يحضره ال منق،  ١٤١٣، (شيخ صدوق) علي بن محمد ،بابويه ابن - 

  . قم علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمي انتشارات
 نشر كنگرهقم، ، اإلمامية إعتقادات،  ق ١٤١٤(شيخ صدوق)،   يعل بن دمحم بابويه، ابن - 

  . مفيد شيخ
  .^البيت آل مؤسسةقم، ،  اإلسالم دعائم،  ق ١٣٨٥،  يمغرب محمد بن نعمان حيون، ابن - 
 ،، التحقيق مجتبي الزارعي، قماالشارات والتنبيهات، ١٣٨١، سينا، شيخ الرئيس ابن - 

  .تابكبوستان 
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 دار ، تهران، )القديمة - ط( ،األعمال إقبال  ، ق ١٤٠٩، يموس بن يعل طاووس، ابن - 
  اإلسالمية. الكتب

قم،  ،مهج الدعوات و منهج العباداتق،  ١٤١١،  يموس بن يطاووس، عل ابن - 
  دارالذخائر.

 والنشر للطباعة الفكر داربيروت،  ،العرب لسان،  ق ١٤١٤،  مكرم بن محمد منظور، ابن - 
  التوزيع.و

دو ، »روانشناسي و قرآن ديدگاه از مرگ با مواجهه«، ١٣٩٢ ،حميدرضا فر، يمانيا - 
شماره چهارم،  ،سال دوم  ،اي قرآن كريم رشته هاي ميان فصلنامه تخصصي پژوهش

  .٦٥ -  ٧٢ ، ص٩٠بهار و تابستان 
 مؤسسةقم،  ،عشر اإلثني األئمة معاجز مدينة ق، ١٤١٣،  سليمان بن هاشم سيد ،يبحران - 

  اإلسالمية. ارفالمع
ح يصحت، الكلم درر و غررالحكم تصنيف ،١٣٦٦محمد،  بن عبدالواحد ،يآمد يتميم - 

  قم، دفتر تبليغات اسالمي.، يمصطفي درايت
  ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي.١٣ ، جلدالبالغه نهج شرح جعفري، محمد تقي، - 
  مت.حك تهران،، معادشناسي ،١٣٦١،  حسين محمد طهراني، سيد  حسيني - 
  (عج). مدرسة اإلمام المهدي، قم، و تنبيه الخاطر الناظر نزهةحلواني،  - 
  .البيت مؤسسة آل قم، ،قرب االسناد، ق ١٤١٣جعفر،  بن عبداهللا ،يحمير - 
 تهران، ،تحولي؛ از كودكي تا بزرگسالي مرضي شناسي روان ،١٣٧٦پريرخ،  دادستان، - 

  .سمت
، تصحيح صبحي صالح، قم، الغهنهج البق،  ١٤١٤،  حسين بن محمد الرضي، شريف - 

  هجرت.
  قم، دارالثقافة.، االماليق،  ١٤١٤طوسي، محمد بن الحسن،  - 
قدرداني در افراد «، ١٣٩٣ محمدباقر كجباف؛ امير قمراني، نقي؛ علي نژاد، قاسميان - 

، سال شناسي مثبت تخصصي روان - فصلنامه علمي  ،»داراي تجربه نزديك به مرگ
  .٩٣، پاييز ٢اول، شماره 
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  اإلسالمية. الكتب ، تهران، دارالكافي ، ق ١٤٠٧كليني، محمد بن يعقوب،  - 
  . العربي التراث إحياء ، بيروت، داربحاراالنوارق،  ١٤٠٣مجلسي، محمدباقر،  - 
  ، قم، دارالحديث.١١، ج ميزان الحكمهشهري، محمد،  محمدي ري - 
 در رواني سالمت با خود حرمت رابطه سهيمقا«محمدي، مصطفي و همكاران،  - 

  .٣٤٣ - ٣٦٣ ص ،٤٧ شماره ،شناختي روان علوم مجله ،»مرگ اضطراب بيني پيش
  تهران، انتشارات صدرا. ،٨ج  ،قرآن بايي آشنا، مرتضي، يمطهر - 
  .معين فرهنگمحمد،  معين، - 
  .٤/١٢/١٣٩٥مقام معظم رهبري، سخنراني،  - 
شر آثار ، تهران، مؤسسه تنظيم و ن٢١، ج صحيفه امامموسوي خميني، سيد روح اهللا،  - 

  امام خميني.
، تهران، البالغة نهج شرح في البراعة منهاجق،  ١٤٠٠،  اهللا حبيب ميرزا خويي، هاشمي - 

  مكتبة االسالمية.
 نيكو نشر.  مشهد،  ، ترجمه مهدي غبرايي،خيره به خورشيد، ١٣٨٨يالوم، اروين،  -
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  اخالق اجتماعيو  كرونا
  *يكيحسن بوسلدكتر ن ياالسالم والمسلم حجت

  مقدمه
از پيامبر  يتيرواگفتند:  ايشان بهرسيدند و  ×خدمت امام باقر يا عده شده است كه تيروا

مردم با تعجب ، »هستندشما در اسالم  ترين ارجمند ،تيشما در جاهلترين  ارجمند«ه كاند  دهيشن
 با وجود تفاوت زياد شان از اين بود كه كردند كه آيا اين روايت درست است؟ تعجبسوال 

، چگونه ممكن است پيامبر چنين كالمي اسالمبا معيارهاي  در جاهليتارج و ارزش معيارهاي 
سپس . فهم شما از آن اشتباه است يول .ت درست استين روايا: امام فرمودند !؟فرموده باشند

ترين و  خلق ترين، خوش بخشنده كسي است كه »تيجاهل رجمندترين درا«: منظور از فرمودند
ر يجز خ ين آدميچن: اسالم آوردنِ امام فرمودندآنگاه  .استآزارترين  كمن و يتر هيهمسا خوش

دنبال  اخالق خير بهخود همراه با  اسالمِ: فرمايند رت ميگر حضيبه عبارت د .ندارد شيبرا
 .است خالقشرط اينكه مسلماني مايه خير باشد، ا پيش. يعني آورد يم

همان  و اتفاقاً .ارزش است يدارا ،ينيشاديپ قِه اخالكد ده همچنين نشان ميت ين روايا
 .شود مياش  يدار نيد سبب مفيد شدن ،ينيداخالق پيشا

ا به نقل ي »اخالق جوامع« از اخالق اجتماعي،منظور است. » اخالق اجتماعي«موضوع بحث 
 ات آنهايم و از اخالقينيل ببكل كه جوامع را به شكست ين »ريبكاخالق «فالسفه اخالق،  يبرخ

به معناي الزامات اخالقي افراد در قبال ديگر » ياخالق اجتماع«نجا يدر ا ئيم.سخن بگو
  اين موارد است:امل هاي ديگر اخالق ش فردي). حوزه هاست (اخالق ميان انسان

  در قبال خودش؛يعني اخالق فرد : يفرد اخالق درون
  نات؛و حيواست يز محيط شخص در قبال ياتشامل اخالق: يفرد اخالق برون

  : الزامات اخالقي فرد در قبال خداوند.ياخالق فرافرد
ط يدر شرا .شود يار مكش آشياز پ بيشترصفات افراد و جوامع  يسريك يبحرانشرايط در 

و مرض  ناكامي ،به فقر يوقت يم وليهستآرامي  متشخص و ،محترمهايي  انسانهمه ما  يعاد
                                                                        

 H.boosaliki@isca.ac.ir  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي عضو هيئت علمي. *
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ار ما در يناهش: يعبارت . بهميضعف دار يروح ه چه مقدار از نظركشود  يار مكم آشيشو دچار مي
 ميتوان يم رو، ازاين .اين مسئله درباره جوامع هم صادق است .شود يار مكشتر آشيب يط بحرانيشرا

 .مينكاستفاده  يشبهتر شناختن خود و جوامع خو يبرا از تجربه بحران كرونا

ها بروز  فداكاري و ها يسري صفات خوب اخالقي ازجمله از خود گذشتگ در فضاي كرونا يك
ن فرود يريم در مقابل جهادگران و خيست و همه ما سر تعظيدر آنها ن كيه البته شكرده است ك
ها گفتگو است ولي محور اصلي بحث حاضر،  اين ابعاد مثبت نيازمند ساعت .ميآور يم

عنوان  و به ريمشناسي اخالقي اجتماعي است تا از اين طريق بتوانيم يك گام رو به جلو بردا آسيب
 كنيم.بهتر  تالش كنيم فردايمان را از امروزمانمن ؤم يك

يك نكته مقدماتي اينكه گاهي اوقات براي فهم بهتر يك آسيب اجتماعي نيازمند تحليل 
توانيم در سطح فردي و عامليتي تبيين كاملي از آن داشته باشيم. براي  ساختاري هستيم و نمي

از يك كه م ينيب ياز رانندگان را م يم و برخيحال تردد هست ابان دريخ يكدر  يوقتمثال، 
ولي  خوريم، كنيم و افسوس مي ها را تقبيح مي آن راننده زنند، صورت خالف دور مي دوربرگردان به

، بايد طراحي خيابان را زير سؤال ببريم، نه رفتار فردي ات ديده شدرّكخالف به  ارِك اينوقتي 
گر  تبيينشناسي  روان يها گاهي اوقات تحليلهاي اخالق اجتماعي،  آسيبدر تحليل  ها را. راننده

  .ردكارائه و ساختاري  يشناخت هاي جامعه ولي گاهي بايد تحليل هستند

 روناكط يدر شرا ياخالق اجتماع يشناس بيآس

 ها نيز بوديم، مثالً در شرايط بحراني كرونا، در كنار رفتارهاي ارزشمند، شاهد برخي بدرفتاري
ن يها بارها نسبت به ا رسانه پزشكان و ،ه مسئوالنكم يبودها در روزهايي  مسافرت شاهد سيل

دروغ  ياز مردم به راحت يبرخ ي تلويزيوني از خروجي شهرها،ها در گزارش .امر هشدار داده بودند
رشگر، كه گزا روند، درحالي كه براي مراسم فوت اقوام به شهرستان مي داشتند و بيان مي گفتند يم

همچنان جوانان  ،اديز يبا وجود هشدارها .داد آنها را در باربند ماشين نشان مي يكن اسباب پيك
 .دش ها منتشر مي بوستانشلوغي از  يادير زيافتند و هر روز تصاوي يها حضور م در بوستان

بدون در نظر گرفتن  هم بودند كه با ادعاي تسلط بر طب اسالمي يا طب سنتي،اي  عده
واقعيت اين است كه بدون  و به نوعي قوانين را زيرپا گذاشتند. مارستان رفتنديها به ب لكپروت

اعتنايي كردند. مثالً در مقطعي اعالم شد كه  ها بي طيف وسيعي از مردم به پروتكل ،يفشار قانون
 .ها بسته باشند، چند روز مراعات شد ولي به سرعت شاهد نقض پنهاني مقرارت بوديم بايد مغازه

افراد را به  كت هاي زنانه تك كشيدند يا آرايشگاهن ييخود را پا يها كركره دارها از مغازه بسياري
شد با رفتار اين كسبه همدلي كرد ولي بحث بر سر  البته گاهي اوقات مي .برند يشگاه ميآرا
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م يرفت يم ييبه نانوا يوقتاست. » اعتنايي به قانون بي«گريزي يا به عبارت بهتر،  گسترش قانون
نمايي  اخبار كرونا را شايعه و بزرگردند و ك يت نميها را رعا لكپروت نانواها اصالًبيشتر 

 .دانستند مي

كنيم كه در همان  ستيز صحبت مي كنيم از يك عده دين ها صحبت مي وقتي از بدرفتاري
اهانت به ها را دستاويز  رفتاري برخي مذهبي و كج .داشتند ينمستيزي بر شرايط دست از دين

نظام  تخريب و تضعيفبراي آمده  پيشط ياز شرااز افراد،  يبرخ يحت معارف ديني قرار داده بودند.
 .ردندكاستفاده  جمهوري اسالمي

شده  يجا ناشكق از ين مصاديه اكم يرس يم مسئلهن يم به خود ايه بگذركق ين مصادياز ا
  چيست؟ ،دنشو يرها من رفتايه باعث اك يو عناصر محور ياست و اخالق اجتماع

است. منظور  »يزيگر يتروحيه مرجع« ،شود گذشته هم ديده ميه در ك يبارز لئاز مسا يكي
اعتنا هستند. يعني نه به  مسئوالن بي يته قانونيآتورگريزي اين است كه مردم به  از مرجعيت

 خوب نيستايي اعتن ين بياگذارند.  هاي آنها وقعي مي هاي آنها اعتماد دارند و نه به پروتكل وعده
ست. ا يمراجع قانوناعتنايي به  اش بي نتيجه كه است يت اجتماعيترب اشكال در هدنده نشان و

 طرفانه است. البته اين مسئله خود معلول عواملي است كه نيازمند بررسي علمي و بي

 يها افتهيبر  يمبتن توضيح دهم. او ناروائزخانم دارسيا  را بايد براساس ايده دوم لهئمس
سامانه «، »تيسامانه اخالق امن«كند:  را معرفي مي سه سامانه در مغز انسان ،يشناس عصب

  .»ليسامانه اخالق تخ«و  »اخالق تعهد
اخالق امنيت، كامالً خودگرا است و به فكر منافع شخص است. يعني اولويت اول شخص، 

  حفظ امنيت خود و متعلقات خود است.
. اين سامانه مبناي گران استيدمشغولي درباره منافع  دلناظر به سامانه اخالق تعهد 

  ديگرگرايي ماست.
آنها را حاضر  ،ليد با تخيه باكاست  يسانكفه نسبت به يوظ احساسِ ،ليتخاخالق سامانه 

  هاي آينده). يم. يعني تعهد اخالقي نسبت به افراد غايب (اعم از نسل حاضر بشر يا نسلفرض كن
خود و  يانسان برا يوقت يعني فعال است.فرض  پيش صورت به اخالق امنيتسامانه 

ر كشود و تنها به ف ين سامانه فعال ميا ،ندهيند چه در حال و چه در آكمتعلقاتش احساس خطر 
اما فعال شدن دو سامانه ديگر، نيازمند اين است كه از فعاليت اخالق  .ان خود هستيخود و اطراف

گر را يت آن دو سامانه ديفتد فعاليد بيت شديت به فعاليق امنسامانه اخال يوقتامنيت كاسته شود. 
چنان  براي ديگران آن ،رافيان كنيمخود و اط ياحساس خطر برا يوقت يعني .ندك يمحدود م

 .مينك ياحساس تعهد نم
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خصوص نوع يعني در هستند نه عمومي و فراگير. »ينوع«ن قواعد ياالزم به ذكر است كه 
همين مقدار كافي   برقرار هستند. براي تحليل در سطح كالن،ها  انساناز  %۹۰ - ۸۰ا يانسان 
 است.

ممكن است افراد فراواني را سراغ داشته باشيم كه در شرايط بحران كرونا به فكر ديگران 
اند و اين افراد را نقض تحليل ناروائز تلقي كنيم. ولي بايد توجه داشت كه نوع اين افراد، قبل  بوده

اند  يشان ايجاد كرده ي به ديگران، سطح قابل قبولي از امنيت را براي خود و خانوادهرسان از خدمت
 ندكجدي احساس خطر  اش براي خود يا خانواده يسكاگر  كنند. يا الاقل احساس خطر جدي نمي

رساني  و ترك محل خدمت براي او تبعات قانوني نداشته باشد، آنگاه بايد ديد چقدر به خدمت
. نوع مردم با وجود احساس خطر جدي براي خود يا خانواده، براساس سامانه امنيت دهد ادامه مي
توان از درصد كمي از مردم كه برخالف اين جريان عمومي هستند،  البته نمي .كنند عمل مي

 پوشي كرد. چشم

 به سرعت تخليهها  يم كه سوپرماركتشاهد بودكشورها در برخي از  در همين ايام كرونايي
 يگران يالبته در ماجرا .ميا هها نبود داقل در اين دوران شاهد اين صحنهح شور ماك در يشد ول

تا جايي كه كار به ناياب ها تمام شد  ه اجناس فروشگاهكم يشاهد بود ۱۳۹۷تابستان  دالر در
 ها رسيد و حاكميت مجبور به مداخله شد. شدن پوشك بچه

كرونا با  »شف و اعالمك« ، وليشد ناساييشابتدا در قم كرونا  ويروس حقيقت اين است كه
ها قبل  مدته كگفتند در رسانه ملي مسئوالني هم  .ددار تفاوتبا هم  »نقطه صفر شيوع و ابتال«

 .در قم تست شدبار  اولين يولاست هم بوده  يگرير مناطق داز شناسايي ويروس در قم، د

 بوديمشاهد  رو، ازاين .نا بوده استروك أه قم منشكگونه بود  نياول ا يروزها يمتاسفانه فضا
صورت  ينامناسب يبرخوردها ي ديگر،ها قم در شهرستان كپال يها نيبا ماشگاهي اوقات، ه ك

هاي  هاي ناروايي به سرنشين كردند يا اهانت هاي ماشين را خرد مي گرفت (حتي گاه، شيشه مي
  اي از فعال شدن اخالق امنيت است. اينها جلوه .شد) ماشين مي

 .ميبود كمياب يا ناياب شدن آنها اول شاهد يروزها همان در كننده ضدعفونيمواد  بارهدر
وطنان خود نبودند. اين نيز  اي از مردم بسيار بيش از نيازشان تهيه و انبار كردند و به فكر هم عده

  جلوه ديگري از اخالق امنيت است.
 فعال كند، شاهد را اخالق امنيت سامانهاحساس ناامني (ولو نابجا)، هرجا طور خالصه،  به

دم بايد احساس امنيت كنند تا مرنوع ه كاست اين  واقعيت .خواهيم بود »ديتشد يگروخود«
كه خوشايند شود  ياز مردم سرزده م ييرفتارهايك اگر شاهد آن هستيم كه . رفتار شوند خوش

ن يچن كه اين شود مي حاصلهايي  اس ناامنياحس يكرا يزگير شويم؛  مردم دل نيست، نبايد از



 

۲۰۶ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

اگر مردم نسبت به تأمين نيازهاي اوليه زندگي و سالمت خود اطمينان نسبي  .نندك يعمل م
  كنند. نداشته باشند، احساس ناامني كرده، براساس سامانه امنيت عمل مي

 يرسم يها به رسانه ياعتماد يب« ي كه در شرايط بحراني كرونا خودنمايي كرد،گريله دمسئ
بايد در  ،دهستن يبه رسانه مل مردم اعتماد زياد دهنده پژوهشي كه نشان هاي . يافتهستا »يو مل

 اساس . اينكه مردم شايعات بيمردم دارندعدم اعتماد  لت برالكه دقرار داد كنار شواهدي 
ا يردند ك يباور م ،هاي رسمي گسترده رسانه برغم تكذي مجازي را بهفضاي گر و يد يها رسانه

گورهاي «خبار مربوط به ا .اعتمادي به رسانه ملي دارند نشان از بي ،دادند يمحداقل نشر 
 اند. از اين جمله» هاريمو مرگ«و  »بيمارانباالي تعداد « ،»در قم جمعي دسته

بود كه سبب  »دارو« يجا به »مصرف الكل صنعتي« ترين مصاديق اين پديده، يكي از جدي
مورد تحليل  پس از كرونارد مسئله مصرف الكل تقلبي، جا دا  هاي زيادي شد. واقعاً مسموميت

ومير  مرگشتر از يب يل تقلبكال يها شتهكر آما ،در برخي از شهرها. رديق قرار گيجانبه و دق همه
به پيشگيري يا  يل ربطكه خوردن الكهشدار داده شد در رسانه ملي بارها . رونا بودكناشي از 
هاي غيررسمي بيشتر اعتماد  هاي اطرافيان و رسانه تهبه گفولي مردم  ،رونا نداردكدرمان 

كردند. آمار تلفات مصرف الكل تقلبي در روزهاي اول كرونا، بسيار  كردند و الكل مصرف مي مي
  آور بود. شوك

  ياخالق اجتماع يارتقاتحليل پاياني و راهكار 
 اما براي ارتقاي اخالق اجتماعي چه بايد كرد؟

چيز  . در آموزش و پرورش بيش از همهميز شوكش و پرورش متمرآموز بايد بره كنيانخست 
هاي زندگي به حاشيه رفته است. الاقل در  بر ياددهي دانشِ روز متمركز هستيم و آموزشِ مهارت

  هاي زندگي و شهروندي متمركز شويم. هاي اوليه مدرسه، بايد بر مهارت سال
است يس ،ميارتباط دار ...خانواده و  ،نايم و با دانشجويدار يه دسترسك يه در سطحكنيدوم ا

اگر  مثالً. ميريبگ يرا جد كوچكتخلفات  يعني .ميريبگ يرا جد »ستهكش هاي پنجره«
د يبابلكه م يبگذر يد از آن به سادگيند نباك يم تحقيق كالسي، سرقت ادبييك در دانشجوي ما 

 .شوند يم شروع كوچك ن نقطهيها از هم را تخلفيز .ميريبگ يآن را جد حتماً

 »يعدالت ياحساس ب«به  ي مردمها ياز بدرفتار يبخشسوم اينكه بايد اذعان نمود كه 
و  يبدرفتار يكبا  اي گونه سعي خواهد كرد به ،ندك يعدالت ياحساس ب يسك يوقت .گردد يمباز
ن يمرا در ه »يارك ه خرابينظر«ل يوت توريلا .يا الاقل انتقام بگيرد ندكا يب، حق خود را احيفر
با  كنند تالش مي شده است،به آنها  ينند ظلمك يحس م يافراد وقت يعني .ندك ينه طرح ميزم
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 .شان را به دست آورند حق كاري، يا خراب تقلب

بيشتر احساس مردم  ،اد شوديزاي  يك جامعهمردم و مسئوالن  يفاصله زندگ كه زماني
نيست كه فاصله زندگي مردم  كدردناقدر فاصله زندگي مردم با يكديگر آن .عدالتي خواهند كرد بي

هايش براي مردم  ، سخنان و توصيهرده داياردها سرمايليه مك يمسئول .ستبا مسئوالن ه
چند ميليوني، ردم براي دريافت يك وام ساده م يوقت .معناست و بيشتر مايه رنج و درد است بي
اردها وام گرفته و پس يليذشته مگ يها ه در سالكنند يب يرا م يافراد يل دارند ولكهمه مش اين

 .كنند عدالتي مي احساس بي ،اند نداده

در مواردي  .دارد تفاوت »يعدالت ياحساس ب«با  »يعدالت يب«ه كد در نظر داشت يالبته با
احساس «عدالتي نابجا است ولي در مواردي هم بجاست. جالب اين است كه  احساس بي

  .گذارد بر بدرفتاري مردم تأثير مي، »عدالتي بي«بيش از خود » عدالتي بي
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  گرايي جديد كرونا و معنويت
  *دكتر احمد شاكرنژاد

  مقدمه
 تيو معنو كند يم يمعرف تيدار بشر است كه خود را دوست نيا ديجد ييگرا تيمعنو يمدعا

ا دهد كه چر يرا مورد انتقاد قرار م يدار نيو در مقابل، د سازد يبر عشق به همنوع م يرا مبتن
روح و عبادت  يكاهش رنج و آالم بشر، به مناسك ب يجا به يدار نيندارد و چرا د تيدغدغه انسان

مدعا محك خورده و مشخص شود  نيفراهم كرد تا ا يا نهيكوركورانه توجه دارد. چالش كرونا زم
ج و به رن شتريداران ب نياست، د انيدر م گرانيجان د اي ،حفظ جان خود يكه پا ييها يدر دوراه

  .نيبدون د انيگرا تيمعنو اي شندياند يآالم بشر م
همان  اي ديچالش به اجمال جنبش عصر جد نيضمن طرح ا شود يتالش م رو پيشدر نوشته 

شود.  نييبه چالش كرونا تب انيجر نيشده و پس از آن واكنش ا يمعرف زين ديجد ييگرا تيمعنو
نشان  وركي كليوود هد و ما ندايل الس،ياول هچون پ يشناسان جامعه ليبا الهام از تحل تيدرنها

مشاركت بشردوستانه دارند كه  ييآنجا ادر چالش كرونا ت ديجد انيگرا تيكه چرا معنو ميده يم
  .ننديجان خود را در خطر نب

آنها  اتيتوان از مدع يه مكار آموزنده است يرونا بسكت در دوران يان معنويمدع يها چالش
  .ردكدا يرا پآنها  از يشناخت بهتر يها نهيزم

  ييگرا تيانواع معنو
ت يمعنو: «مينكم يتقس يلكرا به چهار دسته  ييگرا تيم انواع معنويتوان ينگاه عام م يكدر 
 ».ت قهرمانانهيمعنو«و  »يت اجتماعيمعنو«، »ت عارفانهيمعنو«، »زاهدانه

خود  يها با جهل »ت عارفانهيمعنو«. ال خود استينترل امكدنبال  به »ت زاهدانهيمعنو«
ند و ك يز با حب ذات خود مبارزه مين »يت اجتماعيمعنو«. دنبال شناخت است كند و به يمبارزه م

دنبال مبارزه با  يز بهن »يا حماسيت قهرمانانه يمعنو«. ندكل يتبد يگر دوستيخواهد آن را به د يم
 .خود است يها ترس

                                                                        

 a.shakernejad@gmail.com  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي عضو هيئت علمي. *
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 يدارا ،گريدو مورد د .دارند يمترك ييگرا شتر و جمعيب ييفردگرا صبغهت اول و دوم يمعنو
م و يمواجه شد يت اجتماعيواقع يكرونا با كدر بحث  .هستند يشتريب ياجتماع صبغه

و  »ياجتماع«ت يه معنوكتوقع آن بود . ردندك يريگ ن خصوص موضعيدر ا ياجتماع يها انيجر
ان ين ميدر ا يول. ودگونه هم ب نيه همكن باشد يآفر ان نقشين جريدر ا »يقهرمانانه و حماس«

 !داشتند؟ يان آر) چه موضع يد (اس بيجد يگرا تيمعنو يها انيه جركسؤال مهم آن است 

  گرايان جديد در دوره كرونا موضع معنويت
نسبت به  يت چندانيداران حساس نيه دكنند ك يداران مطرح م نيبه د ين گروه نقد جديا
م يدهند و از قد يت قرار مينه را در تقابل با انسانينهادن يد يها و آالم مردم ندارند و به عبارت رنج

نه يهمه هز نيه اكنيا يجا كه بهنيو ا »ستيجز خدمت خلق ن عبادت به«ه كدادند  ين شعار را ميا
 يد؟نك ياد نميجمله فقر و اعتكاهش آالم مردم ازها را صرف  نهين هزيچرا ا ،دينك كصرف مناس

ز نقش خود را يرونا نك ين بودند و در ماجرايآفر نقش...  فقر و ،ليچون س يين گروه در ماجراهايا
آنها  تيل فعاليپژوهشگران هستند تا به تحل يبرا يار خوبينه بسيل گزين دليردند و به همكفا يا

 .ن مدت بپردازنديدر ا

توانيم بروز و ظهور آن را به اشكال  پديده سيال و جاري است كه مي »اس بي ان آر«
در  ديعصر جد  و جريان م.۱۹۸۰تا  م.۱۹۷۰به  دهيپد نيا شهير .راف خودمان ببينيممختلف در اط

 يالتقاط تيعنوخود و م تيبه معنو يالديم ۹۰و  ۸۰در دهه  ديعصر جد انيگردد. جر يمغرب بر
شده  sbnrمعروف به نيز امروز  .دندينام ديجد تيرا معنو آندهه بعد محققان  كي .شد ليتبد

هستند هركسي بايد  يكنند و مدع برداري مي را از اديان مختلف گرته تيمعنوافراد  نياست. ا
دين  نيا .خواهد و معنويت خاص خودش را مي نيمعنويت خودش را داشته باشد و عصر جديد، د

  بر خدا. يبر انسان و فهم خودش است نه مبتن يمبتن ديجد عنويتو م
 ،ديجد ييگرا تيدند اما در معنويپرست يمرون از خودشان را يب ييمردم خدا ،يان سنتيدر اد

در  يجارو يت سارين الوهيا .ه در درون ما نهفته استك يتيست جز درون ما و الوهين يزيخدا چ
را در آنها  توان يم .واناتياهان، حي، گيا هك، ارتباطات شبينولوژكدر سنگ، ت ؛جاست همه
ت ين بخش الوهيتر ان است و مهمين جريا يشعار اصل ييخدا ي همهعني .ديمختلف د يها قالب

 .در درون خود ماست

 يجارو يسار يتم و الوهيقانون جذب دار ،ه ما در جهانكمثبت است  يانرژ ،گريموضوع د
 .ندكتواند جذب  يم و بدن ما آن را ميدار يل هستكرا در 

 يسكه هركنيو ااست  يدرون يروهايدرون و ن يتوجه به خدا ،ديم جدين تعاليا يمحور اصل
  .خودش را داشته باشد يدار نيد ديبا
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ه در حوادث كنم ك يان ميرونا بكده يمواجهه با پددر ر يدر سه ماه اخ ي مشاهدات خودبر مبنا
 يها انيشاهد حضور جر ،ستانيل لرستان و سيرمانشاه، سكن مانند زلزله بم، زلزله يشيپ

 .ردكت كرار دارد در زلزله بم مشاره در هندوستان قك ياد هنر زندگيبن .ميد بوديجد يگرا تيمعنو
وگا، ي، يگرد عتيطب يها گروه .رد بروز و ظهور داشته باشدكرمانشاه تالش كا عرفان حلقه در ي

 .داشتند ياريستان هميل لرستان و سيشن در سيتيز مربوط به مدكمرا

و  ميديها ند انين جرياز ا ياديم چندان زيت مستقكرونا، مشاركدر  يآور ل اعجابكبه ش
از  يشناخت ا فرا رواني يشناخت روان يها ه پشتوانهكبود  يكاظهار نظراتشان مربوط به مباحث تئور

عنوان  به .ردك يرونا را ارائه مكده يمواجه با پد يارهاكا راهيده اتفاق افتاده و ين پديه چرا اكنيا
 .نندكارائه  يه خدماتك ال نشدنديكنيلك يها  طيو مح ينيد وارد امداد باليجد ييگرا تيمعنو ،مثال

 يها ست و گروهيگونه ن نيه اكشد  يم يريند از ورود افراد متخصص جلوگيبگو يا د عدهيشا
 .ردندك يواردشده و خدمت م يجهاد

 ،مبتال يها به خانواده يشكدفن اجساد، سرو كفنها،  كبانكردن معابر و عابر يدر ضدعفون
 يم و حتيد نبوديجد يگراها تيضور معنورونا شاهد حكبروز و ظهور نداشتند؛ چرا در 

ه كآنان را  ياست و مدعا يمهم ين سؤال پژوهشيقبلشان را انجام ندادند؟ ا يها تكمشار
 .شدك يست، به چالش ميت نير انسانكنه به فينهاد يدار نيو د ينيت ديمعنو

 .نان بودندها و جان آ ر انسانكشتر به فيداران ب نيه دكردند كد مشاهده يجد ييگرا تيمعنو
ل كرا در  يجارو يسار يامر يدانند و به عبارت يم يانرژ يكل جهان را كد يجد يگراها تيمعنو

را حمل بر  يماتيو نامالشرّ  نند وك ياد مياز آن  ير انرژيشتر با تعبينند و بك يجهان مشاهده م
 .ستياز آن ن يزيه گركنند ك يخود جهان م عتيا طبي يانسان يخطاها

برد  يش بهره ميخو يشخص يو تعال يياستعالي خودها برا ن چالشيد از ايجد ييراگ تيمعنو
ان است يدر م يمرگ و زندگ يه پاك ييها دهد در چالش ياست، اما نشان م يل معقولين تحليو ا

نوع  ك به هممكو  يفشان ثار و شهادت و جانيمثل ا ييتواند چندان موجد رفتارها يل نمين تحليا
 .واقع شود ،تا سر حد جان

ن يقائل به ا يداند ول يز ميچ ز و ناظر بر همهيچ خدا را خالق همه ،يديبا نگاه توح يفرد
يد خدا جد ييگرا تيمعنو .رده استكز حلول يچ ا خدا در همهيز است و يچ ن همهيه خدا عكست ين

 .درا بهتر برسان يتالين سيند تا اك ياستفاده م ير انرژيد و از تعبدان يز ميچ رده در همهك را حلول

وجود خودتان  ،چه آنيند و درندا يدرون انسان م يت ران الوهيز اكمر ،ديجد يگراها تيمعنو
گران يه دكنيمعتقدند خودت را دوست داشته باش قبل از ا آنان .امل خودتان استكو استعال و ت

 ي.را دوست داشته باش
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ن است يا يو اقتدار شخص يتارخودمخ ،ديجد ييگرا تيدگاه معنوياز د كوريل يكل مايتحل
 يبرا يو چارچوب مشخص يقضاوت اخالق يبرا ياريه معكن است يدگاه اين ديب بزرگ ايه عك

ها  كن درين است اكمم .دهد يار قرار ميرا مع يشخص يها كند و درك يا نميهم يت اجتماعيفعال
ار و دستورالعمل يمع هكنباشند  ييها كاو در يها كشوند و در يده او جهت يال فردياساس امبر

چون ساختار  .شوند يم يافراد دچار ضعف اخالقدر اين صورت  .ندكا يهاو م يبرا يمشخص
بد  يارك خوب و چه يارك ه چهكنين ايشوند ب يدل مدو ،خودشان ندارند يها از ارزش يمنسجم

نان را اثر گذاشته و رفتار آي آنها ط اجتماعيال و شرايام يدر برخ يرمعرفتيعوامل غ .است
 .ندك يبر احساس م يو مبتن يم او را فرديتصم ،ردهك يده جهت

ل و يردن اصك ين زندگيب يزيند تمايگو يم يا ه در مقالهكندا وودهد يالس و ليپاول ه يآقا
 .است يتبع يل بهتر از زندگياص يم زندگيئگو يگذارند؛ همه ما م يتبع م و بهعنوان  ي بهزندگ

 يمحورانه است و براخودكه دهند  ينشان م ي از خودرفتار اجتماع ،لياص يزندگ يِافراد مدع
در  يدوستيگرد«ند يگو ين مقاله مين دو پژوهشگر در ايا .ستينان نياطم گران قابليد

 .»است يره خوددوستياز دا يد امواجيجد ييگرا تيمعنو

يست ز محيط ؛به حقوق زنان توجه كند ؛داري جديد ممكن است به ديگران كمك كند دين
ولي اينها دايرمدار زندگي فردي آنان است تا  ،به حقوق حيوانات توجه كند ؛را قدر بداند

نشود به اين موارد عمل و  هكه زندگي فردي، دروني و اصيل خودشان با چالش مواج جايي
 كنند. توجه مي

 ه مطمئنكند ك يعمل م يبه نحو ،شيي خوارتباط يِد در زندگيجد يگراها تيبا معنو يفرد
 يدوست به انسان يوقتاصوالً  .شود ينم هخودش با چالش مواج يل و فردياص يباشد زندگ

 .اش دچار چالش نشود يفرد يه زندگكپردازد  يم

دوستي نمادين را تا جايي انجام  دوستي مجازي و نوع داري جديد به تعبير بنده نوع دين
توصيه  ،ها وارد صحنه شدند در زلزله كرمانشاه كه جريان .دهد كه خودش آسيب نبيند مي
شان و  دانند يعني هنگامي كه خودمختاري كردند كسي ديگر نيايد اينجا قدرمان را نمي مي

چراكه حب ذات بر آنان غلبه  ؛گشتند برمي ،افتاد رفت و در خطر مي جانشان زير سؤال مي
 كرد. مي

ان كن مينبودند در ا گر حاضريدند ديد مي رسواليه مختار بودن خود را زك ين گروه زمانيا
به  يرسان ي خدمته براكاز افراد  يبرخ. داشتند ين رفتاريز چنين گروه در زلزله بم نيا. بمانند

ه جان كنيدند و ايد مي خود را محصور يه آزادك يروز وقت يكمنطقه آمده بودند پس از گذشت 
 .رفتند يم گذاشتند و از منطقه مي ناركرا  يدوست يدند نوعد مي خود را در خطر
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  گرايي جديد ضعف معنويت
م يشو ميه متوجه كد يآ مي ه بدستيدو نقد و زاوها  لين تحلينار هم گذاشتن اكبا در 

 .دارد ينيد ييگرا يتل و ضعف عمده را در مصاف معنويد دو پاشنه آشيعصر جد ييگرا يتمعنو

تواند در معرض  يگرايي جديد م رسيم كه معنويت به اين نتيجه مي اخالق تحليلي دريچهاز 
د يرا با يزيه هرچكن گزاره است ياسته از اوآن برخ أو منش رديگرايي اخالقي قرار گ نسبيت

 ياخالق ييگرا يانفس«ه در اصطالح به آن كد يريد و بر آن اساس بپذيد و بسازينك كخودتان در
 .ميئگو مي »يو معنو

ل يد به داليان جديگرا يتر معنويشتب. شود نمي منجر ييگرا يتبه نسب لزوماً ييگرا ين انفسيا
ين ا. ردندكخود انتخاب  يبرا يتر كت سبينه فاصله گرفتند و معنوينهاد يدار ينمختلف از د

ه ك يا ه در لحظه به واسطه عاطفهكستند بلين ين و فلسفياديبن يها ل استخراج ارزشيدل گروه به
 يها يريگ يمجا تصميندر ا. ندك مي تشان بروز و ظهوريسوژه دارند معنو يكا يگزاره  يكبه 

 .ندك مي نندهكار شي، آنها را بسيآن در ضعف اخالق يگرفتار ،هرچه بزرگ هم باشد ياخالق

ن يه اكنند ك يانگارند و تصور م يگونه افراد خود را معصوم م ينا ،ن رفتاريه با اكگر آنيته دكن
ل يتخ ين عنصر راه را برايه اك نندك ك ميز را بهتر از همه دريچ ك خود همهگروه با فهم اند

 .ندنيرا برگز ينه التقاطيگز ،دهيعق يا به بهانه آزاديند ك مي باز ياخالق

 يليدر حوزه اخالق تحل ،شود مي ده واردين پديبه ا »فلسفه اخالق«ه يه از زاوك يگرينقد د
، ي، سودگرويگرويگر، دياخالق يچون خودگرو ياتبكم ،يدر حوزه اخالق هنجار. است

د يگو مي گران قرارداده ويد يدگاه انسان خود را جاين ديدر ا. وجود دارد...  و يگرو يفهوظ
 .گران هم خوب استيد يبرا من خوب است حتماً يچنان برا آن

فه خود را ين وظيد و مهمتردان يت ميلوهين بخش از اد خود را مهمتريجد ييگرا يتمعنو
 ،يختشنا روانبه حالت  يسشنا رواناز  »حب ذات« نجايپس در اداند.  مي »ت خوديالوه ياياح«

ن عناصر ياز مهمتر عنوان يكي به نجا حفظ ذاتيرسد و در ا يم شناسي و معرفت يشناس ارزش
  .خود ادامه بخشد يشود تا به رشد معنو مي شمرده ييگرا يتمعنو

تزاحم تواند در  ينم ين خودگرويا وجود دارد. ياخالق يخود گرو يش رويدو چالش مهم پ
و  گردد ين خودگرويدچار ا يسكاگر  رو ازاين .ندك ارائهرا  يارك ي، راهو نفع جمع ينفع شخص

اگر اينكه گر يته دكن. دهد يقرار م يرد در زمان بروز تزاحم منافع، منافع خود را اوليپذب ه راينظر
 تر جلوه رانهكف كوتهگران يسه ديست در مقاين زيداشته باشد، ا يست اخالقين فرد بخواهد زيا

 .رامون حفظ ذات خود استيپ يرا اهداف ويز .ندك مي

فرد  يكخصوص رفتار يم دره بتوانكوجود ندارد  يو علم يرونيب كه مالكنبعدي ايته كن
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ن يگران آن را موجه ندانند و ايد ديخود فرد موجه است و شا يرفتار برا يك يعني .مينكقضاوت 
 .ندكار را سخت ك مسئله

 يها ليرمانشاه و سكجمله زلزله بم و ي سابق ازاجتماع يها د در بحرانيان جديگرا يتمعنو
ه جان آنها به كبود  يآنها تا حد يدوست ي نوعول. ردندك كمكو  يارير حضور داشتند و همياخ

 .فتديه جان آنها به خطر بكنبود  ييها ها كيس سكين يا يلطورك . بهافتاد نمي خطر

ان يگرا يتان معنويه در مكتوان انتظار داشت  ينم ،يدانيمشاهدات م و يادشدهبا توجه به موارد 
  .ميگران را شاهد باشيد يبرا ،ردن خودكثار جان و فدايبه نام ا يزيد چيجد

  يانيل پايتحل
هرچند  ،گرياست. به عبارت د ييگرا يو انفس يتيبر خودالوه يمبتن ديجد ييگرا تيمعنو
را در درون خود قرار  تيالوه نيا ياند اما هسته مركز قائل تيبه الوه ديجد انيگرا تيمعنو

و  گرانيعشق به د ي،دوست چون نوع ييهرچند شعارها ديجد ييگرا تي. پس در معنودهند يم
رساندن به  ياريو  مارانيخواهانه مانند كمك به بريمطرح است و اعمال خ تيمحبت به بشر

. شود يم نييها تع تيفعال نيا يبرا يحدوحدوددارد اما درواقع  تيزدگان اهم زدگان و زلزله ليس
 يخوددوست رهياز دا يامواج ديجد ييگرا تيدر معنو يو دگردوست يدوست هد نوع وود ندايبه گفته ل

 يكه قبل از آن فرد خود را دوست داشته و بقا ابدي يم تيموضوع يدوست نوع يپس وقت .است
 ديجد انيگرا تيشاهد مشاركت معنو ياجتماع يها رو در هنگام چالش نيكند. ازا نيخود را تضم

به عبارت  .افراد نشود نيمشاركت منجر به خطر افتادن جان ا نيكه ا ميهست يتنها در موارد
اما  .انيزندان يآزاد ايو زلزله  ليدر س يمشاركت و همراه مانند .جان نباشد ثاريبه ا يازين ،گريد

باعث به خطر افتادن  يطور جد در صحنه به و حضور ميمانند كرونا كه كمك مستق يدر موارد
  .ابدي يكاهش م يريگ طور چشم مشاركت به نيا شود يجان فرد م
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  ستهيبه دعا براساس تجربه ز ديبا نگرش جد يسالمت معنو ءكرونا، ارتقا

  *فراز محمدمهدي احمديدكتر 

 چكيده

از همه دهد، معنويت ني هاي اخير سازمان بهداشت جهاني نشان مي يافته
اتوجه به ضرورت . بها و شرط الزم و ضروري براي سالمت بشر است انسان

گسترش دين با رويكردهاي علمي، كاربردي و نيازمحور، نخست به تبيين 
. در اين مطالعه شود يمرتبط پرداخته ممعنويت و نگرش جديد به دعا و مفاهيم 

سازي دعا براساس  يو با هدف كاربرد ^بيت براساس ادعيه اهلبا دعا معنويت 
با نمونه شده است. اين الگو  ارائه ،اي و بنيادي تجربي رشته نياتحقيقات م

 يبا هدف ارتقاء سالمت معنو يرفتار يرد شناختيكرومبتني بر نگارنده  ينيبال
  گردد. ارائه مي

  واژگان كليدي
 .، نگرانيمعنوي، كروناسالمت محور،  معنويت نيايشمعنويت، دعا، 

 لهئرح مسمقدمه و ط

و منافع شخصي خود  هاي اقتصادي به جنبهشتر يبانسان سبب شده هاي معنويت  شدن پايه سست
علم و تكنولوژي به انسان قدرت داده  ،او رو به فزوني يابد. از طرف ديگر يها نگراني توجه كند و

 امروز بشر قدر جديد آن يها ورياها را متحول و دگرگون نمايد. اين فن ظاهر طبيعت و انسان كه
همه اين عوامل سبب ) Milanifar, 2007: 24(. گذارد اي او را تنها نمي را فرا گرفته كه لحظه

اي برقرار نمايند و بشر را با  دنياي درون خود رابطه شده افراد خود را فراموش كرده و نتوانند با
مچنين ارتباط انسان زيستن و ه ارزشِو  معنا ازجمله بنيادين مفاهيم ههاي جديد در زمين چالش

ها، نياز به پاسخ به اين خأل در رو ازايناطراف مواجه كند؛  با خداوند، خود، ديگران و طبيعت
عنوان يكي  ت بهيمعنوسازي الگوهاي ديني و معنويت بيشتر مورد توجه قرار گرفته و از  كاربردي

                                                                        

 dm_ahmadifaz@yahoo.com    .دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني عضو هيئت علمي. *
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 ,Ahmadifaraz, Mosavizadeh, Raisi( .شود انسان ياد مي از مهمترين نيازهاي اساسي

Ghaderi, Shirvani, 2017: 30(  
 فعلي كه بيماري كرونا شيوع پيدا كرده غير از آثار جسمي كه سبب فوت و در شرايط

سبب آسيب رواني براي افراد زيادي شده است كه  ،شود در برخي مي كليوي هاي ريوي و نارسايي
ر موقعيتي خطرناك و تهديدكننده وقتي فرد د .است »اضطراب نگراني و«يكي از مهمترين آنها 

ذهني، نگراني و  اين حالت ناراحتي .شود گيرد، ترس ايجاد مي براي سالمتي خود قرار مي
  ورد.آ به وجود مي اضطراب را

و » طبيعي«اضطراب به دو نوع  .معروف است» درد رواني«شناسي به  اضطراب در روان
مول باشد و براي محافظت از فرد ايجاد شود، در حد مع ينگراناگر  .شود تقسيم مي »بيمارگونه«

و  در عملكرد فرد اختالل ايجاد كند، ضرررسان استكه  يزماناما  .سودمند و بلكه ضروري است
 اثرگذار باشد. يب روانين آسياهش اكتواند در  يم يند علميت با فرايمعنو

 شناسي معنويت مفهوم

 ,Kachoie, Ahmari, Dehghani( معنويت مفهومي چند بعدي و پيچيده است

Abbasi, Parizad, 2016; 26 (138):151-60 & Domocmat, 2014; 3 
 ,Büssing(است. كه مورد پذيرش مكاتب سكوالر و مكاتب ديني ) 1583 - 1579:(9)

Franczak, Surzykiewicz, 2014:1 � 18 & Larijani, Zahedi, Poorzahbi, 
Tirgar, 2014; 7 (3):1 - 13 (چ اتفاق نظري در مورد تعريف معنويت وجود نداردتاكنون هي .

)Jackson, 2012; 1 (1):1 � 5 & Ennis, Kazer, 2013; 27 (2):106 � 103 & 

Michaelson, Brooks, Jirásek, Inchley, Whitehead, King, 2016;2:294-
ر و معاني بسيا )Shek, 2012; ID 458953( تعريف براي آن ارائه شده ۷۰بيش از ) 303

  ارائه شده است. »سالمت معنوي«و  »معنويت«مختلفي در مقاالت و كتب گوناگون در مورد 
شود كلمه مذهب، از  گفته مي. آيد ن مييانيز به م »مذهب«به اين دو، مفهوم  هنگام پرداختن

يك گروه  جمعيِ است و تجربيات معنويِ» هم پيوستن به«معناي  به» Religare« ريشه التين
  كند. دهي مي سازمان ،در داخل سيستمي از باورها و اعمال ،از مردم را

يافته،  زان پذيرش باورها و اعمال يك مذهب سازمانيدرجه شركت يا م مذهبي بودن به
است و مفهومي » تنفس«معناي  به» Spiritualitas«معنويت از ريشه التين . شود اطالق مي

 ,Omidvari( .ويا، شخصي و تجربي استطور اوليه يك روند پ تر از مذهب دارد و به وسيع

زندگي «عنوان اصطالحي براي نشان دادن تمايز بين  انگليسي به در زبان )17 - 6 :1 ;2008
 رود. كار مي به »سبك زندگي مادي يا دنيوي«با  »كليسايي
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تواند بين آنها وجود  ي زيادي ميانپوش ، هم»معنويت«و  »مذهب«مترادف نبودن  رغم علي
به صورت ) Bolhari, Alivand, Mirzaee, 2012;1 (20):103-28(. شدداشته با
باشند.  دربرداشتهها را  هر دو ممكن است جستجوي معنا و هدف، تفوق، اتصال و ارزش تجربي،

مذهب و معنويت از مهمترين عوامل فرهنگي  در اين نگاه، مذهبي بودن شبيه معنويت است.
  .دهند معنا مي ،ها، تجربيات و ساختارهاي انساني، رفتار هستند كه به ارزش

عنوان يك روش جايگزين براي  به) Spirituality(چند دهه اخير اصطالح معنويت  در
مدنظر ما براساس  كار رفته است. معنويت به) Transcendent( ءتوصيف تحقيقات روي ماورا

  :بنيادي تجربي عبارت است از تحقيقات بنيادي نظري و
آميز و عميق با  پويا و ارتباطاتي محبت هايي ل بر مبناي معاني و ارزشيك نظام باور و عم

 رزشمند و مرگ را معنادارازندگي را  ،خدا، خود، خلق و خلقت كه در راستاي قرب به خدا
 .كند مي

شناسان، متخصصان بهداشت رواني  ها، روان فرايند پيدايش معنويت آن است كه در طول دهه
را براساس  سالمتي) World Health Organization (WHO)( و سازمان جهاني بهداشت

 Social( و سالمت اجتماعي) Mental Health(ابعاد خاصي (سالمت جسمي، سالمت رواني 

Health (كردند تحليل مي.  
 Russel( معنوي در مفهوم سالمت، از سوي راسل و عثمان پيشنهاد گنجاندن بعد سالمت

and Osman ،(عد مهم از زنظران درگير در امر ندگي فردي و گروهي را فراروي صاحبيك ب 
سالمت قرار داد. حدود يك ربع قرن پيش، سازمان بهداشت جهاني با اين بحث مواجه شد كه آيا 

سالمت، عالوه بر سالمت جسمي، رواني  بايد در تعريف) Spiritual Dimension( بعد معنوي
  و اجتماعي گنجانده شود؟

 ،سالمت، اختصاص داشت د معنوي در يك مجله مهم كه به ارتقايچند سال بعد، بع
انسان را موجودي چهار بعدي معرفي كردند و بعد معنوي را م.  ۱۹۹۴گنجانده شد و در سال 

-Sharifi, Mehrabi, Kalantari, Meftagh, 2008;1 (2):59( .دانستند براي او الزم

را در ) Copenhagen Declaration( ه كپنهاگهاي اروپايي، بياني پس از آن، كليه دولت )78
ها و  كرد كه به نيازهاي معنوي افراد، خانواده مي مورد رشد اجتماعي امضا كردند كه آنها را متعهد

و معنوي براي  شان را به سمت بينش سياسي، اقتصادي، اخالقي هاي جوامع بپردازند و سياست
  رشد اجتماعي سوق دهند.

در مورد ارتقاء سالمت نيز به بعد معنوي سالمت ) Bangkok Charter( در منشور بانگوك
جهت تبيين رابطه دين و معنويت بايد دانست كه تحقيقات در حوزه دين با دو رويكرد . تأكيد شد
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 :پذيرد به دين صورت مي »كاركردگرايانه«و  »گرايانه واقع«

موضوعات كالمي مانند اثبات وجود دنبال بيان  به اين رويكرد: گرايانه به دين رويكرد واقع. ۱
فلسفي و استداللي است و جزء تحقيقات بنيادي نظري  خدا و صفات الهي از طريق مباحث

 شود. مي شمرده

دنبال اثربخشي اعتقاد به خدا يا صفات الهي  به اين رويكرد: رويكرد كاركردگرايانه به دين. ۲
باشد و جزء  د و نحوه سنجش آن ميزندگي فر ،رفتار ،روان و روح ،در سالمت جسم ...و 

  .شود مي شمردهاي  رشته نياتجربي و م تحقيقات بنياديِ
اثربخشي كاركرد معنويت و دين در سالمت، سبب شد تحقيقات در حوزه دين و سالمت كه 

پژوهش برسد. از طرف  ۵۰۰۰ پژوهش بوده، آخر قرن بيست به ۲۰۰ تا نيمه اول قرن بيست،
هاي متنوعي ازقبيل  پژوهش درباره معنويت در رشته به حدي زياد بوده كهكاركرد معنويت  ،ديگر

شناختي پيشرفت كرد و در حال حاضر در  شناسي، علوم شناسي، عصب شناسي، انسان پزشكي، روان
هاي  بتوانند جنبه گردد كه هايي به دانشجويان ارائه مي درس ،دانشكده پزشكي در امريكا ۷۲

  )Faramarz, Naseri, 2014: 48( .كنندمعنوي افراد را ارزيابي 
تنها بر حاالت  تحقيقات در مورد اثربخشي معنويت نشانگر آن است كه معنويت نه بنابراين

خانوادگي و اجتماعي بلكه بر شرايط جسماني افراد نيز ، خلقي و سالمت رواني و روابط فردي
سيستم ايمني بدن آنها بهتر بوده  ده،چنانچه افرادي كه ميزان معنويت آنها باالتر بو است.اثرگذار 

هاي  يافته . اين تحقيقات ازاستفشار خون آنها كمتر  و كند تر كار مي ريز آنها منظم و غدد درون
وجود انواعي از ) Psychoneuroimmunology (PNI)» (سايكونورو ايمونولوژي«جديد 
پيام  يك،هاي پِ ن ملكولاست. اي) Neuropeptides» (نوروپپتيدها«هاي ِپيك بهنام  ملكول

ترتيب وضعيت  يندب ،عقايد و احساسات را از طريق گردش خون حمل كرده ،مربوط به افكار
 ,Marashi, 2008: 84( كند هاي بدن مرتبط مي به تمام سلول رواني و ذهني را مستقيم

ربي نگارنده براساس تحقيقات بنيادي تج گذار است.و بر سالمت جسم و روان اثر) 130 ,112
 كند. اثربخشي اين روش را تأييد مي ينيد يمعنو يها ، با آموزهخود

 تبيين نگرش جديد به دعا

شناخت خدا و هستي و الگوي جامع براي آموزش و آموختن صفات  كليد فهم و »نيايش«
طلب نيست، بلكه باب معرفت و ساخت نگرش  الهي است. نيايش تنها براي رفع حاجت و ابزار

ن انسان و حركت به سوي رشد و قرب به خداست. فقدان چنين نيايشي از براي تحول درو
 ,Brümmer( .سازد كه رفتاري بر طبق عادت خواهد داشت موجودي مكانيكي مي ،انسان

2013(  
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هاي  اي كه نگرش گونه محور بوده به در نگاه كاربردي به دعا، نيايش فرايندمحور و مسئله
خدا، خلق و هستي دگرگون  ،كند و نگاه او را به خود ميبازسازي  نيايشگر را با روش علمي

سبب پيوند فكري و عاطفي با  و شكند هاي منفي را در هم مي چنين نيايشي انديشه سازد. مي
 آنگاه رابطه نگرش با دعا ،تبيين نگاه جديد به دعا نخست تعريف نگرش در شود. پروردگار مي

 د.گرد وسيله يك مثال تبيين مي هب

هاي  ها و موضوع گروه ،احساس و رفتار نسبت به افراد ،ثابت در فكر وشي نسبتاًر ،نگرش
اي در محيط فرد مانند افكار و عقايد،  حادثه تر شامل هرگونه يا قدري وسيع .اجتماعي است

 ,Azerbaijani, Salari Far, Abbasi( است.احساسات و عواطف و تمايالت رفتاري 

Kaviani, Mousavi, 2006: 130, 136(  
 ،لفه شناختي نگرشؤم. محدود به آن است ،شرط رفتار بوده و شناخت افراد پيش ،نگرش

 .ها، اطالعات و شناختي است كه فرد در مورد مسئله يا رويداد خاص دارد باورها، ارزش ،عقايد
هاي افراد  پس نگرش .نگرش، اطالعاتي است كه فرد درباره موضوع خاصي دارد جزء شناختيِ

  )Karimi, 2009: 20 & Gandhi, 2013( .شناخت آنهاست محدود به

  رابطه دعا و نگرش چيست؟
نوع شناخت و توجه فرد را نسبت به  دعا با نگاه كاركردي، قلمرو شناخت آدمي را گسترش و

دعا آن  سازي با نمايد. نگرش تكميل و تثبيت مي ،تصحيح ،ل زندگيئهستي و مسا ،خالق ،خلق
از دعا  ،وع درخواستي خود سراغ نيايش برود و با فرايندي علمياست كه فرد براساس موض

زيرا  ؛هميشه با نيايش ارتباط معرفتي داشته باشند بهتر است افراد اگرچه .الگوي شناختي بگيرد
  و ضروري است.الزم  ،روحي مانند اكسيژن براي حيات نيايش تغذيه روح انسان بوده و

 سازي دعا در معنويت فرايند كاربردي

اين اساس بوده كه نخست نياز مخاطب شناسايي شده و در  بربر دعا  يمبتنفرايند معنويت 
 يو برانگرش او اصالح  ،جهت حل مسائل نياز و باال بردن توانايي فرد در راستاي پاسخ به

  د، از دعا استفاده شود.يت نگرش جديتثب
و ارائه تكنيك معنوي به  آنمعنوي و رفع تعارضات  شناخت نياز ،الزمه تحقق اين فرايند

  است. اثرگذاري در باورهاي بنيادي ،اني و در نهايتيدهي باور م جهت مخاطب با
كه  است هاي رواني مشترك همه افراد در بحران كرونا، نگراني افراطي يكي از آسيب

 ،تواند در كاهش اين نگراني مداخالت معنوي مي است.دست آمده  هبراساس مصاحبه باليني ب
در  است كهطراحي شده  ،پروتكل اين مداخالت .معنوي مؤثر باشد در افزايش سالمت خش واثرب



 

۲۱۹ 

م: 
نج

ل پ
فص

ت
نوي

 مع
ق و

خال
ا

 

صورت كلي اشاره  اثربخشي دعا به و تنها به فرايند درمان معنوي و ستاين مجال قابل بيان ني
  .خواهد شد

 نياز معنوي

و  دعا ،هدف معناي زندگي ،مربوط به درك حضور خدايزي است كه چ آننياز معنوي هر 
معنوي را با  نيازهاي) Narayanasamy(نارايانازامي . استمناسك و رفتن به معابد 

 :كند اصطالحات زير تعريف مي

نياز به عشق ورزيدن و دريافت عشق، نياز به درك شدن، نياز به ارزشمند بـودن  
بـه بخشـش، اميـد و اعتمـاد، نيـاز بـه كشـف باورهـا و          عنوان يك انسان، نياز به

و باورهـا، نيـاز بـه     از به اظهار احساسات صادقانه، نياز به بيان ايمـان ها، ني ارزش
 ,Jackson, Doyle, Capon, Pringle. (پيداكردن معنا و هدف در زندگي

2016; 28 (4): 281 - 295(  

 نيازسنجي معنوي

نيازسنجي «پرسش و سنجش رفتاري را  ،آزمون نياز و بحران معنوي فرد براساس مصاحبه
، الؤصورت س به) Self-Reported( نامه به صورت خوداظهاري امند. پرسشن مي »معنوي

و  »ديگران«، »خود«، »خدا«حيطه ارتباط با چهار هاي معنوي را در  طراحي شده و ناراحتي
 ,Ahmadifaraz, Mosavizadeh, Raisi, Ghaderi, Shirvani. (سنجد مي »طبيعت«

2017: 30( 

 معنويت

آميز و عميق با خدا،  هايي پويا و ارتباطاتي محبت ناي معاني و ارزشيك نظام باور و عمل بر مب
 )Ibidد. (كن زندگي را ارزشمند و مرگ را معنادار مي ،راستاي قرب به خدا خود، خلق و خلقت كه در

 تعارضات معنوي

هم ريختگي در باورهاي فرد و ناهماهنگي در  به) Spiritual Distress( تعارضات معنوي
نظام ارزشي و رفتارهاي فرد است  هاي مورد قبول او و نيز ناهماهنگي بين ارزش هدرون مجموع

 شود و در نهايت همه ابعاد كه منجر به پريشاني در ارتباط او با خداوند، خود، خلق و خلقت مي
 )Ibid. (دهد ثير قرار ميأوجودي انسان (جسمي، رواني، اجتماعي) را تحت ت

 مراقبت معنوي

ي و معنابخشي به ارتباطات چهارگانه انسان با خدا، خود، خلق و خلقت، براي معنايابند يفرا
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قرب به خدا زندگي را ارزشمند و مرگ را معنادار  رسيدن به يك نظام باور و عمل كه در سايه
 )Ibid) گويند. (Spiritual Care( مراقبت معنوي، كند

 سالمت معنوي

يست، بلكه وضعيتي است داراي مراتب سالمت معنوي تنها عدم وجود ناراحتي معنوي ن
هاي فردي منجر به ارتقاء كيفيت روابط فرد با خداوند،  قابليت ها و گوناگون كه متناسب با ظرفيت

گردد. نتيجه نهايي  اجتماعي او مي ارتقاء سالمت جسمي، رواني و نيزخود، خلق و خلقت و 
 )Ibid( است.رب به خداوند ارزشمندي زندگي و معناداري مرگ در سايه ق ،سالمت معنوي

 انييباور م

باور مياني همان نگرش بوده كه اكتسابي تدريجي و نسبتاً پايدار و محدود به شناخت افراد 
. مؤلفه شناختي است »آمادگي براي عمل«و  »احساسي« ،»شناختي«است و شامل سه جزء 

مسئله يا رويداد خاص  اطالعات و شناختي است كه فرد در مورد ،ارزش، باورها ،عقايد«نگرش 
 :Azerbaijani, Salari Far, Abbasi, Kaviani, Mousavi, 2006( ».دارد

130,136(  

 باور بنيادي

يافته است كه در  ناپذير و تعميم كلي، انعطاف باور بنيادي همان ادراكات زيربنايي، عميق،
 )Beck, 2012( .اثرگذار است، ها و قواعد زندگي دهي نگرش جهت

 سالمت ربخشي دعا برتبيين اث

 .گرايانه و كاركردگرايانه به دين صورت گرفته است تحقيقات در حوزه دين با دو رويكرد واقع
)Ahmadifaraz, 2014( اي  ن مجال به مورد دوم اشارهي. در ادعا نيز از اين نگاه جدا نيست

 گذرا خواهد شد.

 لطبِ مكمراثربخشي دعا د الف)

هاي بهداشتي استفاده  وان يك درمان مكمل همراه با ساير مراقبتعن از دعا به ،نگر طب جامع
آن را  يداده و اثربخش پزشك خانواده در امريكا انجام ۲۰۰كند. پژوهشگران تحقيقي روي  مي
از پزشك خود درخواست دعا داشتند. يك  ،از بيماران% ۸۵اظهار داشتند كه  و ردندكد يتائ

  گويد: شكي بريتانيا ميانجمن پز متخصص غربي خطاب به اعضاي
مـن ايـن تجربـه را پـس از      .يكي از مؤثرترين عوامل ايجاد خواب آرام، دعاسـت 

 ،هـاي مغـز و اعصـاب    نن مسـكّ يـا دعا كردن در م .دست آوردم ها طبابت به سال
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ــي ــل  طبيع ــرين و كام ــت  ت ــان اس ــرين درم -Musarezaie, Momeni( .ت

Ghaleghasemi, Naji Esfahani, 2016: 145(  
اثر دعادرماني بر هموگلوبين و فريتين بيماران مبتال به «پژوهشي با نام  ن پزشكان درهمچني

گيري  هموگلوبين و افزايش فواصل خون افزايش ،اثربخشي دعا در كاهش فريتين» تاالسمي
 ,Jahangir, Sh, Karbakhsh, Maftoon, Shariati( .ندا هكرد بيماران تاالسمي تأييد

عاطفي را كه ناشي  نمودهاي منفيِ ،اند كه نيايش يافته يك بررسيمتخصصان در  )37 :2010
 ،تر دارند نيايش فعاالنه ند كساني كها هنتيجه گرفتو از فشار خون بوده، كاهش داده است 

 :Marashi, 2008( دارد. وجود مثبتي طهترند و بين نيايش و سالمت جسماني و رواني راب سالم

84, 112, 130( 

با سالمت  ارتباط سالمت رواني را ،سوماتيك يا پزشكي ذهن ـ بدنطب سايكون يهمچن
بيماري و مرگ معموالً علت است تني تأييد كرده  خوبي روشن ساخت. طب روان جسماني به

 .تواند در روند و بروز بيماري نقش داشته باشد وضعيت روحي و رواني مي واحدي ندارد و ذهن و
  ديگر پزشكي نيست. ري، ويروس و امورثير باكتأمعناي نفي ت البته اين به

تني با  طب خدايي .تني يا تئوسوماتيك رسيد سير تكاملي گرفت و به پزشكي خدايي اين طب
آنان اثبات  .معرفي كردند كه اصل هفتم آن درمورد دعاست اصولي را براي خود ،تحقيقات متعدد

 )Ibid( هاي مافوق طبيعي اثرگذار است. كردند دعا براي ديگران از راه

 شناسي روان ب) تبيين اثربخشي دعا در

سازي و دعادرماني است.  درماني، آرام مراقبه، روان دربردارندهشناختي  هاي روان درمان
شود، اثرات فيزيكي مفيدي مانند  با سكوت گفته مي كه به دعاي بدون كالم و همراه »مراقبه«

پوست و اثرات مثبتي بر حرارت  جهفشار خون و كاهش در ،ضربان قلب ،كاهش تعداد تنفس
 ,Musarezaie, Momeni-Ghaleghasemi( .خوابي داشته است روي تسكين درد و بي

Naji Esfahani, 2016: 145( مشترك  كه وجه ستها تكنيك مراقبه دربرگيرنده گروهي از
آن تالش آگاهانه براي متمركزكردن توجه و تالش براي اجتناب از نشخوارهاي فكري است و 

 ,Kalantari( .باشد مراقبه انديشمندانه و غيره مي ،مراقبه متعالي شامل انواع متعددي مانند

Aghaei, Tabaian, Sajadian, 2011: 70(  
در اين صورت  ،اي براي رسيدن به حاجات استفاده شود عنوان وسيله به »دعا«اگر از 

 Azerbaijani, Salari( .دندان مي» مذهبي مقابله«شناسي اين دعا را يك  متخصصان روان

Far, Abbasi, Kaviani, Mousavi, 2006: 130,136( 
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 تبيين اثربخشي دعا در بعد معنوي ج)

 نشخوارهاي نيايش، الگوهاي و مفاهيم به توجه براساس كه اي مراقبه يعني به نيايشي،مراق
يايش، و با تكرار نيايش و رعايت شرايط و آداب ن كاهد هاي نادرست را مي و نگرش فكر

 .شكل بگيردي درست به ،هاي درست و جديد را در خود تثبيت نمايد تا نظام باور و عمل نگرش
)Ahmadifaraz, 2017(  اثربخش  ،درمان و نيزالگو در معنابخشي و اصالح رفتار و خلق اين

  تواند در فرايند درمان اثرگذار باشد. ندارد بلكه مي درماني جنبه مستقيمِ است. گرچهبوده 
دعا با روش جديد يعني  .هاي رايج نيست دعادرماني ،قصود ما از دعا در اين الگوم

عنوان الگوي  تثبيت باورها مؤثر باشد و به تكميل و ،تواند در تصحيح عقايد مي »سازي نگرش«
جويد، براي  فكري، عاطفي و رفتاري محسوب شود كه اگر نيايشگر بتوانداز اين الگوها بهره

نگري قدسي،  سوي مثبت زيرا اين الگو فرد را به .د گامي مهم برداشته استارتقاي سالمت خو
  .دهد كه اين امور در سالمتي انسان تأثير دارد و بصيرت سوق مي بيني، اميدواري واقع

. كند تأييد مي مختلف را هاي گروه تجربي نگارنده، اثربخشي اين الگو بر تحقيقات بنياديِ
و همكاران انجام  نگارندهالعالج توسط  بر بيماران صعب ،و نيايش مداخله معنوي مبتني بر قرآن

  سالمت معنوي بيماران مورد تأييد قرار گرفت. شده و اثربخشي آن بر
، »آرامش بيشتر احساس«و  »تغيير نگاه به دعا«حاكي از  ،نتايج در بخش سنجش كيفي

بود. همچنين در بخش  »كاهش احساس گناه«و  »هاي موجود نعمت«و  »توجه به قدرت خدا«
 ،تحليل شد و نتايج نشان داد قبل از اجراي مداخله SPSSنرم افزار  ها با سنجش كمي، داده

 .تغيير يافت ۷۷ مداخله به بود كه پس از ۵۹ ميانگين نمره سالمت معنوي افراد گروه

 نتيجهبندي و  جمع

اي كه باورها و  گونه همحور بوده ب و مسئله در نگاه كاربردي به دعا، نيايش فرايندمحور
 كند و نگاه او را به خود خدا، خلق و بازسازي مي يشناخت روان ينديفراهاي نيايشگر را با  نگرش

  سازد. هستي تغيير يا تكميل مي
شد و در راستاي  شناسايي ،كه نياز مخاطباست بر اين اساس بوده  يتجرب فرايند روش

نگرش او اصالح  ،در جهت حل مسائل رش درستو نگ پاسخ به نياز و باالبردن توانايي فرد
انتخاب دعا با نگاه  ،الزمه تحقق اين فرايند .د با دعا صورت گرفتينگرش جدو گرديد 

معنوي به مخاطب  يها رفع تعارضات معنوي و ارائه تكنيك، تشخيص نياز معنويشناسانه،  روان
  بوده است.
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  منابع

 بر يمبتن يگروه ير مداخله معنويثأت«، ١٣٩٣ همکاران، و يمهد، محمدفراز ياحمد - 
مجله دانشکده علوم پزشکي ، »ماران مبتال به سرطانيب يسالمت معنو ش برياين قرآن و
  .اصفهان

قم، ، سجاديه با اشاراتي به بهداشت رواني فهصحي ،١٣٩٣ي، محمدمهد فراز، ياحمد - 
  .نشر معارفدفتر 

  ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.، اصفهانمراقبه با دعا، ١٣٩٥فراز، محمدمهدي،  احمدي -
ماران مبتال به ين بيتين و فريبر هموگلوب ياثر دعادرمان«، ١٣٨٧ر، اکرم، يجهانگ - 

  .يهران، جهاد دانشگاهت، پايش مهفصلنا ،»يتاالسم
 ،تهران ،سنجش آن ياسمق و يهوش معنو ،١٣٩١ي، ناصر و اسماعيل فرامرز ،يسهراب - 

  .نور يآوا
 .شيراينشر و سهمؤستهران، ، تغيير نگرش نگرش و ،١٣٨٨وسف،ي، يميکر - 

 .کنکاشاصفهان، ، شناسي مثبت معنويت و روان، ١٣٨٩ ، مهرداد،يکالنتر - 

  ي.نشر ن ،تهران ،يزيترجمه شهرام نقش تبر ،نيايش ،١٣٩٢، مهاتما ،يگاند - 
و  يشرکت انتشارات علمتهران، ، بهداشت روان و نقش دين، ١٣٨٧ي، ، عليمرعش - 

 .يفرهنگ

دانشگاه اصفهان، ، معنويت در پرستاري، ١٣٩٢، ياصفهان يناجهمايون  ور يام ي،موسو - 
 اصفهان. يعلوم پزشک

 قومس.، ، تهرانبهداشت رواني، ١٣٨٢، فر، بهروز يالنيم - 
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University of Medical Sciences, 2017: p30. 
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  ها و ناماليمات در دوران كرونا صبر و استقامت در برابر سختي

  *دكتر سهيل اسعد (ادگاردو روبين)
  

تصور مردم است اين است كه ايمان يك بحث قلبي، مورد  »ايمان«متأسفانه آنچه با عنوان 
معرفت و ادراك حقيقت و  ،اين تعاريف از ايمان درست است كه ايمان است.تفكري و عقلي 

عنوان يك ارزش در تجربه  ر قلب و تعهد انسان در مقابل واقعيت است اما آنچه ايمان بهيقين د
يعني ايماني كه اقتضائات و تجليات عملي  .ايمان است زندگي با ،تواند معرفي شود بشري مي

 دارد.

قرآن كريم هنگام سخن گفتن از ايمان در كنار  رو ازاين .ايمان بايد تبديل به عمل صالح شود
ن جامعه و تعمل صالح را آورده است و جا دارد تعريف ايمان را از حالت نظري و معرفتي در م آن

ها وارد كنيم و وجود انسان را بايد ايمان متحول كند و قلب، فكر و رفتار ما بايد  زندگي انسان
  ايماني باشد.

كه ادعاي  متفاوت از عموم مردم دنياست، ما مسلمانان ،ز واقعيتاانسان مؤمن  چون فهم
گيري انسان مؤمن  موضع .ها را بدانيم ايمان و زندگي مؤمنانه داريم بايد چگونگي رفتار با واقعيت

اي مديريت كنيم  گونه منفي و زشت نيست و در مقابل هر واقعيت بايد به ،در برابر بال و مصيبت
  صورت منفي تفسير نكنيم. كه آن را به

شكر و در مقابل قضا و  ،ها سان مؤمن در مقابل نعمتگيري ان موضع فرمودند �پيامبر اكرم
اسالم يك منظومه فكري است كه قوانين و  .صبر است ،تسليم و در مقابل بال ،تقدير الهي

 ،اسالم در برابر بال .هايي دارد و براي هرلحظه زندگي تعاليمي آورده كه چگونه رفتار كنيم ارزش
  رضايت، تسليم و صبر است. ،نانه در برابر بالگيري زندگي مؤم صبر را بيان كرده و موضع

صبر از مفاهيم مهم زندگي مؤمنانه است و  .صبر براي تعالي، تكامل و رشد انسان مفيد است
  .است »شكر« ،آنم ديگر يو ن »صبر«ايمان  از يميكه ن آمده استدر روايتي 

مان را زيرورو  دگيصبر كردن يعني اينكه ما ناراحت نشويم و به خاطر امثال كرونا كل زن
ي از تجربه بشري است و خلق حيات يبال، فقر و مرگ جز .صبر همان انضباط نفس است .نكنيم

                                                                        

 Sheij.suhail@gmail.com  و فعال بين المللي. مبلّغ مسلمان آرژانتيني. *
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  امتحان و بالست. ،و اين زندگي دنيايي
داند بايد چه كند و مشكالت زيادي  صبور ندارد با آمدن كرونا نمي كسي كه قلبِ

ن است كه تحليل و تفسير واقعي از بال يكي از صفات زندگي مؤمنانه اي .شود گيرش مي گريبان
  داشته باشد و بداند زندگي دنيا امتحان است.

گيري انسان مؤمن بايد صبر  موضع د،امتحان كندنيايي بال و مصيبت ما را به  گاه خداوندهر
  باشد.زينبي 

با آمدن به نظر بنده  .يما هپي برد ،ضعف و عجز بشريبه معناي واقعي  با آمدن كرونا به
است؛ مرگ در اين فرا رسيده  ياد مرگشناسي عملي و فرصت تأمل و  دوره انسانماري كرونا بي

  ن فكر كنيم.داروز مجبوريم ب قدر طبيعي شده كه ما هر ايام آن
فكر و خيال ما  .كرونا نعمتي براي تذكر، معرفي دنيا، شناسايي انسان و درك واقعيت است

ها ملموس شده  با آمدن كرونا زشتي دنيا براي همه انساناين بود كه دنيا زيبا و جذاب است اما 
دنيا موقت «: ما نيز بدان اشاره شده استشناسي است كه در روايات  اين درس عملي دنيا .است
  شناسي را آموختيم. درس عملي دنيا با آمدن كرونا يك شبه ».است

 ،ين دنيا را براي انسانشود و تجربه شير ق و حب به دنيا، بال وارد زندگي ميدليل تعلّ به
از  انسانتا  سازد ميو تار دنيا را در ديد انسان تاريك  كند بلكه ميبه يك تجربه تلخ تبديل تنها  نه

  شود و اين همان مزيت بالست. دنيا متنفر و بيزار 
ضعيف  ،وقتي انسان .شناسي است شناسي و دنيا كرونا در زندگي مؤمنانه فرصتي براي انسان

حركت  يد، بايد به سمتنصورت عيني مشاهده ك و موقتي بودنش را در اين دنيا بهش يبودن خو
و  سازد ميها را جبران  كه همه خألها و ضعف دخدايي مرتبط شو اكه خأل وجود ندارد و ب كند

  .تفاوتي نخواهد داشتخدا مرتبط شديم مرگ و حيات برايمان ا وقتي ب
 .يما هخوبي درك كرد ر مقابل آزادي را بهحقيقت محروم بودن د ييدر اين ايام كرونا

شكرگذاري در اسالم داراي چند بعد آن همان قدرداني و داشتن قلب شاكر عد است كه يك ب
سجده و لفظ  ،مرحله بعدي .است و قلب ما بفهمد كه انسان هيچ است و بايد عبد شكور باشد

  الحمدهللا است.
همه سال سالمتي، زندگي طبيعي و  اينباشيم كه خداوند كرونا به ما آموخت قدردان 

  وآمدهاي راحت و بدون استرس داشتيم و متوجه اينها نبوديم. رفت
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  رونا و نهضت جهاني توبه و بازگشتك
  *جواد حيدري خراسانيتر محمدكد نيوالمسلم االسالم  حجت

  مقدمه
قرار داده است  الشعاع خود را تحت يمعادالت زندگ يكرونا است كه تمام يدمير اپيبشر درگ

دنبال  بشر، با كرونا گره خورده است و بشر عاجزانه به يا ناخواسته زندگيكه خواسته  اي گونه به
روس منحوس غلبه يابد؛ چراكه اين ويروس توانسته است جسم و روان ين وياست تا بر ا يحل راه
 يمنها يعلم ماد يروس برساخته دست انسانِ داراين وينكه اير خود نمايد چه ايرا اس يآدم

  اخالق است. يعت باشد كه خود از افعال انسانِ منهاياز خشم طب يا محصولياخالق باشد 
روس، بشر در ين ويع بر ايدر غلبه سر يو كشور يبهداشت جهان يها سازمان يپس از ناكام

ش از آنكه جسم انسانِ ياست تا جسم و روان خود را نجات دهد. پر واضح است كه ب يپي راه
ر است و تاب و توان از او ربوده و ياست كه درگ ين روان آدمير باشد، ايروس اسير كروناويگدر
  اش را فراگرفته است. يع ابعاد زندگيه مرگ، جميسا

ن روان سالم است ير روح و روان بر جسم مشهود است و اي، تأثيشمندان اسالميدر نظر اند
مة يوالنفُوس السل«خصوص آورده است:  نينا در ايس يم ابوعليسازد. حك يسالم م يكه جسم

ند كه بر ا سالم ييها روان: ةية الْجاسيالَّيت هي علي الْفطْرة و لَم تفْظَظْها مباشرةُ االُمورِ االَرض
خود  ياز لطافت فطر ينيعالم در اثر برخورد با امور زم نيباشند و در ا يخود باق يفطرت اصل
». است د و اسالميفطرت توحاز  يدورهمان  يكه به نظر، خروج از فطرت اصل باشند خارج نشده

  )۳۵۴ص  ،۳ج  هات،ياشارات و تنبسينا،  (ابن
ر گذاشته يها تأث انسان يروس، بر زندگيش از خود ويكه از بشر ربوده شده، ب يسالمت روان

 يانه است تا تن آدميداجوو نگاه خ يديدر گرو بازگشت انسان به فطرت توحاست. سالمت روان 
  ابد.ينجات  -روس كروناست يش از ويكه ضررش ب - ين استرس، اضطراب و افسردگياز ا

و  يد در هنگام سختيد: بايفرما ياست م ينجات و رستگار يبشر به سو يكه راهنما ييخدا
 ×امبريپوب ي) چنانچه درباره ا۱۲ونس / يستاده او را خواند. (ينشسته و ا يها ب، در حالتيآس

وأَيوب إِذْ نادي «و رنج نجات داد:  ياو را به اجابت رساند و از سخت يآمده است، خداوند دعا
                                                                        

 dr.mjheydari@gmail.com   .دانشگاه قمعضو هيئت علمي . *
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نيماحالر محأَر تأَنو رنِي الضسي مأَن هب۸۳اء / ي(انب». ر(  
الق اخ يگرا منها يروس محصول انسان عالم ماديكه كروناو -ه يادشده يان دو فرضياز م
ن ينكه ايوجه مشتركي وجود دارد و آن ا - است  ياله ييعت و باليا محصول خشم طبياست و 

م يده است. خداوند جلّ و عال در قرآن كرين پديا سبب بروز ايساز  نهيانسان است كه زم
) ظهور فساد در ۴۱م / (رو». ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ«د: يفرما يم

) و ۴۱(روم / » ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا«ا، نتيجه عملكرد انسان و اعمال اوست؛ يو در يخشك
افت و ياز اعمال آدمي را به او بچشاند. ... در پايان آيه خداوند ره يج برخيخواهد نتا يخدا م

». لَعلَّهم يرجِعونَ«كند:  يم يخود معرف يسو ت و انسانِ گرفتار فساد را بازگشت بهينجات بشر
  )۴۱(روم / 

ه به ظاهر عام و مراد از فساد در يزان، مراد از لفظ آيدر الم ييبراساس نظر عالمه طباطبا
ست. مانند يك مكان خاص نيك زمان و ياست كه مخصوص  يعموم ين، مصائب و بالهايزم

زند؛ چه  يكه نظام عالم را بر هم م ييهر بال و يمسر يها ، مرضيامدن باران، قحطيزلزله، ن
ظهور  يعني) ۲۹۳، ص ۱۶زان، ج ير الميا نباشد. (تفسياز مردم باشد  يار بعضينكه به اراده و اختيا

ا در برابر يشده و  يا مرتكب گناهياست كه  يجه بروز اعمال آدميعت نتيفساد، بالها و خشم طب
 ياز مصائب نيز وجود دارد كه برا يگريرچه دسته دانجام گناه ديگري، سكوت كرده است. (اگ

خدا، از راه توبه  يسو ن بازگشت بهيش آدميان است كه از بحث ما خارج است) و ايامتحان و آزما
  گذرد كه: يم

     ي إِنَّ اللَّـه ـةِ اللَّـهمحـنْ رلَا تَقْنَطُـوا م هِملَي أَنْفُسرَفُوا عينَ أَسي الَّذادبا عـرُ  قُلْ يغْف
يمالرَّح الْغَفُور وه ا إِنَّهيعمج الذُّنُوب  كُميأْتلِ أَنْ ينْ قَبم وا لَهملأَسو كُمبوا إِلَي ريبأَنو

  )۵۳ - ۵۴(زمر /  .الْعذَاب ثُم لَا تُنْصرُونَ
د يمد! از رحمت خداوند نويا خود اسراف و ستم كرده بندگان من كه بر يا«بگو: 
و . ار آمرزنده و مهربان اسـت يرا او بسيآمرزد، ز يد كه خدا همه گناهان را مينشو

ش از آنكه عذاب بـه  يد، پيم شويد و در برابر او تسليبه درگاه پروردگارتان بازگرد
  !دينشو ياريچ كس يه يد، سپس از سويسراغ شما آ

  مسبب آن باشند:نكه خود يكند مگر ا ير نمييتغ يچ قومياز منظر قرآن سرنوشت ه
ـ  ا فَلَا موءمٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو هِما بِأَنفُسرُوا مغَيتَّي يمٍ حا بِقَورُ مغَيلَا ي إِنَّ اللَّه لَـه رَد .

  )۱۱(رعد / 
آنـان آنچـه را در    نكـه يدهد مگر ا ينم رييرا تغ يتيجمع چيسرنوشت ه خداوند،

  دهند. رييخودشان است تغ
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 مانع آن نخواهد شد. زيچ چيكند ه يسوئ اعمالشان اراده سبب بهبه قومي كه خدا  يو هنگام
  كه فرمودند: ×ين عليرالمؤمنيما حضرت ام ين است در كالم مواليو همچن

 فـر يگرفتـه نشـدند مگـر بـه ك     ،يناز و نعمت زندگ از يبه خدا سوگند هرگز ملت
 كنـد. اگـر   ينمـ  بندگان خود سـتم روا  را خداوند بريز؛ اند كه انجام داده يگناهان

شـگاه  يدر پ ،تيـ ن يها بـه درسـت   و گرفته شدن نعمت هنگام نزول بالها مردم به
ند آنچـه  يمحبت از خداوند درخواست عفو نما از كنند و با قلب پر يخداوند زار

. اصـالح خواهـد شـد    يدستشان رفتـه بـاز خواهنـد گشـت و هرگونـه فسـاد       از
  )۱۷۸البالغه، خطبه  (نهج

از  يخدا، انذار عذاب و شرح يسو توان گفت در اين فقره عدم توبه و بازگشت به بنابراين مي
م عذاب و يست. همچنين به رابطه مستقيعذاب شونده ن ياريچ كس را توان يعذاب آمده كه ه

توبه و  يبرا يدوران كرونا؛ فرصت«نام  به يا هيعدم توبه اشاره شده است كه ما را در طرح نظر
ان يجهان يمؤمنانه را در پساكرونا بر رو يك فرصت، جهانيعنوان  به» خدا يسو گشت بهباز
  د.يگشا يم

خدا نه تنها عذاب را  يتوان ادعا نمود كه توبه و بازگشت به سو يبر اساس آيات قرآن م
 خدا يسو بلكه توبه و بازگشت به سوره مائده اشاره دارد ۳۹فه يه شريسازد چنانچه در آ يبرطرف م

(نور / » وتوبوا إِلَي اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ«است  ياش فالح و رستگار جهينت
  نصوح باشد. يا آنكه توبه ي) به شرط۳۱

  طرح موضوع
ها و  ها، جهل با توبه از شرك ديخداست. با يسو  بازگشت به ،يعنوان نهضت جهان توبه به

 ،يمهربان د،يبه سمت توح ها يو زشت يبد االت،يها، اوهام، خ ها، خشونت خصومت ،يقاخال ليرذا
و تمام  �اسالم يكه رسول گرام حركت كنيم يو به دست آوردن مكارم اخالق يفضائل ربان

 يقربان ،در جامعه و خانواده و نهاد جان ما يربان تيفضائل و شخص جاديا يبرا ياله يايو اول ايانب
  .شدند تيبشر

  :آمده است �اكرم امبردر جلد چهارم اصول كافي به نقل از پي
 شانيبر ا يو همگان ريفراگ ييگناه كنند خداوند بال يجمع كه مردم دسته يهنگام

  )۱۴ ص، ۴ج  ،ياصول كاف(كليني،  .ه شوند و توبه كنندتا متنب دينازل فرما
خداونـد   ،شـود  كر فراموش و تـر كازمن ينه نيمعروف و همچن كه امربه يهنگام

  .ندك يم نينش آن قوم را خانه
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ـ  رونيبندگان ب يها خدا از دل اديه ك يهنگام  نيرود، خداوند ترس از مرگ را ب
  .ننديرا نب ايدن يخوش يرو گريند تا دك اديآنها ز

توبه در كرد.  آشكاربشر را  يها يلطف  و كم يمهر يب ،ها خشونت ،ها خصومت ،كرونا جهل بشر
  دارد. تيريبه مد ازيكه مسئول هستند ن ييها و انسان ها تيحاكمها،  عرصه دولت

من عرف نفسه فقد « .شود ياز فرد و از جان و نهاد انسان شروع م يتوبه در نهضت جهان
 دهد ينجات م ايو اسارت و تعلقات و حب دن ياخالق يها انسان را از غرور و انحطاط» عرف ربه

كه وجودش اثربخش است و توبه  رسد يم ييموحد به جا .كند يم لتيرا موحد و اهل فض يو آدم
  .كند يم جاديرا در وجود انسان ا قيحقا نيا

ها و  بمانند و دربند نام گرانياگر در اسارت و ترس از د ديو اسات يو مراكز علم انيمرب
 يوسو  همان توبه از شرك به سمت ،نجات يمشكل دارند و راه اصل ديدر توح باشندها  شهرت

  .ميكن يرا در جامعه جار دينور توح ميتوان ينم مياگر توبه نكن .است تا كالم اثربخش شود ديتوح
معلومات و  تيتقو ،يفضائل اخالق ءو بازگشت به سمت خدا، ارتقا يقيانسان با توبه حق

 قتيو حق يروشن و با جان جهان هست شيو اسرار برا قيحقا داند، يكاربستن آنچه را م درواقع به
  .شود يمرتبط م ،ديتوح

محبوب و  ،خداوند انسان را متوجه جهل و غرور خود كرده و با توبه هياز ناح تيكرونا با مأمور
ست و ها و ظلمت ها يفرسودگ ها، ياگر امروز جامعه ما دچار افسردگ .ميشو يمعشوق خداوند م

نهضت  نيا است كه توبه در ليدلاين  به ،شود يم دهيد يجهان تيو حاكم ها تفساد در دول
  نشده است. تيريمد يخوب به يجهان

تمام خطاكاران و افراد  رشيپذ ،يمهربان ،يدوست دار صلح، نوع پرچم ديبا يرهبران جهان
باز  يمانيراه توبه و پش يمكش يكه نفس م يد تا زماننكن نييو تب هيرا توج ياله ريمنحرف از مس

 و ها يكيما به ن ياخالق ليرذا ،با توبه استآمده  ميصراحتاً در قرآن كركه  گونه همان .است
  :شود يمتبديل حسنات 

  كَانَ اللَّـهو نَاتسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي كلَئا فَأُوحاللًا صملَ عمعنَ وآمو نْ تَابإِلَّا م
  )۷۰(فرقان /  .غَفُورا رحيما

 ،در سطح جهان يو آثار علم يفرهنگ يها تيلاستاد، عالم، فعا همه نيا شود يسؤال م يگاه
 قتيحق ديبا مينيبب يخروج ميخواه ياگر م: ميگو يدر پاسخ م د؟يكجا د ديرا با جهيو نت يخروج

  :ميخوان يم �اكرم امبرياز پ يتيدر روا .ميابيتوبه و ندامت از شرك و ظلمت را در
اسـت كـه    يسـ كه از گناه توبه كرده مثـل ك  يكننده دوست خداست و كس توبه

  )۸۱، ص ۱۳(جامع السعادات، فصل  گناه نكرده است.
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 .برد يم نيو سلوك را از ب ريو موانع س كند ياز مطهرات است و انسان را پاك م يكيتوبه 
  است. يا بحث گسترده ييكرونا يروزها نيتوبه با توجه به ا ينهضت جهان

 ميتقس »رهيصغ«و  »رهيكب«ه گناهان را به دو دست ي،و محققان معارف اسالم شمندانياند
بحث را مطرح  نيا ييبها خيمرحوم ش .است ياختالف فراوان ،رهيدر شمارش گناهان كب ،كرده
شده و  است كه در قرآن به آن وعده عذاب داده يگناه رهيكب: اند از علما گفته يبرخ .اند كرده
: اند گفتهنيز  يبرخ است. شده نيآن مع يبرا ياست كه شرعاً حد ياند كبائر گناهان گفته يبرخ

 يسركش ان،يطغ ،يريگ اعالم موضع زيرا .است رهيهمه گناهان كب .ميندار رهيو كب رهيگناهان صغ
  .دش وسيمأ ياز رحمت اله دينبا گرچها .و مخالفت با حضرت حق است

و  رهيبه گناه صغ رياست كه تعبه كرد اريقول را اخت نيا انيالب مجمع ريدر تفس يعالمه طبرس
  است. يو اضاف يامر نسب كي رهيبك

 ياند و ضد غفلت را مراقبت از اعمال و محاسبه نفس معرف علما غفلت را به توبه ملحق كرده
بالها و  نيانسان در ا .همه روزه حساب رفتار و گفتارش را داشته باشد دياند كه انسان با دهنمو

  خدا توجه داشته باشد. نر بودبه خداوند پناه برد و به ناظر بودن و حاض ديبا ها يدشوار
  طيو مح نيحفاظت از زم شرفت،يپ جاديا ن،يزم يخود درخصوص آبادان فهيبه وظ ديانسان با

 ،پرداخت ياله يها بردن نعمت نيو از ب عتيطب بياگر انسان به اسراف، تخر .عمل كند ستيز
كاران برادران   اسراف«است در قرآن آمده  .رديگ يقرار م طانيگرفتار اسراف شده و در قبضه ش

  )۲۷(اسراء /  .»هستند طانيش
در قرآن داستان قوم نوح، قوم عاد و لوط آمده كه بر اثر اصرار به گناه و تجاوز از 

 .نابود شدند يقيشدند و هركدام به طر عتيو خشم طب ياله هيدچار تنب ياله يها چارچوب
در آثار  يبه علت ظلم و ستمگر خيدر طول تار يبشر يها هالكت اقوام و ملل و انحالل تمدن

 نيبه ا يكيزيمتاف هيو نه با توج يو تجرب يعيطب هيبا توج يولاست شده  يجار رتبگذشتگان م
  شده است. مسائل پرداخته

قرآن هالكت اقوام ظالم را مجازات  يعني .است »يديرابطه تول« يبا علل اله عتيرابطه طب
برداشت كرد كه  طور نيرا ا مينظر قرآن كر توان يم .ستكرده ا يمعرف يبر اراده اله يمبتن ياله

 دار نيبپردازد و انسان د يانخلق كرد و از او خواسته به آباد نيزم يخداوند انسان را از خاك بر رو
  .كند ينم نياز ا ريغ يكار

مترادف با خشم خداوند متعال در برابر رفتار و اعمال  عتيخشم طب ،ثياز منظر احاد
و  يشكستن حدود اله ،ما يتمام دردها شهير است آمده نيز اتيدر روا .هاست انسان

  است. ياله يديفطرت توح بههم استغفار و توبه و بازگشت آن است و درمان  ياله يها چارچوب
 نيدرس ا نيو باالتر كشاند يبشر را به رخ م يفرعون يوخو كرونا جهل بشر و خلق روسيو
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 يتحول اساس كيدر جهان  ميديچنانچه د .ت به گناهان استنسب يمانيتوبه و اظهار پش ،طيشرا
سمت خدا  هب شيايدست ن ها كيالئ يشد و حت جاديحضرت حق ا ينسبت به پناهندگ نياديو بن

  بلند كردند.
از  يچيدر برابر خدا از طرف انسان و سرپ يو سركش انيفراموش كردن حضرت حق، طغ

  اثرگذار است. عتيطب يراو ماو عتيطب ،يدر كل نظام هست ياحكام اله
بركات  ،و مؤمن دار نيد يها خداوند در حق انسان ياز جلوه و تجل يعنوان بخش به عتيطب

درواقع  ،خطاكار و مغرور يها در برابر انسان عتيطب نياما هم .دهد يو رحمت نشان م
به تواتر  اتيمطلب در قرآن و روا نيو ا رديگ يم نيزانتقام  يعمل كرده و گاه گريد يا گونه به

  آمده است.
 ياسالم يها و آموزه يعيرابطه رفتار و اعمال انسان با حوادث طب«سؤال كه  نيبا طرح ا

نجات و به  ،يرا در رستگار عتيانسان و طب نيب ونديپ ياسالم يها گفت: آموزهبايد  ؟»ستيچ
 با پرستش حضرت حق و فراموش كردن حضرت حق مرتبط يهمان نسبت در فساد و نابود

تنها در  مسئله توجه شده كه گناهان نه نيدر حد تواتر به ا اتيو روا ميدر قرآن كر .دندان يم
 يعيطب يها زوال نعمت يباعث نزول بال و حت ،عتيبلكه در طب نداثرگذار يملكوت نظام هست

  كند. يرا شكوفا م عتيمراقبت و صالح بودن طب ،يپاك ،يطرف بندگ و از آن دنشو يم
ارتباط حوادث  ،نايس يبوعل سيالرئ  خيش همچون ينيد مانيو حك سلمانم شمندانياند

و  هيه و حق دانسته و آن را معلول علل خفرا امر موج يو امور اله يعيطب يبا امور ماورا يعيطب
 دهيامن انينما لسوفيف ،شانيا دگاهيهستند از د ياله تيكه منكر عل يو كسان دانند يم ينامرئ
  اند. شده

صاحبان  يبر اثر دعا ميا است و شاهد بوده ينيمتأثر از امور زم دهد يها رخ م سمانآنچه در آ
 ،چون زلزله ييايآنها بال نيبر اثر نفر ايشده  باران نازل ،و توبه و بازگشت ازيدعا، ارباب رازون
از  يا و دسته يسماو يكه مباد شود يحاصل م نيقيما  يبرا .آمده است ديپد آنخسوف و امثال 

دعا و توبه افراد به آنها توجه نموده و  ايو  امبرانيامامان و پ يدعا دنيبراثر شن يئكه الهمال
قرآن بر آن داللت  اتياز آ ياريكه بس يطور همان .رنديگ يقرار م هينفوس عال نيا ريتحت تأث

  دارند. حيصر

  به كرونا يابتال ييچرا
 جبران و اه نجات هم توبه ور. ماست از ماست كه بر مكافات اعمال بد ماست و كرونا

  :مياشاره نما مين كرآقر اتآياز  يبه برخ ديده اجازه. است أمبد و ديبه توح يبازگشت واقع
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  يقبل از ساختار آدم اتيآ
 يكه هشدار يا گونه هاشاره شده ب امت،يروز ق در ان،ياز مشكالت آدم يبه بخش ات،يآ نيا در

 ندهيآ كنند، »اصالح«خود را  ايدن نخواهند درن خودشا يلياگر به هر دل .زندگان ياست برا
 انندم .باشد يم »استكبار هيروح گناهان و«، كه خاستگاه آنخواهند داشت يدشوار و شانيپر

  جهان. در نامسئله كرو
  )۱۰/  معارج( .ولَا يسأَلُ حميم حميما

  .رديگ يسراغ دوستش را نم ،يميدوست صم چيه و
 شيدل خو يكار گرفتار هوا يمن ب   شيدر پ يسر و كاردر  يرا هوس يهر كس

  )۳۴۰(سعدي، ديوان اشعار، غزليات، غزل 
 آب داغ و« يمعنا اصل به در م،يحم كه نامه دهخدا آمده است در لغت :ميممفهوم ح معنا و

خالصه، همه مردم  اطالق شده است. زيني ميصم گرم و اريسپس به دوستان بس .است »سوزان
خطر، تنها  مشكالت و در انيآدم يعني است. شينجات خوفكر  هركس در ند، وا غولبه خود مش

در  .هستندمشكالت خودشان  رِيچون درگ كنند. يرا هم رها م كانينزد يحتّ نند،يب يرا م خود
  د:يفرما يم يخداوند تبارك و تعال يگريه ديك در آينزد يمضمون

يهنْ أَخم رْءرُّ الْمفي مو۳۴س / (عب .ي(  
  .زديگر يدر آن روز كه انسان از برادر خود م

يهغْنشَأْنٌ ي ذئموي منْهرِئٍ مكُلِّ ام۳۷/  عبس( .ل(  
را بـه خود،مشـغول    دارد، كه تمـام فكـر او   يآنها، آن روز چنان گرفتار از كيهر
  .ريكند، والغ يم

  اند: گونه اين سه تفسير اين :ميحم هيآ ريسه تفس
است.  شينجات خو شهيهركس تنها در اند اند، و به خود مشغول امت،يروز ق ردم درهمه م. ۱

  د.نرا نجات ده خود د،نكوش يفقط م ، گرفتارند وايموج در اي و ليكه در س ييها مثل انسان
آشكار  شان، روشن ويها وضع همه از چهره رايكند، ز يال نمؤس ،يگريحال د كس، از چيه. ۲

  .»است انياست، چه حاجت به ب انيكه ع يزيچ« است.
 ريپذ چراكه امكان ؛ردياعمالش را بپذ تيخواهد كه او مسئول ينم يگريكس از د چيه. ۳

  .ستين
  .اند شياست، كه همه مشغول كار خو ياول ريهمان تفس ر،يتفس نيبهتر آنكه جهينت

 معنا وچون . ، به صورت جمع است»بصرُونَهمي«واژه  ريدو ضم :حضور دوستان ناتوان
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را  دوستان مورد، به صورت مفرد است. دو هر در ميحم كه، يدرحال ي.دارد نه فرد يجنس مفهومِ
 يآنها را نشناسند، بلكه به قدر نكهينه ا نند،يب يرا م گريهمد دهند، و يبه آنها نشان م امت،يق در

آن است كه  از شيووحشت، ب هول يعني ندارند. را يگريد يگرفتارند، كه فرصت فكركردن برا
  .شدينديب يگريبتواند به د

گناه  و يروح يماريب و يدمآ يبرآمده از بداخالق امت،يق مشكالت در نيهمه ا آنكه جهينت
 و يجسم يماريمده از بآمشكالت بر همه ا،يدر دن يكنند، ول يفرار م گريكدياست، كه همه از 

  .نجات دهد داوند خودش،خ .ندكن يفرار م فاصله گرفته و گريكديكه همه از  كروناست،
ها  پروردگار به همه انسان يآور از سو رتيو ح بايز اريبس  يشد فراخوان انينچه بآبه  تيعنا با

  .توبه صادر شده است بازگشت به فطرت و يبرا
به قرآن پناه  شرفتيپ يبرا و ميمعارف را درك كن نيا و ميشينديب شتريباعث شد تا ب كرونا

 .ميبپردازآن به جبران  و ميجامعه توبه كن خانواده و، خود هاي از اشتباه و ميتدبر نمائ و ميبرب
  :ميكن ياشاره م ميحك اتآياكنون به چند نمونه از 

] پروردگـارت تـو را    سوگند به شب چون آرام گيرد [كه سوگند به روشنايي روز،
  )۱-۳ي / وانگذاشته، و دشمن نداشته است. (ضح

اي بـر آنـان نيامـد مگـر آنكـه او را ريشـخند        ستادهدريغا بر اين بندگان! هيچ فر
  )۳۰/  سي( .كردند مي

آمد مگـر آنكـه از آن    هاي پروردگارشان به سويشان نمي اي از نشانه و هيچ نشانه
  )۴/  تافتند. (انعام روي برمي

] آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگـز بـر او    را [ياد كن» ذو النون«و 
  )۸۷/  ايب(ان .قدرتي نداريم

خـودت بـر    يردكـ ه گمـان  كـ  يچنـان متـوهم شـد    و يديمرا به مبارزه طلب و
  )۲۴/  ونسي! (ييتوانا زيچ همه

آفريننـد، هـر چنـد     ] مگسـي نمـي   خوانيد هرگز [حتي كساني را كه جز خدا مي
توانند  ] آن اجتماع كنند، و اگر آن مگس چيزي از آنان بربايد نمي براي [آفريدن

  )۷۳/  ند. (حجآن را بازپس گير
هـا   ] شما آمدند، و آنگاه كـه چشـم   هنگامي كه از باالي [سر] شما و از زير [پاي

 .برديـد  هـايي [نابجـا] مـي    ها رسيد و به خدا گمـان  ها به گلوگاه خيره شد و جان
  )۱۰/  (احزاب

[نيز] بر آن سه تن كه بر جاي مانده بودند، [و قبول توبه آنان بـه تعويـق افتـاد]    
اش بر آنان تنگ گرديد، و از خود به تنگ آمدنـد   ه زمين با همه فراخيتا آنجا ك

]  و دانستند كه پناهي از خدا جز به سوي او نيست. پس [خدا] به آنـان [توفيـق  
  )۱۱۸/  (توبه .پذير مهربان است ترديد خدا همان توبه توبه داد، تا توبه كنند. بي
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كـه او را   رهاند؟ درحـالي  ا ميهاي خشكي و دري چه كسي شما را از تاريكي«: بگو
] برهانـد، البتـه از    كـه اگـر مـا را از ايـن [مهلكـه     : خوانيد به زاري و در نهان مي

هـا] و از هـر    خداست كه شما را از آن [تاريكي«: بگو. »سپاسگزاران خواهيم بود
  )۶۳-۶۴/  (انعام .»ورزيد رهاند، باز شما شرك مي اندوهي مي

كند، و چون  گرداند و پهلو تهي مي ي داريم، روي ميو چون به انسان نعمت ارزان
  )۸۳(اسرا  .گردد آسيبي به وي رسد نوميد مي

] پشت تو را شكسـت.   ] كه [گويي [باري ] تو برنداشتيم؟ و بار گرانت را از [دوش
  )۲-۳/  حاشران(

  )۵۹/  (اعراف .اي قوم من، خدا را بپرستيد كه براي شما معبودي جز او نيست
  )۲۶/  ريوكرويد؟ (ت ا ميپس به كج

  )۵۰/  آورند؟ (مرسالت ] ايمان مي پس به كدامين سخن پس از [قرآن
  )۶/  اي انسان، چه چيز تو را درباره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ (انفطار

انگيـزد و آن را در   فرسـتد و ابـري برمـي    خدا همان كسي است كه بادهـا را مـي  
بيني بـاران   گرداند، پس مي راند و انبوهش ميگست مي -هر گونه بخواهد-آسمان 

آيد. و چون آن را به هر كـس از بنـدگانش كـه بخواهـد،      از البالي آن بيرون مي
  )۴۸/  (روم. كنند رسانيد، بناگاه آنان شادماني مي

گيرد؛ و آنچـه را در   ] مي و اوست كسي كه شبانگاه، روح شما را [به هنگام خواب
كنـد، تـا هنگـامي     داند؛ سپس شما را در آن بيدار مـي  ايد مي روز به دست آورده

  )۶۰/  (انعام .معين به سر آيد؛ آنگاه بازگشت شما به سوي اوست
 خاطرشـان  ] آسـوده  ] كه در گرسنگي غذايشان داد، و از بيم [دشمن همان [خدايي

  )۴/  شيكرد. (قر
 .درآيو در ميـان بنـدگان مـن     خشنود و خداپسند به سوي پروردگارت بازگرد،

  )۲۸-۲۹/  (فجر
دارد و آنان [نيز] او  آورد كه آنان را دوست مي زودي خدا گروهي [ديگر] را مي به

  )۵۴/  را دوست دارند. (مائده

سعادت  نيمأمنظور ت به نسخه شفابخش توسعه و ياله يها فراخوان نيبه نظر نگارنده ا
 ميبرگرد و ميريبپذ ميكن يسعپس . كند يحالمان را متحول م ؛ماست ياجتماع شرفتيپ و يفرد

 يحقوق اله ن به جبران حقوق مردم وآ ييجابجا اي له وئكردن صورت مسپاك  يبه جا و
مكارم اخالق  و مانيا معرفت و تيرا با تقو شانيقلب ا #و با درك محضر امام عصر ميبپرداز

  .ميشاد كن ،خود با امام تيسنخ جاديا و
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  يانيل پايتحل
 يبه نام توبه برا يجهان يه نهضتيطرح نظر يبرا يتواند فرصت ير مام حاضي. كرونا در ا۱

 ،يمهربان د،يتوح يسو ي بهاخالق ليرذار از شرك، جهل، ييخدا و تغ يسو بازگشت به
شدن  يديد در جامعه، توحينمودن روح توح يي باشد و الزمه جارربانو  ياخالقفضائل 

  د آن جامعه است.يان و اساتيمرب يعني يمتول
خدا و استفاده  يسو ، بازگشت و توبه بهيديقت توحيق و اتصال به حقيگانه راه درك حقاي. ۲

  شده است. يمعرف يل اخالقيفضا يداند و ارتقا ياز آنچه م
 يبشر دانسته و برا يت توبه برايرياصالح مد يبرا يه خدا فرصتيتوان از ناح ي. كرونا را م۳

  انگاشت. يهربان الهبرگرداندن انسانِ سرگردان شده به آغوش م
و عمل به  يازمند بازشناسيدر جهان، ن يو معنو يغي، تبليج امور فرهنگي. شرط ظهورِ نتا۴

است و توبه بسان  يديقت توحيبه حق يابي راه ي، توبه نصوح برايريو به تعب يقيتوبه حق
  كند. يپاك م يو اجتماع يفرد يها ي، انسان را از آلودگيمطهر

ه خداست كه درس آن توبه و يان كرده بر علينه ظهور انسانِ طغيروس كرونا زمي. و۵
 از ماست كه بر مكافات اعمال بد ماست و كروناحضرت حق است؛  يسو بازگشت به

  ي است.بازگشت واقع جبران و راه نجات هم توبه و. ماست
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 كهاي مهل هاي معنوي در فضاي شيوع بيماري ظرفيت

  *يالماسه يعط

  يدهكچ
و » نش اميدوارانهكوا«شنده، كهاي  لي در مواجهه با بيماريك نشكدو وا

ها، خود  نش اميدوارانه در مواجهه با بيماريكاست. وا» نش غير اميدوارانهكوا«
  شود. به سه قسم تقسيم مي

شنده و مسري، اميدشان كهاي  ه در اوضاع شيوع بيماريكنش افرادي كالف) وا
هاي شفا بخش  ي، براي توليد داروكهاي تيم پزش فقط به تحقيقات و تالش

  است.
  ي و خداوند تعالي است.كه اميدشان به تحقيقات تيم پزشكنش افرادي كب) وا
طور  ه در اين اوضاع، اميدشان از اسباب و وسائط مادي بهكنش افرادي كج) وا

  ل قطع شده و اميدشان، فقط معطوف قدرت خداوند تعالي است.ك
شود ارتباط  ه آيا ميكپاسخگوي اين سؤال باشد صدد است تا  رو در مقاله پيش

اي ميان وقوع بيماري در افراد دسته سوم از اميدواران با ايجاد مراحلي از  زمينه
ل، تسليم، رضا، تفويض)؛ كه عبارت است از (توك ×ترين امام رضاكيقين در د
روش تحقيق مقاله،  ) در نظر گرفت؟ گفتني است۱۳۸/  ۶۷: ۱۳۸۶(مجلسي، 

هاي به اصطالح  ه بر اساس گردآوري فيشكوصيفي ـ تحليلي است روش ت
  اي در سه مرحله طرح، اجرا و گزارش، به سامان رسيده است. تابخانهك

  ليديكواژگان 
هاي اسالم، مراحل ايجاد مقام  ، آموزه×ترين امام رضاكهاي معنوي، د ظرفيت

  .كهاي مهل يقين، باليا و بيماري

  مقدمه
هاي  ه انسان در مواجهه با بيماريكرود  به اين صورت پيش مي فرضيه تحقيق پيش رو

                                                                        

 atiealmasi@gmail.com  .دانشجوي دكتري رشته شيعه شناسي دانشگاه اديان و مذاهب. *
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ها بسته به نوع بينش افراد  العمل سكها و ع نشكشود. در اينجا وا شنده دچار ترس ميكمسري و 
  شود: به دو دسته اصلي تقسيم مي

شي كه غالباً منجر به افسردگي و در مراحلي منجر به خودكنش غير اميدوارانه كالف) وا
  ود.ش مي

  : شود نش خود به سه قسم تقسيم ميكنش اميدوارانه؛ اين نوع واكب) وا
شف كي براي كه تمام اميد آنها صرفاً معطوف به تحقيقات تيم پزشكنش افرادي كيك. وا

  هاي شفابخش است. دارو
  ي جهت بهبود بيماري است. كه اميد آنها به خداوند متعال و تيم پزشكنش افرادي كدو. وا

ه اميد آنها از وسائط مادي قطع شده و اميدشان فقط معطوف قدرت كافرادي  نشكسه. وا
  الهي است. 

ه خود نيز كه اگرچه اميدوار هستند، اما اميدشان از افراد ضعيفي كدسته سوم، افرادي هستند 
اند. چنانچه مقام  اند، قطع شده است و به حالت انقطاع از غير خدا رسيده در معرض مرگ و نابودي

  ثري قلبي به فاعليت خداوند متعال. كن هم از همين سنخ است؛ از سنخ توجه حدايقي
ي (انقطاع از غير كه يكر قلبي است كتوان گفت هر دو اين مقامات از سنخ ذ به ديگر معنا، مي

ه قلب بنده با قطع توجه از كخدا) زمينه ايجاد و ظرف تحقق ديگري (يقين) است. به اين ترتيب 
  شود. ئط مادي، صرفاً متوجه و مطمأن به فاعليت خداوند تعالي ميغير خدا و وسا

و ... به  ۱رو با ساير آثار تدوين شده در حوزه دعادرماني ار پيشكي ميان كهر چند وجوه اشترا
ها موجود است.  ار حاضر با ساير نوشتاركخورد؛ اما وجوه افتراق قابل توجهي نيز ميان  چشم مي

ترين كساز ميان د توان به نظريه ارتباط زمينه فتراق تحقيق حاضر، ميترين وجوه ا ازجملة مهم
  رد.كها اشاره  در ايجاد يقين و مواجهه با باليا و بيماري ×امام رضا

                                                                        

  رد:كتوان به موارد زير اشاره  شده در اين زمينه مي . ازجمله آثار تدوين۱
 ۷۳ص  ،۱۳۹۰ي قم. كمجله دانشگاه علوم پزش ،»نقش دعا و نيايش بر سالمت جسمي و رواني« ،رفيعي غالمرضا

احمد  ،مهسا عاشقان ،السادات احمد رييس سيد ،آناهيتا انزوايي ،ليال اتفاق ،اكرم جهانگير، آزماكامران ؛ ۶۶ـ 
 ،»ارپكهاي تشخيصي در مبتاليان به سندرم تونل  اثر دعا درماني بر شدت عاليم باليني و يافته« ،مطهري

  .۸، شماره ۱۲ش جمهوري اسالمي، دوره ي ارتكمجله دانشگاه علوم پزش
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   هاي متفاوت در مواجهه با بيماري نشكوا :۱نمودار 

  
 كهاي مهل ماريچگونگي استفاده از موقعيت بسترساز انقطاع از غير خدا در مواجهه با بي :۲نمودار

  ي يقينكيكبراي وصول به مراحلي از مقام تش

نش كوا
 دوارانهيامريغ

 يشكخود

 يافسردگ

 يماريجاد بيا

دوارانهينش امكوا  

 انكد محض به پزشيام

كان و د محض به پزشيام
دانشمندان جهت كشف 

 بخششفا يدارو

 د محض به خدا و انقطاعيام
 يد از اسباب ماديام

 يمناسب برا يجاد بستريا
از مقام  يحصول مراحل

 نيقي كيكيتش
 

ت بسترساز ياز موقع استفاده يچگونگ
 يهايمارير خدا در مواجهه با بيقطاع از غان

از مقام مراحلي  وصول به يبرا كمهل
 نيقي كييكتش
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  ارتباط مواجهه با بيماري و رسيدن به انقطاع از غير خدا
اي از افراد در مواجهه با ابتالئات و  ها آورده شد؛ دسته بندي انواع اميدواري چنانچه در تقسيم

ه خود در كرت فردي است ترس از دست دادن جان خود و ديگران، اميدشان صرفاً معطوف به قد
دست اوست. در اينجا، در واقع ابتال و بيماري،  ها به معرض هيچ آسيبي نيست و شفاي همه انسان

  ر قلبي است.كثري به خداوند متعال و ايجاد ذكنقطه آغاز توجه حدا
  فرمايد: ريم ميكخداوند متعال در قرآن 

  )۴۲. (انعام / أَخَذْنَاهم بِالْبأْساء والضَّرَّاء لَعلَّهم يتَضَرَّعونَولَقَد أَرسلْنَا إِلَي أُممٍ منْ قَبلك فَ
ها گرفتار سـاختيم، شـايد بـه درگـاه خـدا روي       انگيز و رنج و ما آنها را به حوادث غم

  آورند.

  
  هاي معنوي دروني، نسبت فرد بيمار به ظرفيت :۳نمودار

  ع از غير خداقبل از ابتال به بيماري تا مرحله انقطا

در ايجاد مراحل يقين و مواجهه با باليا و  ×ترين امام رضاكنظريه ارتباط ميان د
  كهاي مهل بيماري

  

  
  

  هاي بالقوه دروني موقعيت مجموعه :۴نموادر
  گيرد. ه پس از ابتال به مصائب پيش روي مؤمن قرار ميك

علم  وجود
حضوري غير 
آگاهانه به 

 يها ظرفيت
 يو معنو يدرون

انقطاع از 
توجه به 

 ر خدايغ

مواجهه با 
 يماريب

 شندهك

به وجود 
آمدن 
 ترس

 انقطاع از
 نيقي رضا خداغير

ت ين ظرفيبرتر
 انسان يدرون

 لكتو
 ميتسل بر خدا

از  ين منزل پس از ترس ناشياول
 ها يماريا و بيبه بال ابتال

 ضيتفو
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خداوند متعال است؛ اولين منزل  ه تنها عامل اميد آنان قدرتكرسد براي اميدواراني  نظر مي به
ها، انقطاع از توجه به غيرخدا باشد. بر اين اساس اگر  پس از ترس ناشي از ابتال به باليا و بيماري

در مراحل ايجاد يقين گام بردارند بسته  ×ترين امام رضاكاين افراد پس از اين مرحله، مطابق د
  ي حقيقت يقين دست يابند.كيكلي از مراحل تشتوانند به مراح ه دارند ميكبه ميزان جد و جهدي 

  فرمايند: مي ×امام رضا
ل بر خدا و تسليم او شدن و راضي به قضاي الهي بودن و همه امور را كيقين، تو

  )۱۳۸/  ۶۷: ۱۳۸۶به خدا واگذاردن است. (مجلسي، 
ه كمي ه غالباً فرد مؤمن هنگاكنمودار طولي پيش روي فرد است. ازآنجايي  كپس در اينجا ي

توان  ند؛ ميك ل ميكشود و تنها عامل اميد او خداوند است؛ بر او تو توجهش از غير خدا سلب مي
انقطاع  ×ترين امام رضاكساز در د گفت زمينه ورود به اين مراحل طولي و طي مراحل يقين

  دهد. گونه افراد رخ مي ه در مواجهه با باليا براي اينكتوجه از غير خداست 
ه ميان انقطاع از غير خدا و يقين هستند، موجود كساز  ي ميان اين چهار گام يقيناما چه تفاوت

  فرمايد: است؟ خواجه نصيرالدين طوسي مي
اي كه هيچ چيـزي اراده   گونه هنگامي كه اراده بنده در اراده الهي مضمحل شود به

شده است و صاحب ايـن  » مقام رضا«نكند و هرچه پيش آيد مطلوب او باشد، وارد 
  )۶۳ـ  ۶۴: ۱۳۷۴درجه هميشه در بهشت رضوان خواهد بود. (طوسي، 

  فرمايد: همچنين خواجه در ادامه مي
بعد از مقام رضا، بنده بايد قدرتش در قدرت الهي منتفي شود تا قدرت خـود را  

  گويند. (همان) مي» لكتو«به هيچ عنوان مغاير قدرت خالق نداند. به اين مرتبه 
در علم پروردگار مضمحل شود تا خود را هيچ نداند. اين مرحله سپس بنده بايستي علمش 

  گويند. (همان) مي» مقام تسليم«بنده را 
از ديدگاه مولي محمد مهدي نراقي، تسليم همان : اما درخصوص تفويض، گفتني است

ه تفويض كاست؛ چرا يه فوق رضا و خشنودكاست، بل كه به مقام رضا نزديكتفويض است 
ها در امور زندگي و واگذاري همه آنها به خداوند متعال. (مجتبوي،  خواهش كرعبارت است از ت

۱۳۷۷ :۳  /۲۶۹(  

  ساز در ايجاد و حفظ يقين عناصر مؤثر زمينه
ل، تسليم، رضا و كساز مطابق حديث شريف رضوي (تو اگرچه عناصر چهارگانه يقين

اي  ساز، خود نيازمند عناصر زمينه اند اما حصول به اين مقامات و دستيابي به عناصر يقين تفويض)
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ه از احاديث شريف ك - ساز در ايجاد و حفظ يقين  گونه عناصر زمينه هستند. هرچند ميزان اين
ه در اين نوشتار كي كن به فراخور مجال اندكن است متعدد باشد، لكمم -قابل استخراج است 

  شود. ساز اشاره مي وجود دارد به دو نمونه از اين عناصر زمينه
سب مقامات معنوي است. خداوند كها در  ساز ترين زمينه ي از مهمكبه عنوان مثال عبادت ي

  فرمايد: ريم ميكمتعال در قرآن 
بر دباع تي كوح  يأْتينُ كيق۹۹/  . (حجرالْي(  

  ن تا يقين تو فرا رسد!كو پروردگارت را عبادت 
دست آوري به عبادت  معلوم را به تفصيل به خواهي به يقين و مراتب آن برسي و يعني اگر مي

/  ۸ : ۱۳۷۲دست آيد. (گنابادي،  ه مطلوب توست، بهكپروردگارت مشغول باش تا مراتب يقين 
  )۳۶۳/  ۶ : ۱۳۸۳ه تداوم بر بندگي حق، سبب پيدا شدن يقين است. (قرائتي، ك) چرا۸۳

گذارد  جاي مي فايي را برلِ صحيحِ آن صورت پذيرد، بر قلب انسان، صكه به شكهر عبادتي 
ند و اين نور، شناخت و يقين، انسان را به ك ه آن را آماده پذيرش نور واسعه، شناخت و يقين ميك

گردد و اين سير  ه سبب تابش نور ديگري ميكدارد  بندگي، عبادت و اخالصي ديگر وامي
 ) ۱۴۰/  ۶۷: ۱۳۸۶همچنان ادامه دارد. (مجلسي، 

 

 
 

  ر متقابل عبادت بر ايجاد يقينچرخه تأثي :۵نمودار
 و تأثير ايجاد نور يقين بر انجام عبادت ديگر

ترين مصاديق متعدد عبادت است. در نگاهي، ايجاد يقين، خود  ي از زيباكنيايش و دعا ي
ردن و حاصل كات دعا كتواند با توجه به درخواست بنده از خداوند متعال، ازجمله آثار و بر مي

ه طي مقدمات و مراحلي يا دفعتاً بسته به مقام و شخصيت بنده به كاشد استجابت دعاي مؤمن ب
  او عطا شود.

اي ميان ادب دعا و حصول تدريجي مراحلي از مقام يقين وجود  همچنين ارتباط خاص و ويژه
ي از مقام كيكاي مستعد براي حصول مراحلي تش دارد. يعني اگر ادب دعا رعايت شود، خود زمينه

 نيقي عبادت
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  شود. ده مييقين در قلب بن
ظن به خدا و اجابت دعاست.  بيني و حسن ترين شروط و آداب دعا، خوش يكي از مهم

». إذا دعوت فَظُن أنّ حاجتك بالبابِ«فرمايد:  ميدر اين باره  ×صادقجعفر كه امام  چنان
  )۴۷۳/  ۲: ۱۳۹۰(كليني، 

ظن  تداوم يابد، اين حسن ه نفساني شده و شدت وكظن در قلب بنده تبديل به مل اگر حسن
ه ازجمله مصاديق و شقوق كتواند زمينه ايجاد يقين به خير بودن موهبت بيماري و ابتال باشد  مي

  يقين به خداي متعال است.
ظن به خداي متعال تبديل كردن اين ظن به  رسد كه گام بعد از حسن نظر مي طور به اين

ظن است. اگر  بيني و حسن ال، ابتدا خوشيقين است. يعني ظرف تحقق يقين به خداي متع
ظن، ظرف سوءظن در قلب بنده جاي گيرد، يقين در چنين قلبي حاصل  جاي ظرف حسن به

  شود. نمي
  

  

  صبر
ساز بودن و ضرورت وجود صبر در قلب مؤمن براي ايجاد يقين ابتدا خوب  اما در ارتباط با زمينه

 ×طالب شود. امام العارفين علي بن ابي اي كوتاه به ارتباط صبر و ايمان است اشاره
  :فرمايند مي

ـ   كم بالصبر فان الصبر من االيمان كو علي جسـد ال   يالرأس من الجسـد والخيـر ف
  )۸۲لمات قصار ك :البالغه . (نهجايمان الصبر معه يف رأس معه وال

در بدنِ  ياست و هيچ خير بدن يايمان همچون سر برا ينيد! زيرا صبر براكصبر پيشه 
  باشد. يه صبر با آن نمك ينيست در ايمان يدون سر نيست و هيچ خيرب

اي واال از مراحل ايمان نام  عنوان مرحله چنانچه گذشت، در برخي از روايات اساساً از يقين به
ننده ايمان ك ه زائلك) پس چيزي ۲۵۸: ۱۳۹۳، حراني، ۳۳۲/  ۱: ۱۳۷۱برده شده است. (ديلمي، 

تعالم يخدا ظن بهسنح 
ن يقيرشد ساز براي نهيظرف زم

 تعالمبه خداوند 

دن يرس يبرا يافكنبود استعداد 
 تعالم يخدا ظن بهسوء ن يقيبه مقام 
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ننده يقين نيز است. اگرچه در حديث علوي ديگري، ك صبري) زائل و بييبايي كاست (در اينجا ناش
  اند: ان چهارگانه ايمان معرفي شدهكصبر و يقين هر دو ازجمله ار

لمـات  ك :البالغـه  (نهج .الصبر واليقين والعدل والجهاد يعل: اربع دعائم يااليمان عل
  )۳قصار 

  .جهادصبر، يقين، عدل و : ايمان بر چهار ستون استوار است
ه بايد كديگراند  كبر اين اساس مطابق اين حديث شريف، يقين و صبر دو مالزم و همراه ي

دست آيد. پس ميان  دو عنصر ديگر يعني جهاد و عدل، ايمان به كمكنار هم باشند تا به كدر 
  صبر و يقين رابطه معيت نيز برقرار است.

  
  دهنده ايمان يلكعناصر تش :۷نمودار

  جهنتيبندي و  جمع
ساز حصول مرحله روحي و باطني يقين در مواجهه با  چنانچه گذشت درخصوص ارتباط زمينه

ه اميد آنان صرفاً كبراي افرادي از اميدواران  ×ترين امام رضاكها، مطابق با د باليا و بيماري
ه فرد كترتيب  ساز در نظر گرفت. بدين توان ارتباطي زمينه معطوف قدرت اليزال الهي است، مي

شود و اين  نش و اضطراب پس از مواجهه با بيماري، توجهش از غير خدا منقطع ميكر اولين واد
ل، رضا، كتو«يعني  ×ترين امام رضاكساز در د ساز ورود فرد به مراحل چهارگانه يقين گام، زمينه

 است. اگرچه فرد در ادامه اين مسير پر فرازونشيب ناچار به استفاده از عناصر» تسليم، تفويض
  ميلي ديگري نيز براي حفظ و تثبيت اين مقام عميق روحي است.كت

  منابع
  .ريمكقرآن  - 
  .نهج البالغه - 

 ايمان

 صبر

 جهاد

 عدل

 يقين
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، ترجمه علي سلگي، ارشاد القلوب الي الصواب، ١٣٧١الحسن،  ديلمي، حسن بن ابي - 
  قم، انتشارات الشريف رضي.

  . هايي از قرآن ز فرهنگي درسك، مر ، تهرانتفسير نور، ۱۳۸۳قرائتي، محسن،  - 
  ، تهران، دارالثقلين.افيكاصول ، ١٣٩٠ليني، محمد بن يعقوب، ك - 
ز چاپ و ك، مر ، تهرانترجمه بيان السعادة في مقامات العبادة، ۱۳۷۲گنابادي، محمد،  - 

   نور. انتشارات دانشگاه پيام
، تهران، آغاز و انجام (به ضميمه تعليقات)، ١٣٧٤طوسي، نصيرالدين محمد بن محمد،  - 

 .٤وزارت ارشاد، چ 

  .٤، چ  ، تهرانيعلم اخالق اسالم، ١٣٧٧مجتبوي، جالل الدين،  - 
  ، تهران، انتشارات اسالميه.بحاراالنوار، ١٣٨٦مجلسي، محمدباقر،  - 
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 روناكچگونگي تأثير معنويت در پيشگيري و درمان بيماري 

  *محمدي حسين سلطان
  **محمدي حسن سلطان

  يدهكچ
م برتر و قدسي در زندگي كنيروي حا كمعناي اعتقاد داشتن به ي ه بهكمعنويت 

از الت رواني ناشي كبه مش با توجهاست، در سالمت بسيار حائز اهميت است. 
 ها ضرورت دارد. انسان در سالمترونا، پرداختن به نقش معنويت كيروس و

عامل مهم در ايجاد حس  عنوان بهاعتقادات معنوي، بر ابعاد مختلف زندگي 
 تأثيرننده حيات كي تهديدها بيمارياري، در پيشگيري ي سازگو ارتقااميدواري 

ي سالمت رواني در ارتقادارد. هدف پژوهش، بررسي نقش اعتقادات معنوي 
اي (اسنادي)  تابخانهكو مطالعه ه با روش تحليل محتوا كباشد  يمرونا كبيماري 

رونا بررسي كيشگيري و درمان بيماري در پگذاري معنويت را تأثيري چگونگ
 ه:كاست  از آني كها حا د. يافتهنماي

ي اميد به زندگي و تالش براي بهتر بودن را تقويت ها مهارتبهبود  باـ معنويت 
  دهد. رده، تندرستي را افزايش ميك

يت را تقوارهاي ديني، حس آرامش كارائه راه و خودآگاهي ـ معنويت با افزايش
  برد. يمالت را باال كو توان مقابله با مش

بر عصبي، تأثير مثبتي  از فشارنده كين احساسات آكتس واسطه هبـ معنويت 
  گذارد مييستم ايمني س

يا بيماري، باعث  زندگي به بيماران نگرشِ ييرتغ يقاز طر معنوي ـ مداخالت
  گردد. ي ميزندگيفيت كارتقاي 

  يديلكواژگان 
  رونا.كمعنويت، حس معنوي، سالمت رواني، سالمت جسمي، 

                                                                        

 hosinsoltan@yahoo.com  .دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه مفيد. *
   mohamadihs@yahoo.com  دانشجوي دكتري مديريت گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ تهران. **
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 مسئلهتبيين 

 اين است. جهان بوده سراسر در ومير بيماري و مرگ ترين علت رونا مهمكهاي اخير،  در ماه
اختصاص  به خود شور راكهاي سالمت  نظام توان از زيادي ، حجمهاي سريع با جهشويروس 

شناخت اندك از ويروس و  هاي درماني، به لحاظ روش و هاي تشخيصي رغم پيشرفت علي داده و
يفيت زندگي بسيار تأثيرگذار كه بر كند ك توجهي در افراد ايجاد مي قابل اضطراب، عوارض آن

  باشد. مي
است.  بيماري اين با مسئله اصلي در مواجه حفظ حيات افراد و ارتقاي كيفيت زندگي، درواقع

با افزايش اطمينان در بيمار، در  تواند درماني مي معنويت نظير شناختي روان مداخالت بر اين اساس
  .نمايد تسهيل  را مؤثري داشته و درمان نقش بهبود بيماري و عالئم برخي كاهش

  ضرورت بحث
اضطراب و رواني  ،باعث اختالالت روحيعوارض ناشناخته آن رونا و كگيري ويروس  همه

اي را  هاي زمينه اهش سطح ايمني بدن و سالمت عمومي، بيماريكاين اضطراب با  شود. مي
با اصالح نگرش افراد نسبت به بيماري و مرگ، باعث افزايش  نمايد. معنويت درماني تشديد مي
  نمايد.  ه نقش مهمي در پذيرش بيماري و درمان آن ايفاء ميكشده اضطراب اهش كاطمينان و 

  اهداف پژوهش
 رونا وكاهش اضطراب ابتال به كدرماني در راستاي  رد معنويتكپژوهش حاضر با روي

ار، روابط اجتماعي و يا كيفيت و توان كاهش ك مانند هاي اجتماعي هاي رواني و آسيب آسيب
ه رفتارهاي كته كپرخاشگرانه است. همچنين با هدف رسيدن به اين ن هاي تهاجمي و نشكوا

هاي  هكشب طريق ايجاد زاي استرس را از عبادت اثرات آسيب دعا، نيايش و مذهبي و معنوي مانند
گذرا و  كوسيله در به رويارويي با بيماري را ارتقاي سالمت رواني تعديل نموده و حمايتي و

زا را براي فرد  ند و توانايي مهار موقعيت آسيبك هاي ايجادشده، تسهيل مي موقتي بودن ناراحتي
   سازد. فراهم مي

  روش پژوهش
اي (اسنادي) سعي دارد نقش معنويت را  تابخانهكمطالعه  روش تحليل محتوا و اين پژوهش با

  رونا بررسي نمايد.كبيماري  در پيشگيري و درمان

  اصلي تحقيق سؤال
  رونا چگونه است؟كبهبود بيماري  نقش معنويت در
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  پيشينه بحث
 از اي درماني، بخش عمده و معنويت ديگر عجين بودهكبا ي درمان و تاريخ، معنويت طول در
 فماي معروكح. دهد مي و داده  تشكيل شرقي كممال از بسياري در را سنتي طب هاي درمان
جرجاني، . اند به مسئله معنويت نظر داشته قديم، در امر طبابت يكهاي پزش نيز در كتاب ايراني
هاي  تعامل ديني، به درمان بيماري و ارشاد راه از داند كه عارفي مي را همانند معنوي طبيب

  )۱۷/  ۵: ۱۳۸۷اميدواري، ( ورزند. روحي افراد مبادرت مي جسمي و
بار،  دانشمند ايراني است براي اولين كه يكطبري  بن علي قبل، سال ۱۲۰۰به  كنزدي
 بار مورخين، نخستين گفته به .ديد مي سالمت معنوي و معنويت در را جسمي سالمت ارتقاي

  است.  شده مطرح  الحكمة فردوس پزشكي المعارفةدر داير تلفيقي مفهوم طب
گروه  باستان، سه طبي ايرانمدارس  ساله است، در هزاران سابقه ه دارايك نيز ايراني طب

روحاني و  اصول با قانون، شفادهندگان با شفادهندگان شامل كه ردندك تربيت مي طبيب
 از نظر ديگر دو دسته باالتري از سطح در روحاني طبيبان و بودند؛ تيغ جراحي با شفادهندگان

به  قادر مقدس كلمات كار بردن به با شيوه بهترين ان روحاني بهكاين پزش تحصيالت بودند.
 از نيز معتبر اسالمي طبيبان بيشتر دوران خلفا در .اند بوده بدن از بيماري كردن خارج و معالجه

: ۱۳۸۶الگود، ( نبودند. بهره بي دانش پزشكي از نيز و غالباً روحانيون داشتند اطالع مباحث الهياتي
و  جسماني هاي جنبه بر مشتمل طبابت رازي، و سينا ابن اني چونكديدگاه پزش از) ۲۸ـ  ۳۴

  .است بوده روحاني

  شناسي مفهوم
زيرا  رسد؛ به نظر مي ي، ضرورتيمعنو شناسي مفهومت، ياز معنو قيدق يفيارائه تعر منظور به
 كه يكرسد  ه در بسياري از موارد به نظر ميكلمه از چنان وسعت معنايي برخوردار است كاين 
اختصار به تعريف  در اين نوشتار ابتدا به اين اساسبر  حقيقت واحد. كلفظي است تا ي كمشتر

 .گردد اين واژه اشاره مي

 معنويتشناسي  مفهوم .۱

 .است شده ساخته  ه مصدري جعلي استك »معنوي«از واژه » معني«منصوب به » معنويت«
نيز » ، باطني و روحانيمطلق، ، راستحقيقي، ذاتي«: ازجملهمعاني ديگري  ارايلمه دكاين 
  ذيل واژه): ۱۴۰۵منظور،  ابن(. دباش مي

توان در تعدد  معنويت در اصطالح، تعاريف گوناگوني دارد و عامل اين تنوع تعاريف را مي
 ، معنويت راها پژوهش در بسياري ازرد. كرود مشاهده  ار ميكه براي توصيف اين واژه به كلغاتي 
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  نند:ك مي توصيف زير عناصر ازدو عنصر  يا كبا استفاده از ي
 شـناخت  ، معرفـت و تـوازن  اميد و ، تعمق دررسيدن بهپارچگيكو ي طلبي مالك

و  تـر  عظـيم  ذاتـي بـه   ، باورطبيعت يا خداوند، با ديگران حس پيوند خود، هدف
  )۳۰: ۱۳۸۷يعقوبي، (. واالتر

ه به زنـدگي افـراد معنـا و ارزش    كي كمناس يا ها فعاليت معنويت عبارت است از
  همان)( بخشد. مي

   .است زندگي برانگيزاننده و بخش روح يرويين معنويت
ايجاد حساسيت نسبت بـه خويشـتن، ديگـران، نيـروي      جهت درمعنويت تالش 

بـراي   جسـتجو  واسـت   موردنيازاو در جهت آنچه براي انسان شدن كندوكبرتر، 
  )۱۶: ۱۳۹۲، عظيمي واحديان(. امل استكرسيدن به انسانيت 

خود دارد؛  انند سالمت معنوي، مذهب و معنويت را درمعنويت مفاهيمي وسيعي م: نظر مختار
 دين ما دارد و اگر مذهبي باورهاي به رفتاري پايبندي و نيت با مكمستح پيوندي معنويت هكچرا

 فقه و اخالق شامل هك اليفكت و امكاح عملي هاي مجموعه برنامه و اعتقادات نكدو ر داراي را
 ارتباط و پذيرش حس كي از برخورداري درگرو نويمع سالمت ئيمتوانيم بگو بدانيم، مي است

 رفتاري و نشيك عاطفي پوياي فرايند ه طبقك است برتر و مكحا قدرت كي بين مثبت متقابل
كه رابطه انسان با يك قدرت حاكم و  يكي دروني: آيد و داراي دو مؤلفه اساسي است دست مي به

تأثير آن رابطه در رفتارهاي انسان نمايان  دهد و يكي بيروني كه برتر را از عمق وجود نشان مي
  شود. ها مي شود كه منجر به ارتقاي سالمت فرد و پيشگيري از بيماري مي

 درماني شناسي معنويت . مفهوم۲

هاي  ه انسان با مدد گرفتن از آموزهكهاي درمان است  ي از مؤثرترين راهكدرماني ي معنويت
خوشبختي  يزال الهي، احساس اميد به زندگي و آرامش وديني مثل نماز، دعا و نيايش به منبع ال

هاي مذهبي نوعي تعامل سالم و عاطفي بين  مراسم ت دركآورد. عالوه بر آن با مشار دست مي به
 ها و ايجاد اميد در افراد مؤثر است. نترل و درمان بيماريكه در پيشگيري، كآيد  وجود مي افراد به

  )۳۳۱: ۱۳۹۰غالمي، (
گري  نظر گرفتن باورهاي معنوي بيمار مبتال در فرايند درمان معناي در ني بهدرما معنويت

و ايجاد اخالقي مسئوالنه در  هاي خاص موجب تعالي وجود آوردن تجربه ه با بهك است. باورهايي
تواند مفهوم  ه از راه آن انسان ميكدهد  اي را ارائه مي معنويت، مجموعه شود. مذهب و افراد مي

اي قوي براي اميد و سالمت روان و منبعي  نندهك بيني بنابراين معنويت پيش ند.ك كرزندگي را د
  مهم در سالمت جسماني و بهبود وضعيت بيماري است. 
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وسـيله   حمايتي براي فـرد بـه   صورت غيرمستقيم، با مهيا نمودن ابزار معنويت به
بـا بيمـاري   سـازگاري بيشـتر او    تأثيرگذاري بر اميد، به ارتقاي كيفيت زندگي و

 )۲۷: ۱۳۹۲شود. (لطفي،  منجر مي

  ي معنويتها مؤلفه
  اند از: اين ابعاد عبارته كابعاد متنوع است  ي باپديده معنويت داراي ساختار

  . غيرمادي بودن.۱
  .زندگيبودن  مندي و معنادارهدف. ۲
  .در زندگيو مسئوليت رسالت تعهد، داشتن . ۳
  .زندگيهمه ابعاد  در تقدس. حس ۴
  زندگي. در مادي هاي ارزش ير اصيل بودن. غ۵
  دوستي در زندگي. متقابل و نوع ك. در۶
  خواهي در زندگي. مالك گرايي و . آرمان۷
  . آگاهي و باور به فاني بودن دنيا.۸
 )۷۰: ۱۳۸۲. اعتقاد راسخ بر اصالت و تأثير معنويت در زندگي. (يعقوبي، ۹

  روناكاز  سالمت درمعنوي  تأثيرگذاري ها طهيح
 به توان مي ها بيماري بر معنوي سالمت تأثيرگذاري مفروض بر عوامل ترين مهم از

اجتماعي  هاي حمايت« و »رواني هاي انيسمكنترل استرس از طريق مك«، »پيشگيري«
زيرا  ند؛ك مي كمكدرمان بيماري  ارزشمندي در بسيار عوامل نمود. ، اشاره»معنوي هاي هكشب

 اثري ندك مي ايجاد كه و اجتماعي فردي زير ساختارهاي متعدد و ارهايكسازو دليل به معنويت
 )۶۴ـ  ۷۴: ۲۰۰۳پارگامنت،  و هيل( گذارد. مي و جسمي سالمت رواني بر مثبت

  روناكيك. نقش معنويت در پيشگيري از بيماري 
 سطح، سه بايست در ميها  از بيماري جلوگيري براي هكمتخصصان امر سالمت معتقدند 

  شخصي ارائه داد:هاي م برنامه
  اوليه براي جلوگيري از بيمار شدن.پيشگيري  .۱
تالش براي  ه همان شناخت عامل بيماري و چگونگي درمان آن وكثانويه پيشگيري  .۲

  ي.كادر پزشكتخفيف عالئم ايجادشده توسط 
اهش اثرات و جلوگيري از پيشرفت كنترل بيماري و ك با هدف مهار و پيشگيري سومين .۳

  )۷۰ـ  ۸۰: ۱۳۸۴عودنيا، آن. (مس
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طول دوران زندگي  زيرا در توجيه نيستند؛ قابل كامل طور به هنوز تحقيقات از حاصل نتايج
زندگي فرد شده و تغييراتي را در زندگي  زمان وارد متغيرهاي تأثيرگذار زيادي هم عوامل متعدد و

 را معنوي عوامل به تجربي متغيرهاي تغييرات و دادن نسبت هكاي  گونه نند و بهك او ايجاد مي
عامل  تأثيرگذاري چگونگي توان در مورد نمي بنابراين هنوز نند.ك مي و گاه غيرممكن دشوار

بر اين  داد. ارائه مشخصي رونا توضيحكهاي پاندمي مثل  از بيماري پيشگيري افراد بر معنويت
تقويت توانايي «: ردتوان گفت معنويت به دو شيوه در پيشگيري از بيماري تأثير دا اساس مي

  ».شناختي در مقابله با بيماري ايجاد توانايي«و » در مقابله با بيماري رفتاري

 در مقابله با بيماري تقويت توانايي رفتاري .۱

گيري از اين  باشد و بهره رفتارهاي فرد در زندگي و اجتماع مي دهنده لكشدين و معنويت 
. نتايج تحقيقات ها مصون و جامعه را ايمن نمايد ز بيماريتواند فرد را در برابر بسياري ا توان مي

 سالمت با معناداري ارتباط درماني معنويت كه ايت از آن داردكح سالمت علوم انسانيِ دانشمندان
 از دارد كه وجود جهان ديني اديان زنده دستورات در مشتركي اصول زيرا جسمي افراد دارد؛

 رفتارهاي انسان همه براي است جامع ديني هك اسالم .ندك مي محافظتآنها  پيروان سالمتي
 اساس بر هك فردي دارد. مباح و روهكم مستحب، حالل، حرام، اعمال قالب هايي در توصيه

 زندگي انساني فطرت با رهنمودها اين بودن همسو دليل به ندك مي زندگي اسالم هاي راهنمايي
 يافت. خواهند دست است انساني حيات نوع بهترين هكطيب  حيات به و داشت خواهد تري سالم

  )۹۷/  نحل(
 بر مذهب هكها در مورد چگونگي نقش معنويت در پيشگيري چنين است  نتايج پژوهش

هيجانات  تنظيم طريق تأثير بر از همچنين گذارد. مي تأثير سالمت عادات رفتاري گري خودتنظيم
هاي قلبي و  مانند فشارخون، بيماريمزمن  هاي التهابي بيماري هاي آسيب اهشك احساسي باعث

و ارتقاي سالمت شود.  ها ها موجب پيشگيري از اين بيماري از اين كه هر يكاي شده  زمينه
)Aldwin, Park, Jeong & Nath, R., 2014, PP 19 - 21(  

 اي بر فعاليت بدني مناسب شده است. از يد ويژهكتوجه و تأ، اسالميتعاليم  عالوه بر تغذيه در
بدن  و درواقع عقل سالم دردين، ورزش براي تقويت و سالمتي جسم ضرورت دارد  و عقل رمنظ

  فرمايد: مي ×سالم است. امام حسين
  )۲۳۲: ۱۳۸۳، حراني(. االعمار ةاالجسام في مد ةبادروا بصح

  باشيد.وشا كخود  هاي بدندر تمامي عمر براي سالمتي و حفظ تندرستي 

 قابله با بيماريشناختي در م . ايجاد توانايي۲

باورها و رفتارهاي ديني  ،ارتباط ميان بهداشت و سالمت جسماني و رواني انسان با اعتقادات
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ارتباط انسان با خالق هستي و ايجاد شناخت و  از طريقدين زيرا  است؛ اركان غيرقابلو اخالقي 
تأثير هاي جسمي،  بيماريدر ايجاد بهداشت رواني و درمان  تواند مياعتقاد به حضور دائم او، 

  بسزايي داشته باشد.
 ميزان و. هر چه تدين انسان بخشد ميانديشه انسان آرامش  به ،دين با معنابخشي به زندگي

نَ آمنُواْ يالَّذ«: گيرد ميوجود وي را دربر  تري عميقمعرفت او نسبت به خدا افزوده شود، آرامش 
 امر اين پذيرش ) معنويت۲۸/  رعد( .»بِذكْرِ اللّه تَطْمئنُّ الْقُلُوب وتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ

 او به زندگي التكدر مش دارد و هر موقع خود در دستان را شما زندگي نترلكخداوند  هك است
 هر سختي با مقابله توان شما به هك حضور خداست سرشاري اين نار شماستكنيد، او در ك يهكت

  )۱۱ـ  ۲۰: ۱۳۹۲عظيمي،  واحديان( .ندك مي اعطا را

  روناكنترل بيماري كاهش استرس و كدو. نقش معنويت در 
رده بود. كاذهان ما ايرانيان را براي تحمل استرسي سنگين آماده ، رونا قبل از ورود به ايرانك
 شورك در شدگان فوتمستمر همراه با جزئيات مربوط به تعداد مبتاليان و  صورت بهرونا كاخبار 
ه قبل ك شده محافظتبسيار  هاي لباس دران و مراقبان را كپزش ، تصاويرتوسط صدا و سيما چين

پيشگيري و  هاي شيوهم درباره ك اطالعات ورونا كاز آن نديده بوديم، ماهيت ناشناخته ويروس 
فضا، تجهيزات و  نظام سالمت ازنظر هاي استيكتحريم و  ناشي از هاي خودمراقبتي، دشواري

 تر از خود كخطرناه ك، همه عاملي براي ايجاد استرس و ترس در بين مردم بود. ترسي تاناكام
هاي ناشي از اين  هزينه بيشتر براي درمان آسيب مدت بيشتر و شد افراد باعث مي و بودويروس 

 .نندكترس را تحمل 

  . استرس در لغت و اصطالح۱
گفته  چيزي به و شده است گرفته كانيكو م كه از فيزيكاي است  لغوي واژه ازنظر استرس

 گذار پايه) HANS SELYE(» هانس سليه«خرد شود.  تا شود داده ه فشار زياديكشود  مي
استرس، درجه «: ندك ميتعريف  چنين اينرا  استرسعلمي درباره پديده استرس،  هاي پژوهش

  )۵۴: ۱۳۹۶آبادي،  (تاج». هاي زندگاني است اثر فشار بر) Wear & tear( سوزوساز بدن
 معناي از همچنين استرس به .درون است در آرامش نبودن معناي اصطالح نيز، به استرس در

زياد براي انسان  ها مسئوليت حوادث و يا بر اثر كه است اضطراب از حالتي و رفتن كنترل دست
 ها و انتظاراتي مجموع خواسته هكند ك فرد احساس ميه كاست  يشرايط استرسشود.  عارض مي

(حشمتي،  .در اختيار اوست هكي است هاي انات و توانمنديكاز منابع، ام ه از او وجود دارد، فراترك
۱۳۸۷ :۴(  
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 رونا در ايجاد استرس در روان انسانك. نقش ۲

 دارد بازمي روزمره زندگي از را آورد، فرد وجود مي به بيمار براي كههايي  رنج با روناك بيماري
 چالش به با و شده محسوب افراد زندگي براي تهديدي متعدد اختيشن روان ايجاد مشكالت و با

در فرد  تواند مي اي مسئله چنين .دهد كاهش را زندگي زندگي، كيفيت تجربه معناي كشيدن
 هاي بيماري و ها رد، ناراحتيكعمل در اختالل آن نتيجه هك ايجاد نمايد و افسردگي اضطراب

نااميدي، و ف اعصاب، اضطراب، افسردگي، ياس چون هيجانات منفي، ضع مختلف رواني هم
  ام آنها تلخ سازد.ك در را و زندگي آورددرماندگي پديد  احساس پوچي و

عهده  بر شغلي و خانوادگي، اجتماعي هاي فعاليت و ها مسئوليت هكعالوه بر آن بيماراني 
 و احساسي هاي شچال فرد آورده و براي فراهم را رديكاركبد  رونا زمينهك به آنهاست، ابتال

 و زندگي از رضايت، هويت، موفقيت به ها حوزه اين هكآورد؛ چرا وجود مي به رديكعمل
  شوند. مي او مربوط اقتصادي هاي توانمندي

  در سالمت روان از استرس . نقش معنويت۳
 به اعتقاد هاي رواني ازجمله استرس، ناشي از دور افتادن از خدا و دستورات اوست. بحران

  ند.ك تأمين مي الهي و انساني هاي حيطه در اجتماعي افراد، حمايت يند اصول
بيني نسبت به حوادث  وجود آوردن نگاه مثبت نسبت به مسائل، ايجاد خوش همچنين با به

 و پيروان زندگي، انگيزه مثبت و اميد به ادامه زندگي را در افراد هاي در برنامه هدفمندي و زندگي
   آورد. ميوجود  به خود

افسردگي،  و درنهايت شورگي، استرس اضطراب، دل از است عبارت كه رواني هاي بحران
) ۷۲/  صاد( است پروردگار جلوه كه انسان روح. باشد او مي و دين خداوند از افتادن دور حاصل

 تَطْمئنُّ اللّه بِذكرِ أَالَ« شريفه آيه در كه است آن نامحدود محبت و او به رسيدن خواهان
 لَه فَإِنَّ ذكْرِي عنْ أَعرَض ومنْ«در آيه  آن علت و دليل و است يافته ) تجلي۲۸/  (رعد» لُوبالْقُ

 آرامش عدم و استرس اضطراب، كه همان( تنگي و سخت ) زندگي۱۲۴/  (طه »ضَنْكًا معيشَةً
  است. ذكرشده) است

 ميزان بر اين است كه هرچه مدار هيجان مقابله و معنويت رشد حوزه بين آمده دست به نتايج
  )۴۹ـ  ۵۳: ۱۳۹۶فاطمي، ( گردد. مي كاسته معنويت رشد شود، از ميزان افزوده مدار هيجان مقابله

  :ندك مي اعتراف گونه اين مطلب اين به فرويد شاگرد يونگ
 بيماري علت كه رسيدم نكته اين به و كردم طبابت غرب رواني هاي بيمارستان در سال سي

 )۱ـ  ۵: ۱۳۹۶، آبادي تاج. (باشد خداوند مي و مذهب از افتادن دور دليل به من رواني ارانبيم از% ۸۰
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و  ردهك زندگي مقابله هاي استرس با ركتف و صبر با سازد تا قادر مي قع فرد رادر وا اعتقادات
  )Hedley, 2003: p 89( .الت بيابدكمش براي انساني و منطقي هاي حل راه

  اندمي كروناپ  گسترش بيماري زمانفظ سالمت اجتماعي در ح نقش معنويت در سه.
ه كي از سه ضلع مثلث سالمت است ك، سالمت اجتماعي يمعاصر نظران صاحب ديدگاه از

: از اند عبارتسالمت اجتماعي هاي  رسد. مؤلفه امل خود نميكبدون آن، سالمت افراد به مرحله ت
. انطباق اجتماعي، وفايي اجتماعيكش، عياجتما ، پذيرشانسجام اجتماعي، ت اجتماعيكمشار

  )۳۵: ۱۳۸۸(باباپور، 
 ابعاد تمام انسان متأثر از رفتارهاي سالمت، اقدامات و انسانيِ علوم نگاه انديشمندان از

 شود، بديهي گرفته نظر در يك عمل رفتاري عنوان به بيماري اگر بنابراين باشد. او مي وجودي
ل، كدارد. (تو قرار او معنوي و زيستي، رواني، اجتماعي ابعاد رتأثي تحت نش رفتاريك اين كه است

۱۳۹۳ :۱۱۶(  
 و ها مؤلفههاي اسالمي، عناصر،  در آموزهشده است و  دقت اعمال  اين مهم در دين اسالم به

اعتقادي، اخالقي و فقهي متبلور  ابعاد دره كاز جنس سرمايه اجتماعي وجود دارد  هايي شاخص
هاي اسالمي باشد،  زندگي در ابعاد مختلف آن مبتني بر آموزه كاگر سب هكي ا گونه به. شده است

  .خواهد شد سالمت اجتماعي منجر درنهايت گيري سرمايه اجتماعي و لكبه ش
 مختلف هاي ه توسط فعاليتكهايي  هيجان علمي، به بررسي پژوهش كي ) در۱۹۹۶( آرجيل

 مراسم ت اجتماعي دركه مشارك داد نشان اين مطالعه شود پرداخت. نتايج تفريحي ايجاد مي
رسيدن به اين عوامل،  شود و مي دروني و عرفاني هاي شخصي، تجربه و رشد مذهبي سبب تعالي

هاي  فشار اهشكذهني،  آرامش ايجاد طريق از لذت و شادي را باالبرده و بيني، خوش حس
و  مثبت هاي هيجان ييفيت زندگي از طريق ارتقاكروحي و رواني حاصل از استرس، افزايش 

  )Argyle, 1998: p 128( شود. بدن مي ايمني رد سيستمكعمل بهبود شادي، باعث
ديگر منابع تأثيرگذار معنوي، و  هاي اجتماعي افراد، حمايت اجتماعي نيز از تكعالوه بر مشار

هاي عاطفي و ابزاري، باعث  حمايت زيرا ننده احساس بهزيستي رواني است؛كترين ايجاد قوي
بيني و اميد به آينده، تغيير  الت حس خوشكاهش مشكالت زندگي افراد شده و اين كاهش مشك

 تأثير زيادي در تقويتاز اين عوامل  كه هر يك دهد يفيت زندگي و رضايت او را افزايش ميكدر 
  .شود سيستم ايمني بدن مي

مصاديق حمايت  ها و اجتماعات مذهبي، از برترين رهبران، مراجع تقليد، روحانيون نهاد
هاي  بيماري الت ناشي ازكمش توانند بسياري از الم خود ميكه با نفوذ كشوند  اجتماعي تلقي مي

  كنند.م اپيدمي را ك
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 جهينتبندي و  جمع

 يفيت زندگيك پيشگيري و درمان و بر معنويت تأثير بررسي چگونگي پژوهش اين از هدف
  ه:ك داد نشان ين پژوهشا از حاصل نتايج بود. روناك به مبتال بيماران
 و شناختي جسماني، روان ابعاد و زندگي يفيتك بهبود براي اي مناسب شيوه درماني . معنويت۱

 اند. رونا شدهكمبتال به  هك بيماراني است اجتماعي

بيشتر  آوري و سازش تاب به، افراد بيمار براي حمايتي منابع مهيا نمودن با درماني . معنويت۲
  انجامد. يم فرد با بيماري

 اهميت مك و زندگي مثبت هاي ر دوباره به جنبهكفرصت تف . ايجاد انگيزه از طريق۳
 باورهاي ترين نتايج رشد عقايد و بيماري، از مهم زاي عوامل تنش از دادن بسياري جلوه

  است. معنوي در بيماران
معنوي  هايباور الي از البه كه است بودن، فرصتي بهتر براي تالش و زندگي به اميد .۴

 شرايط با سازگاري در مهمي معنويت تأثير از ناشي معنابخشي و شود. اميدواري مي حاصل
   دارد. آن از ناشي استرس اهشك ننده وك ناتوان و مزمن هاي بيماري

  منابع
 .ريمكن رآق - 

 ، تهران، انتشارات اسالمي.تحف العقول، ١٣٨٣شعبه حراني،  ابن - 

 .نشر ادب حوزهقم، ، العرب لسانم،  ١٤٠٥رم، كمحمد بن ممنظور،  ابن - 

 ترجمه ،شرقي خالفت هاي سرزمين و ايران پزشكي تاريخ، ١٣٨٦، الگود، سيريل - 
 .فرقاني، تهران، اميركبير باهر

 هاي پژوهش مجله، »ها چالش و مفاهيم معنوي؛ سالمت«، ١٣٨٧اميدواري، سپيده،  - 
 اول. ، سال اول، شمارهقرآني اي رشته ميان

بررسي نقش عوامل «، ١٣٨٨متي، كلدين و فهيمه طوسي، عيسي حباباپور، خيرا - 
، سال شناسي فصلنامه روان، »ننده در سالمت اجتماعي دانشجويان تبريزك تعيين

  .١٦چهارم، شماره 
علوم  در تحقيق مجله، »نقش مذهب در رهايي از استرس«، ١٣٩٦آبادي، رضا،  تاج - 

 چهارم. چهاردهم، شماره ، دورهدندانپزشكي
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، فصلنامه اخالق زيستي، »ها سالمت اجتماعي؛ ابعاد، شاخصه«، ١٣٩٣، محمد، لكتو - 
 .١٤ سال چهارم، شماره

 هاي با شخصيتآن  هاي مؤلفهبررسي ارتباط فراشناخت و «، ١٣٨٧حشمتي، رسول،  - 
 ، شمارهشناختي فصلنامه علوم روان، »ي و وسواسي در دانش آموزان دبيرستانيياماجت
٢٨. 

، ١٣٩٦افرا،  افرا و محمد خرازي محمد زارع، فاطمه خرازي فاطمي، ميرمسعود، - 
در بين  زا استرس شرايط با مقابله چگونگي و معنويت رشد بين رابطه بررسي«

علوم پزشكي ، »ي تهرانكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكهاي رشته پزش اينترن
 .١ ، شماره٢٤ ، دورهدانشگاه آزاد اسالمي

اثربخشي معنويت درماني بر «، ١٣٩٢د و سعيده سرافراز مهر، لطفي، فرخ، بهرام مفي - 
 .٢٧ ، دوره هفتم، شمارهمجله انديشه و رفتار، »اهش اضطرابك

، »شده و راهبردهاي مقابله با استرس كشدت استرس ادرا«، ١٣٨٤مسعودنيا، ابراهيم،  - 
 .٢، شماره ٤، دوره شناسي معاصر مجله روان

 علوم مجله، »معنويت مفهوم تبيين«، ١٣٩٢ل رحيمي، عظيمي، امير و ابوالفض واحديان - 
  .١ دوم، شماره ، سالسالمت

، درماني معنوي مقايسه اثربخشي رفتاردرماني شناختي و روان، ١٣٨٧يعقوبي، حسن،  - 
  شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي. روانده كتري، دانشكرساله د

- Hedley, G.P., 2003, Religion, spirituality and health: How should 
Australia�s medical professional�s response? MGA, 178. 

- Argyle M., 1998, The Social Psychology of Work (2nd edn). 
Harmond worth: Penguin. 

- Aldwin, C. M., Park, C. L., Jeong, Y. J., & Nath, R., 2014, 
Differing 2. pathways between religiousness, spirituality, and 
health: A selfregulationperspective. Psychology of Religion and 
Spirituality, 61. 
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 مارانينده در بيد به آير باور مؤمنانه بر اميتأث

  *دكتر مبين صالحي

  دهكيچ
ر يگ همه يها يماريمواجهه بشر با ب ،بزرگ يها از چالش يكي ينونكدر عصر 

الت سالمت كمش سبب، كيها عالوه بر عوارض مخرب پزش يمارين بياست. ا
د خود را از يام ،و رنج يه افراد در اوج سختكنيجمله اشوند. از يز ميروان ن

  دهند. يدست م
 يدواريام شيافزا بر مؤمنانه ير باورهايتأث يچگونگ ين پژوهش بررسيهدف از ا

 روش از استفاده منظور با ندي. باستماران يب يبرا يدواريام يامدهايپ و
 و قرآن متن دو) ياسالم دانش اجتهاد( ينيد يها گزاره در ليتحل و فيتوص
  ي شد.د بررسيدر حوزه ام يشمندان اسالمياند ظرن نيزن و يمعصوم اتيروا

 در ياهداف داشتناز: د عبارتند يدهنده ام شيعوامل افزا ،ها افتهيبراساس 
 سبك يبرا الزم تالش و اهداف به دنيرس يبرا مثبت زهيانگ داشتن ،يزندگ

 رحمت به دنيرس ي،زندگ از ياصل هدف ي،نيد يها بر آموزه البته بنا. اهداف
ز يدن به اهداف نيرس يو اسباب اصل يرودهنده اصليگاه و ن هكيه و تبود ياله

 تالش :عبارتند از يدواريام يامدهاين مشخص شد پيخداوند است. همچن
 در امن يگاه هكيت داشتن احساس ،شتريب يها تيسب موفقك ي،زندگ در شتريب

 بسك يعني ياخرو و ييغا اهداف داشتن واسطه به يمعنا داشتن زندگ ي،زندگ
  .ياله تيرضا

 يبرا يتواند عامل مؤثر يدبخش ميام ينيد يها، داشتن باورها افتهيبا توجه به 
ل يها باشد. افراد با داشتن اهداف اص يماريب يشناخت مقابله با عوارض روان

را  يماري، درد بيد به بهبوديخداوند متعال، عالوه بر ام ياريو توجه به  ياخرو
خواهد  يماد ين زندگيشان فراتر از ا يزندگ ياه معنكنند؛ چراكبهتر تحمل 

  بود.
                                                                        

  mobinsalehi@yahoo.com  .ؤسسه آموزش عالي طلوع مهر قممعضو هيئت علمي . *
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  يديلكواژگان 
  ي.دار ني، باور مؤمنانه، ديماريد، بيام

  مقدمه
است.  كيمتخصصان حوزه پزش يرو شيده پيچيپ ياز آن چالش يناش يماريرونا و بكروس يو

ند، اما چالش ها را مهار ك اين بيماري ،ممكن است بتواند سرانجام ينونكشرفته يپ كيهرچند پزش
اران سالمت با آن روبرو هستند پاسخ مناسب به نيازهاي ذگ ديگري كه در اين روزها سياست

) و ساير افراد جامعه است كه خود را در معرض اين ۲۰۰۸كي و ناي،  نولتي، مك(افراد مبتال 
كننده  ونيبينند. اين نيازها فراتر از نيازهاي جسماني مانند دارو، ماسك و ژل ضدعف بيماري مي

شناختي مانند رفع افسردگي، اضطراب و نااميدي كه عوارض ثانوي  هستند. نيازهاي روان
  ناپذير است. اجتناب ،شناسان به اين قلمرو رو ورود روان ناي است. از هاي جسماني بيماري

توانند از طريق كاهش مشكالت خلقي و اضطرابي، افزايش  شناختي مي هاي روان مداخله
 .هاي جسماني باشند ثر در مقابله با بيماريؤابزاري م ،كاهش استرس و افزايش اميدعزت نفس، 

  )۲۰۰۷اران، ؛ داگلبي و همك۱۹۹۲؛ مايندن، ۲۰۰۹(توماس و همكاران، 
هاي سنتي مبتني بر الگوي پزشكي بر دور كردن يا كاستن از نااميدي  گري درمان تمركز روان

 كه از درحالي )۲۰۰۶اسنايدر،  و ودواردو فلدمن، (چيونز، .نهبود، نه ساختن فعاالنه تفكر اميدوارا
 .است شده مي افراد نگريسته شناختي و تكامل روان رشد ثر درؤمتغيري م عنوان د بهگذشته به امي

  )۲۰۱۱ اسپريداكوس، و وايس از نقل به ،۱۹۶۸/  ۱۹۰۵ فرويد،(
درمانگري  ها در حوزه روان ) معتقد بود كه بسياري از موفقيتMeninger) (۱۹۵۹منينگر (

هاي متأخر نيز  ممكن است به سبب افزايش اميد در طول فرايند درمان باشد. بسياري از نظريه
  )۲۰۱۱ اسپريداكوس، و (وايس .ندا هاميد را داراي نقش محوري در درمان دانست

بوگدان  و راك) Pakenham, K.I ()۲۰۱۴( پكنهام ) وMadan, S( پژوهش مادان
)Raque-Bogdan, T) (۲۰۱۰افسردگي  اضطراب و( سازگاري بهتر با بيشتر اميد داد ) نشان

 طريق از اميد است. همراه) زندگي بيشتر از رضايت و ذهني مثبت حاالت مثبت، عاطفه كمتر و
 كمتر استرس دارند بيشتري اميد كه افرادي. كند مي كمك سازگاري به ،استرس كاهنده تاثيرات

 زندگي در اساسي را بايد منبعي طور كلي اميد به )۲۰۱۴ سيرويس، و هيرش( .كنند مي گزارش را
  )۲۰۱۲ ورنر،( .دانست انسان

برگرفته از آن مشاهده  يها و درمانشناسي  هاي اميد در روان با نگاهي اجمالي به نظريه
دون ت بيز معنوياند و در صورت توجه ن متر توجه نمودهكانسان  يبه بعد معنو آنها هكشود  يم
ه يتوص يدواريش اميافزا يبرا يدر زندگ يبه داشتن اهداف ينمونه وقت ين را مد نظر دارند. برايد
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 بينند. در كتاب جامعي كه اسنايدر و همكارانش مي »سكوالر«را به صورت شود، اهداف  يم
ي حتي وقتي توصيه به داشتن اهدافي در حوزه معنويت زندگ اند درباره اميد تهيه كرده )۲۰۰۰(

هاي درماني ساخته شده  ست. در پروتكلاشود، نگاه تنها به بهبودي زندگي فرد در همين دني مي
داري و معنويت پرداخته نشده است. علت اين  آنها نيز به مباحث و فنون درماني در حيطه دين

طور  به � كه اساس معنويت انسان است - شناسي هنوز توجه به مبدأ و معاد است كه در روان
ها اغلب در چارچوب رابطه انسان با خود و هستي  ح محل توجه قرار نگرفته است و درمانواض

رو الزم است با مراجعه به متون اصيل دين  ناي ) از۱۳۹۴، بزرگي (جان .شود اطرافش تنظيم مي
جانبه به انسان و ابعاد مختلف او دارند، مفهوم اميد و چگونگي  اسالم كه نگاهي صحيح و همه

  رد.ك يبررسگيري آن را  داري بر شكل ينتأثير د
با  يدار نيه دكاند  نشان داده يفيا توصي يشيآزما يها مختلف، خواه با روش يها پژوهش

نمونه پلنته  يرابطه مثبت داشته است. برا يدواريو ام يستيجمله بهزي سالمت روان، ازرهايمتغ
)Plante, T. G. (اتچيني كو بو)Boccaccini, M. T ()۱۹۹۷(  در گروهي از دانشجويان
د و با افسردگي رابطه ند باور ديني با اميد و حرمت خود رابطه مثبت دارا هي نشان دادياكمريآ

  منفي دارد.
با اميد به زندگي را در گروهي از  ،ل به خداك) رابطه تو۱۳۹۳زاده، ميريان و لزگي ( حسن
دهد  يعنوي در ايران نشان مم - هاي ديني ساري مثبت يافتند. مرور مداخلهشهر معلمان 

  .را افزايش دهندتوانند اميدواري  رفتارهاي ديني مي
دهـد و بـه او سـفارش     هاي گوناگون بـه انسـان اميـدواري مـي     قرآن كريم از راه

حال در برابر همه مشـكالت اميـدوار باشـد و يكـي از      كند كه هميشه و همه مي
ابـوترابي،  ( .داند رحمت الهي ميو بهنجار را اميد به  مؤمنهاي  هاي انسان ويژگي
۱۳۸۶ :۲۹۷(  

  :سورة ضحي است ۵ريم آية كترين فقرة قرآن  ز اميدبخشين ×به فرموده امام محمد باقر

وفولَس يكطعي كبفَتَرْضى. ر  
  . يبه تو خواهد كرد تا خشنود شو يپروردگارت بخشش يزود و به

د يه امكند ك يان ميشمرد و ب يبشر برم يت و زندگكمهم در حر يد را عامليم اميركقرآن 
  :دهد يار و عمل سوق مك يانسان را به سو

  )۱۱۰ / هفك( .صالحا عملًا فَلْيعملْ ربه لقَاء يرْجو كانَ فَمن

  بايد به كار شايسته بپردازد. ،پس هر كس به لقاي پروردگار خود اميد دارد
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 يعمل معرف يت به سوكه حريد را ماي) ام۳۱۴ و ۳۱۱: ۱۳۷۹( ياشانكض يب فين ترتيبه ا
ت كگرِ حريه اسباب ديوشش فرد در تهكتواند باعث  يد ميام يژگين ويه اكند و معتقد است ك يم

د در همه احوال موجب طول مجاهده بر عمل و دوام يرو ام يناز ا .زاننده عمل استيشود و برانگ
  مواظبت بر طاعت است.

يد ه عمل الزمه امكند ك يان ميهف بكسوره  ۱۱۰ه يرامون آي) پ۱۳۷۴( ييعالمه طباطبا
د هم وجود ندارد. امام يرا اگر عمل موجود نباشد اميز ؛د عمل هم باشديد هست بايجا اماست. هر

   :نديفرما يز مين ×صادق
  )۳۶۲: ۱۴۰۴حراني،  شعبه طلبه. (ابن شيئاً رجا من إنّ
  .ندك ياست آن را طلب م يئيدوار به شيه امك يسك
ه انسان در هجوم كند ك يان ميد بي) در باب ام۳۹۴ - ۳۹۵/  ۱۲ :۱۳۷۴( ييعالمه طباطبا

 ييدش قطع نشده و هنوز دل به جايه امكابد ي يمدر  ،دياگر به وجدان خود مراجعه نما يسخت
د يه در هنگام شداك نيابد. پس هميننده تحقق يدواركبدون ام يديست امين نكبسته است، و مم

ل يهمه و همه قطع شده، دل يه اسباب ظاهركنيد هست با ايبه نام رجاء و ام يزيچ يآدم در نهاد
ه زوال و فنا و سهو كوجود دارد  يسبب ،قطع شده يها ن سببيه مافوق همه اكن است يبر ا

  :فرمود آنها د شدند بهيافتن برادران خود نااميعقوب از يفرزندان حضرت  يرو وقت ينندارد. از ا
 من ييأَس الَ إِنَّه اللّه روحِ من تَيأَسواْ والَ وأَخيه يوسف من فَتَحسسواْ اذْهبواْ يبن يا

  )۸۷يوسف / ( .الْكَافرُونَ الْقَوم إِالَّ اللّه روحِ

د اسباب يرد بايل بگكت در وجود انسان شين حد پراهميتا ا يه مفهومينكا ين برايبنابرا
حضرت داوود  درباره �رمكامبر ايت شود. پيجاد و تقويآن در وجود انسان ا يريگ لكش
  :ديفرما يم

ه تو را شـناخت، حـق اسـت    ك يسكپروردگارا! : ردكحضرت داوود به خدا عرض 
  )۵، ح ۱۸۹/  ۲: ۱۴۰۷، ينيلك( .دش از تو قطع نگردديه امك

 نش انسان استيدر واقع هدف آفره ) ك۱۸۲/  ۱ : الكافي أصول شرح(ن شناخت خداوند يبنابرا
  باشد. يد در فرد ميام يريگ لكاز عوامل مهم ش )۵۶ / ذاريات(

ان شده است، يد بيدهنده ام شيا افزايننده كجاديعنوان ا ي بهعوامل مختلف يشناس در روان
ن موارد، به ين اسالم، عالوه بر ايد يها زه و تالش هدفمند. اما در آموزهيش انگيمانند افزا

 يز توجه داده شده است. برخالف الگويبر خداوند ن ءاكو ات يگر مانند اسباب فراماديد ياملعو
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 يريخود و بر مس يها ييه شخص فقط بر تواناك) ۲۰۰۰اران، كهم و يالرديا در،يدر (اسناياسنا
چ يه هكن مطلب توجه نمود يد به ايبا يدگاه اسالميدر د .ه داردكيت ،ندك ين مييه خودش تعك

دن به يرس ين براي) بنابرا۲۶ / عمران آل( .وندديپ يوقوع نم جز به خواست خداوند به يعمل
 و زاده يفاتح ؛ پرچم،۱۳۹۱، يان شلمزاريلي(خل .خواست كمكد از او يشرفت بايت و پيموفق
  )۱۳۸۹ ،يآران برزادهكا يعل و يآران يخار ،يبهشت ؛۱۳۹۰ ان،يمحقق

ت و يجه در موفقياهداف و در نت يريگ يتالش و پ يد برايگفته شد داشتن ام آنچهبنابر 
در جامعه، مانند  يالتكوع مشيه به سبب شك يژه در افراديو ي است. بهاتيار حيشرفت انسان بسيپ
  اند. ي از دست دادهخود را در زندگ يمند تيو رضا يشاد ي،عفون يها يماريب

يل به دال يديو ناام أسيواسطه  كه به يبه افراد كمك يبرا يموارد يدر متون اسالم
ود كل و ركالعالج دچار مش سخت و صعب يها يمارياز ب يناش يها يدگيجمله تنمختلف از

پژوهش  نيا مسئله ،ن با توجه به آنچه مرور شديمطرح شده است. بنابرا ييارهاك راه ،شوند يم
چه  يردوايش اميشود و افزا يم يدواريش اميمؤمنانه باعث افزا يچگونه باورها :است نيا
  دارد؟ يرا در پ ييامدهايپ

  روش پژوهش
اجتهاد دانش ( ينيد يها در گزاره ليو تحل فيتوص روش پژوهش حاضر با استفاده از

ات ين پژوهش از دو متن قرآن و روايدر ا .شد انجام )۱۳۸۹ ،يو حسن پور ي(عل )ياسالم
ات يات و روايابتدا آه كق يطر ينبد .استفاده شد ياسالم يعنوان دو منبع اصل به ^نيمعصوم

استخراج  ،رسانند يرا م يديا نااميد يه مفهوم امك ين منابع، با توجه به الفاظيد در ايمربوط به ام
به. سپس با يقنوط و خ ،ع، طمع، ترقب، انتظار، توقّي، امل، تمنّءرجا :از تندن الفاظ عباريشدند. ا

اجتهاد  يفكيبا استفاده از روش  )۱۳۸۹ ،ي(مسعود يثيل خانواده حدكينار هم گذاشتن آنها و تشك
از  يه به بخشك يثياز احاد يمنسجم يبند ن شدند و طبقهيي، موضوعات مشابه تعينيدانش د

يد استخراج ام يامدهايد و پيش اميافزا يها وهيبه دست آمد. در ادامه ش ،د اشاره دارنديمفهوم ام
  شدند.

  ديف اميتعر
) و معادل واژه ۱۳۷۲داشت، انتظار و توقع (دهخدا،  چشم يمعنا ي بهد در زبان فارسيواژه ام

مطلوب  ي) رجاء را طمع و انتظار موضوع۱۴۱۲است. راغب در مفردات ( يرجاء در زبان عرب
  يم.آن دار يآور و روشن برا ظن يا ه نشانهكداند  يم

د را يشمندان مسلمان امياند يآن است. برخ يتر از مفهوم لغو دهيچيد پيام يمفهوم اصطالح
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 .داند يم» محبوب امر انتظار جهت به دل در سرور انبساط«آن را  يدانند، چنانچه نراق يجان ميه
 يمعنا درباره هك ييطباطبا دانند، همانند عالمه يرا شناخت م اميدگر يد يبرخ )۱۴۹: تا يبنراقي، (
 باعث كه است يچيز به رسيدن همظنّ و اميد، يمعنا به« هك ندك يم انيب قرآن در رجاء لمهك

 ×از قول امام صادق يافكتاب اصول كچنانچه در  )۴۶/  ۲۰ :۱۳۷۴طباطبايي، ( .»است مسرت
 .ه سرباز جهل استكشود  يمطرح م يديشود و در مقابل آن ناام يسرباز عقل خوانده ماميد 

د يام ،د بدون عمليه امكشود از آن جهت  يرفتار خوانده ماميد، ن ي) همچن۲۱/  ۱  :۱۴۰۷ ينيلك(
 .است يزشيانگ يروينعالوه بر اين اميد  )۲۲۵ :۱۴۱۴ ،يالرض فيشر؛ ۳۴۳ / ۲  همان:( .ستين

د طلب يازها با اميه نك ×الم امام جوادكر شده است، مانند كد طلب ذيرجاء ق يچنانچه گاه
دوار يام ،ازهايرفع ن يه هنگام تالش براكن معنا ي) به ا۳۰۹ و ۱۳۶: ۱۴۰۸، يشوند (حلوان يم
ه بر آن مداومت داشته ك كيار اندك :نديفرما يه مك ×نمؤمنيراليت امين روايهمچن .دياشب

 )۵۲۵ :۱۴۱۴، يف الرضي(شر ي.ه از آن خسته شوكاست  ياديار زكتر از  دبخشيام ي،باش
ند. ك يض مياقدام به رفتار تحر يرو است و فرد را براياز ن يد منبعي، اميزشياساس بعد انگبر

  )۱۲۹: ۱۳۹۰ ده،يپسند( .داشت نخواهد يزندگ در يوششك و تكحر چيه ديام بدون انسان
 يادشدهموارد  يد شامل تماميه مفهوم امكن است يشود ا يآنچه در مجموع برداشت م

و نظر  ياسالم يها اساس آموزهيد را بر) ام۱۳۹۵اران (كو هم يرو صالح نيشود. از ا يم
  : نندك يف ميتعر گونه اينشمندان مسلمان ياند

  :شود يم مؤلفه سه شامل هك يمثبت يزشيانگ حالت
 هكيت واسطه به) يشخص تيعامل( يشخص يتوانمند بر اكات سبب به هدف سبك انتظار يك.
  ،)ياله تيعامل( ياله يتوانمند بر
 به توجه با هدف به دنيرس يبرا) يماد اسباب( يافك تالش و مشخص ريمس داشتن دو.

  )يرامادف اسباب( خداوند خواست اصالت
  .)يماد هدف( يماد اهداف يبرا يحت) يديتوح هدف( خداوند تيرضا گرفتن نظر در سه.

  ديجاد اميعوامل ا
باشد كه  يح است كه انسان در انتظار مطلوبيصح ياميد در مورد ،ان شديه بك يفيبنا بر تعر

انده كه در اختيار م يباق يتهيه نموده و فقط مسائل ،ستي را كه در اختيار اوتمام اسباب و مقدمات
. ك(ر. .كند يتواند از موانع جلوگير يند كه ميگو يم »يلطف اله«آن  هه بكو قدرت او نيست، 

 ،يرازيش يمدن ريبك ؛۱۴۹: تا يب ،ينراق ؛۵۲۵: ۱۴۱۴ ،يالرض فيشر ؛۴۶ / ۲۰ :۱۳۷۴ ،ييطباطبا
زش ايمان را در دل با ار كه بذرِ ين فرديبنابرا )۳۵۳ - ۳۵۴ / ۶۷ : ۱۴۰۳ ،يمجلس ؛۱۲۳: ۱۴۰۹
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اخالق زشت و ناپسند  ينموده و دل را از خارها يخود كاشته و با آب اطاعت و عبادت آبيار
را داشته كه اين موفقيت را تا آخرين  يتطهير و پاكيزه كرده باشد و انتظار توفيق و لطف اله

فرمايد ادامه دهد و حسن عاقبت كه موجب مغفرت و رحمت است به او عنايت  يلحظه زندگ
اگر ايمانش را از طريق اطاعت و  ياست پسنديده ول يو صفت يد حقيقيواقعاً ام يچنين انتظار

تطهير ننمايد و در  ،تقويت نكند و يا دل و قلب خود را كه آلوده به رذائل اخالق است يبندگ
نين فرو رفته باشد با اين وصف منتظر مغفرت و رحمت خداوند باشد چ ياز شهوات دنيو يكامياب
  )۳۶۱/  ۱  :۱۴۰۳، ي(مجلس .گول زدن خوف و حماقت و جهل است يانتظار

  شود. يان ميات بيات و روايبا توجه به آ يقيد حقيجاد امي، عوامل اكيكدر ادامه، به تف

  هدف .۱
از  .رديده را در بر گيچيپ يساده تا موضوعات ين است موضوعاتكهدف مم ي،لكدر نگاه 

 .ت خداونديسب رضاكمانند  يمعنو يخانه گرفته تا موضوعات ديخر مانند يماد يموضوعات
دانسته  يعنوان محور زندگ ي بهن اسالم توجه به اهداف اخروياما در د )۲۹۴ / ۲  :۱۴۰۷ ،ينيلك(

  )۳۰۶: ۱۴۰۴، يحران شعبه ؛ ابن۵۶ / اتي(ذار .شده است
باشد.  ييواال يف معنوهد يد در راستايده بايچيا پيتمام اهداف، خواه ساده  يدر متون اسالم

 يل خود را اهدافيو اص ييه هدف نهاكدوار دانست يتوان فرد را ام يم يوقت ،گريد عبارت به
) قرار ۲۱۸ / سب رحمت خداوند (بقرهكو  )۴۹۲/  ۱ : ۱۴۱۳ه، يبابو ابن( يمانند لقاء اله يمعنو

ست مگر يدوار نيام يا چ بندهيه«: دانند يرا منحصر به خداوند م يدواريام ×يعل دهد. حضرت
 تواند در يبا طبخ غذا م يفرد حت ،ن صورتيدر ا )۴۸۲: ۱۴۱۴، يف الرضيشر( ».به پروردگارش

ه اعمال خود را در كنند ك يسفارش م يتيدر روا ×صادق . امامشداب ت خداونديسب رضاكصدد 
  )۳۰۶: ۱۴۰۴ ،يحران شعبه ابن( .ديدر آخرت انجام ده يد رستگاريا با اميدن

  باباس .۲
دن يرس ياز، داشتن برنامه و تالش برايط مورد نيه به شراك يا به مؤلفه يشمندان اسالمياند

) در ۳۵۲/  ۷۰ :۱۴۰۳( ينمونه، عالمه مجلس يند. برايگو يم »اسباب«به هدف اشاره دارد، 
نده است، به قلب تو گذشت و بر يه مربوط به آك يزياگر چ: ن آورده استيچن ءل مفهوم رجايتحل

ند باشد، يو خوشا يداشتن شود. حال اگر موضوع انتظار دوست يده ميرد، انتظار نامكدا يبت غلبه پقل
نشاط روح به خاطر انتظار  ءشود. پس رجا يد مينام ءه رجاكد يآ يد ميدر قلب پد يلذت و نشاط

انتظار  اگر رو ازاينداشته باشد،  يد سببيبا ين امر دوست داشتنياست. البته ا يداشتن ي دوستامر
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بدون آماده بودن  يند و اگر انتظارك يبر آن صدق م ءبه خاطر حصول همه اسبابش باشد، رجا
در  ×يحضرت عل تر است. ش باشد، نام غرور و حماقت بر آن صادقياسباب و همراه با تشو

  :نديفرما يف نهج البالغه ميتاب شرك
 كـه  بزرگ خداوند به سوگند! است اميدوار خداه ب كه كند مي ادعا خود گمان به

 و عمـل  در خداونـد  بـه  اميـدواريش  كـه  او حـال  اسـت  چگونـه ! گويد يم  دروغ
  )۲۲۵: ۱۴۱۴، يف الرضي(شر .نيست نمودار كردارش

بعد  يز دارايسب هدف نك، اسباب يبودن مؤلفه هدف در متون اسالم يهمانند توجه به اله
سب هدف در نظر داشته ك يتالش برا رِيد همواره در طول مسيه فرد باكمعنا  ديناست. ب ياله

اگر خداوند نخواهد، در  يند و حتكه خداوند اراده كموفق خواهد شد  يه تنها در صورتكباشد 
/  ۶۷  :۱۴۰۳ ،يمجلس( .سب نخواهد شدك يتيت، موفقيط موفقيصورت موجود بودن همه شرا

 ،الزم يط ماديدون شراب يرد، حتيت فرد تعلق بگياگر خواست خدا به موفق ،گريد ياز سو )۳۶۷
  را اصالت با خواست خداوند است.يز ؛ديد رسيبه هدف خود خواه

اسباب : «د در نظر گرفتيام يتوان دو نوع اسباب برا يه گذشت مك يحاتيبا توجه به توض
اشاره دارد.  فرد و تالش خود يط و ابزار ماديبه شرا ي. اسباب ماد»ياسباب فراماد«و  »يماد

ه، حرارت و ظرف مخصوص، دانش طبخ غذا ياز به مواد اوليقصد طبخ غذا دارد نه ك يمانند فرد
بودن خداوند  االسباب مسببز به ين يساختن آن دانش دارد. اسباب فراماد يعمل يو تالش برا

  )۴۵: ۱۴۱۱طاووس،  (ابن .اشاره دارد
ه كند ك يان ميب يح اسباب فرامادي) در توض۳۹۴ - ۳۹۵/  ۱۲ :۱۳۷۴( ييعالمه طباطبا

دش قطع نشده و هنوز دل يه امكابد ي يد مياگر به وجدان خود مراجعه نما يانسان در هجوم سخت
ه در ك ينابد. پس هميننده تحقق يدواركبدون ام يديست امين نكبسته است، و مم ييبه جا

همه قطع شده، و ي همهه اسباب ظاهركنيد هست با ايبه نام ام يزيچ يد در نهاد آدميهنگام شدا
كه زوال و فنا و سهو وجود دارد  يشده سبب قطع يها ن سببيه مافوق همه اكن است يل بر ايلد

  :فرمود آنها د شدند بهيافتن برادران خود نااميعقوب از يفرزندان حضرت  يرو وقت ينا ندارد. از
 من ييأَس الَ إِنَّه اللّه وحِر من تَيأَسواْ والَ وأَخيه يوسف من فَتَحسسواْ اذْهبواْ بني يا

  )۸۷يوسف / ( الْكَافرُونَ. الْقَوم إِالَّ اللّه روحِ

  تيعامل .۳
اي  ها اميد رسيدن به مقاصد خود نداشته باشند انگيزه اميد محرك زندگي است. اگر انسان

ر اميد نبود هيچ اگ :فرمايند مي �اكرم ماندن نخواهند داشت. رسول زندهبراي فعاليت و حتي 



 

۲۶۶ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

: ۱۴۱۰ فراس، ابي بن ورام(كاشت.  داد و هيچ كشاورزي درخت نمي مادري به فرزندش شير نمي
كه از اسباب اميد است تنها در صورتي رخ  ،به اين ترتيب تالش براي رسيدن به هدف )۲۱
  .دهد كه فرد انگيزه و عامليت كافي داشته باشد مي

عنوان عامل  به» يزال الهيه نمودن به قدرت الكيت«د، يط امياز شرا يكي يدر منابع اسالم
ه با كشود  يم يح تلقيصح يت وقتيد به موفقيگر، اميبخش بودن اسباب است. به عبارت د جهينت

 ،دن به هدفيرس يه داشتن انتظار مثبت براكخداوند همراه باشد. هرچند  ياريا به كباور و ات
 ير اسباب فراماديد به تأثياما فقط اگر انتظار فرد با امدهد،  يبه فرد م ييباال يرويزه و نيانگ

  شود. يواقع م قبول موردهمراه باشد، 
ه مربوط به كت ياز مؤلفه عامل يشرفت فرد اشاره دارد. بخشيزه پيت به انتظار و انگيعامل

 ي. برايده شده استنام »يت شخصيعامل« ،است يشخص يبا توجه به توانمند ،تيانتظار موفق
را  »يت الهيعامل«دهد عنوان  يد خود قرار ميگاه ام هكيخداوند را ت ،ه شخصكز يگر نيبخش د

شود. آنچه  يم يتلق كشر ينوع ي،ت الهيبدون توجه به عامل يت شخصيم. عاملكني ميشنهاد يپ
  .بداند ياز قدرت اله يياش را پرتو يتوانمنده فرد كن است يشود ا يه ميتوص

 مسنَداً لَا و ملْجأً يجِد فَلَا  رجاه  في تَحيرَ قَد الَّذي الْمسكينِ لَةَمسأَ أَسأَلُك إِلَهِي
  )۹۶/  ۹۱ : ۱۴۰۳مجلسي، ( بِك. إِلَّا علَيك بِه يستَدلُّ لَا و إِلَيك بِه يصلُ
فَأَنْت اءالرَّج و كأ إِلَيلْج۱۵۶/  ۱ : ۱۴۱۱طوسي، . (الْم(  

  لَه  يكُونُ لَا و كُلِّهِم النَّاسِ منَ  فَلْييأَس أَعطَاه إِلَّا شَيئاً ربه يسأَلَ لَا أَنْ أَحدكُم أَراد إِذَا
اءجإِلَّا ر نْدع فَإِذَا اللَّه ملع زَّ اللَّهع لَّ وج كنْ ذَلم قَلْبِه أَلِ لَمسي ئاً اللَّهإِلَّا شَي 
طَاه۱۴۸/  ۲ : ۱۴۰۷ كليني،. (أَع(  

 خداوند« ،»شد خواهم موفق ان شاء اهللا« مانند يعبارات با مردم عامه زبان در ياله تيعامل
 تيعامل .شود يم اركآش »شود مانعم تواند ينم سك چيه بخواهد خدا اگر« و »ندك يم مكمك

 و »دهم انجام را ارك نيا توانم يم« ،»توانم يم نمك يم ركف« مانند يعبارات ز باين را يشخص
 با اصالت ي،اسالم دگاهيد در هكازآنجا البته )۱۳۹۵، ي(صالح .ميشناس يم »شد نخواهم متوقف«

  .ندك يم دايپ معنا آن با ارتباط در يشخص تيعامل )۱۳۹۴، يبزرگ است (جان ياله تيعامل

  ديام يامدهايپ
دن به يرس يردن در راستاكش را تال يدوارينشانه ام ×امام صادق :يك. تالش مضاعف

 ردنك تالش يواقع ديام امديپ ،گريد عبارت به )۶۸/  ۲  :۱۴۰۷ ،ي(كلين .داند يم يدواريموضوع ام
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د يم و اميخود را با ب يخدا :طَمعاً و خَوفاً ربهم يدعونَ«سوره سجده  ۱۶ه ياست. در آ
رو امام  يناست. از ا يبه پاداش اخرود يردن، امكعبادت  يبرا كمحر يرويز نين »خوانند يم

، يد ثانيشه( .دانند يم يدواريام ينيريافتن شيگر علت تالش فرد را يد يدر جا ×صادق
 گونه كه عالمه كند، همان . فرد اميدوار در درون خود هيجاني مثبت را تجربه مي)۱۱۹: ۱۳۷۷

داند كه باعث  سيدن به چيزي ميگمان به ر را اميد الميزان تفسير در) ۴۶/  ۲۰ :۱۳۷۴( طباطبايي
: ۲۰۰۹شود. (ريو،  شود. هيجان مثبت نيز به نوبه خود باعث افزايش انگيزه عمل مي مسرت فرد مي

  )۶: ۲۰۰۹مو،  - دهد. (مگيار  ) اين در حالي است كه نااميدي، انگيزه عمل را كاهش مي۳۲۵
   :نديفرما يم ×صادق شتر است. اماميت بيسب موفقك ،شتريجه تالش بينت كاميابي: دو.

  )۱۱۹: ۱۳۷۷ ثاني، شهيد(وجد.  للطَّلَبِ وفِّقَ إِذَا و طَلَب الرَّجاء حلَاوةَ وجد إِذَا
ه موفـق بـه تـالش    ك يند و هنگامك يد تالش ميد را چشيام ينيريفرد ش يوقت
   .شود ياب ميامك ،شد

 ×دامنه دارد. امام صادق يواخر يتا اهداف واال يويبه اهداف دن يابياز دست يابيامك
   :نديفرما يم

اللَّها وم يطنٌ أُعؤْمرَ قَطُّ ما خَينْيرَةِ الدالْآخنِ إِلَّا وسبِح ظَنِّه زَّ بِاللَّهع لَّ وج و هائجر  
.۱۴۷: ۱۴۰۷ حلي، فهد ابن( لَه(  

و يكـ سطه گمـان ن مگر به وا دهد ينم مؤمنبه  يو اخرو يوير دنيچ خيخداوند ه
  .د به اويبه خداوند بزرگ مرتبه و ام

د هستند (مانند يشد يمنف يها جانيافراد در حال تجربه نمودن ه يوقت گاه امن: تكيه سه.
 .ننديگز يند دورين حالت ناخوشاينند از اك يم يسع يطور فطر يد) بهشد ياضطراب و افسردگ

ن ابزار يو البته دانستن روش استفاده از ا ييرها يابر ين به ابزاريبنابرا )۲۰۱۱يول، (هفرون و بون
ن ابزار را وجود خداوند متعال، و روش بهرمند شدن از وجود يا �رمكامبر اياج دارند. پياحت

دل بستن به خداوند احساس  )۶۷: ۱۳۷۹، يمازندران آشوب شهر ابن( .دانند يد به او ميخداوند را ام
 ) ۱۹۹۰ور، يو ش يكپاتر كرك( .دهد يش ميت فرد را افزايامن

، با توجه به يه در علوم اسالمك ينظر يدر الگوها زندگي معنادار و هدفمند: چهار.
ل اهداف كه كشود  يده ميد يينها يديهدف توح يكشود، همواره  ين ميتدو ياسالم يها آموزه
  .رديگ يفرد را در بر م يزندگ

  )۵۶بدونِ. (ذاريات / ليع إِلَّا والْإِنس الْجِنَّ خَلَقْت وما
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  .و جنّ و انس را نيافريدم جز براي آنكه مرا بپرستند
  )۳۰۶: ۱۴۰۴حراني،  شعبه الْآخرَة. (ابن في الْفَوز  بِه تَرْجو بِما الدنْيا في الْيوم فَاعملِ
  ي.دار را آخرت در يرستگار انتظار هك نك عمل يا گونه به ايدن نيا در امروز

را سوق  يه زندگك يتاب هدفكدر  ييايكسنده مشهور امريش و نويش) كWarren( وارن
  :معتقد است يحيمس يها ر آموزهيثأ) تحت تThe purpose driven life( دهد يم

 يا هـوا در زنـدگ  يد به اندازه آب يندارد ... ام يمعنا و هدف ،بدون رسالت يزندگ
د يتان هدف ببخشـ  يد! به زندگيارد دست نگه ديا د شدهيت دارد ... اگر ناامياهم

  يد.ز باشيانگ اعجاب يراتييتا شاهد تغ

ن هدف يبزرگتر متعهد سازند. از نظر وارن ا يد خود را در مقابل هدفيها با به باور او انسان
 ياتيت حين او علت اهميداند. همچن يش خداوند ميرا ستا ييبزرگتر خود خداست. او هدف نها

 .»ميجاودانه باش«ه كنيا يم برايا ه ما خلق شدهكداند  ين ميرا ا يزندگ دار دريداشتن رسالت پا
  )۲۳۲و  ۲۳۱: ۱۳۹۰ بيلر، و سيولي(

د يام«و  »يد به لقاء الهيام« :شود يمطرح م ييعنوان هدف نها ي دو هدف بهدر منابع اسالم
  ».يسب رحمت و سعادت الهكبه 

 يعنيه مرگ كست، بليو فرجام انسان نان يمرگ پا ي،دگاه اسالميدر د . لقاء پروردگار:۱
بازگشت به اصل «ا يدر دن يفرد از زندگ يهدف اصل ،گريش. به عبارت ديبازگشت به اصل خو

ي، خرده دياهداف توح يو حت ياهداف ماد يعنيگر، يمعنا تمام اهداف د ديناست. ب »شيخو
  ي هستند.ديتوح ييدن به هدف نهايرس يتالش برا يبرا ياهداف

  :است »مالقات با پروردگار« ،دين مرتبه اميباالتر ×صادق به نقل از امام يشيايدر ن

ماللَّه ى أَنْتنْتَهي متغَاي ي وائجر  ي. وأَلَتس۴۹۲/  ۱ : ۱۴۱۳ ه،يبابو ابن( م(  
  .من يها ها و خواسته يدوارياهداف، ام يبرا يهست يخداوندا تو فرجام

زا  د اضطرابيدر ترد يم. زندگيخود خبر ندار ياست. ما از فرداد يا پر از تردين دنيا يزندگ
  :خداوند است يها بخشد وعده يم  آرامش يه به زندگك ياست. تنها اتفاق قطع
  )۵ عنكبوت /(الْعليم.  السميع وهو لَآت اللَّه أَجلَ فَإِنَّ اللَّه لقَاء يرْجو كَانَ من

 وعد الْأَنْهار تَحتها منْ تَجري مبنيةٌ غُرَف فَوقها منْ غُرَف لَهم ربهم اتَّقَوا الَّذينَ لكنِ
ال اللَّه فخْلي اللَّه  .۲۰ زمر /(الْميعاد(  

 هدفش از يبخش به تالشش از لحظه در هر ند،ك يم تالش آخرت در پاداش ديام با هك يسك
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 هك ييآرزوها اما. است دهرودست آ به را آخرت برود ايدن از يجوان در اگر يحت و است دهيرس
 مثال يبرا باشد. دهيرس آن به املك طور به فرد هك شود يم محقق يوقت فقط استيدن به مربوط

 اما باشد، شده ليمكت خانه هك است دهيرس هدفش به يوقت فرد است، شدن دار خانه هدف يوقت
 ينگينقد مبودك سبب به ارك وسط در اگر اي است. رفته ايدن از امكنا برود ايدن از ارك وسط در اگر

 يا ذره يحت يعني وجه، يچه به باز دينما بيتخر را آن زلزله مانند يآفت اي دهد ادامه ارك به نتواند
 دستور را خود يينها هدف و سازد يم يا خانه يوقت فرد نيهم اما. است ردهكن تجربه را تيموفق

 به اما دهد انجام را ارك از يمك درصد اگر يحت ،)خانواده يبرا نكمس نيمأت مثالً( داند يم ياله
 احساس رو نيا از و ردهك تجربه را يتيموفق ند،ك ليمكت نتواند) ييايدن آفاتمثالً ( يسبب هر

 :است ردهك سبك را بزرگ تيموفق دو زيشود ن ساخته خانه اگر هكنيا بر عالوه. ندك يم تيرضا
  همراه است). زين ياخرو با پاداش هك( ياله تيرضا شدن كمال و خانه شدن كمال

ا ياعمال انسان در دن يبرا يين هدف نهايسوره بقره دوم ۲۱۸ه يدر آ. كسب رحمت الهي: ۲
  :دانسته شده است »افت رحمت خداونديدر«

أُو بِيلِ اللّهي سواْ فداهجرُواْ واجينَ هالَّذنُواْ وينَ آمإِنَّ الَّذ اللّه تمحونَ ررْجي كلَـئ
يمحر غَفُور اللّهو.  

انـد،   كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نمـوده  يكه ايمان آورده و كسان يكسان
  .آنها اميد به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است

، يآمد يميتم( .دانند ين عامل نجات ميد به رحمت خداوند را بزرگتريز امين ×يعل امام
ه رحمت در مقابل كن مفهوم رحمت خداوند معتقد است ييدر تب ييعالمه طباطبا )۷۱: ۱۴۱۰

  :بوتكسوره عن ۲۳ه يعذاب است و با بهشت مالزمه دارد، مانند آ
ملَه كأُولئ ي وتمحنْ روا مسئي كأُولئ هقائل و اللَّه ينَ كَفَرُوا بِآياتالَّذو يمأَل ذابع.  

 يكه به آيات خدا و ديدار او كافر شدند، از رحمـت مـن مأيوسـند و بـرا     يكسان
  .است يآنها عذاب دردناك

  :شود يده ميز ديگر نيات دياز آ يته در برخكن نيان ايب
هتمحي رف مهبر ملُهخدفَي حاتاللُوا الصمع نُوا وينَ آما الَّذ۳۰ / جاثيه( .فَأَم(  

كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پروردگارشـان آنهـا را در    ياما كسان
  .بزرگ است ياين همان پيروز .كند يرحمت خود وارد م

ن ياست. ا »ينگر تيغا« يزندگ يسوو دهند سمت يات نشان ميات و روايآ ،مجموع در
ش يرا افزا يجسمان يها يماريل بدر مقاب يآور جمله تابها و از يتحمل سخت يريگ جهت
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  :نديفرما يم ×يدهد. حضرت عل يم
لمقَرِّكُم.  ممرِّكُم منْ فَخُذُوا قَرَارٍ دار اآلْخرَة و مجازٍ دار الدنْيا إِنَّما  النَّاس أَيها

  )۳/  ۱۱ : ۱۴۰۴ الحديد، أبي ابن(
ار، پـس از محـل عبورتـان    ا محل عبور است و آخرت محل اسـتقر يدن !مردم يا

  .ديمحل استقرارتان توشه بردار يبرا
  :آمده است ×ز از قول معصوميگر نيد يدر جا

   )۱۸/  ۱ : ۱۴۱۲. (ديلمي، يتَمتَّع الْكَافرُ و يتَزَود  الْمؤْمنُ
  .ندك يم يطلب افر لذتكدارد و  يمن توشه برمؤم

ه البته فعالً كآخرت،  يبرا يبردار به توشها) يدر زمان حال (دن يطلب لذت يبه جا مؤمن
 ين اهداف به جايين در تعيند. بنابراك ينده جستجو ميپردازد و لذتش را در آ يم ،سخت است

  ي توجه داشت.ذ اخرويد به لذايبا يلذات آن يجستجو
معتقد ) Authentic happiness(ل ياص يتاب شادمانكدر  )Seligman, E. P(گمن يسل

  )۲۰۰۲(سليگمن،  دهند. يل مكنده را در افراد شيد به آيمان اياد :است

  يجهنتبندي و  جمع
شود؟  يم يدواريش اميمؤمنانه باعث افزا يچگونه باورها هكبود  نيپژوهش ااول  مسئله

جاد يعوامل ا آمدبه دست  ير دانشمندان اسالميتفاس نيزات متعدد و يات و رواياساس آنچه از آبر
دن به اهداف و يرس يزه مثبت برايداشتن انگ ي،در زندگ ياشتن اهدافد :د عبارت است ازيام

سو فرد  يكاز  .داشتن هدف است ،رين محور دو عامل اخيسب اهداف. بنابراك يتالش الزم برا
هدف  يند. وقتك يدن به هدفش تالش ميرس يبرا ،گريد يانتظار دارد به هدفش برسد و از سو

دارد. به  يز رنگ الهيگر نين دو عامل ديبنابرا .است يهدن به رحمت اليرس ي،از زندگ ياصل
زه و تالش يخداوند است و انگ ياريشود خواست و  يآنچه باعث نجات انسان م ،گريعبارت د
رساند. اگر خدا  يخداوند متعال او را به اهدافش م ياريخواست و  يز فقط در راستايانسان ن

  زند. يپر نم يا رندهچ پيافتد و ه ياز درخت نم يچ برگينخواهد ه
در بررسي انجام شده  پرسش دوم اين بود كه افزايش اميدواري چه پيامدهايي را در پي دارد؟

هاي  كنند؛ موفقيت ها را دارند: تالش بيشتري در زندگي مي مشخص شد افراد اميدوار اين ويژگي
د؛ به واسطه داشتن گاهي امن در زندگي دارن كنند تكيه بيشتري را كسب خواهند كرد؛ احساس مي

  گيرد، زندگي بامعناتري دارند. اهداف غايي و اخروي يعني كسب رضايت الهي كه كل زندگي را فرامي
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 .»بخش مهمي از جوهره دين است  ،يهدف در زندگ«) Tillich, Paul( چتيليبه گفته 
ي پس زندگرا در  يداند و هدف اصل ينم يان زندگين مرگ را پايد )۲۰۱۰، و همكاران (فرانسيس

هاي ديني  بيماران از باورها و فعاليت %۸۰تا  ۷۰دهند  كند. مطالعات نشان مي جو مياز مرگ جست
ند تا ك مي كمكنند. دين، به بيماران ك هاي روزمره استفاده مي اميكالت و ناكبا مش براي مقابله

ه كنند ك د ميكين تأنند. بيماراكشان را ارتقاء دهند و معنا و اميدشان را حفظ  سازگاري هيجاني
 .سازد ن ميكتحمل را مم رقابليزندگي در شرايط غ ،»در خدمت هدفي فراتر از خود بودن«

، يدر زندگ يديتوح يد بر داشتن هدف متعالكيبه افراد با تأ يرو، معناده نيا ) از۲۰۱۱(هفتي، 
  يرگذار باشد.تواند تأث يم

نند، با توجه نمودن به آخرت ك يتجربه م را يمال يها تيو محدود يماريه بك يدرواقع افراد
ت يه به رضاكرسند  يق ميد و عميجد ييفراتر از زندگي دنياست، به معنا يزيچ يه زندگكنيو ا

ه يستند و توصين يشدنكه فنا يد بر داشتن اهدافكيرو تأ ينانجامد. از ا يشان م يشتر آنها از زندگيب
 يها يماريو ب يجد التكمش دچارِ افراد ،ل هستندو قادر متعا يه نامتناهك يه بر اسبابكيبه ت

  )۱۳۹۵كاران، و هم ي(صالح .سازد يدوارتر ميرا ام يجسمان
شان وجود  يماريب يبرا يدرمان مشخص يژه وقتيو مزمن، به يها يماريماران مبتال به بيب

 يدگاز نقاط عطف زن يكينند. مرگ، كر كف» مرگ«شتر به مفهوم ين است بكنداشته باشد، مم
)، مرگ را ۲۰۰۶و همكاران () Koole( كولد ارتباط تنگاتنگ دارد. يه با بحث امكانسان است 

مهم دين، ارائه  يردهاكاركاز  يكيدانند. اما  يشناختي م هاي هستي ترين دغدغه ي از مهمكي
. پذيرد زندگي با مرگ پايان نمي: گويد هنگام آگاهي از مرگ است. دين مي يا مقابله يراهبردها

آورد و موجب  شناختي و اميد به جاودانگي را فراهم مي از امنيت روان يدين از اين راه، حس
ن بر محور مفهوم حقيقت يرا دي) ز۲۰۱۰اران، ك(وِيل و هم .شود افزايش سطح بهزيستي فرد مي

  )۴۱: ۱۳۸۲(آذربايجاني،  .غايي، سامان يافته است
 يعنياذب (كد يد) و اميط در اميحالت تفر يعني( يدياز علل ناام يكي، يبر منابع اسالم بنا
ن يا پس از مرگ است. به  يد)، غفلت از مرگ و زندگيا حالت افراط در امي ينشدن يآرزوها

پس از مرگ و ارتباط دادن  يدرباره اصالت زندگ يرسد گنجاندن مطالب ينظر م يب، بهترت 
از  يتمنديش رضايدر افزا آخرت، نقش چشمگيري يها و پاداش يبا آسان يفعل يها يسخت
شتر و يد بييني دارند، اميه اضطراب مرگ پاكداشته باشد. افرادي  يماري، همراه با بيفعل يزندگ

  )۵ / ۴۵  :۱۴۰۳، يمجلس ؛۳۲۰ / ۲  :۱۴۰۷ ،ينيلك(دارند.  يدر زندگ يمتركاندوه 
ت از يننده رضاك ينيب شيز پين يدواريدهد و ام يد مين به افراد اميد: توان گفت يمجموع م در

مار يه فرد بكاست  يزين همان چيو ا )۲۰۱۴كي، فسكو مارسين ك(ونا .است يامكو شاد يزندگ
  ياز دارد.ن نداب يزيچ ش از هريب
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  و مآخذ منابع
  .قرآن كريم - 
 بر تكيه با مذهبي گيري جهت آزمون ساخت و تهيه ،)١٣٨٢( مسعود آذربايجاني، - 

  .دانشگاه و حوزه دهكپژوهش ،قم ،اسالم
بر كا يح عليتصح/  قيتحق ،الفقيه يحضره ال من ،)١٤١٣( يعل بن محمد ه،يبابو ابن - 

  .نيمدرس جامعه، قم ي،غفار
/  قيتحق ،مهج الدعوات و منهج العبادات ،)ق ١٤١١( يموس بن يعل طاووس، ابن - 

  .الذخائر دار، قم ،محررحسن  و محمد يرمانكح ابوطالب يتصح
 اهللا آية ، قم، مكتبةالبالغه نهج شرح، )ق ١٤٠٤(اهللا  هبة بن الحميد عبد الحديد، أبي ابن - 

  النجفي. المرعشي
 بركا يعل: مصحح/  محقق ،العقول تحف ،)ق ١٤٠٤( يعل بن حسن ،يانحر شعبه ابن - 

  . مدرسين جامعه قم، ،يغفار
 عالمه. قم،، ^طالب أبي آل مناقب)، ١٣٧٩(  علي بن محمد مازندراني، شهرآشوب ابن - 

قم، دفتر  ،المسائل نجاح و السائل فالح ،)ق ١٤٠٦( يموس بن يعل طاووس، ابن  - 
  .اسالمي غاتيتبل

/  محقق ، الساعي نجاح و الداعي ةعد ،)ق ١٤٠٧( محمد بن احمد ،يحل فهد ابن - 
  اإلسالمي. دارالكتب ،يقم يموحد احمد: مصحح

 منابع به نگرش با: شناسي روان در بهنجاري هاي مالك نقد ،)١٣٨٦( علي ابوترابي، - 
  (ره). خميني امام پژوهشي و آموزشي سسهؤم ،قم ،اسالمي

 و معنا« ،)١٣٨٩( يآران برزادهكا يعل زهرا و يآران يخار ديمج د،يسع ،يبهشت - 
 تربيت رفتار، دانشور ،»گرا مثبت شناسي روان و اسالمي متون در اميدواري هاي مؤلفه

  .١٥٠- ١٧٠ ص ،٤٥شماره  ،اجتماع و
 در نااميدي تطبيقي بررسي« ،)١٣٩٠( انيمحققزهرا  و زاده يفاتح ميمر ظم،اع پرچم، - 

 ص :٨٧/  ٣ ،حديث و قرآن علوم: اسالمي مطالعات ،»كريم قرآن و اسنايدر نظريه
٨٣- ١٠٨. 
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 .سمت تهران، ،حديثي پژوهي اخالق ،)١٣٩٠( عباس ده،يپسند - 

، قم ،الكلم درر و الحكم غرر ،)ق ١٤١٠( محمد بن عبدالواحد ،يآمد يميتم - 
  .يتاب االسالمكدارال

 نامه پژوهش ،»معنوي چندبعدي درمانگري روان اصول« ،)١٣٩٤( مسعود ،يبزرگ جان - 
  .٩ - ٤٥ص  ،)١( ١ ،اسالمي شناسي روان

 به لكتو بين رابطه« ،)١٣٩٣( لزگي فاطمه و ميريان احمد سيد ،رمضان زاده، حسن - 
 و اسالم نشريه ،»ساري كي ناحيه معلمان در زندگي به اميد و زندگي يفيتك خدا،

  .٢١ - ١٥ ص ،)٢( ١ ،سالمت
 ،الخاطر تنبيه و الناظر نزهة ،)ق ١٤٠٨( نصر بن حسن بن محمد بن حسين ،يحلوان - 

  .المهدي اإلمام مدرسة قم،
 ديدگاه از اميد مقياس اعتباريابي و ساخت ،)١٣٩١( محمود ،يشلمزار انيليخل - 

 امام يپژوهش و يآموزش سسهؤم ارشد، يسارشناك نشده چاپ نامه پايان ،اسالم
 .قم ،ي (ره)نيخم

 جعفرسيد  و نيمع محمد نظر ريز ،ادهخد نامه لغت ،)١٣٧٢( بركا يعل دهخدا، - 
  تهران. دانشگاه، تهران ي،ديشه

  .يف الرضيقم، الشر ،الصواب إلي القلوب إرشاد ،)ق ١٤١٢( محمد بن حسن ،يديلم - 
/  قيتحق ،القرآن ألفاظ مفردات ،)ق ١٤١٢( محمد بن نيحس ،ياصفهان راغب - 

  ة.يالشام الدار - القلم دار: دمشق - روتيب ي،داوود عدنان صفوان :حيتصح
 تان زندگي آور دلهره مشكالت بر: اميد نيروي ،)١٣٩٠( يلرب يهنر و يآنتول ،يوليس - 

 .ققنوس تهران، ،يسيتقد ميمر ترجمه ،باشند كه چه هر -  كنيد غلبه

 يصبح :حيتصح/  قيتحق ،البالغه نهج ،)ق ١٤١٤( نيحس بن محمد ،يالرض فيشر - 
  .هجرت، قم ،صالح

 عبدالرزاق ترجمه ،الشريعة مصباح شرح ،)١٣٧٧( يعل بن الدين زين ،يثان شهيد - 
  يام حق.تهران، پ ،يگيالن

براساس  ديام يالگو« ،)١٣٩٥( يدهپسند و عباسي بزرگ ن، مسعود جاني، مبيصالح - 
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، شناختي هاي روان اسالم و پژوهش، »آن يدرمان مهبرنا يطراحو  يمنابع اسالم
  .٢٩ - ٥٠ص ، ٢شماره 

 يموسو محمدباقرسيد  هترجم ،الميزان تفسير ،)١٣٧٤( نيحس محمدسيد  ،ييطباطبا - 
  .نيمدرس جامعه قم، ،يهمدان

، روتيب ،المتعبد سالح و المتهجد مصباح ،)ق ١٤١١( الحسن بن محمد ،يطوس - 
  عة.يالش فقه مؤسسة

، قم ،»پاد« ديني دانش اجتهاد پارادايم ،)١٣٨٩( يحسن درضايحم و يمهد ور،پ يعل - 
  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه

 تهذيب في البيضاء ةالمحج ترجمه روشن، راه ،)١٣٧٩( مالمحسن ،ياشانك ضيف - 

 آستان ياسالم يها پژوهش اديبن مشهد، عارف، صادق محمد ديس هترجم االحياء،
 .يرضو قدس

 صحيفة شرح في السالكين رياض)، ق ١٤٠٩( احمد بن خان علي سيد ازي،شير مدني كبير - 

 اإلسالمي. النشر مؤسسة بقم، العلمية الحوزة في المدرسين قم، جماعة، الساجدين سيد

 .يةاسالم تهران، ،الكافي ،)ق ١٤٠٧( يعقوب بن محمد ،يكلين - 

 .اثالتر اءياح دار ،روتيب ،بحاراالنوار ،)ق ١٤٠٣( محمدباقر ،يمجلس - 

  سمت.، تهران ،روش فهم حديث ،)١٣٨٩( ي، عبدالهاديمسعود - 
  .دهقان ،تهران ،ةالسعاد معراج ،)تا يب( احمد مال ،ينراق - 
  ه.يفق ةتبكم، قم ،ورام مجموعة ،)ق ١٤١٠( يسيع بن مسعود فراس، يأب بن ورام - 
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  روان آن بر سالمت تأثير و باوري مرگ

  *مرضيه نصرتي

  يدهكچ

، مرگ ماهيت شناخت عدم اصالت دادن به دنيا و وابستگي به آن، همچنين
ثريت افراد ايجاد كردن از آن را در ميان اكآن، ترس سفر  از پس جهان به جهل

ل در سالمت رده است، و بشر را دچار سردرگمي كرده، موجب بروز اختالك
باوري و ايمان به جهان آخرت، ازجمله  رواني و ايجاد اضطراب شده است. مرگ

بيني الهي در فرد ايجاد شده و نگاهي  ه به دنبال جهانكمواردي است 
  ند.ك بينانه به دنيا و مرگ پيدا مي واقع

ارتقاي سطح شناخت، و تعريف منطقي و معقول از مرگ، و ناپايداري دنيا و 
ها و  ه ميل فطري بشر است، پاداشكسمت حيات جاودانه،  ت بهكحر

 ^رهنمودهاي قرآن و ائمه معصومين كمكهاي جهان پس از مرگ، با  زيبايي
ارهايي در جهت پذيرش مرگ و تشويق به آمادگي براي زندگي پس از كو راه

 كرده و او را به يكزندگي فرد را متفاوت  كدهد، و سب آن، به زندگي معنا مي
تواند  كه اين راهكار در دنياي كرونايي امروز مي رساند ش حقيقي ميآرام
  .بخش مفيد و هدفمند، مورد توجه واقع شود عنوان يك آرام به

و  روان سالمت نگري، با آخرت دين، يعني اساسي هاي بخش از رابطه يكي
برخورد با آن،  براي الزم آمادگي و معقوالنه پذيرش و مرگ از ترسهاي  ريشه
 تواند مي بحث ايناست.  آن پرداختن بهصدد  در مقاله اين هكوعي است موض

  شود. واقع استفاده مورد تجربي و ميداني هاي پژوهش براي اي مقدمهعنوان  به

  واژگان كليدي
  باوري. نگري، سالمت روان، جهان پس از مرگ، مرگ آخرت

                                                                        

 mbahreini228@gmail.com  .دبير آموزش و پرورش و كارشناسي ارشد الهيات (علوم قرآن و حديث). *
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  مقدمه
ه جامعه ما و كمعضلي است  هاي حاصل از آن، ها و اضطراب و نگراني ۱۹ -وويد كچالش 

ه حائز اهميت است بعد رواني اين رويداد و كاي  جهان امروز را درگير نموده است. مسئله
 در باورهاي ديني تأثيرچگونگي مقابله با آن، براي حفظ تعادل روحي و سالمت روان است. 

ت روان را به ه سالمكآور  ي از مسائل اضطرابكي به اثبات رسيده است. افراد رواني سالمت
 نينديشد، به مرگ موضوع اصالً به سيك اگر واقع در اندازد، ترس از مرگ است. مخاطره مي

   .است ردهكن توجه اش زندگي واقعيت از بخشي
اي را به ورطه  مواجه شده و عده ۱۹ -در حال حاضر جامعه جهاني با ويروسي به نام كوويد 

ين ويروس، يا تأثيرات رواني ناشي از ترس از مرگ، مرگ رسانده؛ حال يا به علت اپيدمي بودن ا
قابل ذكر است كه اضطراب ناشي از ترس از مرگ، به جهت عدم آگاهي به اين واقعيت يعني 

 كاري نهايت. باشد نداشته خود مردنِ از دلواپسي تواند نمي بشري باشد. هيچ مي» مرگ«مسئله 
 و داريم نگه آن مطلوب و معقول حد در را ترس كه اين است اين توانيم انجام دهيم مي ما كه

اينياس، ( .شود ما در اميد و تالش مانع و شود تبديل نابهنجار ترس يك به كه ندهيم اجازه
۱۳۷۵ :۸۹ - ۷۹(  

موفق است. بدون شناخت  يزندگ اتياز ضرور ح،يانتخاب راه صح يبرا نشياز ب يبرخوردار
 ازمندين زيهدف ن حِيانتخاب صح ن،يود. گذشته از ارا انتخاب نم يتوان راه مناسب ينم يو آگاه

خواهد رفت. امام » سراب «  يدر پ» آب «  ياست. بدون شناخت، انسان به جا نشيب
  :ديفرما يم هبار نيدر ا ×صادق

 .العاملُ على غَيرِ بصيرَةٍ كالسائرِ على سرابٍ بِقيعةٍ، ال تَزيـده سـرعةُ سـيرِه إالّ بعـدا    
  )۱۱/  ۴۲ :۱۴۰۷، (صدوق

 يابـان است كه به دنبال سـراب، ب  يعمل كند، مانند كس يرتكه بدون بص يكس
  .سازد يو شتاب رفتنش، او را دورتر م يمايدپ يرا م

: ۱۳۸۴ دهيپسند( كرد. تيتقوبايد مرگ را  دهيبعد شناخت از پد ياز هر كار شيپ نيبنابرا
 نيهمچن .برساند نشيب نيما را به ا بيبر از غتواند با خ يكه م ستپناهگاهي ا) مذهب تنها ۲۳۴

  دكاهباز آن را  يرا فراهم آورد، و ترس ناش طيقدرت انطباق با محتواند  مذهب مي
 يمناسب يها اند و سرانجام به راه به قرآن پناه برده يماريب نيدرمان ا يبرا يمحققان اسالم

كه  يغلبه كرد. جوامع يماريب نيان بر اتو يها معتقدند كه با عمل به دستورات قرآن م. آندنديرس
  دارند. يدارند، اضطراب كمتر يدرون يمذهب زهيدهند و انگ يانجام م يشتريب ياعمال مذهب

هاي مذهبي در سالمت و بهداشت  رغم وجود مطالعات فراوان از نقش مذهب و فعاليت علي
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مورد غفلت واقع شده  ،ذهبم ياصل يها عنوان يكي از سازه واني، مطالعة نقش آخرت و معاد بهر
  طلبد. يرا م مساعدت پژوهشگران اگرچه، استپرداخته از آن  يبه بخش همقال نياست كه ا

  در پذيرش مرگ نگرانه آخرت باورهاي رابطه
 دنيا را اين آيد، و ميشمار  به محوري مسائل از آخرت، يكي و معاد مسئله ديني هاي آموزه در
  .داند مي آخرت آنِ اصالت را از دانسته و آخرت براي اي مقدمه

االدهنَفْستُخْلَقْ ل لَم ا ورِهغَيل قَتا خُل۴۷۲مت كح/  (نهج البالغه. نْي(  
  خود. به رسيدن براي شده، نه آفريده آخرت به رسيدن دنيا، براي

 تصور خود براي زندگي ديگري ظرف و باشد او مادي، انتهاي زندگي دنياي كه آري انساني
زندگي مادي انتظاراتي  فردي، از چنين. است شده زندگي در اساسي خطاي يك مرتكب كند،ن

 گردد؛ او مي پي در سرخوردگي پي باعث خود اين و نيست عملي وقت هيچ كه داشت خواهد
 يامدپ» يناكام«داشت،  يموفق يتوان زندگ ينم يانهگرا انتظار واقع دوندر اين صورت ب چراكه

شود. (پسنديده،  يم يلتبد يتيو نارضا يهاست كه به افسردگ يتنتظارات و واقعا يانم يناهماهنگ
تنها در حوزه بينش و شناخت، تأثير قاطع دارند، بلكه بر  ) بدون شك، اين باورها نه۲۳: ۱۳۸۴
سعادت انسان،  يالعاده مؤثرند. هنگام نيز فوق يو گروه يفرد ي، عملكرد و رفتارهايريگ جهت
ها و رفتارها و عواطف او در اين دنيا  تمام افكار و انديشه يگير د بود كه جهتخواه ييافتن دست

  )۶۷ / ۴ :۱۳۸۴، يشهر ير يباشد. (محمد يدر جهت رسيدن به تكامل اخرو
  فرمايد: قرآن مي

  )۳۲(انعام /  .أَفَلَا تَعقلُونَ وما الْحياةُ الدنْيا إِلَّا لَعب ولَهو ولَلدار الْآخرَةُ خَيرٌ للَّذينَ يتَّقُونَ
 كه كساني براي بازپسين قطعاً سراي و نيست سرگرمي بازي و جز دنيا زندگي و

  انديشيد؟ نمي آيا. است بهتر كنند پرهيزكاري مي

 آخرت كه ردهكگيري  نتيجه آخرت، چنين با و همچنين در جايي ديگر، قرآن در مقايسه دنيا
  است: ورداربرخ بيشتري بقاي و دوام از

  ) ۱۶ - ۱۷/  (اعلي .يوالْآخرَةُ خَيرٌ وأَبقَ بلْ تُؤْثرُونَ الْحياةَ الدنْيا
 و نيكـوتر  آخـرت ] جهـان [ آنكـه  گزينيـد، بـا   بر مـي  را دنيا زندگي] شما[ ليكن

  است. پايدارتر
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  باوري مرگ و تأثيرات مرگ از ترس شناختي روان عوامل ترين مهم
يابد و تصور او  مي خاتمه هايش او و لذت حيات و انسان مرگ، حقيقت با كه اين . احتمال۱

 وي زمان يا است، و پوچ دهد انجام اريك هر است، يا زندگي پايان ه مرگكاين است 
 مرگ، همه اميدها رسيدن برسد، و با بخشي لذت زندگي به تواند نمي هك است محدود آنقدر

   .بود خواهد يافته پايان و رفته دست از آرزوهايش و
 از نگراني و ترس خاطر همين به. است انسان هاي ترين انگيزه بنيادي از بقا، يكي انگيزه. ۲

 زمينه اين در نچهآباشد.  مي اش زندگي طول او، در كنندة ناراحت عوامل از يكي مرگ،
 . اگرنمائيم اصالح را مردن و مرگ به افراد كه نگرش است اين باشد گشا راه تواند مي

 زندگي در منحصر اش زندگي و است برخوردار مادي غير حقيقت يك از پذيرفت كه نسانا
 خواهد پيدا را خودش فطري و طبيعي جاودانگي، جهت به ميل و نيست، انگيزه بقا دنيوي

 انسان روان سالمت و اين موضوع، در. شد خواهد ابدي زندگي متوجه وي عالقه و كرد
 و ندك يم رد شدت شود را به يم نابود مرگ با انسان هكر كتف اين قرآن. بود خواهد مؤثر

 را )است »املك بازستاندن« يمعنا به هك( »يتوفّ« لمهك داند. قرآن يم جهل از يناش را آن
 ، واقعيتيجسمان بعد اين بر عالوه انسان هك برد. بدين معنا يم ارك به مرگ مورد در

  . گيرد يم پس را تواقعي اين مرگ، خداوند هنگام هك دارد يديگر
اي  تجربه خود مرگ از ما و است ناشناخته مرگ، امري اين است كه چون ديگر. عامل ۳

شد؟ و گاهي پرونده خود را سياه  خواهد چه مرگ از پس كه دانيم نميرو  نداريم، ازاين
 بيشتر ما در را ايم ترس داده انجام كه كارهايي از پشيماني و گناه بينيم و احساس مي
 نوع و دارند بستگيها  انسان زندگي سبك و رفتارها به ها بيماري از بسياريكند.  مي

  .باشد داشته ما بيماري يا سالمت بر زيادي اثرات تواند آنها، مي انجام چگونگي و رفتارها
 حرام فعلعنوان  به دين در كه است پرخطري رفتارهاي از ناشي رواني مشكالت از برخي

 .ديگران و ...  حقوق به تعدي و ظلم الكليسم، اعتياد، و همچون رهاييرفتا اند؛ شده شمرده
 معتقد فرد حال، .بترسيم مردن از ما كه شود الهي، باعث مي عذاب و جهنم از ترس رو ازاين

 انجام در بيشتري فراهم نمايد، و دقت را بعدي زندگي ملزومات اگر داند مي آخرت به
  .خواهد شد سالمت مسير در رفتارها دهي داشته باشد، باعث جهت رفتارهايش

 و اضطراب عوامل ترين بزرگ از مادي، يكي زندگي برق و زرق به بستگي دل و دنياگرايي. ۴
 خويشانش و جاه، مقام، اموال، دوستان و انسان ميان مرگ هك اين .هاست انسان نگراني
 يها، مخصوص كسان تيها و شكا ؛ نالهكند مي اضطراب دچار را ، انسانافكند مي جدايي

كه مطابق با  يتصور ؛دانند يخود و مال را، ملك خود م يشگيرا منزل هم ياست كه دنا
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آن آسان  ماتيبندد و نامال يدل نم يا. اما اگرانسان، خود را مهمان بداند، به دنستيواقع ن
  )۳۴: ۱۳۸۶ده، يشود. (پسند يگردد و كوچ ار آن، راحت م يم

  :فرمايند مي |خدا رسول
  )۵۱/  ۱۲ :۱۹۸۷، نوري طبرسي. (والحزن الهم تكثر الدنيا في لرغبةا

  .افزايد  مي اندوه و حزن بر دنيا به بستگي دل
  :فرمايد نيز مي ×اميرالمؤمنين

نْ وم لَهِج هقَلْب بنْيا بِحالْتَاطَ الد ها قَلْبنْهم بِثَالَث :مالَ ه و هبرْصٍ يغالَ ح لٍ يتْرُكُهأَم 
  )۲۲۸مت كح/  .. . (نهج البالغه..يدرِكُه الَ
 او از كـه  انـدوهي : چيرگي دارد قلبش بر چيز دنياست، سه شيفته دلش هركه و

    .نرسد او به آرزويي كه و نكند رهايش كه حرصي و ندارد بر دست

  ارهايي جهت پذيرش مرگكراه
 حقيقت اين به را افراد يدين يها وزهآم: مرگ از پس يزندگ يها و جلوه ها ي. توجه به زيباي۱

 يزيبا يها جلوه با مقايسه دنيا، قابل اين يها يبستگ دل و ها يزيباي هك سازد يم متوجه
 زودگذر و محدود ، بسيارياخرو حيات برابر در دنيا يزندگ و نيست مرگ از بعد يزندگ
  : فرمايد يم باره دراين قرآن. است

ما و هياةُ هذنْ الْحإِالَّ ياالد ولَه و بلَع إِنَّ و اررَةَ الديوانُ لَهِي الْآخالْح ونَ انُواك لَولَميع .
  )۶۴/  بوتك(عن

 ديگـر  يسـرا  در يواقعـ  يزندگ و نيست يسرگرم و يباز جز يچيز دنيا يزندگ
  .است

  :در پاسخ به سؤالي درباره مرگ فرمودند ×مام جوادا
إالّ أنّـه   يلَـةٍ كُلَّ ل يأتيكُم ين الموت: هو النَّوم الّذلما سئل ع ×يعن محمد بن عل

نَومه من أصناف الفَـرَحِ مـا ال    يف ي، فمن رأيامةِالق يوممنه إالّ  ينتَبهمدتُه ال  يلٌطو
رقاداألهوالِ ما ال  ي ن أصنافو م ،هقَدررقادي هفكقَدر ،ـ   يف و  النَّـومِ  يحالُ فَـرِحٍ ف

  )۲۸۹/  ۵: ۱۳۶۱صدوق، ( .؟ هذا هو الموت، فاستَعدوا لَهيهوجِلٍ ف
آيـد، جـز اينكـه مـدتش      همان خوابي است كه هر شب به سراغ شما مـي مرگ 

شود مگـر در روز رسـتاخيز. پـس،     از اين خواب بيدار نميطوالني است و انسان 
شمار و انواع تـرس   يهاي ب در خواب خود انواع شاديمرده مانند كسي است كه 
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بيند. حال بنگر چگونه است  ميرا هايي كه قادر به شمارش آنها نيست  و وحشت
كه در آن دچار ترس و هراس اسـت؟ ايـن    كه در خواب شاد است و آن حال آن

 .است مرگ؛ پس خود را براي آن آماده سازيد

  : فرمايد يم |برياد مرگ در اسالم بسيار توصيه شده است. پيام: . فراواني ياد مرگ۲
  )۱۳۰ / ۶: ۱۴۰۳مجلسي، ( .للموت راًكذ اشد انك من الناس يسكا

  . باشد مرگ ياد به بيشتر هك است يسك مردم ترين كزير

آمادگي،  اين دست آوردن به براي و كند مرگ آماده را خودش انسان شود مي باعث امر اين
 آوردن فراهم كند، با بيني پيش و تصور قبل از را خود مرگ فرد وقتي. بپرهيزد محرمات از

 كاسته او تنيدگي از و كند مي آن با مواجهه آماده را مناسب، خود رواني فضاي و شرايط
  ) ۵۵۳: ۱۳۸۴فراس،  ابن ابي( داشت. خواهد بهتري سازگاري پديده، اين با و شود مي
  :فرمايد مي ×علي امام

  .مما سواهيسلّك ره كفان ذ الموت ذكر اكثروا
  .دهد هاي ديگر تسليت مي اد به ياد مرگ باشيد زيرا شما را از رنجزي

  :فرمايد مي ×صادق امام
 نكـ  ريشـه  را غفلـت هـاي   رويشـگاه  و ميرانـد  مي را نفس هاي خواهش مرگ ياد
 و سـازد  مـي  كنـاز  را طبـع  و بخشـد  مـي  نيرو خداهاي  وعده با را دل و ندك مي

 را دنيا و سازد مي خاموش را ديآزمن آتش و ندكش مي درهم را هوسهاي  پرچم
  )۱۳۳/  ۶: ۱۴۰۳(مجلسي،  .ندك مي كوچك نظر در

 و محرمات كتر در هك ميزان هر به انسان: شايسته . جبران اشتباهات و انجام اعمال۳
 بر رفتار، و بيشتر نظارت .بود خواهد آسوده دادن جان باشد، هنگام وشاك واجبات انجام
اهداف،  به رسيدن براي بيشتر اخالقي و تالش رشد شافزاي و آن اصالح براي تالش

  :فرمايند مي ×ند. اميرالمؤمنينك پذيرش مرگ را آسان مي
 هـر  و گردند مي او روح قبض متولي رحمت، فرشتگان باشد طاعت اهل كس هر

. گيرنــد مــي را او روح عــذاب فرشــتگان باشــد معصــيت و نافرمــاني اهــل كــس
 )۶۷/  ۴: ۱۳۸۴شهري،  (محمدي ري

 جاويد، نبودهاي  انبيا، لذت با جواري بهشتي، همهاي  نعمت: الهي رحمت . تمركز بر آيات۴
 قول به نيز از طرفي اي از آيات رحمت الهي هستند. جاويد نمونه رنج، زندگي و بيماري
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 ترديد بي كنند. وعده نمي خلف هرگز هايي كه داشته باشيم؛ همان اعتماد ^ائمه و خداوند
  :فرمودند ايشان كه ايد شنيده را× رضا ماما از روايتي

من زارني علَى بعد دارِي، أتَيتُه يوم القيامةِ فـي ثـالث مـواطنَ حتّـى اُخَلّصـه مـن       
  )۲۰۹/  ۱: ۱۴۱۳. (صدوق، أهوالها

 از و رسم هر كه مرا در ديار غربت زيارت كند، روز قيامت در سه جا به داد او مي
  .دهم مي نجاتش آنجا ايه سخت و ها هراس

 به كه آن انسان ضمن اسالم، نظر ازسبب ياد مرگ:  الشعاع قرار نگرفتن زندگي به . تحت۵
 عشق با چنان آن است، بايد مرگ ياد به هميشه و است آگاه خود در دنيا كامالً فناپذيربودن

  )۵۵۳: ۱۳۸۴، فراس (ابن ابي .ميرد نمي هرگز گويا كه كند زندگي اميد و

   نتيجهبندي و  جمع
عنوان  آنها، به به التزام و نگرانه آخرت باورهاي: گفت توان مي فراوان تحقيقات به توجه با
 افراد رواني بهزيستي و سالمت به تواند مي مختلف جوانب از الهي اديان اصلي عناصر از يكي

 زندگي از يينها هدف فرض، كه پيش اين اصالح بينش با. كند كمكويژه در پاندومي كرونا  به
است،  جاودانه زندگي آن براي كشتزاري و مقدمه تنها دنيا زندگي و اوست اخروي انسان، حيات

 تغيير ديگر، با سوي از و پوچي از او نجات و انسان زندگي به مفهوم و معنا دادن سويي، در از
 ارضاي ه آن تنها پلي است، براي انتقال به جهان پس از مرگ، وكمرگ،  از انسان شناخت
هاي  ه آموزهكها، راهبردي است  سختي جبران و پاداش مفهوم ارائه با نيز و بقا انگيزه صحيح

  .باشد داشته مؤثري نقش جامعه و آرامش افراد در تواند ديني در اختيار بشر قرار داده است و مي
 بينش دادن با و انسان رفتارهاي دهي به جهت با آنها به التزام و نگرانه آخرت باورهاي

خصوص در فضاي كرونايي و پر اضطراب امروز  بهانسان  تا شود مي دنيا باعث به صحيح، نسبت
 را تهديد جامعه و فرد رواني و جسمي سالمت كه پرخطر رفتارهاي به اقدام از مرگ را بپذيرد و

  .نمايد پرهيز كند مي

  منابع
  .الحيدرية مكتبة، نجف، النواظر نزهة و الخواطر تنبيهق،  ١٣٨٤فراس،  ابي ابن - 
  .رفيعي، تهران، خجسته ، ترجمهمرگ شناسي روان، ١٣٧٥ اينياس، لپ، - 
  ، تهران، دنياي دانش.نهج الفصاحه، ١٣٨٢پاينده، ابوالقاسم،  - 
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  .الحديث ، قم، دارزندگي از رضايت، ١٣٨٦پسنديده، عباس،  - 
 در روان سالمت بر تنيدگي با مقابله هاي شيوه تأثير، ١٣٧٧توكلي، مهين،  - 

 ارشد، تهران، دانشگاه كارشناسي نامه ، پايانتهران هاي دبيرستان آموزان دانش
  .تربيتي علوم و شناسي روان تهران، دانشكده

  .، تهران، سمتفيزيولوژيك شناسي روان، ١٣٨٠پناهي، محمدكريم،  خدا - 
 در مذهبي هاي ارزش تأثير بررسي«، ١٣٨٠غالمرضا ساردوئي،  و خسروپور، فرشيد - 

 نقش همايش مقاالت چكيده مجموعه، »افسردگي به مبتال بيماران رماند مدت طول
 درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم ، تهران، دانشگاهروان بهداشت در دين
  .ايران

  ، ترجمه مصطفي زماني، قم، مؤسسه نبوي.نهج البالغه، ١٣٧٣سيد رضي،  - 
 امعه مدرسين.، قم، جمعاني االخبار، ١٣٧٩صدوق، محمد بن علي بن الحسين،  - 

  ، انتشارات اسالمي.من ال يحضره الفقيهق،  ١٤١٣الحسين،  بن علي بن صدوق، محمد - 
  جا. يبيروت، ب ،األنوار بحارتا،  يمجلسي، محمدباقر، ب - 
  ، قم، دارالحديث.مهكميزان الح، ١٣٨٤شهري،  محمدي ري - 
 ث.، بيروت، مؤسسة آل البيت الحياءالتراكمستدرم،  ١٩٨٧نوري طبرسي، حسين،  - 
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  روناكاوي پيامدهاي اخالقي پاندمي كوا

  *زاده محمدمهدي ولي

  **زاده االسالم والمسلمين دكتر ابوالقاسم ولي حجت

  يدهكچ
بينانه  ه بايد واقعكبالياي فراگير، پيامدهاي مثبت و منفي متعددي در پي دارند 

و ضروري نگريسته شوند. از اين ميان، شناسايي ابعاد اخالقي آنها بسيار مهم 
رونا، جوامع بشري با پيامدهاي اخالقي گوناگوني مواجه كاست. در بحران 

هاي اخالقي بحران  اند. هدف از اين پژوهش، شناسايي و تحليل آثار و جلوه شده
  روناست.ك

پژوهش حاضر از نوع توصيفي ـ تحليلي بوده و طي آن، پيامدهاي ويروس 
، »شناختي ـ بينشي«ده و در سه گروه رونا، با نگاه اخالقي استخراج شكفراگير 

ي از كهاي تحقيق حا اند. يافته بندي شده دسته» رفتاري«و » هيجاني ـ عاطفي«
ترين پيامدهاي اخالقي در دسته شناختي و بينشي  ه بيشترين و مهمكآن است 

 ترين الهي، بزرگ قدرت برابر در خويش عجز به بشر توجه اند و واقع شده
  .رود شمار مي به رخداد اين دستاورد

  واژگان كليدي
  رونا، پيامدهاي اخالقي، باليا.ك

  طرح مسئله
هاي گوناگوني همراه بوده است.  ها و فراز و نشيب زندگي بشر در طول تاريخ همواره با چالش

ه البته كرود  شمار مي ها و ابتالئات به اي از اين چالش هاي فراگير نمونه بالياي طبيعي و بيماري
                                                                        

  وخته سطح سه حوزه علميه قم.آم ارشناسي ارشد اخالق اسالمي دانشگاه معارف اسالمي و دانشك. دانشجوي *
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دانست. اين باليا، جوامع بشري را » بشري ـ غير بشري«نها را داراي ماهيتي دو سويه توان آ مي
شوند. از  سازند و منجر به پيامدهاي مثبت و منفي متعددي مي رو ساخته و مي هايي روبه با چالش

با ) CORONA VIRUS(روناويروس كيا همان ) COVID - 19( ۱۹ -اين ميان، كوويد 
شورهاي دنيا و كم. فراگرفت و تبديل به مسئله اول  ۲۰۲۰ان را در سال سرعت قابل توجهي، جه

  ترين سوژه خبري شد. داغ
رده كالمللي را ايجاد  بحران جدي بين كرونا با ابعاد مختلف خود، در سطح جهان يكويروس 

 را خود امر ابتداي در ديگر بيماري هر رونا مانندكو بشر را به چالشي جديد فراخوانده است. 
 كدهد ولي مانند ي مي قرار تهديد مورد را افراد سالمت هك داده نشان زيستي پديده كي همچون

 »مند اليه« و» زا لكمش«، »پيچيده«پديده  كند و يك مي عمل »اجتماعي چندبعدي واقعيت«
نظري و  جنبه است. بدون ترديد، ظهور اين ويروس چه بالي آسماني باشد و چه ساخته بشر، در

هاي سياسي،  هاي مختلفي در حوزه و چالش داشته زيادي بسيار تغييرات و ثيراتعملي، تأ
  رده است. كي و... ايجاد كاجتماعي، اخالقي، اقتصادي، علمي، پزش

 اخالقي رونا، چالشكبحراني  وضعيت در چالش ترين ه سختكتوان ادعا كرد  از اين ميان مي
 نوپديد بيماري متركهاي اخالقي قرار داده و  روناويروس، همه جوامع را در معرض آزمونكاست. 
  آورده است. پديد چشمگير ابعاد اين با سرعت اين به را حياتي اخالقي هاي چالش چنين

از سوي ديگر، اين بيماري فراگير، ابعاد اخالقي متعددي نيز دارد؛ زيرا باعث بروز پيامدهاي 
  ت.مداري گرديده اس اخالقي شده و گاهي موجب تقويت اخالق

فراگيري «ه كاند  روناويروس، جوامع گوناگون با اين پرسش مواجه شدهكبا شيوع جهاني 
رونا و كرو نگرش اخالقي به بحران  ؟ ازاين»رونا چه پيامدهاي اخالقي را در پي داشته استك

رسد. هدف از اين پژوهش، شناسايي و  تحليل ابعاد اخالقي اين مسئله بسيار ضروري به نظر مي
  يامدهاي اخالقي اين بيماري است.بررسي پ

  روناكپيامدهاي اخالقي بحران 
ه كچرا است؛ شده شاندهك سخت آزمون جلسات بهها  انسان كت كت رونا، اخالقكبحران  در

 پاندومي روي پس و روي پيش در شهروندان كت كت رفتار نوع و باش و چالش، بود اين در
  .مؤثر است روناك ويروس

 ديده بسيار. شود مي آشكار پيش از بهتر جوامع، و افراد صفات سري كي ها بحران در هميشه
 كنند هستند و به رفتارهاي اخالقي تظاهر مي متشخص و محترم همه عادي شرايط در كه شود مي
 روحي نظر از مقدار چه كه شود مي آشكار شوند مي دچار بيماري و عصبانيت و فقر به وقتي ولي
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 آشكار بيشتر بحراني شرايط در ما ناهوشيار عبارتي، به. ي بوده استدارند و آن خود ساختگ ضعف
گردند و تحت هيچ  قدم برخوردارند و به فطريات خوب خود بازمي در مقابل، برخي از ثبات .شود مي

كنند. اين نوشتار، به شناسايي و تحليل پيامدهاي اخالقي بيماري كرونا و  نشيني نمي شرايطي عقب
  پردازد. هاي شناختي، هيجاني و رفتاري مي در تقويت اخالق در حوزهتبيين نقش كرونا 

  بينشي - يك. پيامدهاي شناختي 
  هاي گوناگون . توجه به اخالق در عرصه۱

ي و علم و فناوري كه به خود سياست، اقتصاد، پزشكاي  ها و جوامع بشري به اندازه دولت
  شيده شده است.كد و به تبع، اخالق به حاشيه ان توجه بوده اند، به اخالق در آنها بي اهميت داده
 ردهك فراهم را هايي زمينه و شده عرصه وارد قدرتمند بسيار تلنگري مثابه به روناكبحران 

 را ي، اخالق در اقتصاد و...كسياست، اخالق در پزش در اخالق مسئله ديگر بار بشر هك است
  شاند.كب متن به حاشيه از را آنها و دهد قرار مدنظر

  . بيداري و بازگشت از گناه۲
 شمرده دنيا، گناه درها  سختي و مصائبهاي  ريشه و اسباب از يكقرآني، ي و ديني فرهنگ در

  .است شده
ي و ك؛ در خشالنّاسِ أيدي كسبت بِما والبحرِ البرّ في الفَساد ظَهرَ«ريمه كبر اساس اين آيه 
/  روم( »شدند فساد و تباهي نمودار شده است بكدست خود مرت ه مردم بهكدريا به سبب اعمالي 

 جوامع وها  هاي انسان نشك و عمل نوع. است النّاس أيدي سبتك ، نتيجه ما»فساد«، )۴۱
 را آن طبيعي نظم و ندك مي اختالل دچار را گناه، نظام هستي. تأثيرگذارند نحوه حيات در انساني
 تعبير به و لكمش و صعوبت و ود، سختيش دگرگون عالَم طبيعي حالت وقتي. زند مي بر هم
ه خداوند كباشد چنان عقوبت تواند مصداق گرچه اين مي .است آن قهري ، رهاورد»بأس« قرآني

اند به آنان  يفر برخي از آنچه انجام دادهك؛ تا خداوند عملوا الّذي بعض ليذيقَهم«: ندك اشاره مي
 هم ركتذ و هشدار خود درون در هك است عقوبتي نيست؛ عقوبت تنها ولي )۴۱/  (روم» بچشاند

ريم، كقرآن  رو برگردد. ازاين نادرست مسير از هست فرصت تا و بيايد خود به غافل انسانِ تا دارد
  ها و امتحانات را بازگشت و تضرّع به سوي خداوند و خواندن او دانسته است: فلسفه سختي

  )۲۱ده / ؛ سج۴۸؛ زخرف / ۴۱يرجِعون. (روم /  لَعلّهم
  )۴۲انعام / ( يتَضرّعون. لَعلّهم
  )۹۴اعراف / ( يضَرّعون. لَعلّهم
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  )۸دعا ربه منيباً اليه. (زمر / 
  )۳۳دعوا ربهم منيبين اليه. (روم / 

  )۱۲دعانا. (يونس / 
شود تا گرايش بيشتري به خداوند پيدا  ه فطرت سالمي دارند باعث ميكساني كگرفتار شدن 

 اي است گونه هب انسان ذاتي و رواني ساختار هك شود مي برداشت چنين آيات مجموع اين ازنند. ك
 در ولي داند مي خود نجات عامل تنها را خدا و بازگشته خود الهي فطرت به ها گرفتاري در هك

  .شود مي گردان روي خدا و دين از و ندك مي فرازي گردنها  خوشي برابر
شناسان  خواني دارد. روان شناسي اخالق نيز هم هاي روان صيهپيامد اخالقي يادشده با تو

دانند يعني به دنبال حصول نتيجه است و  اي مي يفر مبادلهكاخالق، بهترين نوع بال و مجازات را 
  جنبه تربيتي است. كه يككنندگي دارد  اثر بازدارندگي يا جبران

  .اي مبادله كيفر و اي كفاره كيفر: باشد شتهدا وجود تواند مي كيفر مورد در ديدگاه به گفته آنها دو
 قواعد نقض دليل به متخلف شخص هك است اين متضمن يفرك مورد در اي فارهك ديدگاه

شود،  متحمل را داده، دردي انجام هك تخلفي فراخور به بايد او يعني. است رنج و عذاب مستحق
. نه يا نمايد مي جبران را او تخلف هك اين از فارغ و نه يا دارد بازدارنده اثر درد اين هك اين از فارغ

 بايد باشد عادالنه يفرك هك اين براي البته. است متخلف تنبيه اصلي مسئله اي فارهك يفرك در
  .شود رعايت يفرك و تخلف تناسب

 ردهك اريك متخلف اگر يعني. است يفرك بازدارندگي و جبران پي در يفرك به اي مبادله ديدگاه
 را اجتماعي گسست اين نتيجه بايد است، او ردهك مخدوش را ديگران با او ليتعام رابطه هك

 است بوده گروه توافق مورد هك را قواعدي يا است ردهك تعدي ديگران حقوق به او اگر. بچشد
 محروم جمع همراهي هاي بهره از را او هك دانند مي محق را خود نيز ديگران رده، متقابالًك نقض

  )۲۱۱ـ  ۲۱۴: ۱۳۷۹دهد. (پياژه،  اي را ترجيح مي فر مبادلهيكپياژه، . نندك

  . تغيير نگرش به خود و خدا؛ خودشناسي و خداشناسي۳
 با هك جهت اين از باشند مي الهياتي پيامدهاي داراي هك هستند ازجمله مسائلي طبيعي بالياي

 تمدن هكاين به توجه انند. بك مي پيدا ارتباط احسن نظام از بحث و جهان با خداوند رابطه مسئله
 به بشر هك شد موجب مسئله اين و گرفت لكش بشر خودبنياد عقل و هاي توانايي بر يهكت با جديد
 ترين پيشرفته حتي هك فراگير چنين مصيبتي وقوع اما ندك پيدا باور جهان در خداوند حضور عدم

 وجود و حضور هك مروزا بشر براي باشد تنبهي شايد است ردهك بحران دچار را جهان شورهايك
  ند.ك احساس بيشتر را جهان در خدا

 كعلمي، يهاي  پيشرفت و نولوژيكت عجيب مظاهر برابر ناخودآگاه، درطور  به ولو بشر براي
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 و نخوت همچون مصائبي خود دنبال به و زاست غفلت حقّاً هك آيد مي پيش اذبك قدرت احساس
دهد. انسان با علم و ثروت معموالً  اه بشر را تغيير ميبالياي فراگير، نوع نگ .دارد دنبال به بركت

شود تا از اين احساس دست برداشته  ند ولي بالي فراگير موجب ميك احساس سلطه و قدرت مي
  ه مخلوق ضعيفي است.كند كو باور 

 شود. همه مي غرور دچار هك است است، چگونه عاجز كوچك ويروس كي برابر در هك انساني
يا أَيها الْإِنسانُ ما «: است خداوند، هيچ عظمت و قدرت و علم برابر در لوژينوكت مظاهر اين

شي كانسان با وجود ضعف خود، سر: فرمايد ريم ميكقرآن  )۶/  انفطار( ».غَرَّك بِرَبك الْكَرِيمِ
 پنداشت، طغيان نياز بي را خود هك هنگامي انسان: أَنْ رآه استَغْنَي إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغَي«ند؛ ك مي
  اند: نقل فرموده |اسالم پيامبر حديثي از در ×رو امام صادق ازاين )۷و  ۶/  (علق. »ندك مي

شَي هأْسا طَأْطَأَ رم منِ آدي ابلَا ثَلَاثَةٌ ف لَو الْفَقْـرُ    :ء و تـوالْم و ـرَضصـدوق،   .الْم)
۱۳۶۲ :۱  /۱۱۳(  

 بـه  سـر  را او چيـز   هـيچ  نداشت وجود انسان براي رگم و تهيدستي بيماري،  اگر
  .ردك نمي زير و فروتن

 يافتن سوق نيز و الهي كران بي قدرت برابر در خويش ناتواني و عجز به بشر توجه جلب از بايد
  .برد نام رخداد اين دستاورد ترين عنوان بزرگ معنويت، به و دين سوي به ها قلب و ها دل مجدد
 قرن در انسان. است روناك بودن درمان است، بدون طرح قابل اين مقطع در هك ظريفي تهكن
ند، ك مي مواجه جدي خطر با دنيا اين در را او حيات ادامه هك است شده مواجه موضوعي ، با۲۱

 فراهم معضل اين رفع براي دارويي نند، هيچكب او به يكمك بتوانند ظاهري اسباب هك اين بدون
 هك گويي. ندك مي تر رنگ پر را  روناييك تربيت بودن توحيدي روناك معضل از وجه اين. نيست
 از و ندك است، توجه االسباب مسبب هك اصلي ساز سبب به تا بشر منحصراً خواهد مي خداوند
  نمايد. نظر صرف اسباب
 روناك. دارد مدبراتي خداوند و نيست  انسان دست دنيا مديريت هك شد معلوم روناك با
 و باركبر، استكت. برد بين از را آنها هيبت و ردك ذليل راحتي به را ها گ و ابرقدرتبزرهاي  دولت

 روناك. ساخت متزلزل را دنيا بزرگ اقتصادهاي رد وك ضايع را ا و اروپاكآمري قلدرها مانند تفرعن
 ذره نامريي كي با و عقيم همه نولوژيكهاي علمي، ت علم، پيشرفت چگونه هكنمايان ساخت 

  . شدند گير زمين تحقيقاتي زكامر تمام
 با قادر خداي است؛ اداره جهان در خداوند دخالت به انسان ته مورد نظر در اين پيامد، توجهكن

 هك نظمي است داده نشان همگان به روشني  به و است ردهك دگرگون را جهان ذره، مديريت كي
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 ويروس كي بروز منتظر و ستني بيش برد، توهمي مي سر به آن در ردك مي گمان انسان نونكتا
  .است بوده رونكمي كاندازه ي و حد در

عجز و حقارت خود  ضعف، به طلبي قدرت و جاه غرور از بنابراين انسان در اين پيامد، با گذر
  شود. يابد و بيش از پيش به جايگاه خود نسبت به خداوند متوجه مي باور مي

  انديشي . مرگ۴
ند، مرگ كارش كتواند ان س نميك ه هيچكترين حقيقت  يدر ميان حقايق جهان هستي، بديه

  ند. ك انديشي را زنده مي اندازد و مرگ است. فراگيري بال، ترس و ياد خدا را در دل مي
  نويسد: مي مجموعه ورامفارس در  ابن

مشاهده مرگ اطرافيان يا ابتالي آنهـا بـه بيمـاري، يـاد مـرگ را در دل انسـان       
  )۲۷۰ـ  ۲۷۱/  ۱: ۱۴۱۰ند. (ورام، ك تجديد مي

گراست و روايات بسياري  يد اخالق فضيلتكرونا و مورد تأكانديشي از آثار مثبت  مسئله مرگ
  اند.  نسبت به آن سفارش نموده

اند  ردهكه به ناديده گرفتن مرگ عادت كهايي را  رونا انسانكزدگي، شيوع  در اين دوره غفلت
هاي  ترس خود، دچار خطر مرگ با رابطه در چه ديگران مرگ با رابطه در چه ند. انسانك بيدار مي

 از بيمار شناسان، خوف روان ديدگاه از. باشد داشته تواند مي متعددي عوامل هك شود مي دروني
 اما شود مي اضطراب به منجر نتيجه در و ندك مي سلب فرد از را زندگي از بردن لذت انكمرگ، ام

 كمحر زيرا هم تهديد؛ نه شود تلقي مي فرصت كي، يدين نگاه انديشي در مرگ و آگاهي مرگ
  . شود مي روان سالمت موجب هم و ندك مي فراهم را خودسازي زمينه و است رشد سوي به انسان

شخص است و  هر ذهن در مرگ تصوير آگاهي، وابسته به چگونگي البته اثر تربيتي مرگ
 تفسير بنابراين. گردد مي باز او نزد ينيد باورهاي و زندگي معناي نحوه به چگونگي تصوير مرگ نيز

  .دارد هستي و زندگي به آنها نگرش نوع و افراد بيني جهان با وثيقي مرگ، ارتباط از كسي هر

  گرايي نگري به معنويت . گذر از مادي۵
افران ندارد و كرو اختصاصي به  ابتال به باليا و مصائب، وسيله امتحان است نه عذاب. ازاين

ها و  مند شدن انسان در اخالق ديني در گرو سختي امل و فضيلتكگيرد. ت يز در بر ميمؤمنان را ن
 دوري ها سختي از و زيستن نعمت و ناز در و بودن لذت و خوشي در سرهكابتالئات است؛ ي

لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ في «: فرمايد مي ريمك گردد. قرآن مي ناتواني و تباه شدن بشر گزيدن، موجب
  )۴/  بلد(. »ايم آفريده سختي و رنج در را انسان ما مسلماً: بدكَ
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امل انسان است. اگر انسان غرق كبستگي به دنيا و زخارف آن، مانع رشد و ت لي، دلكطور  به
افتد و همواره نگاه  ند؛ به ياد خدا نميك گاه به عالم ماوراء توجه نمي در نعمت و آسايش باشد هيچ

هاي  بستگي ها از دل شوند تا انسان ها باعث مي د داشت. باليا و سختيمادي به مسائل خواه
وزنه  كهاي معنوي متوجه شوند. بنابراين ابتالئات، ي مادي خارج شوند و به سوي خداوند و ارزش

  شانند.كاند تا انسان را از مسير انحراف، به جاده اصلي ب تعادلي
توان آن را  ه ميكرونا نباشد بلكاخالقي  ن است عنوان مستقلي در پيامدهايكاين پيامد مم

  ر شد دانست.كه پيش از اين ذكآگاهي  ي از آثار ياد خدا و مرگكي

  ها و قدرشناسي آنها . پي بردن به داشته۶
 به را آنها متمادي هاي قرن هكبل و ها سال بشر هك است الهي شمار بي هاي نعمت يادآور روناك

. نبود ها نعمت اين از برخي متوجه حتي هك بود غرق ها نعمت اين در چنان و بود سپرده فراموشي
 چون هاي برد. نعمت گاه به نقش حياتي آن در زندگي پي نمي انسان تا صاحب نعمت باشد هيچ

آزاد،  هواي دوستان، استشمام خويشاوندان و دورهمي از بازيد و ارتباطات اجتماعي مانند ديد
  عت و...تجمعات مذهبي مانند نماز جمعه و جما

رونا موجب شد تا بشر نعمت مهم سالمتي و امنيت را بيش از پيش ارزش نهد و كهمچنين 
  تنفس راحت را طاليي گرانبها بداند.

  ها . تنبه به برابري انسان۷
. ردكياد  بزرگ خواه برابري كتوان به ي از آن مي رد وك رو و زير را ها ارزش و اخالق روناك

 او قانون برابر در همه هك داد داد و نشان قرار ديدگان برابر در راا ه انسان برابري اين ويروس
 او چشم علم و ثروت و جايگاه سياسي و اجتماعي در. نيست ديگري از س برترك هيچ و برابرند

  زند. دارند و همه را بر زمين مي مكح كي
 مباني ترين مهم از يكانساني را كه ي رامتك رونا در اين زمينه، نگاه به اصلكهمچنين 

 آنچه خاطر به نه و بودن انسان صرف بهها  انسان اصل، همه طبق. ندك است، زنده مي اخالقي
 بدونها  انسان همه هك معناست بدان اين. برخوردارند انساني رامتك دهند، از مي انجام يا و دارند
  . دارند سانيكق يحقو ديگري، عامل هر يا اجتماعي، درآمد، سن، قوميت استعداد، جايگاه به توجه

 دو. پيامدهاي هيجاني و عاطفي

  بستگي اجتماعي . همدلي و هم۱
 ردكعمل راهبرد اراييك اثبات و مسئولين و مردم ردكعمل در همدلي و وحدت اصل تقويت
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 شورك در روناك ويروس با مقابله و شيوع مثبت هاي پيامد از انقالبي، برخي روحيه و جهادي
  . شوند مي محسوب

رونا، افزايش انسجام اجتماعي است. انسجام اجتماعي كهاي مثبت بيماري  جنبهي از كي
ردن نظام كجامعه دارد و حاصل پذيرش و دروني  كداللت بر توافق جمعي ميان اعضاي ي

مي از تعامل در ميان افراد آن كجامعه و وجود تعلّق جمعي و نيز وجود ترا كارزشي و هنجاري ي
  جامعه است.

 در مقابل هم تنها نهها  انسان هك داد نشان خوبي به و ردك تبديل »ما« به را »من« روناك
 چنين. است پيچيده هم در تار و پودي چون آنها همه سرنوشت و ديگرندكي بر در تنگاتنگ هكبل

 حبابِ در و بگيرد عزلتي، مأوا گوشه در برگيرد، بتواند آب از را خويش گليم سيك اگر هك نيست
 آموزش، او اين با ميريد؛ مي هم با همه يا مانيد مي زنده هم با همه يا. ندك يزندگ خويش، بسته

  است. خودمحوري بر ه غلبهكنهاده  بشر دستان در را اخالق طاليي ليدك

  بستگي جهاني . هم۲
تواند منجر  هاي جهاني شده و مي گرچه اين بحران منجر به از هم گسيختگي برخي اتحاديه

ه همه كشورها و ايجاد استقالل اقتصادي شود ولي بايد دانست كيي گرا به افزايش حس ملي
سبب ايجاد تعاملي قوي  كن است اين درد مشتركاند و مم شده كدرد مشتر كشورها دچار يك

 آالم و درد به نسبت ) جهانيان۳۷۴/  ۲: ۱۳۹۹المللي شود. (جمعي از نويسندگان،  در سطح بين
 احياي در »وطني جهان« حس واقع و در اند شده تر كزدين هم به روناك ويروس شيوع از ناشي
  .است گرفته لكش انساني كمشتر روح قالب درها  انسان ضمير
 ايجاد جهاني، بستگي هم احساس و ردهك تقويت را ها ملت بين اخالقي روابط و عواطف روناك
 بر مردم و اه دولت ميان هك است اجماعي همين روناك ي از دستاوردهاي اخالقيكي .است شده
رونا و نيز كهاي خود در مقابله با  است. در اين راستا با انتقال روش گرفته لكش زيستي اخالق سر

اهش مبتاليان و كهاي ديگر، به  شوركي خود به كصادرات محصوالت بهداشتي و پزش
رونا ك سنكوا شفك براي شورهاك زمان هم نند. همچنين تالشك مي كمكشدگان آنها  فوت
  بستگي جهاني باشد. ند از عالئم همتوا مي

  . افزايش اميدواري۳
رو  بيني و نگرش انسان به نظام آفرينش است. ازاين يأس و اميد تا حد زيادي مربوط به جهان

: ۱۳۷۹گرا و فرد با ايمان وجود دارد. (مطهري،  تفاوت زيادي در ميزان اميدواري ميان فرد مادي
  )۱۷۳ـ  ۱۷۸
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شاند ولي افراد مؤمن را ك خي افراد را به اضطراب و احساس پوچي ميبالياي فراگير گرچه بر
دهد. در اين راستا  مندي آنها نسبت به زندگي را افزايش مي بيشتر اميدوار ساخته و سطح رضايت

الت، تأثير زيادي در اميدواري يا نااميدي كها و مش تحليل و شناخت درست يا نادرست از سختي
  )۳۲: ۱۳۹۰نده، كدارد. (مرداني نو

ت عمومي در آحاد بشر براي بازگشت به سوي كحر كه گفته شد، بالياي فراگير يكچنان
ند و در اين وهله، توجه انسان به قدرت و عظمت خداوند و تدبير او بيشتر ك خداوند ايجاد مي

الت و كگاه از مش ند هيچكشود. انسان اگر به ضعف مخلوقات و قدرت خالق، باور پيدا  مي
دست اوست اعتقاد دارد به  ه زمام امور بهكرنجد زيرا به مبدأ اعلي  هراسد و نمي ا نميه سختي
رو هرگز دچار  داند. ازاين ها را به اذن و مشيت او وابسته مي ها و گشايش ه تمام چالشكطوري 

  يابد. ل بر خدا افزايش ميكه اميد و صبر او با توكشود بل نااميدي نمي
 زندگي در را خدا قدرتمند و آگاهانه حضور خود رفتار و حاالت تمام رانسان با اين اعتقاد، د

 قوي پشتوانه و مطمئن گاه يهكتعنوان  به را زندگي، خدا سخت حوادث در و ندك مي احساس
 مديريت از هك ارهايي راك و شود نمي ترس و ترديد، اضطراب و كش دچار رو هرگز بيند. ازاين مي

  .است برخوردار زندگي اميد و آرامش از نتيجه ند، درك مي واگذار خدا به است خارج او توان و
 گشايش بر مبني الهي وعده به آنها همچنين هر قدر ايمان و اعتقاد افراد بيشتر باشد اميد

  تر خواهد بود و اين وعده را قطعي خواهند دانست. افزونها  سختي

  مندي . افزايش رضايت۴
آگاهي است. هرچند  امدهاي اخالقي بالياي فراگير، مرگي از پيكه يكپيش از اين بيان شد 

آگاهي در ظاهر، با ترس و حزن و افسردگي سنخيت داشته باشد ولي در  ن است مرگكمم
 دنيوي حيات آگاهي باعث تصعيد گذارد؛ مرگ ي در زندگي دنيوي بر جاي ميكحقيقت امر، آثار ني

  )۱۰۹ــ  ۱۱۴: ۱۳۹۸شيريان،  و زيحجا آبيار، حسيني( شود. زندگي مي يفيتك و افزايش
در تبيين آثار ياد  ×امام صادق .يد دارندكنسبت به اين مسئله تأنيز  ^روايات معصومين

  فرمايند: مرگ مي
توكْرُ الْمذ     ـداعوبِم ي الْقَلْـبيقَو الْغَفْلَةِ و نَابِتم يقْطَع ي النَّفْسِ وف اتوالشَّه يتيم

تَع نْيا    اللَّهقِّـرُ الـديح ـرْصِ والْح ئُ نَـاريطْف ي ووالْه لَامرُ أَعيكْس و عيرِقُّ الطَّب الَي و .
  )۱۷۱: ۱۴۰۰، ×(امام صادق

نـد،  ك هاي غفلت را قطع مـي  گاه ميراند، رويش ها را در نفس مي ياد مرگ، شهوت
و  اهـاي هـو   ، علَـم ندك سازد، طبع را رقيق مي هاي الهي قوي مي قلب را به وعده

  .ندك سازد و دنيا را تحقير مي ند، آتش حرص را خاموش ميكش هوس را مي
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ه عبارتند كگيرد  ت ميئها در زندگي از چند عامل اصلي نش لي بسياري از نارضايتيكطور  به
  .ندك ته را تأييد ميكمطالعات محققان نيز اين ن .پنداري دنيا هوس نفساني، حرص و هدف: از

صورت غريزي به ياد  شود، به مير فراگير مواجه ميو هاي ناعالج و مرگ سان با بيمارينوقتي ا
ند و دنيا را در ك ن ميكجا را ريشه  هاي بي هاي نفساني و حرص ياد مرگ، هوس .افتد مرگ مي

ند و به آرامش رواني ك دهد، در نتيجه ديگر احساس نارضايتي نمي چشم او حقير و پست جلوه مي
  فرمايند: مي ×اميرالمؤمنين .بديا دست مي

  )۳۴۹ قصار: (نهج البالغه .رِيسيا بِالْيالدّنْمنَ  أكثَرَ ذَكَرَ الْموت رضىمنْ 
  .شوددنيا راضي از  كيمرگ افتد به اند ياد به بسيارس كهر 

(احسايي،  .ها معرفي شده است ياد مرگ در روايات، جالدهنده دل بدين سبب است كه
۱۴۰۵ :۱  /۲۷۹(  

ها را در نظر انسان،  بيني صحيح و متعادل، تمام باليا و مصيبت انديشي به همراه جهان مرگ
ه كنگرد بل ه به ياد مرگ است، به دنيا به ديده عظمت نميكسي كسازد زيرا  مي كوچكآسان و 

ه در زندگي دنيوي بر آحاد بشر عارض كالتي كمش رو ازاين .داند اي بيش نمي آن را وسيله
ه بخاطر آزمودن يا رشد افراد ايجاد كپندارد  ي ميكوچكم اهميت و كهاي  شوند را سختي مي
 .شود تاب نمي هاي آن ناراحت و بي داند لذا از سختي او دنيا را محل لذت و آسايش نمي .شود مي

  فرمودند: |رمكپيامبر ا
أيها النّاس! هذ ـواءالْت فَرَحٍ، و دار تَرَحٍ ال دار دار فَ  ه ،واءـتاس رَفَ ال دارـن عهـا لَـم   م

و ،رَجاءل فْرَحي شَقاءزَنْ لح۱۸۷/  ۷۴: ۱۴۰۳(مجلسي،  .لَم ي(  
پـس   .دنيا خانه غم است نه خانه سرور و خانه دشواري است نه سراي آسـودگي 

هـايش   شود و در ناخوشـي  هايش سرمست نمي س آن را شناخت، در خوشيكهر
  .گردد افسرده نمي

  نقل شده است: ×چنين از امام هاديهم
  )۴۸۳: ۱۴۰۴(حراني،  . ... يا دار بلويناهللاَ جعلَ اَلد نََّإِ

    .خداوند دنيا را محل ابتالئات قرار داده است
زيرا از نگاه  ؛ها و بالياي دنيا براي او آسان است انديشد سختي ه به مرگ ميكسي ك
هاي پس از مرگ در  ند و توجه اصلي او به سختيك ذر ميگرايانه گ گرايانه به نگاه معنوي مادي

  اند: فرموده ×رو حضرت اميرالمؤمنين ازاين .نشئه آخرت است
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  )۱۰۶: همان( .الْمصائب  علَيكُم  أَكْثرُوا ذكْرَ الْموت ... تَهنْ
  .ها بر شما آسان گردد نيد تا تحمل مصيبتكمرگ را بسيار ياد 

 يسه. پيامدهاي رفتار

  . بروز رفتارهاي ارزشي۱
سازند. در دوران  ار ميكها هويت دروني خود را آش در بالياي فراگير و امتحانات روزگار، انسان

هاي اخالقي ازجمله ايثار و  اند و جلوه رونا، برخي افراد، فطريات خوب خود را بروز دادهكشيوع 
  د. رفتارهايي ازجمله:ان مالي، عدالت و انصاف را به نمايش گذاشته كمكاري، كفدا

  ي در مراقبت و درمان بيماران،كادر پزشكـ ايثار 
  ـ عدالت در توزيع و تخصيص منابع بهداشتي و درماني،

 صحبتي با آنها، ـ مالطفت با بيماران و هم

 به نيازمندان جسمي و مالي، كمكـ 

  طلبي در خريد و فروش اقالم بهداشتي. اسبان و پرهيز از منفعتكـ انصاف 

  . خلوت و تنهايي۲
دهند؛  مي ارتقاء را ديني جمعي هويت و بخشند مي شدت را معنوي حال و حس اجتماعات

رونا، باعث كايام شيوع  اما. زيرا شريعت اسالمي بر حضور و تعامل اجتماعي بنا نهاده شده است
رنطينه، گذاري اجتماعي يا ق شود و بر اساس لزوم فاصله رنگ كمشد تا اجتماعات ملي و مذهبي 

  بسياري از آنها تعطيل شوند. 
 حقيقي توجه و وجود دارد؛ اتصال »خلوت« نام به معنويت در مهمي عنصر ديني ادبيات در
 در »خلوت« مسئله رو نيست. ازاين ثرات، قابل جمعك در فرورفتن و غير به توجه با خدا به انسان
 انكار از »عزلت« مسئله هك نحوي است، به شده جدي بسيار اسالمي عرفان دين و ادبيات
ي از عوامل كگزيني ي در اخالق و عرفان اسالمي، خلوت است. شده دانسته عرفاني كسلو اساسي

ها و تعلقات  مهم در پرورش روح و تهذيب نفس بوده و بستري مناسب جهت رهايي از آشفتگي
؛ نسفي، ۹۹: ۱۳۸۴؛ سهروردي، ۱۵۳: ۱۳۷۴ر و مراقبه است. (قشيري، كدنيوي و پرداختن به تف

  )۲۸۱: ۱۳۸۰؛ رازي، ۱۰۲: ۱۳۴۰
 خوبي براي تمرين فرصت شود، نمي برگزار مذهبي اجتماعات هك روناكشايد در ايام شيوع 

قرار مسير اين در هك سانيك باشد و براي افراد ساير به نياز بدون خدا، به توجه و معنوي خلوت 
ردهاي كاركالبته گرچه اين خلوت اجباري تمام  .معنا باشد بي قرنطينه و تنهايي از افسردگي گيرند

هاي غير الزم و غرق شدن در فضاي  نشيني توان با پرهيز از هم خلوت عرفاني را ندارد ولي مي
  مجازي، به دستاوردهاي بزرگي نائل شد.
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  . پيوند بيشتر با خانواده ۳
 هاي خانواده ضاياع ميان در كالمي تعامل و دهد، گفتگو مي نشان اخير هاي سال مطالعات

 و كرونا پاندمي اما. است مطرح بسياري عوامل و داليل آن براي كه است يافته كاهش بسيار ايراني
 اين از بنابراين. گرديده است ها خانواده در مدارا و گفتگو، تعامل افزايش افراد، سبب نشيني خانه
 مناقشات افزايش از برخي تهالب. هستيم ايراني خانواده به سنتي هاي ارزش بازگشت شاهد منظر

 از پيش را حوزه گرفته، اين انجام هاي پژوهش و مطالعات گويند، اما مي سخن دوره اين در خانواده
   .برشمرد جامعه در كرونا پيامدهاي از را امر اين توان نمي و دانست مي پرمناقشه نيز كرونا شيوع
 آن مثبتش تهكن خانه وجود دارد ولي ه در قرنطينه و اجبار بر ماندن دركالتي كمش تمام با
 براي بيشتري نند، وقتك مي زندگي سقف كي معموالً زير هك افرادي و خانواده اعضاي هك است

 تا هك نندك مي صحبت چيزهايي مورد در نونكا ها خانواده. دارند ردنك صحبت و بودن هم با
ه خانه از كع به خوبي مشهود است در اين مقط .نداشتند وقت آنها درباره گفتگو براي اين از پيش

  ) تبديل شده است.Home) به خانه (Houseسرپناه (
 و آوري تاب خانواده، يادگيري اعضاي با تر عميق پيوند براي خوبي فرصت دوران اين

 براي نوآورانه ارهايكراه و ايده خلق و نو هاي مهارت زندگي، يادگيري به ركصبوري، تف
  .است زندگي بهبود و ارك و سبك گسترش

   نتيجهبندي و  جمع
رونا، كه شناسايي و بررسي ابعاد اخالقي بيماري كدهد  دست مي هاي اين پژوهش به بررسي

شناختي «رونا در سه گروه كبسيار اثرگذار و حائز اهميت است. پيامدهاي اخالقي ويروس فراگير 
  : ه عبارتند ازكند بندي شد ، استخراج و دسته»رفتاري«و » هيجاني ـ عاطفي«، »ـ بينشي

گناه،  از بازگشت و گوناگون، بيداريهاي  عرصه در اخالق به توجه بينشي: و . شناختي۱
 به نگري مادي از گذر، انديشي خداشناسي، مرگ و خودشناسي خدا؛ و خود به نگرش تغيير

  ها. انسان برابري به آنها و تنبه قدرشناسي وها  داشته به بردن گرايي، پي معنويت
و  اميدواري جهاني، افزايش بستگي اجتماعي، هم بستگي هم و همدلي عاطفي: و هيجاني. ۲

  مندي. رضايت افزايش
  خانواده. با بيشتر تنهايي و پيوند و ارزشي، خلوت رفتارهاي بروز . رفتاري:۳

ترين پيامدهاي اخالقي در دسته شناختي و  ه بيشترين و مهمكدر تحقيق حاضر روشن شد 
هاي اخالقي بسياري  رونا گرچه پيامدهاي منفي و چالشكرو بيماري  ارند. ازاينبينشي قرار د

  شود. امل شناخت و بينش جوامع ميكايجاد نموده ولي از اين نگاه، منجر به افزايش و ت
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  خيتار تينها هيرونا و نظرك

  *ادريس هاني استاد

  مقدمه
يار تالش كرد به همگان بقبوالند اش بس سازي تصميممراكز داري با محوريت  نظام سرمايه

جانبه  ترين تمدن جهاني غرب با محوريت آمريكاست و براي پيشرفت همه كه آخرين و كامل
پردازان اين نظام  كشورهاي غيرغربي، راهي جز پيمودن همان مسير غرب وجود ندارد؛ اما نظريه

و  ها يدميند كه چگونه اپنكته غفلت كرد نيخود از ا اتيدر نظر امايو فوكو گتونينهانتنظير 
آرزو و  ،كشاندهو عجز  يبه گرسنگنيز را داري  همان نظام سرمايه توانند يم ريفراگ يها يماريب

در اين پژوهش نشان خواهيم داد كه وقوع كرونا چه پيامدهايي  ند.نك شانيرا پر تهيمدرن يايرؤ
 .بار آورده است داري به براي نظم جهاني با محوريت نظام سرمايه

  ناتواني نظريات موجود در تبيين چيستي و چرايي وقوع كرونا
 ،ديده شده استجهان  تلفها و اشخاص مخ رونا از گروهك روسيو انيه قرباني كبا وجود
در مقصر  يسع راني. دشمنان اماي هشور بودك نيبه ا رانيدشمنان ا زانهيتند و ست يها شاهد نگاه

 شتريب شدن اركآش ،ها تالش نيه حاصل اكرونا داشتند ك روسيشور در انتشار وك نيجلوه دادن ا
  بود. رانيعداوتشان با ا

 طيبا توجه به شرا ام. بودهاين نظريه  ريگيطور مستمر پ به ،»خيتار انيپا« هيارائه نظر ياز ابتدا
 سياز فرانس »خيتار انيپا« هيه دو نظركگفت  توان يه در جهان به وجود آمده مك ينونك

رونا كم بر دوران پس از كحا درخصوص جو ييها نتوانستند قرائت نگتونيساموئل هانتو  امايوكفو
امر  نيا .دانست خيتار انيپا هينظر يانزوا يمهم برا يعاملتوان  ميرونا را كعصر  .ارائه دهند
  نم.كاعالم در اين خصوص را  ياتينظر ه است تاسبب شد

توطئه « هيازجمله آنها نظر .ان مطرح شددر جه يمختلف اتيرونا نظركدر رابطه با مسئله 
 ديبا نينابراب .ن دامن زده شده استدامالتوس ب هينظر هيه بر پاكست ا» روناكپشت پرده  يجهان

  رد.ك ليموضوع را تحل نيا يبا ادله علم
                                                                        

 driss.roc2011@gmail.com  .يمذاهب اسالم بي، از فعاالن عرصه تقركشور مغرباهل  برجسته متفكر. *
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و  ستين شرفتيپ يبرا يراه حل اديز تيجمع وي هيه طبق نظركاست  يمالتوس اقتصاددان
 شترياز ب ديه باكاست به وجود آورده  ييها چالش ،نشده يبررس قيدق هيظرن نيمتأسفانه چون ا

  رد.ك يريدامن زدن به آنها جلوگ

  نسبت وقوع كرونا با نظريه توطئه جهاني
توطئه «از بحث  ،شود يمطرح م خيتار انيپا هيه در مورد نظرك يموضوعات نيتر ياز اصل يكي
 يفقرا ديبا يدولت استيه براساس سكاست  نيبر ا يمبن يتوطئه جهان هينظر است. »يجهان

و  افتهياهش كفقرا  تيجهان سوم از ازدواج بازدارنده شوند تا جمع يشورهاك ويژه بهشورها ك
  شود. رلنتك

رونا كبا  يارتباط چيمسئله ه نيام ا مالتوس داشته هيه بنده از نظرك يليحال با توجه به تحل
 نيبنابرا .مربوط استفقرا ويژه  به تينترل جمعكها در  دولت يها استيتوطئه به س نيندارد و ا

ناقص و  يها ليلتح سبب ،به آن ياست و نگاه سطح يتر قيدق يها پژوهش ازمنديمورد ن نيا
  .شود يارآمد مكنا

نقش  بايد اذعان نمود كهرونا در نظر گرفت ك روسيو يبرا يانيپا توان ينم هكنيبا توجه به ا
مورد هجوم و ذهن شخص در حال مقابله  يها سلول نيب زيست ،خيرها در تمام طول تا روسيو

  مؤثر باشد. روسيو نياز ا يند و در خالصكحاصل  يمنيا تواند يم يه خودش به نوعكاست 

  حوزه درگيري با كرونا؛ جهان سوم يا كل جهان؟
آن مختص  مانندرونا و ك روسيه وكدارند  ديكأمطلب ت نيبر ا ها يليخ هكنيا زعم به

 نيا هكنيعالوه بر ا روسيو نيه اك ماي هديد ،است ييايافتاده جهان سوم و آس عقب يشورهاك
ل كبا مش زين ياقالم بهداشت هيظاهر قدرتمند را در ته به يشورهاك يحت ه استمعادله را برهم زد

  .ه استمواجه ساخت
به  ماي هاهد آن بودرونا در غرب شكه بر اثر ك يو چالش خيتار انيپا هينظر يدرواقع ما با بررس

و اگر ما  رود يال مؤس ريز زيهگل ن هينظر نيبنابرا .ماي دست يافته ااميوكفو هياشتباه بودن نظر
شاهد  ،داشته باشيم يا هياصالحو  حيتوض ،فيضع يها ليو تحل ها هينظر نيدرخصوص ا مينتوان
  بود. ميآنها خواه شيافزا

بدون  استشانيه سك ميهست يستمدارانايمتأسفانه در غرب شاهد س حال حاضر نيزدر 
 يرگيو چ طرهي. سروند يم شيپ شان يار شخصكاست و تنها براساس اف يو فلسف يعلم يها هيپا
  تلخ در جهان است. يتيواقع ،يو فرهنگ يركف يبدون در نظر گرفتن مبان نااستمداريس



 

۳۰۲ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

  هايش در مواجهه نظري با بحران كرونا ها و ناتواني نظريه برخورد تمدن
بر اثر عدم  ،اتينظر ليقب نيها و از ا چالش تمدن ايها  تمدن زيست هيعلت به وجود آمدن نظر

 هينظر ،ه ما بدون فهمك يدر صورت است. يجهان يها استيبا س خيتار انيپا هيربط نظر كدر
 لياز موضوعات را به غلط تحل يليخ ميبرو شيپبه  ،جهان استيس او ربط آن ب خيتار انيپا
اتفاق  كيه ك ميئبگو ديبا مينك ليرو تحل امايوكفو انيپا هيسقوط نظر مياگر بخواه .مينك يم

 اصالً رايز .اتفاق افتاد اكيدر آمر يمتماد يها سال يط اديز يها براساس نقض بلكه نبود يناگهان
  داشت. راديا ،گردد يوزف برمكه به فلسفه هگل و استاد ك هياز پا

توسط فرانسه و  ريپس از اشغال جزا: بايد گفتزف وك هيو شرح نظر خچهيدرخصوص تار
 هيمانند نظر يديجد يها شاهد فلسفهوجود آمد،  به ياسيسر فلسفه سبر ه با آلمان ك ياختالف

دار را شاهد  وشرط برده از بردهديق يب يبردار فرمان ديه براساس آن باك ماي هبود يوزف روسك
  خشونت است. يه خودش نوعك ميباش

 يها برا در برده يدرون ليم كيهگل است،  هينظر جهيه نتك هينظراين براساس 
 چگاهيبا وجود آن ه داشته باشيمرا قبول  هينظر نيه اگر ما اكارفرما وجود دارد كاز  يبردار فرمان

  ارفرما بود.كبردار در مقابل  و مخاطره فرمان كسيشاهد قدرت ر توان ينم

  مكر طبيعي در برابر مكر تاريخي
به پرسش از انسان و سرنوشت او توان  مي »نهيفرد در قرنط يشناس روان« ليو تحل هيبا تجز

 رييتغ« ،»ياجتماع يها ستميس هيتجز«همچون  يدر دوره پساكرونا پرداخت و آن را در مسائل
. با كردجستجو  »يو زندگ يهست يبرا يخانه به مثابه پناهگاه تيمركز«، و »قدرت

توان  ميو كالم  اتيادب ي،شناس انسان ي،شناس اقتصاد، روان ست،ايكه در فلسفه، س يوگذار شتگ
و آن را به مثابه  نائل شد ۱۹ - دياز كووناشي  يتحول نچنيابعاد مختلف  ليبه تحل انجام داد

  .كشد يرا به چالش م يهگل يبه معنا يخيكه مكر تار تلقي كرد يعياز مكر طب يتبلور سطح

  كرونا و ظهور موج چهارم مدرنيته
  تهيآن در ظهور موج چهارم مدرن ريبه كرونا و تأث ،يخيتار ههر دور يها ليپتانس يدر جستجو

 كيممكن است به مثابه  يدمياپ ني. ابايد توجه داشتلئواشتراوس)  تهي(در ادامه سه موج مدرن
ا انقالب تنه نيبشر باشد. ظاهراً ا يناستقبال از انقالب ذه يبرا يو جهان يجمع نيآموزش و تمر

منظر،  ني. از اافتيتحقق خواهد  يطيمح راتييها و تغ با طاعون ها، يدميبا اپ ،يوجود راتييبا تغ
كه كمتر از  يزخم ؛دسازمدرن وارد  يها يفتگيبر خودش گريد يكرونا توانسته است زخم

  .ستين ديفرو اتيدر ادب يادشده يها يفتگيخودش يها زخم
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در بازگشت حق  ،ييگرا يجهان فيدر تضع توان يزمانه را م ةفتيخودش ةكريزخم در پ نيا
كه آمار و ارقام و عقل  يتيمشاهده كرد. در وضع »يفلسف اليخ«تمركز و توجه به  نيزو  ،يعيطب

است كه  يزيتنها چ »يسففل اليخ« كند، يم تيرا تقو أسيو  يحس افسردگ ي،ابزار تيو عقالن
  شده است. يماريدر مواجهه با ب تيمعنوو  تيب حفظ امنسبدوام آورده و  يدمياپ تيدر وضع

  بندي و نتيجه جمع
و در  ستين دايپ در حال حاضرها  از آن شاخص يدارد كه برخ ييها آن شاخص ةكرونا و زمان

الملل  نيسازمان ملل و نظام ب نياز ا شيكند كه پ يد. كرونا ممكن است كاردارخ خواهد  ندهيآ
 ايو در مواجهه و مبارزه با كرونا از دن ريمس نيكه در ا يكسان دي. شاندا از انجام آن عاجز بوده زين

رو با تأمل بر  ازاين. ديجد ينظام جهان جاديا يتحول در راستا جاديا يباشند برا يياند، شهدا رفته
 يةو هم نظر گتونينهانت ي »ها برخورد تمدن« يةهم نظرشود كه  پيامدهاي كرونا مالحظه مي

و اكنون كه غرب دچار اضطراب شده است و در شده  دهيبه چالش كش امايفوكو »خيتار انيپا«
 اي »خيتار انيپا«سخن از  كاست،يبه اروپا و آمر يدر حال ارسال خدمات درمان نيعوض چ

  .معناست يب» ها برخورد تمدن«
كه  درحالي» را از كرونا نجات بدهد ايحكومت خواهد كرد كه بتواند دن خيبر تار يكس«

و  ها يدميچگونه اپ«ند كه ا هنكته غفلت كرد نيخود از ا اتيدر نظر امايفوكوو  گتونينهانت
را  تهيمدرن يايآرزو و رؤ وكشانده  يرا به گرسنگ يدار هيمراكز سرما توانند يم ريفراگ يها يماريب

 .»دنكن شانيپر
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  ويروس هاي راهبردي فرهنگ و كرونا چالش
  *دكتر سياوش نادري فارساني

  مقدمه
روس ينند و وك ينگرش م يكرش يباره افراد را مجبور به پذ يك به يل سخت فرهنگعوام

 .ندك يرده و منفعل مكجاد ير اييتغ ،ه در نگرش افرادكاست  يز از عوامل سختيرونا نك

 .دتر استيب در حال گذار به دوره جديدو تمدن رق يها ز بر چالشكمتمر ،بحث يهدف اصل
به  ،يدار هينظام سرما يها ها و بحران د و چالشيجد يها ير فناورظاهراً حوزه تمدن غرب با ظهو

 .ندك يورود م يدتريعصر جد

د يما شاهد ظهور تمدن جدصادر شد،  يمقام معظم رهبركه از سوي ه گام دوم يانيدر ب
به  يابيواسطه دست سم بهيو اومان يعلم ينيب برخاسته از جهان يحوزه تمدن .ميهست ياسالم
 ياتفاق يعني .است يخاص در حال ورود به دوره تمدن پساصنعت يها تيقابل ن بايون يها يفناور

در حال  ،گريو عوامل د يواسطه رشد دانش و فناور االن دوباره به افتاد و ۱۷بار در قرن  يكه ك
 .ستاد يدوره جد يكگذار به 

 يريارگك ل در بهيش خواهان تعجيي خوادوار يها در جهت بحران يدار هينظام سرما
ل ين دليدارند و به هم يت جهانياز به مقبوليها ن ين فناوريا رو ازاين ستان ينو يها يفناور

جزء  ،يل به لحاظ فرهنگين قبياز ا ييها روسيرونا و وك .شود يمطرح م »يوست فرهنگيپ«
 .شوند يم يتلق يوست فرهنگين پيارتباطات ا

د دانش و يد بر تولكيبا تأ ينقالب اسالمه گام دوم ايانيق بياز طر اي اهللا خامنه حضرت آيت
ه كنند ك يرا مطرح م يد اسالمي، بحث تمدن جديمتعال يها ت ارزشين با محورينو يها يفناور

 .شود يراهبرد جهان اسالم مشخص م درواقع

  مفهوم چالش، راهبرد و تاكتيك
: گفت بايد ،شود يم شمردهد، چالش وش مطرحكه  و پرسشي ا هر سؤاليه آكنيا درخصوص

مرتبط را از  ياجتماع يها د، باورها و نظاميت انسان، عقايت، حقانيه توان، مشروعك يزيهر چ
                                                                        

 siavosh.naderi@yahoo.com  .رئيس انجمن گفتمان اسالمي كشور سوئد. *
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ر سؤال ببرد، يها را ز افراد و دستگاه ييگو و پاسخ يريپذ تيزان مسئوليت ميمكت و يفكينظر 
 .نام دارد »چالش«

 »ضعف«نشان از  ،ن باشديدارد و اگر برخالف ا »قوت«ت شود نشان از يريمد ،اگر چالش
ت نشوند يريدها مديشوند و اگر تهد يمطرح م »دهايتهد«ها برطرف نشود  ن ضعفياگر ا  .دارد

نشان از  ،نندكدا ين مسائل عمق و دامنه گسترده پيجادشده و اگر ايمختلف ا »ل و مسائلكمش«
 .دارد »بحران«

در  .مطرح شود يجهان و يا ، منطقهي، محليتواند در سطح مل يها م ن چالشيعمق و دامنه ا
 يافراد و نهادها يريپذ تيم درواقع اعتماد و مسئولين راستا اگر به مرحله بحران برسيهم

اعتماد و  ،افراد يعني .شود يم يقربان يه اجتماعيبحث سرما ؛ چراكهرود ير سؤال ميز ياجتماع
ت يوضع يكد و نده يم از دست مكر حاكساختار، افراد و تف ،ستم، نهادهايدشان را نسبت به سيام

 .شود يجاد ميستم ايس يبرا يبحران

د يدار يو طرح يلكاست و هدف يه سكنيا يعني يكتكا تايو  يكبه مفهوم استراتژ »راهبرد«
 ،ندكدا يه تحقق پكنيا يراهبرد برا يكرد و يگ يها را در برم ستميرسيها و ز رساختيه تمام زك

هستند و  يو راهبرد يها چندوجه لذا اگر بحث .دمختلف استفاده شو يها يكتكن است از تاكمم
ن است كه ممكند ك  يجاد ميا يچالش يك ينم خود اينكل يتحل يد در سطح راهبرديما با
. ندك يجاد ميرا ا يشد و مسائلك يها در بلندمدت به بحران م از حوزه يليب شود و در خيتخر

كه مواضع ظالمانه ند ك ياركخواهد  يو م الن داردكراهبرد  يكران يه ايا عليكعنوان مثال آمر به
 .ندك يمختلف استفاده م يها يكتكن منظور از تايد و به ايايوتاه بكران يند و اكل يرا تحم خود
 نيز، ييند و در جاك يجاد ميا ياسيستم سياخالل در س ،گريد ييجادر ند و ك يم ميتحر ييجا

 .دهد ميرا انجام  يمحدود ياقدامات نظام ،خود يها نشانده ا توسط دستيدهد و  يترور انجام م

و  »ها يكتكتا«ن يم بيد بتوانيشود با يمطرح م يحوزه تمدن يريگ لكر و شييتغ يوقت
را  يكيتكد مبحث تايبا. مينكمان را معطوف به راهبردها  يم و انرژيتفاوت قائل شو »راهبردها«

 يكچون نگاه به  .مينيبب يدوجهشده را چن مطرح يها بحث يعني .مينكمرتبط  يبا راهبرد اصل
 .دكاه يرا مآدمي و توان  يانرژ ،ه خاصيزاو

در پاسخ  د؟نبا هم دار يروس و فرهنگ چه ارتباطيوكروناند، يبگو يا ن است عدهكمم
. ميدر فرهنگ دار ير اساسييها و عوامل تغ ران ها، پس شرانيبه نام پ يبحث ،در فرهنگگوئيم:  مي

دسته از  يكقرار دهند و  ير جديتأث يك فرهنگ را تحتن است كاره ممب يك ه بهك يعوامل يعني
 .گر سخت هستنديو نرم هستند و عوامل د يعوامل شناخت

 ينيد ينيب ها مطرح است و جهان ينيب جهان يگذار انيبحث بن ،و نرم يدر عوامل شناخت
 ينيب گذار جهان انيا عرفا بنين است يد يكگذار  انيمؤسس و بن يشخص مثالً .رديگ يل مكش
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 .نقش دانشمندان برجسته است ،يعلم ينيب ا در جهانيشوند  يم يعرفان

ين عوامل نند و از اك ينگرش م يكرش يباره افراد را مجبور به پذ يك عوامل سخت به
و جنگ  يسال كو خش يقحط ،يماريب ،ل، زلزلهيم به سيتوان يم يخيتار يها تياساس واقعبر
 ،و از عوامل سخت است و در نگرش افراد يمارياز موارد ب يز جزئيا نرونك يروسو .مينك شارها

 .ندك يرده و منفعل مكجاد ير اييتغ

شود منظور عموم مردم با عقايد مختلف، سطح دانش و تجارب  وقتي از فرهنگ صحبت مي
ويروس كرونا ماهيت تاكتيكي دارد و به يك حوزه خاص حمله كرده  .آيد مختلف سخن به ميان مي

هاي خود و  تمدن غرب با ويژگي .كننده بخشي از يك هدف و راهبرد است لي در حقيقت تأمينو
هاي علمي به جايي رسيده كه به دنبال گذار به دوره ديگري است  و مبتني بر روش تفكر اومانيستي

 ها را تغيير دهد. هاي جديدي است تا روش زيست مردم و نگرش و به دنبال آوردن فناوري

ها، نخبگان و  رسانهبايد گفت: نند، ك ير مقاومت مييها در مقابل تغ ه انسانكنيابه با توجه 
 .ردكجاد ير اييتوان تغ يه با آن مكهستند  يا نرمياز عوامل سخت و  ،فشار

صورت  يار چندانك ،يشده توسط مقام معظم رهبر مطرح يِتمدن اسالم متأسفانه درخصوص
خ قرار ياز تار يا در برههدرحال حاضر  .ميهست يقات جدياز به تحقينه نين زمينگرفته و در ا

 يگر فشار تمدنيديكبه  ،دهيرس ييها يبه فناور كه بينوظهور و رق يحوزه تمدنكه م يدار
 .رگذار استيار تأثين مهم بسيحوزه و نخبگان در ا ،ند و نقش دانشگاهآور يم

 ييها يبند ميتقس ،ها هين اليدام از اكهر .است »ينيع«و  »يشناخت«ه يدوال يفرهنگ دارا
ن يه از هميال يكن يم همينكه را جدا يال يكاست و اگر  يده فرهنگ مانند ستون سنگيپد .دارد

 .دارد ينيو حالت ع يو شناخت يعقبه ذهن يكشده و  لكيها تش هيال

  تحليل پاياني
ات و ير، ادبست، هنيها، روش ز ها، باورها، آداب، سنن، نگرش ، ارزشيدئولوژي، اينيب جهان

ت، يقت با استفاده از عنصر خالقيحقدر .به فرهنگ مرتبط هستند ياسيس ياجتماع ينهادها
اين قابليت را فرهنگ زماني  كنيم.تمدن يك ل به يفرهنگ را تبد يكم يتوان يم يدانش و فناور

ا ر يرگذاريتأث ين و دستاوردهاينو يها يه بتواند فناوركل شود يتمدن تبديك به دارد كه 
 .ندكعرضه 

 فرهنگ يه ذهنيدر ال ينيب قت جهانيحقدرمناسب است بدين نكته التفات شود كه ان يدر پا
الن انجام ك يبند ند و اگر طبقهيگو يرا قلب فرهنگ و اتاق فرمان فرهنگ م ينيب جهان .قرار دارد

    .شوند يم ميتقس »يكارگان« و »يكانكم« ينيب ها به جهان دهيم پديده
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  تمدني آن يها و مسئلهكرونا 

  *يياله بابا والمسلمين دكتر حبيبم االسال حجت

  ينكته مقدمات چند
هاي متراكم به نيازهاي انباشته هستند و زماني تمدن بودن خودشان را به رخ  ها پاسخ تمدن. ۱

  هاي انساني در مقياس جهاني باشند. نيازهاي كالن و خواسته يگو كشند كه بتوانند پاسخ مي
 كياست. اعتبار  »يحوزه اعتبار تمدن« اي »يتمدن ژيقلمرو پرست«برخوردار از  يتمدن هر. ۲

 نيسنجش كرد. در ا توان يقلمرو م نيرا براساس هم يتمدن كي يواقع يايتمدن و جغراف
در قلمرو  ديكه شا ييگرهايد هيو از ناح ابدي يتمدن توسعه م كيزبان و فرهنگ  ،قلمرو

 زيها ن . گفتگوها و رقابت بين تمدنشود يشناخته م تيبه رسم اشند،تمدن نب نيا ياسيس
از  يهانتر، بخش نيريش ريافتد. امروزه به تعب تمدني اتفاق مي قلمرو اعتبارِ نيدر هم نوعاً

 يطور كه بخش مشاهده كرد، همان توان يم كايمسلمانان را در آمر يو تمدن ياعتبار فرهنگ
  .ديدر جهان اسالم د ياسالم يدر شهرها انتو يمرا  ييكايتمدن آمر ژياز پرست

در حوزه بهداشت و  يرقابت تمدن اينوع از برخورد و  نيهم ،ييكرونا طيامروزه بعد از شرا. ۳
است،  يكالن تمدن ازين كي. حوزه سالمت امروزه، هم از آن جهت كه دهد يسالمت رخ م

است و  يعلم ةديپد كيه و هم از آن جهت ك خورد يم ونديپ يقلمرو اعتبار تمدن نيبه ا
به حوزه اعتبار  د،يآ يتمدن به حساب م يها از شاخص يشاخص »بودن  يعلم« اساساً
  .شود يتمدن مرتبط م كي يتمدن

  آن يتمدن يها و چالش كرونا
  در سطح تمدن داشت: يا با آن مواجهه دياست و با يجهت مسئله تمدن نياز چند كرونا

  بودن آن يرونا و جهانك. ۱
 يجهان يها بار آورده است و مسئله هب يا يجهان يها مسئله يجهان يكه كرونا ستين يشك

                                                                        

 Habz109@gmail.com  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي عضو هيئت علمي. *
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 ان،يم نيباشد. در ا ريتأث يب يتمدن اسالم ايها اعم از تمدن غرب و  تمدن نديدر فرا تواند ينم زين
است. اگر  »شدن يجهان« ه،كرد جاديدر آن ا يروشن يامدهايكه كرونا پ يمهم يها از نكته يكي

خواهد  تي) را تقوDeglobalizationشدن ( يضدجهان نديبه سرعت فروكش نكند، فرا كرونا
 يكه جهان با تجارت، مسافرت، ادغام مال كردند يفكر م يساز يجهان امبرانِيپ نياز ا شيكرد. پ

 شيپ يدار هياخواهد كرد و جهان به سمت سرم دايپ يتر روابط تنگ ،تاليجيو انقالب د ،يجهان
و  ميهست نانهيب انداز خوش چشم نيمداوم از ا ينينش گذشته شاهد عقب ةاز ده يلخواهد رفت، و

 نيمتقابل ب يوابستگ شياند. هرچند افزا گرفتن استقالل خود برآمده در صدد پس ياريامروزه بس
مشترك و  يها بيموجب آس كيروابط نزد كنيشود، ل يرفاه عموم يبرا يمنبع تواند يكشورها م

 نيارتباطات تنگاتنگ ب« بوريخواهد بود. به گفته والس و ن ديجد يها يريرگد يبرا يا بهانه
از آنچه  تر عيسر اريبس يگاه كند، يم جاديمسئله ا كند، يكشورها به همان اندازه كه حل مسئله م

  .»كرد دايپ يحل آن راه يكه بتوان برا
 ست،ير و محدود نمنحص يتمدن يها تيدر ظرف همه ها يكرونا، نشان داده است كه وابستگ

 تواند يهست كه م زين يانسان يدهايو بلكه تهد يتمدن يها گاه در چالش ها  يوابستگ نيبلكه ا
 كي كرونا صرفاً  يماريب سان نيببرد. بد ياهيدگرگون كرده و به س يبشر را به كل خيسرنوشت تار

 يليم يب«تر از همه  كه مهم كند يم جاديرا ا يديدج يبلكه افكار و باورها ست،يمرگ ن يتراژد
نبوده  ريواگ يماريب كي در اروپا صرفاً اهيطور كه مرگ س است. همان »ها يبه مشاركت با خارج

بود،  يهراس گانهي) و بيزيست علم دي(و شا يزيست عقل ،ييگرا عرفان ةاست، بلكه در بردارند
در سطح  يسهرا گانهيشدن و ب يجهانرنگ كردن  به كم ۱۹ -ممكن است كوويد  طور نيهم

 تياست كه در وضع يستيتاليمنظر، بحران كرونا، برآمده از بحران كاپ ني. از ازند يجهان دامن م
انسان و  انيطور در روابط م نيو هم يمدن يها وهوا، و تنش آب راتييتغ ،يساز يجهان ،ينيشهرنش

جامعه  يپاشفرو رد،يتوجه قرار نگ ردمو يآت يها بحرانِ تمدن در دهه نياست. اگر ا وانيح
از  شيطور كه پ نكند، همان دايپ يدوام تيخواهد بود و ممكن است بشر ريناپذ اجتناب يصنعت

  اند. شده يها منته به زوال تمدن ها يدميهمه اپ نيا

  يجهان يروناكها در مواجهه با  برخورد تمدن .۲
ه با كرونا بودند كه در مواجه ييازجمله كشورها ظاهراً يو كره جنوب تنام،يسنگاپور، و

كشورها  نيمتفاوت است كه در ا ينظام اخالق كي يگر كاركردها نشان نيبودند. ا زيآم تيموفق
 انيدر م يشود و آداب و رسوم اجتماع يم دياز حقوق تأك شيب فيوجود دارد كه در آن بر وظا

  دارد.  يجامعه ارج و قُرب تياكثر
 كايآمر ايتر از اروپا و  ) مطمئنيمودانپ تيرا (به لحاظ وضع نيچ ةنديهم آ ها ينيامروزه چ
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دارد.  يبرتر يبر مدل غرب ينينشان داد كه مدل چ روسيكه كروناو كنند يو ادعا م دانند يم
 يها است، بلكه به محض رقابت ياسيفقط س نه كا،يو آمر نيچ نيب باتو در مناس نيكرونا در چ

  است.ها شده  برخورد تمدن يبرا يمناسب ساز  نهيزم تر، يجد
كه حزب  يغرب را اتخاذ خواهد كرد، درحال ياسيس يها ارزش نيچ كنند يفكر م يبرخ

خود را به  زيتمام يالگو خواهد ياست و م نيگزيجا يالگو كي يدر پ كامالً نيچ ستيكمون
وقت معلوم  چيه يآغاز شده است، ول يجهان يالگوها نيكه رقابت ب ميدان يجهان صادر كند. ما م

 يجهان يتجارت و مال ستميدر س يريدرگ نيا ايآ .رقابت چه خواهد بود نيا نهيزم شينبود كه پ
 ،نه ايدان خواهد بود يم ةبرند زيساخته شده است) خواهد بود و بالطبع غرب ن يغرب ني(كه با قوان

متفاوت  يسؤال پاسخ نيرقم خواهد خورد. كروناويروس به ا يگريد يدر جا يرقابت ةنيزم نيا
  داده است.

 نياست ب يبلكه برخورد ،يو فكر يجنگ روشنفكرانه، فلسف كيها نه  تمدن يبرخورد كنون
 يجهان عيدر توز د،يجد يها ي. با توسعه فناوريعيطب يروهايكنترل بر ن يها نهيو زم ها يتكنولوژ

 ديرا تهد كايآنچه كه امروزه آمر سان نيبوجود خواهد آمد. بد ياساس راتييتغ زيقدرت و تمدن ن
آن را در  روسياست كه كروناو ييها ضعف ياست، بلكه افشا ينيمحصوالت چ نه صرفاً كند، يم

 نيبا چ تواند يم كايآمر ايآكه  شود يافشا خواهد كرد. آنجا معلوم م كايو آمر نيچ نيب سهيمقا
 يها از ارزش يمتفاوت ياسيس يها ادعا كند كه ارزش كايآمر صرفاً نكهينه؟ ا ايرقابت كند 

ها اگر  نخواهد بود. ارزش يكاف يشوخ رقابليو غ يرقابت جد نيا يدارد، برا ها ينيچ ياسيس
خواهد داشت؟ آنها در  يرعلميغ يها با ارزش ينتوانند به وقت بحران از شما دفاع كنند، چه فرق

  خواهد داشت؟ يا كرونا چه آورده روسيمواجهه با و
است كه به وقت بحران  نيد شد اكه در سطح جهان مطرح خواه يپرسش ،تيوضع نيدر ا

 ينيچ يبه الگو يدر تأس ايتاليكه امروزه ا ي(كار نيبه چ ايكرد  نانياطم كايبه آمر ديبا ايآ يجهان
واكنش  ،جلو باشد و بتواند در برابر غول كرونا كيتيژئوپل يدر باز نيچ )؟ احتماالًدهد يانجام م

درمان و واكسن  افتني يكه دانشمندان برا يلباره، درحا نياز خود نشان دهد. در ا ييآسا غول
  خود رفته است. يسنت ي) و داروهاTCM( ينيچ يبه سمت طب سنت نياند، چ رفته

 - نفر  ۶۰،۰۰۰حدود  - نيدر چ ييكرونا مارانبي كل % از۸۵از  شياز اواخر ماه گذشته، ب
معاون  ،انونگي وي كرده بودند. افتيدر ياصل يروسيضد و يرا در كنار داروها ياهيگ يداروها

 -از درمان كوويد  ينيحل چ و راه ينيتجربه چ ميما حاضر«گفته است:  نيچ يسازمان مل سيرئ
و استفاده از  ينيمختلف با طب چ يكشورها يياآشن يرا برا نهيو زم ميرا به اشتراك بگذار ۱۹

از  ديجد روسيكروناو ماريب ۵۰۰۰۰از  شيتاكنون ب شانيا ة. به گفت»ميآن فراهم كن يداروها
فقط در ووهان،  TCMاند. درمان  استفاده كرده TCMاند و اكثر آنها از  مرخص شده مارستانيب
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از اواخر  ييكرونا مارانبي % از۹۵از  شي، بيقشر انگيدر استان ژج شود. يانجام نم وعيمركز ش
 ي، سخنگوائوجونشي گائو. % بود۸۷نسبت  نياند. در پكن، ا استفاده كرده يسنت ياز داروها هيفور
 % بهبود۹۲كرده بودند،  افتيدر TCMكه  يكسان انيدر م: «بهداشت پكن گفت ونيسيكم

 نيچ يطب سنت«ماه گذشته گفت:  اواخردر  يكنفرانس مطبوعات كيدر  وي. »بودند داده نشان
  .»داشته است مارانيدر ب ريوم و كاهش نرخ مرگ يبهبود زانيدر بهبود م يثرؤنقش م

 رساختيز كي جاديا يدر پ ،شميجاده ابر يايدر كنار اح TCM جيترو يدر پ نيپكن همچن
معروف  راندا كه خود از طرف نگيپ نيج يش ن،يجمهور چ سياست. رئ زيمتفاوت و متما يجهان

TCM از  يا نهيگنج يطب سنت«دانسته و گفته است:  يرا منبع غرور مل ينياست، بارها طب چ
 ينماد TCM منظر، اساساً ني. از ا»رديگ يمردم آن را دربرماست كه حكمت ملت و  نيتمدن چ

 زين رستپ هني، مدينداشته باش ياعتقاد ينيچ ياست و شما اگر به طب سنت يپرست هنياز م
  .ديشو يمحسوب نم

  يسرعت در تمدن مدرن و در فرهنگ اسالم ةمسئل .۳
تبدل، و رشد و تكامل را  ر،ييدر قرن نوزدهم اصل تنوع و تكثر را هدف قرار داد و تغ تهيمدرن

بعد از انقالب سوم  ةدر دور »ينوشدگ نوبه«و » تبدل« ةساخت. مقول يزندگ تيمحور و غا
سرعت «كرد.  دايپ رييتغ» تبدل درسرعت «به » صرف تبدل«و عصر پسامدرن از  يصنعت
گرفت و  يشيپ »يشكل زندگ«شناسان بر  از جامعه يبرخ ريكه به تعب افتيچنان رشد  آن »يزندگ
  از شكل) سوق داد. ي(ته يشكل يب تيبه وضع ندهيرا در سرعت فزا يزندگ

 كند، يظهور م يمختلف يها بودن تحوالت در ساحت يو دفع راتييامروزه مقوله سرعت تغ
 يامدهايو پ »نيكو تيب« يظهور پول مجاز (مثالً دهد يرخ م يگاه سرعت در تحوالت اقتصاد

ظهور  (مثالً ديرخ بنما ياسيس يها دهيعت ممكن است در ظهور پدسر نيشتابنده آن)، گاه ا
همچون  يروسي) و ممكن است در ظهور ويجهان يها ساختارشكن و خارج از نرم يمداران استيس

 يايقلمرو جغراف نيتر زمان و در گسترده نيرا در كمتر يكند و مناسبات انسان شكاركرونا خود را آ
 يهاخأل نده،يحاصل از سرعت فزا يشكل يرا مختل كند. ب يگمتأثر سازد و نظم و نظام زند

اشاره  تيهو آرامش، و خأل معنا، خأل به خأل توان يكه از آن جمله م كند يم جاديرا ا يگوناگون
  كرد.

شتاب «مطرح كرد، ضرورت طرح  توان يدر مواجهه با سرعت مدرن م يدر اسالم تمدن چهآن
آور  و شوك يدفع يها دهيامروز و در پد يايدر دن» مدرنسرعت تحوالت «در مواجهه با  »يمعنو

 هياز قرآن، همچون آ ياتيدر آ توان يدر اسالم را م يمدرن و معاصر است. طرح شتاب معنو
از  يدر برخ اي، »السابقون السابقون« ايو » اهللا يوا الففرّ« يهآ اي» من ربكم ةمغفر يسارعوا ال«
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» مقام اعتصام ايمقام فرار «همچون  يدر مقامات عرفان ايو » بدار ةقاعد«همچون  يقواعد فقه
در تمدن  يشتاب متعال ايو  ،يشتاب انسان اي ،ياز شتاب معنو ييالگو كيدنبال كرد و به 

  كرد. دايدست پ ياسالم
 يمسارعه در مغفرت ال« جنس سرعت مثالً آن است كه اوالً انيم نيدر ا يپرسش اصل

 نيا تاًيماه ايهمان شتاب و سرعت مدرن است  اي، آ»اهللا يفرار ال« در شتاب مثالً تيو ماه» اهللا
مدرن كه انسان را دچار  ةتحوالت شتابند تيدر وضع ايآ اًيسرعت با آن سرعت تفاوت دارد؟ ثان

در  يآورده و آن را راهكار انيبه م يسخن از شتاب معنو توان يكرده، م يتيگسست هو زا ينوع
قرار داده و از آن در حل و درمان معضالت  ونيزاسيآمده از مدرنمواجهه با سرعت و گسست بر

  برآمده از سرعت مدرن استفاده كرد؟
 شهيدر اند يمعنو ابجدا كرد. شت يشتاب مدرن را از شتاب معنو ديبا اوالً رسد يبه نظر م

 ياه و ارزش  ياز تراكم در امور متعال يبلكه به نوع يو اجتماع ينه به گسست انسان ،ياسالم
و  يمعنو ستيمعنا در ز يفشردگ هيگسست بلكه ما يةسرعت، نه ما نيو ا انجامد يم ياله

داده و  قراررا در مقابله با سرعت مدرن  يسرعت و شتاب معنو نيا توان يم اًياست. ثان يعرفان
 زد،ير يرا در هم م ينيو د يو معنو يمناسبات اخالق يا و لحظه يشتاب مدرن اگر دفع ،گفت

داشت  يو معنو ياخالق ،ينيبه جهت د يفور يا و مواجهه عيسر يتوان در برابر آن واكنشب ديبا
 تسرع نيدر برابر ا عيو مخرب آن امرِ سركش مصون ماند. واكنش سر يدفع يها بيتا از آس

كنترل كند و هم  يو هم به لحاظ اجتماع يهم شتاب گسست را به لحاظ روان تواند يسكوالر، م
. كرونا در ديبحران و اضطراب و اضطرار بگشا تيو لو در وضع يبه سمت تعال يدر مقابل، راه

ما را به سرعت در هم  يو اخالق يمناسبات معنو يرانيطور در جامعه ا نيجهان اسالم و هم
 يها نهيو زم ها تيبا ظرف يو جهاد يمردم يروهاين ،يعالوه بر كادر پزشك انيم نيا ر. دختير
 يافزارها فقدان نرم كنيل دند،يورز شتاب يو همدرد يدر امر همدل يدتا ح شان يو معنو ينيد

هنگام و  به رانيا يعلم يها كشور موجب شد داشته يو پژوهش يدر نظام علم عيواكنش سر
حوزه  يمعرفت ةافزار سرعت در سامان نبود نرم يفعال نشود. گاه ييكرونا طيشرادر پاسخ به  عيسر

اقدام  ةو حوصل هينبود روح زي) و نيسرعت در كنش اجتماع و شهيو دانشگاه (سرعت در اند
  .زند يجامعه رقم م يرا برا يافتادگ بهنگام، تأخر و پس

  يجهان يروناك تيمرگ و تمدن در وضع .۴
 يبند را در صورت ها تيشخص ي) نه فقط زندگArpad Szakolczai( يآرپد ساكولز

و  ي) در تحوالت انسانحيمس يسيثل سقراط و عمرگ آنها (م ةبلكه بر گون داند، يها مهم م تمدن



 

۳۱۲ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

كند،  يكالن را باز يها يگر نقش تحول تواند ينم يتيهر شخص ي. از نظر وكند يم ديتأك يتمدن
 اتيها بجا بگذارند كه نه فقط با ح تمدن ةدر پروس نياديبن راتيتأث توانند يم ييها تيبلكه شخص

  برجا بگذارند. ياثر ياجتماع اتيو ح يگِ خود در زند از مرگ مؤثر ةخود بلكه با نحو
 ةبارربلكه د دان،يشهادت و شه ينه فقط در مورد آثار تمدن يسخن از ساكولز نيا

و  يآن در نظم اجتماع ري) و تأث»يصنعت يمعنا يب يها مرگ«(دربرابر » معنادار يها مرگ«
قرار  اريرا مع يه زندگو نحو يزندگ صرفاً ديها نبا سنجش تمدن ينگاه، برا نياست. در ا يتمدن

 ييتنها« بباره، كتا نيدر نظر آورد. در ا ديمرگ و چگونه مردن را با ،يتر از زندگ داد، بلكه مهم
و  ميدر عصر قد يو مرگ سنت ديمرگ مدرن در عصر جد كيدر تفك اسياز نوربرت ال» دم مرگ

كتاب  نيدر ا اسيالاست.  تيحائز اهم اريبس يو شرق يتمدن غرب يةدو سو مرگ در ةمقول يجا
و  نديب يآزاردهنده م اريبهنگام مرگ را بس ييو تنها كند ياشاره م ديمرگ در عصر جد تيبر وضع

در  زيتنها هستند، به هنگام مرگ ن دنيورز در عشق ديجد يايطوركه افراد در دن همان ديگو يم
رخ  نديناخوشا يو در حالت ييو در تنها مارستانيمدرن در ب يها مرگ شترِي. ببرند يسر م به ييتنها

خانواده  ياعضا گفتند، يافراد در كنار خانواده جهان را ترك م ميكه در قد يدرحال دهد، يم
 حتيخود را نص انيفرد محتضر هم اطراف زدند، يبخش به فرد محتضر م يتسل يها حرف

  .نمود يم تيو به آنها وص كرده يم
و از آن  ميكن يمرگ را به شدت سركوب م ةشدن، مسئل تمدن نديما در فرا« اسياز نظر ال

و با مرگ ادامه  كند يم دايپاش با مرگ معنا  بودن يدر زندگ يكه زندگ يدرحال »ميمان يغافل م
 انيكه ما در جر يدرحال اند، دهيبا هم و در هم تن شهيهم ينظر، مرگ و زندگ ني. از اابدي يم

 اتيح ديكه در ق ي. در جهان سنت افرادميده ينم يشدن اجازه بروز به مرگ در زندگ متمدن
 يايدر دن كنيل شدند، يها رانده نم ها از زنده هم بودند و مرده انيبودند، ناظر و شاهد مرگ اطراف

افراد  يرا برا يمرگ مضاعف ن،يو ا شوند يها رانده م مرگ هستند از زنده كه دمِ يافراد ديجد
  .شود يمرگ موجب م درحال

شدن مرگ، مرگ  يبهداشت يشده، ول تر ي، مردن هرچه بهداشت»تمدن نديفرا« يدرواقع، ط
 نيدر ا اسيو تنهاتر ساخته است. ال تر بيرا غر محتضرانكرده و  تر يانسان ريمدرن غ يايرا در دن

از آنكه به فكر مراقبت از جسم و  شيب دينبا ايكه آ پرسد يكتاب از ما (پزشكان و پرستاران) م
تكه كردن  با تكه ديتمدن جد ييگو« م؟يمراقبت كن مارانيب» خود«از  دياب ميباش مارانياندام ب

) را كه به آن ي(خود انسان يتيكل ،يعلم يابزارها نيتر دهيچيپ و نيتر شرفتهيهم به مدد پ تن، آن
  ».نهاده است انيدر بوته نس بخشد يم تيها هو پاره

ها  آدم نكهياست و قبل از ا يعاطف يما همراه با انزوا يدرواقع مردن در جوامع صنعت
جهان مدرن رخ  رمدرن د ياكنون آنچه كه به بهانه كرونا .رديم يشان م روح رد،يشان بم جسم
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مواجهه با  يها هاست. امروزه گونه ها، و تمدن ها، فرهنگ به فلسفه» مرگ« ةداده، بازگشت مسئل
موجود در  يها عطف تمدن يها ازجمله نقطه ،يمرگ و زندگ ةو رابط يشياند گ مسئله مرگ، مر

 ياسالم تمدن اي ،يو شرق يغرب  چالش تمدن يها از نقطه يكي ديكروناست. شا روسيچالش با و
 ديبرآمده از كرونا باشد كه با يزندگ ايو مرگ  دهيپد نيمواجهه با ا يها و تمدن سكوالر در گونه

ن دنبال كرد و آن را به از مرگ مدرن را در جهان اسالم و در فرهنگ مسلمانا يمتفاوت يالگو
  در نظر آورد. يو تمدن يانسان يمثابه شاخص

  يانيل پايتحل
ها، مسئله جهاني  هاي رقابت و برخورد تمدن ترديدي در اين نيست كه امروزه يكي از معركه

كه كرونا امروزه تبديل به مسئله انسان معاصر از شرق تا غرب گشته است، ازآنجا كروناست.
تواند در سطح جهاني انعكاس يافته، اعتبار  و متافيزيكي به كرونا نيز ميهاي فيزيكي  پاسخ
ها را محك بزند. در مواجهه با اين مسئله تمدني، برخي از قلمروهاي تمدني در جهان  تمدن

دانند براي رشد فشرده و سريع خود، و ارائه هويت متمايز تمدني از خود،  امروز، آن را فرصتي مي
هاي جهاني آن، به رخ  شان را در مواجهه با كرونا و مسئله كنند تمايز تمدني كوشش مي رو ازاين

ها و يا  بكشند و بدين طريق در جهت بسط قلمروِ تمدني خود تالش كنند. در مقابل، برخي ملت
هاي تاريخي و تمدني خود،  اعتمادي به داشته سبب بي ها نيز، به موجب ترس از كرونا، يا به دولت

بودن و ضرورت تبعيت از  زدگي مفرط، به اسم علمي گرايي و غرب ب نوعي از غربو گاه به موج
خود را خلع يد كرده و در برابر نظام درماني و فرهنگي غرب راه تسليم پيش  علم و دانش، عمالً

  كنند. شان را در مرگ تمدني خود جستجو مي گيرند و زندگي اين جهاني مي
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  اجتماعي و فرهنگي
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  هاي علميه در شيوع كرونا هاي روحانيت و حوزه كارويژه
  *يمحمدحسن زماندكتر ن يوالمسلم االسالم حجت

  مقدمه
سمبل خدمت و  ^تيب پيامبران و امامان اهلعنوان وارثان  روحانيت در طول تاريخ به

تنها عمر  لمان و فقيهان خدوم مجاهدي كه نهار بودند عايجامعه بودند، چه بس يبرا ياركفدا
نجات  يش را برايه جان خوكبل ،ردهكمردم  يو اخالق ينيت ديت و تربيش را وقف هدايخو

ا يدند و يض شهادت نوشيرده و فكم يمرانان ظالم تقدكده و مستضعف از شر ستم حيمردم ستمد
منان ؤج ميعام و بس يايها و بال محروم و ورود در بحران به طبقات يدگيدر عرصه خدمات و رس

  د.يشان نصب گرد يها خدمتگزاري مردم به سينه الت مردم، مدالكحل مش يبرا
خ يمردم در همه مقاطع تار يو اقتصاد ياجتماع يها بحران يگرچه حضور عالمان در تمام
ل سه استان لرستان، يان سيدر جر يجهاد يطلبه و روحان۱۴۰۰مشهود است، اما حضور مشتاقانه 

خودجوش  يت جهادكن حريبه ا يده سامان يرد تا براكجاب يا ۹۸خوزستان و گلستان سال 
ت يقوت و رسم» رمترقبهيبحران و حوادث غ يستاد حوزو«ل كيها با تش ان در بحرانيحوزو

شور، استفاده ك يحوزو يهمه نهادها يها تيظرف ياز تمام يرد تا بتواند در هر بحرانيبگ يشتريب
  د.يهماهنگ نما

اين عزيزان  كمكعنوان طلبه به  م بنده بهيا هشته دادكهزار  ۵۰ه كان زلزله طبس يدر جر
نژاد و مقام  يد هاشميدو عالم شه آورديم. ميرون ير آوار بيها را از ز يها و زخم م و جنازها هرفت

 .عهده داشتندرن مواسات مؤمنانه را بيا يدار پرچم يا اهللا خامنه تيآ يمعظم رهبر

ن شهر اتفاق افتاد، مردم يل هم در ايه سكرانشهر يدر ا يا اهللا خامنه تيد آيدر زمان تبع
ب منازل يبود و هنگام تخر يجوان يروحان يا اهللا خامنه تيه آكنند ك يف مين تعريريخاطرات ش

د و به درب يشك يآرد را به دوش م يها سهكيه كشان بود يت را داشت اين فعاليشتريه بك يسك
  .رساند يمردم م يها خانه

 يرمترقبه حوزه و فلسفه تشكيل آنستاد بحران حوادث غ

ه يعلم يها ت حوزهيريز مدكدر مر »رمترقبهيبحران و حوادث غ يستاد حوزو« ۱۳۹۷سال  در
                                                                        

 i_m_zamani@imam.miu.ac.ir  .هاي علميه كشور مسئول ستاد بحران كروناي حوزه. *
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به مردم آن منطقه  ياديز كمكشده و  رمانشاه اعزامكان زلزله يها در جر ل شد و طلبهكيتش
حوزه  يها طلبه ۱۴۰۰ل خوزستان، گلستان و لرستان اتفاق افتاد و يان سيردند؛ سپس در جرك

 .ن مناطق اعزام شدنديزدگان به ا ليبه س كمك يه برايعلم

ز كمر«ه به نام يعلم يها حوزه يه از هفت نهاد عاليعلم يها ت حوزهيريز مدكن ستاد در مريا
 ،»÷جامعه الزهرا«، »ه خواهرانيعلم  يت حوزهريز مدكمر«، »ه برادرانيعلم يت حوزهريمد
ز كمر«و  »يغات اسالميسازمان تبل«، »يغات اسالميدفتر تبل«، »ةيلمالعا يالمصطف ةمعجا«

 .شده است لكيتش »هيعلم يها خدمات حوزه

 يهر استان يحوزو يز با حضور نهادهايشور نك يها ر استانين ستاد در ساير است اكذ قابل
 .شده است كيلتش

رونا شده بودند اما كران گرفتار ياستان در ا ۱۵رونا، كن به بحران يبعد از گرفتار شدن چ
را  يمارين بيه اك ين استانياول .ستكرونار مربوط به بحران يوم ن مرگيه اكدادند  يص نميتشخ
ه سپس به مسئوالن نظام اعالم كبودند  يان قمكاستان قم و پزش ،ردكشف كو سپس  يبررس

 .ران شده استيرونا وارد اكه كردند ك

ران يرونا در اكه بحران كبود  ين استانيه اولكشد بل روس وارد آنيه وكنبود  ين استانيقم اول
ه كقرار گرفت  يا عده يها كانه متليآن مورد تاز يجا گرفت اما به يزه ميد جايرد و باكشف كرا 

 .رونا بوده استكن استان گرفتار يقم اول: گفتند

توسط طالب  روناكروس يه وكردند كن خبر را منتشر يا ،تعمد يا از رويهم ناآگاهانه  يا عده
 رين شش ماهه اخيردم در اك يه بنده بررسك است درحاليران شده يوارد ا يالمصطف ةمعجا ينيچ

ران يمستقر در ا ينيچ يها ران نشده است و طلبهيوارد ا ينيچ طلبه چيه )،۹۹تا تير  ۹۸(بهمن 
  .اند ض نشدهينون مركز تاين

 هاي ستاد بحران كميته

ه اقدامات كنيا ي، برايمارين بيا يمودانرونا و پكمقابله با  بحران يل ستاد حوزوكيهنگام تش
 قتيه حقكم يردك يدا مينه پين زميدر ا كيد اطالعات پزشيمانه باشد باكيان پخته و حيحوزو

ر يقم و مد كير درمان دانشگاه علوم پزشيمد ،ين ستاد حوزوين جلسه ايست و در اوليروس چيو
ادت از يع ،ن قدمياول ،دهيد بيآس يها فيط يازهايرفع ن يابر .احمر استان حضور داشتند هالل

 .قم بود يها مارستانيرونا در بكر يماران درگيب

رونا به ك يماريام بيها در ا ر استانيساطلبه جهادي  ۲۰۵۰۰حدود قم و  يطلبه جهاد ۱۲۵۰۰
در بر را  يگروه مخصوص ،ديت جديه هر خدمت با ماهكرا ارائه دادند  يماران خدماتيمردم و ب

ستاد بحران  يبرا يته تخصصيمك ۱۰ن راستا يشود و در هم يده ها سامان تيداشت تا فعال
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  .ل شدكيه تشيعلم يها حوزه
 روسيو انتقال از يريشگيپ تهيمك«، »ها مارستانيب به اعزام تهيمك«كميته عبارتند از:  ۱۰اين 

 يعلم يمحتوا نيتأم تهيمك« ،»رسانه تهيمك«، »مشاوره تهيمك«، »يبهداشت محصوالت عيتوز و
 از تفقد و زيتجه و ليتغس تهيمك«، »الملل نيب تهيمك«، »ياسيو س يته اقتصاديمك«، »يفرهنگ و

  .»يبانيته پشتيمك«در نهايت و  »ءته افتايمك«، »ييروناك يها خانواده

  ها مارستانيب به اعزام تهيمك. ۱
ماران در يرا در زمان حضور بيز ؛اد بودفعال ست يها يتهمكها از  يمارستانادت از بيته عيمك

 زيپره ييناوركماران يب يهمراهافراد از از  ياريه بسكم يل مواجه شدكمش يكمارستان، با يب
دچار  ييروناكماران يه بكنيبا توجه به ا. اد بوديار زيز بسيپرستاران نهاي  تيحجم فعال. ردندك مي

ه كنيرو و با توجه به ا ينا . ازبا آنها همراه باشده كاز بود يهمراه ن يكشه يعطش مداوم هستند هم
رد، طالب وارد عمل شدند و در بخش برادران و بخش يرا بپذ كسين ريحاضر بود ا يسكمتر ك

 .حاضر شدند يز درمانكمار در مرايهمراه بعنوان  به ،خواهران

طالب با  بود. يز درمانكف طالب حاضر در مرايگر وظاياز د »يادر درمانكه يت روحيتقو«
ماران ياطبا و ب ،پرستاران ،ن همراهانيها را ب ن بستهيا...  تنقالت و ،مغز پسته ،وهيم يه آبته

 ن طرحيا ،ها يمارستانران بيپس از استقبال مد. داشت يار جالبيبس يه اثر روانكردند كم يتقس
 .ابت اجرا شدطرح ث عنوان يك ي بهز درمانكدر مرا »شيتحفه درو«طرح با عنوان  عنوان يك به

يمارستان، ب ياز بلندگو يو مذهب ينيمراسم د يو برگزار يبخش ام و آرامشكاح ارائه«
 ين برايريافتن خيق ياول از طر يدر روزها »ها نهين هزيمأت يماران براين بيدر ب يابي مستضعف

 .ماران بوديادت از بيته عيمهاي ك تيجمله فعاليت، ازحما

ند و خوشبختانه تعداد ك مي ماران اقداميرش بير قم نسبت به پذمارستان ديب يكامروزه تنها 
 .افته استياهش كار يهم بسها  يماران و فوتيب

اعزام طالب الزم بود،  يه براك ييارهاكاز  يكي .ت داشتنديته اول فعاليمكطلبه در  ۷۰۰
از  يقبتمراهاي  آموزش«دوره دو ساعته فشرده  يكشامل  يهيو توج يدو دوره آموزش يبرگزار

  .ه انجام شدكبود  »مشاوره«فشرده هاي  ن آموزشيو همچن »مارانيب
چنين  توان اين ها را مي ي كميته اعزام به بيمارستانو بهداشت يدرمان كمكاقدامات برخي از 

  :بيان داشت
  ي سراسر كشور،و نقاهت يز درمانكبه مرا يطلبه و روحان ۱۳۰۰اعزام . ۱
هيئت و موكب و  ۴۵۳۵نفر از طالب و روحانيون در قالب  ۲۱۶۸دهي  . هماهنگي و سازمان۲

  نفر از مردم جهت ارائه خدمات بهداشتي و پزشكي در سراسر كشور، ۲۵۰۰۰همراهي بيش از 
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  طلبه خواهر و برادر در سراسر كشور، ۷۰۰از سوي  ز امواتيل و تجهيتغس. ۳
  طلبه. ۵۱۰۰ر به كمك ي در سراسر كشواقالم بهداشتده ميليون بسته ع يه و توزيته. ۴
 ديجهت تول كيگران پالست صنعت بيو ترغ ييشناسا« ،»يو بهداشت يدرمان كمكاقدامات «
 يها حضور طالب در دوره«، »جهت غسل اموات د،ياز جنس چكمه با رنگ سف يكيپالست لباس
 يحضور طالب در مراكز عموم«و » يبهداشت جهت مساعدت در امور به كادر بهداشت يآموزش
  ها بود. قسمتي از عملكرد كميته اعزام به بيمارستان» به مردم ينكات بهداشت ميس جهت تعلحسا

 ييروناك يها ز و تفقد از خانوادهيل، تجهيته تغسيمك. ۲

ه در كنيبا توجه به ا. در آرامستان قم بود ييروناهاي ك يفوت يز شرعيته تجهيمكته دوم، يمك
 يه در روزهاك ي، با ترسييروناكماران يدفن ب هاي اننان آرامستكاركاز  ياريبس ،اول يروزها

ز انجام كن مريحوزه از ا ياز سو يديردند، بازدكار اعراض كن يداشتند از ا يماريت بياول از سرا
 .فعال شوداي  تهيمكن يه چنكم بر آن شد يتصمو شد 

 طالبه كمعضل مبدل شده بود  يكاول به  يدر روزها ييروناكنماز و دفن اموات  ،غسل
 .ردندكغسل و دفن اموات  ،در صحنه حاضر شدند و اقدام به نماز »يفرشتگان آسمان«عنوان  به

مم يغسل به ت ،اول يل در روزهاين دليبه هم .اجازه غسل ندادند يدر وهله اول مسئوالن بهداشت
ش شد ه از دفتر رهبر انقالب و مراجع شد، تالك ييبا توجه به استفتا يل شد ولبدل از غسل مبد

ن يه اكا شد يمه يطيشرا ،يبا مسئوالن بهداشت يزنيپس از را. ه مقدمات غسل فراهم شودك
 .عمل انجام شود

 يخانه از سو كردن غسال يه آب غسل و ضدعفونيگانه شامل لباس مناسب، تصف يط سهشرا
 لباس خاص در قم اختراع يك، ين لباسيل عدم وجود چنيدل كه بهمطرح شد  يران بهداشتيمد
  .هاي مختلف كشور ارسال شد و پس از آن به استان شد

 يبند فتيش و آنها آموزش و برادر و خواهر طالب نيب از داوطلب يروهايننفر  ۲۳۰ جذب
 ازجمله ي،شرع زيتجه عرصه جهادگران نيب در آنها عيتوز و يمردم يايهدا ليتحو و شانيا

  است. ودهب، در سراسر كشور اميا نيا در شده انجام يها تيفعال
  تيم تشكيل شده است كه عبارتند از: ۱۲اين كميته از 

، »يافزار فرهنگ سخت ميت«، »نيمشاور ميت« ،»دفن جسد و مراقب ميت« ،»غسال ميت«
 ميت«، »يبانيپشت ميت«، »عيتوز ميت«، »واحد امور كشور«، »نيتلق تينماز م«، »واحد خواهران«

  ».ييكرونا يها خاطر خانواده يلتس و يسركش«و » نشيگز جذب و«، »ييگندزدا

 يع محصوالت بهداشتيروس و توزياز انتقال و كميته پيشگري. ۳

 بود.حوزه  يريشگيته پيمك يها از برنامه ،»ها نياز سطح شهر و ماش ييو گندزدا ييزدا آفت«
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 در گروه طالب. گر به صحنه آمدنديدهاي  ان و جوانان و گروهير از طالب، دانشجوين غين بيدر ا
 .دان شدنديطلبه وارد ميرغهاي  در آرامستان هم گروه. ت داشتنديز فعاليناي  طلبهيرز افراد غين

گان يل راكز به شين امروز نيخواهر هم يها طلبه. بود...  گان و ،ك، دوخت ماسيت بعديفعال
خوشبختانه شاهد . ت مشغول هستنديبه فعال...  و يو مذهب يدرس يها كانبا استفاده از م

  .ميا نه بودهين زمياز خدمت طالب خواهر و برادر در ا يجالب يها هصحن
هاي علميه و  حوزه«و خاص » جامعه و مردم«عملكرد اين كميته را در دو سطح كلي 

» جامعه و مردم«بندي كرد: برخي از عملكردهاي اين كميته در بخش  توان دسته مي» طالب
  عبارتند از:

  ،نيريخ قيها از طر مارستانيب زاياقالم مورد ن نيكمك به تأم. ۱
  ،ها در قم و شهرستان مارانيب يتمام يبرا يدنيو انواع نوش ييغذا يها بسته عيو توز هيته. ۲
  ،و كم درآمد فياز اقشار ضع تيو حما يمردم يها جلب كمك. ۳
  ،سالمندان و افراد ناتوان حتاجيما ليو تحو ديخر. ۴
  ،ها مارستانيكمك به طبخ غذا در ب. ۵
  ي،مواد بهداشت عيو توز هيته. ۶
هالل احمر مستقر در مجتمع  يخواب تخت ۹۳۰يي صحرا مارستانيمشاركت در اداره ب. ۷

  ،(عج) در قمي مهد اوراني
و  ۹۸اسفند  يبرا اريدر اخت يجاريو است يهنر ،يفرهنگ يواحدها يبها اجاره دنيبخش. ۸

  ،۹۹ نيفرورد
  ،ها در قم و شهرستان ازمنديو ن ميتيكودكان  نيب گانيكفش و لباس را عيو توز هيته. ۹

و  يطالب جهاد تياستان با محور ۱۰از  شيماسك و لباس در ب ديتول نهيزم جاديا. ۱۰
 .هيعلم يها حوزه

  تأمين محتواي علمي و فرهنگيكميته . ۴
  گونه برشمرد: توان اين را مي اجتماعي �فرهنگي در عرصه  ها و تهديدات كرونا چالشبرخي از 

كي، بان يش بدهيافزاي، نينش ي، افزايش حاشيهاريكش بي(افزا يديش نااميافزا. ۱
ت نامطلوب يريمد، بازتاب پررنگ اخبار فوت مشاهير، روناكا) نسبت به ي(فوب يزدگ هراس
  )،ومتكبه ح ياعتماد ، افزايش بيهيرجقوه م

ش يو افزا ياريكرفع ب و يجاد شاديا يات براي(چالش رقص و لهو ييج لهوگرايترو. ۲
  ،)يلكمصرف مشروبات ال

ازجمله تبليغ ه قم يغ عليض (تبليو تبع يعدالت يو احساس ب ياف اجتماعكزدن به ش . دامن۳
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ه يغ علي، تبلير و استهزاء قم و قميشدن قم، تحق يت به منشأ ترويج كرونا، قرنطينهن سوء
  ،ون)يروحان هيغ عليو تبل يبوممانند تبليغ و برخورد با مسافران غيرمسافران 

جمعه،  ياف، نمازهاكزادگان، مساجد، اعت ها، امام حرمفه و جماعات (يمشاهده شر يليتعط. ۴
  ،...) ان نور ويراه

  .ها ها و حوزه . تعطيلي كليه نظام آموزشي مانند مدارس، دانشگاه۵

 اقتصادي و سياسي . كميته۵

ر ياخ يها در ماه يرسان متر خديدر مس يق انقالب اسالميعم يها شيه مشاهده رواتوجه بب
. ردكجاد يبحران بزرگ را در عالم ا يكه كنبود بل يمعمول يدمياپ يكرونا كروس يگفت وبايد 
هاي  بيه دوم آسيال ه است.ها زد ب به جسم انسانيه آسيال . يكدارده يروس چند اليوكرونا
اهش ك«. همراه دارد هبجامعه  رايب يب اقتصاديز آسيه سوم نيال. كند ميبه جامعه وارد  يروح
رونا كالت بزرگ كجمله مشاز »اهش صادرات و وارداتكار شدن گسترده مردم و يكد و بيتول

 .است

. ردندك يي ميرا شناسا مسئلهن يرده و ابعاد اكن ورود ين بيدر ا يد متخصصان امور اقتصاديبا
ز اقتصاد كوزه و مرجمله انجمن اقتصاد حي ازار خوبيت بسيظرف ينه داراين زميز در ايحوزه ن
 ياسيو س ي، اقتصاديته علميمك اين انجمن، ديت. با دعوت از اساه استيعلمهاي  حوزه يمقاومت

 ارائهه و به مسئوالن ين حوزه تهيدر ا يدشنهايبسته پ ،ل گرفت و پس از مباحثات فراوانكش
  .نه فعال شدين زميز در اين ياسيس يارگروه تخصص. كشد

  گونه برشمرد: توان اين را در عرصه سياسي اقتصادي، مي روناكدات يدها و ته چالشبرخي از 

  يتيامن -  ياسيس عرصهدر  )الف
، اعتمادي به مسئولين شهري بي شيافزاازقبيل ومت (كبه ح ياعتماد . افزايش بي۱

 ييگو و اختالل در پاسخ يادار يراسكها، برو يارآمدكنا يبرخ يينما ، بزرگيهراس قم
  ،نهادها)

، عدم يو خارج يرد دوگانه در ارائه اخبار داخليكرواز قبيل ت بحران (يريد مديشد ضعف. ۲
 يتيريمد بيرونا، معاكه با يالزم در مواجهه اول يارشناسان و آمادگكبه هشدار  يافكتوجه 
  ،رد دولت)كران اسبق وزارت بهداشت از عملينه، انتقاد مديرهنگام و متزلزل قرنطيآغاز د

يدگي و نحوه درمان مسئولين و تفاوت در نحوه رسمانند ض (يو تبع يتعدال ياحساس ب. ۳
  ،ن)يمسئولغير

فرانسوي و  مرز هاي ژنتيكي ايران به غرب، پزشكان بدون . بيوتروريسم (همانند ارسال داده۴
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هاي مشكوك بهداشت جهاني، سرقت اطالعات  عملكرد مشكوك وزارت خارجه، طرح
ها نسبت به  اشت و وزارت ارتباطات، تبليغ برخي از سلبريتيهويتي ايران با اهمال وزارت بهد

  ارسال خون ايرانيان به مراكز آزمايشگاهي غرب، تست واكسن روي كشورهاي آفريقايي)،
 كشورهاي تقدير در اجتماعي معيشتي هاي ايجاد تنش و آشوب داخلي (ازجمله شورش. ۵

 نظم در اختالل ه آمريكايي صهيونيستيها، توطئ مانده، فرار زندانيان و آشوب در زندان عقب
  اجتماعي)،

  آفريني با چين و اختالل در روابط اقتصادي با چين)، . اظهارات نابجاي مسئولين (مانند التهاب۶
 در يبهداشت جهان و ملل سازمان ردكه اروپا، عمليتزلزل در اتحادي (از قبيل ط جهانيشرا. ۷

ش اوضاع آشفته غرب، افول قدرت ينما ان به اخراج ازكد پزشي، تهديانسان تيامن
  ).، مقابله و درمانيريشگيپ يها صاحب ادعا در عرصه يشورهاك

  ياقتصاد عرصهدر ) ب
 زانيآمدن م نئيپان، يحاصل از مسافر ياهش درآمدهامانند ك( يود اقتصادكر. ۱

د و يز خركد مردم، عدم حضور مردم در مراياهش قدرت خرك، يخارج يگذار هيسرما
  ،و عدم فروش اجناس آنها) يديتول ياصناف و واحدها بيشتر يلي، تعطيعات عموماجتما

 يليتعط ر ويچشمگاهش كازجمله ( يناخالص داخل ديو تول يدرآمد مل زانياهش مك. ۲
  ،ها و ...) ارخانهك يلي، تعطياقتصاد يها تيفعال بيشتر در صادرات

، يخارج يگذار يزان سرمايهين آمدن مئپاهمچون ( ياقتصاد يها . ورشكستگي بنگاه۳
د يجهان و افت شد يها قدرت ياقتصاد يي، زورآزمايديتول ياز واحدها يبرخ يليتعط

  .مت نفت)يق

 الملل كميته بين. ۶

هاي  زيرا در روزهاي اول تاكنون تحليل ؛شد المللي كارهاي بسياري بايد انجام مي در حوزه بين
  :ارائه شد. سواالت بسياري ازجمله اينكه ند،بسياري كه گاهي اوقات با هم متناقض هم بود

  كل بال نازل شده است؟خدا به ش يروس از سوين ويا ايآ
  ي آن بود؟جهان ين مقصر ابتاليا چيآ

ه كجاد شد ينه اين زميدر ا يارياالت بسؤگر و سيد يشورهاكن نسبت به يچ يضعف دانش
 .بود يازمند پاسخ علمين

نند كنترل كرا  يماريتوانند ب يي نميايف آسيضع يرهاشوكه كشد  يان مياول ب يدر روزها
چه ي هرشود ول مي ا مهاريكل قدرت اروپا و آمريدل ي بهمارين بيا ،پس از ورود به اروپا يول
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 .دا شديشورها هوكن يق ايگذشت ضعف عم

در  آغاز شده بود.ن حوزه يدر ا يشناخت شبهات جهان ،الملل نيته بيمكبا تشكيل و تالش 
ي نانه فلسفه اسالميب ل واقعيه با تحليعلمهاي  ر حوزهيمد يالملل نيبهاي  ينگار ر نامهين مسيا

ن يران در مواجهه با اينظام و حوزه ا ،ن گزارش تجربه ملتيت حاضر و همچنيخصوص وضعدر
، »اسالم يايرهبران دن«، »انيرهبران اد«نامه به  ۵۰۰ش از ينون بآغاز شد و تاك ،يماريب

 يالملل بين» ها و مؤسسات نهادها، سازمان«و  »يعيش يها هاي علميه و شخصيت رهبران حوزه«
  .ارسال شده است

نه ارسال ين زميدر ا...  خ االزهر، نامه به سازمان ملل متحد ويان و شيكن نامه به واتيهمچن
از خود نشان  يار جالبيبسهاي  نشكوا ،انيكجمله واتي ازالملل ينبهاي  تياز شخص يبرخ. شد
  .استت نظام مل از افتخاراين مسايه اكادند د ن نامه را نشريرا آنها ايز دند؛دا

  :گونه برشمرد توان اين را در خصوص اين كميته مي ةيلمالعا يالمصطف ةمعجا يها تياهم فعال
جلسات روزانه و  يمنظور رصد كردن موضوع و برگزار به ژهيكارگروه و ليتشك يك.

  ،ازيندر موضوعات مورد  يريگ ميتصم
  ،مدت و بلندمدت) (كوتاه يالمصطف يها رشيپذ يشدن تمام ليتعط دو.
  ،نيو آنال يصورت مجاز و ارائه آموزش به يشدن دروس حضور ليتعط سه.

  :است ليكه اهم آن به شرح ذ ياقدامات بهداشتچهار. 
 ندگانيبا دعوت از مركز بهداشت قم جهت آموزش نما يآموزش يها كالس يبرگزار .۱

  ي،المصطف يآموزش مراكز
  ي،مجاز يو فضا ونياتوماس قياز طر يرسان اميو پ يآموزش يو نصب پوسترها يرسان اطالع .۲
  ي،بهداشت يها يزير جهت برنامه يجلسات ادار ليتشك .۳
  ،ها و خوابگاه يكارشناسان بهداشت از مراكز آموزش ديبازد .۴
  ي،ستاد استاندار يابالغ يكاهش ساعات ادار .۵
  ،خاص مارانيبه ب ژهيو التيه تسهارائ .۶
  ،و اداره بهداشت و درمان يتعامل با دانشگاه علوم پزشك .۷
  ،درمان و بهداشت هيجهت اقدامات اول يپزشك ميت ليتشك .۸
  ،ها با طالب و خانواده يهيجلسات توج يبرگزار .۹

  ي،ا مشاوره يازهايبه ن ييگو فعال شدن مركز مشاوره بالغ در جهت پاسخ .۱۰
  ي،و آموزش يادار يفضاها ازيمورد ن يلوازم بهداشت هيته .۱۱
  ،شده دارند يكه فرد مبتال و بستر ييها از خانواده يسركش .۱۲
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  ي،بهداشت يآموزش يها و ارائه بسته هيته .۱۳
  ي،و آموزش يمختلف ادار يها در بخش ژهيكارگروه و يو برگزار ليتشك .۱۴
و  يريشگيمرتبط با پ يها تيفعال يدر راستا يگروه از طالب جهاد ۲۴فعال نمودن  .۱۵

  ،كرونا روسيكنترل و
مواجهه با حوادث  يدر ستاد حوزو يالمصطف ةمعجا ندهيو حضور فعال نما يهماهنگ .۱۶
  ي،تخصص يها تهيمترقبه و كمريغ
  مرتبط با موضوع در داخل جامعه. يتخصص يها تهيكارگروه و كم ليتشك .۱۷

 )يو رسانه مل يمجاز ير بستر فضاغ (ديو تبل رسانه كميته. ۷

. ع وارد شدين و مذهب تشيد ،يبه نظام اسالماي  گستردههاي  ز هجمهيناي  در حوزه رسانه
روس ين ويه چرا اكنيازجمله ا. ما وارد شد ينيدهاي  شهين مدت نسبت به انديشبهه در ا ۳۰۰
ن يدر ا. ود را شفا ندادزائران خ ×ه چرا امام رضاكنيا ايرد كرا آلوده  ^تيب هاي اهل حرم

ها  ستياليزان و ماتريخداست ،ها ستيونيصه ،ونيزان در قالب وهابيست ي و اسالمزيست يعهنه شيزم
 .دان شدنديوارد م

ن ين شبهات سنگيبه ا د حتماًيز اثرگذار باشد و باين مردم نيه در بكرفت  ين شبهات ميا
 يقالب علم يكد در يروس بايو وعيش خصوص قدرت خداوند و. پاسخ درشد ه ميپاسخ داد

آنها  يها بدون رتبه معنو انسان يآن رو ير قطعيثأو ت يعين طبيوضع قوان. شد يح داده ميتوض
 .ار انجام شدكن يه اكشد  يح داده ميمردم توض يد برايبا

. د شده استيتاب تولكجلد  ۸نون كدان شد و تا ير وارد مين مسيد محتوا در ايته توليمك
د يتول يان فرهنگيجر ۸ه در كتب را در دست انتشار دارد كن يه قم ايحوزه علم يهشمعاونت پژو

  .صورت گرفت
  قرار است: بدينرسانه  تهيتحت عنوان كم حوزه اي رسانه خدمات و ها از تالش يگزارش مختصر

  ،»پيلكنوشته و  ،سكد و انتشار عيتول. «۱
  ،»و سخنرانان برجسته يد حوزويپ از اساتيلكه يته. «۲
  ،»در خانه يانال بازك يانداز راه. «۳
  ،»يدر سطح مل يا برگزاري مسابقه بزرگ سواد رسانه. «۴
  ،»ياجتماع يها با هدف جلب حمايت، »به توان ما«ي ش مليطرح پو يو اجرا يطراح. «۵
  ،»انيحوزه، مهر و مؤسسه تب يخبرگزارمانند  حوزه يها فعال كردن رسانه. «۶
  ،»روناكدر طرح مقابله با  ياركو هم يه خدمات اجتماعدعوت مردم به ارائ. «۷
  ،»ياف خانگكو اعت يمجاز يها يئته يانداز راه. «۸



 

۳۲۵ 

م: 
هفت

ل 
فص

گي
رهن

و ف
ي 

ماع
اجت

 

  ،»رومات)كش ي(پو ها براي پركردن اوقات فراغت خانواده يا ايجاد موج دوم تبليغ رسانه. «۹
  ،»منزل)و محله  ،ش مسجدي(پو ئاتيو ه كن مناسيگزيج اقدامات جايترو« ۱۰
  ،»يمجاز يتابخوانكبقه مسا. «۱۱
  ،»آموزان مدارس صدرا با دانشها و ارتباط  شآموز يده سامان. «۱۲
جهت پاسخ به شبهات  ياجتماع يها شبكهمختلف در  يها اندازي كانال تشكيل و راه. «۱۳

  ،»يمجاز يفضا
د و يا با حضور اساتيدر برابر بال يآور وليد مجموعه تصويري تنيدگي و تابه و تيته. «۱۴

  ،»حوزه يفضال
  ،»دشمنان يا هاي رسانه رصد هجمه. «۱۵
  ،»يت معاونت تبليغ حوزهدر سا يبردار محتواهاي توليدي جهت بهره. «۱۶
...) و انتشار لم و يس، فك(متن، عها  رسان هاي اجتماعي و پيام ا، ويژه شبكهد محتويتول. «۱۷

  ،»به معاونت تبليغ ها و صفحات مربوط آن در تمامي كانال
  ».يمجاز يمبلغان فعال در فضا. «۱۸

  (افتاء)كميته فقهي . ۸
ت صدور فتوا نسبت به جه ،ديوت مراجع عظام تقليو ب يتقاضا از دفتر مقام معظم رهبر

 :ذيلبه مسائل مبتال

  هاي موجود و مورد استفاده جامعه، . طهارت و نجاست الكل۱
 بديل غسل ميت، به تيمم بدل از غسل،م جواز تكح. ۲

 يت كرونايي براي خواندن نماز ميت،م يبرا ياط لزوم اذن ولاسق. ۳

 جمعات ديني و زيارت اماكن متبركه،اسقاط استحباب اقامه جماعات و جمعه و ت. ۴

 السرايه به ويروس. قدامات و حضور در اجتماعات محتملز از ايوجوب پره. ۵

  .است هداشت يدج هاي تينه فعالين زميدر ا يدر دفتر مقام معظم رهبر يته فقهيمك

 حمايت از طالب جهاديپشتيباني و كميته . ۹

ه وارد ك يخصوص طالب ي بهروس به طالب جهاديه احتمال انتقال وكنيبا توجه به ا
. طالب انجام شد يا مهيب يبانيپشت يبرا يا تهيمك ،شدند يها م ها و آرامستان يمارستانب

 ،مينكت نكن شرير بخش غسل و تدفه دكترساندند  مي ه ما راكنيرغم ا يخوشبختانه عل
 ،ردندكت يقم فعال يز درمانكه در مراك ينفر از طالب جهاد يك يحتتا اين تاريخ خوشبختانه 

  .مار هم نشدنديب
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  شناسي . كميته مشاوره روان۱۰
نفر را در قالب تيم  ۱۴۴۷۲حدود  ۹۹تا ارديبهشت  ۹۸از بهمن  استاين كميته توانسته 

نفر ساعت در قالب  ۲۶۷ها و  نفر ساعت در قالب تيم مشاوره آرامستان ۴۶۰ ها، مشاوره بيمارستان
  ها، عملكرد خوبي داشته باشد. تيم مشاوره خانواده

بر  يادير زيان، تأثيخصوص متوف ر درماني و خانواده بيماران و بهادكماران، يط خاص بيشرا
شد. اين مهم موجب شد  م مياي ترميم و التيا گونه روان آنها داشته است كه بايد به روح و
  :وارد عمل شوند ذيله به شرح يعلم يها حوزه
در سطح  ياجتماع يها رسان ها و پيام ي) و يا از طريق شبكه(تلفني رحضوريمشاوره غ. «۱

  ،۴۰۳۰ سامانهي و نياالت دؤسو  به شبهات ييگو پاسخ يمركز مل، از سوي »جامعه يعموم
اشان و كقم،  يها در بيمارستان »آنان يها ماران و خانوادهي كادر درمان، بينيمشاوره بال. «۲

  ،تهران
  ،)۲۰تا  ۱۵و  ۱۲تا  ۸(ي اركفت يژه طالب با دو شيو »ينيو بال يمشاوره تلفن. «۳
و انتشار نامحدود در فضاي  »روناك« اميمتناسب با ا يا مشاوره يها پيلكد يه و توليته. «۴

  ي.شناخت فرزند و روانهاي خانواده، تربيت  در زمينه »مجازي
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  هاي علميه  اقدامات حوزه
  ويروسكرونا بحراندر و رسانه الملل  در عرصه بين

  *سيد مفيد حسيني كوهساريدكتر  والمسلمين االسالم حجت

  مقدمه
  :كه فرمودندنقل شده است  �از پيامبر اكرم

طُفهِم مثَلُ الْجسـد؛ إِذَا اشْـتَكَى منْـه عضْـو     مثَلُ الْمؤْمنينَ في تَوادّهم وتَرَاحمهِم وتَعا
  )۲۷۹/  ۴(ابن حنبل، مسند احمد:  .تَداعى لَه سائرُ الْجسد بِالسّهرِ والْحمّى

سمبل خدمت و  ^تيب پيامبران و امامان اهل عنوان وارثان روحانيت در طول تاريخ به
تنها عمر  لمان و فقيهان خدوم مجاهدي كه نهودند عاار بيجامعه بودند، چه بس يبرا ياركفدا
نجات مردم  يش را برايه جان خوكرده بلكمردم  يو اخالق ينيت ديت و تربيش را وقف هدايخو

ا در يدند و يض شهادت نوشيرده و فكم يمرانان ظالم تقدكده و مستضعف از شر ستم حيستمد
منان ؤج ميعام و بس يايها و بال حراني به طبقات محروم و ورود در بدگيعرصه خدمات و رس

  د.يشان نصب گرديها دم، مدال خدمتگزاري مردم به سينهالت مركحل مش يبرا
نهادها، مراكز، صادقانه  يها انعكاس بخش بسيار محدودي از تالشگزارش حاضر با هدف 

الملل  نيب و در بخش يمجاز يز در بخش رسانه و فضايان عزياز حوزو يها و جمع شخصيت
  گردد. يم ميتقد »الملل نيته بيمك«و  »يمجاز يته رسانه و فضايمك«با عنوان است كه 

 غيته رسانه و تبليمالف) اقدامات ك

اي همه نهادهاي  ها و خدمات رسانه آيد گزارش مختصري است از تالش آنچه در ادامه مي
اي مكتب  هاي و طالب مجاهد و نيز همه داوطلبان و فعالين و خادمان رسان عالي حوزه

در بازه زماني يك ماه به فعاليت » كميته رسانه و تبليغ«كه تحت عنوان  ^بيت اهل
  اند. پرداخته

                                                                        

 smofid.hoseini@gmail.com  .رئيس مركز ارتباطات و بين الملل حوزه هاي علميه. *
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  مالحظات  حجم  مجري  اقدام  رديف

  نوشته و كليپ توليد و انتشار عكس  ۱

مركز مديريت 
هاي  حوزه

علميه خواهران 
و جامعه 

  ÷الزهراء

پاسخ به شبهات و تقدير از   مورد ۵۰۰۰
  كيكادر پزش

تهيه كليپ از اساتيد حوزوي و   ۲
  سخنرانان برجسته

دفتر و سازمان 
  با موضوع بال و ابتالء  مورد ۱۰۰  تبليغات

دفتر و سازمان   اندازي كانال بازي در خانه راه  ۳
  تبليغات

انتشار 
  نامحدود

با محتواي قرآني و ديني 
ويژه كودكان (از طريق 

  ايتا و واتساپ)

واد برگزاري مسابقه بزرگ س  ۴
  اي در سطح ملي رسانه

دفتر و سازمان 
هاي آموزشي  با ارائه بسته  در سطح ملي  تبليغات

  براي سنين مختلف

۵  
طراحي و اجراي طرح پويش ملي 

با هدف جلب » به توان ما«
  هاي اجتماعي حمايت

سازمان 
  در سطح ملي  تبليغات

تا  ۱۷شب ( ۱۱به مدت 
/  ۳۰اسفند) ساعت  ۲۷

  از شبكه سه سيما ۱۹

۶  
هاي حوزه  فعال كردن رسانه

(خبرگزاري حوزه، مهر و مؤسسه 
  تبيان)

هاي  حوزه
علميه و 
سازمان 
  تبليغات

  در سطح ملي
انتشار تدابير ستاد ملي 

هاي  كرونا و ساير برنامه
تا  ۴فرهنگي، با ميانگين 

  ميليون بينندة هر خبر ۵

دعوت مردم به ارائه خدمات اجتماعي   ۷
  ه با كروناو همكاري در طرح مقابل

سازمان 
  تبليغات

تهيه و نشر 
  فيلم ۵۱

فيلم)  ۸(سخنرانان مذهبي 
  فيلم) ۴۳( و مداحان

هاي مجازي و  اندازي هيئت راه  ۸
  اعتكاف خانگي

سازمان 
طور مستمر در حال  به  هيئت ۱۷۸۰  تبليغات

  افزايش است.

۹  
اي براي  ايجاد موج دوم تبليغ رسانه

ها  پركردن اوقات فراغت خانواده
  (پويش كرومات)

سازمان 
  در سطح ملي  تبليغات

با مشاركت شبكه سه 
سيما، همراه اول و آخرين 

  خبر

ترويج اقدامات جايگزين مناسك و   ۱۰
  هيئات (پويش مسجد محله منزل)

سازمان 
ريزي و  در حال برنامه  در سطح ملي  تبليغات

  اقدام
سازمان   خواني مجازي مسابقه كتاب  ۱۱

  ر سطح كشورد  مسابقه ۴۰۰  تبليغات

ها و ارتباط با  دهي آموزش سامان  ۱۲
  آموزان مدارس صدرا دانش

سازمان 
  تبليغات

۰۰۰/۱۰ 
  كليه مدارس تحت پوشش  آموز دانش

۱۳  

هاي  اندازي كانال تشكيل و راه
هاي اجتماعي  در شبكه مختلف

جهت پاسخ به شبهات در فضاي 
  مجازي

مركز مديريت 
  هشت گروه  حوزه

ادبيات  هاي فعال: كارگروه
گويي مستمر و  و هنر؛ پاسخ

هدفمند به شبهات؛ پايش و 
  مهدويت پردازي؛ ايده
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  مالحظات  حجم  مجري  اقدام  رديف

۱۴  
تهيه و توليد مجموعه تصويري 

آوري در برابر باليا با  تنيدگي و تاب
  حضور اساتيد و فضالي حوزه

مركز مديريت 
  حوزه

انتشار 
    نامحدود

۱۵  

 هاي دشمن هاي رسانه رصد هجمه
ارائه  و انجام اقدامات زير جهت

  پاسخ مناسب:

مركز مديريت 
  حوزه

    :ذيلبه شرح 

الف) توليد محصوالت خبري و 
    مورد ۶۶۲۵  اي رسانه

  ب) ميانگين مشاهده توليدات
هزار  ۷۰۰بين 
ميليون  يكتا 
  مشاهده ۶۰۰و

اسفند  ۱۷در بازه زماني 
  ۹۹فروردين  ۴تا  ۹۸

ريزي و  ج) جلسات تخصصي برنامه
    جلسه ۳۲  هدايت كار

اعم از حوزوي و يا   نفر ۴۸  جهادي د) سرحلقه فعالين
  هاي همسو با حوزه رسانه

  هاي كميته رسانه هـ) ميزان فعاليت
 ۲۰ميانگين 

ساعت در 
  روز

با كار مداوم و تالش 
  روزي شبانه

  هشت زبان  و) زبان فعاليت
فارسي، انگليسي، فرانسه، 
عربي، اردو، اسپانيولي، 

  ياييپرتغالي و اندونز

۱۶  
محتواهاي توليدي جهت 

برداري در سايت معاونت تبليغ  بهره
  هاي علميه مركز مديريت حوزه

مركز مديريت 
  مورد ۱۰۷۰  حوزه

 ۴۵۰نوشته،  كوتاه ۱۵۰
فيلم و  ۲۵۰نوشته،  عكس

  مقاله ۲۲۰، كليپ

۱۷  

هاي  توليد محتوا، ويژه شبكه
رسان (متن، عكس،  اجتماعي و پيام

  فيلم و ...) 
ها و  ار آن در تمامي كانالو انتش

صفحات مربوط به معاونت تبليغ به 
  هاي مختلف ترتيب موضوع

مركز مديريت 
  حوزه

؛ )۷۶۷( انقالب
 ؛)۷۰( اعتقادات
 ؛)۶۲( مشاوره
 ؛)۱۴( احكام

 فرق و اديان
هاي  ؛زبان)۸۰(

  ؛)۱۰۰( خارجه
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  ساختار نماي فعاليت كميته رسانه

 

  
  اي محصوالت رسانهفراواني انتشار درصدي نمودار 

رصد، شناسايي و 
 اخذ بازخورد

سوژه يابي و  
 سناريوسازي

توليد علمي و 
ايجاد ادبيات 
مخاطب پسند 
براساس دانش 

 حوزوي

توليد محصول  
در فرمت هاي 

مختلف رسانه اي 
 هنري

 انتشار

هدايت ستادي 
 و سازمان دهي

ــزاري  ــايت خبرگـ سـ
ــوزه و   ــمي حــ رســ

 درگاه هاي مرتبط
۴۰% 

ــا و   ــاير نهادهــ ســ
ــري و  ــاه هــاي خب درگ

 كانال هاي حوزوي
۴۷% 

رسانه هاي خبري 
 %۱۰همسو 

افق حوزه و ديگر 
 رسانه هاي مكتوب

۳% 

سايت خبرگزاري رسمي حوزه و درگاه هـاي  
 مرتبط

ساير نهادها و درگاه هاي خبري و كانال هـاي  
 حوزوي

 رسانه هاي خبري همسو

 افق حوزه و ديگر رسانه هاي مكتوب
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 اي فراواني انتشار محصوالت رسانهعددي نمودار 

 

 

  هاي ارائه فراواني به تناسب قالبعددي نمودار 

سايت خبرگزاري 
حوزه و درگاه هاي 

 ۹۴۰۰مرتبط 

ساير نهادها و 
درگاه هاي خبري و 
كانال هاي حوزوي 

۱۱۰۰۰ 

رسانه هاي خبري 
 ۲۲۰۰همسو، 

افق حـوزه و ديگـر   
رسانه هاي مكتـوب،  

۶۵۰ 
 نمودار عددي

 ۲۳۲۵۰: جمع

سايت خبرگزاري رسمي حوزه و درگاه هاي 
 مرتبط

سايرنهادها و درگاه هـاي خبـري و كانـال هـاي     
 حوزوي

 رسانه هاي خبري همسو

 افق حوزه و ديگر رسانه هاي مكتوب

0

2000

4000

6000

8000

10000

 نمودار عددي
8020 پست، خبر و گزارش

6350 عكس خبري و گزارش تصويري

4700 عكس نوشته

3900 فيلم و صوت

280 انيميشن و موشن



 

۳۳۲ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

 

  
  هاي ارائه فراواني به تناسب قالبعددي نمودار 

  

  
  

  اي  هاي رسانه تاثيرگذارترين سوژه
  در خدمات حوزه و روحانيت (رصد مثبت)

 

35% 

27% 

20% 

17% 
1% 

  پست،خبر و گزارش
  عكس خبري و گزارش تصويري
  عكس نوشته
  فيلم و صوت
  انيميشن و موشن

 بيمارستان
 بيمارياران

 محمد مداح

 تجهيز و تدفين
 بهشت معصومه

 خواهران غساله

 خدمات عمومي
توزيع اقالم،  

 ضدعفوني اماكن

خدمات مشاوره 
 و مذهبي
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  اي رسانه هاي تاثيرگذارترين قالب

  در بازنمايي خدمات حوزه و روحانيت 

  
  دورنگاشت اقدامات

 كليپ كوتاه
 و

 انيميشن

 عكس و ريپ
)توئيتر، اينستا(  عكس نوشته 

گزارش 
 تصويري

گزارش خبري 
 و مصاحبه

گزارش 
 مكتوب

 ساعت گفتگو و مصاحبه ۲۰۰هشتاد آفيش، بيش از . �۱

 نامه ۵۰۰نامه نگاشت بين المللي، بيش از . �۲

     تدوين كتاب خاطرات و انديشه نامه كرونا، دو كتاب و . �۳

 درس نامه      

ــبط و  ضـــ
توليد تاريخ 
شــــفاهي 
 كرونا
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محصـول   ۲۳۲۵۰روزه بالغ بر  ۱۰۰مجموع توليدات �

 .رسانه اي بوده است
 

توليد محصوالت 
رسانه اي -خبري   

متوسـط مشـاهده    ۹۹خـرداد   ۱۴تـا   ۹۸اسفند  ۲از �
هزار بازديد  ۸۰۰ميليون و  ۲هزار تا  ۳۵۰روزانه بين 
در اين آمار بازديد غير مسـتقيم و رسـانه   (بوده است 

 ).ملي لحاظ نشده است

ميانگين مشاهده 
 توليدات

مجموع جلساتي كه كميته رسانه برگزار نموده بـالغ  �
 جلسات تخصصي .جلسه بوده است ۶۱بر 

 
نفر بـوده   ۵۷سر حلقه فعالين جهادي در كل كشور �

 .است
 
 

 سرحلقه فعالين

بامداد روز بعـد   ۲بامداد تا  ۵كميته به طور متوسط از �
فعال بوده و متوسط فعاليت روزانـه كميتـه در حـدود    

 .ساعت در شبانه روز بوده است ۲۱
ساعات فعاليت 

 كميته

زبان فارسـي، انگليسـي، عربـي،     ۵زبان فعاليت با غلبه �
ــاي   ــان ه ــه زب ــورد ب ــوده و حســب م اردو و فرانســه ب
اسپانيولي، پرتغالي و اندونزيايي نيز محصـوالتي توليـد   

 .شده است
 زبان فعاليت
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  مالحظاتي براي آينده:
  افزايي رسانه براي مديران و طالب جهادي لزوم برگزاري دوره مهارت

سازي  هاي تخصصي براي توليد، نگاشت و انباره ضرورت ايجاد زيرساخت و پلتفرم
  راناي متناسب با فضاي بح محصوالت رسانه

  هاي جهادي اي سازي و بازطراحي شبكه رسانه هسته
  سو المللي هم هاي بين المللي و تدارك ارتباطات با ان.جي.او طراحي پيوست بين

  اي هاي رسانه هاي فعاليت بايستگي توجه به آسيب
  ».ها پديده طلبه سلبريتي«ويژه  اي به نگاري طالب جهادي رسانه آينده

  منظور تحفظ بر اخالص و پرهيز از خودكانوني اي جهادگران به بازتوليد مكتب رسانه

  اي مالحظات رسانه

  الملل ب) كميته بين 
  هاي علميه عبارتند از: المللي توسط حوزه نيب يها فعاليت اهم

تن  ۵۰۰ با هاي علميه الملل حوزه هاي علميه و رئيس مركز ارتباطات و بين مدير حوزه اتبهكم
جاد يمنظور ا المللي به نيدر سطح بالمللي  مذاهب دنيا و مراكز و نهادهاي بينو  انيرهبران اداز 

نار كدر  يتگريمردم و توجه و سوق دادن آنان به هدا ينيت ديو تالش در جهت هدا يهمدل
 ؛»روناك« دارو و درمان ياستفاده از اسباب ماد

جه مسلمانان به تضرع و و تو يجاد وحدت اسالميبا هدف ا» اسالم يايرهبران دن« اتبه باكم
 در دوران بال و ابتال؛ �رمكامبر ايابتهال به درگاه خداوند متعال و پ

جاد يمنظور ا المللي؛ به بين» هاي شيعي تيه و شخصيعلم يها رهبران حوزه« اتبه باكم
ت و توسل و تضرع در برابر يعالم بشر يان و توجه دادن آنان به منجيعيت شيدر هدا ييگرا هم

 ؛^اطهار و ائمه �رمكامبر ايمتعال و پ خداوند

عه يت شينهاد روحان يمنظور معرف المللي به بين» ها و مؤسسات سازمان ،نهادها« اتبه باكم
خود  يرسالت اصل يريگي(ضمن پ ؛ياسيو س ي، اجتماعي، فرهنگيم علميگاه عظيپا يكعنوان  به
 ياسيس يمختلف زندگ يها صالح و رستگاري است، در عرصهت جامعه به سمت يه همان هداك

ت و يريمد يو دولت برا يمردم حضور داشته و دوشادوش مسئوالن نظام اسالم يو اجتماع
المللي را نيز به تشريك مساعي  . در همين راستا جامعه بينندك تالش مي» بحران كرونا« نترلك

  طلبد). مي
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ه به كشده است يه چهار گروه يادشده ته يجهت ارسال برا» نامه ۵۰۰« ش ازيمجموع بدر
ربط  المللي با هماهنگي نهادهاي ذي تحويل آنها طبق موازين و عرف بينت، مقدمات يب اولويترت

 در حال انجام است.

  ر است:ياتبات انجام شده به شرح زكن ميمهمتر
  ارگان/  نهاد/  نام  رديف  ارگان/  نهاد/  نام  رديف

  ي سيستانيآيت اهللا العظم .۲ هاي جهان ـ پاپ رهبر كاتوليك.۱
  شيخ االزهر .۴  دبيركل يونسكو .۳
  رئيس سازمان ديانت تركيه .۶  دبير كل انجمن اسالمي چين .۵
  رئيس سازمان آيسسكو .۸  دبيركل شوراي جهاني كليساها .۷
  رئيس سازمان محمديه اندونزي .۱۰  دبيركل سازمان بهداشت جهاني .۹

  مفتي اعظم عربستان سعودي .۱۲  دبيركل حزب اهللا لبنان .۱۱
  سنت عراق مفتي اعظم اهل .۱۴  تحاديه جهاني علماي مقاومتدبير كل ا .۱۳

 .۱۶  دبير اتحاديه علماي جنوب شرق آسيا .۱۵
مفتي اعظم و رئيس مشيخت اسالمي 

  كرواسي
  مفتي اعظم سوريه .۱۸  دبير اتحاديه تنظيمات مدارس ديني پاكستان .۱۷
  مفتي اعظم سلطنت عمان .۲۰  سرپرست مجلس العلماي اندونزي .۱۹
  مفتي اعظم فلسطين .۲۲  روسيهرهبر كليساي ارتودكس  .۲۱
  مفتي اعظم تونس .۲۴  رهبر ارامنه حوزه انطلياس .۲۳
  سنت لبنان مفتي بزرگ اهل .۲۶  رهبر كليساي ارتودكس گرجستان .۲۵
  اسقف اعظم كليساي ارتدكس بلغارستان .۲۸  رهبر شيعيان پاكستان .۲۷
  اسقف اعظم قسطنطنيه كليساي ميهني .۳۰  رهبران ديني و معنوي هندوستان .۲۹

 .۳۲  و امور ديني قطروزير اوقاف  .۳۱
اسقف اعظم كليساي ملكيت يوناني ـ 

  كاتوليك در برزيل
  اسقف اعظم سائوپائولو برزيل .۳۴  وزير اوقاف مغرب .۳۳
  اسقف اعظم ريودوژانيرو برزيل .۳۶  وزير اوقاف سوريه .۳۵
  اسقف اعظم كليساي ارمني برزيل .۳۸  وزير اوقاف تونس .۳۷
  ارتدكس برزيل اسقف اعظم كليساي جامع .۴۰  وزير امور مذهبي پاكستان .۳۹
  اسقف اعظم يونان .۴۲  وزير ديني مالزي .۴۱
  اسقف اعظم سالوادور برزيل .۴۴  وزير كشور كلمبيا .۴۳
  اسقف كليساي جامع مارونيت برزيل .۴۶  رئيس وفاق المدارس شيعه پاكستان .۴۵
  اسقف كمكي كوردباي آرژانتين .۴۸  رئيس مجلس اعالي شيعي لبنان .۴۷
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  ارگان/  نهاد/  نام  رديف  ارگان/  نهاد/  نام  رديف
  ف اعظم سانتياگو شيلياسق .۵۰  رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي .۴۹
  امام كل مسلمين كشور غنا .۵۲  هاي ديني هند رئيس كميسيون ملي اقليت .۵۱
  خليفه طريقه مريديه كشور سنگال .۵۴  رئيس محترم فدراسيون مسلمانان روسيه .۵۳
  خليفه طريقيه تيجانيه كشور سنگال .۵۶  رئيس محترم نهضت العلماء اندونزي .۵۵
  جماعت اسالمي هندوستان يرام .۵۸  تونس رئيس محترم دانشگاه زيتونه  .۵۷

۵۹. 
رئيس العلما و مفتي اعظم بوسني و هرزه 

  امير ايالت كانو نيجريه .۶۰  گوين

  پاترياك كليساي ارتدكس روماني .۶۲  رئيس جماعت علماي عراق .۶۱

۶۳. 
المللي انصارالدين كشور  رئيس جمعيت بين

  رئيس دانشگاه ليدن .۶۴  مالي

  زارئيس دانشگاه ساپين .۶۶  رئيس ديوان وقف سني عراق .۶۵
  رئيس دانشگاه اسالمي اروپا .۶۸  رئيس محترم جماعت اسالمي پاكستان .۶۷

۶۹. 
رئيس هيئت افتاء و رئيس مجلس اسالمي 

  المللي اسالمي مالزي رئيس دانشگاه بين .۷۰  نيجريه

  انجمن دوستي ايران و فرانسه .۷۲  رئيس دپارتمان توسعه اسالمي مالزي .۷۱
  آيت اهللا موحدي نجفي .۷۴  رئيس حزب اسالمي مالزي .۷۳
  سيد احمد عبداهللا سامبي .۷۶  رئيس شوراي اخوت اسالمي افغانستان .۷۵
  عبداهللا ناصر ـ كنيا .۷۸  رئيس العلما و مفتي اعظم بلغارستان .۷۷

۷۹. 
خواه  رئيس حزب اتحاد مردمي جمهوري

  اهللا سيستاني در پاكستان نماينده آيت .۸۰  فرانسه

  لينماينده عاليجناب پاپ در شي .۸۲  و پيشرفت فرانسه بستگي همرئيس حزب  .۸۱
  نماينده پاپ در اكوادور .۸۴  رئيس شوراي علماي تشيع افغانستان .۸۳
  كشيش كليساي لوتري اكوادور .۸۶  رئيس جماعت مسلمانان ماداگاسكار .۸۵
  كشيش عيسوي ونزوئال .۸۸  رئيس شوراي سرتاسري علماي افغانستان .۸۷
  رئيس كنفرانس اسقفي شيلي .۹۰  رئيس كنفرانس كليساي اسقفي آرژانتين .۸۹
  رئيس كنفرانس اسقفي كلمبيا .۹۲  آرژانتينكاردينال كشور  .۹۱
  رئيس بنياد فرانسه .۹۴  رئيس آكادمي علوم پاپي واتيكان .۹۳

۹۵. 
رئيس مؤسسه اجتماعي شيعيان لبناني مقيم 

 .۹۶  سنگال
رئيس كليساي جامع، اسقف كليساي 

  مركزي اكوادور

۹۷. 
عشري  رئيس فدراسيون جهاني شيعيان اثني

  لمبيارئيس دفتر امور مذهبي وزارت كشور ك .۹۸  خوجه
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اطات و نون شاهد استقبال و توجه به اصل ارتبكه، تايها و بازخورد اول يابيبر اساس ارز نكته:
انعكاس خبري بااليي در » يسپاپ فرانس«ژه نامه بهيو شده هستيم، به نيز محتواي مكاتبات انجام

ب شرق ، هند، علماي جنوستانكپا ياتبه با علماكداشته است و م يو اسالم يغرب يها رسانه
و  يفرهنگ ي،، اجتماعياسيها قرار گرفته و از ابعاد گوناگون س ... نيز مورد توجه رسانهو  آسيا

  اند. ل نمودهيتحل ينيد

 گويي به شبهات ديني در موضوع كرونا پاسخ

 يج برخيتدر كشورهاي اسالمي و مجامع ديني به در ۱۹ -كوويد  يماريبوع يپس از ش
ها و شبهات از  ن پرسشيمطرح شد. ا يمارين بيدر ارتباط با ا ينيابهامات و شبهات د ،االتؤس

كم از سوي سه  شده دست هاي مطرح هستند. پرسش يل و بررسيتحل ،ملأجهات مختلف قابل ت
  افته است:يمختلف انتشار  يها گروه در رسانه

خود،  ينيد يت خداوند و باورهايه با اعتقاد به حقانكهستند  يداران نيمنان و دؤدسته اول م
و ابند يآنها ب يبرا يح و منطقيصح يخود را مطرح ساخته تا جواب ياالت ذهنؤابهامات و س يبرخ

  دانش ديني خود را كامل نمايند.
آمده در جهت  صفت هستند كه از فرصت پيش ايمان و منافق اعتقاد، بي دسته دوم، افرادي بي

  اند. را مطرح نموده يبرده و شبهات مختلف مال استفاده راك ي،نيد يو حمله به باورها ييگشا عقده
چرخه آن  نيه با ورود به اكز، دشمنان اسالم و سردمداران نظام سلطه هستند يدسته سوم ن

  اند. ور شدن آن افزوده را شتاب داده و بر شعله
سازد و بر دانش  شده عالوه بر آنكه نياز دسته اول را برآورده مي گويي به شبهات مطرح پاسخ

دد و از نفوذ آنان بن هاي دوم و سوم را مي ازپيش دسته افزايد، راه نفوذ بيش ش آنان ميو بين
 از ياديز ماجراي كرونا از بعد ديني كه مدتدرباره  يغاتيد تبليشد يسازكند. جو جلوگيري مي

لحن برخي از شبهات به خوبي  ست.شيوع آن نگذشته است حاكي از غيرعادي بودن ماجرا
نها به سست نبوده و ت ييجو كننده شبهه در پي يافتن جواب و حق است كه مطرح دهنده اين نشان

  اند. انديشيده داران مي نيد ياعتقاد يها كردن بنيه
 انسان، و جهان بر خود سيطره بسط براي جهاني سلطه نظام ابزار ترين مهم كش بي
 صدد در ها ذهن عماقا به نفوذ با هك است شنيداري و ديداري نوشتاري، گوناگون هاي رسانه
 ها رسانهن يا. ش هستنديخو  شيطاني و پليد يها آرزوي يساز نهادينه براي مناسب يبستر ايجاد

 و انسان ميان گسست فرايند بخش، هويت هاي ارزش و بنيادين باورهاي در ترديد ايجاد طريق از
 راه اين از و نندكاف مي سرگشتگي و هويتي بي پوچي، منجالب به را او و نموده دنبال را او هويت
 يعاتيشا و شبهات. نندك مي مهيا جهاني استبداد هاي خواسته قبول و پذيري سلطه براي را زمينه
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 شود يم منتشر يا نندهك رهيخ سرعت با يا ماهواره يها هكشب و يمجاز يفضا در روزها نيا هك
 يهدف يداخل يها نگج يو حت ،ياجتماع يها يريدرگ ،يديناام ،يدشمن خشم، أس،ي جاديا جز
 عرصه در يروان جنگ يها كينكت از استفاده با عمدتاً عاتيشا و شبهات نيا. ندك ينم دنبال را

 يحال شانيپر و  ينگران از جستن بهره با تا نندك يم تالش نانكاف شبهه و گرفته صورت رسانه
  .رندبب نيب از را يماسال جامعه اقتدار و آرامش انسجام، ،ياجتماع يها گروه و اقشار از يبرخ

 الهي - انساني ليفكت ،ن شبهاتيا گوناگون هاي اليه از بخشي آگاهين شبهات و يپاسخ به ا
 جامعه، ريكف فضاي به املك اشراف با فه دارندي. آنان وظاست يجامعه اسالم فرهيختگان

 با و ردهك اييشناس...  و آن اهداف شبهه، يالقا هاي شيوه ن،كاف شبهه افراد و ها جريان شبهات،
 و بزدايند را ابهام و شبهه غبارهاي مخاطب، و زمان نياز بر مبتني و قوي، روز، به سريع، حضوري

  .نمايند سيراب الهي معارف زالل از را تشنه هاي روان
در عرصه دفاع از  ژهيو گوناگون به يها در عرصه يت علميو مرجع هيعلم يها رسالت حوزه

 نيا هكاست  يشبهات به پاسخ ي، مقتضمعاندان و مغرضان يها ينكاف اسالم در مقابل شبهه انيك
 .است شده منتشر يعيوس سطح در روناكروس يو وعيش بهانه با روزها

گويي به شبهات ديني مانند  هاي علميه با محوريت مراكز و نهادهاي پاسخ در اين ميان حوزه
به كمك و » ويي به سؤاالت دينيگ مركز ملي پاسخ«و » گويي به شبهات مركز مطالعات پاسخ«

اي از  به مجموعه» هاي علميه معاونت پژوهش حوزه«و » هاي علمي حوزه انجمن«پشتيباني 
شبهات و سؤاالت ديني كه در اين مدت بر ضد مباني و اعتقادات اسالمي در فضاهاي حقيقي و 

و ديجيتال و به صورت  اي از آنها در قالب مكتوب مجازي منتشر شده بود، پاسخ دادند كه مجموعه
  رساني بارگزاري و به اشتراك گذاشته شد. هاي اطالع افزار تدوين شد و برخي از آنها در پايگاه نرم

 ۱۹ - تدوين و چاپ كتب علمي درباره موضوع كوويد 

  : عبارتند از كتبن ياز ا يبرخ
  ي،اهللا اعراف يتآاثر  ،روناكدر بحران  يحوزو يپلماسيد. ۱
  ي،ن اسحاقيد حسيساثر  ،ها در بحران يمت معنوآرامش و سال. ۲
  يون،هما يتر محمد هادكد ، دو جلدي، اثرو راهبردها ها دگاهيد ؛روناكآزمون . ۳
  ي قصد،گزارش گروه، روناكبا  مواجههدر  ياقتصاد يرانمكح. ۴
  ي،تر محمد رصافكد )، اثرهيعلم يها الملل حوزه ينز ارتباطات و بكمركرونا (ات ياله. ۵
  ي،رمعزين ميد حسيسي، اثر نيد يشرور و باورها ؛روناك .۶
  .)يرمعزين ميد حسيس) (هيعلم يها ي (معاونت پژوهش حوزهموسم همدل. ۷
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  ياجتماع نيرونا و نظم نوك
  *يمحمد مسجد جامعدكتر  نيوالمسلم  االسالم حجت

  مقدمه
 يرات مهمير كرده و تأثيجهان را درگ ياست كه در چند ماه گذشته كشورها يا كرونا مسئله

نكه تعداد يو ... داشته است. با توجه به ا ي، بهداشتي، اجتماعيمختلف اقتصاد يها در عرصه
شتر از يافته به مراتب بي توسعه يان بر اساس آمار، در كشورهايكرونا و متوف يماريان به بيمبتال

  ت است.يشتر قابل رؤيب ن كشورهايز در ايكرونا ن يامدهايرو پ جهان سوم بوده است، ازاين
و  يديتول ياز واحدها ياريل شدن بسيل تعطيدل ، بهين كشورها در بخش اقتصاديا

مواجه  يكاريش بي، با مسئله افزايو خصوص يمه دولتيو ن يكارخانجات و انواع مؤسسات دولت
ن ياز ا يارين معنا كه بسيز به همراه داشته است. به اين يا توسعه يامدهاياند. چنانچه پ شده

شان در نظر  يا توسعه يها را در برنامه يمل ييدند كه نوعي خودكفايجه رسين نتيكشورها به ا
ا يد ماسك و يمقابله با كرونا، مثل تول ياز برايد لوازم مورد نيدر تول ييرند. مانند خودكفايبگ
  عمل كرده است. يار قويا در اين خصوص بسيپالتور و ... . اسپانيرس

ش مورد بحث و يوب ز داشته است كه كمين يا بهداشتيو  ي، آموزشينيد يهاامديكرونا پ
به  يكيت است. ياهم يل دارايآن به دو دل ياجتماع يامدهايگفتگو هم قرار گرفته است. اما پ

ت و دولت يتوسط حاكم ينيوضع قوان يگريو د يفرد يها ين موضوع با آزاديل اصطكاك ايدل
  ت.يت دولت و حاكميمشروع يطوركل . بهها در تعارض است يكه با آزاد

  ينظم اجتماع
خ و ياست كه از درون جامعه، از درون تار ييآداب و رسوم و هنجارها يمنظور از نظم اجتماع

شدن و نفوذ به اصطالح  يل جهانيدل ر بهياخ يها د. اگرچه در دههيآ ين برميفرهنگ و از درون د
به هر  ياند، ول ف شدهيش تضعيوب كم يو محل يقوم ،ي، آن آداب و رسوم ملينترنتيا يها رسانه

  خودش را داراست. يدر مجموع، آداب و رسوم و هنجارها يا حال هر جامعه
                                                                        

  mmjamei@kntu.ac.ir  .ب و سفير پيشين ايران در واتيكان و كشور مغربو مذاه انيدانشگاه اد عضو هيئت علمي. *
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 يادير زيتأث ين نظم اجتماعير در اياخ  ن دو سه دههيويژه در ا آنچه كه در حال حاضر به
 يا مختلف تا اندازهو كيفيت آن است كه در جوامع  يشتيت معيو وضع يداشته است، سبك زندگ

با انتشار  ين سبك زندگيشت و ايت معيفين كي، اين نظم اجتماعيمتفاوت است. اما مجموع ا
ك سلسله يافته ي توسعه يژه در كشورهايو ها به ن معنا كه دولتيكرونا دچار مشكل شده است. بد

رقابل تحمل شده است. يغ يتوده مردم، به اعتبار ين عمالً براياند كه آن قوان را گذاشته ينيقوان
ر ياخ يها كا، در دههييافته از شرق دنيا گرفته مانند كره و ژاپن تا كانادا و امر در كشورهاي توسعه

ها  دا كرده است. آپارتمانيران نيز به شدت رواج پيم كه در ايمواجه هست ينينش ده آپارتمانيبا پد
ار كوچك هستند و به طور يوالً بسمسكن، معم ينه بااليا بعضاً هزيت و يل كثرت جمعيدل به
ح و گذران وقت، مناسب يتفر يخواب است و برا يبرا يكوچك فقط محل ين فضايا يعيطب

ن يفعال افراد در خارج از منزل است. ا يت آپارتمان عمالً زندگيل محدوديدل ن بهيست. بنابراين
ن ي، اين سخت دولتيو قوانل كرونا يدل در حال حاضر به يبود ول يعيش از كرونا طبيان تا پيجر

ن به لحاظ يافراد مجبور هستند كه تمامِ وقت خود را در محل سكونتشان بگذرانند. بنابرا
  م.يمواجه هست ير قابل تحمليد و غيط جديما با شرا يد اجتماعيت جديمحدود

  هاي فردي محدوديت آزادي
فردي خيلي  يها ين اوالً آزادجاد كرد كه در آيا يا نهين است كه انتشار كرونا زمينكته دوم ا 

محدود شد؛ زيرا در عموم اين كشورها آزادي فردي اصل بوده است، و ثانياً به تعبير خودشان با 
  اند). ها بوده مواجه شدند. (حداقل به تعبير كساني كه مخالف قرنطينه» زورگويي دولت«

سال  ۳۰ -  ۴۰ادي دارند. در طي ويژه در اروپا، ان. جي. او. ها قدرت زي يافته به در جوامع توسعه
هاي غيردولتي هستيم كه منجر به الغر شدن و به اعتباري ضعيف  اخير شاهد كثرت اين سازمان

ها را دوباره در همان شكل بعد از جنگ  آمده، مردم دولت شدن دولت شده است. اما با وضعيت پيش
 -انند دوگل در رأس قرار داشتند م  وبيش خيلي قدرتمند بودند و افرادي قوي كه كم - دوم جهاني 

  در عرصه ديدند و اين در مقابل اداره مطلوبي است كه قدرت در دست ان. جي. او. هاست.
آگوست، تظاهراتي در برلين توسط يكي از ان. جي. او. هايي كه مخالف  ۲۹براي نمونه در 

ن اجازه اين تظاهرات را هاي بهداشتي بود، انجام شد. استاندار ايالت برلي ها و پروتكل محدوديت
نداد و آنها به دادگاه شكايت كردند. دادگاه اين موضوع را بررسي كرد و در نهايت اعالم كرد 

تر است. يعني در  هاي فردي مهم سخنان استاندار اگرچه دقيق و صحيح است اما دفاع از آزادي
ح است. بنابراين اين هاي فردي در قانون آلمان مصر هاي فردي است و آزادي تعارض با آزادي

كنندگان ماسك نزده  تواند برگزار شود. تظاهرات برگزار شد و بسياري از شركت تظاهرات مي
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ها بودند كه به لحاظ ايدئولوژيكي و نه  ها و نازي كنندگان فاشيست بودند؛ زيرا بعضي از شركت
  هاي بهداشتي مخالف هستند. علمي، با پروتكل

هاي  توانيم مصالح عمومي را فداي آزادي ر خودمان نميموضوع اين است كه ما در كشو
دانند كه در تعارض با  فردي كنيم اما در آن كشورها اين مسئله را يك مشكل اجتماعي مي

  شان است. هاي فردي آزادي

  حاكميت و مشروعيت دولت
مسئله ديگر مسئله حاكميت دولت است. حاكميت و مشروعيت دولت براي وضع چنين 

هاي چپ تبديل به يك  هاي بهداشتي، از طرف گروه چون قرنطينه و اجراي پروتكلقوانيني هم
ها براي اينكه بيشتر سر كار بمانند، و  مشكل شده است. موضوع حرفشان اين است كه اوالً دولت
كاري كنند  كنند كه هم در آمار دست انتخابات را به تعويق بيندازند (مثالً در مورد ايتاليا) سعي مي

كننده جلوه دهند. ثانياً اينكه اصالً  اينكه مسئله كرونا را خيلي مهم و به اعتباري تعيينو هم 
  داستان كرونا يك توطئه است.

ويژه بر عليه  ها بر عليه ما، به گفتند كه اين يك توطئه چيني در ابتدايِ كرونا اين را مي
گويند كه اين  حال حاضر ميزد. ولي در  هاست. اين حرفي بود كه آن زمان ترامپ مي امريكايي

اي  هاي بزرگ است. حتي در تظاهرات برلين هم بر اين تأكيد شده است كه توطئه توطئه شركت
هاي جديد اقتصادي است. مانند استفاده اقتصادي از واكسن و مسائل مربوط به آن  از جانب قدرت

  و يا زمين زدن اقتصاد بعضي و باالبردن بعضي ديگر.

  منظور از حاكميت
در بسياري از موارد، كشورها تحت كنترل و سلطه  منظور از حاكميت فقط دولت حاكم نيست.

تنها عليه دولت حاكم است، بلكه عليه  هاي به اعتباري فراملي است و اين نظم اجتماعي، نه قدرت
چرخانند، ولي نفوذ زيادي در مديريت جهان  هايي نيز هست كه اگر نگوييم دنيا را مي آن مجموعه

يافته، صرفاً تحت سلطه يا تحت  دارند. زيرا انسان در جهان كنوني و نيز در كشورهاي توسعه
هاي بزرگ اينترنتي كه شركت بيل گيتس  مانند شركتهاي خودش نيست؛  كنترل دولت

  اش است. (مايكروسافت) يك نمونه

  كشورهاي آسيايي و مبارزه با كرونا
كند، ترس از چين و  انتخابات بر آن تكيه مي يكي از عناصري كه ترامپ براي پيروزي در

محكوم كردن چين است. موضوع ديگري كه براي ترامپ مهم است اينكه تا آنجا كه ممكن 
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است فضاي تنفسي بيشتري براي اسرائيل ايجاد آيد؛ زيرا طرفداران ترامپ به اين امر اعتقاد دارند 
  دانند. مي و خدمت به اسرائيل را يك وظيفه ديني و سبب رستگاري

هاي  البته قسمت -اما در مورد چين واقعيت اين است كه از درون، كشور منسجمي است 
ولي اكثريت قريب به اتفاق، منسجم هستند. چين با توجه به مجموع  -غيرمنسجمي هم دارد 

هاي موجود و نوع رهبري متمركزي كه دارد، در طي سه دهه اخير،  هاي تاريخي و واقعيت واقعيت
آوري داشته است و اين رشد را ادامه خواهد داد و چندان به مسئله كرونا ربطي ندارد.  شگفترشد 

اي به نفع خويش  اصوالً زماني كه يك كشور از درون خود قوي است، از هر اتفاقي و از هر حادثه
هاي مختلف كه فقط اقتصادي هم  كند. به هر حال رشد چين و برآمدنش در بخش استفاده مي

در شرائطي است كه پيوسته ادامه خواهد داشت، اگرچه به حسب ظاهر يا از نظر ديگران، نيست، 
منفي باشد اما اين توانايي را دارد كه از اين عوامل به نفع خويش استفاده كند و مستقل از كرونا، 

  كماكان جلو خواهد رفت.
ويژه به لحاظ  بهواقعيت اين است كه دهه آينده و از آن به بعد، دهه آسيا خواهد بود. 

اي و حتي علمي. در ده سال آينده اقتصاد اول دنيا چين و در رتبه دوم،  اقتصادي و توسعه
امريكاست. اندونزي هم يكي از اقتصادهاي مهم خواهد بود. ما نيز آسيايي هستيم (اگرچه اين 

ها  سيايياي ما آ متحدان قاره  احساس آسيايي بودن در ما قوي نيست) و متحدان طبيعي ما و
اي، اقتصادي،  هاي اصلي توسعه توان گفت كه بايد انتقال بزرگي را در زمينه هستند. اجماالً مي

تجاري و صنعتي خود، انجام دهيم و هر مقدار كه در اين امر تأخير كنيم به ضرر ما خواهد بود. 
نسبت به ده هاي چيني در بازار ايران است كه حجم و كيفيت آن  اش وجود اتومبيل مثال ساده

دهنده اين است كه پتانسيل موجود در آسيا به  سال گذشته بسيار پيشرفت كرده است. اين نشان
ها باشد و با انواع و  دنبال غربي معني عام كلمه، پتانسيل بااليي است. حال اينكه كشور ما به

ز آسيا باشد و با خواهد بخشي ا شود، و يا اينكه مي ها روبرو مي اعتنايي ها و بي اقسام محدوديت
اش پيش برود، امري است كه بايد روشن شود. چنانچه در مورد  متحدان اصلي اقتصادي و تجاري

اي قديمي است و مربوط به بعد از  شود. اگرچه رابطه پاكستان با چين رابطه پاكستان مشاهده مي
ايي و حتي شود و قابل مقايسه با ما نيست. اما كشورهاي ديگر آسي استقالل پاكستان مي

  اند. كشورهاي جنوبي ما نيز روابطشان را با چين به مراتب از ده سال گذشته بيشتر كرده

  كرونا در ايران  گيري از ظرفيت بهره
ايران كشور بزرگي است و اگر بخواهد بر اساس محاسبات، درست تصميم بگيرد، پيوستن به 

  كرد. اي استفاده خواهد هاي قاره آسيا را انتخاب و از ظرفيت
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تواند از فرصتي كه كرونا براي ايران  مطلب ديگري كه بايد بدان توجه داشت اينكه ايران مي
و يا همان  ۱۳۹۹وجود آورده است، استفاده كند. ايران از ابتداي ورود كرونا تا اواخر فروردين  به

انيد كرونا به د ها در تعامل و يا مواجهه با كرونا بود. چنانچه مي ترين موج اول، يكي از موفق
اي پيش رفت و ايران بخش اول بود و در يكي دو ماه اول، درگير شد و بسيار  صورت منطقه

كه جامعه پزشكي و كادر درماني ايران و مردم را در شهرهاي  اي گونه شديد نيز درگير بود. به
د. در همان تعامل با اين بيماري با بسياري از كشورها متفاوت بو مختلف غافلگير كرد. اما نوع

زمان در برخي از كشورهاي امريكاي التين و يا اروپا وضعيت به صورتي بود كه برخي از كساني 
شدند و حال  ها گذاشته مي ماندند و بعضي در معابر و خيابان كردند روي زمين مي كه فوت مي

مبتاليان  اينكه در ايران اصالً وضعيت بدين شكل نبود. تعداد بهبوديافتگان با توجه به كثرت
  بسيار باال بود.

كنيم. اين ويژگي ملي ما و  آسا عمل مي اصوالً ما ملتي هستيم كه در مواقع بحراني معجزه
خصوصيت دروني ماست كه در اين وضعيت خود را متجلي كرد. يكي از علل تعامل مثبت ايران 

ي است. اين سياست با اين مسئله، خودكفايي نسبي ايران است كه مربوط به اوايل انقالب اسالم
خودكفايي در مورد ما بسيار تأثيرگذار بوده است و چنانچه گفتم بعد از كرونا مورد اقبال بسياري از 

  كشورها و همچنين مورد عمل آنها قرار گرفت.
هاي مذهبي مانند پاپ و يا  نكته مثبت ديگر، جنبه عمومي و جهاني دارد. برخي از شخصيت

اند.  اعتنايي انسان به طبيعت و محيط زيست بيان كرده ناشي از بيغير مذهبي، مشكل كرونا را 
در طي خصوصاً ده سال گذشته محيط زيست به شدت تخريب شده است. چه در سطح زمين و 

تر گرفته شد و  رو مسئله محيط زيست با شيوع كرونا جدي دريا و چه در عمق زمين و هوا. ازاين
اها كم شد و به ميزان زيادي گازكربنيك و ساير گازها كمتر نتايج مثبتي نيز داشت. تعداد هواپيم

دليل قرنطينه، كمتر مورد استفاده قرار گرفت. اين مسئله  توليد شد و استفاده از اتومبيل هم به
  شود از آلودگي محيط زيست جلوگيري كرد. تجربه خوبي بود كه چگونه مي

توان با  ها ياد داد كه چگونه مي خيلي وبيش به البته با اينكه بيكاري افزايش يافت اما كم
هانزا كه شركت معتبري است، پرسنل  جويي بيشتر، زندگي كرد. براي نمونه شركت لوفت صرفه

آن پذيرفتند كه براي اينكه اخراج نشوند با يك سوم حقوق به كار خود ادامه دهند. اينكه افراد 
اشته باشند در ايام كرونا بيشتر شد. در گرايانه ند متناسب با نيازشان مصرف كنند و زندگي مصر

توان به جرأت گفت اين  اي كه مي گونه بستگي اجتماعي بيشتر شد به جامعه ايران نيز هم
  بستگي در ساير كشورها به اندازه ايران نبوده است. هم

طور كلي انساني بود كه اين  نكته مهم ديگر، خصوصي كردن خدمات پزشكي و آموزشي و به
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واقع افراط زيادي در اين خصوص شده  دو سه دهه گذشته، آسيب بسياري زده بود. بهمسئله در 
توانست زنده و سالم باشد كه پول بدهد. بنا بر نئوليبراليسم و  به اين معنا كه كسي مي  بود.

توانند خدمات دريافت  كنند مي خصوصي كردن همه خدمات، افراد بر اساس پولي كه پرداخت مي
له هم عميقاً مورد چالش جدي قرار گرفت و البته هنوز آثارش ظاهر نشده است كنند. اين مسئ

  ولي داراي آثار مثبتي براي دنيا بوده است.
اند.  نكته آخر اين است كه كشورهاي جهان سوم از كرونا به مراتب آسيب كمتري ديده

تاليان و ميزان تلفات با ويژه در آفريقا. منظور آفريقاي سياه است كه اگر آمار را در مجموع مب به
  اروپا مقايسه كنيد به مراتب كمتر است.

با توجه به تحقيقات زيادي كه در اين زمينه انجام شده است، زندگي بيش از اندازه استرليزه 
زا در بدن  كند. چون بايد حداقلي از عوامل بيماري در مجموع چندان به سالمت انسان كمك نمي

  اش را به وجود بياورد. ين سيستم بتواند مصونيت و ايمنيباشد تا بدان عادت كند و ا
عنوان حسن ختام بايد گفت كه خداباوري و توجه به خدا در اين شرايط در امريكا و در  به

كليساي اونجليكال بيشتر شده است، نه به اين معنا كه پيش از اين مورد توجه نبوده است. اگرچه 
ها چنين نبوده است. اما در بين كشورهاي مسلمان با توجه به  ها و اروپايي  در بين غير اونجليكال

توان گفت كه كرونا يك نوع تذكري را موجب شده است. چنانچه اين توجه را در  ها، مي كامنت
مسيحيت آسيايي، چه كاتوليكي و چه غير كاتوليكي شاهد هستيم. البته يك نوع توجه به مبدأ و 

  ها وجود دارد. عي در آسيا و در رأسشان در ميان هنديطور طبي گرا به خدا و روح معنويت
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  هايش؛ كرونا و استعاره
  شرحي پديدارشناختي از فرآيند ديگرسازي از قربانيان و داغداران كرونا

  *دكتر نعيمه پورمحمدي

  مقدمه
بيماري «كتاب شود. اشاره ها در اين خصوص  الزم است به برخي از كتابدر ابتداي نشست 

 ؛معناي بيماري«نوشته هوي كرل يا كتاب  »بيماري«كتاب  ؛اثر سوزان سونتاگ »به استعارهمثا به
  اثر اس. كي. تومبز.» هاي متفاوت پزشك و بيمار شرحي پديدارشناختي از ديدگاه

يعني بيماري  .يابيم كه بيماري چيزي نيست جز بيماري درمي ها بابا توجه و مطالعه اين كت
اسطوره، استعاره و عناوين را كنار بگذاريد تا مفهوم  .ي را تفسير نكنيدبيمار .استعاره نيست

گرفته پيرامون آن زدوده شود و بيمار تحقير و شرمنده  هاي شكل بيماري تصحيح شود و اسطوره
خطرناك نشود و  ناپاك يا ديگري آلوده، ديگري بديل به ديگريكاري نيفتد و ت نشود و به پنهان

در اين ، وجود دارد والن، سياهان، فقيران، سالمندان و مهاجران هموارهعليه معل هك يتبعيض
 ها فشار بيشتري نيايد. فرآيند بيماري مضاعف نشود و به اين گروه

اما  گيريم كار مي به هاهايي در مورد آن و استعارهم ينك يممعنا و  ما معموالً امور را تفسير
كنار بگذاريم و بيماري را فقط در قالب بيماري  هاي خطرناك را استعاره ،توانيم با آگاهي مي

 ببينيم.

  ها ادبيات و واژه
ه قرباني يك واژه و استعاره نظامي است و از كچرا ؛كار ببريم را به »قرباني«ما نبايد واژه 

نه  ،گيرد دهد و كشته مي جنگ است كه قرباني مي .ادبيات نظامي وارد ادبيات پزشكي شده است
فايده  درمان بي ،كند و به درمان نياز دارد كه در برخي موارد مبتال مي صرفاً ريچون بيما .بيماري

واژه  ،»قرباني«جاي  بهكنم  ميتأكيد رو  ازاين دهد. است و فرد جانش را بر اثر بيماري از دست مي
ز استفاده ااستفاده شود.  »بازماندگان«از واژه » داغداران «جاي  بهو  »باختگان مبتاليان و جان«

                                                                        

 Naemepoormohammadi@yahoo.com  .دانشگاه اديان و مذاهب عضو هيئت علمي. *
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اند  شود آنان فكر كنند دشمن جامعه باعث مي راكهچ ؛هاي نظامي براي بيماران تلخ است استعاره
 و جامعه به پيكار با آنان رفته است.

از  ،در مورد كرونا »دهنده پوسترهاي آگاهي«نكته ديگري كه بايد بدان توجه داشت اينكه 
ها، دوري  ها (شستن مكرر دست با اين سالح«عنوان مثال  به .اند هاي نظامي استفاده كرده استعاره

خطر «، جمله »دهيم با هم كرونا را شكست مي«يا  ».از اجتماع و ...) بر كرونا پيروز خواهيم شد
 .»ستاد مبارزه با كرونا«يا  »كرونا در كمين ماست

ها خودشان را به مراكز درماني معرفي نكنند و  اين استعارهبيماران با ممكن است 
عنوان مثال پوستري را  به شود.ايجاد نسبت به آنها دشمن  سازي خطرناك و ديگري ازيس ديگري

مفهوم  »قطع«و  »زنجيره«مفهوم  ».زنجيره انتقال كرونا را قطع كنيمد با هم ئيايب«ديدم كه 
گرايي  به همو فرستد  براي بيماران نمينيز نگ و دشمني جو احساس بد و پيام  يستن يجنگ

 .هاي نظامي را از جامعه پزشكي كنار بگذاريم استعاره ،آگاهيعلم و با ن، يبنابرا .كند ميدعوت 
كس مورد هجوم بيماري قرار نگرفته است و بدن  هيچ .است نيتر از ا ساده اريبس ،واقعيت
 تلفات نظامي يا دشمن نيستند. ،ها ميدان جنگ نيست و بيماران انسان

كار  كه نبايد به ندستهعناويني  »عيت كروناييوض«يا  »بيماران كرونايي«از سوي ديگر، 
با  وقت در طول تاريخ با يك بيماريِهر .»بيمار مبتال به كرونا«يم ئبلكه بايد بگو گرفته شوند

براي  يهاي ها و استعاره اسطوره ،ايم يا راه درمانش كشف نشده بوده مواجه بوده ،علت نامشخص
 علت و كشف درمان و واكسن ادامه دارد. گرفته و اين فرآيند تا كشف آن بيماري شكل

ه فرد كنيرد. ايگ يل مكچهارگانه در ذهن ما ش يكزمان  همشود  وقتي شخصي بيمار مي
است  »اركگناه«هم هست.  يار، مجرم و دچار اختالل روانكگناه حتماً يمارينار بكمار در يب

دچار  چون خودش عمداًاست  »مجرم«دهد.  يرا پس م يتقاص گناه يماريد دارد با بيچون شا
است چون  »مجنون«مبتال شده است و  يماريه به بكدر خصوص بدنش شده است  يانحراف

ت. اين چهارگانه در آثار فوكو زه اسيا شورش غريوب احساسات كا سريدچار وسواس  احتماالً
 طور كامل بحث شده است. به

ها  بيمارياز  يا پارهعلت ه ي از بيماري به اين شكل است كه ازآنجاكساز ند استعارهيفرا
زماني كه بيماري از  .دهيم همه شرور را به آن نسبت مي، دانيم را نمي روناكا يهمچون سرطان 

كار  نامطلوبِ ديگري به  وضعيت هر صورت استعاره در مورد معناي شرّ پر شد آن بيماري را به
يا  .جذامي از دسته اينها هستندعنوان مثال چاقي بيمارگونه، رژيم سرطاني، ديوار  به .بريم مي

 اسرائيل غده سرطاني.: يمئگو براي شرارت نسبت دادن به اسرائيل مي
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كار  كرونا را به يماريب ،براي هر وضعيت نامطلوبيه كچراكه دور نيست  ؛بايد هوشيار باشيم
  م بگذاريم.ناكرونا  ،استعاره بسازيم و هرچيز كشنده و واگيردار را از اين به بعد از آن ببريم و
الزم خوب نيست و بايد كنار گذاشته شود،  انسازي براي بيمار يم اين استعارهئگو وقتي مياما 

اجتناب از  لزوم متوجه املكطور  تا بهبيماران داشته باشيم  دست اول شرحي از احساسات است
 شويم. ها  اين استعاره

  هاي پديدارشناختي انواع شرح
بيمار از خود «شود  ها باعث مي ي اين است كه اين استعارهاولين مورد شرح پديدارشناخت

 او به ش داردبدنكند  يچون حس م »شود مي خود بيگانهبيمار از « ».بيگانه و از ما بيگانه شود
. آمده استبه تسخير نيروهاي مهاجم در شمهاجم هستند و بدن شهاي كند و سلول خيانت مي

ها بر  قرار ندادن دستها و يا  ا تكرار مداوم شستن دستگونه است كه ب در مورد كرونا اين تازه
و هستند هايش دشمن بدن و دهانش  كند دست فرد حس مي ،ينيو ب دهانصورت و اطراف  يرو

ه با تنفس و تماس با بدن كد اوست خو نيا چون .وحدت و انسجام شخصيت فرد از بين برود
 كند. را بيمار ميخود  ،شيخو

چون در ميان دوستان و خويشاوندان خود مطرود  »شوند بيگانگي ميبيماران دچار از ما «
سپاري  فرآيند خاك اند و بايد از جمع جدا شوند. دچار بيماري مرموز كرونا شدهه كچرا ؛شوند مي

گويا همه اجتماع به قضاوت  رد.طرد بيمار و از ما بيگانگي داز با خود مفهوم ين كروناباختگان  جان
  .ندا ههاي خطرآفرين اعالم كرد ند و آنان را گروها هاين بيماران نشست

افتد و  شدت به وحشت مي بيمار به«دومين مورد شرح پديدارشناختي اين است كه 
كند حكم اعدامش را دريافت كرده  يعني وقتي بفهمد كرونا دارد فكر مي ».كند كاري مي پنهان

 داند. است و كرونا را با مرگ يكسان مي

مخفي كرده و اعالم آنفوالنزا  ،ها اگر عضو مبتال به كرونا داشتند ي از خانوادهخيلام ين ايدر ا
چون اصالً جسارت و شجاعت  .شد كردند و اين باعث انتشار بيشتر بيماري مي يا سرماخوردگي مي

دروغ ديگري  ،يا اگر مرگ يكي از نزديكان يا اقوام بر اثر كرونا بود ند.اعالم كرونا را نداشت
 ترسيدند از جامعه طرد شوند. چراكه مي ؛گفتند مي

بدنام، شرمسار، تحقير «ها بيمار را  سازي اين استعارهه كن است يا يدارشناختين شرح پديسوم
و  »ناپاك ديگري«، »آلوده ديگري«ها بيمار تبديل به  با اين استعاره .كند مي »و خوار

شناختي يا اخالقي  ي روانها قضاوت و داور سازي اين ديگري شود. يم» خطرناك ديگري«
اري را با سالمت و كگردد كه ما پرهيز سازي به اين برمي اين ديگريريشه  آورد. دنبال خود مي به
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به كرونا مبتال  هكرا  كسين حساب يبا ا .دانيم و انحراف را با بيماري و رذيلت فضيلت يكي مي
 پنداريم. مند مي منحرف و رذيلت ديگري ،شده

اي، فقرا، معلوالن،  سالمندان، بيماران زمينهه كن است يا يدارشناختين شرح پديچهارم
بريم كه  خطرناك مي دانيم و همه را جزو مجموعه ديگري بيمار مي بالقوهرا خارجيان  و مهاجران

تبعيضي كه همواره عليه ا ناقل باشند. يچون ممكن است كرونا داشته باشند  .بايد از آنان ترسيد
مثالً  .شاندك يمبيشتر به حاشيه  آنها را شود و در ايام اين بيماري تقويت مي ،ها بوده اين گروه

باعث انتقال پيام خواركننده و  ،شوند گفتن مداوم اينكه سالمندان بيشتر به اين بيماري دچار مي
 شوند. بودن و پير بودن خودشان شرمسار مي سالمندان از حقيقت .شود حقيركننده مي

اتباع خارجي همواره  ه است.در اين ايام ظلم بسياري شدز ينارجيان در حق مهاجران و خ
  .يماريب د يا ناقلنيا مبتال هست هك متهم بودند

 هاي درست بيمار را از روشگونه رفتارها،  ه اينكن است يا يدارشناختين شرح پديپنجم
ي مراجعه به مراكز جا زده از كرونا به بيمار وحشت .دارد پيشگيري و درمان منصرف كرده و بازمي

گرفته پيرامون اين  دليل وحشت از مفاهيم شكل آورد و به ميهاي نادرست روي  درماني به روش
 و روغن بنفشه الكل و ادرار شتر استعمال مانند يخطرناكا يده يفا يبهاي  به روش ،بيماري

 شود. يمتوسل م

آنها  يها و مفاهيم پيرامون ارهقدر كشنده نيستند كه استع ها آن بيماريه كن است يحاصل سخن ا
  ها در ايام بيماري كرونا باشيم. كارگيري اين استعاره همگي بايد مراقب به .ندا كشنده

  
   



 

۳۵۰ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

  
  
  

  ؛مديريت رفتارها
   شناختي به ابعاد و پيامدهاي كرونا رهيافتي جامعه

*  فرد مهدي اعتمادي سيددكتر 

  يدهكچ
اي بر روند عادي  هاي اخير، وقفه در ماه يافتن آن بروز بحراني مانند كرونا و تداوم

هاي پنهان  اين وقفه امكان شناختن اليه. زندگي اجتماعي ايجاد كرده است
حيات اجتماعي كه در وضعيت طبيعي به صورتي پنهان اما ضروري حضور دارد 

هاي مواجهه با آن، امكان  تر پيامدها و شيوه با فهم دقيق. را فراهم كرده است
رو،  ازاين. آيد شرايط عادي و پيشاكرونايي نيز به وجود مي تر درك دقيق

چه پيامدهايي پس از شيوع كرونا،  :ست ازا ترين پرسش مقاله حاضر عبارت مهم
اي براي بازسازي خود  چه مواجههجامعه  نيزترين ابعاد جامعه رخ داده و  در مهم

ها و همچنين  ادهدبه اعمال كرده است؟ با توجه  ،در مقابله با شرايط كرونايي
در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه  ويژه بهشناسان  نظرات كارشناسان و جامعه

ها در نسبت با آنها،  بازنگري نيزتا اهم پيامدها و است تهران، تالش شده 
  .بندي شود دسته

  واژگان كليدي
هاي  بازسازي اجتماعي، بحران، پاندمي كرونا، پيامدهاي اجتماعي، مكانيسم

  .جمعي

  مقدمه
 يبرا ينظام اجتماع يردهاكارها و عملكت دارد فهم سازويشناسان آنچه اهم جامعه يبرا

دن يان دكده و پنهانند و اميچيها عمدتاً پ سميانكن ميا. است يات جمعيداشتن و تداوم ح سرپانگاه
                                                                        

  etemady@ut.ac.ir.                                       شناسي دانشگاه تهران جامعه دانشكدهيئت علمي عضو ه .*
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تر و  دهيچيپ يهرچه نظم اجتماع. قابل مشاهده است يرونيب يآنها از خالل آثار آنها و نمودها
رو،  نيااز. ز دشوارتر استيپنهان ن ين الگوهايا شناختن ايردن كان رصدك، امباشد تر افتهيزيتما

 ياجتماع يروهايدن آنچه در بطن نيافتن و دينفوذ يبرا ييها چهيد بتوانند به دريشناسان با جامعه
ان كتواند ام يمه كن لحظات يجمله ااز. ابنديدست  ،ان آنهاستيا تعارض ميبخش تداوم و  انكام

ها  ا وقفهيها  ند، با بروز بحرانك يار پنهان را فراهم مكاندر دست يردن و شناختن الگوهاكنفوذ
 .در حال تداوم است يريپذ ينيب شيبه صورت پ ي، زندگيعيو طب يت عاديدر وضع. ن استكمم

اسباب  ينوعد به ياگر خالف آن رخ دهد هم با. ه انتظار دارندكاند  مستغرق يتيهمه در وضع
ه كدهد  يرخ م يا دهيچيت پيه وضعك ياما هنگام. را به وجود آورد يا خشمي يتيش نارضايافزا
اتخاذ  يا منفيمثبت  يه در قبال آن موضعكرد ك كاز قبل معلوم در يتوان آن را به صورت ينم
ها  تيضعن ويا. ق را داشتيعم يها هين اليارشدن اكد انتظار آشيه باكن حالت است يرد، در اك

ن منظر، ياز ا. افتند ياتفاق م ،يابيمك يمعموالً با ابهام همراه هستند و در لحظات خاص و حت
وع يو ش يط پاندميشرا. نديگشا يم يرا به فهم نظم عاد ييها چهيدر يعموم يها بحران

 تيه وضعكگذارد  يمردم و اجتماعات م يش پايرا پ يتيوضع ،روس در ابعاد گستردهيرمترقبه ويغ
داشته  ،از آنچه در حال وقوع است يقيتوانند شناخت دق يند و نمك يآنها را مختل م يزندگ يعال

ن يگرچه ا. ندك يرقابل انتظار پرتاب ميغ يتيه مردم را در وضعكاست  ياضطرار يطيشرا. باشند
ن ان شناختكرا به دنبال دارد، اما ام يند و نابهنجاريار ناخوشايبس يامدهايت آثار و پيوضع
  .ندك يز فراهم ميرا ن يت در حالت عاديوضع

رقم  ،ا و در اجتماعات مختلفينقاط دن يرا در اقص يطين شرايجمله چناز ييروناكت يوضع
نار ك يبرا يفراغت يها ه هفتهكبود  يطيشرا يبرخ يت گرچه در ابتدا براين وضعيا. زده است

ان كمختلف ام يها ل مشغلهيلد ه بهك يط عاديرفته در شرا ا امور ازدستيگر بودن يديك
 يو حت يمتماد يها افتن آن به ماهي آورد، اما با ادامه يش ميردن آنها دشوار بود را پك تجربه

ن يگرچه ا. رده استكشتر را فراهم يب يها بروز بحران ينه برايسال، زم يكش از يتداومش به ب
د توجه يبرخوردارند، اما با يا لعادها ت فوقيل دارند و از ضرورت و اهمياز به تحليدام نكمسائل هر

 يت عاديمنظور فهم وضع به ييروناكشايط پيشناخت شرا ينه برايتواند زم يه آنچه مكداشت 
درنگ در عمر  يبرا يمانند لحظات. است ييها ن وقفهيند، بروز چنك يرا فراهم م يات اجتماعيح
 ييها وقفه ؛شود يات وادار ميو ح يباب اهداف زندگ مل درأه در آن لحظات به تكماند  يم يمنؤم

  .فرد است يردن زندگكرو رويدر حال ز ياساس يا ه همچون وقفهكه زمان احتضار يشب
د كيأبا ت يات اجتماعيرد حكعمل يو چگونگ يستين مقاله چيا ين اساس، پرسش اساسيبر ا
ونا، در ركوع يپس از ش ييامدهايچه پ. آن است يعيت طبيفهم وضع يبرا ييروناكط يبر شرا
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خود در مقابله با  يبازساز يجامعه برا يا ن چه مواجههين ابعاد جامعه رخ داده و همچنيتر مهم
  رده است؟كاعمال  ييروناكط يشرا

 يها ميل تكيواسطه تش ن مدت خصوصاً بهيه در طول اك ييها افتهيبر اساس مشاهدات و 
به  دانشگاه تهران يلوم اجتماعده عكموضوع در دانش يبررس يبرا يانونك يها و گروه يپژوهش

  .نمكان يله بئن مسيج را در پاسخ به اين نتاياز ا يا نم تا بتوانم پارهك ي، تالش موجود آمد

  ت موضوعيضرورت و اهم
هاي عمومي و شرايط پاندمي، شرايط خاصي را براي  ه اشاره شد، بحرانكطور  همان

توانند نظم  شناسان اهميت دارد كه مي امعهاين وضعيت از جهتي براي ج. كند اجتماعات ايجاد مي
به تعبير ديگر، آنچه كه بسيار براي اهالي . مورد واكاوي قرار دهند  در شرايط نرمالرا اجتماعي 

علوم اجتماعي اهميت دارد اين است كه شرايط بحراني و پاندمي مانند بيماري كرونا ازجمله 
تر وضعيت عادي و نظم  بكند كه بتوانيم دقيق تواند به ما اين كمك را هايي است كه مي زمينه

اين امر از اين جهت داراي اهميت و ضرورت . روزمره و عرفي خودمان را مورد بررسي قرار دهيم
قدر نظام معمول و مرسوم سراسر زندگي ما را  رسد در وضعيت روزمره آن نظر مي است كه به

، همچون ماهي كه درون آب زندگي كنيم گرفته كه بسياري از چيزها را طبيعي قلمداد مي
ديگر  -را احاطه كرده  جاي زندگي كه الزمه بقا و زيست هست و همه -بديهيات زندگي . كند مي

تواند شرايطي  هاي طبيعي و پاندمي مي هايي مانند بيماري ها يا بحران آيد؛ بروز وقفه به چشم نمي
شرايط . ه قواعدي در حال زندگي هستيمرا ايجاد كند تا واقعاً بفهميم كه در چه نظمي و با چ

كند تا بهتر بدانيم كه چه نظم ضروري بر زندگي ما حاكم است كه  پاندمي اين امكان را ايجاد مي
طور طبيعي از ابتداي  خانواده نمونه بارز اين موضوع است كه به. كنيم ما آن را طبيعي قلمداد مي

كنيم، اما زماني كه اتفاق و  سري قواعد پيروي مي كطور طبيعي از ي تولد با آن سروكار داريم و به
كنند و به نظرشان  چيزي كه در آن زندگي مي شوند آن افراد متوجه مي ،آيد مشكلي پيش مي

تواند گسسته، نقض و درنهايت از  لزوماً هميشگي نيست و همه اينها مي ،طبيعي و بديهي است
ماعي داراي اهميت است كه پي ببرند پيش از بنابراين اين موضوع براي عالمان اجت. بين برود
مانند  يكالسكشناسان  جامعه يبرخ .ها چه نظمي در زندگي افراد حاكم بوده است اين وقفه

ببرند  يپ ينظم اجتماع يبازساز يها وهيم به شيردند تا بتوانند از خالل بروز جراكم تالش كيدور
ز تالش يشناسان معاصر ن از جامعهديگر  يبرخ )۱۳۸۷م، كيدور( .نندك يبند و تحوالت آن را دسته

به فهم  ،يات اجتماعياز بروز گسست در تداوم ح يعمد يلحظات يزير اند تا با طرح ردهك
ل كنيتوسط گارف» نندهك شات نقضيآزما«  ها طرح ن تالشيجمله ااز. ل شوندينا يضرور يروهاين
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)Garfinkel, Harold ( نظم  يقواعد ضمن يجوو ان جستكانش اميه به دانشجوكاست
  )1967ل، كنيگارف( .داد يرا م ياجتماع

دست  ،بلكه تنها راه كنترل آن .ها مطلوب است معنا نيست كه اين بحران آنچه گفته شد بدين
. شود هايي هست كه براي ما ايجاد مي يافتن به پشت ناپيداي حيات اجتماعي و همين دريچه

هاي مختلف ازجمله خانواده و  هايي است كه حوزهب هاي گران نظم اجتماعي سرشار از ضرورت
ها را به  د بروز بحرانيرو، با نيااز .گيرد هاي اداري را دربرمي نهادهايي مانند مدرسه و محيط

 ياجتماع يها ن جنبهيتر ياتياش روشمندتر در باب حكنكتر و  قيشناختن دق يبرا يلحظات
 ين شناختيشود، به واسطه چن يخله هم تصور ممدا يبرا يا اقداميرفت  ه اگر راه برونكدانست 

  .افتياعتبار خواهد 
ن يا. مارستان افتاده استيارش به بكسرو ،التكل انباشت مشيه به دلكد ينكرا تصور  يماريب

مطلوب هرچند مضر به  يها يدنيخورده و نوش ياش را م مورد عالقه يغذاها يفرد در حالت عاد
را  يزا بدن و يماريب يامدهاي، پيطوالن يا در طول دوره. است دهينوش يز مياش را ن يسالمت

دن يا دوستان او با ديخانواده  ياگر اعضا. شده است يماريت باعث بروز بيرده و در نهاكر يدرگ
مار را يتوانند حال ب ينند مكپاچه عمل  دست) گريد يها كا شويته كمانند بروز س(ن حالت يا

مختلف  يها ه دورهك كياما پزش. ه به مرگ او منجر شودكنند و نه فقط به بهبود كتر  ميوخ
ق قرار دهد، با انجام يرا مورد شناخت دق يماريت بيرده تا بتواند وضعك يرا ط يو عمل ينظر
ان به او كاو را تا حد ام يابد تا بتواند سالمتي يان را مكن اميق ايدق هاي شينات و آزمايمعا

ط يز در شرايجامعه ن. ندكاعمال  ،مارياهش مسائل بكبهبود و را معطوف به  يبازگرداند و مداخالت
ن مداخله را يمواجهه و همچن يان فهم بهتر براكام ،قيدق يِشناخت يردهايك، با اتخاذ روييروناك
  .ندك يدا ميپ

  شناسايي پيامدهاي اجتماعي كرونا در دو اليه اصلي
  هياول ياجتماع يامدهايپ )الف

كند ابعاد زيستي آن است كه با زندگي و جان  كرونا را برجسته ميآن چيزي كه بيشتر از همه 
گيرد و ممكن است به  انسان سروكار دارد و همه اقشار و طبقات مختلف اجتماعي را دربرمي

وع خود جان يه با شكاست  يروسيه وكست بلين يماريب يكرونا صرفاً ك .مرگ منجر شود
ه از ك ين اخباريتر تر مهميسرت. اندازد يمخاطره من و طبقات گوناگون را به يها در سن انسان
ا يمختلف در دن يدر شهرها ييروناك يها يم، آمار فوتيا دهير شنياخ يها مختلف در ماه يها رسانه
 يو حت يط بحرانيشود، با شرا يجاد ميشان ا رفتن جان ه در افراد بخاطر ازدستك يترس. است
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. ستيسه نياندازند، قابل مقا يم  ان را به مخاطرهيآدم يستيات زيه آنها هم حكگر يد يها يماريب
مختلف  يها ات و ممات گروهيرشدن حيدرگ». است يله مرگ و زندگئمس«معروف  به قول
ن يتر مهم. است يستيرونا در نسبت با ابعاد زك ياجتماع يامدهاين پيننده نخستكارك، آشياجتماع
 يفهم الگوها. شود يشناسانه معموالً ارائه م تين سطح، در فهم جمعيمرتبط با ا يها يبند صورت

، يسن يها گروه يمختلف بر مبنا يها ردن طبقات و گروهكريت درگيفيكر و يمربوط به مرگ و م
مرگ و . ور استكن سطح مذيدر فهم نخست يشناس تيجمع ياهداف اساس... و ي، طبقاتيجنس

  .قرار داد ييد آن را مورد شناساياقدم ب نيه در اولكند ك يت ميتبع يوع آن از نظمير و شيم
در . طور يكسان در معرض كرونا نيستند همه افراد جامعه بهشده،  يابيارز يها با توجه به داده

تركيب «و » سني«ساختار اجتماعي و جمعيتي از دو منظر  ،كروناوع يشهاي اوليه  ابتداي امر و ماه
به سمت  يتيمختلف جمع يها در گروهشتر و يهرچه سن افراد ب. با بحران مواجه شد» جنسي

عالوه بر سن، . ابدي يش ميز افزاير نيزان مرگ و ميم، مينكت كا سالمندترشدن حريرترشدن يپ
س هرچه كشود و بالع يها افزوده م يزان فوتيشوند، بر م يتر م مردانه يتيجمع يها هرچه گروه

ن يبنابرا. شود ياسته مك ينادارز به نحو معير نيزان مرگ و ميشود، از م يتر م ت زنانهيجمع
جمله از. رونا، مردان سالمند بودندكوع يش ييابتدا يها ن گروه در معرض خطر در ماهيتر مهم
خانواده  يازهاين معاش و رفع نيمأت ين گروه براي، ضرورت تالش ايل آن به لحاظ اجتماعيدال

ر يشتر از سايب(ن گروه ير ايش مرگ و ميبا افزا. رون از خانه استيب يبا حضور در فضاها
امدها، ين پين ايتر جمله مهماز. ابدي يت بروز ميل جمعك يبرا ييامدهايپ) يتيجمع يها گروه

دار  عهده ،شيه مجبورند در فقدان همسران خوك يزنان ؛است افزايش زنان سرپرست خانوار
 يامدهايمله پجز ازيشود ن يجاد مينه اين زميه در اك يالتكمش. ن معاش باشنديمأت تيمسئول

 يرا به نهادها ياجتماع يها تين امر، مسئوليهم. است يبه لحاظ اجتماع يسطوح بعد
معطوف  هاي بهزيستي و تأمين اجتماعي در حوزه خصوصاً يرفاه عموم يار و متولكاندر دست

را  يشفاف يتيحما يها استي، سييروناكط يها موظف خواهند بود تا در شرا ن سازمانيا. ندك يم
  .نندكن گروه اتخاذ يا يها بياهش آسك يبرا

  پيامدهاي اجتماعي ثانويه )ب
مختلف با  ياجتماع يها د به گروهي، بايب جنسيكو تر ير سني، عالوه بر متغيه بعديدر ال

ه به ياول يامدهاين پيين است در تبكگرچه مم. ردكشان توجه  يو طبقات يط شغليتوجه به شرا
ش از يم هستند، بكا مترايشلوغ  يمجبور به حضور در فضاها هك يه مردان سالمندكنظر برسد 

ز عمق يل را نيد تحليتر با قيه عمين اليرند، در ايگ يروس قرار ميها در معرض و ر گروهيسا
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ر مردم در يشتر سايه مجبورند در معرض بك ييها رسد، عالوه بر گروه يبه نظر م. ديبخش يشتريب
 ي، حتيو بهداشت يانات ضروركمناسب به ام يدم دسترسقرار داشته باشند، ع يعموم يفضاها

ور را كمذ يحداقل ييه تواناك ييها مارشدن گروهيب ينه براياد هم نباشند، زمياگر در معرض ز
ا اعمال ي يريشگيپ يها برا نهيشود، زم يانات محدودتر مكن اميهرچه ا. دهد يش ميافزا ،ندارند

ه ك ياجتماع يها ن گروهيتر رو، مهم نيااز. شود يتر ممكرونا كمهار  يبرا يبهداشت يها استيس
كه  هستند يا افراديار كيب هاي آدمقرار دارند،  يشتريب يها بيه در معرض آسيه ثانوين اليدر ا

ن گروه يل اين دلي؛ به همشرايط عادي و امكانات اوليه براي برطرف كردن نيازهايشان را ندارند
  .گيرند هاي ناشي از كرونا قرار مي عرض آسيببيش از سايرين در م ه،ين اليدر ا

» راتكدمو يروسيو«، آن را در ابتداي شيوع كرونا، يارشناسان و محققان اجتماعكاز  يبرخ
شناسد و بين اعضاي اقشار در طبقات مختلف اجتماعي  فقير و غني نمي هكردند ك يقلمداد م

با  ويژه ، بهنيست اما با دقت بيشتر اين ديدگاه غلطي .كند شود و همه را درگير مي فراگير مي
توان به اين نتيجه رسيد كه درست  مي وع آن،يروس و شين ويبا ا يريشدن زمان درگ يطوالن

گيرد اما افرادي كه توانمندي و امكانات كمتري براي  است اين بيماري همه اقشار را دربرمي
اقشار  .بيشتري خواهند شد وءس تدريج دچار پيامدهاي تأمين نيازهاي اوليه زندگي دارند به

توان جامعه عالوه بر اينكه در تهيه لوازم بهداشتي و پيشگيري از بيماري كرونا  پذير و كم آسيب
ممكن است با مشكالتي مواجه باشند، امكانات كمتري هم دارند، براي اينكه بتوانند مسائل 

نه بمانند بايد از همان شغل به اين دليل كه اگر بخواهند در قرنطي. قرنطينه را رعايت كنند
ه ك يافراد. دهند وقتي هم كه دارند دست بكشند و عمالً منبع درآمد خود را از دست مي نيمه

ط بروز يهستند، در شرا يبحران يامدهايشتر در معرض پيب ،يو عاد ييروناكشايدر حالت پ يحت
  .ها هستند بيشتر در معرض آسيترشدن آن، ب يز با طوالنيرونا نكهمچون  يا يپاندم

شناسانه  جامعه يها نييابد، تبي يم يشتريل با توجه به گذشت زمان عمق بيهرچه سطح تحل
ن يبر ا. ن الگوها مبادرت ورزديتر ا قيد به فهم دقيشناسانه با تيجمع يردهاكيل رويمكدر ت

ردار متربرخوك يها ه در گروهكاست  يرونا، معطوف به مردان سالمندك يامدهاين پيشترياساس ب
  .هستند

  دليل گسترش پيامدهاي كرونا شده توسط جامعه به اعمال يها ترين بازسازي مهم
  يارانه و مذهبي هايي هم هاي مدني و محلي در قالب شدن جريان فعال

دا يرونا پكروس يه وك يو شدت نفوذ ،ريو حجم فراگ نشده ينيب شيپ يطيبا توجه به بروز شرا
بتوانند خود را سامان ببخشند و به  يعاد يو خدمات يياجرا ياروهيه نكنيان اكرد، عمالً امك
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 يو محل يخودجوش مدن يها شدن گروه فعال. زده بپردازند، وجود نداشت جامعه بحران يبازساز
 يها ه گروهكشد  ييها انيساز بروز جر نهيزم ،يمذهب يها هزيارانه و با انگي خصوصاً با اهداف هم

از  ييها گروه يازهاين نيمأان تكها ام يابي لكن تشين ايهمچن .ديل بخشكّمختلف مردم را تش
و  يمحل يها ن گروهيه چنكن امر نشانگر آن است يا. ز به وجود آورديب را نيدر معرض آس مردمِ
 يها تير گرچه در وضعيثأن تيا. برخوردارند ياجتماع يندهايدر فرا يرگذاريثأ، از نقش تيمذهب
 يز داراين ييروناكشايو پ يعاد يها تيد، اما در وضعيآ يه چشم مشتر بيرونا بكمانند  يبحران
هاي مدني و  جريان. و آموزش دارد ييافزا از به مهارتيآن ن يابي تيه فعلكهستند  ييها تيظرف

العاده اهميت دارد و به شدت در  كنند، فوق مذهبي كه در جامعه اقدام به تأمين نيازهاي مردم مي
توان جامعه  ها را نسبت به قشر كم شرايط موجود كرونايي، شاخك. ها مؤثرند كاهش آسيب

به اين دليل كه هر آينه ممكن است با شايع شدن ويروس در برخي از اقشار  .حساس كرده است
ورزيدند نيز اين  دسته از افرادي هم كه نسبت به اقشار فرودست اهتمامي نمي به آن ،ها و گروه

  .بيماري سرايت كند

  »يارتباط يها مهارت«ش يخانواده با هدف افزا يابط اعضام رويبازتنظ
تنظيم « رونا اتفاق افتاده، بهك يامدهاير پيثأه تحت تك ياجتماع يها يبازسازيكي ديگر از 

مفهوم . گردد يبازم ينه خانگيت قرنطين امر به وضعيا. استرتبط م» روابط ميان افراد خانواده
، يرانيات ايثر در حؤم ياجتماع ين نهادهايتر از مهم يكيعنوان  به) the family( »خانواده«
 ير خانواده را به گروه خانگيين تغيا. افته استي» خانه« يانكتر با مفهوم م كينزد يونديپ
)domestic (كيمعلوم هستند نزد يو عاطف ياقتصاد يوندهايروابط مشخص و پ يه داراك 
از  ياريمختلف، بس يها گروه ينينش خانه وآمد و ضرورت رفت يها تيل محدوديبه دل. سازد يم

دادند، در  ياز خانه انجام م يزيمتما يها طيخانواده در مح ين اعضايش از ايه تا پك يروابط
و هرگونه  يمجاز يها ا آموزشيها »ياركدور«انواع . رديپذ ير اعضا صورت ميد سايمعرض د

به درون خانواده  ين اجباريل چنيدل رون از خانواده بهيب يها ر حوزهيه از ساك يت خانگيفعال
 يدر فضاها يه در حالت عادكهم  ييت، تضادهاين وضعيدر ا. ق آن استياز مصاد  ده شده،يشك

. ابدي يم يخانواده تسر يبه داخل روابط اعضا يطين شرايآمد، در چن يد ميمستقل از خانواده پد
شايد . هاي متمادي كنار هم باشند در قرنطينه مجبور هستند ساعت خانواده يعالوه بر آن، اعضا

توانند  ينند مك يه افراد تصور مك؛ چرادر ابتداي امر اين شرايط به نظر خوب و داراي مزيت باشد
 ن فراغتياند انجام دهند را در ا توانسته يل مشغله نميه به دلك ينند و اموركق خود را دنبال يعال

رده كمرنگ كج يرا به تدر ين تصوراتيان چنكت، امين وضعيافتن اي تداوم. آورند يجا م به ياجبار
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تواند به تدريج  نباشد مي  شده اما همين وضعيت اگر به صورت هنجارمند، باقاعده و نهادينه .است
اين شرايط ممكن است موجب افسردگي و بعضاً بروز رفتارهايي شود كه . مشكالتي را ايجاد كند

  .شود در شرايط عادي ديده نمي
 يشدن هنجارها مرنگك نيزو  ،افتهي يه به داخل خانواده تسرّك ييها و تضادها بروز تنش

ش يخانه پ يرا در فضا يدر روابط خانوادگ يرونا، ضرورت بازسازك يپاندم يتصورشده در ابتدا
در  يخانگ يها ش خشونتيا افزاين يان زوجيم يها تنش جملهاز يالتكبروز مش. آورده است

جمله از. ه هنوز اصالح نشده استكاست  يبحران يها تياز وضع يكحا، يت عاديسه با وضعيمقا
نقش . هستند »ها رسانه«شود،  يمنجر م ين بازنگريل چنيه به تسهك ييها سميانكن ميتر مهم

هاي خودكنترلي و عمدتاً مباحث  رساني در جهت افزايش مهارت هاي اطالع رسانه و شبكه
به اين دليل كه افراد بايد بيشتر توانايي تنظيم . استشناسي اجتماعي بسيار حائز اهميت  روان

مراقب  ،ابط با اطرافيان خود را پيدا كنند و در اين شرايط كرونايي در مواجهه با افراد خانوادهور
تواند  يم، مينكعبور  يعينار آن به صورت طبكن بود از كمم يه در حالت عادك ييزهايچ .باشند

هم  ييروناكشايه در حالت پكاست  يتيننده وضعكاركآش ،طين شرايا. زا باشد ت تنشين وضعيدر ا
شده  يده نميبا خانه، د... ار، مدرسه وكط يان محيم ييفضا كيكوجود داشته اما با توجه به تف

. دياب يت ميدر آنها اولو يبازنگر ،نيشيپ يشدن هنجارها مرنگكن تضادها و يچن پيداييبا . است
هنجارمند كردن رسانه در جهت « ياجتماع يبازساز ياساس يها سميانكن اساس، از ميبر ا

ن يا. گيري مؤثر در خانواده است هاي گفتگو براي ارتباط خصوصاً مهارت» آموزش مهارت
سطح روابط  يفراتر حت يها و سطوح ارتباط هيتواند ال يشود و م يها محدود به خانواده نم مهارت

  .رديز در بر گيرا ن يتيمكو حا يدولت

  افزاري افزاري و نرم شدن كاركردهاي فضاي مجازي و تغيير در وجوه سخت رنگپر 
، ينه خانگيو خصوصاً قرنط ييروناك يها تيل محدوديدل بهبا توجه به دورشدن افراد جامعه 

جاد شده به يا يو اطالعات يارتباط ينولوژكت يها شرفتير پيثأه تحت تك يبه روز يد ابزارهايبا
روزمره  يپررنگ در زندگ يحضور يمجاز يهم فضا ييروناكشايط پيشراگرچه در . نديمدد آ

 يازهايازمند به اصالح با توجه به نيو ن كنفيال يعنوان بخش ضرورت آن به يداشته است، منته
 ير اصالح هنجارهاكبه ف ييروناكشايط پيدر شرا. برجسته شده است ييروناكط يروزآمد، در شرا

 ياجتماع يازهايبا ن ياديتناسب ز ،يرسم يه هنجارهاكنيا اي. ميا ن فضا نبودهياز ا يريگ بهره
هم . نه از دست رفته استين زمين در ايشيت پيان تداوم وضعكط امين شراياما در ا. نداشته است

ن يهمچن. رخ داده است ياري، تحوالت بسيافزار نرمبه لحاظ و هم  يافزار به لحاظ سخت
 يها طياز مح ياريبس. افته استي يشتريز دقت بينن فضا و حضور در آن يفرهنگ مصرف ا
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خود به  يستم آموزشيز سيناچار به تجه) هيعلم يها ها و حوزه ا دانشگاهيمانند مدارس ( يآموزش
اين امر باعث شد كه متوليان رسانه و آموزش به فكر . د شدنديجد يافزار سخت يدستاوردها

آن كه با توجه به شرايط جامعه ما امكان استفاده  راهاي مناسبي  بيفتند و تالش كنند تا زيرساخت
  .فعال و اشكاالت آن را برطرف كنند ،داردوجود 
به طول  يان متمادين بود سالكمم) ييروناكشايط پيشرا( ين دستاوردها در حالت عاديا

خود را با  يافزار شان را مجبور ساخته تا به لحاظ سختي، اييروناك يت ناگهانياما وضع. انجامد
 يها»فرم پلت«ا ي) applications(ها   »شنيكياپل«از  يارين بسيهمچن. رات منطبق سازندييتغ
)the platforms (د و يجادشده، توليا يازهايبه ن ييگو پاسخ ين فضا برايبه واسطه هم يمجاز

 يمجاز يشده به حوزه فضا اعمال يها ين بازسازيتر از مهم يكيرو،  نيازا. اند روانه بازار شده
تواند پيامدها  ابراين بايد به دقت اين فضا مورد بررسي و بازيابي قرار بگيرد؛ زيرا ميبن. گردد يبازم

هاي فراواني را براي  تواند ظرفيت ناپذيري داشته باشد و بالعكس مي هاي جبران  و آسيب
  )الف ۱۳۹۹، ييرزايم( .برخورداري صحيح داشته باشد

  هاي مذهبي ر در مكانبازسازي در مناسك ديني و شيوه حضو
ازجمله . ثيرگذار در حيات اجتماعي ايراني استأترين منابع هويتي و ت دين ازجمله مهم

و حتي استغاثه يا طلب درمان و استشفاي  مراجعهروز مورد  ه در شبانهكترين فضاهايي  مهم
 كمناس ن،كامااين عالوه بر . هاي ديني است ن مذهبي و حرمكگيرد، اما ها قرار مي بيماري
رونايي، نياز به كديگر داشت نيز با توجه به شرايط كنار يكه نياز به حضور افراد در كجمعي 

هاي  ها، خصوصاً در زمان ها يا سوگواري تغيير در شيوه عزاداري. بازتغيير و بازسازي يافت
اي ه دهنده تجربه بازسازي نسبت به فعاليت نشان) هاي قدر ايام محرم و شب: جملهاز(مذهبي 

  .ديني بود
از  يا و رسانه ين ارتباطينو يها وهيا شيها  د بر رسانهيكأها با ت مراسم يوه برگزارير در شييتغ

، »نيد«ان سه نهاد يروابط م يگر، بازسازيد ياز سو يخانگ ين تعامل در فضايجاد ايسو و ا كي
برقراري ارتباط مؤثر موجب  ن امريا. را رقم زد يديلكعنوان سه نهاد  به» خانواده«و  »رسانه«

 رو، چنين بازسازي ازاين. را رقم زداي جديد و قابل تأمل  ها شد و تجربه ميان دين، رسانه و خانواده
توان به صورت  چگونه مي هكم يشيندين امر بيشتر به ايرد تا بكنه را فراهم ي، زمينيدر حوزه د

 ين امر در حالت عاديا .برآورده كرد نيازهاي چندگانه نهادهاي ديگر را ،هنجارمند از طريق رسانه
ل عدم اضطرار يدل ا بهبوده است، منته ينيا مراجع ديدار  نيد يها از گروه ياريمورد توجه بس

  )ب ۱۳۹۹، ييرزايم( .به وجود آمده است ييروناكط يان و ملموس در آن، در شرايع يبازساز
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  بندي و جمع جهينت
ات يننده در حكريغافلگ يا ه موجب بروز وقفهكزد  را رقم يران، بحرانيدر ا ييروناكت يوضع

ه مواجهه مناسب با كبار آورده است  را به يها و مسائل قابل توجه ن امر، بحرانيا. شد ياجتماع
دن يان دكن لحظات اميشناسان ا جامعه يبرا. شده استجادياط يق شرايآنها منوط به شناخت دق

دن يان دكام يه در حالت عادكند ك يرا فراهم م يعن در نظم اجتماياديده بنيچيپ يها سميانكم
گروه  يرهايه، با توجه به متغين اليت در نخستين وضعيا. ار دشوار استيآنها و لمس آنها بس

گرفتن  يرد و به فزونكر يها درگ ر گروهيش از سايرا ب »مردان سالمند«، يب جنسيكو تر يسن
 يامدهاين پيتر از جمله مهم. ديها انجام ر گروهيسه با ساين گروه در مقايان اير در ميمرگ و م

 يشتيمع يازهايدار رفع ن ه در فقدان مردان، عهدهكبود  »ش زنان سرپرست خانواريافزا«آن، 
  . خانواده شدند

عمق و  »ساحت اجتماعي«ترين متغير از ساحت زيستي و جمعيتي به  در اليه دوم، مهم
ترين  مهم. يابد اهميت مي »شغلي و طبقاتي«يه، متغير ترين متغير در اين ال مهم. يابد نفوذ مي

ه در حالت عادي نيز بيش كمتربرخوردارند كهاي  هاي در معرض آسيب در اين اليه، گروه گروه
رونا كه كشد  گرچه در ابتدا تصور مي. هاي مختلف هستند ها در معرض آسيب از ساير گروه
شناسد و همه را درگير  طبقات مختلف نميه تمايزي ميان افراد در كرات است كويروسي دمو

انات كمتر و امكه برخورداري كهايي  برشدن آن، گروه ند، اما با شيوع بيشتر و زمانك مي
 هايِ البته آنچه در مورد گروه .تري قرار گرفتند هاي جدي محدودتري داشتند، در معرض آسيب

معناي فقدان آسيب  هاست و به هدر معرض آسيب در دو اليه بيان شد، در مقايسه با ساير گرو
  .ها نيست براي ساير گروه

افته، يمختلف عمق و نفوذ  يها هيگذاشته و در ال يرونا بر جاكه ك ياجتماع يامدهايپ
 يها ين بازسازيتر مهم. ران رقم زده استير در اياخ يها را در ماه ييها در حوزه يضرورت بازساز

شناسان مورد توجه قرار گرفت، عبارتند  ارشناسان و جامعهكها و نظرات  ه ملهم از دادهك ياجتماع
م روابط يبازتنظ«، »يارانه و مذهبي هم ييها در قالب يو محل يمدن يها انيشدن جر فعال«: از

 يمجاز يفضا يردهاكاركشدن  پررنگ«، »يارتباط يها ش مهارتيخانواده با هدف افزا ياعضا
وه حضور در يو ش ينيد كدر مناس يبازساز«و  »يافزار و نرم يافزار ر در وجوه سختييو تغ

رونا خصوصاً ك ياجتماع يامدهايه پك ييها ها با توجه به بحران ين بازسازيا. »يمذهب يها انكم
جاد يداشتن خود و ا سرپانگاه يبرا يات جمعينه تداوم حيرده، زمكجاد ير ايپذ بيآس يها در گروه

  .رده استكاهم را فر ييروناك يزا بيط آسيمطابقت با شرا
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  پردازي خيالي سازه كمكالمت فرهنگي جامعه به تأمين س
  با تمركز بر بحران كرونا معارف اجتماعي در انديشه فارابي

  *فتانه تواناپناه
  **وچنانيكقاسمعلي دكتر 

  يدهكچ
ري ـ فرهنگي جامعه از ضروريات الزم در كهاي ف تأمين سالمت زيرساخت

راستا بودن آنها  ممت نظري و عملي و هكمواجهه با حوادث است. هماهنگي ح
رونا اهميت مديريت هوشمندانه معارف نظري و كدر مواجهه با حوادثي چون 

آورد. با توجه به جايگاه مهم خيال در معارف  عملي اجتماعي را به ميان مي
هاي خيالي نقش مهمي در اجراي  پردازي نظري اجتماعي در انديشه فارابي سازه

جاد فعل و انفعاالت اجتماعي دارند. با ايجاد ارآمدي آنها و نيز ايكها و  برنامه
توان  تر و با ضريب نفوذ باالتر و به معيت عمل مي هاي خيالي، سريع سازه

هاي خيالي نرم و تدريجي به مثابه شريان  ها را سامان بخشيد. سازه برنامه
اجتماعي سالمت و بيماري و ايستايي و پويايي حيات اجتماعي را در دست 

هاي نو  ونه تغيير و تحول و انقالبي در عرصه اجتماعي با تزريق سازهدارند و هرگ
ه تغييرات سريع كرونا نيز كآيد. در مواجهه با شرايطي چون  دست مي به

هاي خيالي اهميت و مسبوقيت خود را بر  پردازي فرهنگي را الزم دارند سازه
هم نظم ند و كم كتواند  ها را مي دهد. هم هزينه ي نشان ميكخدمات پزش

نوعي جنبه بازدارندگي داشته باشد. در  تواند به نمايد و مي اجتماعي را فراهم مي
ها را در سطوح باالتر از فعل در  پردازي رونايي اين سازهكمديريت رفتارهاي 

  توان مورد توجه قرار داد. هاي فارابي مي انديشه
                                                                        

  tavana@ut.ac.ir  الم اسالمي دانشگاه تهران.كتري رشته فلسفه و ك. دانشجوي د*
   kouchnani@ut.ac.ir  .دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي دانشكده الهيات و معارف اسالمي . **
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  واژگان كليدي
اي خيالي، معارف نظري ه پردازي شور، سازهكخيال، فلسفه، نظام سالمت 

  اجتماعي.

  طرح مسئله
ري ـ كهاي مسئوليين ف ترين دغدغه ي از مهمكمديريت رفتارهاي اجتماعي و فردي ي

رونا نيز چنين مديريتي اهميت خود را كشود. در مواجهه با  اي محسوب مي فرهنگي هر جامعه
و مديريت رفتارهاي هاي اثرگذاري  ار ساخته و مسئوالن و متخصصان در جستجو از راهكآش
هاي مسئوالن و ميزان تبعيت و عمل  رونايي هستند. عوامل و داليل تبعيت افراد نسبت به پيامك

ها و رعايت بهداشت اجتماعي و فردي در دو وجه سلبي و ايجابي نيز در چنين شرايطي  به توصيه
د به آن التفات ار خوكه فارابي در افكاست. اين همان چالشي است  تأملبيشتر از قبل محل 

 ومتكح شئون ازه كرده تدبيري مناسب در پيش گيرد. وي با بيان اين مقدمه كداشته و تالش 
 )۶۹/  ۱۵ و ۱۴: ۱۳۷۳، يفالطور ؛۱۹۰: ۱۴۱۳همو، ؛ ۱۲۱: ۱۹۹۵فارابي، ( است يگذار قانون

افتد  اق ميه اتفكآنچه  يگذار قانوندر  باشد. همراه لييتخ با بايد يگذار قانونمعتقد است اين 
هستند و همراهي اجتماع  سودمند غايت به دنيرس در هك ياجتماع افعال گذار قانون هكاين است 

نمايي نقش خود را در  پردازي و سازه ند. خيالك افراد در تقوم آن الزم است را وضع مي كت كو ت
هاي  ا اتخاذ روشدهد. هنرهاي فلسفي ب ين مردم از اين افعال و انفعال از آنها نشان ميكجهت تم

توانند به آساني تبعيت از قانون  سازي و ايجاد زمينه و استدراج مي تخييلي و روي آوردن به انگاره
ـ  ۴۳: ۱۳۴۸فارابي، (شانند. كرا از حالت جرم و جزا به وادي عمل ارادي و انشاي قانون در نفس ب

عارف نظري اجتماعي در انديشه بنابراين در اين مقاله با در نظر گرفتن م )۱۵۲: ۱۹۸۶همو، ؛ ۴۲
شود و  ارهاي تأثير و تأثر در اين معارف و به دنبال آن افعال اجتماعي پرداخته ميكفارابي به سازو

توانند محل تأمل  رونايي ميكشود در مديريت رفتارهاي  ه مطرح ميكارهايي كدر اين ميان راه
  باشند.

ه كند ك اي طرح مي گونه و برهان را به فارابي پنج صنعت منطقي مغالطه، خطابه، شعر، جدل
مت نظري و عملي نقش و اهميت آنها بيش از پيش نمايان شود. بخش كدهي دو ح در سامان

هاي اقناع و  ويژه خطابه و شعر به مثابه پايگاه ردهاي اين صناعات بهكاركاي از آثار وي به  عمده
ه به بهترين وجه كوي تالش دارد  )۱۳۹۳هاي خيالي اختصاص يافته است. (فتانه،  تصويرسازي

اين صناعات مديريت نمايد. اهميت معارف نظري  كمكمعارف و رفتارهاي اجتماعي را به 
نوني در مواجهه كاجتماعي در سطوح تعليمي، آموزشي، فرهنگي، اقتصادي، ارزشي و در شرايط 
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فارابي در مرحله اول با بخشد.  هاي چنين معارفي را ضرورت مي رونا، توجه به مآخذ و پايگاهكبا 
آورد و در  ميان مي سخن به» اصناف معارف«نگرد و از  نگاهي فلسفي به معارف اجتماعي مي

بپردازد. وي در جستجو از اين اصناف به » اصناف معارف«مرحله بعد سعي دارد به تبيين 
ر مطلوبي به اعتقاد وي در هند. ك هاي ايجاد معارف عطف توجه مي هاي معارف و روش پايگاه

افزايي يقيني، اقناعي يا  هاي معرفت توان از پايگاه بايد روشي دنبال شود و در تناسب با مطلوب مي
ه مخاطب ك) در مطالبي ۱۲۰ـ  ۱۲۱: ۱۴۱۳انگيزي استفاده نمود. (فارابي،  آوري و خيال مثال

ب را در توليد اجتماع است و انفعال اجتماعي مراد است متناسب با آن هم، روش و برخورد متناس
هاي خيالي در معارف  سازه«يفيت آن بايد در نظر گرفت. اين مقاله با پرسش از جايگاه كپيام و 

هاي اجتماعي و تغيير و تحول معارف  در صدد يافتن چنين روشي در مديريت برنامه» اجتماعي
اد، توانبخشي و اجتماعي است. در ادامه به ارزيابي و تحليل مدل پيشنهادي فارابي در سطوح ايج

  شود. حذف برخي معارف و رفتارها با نگاهي تحليلي ـ انتقادي پرداخته مي

  ياجتماع يبه مثابه قلب معارف نظر اليخ
اي مقسم و مشكك دارد. معرفت  شناسي در انديشه فيلسوفان اسالمي شناسنامه معرفت

رف خيالي و ظني باشد كه از تواند از سنخ معا تواند از وادي برهان و از سنخ يقين باشد و مي مي
حيث روش، ابزار و منطق مسيرهاي مشخصي دارد كه به تفصيل از آن در صناعات خمس ياد 

شود معرفتي است كه تعين  شود. آنچه كه از آن به معارف اجتماعي در اين بحث ياد مي مي
ان، بيان، دهنده به درك، زب اجتماعي جامعه به آن است و اين معرفت اجتماعي و مشترك شكل

تعين معرفتي مدينه معادالت و محاسبات مشترك ميان افراد آن اجتماع است. از اين حيث 
است كه  ١اي كارگيري درست از صناعات منطقي فاضله نزد فارابي بسته به استفاده صحيح و به

/  ۱: ۱۴۰۸كنند. (فارابي،  به نحوي در اين معرفت مشترك، اثرگذار هستند و در آن تصرف مي
  )۳۲۳ـ  ۳۲۴

ها و  بيند؛ سايه ارزش ه شخص خود را در آن ميكمعرفت يا معارف اجتماعي معرفتي است 
توب و كن است در جايي اعم از مكند و در عين حال ممك مي كهنجارهاي برآمده از آن را در

ن است كنند و ممك توب به آن معرفت پرداخته نشده باشد اما عموم افراد با آن زندگي ميكغيرم
ند و خودآگاهي به آن معرفت نداشته باشد. فارابي چنين كگاه خود شخص هم به آن تصريح ن يچه

يا به تعبير امروزي معرفت عمومي شايع در بين مردم و از سنخ » معرفت ذايعه شايعه«معرفتي را 
                                                                        

جانب و ساير محققان  پژوهي اين توان به تفصيل در تحقيقات فارابي  ردهاي آن را ميكارك. صناعات منطقي و ۱
 رد. كجستجو 
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اد ثر افركتعقلي هستند. از حيث معرفتي ا كداند. به بيان وي معدود افرادي قادر به در تخيلي مي
در مرتبه متخيله قرار دارند و خيال نقش مهمي را در معارف آنها بر عهده دارد. همچنين در 
معارف شايع نيز معرفت خيالي بر معرفت عقلي پيشي گرفته است و خيال به مثابه قلبِ چنين 

شود هم  ه انجام ميكهايي  معارفي مورد توجه است. البته قوام معرفت اجتماعي بر مبناي تحليل
ه كتخيله و هم ناطقه است و تام بودن معرفت در انديشه فارابي به اين هردوست ولي به وجهي م

پردازي از معارف عقلي  ار خواهد شد معارف عمومي و اجتماعي بنا به ماهيت رونمايي و سازهكآش
و ه ارتباط معارف عامي كيفيت تأثير و تأثر اين دو سطح بيان خواهد شد. اينكهستند و در ادامه 

اند يا  ه آيا اين دو منحاز و مستقل از همكنظري اجتماعي با معارف يقيني به چه نحو است و اين
معاونت «شود. فارابي از تعبير  اي ميان متخيله و ناطقه رهنمون مي نه ما را به ارتباط دو سويه

ارايي متخيله كه بر مبناي آن اهميت و كند ك ه بايد باشد ياد ميكگونه  در بيان متخيله آن» ناطقه
تواند در آن قرار  ه قوه متخيله ميكاي  مرتبه مل و اعليكپردازي آن است. ا گري و سازه ايتكبه ح

) به بيان فارابي، متخيله ۱۰۹ـ  ۱۱۰: ۱۹۹۵گيرد پذيرش و بازنمايي معقوالت است. (فارابي، 
هاي حسي آنها را  ورته با صكپذيرد بل ه هستند نميكگونه  اشياي وارداتي از قواي عقلي را همان

 كاي از در توانند بهره هرگز نميه بعضي مردم ك) توجه به اين۹ـ  ۱۰: ند. (همانك ات ميكمحا
) ضرورت توجه به ۸۲: ۱۳۸۶، يمعقوالت داشته باشند و در مرتبه خيالي قرار دارند (فاراب

اس سنخ بر اسهستند و  ككار خواهد ساخت. معارف خيالي خود مشكهاي خيالي را آش سازه
ه سنخ معارف عمومي كرد. از آنجايي كتوان به اصنافي تقسيم  پردازي، تخيالت را مي سازه

ها  تخيلي است تأثيرگذاري در معارف نظري اجتماعي تصرف در همه انواع و اصناف تصويرسازي
 ها پردازي ه در همه انواع سازهكند ك سي در ارتباطات اجتماعي برد بيشتري ميكرا الزم دارد. 

ها  هاي صنفي يا فردي مهارت الزم را داشته باشد چون هر نحوي از اين سازه متناسب با مخاطب
) اين ۳۲۳ـ  ۳۲۴/  ۱: ۱۴۰۸در برخورد با صنعت يا مخاطبي خاص مورد نياز است. (فارابي، 

تخيالت بايد بر معارف حقيقي و حقاني ابتنا داشته باشند از اين جهت فارابي در طرح و ايجاد 
ماي كگويد. به بيان وي ح هاي خيالي، از ضرورت خاستگاه فلسفي براي آنها سخن مي هساز

نند و از ك يات خيالي با مردم ارتباط برقرار ميكه توسط مثال و محاكاند  سانيكمدينه فاضله 
: ۱۹۹۵شوند. (فارابي،  گيري مدينه فاضله مي لكطريق همين معارف سبب تفهيم امور به آنها و ش

سراي فلسفي  رسانه كترين فعاليت ي پردازي، مهم ) هنر نمايش، نماياندن و سازه۱۴۳ـ  ۱۴۶
هاي فلسفه در تدبير  دو محصول اصلي و خروجي» فلسفه خارجه«و » ملت«شود.  محسوب مي

  ۱حيات اجتماعي هستند.
                                                                        

إنما يلتمس «)؛ ۱۳۲: ۱۹۸۶فارابي، . (»ل واإلقناعيامللّة إنما تعلّم األشياء النظرية بالتخي: «ك. براي اطالعات بيشتر ن۱



 

۳۶۵ 

م: 
هفت

ل 
فص

گي
رهن

و ف
ي 

ماع
اجت

 

شود. معلومات تصديقي ـ يقيني  ناميده مي» ملت«معلومات تصوريِ تخيلي مبتني بر حقايق، 
هاي اقناعي در معرفت عمومي و معارف  ه جامه ظن به خود پوشيده و از شيوهكهنگامي  نيز

رخ » فلسفه خارجه«ار گرفته شوند و از طريق اقناعي در مردم نهاينه شوند كاجتماعي به 
هايي معقول ـ خيالي در برخورد  نمايد. ملت و فلسفه خارجه دستاودي فلسفي ـ هنري و سازه مي

بخشي به  اي براي قوام ها ضرورت بنيادين هر فلسفه پردازي عي هستند. اين سازهبا معارف اجتما
هاي خود  ان جامعه و تعيين مسير براي آن جامعه متناسب با ضرورتكيل اركحيات خود و تش

هاي انديشه عوام در ذهن  ه با مفاهيم و اتمكاي است  ال فوق فلسفهكاست. در واقع فلسفه در اش
هاي خيالي  سازي شناسي عاميانه درست، ضرورت سازه معرفت كست. بر پايه يآنها جاي گرفته ا

  شود. ار ميكاز معقوالت آش
توان از معلومات معقول و يقيني،  ه آيا اصالً ميكرد كتوان مطرح  اينجا اين پرسش را مي

در  قابل بررسي است اما كيكهاي مختلف به تف رد؟ اين پرسش در فلسفهكهايي خيالي ارائه  سازه
تواند صورت بگيرد و  فلسفه فارابي با توجه به ارتباط متخيله و ناطقه، رونمايي خيالي از عقل مي

تواند از مبادي جسماني  ه خيال ميكگونه  رد. همانكتوان خيالي عقلي ارائه  در تناظر با عقل مي
تواند محل عقل و  طور مي ند، همينكهايي خيالي با مبدأ جسماني در خود ايجاد  متأثر باشد و سازه

ار را انجام داده و معقوالت را با كاين » طيماوس«معقوالت باشد. به بيان فارابي افالطون در 
». ظلمت«يا » هاويه«به » ماده«ايت كرده است. مانند حكات كنظايرشان از محسوسات، محا

ات كتند، محارود غايا ه گمان ميكوي همچنين غايات فضايل انساني را با نظايرشان از خيراتي 
ات كرود سعادتند (مانند پول، شهرت و...) محا ه گمان ميكند و سعادات حقيقي را با سعاداتي ك مي
ند. ك ات ميكاني و زماني، محاكند و مراتب موجودات در وجود را به نظايرشان از مراتب مك مي
قناعات آن را دهد، ملت خيال و ا ه فلسفه در آن براهين يقيني را ميكلي هر آنچه كطور  به

در » هاي خيالي خيال و سازه«رسد  ) بنابراين به نظر مي۱۸۱ـ  ۱۸۷: ۱۴۱۳دهد. (فارابي،  مي
هاي بهداشتي  نشگر مهم فرهنگي، اخالقي و در عمل به توصيهكعنوان  معارف نظري اجتماعي به
لي با همه هاي خيا سازه ه گفته شدكطور  همان )۱۴۳: ۱۹۹۵فارابي، . (بتوانند محل توجه باشند

                                                                                                                                                                        

النظرية والعملية اليت استنبطت يف الفلسفة بالوجوه اليت يتأتى هلم فهم ذلك، بإقناع أو  بامللة تعليم اجلمهور األشياء
امللّة، إذ كانت إنما تنصر و تلتمس تصحيح ما قد صحح أوال يف الفلسفة «)؛ ۱۳۱ همان:. (»ل أو ما مجيعايختي

تركا للجميع. ففارق اجلمهور ذا أيضا. فلذلك بالرباهني مبا هو مشهور يف بادئ الرأي عند اجلميع ليحصل التعليم مش
ظن به أنه من اخلاصة ال من اجلمهور. و ينبغي أن يعلم أنه أيضا من اخلاصة، لكن باإلضافة إىل أهل تلك امللّة فقط، 

همان: ( ».امللّة متأخرة عن الفلسفة«) ۱۳۳ همان:. (»والفيلسوف خاصيته باإلضافة إىل مجيع الناس و إىل األمم
 ) ۱۳۱ همان:( ».امللّة تابعة لفلسفة«)؛ ۱۳۲
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ارگيري هر ك و بايد در به) ۱۴۳ـ  ۱۴۴: همان(آن مورد نظر هستند  ككدرجات و سطوح مش
هاي خيالي تعيين و  يات به جامعه مقصد توجه شود و به تناسب با آن سازهكنوعي از اين محا

  طراحي شوند. 

  حوادثمديريت فعل و انفعاالت اجتماعي در مواجهه با 
هاي خيالي  از افعال انسان تابع تخيالت وي هستند. خيال و سازه به اعتقاد فارابي بسياري

توان گفت اجتناب و گريز و تمايل و عناد عموم افراد  نند و ميك گرايش و گريز افراد را تعيين مي
توانند با ايجاد اموري چون تحقير و تصغير  ها مي پردازي ات و سازهكبر محور خيال قرار دارد. محا

ا بزرگ ساختن وجه قبح آن انجام فعلي را از مخاطب سلب و در نقطه مقابل با در انجام فعلي ي
اري كهاي خيالي در ميل و رغبت افراد به انجام  همراه ساختن جالل و افتخار و بزرگي در سازه

ه كهاي خيالي به قدري در فعل و انفعاالت نظري و عملي اهميت دارند  تأثيرگذار باشند. سازه
فعل ظن يا علم شخص در تضاد با  كه در انجام يكگويد در صورتي  مي فارابي به صراحت

 ۱: ۱۴۰۸شود ناشي از تخيل و نه علم و ظن خواهد بود. (فارابي،  ه صادر ميكتخيلش باشد فعلي 
ند وي با طرح چالشي ك ته غريبي اشاره ميك) در اينجا فارابي در حوزه فعل به ن۵۰۲ـ  ۵۰۳/ 

نه افعال ارادي و غيرارادي معتقد است در نهايت غلبه با خيال است و ميان تخيل و علم در پشتوا
نه علم. بنابراين سامان افعال اجتماعي هم به خيال است. در تبيين اين سخن به نقش انگيزشي 

  شود. هاي خيالي در پشتوانه افعال ارادي توجه مي تخييل و سازه
دهد. با  الي به مسئله زمان توجه ميهاي خي پردازي و سازه فارابي همچنين در مسئله خيال

رد. اين درحالي است كمترين زمان، افعال اجتماعي سودمند را در مردم ايجاد كتوان در  خيال مي
ه اگر بنا به غايت و هدف، فعلي سودمند تشخيص داده شود اگر به لحاظ علمي و برهاني ك

توان گفت  ر بودن اين فرايند، ميب نيم عالوه بر زمانكور را در جامعه ايجاد كبخواهيم فعل مذ
ه عموم افراد در مرتبه خيالي قرار كحتي در بلندمدت هم اين برنامه پاسخگو نيست. به دليل اين

ته ك) ن۴۲ـ  ۴۳: ۱۳۴۸مال متخيله ميسر نيست. (فارابي كعقلي جز با است كدارند و رسيدن به در
ري و حيات معرفتي بشر كن فهاي خيالي در ساختما ه سازهكاين بحث اشاره به نقش است 

ه در مبادي فعل مورد توجه است كتواند انفعاالت را  هاي خيالي مي ارگيري سازهك برعهده دارند. به
را از حيث انگيزش به ميان آورد. استدراج شنوندگان به انفعاالت نفساني، آنها را به تصديق، مايل 

آورند. گاهي  ي استدراج الزم را فراهم ميهاي خيال دهد. سازه ذيبِ جريان مخالف سوق ميكو به ت
اهد و كار و عناد شخص بكه از انكها صرفاً متوجه ايجاد انفعالي در فرد هستند  اين سازه

ند. گاهي كاهش دهد و معارضت او را ضعيف كهنجار /  ارزش/  ايستادگي او را در مواجهه با باور
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اربرد دارند و گاهي براي كانگاري آنها  لوفسازي آراء و افعال و ما براي ايجاد مناسبت و مأنوس
آورند. در  ه زمينه را براي اقناع شخص فراهم ميكسازي بعضي انفعاالت نفساني است  زمينه

مواردي به شيوه زيبا جلوه دادن نفس و تلطيف آن و در مواردي با ايجاد غضب، رحمت و قسوت 
ه زمينه مديريت و راهبري را فراهم ك چنين هاي ذهني فرد با تصوراتي اين ردن سازهكو همراه 
محبت، ميل و  و ايجاد زمينه الزم براي برانگيخته شدناستدراج شنوندگان سينا نيز به  سازد. ابن

به بيان فارابي اين جنس از مقنعات  )۲۳: ۱۳۷۳سينا،  ابن(توجه داشته است. طمع يا غضب و... 
و در حدوث حميت، عصبيت و بزرگداشت  ين آراء و سخنان در نفوس دارندكقدرت بزرگي در تم

ه نفوس زيربار آنها برود و مطيع آنها شود و آراء در كقائل و رأي از اهميت برخوردارند تا جايي 
ه نزد آنها اين تصورات تخيلي و تصديقات اقناعي به مرتبه يقين كن شود و تا جايي كآنها متم

جدلي و بر سبيل غلط يا مغالطه  برسد. اين امور در مخاطبات سوفسطايي و در مخاطبات
  ار گرفته شوند.كتوانند به  مي

توانند زمينه مضمرترين و  ه در معرفت اجتماعي دارند ميكها به دليل جايگاهي  سازه
تواند نوعي وجه دفاعي و  پردازي مي اهميت سازه رو ازاينموثرترين مغالطات را ايجاد نمايند. 
  هاي فرهنگي و ارزشي جامعه به ارمغان آورد. مايه نمصونيت فلسفي را براي اعتقادات و ب

هاي خيالي دو محور مهم بحث از مديريت  ين آراء در ارتباط با خيال و سازهكانگيزش و تم
ردهاي كارك) و از ۴۷۰ـ  ۴۷۶و ۴۲۲/  ۱: ۱۴۰۸فعل و انفعاالت اجتماعي هستند. (فارابي، 

آنها به سوي تصديق و رفتار  كو تحري توان برانگيختن مردم هاي عقلي ـ خيالي را مي سازه
اي از اخالق در مردم مجسم شود و خود اخالقي  خاصي دانست. وقتي با سخنان خلقي گونه

نمايد.  دهي رفتاري ـ عاطفي و معرفتي آنها بسيار آسان مي خودانگاره آنها از خود باشد جهت
  )۴۷۱ـ  ۴۷۲: (همان

دادن نفوس مردم و  ي خاشع نمودن يا عزيز جلوهانفعالي و خلقي برا به بيان فارابي سخنان
بنابراين راهبران تغيير و  )۱۷۲: ۱۴۱۳، هموارايي برخوردارند. (كاز  ،ردن به چنين اخالقيكآراسته 

تحوالت اجتماعي بايد به وجوه انگيزشي رفتارها توجه داشته باشند. به بيان فارابي بيشتر مردم 
) و در اين زمينه نيز ۸۷: ۱۳۸۹، هموند تا فعلي انجام دهند (اند و نياز به انگيزش دار گونه اين

صورت » معاونت متخيله از ناطقه« كپردازي به لحاظ ارزش داوري بايد حتماً با مال هرگونه سازه
ها ميسر خواهد  سازه كمكي به كري جامعه در بستر توجه به چنين مالكگيرد. رشد معرفتي و ف

پردازي در چنين  له بايد به خدمت ناطقه و عاقله درآيد و سازه) چون متخي۱۰۲: ۱۹۹۵، هموشد. (
  )۱۰۱: بستري مورد توجه فارابي است. (همان

اي طبق  ت نفسانيكهر حرند. به بيان وي ك سينا هم به پشتوانه تخيلي افعال اشاره مي ابن
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ه است كراي مبدأ قريب آن قوه مح ت نفسانيكاين ديدگاه با شوقي همراه است. در نتيجه هر حر
شود شوق است و در بحث شوق هم به جايگاه تخيل توجه  ت ميكه سبب آن حركو مبدايي 

  ) ۲۸۵الشفاء االلهيات:  سينا، دهد. (ابن مي

 حوادثمواجهه با معرفتي و رفتاري در مديريت پردازي به مثابه  سازه

يريت حوادث ، نقش مهمي در جامعه در مدبخش به غير مثابه جوهره آگاهي نما به سازه كي
در . ابزار اين تأثيرگذاري هستندترين  مهم خياليهاي  ها و سازه رهكپي ،ها انگاره ند.ك ايفا مي

ه جامعه مقصد و مأنوسات آن كپردازي بايد تناسب مبدأ و مقصد رعايت شود به اين معنا  سازه
اي عقلي ترين صورت خيالي، معن كترين صورت و نزدي جامعه، شناسايي شود و سپس در لطيف

هاي تغيير يا حذف مأنوسات  شود. به اين طريق زمينه پردازي و در سطح اجتماعي مطرح مي سازه
ها در  نمايد. لطافت و انعطاف اين سازه گردد يا سازه جديدي در اذهان رخ مي مخاطب فراهم مي

صد توان سازه خيالي واحدي را براي دو اجتماع مق ه نميكرعايت اصل تناسب به قدري است 
ه قبالً كگونه  ه همانكساني را متوقَّع بود. به دليل اينكار گرفت و ضريب نفوذ و تأثيرگذاري يك به

ه اين كآورد و در صورتي  مي كه زبان مشتركبيان شد تعين اجتماعي جوامع به معرفتي است 
ه آنها را كبلنما دو اجتماع خواند  توان آنها را در محاسبات سازه سان باشد نميكبسترِ اجتماعي ي

ان جغرافيايي مختلف قرار دارند. بنابراين رعايت كه مثالً در دو مكرد كاجتماع تلقي  كتوان ي مي
  انگاري متخيله براي ناطقه اصل مهمي است. اصل تناسب در معاونت

 ارتباط با معارف دروني و پذيرفته شده اجتماع است.و انگيزش دروني  نرم گذاريتأثير كمال
قابل هاي تخيلي و اقناعي  هنجاري و نگاره ي،هاي ارزش رهكبا سوار شدن بر بار پي اريتأثيرگذاين 

رفتارهاي دهنده  اسكانع فردي و جمعيهاي گوناگون  توانند در آينه ها مي سازه .انجام است
ته هم مهم ك. البته توجه به اين نرونا باشندكنترل و مديريت حوادثي چون كصحيح در مواجهه با 

مهم به دنبالش باشد عمل ه كه دانستني كصرف دانستن نه دغدغه است و نه مراد بل هكاست 
فلسفه با سينا به آن اشاره شده است.  در آثار فارابي و ابن و دانشي فرمولي دارد چنين اين است و

اس حيات و ممات، بازنگري معناشناختي حيات و ممات و مطالبات براي هستي و راز و كعان
و داستان و  قرائت تاريخي كها، اشعار با ي ها مبارزه با مرگ، اسطوره چالش و درگيري

 تواند نقش مهمي در مديريت حوادث داشته باشد. مي ها را با قرائتي رو به زمان و حال المثل ضرب

تواند در  مي ها با مأنوسات و معارف نظري اجتماعي شناسانه پيونددهي تمام پيام در وجوه زيبايي
ليد و پيوند كمخاطب زيبايي را در ر مخاطب از اهميت به سزايي برخوردار باشد. گاهتأثيرگذاري ب

عمل در چنين  .فهمد اش مي هاي ذهني سازه خود وحافظه تاريخي خود و در  اساطيردر با خود، 
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پردازي شده، شخص بدون زحمت، خود را متمايل  بستري بسيار راحت بوده و در اين بسترِ سازه
  بيند. ميبه انجام فعل 

 بهره خوردن سالمت و امنيت افراد رونا با خود دارد و گكه كهاي اخالقي  نار ارزشكدر 
توان همين  اي را در وادي اخالق بروز خواهد داد، مي هاي تازه نوع ارزش و سالمت همامنيت 
اضع شده خيال، مديريت و به مردم انتقال داد. شناسايي مو پردازي ها را در بسترهاي سازه ارزش

نمايد. وقتي  رونا نيز بيش از پيش ضرورت ميكورود و نفوذ در معارف اجتماعي در مواجهه با 
هاي فلسفي ـ هنري باشد طبيعتاً اثرگذاري  ذهن و معرفت اجتماعي جامعه هدف ماده خام فعاليت

ند توان ال متعدد) ميكبسيار بااليي براي آن متصور است. فيلسوف و معاونينش (هنرمندان در اش
هاي ارتباطي متناسب با جامعه هدف به انجام رسانند. فقط مديريت و  هر فعل و انفعالي را با راه

امالً روشن است. الگوي تأثير پر كهاي فارابي راه و نقشه  برنامه درستي الزم است و در ديدگاه
ا معماران پردازان ي حل سازه ري ـ فرهنگي و راهكپردازي درمان دردهاي ف واضح بيان شد. سازه

اعتمادي و ناراستي فضاي  بايست باشد. در چنين شرايطي فضاي انتقال پيام نبايد با بي ري ميكف
هاي رقيب  پردازي هاي خيالي متضاد عرصه را براي ورود سازه پردازي اي پر شود يا سازه رسانه
يگانگان ري به بكترين سرمايه اجتماعي مهندسان ف ار مستقيماً مهمكند چون با اين كتهي 

  سپرده خواهد شد.
ه در مبدأ خواسته كلي كنند تا پيام به هر شك ها فعاليت مي رهكها و پي ال، نگارهكدانيم اش مي

ه از حساسيت باالتري برخوردارند. كهاي محتاج به تفسير  شود به مقصد برسد مخصوصاً پديده مي
قابل دخل و تصرف معماران هستند ها و... در اين بستر و با اين الگو به سادگي  ها، ارزش فرهنگ

هاي خود آسيبي به  تناقض در پيام كحال اگر رسانه با غفلت از اين موضوع حتي با طرح ي
رده و كتوانستند به آن بدهند دور  ه معمارانش ميكبسا جامعه را از سالمتي  ند چهكاعتماد وارد 

استعمار يعني استعمار مغزها و  ال نوينكه اشكپردازاني تحويل دهد  آنها را به صاحبان و سازه
ري به مراتب از آن استعمار كهاي آنهاست. اين استعمار ف ري مقصد اصلي فعاليتكاستعمار ف

شود و ياس،  ها ربوده مي سرزميني باالتر است. با چنين استعماري شعر، فرهنگ و تمدن از ملت
پردازان بايد فعاليت نرم  سازهشود. به همان قوت  بنيادي به جاي آن نشانده مي توجهي و سست بي

ار سالمت هم كبسا اين ضرورتش از  ار گيرند. چهكخود را در راستاي فعل و انفعاالت فردي به 
ه اگر در اين مرحله موفق عمل نشود وزن اين مرحله كباالتر باشد و هم مقدم بر آن باشد. چه آن

  ار به مرحله دوم يعني نظام سالمت تحميل خواهد شد.كاز 
بندي تخيلي معارف حقيقي  رهكسازي و پي ه با ضرورت باالتر، نگارهكبا همان قوت بلپس 

 كگردد به ي ها بر مي متناسب با بطن فرهنگ و جامعه مقصد الزم است. در واقع همه اين نقش
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توان  ردهاي خيال به آن ميكاركه در آثار فارابي در ضمن تمامي مباحث و كتئوري مهم فلسفي 
  ال قلب معارف نظري اجتماعي است.رد. خيكاشاره 

تو «: گيرم مي كمكبراي بيان مطلب فوق از بيان استعاري بالقوه و غير مصرح مصرع اين 
اند و  ه در اين مسير، سلب هويت شدهكها و افرادي  چه بسيار ملت». جهاني بر خيالي بين روان

دراجي است براي بردگي و ه سلب هويت زمينه و استكاين بزرگترين ضربه استمار نوين نيست بل
انات ملي و فردي. با اين ضرورت اولين مرحله تأثير و تأثرات كخادميت با همه منابع و ام

ه مواضع نفوذ و دفع كهاي خيالي اجتماعي است. براي اين ها و نگاره رهكاجتماعي شناسايي پي
در ضمير مخاطب  ترين و مضمرترين وجه جامعه شناسايي شود و از مواضع نفوذ بتوان به باطن

شود. متأسفانه بايد گفت در اين  پردازان نمي ه مخاطب خود متوجه فعل سازهكاي  گونه رد بهكنفوذ 
خورد و حدود و مرزها از  معارف نظري اجتماعي همه چيز توسط خيال حد خورده است و حد مي

سرمنشأ تمام تغييرات تواند  دهيم مي ه در خيال جامعه ميكهايي  آيند و انقباض و انبساط خيال مي
ردن اين بحث انتزاعي مثالً حد حجاب، حد دانش، حد گفتگو، حد كتر  اجتماعي باشد. براي عيني

م و كرا  كتوان حد هر ي ه ميكدخالت، حد تالش و... همه از مصاديق جزيي اين بحث هستند 
رهاي اجتماعي را ردن حد آنها رفتاكرد و با انبساط حدي آنها يا در نقطه مقابل محدود كزياد 

  رد.كدهي  آساني جهت به
ها ميسر است  توان از اين نكته نيز غفلت كرد كه سلب و بسط حدود خود به كمك سازه نمي
هايي در فكر و عمل جامعه است.  پردازي ايجاد چنين انقباض و انبساط ترين اثرات سازه و از مهم
هاي  تر كند. تغيير حد و مرزها، انقالب عتر يا وسي تواند حد و مرزها را تنگ پرداز مي يك سازه

در واقع هر  ۱نظري اجتماعي است كه انقالبات عملي اجتماعي را هم به همراه خواهد داشت.
انقالب و تغيير گفتماني در جامعه متأثر از تغيير معارف نظري اجتماعي به شكل نرم و در قالب 

قلب معارف نظري اجتماعي از جايگاه  مثابه است و بيان شد خيال به» فلسفه خارجه«و » ملت«
پردازان نظري اجتماعي  ها برخوردار است. فعاليت مهندسان و سازه مهمي در دخل و تصرف

توان يك  ها مي پردازي هاي غيرنظري را هم متأثر از خود سازد يا مثالً با اين سازه تواند انقالب مي
 اتحاد آن جامعه پايان داد. (درخشه و جامعه را هدف چند جريان اجتماعي نظري قرار داد و به

  )http://www.philosophy-of-media.irدر:  ۲۳ـ  ۲۵حسيني فائق: 
هاي تقديم و تأثير  پردازي اجتماعي در بحث سالمت نيز از حيث مؤلفه استفاده از نظام سازه

                                                                        

يل جوامع مدرن را كها در تش ثير رسانهأمبريج است. تامپسون تكشناسي دانشگاه  جان تامپسون، استاد جامعه. ۱
ار او، نقش كهاي اصلي  ي از زمينهكمورد مطالعه قرار داد و نظريات اجتماعي خود را در اين مورد ارائه نمود. ي

هاي  ال جديد عمل و تعامل فراتر از چارچوبكها در انتقال از فضا و زمان در زندگي اجتماعي، و ايجاد اش رسانه
  .اني استكزماني و م
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شود تا اين  گذاري جايگاه خود را داراست. اگر خواهان سالمت جامعه باشيم بايد در خيال، سرمايه
ها صرف نشود. اگر نتوان الگوهاي سالمتي بهداشتي الزم را براي جامعه  سرمايه در بيمارستان

هايي خواهد  هاي الزم در اين خصوص انجام نشود، جامعه دچار آسيب پردازي رد و سازهكتعريف 
حقاني  ترين دغدغه اين پژوهش بازيگري در خيال جامعه در راستاي معارف شد. بنابراين مهم

ند؛ اگر نتواند ارتباط ناطقه و كاش را در خيالش حفظ  اي نتواند فلسفه است چه اگر جامعه
اگر اين پيوند  ١اش قرار ندهد؛ ند و متخيله را امين و امانتدار ناطقه و عاقلهكاش را حفظ  متخيله

ق افتاده و ايست فلسفي در اين جامعه اتفا ٢فلسفه و خيال در معارف نظري اجتماعي حفظ نشود؛
هاي سياست،  ه اميدي به برپايي خيمهكرد كرفته تلقي  توان به استعمار و تاراج آن جامعه را مي

ه مبناي معارف نظري اجتماعي ناديده انگاشته كفرهنگ، اقتصاد، دانش و... در آن نيست چه آن
  شود. شده است و معبر ذهني جامعه از منشأيي ديگر تغذيه مي

موافق در آنها نباشد قطعاً  ةهاي توخالي نيستند و اگر فلسف كصورت تهي و ،ال خياليكاش
سي خيال جمعي كه چه كها خواهد نشست. بسته به اين است  رهكرسي اين پيكمخالف بر  ةفلسف

  موافق يا معارض. :ندك جامعه را هدايت و راهبري مي
فرهنگ چنين  اي؛ سياست چنين جامعه» فلسفه خارجه«و » ملت«در نبود  ،ديگر سويياز 
اي نيز در امان نخواهد بود؛ و اگر هر يك از اين  اي؛ هنر، اقتصاد و اخالق چنين جامعه جامعه

حدود سياسي، فرهنگي، اخالقي و... در تبديل به حدود خيالي موفق عمل نكنند متأسفانه 
ي مثالً يعن .سازي فلسفي ـ هنري الزم براي آنها انجام نشود، به مخاطره خواهند افتاد زمينه

 ۳شوند. واقع برپا داشته مي ند بهحدود اخالقي را وقتي حدهاي خيال اجتماعي تصديق ك
                                                                        

ه كدهد و هر آنچه را  ه در فلسفه علم آن به نحو تصوري و معقول داده شود ملت آن را متخيل ميك. هر چيزي ۱
ند. در نتيجه فلسفه ذات مبدأ اول و ذات ك اقناعي رونمايي مي ند ملت آن را به نحوك مي فلسفه برهاني بيان

 )۱۸۱ـ  ۱۸۷: ۱۴۱۳دهد. (فارابي،  مبادي ثواني غير جسماني را مي
ديني بودن هنر را در  كهنري توجه نشان داده است. وي مال جوادي آملي به جايگاه عقل در خلق اثر. ۲

جوادي آملي هنر ديني را  )۵ :۱۳۹۳مسعوديان، و  (خادمي .ت گرفتن از واقعيت دانسته استئآرايي و نش جهان
تمايز هنر ديني و غير ديني  ) وجه۱۰همان: ( .داند سوت محسوس ميكمسيري براي تجلي معقول حقيقي در 

 )۱۲(همان: در عقالني بودن يا نبودن است. 
قام كنشگر اخالقي به انجام برخي هاي گوناگوني براي دعوت به التزام رسانه در م . در حوزه اخالق رسانه، نظريه۳

) در اين ميان برخي نيز نظريه مسئوليت اجتماعي را مبنا و ۸۱: ۱۳۸۸اند. (نك: خانيكي،  اصول، مطرح شده
اند. (همان:  هاي گوناگون دانسته رساني ديدگاه اند و رسانه را محل بروز، تجلي و اطالع محور كار رسانه دانسته

كون عن األخالق إذا حصلت هي بأعياا مىت اعتادها اإلنسان قبل حصول األخالق؛ و هذه األفعال اليت ت) «۸۲
حصلت األخالق. والدليل على أنّ األخالق إنما حتصل عن العادة؛ ما نراه حيدث يف املدن، فإنّ أصحاب السياسات 

ي األفعال اجلميلة، و هي اليت باعتيادنا إنما جيعلون أهل املدن أخيارا مبا يعودوم من أفعال اخلري. و أما أي األفعال ه
[هو كمال اخللق، واحلال يف ». هلا حيصل لنا اخللق اجلميل؛ فنحن اآلن واصفوه. فنقول: إنّ كمال اإلنسان يف خلقه
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ها در گرو آن  عنوان قلب معارف نظري اجتماعي شريان حياتي و سالمت تمام بخش خيال به
  خواهد بود.

ه در كافي است ك ته اينجاكطلبد اما اشاره به اين ن پردازي، تحقيق مستقلي را مي فرايند سازه
صورت نادر و  دادن به تناقض هرچند به با تن ۱پردازي تمام قواعد منطقي بايد باشند اين سازه

هاي دنياي بيرون اهميت  موردي توابع بسيار دارد يعني احتياط در اين فضا حتي بيش از احتياط
اند و به سادگي  يتهاي ديگري در فعال پردازي ها و سازه ه آينهكپردازي در حالي  دارد. دروغ

آورد و مخاطبان را  نند تيشه به ريشه است. اعتمادآفريني خدمت ميكوس كتواند دروغ را مع مي
ترشدن دايره مخاطبين را به دنبال دارد. بر  سازد. هرگونه بداخالقي در اين فضا تنگ مشتري مي

زمينه الزم  اعي پيشاي در معارف نظري اجتم اين اساس در مواجهه با حوادث، مواجهه و مراقبه
  رد.كل است و نبايد از آن غفلت كبراي ورود و رفع مش

  نتيجهبندي و  جمع
 مديريت فعل«و » ياجتماع يبه مثابه قلب معارف نظر اليخ«هايي چون  اين مقاله با محور

پردازي خيالي متناسب با معارف نظري اجتماعي سخن  از ضرورت سازه» و انفعاالت اجتماعي
پردازي در تمام ابعاد  پردازي، معاونت ناطقه است. اين سازه اين سازه كآورد. مال ميان مي به

تواند مهم باشد. معارف نظري  رونا ميكي جامعه در مواجهه با كازجمله در ابعاد سالمتي و پزش
ه در مديريت حوادث هم عطف كترين سرمايه الزم تأثير و تأثرات اجتماعي است  اجتماعي مهم
ه خيال در سطوح باالتر از فعل تقريباً همه انديشمندان متفقاً به آن كزم است. چه آنتوجه به آن ال

هاي اجتماعي  ريزي اند و در مديريت منطقي معرفتي و رفتاري در تمام برنامه توجه نشان داده
  توان از نقش آن غافل بود.  نمي

  منابع
ور، تحقيق محمد كمد تر ابراهيمك، تصدير و مراجعه دمنطق شفاق،  ١٣٧٣، سينا ابن - 

 سليم سالم، قاهره، نشر وزارة المعارف العمومية، المطبعة االميرية.

  ، قم، نشر البالغه.اشارات و تنبيهات، ١٣٨٣، سينا ابن - 
  الة المطبوعات.كويت، وك، تاب االنصافكم، ١٩٧٨، سينا ابن - 

                                                                                                                                                                        

] كاحلال يف اليت ا حيصل كمال اإلنسان يف  خلقه٢٣٨االعمال الفلسفية، ص:  األفعال اليت ا حيصل كمال اإلنسان يف 
  )۲۲۷ص : ةهمو، التنبيه على سبيل السعاد ؛۲۳۷: ۱۴۱۳. (فارابي، نهبد

دهد.  هاي مختلف ذهني و اصناف انفعاالت را نشان مي ه تبعيتكمال صناعت منطق احاطه اموري است ك. ۱
 )۹۶ـ  ۹۷: ۱۴۰۴(فارابي، 
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 الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد، ١٣٨٥الدين حسن بن يوسف،  حلي، جمال - 
  ، تعليق و تصحيح محسن بيدارفر، قم، بيدار. للخواجه نصيرالدين طوسي

ديني از منظر عالمه جوادي  هنر«، ١٣٩٣مسعوديان، سيد مسعود  ، حميدرضا وخادمي - 
  .٣، شماره ٦، دوره مجله اسراء، »آملي

اخالق در علوم و ، »چارچوبي براي پژوهش در اخالق رسانه«، ١٣٨٨، يي، هادكخاني - 
  .١ـ  ٢ ، شفناوري

، تصحيح االساس االقتباس، ١٣٥٥خواجه طوسي، محمد بن محمد بن الحسن،  - 
  مدرس رضوي، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

هاي غربي؛  هراسي در رسانه اسالم«سيد محمدمهدي حسيني فائق،  درخشه، جالل و - 
، در: انهالمللي فلسفه رس همايش بين، »هاي بريتانيا مطالعه موردي رسانه

http://www.philosophy-of-media.ir  
، »و ابن رشد درباره شعر سينا فارابي، ابن يآرا«، ١٣٨٠شمس ايناتي، السيد عمران،  - 

  .٤، ش شيرين دخت، زيبا شناختترجمه دقيقيان، 
مت كبررسي تأثير فلسفه سياسي افالطون بر ح«، ١٣٩١صدرا، عليرضا و داود پرن،  - 

 .٩١، بهار ٨، ش فلسفهتاريخ ، »مدني فارابي

  ر.ك، قم، دارالفالمعجم البسيط، ١٣٨٧عبداهللا، ناصرعلي،  - 
ارادي بودن تعقل در پرتو نظريه عقل فعال نزد فارابي و «، ١٣٨٨الهدي، جليله،  علم - 

  .٨٨، بهار و تابستان ٤١، ش مت سينويكح، »سينا ابن
سين خديوجم، ، ترجمه حاحصاء العلوم، ١٣٤٨فارابي، ابونصر، محمد بن محمد،  - 

 تهران، بنياد فرهنگ ايران.

شاهي، ك، ترجمه حسن ملالسياسة المدنية، ١٣٨٩فارابي، ابونصر، محمد بن محمد،  - 
 تهران، سروش.

، تحقيق، االلفاظ المستعملة في المنطقق،  ١٤٠٤فارابي، ابونصر، محمد بن محمد،  - 
  ، نشر الزهراء. ، تهران مقدمه و تعليق محسن مهدي

، مقدمه و  الجمع بين رأي الحكيمينالف،  ١٤٠٥صر، محمد بن محمد، فارابي، ابون - 
  ، انتشارات الزهراء. تعليق دكتر البير نصري نادر، تهران
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، تحقيق و تصحيح و تعليق فصول منتزعةب،  ١٤٠٥فارابي، ابونصر، محمد بن محمد،  - 
  ، المكتبة الزهراء. دكتر فوزي متري نجار، تهران

، تحقيق و مقدمه از محمدتقي المنطقياتق،  ١٤٠٨ن محمد، فارابي، ابونصر، محمد ب - 
 . ، مكتبة آية اللّه المرعشي ، قم پژوه دانش

، مقدمه، االعمال الفلسفية، تحصيل السعادةق،  ١٤١٣فارابي، ابونصر، محمد بن محمد،  - 
  . ، دار المناهل تحقيق و تعليق دكتر جعفر آل ياسين، بيروت

رسالة فيما ينبغي ان يقدم قبل تعلم م، ١٨٩٠د، فارابي، ابونصر، محمد بن محم - 
فريدريش تر ك، مصحح دالفلسفة، الثمرة المرضية في بعض الرساالت الفارابية

  .ديتريشي
، تحقيق و تقديم رساله في العلم االلهيم،  ١٩٦٦فارابي، ابونصر، محمد بن محمد،  - 

  عبدالرحمن بدوي، قاهره، دارالنهضة العربية.
، مقدمه، تحقيق و تعليق محسن  الحروفم،  ١٩٨٦حمد بن محمد، فارابي، ابونصر، م - 

  ، دارالمشرق. ، بيروت مهدي
، آراي اهل المدينة الفاضلة و مضاداتهام،  ١٩٩٥فارابي، ابونصر، محمد بن محمد،  - 

  . ، مكتبة الهالل مقدمه و شرح دكتر علي بوملحم، بيروت
، مقدمه و شرح دكتر علي  علوماحصاء ال،  م ١٩٩٦فارابي، ابونصر، محمد بن محمد،  - 

  ، مكتبة الهالل.  ، بيروت بوملحم
، مقدمه و شرح از دكتر السياسة المدنيةم،  ١٩٩٦فارابي، ابونصر، محمد بن محمد،  - 

  . ، مكتبة الهالل ، بيروت علي بوملحم
نامه  ، پايانردهاي خطابه وشعر در انديشه فارابيكارك، ١٣٩٣فتانه تواناپناه،  - 

 ده الهيات دانشگاه تهران.كد دانشارشناسي ارشك

تاب ماه ك، ترجمه محسن حدادي، »نظريه سياسي فارابي«، ١٣٨٨ماجد، فخري،  - 
  .٨٨، دي ٢، ش فلسفه
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روناويروس با كهاي اثرگذار سرمايه اجتماعي در مواجهه با  شناسايي شاخص
 ردكمطالعه موردي شهروندان شهر: استفاده از روش تحليل تم

  *ينوروز يتر مجتبكد
  **يتر زهره مرندكد

  يدهكچ
هاي  آوري جوامع در مقابله با بيماري سرمايه اجتماعي از عوامل مهم در تاب

يفي، شناسايي كهاي ناشي از آن است. هدف مهم اين پژوهش  گير و بحران همه
رد در ايام شيوع كعوامل مؤثر بر ساخت سرمايه اجتماعي شهروندان شهر

آغاز و تا ارائه اين پژوهش همچنان ادامه  ۱۳۹۸سال  ه از اسفند ماهكروناست ك
  دارد. روش اين پژوهش تحليل تم، و ابزار پژوهش مصاحبه است.

با بررسي ادبيات سرمايه اجتماعي و قواعد رفتاري و عملي مورد انتظار در دوره 
هاي نيمه ساختاريافته تدوين شد.  رونا، چارچوبي براي مصاحبهكگيري  همه

گيري هدفمند (گلوله  ها و نتايج مورد مطالعه، از روش نمونه تبار دادهمنظور اع به
رد انتخاب و مصاحبه شدند. با توجه كنفر از شهروندان شهر ۲۴برفي) مجازي، 

 كالركاستقرايي  كها با روش تحليل تماتي به ماهيت موضوع پژوهش، مصاحبه
هاي  باز يا تمدهاي كدگذاري شد. در روش استقرايي با قراردادن كو براون 

ها  داده .ار شدندكتم اصلي، الگوها در طول تحليل آش كهم در ي فرعي شبيه به
تم اصلي در مرحله  ۵دگذاري باز و كتم فرعي در مرحله  ۳۷با مجموع 

  دگذاري محوري تحليل شدند.ك
گرايي اجتماعي،  دهد اعتماد اجتماعي، عمل هاي پژوهش نشان مي يافته
تم اصلي  ۵عنوان  ري اجتماعي و حمايت اجتماعي بهاكت اجتماعي، همكمشار

 شرايط با مقابله ننده سطح سرمايه اجتماعي شهروندان اين شهر درك تعيين
ت اجتماعي سطح كگرايي و مشار ه اعتماد، عملكرونا شناسايي شدند ك بحراني

                                                                        

 m.norouzi88@yahoo.com  .دانشگاه شهركردعضو هيئت علمي . *
 zohreh_marandi@yahoo.com  .دانش آموخته دكتري علوم سياسي دانشگاه اصفهان. **
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اري و حمايت اجتماعي سطح نامطلوبي از كمطلوبي از سرمايه اجتماعي و هم
  ا بودند.آن را دار

  ليديكواژگان 
گرايي اجتماعي،  ، سرمايه اجتماعي، اعتماد اجتماعي، عملكرونا، تحليل تماتيك

  اري اجتماعي، حمايت اجتماعي. كت اجتماعي، همكمشار

  مقدمه
شورهاي مبتال، بيماران و قربانيان آن كرونا در جهان روزانه بر شمار كبيماري  شيوعاز زمان 

ه اخبار ك ) با وجوديworld Held Organization, 2020 / 04 / 20. (شود افزوده مي
مي، خود ودانرسد اما اضطراب اجتماعي ناشي از اين پ خوشايندي از بهبود بيماران به گوش مي

شود. از نظر  ي از عوامل اثرگذار بر گستره بيش از پيش اين ويروس محسوب ميكي
 ۱۹ -وويد كانه رو به رشد ويروس كدر تترين عامل  ه مهمكشناختي، ضعف سيستم ايمني  جامعه

ها را در برابر اين  لي مزمن انسانكاست تحت فشار اجتماعي حاصل از شيوع بيماري به ش
نترل اين بيماري، كترين عوامل در  ي از مهمكرده است. از اين جهت، يكپذير  بيماري آسيب
 شناختي آن است.  بررسي جامعه

 ,worldometers(  ردهكشور در جهان ورود پيدا ك ۲۰۰ نون بالغ بركگرچه اين بيماري تا 

شورها، درگير كايران بيش از ساير  ويژه بهنشين  شورهاي مسلمانكاما مجموعه  )2020
ه آداب، رسوم و فرهنگ ايراني در ارتباطات كهاي اجتماعي ناشي از آن است. از اين جهت  بحران

ات دين اسالم بر پايبندي بر آن در مواجهه با يدكنوازي و تأ خانوادگي، ديد و بازديد و مهمان
شناسي را در اين  ه مطالعات جامعهكرونا، چالش اجتماعي بزرگي را بر مردم وارد ساخته ك

 هاي روييده نگرش و ها باورها، ارزش تأثير تحت جامعه از هايي طلبد. همچنين بخش خصوص مي
ندارند. اگرچه  فرهنگي و اجتماعي هاي در فعاليت فعالي تكمشار جامعه، فرهنگي در بستر

 به عالي، دسترسي آموزش زكمرا افزايش از ناشي هاي اخير سال فرهنگي در تغييرات تأثير تحت
 ها خانواده از اينترنت، بسياري استفاده از و ارتباطي هاي هكتلويزيوني، افزايش شب هاي برنامه

(زارع و  .اند ردهك پيدا فرهنگي و اجتماعي هاي فعاليت در تكمشار به متفاوتي نسبت  نگرش
و  طبقات بين در تكمشار ميزان در هايي حال، همچنان تفاوت اين با )۶۴ـ  ۸۷: ۱۳۹۴روهنده، 

ت اجتماعي در مقابله با كرو مسئله مشار ازاين .شود مي مشاهده جامعه مختلف هاي بخش
ت و مديريت ارتباطات ه ضمن شناخكاضطراب ناشي از چالش اپيدمي، به مطالعاتي نيازمند است 

نترل هر چه بهتر اين كاجتماعي به ساختارهاي سازنده اين ارتباطات لطمه وارد نسازد و به 
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  بيماري بيانجامد.
تواند ضمن حفظ زنجيره ارتباطات اجتماعي  ه ميكشناسي  ترين موضوعات جامعه ي از مهمكي

توليد سرمايه اجتماعي است. امروزه بر  تأكيدمدد رساند،  ۱۹ -وويد كدر جامعه به پارگي زنجيره 
نترل سالمت جامعه كات سازمان بهداشت جهاني بر تأكيدترين  ي از مهمكسرمايه اجتماعي ي

ه كنترل سالمتي از اين جهت مهم است كبر ابعاد سرمايه اجتماعي بر  تأكيدگردد.  محسوب مي
 & Areezoويش برساند. (هاي اجتماعي فرار از آسيب كلي علمي بشر را به دركتواند به ش مي

Giudiei, 2015: 665-685(  اگرچه درخصوص سرمايه اجتماعي و ابعاد آن در حوزه سالمت
ها بر ابعاد سرمايه اجتماعي در توليد  مطالعات فراواني صورت پذيرفته است اما اغلب اين پژوهش

  رند.نترل بيماري توجه داكافعال روحي و رواني مانند نشاط و اميد به زندگي در 
ه سرمايه كي است تأكيدمتر بدان توجه شده كرسد آنچه در اين مطالعات  به نظر مي

زا دارد.  هاي بحران ت در جامعه در مواجهه با بيماريكاجتماعي بر محتواهاي اجتماعي مانند مشار
ه كنترل هر چه بهتر آن كو  كهاي اپيدمي هاي اجتماعي ناشي از بيماري رو براي حل بحران ازاين

شناختي به  تر از خود بيماري به همراه دارد، ناگزير بايد نگرشي جامعه مراتب بزرگ طري بهخ
بر  تأكيدرونا با نگرش به زمينه اجتماعي بيماري و كداشت. از اين نظر، بحران   شيوع بيماري

  نترل خواهد شد. كهاي اجتماعي و فرهنگي سرمايه اجتماعي به خوبي مديريت و  شاخص
رد مردمي و توسعه كريزي نيز با روي هاي برنامه ح مفهوم سرمايه اجتماعي، شيوهبه دنبال طر

ت در كهاي سنجش سرمايه اجتماعي، شر ه بر شاخصكل گرفت كهاي اجتماعي ش تكمشار
هاي وابسته  ي از ديدگاهكت اجتماعي اشاره دارد. يكهاي داوطلبانه، اعتماد اجتماعي و مشار انجمن

هاي اجتماعي  هاي انساني در حل بحران تواند به سنجش ظرفيت ميه كبه سرمايه اجتماعي 
هاي  ه در قالبكت اجتماعي شهروندان در قالب ابعاد سرمايه اجتماعي است كرساند مشار كمك

گيرد و تنگناهاي موجود در اين برهه  هاي دولت مورد بررسي قرار مي محيطي، انساني و سياست
  )۳۳: ۱۳۸۹اران، كري و همدهد. (مي را مورد شناسايي قرار مي

 بيان مسئله

ي در كرده و به انتظارات غيرپزشكتري پيدا  وسيع انداز چشممحور  هاي سالمت امروزه ديدگاه
ننده ك اي دارد. اين توسعه رابطه متقابل بين مردم و نظام تأمين حوزه سالمت اجتماعي توجه ويژه

سو رشد  ك... تعبيه شده است. از يهاي بهداشتي و سالمت در جامعه اعم از دولت، سازمان
در موارد بحران و از  ويژه بهميت آن كيفيت و كانتظارات مردم در جهت ايجاد نظام سالمت، 

ديگرسو توجه ويژه دولت و نظام سالمت، به رعايت سالمت اجتماعي و همياري مردمي در 
مان جهاني بهداشت در ه گزارش سازكطور پيشبرد اهداف، برونداد اين رابطه دوطرفه است. همان
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دهد برقراري سالمت اجتماعي هدف بنيادين اين سازمان است و  ميالدي نشان مي ۲۰۰۰سال 
هاي اجتماعي، ارتقاي  تكردهاي دوگانه دولت ـ شهروندي همانند تأمين انواع مشاركتنها با روي

 يابد ان ميكهاي بهداشتي به نيازهاي غيرباليني اجتماع ام سازمان گويي پاسخسطح سالمت و 
(Health and Human Services, 2000) بحران، اجتماعي نترلك منظور راستا، به اين در 

  شده است.  مطرح اجتماعي و يكپزش سالمت حوزه در مختلفي تدابير و اقدامات
هاي اجتماعي ناشي از شيوع بيماري  ردهاي مهم نظام سالمت مواجهه با بحرانكي از رويكي

ت اجتماعي شهروندان نيازمند است. نقش كاري، همياري و مشاركه همه بكدر جامعه است 
ه كند بلك مي كمكنترل بيماري كاجتماعي شهروندان در مواجهه با بحران نه تنها به پيشگيري و 

رغم همه  دهد. علي ت شهروندان در حوزه سالمت اجتماعي را نيز توسعه ميكزمينه مشار
هاي  هاي بهداشتي و ديگر حوزه ها، سازمان ته توسط دولتگرف ها و اقدامات صورت ريزي برنامه

هاي  نه تنها جهان و سازمان ۱۹ -وويد كها مانند  نفوذ در اين امر، ظهور ناآشناي برخي اپيدم ذي
ه حوزه سالمت فردي و اجتماعي را نيز مورد كالشعاع قرار داده، بل بهداشتي و سالمت را تحت

نون گرفتار شيوع كتا ۱۳۹۸ه از اواخر سال كشور ايران كتا هجمه قرار داده است. در اين راس
مبود كهاي مقامات امنيتي، دولتي، نظامي و بهداشتي به علت  رغم تالش است، علي رونا شدهك

هاي ناعادالنه جهاني و عدم توسعه رفتارهاي  ي ناشي از تحميل تحريمكافزارها و تجهيزات پزش
ه ناشي از قرارنگرفتن جامعه در شرايط كگيري  همهفرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نسبت به 

نون بوده، با نوعي اضطراب اجتماعي مواجه شده است. كسال پيش تا  ۵۰چنيني حداقل از  اين
هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن به وضعيت دشواري  شرايط غلبه بر اين بيماري تحت آسيب

هاي اقتصادي، معيشتي و  انتخاب بين سياست ه مردم را در تنگنايكه نه تنها دولت بلكدرآمده 
گذاري اجتماعي و قطع  هاي فراگير، فاصله هاي نظام سالمت همچون تعطيلي اجتماعي و سياست

ارتباطات حضوري و اجتماعي، قرار داده است. اضطراب اجتماعي حاصل از نوع نگرش و رفتار 
گذاران در حوزه سالمت باليني و  استهاي سي ترين دغدغه ي از مهمكاي، به ي مردم در چنين برهه

  اجتماعي تبديل شده است. 
هاي فوق در مواجهه با  رسد به منظور ارتقاي وضعيت سالمت اجتماعي و چالش به نظر مي

تواند به توسعه اجتماعي و فرهنگي در مواجهه با اين بحران  ه ميكي از راهبردهايي كرونا، يك
هاي توسعه  ه برنامهكاي است  عليتي كخروج از نگاه ت ياري رساند، احياي سالمت اجتماعي با

ي به دولت و نظام سالمت بدون در نظرگرفتن حضور جدي مردم در كدر اين مسير را تنها مت
هاي اجتماعي، ديني و فرهنگي در اين  بسا بر نفي ارزش صحنه مبارزه با اين بحران دانسته و چه

پردازي در حوزه سالمت  ه قابليت نظريهكرهاي مهمي ي از بستكرو، ي دارند. ازاين تأكيدراستا 
رونا كاجتماعي را دارد، سرمايه اجتماعي است. غلبه بر بحران و اضطراب اجتماعي ناشي از 
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  هاي سازنده سرمايه اجتماعي است.  نيازمند توسعه اجتماعي در قالب ظرفيت
عه يا گروه اجتماعي است جام كهاي ي ننده ويژگيك ترين سطح، سرمايه اجتماعي بيان ليكدر 

الت متقابل يا مسائل عمومي را كدهي جمعي و داوطلبانه براي حل مش ه ظرفيت سازمانك
 از جامعه سطح هر در بينابيني روابط از ) اين مفهوم۱۰: ۱۳۸۴بخش،  دهد. (تاج افزايش مي

 براي را تعدديم منابع و منافع تواند شود و مي مي ناشي اجتماعات و فرد، خانواده، گروه همچون
ه حاصل تأثير نهادهاي كاجتماعي  همچنين سرمايه  )Turner, 2006آورد. ( بار اعضا به و افراد

 مؤثر بر عوامل يفيت تعامالت اجتماعي است، ازكميت و كاجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر 
آورد.  غان ميآرامش، امنيت، رفاه و توسعه را به ارم هكجهاني است  سطح در شورهاك ردكعمل

افراد،  از برخي چرا هك پرسش اين كدر ها به تحليل از بسياري در هك است مفهومي رو ازاين
 نائل ديگران به نسبت تري مثبت اجتماعي يا سياسي، اقتصادي نتايج به مردم طبقات و ها گروه
 هاي سيستم در موجود هنجارهاي مجموعه اجتماعي انجامد. در واقع، سرمايه شوند، مي مي

 آمدن باعث پايين و شده جامعه آن اعضاي اريكهم سطح ارتقاي موجب هك است اجتماعي
   )Alvani, 1999: 147-152( .شود جامعه مي بر وارد هاي هزينه سطح

هاي بهداشتي  هاي مختلف حيات جوامع، سازمان رد مثبت اين پديده در حوزهكبا توجه به عمل
اهش فشارهاي ناشي از آن به سرمايه كشت اجتماعي و شورها به منظور گسترش بهداكو دولتي 

ترين شروط غلبه بر  ي از مهمكه يكاند؛ چرا اجتماعي و توسعه ابعاد آن در اين زمينه روي آورده
ت و انسجام و اعتماد كهاي اجتماعي سرمايه اجتماعي يعني مشار بحران اجتماعي، توليد سازه

مبود كآيد، اغلب  ه از بيماري سخن به ميان ميكني متقابل بين دولت و ملت است. معموالً زما
ه به خطا سخني از كشود، در صورتي  معضل نگريسته مي كي يكي در حوزه پزشكسرمايه فيزي

گيري بيماري با اعتمادسازي،  ه سرمايه اجتماعي در زمان همهكشود؛ چرا اجتماعي نمي سرمايه 
ند. كتواند بر بحران غلبه  ايه ديگري ميت همگاني و انسجام اجتماعي، بيش از هر سرمكمشار
اهش سطح بحران ناشي كنترل بيماري و كرو سرمايه اجتماعي عامل مهمي در پيشگيري و  ازاين

  )۶۸: ۱۳۹۱اران، كند. (فراهاني و همك كمكه به ارتقاي توسعه اجتماع كاز آن است 
پژوهش حاضر با هدف رونا، كبا توجه به اهميت سرمايه اجتماعي در تحقق غلبه بر بحران 

سطح  بررسي صدد رو در رد انجام گرفته است. ازاينكيفي ابعاد سرمايه اجتماعي در شهركارزيابي 
  .است شورك در اين بحران با مقابله آن در ابعاد و اجتماعي سرمايه

  نظري چارچوب
اي در حوزه  ي از موضوعات علوم اجتماعي سابقه ديرينهكعنوان ي به اجتماعيسرمايه 

يم و وبر كهاي آن را در آثار دور توان رگه ه ميك اي گونه ورزي در علوم اجتماعي دارد به نديشها
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 است و اي رشته بين و ) اما مفهوم امروزي سرمايه اجتماعي، مدرن۳۶: ۱۳۸۱رد. (بهزاد، كجستجو 
شناسي،  جامعه  اي در مطالعات انساني حوزه هاي تجربي، جايگاه ويژه در تحليل ارائه بر عالوه
بار در مطالعه رابطه سرمايه اجتماعي  سياسي دارد. اين چرخش مدرن اولين علوم  و اجتماعي  علوم

ه ك) از آنجا ۶: ۱۳۸۴) ديده شد. (توسلي و موسوي، ۱۹۹۳توسط پاتنام ( كراتيكو نهادهاي دمو
نگرد و  فراد مياي هم در بين افراد و هم در جمع ا االيي توسعهكپاتنام به سرمايه اجتماعي مانند 

داند؛ اعتماد اجتماعي،  جامعه براي دستيابي به سود متقابل مي كاري افراد يكآن را عامل هم
هاي نظامي  هاي اجتماعي و هنجارهاي حاصل از ارتباط برآمده از اين سرمايه را ويژگي هكشب
دارايي بسيار  اران،كه مولد سرمايه اجتماعي است. از اين نظر خانواده، دوستان و همكداند  مي

ار ك توان آنها را به ها مي ه به منظور فائق آمدن بر دشواريكگردد  مهمي براي فرد محسوب مي
تواند توسط  تر مي ليكالت در سطح كآمدن بر مش ها براي فائق گرفت. همچنين اين دارايي

  ها مورد استفاده قرارگيرد.  نظام
تر بورديو مطرح است. او سرمايه اجتماعي را  تعبير پاتنام از سرمايه اجتماعي در نگاه منطقي

م و بيش نهادينه كه با روابط كشب كه از عضويت افراد در يكداند   اي مي حاصل منابع بالقوه
پور،  گردد. (فيروزآبادي و ناطق  گيرد و در مواقع ضرور به بالفعل تبديل مي  ل ميكاي ش شده

ه بر تعامالت كها و هنجارهايي است  ارزش اجتماعي نهادها، رو سرمايه  ) ازاين۱۶۲: ۱۳۸۴
) و فرد را به عمل Grootaert & Van Bastclaert, 2002: 25ند (ك م ميكاجتماعي ح

  )Woolcock & Narayan, 2000: 10سازد. ( جمعي قادر مي
 تعهد احساس وها  گروه و افراد بين تعامل و به روابط الن سرمايه اجتماعيكسطح  هك آنجا از
 در مهمي ، گامبستگي هم حس كعنوان ي اشاره دارد، به كمشتر هنجارهاي و ها ارزش به نسبت

 سرمايه اساس اين بر) ۴۴: ۱۳۸۱بهزاد، ( .گردد مي محسوب ها حوزه همه در تكمشار و پيوستگي
 و فردي سطوح در اريكهم و تكاعتماد، مشار بر مبتني اجتماعي پيوندهاي به ناظر اجتماعي
 منظور به آن حفظ و ارتباط گيري لكش سرمايه اجتماعي، يعني ليك بارتع به .است اجتماعي
 .شد نمي موفق آن در دهد انجام را آنها خواست مي تنهايي اگر فردي به هك ارهاييك به دستيابي

 مولد را اجتماعي لمن ديگر تحليلگر علوم اجتماعي، سرمايهكه كطور  همان) ۱: ۱۳۸۴فيلد، (
فيروزآبادي و . (نبود يافتني دست هم اهداف اين به نبود، رسيدن راگ هكداند  مي هايي هدف
  ) ۱۶۳: ۱۳۸۴پور،  ناطق

توان با توجه به نقش مهم سالمت اجتماعي در ارتقا و توانمندي بهداشت و رفاه  در كل مي
 جامعه سالمت و سازگاري سطح كننده تعيين محيطي عوامل از را يكي اجتماعي عمومي، سرمايه

 بر پيشگيري در اجتماعي مشاركت بر تأثيرگذار كه سرمايه اجتماعي عامل چنان آن .كرد محسوب
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 گونه اين از ناشي اجتماعي هزينه كاهش و كنترل در اجتماعي تحرك عامل و ها بيماري بحران
  هاست.  بحران

 روش پژوهش

قرار  مي مورد بررسيكردي ك، سرمايه اجتماعي با رويخارجيدر بسياري از مطالعات داخلي و 
صدد  شده در اين حوزه، در هاي اشباع اربرد روشكگرفته است. اين مطالعه به منظور جلوگيري از 

ه رابطه سرمايه اجتماعي با بسياري ك يفي سرمايه اجتماعي بپردازد. همچنانكاست تا به ارزيابي 
رو اين  ينمي مورد پژوهش قرار گرفته بود. ازاكهاي  از مقوالت حوزه سالمت نيز تنها با روش

  يفي دارد.كردي كاربردي و رويكمطالعه هدفي 
 نترلك در را اجتماعي سرمايه ابعاد بتواند در اين پژوهش از روش تحليل تم استفاده شد تا

 از درستي كدر استقرايي ليكاين روش به شه كچرا ند؛كبهتر شناسايي  روناكاز  ناشي هاي آسيب
 روش اين. اند ساخته را واقعه آن اند خواسته هكگونه  آن نگويا پاسخ هك سازد مي اركآش را وقايعي

 باقري حاج اديب( .است اجتماعي علوم در حوزه يفيك و توصيفي هاي شيوه ترين مناسب از يكي
 روش به هك باشد مي ردكشهر شهروندان از نفر ۲۴ مطالعه مورد جامعه) ۱۲۳: ۱۳۸۹اران، كهم و

آوري  هاي مختلف جمع انتخاب شدند. از ميان روش )يبرفي مجاز هدفمند (گلوله گيري نمونه
در هنگام مصاحبه ناشي  گويان پاسخان حضور مستقيم كدليل عدم ام يفي، بهكها در پژوهش  داده

رد كرونايي و همچنين عدم آگاهي نگارندگان در مورد دانش، ذهنيت و عملكهاي  از محدوديت
ه به دليل جديد بودن موضوع كاستفاده شد  رونا از روش مصاحبهكدرخصوص  گويان پاسخواقعي 

ار كهايي مشخص و هدفدار ب يافته با پرسش ان مصاحبه حضوري، مصاحبه نيمه ساختكو عدم ام
هايي باز طراحي شد، و  برده شد. در مرحله بعد، با توجه به ماهيت موضوع مورد پژوهش، پرسش

ها به منظور شفافيت بيشتر  دادهها، ضمن تحليل  با توجه به نيمه ساختاريافته بودن پرسش
بار مصاحبه انجام  ۶هاي ديگري نيز طرح شد. در فرايند طرح پرسش بيش از  ها، پرسش پاسخ

ند كه مصاحبه جديد، بينشي جديد ايجاد نكه با رسيدن به نقطه اشباع ـ يعني زماني كگرفت 
ادامه يافت. در تحليل  ) ـ۱۳۹۵اران، كپور و هم به نقل از اسماعيل ۲۰۱۳(پرندرگاست و مگي، 

ها  دگذاري باز، با مطالعه دادهكدگذاري باز و محوري استفاده شد. در مرحله كها از روش  داده
 كهاي مرتبط با مؤلفه سرمايه اجتماعي استخراج و با مقياس تشابه بين آنها هر دسته با ي جمله

دبندي كمفهوم  ۳۷، مطابق با جدول شماره يك) ۶۱: ۱۳۸۴فرد،  دانايي(د مشخص گرديد. ك
هاي  ه با مقايسه دادهكيل دادند كتم فرعي را تش كدهاي مشابه يكدام از كرو هر  اند. ازاين شده
  ل گرفتند.كهاي اصلي با مفاهيم جديد ش از آنها، ارتباط بين آنها مشخص و تم كهر ي
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  دگذاري باز)كهاي حاصل از پژوهش ( داده سازي : مفهوم۱جدول شماره 

  دك  ممفاهي  رديف
 A1  روناكبا  مقابله ستاد هاي درخواست مثبت به گويي پاسخ  ۱

 B1  روناك با مقابله ستاد بهداشتي هاي توصيه از شنوي حرف  ۲

 D1  نياز مورد يكپزش تجهيزات ساخت و توليد در خودجوش تكشر عدم  ۳

 C1  روناييك بيماران از عيادت عدم  ۴

۵  
را  آنهـا  زيرا نندك مي صحبت مسئوالن با صادقانه خود، بيماري شرايط مورد در

  .دانند مي اطمينان قابل مرجع تنها
A2 

۶  
 بـا  مقابلـه  سـتاد  زيـرا  ندارند؛ هراسي خانواده و خود جسماني اطالعات ارائه از
  A3  .دانند رونا را امين سالمت جامعه ميك

۷  
 بـا  مقابلـه  سـتاد  مسـئله  ايـن  در صـالح  ذي و صـادق  مرجع تنها دارند اعتقاد

  ناستروك
A4  

  D2  عمومي فضاهاي داوطلبانه ردنك ضدعفوني با ارتباط در اريكهم عدم  ۸
  A5  .روند ها نمي درمانگاه و ها بيمارستان به انكام حد تا ها توصيه طبق بر  ۹

  D3  ۴۰۳۰ سامانه در نام ثبت عدم  ۱۰
  C2  اين ايام در نوروزي بازديدهاي و ديد انجام عدم  ۱۱
  A6  ستاد خبررساني مجريعنوان  به ملي رسانه طريق از يبيمار اخبار پيگيري  ۱۲

۱۳  
 اجتماعي سطح در را بيماري بهداشتي موارد رعايت هك افرادي با قاطع برخورد

  نندك نمي
B2 

  B3  .دهند مي جلوه سياسي را بيماري مسئله هكهايي  نزاع به پايين تمايل  ۱۴
  B4  سويرو انتشار از جلوگيري منظور به مشاغل تعطيلي  ۱۵
  C3  شهر از خارج يا و شهر سطح در تردد عدم  ۱۶

۱۷  
 از بيش خودشان شغل عدم و بيماري ايام در زيرا ديگران به قرضي پول ندادن

  E1  نند.ك انداز پس بايد سيك هر

۱۸  
 مبـتال  رونـا ك بـه  شايد هك دهند مي احتمال زيرا بيماران ساير به كمك از ترس
  E2  باشند

  C4  روناكايام  در غيرضروري ايه از مسافرت پرهيز  ۱۹
  D4  سيكتا رانندگان ميان در ويژه به اجتماعي گذاري فاصله رعايت عدم  ۲۰
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  دك  ممفاهي  رديف

۲۱  
 گـذاري  فاصـله  رعايـت  در اوليـه  مايحتاج عرضه هاي فروشگاه با اريكهم عدم

  اجتماعي
D5  

  D6  معيشتي لوازم خريد در ارتخوانك بجاي نقد پول از استفاده  ۲۲
  D7  روناك با مقابله منظور به جهادي هاي گروه در عضويت عدم  ۲۳
  B5  .دارند مي پنهان را آن هك سانيك بيماري از ستاد به رساني اطالع  ۲۴
  C5  عزا و جشن محافل و مراسم در تكشر عدم  ۲۵
  A7  نندكن سرپيچي ستاد هاي توصيه از امالً اختياريك شرايط در نندك مي تالش  ۲۶

۲۷  
 گرم آب با ثانيه ۲۰ حداقل بايد هك ردهك اعالم ستاد بحران، با مواجهه در چون

  .دهند مي انجام را ارك اين بار چندين روز حتماً در بشويند را خود هاي دست
A8  

 C6  آن به وابسته هاي مراسم در تكشر و مذهبي نكاما به مراجعه عدم  ۲۸

۲۹  
 هاي روهگ به مددرساني براي اي هاي رسانه پويش به اجتماعي و مالي كمك عدم

 E3  روناكاز  پذير آسيب

  C7  روناك شيوع زمان در  نشيني شب عدم  ۳۰

۳۱  
ـ  ارتباط برقراري عدم  بـا  مواجهـه  در دادن دسـت  و ازجملـه روبوسـي   كنزدي

  B6  آشنايان و دوستان

۳۲  
 از خـارج  در رونـايي ك قـوانين  رعايت با خانواده و خود سالمت به دادن اهميت
  B7  منزل

۳۳  
 درماني زكمرا با اريكهم به تمايل يكپزش زمينه در تخصص داشتن صورت در
  D8  .ندارند را

  E4  ها خانواده به معيشتي امدادرساني در جهادي هاي گروه از مالي حمايت عدم  ۳۴
  A9  آن با مقابله ستاد و بحران برابر در پذيري مسئوليت احساس  ۳۵

۳۶  
 فضـاها  اين به ن؛ زيرامبتاليادرخصوص  مجازي هاي آمار رسانه به اعتماد عدم

  A10  .ندارند اعتماد

۳۷  
 روناييك وضعيت از اطالعات ارائهدرخصوص  معاند هاي رسانه با اريكهم عدم

 A11  شورك در

  هاي فرعي هستند. تم كدهاي باز مشابه هر يكدهد  نشان مي ۱ه جدول شماره كطور  همان
 ساده و نسبتاً روش شد. اين استفاده تم تحليل ها، از روش داده تحليل و تجزيه براي ادامه در
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 شده گردآوري هاي داده هك هاست داده درون موجود الگوهاي بيان و شناسايي، تحليل براي سريع
 هر تم )۲۰۰۶براون،  و كالرك( .ندك مي توصيف ارزشمند جزئيات قالب در و دهي سازمان را

 يا پاسخ از سطحي بيانگر و باشد مي پژوهش پرسش با مرتبط هاي داده درباره مهمي اطالعات
  )همان( .هاست داده مجموعه درون الگو معناداري

هاي  ه در آن تمكسازي، شيوه استقرايي يا پايين به باالست  تم هاي ي از روشكي
) در ۲۰۰۶و براون،  كالركبه نقل از  ۱۹۹۰ها دارند. (پاتون،  مي با دادهكشده ارتباط مح شناسايي

طور  گيرند پس به تم قرار مي كهم در ي دهاي شبيه بهكري شده و دگذاكها  اين شيوه، داده
گردند و  ار ميكاي وجود ندارند و الگوها در طول تحليل آش هاي از قبل تعريف شده منطقي تم

و  كالركاي  شود. در ذيل روش تحليل تم استقرايي شش مرحله دگذاري محوري انجام ميك
  شده است. ه در پژوهش استفاده شده، بيان كبراون 
ها همراه با جزئيات  پس از ترانويسي دادهآوري شده:  هاي جمع . آشنايي پژوهشگر با داده۱

  رر آنها توسط نگارندگان با هدف جستجوي معاني و الگو صورت گرفت.كتوصيفي، بازخواني م
لي روشمند با توجه به كها به ش هاي جذاب داده ويژگي دگذاري باز (سطح اول):ك. ۲

ل كدها يا به شكلمه يا جمله است. اين كد شامل چند كدگذاري شد. هر كها  ادهمجموعه د
ل تلويحي توسط پژوهشگر استخراج شده است. در اين كها يافت شده و يا به ش مستقيم در پاسخ

 )۱ها احصاء گرديد. (جدول شماره  تم اوليه يا فرعي از مصاحبه ۳۷مرحله 

ها، چه  گرفته شد تا بر مبناي ارتباط معنايي تم در اين مرحله تصميمها:  . جستجوي تم۳
 ,A, Bها با حروف التين بندي تم دسته قرار بگيرند. در پژوهش حاضر دسته كدهاي بازي در يك

C, D, E دهد پنج دسته معنايي يافت شده است.  نشان مي 

دهاي باز و كدر اين مرحله بازبيني مجدد  دگذاري محوري):كها ( . بازبيني تم۴
هاي فرعي در  ه با ادغام تمكدهد؛ چرا را نشان مي كهاي آن، نقشه تحليل تماتي بندي هدست
شود. در پژوهش جاري ادغام فوق، ما را به پنج تم  شف ميكها  لي يافتهكتر ساختار  هاي بزرگ تم

 )۲اصلي رسانيد. (جدول شماره 

الحديد نگارنده صورت ها بر مبناي محتويات آنها و ص گذاري تم نامها:  گذاري تم . نام۵
 گذاري شدند.  ه پنج تم اصلي با توجه به موضوع پژوهش نامكپذيرفت 

اي  امالً انتزاعي و منطبق با ساختار زمينهكهاي اصلي  در اين مرحله تم نويسي: . گزارش۶
  گزارش علمي ـ تحليلي شد.  كآن، منجر به توليد ي  پژوهش و پرسش

 مشابه موارد با باز دگذاريك در اوليه هاي ، تم۲ رهشما جدول مطابق محوري دگذاريك در
 مقايسه با. شود مي پرداخته جديد ها يا مفاهيم تم از سازي لكش به آنها بين ارتباط ايجاد با و ادغام

 بندي تقسيم تم اصلي قابل پنج قالب در پژوهش، آنها اين هاي داده در دهاك ارتباطي و محوري
اجتماعي،  امنيت و اعتماد احساس در عناوين محوري ريدگذاكبا  هاي اصلي تم. هستند
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 اجتماعي سرمايه ه وضعيتكشناسايي شدند  اجتماعي حمايت و اريكت، همكگرايي، مشار عمل
  .دهند نشان مي ردكشهر رونا درك شيوع شرايط در را

  )محوري دگذاريك(اول سطح در ها دگذاريك معنايابي از حاصل اصلي هاي تم. ۲ شماره جدول

  دكعنوان   دكحتواي م
  روناكهاي ستاد مقابله با  گويي مثبت به درخواست پاسخ -
نند؛ زيرا آنها ك در مورد شرايط بيماري خود صادقانه با مسئوالن صحبت مي -

  دانند. تنها مرجع قابل اطمينان مي
دانند ستاد  از ارائه اطالعات جسماني خود و خانواده هراسي ندارند؛ زيرا مي -

  ند.ك رونا تمام تالش خود را در جهت حفظ سالمت آنها ميكا مقابله ب
صالح در اين مسئله ستاد مقابله با  اعتقاد دارند تنها مرجع صادق و ذي -
  رونا است.ك
  روند. ها نمي ها و درمانگاه ان به بيمارستانكها تا حد ام بر طبق توصيه -
  ي خبررساني ستادعنوان مجر پيگيري اخبار بيماري از طريق رسانه ملي به -
  نند.كهاي ستاد سرپيچي ن امالً اختياري از توصيهكنند در شرايط ك تالش مي -
ثانيه با آب گرم  ۲۰كرده كه بايد حداقل  چون در مواجهه با بحران ستاد اعالم - 

  دهند. هاي خود را بشويند حتماً در روز چندين بار اين كار را انجام مي دست
  برابر بحران و ستاد مقابله با آن. پذيري در احساس مسئوليت -
 نسبت زيرا مجازي؛ هاي رسانه توسط روناك به مبتاليان آمار به اعتماد عدم -
  .ندارند اعتماد فضاها اين به
هاي معاند درخصوص ارائه اطالعات از وضعيت  اري با رسانهكعدم هم -
  شوركرونايي در ك

اعتماد و امنيت 
  باال

  روناكبهداشتي ستاد مقابله با هاي  شنوي از توصيه حرف -
ه رعايت موارد بهداشتي بيماري را در سطح كبرخورد قاطع با افرادي  -

  نندك اجتماعي نمي
  دهند. هايي كه مسئله بيماري را سياسي جلوه مي تمايل پايين به نزاع و درگيري - 
  ارها به منظور جلوگيري از انتشار بيشتر ويروسكسب و كتعطيلي مشاغل و  -
  دارند. ه آن را پنهان ميكساني كرساني به ستاد از بيماري  طالعا -
دادن در مواجهه با  ازجمله روبوسي و دست كعدم برقراري ارتباط نزدي -

  دوستان و آشنايان.
رونايي در خارج كخانواده با رعايت قوانين  و خود سالمت به دادن اهميت -

  از منزل

گرايي  عمل
  اجتماعي باال
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  دكعنوان   دكحتواي م
 روناييك بيماران زا عيادت عدم -

 روناك شيوع ايام در نوروزي بازديدهاي و ديد انجام عدم -

  شيوع ايام در شهر از خارج يا و شهر سطح در تردد عدم -

 عزا و جشن محافل و مراسم در شركت و عدم غيرضرورهاي  ازمسافرت پرهيز - 

  ماري.بي ايام در مذهبي هاي مراسم در شركت و مذهبي اماكن به مراجعه عدم - 
  روناكنشيني در زمان شيوع  عدم شب -

ت اجتماعي كمشار
  باال

  ي مورد نيازكت خودجوش در توليد و ساخت تجهيزات پزشكعدم شر -
  ردن داوطلبانه فضاهاي عموميكاري در ارتباط با ضدعفوني كعدم هم -
  رونا كستاد مقابله با بحران  ۴۰۳۰عدم ثبت نام در سامانه  -
  سيكدر ميان رانندگان تا ويژه بهگذاري اجتماعي  عدم رعايت فاصله -
گذاري  اوليه در رعايت فاصله مايحتاجهاي عرضه  همكاري با فروشگاه عدم - 

  اجتماعي
  ارتخوان در خريد لوازم معيشتيكاستفاده از پول نقد به جاي  -
  روناكهاي جهادي به منظور مقابله با  عدم عضويت در گروه -
ز كاري با مراكتمايل به هم يكپزش زمينه رد تخصص داشتن صورت در -

  درماني را ندارند.

اري اجتماعي كهم
  پايين

ندادن پول قرضي به ديگران زيرا در ايام بيماري و عدم شغلِ خود بيش از  -
  سي به آن نيازمندند.كهر 

  دهند كه به كرونا مبتال باشند. ترس از كمك به ساير بيماران؛ زيرا احتمال مي - 
اي براي امدادرساني به  هاي رسانه هاي مالي و اجتماعي به پويش كمكعدم  -

  پذير  هاي آسيب گروه
  ها هاي جهادي در امدادرساني معيشتي به خانواده عدم حمايت مالي از گروه -

حمايت اجتماعي 
  پايين و مالي

 هاي پژوهش يافته

  اعتماد اجتماعي: تم اول
هاي  ين مفاهيم سرمايه اجتماعي در متن مصاحبهتر ي از اساسيكعنوان ي به اجتماعياعتماد 

ه چه ميزان بر تصميمات كها  ليدي را بر عهده داشته است. با اين پرسشكپژوهش حاضر نقش 
رونا توانسته كهاي ستاد مقابله با بحران  رونا اعتماد داريد؟ آيا توصيهكمسئولين در ستاد مبارزه با 
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ن را در مقابل با اين بيماري تأمين نمايد؟ اين اعتماد تا امنيت رواني و جسماني شما و خانواده
حاصل تعامالت مثبت و متقابل افراد و مسئولين در روند شيوع چنين بحراني است. همچنين 

هاي گروهي و اجتماعي  ها، ارتباطات و فعاليت بستگي همگيري اعتماد در اين برهه ناشي از  لكش
سطح از سرمايه اجتماعي  كعنوان ي ان اعتماد را بهتو قبل از شيوع بيماري بوده است. پس مي

عنوان  رو تقويت اعتماد اجتماعي به رونا دانست. ازاينكگرفته در دوره  لكمولد فعل و انفعاالت ش
  هاي بحراني و خاص است. ي از عوامل انگيزشي مهم در دورهكامر روتين در جامعه ي كي

جدول شماره يك وضعيت امنيت و اعتماد  ها در هاي حاصل از مصاحبه با نگاهي به خروجي
 هاي اليه در اعتماد رد از شرايط مطلوبي برخوردار است. مقولهكرونا در شهركدر دوره گستردگي 

است. از اين جهت  وااليي پژوهش حاضر داراي جايگاه جمعي حيات كاركردهاي و اجتماعي
 و تواند مسير منسجم ي ميهاي جمع عنوان عامل مهمي در شرايط بحران اعتماد اجتماعي به

استه و كجامعه  پراكندگي و انفصال آورد و در اين مسير از بحران فراهم را در اداره مطلوبي
  در جامعه ياري رساند. ۱۹ �وويد كحاصل از شيوع  اجتماعي به مديريت بحران گونه اين

به  گروهي تعامالت بستر يابد، در سنجش اعتماد وقتي از سطح فردي به اجتماعي سوق مي
 شناسي روان و اجتماعي، سياسي، اقتصادي متعدد ردهايكاركبا  اجتماعي انيسمكم كي منزلة
ند. اگر اين تعامل در رابطه اجتماعي دولت ـ ملت سنجيده شود، از آنجا ك ايفا مي را مهمي نقش

 امور به دارةا براي هكبل نندكمديريت  توانند نمي تنهايي ها و نهادهاي وابسته به آن به ومتكه حك
بعضاً به طرق غيررسمي  ردنك اداره و گيري اند، در فرايندهاي توليد، مبادله، تصميم يكمت ديگران

 ها، اعتماد نشكوا و نشك اين تداوم در اصلي زنند و لذا عامل خود دست مي ها و روابط نشكبه 
هاي  ينههز سطح آمدن پايين ه موجبك سرمايه اين) Devas 2001: 201(است.  اجتماعي

ثانوي نيز هست (اينگلهارت،  روابط برقراري وربا شرط و آلموند از نقل شود به اجتماعي مي
تواند عامل مهم مواجهه احتمالي  رو عامل رشد و تقويت آن در هر زمان مي ) ازاين۲۴: ۱۳۸۲

  ها و مديريت صحيح آن باشد.  جامعه با بحران

  گرايي اجتماعي  عمل: تم دوم
 با رد مطابقكشهر در هك است اجتماعي ناصر سرمايه اجتماعي، عملگراييع از ديگر يكي

هاي  ه تا چه اندازه به درخواستكدر پاسخ به اين پرسش  مردم با انجام گرفته هاي متن مصاحبه
ويژه در سطح  رونا در ابعاد شغلي، اجتماعي و بهداشتي بهكشده از سوي ستاد مقابله با  مطالبه

ستاد،  بهداشتي هاي توصيه از شنوي آن، مثل حرف خروجي فرازهاي ؟نيدك اجتماعي عمل مي
 نند، تمايلك نمي اجتماعي سطح در را بيماري بهداشتي موارد رعايت هك افرادي با قاطع برخورد

 مشاغل به منظور دهند، تعطيلي مي جلوه سياسي را بيماري مسئله هكهايي  شكشمك به پايين
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  . دارند خوبي ردكعمل نظر اين و... از ويروس بيشتر انتشار از جلوگيري
ت كسرمايه اجتماعي مشار گيري اندازه ) به منظور۱۹۹۸( سكاوني و مطابق با تحقيق بولن

 & Bullenشود. ( گرايي محسوب مي ي از ابعاد اساسي، عملكار يكسب و كاجتماعي در انجام 

Onyx, 1998: 15رونا از كزاينده ستاد مقابله با عنوان انتظار ف ) در اين راستا تعطيلي مشاغل به
ه امنيت و آرامش كاري بين مردم و نهادهاي دولتي دارد كشهروندان، نشان از تعلق پيوندهاي 

هاي آن را بر تداوم مشاغل ترجيح داده و يا فرايند  حاصل از نابودي بيماري و مقابله با بحران
  اند.  آورده ارهاي مجازي رويكسب و كرده و به كل موقتي محدود كسب درآمد خود را به شك

  ت اجتماعيكمشار: تم سوم
ت مردم در كي از عناصر مهم سرمايه اجتماعي به ميزان مشاركعنوان ي ت اجتماعي بهكمشار

ه بتواند در روابط اجتماعي كهايي  اجتماعي اشاره دارد. بسياري از محققان انجام فعاليت نظام
نند. ك ت اجتماعي تلقي ميكآورد را مشار ار ب فردي و گروهي براي فرد احساس رضايت به

)Onyx, 1998: 20  &Bullen( جامعه  در شهروندان اجتماعي هاي فعاليت ميزان اندازه و هر
م بر جامعه چنين كه شرايط حاكاما زماني  .دارد  تكمشار سطح بودن باال از نشان باشد بيشتر

رساند،  كمكامري خاص در جامعه تواند به توسعه  هاي سابق مي تكه عدم مشاركطلبد  مي
ت اجتماعي باال كهاي اجتماعي و ارتباطي در اين برهه خاص، نمادي از مشار رو عدم فعاليت ازاين

  در جامعه خواهد بود.
ه تا چه ميزان كدر پاسخ به اين سؤال  گويان پاسخه كهاي جدول شماره يك  مطابق با يافته

هاي  ت در فعاليتكامعه و ستاد در عدم حضور و مشارتوانيد پاسخگوي نيازها و انتظارات ج مي
رد خود را ملزم به كه شهروندان شهركشود  هايي يافت مي اجتماعي و اعتقادي باشيد؟ پاسخ

 در تردد نوروزي، عدم بازديدهاي و ديد انجام رونايي، عدمك بيماران از عيادت رعايت در عدم
توان دريافت  دانند. مي مي و... غيرضرورياي ه از مسافرت پرهيز، شهر از خارج يا و شهر سطح

  ت اجتماعي در ميان شهروندان اين شهر از وضع مناسبي برخوردار است. كه سطح مشارك
تواند در مواقع بحراني عامل  ت اجتماعي نيز همانند ساير ابعاد سرمايه اجتماعي ميكمشار

ه در كي از عواملي كونا يركمهمي در مديريت اجتماعي بحران محسوب گردد. در دوره شيوع 
ند، برازش باالي سطح ك مي كمكنترل اين بيماري به مسئوالن ستاد بحران كپيشگيري و 

م و نهادهاي مراقبتي در اين ايام از شهروندان در شهرهاي كه نظام حاكت اجتماعي است كمشار
ه مشارت كاد ت اجتماعي نشان دكرد از نظر مشاركمختلف انتظار دارند. خوشبختانه وضعيت شهر

 رونا و اضطراب اجتماعي ناشي از آن است.كاجتماعي عامل مطلوبي در مواجهه با 
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  اري اجتماعيكهم: تم چهارم
ي از ابعاد سرمايه كعنوان ي هاي داوطلبانه به اري اجتماعي يا همان عضويت در انجمنكهم

 رساند. مطابق كمكها  شور در همه حوزهكنترل و مديريت منابع و منافع كتواند به  اجتماعي مي
 هدفي يا نتيجه به دستيابي براي مردم اري جمعيكهم )۲۰۰۵اران (كهم و گروتايرت مطالعه با

 مسئوالن با اريكمحل، هم اوضاع براي بهبود ديگركي با ها همسايه اريكهم قبيل از كمشتر
ايه اجتماعي داوطلبانه افراد در اجتماع، شاخص مطلوبي براي ارتقاي سطح سرم تكمشار و محلي

 ) Grootaert et all, 2005: 17(گردد.  محسوب مي

رد مديريت كآوري حوزه سالمت با روي ان اساسي تابكهاي داوطلبانه از ار ت در انجمنكشر
اري ك) معتقد است هم۲۰۰۰ه پاتنام (كطور  هاست. همان هاي اجتماعي ناشي از بيماري بر بحران

دهي عاليق و تمايالت  با توزيع افقي اختيارات به سازمان هاي داوطلبانه اجتماعي در ذيل انجمن
توان به حل  ه از اين طريق ميكپذيرد  عمومي مردم در نيل به اهداف عمومي صورت مي

  )۱۹۹۳ند. (پاتنام، ك كمكالت گروهي و جمعي كمش
اري خودجوش كهاي اجتماعي و جسماني نيازمند هم آمدن بر آسيب رونا فائقكدر بحران 

ه اقالم بهداشتي در مقابله با كهايي  ت در انجمنكهاي جهادي با شر است. اگرچه گروهمردمي 
نند و يا افراد ك و مواد ضدعفوني براي اقشار مختلف مردم، فراهم مي كويروس را همانند ماس

ردن معابر به نهادهاي كردن در خريد و اهداي اين اقالم و ضدعفوني ك ه با هزينهكمستقلي 
 گويان پاسخهاي  دهند، با اين حال مطالعه و تحليل مصاحبه ابله با بيماري ياري ميپيشگيري و مق

لي داوطلبانه و خودجوش كرونا به شكه تا چه ميزان در مقابله با بحران كدر پاسخ به اين سؤال 
ه اين سطح از سرمايه اجتماعي در ميان كدهد  دهيد؟ نشان مي اقدامات اجتماعي انجام مي

هاي  طلوب نيست. در اين شرايط، توسعه سالمت اجتماعي و مقابله با بحرانم گويان پاسخ
تواند  رو تقويت اين سرمايه مي رسد. ازاين نظر مي دشوار به ۱۹ -وويد كاجتماعي ناشي از شيوع 

  هاي آتي مددرسان باشد. هم در اين بحران و هم در بحران

  حمايت اجتماعي: تم پنجم
اي  ل پديدهكهاي مالي، عاطفي و اجتماعي افراد به ش حمايت ۲۰۰۳براي اولين بار در سال 

 Bureau(هاي سرمايه اجتماعي معرفي شد.  روزمره و در دوره نيازمندي اجتماعي از شاخص

Astralia of Satistics, 2003: 27(  در حمايت اجتماعي، فرد يا اعضايي مورد حمايت
برند.  نند و از آن بهره ميك مي كود آن را دره با توجه به شرايط اجتماعي و فردي خكقرارگرفته 

هاي پرتنش و  هاي انگيزشي در پيشگيري از وقوع موقعيت ي از روشكرو حمايت اجتماعي ي ازاين
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 :Megan & at all, 2016ند. (كتواند از افراد در برابر تهديدها حفاظت  ه ميكزا است  آسيب

گيري روابط اجتماعي و سازنده ساير سطوح  لكه زمينه شك) اين بعد از سرمايه اجتماعي 60-64
گردد. بسياري از  رونا محسوب ميكي از بسترهاي اساسي در اپيدمي كسرمايه اجتماعي است، ي

برخوردار، در شرايط بيماري ميزان بااليي از فشارهاي اجتماعي و رواني حاصل از  مكقشرهاي 
ي از انتظارات جامعه و كرو، ي ازايننند. ك هاي اقتصادي و بهداشتي بيماري را تحمل مي آسيب

هاي  هكلي خودجوش و از طريق شبكه بايد به شكستاد مقابله با بحران، حمايت از اين افراد است 
ارتباطي بين آحاد افراد اجتماع شناخته و مورد حمايت قرار گيرند. حمايت مالي و اجتماعي از اين 

ي در سطح اجتماع گردد. با علم به وجود افراد و تواند مانع از شيوع هر چه بيشتر بيمار افراد مي
ه بيشتر كها نشان داد  رد، متأسفانه نتايج حاصل از تحليل مصاحبهكگر در شهر هاي حمايت گروه

است.  در بعد مالي مثبت نبوده ويژه بهپذيرتر،  اري و حمايت از اقشار آسيبكافراد در پاسخ به هم
باره، شرايط ناگوار و غيرقابل  در اين گويان پاسخل ه اساس استدالكالبته بايد توجه داشت 

ردن در اين راستا برحذر ك ه آنها را از هزينهكبيني اقتصادي و تعطيلي مشاغل بوده است  پيش
ه با ادامه بحران خود نيازمند سرمايه قابل دسترس هستند. با اين كنند ك ر ميكدارد؛ زيرا ف مي

سازي آن در جامعه را  ايه اجتماعي، نياز به فرهنگحال نتايج منفي حاصل از اين بعد سرم
  طلبد.  مي

ت اجتماعي كاري، حمايت و مشاركگرايي، هم ل شماره يك اعتماد، عملكمطابق ش
رونا در كهاي شناسايي شده سطح سرمايه اجتماعي در اين پژوهش در دوره بيماري  مؤلفه

  باشد.  رد ميكشهرستان شهر

 
  اجتماعي سرمايه سطح نندهك تعيين هاي مؤلفه. ۱ لكش

  ردكشهر در روناك بحران شرايط بر

 سرمايه اجتماعي
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  نتيجهبندي و  جمع
رونا كننده سرمايه اجتماعي در دوره شيوع ك حاضر در راستاي شناسايي عوامل تعيين پژوهش

يفي، به چارچوبي براي كرد كارگيري رويك رد انجام شد. در اين بررسي با بهكدر شهرستان شهر
شهروندان يا همان سرمايه اجتماعي در اين دوره دست يافته شد. سطح يفي زندگي كسطح  كدر

هاي افراد در زندگي اجتماعي آنهاست؛ موجب  دهنده حقيقت داشته ه نشانكسرمايه اجتماعي 
 ه سرمايهكالمللي خواهد شد؛ چرا بينارتقا يا نزول سرمايه اجتماعي در سطوح باالتر ملي و 

 مختلف هاي حوزه در شورهاك ردكعمل بر اثرگذاري بليتقا هك مفهوميعنوان  به اجتماعي
 بر انساني روابط و اجتماعي، هنجارها نهادهاي سنجش را دارد، با سياسي و اجتماعي، اقتصادي

 هنگام در شورهاك. زند دست توجهي درخور نتايج به تواند مي اجتماعي تعامالت يفك و مك
 بحران بر اجتماعي سرمايه هاي مؤلفه تقويت و شناخت با توانند مي بيماري شيوع با مواجهه

 تر از بيماري بر جامعه دارد، فائق سخت هاي دشواري مراتب به هك بيماري آن از ناشي اجتماعي
 بندي سطح با آن از بعدهاي  دوره در و شيوع هنگام در بيماري نترلك و پيشگيري رو ازاين. آيند

 در اجتماعي سرمايه ابعاد ترين عمده حاضر ژوهشپ. بود خواهد بيني پيش قابل اجتماعي سرمايه
 اجتماعي اضطراب بر نترلك و اجتماعي سالمت بررسي منظور به ردكشهر در را روناك دوره

  نمود. بندي آن، سطح از حاصل
يفي به كهاي  هاي نيمه ساختاريافته، داده در اين پژوهش پس از طرح و ترانويسي مصاحبه

بندي سرمايه اجتماعي  تحليل و بدين ترتيب عوامل مؤثر بر سطح استقرايي، كروش تحليل تماتي
رونا بر مبناي پنج تم كرد در دوره كه سرمايه اجتماعي شهركي است كها حا بندي شد. يافته دسته

  اري و حمايت اجتماعي، قابل شناسايي است.كت، همكگرايي، مشار اصلي يعني اعتماد، عمل
ين سطح حاصل اعتماد در رابطه مردم و دولت است. تر ليديكعنوان  اعتماد اجتماعي به

تواند  رد با دولت ميكه ميزان بااليي از سطح اعتماد اجتماعي بين مردم شهركها نشان داد  داده
شنوي مردم درخصوص  ل آن حرفكترين ش ه عمدهكدهنده سرمايه اجتماعي باال باشد  نشان

ها درخصوص  اعتماد مردم به ارائه واقعيت ات ايمني مرتبط با آن و همچنينكرعايت بهداشت و ن
  بيماري است.

هاي  هاي ستاد درخصوص تعطيلي گرايي، پاسخ آري مردم به خواسته در تم دوم يعني عمل
ها از  رديكه شهركمنظور پيشگيري از گسترش مجدد بيماري نشان داد  شغلي و اجتماعي به

  گرايي اجتماعي خوبي برخوردارند. سطح عمل
ه كطلبيد  هاي اجتماعي و آييني را مي تماعي نيز با سطحي مطلوب، عدم فعاليتاج  تكمشار
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  اند.  مردم به خوبي پاسخگوي آن بوده
عنوان دو سطح ديگر از سرمايه اجتماعي شهروندان،  اري و حمايت اجتماعي بهكدو تم هم

هاي  ه فعاليتكراه از سطح چندان مطلوبي برخوردار نبود؛ چكداد  ها، نشان مي پس از بررسي داده
  اهد، چندان يافت نشد.كتواند در بحران بيماري از بغرنج بودن آن ب ه ميكخودجوش و مردمي 

رونا نيازمند سطحي از سرمايه كف بر بيماري قه توكدهد  هاي پژوهش نشان مي ل، يافتهكدر 
خت پيوستار ند. پژوهش حاضر در ساكه بتواند به طوري پيوسته با هم ارتباط پيداكاجتماعي است 

سرمايه اجتماعي عالوه بر بعد شهروندي از ارتباط متقابل شهروند و دولت سخن گفته و آن را 
اري كدوسويه يافته است. از اين نظر تمام سطوح سرمايه اجتماعي در پژوهش جاري نيازمند هم

 است.رونكساخته همچون ستاد ملي مبارزه با  متقابل بين شهروندان با دولت و نهادهاي دولت

  منابع
 هاي روش، ١٣٨٩مهوش صلصالي،  پرويزي و حاج باقري، محسن، سرور اديب - 

 .، تهران، بشرييفيك تحقيق

سياوش،  محسن خون منصوريان و هنزايي، يزدان پور، فريبا، كامبيز حيدرزاده اسماعيل -
 مطالعه: بازاريابي هاي فعاليت در چاق پيشبردي هاي شخصيت از كودكان تجربه«، ١٣٩٥

 .٧٢١ـ  ٧٤٤، ص ٤، شماره ٨، دوره بازرگاني مديريت فصلنامه، »دارشناسيپدي

، ترجمه مريم وتر، در جوامع پيشرفته فرهنگي تحول، ١٣٨٢اينگلهارت، رونالد،  - 
  .ويرك تهران، 

فصلنامه رفاه  ،»روان سالمت براي بستري سرمايه اجتماعي«، ١٣٨١بهزاد، داوود،  - 

  .٤٣ـ  ٥٣ص ، ٦شماره ، دوم ، سال اجتماعي 
باز، كخا افشين پاتنام، ترجمه پروفسور با بخش تاج يانك ، مصاحبه١٣٨٤يان، كبخش،  تاج

 .شيرازه تهران،

 و كالسيك نظريات در سرمايه مفهوم«، ١٣٨٤مرضيه موسوي،  و عباس توسلي، غالم - 
، ٢٦ ، شمارهاجتماعي علوم فصلنامه ،»اجتماعي سرمايه هاي نظريه بر يدكبا تأ جديد

 .١ ـ ٣٢ص 

 استراتژي: رويكرد استقرايي از استفاده با پردازي تئوري«، ١٣٨٤فرد، حسن،  دانايي -
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 .٥٧ـ  ٧١، ص ١١، شماره ١٢، دوره شاهد دانشگاه دوماهنامه ،»بنيادي ساز تئوري مفهوم

 تكمشار بر مؤثر اجتماعي عوامل بررسي«، ١٣٩٤زارع، بيژن و مجيد روهنده،  - 
فصلنامه ، »رجكشهر سال ١٨ باالي شهروندان بابدر اي مطالعه سياسيـ  اجتماعي

  .٦٤ـ  ٨٧، ص ٢، شماره ٩، دوره مطالعات اجتماعي ايران
سرمايه اجتماعي  گيري لكش«، ١٣٨٤پور،  محمدجواد ناطق و احمد فيروزآبادي، سيد - 

 . ١٦١ـ  ١٩٠ص ، ٢٨، شماره اجتماعي علوم فصلنامه ،»آن بر مؤثر عوامل و فراتحليل

، ترجمه غالمرضا غفاري و حسين رمضاني، سرمايه اجتماعي، ١٣٨٨فيلد، جان،  - 
 وير.ك تهران، 

، ١٣٨٩حميد شايان،  واليتي و ميري، غالمرضا، جعفر جوان، حسن افراخته، سعداهللا - 
، »سيستان آب پشت منطقه موردي مطالعه: روستايي توسعه در اجتماعي نقش سرمايه«

 .٢٩ـ  ٤٩، ص ١٤ ه، شماراي      ناحيه توسعه جغرافيا و مجله
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  ييشناسي نظام حقوق اساسي كشور در مواجهه با وضعيت كرونا آسيب
  *نژاد بياحمد حب ديتر سكد

  
 مونينام دهيكشورمان با پد ينحوه مواجهه حقوق اساس بحث درخصوص سطور نيا در

هاي  ري از نظامويروس بسيا  بودن پديده كرونا، اين يعيطبرينظر از طبيعي يا غ صرف كروناست.
 و معموالً اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و اقتصادي را به چالش كشيده است. با توجه به اينكه نوعاً

كه حقوق به  مياست، شاهد ياضطرارريناظر بر وضعيت آرامش جامعه و مواقع غ »ينظام حقوق«
 شدهمتر بحث هاي اضطرار ك طور معمول در حوزه به» كننده روابط اجتماعي دانش تنظيم«ي امعن

  است.
را برعهده دارد و معموالً اين » آزادي«و » نظم«، »عدالت«سه رسالت بزرگ ازجمله  حقوق

سه رسالت حقوق در  نيا تيشوند اما وضع يم يبحث و بررس ،اهداف در وضعيت عادي
  .رديمورد توجه قرار گ ديبا زيالعاده ن فوق يها تيوضع

شدن با وضعيت غيرعادي  ي الزم براي مواجهآمادگ» نظام حقوقي ايران«است كه  مشخص
قانون « ايو » قانون كار«مانند آنچه در  ياز قواعد حقوق يمانند ويروس كرونا را ندارد. البته برخ

 ونه. براي نمدگشايحوزه ب نيدر ا زيرا ن ييها تواند گره يدر وضعيت اضطراري وجود دارد م» مدني
كه دفع آن  -اي  نمود كه اگر متعهد به وسيله حادثه قانون مدني اشاره ۲۲۹توان به ماده  مي

نتواند از عهده انجام تعهد برآيد، محكوم به پرداخت خسارت  -خارج از حيطه اقتدارش باشد 
  نخواهد شد.

و تبصره آن گفته شده است كه اگر كارگاهي  ۳۰قانون كار و ماده  ۲۹براساس ماده  همچنين
تعطيل شود و  -شود  كه شامل ويروس كرونا هم مي -زلزله اي مانند سيل و  بر اثر قوه قاهره

كارگران بيكار شوند، بالفاصله پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما بايد كارگران را به سر كار 
  و در دوره بيكاري نيز بايد بيمه بيكاري دريافت كنند. گرداندبر

منزله دانشي كه  به »حقوق اساسي«كه در اينجا مطرح و محل بحث است اينكه  سؤالي
  اي با كرونا داشته باشد؟ خواهد به قدرت، نظم ببخشد و آزادي را تضمين كند بايد چه مواجهه مي

                                                                        

 a.habibnezhad@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي . *
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است درباره شرايط وضعيت اضطراري،  ستهيكه بايسته و شا چنان نظام حقوق اساسي ما آن در
ت، تابع آن و مقررات وضع نشده است تا ما در آن وضعي نيمشخص در قالب قوان ييهنجارها

منزله قلب دموكراسي است و اگر اين  كه اصل حاكميت قانون به ميهرچند همه معتقد .باشيم
، »هدف اصلي حاكميت قانون«ديگر جامعه حياتي نخواهد داشت.  ،شود بركندهقلب از جامعه 

ر بيشتر د ازيجلوگيري از خودكامگي و مبارزه با تصميمات خارج از قاعده و قانون است و اين ن
  گردد. يوضعيت اضطراري و استثنايي حس م

در حالت عادي، به روابط  ، نظام و دانشي نيست كه صرفاً»يشايسته و مطلوب حقوق نظام«
در حالت  اينظم دهد  »يو مشتر عيبا«و » مالك و مستاجر« ،»كارگر و كارفرما«مانند  يافق
 يبلكه يك نظام حقوق ،شهروندان و حكومت را تنظيم كند انيم يروابط افق ياضطرارريغ

هاي  وضعيت دري و عمود يبه روابط افق يده وضعيت آرامش، از نظم ررسيشايسته در كنار ب
  ماند. يغافل نمنيز اضطراري 

را » وايمار«قانون اساسي  ۴۸بخواهيم به گذشته نظري بيفكنيم شايد بتوان ماده  اگر
و در حوزه وضعيت اضطراري  كنندگان قانون اساسي در آن عصر مصداقي از دغدغه تدوين
رايش «اي در  خوانيم اگر امنيت و نظم عمومي به نحو قابل مالحظه دانست. در اين قانون مي

تواند اقدامات ضروري را ولو با كمك نيروي  جمهور آلمان مي رئيس تد،به مخاطره بيف» آلمان
  نظامي انجام دهد.

بحثي درخصوص وضعيت  ۱۳۵۸نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي مصوب سال  پيش در
نويس آمده است كه برقراري حكومت نظامي ممنوع است  اضطراري نيامده است. در اين پيش

مگر در زمان جنگ و به حكم قانون. پس بحث ممنوعيت برقراري حكومت نظامي بود. البته در 
ه اين ك يزمان .برقراري هرگونه حكومت نظامي ممنوع است كهها آمده بود  نويس برخي پيش

شد كه  ليتبد يكنون ۷۹و به اصل  ديبه شور گذاشته شد، دچار تغييراتي گرد ها نويس پيش
  :آن براساس

 ريـ نظ  ياضـطرار  طيو شرا  جنگ  . در حالت است  ممنوع  ينظام  حكومت  يبرقرار
  يهـا  تيدودمحـ  اًموقتـ   ياسـالم   يشـورا   مجلـس   بيدارد با تصو  حق  ، دولت آن

ـ    ينمـ   هر حـال   به  آن  مدت  يول د،ينما را برقرار  يضرور روز   ياز سـ   شيتوانـد ب
از  اًمجـدد   اسـت   موظف  باشد دولت  يباق  همچنان  ضرورت  كه  يباشد و در صورت

  مجوز كند.  كسب  مجلس

كه شامل اموري  ۷۹توان كرونا را ازجمله مصاديق اصل  ال كه چگونه ميؤپاسخ به اين س در
بايد گفت: قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در ذيل اين اصل به چون جنگ است دانست، 
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كند. جنگ چند خصوصيت دارد كه كرونا نيز مشابه  اشاره مي »مانند جنگ«وضعيت اضطراري 
است كه كرونا » عموميت«و » خطر«. جنگ ازجمله داراي دو خصوصيت دارداين خصوصيات را 

  از لحاظ خطر و عموميت مشابه جنگ است.
را  قانون اساسي مصوب شده است دو پيكره دارد كه برخي به اشتباه آن ۷۹كه در اصل  يمتن

دانند. نخست آمده است كه حكومت نظامي ممنوع است. ولي قسمت دوم اين است  پارچه مي يك
كه در حالت جنگ و شرايط اضطراري، دولت حق دارد براساس تصويب مجلس شوراي اسالمي 

روز  ۳۰تواند بيشتر از  را برقرار نمايد ولي مهلت آن نمي  ضرورري يها طور موقت محدوديت به
كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت بايد مجدداً از مجلس شورا كسب تكليف  باشد و درصورتي

  هاي موقت خود را با كسب مجوز از مجلس اعمال كند. كند. يعني دولت بايد محدوديت
تاكنون و با  ۱۳۵۸در سال  يقانون اساس بياصلي ما اين است كه از زمان تصو مشكل

 .دينرس يا جهيحوزه به نت نيدر ا ينينتق اتابتكار گوناگون، يها مجالس و دولت يوآمدها رفت
و اجرايي كردن قسمت دوم اين اصل، اليجه  دهي براي سامان ها بايد قبالً عنوان نمونه دولت به

 ،كرونا اعمال شده است يماريب يبرا ۱۳۹۸د هايي كه از اسفن و اكنون براي محدوديت ندنوشت مي
ها  تيمحدود نيله اصل ائمس ند.كرد ياقدام م ،به موجب اليحه و تصويب مجلس ستيبا يم

قانون و اصل  تيبر اصل حاكم يها مبتن تيمحدود نيا ياعمال و اجرا يباشد بلكه چگونگ ينم
اند  شده  خارج يقانون اساس ۷۹ل اص ياينكه دولت و مجلس از فضا رو زاينا .باشد يها م تيصالح

چراكه بهترين و  ؛و ستاد ملي مقابله با كرونا جايگزين آنها شده است، مورد تأمل و بحث است
است. چالش اصلي قانون اساسي  ۷۹اصل  ،ترين اصل قانون اساسي براي مقابله با كرونا مناسب

است و اال  ۷۹اصل  ياجرا ميان دولت و مجلس در عاملدر اين خصوص، در ناهماهنگي و عدم ت
  صراحت دارد. يقانون اساس

قانون اساسي اموري چون پيشنهاد دولت، تصويب مجلس، فرصت يك ماهه و  ۷۹اصل  در
مورد توجه دولت و مجلس قرار  ديبا لئمسا نياجازه تمديد به لحاظ شكلي بيان شده است و ا

تي از حقوق اساسي صحبت قانون اساسي به اين دليل مهم است كه وق ۷۹اصل  .گرفت يم
خواهيم از حقوق و آزادي شهروندان  دهي به قدرت هستيم مي نظم الدنب كنيم در كنار اينكه به مي
قدرت به اندازه كافي سركش است و بايد آن را مهار كرد. قدرت در وضعيت  پاسداري كنيم.نيز 

در  زين ×ه امام عليشدن را دارد. چنانچ عادي هم فسادآور است و هم امكان به فسادكشيده
أَنْ رآه  إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغَي«دارند: البالغه و قرآن كريم نيز به اين مسئله به صراحت اشاره  نهج

اين قدرت زماني كه در دوران استثنايي و اضطراري قرار گيرد، قابليت ) ۶ - ۷(علق / » استَغْنَي
توجه  اقتصادير اين دوران، به قدرت سياسي و جوالن بيشتري دارد. به همين دليل بايد بيشتر د



 

۳۹۹ 

م: 
شت

ل ه
فص

قي
حقو

 و 
هي

فق
 

  ويژه شود.
شود. يكي از آنها  كنيم سه عارض بر آن مترتب مي كه درخصوص آزادي صحبت مي زماني

را ولو با وضع قانون و   قانون اساسي به هيچ عنوان سلب آزادي ۹است. اصل » سلب آزادي«
حفظ   نام  ندارد به  حق  يمقام  چيه«: ديگو يپذيرد و م نمي ،تصويب اجماعي نمايندگان مجلس

  ، سلب و مقررات  نيرا، هرچند با وضع قوان  مشروع  يها يآزاد كشور  يارض  تيو تمام  استقالل
  .»كند

است كه ممكن است و حتماً بايد انجام شود. زيرا آزادي » محدودكردن آزادي«مورد  دومين
 .مده استآدر موارد متعدد  زين يول قانون اساسريزد و در اص هم مي را به مطلق، حيات اجتماعي

 و گرانيد حقوق ،يعموم حقوق ،يعموم مصلحت ،ياسالم نيهمچون حقوق مواز ينيمانند عناو
...  

طور موقت به تأخير بيفتد. به  است. يعني اجراي يك حق به» تعليق آزادي«مورد  سومين
ي دارد كه اگر آنها رعايت نشود تعليق قانون اساسي استانداردهاي ۷۹لحاظ شرايط محتوايي، اصل 

  شود. حق و آزادي شهروندان در دوراني مانند كرونا ناموجه و نامشروع تلقي مي
گوي سؤاالت بسياري باشد كه اكنون  نظام حقوقي در مواجهه با كرونا بايد پاسخ بنابراين

و بحث شده  كمتر در اين خصوص گفتگو األسف قبالً بسياري از آنها محل بحث است كه مع
  است.

م شايد ينكاگر بخواهيم به زمان گذشته نگاه  زيكشور ن يو مقررات نيساحت نظام قوان در
ازجمله قوانيني باشد كه در اين زمينه » هاي آميزشي و واگيردار طرز جلوگيري از بيماري« قانونِ
زشي و واگيردار هاي آمي زدني باشد و بتوان بدان استناد كرد. قانون جلوگيري از بيماري مثال

توانيم مواد  به تصويب رسيده است. در اين قانون مي ۱۳۲۰قوانيني است كه در سال  ازجمله
تواند  يم ييكرونا تيدر وضع يقانون يفقر ب نيو در ا يخوبي بيابيم كه همين امروز نيز تاحدود

  تواند محل بحث و بررسي قرار گيرد. يي داشته باشد و ميآكار
جمهوري اسالمي را  ،قانون اساسي ۷۹ن شد، با وجود اينكه اصل كه بيا گونه همان

ولي نظام قانوني مصوب  كند تا حدودي مشخص مي ياضطرار تيوضع تيريدرخصوص مد
و وضعيت اضطراري و استثنايي باشد، تاكنون تدوين و تصويب  ۷۹حوزه اصل  همجلس كه ناظر ب

به شكل محدودي  ۱۷۸و  ۱۷۷ازجمله ماده  مجلس ينامه داخل نشده است. البته دو ماده در آيين
  از آن داشت. ياديتوان انتظار ز ينم يكند ول هاي ضروري را مطرح مي يتدبحث محدو

مجلس آمده است كه در حالت جنگ و شرايط اضطراري، دولت  ينامه داخل ينئآ ۱۷۷ماده  در
د در اين خصوص شرايط محدوديت ضروري را فراهم كند. دولت باي ،حق دارد با تصويب مجلس
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توانستند بدان استناد كنند كه  نمايندگان مجلس مي كه اتفاقاً -اليحه دهد. ولي در تبصره آن 
 كند، محدوديت اعمال مجوز، كسب بدون دولت چنانچه است آمده �اين كار انجام نشده است 

حق جمهور مطالبه كند، چنانچه  مجلس موظف است تقديم اليحه محدوديت را از رئيس رئيس
  جمهور و وزيران هم آمده است. سؤال و استيضاح از رئيس

دو  نينيز مباحث شكلي ازجمله رسيدگي يك شوري به اليحه، مطرح شده است. ا ۱۷۸ماده 
  :دارد يم انيمجلس ب ينامه داخل ينئآ ۱۷۷ماده : ندينما يم انيب گونه نيماده ا

 طيگ و شـرا در حالـت جنـ   ،ي) قـانون اساسـ  ۷۹براساس اصـل هفتـاد و نهـم (   
 ياســالم يمجلــس شــورا بيآنكــه دولــت حــق دارد بــا تصــو ريــنظ ياضــطرار
مـتن كامـل و    ت،يدودقبـل از اعمـال محـ    د،يبرقرار نما يضرور يها تيمحدود

 يقـانون  حـه يالزم، همـراه بـا ال   يهيتـوج  ليبا دال يضرور يها تيمحدود قيدق
  .شود يمجلس م ميتقد يجهت بررس

ـ نما تيمجوز مبـادرت بـه اعمـال محـدود     چنانچه دولت بدون كسب: تبصره  د،ي
ـ  از را تيمحـدود  حهيال ميموظف است تقد مجلس سيرئ مطالبـه   جمهـور  سيرئ

ـ  ضـاح ياست ايـ حـق سـؤال    خصـوص،  نيكند. درا  يبـرا  رانيـ و وز جمهـور  سيرئ
  محفوظ خواهد بود. ندگانينما

  :دارد يمقرر منيز مجلس  ينامه داخل ينئآ ۱۷۸ماده 
 بياست و در صورت تصو يشور كي يضرور يها تيدمحدو حهيبه ال يدگيرس

كـه   يروز باشد. درصورت  ياز س شيب تواند يهرحال نم مجلس، مدت اعمال آن به
باشد دولت موظف است مجـدداً   يمدت ضرورت همچنان باق نيا يپس از انقضا

  كند. مجوزاز مجلس كسب 

، قوانين مفصلي داريم ولي از اصول قانون اساسي يبراي برخ كه يدرحال مينيب يم نيبنابرا
 نيوضعيت اضطراري كشور است شاهد فقر تقن تيريكه ناظر بر اداره و مد ۷۹درخصوص اصل 

  .ميهست
مقايسه قوانين وضعيت اضطراري جمهوري اسالمي ايران با ساير كشورها بايد گفت كه  در

ويب رساندند كه برخي از كشورها قوانين خاصي را براي وضعيت اضطراري و حتي قرنطينه به تص
 راي نمونهالبته ما هنوز نظام قانوني خاصي كه مرتبط با وضعيت خاص و قرنطينه باشد، نداريم. ب

برخي كشورها همانند كانادا و لبنان كه اين قوانين را دارند، كشور ما از چنين قوانيني  الفبرخ
سو، دست  از يك ؛ چراكهشود مي ييو اجرا يتيريمحروم است. اين مسئله باعث اشكاالت مد
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درست بسته شود و از سوي ديگر، دست آنها باز باشد تا هر  ماتيتصم يبرخ يمجريان برا
حقوق «و » آزادي«در فضاي غيرحقوقي بگيرند كه ممكن است  واهدلخ تصميمي را به

  را مخدوش كند.» شهروندان
و مقابله با  حوزه دو نوع قانون دارند. يك قانون درخصوص پيشگيري نيكشورها در ا برخي

هاي واگيردار است و ديگري، قوانين ويژه قرنطينه و چگونگي انجام قرنطينه است. براي  بيماري
هاي ايالتي موظف به  نمونه در هندوستان قانون مقابله با بيماري واگيردار وجود دارد كه دولت

نان داشته باشد، شيوع بيماري هستند. هر ايالتي اگر از شيوع يك بيماري واگيردار اطمي نترلك
  را در آن بخش اعمال كند.  تواند قرنطينه مي

وجود دارد. براي نمونه ضد عفوني كردن، بررسي » هاي واگيردار بيماري«لبنان نيز قانون  در
نظر است. در  مطمح ،منبع بيماري و ايجاد مقررات و قوانين محيطي و آموزش بهداشت محيطي

دهد. همچنين در  فوني، به دولت اختيار قرنطينه ميهاي ع درخصوص بيمارينيز كره جنوبي 
 در نهيكنندگان قرنط نقض يحبس برا يو حت يمال مئجرا شود. ديده مي قوانينينيجريه چنين 

  كشورها آمده است. يبرخ نيقوان
نم كه هرچند در قانون اساسي جمهوري اسالمي به ك يبند جمع توانم يم گونه نيا انيپا در
توجه شده است  ،تواند ازجمله آنها باشد كه كرونا مي» ي و وضعيت اضطراريتعليق آزاد«مقوله 

قانون اساسي  ۷۹ها براي اجرايي كردن اصل  ها در اين سال ولي نمايندگان مجلس و يا دولت
 ۱۷۷اند و تنها به دو ماده (يعني  هكردن بيتصو اي شنهاديوضعيت اضطراري، قانوني پ رخصوصد

دليل همين خأل قانوني است كه برخي  خلي مجلس بسنده كردند و بهنامه دا ينئ) در آ۱۷۸و 
  باشد. تواند يم يملأشناختي تصميمات قابل ت شود از نظر حقوقي يا جامعه تصميماتي كه اخذ مي

دهد.  ها را تشكيل مي كنم كه اين تصميمات درست است كه ماهيت دولت تأكيد مي شديداً
چنيني  هاي اين دولت اين است كه در مواجهه با بحرانترين كار  اولين، مهمترين و بديهي

 ايدر زمان نادرست  يتصميمات خوبي بگيرد و آن را در زمان مناسبي اعالم و اجرا كند. تصميمات
گرفته شود و نيز تصميماتي كه ضمانت اجرايي  يميتصم ديكه با يدر زمان يريگ ميعدم تصم

تصميمات وجود داشته باشد، مشكالتي است كه  ندارد و يا تعارضاتي كه ممكن است ميان اين
بخشيدن به اين مسائل  وفصل آنها نيازمند همكاري دولت و مجلس و قواي ديگر براي نظم حل

  است.
بيني خوبي انجام  كرونا پيش ياضطرار تياساسي جمهوري اسالمي درخصوص وضع قانون

است كه از  يا ل در عزم و ارادهداده است. بيشتر از آنچه قانون اساسي مشكل داشته باشد، مشك
  استفاده از قانون اساسي وجود دارد.
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زندگي اجتماعي و شخصي در همه جوامع ايجاد  يها اينكه كرونا يك آشفتگي را در حوزه در
هاي حقوقي و اجتماعي خود را  كرده است، شكي نيست. ولي بحث در اينجاست كه برخي از نظام

 ايوجود داشته است  يآمادگ نيا ينيتقن يها نهيزم ايه بودند آماده كرد ييها بحران نيچن يبرا
از كرونا را  يناش يها هنگام و قاطع مشكالت و چالش هدرست و ب ماتيبا تصم رانيگ ميتصم

  اند. كاهش داده
ساز،  ميتصم يو نهادها ميدار ازيپژوهي ن شوم امروزه شديداً به مسئله آينده پايان يادآور مي در

 يها حل آينده را رصد كنند و راه يهاي احتمال بايد پديده يهادها و جوامع علمو ن ريگ ميتصم
و  ياجتماع ي،فرهنگ اتيشده با مقتض انيو بن يبوم يبر الگوها يمتناسب و مناسب و مبتن

 .مينشو ريو ناشناس غافلگ بيغر ييها دهيتا با وقوع پد نديكشور را مشخص نما يقتصادا
  هللا.ءاشا ان
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  و حقوق شهروندي كرونا
  *زاده دكتر الهام امين

  
سوره  ۱۸۵ه يخداوند در آ. است »مشكالت جسمي« ،دينيف يالكانجام ت ياز موانع بشر برا

  :ديفرما مي بقره
  .يرِيد اللَّه بِكُم الْيسرَ ولَا يرِيد بِكُم الْعسرَ

  .خواهد خواهد و براي شما دشواري نمي خدا براي شما آساني مي

و سهل بودن  يريگ د در جهت سهليار اداره جامعه هستند باكاندر كه دست يسانكتمام  يعني
نند و از كعمل  ،اند به آنچه از طرف خداوند موظف شده نند تا مردم بتوانندكمردم تالش  يزندگ

 .مند شوند يز بهرهحقوق خود ن

ن ياديحقوق بن. است »رامت و سالمتك«، يحقوق شهروند يها لفهؤن مياز مهمتر يكي
ت و احترام يمورد رعابايد  ،جنگ و صلح و اضطرار مانند يطيه در هر شراكهستند  يحقوق يبشر

 .دنريقرار گ

به صورت  كيپزشهاي  و مراقبت يو درمان يبه خدمات بهداشت يقانون اساس ۲۹در اصل 
رفع همه  يرافه دولت بيبه وظ يقانون اساس سوماصل  ۱۲در بند  .د شده استكيأت يمه همگانيب

حوزه  يه قواعد حقوقكاينگر يته دكن. مه اشاره شده استيو توسعه ب يبهداشت يها تيمحروم
از  يو بخش يلكمقرره اعم از ارتباط  ۱۷۰۰قانون و  ۸۰۰ يعن. يشور متنوع استكسالمت در 

  .شده است ييقانون در حوزه سالمت شناسا
ساله  ۲۰انداز  سند چشم .متعدد هستندن و مقررات سالمت جامعه فراوان و يمخاطبان قوان

ت يامن ،يي چون، سالمت، رفاهها ي و دربرندارنده بخشرانيجاد جامعه سالم ايران، بر لزوم ايا
هاي  كمند و برخوردار از مالي، شهروندان آگاه و عزت، جامعه سالم اخالقين اجتماعيمأو ت ييغذا

است يات اسالمياخالق هق بو تخلّ يمند يتو احساس رضا يارك درست. 

ابعاد مختلف سالمت  ،از سوي مقام معظم رهبريابالغي هاي كلي سالمت  سياستدر 
                                                                        

 eaminzadeh@ut.ac.ir  .شگاه تهراندان ياسيحقوق و علوم سدانشكده  عضو هيئت علمي. *
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ن و مقررات به صورت هماهنگ و هدفمند به دور از ين اساس، قوانيبر ا. شده استترسيم 
مقام . پردازند يامور مربوط به سالمت مم يمنافع مردم به تنظ يدر راستاها  و تعارض يارك يمواز

  .دندار دكيأت يعموماساس منافع بر ضكاري و تعار لزوم پرهيز از موازيبر  يرهبرظم مع
از حقوق  يعني اطالع داشته باشند.خود در حوزه سالمت  يها يتد از حقوق و مسئوليمردم با

ه در ك يفرد و حقوق يلكو هر آنچه مربوط به سالمت  يروانجسمي و ه و بهداشت يمرتبط با تغذ
 .ابندي يآگاه ،جامعه دارند

 است، يجنوب غرب يايآس يشورهاكگاه اول يران در حوزه سالمت در جاياباتوجه به اينكه 
د شده است كيأت يرانيا - يسالم اسالم يزندگ كج سبينظام سالمت بر ترو يلك يها استيدر س

از  »يسالمت روان يها شاخص يارتقا«. ندك ين ميرا تضم يو جسم يه بهداشت روانك
 .است يمقام معظم رهبر يابالغ يلك هاي استيس

ف آن يلأنسبت به ت ياست جمهورير يه در معاونت حقوقك يمنشور حقوق شهرونددر 
 كيكن منشور به تفيا. توجه شده استبه حق سالمت  ،اتينار حق حكدر  يت يافته بوديممورأم

 .د داردكيأت يو اخالق يروح ،يدر ابعاد جسم...  ان وكودكحق سالمت زنان، 

 يها ت مردم اشاره دارد و از شاخصيفكيسالمت و بهبود  يرنامه چهارم توسعه به ارتقاب
 يشور از سوك يبرنامه نظام درماندر  مسئلهن يا. نام برده است يو توسعه انسان يفكيتوسعه 

و  يمكز به توسعه يدر برنامه ششم توسعه ن. ده شده استيوزارت بهداشت در برنامه پنجم د
 .د شده استكيأمه سالمت تيسالمت و پوشش همه شهروندان در ب هاي مهيب يفكي

خصوص انتقال آگاهانه . درن شده استييتع يمقررات خاص ،رانيا ينظام حقوق يفركيدر بعد 
ن انتقال يران چنيا يفركيمرگبار، نظام هاي  روسيچون وهمر يفراگهاي  يماريعوامل ب

دن يشكمحاربه را به  يقانون مجازات اسالم ۲۷۹ماده . را قابل مجازات دانسته استاي  نههاآگا
 يكبق انتقال يتط يرده است و براك يسالح به قصد جان و مال و ناموس و ارعاب معرف

 احراز يبرا اسلحه گرفتن دست به يبرا يضرورت هكرده كروس مرگبار بر جرم محاربه عنوان يو
 روسيو نيا. است يافك جرم نيا تحقق يبرا ،شهروندان سالمت هيعل اقدام و ستين محاربه

 .شده است سالح شناخته ينوع

شده، ماده  زا عنوان يماريبهاي  روسيخصوص انتشار ويران دره در قانون اك يگريماده د
ت يس به صورت گسترده به قصد تماماساس هركن يه بر اكاست  يقانون مجازات اسالم ۲۸۶

ز كردن مراكر يو دا يپخش مواد سمب، يشور، تخرك يسالمت افراد و اخالل در نظام اقتصاد
شور و ك يدر نظم عموم له موجب اخالاي ك گونه بهند كت يفساد و فحشا و معاونت در آنها فعال

االرض خواهد  يمفسد ف ،ع شودياشاعه فساد و فحشا در سطح وس و يو خصوص ياموال عموم
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  جسماني باشد. تواند مصداق جنايت عليه تماميت پس انتشار يك ويروس خطرناك مي. بود
بر اين دليل و قاعده مهم استوار است كه به  و حق سالمت بخش مهمي از حقوق بشر است

كرامت انساني گره خورده و قابل سلب هم نيست. در تعريف سالمت هم عنوان فقدان بيماري 
. هاست دولتعهده  هحق بر سالمتي يك تكليف ب تضميني به كار رفته است. از طرفي انجسم

 .نندك ارائهها  به ملت يو درمان يريشگيرا در بعد پ يبهداشتهاي  د همه مراقبتيباها  ولتد يعني

رات در زمان كبه  يالملل نيب ا و مناطق مختلف جهان و در اسناديدر آس يا در اسناد منطقه
 ه بعدكم يدار ياسناد يعن. يستيه سالمت مردم قابل مماشات نكد شده است كيأصلح و جنگ ت

ند ا هشد تبديل يند و پس از رشد به اسنادا هآور به وجود آمد يرالزامل غكدوم به ش يهاناز جنگ ج
ه به سالمت مردم احترام كنند ك مي را ملزم يوتكح يمختلف جهان و نهاد رسم يشورهاكه ك

  .بگذارند
... دارد ولي  حقوقي و ،پزشكي ،علمي ،ابعاد حكومتي ،مسئله پزشكي جداي ازالمت مردم س

جمله حق سالمتي چندان تعهدات نامحدود ازاز قبول  هانهاداين حس وجود داشت كه  هميشه
را ها  دولتالمللي سعي شده كه حق شرطي را بگذارند و دست  نكنند ولي در اسناد بي استقبال نمي
 ،مردم يه در خصوص سالمتكن اسناد وارد شوند و خود را متعهد بدانند يه در اكباز بگذارند 

 .رنديعهده بگ رب يفيالكت

د شده كيأت يو اجتماع يمعنو ،ي، روانيمجموعه سالمت جسم يرو يالملل نيدر اسناد ب
 ۵۵ماده . مفروض است يالملل نيحقوق ب عنوان يك ي بهالملل نين اصل در نظام بيپس ا. است

 يزندگ يل بهداشتئو حل مسا يزندگ ياستانداردها ين سازمان را به ارتقايمنشور سازمان ملل ا
 استاندارد نيباالتر از يمند بهره يجهان بهداشت سازمان اساسنامه مقدمه در. است ردهكف لّكم

 .است شده قلمداد افراد نياديبن حقوق از مردم يسالمت يبرا دسترس قابل

ن سند يسالمت است و ا يناف ،يماريا بي يصرف عدم ناخوش ،ياساس نگاه سازمان جهانبر
رده است كعنوان  يرا سالمت يشرط تحقق صلح جهان ،يهداشت جهاناساسنامه ب يعني يالملل نيب
 .ستير نيپد انكامها  اشخاص و دولت ياركه بدون همك

نه ين زميو در ا منتهي گرددتواند به جنگ  يمنجر شود م يامكها به فقر و نا يماريب چنانچه
 .ابدياهش نكدر جامعه از سطح استاندارد  يه سالمتك ه استشدي سع

 يندگزه از لوازم ك - يطب يها و مراقبت ين سالمتيمأه حقوق بشر بر حق تياعالم ۲۵ماده 
 ،يو فرهنگ ياجتماع ،ي، اقتصاديحقوق يالملل ينثاق بيم ۱۲ماده . ندك مي دكيأت -سته است يشا

ت يدر دسترس به رسم يو روان ين حال سالمت جسمياز بهتر مندي بهرهرا به  يحق هر فرد
ر يگ هاي همه يماريو معالجه ب يريشگيو پ يماده بر بهبود بهداشت عموم نيدر ا. شناخته است
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 .د شده استكيأت

 و است شده ركذ انسان يذات حقعنوان  به اتيح حق ،ياسيس و يمدن حقوق ثاقيم ۶ ماه در
 محو ونيسيمك. است سالمت حق از مندي بهره ،اتيح حق نيتضم عامل نيمهمتر هك شده گفته

 هيسرما از فرد هر حق هك است ردهك معتهد ۵ ماده در را عضوهاي  دولت ،ينژاد ضيتبع الكاش
 .ن شوديض تضميبدون تبع يجتماعاو خدمات ها  مهيب، يمومع

ارگران مهاجر كزنان و  ،انكودكجمله حقوق كه ناظر به حقوق خاص از - يالملل نياسناد ب
 يريشگپيد مثل و يو تول يماريازجمله ب. اند ها آورده ن گروهيخصوص سالمت اي درمباحث -است 

كه در اين خصوص ...  و يارگران مهاجر به خدمات بهداشتك يت و دسترسيو درمان معلول
 .ندا ردهكان يب ياسناد

 يجمله منشورهااز افراد تأكيد دارند.بر سالمت  يالملل نياسناد باي از  دستهن ايعالوه بر 
 يرياند و تداب ي مردم پرداختهو معنو ياجتماع - يو روان يكيزيف - يبه سالمت جسماي  منطقه

 يا درماني يريشگيصورت پ ي بهجيو تدر يو شهروندان است به صورت فورها  ه بر عهده دولتك
 يالملل نيدر اسناد ب يت دادخواهيقابل ،ع حق بر سالمتييتض رو زاينشود ايد انجام با شا آموزي

 .دارد

ه اسناد كوجود دارد  يشوركمتر ككه  اي گونه بهاست  خوبي داشتهشرفت يپ هن بحث امروزيا
 ،يثاق حقوق اجتماعيحقوق بشر و م يه جهانيجمله اعالمي بر حق سالمت ازمبتن يالملل ينب

ن يدر قانون خود به ا ،رفته باشندينپذ نيزن اسناد را ياگر ا يحت. رده باشدكرا امضا ن. .. و يفرهنگ
ت و يريمد ييتوانا ،يل مادئجمله مسال ازئمسا يل برخيدل . اما بهاند داده اسناد مورد توجه قرار

عدم توان  ،مسئلهن ياز علل ا يكي .متفاوت است ،مختلف يشورهاكن حقوق در يپرداخت ا
 .مختلف است يشورهاك يسان ماديك

ح نشده يصرت ياساس يبه داروها يبه نام حق دسترس يزيچ يالملل يندر اسناد ب يلطورك به
ل كاست به شافراد ات و حق سالمت يبا حق ح بوطمر ماًيبه دارو مستق يسچون دستر ياست ول

 يشگريپ يدارو چه برا. شود يم ين تلقياديحق بن يك ،دارويك به  يحق دسترس ،ميمستقيرغ
ر شدن يفراگ يه جلوك ييو چه دارو يباشد به صورت مقطعها  يماريدرمان ب يباشد و چه برا

 .است يسالمت ضرور حق بر يبرا ،رديرا بگ يماريب يك

به حق همه مردم جهان بر  يو فرهنگ ياجتماع ،يحقوق اقتصاد يالملل نيثاق بيم ۱۲ماده 
ه دارو توسط كنجاست يال اؤس. رده استك دكيأر تيفراگ يها يمارينترل بك، درمان و يشگريپ

حل ثبت كشور ما يحال اگر مخترع . دارد نيز يشور محل ثبتكاختراع شده است و يا گروهي فرد 
كرد؟ د يچه با ،قرار دهند يار جامعه بشرين را در اختيحق بر سالمت، ا اساس اسنادنخواهند بر
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ا حق بر سالمت يآ. ندكخود را ثبت  يه داروكمخترع حق دارد  ،يركت فكياساس مالچون بر
يا گروه ن فرد يه اك يين دارويبه ا يتيض و محدوديچ تبعيبدون ه يه شهروندكند ك مي اقتضا

س حق گونه باشد پ اگر اين داشته باشد؟ يو درمان دسترس يريگشيپعنوان  به رده وكاختراع 
 !شود؟ مي چه ،مخترع يركت فكيمال

د در ينوپدهاي  يه فناوركنيبعد از ا. پس وجود داردينامه تر با عنوان توافق ينجا توافقيدر ا
 يخواهان دسترس ،ييقايآفر يژهو بهافته ي كمتر توسعه يشورهاكاز  ياريبس ،افتيگسترش  جهان

ي داشتند ختراعات دسترسان يه به اك ييشورهاكاز  يتعداد ،ياز طرف. شدندها  ين فناوريبه ا
 .نندك تخود محفاظ يركف يها ييدارا ه ازكبودند اي  نامه دنبال توافق به

 ياه بركاست  يسازمان تجارت جهان يها نامه ي موافقتديلكن كاز سه ر يكينامه  موافقت
 و يصنعت يها طرح ييايجغراف يها ي، نشانت، عالئم تجاريرا يپكجمله مراقبت از ين اهداف ازا

در . شده است يركت فكيمال يعضو سازمان جهان م.۲۰۰۱ران از سال يا. بوجود آمده است... 
ثبت عالئم نيز  م.۲۰۰۳ سال در. وستيپ يت صنعتكيمالعنوان  به سيمان پاريبه پ ۱۹۵۹سال 
محصوالت  ييايسبون در حوزه حفاظت از نام جغرافينامه ل به توافق م.۲۰۰۵و در سال  ديمادر

ت كيت از ماليدو قانون حما رو ازاين. وسته استيپس نپينامه تر ي هنوز به موافقتول ملحق شد
 .دگرديارسال شوراي اسالمي به مجلس  و ه شديدر دولت ته يو صنعت يركف

دا يپ يبتوانند به دارو دسترسها  ه ملتك وجود دارد ييها افي انعطسريكنامه  ين موافقتادر 
 ،يركت فكياز نظام مال يو تعهدات ناش يان تعهدات حقوق بشريدر صورت تعارض م يعني .نندك

 .داده شده است يو حق سالمت يت به حق بشرياولو

ه ك ييها نه به داروها و درماكنامه باعث شود  ن موافقتيه اكشورها نگران بودند كبرخي از 
. نندكدا يپ رسينتوانند دست يركت فكيمال به خاطر حقِ اختصاص داردر يفراگهاي  يماريب يبرا

ت رعضو تجا يشورهاك ياركنفرانس وزدر  م.۲۰۰۱نوامبر  ۴در  ييقايآفر يشورهاك رو ازاين
به  همسئلن يه اكمرتبط شوند  يپس و بهداشت جهانينامه تر موافقتبه كه شنهاد دادند يپ يجهان

نه با ين زميدر ا ييقايفرآ يشورهاك ينگراناين، با وجود . شدهي ه دوحه منتياعالم نامه موافقت
و حق  يركت فكين حقوق ماليبه دارو و ب يو دسترس يركت فيكن حقوق ماليه بك يارتباط

 .اولويت دارد يركت فكيحقوق مال بررا حق سالمت يز ؛ديرفع گرد ،جاد شديسالمت ا

اساس يد برچ عنوان نبايه به هكن حالت بود يپس به اينامه تر موافقت ،ه دوحهيبراساس اعالم
  . دسازمردم لطمه وارد  يبه بهداشت عموم ياقدامهيچ نامه  ين موافقتا

سن كاگر وا ،روناك انندم كيخطرنا يماريب يكوع يت شيه در وضعكال ؤسدر پاسخ به اين 
در بايد گفت:  دارو را دارد؟ يحق انحصار يسك ،ودآن اختراع ش يو داور يمارين بياز ا يريشگيپ
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 ،سل ،دزياهاي  يماريجمله بي ازاشت عمومدبه يها كه بحراناست ه دوحه عنوان شده ياعالم
ه كن است يال اؤس. العاده برخوردار هستند ت فوقياز وضعاي  نمونهها  يدميگر اپيا و ديماالر

ن اختراع نشود و ياز ا ياستفاده احتمالءسوه هم كنيا يشود؟ برا مي سن چهكف مخترع وايلكت
 يد متناسب با ارزش اقتصاديه متبوع است باكننده دارو كشور صادركند، گردن دلسرد نيمخترع

 افتيدر يه مبلغكهم  يشوركند و از هر كاز دارو پرداخت يبه دارنده امتاي  الزحمه حق ،دارو
حبس آن در انتقال به  ردن دارو وكه كپس بلو. الزحمه بدهند حق ،متناسب با آن ،ندك مي

 صورت يسن و درمان قطعكازمند دارو هستند چه به صورت وايه شهروندان نك ييشورهاك
جرم عنوان  به م از آنيتوان ي ميش تلفات انسانين دارو و افزايرد و در صورت حبس ايگ نمي

  .مينكاد ي تيبشر هيو جرم عل يالملل نيب
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  روناكفقه و حقوق در عصر  دگاهياز د تيامن يها گونه يبند تياولو
  *تر محمدجواد ارسطاكن ديوالمسلمم االسال حجت

  مقدمه
 بيبه ترت تيموضوعات امن نيمهمتر« ي قابل طرح در اين پژوهش آن است كهاصل الؤس

  ؟»كدام هستند رانيا يخص حقوق اساسباأل رانيو حقوق ا هيفقه امام دگاهياز د تياولو
 نياختصار به مهمتر است كه به ميمه بحث »تيامن« موضوعكه بايد توجه داشت 

  پرداخت. ميآن خواه يها بخش
 يآمادگ ايو حمله  دياز تهد يحالت فراغت نسب«كرد:  فيتعر گونه نيرا ا »تيامن« توان يم

  .»و حمله ديهر تهد يبرا ييارويرو يبرا
 .بخش آن مفروض است و حمله در هر دو ديدو قسمت است كه وجود تهد يدارا فيتعر نيا
عالوه بر وجود در زمان حال، نسبت به  ديبا يكه در قسمت اول، آن فراغت نسب حيتوض نيبا ا

وجود دارد كه  تيامن يزمان ف،يموجود باشد؛ در قسمت دوم تعر يقابل قبول نِيتضم زين ندهيآ
  .شدموجود با يآمادگ

ته باشد. بنابراين تعريف كوتاه وجود داش» فراغت نسبي و آسودگي خاطر«هر صورت بايد  در
  است.» آسودگي خاطر«و اجمالي از امنيت، همان 

  تيبحث امن تياهم
و  »يفرد«اضطراب  ،دآي يدنبال آن به وجود م به موجود نباشد آنچه قطعاً تيامن اگر

عنوان مثال در  . بهگردد يمعقول مريو غ دهينسنج يسبب انجام كارها اضطراباست.  »يجمع«
از انقالب به نحو  شيپ مردم نسبت به گذشته مخصوصاً ياگرچه سطح اقتصاد زمان حاضر

 ياقتصاد يها باعث احساس ناامن متيق شيازآنجاكه روند افزا ياست ول افتهيارتقاء  يمحسوس
مردم جهت  ياز سو يمختلف يرفتارها ميكن ياز مردم شده است، مالحظه م ياريبس نيدر ب

 يباشد و رفتارها رگذاريثأآنها ممكن است ت يزندگ ندهيكه در آ يداقتصا يدهايتهد نيمقابله با ا
  .دهند ياز خود بروز م دينام توان يرا حساب نشده م هااز آن يكه برخ يمتعدد

                                                                        

 mjarasta@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهران عضو هيئت علمي. *



 

۴۱۰ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

دچار  اوالً كنند يخود احساس م ندهيكه افراد نسبت به آ ييدهايتهد ليقب نياساس ابر
در  هيشدن، انباشت سرما ينند چند شغلما ييها تياقدام به فعال اًي. ثانشوند ياضطراب م

امر  ني. عالوه بر آن اكنند يعدم آن م اياعم از نافع به حال جامعه  يسودآور اقتصاد يها تيفعال
 يبر امور يمردم حت يزندگ ياجتماع اي يبر امور مختلف فرد يشدن نگاه اقتصاد مسبب حاك

كه  ياقتصاد ندهيجوانان از آ نانيعدم اطم ليدل افتادن امر ازدواج به ريخأبه ت ،يمانند آموزش عال
  رو خواهند بود. هبا آن روب

 تينشود، همان احساس عدم امن ييرفتارها نياگر بر فرض محال منجر به چن يحت اضطراب
  .كند يرا از آنها سلب م يبخش بودن زندگ بار است و لذت انيشدت ز فرد و جامعه به يبرا

  به اجزاء كوچكتر تيامن ميتقس
 .ميكن ميتقس يكوچكتر يرا به اجزا آن ديبا ميرا بهتر درك كن تيمفهوم امن ميبخواه اگر

 ،ياسيس ،ينظام تي(مثل امن تيابعاد مختلف امن ت،يدر مورد مرجع امن ييها بحثنمونه عنوان  به
 ،يداخل ،ياجتماع ،يفرد تي(مثل امن تيسطوح مختلف امن، )يو اجتماع يفرهنگ ،ياقتصاد
 تيتوان امن يآنها م لهيكه به وس تيامن دكنندهيتهد اي جاديعوامل او ) يو جهان يا منطقه ،يخارج

  را بهتر شناخت.

  يسؤال اصل پاسخ
 يپاسخ روشن به سؤال اصل كي »عقالء رهيس«و  »حكم عقل« ،»اتيروا«فقه براساس  در

جان  يا فدامال ر ديكند با ديجان انسان را تهد ياگر خطر نكهيا حيتوض .بحث حاضر وجود دارد
كند به  ديانسان را تهد نيد ياگر خطر نيهمچن .است شتريجان از مال ب تيچون اهم ؛نمود
 نيفدا نمود تا د ديافتد، جان را با يبه خطر م نيد ،باشد و بدون آن نجا يكه مستلزم فدا ينحو

تنها  نه نيحفظ د يوجود دارد كه حضرت برا ×نيامام حس رهيبرقرار بماند. نمونه بارز آن در س
 ياسالم جا دگاهياز د ،مقدار نيا در خود گذشت. شانيو خو ارانيبلكه از جان  شياز جان خو

  وجود ندارد. يگفتگو و بحث
 يمتعدد اتيكه آ ميدر قرآن كر خصوصاً .شده است تيبه امن ياديتوجه ز تيو روا اتيآ در

  :شود يصار اشاره مبه اخت اتيو روا اتياز آ يوجود دارد كه به تعداد نهيزم نيدر ا
 ياهللا الحرام كه هنوز شهر تيكه همسر و فرزند خود را در كنار ب يزمان ×مي. حضرت ابراه۱

و إِذْ قالَ { درخواست نمود: گونه نيداد از خداوند ا ياسكان م ،در آنجا ساخته نشده بود
به  توجهمكان را (با  نيا ا) كه پروردگار۱۲۶/  (بقره }إِبـراهيم رب اجعلْ هذا بلَداً آمناً
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  قرار دهد. يامن نينشده است) سرزم جاديا يبه آن هنوز شهر» هذا«استفاده از اسم اشاره 
 يها برخوردار از نعمتكه را  ينيسرزم خواهد يم يخداوند وقت ميدر قرآن كر ني. همچن۲

 يعني )۱۱۲/  نحل( }مطْمئنَّةً وضَرَب اللَّه مثَلًا قَرْيةً كَانَت آمنَةً{: ديفرما يبوده م ياله
  بود. نانيآرامش و اطم يكه دارا يشهر

و علَي اَلسلْطَانِ ثَالَثَةُ أَشْياء يحتَاج : «نديفرما يشده است كه م تيروا ×. از امام صادق۳
بصاَلْخ لُ وداَلْع نُ وا اَلْأَمهطُرّاً إِلَي ۳۱۵/  ۱ :العقول فتحشعبه حراني،  ابن( .»اَلنَّاس (

عدالت و  ،تيامن: دارند ازينمردم به آن  يبر حاكم واجب است كه تمام زيچ سه يعني
كه  كند يم انيرا ب تيحضرت اول امن م،يكن يگونه كه مالحظه م نعمت. همان يفراوان

آن در نظر  عيحضرت دارد؛ البته اگر عدالت را به مفهوم وس دگاهيآن از د تينشان از اهم
  .ردگي يدر بر م زيرا ن تيامن ،ميريبگ

  يبه سوال اصل بازگشت
 جانِ دياست؟ فرض كن تيموضوع امن نيباالتر يزيچه چ اي ستيك تيمرجع امن نيباالتر

خطر از جان  سازي برطرف يبرا ميتوان يم ايدر خطر باشد آ يخارج ديكشور در اثر تهد كيمردم 
تا جان مردم خود را  ميرا به دشمن واگذار كنخود  نياز سرزم يو قسمت ميكن ينينش عقب ،مردم

 شتيجان و مع ميتا بتوان ميقرار ده گرانيد اريمعادن كشور را در اخت متواني يما م ايآ م؟يحفظ كن
  م؟يكن نيمأمردم خود را ت

كدام مرجع  ،حفظ مرزها و جان رهبران ،يآنها، حفظ اقتدار مل شتيجان مردم، مع انيم از
  است؟ تيامن

 نيعنوان مثال اگر ب . بهميمواجه شد يتر ياالت جدؤبا س تيرونا در حوزه امنعصر ك در
  دارد؟ حيترج يگريبر د كي كدام ،ديايبه وجود ب يمردم تزاحم شتيمعسالمت مردم و 

، سالمت بر معيشت مقدم است ولي در اينجا »معيشت و سالمت مردم«تزاحم بين  در
توانيم در تمام موارد بگوئيم سالمت بر  ود دارد و ميخواهيم بدانيم دائماً همين وضعيت وج مي

  باشد. يگريمعيشت مقدم است يا در برخي حاالت ممكن است مطلب به گونه د
و انجام مناسك مانند  ها گاه ارتيمانند رفتن به ز ينيد يها تيسالمت و انجام فعال نيب اگر

  م است؟كدام مقد ،رفتن به نماز جماعت تزاحم شود
به  انيحفظ سالمت مبتال نياست كه در صورت تزاحم ب نياكرونا  اميارتر در ادشو سوال

و درمان  يكادر پزشك نيدر ب ميدان يم ؟م استمقد كي كدام ي،كرونا و حفظ سالمت كادر پزشك
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  .اند دهيبه شهادت رس يافراد ،ندجهاددر حال كه 
كشور از  ياقتصادي ها هيرماسو و حفظ س كيبه كرونا از  انيسالمت مبتال نيمأت نيدر ب اگر

  كدام مقدم است؟ ،ديآ شيپ يتزاحم ،گريد يسو
دارد؟  تيهمواره حفظ سالمت مردم اولو ايروشن شود آ ميخواه ياالت مؤس نيتوجه به ا با
 حفظ سالمت مردمِ نيكه اگر به واسطه كرونا ب ميكن يسؤال را مطرح م نيباشد، ا گونه نياگر ا

كه فاقد  يبا حفظ جان افراد ،جوانان اي يو اجتماع يمختلف حكومت بِمناص صاحبانِ ايثروتمند 
 ياجتماع اي يفاقد منصب حكومت ايسن باال  ايسواد  كم ر،يافراد فق هستند مثالً ها يژگيو نيا

  تزاحم شود، كدا مقدم است؟ ،هستند
مراجعه  تانمارسيكه افراد مبتال به ب يهنگام مينيب يكشورها م يكه اكنون در برخ گونه همان

چندان مورد توجه كادر درمان قرار  ،جوان انيهستند برعكس مبتال ييسن باال يو دارا كنند يم
  حفظ كنند.را تا بتوانند جان آن افراد جوان  كنند يو افراد مسن را مرخص م رنديگ ينم

 به حساب تيو مرجع امن ميبنا باشد ما همواره حفظ جان و سالمت افراد را مقدم بدار اگر
و افراد  ريافراد فق نيدر تزاحم ب مثالً ايافراد مسن و جوان،  نيآنگاه در صورت تزاحم ب م،ياوريب

كل مردم داشته  شتيدر مع يفراوان راتيثأماندن ت يت باقردر صو توانند يكه م يدار هيسرما
  م؟يمقدم كن ديرا با كي كدام ،صرف ينگاه منطق كيآنگاه براساس  ،ندباش

  تيمرجع امن: ياخالق تيامن
 ديرا با تيامن نيباالتر ،تيموضوعات مختلف امن ايمراتب  نيدر تزاحم ب رسد ينظر م به

  .شود يم يبقاء آنها در جامعه انسان يجان افراد فدا يدانست كه حت ياخالق يها ارزش تيامن
 قتيحفظ كند و بلكه حق خواهد يرا در جامعه م ياخالق يها ارزش نياز ا يا مجموعه نيد

سنت  و اهل عهيكه ش يتي. در رواشود يمترتب م يمطلب آثار مهم نيا بر اخالق است. نيهم نيد
(مجلسي، » خْلَاقِاَتَمّم مكَارِم الْاُل إِنَّما بعثْت«اند:  نقل كرده �اسالم يگرام امبرياز پ
مرتبه آن  نيرآنكه مكارم اخالق را به باالت يام برا مبعوث شده يعني )۲۱۰/  ۱۶ :االنواربحار

 دگاهياز د زيدر نگاه اسالم و ن تيمرجع امن »ياخالق يها ارزش« مئيگو ياساس م نيا بر برسانم.
  :ميكن يارائه م ليخود چند دل يمدعا ياست. برا رانيا ياسالم يجمهور يحقوق اساس

 لياخالق خداوند است. هم بنا بر دل ،اخالق نيبرتر قطعاً: ياز باب تخلق به اخالق اله. ۱
  :ينقل ليو هم دل يعقل

 هيصفات كمال عيالوجود و جامع جم است كه خداوند واجب نيا يعقل ليدل :يعقل ليدلالف) 
است.  وهيش نيهمان بهتر قطعاً كند يرا در رفتار خود اتخاذ م يا وهياگر خداوند ش نياست. بنابرا
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 ميدان يرستاده است و ما مطبق نظر مشهور ف امبريپ ۱۲۴۰۰۰ها  انسان تيهدا يخداوند متعال برا
بد مردم خودشان مواجه  اريبا برخورد بس امبرانياند و تمام پ دهياز آنها به شهادت رس ياريبس
 إِلَّا رسولٍ منْ يأْتيهِم مايا حسرَةً علَي الْعباد {: ديفرما يم جيدگونه كه قرآن م ند. همانا هشد

 يبرا يامبريپ چيبندگان كه ه نيو افسوس بر ا غيدر يا يعني )۳۰/  سي( .}يستَهزِئُونَ بِه كَانُوا
 يبا آنها جنگ روان يعني ،گريكردند! به عبارت د ياو را مسخره م نكهيآمد مگر ا ينم تشانيهدا

  .كردند يم
ها را نه  انسان نيخداوند بهتر مئيگو يم ،ها هستند انسان نيبهتر امبران،يپ نكهيتوجه به ا با

تر  نييكه در رتبه پا ييها عموم انسان تيهدا يبار آنها را برا ۱۲۴۰۰۰ار و دوبار بلكه ب كي يبرا
 ،خشنداستقرار بب يرا در جامعه بشر ياخالق يها ارزش نكهياز آنها قرار داشتند و به جهت ا

  مبعوث نمود.
 نيصورت است كه باالتر نيخداوند متعال بد وهيو ش رهيهرگاه مالحظه شود س جهينت در

موضوع  نيكه آنها باالتر ميابي يشود درم يمتقبل م ياخالق يها استقرار ارزش يها را برا نهيزه
  هستند. تيمرجع امن اي

) كه ۱۲۹/  ۵۸ االنوار:بحارمجلسي، . (»: تَخَلَّقُوا بِأَخْالَقِ اَللَّه×أَنَّه قَالَ« :ينقل ليدلب) 
  وجود دارد.نيز  يگريد اتيروا ،عالوه بر آن

در  ×ريآمده باشد كه چرا حضرت ام شيسؤال پ نيا ديشا :^نيرد معصومكعمل. ۲
من : حضرت دست دراز كرد و گفت يكه عبدالرحمن بن عوف به سو يهنگام ،شش نفره يشورا

 گونه نيحضرت چرا ا كنم، يم عتيب نيخيش رهيخدا و س با تو براساس كتاب خدا و سنت رسول
عمل  ،خود وهيطبق ش دنيو پس از به قدرت رس رنديا بپذر شنهاديپ نيكه در ابتدا ا دعمل نكردن

  ند؟ينما
عاص بن  پس از مواجه شدن با عمرو نيچرا حضرت در جنگ صف گر،يبه عنوان مثال د اي

 يپوش ببرد و چشم نيحضرت حاضر نشد او را از ب ،كه انجام داد يبه واسطه رفتار خالف ادب
  كردند؟

شده  تيروا �اكرم امبريآمد كه از پ ادشيه به ك يهنگام ليچرا مسلم بن عق نيهمچن و
 ي): ترور در اسالم مورد نه۲۱۴/  ۱۰ :األحكام بيتهذطوسي، » (الفَتك دياالسالم قَ«است كه: 

  دست برداشت. ادياهللا بن زديقرار گرفته است. از كشتن عب
از شد؟ اگر پس  يدچار تحول مثبت نم نيمسلم يزندگ ايآ رفتيپذ يم ×ريحضرت ام اگر
فراهم شده بود كه  نهيزم نيحضرت ا يبرا يخيكه براساس شواهد تار �اسالم امبريرحلت پ
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دگرگون  يدنبال آن جامعه بشر و به يجامعه اسالم يوضع زندگ واقعاً ايآ ،رديگيقدت را در دست 
  شد؟ ينم

  است. »ياخالق يها ارزش« ،تيمرجع امن نيدهد كه مهمتر يشواهد به ما نشان م نيا
خاطر  ياست كه در آن مردم با آسودگ يجامعه بشر كي جاديدنبال ا بشر به :ييعقال ليدل. ۳

  كنند. يزندگ گريكديدر كنار  ،گذشت تيكه از امن يفيو با همان تعر
، جوانان را مقدم »حفظ جان جوانان و سالمندان« نيبنا باشد مردم جهان در تزاحم ب اگر

در تزاحم  ايو  نديداران را مقدم نما هيداران و فقرا، سرما هيجان سرما نيدر تزاحم ب نيكنند، همچن
خود ادامه دهند، حفظ جان كادر  يبتوانند به زندگ ستيكه معلوم ن يمارانيو ب يكادر پزشك نيب

خاطر را  چگونه آن آرامش يتجربه و رفتار نيبا چن ييها انسان نيرا مقدم كنند، آنگاه چن يپزشك
  خود داشته باشند؟ ندهيدر آ

مردم خواهد  نياست كه بدون الفت و محبت ب يا جامعه رد،يهم شكل بگ يا جامعه نيچن اگر
به  يچراكه قوام جامعه انسان ؛را بر آن گذاشت يتوان نام جامعه انسان ينم صورت نيبود. در ا

  ها وجود دارد. انسان نياست كه ب يهمان الفت و محبت
 جهينت ميتوان يكوتاه، م يا در نظر گرفتن مقطعكالن و نه ب ديد كيو با  يياز نگاه عقال پس

  شود. يما دانسته م تيمرجع امن ي،اخالق يها كه ارزش ميريبگ
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  يشناس رونا از پنجره جرمك

  *تر سيد محمود ميرخليليكد

  دهكيچ
مجرمانه  ياز رفتارها ين است ناشكمم ريواگ يها يماريبش يدايسو پ يكاز 

گر، يد يرده باشد؛ از سوكجاد يآنها را ا يكولوژيب ارانهك بوده و اقدامات خراب
را در  يو اجتماع ي، اقتصادي، روانيجسم يها بيه آسكها  يمارين بيانتقال ا

ر صورت يو تقص يمباالت ياز ب يا ناشيل اقدامات عمد يدل ن است بهكدارد مم يپ
 يارهاكو ارائه راه يشناس از به علتي، هر دو بعد نيشناس رد. از منظر جرميپذ
دارد. بعد اول و دوم در  يفركي، يو در موارد ضرور ي، وضعيرانه اجتماعيشگيپ

ا ي يولوژيافته و گسترده باشد از نگاه زمي ه به صورت سازمانك يصورت
 يشناس جرم يها از شاخه يكيعنوان  ه بهكمحور  يخسارت اجتماع يشناس جرم

صورت  يمحدود و فرد طور ه بهك يشود و در صورت يم ير، بررسيدو دهه اخ
 يشناخت ل جرميه و تحليمورد تجز يرانه و حقوقيشگيپ يشناس رد در جرميگ

ش ي، افزايخواه ادهين جرائم در نوع اول عموماً زيش ايرد. عوامل افزايگ يقرار م
ر خاص يو تداب يوضع يريشگيه پكاست  ياقتصاد يها نهياهش هزكسود و 

و  يركاز فقر ف يع دوم نوعاً ناشمؤثرتر بوده و جرائم نو يفركياست يس
ه مقابله با آنها كاست  يبهداشت يو ضعف راهبردها ياريكو ب ي، فقر ماليفرهنگ

طبقات محروم  ي، و اقتصادي، فرهنگيركو رفع موانع ف ياجتماع يراهبردها
  طلبد. يجامعه را م

  يديلكواژگان 
  .يفركيق ت مطلي، مسئوليشناس ، جرميولوژيرونا، زمك، ۱۹ - كوويد جرم، 

  مقدمه
شود  يم ير منتهيواگ يها يماريه به گسترش بك ييباشد رفتارها ين است ضروركمم يگاه

                                                                        

 mirkhalili@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي . *
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ها داده شود. در مواجهه با جرائم مرتبط به  قرار گرفته و وصف مجرمانه بدان يانگار مورد جرم
نفوذ و ه صاحبان ك يسانكدسته اول : ميشو ياران روبرو مكر با دو دسته بزهيواگ يها يماريب

 يها نهيجاد زميا ايروس يره هستند و ساخت و انتشار ويو غ ي، اقتصادياسي، سياقتدار اجتماع
 يها تكشر يه داراك يرد؛ مجرمانيآنان صورت پذ ين است از سوكگسترش آن در جامعه مم

رائم ن جيو امثال آن بوده و نوعاً خود مباشرتاً در ا يزات بهداشتيد لوازم و تجهيا تولي يداروساز
 ياركاب بزهكشود در ارت ين دسته در اصطالح گفته ميت نداشته و مسبب و آمر هستند. اكشر
 ياز خود برجا يه وقوع بزه قائم به آنهاست معموالً ردك نيدارند. ضمن ا» حضور نرم«
گذارد؛  يرا به دوش جامعه م يو مال يگسترده جان يها ن گروه خسارتيگذارند. جرائم ا ينم

در  ياركج با بزهيهستند و نه قابل جبران هستند. تقابل را ييه نه قابل شناساك ييها خسارت
ست كارآمد و مؤثر بوده و قطعاً به شك يياست جنايس يكننده ك نيتواند تضم ين جرائم نميقبال ا
  خواهد شد. يمنته

فر، كي يت در اجرايت و قطعين، حتميسخت و سنگ يها نشكوا يفركياست يدر بعد س
، ي، بازداشت اجبارينياز مباشر به صورت تقن ينمودن سبب اقو ي، تلقيفركيمطلق ت يمسئول

  تواند مؤثر افتد. يم �ه بحث خواهد شد ك چنان -و امثال آنها  يردن عنصر مادكخسارت محور 
ا به عمد به ير يو تقص يانگار ل سهليدل ن است بهكه ممكمردم هستند  يها دسته دوم توده

در مقابل  يشناس شود. از نگاه جرم ير ميواگ يها يماريه باعث گسترش بك دست بزنند ياقدامات
ن گروه عمدتاً از يار مذموم و ناپسند است. ايبس ي، امريفركينش كد بر واكين گروه، صرفاً تايا

خود را  يزندگ كتوانند سب ياز نميل نيدل ه بهكر جامعه هستند يپذ بيف و آسيدرآمد، ضع مكاقشار 
ر يروس واگيط اشاعه ويمتفاوت سازند و در شرا ياجتماع يها تيحضور خود را در فعالر داده، ييتغ

د و فلسفه ينما يشناس ه اوالً هردو گروه را علتكنند. مقاله در صدد است كعمل  يبه نحو متفاوت
ت يدام، اولوكاً در مقابله با هريد؛ ثانينما يدام را جداگانه بررسكرفتار هر يانگار و ضرورت جرم

  قرار دهد. يرا مورد بحث و بررس يفركيو  يفركيريغ يها استيس

  يانگار ا عدم ضرورت جرمي. ضرورت ۱
ه به كپردازد بل ينم گذار قانونشده توسط  يانگار جرم يفقط به رفتارها يشناس جرم

  پردازد. يل ميز به دو دليو انحرافات ن ياجتماع يها بيآس
ه كهستند  يشه همان جرائميها ر يرو جكو  ن انحرافاتياز ا ياريه بسكنيل اول ايدل
  رد.يگ يمورد مطالعه قرار م ياركعنوان عوامل بزه رو به عنوان جرم مدنظر دارد. ازاين به گذار قانون
نان يگذار اطم صورت گرفته توسط قانون يانگار به جرم يشناس ه جرمكن است يل دوم ايدل

 يداند و در موارد يو موجب گسترش آمار جرم م يرضروري، غيآن را افراط يندارد. لذا در موارد
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  ند.ك ياعتراض م يانگار در عدم جرم گذار قانونز به ين
در  يياست جنايه سكانجامد  ير ميواگ يها يماريمردم به گسترش ب يها رفتار توده يگاه

ن نار آكست. در يگو ن پاسخ يفركينش كو وا يانگار ن رفتارها با استفاده از جرميمقابله با ا
ه به نحو گسترده كاست  يو خصوص يدولت يها، مؤسسات، اشخاص حقوق تكشر يرفتارها

 يفركياست يتواند در س يم يين رفتارهايگردد. برخورد با چن يها م يمارين بيموجب گسترش ا
  باشد. يمورد توجه اساس

 دگاهيدو د ريواگ يماريباز انتقال  يمجرمانة ناش يرفتارها يانگار در رابطه با جرم يلك طور به
  متفاوت وجود دارد:

 ن گروه فقط به دسته اول نظر دارند.يا .دهند يم ليكتش يانگار گروه نخست را مخالفان جرم
در عمل  ريواگ يماريدهندة ب انتقال يرفتارها يانگار ه جرمكاست  نيگروه ا نيعمدة استدالل ا

گروه از  نياجتناب ا ايو  ريواگ يارميبه ب انيمبتال رارگرفتنق هيدر حاش يبوده و حت دهيبدون فا
را به دنبال خواهد داشت. عالوه بر آن بهتر است  يماريب صيتشخهاي  شيقبول انجام آزما

 يريشگيرا صرف مقوله آموزش و پ نيو مجازات متهم بيتعق ،يانگار مربوط به جرم يها نهيهز
 )Elliot, 1997: 33. (نمود

 �نند ك يه ميدسته اول را توج يانگار شتر جرميز بينها نه آك - يانگار جرم نيدر مقابل، موافق
 انيه مبتالك شود يسبب م دزيدهنده ا انتقال يرفتارها يانگار ه جرمك ندكن ياستدالل م نيچن نيا

 ريبا مسامحه و تقص اناًيرده و احكعمل  يشتريب اطيخود با احت ينسبت به رفتارها يماريب نيبه ا
 )Ibid. (نديرا فراهم ننما گرانيو سالمت د اتين حخطر انداخت موجبات به ،خود

از  يريقانون طرز جلوگ«را تحت عنوان  يا مصوبه ۱۱/۳/۱۳۲۰ خيدر تار يمل يمجلس شورا
 ييها يماريب نيآن انتقال چن به موجبه ك ردكب يتصو »رداريو واگ يزشيآم يها يماريب

طور  به يگريدز توسط قانون هنو يطوالن گذشت زمان رغم يقانون عل نياشد.  يانگار جرم
  :دارد يم انيب قانون نيا ۹ مادهاست.  دهيدخ نگرونسم يضمن اي حيرص

ه اوضـاع و احـوال   كـ آن ايبوده و  ريواگ يزشيآم يماريه مبتال به بكس بداند كهر
اسـت و بـه    ريـ او واگ يمـار يه بكحدس بزند  يستيه باكباشد  ياو طور يشخص

نـد  ك تياكشـ  يي شـود و بـه مراجـع قضـا    او، طرف مقابل مبـتال  زشيواسطة آم
  .شود يوم مكسال مح كياز سه ماه تا  يبيننده به حبس تأدكمبتال

رد. يها قرار گ يانگار جرم يبرخ يلكتواند تحت عنوان  ير ميواگ يها يمارينون انتقال بكا
  مقرر داشته: ۱۳۷۵رات مصوب يتعز يقانون مجازات اسالم ۶۸۸مثال ماده  يبرا

ردن كـ تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيـل آلـوده    هكاقدامي  هر
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چنانچه طبـق قـوانين خـاص مشـمول مجـازات        بينكو مرت ...آب آشاميدني يا 
  وم خواهند شد.كسال مح كحبس تا ي شديدتري نباشند به 

اري با توجه به اينكه عناوين را از باب نمونه مقرر نموده، شمول آن نسبت به انتقال عامدانه بيم
هاي ذكر شده فقط مجرمان عادي و يقه  تواند موضوع اين ماده باشد. با اين وجود واكنش واگير مي

ترين عناويني تأثيرگذار بر جمعيت كلي و  كه يكي از مهم - آبي را مدنظر داشته و تروريسم زيستي 
رت اساسي المللي از ضرو انگاري و واكنش عليه آن در سطح ملي و بين سالمت جامعه است و جرم

در اين مواد مورد توجه نيست. طبعاً فاجعه ساخت و گسترش بيماري عفوني واگير  - برخوردار است 
  ريزي در سطح كالن است. پذير نيست و نيازمند طراحي و برنامه به سادگي امكان

  يولوژير از منظر زميواگ يها يماريجرائم مربوط به ب ي. بررس۲
ع شده، يشور ما شاكمختلف ازجمله  يشورهاكراً در يه اخك ۱۹ -كوويد  يماريدرخصوص ب

 يها بيو دچار آس يها بستر مارستانيم. صدها هزارنفر در بيشاهد مرگ هزاران انسان بود
ده يشك يليها شغل به تعط ونيليد تا آخر عمر با آنها ماندگار باشد. ميه شاكد شدند يشد يجسم

ن يوهمه هنوز هم ادامه دارد. همه ا ه همهك يگريد يست شدند و ماجراهاكورش يشدند و افراد
ن يبه ا يسكدانسته شده و  ۱۹ -كوويد ا يرونا كده به نام يپد يكجه ظهور يها در نت خسارت

د يا مجرمند. شايها نقش داشته و مقصر  ن خسارتيدر بروز ا يند چه افرادك ير نمكموضوع ف
از  يولوژيرفتارها باشد. زم نيق بر ايه قابل تطبكرا داشته باشد  يمتر عنوانك يفركيمقررات 

را به  يگسترده اجتماع يها ه خسارتك يند. جرائمك ينگاه م ياركپنجره خسارت به موضوع بزه
قرار  ينجا مورد بررسيه در اكهستند  ييها يژگيو ينند داراك يل ميجامعه و افرادش تحم

  رد.يگ يم

 بانكمرت يها يژگييك. و

آورد معموالً توسط  يبار م ها را به خسارت يولوژيظر زمن حوزه از منيه در اك يجرائم
ه توسط كنيا ايهستند و  يا اقتصادي ي، اجتماعياسيقدرت و نفوذ س يه داراكاست  ياشخاص

از  ها و سازمان دانيسف قهيبرخورد با  يدشوارابد. ي ياب مكها ارت تكا شريها و  نهادها، سازمان
 ايسازمان  كيمقصر دانستن حل آن است.  يدر پ ياسشن ن شاخه از جرميه اكاست  يموضوعات

دشوار  ارينه بس ايمضر اتفاق افتاده است  ييرجنايعمل غ ايجرم  كي ايآ هكنيعوامل آن در ا
نترل ك هكنيبا توجه به ا د،يآ ديپد ينگران كيعنوان  تواند به يم زيله مقررات نئاست. مس

نترل افراد بدون كدر  يفريكعدالت  ستميار سك يقدرتمند در برابر سهولت نسب يها تكشر
  .ل استكمش اريخود، بس يقدرت در نظام اجتماع
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  دگانيد بزه يها يژگيدو. و
ه اوالً كمردم بوده  يها ر، تودهيواگ يها يماريانِ بيژه قربانيو به گونه جرائم نيدگان در ايد بزه
وجود ندارد.  يراحت شه بهيآنان هم ييان شناساكاً امياد است. ثانيار زياند و تعداد آنها بس گسترده

از افراد متضرر  يمياب جرم، بخش عظكاز طبقات جامعه بوده و در اثر ارت يا طبقه ،دهيد بزه
متضرر از وقوع جرم  زين يو گاه رنديگ يبه عهده نم يرا به سادگ بيتعق تيه بار مسئولكگردد  يم
اب به كارت يبرا دانيه مك ديبرآ بيقشود تا در مقام تع ينم زين شيمتوجه تضرر خو ،ديسف قهي

رونا جان، كر مانند يواگ يها يماريوع بيل شيدل ه بهك يسانك شود. باز و بازتر مي يجرائم نيچن
ها  يژگين ويه اكهستند  يا مجرمانه يان رفتارهايا اموال خود را از دست دادند، قربانيو  يسالمت

  را دارند.

  رفتارها يها يژگيسه. و
است  ييها يها و الپوشان ارها، دروغكها، ان وتكمهم شامل س يها بيآس يها ونهاز نم ياريبس

فراتر از انحرافات  يا حوزه بيمفهوم آس »يولوژيزم« ردكيرو .شود يها انجام م ومتكه توسط حك
 ،ستيمجرمانه ن ه لزوماًكاست  ييها انيها و ز ضرر ها، بيها، آس فته و شامل خسارتررا در برگ

 فيمتر مضر تعرك يها به لحاظ اجتماع تكجرائم شر الن جامعه است.كرد كز عملا يه ناشكبل
فراتر از مفهوم  يولوژيمشوند. ز نمي يه منجر به تخلف اخالقكوجود داردابهام  نيشوند و ا مي

، مضر هستند يبه لحاظ اجتماع يقانون يرفتارها يه برخكرد ك قيتصد ديشود و با خود جرم مي
 ر عمد.يولو غ

 يها نهيبر زم ردكيرو نيست و اها بيآس ياجتماع يها شهيز بر ركمتمر يولوژيزم ردكيرو
صورت  نيو به ا ندك يم ديكأت دهد يه انحراف در آن رخ مك يو ساختار يتر اجتماع گسترده

 .شود يم يفرد ردكيبر رو ديكأت نيگزيجا

  ها بيآس يها يژگيچهار. و
ن يگر به هميد يع هستند و از سويگسترده و وسار يسو بس يكن رفتارها از يها در ا بيآس

توانند جبران شوند. عالوه بر  يها نم توسط دولت يحت يرقابل جبران بوده و گاهيل غيدل
ا يها  تواند ده هر فرد مي يها هستند انتقال آنها از سو يمارين بيش ايدايه سرمنشأ پك ييرفتارها
د يها را تشد بين آسيتوانند ا دارو مي يايو ماف ييود. فساد داريا هزاران نفر را مبتال نمايصدها 

 نيشد. ا عيبود اما به بازار توز شيه در مرحله آزماكشد  ديشور تولكدر  ييدارومثال  يند. براينما
 يار را عملك نيفساد و دارو، ا باند يموضوع برخالف قانون است اما الب نيه اكاست  يدر حال

شود. مراجع مرتبط اعالم  دارو موجب مرگ افراد مي نيه اكاد ها نشان د شيآزما تيرد. درنهاك



 

۴۲۰ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

مبود ك ليدل ه بهكرد كننده اعالم كديت تولكدارو از بازار جمع شود اما شر نيا ديباه كردند ك
فساد  ،موضوع نيرد. اكدارو نخواهد  يآور ت در بازار، اقدام به جمعكشر نيا يسراسر يدارو
  )https://www.tabnak.ir/fa/news/916300( ت.اس يفساد جان كيه كبل ستين يمال

  ريواگ يها يماريدر جرائم مربوط به ب يفركيت مطلق ي. مسئول۳
 و يدنيآشام و يخوردن مواد قانون به مربوط مقررات همچون يموارد در رانيا گذار قانون

 مصوب مطبوعات يقانون حهيال ۲۱ و ۱۷ ماده اي ۲۲/۰۴/۱۳۴۶ مصوب يبهداشت و يشيآرا
 ده،يگرد مقرر البته. است رفتهيپذ را) يفركي مطلق تيمسئول( ريتقص يب تيمسئول ۳۱/۰۵/۱۳۵۸

 ثابت ارمندك و ارگرك مانند ردستيز اشخاص تخلف صورت در ارفرماك اي رمسئوليمد تيمسئول
 غفلت مراقبت و نظارت بر يمبن خود فيلكت زا رمسئوليمد هك است نيا بر فرض رايز است.

 و نيقوان نيا در هك ديفهم توان يم تأمل يمك با يول) ۷۱/  ۲: ۱۳۸۶ ،يلياردب( است. ردهك
 طور به گذار قانون و نداشته را فاعل بر خود مراقبت و نظارت اثبات حق مسئول مشابه، نيقوان

 مطبوعات يقانون حهيال ۱۷ ماده هك يرطو به است، نموده جاديا »مطلق تيمسئول« ناخودآگاه
 گمان رهگذر نيا از. است ردهك جاديا »قيمض مطلق تيمسئول« رمسئوليمد يبرا ۱۳۵۸ مصوب

 .شود يم اعمال ريتقص يب يفرد به مجازات هك رود يم

و اشخاص  يردولتيا غي يدولت يها و اشخاص حقوق ه توسط دولتكن دسته از جرائم يدر ا
گونه  نيا يبرا ياگر قضات ملزم به اثبات عنصر روانابد ي ياب مكارت ياجتماع ياسينفوذ س يدارا

آن از  لهيه به وسكباز خواهد شد  يو حقوق يقياشخاص حق يبرا ياديجرائم باشند، راه فرار ز
 يا زهيو انگ ندك يها را مسدود م راه نيا ،يفركي مطلق تيمسئول ينيب شيپ. زنديبگر تيمسئول

ن كمنجر به حوادث به حداقل مم يها اشتباه جهيخواهد بود و درنت رانهيشگيپ رياعمال تداب يبرا
 .ردكت خواهد يتقو يرا در بازدارندگ يفركياست يو س ديخواهد رس

  ريواگ يها يمارياز جرائم مربوط به ب يوضع يريشگي. پ۴
ان كشالت پزيتواند با نظارت و مراقبت از مرحله آموزش و تحص يموزارت بهداشت و درمان 

نترل نموده و از كار آنان و مراحل پس از آن امور سالمت و بهداشت جامعه را كتا زمان شروع به 
و  يامور بهداشت يومتكرات حيقانون تعز«د. در ينما يريجلوگ يه بهداشت عموميجرائم عل

رمجاز توسط افراد فاقد يغ كيجاد مؤسسات پزشيمانند ا ياقدامات مختلف ۱۳۶۷مصوب  يدرمان
جاد يماران اورژانس، ايه به بيمار و ارائه خدمات اوليرش بيها از پذ مارستانيب يت، خودداريحصال

ا متخصصان يرمتخصص يغ يروهاين يريارگك افت نرخ مازاد، بهياز، دريا ارائه خدمات مازاد بر ني
 يها واقع شده است. مجازات يانگار رمجاز و امثال آنها مورد جرميغ يفاقد مجوز، فروش داروها
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ا محل طبابت را يداروخانه  يليتا تعط ينقد ي، جزايتبك، اخطار ير شفاهكشده از تذ ينيب شيپ
 يآور شده مانند جمع ينيب شيپ يها نترل و اعمال مجازاتكن ياز ا ياريرد. بسيگ يدر بر م

آن اال و امثال كد يه مراحل توليلكدر  يو الزام به حضور مأمور فن يليا تعطيرمجاز يغ ياالهاك
 كيل سازمان نظام پزشكيقانون تش«مثال در  ياست. برا يوضع يريشگيپ يقاً در راستايدق
ن و يمواز يتالش در جهت حسن اجرا«ن سازمان را يف ايازجمله وظا ۱۳۶۹مصوب » رانيا

و  يرصنفيبه تخلفات غ يدگيدر جهت رس ياركو هم كين مربوط به امور پزشيمقررات و قوان
  است. يريشگيت در امر پكمشار يه نوعكر نموده كذ» كيه پزشن به حرفيجرائم شاغل

 ريواگ يها يماريدر قبال جرائم مربوط به ب يفركينش ك. وا۵

 ۴۹۳و  ۲۹۱و مواد  ۱۳۲۰مصوب  رداريواگ يها يمارياز ب يريبه قانون طرز جلوگ تيا عناب
 ايونا شده رك روسيموجب ورود و شيبا غفلت خو ياگر اشخاص ۱۳۹۲ يقانون مجازات اسالم

 فهيآن با وجود داشتن وظ وعياز ش يريو جلوگ يريشگيدر پ يشهر ايفرد  يبا علم به ابتال هكنيا
رونا به ك روسيو يبا وجود علم و اطالع به ابتال يشخص اياند  ردهكو غفلت  يوتاهك ،يقانون

 يفريك تيبر مسئول ، عالوهبشوند موجب تلف جان و مال مردم ،آن يريشگيعلت غفلت در پ
حفظ  نيئولعنوان مس به زيور نكاشخاص مذ ريسا - شنده بودهك يماريه عامل بك - يشخص

 انيو جبران خسارات وارده به مبتال يفريك بيمستوجب تعق ،سالمت بهداشت افراد و جامعه
 يها يمارياز ب يريقانون طرز جلوگ ۲۲مجازات مندرج در ماده  البته رونا هستند.ك روسيو

ناسب ترونا در جامعه امروزه، مك روسيو بودن بار انيبا توجه به وسعت ز ۱۳۲۰مصوب  رداريواگ
  .ستين

 هيلكه احراز آن در كصحت انتساب و استناد است  ت،يتحقق مسئول ين اصلكرت، يدر نها
 يها يمارياست و ب يالزم و ضرور ر،يتقص ايو همراه با قصور  يعمدريو غ يجرائم، اعم از عمد

اما مانند  رد،يگ صورت مي دايبا اسباب ناپ روسيهرچند انتقال و ست،يامر مستثنا ن نياز ا زين ريواگ
و اسباب  جينتا نيا نيه در صورت احراز رابطه استناد بكاست  يجيآثار و نتا يدارا ياهراسباب ظ

  رد.ك ديتوان ترد نمي طيدهنده در فرض اجتماع شرا انتقال تيدر مسئول دا،يناپ
 هكنيضمن ا .بودن اسباب است دايرابطه به علت ناپ نياحراز ا يرته قابل توجه، دشواكن

مجرمانه و  جهيفعل و نت نيب يازجمله فاصله زمان ريواگ يها يماريب گريد ينوع يها يژگيو
دوچندان  ين است باعث دشواركقاطع رابطه استناد، مم يعيطبريغ اي يعيطب عيان حدوث وقاكام

  رابطه شود. نياحراز ا
، يفركينش كمردم در وا يها و جرائم توده يديسف قهينش به جرائم كن وايبضرورت دارد 
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 يها ن ضرورتياز بزرگتر يفركياست يشدن س يم. افتراقيقائل شو ييو مبنا يتفاوت اساس
آن  يح برايها و لوا ن طرحير است. آنچه متأسفانه در تدويواگ يماريمنجر به ب يمبارزه با رفتارها

از انتقال  يريشگيطرح مجازات عدم پ يكماده مثال به موجب  ي. براشود احساس نمي يضرورت
در خود با علم و اطالع از مراجعه به  ريواگ يماريس با وجود مشاهده عالئم بك، هرريواگ يماريب

از  يكيو  هشتدرجه  ينقد يند به جزاك يو درمان خوددار صيجهت تشخ كپزش
  شود. وم ميكمح هشتحبس درجه  نيگزيجا يها مجازات

  شنهادهايو پ يجهنت
م. دسته اول رفتارها و ير در جامعه داريواگ يها يماريما دو دسته جرائم مؤثر بر گسترش ب

و  ي، اجتماعياسينفوذ و قدرت س يها و اشخاص دارا ها، نهادها، سازمان تكشر يياياقدامات ماف
دارد و جرم  يعه در پافراد جام يها توده يع را برايگسترده و وس يها بيه آسكاست  ياقتصاد

بان آنها با كردن مرتكوم كن رفتارها و محيبه ا يدگيب و رسيق و تعقيشف، تحقكا يدانستن 
ه دارد ناتوان از ك ييها ل ضعفيدل به يسنت يفركيمواجه است. دستگاه عدالت  يجد يها چالش
  دسته از مجرمان است. نيبا ا يفركيمقابله 

خسارت باشد؛  يجرم در حقوق خصوص همانند شبه يانگارجرم  يشود اوالً مبنا شنهاد مييپ
شبرد اهداف خود يپ يبرا يقانون يشه دست برتر را داشته و از خألهاين مجرمان هميرا ايز

 يضرورت دارد و شدن يخواهد بود ول يفركيتحول بزرگ در حقوق  يكن ينند. اك استفاده مي
بودن جرم و مجازات  يهند گفت اصل قانونرا خوايخواهد بود؛ ز ياست. مقاومت در برابر آن جد

شده در نظر  ينيب شيدر جرائم پ يفركيت مطلق ياً مسئوليشود. ثان رود و نقض مي ر سؤال مييز
عنوان سپر  را به ياست و معموالً افراد يار دشواركن افراد يا يرا اثبات عنصر روانيگرفته شود؛ ز

است يس«ه تحت عنوان كزند. ثالثاً براساس آنچه يرگ ت مييدهند و از مسئول مورد استفاده قرار مي
د برخالف ين افراد بايا يشده برا ينيب شيپ يها مورد بحث قرار گرفت، مجازات» يافتراق يفركي

 ينقد يد باشد و به مجازات جزايرانه و شديگ ار سختيمردم، بس يها توده يجرائم خرد از سو
شان در نظر گرفته شود. يق برايف و تعليخفرقابل تيمدت غ يطوالن يها تفا نشود و حبسكا

اثبات با  يريگ ، سهليتخصص ي، دادرسيبازداشت الزام يند دادرسيبراين در فرا عالوه
د مدنظر يو امثال آن با يالعاده در دادرس ماموران و افراد مورد اعتماد، سرعت فوق يها گزارش
  شود. ييرد و اجرايقرار گ

 يزندگ كه به عموم افراد جامعه منتسب است و سبكشود  يمربوط م ييدسته دوم به رفتارها
نجا استفاده از ابزار يشود. در ا روس مييروناوكر همچون يواگ يماريوع بيآنان باعث گسترش و ش
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 ياقتصاد يازهايند تا بتواند نكار كد روز يارگر باك يارآمد است. وقتكند و ناكار يفر بسكي
نه و يجاد قرنطيتنها به ا ياقتصاد كمكچ يبدون هت يمكند و حاكن ياش را تأم خانواده

 -دارند  يط مشابهيه شراك -ند طبعاً او و بخش اعظم جامعه كتفا كخروج از منزل ا يانگار جرم
فر، ترس كيدتر از يگذارند. شد يرپا ميزانه از منزل خارج شده و قانون را زيست ه جامعهيروح يكبا 

 يه در زندگك يو ضرورت ياز اساسين ين افراد دارند. وليه اه همكر است يواگ يمارياز ابتال به ب
 يريشگيطرح مجازات عدم پشود. آنچه در  يم يرش هنجار حقوقيآنان وجود دارد موجب عدم پذ

 يها توده يعنيگروه دوم  يوهمه رفتارها قرار گرفته همه يانگار مورد جرم ريواگ يمارياز انتقال ب
د با يدسته ما با نيبرد و در مورد ا نمي ييوس راه به جاكمع استين سيه اك يمردم است. درحال

ها و  نهين بردن عوامل و زمينسبت به از ب يو وضع ياجتماع يفركيريغ يها استياستفاده از س
  م.ينكن رفتارها، اقدام يناشي ا يها فرصت

  منابع
 نشر شانزدهم، چاپ دوم، جلد ،عمومي جزاي حقوق ،)١٣٨٦( ،يمحمدعل ،يلياردب - 

 .زانيم

- Elliott R ,(1997) Criminal Law, Public Health and HIV 
Transmission,Montreal: Canadian HIV / AIDS Legal Network & 
Canadian AIDS Society. 
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  بررسي فقهي تعطيلي حج در شرايط كرونا
  *االسالم والمسلمين دكتر محمدرسول آهنگران حجت

  مقدمه
 مطرح ينيد كف و مناسيخصوص وظاي درهر روز ابعاد مختلف ،روناكروس يوع ويبا ش

  .از آن موارد است يكي »حج يليتعط«ه بحث كشود  مي
اصطالح اپيدميك در مسئله تعطيلي حج، از زواياي مختلف  تأثير شيوع بيمارهاي واگيردار و به

قابل قابل بررسي است. هدف از اين بحث، طرح مسائل مختلفي است كه تحت تأثير كرونا 
بررسي است. هدف اين است كه در اين مجال بتوان طرح موضوع كرد و به زوايا و جهات 

سو براي كساني كه قصد  مختلفي كه اين مبحث دارد، توجه داد. با دستيابي به اين هدف از يك
شود و از سوي ديگر،  پژوهش در زمينه عنوان فوق دارند، گستره و قلمروي بحث مشخص مي

محور براي پژوهش دارند، موضوعات فراواني براي  قصد انتخاب موضوع مسئله براي كساني كه
  گردد. ورود در پژوهش و تحقيق، مشخص مي

 تحليل ابعاد مسئله

 از حجتعطيلي  مسئلهدر گام نخست، اولين جهتي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه 
  قرار گيرد: يبررسبايد مورد  هيزاو دو

  .دارد ينيع وجوب هك است يفرد فهيوظ يك حج هكنيا اول
  .استاز زائران  خدا خانه يليتعطمنع از  يراستا در كفايي واجب يك حج هكنيا دوم

هاي فراگير مانند كرونا در حكم نخست چه  در طرح مسئله از اين زاويه بايد ديد بروز بيماري
  تأثيري دارد؟

  چنيني قرار گرفت، چيست؟ ا شرايط اينعنوان يك وظيفه فردي اگر مواجه ب حكم تعطيلي حج به
  شود يا خير؟ عنوان يك وظيفه فردي مي گونه، مستلزم تعطيلي حج به هايي اين آيا بروز بيماري

عنوان يك وظيفه  ها مستلزم تعطيلي حج به و در حكم دوم بايد ديد كه آيا بروز اين بيماري
 شود يا خير؟ عمومي مي

                                                                        

 ahangaran@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي . *
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اي كه برعهده مكلفين  عنوان يك وظيفه ه به حج بهتوضيح مختصر در طرح بحث اينكه گا
شود. در مورد وظيفه فردي در انجام حج بايد  عنوان يك واجب فردي قرار داده شده، نگاه مي به

اداي «اي فردي مقرر شده،  عنوان وظيفه اذعان داشت كه يكي از واجباتي كه در شريعت اسالم به
به  پرداخت صدقه  حج را به بهانههزينه توان  مين ،معصومين ثيطبق احاد اساساًاست و » حج

اداي اين عمل  ،ردكدا يه استطاعت الزم را پك يلفكهر م بلكه بر ردكل ي، تعطمحرومان جامعه
عنوان يكي از واجبات عيني بر مكلفين مورد  عنوان عملي واجب، مقرر شده، حج در اين نگاه به به

 ست.وضع تكليفي شارع مقدس اسالم قرار گرفته ا

شود و آن اينكه حج نبايد تعطيل شود؛ چراكه  گاه به مسئله حج از زاويه ديگري نگريسته مي
عنوان يك وظيفه  گزار شود. در اين نگاه حج به اهللا تبارك و تعالي نبايد خالي از زائر و حج بيت

هيچ  وده واره محل عبادت و اجتماع مردم بد همويخداوند با  خانهجمعي مطرح است؛ در اينكه 
ات ياز روا ياريدر بس گزار بماند و حكم مزبور ويژه در ايام حج نبايد خالي از زائر و حج زماني به

  است. شده مطرحيحه صح
هاي روايي، بابي از  هاي فقهي و محدثان در كتاب فقيهان در كتاب براساس روايات مزبور،
عنوان نمونه در روايت  به اند. اختصاص داده »حج يليعدم جواز تعط«ابواب فقهي و روايي را به 

ا يبار حج را انجام داد، آ يك يسكه اگر كند ك مي الؤس ×از امام صادق يفرد آمده است كه
وه نادرست و موجب ين شيافرمايد:  ميآن را صدقه دهد؟ امام   نهيهز ،دفعات بعدبهتر نيست در 

 .ام مردم استيو ق ييعبه محل گردهماكه خانه كچرا شود؛ ميعبه كخانه مقدس  يليتعط

وجوب  نوعي دو ه حج داراكچنين برداشت كرد   توان اين و نظاير آن مي تيروااين  از
بار انجام داده، نياز به انجام مجدد آن  . اگر كسي حج را براي يكاست »ييفاك«و  »ينيع«

هده عنوان وجوب كفايي به او توجه پيدا كند، پس سقوط حج از ع نيست مگر اينكه انجام حج به
عنوان واجب كفايي  بار آن مربوط به وجوب عيني آن بوده و منافات با انجام مكرر به با انجام يك

 ،ي حجعبه براك يليدر باب عدم جواز تعط صادر شده اتيرواندارد. الزم به يادآوري است كه 
 .ندارد يلكچ مشيهنيز  ت داللتو از جه بودهيحه ات صحيروا

ها در تعطيلي حج، هم به تعطيلي حج  به تأثير بروز بيماريحال در اولين طرح بحث بايد 
عنوان يك وظيفه فردي كه داراي وجوب عيني است توجه داشت و هم به تأثير آن به تعطيلي  به

عنوان يك وظيفه جمعي كه داراي وجوب كفايي است و نبايد اين دو مسئله را يكسان  حج به
عنوان وظيفه فردي و بارديگر به  ه تعطيلي حج بهبار ب تلقي نمود بلكه به صورت جداگانه يك

  عنوان آنچه داراي وجوب جمعي و به اصطالح وجوب كفايي دارد، بايد توجه كرد. تعطيلي حج به
واجب مشروط عنوان واجب عيني اين است كه چون حج يك  بهحج طرح بحث درخصوص 
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شخص  باشد، مطرح مي» تشرايط استطاع«شرايطي موسوم به  در تعلق حكم مزبور،ي عني ،است
. پس در طرح بحث اول بايد ديد كه بروز و واجب شوداع باشد تا حج بر يد مستطيف بالّكم

  هاي مزبور در جهت تحقق و يا انتفاي استطاعت، چه نقشي دارد. بيماري
عنوان يك  هايي مانند كرونا شايع شود، در تعطيلي حج به طرح بحث ديگر اينكه اگر بيماري

شده، چه تأثيري دارد؟ در  ي بعد از آنكه استطاعت براي برخي از مكلفين قبال ًحاصلوظيفه فرد
بحث از تأثير كرونا در تعطيلي حج بايد به مسئله دوم پرداخت و تأثير كرونا در انتفاي استطاعت، 

عنوان وجوب فردي بايد به  شود. پس در مسئله وجوب حج به خارج از موضوع حاضر قلمداد مي
ا حج از ذمه فرد ير، آيروس فراگيو يكو وجود  ينونكط يه با شراكن مسئله پرداخت بررسي اي

  ر؟يا خيشود  يع ساقط ميمستط
عنوان وظيفه فردي بايد دو بحث را از يكديگر  بنابراين در مسئله تأثير كرونا بر تعطيلي حج به

  تفكيك كرد:
ط استطاعت است ايبخش شر جزو امور تحققهمچون كرونا آيا  يمارياز ب يمنيايكي اينكه 

  ير؟ا خي
ه به هر كع بود يمستط مستقر شده است و قبالً ،ه استطاعت بر شخصكن است يدوم ا بحث

ن يا ،ين خطريحال با وجود چن .خواهد به حج برود مي پس از چند سال يبه حج نرفت ول يليدل
  ر؟يا خيشود  مي ساقط مكلف مزبورمه وظيفه در چنين وضعيتي از ذ

اي مانند كرونا در تعطيلي حجي كه داراي وجوب كفايي  ه در بررسي تأثير بيماريگذشت ك
هاي  است، بايد بحث دوم مورد بررسي قرار گيرد. البته در اين زمينه نيز در ادامه به طرح بحث

 مختلفي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اشاراتي خواهد شد.

ماري كرونا و مانند آن در تعطيلي حج حال نوبت به طرح بحث در زمينه تأثير شيوع بي
  رسد كه داراي وجوب كفايي است. عنوان يك وظيفه جمعي مي به

شود كه اين دو مسئله كامالً بايد از هم تفكيك شوند؛ چراكه  از آنچه بيان شد معلوم مي
طور  عنوان يك وظيفه فردي اين ممكن است از داليل قابل استناد در خصوص تعطيلي حج به

عنوان واجب عيني در شرايط بيماري فراگير بايد  ه شود كه تأثير مزبور مسلّم است و حج بهاستفاد
عنوان آنچه مانع از تعطيلي خانه خداوند متعال از  تعطيل شود ولي درخصوص تكليف به حج به

جهت است كه داليل هر  پذير نباشد و اين بدان اي امكان گزار است، ممكن است چنين استفاده حج
با ديگري متفاوت بوده و تأثير بيماري فراگير در مورد هريك بايد به صورت جداگانه انجام قسم 

ما شرّع ضررياً «عنوان وظيفه جمعي از موارد به اصطالح  عنوان نمونه ممكن است حج به شود. به
شود، ارزيابي  مانند جهاد كه شرايط ضرري و حرجي، موجب سقوط وجوب آن نمي» او حرجياً
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ه اگر مردم كفرمودند  ×ه امام باقركيا ممكن است با توجه به رواياتي نظير اين روايت گردد و 
، با توجه به چنين رواياتي ممكن است شود نمي نند، به آنها مهلت دادهكل يسال حج را تعط يك

احراز شود كه جلوگيري از تعطيلي حج از چنان اهميتي برخوردار است كه در شرايط رواج 
اد هم اين مهم نبايد ترك شود يا مالحظات ديگري كه بر ضرورت تفكيك بحث هاي ح بيماري

عنوان وظيفه فردي در شرايط بيماري بايد  داللت داشته و براساس آن ثابت شود كه اگر حج به
  عنوان وظيفه جمعي نبايد به تعطيلي كشيده شود. تعطيل گردد ولي اين عمل به

توان بحث كرد و در طرح پژوهشي نيز به  هت ميبراي هريك از دو مسئله فوق، از چند ج
  بايست توجه نمود. باشد، مي جهات مختلفي كه براي هر قسم از دو مسئله فوق مطرح مي

ه اگر با وجود ك عنوان وظيفه فردي اين است هاي مربوط به تعطيلي حج به ازجمله بحث
ا ير؟ آيا خي االسالم هست حجةاز  يمجز يا حج اوحج انجام دهد، آ يسك، يمارياحتمال ابتال به ب

 ايشود و  يمانع وجوب آن م ا صرفاًيند و كرا حرام عنوان واجب فردي  بهتواند حج  يرونا مك
مسائلي در اين زمينه، مربوط به جايي است كه شخصِ مستطيع فوت كند؛ مسائلي مانند اينكه 

رفتن نايب چيست؟ و سقوط تكليف با وجود عذر مزبور، چگونه است؟ وظيفه وراث درخصوص گ
اي دارد؟ و مسائل مختلفي كه همه اين مسائل مربوط به تأثير  نايب در چنين شرايطي چه وظيفه

عنوان وظيفه فردي است كه بخش زيادي از اين مسائل در منابع فقهي  كرونا بر تعطيلي حج به
  مورد بررسي قرار نگرفته و نيازمند طرح بحث است.

عنوان وظيفه جمعي هم فراوان است. در اين قسم  عطيلي حج بهو اما جهات بحث نسبت به ت
  شود. هاي فقهي انجام نگرفته و در اينجا به برخي از مهمترين آن اشاره مي هيچ بحثي در كتاب

در مورد جلوگيري از  »ياجبار وال«تحت عنوان  ي، بابالشيعه ليتاب وساكنظر به اينكه در 
اي كه طرح آن  روايات مختلف در اين زمينه، اولين مسئلهتعطيلي حج وجود دارد و با توجه به 

  ؟حج دارندجلوگيري از در قبال اي  فهيمان چه وظكحا الزم است اينكه
ان را كن اميد ايبا يبه حج نرفت وال يسكه اگر كرواياتي وجود دارد. ازجمله اينين باب در ا
ا يآرند. مسئله ديگر اينكه دا يتل نشدن حج مسئوليتعط مسئلههم در ها  ومتكپس ح .ندكفراهم 

ي است كه شهر و حرم مكه در محدوده حكمراني آن قرار دارد و ومتكفه، تنها بر عهده حين وظيا
خصوص  دراينعربستان سعودي مان ك؟ حاخصوص مسئوليت دارند  نيز در اين شورهاكگر يا دي

اي  ؟ با فرض رواج بيمارياي دارند شته و حاكمان ديگر كشورها چه وظيفهاي برعهده دا فهيچه وظ
نظير كرونا، آيا وظيفة مزبور از عهده حاكمي كه مكه در قلمروي حكومتي او قرار دارد و يا 

توانند نسبت به  ميها  حكومت ،يمارين بيچنشيوع ا با وجود يآ حاكمان ديگر، ساقط است يا خير؟
اي  فهي، وظمسئلهن ياديگر  يرو ؟يا خير دهندي انجام اقدام اهللا تبارك و تعالي تعطيلي حج و بيت
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گر يدهاي  ومتكه حكم يرسنتيجه بن ياگر به ا .گر استيد يشورهاكمان كعهده حاكه براست 
. مانند اينكه ايشان ديآ مي انياز بحث به م يگريل دكش ،دارند اي هفينسبت به برپاداشتن حج وظ

ماري چه تكليفي دارند؟ و در خصوص همراهي و يا عدم همراهي با حجاج خود در شرايط رواج بي
اي دارند؟  گزاران چه وظيفه يا نسبت به اقدام در راستاي ممانعت و يا عدم ممانعت از خروج حج

اي فردي بود هم مطرح است  عنوان وظيفه البته اين مسئله درخصوص قسم اول حج كه حج به
حجاج در شرايط  ها موظّف به حفظ جان مردم و به تبع آن، جلوگيري از خروج كه آيا حكومت

 باشند يا خير؟ رواج بيماري مي

به صورت مان كفه مردم و حايد وظي، بايادشدهاالت ؤس در زمينهپاسخ بررسي و ارائه در 
 .ردجداگانه مورد كنكاش قرار گي

عنوان واجب جمعي  هاي اپيدمي درخصوص تعطيلي حج به مسئله ديگري كه با رواج بيماري
 اد معنيل نشدن حج بايمنظور از تعط باشد اينكه ت، قابل طرح ميو آنچه داراي وجوب كفايي اس

در ه كاست آيا منظور اين  چيست؟ ،شودي خالنبايد ار زگ اهللا از حج يته بكمنظور از اين .شود
 يسعود طور كه دولت آن المث كافي است؟ برايي عده معدود يك لوو واجب، انجامن ياتحقق 

شود، حال مسئله  مي نفر برگزار ۱۰۰۰ عالم نموده، حج تنها باسال اول وقوع كرونا احج در مورد 
هايي نظير كرونا، حج نبايد تعطيل شود،  قابل طرح اينكه اگر ثابت شود كه در شرايط بروز بيماري

مقصود اين است كه صرف انجام عمل ولو با تعدادي كم، مطلوب است و يا تعداد حجاج بايد 
 قابل توجه باشد؟
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  رونا و تأثير آن بر اجراي قراردادهاكپاندمي 

  *محمدتقي رفيعيدكتر 

  يدهكچ
آورد پس از تحقق قرارداد، اجرا و ايفاي  وجود مي در مواردي كه قرارداد تعهدي را به

اي از قواعد و اصول بر قراردادها  تعهد مورد انتظار است. در روابط قراردادي مجموعه
توان به اصل  ازجمله مي .مفاد آن حاكم استويژه در مرحله اجراي  طور كلي و به به

اللزوم در  لةقانون مدني ايران و با عنوان اصا ۲۱۹لزوم در قراردادها، مندرج در ماده 
اجرا با  ،شك در قراردادهاي مستمر و طوالني حقوق اسالمي، اشاره نمود. بي

ا مشمول شود. برخي از اين اصول، ازجمله اصل لزوم قرارداده هايي مواجه مي چالش
شود. ازجمله اين استثنائات عسر و حرج، دشواري و فورس ماژور  استثنائاتي مي

. پرسشي كه در اينجا در پي پاسخ آن هستيم اين است كه آيا پاندمي كرونا است
  طور مطلق از مصاديق فورس ماژور تلقي گردد؟ تواند به مي

گردد. به  روشن ميدر اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي پاسخ به اين سؤال 
تواند از مصاديق فورس  رونا صرفاً در برخي شرايط ميكرسد پاندمي  نظر مي

 يكه البته هرك باشداز مصاديق دشواري اجراي قرارداد  ،موارد عضيماژور و در ب
  .دارند يآثار حقوقي متفاوت

  كليدي واژگان
  ارداد.رونا، اصل لزوم قرارداد، فورس ماژور، دشواري اجراي قركپاندمي 

  مقدمه
حادثه و پديده شگرفي ) Covid-19( ۱۹وويد ـ كيا ) Corona pandemic(رونا كپاندمي 

، تأثير اين بيماري كش . بيه استهاي گوناگون به آن پرداخته شد از جنبه تاكنونه كاست 
قابل تأمل و  ،ويژه در حوزه حقوق قراردادها لي و بهكطور  گير جهاني در قلمرو حقوق به همه

                                                                        

  rafiei@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهران عضو هيئت علمي. *
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تغيير اوضاع و احوال ازجمله ايجاد  ،روناكستلزم تحليل حقوقي است. در دوره پاندمي ويروس م
ارها و حمل و نقل و نيز تعطيلي كسب و كهاي تجاري،  ها در فعاليت ها و ممنوعيت محدوديت

اي  گونه هاي اقتصادي در تعهدات قراردادي تأثيرگذار بوده است. اين تأثير به بسياري از فعاليت
 يا هر دو طرف قرارداد غير كه موجب شده اجراي تعهدات ناشي از قراردادها براي يكست ا

  هايي مواجه شود. ن يا دشوار گردد و در نتيجه پايبندي متعهد به ايفاي تعهدات خود با چالشكمم
لي حقوقي مانند اصل لزوم كه آيا با وجود اصول كدر اينجا اين سؤال قابل تأمل است 

  توان متعهد را از اجراي تعهدات قرارداد معاف دانست؟ اصل حفظ و بقاي قراردادها ميقراردادها و 
هاي حقوقي  هاي اقتصادي و اجتماعي در حقوق ايران و سيستم امروزه با توجه به واقعيت

هاي اروپايي نسبت به اصل لزوم  نوانسيونكالمللي و برخي از  شورها، و نيز در مقررات بينكساير 
هايي مانند  هاي حقوقي مختلف با طرح نظريه اند. سيستم اردادها استثنائاتي قائل شدهو قداست قر

بيني نشده، عقيم شدن قراردادها و دشواري اجراي قرارداد نسبت به  فورس ماژور، حوادث پيش
  اند. بيني نموده قاعده مطلق بودن تعهدات قراردادي، استثنائاتي را پيش

تواند از  گير جهاني مي ه آيا اين بيماري همهكل مطرح است رونا اين سؤاكدرخصوص پاندمي 
لي و براي كطور  مصاديق فورس ماژور باشد و در نتيجه طرفين را از اجراي تعهدات قراردادي به

گردد و در  رونا صرفاً موجب دشواري اجراي تعهدات ميكه پاندمي كهميشه معاف سازد؟ و يا اين
  شود؟ دو طرف قرارداد نمييا هر  كنتيجه منجر به معافيت ي

رونا در اجراي تعهدات قراردادي ناگزيريم كگير بيماري  براي تجزيه و تحليل تأثير همه
ام كاح ،اجاره تقسيم نمائيم و براي هر دسته لي قراردادهاي اجاره و غيركقراردادها را به دو دسته 

مواردي دخالت دولت منجر ه در چه كيم ئاي قائل شويم. همچنين، بايد مشخص نما و آثار ويژه
هاي بهداشتي دولت صرفاً موجب  شود و در چه زماني دخالت و توصيه به فورس ماژور مي

  گردد. ت متعهد نميئگردد و در نتيجه موجب معافيت و برا دشواري اجراي قرارداد مي
شناسي درخصوص واژگان اساسي موضوع مقاله، اجراي  در مقاله حاضر، پس از اصطالح

گيرد. سپس فورس ماژور و دشواري اجراي قرارداد  قراردادي مورد بررسي اجمالي قرار ميتعهدات 
رونا در قراردادهاي اجاره و غير كگردد و در نهايت، تأثير بيماري فراگير  طور خالصه تبيين مي به

  گردد. اجاره تحليل مي

  شناسي اصطالح .۱
  شود: در اين بخش، چند واژه اساسي توضيح داده مي

  پاندمي يك.
 كو معادل آن در زبان انگليسي پاندمي استاي فرانسوي  واژه) Pandemie [Fr](پاندمي 
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)Pandemic [Eng]( گير است. در حقيقت، پاندمي به حالتي  معناي دنياگير و يا بيماري همه به
ند هايي مان ه از مرز چند قاره فراتر رفته باشد. بيماريكشود  بيماري گفته مي كگيري ي از همه
گيري جهاني  به اين حالت همه هايي از اين دنياگيري بيماري هستند، و نمونه ۱۹وويد ـ كايدز و 

و همچنين  )Epidemic( كشود. در مقابل پاندمي، اصطالح اپيدمي يا اپيدمي نيز گفته مي
 ،اجتماع كه تعداد زيادي از مردم را در يكبيماري  كاست. اپيدمي يعني ي )Endemic( كاندمي
شور و كيعني اين بيماري در ميان چند  كاما پاندمي .دهد تأثير قرار مي عيت يا منطقه را تحتجم

رونا از واژه پاندمي كشود. به همين دليل، بهتر است امروزه در بحث  حتي چند قاره منتشر مي
  استفاده گردد.

  ها ويروس روناك دو.
ه از ويروس كها هستند  سخانواده بزرگي از ويرو )Corona viruses( ها روناويروسك

 ۳مرس SARS،(۲( ۱تري مانند سارس هاي شديد سرماخوردگي معمولي تا عامل بيماري
)MERS(۴  شده به انسان  منتقل روناويروسِكنون هفت نوع كشود. تا را شامل مي ۱۹وويد ـ كو
نوع  بار در شهر ووهان استان هوبئي چين اين براي اولينم.  ۲۰۱۹شف شده است. در دسامبر ك
  گيري در انسان شناسايي شد. روناويروس با همهك

 »بيماري«، )Virus( »ويروس«، )Corona( »روناك«، مخفف سه واژه ۱۹وويد ـ ك
)Disease ( باشد. با  مي» ۲۰۱۹رونا كبيماري ويروس «معناي  ه بهكاست » ۲۰۱۹سال «و نيز

 World Health(ت جهاني نفر، سازمان بهداش ۱۰۰۰افزايش تعداد قربانيان اين ويروس از 

Organization ( رده است.كرا انتخاب  ۱۹وويد ـ كبراي بيماري ناشي از آن، عنوان  

  فورس ماژور سه.
ه به آن قوه قهريه، قوه قاهره، حادثه قهري و ك، )Force Majeure [Fr]( فورس ماژور

و رافع مسئوليت و ه مانع كقابل اجتناب  اي است غير شود، حادثه حادثه غير مترقبه گفته مي
ه براي كگردد. فورس ماژور اصطالحي در حقوق فرانسه است  موجب به پايان رسيدن تعهدات مي

شورهاي ديگر و نيز در حقوق كبار در قانون مدني فرانسه استفاده شده و پس از آن در  نخستين
اي معناي عام و ژه داراالملل عمومي مورد استفاده قرار گرفته است. در حقوق فرانسه اين و بين

                                                                        

) SARS-COVروناويروس سارس (كط ه توسكتنفسي ويروسي  ك. سندرم تنفسي حاد، نوعي بيماري خطرنا۱
  شود. ايجاد مي

2. severe acute respiratory Syndrome. 
  شود. ايجاد مي كروناويروسه توسط ك. سندرم تنفسي خاورميانه، نوعي بيماري تنفسي ويروسي ۳

4. Middle East Respiratory Syndrome. 
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معناي خاص است. در معناي عام عبارت است از هر حادثه خارجي يعني خارج از حيطه قدرت و 
ه مانع اجراي تعهد باشد. اما فورس ماژور كقابل اجتناب  بيني و غير قابل پيش اراده متعهد، غير

از نيروهاي اي است غير منتسب به شخص معين و صرفاً ناشي  حادثه و پديده«معناي خاص،  به
  )۴۷۵: ۱۳۹۴(رفيعي، . »قابل اجتناب بيني و غير قابل پيش طبيعي، غير

  هاردشيپ چهار.
: (همان »صدمه، سختي، مشقت، عسروحرج«معناي  تواند به ه ميك، )Hardship( هاردشيپ

عنوان نظريه دشواري اجراي قرارداد  باشد در ادبيات حقوقي معاصر در حوزه قراردادها به )۵۳۵
ه شرايط اوليه كه بر اساس آن در صورتي كاست. در اصطالح حقوقي شرطي وجود دارد مطرح 
ه تعادل قراردادي دچار اختالل كاي  گونه اند دگرگون شود به ه مبناي توافق طرفين بودهكقرارداد 

 ،ي از آنانكايجادشده براي ي پذير شدن دشواري نامتعارف توانند جهت تحمل گردد متعاقدين مي
المللي با همان عنوان  ت تجديدنظر در شرايط عقد را نمايند. اين شرط در سطح بيندرخواس

ن شدن كمم ه در مورد غيركشود. هاردشيپ برخالف فورس ماژور  انگليسي هاردشيپ شناخته مي
  باشد. ي اجراي تعهدات است، ناظر به دشوار شدن و پرهزينه بودن اجراي تعهد ميكفيزي

درباره دشواري اجراي قرارداد، بيان  I.C.C.(۱( المللي ق بازرگاني بيندر مقررات پيشنهادي اتا
ه وقوع حوادث كي از طرفين قرار گيرد كتواند مورد استناد ي ه دشواري زماني ميكشده است 

فرسايي را در ايفاي  بيني نشده، تعادل قرارداد را به نحو اساسي دگرگون سازد و وظيفه طاقت پيش
ان كه تنها در صورت عدم امكعهده متعهد بگذارد. برخالف فورس ماژور تعهدات قراردادي بر 

ه تعادل كتواند مورد استناد قرار گيرد  ي اجراي تعهد قابل استناد است، دشواري زماني ميكفيزي
همچنين، در راهنماي  )۲۰۷: ۱۳۷۶(شفائي،  اقتصادي قرارداد به شدت به هم خورده باشد.

 Legal Guide on(هاي صنعتي  المللي براي ساخت طرح حقوقي تنظيم قراردادهاي بين

Drawing up International Contracts for Construction of Industrial 
Works (كهاي  ي از طرحكه يك) المللي سازمان ملل  ميسيون حقوق تجارت بينكاري آنسيترال

تغيير عوامل  منظور توصيف اصطالحي است به بوده است، دشواري UNCITRAL(۲( متحد)
بار اقتصادي براي متعهد قرارداد  ب پيدايش آثار زيانسبه كاقتصادي، مالي، حقوقي يا فني 

  )۲۱۱: . (همانسازد گردد و ايفاي تعهدات قراردادي را براي او دشوارتر مي مي

  اجراي تعهدات قراردادي .۲
ردادها يا اجراي ه در اين مقاله بايد مورد بررسي قرار گيرد اجراي قراكموضوع ديگري 

                                                                        

1. International Chamber of Commerce. 
2. The United Nations Commission on International Trade Law. 
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رونا داراي تأثير است، تأثير آن كه پاندمي كفرض اين تعهدات قراردادي است. بديهي است با پيش
را در مرحله اجراي قرارداد و ايفاي تعهدات قراردادي مورد توجه و بحث قرار خواهيم داد. در 

  گيرد. قرار نميرد تجزيه و تحليل عنه بوده و مو نتيجه، انعقاد و اعتبار قرارداد مفروغ
  :استتقسيم  قابلآثار عقد از منظر اجراي قرارداد به دو دسته 

  عقد مالزمه حقوقي دارند. شوند و با نفوذ زمان با تحقق عقد بالفاصله محقق مي آثاري كه هم .۱
ماند و بر تعهد و  ي از طرفين يا دو طرف باقي ميكه بر حسب مورد بر عهده يكآثاري  .۲

  يرد.گ عهده تعلق مي
خود با  شود؛ زيرا خودبه عين خارجي يا ايجاد اذن مي كگروه نخست شامل مواردي مانند تملي

ماند. بنابراين، اينجا سخن از اجرا نخواهيم  شود و هيچ تعهدي باقي نمي تحقق عقد محقق مي
اجرا و آورد پس از تحقق و وقوع قرارداد،  وجود مي تعهدي را به ،ه قراردادكداشت. اما در مواردي 

مانند  .ندك هايي را ايجاد مي ايفاي تعهد و مفاد قرارداد مورد انتظار است و مسائل و چالش
واقع، اجراي قرارداد در آثار چنين توافقاتي كاري، و قراردادهاي حمل و نقل. درقراردادهاي پيمان 

  مطرح است.
با  كاالي خارجي، تمليكمثالً در فروش  .ن است قرارداد هر دو اثر را داشته باشدكالبته مم

بنابراين،  )۱ - ۲ / ۴: ۱۳۷۶، اتوزيانك. (عنوان تعهد مطرح است شود ولي تسليم به عقد انجام مي
ه بعد از وقوع قرارداد، اجرا و ايفاي تعهد و مفاد كگيرد  در اينجا قراردادهايي مورد بحث قرار مي

  است.قرارداد مورد انتظار است و در واقع هنوز تعهد اجرا نشده 
ه اين قواعد يا اصول بر كاي از قواعد و اصول مطرح است  در روابط قراردادي مجموعه

نار اين اصول و قواعد، استثنائاتي هم وجود دارد. جهت رعايت سير كم هستند و در كها حا قرارداد
رونا بر اجراي كتأثير بيماري  ه در بحثكشود  منطقي بحث به برخي از اين اصول اشاره مي

  گرفته شود. كمكدات قراردادي بايد از همين اصول تعه
/  ۱: ۱۳۶۶(امامي،  حقوقي، اصل لزوم در قراردادها است مشهور ترين اصول ي از مهمكي
ه در قانون موضوعه ايران در ماده ك )۲۵۵/  ۲: ۱۳۷۹؛ شهيدي، ۲۵۳/  ۳: ۱۳۷۶اتوزيان، ك؛ ۲۳۰
. (محقق داماد، م در حقوق اسالمي استاللزو لةبيان شده و يا قاعده اصا ۱قانون مدني ۲۱۹

 Absolute(عنوان قاعده مطلق بودن قراردادها  در حقوق انگليس اين نهاد به )۱۶۳: ۱۳۹۵

Contracts (اصل لزوم وفاي : شناخته شده و در حقوق رم قاعده نامبرده تحت اين عناوين است
 .الزامي بودن قراردادهابه عهد، اصل وفاي به عهد، مطلق بودن قراردادي، اصل قداست يا 

                                                                        

مقام  ه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائمكعقودي «دارد:  قانون مدني ايران مقرر مي ۲۱۹. ماده ۱
  ».ه به رضاي طرفين، اقاله يا به علّت قانوني، فسخ شودكاالتباع است مگر اين آنها الزم
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)Pacta Sunt Servanda [Lat] (جعفري  ؛ام امضايي استكبدين ترتيب، لزوم عقد از اح)
ايجاد نظم در روابط اقتصادي و اجتماعي جز با تأمين استواري ه ك) چرا۱۵۸: ۱۳۸۲لنگرودي، 
  ان ندارد.كقراردادها ام

 به عقود و: للزوم، اوفوا بالعقود استا لةي از مباني فقهي اصاكه يكهمچنين بايد يادآور شد 
نتيجه طرفين عقد نسبت به در نيد. منظور از وفاي به عهد، اجراي عقد است. كعهود خود وفا 
ر هم زدن آن را ندارند و اين همان معناي ملزم و متعهد هستند و حق فسخ و ب ،ترتب آثار عقد

ه دليل خاصي بر جواز عقد كاينمگر  )۱۶۵ـ  ۱۶۶: ۱۳۹۵. (محقق داماد، اصل لزوم عقد است
ديده از  ه در نتيجه به طرف آسيبكوجود داشته باشد يا استثنايي نسبت به اين اصل پذيرفته شود 

ه از فشار اصل پايبندي به قرارداد خارج شود و يا با اعمال كدهد  حادثه غير قابل انتظار حق مي
  اهش دهد.كاز انتظار را از بين ببرد و يا  تعديل منصفانه و متعارف و يا انحالل قرارداد، ضرر دور

نيم و در تجزيه و كم بر قرارداد بايد لحاظ كم يا اصل حاكعنوان قاعده حا ه بهكاصل ديگري 
يعني  .باشد مي »اصل حفظ و بقاي قرارداد«گيري بسيار مؤثر و قابل استفاده است  تحليل و نتيجه

ه تفسير و تالش كاي  گونه به ؛نيمكرا حفظ  در مرحله اجراي قرارداد، بايد روابط قراردادي
هم خوردن قرارداد  دادرسان بايد به سمت حفظ و بقاي قرارداد سوق داده شود. همچنين، در به

ه اين كاي، پيمان و قرارداد منحل نشود. چنان گيري الزم انجام شده و به هر دليل و بهانه سخت
، ۴۷، ۳۷، ۳۴، ۲۶، ۲۵وين (آنسيترال) از مواد  م. ۱۹۸۰اال كالمللي  نوانسيون بيع بينكاصل در 

و افزون بر آن، اين اصل در  )۲۶: ۱۳۹۰صفايي و ديگران، ( قابل استنباط است ۶۴و  ۶۳، ۴۹، ۴۸
 قابل مشاهده است. اصول ديگري ازجمله، اصل حسن نيت ساير اسناد در حوزه قراردادها نيز

در  )۵۰/  ۳: ۱۳۷۶اتوزيان، ك( انصاف و اصل عدل و )۴۱: ۱۳۸۷(اصغري آقمشهدي و ابويي، 
قانون  ۱۳۲و  ۱۲۲، ۱۱۴، ۶۵است. از سويي، قاعده الضرر در مواد  قابل استنباطحوزه قراردادها 

همچنين قاعده نفي عسر و حرج نيز در ) ۱۶۸: ۱۳۷۰محقق داماد، . (مدني ايران قابل استناد است
ترين كظريه تغيير اوضاع و احوال و يا ده به نك )۱۱۲: ۱۳۹۵(همو،  مبحث قراردادها مطرح است

ها شباهت قابل  شوركالملل و حقوق داخلي بسياري از  بيني نشده در حقوق بين حوادث پيش
  توجهي دارد.

شود  گيرانه يا شديدي محسوب مي اصل سخت كه به اعتباري يكاصل لزوم در قراردادها 
اوضاع و احوال، تعديل يا انحالل قرارداد  پذير شده است. براي نمونه به موجب نظريه تغيير استثنا

ه اين نظريه ريشه در حقوق رم دارد. از سوي ديگر، در حقوق اسالمي قاعده كقابل تحقق است 
االجرا خواهد شد. همچنين،  ه منجر به زوال وصف لزوم قرارداد الزمكنفي عسر و حرج وجود دارد 

ه در مبحث بعدي به اين كقرارداد مطرح است  از آثار فورس ماژور سقوط تعهد و انحالل يا تعليق
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بيني نشده است. اين تئوري  شود. تعديل يا فسخ قرارداد از آثار تئوري حوادث پيش آثار اشاره مي
در قلمرو حقوق عمومي و در مورد قراردادهاي اداري فرانسه پذيرفته شد. در م.  ۱۹۱۶در سال 

ي براي قاعده مطلق بودن تعهدات يه استثناكحقوق انگليس نيز نظريه عقيم شدن قراردادها، 
رده است. همچنين، به موجب شرط دشواري كظهور پيدا  م. ۱۸۶۳قراردادي است، در سال 

ي از موارد كه يكنار اصل لزوم قراردادها كبنابراين، در قرارداد قابل طرح است.  (هاردشيپ) تعديل
ي بر اين اصل لزوم يه استثناكرد ك توان شرايطي را مطرح ام امضايي در اسالم است، ميكاح

  قراردادها تلقي گردد.

  فورس ماژور و دشواري اجراي قرارداد .۳
ل گرفته است، كهاي اجتماعي ش شرايط اقتصادي و واقعيت ةه در نتيجكنظريه فورس ماژور 

قانون  ۱۱۴۸۱ي بر اصل لزوم قراردادهاست. اصطالح فورس ماژور از ماده ياستثنا كدر واقع ي
د ناپلئون معروف است، اخذ شده است. در اين ماده تنها كه به كم.  ۱۸۰۴ي فرانسه مصوب مدن

در بخش تعهدات قانون مدني فرانسه  ۲نون با تغييراتيكبار واژه فورس ماژور آمده بود اما ا كي
بيني شده است. در نتيجه،  قانون مدني فرانسه نيز پيش ۱۳۴۹۳در ماده دو بار اين واژه  مجدداً

  گذار نظريه فورس ماژور است. توانيم بگوئيم حقوق فرانسه بنيان مي
ه كرد كاستنباط  ۲۲۹۵و  ۲۲۷۴توان در مواد  در قانون مدني ايران مفهوم فورس ماژور را مي

 ۱۶اين قانون، از قانون مدني فرانسه قبل از اصالحات آن، الهام گرفته است. همچنين، در ماده 
ه مترادف با فورس ماژور كواژه قوه قاهره آمده است  ۱۳۵۶سالقانون روابط موجر و مستأجر 

ي واژه قوه قاهره را آورده، و معادل آن را دقيقاً كقانون امور گمر ۱۰۹است. افزون بر اين، ماده 
لمه قوه كقانون دريايي ايران هم دقيقاً از  ۱۳۱واژه فورس ماژور قرار داده است. همچنين، ماده 

                                                                        

هرگاه در اثر قوه قاهره يا در نتيجه حادثه غيرمترقب، متعهد «دارد:  فرانسه مقرر ميقانون مدني  ۱۱۴۸. ماده ۱
  ».شود رده باشد، هيچ خسارتي محقق نميكنتواند تعهد خود را انجام دهد يا اقدام به امر ممنوعي 

آغاز و م.  ۲۰۰۳ه در سال كاتاال كاين تغييرات بر اساس طرح اصالحي حقوق تعهدات فرانسه معروف به طرح . ۲
  )۴۴: ۱۳۹۵. (شعاريان و ترابي، باشد ، الزم االجرا شد، مي۲۰۱۶در سال 

ه اوصاف فورس ماژور را كه خسارت از سبب خارجي كهنگامي «دارد:  قانون مدني فرانسه بيان مي ۱۳۴۹. ماده ۳
رمترقبه، اقدام تواند ناشي از حادثه غي دارد ناشي شده باشد، مسئوليتي وجود نخواهد داشت. سبب خارجي مي

اي غيرقابل  ه خوانده نسبت به وي مسئوليتي ندارد. فورس ماژور، حادثهكزيان ديده يا اقدام شخص ثالثي باشد 
  ».بيني نموده يا به طرق مقتضي از آثار آن اجتناب نمايد توانسته آن را پيش ه خوانده نميكباشد  اجتناب مي

ه كشود  وم به تأديه خسارت ميكمتخلف از انجام تعهد وقتي مح: «دارد قانون مدني ايران مقرر مي ۲۲۷. ماده ۴
  ».توان مربوط به او نمود نمي هكه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كنتواند ثابت نمايد 

ه رفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست كواسطه حادثه  اگر متعهد به«دارد:  قانون مدني ايران بيان مي ۲۲۹. ماده ۵
  ».وم به تأديه خسارت نخواهد بودكاند از عهده تعهد خود بر آيد محنتو
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قانون مدني ايران به  ۱۳۱۲ماده  ۲توان گفت بند  افزون بر اين، مي است.قهريه استفاده نموده 
بنابراين،  )۲۰۲/  ۴: ۱۳۷۶اتوزيان، ك(همين ماده به حادثه ناگهاني اشاره دارد.  ۴قوه قاهره و بند 

الملل،  ه در حقوق بينكشورها مطرح شده بلكتنها در حقوق داخلي  امروزه نهاد فورس ماژور نه
ها مطرح است. الزم به يادآوري است فورس ماژور  المللي دولت مسئوليت بين حتي در حوزه

هاي صاحب حقوق نوشته و نيز در حقوق  شوركه در ساير كتنها در حقوق داخلي فرانسه، بل نه
الملل  بين كلي حقوقي مشتركاصل  كعنوان ي لو تحت عناوين ديگر پذيرفته شده، حتي به امنك

  معرفي شده است.
ست از هر حادثه ا فورس ماژور عبارت: توان چنين گفت ف اختصاري فورس ماژور ميدر تعري

ه مانع اجراي تعهد باشد. بر اساس اين تعريف، كبيني و غير قابل اجتناب  خارجي، غير قابل پيش
ه حادثه بايد غير قابل اجتناب يا كاول اين: معموالً سه شرط براي تحقق فورس ماژور الزم است

ه حادثه بايد كبيني باشد؛ و در نهايت اين ه حادثه غير قابل پيشكع باشد؛ دوم اينغير قابل دف
  خارجي باشد.

  رسد. دام از اين شرايط، ضروري به نظر ميكدر اينجا توضيح مختصري نسبت به هر 
ن شده است و در كشرط اول، اگر حادثه غير قابل اجتناب باشد در واقع اجراي تعهد غير مم

در  وقانون مدني  ۲۲۹ن نيست. در حقوق ايران، ماده كمتعهد به امر غير ممس ك نتيجه، هيچ
. البته در حقوق فرانسه گفته تصريح شده استبه اين مسئله  ۱۱۴۸حقوق فرانسه نيز، در ماده 

ان نسبي يا كان مطلق است نه عدم امكان در اين مسئله، عدم امكشود مقصود از عدم ام مي
ان اجراي تعهد براي همه باشد، نه فقط براي شخص كاعث عدم امه بكاي  شخصي؛ يعني حادثه

  )۴۰۱و  ۴۰۰، ۳۹۵: ۱۳۸۶(صفايي،  .انات و وسائل ضعيف متعهدكمتعهد و ناشي از ام
ي اجراي تعهد كان فيزيكه موجب عدم امكتوان گفت، برخي از حوادثي  در توضيح بيشتر مي

ه عدم كهاي فراگير يا قانون در جايي  يماريسونامي و ب ،سيل، زلزله، جنگ: شوند عبارتند از مي
يت و يا در حوزه كان اجراي تعهدات ناشي از قانون جديد يا تصميم اداري، در زمينه سلب مالكام

براي تحقق فورس  ،اجراي تعهد باشد. در نتيجه، صرف دشواريِ صادرات و واردات و امثال آن مي
اجراي تعهد بسيار سنگين و  ،ير وضع اقتصاديه به علت تغيكافي نيست، حتي در موردي كماژور 

هاي حقوقي بتواند جهت تعديل  ن است متعهد در برخي از سيستمكشود. اگرچه مم پرهزينه مي
بيني نشده،  هاي معاذير قراردادي ديگري مانند، تئوري حوادث پيش يا انحالل قرارداد، به تئوري
: (همان .استناد نمايدو عقيم شدن قرارداد  ددشواري اجراي قراردا، نظريه تغيير اوضاع و احوال

ن نيست. كرسد در حقوق ايران چنين استنادي بر اساس قوانين موضوعه مم اما به نظر مي) ۴۰۱
ه در قراردادها نيازي به تصريح شرط فورس ماژور نيست، كته قابل توجه است كهمچنين، اين ن
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ه در اين موارد كالمللي وجود دارد  ي بينه در اتاق بازرگانكبر خالف برخي از مقررات دشواري 
هايي شرط فورس ماژور نداشته  بيني شود. پس اگر قرارداد بايد شرط هاردشيپ در قرارداد پيش

 كعنوان ي قانون مدني شوند. شرط فورس ماژور به ۲۲۹و  ۲۲۷توانند مشمول مواد  باشند مي
شرط  ،ه در ضمن قراردادك، بدون ايننندكتوانند به آن استناد  لي است و همه ميكقاعده آمره 

  ر شده باشد.كفورس ماژور ذ
ان كي و مادي، از عدم امكان فيزيكهاي حقوقي عالوه بر عدم ام امروزه در همه سيستم

ي از كتواند ي ه اشاره گرديد منع قانوني ميكطور  گويند. همان حقوقي و قانوني هم سخن مي
ن كيير مقررات از سوي دولت، اجراي تعهد غير مممصاديق فورس ماژور باشد. يعني در اثر تغ

ه مستند به دولت و نهادهاي دولتي باشد، مانند ممنوعيت انجام كشده باشد. بنابراين، دستوراتي 
رونا در اجراي تعهدادت قراردادي كه در بحث تأثير پاندمي كار كسب و كهاي اقتصادي و  فعاليت

  رس ماژور تلقي گردند.توانند از مصاديق فو قابل بررسي است، مي
المللي موارد ديگري براي فورس ماژور  بر اساس شرط فورس ماژور اتاق بازرگاني بين

بيني شده است. براي نمونه، جنگ اعالن شده يا نشده، جنگ داخلي، دزدي دريايي، انقالب،  پيش
هاي سهمگين،  توانند از موارد فورس ماژور باشند. بالياي طبيعي از قبيل طوفان اري ميك خراب

ها، خرابي  سوزي ها، آتش ها، همچنين حوادثي مانند انفجار ها، جزر و مد لرزه گردبادها، زمين
 )۹۲: ۱۳۸۰(سماواتي،  توانند از مصاديق فورس ماژور باشند. ارخانجات ميكآالت  ماشين

س تواند از موارد فور شورها، برحسب مورد ميكهاي سياسي، اقتصادي عليه  همچنين، تحريم
  ماژور محسوب گردد.

ه اگر طرفين قرارداد در شرايط تحريم و يا در شرايط جنگ، قرارداد كالزم به يادآوري است 
ه كنند مگر اينكعنوان فورس ماژور استناد  توانند به تحريم يا جنگ به منعقد نمايند آنها نمي

برد،  سر مي ريم بهه چند دهه در شرايط تحكتحريم شديدتر شده باشد. براي نمونه، در ايران 
ه تجار در همين شرايط تحريم اقدام به انعقاد قرارداد كبرخي قراردادهاي تجاري وجود دارد 

ه بر حسب مورد، تحريم كنند مگر اينكتوانند به تحريم استناد  نمي نمايند؛ بنابراين، آنان اصوالً مي
تواند از مصاديق فورس  ميتوان گفت تحريم في نفسه ن شديد و يا جديد باشد. بدين ترتيب، مي

  مورد بررسي قرار داد. ،ه بايد مورد تحريم را با توجه به جميع شرايط مربوطكماژور باشد بل
 ۱۹وويد ـ كهاي فراگير و مسري جهاني مانند  تواند بيماري ازجمله موارد فورس ماژور، مي

طور  نند. همانك د مطرح مينار دشواري اجراي قرارداكباشد. البته معموالً بحث فورس ماژور را در 
ه حادثه بايد غير قابل كه براي فورس ماژور مطرح است اينكتر گفته شد، اولين شرطي  ه پيشك

توان تحت  ه هزينه اجراي قرارداد سنگين و زياد گردد، قطعاً نميكاجتناب باشد ولي در مواردي 
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  عنوان حادثه غير قابل اجتناب استناد نمود.
بيني باشد يعني در زمان انعقاد قرارداد، حادثه  ثه بايد غير قابل پيشه حادكدومين شرط اين

بيني باشد متعهد موظف  بيني باشد؛ زيرا اگر حادثه قابل پيش براي انسان متعارف غير قابل پيش
بيني  ه زماني حادثه غير قابل پيشكاست تدابير احتياطي را در مقابل آن انجام بدهد. توضيح اين

براي تصور پيش آمدن آن وجود نداشته باشد. براي مثال حادثه سونامي در  ه علت خاصيكاست 
بيني تلقي شود. بنابراين،  اي غير قابل پيش تواند حادثه اي ندارد مي ه سونامي سابقهكاي  ناحيه
  ه وقوع آن غير عادي و ناگهاني باشد.كبيني است  اي غير قابل پيش حادثه

باشد، يعني خارج از حيطه قدرت متعهد و خارج از  ه حادثه بايد خارجيكسومين شرط اين
اي و يا اعمال  ارخانهكقلمرو مسئوليت او باشد. بر اساس اين شرط، براي مثال، اگر در مواد اوليه 

بيني و غير قابل اجتناب  متعهد، تقصير احراز شود، هر چند از موارد غير قابل پيش كنان يكارك
  شود. ماژور محسوب نميباشد، اما در واقع از موارد فورس 

  رونا در اجراي قراردادهاكتأثير بيماري فراگير  .۴
توانيم به دو  قراردادها را مي ،در راستاي بررسي تأثير اين بيماري فراگير در اجراي قراردادها

  . قراردادهاي غير اجاره.۲. قراردادهاي اجاره ۱: نيمكدسته تقسيم 

  يك. قراردادهاي اجاره
ه مشمول كقراردادهاي مشمول فورس ماژور و قراردادهايي : ه دو نوع هستندقراردادهاي اجار

  شرايط فورس ماژور نيستند.

  قراردادهاي اجاره مشمول فورس ماژور: نوع اول
ار يا كسب و كمنع قانوني نسبت به فعاليت اقتصادي و تجاري در محل در اين نوع قراردادها 

رده كه دولت اعالم كمواردي  توان گفت بنابراين، مي اعالم شده باشد. از سوي دولت مورد اجاره
منع  كادامه دهند، ي فعاليت خودتوانند به  ار و محل تجارت نميكسب و ك مستأجرين در محلِ

رونا از موارد فورس كبا توجه به شرايط بيماري اين نوع ممنوعيت . گردد محسوب ميقانوني 
 كزيرا مستأجر از مل؛ شود االجاره منتفي مي ماژور است. در اين صورت، تعهد به پرداخت مال

پرداخت اجاره در مقابل انتفاع است و اين عدم انتفاع نتيجه  و انتفاعي نبرده است مورد اجاره
 مدت كه پيشتر توضيح داده شد. مستأجر در يكگانه فورس ماژور بود  تحقق همان شرايط سه

ند اما به ك منفعت مي كاره مستأجر را مالقرارداد اج، زيرا منفعت باشد كنتوانسته مال مشخصي
غير قابل اجتناب و انتفاع اجاره، در صورت منع قانوني  .ببرد كه بتواند منفعتي از اين ملكشرط اين



 

۴۳۹ 

م: 
شت

ل ه
فص

قي
حقو

 و 
هي

فق
 

مورد فوق از رسد  شود. به نظر مي بيني است و همچنين خارجي هم محسوب مي غير قابل پيش
. ردكاستناد  ۲۲۹و  ۲۲۷ مواد توان به ه در حقوق ايران نيز ميك فورس ماژور است مصاديق

مسئول جبران ، رده استكه دولت ممنوعيت را اعالم كي مدتچنين مستأجري در آن بنابراين، 
در ه كدر نتيجه، بر اساس انصاف  .و از طرفي مسئول پرداخت اجاره هم نيست بودهخسارت ن

سب ك ،ه توسط دولتكاي  ارههاي اج در قرارداد توان ، ميحقوق اسالم و حقوق ايران مطرح است
 قرارداد شروط ضمنو ه تعديل وجه التزام ك چناناد. ي به تعديل دأر، توليد ممنوع شده و ارك و

انحالل و فسخ موردي ندارد پس ، . در اين صورتمطرح استاي در رويه قضايي ايران  گونه به
ه در كت اجاره منقضي شود ه مدكباشد مگر اين مورد اجاره در مدت اجاره، در اختيار مستأجر مي

  نتيجه قرارداد اجاره به پايان خواهد رسيد.

  قراردادهاي اجاره غير مشمول فورس ماژور: نوع دوم
رونا كمستأجر به دليل بيماري  اركسب و كشرايط اقتصادي و در اين نوع قراردادهاي اجاره 

يعني دولت براي ، دنمايستفاده تواند ا از مورد اجاره مي مستأجر انكماكرده است، اما كاهش پيدا ك
به دليل ضرورت و نيازهاي  و روناكشرايط  ا وجوده بكرده است؛ بلكمنع خريد و فروش دخالت ن

. براي را دولت آزاد اعالم نموده است ارهاك سب وكهاي تجاري و  برخي از فعاليتعمومي، 
و مانند ها  تكا، سوپر ماره رونا مطرح شد دولت درخصوص داروخانهكه بيماري كنمونه، از زماني 

قطعاً در خريد و فروش اين نوع ، ؛ اما به رغم آنصادر ننمود، ممنوعيت خريد و فروش را آن
بيماري ه گفته شده ك اهش متضمن ضرر ايجاد شد. چنانكرونا كدليل بيماري ه ارها بك سب وك
ه عقد اجاره كشده  ركدر فرض ذ اما، باشد فورس ماژور تواند از مصاديق مي رونا با شرايطيك

زيرا . ندك تواند از مورد اجاره استفاده نمايد فورس ماژور صدق نمي باقي است و مستأجر مي
از مصاديق و موارد  اهش منافعكصرف رونا بوده ولي كاهش منفعت گرچه ناشي از بيماري ك

اهش كدليل تواند به  نمي وست، ااالجاره  جر متعهد به پرداخت مالأمستپس فورس ماژور نيست. 
زيرا يك تاجر هميشه با ريسك فروش يا ريسك خريد مواجه ، فروش به بيماري كرونا استناد كند

  .بود بيشتر نخواهد االجاره مال پرداختمتعهد به  چنانچه اگر فروش بيشتري هم داشته باشد، است

  دو. قراردادهاي غير اجاره
هاي حمل و نقل و  ش، قراردادقراردادهاي خريد و فرو: قراردادهاي غير اجاره مانند

  لي قابل تقسيم هستند.كه به دو نوع كقراردادهاي ساختماني، 

  قراردادهاي غير مشمول فورس ماژور: نوع اول
اما اجراي قرارداد به ، گانه فورس ماژور محقق نشده باشد ، اگر شرايط سهدر اين نوع قراردادها
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قطعاً دشواري اجراي قرارداد موجب برائت  باشد رونا دشوار و پر هزينه شدهكدليل شرايط پاندمي 
در  استناد نمايد. ايران قانون مدني ۲۲۹و  ۲۲۷ وادتواند به م نمي او يعني، متعهد نخواهد بود

در . امروزه، شدقرارداد نخواهد رسيدن پايان  به موجب فسخ و يا انفساخ و يا نتيجه، صرف دشواري
دهند  و در مراكز داوري مختلف نيز اجازه نميقضايي ايران رويه قضايي برخي كشورها ازجمله رويه 

  استناد نمايند. ،به فورس ماژور يا به عقيم شدن قراردادد، دشواري اجراي قراردا دليلطرفين به 

  قراردادهاي مشمول فورس ماژور: نوع دوم
ه چنين قراردادهايي اگر مشمول شرايط كگفته، بديهي است  با توجه به توضيحات پيش

گانه فورس ماژور باشند، موجب معافيت طرفين قرارداد از تعهدات خود خواهند شد. البته با  هس
رونا مثبت اعالم ك، رسماً دو مورد آزمايش بيماري ۱۳۹۸بهمن  ۳۰ه در ايران در كتوجه به اين

ي هاي اقتصادي و تجاري از سو شد. بنابراين، از اين تاريخ به بعد بايد دقيقاً ممنوعيت فعاليت
دولت مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا حتي پس از اين تاريخ براي مدتي حمل و نقل آزاد بوده است. 
پس در اين مدت اين گروه از قراردادهاي حمل و نقل مشمول فورس ماژور و به طريق اولي 

زمان معيني اجازه حمل و نقل بين شهري از سوي  كاند. در حقيقت، از ي مشمول دشواري نبوده
توان به  ه شرايط فورس ماژور محقق شده باشد، ميكه در اين زمان به شرط اينكاده نشد دولت د

رد. همچنين، درخصوص قراردادهاي ساختماني، دولت در كمعافيت ناشي از فورس ماژور استناد 
ه در اين صورت با وجود ساير كرد كها را ممنوع اعالم  دوره زماني معين اين نوع فعاليت كي

ها بايد  توانند از تعهدات بعدي معاف گردند. بدين ترتيب، دادگاه ماژور، طرفين ميشرايط فورس 
هاي اقتصادي و تجاري از سوي دولت  در استناد به فورس ماژور دقيقاً به زمان ممنوعيت فعاليت

صالح موجب  از سوي مراجع ذي ۱۹وويد ـ كتوجه داشته باشند و صرف اعالم بيماري ناشي 
  شود. ماژور نمياستناد به فورس 

  نتيجهبندي و  جمع
ه اين قواعد يا اصول بر كاي از قواعد و اصول مطرح است  مجموعه ،در روابط قراردادي

ترين  ي از مهمكنار اين اصول و قواعد، استثنائاتي هم وجود دارد. يكم هستند و در كها حا قرارداد
 ۲۱۹موضوعه ايران در ماده  ه در قانونكحقوقي، اصل لزوم در قراردادها است  مشهور اصول

گيرانه يا  اصل سخت كه به اعتباري يكاصل لزوم در قراردادها است.  قانون مدني بيان شده
استثناپذير شده است. براي نمونه به موجب نظريه تغيير اوضاع و احوال، ، شود شديد محسوب مي

ه استثنايي بر اصل ك . همچنين در اثر فورس ماژورتعديل يا انحالل قرارداد قابل تحقق است
ست ا فورس ماژور عبارت. سقوط تعهد و انحالل يا تعليق قرارداد مطرح استلزوم قرارداد است، 
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ه مانع اجراي تعهد باشد. بر اساس كبيني و غير قابل اجتناب  از هر حادثه خارجي، غير قابل پيش
  :اين تعريف، معموالً سه شرط براي تحقق فورس ماژور الزم است

  ثه بايد غير قابل اجتناب يا غير قابل دفع باشد؛حاد .۱
  بيني باشد؛ حادثه غير قابل پيش .۲
  حادثه بايد خارجي باشد. .۳

 ۱۹وويد ـ كهاي فراگير و مسري جهاني مانند  تواند بيماري ازجمله موارد فورس ماژور، مي
توان به دو  ردادها را ميدر راستاي بررسي تأثير اين بيماري فراگير در اجراي قراردادها؛ قرا باشد.

  قراردادهاي غير اجاره. وقراردادهاي اجاره : ردكدسته تقسيم 
رده مستأجرين در محل كه دولت اعالم كمواردي  توان گفت در مورد قراردادهاي اجاره مي

محسوب منع قانوني  كادامه دهند، ي فعاليت خودتوانند به  ار و محل تجارت نميكسب و ك
در مورد  رونا از موارد فورس ماژور است.كبا توجه به شرايط بيماري ممنوعيت اين نوع . گردد مي

تواند از مورد اجاره  ه عقد اجاره باقي است و مستأجر ميكهاي غير مشمول فورس ماژور  اجاره
رونا بوده كاهش منفعت گرچه ناشي از بيماري كزيرا . ندك استفاده نمايد، فورس ماژور صدق نمي

  از مصاديق و موارد فورس ماژور نيست. نافعاهش مكصرف ولي 
اما ، گانه فورس ماژور محقق نشده باشد ، اگر شرايط سهدر خصوص قراردادهاي غير اجاره
قطعاً دشواري اجراي  باشدرونا دشوار و پر هزينه شده كاجراي قرارداد به دليل شرايط پاندمي 
 ايران قانون مدني ۲۲۹و  ۲۲۷ واداند به متو نمي او يعني، قرارداد موجب برائت متعهد نخواهد بود

قرارداد رسيدن پايان  به موجب فسخ و يا انفساخ و يا در نتيجه، صرف دشواري استناد نمايد.
گانه فورس  ه مشمول شرايط سهكاما در مورد قراردادهاي غير اجاره در صورتي  .شدنخواهد 

  خواهند شد. ماژور باشند، موجب معافيت طرفين قرارداد از تعهدات خود
هاي اقتصادي و  ها بايد در استناد به فورس ماژور دقيقاً به زمان ممنوعيت فعاليت دادگاه

از سوي مراجع  ۱۹وويد ـ كتجاري از سوي دولت توجه داشته باشند و صرف اعالم بيماري ناشي 
  شود. صالح موجب استناد به فورس ماژور نمي ذي

  منابع
حسن نيت در انعقاد «، ١٣٨٧درضا ابويي، اصغري آقمشهدي، فخرالدين و حمي - 

، بهار و ١٢، شماره هاي حقوق خصوصي انديشه، »قرارداد در حقوق انگليس و ايران
  .٨٧تابستان 

  تابفروشي اسالميه.ك، تهران، حقوق مدني، ١٣٦٦امامي، سيدحسن،  - 
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، تهران، صد مقاله در روش تحقيق علم حقوق، ١٣٨٢جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  - 
  نش.گنج دا

  ، تهران، مجد.فرهنگ جامع حقوقي مجد، ١٣٩٤رفيعي، محمدتقي،  - 
  ، تهران، ققنوس.المللي حقوق معامالت بين، ١٣٨٠اهللا،  سماواتي، حشمت -
  ، تهران، شهر دانش.حقوق تعهدات، ١٣٩٥شعاريان، ابراهيم و ابراهيم ترابي،  - 
در بررسي تطبيقي نظريه تغيير اوضاع و احوال ، ١٣٧٦شفائي، محمدرضا،  - 

  ، تهران، ققنوس.قراردادها
، تهران، عصر حقوق مدني؛ اصول قراردادها و تعهدات، ١٣٧٩شهيدي، مهدي،  - 

  حقوق.
  ، تهران، ميزان.حقوق مدني و حقوق تطبيقي، ١٣٨٦صفايي، سيد حسين،  - 
، تهران، انتشارات المللي حقوق بيع بين، ١٣٩٠صفايي، سيدحسين و ديگران،  - 

  دانشگاه تهران.
  .١٣٩٠ي مصوب كگمرقانون امور  - 
  .١٣٤٣قانون دريايي مصوب  - 
  .١٣٥٦قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  - 
  قانون مدني ايران. - 
  م.. ٢٠١٦م. و  ١٨٠٤قانون مدني فرانسه، مصوب  - 
ت ك، تهران، شرقواعد عمومي قراردادها ؛حقوق مدني، ١٣٧٦، اتوزيان، ناصرك - 

  .ت بهمن برناكاري شركانتشار با هم
  م. وين). ١٩٨٠اال (كالمللي  ننوانسيون بيع بيك - 
  ، تهران، سمت.٢، بخش مدني قواعد فقه، ١٣٩٥محقق داماد، سيد مصطفي،  - 

هاي نو در  ، بخش مدني، تهران، انديشهقواعد فقه، ١٣٧٠محقق داماد، سيدمصطفي، 
  علوم اسالمي.
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  حمايتارهاي حقوقي كراه رسي انتقاديبر
  روناكاز حق سالمت زندانيان در برابر 

  *علي مراد حيدريدكتر 

  چكيده
ه زندانيان نيز همانند ديگر كناپذيري حق سالمت، مستلزم آن است  تبعيض

رونا برخوردار باشند. اما كشهروندان از پيشگيري، بهداشت و درمان در برابر 
از حق سالمت  ارهاي حقوقي موجود براي پشتيبانيكارآمدي راهكميزان 

  زندانيان چقدر است؟
پذير ـ مانند بيماران و  عادي حمايت از سالمتي زندانيانِ آسيبارهاي كراه

ارهاي اضطراري مانند عفو رهبري يا مرخصي رئيس قوه كبانوان ـ و نيز راه
» غير مشروط«و » پيشگيرانه«، »فراگيري«، »فوريت«هاي  قضائيه، از ويژگي

د تا همه بيني گرد ها پيش ارهايي با اين ويژگيكبرخوردار نيستند و بايد سازو
  ويژه سالمندان از آن بهره گيرند. زندانيان به

  ليديكواژگان 
 رونا، عفو، مرخصي.كحق سالمت، زنداني، بيماري، واگيردار، 

  درآمد
هاي عفوني و واگيردار  ه پيوند معناداري بين زندان، اعتياد و بيماريكها نشان داده  پژوهش

گزارش جهاني ). ۱۵۸: ۱۳۹۷زاده،  نواز و واحدي يمانند ايدز، سفليس و حتي هپاتيت وجود دارد (ول
دهد  نشان مي ز مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل ارائه شدهكه از سوي مركمواد مخدر هم 

طور  و خطرات آن بهوي، هپاتيت سي، و سل  .آي .هاي عفوني همچون اچ ه شيوع بيماريك
  )UNODC, 2019: 7. (ستل بيشتر اكها، در مقايسه با جمعيت  نسبي در زندان

رونا، خطر ابتال و كويژه بيماري  هاي واگيردار به هاي بيماري نار ويژگيكاين واقعيت در 
                                                                        

 a.m.heydari@hmu.ac.ir  .÷دانشگاه حضرت معصومه عضو هيئت علمي. *
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اين  ،ند. بنا بر گزارش سازمان جهاني سالمتك گسترش اين بيماري بين زندانيان را دوچندان مي
عالئمي همچون عطسه  بيماري از راه تماس افراد و نيز از راه تنفس وارد ريه افراد شده و با

ه آلوده به كسي كن است از هر كشود. انسان مم ، خستگي، تب و تنگي نفس نمايان ميكخش
ه ك ن است مستقيماً همان قطرات ريزيكويروس است، دچار بيماري شود. همچنين فرد مم

تنفسي  شوند را به درون دستگاه دهان يا بيني فرد مبتال هنگام سرفه يا بازدم به بيرون پرتاب مي
  )۲۰۲۰فوريه  ۲۳(سازمان جهاني بهداشت، . شيده و بيمار شودكخود 

ه كان ابتال انسان از فردي است كرده، امكآنچه خطر گسترش اين بيماري در زندان را بيشتر 
ند. بر اين ك ه در مراحل نخستين بيماري، عالئم ماليمي را تجربه ميكهيچ عالمتي ندارد يا اين
ه جمعيت زندانيان متناسب با فضاي زندان باشد، اين جمعيت بيش از ك اساس، حتي در شرايطي

ارهاي قانوني فوري كسازو رونا هستند. بنابراين، وجودكجمعيت عادي در معرض خطر ابتال به 
  است. رناپذي براي مقابله با اين خطرات، ضرورتي اجتناب

ارهاي كراه«يان شامل ارهاي قانوني حمايت از سالمت زندانكارايي راهكدر اين نوشتار 
مورد نقد و بررسي قرار گرفته و سپس با توجه به خألهاي » ارهاي اضطراريكراه«و » عادي

  قانوني، پيشنهادهايي براي پشتيباني فوري، پيشگيرانه و فراگير ارائه شده است. 

  ارهاي عادي حمايت از سالمت زندانيان كراه. ۱
از سالمت زندانيان خاص (بيماران و بانوان) وجود  ارهايي براي حمايتكدر نظام حقوقي ما راه

  ۱رونا اختصاص ندارد.كشود و به شرايط فراگيري  ار گرفته ميكه در شرايط عادي به كدارد 

  زندانيان بيمار سالمت حق از حمايت حقوقي ارهايكراهيك. 
ي است. در وم عليه از اسباب تأخير، تبديل يا سقوط مجازات حدكدر فقه اسالمي، بيماريِ مح

م بزرگي داشت كب جرم حدي شده بود ولي چون شكفردي مرت �زمان پيامبر گرامي اسالم
بار بر او زده و  كاي ي دسته تازيانه صدرشته كه يكم دادند ك(احتماالً مرض قند داشته)، پيامبر ح

  )۳۱/  ۲۸: ۱۴۰۹سپس رها شود. (عاملي، 
گيري بيشتري دارد،  چارچوب معين و سخته كاگر بيماري، مجوز تبديل مجازات حدي است 

علَي قَدرِ «: ×قامام صاد و به فرمايش» بما يراه الحاكم من المصلحة«ه اساساً كدر تعزيرات 
                                                                        

درخصوص نگهداري  ۱۳۸۴ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب  نامه سازمان زندان آيين ۱۱۶م ماده ك. ح۱
زنداني مبتال به  كه يكمجزا نيز ناظر به شرايط عادي است  ومان مبتال به بيماري واگيردار به صورتكمح

 )۱۷۵: ۱۳۹۲چنين بيماري باشد. (صفاري، 



 

۴۴۵ 

م: 
شت

ل ه
فص

قي
حقو

 و 
هي

فق
 

است، به طريق  )۵ح  ،۲۴۱ / ۷ : الكافيكليني، ( »ما يرَي الوالي من ذَنبِ الرَّجلِ و قُوةِ بدنه
  اني وجود دارد.كاولي چنين ام

  يفري:كقانون آيين دادرسي  ۵۰۲قوقي ايران نيز، برابر ماده در نظام ح
عليه به بيماري جسمي يـا روانـي مبـتال باشـد و اجـراي مجـازات        ومكهرگاه مح

ام كـ موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبـودي وي شـود، قاضـي اجـراي اح    
يق ي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعوكسب نظر پزشكيفري با ك

  اندازد. مي
هاي جسمي و رواني مانند جنون، صرع، ايدز، سرطان و ...  هرچند اين تعويق همه بيماري

ها اعم از حدود، قصاص و  ) و شامل اجراي همه مجازات۵۷: ۱۳۹۴ان، كم گردد (آقايي جنت مي
آن است منوط به ن ك) ل۳۹۷: ۱۳۹۳يابد (خالقي،  عليه ادامه مي ومكتعزيرات است و تا بهبودي مح

  بيمار شود.» تأخير در بهبودي«و يا » تشديد بيماري«ه اجراي مجازات، موجب ك
ومين بيمار ـ كبرخوردار نيست و تنها براي مح» فراگيري«ار قانوني اوالً از ويژگي كاين راه

» هپيشگيران«اربرد دارد؛ ثانياً جنبه كرونا مبتال باشند ـ كه به بيماري كدسته از زندانياني  يعني آن
ه در آن كه آزمايش بيماري زنداني مثبت اعالم شود قابل اعمال است كندارد و تنها پس از آن

اي براي او ندارد؛ ثالثاً فاقد  رونا، عمالً هيچ فايدهكصورت هم با توجه به نبود داروي خاصي براي 
ويژه  سريع به رونا و قابليت انتقالكاست و با توجه به دوره عالئم پنهان بيماري » فوريت«ويژگي 

در محيط بسته زندان، در بازه زماني بروز عالئم بيماري، زندانيان ديگر در معرض خطر باالي 
  ابتال به اين بيماري هستند.

 زندانيان زن سالمت حق از حمايت حقوقي ارهايكراه. دو

 زنانه ه جنسكاست، تا جايي » يارانه حقوقي«هاي جسمي زنان و مردان مستلزم  تفاوت
 ، قلمدادگذار قانون نگاه در يفرك عدم تحمل تبيين براي معياري تواند مي فرض پيش كينوان ع به

  )۱۲۴: ۱۳۹۲شود. (خاني و ديگران 
اند (بِخرَد  ها دانسته يفري بانوان را استثنايي بر اصل برابري مجازاتكهرچند برخي، تخفيفات 

» ارهاي جبرانيكسازو«قي درواقع ردهاي ارفاكرسد روي نظر مي ن بهك) ل۱۳۴: ۲۰۱۸و ديگران، 
  ننده حقوق بانوان است، حمايت متناسب است، نه حمايت برابر. ك ه آنچه تضمينكاست؛ چرا

از جنبه فقهي، برخي از فقها با استناد به درجه باالي احساسات و تأثيرپذيري بانوان، معتقدند 
  )۱۷۵: ۱۴۲۵ارم شيرازي، كم(يفر مردان باشد. كيفر تعزيري بانوان بايد متفاوت از ميزان ك

بانوان گفته شد، درخصوص زندان، ضرورت دوچندان دارد » يارانه حقوقي«آنچه درخصوص 
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هاي وابسته  اند و بسياري از آنها بچه سرپرست خانه كزنان زنداني، تبيشترِ برخالف مردان، چون 
  )۱۴۹: ۲۰۰۰دارند. (مگرابر، 

» اسالمي جمهوري نظام در هاي زنان ئوليتمس و حقوق منشور« 142 در اين راستا ماده
 قانوني تخفيف از زنان برخورداري انقالب فرهنگي، حق شوراي عالي 1383 شهريور 31 مصوب

در  اركبزه زنان توبه اثبات و ندامت صورت در اجراء نحوه يا و آن از معافيت يا مجازات ميزان در
ن اوالً اعتبار حقوقي اين منشور مورد كل است، ردهك بيماري را توصيه و بارداري، شيردهي زمان

 كدانان شوراي عالي انقالب فرهنگي نه ي از ديد برخي حقوقو  )۴۶۷: ۱۳۸۷(مهرپور بحث است 
: ۱۳۸۴نهاد عمومي غيردولتي و نه از نهادهاي انقالب اسالمي است (شريف  كنهاد دولتي، نه ي

نيز،  ۱۴۲ه فرض پذيرش اعتبار حقوقي ماده ي ندارد؛ ثانياً بگذار قانون) و در نتيجه صالحيت ۲۲۵
يل كمتري از زندانيان را به نسبت مردان تشكه درصد كاين مقرره اختصاص به بانوان دارد 

در همين  هاي مردانه است؛ ثالثاً دهند و معضل اصلي در حمايت از سالمت زندانيان، زندان مي
ار است و جنبه تشويقي دارد كبزه زنان هتوب اثبات و منشور نيز تخفيف يا معافيت منوط به ندامت

و شامل همه زنان نيست؛ رابعاً زمان برخورداري از تخفيف يا معافيت هم در بازه زماني بارداري، 
  بيماري است. و شيردهي

  ارهاي اضطراري حمايت از سالمت زندانيان كراه. ۲
» قوه قضائيه يسئمرخصي ر«و » عفو رهبري«از ظرفيت دو نهاد  ايراندر سيستم قضايي 

پذيري زندانيان در  اهش آسيبكهاي مقررات حمايت از سالمتي زندانيان و  استيكبراي جبران 
  گيرد.  ه در ادامه نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسي قرار ميكرونا استفاده شده است كبرابر 

  عفو رهبري يك.
 ۱۱۰اصل  ۱۱ند شود، در راستاي اجراي ب آن عفو خصوصي هم گفته مي ه بهك رهبريعفو 

پيوند اين عفو ) ۳۸۸: ۱۳۹۶(حيدري، . شود ا. اعطاء مي م. ق. ۹۶قانون اساسي و با استناد به ماده 
وميت آنها تا تاريخ كه محكوماني نمايان شد كرونا در موافقت رهبر انقالب با عفو محكبا بيماري 

  قطعيت يافته بود.  ۱۳۹۸/  ۱۲/  ۲۸
اي  گونه به .برخوردار است» فوريت«هادهاي ارفاقي از ويژگي عفو رهبري در مقايسه با ديگر ن

ن و بدون معطلي زياد به بيرون از كترين زمان مم وتاهكمندي از اين عفو در  ه زندانيان با بهرهك
بود و پيش از گسترش » پيشگيرانه«زندان منتقل شدند. همچنين عفو رهبري داراي ويژگي 

  رونا داشت.كاهش ابتالي زندانيان به كنتيجه نقش بسزايي در رونا، به زندانيان داده شد و در ك
مندي از اين عفو يا تخفيف مجازات، مشروط بود و برخي زندانيان اين  با وجود اين، بهره 
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ه الزمه حفظ سالمت ك» فراگيري«شرايط را دارا نبودند. افزون بر اين، عفو رهبري از ويژگي 
روناست، برخوردار نبود و زندانيان جرايم كگيري  ران همههمگاني و بدون تبعيض زندانيان در بح

محروم  ،شوند از اين عفو و تخفيف مجازات شناخته مي كعنوان مجرمين خطرنا ه بهكمهم 
  ماندند. 

  مرخصي رئيس قوه قضائيه .دو
ه به كيفري است كقانون آيين دادرسي  ۵۲۰ماده  ۵تبصره اين نوع مرخصي مستند به 

هاي ملي و مذهبي عالوه بر سقف تعيين شده  تواند به مناسبت ه قضائيه ميرئيس قوموجب آن، 
  ۱.ندكثر دو بار در سال به زندانيان واجد شرايط، مرخصي اعطاء كدر اين قانون، حدا

ه اگر زمان گسترش بيماري در پايان سال كال را در پي دارد كمحدوديت سالي دوبار اين اش
ان استفاده كاند و ديگر ام ردهكشيوع بيماري از مرخصي استفاده  باشد، بسياري از زندانيان پيش از

  از اين مرخصي را ندارند.
ه شخص بايد به كمواردي يفري، كقانون آيين دادرسي  ۵۲۰ماده ۶تبصره افزون بر اين، برابر 

هاي آن  طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره موجب مقررات شرعي به
. همچنين از ديد برخي، لزوم سپردن وثيقه براي آزادي، موجب تبعيض نارواي بين تخارج اس

ال ديگر مرخصي رئيس قوه و نيز ك) اش۱۸۶: ۱۳۸۷ن و فقير است. (احمدي موحد، كزندانيان متم
ن است بروز و گسترش بيماري كه ممك عفو رهبري، مناسبتي بودن اين دو نهاد است، درحالي

شدن به آن  كه مناسبت خاصي وجود نداشته باشد و انتظار نزديكاشد واگيردار در زماني ب
  مناسبت، پيشگيري از بيماري و در نتيجه سالمتي زندانيان را به خطر اندازد.

  نتيجه و پيشنهاد
  در نظام حقوقي ايران راهكارهاي عادي و اضطراري براي تضمين سالمت زندانيان وجود دارد:

ه جداي از شرايط كاي خاص مانند بيماران و بانوان است ه ارهاي عادي براي گروهكراه
ه احراز آن زمانبر است، فاقد ويژگي فراگيري است و عمدتاً اقدامات پسيني و كوپاگيري  دست

ارآيي چنداني براي تضمين فوري حق سالمت كروي  اين درماني است تا پيشگيرانه و بهداشتي. از
  رونا ندارد. كگير مانند همه زندانيان در شرايط شيوع بيماري وا

                                                                        

طبق آمارهاي اعالم شده از سوي قوه قضائيه در مجموع استفاده از عفو رهبري و مرخصي اعطايي قوه قضائيه  .۱
ن خارج شدند. اين اقدام قوه قضائيه مورد صد و ده هزار نفر از زندانيان از زنداك، حدود ي۱۳۹۹در آستانه نوروز 

عالي حقوق بشر  ميسركميشل باچلت، دانان قرار گرفت و حتي موجب شد  حمايت بيش از هزار نفر از حقوق
رونا ك شيوع با مقابله براي ها زندان جمعيت اهشك شوري نمونه در زمينهكعنوان  ايران را به ،سازمان ملل متحد

 )۱۳۹۹فروردين  ۱۹. (خبرگزاري تسنيم، دنكيان معرفي و تضمين حق سالمتي زندان
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ارهاي اضطراري مانند عفو رهبري و مرخصي رئيس قوه قضائيه نيز گرچه از ويژگي كراه
ند، كتواند تا حدودي از شيوع بيماري در زندان پيشگيري  برخوردار است و مي» فوريت نسبي«
و احراز آن بر مندي از آن وجود دارد  ه براي بهرهكن اين دو نهاد هم اوالً به جهت شرايطي كل

مند شوند. ثانياً به  توانند از آن بهره ميسيون عفو و بخشودگي است، همه زندانيان نميكعهده 
ن است در زمان شيوع بيماري واگير، مناسبت خاصي وجود نداشته كجهت مناسبتي بودن آن مم

ي رئيس قوه ان نداشته باشد يا به جهت محدوديت سالي دوبار در مرخصكباشد و استفاده از آن ام
  قضائيه، قبل از شيوع بيماري از آن استفاده شده باشد.

باره و بدون برنامه كاري نزد زندانيان، آزادي يكهمچنين با توجه به ظرفيت باالي بزه
ه عدم مديريت درست، انگيزه كزندانيان، پيامدهايي از جنبه افزايش آمار جرايم نيز در پي دارد 

  ن ارفاق قانوني را پايين خواهد آورد.مندسازي زندانيان از اي بهره
ام قانون كبنا بر آنچه گفته شد، از ديد نگارنده بايد ماده قانوني خاصي در بخش اجراي اح 

ه در شرايط اضطراري بتواند حمايت از سالمتي زندانيان را كآيين دادرسي وجود داشته باشد 
عنوان  ماده به كجازات حبس، يگردد ذيل فصل اجراي م منظور پيشنهاد مي ند. بدينكتضمين 

  يفري با اين محتوا اضافه گردد:كرّر قانون آيين دادرسي كم ۵۲۲ماده 
ميتـه  كشـور،  كدر صورت بـروز بيمـاري واگيـردار در همـه يـا برخـي منـاطق        

ل از رئـيس قـوه قضـائيه،    كيفري متشـ كومين كاضطراري حمايت از سالمت مح
داشـت و درمـان، رئـيس سـازمان     شور، وزير دادگستري، وزير بهكل كدادستان 

ثر ظـرف  كي قانوني و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه بايـد فـوراً (و حـدا   كپزش
ــا  كســه روز) تشــ ــراي پيشــگيري از ورود ي يل جلســه داده و تصــميمات الزم ب

ميته مزبـور بايـد شـامل    كگسترش بيماري در زندان را اتخاذ نمايند. تصميمات 
  موارد زير باشد:

ومين بـه حـبس و جلـوگيري از ورود    كشروع به اجراي مجازات مح. تعويق در ۱
ومين جديد به داخل زندان تا زمان از بين رفتن خطر شيوع بيماري با اخذ كمح

  تأمين مناسب؛
. در اولويت قـرار دادن زنـدان بـراي اقـدامات پيشـگيرانه از قبيـل گنـدزدايي        ۲

  محيطي و ...؛
، بـه بيـرون از   كوكبتاليان و افراد مش. غربالگري فوري و جداسازي و انتقال م۳

  زندان؛
نظـر از   ه صـرف كـ اي  گونه . تدوين و ابالغ ضوابط مرخصي بهداشتي زندانيان به۴

ه احتمال قطعـي  كرد زنداني در زندان ـ جز در موارد محدود  كنحوه رفتار و عمل
د منـ  مبني بر فرار يا عدم برگشت زنداني وجود دارد ـ بقيه زنـدانيان از آن بهـره   
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  شوند.
سال و زنان باردار در هر حال بايد از ايـن مرخصـي    ۶۰زندانيان باالي : ۱تبصره 

  مند شوند.   بهره
ميته اضـطراري تعيـين   كمدت زمان اوليه مرخصي بهداشتي از سوي : ۲تبصره 

شود و تا زمان از بين رفتن بيماري، طبق اعالم وزارت بهداشت و درمـان بـه    مي
  د است.دفعات نامحدود قابل تمدي

  منابع
  .٣، تهران، نشر ميزان، چ يفريكام كاجراي اح، ١٣٨٧موحد، اصغر،  احمدي  - 
ام كيفري عمومي (دانش اجراي احكحقوق ، ۱۳۹۴ان، حسين، كم جنت آقايي - 

  جاودانه./  تهران، انتشارات جنگل، يفري)ك
نش عليه كحقوق جزاي عمومي؛ بررسي فقهي ـ حقوقي وا، ۱۳۹۶مراد،  ، عليحيدري - 

  .۲تهران، سمت، چ ، جرم
، تهران، مؤسسه مطالعات يفريكها در قانون آيين دادرسي  تهكن، ١٣٩٣، علي، خالقي - 

  هاي حقوقي شهر دانش. و پژوهش
 و مباني يفر؛ك تحمل عدم«، 1392ي و محمدعلي نصرآبادي، كخاني، محمد، زينب ل - 

  .٢٦ هفتم، شماره ، سالپزشكي حقوق فصلنامه، »يكحقوقي ـ پزش معيارهاي
جايگاه قانوني شوراي عالي انقالب فرهنگي و مرتبه «، ١٣٨٤، محمد، شريف - 

 .١٦و  ١٥ شماره، ٧ دوره، و سياست حقوقدوفصلنامه پژوهش ، »مصوبات آن

، يفر سلب آزاديكيفرشناسي؛ تحوالت، مباني و اجراي ك، ١٣٩٢، علي، صفاري - 
  .٢٥جاودانه، چ /  تهران، انتشارات جنگل

، قم، تحصيل مسائل الشريعة يتفصيل وسائل الشيعة إلق،  ١٤٠٩، ، محمد بن حسنعاملي - 
  .^البيت مؤسسة آل

 ،»نگاهي به جايگاه قانوني شوراي عالي انقالب فرهنگي« ،١٣٩٧ ،، حامداويانيك - 
  .١٩٨٣١د مطلب: ك، ١٣٩٧بهمن  ٨ ،تارنماي بيان ما

ت، قم، تاب الحدود والتعزيراك، أنوارالفقاهةق،  ١٤٢٥شيرازي، ناصر،  ارمكم - 
  . ×طالب انتشارات مدرسه االمام علي بن ابي
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، تهران، نشر مختصر حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران، ١٣٨٧، حسين، مهرپور - 
 دادگستر.

، بيروت، دار إحياء جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ق،  ۱۴۰۴نجفي، محمدحسن، 
  .۷، چ  التراث العربي

هاي حقوق  مباني، معيارها و چالش«، ١٣٩٧ه، زاد ، داريوش و جواد واحدينواز ولي - 
ي كفصلنامه پزش ،»هاي منجر به عدم تحمل حبس ي قانوني در بيماريكيفري و پزشك

  .٤٤، سال دوازدهم، شماره قانوني

- Lemgruber, Julita, 2000, Women in the Criminal Justice System, 
Vienna, HEUNI. 

- Statement on the second meeting of the International Health 
Regulations,2005, Emergency Committee regarding the 
outbreak of novel coronavirus, (2019 ـ   nCoV). 

- United Nation Office on Drug and Crime, World Drug Report 
2019, Pre‐release to Member States, Vienna, 19 June 2019, http: / 
/ www.unodc.org 
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ام اسالم در مواجهه با كپذيري اح بررسي ميزان و نوع پويايي و انعطاف
  رونا)كهاي روز جامعه (ناظر به بحران شيوع  حوادث و بحران

 *مسگر عليرضا شعباني

 **مهر محمد اديبيدكتر 

  يدهكچ
از سؤاالت مهم و كاربردي در مورد هر دين و مذهبي اين است كه قوانين و ي كي

ها و شرايط خاص تا چه حد انعطاف و  كام آن دين و عقيده در مواجهه با بحراناح
ضمانت اجرا داشته و در هنگام تزاحم احكام و قوانين آن با رعايت و انجام برخي 

هايي براي رفع تزاحم دارد؛  كارها و برنامه از افعال متناسب با شرايط خاص چه راه
ها و  تر است كه براي تمام زمان تر و كامل زيرا بديهي است عقيده و مذهبي جامع

بيني نشده، اصول و  ها و شرايط خاص حتي براي مواقع بحراني و پيش مكان
شده داشته باشد وگرنه به همان نسبت كه يك دين و  قواعدي از پيش تعيين

بيني، اصول و قوانيني نداشته باشد به  مذهب براي شرايط خاص و غير قابل پيش
نقصان برخوردار است و مستلزم اين است كه چنين دين و همان نسبت از 

اي  جاي مواقع زندگي دنيوي و اخروي انسان برنامه مذهبي كه قرار است در جاي
جامع داشته باشد و انسان بخواهد تمام امور خود را منطبق بر آن كند از چنان 

نسان تحت كننده همه وظايف و تكاليف ا جامعيتي برخوردار باشد كه بتواند بيان
پژوه و  رو براي پاسخ به اين سؤال بنيادين كه ذهن هر دين هر شرايطي باشد. ازاين

كند بر آن شديم كه يك تحقيق و  وارد به ديني را به خود مشغول مي هر تازه
پذيري دين مبين اسالم در رابطه با مواجهه با  بررسي درباره ميزان و نوع انعطاف

  اي روز جامعه انجام بدهيم.ه شرايط خاص و حوادث و بحران

  گان كليدي واژ
رونا، مصلحت و كپذيري، تزاحم،  ام ثانويه، پويايي و انعطافكام اوليه، احكاح

  مفسده.
                                                                        

 alirezashabani0098@gmail.com  .دانشجوي كارشناسي ارشد پرديس فارابي دانشگاه تهران. *
 madiby@ut.ac.ir  دانشگاه تهران. (نويسنده مسئول)پرديس فارابي . عضو هيئت علمي **
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  ام و قوانين دين اسالمك. عوامل پويايي اح۱
عنوان  ه سبب امتياز آن بر ساير اديان گرديده و آن را بهكهاي بارز دين اسالم  ي از ويژگيكي

آن است. اما سؤال » ويژگي جامعيت و جاودانگي«رده است كاديان الهي معرفي  خاتم تمام
طور  دين يا هر عقيده ديگري چيست؟ و به كه علت ماندگاري و جاودانگي يكاساسي اين است 

ها و حتي  ها و موقعيت دين و مذهب براي تمام زمان كشود تا ي لي چه عاملي موجب ميك
ام و قوانين جديد كمله يا ضميمه شدن احكده و نيازي به تشرايط بحراني و خاص، ثابت بو

  متناسب با زمان و شرايط بحراني و ويژه از جانب مشرّع آن دين و مذهب نباشد؟
انگيزي بدهد  العاده و شگفت دين و مذهب چنين ويژگي خارق كتواند به ي ه ميكدليلي  عمده

ه كها و حوادث گوناگوني شود  ت، بحرانالكبه تمام نيازها، مش گويي پاسخو موجب جاودانگي و 
ام و قوانين كپذيري اح ن است با آن مواجه شود چيزي جز پويايي و انعطافكانسان هر لحظه مم

اي برخوردار  ليكه ادله و قوانين آن دين از اصول و قواعد كاي  گونه آن دين مورد نظر نيست به
دليل و عامل جاودانگي  د. بنابراين عمدهه قابل تطبيق بر هر موضوع تحت هر شرايطي باشكباشد 

دين اسالم، پويايي آن است و وجه تمايز اساسي دين مبين اسالم شيعي با ساير اديان و مذاهب 
ام و قوانين اسالم در برابر شرايط و حوادث روز هر عصر و كپذيري اح همين پويايي و انعطاف

پذيري دين مبين اسالم شيعي،  انعطافباشد. علت چنين ويژگي شگرف و عامل بنيادين  زمان مي
ه وجه تمايز انسان با تمام كام آن است؛ چيزي كقرار گرفتن عقل در منابع چهارگانه استنباط اح

نواختي و كمخلوقات جهان هستي بوده و موجب تمايز زندگي وي با ساير مخلوقات از جهت ي
ه كارگيري منبع عقل ك فاده و بهانفعال به سوي پيشرفت و تطور گرديده است. از طرفي ديگر است
ه توان استفاده الزم از عقل را كوجه تمايز انسان با ساير مخلوقات است جز به وسيله انسان زنده 

ارگيري اين منبع توسط مجتهد ك شود و با اين اوصاف، اهميت و لزوم به داشته باشد محقق نمي
  شود.  زنده فهميده مي
ه اساسي يعني اجرايي و محتوايي موجب پويايي و به روز لي وجود دو جنبكطور  بنابراين به

  ماندن اسالم شيعي گرديده است.

  يك. جنبه اجرايي
ام و فروعات دين بوده و كمايه همه اح ه بنكام مسلّم و بنيادين اسالم شيعي كي از احكي

ف يا تقليد لّكشود، لزوم اجتهاد م فان مقبول واقع نميلَّكدام از اعمال و عبادات مك بدون آن هيچ
عنوان مرجع تقليد  ه بهكوي از مجتهد در عصر غيبت است. از شروط متفق القول در مجتهدي 

باشد شرط حيات و زنده بودن مرجع تقليد است.  شود و مورد قبول مشهور فقهاء مي انتخاب مي
ام و كاحيعني بر مقلدان هر عصر و برهه از زمان واجب است اگر خود شرايط اجتهاد را ندارند در 
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 كه در انجام واجبات و تركنند يا اينكفروعات دين از مجتهد زنده در عصر خود تقليد و تبعيت 
م كمحرمات، عمل به احتياط متناسب با فتاواي مجتهدين زنده بنمايند. در اهميت اين واجب و ح

قدم بر تمام ترين واجبات و م ه لزوم اجتهاد يا تقليد از مجتهد زنده از ابتداييكالهي همين بس 
آن موجب عدم قبولي ساير اعمال و عبادات ديگر  كه تركاي  گونه ام ديگر است بهكواجبات و اح

لف از مجتهد، تنها كشود. (البته بنا بر نظر برخي فقهاء در صورت عدم تعيين و تقليد م لف ميكم
  شود). م واقعي الهي باشد مورد قبول واقع ميكه مطابق با واقع و حكلف كاعمالي از م

روز بودن دين اسالم گرديده است لزوم اجتهاد  ه موجب پويايي و بهكي از عواملي كبنابراين ي
ه صدور فتوا و كيا تبعيت از مجتهد زنده است؛ زيرا لزوم اجتهاد در دين اسالم به جهت اين است 

بايست بر اساس رعايت مقتضيات زمان در صدور فتوا باشد. زيرا دين اسالم  ام ميكاح
بايست بعد از تشخيص موضوع و پيدا  ه مجتهد ميكلي است كام كاي از قواعد و اح مجموعه

ام بنمايد و كم مربوط به آن موضوع در منابع ديني، اقدام به صدور فتوا و وضع احكردن حك
ه به كام در اعصار مختلف به جهت تغيير ماهوي يا ساختاري كه موضوعات احكبديهي است 

موضوع  كه موضوع سابق به يكگردد  آيد موجب مي ر آن موضوع پديد ميجهت اقتضاء زمان د
م جديد متناسب با خود را دارد يا كه موضوع جديد نياز به حكجديد تبديل شود و مسلّم است 

ه كن است بر اساس پيشرفت و تحول جوامع در اعصار گوناگون موضوعات جديدي كه ممكاين
ه از آن به كه اين موضوعات جديد كعرصه وجود بگذارند  اند پا به سابقاً اصالً وجود نداشته

باشد و اين مهم ميسر  ام مختص به آنها ميكشود نياز به وضع اح موضوعات مستحدثه تعبير مي
لي كه بر مباني و قواعد و اصول كه با اشراف و تسلطي كشود مگر در پناه وجود مجتهد زنده  نمي

استخراج بنمايد. لذا وجود چنين ويژگي شگرفي به نام  م موضوعات جديد را از دينكدين دارد ح
نولوژي گرديده كاجتهاد، به دين قابليت انعطاف و به روز شدن آن همگام با پيشرفت جوامع و ت

  رده است.كماندگي دين از پيشرفت بشريت جلوگيري  است و از انفعال و عقب

  دو. جنبه محتوايي
ه از جهت محتوا از چنان قابليتي برخوردار كت ام و قوانيني اسكل از احكدين اسالم متش

هاي مختلف و در  ها و برهه ه قابل تطبيق بر موضوعات و مصاديق مختلف در طول زمانكاست 
باشد. علت اين ويژگي وجود چند عامل حياتي و بنيادين در محتوا و منابع  شرايط گوناگون مي

  ه عبارتند از:كدين است 
سي كه شارع مقدس، خالق انسان بوده و از هر كاز آنجا مفاسد:  ام از مصالح وك. پيروي اح۱

نسبت به مصالح و مفاسد وي بيشتر مطلع است و از طرفي، مطابق روايات عالقه و محبت و 
ه اشرف مخلوقات است حتي از كويژه انسان  خيرخواهي خداوند متعال نسبت به مخلوقات به
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رو شارع مقدس همواره  سيار بيشتر است ازاينمحبت و خيرخواهي مادر نسبت به فرزند خود ب
ام و قوانين دين، لحاظ و كرعايت مصالح و مفاسد انسان در جهت رشد و تعالي وي را در وضع اح

ه مصالح و مفاسد انسان در گذر زمان و در شرايط مختلف، كرده است. بديهي است كرعايت 
لح و مفاسد انسان در هر زمان، متفاوت است لذا بر شارع مقدس الزم است براي رعايت مصا

ند. به همين جهت تحت شرايطي خاص دست كامي متناسب با شرايط آن زمان را وضع كاح
ومتي) و دست كام حكلفين (مثل احكام متناسب با مصالح و مفاسد مكمجتهد را در وضع اح

عقلي اهم و ام ثانويه و قاعده كلفين را در انجام وظيفه در شرايط خاص و غير عادي (مثل احكم
  مهم) باز گذاشته است تا همواره مصالح و مفاسد انسان حفظ شود.

روز بودن دين اسالم  ه موجب پويايي و بهكدليل ديگري  لي:ك. وضع قواعد و قوانين ۲
ه كلي بودن برخوردار است. به اين صورت كام و قوانين آن از ويژگي كه احكگرديده اين است 

ام و قوانين آن رعايت كهاي گوناگون در وضع اح انكها و م مانوجه جامع تمام موضوعات در ز
ه قابل صدق بر تمام مصاديق و موضوعات مختلف حتي با تمام كاي  گونه شده است به

دين و مذهب به اين  كباشد. اساساً پويايي ي ها و اختالف فرهنگ جوامع گوناگون مي پيشرفت
ها  انكها و م ه براي همه زمانكند كاي را وضع  ليكام و اصول كه مشرّع آن دين، احكمعنا است 

عنوان  ها مناسب بوده و قابل اجرا در تمامي آنها باشد. دين اسالم به ها و پيشرفت با تمام فرهنگ
امل و خاتم تمام اديان الهي از اين ويژگي برخوردار است زيرا خداوند متعال به وسيله كدين 

م در كح كو جامع، تمامي مصاديق و موضوعات ي ام جاودانهكبراي وضع اح |پيامبر خاتم
ها و با تمام اختالفات زماني را مدنظر قرار داده و با اشراف بر تمامي آنها و رعايت همه  تمام زمان

سازي بر تمامي مصاديق  ه قابل پيادهكلي و جامع كمي كآنها وجه جامع آنها را در نظر گرفته و ح
  رده است.كباشد صادر 

ها و تمايزات بنيادين انسان با ساير مخلوقات مادي، برخورداري از عقل  فاوتاز ت . عقل:۳
ه موجب امتياز و برتري انسان نسبت به ساير مخلوقات مادي گرديده و او را به كاست؛ عاملي 

ه موجب پيشرفت و ترقي روزافزون انسان كرده است؛ همان عاملي كاشرف مخلوقات تبديل 
هنگي و درجا زدن به سوي كي شده است و او را از انفعال، نسبت به ساير موجودات بشر

ه موجب تمايز و پيشرفت كترين عاملي  پيشرفت، تازگي و ترقي سوق داده است. بنابراين اساسي
ترين  گيريم اساسي ته نتيجه ميكانسان گرديده است وجود نعمت عقل در وي است و از اين ن

دين و مذهب با انسان شده و پاسخگوي  كن يتواند سبب همگام و همتراز شد ه ميكچيزي 
ه كه ويژگي عقل در آن لحاظ شده و بلكام مورد نياز وي باشد دين و مذهبي است كها و اح نياز

ترين  املكعنوان  ام آن باشد. دين اسالم بهكترين منابع استخراج اح ترين و اساسي عقل بنيادي
ترين عامل پيشرفت بشر يعني عقل در  ا اصليدين جهان بشريت از اين امتياز برخوردار است زير
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ام آن قرار داشته و موجب برتري آن بر ساير اديان گرديده كمنابع و مصادر چهارگانه استخراجِ اح
ه برخورداري از عقل در انسان موجب برتري وي بر ساير مخلوقات مادي كطور  است همان

  گرديده است.
ي لزوم كوسط مجتهدين حائز اهميت است. يته تكام، رعايت دو نكدر طريق استنباط اح

ام و ديگري قاعده كرعايت حسن و قبح عقلي افعال در مستقالت عقليه در طريق استنباط اح
: ۱۴۲۶(انصاري، ». م به الشرعكم به العقل حكلما حكم به العقل و كم به الشرع حكلما حك«
ه مورد قبول عقل كمي كر ح) بر اساس اين قاعده ه۵۰۳/  ۵: ۱۴۲۳؛ موسوي قزويني، ۵۹۲/  ۱

ه مورد قبول شرع باشد مورد قبول كمي كشود و هر ح واقع شود مورد قبول شرع نيز واقع مي
باشد، اگرچه  ل و رئيس العقال ميكه عقل كم، خداوند است كباشد. زيرا مشرع آن ح عقل نيز مي

  باشد. ام هنوز نائل نيامده كعلت و ماهيت برخي اح كن است عقل انسان بر دركمم
مي غير از عبادات كام معامالت و هر حكه موضوع اين قاعده بحث احكر است كالزم به ذ

ام كبراي عقل ناقص انسان نيست و از طرفي اح كاست. زيرا علت بسياري از عبادات، قابل در
 -باشد  ها مي ه امري ثابت و تغييرناپذير در همه زمانك -عبادات ناظر بر جنبه روح و روان انسان 

ه با پيشرفت بشر، كام معامالت يا سياسات و ديگر امور نيست كوضع گرديده است و مانند اح
ام جزئي عبادات نيز در اثر عروض كه برخي از احكند هر چند كام آن تغيير كموضوعات و اح

  شرايط خاص قابل تغيير است. 
بر  گاهي علل آن و كند مي كشف را احكام علل و مناطات مواردي در به عبارت ديگر عقل

 آن با نيز شرع و دهد مي انجام را خودش كار عقل اينجا در. كند مي اثر شرايط زمان تغيير
 كند مي مشخص زمان مقتضيات با را فقيه تكليف كه است چيزهايي از يكي اين. است هماهنگ

ذارد. گ مي باز را فقيه نمايد، دست مي ايجاب را چيزي و كند مي تغيير بشريت مصالح آنجاكه و
 به مربوط مفاسد و مصالح سلسله يك به اسالم احكام بودن ) مبتني۳۹/  ۲: ۱۳۷۶(مطهري، 

م كو به ح دهد مي مجتهد به زيادي امكان است بشر علم و عقل كشف دسترس در كه انسان
 مختلف فتواهاي مكاني و زماني مختلف شرايط ه دركدهد  ان را ميكخود اسالم به وي اين ام

 زمان يك حرام، در زمان يك در و است حالل زمان يك در كه چيزي كند كشف اقعو در و بدهد
ه وجود ك) به همين دليل است ۳۱: ۱۳۷۶ديگر مستحب است. (همان،  زمان در و است واجب

ام اسالم و نيز برتري آن بر كام دين اسالم موجب پويايي و انعطاف احكعقل در منابع استنباط اح
  .ساير اديان گرديده است

ن است حوادث و كدر زندگي روزمره و طبيعي زندگي بشر هر لحظه مم ام ثانويه:ك. اح۴
ه از اين جهت نيازمند كند كه زندگي را از روال عادي و طبيعي خود خارج كوقايعي اتفاق بيافتد 

ريزي از پيش تعيين شده براي مواجهه و مديريت اين حوادث و وقايع احتمالي  برنامه كبه ي
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ريزي و آمادگي  ه دورانديش بوده و برنامهكدر زندگي شخصي يا خانوادگي بشر، انساني  باشد. مي
امل عقلي وي كرده باشد نشانه حسن مديريت و تكسب كالزم را براي مديريت بحران از قبل 

هاي غير  ه براي حوادث و بحرانكشور نيز در صورتي ك كجامعه بزرگ مثل ي كباشد و در ي مي
شور كران آن كشوري پيش بيايد اگر متفكن است براي هر جامعه و كه ممكلي مترقبه و احتما

هاي احتمالي باشند  اي براي مديريت بحران هاي از پيش تعيين شده ريزي داراي قوانين و برنامه
شور و برتري آن نسبت به ساير جوامع و عقب كامل و حسن مديريت آن كنشانه پيشرفت و ت

ژگي و تعبيه قوانين از پيش تعيين شده و قابليت مديريت در مواجهه با افتاده است. وجود اين وي
امل و عقالنيت آن دين و كدين و مذهب نيز نشانه بلوغ، ت كها و شرايط غير عادي در ي بحران

  باشد. برتري آن نسبت به ساير اديان و مذاهب مي
پيش تعيين شده براي  ام و قوانين ازكام ثانويه در حقيقت همان احكدر دين اسالم وجود اح

ام توسط شارع مقدس در دين كباشد. وضع اين اح لفين در شرايط غير عادي ميكتعيين وظيفه م
ها و شرايط  ام آن در مواجهه با بحرانكمبين اسالم عامل ديگري در جهت پويايي و انعطاف اح

و در نتيجه  لفانكليف و وظيفه مكه از انفعال و عدم برنامه براي تعيين تكغير عادي است 
لفان در شرايط غير عادي جلوگيري به عمل آورده و عامل حيات ديگري براي زنده كسردرگمي م

  بودن و به روز بودن دين اسالم شده است. 
ه نقش كه عامل اساسي و بسيار مهمي كور روشن گرديد كبنابراين با توجه به عوامل مذ

ند وجود ك ها و شرايط ويژه ايفا مي با بحران پذيري دين در مواجهه بنيادين در پويايي و انعطاف
فل بيان كام در حقيقت متكه اين احكام ثانويه است كام جايگزين و علي البدل به نام احكاح

لف در شرايط ويژه و غير عادي و حتي شرايط بحراني بوده و موجب مديريت كليف مكوظيفه و ت
ه بر اساس نوع عناوين ثانويه كين صورت شود. به ا لفان ميكشرايط غير عادي پيش آمده براي م

ه شارع مقدس براي شرايط عادي وضع نموده است كلف كم و وظيفه اوليه مكحادث شده، ح
  گردد. لف وضع ميكم ثانويه و جايگزين متناسب با شرايط غير عادي مكرده و حكتغيير 

ها و  در برابر بحرانه عنوان مقاله حاضر در مورد چگونگي و نوع انعطاف دين اسالم كاز آنجا 
ام ثانويه، كشرايط غير عادي است و از طرفي از ميان عوامل متعدد پويايي دين، عنوان اح

لفان در كام و وظايف مكفل اين بخش از پويايي و انعطاف دين بوده و بيان از احكمستقيماً مت
ام ثانويه كنوان احرو در ادامه به بسط و توضيح ع مواجهه با شرايط خاص و غير عادي دارد ازاين

  پرداخته خواهد شد. 

  ام اوليه و ثانويهك. اح۲
سار چند امر اساسي  پذيري دين در سايه ه بيان گرديد ويژگي پويايي و انعطافكطور  همان
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ام فردي و اجتماعي متناسب با مقتضيات هر عصر كه مبناي صدور فتوا و احكي اجتهاد كاست. ي
ه قابليت انعطاف و تطبيق بر مصاديق كلي كول و قواعد باشد و ديگري، وجود اص و زمان مي

مختلف را داشته باشند و امر اساسي ديگر، قرار گرفتن عقل و حجيت آن در منابع چهارگانه 
هاي بشري و وجه تمايز و برتري انسان بر  ه عامل تمام پيشرفتكباشد؛ چيزي  ام ميكاستنباط اح

  ساير مخلوقات بشري گرديده است.
ام كه موجب تمايز اسالم از ساير اديان و مذاهب ديگر شده است وجود احكگري مسئله دي

ام پايه و ثابت كه در صورت وقوع شرايط خاص و غير عادي، جانشين احكجايگزيني است 
ام دين شده است كه در مذهب تشيع موجب پويايي و انعطاف احكشود. بنابراين عامل اساسي  مي

ها و شرايط ويژه  تري را در مواجهه با بحران اسالم، نقش اصلي و نسبت به عوامل ديگر پويايي
ام كام اوليه و تغييرناپذير و ديگري احكي احكام در آن است يكند، وجود دو دسته از احك ايفا مي
رده يا آنها را قيد و كومت و اشراف داشته و آنها را توسعه و ضيق كام اوليه حكه بر آن احكثانويه 

ي از كشود و ي ام اوليه و تغييرناپذير با زمانه ميكگونه موجب تناسب اح ينزند و ا تخصيص مي
ر عوامل پويايي اسالم به آن اشاره گرديد وجوب حيات كه قبالً در ذكمؤيدهاي پوياي دين اسالم 

تواند  باشد. زيرا تنها مجتهد زنده مي عنوان شرط الزم براي تقليد از او مي و زنده بودن مجتهد به
ام اوليه الهي را با زمانه حاضر خود تطبيق كظر گرفتن خصوصيات و شرايط زمانه، آن احبا در ن

دهد و بعد از تشخيص موضوع  دهد. در حقيقت مجتهد زنده موضوع را در زمان خود تشخيص مي
لي بوده و قابليت كام و قواعد كه شامل احكام اوليه كدر منابع و مصادر ديني و از ميان همان اح

گردد. مثالً روزه واجب  م مربوط به آن ميكزي بر مصاديق مختلف را دارند به دنبال حسا پياده
لي تحت كام اوليه و تغييرناپذير اسالم است اما آن اصول و قواعد كم از همان احكاست. اين ح

م اوليه و كه حتي اين حكشود  ومت دارند مانع از آن ميكام اوليه حكه بر احكام ثانويه كعنوان اح
گرفتن نيست و روزه موجب تشديد مرض  ه قادر بر روزهكيرناپذير اسالم در مورد انسان مريض تغي

ه بر هر كشود براي چنين موردي اجرا شود زيرا در اسالم عناويني وجود دارد  و يا مرگ او مي
م ديگري اولويت، ارجحيت و تقدم داشته و در حقيقت خطوط قرمز شارع مقدس كقانون و ح

د. مثل مسئله حفظ النفس، حفظ الصحه، حفظ العرض و حفظ االموال. لذا شارع شو محسوب مي
ترين خطوط قرمز شارع همين سه  ه اساسيكمقدس براي عدم ورود خدشه به خطوط قرمز خود 
ام ثانويه مثل عسر و حرج، ال كلي به نام احكمورد حفظ نفس، عرض و مال است اصول و قواعد 

ام اوليه بخواهند با كرده است تا هر جا و هر زمان آن احكا وضع ضرر و ديگر عناوين ثانويه ر
ام كلف در آن رعايت نشود احكرده و در نتيجه مصالح و مفاسد مكخطوط قرمز شارع تزاحم پيدا 

  ثانويه جلوي وجوب و عملي شدن آنها را بگيرند.
ن گذر از حوادث در طي قرون متمادي از خلقت انسان و از ميا تعريف احكام اوليه و ثانويه:
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ه در كهاي متعدد جامعه بشري، آن چيزي  و شرايط مختلف و بعضاً بحراني و نيز با وجود پيشرفت
رد روح و نفس انسان و مصالح و مفاسد مربوط به اين كرده و تغيير نخواهد كوجود انسان تغيير ن

الت، حسن معاشرت، ماند. مثالً اگر عد ند و هميشه ثابت ميك گاه تغيير نمي ه هيچكحوزه است 
و و متناسب با روح و روان كزمان حسن، ني كچنيني در ي و يا تعاون و ديگر عناوين اينكاخالق ني

ه در همه كو و سبب تعالي انسان نباشد بلكهاي ديگر ني ه در زمانكطور نيست  انسان بوده اين
وق ديگران يا اخالق ها موجب سعادت انسان خواهد بود. همچنين اگر ظلم و تعدي به حق زمان

زمان قبيح و ناپسند بوده و سبب خسران زندگي دنيوي و اخروي انسان باشد، در  كناپسند در ي
ام مربوط به آنها، عناوين و كها اين عناوين قبيح و ناپسند است؛ زيرا اين عناوين و اح همه زمان

باشند. زيرا حقيقت نفس  ه در تعالي و تنزل نفس و روح انسان همواره ثابت ميكامي هستند كاح
لي آن براي رشد و سعادت در تمام كه مصالح و مفاسد بنيادين و كاي است  و روح انسان مقوله

رو شارع مقدس قواعد و  ها با شرايط گوناگون ثابت و تغييرناپذير است. ازاين انكها و م زمان
بر موضوعات و مصاديق ه قابليت انطباق كاي متناسب با مصالح و مفاسد روح انسان  ليكام كاح

  رده است.كام اوليه وضع كمختلف در شرايط عادي را داشته باشد تحت عنوان اح
لي صادر شده و صدور كه بر اساس مصالح و مفاسد كامي هستند كام اوليه احكبنابراين اح

راه، عسر و كموضوعي بدون در نظر گرفتن عناوين ثانويه مانند اضطرار، ا نفس ام برايكاين اح
باشد، مثل وجوب وضو براي  لف ميكم جهلِ و كش حالت گرفتن نظر در بدون ج و همچنينحر

ام كه به لحاظ عارض شدن عناوين ثانويه بر موضوع احكامي هستند كام ثانويه احكنماز. اما اح
شده از حالت عارضي و موقتي با مصلحت و مفسده  لَّف و تزاحم مصلحت و مفسده حاصلكم

اربرد آن از ك) و چون بيشترين ۸۹/  ۹: ۱۳۶۴(يزدي،  شوند شارع صادر ميحالت اولي، از طرف 
  شود. نيز گفته مي» م اضطراريكح«عناوين ثانويه حالت اضطرار است به آن 

ام اوليه هميشگي و براي تمام كه احكام ثانويه اين است كام اوليه با احكتفاوت اصلي اح
نويه موقتي و تنها براي زمان وقوع عناوين ثانوي و ام ثاكباشد اما اح ها با شرايط عادي مي زمان

 حرمت آن مكح باشد داشته ضرر لَّفكم براي روزه باشد. مثالً هرگاه شرايط غير عادي و ويژه مي
 و ندك متابعت اوليه مكح از بايد لَّفكضرر، م رفع عنوان عارضي از بعد اما ،)ثانويه مكح(است 
ام كام اوليه است و احكام ديني اصل و محوريت با احكدر احبه عبارت ديگر،  .شود مي واجب روزه

  اند. ام اوليهكثانويه فرع و جانشين اح
 زيرا است؛ ثانوي احكام دليل با تقدم حق اولي، احكام دليل با ثانوي احكام دليل بين تعارض در

 براي ثانوي عنوان حكم دليل ديگر، عبارت به دارد. حكومت اولي احكام دليل بر ثانوي احكام دليل
  است. آن اولي عنوان با موضوع همان حكمِ دايره و گستره كننده بيان همواره موضوع، يك

ام ثانويه در شرايط خاص و غير عادي مثل عارض شدن عناوين كفلسفه و علت صدور اح
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لَّف در شرايط عادي كليف اولي و ثابت هر مكليف بوده (تكثانويه در حقيقت به موجب تزاحم دو ت
ه شارع در صورت وقوع شرايط خاص قرار داده است) و مبناي كليف ثانوي و جايگزيني كو ت

باشد. قواعد فقهيه مانند قاعده  ام ثانويه در شرايط خاص، جريان قواعد فقهيه ميكاستخراج اح
ه در هنگام عروض كاي  و ديگر قواعد فقهيه الصحةحفظ  ةنفي ضرر، نفي عسر و حرج، ضرور

  رد.كبايست به آنها مراجعه  م ثانويه ميكلَّف براي تشخيص حكمعناوين ثانويه، 
ليف، ترجيح اهم بر مهم و عمل به مفاد قاعده ترجيح كلَّف در هنگام تزاحم دو تكوظيفه م

  )۵۰۸/  ۲: ۱۴۳۲گردد. (سند،  اهم بر مهم است؛ زيرا مفاد عناوين ثانويه به قاعده تزاحم بر مي

 هم بر مهمتزاحم و ترجيح ا بيان قاعده. ۳

منابع نقلي نيز به آن تصريح يا اگر در عقلي است و  اصل و قاعده كيمهم،  قاعده اهم و
 اربرديكاشاره شده است، جنبه ارشادي دارد نه تعبدي و مولوي. اين قاعده عقلي يكي از اصول 

 واجبتحت شرايط عادي  بسا كاري كه اساس، چهاين  در دست مجتهدين است. براسالمي  فقه
در شرايط غير است،  حرامدر شرايط عادي  يا كاري كهشود  حرام مي در شرايط خاص،است، 

اتيان و در مقام  احكاممهم مربوط به موارد تزاحم و شود. قاعده اهم  واجب ميعادي و خاص 
تواند به دو حكم شرعي اهم و  ف نميي مكلَّيعن .ستا ام)كاح نه در مقام جعلام (كاحبه  عمل
/  ۱: ۲۰۱۰. (بحرالعلوم، عمل كند و تنها بر انجام يكي از آن دو قادر استدر زمان واحد مهم 
و نجات جان غريق (انسان در حال غرق در حال غرق شدن باشد مؤمن  كيه كمانند اين )۴۴۷

زمان با قضا  ا نجات جان غريق همشدن) راهي جز تصرف يا تعدي در مال غصبي نداشته باشد ي
لي در بحث كم كي از آنها را داشته باشيم. حكي انجامو ما فقط توان شدن نماز يوميه باشد 

 به نيم، بايدكم را رعايت كاست. يعني اگر توان نداريم هر دو ح» تقديم اهم بر مهم«تزاحم، 
 .يمو مهم را فرو بگذار يمعمل كنتر  و مهم اهم مكح

لَّف در صورت وقوع شرايط خاص و عناوين كم ثانويه و وظيفه مكبراي تشخيص حبنابراين 
ه كرد هر چند كبايست اهم و مهم را تشخيص داده و سپس اهم را بر مهم مقدم  ثانويه، ابتدا مي

ردن حالل در عمل باشد؛ زيرا جلب مصلحت عنوان كردن حرام يا حرام كاتيان اهم موجب حالل 
عنوان عارضي مقدم بر جلب مصلحت يا دفع مفسده عنوان اولي است. عارضي يا دفع مفسده 

لف در نجات جان غريق و غصب مال ديگران، اگرچه غصب كمثالً در مسئله تزاحم، وظيفه م
آنها حرام است ولي چون حفظ نفس و نجات جان غريق در  كاموال ديگران بدون رضايت مال

حفظ نفس متوقف بر غصب و تصرف مال ديگران  نزد شارع، مقدم بر حفظ مال است و از طرفي
رو تقديم جلب مصلحت حفظ جان، اهم و حرمت غصب مال ديگران، مهم بوده و  است. ازاين

ليف را ندارد لذا نجات جان غريق موجب كان و توان اتيان دو تكلف در زمان واحد امكچون م
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گونه است لمس  همين .شود مباح گرديدن و حتي وجوب موقتي تصرف و غصب مال ديگران مي
متوقف بر آن باشد.  ،كردن بدن زن نامحرم توسط مرد در صورتي كه نجات جان او از خطر

تشريح بدن مسلمان براي كشف علت بيماري خاصي و نجات بيماران از خطر مرگ و بيماري يا 
 يا دجلوگيري از آن در صورتي كه از راه تشريح بدن غيرمسلمان غرض مزبور قابل تحصيل نباش

هاي ديگري از قاعده اهم و مهم و نقش آن  نمونهفداكردن مصلحت فرد براي مصلحت عموم، 
   .اسالمي است اجتهاد در

اوين عارضي بر اساس برخي ام ثانويه در هنگام وقوع عنكه بيان گرديد جريان احكطور  همان
بودن  كاز قواعد فقهيه است و از خصوصيات قواعد فقهيه بنا بر نظر برخي از فقهاء، مشتر

ارگيري و استفاده از قواعد فقهيه مثل قواعد ك ارگيري آن ميان مجتهد و مقلد است؛ زيرا بهك به
ه از باب تطبيق كباشد بل م شرعي نميكبرا قرار گرفتن براي استنباط حكاصولي از باب واسطه و 

اي تطبيقي  ه استنباطي است، قاعدهكاست. به عبارت ديگر، قاعده فقهيه بر خالف قاعده اصولي 
) زيرا ۴۳: ۱۴۱۸يم، كگيرد؛ (ح لَّف تعلق ميك) و مستقيماً به عمل م۸/  ۱: ۱۴۲۲بوده (فياض، 

م كه حكه اين بيان ب )۲۲۱: ۱۴۲۵االشقر، (است.  جزئي حوادث مكح بيان فقهيه قواعد هدف
ام كه احكم ثانوي هر دو از جانب خداوند قرار داده شده است اما تفاوت در اين است كاولي و ح

 براي ثانوي امكاح ميان عالم و جاهل و براي شرايط عادي وضع گرديده است اما كاولي مشتر
 خاصي شرايط و حاالت داراي هك دارد لّفانيكم به اختصاص هكنيستند بل كمشتر لفينكم همه

  لَّف است.كام ثانويه بر عهده مكباشند. بنابراين تشخيص مصداق و تطبيق آن بر اح

  . عناوين ثانويه در فقه اسالمي۴
م ثانوي به سبب تغيير شرايط عادي كم اولي به حكه قبالً بيان گرديد تبديل حكطور  همان

ه كلف بتواند هر زمان كمه كطور نيست  لَّف، به شرايطي خاص و غير عادي است. اما اينكم
م ثانويه مربوط به موضوع مورد نظرش، كرده و از حكبخواهد شرايط را ويژه و غير عادي قلمداد 

بايست بر اساس ضوابط و تحت عناويني  م ثانوي ميكم اولي به حكه تبديل حكند بلكپيروي 
ي پويايي و عدم ه براكگونه  ه مورد پذيرش شارع باشد. زيرا شارع مقدس همانكصورت پذيرد 

طور  رده است. همانكاي را تعبيه  اليف ثانويهكارها و تك انفعال دين در شرايط بحراني و ويژه راه
طلبي برخي افراد يا جلوگيري از بروز حرج و مرج و  براي جلوگيري از سوء استفاده يا راحت

ه تنها كي قرار داده است اليف ثانويه، ضوابط و قوانينكمندي از ت اختالل در نظم نظام، براي بهره
  ام ثانويه و جايگزين را دارد.كلَّف حق استفاده از احكدر صورت تحقق آن ضوابط م

رده است عناوين كام ثانويه در منابع ديني تعريف كه شارع براي منجز شدن احكعناويني 
نظام،  حرام، حفظ مقدمه و واجب حرج، مقدمه و راه، ضرر، عسركاضطرار، ا مختلفي مثل ضرورت،
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, شوهر، نذر و مادر و پدر نهي و ظلم، امر و معصيت بر حرام، اعانت كتر و واجب بر تقيه، اعانت
از عناوين ثانويه دائرمدار ضوابطي  كه تحقق هر يكقسم و برخي عناوين ديگر است  و عهد

 ناوينع از برخي ادامه است. چون تعداد عناوين ثانويه زياد و از حوصله اين مقاله خارج است در
اربرد كهاي روز جامعه  و در مواجهه با حوادث و بحران است مشهور فقهاء ميان در هكاي  ثانويه

انگيزي مانند شيوع  بحران فاجعه بر تطبيق مبناي بيشتري داشته و بيشتر با آن سروكار داريم بر
  گيرد: رونا، مورد بحث و بررسي قرار ميكبيماري مسري 

  . عسر و حرج۱
  اصطالحي قاعده نفي عسر و حرج معناي لغوي و

معناي تنگنا،  عسر) و حرج به واژه ذيل: تا بي معناي مشقت و سختي (دهخدا، به لغتعسر در 
 ۱: ۱۳۸۸، پور يذيل واژه حرج؛ صف: ۱۴۱۲ضيق، گناه و حرام معنا گرديده است. (راغب اصفهاني، 

 /۲۳۴(  
به همين معناي تنگي، سختي و  معناي عسر و حرج در منابع ديني مثل قرآن و روايات نيز

  گناه، معنا گرديده است:
 يرِيـد  ال و الْيسـرَ  بِكُم اللّه يرِيد أُخَرَ أَيامٍ منْ فَعدةٌ سفَرٍضاً أَو علي مرِي انَو منْ ك... 

رَ بِكُمس۱۸۵/  ... . (بقره الْع(  
. روزه بگيـرد  از ايـام ديگـر   يهر كس كه مريض يا مسافر باشد، پـس در تعـداد  

  .خواهد ينم شما يخواهد و مشقّت و عسر را برا يم يشما آسان يداوند براخ
 . ...حـرَجٍ  منْ الدينِ في علَيكُم جعلَ ما و اجتَباكُم هو جِهاده حقَّ اللّه في اهدواو ج
  )۷۸/  (حج

سـت. او شـما را   كه شايسته جهاد در راه او يطور جهاد كنيد در راه خداوند، آن
  .قرار نداده است مشقت و سختيشما  يبرگزيده و در دين برا

ي بوده كاز نظر معنا تقريباً ي -چه در لغت و چه در فقه و منابع ديني  -لمه كبنابراين هر دو 
ه انسان را در مضيقه و تنگنا قرار دهد سخت و دشوار هم كو رابطه تساوي دارند؛ زيرا هر عملي 

عالوه بر  ر عمل سخت و دشواري موجب تنگنا و به مضيقه افتادن نيز است.س هكاست و برع
 موجب كه يكار آن، هر مطابق كه است »عرف«حرج،  و عسر مصداق تعيين اينكه، ضابطه
  . شود يم يتلق نيز يدشوار و باشد، حرج تنگنا و ايجاد مضيقه

 كه است يموارد حرج، بيشتر آيه به ×معصوم استناد امام موارد نيز قاعده مستند روايات در
 حرج و عسر وجود علما يبرخ آنكه ويژه به است. نداشته وجود صعوبت و يسخت بر افزون يچيز

 استناد) كلفت( تكليف يلغو ريشه به خود نظريه تأييد يبرا و دانسته محرز تكاليف همه در را
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  )۸۱/  ۲: ۱۴۰۶داماد،  اند. (محقق كرده
لَّف در انجام كمعناي مشقت و به تنگنا افتادن م ح فقهي بهبنابراين عسر و حرج در اصطال

ه كاليف شرعي است و مراد از قاعده نفي عسر و حرج مطابق منابع قرآن و حديث اين است كت
  ه مستلزم عسر و حرج باشد نفي شده است.كاليفي كدر اسالم از ت

  ضابطه تعيين مصداق عسر و حرج
ه به صرف محقق كعسر و حرج به اين معنا نيست  عسر و حرج مراتب متعددي دارد و نفي

ليف بر آن مترتب شود؛ زيرا برخي از مصاديق عسر و حرج محال كمِ رفع تكو حرج ح عسرشدن 
ه كليفي كعقلي است و برخي ديگر عادتاً و عرفاً موجب سختي و مضيقه است. بنابراين مراد از ت

لَّف وجود دارد كن انجام دادن آن توسط ماكه عقالً امكليفي است كشود ت موجب عسر و حرج مي
ان اتيان آن وجود نداشته و محال كزيرا اگر عقالً ام لف قابل تحمل نيست.كولي عادتاً براي م

ه محال عقلي باشد كباشد سالبه به انتفاء موضوع بوده و از محل بحث خارج است؛ زيرا عملي 
ان انجام آن را ندارد) بوده نه مصداق ه انسان قدرت و توكليف به ما اليطاق (آنچه كمصداق ت

لف توان بر انجام آن را كليفي نه عقالً مقدور است و نه عادتاً مكعسر و حرج و چنين عمل و ت
ليف ما كليف موجب عسر و حرج با تكباشد. بنابراين تفاوت ت نفي قرآن و عقل ميدارد، لذا مورد 

اما  ،محال و غير معقول است يشارع امررف ليف ما ال يطاق از طكه تشريع تكاليطاق اين است 
منظور از عسر و حرج در اين قاعده، پس  .گونه نيست شارع اين ياز سو يتكليف به امر حرج

تحمل آن سخت است و موجب  است كه در محدوده طاقت بشر است، اما عادتاً يعسر و حرج
  . شود يموي  و اختالل در نظام زندگي قرار گرفتن مكلف در تنگنا و مضيقه

 در گاه كه كند يم حرج ينف ياحكام از فقط حرج و عسر ينف ه قاعدهكالزم به يادآوري است 
 دائمصورت  به كه حج و جهاد مثل ياحكام شود، نه يم عارض آنها بر خاص، حرج احوال و اوضاع

 از تخصصاً ياحكام چنين. اند شده تشريع آنها از يناش يسخت و حرج به عنايت اصل، با از و
 و عسر ينف قاعده در عقال يبنا بر يا خدشه نظر اين از ترتيب بدين و اند خارج قاعده اين شمول

  )۹۰/  ۲: ۱۴۰۶داماد،  محقق(نيست.  وارد حرج
ه از اساس با عنايت به عسر و حرج كبنابراين با توجه به موارد يادشده، در غير مواردي 

 و تشخيص مصداق عسر و حرج، عرف و عادت تعيين اند در باقي موارد، ضابطة تشريع گرديده
شود   يتلق يدشوار و از نظر عرف و عادت توان مردم، مضيقه كه يكار آن، هر مطابق كه است

  باشد. مصداق عسر و حرج مي
  قلمرو قاعده نفي عسر و حرج

و بهترين عناوين ثانويه، پاسخگوي بسياري از  ترين مهمي از كعنوان ي عنوان عسر و حرج به
ه با وجود قاعده نفي كاي  گونه ت عارضي و مسائل جزئي افراد در شرايط گوناگون است. بهحاال
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هاي وي در  لَّف، بسياري از تحيرها و درماندگيكمندي از آن توسط م عسر و حرج و بهره
ه به كاليف، برطرف خواهد گرديد. عالوه بر اينكليف در مواضع تزاحم تكتشخيص وظيفه و ت

لف كه مكگردد  ام در شرايط خاص موجب نميكي مانع و مخل بودن برخي احا سبب چنين قاعده
ه موجب خللي در نظام زندگي وي گردد. زيرا با تحقق عنوان كبه سختي و مشقت بيافتد يا اين

م اولي موضوع مربوطه در راستاي رفع مضيقه و مشقت كلَّف، حكعارضي عسر و حرج براي م
  فت.م ثانوي، تغيير خواهد ياكوي به ح

ه مستلزم عسر و حرج است نفي شده كاليفي كدر اسالم مطابق منابع قرآن و حديث، از ت
اراده شارع در تسهيل و گشايش امور مردم است. آيات و روايات زيادي در منابع فقهي اشاره به 

 سفَرٍي و علضاً أمرِي انَو منْ ك... « مثالً در آيه؛ داشته و بيان از قاعده نفي عسر و حرج دارد
وجوب و ) شارع ۱۸۵/  (بقره »... الْعسرَ بِكُم يرِيد ال و الْيسرَ بِكُم اللّه يرِيد أُخَرَ أَيامٍ منْ فَعدةٌ

 ياز بيمار و مسافر نف ،و سفر يبيمار يدر روزها -م اوليه است كه از احكام مسلّ -تعيين روزه 
د. به عالوه، چون شودوران، به اين تكليف عمل پايان اين  كرده و رخصت داده است كه پس از

 »الْعسرَ بِكُم يرِيد ال و الْيسرَ بِكُم هد اللّيرِي«ار رفته در آيات و روايات مثل عبارت كعبارات به 
 ۱: ۱۴۱۴؛ حر عاملي، ۷۸/  (حج» ما جعلَ عليكم في الدينِ من حرَج«در آيه يادشده يا عبارت 

) در روايات عبارتي عام است در نتيجه نفي ۱۰۳/  ۱: ۱۳۶۴، يطوس ؛۴/  ۱: ۱۳۶۷ ،يكلين ؛۳۲۷/ 
 در هرگاه اينكه م جزئي بيان شده است. يعنيكح كلي يكصورت علت  عسر و حرج در آنها به

 از الزامات و احكام شود، اين واقع حرج و عسر در ، مكلَّفيشرع الزامات و احكام به عمل اثر
) بنابراين از لحاظ ثبوتي ناظر به ۸۳و  ۸۲/  ۲: ۱۴۰۶شود. (محقق داماد،  يم برداشته او عهده

  ام ويژه ندارد.كام و قوانين اسالم است و اختصاص به برخي احكتمام اح
ه كدر موضوع محدوده و قلمرو جريان قاعده نفي عسر و حرج اختالفاتي ميان فقهاء وجود دارد 

  دانند. بعضي عسر و حرج نوعي مي برخي موضوع قاعده را عسر و حرجِ شخصي و
شود كه در اغلب آنها، حرج  يبا دقت در روايات مستند قاعده مالحظه معي يا نو يشخص حرج

 يها شده است، از حرج ينف »نِ من حرجٍيكُم في الديعلَ جعلَ ما« كه به استناد يمورد سؤال
  يجود دارد كه به موجب آن احكام حرجنيز و يبا اين حال، در ميان روايات مواردست. ا يشخص

تشريع  عنوان حكمت قرار گرفته و عسر و حرج و مشقت مردم به يمورد نف ،ناظر به نوع مردم
  مطرح است. ،حكم

توان به مواردي از قبيل رفع حكم وضو و تجويز تيمم بر جبيره  مي نافي حرج شخصي از روايات
ان اشاره كرد و مواردي از قبيل قصر نماز مسافر و نفي و بيمار ساالن كهنو نيز نفي حكم جهاد از 
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او و برخي خيارات مربوط به معامالت و اصالت صحت و نيز تشريع تقيه را شاهدي براي نوع  هروز
ذكر كرد كه در غالب روايات، نوع اخير عسر و حرج به اصطالح از مقوله  روايات نافي حرج نوعي

ن دليل ال حرج بر ادله ديگر حكومت دارد، بديهي است چوشود. البته  محسوب مي» حكمت حكم«
سو رفع هر حكمي است كه  زيرا معني حكومت از يك ؛ماند جايي براي پذيرش حرج نوعي باقي نمي

موجب حرج باشد و از سوي ديگر بقاي احكامي است كه مقتضي حرج نباشد و اين همان معني 
توان  ليل ال حرج ناظر به نوع مردم باشد نميشخصي بودن حرج است. البته روشن است كه هرگاه د

  .به استناد دليل اين قاعده، آن الزام قانوني را از نوع مردم رفع كرد
رسد قول صحيح، قول به تفصيل است. يعني در موضوعات فردي، موضوع و  به نظر مي

ومتي، موضوع كجريان قاعده، عسر و حرج شخصي است و در موضوعات اجتماعي و ح كمال
ه تشخيص و تطبيق موضوع عسر و حرج كعده، عسر و حرج نوعي است. با اين تفاوت قا

لفي اعم از مقلِّد و مجتهد است ولي تشخيص موضوع عسر و حرج نوعي و صدور كشخصي، هر م
 قوانين از يديگر م اسالمي است. به عبارت ديگر، نوعكلفين بر عهده حاكلي براي تمام مكم كح

 گرفته تعلق آن به يعموم ازجمله نظم يمصالح به توجه با گذار قانون هاراد كه دارد وجود نيز
رو تشخيص سلب نظم و نظام اجتماعي بر  ازاين شود رعايت حال همه در بايد آنها حريم كه است

  م اسالمي است.كشود بر عهده حا ه به موجب عسر و حرج نوعيه حاصل ميكاي  اثر مفسده نوعيه

  روناكحرج بر بحران بيماري مسري  تطبيق عنوان ثانويه عسر و
بحران فراگير جهاني  كه تبديل به يكرونا نوعي بيماري مسري عفوني است كبيماري 

  رده است.كهاي اقتصادي دنيا را مختل  ها و نظام گرديده و بسياري از زندگي
س روناويروكگونه مختلف خانواده  ه از چهلكست ها س از خانواده بزرگي از ويروسروناويروك

ه از ويروس ساده سرما خوردگي تا كشف شده است كنون، هفت نوع منتقل شده به انسان كتا
ز كشود (مر را شامل مي ۱۹ -وويد كتري همچون سارس، مرس و  هاي شديد عامل بيماري

روناويروس سندرم حاد كشده اين خانواده،  ه آخرين نوع شناساييك )vrcشناسي  تحقيقات ويروس
رد و در مدت كگيري در انسان شيوع پيدا  در شهر ووهان چين با همه ۲۰۱۹ر در دسامب ۲تنفسي 

  )wikipedia.org / coronavirusرد. (كوتاهي فراگير گرديده و تمام جهان را درگير ك

  عالئم و عوارض بيماري كرونا
 هاي سرما خوردگي عادي تا تب، سرفه، تواند از نشانه روناويروس، عالئم ميكبا توجه به نوع 

ت و ضعف شديد جسماني و در كالت حاد تنفسي و از دست دادن توانايي حركتنگي نفس و مش
  )vrcشناسي  ز تحقيقات ويروسكنهايت از دست دادن عالئم حياتي باشد. (مر
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  هاي پيشگيري از آن عوامل ابتال به ويروس كرونا و راه
م قرار نگرفته است يا سن و درمان قطعي اين بيماري در دسترس عموم مردكه واكتا زماني 

ننده كردن از عوامل ايجادكردن آن براي همگان مقدور نيست بايد با دوري كان فراهم كام
ه عوامل كنيم كگيري  ننده احتمال ابتال به آن، از سرايت و ابتال آن پيشكرونا يا تشديدكبيماري 

  رونا عبارتند از:كننده احتمال ابتال به ويروس كتشديد
  هاي عمومي و شلوغ، انكـ حضور در م

  هاي شلوغ، انكمدت در م ـ توقف طوالني
  در ارتباط با ديگران، كـ عدم استفاده از ماس

تواند احتمال  ه ميكـ عدم شستشوي مرتب دستان با آب و صابون، و برخي ديگر از عواملي 
 ابتال به بيماري را افزايش دهد. 

  روناكبحران بيماري مسري  نحوه جريان عنوان ثانويه عسر و حرج در مواجهه با
ه بيان شد عوارضي كطور  رونا همانكدر مورد بحران روز دنيا يعني شيوع بيماري مسري 

هاي منابع  حالي و ضعف بدن را به دنبال داشته است. طبق آمار و گزارش مثل تنگي تنفسي، بي
  يابد. شته شدگان در اثر اين بيماري هر روز افزايش ميكرسمي، آمار 
حاضر يك قاعده كلي برقرار است كه در تزاحم واجب و مستحب، مطابق قاعده تزاحم  در بحث

تواند مزاحمت با واجب داشته  و ترجيح اهم بر مهم، هميشه واجب مقدم بوده و هيچ مستحبي نمي
باشد. لذا در زمان حاضر به جهت عروض شرايط غير عادي و بحراني يعني سرايت سريع و شديد 

  كند. ياري از احكام شريعت در اثر تحقق عناوين ثانويه موقتاً تغيير ميويروس كرونا، بس
ن است در اثر بيماري كه ممكاي  عنوان ثانويه در رابطه با بحران مورد نظر براي پي بردن به

بايست ابتدا عوامل انتقال و سرايت آن را بررسي نمايد تا هر آنچه  رونا عارض شود مجتهد ميك
م موجب كه وجود آن حكم تشريعي خاصي دارد كت است اگر چنانچه حه علت و عامل سرايك

تشديد انتقال و سرايت بيماري شده و در نتيجه حفظ جان انسان را در خطر قرار دهد تشخيص 
گيرد و با  از عناوين ثانويه قرار مي كي دامكور تحت كه شرايط بحراني مذكداده و متوجه بشود 

وجود آمده  ام موقتي ثانويه از بحرانِ بهكشده با اعتبار اح توجه به نوع عنوان ثانويه محقق
  جلوگيري به عمل آورد.

رونا مشخص شده كهاي شيوع بيماري  بنابراين چون طبق تحقيقات به عمل آمده در مورد راه
هاي سر پوشيده يا  انكهاي شلوغ و پر تجمع يا م انكه اين بيماري از طريق حضور در مكاست 

شود و از طرفي  هاي بهداشتي منتقل مي با افراد مختلف و عدم رعايت دستورالعملارتباط و تعامل 
رونا كحفظ نفس و جان از اهم واجبات است لذا در مورد حادثه روز جامعه يعني شيوع بيماري 
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سب كها در  هاي مربوط به حفظ بهداشت موجب برخي محدوديت لكچون رعايت مقررات و پروت
شود لذا عسر و حرج حاصل از  لف در حفظ بهداشت ميكيف مار و نيز ازدياد وظاكو 

تواند  هاي عارض شده توسط اين بيماري و نيز ازدياد رعايت بهداشت شخصي مي محدوديت
وجوب برخي از اوامر مثل وجوب عمل به اوامر والدين يا وجوب انفاق زوجه متناسب با شان وي 

ناسب با توان عادي و رايج عموم مردم در اين ه متكند بلكيا وجوب پرداخت فعلي دين را منتفي 
شرايط واجب گردد. زيرا اين بيماري و لوازم مقتضي آن فراگير بوده و موجب عسر و حرج 

ار و فعاليت بيش از حد كبسا  يف وظايف زندگي شده است و چهكم و كبسياري از افراد در 
  د.نكم حرمت پيدا كضرورت به جهت وجوب حفظ جان خود و ديگران ح

نترل كام اسالم در جهت مديريت بحران، نقش بازدارندگي و كچنين پويايي اح بنابراين اين
رده و باالتر از آن عالوه بر نقش بازدارندگي در جهت كرونا را ايفا كبحراني مثل شيوع بيماري 

  ند.ك اي را وضع مي ام ملزمهكبهبود شرايط بحراني، اح

  . مقدمه واجب و مقدمه حرام۲
ه اتيان واجب متوقف بر اتيان مقدمه آن است و وقتي انجام كاي است  اجب مقدمهمقدمه و

ان انجام واجب بدون كه امكمعناي آن است  امر واجب متوقف بر انجام مقدمه آن باشد به كي
پذير نخواهد بود. به عبارت ديگر، اگر انجام واجب منحصر در انجام مقدمه  انكتحقق مقدمه ام

ند. در مورد ك م وجوب بر مقدمه نيز سرايت ميكم قاعده مالزمه حكرت به حآن باشد در اين صو
  باشد.  مقدمه حرام و حرمت مقدمه حرام نيز همين استدالل مي

در مقدمه واجب بحث از وجوب يا عدم وجوب شرعي مقدمه امر واجب است و در مقدمه 
اين مراد از مقدمه واجب حرام، بحث از حرمت يا عدم حرمت شرعي مقدمه امر حرام است. بنابر

باشد وگرنه در مالزمه  م واجب و مقدمه آن ميكيا مقدمه حرام، ثبوت مالزمه شرعي ميان ح
عقلي ميان وجوب شيء و مقدمه آن ترديدي نيست. براي مثال عقل به لزوم استفاده از باالبر 

ي ميان واجب يا ند اما در مورد مالزمه شرعك م به مالزمه ميكبراي باال رفتن از ساختمان ح
ه كحرام و مقدمه آن مانند نماز و وضو يا غصب و نجات غريق ميان فقهاء اختالف وجود دارد 

م به كم به الشرع حكلما حكوجود مالزمه شرعي و قاعده مالزمه ( البته مشهور فقهاء قائل به
  باشند.  ) ميم به الشرعكم به العقل حكلما حكالعقل و 

ه انجام كعنوان عناوين ثانويه در جايي مطرح است  مه حرام بهبحث از مقدمه واجب و مقد
عنوان مقدمه آن فعل واجب يا  فعل ديگري به كحرامي بر انجام يا تر كامر واجب يا تر كي

م وجوب كه در اينجا اگرچه حكشود مثل عبور از زمين غصبي براي نجات غريق  حرام متوقف مي
شود ولي چون  اجتماع داشته و موجب تزاحم ميديگر كم حرمت غصب با يكنجات غريق با ح
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ه حفظ و نجات نفس غريق است اهم بوده و در نظر شارع حفظ النفس بر هر امر كالمقدمه  ذي
شود و عقالً و شرعاً اتيان اهم مقدم  المقدمه اهم بوده و مقدمه مهم مي ديگري مقدم است لذا ذي

ه در شرايط و حالت عادي حرمت كغصبي)  م مقدمه (تعدي و تجاوز به مالكبر مهم است لذا ح
م آن كامر اهم، ح كاست به جهت عارض شدن عنوان ثانويه يعني مقدمه واقع شدن آن براي ي

  يابد.  موقتاً از حرمت به وجوب تغيير مي
داند اگر قبل از  لَّف ميكه مكعنوان مثالي ديگر، در مورد روزه واجب ماه رمضان در جايي  به

احتمال مريضي يا مرگ وي وجود دارد در اينجا به جهت عارض شدن عنوان روزه غذا نخورد 
ثانويه يعني مقدمه واقع شدن خوردن غذا براي اتيان روزه واجب و احتمال عقاليي مرض يا 

ه غذا خوردن في ك شود در حالي مرگ، در نتيجه وجوب روزه متوقف بر وجوب غذا خوردن مي
م اباحه آن كعنوان ثانويه مقدمه واجب، موجب تغيير ح نفسه وجوبي ندارد ولي به جهت عروض

ه سرعت زياد در رانندگي يا عدم كبه وجوب گرديد. در مثالي ديگر براي مقدمه حرام، در موردي 
شود. در اينجا چون  شته شدن خود يا ديگران ميكافي قبل از رانندگي يقيناً موجب كخواب 

المقدمه  قتل نفس واقع شده است حرمت از ذي في مقدمه حرامي مثلكسرعت زياد يا خواب م
م موقتي و عارضي حرمت براي سرعت زياد يا كرده و موجب عروض حكحرام، به مقدمه سرايت 

افي، في نفسه حرام نيست ولي به كه سرعت زياد يا خواب ناك شود در حالي في ميكخواب غير م
  يابد.  ير ميم آن نيز به حرمت تغيكموجب واقع شدن مقدمه براي حرام، ح

ه در دين مبين اسالم موجب پويايي و كامي كترين قواعد و اح ي ديگر از مهمكي
اي در اسالم است.  پذيري در مواجهه با حوادث روز جامعه شده است وجود چنين قاعده انعطاف

اني به دليل عارض كلَّف در هر زمان و مكاي، م ه با در دست داشتن چنين قاعدهكاي  گونه به
ليف و وظيفه شرعي خود مردد و مستاصل گردد با جريان كاي در تشخيص ت نوان ثانويهشدن ع

ه كگذارد  چنين قواعدي نمي م موضوع مورد نظر واقف خواهد گرديد و اينكقاعده مزبور به ح
لف حتي در مواقع حساس و حياتي يا بحراني نسبت به وظيفه خود مردد بماند و يا به موجب كم

لف كام اوليه دين مجبور به مخالفت امر شارع گردد؛ زيرا امر شارع براي مكي احكانفعال و خش
ام ديني بر اساس كتشريع اح كباشد لذا وقتي مال هميشه در راستاي تأمين مصالح وي مي

ليف كت كم قطعي يكگاه حتي در مواقع حساس و بحراني ح لفين باشد، هيچكمصالح و مفاسد م
م كه حكه و وي را از تأمين مصلحت اهم و اولي باز بدارد بللف شدكوپا گير م تواند دست نمي

  يابد. لف تغيير ميكليف مورد نظر در راستاي تأمين مصلحت اهم مكت
رونا، چون حفظ نفس يا حفظ كدر مورد بحران روز جامعه مسلمين يعني بحران شيوع بيماري 

مستحباتي مثل نماز جماعت باشد و از جهتي انجام  نسبت به اتيان امور مستحب، اهم مي الصحة
ه كيا برپايي مراسم عزاداري سيد و ساالر شهيدان در ماه محرم يا استحباب زيارت بقاع متبر
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شود لذا حضور در  رونا محسوب ميكاي براي ابتال به ويروس  هاي پرازدحام مقدمه انكعنوان م به
رونا تحت كشنده كو حتي  كهاي يادشده براي عبادت از باب مقدمه ابتال به بيماري خطرنا انكم

(يعني مقدمه قرار گرفتن براي حرامي مثل قتل نفس يا مريضي) قرار  عنوانِ ثانوي مقدمه حرام
م ثانوي و كبه ح -ور است كم اولي در موارد مذكه حك -م استحبات كگرفته و در نتيجه ح

  ي)ات بهداشتكند. (البته در صورت عدم رعايت نك تغيير پيدا مي» حرمت«موقتي 

  . حفظ نظام و مصلحت جامعه اسالمي۳
م ثانوي بر اثر عارض كم اولي به حكتواند موجب تغيير ح ه ميكي ديگر از عناوين ثانوي كي

عنوان  است. به» حفظ نظام و تأمين مصلحت جامعه اسالمي«شدن شرايط خاص و ويژه گردد 
االي خويش را به كارد حق د» الناس مسلطون علي اموالهم«م اوليِ كمثال هر مسلماني به ح

تواند مانع وي شود. ولي اگر  سي نميكه دوست دارد بفروشد يا حتي نگه دارد و هيچ كسي كهر 
چنين اختياري اساس و حفظ جامعه مسلمين را به خطر بياندازد مثل فروش اسلحه به دشمنان يا 

ند كالمي خللي ايجاد فار، يا در نظم و نظام جامعه اسكفروش گندم مورد نياز جامعه مسلمين به 
ه كاست. زيرا بر اساس همان مبنايي » حرام«م ثانوي كار، چنين معامله و عملي به حكمثل احت

اليف شخصي به آن كام و تكام براي تشخيص احكاليف و تعارض و اجتماع احكدر موارد تزاحم ت
مين مصلحت شود، در مسئله تزاحم حفظ نظام و تأمين مصلحت عمومي در برابر تأ مراجعه مي

لَّف، مبنا و كاليف شخصي مكه در مسئله تزاحم تكطور  االجرا است و همان شخصي نيز الزم
باشد در مسئله تزاحمِ مصلحت عمومي با مصلحت  ردن و اتيان اهم بر مهم ميكقاعده بر مقدم 

بر تأمين  -ه تأمين مصلحت عمومي جامعه اسالمي است ك -شخصي به طريق اولي اتيان اهم 
شود؛ زيرا قطعاً مصلحت عمومي نسبت به مصلحت شخصي  حت شخصي، مقدم و واجب ميمصل

  اولويت دارد.
رونا چون حفظ سالمتي جامعه مسلمين متوقف بر رعايت برخي كدر مسئله شيوع بيماري  

زدن يا عدم تجمع و رعايت اصول بهداشتي توسط اشخاص مختلف است لذا  كامور مثل ماس
باشد ولي به جهت عارض شدن  م اولي مباح ميكزدن يا تجمع به ح كاگرچه اموري مثل ماس

م ثانوي وجوب، تغيير كم اولي اباحه به حكعنوان ثانويه، حفظ نظام و مصلحت جامعه مسلمين، ح
  ند.ك پيدا مي

  نتيجهبندي و  جمع
ي از داليل جامعيت و خاتميت دين مبين اسالم و برتري آن بر ساير شرايع، برخورداري از كي

ام و قواعد كهايي مثل اجتهاد و وجود اح ي برخورداري از ويژگيكي: دو مقوله مهم و حياتي است
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ه موجب پويايي و به روز شدن كام است كلفين در وضع احكلي و رعايت مصالح و مفاسد مك
ام ثانويه و جايگزين در دين كدين، همگام با پيشرفت جوامع بشري شده است و ديگري وجود اح

ه موجب مديريت كلف كبيني نشده و حتي شرايط بحراني م ي شرايط غير عادي و پيشاسالم برا
  شود. دهي آن مي بحران و بهبود شرايط غير عادي و حتي سامان

ه براي مسائل جديد در كدين مبين اسالم با توجه به ويژگي منابع و محتواي آن عالوه بر اين
ه در هر زمان كها و شرايط غير عادي  بحران اي دارد همچنين براي ام ويژهكهر عصر و زمان اح

ام جايگزين از پيش كرده و احكانديشي  لف پيش بيايد از پيش چارهكن است براي مكان ممكو م
ه كرونا كرده است. در بحران شيوع بيماري كاي را براي مديريت بحران وضع  تعيين شده

رده است و موجب اختالل در ك صورت جهاني فراگير شده است و تمام مردم جهان را درگير به
هاي اقتصادي، اجتماعي و آموزشي در سرتاسر جهان شده است، دين اسالم  زندگي مردم و نظام

ور، كه در خود جاي داده است متناسب با شرايط بحران مذكاي  ام ثانويهكبا توجه به عناوين و اح
ن و جلوگيري از تشديد بحران اي را براي مديريت بحرا ام ثانويه و موقتي (اورژانسي) ويژهكاح

ه اين بيماري بسيار مسري كرونا كعنوان مثال در شرايط بحران شيوع بيماري  ند. بهك وضع مي
ديگر شود بحران و احتمال ابتال به بيماري را كه موجب ارتباط بيشتر افراد با يكبوده و هر چيزي 

حرج و مقدمه حرام و مقدمه واجب  دهد دين اسالم بر اثر تحقق عناوين ثانويه عسر و افزايش مي
ور موضوعاً محقق شده كه بر اثر بحران مذكو حفظ نظام و نيز بسياري از عناوين ثانويه ديگر 

دهد؛ مثالً رعايت  س تغيير ميكباشند بسياري از مستحبات و حتي واجبات را به حرام و نيز بر ع
وجود بيماري در آن زياد است ه احتمال كهايي  در محيط كات بهداشتي خاص مثل زدن ماسكن

به جهت مقدمه حرام واقع شدن براي قتل نفس يا مقدمه واجب بودن براي حفظ نفس واجب 
امري مباح است يا مثالً حضور در مساجد،  كه در شرايط عادي، زدن ماسكرده است در حالي ك

ر آنها زياد است به ه احتمال عقاليي ابتال دكهاي پر تجمعي  انكها و همه م ها و فروشگاه بازار
رده است (به جهت تحقق عنوان عارضي ضرورت و نيز دفع كغير از موارد واجب و ضرورت حرام 

ها مباح و بعضاً مستحب است يا  انكه در شرايط عادي، حضور در اين مكضرر محتمل) در حالي 
ماري ه به موجب اين بيكهايي  مثالً به موجب تحقق عنوان عسر و حرج حاصل از محدوديت

شود و داين شرعاً و قانوناً  عارض شده است تاديه ديون از عهده مديون موقتاً برداشته مي
سب درآمد و پرداخت دين نمايد در كهاي پر خطر براي  انكتواند او را الزام به حضور در م نمي

يون را داين قانوناً و شرعاً حق الزام مد -ه شرايط عادي بود ك -ه تا قبل از اين بحران كحالي 
رده است. لذا دين اسالم كداشت ولي در حال حاضر الزام مديون عنوان ثانوي حرمت پيدا 

رده و حتي در كهاي روز دنيا را مديريت  ام ثانويه از پيش تعيين شده، بحرانكچنين با وضع اح اين
  ند.ك اي را وضع مي جهت بهبود شرايط غير عادي و بحراني، قوانين ملزمه
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  تحليل مرگ ناشي از انتقال ويروس كرونا از منظر حقوق كيفري
  *االسالم والمسلمين دكتر محمدابراهيم شمس ناتري حجت

  مقدمه
كهولت سن،  انندماست  »عوامل طبيعي و معمولي«يك انسان يا ناشي از  واقعه فوت

مباشر «عنوان  بيماري، زلزله، سيل و طوفان و امثال آن و يا ناشي از حوادثي است كه شخص به
  اي در تحقق فوت ديگري دارد. نقش ويژه »يا سبب

موضوع بحث  شود و شخصِ عنوان واقعه جنايي تلقي نمي مسلماً دسته اول از واقعه فوت به
شود و با تشريفات متعارف به خاك سپرده  ه تلقي ميعنوان شخص ميت يا مرد به ،در عرف

  رسد. شود و جريان زندگي دنيوي وي بدون هيچ حاشيه قضايي به پايان مي مي
تلقي شده، فرد يا افرادي متهم به ارتكاب جرم  »واقعه جنايي«اما دسته دوم از واقعه فوت، 

جرمانه و يا تشكيل پرونده يك واقعه م ،عنوان مقتول ميت به شوند و با تلقي شخصِ قتل مي
  گيرند. كيفري، اشخاص متهم به قتل تحت تعقيب كيفري قرار مي

دسته از  چنين مرگي در كدام« كهاينو آن ناشي از كرونا بحثي مطرح است  درخصوص مرگ
دليل  از وقايع فوت طبيعي و معمولي است يا به ،؟ آيا ملحق به دسته اول»گيرد ها قرار مي مرگ

اليه به سبب  نتقال ويروس اين بيماري از انساني به انسان ديگر و فوت شخص منتقلآنكه سبب ا
هاي ناشي از انتقال  ويروس انتقالي، چنين مرگي يك واقعه جنايي تلقي شده و در نتيجه در مرگ

عنوان متهم اين  دهنده كرد و فرد يا افرادي را به بايد اقدام به جستجوي انتقال ،ويروس كرونا
  تحت تعقيب قرار داد؟ ،ناييواقعه ج

 ،دهنده توان در صورت يافت نشدن فرد انتقال پذير است؟ و آيا مي آيا چنين اقدامي امكان
المال پرداخت نمود؟ و  ديه شخص متوفي را از بيت ۱،قانون مجازات اسالمي ۴۳۵براساس ماده 

                                                                        

  eshams@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهران عضو هيئت علمي. *
ن نباشد، با درخواست صاحب كب ممك: هرگاه در جنايت عمدي به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرت۴۳۵ماده  .۱

ب، مالي نداشته باشد در خصوص قتل كه مرتك شود و درصورتي ب پرداخت ميكحق، ديه جنايت از اموال مرت
ن آنها، كتواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تم دم مي عمد، ولي

 شود. المال پرداخت مي ديه از بيت
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مسئول  ،مواردي طوركلي در چنين دولت را به ،توان در مواردي از باب ضمان نفوس آيا مي
  پرداخت ديه دانست؟

شخصي به  الزم است ابتدا بررسي شود كه آيا در موارد فوت يادشدهدر پاسخ به سؤاالت 
آنچه كه  ويژه عنصر مادي آن را يافت؟ دهنده جرم قتل و به توان عناصر تشكيل مي ،سبب كرونا

عنصر  ،مادي جرم قتل زيرا با تحقق عنصر ؛در ما نحن فيه مهم است همين عنصر مادي است
قابل تصور است.  »خطاي محض«و  »عمد شبه«، »عمد«گانه  هاي سه ن در يكي از دستهآرواني 

بنابراين ذيالً ضمن بررسي اجزاي عنصر مادي جرم قتل، ارتباط مرگ ناشي از كرونا با قتل را 
رونا ك روسيو از انتقال يمرگ ناش تيوضع يبه بررس قرار داده و صرفاًمورد تجزيه و تحليل 

 ياز باب ضمان نفوس را به مبحث هيدولت و پرداخت د ياز سو هيد داختپر يو بررس ميپرداز يم
  .مينك يواگذار م گريد

  . اجزاي عنصر مادي جرم قتل۱
گذار در مواد  معنا كه تا نتيجه مورد نظر قانون د به نتيجه است. بديناز جرايم مقي ،جرم قتل

گردد. از طرف  ني مرگ و زهوق نفس محقق نگردد، جرم قتل محقق نمييع .ا م. ق. ۲۹۲ تا ۲۹۰
اوضاع و «، »رفتار«شوند كه عبارتند از:  د به نتيجه از سه جزء اساسي تشكيل ميجرايم مقي ،ديگر

  ».نتيجه«و  »احوال و شرايط
 ،لگذار براي تحقق جرم قت عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه قانون »رفتار«طور اجمال  به

فعل يا  ،وضعيتي كه در آن وضعيت: عبارتند از »اوضاع و احوال و شرايط« .الزم دانسته است
سازد. مثل انسان بودن قرباني و  ترك فعل ارتكابي منجر به مرگ جرم قتل مجرمانه را محقق مي

اي يا فرد محتضر و در معرض  اگر شخصي فرد مرده رو ازاينزنده بودن و محقون الدم بودن وي، 
كشد مورد اصابت گلوله قرار دهد يا به يك حيوان تيراندازي  ميرا ها  موت را كه آخرين نفس

 ،الدم مطلق را به قتل رساند، عمل ارتكابي وي شخص مهدور اي و ،نموده و او را به قتل رساند
  قابل تعقيب كيفري نيست. ،قتل مجرمانه تلقي نشده و از اين باب

تل عبارت است زهوق نفس يا همان مرگ كه بايد ناشي از نتيجه نيز در ق ،از طرف ديگر
هاي  رغم ورود ضربات متعدد چاقو يا اصابت گلوله كه علي رفتار ارتكابي باشد. بنابراين درصورتي

توان گفت جرم قتل محقق گرديده است، گرچه وي در  شخص قرباني فوت نكند، نمي ،مختلف
مرگ وي را اعالم نمايند، ولكن مادام كه نتيجه سر برد و هر لحظه ممكن است  حالت اغماء به

  شود. مجرمانه يعني توقف تنفس و مرگ محقق نگردد، قتل محقق نمي
رابطه «نقش اساسي در تحقق كامل اين عنصر دارد،  ،آنچه كه عالوه بر اجزاي عنصر مادي
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كه  صورتيراين دربمعلول رفتار مرتكب باشد. بنا ،كه براساس آن الزم است نتيجه است »عليت
ارتباطي با رفتار نداشته و ناشي از آن نباشد،  ،مانه را انجام داده ولي نتيجهرشخص رفتار مج

  .»محقق شده است ،عنصر مادي جرم«توان گفت  نمي
مهمترين نقش را  »رابطه عليت« ،و از طرف ديگر »رفتار«ازآنجاكه از طرفي  ،از طرف ديگر

ناشي از  ي جايگاه رفتار مجرمانه و رابطه عليت در مرگدر تنقيح بحث ما دارد، ذيالً به بررس
  شود. خته ميپردا ،كرونا

  . رفتار در قتليك
رفتار عبارت است از هرگونه فعل يا ترك فعل كه به صورت ارادي ازسوي مرتكب صادر 

متضمن شروط خاصي است كه ذيالً به آنها اشاره  ،گردد. رفتار مورد نظر در عنصر مادي مي
  شود: مي

  الف) لزوم وجود فعل يا ترك فعل
صرف قصد كشتن يا قصد انجام فعل يا ترك فعل مادام كه به مرحله فعل يا ترك فعل 

 ،ناك باشد. به عبارت ديگررموضوع وظيفة شخص نرسد، كافي نيست، هرچند آن قصد بسيار خط
  كند. رفتار همواره به صورت فعل يا ترك فعل نمود خارجي پيدا مي

تواند به صورت اقدامات فيزيكي يا كالمي محسوس و متعارف و  در قتل مي فعل مورد نظر
اشد. در نتيجه اگر فعل صرفاً در حد دعا يا سحر و جادو باشد كه ادعاي تأثير آن بر اثر ب طبيعي

چراكه رفتار بايد  ؛شود عنوان رفتار تلقي نمي گاه به شود، اين اقدامات هيچ الطبيعه مي عوامل ماوراء
جادو  و سحر ،باشد و دعا ۱محسوس ولو غيراصابتي به جسم (مثل ايجاد ترس و وحشت) مادي و

  باشند. گونه نبوده و قابل اثبات در تأثير نمي اين
  ب) ارادي بودن فعل يا ترك فعل

سازد كه به  ويژه قتل را محقق مي به ،مورد نظر در عنصر مادي جرم فعل و ترك فعلي رفتارِ
گونه تأثيري  الً فعل و ترك فعلي كه غيرارادي است و اراده فاعل هيچصورت ارادي باشد و اصو

خواستن «معناي  اراده در اينجا به .سازد اصوالً رفتار مجرمانه را محقق نمي ،در تحقق آن ندارد
يعني آنكه به دستور مغز آن حركت فعلي يا استنكاف ترك » اصل آن فعل و ترك فعل است

مثل حركات  .حركت يا عدم حركت بدون دخالت مغز صورت گيردفعلي محقق گردد نه آنكه آن 
  باشد. رفلكسي و انفعالي از قبيل تيك عصبي كه اين حركات قابل استناد به فاعل آن نمي

                                                                        

ار يا بدون اختيند كار فرار ياخت يرا بترساند و آن شخص در اثر ترس ب يگريد يسكهرگاه ق. م. ا.:  ۴۹۹ماده  .۱
و  يات عمديف جنايگردد، ترساننده حسب تعار يگريا دياد صدمه بر خودش ريه موجب اكاز او سر بزند  يتكحر
 .ول استئمس ،يرعمديغ
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براي آنكه فعل و ترك فعل رفتار مجرمانه را تشكيل دهند، الزم است كه  ،به عبارت ديگر
يعني اصل ارادي بودن  ،حقوق كيفري جديد ناشي از ارائه فاعل آن باشند. براساس اصلي در

كه فعل يا  درصورتي )،The priciple of volountarines of actus reusي (عنصر ماد
  سازد. ترك فعل ارادي نباشد، رفتار را محقق نساخته و عنصر مادي جرم را محقق نمي

  ج) مباشرت و تسبيب
تيراندازي كردن، فشردن گلو،  مثل: سنگ زدن، ۱رفتار در قتل يا به صورت مباشرت است

قطع اعضاي مقتول، پرتاب از بلندي، سر قرباني را در داخل آب نگه داشتن، ريختن مايع مسموم 
... كه شخص مرتكب خود مستقيماً و بدون واسطه رفتار مجرمانة  در حلق قرباني، چاقو زدن و

مثل كندن چاه  ۲تسبيب باشد و يا به صورت دهد. منجر به قتل را نسبت به قرباني جرم انجام مي
شود، اداي شهادت دروغ موجب صدور حكم به قصاص،  كه موجب افتادن قرباني در آن مي

مسموم كردن غذاي قرباني بدون اطالع وي، برانگيختن سگ و حيوان درنده به سمت قرباني، 
ار طور مستقيم رفت ه كردن موجب انتقال ويروس و امثال آن كه شخص بهسسرفه كردن و عط

 يآنها حوادث جهيه در نتكدهد  يرا انجام م يه اقداماتكبلدهد.  مجرمانه منجر به قتل را انجام نمي
 ريثأگردد و ت يشدن شخص مقتول م يه موجب قربانك گردد يمحقق م يطيشرا ايرخ داده 

  است. ميمستقريغ )سبب( نندهك اقدام

  . رابطه عليت يا سببيتدو
د، عالوه بر رفتار مجرمانه، براي تحقق عنصر مادي قتل، به گونه كه قبالً مطرح گردي همان

نياز است. درخصوص  »نتيجه مجرمانه«از يك طرف و تحقق  »اوضاع و احوال و شرايط«
توضيح داده شد. در  ،اختصار و در حد نياز هاي سابق به در بخش »اوضاع و احوال و شرايط«

براي تحقق قتل الزم است اين است كه پس  نيز گفته شد آنچه كه »نتيجه مجرمانه«ارتباط با 
جرم قتل واقع  ،قرباني رفتار جان سپارد و فوت كند. با فوت و مرگ قرباني ،از رفتار مجرمانه

شود. ولي در بسياري موارد ممكن است نسبت به شخص قرباني جرم رفتار مجرمانه، حتي با  مي
جرم قتل را محقق نسازد. اين مطلب در  اي باشد كه گونه قصد قتل واقع شود اما مرگ قرباني به

رابطه عليت و يا  ،به عبارت ديگر .مواردي صادق است كه مرگ نتيجه واقعي رفتار ارتكابي نباشد
امر ديگري غير  ةوجود نداشته باشد، بلكه مرگ در نتيج »نتيجه«و  »رفتار«رابطه سببيت ميان 

                                                                        

 ب واقع شود.كه جنايت مستقيماً توسط خود مرتكق. م. ا.: مباشرت آن است  ۴۹۴ماده  .۱
و  ندكسي سبب تلف شدن يا مصدوميت ديگري را فراهم كه كق. م. ا.: تسبيب در جنايت آن است  ۵۰۶ماده  .۲

ه چاهي كشد مانند آن ه درصورت فقدان رفتار او، جنايت حاصل نميك طوري ب جنايت نشود، بهكخود مستقيماً مرت
 سي در آن بيفتد و آسيب ببيند.كند و كب
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  تار مرتكب حاصل شده باشد.فاز ر
محض  تصادف و برخورد يك وسيله نقليه موتوري با يك عابر پياده، به براي مثال در حادثه

رسد مرگ در نتيجه  مي امر به نظر كند. در بادي برخورد وسيله با شخص و افتادن وي او فوت مي
تصادف است، اما با كالبد شكافي، پزشكي قانوني مرگ را در نتيجه سم موجود در خون قرباني 

ا از كار افتادن كليه ـ كه ارتباطي با تصادف ندارد ـ و امثال آن اعالم (استعمال خوراكي مسموم) ي
چراكه رابطه سببيت  ؛توانيم راننده وسيله نقليه را قاتل تلقي كنيم در اين صورت نمي .دارد مي

  استناد مادي در اينجا وجود ندارد. ،ديگر عبارت به .ميان رفتار و مرگ در مقام، مفقود است
كشنده بدهد و او پس از  كه شخصي به ديگري غذاي مسمومِ يصورت به همين صورت در

هاي  امر مرگ شخص قابل انتساب به غذادهنده است اما با بررسي در بادي ،بميرد خوردن غذا
ل مواد استعماكارشناسانه، نظريه پزشكي قانوني اين است كه وي بر اثر سكته قلبي غيرمرتبط با 

 توان شخصِ نمي ،دليل عدم وجود رابطه استنادي بهورت، است. در اين ص سمي از بين رفته
  غذا را قاتل تلقي نمود. دهنده

احراز آن توسط «و  ،از يك طرف »وجود رابطه استنادي ميان رفتار مرتكب و نتيجه«بنابراين 
نقش كليدي  ،باشند كه اولي در عالم ثبوت و دومي در عالم اثبات اصل مهم مي ود »مقام قضايي

گذار در مواد مختلفي صراحتاً يا تلويحاً بر اين دو  كنند. بر اين اساس است كه قانون ميرا ايفا 
  نمايد: تأكيد مي ،اصل مهم

 ۵۲۹كند، ماده  ا. بر وجود رابطه استنادي در عالم ثبوت تأكيد مي م. ق. ۴۹۲كه ماده  درحالي
جنايت در «ا.  م. ق. ۴۹۲ا. بر همين رابطه در عالم اثبات تأكيد دارد. به موجب ماده  م. ق.

مستند به رفتار مرتكب باشد اعم از آنكه  ،صورتي موجب قصاص يا ديه است كه نتيجه حاصله
شود ماده  گونه كه مالحظه مي همان .»نحو مباشرت يا به تسبيب يا به اجتماع آنها انجام شود به

است كه  د دارد. اين درحاليحاصله تأكي صرفاً به وجود رابطه استنادي ميان رفتار مرتكب و جنايت
ا. در كليه مواردي كه تقصير موجب ضمان مدني يا كيفري است،  م. ق. ۵۲۹به موجب ماه 

شود كه  مالحظه مي». دادگاه موظف است استناد نتيجه حاصله به تقصير مرتكب را احراز نمايد
زوم احراز رابطه سببيت و به مرحله اثبات نيز تأكيد داشته و ل ،عالوه بر مرحله ثبوت ،در اين ماده
  گذار است. مورد تأكيد قانون ،استناد مادي

چنان اهميتي برخوردار است كه در صورت وجود چند رفتار كه  لزوماً وجود استناد مادي از آن
اند،  بعضاً به مباشرت و بعضاً به تسبيب محقق گرديده و اجماالً موجب تحقق جنايت شده

رابطه عليت  ،ميان آنها و جنايت حاصلهدهد كه   ا مورد توجه قرار ميگذار صرفاً رفتارهايي ر قانون
  و استناد مادي وجود داشته باشد.
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برخي به مباشرت و برخي به  ،هرگاه دو يا چند عامل«ا. مقرر گرديده:  م. ق. ۵۲۶در ماده 
و ضامن است  ،تسبيب در وقوع جنايتي تأثير داشته باشند، عاملي كه جنايت مستند به اوست

باشند مگر تأثير ر فتار  طور مساوي ضامن مي نايت مستند به تمام عوامل باشد بهجچنانچه 
در اين  .»مرتكبان متفاوت باشد كه در اين صورت هريك به ميزان تأثير رفتارشان مسئول هستند

جه و حتي نسبت تأثير رفتار در نتيجه مورد يبه خوبي نقش رابطه استنادي ميان رفتار و نت هماد
ت و رفتارها و اسباب مؤثر در نتيجه به نسبت تأثير خود مسئول سگذار قرار گرفته ا توجه قانون

  شوند. تلقي مي
عنصر مادي جرم قتل تلقي كرد كه سبب قطعي جزو توان رفتاري را  هذا درصورتي مي علي

بر مبناي تحقق نتيجه تلقي گردد و مادام كه رابطه استنادي ميان رفتار و نتيجه احراز نگردد، 
بر  .توان مرتكب را قاتل تلقي كرد و وي را مسئول دانست نمي »قاعده درء«و  »اصل برائت«

در مواردي كه جنايت يا هر «ا. مقرر نموده:  م. ق. ۵۰۰گذار در ماده  همين اساس است كه قانون
ضمان  نوع خسارت ديگر مستند به رفتار كسي نباشد، مانند اينكه در اثر علل قهري واقع شود،

درصورت عدم وجود رابطه استناد ميان رفتار و نتيجه و يا عدم احراز آن  رو زاينا .»منتفي است
  توان به صرف انجام رفتار، شخص را قاتل تلقي كرد. نمي

  . قتل ناشي از انتقال ويروس كرونا۲
ي نكات قابل توجه يادشده،در انتقال ويروس كرونا و مرگ ناشي از آن با توجه به مباحث 

 ،رفتار موردنظر در عنصر مادي جرم ،ازجمله اينكه اوالً آيا در انتقال ويروس كرونا .مطرح است
قابل احراز  ،آيا رابطه سببيت و استناد مادي ،ثانياً با فرض تحقق چنين رفتاري .قابل تحقق است

  باشد؟ مي
كرونا را بتوان رسد كه مرگ ناشي از انتقال ويروس  نظر مي به ،در صورت اثبات دو امر فوق

 ،اثبات قتل ،يا عدم احراز آنها ،دو امراين نوعي قتل مجرمانه تلقي كرد و در صورت عدم تحقق 
  امري غيرقابل تحقق است.

مورد بحث قرار  ،ذيالً انتقال ويروس كرونا و رابطه آن با رفتار مجرمانه و سپس استناد مادي
  گيرد: مي

  يررفتاري؟رفتار يا حادثه غ ؛انتقال ويروس كرونا
  شود: در اين خصوص چند نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه ذيالً به اختصار بدانها اشاره مي

معناي رفتار است كه ناشي از  فعل و انفعاالت انساني درصورتي به ،گونه كه گذشت . همان۱
ب به عنوان رفتار، قابل انتسا خواستن خود شخص و ارادي باشد و درصورت ارادي نبودن، به
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  باشد. شخص نمي
ا. اقدام منجر به جنايت را در صورتي  م. ق. ۵۰۲گذار در ماده  بر همين اساس است كه قانون

داند كه مبتني بر خواست خودش باشد اما اگر بدون خواست خودش و به علل  موجب ضمان مي
  ۱شمارد. موجب مرگ كسي شود، وي را ضامن نمي ،قهري
كه انتقال ويروس موجب مرگ ديگري گردد،  كرونا درصورتي. انتقال غير عدواني ويروس ۲

زماني محقق نيز قتل تسبيبي  .باشد و نه قتل مباشرتي موجب تحقق قتل از باب تسبيب مي
 ،ناشي از عدوان و عدواني باشد. يعني در تحقق سبب قتل ،شود كه تسبيب صورت گرفته مي
كه  بنابراين درصورتي .وجود داشته باشد مباالتي و يا قصد و علم به نتيجه احتياطي و بي بي

مباالتي هم نكرده باشد و  احتياطي و بي قصد فعل يا نتيجه نداشته و بي ،شخص مبتال به ويروس
  :قل شده باشد، دو فرض قابل تصور استتحال ويروس از وي به شخص ديگري من درعين

رادي نباشد كه در بند فرض اول اين است كه خروج ويروس از بدن وي و انتقال به ديگري ا
همانند شخص مبتال به ويروس  ،گردد اين انتقال رفتار وي تلقي نمي ،گفتيم در چنين شرايطي ۱

نمايد. در  اش درگير شده و بدون خواست و اراده خودش سرفه كرده يا عطسه مي كرونا كه ريه
ار آن شخص چنين مواردي كه عطسه يا سرفه يك رفلكس و واكنش يا حادثه قهري است، رفت

ارادي باشد و براساس  ،الزم است رفتار ،چراكه ارادي نيست و در عنصر مادي ؛گردد تلقي نمي
اصوالً اين عمل  ،باشد دليل آنكه اين رفتار ارادي نمي و به »لزوم ارادي بودن عنصر مادي«اصل 

  گردد. قابل انتساب به آن شخص تلقي نمي
از بدن وي ارادي بوده است ولكن وي نه  فرض دوم هم اين است كه گرچه خروج ويروس

مباالتي شده است.  احتياطي و بي قصد انتقال به ديگري را داشته و نه در اقدام خود مرتكب بي
رامش دادن آن سرفة آبرد و براي آزاد كردن ريه خود و  سر مي همانند شخصي كه در قرنطينه به

دهد و  چنين اقدامي را انجام مي ستنيكند يا در هواي آزاد كه كسي در اطراف وي  ارادي مي
  گردد. طور اتفاقي به ديگري منتقل مي به

دليل آنكه انتقال در ما نحن فيه از باب تسبيب است و شرط ضمان در  در اين خصوص هم به
گونه اقدام عدواني نگرديده است،  و اين شخص مرتكب هيچ »عدواني بودن اقدام است« ،آن

ن و فوت شخص ديگري كه ويروس به وي انتقال يافته، وي ضامن بنابراين با فرض مبتال شد
  نخواهد بود.

                                                                        

ند و بر روي شخص بيفتد و سبب جنايت شود، كسي خود را از جاي بلندي پرت كق. م. ا: هرگاه  ۵۰۲ماده  .۱
ن اگر فعلي از او سر نزند و به كشود ل وم ميكايت حسب مورد به قصاص يا ديه محبراساس تعاريف انواع جن

 سي ضامن نيست.كند، كعلل قهري همچون طوفان و زلزله پرت شود و به ديگري بخورد و صدمه به او وارد 
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  . انتقال عدواني ويروس كرونا۳
احتياطي  كه انتقال ويروس به ديگري از روي عدوان باشد، يعني مرتكب از روي بي درصورتي

ل آن، آن دنبا ويروس را به وي منتقل نمايد و به ،مباالتي و يا با قصد مبتال كردن ديگري و بي
مسئله قابل بحث اين خواهد بود كه آيا واقعاً شخص قرباني منحصراً ويروس  ،شخص فوت نمايد

باشد؟ در پاسخ بايد  را از اين شخص دريافت كرده و آيا مرگ مستند به رفتار اين شخص مي
  گفت:

از كه  »د به نتيجهمقي«م يگونه كه سابقاً مطرح گرديد، يكي از مباحث مهم در جرا همان
گردد، وجود رابطة تسبيب و استناد مادي و احراز آن از سوي  شروط ركني اين جرايم تلقي مي

دادگاه است. حال در ما نحن فيه بايد ديد آيا مرگ در نتيجه انتقال ويروس از سوي شخص مورد 
  نمايد؟ يآن را احراز منيز توان اين امر را در دادگاه اثبات كرد و دادگاه  نظر بوده است؟ و آيا مي

احراز رابطه سببيت يا استناد «كند،  آنچه كه اثبات قتل را در ما نحن فيه بسيار سخت مي
معناي مالزمه واقعي و حقيقي ميان رفتار مجرمانه و  است. استناد به »منه مادي جنايت به منتقل

 ترين مباحث مربوط از مشكل ،نتيجه است كه در مواردي كه سبب نامحسوس و ناملموس است
و در نتيجه بر مبناي قاعده  ۱»عدم سببيت حاكم است«اصل  ،چراكه از طرفي ؛به جنايات است

برعهده  ،بار به فعل مرتكب بار اثبات اين رابطه و استناد نتيجه زيان ۲»علي المدعي ةالبين«فقهي 
  عليه يا اولياء دم قرار گرفته است. يمجنّ

شخص اول مبتال به  از اقدام اراديِ اشيِص نخمرگ ش ،با فرض آنكه در عالم واقع و ثبوت
محسوس و  ،توان آن را اثبات كرد؟ در مواردي كه اسباب مادي اما چگونه مي ،كرونا بوده باشد

چراكه با اقدامات  ؛عنوان عامل قتل مطرح هستند مشكل چنداني مطرح نيست ملموس به
هاي محيط ارتكاب  ت دوربيناي نظير پزشكي قانوني، شيمي قانوني، بررسي محتويا كارشناسانه

توان  هاي ارسالي و قرائن و شواهد مربوطه و امثال آن مي جرم، شهادت شهود، محتويات پيامك
رابطة استنادي ميان رفتار و نتيجه را احراز نمود اما در ما نحن فيه عوامل متعددي وجود دارند كه 

نمايند كه  خت و صعب مياي را حتي توسط كارشناسان حاذق و ماهر س تشخيص چنين رابطه
  اشاره كرد: ذيلتوان به موارد  ازجمله مي

چراكه  ؛كننده واقعي ويروس الف) محسوس نبودن انتقال و به تبع آن عدم تشخيص منتقل
اي اين ويروس را دريافت كرده باشد و  بسا اين شخص لحظاتي قبل از شخص يا وسايل آلوده چه

                                                                        

 ق. م. ا. ۵۲۹و  ۴۹۲: به مواد كر. .۱
هرگاه در مقام دفاع،  هيعل يند و مدعكاثبات آن را  ديباشد با يحق يس مدعكهر :۱۲۵۷ماده  ،يقانون مدن .۲

 اثبات امر بر عهده او است. ،باشد ليه محتاج به دلكشود  يامر يمدع
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 رو ، ازاينبيت را ميان عامل اول و بيماري قطع كرده باشدچنان نباشد كه رابطه سب عامل جديد آن
  مقابل دانست. ي شخصِنتوان به صورت قطعي آن را مستند به رفتار ارادي و عدوا نمي

گونه كه  همان ؛ب) فاصله زماني بعضاً طوالني بين زمان انتقال و زمان بروز عالئم
دورة نهفتگي و كمون را دارد و پس از اند، اين ويروس پس از انتقال  متخصصان فن مطرح نموده

به  ،توان اثبات كرد كه اين ويروس با اقدام مرتكب كند، حال چگونه مي مدتي عالئم آن بروز مي
  بسا سابقاً توسط فردي ديگر اين انتقال صورت گرفته باشد. اين شخص منتقل گرديده و چه

در صورتي  ؛عامل بعديج) احتمال قطع رابطه سببيت ميان اولين عامل به سبب عروض 
شود كه ضمن كشنده بودن آن، عامل ديگري زنجيره  عنوان عامل قتل تلقي مي يك رفتار به

ديگري را از طبقه بيستم  ،مثالً اگر شخصي .ارتباط ميان رفتار و نتيجه را قطع نكرده باشد
كه مرگ به  شود ل تلقي ميتآپارتماني به پايين اندازد كه نوعاً كشنده است، درصورتي وي قا

سبب پرتاب وي محقق شده باشد، اما اگر در حين سقوط كسي وي را هدف تيراندازي قرار دهد 
چراكه تيراندازي و  ؛شود قاتل تلقي نمي ،دهنده وي رود، هلبو او به سبب اصابت تير از بين 

  دادن و مرگ را قطع نموده است. زنجيره ارتباط ميان هل ،اصابت تير
وقتي شخصي ويروس كرونا را به ديگري منتقل نمايد و او به سبب آن  زنيدر مسئله كرونا 

كه شخص ديگري پس از  شده تلقي كرد، اما درصورتي توان رابطه عليت را حفظ مي ،فوت كند
كننده ديگري حادث شوند كه  شخص اول اين ويروس را به شخص منتقل نمايد يا عوامل آلوده

قاطع رابطه سببيت و عليت قبلي  ،توان گفت عوامل جديدبسا ب موجب آلودگي جديد وي شوند چه
عنوان عوامل طولي و شريك در تحقق نتيجه مجرمانه  هستند، مگر آنكه اين عوامل را هم به

ولي به هر حال اثبات هريك از  ۱توانند ضامن باشند تلقي كنيم كه در اين صورت همگي مي
د. ضمن كرراحتي آن را اثبات  توان به نميباشد و  موارد فوق امري مشكل و در نهايت صعب مي

رابطه سببيت سابق را باقي نگه  ،آنكه استصحاب تأثير عامل سابق با توجه به شك طاري
  دارد. مي

ازجمله  امري غيرممكن تلقي گردد. ،گردند كه اثبات رابطه سببيت عوامل ديگري موجب مي
ص قرباني كه موجب حكومت محسوس نبودن ويروس كرونا و غيرمادي بودن آن، اقدام شخ

پردازد  براي مثال شخصي كه به ارائه خدمت به بيماران مبتال به كرونا مي .گردد قاعده اقدام مي
خود را در معرض  ،مباالتي احتياطي و بي ازقبيل پرستاران و پزشكان و اشخاصي كه به سبب بي

  .دهند بيماري قرار مي
  رابطه سببيت در ما نحن فيه غيرقابل تحقق است، ، ازآنجاكه احرازيادشدهبا توجه به موارد 

                                                                        

 ق. م. ا. ۳۹۸و  ۴۹۲مواد  .۱
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توان مرگ ناشي از انتقال ويروس كرونا را قتل جنايي تلقي كرد، مگر  لذا به صورت عمومي نمي
به  ،هم با شرايطي كه گذشت رابطه سببيت آن ،آنكه در مواردي خاص و تحت شرايط خاصي

علوم گردد تمامي اشخاص يك منطقه نكه به صورت يقيني مايمثل  .صورت موردي اثبات گردد
در سالمت كامل هستند و شخص خاص مبتال به كرونا كه ابتالي وي نيز روشن است به صورت 

فوت  ،ويروس خود را به شخص ديگري منتقل نموده و او صرفاً به سبب همين ويروس ،ارادي
ر كيفري كرده باشد كه در اين صورت انتساب مادي محقق شده و بسته به قصد يا تقصي

  گردد. عمد و مبناي نظري خطاي محض تلقي مي قتل عمد يا شبه ،شده دهنده قتل واقع انتقال

  تحليل پاياني
  ي:گريبه د يكرونا از شخص روسيكه در اتهام انتقال و گردد يمعلوم م يادشدهبه موارد  باتوجه

 ازير رفتار مورد نمقدا نيا صورت نيه در اكباشد  يارادرين است اقدام موجب انتقال غكمم .۱
  . دهد ينم ليكجرم را تش يعنصر ماد

احراز انتساب،  ديبع اريبس بافرضه كنبوده باشد  يبودن، عدوان ياراد رغم ين است علكمم .۲
  .ب ضامن نخواهد بودكمرت ب،يعدم وجود شرط عدوان در تسب ليدل هب
ن كممريغ يامر يماد و استناد تيعلل مختلف احراز رابطه سبب هب زيدر موارد عدوان ن .۳

  .دينما يم
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  ها داده يخصوص ميرونا و حرك يحقوق ليتحل
  (بررسي موردي كره جنوبي)

  *دكتر علي جعفري
  

رونا در قبض و بسط كو نفش  ۱۹ - ديووكر يگ همه يماريده بير پدين پژوهه در باب تأثيدر ا
 يم خصوصياره تزاحم حراضمحالل و مرگ آن و نيز درب يها و حت داده يم خصوصيدامنه حر

  شود. يها، بحث م ها با ساير حقوق و ضابطه خروج از چالش تزاحم داده

  كرونا مقابله بابه بهانه ها  داده يم خصوصي. نقض حر۱
 يها داده يم خصوصيو نقض حر يانكت مينظارت بر موقع ييارآكتوان با استناد به  يا ميآ

رد؟ كز يرا تجو يمين نقض حريرونا، چنكاز  يناشاهش آمار ابتال و فوت ك، در جهت مبنا انكم
ق آنها چگونه يشورها و توفكرد كبه آن مؤثر است؟ عمل يبخش تيوه، در مشروعين شيا ييارآكا يآ

  شود؟ يم يابيارز
ن يرغم اعمال ا ل بهياسرائ يشور جعلكوه موفق بود و ين شيدر اعمال ا يره جنوبكه چرا كنيا

است.  يباشد، سؤال فن يه سؤال حقوقكش از آنيب ۱اورد،يه دست نرا ب يره جنوبكق يوه، توفيش
ه در علم كاست  يدهد؟ سؤال يم يت حقوقيار آنها مشروعكا به يآ يره جنوبكق يه توفكنياما ا

  م.يد به پاسخ آن برسيحقوق با
ا براي يه آكنين اييم، تعينكل ياگر مسئله را بخواهيم در چارچوب تزاحم حقوق بررسي و تحل

مبنا،  انكم يها داده يم خصوصيبر نقض حر يمبتن يها وهيروس كرونا، استفاده از شيرزه با ومبا
  ص داد.يوه است تا بتوان اهم و مهم را تشخين شيا ييارآكتابع  يت دارد يا نه، تا حديمشروع
 يتوانند در بحران فعل يها م ه تلفنك - يانكه اطالعات مكمعتقدند  ياز مقامات دولت يبرخ

تلفن همراه  يانكت ميموقع ن گذشته، اگر بتوان از اطالعاتيد خواهد بود. از ايمف -ه دهند ارائ
                                                                        

 alijafari@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي . *
1.https://www.lawfareblog.com/location-surveillance-counter-covid-19-

efficacy-what-matters. 
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.10
01083 
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د بتوان از يرد، شاكاند، استفاده  ردهكي را مثالً سرقت كه بانك يها و افراد ستيترور يابيرد يبرا
ده بو يسكروز نزد چه يرد تا مشخص شود كه فرد مبتال به كرونا، دكق نيز استفاده ين طريا

 است؟

آوري  توانند اطالعات مكان را جمع ميهمراه  يها ه تلفنكست ين ي. اس. تنها راهي. پيج
هاي مختلف ديگري براي اين كار وجود دارد. ازجمله از طريق شبكه واي فاي كه  كنند. روش

كنند  كه دو فرد كه از همان شبكه واي فاي استفاده مي يك تلفن به آن متصل است. اما درحالي
هاي واي فاي معموالً قادر به تعيين اين موضوع  تماالً نزديك يك ساختمان هستند، دادهاح

اگر دقت و ها  نيستند كه آيا آنها در آن محدوده مهم، نزديكي شش پا قرار دارند. اين روش
باشد،  كرشان انديرا نداشته باشند و تأث يماريان و مقابله با بيص مبتاليالزم را در تشخ ييارآك

ط يها در شرا داده يم خصوصيبه نقض حر يبخش تيبه مشروع كيمكز يدر فرض تزاحم ن يحت
 نند.ك ينم ييروناك

قِ يدق يريگيرده است. در پك يرا ط ير متفاوتينسبت به ساير كشورها مس يره جنوبك
ازجمله مستندات  ياضاف يتاليجيشور كره از سوابق دكرونا، كروس يقرارگرفتن در معرض و

ن مداربسته يدورب يها لميو ف يارت اعتباركخچه معامالت ي، تاريو داروساز كيپزش يها تيزيو
اند، سپس در  جا قرار داشتهكه افراد در معرض خطرِ بالقوه در كرد تا مشخص سازد كاستفاده 

رده بودند و كه بدانجا سفر كقالب مصاحبه، افراد آلوده شناسايي شدند. در مرحله بعد مكاني 
است. در  يار فني، بسييها ن دادهيو پردازش چن ينيز شناسايي شدند. اعتبارسنج ان آنهايآشنا

  ۱مواجه شده است. يد جديها با ترد ن دادهيا يارآيكق و يان پردازش دقكز امياالت متحده نيا
ز يبر فرض تزاحم ن يدر حل بحران نداشته باشد حت ير قابل توجهيه تأثكق يردقيپردازش غ

حل  ه راهكتر هم وجود دارد  ل مهميدل يكاند  ن گفتهيدهد. همچن يت نميعم، مشرويبه نفض حر
د بود. يش افراد در معرض ديقادر به آزما يره جنوبكاالت متحده مفيد نخواهد بود. يا يبرا يا رهك
در  يمبود جدكشور با اين كار را انجام دهد. در حال حاضر كن يتواند ا ياالت متحده نميا

 يها تكيمبود كرند. يگ يش قرار نميمورد آزما ياريماران بسيرو است. ب بهها رو مجموعه تست
قاعده  -ر يگ همه يمارين بيا يز فعلكمر -  كوريويه در شهر نكحاد است  يافكتست به اندازه 

                                                                        

1.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26731450/ 
  https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/23/opinion/coronavirus-

economy-recession.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-
covid-spreads.html?CDC_AA_refVal 
=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html 
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 يص رويشود و تشخ يمارستان بستريه در بكنيشود مگر ا يتست گرفته نم يسكاز «: ن استيا
 ۱.»ر بگذارديمراقبت شما تأث

گيري  مسئوالن به اطالعات مكان تلفن در طي اين همه ياين بدان معنا نيست كه دسترس
، كنند هاي اينترنتي از آن استفاده مي هيچ ارزشي ندارد. نوع اطالعات مكاني كه شركت

ت ، اطالعانمونه. براي بيماري كرونا كافي نيست يريگ اما براي اشراف بر همهدارد  ييها ارزش
جمعات موجود و تجمعات در ت تيريمد ،تواند در تعيين ترافيك ج از تلفن همراه ميمكاني مستخر

(با نگاه به كاهش سرعت تلفن همراه در يك مسير) كمك كند. با استفاده از  يريگ حال شكل
 ويژه بههاي بهداشتي  هاي مراقبت ها براي هشدار دادن به سيستم توان از اين داده مياين موارد 

به ويروس  يشتريب يكه از مناطقي كه آلودگ -هشدار به بيماران بالقوه تايي، در مناطق روس
 يماريوع بيش ينيب شيتجمعات و پ يرو، براساس اطالعات مكان استفاده كرد. ازاين -وجود دارد 

  شود. ها فراهم مي سازي بيمارستان خاص، امكان شروع اوليه آماده يدر مكان
ها و اطالعات لزوماً مجوز دستيابي يا  ز تحصيل دادهها، مجو در بحث حريم خصوصي داده

هاي  خواهد. داده پردازش يا استفاده يا امحاي اطالعات نيست و هر كدام مجوز خود را مي
شده در بسياري موارد ممكن است در مقابله با كرونا مفيد باشد. كارآيي هميشه بايد نخستين  جمع

ويژه موردي كه خطر جدي براي حريم  فناوري بهتواند در استقرار هر  موضوعي باشد كه مي
براي  يپيشنهادي كارآمد نباشد، مجوز حقوق» راه حل«خصوصي ايجاد كند، مطرح شود. اگر يك 

وجود ندارد؛ زيرا حتي در آن شرايط و نيز تزاحم حقوق،  يم خصوصيناقض حر يها استفاده از اپ
بدون اقدامات  يكيالكترون يريگ ت و رهدهد. اجراي نظار ها مشروعيت نمي به نقض حريم داده

كند، اثر چنداني  عنوان يك واكنش مؤثر در بهداشت عمومي تبديل مي مكمل ديگر كه آن را به
نخواهد داشت. بنابراين وقتي تأثير عملي بر كرونا ندارد در اهم جلوه دادن نقض  يماريبر كنترل ب

  خواهد شد. يم خصوصيآمده مغلوبِ حر شيپتأثير است و در تزاحم  حريم در شرايط كرونا هم بي

 »مرگ حريم خصوصي اطالعات«تاثير كرونا بر نظريه 

 يا هينظر چيه ،اطالعاتها و  داده يخصوص ميدر مورد حر يحقوق يها هينظر انيدر م
 .شود يمنتفع نم ييروناك طيشرا نياز ا »اطالعات يخصوص ميمرگ و اضمحالل حر«اندازه  به
  .شوداز گذشته طرح  شيب ندهيدر آ هينظر نيارسد،  نظر مي به

» اطالعات يخصوص ميمرگ حر« هينظر رشد و توجه بهاز دو جهت به  ييروناك يفضا
                                                                        

1. Landau, Susan,  Location Surveillance to Counter COVID-19, March 25, 2020, 
at: https://www.lawfareblog.com/location-surveillance-counter-covid-19-efficacy-
what-matters 
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 است يمجاز يفرزندان به فضا يافراد و حتمراجعه شدن دامنه  شتريب به دليل يكي رد.ك كمك
مشروع ولو ه با اهداف كد ها دا را به دولت يانكام ييروناك يه فضاك است نيانيز  ليدل نيو دوم

اطالعات را  يخصوص ميحر است، يگريسمت دافراد ه توجه ك ييش و در فضايموردنظر خو
  .ردندك ينم يارك نيچنرونا كط يش از شرايپها  ه دولتكد وسته شكش يينند و تابوهاكنقض 

. شود وجود نداشت كه نقضو اطالعات ا ه خصوصي داده ميحر: ديگو يم هينظر نيا درواقع
حفظ اطالعات دغدغه افراد  :نديگو يماطالعات  يخصوص ميمرگ حر هيقائالن به نظر نيهمچن

 است) كچه باشفاف  يا شهياست از نشستن در اتاق ش كه حساب پاك(آن را  .ستيسالم ن
 يخصوص مياز نقض حر يهر انسان است و هر انسان ازين ،اطالعات يخصوص ميحر هك يدرحال

 يخصوص ميدر مرگ حر: معتقدند هينظر نيقائالن ا. نديب يو آزار م دشو ياطالعاتش متأثر م
مطلق  تيشفافاز  ديو در جامعه سالم با شود يم جاديتخلفات و جرائم ا يبرا يبازدارندگ ،اطالعات

  رد.كمقابله  ،قرار دهد ريتأث را تحت تيشفاف نيه اك يزيرد و با هر چكدفاع 
 يبراو  ميقائل به تزاحم شو ،تيت با شفافاطالعا يخصوص ميدر تقابل حر توان يم
 يخصوص مياز حر يبخش ،تيبه نفع شفاف ييجا يعني .مينكاهم و مهم ن چالش، يرفت از ا برون
چون با  .مياطالعات هم نباش يخصوص ميمرگ حر هياما قائل به نظر مينار بگذاركرا ها  داده

 ؛ چراكهشدك يار به تزاحم نمك ،تاطالعا يخصوص مي. در مرگ حرميدار لكمشه ينظر نياطالق ا
  .اطالعات وجود ندارد تا نقض شود يخصوص ميحر

انتظار ، اطالعات يفناوررونا و شتاب استفاده از كپسادر عصر و  يفعل يدر فضا گفته شده
 يرونا حفظ محرمانگكعصر  . دراطالعات وجود ندارد يخصوص ميحفظ حر يمتعارف برا

  است. از گذشته شدهدشوارتر اطالعات به صورت مطلق 
رونا كپسادوره در  شود يم ينيب شيغالب نگردد، پ اطالعات يخصوص ميمرگ حر هياگر نظر

  .ميها مواجه شو داده يخصوص ميحداقل با قبض دامنه حر
چه بسا و  ندك يمو تقويت  كمكاطالعات  يخصوص ميمرگ حر هيبه نظر ييروناكفضاي 

 يبر فضا يمبتن ديجد تيريو مد نيگذار به نظم نو در عيتسر يبرا شود يزورياتالكعمالً رونا ك
د يد. منظور بنده تأئشكن بود چند دهه طول بكمم ،روناك كمكدن به آن بدون يه رسك يمجاز

نه و  نمك يم دينه تائدگاه را يآن د ست.يهدف يادشده ن يرونا براكروس يعامدانه بودن انتشار و
  رد.

مطرح شده است و در » اطالعات يم خصوصيحر يرانگا مال«ه يه در مقابل نظرين نظريا
ت و يه عصر شفافك -نون در هزاره سوم كه اين نظريشتر طرفدار دارد. مطابق ايا بيكآمر
 يم خصوصيد چهار نوع حرياست و با يم اطالعات سخن گزافيسخن از حر -ون است يزاسيريش
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را حذف  يش داد و آخراهكرا به سه نوع » اطالعات«و » ارتباطات«، »يانكم«، »يجسمان«
  شود. يو نقد م ين پژوهش بررسيه در اين نظريرد. اك

  و نقد آن» اطالعات يم خصوصيمرگ حر«ه يادله نظر
دسته از افراد  نيارهاست و اك اطالعات، به نفع خالف يم خصوصيحر ييشده شناسا گفته
  ست.ين ياطالعات، دغدغه عموم يم خصوصيردن دارند و اال حرك يمخف يبرا ياطالعات

(BERMAN, 2001, p 51; Anita, 2001, p 306; Froomkin, 2000, P 
1461; Byrne, 2001. P 59; Simmons, 2007, P 531; MCGOVERN, 2002, 
p 53) 

ه از كاست  ياز هر انسانياطالعات، مورد ن يم خصوصيد گفت اوالً حريل باين دليدر نقد ا
ن مبنا مورد ياً اگر اي) ثان۵۴، ص ۱۳۸۷اوه، ك: ك(ن سالم و نقض آن آزاردهنده است. يلحاظ روان

 يبت، فرديه موضوع غكن مبنا، ازآنجايرا با ايز بود؛ زيبت جايبود، غ يرش شارع مقدس ميپذ
ه كآن ند! وحالك يجاد مياز خطا ا يبت بازدارندگيتوان گفت غ يانجام داده، پس م يه خالفكاست 

  ست.يرش شارع مقدس نيهرگز مورد پذ يزين چيچن
ها و  نيترشدن دوربكوچكاطالعات،  يم خصوصين درباره حريجة وضع قوانيشده نت گفته

جه يم (در نتيتر شدن نقض حر ه راحتك ياطالعات است. درحال يم خصوصيوسائل نقض حر
آن را. اگر امروزه  يطلبد نه نف ياطالعات را م يم خصوصيشتر از حريت بي) حمايتوسعه فناور

م يتر شده و احتمال نقض حر نهيهز مكتر و  اشخاص ساده يالعات، برااط يم خصوصينقض حر
شتر شود نه يده بيد انياز ز يحقوق يها تيد حمايشتر شده است، بايار بياطالعات بس يخصوص

تر  م سادهيد هرچقدر نقض حريم. باياطالعات شو يم خصوصير وجود حركه از اساس منكنيا
 يت حقوقيزان مسئوليشود، محتَمل (= م يمتر مك ارشدن شخص مسئولكشود و احتمال آش يم

، حفظ يو نظم حقوق ياخالق يها ابد تا ارزشيش ياطالعات) افزا يم خصوصيننده حرك نقض
  شود.

رد، فقدان انتظار متعارف كاقامه  يم خصوصيه مرگ حرينظر يتوان برا يه مك يگريل ديدل
ه با كاست  ينيب شيقابل پ يمتعارفهر انسان  ياست. برا يحفظ اطالعات در عصر فناور يبرا

اطالعات به صورت  ي، حفظ محرمانگيم خصوصيده ناقض حريچيشرفته و پيپ يها يوجود فناور
م آن يرد و حركدرز خواهد  يا زود اطالعات محرمانه از منفذير ين باشد و دكرمميباً غيمطلق تقر

  نقض خواهد شد.
صاحب  يه انتظار متعارف براكته شود رفياگر پذ يحت: د گفتيل باين دليدر پاسخ به ا

ه كن است يا ير نوعيار در تقصيداند، مع يار محتمل ميم را بسياطالعات وجود ندارد و نقض حر
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باشد. به  يانين زيه متعارف، ورود چنكني، خروج از رفتار متعارف داشته باشد نه ا»انيعامل ز«
ده، يد انيز يم اطالعات از سويظ حرحف يدر صورت نبود انتظار متعارف برا يگر، حتيعبارت د

ناقض  يبرا يت مدنيجاد مسئوليم اطالعات، خروج از رفتار متعارف و منشأ ايردن حركنقض 
  است. 

شتر از يب يم خصوصياحتمال نقض حر ينونكدهد در عصر  يآنچه گفته شد صرفاً نشان م
ار شدن شخصِ كال آششود و احتم يشتر ميم بيد هرچقدر احتمال نقض حريبا يگذشته است. ول

ش ياطالعات) افزا يم خصوصيننده حرك ت نقضيزان مسئوليشود، محتمل (= م يمتر مكمسئول 
  ، حفظ شود.يو توازن و نظم حقوق يابد تا اصول اخالقي

توسط  يم خصوصيحر ياطالعات، اسقاط ضمن يم خصوصيمرگ حر يبرا يل بعديدل
اطالعات،  ينولوژكگر، تيهاست. به عبارت د ين فناوريبا استفاده از ا يشهروندان عصر فناور

آن بدون  يايم از مزايتوان يبسته به ما عرضه شده و ما نم يكه به صورت كدارد  يبيا و معايمزا
  دام.كچ يا هيا و تبعات) يا هر دو (مزايم، ينكآن استفاده  يتبعات منف

د به يم و بايرداره از آن برخوكاست  ياريبس ياينه مزاياطالعات، هز يم خصوصيمرگ حر
ت كممل« كدر ي يزندگه الغرم) يمن له الغنم فعلي: (به لسان فقهم. يآنها توجه داشته باش

ها، عدم  ها، پرداخت يگزارش بده(، سوابق اعتبار نمونه يبرا .هم دارد يمسائل مثبت »داده پايگاه
 يها تقبل مسئوليت يبرارا درباره توان افراد  ياطالعات مفيد ...)ها و  ها، نظم پرداخت پرداخت

سازند و  ين مكاطالعات را مم يو ارزياب يداده، گردآور يها دهند. پايگاه يها م دهنده به وام يمال
  .نندك يم كمك ،ننده و اقتصادك ، به مصرفيدر بعد نظر

د آورده است؛ جهان به يرا به پد ياز ارتباطات انسان يا ژهي، نوع ويوراشرفت علم و فنيپ
افتد  يه مك يز اطالع دارند و از هر اتفاقيچ ه همه از همهكل شده است يتبد كيوچك يروستا

جة يه درنتك يميحر ؛داشته است يم خصوصيدر حر ير بزرگيشرفت، تأثين پيشوند. ا يباخبر م
ت از آن، يحما يد برايجاد ابزار جدين حق را با ايه اك ييبا خطرها ييارويرو ياز روزافزون براين

د يه در روزگار معاصر پدكم يا قرار گرفته يديجد يها نون در برابر چالشكا د، همننك يد ميتهد
افراد،  يم خصوصيبا تجاوز و نقض حر ييارويرو يبرا يسنت يها گر، راهيآمده است و د

  ستند.يارآمد نكانه، يهمراه و را يها از تلفن يرقانونيخصوص با استفادة غ به
د يس نباك چيه هكردند ك يرده بودند، ادعا مكوءاستفاده ها س يمشتر يها ه از دادهك يافراد

 ,Jessica Litman( امروز، محرمانه باشد. يايه اطالعات در دنكانتظار داشته باشد

Information Privacy / information Property. Stanford Law Review. 
Volume: 52, 2000. P.1292ها را  ن دادهي، اياراد يل خود و در انتقاليان با ميشتر) و م

ها انجام دهند.  ن دادهيدوست دارند با ا ياركه هركاند داده انكامها  تكرده، و به شركعرضه 
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اند،  ردهك يآور ه گردك ييها اطالعات قادر بودند دوباره از داده يم خصوصيه ناقضان حرك يدرحال
بنده به يفر يمتيرا با ق ه محصوالت دلخواهكساخت  ين مسئله آنان را قادر مينند و اكاستفاده 

  نند.كان عرضه يمشتر
ست تا قابل اسقاط يجا حق ن همه يم خصوصيرا اوالً حريست؛ زيز قابل قبول نيل نين دليا

س كه برعكن حق (بر فرض حق بودن) وجود ندارد، بليبر اسقاط ا يلياً دليباشد. ثان
ه كدارند  ين انتظار مشروعيريننده و ساكدياز تول ياربران در عصر فناوركنندگان و ك مصرف

من باشد و مالحظات يم اطالعات اينندگان حرك ر نقضيرها و ساكمحصوالت آنها در مقابل ه
ر يننده آن و ساك به عرضه يدر آن لحاظ شده باشد. اشخاص با استفاده از فناور يتيخاص امن

ن يدهند، نه حق ا يرا م يان استفاده از اطالعات شخصكط اطالعات، اميگران محيناظران و باز
ه كنيم نه ايده يش ميان تحقق جرم را افزاكز، اميخ ه ما با ورود به منطقه جرمك ار را. همچنانك

  م.يرده باشكجاد يمجرم ا يرا برا يحق
طور متعارف  ه بهكاست  ياطالعات محدود به اطالعات يم خصوصياز حر يت قانونيالبته حما

رو  ند، ازاينك يم يتلق يامالً خصوصكعنوان اطالعات  بهاطالعات را  يه وكرد ك ينيب شيبتوان پ
ند. كا به گردش افتادن آن اطالعات را ممنوع و محدود ي، استفاده يآور ه جمعكصدد است  در

(Wacks, 1993, p 26)  
ته كج شده است. نيا طرح و ترويكشور آمركدر » اطالعات يم خصوصيمرگ حر«ه ينظر

 يم خصوصياالفق بودن مباحث حر بيرغم قر ه بهكن است يان خصوص يجالب و قابل تأمل در ا
 ياطالعات براساس الگو يم خصوصيحر يانگار ه به مالك ي(تا حد يركت فكياطالعات و مال

امالً متفاوت كن دو مقوله يا به ايكآمر يستم حقوقيرد سيكمنجر شده است)، رو يركت فكيمال
 يم خصوصيحر يانگار تنها از مال بودند، نه يركت فكيمال يه آنها مدافع جدك ياست. درحال

ن شائبه ياطالعات هستند. ا يم خصوصيه معتقد به مرگ حركنند، بلك ياطالعات دفاع نم
را يباشد؛ ز يرحقوقياز مالحظات غ يرد، ناشيكن تفاوت رويه اكوجود دارد  يصورت جد به

شود،  يا ميكت متوجه آمراطالعا يم خصوصيان از نقض حرين زيمتركن نفع و يشترينون بكا هم
 يم خصوصيا است و نقض حريكآمر NSAدر دست سازمان  ينترنت ابزاريه اكنيل ايدل به

ه اساساً، كر است، بليپذ انكام يسادگ ن سازمان بهيا يتنها برا اربران و پردازش آنها نهكاطالعات 
  )۱۱، ص ۱۳۸۴، يگيحسن بك: (ن ن سازمان است.يا يف ذاتيجزء وظا
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  هاي مسري در حقوق ايران و  برسالمت زندانيان در دوران بيماري حق
  تفاسير نهادهاي نظارتي حقوق بشر

  *پور عليرضا تقيدكتر 

  يدهكچ
المللي  در طول نيم قرن اخير در جهت رعايت حقوق افراد در جامعه، اسناد بين

شود، تصويب و به امضاء  ه از آنها به اسناد حقوق بشري ياد ميكمتعددي 
ي از مصاديق مندرج در كشورهاي جهان ازجمله ايران رسيده است. يكثريت كا

ي از كعنوان ي توان به ه از آن ميكاست؛ حقي » حق بر سالمت«اسناد مزبور، 
رد. در اين ميان با توجه به كرامت ذاتي انسان ياد ك يترين اجزا مهم

تمال بروز م است و به همين دليل، احكه بر محيط زندان حاكهايي  محدوديت
خطر براي سالمت زندانيان بيشتر متصور است، حساسيت بيشتري از سوي 
نهادهاي نظارتي حقوق بشر نسبت به حق بر سالمت زندانيان ابراز شده است. 

ه به شيوه توصيفي ـ تحليلي نگارش يافته است با بررسي كدر اين مقاله 
فردي زندانيان و  ه شامل سالمتكهاي متعدد مرتبط با سالمت زندانيان  بخش

نامه سازمان  ه اوالً آئينكايم  محيط پيرامون آنان است به اين نتيجه دست يافته
رغم  ه مدت طوالني از زمان تصويب آن گذشته است، بهكها در ايران  زندان

متفاوت حق بر سالمت را براي زندانيان در نظر  يه تالش نموده اجزاك آن
ه مستلزم بررسي مجدد و كابهاماتي است  بگيرد، اما همچنان داراي نقائص و

نامه مزبور  اصالح آن مطابق با رويه موجود در نظام حقوق بشر است و ثانياً آئين
ه بايد نسبت كيفري در تعارض است كدر بخشي از موارد با قانون آئين دادرسي 

  به اصالح آن اقدام شود.

  ليديكواژگان 
 رامت ذاتي.كلي، المل سالمت، زندان، حقوق بشر، اسناد بين

                                                                        

 a.taghipour@basu.ac.ir  .دانشگاه بوعلي سينا همدانعضو هيئت علمي . *
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 مقدمه

گرانه و عدم  وبكهاي اول و دوم جهاني و در راستاي مقابله با اقدامات سر متعاقب جنگ
ه مطالعات خويش را در زمينه كاتبي پديد آمدند كهاي اقتدارگرا، م رعايت حقوق افراد توسط دولت

با انتشار نظريات  ز ساختند.كومين متمركويژه حقوق متهمين و مح هاي افراد به حقوق و آزادي
المللي، به تدريج نظام حقوق  هاي متعدد در سطح بين اتب و صدور اعالميهكنظران اين م صاحب

تأثير اين  ها براي حفظ جايگاه خود در صحنه جهاني، تحت ثريت دولتكيفري متحول گرديد و اك
ولي مرهون پيدايش ردند. بديهي است چنين تحكها تغييراتي در قوانين داخلي خود ايجاد  اعالميه

ه در پرتو اسناد حقوق بشري كنظام حقوقي جديد تحت عنوان نظام حقوق بشر است؛ نظامي  كي
ه گاه جنبه جهاني دارند مانند اعالميه كل گرفته و واجد ضمانت اجرا شده است. اسنادي كش

) و ۱۹۶۶المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ( )، ميثاق بين۱۹۴۸جهاني حقوق بشر (
نوانسيون اروپايي كاي مانند  ) و گاه جنبه منطقه۱۹۶۶المللي حقوق مدني و سياسي ( ميثاق بين

) و ۱۹۶۹ايي حقوق بشر (كنوانسيون آمريك)، ۱۹۵۰هاي اساسي ( حمايت از حقوق بشر و آزادي
ها. در تمامي اسناد مزبور، قواعد و مقرراتي در حمايت از  منشور آفريقايي حقوق بشر و خلق

عنوان اسناد  توان به ديدگان قابل مشاهده است. بنابراين از اين اسناد مي ومين و بزهكتهمين، محم
ديده بايد حفظ شده و حقوق همه  ار و چه بزهكرامت انسان چه بزهكرد؛ زيرا كحقوق بشري ياد 

  افراد بدون تبعيض از لحاظ نژاد، جنسيت، زبان و مذهب رعايت گردد. 
صورت صريح و يا ضمني در اسناد حقوق بشري مطرح گرديده، حق بر  ه بهكازجمله حقوقي 

عنوان حالتي از صحت  سالمت است. در اساسنامه سازمان جهاني بهداشت از حق بر سالمت به
امل جسماني، رواني و اجتماعي ياد شده است. همچنين در مقدمه اين اساسنامه به برخورداري ك

تمايز ميان افراد از نظر جنس، نژاد، رنگ، مذهب و باورهاي از باالترين استاندارد سالمتي بدون 
المللي حقوق  از ميثاق بين ۱۲اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده  ۲۵سياسي اشاره شده است. ماده 

ر، پيشگيري از كرده و مقرره اخيرالذكاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز اين موضوع را مطرح 
رده است. كر كي از شرايط برآورده شدن حق بر سالمت ذكن يعنوا هاي مسري را به بروز بيماري

م بر زندان در معرض خطر بيشتري نسبت به كهاي حا در اين ميان، زندانيان به دليل محدوديت
هاي مسري قرار دارند و به همين دليل، اقدامات پيشگيرانه در اين محيط از اهميت  بيماري

 كام از مراحل مهم يكه اجراي احكتوجه داشت  تهكاي برخوردار است. بايد به اين ن ويژه
شناسي اين  ه برخي نيز معتقدند، از منظر جرمكگونه  رود و همان شمار مي يفري بهكدادرسي 

) بديهي است ۱: ۱۳۹۴ان، كم مرحله مانند مصرف دارو در صورت بروز بيماري است. (آقايي جنّت
اب كترين آنها پيشگيري از ارت مهم ي ازكه يكيفري كدر راستاي تحقق اهداف نظام عدالت 
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يفر و نحوه اجراي آن از اهميت كار در نوع و ميزان كمجدد جرم است، توجه به شرايط بزه
يفر، توان تحمل آن است. كار در راستاي اجراي كي از شرايط بزهكاي برخوردار است. ي ويژه

ه در صورت كلوب باشد چنان شرايط جسمي و رواني مط وم بايد داراي آنكبنابراين، فرد مح
يفر است نسبت به وي وارد نشود. كه هدف از اجراي كيفر، صدمه و آسيبي جز آنچه كاجراي 

وم بيمار در زندان بدون اقدامات درماني، ك) در واقع، نگهداري مح۱۱۳: ۱۳۹۲(خاني و ديگران، 
ه از ديدگاه كسودي  تعويق مجازات و يا تبديل آن واجد اثر پيشگيرانه نخواهد بود و حتي فايده و

آيد. تحميل  دست نمي تب فايده اجتماعي ارائه شده است بهكيفري مانند مكاتب حقوق كبرخي م
يفري است را برآورده كه مدنظر حقوق كاي  خواهانه تواند اهداف عدالت ترديد نمي اين رنج بي

  وم به حبس نيز خواهد افزود. كسازد و بر وخامت حال مح
ر دو بخش تنظيم شده است با بررسي تصميمات متخذه توسط نهادهاي ه دكدر مقاله حاضر 

ميته ناظر بر اجراي كميته ناظر بر اجراي ميثاق حقوق مدني و سياسي، كنظارتي حقوق بشر مانند 
ايي ك) و ديوان آمري۱۹۵۹ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي، ديوان اروپايي حمايت از حقوق بشر (

المللي حقوق بشر ايجاد  ام تفسير و توسعه حقوق مندرج در اسناد بينه در مقك) ۱۹۷۸حقوق بشر (
ها و  نامه سازمان زندان ه آيا مقررات مندرج در آئينكاند به دنبال پاسخ به اين سؤال هستيم  شده

در زمينه حق بر سالمت زندانيان منطبق با تفاسير  ۱۳۸۴اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 
سان و هماهنگ در زمينه حق بر سالمت زندانيان كاي ي ه به شيوهك رنهادهاي نظارتي حقوق بش

اند، تنظيم شده است يا خير؟ و آيا مقررات مندرج در قانون آئين دادرسي  ردهكاتخاذ تصميم 
 ها را برطرف سازد؟ نامه سازمان زندان يفري ايران توانسته است نقائص موجود در آئينك

  . سالمت جسماني زندانيان۱
هاي متعددي به ذهن متبادر  آيد، مؤلفه ه سخن از حق بر سالمت به ميان ميكزماني 

  ه خود داراي اجزاي متعددي است، حق بر سالمت جسماني است. كها  ي از اين مؤلفهكشود. ي مي

  يكيك) مراقبت پزش
م. سازمان ملل، اين دسته از  ۱۹۹۰از اصول اساسي رفتار با زندانيان مصوب  ۹مطابق با ماده 

فراد بايد به خدمات مرتبط با سالمت، بدون وجود تمايز ميان آنان دسترسي داشته باشند. به اين ا
ه در انتظار اجراي كوم شده با افرادي كه به حبس محكوميني كترتيب، هيچ تفاوتي ميان مح

افراد  برند، وجود ندارد. همچنين نبايد تفاوتي ميان زندانيان با ساير سر مي م اعدام در زندان بهكح
ه در ماده يك كما اين كي وجود داشته باشد. كجامعه از نظر ميزان دسترسي به خدمات پزش

نان زندان موظف كاركم. سازمان ملل مقرر گرديده است،  ۱۹۸۲ي مصوب كاصول اخالق پزش
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شود به زندانيان اختصاص  ه در جامعه نسبت به عموم مردم ارائه ميكهستند همان خدماتي 
ميثاق،  ۱۲ناظر بر اجراي ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي نيز در تفسيري از ماده ميته كدهند. 
ين رنج زندانيان كي چه در جهت تسكهاي پزش ردن مراقبتكها را از خودداري و يا محدود  دولت

 )Anton and Shelton, 2011: 245درمان قطعي آنان بر حذر داشته است. (بيمار و چه 

مدني و سياسي به صراحت سخني از حق بر سالمت و يا مراقبت هر چند در ميثاق حقوق 
ه ناظر بر اجراي ميثاق است، حق كميته حقوق بشر سازمان ملل كي مطرح نشده است، اما كپزش

آن (ممنوعيت رفتار غير بشري و  ۱۰ميثاق (حق حيات) و نيز ماده ۶ي را به ماده كبر مراقبت پزش
ته قابل استنباط كاز تصميم مزبور اين ن )Frisso, 2019: 431( پيوند زده است.تحقيرآميز) 

ه از زمان حبس، تعهد بر حفظ تماميت جسماني زنداني بر عهده مسئولين زندان قرار كاست 
ه كاي را نسبت به زندانيان در نظر بگيرند، بل لفند معاينات دورهكتنها م گيرد و مقامات مزبور، نه مي

  يماري به محيط زندان ممانعت به عمل بياورند. از ورود هرگونه آلودگي منجر به ب
ز بهداشتي در زندان كتوان به آن اشاره نمود، ايجاد مرا ه در اين راستا ميكاتي كاز ديگر ن

ردن كه قصور در داير كميته حقوق بشر، اعالم شد كهاي مطروحه نزد  ي از پروندهكاست. در ي
بيماري زنداني يا فوت او شود، نقض بر حق ه منجر به تشديد كي مناسب در زندان كخدمات پزش

نوانسيون كر چند در ) هRodley and Pollard, 2009: 390( شود حيات محسوب مي
اروپايي حمايت از حقوق بشر مانند ميثاق حقوق مدني و سياسي مقرره خاصي در زمينه حق بر 

را مرتبط با حق حيات  ي قابل مشاهده نيست، اما ديوان اروپايي اين موردكسالمت و مراقبت پزش
عامل  كي از آراء اين ديوان آمده است، يكنوانسيون در نظر گرفته است. در يكمندرج در ماده دو 
اناتي كاي از ام ه زندان بايد داراي مجموعهكي آن است كفايت مراقبت پزشكقطعي در ارزيابي، 

ان كني به زندان، امه در صورت انجام عمل جراحي در بيمارستان و اعزام مجدد زنداكباشد 
) Thoonen, 2017: 123باشد. (ردن عوارض احتمالي پس از جراحي وجود داشته كبرطرف 

ايي حمايت از حقوق بشر نيز مانند ساير نهادهاي نظارتي، برقراري ارتباط ميان كرويه ديوان آمري
ه كاي  گونه المللي است. به ي با ساير حقوق مندرج در اسناد بينكحق بر سالمت و مراقبت پزش

رده كايي اعالم كنوانسيون آمريكاين ديوان، حق مزبور را مرتبط با حق حيات موضوع ماده چهار 
  )Antkowiak and Gonza, 2017: 91است. (

شور كها و اقدامات تأميني و تربيتي  نامه اجرايي سازمان زندان از آئين ۱۱۱مطابق با ماده 
امل كهاي  وارد معاينه وم تازهكظف است از محبهداري مؤسسه يا زندان مو«: ۱۳۸۴مصوب 

ريزي و حسب  هاي تشخيص طبي برنامه عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايش ي بهكپزش
عبارت مندرج در ماده، اطالق » ز مربوط اقدام نمايد...كمورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مرا
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شود و هيچ  م هستند نيز ميكظر اجراي حه منتكومين به قصاص يا اعدام كداشته و شامل مح
وم بيمار را با كتواند وضعيت مح ه ميكاي  تهكومين ندارند. اما نكتمايزي از اين حيث با ساير مح

  ه مقرر نموده است:كنامه است  از آئين ۱۰۳التي مواجه نمايد، ماده كمش
يسـتي بـا   وم از زندان براي معالجـه با ك... با اين همه در موارد ضروري خروج مح

تأييد بهداري زندان و اجازه رئيس مؤسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشـد  
. ...  

ه در صورت عدم موافقت رئيس زندان كگردد اين است  ه در اين خصوص مطرح ميكسؤالي 
ه طبق نظر بهداري كومي كي ندارند، ادامه معالجه محكتخصص پزش كه هيچ يكو قاضي ناظر 

پذير خواهد بود؟ بديهي است نظر  انكارستان خارج از زندان منتقل گردد، امزندان بايد به بيم
انات داخل زندان پاسخگوي معالجه و درمان فرد كه امكبهداري زندان بر اين امر مبتني بوده 

نيز راجع به بيماران صعب العالج يا غير قابل عالج است و  ۱۰۳وم نبوده است. تبصره ماده كمح
 مشخص نيست. ۱۰۳م ماده كف خارج از اين موارد با توجه به حليكبه همين دليل ت

مطابق حلي در اين زمينه دست يافت.  يفري به راهكشايد بتوان بر اساس قانون آئين دادرسي 
يفري، اجراي مجازات به دستور كاز قانون آئين دادرسي  ۵۲۲و نيز ماده  ۵۰۳تا  ۵۰۱با مواد 

فتاد. بيماري جسمي يا رواني به شرط تشديد بيماري و يا ام به تعويق خواهد اكقاضيِ اجراي اح
وم به كهاي تعزيري و درمان و مداواي مح عليه در مجازات ومكتأخير در بهبودي، جنون مح

  روند. شمار مي گونه موارد به حبس ازجمله اين
وم به حبس چه پيش يا در زمان كدر صورت بروز بيماري جسمي يا رواني نسبت به فرد مح

ه مجازات حبس، موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي كم، در صورتي كي حاجرا
سب نظر كيفري با كاز قانون آئين دادرسي  ۵۰۲يفري مطابق با ماده كام كشود، قاضي اجراي اح

اندازد و اگر اميدي به بهبودي  ي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق ميكپزش
ي مزبور پس از احراز بيماري و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، پرونده را براي وي نباشد، قاض

ننده رأي قطعي كتبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري به مرجع صادر
هاي رواني غير از جنون است (رستمي،  ه مطرح گرديد، مربوط به بيماريكند. آنچه ك ارسال مي

گذار قرار گرفته است. بر اساس اين ماده،  مورد توجه قانون ۵۰۳جنون در ماده  ) زيرا۳۴۹: ۱۳۹۷
م قطعي، مبتال به جنون شود تا زمان كوم در جرائم تعزيري پس از صدور حكهر گاه فرد مح
وم به حبس جهت بهبودي كه اگر فرد محكم به تعويق خواهد افتاد. بديهي است كافاقه، اجراي ح

ه در كشود. موضوعي  وميت او محاسبه ميكشود، اين مدت جزء مدت محدر بيمارستان بستري 
ه درخصوص كر است، آنچه كبيني شده است. الزم به ذ پيش ۵۲۲و نيز ماده  ۵۰۳تبصره ماده 
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بيني شده است، مربوط به جرائم تعزيري بوده و  پيش ۵۰۲عدم اميد به بهبودي بيمار در ماده 
  شود. س ابد در جرم سرقت حدي براي بار سوم نميومين به حبكعنوان مثال مح شامل به

گونه  اين ۵۰۲ه در تبصره ماده كباشد آن است  ر ميكه در اين راستا قابل ذكموضوع ديگري 
هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات «: هكمقرر شده است 

دستور توقف اجراي آن، طبق  يفري، ضمن صدوركام كفوريت داشته باشد، قاضيِ اجراي اح
سب نظر كه بايد با كهر چند، فوريت امر، موضوعي است » ند.ك مقررات اين ماده عمل مي

از قانون  ۲ه طبق ماده كر آن در تبصره با توجه به اين كي قانوني مشخص گردد، اما عدم ذكپزش
انگر اصل قانوني بودن ه خود بيكيفري بايد مستند به قانون باشد كيفري، دادرسي كآئين دادرسي 

  رسد.  است، موجه به نظر نمي
نامه است  از آئين ۱۰۴باشد، ماده  ي قابل طرح ميكه در بخش مراقبت پزشكموضوع ديگري 

  ه در آن آمده:ك
هايي كه ضرورت يا فوريت درمان ندارنـد و يـا در    هزينه درمان عوارض و بيماري

  قصر است.اثر تقصير ناشي شده است به عهده محكوم و يا م
ه در مقدمه بحث مطرح گرديد، دسترسي به باالترين استاندارد سالمت چه در كگونه  همان

ومين كها نهاده شده است. مح اسناد و چه در تفاسير نهادهاي نظارتي حقوق بشر بر عهده دولت
اي تواند عوارضي بر مدت نمي وتاهكه در كهايي باشند  هاي طوالني اگر مبتال به بيماري به حبس

ان كم اين ماده امكهاي آن را نيز ندارند، بر اساس ح ند و توانايي مالي پرداخت هزينهكآنان ايجاد 
ه اقدام به معالجه و ك نمائيمگونه تفسير  ه ماده را اينكدرمان آنان وجود نخواهد داشت. مگر اين 

دست آمد، با  آنان بهه متعاقباً مالي از كومين صورت پذيرفته و در صورتي كدسته از مح درمان اين
ه موارد كهاي اين نوع معالجات وصول شود. در ارتباط با واژه تقصير  توقيف و فروش آن هزينه

انگاري مبتال به هر نوع بيماري ولو شديد  گيرد، اگر زنداني به دليل سهل عمدي را در بر نمي
گرفت. اين در حالي شود، پرداخت هزينه درمان در چنين وضعيتي نيز بر عهده وي قرار خواهد 

ه عمداً خود را در معرض بيماري قرار نداده كه تحميل هزينه درمان بر زنداني در شرايطي كاست 
م بر زندان با جمعيت زياد و شرايط بهداشتي غير قابل كويژه با توجه به شرايط حا است و به

  رسد. هاي خارج از زندان، موجه به نظر نمي انكمقايسه با ساير م
ومين كه برقراري سالمت محكرسد  ته ضروري به نظر ميكر اين نكاي اين قسمت ذدر انته

ه كمستلزم آن است  كهاي زندان و عدم دسترسي آزادانه به پزش به حبس با توجه به محدوديت
عمومي يا  كافراد مسئول در زمينه سالمت زندانيان را متخصصين اين حوزه اعم از پزش

رئيس «: ه مقرر نموده استكنامه  از آئين ۱۲۰تبصره ماده يل دهند. بنابراين كمتخصص تش
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ان وجود ندارد، فرد مطلع و آشنا به كه اين امكزي كباشد و در مرا كبهداري هر زندان بايد پزش
ه ضابطه مشخصي براي آن در كبدون اين » دار اين مسئوليت خواهد بود ي عهدهكمسائل پزش

  ماهنگ باشد.تواند با اين هدف ه نمينظر گرفته شود، 

  زمان معاينهدو. 
اين موضوع را  ۲۵م. در ماده  ۱۹۵۷مجموعه قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان مصوب 

ويژه افرادي  صورت روزانه همه زندانيان به لف است بهكزندان م كه پزشكمد نظر قرار داده است 
همچنين مطابق رويه قضايي ي هستند را مورد معاينه قرار دهد. كه نيازمند توجه خاص پزشك

داشته باشد، حضور آنان الزامي  كه زنداني نياز به پزشكنهادهاي نظارتي حقوق بشر، هر زمان 
ها به حق حيات افراد جامعه،  ميته حقوق بشر، به منظور رعايت تعهد دولتكاست. بر اساس نظر 

دسترس باشد در غير اين ي بايد در هر زمان مورد نياز براي تشخيص بيماري قابل كمراقبت پزش
) از ديدگاه Mehring, 2014: 260بود. (پذير نخواهد  انكي امكصورت، خدمات مناسب پزش

ه مورد نياز زنداني است كي در هر زماني كردن خدمات پزشكميته حقوق بشر، قصور در فراهم ك
رامت كحفظ  ميثاق حقوق مدني و سياسي در مورد حق بر رفتار انساني و ۱۰عنوان نقض ماده  به

ه مطرح كبا توجه به آنچه  )Conte and Burchill, 2016: 127شود. ( ذاتي محسوب مي
عنوان معاينه زنداني در نظر گرفت.  توان به گرديد، زمان خاص يا تعداد دفعات خاصي را نمي

 ند. كن است سه بار در طول روز ضرورت پيدا كزنداني بيمار مم كبنابراين، معاينه ي

ي در موارد نياز، كردن خدمات پزشكه قصور در فراهم كته كپايي ضمن اعالم اين نديوان ارو
رود، به  شمار مي نوانسيون در زمينه ممنوعيت رفتار غير انساني و تحقيرآميز بهكنقض ماده سه 

ه چنين خدماتي مورد نياز نيست، بر كه فقدان آن در اوضاع و احوالي كاين موضوع اشاره نمود 
، هر چند نياز به ) بنابراينKanter, 2015: 171گردد. ( نمينوانسيون تلقي ك خالف مقررات

برند به مراتب بيش از ساير بيماران است، اما  ه در شرايط اضطراري به سر ميكمعاينه بيماراني 
ه از اهميت برخوردار است كه آنچه كمعناي افزايش تعداد دفعات معاينه نيست، بل اين امر به

  باشد. ي معمول ميكز پزشكه در مراكاست  معاينات منظمي
  ها:  نامه سازمان زندان از آئين ۱۱۱طبق ماده 

هـاي كامـل پزشـكي     وارد معاينه بهداري مؤسسه يا زندان موظف است از محكوم تازه
ريـزي و   هـاي تشـخيص طبـي برنامـه     به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايش

  وي به مراكز مربوط اقدام نمايد ... . حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي
ه براي كومين به حبس، همه افرادي كدر نتيجه، براي تشخيص احتمال وجود بيماري در مح

ه هيچ گونه نشانه ظاهري از بيماري در آنان ديده نشود، كشوند ولو اين  بار وارد زندان مي اولين
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نامه آمده، با تشخيص  از آئين ۱۱۵ماده  ه دركگونه  ن است همانكگيرند. مم مورد معاينه قرار مي
وم بيمار در بيمارستان زندان بستري شود. در كبهداري زندان و در صورت ضرورت، مح كپزش

  نامه: از آئين ۱۲۰چنين وضعيتي، بر اساس ماده 
ومـان بيمـار   كليـه مح كرئيس بهداري زندان موظف است همه روزه اول وقت از 

هسـتند عيـادت نمايـد و پـس از پرسـش از      ه در بيمارسـتان زنـدان بسـتري    ك
ان و پرستاران نسبت بـه  كوضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزش

  .امل و مستمري بعمل آوردكمعالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت 
ومين بيماري كبا توجه به عبارات مندرج در ماده، رئيس بهداري زندان ملزم به عيادت از مح

اند،  درباره آنان محقق نشده و در بيمارستان زندان بستري نشده ۱۱۵ج در ماده ه ضرورت مندرك
دسته از بيماران به معاينه باعث تأخير در روند  رغم نياز اين تواند به نخواهد بود. اين موضوع مي

ه به موجب كنامه  آئين ۱۱۳م مندرج در ماده كبسا تشديد بيماري آنان شود. ح بهبودي آنان و چه
سالت، جريان را به مسئول امور نگهباني زندان اطالع داده و با كوم به محض احساس كمح«: آن

ي را دريافت كنامه به بهداري مؤسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهاي الزم پزش اخذ معرفي
  تلقي شود. ۱۲۰تواند جبراني براي خأل مندرج در ماده  نمي» دارد مي

  پيشگيري از بيماري سه.
رود.  شمار مي از انتقال بيماري ميان زندانيان ازجمله وظايف مهم مسئولين زندان به ممانعت

هاي  ميته حقوق اقتصادي و اجتماي سازمان ملل در مالحظات نهايي خود در زمينه گزارشك
هاي مسري در  ميته، نگراني خود را همواره نسبت به شيوع بيماريكشورها به اين كارسالي 

 ,Holmstromرده است. (كها در جلوگيري از سرايت آن اعالم  ساعد زندانرايط نامزندان و ش

هاي عفوني و مسري  هايي در جهت پيشگيري از بيماري ها توصيه ) در اين گزارش544 :2003
المللي حقوق  تعهد خود را نسبت به ميثاق بين ها مانند سل صورت پذيرفته تا به اين وسيله دولت

ه قصور كميته حقوق بشر سازمان ملل نيز بر اين اعتقاد است كنمايند. اقتصادي و اجتماعي اجرا 
الملل حقوق مدني و سياسي  در پيشگيري از سرعت انتقال بيماري در زندان ناقض مواد ميثاق بين

 .شود محسوب ميازجمله حق بر حيات، امنيت و ممنوعيت از رفتار غير انساني و تحقيرآميز 
)Sander and Lines, 2016: 177(  

ها موظف هستند  ه دولتكرده است كهاي متعددي اعالم  ديوان اروپايي نيز در پرونده
عنوان  اقدامات عملي مؤثري در جهت حمايت از سالمت و تماميت جسماني زندانيان بردارند. به

بيمار مبتال به سل در زندان در ميان ساير  كمثال، بر اساس نظر اين ديوان، قرار گرفتن ي
نوانسيون درخصوص ممنوعيت ك ۳هاي غير مؤثر مسئولين زندان، نقض ماده  و تالش زندانيان
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) همچنين در پرونده ديگري Nubberger, 2008: 647رود. ( ميشمار  رفتار غير انساني به
ه عوارض پوستي متعدد زنداني داللت بر اين امر كديوان اروپايي به اين نتيجه رسيده است 

ايط و محيط ناسالم و بدون رعايت بهداشت عمومي زندان قرار داشته ه نامبرده در شركند ك مي
رسد  ر ميه مطرح گرديد، به نظك) با توجه به آنچه Bartlett and others, 2007: 87است. (

شود، صرفاً نقض حق شخصي  زنداني به ديگري مي كه باعث انتقال بيماري از يكشرايطي 
  عنوان شرايطي غير انساني در نظر گرفته شود. م بر زندان بهكمحسوب نشده و وضعيت حا

  ها مقرر نموده: نامه سازمان زندان از آئين ۱۰۵ماده 
بار ضد عفـوني شـود   كم ماهي يك  ن وابسته بايد دستكها و اما ن زندانكليه اماك

هـاي   ها يا بروز اپيدمي و اشاعه ويـروس، بيمـاري   ه به علت ظهور حشرهكمگر اين
ايد زودتر از موعد مقـرر نسـبت بـه گنـدزدايي لـوازم      موسمي و محلي ايجاب نم

  ها در محوطه زندان اقدام شود. مربوط و سمپاشي اتاق
ليف به ضد عفوني زندان كه بيماري مسري وجود ندارد، تكهايي نيز  به اين ترتيب، در زمان

ي روزانه ليف بر ضد عفونكهمچنان بر عهده مسئولين قرار دارد. اما از مقررات مندرج در ماده، ت
 كعنوان ي نيز به ۱۱۰بيماري به صراحت قابل استنباط نيست. در ماده  كدر موارد شيوع ي

  ليف بر عهده بهداري زندان آمده:كت
هـاي   لف است بـراي پيشـگيري از سـرايت بيمـاري    كبهداري مؤسسه يا زندان م

از هاي آميزشي، سل و نظاير آن وارد عمل شده، بـا اسـتفاده    واگير مانند بيماري
ها نسبت بـه   ها و انجمن ها و مؤسسه هاي مالي و فني وزارتخانه كمكاري و كهم

امل بيماران ياد شده و همچنين معتـادان مـواد   كتهيه محل و دارو براي درمان 
  ل اقدام نمايد.كمخدر يا ال

ه در كامر مانند آنچه  كرود تا جزئيات راجع به ي نامه انتظار مي آئين كه از يكرغم اين  به
 كمكها و ساير مؤسسات به  سب منابع مالي و الزام وزارتخانهكماده مزبور در زمينه چگونگي 

شود، در اين رابطه، تعيين  ه مالحظه ميكگونه  مالي در اين زمينه را مشخص نمايد، اما همان
  ليف نشده است.كت

  است: آورده ۱۱۶المللي در ماده  ها در راستاي تعهدات بين نامه سازمان زندان آئين
 كهاي رواني، واگير و پرخطر بايد با لحاظ نظـر پزشـ   ومان مبتال به بيماريكمح

صـورت   ي بهكهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش متخصص و نيز سياست
  مجزا نگهداري و معالجه شوند.

  زندانبهداشت محيط . ۲
ن نيز بايد واجد ه محيط زنداكشود، بل صرفاً شامل سالمت فردي زندانيان نمي سالمتحق بر 
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ان بهداشتي از كاستانداردهايي باشد. به عبارت ديگر، دسترسي به آب و مواد غذايي سالم و نيز م
از اين موارد تأثير  كترديد فقدان هر ي ه بيكروند  شمار مي عوامل زيربنايي حق بر سالمت به

  گذارد. منفي بر سالمت فردي زندانيان بر جاي مي

  يك. فضاي زندان
ميته حقوق بشر كافي براي سالمت برخوردار باشند. كحداقل فضاي  كان بايد از يزنداني

ه نقض كرامت ذاتي و رفتار انساني، بلكتنها نقض  افي در زندان را نهكسازمان ملل، فقدان فضاي 
شورهاي آفريقايي كها درخصوص  ي از گزارشكميته در يكرده است. اين كبر حق حيات اعالم 

ه ناشي از فضاي محدود كوجود آمده براي زندانيان  الت پياپي بهكخصوص مشنگراني خود را در
رده و لزوم بهبود و ارتقاي وضعيت فعلي را كباشد، مطرح  زندان در مقايسه با تعداد زياد زنداني مي

ه كافي زندان كميته، فضاي ناك) از نظر اين Scheinin, 2016: 85خواستار شده است. (
ومير زندانيان را به خود اختصاص دهد،  تواند سهم بااليي از مرگ ر ميعامل مؤث كعنوان ي به

دولت در بهبود وضعيت زندان موجه قلمداد شود.  كدليل وضعيت نامناسب مالي ي تواند به نمي
)Steiner and others, 2008: 885(  ه اين ديدگاه چيزي جز شيوع و كبديهي است

تواند  فضاي محدود و افزايش تلفات آنان نمي كر يد مسري ميان زندانيان يها بيماريگسترش 
سر  ه در زندان بهكوميني كتفسير شود. به عبارت ديگر، سالمت محيط زندان و حفظ جان مح

ومت با آن مواجه است كح كه يكبرند بر هر عامل ديگري ترجيح داشته و اوضاع و احوالي  مي
توجهي  ندانيان در نظر گرفته شود. بيتوجيه در نقض حق بر سالمت ز كعنوان ي تواند به نمي

نان زندان شود. در كاركتواند باعث سرايت بيماري از زنداني به  نسبت به اين امر، همچنين مي
 كهاي ي دولت در تجهيز و بهبود وضعيت زندان كه توانايي مالي يكشود  نتيجه، مالحظه مي

  دولت را در پي نخواهد داشت.  كشور، رفع مسئوليت يك
آمريكايي نيز در آراء متعددي به كمبود فضاي زندان بدون نور طبيعي و خوابيدن در كف  ديوان

) بر طبق برخي از Abels, 2012: 63( .استعنوان يك رفتار غير انساني اشاره كرده  اتاق زندان به
ان عنو تواند به تصميمات متخذه توسط ديوان اروپايي، فقدان فضاي كافي براي زندانيان في نفسه مي

) به عبارت ديگر، الزم نيست ثابت Leach, 2011: 220يك شكايت در اين ديوان مطرح شود. (
  به بروز و شيوع بيماري نيز شده است. شود كه فضاي محدود زندان و شلوغي آن منجر

در ارتباط با ماهيت حقوق ه كرسد  ته ضروري به نظر ميكر اين نكدر رابطه با اين موضوع، ذ
ه بيمار كيفري، بايد سخن از حق بر مطالبه به ميان آورد. به اين معنا كم عدالت بيماران در نظا

يفري از مجريان مسئول كحق دارد، به رسميت شناختن بيماري و اجراي آثار آن را در عدالت 
: ۱۳۸۹باشند. (غالمي،  لف و متعهد به ايفاي آن ميكور مكمطالبه نموده و در مقابل، مراجع مذ
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ها در زمينه نحوه اقدامات  ومتكه داليل ارائه شده توسط حكشود  في باعث ميليك) چنين ت۱۶
گذاري مالي مناسب در اين حوزه است، مورد تأييد نهادهاي  ه ناشي از عدم سرمايهكدرماني آنها 

 نظارتي قرار نگيرد. 

 كيفري، از يكه در قلمرو عدالت كشورها قرار گيرد آن است كه بايد مورد توجه كآنچه 
اند بر عهده آنان  جامعه را بر هم زده كه نظم يكمه افرادي كرف، وظيفه تحقيق، تعقيب و محاط

ه در مقايسه با ساير كوماني هستيم كنهاده شده است و از طرف ديگر، شاهد حضور متهمان و مح
انات درماني و بهداشتي كاملي به امكشهروندان جامعه به دليل تدابير سالب آزادي از دسترسي 

انات كخوردار نيستند. به اين ترتيب، به دليل ايجاد محدوديت در دسترسي آزادانه آنان به امبر
ور و رفع عوامل ايجاد خطر بر عهده دولت كانات درماني مذكدرماني، وظيفه بيشتري بر تأمين ام

 )۱۹: ۱۳۸۹وجود دارد. (غالمي، 

  ها: نامه سازمان زندان از آئين ۷۰مطابق ماده 
شـود و هرگـاه    اتـاق بـا وسـايل الزم داده مـي     كوم، يـ كن به محاكدر صورت ام

وشش و دقـت را در  كجمعي نگهداري شوند بايد منتهاي  طور دسته ومان بهكمح
ويـژه بـه هنگـام     گروه از حيث تناسب سن و جهـات ديگـر بـه    كانتخاب افراد ي

خواب به عمل آورده و در شب بازديـد و نظـارت بيشـتري دربـاره آنـان اعمـال       
دار  هــاي قضــايي صــالحيت ه حســب دســتور مقــامكــومــاني كد. بــراي محگــرد

انـات الزم در نظـر   كطور جداگانه نگهداري شـوند بايـد اتـاقي بـا ام     بايست به مي
  گرفته شود.

وم از تعهدات سازمان كاتاق براي هر مح كبا توجه به سطر نخست از ماده مزبور، تعيين ي
مر صرفاً بستگي به منابع مالي اين سازمان در تجهيز و رود و انجام اين ا شمار نمي ها به زندان

ه كه در ادامه ماده بدون اين كته حائز اهميت آن است كها دارد. اما ن ارتقاي وضعيت زندان
ر كباشد، به ذ ه متراژ هر اتاق به چه ميزان و هر اتاق شامل چه تعداد نفر ميكمشخص شود 

رده است. عدم تعيين اين جزئيات در كتفا كاومان به نحو دسته جمعي كعبارت نگهداري مح
رده است. عبارات مندرج كدر جهت تعيين دلبخواهي تعداد نفرات در هر اتاق باز مسيري نامه  آئين

: وم عبارت است ازكلوازم آسايشگاه براي هر مح«: ه به موجب آنكنامه  از آئين ۷۱در ماده 
تواند مانع از  نيز نمي» و بالش... كو، تش، بالش، دوتخته پتو، ملحفه براي پتكتختخواب، تش

م بيش از حد زندانيان شود. در كهاي چند طبقه و در نتيجه افزايش و ترا افزايش تعداد تخت
  نامه آمده است: از آئين ۱۰۶زمينه وضعيت نور اتاق نيز صرفاً در ماده 

بايـد بـه    هـا  ار دارند پنجرهك ومان در آن اشتغال بهكه محكني كها و اما ارگاهكدر 
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افي داخـل شـود و در   كـ افي وسيع باشد تا نور و هـواي آزاد بـه مقـدار    كاندازه 
  ار و مطالعه آنها نور مصنوعي فراهم گردد ... .كصورت لزوم براي 

ه زندانيان در آن به استراحت مشغول هستند، از نور طبيعي كبنابراين مشخص نشده، اتاقي 
  تواند برخوردار باشد.  مي

  و تغذيه در زنداندو. بهداشت 
انات بهداشتي از قبيل مواد كردن امكها قرار گرفته، فراهم  ه بر عهده دولتكيفي از ديگر وظا
و بهداشت عمومي محيط زندان است. بنابراين، مواردي همانند استفاده زندانيان از  شستشو دهنده

ب در محيط ي فضاي تهيه غذا با سرويس بهداشتي، انتشار بوي فاضالكديگر، نزديكظرف ي
ه نقض كاند  زندان و وجود حشرات و جانوران موذي در محيط زندان ازجمله مواردي شناخته شده

حق بر سالمت زندانيان را به دنبال خواهد داشت. بيشترين رويه مربوط به اين موضوع در 
شت رده است، فقدان بهداكه اعالم كاي  گونه اس يافته است. بهكميته حقوق بشر انعكتصميمات 

تواند باعث شيوع بيماري و هم مرگ زندانيان شود و نقض ممنوعيت  مناسب در زندان هم مي
حقوق اقتصادي و  ميتهك) Beck, 2011: 213شود. ( رفتار غير انساني و تحقيرآميز تلقي مي

ي از اجزاي حق كعنوان ي اجتماعي در تفسير ميثاق، حق دسترسي به آب و مواد غذايي سالم را به
 )De chazournes, 2013: 170است. (رده كمت معرفي بر سال

ها مواد متعددي به بهداشت زندانيان و محيط زندان اختصاص پيدا  نامه سازمان زندان در آئين
)، نظافت ۷۲امل لوازم زندان (ماده كليف زندانيان به نظافت كعنوان مثال، ت رده است. بهك

نيز به وجود دوش آب گرم و  ۱۰۸). در ماده ۹۷) و نظافت آشپزخانه (ماده ۷۴آسايشگاه (ماده 
بار استحمام نمايند اشاره شده است. اين در حالي  كاي ي ه زندانيان بتوانند هفتهكاي  گونه سرد به
تواند با اهداف مدنظر  بار استحمام در فصول گرم سال نمي كاي ي رسد هفته ه به نظر ميكاست 
  شد.نامه با بهداشت زندانيان منطبق با آئين

 نتيجهبندي و  جمع
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ها متعهد به  تنيز، حق مزبور از طريق نهادهاي نظارتي حقوق بشر مورد تفسير قرار گرفته و دول
ه كاي است  گونه اند. مشابهت آراء و تصميمات متخذه از سوي نهادهاي مزبور به اجراي آن شده
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نامه در جهت حذف  آئين ۱۰۳ترين اين موارد، اصالح ماده  مورد اصالح قرار گيرد. ازجمله مهم
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 ۱۲۰اصالح ماده بيني شده است،  نامه پيش آئين ۱۰۴ه در ماده كگونه  هاي درمان آن حذف هزينه
نامه در جهت متخصص بودن رئيس بهداري زندان در تمام نقاط ايران و ضرورت ايجاد  آئين
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  ها كرونا و دو اتفاق در خانواده
  *دكتر فريبا عالسوند

  
رات ياز خانواده و تأث دهد اغلب آنها نشان ميي مهم جهان خبر يها تيها و سا رسانهمشاهده 

اده مسلمان و خانوو  هاي پريشان سالمندان، خانواده، كانودك .اند ها سخن گفته رونا بر خانوادهك
  .ندا هبود كرونا در جهانام يدر مطالعات ا يمهم اتموضوع ،ينيئمراسم آساير رمضان و 

دنبال  به مقالهين اماندن در خانه،  باتوجه به تنوع موضوعات با محوريت خانواده و اهميت باقي
برمال «را  اتفاق اول .است ييروناكط يدر شراها  براي خانوادهي دو اتفاق مواز يل و بررسيتحل

  .ام يدهنام »يشدگ
آگاه  الت خودكاز مش قرار داشته كهك سيتحت ر يها خانواده ،يشدگين برمالدر ا گروه اول

و  كننده شان نگرانيت برايوبنده و وضعكآنان  يرونا براك جدي پيدا كردند. حاال با آن مواجهو 
و از پيش رونا نبوده كجه ينت ها يبآساين چه اگر اند. متحمل شدهي اديب زيآسها  اين خانواده
و بودن  يخانگ يي از همروناكريط غيدر شراهايي  اما به اين دليل كه چنين خانواده اند، وجود داشته

 يمتعدد يها نيگزيجاد، مشكالتشان برمال نشده بود. اعضاي خانواده، كردن ينار هم فرار مك
شركاي جنسي مواد مخدر و سفانه أمت يل و حتياران و فامكمانند دوستان، همداشتند. 

 .واده به حداكثر خود رسيدكالت درون خانرونا مشكط يدر شرانشيني  غيرمشروع. با خانه

 ق مسائل خود آگاهه از عمك هستنديي ها خانواده ،يشدگبرمالها در رسته  خانوادهدسته دوم 
د. اين كردن يمت و باهم بودن را تجربه نيامر زوج ،يخانگ فرار از هم همان يلدل و بهنبوده 
شه ير شد يباعث م؛ امري كه بردند يسر م يرون از خانه بهرا در ب داوقات خو يشترِب ها نيز خانوده

و  كالتشان باهم صحبتد در مورد مشيه باكدانستند  ينم يو حت بندايرا درنآنها  الت و عمقكمش
 .ردك يكنزد ،يآگاهيگرو د ين خودآگاهيرا به اآنها  ،روناك تين وضعيا كنند. يابي شهيرآنها را 

آنان را  ،يوبنده اقتصادكط يو شرا نندك ينم »يزندگ«ه ك هستنديي ها خانواده »گروه سوم«
يا  ي، بدبختيدن به مقوله خوشبختيشياند يبرا يمجال ها كرده است. اين خانوادهي دچار روزمرگ

ط يز در شرايها ن خانواده نيا .اهش دهندكرا  ي خودها ينگران نندك يتالش متنها و  رندلذت ندا
                                                                        

 alasvand@wrc.ir  .پژوهشكده زن و خانواده نظر در حوزه مطالعات زنان و عضو هيئت علمي صاحب. *
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 يتوانستند روزمرگ ينم به نوعي كه كالتشان افزوده شده بر مشكقرار گرفتند  يتيرونا در وضعك
 .ندا هردكب را تجربه ين آسيشتريب رو . ازاينداشته باشند نيز

ت آستانه عشق و يشفاف«نقطه  به ،ن سه دسته خانوادهيا ييروناكام يا در سوي ديگر،از 
شود  يم مسئله سببن يا .خانواده شدند اعضايا فاصله يزان عالقه و يدند و متوجه ميرس »نفرت

 كه - ييدارد مانند جدابه همراه  يتبعاتمسئله ن يچه ااگر .شوند »يريگ ميمرحله تصم«افراد وارد 
. يستن مطلوبز ينو وضعيت برزخي  يفيلكدر بالت  ياما زندگ - خود قابل دفاع نيست خودي هب

ها  و شاهد انواع و اقسام خشونت ديده يريناپذ ان صدمات جبرانين ميان در اكودك ه كهويژ به
منافع  گيرد،يل قرار تحلتجزيه و مورد  وضعيت هرگونه كه يشدگبرمال از نظر نگارنده، .اند بوده

  .شتر استيش بيآن از ضررها
در اين مسئله  .ام دهينام »بلوغ روابط«و  »يافتگيت يفعل«ها را  اتفاق دوم در خانواده

احساس  طور نسبي بهو  قرار داشتها بهتر از نرمال يت نرمال يه در وضعكرخ داد  ييها خانواده
ي مند اما با عالقهكنند  ميرا هم تجربه  ييها تنشهايي اگرچه  . چنين خانوادهكردند يم يخوشبخت

 .ر هستنديسمن يدنبال ادامه دادن ا به

، منظور .نندك يرا باهم تجربه م يت از زندگيراد عشق و رضااف ،»ت بهتر از نرماليوضع«در 
 .ي وجود نداردمطلق امر  همه ،ار استكدر  يعامل انسان يه پاك ييجازيرا يست ت مطلق نيرضا

 يكت را به ين وضعياز اجهش كان امو ها وجود دارد  ن خانوادهيدر اكه  يرساخت مهميز
 ينظر عصب ازعبارت ديگر، افرادي كه  به .است »يبت بهتر عصيوضع« ،كند يجاد ميط بهتر ايشرا
 .شود يبارور م ي،بحران يها تيدر وضع شان روابط ،دارندقرار  يت بهتريوضعدر 

توانستند  را به خودشان داده وكردن ر كفرصت و مجال ف اعضاي خانواده ،ن اتفاق دوميدر ا
 يبرا يفرصترا  »و در خانه ماندنباهم بودن « . آنانانطباق دهند ،يدت جدين وضعيش را با ايخو
 .نددان مي يخانوادگ يها تيشف ظرفك

ها از  از خانواده يليخ .ل رفتيز تحليت نيجنس كوكمش يمرزها از سوي ديگر، در اين اتفاق،
 تبديل كردند. نگاه تفريحي به آشپزي، سبب شد تا يحتفر يك ه و آن را بهكردشروع  يآشپز
مردان متوجه شدند  .منافع دوجانبه داشت ،كتمشار . اينندنكت كمشاردر آن تر  ز راحتين انمرد

و زنان نيز از اين همكاري، لذت ديگري  ازمند دقت و مراقبت استير و نيگ ار وقتك يه آشپزك
 تجربه كردند و روزمرگي آشپزي براي آنان رنگ باخت.

رده كصحبت ا يكديگر بشتر يبخانواده باعث شد افراد  »بودن در خانه«هايي،  در چنين خانواده
و  يزندگ يها مهارتفرد  و شاهت يموفق ييد طاليلك گوش دادن .گوش دهندهم  بهشتر يب و

خوبي  به ها خانوادهاين نوع در  پذيري نيز ي و مسئولاريهم .است يمند دن به ثبات و عالقهيرس



 

۵۰۶ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

 تجربه شد.

ه ك ييها خانواده .استده ها بو خانوادهن دغدغه يتر فرزندان مهم ،»يافتگي فعليتيت وضع«در 
ند اما نك يم ميخود تنظ يبرا... لم و ي، فيمطالعه، آشپزعبادت، مانند  ياه ندارند برنامه يفرزند

 پذيرند و بيني كمتر پبشكان ودك كار كمي پيچيده است. ،فرزند يدارا يها در خانواده
 .رديل بگكهنر ش ح وي، تفريد در قالب بازيامالً باكآنان معطوف به  يها يزير برنامه

در عين  ه است.نبود يار آسانكدر وضعيت كرونايي، ان كودكردن كسرگرم و در خانه ماندن 
 يها آموزش ،يخانوادگ يها يها و آشپز يباز ه و دارند.داشت نيز يييباز يها ها تجربه خانوادهحال 

گر را تحمل يهمد ستيبا ميها  بچهافزون بر اين،  به همراه داشت.ها  بچه براي مستقيمي
ساز  ينند و بازك ياد گرفتند باهم بازيند فرزندان ما يگو يها م از خانواده ياريبس يحت .ردندك يم

ده حضور يپد .هاي ديجيتالي ويژه با تسلط بازي ؛ امري كه پيشتر براي آنها رخ نداده بود بهشدند
براين اساس،  .ه استان بودكودك يبرا يبخش يار مهم و مسرتبسموضوع نيز پدران در خانواده 

  .ستاي ل و بررسيازمند تحلين ،روناكقبل و بعد از  ،در خانواده اهي آنان و نوع بازكودكروابط 
م ياگر بتوان .ردك يبند ها را مقوله داده و خانواده ها رخ موازات هم در خانواده به ،ن دو اتفاقيا
 »يشدگبرمال«م از هر دو اتفاق يتوان يم ،ميها انجام ده ن خانوادهيدرباره ا يفكيو  يمكقات يتحق

 .ميبهره ببر »شدن روابط يو غن يافتگي يتفعل«و 

 .گران دارنديد كمكل و كاز به رفع مشين ،اند دهيرس يشدگبرماله به مرحله ك ييها خانواده
هاي آنها را  توان تجربه ميكه  ندا ينقطه روشنخود  ،ندا هديروابط رس يه به غناك ييها خانوادهاما 

منشأ الهام براي رسيدن به راهكارهاي تحكيم خانواده و بازخواني بخشي از روابط خانوادگي 
ي انبوه دانش ها به ها و مديريت گيري تصميمات يجزئ ها و اخذ نگاري از اين خانواده دانست. تجربه

 .هاي هوشمند آدميان در متن زندگي واقعي است شود كه منشأ آن كنش منجر مي

، يات خدادادي، خصوصي، مختصات فرهنگيحاظ طبقه اجتماعل ها از ه خانوادهكنيبا توجه به ا
در مورد  يزير مطالعه و برنامه يبرا يميه عظيثرند، سرماكمتنوع و مت ،يو اقتصاد يت ماليوضع

 اند؛ براي مسائل خود راه چاره يافته» در خانه ماندن«ط يه در شراك وجود دارد هايي خانواده
به  يبخش تيفكي، بهبود و يضي، ترس از مرفراغت گذران اوقاتبراي  ييها مهو برنا هااركراه

ي زير و برنامه يريگ يجهنت. ان فرزندانيم يناسازگاركردن حل  يگر و حتيديكان يروابط م
 مفيدتر هاي درازدامن براي بسياري از مردم مطالعهاز  ،مردم يعيطب يها نشكاساس رفتارها و بر

  .است
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  روناكخانواده در دوران پسا يها چالش
  *فرد ياريتر محمد خداكد

  
جاد استرس و اضطراب يه به اكهستند  ييها تيجمله موقعي ازو روان يجسم يها يماريب

. شود يم يتلق زين ها يماريو ب ها ياز دردها، ناراحت ياريعلل بس استرس ي،انجامند. از طرف يم
ه كهستند  ييدادهايجمله روي مزمن، ازها يرمايه بكر نشان داده است يقات و تجارب اخيتحق

شور كتنها  ه نهكد يجد يها يمارياز ب يكينند. ك يجاد ميشتر افراد استرس ايدر ب يبيطور تقر به
 ۱۹-ديووك اي روسيروناوكاز  يناش يماريبرده، كه تمام جهان را به خود مشغول كران، بليا
)COVID-19 ( اوك حاد ان يتنفس يماريه به آن بكاست )nCoV acute respiratory 

disease (۲۰۱۹ مهرماه  ۹ه تا ك يطور ه، بهردك دايپ وعيش زين رانيدر ا روسيروناوكاند.  گفته زين
 يمارين بيق وزارت بهداشت اعالم شده است. اياز طر يقطع يهزار مبتال ۴۵۷حدود  ۱۳۹۹

جاد استرس و اضطراب در يه و موجب ارا به خطر انداخت يشناخت روانو  يجسم سرعت سالمت به
تواند موجب  يم ياسترس مزمن و طوالن .ما شده است وطنان هم يها و خانواده يت عموميجمع
 اهش دهد.ك يريطور چشمگ را به افراد يزندگ تيفيك تواند يه مك ختن اضطراب شدهيبرانگ

  ي زندگي در دوران كروناها چالش
ن ياز ا يكيه ك شده يمستول امروز انسان يرونا بر زندگك سمتاز  ياريبس يها چالش

 يسازمان جهان راًي. اخهاست خانواده يشناخت روان يآور تاب سالمت روان و حوزةها در  چالش
 موجب روناكو  بر سر ما قرار دارد يبحران روان يكد يتهد ةيسارده است ك اعالم بهداشت

، سالمت يبا گرسنگ ه شامل ابعاد مرتبطكا شده است ينقاط دن يدر اقص يديشد يها نبحرا
ها  ونيليمد. رو يشمار م ي جوامع مختلف بهبرا يديد شديه تهدكاست  و اضطراب يروان، افسردگ

و اضطراب و  يو به انزوا و گرسنگ شده محاصره يمارين بياز ا ينفر در سراسر جهان با مرگ ناش
له را ئن مسيشورمان اك ز دريهمة ما ن ستةيتجربة ز. اند شده رانده ۱۹ -كوويد از  يناش يافسردگ
  دهد. ينشان م

                                                                        

 alasvand@wrc.ir  .ندانشگاه تهراشناسي و علوم تربيتي  روانضو هيئت علمي دانشكده ع. *
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  روناكخانواده در دوران  يها چالش
 ياضطراب يها اختالل، وسواسعنوان مثال  . بهاند شده ياديالت زكدچار مش ها خانوادهامروز 

ين وسواس ن بيدر ا .رده استكدا يپ ياديزش يافزا ،يو افسردگ يخانوادگ يها به همراه تنش
رونا در سطح كهرچند خانواده در دوران . داشته است ياريش بسان مردم گستريشو در مشست

ت بحرونا صكخانواده در پسا يها از چالش ما يوقت شده است، اما ييها چالشجهان دچار 
 به سه بخش را ها ن چالشيم. ايهست يرانيدر فرهنگ ا ينگاه واقع يك به دنبال ارائة ،مينك يم
جمله ي ازرامونيپ يها خانواده با نظام يها چالش«، »يخانوادگ درون يها چالش«

 .دركم يتقستوان  يم »تيمكچالش خانواده با نظام حا«و  »وپرورش آموزش

  گيخانواد هاي درون چالش الف)
ت يند در گذشته اذيگو يم يا عدهها وجود دارد.  ن خانوادهيدر ب ييها در حال حاضر چالش

متعدد  يها يها و افطار يهمانيا در ميدادند و  يم يو افطار يهمانيد ميشدند، چون به اجبار با يم
ها اظهار ندارند. آن ها يمهمانن يت در اكبه شر يليند تمايتوانستند بگو يردند و نمك يت مكشر

ن يم و نگران اينك يم يخود زندگ ينون براكم و ايردك يم يگران زندگيد يه ما براكردند ك يم
را دوست دارند،  ييرفتن و گردهما يگفتند مهمان يم يا م. عدهيگران عقب بمانيه از دكم يستين

 باشد. يه اجباركنينند، نه اكه خودشان انتخاب ك يزمان يول

 وناكردر دوران پسا ينسل نيهاي ب گسست. ۱

گسل « يك ،ديعنوان نسل جد و فرزندان به يميعنوان نسل قد ن بهين والديب يها چالش
يل متعدد د به دالينسل جد .شتر خواهد شديبز يننده يو در آاست به وجود آورده  »ياجتماع

 يها هكبه شب يشتريب يو دسترس رديگ يمها قرار يار آنوفور در اخت ه اطالعات بهكنيجمله ااز
د، نسل ينسل جد .هم خواهد داشت يتر گسترده يحوزة ارتباط ،مختلف دارد يها و داده يمجاز

  را قبول نخواهند داشت. يو فعل يقبل
ده ين پديم، شاهد رشد اينك ين افراد صحبت ميدر ب ينولوژكش استفاده از تياز افزا يوقت

دا يرونا هم گسترش پكپس از  يها ن چالشيه اكشود  يم سببش استفاده ين افزايم. هميهست
مردم در دوران  ياز سوش مطالبه يو افزاشور كنترنت در يجاد توسعة خطوط ايا ن باي. همچنندك

 يبا قطع ي، به حدمعلمانو  دياساتن ين آنالين و مراجعيآنال يها السكرونا، در بحث كپسا
توسعة  يسو به يمطالبة عموم كش يبه ك ندبان بوديگر به نترنت دستيو ضعف انترنت يا
 ت.كشور خواهد رفنترنت در يا ينولوژكت

گويي  پاسخن توان يه والدكند ك ين طلب ميوالد از خانواده و ييها د پاسخينسل جد كش يب
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ار كنترنت يبا ا يدبستان شيپ يها ه بچهكم يامروز شاهد .خاص خود ندارند يارهايها را با معآن به
 ،ه البته آثار خوب و بد خاص خود را هم داردكرونا بوده است كل جبر يدل له بهئن مسينند و اك يم
  د.خواهد ششتر يرونا بكن استفاده در دوران پسايا يول

اساس ين نوجوانان و جوانان بره اكشود  يم موجبد يش گستردة اطالعات نسل جديافزا
پدر  چراكه ؛رسند يه به جواب خود هم نمكبپرسند  ياالت متعددؤها از خانواده خود س ن دادهيهم

است و ن امتر از فرزندانشكن اپدر و مادرها اطالعاتش ينعي؛ توانند پاسخگو باشند يها نمو مادر آن
و  كه در رابطه با نوجوانان يالتكمشرو  نيازا .ند جوابگو باشندتوان ينم ناش ييابتدا طحس نيدر ا

 .ابدي يمادامه  ،هست شانيها جوان

در  يانسان نيارتباط ب ،ياجتماع يها هكه با توجه به گسترش شبكشود  يم سببرونا كساپ
 ردهك دايگسترش پ يفعل تيدر وضع ينولوژكه استفاده از تك يوقتابد. يد خود گسترش يل جدكش
نه اخ درو  نترنتيو ا يمجاز ياستفاده از فضا نيا ،شود ياستفاده م يمجاز ياز فضا ت واس
د. نك دايگسترش پ زين روناكبعد از  يحت ،ده وجود دارك ييها ه چالشك شد خواهد سببها  ندنام

نند. اآلن هنوز ك ياستفاده م يمجاز ياجتماع يها هكاز شب شتريب يليرونا افراد خكدر دوران پسا
 ينند دسترساهمه بتو تا ميهگسترش د ميا هنستانتو رانيدر ا ار ية مجازكشب يها ساختريز

  .داشته باشند
 .است »ينيد يها چالش«م، يد و قدين نسل جديب گريدگستردة  يها از چالش يكي
ن يروشنگرانه از د يها رد و برداشتيگ ين توسط خانواده صورت مياز د يها و فهم سنت برداشت

به وجود  يالتكمش يخوان تابكشود و با توجه به توسعة نهضت  يل جوان استفاده مه توسط نسك
رونا با توجه كپسااست و در  يچالش بزرگ نيافراد در خانواده متفاوت است و ا يها ارزشد. يآ يم

و ) ينسل سنت( مينسل قد نيه بك يميعظ يها از چالش يكيابد؛ ي يم شيها افزا هكشب نيبه هم
 دريگ يه توسط خانواده صورت مك نياز د يها و فهم سنت برداشت. وجود خواهد آمدبه  دينسل جد

 زيبرانگ چالش، رديگ يه توسط نسل جوان صورت مك نياز د ديرانه و جدكو برداشت و فهم روشنف
  است.

 بين همسران يها چالش. ۲

ها  ن خانمين بيد. در ايآ يوجود م يز در خانواده بهن همسران نيب ينيد هدر حوز يچالش اساس
خواهند  يشتريب يگر رد و مطالبهكدا خواهند يپ يشتريب ييخود آشنا يعيخصوص به حقوق طب به

 ينيب شيخواهد گذاشت. پ يها باق ها در خانواده رات خود را تا مدتيثأها ت ن چالشيداشت و ا
ش خواهد ياز افزيو مسئوالن ن يمذهب يها خانواده ين مردم، حتيها در ب ن چالشيه اكشود  يم

يد د بود و بانمصون نخواه يخانوادگ درون يها هم از چالش يمذهب يها خانواده يداشت. حت
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 يگردش اطالعات در فضا يامروز در فضاهمسران جوان آن بود.  يبرا ياركدنبال راه به
قانع  ،ينياز منابع د يميو فهم قد يسنت يها گر با پاسخيه دكدارند  ياالت متعددؤس يمجاز

  د.ونش ينم
ها  ه خانمكاست  ييها در خانواده ،شود يجاد مين همسران ايه بك يگريد يها از چالش

ه روابطشان با ك ييها خصوص خانواده نسبت به همسران خود دارند. به يباالتر يتوانمند
ت يدر موقع ينيو د يالتيتحص ،يركه از نظر فك ي. زنانستينهمسرانشان چندان مطلوب 

خصوص اگر  هب د.كرشتر حس خواهند يها را ب شن چاليا ،ران خود هستندنسبت به همس يباالتر
ا نسبت به يند يها نگوينند و به آنخانم خود را نب يها يها توانمندكه مردان آنباشند  يا در خانواده

و  ياجتماع يها طيها در مح ن خانميا ،گريه باشند و از طرف دتها احساس حقارت داش ن خانميا
 د.يرنگ يقرار م مورد توجه يارك

 گريزي جوانان احتمال افزايش دين. ۳

ها  ن چالشياساس اي رخ خواهد داد. برو مذهب يسنت يها در خانواده يبزرگ يها چالش
ن و يد ةيش روحيه دچار افزاكم يده ينسل جوان احتمال م يِنيد يها خصوص در حوزة چالش به

اگر د. يز وجود دارن بحران نيرفت از ا رونب يبرا ييارهاكه البته راهكم يجوانان شو يزيگر سنت
ن اآلن يز از همينده نيالت در آكن مشيحل ا يبرا يزير در برنامه ،مينكن احتماالت را مرور يا

  م.يج مطلوب برسيارها به نتاكد در عرصة راهيرد. باكم ياقدام خواه
 يا گستردهسرعت  ،نيد يجا اخالق به ينيگزيجا ينده تالش برايشود در آ يم ينيب شيپ

چون  يني. مثل قوانديايصورت قانون درب ه تالش خواهد شد تا اخالق بهكد يآ يبه نظر م و رديگ
 د.جرم انگاشته شو هن است در جامعكه ممك ييگو ت با دروغيضد

 ها با نظام آموزشي خانواده چالشب) 

 يها نظام ها با چالش مجموعة خانوادهرونا، كرونا و پساكدوران  يها الشگر از چيد يكي
وپرورش  م آموزشنظاها و  ن خانوادهيتضاد و تعارض ب .است يوپرورش و نظام آموزش عال آموزش

را انتظارات و يز ؛شتر خواهد شديرونا بكدر پسا ،به محفوظات است كيه متك يو آموزش عال
اضا را تق يمحور نده مهارتيها در آ خانوادهد. يشتر خواهد شب يم آموزشنظامطالبات مردم از 

م نظافرزندان است.  يردن استعدادهاكوفا ك، شيم آموزشنظاها از  رد. انتظار خانوادهكخواهند 
 يها و افراد دانشگاه معلمان از يا عده هكنيمگر ا، است يمحور بر حافظه كير متتشيما ب يآموزش

 ،ديساتفرصت نقد ا يمجاز يآموزان در فضا دانش. برندبار ك به ان راخودش يها تيخالق ،مختلف
  د.كنن يدا ميرا پ يم آموزشنظان و امعلم
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 ها با حاكميت چالش خانواده ج)

ه كشود  يم ينيب شيت است. پيمكها با حا خانواده يها چالش از مرتبط بيبخش سوم ن
حق مردم از نظام و  به پنهان نخواهد بود و مطالبات يزيچ چيه يمجاز يبراساس گسترش فضا

رد و اگر مسئوالن نظام تحمل نقد را نداشته باشند و مطالبات را كدا خواهد يش پيت افزايمكحا
يد خواهد ت پديشوند و بحران مشروع يزور متوسل م به ،جواب ندهند يعلم يارهاكبراساس راه

  د.آم
ن مطالبات يمأت يامور برا يساز اففشفاف به نقدها و ش گويي پاسخت رواج ياهم با توجه به

شود با  يم ينيب شيپ ،ميها را برانئيم و آنو شفاف سخن نگو يخوب اگر با نسل جوان به ،يعموم
و امنگاه  أنند و ملجك يها رسوخ م تا اعماق وجود جوانان در خانواده ينيران دكروشنف ،ن رونديا

  .د شدنجوانان خواه
پذيرش و قبول  ،هاي مهم و اساسي در داخل خانواده حل يكي از راه :خانوادهايجاد امنيت در 

. هاي فكري و ديني دو نسل است وجودآمده بين دو يا چند نسل و پذيرش تفاوت ههاي ب تقابلي
هاي خود اين  ها را بپذيرند. خود ما نيز در دوران جواني با خانواده والدين بايد اين تفاوت

اي كه در آن  هاي ديدگاهي را داشتيم. همچنين پذيرش اين واقعيت كه خانواده و خانه چالش
وقتي اين خانه پناهگاه د. خانواده باش بايد امن و پناهگاهي براي همة اعضاي ،نيمك زندگي مي

، فرد ديگري را از خانه بيرون نخواهد راند. مهم نيست كه سند خانه از آن يكس چيه ،باشد
اعضاي خانواده  هزيرا بيرون براي هم ؛بايد خانة خود را امن بدانند همهم اين است كه هم ،كيست

 و كشورشود داشته  سياسي و اعتقادي بايد در خانواده نگه ،است. هر نوع اختالف دينيتر  خطرناك
 بزرگ است. هنيز يك خان

م بعث عراق و يران توسط رژيباران ا كدوران موش يها پناهگاه اسيه و قيتشببا  توان يم
ده چقدر ت در خانوايه امنكرد كد و عنوان يشكر يت را به تصوين امنيا خانه در دوران معاصر

  يت دارد.اهم
ه كاست  يدفاع يها سميانكمبحث  ،تيگر از مباحث مهم مرتبط با احساس امنيد يكي

 و ميرينپذا ن رااوقات اشتباهم يگاه ،ميردك ياگر اشتباه تا است ردهكخداوند در وجود ما خلق 
ه ب يمام زندگه تك ددار الكاشن موضوع يا يزمانالبته  م.ينكت يتا احساس امن هستند ها دفاع نيا

 ليدل ،خورند يست مكاوقات ش يما گاه يها جوان ل شود.يتبد يدفاع يها سميانكم استفاده از
 دنخواه يرا نم تياوقات واقع يگاه. استاد نمره نداد نديوگ يمرند، يگ يرا نمره نم ي، درستراشند يم

ه ما ك را ياعتقادات يسانكاگر  يم. حتينكرا بش گرانيد يد اعتقادات و باورهاينباواقع . دردنريبپذ
ن سطح يه اولكداشت  ينداشته باشند. در دوران دفاع مقدس صدام سه سطح دفاع ،ميدوست دار
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توان آن  يه مكبود  يار قويم. دفاع دوم صدام بسيگرفت ،زه بوديبستان و هو ،ه سوسنگردكآن را 
 يعني ؛مينكم بشينتوانست وقت چيصدام را ه دفاع سومِ يول .ردكسه يخرمشهر مقا يآزادسازرا با 

دفاع  ،زور م بهياگر بخواه ،هستند گونه نيز هميها ن انسان. ميريم بصره را بگينتوانست وقت چيه
به قلب  ريت ،مينكبشرا  -از خودشان صورت گرفته  يمحافظت روان يارانه برايه ناهشك -گران يد
ه نابودشان كباشند  ان مايا دانشجوي، دوستان و فرزند، همسرن است كه ممكم يا ها زدهآن
  م.ينك يم

  بندي جمع
تواند  يدر خانواده، م يو اختالالت روان يجسمان يها يماريه اشاره شد، وجود بك گونه همان

وع يح مقابله شود. شيل صحكد با آن به شيه باك شود يزا تلق ا بحرانيزا  عامل استرس يك
تواند عالوه بر بار  يدر جامعه، م يتنندة سالمكديعنوان عامل تهد ران بهيروس در ايوكرونا
ين الزم است افراد و بنابرا .ها باشد ي خانوادهبرا ياديز يبار روان ي، دارايو جسم كيپزش

ان جهت يمقابله با آن مجهز شوند. در پا يبرا يمناسب يها و راهبردها ها به سالح خانواده
  شود: يرونا اشاره مكمقابل  خود در يشناخت ت روانيت وضعيريمد يبرا ياتكبه ن يبند جمع

ه با كها  يمارير بياست مثل سا يماريب يكرونا هم كه كم ينكم؛ باور ينكن يساز فاجعه. ۱
  درمان است.يت قابل ثركبوده و در مورد ا يريشگيپقابل  يات بهداشتكت نيرعا

 ند.ك يم كمكما  يمنيستم ايت سيشبانه به تقو خواب خوب .ميخوب بخواب. ۲

 كمكما  يمنيستم ايت سيز به تقوينرمش و ورزش ن .ميورزش منظم داشته باشنرمش و . ۳
 ند.ك يم

 كمكما  يمنيستم ايت سيبه تقو ،و سالم يمقو يغذا .ميداشته باش يخوب ييم غذايرژ. ۴
 ند.ك يم

ه كشود  يموجب م يدواريو ام يشياند مثبت .ميباش نيدآفريامدوار و يش و امياند مثبت. ۵
 ند.ك يت ميما را تقو يمنيستم ايس ية قويم و روحيشته باشدا ية بهتريروح

 .مينك شتريب مانيگفتگوهارا در  يطبع و شوخ ييرو گشاده. ۶

 دهم). يست مكرونا را شكم (من ينكل يرا به مثبت تبد يمنف يها ييخودگو. ۷

ه نديمثبت در مورد آ يها يرسازي، به تصويينما يكو تار يمنف يها يرسازيتصو يجا به. ۸
 م.يبپرداز

 م.ينكگران حفظ يروابط مثبت خود را با د. ۹

 .ئيمخاطرات خوبمان سخن بگو م ازيه دوستشان دارك يسانكزان و يبه عز. ۱۰
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 م.يمفرح بپرداز يها رگذار و انجام برنامهيتأث يها لميبه مشاهدة ف. ۱۱

س او ن است، به احسايا غمگيمضطرب  يسكاگر  .مينكگر توجه يبه احساسات همد. ۱۲
 م.ينكم و با جان و دل گوش ياحترام بگذار

 يها هكشب ژهيو به ،مختلف يها رسانهاز رونا كاخبار به  مستمر گوش دادناز  انكتا حد ام. ۱۳
 م.كنياجتناب  ي،مجاز يو فضاها ياجتماع

را فراموش  زيطنزآممانه و كيبا و حيز يها تياك، خواندن جمالت و حييگو فهيطنز و لط. ۱۴
 م.ينكن

و  گرانيو هم قدردان د ميهم قدردان خودمان باش ؛مينك تيرا در خودمان تقو يقدردان. ۱۵
 .يهست يها ير خالق همة شگفتكهم شا

 م.ينكت يگران را در خودمان تقويبه خود و د يشفقت و مهربان. ۱۶

 م.يوشكخود ب يآور و تاب يت صبوريدر تقو. ۱۷

، استرس، يشناخت الت روانكاهش مشك شده در جهت ات اشارهكت نيم با رعايدواريام
م. يخانوادة خود قدم بردار يو سالمت روان خود و اعضا يآور ش تابياضطراب، سوگ، افزا

د يشود به ام ييصورت مداوم و مستمر اجرا د بهيشده با ات اشارهكه فنون و نكم ينكفراموش ن
رون يجهان ب يشورهاكهمة  ران سربلند و ازيگسترة ا يروس از همه جاين ويه هرچه زودتر اكآن

  رود.
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  كرونا، اضطراب و تنهايي
  *يمحسن فاطم ديتر سكد

  مقدمه
گذرد. وجود اين ويروس، سبك زندگي،  مي ۱۹ �سال از شيوع جهاني كوويد  بيش از يك

  هاي پيچيده و در ابعاد مختلف، تغيير داده است. هاي ما را به شكل اجتماعات و تعامل
ها و گفتگوهاي زيادي  مدت و درازمدت آن بحث ويروس در مورد آثار كوتاهاز بدو ورود اين 

  .Delrio, Collins & Malani 2020انجام شده است. براي نمونه بنگريد به: 
هاي  هايي هستند كه در حوزه ) اضطرابExistential anxietiesهاي وجودي ( اضطراب

و با موضوعاتي از قبيل مرگ و معناي دهند  ) خود را نشان ميOntologyشناسي ( مختلف هستي
هاي برخاسته از  ها از اضطراب زندگي، در ارتباط هستند. جنس و ماهيت اين اضطراب

  ) متفاوت است.Neurosisرنجوري ( روان
هاي وجودي را دامن زده است و مسلّمات و مفروضات  اي از اضطراب كرونا سطح گسترده

هاي بنيادي در  يكي از مؤلفه» تنهايي«ست. بسياري را با تشكيك جدي همراه كرده ا
 آيد و كرونا تنهايي انسان را در جهاني متالطم، نشان داده است. شمار مي هاي وجودي به اضطراب

شناسي مذهبي  شناسي معنوي و روان ) در حوزه كرونا از منظر روانResilienceآوري ( تاب
عبارت ديگر،  كند. به و وجودشناسي باز ميشناسي  هاي معرفت فصل جديدي را در ارتباط با مؤلفه

دهد. از سوي  ديدگاه ملهم از هستيِ معنادار، رهيافت متفاوتي را نسبت به برخورد با كرونا ارائه مي
ساز بازنگري به يقينيات و  پذيري باورهاي مفروض در نگاه پيش از كرونا، زمينه ديگر، تزلزل

  دهند. اعتبار قطعي خود را نشان مي مسلّمات و اصولي است كه پس از كرونا بي
دنبال  گرا را به شناختي حس مرگ اين مسلّمات، اگرچه اضمحالل بنيادي چيدمان هستي
اي بنيادين وجودي به همراه  خواهد داشت، اما احياء بستر جديدي را براي تأمل و تفكر در حوزه

  خواهد آورد.
  ها انواع اضطراب

هاي  رو كرد. واقعيت هاي بزرگي روبه هان ما را با چالششيوع كرونا مفروضات و مسلّمات ج
                                                                        

  .فردوسي مشهد شناسي دانشگاه هاروارد و عضو هيئت علمي دانشگاه فوق دكتري روان. *
  smfatemi@hotmail.com 
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ها  كرد با تغيير ناگهاني همراه شد. مجالست مختلفي كه تشكيك در مورد آنها غيرممكن جلوه مي
رسيد، درهم شكسته شد و طوفان  نظر مي هايي كه تا قبل از كرونا غيرقابل تغيير به و فعاليت

  فراگرفت.جا را  مهيب اضطراب و ناباوري، همه
  شوند: ها به سه دسته تقسيم مي شناختي، اضطراب در نگاه روان

  هاي طبيعي، . اضطراب۱
 ،)Neuotic anxietyهاي ناشي از روان رنجوري ( . اضطراب۲

  ).Angstهاي فلسفي و وجودي ( . اضطراب۳
ز كرونا هر سه نوع اضطراب را فعال كرد. ازسويي، مواجهه با مرگ و ترس از دست دادن و ا

هاي دروني و  ها را ايجاد كرد. ازسوي ديگر، گرفتاران تالطم دست رفتن وجه اول اضطراب
رو شدند و در  هاي بيشتري روبه ها و تالطم ها، دلهره هاي دروني با تشويق ناآرامان سراسيمگي

  هاي بنيادين از هستي ايجاد كرد. كنار همه اينها، مواجهه دردناك فاجعه كرونا، پرسش
شده كتاب  طور جدي فصول پذيرفته هاي وجودي و اگزيستانسياليستي به اين پرسش

 ۱۹ -مفروضات انساني را درهم ريخت و بحران درون فردي را با بحران بيروني ناشي از كوويد 
  گذارد. همراه كرد. شرايط اضطراب و تالطم دروني، آثار خود را روي بدن، مغز، ذهن و روح مي

شود و واكنش  صورت اتوماتيك فعال مي واجهه با خطر بهسيستم لينديك در مغز در م
افتد. اميگدال يا بادامه مغز با احساس خطر، سيستم كل بدن  طور خودكار اتفاق مي وگريز به جنگ

يعني محور هيپوتاالموس، هيپوفيز و ادرنيال  HPAآورد و محور  باش درمي را به حالت آماده
شود و  را منتشر خواهد كرد. سيستم سمپاتيك فعال ميبراي مقابله با خطر هورمون كورتيزول 

كند. فعاليت سيستم سمپاتيك در مقابله با  تنش و قبض در برابر سيستم بدني، خود را آشكار مي
دهد. عصب واگ كه از بخش احشايي، ريوي و قلب، مستقيم به مغز  كرونا خود را مواج نشان مي

دهد و همه اين موارد  رتبط با اضطراب را نشان ميهاي بدوي خود تحريكات م راه دارد در بخش
  ريختگي سيستم روان در مواجهه با كرونا باشد. هم تواند داللت بر به مي

  دهد. پناهي و استيصال، يأس و حرمان در ابعاد مختلف خود را نشان مي احساس بي
ماند و  ان، عاجز ميهاي شديد رو شناختي، از تبيين و تفسير التهاب گرايانه روان هاي تقليل مدل

  دهند. هاي زميني جذميت خود را از دست مي نگاه
رحم خود را آشكار  دهنده، چهره بي هاي تكان تنهايي برخاسته از درد و رنج و اَلَم، اضطراب

  سازد. مي

  شناختي در تفسير كرونا هاي معناگرايانه روان نقش مدل
معناگرايانه، معنوي و مذهبي  هاي هاي مختلف مواجهه با اضطراب، مدل در كنار مدل
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آفرين  هاي بحران سازد. در تالطم شناختي، نقش خود را در تفسير نوين از كرونا هويدا مي روان
صورتي جدي  كند، پرسش از معنا به وقتي فرد خود را در مغاك سراسيمگي و پوچي احساس مي

  شود. مطرح مي
اي را براي تعمق پيرامون هستي آشكار  ازههاي ت تواند افق غور در اين اديثة معناشناختي مي

  سازد.
اي را با ژرفناي خاص همراه دارد. توجه به خدايي كه نه او را  شناسي معنوي افق تازه روان

چيز قادر است، از  ها نزد اوست، بر همه خواب خواهد گرفت و نه چرت، كليدهاي زمين و آسمان
اندازد و همواره مانا و  دگان او را به خطا نميتر و اصرار اصراركنن رگ گردن به انسان نزديك

  كند. اي از آرامش را آشكار مي پاياست، جلوه تازه
  ساية دل چون بود دل را غرض    پس بود دل جوهر و عالم عرَض

  )۱۰۲(مولوي، مثنوي معنوي: دفتر سوم، بخش 
فسير متفاوتي را هاي محبوس در عالم مادي، ت تكيه بر خداي عزيز حكيم و پرواز بر فراز نگاه

  كند. از رابطه انسان با اَلَم بيان مي
ها و جامع جميع صفات  عنوان منبع همه خوبي تعالي به گوهر توكل و توجه به ذات باري
  سازد. روبد و احياي خود را با نگاهي نو همراه مي كماليه، غبارهاي ترديد و دلواپسي را مي

اشتراكات خاص از خود، فرازميني برخاسته از  ويكتور فرانكل و يونگ با منظرهاي متفاوت و
  گويند. معناي تازه سخن مي

هاي  خوداستعاليي مرتبط با عالم ناپيدا، طوفان التهاب را متفاوت تفسير خواهد كرد و قابليت
  ها از خود نشان خواهد داد. جديدي براي مديريت تنش
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  كرونا و آثار مثبت و منفي آن در خانواده

  *شاهمراديدكتر سميه 
  

 يريگ لكدر ش ياديه نقش زك است يبشر يان زندگين بنيتر لين و اصيتر يميخانواده قد
 يمختلف يتورهاكمتأثر از فا ،آنها نيهر انسان دارد و خانواده و ارتباطات ب ير زندگيت و مسيهو

 .است ... است، اقتصاد ويط، سيت، اجتماع، محيمانند وراثت، شخص

رون از يط بيمح«و  »يط اجتماعيشرا«ار بر خانواده و ارتباطات اعضا، رگذياز عوامل تأث يكي
افراد را  يط خانوادگي، شرايعيطب يمثل جنگ و بال ييها بروز بحران ،عنوان مثال به .است »خانه

 .دهد ير قرار ميتحت تأث

از ات مثبت و ريتأث : از منظرقرار داد يبررس د از دو منظر مورديها را با رونا بر خانوادهكرات يتأث
 ي.رات منفيتأث منظر

 ين اعضايه بك ييبراساس نوع تعامالت و مرزها يسشنا رواندر علم مشاوره خانواده و 
قابل مشاهده  »نرمال«و  »دهيتن درهم«، »كا خشيگسسته « ةخانواده وجود دارد سه نوع خانواد

  هست.
ار يبس ي آنهان اعضايه تعامالت بكهستند  ييها خانواده »كا خشيگسسته  يها خانواده«

غلبه  ،اذبكت و استقالل يها فرد ن خانوادهيدر ا .ت استيميزان صمين ميمتركسرد و همراه با 
 يها خبر ندارند و مانند خط يكديگرروزمره  يها تياز حال هم و فعال افراد چنداندارد و  ياديز

 .نار هم هستندك يمواز

گر يهمد يم شخصيار وارد حريبس ،گسسته يها برخالف خانواده »دهيتن درهم يها خانواده«
در اين  .شود يم يجانيه يه باعث رفتارهاكن آنان وجود دارد يمارگونه بيت بيميشوند و صم يم

 يفضا يخانواده و حت ين اعضايب يم شخصيو حر يبه اسم استقالل فرد يزيچها،  نوع خانواده
ت مستقل يفعال يمكخانواده بخواهد  ياز اعضا ياگر فرد. افراد در خانه وجود ندارد يبرا يشخص

شود و فرد  يده ميشكبه داخل خانواده  يجانيه ينش و رفتارهاكه اعضا با وايانجام دهد توسط بق
                                                                        

  .اه تهرانشناسي و علوم تربيتي دانشگ شناسي و علوم تربيتي دانشكده روان روانعضو هيئت علمي . *
  s.shaahmoradii@ut.ac.ir 
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ند و يايف بار بيشود افراد ضع يباعث م يدگيتن هميمت و درن صميندارد؛ ا يت شخصيفعال ةاجاز
 .و معقول با مسائل مواجه شوند ينطقرده و نتوانند مكرفتار  يجانيه ،التكدر برخورد با مش

حد در آنها گر هستند و يان همديشفاف و روشن م يمرزها يدارا »نرمال يها خانواده«
 يشخص يها تياستقالل و فعال ،گريد يمت و باهم بودن و از سوين صميب يتعادل و باالنس

ه از كدارند  ييها دهند و فرصت يخودشان را انجام م يشخص يها يريگ ميوجود دارد؛ افراد تصم
يك  ،هراي نمونب .ت وجود دارديمين آنان صمينند و بك يگر باخبر شوند و باهم همدليديكحال 
 ا پدرِيفتد ين يخانواده اتفاق ياعضا يه براكشه نگران است يه همكنگران و مضطرب  مادرِ

فضا را ن است كدهد مم يردن به فرزندانش نمكر كو ف يه اجازه استقالل فردك يگر نترلك
 .ميده باشيتن خانواده درهم يكه شاهد كند كجاد يا يطور

م يقرار ده يها مورد بررس رونا را بر خانوادهك يرات منفيتأث يبند ن دستهيم در اياگر بخواه
رات يرا به همراه دارد؛ اما تأث يرات منفيرونا تأثكوع يش ،م در هر سه مدل خانوادهيئم بگويتوان يم

 .شتر از خانواده نرمال استيقطعاً ب ،گذارد يا گسسته ميده يتن درهم ه بر خانوادهك يمنف

چون  .شتر استيب ،هيسه با بقيگذارد در مقا يده ميتن ستم درهميسبر ه ككرونا  يرات منفيتأث
برخورد  يجانيصورت ه به ،شتر با مسائليها وجود دارد و ب ن خانوادهيدر ا يشتريب يجانيبار ه

ده شاهد تنش و يتن درهم يها رونا در خانوادهكوع يبا ش .ندك يغلبه مآنها  رنند و اضطراب بك يم
ط يه شراك يسانك يژه برايو به .ميگر هستيديك يشتر و دخالت در امور شخصياضطراب ب

متر و حضور در كآنان  يا ساعات شغليند ا هار خود را از دست دادكه كاست  يشان به نحو يشغل
را  ييه فرد اجازه حضور در اتاق دربسته و تنهاكده يتن درهم يها ادهدر خانو .شتر استيخانواده ب

جروبحث و مشاجرات  ،ن فضايشود و در ا يتر م يجانيه يجاد فضايرونا منجر به اكوع يش ،ندارد
 .شتر استيب

دارند و مانند  يمتركبحث كه جرول است كن شيگسسته به ا يها رونا بر خانوادهكرات يتأث
خالصه شود و  يل تعامالت آنان در سالم و خداحافظكگر هستند و يهمدنار ك يخطوط مواز

خودشان هستند و به  يشخص يها تيدام به دنبال انجام فعالخورند و هرك ينار هم غذا نمك يتح
چون  .گذارد، متفاوت است يرونا بر آنان مكه ك يرينوع تأث ،ها ن خانوادهيم در اكت يميل صميدل

ن كدر افراد مم يياحساس تنها ،ف استيگسسته ضع يها در خانواده ين فرديت و روابط بيحما
دا يرونا پكد به يشد يركا وسواس فياضطراب  ،از اعضا يكيخصوص اگر  هب .ندكتشان ياست اذ

ن خانواده گسسته باعث يان دارد اما حضور در ايت اطرافياز به حمايرونا شود نكا مبتال به يند ك
 .ندك ييشود احساس تنها يم
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 يبودن فضا يجانياد و هياضطراب ز ،رونا شودكده دچار يتن درهم  در خانواده يگر فردا
رده كت يد فاصله را رعايه باكمتوجه نباشند  يدگيدرهم تن سبب ي بهشود و حت يد ميتشد ،خانواده

 .نندكمتر كو تعامالتشان را 

اگر  اد.گسترش د رات مثبت رايو تأث ردكل يت و تعديريرونا را مدك يرات منفيد تأثيبا
ت يم، واقعينانه به مسائل داشته باشيب نار گذاشته و نگاه واقعكرا  يا شهيلك يها م صحبتيبخواه

سفر و  و بروند يرون و مهمانيتوانند ب يمتر مكه كنيها به خاطر ا خانواده بيشتره كن است يا
ده يد شنيد شده و شاايدر خانواده زشان ساعات حضور ،خارج از منزل داشته باشند يها تيفعال
 .شتر شده استيها ب رده و جروبحثكدايش پيافزا ،ها تنشكه ديباش

ن يم ايئم و بگوينك يساز كه فاجعهن است يشتر در منزل اينسبت به حضور ب يدگاه منفيد
ن ياز ا ياسترس ناش .ميم و مدام در حال دعوا هستيجادشده و ما از دست هم خسته شديط ايشرا

 .ندك يد ميمسئله را تشد ،اديز يها يرانو نگمنفي ار كاف

 چنانچهست، ين يد نشانه خوبياي آن در نيها از سوپاپ ييچ صدايه هك يزودپزكه  گونه همان
م حتماً خانواده يئم بگويتوان يوجدل نداشته باشند لزوماً نم بار بحث يكهرچند وقت  يا خانوادهدر 

 يقدر ا بهيم باشد كآنان حا ميانرابطه  ين است سردكمم . چراكهاست ياملكسالم، موفق و 
ده يآنان شن يه صداكدارند  يديو ناام يه دچار درماندگيه بقكاد دارد ياز اعضا سلطه ز يكي

 يتواند بستر يها م وقت يباشد بعض ين اعضا در حد روزمره و مساويجدل ب اگرپس  .شود ينم
 .ه باشدخانواد ين اعضايگر و بيش شناخت متقابل از همديافزا يبرا

ط ين شراياز احوال فرزندانش نداشته با وجود ا يخبر چندانش يه تا چند ماه پك يد پدريشا
هاي  ين جروبحثتوانند از دل ا يند و همسران مكجاد يرا ا يشتريتواند فرصت شناخت ب يم

گر فراهم يديكات يها و نقاط قوت و روح تيشتر و شناخت حساسيشناخت ب يبرا يروزمره فرصت
 .نندك

د و برخالف بايش ين افراد افزايمت بيرونا صمها در دوران پساك ي خانوادهن است در برخكمم
ننده ك نگران يليه خكاعتقاد ندارم  ،رديل بگكه فاصله و تنش شكها نگران هستند  يليآنچه خ

فعال را  يها روزمره باشد و همه فرصت صحبت و گفتگو ها جروبحث ه اگر در خانوادهكچرا ؛است
خانواده  يشتر و بهتر اعضايشناخت ب يبرا يل به فرصتين فضا را تبديتوان ا يه باشند، مداشت

 .ردكگر يديكنسبت به 

 يرونا بر زندگكر يمثبت تأث يها ليپتانس شترِيتر و پرورش ب افزون يبردار بهره يبرا
 ييها انوادهژه در خيو به .مينكمت استفاده يش صميافزا ين فرصت برايم از ايتوان يم ،يخانوادگ
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 .گسسته هستند يها ه خانوادهيه شبك

 ايجاد شود و آن هنجار و قانونيك ن با فرزندان ين همسران و والديب يعنياگر در خانواده 
مت يجاد صميباعث ا قانوناين ، باشدمتر ك يا حتيقه يست دقيعنوان مثال ب گو و تعامل بهگفت

 ،يه تبادالت عاطفكم يد توجه داشته باشيمت بايدر صم .شود يم يمترك يريپذ بيشتر و آسيب
الت كباشد تا در برابر مش يخانواده قو ين اعضايدن بيشكهم آغوش و درآميز  محبتلمات ك

 .ميباش يمترك يريپذ بيشاهد آس يو جسم يانرو

اد در يگر را زيآن همد يه اعضاك ييها اند خانواده مختلف نشان داده يها امروزه پژوهش
چون  .هستند يتر يقو يمنيستم ايس يدارند، دارا يشتريب يتعامالت عاطفرند و يگ يآغوش م
 .شود يم يمنيستم ايت سيه باعث تقوكشود  يترشح مي يها هورمون

گر احساس يم و چند ماه ديش دهيرات مثبت را افزايم تأثين فضا بتوانيد با استفاده از ايبا
 ينيسنگ يرات منفيواده ما نسبت به تأثرونا در خانكرات مثبت يتأث ةكفه كاز اينم ينكت يرضا

  .ردك تأكيددر خانواده  يمجاز يت زمان فضايريد بر مديرو با ازاين .ندك يم
 ياستفاده مفرط از فضا نيزرونا و در حال حاضر كوع يخانواده قبل از ش يكاز افراد  بسياري

 ،ر در منزل ماندنه به خاطكد وش ميخانواده  يان اعضايفاصله م كار سببن يا .دارند يمجاز
 .ميهست يمجاز يد استفاده از فضايشاهد تشد

قطعاً محور و  ،رونا مبتال شده باشدك يمارياز اعضا به ب يكين است كه ممك يطيدر شرا
كار نترل افكمار و يد به فرد بي، دادن اميشناخت و روان يت عاطفين مسئله حماياساس برخورد با ا

 .ميباش د مدنظر داشتهيه باكزاست  اضطراب

قت ين حقيش به ايوب مكرونا قرارگرفته، كر يمان تحت تأث ين چندماهه زندگيهمه ما در ا
رات يم تأثيم و اگر بخواهيديد يحال نم خداوند را تابه يها از نعمت ياريه بسكم يا هواقف شد

و  يجارو يسار يها م و نعمتيرگزارتر شدكه شكن است ين آن ايصدرنش ،مينك يمثبت را بررس
 .مينك ير مكآن ش يم و براينيب يم يخوب وزمره را بهر

چقدر  .مين راستا داريدر ا ياديات زيروا .شده است ياديد زكيتأ يرگزاركن ما به شيدر د
خودمان فراهم  يبرا يشود توشه ارزشمند يه قطعاً تمام مكن دوران گذار يه از اكخوب است 

  .باشد يو روزمره زندگ كوچك يها متدن نعيرگزار بودن و دكشتر شيم و آن بيرده باشك
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  شناسي آن در دوران كرونا تربيت معنوي كودك و نوجوان و آسيب
  *يوانيتر مسلم گركن ديوالمسلم االسالم حجت

  مقدمه
 ليتبد ينيژه در جوامع ديو ها به هاي خانواده يكي از دغدغه امروزه به انكودك يت معنويترب

 اند. درباره آن سخن گفته يادينظران ز احبشده است و تاكنون اساتيد و ص

هايي براي طرح اين  ؟ چه ضرورتدارد ينيت ديبا ترب يست؟ چه تفاوتيچ يت معنويترب
در ايام ابتالي جامعه اسالمي به ويروس  ست؟يچ يتين حوزه تربيا يردهايكرو مسئله قائم است؟

  ؟ها باشد گشاي خانواده تواند گره كرونا چه رويكرد تربيتي مي
 يستين و چييل تبياز قب ييمعنا يها م بدون التفات به بحثيتوان يه نمكنيبه ا توجهبا 

 يكت يمعنو .ردكن يين مهم را تبيد ابتدا ايل باين دليبه هم ،ميش ببريپبه بحث را  ،تيمعنو
مانند اخالق،  يميه مفاهكار گرفته بلكمتر به كلمه كن يا يد است و در تراث اسالمير نوپديتعب
 .اررفته استك د بهي، عرفان و توحكوسل

  تعريف معنويت
از  يف متفاوتيه تعاركت باعث شده است يو مطالعات معنو يپژوه يتمعنو رياخدر چند دهه 

حس متعلق به  يه نوعكاست  يرد شخصيكدگاه و رويه، دينظر يكت يمعنو .ر ارائه شودين تعبيا
قت يامر و حق يكه نظر به كدر انسان  يتعالبعد م يعني .دارد ييو امر ماورا يقت متعاليحق يك
 .دارد يمتعال

ن يا .است ييامر ماورا يكعت و يگران، طبيوند انسان با خودش، ديو حس پ كت ادرايمعنو
ه كند ك يجاد ميانسان ا دررا  يقتيدگاه و حقيد يك .است يت جهانيلكده از يوند و برياحساس پ

 .شود يانسان م يمنجر به بعد معنو

است و  ياصل انسان يكت هم يگسترده است و به اعتقاد بنده معنو يليت خيمعنو فيتعار
و  يوح ،غرب يايدن. است يافت و وجدان انسانيه درك ي؛ اصل انسانياصل اسالم يكهم 

مواجه  يا دهيبا پد .رد خدا مردكچه اعالم ين ۱۹در اواخر قرن . ردكار كعت را انيرسالت و شر
                                                                        

 mgrivani59@gmail.com  .مشهد (نويسنده مسئول) فردوسي دانشگاه عضو هيئت علمي. *
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 .ندكار كتواند ان يقت را نميرد اما معنا و هسته حقكار كن را انيه دكم يهست

پژوهان معاصر عالمه  يتاز معنو يكياست و به اعتقاد بنده  ياصل اسالم يكت يمعنو
ان است و برنامه يتمام اد كن و محور مشتريت باطن ديمعنو«: ديفرما يه مكاست  ييطباطبا

  .»ت استيت معنويت است و ابديعبور و اتصال به ابد يا برايدر دن يزندگ
ن يخارج از د است.بدون محتوا و روح بدون جسد  كمعنا، مناس يت لفظ بيمعنو ين منهايد
در عت يا و طبين دنياستقرار در هم يبرارا  ييها د عمدتاً برنامهينكرا دنبال  يا شهيتب و اندكهر م

 .است يگريد ياير در دنا و استقراين دنيعبور از ا يف براير و تعرين تفسين با اياما د نظر دارند

 يعني يت اسالميمعنو«: نديگو يم ۳۸۰صفحه  ۱۱شان در جلد يها ادداشتيدر  ياستاد مطهر
ش و توجه به يه، گرايروح يكت صرفاً يمعنو يعني؛ يو قلب يركاعم از معارف ف يمعارف اسالم

 .»هم است يركشه و معارف فياند يه نوعكست بليماورا ن

ه كست بلين يو معنو يق روحيصرفاً توجه به حقا يو مذهب ياسالم ،ينيرد ديكت با رويمعنو
مستقر و موجود و  نِيم ديشو يمتوجه م ويمن منظر وارد بحث شياز ا ياست و وقت يركق فيحقا

ن توجه يد يو رفتار ي، آدابكيعد مناسبه ب يليشده خ يينر تبياخ يها ما در دهه يه براك يمذهب
 .شده است

ان خاص و خم كات و اركم جوان ذهنش به سمت حريآور ياسم نماز را م يعنوان مثال وقت به
بن طاووس آمده يد س يها تابكاز  يكيدر  .رسد يف به ذهنش ميلكت يكو راست شدن است و 

رف شدن مشّ يعنيف است، يه تشركست بليف نيلكنماز صرفاً ت: ديگو يه به فرزندش محمد مك
و  كياست اما اگر ابعاد مناس يت معنويف و تربيجنس تعر از ،رين نوع تصويو ا يبه بارگاه اله

نماز با اگر  يول. بر دوشش است يند اضافه بر زندگك يجوان احساس م ،ن شودييتب يفيلكت
به  يه هنگام خستگكاست  يند در متن زندگك يجوان احساس م ،شود يمعرف يرد معنويكرو

 .از خداست يسب قدرت و انرژكنماز  د.خدا متوجه شو يعنيقت يقدرت برتر و حق يك

ام كـ ن و رفتار و احيد كن، مناسيد يابعاد جسم يرا به معنا ينيت ديترب يوقت
ه كـ روشـن اسـت    ،مينـ كف يـ تعر ،لـف دارد كف اسـت و ت يلكه از جنس تكن يد

 .زديگر ين و مذهب مين دينوجوان ما از ا

  تربيت معنوي
و  ي، باطنيالتفات به ابعاد معنو يمعنوت يترب. است شده فراوان توجه يت معنويبه ترباخيراً 

طرح است.  قابل يتيمختلف ترب يردهايكها و رو تينار تربكدر  يت معنويترباست. ن يد يروح
، يو جسم يبدن ديني، تربيت عاطفي هيجاني، تربيتت يدارد؛ ترب يمختلف يردهايكت رويترب
  . ياسيس يا حتي يت اجتماعيترب
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، پرورش يت اعتقاديردن بدن و در تربكده يورش بدن و ورزپر يبدن طور كه در تربيت همان
 ،هم يمعنو تيترب مدنظر است، در ياخالق يها ، رشد ارزشيت اخالقير و در تربكشه و تفياند

ثار، يمثل ا يمعنو يها ح انسان و ارزشرو پرورش. است مدنظر انسان در تيمعنو پرورش
  كل به خدا، خودشناسي و امثال اينها.احسان، تو

گر يد يردهايكت با رويتقابل با ترب يمعنا قيقت اين بهحيم تربيت معنوي، درئگو يم يوقت
از  يل برخيشود؟ به دل يمطرح م يت معنويم، چرا تربيدار ينيت ديم ما تربيئمثالً بگو .ستين
و  يرد معنويكت با رويم، تربينيب يم يه در جامعه اسالمك ييها ياستكها و  ازها، خالفين

 ت.ساز مايموردن به جد ياخالق يمعنو يها ارزش

و خم راست  ينيد يو آموزش رفتارها كدر حد مناس ينيت ديه تربكم ينيب يدر حال حاضر م
ر صلوات، حفظ قرآن و قرائتش را با كرده است. ذكدا يتنزل پ ،اددادنينماز را به بچه  يها شدن
دام ك چيها هكه اين دانيم. درحالي ي مييت دينن را تربيم و ايده ياد ميان كودكراه به كل و ايتحم
  .ستين ينيت ديترب

  هاي ديني با رويكرد معنوي تبيين آموزه
جوان و  ،ن نوجوانيقيبه  ،مينكن ييتب يرد معنويكن را با رويمختلف د يها آموزهچنانچه 

ز، صدقه، مانند نما ياديز يها ن آموزهيد .يابد تغيير مين يو رفتارشان نسبت به د  فرزندان ما نگاه
ه در قرآن كرده كات و خمس ارائه كزاز انفاق  يرين مستقر تصويد .انفاق، روزه و احسان دارد

 .ندك يرشد م مان يان و بعد معنومخود شود،ارها را انجام كن ياگر ااست. آمده 

فرزندان  .مينك يم ياز انسان معرف يا دهيرا بر يل اخالقيو فضا ينين و معارف ديما معموالً د
ت يت و معنوين و تربياگر د .شده است ليتحمآنها  بر يرون از زندگيب يزينند چك يتصور منيز  ما

مانند روزه اراده  يا ت اراده دارد و آموزهياز به اراده و تقويم انسان نياو گره بزن يرا با ابعاد باطن
 .ندك يت ميانسان را تقو

  همراه بودن معنويت از آغاز انسانيت
 يزيت چيمعنو: ديفرما يم ييعالمه طباطبا .شود يشروع م كيودكو آغاز  دورانت از يمعنو

با  كيودكت و يت از آغاز انسانيمعنو .ه از آغاز با اوستكدنبال آن باشد بل كه انسان بهست ين
 طيباشد و در شرا يه انسان مادكست يطور ن نيا .است يانسان همراه است و انسان بالقوه معنو

ت در انسان يچون معنو .بست برسد و متوجه خدا شود رونا به بنكمثل  ييها با بحران خاصي
ه همه كدهد  يبه او هشدار م ،ردهكه رونا انسان را متنبكها و  ن بحرانيشده است اما ا هيتعب
 .ستين نيقت در زميحق
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سان شنا رواناز  يكيآلبرت  .التفات داردهم  يبه مسائل معنو كودكسان معتقدند شنا روان
ان با كودكهرچند رابطه  ،دوش مي آغاز كيودكخداوند از همان  يجوكه جستد يگو يمطرح م

 .دارند يات معنوياما قطعاً تجرب .متر درباره آن حرف بزنندكن است خاص باشد و كخداوند مم

  منظور از تربيت
درون انسان  ي، پرورش استعدادهايرديكت فارغ از هر نوع رويف تربيت و تعرياصل ترب

دارد،  يدرون يازهايو ابعاد و ن يدرون ياستعدادها يسريكه انسان كن معناست يت به اياست. ترب
استعداد «بيايند.  ت دريشده و به فعل نيازها و ابعاد و استعدادها فعالن يه اكن است يارش اكت يترب

تواند  اخالقي ميو  يركاوست. انسان به لحاظ ف يها يژگياز و »انسان يورز تفكر و انديشه
 د.وعلي سينا باشاب

است. مثل ارتباط  »يورز و عشق ياستعداد عاطف«ه در درون انسان هست، ك يگرياستعداد د
برسد  يند به قدرتاتو يم يو روح يانسان به لحاظ معنو. ا موالنا و شمسين يرين خسرو و شيب

مثل حاتم  يدند. فركدا يپ يذات خداوند در او تجلو گونه شود كه به خداوند تقرب پيدا كند و خدا
، عرفا، مظهر تمام ياله ياين، انبيا ائمه معصوميشود  يم بودن خدا ميركرامت و كمظهر  ييطا

پرورش  »يت معنويترب«استعداد است.  يكت در وجود همه، ين معنويصفات خداوند هستند و ا
 .ت درون انسان استيت و استعداد معنويروحان

جوان ما  راي نمونهب .نيام دكست نه صرفاً احن ايف دق و معرّيآموزش حقا ،يت معنويترب
ه روزه باعث تقوا، رشد ك يحالياشامد دره نخورد و نكاز روزه دارد  يز و سلبيآم فكلّر تيتصو يك
 .شود يت اراده انسان ميو تقو يمعنو

 ،نقطه آغاز يگاه .ستين يرد معنوكها، رفتارها و عمل تيصرفاً فعال يو معنو ينيت ديترب
ه حتماً در كست ين نيا يمعنا بهي نوجوان و جوان ت معنويترب. است ين معنويريات شيتجرب

عنوان مثال  به .شود يآغاز م يت از متن زندگين نوع تربيه اكشود بلداده الس به آنان آموزش ك
وانات، باران و يوحش و ارتباط ح ، باغگوناگونوانات يح ،عتيدن طبيو نوجوان از د كودك يوقت

دهد و حس  يبه او دست م يوه خاصكت و شي، معنويند حس خاصيب يرا م عتيطب يها لذت
 .ت استين همان معنويست و اين جهان بدون معنا نيند اك يم

داخل حرم هستند و  يوهكت باشيد و جمعيرو يد شما به حرم مينكعنوان مثال فرض  به
نان ياكه شود  يم جاديپرسش اكودك  يبرا .نندك يم ي زمزمهخاص كدام با لذت، شوق و اشكهر

صحبت  ،اراتيو ز كو مناس ينيد يان در مواجهه با رفتارهاكودك .دننك يصحبت م يسكبا چه 
 .شوند يارات ما متوجه ميه و زيئات، ادعيقت را از هيو حق ين معانياز ا يلينند اما خك ينم

 ينيدت يم تربينكه گمان كن است يا ينيت ديترب يجد يها بياز آس يكيه ك ممعتقدبنده 
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 كيودكمثال عنوان  به .است ين زندگياز دل هم ينيت ديه تربك يالحي است درنيد يتنها رفتارها
مقلدانه همراه  يشود و حت يد او نميعا يزين رفتارها چيد و از ايشو يه خم مكند يب يد و ميدار
 يره ده سالگبعد در دو .دارند يدار نينند چه فرزندان دك يشانه تصور مياند ين خاموالد. شود يم

ه والد او حالت و شعف، لذت و كند يب يم كودكه ك ين نمازيگذارند؛ اما هم ينار مكها را ينهمه ا
 ،قله قدرتبا اين ه پدر من كست كين معنا يه اكشود  ين مهم به او منتقل ميدارد ا يتوجه خاص

لذت و احساس  ،ييوفاكت در دل او شين معنويستاده است؛ ايا يستگكسار و شكدر برابر او با ان
گاه در برابر شبهات و  چيشود و ه يمان ميفتد فرزند ما با ابين اتفاق يااگر  .ندك يجاد ميخوش ا

ن احساس يچون ا يند ولكت را رها ين و مذهب و معنويد ين است مقطعكمم. لرزد يشهوات نم
 .گردد يدوباره برم ،شده نهين در دل او نهاديريو تجربه ش

تواند بعد  يانسان نم .نيو اصل و اساس د يبه زندگ يرد باطنيكاز رو ت عبارت استيمعنو
آن  يمنها يشده و زندگ هيقت او تعبيچون فطرت و ذات او در حق .ندكاش را از خود دور  يمعنو

است  يا آغاز و قوه ،ه مبدأكه انسان به آن برسد بلكست ين يت و هدفيت غايمعنو .ستين نكمم
 .برساند ييوفاكت و شيفعلد آن را به يه انسان باك

 يو معمول يات مادكحر ،شود يباز م يچشم و نگاهش به زندگ يز وقتين كودكدر مورد 
مولود يولد علي  كلّ«است و  يديتوح كودكچون فطرت  .نديب يگر را فقط نميد يها انسان
از همان  يت معنويد تربيد و باي دارشتريت بيت سنخياساساً با معنو ه است.ده شديآفر »الفطرة

 .آغاز شود كيودكن يسن

ه در ك ييها و استعدادها ها، ارزش آغاز شود قطعاً گوهر كيودكاز دوران  يت معنوياگر ترب
ه كشود  يل ميوه و تنومند تبدكباش يدرخت معنو يكد به ينهفته است بدون ترد كودكدرون 

 .ابديتواند بر او غلبه  يو شبهات نم يچ باد شهوانيه

ن يز دارند و ايزش و گرير يو معنو ينيم در نوجوانان و جوانان در عرصه دينيب يامروزه م
ز دارند يجوانان ست يمتأسفانه گاه يتحم و يا ح نداشتهيصح يت معنويه تربكن است ياز ا يناش

ن جوانان يهم .ستين »يو روح يز قلبيست«است و  »يركو ف يز زبانيست«ن يه به اعتقاد بنده اك
 .شوند يقت ميها متوجه معنا و حق بست ها و بن رانين بحدر مواجه با ا

داند  يبه عجز افتاده و نم ير و نامرئيروس حقيو يكنون در برابر كرد اك يه ادعا مك يانسان
توجه  ي خودو درون يه انسان به بعد معنوكن است ين نشانگر ايدارد و ا يو درمان  چه نسخه

 يها بيشاهد آس ،مينكت يترب يقت معنوينا و حقان را با التفات به معكودكاگر  .نداشته است
  .م بوديخواه يمترك
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  كرونا و مديريت اضطراب در خانواده

  *حاج حسينيمنصوره دكتر 
  

عنوان  را به »خانواده« ،شناسان جامعه .بررسي است توجه به خانواده از زواياي مختلفي قابل
كساني كه  ومشاوران خانواده  ،ديگر سوياز  .دهند موردتوجه قرار مي ،يك نهاد و پيكره اجتماعي

توانند به خانواده و اثرات كرونا در خانواده  كنند مي بررسي مي ها روابط زوجين را در خانواده
 بپردازند.

يابي  عنوان يك بافت زيربنايي تحولي و تشكل خانواده را به ،شناس تربيتي عنوان روان ما به
گيري شخصيت فرد  ي بستر تربيتي كه منجر به شكليعن .گيريم در نظر مي ،شخصيت فرد

چه  ؟گيرد تأثير كرونا قرار مي خواهيم ببينيم چگونه خانواده تحت از اين حيث مي .شود مي
 ؟تواند با آن مقابله كند و چگونه مي ؟پيامدهايي براي او دارد

يعني  شوند دچار ترس مي ،زا و خطرآفرين مواجه شده وقتي افراد با يك موقعيت آسيب
شوند و اضطراب در  دچار اضطراب مي ،بيني كنند آفرين را پيش كه بتوانند يك رخداد آسيب زماني

 يك امر طبيعي است. ،رسان مقابل مداخالت آسيب

كنيم كه اضطراب منجر به تنش و اشكال  عنوان يك مسئله صحبت مي زماني از اضطراب به
 ،توانند حل مسئله كرده اين حالت افراد نمي در .دودر روابط و مختل شدن رفتار طبيعي فرد ش

به كار بگيرند و دچار مشكل تنفسي،  - كه احتمال وقوع دارد -اي  راهبرد مطلوب با چنين حادثه
ظاهر او هراسان شده  ند.ستهدستپاچگي، اختالل خواب شده و پيوسته منتظر اتفاق و حادثه بدي 

فتارش با خانواده و اطرافيان دچار چالش شود و در ر ميو اين منجر به پرخاشگري و خشم 
 شود. مي

ميان  يبينيم يك ارتباط بسيار تنگاتنگ و مستقيم اضطراب مطالعه كرده، مي بارهوقتي در
ها به نظر  با توجه به پژوهش وجود دارد.رابطه اوليه در خانواده  دراختالل اضطرابي و اشكال 

ساز  تواند زمينه يابي شخصيت فرد مي ت و تشكلعنوان پيكره زيربنايي تربي رسد خانواده به مي
 اختاللي چون اختالل اضطرابي باشد.

                                                                        

  hajhosseini@ut.ac.ir   .شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران دانشكده روان عضو هيئت علمي. *
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ناشي از  ،كنيم از آن ياد مي »اضطراب جدايي«با عنوان كه اختالل اضطرابي كودكان را 
رابطه غير ايمن بين كودك و  ؛احساس عدم امنيت و عدم اعتماد كودك نسبت به اطرافيان است

بش كند و رابطه او و مراق ودك مراقبت و محبت كافي را دريافت نمييعني ك .مراقبين است
موقع  درستي و به اندازه كافي و به به، مراقبعنوان  پدر و مادر بهيعني  .ثبات است نامنظم و بي

ده و جوهره شيك احساس عدم امنيت در كودك ايجاد كه گو نيستند و توجه ندارند  پاسخ
منجر  ،في كودك در سال اول زندگي اوست و اين عدم امنيتگيري شخصيت عاط زيربنايي شكل

 گيري اضطراب جدايي است. مايه شكل اين همان بن .شود به عدم اطمينان به اطرافيان مي

اگر كودك در يك محيط مملو از محبت و مراقبت كافي زندگي را شروع كند و پدر و مادري 
كودك احساس  ،و منظم و باثبات رفتار كنندگو باشند و نيازهاي او را بشناسند  موقع پاسخ به

پس  .شود ديگراني هستند كه پيوسته به من توجه دارند كند و متوجه مي امنيت و اعتماد پيدا مي
مانع از اين  ،گيرد و اين اعتماد اوليه در همان سال اول زندگي شكل مي »احساس اعتماد«در او 

 كند. »احساس آشفتگي و سرگشتگي«شود كه او  مي

وقتي به روابط اوليه آنها با  شود. ديده مياضطراب  ،در بسياري از نوجوانان و جوانان
در زندگي پرمشغله امروزي  .فهميم مشكالتي در اين ارتباط وجود دارد مي نيم،شان دقت كينوالد
ش در يك خوابگاه و يكنند و هركدام در پيله شخصي خو بينيم افراد فقط كنار هم زندگي مي مي

 برند و تعامالت عاطفي كافي ميان افراد خانواده وجود ندارد. سر مي بهبه نام خانه، تگاه استراح

مراقبت و نظم در ابراز عواطف  ،اي است كه روابط افراد توأم با محبت خانواده واقعي خانواده
م با امنيت فراهم شود و مانع از أتوان يك رابطه ايمن و تو چنين باشد مي ايناگر شد. اب

 د.سازتواند زمينه مسائل ديگر را فراهم  مي صورت در غير اين .گيري اضطراب شود شكل

يك الگوي يادگيري  ،اين رفتار مضطرب او ،دنبيش از حد مضطرب باشپدر يا مادري اگر 
ناخواه پدر و مادر الگوي فرزندان هستند و الگوي رفتار  خواه .دساز فراهم ميرا براي فرزندش 
 به فرزندانشان ارائه كنند. توانند مضطرب را مي

د و نازحد از فرزندش مراقبت كن دليل احساس اضطرابي كه در خود دارند، بيش والديني كه به
خلع  ،او را در برابر مسائل ،اين محافظت زياد ،دننده اناجازه تجربه كردن دنيا را به فرزندش

د كه تو از كفايت الزم براي حل كن به او تلقين مي ؛كرده توان تربيت را كم فرزندكند؛  سالح مي
احساس عدم اطمينان به خود را به توانند  والدين ميترتيب  اين به .مسائل برخوردار نيستي

كفايت كند و در يك رخداد  احساس عدم ،و فرزند در مواجه با مسائل منتقل سازند انفرزندش
 پرخاشگري شود. دچار اضطراب، دستپاچگي، اختالل خواب و حتي ،رسان آور و آسيب ترس

تواند به  ناشي از يك رخداد بيروني است اما خانواده در اين موضوع مي ،اضطراب كه وجوديبا 
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تواند ارتباطات انساني اوليه را به افراد  هاي مختلفي مي گونه خانواده به .دنيكديگر كمك كن
  .بياموزد و يك سامانه اوليه ارتباطي را براي افراد فراهم كند

يم كه شكل روابط در خانواده چگونه باشد تا پدر و مادر و ا ا با اين سؤال مواجهما در اينج
  باشد؟بايد هم ارتباط بگيرند؟ يا اينكه سبك ارتباطي خانواده چگونه  فرزندان در اين سامانه با

هاي عاطفي  گيري بحران كه مانع از شكل -به نظر بنده بهترين سبك ارتباطي براي خانواده 
است. بايد خانواده به نياز فرزندش در مراحل و ابعاد  »سبك ارتباطي مقتدرانه« -شود  مي

 »انضباط رفتاري«و  »گويي پاسخنظم و ثبات در « .گو باشد موقع توجه داشته و پاسخ به ،مختلف
 .يعني يك خانواده قانونمند است .اين همان سبك زندگي در خانواده مقتدرانه است .داشته باشد

باشد و وجود داشته يك قانون (حتماً توسط پدر) كه اين نيست  ،اين خانواده مطلوبمنظور ما از 
 گذاري و عواطف اي است كه قانون تبعيت كنند، بلكه خانواده مقتدرانه خانوادهاز آن ديگران 

و اين باعث مشاركت و  رداوجود دمادر و فرزندان)  ،منتشر در روابط بين همه افراد خانواده (پدر
 شود. بين اعضاي خانواده مي مفاهمه

در اين سبك پدر و مادر به نياز فرزندانشان توجه دارند و  ،مفاهمه ارتباطي مقتدرانه و جو
پدر و  ،فرزندان .زند يك مسئوليت متقابل را رقم مي توجه دارد و اين آنهامتقابالً هم فرزند به نياز 

اري دارند و سهم مشترك حمايتي براي گذ سهم مشتركي در قانون ،مادر در يك خانواده مقتدر
 شود. ايجاد مي ،تمام افراد خانواده

شته يك ارتباط مثبت و روشنِ ناشي از مفاهمه داآن اي است كه افراد  خانواده مطلوب خانواده
چراكه زبان  ؛زبان در خانواده مطلوب كاركرد دارد .ارتباطي مطلوب است راهبرد، »زبان«د و باشن

برابر گفتن و شنيده شدن براي همه افراد  يعني حقِ .مفاهمه از طريق گفتگو است ايجادكننده جو
 است. »گو بودن پاسخ« ،خانواده وجود دارد و اين حق مشترك

ها  چراكه ما انسان ؛ساز اضطراب باشد تواند زمينه كرونا ميشوم كه  در پايان خاطر نشان مي
رس و واهمه در ما بيشتر شده و اضطراب بيني خطر كرده و در چنين شرايطي احتمال ت پيش

  .همان احساس ترس ناشي از خطر است
اي كه در  اختالل اضطرابي و نوع رابطه ميانارتباط تنگاتنگي  ،شناختي در مطالعات روان

تواند  مي ،محبت، ثبات در ارتباط محبتي باشد اگر اين رابطه توأم با هست، وجود دارد.خانواده 
  بستگي ايمن را ايجاد كند. طلوب ايجاد كرده و مانع از اضطراب شود و دليك سامانه ارتباطي م
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ايمني در دوره قرنطينه خانگي  هاي دستورالعمل ناديده انگاشتن عوامل
  ۱)۱۳۹۹تا دهه سوم فروردين  ۱۳۹۸(دهه دوم اسفند 

  *محمود سعيدي رضوانيدكتر 
  **غالميفاطمه 

  ***شاقي ندا سعادت
  يدهكچ

 »بحران« يك قالب تمام جهان، در در و ما كشور در كرونا سويرو پديده
 همكاري بحران، نوعي اين از گذر. شد اجتماعي، ظاهر بلكه و بهداشتي

 همكاري تقاضاي مردم عمومِ رو، از ازاين. طلبيد مي را مردم آحاد جانبه همه
. شد ويروس اين تأثير گسترش از و جلوگيري ايمني اصول رعايت براي

 در خانگي مذكور، ازجمله قرنطينه اصول رعايت عدم عوامل به حاضر مطالعه
 خاطي افراد سوي ، از۱۳۹۹ فروردين سوم دهه تا ۱۳۹۸ اسفند دوم دهه

 نامه پرسش قالب در كيفي پژوهشِ اين در كننده مشاركت افراد. پرداخت
 افراد برخي چرا كه دادند پاسخ محوري سؤال اين بازپاسخ، به
 توجهي بي آن به و گيرند مي ناديده را بهداشتي و ايمني هاي دستورالعمل

 اجتماعي، مشكالت اخالق معضالت كه بود آن از حاكي ها يافته كنند؟ مي
 فرهنگي، اقتصاد آموزش، مسائل و دانش ايمان، نقص شناختي، نقص روان
 از حاصل هاي داده از توانستند  كه بودند فرماندهي، مضاميني ضعف و بيمار

  .شوند  انتزاع كننده مشاركت ۲۲۲ با ها همصاحب

  واژگان كليدي
  خانگي. ايمني، قرنطينه روناويروس، دستورالعملك

                                                                        

  مشهد. فردوسي معاونت پژوهشي دانشگاه جامعه با علمي ارتباط گروه. با حمايت ۱
 saeedy@um.ac.ir  .مشهد (نويسنده مسئول) فردوسي دانشگاه عضو هيئت علمي. *

  مشهد. فردوسي دانشگاه آموزشي مديريت ارشد ارشناسك. **
 مشهد. فردوسي ريزي درسي دانشگاه برنامه ارشد ارشناسيك. دانشجوي ***
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  مقدمه
ها  بحران عمري به درازاي تاريخ بشري دارد و بشريت همواره با انواع مختلفي از بحران

هاي  اريهايي همچون قحطي، خشكسالي، سيل، زلزله، شيوع بيم رو بوده است؛ از بحران روبه
  )۲: ۱۳۸۹محيطي. (روشندل اربطاني و صلواتيان،  هاي زيست ها و آلودگي واگيردار، تا جنگ

ازحد معمول، تهديد  نظمي، شكنندگي بيش گسيختگي، بي برخي بحران را مترادف با ازهم
) و ۱۳۹۵نور،  ثباتي اجتماعي ـ سياسي، مخاصمه نظامي دانسته (ميرسميعي و چشمه ها، بي ارزش
دانند. براساس  ديگر اين اصطالح را معادل فشار، اضطراب، فاجعه، بال يا خشونت مي برخي

محيطي ناگهاني هستند كه  هاي زيست ها پديده تعريفي از سازمان بهداشت جهاني نيز، بحران
 ) اما وقتي۱۳۹۳كنند. (ربيعي و پورحسيني،  رساني خارجي را طلب مي ، كمكباال شدت دليل به

 م. در ۲۰۱۹ دسامبر ) درCOVID - 19( ۱۹كوويد ـ  بيماري جديد ويروس ميرس مورد اولين
 را نوين عالم ماه، نظم چند طي نانومتري موجود اين كرد نمي گمان شد، كسي ثبت چين ووهان
 چنين بود نتوانسته تر محيطي، پيش زيست بحران فراملّيتي، يا جنگ هيچ كه طوري كند. مختل

ها،  بحران و ها جنگ از يك هيچ شده، در فراگير عالم در بيماري اين زا كه هراسي عالوه به. كند
  )۲۰۹: ۱۳۹۹صبوريان، ( احساس نشده بود. اي فرامنطقه هاي بحران و ها جنگ حتي

تنفسي،  هاي عفونت به منجر كه است هايي ويروس از گسترده خانواده يك حقيقت در كرونا
 حاال كرد و پيدا م. شيوع ۲۰۰۳سال  در كه شوند مي سارس اپيدمي تا ساده يك سرماخوردگي از

: ۱۳۹۹اميري، شمس و نصيري،  (مسگرپور باشد. خانواده مي اين عضو جديدترين ۱۹كوويد ـ 
 است؛ چراكه شده دنيا مهم معضالت از كرونا، يكي بيماري ناگهاني حاضر، شيوع حال در )۱۱۰

 مالحظه قابل ديگر، تبعات و تيجمعي تلفات و انتشار سرعت نظر بيماري، از اين گسترش
 و جهاني جوامع در خود سريع گسترش و ماندگاري با كرونا )۱۲۵: ۱۳۹۹احمدي، ( باشد. مي

 يك گردونه از سرعت به اجتماعي، توانسته مختلف سطوح در خود كوچك و بزرگ پيامدهاي
 تاريخ جهاني يگير همه ترين بزرگ به و رود انسان، فراتر بدن ايمني و تنفسي سيستم بيماري

  )۵۹: ۱۳۹۹نژاد،  مطهري( شود. تبديل اجتماعي مطالعات حيث بشري، از
را  امروزي باالي هوشمندي مدعي و پرطمطراق رونا، جهانك ويروس آفرين بحران پديده

 نهادي، دچار و رديكموضوعي، عمل هاي حوزه ثرِكعمل، ا در هك داد قرار خويش تأثير تحت چنان
. اند شده نادقيق و ناخوانده، ناشناخته، مبهم مهمان اين با مواجهه بابت گينيسن سردرگمي و انهكت

 و جسم، روح، روان( سالمت ابعاد در چندوجهي ابرمسئله كي با جهان هك است آن امر حقيقت
 ونقل، خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي، اعتقادي، اقتصادي، روابط ، رسانه، آموزش، حمل)رفتار
پور،  حمزه( نيست آن از گريزي كه است شدهرو  روبه حكمراني و سياستالملل، مديريت،  بين
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 و است پاسخ بي بود، سؤالي خواهد پايدار زماني چه تا دنيا در بحران اين كه اين و )۳۳۳: ۱۳۹۹
  )۱۸۹: ۱۳۹۹محمدي،  و شهياد( دارد. شكيبايي و صبر به نياز

ه بسياري از كي از آن است كحا تجربه تاريخي از بررسي علت و چگونگي شروع بحران،
اند، اما با از دست دادن زمان، بر اثر برخوردها،  امالً آرام داشتهكها، درواقع شروعي  بحران

المللي تبديل  هاي نادرست، به بحراني شديد در سطح داخلي و يا بين گيري ها و تصميم نشكوا
 اهداف گرفتن قرار آماج دمور: ي ازجملهكهاي مشتر منظور شناخت بحران، شاخصه اند. به شده

ـ  شناختي روان خاص وضعيت استرس، تهديد منافع استراتژيك، بروز و گيري حياتي، غافل
 و اجتماعي ـ سياسي نظام عناصر تمامي كاركرد ساز، تغيير تصميم نخبگان سوي از رفتاري
 و يعيميرسم(دادن، مطرح است.  پاسخ براي تصميم اتخاذ جديد و ضرورت هاي نقش گيري شكل

هاي مسئول در مقابله با بروز شرايط بحراني در جامعه، پيش از  بنابراين دستگاه) ۱۳۹۵نور،  چشمه
يف سطوح و مراحل مختلف تعر به نسبتيست با عنوان يك اقدام اساسي، مي هر كاري و به

شود يك وضعيت اضطراري با بروز يك بحران در  بحران اقدام نموده و آنچه كه موجب مي
اي به  ) هر بحراني، زمينه۱۳۸۳به فاجعه منجر شود را، شناسايي نمايند. (درابگ و هواتمر، جامعه 

يست خطر بالقوه به خطر بالفعل، تبديل شود تا بحران با نام تهديد و يا خطر بالقوه دارد و مي
ترين  كه مديران جامعه به تهديدات بالقوه توجهي نكنند با كوچك شكل بگيرد. در صورتي

شود. (ميرسميعي، درخشاني  ، تهديد بالقوه به تهديدي بالفعل و متعاقباً تبديل به بحران ميتلنگري
  )۱۳۹۵نور،  و چشمه

 موارد درصد دو در هك است تنفسي حاد ، عالئم۱۹ -وويد ك بيماري هاي نشانه ترين مهم از
 بهداشت سازمان بيماري، انتقال و شيوع قدرت به توجه بنابراين با. شود مي بيمار مرگ به منجر

 شورهاك تا نمود توصيه و اعالم اضطراري وضعيت) ۱۳۹۸ بهمن ۱۵( ۲۰۲۰ فوريه ۴ در جهاني
 داده اهشكمبتال،  افراد خصوص به افراد تماس اهشك طريق از را بيماري اين فرد به فرد انتقال

 فزايندة تعداد و نبود ارسازك تنهايي به روش اين متأسفانه. نمايند نترلك را آن جهاني گسترش و
 حضور جامعه نيز، در عالمت بدون ناقالن از زيادي بيماران، تعداد بر عالوه هك داد نشان مبتاليان

 يا و) ايتاليا و چين مانند( املك قرنطينه انجام به مجبور مناطق برخي تا شد موجب امر اين. دارند
شهر،  در) جنوبي مارات، كرهايران، ا مانند( ملي و كالن سطح در پيشگيري هاي مراقبت اجراي
ها و  قرنطينه چراكه )۱۳۱: ۱۳۹۸نيا،  صفاري و فرد عليزاده( شوند. كشور كل حتي يا استان

عمومي،  بهداشت در هاي عفوني جديد است. ممنوعيت سفر، اغلب اولين پاسخ در برابر بيماري
دارد.  تند، اشارههس عفوني بيماري يك معرض در كه) جوامع يا( افراد جدايي به »قرنطينه«
)Parmet & Sinha, 2020: 1باور روبين و وسلي ( ) بهRubin & Wessely) (۲۰۲۰  ،(م
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 انتشار از ممانعت استراتژي بهترين و ترين رايج ، قرنطينه۱۹كوويد ـ  بيماري انتشار طول در
 براي راهي عنوان به قرنطينه ايجاد )۱۸۷: ۱۳۹۹محمدي،  و (شهياد رود. مي شمار به بيماري

 به را بيماري تلفات و مبتاليان تعداد تواند مي كه شود مي شناخته بيماري سرايت از جلوگيري
  )۳۹: ۱۳۹۸پور،  بحراني و كاشاني( برساند. حداقل

 تواند مي قرنطينه همچنين. گرفت ارك به اجتماعي يا فردي سطح در توان مي را قرنطينه
 عاليم اگر شوند، تا پايش بايد افراد قرنطينه، تمام ندورا در هرحال به. باشد اجباري يا اختياري
 اولويت خانگي و اختياري معموالً قرنطينه. گيرد انجام جداسازي رد، سريعاًك بروز آنها در بيماري

 كي در مردم بين تعامالت اهشك براي هك است قرنطينه از ليكش اجتماعي گذاري فاصله. دارد
 اهشك را مؤثر پايه مولد عدد ميزان تواند مي اجتماعي ذاريگ فاصله. شود مي انجام بزرگ جامعه

 خدمات سيستم اپيدمي، به كپي انداختن تعويق به با تواند مي وسيع مقياس در همچنين و دهد
 هك مواقعي در. باشد داشته بيشتري آوري تاب بيماران انبوه برابر در بتواند تا دهد فرصت درماني

 استفاده جامعه لك قرنطينه گزينه نباشد، از مؤثر اجتماعي گذاري هفاصل و خانگي اختياري قرنطينه
 جهت كه مواردي در جز گردد؛ مي اعمال جامعه افراد تمام بر محدوديت حالت اين در. شود مي

 البته در )۲۱۱: ۱۳۹۹سپندي،  و محمدي علي افراشته،( شوند. مي حياتي، مستثني تأمين نيازهاي
شناختي،  روان تأثيرات جامعه، بدون آحاد از زيادي جمعيت گهداشتنن خانه در و ماندن قرنطينه

جون  و جانگ طبق پژوهش )۱۳۲: ۱۳۹۹كواليي،  خدابخشي( بود. نخواهد اقتصادي و اجتماعي
)Jung & Jun ()۲۰۲۰ التكمش گروه در توان مي را ۱۹ -كوويد  شيوع از ناشي التكم)، مش 

شانتال  پژوهش آشوين و نتايجكرد.  جستجو انگ اجتماعي و اجتماعي حمايت به مربوط
)Ashwin & Shantal ()۲۰۲۰ (تواند قرنطينه، مي و فيزيكي گذاري داد، فاصله نشاننيز  م 

: ۱۳۹۹آورد. (عسگري، قدمي، امينايي و رضازاده،  وجود به خلقي مشكالت قبيل از مشكالتي
كوويد ـ  عتقدند، شيوعم) م Huang & rong) (۲۰۲۰( رونگ و ) همچنين هانگ۱۷۲ - ۱۷۳
است.  داشته افراد هيجاني هاي پاسخ و اي مقابله هاي مهارت بر زيادي شناختي روان ، تأثيرات۱۹

  )۱۶۹(همان: 
 و جوامع خطر، در درك كه دهد مي صورت گرفته نشان مطالعات نتايجي، رو هر به

 ميزان شده، به كسب نتايج و شده اتخاذ هاي استراتژي و است متفاوت مختلف هاي فرهنگ
 يك در مردم رفتار چگونگي و است مناطق همان مردم خطر ادراك شناخت زيادي نيازمند

 دارد. آنها پذيري آسيب ميزان و مخاطره از ها آن ارزشيابي و فهم به اورژانسي، بستگي موقعيت
  )۱۲۴: ۱۳۹۹قارداشي،  و پور صمدي(

 ۳۰ تاريخ ه دركور، كگرفت. ويروس مذ رونا شدتك ويروس به ابتال نيز روند شور ايرانك در
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گسترش  حال آن، در از ناشي ومير مرگ همچنين و گرديده بود اعالم و شناسايي ۱۳۹۸ بهمن
در اين راستا  .گرديد اجرا امر، اتخاذ و مسئوالن سوي از تصميماتي هك شور بودكنسبي در سطح 

 هاي السك ازي، جايگزينمج هاي آموزش و شد تعطيل ها دانشگاه و ، مدارسكودك مهدهاي
 نيز، ازجمله اقدامات ها كو بان ها ادارات، سازمان اريكدور و اريك ساعت اهشك. گرديد حضوري

 در هايي همچنين محدوديت. بود روناويروسكتر  گسترده شيوع از پيشگيري راستاي در ديگر
 ادامه، تعطيليدر . گرديد لحاظ شهرها همه ورودي مبادي در غربالگري و شهري بين ترددهاي

 طرح ضرورت، پيشنهاد و مواقع در جز منزل از خروج عدم و غيرضرور ارهايكو سبك ليهك
 ، مورد۱۳۹۹ فروردين سوم دههتا  ۱۳۹۸ ماه اسفند دوم دهه زماني بازه نيز، در خانگي قرنطينه

 و اويروسرونك به روزانه ابتالي قرنطينه خانگي، روند طرح اجراي با زمان هم. گرفت قرار يدكتأ
 اول دهة اواخر در ابتال رشد هكاين بود، تا پيشرفت حال در آن، همچنان از ناشي هاي فوتي

 ابتداي ه اوايل اسفند وكروزانه،  مبتاليان آمار هك طوري به. رسيد خود اوج ، به۱۳۹۹ فروردين
 تاريخ بود، تا رنف ۲۰ از متركنيز،  ها فوتي آمار و نفر ۱۰۰۰ از مترك خانگي، روزانه قرنطينه طرح
 اما ۱انجاميد. نفر ۱۵۰ حدود روزانه فوتي و نفر ۳۰۰۰ حدود روزانه ابتالي فروردين، به ۱۰

 قابل بخش توسط بهداشتيي ها خوشبختانه با اجراي طرح قرنطينه خانگي و رعايت دستورالعمل
 ناشي ومير نا و مرگروكابتال به ويروس  افزايشي بعد، روند به تاريخ اين ، ازجامعه افراد از توجهي

 اهشي، تاك روند اين و گرفتند خود به نزولي شده، روند اعالم آمارهاي و گرديد ، متوقفآن از
 از رونا، آمارهاك ويروس شيوع اول موج اتمام با و مجدداً اما. يافت ادامه ۱۳۹۹ ارديبهشت نيمه
   ايت داشت.كح ماه خرداد در روناك دوم موج شور، بهك ورود

ي، با اجراي طرح قرنطينه خانگي، درصد قابل توجهي از افراد جامعه، نسبت به رو هر به
، نيز افراد ازي درصد و نمودند توجه ماندن خانه در توصية و بهداشتيي ها رعايت دستورالعمل

ه براي جلوگيري از كيد است كته قابل تأك. اين ننگرفتندي جد را اين توصيهي متعدد داليل به
امالً كهاي  به بحران و فاجعه ها ويژه اپيدمي به بزرگ در سطح ملي ووانح حوادث و ستبديل 

در پيشگيري و چه در (چه ايت اصول ايمني در رعاجتماع  اري آحادكهمفراگير و پردامنه، 
 .بسيار اساسي است، مسئله تر شدن اوضاع و افزوده شدن بر ابعاد در جلوگيري از پيچيده)، مداخله

آفريني  ه چرا برخي افراد جامعه براي خود و ديگران فاجعهكاين امر (مسئله) بنابراين بررسي 
رو  ور، سؤال محوري در پژوهش پيشكنند، موضوع بسيار بااهميتي است. با نظر به مسئله مذك مي

ماهه قرنطينه  كدوره ييمني در اي ها عوامل ناديده انگاشتن دستورالعمل«ه كآن بوده است 
  ؟»چه بوده است خانگي

                                                                        

1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/17/2343585 



 

۵۳۴ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

  روش پژوهش
 قرار اربرديك هاي پژوهش زمره در حاضر پژوهشبررسي،  مورد پديده ماهيت به توجه با

 و متنوع بسيار يفيك هاي تحليلِ مضمون، انجام شد. روش روش و يفيك ردكروي با هكگيرد،  مي
 با و مفيد نتايج سبك براي. دارند هم با مختصري و جزئي بسيار هاي تفاوت و هستند پيچيده

 هاي روش از يكي و شود تحليل روشمند صورت به ها داده است يفي، الزمك تحقيقات در معنا
  .است) Thematic analysis( مضمون خصوص، تحليل اين در ارآمدك

 مضمون، روشي ، تحليل)م Braun & Clarke ()۲۰۰۶( كالرك و براون تعريف طبق
 فرآيندي روش اين. است كيفي ايه داده در موجود الگوهاي گزارش و شناخت، تحليل براي
 تفصيلي و غني هاي داده به را متنوع و پراكنده هاي داده و است متني هاي داده تحليل براي

 كه است فرآيندي نيست، بلكه خاصي كيفي تحليل مضمون، صرفاً روش تحليل. كند مي تبديل
زاده،  شيخ و فقيهي تسليمي، جعفري، عابدي( رود. كار به كيفي هاي روش بيشتر در تواند مي

۱۳۹۰ :۱۵۳(  
ه كداند  ها مي راهبرد تقليل و تحليل داده كم)، تحليل مضمون را، ي Given ()۲۰۰۸(گيون 

گردند. تحليل مضمون  بندي، تلخيص و بازسازي مي بندي، طبقه يفي تقسيمكهاي  توسط آن، داده
هاي  داده از درون مجموعهه يافتن الگوها و مفاهيم مهم را كراهبرد توصيفي است  كاصوالً ي

م)، مضمون الگويي است كه در  Boyatzis) (۱۹۹۸زعم بوياتزيس ( نمايد. به مييفي تسهيل ك
هايي  دهي مشاهدات و حداكثر به تفسير جنبه شود و حداقل به توصيف و سازمان ها يافت مي داده

براي تحليل  نوش بنيادير مضمون، يك بنابراين تحليل) ۱۹۱: ۱۳۹۷پردازد. (كمالي،  از پديده مي
و هدف آن استخراج  بودهپذيري زيادي  كه داراي انعطاف است ها در تحقيقات كيفي داده

 گيرد، اما مي قرار استفاده مورد اي گسترده طور . اين روش، بهاست هاي ويژه از يك متن مضمون
 ,Braun & Clarkeندارد. ( وجود آن انجام نحوه و موضوع تحليل مورد در روشني توافق

2006: 107(  
ها و تجارب  ديدگاه شف، تبيين، تفسيرك صدد بنابراين اين مطالعه، با اتخاذ روش ياد شده، در

ايمني صادره، درخصوص  هاي ناديده انگاشتن دستورالعمل درخصوص عوامل گانكنند كتمشار
 در هك ستا يادآوري به الزمبوده است.  وطنان رونا، از سوي همكپيشگيري از شيوع گسترده 

را ايمني  هاي دستورالعمل هك افرادي مورد در نندهك تكمشار افراد ارزيابي مطالعه حاضر، درواقع
زمان با اجراي قرنطينه خانگي در ايران  پژوهش حاضر تقريباً هم .گرديد گيرند، بررسي ناديده مي

  ۱انجام پذيرفت. ۱۳۹۹ فروردين سوم دهه تا ۱۳۹۸ اسفند سوم دهه
                                                                        

ده مطالعات اسالمي كگرايي و تربيت جنسي وابسته به گروه تعليم و تربيت اسالمي پژوهش ارگروه عفافك. ۱
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 ككه از طريق فضاي مجازي به لين باشد دربردارنده تمامي افراد مي ژوهشپ اين ميدان
مورد آن مورد  ۲۲۲ه كميل گرديد كنفر ت ۲۳۶نامه توسط  نامه دسترسي يافتند. پرسش پرسش

نار گذاشته كراري بودن، كدهي و ت استفاده قرار گرفت و مابقي به داليلي ازجمله نقص در پاسخ
نفر  ۲و  )%۳۸.۲۸نفر آقا ( ۸۵)، %۶۰.۸۱نفر خانم ( ۱۳۵ه، كنند تكمشار ۲۲۲مجموع  شد. از

نفر  ۱۴۴)، %۳۳.۷۸مجرد ( گانكنند تكنفر از مشار ۷۵همچنين . رده بودندكاطالعاتي ارائه ن
) داراي %۳.۶۰نفر ( ۸نفر از ارائه اطالعات خودداري نموده بودند.  ۳) متأهل و ۶۴.۸۶%(

) %۳۶.۰۳نفر ( ۸۰ارداني، ك) %۲.۲۵نفر ( ۵يپلم، ) د%۵.۸۵نفر ( ۱۳تحصيالت زيرديپلم، 
) فوق %۱.۳۵نفر ( ۳تري، ك) د%۱۶.۲۱نفر ( ۳۶ارشناسي ارشد، ك) %۳۱.۹۸نفر ( ۷۱ارشناسي، ك
سال  ۶۷تا  ۱۶گان نيز، بين كنند تكرده بودند. بازه سني مشاركن ارائه اطالعاتي نفر ۶تري و كد

 ۲۰ - ۲۹) بين %۳۳.۳۳نفر ( ۷۴سال،  ۲۰زير  نگاكنند تك) از مشار%۳.۶۰نفر ( ۸بود. تعداد 
نفر  ۲۸سال،  ۴۰ـ  ۴۹) بين %۱۷.۵۶نفر ( ۳۹سال،  ۳۰ـ  ۳۹) بين %۳۱.۰۸نفر ( ۶۹سال، 

نفر نيز اطالعاتي در اين  ۳سال به باال و  ۶۰) %۰.۴۵نفر ( ۱سال،  ۵۰ـ  ۵۹) بين ۱۲.۶۱%(
 ۴۱نندگان محصل، ك تكاز مشار) %۱.۸۰نفر ( ۴خصوص درج ننموده بودند. درخصوص شغل نيز، 

نفر  ۴فرهنگي،  ) معلم، مربي و%۲۰.۷۲نفر ( ۴۶ارمند، ك) %۷.۲۰نفر ( ۱۶) دانشجو، %۱۸.۴۶نفر (
) حوزوي %۴.۰۵نفر ( ۹) مدرس و استاد دانشگاه، %۱۰.۳۶نفر ( ۲۳شناس،  روان و ) مشاور۱.۸۰%(

دار،  ) خانه%۱۰.۳۶نفر ( ۲۳و هنر، ) رسانه، خبر %۲.۲۵نفر ( ۵) پژوهشگر، %۲.۲۵نفر ( ۵و مبلّغ، 
نفر  ۴) ساير مشاغل، %۲.۷۰نفر ( ۶) بازنشسته، %۳.۱۵نفر ( ۷) شغل آزاد، %۵.۴۰نفر ( ۱۲

) از %۷۷.۹۲نفر ( ۱۷۳رده بودند. كنفر نيز وضعيت شغلي خود را اعالم ن ۱۷ار و ك) بي۱.۸۰%(
                                                                                                                                                                        

) https://eitaa.com/umefafgaraeiارگروهي (ك، ۱۳۹۰دانشگاه فردوسي مشهد، از بدو تأسيس در سال 
رونا، با نظر به فرمان مقام كفعاليت داشته است. در مسئله  يادشدهه فقط در زمينه كامالً تخصصي بوده است ك

ارگروه فرض گرديد كعنوان رزمايش ملي، بر اين  رونا، بهكمعظم رهبري در مورد تلقي فعاليت در زمينه مقابله با 
يل كعزيز بردارد. لذا با تشدر راستاي مقابله با اين بحران بهداشتي و اجتماعي در ايران  كوچكه گامي هرچند ك
 كست حدوداً يك، اقداماتي صورت پذيرفت. در اين راستا هفت پاد»روناكويژه مقابله با بحران   ارگروهك«

ليپي ك؟ و همچنين »رونا چيستك«ست با عنوان كو سه پاد »ايمني و پندارهاي نادرست«اي، درخصوص  دقيقه
ز خراسان كاري روابط عمومي دانشگاه، در صداي مركبا هم، تهيه و »روناكست كراه ش«انه با عنوان كودك

  رضوي و فضاهاي مجازي منتشر گرديد.
و مطالعات  »هاي ايمني در دوره قرنطينه خانگي عوامل ناديده انگاشتن دستورالعمل«عنوان  مطالعه حاضر تحت

ميم درست و اجراي ضعيف نش ديرهنگام تا تصكرونا از واكتجربه مردم از زيست در بحران: «ديگري با عنوان 
ها بوده  هاي ديگري از اين دست فعاليت ، بخش»رونا و قرنطينه خانگيكدو رويه تعامل ايرانيان با «و  »بحران

شناختي پيشگيرانه  ارهاي روانك سازي راه ارگروه عموميك«ارگروه، در اختيار كانات اين كبر آن، ام است. عالوه 
هايي ازجمله  در ارائه و اجراي طرح »شناسي دانشگاه فردوسي مشهد بيتي و روانده علوم تركرونا دانشكمقابله با 

سازي  ارهاي بهينهك مناطق به منظور ارائه راه كيكبه تف ۱۹۱هاي مردمي تلفن  تحليل محتواي پيام«
رونا و لزوم رعايت كسازي مردم نسبت به عواقب بيماري  حساس«، »روناكرساني مرتبط با بيماري  اطالع

 نون نيز ادامه دارد.كها ا برخي از اين اقدامات و فعاليت .نيز قرار گرفت »روناييكمعنويت پسا«و  «منياي
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) ايشان از شهر %۵۷.۶۵نفر ( ۱۲۸ه كبودند  ۱ن استان خراسان رضويكنندگان ساك تكمشار
نفر، شهر محل  ۱۲بودند و همچنين  ۲ها ) نيز از ساير استان%۱۶.۶۶نفر ( ۳۷مقدس مشهد بودند. 

  ونت خود را قيد ننموده بودند.كس
تحليل مضمون  روش اساس نامه بازپاسخ، بر پرسش از حاصل اطالعات تجزيه و تحليل

 با و مطالعه شده هاي نگاشته ها، پاسخ نامه دريافت فرم پرسش از پس ترتيب بدين. گرفت انجام
و  گرفت  لكش) Code(د ك چند يا و كخط، ي چند هر گاهي و خط هر محتواي به توجه
بودند،  ردهك ركذ نندگانك تكمشار هك عبارتي هر معنا با جزء ترين كوچك د، بهك ترين كنزدي

و  شناسايي دك ۲۷۶مجموع  در است، تحليلي ه فرآينديك مرحله اين اتمام داده شد. با  اختصاص
  .شد گذاري  نام

 معنا لحاظ از ، ياكنزدي هم به ماهيت لحاظ از هك دهاييكبعدي تحليل،  مرحله در ادامه و در
 شوند، قرار مي ناميده) Concept( مفهوم هك تري انتزاعي هاي دك بودند، ذيل مرتبط ديگركي با

 شده ايجاد دهايك گرديد تا ، تالشكمشتر محور كي به دستيابي جهت مرحله اين در. گرفتند
مفاهيم،  از اي مجموعه ايجاد با ترتيب بدين. گردند بندي مفهوم، طبقه ۱۵قبل، در قالب  مرحله در

مفاهيم،  شدن  با مشخص. شد مهيا بعدي مرحله به و ورود اطالعات ردنك پارچهكي براي زمينه
 و بندي بررسي، دسته و ها داده بين مستمر وبرگشت رفت با) Theme(مضمون  ساخت فراگرد
ه كجاي داده شدند  هفت مضمون ذيل آمده دست به گرديد و مفاهيم  موجود، آغاز مفاهيم تحليل
 دست مضامين بهدر نهايت . بودند قبل مراحل در شده ايجاد دها و مفاهيمك از تر انتزاعي قدري
  .شدند گنجانده (بيروني) اجتماعي و (دروني)ي فرد محور دو قالب در آمده

ه مربوط به ك سؤال سه مطالعه، از بخش اين براي هك است ضروري توضيح اين ندر ضم
  شد: استفاده زير يبكتر ، باهاي ايمني بود به رعايت دستورالعملبررسي عوامل عدم توجه 

  ؟؛»نندك نمي توجه برخي چرا نيدك مي ركف. «۱
  ؟؛»نندك مي بيان را توجيهاتي چه. «۲
  ؟»چيست شما بيارزيا. «۳
در ادامه، . ر آنها خودداري گرديدكمورد) از ذ ۲۷۶شده ( استخراجي هاكد دياز فراواني دليل به

  نندگان ارائه شده است.ك تكاي از اظهارات مشار همراه گزيده دست آمده به بهمفاهيم 
                                                                        

، سرخس، آباد الت، صالحك، نيشابور، قوچان، درود، جام تربت، نيمافر گان:كنند تك. به ترتيب تعداد مشار۱
 سفيدسنگ، چناران، درگز، سبزوار، گناباد، گلبهار و فرهادگرد.

شمالي، خراسان جنوبي،  ، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، يزد، خراسانتهران گان:كنند تكترتيب تعداد مشار به .۲
شور كبويراحمد، سمنان، فارس، لرستان، سيستان و بلوچستان و همچنين  و هگيلويهكرمانشاه، كگيالن، 

  افغانستان.
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   پذيري اجتماعي عدم مسئوليت . خودمحوري و۱
 پذيري مسئوليت عدم و خودمحوري«، ويژگي ننندگاك تكمشار توجة مورد ي از عواملكي

 تفاوتي بي علت، حس عمده«: هايي نظير . با عبارتبودبرخي از افراد جامعه بيان شده  »اجتماعي
 سرنوشت بر و رفتارمان  تصميمات و هستيم جامعه كي همه هك است اين به نسبت كدر عدم و

و  خودخواهي حس«؛ »است رنگ مك برايشان دگرخواهي و نقش سهم«؛ »گذارد مي تأثير هم
 و به جهت بيگانگي«؛ »ديدن بافته جدا تافته را خود و خودخواهي دليل به«؛ »دارند توجهي بي

 اين بر و بينند مي سايرين از باالتر و برتر را خود برخي«؛ »اجتماعي پذيري مسئوليت احساس عدم
 اگر ندارد و ربطي من قدند بهمعت«؛ »است ما محافظ و دارد دوست را ما خدا هك هستند عقيده
 و مسئوليتي بي«؛ »برديم نمي سر به غيبت در نونكبود، ا احترام قابل ما براي ديگر افراد جايگاه

 به نسبت و ندارد وجود مسئوليت احساس افراد در اين«؛ »ديگران سالمت به نسبت تعهدي بي
 مولتي متأسفانه«؛ »غرور وي خودپسند دليل به«؛ »هستند توجه بي ويروس پخش و شيوع

 و پولدارند چون نندك مي ركف و هستند پوچ خود اركاف در غرق هنوز هكهستند  ميلياردهايي
 شهرهاي روند و مي نندك مي و نصب خرند مي كپال راحت و ترند مقاوم دارند را تغذيه بهترين
 در نندك مي و تصور دانند نمي مردم از را خودشان«؛ »به دليل لجاجت«؛ »تفريح براي مختلف
 سخت اي عده«؛ »دارند پاييني دوستي نوع حس«؛ »ندارند نقشي بيماري اين گسترش و سرايت

 خود منافع به شده و همه رنگ كم ديگر اي عده براي هم انصاف و انسانيت. اند چسبيده دنيا به
 به توجه اب و نيستند پذير نيسنند، قانون هم مك هك ما جامعه افراد از تعدادي«؛ »نندك مي ركف

 يكودك هاي آموزش و شود نمي گرفته نظر در اي جريمه يكودك از كوچك مسائل براي هك اين
 يكودك هاي بازي تمام مثل( برد مي پيش خود تأمين منافع و خودخواهي سمت به را افراد تماماً

 پذير نقانو بزرگسالي در فرد اين هك داشت انتظار توان نمي) شود برنده بايد نفر كي هميشه هك
 هك باشند متحد زيادي حد تا بايد مردم«؛ »بگيرد نظر در را جمع منافع ها گيري تصميم در و شود

هاي  پذيري و رعايت روحيه اطاعت الًكبرخي «؛ »گرفتند ناديده را موضوع اين اي عده متأسفانه
؛ »نيست افيك افراد برخي اجتماعي شعور«؛ »است پايين اجتماعي هوش«؛ »اجتماعي را ندارند

. نندك وضع بيشتري گيري سخت و قوانين غيرضروري، بايد آمدهاي و رفت از جلوگيري براي«
  ».باشد قانون و اجبار بايد فقط ها برخي براي چون

  سب لذت و خوشگذرانيك. تمايل به ۲
 انگاشتن ناديده خوشگذراني نيز، عامل ديگري در جهت و لذت سبك به تمايل

هاي مختلفي مورد اشاره قرار  ه با عبارتكخانگي بود  قرنطينه دوره در ايمني هاي دستورالعمل
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 از دليل استفاده به«؛ »هستند خوشي اساساً دنبال و ندارند را ها سختي تحمل برخي«: گرفت
 فقط خود عادي زندگي در افراد از بعضي«؛ »زندگي گذشته هاي عادت ادامه و ها لذت برخي

 رونا، روزهايك از فرار مردم براي«؛ »هستند خوشگذراني ركف به تنها و بينند مي را خويشتن
هوا،  به گرگم هاي بازي و مطالعه و تفريح علف، به و آب پر و زيبا مناطق در روز تعطيلي، هر

 از خروج به اشتياق«؛ »هستند مشغول ماست محلي ورزش هك تكريك و سنگ ، هفتكباش قايم
 يا چون«؛ »دروني هاي هيجان تخليه از ناشي صبر لبريزشدن«؛ »دارد وجودقرنطينه در آنها 

؛ »باشد بيمار سيك هك رويم نمي يند جاييگو مي«؛ »نندك مي ركف مثبت خوش خيالند يا خيلي
 اميال از پيروي به مجبور را ديگران هك باال سنين در خصوص منطقي، به و عقالني ركتف ضعف«
آخرش كه روزي  شوهرم خواهر قول بهندارد،  اهميتمعتقدند «؛ »نندك مي خود نفسانيت و

 گويند ما مي«؛ »است غنيمت َمديند گو برخي مي«؛ »بوسيد را من عيد اول او روز ميريم؛ مي
 هاي واقعيت برخي از غفلت«؛ »بودن خيال بي«؛ »طلبي راحت«؛ »نداريم ها حرف اين به اعتقادي
  ».شهوات به توجه و انگاري سهل«؛ »اند توجه مستي بي و دليل جواني به«؛ »زندگي

  . مسائل روحي و رواني۳
 با ضمن گانكنند تكرار اين پژوهش بود. مشاركتپري ها عوامل روحي و رواني نيز از پاسخ

توجهي و ناديده  داليل بي از برخي، جامعه افراد روان و روح به مربوط مسائل اهميت دانستن
 مرده ها خيلي روح«آنها اظهار نمودند:  ها را، به اين موضوع مرتبط نمودند. انگاشتن دستورالعمل

 ما هم روحيه فكر به كسي كاش است. بقيه شستن دست هنوز، چگونگي مسئله مهم ما و است
 كنم؛ چون سالمت توجه بعد به از اين دهم نمي قول اما، دمكر قرنطينه را رعايت مي«؛ »بود

 خانه در معتقدند ماندن«؛ »مونديم هخون تو بس از پوسيد دلمون«؛ »دارد قرار اولويت در م ا روحيه
 حوصلگي بي و يند تنهاييگو مي«؛ »است گرفته را ما دل شدن نشين خانه«؛ »است كننده خسته
 و ندارند شوند و عادت قرنطينه خانه در توانند نمي از تنهايي ترس دليل به«؛ »كنه مي مون اذيت

 از«؛ »ره مي خانگي سر قرنطينه زا شون حوصله«؛ »روان سالمت نداشتن«؛ »است سخت برايشان
شايد «؛ »بخورند هوايي يك روند مي و فقط ندارند را خانه تحمل«؛ »شدند خانه خسته در ماندن
 شايد براي خود«؛ »اند بريده زندگي از ديگر شايد«؛ »باشد نداشته اهميت خيلي شان براي زندگي
 هاي برنامه به وابسته شدت كه به روهيگ«؛ »ندارد اهميتي برايشان خود جان«؛ »نيستند قائل ارزش

شدن،  ديده به نياز حس نيز ايشان وابستگي دليل و هستند سفر و بازديدها و اجتماعي، تفريحي، ديد
 از مانع ناخودآگاه طور است، به خانواده اعضاي به گونه اختالل هاي بستگي دل يا جمع در حضور

 حتي كه شد خواهند هايي محدوديت دچار آن، قبول صورت در زيرا شوند. مي واقعيت پذيرش
  ».بايد شك كرد، ها از شرايط در شاخص درك آن«؛ »است وحشتناك ايشان براي تصورش
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  . توهم خود ايمن پنداري۴
خود را از  هك دارند وجوددر جامعه  افرادي متأسفانه هك دهد مي نشان متعددي نظرات اظهار

دانند و بنابراين  ا مربوط به ديگران مير نوعي، بيماري بهرونا مبرّا دانسته و كابتال به بيماري 
نند ك ر ميكه فكبه خاطر اين است «: نمودند اذعانچنين  اين نهاتوجه و ايمني الزم را ندارند. آ

؛ »شده هستند نند نسبت به اين ويروس حفاظتك ر ميكف«؛ »بيماري براي ديگران است نه ما
نند براي خودشان هم ك ر نميكدانند و ف ي ديگران ميچون خطر و بيماري و مرگ را فقط برا«

نند همه اتفاقات ك ر ميكچون ف«؛ »نخواهد آمد نهانند بيماري سراغ آك ر ميكف«؛ »اتفاق بيفتد
؛ »آيد نمي نهاآشوند و سراغ  نند بقيه دچار ميك ر ميكچون ف«؛ »دهد فقط براي بقيه رخ مي

ترسند، شايد  ه چرا بعضي نميك اين«؛ »پندارند ميمرگ را جدي نگرفته و آن را براي همسايه «
توهم افتد و  نند مصون هستند و اين اتفاقات فقط براي ديگران ميك ر ميكچون ف

  ».انگاري دارند خودايمن
در ايمني و بهداشت  انگار ، از توجيهات افراد سهلدهد نندگان نشان ميك تكاظهارات مشار

هاي مستعد  نظير جوان و قوي بودن و يا نداشتن بيماريالل به مواردي استدرونا، كمربوط به 
ابتال يا سالم بودن است. شايد يعني اين افراد معتقدند به اين داليل به بيماري مبتال نخواهند شد. 

 كه اين بيماري مثل يكنند ك ر ميكثراً فكا«: ر شده استكذچنين  اينها  اي از عبارت نمونه
برخي سن و سال و «؛ »ندك قوي است و بيماري را رد ميسرماخوردگي ساده است و بدن ما 

معتقدند بيماري «؛ »دهند سالمت و گروه خوني و شغل و مرتبه خانوادگي خود را بهانه قرار مي
و يا  كند گويند اين ويروس افراد پير را درگير مي مي«؛ »ه ضعيف هستندكساني است كبراي 

بيماري  كرونا يكه كمعتقدند «؛ »ها را نداريم ويژگياي دارند و ما اين  ه بيماري زمينهكساني ك
متأسفانه برخي «؛ »اش با افراد مسن جامعه است ل اصليكه مشكهاست  فراگير مانند بقيه بيماري

اي مانند قند يا چربي يا... ندارم،  افراد با جمالتي مانند سيستم ايمني قوي دارم، بيماري زمينه
بهانه جواني و نيرومند بودن خود از قرنطينه خارج  به«؛ »مشو گويند دچار اين ويروس نمي مي
شويم؛  بيمار نيستيم و بيمار نمي يندگو مي«؛ »ترسم رونا نميكم از ا دليل جواني به«؛ »شوند مي

  .»جا دارند اعتماد به نفس بي«؛ »اي نداريم چون بيماري زمينه

  رونا كار ذهني ك. ان۵
أسفانه درصد محدودي از افراد جامعه، اساساً ويروس نندگان، متك تكطبق اذعان برخي مشار

نمايند و يا  ار ميك؛ وجود آن را در جامعه اندهند شدت تقليل مي رونا را باور ندارند؛ خطر آن را بهك
 ويروسي چنين«: نظيريي ها پردازند. با عبارت ها مي الفارق آن با ساير سوانح و بيماري به قياس مع

 و داده ادامه خود جمعي هاي برنامه از افراد، به ميك متأسفانه تعداد«؛ »است و دروغ ندارد وجود
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 خريد براي بيرون رفتم عيد دوم«؛ »دهند مي قرار تمسخر مورد نيز را ديگران و اند رفته سفر به
 واقعاً ردندك روبوسي به شروع بود باال به ۱۰ تعدادشون هك خانم گروه دو تا ديدم وقتي مايحتاج؛

 رو خيال، عيد امالً بيك ها اين نديده بودم، اما رو آفتاب رنگ هكروز بود  ۴۰ من گرفت. درد قلبم
 با مقايسه در را روناكتلفات ناشي از  اي عده«؛ »گفتند مي كتبري ديگركي به سابق روال طبق
 هك هم قدر معتقدند آن«؛ »دانند مي مترك... و خون فشار و رانندگي تصادفات از ناشي ومير مرگ

 اين هك طاعون و وبا بوده، مثل اين از بدتر بالهايي«؛ »نيست كخطرنا ويروس گويند مي
نداريم،  روناك هك يند ماگو مي«؛ »نيمك حل را آنها ايم توانسته ما و نداشته را ها گيري سخت

  .»نداريم هم عالئمي و هستيم سالم ما هك است اين آنها توجيه«؛ »نيمك آلوده را ديگران

  يمان و معادباوري. ضعف در ا۶
نندگان، ايمان، تقوا، درجه اعتقادات و ميزان تعهد به قيودات ديني را ك تكمشار زدرصدي ا

هاي بهداشتي و ايمني بيان نمودند. با عباراتي  دستورالعمل و ها لكعاملي مهم در رعايت پروت
 حد از ، ديگرشان ناداني و برخي غفلت«؛ »است توجهي مك باعث تقوا و ايمان نداشتن«: نظير

 »بصيرتي بي« متأسفانه«؛ »ندارند باور چيز هيچ به ديگر و نندك مي تمانك را چيز همه و گذشته
اند،  داشته بيشتري تقواي هك سانيك عمدتاً البته! نيست جديدي رايجي است و چيز خصلت
 شرع يبندپا برخي نه«؛ »است  بوده تر مختلف، صحيح هاي عرصه در هم شان اقدامات و ها انتخاب
؛ »ديني قيودات از شدن دور«؛ »قانون پايبند و نه نندك قبول را دين علماي حرف هك هستند

 از ليك تبعيت وجود با هك شناسم مي را مذهبي افراد برخي«؛ »الناس حق به عميق باور عدم«
 يبرخ توجهي بي«؛ »است آزاردهنده هك نندك نمي رعايت مطلوب سطح در را ايمني رهبري، موارد

 لكتو عنوان ديگران، ذيل بهداشتي مسائل نقض و ها دستورالعمل و هشدارها معتقدنما به افراد از
  ».دارند ضعيفي اعتقادي آنها پايه«؛ »است توجه خدا، جالب به

  الهي قدر و قضا از غلط داشت. بر۷
 بر لكافراد، تو اين انكنزدي بعضي از هك است آن رب دال نندگانك تكمشار اظهارات برخي

 .نندك مي تلقي ايمني اصول به ردنكن عمل ي برايجواز، را چيز همه بر الهي خواست غلبه و خدا
 ما نخواهد او اگر است و خداوند دست مرگ،«: باشد ر شده گوياي اين ادعا ميكهاي ذ عبارت

 روناك هكرو  ازاين و خداست دست عمر معتقدند نيز ملحد و نماز بي افرادي حتي«؛ »ميريم نمي
 را خود زندگي پس بخواهد خدا تا شدك نمي را ما معتقدند جماعت است، اين شتنك خطرش

 نم؛ك مي رعايت رو بهداشت فقط نداشت. اهميتي و برايم نگرفتم رونا را اصالً جديك«؛ »نيمك مي
 نه و اگر مانم مي سالم خواست خدا اگر پس افتد؛ نمي درخت از برگي خدا اذن به معتقدم هكچرا
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 چرخ شهر ايمني، در اتكن و بهداشت رعايت بدون ها بعضي«؛ »او رضاي به ام راضي ه،كهم 
ه قرنطينه خانگي را كافرادي  برخي«؛ »ماست محافظ و مراقب خدا هك دهند مي شعار و زنند مي

 اتفاقي هيچ نخواهد خدا تا و خداست دست چيز همه هك است اين شان توجيه، كنند رعايت نمي
 و نيست فراري رونا بگيريم، راهك باشد قرار اگر«؛ »نيمكن رعايت چه نيمك رعايت ما چه افتد؛ نمي
 الهي رونا، مأمورك محترم ويروس معتقدند«؛ »ندك مي پيشگيري %۲۰ بهداشتي تنها مسائل اين
؛ »برند مي تشريف شاءاهللا شود، ان تمام مأموريتش وقتي هك دارد دوش بر رسالتي و بوده

  ».گيرد مي بگيرد است رقرا سك يند هرگو مي«

  عدم آگاهي و باور. ۸
ي از كو ي ها پربسامدترين پاسخي از كي »و باور آگاهي عدم« دكنندگان، ك تكاز نظر مشار

ه در قالب كاست  وطنان همها از سوي  عوامل عمدة مؤثر در ناديده انگاشتن دستورالعمل
افي نسبت به كافراد شناخت دسته از  چون آن«: است محسوسامالً ك شده ارائهي ها عبارت
؛ »است ردن به اين موضوعكعدم آگاهي از عواقب توجه ن«؛ »بودن بيماري ندارند كخطرنا

و از  نندك چون اخبار را دنبال نمي منك ر ميكف«؛ »افي ندارندكنند علم ك ه توجه نميكساني ك«
از علل اصلي ي كيتحجر ناداني و «؛ »شايد متوجه اهميت آن نيستند«؛ »آن مطلع نيستند

 آنها«؛ »بحران شرايط از صحيح كدر عدم«؛ »انگاري سهل«؛ »لوحي ساده«؛ »توجهي بي
 قوه بايد نند وك نمي تعقل چون هستند؛ توجه بي مسائل از خيلي براي هك هستند هايي همان
ند ا هشايد هنوز به اين باور نرسيد«؛ »ردك عيني بيدار نمونه يا علمي با مثال، مطلب را شان تعقل

، نندك ه توجه نميكافرادي «؛ »و فراگير شود رگي ههم، صورت اپيدمي تواند به بيماري مي كه يك
  ». نندكه باور كخواهند  افي ندارند يا نميكيا علم 

  . ملموس نبودن خطر بيماري۹
ها وقتي به ايمني و بهداشت اهميت افراد، تن برخي هك است آن دهنده نشان متعددي اظهارات

امل كشايد «: شان عيني شود مسئله برايلموس، امالً مكطور  بهو  كاز نزدي هكدهند  مي
متر توجه كبه آن ، ندكالت را لمس نكانسان تا وقتي مش«؛ »سازي نشده است شان شفاف براي

 اند، جدي نديده انشانكنزدي و خودشان در را ويروس اثرات عيني طور به چون«؛ »دهد نشان مي
در «؛ »نندك كدر املك طور به را آن تا بشوند موضوع كي درگير بايد حتماً برخي .گيرند نمي

باشند،  داشته هك هم توجيهي هر نوع«؛ »ندارنداي را  فوت شده يا اطراف خود فرد مبتال و
 خود توجيه بر ديگر شوند، هرگز مواجه شده مبتال يا شده فوت مورد با خود انكنزدي در چه چنان
. باشد كوحشتنا قدر اين بيماري شيوع اين هك نندك نمي را رشكف نچو«؛ »ردك نخواهند اصرار
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 هك سانيكبيشتر «؛ »شوند سختي آن مي متوجه صد در بشوند، صد نفس تنگي دچار خودشان اگر
ها  سختي اين قدر چه و وخيمه قدر چه اوضاع هكنند ك كدر توانند رفتند، مي بيمارستان كنزدي از

 كه همه كرديم ما عادت متأسفانه«؛ »باور ندارند كه خطر است، ندچون مبتال نيست«؛ »دارد ارزش
 اينكه علت به افراد از بعضي«؛ »شود مي تمام مان جان قيمت به گاهي كه كنيم چيز را تجربه

 جدي متأسفانه«؛ »كنند نمي رعايت و نگرفتند جدي را نديدند، قضيه نزديك از را افراد ومير مرگ
 مثل معتقدند كرونا«؛ »كند فوت و شده مبتال شان اطراف در يكي اكردهن خداي وقتي تا گيرند نمي
  ».كنند نمي رعايت نترسند تا عده يك«؛ »بگيره ممكنه آدم كه است ديگه خطرناك بيماري تا هزار

  . مسائل مربوط به عادات و فرهنگ مردم ايران ۱۰
ها و  با مصداقرا جامعه د افرا عادات و فرهنگمسئله ، نندگانك تكي از مشارقابل توجه تعداد

 و ها ايراني مرام و اجتماعي هاي ي از داليل، عادتكي«: نداديد قرار دكأمورد تاظهارات خود 
 چشم و هستند غريب شان ونتكس محل شهر من، در مثل برخي«؛ »وآمدها است رفت
 مك هايشان دلتنگي و سفر بروند روزي و چند نندك تازه ديداري كي شود تا عيد يك شيدند تاك مي

 كتر مردم از بسياري«؛ »ماندم خانه و در نرفتم خودم هك چند هر دهم؛ مي حق شود. به آنها
باشيم،  مادرم ناركپدرم،  فوت از بعد بوديم مجبور ما«؛ »است دشوار شان براي روتين هاي عادت
نيز دم ما مربرخي «؛ »در مردم هاي گذشته ضعف تربيت«؛ »بوديم هم ها آلودگي نگران هكبا اين

زندگي،  از نادرست هاي تلقي و غلط هاي عادت رسوب و تثبيت«؛ »اند نشدهي اصوالً تربيت درست
؛ »اند شده مباالت بي ها ايراني الًك«؛ »خداوند از و هستي اجتماعي، از نظام ديگران، از خود، از از
 صورت مراعات ينا صد در صد هك شد باعث ها ناآگاهي و عادات و تعارفات موارد بسياري در«

اصول  زندگي، روش در تغيير بودن سخت و قبلي زندگي كسب در عادت دليل برخي به«؛ »نگيرد
؛ »گردد برمي ها آن و تربيت فرهنگ آنها، به توجه عدم نمك ر ميكف«؛ »دهند نمي ايمني را انجام

 شايد و نيمك نمي عمل مسائل، جدي با شدن مواجه در ما جامعه فرهنگ بگويم است بهتر و ما«
در  سوءخرافي اثر تبليغات«؛ »نيايند اصالً بوجود التكمش ثركنيم، اك برخورد معقوالنه ابتدا از اگر

؛ »راهي هر از اندوزي مال شهوت مردم ايران و اركاف شدن مادي«؛ »فرهنگي فقر«؛ »اجتماع
  ».فرادخانوادگي برخي ا فرهنگ پايين سطح«؛ »ردك تعطيل شود نمي هك را اركمعتقدند «

  خانه) از خروج معيشت به و اشتغال مردم (وابستگي اقتصادي لك. مش۱۱
 اين براساس بود. مردم اقتصاد نندگان، عاملك تكمشار توجه مورد عمده عوامل ديگر از

 اين در و بمانند خانه در توانستند نمي اقتصادي، واقعاً ضرورت لحاظ افراد، به اظهارات، برخي
نندگان قرنطينه خانگي كش به دهنده پاسخ افراد هك است يگر، مشخصد عوامل عامل، برخالف
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: نمايد هاي بيان شده اين ادعا را اثبات مي دهند. عبارت مي» حق« اصطالح دليل اقتصادي، به به
 تأمل قابل دهد، واقعاً مي يلكتش را جامعه سوم دو تقريباً هكجامعه،  مردم اقتصادي ضعف مسئله«

 هم مطلوب شايد و شود نمي اصالً عملي شدن شده، قرنطينه هك هم لدلي اين به چون. است
 مالي التكمش خاطر به است مجبور پدرم«؛ »نندك برطرف را خود احتياجات مردم بايد«؛ »نباشد

 ناشي اول وهله ها، در توجهي بي اين از بزرگي بخش«؛ »بماند خانه در تواند نمي و برود اركسر به
 ها از آدم دسته اين«؛ »محيط است در آمدوشد به نيازمندي طبيعتاً و مردم اقتصادي التكمش از

 سفره سر. دارد وجود واقعاً جاي نگراني«؛ »بروند زندگي، بيرون معاش ادامه براي شايد مجبورند
 اين رسيد ذهنم به هك چيزي قرنطينه خانگي، اولين خبر اولين با«؛ »است؟ خبر چه درآمد مك قشر
 معيشتي داليل و به مالي التكمش دليل مردم به«؛ »بمانند؟ خانه در چگونه مددرآ مك قشر هك بود

؛ »گرفت نظر هم در را مازلو نيازهاي قضيه، بايد اين در شوند و از خانه خارج مي و مادي
و بايد  ندارند اي چاره برخي«؛ »بخورند؟ خانه تا در بياورند جاكاز  خدا بندگان روزمزد ارگرانك«
 و اقتصادي اضطرار دليل به«؛ »باشند داشته حضور جامعه خود، در اقتصادي توضعي دليل به

 التكدليل مش خروج از قرنطينه، به«؛ »مستضعف هاي خانواده از بسياري اقتصادي بد شرايط
 در بايستي ناچار معاش، به امرار جهت مالي نياز علت به بعضي«؛ »شده ايجاد اقتصادي و مالي

 و هم نياز داريم مان شب نون به گويند ما ميبرخي «؛ »باشند داشته از خانه فعاليت بيرون
 بيشتري التكمش ها ندارند، محدوديت ثابت درآمد هك اشخاصي براي«؛ »برويم بيرون مجبوريم

بيشتر  بايد و نيمك خريد مك مك مجبوريم نداريم زيادي پول يند چونگو مي«؛ »ندك مي ايجاد
  ».دادن؟ دست از براي داره پول، چي بدون آدم. همين شده صفر درآمدم«؛ »برويم بيرون

  هاي حمايتي . فقدان سيستم۱۲
ه خروج كآيد  شمار مي حمايتي ازجمله مواردي به هاي سيستم نندگان، فقدانك تكمشار زعم به

ند؟ واقعاً ك ه در خانه بماند، چه ارگاني حمايتش ميكسي ك«: سازد ناپذير مي از منزل را اجتناب
ات از گرسنگي  اگر بخواهي در خانه بماني و خانواده«؛ »است! كشكمه ما در اين موارد سيستم بي

اي قرار ندارند و  برخي از افراد تحت پوشش هيچ بيمه«؛ »ه بروي بيرونكبميرند، همان بهتر 
؛ »گيرند ي نميجد را خانگي قرنطينه توصيه، اجبار به و نيستند همي انداز داراي هيچ پس

 اقشار براي«؛ »است ردهكن اعمال ضعيف قشر براي را الزم هاي حمايت لتدو متأسفانه«
؛ »است نشده انديشيده تمهيداتي نند، هيچك ارك هرروز شان شب نان براي بايد هكپذير،  آسيب

 اركسر مجبورند شاغل افراد الًك و شه، پدرها نمي مشاغل واسه دولت طرف از حمايتي چون«
خياباني  فروشي دستيا  و سادهي ارگرك افراد از برخي«؛ »باشه كخطرنا تونه مي اين هكبروند 

؛ »نند و فاقد هر نوع حمايت دولتي هستندك شان را تأمين مي ه مايحتاج همسر و فرزندانكهستند 



 

۵۴۴ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

 به مجبور سك هيچ هكرد، ك مي حمايت دارند مالي لكمش هك اصناف تمامي از دولت اشك اي«
 ها خيابان به دوباره مردم آن از و بعد بود خوب نوروز عيد پايان انزم تا فقط«؛ »نبود بيرون در ارك

 حق آنها به من البته هك ردندك شروع را ارشانك مخفي صورت به ها مغازه از خيلي و آمدند
 جامعه به بيشتري اهميت بايد دولت و نندك پرداخت را شان زندگي هاي هزينه بايد چون دهم؛ مي

 به در منزل بمانند و مجبور خانوارها از سوي دولت، تا براي الزم شرايط ايجاد عدم«؛ »بدهد
 فعاليت بايستي زندگي تأمين مايحتاج لحاظ به مردم %۸۰ چون«؛ »نباشند قرنطينه از خروج

تا  دو مبلغ خانوارها حساب به دولت هك طلبيد مي و شدند مواجه ودكر باشند، با داشته اقتصادي
 مبتاليان صعودي سير اين شاهد تا ماندند مي هايشان خانه در مردم تا ردك مي واريز چهار ميليون

 كي خانواري و ردك مي گشايي گره شان براي را ...و ها كها، چ وام تمام دولت بايد«؛ »نباشيم
 ضروري قرنطينه«؛ »باشند نداشته را چيزي هيچ دغدغه مردم هك ردك مي پرداخت فيكم واريزي

  ». شود نمي اعمال ها محدوديت اقتصادي، اين تتوجيها به توجه با است، اما

  رد ضعيف دولت در مواجهه اوليهك. عمل۱۳
يد برخي از كرونا نيز مورد تأكاوليه با ويروس  مواجهه در دولت ضعيف ردكعمل

 و اسفند آخر هفته دو را در اگر دولت مرزها«: هايي نظير نندگان قرار گرفت. با عبارتك تكمشار
 مردم هاي خانه را به معيشتي هاي بسته استريليزه صورت به و دكر مي املك نهقرنطي عيد تعطيالت

 كي اين طي جا روز است، قطعاً همه ۱۴ ويروس اين مونك دوره اينكه با توجه با و فرستاد مي
 عدم«؛ »شود باعث عدم رعايت افراد مي اعتماد به دولتمردانعدم «؛ »بود شده سازي كماه پا
 طرح در خاطيان با برخود در قاطعيت عدم«؛ »نيكش قرنطينه از گيريجلو در دولت اقتدار
 دستورها«؛ »استراتژي رركم تغييرات و دولت مشخص برنامه عدم«؛ »اجتماعي گذاري فاصله
 ما مردم هك توجيه اين با دارد؛ خواهش و درخواست باشد، جنبه داشته قهري جنبه هك اين از بيشتر

 حداقل چيزي چنين دانيم مي هك صورتي نند؛ درك مي رعايت خود و برخوردارند بااليي فرهنگ از
 ريزان برنامه و گذاران قانون«؛ »است نوروزي سفرهاي هم آن ندارد، نمونه صحت شدت اين با
 در و ردكن برخورد جدي اول دولت«؛ »نندك نمي رعايت و گذارند نمي احترام قوانين به شور، خودك

انجام شد.  اي سليقه برخوردهاي«؛ »رفت باال خطر احساس هك يموقع تا بود؛ منفعل هم ادامه
 اجرا اكآمري و اروپا از ورانهكورك صورت به ها ايران، برنامه بوم زيست براساس خيرانديشي يجا به

 پياده را ها آن نسخه ما هم نند، بعدك مي چه اروپايي شورهايك تا باشيم منتظر هكاين«؛ »شد
 مديريت عدم و نادرست رساني اطالع بيشتر«؛ »است نابخشودني و فاحش خطاي كي نيم، اينك

 پرواز با رفتند سفر به مثالً اقوام. نندكن رعايت مردم هك شد باالدستي، موجب نهادهاي صحيح
؛ »بود استفاده رونا، موردك شيوع براي خطر رغم روز، علي چندين نيز مساجد و! مناسب قيمت
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 و زودتر بايد عمومي هاي آموزش و رساني اطالع«؛ »نطينهقر جهت موقع به رساني اطالع عدم«
  ».نندك پيروي آنها از مردم تا بگيرند جدي خودشان اول مسئول اشك«؛ »شد مي انجام مؤثرتر

  هاي بهداشتي يامپ در تناقض . احساس۱۴
و  نادرست رفتارهاي بهداشتي، با مشاهده برخي هاي پيام در تناقض متأسفانه عامل احساس

 رونا، در برخي از افراد جامعهكبحران  به شور، راجعكسطوح مديريتي باالي  در گونه تناقض
ه، كاست   اين آن و دارد وجود توجهي جالب تهكور، نكمفهوم مذ وجود آمده است. در مورد به
 اظهارنظرهاي رفتار و اعمال بر ناظر تقريباً ها عبارت هك پيشين موارد برخالف رسد مي نظر به

 امالً باك عبارتي به هك است دهندگان پاسخ خود نظرات نقطه به ود، اين مورد مربوطب ديگران
 و ضد هاي توصيه با«: است. اظهاراتي نظير ننده منطبقك تكمشار شخص نوناتكادبيات و م

 وزارت خصوص به و انكپزش اطالعات«؛ »ايم شده سردرگم ويروس اين بودن ناشناخته و نقيض
 توانستند مي سنتي طب و مدرن طب. است بوده نقيض و ضد خيلي نونكتا ابتدا بهداشت، از

. گويند مي چيز كي روز هر ترهاكد خود«؛ »نيفتاد اتفاق اين باشند، ولي هم نارك در خوب خيلي
 دليل به گويند مي زمان كي«؛ »بزنيد ماسكيند گو مي روز كي. نزنيد كماس گويند مي روز كي
 ويروسش ساعت نخير، نيم گويند بعد مي بزند. است بيمار هك سيك فقط را ك، ماسكماس مبودك
 اين درباره بهداشت وزارت اطالعات«؛ »بزنيد عمومي هاي محل در هميشه بايد و هواست در

 دادن جلوه عادي در سعي حاكميت كشور، مجموعه به كرونا ورود اوايل«؛ »نيست كافي ويروس
 كه افرادي صداوسيما، از مصاحبه نمونه كه تداش مردم براي آن حساسيت عدم تلقين و موضوع

 كه كردند مي بيان داشتند نيز گوياي اين مسئله بود. در اين مصاحبه، افرادي را شمال به سفر قصد
 يك از كه صداوسيما در تناقضات«؛ »است معمولي سرماخوردگي يك كرونا مثل كه گفتيد خودتان

  .»است مؤثر هم... و رفاه فروشگاه تخفيف تبليغ يطرف از و كند مي ماندن خانه در به توصيه طرف

  منزل در فراغت گذران تمهيدات . عدم۱۵
يطي شرايجاد ا نياز به ماندن خانه در و خانگي قرنطينهي برا گانكنند كتمشاربرخي  زعم به

هاي بيان شده ناظر  دولتي ازجمله صداوسيما احساس شده است. عبارت مختلفي نهادهاي سو از
 و تفريح نداشتن«؛ »ندارند را خانه در الزم آرامش و مردم سرگرمي«: باشند ضوع ميبه اين مو
 هك است الزم ماندن، دولت در خانه پويش براي«؛ »قرنطينه اوقات منزل در اين در سرگرمي

 بهنگام و بهينه استفاده مانند ديگر هاي ظرفيت تعريف عدم«؛ »نمايد ارها را فراهمكسازو بعضي
 در آمادگي عدم و علوم وزارت جامع هاي برنامه عدم«؛ »ها سازي هكشب و يمجاز فضاي از

 براي ماندن در قرنطينه استفاده تشويق هاي اگر از شيوه«؛ »تدريس و آموزش براي ها بحران
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 است، بايد قرنطينه قرار اگر«؛ »داشت و... بهتر فايده خودرو توقيف از جريمه مراتب شد، به مي
 فرصت وجود با و تعطيلي زمان در«؛ »گزينشي صورت به نه باشد سانكي راداف براي شرايط تمام

 خريد و فروش براي تر جامع و بهتر هاي زيرساخت هك بود شد، بهتر سپري هك اي ماهه كي
  ».سازي الزم در اين خصوص فرهنگ عدم«؛ »شود فراهم اينترنتي

  جدول مفاهيم، مضامين و محورها
  محور  مضامين  مفاهيم  ديفر

  معضالت اخالق اجتماعي  اجتماعي پذيري مسئوليت عدم و خودمحوري  ۱

وني
(در

ي 
رد

ف
(  

  خوشگذراني و لذت سبك به تمايل  ۲
  مسائل روحي و رواني  ۳

  پنداري ايمن خود توهم  ۴  شناختي الت روانكمش
  روناكار ذهني كان  ۵
  نقص ايمان  ضعف در ايمان و معادباوري  ۶
  الهي قدر و قضا از غلط برداشت  ۷
  باور و آگاهي عدم  ۸

  بيماري خطر نبودن ملموس  ۹  نقص دانش و آموزش

 مردم فرهنگ و عادات به مربوط مسائل  ۱۰
  مسائل فرهنگي  ايران

ي)
رون

 (بي
عي

تما
اج

  

  اقتصاد بيمار  اقتصادي مردم لكمش  ۱۱
  حمايتي هاي سيستم فقدان  ۱۲
  اوليه مواجهه در دولت ضعيف ردكعمل  ۱۳

  هاي بهداشتي يامپ در تناقض احساس  ۱۴  فرماندهي ضعف
  منزل در فراغت گذران تمهيدات عدم  ۱۵

  ها تفسير يافته
 و دها، مفاهيمكيفي، ك هاي به پژوهش مربوطهاي  ، در گزارشكادميكسنت آ برحسب

مفهوم و  ۱۵، كد ۲۷۶، ها در اين پژوهش نيز از مجموع داده شوند؛ مي ارائه و استخراج مضاميني
 به سيستمي ور، اجزايكمذ مواردهمه  هك نمود اذعان بايد هفت مضمون در دو محور انتزاع شد.

  امالً مرتبطند.ك ديگركي با هك هستند مردم ما اجتماعي حيات نام
 هاي ضعف از را، خارج روزمزد افراد هيژو به اجتماع آحاد از مالي بسياري مبرم نياز توان مي آيا

 آمارهاي استانداردي و هر از خارج اي، تورم، گراني بيمه پوشش عدم ميتي، نظيركساختاري ـ حا
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  نمود؟ ها، تصور خانواده معيشتي وضعيت از نادقيق
  و بررسي است؟ تحليل قابل اقتصاديـ  اجتماعي انبوه مسائل از فارغ مردم سازي آگاه در ضعف آيا
 و و پرورش آموزش و خانواده درافراد و بروز رفتارهاي ضدايمني،  تربيت ضعف در آيا

  ندارد؟ ريشه اجتماعيي ها عدالتي م و حتي بيكحا اجتماعي ساختارهاي
كافي  توجه عدم و صداوسيما و دولتمردان اقوال در ها دولت، تناقض اقتدار در ضعف آيا

 دمع اوليه، خود، حاصلِ كوحشتنا در نتيجه شيوع رونا وك ابتدايي هاي هفته و روزها مسئوالن در
نيست؟ حساسي ها شاغل براي پست انساني نيروي صحيح تربيت  

 و دارد را خود خاصِ پيچيدة عاملي هاي نشك اجتماعي، برهم مسئله بايد تصريح نمود هر
 ها آن پيچيدة روابط از را گذاران تأثيرگذار، پژوهشگران و سياست متغيرهاي و عوامل انتزاعِ نبايد
 ها نشان داد كه ، يافتهاجتماعيي ها ق ناظر بر پيچيدگي واقعيتدر راستاي مطالب فو ند.ك غافل

اند؛ اما همين  بوده عصباني و خانگي، منزجر قرنطينه دوران نندهكش افراد از شدت به مردم اگرچه
واقعاً اين سؤال اساسي مطرح  نند.كبش را خانگي قرنطينه هك اند داده نيازمند، حق قشر افراد به

 خانواده همراه گرسنه، به هك داشت انتظار روزمزد افراد از توان منطقي، مي لدلي دام كه به كاست 
  بمانند؟ منزل در

 و دولت رفتار و گفتار تناقض در تأثيرات ، ازاين پژوهشي ها براساس بخشي از يافته
 سطوح در نندگان، عدم هماهنگيك تكبود. از نظر مشار مردم، نبايد غافل رفتار در صداوسيما

 امالً مشخصك افراد هاي گفته در هك آورد وجود به يكوحشتنا واقعاً آثار امر اوايل ولت، درد باالي
 مؤثر جامعه آن شقاوت و سعادت در جامعه افراد كت كت اراده رد، اگرچهك اثبات مطالعه اين بود.

 تبر اجتماع، اهمي مكحا ساختارهاي و ها، قدرت و وحدت فرماندهي بحران در ويژه به است، اما
 بحران ك، يبهداشتي باشد بحران كه يكرونا بيش از آنكبايد پذيرفت مسئله  دارد. اساسي بسيار

در عدم انسجام اوليه  ۱غيرعامل پدافند نقش از رسد غفلت نظر مي . بههست و بوده اجتماعي
  شور مؤثر بوده است.ك

 اقتدار عنصر اربردك بدون و تعارف انجام با هك است آن از يكامالً حاك پژوهش اين هاي يافته
 تشديد در اجتماع آحاد كت كت رفتار هك هايي بحران ويژه به ـ ها بحران برخي با توان الزام، نمي و

و نتوانست  توانست يد دولت محترم به قرنطينه اختياري نميكاصرار و تأ. نمود مقابلهـ  مؤثرند آن
  راهبرد مؤثري براي جلوگيري از سرايت ويروس باشد.

 و شخصيتي لحاظ به هك دارند وجود جامعه در افرادي ه هموارهكهش نشان داد اين پژو
شديد و  ضداجتماعي روحيات عميق، داراي يكو اختالالت ژنتي مسائل از حاصل شايد و خُلقي

                                                                        

 ها، تعريف شده است. حرانگونه ب . سازمان پدافند غيرعامل اساساً براي مداخله در اين۱
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 حتي و ها و باليا هستند ارهاي ذهني عميق نسبت به واقعيتكپندارهاي خود ايمن پنداري و ان
 از بسياري مانند به حاضر نگارندگان. نندك مي تلقي اركشاه نوعي را نيايم رعايت عدم به تظاهر
 دست ديگر افراد با زور به حتي هك هستند و بوده اجتماع افراد از قليلي ايران، شاهد مردم

  !.بيشتر هاي رعايت به برسد چه! نندك مي روبوسي و دهند مي
 نازيبا و نادرست رفتارهاي هك دهد مي نشان ايران مردم عموم تجارب ديگر، متأسفانه سوي از

 در »اجتماعي يادگيري« انيسمكم گويا و يابند مي شيوع بيشتري سرعت با موارد بسياري در
 دوران از بعد تجارب! رسد مي خود دلخواه اربستك زشت، به رفتار تقليد براي عمل، بيشتر

 بدون و سريع ي، چقدرخانگ قرنطينة دوران نندگانك رعايت برخي حتي هك داد نشان قرنطينه
  !ردندك تقليد مباالت بي افراد و از دادند دست از روناك مسئله در را خود اجتماعي تأمل، حافظه

 كرونا، معطوف اپيدمي مديريت در موفق كشورهاي هاي رغم آن است كه سياست اين امر به
 و تماس شكاه طريق از ويروس انتشار بيماري، كاهش انتقال زنجيره از جدي پيشگيري به

 ـ هرچند ايران رسد در نظر مي اما به. است بوده سالم و مشكوك افراد بين فيزيكي فاصله افزايش
است ـ اما  انجام حال در خوداظهاري صورت به بيماران شبكه، غربالگري نظام زيرساخت طريق از
 مغفول وزبيماري، هن انتقال زنجيره كنترل و ها تماس رديابي بحران، موضوع مديريت بخش در

  )۱۱۳: ۱۳۹۹نصيري،  و اميري، شمس مسگرپور( است. مانده
و  جهاني مسلط فرهنگ تأثيرات از كه داد نشان حاضر پژوهشي هاي ديگر، يافته سوي از
ها،  دستورالعمل رعايت عدم يا و رعايت در ديني فرهنگ چه و ملي فرهنگ هاي رگه برخي
كنوني،  مدار سرمايه دنياي درعان داشت با نگاه جهاني بايد اذ غفلت نمود. توان نمي

 ما كنندگي، هويت مصرف شأن كه جايي آن از. است انسان هويت از الينفك جزئي كنندگي مصرف
 قرنطينه عمالً دهد؛ نمي را هويت اين بروز اجازه عمالً خانه در شدن محصور و سازد مي را

 تقاضاكننده و كاال متقاضي اندتو باشد، نمي محصور خانه در فرد وقتي. نيست ممكن اختياري
 )۲۱۸: ۱۳۹۹سليماني، ( بنماياند. جامعه افراد به را خود كردن تقاضا تواند نمي همچنين و باشد

  دهند. هاي خانگي نشان مي بنابراين، افراد نوعي مقاومت در برابر قرنطينه
 مراسم و يدهابازد و ديد اقشار، انجام برخي براي رسد مي نظر ملي، به فرهنگ نظر نقطه از

نيز،  ديني فرهنگ نظر از و است! تر واجب شب نان نماز و از اصطالح به و واجب ملي، امري
 براي الابالي! ـ ابزاري چه و ارمد برخي ـ چه دين براي الهي قدر و قضا و خدا خواست مسئله
 وهيحداقل، گر داد نشان اين مطالعه هاي يافته برخي اگرچه است. بوده رعايت عدم توجيه
ي ها توجه به دستورالعمل موضوع ديني، در واجبات به عمل و شرع رعايت سرِ از هك اند بوده

هاي اين پژوهش، مطالعه سعيدي رضواني، بينقي و  همسو با يافتهاما  اند. وشيدهك، سخت ايمني
به توجهي  ه استناد نادرست به قضا و قدر الهي، متأسفانه در بيك) نيز نشان داد ۱۳۸۸سلطاني (
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شته شدن حدود كشان و در نتيجه  لرزه و عدم خروج برخي شهروندان از منازل عالمت پيش
  .انسان در بم، مؤثر بود ۴۰۰۰۰

عظيم، به  بحران كي وقوع از ملتي، بعد داشت انتظار توان مي واقعاً ه، آياكديگر چالش آن
 مشاهده شورمانك در روزهر آنچه متأسفانه !شوند؟ گرايي قانون پذير اجتماعي و مسئولت ناگاه
 عرصه اجتماع نظير مقررات قوانين و مردم به مقررات از توجهي قابل بخش توجه عدم نيمك مي

جامعه ما،  ردگانك گاهي حتي تحصيل هك بپذيريم بايد است. حجاب به مربوط و قوانين كترافي
امالً ملموس و كنهند. نمونه  مي سر به قوانين نترل شديدكو  نظارت احساسِ صورت در تنها

 تر، حداقلِ رسمي هاي محيط در هكشورند ك اين اطباي بازيگران و حتي برخي مشهود آن، انبوه
 از ان!كخود، تا حد ام مطب خصوصي و مجازي فضاي در نند؛ اماك مي رعايت را حجاب
به ه توهين كنند. نمونه ديگر آن، عدم احترام و بلك مي استفاده قانون امالً مخالفك هاي پوشش

طور  ه بهكشور است كري در اين كها و جناح منسوب به روشنف قانون، در رفتار برخي از سلبريتي
ها را در حوزه مقررات حجاب و  ويژه پس از دوران طاليي دفاع مقدس، انواع اهانت فزاينده به

ل قانون ني و ايستادگي مقابكعفاف انجام دادند و با جادوي رسانه، ملت ايران را به انواع هنجارش
 دليل به پليس، نه وجود خاطر به نمايند. احترام به قانون و سرسپردگي به دشمنان ترغيب مي

 داده به فرزندانِ ما آموزش ما خود طفوليت، توسط همان دوران اجتماعي، از احترام به ذات حقوق
 خوبي به دهستن آشنا شورمانكرد ك نظام هزينه و مالي و اداري امور با هك افرادي ۱شود. مي

در  اجتماعي منافع براي بتواند هك است شجاع، مديري و خوب ما، مدير شورك در هكگواهند 
  ند.ك عمل قانون ، خالفدهاكر خرج

خوشنام  ارك راه به اءكات با ه تنهاك برداشت در را آورد ره اين مطالعه، حداقل هاي اين يافته
  ۲برخاست. ها بحران ويژه به اجتماعي لمسائ با مقابله به توان سازي، نمي فرهنگ و آموزش

                                                                        

 اينجانب. بود همراهم مشهد به تهران از سفر در هك داشتم اي راننده دوست: مقاله اول نويسنده از . يادداشتي۱
 اتومبيل بگيري، به سبقت خواستي وقتي«: گفت مي و ردك مي نصيحت را من او و بودم نشسته رول پشت
 پليس مواظب فقط! باش نداشته اريك جاده وسط ممتد خط به ن!كن نگاه جاده يكباري به ن!كن ركف رو روبه

. نمك مي است، عرض ندهكاف ما اقامت مشهد در اخيراً هك دوستانم از يكي قول از را ديگري نصيحت ».!باش!
 مسير از تكبرسي، حر مقصد به سرعت به ها بزرگراه در خواهي مي اگر: گفتند من به آمدم مشهد به وقتي«

 »!توست اختيار راست، در متس اليه منتها
 تربيت و گرايي عفاف ارگروهك اعضاي ساير و حاضر نگارندگان تالش سال چندين طي اساسي، در گزارة . اين۲

 فردوسي دانشگاه انساني علوم در اسالمي مطالعات پژوهشكده اسالميجنسي گروه پژوهشي تعليم و تربيت 
و  آموزش مسئوالن و تربيتي، مديران امور متخصصان و نظران علمي، صاحب هيئت اعضاي ل ازكمتش مشهد

 آن ه دركجنسي  تربيت و گرايي عفاف حوزه در فرهنگي ارشناسانك و مشاوران، فعاالن و شناسان پرورش، روان
 بر. شد »جنسي امر در ثريكحدا تربيت« عنوان تحت گفتمان نوعي به پردازند، تبديل مي خود نظرات ارائه به

 و ميتي، اقتصادي، اجتماعي، تربيتيكحا و گوناگون عوامل شد جنسي، تالش فساد با مقابله لمد در اساس اين
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 از پرهيز بر اصرار علت رونا) بهك(مربوط به  اي رسانه هاي آموزش ديگر، متأسفانه سوي از
 عنوان با طرحي هكآن توجه جالب. اند نبوده برخوردار الزم اثربخشي مردم، از آحاد در رعب ايجاد

 ارهايك راه سازي عمومي ارگروهك« سوي از »روناك بيماري عواقب به نسبت مردم سازي حساس«
، »مشهد فردوسي دانشگاه شناسي روان و تربيتي علوم دهكدانش روناك با مقابله پيشگيرانه شناختي روان
 ارائه شناسي روان نظر پنج صاحب امضاي با و پيشنهاد امر مسئوالن زايي، به حساسيت ضرورت بر مبني

باشد،  خطرات آور رعب و روشن بحران، بيان از هايير حل راه هك صورتي در گرديد تصريح و شد
شود و  مي توصيه هكبل و داشت نخواهد مواجهه، مانعي گونه آموزش، اين اثربخشي افزايش منظور به

 رضوي خراسان استان محترم استاندار دانشگاه فردوسي مشهد، به محترم رياست ور، توسطكمذ طرح
  ۱.نشد واقع توجه مورد شنهاديپي طرح اين متأسفانه گرديد؛ اما ارسال

 نظير هايي اپيدمي به توجه عدم از اجتماعي هاي رسد، بحران مي نظر نهايتاً با نگاهي جامع به
 به دارند، اما بارزي هاي تفاوت ماهيتاً پرستي، اگرچه تجمل و جنسي فساد و اعتياد تا گرفته روناك

 ها بحران همه هك اي گونه به. دارند ياديز هاي كايجاد و تشديد، اشترا عوامل بندي مقوله لحاظ
 افراد، ساختارهاي صحيح به آموزش اثربخش و تربيت جامعه جدي توجه عدم در ريشه وبيش مك

 با نامتناسب زندگي هاي كسب از نشده، تقليد برآورده اقتصادي، نيازهاي و اجتماعي معيوب
 در ها عدالتي خواه، بي فزوني و طلب قدرت فاسد باندهاي اسالمي، وجود و ايراني اصيل فرهنگ

  .دارند... و اقتصادي شديد هاي محروميت و اجتماع سطح
ه دو عنصر فرد و اجتماع، در سازندگي و كتوان چنين استنباط نمود  تر مي النكبا نگاهي 

ه در مطالعه حاضر نمود يافته ك ها مؤثر است. بنابراين همچنان تخريب زندگي سعادتمندانه انسان
ها و در  هاي جوامع انساني در درون انسان استن از بحرانكعوامل مقابله و همچنين فرواست، 

 توان چيزي را اصالح نمود. بنابراين ي از آن دو، نميكجامعه انساني وجود دارد و با غفلت از ي
  : است زير موارد حاضر مطالعه پيشنهادهاي

 اهشك راستاي در تالش و يضداجتماع هاي و شخصيت روحيات داراي افراد . شناسايي۱
  نترل رفتار ايشان؛كنيز  و شخصيتي اختالالت

 ردكارك به مربوط هاي مدل به توجه و مدرسه و خانه در نو نسل اصولي و صحيح . تربيت۲
  ۲ها؛ بحران در و پرورش آموزش

                                                                                                                                                                        

 ثريكحدا و حداقلي تربيت ميان چالش تابكها در قالبِ  تالش اين حاصل شاءاهللا ان و شوند لحاظ آموزشي
 شود. مي ارائه علمي جامعه به زودي ، بهجنسي امر در

 ه است.ارائه شد» پيوست«. اين طرح در ۱
 برنامه هاي نظريه واكاوي«كرمي با عنوان  و بهمني دخت رضواني، نوغاني نظير پژوهش قادري، مهرام، سعيدي. ۲

 بر مبتني درسي هاي برنامه طراحي براي مناسب نظري بستر شناسايي منظور به ميلر بندي طبقه مبناي بر درسي
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 راه در تالش و جامعه سطح در ايمنيدرخصوص  فرهنگي نادرست پندارهاي بندي . طبقه۳
  ۱ها؛آن اصالح

 پذيري امنيت و شغلي ثبات جهت در ويژه به اقتصادي اوضاع تقويت جهت در . تالش۴
  مختلف؛ مشاغل

يالتي و سياسي مانعِ مقابله كيم ساختارهاي مطلوب و اصالح ساختارهاي قانوني، تشك. تح۵
  ها و مسائل خطير فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي؛ با بحران

 پدافند سازمان جايگاه تثبيت ويژه به ها، بحران ندهيفرما پيشاپيش وضعيت ردنك . مشخص۶
  رونا.ك بحران اداره مسئول در سازمانِ اين عجيب رديكارك انفعال به توجه با غيرعامل

  
  خانگي منجر به تشديد بحران قرنطينه و ايمني هاي دستورالعمل انگاشتن ناديده ل عواملكش

  ۲»روناك يماريب عواقب به نسبت مردم سازي حساس«: طرح: پيوست
 تخصصي اصطالح در هم و لغت فرهنگ در هم)، Sensitization(سازي  حساس از منظور

 كتحري دنبال به زنده موجود آن در و نيست تداعي بر مبتني هك يادگيري نوعي: از عبارتند آن
                                                                                                                                                                        

  .انجام گرفت ۱۳۹۸كه در سال  »بحران شرايط
ارگروه مقابله با بحران كست، توسط كصورت پاد ر ناصحيح در خصوص مسائل ايمني و بهداشتي، به. هفت پندا۱

ده مطالعات اسالمي در علوم انساني دانشگاه كه در سايت پژوهشكتهيه شده است  ۱۳۹۸رونا، در اسفند ك
 فردوسي مشهد بارگذاري شده است.

تر مجيد كتر محمود سعيدي رضواني، دكد عبدخدائي، دتر محمدسعيكزاده طباطبايي، د اظم رسولكتر سيد ك. د۲
  تر حسين باقري.كزاده، د معيني
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خوان، فرا كمحر كي فزاينده ديگر، تأثير عبارت به. شود مي پاسخ به ، واداركدردنا يا شديد بسيار
 در مردم با ها رسانه هاي مصاحبه نتايج و تجربي شواهد هكگونه  همان. است آن رركم ارائه پي در

 را روناك واگيردار مردم، بيماري برخي هك شود مي استنباط دهد، چنين مي نشان اخير روزهاي
 ستاد تمصوبا به توجه بي و است شده عادي برخي، امري براي تقريباً تدريج به و نگرفته جدي
 عادي اين براي مختلفي داليل البته. اند شده سفر حتي و ها خيابان رونا، روانهك با مبارزه ملي

  : است زير شرح بهآنها  اهم هك دارد وجود شدن
 مسئوالن بيماري، توسط شروع اوليه روزهاي همان در بيماري اين دادن جلوه اهميت مك. ۱

 ومير مرگ است. درصد آنفوالنزا شبيه ويروس ينا«مثالً . ها رسانه در شورك سالمت نظام
 ندك مي درگير را بيماري هاي زمينه پيش با مسن افراد. دارد آنفوالنزاها ساير به نسبت پائيني

بحران،  دچار دفعتاً مردم هك اين بحران، براي شروع ابتداي در ردكروي اين البته هك »...و
ان، كودك بيشتر اوالً هك گرديد سبب اما بود؛ نشوند، الزم اضطراب و ، استرسكشو

 ثانياً. شويم نمي مبتال بيماري اين به ما هك شوند مدعي سال ۴۰ زير افراد حتي و نوجوانان
 يا نداريم خاصي اي زمينه بيماري چون هم ما هك معتقدند هم باال سن با افراد از بعضي
  . شويم مي درمان شديم هم اگر يا شويم نمي مبتال

 و ها پيام معموالً اين و هستند پايين فرهنگي سطح لحاظ از هك هم فرادا از بعضي. ۲
  .گيرند نمي جدي را اطالعات

  .نندك نظام، با دستورات ايمني مخالفت مي با لجاجت دليل به هم اي عده. ۳
 گونه هيچ بدون مذهبي، معتقدند اعتقادات و نادرست برداشت براساس هك هم گروهي. ۴

  . .   ..و ندك مي مان كمك شويم، خدا نمي بيمار شاءاهللا پيشگيرانه، ان و بهداشتي اتكن رعايت
 تا هستند رفتن بيرون به اقتصادي، مجبور التكمش دليل به هك هم مردم از بخشي. ۵

  ...و  بگذرانند را خود معيشت
 نگرفتن جدي و بيماري به نسبت مردم شدن عادي دهنده نشان تجربي، كه شواهد اين به توجه با

  .كرد اجرا را زير رويكرد دو بايد زمان هم كه رسد مي نظر به مردم سازي حساس جهت است، آن
 هاي خروجي و ورودي نترلك و سازي گيرانه، قرنطينه قاطع، سخت برخورد: اول ردكروي
  .يابد ادامه جديت با اميدواريم و شده شروع است روزي چند هك شهرها
 توسط رساني اطالع هاي برنامه محتواي سازي، تغيير ينهقرنط اجراي با زمان هم: دوم ردكروي

 به توجه با هك رسد مي نظر به. گونه ترس و هشدار به نگري مثبت از رسمي و عمومي هاي رسانه
 جنبه از ها پيام مخاطب، محتواي در ها پيام اثربخشي اصول رعايت با و سازي حساس هاي نظريه
 را مردم حساسيت تواند مي ها پيام گونه اين. دهد جهت يرتغي انگيز رعب و منفي محتواي به مثبت
 تضمين را سازي قرنطينه با مرتبط هاي برنامه اجراي و برده باال بيماري گرفتن جدي به نسبت
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  :شود مي پيشنهاد ها محتوا اين از مورد چند لذا نمايد؛
استان،  كيكتف به صداوسيما از روناك از ناشي ومير مرگ روزانه آمارهاي تر پررنگ پخش. ۱

 سنين در ها متوفي از نفر چند هك اين بر يدكتأ و سابقه بدون و بيماري جنس، سن، با سابقه
 نندك القا مردم به را ركتف آن، اين نتيجه هك اند بوده اي زمينه بيماري فاقد يا و غيرسالمندي

  .رود پيش هم مرگ تا حتي و شده بيماري اين درگير است نكمم فردي هر هك
 پخش و... و استان، جنس، منطقه كيكتف به جمعيتي هاي سرانه به خام آمارهاي تبديل. ۲

 باال مختلف مناطق در را مردم حساسيت هك استاني و ملي عمومي هاي رسانه از آن مداوم
  . شود مردم در رعب حالت كي به ند، منجرك ايجاد منفي عوارض هك اين بدون و برده

 حداقلي مراسم دادن نشان و روناك بيماري اثر در متوفي افراد يها خانواده با مصاحبه. ۳
  .ها خانواده اين سوگواري

 و دارند قرار مرگ احياناً و بيماري تشديد آستانه در هك بيماري به مبتال افراد با مصاحبه. ۴
  .بيماري اين به فرد شدن مبتال نحوه و علت پخش بالفاصله

 كه شرايطي يا جمالتي بيان و آنان خانواده در مبتال ارانبيم مرگ و فقدان اثر دادن نشان. ۵
 پيشگيري آن بروز از يا آمد نمي وجود به وضعيت شرايط، اين وجود صورت در توانست مي
  .شد مي

  . آنان هاي خانواده و ها بيمارستان در بيماران ناله و گريه هاي صحنه پخش. ۶
 شود؛ مي انجام حداقلي شرايط در هكرونا، ك از ناشي متوفيان ودفن فنك مراسم دادن نشان. ۷

  .پيشگيرانه هاي پيام با همراه
 و ها بيمارستان در بيماران وخيم هاي صحنه دادن نشان و ها بيمارستان از مستمر گزارش. ۸

 در روزهاي دادن جلوه وخيم و روزانه آمارهاي با همراه آنان نگهداري و بستري زكمرا
  .شد خواهد نيابد، چه اهشك يا متوقف آمارها اين اگر هكرو،  پيش

 قابليت هك محتواهايي و اتكن ها، بيان برنامه و ها محتوا اين نارك در البته: ۱ مهم ركتذ
موارد خطر،  از جلوگيري شوند متوجه مردم تا است را دارد، حتماً الزم موارد اين بروز از پيشگيري

  .نمود توجهي بي آن به نبايد هك دارد اي ساده هاي حل راه
 ايمني مسائل به عمالً هك است مناطقي در طرح اجراي زكتمر و اولويت: ۲ مهم ركتذ

 و شهري بين سرسبز تفريحي، فضاهاي هاي ها، محل كها، پار بوستان نظير. شود مي اعتنايي بي
 بيشتري شدت با بايد مناطق اين در بنابراين. مواصالتي هاي جاده و شهرها، بازارها برخي درون
 حاوي بيلبوردهاي و سيار هاي اتومبيل توسط صدا پخش از استفاده حتي. شود اجرايي طرح

  .است توصيه ها، قابل جاده در دهنده امالً انذارك محتواي داراي هاي فيلم و ها سكع
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  منابع
 و ها ديدگاه رونا؛ك آزمون ،»روناك بحران انساني هاي زمينه«، ١٣٩٩احمدي، علي،  - 

  .١٢٥ -  ١٣٧، ص ×صادق امام دانشگاهتهران،  ،)١( راهبردها
جداسازي،  نقش« ،١٣٩٩مجتبي سپندي،  محمدي و علي يوسف افراشته، سيما، - 

، نظامي طب مجله ،»١٩ـ  وويدك اپيدمي مهار در اجتماعي گذاري فاصله و قرنطينه
  .٢١٠ـ  ٢١١، ص ٢ ، شماره٢٢ دوره

 رونا؛ك آزمون ،»روناك غيرساختارمند مسئله نرم سازي مدل«، ١٣٩٩پور، مهدي،  حمزه - 
  .٣٣٣ - ٣٣٩، ص ×صادق امام تهران، دانشگاه ،)١( راهبردها و ها ديدگاه

 تجارب اويكوا: خانگي قرنطينه در زندگي« ،١٣٩٩واليي، آناهيتا، ك خدابخشي - 
 و بيست ، سالنظامي طب مجله ،»۱۹ـ  وويدك گيري همه در دانشجويان شناختي روان

  .١٣٠ـ  ١٣٨، ص ۹۰ ، پياپي۲ دوم، شماره
اصول و راهنماي عملي : مديريت بحران، ١٣٨٣، توماس و جرالد هواتمر، كدراب - 

ريزي  ت پردازش و برنامهك، ترجمه رضا پورخردمند، تهران، شرهاي محلي دولت
  شهري.

مديريت بحران؛ مفاهيم، الگوها و ، ١٣٩٣ربيعي، علي و سميرا سادات پورحسيني،  - 
  ، تهران، تيسا.هاي طبيعي ريزي در بحران هاي برنامه شيوه

هاي  طراحي مدل نقش رسانه«، ١٣٨٩روشندل اربطاني، طاهره و سياوش صلواتيان،  - 
، سال پنجم، فصلنامه علوم مديريت بحران، »جمعي در مديريت مرحله پيش از بحران

  .٨٩ـ  ١١١، ص ١٧شماره 
 ريزي مهبرنا و زلزله« ،١٣٨٨ مريم سلطاني، بينقي و تقي رضواني، محمود، سعيدي - 

 كدينامي ژئو و شناسي زلزله همايش اولين ،»بم ١٣٨٢ سال واقعه هاي تجربه: آموزشي
  .٢/١٢/١٣٨٨رمان، ك، زلزله

 رونا؛ك آزمون ،»اختياري قرنطينه اميكنا و هويت مسئله«، ١٣٩٩سليماني، محمد،  - 
  .٢١٧ - ٢٢٢، ص ×صادق امام دانشگاه ، تهران،)١( راهبردها و ها ديدگاه

 بيماري گسترش شناختي روان آثار« ،١٣٩٩محمدتقي محمدي،  و يماشهياد، ش - 
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 طب مجله ،»مروري مطالعه: جامعه افراد روان سالمت وضيعت بر ۱۹ـ  وويدك
  .١٨٤ـ  ١٩٢، ص ۹۰ ، پياپي۲ دوم، شماره و بيست ، سالنظامي

 رونا؛ك آزمون ،»اجتماعي واقعيت از حيثيت اعاده و روناك«، ١٣٩٩صبوريان، محسن،  - 
  .٢٠٩ - ٢١٥، ص ×صادق امام دانشگاه ، تهران،)١( راهبردها و ها يدگاهد

 از ايرانيان خطر كدر بر مؤثر عوامل« ،١٣٩٩فاطمه قارداشي،  و پور، عزت صمدي - 
  .١٢٢ـ  ١٢٩، ص ٢ ، شماره٢٢ ، دورهنظامي طب مجله، »١٩ـ  وويدك بيماري

زاده،  حمد شيخم فقيهي و ابوالحسن جعفري، حسن، محمدسعيد تسليمي، عابدي - 
 الگوهاي تبيين براي ارآمدك و ساده روشي: مضامين هكشب و مضمون تحليل« ،١٣٩٠

 دوم، شماره پنجم، دوره ، سالراهبردي مديريت انديشه ،»يفيك هاي داده در موجود
  .١٥١ـ  ١٩٨، ص ١٠ پياپي

 ابعاد«، ١٣٩٩ريحانه رضازاده،  امينايي، ريحانه عسگري، محمد و ابوالفضل قدمي، - 
 مروري مطالعه: آن از ناشي رواني هاي آسيب و ١٩ -كوويد  بيماري شناختي روان
  .١٦٧ـ  ١٧٧، ص ٥٦ شانزدهم، شماره ، سالتربيتي شناسي روان فصلنامه ،»مند نظام

 اساس بر روان سالمت بيني  پيش« ،١٣٩٨نيا،  مجيد صفاري و فرد، سوسن عليزاده - 
 هاي پژوهش فصلنامه ،»روناك اريبيم از ناشي اجتماعي بستگي هم و اضطراب

 .١٢٩ـ  ١٤١، ص ۳۶ ، پياپياجتماعي شناسي روان

بهمني  ؛ محسن نوغاني دختسعيدي رضوانيود م؛ محمهرام بهروز ؛يعلديس، يقادر - 
بندي ميلر  هاي برنامه درسي بر مبناي طبقه واكاوي نظريه«، ١٣٩٨، كرمي يو مرتض

هاي درسي مبتني بر شرايط  راحي برنامهمنظور شناسايي بستر نظري مناسب براي ط به
  .٢٦١ -  ٢٩٨، ص ١٣سال هفتم، شماره ، نشريه نظريه و عمل در برنامه درسي، »بحران

 چالش مسري، نخستين هاي بيماري« ،١٣٩٨ پور، علي بحراني و ينهكاشاني، سك - 
ـ  ٤٦، ص ۴ ، شمارهايران و اسالم سنتي طب مجله ،»ايران نفت صنعت در يكپزش
٣٧.  

 مطالعات در آن اربردك و مضمون تحليل شناسي روش«، ١٣٩٧لي، يحيي، ماك - 
، ص ٢ ، شماره٤ ، دورهعمومي سياستگذاري علمي فصلنامه ،»عمومي گذاري سياست
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  .١٨٩ـ  ٢٠٨
فرهنگي،  فراگردهاي در روناك جايگاه بازخواني«، ١٣٩٩مجيد،  نژاد، سيد مطهري - 

 دانشگاه ، تهران،)١( راهبردها و ها اهديدگ رونا؛ك آزمون ،»آينده مرانيكح و تمدني
  .٥٩ـ  ٩٢ص ، ×صادق امام

 ابعاد بندي دسته و شناسايي«، ١٣٩٩طه نصيري،  شمس و ليدا اميري، محمد، مسگرپور - 
 ، سالنظامي طب مجله ،»۱۹ـ  وويدك پاندمي با مقابله در ايران سالمت نظام نشكوا

  .١٠٨ـ  ١١٤، ص ۹۰ ، پياپي۲ دوم، شماره و بيست
، مديريت بحران و مقابله با بليات، ١٣٩٥نور،  رسميعي، سيد محسن و مرتضي چشمهمي - 

  تهران، پشتيبان.
اصول و مباني ، ١٣٩٥نور،  مال درخشاني و مرتضي چشمهكميرسميعي، سيد محمد،  - 

  ، تهران، پشتيبان.مديريت بحران
- Braun, V. and Clarke, V., 2006, �Using thematic analysis in 

psychol-ogy�, Qualitative Research in Psychology, 3 (2). p. 77-
101. ISSN1478-0887 Available from: http: / / eprints.uwe.ac.uk / 
11735. 

- Parmet, Wendy E. & Sinha, Michael S., 2020, �Covid-19-The 
Law and Limits of Quarantine�, The New England Journal of 
Medicine. 

- https: / / www.tasnimnews.com / fa / news / 2343585 / 17 / 06 / 
1399.  
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اهش اضطراب و تحمل كبررسي ميزان تأثيرگذاري اعتقادات مذهبي بر 
  ^بيت ريم و روايات اهلكيد بر آيات قرآن كها با تأ بيماري

*هكوچكمحبوبه 
 

  **نيا علي حسندكتر 

 يده كچ

با اعتقادات  تبيين رابطه اضطراب و آرامش هدف از اين پژوهش بررسي و
وجود امام  ه آيا ايمان، اعتقاد بهكهاست  مذهبي و در پي آن پاسخ به اين پرسش

فرد  كدهد؟ وظيفه ي و نيز معادباوري، آرامش را در بيماران افزايش مي #عصر
هاي سخت و فراگير چيست؟ روش پژوهش  باايمان هنگام دچار شدن به بيماري

تحليل محتوا بوده و براساس دستاوردهاي اين نوشتار بينش انسان به از نوع 
اهش اضطراب و ميزان افزايش كمسلمان و غيرمسلمان، در افراد مذهب در 

تحمل بيماران تأثيرگذار است. نتايج حاصل از اين پژوهش نياز توأمان آدمي به 
و نيايش، وظيفه بيمار افزون بر دعا  ^ايمان و علم است و طبق سيره ائمه

  ي است. كپيگيري روند درمان پزش

  ليديكواژگان 
  . ^بيت اضطراب، ايمان، بيماري، دعا، قرآن، اهل

  مقدمه
ي همراه و همزاد رنج و اضطراب بوده و براي كره خاكبشر از دوران اوليه حضور خود در اين 

دانش خود براي نجات اي بنابر ميزان توانايي و  رده است. انسان در هر برههكهايي  رفع آن تالش
وشيده است. پديده مقابل كها و يا رفع اضطراب آنها  همنوعانش از درد و رنج ناشي از بيماري

                                                                        

  (نويسنده مسئول). ارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه شاهدكدانشجوي  *.
mkoochakeh@gmail.com 

  a.hasannia@shahed.ac.ir  .دانشگاه شاهد عضو هيئت علمي **.
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ه تحصيل آن در رديف نيازهاي حياتي و ضروري فرد و جامعه است. كاست » آرامش«اضطراب 
شود؛ از آن  اهش اضطراب ميكه باعث رفع يا كدر منابع اسالمي نيز به عوامل زيادي اشاره شده 

ه خداي سبحان براي كاي است  ه راه ارتباط با خداوند بوده و تنها وسيلهكجمله، دعا و نيايش 
  ارتباط با خود آن را مقرر فرموده است.

روحي، بر جسم انسان نيز آئار تاريخ نيايش و دعا با پيدايش انسان قرين است. دعا عالوه بر 
هاي مرتبط با  ردن ضربان قلب شده، از بيماريكو آرام  تأثيرگذار و باعث پايين آمدن فشار خون

هاي  ) ارزش و اهميت دعا از سفارش۵۱: ۱۳۹۳ند. (رحماني، ك سامانه دفاعي بدن پيشگيري مي
ه با نيايش، دعا و با ياد خدا بودن انس كشود. انساني  ريم معلوم ميكو قرآن  ^ائمه معصومين

و در نتيجه نه خوف و پريشاني دارد و نه اضطراب.  شود گيرد به ذات او تسليم مي و الفت مي
  )۱ـ  ۳: (همان

اهش اضطراب كه آيا ميزان ايمان و اعتقادات مذهبي بر كپرسش اساسي پژوهش اين است 
: شود و افزايش تحمل بيماران تأثيرگذار است؟ و نيز در ادامه به اين سؤاالت پاسخ داده مي

فرد باايمان هنگام مواجهه با  كمي چيست؟ وظيفه يارهاي تأمين آرامش در منابع اسالكراه
  هاي سخت فراگير چيست؟ بيماري

و معادباوري  #هدف اين نوشتار بررسي و تبيين رابطه آرامش با ايمان، اعتقاد به امام زمان
است. به همين منظور بعد از ورود به حوزه معنايي دعا، اضطراب و آرامش، اين مفاهيم از نظر 

هاي  رد بررسي قرار گرفته، سپس به تحليل برخي از عوامل اضطراب و نيز زمينهشناسي مو روان
 آرامش در منابع اسالمي اهتمام شده است. 

  پيشينه پژوهش
هاي متعددي  ، پژوهشرابطه ميان اضطراب، آرامش، بيماري و اعتقادات مذهبيدر خصوص 

)، ۱۳۹۹پوراميني، ( ي؟ ازكا دانش پزشرونا با دعا يكمبارزه با هاي  پژوهش: است. مانند انجام شده
)، اضطراب و تشويش و ۱۳۹۵وهستاني (كزندگي براساس آيات و روايات از  كنقش معاد در سب

) و عوامل آرامش و ۱۳۹۳ي (كارهاي مقابله با آن از ديدگاه قرآن و روايات از يعقوبي سوركراه
  ).۱۳۸۳مبلّغ ( يه بر آيات و روايات ازكاضطراب از ديدگاه قرآن و سنت با ت

قبلي، تالش شده تا موضوع تبيين رابطه آرامش با اعتقادات  هاي پژوهشرغم وجود  به
تر مورد  ه در اين نوشتار بدان پرداخته خواهد شد، با نگاهي دقيقكمذهبي از نگاه قرآن و روايات 

  بررسي قرار گيرد. 

  . اضطراب۱
 شهادت به بوده دلهره و ي، رنج، اضطرابناراحت با همواره يكخا رهك اين در بشر زندگي آغاز
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ها همزاد و همراه زندگي انسان در اين جهان مادي  و دلواپسي نگرانيتاريخي،  شواهد و قرائن
الت و همچنين از ميان برداشتن و كبوده است. طبعاً آدمي در طول تاريخ براي فائق آمدن بر مش

توان ادعاي تاريخِ مشخص و  ) البته نمي۲۴: ۱۳۸۳هايي داشته است. (مبلّغ،  رفع اضطراب تالش
هاي تحقّق آن  روشني براي بررسي علمي و اختصاصي موضوع اضطراب، يا آرامش و نيز زمينه

) براساس شواهد، بشر اوليه ۲۶: باشد. (همان دو را داشت، ولي تا حدي قابل رديابي و دستيابي مي
شده ارواح  و زندگي آدمي بوده است. تصور ميننده اعمال، رفتار ك ه تعيينكمعتقد به ارواحي بوده 

ه مظهر خشم خدايان و وسيله مجازات انسان، و ارواح كارواح خبيثه و شيطاني : دو گونه هستند
اند. بر اساس اين عقيده آنها علّت  ه نشانه عنايت و لطف خدايان به آدمي بودهك كمقدس و پا

ين وصف اگر شخصي تحت نفوذ ارواح پليد قرار اند. با ا ردهك ها و درمان را تبيين مي بيماري
گرفت، با استمداد از خدايان براي بيرون راندن ارواح خبيث و يا به شيوه ديگري روح پليد  مي

ه بشر براي كهايي  حل ي از راهك) ي۲۷: نمودند. (همان جسم او مي كشيطاني را مجبور به تر
هايي  نديشمندان و عالمان بوده است. از روشبرده مشاوره با ا ار ميكالت خود به كرهايي از مش

اسه سر كردن كاند، سوراخ  ردهك ه در دوران باستان بعضي از مشاوران براي درمان ارائه ميك
ه به منظور كهاي ديگر بود  شيدن، خواندن ورد و نيز شيوهكبيمار، شالق زدن، به غلّ و زنجير 
  )۵۷: ۱۳۸۴است. (حسيني، رفته  ار ميكراندن شياطين از جسم فرد بيمار به 

 طاليي عصر رواني در و الت اجتماعي، اخالقيكمش حقيقت كدر و علم پيشرفت و رشد با
 هاي مسلمان، روش دانشمندان اسالم توسط ظهور باشد.  دگرگون مشاوره، هاي ارائه يونان، شيوه

 زندگي ريخچهبررسي تا و مصاحبه با آنان گرفتند. جديدي به خود لكدرماني ش انسانيـ  علمي
  )همانپرداختند. ( ميآنها  درمان و مشاوره ارائه رواني، به بيماران
 احساساتي است نكمم فردي هر آن در هك دارد وجودهايي  دوره انسان زندگي لي دركطور  به
شناسان،  اصطالح روان باشد. در تشويش داشته و پريشاني، آشفتگي، نگراني، ترس، نااميدي مانند

احساس منتشر مبهم و ناخوشايند، احساس ناتواني خود براي تفسير  كاست از ي اضطراب عبارت
امالً طبيعي و سهم كالبته اضطراب در حد تحمل انسان ) ۵۳: ۱۳۸۳و تعبير حوادث مهم. (مبلّغ، 

ه ما را كنند. هر موجود باهوشي اضطراب دارد و اين همان چيزي است ك ر ميكه فكساني است ك
  )۲۵۸: ۱۳۹۲ند. (گنجي، ك ري وادار ميبه تالش و سازگا

 آن بتوان اگر هك است آدمي شخصيت ساختار جزء اضطراب هك داشت توجه تهكن اين به بايد
 گفت توان مي راستا همين شود. در مي انسان رشد و بالندگي داشت، موجب نگه اعتدال حد در را
 از ارها، پيشگيريك موقع به ها، انجام وعده به عمل در مسئوليت احساس سبب اضطراب هك

در حقيقت ) ۲: ۱۳۹۳ي، كسور شود. (يعقوبي مي فردي و اجتماعي وظيفه و انجام احتمالي خطرات
بيماري مخرّب  كرود و ي ه از تحمل انسان فراتر ميكشود  ساز مي زماني اضطراب مسئله
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او را نيز  ه عملكتنها صاحب خود بل ه اضطراب مرضي نام دارد. اضطراب مرضي نهكگردد  مي
هاي جسمي به همراه دارد.  ه جلوهكند. اضطراب، احساس دردآوري است ك تخريب مي

ي دهان، كردن، تشنّج، احساس خفگي، درد سينه، خشك پريدگي، لرزش، تپش قلب، عرق رنگ
 ناشي تواند ميشود  مي اضطراب ه باعثك عواملي) ۲۵۸: ۱۳۹۲اغلب از عالئم آن است. (گنجي، 

 و يا ناشي از عوامل  گناه؛ و خدا ياد از ، اعراضكنااميدي، سوء ظن، ش: مانند يدرون عوامل از
 و سيل مانند محيطي - طبيعي خانوادگي و يا حوادث التكها، مش ها، سختي بيماري: بيروني مثل

است.  شده ارائه گروه دو هر در مقابله ارهايكراه ^اطهار ائمه احاديث در هك شد با زلزله
هاي شديد  ه هنگام بروز حوادث و بيماريكتوان نتيجه گرفت  ) با اين وصف مي۲۳ـ  ۵۶: (همان

ه از اعتقادات بيشتري برخوردارند، قدرت تحمل باالتر و كالعالج، در اشخاصي  و حتّي صعب
  متري وجود دارد. كاضطراب و افسردگي 

  . آرامش۲
) ۷۹: ۱۳۸۳مبلّغ، (است.  اي در جهت مقابل اضطراب و نگراني و متضّاد با آن آرامش پديده

ضرورت است و در رديف نيازهاي  كه يكفضيلت بل كتنها ي تحصيل آرامش از ديدگاه عقلي نه
هاي تحقّق آرامش و شناخت عوامل  ردن زمينهكباشد. فراهم  حياتي و ضروري فرد و جامعه مي
رسطو رابطه ) ا۶: آيد. (همان شمار مي دست آوردن آرامش به اضطراب، نخستين گام براي به

واقع،  در است آرزوي آدمي باالترين هك سعادت«: ندك مي تبيين گونه اين را آرامش و سعادت
  )۸۶: (همان». باشد همان آرامش مي

سب كه براي كتوان به عاملي دست يافت  هاي گوناگون، مي هاي پژوهش با مطالعه در يافته
  آيد.  ياري انسان ميالعالج به  صعبي ها آرامش، در حوادث ناگوار و بيماري

  اعتقادات و باورهاي ديني
 آن تبع به و بهداشتي و فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي عميق تغييرات علّت به امروز در دنياي

تحوالت،  و تغيير همين براساس. هستند مواجه متعددي مسائل ها با زندگي، انسان كسب در تغيير
 انسان مصائب از يكي. است شده ايجاد مسائل ينا با مواجهه و مقابله براي متفاوتي هاي روش

 از بسياري درمان مختلف، جوامع در. است نندهك ناتوان يا و العالج صعب هاي بيماري امروزي،
 باورهاي تناسب به گاهي و نبوده يكپزش كالسيكهاي  شيوه از استفاده به ها، منحصر بيماري

 استفاده فرهنگي خاص آداب بعضي از بيماران رواني و بدني هاي درمان آنها، در فرهنگ و افراد
ي، در اين كهاي نوين پزش ه همگام با يافتهكهاي متعددي  پژوهش )۵: ۱۳۸۷آقاعلي، (شود.  مي

ه باعث افزايش كزمينه انجام شده، بيابگر ارتباط مستقيم اعتقاد مذهبي با بهداشت رواني است، 
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هاي ناشي از  ريع بهبودي ناراحتيو تس) Coping mechanisms(هاي دفاعي  انيسمكم
 ، شريل)Larson( شود؛ مانند مطالعات الرسون مي )Traumatic events( زا رويدادهاي آسيب

)Sherrill( ،سمك )Cassem(پترسون ، )Peterson(روي ، )Roy( و ويلتز )Willets( .
 و جسم و روح ميان هماهنگي در ايماني شفاي حقيقت در )۵ـ  ۶: ۱۳۷۵ابهري،  احمدي(

مبتالشده را  انسان هيجاني عوارض دعا و نيايش هكگيرد. به اين صورت  مي لكش فرد هيجانات
 ۵: ۱۳۷۸دهد. (آقاعلي،  مي افزايش او را شديد جسماني بيماري از ناشي درد تحمل اهش داده وك
 بايد هك است باور اين بر )Roberts( روبرت نام به مذهبي هاي درمان پژوهشگران از يكي )۴ـ 
 )۱۰: ۱۳۷۵ابهري،  احمدي(شود.  ساختهاي  نمازخانه يكپزش دهكدانش هر نارك

 ها و عوامل آرامش در منابع اسالمي . زمينه۳

 نامبردهآنها  از آرامش سبك براي هك يافت دست عواملي به توان مي اسالمي منابع به با نگاه
  . شود مي اشاره آن مورد چند به هكاست،  شده

  يك. ايمان
هاي  اهش اضطراب و نگرانيكه ايمان در كشود  متعددي استنباط مي رواياتآيات و از 

ك: ند. (براي نمونه نك مخرّب و همچنين در ايجاد و تثبيت آرامش رواني نقش مهمي ايفا مي
صادر شده  ^ه در اين زمينه از معصومك) از بين رواياتي ۲۶/  ؛ توبه۴/  ؛ فتح۳۰ـ  ۳۱/  فصلت

  فرمايند: ه ميكرد كاشاره  ×وتاه اميرالمؤمنينكايت توان به رو مي
  آمن تَأمن.

  ايمان بياور تا در امان باشي.
  اَاليمانُ اَمانٌ.

  ايمان همان امنيت و آرامش است.
ه ايمان به خداوند چيز مستقل و جداي از كگوياي اين مطلب است  ×اين تعبير امام علي

 ندك مي جان، آسان درون را زندگي خم و پيچ پر و سخت شرايط آرامش نيست. در حقيقت ايمان
 زمينه و انسان، بستر جان درون در روحي فشارهاي و آور اضطراب عوامل نفوذ از ممانعت با و

 تا دهد مي اميد و توان آدمي به و سازد مي مهيا را نشاط و شادابي آرامش، احساس براي الزم
  )۱۷۸ و۱۷۶: ۱۳۸۳دارد. (مبلّغ، قدرتي  با و مطمئن پناهگاه به اكاتّ ندك احساس

  دو. ياد خدا
 ۲۸ آيه به استشهاد با هك است سبحان خداي ياد و ركشود، ذ مي آرامش باعث هك عواملي از
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 آرامش سيركخدا، ا ياد اساس اين بر. ردك بيان را خداوند ياد و آرامش رابطه توان مي رعد سوره
باشد.  انسان گر ياري تواند ميها،  بيماري و ها اضطراب زندگي، دشوار شرايط در هك است بخشي

  )۱۷۹: همان(

  جويي در سايه ايمان سه. پناه
 انسان. است ندهكآ و سخت دشوارهاي  نشيب و فراز متعدد، از داليل به دنيا در انسان زندگي

 اين و جويد مي مدد او از دشوار مراحل در هك است پشتيباني و گاه يهكت نيازمند مسير اين طي در
 را مسير هاي سختي تحمل تاب گاهي، يهكت چنين از بودن بهره بي و غفلت با هك است حالي در

 در غرق را ناگوار، او حوادث امك در شدن نابود انديشه و سيك تنهايي، بي احساس ندارد و
هيچ موال  |ريمه محمدكسوره  ۱۱طبق آيه  )۱۱۷و  ۱۱۶: همان(ند. ك مي نگراني و اضطراب

 ربوبيت مقام به متعال، توجه قادر آفريدگار ل بهكو تو باشد. اعتقاد رتر از خداوند نميگاهي ب يهكو ت
 رحيم و مهربان هم هك است خداوندي پايان بي قدرت در امور لّك تدبير هك تهكن اين خدا، باور

 و خاطر اوست، رضايت عهده بر بندگان تمام فالتك هك مطلب اين به توجه و دادگر هم است و
  )۱۸۴ و ۱۸۳: همان(آورد.  مي ارمغان به انسان براي خاصي شآرام

  قدر و قضا به بودن چهار. راضي
فرد، اعتقاد به قضا و قدر الهي  كي از باورهاي تأثيرگذار در نحوه زندگي و سطح فعاليت يكي

تواند با سرانگشت  ريم، خداوند متعال قادر به هر امري است و ميكاست. بر اساس تعاليم قرآن 
ل بگيرد، بنده مطيع، كند، و اگر چنين بينشي در انسان شكائنات را اداره كمت خود كدبير و حت

مت ندانسته، هرچه از مرض، فقر، فنا و ... پديد آيد را خواهد پذيرفت، كهيچ چيزي را بدون ح
  نهد.  داند و بر تقدير او گردن مي ه رضايت پروردگارش را در آنها ميكزيرا 

  در سايه ايمان پنج. صبر و تحمل
ه به مؤمن الطاق كآمده  ×هايي توسط امام صادق سفارش تحف العقولتاب گرانقدر كدر 

  فرمودند:
ي از آنها كي: ه سه سنت در او باشدكاي مؤمن نخواهد بود مگر اين هيچ بنده

ه خداي عزّوجلّ براي او كها تا اين ها و سختي عبارت است از صبر در ناراحتي
  )۴۰۷ـ  ۴۰۸: ۱۳۸۱وي اصفهاني، فرج برساند. (موس

  شش. اعتقاد به عنايت امام
نان كدر ميان جامعه بشري وجود امام معصوم، از چند جهت سبب آرامش و امنيت براي سا
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ه اعتقاد به رهبري و امامت ايشان دارند كي از ثمرات با اهميت در بين اشخاصي كزمين است؛ ي
دانند. به عبارت ديگر وجود امام  بانتر به خود ميسي دلسوزتر و مهركه او را از هر كاين است 

توان با پناه بردن به  ايي هنگام مواجهه با حوادث خطير است؛ زيرا ميكبراي بندگان خدا نقطه اتّ
  )۱۹۰: ۱۳۹۷رباغاني، كساز منتفع شد. (ش بخش و چاره عنوان پناهگاهي آرام امام، از ايشان به

امام بر احوال و اعمال همه مخلوقات آگاهند، ولي در بين به اعتقاد شيعه، و به داليل نقلي، 
به شخصي (رميله)  ×اي دارند. اميرالمؤمنين آنها نسبت به مؤمنان توجه و عنايت خاص و ويژه

ه ما به خاطر بيماري كشود مگر اين اي رميله هيچ مؤمني بيمار نمي «: فرمودند ه سخت بيمار بود ك
البته چنين عنايتي » ؤمني در غرب و شرق زمين از ما غايب نيست. شويم و ... هيچ م او بيمار مي

شان به شيخ كه حضرت در توقيع مبارك طوري به مؤمنان نيز وجود دارد، به #از جانب امام عصر
و چيزي از شما نزد ما پنهان  ئيمما بر تمامي احوال و اخبار شما آگاه و آشنا«: مفيد فرمودند

خطاب » عين هللا في خلقه«، #ه حضرت حجتكروز جمعه  . از عبارتي در زيارت»نيست
ه هيچ باطن و ظاهري از چشمان پر نفوذشان مخفي نيست. كتوان دريافت  شود نيز مي مي

جانبه امام و عنايت ايشان  ) با اين وصف وقتي انسان وجود همه۴۱۳ـ  ۴۱۵: ۱۳۸۶هاشمي،  (بني
ها،  تحمل او نيز در شرايط سخت بيماري ند عالوه بر آرامش، ميزانكرا با تمام وجود احساس 

  يابد. افزايش مي

  ايمان سايه در مرگ از هفت. نترسيدن
 انسان وجود در اگر هك زيرا است؛ خوبي اصل اين و دارد وجودها  انسان تمام در بقا به ميل

 دشيك مي دست حوادث برابر در خود حفاظت و هاي بسياري، حتي از دفاع  فعاليت از ميل نبود اين
 ميل اين موازات شد. در مي منقرض مرور به نسلش و انداخت مي خطر به را بقايش در نهايت و

 داراي هك است؛ اما افرادي اضطراب عوامل از يكي و ناشناس اي پديده هك دارد مرگ وجود بشر،
 غيرفاني و برتر جهاني آخرت زيرا ندارند؛ مرگ از فرار و مخرّب عميق هستند اضطراب ايمان
او  ارك پايان مؤمن انسان است مرگ سبحان خداي به ه هدف، تقرّبك) از آنجا ۱۷/  . (اعلياست

 حقيقت، اين اساس بر است. پايدار و باقي دنياي به گذرا و فاني سراي از انتقال هكنيست، بل
، مبلّغ(داشت.  نخواهد اضطرابي و بيم شدن مرگ كنزدي از ه چنين بينشي داشته باشدك فردي
  )۱۳۳ـ  ۱۳۴: ۱۳۸۳

  معاد به هشت. اعتقاد
  : شود ه به دو مورد آن اشاره ميك دارد متعددي آثار معاد به اعتقاد

 و مقدمه هدف داراي را جهان دارد اعتقاد مرگ از بعد زندگي به هك فردي. بازدارندگي: ۱
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ي ها يبيمار به ابتال جريان در تواند مي معادانديشي داند. بنابراين مي ابدي حيات به رسيدن
 هك دهد. بنابراين شخصي اهشك حداقل به را ناشي از آن درمان، اضطراب سير در حتي و كمهل
  گردد.  مي او خاطر آرامش درخشان، باعث آينده به اميد باشد داشته باور مرگ از پس جهان به

اليف و كتاب پس دهد، به تكه بايد حساب و كانسان باورمند به روزي . توجه به مسئوليت: ۲
باشد؛ زيرا چنين فردي مرگ  ردار و اعمالش ميكهاي خود توجه بيشتري دارد و مراقب  سئوليتم

ه پاداش صبر و كداند ه آغازي ديگر و نيز رسيدن به درجات عالي ميكداند بل را تمام شدن نمي
  )۶۲ـ  ۶۳: ۱۳۸۴اش بوده است. (حسيني،  هاي زندگي الت و بيماريكتحمل در برابر مش

  د از دعانُه. استمدا
دعا گفته مطلق خواندن نيز به  يو استمداد است و گاه خواستنحاجت ، خواندن» دعا«

ويژه  اربردهاي قرآني آن در نظر گرفته شود، بهكه اگر با ك) ۳۴۴/  ۲: ۱۳۷۱قرشي، شود. ( مي
اظهار نياز و خواهش بندگان به درگاه ه با اجابت از جانب خداوند متعال همراه است، كهنگامي 

 قرار اثربخش را طبيعت عالم لك سبحان خداي) ۶۰/  ؛ غافر۱۸۶/  داوند سبحان است. (بقرهخ
 آن از جلوتر حتي و موازات به ند. پسك صدق مي عالم در العمل سكع و عمل قانون داده و

 عالم نيز آن در العمل سكع و است. بر همين اساس، عمل ردهك را وضع معنا عالم قاعده، قوانين
 را دعا و ركذ اثرگذاري قاعده توان نمي شد، پس آن ركمن توان نمي گاه هيچ هكند ك مي پيدا معنا
 آدمي سرنوشت و زندگي در ماديات معنويات مانند گرفت. بنابراين ناديده انسان زندگي در

 عزّوجلّ خداي از كمك و مساعدت درخواست و ارتباط دعا، ايجاد است. در حقيقت تأثيرگذار
 خداوند ركذ از باالتر نيرويي هاي شديد هيچ و شيوع بيماري بالها تهاجم رد كش است. بدون

بايد  آيا هكاين است  فراگير بيماري شيوع ولي سؤال مهم هنگام )۴: ۱۳۹۳باشد. (رحماني،  نمي
 دانش دادن اساساً قرار گفت بايد جواب شد. در دعا به متوسل يا ردك اعتماد يكپزش دانش به

 هم نارك در هك ديگرندكي متمم و ملكم دو اين است. زيرا گزافي ارك هم ابلتق در دعا و يكپزش
به ارمغان  براي انسان بيروني امنيت و علم دروني سبب امنيت بخشند. ايمان مي امنيت آدمي به

 شخص كي وظيفه وصف اين است. با نيازمند و علم به ايمان توأمان انسان آورد. بنابراين مي
 و شفا واقع در هك خود است. هرچند يكپزش درمان روند ا و نيايش، پيگيريبيمار عالوه بر دع

در اين رابطه امام نهاده.  خود شافي صفت مظهر را كپزش خداوند ولي است خداوند از درمان
 امامان سيره» سازد.  نمي عملي طبيعي اسباب راه از جز را چيز هر خداوند«: فرمايد مي ×صادق

 بهره نيز درمان از توسل، و دعا با زمان هم بيماري هنگام هك بوده نيز چنين ^معصوم
 اشاره ضمن در و دانستند سرد آب و را دعا تب خود دواي ×اظمك مثال، امام جستند. براي مي
  )۶۲: ۱۳۹۹ردند. (پوراميني، ك خود منزل در كپزش كي حضور به
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  نتيجهبندي و  جمع
ه كرو بوده  هاي فراواني روبه ها و نگراني ابطور طبيعي با اضطر انسان در طول زندگي خود به

ه اعتقاد و كي از آن است كهاي انجام شده حا رده است. پژوهشك هايي تالشبراي رفع آنها 
اهش اضطراب و افزايش تحمل درد ناشي از كاي در  نندهك بينش آدمي به مذهب نقش تعيين

ه باعث رفع يا كزيادي اشاره شده بيماري جسماني شديد دارد. در منابع اسالمي نيز به عوامل 
وجود امام  ل، اعتقاد بهكشود، مانند ايمان، ياد خدا، تو اهش اضطراب و افزايش آرامش بيمار ميك

مت يا مصلحت از كه هيچ فعلي بدون حك، راضي بودن به قضا و قدر الهي و اين#زمان
ز باعث آرامش انسان است؛ شود. معادباوري و اعتقاد به جهان پس از مرگ ني پروردگار صادر نمي

ه معتقد به رستاخيز است مرگ را آغازي ديگر و رسيدن به اجر صبر و تحمل كزيرا فردي 
العمل او در دنيا معنا  سكداند. بنابراين عقيده عمل و ع هاي زندگي خود مي الت و بيماريكمش

و شديد با ايجاد ارتباط با هاي سخت  ند. بنابراين فرد با ايمان به هنگام ابتال به بيماريك پيدا مي
زمان با   هم ^رده و طبق سيره ائمه اطهاركخداي سبحان و نيايش از او درخواست مساعدت 

  شود. ي نيز غافل نميكدعا از متمم آن يعني درمان پزش

  منابع
يد بر كمطالعه تأثير مشاوره گروهي شناختي رفتاري با تأ، ١٣٨٧آقاعلي، فاطمه،  - 

، اهش اضطراب و افسردگي بيماران مبتال به ام اس استان قمكهاي معنوي در  انديشه
  دانشگاه الزهرا.  نامه پايان

ها و  نقش ايمان و اعتقاد مذهبي در درمان بيماري«، ۱۳۷۵احمدي ابهري، علي،  - 
 ،٤، سال دوم، شماره انديشه و رفتار، »درماني مذهبي معرفي سه مورد درمان با روان

 . ٤ـ  ١١ص 

  معارف.  ك، تهران، ني×معرفت امام عصر، ۱۳۸٦د، هاشمي، محم بني - 
، »ي؟كرونا با دعا و نيايش يا دانش پزشكمبارزه با «، ۱۳۹۹پوراميني، محمدباقر،  - 

  . ۶۳و  ۶۲، ۴۵۸و  ۴۵۷، ص پاسدار اسالم
، ص ۸۷، ش مجله معرفت، »درماني در منابع اسالمي شناخت«، ۱۳۸۳حسيني، داوود،  - 

  . ۵۷ـ  ۶۶
نقش و تأثير دعا بر سالمت جسمي و روحي انسان در دين ، ١٣٩٣رحماني، فرزانه،  - 

  ز. كدانشگاه تهران مر نامه پايان، اسالم و مسيحيت
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باوري در  بررسي اثربخشي آموزش مهدي«، ۱۳۹۷رباغاني، اشرف السادات، كش - 
فصلنامه ، »آموزان اهش اضطراب و بهبود پيشرفت تحصيلي دانشكارتقاي اميدواري 
  . ۴١ـ  ٤٦، ص ٤٦، سال دوازدهم، شماره شرق موعودعلمي ـ پژوهشي م

  تب االسالميه.ك، تهران، دارالقاموس قرآن، ١٣٧١بر، كا قرشي، علي - 
نامه  ، پايانرابطه گناه و نزول باليا از ديدگاه قرآن و روايات، ۱۳۹۳ار، نرگس، كامك - 

  دانشگاه الهيات مازندران. 
، دگي بر اساس آيات و رواياتزن كنقش معاد در سب، ۱۳۹۵وهستاني، غالمحسن، ك - 

  ريم زابل. كنامه دانشگاه علوم معارف قرآن  پايان
  ، تهران، ساواالن. شناسي عمومي روان، ۱۳۹۲گنجي، حمزه،  - 
، عوامل آرامش و اضطراب از ديدگاه قرآن و سنت، ۱۳۸۳مبلّغ، محمدامين،  - 

  ي. ز جهاني علوم اسالمي مدرسه عالي فقه و معارف اسالمكمر نامه پايان
، مهدي حائري قزويني، قم، ارمكيال المكم، ۱۳۸۱موسوي اصفهاني، محمدتقي،  - 

  نگين.  ايران
ارهاي مقابله با آن از كاضطراب و تشويش و راه، ۱۳۹۳ي، مرضيه، كيعقوبي سور - 

  دانشگاه الهيات قم. نامه پايان، ديدگاه قرآن و روايات
  



 

 

 
  
  

  :فصل دهم

  رو هاي پيش ها و چالش تهديدها، فرصت
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  هاي فرصت از دست رفته كرونا و هزينه
  *پور كاشانيمحمد دكتر 

  مقدمه
 رديگ يم اديعاقل و خردمند است و نسبت به اعمال و رفتار خود تفكر كرده و  يموجود انسان

و  ستنديكه قابل اصالح ن ييرا اصالح كند. تفكر در مورد خطاهاخود  هاي خطاها و اشتباه
 تيو در نها يزير . به هنگام برنامهباشد ينم يمنطق ،ه استفرصت آن گذشت ي،عبارت به

ب سب ،دو نيمل به اأعدم ت .شود يتوجه م βنوع دوم  يو خطا α اولنوع  يبه خطا يريگ ميتصم
در  يپژوهش ،دو خطا نيا تياهم زانيسنجش م يخواهد شد. برا ندهيدر آ يخسران و سرخوردگ
  دو مرحله انجام شد.

دست آمده  هب جيشد. نتا يهدفمند از خبرگان نظرخواه يويچند سنار يحدر مرحله اول با طرا
  دارد. يشتريب تياهم ومنوع د ينشان داد. خطا

 جيداده شد كه نتا حيتوض ،نوع اول يپنهان خطا يايخبرگان در مورد زوا يدر مرحله دوم برا
عنوان  مبحث به نيا ديو همگان اذعان داشتند با دهيگرد ليتعد نشان داد نظرات خبرگان بعضاً

  ح شود تا جامعه از خسارات آن مصون باشد.رمط ،موضوع مهم كي
 نده،يآ يها تيفعال يبرا رو زاينا .است ينيب شيپ ييانسان، تفكر و توانا هاي يژگياز و يكي

در مورد  يريگ ميمستلزم تصم نده،يآ يبرا يزير برنامه مسلماً .كند يم يزير و برنامه ينيب شيپ
 يشتريارزش افزوده ب يكه دارا شود يانتخاب م يا نهيمختلف است. گز يها نهيگز نيانتخاب ب

ها  نهي(هز نيشتريقبول شود كه سودش ب يا نهيها، گز نهيدرآمدها و هز احتساببا  يعنيباشد. 
) positive( تؤيقابل ر يها و درآمدها نهيها به هز يزير در برنامه كمتر از درآمدها) باشد. معموالً

فرصت از دست  نهي(مثل هز يضمن يها نهيدرآمدها و هز ي. اما برخميكن يو به آنها فكر متوجه 
  .ميهستند كه از آنها غافل هست ي) از اقالميحيتلو يها نهيهز ورفته 
و  دوره) انيبا گذشت زمان (پا م،يتصم يدرست صيها و تشخ به اهداف برنامه يابيدست زانيم

كرونا  رسيو وعيش داديجمله رو مربوط است. ازآن ،كينزد اي دور و ندهيدر آ ييدادهايوقوع رو
                                                                        

 kashanipour@ut.ac.ir  .انشگاه تهرانعضو هيئت علمي پرديس فارابي د. *
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  كشور باشد. نيمسؤل يها برنامه يابيارز يبرا يمصداق خوب تواند يم
با  ريمغا ايموافق و  يجيدهد كه در عمل نتا يرو يطيامكان دارد شرا ،يريگ مياز تصم پس

 يبلكه نگران ستيوع بحث ما نموض ستيك طيشرا نيعامل ا نكهي. اوندديوقوع بپ هها ب ينيب شيپ
مورد نظر است.  ي،ريگ ميدر مورد وقوع خطا و حسرت انسان بعد از تصم يريگ ميانسان قبل از تصم

بر  رو زاينا، باشد ينم ييو عقال يمنطق ي،ريگ ميشناسان حسرت بعد از تصم كه به نظر روان يياازآنج
) و α(نوع اول  »رد درست« ينام خطا متصور هستند و به يريگ ميممكن كه قبل از تصم يدو خطا

به  خطاي دوماثرات  .ميشو ياند، متمركز م ) شناخته شدهβ(نوع دوم  »نادرست رشيپذ« يخطا
  مدت). (حداقل در كوتاه ستيملموس ن يراحت به ياولخطاي اثرات  يلملموس است و يخوب

  :ميرا بدان ريپاسخ سؤاالت ز ميخواه يم
  تر است؟ ، خطرناككدام خطا ،به نظر خبرگان. ۱
  تر است؟ خطرناك »فرصت از دست رفته نهيهز« αنوع اول  يچرا خطا. ۲
  ست؟يمنانه چؤم يفرصت از دست رفته با كرونا و زندگ نهيارتباط هز. ۳
 ،نديگو يم زيفرصت از دست رفته ن نهيكه به آن هز αنوع اول  يكاهش اثرات خطا يبرا. ۴

  م؟يانجام ده يچه اقدامات

  فرصت از دست رفته نهيهز فيتعر
 كي ايفرد  كيگرفته نشده است. اگر  مِياز تصم يرفته ناش فرصت، منافع ازدست نهيهز

بنگاه، معادل  ايفرد  نيفرصت ا ةنيهز ند،يرا برگز يكي ،انتخاب متفاوت نيچند انيبنگاه، از م
كه از آن  دهمان يباق يها انتخاب ريسا نيانتخاب ممكن از ب نيمرتبط با بهتر نهياست با هز

  .است شدهنظر  صرف
  .ميكن يگذار هيخانه سرما كيانداز كرده و آن را در  پول سفر را پس اي، ميبرو التيبه تعط -
كه  يديجد يها ييدارا ديخر يپول برا نياز ا اي ميخود را پرداخت كن ياكنون بده -

  استفاده كرد. ،كند جاديا يسود اضاف داتيتول يتواند برا يم
كار  ايمثل كتاب خواندن  يگريدرواقع فرصت انجام كار د د،يستيبا گانيرا يصف بستناگر در  - 

  .ستيهم ن گانيرا گانِيرا يبستن ني. پس اگر خوب فكر شود اديا كردن را از خودتان گرفته
به صورت كارا مورد استفاده  ابيمنابع كم« نكهيا نيرا در تضم ينقش مهم ،فرصت ةنيهز مفهوم
كه  يزيو هرچ شود ينم يمال اي يپول يها نهيمحدود به هز نيبنابرا كند؛ يم ي، باز»نه اي اند قرار گرفته

شود. از آن جمله  يفرصت تلق ةنيعنوان هز به تواند ينظر شده باشد، م ارزش باشد و از آن صرف يدارا
  رفته اشاره كرد. ازدست لذت اينظرشده، زمان  محصول صرف يواقع ةنيبه هز توان يم

 يةو بازگشت سرما يفعل يةبازگشت سرما انيعبارت است از تفاوت م »سكير«تصاد، اق در
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  از دست برود. هياز اصل سرما يبخش ايتمام  شود يمورد انتظار كه باعث م
 يعملكرد فعل نيتفاوت ب سك،ياست كه ر نيا »فرصت نهيهز«با  »سكير« يديتفاوت كل

فرصت،  نهيهز كه ياست. درحال يگذار هيسرما همان ةشد ينيب شيو عملكرد پ يگذار هيسرما كي
 است. معموالً گريد يگذار هيسرما كي يبا عملكرد فعل يگذار هيسرما كي يتفاوت عملكرد فعل

 نهيبه صيتخص يبررس ،و هدف گردد يمطرح م ياقتصاد يها فرصت در پروژه ةنيدر اقتصاد هز
  منابع موجود است.

  يزندگ سبك
وكار، بدون  كسب كيآغاز  ايخانه  ديمثل خر د،يريگ يم بزرگ ماتيتصم يدر زندگ يوقت
بدون شناخت كامل  . اما ما غالباًديكن يم يرا بررس يميهر تصم بيو معا ايمزا ق،يطور دق شك به

طرز فكر  ني. اميكن يم يريگ مي، تصم روزمره يها فرصت، در انتخاب نهياز هز قيو اطالع دق
به انجام  ،يريگ ميكه هنگام تصم شود يم جاديا يباشد. مشكل زمان خطرناكممكن است 

كه از دست  ييها و كوركورانه و بدون توجه به فرصت ديكن يتان فكر نم با پول گريد يكارها
  .ديريگ يم ميتصم ديخر يبرا د،يده يم

 يميدارند، هر تصم يمختلف يها استفاده تيكه منابع مختلف مانند پول و زمان قابل ييآنجااز
را در  »فرصت نهيهز« مفهومِ نيفرصت دارد. الزم است ا نهيهز كي ديريگ يكه شما م

فكر شده  نيشتريشود كه ب ياتخاذ م يانتخاب موقع ني. بهترميروزانه خود اعمال كن يريگ ميتصم
  شده باشند. يبررس زيممكن ن يها نيگزيو تمام جا
ما دارد. پس  يابر يا نهيهز كي ميريگ يكه م يميبا ارزش است هر تصم يليزمان خ چون

 نكهيداشت تا ا ميخواه ياوضاع خوب ميكن يشتريتمركز ب ميكه بهتر بلد هست ييكارها ياگر رو
  .ميهمه كارها را خودمان انجام ده ميبخواه

مهم  يليروزمره، امر خ يزندگ يها نهيدر تمام زم »فرصت نهيهز«از مفهوم  حياستفاده صح
و  »و خطا يبر استفاده از سع هيتك«از زمان و منابع،  حياستفاده صح يريادگيراه  نيهست و بهتر

  .باشد يم »فرصت نهيتوجه به مفهوم هز«
 ميا دهيرا ند ها نهياز گز ياريكه بس ميكن ينكته دقت نم نيكه ما معموالً به ا نجاستيا جالب

 ،رو شيپ يها نهيانواع گز يبررس يجا ما به يانرژ يعلت، بخش اصل نيبه هم .ميا نگرفته  يجد اي
 نياحتماً به  .ميرا انتخاب كن يكيدر دسترس،  ةنيگز يتعداد محدود انيكه م شود يم نيصرف ا

آموزش داده  ،هدف نيو تفكر واگرا، با ا يمانند طوفان فكر يكه موضوعات ديا نكته توجه كرده
عبور  از كنار آنها يو به سادگ ديريبگ يرا جد ها نهيتعداد گز شيافزا ةكه شما مسئل شوند يم

  .دينكن
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  و پژوهش قيتحق در
فرصت از  نهيهز«را  α يهستند كه خطا ريدرگ ريز يدر پژوهش خود با دو خطا نيمحقق

  .دانند يم »دست رفته
با توجه به  يته هيخطا احتمال رد فرض تيسطح اهم ايخطا  زانيم نوع اول (رد درست): يخطا

  .شود يم دهينام زين »سطح آلفا«ه و مشخص شد a )(alphaي ونانيبودن آن است. با حرف  حيصح
The type I error rate or significance level is the probability of 

rejecting the null hypothesis given that it is true. It is denoted by the 
Greek letter α (alpha) and is also called the alpha level. 

 هيفرض كياست كه به عدم رد  ياصطالح آمار كي رست):ناد رشينوع دوم (پذ يخطا
را رد  نيگزيجا ،هيشود. خطا فرض ياستفاده م هيفرض شيكاذب اشاره دارد. در چارچوب آزما يته
  رخ ندهد. ياتفاق ليدل اگر به يكند، حت يم

A type II error is a statistical term referring to the non-rejection of a 
false null hypothesis. It is used within the context of hypothesis 
testing. The error rejects the alternative hypothesis, even though it 
does not occur due to chance. 

  ها يگذار هيسرما در
به  ياقتصاد يها ليدر تحل ،است ياديمنابع ز ازمنديكه ن يو راهبرد ييبناريز يها طرح در

 يگذار هيسرما« يو خطا underinvestment »كمترازحد يگذار هيسرما« يدو خطا
فرصت از  نهيهز«را  underinvestmentكه  شود ياشاره م overinvestment »ازحد شيب

  .دانند يم »دست رفته

  يحسابرس
  :رود يامكان وقوع دو خطا م ،توسط حسابرسان مستقل يمال يها صورت يحسابرس در

 رمقبوليحسابرس گزارش غ و است يحسابدار يمطابق استانداردها ي،مال ياه صورت .۱
  فرصت از دست رفته) نهي(هز .دهد يم

  .دهد يحسابرس گزارش مقبول مو  ستين يحسابدار يمطابق استانداردها يمال يها صورت. ۲

  انيدانشجو امتحانات
  :شوند يدر جلسه امتحان با دو خطا مواجه م انيدانشجو

  فرصت از دست رفته) نهي(هز .دهند يجواب نم يكه بلد هستند ول يسؤاالت .۱
  .دهند يكه غلط جواب م يسؤاالت .۲
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 حيشان را تصح برگه ،امتحان انيدر پا خواهم يم انياز دانشجو ،تيريمد يآزمون حسابدار در
 تيفعال نيا ،اني. به نظر دانشجورنديبگ يپاداش خودشناس كرده و به خودشان نمره دهند و

  .اند كه غفلت كرده و پاسخ نداده يازجمله توجه به سؤاالت .دارد ييايامز

  پژوهش جينتا
 ،ويسنار ۸ ني، با تدو»فرصت از دست رفته نهيهز«توجه جامعه به  زانيم يريگ اندازه يبرا

نوع  يفرصت از دست رفته) و خطا نهينوع اول (هز يخطا تياهم زانينظر خبرگان را در مورد م
  شد. يآور مصاحبه جمع قيدوم، از طر

دو حالت  جهيممكن وجود دارد كه نت چهار حالت ميدر مورد هر تصم ن:كحاالت مم سيماتر
  .دهد يم يخطا رو ،و در دو حالت ،خوب

 

 هيدر آزمون قض

  شود يرد م  شود يد مئيتا

  هيد قضينك يدر ابتدا تصور م
  α خطا  خوب  درست است

 خوب  βخطا  نادرست است

 ويسنار ۸در  βو  αاز دو خطا  كيهر تياهم زانيه با خبرگان در مورد ممصاحب جهينت
  است:شرح  دينب ،شده يطراح

 خطاي

  ويسنار
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢  ١ 

 ٠/  ١٧ ٠/  ١٣ ٠/  ١ ٠/  ٠٩ ٠/  ١٨ ٠/  ٣٦ ٠/  ٥  ٠/  ٨ αنوع اول 

 ٠/  ٨٣ ٠/  ٨٨ ٠/  ٩ ٠/  ٩١ ٠/  ٨٢ ٠/  ٦٤ ٠/  ٥  ٠/  ٢ βنوع دوم 

در  يدارد. ول يشتريب تينوع دوم اهم يدست آمده نشان داد خطا هب جينتا ،هيبه اولمصاح در
نشان  جيداده شد كه نتا حيتوض ،نوع اول يخطا پنهانِ يايخبرگان در مورد زوا يمرحله دوم برا

 كيعنوان  مبحث به نيا ديو همگان اذعان داشتند با دهيگرد ليتعد داد نظرات خبرگان بعضاً
  ح شود تا جامعه از خسارات آن مصون باشد.رطموضوع مهم م

  نوع اول يخطا تياهم ليدال
در  جهي. اگر نتشود ي) مشخص مامتيدور (ق ايو  كينزد يدر بازه زمان ميتصم جيو نتا اثرات

  قابل جبران است.ريدور مشخص شود غ ندهيآ
. البته اگر شود يتوبه م نگرفتن و عدم باعث تكرار خطا، عبرت »فرصت نهيهز«نبودن آشكار
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 لائيزمان مرگ نامعلوم است. اما عزر: شود ي. ازجمله، اظهار مستيدقت شود چندان پنهان ن
تصادف و « و» هيمرگ همسا«، »شدن مو ديسف«بار خبر دادم.  سه .امدميخبر ن يب: ديگو يم

  ».جراحت
 ،ست رفتهفرصت از د نهيدر آشكار كردن هز ،بورس اوراق بهادار ژهيو بازار به ستميس البته

  .هستند ديمف
انجام  خالف يكارها زمِيتر از آتش ه نشده سوزناك انجام خوبِ يحسرت كارها ،امتيق در

  .شده است
 يروح از بدنشان خارج شده و دوباره به زندگ يا كه در اثر حادثه يو تجربه افراد حسرت

  .اند برگشته
  .لهفرصت از دست رفته به نفس مسو نهيهز شباهت

  منانهؤم يزندگ يبرا ييها فرصت با كرونا و عبرت نهيهز ارتباط
 .مردم نسبت به هم مهربان شدند .كرد كيخوب تحر يانجام كارها يحادثه كرونا مردم را برا -

 .شود دهيمنافع د نيا ديبا .كرد دايگسترش پ ،داوطلبانه يها تيو فعال يمال يها كمك
  .دارد ثبت آنها مشكل يبرا يحسابدار يها ستميسفانه سأمت

 نهيبهتر از هز يريشگيپ يبرا يجابيمخارج و اقدامات ا :)TQM( جامع تيفيك تيريمد -
تر  به صرفه ي،ريشگيدر امر پ يگذار هيسرما .از قصورات است يجبران و درمان خسارات ناش

  درمان است. يها نهياز هز
از  يدست رفته ناشاز فرصت نهيازجمله هز .شود يممكن بررس يها همه حالت ،نهيقبل از قرنط -

  .ها تيتوقف فعال
  .ثر بودؤم اريكرونا بس تيريمد يبرا گرفت يقرار م ريمورد تكف كه بعضاً يمجاز يفضا -
 نهيكمك به امر آموزش در دوران قرنط يبرا يساخت آموزش مجازريدر ز يگذار هيسرما -

  اثربخش بود. يخانگ
  .است ءخطاها و اعمال سو يشتر از جبران خسارات نا ارزان ستيز طيحفاظت از مح -
خانه من را خراب : ديگو يرودخانه م ،ديآ يم ليو س شود يرودخانه باز نم ريمسكه  يهنگام -

  .را يخانه خراب جهينت دياالن بچش .ديكرد
 مي. بدانميكن تيول تربئفرزندان را مستقل و مس ژهيو به ،اعضا خانواده :يزندگ وهيو ش كدر سب -

بتواند  ديهر فرد با .است افتهيمتمركز و پدرساالرانه خاتمه  تيريزمانه عوض شده، مد
 بتا آنها با كس ميفرزندان قرار ده اريرا در اخت يكند. منابع مال تيريخودش را مد ييتنها به

  شان را ارتقا دهند. يريگ ميتوان تصم ،تجربه
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 يفرد نيتد ،اند كرده فيطور كه بزرگان، جهاد اكبر و جهاد اصغر را تعر همان :ينيد يدر زندگ -
خودمان  ،آورد يو متعلقاتش به ما رو ايدن نكهيداشته باشد. قبل از ا تيلووا ياجتماع نيبر تد

  .ميرا ساخته باش

  جهينتبندي و  جمع
  ي.از راه دور و مجاز يوكارها در كسب يگذار هيسرما. ۱
  ي.ا هريزنج يها بزرگ و فروشگاه يها كوچك در بنگاه يوكارها كسب عيتجم. ۲
  ي.مجاز يكاال با استفاده شبكه فضا عيتوز. ۳
كشور  ۱۳۹۹، اصالح در بودجه سال ۲۰۲۳تا سال  تيوضع نيادامه ا ينيب شيتوجه به پ با. ۴

  .و بهداشت يريشگيدر امر پ هيسرما ژهيو به ديجد طيبا توجه به شرا
از جنبه ضبطشده  يها استفاده از كالسو ها  دانشگاه يبرا يآموزش مجاز فرصت. ۵

  منابع را به همراه دارد. ييجو صرفه ي،اقتصاد
بلكه  ستين يريگ ميبعد از تصم »رفته فرصت ازدست نهيهز«مل و تفكر در مورد أت گاهيجا. ۶

تعلل و و  ميو پشتكار داشته باش تيجد ،در زمان اجرا .است يريگ ميقبل از تصم
  .نيمكن يكار محافظه

 يآن كاهش مصرف سوخت، كاهش آلودگ جهيده كه نتفاقد ارزش افزو يها تيفعال حذف. ۷
  .هوا و بهبود آب و هوا

به نظرات آنها فكر   ،و خودمان را در معرض نظرات مخالف قرار داده ميانتقاد نهراس از. ۸
  .ابديفرصت كاهش  نهيتا هز ميكن

با  .ميآنها استقبال كن ينيآفر و نقش ياز آگاه .مياداره جامعه مردم را مشاركت ده در. ۹
 ليپتانس نياز ا ،سخت يتا در روزها ميشو ياجتماع هيسرما ءب ارتقاسب ،اعتماد به مردم

  استفاده شود.
  .باشد يبلكه استفاده از زمان هم م ستيفرصت فقط منحصر به مصرف وجوه ن نهيهز. ۱۰
 ياصرار .مباشينظرات مخالف  افتيبهره گرفته و منتظر در ،ابراز نظر يفرصت برا نيا از. ۱۱

  شد.اب يطوفان فكر ان،و هدفم شته باشيمبه نظر خود ندا
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  دانشگاه كرونا
  *شاهين فرهنگ

  
هايي  ، الزم است درباره دانشگاه آفرينش و درس»دانشگاه كرونا«قبل از پرداختن به مبحث 

  توان از آن آموخت، نكاتي چند بيان داشت. كه مي
ذار عالم آنها را نيز چون ما آفريده و بشر گ قوانين علمي موجود در علوم مختلف كه قانون

هاي بسياري  افتند، هر دو براي ما درس برد و اتفاقاتي كه در جهان مي پيوسته به آنها پي مي
  دارند.

  قوانين علمي
واسطه آنها  اين قوانين فقط براي اين نيستند كه در مدرسه و دانشگاه آموخته شوند و افراد به

توان به  كنند و در شغلي مرتبط با آنها مشغول به كار گردند. مي مدركي گرفته، تخصصي پيدا
  دهند. هاي مهمي براي بهتر زندگي كردن مي جرئت گفت: تمامي آنها به ما درس

 مثال از علم فيزيك: قانون سوم نيوتن

  ».العملي است مساوي و در جهت مخالف هر عملي را عكس«
رو  هايي روبه كنيم، با مقاومت شروع به حركت مييابيم كه وقتي در زندگي  با كمي تفكر درمي

ها نيز به همان ميزان شديدتر خواهند  تر باشد، مقاومت مان جدي خواهيم شد كه هرچه حركت
روست و اگر  بود. بنابراين كامالً طبيعي است كه هر حركت ما در اين عالم با مقاومتي روبه

هاي عالم با باد  گونه كه تمام بادبادك و همان مقاومتي در كار نبود، درواقع حركتي صورت نگرفته
هاي مسير بايد به ما اوج بدهند، نه اينكه به خاطر وجود  گيرند، موانع و مقاومت مخالف اوج مي

  گير شويم. آنها زمين
 دهد. مثال از علم شيمي: كاتاليزور بدون دخالت در واكنش شيميايي، به آن شتاب مي

  هايي در زندگي خود براي واكنش تعالي انساني هستيم. هدهند پس همه نيازمند به شتاب
هايي مثل رفيق خوب كه بدون دخالت در زندگي ما، فقط عامل سرعت  دهنده شتاب

                                                                        

 dastemehr@gmail.com  .شناسي پژوهشگر حوزه روان. *
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  بيشترمان بشوند.
 مثال از علم كشاورزي: قانون كاشت، داشت و برداشت

د، پوسته خود هر دانه بالقوه استعداد رشد دارد ولي تا در محيط مساعد رشد (خاك) قرار نگير
اي چون آب، بهره نگيرد؛ جوانه نخواهد زد و قد نخواهد كشيد و  كننده را نشكافد و از عوامل ياري

كننده ديگري چون نور بهره ببرد و اگر همه اينها انجام  پس از قد كشيدن هم بايد از عوامل ياري
اي هرز و ...) را نيز بعد ه شد و كشاورز مراقبت يا داشت (استفاده از كود، سموم الزم، حذف علف

رسد كه با رعايت اصولي كه گفته شد،  از كاشت به درستي انجام داد، نوبت به برداشت مي
  بار خواهد آورد. هايي از گندم را به اي گندم خوشه برداشت بيش از كاشت خواهد بود و دانه

نشيني با  عد (همآموزد كه بذرِ مستعد وجود ما اگر در محيطي مسا اين موضوع هم به ما مي
اش را بشكافد، آبياري شود و خود را در معرض  دوستان خوب و ...) قرار گيرد، پوسته خودخواهي

هاي كتب آسماني و فرستادگان خداوند) قرار دهد و مراقب آفات  تابش نور الهي (استفاده از آموزه
  مان به محصول دست پيدا خواهيم كرد. پيراموني خود باشيم، بيش از تالش

تك آنها را  هايي از اين دست در تمامي علوم بسيارند كه وقت ما اجازه پرداختن به تك مثال
  دهد. نمي

  اتفاقات
  هاي بسياري دارند. ها و پيام اتفاقات هم مانند قوانين علمي حاكم بر جهان، براي ما درس

اي اهل بصيرت، : بصارِفَاعتَبِرُوا يا أُولي الْأَ«فرمايند:  مي حشر  سورهآيه دوم  در خداوند
  .»عبرت بگيريد
  .»پذيران چقدر اندك ها چقدر بسيارند و عبرت عبرت«اند:  فرموده ×امام علي

  سرايد:  پروين اعتصامي نيز مي
  دريغا كه شاگرد هشيار نيست     همه كار ايام درس است و پند 

  بگذاريد براي اين مورد هم يك مثالي بزنم:
تر مسير را  آيد، افرادي كه پياده هستند با سرعت هرچه تمام ان ميدر روزهايي كه رگبار بار

شود ايستاد و كمي به درختان نگاه كرد تا  كه مي پيمايند تا خود را به مقصد برسانند، درحالي مي
  عبرت و درس و پيامي از آن شرايط گرفت.

و روي شاخه و هاي كوچك، هر كدام برگي از درخت را انتخاب كرده  در رگبار باران گنجشك
دانند كه هر  كنند و آرام و منتظرند تا شرايط عادي شود، گويي مي تابي نمي نشينند، بي زير آن مي
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كنند و باز پرواز از سر  جيك مي رگباري تمام شدني است. پس از اتمام باران هم همه با هم جيك
  گيرند. مي

كنيم؛ فرياد  و فزع نمياگر ما هم به اين موضوع دقت كنيم، در رگبارهاي زندگي جزع 
  گذريم. دهيم و آرام از هر طوفاني مي پناهي سر نمي بي

اي بعد از هر رگبار  قطعاً اين سرپناه براي ما كسي جز خداوند مهربان نيست. جالب اينكه عده
گويند: كمرم شكست. خدا بعدي را به خير كند و از  ها مي شان و برخالف گنجشك در زندگي

  خورند كه مبادا ...! جاي خود تكان نمي
  شود. در اين زمينه مثال بسيار است كه به همين گفته بسنده مي

هاي جهان با دانشگاه هستي يك تفاوت مهم و اساسي وجود  و اما بين مدارس و دانشگاه
گيرند ولي دانشگاه  دهند، سپس از ما امتحان مي هاي آموزشي ابتدا به ما درس مي دارد: سيستم

هاي هر  گيرند تا بعد از آن متوجه درس و پيام زگار، اول از ما امتحان ميهستي و مدرسه رو
  آزمون شويم.

  گويد: رودكي مي
  نيز ناموزد ز هيچ آموزگار     هركه ناموخت از گذشت روزگار 

هاي  هر انساني الگوگيري از علوم و دريافت درسرشد  يها از راه ييكبنابر آنچه گفته شد: 
  .رويدادهاست

كني آن، از  ونا هم بايد عالوه بر رعايت تمامي اصول و تالش جدي براي ريشهبا شيوع كر
هايي براي ما دارد و دانشگاه كرونا قرار است چه چيزهايي را  خودمان بپرسيم: اين اتفاق چه درس

  به ما بياموزد؟
ناگوار نه اينكه با نااميدي زانوي غم بغل كنيم؛ غرق در افكار منفي شويم و به انتظار اتفاقي 

  بنشينيم.
بندد و از  بارش را مي اش پيدا شد، روزي هم كوله خبر سروكله طور كه يك روز بي كرونا همان

هاي فراوان آن توجه كنيم و از آنها براي بهبود  بين ما خواهد رفت و در اين ميان ما بايد به درس
  ره ببريم.زندگي، بندگي و تبديل جهان به جايي بهتر براي زيستن تا جاي ممكن به

  چنين بيان داشت. توان اين هاي دانشگاه كرونا را مي بعضي از پيام
ايم؛ عزيزانمان، شغل، درآمد و  گويند: ما در اين ايام خيلي چيزها را از دست داده ها مي بعضي

دهند و در بهار،  هاي خود را از دست مي مان و ... در پائيز، درختان برگ جايگاه اجتماعي
توان گفت درخت در زمستان  آورند. پس مي دست مي هايي جديد به و برگهايي نو  شاخه

رسد و پس از ريزش، به فكر  نظر مي هايش را از دست داده و چوبي خشك به كه برگ درحالي
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  .به دست آوردن است يبرا يا مقدمه ،از دست دادن كه آموزد يمزدن است و به ما  رويش و جوانه
و طراحي  خود ييوفاكرشد و ش يتالش برا فكر دربايد در اين شرايط سخت ز يما نپس 

به ما  يزيه چكآن يم بيرا متحمل شد اي يسخت ن باشد، صرفاًياگر جز او  ميباش اي درخشان آينده
  .شودافزوده 
ان يبه پا مان يزندگ تن اسكم و هرلحظه مميشه فرصت نداريه همكرونا به ما آموخت ك
براي زيستن در اختيار داريم و تا هستيم بهترين بهره را . پس بايد از مهلت كوتاهي كه برسد

  ببريم.
  اند: درباره فلسفه دو سجده در نماز فرموده ×گونه كه امام علي همان

گذاريم يعني مـا از خـاكيم، پـس نبايـد غـرور       مي در هر ركعت كه سر به سجده
د مـا را  داريم اشاره به اين دارد كه خداون داشت و هنگامي كه سر از سجده برمي

از آن خاك آفريد و فرصتي براي زندگي در اختيارمـان قـرار داد و سرگذاشـتن    
مجدد بر روي مهـر، اشـاره بـه مـرگ و بازگشـت دوبـاره مـا بـه خـاك و ابـدي           

مان دارد و سر برداشتن براي بار دوم از خـاك، بـه قيامـت و زنـده شـدن       نبودن
  .كند مي مان پس از آن اشاره دوباره ما و حساب و كتاب اعمال

اگر دقت كنيم فاصله سربرداشتن از مهر تا دوباره به سجده رفتن، بسيار كوتاه است. پس 
يعني زماني كم براي زندگي، بندگي و مفيد بودن در اختيار داريم و تا مرگ به سراغ ما نيامده 

  بايد از آن به بهترين نحو استفاده كنيم.
  ».تا فرصت باقي است بشتاب«گويد:  هد و ميد اين همان پيامي است كه كرونا هم به ما مي

آمدند و نه شكرگزار آنها  مان مي كرونا به ما آموخت چيزهاي بسياري داشتيم كه نه به چشم
مان دست دادن و در آغوش گرفتن آنها؛ از خانه  دغدغه با عزيزان هايي مثل بي ايم؛ داشته بوده

  و خيابان؛ سوار وسايل نقليه عمومي شدن و ...بيرون رفتن؛ كليد آسانسور را زدن؛ عبور از كوچه 
ها بوده است. پس  ها و منفي توجه بوديم و تمركزمان بر سختي درواقع به كرور كرور نعمت بي

  ».بهتر ببينيم و بيشتر شاكر باشيم«بايد از اين به بعد 
در كرونا به ما يادآوري كرد كه تميز و پاك نگه داشتن جسم و محيط زندگي و كارمان چق

گيرد. پس بايد از اين به بعد و به  مهم است و عقوبت رعايت نكردن اين امر گريبان ما را مي
مان  وبرخاست وآمد و نشست همان ميزاني كه مراقب بوديم و هستيم تا كرونا نگيريم، مراقب رفت

كينم هاي خود ب باشيم تا آلوده به ويروس گناه و خطا نشويم و تجديدنظري در ارتباطات و دوستي
  تا مبادا به واسطه ديگران و ناقل بودنشان آلودگي، گريبان روح و روان ما را هم بگيرد.

كرونا به ما آموخت رعايت فاصله اجتماعي الزم است. پس در زندگي هم نبايد وارد حريم 
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  خاطر و معذّب نكينم. خصوصي افراد شويم و آنها را با رفتارمان آزرده
ها،  گشتيم، عالوه بر شستن دست نا هر وقت از بيرون به خانه برميدر اين ايام و به خاطر كرو

اي را از بيرون به خانه منتقل  گذاشتيم تا مبادا آلودگي هاي ديگران مي لباسمان را به دور از لباس
كنيم. پس يادمان باشد نبايد مسائل منفي بيرون از خانه را با خود به درون منزل بياوريم و كام 

طور دائم به شستشو و ضدعفوني شدن نياز  را با آنها تلخ كنيم و وجود ما نيز به اعضاي خانواده
  دارد.

ويروس بسيار كوچك كرونا، كره زمين با چند ميليارد انسان را درگير خود كرده است و 
اند. پس يادمان باشد رفتارهاي  ترين كشورها هم تاكنون از پس آن برنيامده ترين و پيشرفته بزرگ

ند غرور، هرچند كه در درون ما به مقدار كمي وجود داشته باشند، به سرعت رشد كرده، منفي مان
ها را جدي گرفت و نابودشان كرد تا فرصت رشد در  كنند و بايد اين كوچك گيرمان مي زمين

  سرزمين وجودمان را پيدا نكنند.
دنيايي، كسي را  هاي از سوي ديگر، بايد متوجه شويم كه پول، جايگاه، شهرت، قدرت و داشته

  كنند و همه در خطريم. مصون و متمايز نمي
ها  تواند خيلي تفاوتي و رعايت نكردن يك نفر (ناقل) مي در ايام كرونا آموختيم كه اشتباه، بي

ها مانند قطعات دومينو هستند كه  و انسان دباش گذاريرثأاز افراد ت يانبوه يبر زندگرا درگير كند و 
گذارد، پس بايد مراقب باشيم تا گفتار و رفتارمان براي ديگران  ري اثر ميحركت هر كدام بر ديگ

كنم و به من ارتباطي ندارد كه  توانيم بگوئيم هر كاري دلم بخواهد مي ايجاد دردسر نكند و نمي
  اثر آن بر روي ديگران و جامعه چيست و چقدر است و بايد مسئوالنه زندگي كنيم.

اوريم كه همدلي و اتحاد در شرايط سخت، همانند دوران دفاع ياد بي كرونا باعث شد تا به
مقدس چقدر ارزشمند و تاثيرگذار است و براي بهبود حال جامعه، همه مسئوليم و بايد با هم 

  تالش و كوشش كنيم و ...
اي از آن  هاي دانشگاه كرونا بسيار است و با توجه به وقت بسيار كم، فقط به گوشه درس

  تر به اين موضوع فكر كنيم. ها زده شد تا خودتان بيشتر و دقيق ري به ذهناشاره شد و تلنگ
  كالم آخر اينكه:

هاي اين اتفاق بزرگ را بگيريم و براي آيندة بعد از كرونا، از همين حاال و  بايد موشكافانه پيام
  هايي جدي و متفاوت داشته باشيم. آموزيم، برنامه هايي كه از آن مي با توجه به درس

  عاً آينده روشن است، اگر شاگردان خوبي باشيم!قط
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  ها در مديريت كرونا كارآمدي دولت
  *زاده دكتر علي حميدي

  
د دولت را مورد مطالعه يق آن بايفهم دق يط و گسترده است و برايمفهوم بس يك »دولت«

  .مطالعه دولت وجود دارد ييچرا يبرا يل متعدديدال .قرار داد
 .شود يحضور دولت احساس م ،شود و در تعامالت روزمره يخت تصور مبدون دولت س يزندگ

م ينك يه فوت مك يرده تا زمانكدايثبت مشخصات فرد حضور پ ياحوال برا از زمان تولد مأمور ثبت
 يها ما از ابتدا تا انتها با دولت و سازمان يزندگ .ميار داركسرو يدولت يها بازهم با سازمان

 .ن شده استيمختلف عج

 ينهاد تصادف يكازطرفي ده گرفت و يه بتوان آن را نادكست يطرف ن يولت نهاد منفعل و بد
توان وجود آن را  يرده است و نمكازها رشد يج در طول زمان در پاسخ به نيتدر  كه بهنبوده بل

 .ردك يپوش ا چشميتمان و ك

 .برخوردار است يخاص يدگيچيه واژه دولت از پكن است يمطالعه دولت ا ييگر چرايل ديدل
گر مانند جامعه، جماعت، ملت، يم دينار مفاهكه آن را در كشود  يشتر حس ميب يزمان مسئله  نيا

 .روند يار مكز به يگر نيهمد يجا ه بهك يواژگان ؛ميت قرار دهيمكومت و حاكح

ر يتعاب يدارا ياسيگرفته و در علوم س لكستادن و وضع پابرجا شيا يمعنا واژه دولت به
ر ين تعبيمستقل است و ا يتيز و شخصيمتما يتيلكر اول مراد از دولت يدر تعب .است يمختلف

م يئگو يم يوقت براي نمونه .رد داردكارك يداخل يو حقوق عموم يالملل عموم نيدولت در حقوق ب
 .مستقل است يتيز و شخصيمتما يتيلكمنظور  ند،ردكمنعقد  دادران با دولت فرانسه قراريدولت ا

ر از دولت ين تعبيا .رود يار مكبه  »انيم و فرمانرواكئت حايه« يمعنا به ،يگرر ديتعب دولت در
م هر سه كئت حايدولت در مفهوم ه ،رين تعبيدهد و در ا يشوندگان قرار م كومتآن را در برابر ح

 .رديگ يقوا را در برم

جمهور،  سيانند رئم »يفوقان ياسيه و رده سيقوه مجر ياسيه سيال«ر سوم از دولت آن را يتعب
 .شود يها واژه دولت اطالق مينه مجموع اكنه وزرا يابكران و يوز ئتيه

                                                                        

 hamidizadeh@ut.ac.ir  .عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران. *
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و در  يدمان نهادي، چياسيا سازمان سيومت ك، حيياي، قلمرو جغرافين گروه انسانكچهار ر
 يك يريگ لكش يبرا يان الزم و ضروركار و اقتدار را ارياخت ت صاحبيمكنار آن وجود حاك

 .باشد ميدولت 

ده يچياند و از ساده به سمت پ ردهكامل را تجربه كنون تي تا كريگ لكها از زمان ش دولت
قدرت دولت  اند. ت همراه بودهيش جمعيمردم و افزا ياسيس ياند و با رشد آگاه ردهكت كشدن حر

 .ميا هها بود ش قدرت دولتيشاهد افزا ،گريد يها حوزه بعضي ازاهش و در كها  حوزه يدر برخ
 .ها در طول زمان است رات دولتييتغها ينا

ازجمله  ،ت، نظم و عدالتينام .دارند يفيگرفته و وظا لكشجامعه  يازهايها در پاسخ به ن دولت
 فيوظا يامل و گستردگكدر اثر ت اند. وجود آمده بدان سبب به هياول يها دولتكه  است يفيوظا

حفظ و مراقبت از  ،هيرشده اولكذ فينار وظاكو در  ندا ردهك دايگسترش پها  دولتز ينآنها 
، يو فرهنگ ي، اقتصادي، اجتماعياسيس يها نهيست، توسعه متعادل و متوازن در همه زميز طيمح

ها  دولت يد برايف جديعنوان وظا ها به يمارياز انتشار ب يريو جلوگ يبهداشت يها مراقبت
 .شده است فيتعر

از  يكيكه  بايد گفت يمارين بيدر مورد ا يش آگاهيرونا و افزاك يدامنه گستردگ اتوجه بهب
 .است »يبهداشت يها حفظ و مراقبت«بپردازند،  ايد بدانها ب ف دولتيه با گسترش وظاك يموارد

از ابعاد  .شود يبه ذهن متبادر م يم متعدديو مفاه يط است و معانيبسنيز  »يارآمدك«واژه 
 .است ياسيو س يتيريمد، ي، اقتصادي، حقوقياخالق يارآمدك ،ها دولت يارآمدك

مردان و  ه دولتكيعنوان مثال شاهد تز ه بهكاست  يها زمان دولت ياخالق يارآمدكق يمصاد
در  .ت قانون وجود داشته باشديمكه حاكاست  يزمان يحقوق يارآمدكم، يفتح قلوب مردم باش

 يقتصاد اسالمبرنامه ا يها در اجرا ت دولتيزان موفقيتوان به م يها م دولت ياقتصاد يارآمدك
ي اقتصاد يارآمدكگر موارد يز از فشار به مردم از ديدرآمد و پره مكتوجه به قشر  .ردكاشاره 
 .ستها دولت

 ييها جمله شاخصاز ،ييزدايع به امور مردم، فسادسر يدگي، رسيارك، وجدان يساالر ستهيشا
 .دهند يدولت را نشان م يتيريمد يارآمدكزان يه به ما مك ستا

ه هر سه قوه را در كهمان مفهوم عام و گسترده از دولت است  در اين مقال، ز دولتا منظورم
 .ت مدنظر استيموفق يمعنا به ،يارآمدكالن كمفهوم  ،يارآمدكاز  براين منظور . عالوهرديگ يبرم

مدرن،  يها يدر تئور .ت استيتوجه به مفروضات ما در مورد واقع ،يشناس يمنظور از هست
ده يپد يك ،تيه واقعكن هستم يمدرن قائل به ا يها يدر تئور .ستگرا يتنيع يشناس يهست

 .ببرند ينند و به آن پكتوانند آن را مشاهده  يمستقل از افراد است و همه م يرونيب
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له يوس ت بهيواقع .هستم ييگرا يتقائل به ذهن تفسيري،ن ينماد يها يتئور يشناس يدر هست
 يها يدر دسته تئور .شود ير داده مييتغ يو فرهنگ ياعاجتم يروهايا ني يشناخت يندهايفرآ

ان بند و زك يدا ميق زبان ظهور پيه جهان از طركن است يمدنظر ا يشناس يهست ،مدرن پست
. ت استيم واقعيم به آن برچسب بدهيه بتوانك يزيچهر .ماست ياز عالئم ابداع يستميس

ت يشود واقع يه باعث مكعامل  يكد پس ده يت ميجنبه واقع ،افراد يها دهيزبان به ا درحقيقت
 .است »زبان« ،رديل بگكش

تا  ۱۹۵۰از  يريتصو -يم نماديو در پارادا م.۱۹۵۰تا  ۱۹۰۰ يبازه زمان يم مدرن درپارادا
 ،تيريحوزه مد يها يبه بعد در تئور م.۱۹۹۰مدرن از سال  م پستيپارادا .م بودكحا م.۱۹۸۰

 .فرما بود مكح

 يارآمدكصحبت از نا يوقت .مدرن است م پستير پارادايتحت تأث يتيريموجود مد يها يتئور
ت يواقع يك يارآمدك .در نظر گرفت ينيت عيواقع يكعنوان  توان آن را به يگر نميم دينك يم

 .ساخته زبان است يذهن

رو  مطلق روبه تيواقعيك  با مينك يم مدرن پست ميپارادا بري مبتني ارآمدكاز صحبتي وقت
 .ادد قرار بحث مورد مختلفي منظرها از توان يم راي ارآمدرو ك يننيستيم. ازا

در خود را فرد  ند برداشت منحصربهتوا يم يشهروندهر شود  يم يارآمدكصحبت از  يوقت
 يها تواند متفاوت از برداشت نهادها و سازمان يم ن برداشتيا .دي دولت داشته باشارآمدكمورد 

داشته  يارآمدكاز  يمتفاوت يتوانند برداشت و تلق يهم م يسايها و احزاب س گروه .باشد يدولت
 ؛شود يتلق يبه نحو متفاوت يالملل نيب يها و نهادها تواند توسط سازمان يم يحت يارآمدك .باشند

ر يه تحت تأثكت است يواقع يك يارآمدكه كگفتم  يشناس يچون در مالحظات هست
 .ميده يه ما به آن مكاست  ييها برچسب

برداشت  يكم در حال حاضر يتوان يما نم .شود يم يمتعدد يها ها برداشت دولت يمدارآكاز 
ن يند و اك يرا برداشت م يارآمدكاز ظن خود  يسكهر كنيم. يح معرفيعنوان برداشت صح را به
 .آن وجود ندارد ينظر رو ه اتفاقكده است يچيده پيپد يك

دنبال   ين نسبت بهدر ا .قرارداد يبررس درموي متعدد يا و منظرهايتوان از زوا يرا م يارآمدك
مرحله  يكخواهم  يبنده م .ستميرونا نكها در مواجه با  دولت يارآمدك يريگ سنجش و اندازه

 د؟شو يف ميدولت چگونه تعر يارآمدك بپردازم كه سؤالاين تر از آن به  قبل

 .برد يدولت پ يرآمداكاز ك آنها توان به ادرا يم ميمختلف در تعامل هست يها با آدم يوقت
ت يريران را در مديدولت ا يها تيفعال يد سازمان بهداشت جهانيرده باشكاگر دقت  براي نمونه

ق اخبار يطور روزمره از طر است و به ين برداشت سازمان بهداشت جهانيرد و اكن يرونا تحسك
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 .مينكمتعدد لمس  يرا از منظرها يارآمدكم يتوان يتعامالت م يو برقرار يافتيدر

الزم  ،ميبپرداز يدولت يتيريمد يها يدولت از منظر تئور يارآمدكبه  اگر قصد داشته باشيم
از  يت دولتيريمد يها يتئور .ميداشته باش يت دولتيريمد يها ير تئورر تطويبه س ياست نگاه

 .ردك يمعرف مختلف يها ميدر قالب پاراداتوان  ميتا زمان حال را  يريگ لكزمان ش

 Public(عمومي سنتي م اداره امور ي، پارادايدولت يها تيريم در عرصه مديرادان پاياول

Administration (بر  يم مبتنيپارادااين  .گيري آن شد است كه عوامل متعددي باعث شكل
. اعتقاد بر اين است كه در اين لسون استياست وياداره از س ييه جدايوبر و نظر يراسكبرو

 كند. را ايفا مي يگر يتصد پاراديم دولت بيشتر نقش

، ياسيس يطرف يد اصل بر بيبا يت دولتيريه در مدكن هستم يم قائل به اين پارادايدر ا
 ييت، جدايعقالن يياراكز بر ك، تمريمراتب يي سلسلهگو نترل و پاسخك، يراسكت برويمكحا
 .شود يمرجوع نگاه  منزله ارباب به مردم به آئين پارادايماست از اداره باشد و در يس

با نفرانس و اجالس ك يك ياز شاگردانش ط يت والدو به همراه تعداديدوا م.۱۹۶۸در سال 
جاد شود يا يت دولتيريته مدشدر ر يراتيينند تا تغكجاد يرا ا يطيشرانام مينوبروك، قصد داشتند 

با  اي مجموعهدر ن اجالس يا مقاالت .يابد ييرها بود،ردن ك يه در حال طك ير نامناسبيو از مس
م يپارادا يك يريگ لكساز ش نهيزم ها . اين تالشديبه چاپ رس »ديجد ياداره عموم يسو به«نام 
 New Public» (امور عمومي نوينپارادايم اداره «با عنوان  يت دولتيريد در مديجد

Administration.گرديد ( 

) بود. اين New Public Management» (مديريت دولتي نوين پاردايم«بعدي،  ميپارادا
و مديريت  علم اقتصاد ي مديريت دولتي است.ها برانگيزترين پارادايم يكي از مناقشه پارادايم
گرايي يعني استفاده  باشد. مديريت نظري اين پارادايم مي هاي ) از پايهManageralismگرايي (

 ييشعارها ،نينو يت دولتيريدر مد هاي مديريت بخش خصوصي، در بخش دولتي. از تكنيك
توانند به  يمتر است و نمي آنها كريپذ انعطاف ،ها هرچقدر فربه باشند ه دولتكشد  يداده م

 رد.كها را فراهم  شدن دولت كوچكط يشرا يدل باين دليبه هم .پاسخ دهند يخوب به ،راتييتغ
 و ش رقابتي، افزايساز ي، خصوصيسپار ، برونيندها بر ستادها و خروجيفرآ يجا ز بهكتمر

 باشد. ، از رهنمودهاي اين پارادايم ميندازه دولتكاهش ا

 كرده يراهبر ،ييايد مانند فانوس دريه دولت باكن است ياعتقاد بر ا ،نينو يت دولتيريدر مد
ف يتضع. ين وارد بودنو يت دولتيريبر مد ياديز ينقدها. ستين يگر يتصد آن،فه يو وظ
 ،اديز يرغم ادعاها يعل ه آنهاست.ازجملش فساد يت، افزاياهش شفافك، ياسيس ييگو پاسخ
م خدمات يپارادا« يريگ لك، شاهد شاانتقاده اين در پاسخ به .شد يآن وارد م رب متعددي ينقدها
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 .ميشعار خدمت به مردم بودبا ) New Public Service( »نينو يعموم

منفعت عامه  يجوي مردم، جست، ارزش قائل شدن برايراهبر يجا خدمت به شهروندان به
)Public Intrest،( اين  يها يژگيازجمله و ،ردنكعمل  يكراتكدن و دمويشياند يراهبرد

 باشد. پارادايم مي

 يت دولتيريمد يها ميبر پارادا يمبتنرا رونا كت يريمدها در  كارآمدي دولتم ياگر بخواه
  رسيم. هاي متفاوتي مي به نگاه يمنك يبررس

قانون را  ،ت از قانون است و اگر دولتيم تبعمه ،»يسنت يم اداره امور عموميپارادا«در 
م يپارادا« از منظر .رده استكارآمد عمل ك ،روناكاز  يند در مواجهه با بحران ناشكت يرعا
بازار را  يها رونا بتواند ارزشكت يريه در مدكاست  يارآمد دولتكدولت  ،»نينو يت دولتيريمد

ه بتواند منفعت عامه را كارا آن است كدولت  ،»نينو يخدمات عمومپارادايم «از منظر . ندكحفظ 
 .ندكحفظ 

 Public Value» (يارزش عمومت يريمد« ،يت دولتيريم در حوزه مدين پارادايدتريجد

Management،يها حفظ و نگهداشت ارزش ،يلتوظيفه مديريت دو ) است. در اين پارادايم 
 شود. تعريف ميدر جامعه  يعموم

مثالً  .است يان ارزش عمومكازجمله ار )Outcome(د و رهاور) Serviceت (خدما
سطح بهداشت  ءتواند ارتقا يخدمت است و رهاورد آن م يك يها توسط شهردار زباله يآور جمع

 ياگر به دولت. ينان استت و اطمياعتماد، مشروع ارزش عمومي،ر يگن دكر .در شهرها باشد
 يريگ لكمنجر به ش برجاي بگذارد يهاوردند و هر ركارائه  ياعتماد وجود نداشته باشد هر خدمت

ن مردم ينند و در بيافريد اعتماد بيبا يخلق ارزش عموم يبراها  دولتشود؛  ينم يارزش عموم
 .ت داشته باشنديمشروع

 يدر بررس. نندك يدرو مرا اند  اشتهكها آنچه در زمان آرامش  ها در زمان بروز بحران دولت
ه بتوانند كارآمد هستند كم يئم بگويتوان يم يرونا، زمانكحران با ب هها در مواجه دولت يارآمدك

اگر اعتماد  .رده باشندكه اعتماد شهروندان را جلب كاست  ينند و خلق ارزش زمانكخلق ارزش 
ند كنتواند خلق ارزش  يانجام دهند منجر به خلق ارزش نخواهد شد و اگر دولت ينباشد هر تالش

  .رده استكن رآمد عملكا ،روناكده يدر مواجهه با پد
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  پساكرونا؛ تغيير، الزام يا اجبار
  *دكتر عليرضا نبي

  
ه كاما اعتقاد دارم  ،ام هآمد ايدن به مشهد در ۱۳۴۷ وريشهر ۹ در و هستم ينب رضايعل من

 يد و از خود اثر خوبده يانجام م يديار مهم و مفك يه وقتكخ تولد خود، بليانسان نه در تار
 .دشو ميمتولد  ،درگذا يم يبرجا

...  و يريزورگ ،يجمع چون سرقت، نزاع دسته ي همجرائم عمد يِش از هزار نفر زندانيمن با ب
 ياند و برخ ت خود را گذراندهيومكمح يبرخ .نمك يار مك يستگكچون ورش هم يعمديرو جرائم غ

آنها  ه باك ياداز افر يگريگروه د .نندك يم ياركت خود با ما هميومكن گذراندن محيگر در حيد
 كيپا از سال يك حداقل هك هستند اي افتهيبهبودن يدارم، زنان سرپرست خانوار و معتاد ياركهم

 .است گذشتهآنها 

زدم، اما  يس مكفش عابران را واك ،سب درآمدك يفروش بودم و برا من در گذشته روزنامه
من  يدانشگاه برا يكبه مثابه ه آن دوران كردم و اعتقاد دارم ك يشه به گذشته خود افتخار ميهم

حلوا به  يافتن چند عدد خرما و قدري يه براك يدوران .است  امروز را رقم زده يرضا نبيه علكبود 
شرط ند و كس يسأت يا ه مجموعهكامروز را ساخته است  يِرضا نبيعل ،رفتم، از من يها م قبرستان

ه از كآورد  ميبه وجود  يافراد يرا برا يديدهد و ام مينه قرار يشيپاستخدام در آن را، داشتن سوء
و كارآفريني اجتماعي را سرلوحه كار خويش  ندارند يدياند و جز خدا ام د شدهير مراجع نااميسا

  دهد. قرار مي
ردن به كمصرف  يجا خالقيت، دانش و كار كه به نندهكد يتول يعني »ين اجتماعيارآفرك«

كوشي است كه براي رفع  رتمند و دلسوز و سختود و فردي قدر يش ميپبه ردن كجاد يسمت ا
است و  »نيآفر ارزش«. كارآفريني اجتماعي، ندك هاي اقتصادي استفاده مي ها از بنگاه آسيب

سب درآمد كبه  ،جامعه است و بعد از آن الت موجود دركبه رفع مش كمك يت اول ويلووا
  .شدياند يم

شت يالت معكاش مش يني كه دغدغهاست. خير كارآفر» نيرآفريخ« ي،ن اجتماعيارآفرك
                                                                        

 Nabi_alireza@yahoo.com  .تماعيكارآفرين برتر اج. *
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  ها نيز هست. تياقل
  ه است.ل گرفتكا شيبار در دن ين ايده در مجموعه ما براي اولينه اكم يخوشحال

 يها ييباياز ناز يد و حتيه باك ميبگذار ييجا را همان مانيها امروز گام هكم يا ما ياد گرفته
  يم.نكبا خلق يز يريتصو ،يزندگ

سانس يتا مقاطع لو خوانند  يه درس مكنند ك يت ميمجموعه فعالن يدر ا يامروز افراد
ت يمجموعه فعالاين ه در كاست  ياز افراد حسن .سندينو يتاب مك ياند و حت ردهكشرفت يپ
 .ن موجب افتخار من استيمعرق جهان است و ا ين قرآن چوبيبزرگتر  ند و سازندهك يم

ن ياز ا يكيدرضا يحم .اند شده ديگران هاي باهاشت ين افراد در گذشته خود قربانياز ا ياريبس
پدرش را به خاطر اعدام به جرم  يبا او، در سه سالگ يا ه در صحبت دوستانهك يوقت .افراد است

و در اوج فقر،  كيودكدر  .ز از دست داده بوديحمل مواد مخدر از دست داده است و مادرش را ن
شود  يمواجه م يط ناسالميز با محيجا ند و در آنشو يت برده ميانون اصالح تربكبخاطر دزدي به 

 .ها به صورت متعدد وجود دارد ن مثالياز ا .رده استك يزندگ يطين شرايو در چن

ز كن مريت دارند، بزرگتريفعالما مختلف در مجموعه  يها گاهيه در جاكن افراد، يمن با هم
 .د دارديم تن محصول تولينو ام و در هر ساعت حدود سه كردهس يسأشور را تكتون يز يفرآور

  .ديد و موفق باشينكار كد يتوان يد، ميار باشكه اگر اهل كن است ياصل مطلب ا
اليي با كيفيت به جامعه تحويل اكم با همتشان يردكسقف جمع  يكر ياران را زكما بزه

  دهيم. مي
ا يرد و ينگ نشيه ترمز ماشكفتد ين است اتفاق بكمم يسكهر يند، براكر ييد تغينگاه مردم با

 يا دادن طرف مقابلش به وي ضربه د و يا در يك درگيري ساده با هولش برگشت بخوركچ
  اش قتل باشد و عاقبتش زندان. جهينتبزند و ناخواسته 

ار نادرست نادم بود، تا پروردگار مهربان، خط ك يكاست از اعماق وجود، نسبت به  يافك
  .شدكب اش گذشته يها يكيبر تمام تار يبطالن

 .حق آنان است ها، جبران اشتباه يدوباره برا يبخشد، دادن فرصت وقتي خداوند آنان را مي

رونا بازار كاست تا بتواند در دوران  يير دادهار خود را تغكز روند ينما رونا، مجموعه كوع يبا ش
توان  يمن .رده استكر ييتغ ه صرفاًكرونا متوقف نشده است بلكازها در دوران ين .ندكخود را حفظ 

ر، الزام است نه ييرونا، تغدر دوران پساك .ر دادييار را تغكد روند يه باكرد بلكه يرونا گالكاز 
  .انتخاب

 يد در گذشته زندگين حوزه نبايران ايزنده و در حال رشد است و مد موجود يكار وك كسب
مثال،  يبرا .دريل بگكآن ش يارها بر مبناوك كسبشود و  ييد شناسايجد يازهايد نيبا .نندك
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تاب را در كمن آن  مطالبي نگاشته است.تون يتاب قانون خود درباره خواص زكنا در يس يابوعل
 از يمختلف محصوالت ،تابك همان يمبنا بر امروز وق و مطالعه قرار دادم يواحد تحق ارِكدستور 

 .است شده ديتول تونيز مختلف ياجزا

 موفقيتالزمه  ،تغيير نوع نگاه

ونا رك از يناش يفضا يرو اروك سبكن حوزه اگر فعاال .فرصت است يكنا، خود روكد يتهد
د طرز يبا ير زندگييتغ يبرا« يعتيتر شركبه قول د .برسند يج خوبيتوانند به نتا ينند، مكر كف
ت كد حريبافقط ن يارآفرك يك ».ر دادييد نوع نگاه را تغير باكر طرز فييتغ ير داد و برايير را تغكف

 .دساز ياو فراهم م يط را برايز شراين وندخدا را مدنظر داشته باشد.لو به جرو 

د محصول متناسب با يو تول ير است و با نوآورينظ يار بيران بسيشور اك يصادرات برا يفضا
رد و موفق كت يتوان در حوزه صادرات فعال يم ،مناسب يبند و ارائه بسته يخارج يذائقه بازارها

  .شد
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  دسازي جامعه محلينقش توانمن
  در اثربخشي مداخالت رواني ـ اجتماعي در پساكرونا

  *مصطفي جانقلي
  

جاد شود و در انتخاب يا ير نگرش جدييتغكشور  يمرانكدر حوزه حاست ده يزمان آن رس
و منابع  كافي صورت گيرددقت  ،و مداخالت در بحران ياجتماع يها در حوزه يمنابع انسان

 .شودانتخاب  يا و حرفه ي، اخالقي، قانونيقواعد شرعاساس برمناسب ي انسان

مند از دانش تخصصي مرتبط، مهارت، تجربه، خالقيت، تعهد  مناسب (بهره يِوجود منابع انسان
 يدر جاآنها  و استفاده از انديش و برخوردار از نگرش سيستمي و ...) پذير، ژرف سازماني، مسئوليت

ي را ور ش بهرهيها و افزا نهياهش هزكو  يه اثربخشكست ا ين اقداماتيتر از مهم يكي ،مناسب
 .دنبال دارد به

و  يار ضروريبس ياجتماع يايدار در دنيجاد روابط پايا يبرا »يوجه چند ياعتمادساز«
 يها نهيل هزين دليبه هم ،برداشته كرَتَ ياعتماد اجتماع كرسد بلور ناز ينظر م به .است يالزام
 .ميپرداز يم يداعتما ين بيبابت ا ياريبس

اعتماد  .مين مخاطرات هستيوجود دارد و ما شاهد ا ياديذاتاً مخاطرات ز يدر بافت اجتماع
با  ينموده تا تعامالت اجتماع يارذگ هيسرما يمنابع بزرگتر يرودهد  به جامعه اجازه مي

  وجود داشته باشد، ما بر اين فرض هستيم كه:ه اعتماد ك يزمان .رديل گكش يتر تيفاك
. در مداخالت فرد يا افراد به ما حمله نخواهند كرد (مانند آنچه كه در واقعه سيل در برخي ۱

  مناطق اتفاق افتاد).
  . مردم رازهايشان را با ما در ميان خواهند گذاشت.۲
اجتماعي براي جامعه  -اعتمادي موجب بروز مشكالت مضاعف رواني  . باور عمومي بي۳

  گردد. نمي
ل كش(فضايي پر از ترديد و ابهام) » ينقيو عدم  يفيلكبالت«يت اعتماد . بدون وجود قابل۴

                                                                        

شناس  اي معاونت فرهنگي قوه قضائيه و فعال در حوزه توانمندسازي و آسيب مدير كل پيشين فرهنگ حرفه. *
 Mostafa_jan3@yahoo.com  .اجتماعي
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 .رديگ يم

 ييها از چه رسانه .داشت ين توجه جدداد بيه باكاست  يز موضوع مهمين »ت خبريمرجع«
ص و يرد تا تشخيصورت بگ يريگ يلتسه يا سب سواد رسانهك يبرا ؟مينكافت يدربايد خبرها را 

 .ام شودانج يدرست د خبر بهيئأت

 يك اي گونه صورت اغراق در جهت حفظ آرامش، به ييها ارائه برنامه يجا ها به رسانه يبرخ
روس يدرباره و يساز يگر با سادهد يطرف گروه گذارند و از آن يش ميبار را به نما ر فاجعهيتصو

ن و حساسيت اخالقي ده گرفتيناد موجب ،مسئلهنگريستن به  با سطحينند ك يرونا تالش مك
گونه  انگاري و ارائه تصوير اغراق نسبت به آن شوند. هر دو نگرش (ناديده گرفتن مسئله با ساده

بهترين روش براي ايجاد آرامش مردم،  .نمايي مسئله) موجب خسران است باافراط در بزرگ
را  گيرانه يشالزم و پ ياقدامات تخصصداشتن رويكردي متعادل با درك جديت اين وضعيت و 

يز است كه با آم فاجعه يريارائه تصو ي همراه با عدماستاندارد جهان يها وتكلبراساس پر
 اعتمادسازي و تعيين مرجعيت خبر اين مهم تحقق خواهد يافت.

و  ار ما قرار داردكر افيتحت تأث ،يمارينش بدن ما به بكاز وا ياديبخش زاز سوي ديگر، 
خ يوه كاز  يبخشكاهش دهد.  روسيو نيدر برابر ارا ن است مقاومت بدن ما كما مم يها ترس

مانند ترس، اضطراب، توهم، استرس، عوارض  .ت استيؤيا قابل ران باليدر جر يسالمت بِيآس
 يليخ ،يماريب يننده در ابتداك يو ضدعفون يار اجناس بهداشتكو احت يو اجتماع ياقتصاد ،يروان

 .است ينيب شيست اما قابل پينت يرؤل قاباگرچه  ،ن عوارضياز اديگر  ياما بخش .بود آشكار
ه هوشمندانه و خردمندانه ك يبه شرط هم هست، يريشگيپ پس قابل ،است ينيب شيچون قابل پ

 .شودعمل 

زمان آغاز  ،ستيت نيؤكه در پساكرونا رخ خواهد داد و قابل رحاد و مزمن  يعوارض روان
 .وجود نداردمقطع  نيدن ايفرارس يبرا يل متقنيچ دلينامعلوم است و هكه  ستروناپساك

ل و زلزله ين نسل شاهد حوادث سيا .ران استيا ين تجربه تلخ نسل فعلين واقعه اوليا
جانبه بوده و  و همه يدمياپ ،روناكاما بحران است ده يآن را د يامدهايبوده و پ يصورت مقطع به

سب دوران يد راهبرد مناباجامعه خردمندان رو  از اين .ل داده استكمتفاوت را ش يا تجربه
 يو فرهنگ يركتبعات ف ،جامعه يكن شدن افراد ينش خانه .قرار دهند يبررس رونا را موردپساك

 .ملموس استآنها  از يا ه پارهكرد كشور خواهد كرا متوجه  ياديز

 يمارياج ندارند و تجربه بياحت يبهداشت يها مردم فقط به مراقبت ،يدميط اپين شرايدر چن
 .گرفته شود يد جديط پراسترس بايسالمت روان شهروندان در شرا هكدهد  ينشان م يدمياپ

 ودهد  ير مييها را تغ خانواده يزندگ كسب يمدت روال عاد يل طوالنكبه ش ينه خانگيقرنط
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آورد و سبب  يرونا به همراه خود استرس، اضطراب، ترس و توهم مك .دارد يناگوار يامدهايپ
و در نهايت  يداريوب و خواب ييغذا يها اعات وعدهر سييو جروبحث و تغ يزندگ كر سبييتغ

 .دوش تهديد سالمت فرد و اعضاء خانواده مي

 التكمششود عبارتند از:  هاي اجتماعي كه در اين شرايط ايجاد مي مهمترين چالش
 از يتينارضا از،يموردن اقالم نيتأم از سوءاستفاده و تقلب مواد، سوءمصرف و يوابستگ ،يفرد انيم

، خشم ينيو ابهام در نقش والد كودكن والد و ي، رابطه نامناسب بيعه، جادوگريشا ،يزندگ
درمان  يبرا يواقع ري، توسل به مسائل غيالت اقتصادكمحدود، مش يآور نشده، انزوا، تاب كنترل

در اين بين برخي  .و ... كه مديريت خردمندانه بحران نبايستي از آن غفلت نمايد روناك يماريب
  زمند توجه بيشتري خواهند بود. از جمله:موارد نيا

  يفرد انيالت مكمش. ۱
افراد  يتمام نينگاه و نگرش را در ب تواند يم ياديدر خانواده تا حد ز ياجتماع طيشرا رييتغ

ازجمله روابط نامناسب  يفرد انيالت مكامر باعث مش نيدهد و ا رييهمسران را تغ ژهيو خانواده به
 .شود يم ييدعوا، قهر و جدا نامناسب، يرد جنسكعمل ، ابهام نقش،كودك - والد

  ياز زندگ يتينارضا. ۲
 يابيافراد را در معرض ارز روسيواز كرونا يناش ينقش اجتماع رييو تغ يفرد طيشرا رييتغ

 است. ياز زندگ يتينارضا ساز نهيامر زم نيه اك دهد يقرار م ندهياز حال و آ يمنف

  يمقابله اجتناب كسب دنيبرگزو  انزوا و اجتناب. ۳
 و يهمدل ،يهمدرد ،ياجتماع تيازجمله حما شيخو يها نقش يافراد در تمام طيشرا نيدر ا

  .دهند يم حيانزوا را ترج ،در تعامالت شتريو ب شوند يرنگ ظاهر م مك... محدود و 

  يرسانه و انگ اجتماع. ۴
 يها عامل كاربست رسانهابزار ت ينتر مهم يروس،از كروناو يناش يمحدودكننده اجتماع يطشرا
عالمانه و متفكرانه است و  يرفتارها يازمندن ها، رسان يامو پ ياجتماع هاي رسانهاست.  ياجتماع

وجود  گونه يچكه ه شوند يم يتلق يتواقع يميمفاه ،رسانه يناخواسته در فضا ياخواسته  يگاه
ه كم يز مواجه هستين يانرو يها ، با چالشياجتماع يها عالوه بر چالشهمچنين  ندارد. يخارج

واكنش اضطرابي،  .احصا شده است ،شوركدر  يو مطالعات علم يتوسط سازمان بهداشت جهان
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، ي، افسردگيني، بدبيالت جنسك، مشيوسواس ي، رفتارهايمارانگاريخودبافكار منفي، 
ام يا نيا رواني يها ازجمله چالشدر خود تنيدگي، انزوا و ...  ،يشكر به خودكتف ،يشيپر روان

هنگام در قبل، حين و پس از واقعه  كه برخي نشانگرهاي اين اختالالت، لزوم مداخالت بههستند
  سازد. ازجمله: ناپذير مي را اجتناب

  ياضطراب يها نشكوايك. 
 حالت هراس است. همراه با يكه گاه يهمراه با ترس و دلهره دائممعموالً ها  واكنشاين 

و  يكاركرد متعارف فرد يستقادر ن يو جسمان يشناخت ي،اراز ابعاد رفت يطشرا يندر ا فرد
  خود را بروز دهد. ياجتماع

  يافسردگدو. 
و  يسراسر عملكرد فرد يني،و غمگ يدياحساس ناام - يو درماندگ يناتوان پناهي، يحس ب

 يو ازلحاظ روان شود يافراد م يمنيا يستمامر موجب كاهش س اين .يردگ يافراد را دربرم ياجتماع
  .دهند يم يحرا ترج از جامعه و اجتناب يريگ م گوشهه

  يافراط يوسواس يو رفتارها يمارانگاريب خودسه. 
و اعمال خود را  ندينما يخود توجه م يگونه به بدن خود و سالمت و اغراق يافراط يلكبه ش

 يبراوقت خود را  شتريها بتا آن شود يرفتارها باعث م ني. ادهند يموردتوجه قرار م ازحد شيب
در خانواده  يفرد انيالت مكباعث مش زين ياديو تا حد ز نديار صرف نماكاف نيا يسازدروآبر

  شد. ندخواه

  يشيپر روانچهار. 
رفتار و  نيگردد. ا تيشدن فرد با واقع باعث گسسته تواند يو شدت عالئم م طيشرا نيا

 .گردد يم يافراد تلق ريسا يراب يديتهد يو حت سازد يناتوان م يفرد را در انجام امور فرد ،اعمال
  )۲۰۲۰بهداشت،  يسازمان جهان(

) اقدام عبارت flowchart(» اي، در مداخالت در باليا، روند نماي هاي حرفه بنابر پروتكل
هاي تخصصي  و بررسي افت اطالعاتيت و دريوضع يابيسب خبر وقوع حادثه، ارزكاست از: 

نابع، استقرار در محل و اقدام انات و مكزات، اميتجهن يمداخله، تأم ين استراتژيي، تبوضع موجود
نون كاما ا .است يعيزلزله و حوادث طب ،ليازجمله اقدامات در زمان س ياساس برنامه راهبردبر
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دان يان حضور ما در مكچون ام ؛مداخله چگونه خواهد بود كسب يموت پانديم در وضعيدان ينم
شده زمينه براي  بيني هر نوع حضور حتي پيشو ممكن است با ا محدود است يوجود ندارد و 

ضرورت جهش و انتقال ويروس و بروز موج ديگري فراهم شود و در اينجاست كه اهميت و 
 .شود يار مكآش يجامعه محل يتوانمندساز

ه ترس، يم؟ در ناحيا هردك يزندگ يا هيرونا در چه ناحكم ما در دوران يه بدانكار مهم است يبس
تر  ند تا بتواند راحتك يم كمك يمرانكم به حوزه حين مفاهيا يريادگي ؟يندگا رشد زي يريادگي

 .بردارد يو اجتماع يمداخالت روان يرا برا يبعد يها گام

كنار آمدن با تغييرات جديد مستلزم شناخت دقيق، علمي و روشمند آثار و عواقب اپيدمي از 
 را يعواقب و آثار يا دهيپد هرست. سو و اتخاذ راهبرد مبتني بر شناخت تغيير اجتماعي ا يك

 روناك بحران هرحال به. شود ينم تمام واقعه اتمام با بحران هر اثرات و داشت خواهد دنبال به
 يسطح عموم ءو ارتقا يروان يها بيآس همچون آن يمنف و مثبت جينتا و آثار اما گذرد يم

  .ندك يدا ميدر جوامع تداوم پ ،بهداشت
جامعه است كه  يخودمراقبت يشافزا يروس،كروناو يوعش يبآس يجو نتا آثار ينتر از مهم يكي

گاه  يعادت ذهن يكعنوان  به يزن يانگار خودبيماري .شود يم يافراط يگاه منجر به وسواس
  .شود يو سبب اضطراب و تنش م يابد يدر كشور تداوم م يماريب يك يوعهنگام ش به

  يو انسجام اجتماع يهمدل. ۵
است كه  يبآس ينآثار و تبعات ا يناز مهمتر يكيعنوان  به يزن ياجتماع و انسجام يهمدل

تواند منتج به  يابد؛ كه يكي از پيامدهاي راهبردي آن مي يم يشدر جهان پساكرونا افزا شك يب
منظور توسعه ارزش  ها به بالقوه انسان يها تياستفاده از ظرفتوانمندسازي جامعه محلي با هدف 

ي و اجتماعي فرد يها يها و درماندگ يبر ناتوان يرگينفس و چ اس اعتمادبهاحس تيتقو ،افزوده
  گردد.
 ياستعدادهاها و  ها، ظرفيت توانايياز  يريگ واقع بهره در »توانمندسازي جامعه محلي«

و ق شورونشاط يو آموزش، تزر يريادگيدر  يگذار هيف، سرمايانجام وظا در لي، تسهيفرد
رو  از اين .دنبال دارد را به و ارتباط مؤثر يگر يت و مربي، هدايرسان العبه افراد جامعه، اطشهامت 

  .ميريده بگيرا ناد يتوان و فرهنگ جامعه محلمآبانه  با نگرش قيم ديما نبادر اين شرايط 
د و حل يجد يها دهيمنظور خلق ا به يستگيش شايبا هدف افزا يجامعه محل يتوانمندساز

ي برخورد با برامحلي جوامع  .است يگروه محل ياعضا ييافزا ق تعامل و هميالت از طركمش
نترل و مهار كد همواره آماده باشند و توان يبا يو اجتماع ياسي، سيطيمح يها از بحران هريك
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 .داشته باشندنيز از واقعه را  ياضطراب ناش

ي گاهمبرهن شد،  ۱۳۹۸در پساسيل بهار سال  منطقه معموالندر بررسي ميداني از 
باعث  ،يلدهنده در س كمكو  يتيحما يها گروه يبرخ الت غيرمنسجم و نامتجانسمداخ

از نند و توقعشان ك يانگاريرفقو خود پنداري احساس خودناتوان ،يشدند تا مردم آن جامعه محل يم
  .ز باال رودينالمللي  مردم، دولت و حتي جوامع بين

 يرونا جان باختند و براكال به ماران مبتيب يبرخشاهد بوديم كه ن دوران يدر اهمچنين 
ي عوارضترديد  بيها ينا .ر نبوديپذ انكام(واكنش سوگ) ن و ختم يمراسم تدف يبرگزار ،انياطراف
اين موارد ازجمله ديگر داليلي است كه ضرورت توجه به توانمندسازي  .دنبال خواهد داشت را به

 سازد. ناپذير مي جامعه محلي را اجتناب

 داشتهوجود  يمحل زكمرا در ارياخت و قدرت صاحب يِمحل اقدام تهيمك ديبا بحران هنگام
هدف از  .نباشد باالدست از ينگار نامه منتظر ي،اقدام هر يبرا يمحل جامعه و دباش
اقدام مناسب و در تا بتوان بدان سبب است  ،»افرادار به ياختدادن ا يقدرت  ياعطا يتوانمندساز«

 .انجام دهد يشتريب يارهاكتا بتواند ايجاد شود ن احساس در فرد يا ايد و اانجام د زمان مناسب

هاي مرجع)  هاي اجتماعي و گروه (سرمايه يمحل خبرگان به ديبا مختلف يها بحران در
 درحداكثري  تكمشار و حضور به را مردم و داشتويژه  توجهويژه جوانان داراي انگيزه  به

ناپذيري  عدم توجه به اين مهم پيامدهاي جبران .ردكق يدعوت و تشو ،يتوسعه محل يندهايفرآ
و همچنين واقعه  و كرمانشاه لرستان، سيالخور بمهاي  وقايع زلزلهبنده در را در پي خواهد داشت. 

هنگام و  و عدم وجود زمينه مداخالت بهمهارت  يدارا يمنابع انسان يشاهد انزواسيل لرستان 
 .ما هبوداثربخش آنان 

  گونه برشمرد: توان اين را مي يمحل ينمندسازآثار توا انيدر پا
و  يآموزش اعتمادساز قياز طر محليتوسعه  يها يريگ ميت در تصمكمشار يساز تيظرف

با  يريگ ميو تصم يز هماهنگكستادها و مرا جاديا ،و در عمل يتكسطح مهارت مشار يارتقا
  .يخبرگان محل تيعضو

 يها دوره يو اجرا ياجتماع يساز هآگا قياز طر: يجوامع محل يآموزش توانمندساز
آموزش  ،يتوسعه محل يندهايدر فرآ يت عمومكمردم به حضور و مشار قيتشو ،يآموزش انتقاد

ي نان دولتكاركها و  ره با ارگانكفنون ارتباط و مذا يو ارتقا داريپا مداخله اثربخش و يها روش
  .محلي و ارتباط با رسانه

  يجمع يريگ ميتصم نديفرآ يساز نهينهاد
ردن ك ميسه ،ييروستا يها يو تعاون يها و اجتماعات محل به گروه يبخش تيرسم قياز طر
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هاي كوچك زيرمجموعه  نهاد) و گروه هاي مردم ها (سازمان گيري سمن و شكل ياجتماعات محل
  در قلمرو اقدام محلي.

 ،يياجرا يها پروژه تيت آنان در هداكمشار قياز طر ها برنامه يدر اجرا يتكمشار تيريمد
 يتوافق رو ،يو موضوعات مورد عالقه خبرگان محل هاشنهاديپ يبرنامه بر مبنا يها تيقبول اولو

 اي ها يمش خط هيته ،يت خبرگان محلكبرنامه با نظر و مشار تيموفق يابيارز يها شاخص
  .يجوامع محل ندگانينمابرنامه براساس نظر خبرگان و  يياجرا يها استيس

 نيمأتوسعه و ت يقائل شدن برا تياولوطريق از ي از برنامه توسعه محل تيتعهد دولت بر حما
در  ينندگان دولتك تكمشار نيتضم ،يدولت يها برنامه توسط ارگان ازيمورد ن يها رساختيز

  محور تا انتها. توسعه اجتماع يها تيخود به سمت اولو يزير برنامه رديكدر رو ريياز تغ تيحما

  جهينتبندي و  جمع
 ي و ايجادجامعه محل يدر قالب برنامه توانمندساز يرخواهانهو خ ياده از بخش مردماستف

بالقوه انسان  يها تياستفاده از ظرف، »يب يس« يگروه اقدام محل ،يتشكل در قالب سمن محل
ها و  يبر ناتوان يرگينفس، چ ت احساس اعتمادبهي، تقويافزوده سازمان منظور توسعه ارزش به

ق يالت از طركد و حل مشيجد يها دهيمنظور خلق ا به يستگيش شايافزا ،يردف يها يدرماندگ
  ي.گروه ييافزا تعامل و هم

تر و  آسان ياربس يرخواهانهبا كمك گرفتن از بخش خ يروس،و ينشكست دادن ا قطعاً
 ينموجود در ا هاي يتظرف يريكارگ و به يكديگرمردم به كمك به  يبتر خواهد بود. ترغ ممكن

 راهبرد را از دوش دولت بردارد. يروسو ينمقابله با ا ينبار سنگ ياديتا حد ز تواند يبخش، م
 ي،به فرصت از نگاه اقتصاد اسالم يدتهد ينا يلموجود و تبد يتنجات دولت از وضع يكالن برا

  و ساختارمند امور به مردم است. يافته انسجام يو واگذار يريتمد
 يداخودش ورود پ ها ينهو كامل در همه زم يداكثرآنكه بخواهد به صورت ح يجا به دولت

 يها در قالب سمن يو جهاد ينجوان، متد يروهايو ن يمردم يروهاين ازكند  يسع يدكند، با
نقش تا  استفاده كند ينهطور به بحران كشور به يريتمد يتوانمند به روش مطلوب برا يمحل

  ورت ملموس دريابد.را به ص مداخالت ي در اثربخشيجامعه محل يتوانمندساز
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  وكار؛ بايدها و نبايدها كسب كرونا،
  *دكتر ميثم شفيعي رودپشتي

  مقدمه
 ،اركو سبك يايپر چالش و حساس است اما در دن ،عوام و مردم يايدن يرونا براكچالش 

ر طو امروز بهبه تا  م.۱۹۸۶دهد از سال  يآمارها نشان م .ستيسابقه ن مكا يسابقه  يب ،ظهور بحران
را تجربه  يود و تورمكبحران و چالش ر ،بار يكهر دو سال  يجهان ياقتصاد يها متوسط، نظام

 .اند ردهك

  يدار هياقتصاد سرماويژگي 
ت يتقو«ا ي »تقاضا يكتحر«رف بر ز صكل تمريدل به ،يو مصرف يدار هياقتصاد سرما يتئور

 يمبتن ؛ چراكهندك يرا تجربه م ها چالش گونه نيمعموالً ا ،»يد مشتريل به خريد و ميقدرت خر
 .مدارانه است يمشتر يو ساختارها يبر مشتر

يش به سمت ن حوزه، گرايل خاستگاه و ساختار ايدل به ،سميمدرن ت مفهوم پستياز تقو پس
توسعه،  ي استعيطب .ردكدا يتوسعه پ ،هدف ةقدرت به جامع يو اعطا ييگرا ، مصرفييگرابازار

عمالً  ،دبايش يافزا ياقتصاد يقدرت مخاطب در ساختارها يوقت .دبر ميقدرت مخاطب را باال 
  كند. مياد يتقاضا را ز م و قدرتكعرضه را  قدرت زيرا يابد. مياهش كار كو سبكقدرت صاحبان 

  تغيير در ساختار اقتصادي
قدرت در دستان  يوقت. هستند »انيمشتر« ،ننده در بازارك يفلكن تييا تعير يگ يمتصم
رد تا به سهم بازار كد رقابت يشود و با يم يشاخص مؤثر ،»شاخص رقابت« ،ه باشدنندك مصرف

بود و  »عرضه«قدرت با  ،يالديم ۸۰و  ۷۰ش از دهه يپ. ردك يرا راض يد و مشتريرس
سال است  ۴۰ش از يباً بياما تقر .افتد يم يچه اتفاق يرد در ساختار اقتصادك ين مييننده تعكديتول
 .است »نندهك بازار و مصرف«قدرت با  ،ردهكر ييد تغروناين ا يه در دنك

، ي، رقابتيتيامن يها دستخوش چالش ياقتصاد يساختارها ،بار يكهر دو سال  م.۱۹۸۶از 
                                                                        

 maysam.shafiee@ut.ac.ir  .عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران. *



 

۵۹۶ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

در  نيزرونا ك .دنبال داشته است ي را بهها، بحران اقتصاد ن چالشيظهور ا .بوده است ياقتصاد
ن بحران و يات ايه مقتضيخودشان را شبار كو سبكد صاحبان يبحران است و با يكذات خود 

ار كو سبكصاحبان  يات آن برايرونا و مقتضكوسعت بحران  .نندكم كحا يِساختار اقتصاد
 .استشده رفته يپذ ،ط بحرانيت در محيفعال ،ينونك يمتفاوت است اما در ساختارها

  اركو سبكاز فعاالن يموردن يدهايبا
ط يدر شرا ياركو سبكر يفعال و مد يك دين باياول ،»ت بحرانيريبه اصول مد يبنديپا«

در نظر را مسئله ن يخود ا يها يار در فهرست توانمندكو سبكد فعاالن يبارو  ازاين .است يفعل
 .داشته باشند

كار را و سبك يايه دنك - ينونك يايدر دن يسميمدرن رات پستكتف برتريرات هزاره و ييتغ
 يهيبد .ندكدا يش پيننده افزاك قدرت مصرفاست ده باعث ش -ر قرار داده است يتأث هم تحت
 .است »نندهك مصرف«قدرت در دستان اصلي ان يان و شريجر ،رديگ يل مكرونا شك ياست وقت

 است.ار كو سبكاز فعاالن يموردن يدهايگر از بايد يكي »ها نندهك ل رفتار مصرفيتحل«
رونا كدر دوران  ،شده داشت يكحرت يِتقاضا، يت بحرانريش از دوران مديپه ك يا نندهك مصرف

 يها و تقاضا ه خواستهيشب ،اركو سبكد فعال يو بار ازاين .ندك يدا مياهش پكلش يزان تمايم
  .ند وگرنه از بازار حذف خواهد شدكعمل  ،نندهك مصرف
ار كو سبكاز صاحبان يموردن يدهايگر از بايد يكي ،»هدف ز بر بازارِكبازار و تمر يبند بخش«
 ،توان بدون برنامه ياست و نم اندك يمنابع ورود ،زده بحران يدر ساختار اقتصاد كهراچ ؛است

از  ييها وارد قسمت يزير ار با برنامهكو سبكصاحبان  بنابراين، .شد يرد و وارد هر بازارك كسير
ن دارند با يبر ا يار سعوك كسباما صاحبان  داشته باشند. يشتريشانس ب تابازار شوند  يفضا

ان برگشت كو امر ازاين خود ادامه دهند.ت يفعالبه  يميقد يو ساختارها يسنت يها مزيانكم
 .رديگ يل مكش ،ياقتصاد ين چالش ساختارهايو بزرگتر رود رو به خواهش مي ينگينقد

د ينبا . در اين صورتدشو يمحدود م »منابع« ،رديگ يل مكش يبحران اقتصاد كه زماني
 يع در ساختارهاياز صنا ياريرود و بس مي نيه از بياچون سرم ؛ردكده ينسنج يها كسير

 .شوند يمتوقف م ياقتصاد

 يها ار در چالشوك كسبصاحبان  يسواد كمد به يبا ،ها عالوه بر خرده گرفتن از دولت
ه در گردش به ياد سرمايجاد حجم زيا ،يسواد كمق ياز مصاد يكي .ردكتوجه نيز  ياقتصاد

 .صورت انباشته شده است

ران، تصورشان يپر تورم در ا يل ساختار اقتصاديدل ير بهاخ يها در سال ،اروك سبك رانيمد
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ند ا غافلاز اين نكته  يرا باال ببرند ول يياالك يزان موجوديد و ميزان توليد ميه باكگونه است  نيا
 يدر ساختارها .دهند ياهش مكدر گردش را  ةي، سرمايد و موجوديزان توليش ميبا افزاكه 

 ياالك ،ردكشده را عرضه يدشده و تولي انباراالكنتوان  يوقت ،نندهك يت مصرفمكبا حا ياقتصاد
 .در پي خواهيم داشترفته را  يه ازدستو سرما كمترو

ي است ارزشمند يدهايگر از بايد يكي، ي مختلفها به گونه »ي و وفاداران فعليحفظ مشتر«
 بايد مدنظر داشته باشد. ،دار در دوران بحران در بازار و اقتصاوك كسبفعال  كه

  اركو سبكاز فعاالن يموردن يدهايبان
  اي گذرا داشته باشيم. نيز، اشارهوكار در شرايط بحران  به نبايدهاي كسباست خوب 

در شرايط  »وكار پرهيز از تغييرجهت در مسير كسب«و  »لزوم پايبندي به مسير فعلي«
دليل  وكار به گاهي اوقات صاحبان كسبرد. گيوكار قرار  مورد توجه فعال كسببايد  ،بحراني

 ،اين تغيير .دهند مي مسيرشان را تغيير ،و دانش كافي در مواجهه با بحران نداشتن صبر، تدبير
 .آورد برايشان به وجود ميرا هاي زيادي  هزينه

وكار در مواجهه با  يعني يك كسب .است »سطح عملكرد كاهشِ پرهيز از« ،نبايد بعدي
  .سطح عملكردش را بهبود ببخشدبحران بايد 

بايد بدان  وكار كسباست كه فعال  ديگرينبايد  »لزوم تمركز صرف بر بازارهاي داخلي«
مردم  صرفاً ،شوند وقتي ايتاليا و اسپانيا و حتي ايران درگير شرايط كرونايي مي توجه داشته باشد.

 ،خورده وكارهاي شكست سبنرخ ك خواهد بود. درنتيجهرفتارشان احتياطي  ،در چنين ساختاري
 .و اين افزايش يعني كاهش قدرت رقابت در بازار يابد افزايش مي

  كننده در شرايط بحران هاي مختلف مصرف گونه
ها يك گروه نيستند و در  كننده وكار بايد توجه داشته باشند كه مصرف صاحبان كسب

اي  نيافته د در اقتصادهاي توسعهده مطالعات نشان مي .گونه رفتار ندارند ساختارهاي اقتصادي يك
 .كننده داريم گونه مصرف سه، هاي اقتصادي بحران در زمان ،ايران چون

هستند كه رفتارهاي  »هاي محتاط كننده مصرف«در شرايط بحران،   كننده اولين گونه مصرف
 ،تهياف در ساختارهاي اقتصاد توسعه .دهند سادگي پول نمي خريد آنان مشمول احتياط شده و به

 .كم است ،تعداد اين افراد ،نيافته دسته از مشتريان زياد و در ساختار اقتصاد توسعه اين

صورت  شوند و رفتارهاي خريد خود را به متوجه شرايط بحراني نمي »كنندگان عادي مصرف«
چنيني تغييري براي ميزان فروش و نحوه عملكرد صاحب  مشتريان اين .دهند عادي ادامه مي

يافته و  توسعه هاي عادي در اقتصاد كننده  كه مصرف ردنبايد فراموش ك .دنكن يجاد نميوكار ا كسب
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 .سهم چنداني ندارند ،نيافته اقتصاد توسعه

اي را شامل  بخش عمده كه -  نيافته يافته و در اقتصاد توسعه دسته سوم در اقتصاد توسعه
 ،محروميت ايجاد شوداين گروه  چنانچه براي .هستند »مشتريان تهاجمي و هيجاني« - شوند مي

تعداد اين افراد در ساختارهاي اقتصادي بيمارگونه با حجم  يابد. ميميل به مصرف آنها افزايش 
 .توجه است قابلبسيار نقدينگي باال، 

  اقسام كاالها در شرايط بحران
الهاي كا«گروه اول  جاي داد.سه گروه توان در  را نيز ميكاالها كنندگان،  عالوه بر مصرف
اي  عدهفقط كه  »كاالهاي عمومي«گروه دوم  .مانند نان و دارو ند.سته »ضروري و پرمصرف

مانند سفر، مبلمان و  اند. از حيث مصرف »كاالهاي لوكس«دسته سوم  .دارندآن اقبال به خريد 
 .خانگي لوازم

 شانس جذب هر سه گروه ،كاالهاي ضروري فعاليت دارد ةوكاري كه در دست صاحب كسب
 ،وكاري كه كاالي لوكس و بدمصرف را در اختيار دارد كننده را دارد اما صاحب كسب مصرف

 .خواهد بودمتفاوت بسيار  ،وكارش در شرايط بحران كرونا شرايط كسب

 است با ابعاد و يرونا هم بحرانك: شوم مي ادآوريبازار،  يها فرصت ييد بر شناساكيبا تأ
به صورت مختصر بيان ه ك -بازار  يدهايدها و نبايد به بايباار وك كسبفعال  . لذاات خوديمقتض
  .ندكتوجه  -شد 

از تداخل برندها و  يبيات عجيتجرب ،ييروناكاز دوران  پساد يبه احتمال زم معتقدبنده 
  .ددا دواهخ خرد يجد يد در بازارهايجد يشورهاك

  
   



 

۵۹۹ 

م: 
 ده

صل
ف

ت
رص

ا، ف
ده

هدي
ت

 ها 
ش

چال
و 

ش
ي پي

ها
 رو

 
  
  

  هادار تهران)سرمايه (بورس و اوراق ب اثر بحران كرونا بر فعاليت بازار

  *فراهاني دكتر رضا

  خالصه
بر  ورونا قرار گرفت ك روسيو وعيشور دستخوش شك، اقتصاد ۱۳۹۸ سال يانيپا يها ماه از

 يقيتأثير عم يو به تبع آن بر بودجه سال جار يو اجتماع ياقتصاد تيو وضع هيبازار سرما
با رشد  بيترت بهرا  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷شور دو سال سخت كه كبود  يطيدر شرا نيگذاشت. ا

ثابت  هيسرما ليكاهش تشك ديگر، ياز طرف سر گذاشته بود. پشت يدرصد ۷و  ۵ يفمن ياقتصاد
به سطح رفاه  يابيو دست ابدياهش ك ،بالقوه اقتصاد ديتول تيسبب شده است ظرف رانيدر اقتصاد ا

 ۹۷ ياپيو سال پد يباال بودن نرخ تورم برا ،گريد ياز آن، دشوار باشد. از سو شيو پ ۱۳۹۰سال
 يها از بنگاه ياريموجب شده بس زين ۹۹سال  يبرا %۲۵ يتورم باال ينيب شيپ نيو همچن ۹۸و 

خود را از دست  تيادامه فعال ييتوانا كوچك يارهاكو سبكو  يبورسريو غ يبورس ياقتصاد
بت رشد مث ۱۳۹۹رونا، در سال كبدون  رانيه اقتصاد اك شد يم ينيب شيپ ،حال نيدهند. با ا

، ۹۹و تداوم آن در سال  ۹۸سال  يرونا از انتهاك وعيش يند. ولك ترا ثب كهرچند اند ،يرنفتيغ
صادرات  ياهش تقاضا براك قرار داده است. ينانيود همراه با نااطمكر تيرا در وضع رانياقتصاد ا

 يل را از طرف تجارت خارجك يتقاضا ،ياهش تجارت جهانك يلكطور و به رانيمحصوالت ا
  .ندك يثر مأمت

 ياهش حجم برخك يزنخانوار و  دياهش قدرت خرك ليدل ل بهك يتقاضا زين يدر بخش داخل
 روسيو شتريب وعيش به هك) ... و كپوشا ،يدار و هتل يدار ونقل، رستوران (مانند حمل ها تيفعال

اختالل  ليدل به زيل اقتصاد نكعرضه  ،گريتأثير قرار گرفته است. از طرف د تحت ،شوند يمنجر م
 »عرضه كشو«با  ،يصنف ياز واحدها ياريبس تيفعال تيه و محدوديمواد اول نيمأه تكدر شب

  مواجه شده است.
داشته است، فشار  رانيل در اقتصاد اك يه بر عرضه و تقاضاك يرونا عالوه بر تأثيرك وعيش

 ،از جانب درآمدها فشار نيو همچن ها نهيفشار از جانب هز يعني ۱۳۹۹بر بودجه  زيرا ن يا دوجانبه
                                                                        

  reza.farahani@mporg.ir  .آموخته دكتري مديريت مالي، مدرس دانشگاه و كارشناس بازار سرمايه دانش. *
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و  يبورس يها تكرونا، شرك روسيو وعياز ش يناش يه افت تقاضاكو ازآنجا ندك يوارد م
اخذ  يدولت برا ييتوانا ن،ي. بنابرادهد ياهش مكرا  ديرا تحت تأثير قرار داده و تول ارهاكو سبك

  خواهد داشت.اهش ك زين ياتيمال يو درآمدها ابدي ياهش مكارها ك و سبكو  دياز تول اتيمال
منجر  ياتيو مال ينفت ياهش درآمدهاك نيرونا و همچنكمقابله با  يها نهيهز ،يسو گرياز د
و  ينگينقد شيمبلغ به نوبه خود منجر به افزا نيا نيمأت و قاعدتاً ديبودجه گرد يسرك ديبه تشد

 يمواز يو بازارها هيه اثر آن بر بازار سرماكشود  يم ۱۳۹۹سال  تورم باال در جه،يدر نت
ه به نوسانات كاست  ياهش نرخ بهره واقعكو  يپول هيو پا ينگيرشد نقد نياست. هم ريارناپذكان

آحاد جامعه را به سمت بورس  نيدر ب ينگياز نقد يميعظ ليبورس دامن زده و خ جاناتيو ه
 يطيشرا نيبورس باشد. در چن يها شاخص يشاهد رشد چندبرابر هيرد تا بازار سرماكروانه 

موجود  يسب سود در بازارهاكحال  نيدنبال حفظ ارزش پول خود و در ع به گذاران هيماسر
و اوراق  يكبان يها ن، طال، دالر، سپردهكمانند مس يگذار هيسرما يسنت يها نهيباشند. اما گز يم

ه در ك يبازار ط،يشرا نيدر ا يدر بورس مطرح هستند. ول يگذار هينار سرماكدر  زيت نكمشار
در سال  چراكه ؛بود »بورس«ند كبه خود جلب  شتريرا ب گذاران هينظر سرما توانست يم شتريابتدا ب
و اوراق  يكبان يها باالتر از سود سپرده يبورس يها تكاز شر ياريسهام بس يميسود تقس ۱۳۹۸
ها در  تكشر نيارزش سهام ا شيداران از افزا ساالنه، سهام يمينار سود تقسكت بود و در كمشار
  بهره بردند. زيتورم ناثر 

 شيعمالً صرف افزا يميتقس يسودها نياز ا يا ه بخش عمدهكته مهم است كن نير اكذ
باعث شد  ،اقتصاد يتورم طيبازارها و شرا ريدر سا يود نسبكدو عامل به همراه ر نيه شد. ايسرما

 طيه در شراكآن ژهيو بدل شود. به يگذار هيسرما يبازار برا نيتر م به جذابك مكبازار بورس 
 ياريارزش بس يچندبرابر شيافزا رامونيپ ياجتماع يها هكدر شب اريو با انتشار اخبار بس ييروناك
 يبرخ يليبخش متوسط جامعه با داشتن فراغت الزم و تعط جيتدر باعث شد به ،ها سهم از
دن و برخط بو يمجاز يارمندان و با وجود فضاكو  انيوقت شدن دانشجو مهيارها و نكو سبك

به سمت  ،سب سودكحفظ ارزش پول خود و  يبرا ،سامانه معامالت بورس و مهمتر از همه
به  گريد ياز بازارها يارياز بس ينگينقد انيجر نيند. بنابراك دايدر بورس سوق پ يگذار هيسرما

  شد. تيسمت بورس هدا
ار بورس، جامعه به باز رياز طبقه فق يبخش يطبقه متوسط و ثروتمند و حت ينگينقد ورود

 »ها تكسهام شر متيق شتريرشد ب«هم زد و باعث  بازار را به نيدر ا »تعادل عرضه و تقاضا«
 شتريب تيسهام به نوبه خود باعث جذاب متيق شيه افزاك يشد، درحال اديز اريبس يتقاضا ليدل به

درواقع، . ندك يم قيدر بورس تشو يگذار هيرا به ورود و سرما يشتريبازار بورس شده و مردم ب
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 متيق«و  »ينگينقد« ،»گذاران هيسرما يا گله رفتارِ«با سه عامل  يشيافزا وبيچرخه مع كي
  شد. ليكتش »سهام
ه ك، باعث شد »سهام ديخر يتقاضا برا شيافزا«و  »به بورس تهران اديز ينگيورود نقد«

ناخالص  دينسبت ارزش بازار سهام به تول نيل و همچنك ينگينسبت ارزش بازار سهام به نقد
در  يخصولت يها تكشر ينيآفر دولت و نقش تياز نقش حما توان ي. البته نمابدي شيافزا ،يداخل

  غافل شد. شيافزا نيا
ه در سمت كتنها در سمت عرضه بازار بورس حضور دارند بل نه يو خصولت يدولت ينهادها

نظر و امر آنهاست،  تحت صِنهادها و اشخا نيا اريبازار در اخت ينگياز نقد يبزرگ بخش نيز،تقاضا 
دارد. بدون  ينهادها بستگ نيا ندهيبه رفتار آ يتوجه هم تا حد قابل رانيبورس ا ندهيه البته آك
در هر دو  گرانيباز نيتر عنوان بزرگ به يخصولت يها تكو شر يدولت ينهادها ،دولت كش

  ت بازار دارند.كنقش را در روند حر نيشتريب ،بخش عرضه و تقاضا
 يده جهت ييتوانا ،ياجتماع يها هكها و شب به رسانه يدسترس ليدل نهادها به نيا ن،يهمچن

بودجه  يسركه دولت با كاست  نيا نجايدر ا يديلكله ئدارند. مس زيرا ن گذاران هيبه رفتار سرما
  .نگرد يبودجه م يسركجبران  ياز منابع اصل يكيعنوان  مواجه است و به بورس به ياديز

تحت  يها تكسهام شر متيه قكاست  نيدولت ا ين براكمم يويسنار نيدرواقع، بهتر
زمان  هم ،ها تكشر نياز سهام ا يبخش يو دولت با واگذار ابدي شيدولت در بورس افزا تيكمال

ه، دولت با كتر آن . مهمندكسب كرا  يها، درآمد قابل توجه تكشر نيخود بر ا تيكبا حفظ مال
ه دولت سهامدار آنهاست ك يبورس يها تكدارد از سهام شر اريته در اخك يميپشتوانه منابع عظ

 ياريسهام بس متينخست سال، ق يها ه در ماهكاست  ليدل نيو به هم ندك يم تيدر بازار حما
مواجه  متيقابل توجه ق شيبا افزا ،ياديت عوامل بنكها خالف جهت حر تكدسته از شر نياز ا

  اند. بوده
از  يكيبه   يشيو صنعت پاال  يميمانند صنعت پتروش يبزرگ يها ه صنعتكر است كالزم به ذ

 نيه اكاند، حال آن سهام در بورس تهران بدل شده متيجذب تقاضا و رشد ق شتازانيپ نيتر مهم
از  ي. در برخدارندقرار  يمتزلزل تياهش تقاضا، در وضعكنفت و  يسقوط بها ليدل به عيصنا

 يحت ايباال و  اريانباشته بس انيبا ز ييها تكشر اي صنعت خودرو، رينظ گريبزرگ د يها صنعت
سهام خود را  متيرشد ناباورانه ق ،يستگكو در مرز ورش نيسنگ اريبس يها يبا بده ييها تكشر

 ۶۰تا  ۳۰سهام از  متيق دينون با اصالحات شدكتا يه البته از مردادماه سال جاركردند كتجربه 
  اند. درصد مواجه شده
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  مقدمه
چشم دوخته بودند و شاهد  يجهان يبه بازارها يبا نگران ايگذاران در دن هيسرما روناك وعيش با

بازار  نيچن يلگريتحل چيه ديبودند و شا يمال ير بازارهابيشتدر  ينيب شيپ رقابلياتفاقات غ
 يشورهاك يا گذاران حرفه هيسرما انيرا در م يجاني) و رفتار هPanic Marketزده ( وحشت
نار كدر  ياديدرواقع عوامل بن د،يرا درنورد هيسرما ي. آنچه بازارهاردك ينم ينيب شيپ افته،ي توسعه

عرضه بر تقاضا شده و  هاي ه منجر به غلبه سفارشكبود  ييروناكترس از ادامه بحران 
  را به ثبت رساند. ايدن يها ماندگار در بورس ينزول يوردهاكر

ه ك ميرشد بازارها بود كعنوان محر به ينگيدنق شيشاهد افزا ،رانيا دراين درحالي بود كه 
به  ها هيو سرما ينگيرونا، باعث جذب نقدك وعيش يها در پ اركو سبكود در كهمراه با چالش ر

 ،ينيگزيجا يها ارزش شيافزا ،يتورم انتظار«همچون  ينار عواملكسمت بورس شده بود. در 
 توان يم يخصوصاً در حوزه صادرات »ها تكباال رفتن نرخ فروش شر آننرخ ارز و به تبع  شيافزا

ها از  تكشر يبرخ هيسرما شيمربوط به افزا يو خبرها ها ييدارا يابيارز ديمباحث مربوط به تجد
  سهام دانست. متيرشد ق يبازار را از علل اصل نيبه سمت ا ينگينقد تيمحل و هدا نيا

است، و با  دهيتومان رس ارديليهزار م ۲۸۰۰از  شيب يبه رقم ينگيه حجم نقدك يطيشرا در
در  يزكمر كاقدام بان نيهمچن ،مانند ارز و طال ييشده در بازارها وضع يها تيتوجه به محدود

 يحفظ ارزش واقع يبرا هيبه بازار سرما ها هيورود سرما ،يكاهش نرخ سود سپرده بانكخصوص 
 يه فرصتكحال  نير عد ،ينگيبود. البته ورود نقد ريناپذ و اجتناب ينيب شيپ قابل يپول، امر

در جامعه است،  يبه توسعه فرهنگ سهامدار كمكها و  تكشر يمال نيتأم يبرا يياستثنا
ارشناسان نسبت به خارج شدن بازار از منطق ك يبازار و برخ انيمتول نيدر ب ييها ينگران
  آورد. ديوار پد ات تودهكحر يخو تبعات بر يگذار هيسرما

 كيه در آن برهه با كاست  قتيحق نيا يايگو .م۲۰۰۸ال س يمربوط به بحران مال حوادث
ها و روند  تكسهام شر متيو ق يبر سودآور يجهان يها متياهش قكشاهد تأثير  يزمان ريتأخ
در  لگرانيارشناسان و تحلك يبرخ ي. نگرانميا شور بودهك هيدر بازار سرما يودكو ر ينزول

خواهد  كبهتر قابل در م.۲۰۰۸مشابه بحران  يادادهيبر رو يبا مرور هيبازار سرما ندهيخصوص آ
 تواند يم نياديعوامل بن ران،يو ا ايدر دن يمصرف ياهش تقاضاكدر صورت تداوم  نيبود. بنابرا

 يند و بحران مالكمواجه  يرونا با چالش اساسكو در دوره پسا ندهيآ يها ها را در ماه تكشر
  رقم بزند. يمال يرهابازا يشده برا ينيب شيپ يها زمانقبل از  يديجد

  ايدن يها رونا بر بورسكبحران  تأثير
نفت خام، شاخص سهام در بورس  متياهش قكرونا و ك روسيو پرشتابگسترش  يپ در
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بورس  يبازارها ياصل يها نرخ خود روبرو شدند. شاخص دياهش شدكبا  يياروپا يشورهاك
اهش كپول و  يالملل نيصندوق ب سياظهارات رئ يدر پ م.۲۰۲۰ ليآور ۱۵در  يياروپا يشورهاك
در  IMFسيمواجه شدند. رئ ديشد يبا روند نزول ،تقاضا زانيسقوط م ليدل نفت خام به متيق

مواجه خواهد شد.  يامسال با رشد منف ياظهار داشت اقتصاد جهان م.۲۰۲۰يبهار شيهما هيحاش
متصور شد. او ضمن را  م.۱۹۳۰تا  ۱۹۲۹ يها ود سالكتر از ر بدتر و بزرگ يود اقتصادكر يو

در  يرشد اقتصاد جهان زانيگفت م يبر اقتصاد جهان ۱۹ -كوويد  سابقه يب يريگ از همه ينگران
مواجه  يود اقتصادكر نيخواهد شد و با بدتر يمنف حاال مشخص و قطعاً نياز هم يسال جار

  شد. ميخواه
در  ها يو نگران يجهان يبرنت در بازارها ه نفت خامِكهر بش متياهش قك ،گريد ياز سو

تأثير گذاشته و شاخص سهام  ،يدر بخش انرژ ۱۹ -كوويد  يريگ همه ياقتصاد يامدهايقبال پ
رو شدند. شاخص  هارزش روب دياهش شدكمعامالت خود با  انيدر پا يياروپا يشورهاكدر بورس 

 ،)يب يآ ام( ايتاليبازار بورس ا ۳۰، شاخص (كك) بورس فرانسه ۴۰، شاخص ۶۰۰س كاستو وروي
اهش مواجه بود. كبا  زين )يفوتس( بورس لندن ۱۰۰شاخص  و س بورس آلمانكدا  شاخص

  واحد قرار گرفت. ۱/  ۰۹۲درصد نزول در سطح  صدم ۵۸با  ورويدالر به  ينرخ برابر نينهمچ
 يها و بورس يجهان يها بازار زشيماه اول شاهد ر ۵ يرونا طك روسيو وعيه با شك يحالدر

 يجهان يها در بازار يرونا، روند نزولك روسيدوباره و وعيش يها خبر تيتقوبا  م،يمعروف بود
انداز اقتصاد جهان نامطمئن  رونا چشمك وعيش هيه در ساكاست  يدرحال نيباالخره متوقف شد. ا

شور خبر ك نيا ياز روند بهبود اقتصاد اكيآمر ياقتصاد يها ه دادهكپس از آن  .ديرس ينظر م هب
 يشغل يها . پس از گزارش دادهافتندي شيرونا افزاك وعيرشد ش رغم يعل يجهان  سهام متيداد، ق

 كو شاخص نزد ۵۰۰ يشغل در ماه ژوئن، سهام اس اند پ ونيليم ۴/  ۸ شيبر افزا يمبن اكيآمر
و  اي. در آسافتي شيافزا اكيدر آمر يآمار شغل ،يماه متوال نيدوم يردند و براك ودصع ۰/  ۵ زين

و شاخص هانگ سنگ در هنگ  نيو شنزن چ يها شانگ ۳۰۰ يا اس يشاخص سهم  هيانوسياق
 زين اياسترال ۲۰۰ يژاپن و اس اند پ سكيردند. شاخص تاپك دايپ شيدرصد افزا ۰/  ۸ نگ حدودك
  ردند.ك رييتغ يمك

از بهبود  ييها شاهد نشانه روس،يو وعينترل شكپس از  زياقتصاد بزرگ جهان ن نيدوم ن،يچ
بخش خدمات  يها تيه فعالكبود  نيا  دهنده نشان نيچ ديخر رانيد بود. شاخص مددر اقتصاد خو

تقاضا  شيرونا باعث افزاكاز  يناش يها تياهش محدودك راي. زافتي شيشور به شدت افزاك نيا
اشتغال همچنان در حال  زانيرو به بهبود، اما م نينندگان شد. تجارت در چك صرفم ياز سو

 زي. در ژاپن نابديامل بهبود كطور  شور بهك نيالزم بود تا اقتصاد ا ياديززمان  راياهش بود. زك
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  .افتيبهبود  يطور قابل توجه به يخدمات يها تيفعال
 ،يگذاران شد. ازطرف هيسرما يباعث نگران اكيو آمر نيچ انيتنش م شيحال، افزا نيهم در

 يارياثرگذار بود. بس ياقتصاد تيبر وضع اكيآمر يها التيا يدوباره در برخ يها تياعمال محدود
 شياهش تقاضا پكباعث  اكيمشاغل در آمر  دوباره يليه تعطكباور بودند  نيگذاران بر ا هياز سرما

  شد. يجوال التيتعط از

  رونا بر بورس تهرانك اثر
 دايدر سطح جهان گسترش پ عيسر يليخ ردك ير نمكف يسك ديه شاك يروسيو ۱۹ -كوويد 

الشعاع خود قرار  مختلف را تحت يشورهاكبازار سهام  ژهيو هب ا،يدن يمال يابازاره يند و تمامك
رد و كرا دچار افت  تيبورس وال استر ا،كيهرچند بالفاصله پس از ورود به آمر روسيو نيدهد. ا

بورس به ثبت رساند،  نيداران ا سهام يرا برا م.۲۰۰۸سال  ياز زمان بحران مال ردكملع نيبدتر
  بود. گريد يا گونه به ينگينقد يبا رشد باال ديشا رانيهام ااما در بازار س

ه بخش اعظم ك يدرست در زمان دهد ينشان م رانيرونا در اك وعيموج اول ش يبررس
رونا به حال ك يدميتأثير اپ تحت ۱۳۹۹ بهشتيتا ارد ۱۳۹۸ شور از اسفندك ياقتصاد يها تيفعال
 كيشاخص  يخيستن مرز تاركش يرا براآور خود  ت اعجابكدرآمد، شاخص بورس حر قيتعل
رونا كراه درمان  ايسن كوا عيسر افتنيبه  ينيب زمان موج خوش آنرد. در كآغاز  يواحد ونيليم

 روسيو نيا وعي. اما در موج دوم شابدياهش ك ياديرونا بر بورس تا حد زكه اثر كموجب شد 
تجربه موج اول، اثر موج دوم را  بيترت نيو به ا ديرس ينظر م هب ديراه درمان بع افتنيهمچنان 

دسته از  گذاشت اما آن يبورس اثر منف عيصنا يبرخ يرو گرچهرونا اك وعيرد. موج اول شكم ك
  تأثير مثبت گرفتند. طيشرا نيبودند، از ا ندهيو شو ييدارو ،ييمواد غذا نندهك ديه تولك يعيصنا

آمار  شيافزا« يگريو د »رسآغاز موج صعود دوباره شاخص بو« يكيزمان،  اتفاق هم دو
 وعيبود. با بروز موج دوم ش يريگ لكدر حال ش رانيدر اقتصاد ا »روناك روسيبه و انيمبتال

از  رد،ك يرا تجربه م يا سابقه مكه رونق ك ه،يه بازار سرماكمطرح شد  له مجدداًئمس نيرونا، اك
  خواهد گرفت. يحد تأثير منف هاتفاق تا چ نيا

رونا بر ك روسيمبارزه با و ليدل شهرها به نهيقرنط عهياز احتمال و شا ياشن جانيه هكقدر  آن
بر  يبر اقتصاد و بازار سهام، نتوانست اثر روسيو نيا نياديبن يگذارگذاشت، تأثير بازار سهام اثر 

رونا بر ك روسيتأثير و يه بررسكاست  يدرحال نيها بگذارد. ا تكشاخص بورس و سهام شر
 ران،يبر اقتصاد ا روسيو نيا انيتأثير قابل ب نينخست ،بازار سهام نشان داد آن ياقتصاد و در پ

آن بازار  يشور و در پكجهت اقتصاد  نيه از اكبود  »ياهش مبادالت مرزكبسته شدن مرزها و «
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  .ديد بيسهام آس
ونقل و  لصنعت حم نينفت و همچن يرونا بر بازار جهانك روسيو يگذارتأثير ،گريد ياز سو

ه صنعت ك نياهش مصرف سوخت منجر شد و هم اكشورها، هم به ك نيدر ب كتحرتوقف 
اهش مبادالت كبا  زين يالملل نيونقل ب اهش حملكه ك نيرد. ضمن اكود مواجه كونقل را با ر حمل

  بازار سهام همراه بود. زياقتصاد و ن دنيد بيآن آس يارز و در پ ييو جابجا ياقتصاد
 ياركموجب شده تا ساعات  زين يانسان يرويشدن ن ييروناكترس از  ،نيبرا عالوه

 يها نهيهز شيو افزا دياهش تولكبا  يمساو زياتفاق ن نيه اك ابدياهش كمختلف  يها تكشر
فعال در حوزه  يا مهيب يها تكشر يبرا شتريب درمانِ يها نهيهز نيها منجر شد. همچن بنگاه

همچون  يعيصنا .رابطه از قلم انداخت نيادر  ديهم نبا ار يليمكت مهيب ژهيو هبخش سالمت ب
 يو خارج يداخل يها اند و توقف مسافرت تأثير گرفته روسيو نياز ا زين يدار و هتل يگردشگر

  زده است. بيونقل آس حمل ،يدار و هتل  رستوران ،يمانند گردشگر ييها تيبه فعال
بود  يعيطب نيبنابرا .ندك يروز م خودش را به آمده، شيپ يها تيمتناسب با وضع شهيهم بازار

ه در كن است كرده باشد. هرچند ممكت كحر ها ينيب شيرونا، متفاوت از پكه در موج اول ك
 يشوركاما هر  ميباش  بوده يمنف يها نوسان ايشورها شاهد افت شاخص بورس كاز  ياريبس

ثير خود را افتد تأ يم يهر اتفاق يه در اقتصاد جهانك ستين طور نيدارد. ا رامختصات خودش 
ه مختصات ك شداب ليدل نيا  به ديشااين امر  .نشان دهد رانيبر اقتصاد ا %۱۰۰و  ميطور مستق به

 هكنينداشته باشد. ضمن ا يبستگ مدنظر است، هم يه در اقتصاد جهانك ياقتصاد ما با آن ارتباط
 يرد برخكرونا، عملك دهين است پدكبه خود را دارد. البته مم مخصوص تيظرف يهر اقتصاد

داشته است.  يتأثير مثبت عياز صنا ياريگفت بر بس توان يند اما مك ليطور موقت تعد را به عيصنا
 جاديخود را متناسب با آثار ا يها يابيرد و ارزكخود را منطبق  آمده شيپ طيبازار با شرا يلكطور به

در موج دوم با  يبود، ول هياسرم يتجربه بازارها نيرونا اولكداد. موج اول  انجام  ها، تكشده بر شر
  اتخاذ شود. يتر متفاوت يها ميالزم است تصم  هم وجود داشت، يتجربه قبل هكنيتوجه به ا

بر روند بورس تأثير بگذارد اما در موج اول شاهد  ياديبه لحاظ بن ديبا عتاًيموج دوم طب وعيش
 كوچك يها تكد و شرهستن يبزرگ باالدست يها تكشر ،يبورس يها تك. شرميتأثير نبود نيا

 يشورهاك. اما برخالف تصورات و تجربه رنديتأثير بگ راتييتغ نين است از اكمم يدست نييپا
چون  يعي. صنامينبود يرخداد نيننده مواجه شدند، شاهد چنك با افت شاخص مصرف هك يياروپا

ه در كورط در صادرات نداشتند، همان يلكمش طيشرا نيدر ا زين يو معدن يفوالد ،يميپتروش
 ي. تجربه موج اول و عدم تأثير جدميننده نبودك اهش مصرفكشاهد  ييمثل صنعت غذا يعيصنا

 طيشرا نيدر ا عيصنا يبرخ يرد و حتك فيتأثير موج دوم را ضع يورسب عيرونا بر صناك روسيو
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 رييخرد به جهت تغ يارهاكو سبكو  يخدمات يها تكشر انيم نيداشتند. در ا يشتريب يسودآور
 ،ينترنتيا يها ديرونا گرفتند. خرك روسياز و ياديز يتأثير منف داران،يتوسط خر ديخر كينكت

 ديرد. شاكمواجه  ياديز راتييخرد را با تغ يارهاكو سبك يحضور ديخر يجا به يو تلفن نيآنال
از  ياديه وزن زكباشد  نيرونا اك روسيو وعيبورس از ش يجد يريپذ عدم تأثير لياز دال يكي

و  ها يميپتروش ها، يفوالد ها، يمحور مانند معدن صادرات يها تكشر شور را عموماًك هيسرما بازار
ها درخصوص صادرات  تكشر نيو ا نندك يرا حمل م ياديه حجم زك نددار اريدر اخت ها ييايميش

  ل مواجه نشدند.كبا مش
 ميطور مستق هبرونا ك گر،يد يشورهاكشود برخالف  ي) مالحظه م۱( ه در نمودارك طور همان

ل بورس بود. كدر شاخص  زيانگ بازار شاهد رشد شگفت نيثر نبود. اؤرد بورس تهران مكبر عمل
هم رشد  نياز ا شتريب ديموجود شاخص بورس شا ينگيبا نقد افتاد، يرونا اتفاق نمكاما اگر 

متر كه كود ب گريد ليخاطر دال تأثير آن به يرونا بر روند بورس اثر گذاشت ولك روسيرد. وك يم
هستند  ييمواد غذا نندهك ديه تولكها  تكشر يرونا، برخكمورد توجه قرار گرفت. با ورود موج دوم 

رونا در ك روسيو وعيخبر ش ينفت در همان ابتدا متيق ديشدند. اما افت شد انيدچار ضرر و ز
حد  نيتر نييدر پاه نفت را ك ها يميو پتروش ها شگاهيمانند پاال عيدسته از صنا شد آن بجهان موج

  نند.ك دايسهامشان پ ديخر يبرا ياديداران ز طرف ،ردندك يداريدر اسفند خر متيق
  رياخ سال كي يل بورس طكشاخص : ۱نمودار

  )ت بورس اوراق بهادار تهرانكشر: ماخذ(

ه بازار ما كچرا ؛تأثير نگرفت يماريب نيا وعيلمه از شكخاص  يمعنا به »رانيا هيسرما بازار«
رونا ك روسي. وستيوابسته ن ياتيعمل تياست و چندان به فعال يو انتظار يا نهياز تورم زم يناش
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موج سوم  وعيش يالزم را برا يها يه آمادگكداد  ياقتصاد يها درس را به صنعتگران و بنگاه نيا
  نند.كاتفاق فراهم  نيمتر از اك يريپذتأثير يرا برا نهيداشته باشند و زم

 رييسازمان بورس در تغ يجانيه ماتيهمچون تصم يپس از عوامل گفت ديمجموع با در
در  يباعث بروز نوسانات از شهرها يشدن تهران و برخ نهيقرنط عهيحجم مبنا و دامنه نوسان، شا

 ينوسان را خنث نياثرات ا ،هيبه بازار سرما اديز ينگيورود نقد حال نيشد. باا يسهام بورس متيق
 رينظ يديتول يها تكسهام شر متيق شيافزا ،ي. از طرفل شدكرد و باعث رشد شاخص ك

 يميپتروش عيت صناكه اصفهان، شركمثل فوالد مبار يو فلز يمعدن ،يميگروه پتروش يها تكشر
  ردند.ك ياديز كمكصعود  نيبه ا رانيمس ا يت ملكفارس و شر جيخل

 روسيشدن و ريگ از همهپس  ايمشابه در دن يبازارهاگريبا د سهيدر مقا رانيبازار سهام ا رفتار
. ستنديدر بازار بورس برخوردار ن يمهم گاهياز جا ICTصنعت  يها تكشر دهد ينشان م ،روناك

اما سهام  ،ردكرا با افت همراه  ايبورس دن يبازارها نيتر از مهم يرونا برخكه ك يطيدر شرا
شدند.  يستند، صعودمرتبط ه اليو سر لميف نيآنال يتماشا اي ينترنتيا ديه با خرك ييها تكرش
ل ك ،حال نيدر بورس ندارند و در هم يحضور ييها تكشر نيچن رانيه در اكاست  يدرحال نيا

  رونا بود.كبه  توجه يموجود در بازار و ب ينگيثر از نقدأشاخص بورس، مت
) ۱۳۹۸رشد در سال  %۳۲شور (ك يپول هيپا ديشد شيتحت تأثير افزا رانيواقع بورس ادر

در  رانيقرار گرفتن ا«خود ادامه داد. تنها اعالم  يشيرونا، به روند افزاك روسيوبدون توجه به 
 يصعود شود؛ اما مجدداً يروز، نزول كيباعث شد شاخص بورس به مدت  »FATF اهيس ستيل

  شد.
 يبهتر تيرونا، وضعكتأثير  تحت نده،يو شو يداروساز يها تكابتدا شر هيبازار سرما در

. ردندك يرا تجربه م يدر مجموع، رشد خوب زيها ن تكشر ريسا ،متعاقب آن يداشتند ول
با  يرونا در چند ماه گذشته همگكبدون توجه به گسترش  زين ICTمرتبط با صنعت  يها تكشر
بدون توجه به  زين ICTمرتبط با صنعت  يها تكاند. شر بوده ور هارزش سهام روب شيافزا

ه كته توجه داشت كن نيبه ا ديرو شدند. با هبسهام رو متيق شيبا افزا يرونا همگكگسترش 
 رانيدر بازار بورس ا لميف ياال و غذا و تماشاك نيمرتبط با عرضه آنال يها تكاز شر دامك چيه

ثابت و  يو اپراتورها يكيترونكن حوزه به پرداخت اليا يها تكحضور ندارند و عمده حضور شر
  .شود يهمراه محدود م

 تيشورها با رعاكاز  ياريبس يول ستيرونا هنوز مشخص نكپسا زمان شروع مرحله هكنيا با
خود را شروع  ياقتصاد يها تياز فعال يبرخ ،ياجتماع يگذار و فاصله يبهداشت يها لكپروت

صورت  به ياقتصاد يها تيموضوع هست، نشانگر آغاز فعال نيثر از اأه متكنفت  متيردند، قك
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 ،يميپتروش عيصنا ها مخصوصاً تكشر يخمحصوالت بر زين ريمس نيا دراست.  يجيتدر
رونا و ك تيوضع ليدل به يجهان يها تياهش محدودكشود. با  يو معادن صادر م يشگاهيپاال

 ،شده در بورس تهران ستيل يها تكمحصوالت، فروش شر يبرا يجهان انيمشتر يتقاضا
  گذاشت. يبرجا ياثرات مثبت ،يسودآور شيافزا جهيو در نت افتي شيافزا

بتوان سه  ديرا شا »نرخ ارز«و  »)ليو گازوئ نيسوخت (بنز متيق« ،»ينگينقد يباال رشد«
 ريسا تواند يم ييتنها دام بهكو تالطم در هر رييه تغكدانست  رانيدر اقتصاد ا يراهبرد ريمتغ

از  ينگيمانده نقد دهد يبرآوردها نشان م نيند. آخركشدت متأثر  را به رانياقتصاد ا يها بخش
مولد در حال  يبازارها يسو به تيمهار و هدا ابيتومان گذشته و در غ ارديليم هزار ۲۷۰۰رقم 

رد كصعود  رانيا هيبازار سرما ،يجهان يها بورس يروند نزول رغم يبود. عل يبه سونام شدن ليتبد
مردادماه به  مهيشد و تا ن يواحد ونيليم  كيانال كشاخص بورس وارد  ۱۳۹۹ بهشتيارد ۲۰و 

  .ديهزار واحد رس صدكي و نويليدو م

  روناك طيدر شرا رانيبورس ا تيمصون ليدال
چار داروپا  ياصل يها بازار يها رونا شاخصك روسيو وعيش طيدر شرا گذشت،ه ك طور همان

شدن مدارس و لغو  عرضه، بسته يها رهيو زنج يالملل نيب يها اختالل در سفر .افت شدند
 %۵۰به كياقتصاد جهان شد و نزد ير شدن دورنماوتا رهيهمه باعث ت ،بزرگ يها داديرو

 يجهان يها ه بورسك ياوصاف درحال نياهش شد. با اكها دچار  و هتل ييهوا يخارج يها سفر
دالر ثروت  ارديليم ۱۳۲جهان در حدود  يها اردريليم ،نفر اول ۵۰۰روز  كينگران بودند و تنها در 

روند  نيا شهير رسد ينظر م به رد!ك يد مل بورس تهران رشكخود را از دست دادند، شاخص 
 رانيبورس و در چارچوب اقتصاد ا گرانيداران و باز موجود سهام يها شنكدر وا ديوس را باكمع

  اشاره داشت: ريگانه ز به عوامل شش توان يم ،تياولو بيه به ترتكرد كجستجو 
از رشد  ينگران ه هر روزك يدرحال :خرد يها ينگيمعامالت در مقابل نقد كوچكحجم  .۱

 ۱۹۲۰تنها به حدود  ۹۹سال  يدر ابتدا  ل سهامكوجود داشت، ارزش  ينگينقد شتريب
بازار را در اوج خود نگه  شد يم يراحت متر هم بهك ينگيه با نقدك ديتومان رس ارديليم

ته است. كن نيهم هياز بازار سرما تيحما ل،يدل نيتر يه اصلك دباورن نيبر ا يداشت. برخ
  مجموعه دولت صورت گرفت.ريز يها تكشر شتريعرضه ب يه براك يتيحما

 يها هيبه سرما ازيه نكن (كمس يه و حتكس ،طال ،مانند دالر يمواز يها ه بازارك ييازآنجا .۲
جذاب  يداشتند مأمن يكانداز اند ه پسك يافراد عاد يبرا رانيداشتند)، بورس ا يتراديز

تور مهم در كفا كيعنوان  خود به ۹۸سال  يدرصداز صد شيسود ب تيجذاب ،عالوه بود. به
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  رود. يشمار م ها به وارد و ورود تازه ها هيماجذب سر
، افراد %۲۰و سود سپرده  %۴۰ يساالنه باال يبا تورم انتظار يمنف يقيبا نرخ بهره حق .۳

بازار نه فقط از نگاه افراد  نيت به اكحر نيشدند. بنابرا مدت  جذب سپرده بلند يمترك
 يها انداز پس رايز ؛بود زين يزكمر كه مورد اقبال دولت و بانكرسد، بل ينظر م هب ينطقم

  را نداشت. گريد يها گر قدرت ورود در بازاريد ،خرد
را بر آن داشت تا  ياريمتحمل شدند، بس يساز ها در حوزه شفاف كه بانك يعالوه فشار به .۴

  نند.كشود، وارد  ينترل مكمتر كه ك يطيخود را در مح يها هياز سرما يبخش
 قتياعداد درحق شيها و افزا شاخص شيافزا نيه اكباور بودند  نيبر ا يبرخ نيهمچن .۵

را متعادل  ها متيه صرفاً براساس افت ارزش پول، قك. بلستين يشيبورس افزا يمعنا به
سبت ها به ن سهم يه چنانچه بعضكباورند  نيبر ا يارشناسان بورسكگروه از  ني. اردك يم

هم  ۹۶ه در سال كبوده  نيخاطر ا داشتند به شيافزا الياهش ارزش ركاز  شيب ۹۶سال 
 ديتول يها تكل از شركارزش بورس متش %۷۰از  شيعالوه ب ها ارزان بودند. به سهم نيا

ه هنوز آثار مشهود كاست  يشيو پاال يميفوالد، مس، مواد پتروش يعنيو خام  يمواد اساس
  نشده بود. صدر جهان مشخ ها تيفعال نيا يرونا روك

و  ديسود خر شيبورس با نرخ دالر، افزا يساز به استناد هماهنگ زيارشناسان نكاز  يا عده .۶
شدن  يه با عادكباور بودند  ني. آنها براردندك يم يابيچارچوب ارز نيفروش سهام را در ا

شده و اگر قرار به  شتريب ،شور به دالركاقتصاد  يدسترس و ارتباطات ياقتصاد جهان تيوضع
  .دهد يدر آن زمان رخ م ،باشد اخصش ليتعد

الزم از  ينيب شيبورس خرسند بود و الزم بود پ يها از رشد شاخص يليخ ديل نباك در
دولت  يبرا يدر بورس اثرات منف ها متيآن را داشت، گرچه افت شاخص و ق ياحتمال يها امديپ

متضرر خواهند شد.  تاًيه نهاكداران هستند  سهام نيه اكچرا ؛است زيناچ زيآن ن يندارد و اثر تورم
تا  ردك ياصالح م هيرا در بازار سرما يبازار كروند ت نيا ۹۹در سال  ديدولت با ،گريد ياز سو

  ند.كخودش منحرف  بيتخر ريرا از مس ينگيبتواند پول و نقد
گذاران به  هيسرما ديو د نترل بودهكو در حال رشد، تورم تحت  ايپو يشوركدر اقتصاد  يوقت

اما  رانيند. در اك ينند و شاخص بورس صعود مك يسهام م ديمثبت باشد، مردم اقدام به خر ندهيآ
 وعيموجود، ش طي. در شراستين يندارد و صعود آن نشانه رونق اقتصاد يردكارك نيبورس چن

 طيشرا نيدر ا هك يطور تأثير گذاشت، به عيصنا يرد برخكو عمل ديبر تول روناك روسيو
در بورس  عياساس تنوع صنا نيرد. براك دايپ يباالتر يها متيبا ق شتر،يب انيمحصوالتشان مشتر

  بازار شد. نيگذاران به ا هيو جلب توجه سرما بيتهران سبب ترغ
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شود و به  يم ميتقس يبورس يها تكسود ساالنه شر %۸۰ يباال نيانگيطور م به ،يطرف از
 يود اقتصادكر طيگذاران در شرا هيسرما يامر، رفتار منطق نيگردد. ا يمبرن يگذار هيچرخه سرما

ه كدهد  يم حيترج ند،يب يرا روشن نم يانداز اقتصاد گذار، چشم هيسرما يه وقتك امعن نياست. به ا
  ند.كمجدد ن يگذار هيسود سهام خود را سرما

  هيدولت از بازار سرما يتيحما نقش
 نيتر عنوان بزرگ تابعه و وابسته دولت به يها تكو شر يدولت يدولت و نهادها كش بدون

دارند.  هيت بازار سرماكنقش را در روند حر نيشتريب ،در هر دو بخش عرضه و تقاضا گرانيباز
جبران  ياز منابع اصل يكيعنوان  مواجه است و به بورس به ياديز اريبودجه بس يسركدولت با 

سهام  متيه قكاست  نيدولت ا ين براكمم يوينارس ني. در واقع، بهترنگرد يبودجه م يسرك
 نياز سهام ا يبخش يو با واگذار ابدي شيدولت در بورس افزا تيكتحت مال يها تكشر
  ند.كسب كرا  يها، درآمد قابل توجه تكشر نيخود بر ا تيكزمان با حفظ مال ها هم تكشر

ه ك يبورس يها تكاز سهام شردارد  اريه در اختك يميعظ عه، دولت با پشتوانه منابكتر آن مهم
نخست  يها ه در ماهكاست  ليدل نيو به هم ندك يم تيدر بازار حما ،دولت سهامدار آنهاست

 شيبا افزا ياديت عوامل بنكها خالف جهت حر تكدسته از شر نياز ا ياريسهام بس متيسال، ق
 نيبر ا م،يببر يپ ترشيار بك نيبودن ا كخطرنا هه بكآن ياند. برا مواجه بوده متيقابل توجه ق

 شتازانيپ نيتر از مهم يكيبه   يشيو پاال  يميمانند پتروش يبزرگ عيه صناك مينك يم ديكأتناقض ت
سقوط  ليدل به عيصنا نيه اكاند، حال آن سهام در بورس تهران بدل شده متيجذب تقاضا و رشد ق

ه كها  ييها مثل خودرو تكرش يبرخ ايقرار دارند.  يزلمتزل تياهش تقاضا، در وضعكنفت و  يبها
و در مرز  نيسنگ اريبس يها يبا بده ييها تكشر يحت اياند  باال مواجه اريانباشته بس انيبا ز
  .نندك يسهام خود را تجربه م متيرشد ناباورانه ق ،يستگكورش

بورس است. دولت  يعلت رشد صعود نيتر ياصل »دولت تياراده و حما« ن،يبنابرا
 و موقتاً نيتأم يدولت يها تكبودجه خود را با عرضه سهام شر يسركاز  يبخش خواست يم

 ،به بورس ينگينقد تيند. البته هداكبازار  نيموجود در جامعه را روانه ا ينگياز نقد يبخش اعظم
ردن خطر هجوم آن به كمنجر به برطرف  و الزاماً ستيبخش مولد ن بهورود آن  يمعنا به لزوماً

در بورس در دست فروشنده  ينگينقد نيا تينهادر ه كچرا ؛شود ينم رمولديغ يبازارها ريسا
ه كبماند  يبه قوت خود باق استگذاريدر ذهن س ديبزرگ با ينگران نيماند و ا يم يسهام باق يينها

  هجوم ببرد. گريد يارهااز بورس به باز ينگيمبادا نقد
به آحاد جامعه از  آن يگذار هيسرما يو عرضه واحدها ETF يها صندوق ليكمورد تش در
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 ياجرا يو در راستا ۹۹و قانون بودجه  يواگذار يعال تئيبورس، طبق مصوبات ه قيطر
اند و هنوز  شده رفتهيه در بورس پذك ييها تكسهام شر ماندهيباق ،مقرر شد ۴۴اصل  يها استيس

رده ك ه واگذارك ييها تكاز سهام شر %۲۰در حدود  يرسك كيدولت بود و به اندازه  اريدر اخت
اساس  نيدر بازار به فروش رساند. برا ،»ميعرضه مستق«به صورت  اي »يكبلو«بود را به صورت 

و در صنعت خودرو، معادن و فوالد  يشگاهيصنعت پاال مه،يو ب كصندوق در صنعت بان ۳
تا  وطنان همروز گذشته به همه  ۳۰نسبت به  فيتخف %۲۰آن با  يه واحدهاك دهيگرد يطراح

به  زيها ن واحد نيا تيكبه بعد مال ۱۴۰۰تومان قابل فروش خواهد بود. از سال  ونيليم ۲سقف 
هاست  صندوق نيا يگردد. در حال حاضر دولت سهامدار ممتاز واحدها يواگذار م يقياشخاص حق

  انجام خواهد داد. داران سهاماز  يندگيرا به نما كبلو نيا تيريمددولت و 
 يدولت برا يها تيگانه مربوط به آنها و حما۱۸ يها تكشرها و  صندوق نياخبار مربوط به ا

در رونق  ياديتأثير ز ۹۹نخست سال  يها ه در ماهكبود  يطرح هم از عوامل نيموفق ا ياجرا
ماه بوده است و از  مرداد مهيها از ن تيحما نيبورس داشت. گرچه بازار شاهد برداشته شدن ا

  موضوع بوده است. نيا ،يبورس يهانماد هيلكدر  باًيتقر يمتياصالح ق ليدال

  روناكدرمان  يمال نيبورس در تأم توان
 شتريب وعياز ش يريو جلوگ يريشگيپ ص،يجهت تشخ ازيمورد ن يمنابع مال نيبه تأم ازين

اقدام  ۹۹ نيفرورد ۳۱تا  ۹۸اسفند  ۲۸مرتبط با آن، سازمان بورس و اوراق بهادار از روز  يماريب
 تيرد تا بورس هم مسئولك ۲ روناكو  ۱ روناكدر دو نماد  ياركوكين يبه انتشار اوراق گواه

 يجمع يمال نيمأت نينخست بيترت نيرا انجام دهد و بد يماريب نيخود در مبارزه با ا ياجتماع
)Crowd fundingيجمع يمال نيمأطرح شروع شود. درواقع ت نيبا ا هي) از بستر بازار سرما 

خرد بر بستر  گذاران هياز سرما يبسيارآن جمع  يه طكت اس يمال نيمأاز ت ينينو ردكيرو
ت و كنوآورانه به مشار يها مانند طرح ييها در پروژه كاند يا هيو با سرما ياجتماع يها هكشب

  .پردازند يم يگذار هيسرما
 زات،يتجه ديخر يوزارت بهداشت برا يمال نيمأان تكام ،»رانيفرابورس ا« ياركهم با

رساندن شفاف و بدون واسطه  ياريان كرونا امك يماريب نهيدر زم قيحقدرمان و ت ،يريشگيپ
  است. سريروش م ۲ه به كفراهم شده است 

  .دييخود را اعطا نما كمك ياركوكياوراق ن ديبا خر ۱ روناكدر نماد  ميطور مستق هب .۱
 اريتدر اخ هيرونا اعطا شده و اصل سرماكبه وزارت بهداشت جهت مقابله با  هيسود سرما .۲

  افراد است و هرزمان قابل استرداد است.
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و  يقيحق نندگانك نيمأت تيهزار تومان بوده و حداقل حما كيهر ورقه مزبور  ياسم ارزش
ورقه به ارزش هزار تومان در  كيحداقل  ديبا خر توانند يافراد م يعنيورقه است.  كي يحقوق

اوراق مزبور وجود  ديخر يبرا يقفس تيمحدود هكنينند. ضمن اكت كمشار ارانهكوكيطرح ن نيا
  .رديگ يوزارت بهداشت قرار م اريروز در اخت كيبه فاصله  زيواراز پس  عندارد. مناب

 ۱۰هر برگه سهام  يمبلغ اسم .شود يامل اهدا مكطور  شده به يآور ه منابع جمعك ۱ روناك در
اهدا  يراق به امور درمانه فقط سود حاصل از اوك زين ۲ روناكدر نماد  نياست. همچن اليهزار ر

وزارت بهداشت قرار خواهد  اريها در اخت ياوراق گواه نيخواهد شد. منابع حاصل از فروش ا
 يريشگيپ زاتيتجه نندگانكديپژوهشگران و تول يدغدغه مال عتريهرچه سر ق،يطر نيبد تاگرفت 

شده،  اصلح يمنابع مال قيه از طركمقرر شده است  نيرونا برطرف شود. همچنك وعيو ش
  .رديگ ادر درمان قرارك اريشود و در اخت ديتول ،يو درمان ييدارو زاتيتجه

 ارانهكوكيه در نظر دارند را صرف امر نك يل مبلغك توانند يم اركوكين يو حقوق يقيحق افراد
 يگذار هيمنافع حاصل از سرما رده و كشده خود را حفظ  نيمأاصل مبلغ ت ايرده كرونا كمقابله با 

اهدا و  فصر ۱رونا كشده در اوراق  يسينو رهيل وجوه پذك  نند. درواقعكمبلغ را به طرح اعطا  نيا
خواهد شد.  يماريب نيبه درمان ا كمكصرف  زين ۲رونا كو در اوراق  يماريب نيبه بهبود ا كمك

 ييو اجرا يرد مالكشفاف از عمل يگزارشگر توان يپروژه م نيا يها يژگيو نيتر از مهم نيهمچن
 ،تر قيرد. به عبارت دقكطرح عنوان  نِيبحران توسط ام نيا تيريمد يبرا شده يآور مبالغ جمع

مانند  ديأئمورد ت يها سامانه قيشده از طر يآور وجوه جمع صيمربوط به تخص يها تيفعال يتمام
  .شود يو وزارت بهداشت افشا م رانيفرابورس ا تيدال، ساك

  روناكتهران در مرحله پسا بورس
 يها لكپروت تيشورها با رعاكاز  ياريبس يول ستيرونا زمانش هنوز مشخص نكپسا لهمرح
اند و  ردهكخود را شروع  ياقتصاد يها تياز فعال يبرخ ،ياجتماع يگذار و فاصله يبهداشت

موضوع  نيثر از اأه متكنفت  متيق .گذارد يامر صحه م نيبر ا يجهان يها بورس ينماگرها
محصوالت  زين ريمس نياست. در ا يجيصورت تدر به ياقتصاد يها تيفعالهست نشانگر آغاز 

اهش كشود. با  يو معادن صادر م يشگاهيپاال ،يميپتروش عيصنا ويژه بهها  تكشر يبرخ
محصوالت، فروش  يبرا يجهان انيمشتر يرونا و تقاضاك تيوضع ليدل به يجهان يها تيمحدود

اثرات  ،يسودآور شيافزا جهيو در نت ابدي يم شيشده در بورس تهران افزا ستيل يها تكشر
  خواهد داشت. يمثبت

 يه تعدادك رانيا هيگزار فعال در بازار سرماراك ۱۰۸ قيتوانند از طر يم يگذاران خارج هيسرما
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ها،  صندوق قياز طر نينند. همچنك يگذار هياقدام به سرما ،دارند زين يالملل نيب تياز آنها فعال
 انگذار هيطرف حساب سرما يعني  .آن بپردازند تيريو خود به مد فتايمنابع آن صندوق را در

ت متخصص انجام كوانتقال پول را همان شر صندوق بوده و نقل تيريهمان مد ،ما يخارج
 ديبازارها به صورت خر نيرده و حضورشان در اكموجود را برطرف  يها تيدهد و محدود يم

 يگذار هيدر سرما كيه نگاه بلندمدت و استراتژك هم يتر خواهد بود. اشخاص آسان يليواحدها خ
 يها كبلو ،وجود دارد پايقانون ف قيه در مقررات ما از طرك يتيبا توجه به حما انندتو يدارند م

 يطيرا تحت شرا هيو اصل سرما ينند و دولت هم خروج سود نقدك يداريها را خر تكشر
  رده است.ك نيتضم
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  هوشمندانه شهر يزير امهر و برنيگ همه يها يبيمار
  *ين فرجيامدكتر 

  دهيچك
ها مواجه  دها و بحرانيبزرگ همواره با انواع تهد يخصوص شهرها شهرها به

كه در  ياتفاق ؛ر باشديگ همه يها يماريوه بيتواند شُ ياز آنها م يكيهستند كه 
ن را يكره زم انكناد و تمام سيا را در نوردي) كل دن.ش ۱۳۹۸( .م ۲۰۱۹سال 

ن يبود. ا ۱۹ -  دويا همان كويروس كرونا يو ،ر كردياز انحاء درگ يه نحوب
در  يريگ همهرغم  به ن استيزم ةهمان ناخوانديمعنوان  بهروس كه همچنان يو

 ۵۰ش از يآنها (ب يتيبه جهت حجم جمع يگاه، در نقاط شهر تمام سكونت
 ،بزرگ يهامراتب در شهر ن موضوع بهيبوده و ا يشتريتبعات ب يدرصد) دارا
  داشته است. يبارتر اثرات فاجعه

 ،رفته استيصورت پذ يوه اسنادين مقاله كه به شيصورت گرفته در ا يدر بررس
، هشدار و درمان، عناصر و ييشناسا يعنين خالصه سه اقدام مهم ييضمن تع

  ح شده است.يز تشريمهم ن يوهايسنار

  يديكل واژگان
  .۱۹ -  ديور، شهر هوشمند، كويگ همه يها يماريب

  مقدمه
را نابود  ياديت زيها را تجربه كرده كه جمع ياز پاندم يت انواع مختلفيان، بشريدر طول سال

 ۱۸۱۷، وبا در سال م ۱۹۷۰ل در سال يتوان به طاعون مارس يها م ين پاندميازجمله اكرده است. 
در سال  ييايسپانا ي، آنفوالنزام ۱۸۲۳تا  ۱۸۱۷رود گنگ هند در سال  ي، وبا در دلتام ۱۹۲۳و 

كنگ در  هنگ ي، آنفوالنزام ۱۹۶۸و  ۱۹۵۸، ۱۹۵۷در سال  ييايآس ي، آنفوالنزام ۱۹۱۹تا  ۱۹۱۸
آن در شهر ووهان  أكه سرمنش يديجد يز پاندمياكنون ن اشاره كرد. هم .م ۲۰۰۹و  ۱۹۶۸سال 

  )AAP FactCheck, 2020( .رديگ يت مئن نشيچ يدر استان هوب
                                                                        

 a.faraji@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهران عضو هيئت علمي. *
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و  يزير در عرصه برنامه يها توسعه ياز روندها ياريدهند؛ بس ير مييغها شهرها را ت يماريب
ستم يتوان به توسعه س ين رابطه مير است. در ايگ همه يها يماريبرآمده از ب ،يت شهريريمد

شكل گرفت. در  يالديم ۱۹وع وبا در قرن يبعد از بحران ش قاًيفاضالب لندن اشاره كرد كه دق
ورك يويدر ن .م ۱۹۱۸در سال  ۱يياياسپان يتوان به آنفوالنزا ير، ميگ همه يها يماريست بين ليا

ك اثرات يپرداخت كه هر  .م ۲۰۱۴قا در سال يفرآروس ابوال در غرب يز ويو ن يتيكوسيو مكز
  داشته است. يشهر يها بر عرصه يريزناپذيگر

اثرات رغم  به روبرو هستند كه يا دهينقاط جهان با پد يدر اقص يشهرها ،يط كنونيدر شرا
درصد  ۳۰) و مرس (يدرصد كشندگ ۶۰ها مانند سارس ( ير پاندمينسبت سا ن آن بهييپا يكشندگ
چه بسا رات و ييز ابعاد ناشناخته و تغي) و ن۲و  ۱وع آن (شكل شماره ي) به جهت قدرت شيكشندگ
را  يرات تبعرا به خود جلب كرده و قاعدتاً اث ياريهات بسرانه آن در هر فرد، توجيمتغ يرفتارها

  ن به همراه دارد.يبشر شهرنش يز در وجوه مختلف زندگين
  ۲۰۲۰ه يدر جهان در فور ۱۹ - ديوشده كو : مجموع موارد ثبت۱شكل شماره 

  
https://ourworldindata.org 

  ۲۰۲۰ يجهان در مدر  ۱۹ - ديوشده كو : مجموع موارد ثبت۲شكل شماره 

  
https://ourworldindata.org 

                                                                        

  ميليون نفر را به كام مرگ كشاند. ۵۰را مبتال و بيش از ميليون  ۵۰۰اين بيماري بيش از . ۱
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  )۲۰۲۰روس كرونا (اول اكتبر يآمار و

  
 World Health( .شد يين شناسايدر چ ۱۹ - دوين مورد ابتال به كوياولم.  ۲۰۱۹در دسامبر 

Organization, 2020( االت متحده، اسفند يدر ام.  ۲۰۲۰ه يروس در فورين ويج ايتدر بعد به
ت خود يواقع بشر ا را در برگرفت. بهيتمام دن يناگهان در زمان كوتاه ران و بهيدر ا. ش ۱۳۹۸ماه 

ش يپ يرات را كه چندييمدرن را تكان داده و بستر تغ يايد كه دنين چالش ديرا مواجه با مهمتر
  شتر داد.يب يسرعت ،شروع شده بود

رقابل يت غيوقعز با ميست بشر را نيط زيفقط مرگ بلكه شرا نه ۱۹ - ديوروس كويو
هوشمند  يها ينش ما از تكنولوژيواقع محصول نوع ب ط بهين شرايروبرو كرد. ا يا كننده ينيب شيپ

داده  يش از آنچه كه روين تشوين ايو ... است. بنابرا يشدن، چندفرهنگ ير ابعاد مانند جهانيو سا
داده «به آن عصر دهد كه ما  يرخ م يم در عصريو آنچه كه در حال حاضر با آن مواجه هست

 »يانقالب تكنولوژ«) و Artificial Intelligence( »يهوش مصنوع«)، Big Data( »بزرگ
  م.يئگو يم

و كاهش  يريشگيابعاد و اثرات شهر هوشمند در پ يبر آن است تا به بررس ين مقاله سعيدر ا
  پرداخته شود. ۱۹ - دوياثرات و تبعات كو

  اتيمرور ادب
در سطح  ييحكمروا يها ستميجاد سيت ايو اهم يت شهريجمعخته يروند رشد افسارگس

 .از و ضرورت مطرح شوديك نيعنوان  بهش شهر هوشمند يدايشهرها منجر شده تا پ
)Kummitha & Crutzen, 2017(  

) Internet of Things(ا ينترنت اشي، شهر هوشمند مجهز به انواع ايكياز منظر تكنولوژ
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ها،  رنده سنسورها، پردازندهيدر برگ) IOT(ا ينترنت اشيت. اهاس ل دادهيو تحل يجهت گردآور
ك، يالكترون ينك، و ... هوشمند)، ابزارهاي(ساعت، ع) Wearables( يدنيزات پوشيتجه
 .وترهاستيكامپو همراه  يها ه، تلفنيل نقليوسا)، Actuators(ها  كننده افزارها، فعال نرم

)Kankahalli, Charalabidis, & Mellouli, 2019مختلف  يها داده را از مكان ،ن ابزاري) ا
شهر  يزندگ يساز نهيبه يل و در راستاي) تحلAI( يكرده و با هوش مصنوع يآور شهر جمع

ك و يدارد كه به صورت اتومات يهوشمند يها نياشاره به ماش يرد. هوش مصنوعيگ يكار م به
ل موارد ين قبيالزم است تا ا ياديززمان  قطعاً يكنند. به صورت سنت يبدون مداخله انسان فكر م

گردد.  يد ميمنجر به بهبود و گسترش اطالعات جد يل هوش مصنوعيرد. تحليو كارها انجام پذ
كه در نقاط  - بزرگ يها هوشمند خودآموز بوده، عملكرد خود را به واسطه داده يها نين ماشيا

  دهد. يتوسعه و بهبود م - اند مختلف شهر نصب شده
شده  يگردآور اينترنت اشيق ايداده اشاره دارد كه از طر يبه حجم قابل توجهداده  كالن

است كه اجازه  ينش شهوديجاد بيداده بزرگ مربوط به ا ين كاربردهايتر است. از برجسته
 & Davenport( .شود ييشناسا ياختصاص يها تميدهد تا الگوها با استفاده از الگور يم

Ronanki, 2018(  
ع يك پلتفورم واحد تجميرا در قالب  يدولت يها اء انواع مختلف دپارتمانياشنترنت يابزار ا

برگرفته  يها مثال دادهعنوان  بهكند.  يجاد خدمات واحد به شهروندان را فراهم ميكرده و بستر ا
به شهروندان  يرسان اطالع يها در راستا ها در طول راه نيه، تلفن همراه، و دوربيل نقلياز وسا

ز ثبت داده و اطالعات يشود. در حوزه سالمت ن ياستفاده م يكيط ترافياز شرا يآگاه يبرا
د. در حوزه كننماران فراهم يب يبرا يدهد تا درمان بهتر ين امكان را ميماران به پزشكان ايب
 )Zhang, Zhao, & He, 2019( .ا بهره گرفتينترنت اشيتوان از ابزار ا يز ميهوا ن  ينيب شيپ

روس يوع ويام شيژه در ايو بخش سالمت به يتواند برا يداده بزرگ نشان داد كه ماز  يريگ بهره
  د باشد.يار مفيكرونا بس

  يط اورژانسيك محيعنوان  بهشهر 
است اما در حال حاضر به  يله جهانك مسئيعنوان  بهمانند كرونا  ييها ياگرچه موضوع پاندم

ابد. ي يوع ميش يشهر يها طير محشتر دين امر بين در جهان، ايت شهرنشيجهت غلبه جمع
رشد كرد و تنها چند  ،بود يتيو ترانز يك هاب اقتصاديعنوان  بهدر شهر ووهان كه  ۱۹ - دويكو

االت متحده) يورك (ايويا) و نيد (اسپانيا)، مادريتاليالن (ايمانند م يگريبزرگ د يروز بعد شهرها
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د. يگرد ياجبار يلينه و تعطيه قرنطت منجر بيروس شدند كه در نهاين ويع ايوع وسير شيدرگ
ع آن يوع وسيافته است اما شيوان شكل يجه ارتباط انسان با حيروس احتماالً در نتين وياگرچه ا
  صورت گرفته است. ينيو گسترش شهرنش يت در بستر ارتباطات انسانيدر نها

در  يرژانساو يها طيا محيها  مكانعنوان  به يبزرگ به نحو يژه شهرهايو تمام شهرها به
تواند  يابد و مي يگسترش م يعيطور وس به يط شهريآتش در محمثالً هستند.  يطين شرايچن

را  يمخرب شهر يها ليتواند س يز مين نيشود. باران سنگ ياديز يو مال يمنجر به صدمات جان
است. تر  ار خطرناكيبس يعتاً در عرصه شهريز طبين ييمايش يبه همراه داشته باشد. انتشار گازها

 يرا ضرور يع و فوريشهر به اقدام سر يازمندياست كه ن ييها نمونهعنوان  بهشده اديتمام موارد 
ن يچن اموارد در مواجه باز  ياريت، در بسيو خالق يمركز نوآورعنوان  بهبزرگ  يشهرهاسازد.  يم

  ) Soyata, et al, 2019( .اند ن زمان در پبش گرفتهيتر را در كوتاه ياقدامات ييايبال
ط ين شرايت شهرها در چنيريا امكان مديمطرح شود كه آ سؤالن يد اين راستا شايدر ا
توان  يم يات نظريادب يو با توجه به بررس سؤالن يپاسخ به ا يوجود دارد؟ در راستا ياورژانس

  دهند: ير را مورد توجه قرار ميعنصر ز سه يطين شرايگفت شهرها در مواجه با چن
انگر يشود كه ب يحاصل م ييالگوها يبا بررس يط اورژانسيشرا يياشناس :ييشناسا .۱

ك باره درجه حرارت در يمثال اگر به عنوان  بهاست.  يرنرمال در عرصه شهريغ يرفتارها
باشد. در رابطه  يسوز آتش يبرا يتواند آالرم ين مياز شهر باال رفت ا يا محالت خاصيها  بخش

ك يعنوان  بهخود  يرعاديغ يسالمت و روند صعود يها حوزه ن بهيز آمار مراجعيها ن يماريبه ب
  است. يط اورژانسيك شرايزنگ خطر بروز 

ن اقدامات مربوط به اقدامات هشدار دادن ياول ،يط اورژانسيشرا ييبعد از شناسا هشدار: .۲
مختلف  يها و ابزارها در رسانه يهشدار يها اميارسال پ ،ن اقداماتين رابطه اوليه است. در اياول

 يليپرخطر نمونه اقدام تعد يها از تردد در مكان يساز آگاه ،يوع پاندميخصوص شدرمثالً است. 
  است.
ست يبا يز هشدار، ميو ن يط اورژانسيشرا ييت امر بعد از شناسايدر نها ن:يدرمان / تسك .۳

ت ار سخيبس ير امريگ همه يها يماريخصوص بن موضوع دريرد. ايصورت پذ ياقدامات درمان
ط يتر باشد اما در شرا و اقدامات سهل ،تر ار سادهيموارد بس ،يسوز ط آتشيد در شراياست. شا

ش گرفته شود كه يها و ... در پ ينيگز ييگسترده و جدا يست موارد ضدعفونيبا يم ،يوع پاندميش
 قاتي اوگاهدر شود كه  يتر م دهيچيط پيشرا يژه زمانيو تر است. به دهيچيتر و پ به مراتب سخت

  )۳. (شكل شماره رممكن استيغ ،در بدو امر بسا چهار سخت و يافراد مبتال بس يابيو رد ييشناسا
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  نو يها ياز فناور يريگ با بهره يند درمان پاندمي: فرا۳شكل شماره 

  
(Costa and Peixoto, 2020) 

  يماريوع بيش ييش و شناسايپا
و  ييش از سنجش ابتدايپ يآن حت عيوع وسينشان از ش ۱۹ - دويخصوص كوه دريل اوليتحل

 ياتيار حيبس ،يستيت و مراكز زيپرجمع يدر نقاط و شهرها ين نقصانيمناسب از آن بود. چن
  است.
از اقدامات مهم در اقدامات  يكي ،مختلف يها شيپا ين براينو يها يتكنولوژ يريكارگ به
مختلف شهر را  يها بخشهوشمند امكان نصب در  يها نياست. امروزه دورب يبا پاندم همواجه

 يريشگيمانند پ ييها د. در حوزهنكن يم ييرنرمال را رصد و شناسايغ يرفتارها يداشته و به راحت
ها  ن دادهيب اينكه تركيژه ايو . بهفا كنديا ينقش مهم تواند ميگونه ابزارها  نياز ا يريگ بهره ،جرم
ز موضوع يوع كرونا نيط شيبود. در شراخواهد  يساز ميد تصميخود ابزار مف ،ر انواع دادهيبا سا
 ينقش مهم ،وعياز ش يشگريپ يافراد مبتال در راستا ييژه شناسايو ن ابزارها بهياز ا يريگ بهره

 فا كرده است.يا

بزرگ در انواع و اشكال  يموارد در شهرها يارين در بسينو يها يتكنولوژ يريگكار به
رنده يادگيامكان رصد خود ،يهوش مصنوع يها تميشود. با توسعه الگور يمختلف به كار گرفته م

ز ين ۱۹ - دويوع كويافتاد. در حوزه ش يتر اتفاق م ار سادهيرنرمال در سطح شهر بسيغ يرفتارها
 يها نيا دوربيشتر است. اما آيوع بياز ش يريشگيپ ياز بسترها يكي ،چهره ييشناسا يفناور

توجه به  پاسخ قطعاً ياست؟ برا يكاف ييتنها هب ين امريمواجه با چن يبرا ين فناوريمجهز به ا
كه امكان استفاده از ) Cloud computing( يانش ابريژه رايو رات در سنوات مختلف بهييتغ
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از  ين انواع مختلفي. بنابرادشباتوجه مورد ست يبا يم ،را فراهم آورده است يمختلف يوهايسنار
رخ  يز شهريتر و ن هوشمندانه ،ت شهريريمد فراهم آورده تا ين بسترينو يرات در تكنولوژييتغ

تواند در  يشود كه به مراتب م ياد مي) Smart city(ان كند كه از آن با عنوان شهر هوشمند ينما
 )Garg, et al, 2019( .روس كمك كنديوع ويروند ش ييشناسا

گر پاسخ ين داياز منابع مختلف است. به ب يريگ ازمند بهرهيبالقوه قطعاً ن وعيش ييده شناسايا
و  يينقل هواو ، شبكه سفر، حمليو محل يد جهانيره توليازمند توجه به زنجين مسئلهن يبه ا

، يعموم يها ستميها، س رندهيستگاه گين موارد ايوع باشند. در ايتواند منبع ش يكه م يمحالت
 يدآورگر يكپارچه در راستاي يست در قالبيبا يم يشخص يابزارها يو حت ياجتماع يها رسانه

ش يافت داده را به نماياز در يستم منسجمين سيچن ۴ر شماره يداده به كار گرفته شود. تصو
  گذاشته است.

  روس در شهر هوشمنديوع ويش يابيو رد ييستم شناساي: س۴شكل شماره 

  
(Costa and Peixoto, 2020) 

  هشدار و درمان كرونا در شهر هوشمند
 رو . ازاينآن است يريگ وع و همهيقدرت ش ،در جهان ۱۹ - دويبارز كو يها از مشخصه يكي

 يريگ همه يمارين بيچن ييع باشد. پس از شناسايسر يستيز متعاقباً باين يا دهين پديپاسخ به چن
 يستين راستا شهرها بايقرار دارد. در ا يت اساسيدر اولو ،ز درمانيو ن ين هشداردهيقيقطع به 

ام يپ ۱۹ - دويوع گسترده كويرو داشته باشند. ش شيدر پاز اقدامات را  يقيبرنامه مشخص و دق
در  يداشت و آن كمبود و نقص و راه طوالن يران شهريزان و مدير از برنامه ياريبه بس يمشخص

  شهر هوشمند است. ينمودن تحقق واقع يط
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ان ين ميوجود دارد. در ا يمختلف يوهايسنار ،و درمان يهشدارده يدر راستا يبه هر رو
  اشاره كرد: يديكل يوهايسنارعنوان  بهو يبه پنج سنار توان يم

حوزه سالمت  ،يط اضطراريدر شراشده:  كياتومات يو مراقبت درمان يمارستانيستم بيس .۱
د. تعداد تخت يل نمايرا تحل يها و اطالعات به روز و ضرور داده يها ست تمام بخشيبا يم
 يو حت يمارستانيب يها ل دادهيدر محدوده تحل ،وزان داريآزاد، تعداد كادر درمان و م يمارستانيب

ها  مارستانيتمام ب يطين شراياز اهم موارد است. در چن يهوش مصنوع يها تميالگور يريكارگ به
 يماران خوددارير بيرش سايست از پذيبا يروس ميوع وياز آنها در محدود ش يا حداقل بخشي

ن امر يبه موازات احال ن ير باشند. در عيگ همه يماريماران در حوزه بيرش بيباش پذ كرده و آماده
ستم سالمت و درمان يس بنابراينان خواهد كرد. يشا يكمك ز قطعاًينه كردن محدوده شهر نيقرنط

 .و تحقق شهر هوشمند است يط اضطراريدر مواجه با شرا يعنصر مركزعنوان  بههوشمند 
)Moghadas, et al, 2020(  

از  يكيعنوان  بهبزرگ  يتردد مردم در شهرها يرهايمس نقل هوشمند:و ستم حمليس. ۲
عنوان  بهنقل هوشمند و ستم حملين سير است. بنابرايگ همه يها يماريشتر بيوع بيش يمحورها

تواند  يوع ميش يها ل دادهين قدم، تحلياولعنوان  بهشتر خواهد بود. يوع بيابزار كاهش در بروز و ش
ونقل  ستم حمليآلوده شهر باشد. س يها شتر در بخشيب يدهاز منع ترديتجو يك مبنايعنوان  به

ز عمل ين يطين شرايز نحوه رفتار در چنيو ن يهشدارده يبرا يابزارعنوان  بهتواند  يم يعموم
د يده شد. شايد ين موضوعيط كرونا چنيا در شرايبزرگ دن ياز شهرها ياريكه در بس كند چنان

جمله كشور ما بزرگ از ياز شهرها ياريمبود آن در بسط كرونا كيكه در شرا ياز اقدامات يكي
بود كه ) Driveless autonomous cars(بدون راننده  يها نيموضوع ماش ،احساس شد

  )Chen, et al, 2020( .ماران را جابجا كنديب يراحت توانست به يم
، پاسخ گريد يو امر بحران يمسر يماريا هر بيوع كرونا و يدر زمان ش :يده زمان پاسخ. ۳

نه و رصد ي، قرنطيعموم يه و ضدعفونيتواند تبعات را به حداقل ممكن برساند. تخل يع ميسر
 يها حوزه يتمام يارين امر هميتواند باشد. ا يع مياز واكنش سر يها مثال ،شهروندان ناقل

 ييالت بايها از اهم ن رابطه توسعه پلتفورميطلبد. در ا يس و ... را ميه، پليستم نقليسالمت، س
كار  ع بهيسر يدر اطالع و هشدارده ينيچن نيا ين ابزارهايمثال در چعنوان  بهبرخوردار است. 

 يفور يها ييز شناسايو ن يده از پهبادها در جهت يريگ بهره ،ن اقداماتياز ا يكيگرفته شد كه 
د را يدج يآلودگ سكيه را انجام داده و ريل نقليوسا يها ينضدعفوها  كنك روبات بود. در هنگ

معقول  يرساختيهوشمند با ز يع تنها در شهرهاين اقدامات واكنش سريدادند. چن يكاهش م
  )Liu, and Tchounwou, 2020( .مقدور خواهد بود

 يالگو ييد شناسايشود بدون ترد يم ييشناسا يديجد يماريكه ب يزمان :يق و نوآوريتحق. ۴
ار مهم يبس يامر يكينيكل يها به بخش يرسان كمك يز ابعاد مختلف در راستايك آن و نيژنت



 

۶۲۲ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

د را به يجد يخصوص ساخت داروست اقدامات الزم دريبا ين راستا دانشمندان مياست. در ا
در حال  يا صورت فعاالنه نقاط جهان به يكه در حال حاضر در اقص يامر ؛سرعت انجام دهند

ك شهر هوشمند با در ين رابطه ي. در ايبلكه انفراد يانجام است اما نه به صورت مشاركت
 ييافزا ع و بستر هميست تجميبا يتمام دانش را م ،يستم دانش اشتراكيك سيدسترس قرار دادن 

  )Rabi, et al, 2020( .را فراهم كند
وه هر يز ذكر شد، در زمان شيقبل ن يها كه در بخش چنان كننده: آگاه يها اميو پ يهشدارده. ۵
 ،ف ابعاد موضوعيوك آگاه كردن آنها در مورد كم به مردم ودر شهر، در بدو امر هشدار  يبحران
ن حوزه يخواهند داشت. در ا يريشگياتر در امر پيپو يمشاركت ،لذا مردم آگاه .ن اقدام استيتر مهم

 يت، شهروندان عاديامن يروهايمانند كادر درمان، ن يتوانند افراد مختلف يز مخاطبان هشدار مين
ك شهر يز ين حوزه نيمتفاوت است. در ا عتاًيهشدار طب يار و محتواو ... باشند كه ابزار هشد

 .كند ميكته يها را د اميانواع مختلف از پ ،كپارچه هشداريستم يك سي يريگركا هوشمند با به
)Fakhfakh, Tounsi, and Mosbah, 2019 ۵) (شكل شماره(  

  
  شهر هوشمندط كرونا در يو درمان در شرا يهشدارده يوهاي: سنار۵شكل شماره 

  
(Costa and Peixoto, 2020) 
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  و نتيجه يجمع بند
از تكامل را  يمراحل مختلف ،ك موجود زندهيمانند  در حال رشدونمو به يا دهيپدعنوان  بهشهر 

ند ي) شهرها فرايز شهرير ك گدس (برنامهيان پاتريكه به ب كرده است. چنان يخ طيدر طول تار
  گذارند: يسر م پشتر يگانه را به صورت ز شش يتكامل

 جامعه كي عنوان به شهر قتيحق دردر اين مرحله  ):سيائوپول( نوزادشهر .نخست مرحله
  است. ييروستا شبه
 يدفاع روش براساس و روستاها تشكل و اجتماع ،زشيآم با درواقع ):سيپول( شهر .دوم مرحله

  .شود يم داريپد آن رامونيپ ساكنان و شهر حفظ يبرا يمناسب
 يشهرها به نسبت ينيمع هيناح در شهر مرحله نيا در ):سيمتروپول( مادرشهر .ومس مرحله

 و يشهر جامعه تضاد با ،»مادرشهر« مرحله نيا در و گرفته يشيپ رشد جهت از گريد
 زين يمعتبر يادار و يمال يادهايبن ييدارا حال نيع در و است روبرو يطبقات يبرخوردها

  باشد. يم
 و ياقتصاد تكامل ريتأث يپ در مادرشهر دوره، نيا در ):سيمگاپول( شهر كالن .چهارم مرحله

 زوال از شيپ دوره درواقع كه ابدي يم يزيانگ شگفت رشد حكومت، و قدرت ،ثروت يافزون
  است. يشهر
 به شهر در ياجتماع و يفرد يرفتارها مرحله نيا در ):سيرانوپوليت( مستبدشهر .پنجم مرحله

  شود. يم شمرده كشور و هيناح درون يانگل شهر، و هديرس يريناپذ تحمل مرحله
 يقحط و يماريب ،جنگ گسترش يپ در ):سينگروپول( شهر مرده ،مرحله نيآخر .ششم مرحله
 درواقع شهر هنگام نيا در .افتد يم يپا از و نداشته نماند ياراي گريد شهر مرحله، نيا در
  )۱۳۹۰د، ي(فر .شود يم ليتبد يبشر تمدن گورگاه به

 يها امر رشد شهر، برخورد و تصادم بحران يانيشود در مراحل پا ينانكه مالحظه مچ
وه يواقع ش رد بهينظر قرار گ ست مورد امعانيبا ين خصوص ميآنچه كه در ا .ر استيناپذ اجتناب

و  يدار است. بدون شك هوشمندسازيبه و توسعه پايات طيپاسخ و رساندن شهر به سرمنزل ح
خصوص در  ها به چالش يساز ن در خصوص كاهش و حداقلينو يها يراز فناو يريگ بهره

ن موضوع به جهت غلبه نسبت يكارساز و اثرگذار است. ا يليخ ،ها                                                    يدميوع اپيش مواقع
. است اي ژهيت وياهم يطور خاص دارا ران بهيطور عام و ا ن در جهان بهيت شهرنشيجمع

  )۶(شكل شماره 
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  ن در جهانيت شهرنشي: نسبت جمع۶شكل شماره 

(https://www.worldometers.info/demographics/world-demographics/#urb) 
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  و فناوري اطالعات ، رسانهآموزش عالي
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  روناكرونمايي از آموزش عالي پسا

  *تر محمدرضا آهنچيانكد
  

از مردم  يا تعدادياز جهان  يا ، منطقهيا اندونزيژاپن  يمانند سونام يا اتفاقاتي يع انسانيفجا
بشر  يها تمام نظام يور ۱۹ -كوويد  يو درجه اثرگذار يگستر داد اما دامن ير قرار ميتأث را تحت

  رو هستند. ه مردم جهان با آن روبهكساخته است 
رخداد  يكرونا ك يمواجه بوده ول ياديها و حوادث ز ران در قرن حاضر با بحرانيشور اك

م يرير در نظر بگيتصو يكران در ابعاد گسترده است. اگر دانشگاه را يا ياثرگذار در آموزش عال
ند يآ يگرد هم م يان خاصكه در زمان و مكاز نخبگان  ين اجتماعتحت عنوا يه در اذهان بشرك

 ياديزان زيبه م ين اجتماع علميت ايرونا بر فعالكت دارند، يفعال يعلم يز بر محورهاكو با تمر
 است. اثرگذاشته

متفاوت) شناخته  يها هيتسم ه با عنوان دانشگاه (با وجهك ييدر گذشته در اغلب نهادها
ه همگان قادر به فهم آن نبودند و كوجود داشت  ياجتماع نخبگان يزكشد، هسته مر يم

دنبال  ن نخبگان بهيدار شده و ايپد ين اجتماعات نخبگانياز ذات ا يانحصارخواه يا گونه به
شد.  يجاد ميخود ا با جامعه، خودبه يزبان يها ل تفاوتيدل وار بهين ديوار نبودند اما ايدن ديشك

آنجا را  يا رد بعد از لحظهك يواردشده و توقف م يادمكآ يكه يحاش به ين اگر رهگذريبنابرا
 افت.ي يدرنم يزيان چكن ميا يرد چون از زبان و گفتگوهاك يم كتر

در  ياجتماع يها هكافت و شبياربرد ك ينترنت در گستره جهانيا م.۱۹۹۰از اواخر دهه 
رونا، كشد. اما پس از مسئله گسترده  يرد و در پي آن علم در جامعه بشركدا يرواج پ م.۲۰۱۰

 يريگ همه يده شد و آموزش مجازيشك يليبه تعط ينخبگان ياجتماعات تخصص يكيزيحضور ف
از  يريثكو عموم مردم برداشته شد و حضور تعداد  ين اجتماع نخبگانيب يوارهايرد و دكدا يپ

محل  يك عنوان به يدانشگاه يان در سطح جهان در فضاهايو دانشجو يآموز ت دانشيجمع
 ده شده است.يشك يونكو به منازل مس يخصوص يها به اتاق ياختصاص

                                                                        

، تحقيقات و ريزي آموزش عالي وزارت علوم دانشگاه فردوسي مشهد و مديركل دفتر برنامه عضو هيئت علمي. *
 ahanchi8@um.ac.ir  .فناوري
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ه حداقل كمحور  شدن جامعه به دانشگاه شد و قرائت دانشگاه جامعه يكط باعث نزدين شرايا
ط ين شرايبود، محقق شد. در ا يمتخصصان آموزش عال يريگيسال است مورد نظر و پ ۱۰

نند و پنداره دانشگاه ك يشوند و با مردم ارتباط برقرار م يعه موارد جام يسادگ نون بهكدانشمندان ا
 سته شد.كافراد خاص، ش يان خاص براكم يكعنوان  به

م فراتر از ارتباط دوطرفه استاد و دانشجو در ي، مفاهيو آموزش مجاز ۱۹ -كوويد با وجود 
آهسته، آرام و  تيرهدفمند، باعث سرايا غيمنتشر شد و آگاهانه و هدفمند  ياجتماع يفضاها

 دانش در سطح جامعه گرديد. يدايناپ

رونا كوجود داشت اما  ييو دانشجو يآموز از جماعت دانش يليدر گروه قل يآموزش مجاز
شد و  يرسم يريادگي يها طيآموز و معلم در مح ا دانشين دانشجو و استاد يباعث انقطاع ارتباط ب

ن يده شد. ايشك يررسميغ يل فضاهاكشبشر به  يبه گستره زندگ يريادگي يها طين محيا
 ينيب شين صورت پياست. در اك ياديزان زيبه م يز بودن دانشگاه با جامعه بشرياتفاقات از مم

ه با كز و جداافتاده خويش را نخواهد داشت؛ چرايگاه مميرونا جاكه دانشگاه بعد از كشود  يم
 وند خورده است.يجامعه پ

ها  در قالب دوره يآموزش عال ينكش گرفتن ساخت ، سرعتيرونا در آموزش عالك ير بعديتأث
رمنعطف آموزش ين و مقررات سخت و غيشامل قوان ينكن ساختارشياست. ا يليو سطوح تحص

ها؛  السكان يپا يسته شده مانند زمان قطعكش يسنت يها از قانون ياريبس يعنيخواهد بود  يعال
ا يمسال؛ يدانشجو در هر ن يانتخاب يهاف و سقف تعداد واحدكا يورود به فصل امتحانات؛ 

 .يعمل يها السك يبرگزار

وه ياز دروس توسط دانشجو به ش ياريه بسكرسد  يهم به نطر م ييروناكط يبعد از شرا
 يا با روش حضوريو  يه دروس را مجازكشود  يا دانشجو متقاضيخودخوان مطالعه شود و 

 ند.كانتخاب 

م يم بود و مطمئنيخواه يز ساخت و شالوده دانشگاها ير متفاوتيرونا شاهد تصوكپس از 
 خت.يآلود فرو خواهد ر هنه و تعصبك ياز مرزها ياريبس

رونا بر كر يگر تأثيمورد د» و حل مسئله علم ينيب شياهش اعتماد جامعه به قدرت پك«
ن يتر از مهم يكيماً به دانشگاه مربوط نباشد اما ين مسئله مستقيد اياست. شا يآموزش عال

 د و انتشار علم بود.يبه تول كمكل دانشگاه، كيتش يها هدف

 يتواند به بشر برا يه علم مكداد  ينان مياطم يعلم به جامعه بشر ينندگك ينيب شيقدرت پ
 يگريجه دينند اما در عمل نتك كمكها  يها و گرفتار يماريب، بيها، مصا از ناشناخته ياريبس
ه كنشان داد  ۱۹ -كوويد  يريگ ، همهكيشرفت علم پزشيمثال با توجه به پ يدست داد. برا به
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 ست.يمدت ن وتاهكحداقل در  يمارينترل بك، قادر به يعلم بشر

ت مورد سؤال و يبشر يگاهش برايت است. جاكشانه علم در حر به ز چون شانهيدانشگاه ن
هم  ۱۹ -كوويد ند و اگر بعد از كن ينون نتوانسته است نجات بشر را تضمكه تاكد است يترد
 ند؟ك ينده علم، چه ميعنوان تما ن باشد، دانشگاه بهيتر از ا كه مهلكد يايش بيپ يطيشرا

ر يتأث» يو پژوهشگران دانشگاه يئت علميه يدر جامعه اعضا ياسته شدن از فاصله نسلك«
توجه است. در حال حاضر، در دانشگاه  اس خرد قابليه در مقكاست  يرونا بر آموزش عالكگر يد

د و انتشار علم به يتول يها به بعد روش ۱۳۸۰ژه از دهه يو م. بهيرو هست روبه ياف نسلكش يكبا 
 ين بود برخكرد. ممكجاد ياف اكش يئت علميه ين اعضايمختلف ب يافزارها انه و نرميرا كمك

ر مقاومت ييط اعضا در برابر تغينباشند؛ در آن شرا يلي به ارتباط مجازيتما يئت علميه ياعضا
، خود ياز هر نسل يئت علميه يه همه اعضاكرد كجاد يا يالزام و اجبار ۱۹ -كوويد دند. رك يم

ئت يه يان اعضايدر م يشتريب يپارچگيكبا  ۱۹ -كوويد نند. بعد از كد سازگار يط جديرا با شرا
معلمان قلم  ،۱۹ -كوويد توان گفت بعد از  يشد و م متر خواهد كاف كم. شيمواجه هست يعلم

  م.يندار يتسن ياغذك
به  يوابستگ ياسته شدن از نگرانكآموزش و پژوهش و  يانسان يردهاكاركباور به «

شه ين دغدغه هميبر علم است. ا ۱۹ -كوويد رات يگر تأثي، از د»يو فناور يعلم يها انيجر
ند كچنان غلبه  آن يه رانده شود و فناوري، بشر به حاشيعلم يها ه در اثر پيشرفتكوجود داشته 

 نداشته باشند. ي، نقشيزندگ يها يريگ در جهت يانسان يها انيره جك

ت از حل بحران يان موفقك، اميانسان يردارهاكر نگاه و بهبود در ييبدون اصالح رفتار، تغ
 متوجه بشر وجود ندارد.

نشان داده است  ۱۹ -كوويد خورد.  ياديرونا ضربه زكبا وجود  يافراط يباور و فن يباور علم
 ين علم و فناوريا كمكتواند به  يبا هم هماهنگ نباشند انسان نم يبشر يارهاچنانچه رفت

اگر  يشناخته ول يروس و ابعاد آن را تا حدين ويانتقال ا يها ند. اگرچه علم راهكمسئله را حل 
دست  ين فناوريقت به ايرد درحقك يشد و انسان اراده نم يبا آن منطبق نم يردار انسانك
 افت.ي ينم

ل ين داليتر ه مهمكبود  يرونا بر آموزش عالكگر اثر يد» يرفتار جمع ييگرا هم وفاق و«
جامعه  يها ربخشيازجمله ز يمسائل خودش باشد. جامعه دانشگاه يانسان برا يدواريام يبرا

 يت آموزش و پژوهش استانداردهايفكيه در ك يرد درحالكرا مشاهده  ييگرا ن هميا يبشر
 است. يو وفاق بشر ييگرا ن به سود هميه اكچرا م؛يخودمان را در نظر داشت

به  ۱۹ -كوويد ن هدف انسان بود اما با يتر مهم ير رشد علوم و فناوريان اخيدر سال
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و استرس  يبدون درماندگ يايتوانند دن ينار هم مكها در  ه انسانكم يديم و ديديرس يباور انسان
 نند.كجاد يرا ا

است.  ۱۹ -كوويد رات يگر تأثياز د» ان ناوابستهديم يريادگي كوچك يها جاد حلقهيا«
م تا ينيبب كر تداركلش ياهين ساختمان، و سي، چنديپهناور دانشگاه يست فضاين يازيبنابراين ن

و نه لزوماً اجتماعات  كوچكه در قالب اجتماعات كم، بلينكدا يدست پ يبه جامعه دانشگاه
 م.يق بشر شويها و عال ياستك، متوجه ينخبگان

ر يت، سن و سايت، قوميمانند مذهب، جنس يشرط شيچ پي، هكوچك يها ن حلقهيا در
ها  دبخش است. تعداد حلقهيو ام كن بسيار مباريت وجود ندارد و ايعضو يها، برا شاخص

د يتول يها عنوان خاستگاه ها، به ن حلقهيرد. اكدا خواهد يش پيروز در موضوعات مختلف افزا روزبه
علم  يرسم يت به سمت نهادهاكشه در حال حريان هميجر يكها در  دهيا شوند. يده شمرده ميا

 ح خواهند شد.يل و تصحيمكها وارد چرخه ت مانند پژوهشگاه

ن ير تأمييو تغ يد اقتصاد آموزش عاليرد جديكرو«، يبر آموزش عال ۱۹ -كوويد  يانير پايتأث
ها در همه  ل شدن دانشگاهيطم كه با تعياس خرد شاهديمق يكاست. در » نهيو هز يمنابع مال

ن يشتريه بك ييها رد. دانشگاهكر ييها تغ دانشگاه ين مالينه و منابع تأمياز مواد هز ياريا بسيدن
متوجه  ۱۹ - ديووكط متأثر يرش دانشجو قرار داده بودند، در شرايپذ يخودشان را رو ين ماليتأم

  ها شدند. تين محدوديا
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  يرات پساكرونا بر تحوالت آموزشيهاي آن و تأث كرونا؛ اليه

  *دكتر حسين خنيفر
  

دانش و موقعيت هر فرد، بدهي آن فرد نسبت به جامعه «: گويد ميه كسخن معروفي هست 
ينه جامعه را ببينيد به مراكز علمي و آموزشي و ئخواهيد آ اگر مي«شود كه  عنوان ميو ». است

تربيت صحيح و جامع نسل «رو  ازاين». يدشكب كسر» مدارس«يعني نمادهاي تعليم و تربيت آن 
 ».حاضر، ضامن بالندگي جامعه فرداست

كوچ مجازي را تجربه  روناويروس؛كبه تبع شرايط  در نظام آموزشيهاي اخير،  در ماه
دسترسي يم و عصر ا ههاي شناور را باور كرد آموزش ؛يما هعصر دو فضايي را چشيد ؛يما هكرد

 يم.ا هاز سر گذراند كادميكهاي عمومي و آ موزشدر آ اي به اطالعات را خوشه

تجربه نكرده تاكنون كه آن را ه است وارد دوراني شد رونازيست خودكدر عصر  بشر امروز
  توان تقسيم كرد. ميپنج مرحله بود. اين دوران را به 

  ماه اول،يك  ،»پديدايي«. مرحله ۱
  نيم ماه بعد، و ، دو ماه »اپيدمي« . مرحله۲
  گانه است، هشت هاي دوران فعلي كه شامل استان ،»هيجاني«مرحله  .۳
  امسال، يزئپا ،»التقاط كرونا و آنفالنزا يا طوفاني«مرحله  .۴
طول نيز به سال  ممكن است يك وشود  يز گفته ميئكه به دوران پس از پا »ابهام«دوره  .۵

سال هم شده است البته بعدها دو سال مطرح شد و اخيراً نيز صحبت از سه تا ده  بكشد.
 كه سراسر ابهام است.

شرايط، ها را تجربه نكنيم و همين  يز امسال، كالسئكنند كه شايد در پا بسياري عنوان مي
  .در دستور كار داشته باشيمرا  )Blendedهاي تلفيقي ( و يا آموزش هاي مجازي آموزش

تحقيقات  .است دنيا وارد يك كريدور جديد زيستي در مقياس جهاني شدهرونا كدر عصر 
و . اناسيل يش مراداي،  يهكپژوهش محقق تر ازجمله است. وسيعي نيز در اين عرصه انجام شده

از منظر جهاني سه خاطر برهم خوردن توازن قدرت و  به قرن اخير پنجكه است عنوان كرده 
                                                                        

 khanifar@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهران و رئيس دانشگاه فرهنگيان عضو هيئت علمي. *
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اعد قو هنجارها و«و  »اندازي بر منابع چنگ«، »توزيع قدرت«عنصر را در خود دارد كه شامل 
  ه منازعات جديدي را رقم خواهد زد.ك »المللي بين

ل مبد م.۲۰۰۰به دو قطبي  م.۱۹۰۰ هاي سال كند كه دنيا از چند قطبي عنوان مياو همچنين 
 ».شيفت پارادايمي به سمت بازيگر واحد در دنيا حاكم شده است«م. نيز ۲۰۱۰شده است. از 

هايي وجود دارد كه اين كرونا دامن  ته ترسكرونا يك تمرين بزرگ براي اين دوران است. الب
 بگيرد. نيزمدعي را 

است به  نهيبيعصر زندگي به حالت سابق نخواهد بود و اين مسئله يك  ،عصر پس از كرونا
  غافله جهاني.

تر نيز هميشه  ريزي نشده و خطرناك برنامه هايي نيز درخصوص يك ويروسِ همچنين ترس
  حس خواهد شد.

 پردازيم. ع، به مقوله آموزش ميبا اين تحليل سري

پس از « ه است.ثيرات بسياري در آموزش و پرورش گذاشتأكرونا ت درباره شده مباحث طرح
  .»يما هبه فضاي متن آمد ،از فضاي مجازي حاشيه ،كرونا

محتوا و «، »فراگيري«، »نقش استاد و معلم«، »روش تربيت«، »آموزش«كرونا در حوزه 
 اي گذارده است. ت گستردهثيراأ... ت و »ارزيابي

ه ورود كرد ،هاي اجتماعي زيوني و فضاي جهاني شبكهيبه تلو ،معلم از در بسته كالس«
عنوان  فضاي مجازي نيز به«. ه استآفريني در اين دوران انجام شد انعطاف و فرصت ».است
 .ه استنيز مطرح شد م.۲۰۰۵. اين نظريه در سال »نه رقيب ه استمطرح شد ،بديل

 ۸تا  ۶دنياي مجازي در حوزه آموزش عمومي ورود كرد و زمان مدرسه از  ،ين دوراندر ا
 آموز ميليون دانش ۱۴/  ۵در گام اول از نيز  »سامانه شاد«. ه استساعت رسيد ۲۴ساعت به 

هاي گذشته در ايجاد  را در يك تجربه موفق و به لطف تالشآموز  ميليون دانش ۱۰/  ۵حدود 
و در حال ارتقاي  ندا ههاي ما نيز اين شيوه را تجربه كرد . دانشگاهپوشش داد ،اين شبكه
 ها هستند. زيرساخت

كرونا يك ويروس عادل است كه تفاوتي ميان ثروت و فقر ه كاز سوي ديگر بايد گفت 
  بيند. نمي

شود كه در دوران  حس مي »خطر بزرگ«يك اما امروزه در مقوله آموزش و در آينده، 
از  شايد آسيب ديده يا در مدارسه منزلي سوق پيدا كنيم و تجربه زيست ش درونپساكرونا به آموز

  و منجر به: بين برود
 . ضعف تربيت اجتماعي،۱
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 . آسيب انقطاع تربيت همساالن،۲

 . خطر خزيدن به غارهاي تنهايي مدرن،۳

 . آسيب ايجاد عادت مزمن به دنياي مجازي،۴

 جاي تربيت بومي و اجتماعي، ازي به. خطر جانشيني تربيت فضاي اليتناهي مج۵

 هاي غيررسمي در محيط طبيعي، . آسيب از زاويه ضعف آموزش۶

 وار نسل، ك. تربيت روباتي۷

 جاي تربيت، . تقليل ساحت مدرسه به نهاد حمايت به۸

 اي، جاي تربيت اجتماعي اليه . فرزندساالري خانگي به۹

 بخش. جاي آموزش حضوري فرح ح بهرو اي بي تفا و عادت به آموزش واسطهك. خطر ا۱۰

مدرسه و دانشگاه بسيار زياد در عمل نظام تعليم و تربيت  ها، سرعت م تمام چالشغر علي
تمام اتفاقاتي كه در حوزه رو  رقم زد. ازايناست و يك نقطه افتخار براي نظام تعليم و تربيت ما 

پس از كرونا به  »نس مدارسج«دهد به اين دليل است كه مدرسه از هم نپاشد.  آموزش رخ مي
ه بازار كدانش  فروشي فروشي و خرده تدريس ه ازكو تالش اين است شكل تركيبي خواهد بود 

  ، جلوگيري شود.رونق خواهد يافت آن

  نگاه به پس و نگر به پيش
ه در كشويم  وخمي مي نگاه سريع به پيشينه آموزش، متوجه فرازها و مسيرهاي پرپيچ كدر ي

 طي نموده است.اعصار گذشته 

مدارس  ،جانشيني و شهرنشيني رعيتي، و يك -ارباب  ،شاگردي �آموزش از دوران استاد 
 ۸۰به مدارس مدرن و راديويي رسيد. پس از دهه  ،كالسيك و مدارس نوين در اواخر قرن بيست

اي و  را شامل شد كه مدارس چندرسانه م.۲۰۲۰وارد عصر فرامدرن شديم كه اين مدارس تا سال 
ها و عصر مهاجرت درجا شكل  مرغي كالس هاي نوين آموزش و شكست بافت شانه تخم شيوه

 گرفت.

و  »مدرك صرف« امروزه به دنياي فراخطي و نسل دوفضايي پاگذاشتيم. عبور از فضيلت
ايم  رقم خورده است. ما وارد دنيايي شده» توان يادگيري در هرجاان و كام ،مهارت«عصر فضيلت 

، رويارويي با هاي اين عصر از ويژگيو  ،ما طولي شده است فرزندانظرفيت مغز ، ادني ه در اينك
  است.هاي آموزشي  كنسل چري

موفق است كه متون خوديار و خودآموز ، سو از يك يدانشگاهه مدرسه و امروزاز طرف ديگر، 
رد ايمني و و از سوي ديگر، حفظ ارتباط را با فراگيران در هر شرايطي با رعايت مواتوليد كند 
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  سالمت و بهداشت حفظ نمايد.
  چرا؟

  ».بردار نيست آموزش تعطيل«: هكچون شعار جهاني اين است 
هاي  دانشگاه«و  »اي به اطالعات عصر دسترسي خوشه«و  »گويي عصر گزيده«امروزه 

در اين شرايط و خيز بشر به جنگ  است. »حاكميت آنتروپي يا اضمحالل مثبت«و  »فرامكان
وت از دوران جنگ جهاني سوم كبا عبور سريع و با س )Biolgical Warرم (جهاني چها

)Electronic War( .زده شده است  
ساز بشر  ه در هر شرايطي و در هر بحران طبيعي و يا دستكنيم كگاه نبايد فراموش  اما هيچ

  ».آموزش حضوري بهترين نوع آموزش است«: اندام دو پا راست
صوت و  ه شاملك نخست، آموزش مبتني بر وب است يم.ا شامروزه شاهد چند نوع آموز

زمان، كالس مجازي آنالين مجازي،  هم اي نا هاي رسانه كالس اي، فناوري چندرسانه انيميشن و
متناسب بودن يادگيري با و همچنين تعامل آني، آموزش فعاالنه فراگير و تعامل استاد و درس، 

است كه در اين روزها نسبت به سطح آموزشي مطرح  سطح علمي دانشجويان و... ازجمله مباحثي
 است.

آموز و دانشجو را آماده نگه داشت و آماده فرستاد و آماده به درس بازگرداند كه  بايد دانش«
 .»كيد كردأگرايي ت افزايي است. در اين شيوه بايد روي تكليف همان شيوه سينرژيك، تزايد يا جمع

 دانشِ ،بايد گفت كه اين شيوه ،جذاب ولي پرنقد است »هاي از راه دور آموزش«با اينكه 
دهد. آموزش از ديرينگي برخوردار  ثير تربيتي را به شدت كاهش ميأكند و ت محض را منتقل مي

 شويم. و مبدل شود با مشكل مواجه ميرباره به يك ارتباط غيررودر است و اگر اين ارتباط يك
اي برخورد كنيم تا كمترين آسيب را تجربه  گونه د بهامروزه وارد اين حوزه آموزشي شديم كه باي

 كنيم.

  چندي در دنيا ارائه شده است.هاي تحقيقي  مدل خصوص در اين
كيد دارد كه حس خوبي را از نظام آموزشي أت »شيوه گهواره«در اين راستا كره جنوبي به 

م آموزشي را نظا ،كند. در اين مدل به آرامي ميحضوري به شيوه غيرحضوري مبدل  - حسي 
 نند تا انقطاع صورت نپذيرد.ك و حضور و مجاز را تناوبي مي دهند تكان مي

  .كيد دارندأت »مدل آموزشي جهشي«روي نيز ها  برزيلي
كيد أافزايي ت كنند كه با توجه به اينكه آنها روي مهارت را مطرح مي »مدل اوج«ها  آلماني

اينان حضور را نيز با  كنند. بديل و فيلمي مبدل ميهاي  اند، شيوه آموزشي خود را به آموزش داشته
  نند.ك تمهيدات ايمن، دنبال مي
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  كند. را مطرح مي »مدل تكليفي«استراليا 
  كند. مطرح ميرا  »سرويس مدل سلف«چين 

مدل حفظ آموزش با «ها هم بر  با سيستم آموزشي آنها آشنا شدم. ژاپني ،با حضور در ژاپن
بقيه نسبت به سال  ۲۰۰ قريب به ها در حوزه آموزشي ژاپنيكيد دارند. أت »حفظ فاصله

 جلوتر هستند. ،هاي آموزشي دنيا سيستم

به  ،سيستم آموزشي هم در درمان و هم در جايگزينيِ »ها اروپايي«اين درحالي است كه 
  غافلگير شد. كامالً نيز »آمريكا« .شدت غافلگير شدند

ها  اماراتي و خود را با شرايط وفق دادند. به شدت منعطف بودندنيز  »هاي شرقي سيستم«
گرفت و شبكه آموزش  به كاررا  »مدل جبران و بديل«ايران هم ند. را تجربه كرد »مدل فاصله«

ه شاد در ايران در گام دوم و با ارتقاي مجدد زيرساختي كشب .اندازي كرد را راهآموزي يا شاد  دانش
  ر است.شوكافزاري، پيشتاز تداوم آموزش در  و نرم

 اي قبل و هاي دو دهه زيرساخت تهران با تجربهدانشگاه  هاي بزرگي چون دانشگاه
 را جبران كنند. سعي كردند كه اين خأل ،ديتاسنترهاي بزرگ خود كه از قبل فعال شده بود

كند كه همه دنيا وارد كريدور عجيب و غريب شده است و بايد به  ها بيان مي بيني پيش
ما وارد «شود كه  شود و حتي عنوان مي . دنياي آينده به شدت متحول ميچيز توجه داشت همه

 .»شويم يك عصر متالطم مي

پژوهان معتقدند كه يك آينده بيشتر وجود ندارد. بلكه بايد معتقد به آيندگان باشيم و  آينده
انه مورد پژوه ساله داشته باشيم. آينده ممكن، باورپذير، محتمل و مطلوب در نگاه آينده ۱۰۰نگاه 

به سمت آينده مطلوب را شيفت پارادايمي  ،پژوهي درست گيرد و ما بايد با آينده توجه قرار مي
 كنيم.

و  »توسعه كشور«دارند كه نقش مهمي در  هاي مختلفي در آموزش عالي وجود پيشران
 روندها كالن .ندا هم متنوع شده »منابع يادگيري«ما دارند. امروزه  »سيستم آموزشي«

در اختيار ما نيستند و بايد  »مرزها«پژوهي داراي اهميت است.  هم در آينده الن)كهاي  مشي (خط
سازي نقش مهمي  سازها هم در آينده ها و منافع خود به اين مرزها برسيم. شگفتي با حفظ ارزش

  .اشاره كردو دنياي سايبري جديد هاي جديد و پهبادها  توان به تكنولوژي ازجمله آنها مي .دارند
اي  در آينده است كه نشانه »هاي ضعيف نشانك«توجه به  ،پژوهي ازجمله موارد مهم در آينده

ممكن ؟ شويم. مثالً اينكه آينده ما با جنگ واكسن كرونا چه خواهد بود از افق دوري را متوجه مي
 رد.هاي ضعيف بايد مورد مطالعه قرار گي اين نشانك .هاي كرونا تقلبي باشد واكسناز  %۷۰است 

ازجمله آنها  ست.ا ها هميشه سربلند بوده كه در بحران هستكشوري ايران خوشبختانه 
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 .نمتوانيم به قوي عمل كردن سيستم آموزشي در جنگ تحميلي اشاره ك مي

در ايام  مؤثر است. »افزايش قدرت سيستم آموزشي كشور«پژوهشي در  اهميت آينده
ها بپردازيم. ما يك  ها به تقويت زيرساخت دانشگاه بايد در نظام آموزشي ورو  هاي پيش تابستان
درصد  كي درصد جمعيت و ميليوني هستيم كه جمعيت زيادي هم نيست. كشور ما يك ۸۵كشور 

ماده  ۵۷. داردثروت بالقوه جهان را در اختيار  %۸ كه درحاليمساحت جهان را در اختيار دارد 
  ه گياهي هستيم.معدني جهان را دارا هستيم و هفتمين كشور واريت

هاي كشور در دوران سوم  هاي آموزشي دانشگاه تقويت زيرساختو در پايان بر لزوم آمادگي 
دانشجوي ميليون  چهار. امروزه داراي كنم ميكيد أت »دوران هيجاني كرونا«كرونا يعني 

  وزند.آم شانزدهم جمعيت ما دانش ككند و ي مي يدانشگاهي هستيم كه با كل اتحاديه اروپا برابر
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 ها و راهكارها آسيب كرونا و سواد رسانه؛

*طبا دكتر سيد مرتضي اسماعيلي
 

  مقدمه
 .بشر است يبراي زندگ ييهاو تهديد ها همراه با فرصت، هاي جهان كرونا مانند ساير پديده

بشريت را وارد عصر  ،يو فرهنگ ي، اجتماعي، اقتصاديهاي مختلف انسان كرونا با همه آسيب
 دهد. د و زيست ديجيتالي سوق مييجد يزندگ كرده و ما را به سرعت به سمت سبك يجديد

ها بايد از ظرفيت و قدرت  بيدات و آسياهش تهدكها و  براي بهره بردن بيشتر از اين فرصت
تواند خود،  يالزم م يها مهارت يريادگيها بدون  ش استفاده از رسانهيافزا .دنه بريبهره به ها رسانه

 باشد.زا  بيآس

دات و ياهش تهدكتواند به جامعه در  يط مين شرايه در اك ييها ن مهارتيازجمله مهمتر
 .است »يا سواد رسانه«ند ك كمكها  ش فرصتيافزا

بشر وجود داشته و از نيازهاي  متعددي دارد و از آغاز در زندگيو وجوه  فيتعار »ارتباطات«
 يهاست. برا انسان ياز انواع ارتباط در زندگ يكي »يارتباطات جمع« ضروري جامعه انساني است.

ن يهاي عمومي و جمعي وارد زندگي بشر شدند و پس از حضور ا از، رسانهين نيبه ا گويي پاسخ
 يرو ينقاش يكها با دوران قبل از آن هستيم.  انسان يهاي زيادي در زندگ شاهد تفاوت ،ها رسانه

فرستنده به  يكرا از  ياميه پك - ستاندا يكشعر تا نگارش  يكغار تا سرودن  يوارهايد
  ق رسانه هستند.ياز مصاد يهمگ -رساند  يمخاطب م يتعداد

اي  ها پيش، رسانه بود. درگذشته و از قرن يفصل نو در ارتباطات جمع يكآغاز  ،اختراع چاپ
 نسل ديگر مانند كتاب در دست بشر بوده و روابط بين نسلي را شكل داده و علوم را از نسلي به

 هاي در زندگي بشر بوده است. منتقل كرده و از تأثيرگذارترين رسانه

، راديو و تلويزيون( هاي ديداري و شنيداري ، به عصر رسانه»توبكم يها رسانه«بعد از عصر 
 يعني .سويه بودن آنهاست ها يك همه اين رسانه كرسيم. فصل مشتر مي دئو و ماهواره)ينما، ويس

 ان برقرار است.مخاطباطالعات از فرستنده به سمت  ةطرف يكن ايجر يكها  ن رسانهيدر ا

تأثيرات  ،اين پديده .دچار تغييرات زيادي شد )تعاملي( هاي مدرن زندگي بشر با ورود رسانه
                                                                        

 smmorteza.taba@gmail.com  .دبير انجمن سواد رسانه استان قم و مدرس ارتباطات و مديريت. *
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 .ملي و دوسويه هستندتعا يا Interactive ها هسبك زندگي بشر گذاشت؛ اين رسان انكارناپذيري بر

و نقش  شده (User)تبديل به كاربر  (Audience) طبمخامفهوم  ،هاي مدرن در رسانه
ها امروزه نقش بازنشر و توليد و  كرد اما مخاطب مخاطب قبالً تنها پيام را دريافت مي .فعال دارد

 د.وش ميفعال تبديل  منفعل به مخاطبِ درواقع مخاطبِ .م را هم دارنديگذاشتن مفاه كبه اشترا
ام يپ يابر محتو يشتريتمركز و اشراف و نظارت ب ،لويزيونهاي سنتي مانند راديو و ت در رسانه

 وجود دارد.

، و يرسم يها نار رسانهكها در  رسان هاي اجتماعي و پيام هاي اخير با نفوذ زياد شبكه در سال
 يامل محتواها از سوكنترل كان كاربران، و نبود امك يام از سوينشر پ د ويان تولكجاد اميا

  .ميهست يار عمومكت افيريدر حوزه مد يبشاهد انقال ،ها تيمكحا
هايي با  شاهد حاكميت ،مجازي و در فضاي مجازي يها شاهد حكمراني ،امروزه در جهان

 براي بشر است. ييها ها و فرصت ده داراي آسيبيو اين پد هستيمي مجازي يمنطقه و جغرافيا

امكان نظارت  و يالارس يها اميع از پيان بازخورد سركدسترسي آسان، ارزان، سريع، ام«
 هاي مدرن است. رسانه يها يژگيوازجمله  ،»كمتر

  رسانه ياصل يردهاكارك 
ه در زمينه كم كردن كها هستند  سه كاركرد اصلي رسانه »رساني و سرگرمي آموزش، اطالع«
 كنند. يبه ما كمك م ،آن يها ان استفاده از فرصتكها و ام هاي شرايط كرونايي و قرنطينه آسيب

  وكونسيدگاه يسواد از د انواع
اما امروزه يونسكو بيش از  .سواد خواندن و نوشتن بود ،سوادمنظور از سال پيش  ۶۰شايد تا 

توانايي ارتباط با اعضاي ( نوع سواد براي زندگي بشر تعريف كرده است. سواد عاطفي ۱۰
سواد تربيتي، سواد  ، سواد مالي،)ارتباط مؤثر و ايمن با اعضاي جامعه(، سواد ارتباطي )خانواده

 اي ازجمله اين سوادها هستند. اي و ديجيتالي و سواد رسانه رايانه

است اما  »سواد ديجيتالي«با رايانه و گوشي موبايل هوشمند  اربرانكن توانايي كار كرد
 د.ننداشته باشرا استفاده از اين ابزارها  يبرا اي سواد رسانه ،دافراممكن است همين 

 در جهت توسعه و ،معناي توانايي تغيير در زندگي را به »سواد« خود، فيتعر نييونسكو در آخر
  .كند پيشرفت تعريف مي

  يا سواد رسانه 
ند تا ك يم كمكبه مخاطب ست كه اكار كردن با رسانه و مهارت دانش  ،سواد اي سواد رسانه

 و كمترين آسيب را از آن ببينيم. يمربرسانه ب ين استفاده را ازربيشت
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اما امروزه اين تعريف بايد تغيير  است.هاي سنتي  اي بر مبناي رسانه ريف سواد رسانهاتع عمده
  .خود توليدكننده و نشردهنده محتوا هستندخاطبان، چراكه عمده م ؛كند

ـ    اي دركي انتقادي مبتني بـر مهـارت   سواد رسانه مـديريت   ايرهـاي موردنيـاز ب
 اي است. گوناگون رسانه صحيح توليد، مصرف و بازنشر محتوا در بسترهاي

سواد ضرورت ارتقاء  ،هاي اجتماعي جديد و حضور پررنگ آن در زندگي بشر با وجود شبكه
هاي  فرصتمهارت، در شرايط كرونايي بر همگان روشن است تا با داشتن اين ويژه  اي به رسانه

 را كمتر كنيم. هاي آن فضاي مجازي و رسانه بيشتر و آسيب

 .كار رفت بهلوهان  كمارشال م بار توسط اي اولينرب م.۱۹۶۵اي در سال  اصطالح سواد رسانه
بود زماني كه دهكده د او معتق .هم مربوط به مارشال مك لوهان است »دهكده جهاني«تئوري 

  .اي دست يابند ها به سواد جديدي به نام سواد رسانه جهاني تحقق يابد الزم است انسان
 پذير نيست. ده جهاني بدون داشتن اين سواد امكانزيست در دهكتوان گفت  يم درواقع

هفت مهارت را براي استفاده  ،اي پردازان دنياي ارتباطات و سواد رسانه جيمز پاتر از نظريه
  ها عبارتند از: اين مهارت داند. رسانه الزم مي صحيح از

  ،»پيام رسانه ليتحلقدرت . «۱
  ،»گذاري پيام ارزش يياتوان« .۲
  ،»بندي پيام تهتوانايي دس« .۳
  ،»گيري از اجزاي پيام توانايي نتيجه« .۴
  ،»پيام م بركحاتوانايي استفاده از اوصاف كلي « .۵
  ،»ها در ساختار جديد بندي پيام توانايي جمع« .۶
 ».توانايي ارائه روش درست توصيف از پيام« .۷

من سواد رسانه را انج م.۱۹۷۸بوده كه از  »كانادا«اي  اولين كشور پيشگام در سواد رسانه
هجمه فرهنگي هاليوود بر مردم «جلوگيري و مقابله با  ،اين انجمن گيري شكلعلت  ايجاد كرد و

  .بود »كانادا
د شمنتشر ه دهم يآموزان پا دانش يبرااي  اولين كتاب سواد رسانه ۱۳۷۵ در سالنيز ايران  در
ه شروع شود. ين پايد از سنيبا يا نهت، آموزش سواد رسايم و تربيارشناسان تعلكه به نظر ك يدرحال

نند. در ك يهوشمند استفاده م يها ياز گوش يان از سه سالگكودكه كم ينك ينون مشاهده مكا
 اي عقب هستيم. لحاظ زماني در آموزش سواد رسانه از هكد گفت يبا يلك يبند جمع يك

  ل در آموزش سواد رسانهيدخ ياصل ينهادها
اي تأثيرگذار  براي آموزش سواد رسانه »، حاكميت و دينخانواده« يعني ياصل سه نهاد
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  محور باشد. بايد خانواده اي سواد رسانه ارتقاي اقدامي در زمينه هر .هستند
نقش اساسي در مديريت  ،ترين مراكز توليد و فكر علم ديني عنوان بزرگ هاي علميه به حوزه

 عنوان يك فرصت نگاه كنند. به اين موضوع بهتوانند  ها نيز مي دانشگاه .دارند وناييبحران شرايط كر

با وجود اينكه ما معتقديم دين اسالم براي همه مسائل زندگي بشر برنامه دارد اما به دين و 
يكي از مسائل مستحدثه است كه  »رشد فضاي مجازي« .پرداخته شده است اي كمتر سواد رسانه

  رابطه آن با فقه توجه شود.فضاي مجازي و  بهن يد يمابايد توسط انديشمندان و عل
ند يو نظارت، به فرا يباني، پشتيگذار استيتواند با س يه مكاست  ين نهاديدوم» تيمكحا«

  ند.ك كمك يا آموزش سواد رسانه
 كمكه با كاست » نهاد خانواده«اي  رگذار در ارتقاي سواد رسانهين نهاد تأثيدر نهايت مهمتر

 ننده داشته باشد.ك نييتعتواند نقش  يم ينيد يت و نهادهايمكحا

  روناكرسانه و 
اساس  .كنند هايي را منتشر مي پيام ها براي اقناع مخاطبان خودشان و با اهداف خاصي رسانه

مختلف ديدگاه  هاي ها و پيام يعني در مواجهه با رسانه .اي بر تفكر انتقادي است سواد رسانه
ها بايد به منبع  در پيام .ه شك به پيام بنگريمهر چيزي را نپذيريم و با نگا ؛انتقادي داشته باشيم

ها  در مورد حوادث مختلف، داروها و واكسن متعدد در ايام كرونا شايعاتراي نمونه ب .كنيم دقت
 .بسيار زياد شده است

در اين شرايط نقش  .تغييراتي ايجاد كرده است ،حكمرانينيز كرونا در سبك زندگي مردم و 
 شده است. تر ها بسيار پررنگ رسانه

چراكه برخي از اين  ؛جهان قبل از كرونا فكر كرد به ديبابرخي انديشمندان جهان معتقدند ن
پيشران به سمت زيست مجازي  تغييرات جمعي و فردي قابل برگشت نيستند؛ درواقع كرونا موتور

  اهش داد.كتوان آنها را  يح از رسانه ميه با استفاده صحك ييها بي؛ آسشده است

  يروان يروح يها بيآس رونا وك
و  يوانداراي آثار فرهنگي، سياسي، اقتصادي، روحي و ر ،هاي اجتماعي كرونا عالوه بر آسيب

سپري آموزان زمان زيادي در منزل  است؛ دانشجويان و دانششده زندگي مردم  كسبتغييرات 
رو  ازاين مراه دارد.به ه شان و خانواده آنها آثار روحي و رواني زيادي برايموضوع و اين  كنند مي

 خانواده براي اعتياد مجازي، اختالل در روابط بين فاميلي، مشاجرات خانوادگي و افسردگي افراد
وري كاركنان ادارات نيز  بهرهدرخصوص كرونا همچنين  اي انديشيده شود. برنامه بايست مي

  .است ر بودهتأثيرگذا
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  رونا و اعتقادتك
رونا ك برخي معتقدند .تأثيرات مثبت و منفي گذاشته استهم  مردم كرونا بر اعتقادات ديني

تا اعتقادات است شده  باعث رده،كشتر متوجه يببه قدرت الهي و عجز و ناتواني بشر را مردم 
دانند  را نمي ها و شرور معتقدند چون مردم علت و فلسفه بيماري عضي نيزب .ديني آنها بيشتر شود

 يه نقش اساسكنجاست يو ا ي اعتقادات آنها بگذاردتأثير منفي روده ين پديا است نكمم
گردد.  يمردم مشخص م ياعتقاد يحفظ و ارتقاي مبان يها برا و رسانه ينيعلوم د يها حوزه

  اند. ردهك يارك مكنه ين زميهردو نهاد در ا كه ابد گفتياألسف  مع
گونه  وان اينت مردم را مي يو اجتماع ينيد يبر زندگ ييروناكط يگر شرايازجمله آثار د

به  يتوجه يچون توسل، ب يعه در موضوعاتيمخالفان ش كيكسم، تشيوالركش به سيگرا: برشمرد
 ها. يشدن نقش مساجد و مصل رنگ كم، يينظام اجرا ييارآكاهش اعتماد مردم به كالناس،  حق

  هراس اجتماعي
است  ز باعث شدهاين نيا .اطالعات را براي بشر افزايش داده استسب كشيوع كرونا نياز به 

اي و قدرت  سواد رسانهضعف دليل  بگيرند و بهبهره اطالعات  سبك يبرا يمجار همه از تا مردم
  د.گردندچار هراس اجتماعي  ،تحليل

  ياد مجازيرونا و اعتك
ها  هاي هوشمند، تبلت حالتي است كه بر اثر استفاده بدون محدوديت از گوشي اعتياد مجازي

شود و عالئم آن بسيار شبيه اعتياد  اي در افراد ايجاد مي هاي رايانه بازيهاي اجتماعي و  و شبكه
يكي از عنوان  به از سوي سازمان بهداشت جهانيبه مواد مخدر است. اين پديده سال گذشته 

حوصلگي و  قراري، كم افسردگي، انزوا، بي از عالئم آن .هاي رسمي شناخته شده است بيماري
 .دنا بايد مردم را در اين زمينه آگاه كنه پرخاشگري است كه رسانه

  يمجاز يها از فضا انواع مواجهه خانواده
بينانه و  مواجهه واقع«و » برخورد آزاد و بدون كنترل«، »برخورد سلبي همراه با كنترل شديد«
  .استفاده از فضاي مجازي توسط فرزندانشان است والدين در مورد سه نوع برخورد» يمنطق
شرايط چگونه از فضاي مجازي با  ها آموزش دهد كه در اين يد به خانوادهبا »رسانه ملي«

 آسيب كمتر و فرصت بيشتر براي فرزندانشان بهره ببرند.

در اين شرايط بيشتر با اينترنت سروكار دارند و ما بايد فرزندانمان را  ان و نوجوانانكودك
 .واي نامناسب مواجه نشوندشان حفظ شده و با محت خصوصي و مديريت كنيم كه حريم تيماح

 اي آموزش داده شود. رسانه اين مهم بايد توسط متخصصان فضاي مجازي و سواد
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  ينيد كرونا و مناسك
بايد  هكايم  هايي شده در زمينه برگزاري مراسم و مناسك ديني در اين شرايط دچار محدوديت

 يريگ لكرسد ش ينظر م انديشي شود. به چاره يا و رسانهديني و حوزوي  توسط انديشمندان
 است. ييروناكط يشرا يها خود از فرصت يد عزاداريجد يها كسب

  يفلج خبر
اشباع ده يپدشاهد  ،يا رسانه يشتر مردم در فضاهايل حضور بيدل يي بهدر اين شرايط كرونا

 »فلج خبري«به اين حالت  رد.يگ خبري مخاطب هستيم كه قدرت تشخيص را از مخاطب مي
 شود. يگفته م

هاي حوزه محتوا و رسانه در شرايط كرونايي باعث تعارض در حوزه باورها،  رواقع چالشد
طلبد كه نهادهاي حاكميتي و حوزوي با محوريت  شود و مي رفتارها مي هنجارها و ،ها ارزش

 بگذاريم. سر برسانند تا اين شرايط را پشت ها و چالش محتوايي را به حداقل آسيب ،خانواده

اين  .است »ارتقاي ميزان تحمل وضعيت مبهم« ،ت رسانه در شرايط كرونايييكي از اقداما
عالوه  .آماده كندگذار است تا مردم را براي ط ين شرايه در مواجهه با ارسان يهاكاركرداز  مسئله

فضاي مجازي رشد زيادي داشته  فروش در ود يخرآموزش مجازي و  ،رحم مجازي صلهبر اين، 
  ت مثبت شرايط كرونايي است.از نكاهمه اينها است. 

  تحليل پاياني
ت، يمكحا« يعني يست سه نهاد اصليبا ين بحران ميب از ايآس مكعبور موفق و  يبرا
ران، نسبت ياسالم و ا يهوشمندانه از فرهنگ غن ياركهم يكدر » ها و خانواده ينيد ينهادها

آموزش، «ها در سه حوزه  ز رسانهح اينند تا با استفاده صحكشور اقدام ك يا به ارتقاي سواد رسانه
ه كن صورت است ينند. تنها در اكت يريرا مد يار عمومكبتوانند اف» يو سرگرم يرسان اطالع

 - يرانيا يزندگ كتحول مثبت سب يبرا يخيفرصت تار يكرونا بعد از ك يريگ بحران همه
  خواهد شد. ياسالم
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  انشجويانرونا بر آموزش عالي از ديدگاه دكبررسي تأثير 

  *زاده سعيده تقيدكتر 

  يدهكچ
 انيدانشجو دگاهياز د يرونا بر آموزش عالكتأثير هدف پژوهش حاضر بررسي 

است. براي اين منظور از مصاحبه نيمه ساختار يافته بهره برده شده است. 
هاي علوم  تري رشتهكنندگان پژوهش، دانشجويان ليسانس، ارشد و دك تكمشار

لن براي افزايش صحت و اعتبار كت اعتماد گوبا و لينانساني هستند. قابلي
  ها استفاده شده است. يافته
ويژه دانشجويان  خاطري دانشجويان به هاي پژوهش نشان از پريشان يافته

ه در نتيجه نياز به كشان است  ليسانس نسبت به تحصيلشان و آينده تحصيلي
انات و كثري از امكداجانبه، استفاده ح ريزي مناسب و همه گذر زمان، برنامه

ويژه  هاي الزم توسط مسئولين دارد. البته دانشجويان ارشد و به دادن آموزش
شان  شان و آينده تحصيلي تري نسبت به تحصيل تري ديد مثبتكدانشجويان د

ري در آموزش عالي شده كرونا موجب ايجاد انقالب فكرونا دارند. كتأثير  تحت
تري يافته است. البته بايد بيان  نقش پررنگ ه در اين بين استقالل دانشگاهيك
ه از تعامالت حضوري حاصل كه ارزش آموزش حضوري و يادگيري كرد ك

ه نياز به تعامل مستقيم استاد و دانشجو دارد كويژه در زمينه تدريس  شود به مي
 س پوشيده نيست. كبر هيچ

 واژگان كليدي

  .رونا، آيندهكآموزش عالي، دانشجويان، 

  مقدمه
رونا كجهانگير ويروس  كردني مواجه شد. اين شوكي باورنكجهان با شو ۱۳۹۸اواخر سال  در

)Coronavirus ( ل جهان را فراگرفت. آموزش عالي نيز كه با سرعت بسيار باال كبود؛ ويروسي
                                                                        

 taghizade_s@atu.ac.ir  ي.ئآموخته دكتري مديريت آموزش عالي دانشگاه عالمه طباطبا . دانش*
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رونا آسيب ديد. البته كه چه از بعد معنوي و چه از بعد ماهيتي بر اثر كازجمله مواردي بود 
ويژه آموزش عالي  رونا بر آموزش، بهكسياري در جهت به حداقل رساندن تأثير سوء هاي ب تالش

ها  رونايي دانشگاهكها بسيار ارزشمند هستند. بنابراين تحت شرايط  ه اين تالشكصورت گرفت 
انات، تصميمات گرفته كها را گرفته و با توجه به ام زمان، بهترين تصميم مجبور بودند در حداقل

رونا و جلوگيري از كمنظور مقابله با  ها به هاي دانشگاه سازي نمايند. ازجمله تالش دهشده را پيا
صورت مجازي را نام  ها به ها و دفاع السكتوان برگزاري  افتادگي تحصيلي دانشجويان، مي عقب
  ها اهميت زيادي دارد. ه در اين شرايط براي حفظ سالمتي اساتيد و دانشجويان دانشگاهكبرد 

  وهشروش پژ
پژوهش حاضر پيمايشي بوده و از مصاحبه نيمه ساختاريافته بهره برده است. 

نفر)  ۱۰نفر) و دكتري ( ۱۰نفر)، ارشد ( ۱۰كنندگان پژوهش، دانشجويان ليسانس ( مشاركت
هاي تهران هستند. آمار توصيفي و استنباطي در اين پژوهش  هاي علوم انساني دانشگاه رشته

 & Gubaه است. در اين پژوهش قابليت اعتماد گوبا و لينكلن (مورد استفاده قرار گرفت

Lincoln۱۹۸۵ها استفاده شده است. (لينكلن و گوبا،  ) براي افزايش صحت و اعتبار يافته(   

  ها يافته
  رونا چيست؟كهاي تحصيل در دوران  . سختي۱

استفاده از ان كعدم امتري بيشتر كرونا از ديد دانشجويان دكهاي تحصيل در دوران  سختي
 سرعت، استاد و دانشجو انيم يو حضور يوجود ارتباط رسم عدم، ازيها و منابع مورد ن تابخانهك
به  ازيه نك يشگاهيهاي آزما ها مانند پژوهش از پژوهش يدر انجام بعض يسختو  نترنتيا نييپا

  است.ها  انجام مصاحبه اينمونه دارند و  يمداخله رو
رفع  يويژه برا به ديمناسب به اسات يعدم دسترسيان ارشد بيشتر ها از ديد دانشجو اين سختي

 ستميس يعدم آمادگ ليدل به يشده در ترم جار ويژه دروس ارائه دروس به يريفراگ عدم، الكاش
و  يعمل يدر آموزش واحدها اختاللو  نترنتيا نييپا سرعت ... و انيدانشجود، ياسات، يآموزش
  .تاد و دانشجو داردبه حضور اس ازيه نك ي استمهارت

 يريعدم فراگرونا كهاي تحصيل در دوران  از ديد دانشجويان ليسانس، بيشترين سختي
د، ياسات، يآموزش ستميس يعدم آمادگ ليدل به يشده در ترم جار ويژه دروس ارائه دروس به

شجو به حضور استاد و دان ازيه نك يو مهارت يعمل يدر آموزش واحدها اختالل ... و انيدانشجو
  ه است.ضربه زد ليه به تحصكالس كعادات حضور در  رييتغو  نترنتيا نييپا سرعت، دارد

شود. براي نمونه  هاي سه گروه از دانشجويان مشاهده مي ي نيز در ديدگاهكهاي اند تفاوت
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تري، به كويژه د هاي آموزشي و دانشجويان ارشد و به دانشجويان ليسانس بيشتر به سختي
  اند.  ردهكرونا اشاره كي تحصيل در دوران هاي پژوهش سختي

  رونا چيست؟ك. مزاياي تحصيل در دوران ۲
ها،  السك يتنوع در برگزارتري بيشتر كرونا از ديد دانشجويان دكمزاياي تحصيل در دوران 

 ثركحداو ارمند ك انيار دانشجوكاختالل در  عدم، ارهاكشدن  نيها و آنال ياغذبازك اهشك
  است. استفاده از زمان

هاي چاپ  نهيهز اهشكآن، هاي  نهياهش هزك، وآمد م شدن رفتكاز ديد دانشجويان ارشد، 
  است. ارمندك انيار دانشجوكاختالل در  عدمو  ... و يالسك يارهاك يبرا

، وآمد شدن رفت مكرونا كاز ديد دانشجويان ليسانس، بيشترين مزاياي تحصيل در دوران 
در هر  يدسترسو  ... و يالسك يارهاك يهاي چاپ برا نهيهز اهشكآن، هاي  نهياهش هزك

  است.ه استاد در سامانه قرار داده ك ييها و صداها ليبه فا يزمان
ويژه  هاي بسيار در نظرات دانشجويان، به اهش هزينهكنيد ك ه مشاهده ميكطور  همان

  تقالل مالي باشد.دليل عدم تأمين مالي و اس ه شايد بهكشود  دانشجويان ليسانس و ارشد ديده مي
شود. مثالً  هاي سه گروه از دانشجويان مشاهده مي ي نيز در ديدگاهكهاي اند تفاوت

هاي تحصيلي  وآمد و ساير هزينه هاي رفت اهش هزينهكدانشجويان ليسانس و ارشد بيشتر به 
ل تري و تا حدودي دانشجويان ارشد، به عدم اختالل تحصيكه دانشجويان دك توجه دارند درحالي

  اند.  ردهكارشان اشاره كدر 

  رونا اعتال بخشيد؟كشود آموزش را در دوران  . چطور مي۳
هاي پژوهش  فرصت جاديا، نترنتيو سرعت ا تيفيك يارتقاتري بيشتر كاز ديد دانشجويان د

هاي  آموزش گسترشي، آموزش مجاز نهيهاي الزم در زم رساختيز جاديا، از آن تيو حما
 ريها و سا نامه آيينن، يها، قوان لكپروت جادياي و آموزش مجاز ازاتياز امت استفاده، المللي بين
  است. يطيشرا نيچن يبرا ازيمورد ن داتيتمه

 نهيهاي الزم در زم رساختيز جاديا، نترنتيو سرعت ا تيفيك يارتقااز ديد دانشجويان ارشد، 
 نهيهاي الزم در زم شآموز دادني، فناور نهيافراد خبره در زم ارگيريك بهي، آموزش مجاز

ن، يها، قوان لكپروت جادياو  انيو دانشجو ديهاي آن به اسات ليو پتانس يمجاز يفضا، يفناور
  ي است.طيشرا نيچن يبرا ازيمورد ن داتيتمه ريها و سا نامه آيين

و  تيفيك يارتقارونا كاز ديد دانشجويان ليسانس، بهترين راه اعتالي آموزش عالي در دوران 
هاي آن به  ليو پتانس يمجاز يفضا، يفناور نهيهاي الزم در زم آموزش دادن، نترنتيسرعت ا
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، منظور آموزش بهتر هاي الزم به يردن مداوم فناورك تيفيكروز و با  به، انيو دانشجو دياسات
 عدمي و طيشرا نيچن يبرا ازيمورد ن داتيتمه ريها و سا نامه آيينن، يها، قوان لكپروت جاديا

  است.  ه دانشجوب يريسختگ
 دادن، نترنتيو سرعت ا تيفيك يارتقاه دانشجويان كرد كگونه بيان  توان اين در مجموع مي

، انيو دانشجو ديهاي آن به اسات ليو پتانس يمجاز يفضا، يفناور نهيهاي الزم در زم آموزش
ي و ازآموزش مج نهيهاي الزم در زم رساختيز جاديا، از آن تيهاي پژوهش و حما فرصت جاديا
ي را از طيشرا نيچن يبرا ازيمورد ن داتيتمه ريها و سا نامه آيينن، يها، قوان لكپروت جاداي

  اند.  ردهكرونا بيان كترين طرق اعتالي آموزش در دوران  مهم

  روناكها در زمينه تحصيل در دوران  گرانيرنگ كردن ن گونگي كم. چ۴
 نيب از ... افتادن انجام رساله و قيه تعوب ايان و كعدم امتري بيشتر كاز ديد دانشجويان د

 عدم، بودند يو گسترش روابط اجتماع يريادگيه منبع كو سازنده  ايپو يرفتن روابط دانشگاه
 يتاليجيرديبه منابع غ يدسترس عدمي، ارورزكويژه  مختلف به يسب تجربه و مهارت از فضاهاك

  است. ديمحدود به اسات يدسترسو اي  تابخانهكو منابع 
ه كو سازنده  ايپو يرفتن روابط دانشگاه نياز بها از ديد دانشجويان ارشد بيشتر  اين نگراني

ها و وجود ابهام  اركو راه نيوجود قوان عدم، بودند يو گسترش روابط اجتماع يريادگيمنبع 
 يمتيردن ترم به هر قكر تمام كبه ف دانشگاه، انجام رساله و سنوات)ل، يشدن تحص ي(طوالن

 يدسترس، فتديو امتحانات عقب ب دهيشكطول  سالكيترم  نين است اكه ممك يرحالاست د
  است. ناقص يريادگيتسلط به دروس و  عدمو  ديمحدود به اسات

 روناكدر دوران  ليتحص نهيها در زم ينگراندر نهايت از ديد دانشجويان ليسانس بيشترين 
به حضور در  ازياز خوابگاه در صورت ن ان استفادهكام عدمي، صورت مجاز امتحانات به يبرگزار

ترم  نين است اكه ممك ياست درحال يمتيردن ترم به هر قكر تمام كبه ف دانشگاه ... دانشگاه و
به  افتنيتسلط  عدمو  ديمحدود به اسات يدسترس، فتديو امتحانات عقب ب دهيشكطول  سالكي

  است. ناقص يريادگيدروس و 
و گسترش  يريادگيه منبع كو سازنده  ايپو يروابط دانشگاهرفتن  نياز بل كدانشجويان در 

 عدمي و ارورزكويژه  به ،مختلف يسب تجربه و مهارت از فضاهاك عدم، بودند يروابط اجتماع
  اند.  ردهكدر اين زمينه بيان افتادن انجام رساله  قيبه تعو ايان و كام

  بينيد؟  رونا چطور ميك. آينده آموزش عالي را در دوران ۵
ردن آموزش بدون صرف كروز  بهي، بر فناور يمبتن يآموزشتري بيشتر كاز ديد دانشجويان د
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، الس درس)كدر  يگذار (مثالً فاصله يساختار آموزش حضور رييتغ، از حد شيب يوقت و انرژ
آموزش  ستميدر ساختار و س يو تحوالت اساس رييتغو ها  رنگ شدن نقش استقالل دانشگاهپر
  بيان شده است. )امديداد و پ برونند، ي، فرآداد (درون يعال

 يآموزش عال ستميدر ساختار و س يو تحوالت اساس رييتغاز ديد دانشجويان ارشد بيشتر 
 آموزش، جامعه ازيو پاسخ به ن طيها با شرا دانشگاه قيتطب، )امديداد و پ برونند، يداد، فرآ (درون

آموزش به روال  برگشتو ها  در دانشگاه يركالتهاب ف جاديا، )يحضور ري(غ يبر فناور يمبتن
  بيان شده است. قبل

رونا كاز ديد دانشجويان ليسانس، بيشترين آينده محتمل براي آموزش عالي در دوران 
ها با  دانشگاه قيتطب، )يحضورري(غ يبر فناور يمبتن يآموزش، برگشت آموزش به روال قبل

و  رييتغو  تنبل انيهاي الزم و پرورش دانشجو خترسايز جاديا عدم، جامعه ازيو پاسخ به ن طيشرا
بيان شده ) امديداد و پ برونند، يداد، فرآ (درون يآموزش عال ستميدر ساختار و س يتحوالت اساس

  است.
داد،  (درون يآموزش عال ستميدر ساختار و س يو تحوالت اساس رييتغل كدانشجويان در 

و برگشت آموزش به  جامعه ازيو پاسخ به ن طيها با شرا دانشگاه قيتطب، )امديداد و پ برونند، يفرآ
  اند.  ردهكروال قبل را در اين زمينه بيان 

  نتيجهبندي و  جمع
هاي  نندگان، يافتهك تكهاي مشار ه بر اساس پاسخكدر پژوهش حاضر پنج سؤال پرسيده شد 

  پژوهش حاصل شد.
ان استفاده از كام عدمو  الكشرفع ا يويژه برا به ديمناسب به اسات يعدم دسترس: كسؤال ي

  ؛ها تابخانهك
  ؛هاي چاپ نهيهز اهشكآن و هاي  نهياهش هزك، وآمد م شدن رفتكسؤال دو: 
 يفضا، يفناور نهيهاي الزم در زم آموزش دادنو  نترنتيو سرعت ا تيفيك يارتقاسؤال سه: 

  ؛هاي آن ليو پتانس يمجاز
دست  چيز به ه همهكديد و دانستن اينهاي ج باز شدن افق شيطان،ردن ك سؤال چهار: دور

  خداست؛
ها با  دانشگاه قيتطبي، آموزش عال ستميدر ساختار و س يتحوالت اساس و رييتغسؤال پنج: 

  و برگشت آموزش به روال قبل. جامعه ازيو پاسخ به ن طيشرا
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  واكاوي استراتژيك نظام آموزشي هوشمند در پساكرونا

  *دكتر ناهيد نادري بني
  

عنوان يك بحران اتفاق افتاد و يك وضعيت خطرناك و ناپايدار و يك فشار زيادي را  نا بهكرو
شكسته شد و به دنبال آن هر  هاي عادي درهم براي بشريت ايجاد كرد و باعث شد همه فعاليت

اي يك واكنشي از خود بروز داد و طبيعي است سيستم متأثر از بحران بايد يك  سيستم و جامعه
  رويكردي را اتخاذ كند.راهبرد و 
رده با كاصفهان منتشر  يدانشگاه صنعت يالملل نيب يعلم يها ياركهم زكرا مر يگزارش

دانشگاه مختلف در  ۲۷گزارش مربوط به  ني. ا»۱۹ -كوويد در دوران  يآموزش عال«عنوان 
 انند. ماست دهشصحبت  يآنها در بخش آموزش، پژوهش و امور مال تيريه از مدكست ايدن
، هنگ هيكتر ،يره جنوبك، هند، كدانمار ا،ياسپان انادا،ك متحده، االتيفنالد، ا س،يسوئ ا،يتانيرب
  ده است.ششور ما هم اشاره كموارد مهم و البته مشابه با از  يسركيبه عالوه بر اين، نگ و ... ك

ه توسط ك يسيروال تدر ،يگزارش آمده است، در بخش آموزش نيه در اكاساس آنچه بر
 يا (مجموعه يها به صورت مجاز ه درسكصورت است  نيداستادان در حال انجام است ب ربيشت
ها  دانشگاه نيآنال يدر بسترها و معموالً دهيگرد هيتوسط استاد ته ش،يصوت و متن) از پ لم،ياز ف
جلسه درس توسط  زيموارد ن ي. در بعضشود يارائه م انيدانشجو ي... برا و ي ديگريدر فضا ايو 

  گردد. يزمان برگزار م و هم نيآنال صورت هب Zoom ،Webexهمچون  ييافزارها نرم
خاص و با  يها لكتحت پروت اياند و  متوقف شده امالًك اي يقاتيو تحق يعمل يها پروژه بيشتر

 يدر برخ نترنتينفوذ ا بيهستند و البته ضر شرفتيدر حال پ يحفظ فاصله و سالمت اجتماع
  است. نييشورها همچون هند پاك

ه كاست ها نشان داده  يبررس است.انجام شده  زيبه نام را يزكتوسط مر ديگري قيتحق
رونا با سطح اضطراب، ك طيه در شراكاند  پاسخ داده شيمايپ كيدانشگاه در  انيدانشجو % از۷۵

  و استرس باالتر روبرو هستند. يافسردگ
صفحه  كي ،يمورد بررس ياه دانشگاه يتمام تيدر وبسا باًيتقر يبخش منابع انسان در

                                                                        

 n.naderi.b@ut.ac.ir  .هرانپرديس فارابي دانشگاه ت عضو هيئت علمي. *
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 يانداز نان راهكاركاستادان و  نيچن و هم نيمحقق ان،يدانشجو يجامع برا يو راهنما يرسان اطالع
ها  لكپروت نيها و همچن و برنامه ماتيتصم يشود و تمام يروز م به صفحه مرتباً نيشده است. ا

و  ها شنيكياستفاده از اپل يان برااستاد يرا برا يياهشنهاديپ ايآموزش  نيهمچن دارد. ردر آن قرا
و  يدرمان ،ي. خدمات بهداشتشود يم هئارا انيو ارتباط با دانشجو سيگوناگون جهت تدر يبسترها

منبع درآمد خود  ايه شغل ك يانيدانشجو يبرا يتيحما يها بسته ايرونا و كدوران  ژهيو ياوك روان
ها و  جشنواره ،ييتبادل دانشجو ،يرآموزاك يها شده است. برنامه فيتعر ،اند ادهرا از دست د

  ند.ا هافتاد قيبه تعو رهيو غ دادهايرو
شده، جلسات دفاع تز،  يبررس يها دانشگاه يدر تمام باًيتقر يابيدر بحث امتحان و ارزش

 يامتحان حضور چيه باًياند. تقر شده يزير برنامه نيبه صورت آنال يدرس ينارهايها و سم ارائه
 رييتغ حان،امت نيآنال ي(برگزار نيگزيجا يها راه افتنيها موظف به  و دانشگاه برگزار نشده است
استفاده  نيهمچن .بودند انيدانشجو يابيارز ي...) برا و نيگزيجا يابيارز يها امتحان به روش

 كهانورال مانند Motion detector يمصنوعهوش  يافزارها ها از نرم دانشگاه يبعض
)Honorlock اي) و proctoru تشده اس جيامتحانات از راه دور را يگزاربر يبرا.  

بوده  نيزتنها تهديد نبوده بلكه فرصت در سطح خرد و كالن  ۱۹ - يدوكورسد،  نظر مي به
زدن  ها و نهادها براي رويارويي با اين بحران فرصت محك در سطح خرد تمام سازمان .است

بحران مقابله كنند؛ در سطح كالن نيز فرصت  هاي خودشان با اين فراهم شد كه چگونه با دارايي
  زيست، فرصت محك زدن قدرت بشر و علم بشر نيز اتفاق افتاد. نفس كشيدن براي محيط

توان به بازخواني جايگاه علم پرداخت و بايد بدانيم علم تخصص، قدرت و  در اين فرصت مي
ه در راي نمونب .ز بايد توجه كردهاي علمي در جوامع ني چنين به بازخواني رشته هم .آورد ثروت مي

مهندس پزشكي، متخصص تعليم و تربيت، الهيات،  ر،شناس، مدي اين شرايط بحراني يك جامعه
  دان چه وظايفي درباره اين بحران دارند. تاريخ و جغرافي

نم كعرض  ديبا ،با كرنش و تعظيمي كه در برابر و محضر تمام علوم دنيا و متخصصان دارم
ترين  در بحراني .پرورش است و گيري همه علوم، علم تعليم و تربيت و آموزش زيربناي شكل

بحراني  ره .رود بردار نيست و به كمك حل مسائل در شرايط بحراني مي آموزش تعطيل ،شرايط
  هاي متفاوتي را انتخاب كنيم. هاي متفاوتي است و براي مقابله با آن بايد راه داراي ويژگي

كرونا فاصله  .كند ماعي را كم و گاهي فاصله اجتماعي را زياد ميگاهي بحران فاصله اجت
   د.راجتماعي را زياد كرد و راه حل و ابزاري را بايد پيدا كرد كه اين فاصله را كم ك

مند  رود و درسر راه خود، عالقه ها از بين مي كرونا بحراني است كه از طريق زيادشدن فاصله
  آموزش است. ،ابزارها  كند و يكي از اين له را كم ميبه برداشتن ابزارهايي است كه فاص
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 .كند هاي سنگيني براي فرد و جامعه ايجاد مي از بين رفتن آموزش، هزينهكه بايد دقت كنيم 
كند  آفريني خودش اين فاصله اجتماعي را كم مي آموزش با بازخواني و بازتعريف از وظيفه و نقش

  وزش است.و اين كم كردن از طريق هوشمندسازي آم
عصر دانش و اطالعات و عصر  ،يعصر صنعت ،يشاورزكرا به عصر  يخياگر اعصار تار

 ،يآندراگوژ ،يرا در پنج دوره پداگوژ تيو ترب مينظام تعل خچهيو تار مينك ميتقس يمجاز
دهد كه  مي نشانمجموعه مطالعات فني و علمي  م،يقرار ده يو هتاگوژ يگوژبري، سايگوژنريس

را  جهان در عصر مجازي يا چهارمين مقطع تحول اساسي تاريخ بشر كه آن ،ندهسال آي ۲۰تا 
در  يو هتاگوژ يگوژبريموج مصادف با سا نيقرار خواهد گرفت و ا ،ناميم مي »موج چهارم«

 يعني ياست و هتاگوژ يبريسا يدر فضا تيو ترب ميهمان تعل يگوژبرياست. سا تيو ترب ميتعل
ه هر كاست  رانيفراگ يبرا يشده با استفاده از فناور يساز يخصشده و ش يزير برنامه موزشآ

  .شود يم اديآموزش ز يبر آن و هوشمندساز ديكأروز ت
اعم از  ندها،يه فرآكهوشمند است  يآموزش: بايد گفتآموزش  يهوشمندساز فيدر تعر

اسناد و  ،يابيارزش ،يآموزش كمكو  يمنابع آموزش ،يريادگي - ياددهينترل، كنظارت،  ت،يريمد
و در  )فاوا( اطالعات و ارتباطات يبر فناور يتوسعه آنها، مبتن يارتباطات و مبان ،يدفتر امور

  شده باشد. يمحور طراح شِپژوه يتيترب و يجهت بهبود نظام آموزش
 يالتكبا چه مشقرار دارد  ينظام آموزش يهوشمندساز ريشور ما در مسك هكنيابه  باتوجه

داشتن  م؟ينكار كچ ديو با قرار داريمجا كند؟ ما كرا حل  يلئچه مسابتدا در ا ديروبرو است و با
  . اما چگونه؟اشتاشاره دايد بدان ه بكاست  يعامل نيمهمتر كياستراتژ ردكينگاه و رو
. ما مينكرا بش رييمقاومت در برابر تغ يعني. مينكشروع  يو فرهنگ ياز بعد نگرش يستيبا ابتدا

 ×ي. امام علمينكعادت غلبه  نيبر ا دي. باميا هردكعادت  نيو روت يو سنت يجار يها وهيبه ش
و » است لتيعادت، فض بر؛ غلبه الْفَضيلَةُ غَلَبةُ الْعادة«: داند يم» فضيلت«غلبه بر عادت را يك 

عادت  عبادت، غلبه بر ني؛ باالترأَفْضَلُ الْعبادةِ غَلَبةُ الْعادة«داند؛  مي» باالترين عبادت«بلكه 
دارد. از ديدگاه  شود و او را از كمال بازمي ؛ زيرا وجود انسان را اشغال نموده، مالك آن مي»است

و انسان  »ندك يرا اشغال م يه وجود آدمكاست  يدشمن عادت، ؛ الْعادةُ عدو متَملِّك«حضرت، 
  صدد برآيد تا دشمن خويش را دفع نمايد. بايد در جهت تكامل خويش، در

براي اين بحران  ،پرورش و آموزش عالي و آموزش ستميريباً در تمامي كشورها ستق
انجام شد و انتقادها  »برنامه شاد«در كشور ما نيز  .ندا هريزي سريع انجام داد گيري و برنامه تصميم

  مهم است. يرساختيعد زب نيبنابرا .نشده است و مسائلي وجود دارد كه هنوز حل
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فناوري اطالعات متحول شده و در سيستم و نظام آموزش هوشمند، هر حوزه آموزش با ورود 
 ،كالس و استادش را انتخاب كند ؛نام كند تواند ثبت آموز يا دانشجو مي عنوان دانش فرد به

  اي كه دوره آموزشي را در يك ماه يا دو سال به پايان برساند. گونه به
هاي نوين  از متخصصان جوان، فناوري .ظرفيت خوبي داريم ،از بعد زيرساخت فناوري آموزش

 نيكارگيري و مديريت اين تكنولوژي و ا مهم به .منديم و تكنولوژي روز آموزشي بهره
  .هاست تيظرف

روند و تمام  به سمت آن مي راًيو در حال توسعه اخ افتهي توسعه يكه كشورها يفناوري جديد
دهد و نقش  تأثير قرار مي را تحت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، مالي و حتي آموزش حوزه

  است. »بالكچين«مهمي در آموزش دارد 
هاي امن را از طريق شبكه امن  شده و فعاليت بالكچين با يك ارز مجازي بيت كوين شروع

قراردادهاي «و  »تبادل همتا به همتا«، »ايجاد شفافيت« .گيرد مي ردر دسترس افراد قرا
  كند. ه كمك بزرگي به آموزش ميبالكچين است ك  سه ويژگي »هوشمند

ديده و  آموزش ،مند هستيد اي كه عالقه سسهؤنظر هر م با بالكچين در هر جاي دنيا، تحت
صورت  سسه بهؤمآن كنيد و با قراردادهاي هوشمندي كه بين شما و  معتبرترين مدرك را اخذ مي

به يك سيستم نظام چيزي به نام جعل مدرك نداريم و محدود  ،شود همتا به همتا منعقد مي
  نخواهيد بود. زشيآمو

را  »غيرمتمركزسازي آموزش«و  »سازي نظام آموزش المللي بين«دو هدف  تواند يبالكچين م
اگر نظام آموزش ما در بستر بالكچين پياده  .براي سيستم نظام آموزشي كشور تحقق ببخشد

رقرار كنيم و تبادل دانشجو و استاد راحتي با تمام دنيا در حوزه آموزش ارتباط ب توانيم به مي ،شود
  را داشته باشيم.

اگر با تهديدهاي آن  .خطرناك است نيزفناوري به همان اندازه كه مفيد است به همان اندازه 
 Socialاجتماعي تحت عنوان (مثل مهندسي  ييها آشنايي نداشته باشيم؛ حمله

Engineeringانجام  »انساني«و  »نيكالكت« قيه از دو طركها  كردن ذهن آدم ك) يعني ه
  .ندك دايقوت پ ،شود يم

وارد سازمان  بهيغر ايفرد خارج از سازمان  كي هكنيا يعنيبه زبان ساده  ياجتماع يمهندس
. ديشما متوجه شو هكنيدزد بدون ا يشما را م يتمام اطالعات فرد ،و با جلب اعتماد شود يشما م

به  هكنيو ما خوشحال و غافل از ا دهد يم هيهدرا  يچه آشنا به ما فلش بهيچه غر يفرد كي اي و
تمام اطالعات در عرض چند  ميردكخود  يگوش اي وتريامپك ستميفلش را وارد س هكنيمحض ا

  .شود يمخابره م يان نامعلومكبه م هيثان
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اگر  .يمبياموزآموزان  را به دانش ياجتماع يو مهندس يبايد خطرات و تهديدات فناور
  .رسد يخطرات مهندسي اجتماعي به صفر م اديود به احتمال زبالكچين اجرايي ش

. افراد زيادي بر اين باورند كه ظرف مهم نيست بلكه مهم محتواست ،در آموزش مجازي
  كنيم قرار است آموزش دهيم. شويم كه فراموش مي قدر شيفته فناوري مي گاهي آن

وري كار موردتوجه  بلكه بهرهافزار و برنامه براي تدريس مهم نيست  محققان معتقدند نرم
گردد و بايد طبق  وري آموزش هوشمند به ماهيت و عناصر آموزش برمي بهره. جدي است

ماهيت و اجراي « نيهاي هوشمندسازي طراحي شود كه ما را به سمت سومين بعد يع پروتكل
  دهد. سوق مي »فرهنگ و زيرساخت«بعد از  »آموزش

 »انگيزه«آموز نيز  است و در دانش »آموز دانش«ش، اولين عنصر مهم در يادگيري و آموز
بايد به دو سؤال پاسخ داد. اينكه فرزندان ما عالقه به كار با فناوري را ندارند يا اينكه  .مهم است

شدت  ما به انآموزان و فرزند دانش: گويم عالقه به آموزش مجازي را ندارند؟ بنده در پاسخ مي
  گوياي همين مهم است. ،تند و شواهدمند به كار با فناوري هس عالقه

. حذف معلم نه ،استمدنظر  »سنتي به جديد«كار معلم از  ةتغيير شيو ،در آموزش مجازي
ممكن است  ،گونه كه شيوع سارس موجب ايجاد تجارت الكترونيك شد برخي معتقدند همان

  رونيك شود.يادگيري الكت يرتقانيز موجب تحوالتي در امور آموزشي و ا ۱۹ -كوويد شيوع 
ها مؤثرتر از يادگيري در كالس  هاي مجازي گاهي وقت تحقيقات نشان داده است يادگيري

هاي  بيشتر بوده است ولي در كالس %۶۰تا  ۲۵هاي مجازي  ميزان يادگيري در كالس .است
علت كاهش يادگيري مستقيم را خستگي  ،برخي .است شده ادهاحتمال د %۱۰تا  ۸درسي بين 

آموز، آموزش مجازي را در كنترل  طرف معتقدند چون دانش اند و از آن س دانستهحضور در كال
  دارد.وجود بازدهي بااليي در يادگيري  ،تواند دوباره به مطالب رجوع كند خود دارد و مي

 .شده است جز الينفك آموزش در مدارس  ادغام فناوري اطالعات با آموزش شتاب گرفته و 
گوي  اي تنظيم كنيم كه پاسخ گونه به ،هدفمند براي آن تعريف كرده ما بايد يك ساختار خوب و

  آموزان و دانشجويان باشيم. انتظارات دانش
محدود است و در فضاي مجازي  ،دهد معلم سخنراني ارائه مي كه زمانيها  گيرايي همه آدم

 چند نوع روش تدريس مانند شود. دست با سايرين مشخص مي تفاوت معلم متبحر و چيره
وس و غيره كمع سيتدر ،)Gamification( شنيكيفيميگ ايمحور  محور، بازي محور، مسئله پروژه
  ند.ك كمكآنها به ما  يساز يدر غن تواند يم يه فناوركداريم 

 كيزيف اي يميش اي يآموزش علوم تجرب يبرا يمجاز تيواقع ياگر از فناور ديريدر نظر بگ
 يكپزش و دام يكپزش يها رشته يبرا وانيح اين انسان بد حيتشر يبرا يحت ايو  مينكاستفاده 
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 انيو نه دانشجو شوند يمحروم م ليآموزان مناطق دوردست از تحص نه دانش مينكاستفاده 
 يازين گريو ما د شود يم تيرعا يعدالت آموزش هكني. ضمن ادخواهند شل مواجه كبا مش يكپزش

ز كمناطق دور از مر يبرا يقيحق شگاهياآزم كي مي. اگر ما بخواهميندار يبه استاد پرواز
  ؟مينكاستفاده  يمجاز تيواقع ياز فناور هكنيا ايبر است  نهيهز مينك يانداز راه

آموز يا  ترم با دانش برخي معلمان يا اساتيد يك .خوان باشد شيوه تدريس و ارزيابي ما بايد هم
 .صورت حضوري باشد تحان بايد بهاند اما معتقدند بازدهي و ام كرده صورت مجازي كار دانشجو به

آموز  ساختار ذهني دانش ران،ياز فراگ يابيو ارزش سيرتد وهيش نيب يه اين ناهمخوانك ميبدان ديبا
 يا دنده نيسوار ماش يمدت طوالن كي يشما برا هكنيمثل ا قاًيريزد. دق هم مي يا دانشجو را به

 يپا را رو ياشتباه يافتد؟ گاه يم يق. چه اتفاديشو ياتومات م نيدفعه سوار ماش كيو  ديشد
ن است بر كوجود ندارد و مم يالجكه ك يدر صورت مينكو دنده عوض  ميبگذار ميخواه يالج مك

  اشتباه رخ دهد. نيبار ا نيچند ،ه در ذهن ما وجود داردك يحسب تصور قبل
 فقط مختص به مدارس يراهبر آموزش .مهم استسيستمي  در چنيننقش راهبران آموزش 

 ديل به اساتكدارند تا در هنگام مش ازين يراهبران آموزش نيبه ا زيها ن ه دانشگاهكبل شود ينم
صورت مجازي نشست  دنيا معلمان به بيشترمهم است. در  زيها ن السكنند. بازخورد از ك كمك

  .دنيگو يم يمجاز يها كافه برِكبا آن  ه اصطالحاًككنند  را بيان مي مشكالت خود ،برگزار كرده
 / class(باز  الس حلقهك ايه آموزش كاست  نيآموزش ا يمهم هوشمندساز يارهاكاز 

education open-loop( ار كوارد بازار  يا آموخته دانش ي. وقتميتوسعه ده ميتوان يخوب م را
باشد. با  ديمف اريبس يجامعه دانشگاه يبرا تواند يه مك ندك يسب مكرا  ياديز اتيتجرب شود يم

شود و همواره  يآموخته قطع نم ارتباط با دانش ايباز در تمام دن حلقه يمجاز يها السك از استفاده
دانشگاه و جامعه و بازار  ني. چون حلقه اتصال بميو نظر داشته باش دهيو ا شهيتبادل اند ميتوان يم

مختلف در بازار و جامعه  يها ه شامل متخصصان حوزهكحلقه  نيو هر روز ا شود يبسته نم
  .شود يتر م گسترده ،دستنه

يكي ديگر از مشكالتي  ،هزينه فضاي مجازي، ترس و عدم آشنايي والدين با فضاي مجازي
  توجه جدي دولتمردان باشد. است كه بايد مورد

 .مينكها آماده  بحران نيو لوازم مقابله با ا ندهيآ يها و بحران ندهيآ يفرزندان خودمان را برا
م فام كآدابِ يم علكاوالدوا التقِسر«: نديفرما يباره م نيدرا بايز يثيدر حد ×يامام عل

و  ندهيآ يه آنها براكچرا د؛ينكن تيترب ودآداب خ ؛ فرزندانتان را برمكزمانِ ريخملوقونَ لزمان غ
  .»اند شده دهياز زمان شما آفر ريغ يزمان
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نده منكر مضرات اين مضرات و فوايد فضاي مجازي را به فرزندانمان آموزش دهيم. ب بايد
فضا نيستم اما بايد به هوشمندسازي فضاي آموزشي توجه كرد و هوشمندسازي الكترونيك بايد 

  دغدغه مهم دولت باشد.
ن آنمونه  .ميببر شيخودمان را پ ،يجامعه جهان راتييه همگام با تغك ميرا دار نيما قدرت ا

 ريدارد. تا د ييتوانا نيشان از همن كه شد يه توسط آموزش و پرورش طراحكاست برنامه شاد 
برداشت و به  كيقدم استراتژ ديها با ا بر داشتهكل بر خدا و با اتكرد و با توكاقدام  ديبااست نشده 
 يا ه چارهك ميچشم بدوز ،ميا هردك ميترس وه آن را در ذهن خود تصور كانداز روشن خود  چشم
  .ميندار نيجزء ا
  ينك يم دايپ ريخودت را پ يسر بجنبان    ينك يم دايپ ريات را د گمگشته مهين

  ينك يم دايپ رييتو هم تغ يعاقبت روز    كمدار روزگار و گردش چرخ فل در
  شاعر: ساناز رئوف

  :ها زبان يسيو به قول انگل شود يم تيباعث رشد بشر يمقطع يها باشد بحران ادماني و
 "Adversity and loss make a man wise"  
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  ر و مسئله حضوربيسا يفضا
  *قلعه ياظم فوالدكتر كد

  مقدمه
رده است. با توجه كمواجه  يمتفاوت يها تيها و اولو تيا را با موقعيرونا دنك يجهان يريگ همه

ش يپ ييها حل ط، جامعه به سراغ راهين شرايدر ا ياجتماع يگذار مربوط به فاصله يها به ضرورت
ها و انجام آنها از  تيف فعاليند. تعرك يريش جلوگيها تيق آنها از توقف فعاليه از طركرفته است 

رو  نيمورد توجه قرار گرفته است. از هم ياصل يها حل از راه يكيعنوان  بر بهيسا يق فضايطر
ه آموزش و كنياند؛ ازجمله ا ق دادهينترنت تطبيبر و ايسا يخود را با مقوله فضا ينوع ز بهيمردم ن

د ينند و تهدكن بستر دنبال يخود را در ا يها تيه فعالكاند  ردهكتالش  يپرورش و آموزش عال
 يهينند. بدكل يتبد يريادگيد آموزش و يجد يها اشاعه قالب يفرصت برا يكآمده را به  شيپ

ها فراهم  تين نوع فعالينه بسط ايشرفته زميپ يانات ارتباطكنترنت و اميه با گسترش اكاست 
 يها در بستر فضا تيع توسعه فعاليرونا، در تسرك يماريوع بياز ش يط ناشيشده است. اما شرا

 ييردهايكها و رو حل ازمند راهياساس، امروز جامعه ن نيداشته است. برا ير قابل توجهيبر، تأثيسا
از  يكينمونه،  يند. براك يريگ ميو تصم يساز ميها تصم تين فعاليا يه براساس آنها براكاست 

 يق فضايان از طريآموزان و دانشجو دانش يابيها و ارز آزمون يوه برگزاريمرتبط، ش يها دغدغه
از استادان باور  يمواجه شده است. برخ يابيوه ارزيمانند ش يمتعدد يها ه با چالشكبر است يسا

ها  ارزيابياما شود،  انجام يتواند در حد قابل قبول يمآموزش به شكل آنالين م يريبپذاگر  هكدارند 
- ا آفين يال- (آن يرحضوريز معتقدند آزمون غين يگروه .وري باشدبايد به شكل حض حتماً

  مطرح است.نيز  يبكيتردر اين ميان نظرات قابل قبول است.  يابيارز ين) برايال
 يها ها، برنامه يها، سخنران شگاهيبل نماياز اجتماعات ازق ياري، بسيماريوع بيش يدر پ

ل شده است و جامعه يتعط يعلم ينارهايسم ها و نفرانسكه، كدر مساجد و بقاع متبر يمذهب
ه در ك ييها رساختياست. با توجه به ز يط جاريها در شرا تين فعاليا ين برايگزيدنبال جا به

انات با كن امياز ا يثركحدا يبردار نترنت فراهم شده است، توقع بهرهيچندان دور در ا گذشته نه
                                                                        

  kfouladi@ut.ac.ir  .دانشگاه تهران يفاراب سيپرد عضو هيئت علمي. *
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ن يابرداري از  در حين بهرهگرفته است.  لكبر اجتماعات ش يمبتن يها تيفعال ينيگزيهدف جا
 يبرخكه  ميشو يمشويم يا مثالً متوجه  مي ها رساختيزفضا متوجه مشكالتي در اين 

تابع  ،كه نياز جامعه ما نيست. همه اين اموراست هايي صورت گرفته  در بخش ها گذاري سرمايه
 امروز يبراتوانيم  دو مي يند اينآاست كه از بر ها محدوديت/  ها دو مقوله شرايط موجود و قابليت

  به راهكار برسيم.
، يمناسب تجمعات انسان يها نيگزيبر در تحقق جايسا يفضا يجد يها تياز محدود يكي
  دهيم. دگاه مورد بررسي قرار مييه با دو دكاست » حضور«چالش 

  بريسا ياطالعات و فضا
خاص تلقي مفهوم آن يك عامي كه اينترنت نسبت به مفهوم عنوان  به »فضاي سايبر«

هاي ذاتي دارد. برخي از اين  محدوديت مجموعههاي ذاتي و يك  قابليت مجموعه شود، يك مي
هاي  ي ديگر نيز محدوديتعضشوند و ب حل مي ينولوژكشرفت تيو با پمرور  ها به محدوديت

  .نخواهند شدحل  ،بنيادين اين فضاست كه با پيشرفت تكنولوژي
شمول نسبت به فضايي است كه در آن،  يك تلقي جهان) cyberspace(فضاي سايبر 

ذهنيت كلي در مورد  ،چندان دور كند. در گذشته نه جريان پيدا مي) information(اطالعات 
عالم اين بود كه عالم از دو شاكله ماده و انرژي ايجاد شده است كه اين تعريف يك تعريف 

به بعد كه انقالب اطالعات رخ داد، نقش  يالديم ۶۰است. از دهه  »ماترياليستي كالسيك«
رئوس آن كه  رسد يمماترياليستي به يك مثلث  يتلقشود كه اين  حدي پررنگ مي اطالعات به

  باشد. يم» ماده، انرژي و اطالعات«شامل 
به در آن ، فضايي كه اين اطالعات شود يماطالعات تا اين حد پررنگ مقوله كه  يطيدر شرا

ه در آن محاسبات كاست  يين فضايبر. ايسا يفضا: شود يت ميز اهمحائآيد  گردش درمي
در اين خورد.  يه اطالعات) رقم مينترل (تغذك(پردازش اطالعات)، ارتباطات (انتقال اطالعات) و 

ها براي بشر شكل  ها و محدوديت قابليت از يا مجموعه ،فضا كه مبناي آن اطالعات است
  گيرد. مي

هاي  پژوهش وات در حوزه مهندسي برق و كامپيوتر مطرح است مادي اطالعاز جنبه بحث 
يت و ؤقابل ر تدر اين عرصه به محصوال . عالوه بر آنبسياري در اين حوزه صورت گرفته است

طور عام آنها را شامل  اطالعات و ارتباطات به ينولوژكه تكم يا ههم رسيد يمتعددكاربردي 
گردد كه  به فلسفه اطالعات بازميآن  ييو جنبه معنا ماهيت اطالعاتدرست از درك شود. اما  يم

دو يا سه فيلسوف ثر كحدا در موضوع فلسفه اطالعات،است.  پخته نشده يافكاندازه  بههنوز 
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ز عموماً متأثر يآنها ن يها دگاهياند و البته د ههستند كه روي اين امر متمركز شددر جهان برجسته 
درخصوص مفهوم  يو نظر يمعرفت يها انيما از نظر بن ۱.اطالعات است يكنولوژكت يها از جنبه

بر)، يسا يند (فضاك يدا ميان پيه اطالعات در آن جرك يياطالعات و بعد از آن در مورد فضا
 يدرست ن موضوع بهي، ايو فلسف يم تا در حوزه نگاه معرفتيهست ياديز يركف يارهاكازمند ين

  شناخته شود.
يم كه فضاي سايبر ئياتي اين امر صحبت كنيم بايد بگواگر بخواهيم در خصوص جنبه عمل

كلمه مخفف » بريسا«. داردهايي است كه به فضاي گردش اطالعات وجود  يكي از تلقيتنها 
معني  ه در آثار افالطون بهكدارد » سيوبرنتك«صورت  بهيوناني  يا ريشهه كاست  يكنتسايبر

پس از  .دارد ييقرابت معنا» نترلك« و با مفهوم استار رفته ك به »حاكميت«و  »حكومت«
سال  ۲۰۰ متر ازكنبوده است تا مورد استفاده  ن واژهياسال  ۲۰۰۰بيش از ونان، يافالطون در 

در آينده را با عنوان  ومتكحعلم اداره ، »فلسفه علم«تاب كدر  »آمپر«دانشمندي به نام ه كپيش 
بريم كه تلقي اين دانشمند نسبت به  يسر م كند. امروزه در دنيايي به مطرح مي »سايبرنتيك«

ل كيتشهاي نظامي  هاي چارچوب مفهوم حاكميت و حكومت شكل گرفته و نهادهايي در قالب
سازي و نهادسازي كرده و بر دنيا  جامعه ،كه با همان نگاهي كه آمپر مطرح كرده بود اند شده

  كنند. حكومت مي
-computation(ا يك فضاي محاسبه اگر فضاي اطالعات ما بر مبناي محاسبات باشد، م

space ( داريم و اگر اصالت را به مفهوم ارتباطات و انتقال اطالعات دهيم، فضاي ارتباطات
)communication-space (خواهيم داشت. زماني كه اصالت را به كنترل مي دهيم تا قدرت 

ا همان ي control-space. (رسيم سيطره خود را افزايش دهيم به فضاي كنترل و حاكميت مي
cyberspace(  

 هكاست  ييه درواقع فضاكل گرفته است كش نترل)ك يبر (= فضايسا يدر دوره ما فضا
مثبت و منفي است. درحقيقت بايد  يها جنبهاين كنترل داراي  وكنترل است  تحت شدت به

شده است  كنترل كامالًپادگان  يكمانند بدانيم كه فضاي سايبر مثل يك پارك آزاد نيست بلكه 
خواهد و مضرات خاص خود را  ديجه فوايو در نتچيز در آن داراي حساب و كتاب است  كه همه

  .داشت
استپاسخ داده را خصوص در شرايط كرونايي  ي ما بهفضاي سايبر يكي از نيازهاي جد .

ها در اين  و برگزاري نشست ها و مراكز آموزشي به صورت آنالين هاي دانشگاه برگزاري كالس
براين،  عالوهشود.  مي ها براي انساناز كاركرد اين فضا گيري يك ذهنيت  شكلمنجر به ، بستر

                                                                        

  .۱۳۸۸، نشر چاپار، فلسفه اطالعاتبل مطالعه است: محمد خندان، ر قايتاب ارزشمند زكنه ين زمي. در ا۱
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بشر نيز  آيندهنسل ي در هاي و كشش تتمايالگيري  سبب شكل ،تجربه بشر در اين مدت
  خواهد شد.

  بريسا يت در فضايفعال يها تيمحدود
توانيم به فضاي سايبر  ا ميهايمان ر كه چه مقداري از فعاليت ن استيا يديلكپرسش  يك

  ؟منتقل كنيم
اساس آن گردش  يعنيمحور باشد ( ت ما اطالعاتيه اگر فعالكن است يا يپاسخ اجمال يك

عنوان مثال، به نظر  رد. بهكبر منتقل يسا يبه فضا يخوب د بتوان آن را بهياطالعات باشد)، با
امري مثل  مين، انتظار داريمه يمحور است. برا ت اطالعاتيفعال يكند آموزش يرسد فرآ يم

از طريق  رديگ يصورت م متعلَّم يسوانتقال اطالعات از سمت معلم به در آن  آموزش كه ظاهراً
ونقل  ا حمليطبخ و تهيه غذا  مانندها  از فعاليت يت انجام شود. برخيفكين يبا بهتر فضاي سايبر

جه توقع يتر هستند، در نت پررنگ يو از نظر ماده و انرژ تري دارند جنس اطالعاتي ضعيفاال، ك
تواند در  يمانند آموزش تا حدي م ياما واقعاً امر متر وجود دارد؛ك يبريصورت سا انجام آنها به

  بر محقق شود؟يسا يبستر فضا
با نظريات فلسفي خود تحوالت جالبي در ه ك »درايفوس«خر به نام أمت لسوفانيفيكي از 

 يا ژهيونگاه  ۱،»درباره اينترنت«در كتاب  ه است،يجاد كردحوزه هوش مصنوعي و علم كامپيوتر ا
ها و  را با ذكر قابليتنترنت يق اياز طر يريادگيط يداشته است و شرابه اين مسئله 

  شدت پخته است. كند. نگاه وي انتقادي ولي به مطرح مي آن يها محدوديت
آموزش از راه «عنوان ا باست شده سال پيش نوشته  ۲۰كتاب كه ن يادرايفوس در فصل دوم 

سال  ۴۰ يطالين را در آمريكا  ماجراي استفاده از آموزش آن »دور چه مقدار از تعليم فاصله دارد؟
موزش را به چالش آاين نوع معجزات درخصوص  فراوان كند و تبليغات را مرور مي ش از آنيپ

 آموزان ي است كه دانشنتالين بر اين مب كند كه آموزش آن وي به اين مسئله اشاره مي كشد. مي
 معمول ند. وي در اينجا به يك تفكرندر منزل بمانند و از بهترين معلمان استفاده ك انيو دانشجو
و به اين نكته » شود ينترنت، دانشگاه متحول ميق اين از طريال آموزش آن«با كند كه  اشاره مي

  خواهد شد. كاهش ضرورت ساخت دانشگاه منجر بهالين  هاي آن رسد كه آموزش مي
وقتي «كه  كند بيان ميا يكل در آمرييدانشگاه  يها دهكاز دانش يكيس ياز زبان رئ فوسيدرا

) ۳نند، يب يگر را در آنجا ميديك) پژوهشگران ۲تابخانه دارد، ك) ۱: دانشگاه را جايي بدانيم كه
صورت  ني، در ادنيشيدغدغه اند يب ياست برا يي) جا۴ند و ك يد ميباهوش و نخبه را تأئ يها آدم

                                                                        

1. H. L. Dreyfus, On The Internet, 2nd Edition, Routledge, 2008. 
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افتند و  يخطر م وجود آمده است، به آنها به يه دانشگاه براك يليدر عصر اطالعات هر چهار دل
ن استاد دانشگاه، يه اكجالب است «ه كند ك يان ميو سپس منتقدانه ب» شوند ياساس م ياحتماالً ب

دانشگاه را  يوقتاورده است. يان به زبان نيدر مورد نقش دانشگاه در آموزش دانشجو يا لمهك
 يازيه نكنند، معلوم است يب يگر را مينند و همدك يه پژوهشگران در آن مطالعه مكبدانند  ييجا

 يتواند جا يم يسادگ نترنت بهين بابت اين از اينار هم باشند، بنابراكدر  يصورت حضور ست بهين
ز به يرا ن» ده اطالعاتننك مصرف«عنوان  ان بهين نگاه به دانشجويهمچن يو». رديدانشگاه را بگ

  شد.ك يچالش م
گويد كه آموزش يك پلكان  كند و مي وي در ادامه نظرات انتقادي خود را مطرح مي

، سپس به رسد مي »پيشرفته يمبتد«به يك  »مبتدي«اي است كه يك فرد  مرحله هفت
 هدف ت،يو در نها» ياستاد«و بعد  »تخصص«و بعد از آن به » مهارت«، آنگاه به »ياردانك«

  است. »حكمت علمي«رسيدن به مرحله 
اگر بخواهيم نگاه خود را به  رسد كه درايفوس با يك بحث مفصل به اين نتيجه مي

در نهايت چهارم (مهارت) در يا (كارداني)  مرحله سوم محدود كنيم تنها بهالين  آنآموزش 
با انتقال  اًعملي و صرف حكمت و خردتخصص، استادي و زيرا  .خواهيم رسيداين پلكان 

 انسان را به جسمدر مباحث درايفوس بدن مفهوم آيد. اگر  اطالعات از طرق مرسوم پديد نمي
نظر توان گفت كه  ، ميدر نظر بگيريم نيزهاي فطرت انسان را  محدود نكنيم و ويژگي

  درست است.درايفوس 

  »مسئله حضور«عنوان  به يديلك شاه
» له حضور ازراه دور و دور بودن واقعيتمسئ«به تاب خود كل سوم وس در فصفيدرا

 يكدر ممكن است ننده است. ك نييار تعيم، بسياز مفهوم حضور دار كيه ما چه دركنيا. پردازد يم
م ينك ينار هم احساس مكخود را در  نيال آن كه در يك جلسه  اي بگويند همين عده نيال آن جمع 

تا حدي  ن تصوري. البته ار رقم خورده استاين حضو م،يده ينده گوش ميو با هم به سخنانِ گو
 ير آقاي(با تعبولي حضوري كه بدن ما  محقق شده است يا و حضور تا درجه قابل كتمان نيست

كجاست و چه درصدي از  دارد، كشود) از آن در يز شامل ميه فطرت را نكا نگاه ما يفوس يدرا
  شود؟ آن محقق مي

ي پيشرفت كند و در آينده سرعت اينترنت باالتري برخي قائل بر آن هستند كه اگر تكنولوژ
وجود داشته متعدد  يها روفونيكها و م ني، دوربLEDديوارهاي  ،جاي مانيتورها داشته باشيم و به

به صورت  »حضور از راه دور«كند كه  درايفوس بيان مي اما ؛شود مسئله حضور حل مي ،باشد
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د و اگر بخواهيم به مسئله حضور برسيم راه طوالني را در كنار خود دار »دور بودن واقعيت« ،يذات
 قيام از طريپ   ارائه يبرابه اين معناست كه ) يا (چندرسانهدر پيش داريم. مفهوم مالتي مديا 

مخاطبان درك بهتري از گوينده و محيط داشته  تامفاهيمي را ارسال كنيم  ،هاي مختلف رسانه
، تحقق حضور يا چندرسانه ييدرواقع هدف نها. )حيطزمان صدا و تصوير م مثل انتقال هم( باشد
م بود يقادر خواهمديا آيا  ال اين است كه با پيشرفت مالتيسؤحال است.  presenceر يبا تعب

  م، تا چه حد؟يم؟ و اگر قادر هستينك) را محقق presenceحضور (
ا از واقعيت داند و اينكه م مي »بدن«اين حضور را عدم حضور تحقق اصلي ل كفوس، مشيدرا
ه جبر كن است يالبته احساس او ازند.  حضور را رقم نمي ،»دوري از واقعيت«شويم و اين  دور مي

اين در حضور  ،شايد در آينده«ند ك يان ميند و بك يحضور ناقص قانع م يكما را به  يكنولوژكت
  .»فضا را به انزواي كامل ترجيح دهيم

ار كن سازوييتب يبرا يا نندهك نييتع يها رفح» مت حضوركح«در نگاه اسالم، در مبحث 
ن نگاه يقاً در نظر دارد. ايرا عم يه مقتضاي فطرت انسان و خلقت وك يحضور وجود دارد. حضور

از  يمهم ياجزا ۱شود، يخالصه م» حضور قلب«ه راز نماز در كنيو ا» عالم محضر خداست«ه ك
 يماكگر حي(ره) و د ينيخمحضرت امام  يمكو ح يشه فلسفيه در اندكمت است كن حيا

  شود. يمسلمان مشاهده م
را  »حضور«اگر بتوانيم سازوكار  .در آينده است بريساكليد موفقيت فضاي  ، شاه»حضور«

در فضاي سايبر امروز نقاط منفي كه از  ياري، بسكنيم وضع يستميآن چارچوب س يو برا كدر
ها،  از دغدغه ياريشه بسير» حضور« ني؛ و البته همشود به كنار گذاشته مي ،آيد به چشم مي

  م است.يند تعليگر مراحل فرآياز د ياريبسا بس ن و چهيال آن يها و آزمون يابيويژه در ارز به
  

   

                                                                        

سر (ره) با عنوان  ينين خصوص به اثر ارزشمند حضرت امام خميشود در ا يشنهاد ميپ ين گرامي. به مخاطب۱
شان منتشر شده است، يم و نشر آثار ايمؤسسه تنظ از سويه ك نين و صلوة العارفيكالصلوة: معراج السال

  مراجعه نمايند.
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  اطالعات يفناور ياجتماع ياخالق يها رونا و چالشك

  *يمحمدباقر جعفر ديسدكتر 

  ضرورت بحث .۱
آغاز شد و  نيدر چ ۲۰۲۰ يالديسال م ليه از اواكرونا ك روسيو يجهان يريگ همه گسترش

و  يارك يرد، زندگك دايپ تيهم سرا رانيجهان ازجمله ا ييايمناطق جغراف ريبه سرعت به سا
 يمتعدد يها يها از فناور انسان انيم نيقرار داد. در ا ريثأها را به شدت تحت ت انسان يشخص

. با استاطالعات  يجمله آنها فناوره ازكردند كاستفاده  كخطرنا يريگ همه نيبا ا لهمقاب يبرا
اطالعات  ياز فناور اديبودن در استفاده ز ريو ناگز يماريب نيانسان با ا ديشد يريوجود درگ نيا

 جهاز موارد مورد تو ياريه در بسكدهد  يمورد توجه قرار م شياز پ شيرا ب يفناور نيدوم ا يرو
 يفناور يو اجتماع ياخالق يها چالش :مغفول مانده است يو بررس قيقرار نگرفته و از تحق

  اطالعات.
ها پرداخته و  چالش نيا يبه بررس ياربردك يبند دسته كپژوهش قصد دارد تا با ارائه ي نيا

 دربهتر از درمان  يريگ شيپ شهيه همكچرا ؛ندكموضوع را فراهم  نيبه ا شتريموجبات توجه ب
  .استمقابل عوارض فناوري 

  روناك روسيو عوياطالعات و ش يفناور .۲
ها  انسان كمكبه  ريز ياصل نهياطالعات در سه زم يفناور ،روناكويروس  ديگسترش شد با

  :ه استآمد
  ،روسيدر مبارزه با و. ۱
  ،اركسب و كدر تداوم . ۲
  .يشخص يدر زندگ. ۳
 نيها را با ا انسان رشدنيموجبات درگ يادشده نهياطالعات در سه زم يفناور يريارگك هب
اطالعات  يفناور يها چالش افتني موضوع منجر به شدت نيرد. اكفراهم  شيازپ شيب يفناور

                                                                        

 sm.jafari@ut.ac.ir  .پرديس فارابي دانشگاه تهرانعضو هيئت علمي . *
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الت در مرحله اول و سپس كمش نيها، توجه همگان را به ا چالش نيا ييضمن شناسا ديشده و با
 نهياز سه زم كيمختصر هر يرد. در ادامه به بررسكجلب  ،بعد يها در گام هانحوه مقابله با آن

  ود.ش يفوق پرداخته م

  روناك روسياطالعات در مبارزه با و يفناور ياربردهاك .يك
 قيرونا بوده است. بنابر تحقك روسيمهم در مبارزه با و يها ياز فناور يكياطالعات  يفناور

زنجيره «، »رديابي بيماران«ازجمله  نهيدر شش زم يفناور ني) ا۲۰۲۰اران (كالو و هم تيوا
آمده  ۱ل كه در شكرده است ك كمك »روسير مبارزه با ود كيلينكمديريت «و  »مين بهداشتأت

  است.

  
 ۱۹ -كوويد  يجهان يگير و پاسخ به همه يريز در برنامه يديجيتال يفناور ياربردها: ك۱ل كش

)Whitelaw et al., 2020(  

ن ينترل اكاطالعات در  يفناور يريارگك )، به۲۰۲۰( ۱ارانكو هم يي يگريدر پژوهش د
  اند. ردهكارائه  ۲ل كصورت ش ن بهيتجربه چ را براساس يماريب

                                                                        

1.Ye, Q., Zhou, J., & Wu, H. (2020). Using Information Technology to 
Manage the COVID-19 Pandemic: Development of a Technical 
Framework Based on Practical Experience in China. JMIR Medical 
Informatics, 8(6), e19515. 
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براساس  ۱۹ -كوويد  يجهان يگير اطالعات در مديريت همه يفناور يارگيرك به: ۲ل كش

  )Ye et al., 2020(تجربه چين 

، »داده النك« ،»يمحاسبات ابر« ياز شش فناور نيشور چك ،قيتحق نيبراساس ا
 »)G 5پرسرعت نسل پنجم ( نترنتيا«و  »ينوعهوش مص«، »همراه نترنتيا« ،»اياش نترنتيا«

  رده است.كاستفاده  روسيو نيمبارزه با ا يبرا
اطالعات در  يفناور يها تيبه بررسي قابل يگريد قي) در تحق۲۰۲۰اران (كو هم نييمهرآ

در  ۳ل كرا مطابق ش نهياند و پنج زم رونا پرداختهكبحران  تيريدر مد يارذگ استياز س يبانيپشت
  اند. ردهكوع مطرح موض نيا

  
 روناكبحران  تيريدر مد يگذار استياز س يبانياطالعات در پشت يفناور يها تيقابل: ۳ لكش

)Mehraeen et al., 2020(  
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شرح  دينرونا را بك روسيمقابله با و يبرتر برا ينولوژكت ۱۰ ي) در گزارش۲۰۲۰اروپا ( پارلمان
  رده است:ك يمعرف

بهداشت از  يها ينولوژكت. ۴، منبع باز يها ينولوژكت. ۳، يكبلو رهيزنج. ۲، هوش مصنوع. ۱
 يشناس ستيز. ۸، نانو ينولوژكت. ۷، اصالح ژن يها ينولوژكت. ۶، يبعد سه ينترهايپر. ۵، دور

  .ها ربات. ۱۰، پهبادها. ۹، يمصنوع
 اياطالعات و  يفوق در حوزه فناور ينولوژكت ۱۰از  ينولوژكت ۷ه مشخص است ك همچنان

  دهد. يرونا را نشان مك روسيدر مبارزه با و يفناور نيا تيه اهمكهستند  يفناور نيبا ا مرتبط

  روناكار در دوران كو سبكاطالعات در تداوم  يفناور ياربردهاك .دو
اهش تقاضا از كل شدند. كرونا دچار مشك روسيارها با گسترش وكو سبكاز  ياريبس

 شيالت پكازجمله مش ،گرينان از طرف دكارك ياركو دور نهيقرنط يها تيطرف و محدود كي
  آمده است.

اطالعات را ابزار مناسبي  يفناور ،ها از سازمان ياريار، بسكو سبكبا توجه به لزوم تداوم 
تجربه نشان داد اين اند. با وجود  افتهيار خود كو سبكبر  يريگ همه نيا ماتاهش صدك يبرا

بحران  نيرونا جلوتر بودند در زمان اكات قبل از اطالع يفناور يريارگك ه در بهك ييها سازمان
رونا ك روسيه قبل از گسترش وك ييها عنوان مثال دانشگاه ردند. بهكعمل  هيتر از بق موفق زين

 زيرا ن يحضور يها توانستند دوره تر عيسر روس،يو نيداشتند، با گسترش ا يكيونتركآموزش ال
مانند  يآموزش يها بخش ريردند. اما ساكبرخورد ل كمتر با مشكنند و كبرگزار  يطور مجاز هب

 يشتريالت بكبا مش نهيزم نيا داشتند در يمترك يكيترونكه سابقه آموزش الكوپرورش  آموزش
  مواجه شدند.

 يها بخش ياطالعات در تمام يفناور يريارگك هه بكاست  نيه مشخص است اك آنچه
الت سازمان در زمان كاز مش يارياند بر بستو يم يتاليجيد سازمان تمام يت به سوكسازمان و حر

  ند.ك كمك يجهان يريگ همه نيگسترش ا

  روناكدر دوران  يشخص ياطالعات در زندگ يفناور ياربردهاك .سه
 نيآمده در ا شيالت پكاز مش ياريو غلبه بر بس يشخص يزندگ تيرياطالعات در مد يفناور

  باشد: ديتوانسته است مف ريز يها نهيبحران در زم
 رهيو قطع زنج يفاصله اجتماع تيار و جامعه (رعاك طيدر مح يكيزياهش حضور فكيك. 

  ،)روسيانتقال و
  ،ارتباط با خانواده، بستگان و دوستاندو. 
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  ،)ياركار (دورك طيارتباط با محسه. 
  ،)يكيترونك(آموزش ال ليادامه تحصچهار. 
  ،سب اخبار و اطالعات مرتبط با بحرانكپنج. 

  .ينينش قات فراغت و خانهردن اوكپرشش. 

  اطالعات يفناور ياجتماع -  ياخالق يها چالش يبند دسته .۳
اطالعات  يفناور يو اجتماع ياخالق يها ) چالش۲۰۱۸الودن و الودن ( يبند اساس دستهبر

  قرار داد: ريتوان در پنج دسته ز يم يلكطور هرا ب
  ،افراد يحفاظت از اطالعات خصوص: يخصوص ميحقوق اطالعات و حريك. 
  ،نامحسوس افراد يها ييحفاظت از دارا: يركف تيكحقوق مالدو. 

ثر بر ؤم ياطالعات يها ستمينترل سكانتخاب افراد قابل اعتماد در : نترلكو  گويي پاسخسه. 
  ،سرنوشت انسان

  ،ياطالعات يها ستميس ياحتمال يخطا كدر: ستميس تيفيكچهار. 
اف كخاص، ش يها يمارياطالعات در گسترش ب يمخرب فناور راتيثأت: يزندگ تيفيكپنج. 

  .و موارد مشابه تاليجيد

  اطالعات يفناور يها رونا بر چالشك ريثأت يبررس .۴
ثر از گسترش ؤاطالعات م يفناور ياجتماع - ياخالق يها چالش يبخش به معرف نيا در

 كمال شده در بخش سوم يمعرف ةپنج دست نهيزم نيشود. در ا يرونا پرداخته مك روسيو
  قرار گرفته است. يبند دسته

  يخصوص ميرونا و حقوق اطالعات و حرك .يك
  رد:كتوان مطرح  يرا م ريالت زكمش نهيزم نيا در
عبور حساس  ياربران ازجمله رمزهاكسرقت اطالعات : يجاسوس يافزارها گسترش نرم. ۱

  ،يكبان يها تيمانند سا
مختلف و  يها تياربران در ساكرفتار  يريگيپ: يمجاز يها و رفتارشناس انسان يابيرد. ۲

  .ياوك داده يها كينكآنها با استفاده از ت نيارتباط در ب جاديا
اطالعات  يريارگك هو ب يآور جمع: يعموم يمنيو ا يخصوص ميحر نيتعادل ب جاديا. ۳

به همراه احتمال  يخصوص مياهش حركو  ييروناك مارانيب يابيرد يافراد برا يخصوص
  .ها ستميس نيشدن ا كه
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  يركف تيكرونا و حقوق مالك .دو
 يركف تيكحقوق مال تيبحث عدم رعا ،يمجاز ياز فضا شتريرونا و استفاده بكگسترش  با

ها،  يقيها، موس اليها، سر لمياز ف يليصاحبان اثر خ تيشده است. پخش بدون رضا ديهم تشد
  است. افتهيها گسترش  تابكافزارها و  نرم

  رلنتكو  ييگو پاسخ .سه
ن كمم يول ميآن اعتماد دار تيو فعال ياطالعات يها ستميرونا به سك روسينترل وكدر  ما

نباشند و  ياعتماد ها را برعهده دارند افراد قابل ستميس نينترل اكو  تيريه مدك ياست افراد
 ياطالعات يها ستميمانند س .است زيبرانگ از مباحث چالش يكيافراد  نيدرواقع انتخاب ا

  .ياقالم بهداشت نيمأت رهيهاي زنج سيستم ايها و  انمارستيب

  ستميس تيفيك .چهار
با دانش و زمان  زالخطايجا فرد ،دست انسان هستند و انسان ساخته ياطالعات يها ستميس

 نياعتماد به ا ي. گاهستين ريپذ انكام ،بدون نقص يها ستميس جاديا جهيمحدود است. درنت
عنوان مثال در  به .شود ياز دست رفتن جان آنها م ايه افراد و ب انيموجب خسارت و ز ها ستميس

 يها تيكها و  شيخطا در آزما اي ،يكپزش - يشگاهيآزما يها ستميرونا خطا در سك روسيمورد و
  رونا.ك صيتشخ

  يزندگ تيفيك .پنج
  يارك يثر بر زندگؤاطالعات م يفناور يها از چالش يبرخ
  ،ياطالعات يها ستميس يريارگك هها و باركمجدد  يدر اثر مهندس ياركيب. ۱
  ،)Cyberloafing( نترنتينان در اكارك يزن پرسه. ۲
  ،يمجاز ياطالعات سازمان هنگام استفاده از فضا ياهش محرمانگك. ۳
  ،افزارها از سازمان سخت يبه خروج برخ ازين. ۴
  ،از خارج از سازمان يافزار نرم يها ستميدادن به س يان دسترسكام. ۵
ز و كرفتن تمر نيفراوان و از ب يارك يها ها و گروه انالك( ياجتماع يها هكشب يلوغش. ۶

  .دقت)

  يشخص يثر بر زندگؤاطالعات م يفناور يها از چالش يبرخ
  ،)حيو تفر يشخص يار، زندگكعدم حفظ مرزها (. ۱
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در  يافتياطالعات و ارتباطات در اديارها به علت حجم زك تيفيكاهش كز و كعدم تمر. ۲
  ،روز

  ،اهش حافظهك. ۳
  .يريپذ بيو آس نترنتيو ا يبه فناور يوابستگ. ۴

  يوتريامپك ميها و جرا استفادهءسو
  ،اربرانكو سرقت اطالعات  ييروناك يجعل يها شنيكياپل. ۱
  ،يتقلب يسن و داروهاكوا ،يدر فروش لوازم بهداشت يالهبردارك. ۲
  ،انكودك هيعل يبريسا ميجرا شيافزا. ۳
  .ارتباط از راه دور يابزارها قيفزارها از طرپخش بدا. ۴

  ياجتماع يها رسانه يها چالش
  ،عاتيو شا يگسترش اخبار جعل. ۱
  ،روسينادرست مبارزه با و يها حل و راه زهاجو. م۲
نترل كموج سواري و ايجاد التهاب سياسي در جامعه با پخش مطالب نادرست مرتبط با . ۳

  ،ويروس
  .امعه با ايجاد ترس از ويروسج يروان تيصدمه به امن. ۴

  يتاليجياف دكو ش يدسترس
  ،نترنتيجهان به ا تيتنها نصف جمع يدسترس. ۱
  ،نترنتيا يگران. ۲
  ،يها و آموزش مجاز نفرانسكجلسات،  يبرا نترنتيا رساختيضعف ز. ۳
  .ييروستا يشور به خصوص نواحكعدم پوشش مناسب در همه نقاط . ۴

  يكيترونكآموزش ال يها چالش
  ،باند پهن نترنتيبه ا يعدم دسترس. ۱
  ،افزار مناسب عدم داشتن سخت. ۲
  ،آموز) (معلم و دانش يكيترونكال يدر استفاده از ابزارها نييپا يارآمدكخود. ۳
  ،اي) مناسب (تعاملي و چندرسانه يكيترونكال يعدم وجود محتوا. ۴
  ،آموز معلم و دانش فيتعامل ضع. ۵
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منظور ارائه  مشخص) به يها در زمان و دامنه ي(دسترس يآموز ارت دانشك ميعدم وجود س. ۶
  .يعموم نترنتياز اتالف وقت آنها در ا يريآموزان و جلوگ خاص آموزش به دانش نترنتيا

  نترنتيو ا وتريامپكاز  يناش يها يماريگسترش ب
  ،يرو ادهيو پ يبدن يها تياهش حجم فعالك. ۱
  ،م در طول روزك يكيزيف كاهش زمان خواب به علت تحرك. ۲
  به علت: يچشم يها يماريب. ۳

  ،مكدر نور  ژهيو ههمراه ب يابزارها يمتن از رو يخواندن طوالن -
  ،يهاي چاپ و حذف نسخه ستميس قياز طر يطوالن يها ليفا يبررس -

  ،)يو صندل زيمانند م يمسائل ارگونوم تيمردرد (عدم رعاك. ۴
  ،از حد بر مچ دست شيفشار بر ب. ۵
  ،يترس فناوراس. ۶
  ،ياجتماع يها هكو شب يوتريامپك يها يبه باز ادياعت. ۷
  .يسيترومغناطكال يها و اشعه توريتشعشعات صفحه مان. ۸

  ارهاك و راه اهشنهاديپ .۵
 يها چالش كه دركتوان اذعان داشت  يم يقبل يها شده در بخش توجه به مطالب ارائه با
باشد  يمهم م يرونا موضوعك روسيو يريگ ان همهاطالعات در دور يفناور ياجتماع - ياخالق

 نيا ريثأت شتريشدن ب با توجه به گذشت زمان و مشخص نهيزم نيطلبد. در ا و توجه بيشتر را مي
موجب  يآگاه نيآگاه شد. ا زين ديجد يها بيردن آنها از آسكه ضمن رصد كاست  ازيها، ن چالش

و استقرار راهبردها و  هيهمانند ته رانهيگ شيت پها و افراد با انجام اقداما ه سازمانكشود  يم
 يها تيانجام فعال نياطالعات در سازمان و همچن يفناور ياجتماع - ياخالق ياستانداردها

  نند.كها اقدام  چالش نياهش اثرات مخرب اكبه  يشخص يزندگبازدارنده مرتبط در 
  





 

 

  
  
  

  دوازدهم:فصل 

  يبهداشت و پزشك
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  ستم ايمنيآرامش رواني و سي
  *تابعين ياءالديضدكتر سيد 

  
وابسته به ها  يغرب ويژه ان بهيد جهانيستم، اميه در قرن بكمعتقد است  ين ژاپناركاز متف يكي

ه در اصل كشود  ين ميجاد بهشت بريدنبال آن هستند و سبب ا ها به كه انسانبود   دهيپد پنج
 .فتادياتفاق ن يزين چيچن

ن يجاد بهشت موعود در زميا يمسئله برا پنجن يه اكاور است ن بيبر ا ير ژاپنكن متفيا
 شامل علمها  دهين پديا .ل شده استياسارت بشر تبد ير برايزنج پنجل به ينون تبدكا

 يخودخواه ،(Nowism)حالت توقف در زمان ،(Economism)اقتصاد ،(Scientism)تجربي
رد ان مويت ايه در نهاك است (Nationalism) ستيوناليو ناس (Egoism) يو خودپرست

 .ردن با آن استكپنجه نرم و كه جهان در حال دستاست  يالت جدكجمله مشاز

بدن  يمنيبه سمت ا يادي، توجه زيعلمهاي  دهيش پديدايه با پكن است يار مهم ايته بسكن
 ستمِيبدن لقب س يستم دفاعيتوان به س ي مير علمياخهاي  شرفتيه باتوجه به پكجلب شد 

ها،  ها، ويروس پروتئينبا  اين سيستم يگواگر گفت .ز اختصاص داديرا ن ملكولي يگوگفت
اگر  .نخواهد شدشديد  يماريانسان متعادل باشد، انسان دچار ب ها در ها و انگل ها، قارچ باكتري

ند، بدن دچار كعمل  يا تفريط به صورت افراط زا يماريبعوامل بدن در مواجهه با  يمنيستم ايس
 يباشد، بدن دچار برخ ييهاكمبودبدن دچار  يستم دفاعياگر س يخواهد شد و حت  يماريب
 .دز خواهد شديهمچون ا ييها يماريب

در  يديرشته جد يكن راستا يه در همكشه در روان و اعصاب انسان دارد يرها  يماريب بيشتر
 مسئله بهجهان  يز علمكاز مرا يدر برخ راًياخ .ده به وجود آمده استين پديا يبررس يعلم برا

ژن ارائه  با روح ارتباط بر يمبن يديجد يتئور توان مي اساس نيا بر هك است شده توجه زين روح
 .داد

 .Bruce H توسط The Biology of Beliefتحت عنوان  كتابي ۲۰۱۶سال در 
                                                                        

دانشگاه علوم پزشكي  عضو هيئت علميپاتولوژيست (كلينيكال و آناتوميكال)، فوق تخصص هماتوپاتولوژي، و . *
 Ethics@sums.ac.ir  .شيراز
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Lipton  تأثير اعتقاد بر بيولوژي سلوله به مسائل كنوشته شد (Epigenetic)  اشاره شده
و كتاب ه مالصدرا يمت متعالكاز ح يريگ ي با الهامد طب متعاليم بايز معتقدين ما نيهمچن .است
 .شود يزير يهپاشده  اشاره

و با  گرددمدرن حذف هاي  ينولوژكو ت يسنتهاي  عوارض طب الزم است ،در اين راستا
طب «را تحت عنوان  ي، طبهامثبت آنها و انضمام روح انسان به آنهاي  نگهداشتن قسمت

 انجام حال در الزمهاي  پژوهش ،طب نيادن به يرس ينون براكا هم .ردك يا معرفيبه دن »يمتعال
 .ميم آن باشيعظهاي  رددستاو شاهد يزود به تا است

 ،يتجرب علوم نيشيپ يها هيفرض از بسياري ۱۹ -ويروس كوويد با گسترش  ۲۰۲۰در سال 
ل يدلهر يروس بهن ويا .رفت الؤس ريز - دهند يم نجات را بشر شد يم ركف هك - رهيغ و اقتصاد

 يو اقتصاد ياسياز نظر مسائل س زيو ن ينولوژكضعف بشر را از نظر ت ،وجود آمده باشد هه بك
خصوص آن  هران بكد است اما اگر متفيمنزله تهد كرونا بهچه درحال حاضر مسئله اگر. نشان داد

ه به يشب ييها ان از بحثيو دانشگاه انيدارند شامل حوزو ينيد يركفي روشنه ادعاكگروه 
د بتوان يشا ؛نندكنگاه  يگريدگونه  بهن يدست بردارند و به د ،دوران رنسانس يابتدا يها بحث

  .ردكا ياح اًگذشته را مجدد
 .ردك يم يران زندگينا در ايس كه ابن يشروع رنسانس در غرب معادل است با همان زمان

كه از  - را يفعل كيمعتقد است پزش د آمريكايي نزولْفدانشمن. هزاره دوم يدر ابتدا يعني
به  كيه به مسائل پزشكرده و به ما آموخت كنا آغاز يس ابن �وجود آمده  رنسانس به بعد به

طب  مانند .بود يفيتوص طب ،ش از دوران رنسانسيرا پيز ؛مينكصورت علت و معلول نگاه 
  .ينيالنهر نيو طب ب يوناني، ي، هنديراني، اينيچ

 »يروان و يروح« مسائل اول دوران دره كرده كاز چهار دوران عبور  كيپزش ،بعد از رنسانس
 زمان نيا در. شد نگاه وانيح همانند ،انسان به يستياليمتر دگاهيد با و مورد توجه قرار نگرفت

 به - ميدار امروزه هك - يمطالعات و يحيتشر ،يكولوژيزيف مطالعات از يليخ هك شد مشخص
ه از ك كيو با مدار ه استشد تعميم دادهوانات انجام و به انسان يح يه روكاست  ياتيتجرب كمك

  .ل گرفتكش يولوژيب يبر مبنا كيم پزشك كمدست آمد  يوانات بهح يرو هاي شيآزما
ا يروان «به نام  يگريز ديوانات عالوه بر جسم چيه انسان و حكمشخص شد  يبعد از مدت

ه فالسفه ك ييها شناسي ه نفسيشب -ن دوران آغاز شد يه در اك - سيشنا نفس يدارند، ول »نفس
 يليباشد و خ يتجرب يد برمبنايبا يسشنا روانه كقابل قبول نبود و گفته شد  ،گفتند يم ميدر قد

ب دوره طب به دوره يترت ينبد. به دست آوردند يوانيات حيرا با تجرب يسشنا روانن مسائل ياز ا
ه روان كبعد از آن هم متوجه شدند  .متحول شد (Biopyscological) اليكولوژيكوسايبا
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 .ار استيبس يازهايبا ن ياجتماع يست و انسان موجوديق نيوان قابل تطبيانسان با روان ح
ب يترت ينگرفت و بد يد مورد مطالعه قرار ميبا »ياجتماع يسشنا روان«ده ين پديبنابرا
متحول  (Biopscycosocial) وسوشاليكوسايباو به  كيز وارد پزشين ياجتماع يسشنا روان
 .شد

ما ناقص است و  كيگفت هنوز هم پزش يس سازمان بهداشت جهانيرئ م. ۱۹۸۰ دههدر 
ه ك - در آن زمان .ردكمطرح  يدر سازمان بهداشت جهان »يعنوسالمت م«را به نام  يا مسئله
  را مورد انتقاد قرار داد.اين نظريه  - ندكستم خارج يرد مذهب را از سك يم يچون سع يشورو

  در دهه آخر قرن بيستم، چهار نحله فكري در غرب شكل گرفت.
را مطرح نمود و اكنون از طريق قدرت نرم و سخت » ظهور منجي« ،نحله اول براي بشريت

  نظامي در حال اجراست.
نظريه برخورد «داراي زير بناي فلسفي است و فيلسوفي به نام هانتينگتون  ،نحله دوم

  را مطرح نمود.» ها دنتم
اداره شود. اين سه نحله  نسينوروساويژه  نحله سوم اين است كه جهان فقط با علم تجربي به

  رسد اشتراك مفهومي (مترياليستي) دارند. نظر مي فكري به
» معنوي و مادي«نگري وجود دارند كه به انسان از بعد  در نحله چهارم دانشمندان جامع

، »يعد جسمانب«شود: عد انسان نظر ب سهد به يسالمت با يبرا يركه فن نحليانگرند. در  مي
»و ،»يعد نفسانب »يانعد روحب«.  

تفكرات نحله چهارم بيشتر در محافل آكادميك مطرح است و متأسفانه به علت نداشتن 
اطالع و  هاي سياسي و مالي، اغلب مردم جهان و حتي بخشي از دانشگاهيان از آن بي پشتوانه

اكان افكارِ پوزيتيويست منطقي دارند و سهم روح و روان براي پزشك و بيمار را مورد كم
 دهند. توجهي قرار مي كم

م. آغاز شده و در ۱۹۸۰توان گرفت اين است كه دانشي كه از سال  درسي كه از كرونا مي
جدي  سازان توجه الزم است توسط اساتيد و تصميم ،چهار دهه اخير به تكامل خود رسيده است

 spiritoرا به  داشته باشند و آن psycho neuro endocrino immunologyبه 

epigenetico psycho neuro endocrino immuno pharmacology  .ارتقا دهند
اگر مورد توجه جدي  -كه نماينده روح انسان است  -عقل نظري و عقل عملي  ،عبارت ديگر به

سالمت خانوادگي و سالمت  ،ود، فوايد سالمت جسمانيقرار بگيرد و آرامش رواني ايجاد ش
  اقتصادي و سياسي براي جهان متصور بود.
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  گير كرونا نظام سالمت و مواجهه با بيماري همه
  *دكتر ليال افشار

  
مقابله با  يبخش از نظام سالمت برا كدامم منظور ما يئگو يه از نظام سالمت مك يوقت

م مقصودمان ينك ياز اخالق صحبت م كيحوزه سالمت و پزشدر  يرونا است؟ وقتك يدمياپ
ه با ك يگريا مسائل دير يگ همه يها يماريط بيم؟ در شراينك ينگاه م يرديكست و با چه رويچ

 شتر راهگشا باشند؟يتوانند ب يم يم چه قواعد و اصوليار داركسرو يسالمت عموم

ر مانند سارس و مرس يچند سال اخ يعفون يها يماريه بيرونا شبكروس يتجربه مقابله با و
روس يوع و گسترش ويه شك ييشورهاكدر  .نبود ين شدت و گستردگيبه اآن بيماري است اما 

 يشورهاك يا و برخيا، اسپانيتاليا ،نيران، چيبا انتقال در جامعه همراه بود مانند ا يعيزان وسيبه م
از دارد تا بتواند ين ييايم سالمت به پوند نظاكدا يد بروز پينوپد يماريه اگر بكنشان داد  ،گريد

داد تا  يانجام م يد چه اقداماتيند بايند و ببكش يارهاكبه سازو يند و نگاهكبا آن مقابله  يدرست به
 .آماده باشد

ر يمختلف درگ يارهاكزات و سازوي، تجهيها، منابع انسان از اقدامات، برنامه يعيمجموعه وس
ف مورد يل بدهند و تعركش يستم را در حوزه سالمت عموميا سينظام  يكه كنيا يهستند برا

انسان را در  يزندگ يها ه سالمت همه ابعاد و جنبهكن است يوفاق همه در مورد سالمت ا
طور  و به يو معنو يد سالمت اجتماعيه باكست بلين يا رواني يرد و فقط سالمت جسميگ يبرم

 .گيرد هم دربرميها را  ست انسانيخالصه به ز

 يها تيظرف يستيشود با يرونا مواجه مك يدمياپ يكه با ك يف گسترده سالمت وقتين تعريا
 .ندكبروز دهد تا بتواند با آن مقابله  يدرست خودش را به

در حوزه درمان و  يكيه كاش  ياصل يه دو بازوكن است يانتظار مردم از نظام سالمت ا
رونا كگسترش  .وارد عمل شود ،يدمين اپيمقابله با ا يدر حوزه بهداشت، فعاالنه برا يگريد

دهد  يران نشان ميجمله اي مختلف و ازشورهاك يم و آمارهاياز دارينشان داد ما به هر دو بازو ن
ه كشوند  يد ميشد يماريدچار ب %۱۵مبتال شده و  يماريف به بيماران با عالئم خفيب %۸۰حدود 

                                                                        

 leilaafshar@sbmu.ac.ir  .عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. *



 

۶۷۶ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

 ازمندين و بدحال شدت به ماندهيباق %۵ و باشند داشته مارستانيب در يبستر به ازين استن كمم
 سالمت نظام از خدمت جنس يك ها دسته نيا از دامكهر و شوند يم ژهيو يها مراقبت

 .خواهند يم

آماده  يستيطرف نظام سالمت با يكاز  .ف نظام سالمت استياز وظا يحفظ سالمت عموم
ف و يتعر يارهاكاشد و سازوانتقال ب يرهايفعال و درواقع شناختن مس يابيماري، بيغربالگر

بهداشت و  يها هكعنوان مثال شب ه بهكداشته باشد  يبهداشت يها ارائه مراقبت يشده برا تيتثب
 .ت دارنديفعال يدرمان يز خدمات بهداشتكمرا

 يبرا را الزم يآمادگ بدحال افراد و ها يبستر طيشرا در ديبابخش درمان از نظام سالمت 
 يانسان يروين و زاتيتجه ،يدرمان منابع يآمادگ نيا الزمه و باشد داشته تيوضع نيا تيريمد

 .ستا

ها را شفاف و  د چالشيند باكط مقابله ين شرايبا ا يدرست ه نظام سالمت بتواند بهكنيا يبرا
رو  روبه ييها يه با چه دشواركاد داشته باشند يگذاران حوزه بهداشت به  استيند تا سك يبند دسته

 .نندكت يريد مدياهستند و چگونه ب

و عدم اعتماد مردم همراه  ين بحران با نگرانياگر ا ي،ط بحرانيع در شرايسر يريگ ميتصمدر 
م و اصول و قواعدمان را يده خواهد شد و اگر آماده نباشيچيپ يريگ ميند تصميار فرآيبس ،باشد

 .شود يمختلف م يها منجر به بروز بحران ،ميرده باشكروشن ن

از اخالق  يوقت .مواجه است ياخالق يها با چالش يدمياپ يكام مواجهه با نظام سالمت هنگ
ها و  ها، رفتار انسان ه به انسانكم ينك يارها و قاعده صحبت مكم در مورد سازويزن يحرف م

 .گران توجه دارديدر ارتباط با د يشناخت روان يها يژگيو

ه در كنيا يعنيظام سالمت ن يبرا يطين شرايدر چن يو مواجه اخالق ياخالق يها چالش
رندگان خدمت و يارتباط نظام سالمت با گ يمان را برا يد چارچوب اخالقيبا يطين شرايچن
 ياخالق يدهايدها و نبايبا يدرست م نظام سالمت بهيئم بگويم تا بتوانيرده باشكنفعان شفاف  يذ

 .دهد يرا موردنظر قرار م

  يدر حوزه سالمت عموم ين اصول اخالقيتر مهم
ه اقدامات و مداخالت ما بر كن است يا يدر حوزه سالمت عموم ين اصول اخالقيتر مهم

 .ع درست و عادالنه منابع باشديو توز يطرف يت بياصل عدالت و رعا

رنده يه به گكباشد  يد توأم با احتراميبا يميه هر تصمكاحترام به انسان است  ،گرياصل د
 .شته باشدتوجه دا ،نفعان نظام سالمت يا ذيخدمت 
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رساندن به  يدهد به قصد فاياقدام نظام سالمت با است. يو سودمند يسودرسان ،گرياصل د
 يافك يد عمل ما هم سودمنديم بايه قصد سودرساندن را داركا جامعه باشد و درست است يفرد 

و م يم تصميئم بگويم تا بتوانيده باشين منافع و خطرات مداخله را سنجيچن هم .را داشته باشد
 .اقدام ما سودمند است

ف و يد وظاين رابطه بايد طرفيگو يه به ما مكاست  يگر اصوليعمل متقابل از د
 .نندكت يگر رعايشان را نسبت به همديها تيمسئول

  هاي اصلي عملياتي در شرايط كرونايي چالش
مانند  ريگ بحران همه يكبا  يه وقتكنيمانند ا .ميرو هست رونا با چند سؤال روبهكط يدر شرا

م؟ و يد انجام دهيبا ييارهاك م؟ چه يدارعملياتي  يم، چند دسته چالش اصليشو يرونا مواجه مك
 م؟ينك يل اخالقيتحل ،يدرست م بهياست تا بتوان يبند چگونه قابل دسته ،ه اقداماتكنيا

ارتباط مناسب  ين وجه برقراريتر مهم .است ياتين چالش عملياول ،ارتباط مناسب يبرقرار
ها و  رده و مردم را با دستورالعملكبرقرار  يه نظام سالمت بتواند با جامعه ارتباط درستكاست  نيا

ارگزار نظام سالمت كعنوان  ه ما بهيه توصكنيا يبرا .ندكراستا  خودش هم يبهداشت يها هيتوص
 ،نباشدرفتن مردم يو پذ يشوند و اگر همراه يراستا م هم  جامعه است، مردم با آن يبه نفع سالمت

 .ت بحران نخواهد بوديرينظام سالمت قادر به مد

سان يكبه مردم، واضح شفاف و  يانتقال يها اميپ يستيروس باياهش انتقال وك يتالش برا
 ير نهادهاينند و در تعامل با ساكام واحد را اعالم يپ يكنظام سالمت  يباشد و همه اجزا

 .را بدهند يسانيكام يپ ،ياجتماع

عدالت و احترام  .ام سودمند باشديد پيرده و باكرا جلب  ياعتماد عموم ،يسانر اميت پيشفاف
ن يتر ه در دوردستك ييها م تا آدمينكبه مخاطب منتقل  يام و خدمت را به نحويند پيگو يم

افت يها را در اميحضور دارند، پ يتيو قوم يزبانو موانع ل سدها يدل ي بهانكمناطق و فواصل م
 .نندك

 ياز به خدمات نظام سالمت اعم از بهداشتيرده در مرحله بعد نكافت يام را دريه پك يمخاطب
ا نگران ابتال و يف دارند و يه عالئم خفك يدارد، حاال بخش بهداشت با افراد يو درمان
 .شوند يرو م شدن هستند، روبه مواجه

فعال باشد  ،امت حاد و اعزيوضع ييو شناسا يريگ نه، نمونهيمعا يد در راستاينظام سالمت با
دام ك تيست مشخص شود مسئوليبا ميدرواقع  .است يبخش ينب يازمند هماهنگيار نكن يو ا

 .باشد و بداند چگونه ارجاع دهد يماريب ين نقطه تماس با موارد ابتاليه اولكبخش است 
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ن ينظر تأم ها از ا نقاهتگاهيمارستان و ي، بيز درمانكه مراكم ياز داريدر بخش درمان ن
ت و ارائه خدمت يريمد يدرست داشته باشند تا بتوانند به يت خوبيوضع يزات و منابع انسانيهتج
 .نندك

ار نظام سالمت است اما ك يها از بخش يكي »ن منابعيتأم«م يبه خاطر داشته باش
منابع « .نظام سالمت است يها از چالش يكي »در حال خدمت يروهايو آموزش ن يگذار هدف«

شان به خطر  يكيزيسالمت ف يعني .ره ارائه خدمت باشنديننده زنجكند حلقه شتوان يم »يانسان
ه به كفه نظام سالمت است ين وظيبنابرا .داشته باشند يدر مورد زندگ ييها يا نگرانيفتد يب

 .ژه داشته باشديره ارائه خدمت توجه ويزنج

آنها  زات بهيرونا تجهك يدميت قرار دارند تا در اپيدر اولو يه چه افرادكن سؤال يا درخصوص
گران يچون به د .ت هستندينان نظام سالمت و افراد ارائه خدمت در اولوكار: كگفتبايد  ،برسد

منطق  .نندكنند تا سالم بمانند و ارائه خدمت كافت يزات دريد تجهيبا بنابراين .نندك يخدمت م
ا نظام سالمت يفاق افتاده و ات يضيه تبعكد يايش نين تصور پيشود تا ا يادآوريار به مردم كن يا

 .رده استك يتوجه يب يبه بخش عموم

 ،گريل ديه به دالكهستند  يرونا، افرادكط بحران ينظام سالمت در شرا ياتيگر چالش عمليد
د ينجا بايه در اكدارند  يز درمانكها و مرا مارستانيافت خدمت در بياز به مراجعه دريرونا نكر از يغ

 .نمك  ابل اشارهعمل متق يبه اصل اخالق

 ط بحران فراتر از معمولِيم در شراينان نظام سالمت انتظار داركاركاز نظام سالمت و 
شان  يفرد يها ازها و خواستهياگر از ن ينند حتكخدمت ارائه  ،ط جامعهيل شرايدل ي بهشگيهم

  .بگذرند
افت خدمت يد از دريشما هم با يط بحرانيل شرايدل كه بهرد ك يادآوريد يز بايبه افراد جامعه ن

بر  شد اآلن زمان يوتاه انجام مكشه در زمان يه همك ياركمثالً  .ديانتظارات معقوالنه داشته باش
 .خواهد بود

ند و در مرحله بعد تالش مضاعف كت را شفاف ين موقعيا يارهاكد سازوينظام سالمت با
 .ن منابع و ارائه خدمت داشته باشديتأم يبرا

 منابع توسط نظام سالمت يبند تيع عادالنه و اولويتوزيد توجه داشت، از ديگر نكاتي كه با
د هدفشان را خدمت يدر حوزه سالمت با يدر هر موضوع يبند تياولو يها همه دستگاه است.
 .ميار مردم قرار دهيرده و در اختك يبند مينند تا بدانند چگونه منابع محدود را تقسك يمعرف

 يشترير موردتوجه بيپذ بيت آسيد جمعيت نظام سالمت، بان مداخالت و اقدامايدر همه ا
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 يز براين يگذار تينند و منطق اولوكافت يغام و خدمت نظام سالمت را درست دريباشند تا پ
 .سازي شود مردم شفاف

ام يالزم در ا ياقدامات اجتماع است.نظام سالمت  ياتيگر چالش عمليد »ياقدامات اجتماع«
ن يدام از اكد نظام سالمت توجه داشته باشد هريره انتقال انجام شود و باينترل زنجك يبرا يدمياپ

ن يبنابرا .آورد يبار م ي را بهمتعدد يشناخت و روان ي، اقتصادياقدامات به دنبال خود تبعات اجتماع
 .و هوشمندانه باشد ي، اخالقيالزم است مداخله نظام سالمت علم

 يو اجتماع ي، ارتباطات خانوادگيفرهنگ يها تيفاز ظر در شرايط بحران و اپيدمي، بسياري
مستعد  يشناخت نظر روان دهند و افراد از يخود را از دست م يتيت حمايا ماهيشوند  يحذف م
 .نندكسرزنش  يماريبه ب يگران را در مورد ابتاليا ديه خودشان و كهستند 

د به خاطر داشته ي، بادداجرا گر يعفون يمارينترل بك يبرا ياگر قرار است برنامه محدودساز
 يگذار ن فاصلهيد منطق ايرفتن توسط مردم است و بايپذ ،يساز ادهين پيا يم شرط اصليباش

 .ن باشديآنان تأم يه زندگياول يها عالوه بر آن ضرورت .مردم روش شود يبرا ياجتماع

دان، زندان ط مانند خانه سالمنيشرا يدر برخ ياجتماع يگذار ن فاصلهيه اكم يتوجه داشته باش
مانند  ينيگزيد اقدامات جاين بايبنابرا .ستين نكخانمان مم يافراد ب ها و محل زيست انونكا يو 

 .قرار گيردموردتوجه  كشتر و استفاده از ماسيب يضدعفون

 .است يفرد ين جامعه و محدودسازيتعادل ب يازمند برقرارين يتين اعمال هر محدوديچن هم
 .ن سطح باشديمتركقبول و در  د قابليبات يمحدود ينظر علماز اما 

در سرعت با عدم بديهي است ازمند سرعت است و ين يريگ ميند تصميفرآ ،يدميط اپيدر شرا
 .ستينظام سالمت روشن ن يبرا ينظر علم روس ازيو يها از جنبه يليم و خيا ت مواجهيقطع

 يتيروابط حما ،شده مردم ياعتماد يموجب ترس و ب ،نندهكش يو نهاد ياجتماع يساختارها
 .ندك يشدن م يراخالقيرا دشوار و مستعد غ يريگ ميها تصم ن چالشيد و اوش مي ها محدود آدم

ن حوزه را بشناسد و مدنظر قرار دهد يم بر اكحا يد اصول اخالقيگذار نظام سالمت با استيس
ه است و منطق مواج يه نظام سالمت با چه چالشكد بدانند يگر بايز از طرف ديو عموم مردم ن

 .ندك يند تا با آن همراهك كنظام سالمت را در يها هيتوص

ن كمم يار بستن اصول اخالقكبه  ،يبدون توجه به شواهد علمشوم  در پايان يادآور مي
 .ستيچ يدمينترل اپك يد منافع هر عمل و اقدام برايگو يبه ما م يشواهد علم .نخواهد بود

 يتر يقو يل علميد داليتر باشد با يتر و تهاجم رانهيگ ا سختم مين هرچقدر اقدام و تصميبنابرا
  .مين راستا انجام دهيردن جامعه در اكقانع  يشتر برايم و تالش بيه داشته باشيتوج يبرا
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  هاي علمي در درمان كرونا كارهاي پيشگيري و تازه راه
  *يباباد يمانيبر سلكتر اكد

  
 دهيد يگوارش - يفصل يها يماريب اما و تداخل ببا شروع فصل گر راًيكه اخ ياز عالئم

 رياخ  است. بنده در هفته يشكم ياسهال، دردها ،يياشتها يمانند ب يعالئم گوارش نيهم شود، يم
مشاهده  يوير يو بررس اسكن يت يو بعد از س كردند يداشتم كه با درد شكم مراجعه م تيمراجعا

  كروناست. يماريب ريهم درگ هيكه ر يكرد
درد، تهوع، اسهال و استفراغ  دل ،يحال يزودرس، ضعف و ب يكرونا به شكل خستگ يارميب

  شكل نشان دهد. نيخودش را به ا تواند يم
به  دياست و با »يمنيا يها پاسخ«شده،  كه انجام يروسيو يها واكنش يبند ميتقس كي در

را تحمل كردند  ياديز يها يكرونا سخت روسيو وعيگفت كه از زمان ش كيبدن تبر يسربازان دفاع
 ،شود يوارد عمل م روسيكه و هيدر مراحل اول .مبارزه كنند يعيصورت طب به روسيو نيتا بتواند با ا

 يها قسمت ،يفوقان يدر قسمت تنفس يتنفس يها در بدن مانند پوشش يمختلف يها رندهيگ
 ،كند يم شرفتيپ يماريكه ب طور نيقلب وجود دارد و هم يها رندهيو گ مارانيب هير ،يتحتان
  مبارزه كنند. روسيبا و يعيصورت طب تا بتوانند به كند يم دايپ يشتريشدت ب يمنيا يها پاسخ
 ،كيمرحله در سپس  .عالمت و قبل از بروز عالئم است يدر مرحله صفر ب يماريب نيا

 توان ياست كه نم ديشد يفاز التهاب ،و مرحله سوم يفاز تنفس ،عفونت، مرحله دوم هيمراحل اول
از مرحله صفر به صورت  يماريب ستو ممكن ا ادقرار د ،مراحل ذكرشده نيب يقيمرز دق يليخ

مراحل را به  نيممكن است تمام ا يماريب اي) شود ديشد يوارد مرحله سوم (فاز التهاب ميمستق
با تست  يماريب صيعالمت تشخ يب ايمرحله صفر  د.انسر هم بگذر صورت منظم پشت

افراد مبتال  اب كيكه فرد در تماس نزد شود يانجام م يو زمان شود يانجام م pcr يشگاهيآزما
  بوده است.

خشك، لرز،  يها سرفه ايو همراه با گلودرد  فيخف صورت بهعفونت  يي،و ابتدا كيدر مرحله 
و حداكثر در  ستين يعيعالمت شا ،تبدر حال حاضر  .است ييسردرد و از دست دادن حس چشا

                                                                        

 dr.akbarsoleymani@yahoo.com  .علوم پزشكي شهركرد عضو هيئت علمي دانشگاه. *
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و كرونا  ميكرد يسنج تب مئيبگو نكهيتب نداشته باشد و صرف ا ماريممكن است ب ،از موارد يمين
 يدچار لرزها يمارياست و اگر ب تر عيشا اريلرز از تب بس .ستين يحرف درست و علم ،ستين

  شك كرد. ديكرونا با يماريدهنده بدن بود حتماً به ب تكان
خون  ژنياكس .شود يبررس ديبا زينفس ننبض، فشارخون و تعداد ت لياز قب ماريب ياتيعالئم ح

 ازيگفت فرد ن توان يباشد م ۹۳ يمساو اي شتريعالئم مهم است كه اگر ب كياز نظر ما  يانيشر
  وجود ندارد. يبستر يبرا يندارد و نگران يبه بستر

 ها تيو اگر تعداد لنفوس شد يدرخواست م )cbc(خون  ديسف يها شمارش گلبول ،در موج اول
 صيبر تشخ ليدل وقت چيه يباشد ول صيكننده به تشخ كمك تواند يم ،زار و صد باشدكمتر از ه

مشاهده  كرونا فعالً روسيبا و يريدرگ ماريب هياز ر يولوژيدرخواست راد هيدر مراحل اول اي ست،ين
خون  ژنياكس زانيو م يولوژيبه عكس راد نيبنابرا .باشد يرياز درگ يدرصد كم اينشود 

  اكتفا كرد. توان ينم ييتنها به
شود كه ابتدا در  مارستانيدر ب ياقدام به بستر شود يم هيتوص ي،مرحله دوم و همان فاز تنفسدر 

ما اصالً  يدر حالت عاد .است يمهم عالئم تنفس ي،عالئم گوارش رغم يمتوسط، عل يفاز تنفس
  .مينفس دار يتنگ يعني ميكن يرا حس م دموباز اگر دم يول ميده يوبازدم انجام م دم ميكن ياحساس نم

بدون تب است و در  اينفس است كه همراه با تب  يتنگ ،نهيس احساس درد و فشار در قفسه
زنگ  كي نيد و اوش ميمتوسط  يفرد وارد فاز تنفس هبود ۹۳تا  ۹۰ نيخون ب ژنيحالت اكس نيا

  خطر است.
 تواند يم .اشته باشدوجود د يهمه مراحل قبل ستين نيواقع مستلزم ادر ،ديشد يدر فاز تنفس

 دايپ شيافزا ماريد و سرعت تنفس بوش ديشد يمرحله بروز كند و عالئم تنفس نيخودش در اول
و در  رود يتنفس باالتر م ۳۰از  قهيدق كيدر  ،بالغ يمعمول ماريب يها تعداد تنفس يعني كند؛

  .و كمتر است ۲۲ نيب يحالت عاد
و رفتن به سمت زجر  يماريب ديدهنده تشد نشان ديايب تر نييپا ۹۳خون از  ژنيهرچقدر اكس

 يها انتقال به بخش مراقبت يريگ مياست كه تصم يمهم ياز عددها يكي نجاياست و ا يتنفس
 ،باشد هير ل% ك۵۰از  شتريب ها هير يريدرگ ،هير يت يو س يبردار اگر در عكس .شود يگرفته م ژهيو

  دارد. ژهيو يها به مراقبت ازيشده است و ن يستنف ديوارد مرحله شد مارياست ب نيدهنده ا نشان
كرونا هستند، براساس  مارانيو درمان ب صيكه در حال تشخ يپزشكان متخصص

و عموماً  شود يم ديشد يوارد فاز التهاب ماريمتوجه شوند ب توانند يكه وجود دارد م ييها شيآزما
 تيوضع رييتغ جهاست كه متو نيا دافت ياتفاق م ييكرونا مارانيكه در ارتباط با ب ييرهايوم مرگ

 صيكه تشخ مينشو يبه مرحله التهاب يروسياز مرحله و اي دياز مرحله متوسط به مرحله شد ماريب
  .شود يانجام م ي،تخصص يها شيبا انجام آزما يشدن به مرحله التهاب كينزد
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 .ندارد يئم چندانعال ماريب ،هفته اول م،يكن ميهفته تقس چهاركرونا را به  يماريب مياگر بخواه
و پزشك، هفته  ماريب يهفته برا نيو ا كند يم دايشدت پ يمارياواخر هفته اول و هفته دوم ب

 يصعود ريس مارياگر ب ،از هفته دوم كه گذشت .تو درمان اس صيتشخ يبرا يو اساس ياتيح
 يه بهبودروب حال بيمارهفته چهارم  انيتا پا .دوش مي تر فيضع روسيو جيتدر به ،نكند دايپ
  .رود يم

 ايخانواده  ياز خود مراقبت كند و درمانگر (اعضا ديها با هفته نيدر ا ماريبنكته ديگر اينكه 
كه  يتنفس ييمانند نارسا يموارد .دنباش ماريمراقب عالئم مختلف ب ديبا زي) نمارستانيكادر ب

مار وارد مرحله يب ،دهينرس ۸۸به باالتر از  ژنيسطح اكس مار،يبه ب يليتكم ژنياكس رغم يعل
استفاده از عضالت  د،ينفس شد يضربان قلب تند، افت فشارخون، تنگ مارياگر ب شود؛ يم يبحران
و كبد داشته باشد،  هيمانند قلب، كل ياتيح يها ارگان يريكمك به تنفس و درگ يبرا يفرع

  .برد يم شيرا به سمت مرگ پ ضيو زنگ خطر است كه مر يدهنده عالئم بحران نشان
همه افراد جامعه از نوزاد تازه  .كرونا ندارد روسياز و يراه فرار كس چيهبايد توجه داشت كه 
آم  يب يسال، افراد چاق و دارا ۶۵ يافراد باال .در معرض خطر هستند ،متولدشده تا فرد سالمند

قص ن يدارا مارانيگروه ب ،يعفونريغ اي يمزمن عفون يا نهيزم يها يماري، ب۳۵باالتر از  يآ
اند،  عضو شده ونديكه پ يافراد ،يسرطان مارانيب كنند، يكه كورتون مصرف م يمانند افراد يمنيا

بوده  شتريب گريد يا نهيزم مارانيافراد نسبت به ب نيا ريوم افراد با فشارخون باال كه نسبت مرگ
و  يزياليد مارانيب ،يمزمن تنفس مارانيب ،يو عروق يقلب مارانيكنترل نشده و ب ابتياست، د

  هستند. يشتريمزمن در معرض خطر ب هيكل يينارسا
مراكز و  يمراجعات باعث شلوغ نيچون ا .به مراجعه ندارند ازيعالمت ن عالمت و كم يافراد ب

كنند به سمت  يدارند كه حس م يعالئم مارانيتماس را به همراه دارد. اگر ب سكير شيافزا
 مارياگر ب .به پزشك و درمانگاه مراجعه كنند دياً باحتم روند يم يماريب ديمرحله متوسط تا شد

به  ديحتماً با ،دارد قهيدق كيعدد در  ۳۰از  شيتعداد تنفس ب اي% ۹۳خون كمتر از  ژنياكس
  از كروناست. يناش ديشد هيالر عالمت ذات نهايچون ا ؛متخصص مراجعه كند

ان است و در گروه متخصص يبرا يديكل مهم عالمت نينفس ندارد كه ا ياگر فرد تنگ
را كنار  مارستانيبه ب يرضروريمراجعه غبايد  .به مراجعه ندارد يازينو  ستيپرخطر ن مارانيب

  .شتگذا
 روند، يشده و به منزل م انجام شانيبرا ييكه درمان سرپا يافراد پرخطر يعنياگر گروه دوم 

 يشود و مراقبت و جداسازارتباط داشته باشند كه عالئمشان روزانه چك  يبا مراكز درمان ديبا
اقدام به  يبهداشت ينظارت مراكز درمان ايپزشك  زيبدون تجو در منزل انجام شود. نانيا

  داشته باشد. ماريب يبرا يريناپذ چراكه ممكن است عوارض جبران ؛نشود يخوددرمان
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به  شتريبوده بلكه ب روسيكروتا كمتر به علت خود و يمارياز ب يناش يرهايوم مرگ ن،يهمچن
و لخته در  ييو دارو يعوارض قلب ايشده و  ديكه با كرونا تشد است يا نهيزم يها يماريعلت ب

  شده است. مارياضافه بر كرونا موجب مرگ ب ،هيثانو يها و عفونت هيعروق ر
به مراجعه  ازيروز ن پنجبعد از  ماريدار، قطع نشدن تب ب خلط يها سرفه جاديها، ا سرفه ديتشد

مراقبت و  ندتوان يم يا نهيزم يمارينفس و بدون تب و افراد بدون ب يبدون تنگ مارانيب .دارد
با مركز  ماريارتباط ب يول .شود يه ميتوص ينيتسك يها و درمان نددر منزل را انجام ده يجداساز

  حفظ شود. يو بهداشت يدرمان
داشته  هيواتاق ته .شود يو جدا م زولهيشكل است كه فرد در منزل ا نديب ياصول جداساز

اتاق فرد  ،پنجره داشته باشد و ظروف فرد مبتال به كرونا جداشده و مرتب و روزانه يعني .باشد
 ،كند ياستفاده م الكه فرد مبت يبهداشت سيحمام و سرو .و شستشو شود يضدعفون ييكرونا ماريب

اقبت كند مر ماريفرد ثابت از ب كي دياست با يطوالن يشود؛ چون دوره جداساز يمرتب ضدعفون
 روسيمتأسفانه امكان انتقال و ،مراقبت كنند مارياز ب يانجام شده و افراد مختلف ييجا و اگر جابه

  .شود يم شتريب
وجود ندارد و تمام  ۱۹ -كوويد  يبرا يمؤثر يدارو چيه ي،قاتيتحق يبراساس تمام كارها
افراد  يها هيبه توص كنم يوطنان خواهش م از هم .هستند ينيبال قاتيداروها در مراحل تحق

  سودجو گوش ندهند.
مراقب باشند كه استراحت  ديمبتال به كرونا خوب است اما با مارانيب ياستراحت در منزل برا

و لخته در پا  هير يو شانس آمبول برد يكرونا را باال م يماريساز در ب حوادث لخته سكير ،اديز
در همان اتاق  ردف ديپس با .ز كرونا استتر ا خطرناك يماريخود ب نيكه ا كند يم دايپ شيافزا

  را ماساژ دهد. شانيكرده و پاها يرو ادهيپ
مناسب  هيتغذ ديدر منزل با ماريب .شوند تيحما زين يمبتال به كرونا از نظر روان مارانيببايد 

بدن  يمنيا ستميدر س ،نكيز وم،يمانند سلن يو امالح معدن يآ، س ،يد نيتاميداشته باشد و و
به استفاده  يازيندارد ن نيتاميوسالم و كمبود  يمنيا ستمياگر فرد س .دارند يو فعال ياسنقش اس
  است. يكاف يعيطب يها وهيم و آب عاتيندارند و همان ما ينيتاميو يها از مكمل
و تست  pcrآنها  نيتر وجود دارند اما مهم ۱۹ -كوويد  يبرا يفراوان يصيتشخ يها تست

 .همه افراد تست انجام دهند ستين يازين .است صيو تشخ يبالگرتست غر نياست كه ا يدماغ
 ايزنان باردار  ر،در معرض خط يها و گروه ۶۵ يافراد در تماس با فرد مبتال به كرونا و سن باال

  حتماً تست شوند. ،سالمند يمراكز نگهدار ايها  شلوغ مانند زندان يجاها
 .ها وجود ندارد تست نيبه ا يازين كه ليدرحاشده  عيامروزه شا يسرولوژ يها تستدرواقع 
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 يو برا يقاتيتحق يها ندارد و فقط در پژوهش يو ارزش علم ستيچون استاندارد ن
  كاربرد دارد. ها ستيدمولوژياپ

 ماريخون ب ژنياكس نكهيمگر ا شود ينم هيتوص يماريب هيهم در مراحل اول يبردار عكس
  د.وبرباال  ماريب يها و تعداد تنفس ديايب نئيپا

 تيرعا .استمرار داشته باشد ديمهم است و با اريمبتال به كرونا بس مارانيب يآموزش برا
و چشم  ينيدهان، ب قياز طر روسيو ميمراقب باش ديمهم است و با اريبس ياصول بهداشت فرد

همان بهداشت  نيست و اا يريشگيپ با استفاده از انواع ماسك قابل ينيدهان و ب .منتقل نشود
  است. صورت
 .است گريد ياز اصول بهداشت زين يمحل كار و زندگ ليو وسا طيبهداشت مح تيرعا

 ن،يتر است و به نظر بنده كارآمدتر ها از همه مهم دست يهمان بهداشت شستشو يبهداشت فرد
  است. »ها شستن دست« نيابزار شكست كرونا هم نيتر و مهم نيمؤثرتر

و نداشتن  يكار چون پنهان ؛ندناعالم ك يكز بهداشتبه مرا ديبا شوند يكه مبتال م يافراد
  .شود يم ياديباعث انتقال به افراد ز ي،آگاه

اآلن چهار برابر شده و ولي نفر بود  ۳ تا ۲در موج اول  روسيو انتشار و يريپذ تيسرا زانيم
  انتقال است. رهيقطع نشدن زنج لشيزنگ خطر است و دل كي نيااست.  دهينفر رس ۹به 

اصول بهداشت بايد  رو . ازاينتك افراد جامعه است كرونا به دست تك يماريب رهيقطع زنج
  .يمكن تيرا رعا يفاصله اجتماع ،و در مراكز تجمع را رعايت كنيم يو عموم يفرد

  



 

 

  
  
  

  زدهم:يسفصل 

  يو جهان يا معادالت منطقه
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  نظام جهاني پساكرونا
  *يمنوچهر محمد تركد

 مقدمه

رواج يافته اين است كه اين ويروس ساخته و كرونا درمورد پديده فراگير بيشترين بحثي كه 
رسد كه كشور آمريكا  پرداخته دست انسان است و به همين علت ناشناخته باقي مانده و به نظر مي

  اين ويروس را اشاعه داده است. ،با كشورهاي قدرتمند آسيايي ويژه بهبراي يك جنگ ميكروبي 
ه كطور  همان .دار شديرونا در آنها پدكروس يه اثرات وكبودند  ييشورهاكن يران اولين و ايچ

طبق آمار  براينكه عالوه. ا هستنديكشور آمركنه يريب و دشمن ديشور رقكن دو يم ايدان يم
  .اند روس شدهين وير ايشتر درگيب يغرب يشورهاك

  مفهوم نظام و تحوالت آن
 ينظام يلكطور  كرونا و بهش از يبتدا نظام په اكاست  يضرور »رونانظام پساك«يف تعر يبرا

  .ميدوم به وجود آمده را بشناس يه بعد از جنگ جهانك
ه خود كم يه روزولت بودياساس نظري بردوم شاهد به وجود آمدن نظام يپس از جنگ جهان

 دو تيمكحا با نظام يكم به ك كمن نظام يا .دانستند يم يروز جنگ جهانيتر و پ را برادران بزرگ
ين ا يها يژگيازجمله و .ل شديتبد ير شورويجماهاتحاد ا و يكاالت متحده آمريا يعنيرقدرت اب

و  يشده بودند و از لحاظ فرهنگ يا صاحب سالح هسته ،يه از لحاظ نظامكن بود يقدرت ادو ابر
 ا را به دو قطب شرق و غربيدن يتين وضعين در چنيبنابرا. گر در تضاد بودنديديكبا  يكدئولوژيا

  !ه مايا عليا با ما هستند يگر يد يشورهاكردند و گفتند كم يتقس
جهان غرب  ا ويكآمر ،طرف آن ماجرا يكداد  يا رخ ميه در دنك يا هر حادثهدر اين دوران 

كه در سال ن يانقالب چ راي نمونه،ب و جهان شرق قرار داشت. يگر آن شورويطرف دبود. 
ها از  جمهور وقت و روس رئيس كچياكانيها از چ ييايكآمر رخ داد، يت شورويبا حما م.۱۹۴۹

ت ياسترو حماكدل ياز ف يشورو ،وباكطور در انقالب  نيهمكردند.  مائوتسه تونگ حمايت مي
  .ردك ت يستا حمايا از باتيكرد و آمرك يم

                                                                        

  mmohdi@ut.ac.ir  .علوم سياسي دانشگاه تهران عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و. *



 

۶۸۷ 

م: 
زده

 سي
صل

ف
ت 

دال
معا

 
طقه

من
اني

جه
 و 

اي
 

ان يموجود در جهان را م يها حصه ،خوردند يبرم يلكه به مشكجا يكا در هرو آمر يشورور
دوم  يبعد از جنگ جهان ييايه از لحاظ جغرافك ييها يبند يمتمام تقس .ردندك يم ميخود تقس

ردند و آلمان كها تصرف  را روس يه آلمان شرقكمعنا  نيبد .ن اساس بوديصورت گرفت بر هم
و  يتنام شمالي، ويو جنوب يره شمالكب در ين ترتيبه هم .دندنموها تصاحب  ييايكرا آمر يغرب

  .ش گرفتنديپدر ن روند را يز ايا نشورهكگر يو د يجنوب
ين ا ،اتفاق افتاد ۱۳۴۲در سال  +ينيخصوص در نهضت امام خم يران و بهه در اكآنچه 

ه ما مخالف كقدر  فرمود همان ينيا امام خمتن راسيال برد و در همؤر سيها را ز يمند قانون
 - بنابراين شعار نه شرقي .قدر هم مخالف كمونيسم شوروي هستيم امپرياليسم آمريكا هستيم همان

نه غربي در كشور ترويج يافت و انقالب ما به پيروزي رسيد. جالب اينكه شوروي، آمريكا و حتي 
به هرحال اين  .هيچ قدرتي در دنيا حامي انقالب ما نبود كردند و چين از رژيم شاه حمايت مي

  شد. م.۱۹۸۸روي در سال بنيادي نظام دو قطبي منجر به فروپاشي اتحاد جماهير شو سستي و بي
با  يا مسلط شود وليبر دن يقطب كنظام ت يكجاد يتواند با ا يم ردكا تصور يكبه دنبال آن آمر

جه يدرنت .اورديل نتوانست دوام بين دليشورها مخالف بودند و به همكاز  ياريبس ،دهين ايا
  .تادندنده افينظام آعنوان  ي بهديات جدير نظركبه ف ييايكپردازان آمر يهنظر

انديشمندان غربي معتقد بودند همواره يك گسل خونين ميان تمدن غرب و تمدن اسالمي 
گفتند اگر بربرها وجود نداشته باشد بايد خودمان بربرها را خلق كنيم تا  براي مثال مي .وجود دارد

 ويژه بهدليل مقاومت كشورهاي اسالمي  ه، بيم. ولي به هرحالبايسلط تبتوانيم بر اين كشورها 
  كدام نتوانستند در دنيا جايي براي خود پيدا كنند. جمهوري اسالمي ايران در مقابل اين نظريات، هيچ

 يجا ين دوره بهدر ا .آغاز شد »دوره گذار«به نام  يا دوره ،ينظام دو قطب يپس از فروپاش
مطلوب خود ه نظام كن دارند يبر ا يو سع برعهده دارندرا  يگران نقش اصليباز ،ستميسحاكميت 

  .نندكجاد يرا ا
ا ين دنين و مستضعفيبركان مستيدر جهان م يهمواره منازعه اصل ينيش امام خميطبق فرما

ن نظام يز همين نيبركدهند و مست يل مكيها و توده مردم تش ن را ملتيه مستضعفكبوده 
مخالفت و  هكن است يت اين واقعيبنابرا. ه هم در غرب و هم در شرق وجود داردكاست  يا سلطه
ه بخاطر كست بلين يا هسته يدرمورد مسائل حقوق بشر و انرژ ياسالم يغرب با جمهور يدشمن

  .ه استردكن جهان مطرح ينجات مستضعف يبرا ياسالم يه جمهورك است يا دهيا
 .شد يراسكبرال دمويا و ليكآمر يزا در فروپاش عنصر شتاب يكرونا درواقع ك يماريش بيدايپ
طور  نيرونا را داشته و همكن تلفات و ابتال به يشترين ماجرا غرب بيم در اينيب يه مكطور  همان
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ن موضوعات را به جنگ يهمه ا البته بنده .ختيز به هم ريا نيكاالت آمريها و ا يان غربياتحاد م
گر افتادند و تمام يديكبه جان  يها بر سر منافع اقتصاد ييرا اروپايز .نمك يه ميدوم تشب يجهان

غ يدر يچ برخورديند از هيه منافع خود را در معرض خطر ببك يه غرب زمانكا نشان داد هينا
  .ن آزمون مردود شده استيه غرب در اكتوان گفت  ير مين تفاسيبا تمام ا .ندك ينم

آن  يرونا مواجه شد اما توانست به خوبك يماريه با بكبود  يشوركن ين اوليه چكنيبا وجود ا
همه  .ي هستندبهداشت هاي پروتكلع يه مطكران مردم نشان دادند يطور در ا نيهم .ندكنترل كرا 

ن يبنابرا .شود يتظاهرات م كعدم استفاده از ماس يه در غرب براكاست  يطيها در شراينا
 يه نمادهايلكه كمعنا  يندباست. شده  كيت اسفنايمحور دچار وضع كه نظام غربتوان گفت  يم

حال سقوط  ن نظام دريا«ها  ييايكبه گفته خود آمر و شود ميده يشكر يا به زيكو آمر ينظام غرب
  .»است

 يدئولوژيا يا تبكو م يرا رهبريز ؛ناقص است يتكحر ،خالف انقالبيكا برآمر يها شورش
ن است خود نظام كمم يطيه در شراكنياول ا: ن احتمال وقوع سه حالت وجود دارديبنابرا .دنندار
طلبانه در  يهد تجزينهضت جد يكن است كمم ،گريد ي، در حالتفتديب ينظام يودتاكر كبه ف
ر يهمانند جماه يا به فروپاشيكه آمركن است يت حالت سوم ايرد و در نهايا رونق بگيكآمر

 يو مذهب »اسالو«به نام ملت  يحداقل ملت يرا در شورويز .بسا بدتر از آن دچار شود ي چهشورو
 يه از دل فروپاشكم ينيب ين ميبنابرا .وجود داشت يميقد يا خچهيبا تار »سكارتدو«به نام 

  .رده استكقد علم  ،تيون جمعيليست ميدوبه  يكبا نزد يو امروزيه فدراتيروس ،ير شورويجماه
هستند،  ينشور مهاجركن يرا تمام مردم ايز .ن موارد وجود ندارديدام از اك يچا هيكاما در آمر

ت يان جمعيه مكنيل ايدل اند و به ي گرفتهپوستان را به بردگ ياهاند و س ردهكها را نابود  يبومكه 
ن يشاهد هم .امل آن وجود داردك يان فروپاشكام ،وجود ندارد يت و تناسبيچ سنخيه مهاجر

  .ميز هستيفرانسه ن يس، آلمان و حتيت در انگليوضع
ر آن سه يثأه تحت تكد يرس يو قدرت يداريطره غرب بود به بيه تحت سك يا ا بعد از دورهيآس

ه در ك ييها يروزيران با پيا ياسالم يتر شدند و جمهور يكگر نزديديكامروزه به  ،ييايقدرت آس
طور جبهه مقاومت  نيهم .ترانه برسديمد يايدست آورد توانست به در يا بهمنطقه جنوب غرب آس

، هيه توانست در عراق و سوركمختلف است  يها ل از ملتكجبهه قدرتمند متش يكامروزه 
اتحاد  يكست بدهد و امروزه در كشورها شده بودند را شكن يه به بهانه داعش وارد اكها را  يغرب

  .بزرگ است يقدرت ،نانوشته
ه در كشده  ومرج فكري و سيستميك و هرج سميآنارش يكنون جهان غرب دچار كا هم
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به وجود  يدگنكنوع پرا يكقابل مشاهده است و  يو فرهنگ ي، نظامي، اقتصادياسيس يها جبهه
  .و سلطه غرب خواهد بود يراسكبرال دمويل  يان دورهپا يمعنا كه بهآمده 

نظام  يكه كمحور نخواهد بود بل يك نظام غربرونا كه گفته شد نظام پساكبراساس آنچه 
ا يكن باعث وحشت آمريقدرت برتر باشد و هم يكا يا توانسته در دنيرا آسيز .محور خواهد بودياآس

 يها ز با سالحيو نيه فدراتيروس يها قدرت نظاميننار اكدر  .ن شده استيچ يصاداز قدرت اقت
ران، يان ايه مك ين اتحاديبنابرا. است يزكمر يايگاه خود در آسيردن جاكدا يدرحال پ ،يا هسته

ن يان ايانوس هند ميعمان و اق يايه در درك يمانور نظام جريانه به خصوص در ين و روسيچ
 هن بسته شديه و چيه با روسكپنج ساله و يستساله و ب يستب يهادو قراردا ده شديسه قدرت د

  .دهد يل مكرونا را شيقت نظام پساكدرحق
ر كد ذيه باين و روسيران، چيه درخصوص اكآنچه  .است يياينظام آس يكرونا نظام پساك

 .ندارند در منافعنيز  يتضاد و از دارنديگر نيديكبه  ييايه هر سه قدرت آسكن است يشود ا
توان  يم بنابراين. نندك يمقاومت م ها تحت فشار هستند و ميحال در مقابل غرب و تحر ينعدر

 يران دارايه اك ييآنجا درت است و ازن سه قيرونا در دست اي نظام پساكريگ كلگفت ش
ين ت اكحر يه رهبركن باورم يه فاقد آن هستند، من بر اين و روسيه چكاست  جهاني يدئولوژيا

شاهد  يزود ين اوصاف بهبا ا. رديگ يعهده مي و جبهه مقاوت برران اسالميگانه را ا موعه سهمج
  .م بوديخواههم م يجبهه ضد تحر يريگ كلش

  تحليل پاياني
 .ندكم يه به آن اشاره شد، برنامه خود را تنظبيني ك شيد طبق پيبا ياسالم ينظام جمهور

ما  شوركها در حق  يه غربك ياريبس يها ه به ظلمنده با توجيز دولت آيو ن ين دولت فعليهمچن
از غرب و  كمكو  يث همراهيد از حيد و باننظام غرب نداشته باش يايبه اح يديگر اميردند دك
مانع بزرگ  يكا و اروپا يكسم در آمريونيه مسئله نفوذ صهكچرا ؛ردكد يقطع ام ايكخصوص آمر هب

ه آنان همواره كشود  يموضوع باعث من يهم .هاست ن دولتيامستقل  يها استيس يبرا
 .ه رابطه ما با غرب بهتر شودكنيست  يديچ امين هيبنابرا. سم باشنديونيمنافع صه يبلندگو

يي ايآس يها شتر با قدرتيخود را ب يوندهايم و پينكارانه با غرب ظالم رفتار كد طلبيامروزه با
  .محقق شود ،»مظلومان يروزيپ« يم تا وعده الهيدهتوسعه 
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  حكمراني فضاي مجازي در عصر پساكرونا
  *  دكتر سيدعليرضا طباطبايي

  
و امروزه با  رده استكره يخ فضاي مجازيدوم در  يان را به زندگي، چشم جهانپاندومي كرونا

اهميت  يمجاز يمباحث فضا تال،يجيساحت دمردم از عرصه فيزيكي به   زندگير ييتوجه به تغ
بودن شناخت موضوعات در  نندهك نييتعواضح است با توجه به پر است. كرده مضاعفي پيدا

 يستياشراف به چبدون ، يدر علوم انسانبه مباحث فضاي مجازي  نهادن قدم، امكاح ييشناسا
 يبه مفهوم فضا اجماالً ين رويبخش است. از ا انيز يده و حتيفا سود، بي كم ،فضاي مجازي

  م.يپرداز يآن م ياصل يها يژگياز و يو برخ يمجاز
ها، ثروت و قدرت از  داده وندها،يها، پ ه در آن واژهكاست  ييفضا ،»بريسا اي يمجاز يفضا«

الن افراد بشر و ك يارتباط داخل قتيفضا، در حق ني. اشود يم داريپد ها انهيرا لهيوس راه ارتباطات به
اطات راه دور، بدون نگرش و ارتب انهيرا قياز طر - اءياش نترنتيا ظهور به توجه با �را  اءياش زين

ها  از ارتباطات انسان ييها مجموعه ،يمجاز يفضا ن،يعهده دارد. بنابرابر يكيزيف يتاشناسيبه گ
  است. يكيزيف يايبدون در نظر گرفتن جغراف يو سازوبرگ مخابرات ها انهيرا اهاز ر

ت و ارتباطات اطالعا يورادر بستر فن يامتداد اجتماع انسان ،»يمجاز يفضا«سخن،  گريبه د
چون واقعي بودن و  ييها آن است و از شاخصه يو مبنا اديبن ،يمجاز يفضا ياست. وجه انسان

جا حاضر بودن،  بودن، همه تاليجيد از،ب شهيهم يها در و پنجره ،يجهان تيظرف ،حقيقي بودن
يشگي و بودن، دسترسي هم يزكمر ريزمان، غ تعامل بافاصله و تعامل هم ييبودن، توانا يا هكشب

، پيوستگي در آن شمول بودن، سيال بودن و تشديد بودن واقعيت پويايي زمان، فرامكاني و جهان
برخوردار  يحافظه مجازو  فردگرايي، و يكپارچگي، آزادي اطالعات و ارتباطات و گمنامي هويت

  شده است. »يكيزيف تيواقع«نار كدر  »يمجاز تيواقع« شيدايه منجر به پكاست 
ابتدا با سيستم سرور مركزي مواجه بوديم  ،پاي به عرصه وجود گذاشتند ها ه رايانهاز زماني ك

 اياالت ترسبه وجود آمدن اينترنت به دوران جنگ سرد و  قرار داشت.يكجا در كه هسته اصلي 
سازمان امنيت ملي آمريكا طرحي را  .گردد متحده از حمله اتمي به سيستم سرور مركزي برمي

                                                                        

  Aghighsart@yahoo.com  .يو خدمات ادار ييدانشگاه علوم قضاعضو هيئت علمي . *
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كه اگر يك نقطه هدف حمله  ه بوديك هسته مركزي نداشت و تقسيم شد بيني كرد كه پيش
 ديگر مركزها بتوانند به كارشان ادامه دهند. ،اتمي قرار گرفت

چراكه  ؛كند ولي اين تلقي درستي نيست فضاي مجازي را تعبير به اينترنت مي ،عرف عمومي
و معادل اينترنت  زديخ يمركه از واقعيات ب فضاي مجازي يك مفهوم انتزاعي و اعتباري است

ستون فقرات فضاي مجازي و را توانيم اينترنت  ميثر كحدادر وضعيت موجود ن يبنابرا .نيست
  آن بدانيم.بستر جريان 

اين  پندارند يمترجمه نكرديم و برخي  قيدقفضاي مجازي را  يناگفته نماند، ما در زبان فارس
 م وكح ي، فضادرواقع فضاي مجازي .رار داردفضا در برابر فضاي حقيقي و معناي فلسفي آن ق

 يك فضاي حقيقي حكمراني است.

شود و نوع  مي شمردهبخشي از سياست عمومي  ،»اي و ارتباطي سياست رسانه«درواقع 
 در حكومت سكوالر و د،ينوپدفضاي ن يابا  آنها مواجهه وهيو ش ها با فضاي مجازي برخورد دولت

  است. متفاوتحكومت ديني 
، ايران ازجمله اصل دوم، چهارم، پنجمجمهوري اسالمي ول متعدد قانون اساسي طبق اص

ه هاگر بخواهيم مواج .مايه مكتبي دارد نظام ما درون ،و مقدمه قانون اساسي صد و هفتاد و هفتم
مايه  تبيين كنيم بايد به درون ،نظام جمهوري اسالمي ايران را با پديده نوظهور فضاي مجازي

  وجه داشته باشيم.ت ،مكتبي نظام
اي است كه همه مردم با آن مواجه  اليه »اليه كاربري«: ه استيسه ال يدارا يمجاز يفضا
ها  است كه اپليكيشن »اليه مهندسي«اليه بعدي  .اليه رويين و پوسته ظاهري است ؛هستند
 هاست. دولت آن با يگذار مشي خطاست كه  »يمرانكو ح گذاري سياست «شده و سپس  طراحي

معناي اعمال قدرت فرماندهي برتر و مستقل و اهليت برقراري با ساير  به »حكمراني«
چهره دروني « درواقع حاكميت چهره بروني و دروني دارد. .شود كشورها تعريف مي دولت

ها تقسيمات سرزميني، احزاب و ساير   قدرتي است كه نسبت به اعضاي آن افراد، گروه »حاكميت
قدرت برتري دارد و بر  ،نسبت به تمام اعضاي جامعه ،ني در درون آن كشوريع. ها برتر است گروه

كننده شخصيت متمايز حقوقي و سياسي  مشخص »چهره بيروني حاكميت« ها چيره است.آن
 هاي ديگر است. دولت و كشور است و استقالل و خودساالري آن دولت در برابر دولت

كه شده  امروزه پذيرفته .ر ديجيتال استفضاي مجازي امتداد فضاي زندگي انسان در بست
افته ي فضاي مجازي تخصيص و بر حق حاكميت فقط در قلمرو سرزميني، هوايي و دريايي نيست

 براي هر كشوري تفسيرشدني است.

و حقوق  استيدر علم س يه به تازگكاست  ياز موضوعات »يمجاز يفضا يمرانكح«مفهوم 
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و اجالس جهاني  .م۲۰۰۳امعه اطالعاتي ژنو در سال در دو اجالسيه جهاني ج .وارد شده است
مطرح شد و رسماً اين بحث وارد ادبيات حقوقي و  .م۲۰۰۵جامعه اطالعاتي تونس در سال 

كشورهاي ديگر اصرار داشتند اينترنت ميراث جهاني است و نبايد در دست يك  گرديد.سياسي 
متحده اصرار بر  اياالت .نرسيد مفرجابه  ين خواست عمومياباشد كه  )متحده اياالت(كشور 

دار  عهدهو كماكان نقش اصلي و بنيادين را  شتهحفظ نقش تاريخي خود در مديريت اينترنت دا
 است.

رويكرد فني  است.دو شكل حكمراني در فضاي مجازي  »محتوايي«و  »ساختاري«حكمراني 
در رويكرد  .ان واگذار شودريز گويد حكمراني اينترنت فني است و بايد به مهندسان و برنامه مي
است و  موردنظر فني هاي تصميم اقتصادي،پيامدهاي اجتماعي، سياسي، حقوقي و  ،گرايانه كل

 نگرد. ينم يمجاز يبه فضا يد صرف فنياز د يشوركامروزه 

ي معمار  ئتيه«، )Internet Society (ISOC, 2006» (كسويآ نترنتيا جامعه«
 يمهندس ياتعمل ستاد«)، IAB, 2005( Internet Architecture Boarb» (ينترنت آيبا
 ينترنتا يپژوهش ستاد«)، Internet Engineering Task Force (IETF)» آيتف نترنتيا

و  ياسام يبرا ينترنتا انجمن«) و Internet research Task Force (IRTF(» آرتف
 Internet Corporation for Assigned Names and» (انكآي شده نييتع يها شماره

Numbers - ICANN(  ازجمله نهادهاي ساختاري حكمراني بر فضاي مجازي در اياالت
  متحده هستند.

را در دست  نترنتيا يمرانكه حك ييها سازمان ريو سا »انكيآ« ،يهرچند از نگرش حقوق
نظارت آن  يها تيدر فعال ميطور مستق به دينبا اكيو دولت آمر اند يدولتريغ ييها دارند، سازمان

بر  اكينهادها، دولت آمر نيو ا اكيآمر يوزارت بازرگان انيشده ماامض مانيپ يةبر پا ،يند وانگهك
و  يتحت راهبر نترنتيا ةكنظارت دارد. سراسر شب ،»انكيآ«بر  ژهيو آنها به ياپوهاكت همه

د است. هرچن متحدهت االيا يوزارت بازرگان يه خود، در سرپرستكسازمان است  نيا تيريمد
رده است، اما با كدامنه را به آن واگذار  ينام تيريو مد دهيرا برگز انكيآ ةمؤسس اكيدولت آمر

 نيگزيرا جا يگريمؤسسه د تواند يم متحدهت االيدولت ا ،يوتاه بودن زمان واگذاركبه  هتوج
 نياساس ااستوار كرده است. بر Aخود را به سرور  ياساس قرارداد، راهبربر اكيند. دولت آمرك
افزودن  اي ش،يراياز انجام هرگونه حذف، پ شيپ اش، رمجموعهيز يو نهادها انكيآ مان،يپ

  د.ننكسب كرا  اكيدولت آمر صالح ينظر مقامات ذ ديسرور، با ليدر فا ييها داده
 يها در فضا اشخاص، نهادها و دولت يو هست وجود ديو رواد نترنتيا يمرانكح ،يراست به
از راه اعمال قدرت  تواند يم د،ياراده نما متحده االتيه هرگاه اكاست  يا گونه موجود، به يمجاز
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ه حذف ك . چناندينما يريجلوگ ديجد ةدامن جاديها، از ا سازمان گريو د انكيبر آ ياسيو س يحقوق
  .ديخواهد انجام يمجاز يدر فضا يو حقوق يقياشخاص حق يردن هستكبه نابود  ها نهدام

 ةه بسان پروانك ديجد ينترنتيپسوند ا جادياز ا تواند يها م سازمان نيابا اقتدار بر  ،دولت نيا
ه ك انجام دهد. چنان ريآن را با تأخ يحت ايو  دينما يرياست، جلوگ يمجاز يحضور در فضا

شد.  EUپسوند تازه با  ينترنتيدامنه ا افتيوشش موفق به دركها  اروپا پس از سال هياتحاد
 كيبه  .م۱۹۹۷شور عراق در سال ك يبرا Iq با پسوند ينترنتيا و ثبت دامنه تيريمد نيهمچن

پس از سه سال،  ،يوانگه .ه ستاد آن در تگزاس بود، واگذار شدك »امكنفويا« يياكيت آمركشر
پنج سال،  يشد و پس از آن برا يو زندان ريدستگ - بود تبار ينيفلسط كيه ك - تكشر نيا ريمد

 ريپذ انجام ها ياقعر يبرا Iqبا پسوند  ليميا اي ينترنتيا گاهيپا جاديان اكام .م۲۰۰۵ سالتا  يعني
  گونه اقدامات ديده شده است. نياز ا يپرشمار يها نون نمونهكو تا نبود

 رايگرفته است؛ ز قرار تحدهم االتيا اريدر اخت يليبد يب يقدرت اطالعات ن،يافزون بر ا
 يهمگ ةو شمار يه نشانكاست  Aسرور  ه،كشب نيا نياديبن گاهيپا اي نترنتياعصاب ا سلسله

 يها از نام يكيه اگر كاست  يليهمان فا ني. اشود يم يدر آن نگهدار ينترنتيا يها لكپروت
  شور از دسترس خارج خواهد شد.كآن  ينترنتيا يها ينشان يشود، تمام كاز آن پا يورشك ةدامن

است.  »يي فضاي مجازيحكمراني محتوا«وجود دارد  يمجاز يه در فضاك يا طرهيگر سيد
پشتوانه است و  ين برداشت دارايقدم است اما ا شين اصطالح پيسنده در استفاده از ايهرچند نو

اسناد يونسكو آمده  ه درك ند. چنانك يت ميد و تقوئين برداشت را تأيز اين يالملل نياز اسناد ب يبرخ
مسائل اخالقي، اجتماعي، حكمراني اينترنت تنها موضع فني و ساختاري نيست بلكه : «است

 .»گيرد فرهنگي و حقوقي را هم در برمي

گيرند و  هاي فلسفي خودشان شكل مي شالوده  شناسان بر اين باورند كه ابزارها بر پايه جامعه
اين رفتارهاي ما  .دهند هاي باور و انديشه ما هستند كه عمل و رفتارهاي ما را شكل مي اين نظام

 هاي سرد عنوان ساخته بشر مانند گدازه فناوري به و مباني نظري است. ها اي از ديدگاه پردازه
ها  شده در هنجارها، ارزش رفتار متجلي مانده پس از فعاليت آتشفشان است كه آثار ملموسِ برجاي

مصنوعات بشري ازجمله فضاي مجازي رويه  .كند هاي فرهنگي را نمايان مي فرض و پيش
 اند. شده ها و هنجارهاي رفتاري بنا كه بر پايه ارزشظاهري و نمايان فرهنگ هستند 

هاي تئوريك غرب و فلسفه حاكم  فضاي سايبري داراي خاستگاه فلسفي و براساس شالوده
 ،مايه اسالمي و اصالت آخرت تفكر اومانيستي است كه با بن ،تمدن غرب .بر تمدن غرب است

 ،جوهر اومانيسم .هاست ن كانون ارزشگويد: انسا هايدگر ميمارتين  در تعارض بنيادين است.
پندارد كه توانايي چيرگي بر جهان  يك حيوان هوشمند مي ،اش انسان را رها از روح ملكوتي
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 مادي را دارد.

اين فرهنگ  .يك وجود سراسر فرهنگي دارد ،ها مانند ساير فناوري »فناوري فضاي مجازي«
داند و  گسسته مي ن و آسمان را ازهمهمان فرهنگ اومانيسم و سكوالريسم است كه رشته زمي

 داند. انسان را پيغمبر روزگار مدرن مي

 امالًك درواقع اي رخ نخواهد داد. باشد، مسئلهنبال ناهنجاري ند به يسكدر فضاي فيزيكي تا 
مثال  ياز مواقع ناخواسته است. برا ياريدر بس اما در فضاي مجازي اين آسيب .ارادي است

در  آپ-به صورت پاپ ييمحتواها يلطورك و به لمي است كه تصاويرفردي در حال تحقيق ع
او را با يك كليك به گذشت،  يمجاز يفضا يه براك ييها يژگيشود و با و نمايش او ظاهر مي

قطعنامه پاياني گردهمايي جهاني حمايت از كودكان در ن ادعا يد اؤيم د.نبر مي يهاي ناسالم ورطه
بيشتر  ،هرچه اينترنت: «استآمده  ه در آنكاست  .م۱۹۹۹ر سال هاي جنسي د استفادهءبرابر سو

 .»گيرند كودكان بيشتر در معرض محتويات خطرناك آن قرار مي ،گسترش يابد

گذاران  مشي ضاي مجازي وجود داشته است اما خطاربران فكت يان احراز هوكام ياز نظر فن
ودن هويت مجهول ب يو با مهندسرده ك يسم تلقيبراليشهر ل آن را آرمان ييايكبرال آمريل

ه كنياند. غافل از ا از آن بوده يناش ييشهر و فردگرا ن آرمانيدنبال ا اشخاص در فضاي مجازي به
هركسي با هر ه كدليل همين عنصر ناشناختگي است  به ،ها در فضاي مجازي ناهنجاريتر بيش

و آزادانه و بدون احساس  زدبراي خود بسا گوناگونشود و صدها هويت آن تواند وارد  هويتي مي
 در آن داشته باشد. ينشكهرگونه  ،عتيطب يها و حت در برابر خدا و انسان يفيلكگونه ت چيه

درس در  يها السكرده است. كدا يش هويش از پيرا ب يمجاز يت فضايرونا اهمك يپاندوم
 ييارهاوك و كسبهاي اجتماعي  تيفعال يشانده و تمامك يمجاز يها را به فضا مدارس و دانشگاه

 يا گونه . بهوچ داده استكن فضا ياند، به ا داشته يمجاز يبه فضا يا جزئي يلكان انتقال كه امك
با استفاده از انواع  يمجاز يست انسان در فضايزمان ز ا افزايش ضريب نفوذ اينترنت، مدته بك
يزيكي ف يمالت فضاشده در تعا زمان سپري هاي هوشمند بيشتر از مدت يجمله گوشزها ا انهيرا

 دوم در ي، زندگيمجاز يانات فضاكبازگشت است و با توجه به ام گشته است. اين امر راهي بي
 ين عالج برايش رونق خواهد گرفت. بنابرايپاز ي مجازي در عصر پساكرونا نيز بيشفضا

ا رونكدوران پسا يد براينون باكا يتي بيش از پيش دارد و از هماهم يمجاز يفضا يمرانكح
 رد.ك اي چاره

و » ساختار«در دو بستر  گانگانيامل بك ةموجود سلط يمجاز يدر فضاه، كجه بحث آنينت
 طرهيدر س ييها از خالل سازمان يمجاز يبر ساختار فضا يمرانكاست. ح انيدر جر» محتوا«
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 ه،كنياست؛ چه ا يمجاز يفضا يدر محتوا گر،يدمهم  ةاست. سلط افتهي متحده سامان التيا
 يدانيم يها افتهي. ديد تهيمصنوعات غرب در روزگار مدرن ةركيدر پ ديموجود را با يمجاز يفضا

ه با ك ،ياجتماع يها هكموجود مانند شب يمجاز يفضا يها رهكيه پكها گواه بر آن است  پژوهش
 ،را متحول ساخته ياجتماع يها ارزش اند، افتهي سامان ،يستيبراليو ل يستياومان يها ارزش

  اند. آورده ديها پد افراد و گروه ينيد تيهو يريگ لكش يها وهيشرا در  يا گسترده يدگرگون
در  يه بسان روحك »ليسب ينف« يفقه ةقاعد ،يمرانكار در حكآش ةسلط نيدر مواجهه با ا

 ياسالم يرا بر دوش نظام جمهور يگران فيالكشده است، ت دهيدم ياسالم يجمهور نيقوان
ساختار  جادياه با ك يمجاز يو استقالل در فضا يخودساالر: اند از بارتع ها ستهيبا ني. انهد يم

 تيريبا مد يارتباط يها رساختيگرفته از ز لكش يا هك؛ شبشود يمحقق م اطالعات يه ملكشب
 ،يشور و انواع سلطه فرهنگكو نقض استقالل  گانگانيب تيمكان اعمال حاكه امك يمستقل داخل

  ند.ك يمرا سد  ييقضاو  ياقتصاد ي،اجتماع ،ياسيس
 يفضا« يو بسترساز تيحما ران،يا ياسالم ينظام جمهور ياساس يها ستهيبا گريد از
ه بنابر ك حيتوض نياست. با ا »يبريسا يامت اسالم« تر قيبه عبارت دق اي »يامت اسالم يمجاز

واجب است،  ياسالم يشورهاك يها بر مسلمان و بر دولت ،»فيلكت كاشترا« يقاعده فقه
اطالعات گام بردارند،  يه ملكشب جاديا يبرا ،و از باب مقدمه واجب ليسب ينف يخست در راستان

ها و  دولت ييافزا متوقف بر هم يمجاز يفضا يامل در ساختار و محتواك ليسب يه نفجاكآنو از
 جادياطالعات و ا يمل يها هكشب ييافزا ه با همكاست  فيلكمسلمان است، بر آنان ت يها ملت
 يمجاز يفضا« جاديا يعني ،يات فقهكقرآن و مشتر نيمواز يبر مبنا يمجاز كمشتر طيمح

در  گانگانيارآمدتر بك ليسب ينف يبرا يبريسا يامت اسالم ليكاقدام به تش »يامت اسالم
 ۱۷۷و  ۱۰۷، ۵۷، ۵و اصول  ينند. از مقدمه قانون اساسك يمجاز يفضا يساختار و محتوا

 »يامت اسالم يمجاز يفضا« يازو بسترس تيدر حما يالماس يشود، جمهور ياستفاده م
  ف است.لّكم

 يمجاز يفضا ييمحتوا يمرانكسلطه در ح ينف يه براك ينظام اسالم گريد يها ستهياز با
فرهنگ  يبا محتوا يانواع محتوا و خدمات ارتباط ةان عرضكام جاديبه ا توان يالزم است، م

و  يمجاز يفضا شيمثبت و پاال يضيتبع ةعمال تعرفا ،يا گسترش سواد رسانه ،ياسالم رانيا
 يبه فضا آنها يدسترس يبند نان و احراز هويت كاربران و طبقهان و نوجواكودك كنترنت پايا

  رد.ك ديكتأ ي،مجاز
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  المواقف وقيمية كورونا جائحة

  *السعدي فاضل احمد توركالد

  مةالمقد
 بيغ أن بعد والسقوط لةيالرذ ومستنقع العلمية االكتشاف غرور بني يعيش العامل كان

 عن عربي قانونا زاوييالف هيالفوز قانون من واختذ االرض عن هميوق السماء رب اآللة انسان
 .اهللا حمل االنسان حليل ةيباألوماني وناد رة،كال هذه خارج قوة لك عن االرض استغناء

 ثبتيل الشرقي أقص من بدءاً حسابا له حتسب نكت مل حتد ةيالبشر واجهت الواقع هذا يف
  ل.ودو بقارات مروراً الغرب عجز

 واحلرس بالسالح املدججة املصطنعة احلدود ترقخي اردة نيبالعي ري ال وسريف انه
 بلسان قوليل ةرياملس والطائرات واجلدران ةكالشائ كواالسال ةيواخلف الظاهرة اتريامكوال

 احلقائق تظهر الرتال ويف مكحبوث زكومرا مكخبربائ نوايواستع مكاءكوشر مكأمر امجعوا احلال
  .دياجللي عل القائمةي القو وتنهار اجلمع غلبيو

 ما همهي ال ةيمسرح أو مسلسل أمام أنهكو نيالص يف ريجي ما شاهدي البشر انك لقد 
 حنو باالرض سار يذال ربكاال الصنم األنا، روح من انطالقا كوذل حوادث من همايف ريجي

 اجلار خسائر مقدار املهم سيول يتيب ايل جاري تيب نار تصل ال عندما هللا أمحد فأنا ،الدمار
  .ونوعها

 ةياسيس ةيقض ايل لتتحول ةياالسالم ةياجلمهوري عل االضواء وسلطت وروناك نار ومتددت
 املقدسة قم نةيمد وحن توجه السهام انتكو ا،يطب وحماصرا هلا دكيوال منها ليللن وفرصة

 كبري.واصبح حد ايل مسموما االعالم انكو .تفرغي ال ذنبا بواكارت أهلها أنكو ايوخارج ايداخل
 السفارة تقودها اجلوار دول بعض يف القضية واحلدود،وأثريت املطارات يف مطارادا االيراين

 انك وقت يف املالع هددي خطرا رانيا من القادم وروناك وسريف من لتجعل كهنا ةيكياالمر
                                                                        

 a.saadi@ut.ac.ir  عضو الهيئة العلمية بجامعة طهران، برديس فارابي.. *
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 يف انتشر وسريف نيب تفرق اسةيالس نكول ،الفترة نفس يفي أخر بلدان يف ظهر وسريالف
  .ايطاليا يف ظهر وآخر رانيا

 وماتكاحلي عل ميالق شجرة ضمور قتصري ومل .االخالق منظومة وتنحر ميالق بيتغ ذاكه
 ضا،يأ بالداء الشعوب بعض لتبتلي شركات واصحاب جتار من االعمال رجال اىل تعداها فقد

 دفني ماك دفنوني فهم رامةك وسريالف إثر للمويت عدي ملو .اراكواحت غالء االسواق فشهدت
 بالعواق من خوفا هميأهل ايل همثجث تسلم وال باالعدام هميعل مكحي نيالذ سيواجلواس القتلة

 .ايوأمن اياسيس املترتبة

 قدمت وأناس مؤسسات كهنا انك القائمة الصورة هذه ظل ويف الظروف هذه مثل يف
 به ودجي ما واعظم سيوالنف بالغايل وجادت ثاريواال ميالتقد يف ةيميالق يف املشاهد أنصع

 .اجلود ةيغا بالنفس واجلود النفس، هو إمنا االنسان

 وقحق ودعاة العصرنة اءيالدع درساً ونيكل ورجاله مييالق البعد عند نقف البحث هذا ويف
  ن:يحمور يف ثياحلد دوريو .وآماله وآالمه وجوعه هصراخ هميعني ال ممن االنسان

  السماء ورمحة االنسان عجز نيب االرض: األول
  اجلائحة مواجهة يف ميالق دور: الثاين

 السماء حمةور االنسان عجز نيب االرض: األول المحور

 ساناالن مستقر فاالرض آخره ونكي ولن االرض يواجه حتد أول وروناك جائحة نكت مل
 فإما مجيعا منها اهبطوا قلنا« بالسماء تتصل مل ما باألمن تنعم أن نكمي ال نهاكول متاعه وفيها
 )٣٨/  البقرة( ».حيزنون والهم عليهم فالخوف هداي تبع فمن هدي مين مكيأتين

 وجيرح وحميطاا وودياا جباهلا ويقهر االرض يتحدي أن االنسان انكبإم انك واذا
 لكقب من أمم ايل أرسلنا ولقد «السماء يصارع أن مبقدوره فليس احلنون، ماال وهي مشاعرها
 قست نكول تضرعوا بأسنا جاءهم إذ فلوال .يتضرعون لعلهم والضراء بالبأساء فأخذناهم

 شيء لك أبواب عليهم فتحنا به رواكذ ما نسوا فلما يعملون انواك ما الشيطان هلم وزين قلوم
 واحلمدهللا ظلموا الذين القوم دابر فقطع مبلسون هم فإذا بغتة أخذناهم اأوتو مبا فرحوا اذا حيت
  )٤٢ -  ٤٥/  االنعام( ».العاملني رب

 يف وسار الفضاء يف وحلق بيوتا اجلبال من حنت عندما الضعيف املخلوق هذا طغي لقد



 

۷۰۰ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

 ريوسبالف اليوم املهددة لندن انتكف واألمراض االوبئة من العديد علي وتغلب تسليحي سباق
 ينفع ومل. واالمصار االقطار شيت يف اسةكانت يشهد به وإذا ،للطب العاملي زكاملرغريها من أكثر

 ثرواا، وبت الشعوب دماء أمتصت اليت اكوأمري احلاضر، العصر يف التطور مهدد اوروبا
 زكراوم تشافاتكواال واالختراعات واالرصدة واالقتصاد والبورصة واملدنية العلمية والقفزات
 الذين إن له فاستمعوا مثل ضرب الناس أيها يا« األدوات بأرقي اهزة واملستشفيات البحوث
 منه يستنقذون ال شيئا الذباب يسلبهم وإن له اجتمعوا ولو ذبابا خيلقوا لن اهللا دون من تدعون
 أغلق قد ا بالد١٥٠ حنو انك م٢٠٢٠ نيسان فبحلول) ٧٣/  احلج( .»واملطلوب الطالب ضعف
 العمل نكأما لك بلدا٨٠من ثركأ وأغلق ،والفعاليات التجمعات الغاء وفرض املدارس مجيعا

 االغالقات وأثرت ،واسع نطاق علي السفر علي قيود وفرضت الفريوس تفشي الحتواء
 تأثريا واملنتجني املستهلكني جانب من التلقائي االجتماعي التباعد جانب ايل االلزامية

 حادة وتراجعات املالية، االسواق يف تقلبات وصاحبتها العامل، يف تجارةوال النشاط كبرياعلى
 فحاالت ،العامل أحناء يف دائمة اقتصادية ندوبا لفختسو الصناعية واملعادن النفط ألسعار

 معدالت تقليص خالل من احملتمل الناتج علي مستدمية تداعايت ايل تنتهي احلاد ودكالر
 التجارة دائرة من واالنسحاب للعاطلني، البشري املال رأس لكوتآ ار،كواالبت االستثمار

  ١.التوريد بسالسل الصلة وانقطاع العاملية،
 ايل هاريس إليوت االقتصادية للتنمية املتحدة لالمم العام االمني مساعد دفع ما وهذا

 وصل اليقني، عدم وتزايد االقتصادية االنشطة علي الفريوس فرضها اليت القيود بأن القول
 العامل بأن وأضاف ٢٠٢٠ عام من الثاين الربع يف تقريبا مسدود طريق ايل العاملي االقتصاد

 وقع الذي سادكال وهو ٢.بريكال سادكال منذ نشهده مل حاد ودكر يف يتمثل مريرا واقعا يواجه
 ٣م. ١٩٢٩ سنة

 %٤/  ٩ أن تقديرات االنكماش االقتصادي تتراوح بني ري توقعات املؤسسات الدولية ايلشوت
تريليون  ٣/  ٣وخسائر حمتملة لالقتصاد العاملي قد تتراوح بني  ٢٠٢٠خالل عام  %٨/  ٨ايل 

                                                                        

 ۸ثر من ك. االمم المتحدة تتوقع خسائر باالقتصاد العالمي ستبلغ أكوروناة بسبب يربموقع سي. ان . ان بالع .۱
  .۲۰۲۰ار يو/آي، ما۲۰۲۰ونات دوالر في يترل

 .۱۴/۵/۲۰۲۰ون دوالر، يليتر ۸توقع خسائر تفوق ير اقتصادي اممي يموقع آر. تي: ثمن باهظ للجائحة.. تقر .۲
 ف.يداللطورونا، عادل عبك: جائحة ۲۴فرانس موقع  .۳
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 ١ي.تريليون دوالر يف سيناريرو حدوث كساد اقتصاد ٨٢دوالر يف حالية التعايف السريع و

   هي:و العاملي االقتصاد منو معدالت تراجع ايل تؤدي رئيسة قنوات ثالث كوهنا
  بالفريوس لالصابات نتيجة االنتاج تعطل بسبب العرض بجان تأثر .١

 الترفيه وصناعة السياحة قطاع يف اصوخصو عاملياً الطلب جانب تأثر .٢

  ٢.التوريد سالسل تعطل .٣
 و وظيفة مليون١٥٨ بني يتراوح تراجعا العاملي املستوي علي العاملني دأعدا ستشهد لكوبذ

 وستتراوح ٣.دوالر ترليون١/  ٢مبقدار العامل لوح العمالة دور ينخفض وسوف مليونا٢٤٢
 يف خسائر اي باالضافة ذاه ٤ دوالر ترليون ٢/  ٦و ١/  ٧ مابني اجلوي النقل قطاع خسائر

 الدخل يف اخلسار لتغطي املباشر والدعم الصحة قطاع علي االنفاق وزيادة االخري، القطاعات
  ٥.وااليرادات

 االرض يف جاعل إين « اهللا ةخليف ونكي أن له ريدأ الذي وأنساا االرض قصة هي هذه
   باالرض؟ السماء ترحم فهل) ٣٠/  البقرة( »خليفة
 ا يستظل ورمحانيته املطلق، واخلري الرحيم نالرمح هو واهللا الرمحة مهبط السماء إن
 كناأهل كم يروا أمل «النعم نزول دون ليحول السقوف يبين الذي االنسان ولكنه والكافر، املؤمن

 وجعلنا مدرارا عليهم السماء وأرسلنا لكم منكن مل ما األرض يف مكناهم قرن من قبلهم من
  )٦/  االنعام( .»آخرين قرنا بعدهم من وأنشأنا بذنوم فأهلكناهم حتتهم من جتري األار

 االرض بني ربكاال واحلجاب ،االنسان وأخيه نفسه االنسان ظلم الذنب صور اقبح ومن
 مواقع من ثريكال يف للرمحة معين يعد فلم والبقاع االصقاع شيت يف اليوم نراه ما ذاوه والسماء

 كفهنا منيلاملس غري علي األمر يقتصر ومل وشرقية غربية ومدارس انظمة ظل يف االنسان حياة
 عبيد فهم السماء قيم عن البتعادهم نتيجة الرمحة غادرم ممن منيلاملس من واسعة مساحة
 العقول، حتف احلراين،. (×احلسني االمام يقول ماك السنتهم علي لعق والدين يناروالد الدرهم

  )٢٤٢فحة صال ،٢ ج الغمة، شفك االربلي، ؛٢٤٥فحة صال
                                                                        

  ون دوالر.يليتر ۸۲ يورونا قد تصل الكموقع نشرة حابي: خسائر االقتصاد العالمي جراء  .۱
  لة ومؤقتة.ياسب ضئكة: خسائر فادحة وميورونا االقتصادكرة للدراسات: آثار يز الجزكموقع مر .۲
  ونات دوالر.يليتر ۵ يالمي الورونا قد تخفض خسائر االقتصاد العكر: جهود الدول لمواجهة يرة: تقريموقع الجز .۳
 دة.يموقع الحرة: أرقام صادمة.. خسائر االقتصاد العالمي تتضاعف في توقعات جد .۴
  م.۲۰۲۰و يما۱۵ورونا، كرة لالقتصاد العالمي بسبب يبكة: توقعات متشائمة... خسائر يوز عربياي نكموقع س .۵
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 ... كالي حيسن أحسن(: ×علي امرياملؤمنني نع) ترحم إرحم( قوامها معادلة كهنا إن
 فوقه من رمحة يرجو نمل عجبت: (×ليقو) ٢٧٨فحة صال األمايل، الصدوق، ( )ترحم إرحم

 االنسان طريق والرمحة) ٤٦٠فحة صال ،١ ج م،كاحل غرر اآلمدي،( )دونه من يرحم ال يفك
 ذا يتيما مسغبة ذي يوم يف إطعام او رقبة كف العقبة ما كادرا وما« العقبة عبور وجواز اهللا ايل

 كاولئ باملرمحة صواوتوا بالصرب تواصواو آمنوا الذين من انك مث متربة ذا يناكمس أو مقربة
  )١٨ -  ١٢/  البلد( ».امليمنة اصحاب

 الجائحة مواجهة في ميالق دور: الثاني المحور

 معين حندد أن نبغيي هايف اخلوض وقبل اةياحل أساسهاي عل تقوم ميق جمموعة كهنا إن
  . واصطالحاً لغة) ميالق(لمةكال

 القاموس، باديآوزريالف( هكومال وعماده األمر نظام: وهي مةيق لمةك مجع ميالق: لغة ميالق
. (ابراهيم االمري عل ودوام ثبات له ما: مةيق فالفالن: قاليو) ١٦٨فحة صال ،٤ ج ط،ياحمل

  )۷۹۸فحة صال ،۲ ج ط،يالوس املعجم ،انيس
  ميق لمةكل فيتعار عدة تركذ: اصطالحا ميالق

ي عل قادرة املةكمت وجتعلها ةياالسالم ةيالشخص جينس تصنع اليت االخالق جمموعة. ۱
 النفس أجل من العملي وعل اعضائه، مع التوافقي وعل اتمع، مع احلي التفاعل
 )٤١فحة صال ة،ياالسالم ميالق ايل املدخل حة،يقم( .دةيوالعق واألسرة

 اةياحل جماالت يف ةياتياحل املواقف يف اتمع يف الفرد كسلوي عل مكللح يريمعا. ۲
 ةيالترب فلسفة ب،ياخلط( .االسالم مبادئ اطار يف ةياسيالسو ةيواالقتصاد ةياالجتماع

 )٧٩فحة صال قات،يوتطب اتينظر

 والفعل والقول ركالف هيعل تفقي ما ارياخت ايل صاحبها تدفع ةيوجدان ةيعقل حالة. ۳
 ميتعل م،يعبداحلل. (ةيذات ملنفعة انتظار دون املشاق أجله ومن هيف تحمليو كبذل ستعديف

 )٦٦فحة صال ،٦٥ العدد املعاصر، املسلم جملة ضة،يفر ميالق

 كلسلو والضوابط والوسائل عاتيوالتشر واملعتقدات اتيوالغا ايالعل املثل من جمموعة. ۴
 ،ريمتغ عامل يف ميوالق الشباب ود،يالز( .عزوجل اهللا مصدرها ،واجلماعات االفراد

 )٢٠الصفحة 
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 ختتص فهيي األخر فاتيالتعر وأما العام امبعناه ميالقي عل ثرداللةكا الثالث فيالتعر ولعل
  .ةياالسالم ميبالق

 :أمور قيحتق يف االجتماعيي املستوي عل ميالق وتعمل

ء. البقا أجل من معفهمجي الذي واهلدف اةياحل مبعين اتمع أبناء ديتزوي عل تعمل. ۱
 )٣٣الصفحة  ة،يالتربو ةيالعمل يف ميالق زاهر،(

 ةيالترب فلسفة االمسر،ه. (يعل الطارئة اتريوالتغ اتيالتحد مواجهةي عل تساعد. ۲
 )٣٩٣الصفحة  م،يوالتعل

 ةياألنان من اتمع تقي. ۳

  .ةيومجال ةيركوف ةيوعاطف ةيواجتماع ةيوأخالق ةيوروح ةيانميا: أقسامي عل ميوالق

 هاريثتأ نكول قواه وسلبت تهكحر وشلت الفرد استهدفت وإن وروناك جائحة إن
 ةكمعر وضونخي االطباء انك واذا .اخلسائر من ديالعد افرز الذي وهو ربكوأ أشد االجتماعي

 االساس هذاي وعل االجتماعي البعد يف املواجهة بيطب ميالق فإن الفردي البعد يف وروناك
 هذا يف الطائلة األموال سبي كعل عمليو ركالع املاء يف صطادي من نيب وبشره العامل نقسمي

 ذباك العالج هايف أن دعيي مزورة ةيأدو صنعيو السلع ركتحي واالسعار رفعيو املأساوي الوضع
 .نيلآلخر العون دي دميو قدمي من كهنا املقابل ويف

 االزمة لتجاوز ميق مكيحت تتطلب اليت والواسعة ضةيالعر ةياالجتماع دائرا للجائحة إن
 : ليقب من كوذل

 نيالد يف معه كشتري ومن عموما شريالب النوع جتاه ةيباملسؤول االنسان شعور. ۱ 
 : من انطالقا كوذل خصوصا

ي وأنث ركذ من مكخلقنا إنا الناس هايأ اي« التعارف أساسي عل جاء اخللقة تنوع إن - أ
 )١٣/  احلجرات( ».التعارفو وقبائل شعوبا مكوجعلنا

 عن ،البشري النوع جتاه الواجب سقوط عيني ال ينيالد لالنتماء وفقا فيالتصن إن - ب
 واللطف هلم واحملبة ةيللرع الرمحة كقلب وأشعر( االشتر كملال عهده يف علي نياملؤمنريام

 وإما نيالد يف كل أخ إما صنفان فإم لهم،كأ تغتنم ايضار سبعا هميعل وننكت وال .م
 )٥٣ تابك تب،كال قسم البالغة، ج. ()اخللق يف كل رينظ
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 ةيبق مع املساواة حق الفرد سلبي ال وطنوامل واللغة اللون يف االختالف إن -ج
. الهيلع انفعهم عزوجل اهللا ايل فأحبهم اهللا اليع لهمك اخللق: �اهللا رسول القالبشر

 )٣٤٤ - ٣٤٥فحة صال ،١٦ ج عة،يالش وسائل العاملي، احلر(

 حق سلب سيول اهميف عهمم كشتري من حق ادةيز واملذهب نيالدي عل دكيالتأ إن - د
 .همريغ

 العنوان يف وباالطالق املختلفة نهايبعناو مةيالق هذهي عل ةياالسالم النصوص دتكأ وقد
ي عل ضحي وال«و) ١٣ -  ١٤/  البلد( »مسغبة ذي ومي يف اطعام أو رقبة كف« مثل

 عبادا هللا إن( الناس وعنوان باملسلم، صيختص دون من) ٣٤/  احلاقة( »كنياملس طعام
 املصدراحلر العاملي، ( ة)اميالق ومي اآلمنون مه الناس حوائج يف سعوني االرض يف

 يف تنافسوا( االخ وعنوان) ×نياحلس ايب االمام عن ةيوالروا ،٣٦٦فحة صال السابق،
 من اال دخلهيال املعروف، له قالي بابا للجنة فإن أهله من ونواكو م،كإلخوان املعروف
 االمام عن ةيوالروا ،٣٥٩فحة صال السابق، املصدر( ا)يالدن اةياحل يف املعروف اصطنع
 عنهي وحم حسنات، عشر له اهللا تبك حاجة ملسلمي قض من( واملسلم ،)×الصادق

 املصدر( )ظله اال الظل ومي ظله يف اهللا وأظله درجات، عشر له ورفع ئات،يس عشر
 مؤمن اميأ( املؤمن وعنوان ،)×الصادق االمام عن ةيوالروا ،٣٦١فحة صال السابق،

 السابق، املصدر( )واآلخرة ايالدن يف حوائجه له سراهللاي معسر وهو ةربك مؤمن عن نفس
 شبعان بات من يب آمن ما(واجلار ،)×الصادق االمام عن ةيوالروا ،٣٧١فحة صال

 )�اهللا رسول عن ثيواحلد ،١٣٠فحة صال السابق، املصدر). (جائع وجاره

 دماء مصاص سيول نيلآلخر رمحة ايل الفرد تحولي ةيباملسؤول الشعور خالل ومن
 .املضاعفة باالسعار عيبي أو االسعار لصعود طلبا تركحيل الفرص نيتحي

 .حقوقهم ةيبتأد اميوالق الناس حوائج قضاءي عل العمل. ۲

 اتهيوح هل ما ووهب نفسهي عل آثر ورمبا عمللا ايل االنسان دفعي ةيباملسؤول الشعور إن
  .دايمتج أو أجرا أحد من رجوي أن دون نياآلخر إلسعاد

 ليتغس ايل بادروا ومي الزهور بعمر هم شباب يف وروناكال زمن يف ميالق هذه جتلّت ولقد
 كذل فعلي عل االقرباء رأجي ال وقت يف ودفنوهم هميعل وصلّوا وسريالف مويت نيفكوت

 املنازلي وعل الشوارع يف عهايوتوز املعقمات ورش ،نياملصاب خلدمة اتياملستشف ايل وبادروا
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 اطةيخل واملطابخ اطةياخل معامل ايل نساء وهبت ن،ياملعوز مع شيالع ةلقم أسر توتقامس
 هفكأي عل روحه صحي ادرك ووضع ات،ياملستشف يفي للمرض الطعام واعداد ماماتكال
 هبوني وهم حمسنون ووقف ال،يول ارا متواصل عمل يف وجل أو بالخوف وسريالفي تحديل

 .ميالتعق ووسائل والطعام املال

 ميالق ايل متت ال وحوش هيعل مني عامل يف ميالق ملحمة عايمج هؤالء صنع لقد
. »حمسنون هم والذين اتقوا الذين مع اهللا إن« األرض عن البالء اهللا دفعي ميالق ملةوحب.بصلة

 )١٢٨/  النمل(

  مصادر
  القرآن الكريم. - 
 .البالغة نهج - 

 .٢ ج ،٢ ط خسرو، ناصر طهران، ط،يالوس المعجم ة،يالعرب اللغة مجمعابراهيم انيس،  - 

  .٢ ج داراالضواء، روت،يب الغمة، شفك ،يسيع بن علي االربلي، - 
 .م١٩٩٧ الفرقان، دار عمان، م،يوالتعل ةيالترب فلسفة رجب، احمد االسمر، - 

 .١ ج ،٢ ط هـ،١٤١٠ االسالمي، تابكال دار قم، م،كالح غرر ابوالفتح اآلمدي، - 

 التراث، اءيالح تيالب آل مؤسسة قم، عة،يالش ائلوس الحسن، بن محمد العاملي، الحر - 
 .١٦ ج ،٢ ط هـ،١٤١٤

 ن،يالمدرس لجماعة التابعة االسالمي النشر مؤسسة قم، العقول، تحف شعبة، ابن الحراني، - 
  .٢ ط ش،١٣٦٣/  هـ١٤٠٤

 .م٢٠٠٣ القدس، تبةكم غرة، قات،يوتطب اتينظر ةيالترب فلسفة وسف،ي عامر ب،يالخط - 

 .م١٩٨٦ ج،يالخل مؤسسة ة،يالتربو ةيالعمل في ميقال اء،يض زاهر، - 

 .م٢٠٠٦ الشروق، دار عمان، ر،يمتغ عالم في ميوالق الشباب ماجد، ود،يالز - 

  .١ ط هـ،١٤١٧ البعثة مؤسسة قم، األمالي، علي، بن محمد الصدوق، - 
 .٦٥العدد المعاصر، المسلم مجلة ضة،يفر ميالق ميتعل مهدي، أحمد م،يعبدالحل - 

  .٤ ج ع،يللجم دارالعلم روت،يب ط،يالمح القاموس، يبادآروزيالف - 
    .م١٩٩٣ المصري، تابكدارال القاهرة، ة،ياالسالم ميالقي ال المدخل جابر، حة،يقم - 
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  الكورونا يستدعي الميتافيزيقا
  العقل الحديث وائحج يجائحة الطبيعة إلمن 

 *محمود حيدرتور كالد

 التمهيد

ارضاً يف تاريخ اإلنسانية املعاصرة؛ ففي زمن قياسي مل يكن ظهور وباء كورونا أمراً ع
سيتحول هذا الوباء اىل جائحة كونية وضعت اإلنسان أمام استحقاقات كربى مل يعهدها من 

الفرد اإلنساين اىل الوقوف بذهول أمام مصريه ككائن حي،  أخذت بناصيةقبل. فإىل كوا 
حضارة الغرب احلديث اىل التساؤل  فقد دفعت هذه اجلائحة احلضارات املختلفة، وخصوصاً

  .عما يتهدد مصريها يف العقود األوىل من القرن اجلاري
للحضارة الغربية  املعريفو يتافيزيقيالفضاء املعلى اجلائحة  تداعيات هذا البحثيتاخم 

  ولقد ارتأينا يف امل أن نتناول هذه التداعيات عرب الدوائر التالية: .املعاصرة
املباغت للوباء، وما جنم عن ذلك من مراجعات لسلسلة طويلة من الثوابت  الظهور: أوالً

  العلمية واملعرفية اليت حكمت بنية احلضارة احلديثة سحابة مخسة قرون من والدا.
يف والنتائج اليت ترتبت على سلوكه  الغريب، املنهج الذي اعتمده العقل اإليكولوجي: ثانياً

جلهة ما أدى إليه هذا السلوك من تدمري للنظام البيئي وانتشار التعامل مع الطبيعة وخصوصاً 
  اجلوائح.واألوبئة 

ومنطق  نقد العقل احلديث كعقل صانع للتقنية الفريوسية انطالقاً من قيم املنفعة: لثاًثا
  .املنافسة
أسفر  وهو مانقد سلوك احلكومات الغربية يف مواجهة الوباء، وعجزها عن احتوائه. : اًرابع

على حنو يناقض قيم  ،فضالً عن املواطن العاملي ،ظهور منوذج يف التعامل مع مواطنيهاعن 
                                                                        

  اث المعمقة، مدير التحرير في فصلية االستغراب.، رئيس مركز دلتا لألبحمفكر واستاذ محاضر في الفلسفة. *
Mahmoudhaidar327@gmail.com 
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  وحقوق اإلنسان.والعدالة احلرية 
، حيث ة على العلوم اإلنسانية كقيم مؤسسة للحضارة احلديثةوقعاآلثار املتبيان : اًخامس

النظر  يفترض إعادةما  موضع ريب وشك وعدم يقني. اجلائحة استحكاممع هذه العلوم ت بات
 اىل العالقات الدولية ،ملة، بدءاً من الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفسمبناهجها على اجل

  الفكر السياسي واالقتصادي اخل.و

  استدعاء السؤال الميتافيزيقي. ۱
، مثرياً لإلستغراب للوهلة األوىل. ١٩قد يبدو الكالم على األثر امليتافيزيقي جلائحة كوفيد 

أن اجلائز وسط االضطراب الذي يشهده العامل اليوم، ان يطرح السؤال التايل تلقاء حادث غري 
ماذا لو انقلب سؤال الفلسفة، من مساءلة اإلنسان لنفسه : جلل مل تتيسر اإلجابة عليه بعد

  والوجود من حوله، إىل سؤالٍ توجهه الطبيعة لإلنسان وال ميلك أن يأتيها بإجابة ناجزة؟
جائحة  إثّر تداعى هذا التساؤل على سبيل االستئناس يف زمن الرخاء، بل هو ينطرحال ي

اختزلت سيلًا هائلًا من أسئلة الفلسفة، مث لتستظهرها بسؤال يقض مضاجع البشرية وهي ترتع 
هل كان ألحد أن يتخيل كيف أنّ كائنا ينسرب إلينا من مكان مل يدركه : يف حماجرها املوصدة

طان العلم بعد، مث يروح يستحثّ اآلدمية املعاصرة من أجل أن تستمطر النجاة من مساء سل
  الغيب؟..

ربما مل يعد من مانع حيول دون اجلهر مبثل هذا السؤال الذي حييل القضية إىل فضاء 
/  اتاإلجابة عليه يتخذ مسارا متعاظما مىت عرفنا أنّ علم الكوني ذلك بأن حتصيلامليتافيزيقا. 

يقف اليوم مرعوبا من كائنٍ ال مرئي جيتاحه بال هوادة... كلّ /  على عظيم ما قدمه للبشرية
الصورة تبدلت وأمست على نشأة جديدة. والعامل الذي كان قبل اجلائحة صار غري العامل الذي 

ىل التساؤل هو فيه اآلن، وإنسان القارات اخلمس دخل يف انذهال ال قبل له به. مث انربى إ
عما لو كانت يدا خفية حطّت بغتةً على وجه األرض، وأخفت عن ساكنيها سر غزوا 

  املدمرة... 
غالب الظن، ان يفضي مثل هذا االنطباع اىل التفكّر بأمر هذا الكائن وباآلثار املترتبة على 

ن قبل. ومرد األمر ظهوره، على النحو الذي مل تألفه حلقات التفكري ودوائر البحث العلمي م
من هو إنْ كان منشأ اجلائحة من نفس الطبيعة، او ان القضية ليست منحصرة باإلستفهام عما 
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فعل فاعل بشري. فالنتيجة املستفادة واحدة أنى كانت االجابة. سوى ان الشيء األهم يف 
من معارف  وجي احملض ليتاخم جممل ما أجنزه اإلنسانحضور اجلائحة انه يتعدى نطاقها البيول

رغم حداثتها الفائضة وعلوم وأنظمة قيم. ومما استثار أسئلة غري مسبوقة ان دوالً وجمتمعات 
وجدت نفسها تلقاء فريوس هو أشبه بكائن ميتافيزيقي مل ميلك معه علماؤها سوى بيانات 

لبشرية الترشيد لإلفالت من شباكه القاتلة. وألن أثر الكورونا يأخذ اليوم سعة كونية مل تشهد ا
مثيالً له، مل يعد النقاش يقتصر على استقراء وحتليل ما ينطوي عليه نظام الطبيعة من حوادث 
ال تزال عصية على فهم مواقيتها كالزالزل واالعاصري واالوبئة، بل هو نقاش يتمدد حنو 

  اإلجابة على السؤال األشد هوالً وهو بقاء النوع اآلدمي أو فنائه.
ملفضي اىل اهللع الوجودي كانت سألته احلضارات البشرية ملَّا كانت صحيح ان هذا السؤال ا

ختوض حروا العظمى، كما سألته الفلسفة على امتداد احقاا من قدماء اليونان اىل أزمنة 
احلداثة الفائضة. غري مثل هذا السؤال على أمهيته ظل ساكناً يف عامل الذهن، ومل خيرج عن 

ا اليوم فقد غدا يف قلب الواقع احلي، حيث يداهم الفكر واجلسد كونه سؤاالً افتراضياً. أم
والنفس بال هوادة. وحيث كل شيء توقفت سريورته حىت أوشك املواطن العاملي على املبيت 

وما يف كهفه البيولوجي وال يفارقه اإلحساس بأنه صار قاب قوسني أو أدىن من حافة القرب. 
ظة اليت جيب أن خيتلي فيها العقل العاملي بنفسه، من أجل ال بد من اإللفات إليه هنا، أن اللح

حها النيوليربالية ال تفاملركزية الغربية بصيغ .ن بعديواجه هذا االمتحان الكبري هي حلظة مل ت
ورمبا ستبقى كذلك حىت  ،وىل من الشعور بتفردها واستعالئها احلضاريتزال على سريا األ

  بعد اضمحالل اجلائحة. 
السؤال عن مصري أن تستدعي  - وهي يف ذروة امتدادها- يس جديداً على اجلوائحإذن، ل

حيث يستشعر اإلنسان فرداً  ؛يف قلب هذا االستدعاءالنوع البشري. ومن البين اننا بتنا اليوم 
ما  ومجاعة وكتالً حضارية حلظة اخلطر األعظم. أي اللحظة الفاصلة بني الفناء والبقاء. ذلك

بعد احلرب العاملية ) ١٨٩ :١٩٨٦، جون غيتون(الفيلسوف الفرنسي جان غيتون  هاستشرف كان
رأى أن اإلنسانية عندما تقف أمام خطر التهديد الالَّمتناهي لوجودها، تندفع حنو ما  ملّاالثانية، 

فراغ أسئلتها يف فضاء امليتافيزيقا، حيث يدخل اإلميان إو ،يسميه بالتفكري امليتاستراتيجي
  كعامل جوهري يدفع عنها اهللع من فنائها احملتوم.بالغيب 
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قد يكون علينا، وحنن بصدد الوقوف على املنهج الذي واجه فيه العقل الغريب جائحة 
من كان منا يتصور اللحظة اليت جيد فيها العقل احلديث : كورونا، أن نبتدئ من التساؤل التايل

رمبا للمرة االوىل مذ تسيد هذا العقل  اليوم؟.. نفسه يف مرآة نفِسه كمثل اللحظة اليت يعربها
عرش التنوير يف أوروبا سيباغته خوف غري مسبوق على املصري. كأن خطباً جلالً يدعوه اىل 

وعلى غالب الظن ان جائحة كورونا ستنبه كثريين  الوقوف على خلل جوهري يف تكوينه.
لكامن يف أصل تكوينه. رمبا علينا ان نرى اىل ممن سوقوا ونظَّروا للعقل احملض اىل هذا اخللل ا

املسألة بتبصر ميتافيزيقي لكي ندرك السبيل اىل فهمها. الفَرضية اليت نأخذ ا يف هذا املقام ان 
املعضلة بدأت ملا أشاح التنظري الفلسفي ببصره عن األصل الذي جاءت منه املوجودات، مث 

ي يستطيع العلم أن حييط بكل شيء فيه. عندئذ ظهر مضى مأخوذاً بدهشة العامل املترامي الذ
العقل كما لو انه يثلم نفسه مبلء ارادته. رمبا مل يدرك هذا العقل حني آنس اىل دنيا املمكنات، 
انه بفعلته تلك، سوف يدفع نفسه دفعاً اىل كهف القطيعة مع االصل املتعايل الذي منه جاء. 

األعظم الذي سيتيح له فك لغز الوجود من خالل ثورته حِسب هذا العقل انه أفلح بامليثاق 
حىت ظن أنه اإلله الفائق  »أناه«لقد اخذته العزة بـ  العلمية، وقع يف تيه االنانية ومعاثرها..

الذكاء، فال يدع صغرية وال كبرية إال وقف على سرها.. أو انه الكائن الفريد املكتفي بذاته، 
من يسد نقصه مىت استشعر النقص، وال اىل من ميده باإلغتناء وليس له بعدئذ من حاجة اىل 

ومن البين انه منذ جناية ارسطو االوىل اىل غفلة الورثة احملدثني، من  ...مىت استشعر الفقر
الذين استطابوا االستراحة االبدية يف دنيا احملسوسات، اختذت هجرة العقل دربة الغلو يف متجيد 

  .)١٩٧٦-١٨٨٩( ١ركينونة حسب الفيلسوف األملاين مارتن هايدغالذات، اىل حد نسيان ال
ولكي ال يفهم من كالمنا انا نرمي اىل ذم العقل على االطالق، نوضح يف ما يلي ما قصدناه 

نقدنا لسريورة العقل يف  جلهة اعتباره جائحة مساوقة جلوائح الطبيعة. ففي واقع األمر ان
بأصل تكوينه، أو إنقاصاً من جالل قدره وما خيتزنه من احلكمة  التاريخ احلديث ال يعين مساً

ان العقل يف أصل نشأته وعلَّة وجوده، هو اول : وحماسن التدبري.. وللمزيد من البيان نقول
 حمل لكن اآلدمي، املوجودات وأشرفها. بل هو املوجود املفارق الذي اختص به الكائن

                                                                        

 (Being and time)في كتابه الشهير الكينونة والزمان  »نسيان الكينونة«ذهب هايدغر في تأصيل فكرة . ۱
جوهري في ازداد نسيانه ما هو كلما ومؤدى هذه الفكرة أن اإلنسان الحديث كلما مضى في منجزاته التقنية، 

  الوجود.
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 للميتافيزيقا، دنيوية تأسيسات من اليوناين العقل هرمس ما التعيني، وجه على هنا، اإلشكال
 نظام على األرسطي املنعطف استحواذ مع إذ. هلا صارخاً تتوجياً احلديثة الفلسفة شكلت حيث

غ العقل خامتته االنفصالية بوصف كونه عقالً حمضاً غايته بل املعاصرة احلضارة يف التفكري
الفلسفة مذ ولدت، واىل يومنا احلاضر ما ال حصر له الكربى االعتناء باملقوالت العشر. بذلت 

من املكابدات. اختربت النومني (الشيء يف ذاته)، والفينومني (الشيء كما يظهر يف الواقع).. 
لكنها ستنتهي اىل معضلة العجز عن الوصل بينهما. كانت الذريعة، ان العقل لكي حيصل العلم 

ختبار والتجربة، وبالتايل ال ينبغي له معرفة ما ميكث ليس عليه جماوزة دنيا احملسوسات يف اال
وراء عامل احلس. على هذا النحو كان ألهل الفلسفة االوىل وورثتها من احلداثيني، ان خيتاروا 
راحة العقل ليعرِضوا عن سؤال الوجود مبا هو استفهام عن املبدأ املؤسس، مث ليستغرقوا يف جلّة 

ذاك ما ستفصح عنه معاثر احلضارة  ...عناية باملوجودات الفانيةال قاع هلا من االمام وال
  احلديثة، ملّا غزاها الكورونا وهي يف ذروة استعالئها واعتزازها بذاا. 

ظهرت احلداثة الفائضة عن حدها، كما لو أا املشهد االخري  ،عند هذه اللحظة بالذات
ه الذي أشعرته جائحة كورونا بقصوره العقل نفس وهو يف الواقع. »العقل احلسري«حلضارة 

الشديد عن احتواء وباء مستحدث قد ينتزع احلضارة البشرية من جذورها. وليس من ريب 
ان ذلك كان بالنسبة ألهله مدعاة حلسرة حيال حادث كوين مل يدخل يف حسابام، ومل 

هر األشد قسوة هلذا يقدروا على احتواء تداعياته على صعد احلياة املعاصرة كلها. لكن التمظ
اليت ظهرت على حني بغتة،  »دابة االرض«املسار الذي سكنت اليه احلداثة قروناً طويلة ان 

ة العقل املكتفي بذكائه... توشك ان تغلب داب  

  نيةالعقل وانذهال العقال مةصد .۲
ان «يبين الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفري يف معرض مطارحاته حول تداعيات اجلائحة 

دراسة متأنية للمعارف التارخيية، أو ما يسمى إبيستمولوجيا التاريخ، جتعلنا ندرك أن 
التصورات اليت تقدم لتحليل ايار احلضارات هي عبارة عن تأمالت فلسفية ذاتية. وقد 
ظهرت يف اآلونة األخرية من جانب فالسفة وعلماء اجتماع تفسريات بيئية، تربط ايار 

رات شهدت احتراراً أو برودة مناخية، أو تدمرياً للغابات واألحراج على نطاق احلضارات بفت
واسع أو بااعات واألوبئة. فالطاعون األنطوين على سبيل املثال أدى، يف اية القرن الثاين، 
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دوراً يف سقوط روما. صحيح أن الوباء الذي يتسبب به فريوس كورونا سيؤدي اىل ايار 
. وعليه، ال ميكننا التذاكي »من غري املعلوم كيف سيتعامل الغرب مع األمر االقتصاد، ولكن

أمام ما يفرضه الفريوس على تطور علم االحياء. إذ قد يظهر فريوس أشد فتكاً ويعيث خراباً 
دة جري، ميشيل أونفري. (يف الكرة األرضية، ويفرغها من جزء كبري من الكائنات البشرية

  )٢٠٢٠-٣- ٢٦يخ النهار اللبنانية بتار
أن نتساءل عما إذا كانت اجلائحة ستعيد النظر يف بإزاء هذا املنحى التشاؤمي علينا  رمبا

بنية العقل احلديث ومناهجه وطرق عمله. إذ عند هذا التساؤل يصري من الضروري بيان 
ف ولقد رأينا كي .اليت قامت عليها حضارة احلداثةمببادئ العقالنية ومناهجها حقيقة متصلة 

اليت أوصى ا رئيس الوزراء الربيطاين  »مناعة القطيع«جرى توظيف العقالنية يف نظرية 
بوريس جونسون شعبه لكي يتكيف مع الوباء. لكن النتائج ما لبثت بعد وقت قصري جاءت 
كارثية يف أعداد اإلضابات ليس يف اململكة املتحدة وحسب، وإمنا على جممل دول اإلحتاد 

هذه جتد جذورها الثقافية يف البنية  »مناعة القطيع«يقة األمر، إن نظرية األورويب. وحق
ال شك لدينا أن من أظهر اجلنايات اليت اقترفها عقل احلداثة، املؤسسة للحداثة الغربية. و

 فاملعروف أن دعاة ..اختراعه ملذهبٍ محله امسه ليكون ولياً على االنسانية املعاصرة ومرشداً هلا
لعقالين يزعمون ان لديهم حزمة كاملة من اإلجابات الكربى، على حزمة كاملة من املذهب ا

من السؤال ملاذا كان الوجود وليس العدم، اىل االستفهام عن الكيفيات : االسئلة الكربى
املناسبة لتنظيم اتمع والدولة وقيادة حركة التاريخ... لذا عدت الرتعة العقالنية وفق الصورة 

ا خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر يف الغرب، نسقاً ميتافيزيقياً ناجزاً..  اليت ظهرت
ولإليضاح أكثر نشري إىل أن  ...بل اا عوملت يف أكثر املواضع واالحيان، كبديل من الدين

من مفارقات العقالنية أا تعاملت مع العلم كموضوع من مواضيع نشاطها الفكري وتالياً 
يف سياق توظيفاا االيديولوجية. وضمن هذا املنحى مت االستيالء على مقاليد  كتقنية فضلى

الثورة العلمية، وتوظيفها خلدمة ايديولوجيتها احلاكمة على حضارة احلداثة برمتها. على هذا 
النحو سنرى كيف اسست العقالنية لسيادا من خالل قاعدتني ستمهدان لتاريخ مديد من 

  عامل الفكر والعلوم االنسانية أو يف عامل الطبيعة والنظام االيكولوجي. اجلوائح سواء يف
إعتقاد العقالنية بأن العلم و التفكري العلمي قادران لوحدمها ان حيددا ما : القاعدة االوىل
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هو حقيقي وما هو غري حقيقي. وان كل شيء جيب ان خيضع لقوانني الفيزياء والكيمياء 
ع آخر من فروع العلم.. اما امور مثل االميان بالغيب والرتعات الروحية، والبيولوجيا، او اي فر

بل وحىت الشعور باجلمال واحلدس والعاطفة واالخالق، فقد اختزلتها النظرة العقالنية اىل جمرد 
بيولوجية املرتبطة  -متغيرات يف كيمياء الدماغ الذي يتفاعل مع جمموعة من القوانني امليكرو

 ...البشري بتطور الكائن

اإلعتقاد بأن الغاية من حتصيل املعارف هي التحكُّم بالعامل اخلارجي : القاعدة الثانية
واهليمنة املطلقة على الطبيعة. وبذلك يصبح هم الغرب مركوزاً يف العثور على الطريق االمثل 

هل االرض، لتحقيق هيمنته وإشباع جوعه الضاري للثروة والتكاثر.. ولو حلّ الفساد يف مساء أ
  ..ويف حبرهم وبرهم وما حتت الثرى

هاتان القاعدتان سوف تؤسسان جلدل مستدام يف الغرب احلديث منذ اللحظة اليت 
احتدمت فيها اخلصومة الكربى بني الدين والعلم. فقد كان التساؤل األثري منذ عصر النهضة يف 

الفعلَ اإلهلي اذا كان العلم سيأخذ  القرن الثالث عشر، واىل أزمنة ما بعد احلداثة يدور حول ما
هل حيتاج العلم اىل  ،روجر تريغ( بعني االعتبار، ويعترف جبريان اإلرادة اإلهلية يف الكون؟

  )٢٠١٨ خريف، عشر الثالث العدد »االستغراب« فصلية راجع، نقالً عن موقع، الدين؟
قل العلمي احلديث. هذا السؤال شكل أحد أهم مفاتيح السجال حول مرتلة الدين يف الع

يقرر عقل احلداثة كما تعلمون، ان فهم العلم يكون وفق الشروط اخلاصة به، وال ينبغي ان 
يعتمد على أي شيٍء خارج ذاته. وهذا االعتقاد خيتزل جممل تراثَ عصر التنوير بقضه 

لفهم طريقة  وقضيضه. ال سيما يف رؤيته العالَم كآلية مادية مستقلّة، والعقل البشري كمفتاحٍ
 دعمل هذه اآللية. وتبعاً ألصحاب الرتعة العلمية فإن كل إشارة إىل االعتناء اإلهلي بالعامل تع
أمراً فائضاً عن احلاجة، أو هبوطاً إىل الالَّعقالنية. احلركةُ التنويرية سلّمت جدالً بقوة العقل 

ك الناس على تأليهها كما البشري واعتربت العقالنية حقيقةً قُصوى. وبسبب من ذلك أوش
، واملسيحية »معابد للعقل«حدث بعد الثورة الفرنسية ملّا جرى العمل على حتويل الكنائس إىل 

اىل دين مدين موازٍ إليديولوجية العلمنة. ولسوف يصاعد هذا التحويل القهري لتتالزم 
أن تكون نظرياً  »نيةالعقال«العقالنية واملادية ضمن مفهوم واحد إىل احلد الذي أوشكت فيه 

 لإلحلاد.
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  ثةإخفاقات ما بعد الحدا .۳
. قامت هذه »ما بعد احلداثة«حركة  افترضتهاالعقالنية ان خضعت للتحديات اليت  مل تلبث

األخرية على نقد وتفكيك النظام الصارم مليتافيزيقا احلداثة ال بقصد بناء نظام بديل، وإمنا 
ال أكثرها ممتنعاً على اإلجابة الناجزة يف التفكري الغريب إلطالق سيل هائل من األسئلة ال يز

كيف يمكننا التيقُّن من إمتالكنا : املعاصر. من أبرز األسئلة اليت ألقيت يف وجه العقالنية الصماء
مجيعاً لنفس القدرة على التعقل وإمكانية الوصول معاً اىل حقيقة ثابتة لدى اجلميع؟ ما يعين ان 

ة جامعة، أو حملورٍ استداليلٍ مشترك لدى مجيع البشر، أو حقيقة موضوعية ال وجود لعقالني
تبقى على ثباا ودميومتها من جيلٍ إىل آخر. وما من شك، فعلى الرغم مما أفضت اليه ما بعد 
احلداثة من تقويض لثوابت النظام احلداثي، وما جنم عن ذلك من فوضى عارمة يف عامل 

  اً يف تقويض األساس املنطقي للعلم الطبيعي.األفكار، فقد سامهت أيض
بعض املفكرين والالَّهوتيني رحبوا مبا قامت به حركة ما بعد احلداثة حيال ادعاءات العلم، 
ألن هؤالء اعتقدوا بأنّ ذلك سوف يفتح اال أمام سري عمل الدين. فإذا مل يستطع العلم 

ساس أنه باطل. يأيت هذا االستنتاج بثمنٍ فادح ادعاء احلقيقة، ال يمكنه استبعاد الدين على أ
حيث ال يعد العلم الطبيعي عاجزاً فحسب، بل ال يمكن لالعتقاد الديين حينئذ أنّ يدعي 
احلقيقة. فإذا انتفى سبب االنشغال بالعلم، ينتفي كذلك سبب اإللتزام الديين. وفقاً هلذا الرأي، 

انبني الالّهويت والعلماين يف الغرب جلهة النظر إىل العلم وهو ما سيذهب اليه املعتدلون من اجل
والدين كحقلني إميانيين مختلفني ومستقلني ال يمكن ألي منهما أن يهاجم اآلخر وعليهما أن 

  يدعا بعضهما كلٌ لشأنه.
ا مل جير التعامل الفلسفي مع اجلائحة من جانب السلطة املا بعد حداثية يف الغرب إال بوصفه

ظاهرة طبيعية تبدأ يف الطبيعة وتضمحل يف الطبيعة. ومع ان هذه الرؤية صحيحة انطالقاً من 
الفرضيات الفيزيائية والبيولوجية إال أا تفارق املرجعية الفلسفية للعقالنية. فالتفكري العقالين 

وأقصى ما  إىل االعتقاد بان املعقول هو الطبيعي، وال وجود لشيء خارق للطبيعة، مييل دائماً
يعرف به هو اهول الذي قد يصبح يوماً ما معلوماً، وال مكان يف خمططه الفكري لقوى 
خارقة، وال حمل يف عقله لالستسالم الغييب لعقيدة ما، وإذا كانت معرفة ما يبغضه فكر معني 

ج أشد البغض تفيدنا يف حتديد معامل هذا الفكر فإن أبغض شيء إىل العقالين هو ذلك املزا
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، املعرفة عامل سلسلة، كرين برنستون( ».أؤمن به ألنه مستحيل«الفكري الذي تعرب عنه عبارة 
وتبعاً هلذه الفَرضية العقالنية إىل إسقاط كل ما هو خارق للطبيعة أو ) ١١٩ ص، ٨٢ العدد

غييب من الكون، وتكفي حصراً الطبيعي، الذي يؤمن املفكر العقالين أنه قابل للفهم، وأن 
مناهج الوسائل اليت يعرفها البحث «بيل إىل فهمه يف الغالب األعم يتم عرب ما مسي بـ الس

. ويبدو واضحاً من الناحية التارخيية أن منو املعارف العلمية والقدرة املزايدة على »العلمي
جيا استخدام املناهج العلمية، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو االجتاه يف النظر إىل الكون والكوزمولو

العقالنية. واحلقيقة أن أغلب العقالنيني هلم نظرة كاملة إىل العامل، وأسلوب حياة مرتبط بإميام 
بالعقل. وكل من يذهب من العلماء إىل أن املعارف الصحيحة هي فقط تلك اليت نصل إليها عن 

دا أن نتذكر طريق املنهج العلمي إما أن يكون بالضرورة عقالنيا أو شكّاكياً، ولكن من املهم ج
أن العلم والعقالنية، وإن كانا قد تداخال وارتبطا فيما بينهما على مر التاريخ، فإما ليسا شيئاً 

  واحداً على اإلطالق.
عتراف بأنّ اإلسهام الفكري اُألوروبي الذي جتلّى يف عصر ال بد من اإل يف أي حال،

غري أنّ رقي  ،بيلًا راقيا من التدبر الواعدالنهضة وعصر األنوار وعصر احلداثة رسم لإلنسانية س
هذا اإلسهام اُألوروبي عطّلته تعطيلًا جسيما عواملُ االحنراف اليت أصابت األنظمة السياسية 
الغربية، والسيما خارج أسوار اتمعات اُألوروبية، وامتحنته امتحانا قاسيا ارتدادات الفكر 

ويف أوائل القرن احلادي  نبت هذه اتمعات منذ منتصف القرن العشريالغريب العبثية اليت أصا
إذا ما نظر املرء يف هوية القوى املؤثّرة يف زمن الكورونا، ألفى نفسه حماطًا حبلقتني . ووالعشرين

عظيمتني من سالسل األسر والعبودية. احللقة األوىل تضم أربعة بلدان عظمى تؤثّر تأثريا 
حدة األم وهيا يف مسرى األحداث، فاعلًا مباشرحاد ريالواليات املتة والصني واالتكي

روبي وروسيا، فيما احللقة الثانية تشتمل على قوى ختطيطية إنتاجية عابرة احلدود، أال واأل
وهي دوائر االستخبارات العاملية، ومنتديات البورصات والنفوذ املصريفّ املايلّ، وجتمع مصنعي 

اء وخمتربات األحباث العلمية العلنية واملكتومة، وحمافل االلئتامات السرية كاملاسونية الدو
والصهيونية ومنتدى املستنريين (اإليلُّمينايت) ومنتدى املغفَّلني (األنونيمس)، وما شاكل ذلك 

والشرائع،  من أخالط بشرية تتواصل تواصلًا منفعيا ينتهك حدود الدول والدساتري والنواميس
وجتمع مصانع األسلحة النارية والضوئية والنووية والكيميائية والبيولوجية، وشركات اإلعالم 
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مشري (العاملية األخطبوطية الضخمة يف مجيع هيئاا املقروءة واملسموعة واملرئية واإللكترونية. 
  )٢٠٢٠ صيف، رونالعش العدد، »االستغراب« فصلية، الطارئ الكوروين الوعي، عون

البين من الوقائع ان وباء كورونا دفع بسؤال العلم ونظرياته اىل احلدود القصوى. وبصرف 
التمييز  النظر عما إذا كان ذلك جاء اضطراراً حبكم االنضغاط الذي سببته اجلائحة، فإن

جود الكربى يف بني منطق العلم واملنطق العقالين. ففيما تدخل أسئلة الو يبقى ضرورياً املنهجي
اهتمامات العقالين، تتوارى هذه األسئلة أو قد تصل حد التبدد لدى صاحب الرتعة العلمية. 
رمبا هذا هو الفارق اجلوهري بني املشتغلني يف كل من هذين احلقلني. وسواء أخذنا العلم مبعىن 

ما «امليتافيزيقا أو بـ نسق املعارف العلمية املتراكمة (أي املنهج العلمي) فلن جند رابطة اعتناء ب
، ذلك ألنه، من حيث هو علم، ال يقدم إلينا مذهبا يف الكونيات (كوزمولوجيا) أو »بعد الطبيعة

يف الوجود يف ذاته (االنطولوجيا) أو يف الغائية. العلم، من حيث هو علم ال حياول اإلجابة، بل 
وسبل الرب إزاء اإلنسان، أو  وال حىت التساؤل، عن القضايا الكربى املتعلقة مبصري اإلنسان

الصواب واخلطأ واخلري والشر بل أن بعض العلماء ال يكادون يطرحون أياً من تلك األسئلة 
الكربى حىت من حيث هم أفراد، ويكاد كل منهم أن يسترشد يف حياته اليومية بالعرف 

ذا شأن كثري والسلطة، أي أن بعض العلماء قد يكونون بدون فضول ميتافيزيقي شأم يف ه
من البشر، ولكن ما أن يسأل العامل نفسه أيا من هذه األسئلة الكربى، وحياول اإلجابة عنها 
فإنه يكف ذا عن السلوك عن أن يكون عاملاً، بل انه يفعل شيئاً آخر مغايراً لطبيعة عمله 

  كعامل.
و أنه واثق من أن لدى املفكر العقالين جمموعة كاملة من اإلجابات عن القضايا الكربى، أ

الزمن والدأب كفيالن، إذا ما الزم اإلنسان صواب التفكري، بتقدمي اإلجابات الصحيحة. وعليه 
عدت الرتعة العقالنية بالصورة اليت ظهرت فيها خالل القرنني السادس عشر والسابع عشر يف 

لت بالنسبة لقليل من الغرب نسقاً ميتافيزيقياً كامالً. بل وأكثر من هذا، فإا كانت وما زا
الناس مبثابة البديل للدين. ونظرا ألن الرتعة العقلية اختذت بوضعها هذا صورة مذهب شبه 
ديين، فقد كان من األفضل وصفها بأمساء حمددة مثل املادية والوضعية وما شابه ذلك من 

ظيفة مع العلم، إال ن العقالنية، على رغم متايزها يف املاهية والوأ هنا املفارقةغري ان تسميات. 
 ا أدخلت األخري كموضوع من مواضيع نشاطها الفكري. وضمن هذا املنحى جرى ضربأ
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من التكييف العقالين للثورة العلمية، من أهم نتائجه حتويل العلم اىل مذهب اجتماعي يف ما 
  .»العلموية«يعرف بـ 

  وجناياتها جائحة التقنية .۴
على تسيد املذهب  قد انصرمت حنواً من أربعة قروننجد أن إىل حلظتنا العاملية الراهنة س

لنر وحنن يف جلَّة اجلائحة، ما النتيجة اليت ترتبت على هذه التسيد الذي طال  واآلنالعقالين. 
  زمانه واستطال..؟

كل منجزاته العلمية واملعرفية حتت سطوة ب الغرب احلاصل أن الرتعة العقالنية وضعت
وكان من حصاد هذا االستحواذ ان احنكمت احلضارة املعاصرة بعقيدة وسلطانه.  التطور التقين

صماء ال ترى اىل االنسان، وال اىل الطبيعة إال بوصفهما حقلَ رماية لعقل بات أدىن اىل دابة 
العقالنية الغربية ومستحدثها أمثلة شىت. سوف نأخذ هنا واحد من أبرز تراث ولنا من  هائمة.

  يت تعنينا يف جغرافيتنا العربية واالسالمية الراهنة. شواهدها ال
يف زمن اجلائحة وما قبلها، ن من أظهر الشواهد على تان وافت األطروحة العقالنية إ

ولعل ما جلب املنافع ألصحاب هذا املبدأ نفسه.  العلمي هوان غاية العقل  سيادة املبدأ القائل
عقالنية  ات االحتكارية لألدوية ما يكشف عنذهب إليه خطاب السلطات الصحية والشرك

جتردت من القيم األخالقية ومن بديهيات حقوق اإلنسان. وهنا ال بد من شرح هذا اإلشكال 
يف الفكر االستعماري الذرائعي ينظَر إىل كلِّ ممكنٍ وواقعي بوصفه أمراً : بشيٍء من التأني

للكائن ول إىل اهلدف اإلبادة البيولوجية عقالنياً. حيصل هذا حىت لو كان مقتضى الوص
العقالنية االستعمارية اليت ارتكنت اىل العلوم الطبيعية كمعيارٍ أوحد حلل  البشري. وتلك هي

الذات اإلنسانية من كلِّ حمتوى أخالقي وسياسي ومجايلٍّ. حيث يتم جتريد مشكالت العامل، 
 »احملضة« احلسابية على املالحظة اقتصارها وموما ذاك إال ألن املهمة اجلوهرية هلذه العل

وطبيعة اتمع جرى على حنوٍ يربر  »طبيعة األشياء«والقياس احملض. ذلك بأن حتديد 
اليت حتولت إىل مقولة  »احلروب العادلة«االضطهاد واالستغالل. مل تكن خرافة  »عقالنياً«

البين على هذا الضرب من العقالنية  سائدة يف العقد األخري من القرن املاضي، إال الدليل
اجلائرة مل تدرك احلداثة بسببٍ من غفلتها وميلها احملموم اىل السيطرة، أن املعرفة احلقّة والعقلَ 
احلق يقتضيان السيطرة على غلواء احلواس، والتحرر من قهر الغري والسيطرة عليه. هذه 
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ديدة وتأخذ بأحكامها عن ظهر قلب. املفارقة يف الذهنية اإليذائية سوف ترِثها الليربالية اجل
بنسختها النيوليربالية أا حني تقر بالقيم االنسانية كسبيلٍ للعدل والسالم العامليين،  »العقالنية«

تعود لتؤكد ـ وبذريعة العقالنية إياها ـ أن هذه القيم قابلةٌ ألن تتخذ مكانتها يف أمسى مرتلة 
)، ولكنها ال تعد حقائق واقعيةً. تلك معادلةٌ أساسيةٌ من معادالت فلسفة (أخالقياً وروحياً

إذا كانت قيم اخلري : االستعمار اليت بناها العقل الرباغمايت للحداثة. تقول هذه املعادلة صراحةً
واجلمال والسالم والعدالة غري قابلة لالستنباط من الشروط األنطولوجية أو العلمية، فال جمال 

التايل ألن نطالب بتحقيقها. فهذه القيم يف نظر العقالنية العلمية ليست إال مشكالت تتعلق ب
بالتفضيل الشخصي. وملا كانت هذه األفكار غري علمية، فإا ال تستطيع أن تواجه الواقع 

ولذا تغدو العقالنية املرتوعة األخالق ـ بعدما استبد .وواهنة ضعيفة ا  القائم إال مبعارضة
جشع االستيالء والسيطرة ـ هي اليت ستلقي بالعامل املعاصر يف مهب اجلوائح واألوبئة واحلروب 

  املفتوحة. 
مهجية  إىلحييل عدد من املفكرين يف أوروبا وأمريكا أسباب تداعيات اجلائحة 

قبا منذ كان مرتويرى هؤالء أن ظهور الفايروس . وفلسفتها التقنيةالنيوليربالية اإليديولوجيا 
قبل مخسة عشر عاما، ومن املعلوم فترة طويلة ألنه ناتج عن تعديالت طفيفة لوباء السارس. 

وتوفرت  عنه وحدد التسلسل اجليين للفريوسات املسؤولة »السارس«على مت التغلب 
أحناء العامل على تطوير احلماية من وباء  كلكان بإمكان املختربات أن تعمل يف واللقاحات، 

مصري شركات األدوية سلمت  إال أن هذا مل حيصل، والسبب فيعود إىل أننا احملتمل. كورو
فضلت صناعة كرميات و ،لة العامةألالستبداد اخلاص الذي ال خيضع للمسشعوب الغرب 
، تشومسكينعوم . (من العثور على لقاح حيمي الناس من الدمار الشامل بدالً ،جديدة للجسم

 )٢٠٢٠- ٤-٢يف  (Diem 25)حوار مع قناة ، ملكيف سيغير كورونا العا

التقنيات اهلائلة اليت  هذا الوجه االنتفاعي يعود يف األساس اىل استشراء العقل التقين الذي
أنتجتها احلداثة الصناعية تعكس حقيقة أن الغرب استطاع ان يتبوأ عرش العامل ملا انتصر 

غري أن احلقيقة هي أن الغرب الذي ابتدأ  للعقالنية واختذ العلم دربة له اىل فردوس التقدم
بتقديس العقل، انتهى اىل تقديس الشيء الذي صنعه العقل التقين وراح ينفلت من عقاله، 

ليس مثة ما يدعو اىل االستغراب، ان احلداثة انتقلت بال وينشر على املأل كله فزعه األكرب. 
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عقل. وهذه الفَرضية موصولة روية من تقديس العقل اىل تقديس الشيء الذي صنعه ال
بالتساؤل عن حضارة استهلت رحلتها بعبادة العقل احملض، مث هوت اىل عبادة الفرد، مث لتنتهي 

مفكرو الغرب من الذين آلَمهم املآل وشرعوا بنقد الذات، راحوا يكشفون اىل عبادة اآللة؟.. 
املفكر، وصورة اإلنسان  صورة االنسان: عن رابط وطيد بني ثالث صور لإلنسان احلديث

حيضرين يف هذا الصدد ما يقوله املفكر الفرنسي إدغار الصانع، وصورة اإلنسان االقتصادي. 
 »اهلذيان«موران يف سياق مطالعاته النقدية ملا مساه سلوكيات الرببرية األوروبية. أن ترياق 

نة ما هو غري منطقي ميكث يف أعماق العقل احلديث. هذا العقل الذي مضى اىل عقل »احلمق«و
وغري أخالقي وغري معقول، آل به احلال اىل اختراع ضربٍ من العقلنة أن ختدم اهلوى، وتقود 
اىل اهلذيان. من هنا ميكن القول ان مآالت احلداثة التقنية يف هذا السياق ال تبدو إال كمحصول 

ع لإلنسانية املعاصرة. وهذا استبد به الغلو، فانزاح عن غايته واحندر صوب التشييئ املرو لعقلٍ
  هو بالضبط ما أوقَد محاسة هايدغر اىل نقد ما جنته التقنية على اإلنسان احلديث. 

يف وصيته الفلسفية اليت نشرت بعد وفاته يتحدث الفيلسوف األملاين إدموند هوسرل 
اقض بني علوم ) عن أزمة العلوم األوروبية، ويرى أا أزمةٌ ناشئةٌ من التن١٩٣٨ -١٨٥٩(

احلياة اإلنسانية. فالعلم احلديث ال يستطيع أن يشفي الوعي األورويب، إذ  وضروراتالطبيعة 
هو سبب من أسباب األزمة األوروبية، جير يف تطبيقاته التقنية على أوروبا أبشع أصناف 

ا تتفكّر يف العامل، يف هذا الكتاب الوصية يتأمل هوسرل يف اإلنسان، وقد حتول ذات ١.الرببرية
 .ا قابلًا لألخذ والتحليل والتشريح االختباريتها  ولقد فقدت أوروباوموضوعا من إنسيبعض

الفكرية ومن رقيها اإلنساينّ حني أمهلت الذات اإلنسانية فاعلًا أساسيا يف التاريخ، وحولتها 
علوم واالقتصاد والسياسة. أما احلقيقة إىل موضوعٍ لالختبار العشوائي، والسيما يف خمتربات ال

األصلية القبلية الكونية الشاملة، فهي أنّ الذات اإلنسانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعامل احلياة. غري 
أنّ املسكونة اضطربت يف زمن ما بعد احلداثة ألنّ األنظومات السياسية واإليديولوجيات 

حلياة، فجمدا يف هيئة واحدة خانقة، عنيت ا هيئة القومية والدينية سلخت الذات عن ا
اخلضوع العبدي واالستهالك املميت. ال بد هنا من التذكري مبا كان يردده هايدغر يف 

                                                                        

1. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die Tranzscendentale 
Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. 
von Walter Biemel, Husserliana (Gesammelte Werke), Band VI, Haag, Martinus 
Nijhoff, 1976. 
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أُروبا اليوم هي مريضة، «: استقصاءاته األونطولوجية اليت تناول فيها مصري اإلنسية اُألوروبية
ويف حماورته املفكّر ) Heidegger, 2002: S.12(. »االحندار [...] والعصر احلايلّ آخذٌ يف

الياباينّ، أعلن أنّ الزمن هو زمن اَألوربة، أي زمن خضوع البشرية للذهنية اُألوروبية اليت 
أَوربة اإلنسان واألرض تغري على كلّ «أغفلت حقيقة الكينونة العميقة. مثل الظاهرة هذه يف 

. يف عرف هايدغر أنّ »جذوره. كلُّ الينابيع تبدو حمكومةً بالنضوبما هو جوهري وتقضمه يف 
نسيان الكينونة هو أصل البالء يف تشويه عامل احلياة وعامل اإلنسان على حد السواء. لذلك 
جيب على الغرب، والسيما أُروبا، إنقاذ اجلوهر، أي استخالص املعىن السحيق الذي يليق 

ودات حتى ينعتق اإلنسان من سطوة التقنية اجلارفة وتستعيد باألشياء وبالكائنات وباملوج
  )مصدر سبقت اإلشارة إليه ،مشري عون( احلياة جرياا العفوي املنعش.

  كيةفي تداعياتها األمير ئحةالجا .۵
أقامت جائحة كورونا احلد على العوملة الليربالية وزلزلت أركاا، راحت تؤسس  فيما

كن أي نوع من العوملة؟ هذا هو السؤال الذي أخذ حيتل مكانته يف لعوملة من نوع جديد. ول
مواقع التفكري على نطاق العامل كله. ومع ان العوملة بصيغتها النيوليربالية كانت بدأت تتالشى، 
فإن جائحة كورونا قد حكمت عليها بالسقوط املربم. اليوم تبدو البشرية أمام أفق مفتوح 

بورة عليه. وهذا ليس بأمر غريب يف قوانني التاريخ. حيث جند على تغري هائل جتد نفسها جم
يف أحيان غري منتظرة أن الطبيعة الصامتة أو اخلفية تتدخل يف املصري البشري، وتفرض على 

 .أهل األرض منط حياة ما كان ليخطر يف بال أحد منهم

إذ  ريية للعامل.يكشف املثال األمريكي مع اجلائحة، عن حجم التهافت يف املواجهات املص
ب نفسها كقائد عامليا ما كانت وال زالت الواليات املتحدة تنصراح  ١٩ولكن كوفيد  .غالب

ويلحق الدمار بال هوادة يف بنيتها اتمعية. يشار يف هذا اال إىل ، أرجائهاالفوضى يف  ينشر
 ، وال يفيدون منحيباملئة من األشخاص يعيشون بدون أي نوع من التأمني الص ٤٣أن نسبة

 وال شك أن) احلكومية. Medicaidأو  Medicareاحلد األدىن من برامج التغطية الصحية (
أديا إىل تفاقم  ،حالة الرفاهية االجتماعية الضعيفة يف البالد واالستجابة السياسية غري املنتظمة

القيم » منارة«مرة بأنها  وصفت أمريكا ذات وحاصل األمر أن الوقت الذياألزمة احلالية. 
» ألكسيس دي توكفيل«الفرنسي يوشك على النهاية احملتومى. وهذا ما سبق ان أكده العامل 
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. وهو األزمة تلقي بظالهلا على ما كان يتطور منذ فترة طويلة منذ عقود طويلة، حيث رأى أن
 كمؤشر ١٩ كوفيد، لريماغوستاف بالوماريس ( اإلمرباطورية األمريكية آخذة يف اإلحندار. أن

  )٢٠٢٠ صيف، ٢٠العدد ، اإلستغراب فصلية، األمريكي العصر أفول على
يف الواليات  ١٩حىت قبل بداية أزمة كوفيد و يبدو من الواضح أنه يف السنوات األخرية

املتحدة، اعتقد جزٌء كبري من الطبقة الوسطى أنّ هناك مستويات غري مقبولة من عدم املساواة، 
ة. وأنة ونظام أكثر إنصافًا للحماية االجتماعيك حنو دولة الرفاهيحروهذا ه من الضروري الت

يتطلّب عقدا اجتماعيّا جديدا لالستجابة جلزء كبري من املواطنني الذين يشعرون بأنهم 
بدون أي شك، و. ١٩مهجورون وغري حمميني يف مواجهة األزمة الكارثية اليت سببها كوفيد 

ة أدة بأساليبها احلالية والصحيعف االجتماعية مضافة إىل نقاط الضت استجابات اإلدارة احلالي
إىل العديد من اخلسائر البشرية واملادية، كما أدت إىل التشكيك يف القيادة العاملية للواليات 

لعامل بعد أزمة اان األمريكي نعوم تشومسكي  لعامل اللسانياتيرى ايف السياق إياه  املتحدة.
سوف يشهد ظهور دول أكثر استبدادية، مثلما يكشف عن عمق  جائحة كورونا املستجد

مصدر سبق  ،العامل؟ كورونا سيغير كيف، نعوم تشومسكي(العيوب يف النظام العاملي احلايل. 
 مدمرة، فقوة الواليات املتحدةتبدو أزمة احلضارة الغربية يف هذه املرحلة ورأى أن ) ذكره

ساحقة حىت اآلن، وإذا فرضت عقوبات على إيران أو كوبا فاجلميع يتبعها بذلك وحىت مبا يف 
ذلك الدول األوروبية، ولكن على سبيل املثال من السخرية أن جند كوبا تعرض املساعدة على 

ودعا تشومسكي إىل الضرورة التعامل مع أزمة فريوس  .أوروبا يف مواجهة فريوس كورونا
اخلطاب التعبوي يف زمن احلرب، مشريا بذلك إىل تعامل الواليات املتحدة مع  كورونا بنفس

احلرب العاملية الثانية، فرغم أا قادت البالد إىل دين كبري، إال أا ضاعفت التصنيع األمريكي 
ودفعت بالنمو ألقصى درجة، وحنن حباجة إىل مثل هذه العقلية للتغلب على األزمة على 

أن يضيف تشومسكي  .لذي تتمكن فيه الدول الغنية من مساعدة الدول الفقريةاملدى القصري وا
األزمة احلالية أثبتت فشل سياسيات السوق واليت فاقمت املشاكل االجتماعية واالقتصادية، 

الطاعون «إذ أن ما عرقل جهود مواجهة مثل هكذا وباء بعد كل هذه السنوات من التقدم هو 
املعلومات دائما ما تكون متوفرة، ولكن االنتباه هلا وسط هذا النظام ، خاصة وأن »ايلربالنيولي

 )املصدر نفسه. (ال يكون إال إذا جاء من خلفها منفعة
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، مل يعد من املمكن ١٩بالنظر إىل كيفية استجابة حكومة الواليات املتحدة لـكوفيد و
هو أنه ال ميكن ألي العب أن  التسليم ذا النمط. فالتناقض الكبري للقوة العاملية السائدة

يتحكّم يف كلّ شيء يف مواجهة األزمة. وبالتايل، ال تزال الواليات املتحدة غري قادرة على 
أثناء األزمة.  -منقذ العامل  - تنسيق استجابة مشتركة للوباء، وال ميكن أن تكون منقذ األبرياء 

درين على االستجابة بفعالية لألزمة، يف حني أنّ الرئيس ترامب وإدارته يثبتون أنهم غري قا
السمة ولذا تبدو  فتخسر الواليات املتحدة تدرجييّا مكانتها كزعيم عاملي يضع جدول األعمال.

والواهنة للعامل، األساسية للواليات املتحدة يف هذه احلقبة اجلديدة هي ممارسة القيادة املتقطّعة 
األزمات، كانت جممل عرب و. ١٩جائحة كوفيد  كما يتضح من توصيات ترامب للتخفيف من

وتتصف بردود األفعال. فكان فوضوية  استجابات السياسة اخلارجية األمريكية األخرية سلبية
يتم اتخاذ القرارات على أساس كلّ حالة على حدة، وتفتقر إىل إمكانية تتبعها وحتديد 

وهو : جه الدبلوماسية األمريكية احلديثةهذا السلوك يعكس املعضلة اليت تواومثل موضوعها. 
بالتعددية يف مراكز إما العودة إىل املثل والقيم التقليدية أو وضع مبادئ جديدة لعامل يتميز 

  القوى.
عدم قدرا على مواجهة إىل  -حسب مجعٍ وازن من اخلرباء�أثبتت الواليات املتحدة  لقد

غري اإلرهاب، املواجهة  ن حرا امللتبسة علىم .العاملية اجلديدة» احلروب«سلسلة من 
كال العدوين كانا قادرين على ضرب األراضي و. املستجدفريوس كورونا  املتكافئة مع

. يف مواجهة هذه التحديات بنية اتمع األمريكيوكشفا نقاط الضعف الكبرية  ،األمريكية
جلأت بدالً من ذلك هي بل  اجلائحة، ف مع غزواجلديدة مل تتمكن احلكومة األمريكية من التكي

إىل االستجابات القدمية، وكان كلّ منها أكثر عجزا للتحديات اجلديدة اليت تواجهها. أما يف 
خنراط يف صراعات جديدة اإلاملزيد من حالة العدو اآلخر، اإلرهاب الدويل، فكانت 

أفظع سوريا اليت تشهد ط يف فضالً عن التوريف ساحات أفغانستان والعراق وليبيا، وخصوصاً 
  )نفسه املصدر، غوستاف بالوماريس لريما( إنسانية منذ احلرب العاملية الثانية.مأساة 

  وسؤال القيم ئحةالجا .۶
الذي أنشأته احلداثة العلمانية يف بنية اتمع الغريب،  اإلمسنيتعلى الرغم من مساكة اجلدار 

االندثار. وبقطع النظر عن التعبريات اليت يظهر من خالهلا ظل سؤال الدين حياً وعصياً على 
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هذا السؤال على مستوى مؤسسات الدولة، إال أنه بقي حاضراً يف اال العام وعلى املستوى 
الفردي. وليس من شك فإن إي استطالعات ومتابعات حول هذه القضية وتفاعالا يف زمن 

اإلميان الديين داخل اتمعات الغربية. وهو ما قد تسفر عن إرهاصات لعودة سؤال  ١٩كوفيد 
تغير النظرة إىل اتمع والعامل أشار إليه الفيلسوف الكندي تشارلز تايلز عندما ذكر أن أي 

يف إعادة تشكيل أولويات احلياة واخليارات  جائحة كورونا سوف تسهمواملقدس، يف ظلّ 
يضاهي العمل  برأيهأصبح العمل االقتصادي  فقداألخالقية لدى الفرد األورويب احلديث؛ 

  )٨٢فحةصال ،املصدر نفسهتايلر، تشارلز، املتخيالت االجتماعية احلديثة، ( .الديين
وملّاكان السؤال عن املصري البشري من أبرز األسئلة وأشدها وقعاً على اإلنسان املعاصر  

التناقض بني العلم ود أطروحة فإن هذا السؤال مات مع ظهور اجلائحة أكثر إحلاحاً. ومعه ستع
تبدأ غالباً ما  ذه األطروحةيف جممل احلقول املعرفية للغرب احلديث. فه لتسري بقوةوالدين 

 ة كافة. فعلى مرد يف أعماق املنهج احلاكم على العلوم اإلنسانيمن امليتافيزيقا، مث تتمد
 ة العلم والدين ضمن معادلةرى إىل ثنائيمن التناظر املستحيل. وأما األحقاب ظلّ ي متمادية

التحوالت البعدية اليت جرت يف جمايل الالَّهوت والفلسفة والعلوم االجتماعية واإلنسانية، فلم 
 العائد العلم، حممود حيدر(تنه االحتدام، بل ستفضي إىل تعميقه بوسائط ومناهج مستحدثة. 

  )٢٠١٨ خريف، عشر الثالث العدد، االستغراب جملة، حيهو إىل
بعد السجال الفلسفي والسوسيولوجي  االحتماالت حول االجتاه الذي سيسلكهوأنى كانت 

: ، فسيكون علينا ـ لدواعٍ منهجية ـ حصر املقاربة بالسؤال األساسي التايلاضمحالل اجلائحة
 ستتجه العلوم اإلنسانية الغربية حنو اإلقرار إىل أي ان اإلرادة اإلحديرة يف الكونبسسعياً  هلي

  إىل حتصيل معرفة أكثر عمقاً بأسرار هذا الكون وحتوالته؟
من ناحية هو استفهام إبستمولوجي (معريف) يتوجه : هذا السؤال يستبطن استفهاماً مركباً

حصراً إىل العلم آمالً منه اإلجابة، ومن ناحية ثانية هو سؤالٌ أنطولوجي يدور مدار الفلسفة 
  امليتافيزيقية.  ومهومها

يف كلّ حال، ينبغي علينا النظر إىل السؤال جبناحيه كواحد من أهم مفاتيح السجال حول 
 بجة متعلقاً باملنهج، ومرتلة الدين يف العقل العلمي احلديث. وملَّا كان التحقُّق من القضي

من أجل التعرف على تلك الرجوع إىل ماهية نظرية املعرفة اليت أخذت ا ميتافيزيقا احلداثة 
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  )نفسه املصدر(القضية ومشكالا. 
حبلول القرن السابع عشر سيظهر لنا كيف ستبدأ رحلة معرفية جديدة يف أوروبا قوامها 

) لفرانسيس ١٦٠٥( »تقدم التعلم«هيمنة العلم وكشوفات العقل. سيظهر ذلك بقوة مع كتاب 
 العلم عرب الصارم للنقد إخضاعها جيب حقيقة كلّ أنّ سيؤكد الذي) ١٦٢٦ � ١٥٦١بيكون (
  الدينية قداسة.  االعتقادات بأكثر املتعلّقة تلك حىت التجرييب

تلك كانت حلظةٌ مفصليةٌ يف التنظري الغريب للعلموية سوف تؤسس ملا ميكن اعتباره فصالً 
ف باخلالق وتعطل يف الوقت وظيفياً بني اهللا والعامل. وكان ذلك يف احلقيقة ضرباً من علمنة تعتر

  نفسه تأثري هذا االعتراف على االجتماع البشري.
مثل هذه الطريقة جندها يف فلسفة ديكارت الذي كان قادراً على التكّلم بلغة عقالنية.  

لكنه وهو الكاثوليكي الورع، أراد أن يقنع نفسه بوجود خالق للكون مع رفضه العودة إىل 
أنّ الشيء الوحيد الذي ميكننا التأكّد منه هو جتربة الشك العقلي يف  معتقدات الكنيسة. ورأى

  .»أنا أفكر إذاً أنا موجود«إطار بديهيته املعروفة 
ورمبا لتأثره مبنبته  -بالتزامن مع ديكارت اعتقد الفيلسوف الربيطاين توماس هوبس 

ته يف فجر التاريخ البشري أنّ العامل املادي خالٍ من اإلهلي، وأنّ اهللا قد كشف ذا -التورايت
وسوف يكشف نفسه يف ايته. وحىت ذلك الوقت ـ يقول هوبس ـ علينا االستمرار يف العيش 

  من دونه، وكأننا ننتظر يف الظالم.
 التنوير أدخلوا الذين من الفالسفة أول كان الذي) ١٧٠٤ � ١٦٣٢أما جون لوك ( 

 فكان. االجتماعي السياسي احليز إىل لمنةالع يدخل فلسوف عشر، الثامن القرن يف الفلسفي
حسب  -حركة الواقع، فمن أجل الوصول إىل دين صحيح يف وعقيدة كفلسفة يسيلها أن عليه
ينبغي على الدولة أن تتسامح جتاه مجيع أشكال االعتقاد، وجيب أن تنشغل باإلدارة  -لوك

لةً عن الكنيسة وأال يتدخل أي العلمية وحكم اتمع فقط. وينبغي أن تكون الدولة منفص
منهما يف شؤون اآلخر، بذلك سيكون الناس ألول مرة يف التاريخ البشري أحراراً، بالتايل 

  قادرين على إدراك احلقيقة.
مع وفود العلم احلديث، فرضت الرياضيات ـ وليس امليتافيزيقيا ـ نفسها باعتبارها 

يب للعامل. مل يستمد العلم اجلديد يف تطوره الناضج األسلوب املناسب لتشكيل فهمٍ علمي وجتري
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قوانينه من اعتبارات ميتافيزيقية ومل يقدم نفسه كتابعٍ جوهرياً أو كطالبٍ لالندماج واالكتمال 
ضمن منظومة امليتافيزيقيا والالهوت الطبيعي. ولقد مضى بعض الوقت قبل ظهور الطابع 

واملنهج العلمي الذي يسنده. بالتدريج، أصبحت أي إشارة إىل  اإلحلادي للمفهوم اجلديد للعامل
اهللا يف التفسري العلمي للعامل بعيدةً وعرضيةً بشكلٍ متزايد. ومع الوقت، أصبح اهللا خارجاً عن 
املوضوع حىت حني جيري احلديث عن مصدر النظام الشمسي وصيانته، وأصبح ضائعاً يف 

ل السدمي السابق للوجود الشمسي. كما أضحى التفسري ختمينات نظرية مبهمة حول أص
الطبيعي احلصري لكلّ الظواهر املادية هو حمور االهتمام املسيطر. يف األحقاب املتأخرة 
للحداثة (القرنان التاسع عشر والعشرين) سيأخذ االنفصال القطعي بني العلم والدين مداه 

تأثّرة بالنظرة الكونية العلمية اجلديدة على حنوٍ مل الفعلي. ومع هذا االنفصال توسعت البيئات امل
 ة املعاصرة قامت ببساطةة للنظرة العلمية اإلحلاديتعد تقبل فيه اإلميان الديين. ذلك بأنّ املنهجي
على إقصاء السؤال عن وجود اهللا. تلقاء ذلك، ولَّدت إطاراً ذهنياً مييل حنو تعميم المباالا 

  ا هو إهلي وحتويله إىل نزعة إنسانية علمية مطلقة.املنهجية جتاه م
يف أحقابٍ تالية سيشهد اجلدل الفلسفي على مساءالت غري مسبوقة طاولت األسس 
األنطولوجية واملعرفية اليت قامت عليها ميتافيزيقا العقل احملض. من بني أبرز هذه املساءالت 

بات التكامل بني حقائق اإلميان واحلقائق العلمية. لعلّ والدة بيئة فلسفية الهوتية قصدت إث
من أظهر الفرضيات املطروحة القول بعدم وجود صراعٍ بني اإلميان يف طبيعته احلقيقية والعقل 

  العملي يف طبيعته احلقيقية. 
مقالة يف «نشري هنا إىل ما ذهب إليه الفيلسوف األملاين اليبنتز يف كتابه املعروف 

من أنّ تعريفه هللا خيتلف جوهريا عن تعريف الفالسفة احملدثني أمثال ديكارت  »يزيقاامليتاف
وسبينوزا. فقد صرح بأنه أبعد ما يكون عن رأي من يزعمون أنه ليس مثّة قواعد خري وكمال 

رة إلّا من جهة العلّة الصورية طبيعة األشياء أو يف أفكار اهللا عنها، وأنّ أعمال اهللا ليست خي
فاهللا ـ كما يقول ـ كائن ضروري، وملكة فهمه مصدر اجلواهر «[املتمثّلة] يف أنّ اهللا قد قام ا. 

  ...»وإرادته أصل املوجودات، وهو التناغم األمسى وعلّة األشياء القصوى
 ةة مبساعٍ فكريعديبني القرنني التاسع عشر والعشرين سوف تزدهر مناخات احلداثة الب

دأبت عليه العقالنية الكالسيكية وال سيما جلهة اإلمهال املتعمد لسؤال اإلميان. لنا أن  مفارقة ملا
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 Paulنذكر على سبيل املثال ال احلصر، مطارحات الفيلسوف والالهويت األملاين بول تيليتش (

Tillich 1886-1965ركّزت هذه ) ٩٤ فحةصال، اإلميان بواعث، ل تيليتشوب(). م
ه  املطارحات بصفةة بالتراث العلماين. ومع أنعلى ضبط وحتديد طريقة ارتباط املسيحي خاصة

كان بروتستانتياً فإنه مل يوفّر الربوتستانتية من النقد. لقد سعى إىل تظهري منهجٍ جديد يقيم 
صولية توازناً دقيقاً وإجيابياً بني اإلميان والعلم. ودعا إىل إجراء حتولٍ عميقٍ حيد من الرتعة األ

  شكلٍ جديد من العلمانية. للمذهب الربوتستانيت، وال يؤدي يف الوقت نفسه إىل استظهار
رأى تيليتش أنّ العلم حياول أن يصف ويفسر البىن والعالقات يف العامل، بقدر ما ميكن 

انني التحقق منها جتريبياً وحساا كمياً. ذلك بأنّ حقيقة كلّ حكمٍ علمي برأيه، هي وصف القو
البنيوية اليت حتدد الواقع، وبالتايل التحقّق من هذا الوصف عن طريق التكرار التجرييب. مث إنّ 
كلّ حقيقة علمية هي أولية وعرضة للتغريات يف اإلمساك بالواقع، ويف التعبري عنه تعبرياً كافياً 

يان لبعد املعىن نفسه. إذا فُهِم أيضاً. وما ذاك إالّ ألنّ احلقيقة العلمية وحقيقة اإلميان ال تنتم
ظهرت الصراعات السابقة بني اإلميان والعلم يف ضوٍء خمتلف متاماً.  - كما يقرر تيليتش -ذلك، 

فالصراع يف احلقيقة ليس بني اإلميان والعلم، بل بني إميان وعلمٍ ال يعي كالمها بعده الصحيح. 
ال حيتدم اإلميان إال مع اإلميان، إذ ال ميكن كذلك ال ميكن أن يصطرع العلم إال مع العلم، و

للعلم أن يبقى علماً حني يصطرع مع اإلميان. ويصح هذا أيضاً على دوائر البحث العلمي 
األخرى كاألحياء وعلم النفس. فلم يكن الصراع الشهري بني نظرية التطور والهوت بعض 

عاً بني علم يجرد إميانه اإلنسان من الطوائف املسيحية صراعاً بني العلم واإلميان، بل صرا
إنسانيته وإميان شوه التأويل احلريف للكتاب املقدس تعبرياته. ومن الواضح أنّ الالهوت الذي 
يفسر قصة اخلليقة التوراتية باعتبارها وصفاً علمياً حدث يف الزمان يتعارض مع العمل العلمي 

تفسر احندار اإلنسان من أشكال حياة أقدم بطريقة  املسيطر عليه منهجياً، ونظرية التطور اليت
املصدر ( تزيل االختالف الالمتناهي النوعي بني اإلنسان واحليوان هي إميان وليست علماً.

  )نفسه
بيئات حمددة، فإنه يكشف عن  هذا املستوى من النقاش وإن كان ال يزال منحصراً يف

ورات العلمية طيال العالقة بني اإلميان الديين والتوعود بانعطافات كربى يف بنية العقل الغريب ح
   .املعاصرة
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ذا كان االنسان ال يستطيع العيش اال يف عامل ذي معىن، فاإلنسان املتدين على وجه إو
اخلصوص، هو األكثر توقاً اىل العيش يف حماريب القدسي، او اىل اهلجرة حنوها بال كلل. وما 

ي، الذي يستمد جاذبيته من الغيب، هو بالنسبة اىل املتدين عامله ذاك إال ألن هذا العامل املتسام
مل تأته بعد.  ينتظرها وإن الواقعي واحلقيقي. وهو الذي مينحه األمل باآليت، وبالسعادة اليت

وألن املتدين ال جيد نفسه إالّ يف حمل ممتلئ جبالل املقدس ومجاله، فمن أجل ان يفتتح ذه 
سبيالً اىل السكن يف عامل األلوهية الفائض باللطف واألمن ولذة القرب. اي  »الربزخية«اإلقامة 

انه يرجو اخلامتة يف املكان األعلى طهراً وتقدساً، مثلما كان من قبل كائناً طهرانياً يف علم اهللا 
  )Eliade, 1971: P 7( وحضرته املقدسة.

نقيضاً للعقل لكان مييل إىل نزع  لو كان اإلميانوسيأيت من فضاء الغرب نفسه من جييب أن 
فاإلميان الذي يدمر العقل يدمر يف املقابل نفسه ويدمر إنسانية . الصفة اإلنسانية عن اإلنسان

اإلنسان. إذ ال يقدر سوى كائن ميتلك بنية العقل على ان يكون لديه مهاً أقصى. أي أن يكون 
يؤول به هذا الشغف إىل ختطي الثنائية شغوفاً باهللا واإلنسان يف آن، وذلك إىل الدرجة اليت 

ـ أي العقل  »الَّقالعقل اخل«ه من ميتلك ملكة السلبية اليت تصنع القطيعة بني طرفيها. وحد
اجلامع بني اإلميان باهللا واإلميان باإلنسانية ـ هو الذي يفلح بفتح البـاب العايل على الوصل بني 

هـو العقــل  الَّق حياته. وما نعنيــه بالعقل اخلالواقع الفيزيائي لإلنسان وحضـور املقـدس يف
الذي يشكل البنية املعنويــة للذهن والواقع، ال العقل بوصفه أداة تقنية حبتة. وذا املعىن 

ذلك ألن اإلميان هو الفعل الذي يصل به العقل يف نشوته : يصري العقل شرطاً تأسيسياً لإلميان
اىل ما بعد أنانيته اليت يتجاوزها باإليثار والعطاء واجلود اإلجنذابية إىل ما وراء ذاته. أي 

والغريية. بتوضيح آخر، أن عقل اإلنسان متناه وحمدود، ويتحرك داخل عالقات متناهية 
وحمددة حني يهتم بالعامل وباإلنسان نفسه. وجلميع الفعاليات الثقافية اليت يتلقى فيها اإلنسان 

احملدودية. لكن العقل ليس مقيداً بتناهيه، بل هو يعيه، وذا عامله هذه اخلاصية يف التناهي و
الوعي يرتفع فوقه وعندها جيرب اإلنسان انتماًء إىل الالمتناهي الذي هو مع ذلك ليس جزءاً 
منه وال يقع يف متناوله، ولكن ال بد له من االستحواذ عليه. وحني يستحوذ على اإلنسان 

وحني يكون العقل ـ ذه الصريورة ـ  .ياً أي مقدساً ونبيالًيصري بالنسبة إليه مهاً ال متناه
مسلّمة لإلميان، يكون ذا املعىن حتققاً للعقل. ومقام اإلميان بوصفه حالة هم أقصى هو نفسه 
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مقام العقل يف طور نشوته اإلجنذابية. والنتيجة أن ال تناقض بني طبيعة اإلميان وطبيعة العقل 
  )٩٠ فحةصال، مصدر سبقت اإلشارة إليه، بول تيليتش( .اآلخر بل يقع كل منهما يف داخل

من البين ان احلداثة بنسختها النيوليربالية عندما استشعرت مأزقها األصلي، أي البحث 
الشاق عن بدٍء جديد، راحت حتثُّ السري حنو انعطافة متنحها القدرة على ترميم صدوعها، 

سنجد كيف جرى تسييل أخبار اً ألغراضها. وهكذا دف إعادة تشكيل العامل اجلديد طبق
اجلائحة وتوظيف املعلومات بشأا عرب امليديا اليت تسيطر عليها الشركات الكربى. فقد ألقت 

جبميع أثقاهلا داخل شبكة عنكبوتية من األنباء واملعلومات والصور والرموز، هذه االحتكارات 
استعملت النيوليربالية منظومتها املستحدثة بغلو قد فلوحولتها إىل منظومة للتحكم والسيطرة. 

وليس انتشار املعامل اجلرثومية والبيولوجية  .صارخٍ، من أجل ان يمن على العقول واملشاعر
فضالً عن النووية، سوى التعبري الصريح عن الكون املفتوح على اجلوائح الظاهرة واخلفية. فلو 

ليه أحواهلا حلظة انفجار ثورة االتصاالت، النعطفت عن حِسبت حكومات احلداثة ما ستؤول ا
مسارها واجتنبت سوء اخلامتة. ومبحض إرادا أطلقت احلداثة الفائضة عن طريق امليديا كماً 

 �ضخماً مما اختزنته على مدى قرون من قيم ومعارف وأسرار. لقد أمست التلفزة الكونية 
 بتقنية أشبه باتت فقد الليربالية لإليديولوجيات تكنولوجياً معادالً - املثال سبيل على

  . املعنوي سلطاا تطور كلما تتكاثر عريضة، مجاهري إىل تستند أسطورية
لقد بدأت احلداثة الغربية كتحول انعطايف انطلق مع هيمنة العقل. فقد طَمحت من خالل 

ل ما خيتزنه وعاء الغرب من . أي لك»الالَّمعىن«هذا التحول إىل استيعاب شامل ملا يزعم بأنه 
قيم واعتقادات ال تقع حتت عينه االستداليل واختباراته التكنولوجية. حىت إذا جاءت 

من الناحية النظرية كانت الغاية من : التحوالت بدت صورة احلداثة شديدة التداخل واملفارقة
من الناحية اإلجرائية مشاريع التحرر أن يكون اإلنسان هو غاية تارخيه ال جمرد وسيلة له، أما 

فقد حصل ما خيالف هذا املدعى. فقد انعطفت حركة التحديث بال هوادة حنو زمن مشحون 
بعنف اهلويات االيديولوجية. الشاهد األكثر إيالماً يف انعطافة احلداثة بدأ يف القرن التاسع عشر 

ربني العامليتني األوىل م) مروراً مبأساة احل١٧٩٩ - م١٧٨٩الذي افتتحته الثورة الفرنسية عام(
والثانية، يف مستهل القرن العشرين، آنذاك بلغت قيم التنوير ايتها احملتومة. لقد متيز هذا القرن 
باستشراء الشموليات األيديولوجية اليت ستبدد جل ما أتى به فالسفة التنوير، مث توغلت يف 
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. فالعقل الذي افتتح مساره أرض الغرب لتحيلها إىل مسرح يشهد على فجائعيتها املرعبة
بإعالن تسيده على الكون، ما لبث ان وقع فريسة العنف القهري لكي يسيطر على كل شيء. 
كان العقل األورويب الصناعي يف تلك احلقبة مهووساً مبصنوعه حد التطير. األمر الذي حدا 

لقد : ، إىل القول١٩٤٥بالالهويت اإلجنيلي ديتريش بووفر الذي قضى ضحية النازية عام 
صار سيد اآللة عبداً هلا، وأمست التقنية عدواً لإلنسان، وحرية اجلماهري انتهت إىل رعب 

  .املفصلة، والتحرير املطلق لإلنسان آيلٌ اىل الدمار الذايت
ومهما تكن التداعيات الكارثية املباشرة على النظام اإليكولوجي والصحي، فإن اآلثار 

ائحة طاولت جممل القيم احلاكمة على احلياة اإلنسانية املعاصرة. فما يقال املترتبة على هذه اجل
عن ان عامل ما قبل اجلائحة ليس هو عامل ما بعدها، هو قول حقيقي، وبالتايل فهو يعرب عن 
استشعارٍ واقعي لتحوالت يتوقع ان تطيح مبنظومة شاملة من الثوابت اليت حكمت العامل على 

  مدى قرون خلت.

  مصادر
 - ألمانيا، كولونيا، الجمل منشورات، الغانمي سعيد: ترجمة، اإليمان بواعث، ل تيليتشوب - 

  م.٢٠٠٧، العراق -بغدد
  .تايلر، تشارلز، المتخيالت االجتماعية الحديثة - 
  م.١٩٨٦، بيروت، الطليعة دار، والحرب الفكر، جون غيتون - 
 Does Science Need Religion ،هل يحتاج العلم الى الدين؟ ،روجر تريغ - 

.www.Faraday-institute.org الثالث العدد ،»االستغراب« فصلية راجع، نقالً عن موقع 
  .ناصر هبة: ترجمة ،٢٠١٨ خريف، عشر

 فؤاد: ترجمة ،األميركي العصر أفول على كمؤشر ١٩ كوفيد، غوستاف بالوماريس ليرما - 
  م.٢٠٢٠ صيف، ٢٠العدد ، اإلستغراب فصلية، أحمد حيدر

، خطاب صدقي: مراجعة، جالل شوقي :ترجمة، لعقل الحديثا تشكيل، ونكرين برنست - 
  م.١٩٨٤ الكويت ،المعرفة عالم سلسلة، ٨٢ العدد

 خريف، عشر الثالث العدد، االستغراب مجلة، حيهو إلى العائد العلم، محمود حيدر - 
  م.٢٠١٨
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 صيف، العشرون العدد، »االستغراب« فصلية، الطارئ الكوروني الوعي، مشير عون - 
  م.٢٠٢٠

دة النهار اللبنانية جري ونشرته الرياحي إيمان الباحثة معه أجرته حوار من، ميشيل أونفري - 
  م.٢٠٢٠- ٣- ٢٦بتاريخ 

  م.٢/٤/٢٠٢٠في  (Diem 25)حوار مع قناة ، كيف سيغير كورونا العالم، تشومسكينعوم  - 
- Heidegger, Was heißt Denken?, GA 8, Frankfurt, Klostermann, 

2002. 
- Eliade La Nostalgie des origins: Méthodologie et histoire des 

religions, ed Gallimard 1971 
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  وسائل التواصل االجتماعي في االزمات
  *ر محمد مرتضيودكتال

  مقدمة
منذ انتشار وسائل التواصل االجتماعي، مل يتوقف اجلدال حول أمهيتها، وعناصرها السلبية 

ان هذه الوسائل ليست منصات سياسية حصراً، لكن السياسة والدين، على  واالجيابية. صحيح
خالف باقي االهتمامات، لطاملا كانت عناصر تناحر متثل وسائل التواصل االجتماعي ساحة 

  من ساحاته.
ويعود سبب هذا التناحر اىل طبيعة السياسة والدين من حيث كوما ذو طبيعة خالفية 

  تأجيج الصراع.تلعب التموضعات دورا يف 
ومع انتشار جائحة كورونا، كان من املتوقع أن متثل هذه اجلائحة اختبارا حقيقيا للناشطني 
على وسائل التواصل االجتماعي، ال سيما أن الوسائل باتت تلعب دورا هاما على صعيد 

سليم تبادل املعلومات. وهو يف احلقيقة اختبار وعي اكثر منه اختبار أداء، رغم أن األداء ال
  ينبغي أن يصدر عن وعي سليم. 

هو اختبار وعي ألن خماطر اجلائحة، وخبالف السياسة والدين، كانت تستهدف كل البشر 
مبعزل عن انتماءام السياسية والدينية، ومبعزل عن التصنيفات االجتماعية والثقافية. وبالتايل، 

لرؤى واملواقف، يف التكافل فان املفروض، يف مثل هذه احلاالت، أن نقف على توحدات يف ا
  والتعاضد والتكاتف، واالهم، يف التأين والتحلي بالصرب.

وعلى أي حال، لكي نستطيع حنلل ما جرى على وسائل التواصل االجتماعي اثناء ازمة 
، ال بد لنا بداية من تقدمي وجهة نظر حول مواصفات النشاط على هذه ١٩جائحة كوفيد 

  املرتبطة بالعناصر الناشطة عليها. الوسائل وطبيعتها البنيوية
                                                                        

  .ر سابق المرکز االسالمی للدراساتيئت علمی دانشگاه معارف لبنان و مدعضو هي. *
Dr.mm.mortada@gmail.com 
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  خصائص وسائل التواصل والناشطين عليها: أوالً
ال بد قبل البدء باحلديث عن هذه اخلصائص أن نشري اىل أن هذه النقاط ليست حصرية، 
بل رمبا نعثر على عناصر أخرى، لكننا اقتصرنا على هذه العناصر المهيتها القصوى يف حتديد 

  اعدة على إجياد البدائل واجتراح احللول.عناصر اخللل، واملس

  االنفالت مقابل االنضباط. ۱
كانت وسائل االعالم التقليدية تعمل حتت أطر مضبوطة يف سياق إدارة اخلرب والرأي 
العام. حنن هنا ال نتحدث عن املوضوعية، فقد بات اجلميع يعلم ان شعار املوضوعية مل يكن 

لكربى واحلكومات للتأثري على الرأي العام والتحكم سوى ستارة ختتبئ خلفها الشركات ا
غري املباشر باجلمهور. وامنا نتحدث هنا عن أن الوسائل التقليدية كانت تقع حتت سيطرة أكرب 
مما هي عليه اليوم يف وسائل التواصل االجتماعي. يف التقليدي كانت الوسيلة تصنع اخلرب 

  الرأي حنن االنفعاالت اليت تريد هلا ان تتوجه اليه. وتتحكم به ويالسياقات العامة له، وبتوجيه 
اما يف وسائل التواصل اليوم فنحن أمام حالة من االنفالت مقابل االنضباط، الن اجلمهور 

  هنا يصبح مشاركا يف عملية صنع اخلرب بل يف بعض األحيان هو الذي يصنع اخلرب.
ذا االنفالت للتفاعل املؤثر يف تكمن خطورة وسائل التواصل االجتماعي يف االزمات يف ه

  عملية تداول االخبار وصناعتها.

  االضطراب مقابل الثبات. ۲
من اخلصائص اهلامة للنشاط على وسائل التواصل االجتماعي، انه نشاط مضطرب لناحية 
األولويات الواقعية. فكثري من القضايا اليت تعد هامشية اخذت حيزا واسعا من االهتمام، 

  لحة كانت تتراجع. مقابل قضايا م
ميكن بسهولة تشخيص سبب هذا االضطراب، فساحة وسائل التواصل االجتماعي هي 
ساحة الفضاء املفتوح للجميع للمشاركة، فيما كانت وسائل االعالم التقليدية فضاء مقفال 

  تتحكم به إدارة هذه الوسائل اليت حتدد اهلوامش املسموح ا. 
ابية رمبا، لكنه أيضا مسة سلبية بسبب تراجع قدرة حتكم انفتاح الفضاء وان كان مسة إجي

املركز على حساب تقدم األطراف، ما يفتح اال للخاصية الثالثة املرتبطة بتصدر اهلامش 
  للمشهد على حساب النخب. 
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  الهامش وتراجع النخب ةصدار. ۳
لنظر عن أن كان االعالم التقليدي بشكل عام منصة للنخب السياسية والثقافية، وبغض ا

هذه الوسائل كانت تصنع النخب، وهذا أمر يقع يف صلب مهمة العمل اإلعالمي، اال أن اعتماد 
االعالم على هذه النخب كان يهدف لتحكم مرتفع املنسوب باجلماهري اليت ختضع ال وعيياً 

  بالنخبة بوصفها صاحبة قدرات ذهنية خمططة للمستقبل وصانعة له.
االجتماعي فان دور النخب قد تراجع بشكل ملحوظ على حساب اما يف وسائل التواصل 

تقدم دور اجلمهور العادي واليت سنسميها اهلوامش. اذ ميكن بسهولة وضع اليد على شواهد 
عديدة شاهدنا فينا كيف ان بعض املهمشني يف احلياة العادية قد يتحولون اىل صناع رأي على 

  احلياة الرقمية. 
 ان وسائل التواصل االجتماعي تتيح للجميع املشاركة يف ابداء الرأي ويعود االمر ببساطة اىل

والتفاعل واحلوار واادلة، والقبول والرفض واالعتراض والتسليم. فال حتتاج صناعة الرأي 
على وسائل التواصل اىل مواصفات معينة كما حيتاجها االعالم التقليدي من مهارات كالمية، 

  ابة واحملاججة واللغة السليمة. واتقان فن احلركات واخلط

  االتجاه، الخ).ة ، شخصيات غيرمحددهميةاالختباء مقابل الظهور والوضوح (أسماء و. ۴
يف االعالم التقليدي تظهر النخب بشكل واضح، هي معروفة الصورة واهلوية، فيما وسائل 

صة دون أن التواصل االجتماعي ال تتمتع ذه اخلاصية. اذ ميكن الي شخص ان يفتتح من
يكشف عن هويته احلقيقية. ذه النقطة حتديدا ميكن احملاججة ان االعالم التقليدي يرتكز على 
الشكل اكثر من املضمون، فيما على وسائل التواصل يبدو املضمون هو العنصر األكثر جذبا من 

لمضمون الشكل. لكن ذلك ال يعين ارتفاعا يف نوعية املضمون بقدر ما يعين ان املقبولية ل
ترتبط باملزاج العام من جهة، وباالهتمامات للجمهور من جهة ثانية. ذه املعىن حنن هنا ال 

  نتحدث عن املضمون احلقيقي بقدر ما نتحدث الئحة خيارات مضمونية.

  يةاالستهزاء والتسخيف مقابل الجد. ۵
لعامة هلذه بغض النظر عن بعض الربامج او بعض وسائل االعالم التقليدي، فان السمة ا

الوسائل هو اجلدية. والواقع أن هذا امر صحي وصحيح. اذ أن التعامل مع االزمات ينبغي أن 
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يتخذ طابعا جديا. لكن هذه اجلدية، خاصة يف ما يسمى بدول العامل الثالث، ال جندها على 
يف  وسائل التواصل االجتماعي، وغالبا ما تتحول قضايا هامة اىل مادة لالستهزاء والتسخيف.

لبنان مثال، قضايا هامة تتعلق بالفساد الذي أدى اىل ايار اقتصادي وسياسي يف البالد، 
يتعامل معه الناشطون بطريقة استهزائية، ويصبح مادة للدعابات. رمبا ميكن فهم هذا االمر على 
أنه نوع من التعويض حبسب االصطالحات يف علم النفس، وهي ظاهرة موجودة بقوة يف العامل 

  لعريب، حيث جيد الناشطون ام عاجزون عن اجراء تغيريات واقعية.ا

  التفاصل مقابل التواصل. ۶
الن فضاء عامل التواصل االجتماعي مفتوح، وهو يندرج ضمن ما مساه يورغن هابرماس 
باال العمومي، وألنه مضطري، وغري منضبط، ويستوي فيه النخبوي مع الشعبوي، ويتقدم 

حساب املركز، وتتحول القضايا احملورية واملصريية اىل مادة للسخرية فيه اهلامش على 
  والدعابات، حصل نوع من االنزياح ملهمة وسائل التواصل االجتماعي. 

فاالسم مل يعد يدل على املسمى، وحتولت املواقع اليت ينبغي أن تكون للتواصل اىل مواقع 
يع خمتصاُ بكل شيء. فاجلميع ميكن أن ينظّر للتفاصل واادلة واملشادات الكالمية، اصبح اجلم

يف الفلسفة واالجتماع واالقتصاد والسياسة بل وبالطاقة النووية وعلوم الفضاء، لقد اصبح 
  اجلميع يعرف باالوبئة وطرق عالجها. 

لقد كشفت ازمة جائحة كورونا عوار الوضع البشري، فاالزمة العاملية اليت ال توفر أحدا 
ادة جدالية، ومادة لتصفية احلسابات السياسية، لكن املشكلة الكربى ان حتولت أيضا اىل م

اجلمهور هذه املرة مل يكن بعيدا عن هذا اجلدال والتوظيف. وقد كانت وسائل التواصل 
  االجتماعي منصات متقدة يف هذا اال. 

منصات  فبدل االهتمام بكيفية االستفادة من هذه الوسائل التواصلية، حتولت الوسائل اىل
اللقاء التهم، وحتميل املسؤوليات. فمن املسؤول احلكومات او الشعوب؟ وعلى من تقع 
مسؤولية املواجهة والتوعية احلكومات او الشعب؟ دون أن ننسى انعدام املسؤولية عن إعادة 
نشر ما يقوم البعض يف نشره قبل التأكد من صحته. فعلى سبيل املثال كُتبت املئات من 

غري الدقيقة علميا لكنها وجدت طريقها للجمهور عن طريق إعادة نشرها من قبل املنشورات 
  اجلمهور. هذا منوذج من انعدام الوعي فيما يتعلق بضرورة التحقق قبل النشر.
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هذه هي حال وواقع مواقع التواصل االجتماعي وخصائصها. لكننا هنا ال نكتفي بعرض 
الوظائف والشروط اليت ينبغي التعامل معها على اخلصائص بل ال بد من حماولة اإلضاءة على 

  وسائل التواصل االجتماعي خالل االزمات كأزمة جائحة كورونا.

  الوظائف في وقت االزمات: ثانيا
من خالل جتربة جائحة كورونا والتجارب األخرى، ميكن احلديث عن وظائف حمددة 

ماعي. سنذكر ابرزها مع بعض تنبغي مراعاا من قبل الناشطني على وسائل التواصل االجت
  الشرح.

  ادراك المخاطر. ۱
ال ميكن القيام مبشاركة فعالة يف دفع املخاطر ما مل نكون فكرة عنها. وهذا ما نسميه ادراك 
املخاطر. اذ من البديهي ان من ال ميلك فكرة عن طبيعة املخاطر ال ميكن أن يكون مشاركا 

الشيء مقدمة الزمة للتعامل معه. ان تكوين فكرة فعاال واجيابيا يف عملية دفعها. فادراك 
خاطئة او ناقصة عن املخاطر قد يؤدي اىل مسامهة يف تعميق االزمة بدل حلها ولو عن حسن 

  نية، ومن املعلوم ان حسن النوايا ال يكفي من دون حصول وعي.

  توصيف المخاطر. ۲
وصيف دف لنشر الوعي عن بعد ادراك املخاطر ال بد من حماولة توصيفها. ان عمليات الت

هذه املخاطر. وهي مسامهة فعالة يف املساعدة على ادراك املخاطر عن الفئة اليت تنقصها هذه 
ادراك خماطر عند فئة تقوم بتوصيفها : القضية. هكذا يصبح لدينا نوعا من الدائرة تتألف من

  جلعلها مادة جلعل فئة أخرى تدركها أيضا. 
ىل املسؤولية امللقاة على املتصدين للتوصيف، وهي مسؤولية لكن ال بد من االلتفات ا

ترتبط بدقة التوصيف وخلوه من االخبار الكاذبة، او من املبالغات او االستخفافات. فاملبالغات 
  قد تعقد اإلجراءات، فيما االستخفاف قد يؤدي اىل عدم اخذ املخاطر على حممل اجلد.

  االنضباط. ۳
طر لن ينفع ما مل يترافق مع عملية انضباط. اذ ان وسائل من الواضح ان ادراك املخا
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التواصل االجتماعي ليست عملية كتبية، اعين ليست جمرد منشورات يعرب عنها بواسطة كتابة 
رسالة، وامنا هي عملية قد تشترك فيها الكتابة مع الصوت والصورة. تكمن أمهية االنضباط 

ما نفع ادراك : اىل منوذج. حسنا لنأخذ مثاالهنا يف أن من كان يعترب مجهورا قد يتحول 
اذا كان هذا الشخص  ١٩املخاطر وحماوالت توصيفه وشرح التهديدات عن جائحة كوفيد 

يقوم بنشر صور او فيديو ال يظهر صاحبة فيه اية إجراءات وقائية. هذا من جهة، ومن جهة 
  أخرى فان االنضباط يتعلق يف أداء منضبط يف توصيف املخاطر.

  ةالرياد .۴
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا احلديث النبوي الشريف ميثل قاعدة ملا مسيناه 
بالريادة. ونقصد هنا بالريادة أن كل فرد ناشط على التواصل االجتماعي ينبغي أن يتعامل 
مبسؤولية امام اجلوائح واألزمات. ال سيما عندما تكون القضية عامة م كل البشر. ال يستطيع 

  االنسان أن يعترب نفسه غري معين ذا االمر. 

  التفاعل. ۵
نقصد بالتفاعل هنا التفاعل مع االخرين. تكمن مشكلة الكثري من الناشطني ال سيما 
املثقفني أم يعتربون انفسهم غري معنيني بالتفاعل مع االخر، بل ال بد لآلخر ان يتفاعل معه. 

قة بني النخب الذي ينبغي أن يدركوا دورهم املستجد ان هذه العقلية االستعالئية تعقد العال
على وسائل التواصل االجتماعي وهو دور ال ميكن أن يكونوا فيه جمرد فاعلني، بل ال بد 
أيضا أن يكونوا منفعلني، واالنفعال هنا ال يعين التأثر بقدر ما يعين التأثري عن طريق اظهار 

  التعاطف.

  التثقيف. ۶
تفاعل املذكورة انفا متثل مرحلة متقدمة من التثقيف اليت حنتاجها خالل والواقع ان عملية ال

االزمات. ليس التثقيف عملية فوقية تعتمد على كتابة املقاالت واخلطب والبيانات وان كانت 
متثل جزءا منها، من هنا تدخل عملية التفاعل كجزء من عملية التثقيف. هناك مثال مجيل جدا 

عندما  �املباشر هذا. فقد حدثنا التاريخ أن االمامني احلسن واحلسنيعن عملية التثقيف غري 
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شاهدا شخصا يتوضأ بشكل خاطئ جلئا اىل أسلوب مجيل يف تعليمه وتبيان خطأه من خالل 
التظاهر باما يناقش بعضهما حول املوضوع واالحتكام اليه، فما كان من هذا الشخص اال انه 

  .�ة ما يقوم به االماماناعترف خبطأ طريقته واالقرار بصح

  التواصل في زمن التباعد. ۷
فرضت جائحة كورونا اتباع سياسة التباعد االجتماعي. واذا ما أضيف اليها ما ذكرناه 
سابقا حول حتول وسائل التواصل اىل مكان للتفاصل بدل التواصل، فقد تبدو املشكلة 

والتعاون. من هنا من الضروري غالبا ما تكون االزمات فرصة للتواصل والتراحم  مزدوجة.
حماولة التعويض عن التباعد برفع مستوى التواصل االجتماعي عرب وسائله، ورفع منسوب 

  التعاطف مع االخرين.

  االهتمام. ۸
ان التعاطف والتواصل هو دليل على االهتمام. والعكس صحيح أيضا. ان اظهار االهتمام 

  االنضباط. االهتمام بوابة المتالك القلوب.يساعد اجلمهور على حتمل املسؤولية وإظهار 

  تمةخا
أظهرت استطالعات الراي، ومتابعة وسائل التواصل االجتماعي حصول إخفاقات كبرية، 
وعملية انزياح عظيمة عن املهمة اليت من اجلها أسست وسائل التواصل االجتماعي. 

اإلخفاقات ال ميكن رميها  واخلالصة اليت ميكن اخلروج ا من خالل هذه التجربة أن مسؤولية
مطلقا على احلكومات واملسؤولني، فاجلمهور ال ينبغي أن ينأى بنفسه عن هذه املسؤولية، 

  وحيث أن نشاطه يكون له دورا فاعال، فمسؤولية اإلخفاق حيملها و أيضا.
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  قاعدة ال ضرر وأثرها في استنباط األحكام للحد من انتشار وباء كورونا 
  *ادق حسن علي الطفيليصالدكتور 

  مةالمقد
حيتم عليها أن تكون شاملة لكل  متتاز الشريعة االسالمية بأا خامتة الشرائع السماوية مما

  جوانب احلياة ومالئمة ملتغريات ومتطلبات كل عصر.
ق ـ عند غري  ١١ـ أي يف  �ومع انقطاع النص املعصومي بعد وفاة النيب األكرم

ق ـ عند اإلمامية، ومع كثرة املسائل  ٣٢٩غيبة الكربى ـ أي يف اإلمامية، وبعد بداية ال
 الفروع إرجاع ضوئها على املستحدثة بعد عصر النص، فالبد من وضع قواعد وأسس ميكن

  .فيها الغراء الشريعة نظر وجهة أصوهلا ملعرفة إىل املستجدة واملسائل
الفقه املتعددة من االستدالل ومن تلك القواعد قاعدة ال ضرر اليت ال خيلو باب من أبوب 

  ا، ويف مجيع األحوال والظروف ومنه حالة انتشار األوبئة يف اتمعات. 
لذا جاء هذا البحث ليربز دور املؤسسة الدينية من علماء وفقهاء يف احلد من سراية 

رزها وانتشار وباء كورونا بل ووضع السبل لرفعه والقضاء عليه، معتمدين يف ذلك على أدلة أب
  قاعدة ال ضرر. وجاءت خطة البحث يف مبحثني:

  ال ضرر مفادها وأدلتها ةقاعد: المبحث األول

  ويتضمن مطلبني:

  ال ضرر ةمفاد قاعد: المطلب األول
على النهي، » ال«إما حبمل : إن مفاد قاعدة ال ضرر هو حترمي الضرر والضرار واملنع عنهما

وحنو ذلك يف خربه مع بقائه على نفيه، وعلى » مباح«او » جموز«وإما بتقدير كلمة مشروع أو 
                                                                        

 sadeqh.ali@uokufa.edu.iq   .جمهورية العراق، جامعة الكوفة، كلية الفقه. *
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التقديرين يفيد املنع والتحرمي. وأن احلكم الذي فيه ضرر وإضرار ليس من الدين. واملرجع يف 
  )٣١٣/  ١: العناويناملراغي، ( حتديد الضرر هو العرف.

ء من والظاهر من لفظ الضرر عرفاً هو النقص يف املال أو العرض أو النفس أو يف شي
  )٢١٣/  ١: القواعد الفقهيةالزارعي، ( شؤونه حبيث يراه العرف ضرراً.

القواعد البجنوردي، ( أربعة معان للقاعدة وهي: ذكر السيد البجنوردي ويشار اىل أن 
 )٢١٥/  ١: الفقهية

, واىل هذا أن يكون مفادها النهي عن اجياد ضرر الغري، أو مطلقا حىت على النفس: األول
 )٢٤: قاعدة ال ضرراألصفهاين، ( ب شيخ الشريعة االصفهاين.القول ذه

أن يكون مفادها نفي احلكم بلسان نفي املوضوع، ونظائرها كثرية كما هو املتصيد : الثاين
وإىل هذا ) ٣٨٧/  ٣: منية الطالباخلوانساري، (، ال شك لكثري الشك)( من الروايات مثل

  )٣٨١: ية األصولكفااخلراساين، ( .القول ذهب صاحب الكفاية
أن كل حكم صدر من الشارع ان  أن تكون مفادها نفي احلكم الضرري، مبعىن: الثالث

  ع.استلزم ضرر أو حصل من قبلِ جعله ضرر على العباد مرفو
أن مفادها نفي الضرر غري املتدارك، مبعىن أن الشارع ينهى عن الضرر غري املتدارك : الرابع

الوافية يف أصول الفاضل التوين، ( اضل التوين صاحب الوافية.. وهذا الرأي للفيف الشريعة
 )٣٨١: كفاية األصولعن اخلراساين،  ٣٣: الفقه

 األنصاري ذهب إليه الشيخ األعظم ماوالصحيح من هذه االحتماالت واألقوال: هو 
فإذا  ألنه ال وجود لألحكام الشرعية إال يف عامل التشريع،) ٤٦٠/  ٢(األنصاري، فرائد األصول: 

 ١. (البجنوردي، القواعد الفقهية: رفعه يف عامل التشريع يرتفع من عامل الوجود حقيقة وبقول مطلق
  )٨٩/  ١؛ األيرواين، القواعد الفقهية:٥٦/  ١؛ مكارم الشريازي، القواعد الفقهية:٢١٥/ 

  ال ضرر ةقاعد لةأد: المطلب الثاني
  و اإلمجال وهي:ذكر األعالم لقاعدة ال ضرر أدلة أعرضها على حن

  : القرآن الكريمالدليل األول

  استدل على القاعدة مبجموعة من اآليات الشريفة من أبرزها:
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وإِذَا طَلَّقْتم النساَء فَبلَغن أَجلَهن فَأَمِسكُوهن بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف «: قوله تعاىل
ا لاررض نِسكُوهملَا تو.هفْسن ظَلَم فَقَد كلْ ذَليفْع نموا ودتع٢٣١/  ةالبقر( .. .»ت(  

فإن هذه اآلية تدل على منع إضرار الزوج زوجته املطلقة بالتضييق والتشديد وإدخال 
  املكروه عليها عن عناد وتعمد.

فإنه يدل ) ٢٣٤/  ةالبقر(...» ه بِولَدهلَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَ«... : وقوله تعاىل
على منع إضرار األم ولدها بترك إرضاعه وإضرار الوالد ولده باإلمساك عن دفع إجرة 

  اإلرضاع لو طلبتها املرضعة مدة الرضاع.
...» علَيهِن أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم ولَا تضاروهن لتضيقُوا«: وقوله تعاىل

فإنه يدل على النهي عن إضرار الزوج زوجته يف أيام عدا بالتضييق والتشديد ) ٩/  الطالق(
  )٨/  ٨: القواعد الفقهيةالزارعي، ( يف املسكن واملأكل.

  الروايات: الدليل الثاني

 �روي هذه اجلملة عن رسول اهللاتن روايات كثرية يف كتب الفريقني ععبارة  يوه
  يف موارد عديدة: �قهارتلة كربى كلية يطبوهي مب

أن «، ×عن أيب جعفراملروية ما رواه يف الكايف يف قضية مسرة بن جندب املشهورة : منها
: لألنصاري �فقال رسول اهللا ..مسرة بن جندب كان له عذق يف حائط لرجل من األنصار،.

 ٥: ٢، باب الضرار، ح الكايفين، الكلي( ».اذهب فاقلعها وارم ا إليه، فإنه ال ضرر وال ضرار
 /٢٩٣( 

يف  غرينابضميمة ما رواه وواإلنصاف أن الفقيه بعد مالحظة الروايات الكثرية من طرقنا، 
وال ضرار ـ عن رسول  ، رمبا يقطع بصدور هذه اجلملة ـ أي مجلة (ال ضرر�كتبهم عنه

ابن ( ،يف هذا احلديثالتواتر ق)  ٧١١فخر احملققني إبن العلّامة (تولذلك ادعى  �اهللا
فال حاجة إىل التكلم يف سنده مع عمل األصحاب به ) .٤٨/  ٢: إيضاح الفوائدالعالمه، 

  )٢١١/  ١:القواعد الفقهية البجنوردي،( .ماتاملسلّ وإرساله إرسال

  ال ضرر للحد من انتشار مرض كورونا ةلقاعد لفقهيةالتطبيقات ا: المبحث الثالث
 مزايا ال ضرر يف موارد مجة ويف مجيع األبواب الفقهية، وهذه إحدىيستدل الفقهاء بقاعدة 
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  )٣٥١/  ١: كاشف الغطاء كشف الغطاء،( أحكامها. وقداسة اإلسالمية الشريعة
ويف جائحة كورونا ـ حمل البحث ـ استند الفقهاء أيضاً على قاعدة ال ضرر يف الكثري من 

  اآلتيني:فتاواهم وأحكامهم كما يتجلى ذلك يف املطلبني 

  المطلب األول: التطبيقات الوقائية
لقد أوجب الفقه اإلسالمي حفظ النفس، وحرم اإلضرار بالنفس وباآلخرين. وإن علم 

  .الطب يعد من املقدمات الالزمة حلفظ النفس، اليت تعد من أوجب الواجبات
فيها على قاعدة ال ويف جانب الوقاية من هذا الوباء ذكر الفقهاء موارد عديدة استندوا 

ضرر تصرحياً تارة وتلميحا أخرى وكما يأيت من خالل توجيهات وفتاوى مراجع الدين 
  المي:ومراكز الفتوى يف العامل االس

خيـشى أن تنتقل اليه العدوى نتيجة للمماسة أو االختالط فيتضرر به ضرراً بليغاً  نمأوالً: 
اختاذ االجراءات االحترازية الالزمة ـ كالتعقيم  ولو دون املوت يلزمه التجنب عن ذلك، اال مع

واستخدام الكمامة املناسبة والكفوف الطبية ـ حبيث يطمئن معها بعدم اصابته باملرض، واذا مل 
. (بيان صادر يتقيد برعاية ما ذكر واصابه ما كان خياف منه فلن يكون معذوراً يف ذلك شرعاً

  ق)١٤٤١جب / / ر ٢٧من مكتب السيد علي السيستاين يف 
حبيث حيتمل انتقال من يشك بإصابته باملرض ال جيوز له أن خيتلط باآلخرين ثانياً: 

العدوى اليهم، ولو فعل وتسـبب فـي اصابة غيـره ممن ال يعـلم حباله كان ضامناً ملا يلـحق 
  ديته. (املصدر نفسه)به من الضـرر، ولو مات جراء االصابة لزمته 

يقدم اىل البلد من بلد آخر انتشر فيه الفريوس او اختلط ببعض من ى جيب علثالثاً: 
املصابني به أن يلتزم باحلجر املرتيل او عرض نفسه للفحص الطيب للتأكد من سالمته من هذا 

  ن. (املصدر نفسه)املرض مراعياً التعليمات الصادرة من اجلهات ذات العالقة ذا الشأ
من  #سبيل اهللا من الزكاة ومن سهم االمامال مانع من أن يصرف من سهم رابعاً: 

  . (املصدر نفسه)اخلمس يف ذلك مع رعاية الضوابط الشرعية
حيثما منعت مثل هذه التجمعات دف «ضرورة االلتزام مبنع إقامة صالة اجلماعة خامساً: 

رمسي (املوقع ال». داحلد من انتشار فريوس كورونا، فيجب االلتزام ذا املنع وأخذه حممل اجل
  )املقدسةللعتبة احلسينية 
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إيقاف صلوات اجلمعة ، العلماء مبؤسسة األزهر، يف فتوى رمسيةأجازت هيئة كبار وقد 
عريب  BBC. (موقع فظُ النفوس ومحايتها ووقايتها من كل األخطار واألضرارحلواجلماعة 

NEWS  م)٢٠٢٠/  ٣/  ١٥بتاريخ  
القادم على مسلم وخاف من أن يصاب  اذا حلّ شهر رمضانوعن فريضة الصوم: سادساَ: 

بالكورونا إن صام ولو اختذ كافة االجراءات االحتياطية سقط عنه وجوبه بالنسبة اىل كل يوم 
خيشى إن صامه أن يصاب باملرض ويلزمه قضاؤه. واذا امكنه تضعيف درجة احتمال االصابة 

البيت وعدم االختالط  ـ ولو من خالل البقاء يف حىت يصبح مما ال يعتد به عند العقالء
باآلخرين عن قرب واستخدام الكمامة والكفوف الطبية ورعاية التعقيم املستمر وحنو ذلك ـ 

  مل يسقط عنه وجوب الصيام. ومل يكن عليه يف ذلك حرج بالغ ال يتحمل عادة
يستند «: املعاصرين ) أستاذ كثري من الفقهاءق ١٤١٣ت ي السيد أبو القاسم اخلوئي (وير
از اإلفطار اىل حجة شرعية من خوف عقالئي، أو ظن الضرر، أو اخبار طبيب حاذق يف جو

(الربوجردي،  »ثقة مع عدم بلوغ الضرر الثابت بالطريق الشرعي املسوغ لإلفطار حد احلرمة.
  )٩/  ٢٢املستند يف شرح العروة الوثقي (تقريرات أحباث السيد اخلوئي): 

 ت التوجيهات اآلتية:ويف خصوص إحياء الشعائر صدرسابعاً: 

االكثار من بثّ االس احلسينية النافعة على اهلواء مباشرة عرب احملطات التلفزيونية  .١
 وتطبيقات االنترنيت.

وأما االس العامة فال بد من .عقد االس البيتية يف اوقات معينة من الليل أو النهار. ٢
 .أن يلتزم فيها بالضوابط الصحية التزاماً صارماً

املظاهر العاشورائية على نطاق واسع مع مراعاة عدم التجاوز على حرمة االمالك  . نشر٣
. (بيان صادر من مكتب السيد رعاية القوانني النافذة يف البلدومع اخلاصة أو غريها 

  ق)١٤٤١/ ذو احلجه /  ٩علي السيستاين يف النجف األشرف بتاريخ 
كورونا:  زمن يف حمرم مراسم اقامة بشأن سؤالعن  يف معرض إجابته الفياض وقال الشيخ

ذلك مرهون بعدم املخاطرة حبياة املشاركني يف العزاء أو خطورة تناقلهم ملا يستلزم انتشار 
الوباء، فينبغي ملن يريد اقامة العزاء أن يتخذ اإلحتياطات اليت توصي ا اجلهات املختصة 

اسحاق الفياض يف ان صادر من مكتب الشيخ . (بيومتنع من انتشار هذا الوباء القاتل الشرس
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  )ق١٤٤١/  ذو احلجه/  ١٣النجف األشرف بتاريخ 
 من الصادرة للتعليمات باإلصغاء احلسيين العزاء اخلامنئي جمالس كما أوصى مكتب السيد

مركز االسالم األصيل، ( بتوصياا. االلتزام اجلميع وعلى كورونا ملكافحة العليا اللجنة
  )التليجرام

 ^يلزم أن ال تعطل إقامة شعائر أهل البيت: ذكر الشيخ وحيد اخلراساين يف هذا الصددو
ن مع مراعاة اجلهات الصحية وما ينصح به أهل كول ×الشهداء ري عزاء سيدكوخصوصا ذ
/  ذو القعدة/  ٢٩الشيخ وحيد اخلراساين  حةاملوقع الرمسي ملكتب مسا( .االختصاص

 )ق١٤٤١

حلد من اإنه إذا احتمل : الفياض شيخقال ال: مامات والكفوفوجوب لبس الك: ثامناً 
انتشار هذا الوباء الفتاك وجب عليه شرعا ارتداء الكمامات والقفازات، فإنه واجب شرعا بل 

بيان صادر من مكتب الشيخ اسحاق الفياض يف ( .هو من أشد الواجبات يف الشريعة املقدسة
  )ق١٤٤١/  شوال/  ٢٠النجف األشرف بتاريخ 

إفتاء املراجع كافة ومراكز الفتوى يف البلدان اإلسالمية بلزوم االلتزام واتباع : تاسعاً
  التوصيات الصادرة من مراكز القرار الصحي، من أجل الوقاية من الوباء واحلد من انتشاره.

  ومن الواضح أن هذا أصل عقالئي ال خيتلف فيه إثنان.
املؤمنني االلتزام بالتعليمات الصادرة من  علىوأكد السيد حممد سعيد احلكيم بأنه 

املسؤولني والكوادر الطبية اليت تقلل انتشار الوباء من التباعد االجتماعي وعدم حضور 
التجمعات ولبس ما مينع من التالمس من الكمامات وحنوها. فإننا يف هذه احملنة البد لنا من 

بيان صادر من مكتب السيد حممد ( .مؤملةالتكاتف والتعاون لنتجاوزها وإالّ فاملأساة ستكون 
 )شفق نيوزق نقال ١٤٤١/  شوال/  ١٥سعيد احلكيم يف النجف األشرف بتاريخ 

أكّد السيد الشبريي الزجناين بأنَّ اجلميع ملزمون باتباع التعليمات والضوابط الطبية. ودعا و
ة واتإىل االلتزام بضوابط الصح اسالشيخ مكارم الشريازي الن باع التعليمات الصحية. وعد

سبحاين قول األطباء حجةً، ودعا الناس إىل االلتزام بالوصايا الطبية. وأكّد الالشيخ جعفر 
كديور، ( .الشيخ صانعي بأن اجلميع ملزمون بقبول الوصايا الطبية من الناحية العقلية والشرعية

، املوقع الرمسي حملسن والقراءات التارخيية جائحة كورونا واملقدسات يف ضوء األحكام الفقهية
  )م٢٠٢٠/  ٤/  ١٥كديور بتاريخ 
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  جيةالتطبيقات العال: المطلب الثاني

ويف صدد التطبيقات العالجية ورفع الضرر املترتب على هذا الوباء أو تقليله واحلد منه، 
  ملوارد اآلتية:صدرت فتاوى الفقهاء والعلماء من الفريقني يف هذا اجلانب بشكل جلي وضمن ا

املراكز  ينبغي للمتعافني الذين أنعم اهللا تعاىل عليهم بالعافية والشفاء التواصل مع: أوالً
  الطبية للتربع ببالزما النقاهة من أجل ختفيف معاناة املصابني وتقليل الضحايا.

االمتناع عن أفىت امع الفقهي ألهل السنة يف العراق، حبرمة بيع بالزما الدم، وحرمة : ثانياً
 skyموقع سكاي برس ( .التربع به من قبل املتعافني من فريوس كورونا إىل املصابني به

press  م٢٠٢٠/  ٨/  ٢٢بتاريخ( 

 يف املستشفيات واملراكز الطبية نيالكادر الطيب والتمريضي واملتطوعويف خصوص : ثالثاً
وجه السيد السيستاين كلمة هم به اليت تتعامل مع املصابني ذا الفريوس او من يشك يف اصابت

 : هلم جاء فيها

 ال وجهد عظيم عمل ـال شك يف ان ما يقم به هؤالء االعزة ـ بالرغم من كل التحديات 
  يف األمهية مرابطة املقاتلني األبطال يف الثغور دفاعا عن البلد وأهله. يقارب بثمن، ولعله يقدر

بل ، جهودهم يف الدنيا ويثيبهم عليها يف االخرة ومن املؤكد ان اهللا تبارك وتعاىل يقدر هلم
 احلساب يرجى ملن ضحى حبياته منهم يف هذا السبيل ان يثبت له أجر الشهيد ومكانته يف يوم

/  ذو احلجه/  ١٣بيان صادر من مكتب السيد علي السيستاين يف النجف األشرف بتاريخ (
 .عاملهم مع املصابنيت وما ذاك إال لألضرار اليت يواجهوا جراء) ق١٤٤١

ما تقدم من جواز صرف احلقوق الشرعية ـ من الزكاة ومن سهم اإلمام من اخلمس : رابعاً
دفعا لضرر الوباء عن  ١ـ يف شراء األدوية واملستلزمات الطبية مع رعاية الضوابط الشرعية؛

  املسلمني.
   

                                                                        

  ».رابعاً«تقدم البحث عند التعرض للتطبيقات الوقائيه  .۱
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  : التلقي واالستجابةتدينجائحة كورونا وانماط ال

  *در حسن ديوان االسديالدكتور حي

  مةالمقد
سلوك طبيعي وإنساين يشكل جانبا مهما من الروابط االجتماعية بني  -عام بشكل �التدين 

ويعد يف جممله وبكل أمناطه املتباينة ظاهرة تارخيية اجتماعية تعرب يف جوهرها عن  البشر.
وتشكل هذه  الغيب،بعامل العملي والنسيب لعالقة اإلنسان الوجدانية والروحية باهللا و التجلي

وهي تكشف عن كيفية فهم  لإلنسان،العالقة مكونا مهما من مكونات الوعي االجتماعي والكون 
الناس لدينهم وكيفية استيعابه ومتثله وترمجته إىل سلوكيات وممارسات ومواقف حياتية حبسب 

يا إىل خصائص واليت حتددت وتشكلت تارخي ،اخلصائص واألوضاع املشتركة واملتباينة هلم
التدين الشعيب  ،شليب( معاصرة حمددة أيضا بطبيعة الظروف التارخيية والبنائية اليت يعيشوا.

  )٤٠فحة صال والتحايل، والرضا والقبول املصاحلة اآليات يف حبثلفقراء احلضر يف مصر، 
 والتدين ذا املعىن وعي وممارسة فردية واجتماعية ومؤسسية، وهو صيغة اجتماعية 

باألساس ألنه انبثاق عن واقع اجتماعي موضوعي، وهو حمدد بأبعاد هذا الواقع االقتصادي 
  واالجتماعي والسياسي والثقايف يف سياقتها التارخيية.

والتدين ذا املعىن أيضا يرتبط ارتباطا وثيقا ذا الواقع ويقوم فيه بتأدية ادوار ووظائف  
  )املصدر نفسه( يضا داخل الواقع االجتماعية).حمددة ومتباينة تليب حاجات متباينة أ

  أنماط ومستويات التدين
ويف ضوء هذه املعايري ميكن أن منيز بني ثالثة أمناط أو مستويات للتدين، تعد يف جوهرها 

سلوكية ومواقف اجتماعية وسياسية بعينها، مواكبة هلا،  امظالت عقائدية دينية، تفرض أمناط
  تتناسب ومصاحل مجاعات اجتماعية واسعة داخل اتمع:كما تفرض منظومات جزائية 

                                                                        

 h.alasady2013@gmail.com  الكوفة، كلية الفقه.جمهورية العراق، جامعة . *
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  النمط األول: التدين الرسمي المؤسسي 
هو أول هذه األمناط الثالثة للتدين وهو تدين الدولة، أو التدين السياسي الرمسي حيث 
الدين بكل مؤسساته الرمسية يعد أحد أجهزة الدولة األيديولوجية من حيث هي، أعين الدولة، 

طبقية باألساس تفرض السيطرة على اتمع بكامله وتنظم هيمنة طبقة بعينها أو مؤسسة 
حليم بركات، اتمع العريب يف القرن العشرين، . (حتالفا طبقا معينا على طبقات اتمع األخرى

  )٤٥٠ فحةصال
ويقوم الدين هنا وعرب توظيفه وتشغيله كآلية للضبط والسيطرة وإضفاء الشرعية وتربير 

وسيع السياسات واملمارسات، إىل حد إضفاء قداسة دينية مزعومة عليها استنادا إىل وت
احتكار النص الديين واحتكار تأويله أيضا، ويكون اخلطاب الديين الرمسي يف هذا السياق 
خطابا مسكونا باالستسالم يطالب املؤمنني، وبشكل مذهل، باإلذعان واخلضوع وحياول 

  )املصدر نفسه. (لى الدين مبجملهإسدال غطاء من اإلام ع
وعرب هذا اخلطاب يتم إما التأكيد والتشديد على نصوص دينية بعينها، أو إمهال نصوص 
أخرى يف عملية اختيار انتقائي وحتكمي مغرض، خيرج النصوص من سياقاا التارخيية 

فرضتها الدولة ويبسط سلطاا على الواقع الراهن. إنه خطاب يعكس بالفعل منط العالقة اليت 
تارخييا على املؤسسات الدينية).. وحبكم سيطرة وملكية السلطة السياسية ألجهزة الدولة 
األيديولوجية فإا تعد عنصرا حموريا، بل وحامسا يف إنتاج وإعادة إنتاج الوعي االجتماعي 

  )املصدر نفسه. (بأشكاله ومستوياته كافة
ووسائلها  Agentsالرمسية عرب وسائطها  ويف هذا اإلطار تنهض املؤسسات الدينية

Means  ا الطبقيةبدور بالغ األمهية يف صياغة الوعي الديين للجماهري على تنوع تكوينا
  االجتماعية، وعلى حنو يستجيب ملصاحل هذه السلطة السياسية ويكون تعبريا عن هذه املصاحل. 

ي ألجل ترسيخ وتقديس أنساق وتتمثل مهمة التدين الرمسي املؤسسي هنا يف العمل الدعو
القيم واملعايري السائدة، اليت تضمن بقاء ودوام عالقات السيطرة واخلضوع على املستوين 

وتضفي  ،االقتصادي والسياسي، وهي القيم ذاا اليت تضمن بالضرورة انضباط اتمع بكامله
 دينية اجتماعية حتققاملشروعية على التوزيع الراهن لفرص احلياة داخله، كما متارس رقابة 

وتضمن خضوع أفراد اتمع وامتثاهلم هلذه القيم واملعايري، كما حتقق وتضمن يف الوقت ذاته 
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. تعطيل طاقام واحليلولة دون إطالقها ملمارسة حقهم اإلنساين املشروع يف اإلبداع واخللق
  )املصدر نفسه(

  النمط السياسي المعارض: النمط الثاني
  :اميكن أن منيز بني نوعني من التدين السياسي املعارض، مه وداخل هذا النمط

تدين نصي مؤسسي معارض وهو تدين فريق من فقهاء ورجال الدين الرمسيني  الف)
داخل املؤسسة الدينية الرمسية، إال أم على خالف مع طروحات هذه املؤسسة برغم انتمائهم 

 العضوي هلا.

، وهو تدين يكتسب راديكايلو التدين السياسي الوالتدين السياسي املعارض اآلخر هب) 
طابعا سياسيا جيعل من النص الديين وعرب تأويل وقراءة معينة هلذا النص إطارا أيديولوجيا 

  .إحداث قطيعة معرفية ووجودية، وومرجعيا له

  التدين الشعبي: النمط الثالث
فترض تلبية الواجب التدين الشعيب هو إجابة فردية ضمن سياق مجاعي حلاجة عميقة ت

ويتقيد ولو ظاهرياً بالوالء للسلطة  ،الديين املوروث، وهو منط ال مييل يف الغالب إىل املعارضة
سهري صفوت . (السياسية القائمة، والتقاليد السائدة دون البحث عن شرعيتها ومناقشة أسسها

  )٤٢فحة صالعبد اجليد، الدين والتدين يف مصر، 
ت واملمارسات الدينية اليت تتم ممارستها باستقاللٍ نسيبٍ عن املؤسسة مجلة املعتقدا« هو او 

الدينية الرمسية. وهو شديد التنوع حبسب البيئات ونظُم اتمع واألحوال االقتصادية واألمناط 
 املعيشية، كما أنه يتمركز عادة حول املزارات، أو أضرحة األولياء والقديسني الصاحلني، ممن

ملصدر حليم بركات، ا». (هلم أصول يف التاريخ، وباملثل حول شخصيات أسطورية غري تارخيية
  )٤٤٩ فحةصال، نفسه

  وقد يشري املصطلح يف بعض اتمعات إىل عدد من املعتقدات، واملمارسات، منها:
 التصوف. .١

 وزيارة األولياء.. ٢

 االحتفاالت، والطقوس، والشعائر اجلماعية.. ٣

تعرب عن تكافل اموعة وهي تقويها، حىت  - حبسب مارك أوجيه �شعائر والطقوس ان ال
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ان اموعة قد كرست بذلك عبادة... فاذا كانت الشعرية ال تتجاور مع الدائرة الدينية، فانه ال 
فحة صالو جان بول كوالين، االنثروبولوجيا،  مارك أوجيه. (وجود لدين دون كتاب الطقوس

٥١ - ٥٢(  
عين ان للطقوس والشعائر أمهية كبرية يف مكونات الدين، ومن الصعب غياب او هذا ي

الضمري « تغييب ادائها ولو ملدة معينة، لذلك جند املعتقد الديين الطقسي او ما ميكن تسميته بــ
يف ازمة كورونا حاضرا وبقوة، فربغم حتذيرات اجلهات الصحية يف عدم  »الديين الشعيب

ن املنازل، فنجد مجاهري غفرية من (املؤمنني) مل تكترث هلذه التحذيرات االختالط واخلروج م
واصرت على إقامة طقوسها من صلوات وزيارات ومناسك، معتربين ذلك حتدياً من نوع 
اخر، ولذلك وجدنا من يعترض على اغالق املساجد ودور العبادة، وهذا ما يدلل على الوالء 

لعامل اإلسالمي، وصور التحذير واملنع يف هذا املوضوع كأنه والوفاء الدينيني، يف خمتلف بقاع ا
حتديا الثبات ودميومة العقيد، حيث ظهر نوع من اإلصرار يف إقامة العبادات والطقوس، ويف 
بعض األحيان ورافقتها االهازيج الشعبية، على الرغم من حتذير املؤسسة الدينية الروحية من 

  ملكتب املرجعية الدينية يف مدينة النجف العراقية ما نصه: هذا التجمهر. ويف ذلك ورد استفتاء
 املرجع مساح رأي هو ما: السيستاين السيد مساحة مكتب إىل وجه استفتاء يف (جاء

  كورونا؟ فريوس انتشار تشهد اليت األيام هذه يف اجلماعة صالة يف املشاركة حول األعلى
 فريوس انتشار من احلد دف تجمعاتال هذه مثل منعت حيثما: كالتايل اإلجابة وجاءت

استفتاء خاص ورد من مكتب السيد . (اجلد) حممل وأخذه املنع ذا االلتزام فيجب كورونا،
  )السيستاين يف النجف

كان هذا االمر يف بداية االزمة وظهور حاالت مرضية حمدودة، لكن مع حتذير كبري من 
  لعراقية.قبل خلية االزمة املشكلة من قبل وزارة الصحة ا

  مداخل دراسة التدين الشعبي
منوذج التدين الشعيب هو أرض وسطى بني الدين والعرف، فالتناقض املتبادل بني الدين 
واملعتقدات الشعبية هو ما يعني إطار الدين الشعيب ومادته بالنظر إىل أن هذه املعتقدات تقترب 

، صدر السابقحليم بركات، امل( .من تكوين ديين اعتقادي بوصفه نظاماً لصيقاً للدين يرتكز
  )٤٤٩ فحةصال
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  ، وعلى التقليد النوعي، واملمارسات التوفيقية.االستحضار الكبري للقداسة :أوالً
  .تقابلية العالقة مع علماء الدين الرمسيني :ثانياً
. أي بل االعتماد على الرأمسال الرمزي للجماعة والطائفة الدينية التفسريات الرمزية، :ثالثاً

  املمارسات واالستعدادات واملعرفة الثقافية اليت تشكل نسقاً لصيقاً بالدين.
الشعيب وحمتواه لكوا تكاد  تشكل املعتقدات واملمارسات الدينية صلب التدين: رابعاً

  .تكون مستقلة نسبياً عن املؤسسة الدينية الرمسية
أكثر منه على او الويل يس القدمثل  ديين معني،متركز التعبد حول شخص  :خامساً

النصوص والتعاليم اردة، واإلميان بالعجائب اخلارقة وبالكرامات والربكَة، وتأويل النصوص 
  تأويال باطنيا، كما

» اهلامشية«و »الرفيعة«مقولة بنيت أساسا على العالقات الرمزية بني الثقافة  الشعيبأن 
  والت البنية االقتصادية واالجتماعية وحدها.وال ميكن االقتصار ىف وصفها على مق

، االجتماعيعن البىن الرمزية للحيز  Pierre Bourdieuأستخدم مفهوم بيري بورديو  ولقد
للطبقة، والعالقة بني الطبقات االجتماعية واألحكام  habitus والتطب اجلسميعن االستعداد و

  )١٦٦ص  ،٥٠جملة فصول العدد ،لشعبية؟صامويل شيلكه، ما الشعيب يف املعتقدات ا. (اجلمالية
قرية أو مدينة ويرى بعض الباحثني ان الوسط االجتماعي النموذجي للمعتقدات الشعبية هي 

حديث، ولكل منها أسلوب حياة وبنية  عشوائيقدمية سابقة للمدنية احلديثة أو جتمع سكىن 
 يعرب عن االستعداد وال وعاطفيللممارسات الشعبية ملتبس  اجلسميواالستعداد  مكانية.
، بني والدنيويالذى حياول أن يقيم حدودا قاطعة الوضوح بني املقدس  اإلصالحيأو  احلداثي

  )املصدر نفسه. (، بني عناصر احلياة السامية والوضيعةالعادياحلقائق العميقة والكالم 
خل ووفقا للباحث حممد حافظ دياب فان الدراسات العربية املتخصصة قدمت ثالثة مدا

  رئيسة لوصف املعتقدات الشعبية أو الدين الشعيب:
يركز على التراتب االجتماعي مثل عالقات املركز ـ اهلامش، وعالقات : املدخل األول

التمايزات الطبقية. ويبىن املدخل تعارضا بني املعتقدات كله السلطة السياسية وأهم من ذلك 
  بقات الدنيا ودين النخبة الرمسي.الشعبية للط

ممثلني للدين بوصفهم ويركز على الفاعلني الدينيني. ويفرق بني العلماء : دخل الثاينامل
  ممثلني للدين الشعيب من جهة أخرى، بوصفهم الرمسي من جهة واملتصوفة 
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على اخلطاب الديين ويفرق بني التدين النصي واخلطاب الشعيب  عكفي: املدخل الثالث 
الدين، وهذا اخلطاب يتميز بطابعه التفويضي عسري الضبط املنقول شفاهيا العملي املفتوح حول 

املصدر نفسه عن: حممد . (وميله لثىن القواعد اليت يضعها اخلطاب الديين النصي وتطويعها
  )١٦ فحةصال ،٣٠، سطور عدد »واملعاش ةالدين الشعىب. الذاكر« ،حافظ دياب

الشعيب، كذلك ترسخ هذا النمط  نالقطاعات الشعبية الفقرية إىل منط التدي اغلبمالت  ذلكول
  من التدين يف اتمعات التقليدية احلضرية، ويف اغلب األحوال فان هذا النمط يهدف اىل:

تسجيل اهلروب من مواجهة واقع اجتماعي شديد القسوة، واقع حيفل بكل أنواع . ١
  .احلرمان والتفاوت والظلم االجتماعي واالستبداد والقهر السياسي

مع ، وحرمان اقتصادي كبري ظاهرية ومدنية مصطنعة غري حقيقية،سيده حداثة واقع تت. ٢
  .وتتسم بكوا شديدة الكذب والنفاق متعددةع أيديولوجيات تروج هلا أجهزة وشي

ويعد هذا التدين الشعيب حمصلة لتكيف تارخيي بنائي متبادل، بني الرسالة الدينية مبا حتويه 
وس من جهة، واهلياكل واألبنية االقتصادية االجتماعية من عقائد وعبادات ومعامالت وطق

  )٤٠فحةصال ،املصدر السابق ،شليب( والثقافية للمجتمع من جهة ثانية.
، إىل شيوع األمية لدى اجلماهري الفقرية قد حالت دون استظهارها للنصوص الدينيةأن 

  ان حندد من خالل ذلك امرين: احلد الذي ميكن
إزاحة هذه ذهنيات الطبقة الشعبية املسحوقة، وتكاد تنمحي من أن هذه النصوص  :األول

املعرفة الدينية، اال يف حدود ابعاد الهوتية ال ترتبط بالواقع اجلماهري الفقرية من جمال 
  االجتماعي املعاش.

 املشتغلني باملعرفة الدينيةانتقال هذا النص إىل أيدي السدنة وكهان الدولة و :الثاين
وفق مصاحل شخصية  - يف الغالب �يطوعونه  اجلماعات االنفصالية اجلهادية،املتخصصني وكذا 

  دنيوية.
مل يعد ليبقي يف ذهنية هذه اجلماهري األمية من النصوص الدينية، إال أشباح مبهمة، إن 
جاز لنا استخدام هذا الوصف، تتذكرها فحسب يف املناسبات الدينية، ويف الترحم على موتاها، 

كذا فإن التدين الشعيب تدين غري نصي تقريبا ويتصل يف وعي الناس ومن مث واحلال ه
  )املصدر نفسه. (ووجدام باملاضي القدمي األسطوري واملمارسات الطقوسية

وأتصور أن اخلطاب الديين الرمسي، وبرغم قوة تأثريه وفعالياته على مدار الساعة، مل يكن 
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من الرؤى  قوية، اليت احتوت على بنية ليصل إال إىل القشرة اخلارجية للذهنية الشعبية
الكونية، والتصورات واملعتقدات والطقوس واملمارسات الدينية املغايرة إىل حد كبري ملا تبثه 

  )املصدر نفسه. (احلكومية وكذلك الطبقة الدينية العليا هذه األجهزة

  محددات التدين الشعبي
عية أن منيز بني أمناط خمتلفة للتدين وميكن بالنظر إىل عدد من املعايري والضوابط املوضو

  : تارخيية اجتماعية، يأيت يف مقدمة هذه املعايري ظاهرةحبسبانه 
 حضور النص الديين يف املمارسات والطقوس التعبدية. درجة ومستوى. ۱

او اعتماد تأويل او قراءة خاصة منتجة يف اطار  غياب النص ومن مث غياب التأويل،. ۲
 ملستمرة.املمارسة الشعبية ا

النص والعمل بشكل صريح وعلين  يف بعض االحيان يتجاوز هذا النمط من التدين. ۳
من التدين، اي دون الرجوع للمؤسسة الدينية  خمالف للنص برعاية رموز هذا النمط

 املعترف ا. ١،الرمسية

 ، وإضفائه على كل ممارسة شعبية، يف اطار ديين.التقديسهيمنة . ۴

 .الديين بشكل او باخرالوالء للرمز . ۵

 اخلاصة النفسية احلاالت من جمموعة املُتعبد لدى توجد بأن فعلها تفعل الدينية الرموز إن
 أو الضعف نقاط أو العادات، أو املهارات، أو امليول، أو القدرات، أو االجتاهات، من(

، ، جينالوجيا الدينطالل اسد. (املعهودة بصبغتها جتربته ونوعية أفعاله تصبغ اليت االستعدادات
  )٥٧ فحةصال

ومع قولنا ان التدين الشعيب غالبا ما يتجاوز النص او يقوم بتأويله تأويال يناسب احمليط 
والظرف املعاش، اال انه يف الوقت ذاته يظهر والء كبريا للرمز الديين رمبا غري حاضر يف بيئة 

 بني التعارف حيدث بواسطته تقارب، عالمة هو او املؤسسي، والن ( الرمز التدين الرمسي
 الناس، بني عالقة رابطة إرساء هي للرمز األوىل فالوظيفة. مؤمنني بني االحتاد وينت حلفاء
 أساس على الرمزية إىل نظر موس.  م فمنذ. اجتماعياً فعالً الرمز حيدد كمرجع الوظيفة بتلك

                                                                        

، فبعض سميةالر لةالدو ة، خضوعها إلشراف أجهز»سميةالر ينيةالد سسةالمؤ«ان يعني مصطلح  ةليس بالضرور .۱
األوقاف عليها منذ زمن بعيد، بل نعني من  ة، وال دور لوزاريةوالماد يةالمؤسسات احتفظت باستقالليتها المعنو

 الباحث)( تراف اغلب اتباعها بها واقرارهم بسلطانها المعنوي والروحياع »سميةالر«
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. للرمز) املرجعية اإلناسية ؤيةالر تلك يف معتربة الوظيفة وحدها. اتمع داخل واقعة أا
  )٢٤٦ فحةصال، علم األديان، نميشال مسال(

تتمتع بالورع والتقوى، جند  بشخصية املتمثل الديين، للرمز الكبري الوالء هذا مع لكن
الوالء للمعتقد املتجذر تارخييا، عرب الطقوس وغريها، احيانا يفوق الوالء الرمزي، ولذلك 

رق يف تراتبية واستمرارية الوالء وجتاوز الرمز، اذا ما شعر اتباع نشهد احيانا ما يرقى للخ
التدين الشعيب حصول ما يعتربه ديدا هلويته الطقسية التارخيية املتجذرة يف النفوس، الم 

  يعتربون هذه الطقوس املقوم احلقيقي لوجودهم التارخيي.
 للجماعات، ملجأ لثقافة،ا تلك جوانب أهم يف والطقوس اخلاصة، الثقافة تصبح هلذا و

 درعا متثل وهي غريمها، أو وطنية أو دينية كانت أيا تصليبها، يف أساسيا دورا فتلعب
 لدى االستبسال يكمن هنا ومن وانتشارها، وتعميقها وتوريثها الستمرارها ووسيلة حلمايتها،

 الشراسة بكل عنها والدفاع وإحيائها، الطقوس تلك يف املشاركة عرب اليها املنتمني من كثري
 طبيعي أمر وهذا الطقوس، متثلها اليت األوىل الدفاع خطوط متتني يعين اهلوية محاية إن املمكنة.

 ومستقبلها. حاضرها: اجلماعة وعن الشخصية، الذات عن دفاعا ذاا يف حتمل فهي جدا،
  )۷۵۳ فحةصال، سةوالسيا يةاحلسن، طقوس التشيع اهلو ةمحز(

  التدين طةسلكورونا و مةاز
علم  (ميشال مسالن، ،ان الشيء املقدس هو قبل كل شيء رمز: يرى ميشال مسالن

وهذا يعين مدى التداخل بني املقدس والرمز، لكن ) ٧٤فحة صال، التأسيسيف  همةاألديان مسا
  يبدو ان احدمها يرتبط باالخر.

دل الذي يدور الشعبية، واجل األوساط وذات السياق كشفت ازمة كورنا مدى االختالف يف
بعض  الصني، يف الوباء انتشار بداية ففي حول القداسة والطقوس والعلم وعامل الغيبيات،

 حاولوا االسالمي العامل بلدان يف ظهر وحني رباين!!، عقاب انه كانت ترى األوساط الشعبية
 اخر اثواحد اخبار وبني اجلائحة هذه ظهور بعضهم بني مث ربط ومن وتغيريها، املقولة تأويل
الوقت، اىل االعتراض  هذا يف وصلنا حىت واحلديثية، الروائية املدونات ا تزخر اليت الزمان

على طريق دفن املتوفني بسبب الفايروس، على أكثر من مستوى، ولعلنا نلخص ذلك يف 
االيت، مما يدل على غلبة وتفوق املعتقد واحلضور الطقسي يف صلب املمارسة الدينية الشعبية، 
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  ىت لو كان على حساب النفس واتمع.ح
ولعل من أوضح األمثلة على ذلك ما حصل من جدل كبري يف األوساط االجتماعية، 
وحىت قسم من اجلهات الرمسية اليت ختشى سلطة التدين الشعيب حول طريقة دفن املتوىف 

ال احلي بسبب الفايروس وحكم تكفينه، مما استدعى تدخل املرجعية الدينية، بوصفها املث
 للتدين الرمسي النصي.

فقد حصل نوع من سوء التدبري والتخطيط يف إدارة االزمة، خصوصا ما يتعلق بدفن 
املتوفني بوباء كورونا، حيث اصبح املوضوع مثار جدل ورفض من قبل اجلهات يف حتديد 
مكان الدفن، وكذلك يف جواز التكفني من عدمه؛ الرتباط املوضوع بنقل الفايروس ملن 
يتصدى للتكفني والدفن، وقد رصدت بعض وكاالت االنباء الصحفية ومواقع التواصل 
االجتماعي تذمر بعض املعنيني من ذلك، فقد نقلت صحيفة الشرق األوسط يف تقريرها عن 

 من »كورونا« بفريوس اإلصابة نتيجة توفوا ممن العراقيني معظم ( حرم: املوضوع ما جاء فيه
 التحدي جانب وإىل. جثامينهم استقبال مقابر رفضت بعدما الالئقة، نوالدف التشييع تقاليد
 قضوا من عائالت تواجه العدوى، وانتقال بالفريوس لإلصابة التعرض احتمال عن الناجم
 للطائفة املخصصة تلك سواء التقليدية، املقابر تسمح وال .موتاها دفن حتدي الفريوس بسبب

 بدفن بغداد من القريبة دياىل حمافظة يف السنية للطائفة صصةاملخ أو النجف، حمافظة يف الشيعية
 أيام، منذ موتاها جثامني مواراة على قدرا عدم من عائالت وتشكو. »كورونا« ضحايا
 موتاها دفن من حىت تتمكن مل عائالت إن بل التقليدية، املقابر يف بدفنها السماح عدم نتيجة

 بسماية منطقيت يف األهايل قام الثالثاء، املدن، ومساء عن نسبياً البعيدة املفتوحة األراضي يف
 دفن تريد أا يعتقد كان اليت الصحية الفرق على الطريق بقطع بغداد العاصمة شرق والنهروان
 .املذكورتني املنطقتني من قريبة مفتوحة مناطق يف بالفريوس اإلصابة نتيجة توفوا مواطنني

 فإن الصحة، وزارة إحصاءات حبسب اآلن، حىت حالة ٣٠ تتجاوز مل املوتى أعداد أن ورغم
 ،»كورونا« بسبب للمتوفني منهم قريبة مقربة بوجود معرفتهم رد األهايل على سيطر الذعر

  ١املوتى) عرب إليهم ينتقل أن ميكن الفريوس أن العتقادهم
 صلالتوا مواقع على نشره فيديو يف البدر سيف الصحة وزارة باسم املتحدث ويقول

                                                                        

 ۲۶ -هـ  ۱۴۴۱شعبان  ۲ - الشرق األوسط، الخميس  حيفة ،في العراق» كورونا«تشييع لضحايا ال مقابر وال  .۱
  ]، ۱۵۰۹۴مـ رقم العدد [  ۲۰۲۰مارس 

https://aawsat.com/home/article/2199976/%D9%84%D8%A7- 
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 أن على تشدد اليت واإلنسانية الدينية األعراف مع تنسجم ال قضية« الدفن منع إن االجتماعي
 حقائق إىل مستندة غري« األموات من املرض انتشار مسألة أن واعترب .»دفنه امليت إكرام
 بأكياس اجلثة ولف كالتعقيم« املخاطر من للحد الدولة تتخذها إجراءات هناك وأن ،»علمية
  .»خاص توتابو

وبعد انتشار هذا املوضوع وحصول نوع من االرباك وعدم اختاذ اجلهات الرمسية القرار 
 املرجعية الواضح، يف هذه املسألة وخشيتها من السطوة الشعبية، وحساسية املوقف، أفتت

 الثالثة باألثواب كورونا بوباء امليت تكفني بوجوب العليا يف مدينة النجف الشيعية الدينية
مما  ١،جثمانه حرق جيوز وال العامة، املقابر يف دفنه تسهيل املعنية السلطات وعلى) كفاناأل(

جعل السلطات احلكومية املعنية جتهيز طاقم متخصص هلذه املهمة، وكذلك ختصيص قطعة 
  .ارض هلذا الغرض، وبالفعل جرت األمور بشكل انسيايب اىل حد ما

جمالس الفاحتة على روح املتوفني بسبب  كذلك انسحب االمر لكن بشكل اقل يف إقامة
ان اغلب األوساط الشعبية، التزمت بعدم إقامة : الفايروس، حيث املوضوعية تقتضي القول

جمالس الفاحتة، سواء كان للمصابني بالوباء او بغري الوباء، التزاما بتعليمات عدم كسر حظر 
ة على ارض الواقع، لكن ظهرت التجوال، ورمبا يعزى ذلك االلتزام، الن املرض اصبح حقيق

حاالت قليلة اصر أصحاا على إقامة جمالس الفاحتة مع إخفاء سبب الوفاة، مما اضطرت 
اجلهات احلكومية لتنبيه احلاضرين والتوجيه بزيارة املراكز الصحية لغرض الفحص، نتيجة 

  ملالمستهم لذوي املتوىف خشية انتقال الفايروس.
والداعم لطواقم الصحة الذين تصدوا ملعاجلة مرضى فايروس وكذلك نرى املوقف الواضح 

 املرضى عالج كورونا حيث صدرت فتوى من املرجعية يف مدينة النجف العراقية تؤكد ا إنّ
 األطباء من املهام هذه ألداء املؤهلني كلّ على كفائي واجب بشؤوم والقيام ورعايتهم
 املستلزمات كل هلم توفّر أن املعنية لسلطاتا على جيب ولكن وغريهم، التمريضي والكادر

  ٢. .ذلك.. عن التخلف يف هلا عذر وال باملرض، االصابة خماطر من حلمايتهم الضرورية
لقد دفعت هذه الفتوى قطاعات كبرية من االجهزة الصحية اىل التسابق وعدم التردد، وهذا 

                                                                        

، والفتوى كما واضح في /https://www.sistani.org/arabic/archive/26406تب السيد السيستاني: مك .۱
 م.۲۰۲۰/ اذار مارسم۲۸هــ، ما يوافق ۱۴۴۱/ شعبان م۳يوم  ةصادر جةالمدر ةالصور

صدر  /https://www.sistani.org/arabic/archive/26388االشرف: مكتب السيد السيستاني في النجف  .۲
 .فقةالمر ةهــ. كما مبين في الصور۱۴۴۱/ رجب/ ۲۱، ۲۰۲۰/ اذار مارس/ ۱۷البيان يوم الثالثاء 
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ديين، مع ان الواجب الوظيفي من ابرز املصاديق على الوالء املطلق والالحمدود للرمز ال
احلكومية تفرض وتوجب تواجد هذه الطواقم يف املستشفيات واملراكز الصحية، لكن  واللوائح

  خوف انتشار الفايروس رمبا جيعل بعضهم يف موقف املتردد.
كذلك من صور الوالء للرمز الديين يف التدين الشعيب واليت جتلت يف ازمة كورونا وما تبعها 

تجوال سبب انقطاع ارزاق كثري من الناس الذين يعتمدون على املردود اليومي، من حظر لل
حىت تسابقت  ١وما ان صدرت توجيهات خطية من املرجعية الدينية يف مدين النجف العراقية

قوافل املساعدات الغذائية وبشكل الفت يف خمتلف االحياء والقصبات السكنية يف عموم 
حتتاج اىل  -خصوصا وقت االزمات �مساعدة املعوزين العراق، ولرب سائل يسأل، هل 

  فتوى او توجيه من الزعيم الروحي؟
بالتأكيد ان مثل هذه التوجيهات اليت تدعو للتكافل متوفرة وواضحة يف النصوص الدينية 
والسرية اخلاصة بالنيب وغريه من االئمة واالولياء والصاحلني، لكن كما بينا يف هذا النمط من 

ال يستحظر النص او تاويل النص، بل يعتمد التعاطي املباشر على  -يف الغالب �نه التدين ا
  حنو املمارسة العملية.

ومن املعلوم ان منط التدين الشعيب ال يقتصر على جغرافيا حمددة، بل يشمل مجيع  
الديانات والطوائف يف خمتلف العامل، فقد جلأ بعض املؤمنني لكتابة نصوص دينية على ابواب 

الصليب بالنسبة  رسم البيوت واملنازل او رسم الرموز الدينية وامساء االولياء او حىت
للمسيحيني، ويف تقديري هذا نوع من التماس االطمئنان النفسي للشخص املتدين واملعتقد، 

  لكن ميكن وضعه يف التساؤل االكرب يف قابلية االنسان لالستشفاء بالدين.
 مصادر »تشكل وإا أيضاً، ثقافية أمناط هي مزيةالر النظم إن: «ويعتقد غريتس

 العالقات عامل يف الفرد، الكائن حدود تقع خارج ألا خارجية وهي ،خارجية معلومات
 مبعىن معلومات مصادر وهي. وسطها األفراد يولد اليت املُشتركة املفاهيم تنشأ حيث املُتبادلة

 الثقافية األمناط ترى قد وهكذا. خارجها الواقعة العمليات وفقه تتشكّل مبخطّط تزودنا أا
  )٥٦ الصفحة ،املصدر السابق اسد، طالل». (الواقع من مناذج هي مثلما للواقع مناذج« وكأا

                                                                        

، /https://www.sistani.org/arabic/archive/26388مكتب السيد السيستاني في النجف االشرف:  .۱
  في الموقع.فقة المر ةهـ حسب ما موجود في الصور۱۴۴۱م رجب/ ۲۵صدر البيان يوم 
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  الخاتمة
 ميثل ومتنوعة، متعددة ممارسات عن كشفت االزمات من كغريها كورونا فايروس ازمة ان
 عن ايضا وكشفت معني، بتوجيه كان لو حىت والتعاون التكافل يف مشرقة صورة منها بعض

 اطار يف وضعها ميكننا ال ورمبا التاسيسية، الدينية النصوص حىت ترتضيها ال ممارسات
 العربية الدول اغلب يف فشاهدنا.. اخلصوصية احترام عدم: مثل دينية، شعبية ممارسات

 حالة بوجود الشك او اكتشاف فعند للخصوصية، صارخ انتهاك العراق ومنها واالسالمية
 بالفريوس املصاب وكأن البيت بتصوير وتقوم االسعاف سيارة تأيت كورونا بوباء تتعلق مرضية

 الشارع يف واملارة الناس نشاهد صرنا حىت االمور تطورت مث. عليه القبض يلقى جمرم
 هتك متنع الدينية النصوص حني يف. املريض تنقل اليت االسعاف سيارة يصورون واجلريان

 من كثري استنكار االمر هذا وطأة خيفف ما لكن واملواقف، الصور هذه ولعمري املؤمن، واهانة
 خصوصية تنتهك اليت الصور هذه ملثل االجتماعية التواصل مواقع عرب الشعبية االوساط
  .كان مهما االنسان

ية رمز سلطة من ميلك مبا فاعال اثرا حيدث ان ميكن الشعيب التدين منط ان يل ويبدو
 جماالت يف منه االفادة ميكن املتطرف، الفكر ملواجهة احللول احد كان فمثلما مؤثرة، ومعنوية

 عماد ان واعتقد به، ينتشر الذي واتمع به املتدينني خيدم صحيحا توجيها توجيهه عرب اخرى
 االنظمة على واضح مثال الشعيب فالتدين ،»الرمزي اجلانب حضور« هو الشعيب التدين

زية، لكنه حباجة للدراسة والنقد ووضع احللول للعوائق االجتماعية اليت تطرأ عليه، ولعل الرم
  .ازمة كورونا مثاال واضحا لذلك

  ان ازمة كورونا تفرض وباحلاح اجراء مراجعة شاملة الكثر من مستوى:
 ديين، معريف.ـ 

 اجتماعي.ـ 

 سياسي.ـ 

ملواجهة هكذا حتديات امام سلطة  ومستويات اخرى، وهذا يضعنا امام مسؤلية كبريةـ 
  رمزية اجتماعية.
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  مصادر
 والقبول المصالحة آليات في بحث، عبد اهللا شلبي: التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر - 

  .م٢٠٠٨ القاهرة، ،١ط والخدمات للنشر المحروسة مركز والتحايل، والرضا
  .حليم بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين - 
 د الجيد، الدين والتدين في مصر (مقاربة فينومينولوجية).سهير صفوت عب - 

، دار الكتاب ة: د. جورج كتورجمةو جان بول كوالين، االنثروبولوجيا، تر مارك أوجيه، - 
 .م، بيروت٢٠٠٨، ١، طةالجديد المتحد

 ،ابراهيم فتحي، مجلة فصول :جمة؟ ترالشعبيةصامولي شيلكه، ما الشعبي في المعتقدات  - 
 .٢٠٠٢خريف  -فصي ،٥٠العدد

  .١٩٩٩, مايو ٣٠، سطور عدد »الدين الشعبى. الذاكرة والمعاش« ،محمد حافظ دياب - 
: مشير عون، دار الكتاب جعة: محمد عصفور، مراجمةطالل اسد، جينالوجيا الدين، تر - 

 .م٢٠١٧ ، بيروت،١ المدار االسالمي، ط

المركز الثقافي العربي،  ،كلمة، دار ية: عز الدين عناجمة، علم األديان، ترنميشال مسال - 
 .٢٠٠٩، ١ بيروت، ط - أبو ظبي

 م.٢٠١٤، بيروت، ١ ، االنتشار العربي، طسةوالسيا يةالحسن، طقوس التشيع الهو ةحمز - 

 ٢ - الشرق األوسط، الخميس  حيفةفي العراق ص، » كورونا«ال مقابر وال تشييع لضحايا  - 
  ، ]١٥٠٩٤مـ رقم العدد [  ٢٠٢٠مارس  ٢٦ -هـ  ١٤٤١شعبان 

https: / / aawsat.com / home / article / 2199976 / %D9%84%D8%A7- 

  مكتب السيد السيستاني في النجف االشرف: - 
 https: / / www.sistani.org / arabic / archive / 26406 /   

https: / / www.sistani.org / arabic / archive / 26388 /   
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  وروناكتداعيات (عقل) ما بعد وباء 
  *أسعد عبد الرزاق األسديالدكتور 

  المقدمة
تعيش البشرية حلظات تارخيية حامسة، ومتر مبناطق من وجودها متثل حالة من املنعطف 

مة والعوامل املؤثرة ىف اية مرحلة كحىن تارخيى ينتج عن ذروة األحداث املترايعرب عن من
التحول فهو إما فاعل أو منفعل أو االثنني  كوبداية أخري، وليس العقل العلمى مبنأي عن ذل

ان العقل البشرى أمام منعطف كمعا، بالتاىل يتضح املربر املوضوعى للتساؤل حول ما إذا 
املنعطفات الىت متر ا البشرية من قبيل نشأة األديان، أو احلروب  كتلكتارخيى جديدع 

ن االبتاء مما آلت إليه احلضارة الغربية من كربي الفاصلة، وحيت حندد مساحة البحث ميكال
نتائج ونشوء العامل اجلديد بنظامه املعقد الذى بات العقل الشرق أوسطى فيه حماطا بصدمات 

نقطة بالذات ال بد أن نسجل عدة مالحظات حول طبيعة أولويات ثقافية متعددة، ومن هذه ال
العقل الغرىب، عرب فلسفاته ونتاجاته العلمية املختلفة ونستاءل عن مدي ضمان ا لقيم اإلنسانية 

يف هى الفجوة والفراغ ىف ظل كرى منه والثقاىف وحيت العلمى، وكضمن املسلسل الغرىب الف
رى للنظرية الغربية ىف رؤيتها كني واقع احلياة العامة والتقييم الفورونا) بكاألزمة احلالية (وباء 

ضمانا حقيقيا  كان هناكالفلسفية، ومن خالل النظر ىف جمموع النتاج االنساىن اليوم هل 
قيم مصانة حتفظ وجود اإلنسان؟ وبعد اشارات متعددة من فالسفة  كانت هناكلإلنسان؟ وهل 

ر الغرىب ىف ابتعاده عن كلغرىب ووت أهدافه، وبعد تطرف الفالغرب أنفسهم حول فشل التنوير ا
انه كن بإمكنه مل يكتسبات االنسان وحقوقه لكالقيم الدينية، مع أن التنوير ضمن جزاءا من م

ان طرحها علي كون تساؤالتنا طوباوية إذ باإلمكضمان مستقبل اإلنسانية، وحيت الت
 اخلطاب احلضارى الغرىب وما عليه الواقع ن رصد الفارق بنيك، لكذلكاملنظومات الدينية 

                                                                        

  Asaada.al-asadi@uokufa.edu.iq  جمهورية العراق، جامعة الكوفة، كلية الفقه.. *
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رى الغرب أزمة األخالق كال، فلم يغب عن ذهن مفكل نقطة حمفزة لطرح اإلشكالغرىب، يش
والفجوة اجلاحمة بني فلسفة احلداثة الىت أسست حمورية االنسان وأمهية القيم اإلنسانية وبني 

فلسفة التنوير من جديد، حيت  ككيففلسفة ما بعد احلداثة الىت بدأت لدي نيتشه عندما راح 
التنوير ووأد تطلعاته، وانبثاق النظام  كيكظهر انقضاض الفلسفة الغربية علي ذاا عرب تف

العاملى اجلديد بتعقيداته وتناقضاته... فقد بات احلديث عن أزمة القيم واألخالق مألوفاً ومنذرا 
  ان من أبرزها الوباء احلاىل...كوارث متعددة كحبدوث 

العقل البشرى اليوم ـ شاء أم أيب ـ ما زال يعيش حالة الترقب، الىت تتخللها عدة 
تساؤالت مع اختالف منطلقاا، فاليوم اجلميع يسأل، الفيلسوف والبسيط، العامل واجلاهل، 

نها تنجمع ضمن عقل بشرى بات كاملؤمن وامللحد، أسئلة نابعة من ثنائيات متعددة خمتلفة، ل
مدي ضعفه أمام ما حيدث  كون والطبيعة، وبات يدركعن تفسري ظواهر ال مدي عجزه كيدر

  التساؤالت: كوملخص تل
رى... انسداد ذهىن وأبواب مغلقة، كن التنبؤ أو االستشراف؟ أم حنن أمام انسداد فكهل مي
يفية تفسري الظروف الىت آلت إليها البشرية، وهل كيفية التخلص من الوباء...، بل كال أقصد 

  رينا باألولويات؟كأمام ضرورة إعادة انتاج تصوراتنا وتفحنن 
  والدة جديدة للعقل؟ كهل هنا

  مالني:تالعقل البشرى أمام اح
تسابته احلقيقية، عرب رؤية كبزوغ عقل قيمى جديدة، يعيد انتاج أولوياته، وحيدد م: األول

ن النظام كومل ي امل ال فردى، فلقد راح زمن العبقريات املنفردة،كر بنحو متكجديدة، تف
ون ناجتا عن جهود كالقادم سي كذلكر واحد أو فيلسوف واحد، كالعاملى احلاىل وليدا ملف

  ار متظافرة.كوأف
ن كالعودة الناجحة إيل الدين، وهل خيتلف هذا االحتمال عن األول؟ رمبا نعم... ل: الثاىن

  ؟كعطيات ذلالعودة إيل أين؟ وإيل أى منطقة؟ وهل مثة دين موحد؟ وما هى م كتل
ون له الدور نفسه ىف إعادة كان للدين دور ىف بناء النظام العاملى احلاىل؟ حيت يكوهل 
ن ما يهمنا أن مثة عودة، قد ختتلف كالتساؤالت مفصلية وحتتاج إيل وقفة موسعة، ل كبناءه؟ تل

ن ليس يستحيل االتفاق، عندما حتيط كصورا من دين إيل اخر، ومن مذهب إيل آخر، ل
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حلول جاهزة  كون هناكر الديىن، ألنه سوف لن تكظروف العصيبة حول آليات انتاج الفال
ر ىف استقاء القيم والقواعد العامة كلدي األديان من دون إعمال العقل والنظر وتوسط الف

  لصناعة احلضارة اإلنسانية.

  بعض مكامن االخفاق البشرى فى بناء حضارة انسانية
امن االخفاق البشرى ىف بناء حضارة كلت أن احدد بعض مىف هذا املقال املوجز، حاو

ر الغرىب، وما منر به اليوم كبرية لدي فطاحل الفكانت كانسانية غري قابلة لاليار، ألن اآلمال 
ل نوع إنساىن، وعلي اختالف مناطق واجتاهات كميثل صعقة ذهنية ونفسية يف الوقت ذاته ل

التساؤالت، فهو اآلخر يعيش حالة  كمبعزل عن تلر الديىن أيضا كن الفكري، ومل يكالتف
رة الدينية من كه من خزين ىف الذاكالظروف مع اعتبار ما ميل كالترقب، ورمبا يستسيغ مثل تل

عذابات البشر، واالعتياد علي جلد الذات، وعقدة الذنب اإلنساىن، ىف خمتلف الثقافات الدينية، 
ل كيف يسيطر علي مصري االنسان ىف كته، وىف هاجس اخلوف من الذنب وتداعيا كإذ تشتر

حلظات حياته، فما أن تزل قدم أو تتعثر حيت ينتاب النفس شىء من الشعور بالذنب وحماولة 
  ار الئحة األفعال وما اقترفته الذات من خطايا.كاستذ

  قدرات األرضية الدينية في مواجهة كورونا
ه مبا كى تتيح له أن يعيد إنتاج قيمه وسلوإن األرضية الدينية املتوفرة لدي اتمع اإلسالم

  متواصل من أجل إاء األزمة أو عبورها... كتتطلبه املرحلة الراهنة من جهود مضنية وحرا
امنة ىف كاألرضية ظاهرة ىف الدين الرمسى والتدين السطحى، بل هى أرضية  كن تلكمل ت
  ر االسالمى، ورمبا ىف أحد اجتاهاا...كعمق الف

األرضية  كن ان نقول أن العنصر األهم ىف تلكاالجتاهات مي كنظر عن منط تلومع غض ال
والتغيري هو عنصر التعبئة الروحية الىت تنطوى علي املعين اإلنساىن،  كالىت متثل منطلقا للحرا

ر احلسىي وما تضمنه من معاىن النهضة كن مثل هذا العنصر متوافرا إال ىف حمطة الفكومل ي
  ح...والتغيري واإلصال

الت كننا املرور باملعين العميق الذى تستبطنه ال ضة احلسينية ىف مواجهة مشكمن هنا مي
     الواقع املعاصر...
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 ١٩وفيد ك مواجهة في والفسلفة الدين موقف

  *جاسم يعل زينة ةتوراكالد

 الملخص

اض تاريخٌ قديم وال يستطيع أحد تحديد ظهور أول مرض أصيب به اإلنسان رلألم
رها و بقت قصصها في كاض و أوبئة انتشرت في البالد خُلد ذرأم كن هناكو ل

زنا في هذا البحث علي كالجارف و...، فقد ر طاعون عمواس وطاعونكالتاريخ 
واضح الموقف محسوم  ان الدين دائماًكموقف الدين والفلسفة من األمراض و

 و من ضمنهاالدور في مواجهة األمور اإلجتماعية التي تحلّ بالمجتمعات، 
األمراض وقد سبق اإلسالم األجهزة الوضعية في وقاية األمراض وهذا ما تزخر به 

تب األحاديث من عالجات مختلفة وطرق وقائية كالدينية و  تب والنصوصكال
ب األحداث جنباً كنري الفسلفة أيضاً توا وتحذيرية من اإلصابة. إلي جانب الدين،

علي مر التاريخ فالسفة  نه وتؤثر عليه فلهذا نريإلي جنب الدين إذ أنها تتأثر م
 تب باتت منكأطباء وأطباء فالسفة فصّلوا في الطب والفسلفة ودونوا فيهما 

فألهمية الموضوع جئنا بهذا . اجعها طالب العلوم المختلفةرتب يكأمهات ال
ورونا وهو كموقف الدين والفلسفة في مواجهة فايروس  ي نتعرف عليكالبحث ل

في االنتشار بجميع  اًرال مستمزوال  ٢٠١٩ ء حيواني المنشأ ظهر نهاية عاموبا
و غني وفقير،  أنحاء العالم وقد أصاب أنواع األجناس البشرية من عربي أوعجمي،

ان كبير، فتبين لنا أن موقف الدين والفسلفة تجاه هذا الفايروس كوصغير و
 ل العصور السالفة.ت بالناس خالكذاته عندما حلّت طواعين فت الموقف

  حيةلمات المفتاكال
  .١٩ وفيدكالدين، الفلسفة، وباء، 

                                                                        

 zinahali.jasim@uokufa.edu.iq  جمهورية العراق، جامعة الكوفة، كلية الفقه.. *
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 تمهيد

اءات الوقائية رأثار انتشار وباء فريوس كورونا يف العامل الرغبة ملعرفة أنواع األوبئة واإلج
ان التباعد االجتماعي كاتباعها حرصاً لعدم اإلصابة به والتخفيف من حدة انتشاره و اليت جيب
اءات رواحلفاظ علي النظافة من أهم تلك اإلج »احلجر املرتيل«بـ أي ما مسي  رتلولزوم امل

، واملسلمون يف مواجهة �يف تارخينا اإلسالمي وما فعله النيب والطرق وهذا ما جنده
حلّت مبجتمعام آنذاك. و مجيع ما أوصت به األجهزة الوضعية ومنظمات  الطواعني اليت

عدم اخلروج كقد أوصي املسلمني ا لتجنب اإلصابة باملرض؛  �النيب انكالصحة العاملية 
بةً لألحداث يبدي الفالسفة كانت الفسلفة دائماً مواكاملصابة والدخول إليها، و  من البلدة

بني العلوم العصرية و تبيني قدرة الفلسة يف التأثري والتأثر بتلك العلوم،  ائهم حماولني الربطرآ
أيها به هو اال الطيب إذ خرج من العصور السالفة رأبدت الفلسفة  ومن أهم ااالت اليت

اثاً طبياً وفلسفياً يزخر باملعلومات القيمة األمر الذي روا لنا تكتر فالسفة أطباء وأطباء فالسفة
يفية تعامل الدين والفسلفة مع هذا األمر املهم والذي كعلي  تابة هذا البحث للتعرفكدفعنا إيل 

 األثر يف تاريخ البشرية. ان له بالغك

فجاء هذا البحث يف أربعة مباحث تطرقنا يف املبحث األول حول تاريخ األمراض وأهم 
لمنا حول موقف كاليت حلّت بالبالد اإلسالمية يف القرون اخلالية، ويف املبحث الثاين ت الطواعني

األمر مستندين يف واإلسالم خاصة يف مواجهة األمراض وعقيدة الناس جتاه هذا  الدين عامة
زنا يف املبحث الثالث علي موقف الفلسفة من كرمي. وركآن الروآيات من الق ذلك بأحاديث

ابع حول موقف الدين رارتباطاً عميقاً بالدين والطب. وجاء املبحث ال األمراض إذ أنها تربط
  العنوان الذي عنون حبثنا به. ١٩ وفيدكوالفسلفة يف مواجهة 

 التاريخ عبر باألمراض وعالقته نساناإل: األول المبحث

ن كاض تاريخ قدمي وال يستطيع أحد حتديد ظهور أول مرض أصيب به اإلنسان و لرلألم
الطاعون، وقد كرها و بقت قصصها يف التاريخ كاض و أوبئة انتشرت يف البالد خلد ذرأم كهنا

عدة أقسام؛ منهم من ان الناس عند ظهور هذه األمراض ينقسمون إيل كأمهّها، و  ركمر ذ
واخلوف ويلزم مرتله خوفاً من اإلصابة ويفر من املصابني و منهم من يبحث  يصيب الذعر

لذلك املرض ومنهم من يلجأ إيل التعاليم الدينية علّه جيد ما خيلصه  جاهداً حول إجياد حل
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 تعايل.ذلك املرض ختفيفاً لذنوبه و حمبة من اهللا سبحانه و  أيرمن املرض. و منهم من 

تب التارخيية، كر يف الكهناك مخسة طواعني مشهورة وقعت يف العصور اإلسالمية تذ
 إليها إمجاالً وهي: سنتطرق

 م)۱۲۷ق،  ۶شيرويه ( . طاعون۱

مل يقع هذا الطاعون يف احلجاز أو يف حدود الدولة العربية اإلسالمية آنذاك، ومن تسميته 
 انت حتت سيطرة الدولة الساسانية، مثّ إنّ املعلومات عنهاضي اليت كرأنه طاعون وقع يف األ يظهر

  )٣، الطواعني يف صدر االسالم واخلالفة االموية، الصفحة جت فاضل. (قليلة جدا ومقتضبة
على الرغم من ذكر هذا املرض من ضمن الطواعني إال أنه يوجد من مل يذكره بوصفه أول 

 المية بل وقع يف أرض املدائن.يف اإلسالم لوقوعه خارج البالد اإلس طاعون

 م)۶۹۳ق،  ۱۸عمواس ( . طاعون۲

 ،صحاحالاجلوهري، ( .قيل أنّ طاعون عمواس هو أول طاعون كان يف اإلسالم بالشأم
 )٩٥٣ فحةصال

تعرضت الدولة اإلسالمية يف صدر اإلسالم واخلالفة األموية لعدد من الطواعني تباينت يف 
 )١ فحةصال، املصدر السابق ،جت فاضل( .سالمي آنذاكالسلبية يف اتمع اإل ااريتأث

ذيب االمساء واللغات،  ،النووي( عمواس أوردها النووي بفتح العني وامليم عمواس
معجم البلدان،  ،ياقوت احلموي( ون امليمكسر العني وسكرها ياقوت بكوقد ذ) ٥٣٧ فحةصال
الناس أو تواسي الناس فيما بينهم ذا و يقال أنه مسي بذلك ألنّ األسي عم ) ١٥٧ فحةصال

مسي بذلك لوقوعه يف بلدة أو قرية  ويقال أنه) نفسها، الصفحة  املصدر السابق ،النووي( اخلطب
 )٦٠١ فحةصالاملعارف،  ،ابن قتيبة( .عمواس يف بالد الشام

  م)۶۸۸ق،  ۶۹( طاعون الجارف. ۳
ارثة اليت تسبب ا هذا كم الحيمل هذا الطاعون امساً خميفاً حيث نستطيع تصور حج

 فيظن اإلنسان أنه سيلٌ جيرف الناس ويقتلها و ال يستطيع أحد الوقوف أمامه.. الطاعون

م جزءا من كان يف هذه األثناء حيكوقع طاعون اجلارف يف البصرة زمن عبداهللا بن زبري إذ 



 

۷۶۳ 

جي
خار

ت 
قاال

م: م
رده

چها
ل 

فص
 

ان يتويل كان يف حني اسراق وجند واحلجاز فضالً عن خرالعربية اإلسالمية، تشمل الع الدولة
الزمن ذاته اخلليفة عبدامللك بن مروان واضعاً مصر واملغرب حتت لوائه. اختلف  الشام يف

 ٦٧ ، أوق ٦٥ حتديد زمن طاعون اجلارف بدقة فهناك من حدد وقوعه يف سنة املؤرخون يف
عه. مسي حتديداً زمنياً لوقوم ٦٨٨ق،  ٦٩ اد سنةرثرية إيل إيكآخرون وهم األ ، بينما ذهبق

افه الناس رثرة من مات فيه من الناس ومسي املوت فيه جارفاً الجتكل هذا الطاعون باجلارف
ر أنّ طاعون كثر من طاعون، إذ ذكالتسمية، قد أطلقت علي أ السيل، فضالً عن أنّ هذهك

 ،جت فاضل(م.٧٠٥ق،  ٨٧م، مثّ سنة ٦٨٨ق،  ٦٩ أوهلا سنة اراًراق مراجلارف وقع بالع
 )٧، الصفحة السابق املصدر

 م)۷۰ق، ۸۷والشام ( العراق في رف ا األش أو الفتيات أو الجارف . طاعون۴

م، ٧٠٥ق، ٨٧ وبالد الشام سنة) البصرة وواسط والكوفة( اقروقع هذا الطاعون يف الع
املؤرخني أطلق عليه تسمية اجلارف وهي التسمية نفسها اليت أطلقت علي الطاعون  بعض

اق، بيد أنّ بعض املؤرخني أطلقوا عليه تسمية رار وقوعه ومصابه يف العركلت اقرالع السابق يف
معللني ذلك أنه وقع بالعذاري والنساء أوالً، أي أنه بدأ  »طاعون الفتيات«بـ  مغايرة إذ مسوه

وفة وبالد الشام. و آخرون نعتوه بطاعون كمن البصرة وواسط وال لّكبالنساء مث الرجال يف 
اف، وأبرز من رثر من تويف به من األشكالتسمية متأتية من  لي ما يبدو فإنّ هذهاف، وعراألش

املصدر ( .عبداهللا بن خالد ومطرف بن عبداهللا بن الشخري أمني بن: اف همرتويف فيه من األش
 )٨السابق، الصفحة 

  م في العراق ۷۴۸ق، ۱۳۱ سنة قتيبة بن مسلم . طاعون۵
 اق وبالتحديد يف البصرة سنةرعصر األموي وقع يف العهو ختام الطواعني املشهورة يف ال

فيه  ذكرته املصادر اإلسالمية باسم طاعون مسلم ابن قتيبة ألنه أول من قتلم ٧٤٨ق، ١٣١
  )املصدر السابق( .عه يف رجب أو شعبان من تلك السنةووكان وق

توارخيها لضيق و كانت هذه أشهر الطواعني يف الدول اإلسالمية آنذاك. وقد اكتفينا بذكر 
ا و غريها، وقد ولريكالبحث. وقد حدث يف العصور احلديثة أوبئة وطواعني من مثل  جمال

 ورونا يف هذا البحث.كيز علي وباء كالتر رهاكيغنينا من ذ
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 األمراض من الدين موقف: الثاني المبحث

 ر عبدالرمحن بن عوف الصحايب حديثاًكقيل عندما وقع طاعون عمواس وفتك بالناس ذ
هو اذا «: حول الطاعون و ضرورة الوقاية وأخذ احلذر، وذلك احلديث هو �لرسول اهللا

البخاري (» مسعتم به بارض، فال تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم ا، فال خترجوا فرارا منه
يفية التعامل مع كيبني لنا وهذا احلديث ) .١٢٨١ الصفحة، ٣صحيح البخاري، ج  ،اجلعفي

األمراض. البد لنا  طرة واملعدية وهي الطرق ذاا اليت نتخذها اليوم للوقاية مناألمراض اخل
عرفنا اإلسالم  ر موقفه من املرض نفسه، فقدكما سنذكر موقف اإلسالم من املريض كمن ذ

 .مبوافقه السنية واملليئة بالرقة والرفق

رة، والدعاء له بالعشفاء اعاة حق املريض وتعاهعده بالزيارثّ على ملقد جاء اإلسالم باحل
وبيان أنواع من األدعية حيسن أن تقال عند زيارعة املريض، وكلُّ هذه الرعاية  والعافية،

الواحد منهم  والتعاهد والدعاء ينطلق من كون املؤمنني حالُهم كالنفس ال واحدة، فما يفعرح
الواحد يؤلعم وما يؤلعم ،اجلميع ففي الصحيح يفرح ،عمان بن بشري رضي اهللا اجلميعّني عن الن

احعمهم وتعاطعفهم مثَل رمثَلُ املؤمنني يف تواعدهم وت«: �قال رسول اهللا: عنهما قال
: ويف رواية ملسلم »سائر اجلسد بالسّهر واحلُمّى اجلسد، إذا اشتكَى منه عضو تداعى له

، البدر( .»أسه اشتكى كلُّهره، وان اشتكى كلُّ املسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى«
 )٢٥ الصفحةالتبيني لدعوات املرضي واملصابني، 

اء شتي فمنهم من يعتربه ابتالء ومنهم من يعتربه ران للناس يف األمراض أقوال وآكو 
أ علي رومنهم من ال يقول ذا وال بذاك، ويذهب إيل أنّ املرض حاالت تط اءزعقوبة وج

 له خلل يف اجلسم تؤدي إيل مضاعفات وعوارض. و تسببجسم اإلنسان 

إن مفهوم االبتالء يف التأويل الديين هو الذي يعقلن فوضى توزيع العقاب واألذى ويربر 
بتوظيف العذاب والشدائد حنو غايات حمددة هي االختبار واالمتحان. وبذلك فمفهوم  االعتباط

أخرى أكثر استيعابا للمصابني. فقد اعترب  على جتاوز احلرج وبلوغ معان االبتالء يساعد
األمل والعذاب واملرض أداة تطهري ترفع اإلنسان إىل مستوى الطهارة  املسيحيون، قبل ذلك، أن

الكربى، مبا فيها اإلسالم، أعطت أمهية كربى للمرض واألمل  القلبية احلقة، لكن كل الديانات
. لة لتحقيق العزلة الروحية واحلياة الباطنية العميقةأداة فعا ألنّ األمل الذي يسببه املرض يعترب



 

۷۶۵ 

جي
خار

ت 
قاال

م: م
رده

چها
ل 

فص
 

 )٢٦ الصفحةالتدين واملرض،  ،جمدول(

إن اإلصابة باملرض داخل النماذج التفسريية حول األمراض، واليت يتم بناؤها اجتماعيا، 
اض يغلب عليها التمثل بأا خارجة رمنطق املسؤولية الداخلية أو اخلارجية؛ فهناك أم تبىن على

) العني، احلسد...( املريض، ويف هذه احلالة يتم إرجاع املرض عادة ألسباب سحرية اردةرإ عن
 )٣٥املصدر السابق، الصفحة ... (، أو أسباب بيئية.)القدر، االبتالء...( دينية أو أسباب

ثر عرضة للخوف واهلاجس كون أكبناًء علي ما تقدم يتضح لنا أنّ اتمعات التقليدية ت
األمراض و هذا األمر إن دلّ فإنما يدلّ علي قلة الوعي و الثقافة وعدم التعرف  هةعند مواج

 اضها.رو أسباا وأع علي بعض األمراض

اعتادت اتمعات اإلسالمية أن تعترب بعض احلوادث و الباليا و من ضمنها األمراض، 
ن بعض األمراض هي ختفيف اح البعض قائالً أنّ اآلالم الناجته مرعقاباً لإلنسان و  ابتالًء و

ثر كوآثامه. حيث يستعد اإلنسان للموت بعد هذه التجارب الصعبة بروحٍ أ لذنوب الشخص
  ذي قبل. مستند اً بذلك إيل أقوال و روايات دينية. ثر منكطهارة و حسنات أ

تب كوقد سبق اإلسالم األجهزة الوضعية يف وقاية األمراض وهذا ما تزخر به ال
 ر منها:كتب األحاديث. و نذكو  ينيةوالنصوص الد

أخربوا عن النيب صلَّى اللََُّّ علَتيعه وسلَّم قال إذا أحب اهللا تعاىل قوما ابتالهم فمن صرب 
فارات والطب والرقيات، كتاب األمراض وال، كاملقدسي( .ومن حرج فله احلرج فله الصرب

 )١١ الصفحة

واذا وقع بارض وانتم ا، فال   تقدموا عليه، مسعتم به بارض، فالإذَا : �قال رسول اهللا
 )١٢٨١ الصفحة، ٣، ج املصدر السابق ،البخاري اجلعفي(خترجوا فرارا منه. 

ادع اهللا ان يشفيين  �يف فقالت يا رسول اهللاطا  �وقال اتت امراة ايل رسول اهللا
اصرب  قال ان شئت دعوت اهللا عزوجل فشفاك وان شئت فاصربي وال حساب عليك قالت

  )٢٠، املصدر السابق، الصفحة املقدسيوال حساب علي. (
وكيف : أخربنا عن الطاعون فقال عذاب لقوم ورمحة آلخرين، قالوا ×قيل للصادق

ان جهنم عذاب على الكافر وخزنة جهنم معهم الرمحة عذابا؟ قال أما تعرفون أنّ نري تكون
  )٢٩٨ الصفحة علل الشرائع،الشيخ الصدوق، ( .عليهم فيها فهي رمحة



 

۷۶۶ 

ين
ش ب

ماي
ت ه

قاال
ه م

موع
مج

ملل
ال

 ي
انه

ؤمن
ي م

دگ
و زن

ونا 
كر

ش 
چال

 

لّ داء دواًء، فلهذا أصبحت كو ذهبت هذه الفئة األخرية من الناس أنّ اهللا عز وجلّ جعل ل
  ون.كن فيكمطمئنة و هادئة ألنهم مؤمنني بقدرة قادر يقول للشيء  قلوم

إذن أ برروي عن النيب صلَّى اللََُّّ علَتيعه وسلَّم قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء ب
، ، املصدر السابقاملقدسي. (صحيح أخرجه مسلم يف صحيحه عن أمحد بن عيسى اهللا تعاىل.

 )٣٢ الصفحة

ان الدين دائماً واضح املوقف حمسوم الدور يف مواجهة األمور اإلجتماعية اليت حتلّ ك
و من ضمنها األمراض فيختلف موقف الدين يف مواجهة األمراض باختالف املرض  اتمعات،

اه ينصح باالبتعاد عن املصاب باألمراض املعدية و تارة ينفي روعدواه. فتارة ن وبةوصع
 رها يف اآليت.كذلك أسباب سنذ لّكاء رالعدوي. و و

سعمتعت أَبا هرتريةَ، : حدّثَنا سلعيم تنب حيانَ، حدّثَنا سععيد تنب عميناَء، قَالَ: وقَالَ عفَّانُ
ما تفر كوال صفر، وفر من اذوم  ال عدوي وال طرية، وال هامة«: �اهللا رسولُقَالَ : يقُولُ

  )١٢٦ الصفحة، ٧، ج املصدر السابق ،البخاري اجلعفي( »من االسد
جيب  !ار من اذوم و نفي العدوي؟ريف للحديث أن جيمع أمرين متضادين ومها الفكو 

لية يف انتساب الفعل إيل غري اهللا واعتقادهم أنّ بأن احلديث يريد نفي العقيدة اجلاه القول هنا
اد اهللا تعايل رمعدية بطبعها. والصحيح أنها ال تعدي إلّا بإذن من اهللا تعايل واذا أ هذه األمراض

لّه من أمر اهللا وفعله يف تقدير كن ال يضر الصحيح. وهذا كواملريض ول أن جيتمع الصحيح
ضاء اهللا وقدره، وقد أنكر اهللا عز وجل على الذين اخلري والشر. وال شك أن كل شيء بق

فإذا جائتهم احلسنه قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسي «: يتطريون بقوله سبحانه
 )١٣١/  (االعراف» ومن معه

هذا بشؤم موسى ومن معه، وما أصابنا إال بسبب شؤمهم وشرهم، فأنكر اهللا : أي يقولون
بأن االمراض  )، واالدله واضحة١٣١/  (االعراف» ال امنا طائرهم عند اهللا«: بقوله تعايل عليهم

املخالطة ألهلها حيصل بإذن اهللا االنتقال، وقد حيصل االختالط دون العدوى بتوفيق اذا حصل 
  ١.اهللا

اد ألّا يضر اإلنسان سيحصل ذلك دون شك و يف هذا رما أنه واضح أيضاً أنّ اهللا إذا أك
                                                                        

 /https://islamqa.info/ar/answers/129598 موقع اإلسالم سؤال وجواب علي .۱
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) ٣٦/  ونب (يسكن فيكإمنا امره اذا اراد شيئاً أن يقول له «: رمية قال تعايلكلباآلية ا نستشهد
ون كالمها بإذن من اهللا و ليس للمرض أن يكعدوي املرض و عدم العدوي وهذا يعين أنّ 

 ثرية تدلّ علي ما قلناه.كنفسه. و هناك آيات  معد بطبعه و من تلقاء

ام ركسوم من هذا األمر ومل مير من جانبه مرور الان ذو موقف حمكإذن تبني لنا أنّ الدين 
ر أنواع العالج و أفضلها حيت يستفيد اإلنسان كما ذكفصل يف طرق الوقاية من األمراض  بل

طرق تستخدم عندما يتعذر علينا الوصول إيل العالج.  كر طرقاً وقائية ليدلّنا أن هناكذ منها و
 .»الجالوقاية خري من الع«قدمياً  ما قالواكف

 األمراض من الفلسفة موقف: الثالث المبحث

يشترك الدين و الفلسفة يف أمور عدة و منها املواقف اليت يتخذها كلٌّ منهما يف مواجهة 
املختلفة، و خيتلفا يف أمورٍ أخري، فمثالً يقوم الدين على ثوابت متعددة منها اإلميان  املسائل

و كتاب اهللا كما يقوم على اإلميان بقدرة اهللا عز وجلّ على اآلخر واإلميان باملالئكة  باهللا و اليوم
ورفعهما عن اإلنسان. بينما ختتلف الثوابت اليت تقوم عليها الفلسفة باختالف  اخلري والشر

 الفلسفة على أساس العقل والربهان والعلل. أهدافها وحمتواها فتقوم

نّ الدين يتأثر بالفلسفة، ويرى طه عبد لكن جيدر بنا القول أنّ الفلسفة تتأثّر بالدين، كما أ
هنا، أنّ الفلسفة األملانية تأثرت باليهودية، فالفالسفة األملان كانوا يقتبسون، على  الرمحن

اة كما كانوا يضمنون رمفاهيمهم احملورية وأفكارهم اجلوهرية من كتاب التو األقلّ، بعض
احلق العريب يف االختالف  لرمحن،عبد ا( .اجتهادات وتأويالت يهودية تآليفهم ونصوصهم

 )٦٠ الصفحةالفلسفي، 

ويصل طه عبد الرمحن إىل اعتبار أنّ الكثري من املفاهيم الفلسفية أصلها ديين. مثّ إنّ 
يف العصور الوسطى، جيد أنّ الفلسفة كانت تدرس ضمن الالّهوت، فكان  دارس الفلسفة

رة العصور الوسطى، معاجلة مواضيع فلسفية يف هذه الفترة، أي يف فت الفالسفة الهوتيني، ومتّ
اجه من ميدان رالفلسفي حني متّ إخ» الكلّيات« هو احلال مع مفهوم من خالل رؤية دينية، كما

ليات كالأيب يعال، ( .إدخاله إىل ميدان الالّهوت، وبالتايل، الدين املنطق، وبالتايل الفلسفة، ومتّ
 )الا الفلسفيةكومش

ر الفيلسوف داغوين هو أقرب العلوم إىل الفسلفة، فإنّ منه ميكن كان الطب يف نظ
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يلج إىل مشكالت أنطولوجية، كاملرض واملعاناة املرضية املعيشية واىل مشكالت  للفيلسوف أن
باملمارسة الطبية، قواعدها وحدودها. مثّ إىل مشكالت اجتماعية ترتبط  أخالقية تتعلق

طبيةز انتهى هذا التصور بالفيلسوف إىل تصنيف الطب للمؤسات ال اطيةرباملمارسة البريوق
هذا استطاع داغوين أن يثبت أنّ للطب ابستيمولوجيا خاصة به  ضمن العلوم اإلنسانية. من كل

إنها صورة جديدة للعالقة بني الفلسفة والعلوم خاصة  متميزة عن تلك املتعلقة بالبيولوجياز
ت الطبية وقيمتها األخالقية يف فلسفة فرانسوا التقينا ،حربوش(. منها الطب والبيولوجيا

 )١٤٤ الصفحةداغوين، 

مل يكن هناك أطباء نفسيون يف الطب القدمي كما هو احلال يف األزمنة احلديثة، لكن 
الذين يعتنون » أطباء الروح« اط ودميوقريطوس اعتربوا أنفسهمرمنذ سق الفالسفة القدماء

اض اجلسد. وخبالف العالجات الدوائية اليت رباء أميعاجل األط اض النفس والروح كماربأم
عالجام بأا معرفة فلسفية، فأصبحت فكرة الفلسفة  يستخدمها األطباء، صور الفالسفة

أرسطو. وسعى املعاجلون بالفلسفة إىل حترير  كعالج بارزة يف حقبة الفلسفة اهللنستية بعد
خرى، وتعليمهم القناعة والرضا البسيط األ الناس من املخاوف والقلق بشأن املوت واحلياة

ركزت على ـ  فيما يبدوـ  العالجات احة البال. غري أن هذهرباالحتياجات األساسية وحتقيق 
تؤثر على صحة العقل، حبسب  ابات املرضية اليترالقلق والسخط واملخاوف، وجتاهلت االضط

القدامى واملرض  الفالسفةاسة األكادميية جبامعة هلسنكي الفنلندية مارك أهونني عن رد
 ١.العقلي

أما فيما خيص الفلسلفة اإلسالمية وعالقتها بالطب واألمراض فكانت كتب ابن سينا 
مهماً يلجأ إليها اجلميع وكان احلال نفسه يف العامل الغريب من االهتمام  اًرمصد ايب الطبيةروالفا

لدرجة أنّ العلماء يف الشرق  ـ بكتب ابن سينا. لقد ساهم ابن سينا أيضاً يف تقدم الطب
، لقد كانت تلك احلقبة من الزمن هي الفترة املزدهرة حيث »السيناوي الطب«والغرب أمسوه 

اثاً علمياً قام على راإلسالمية وقدموا للعامل تـ  احلضارة العربية ظهر العلماء العرب يف ظل
كأساس لعلوم األوائل أي وكذلك الفسلفة اليت نشأت  اث الفسلفي اليوناينرأسس أمهها الت

ذلك وأضافوا إليه الشيء اجلديد والكثري من  العلماء الذين سبقوا العرب، ولكن العرب طوروا
                                                                        

  .التالي ابطر، موقع الجزيرة على اللفالسفة القداميمرض العقلي عند االفلسفة لعالج الروح... الجنون والعبداهللا،  .۱
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/11/21 



 

۷۶۹ 

جي
خار

ت 
قاال

م: م
رده

چها
ل 

فص
 

معاجلام للمرض. يقول كلّ من الدكتور  خالل جتارم ومالحظام ومن مثّ تطبيق ذلك يف
فلوريدا ود. طارق ـ  يف مدينة باتام من املركز التعليمي ـ احة القلبرأمحد القاضي مستشار ج

بالطب « يقفوا عند حد ما مسي ب ملرأنّ الع: واشنطنـ  عبداهللا أستاذ الطب يف جامعة هاروارد
يبحثوا األصول العلمية  ألم أدركوا أنه من قبيل التوجيهات الصحية العامة والبد أن» النبوي

على فلسفة علوم  االعتماداحل أوهلا رله. أما احلديث عن تطور الطب عند العرب فقد مر مب
عصر  اآلخرين خاصة الطب اليوناين واملصري القدمي، مثّ علوم وجتارب األمم السابقة مثّ

 الترمجة حيث مل يترك العلماء العرب كتاباً إلّا وترمجوه للعربية وخاصة كتب أهم مؤسسي
يف احلضارة  العالقة بني الفسلفة والطبيوسف عميش، ( .اط وجالينوسرالطب اليوناين أبوق

 )االسالميه

 كورونا) (فايروس ۱۹كوفيد  مواجهة في والفلسفة الدين موقف: االربع المبحث

الطاعون بالقصر واملد : الوبأ: فايروس كورونا هو أحد األوبئة والوباء وبأ: اللغوي تعريفه
ع املمدود عإن هذا الوباَء عرت جز، ومج: وقيل هو كلُّ مرضٍ عامٍّ، ويف احلديث. واهلمز

اوباء، وقد وبئت االض توبا وبا. ووبوات وباء ووباءة وإباءة علي  أَتوبعيةٌ ومجع املقصور
البدل، ووبات ايباء ووبئت تيبا وباء، وارض وبيئة علي فعيلة ووبئة علي فعله وموبوءة 

 )١٨٩ الصفحةلسان العرب، ابن منظور، ( ثر مرضها.كثرية الوباء. واالسم البئة إذا : كوموبئة

 التايل:ك) ncov ۲۰۱۹( وضحت منظمة الصحة العاملية اختصار مصطلح

CO : اختصار لكلمة كورونا(Corona ) 

VI :وهي اختصار لكملة )Virus( 

D :وهي اختصار لكلمة مرض )Disease( 

nCOV :وهي اختصار لكلمة فايروس كورونا املستجد )new Corona Virus( 

  ١م. ٢٠١٩ اىل احلد الزمين الذي ضرب العامل اية عاموهي السنة اليت تشري : ٢٠١٩ -
وفق منظمة الصحة العاملية يعترب الفريوس ساللة جديدة مل يتم : االصطالحي تعريفه

قبل يف العامل من فصيلة الفريوسات التاجية واليت تصيب اجلهاز التنفسي، واليت  حتديدها من
                                                                        

  موقع منظمة الصحة العالمية علي الرابط: .۱
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
%20public/q-a-coronaviruses 
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ة إىل أم ا رض أشد خطورة مثل متالزمة وحدا بني نزالت الربد الشائع اوح نتائجهارتت
الذى ، ٢٠٠٢-٢٠٠٣ الذى ضرب العامل بني عامي) SARS - سارز( االلتهاب التنفسي احلاد

مفاهيم وسياقات يف أزمة ( .وهو فريوس حيواين املنشأ كانت بداية ظهوره أيضاً يف الصني
 )٦ الصفحةورونا املستجد، كفريوس 

من الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان فريوسات كورونا هي فصيلة كبرية 
املعروف أن عدداً من فريوسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى  واإلنسان. ومن

حدا من نزالت الربد الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل  اروحراجلهاز التنفسي اليت تت
ويسبب  ).السارس(الوخيمة  واملتالزمة التنفسية احلادة متالزمة الشرق األوسط التنفسية

 ١٩.١- كورونا كوفيد اً مرض فريوسرفريوس كورونا املُكتشف مؤخ

ورونا هو مرض معد يأيت نتيجة آخر كومن خالل ما عرجنا إليه اتضح لدينا أنّ فايروس 
مت اكتشافه من ساللة فريوسات كورونا. ومل تكن هناك أية دالئل تدلّ علي وجود  فريوس

) ديسمرب( صابة به قبل بدء تفشيه يف مدينة ووهان الصينية يف كانون األولواإل هذا الفايروس
 أساً علي عقب.رت بالعامل بأسره وقلبته كهذا الفايروس اآلن إىل جائحة فت وقد حتول. ٢٠١٩

ومن طبيعة احلال أن يقف الدين وقفته املعهودة يف مواجهة مثل هذه البلية اليت أخذت 
 يل جانبه الفسلفة تعلل وتربهن.أجساد البشر و إ تنهش يف

أنَّ الفريوسات ليست غريبة على الفلسفة، لكنها استأثرت بنوع خاص منها وهي 
واملذاهب واأليديولوجيات، الفلسفة تارخيياً هي املسؤولة عن بذر هذه  فريوسات األنساق

افة أنَّ رطوتصنيعها وترك جيناا عرب اللغة والثقافة. وجه ال النادرة )الفسائل(األصناف 
ات واألطر العقلية قوياً، أي أن املفاهيم واألفكار والتنظري الفلسفة تشكل يف ذاا جسداً فكرياً

الفكر الذي ينتجها. ورغم قول هيجل إنَّ بومة  واملذاهب والتحليالت توجد بالنسية لقوة
اجلسمية وتتعقب  تتجاهل األمراض التزاحلكمة ال تنعق إالَّ وقت الغسق، إالَّ أنَّ الفلسفة ما

كما يف حالة كورونا بات خوفاً  اض الروح والوهن العقلي. املالحظ أنَّ العزل الصحيرفقط ام
لاللتئام مرة ثانيةً. املشاهد  على النفس وعلى اآلخرين معاً، ليس ينفصل وجودنا إالَّ توطئة

                                                                        

  وقع منظمة الصحة العالمية علي الرابط:م .۱
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
%20public/q-a-coronaviruses 
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يصل حلد التفهم  اررا كم مهول من الشفقة واالهتمام مبا ليس أنا. وهذا يف احلقيقة اضط
نكون جزءاً  اإلنساين احلميم. وهو طرح يف ماهية احلفاظ والعناية بالعامل، أن يكون أفضل، أالَّ

فقط.  أن تصبح شريكاً لآلخر أفضل من تكون لنفسك: من مشاكله ومعاناته. والشعار الفلسفي
عبدالعال، ( .آلخرويف هذا الوضع عندما تبتعد، فأنت تقترب رويداً، وتصل بكل إنسانيتك إىل ا

/  ٠٨/  ٢٠: املصادف ٥١٠٨ صحيفة املثقف، العدد، ماذا لو تساءلت الفلسفة حول املرض
 )م٢٠٢٠

ات األخبار وحيت يف الشوارع أنّ الناس رأينا من خالل مواقع التواصل االجتماعية ونشر
ات بيد العلي القدير نا مجيعاً أنّ احلل بكتعايل لرفع هذه الغمة من البشر، ألننا أدر تتوسل باهللا

ان يشك باألمر أنّ العلم جبميع تقنياته والطب بأعلي مستوياته وأرقي كمن  وأصبح متيقناً
عن إجياد حلّ ملثل هذا الفايروس الصغري الذي ال يري بالعني اردة  انزاحل تطوره يعجرم

ي نري الناس مجيعاً عز وجلّ. فلهذا السبب وألسباب عديدة أخر اء إيل اهللاروأننا دون شك فق
وتعايل ويدعون للخر وج من هذه األزمة إذ أمرنا جلّ  يتضرعون ويتوسلون باهللا سبحانه

) ٦٠/  (غاف» مكم ادعوين استجب لكوقال رب«: جالله أن نتضرع إليه داعني متوسلني وقال
ديث الدعا والتوسل يف الق آ رن واألحاومل حيدد مواقع الدعاء وتوقيته بل جاء احلث علي 

ديانتهم ومذاهبهم، صرحوا يف  اً من الرؤساء واملسؤولني بغض النظر عنثريكثرة. فنري كب
 بيانام عن ضرورة اللجوء إيل اهللا والتوسل به.

اين علي خامنئي من اجلميع أن يتوسّلوا ويلتفتوا إىل اهللا عز وجلّ، من رطالب املرشد اإلي
البالء عظيما جدّا، وقد شهدنا أعظم منه لكنين «: ليسالوباء، ووفقًا لقولعه فإنّ هذا  أجل رفع

الكبري على الدعاء الناعبع من قلوب الشباب النقية والصافية واألتقياء؛ ألجل دفع  أعقد األملَ
  »البالءات العظيمة.

فالدعاء السابع يف الصحيفة السجادية دعاء مميز، «: مث طالب بقراءة ادعية مذهبية خالصة
ويعود فيؤع كد يف موضعٍ آخر، أنّ الدعاَء جيلب الربكةَ  »مضامني رفيعةلى وينطوي ع

ابتالٌء وامتحانٌ للحكومات والشعوب وقريبا من ذلك، يذهب آية اهللا  للمجتمع، وأنَّ كورونا
النوازل والكوارث الطبيعية يف منظور الشريعة ما «: وروناك األع ا ريف يف بيان له حول فريوس

من أجل رفع مرتلعة املؤمنني واعالعء درجاعتهم  ات إهلية للعباد؛رات واختباهي إال امتحان
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ئع اهللا وطاعته، ويوصي آية اهللا خامتي راش عند اهللا تعاىل، وحتذير للمقصرين واملتهاونني يف
إن اآليات والروايات توصي املؤمنني بالصرب والتأين يف «: الناس بالدعاء، لرفع االبتالء

م بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من االموال كولنبلون«الت والباليا...، كشمواجهة امل
النخب  كورونا سلوكاحلوزة والصياد، ( )١٥٥/  (البقرة» واالنفس والثمرات وبشر الصابرين

 )١٥ الصفحةالدينية اإليرانية مع األزمة، 

 رها مجيعاً لضيق جمال البحث.كثري من هذه النماذج اليسعنا ذكوهناك ال

 الخاتمه

انت تصارع كمن خالل هذا البحث عرفنا أنّ لألوبئة تاريخ قدمي يدلّنا علي أنّ البشرية 
ان كما كانوا يتوسلون بعدة طرق للخالص منها كواألوبئة علي مدي التاريخ و  الطواعني

عدة أقسام عند ظهور هذه األمراض؛ منهم من يصيب الذعر واخلوف  الناس ينقسمون إيل
ويفر من املصابني و منهم من يبحث جاهداً حول إجياد حل  خوفاً من اإلصابةويلزم مرتله 

التعاليم الدينية علّه جيد ما خيلصه من املرض. و منهم من أ  لذلك املرض ومنهم من يلجأ إيل
 ١٩ وفيدكمن اهللا سبحانه و تعايل. وعندما ظهر فايروس  ري ذلك املرض ختفيفاً لذنوبه و حمبة

جديدة مل يتم حتديدها من قبل يف العامل من فصيلة  اين املنشأ من ساللةوهو فايروس حيو
اوح نتائجها وحدا بني نزالت الربد روتت الفريوسات التاجية واليت تصيب اجلهاز التنفسي،

التنفسي احلاد، والذى كانت بداية  اض أشد خطورة مثل متالزمة االلتهابرالشائعة إىل أم
ظهرت احلاجة إيل الدين والفلسفة  ر يف العامل بسرعة غري معهودة،ظهوره يف الصني وأخذ ينتش

 ايد حاالت اإلصابة والوفيات.زبل واشتدت باشتداد املرض وت

اسة إيل أنّ الدين عامةً واإلسالم خاصةً أخذ موقفاً حيمد يف رتوصلنا من خالل هذه الد
أسباب هذه الباليا  ورونا و إيل جانبه وقفت الفلسفة معللةًكيدعي فايروس  مواجهة ما

انت الفلسفة تؤثر علي الدين وتتأثر منه جاء كوقوعها. فلطاملا  ومربهنةً دور اإلنسان يف
ابة يف اهتمام الفسلفة ذه األمور إذ أننا رهذه القضايا، وال غ ومماثل يف كالمها مبوقف مشترك

ابن سينا كعصور السالفة حتولوا إيل فالسفة خالل ال بار واألطباءكثري من العلماء الكجند ال
الفسلفة ذا موقف حاسم ومهم يف اال الطيب.  انتكايب وغريهم من عمالقة الفلسفة، فروالفا

االجتماعية يرشد الناس للسيطرة علي اهلدوء  سائر مواقفه يف األموركان موقف الدين كو
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العلي القدير. وأنّ  والدعاء وطلب العون من وضبط النفس وحماولة الرجوع إيل اهللا واالستغفار
ان عن إجياد حلّ ملثل زتطوره يعج احلرالعلم جبميع تقنياته والطب بأعلي مستوياته وأرقي م

شك فق ا رء إيل اهللا عز وجلّ.  هذا الفايروس الصغري الذي ال يري بالعني اردة وأننا دون
  ة.الديني فلهذا السبب وألسباب عديدة أخري جيب علينا أن خنضع للتعاليم

 مصادر

 .ريمكالقرآن ال - 

تب، كاشة، دا ا رلكثروت ع: ابن قتيبة، أبو محمد عبداهللا بن مسلم، المعارف، تحقيق - 
  م.١٩٦٠القاهرة، 

نشر أدب الحوزة، : ابن منظور األنصاري، محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، الناشر - 
  .١٤٠٥، ١ج

ي نظرية أفالطون للمثُل، موقع ف: الكليات ومشكالتها الفلسفية: أبي يعال، محفوظ، مقال - 
  م.٢٠١٧فبراير  ١٨ مؤسسة مؤمنون بال حدود،

الجامع المسند (البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا، صحيح البخاري  - 
: ، المحقق)رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه الصحيح المختصر من أمور

  ق.١٤٢٢ الطبعة األولى، طوق النجاة،دار : محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر
اق بن عبد المحسن، التبيين لدعوات المرضى والمصابين مطابع أضواء زالبدر، عبد الر - 

 .ق١٤٢٥ المنتدى، الطبعة الثانية،

اسة في رد(الطواعين في صدر اإلسالم والخالفة األموية : بهجت فاضل، نصير، مقال - 
، ٢ كركوك للدارسات اإلنسانية، العددمجلة جامعة ) المصادر العربية واإلسالمية

  م.٢٠١١، السنة السادسة ٦ المجلد
دار العلم : ابعة، الناشررأحمد عبد الغفور العطار، الطبعة ال: الجوهري، الصحاح، تحقيق - 

، ٣م ـ القاهره، ج ١٩٥٦- ١٣٧٦الطبعة االولي : مالحظات لبنان، ـبيروت ـ للماليين 
  م.١٩٨٧-١٤٠٧

نات الطبية وقيمتها األخالقية في فلسفة ف ا رنسوا داغوني، حربوش، العمري، التقي - 
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 قسنطينة كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، ، جامعة منتوري)رسالة ماجستير(
  م.٢٠٠٨

ات رالسيد محمد صادق بحر العلوم، منشو: ائع، تقديمرالشيخ الصدوق، علل الش - 
  م.١٩٦٦ـ  ١٣٨٥: ، سنة الطبع١األشرف، ج النجفـ المكتبة الحيدرية ومطبعتها 

انية مع األزمة، رورونا سلوك النخب الدينية اإليكالصياد، محمد سعيد، الحوزة و - 
 م.٢٠٢٠ انية،رارسات اإليرالمعهد الدولي للد

عبد الرحمن، طه، الحق العربي في االختالف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الطبعة  - 
  م.٢٠٠٦الثانية، 

 صحيفة المثقف، العدد !ماذا لو تساءلت الفلسفةُ حول المرض؟: مقالعبدالعال، سامي،  - 
  م.٢٠٢٠/  ٠٨/  ٢٠: المصادف ٥١٠٨

.. الجنون والمرض العقلي عند الفالسفة . ان، الفلسفة لعالج الروحرعبداهللا، عم - 
 التالي: ابطرالقدامى، موقع الجزيرة على ال

https: / / www.aljazeera.net / news / cultureandart / 2019 / 11 / 21 
اسة في تأثير المرجعية الدينية في تمثّالت رد: مجدول، بوشعيب، التدين والمرض - 

ائرية في األنثروبولوجيا و زإنسانيات المجلة الج: وتجربتهم المرضى والمصابين باإليدز
  .٤٠ـ  ١٧ م، ص٢٠١٨العلوم االجتماعية، 

سلسلة أو ا رق االزمة، معهد  مفاهيم وسياقات في أزمة فيروس كورونا المستجد، - 
  .٢٠٢٠ ،)صفر(التخطيط القومي، اإلصدار 

، األمراض ق) ٦٤٣ المتوفى( المقدسي، ضياء الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد الواحد - 
أبو إسحاق الحويني األثري، دار ابن عفان، : المحقق ات والطب والرقياتروالكفا
  ق. ١٤١٥األولى، : الطبعة

  ابط:روجواب علي ال موقع اإلسالم سؤال - 
https: / / islamqa.info / ar / answers / 129598 /  

  موقع منظمة الصحة العالمية علي الرابط: - 
https: / / www.who.int / ar / emergencies / diseases / novel-
coronavirus-2019 / advice-for-%20public / q-a-coronaviruses 
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ر، كالفررف بن مري تهذيب األسماء واللغات، داريا يحيي بن شكالنووي، أوب ز - 
  م.١٩٦٦، ٢بيروت، المجلد 

فريد : ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبداهللا البغدادي، معجم البلدان، تحقيق - 
 بيروت، دت. تب العلمية،كعبدالعزيز الهندي، دار ال

ة، موقع العالقة بين الفسلفة والطب في الحضارة اإلسالمي: يوسف عميش، عميش، مقال - 
 ابط التالي:رال ا ري على ال

http: / / alrai.com / article / 63867.html 
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E� necessario che l�Iran si apra di più al mondo propagandando la 

propria ideologia e che gli Ambasciatori escano di più fuori dalle 

mura delle Ambasciate 
Ruolo dell�Università Islamica d�Italia 
Siamo disponibili a collaborare con il governo e il popolo iraniano 
su tutti i tre livelli indicati al punto precedente: 
- Per la realizzazione del �Forum Mondiale sull�Unità dei 

Musulmani� anche in Italia 
- Per l�individuazione di possibili e operativi strumenti finanziari e 

manageriali per aggirare l�embargo commerciale (transazioni 

internazionali finanziarie, esportazione del petrolio iraniano, ecc) 
- A livello culturale e formativo e universitario (Unislamitalia / 

Università di Tehran): 
o Affrontando il problema delle lingue per impedire 

l�omologazione culturale, attraverso un percorso formativo che 

individui uno standard di qualità riconosciuto per lo studio della 

lingua persiana in Italia e della lingua italiana in Iran 
o Collaborare con il Governo iraniano per la formazione di giovani 

neolaureati e personale di polizia e militare nel settore della 
sicurezza interna contro terrorismo e infiltrazioni di soggetti 
esteri destabilizzanti, nella società e nella politica iraniana e per 

la formazione di agenti operanti all�estero, così come avviene in 

Italia e in occidente, creando un Dipartimento Universitario delle 
Attività di Informazione per la Sicurezza Nazionale. 
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 Grazie ad Allah il tutto gli si è ritorto contro, essendo attualmente 

gli USA il paese più colpito alla pandemia. 
In tutto questo continuiamo ad assistere ad una assurda e fratricida 

guerra tra musulmani � non più solo tra sciiti e sunniti per questioni 

religiose ma tra leader per l�egemonia politica nel mondo musulmano: 

Erdogan, Al-Sisi, Bin Salman, Al-Thani, al - Maktoum  
Questa divisione e guerra tra musulmani è assurda, pericolosa e 

contraddice i dettami del Sacro Corano. La vera posta in gioco nel 
mondo , infatti, è oggi non più e solo una guerra orizzontale e 

geografica tra oriente ed occidente, per il controllo delle risorse 
naturali, ma verticale tra concezione metafisica del creato e puro 
materialismo, guerra tra chi vuole un mondo riconoscendo la presenza 
di Dio e chi invece vorrebbe un mondo senza Dio. 

- La deriva materialista di alcuni stati musulmani, in particolare 
quella delle monarchie arabe del Golfo persico va valutata 
essenzialmente in questo suo aspetto 

- Il potere terreno come motore dell�azione e della arroganza 

umana è promosso dagli imperialisti che non vogliono 

riconoscere principi universali e divini per essere liberi da ogni 
etica e morale. 

La funzione in tutto questo dell�Iran diventa perciò essenziale, 

poiché resta il vero e ultimo baluardo contro l�invasione materialista 

contro Dio, del mondo che fa riferimento agli USA e alle lobby 
finanziarie mondiali. Ancora oggi perciò la Rivoluzione Islamica di 

Khomeini è attuale e va difesa ad ogni costo da chi vorrebbe invece 

cancellarla e, con essa, cancellare Dio dalla faccia della terra 
Cosa fare concretamente per difendere l�Iran e la sua Rivoluzione? 
- Continuare a lavorare nell�ottica dell�unione di tutti i musulmani 

(Forum Mondiale di Teheran) 
- Contribuire a creare un fronte unico tra i credenti di tutte le 

religioni 
In particolare sarebbe opportuno che il governo iraniano fosse più 

presente nel modo occidentale tramite: 
- Una maggiore attività di carattere diplomatico a livello 

istituzionale 
- Una cresciuta capacità difesa economica 

- Una più incisiva difesa della sicurezza interna attraverso un 

sistema organizzativo dell�intelligence   
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Report lezione/conferenza del 6 agosto 2020: La 

rivoluzione Islamica di Khomeini, un baluardo 

contro l�invasione Imperialista (Imam 

Khomeini's Islamic Revolution, A Bulwark 

against the Imperialist Invasion) 

Prof. Giampiero Khaled Paladini
*
 

  
Nel nome di Dio il Clemente, il misericordioso. 
La pace sia con tutti voi. 
Prima di tutto ringrazio: 
- Il Presidente dl College of Farabi Alireza Mohammad Rezani  
- Il Prof. MohamadHasan Ahmadi 
- Un pensiero e una preghiera per il Libano colpito dall�ultima 

tragedia 
Premessa: 
- E� importante non utilizzare, in occasione di convegni, 

conferenze, lezioni la lingua inglese che è la lingua 

dell�imperialismo. L�imposizione a livello internazionale della 

lingua inglese rappresenta un tentativo di egemonia culturale che 
non dobbiamo assolutamente consentire 

- Allo stesso modo sarebbe importante sostenere gli sforzi che 
alcuni Paesi stanno facendo per limitare il monopolio monetario 
del dollaro nelle transazioni commerciali internazionali 

- La lingua e la moneta sono strumenti che gli USA stanno 
utilizzando per imporre il loro dominio sul mondo. E� necessario 

ricercare delle alternative che sono possibili e concrete 
La crisi sanitaria e l�emergenza economia provocata dal COVID 

19, hanno evidenziato ancora una volta che per gli USA, anche la più 

grande emergenza umanitaria viene utilizzata per destabilizzare l�Iran, 

non esitando a aggravare le precedenti sanzioni, anzi aggiungendone 
altre, ignorando le conseguenze negative per il popolo iraniano.  

                                                                        

*. President of the Islamic University of Italy. presidente@unislamitalia.it 
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In this situation the mission the university bears requires that it 
studies the wide different public health, biological, social, economic, 
and cultural aspects of this crisis. It is expected that the university 
intellectuals, scholars and professors try to do research in order to find 
wise and profitable theoretical and practical answers to these 
questions. 

We would appreciate the active presence of the honorable 
professors and researchers and the dear participants. We appreciate the 
precious attempts of the honorable presenters and those involved in 
the great scientific seminar on �Coronavirus Challenge and the 

Faithful Life� who attempted to hold the seminar and to release a 

series of articles specifically Dr. Alireza Mohammadrezaie, the 
honorable president of the College of Farabi and the devoted attempts 
and hard works of Dr. Moslem Mohammadi, the honorable president 
of the faculty of theology of the College of Farabi. 

 
Dr. Mohammad Rahimian 
Vice President for Research of University of Tehran 
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Introduction 

COVID-19 coronavirus is the amazing phenomenon of our time. 
The rapid outbreak of the virus across the world has influenced and 
will influence human life more than what was imagined at first. 
Maybe, it is better to say that from now on the history of the world 
should be divided into two pre-coronavirus and post- coronavirus 
periods. Coronavirus has not only challenged the living and socio-
economic life of people, but also their scientific, cultural and religious 
life. Coronavirus has showed well that man should always attempt to 
seek new knowledge and research and that previous knowledge and 
information is not sufficient for him to advance concurrent with the 
modern developments of the world. Of course we hope that by the 
grace of Allah the powerful scientists and researchers can overcome 
this virus and find a definitive way for the treatment of the disease and 
once again rescue the people from the harmful effects of the 
dangerous viruses. However, in another view, coronavirus has brought 
the people wise advices; memorable lessons and experiences that will 
never be forgotten. 

 Coronavirus caused the people pay more and more attention to the 
tradition of divine trial and its philosophy in this worldly life. 
Therefore, we should attempt to pass this divine trial successfully. 
Undoubtedly, the path of eternal salvation and happiness in this view 
is possible through obtaining the knowledge of and believing in 
religious teachings. Certainly, �faithful life� can be a good model for 

the people of this time to be released of and to tolerate the miseries 
like coronavirus outbreak. However, some questions arise here as to 
what is a faithful life? What are its requirements? What are its 
characteristics and signs? How does a faithful person behave in the 
face of the crises like coronavirus? How can he/she endure and 
analyze such a disastrous phenomenon? 
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