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هیئت تحریریه
حسین ابراهیمآبادی ،دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ غالمعلی افروز ،استاد
روانشناسی دانشگاه تهران؛ اكارت اهلرز ،استاد جغرافیا دانشگاه بن؛ مرتضی بحرانی ،دانشیار
اندیشه سیاسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ حسن حنفی ،استاد فلسفه دانشگاه قاهره؛
هادی خانیکی ،استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی؛ داریوش رحمانیان ،دانشیار تاریخ
دانشگاه تهران؛ فرامرز رفیعپور ،استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدتقی رهنمایی،
استاد جغرافیا دانشگاه تهران؛ مقصود فراستخواه ،استاد برنامهریزی توسعه آموزش عالی مؤسسه
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی؛ مایكل كوك ،استاد اسالمشناسی دانشگاه پرینستون؛ رضا
ماحوزی ،دانشیار فلسفه علم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ فتحالله مجتبایی ،استاد
ادیان و عرفان دانشگاه تهران؛ مصطفی محقق داماد ،استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدعلی
مظاهری ،استاد روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی؛ محمدهادی زاهدیوفا ،دانشیار اقتصاد دانشگاه
امام صادق(ع)؛ عباس منوچهری ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.

داوران این شماره
مرتضی بحرانی ،دانشیار اندیشه سیاسی ،مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ حسن بشیر ،استاد
روابط بینالملل ،دانشگاه امام صادق؛ علیرضا تقیپور ،دانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشگاه
بوعلی سینا همدان؛ محمدهادی زاهدیوفا ،دانشیار اقتصاد ،دانشگاه امام صادق (ع)؛ حسن عالیپور،
استادیار حقوق ،دانشگاه تهران؛ نعمتاله فاضلی ،استاد انسانشناسی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی؛ عباس کاظمی ،استادیار جامعهشناسی فرهنگی ،مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛
سیدعبداالمیر نبوی ،استادیار علوم سیاسی ،مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ سیدضیاء هاشمی،
دانشیار جامعهشناسی ،دانشگاه تهران.
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بزنگاه کرونا
وستفالیای نوین بینالمللی
محسن

خلیلی1

در یافت1399/02/01 :؛ پذیرش1399/3/27 :

چکیده

واژگان یونانی ،دوسرمعنا است؛ هم تاج و هیم هالیه .اکنیون دنییاگیر اسیت و تیاج
کرونا ،همچون برخی
ِ
ِ
بیماری کوویدی ،19جهان را بر آستانه نهاده اسیت؛ تیا
جهان شده و همهچیز را در هالۀ خود فروبرده است.
ِ
جاییکه ،از دنیای پیشاکرونا/پسیاکرونا ،بهمثابیه دو دنییای بسییارناهمانند سی ن گفتیه میشیود .کرونیا،
جهان کنونی را آشکار ساخته است؛ بدون آنکه ،پیشاپیش بر سر آن اجماعی صیور
ِ
موقعیت درمرزافتادۀ ِ
مکیان پیر از رهزنیان ،بیدون
و
ن
زما
آور
دلهره
ن
فت
ور
ر
ف
درهم
معنای
به
است؛
شده
بزنگاه
کرونا،
د.
باش
گرفته
ِ
ِ
ّ
درحالتغییر ،مد زمیانی
جهان
ِ
آنکه برنامهای ازپیش ،برای رویارویی با آنان چیده شده باشد .نشانههای ِ
زیسیت
سر درونمایهها و شییوههای
ِ
پیش ،که از دهکدۀ جهانی س ن بهمیان آمد ،آشکار شده بود؛ اما ،بر ِ
پذیرش پیشانگارۀ (بنییانگرفتن
جمعی در دنیای جهانگیر/جهانیشده ،پیمانی بسته نشده بود .نگارنده ،با
ِ
ِ
رویکیرد تیاریس سیاسیی و بیا
دیالکتییِ تز/آنتیتز/سینتز) و بیا درنظرگیرفتن
زندگی جمعی انسانها برپایۀ
ِ
ِ
ِ
بهرهگیری از روش تبیین تاریسپایه کوشش کرده است تا این انگاره را مستدل سازد که کرونا ،چرخشگاهی
است که نیازمندی جامعۀ بشری را به یِ قرارداد نوین اجتمیاعی ،بایسیته و هوییدا نمیوده اسیت .اگیر در
ووهیان،2019
آغاز توافی جمعیی کشیورها؛ اکنیون،
سال،1648
مونستر ِ
ِ
ایالت وستفالیاِ ،
پایان نبرد بود و ِ
ِ
اهرو توافقی دوباره برای قراردادی نوین ،گام بردارد.
ِ
بشر جهانیشده ،در ر ِ
آغاز نبرد را نمایان کرده است تا ِ
کلیدواژهها :کرونا ،سیاست ،بزنگاه نووستفالیا ،فرادولت ،قرارداد نوین اجتماعی
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 .1استاد علوم سیاسی ،دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،خراسان رضوی ،ایران


و برای ترک اعهیاد ،چ بههر از یااا اعهیاااد دی ا ،
هان؟ باور کنید از وقه سی ار رو ترک کرد  ،بیشهر
از هم تم عمر پیپ کشید .
پمئرتملس ()33 ،1396

 .1مقدمه

ووهان ،دگربار دورانساز شده است؛ دنگ شیائوپینگ ،معمار چین نوین ،هفتساله بییود کییه
گروه کوچکی از شورشیان ،در ووهان ،کنترل یکییی از دفییاتر فرمانییداری و فرمانییدهی نظییامی
دودمان چینگ را دردست گرفته بودند و طی واکنشهایی زنجیرهای ،برآن شییدند تییا نهادهییای
امپراتوری را برچینند و نقطۀ پایانی بر حیا نظام امپراتوری باشند؛ بنابراین ،وقایع سییال1911
را ،که با نام انقالب 1911شناخته میشود ،بییهطور دقیی تر باییید سییقوا و اضییمحالل نامییید.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تابستان 1399
پیاپی 47

حوادث مذکور نه اینکه از نتایج یِ انقالب آگاهانه و سازماندهیشده باشد بلکه واکنشی به
شکستها و قصورا نظام امپراتوری بود (فوگل .)37 ،1397 ،اکنون ،دوباره ،ووهان نییامآور
ووهان 1911کجا که بزنگاهی تاری ی بوده است در فرایند رخدادهای تییاریس
شده است؛ اما،
ِ

ووهان 2019کجا که دنیا را در چرخشگاهی بزرگ قیرار داده؛ بهدیگرسی ن ،زمانیه،
چین ،و
ِ
گرگ انسان »1شده است.
زمانۀ دوباره سر
برآوردن «انسانِ ،
ِ

پدیداری یِ «فرادولت» 2برپاییۀ
بایستگی
پرسمان نوشتار کنونی ،برهانسازی برای
ِ
ِ
ِ

3
یت دیگییری،
یِ «قرارداد نوین بینالمللی» است؛ زیرا ،اکنون ،دنیییا دارد بهشییتاب از ری ی ِ

برخوردار میشود؛ ناهمانند با آنچه در پیش بوده ،و این همه ،در یییِ لحظیه و بزنگییاه رخ
داده است .جهان در واهمه قرار گرفته است؛ زیرا ،کرونا« ،لحظۀ نووستفالیا» 4را در جهییان
معاصر آفریده است .اگر پیمییان وسییتفالیا ،عهدنامییهای بییود کییه پییا از پایییان جنگهییای

سیسالۀ مذهبی ( )1648-1618در اروپا ،میان کشورهای اروپییایی بسییته شیید و ن سییتین
عنوان الگوی معاهییدههای
پیمان صلح چندجانبه پا از رنسانا در اروپا ،بهشمار آمد و به ِ
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یاس
بییزرگ بینالمللییی (ماننیید جامعیۀ ملییل و سیازمان ملییل متحیید) در یادهییا مانیید و اسی ِ
دنیاگیری کرونا ،نیییز میتوانید سییرآغ ِاز
شکلگیری قانون و حقوق بینالملل شد ،پیامدهای
ِ
یاعی
ری تگرفت ِن آغازهییایی دیگیر باشیید .در پیمییان وسییتفالیا ،کییه میتییوان قیرارداد اجتمی ِ
بنیادگیری جامعۀ بینالمللی نامیدش ،برای ن ستین بییار ،حقییوق برابییر و همسییان کشییورها
ِ
بهعنوان واحدهای سیاسی مستقل و دارای حاکمیتهییای جداگانییه ،پذیرفتییه و حی تعیییین
سرنوشت برای کشورهای مستقل برپایۀ برابری ،بهرسمیت شناخته شد و از دخالت در امییور
داخلییی یکییدیگر ،پرهیییز داده شییدند .اگییر شییهر «مونسییتر» در سییال ،1648مکییانی بیرای
سیاسی اروپاییان بییود
یانگرفتن فرایندی درازآهنگ از اختالفا مذهبی/سرزمینی/تجاری/
پا ِ
ِ
ِ
یی بنیادگییذار جامعیۀ نوبنیییان اروپییایی/بینالمللی،
که به شکلگیری یییِ قیرارداد بینالمللی ِ
سربرآوردن اوج ناهمگونیهایی است که
مکان بازنمایی و
ِ
سرانجام یافت ،اکنون« ،ووهان» ِ
زندگی بشر را در تر ِاز جهانگیرانه ،بهطرزی فاجعهبار ،در محاصرۀ خود گرفته است؛ همییان

فاجعییهای کییه بهدرسییتی ،بییدان اشییاره شییده و از آسییی های زیسییتمحیطی و تغیی یرا

آبوهوایی و جهانیشدن و رشد سریع جمعیییت و تصییمیمهای سیاسییی ناب ردانییهای نییام
بهمیان آمده که بسیاری از جوامع را به فروپاشی کشانده است (دایموند.)1398 ،1
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یری غیرقابییل مهییار اییین ناهمگونیهییای فاجعیهآفرین ،اکنییون
برای جلوگیری از اوجگیی ِ

چارهاندیشی بینالمللی و دنیاگیرانیه نیییاز اسییت؛ بییهعنوان نمونییه ،در روز جهییانی کییود ،
تلویزیون سراسری چین در مصاحبهای از چند کود پرسیده بییود کییه هدیییهای آرزو کننیید.
پسری در پکن ،یِ جت بوئینگ آرزو میکرد؛ درحالیکه دختری در شمال غربی چین ،بییا
خجالت گفت یِ جفت کفییش ورزشییی سییفید میخییواهم (یییو .)179 ،1395 ،2جامعیۀ
جهانی ،به یِ پیمان نوین اجتماعی نیییاز دارد؛ زییرا ،بییدب تیها و آسییی ها و بحرانهییا و
فاجعهها و کمبودها و کاستیهای زندگی بشری ،بیشمار شده است .کرونا ،تنها یِ تلنگر
امبی پستمدرن» 3است؛ راه خود را میگیرد و سرانجام میرود؛ ولییی
بود و با؛ کرونا« ،ز ِ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

.

وستفالیای نوین بینالمللی

بشر میماند و دوباره کوهی از دشواریها .کرونا« ،نقمت» است؛ اما ،اگر اینبییار ،در تیراز
نشینی بشر بینجامد ،چهرهاش و درونمایهاش ،به «نعمت» دگرگون
جهانی ،به دوبارهدورهم ِ

جهانی پیمان تازۀ اجتماعی میگردد.
گیری
میشود و زمینهساز شکل ِ
ِ
 .2پیشینۀ پژوهش

گام مرور ادبیا ِ پژوهش ،ممکن است وضعیتی پیش
در هنگا ِم نو
شتن نوشتار پژوهشی ،در ِ
ِ
آید که نگارش پیشینه را دچار دشواری کند؛ یکی ،وقتی است که در زمینۀ موضییو نگییارش
ِ
مقاله ،بی ْ
شمار نوشتار وجود داشته باشد؛ و ،دیگری ،هنگامی است کییه در زمینیۀ پییژوهش
ِ
دردستانجام ،نوشتارهای پژوهشی ،بسیار نادر باشییند .مقالیۀ حاضییر دچییار دشییواری اول
سرعت پ ش ویروس و گسییتردگی شییگفتآور و دهشییتنا دامنییه و
شتابناکی
است؛ زیرا،
ِ
ِ
ماهیییت کرونییا ،چنییان بییود کییه تمییام نشییریهها و درگاههییای الکترونیییِ و خبرگزاریهییا و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شییبکههای میاهوارهای و اینترنتییی ،نمیتوانسییتند از کرونیا نگوینیید و ننویسییند .1در چنییین

وضعیتی ،نوشتن پیشینۀ پییژوهش ،بسیاردشییوار اسییت .امییا ،بیرای رعایییت قاعییدۀ نگییارش
ِ
یازخوانی برخییی از نییامبردارترین آنییان
ی
ب
در
یه
ی
ک
یت
ی
اس
یادآوری
شایان
پژوهشی،
نوشتارهای
ِ
ِ
نکتههایی فراچنگ آمد که همگی در راستای پیشانگاره و انگارۀ نوشتار بودند.
2
اب
هنری کیسینجر  ،با بهرهگیری از دو گزارۀ تهدید ویرانگر و احسییاس خطییر و اضییطر ِ
امرزی کرونا س ن گفتییه اسییت کییه هیییک کشییوری بییهتنهایی قییادر بییه
جهانی ،از تبعا فر ِ

شکستدادن آن نیست .فرانسیییا فوکویامییا ،3مواجهیه بییا کرونییا را نییه بهشییکل و فرفیییت
استبدادی یا دموکراتیِ دولتها ،بلکه منوا به میزان اعتماد به دولتها وابسته میداند و بر
این باور است که همۀ نظامهای سیاسی ،در موقعیت بحرانی میبایست اختیییارا کامییل را
به نهادهای اجرایی واگذار کنند .دیوید هاروی ،4از پیچیدهشدن مارپیک بحییران در اقتصییاد
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

آور
 .1بهعنوان نمونه بنگرید به سییایت ایرانییی و نییام ِ
آگاهیهای همپیوند با کرونا ،اختصاص داده است.

کییه ب ییش بسی ب
ییارپربار و جداگانییهای را بیرای جسییتوجوی

سرمایهداری در پسابحران کرونا س ن گفته اسییت کییه زیییر تیییریر رقابتهییای ژئوپلیتیییِ،
توسعۀ ناموزون جغرافیایی ،سیاستهای دولتی ،بازآراییهای ّفناورانه و شییبکۀ همییواره ّ
متغیر
تقسیم کار و روابط اجتماعی ،ری ت جدیدی از رقابتهای جهانی را پدید خواهد آورد.
آلن بدیو ،1ماهیت کرونا را مجادلهافکن مینامد؛ از تقصیر مکرون نگونب ت است تییا
کسانی که با هایوهوی فراوان از رخداد بنیانگذارانۀ یِ انقالب بیسابقه س ن میگویند.
در این میان ،برخی نیز در ورطۀ یِ بدبینی آخرالزمانی افتادهاند.
نوآم چامسکی 2بر این باور است که کرونا درنهایت برطرف خواهد شد؛ اما با دو بحران
دائمی بسیارخطرنا تر و جییدیتر کییه هسییتی بشییر را بییهیکباره ازمیییان برمیییدارد ،روبییرو
هستیم :جنگ هستهای و گرمشدن کرۀ زمین .بعد از پایانگرفتن بحران کرونییا ،جهییان بییا دو
گزینه محتمل روبرو خواهد شد؛ یییا بیر تعییداد نظامهیای تمامیییتخواه و مسییتبد بیهمرات
ددمنشتر افزوده میگردد و یا یِ بازسازی بنیادین بییا شیرایط انسییانیتر در جوامییع ایجییاد
خواهد شد .با پایانگرفتن بحران کرونا مردم جهان باید تصمیم بگیرنیید کییه بییر اسییاس چییه
الگو و عقیدهای میخواهند آیندۀ خود را بنا سازند.
یورگن هابرماس 3بر این باور است که شیو کرونا به جهان رابت کرد کییه باییید از جهییل
آشکار عبور کند؛ بهگونهای که مردم کشورهای م تلف میبینند که دولتهایشییان برمبنییای
توصیههای دانشمندان ویروسشناس تصمیماتی ات اذ میکنند؛ درحالیکه این دانشییمندان
بر ناآگاهی خود درخصوص این ویروس معترف هستند و این یِ تجربۀ غیرعادی است.
همچنین ،بسیارکسان دیگر ،بر این باورند که دنیا پا از پانییدمی کرونییا ،بیرای همیشییه
تغییر خواهد کرد و ناهمانند خواهد شد با آنچییه پیییشازاین بییوده اسییت .4امییا ،پرسییمان و
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .4شایان یادآوری است که نگارنده ،از نوشتارهای نامبردگییان ،برداشییتی آزاد داشییته و تنهییا بییهجهت آگییاهی خواننییده ،نشییانی
سایتها را در زیر آورده است:
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انگارۀ مقالۀ حاضر ،نوآورانه و آمیزهای است از «بحیران اسییپریگنز »1و «قیرارداد اجتمییاعی
نوشتار دیگری نبود و به آفرینش یِ ساختکار مفهییومی
هابز »2و «لحظۀ نوستفالیا »3که در
ِ
ِ
نوین به ِنام «فرادولت» سرانجام یافت.
 .3پایۀ روششناختی/نظری

پذیرش پیشانگاشتۀ بنیانگرفتن زندگی جمعی انسانها برپاییۀ کشییاکش و
نوشتار کنونی برپایۀ
ِ

دیالکتیییِ
کتیییِ برنهاد/برابرنهاد/همنهییاد (تز/آنتیتز/سیینتز) ری ییت گرفتییه اسییت؛
دیال
ِ
ِ
پیوستهتکرارشوندۀ کائوس/نظم ،4تاریس زندگی بشر را دچار دگردیسیهای پیوسته نموده اسییت.
ناپذیر «چرخۀ آشییوب/نظم» در زنییدگی بشیر ،برگرفتییه از دایمونیید ( )1397و
ایدۀ
ِ
حضور چاره ِ

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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گرفتار کاست ِی فراتاری ی و
کندی )1382( 5است تا نوشتار در رویارویی نظری با بحران کرونا،
ِ
یکرد «تییاریس سیاسییی» ،بهرهمنیید
بیزمانی و بیمکانی ،نگردد .زینسب  ،نوشتار ،از مفهوم/رو ِ

است ،بهمعنای تاریس تحول قدر سیاسی نهادینهشده در قال ِ دولییت (گلمحمییدی،1389 ،
دستآمد نظری/تاری ِی بحیران کرونییا در تییاریس
 .)108انگارهای که در پاسس به پرسش نوشتار (
ِ
ِ
روش «تبیییین
از
ی
یر
ی
گی
بهره
یا
ی
ب
و
)
یت
ی
چیس
یده
ی
ش
جهانی
یی/اجتماعی بشییر
آیندۀ زنییدگی سیاسی
ِ
ِ
تاریسپایه» برساخته شده ،چنین است :بحر ِان برآمده از بیماری کرونا ،زندگی عمومی بشر را در

چرخۀ «آشوب/نظم» قرار داده و چرخشگاهی است کییه نیازمنییدی جامعیۀ بشییری را بییه یییِ
ادولت استوار برپایۀ قرارداد بینالمللی نوین اجتماعی» ،بایسییته و هویییدا نمییوده اسیت .در
«فر ِ
تبیین تاریسپایه ،پدیدۀ مورد پژوهش ،جزئی از یِ فرایند تاری ی ،بهشییمار میآییید؛ زمینهمنیید

/

/

اسییت و بییا دیگییر رخییدادها ،پیونیید و هماننیدی دارد .درعینحییال ،دیگرپاییۀ روشیی نوشیتار،
روند تاریس گذشته) نیز هست؛ زیرا ،کرونا ،جهان را از گذشته عبور داده و
اساس ِ
آیندهپژوهی (بر ِ
ِ
سفارش آیندهبینانۀ متن پیشرو (بنیییادگرفتن فرادولییت براسییاس پیمییان
درگیر آینده نموده است.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اجتماعی جهانپایه) نیز ،برمبنا ِی دادههای تاری ی ،نگاشته شده است .وانگهی ،پیشیینه ِاد
نوین
ِ
ینی اسقف اعظم وولفستن در شهر یور انگلستان نیست در زمانی کییه
نگارنده ،از جنا پیشب ِ

گفته بود جهان باشتاب بهپیش میرود و به پایان خویش نزدیِ میشود! (گیدنز.)33 ،1395 ،

پایۀ نظری نوشتار ،دوگانه است؛ یکی ،بحران/آشوب و دیگری ،نظم/قرارداد اجتماعی .بحیران،
واژهای است دوسرمعنا؛ هم ،ضایعه و تهدید و آسییی و مییانع اسییت ،و هییم ،فرصییت و درنییگ و
لحظه و تیمل .1بحران پیشامدی است کییه بهصییور ناگهییانی و فزاینییده رخ میدهیید و وضییعیتی

خطرنا و ناپایدار برای فرد ،گروه یا جامعییه میآفرینید .برطرفسییاختن شیرایط بحیران ،نیازمنید
ِ
یارآور
ی
فش
یروی
ی
نی
؛
ید
ی
ن
ا
متفاو
اقداما اساسی و فوقالعاده است .بحرانها برحس نو و شد
ِ
بزرگ و ویژهای است کییه باعییه درهمشکستهشییدن انگارههییای جاافتییاده و واکنشهیای گسییترده
میشود و آسی ها ،تهدیدها ،خطرهییا و نیازهییای تییازهای بییهوجود میییآورد و میتوانیید بییه نییو و
کیفیتهای گوناگون ،بروز کند؛ همچون ش صی ،اجتمییاعی ،اقتصییادی ،سیاسییی ،بینالمللییی،
بهتر چهرۀ دوگانۀ بحران ،بییاز هییم اییین چینیهییا
زیستمحیطی ،اخالقی .جال است که در بیان ِ
هستند که سردمدارند؛ زیرا ،واژۀ چینی بحران ،از همان حروفی تشکیل شده است کییه «خطییر» و

«فرصت» را همزمان در ذهین ایجییاد میکنیید و تصییویر بهتیری از مؤلفییههای سییازندۀ بحیران را
جنا بحران/آشوب ،عبییار اسیت از درهمری تگییی و بینظمییی و
بهنمایش میگذارد .درواقعِ ،

یری نظمییی دوبییاره.
آشفتگی البته نه بهمعنای هرجومرج ،بلکه بهمعنای بههمری تگی برای شکلگ ِ

سرشت بحران کرونییا ،بییه آمیییزهای از دو
بحرانها ،میتوانند گونههای گوناگون داشته باشند؛ ولی،
ِ
بحران سرکش و دیرمهار 2و بحران بنیادین( 3کاویانی 185 ،1388 ،و  )187همانند شده است.

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

دیگرواژگان همردی ِف بحران ،این لغتها ،به چشم میآیند :شور ،بزنگاه،
 .1در فرهنگهای گنجواژهای/طیفی ،در جستوجوی
ِ
سرگشتگی ،شوریدگی ،نقطۀ عطف ،س تی ،پریشانحالی ،شور بیماری ،اوج بیماری ،بحبوحیۀ مییر  ،نقطیۀ عطییف مییر ،
کریز ،شوریده ،شورین (فراروی.)1396 ،
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یدن تلنبییار و انبوهیهای از دشییواریهای دیرپییای
بهدیگرس ن ،کرونییا ،بزنگی ِ
یاه نمایانشی ِ

زیست جمعی بشر بود که سب شد کارویژههای بنیادین «دولتملت» ،دچار تکانش شییود
درحالت بینظمی قرار گیرد .اگر کارویژهی اصلی دولتها ،برپاسازی امنیت و عییدالت و
و
ِ
آزادی و رفاه در جامعه بهشمار آید ،در مواجهه با بحران کرونا ،اکنون سیاست بهمعنای عییام

کلمه ،دچار آشوب/کائوس شده است؛ ولی ،از آشفتگی است که زندگی زاییده میشود و از
نظم است که عاد پدیدار میگردد .کائوس ،عبار از تودۀ بیشکل و درهمبرهم است که
خصلت بنیادین آن ،ببنآشوبی است و به تهیگی گستردۀ جهان هستی پیش از آفرینش ،گفته
ِ
میشود؛ اما ،در پی کائوس/خائوس است که هستی ،پدییدار میگییردد .درسییت اسییت کییه
یان چیین در
شدن
شتابان و یییروس از ووهی ِ
ِ
کرونا ،از دهۀ  ،1960شناخته شده بود ،اما نمایان ِ

یتی دیگییری شییکل
دسامبر ،2019همان لحظۀ کائوسی/آشوبی اسییت کییه در پی ِ
یا آن ،هسی ِ
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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گ
خواهد گرفت و یا هستی دیگری را نمودار خواهد ساخت .در این لحظه اسییت کییه «جنی ِ
1
پا آن ،تواف و اجماعی جدید ،صور گیرد.
همه علیه همه» رخ خواهد داد تا در ِ
تواف و قرارداد و پیمان (که میتواند شییکل مکتییوب و مییدون نداشییته باشیید و برمبنییای

یان ری ییتگرفتن جامعهها/باهمسییتانهای
بیناالذهانی ،سامان و ری ت بگیرد) بهعنوان بن ِ
ِ
تاریس زندگی بشری ،موضوعی اسیت پییذیرفتنی؛ زییرا ،نمیتییوان پیذیرفت کییه گروهییی از
میان آنان ،ارزشهای همانند/همسان ،پدیییدار نشییده باشیید .زییین
انسانها گردهم آیند ،اما ِ

سب  ،قراردادگرایی بنیان زنییدگی روزمییره و ضییروری امییر سیاسییی اسییت .اشییکالی از آنرا
میتوان در تاریس کهنه و نو تمام جوامع بازیافت و اساسا امکان تعلی این تجربیۀ بیوقفییه،
در تاریس حیا انسییان در هیییک جامعییهای وجییود نییدارد .قییرارداد اجتمییاعی ،قطییعنظر از
ریشههای تاری ی ابتدایی و اولیۀ آن در تیسیا خانواده ،قبیله ،شهر ،دانییش ،امییر سیاسیی،
بازار و نظایر آن در تفکر مدرن غرب با آراء هابز ،ال و روسو آغیاز شید (سییتاری،1395 ،
کارکرد خشییونت در زنییدگی بشییری
 .)3دستکم ،این نکته را میتوان پذیرفت که جایگاه و
ِ
هیکگاه ازمیان ن واهد رفییت؛ حتییی ،در وضییع مییدنی قانونمند/پیمانمندانیۀ هییابزی نیییز،
ِ
خشییونت افییزون بیر گونییههای کنشگرانیۀ آشیکار ،گونییههای پنهییانتر همچییون خشییونت
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

کنشپذیرانه و خشونت نمادین همچنان تداوم خواهد داشییت .پییا ،چرخیۀ نظم/آشییوب و
یت
آشییوب/نظم ،پیوسییته ب یا تواف /عییدمتواف و عییدمتواف /تواف  ،مواجییه میگییردد و ری ی ِ
جامعههای انسانی را پیوسته ،دگرگون میکند.
اما در این میان ،نکتۀ دیگری نیز هست .در بررسیهای تاریس فلسفۀ سیاسییی ،بسییاری از
فیلسوفان سیاسی ،بیرای تبیییین اندیشیۀ سیاسییی خییود و نظریییهپردازی هنجییار/تجویزگرا ،بییه
موقعیتهای فرضی/خیالی 1روی آوردهاند؛ ن ست ،حییالتی فرضییی را درنظییر آورده و سییپا

حالت مفرو  ،سیاست را تبیین هنجارمندانه کردهاند .بهعنوان نمونه« ،تمثیل غییار»
برپایۀ آن ِ
قعیت پیشانگاشته را بازی میکند؛ «کمییون اولیییه» بیرای
برای فیلسوفش ِاه افالطون ،نقش مو ِ
کارل مارکا ،در رسیدن به گامهای چهارگانۀ بعییدی ،نقییش موقعیییت خیالی/تصییوری را ایفییا
لی «انسان گرگ انسان است» و «جنییگ همییه علییه
میکند و به همینگونه است موق ِ
عیت خیا ِ
افکندن نظریۀ قرارداد اجتماعی ،میگشاید .کرونا ،اما نشان
همه» نزد هابز ،که زمینه را برای در
ِ

داده است که «مردهها نمیمیرن ِد» 2جیم جارموش ،چندان هییم بیییراه نرفتییه اسییت؛ زییرا ،در

ردگان زنده یا زامبیها ،عالقهای به آرامش گورستان ندارنیید
داستان فیلم نشان داده میشود که م ِ
یدن زامبیهییای
و ترجیح میدهند در جستوجوی غذا ،به شکار زندگان بپردازند .برای پارانی ِ
اجتماعی جدید جهانی ،نیاز است.
ادولت برپایۀ تواف
پستمدرن ،به یِ فر ِ
ِ

 .4بحران/بینظمی/آشوب

از نگاه توماس اسپریگنز ،هر نظریۀ سیاسی ،یِ نظرییۀ هنجییاری اسییت و بییههمین دلیییل،
ماهیت نظریۀ سیاسی به فلسفۀ سیاسی ،هماننیید میشییود؛ بهدیگرسی ن ،نظرییۀ سیاسییی،
توصیف وضییع جامعییه ،کییه اسییتوار اسییت بییر بییینش همهجانبییه از جامعیۀ سیاسییی
ضمن
ِ

(اسپریگنز )22 ،1381 ،درواقع ،میینش هنجارگونییه دارد کییه در آن ،تجییویز ،پنهییان اسییت.
ِ
بههمین دلیل استکه دورنمای سیاسیای که نظریههای سیاسی ارائییه میدهنیید چشییمانداز
وسیعی از اطالعا خنثی نیست .بلکه بازنمودهییایی از نظییم ییا آشییفتگی ،از پییروزی ییا
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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مصیبت ،از موفقیت واال یا شکست ماللآور ،از همیاری اجتماعی یا جنگ و از پیشرفت یا
ازهمپاشیدگی هستند (اسپریگنز .)23 ،1381،بحران ،برای اسپریگنز یِ «منط درونیی»
تعریف او ،الگو یی است برای اذهان فعال و جو یندۀ راهحل .دلیل این است
است؛ و برابر با
ِ

که هدف اساسی نظریهپردازان ارائۀ راهحلی برای مشکال است .البتییه مشییکال زنییدگی
سیاسی صرفا به معضال فکری انسانی اختصاص ندارند ،بلکه بحرانهای موجییود را نییز
شامل میشییوند کیه درواقییع نقطیۀ آغییاز کییار نظریییهپرداز سیاسیی اسییت .بییهعبار دیگر،

نظریهپرداز از بحرانهای سیاسی که جامعه با آنها درگیر است ،آغاز میکنیید .او میکوشیید
که ابعاد و سرشت بحرانهییای اجتمییاعی را دریابید و درعینحییال بییهدنبال ارائیۀ شیییوههای
حسابشده و متکی به ّ
تعم در جوان موضوعا مطرحشده است تا مردم بهکمِ آنهییا
و نه با روش یادگیری از شکستها ،با مسائل برخورد کنند (اسپریگنز .)39 ،1381 ،نظرییۀ
بحران اسپریگنز ،پاسس به بحران زمانه است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بینظمی و بحران ،از نگاه اسپریگنز ،در چهار گام ،پژوهشپییذیر اسییت )1 :مشیاهده و
شناسییایی مشکل/مشییاهدۀ بینظمییی؛  )2تحلیییل و جسییتوجوی ریشییههای بحییران؛
 )3بازسازی جامعۀ آرمانی سیاسییی؛  )4ارائیۀ درمییان .در گییام ن سییت ،بحران/بینظمییی،
ممکن است یا برای همییه روشیین شییده باشیید (ماننیید جنییگ بییا همسیایگان و بحرانهیای
اقتصادی و در نوشتار حاضر ،مانند بحران کرونا) و یییا ممکیین اسییت نظییر عییده خاصییی را
بهخود جل کرده باشد؛ مانند نابرابری در توزیع قدر یا شورشهای شهری محدود .امییا،
آنچییه در گییام ن سییت ،اهمیییت دارد تکرارشییوندگی هسییتۀ مرکییزی بحیران اسییت؛ زییرا،
مشاهدههای کمشمار از بحران/بینظمی ،میتواند ناشی از بغض و بییدبینی و کینییه و تیو ّهم
باشد .دستکم در گام ن ست ،هستۀ مرکزی بحران کرونا ،بهقدری تکرارشونده شده اسییت
که برای ن ستین بار ،یِ بیماری از سییوی سییازمان بهداشییت جهییانی ،دنیاگیر/پانییدمیِ،
یی اسییپریگنز ،جسییتوجو در ریشیه یییا
اعالم شد .در گام ِ
دوم بحرانشناسی/بینظمیشناسی ِ

ریشههای بحران/بینظمی ،صور میگیرد؛ بدینمعناکه آیا ریشۀ بحران/بینظمی ،سیاسی
است یا غیرسیاسی .و ،اگر سیاسی است آیا ریشۀ فردی دارد یا عمومی و یا قیراردادی اسییت
یییا طبیعییی .درواقییع ،میبایسییت تشیی ید داد کییه وضییع طبیعییی جامعییه در دوران
ِ

یت گییام دوم از
پیشابحران/پیشابینظمی ،از چه ویژگیهایی برخیوردار بیوده اسییت .کاربسی ِ

شناسی اسپریگنز در باب بحران کرونا ،اندکی زود و دچار دشواری
گامهای چهارگانۀ بحران
ِ
است؛ زیرا ،در دسامبر  2019بود که ن ستین خبرها دربارۀ نمایانشدن یِ بیماری خی ّ
یاص
در چین به بیرون درز کرد و هنوز نمیتوان با قاطعیت دربارۀ ریشهی بروز آن ،س ن گفت.
درباره سرچشمۀ کرونا ،انبوهی از نظرها/نظریییهها از توطئییهنگری و دخالییت جنوانییا و
جنگ بیولوژیِ تا جاسوسی و رقابتهای سیاسی و امنیتی و اطالعییاتی و اقتصییادی و زمینییه
برای فهور منجی موعیود و فرارسییدن عصیر آخرالزمییان ،بییهطرزی بسیارشییتابان و بپرگسیتره،
پراکنده شده و قدر اندیشیدن دربارۀ تمایزگذاری میییان واقعیییت و دروف و فریی و مجییاز را
سل کرده است؛ اما ،در نگاه ن ست ،بیماری کرونا ،اکنون همهگیر و فراگیییر شییده و از مییرز
سرچشمۀ فردی و عمومی و قراردادیبودن و طبیعیبودن ،گذر کرده است .اکنیون ،دنییا در دل
بحران غوطهور شده و جستوجو دربارۀ ریشههای بحران ،امری بیهوده است .اما ،زمینه بیرای
اندیشیدن دربارۀ بازسازی جامعۀ (حتی اگر نگوییم آرمانی) فراهم شده است.
در گام سوم بحرانشناسی/بینظمیشناسی ،چون نظم ،ازدست رفته و آشوب جییایگزین
شده است ،ن ستین کار کوشش برای چهرهسازی دو باره از جامعۀ منظم اسییت و منظییور از
چهرهپردازی نیز ،بهدستآوردن تصویر واقعییی جامعیۀ آشییوبزده و تجسییم ذهنییی الگییوی
جامعۀ «خوب/برقرار/منتظم» اسییت .تصییویر جامعیۀ سیاسییی نظمیافتییه در تییداوم تصییو ِیر
ّ
جامعۀ سیاسی بینظم است؛بدین معنا که خیالی است ،امیا بهشیید بییه واقعیییا مربییوا
دن ذهیین و عییین
است .بنابراین ،پیوند میان نظم و خیال ،در ذهی
ین اسییپریگنز ،برهمنهادهشی ِ
ِ
یِ تییاریس و
خیال یِ جامعۀ سیاسییی نظمیافتییه ،نمیتوانیید بییدون کمی ِ
است؛ بدینمعناکهِ ،
رخداد ،پدیدار شود .هم نظم و هم آشوب ،امری ذهنی نیستند؛ بلکه ،در واقعییت ملمییوس
تاری ی رخ میدهند و نظریهپرداز سیاسی ،بینظمی را با «مقایسه با تاریس نظییم» و نظییم را
ِ
در «مقایسه با تاریس آشوب» در میکند.
ِ
در گام سوم و برای ترسیم جامعۀ منظم ،سه نو الگو ،قابل نمایانسازی است :ن ست،
الگوی محافظهکارانییه اسییت کییه بییر نگهداشیت سیینتهای جامعیۀ پیشییین و بازگشییت بییه
دوبارهزندهسازی جامعۀ ازدسترفته ،پافشاری میکند؛ دوم ،الگوی ریشهای/رادیکال اسییت
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خواهان دگردیسیهای بسیییار دامنگسییتر در جامعیۀ آشییوبزدۀ کنییونی اسییت؛ و سییوم،
که
ِ

یان دگرگییونی را بییر اصییالحا گامبییهگام
الگوی مصلحتسنجانه/پراگماتیِ اسییت کیه بنیی ِ

میگذارد؛ اما ،دیگر به جامعۀ گذشته بازنمیگردد و در فکر درانداختن برنامهای نوین بیرای
جامعهای تازه است .دربارۀ بحران کرونا ،آنچییه از اکنییون مشی د اسییت اییین اسییت کییه
دگردیسیهای ریشهای ،ازپیش رخ داده و از زمانی که دنیا یِ دهکدۀ جهانی بهشمار آمیید،
پدیییدار شییده اسییت .بنییابراین ،بازسییازی چهییرۀ جامعییۀ آینییده ،کییه یییِ جامعییۀ
ْ
بیشازپیشجهانیشده است ،بر آمیزهای از الگوی پراگماتیِ/رادیکال ،استوار خواهد بود.
یام «هسییت» و «باییید»
چهارم بحران
گام
شناسی ،پردازش درمان است که بییر دو پیشگی ِ
ِ
ِ

گام «هسییت» ،بییهکار توصییی ِف ریشییههای بحیران و جهییانی کییه گرفتییار
قرار میگیرد .پیش ِ
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گام «باییید» ویییژۀ تبیییین تجییویزگرایی میشییود کییه
بینظمی شده است ،میپردازد؛ و ،پیش ِ
ِ
ّ
درونی آن ،این است« :آنچه درست است و بهتر است ،اما اکنییون نیسییت» .در گییام
منط
ِ
چهارم ،سفارش هنجارمندانۀ فیلسوف سیاسی/نظریهپرداز سیاسی ،به «باییید» میشییود کییه
یت
یِ بایستۀ ارزشمدارانه است؛ و
نظم اکنون ،تییوان نگهداشی ِ
وضع آشوبزده/بحرانزده/بی ِ
ِ
آنرا ازدست داده است .کرونا ،بهشتاب بسیار ،جهان را به گام چهارم پرتاب کرده است.
 .5پیمان اجتماعی بینالمللی

بابت رواج لو یاتییان (نیمیهاژدهای
تاما هابز در تاریس فلسفۀ سیاسی بسیارنامآور است؛ نه از ِ
ِ
برآمده از دریا که تمام اقتدارا حکمرانی بر جامعییه را در دسییتان خییود دارد) بلکییه بهواسییطۀ
َ
2
نوآوری یِ ا َبرمفهوم 1که در آغاز ،فقط بهمثابه یِ واژه ،بهچشم میآمید؛ قیرارداد اجتمییاعی
نوشتار هابز ،یعنییی لویاتییان ،بییدان توجیه خییاص شیده بییود .لویاتییان ،هییم
که در نامآورترین
ِ
بنیادگیری جامعۀ سیاسی است از راهرو یییِ پیمییان جمعییی ،و هییم نظریییهای اسییت دربییارۀ
بنیادگیری دولت و هم نظریهای است فلسفی (با بنمایههایی از ریاضیا و مکانیییِ) دربیارۀ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 .2تاما هابز ،در تاریس فلسفۀ سیاسی ،نوآورنده و برسازندۀ قرارداد اجتماعی نیست .ولی ،او ن ستین کسییی بییود کییه در یییِ
ْ
یان
نوشتار بسیارمهم ،قرارداد ازپیشموجود در تاریس اروپای میانه را که برگرفته از سازوکارهای نهادی ِن نظام فئودالیته بود و بر پیمی ِ
یام
) ،واسال (
میان لرد (
[
) و سرف ( ) مشییتمل میشیید و اصییال بییههمین دلیییل ،فئودالیسییم را نظی ِ
] ِ
قراردادها (لسناف )16-17 ،1986 ،میخوانند ،به گسترۀ فلسفۀ سیاسی آورد.

روان و طبع انسان .درواقعَ ،ا َ
رمفهوم لویاتان ،آمیزهای است فیلسییوفانه دربییاب ماهییت طبییع
ب
ِ

دولییت و ماهیییت طبییع انسییان و بهتییرین و چارهناپیذیرترین نییو حکمروایییی .بهدیگرسی ن،
برداشت ماشینانگارانۀ هابزی از انسان و دولت و اجتمییا  ،در یییِ فرامفهییوم بییه ِنام لویاتییان،
ِ
تجمیع شده که اجتما براهین فلسفی است دربارۀ ماهیت انسان و اجتما و دولییت .انسیانی
که جسم مادی مرک دارد از شبکهای از نیروهای مکانیکی و تابع امیال و انفعییاال خییویش
است ،درعینحال ،موضو مطالعۀ ح و تکلیییف نیییز هسییت کییه بهوسیییلۀ قیرارداد جمعییی،
سی اجتما انسییانی ،منییوا و مشییروا و
تشکیل اجتما میدهند؛ اما در نهایت ،سازمان سیا ِ
محدود به شناخت سرشت بشری است.
گزارهها و واژههایی که تاما هابز برای توصیف ماهیت رفتار انسان (و بهدنبال آن ،جامعییه)
بهکار برده سرشار از واقعیتی است که اگر امروزه نه در باب جامعۀ سیاسی درون دولتکشورها،
بلکه درباب اجتما بینالمللی شکلگرفته از دولتکشورهای مستقل ،بهدرستی میتوان بییهکار
هیجان برآوردن منافع خییود ،حرکییت و اقییدام
برد .هابز نوشته بود که انسانها پیوسته تحتتیریر
ِ
میکنند و واژهها ناتوانتر از آن هستند که از جییاهطلبی ،حییرص و آز ،خشییم و غضی و دیگییر
هیجانا و احساسا انسانها بدون ترس از نوعی قدر اجبارگر جلوگیری کنند؛ چیییزی کیه
در وضع طبیعی محض ،جایی که همۀ انسانها برابرنیید و خودشییان دربییارۀ واقعیبییودن تییرس
خودداری میکنند اصوال نمیتواند تصور شود؛ برای رعایت و حفظ صلح و امنیت باید قیراری
میان مردم گذاشته شود؛ اما باید قدرتی اجبارگر همراه آن باشد که درخصییوص نتییایج نقییض آن
قرار هشدار دهد و مانع از آن شود که نیروی بیشتری از خواست حریصانۀ انسییانها آنرا نقییض
کند .امروزه ،اگر کسی چنین گفتههایی را بر زبان جاری کند گمان میرود که او دربییارۀ جامعیۀ
داد س ن داده است .زینسب  ،گفته میشود که تیسیا جامعۀ ملل و سازمان ملل
بینالمللیِ ،
متحد نیز به این وضع طبیعی هابزی پایان نداده است؛ زیرا ،در وضییع بینالمللییی ،دولتهییای

مستقل ،همچنان در وضع طبیعی بهسییرمیبرند و نسییبت بییه یکییدیگر خویشییتنخواهانه رفتییار
میکنند؛ در جستوجوی منافع خویشاند و رقی و دشمن دیگران.
بنیییان اجتمییا و دولییت و قییرارداد اجتمییاعی،
وردن
هستی
ِ
شناسییی هییابزی بییرای نییوآ ِ
ِ
اومانیستی/سوبژکتیویته /سکوالریستی است که با معرفتشناسی اصالت عقل و اصالت تجربه
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وانهادن عقالنیت قدسی همراه میشود و به یِ انسانشناس ِی ویژه میرسید کییه در آن ،نگیاه
و
ِ
مکانیکی به انسانها و تلقی بدبینانه از ماهیت بشر (جاویدی )685 ،1399 ،وجود دارد.

کوشش هابز ،برای بنیادگیری قاعدهمندانۀ اجتما و دولت از راهییرو قیرارداد اجتمییاعی،
ِ
2
1
نگاه به غایت نیست بلکه تکوین است (مقیمییی زنجیانی )112 ،1395 ،اسییت .هییابز در
زمانهای پرآشوب ،نامبردار به سا ِل آرماآدا ،بهدنیا آمده و زیسته بود؛ در زمانهای که اخیتالف

و مناقشه میان کلیسا و حکومت و پادشییاه و مجلییا( 3بوبییو )29 ،1993 ،4بسیییار بییود و

چهبسا این موضو در دیدگاه بسیاربدبینانهاش نسبت به ماهیت شرور طبع انسانی و نیاز بییه
نظم در اجتما برای جلوگیری از فروپاشی ،تیریر فراوان داشت .از میان سه مفهوم سیاست،
آنچه برای هابز مهم است ،نظم است (تراالئییو)3-5 ،2008 ،5؛ امییا ،بیییان طبیعییتگرا از
7
6
پایان نتیجییهگیری
ماهیت طبع انسان و اجتما (گوتیه  )1 ،1969 ،خصلتی است که تا بییه ِ

هابزی از کارویژۀ دولت/جامعۀ سیاسی ،تداوم دارد.
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البته درواقع ،برای هابز ،آن وضع ددمنشییانه و فالکتبییار و زشییت و کوتییاه و پرازتنهییایی و
ِ
ترس ،که وضع طبیعی خوانده است ،بیش از آنکه مفهوم و رخدادی تاری ی و باشد ،ابیزاری
برای آغازگرفتن تحلیل است .هنگامی که هابز از خصلت زیسییت انسیانی در وضییع طبیعییی،
ِ
س ن میگوید که هرکا هرچه میتواند برای خود بهدست آورد و تا هییر زمییان کییه میتوانیید
آنرا حفظ کند و زینسان ،زور و حیلهگری دو فضیلت اصلی بهشمارمیآید ،انگییار از ویژگییی
یی
اجتما بینالمللی کنونی ،س ن میگوید .اگییر از منظییر امیروزی ،دولییت ییا نظییام سیاسی ِ
هابزی ،ن ستین نهاد بنیانگذاشتهشده برای عبور از وضع طبیعی 8بییه وضییع مییدنی 9بهشییمار
آید ،بنیاننهادن جامعۀ بینالمللی نیز ،برای عبور از وضع طبیعی بینالمللییی و دسییتیافتن بییه
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

وضع مدنی بینالمللی است .بنابراین ،اگر در اجتما  ،رقابت است که انسان را جو ییای سییود
می کند و ترس است که او را برای حفظ جان برمیانگیزاند و افت ار اسییت کییه او را بلنییدآوازه
میکند مگر غیر از این است که در اجتما بینالمللی هم ،کشییورها در جسییتوجوی منییافع
ترس تهاجم دیگیران ،بییه رقابییت بیامیان در تجهیییز و
هستند (که منافع ملی خواندهاند) و از ِ

تسلیح خود میپردازند (که دفا ملی و امنیت ملییی نامیدهانیید) و در جسییتوجوی افت ییار و
ِ
یاب
ی
ب
در
یابز،
ی
ه
یای
ی
ه
نوآوری
ید)
ی
ان
ته
گف
یی
ی
مل
یتیژ
ی
پرس
و
یی
ی
مل
یش
نما
ه
ک
(
ستند
ه
مرتبه
کس
ِ
بنیان قرارداد اجتماعی ،مصنوعی است و نه طبیعی؛ اما ،مصنوعیبودنی که
سرچشمۀ دولت و ِ
از م ّقوما تجدد است؛ زیرا ،زایش ایدۀ فرد (که هم محور نظریۀ تیسیا دولت و هییم مبنییای
مد نظری انقالب فرانسه و روسو ،بلکییه
قرارداد اجتماعی است) نهچنانکه تصور میشود دستا ِ
دستاورد کوششهای هابز است (مقیمی زنجانی.)111 ،1396 ،

چه برای تاما هابز (بهعنوان سردمدار و پدیدآورندۀ مفهییوم قیرارداد اجتمییاعی) و چییه
برای جان ال و ژان ژاك روسو و امانوئل کانت (بهعنوان دنبالهروان ایدۀ پیمییان اجتمییاعی)
مقولۀ قرارداد اجتماعی ،عبار بییوده اسییت از پدیدارشییدن مشییروعیت سیاسییی 1و اقتییدار
سیاسی 2و الزام سیاسی 3از راهییرو خشنودی/رضییایت 4افییرادی کییه ازیِسییو ،دولییت و از

5
زی
دیگرسو ،جامعۀ سیاسییی را پدییید آوردهانیید (رایلیی  .)1 ،2011 ،امییا ،پیشانگییارۀ هییاب ِ
یایت منجییر بییه ق یرارداد اجتمییاعی ،بییهمنظور بنیییانگرفتن جامع یۀ سیاسییی و دولییت،
رضی ِ
روانشناختی/حقوقی است؛ زیرا ،برای هابز این فر مسلم است که در یِ جامعۀ سراسر

ناامن و پر از رقابتهای خودخواهانه هیک قانونی نمیتواند انسان را وادار کند کییه دسییت از
خودنگاهبانی ،بشوید .اگر با اقدام و عمل الف ،نیاز به بقاء تیمین میشود و بدون آن ،مییرگ
در پیش است ،پا ح دارد اقدام و عمل الف را انجام دهد (اسریدهار.)8 ،2010 ،6
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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کارویژۀ پیمان اجتماعی ،پدیدارساختن و آفییرینش اجبییار و الزامیی اسییت کییه پیییش از
ِ
1
ری تگرفتن جامعۀ سیاسی/دولت ،وجود نداشته است (نیو یی )87 ،2008 ،؛ چه اجبییار
ِ
ناشی از تشکیل جامعه برای غلبه بر ناآگاهی و بینظمی معهییود در اجتمییا  ،و چییه اجبییار
سیاسی الیزامآور .اجتمییا
ناشی از قرارگرفتن سوژههای آزاد و رها به ز ِیر سیطرۀ یِ ساختار
ِ
ِ
ِ
بنیان جنگ همه علیه همییه ،اسییتوار بیود ،درواقییع ،مردودشییمردن
پیشاقراردا ِد هابزی ،که بر ِ
ْ َ
َ
دیدگاه ارسطو هم بود که از مرد و زن /آزاد و برده /بلندن َس و َپستن َسی  ،2در شییکلگیری
ِ
اجتما گفته بود؛ اما ،در دیدگاه هابز ،در وضع طبیعی یییا جنییگ همگییانی ،برابییری وجییود
داشت (بگبی )100 ،2009 ،3و فردی بر فرد دیگر ،رجحانی نداشت.
رضایت متقابل و تییو م بییا
طبیعی شبهجنگ ،سب میشد که
همگانی افراد در وضع
ابری
ِ
بر ِ
ِ
ِ
ِ
تعهد متعامل سوژهها برای فرار از جنگ همگانی و برخورداری از محافظت و حمایییت دربرابیر
دیگران ،از طری بهاشترا گذاشتن ح خودنگهداری در مقابل دیگری (ژائییده)44 ،2018 ،4
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ممکن گردد .زینسب  ،هابز ،ابایی نداشت از اینکه ،با بهرهمندی از اسطورۀ هابیییل و قابیییل،5

جنگ همه علیه همه را دستکم مستند کند؛ نبردی که ازیِسو ،تداعیکنندۀ همسییان ِی وضییع
ِ
طبیعی با وضع جنگی 6است؛ و ،از دیگرسو ،نبردی است که میتواند با شمشیر ،بییا کلمییه ،بییا
اندیشه ،و یا با نگاهی نفر آلود( 7رورنتون )71 ،2005 ،8میان همگان رخ دهد .آن برابری افراد

در وضع طبیعی ،مبنا و درعین حال نتیجۀ قرارداد اجتماعی هم میشود؛ با اییین تفییاو کیه ،در
سیویتاس» استوار بر قیرارداد
وضع طبیعی ،سعاد ِ کمتر /بینوایی بیشتر 9وجود دارد ،اما ،در «
ِ
تی کمتر/خییوشب تی بیشییتر( 10هوئکسییترا )109-110 ،2007 ،1پدیییدار
اجتمییاعی ،بییدب ِ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

پیمان افرادی
میگردد .فر ِ هابزی را بهدیگرس ن ،نیز میتوان توضیح داد که جامعه ،دستا ِ
مد ِ
ضعیت ناجامعه یا پیشاجامعه( 2لسناف )1-2 ،1990 ،3قرار دارند.
است که در و
ِ
ْ
ید وضییع
اگر تاما هابز اکنون بیدار شود و ببیند که وضییعی پدیییدار شییده اسییت هماننی ِ
طبیعی ،که همگان در جستوجوی افزونساختن منافع فردی (در سطح جامعۀ داخلییی) و
ِ
جمعی (در سطح اجتما بینالمللییی) هسییتند ،بسیییار شییادمان میشییود؛ زییرا ،او پیمییان
اجتماعی را از ذهن و تجرید و انتزا  ،برساخته بود و در بند آن نبود کییه آیییا مجی ّیر ِد قیرارداد،
یت عینییی
میتواند به پدیداری انضمامی تبدیل گردد یا نه .اما ،اکنون رؤیا نیست و بییه واقعیی ِ
یعف بنماییۀ تییاری ِی قیرارداد
تبدیل شده است .بنیابراین ،بهنظرمیرسیید آنچییه دربیارۀ ضی ِ

اجتماعی مطرح شده و نظریۀ پیمان اجتماعی دربرابر اییین اتهییام قیرار گرفتییه بییود کییه فاقیید

ید
یان بحی یرانزدۀ نیازمنیی ِ
پشیییتوانۀ تیییاریس و شیییواهد تیییاری ی اسیییت ،اکنیییون بیییا جهیی ِ
رضایت/اجما /تواف ِ دوباره ،برطرف شده باشد .قرارداد ،قطعکننییدۀ چرخیۀ آشییوب/نظم و

نظم/آشوب است و البته ،میانذهنی است و نیازمند عقل سلیم 4.ولی ،قرارد ِاد قدیم ،به نظم

قدیم ،وابسته است؛ و چون آشوب جدید رخ داده است ،نظم قدیم فرومیپاشیید و برقیراری
نظم جدید بدون پیمان تازه ناممکن است.
بهدیگرس ن ،همان وضع طبیعی میان افراد در یِ جامعۀ داخلی کییه منجییر بییه نبییرد و
سپا بقا میشود در نظم و جامعۀ بینالمللی هم میتواند پدیدار شود و با پیمان میتواند به
نظم فراتر از دولتکشورها منتهی گییردد (هاریسین .)113 ،2003 ،5حتییی اگیر آشییوب بییه
ِ
ربودن اوضا و احییوال ،نییوعی
سر آشفته و خطی ِ
قرارداد جدید منجر نشود ،از آن بابت که بر ِ
همانند ِی نظر پدیدار میشود بهتواف و اجمییا نزدییِ میگیردد .البتییه ،در دانییش حقییوق

بینالملل ،همۀ هنجارها ،عرفها ،قاعدهها ،تواف ها و عهدنامهها ،قرارداد و پیمان بهشییمار
ذهنی اجبییارآور (اسییکا و اسییتفان)59 ،2006 ،6
میآیند؛ زیرا ،دستکم ،همسان ِی میان ِ
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ولی مضمر و مستور در ذا ِ هر توافقی هست .پیشازاین نیز ،بسیاری بر این باور بودند کیه
میان اجتما  1و جامعه ،2ناهمانندی بسیار است؛ اجتما  ،عبار است از هرآنچه هست؛
ِ
اما ،بدون آگاهی و برپایۀ عاطفه و خویشاوندی و دوستی و سنت ،ولی ،جامعییه ،از آگییاهی

و خرد و تواف و برابری ساخته میشود.
زینسب  ،میتوان پذیرفت کییه هماکنییون ،اجتمییا بینالمللییی وجییود دارد و کشییورها
ِ
یت پیشییاجامعۀ بینالمللییی
ی
درحال
و
برمبنای رقابت و ستیز و همکاری ،کنییار هییم میزینیید
ِ
هستند؛ ولی جامعۀ بینالمللی اسییت کییه بییا تواف هییایی میییانذهنی و برمبنییای پیمانهییای
اجما پایییه( 3کییالینگوود )133 ،1947 ،4سییاخته میش یود .جامع یۀ بینالمللییی ،پییا از
احساس خطر مشتر و پا از مواجهۀ مشتر ِ همگانی با هیراس از نییابودی و وحشییت از
ت ری و ترس از قحطی است کییه بهتییدریج و بییهناچار ،مجبییور میشییوند برپاییۀ «توافی
متقابل»« ،5منافع مشتر » 6و «قصد صادقانه برای ایجاد مشارکت» ،7اقدام نماینیید .پییا،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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قرارداد اجتماعی دوسویه است :یکی ،معطوف به گذشته است که فرصت فیرار از بحیران و
همگنان خواهان» فراهم میآورد؛ و دیگری ،به آینییده مربییوا
نجا یافتن از آشوب را برای «
ِ
ظمی رخداده را به انتظام جدید تبدیل کند.
است که سب میشود بین ِ

نگاه نووستفالیایی تاریخ اکنون
 .6بز ِ
ِ
ِ

از مهمترین چرخشگاههای تاریس دنیا ،بیستوچهارم اکتبر سال  1648میالدی اسییت کییه
9
8
یانی
از آن ،با لق هایی همچون «معبد وستفالیا» (اوسیاندر  )251 ،2001 ،و «ب ِ
زنگاه بنیی ِ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

تیسیا»( 1کاتلر )134 ،2001 ،2یاد شده است؛ دورهای کییه بهتییدریج ،حکومییت بهمثابییه
«دارایی ش صی» 3جای خود را به حکومتگری و زمامییداری برپاییۀ حاکمییت عمییومی

4

(تشکه )13 ،2002 ،5داد .عهدنامۀ وستفالی ،در  24اکتبر سال  1648در شییهر مونسییتر و
مذهبی سیساله ،که بهدرسیتی از ویرانگرتییرین جنگهییای تیاریس
پا از پایان جنگهای
ِ

اروپا نام نهاده شده است ،میان کشورهای اروپایی ،بهامضاء رسید .یِسوی جنگ ،تییالش
یتان بییوهم،
هابسبورگها بود در اتریش که میخواستند مذه کاتولیِ را بر
ساکنان پروتسی ِ
ِ

تحمیل کنند .ازدیگرسو ،ایاال شورشی آلمانی ،علیه امپراتور اتریش ،قیام کردند و فرانسییه

متحد هابسبورگهای اتریش و امپراتییوری مقییدس،
نیز به حمایت از آلمانیها ،علیه اسپانیا
ِ
اعالن جنییگ داد .در درازای سیسیال ،از  1618تییا  ،1648بهتییدریج ،سییوئد و دانمییار و
ذهبی/سیاسی/تجاری همهگیرانییهای را
روسیه نیز به جنگ کشیده شدند و کمابیش ،جنگ م
ِ

بر اروپا حاکم گردانیدند .پیمان وستفالیا را ن ستین پیمان صییلح چندجانبیه پییا از دوران
نوزایی ،دانستهاند.

در قرارداد میان کشورهای گوناگون اروپایی ،برای ن ستین بییار ،ازیِسییو ،حقییوق برابییر و

همسان کشورها بهمثابه دولتکشورهای مستقل و دارای حاکمیت6؛ و ازدیگرسییو ،حی تعیییین
نوشت جداگانه برای کشورهای مستقل بههمر ِاه عدم دخالت در امور دیگرکشییورها ،پذیرفتییه
سر ِ

یی کوچییِ و محلییی
شد .امپراتوری مقدس روم فروپاشید و در عمل ،بیش از سیصد حکمرانی ِ

بهشکل دولتهای مستقل بهرسمیت شناخته شدند که هرکدام ،میتوانستند سیاسییت خییارج ِی
ویژۀ خود را پیشه کنند؛ درواقع ،با پیمان وستفالیا بییود کییه نطفیۀ شییکلگیری نظییام بینالمللییی
اروپامحور ،7بسته شد .با فروپاشی امپراتوری مقدس ،پاپ هم از مصییدر امییور عمییومی اروپییا

بهکنار نهاده و سیاست و مذه  ،ازهیم جییدا پنداشییته شیید؛ مییذه  ،گامبییهگام ،بییهعنوان امییر
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ش صی و انت اب فردی ،بهشمار آمد و بهجای مذه  ،انگیزههای گونییاگون سیاسییی ،نیییروی
راهنمییای اروپییای برآمییده از وسییتفالیا ،شیید .بهدیگرس ی ن ،در تییاریس اروپییای پسییانوزایش،
پروتستانتیزم ،به رویارویی با کاتولیسیسم برآمده بییود و اکنییون بییا وسییتفالیا ،رؤ یییای حاکمیییت
مذه کاتولیِ رومی بر تمامی ارو پا تعبیر نشده و زیییر برتییری و چیرگییی نهضییت اعتیرا

و

اصالح دین قرار گرفته بود .انگار تولد دولت مدرن« ،نیاز به یِ قربییانی» داشییت؛ در جاییکییه
کلیسا و امپراتوری مقدس« ،دو سییتون یییِ خیمییه» (نقیی زاده192 ،1383 ،و )194بودنیید و
کوشش میکردند نظام کهن سلسییلهمراتبی اروپییایی را ،محافظییت کننیید؛ امییا ،پروتسییتانتیزم و
ِ
اجتماعی نگاهبانی از نظم قدیم) ،موضییع گرفتییه
رفورمیسم دینی دربرابر کلیسا (بازوی فرهنگی
ِ
می
بود؛ و شاهز ِ
ادگان حاکم بر حکمرانیهییای محلییی در مقابییل امپراتییور (بییازوی سیاسییینظا ِ
نگهبانی از نظم قدیم) خواهان اسییتقالل و جداپنییداری بودنیید .درواقییع ،دو دسییته از نیروهییای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اجتماعی بودند که در مقابل همدیگر ،صفآرایی کردند و تاریس رویدادهای منجر به وسییتفالیا
ِ
هابسبورگ وفادار به کلیسییای رم و
را رقم زدند؛ یکی ،گروه یونیورسالیستها( 1اسپانیا و دودمان
ِ
قائل به ح کامل پاپ برای کنترل کامل مسیحیت) ،و دیگری ،پارتیکیوالریستها (دانمییار و
آلمانی باورمنیید بییه رد اقتییدار عییالی پییاپ و طرفییدار
هلند و فرانسه و سوئد و شاهزادهنشینهای
ِ

اسییتقالل کامییل و حاکمیییت دولییت دربرابییر ح ی اختصاصییی پییاپ) .زانپییا ،سییه عنصییر
«رضایت/تواف /اجما » پایۀ حقوقی مبنای ارتباا میان کشورها ،بهشمار آمد.
اساس ملیگرایی نوفهور ،اروپا را دربرگرفت تا بهامروز که بهنظر
بنابراین ،نظم وستفالیایی بر ِ

میرسد نظم پساوستفالیایی شکل گرفته باشد که برپایۀ «ادارۀ جهییانی» قیرار دارد .از دیییدگاهی
تاری ی ،وستفالیای نوین ،اکنون آغاز شده اسییت؛ زییرا ،آنچییه بیا عنوانهییایی چییون دهکییدۀ
جهانی ،جهان واحد ،فرهنگ جهانی ،حکومت جهانی ،اقتصاد جهییانی و ملییت جهییانی ،یییاد
میشود پدیدهای نوپیدا است که مقولۀ حکومت و سرزمین و کشور و مرز را درنور دیده اسییت؛
وانگهییی ،بشییریت نیییز بییهدلیل جهانیشییدن مصیییبتها (بیماریه یای همییهگیر ،بح یران آب
ِ
آشامیدنی ،بحران کمبود مواد غذایی ،گرمشدن کرۀ زمین ،ذوبشییدن یسهییای قطبییی و  )...در
زوال قراردادهای کهن زیست جمعی ،قرار گرفته است.
چرخهای از بحر ِان بینظمی/آشوب و ِ
ِ

یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

کوویدی ،19چرخشگاه پدیدارشدن بحران همهگیر جهانی شده است که بییه اندیشییهای
همهجهانگیرانه نیز نیاز دارد .درواقییع ،در دورا ِن پساپساوسییتفالیا ،اینبییار بییهجای «انسییان،

گرگ اجتما » شده است؛ زییرا ،کرونییا
گرگ انسان اس ِت» هابز ،بایست گفت که «اجتما ِ ،
ِ
نشان داد که چه بهشتاب ،بشر میتواند در آستانۀجنگ با همدیگر ،برای ربودن نیازمنییدیها
(دسییتمال توالییت و ماسییِ و دس یتکش و مییواد ضییدعفونیکننده و  )...ق یرار گیییرد .ب یرای
وضعیت «اجتما بینالمللی» ،نیاز به یییِ
ری تگرفتن یِ «جامعۀ بینالمللی» و فرار از
ِ
ِ
اجتماعی جهانپایه هستیم؛ زیرا این نکته پذیرفتنی است کییه
دولت استوار بر پیمان نوین
فرا ِ
ِ
یِ
میزان پستفطرتی موجود در هر جامعهای بسییار بیشییتر از مجمییو پسییتفطرتی تِتی ِ
ّ
اعضای آن است .یعنی اگر اصرار داشته باشیم که این مقدار کل را بر تعداد اعضییاء تقسیییم

واقعی خییود او میرسیید (اسییکندر،1396 ،
ابر پستفطرتی
ِ
کنیم ،به هرکا مثال یِونیم بر ِ

 .)26کرونییای برخاسییته از ووهییان ،اکنییون دارد همییان نقییش را بیرای بایسییتگی و نیییاز بییه
بنیادگذاری یِ جامعۀ بینالمللی ،بازی میکند که «مهمانی چای بوستون» در بنیییادگرفتن
ِ
آمریکا ،بازی کرد .تاریس دوباره فعال شده است؛ بنابراین ،بهنظر میرسد که از چیا ِه تییاریس
بایست آب کشید (وود و دولوکا.)344 ،1398 ،
 .7نتیجهگیری

کرونا ،یِ بحران است؛ دردسرزا و آشوبزا .جهان با بحرانهای گوناگون (گرمشییدن هییوا،
ذوبشدن یسهای قطبی ،جاریشدن سیالبها ،بهزیرآبرفتن زمینهای کشاورزی ،کمبود
ِ
مییواد غییذایی ،شیید گرفتن مهاجر هییا ،افزونشییدن بیکییاری ،اف یزایش درخواسییتهای
ِ
یدن خطییر
ی
ش
افزون
یم،
ی
روریس
ت
ترشدن
رده
گست
جمعی،
کشتار
های
پناهندگی ،گسترش سالح
ِ
بیوتروریسم ،افزونشدن فاجعههای طبیعی ،گسترش فقر و  )...روبییرو اسییتّ .امیا ،کرونییا،
شدن بحرانهای گذشته و حال و آیندۀ
بهمثابه بحر ِان بحرانها ،لحظۀ برهمانباشتگی و نمایان ِ

جامعۀ بشری شده است .بحران/بینظمی/آشییوب/کائوس ،ناگهییان رخ نمیدهیید؛ بلکییه ،از
گذشته ریشه میگیرد و در یِ بزنگاه ،سربرمیآورد .همانگونه که وسییتفالیا را نبایسییت بییه
لحظۀ بستن قیرارداد در 24اکتبییر ،1648وانهیاد ،آشوبنا شییدن زیسییت بشییر ،در دور ِان
ِ
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شدن کرونا را نیز نبایست به 12دسامبر ،2019فروکاهید .وستفالیا ،دستامد بحیران
پاندمیِ ِ
به ْ
تدریج شکلگرفتۀ ارو پا بود که از میانۀ قرن چهارده میالدی ،آغاز شد و در 23مییی،1618
یاهی
جرقۀ جنگی درازآهنگ را روشن کرد؛ جنگی که سیسال بهدرازا کشید و به نقطیۀ بزنگی ِ
یویر آینییدۀ
24اکتبر ،1648پایان گرفت .پیمان وستفالیا،
بطالن گذشته ،تثبیی ِ
ِ
یت حیال و تصی ِ
یدن
یوهم 23میی 1618اسییت؛ بزنگی ِ
یاه نمایانشی ِ
اروپا بود .وو ِ
هان 12دسامبر ،2019همان بی ِ

بحرانهایی که از مد ها پیش« ،دهکدۀ جهانی» را دربرگرفته بود و آشکار نمیشد .اکنون،
نهتنها در روزگار پساوستفالیا ،که در عصر پساپساوستفالیا قرار گرفتهایم؛ زمانیهای کییه زییر
ارپرشتابجهانیشده ،نسبت به دوران گذشییته،
چیرگی نیروی بسیار دگرگونکنندۀ دنیای بسی
ِ

شهروندان جهانیشدۀ دهکدۀ جهانی ،با
بهطرزی ژرف ،دچار دگردیسی شده است .انگار،
ِ
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درد
دنیییایی از بحرانهییای جهانیشییده ،مواجییه و دچییار بینظمی/آشییوبناکی شییدهاندِ .
اعی
یان نی
مان جهانمحور نییاز دارد .زمانیۀ کنییونی نیازمنیید «پیمی ِ
جهانیشده ،در ِ
یوین اجتمی ِ
ِ
جهانپایه» 1است؛ زیرا ،دولتها ،بهمثابه سوژههای هابزی ،برپاییۀ رضییایت/اجما /تواف ،
میبایست از «اجتما بینالمللی» بگذرند و به گسییترۀ «جامعیۀ بینالمللییی» بیندیشییند تییا

لویاتان فرادولتها» 2اندیشید.
اری «
ِ
بتوان به زمامد ِ
 .8سپاسگزاری

نگارنده ،از خانم دکتر محدره جزایی و آقایان مهدی فیا

و سیدهاشم منیری (دانشآموختییه و

دانشجویان دکتری علوم سیاسی دانشییگاه فردوسییی مشییهد) و دکتییر سیدمحسیین موسییویزاده
جزایری (دانشآموختۀ دکتری علوم سیاسی مؤسسه مطالعا فرهنگی و اجتماعی وزار علوم،
تحقیقا و ّفناوری) سپاسگزار است .هنگامی که ایدۀ نوشتار (نیازمندی به یِ پیمان اجتماعی
نوین بینالمللی در بزنگاه پساوستفالیایی کرونا) در ذهنم نشست ،با ایشییان در میییان گذاشییتم.
رونیِ فارسی و
آنان ،چه در توانمندسازی کانون مفهومی نوشتار و چه در دسترسی به
منابع الکت ِ
ِ
رسان نگارنده بودند .قدردانشان هستم.
انگلیسی ،یاری ِ
یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

منابع
اسپریگنز ،توماس ( .)1381فهم نظری های سیاس (مترجم :فرهنگ رجایی) .تهران :آگاه.
اسکندر ،فاضل ( .)1396خرگمشها و مارهای بمآ (مترجم :آبتین گلکار) .تهران :نشر اف .
پوئرتوالس ،رومن ( .)1396ناپلئمن ب جنگ داعش م رود (مترجم :ابوالفضل اللهدادی) .تهران :ققنوس.
جاویدی ،مجتبی( .)1399ن اه روششناسان ب نظریۀ قرارداد اجهماع تمماس هابز .مطالعا حقاامع عماامم ،
.709-685 ،9
دایموند ،جرد ( .)1397اسلح  ،میکروب و فملد :سرنمشت جمامااا انسااان (متییرجم :حسیین مرتضییوی) .تهیران:
بازتابنگار.
دایموند ،جرد ( .)1398فروپاش  :چ من جماما راه فنا یا بقا را برم گزیننااد (متییرجم :فریییدون مجلسییی) .تهیران:
فرهنگ نشر نو.
سییییتاری ،سییییجاد ( .)1395قییییرارداد اجتمییییاعی خاورمیانییییهای .دولااااتپژوه .1-28 ،5 ،
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کاو یانی ،علیرضا ( .)1388ن رش نم در گمن شناس بحران .امنیت و نظم.161-195 ،2 ،

بزنگاه کرونا

کندی ،پل ( .)1382ظهمر و سقمط قدرتهای بزرگ :تحمل اقهصادی و کشمکشهای نظام در ساالهای 1۵۰۰
تا ( ۲۰۰۰مترجم :محمد قائد ،ناصر موفقیان و اکبر تبریزی) .تهران :علمی و فرهنگی.
گلمحمدی ،احمد( .)1389بازتعریف تاریخ سیاس  .تاریخن ری و تاریخن اری.107-128 ،84،
گیدنز ،آنتونی( .)1395جهان لغزنده است (مترجم :علی عطاران) .تهران :کتاب پارسه.
مقیمی زنجانی ،شروین( .)1396تامس هابز و بنیادگذاری ان ارۀ جدید شهروندی .جسهارهای سیاس معاصاار،4 ،
.130-109
نقی زاده ،احمد( .)1383بازخمان نظم برخاسه از معاهدا وسهفال  .مجلۀ دانشااکدۀ حقاامع و علاام سیاسا ،
.214-187 ،65
وگل ،ازرا اف ( .)1397دنگ شیائمپینگ :اصالحا در چین (مترجم :میثم مهرمتین) .تهران :راله.
وود ،رندال؛ و دولوکا ،کارمینه ( .)1398خمدآممز دیکهاتمرها (مترجم :بیژن اشتری) .تهران :راله.
یو ،هوآ ( .)1395چین در  1۰کلم (مترجم :سعید مقدم) .تهران :نشر مرکز.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،25-54 ،)3(12 ،پیاپی  ،47تابستان 1399
احمدی ،شههزادا و گاکز ،منص ه ( .)1399چش ه انداد هزینه سههتم اقتصههی ی بیمی ان مبتت به ویاوس ک ید .19مطالعات
میانرشتهای در علوم انسانی.25-54 ،)3(12 ،
شیپی2008-4641 :

© ن یسندگین  /ستاسی به متن کیمل مقیله بااسیس ق انین کایتی کیمینز

آدا اس .

)

چشمانداز هزینه سالمت اقتصادی
در بیماران مبتال به ویروس کووید19
شزادا احمدی* ،1منص گاکز

2

دریافت1399/1/31 :؛ پذیرش1399/3/25 :

چکیده

کشه می دمین شهی ک یی بیمی ی ،هزینههیی سهنیین سهتمتی بهخصه
یکی اد معضهت
خین ا هیی بی هی پییین اس  .و های که با وی کیهش ا تبیطی و فیصله فیزیکی تأکید شده اس ،
مشهکل بهکی گیای نیاوی انسهینی با اقتصهی تأریا گشاشهته اسه  .بی شهی ک ک وید ،19افزایش بیکی ی
جهیمعهه اد یهیسهه و افزایش هزینههههیی دنهدگی اد سهه ی ییا م جه میشهه کهه ههیههیی پهییین بهی
مشهکت و تنینیهیی معیشهتی وبه و شه ند .هد این مقیله با سهی هزینه سهتم اقتصهی ی بیمی ان
مبتت به ویاوس ک وید 19اسهه  .مطیلعه حیضهها مقطعی اسهه و نم نه آمی ی  400بیمی اد میین کلیه
بیمی ان بسهتای بیمی سهتینهیی وابسهته به انشهییه ول پ پزشهکی ایاان بی اسهت ی ه اد وو نم نهگیای و
ماحلهای تصهی فی انتای شهدند .جز گا آو ی ا ههی اد پاسهشهنیمه و بهمنظ تحلیل ا ههی و انجیپ
آدم ن آمی  x2و اد ناپ افزا  SPSSاست ی ه شده اس  .ییفتههی نشین ا که اد میین  12متغیا با سیشده،
 7متغیا ا تبیط معنی ا ی بی هزینههیی سههنیین سههتم و پا اخ اد جی نشههین ا ند .این ه متغیا
شهزا ،بیمی ی سهییا اوضهیی خین ا  ،میلکی مسهکن،
وبی انداد :جنسهی سهاپاسه خین ا  ،سهک ن
سهط آمد ،پ شهش بیمهای مکمل و تعدا اوضهیی خین ا  .بهنظامی سهد ودپ ت جه قی مسهلولین و
طااحی سهیدوکی هیی منیسه سهتم  ،بی ت جه به مقتضهیی کشه
سهییسه گشا ان نظیپ سهتم کشه
یعنی شهاای اقتصهی ی ،اجتمیوی ،جمعی شهنیختی و نزیی الی هیی اپیدمی ل ژی بیمی ی ک وید،19
حمیی اد بیمی ان اس .
اد مزمتاین ولل نیکی آمدی نظیپ خدمی ستم کش
کلیدواژهها :خدمی ستم  ،هزینههیی سنیین ،اقتصی خین ا  ،ویاوس ک وید19
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1انشج ی کتاای حسیبدا ی ،گاوه حسیبدا ی ،انشییه آدا استمی واحد گاگین ،گاگین ،ایاان (ن یسنده مسئ ل)


 .2انشیی حسیبدا ی ،گاوه حسیبدا ی ،انشییه آدا استمی واحدگاگین ،گاگین ،ایاان


 .1مقدمه

آنچهه کهه این مقهیلهه اهمیه

ا  ،تهأریا ویاوس کاونهی با ابعهی ماتل دنهدگی اسهه  .این

ویاوس محدو به ح ده بزداشهه و مین نشههده و ابعی اقتصههی ی ،اجتمیوی ،فاهنیی و
حتی سهییسهی ا  .بههمین لیل ،باای فز قی این م ضه ک ،الدپ اسه همه این ابعی ا
مدنظا قاا ا ه و پی ندهی و تأریاا آنزی با یکدییا ا با سهی کا  .شهی ک ویاوسهی جدید
مقییس کتن بی قیبلی انتشهی سهایو و نب

وو مینی مشهار باای آن تمیپ کشه هیی

جزین و حیطههیی متعد ی اد جمله اقتصههی ا تح تأریا قاا ا و شههب نیپیدای آن تبدیل
به متغیا مسهتقل ومده پدیدههییی شهد که بی دیسه جمعی انسهینهی سهاوکی ا  .بی چنین
ت صههی ی بی اه نا اهد ب اگا سههیل  2020میت ی و پیدا شههدن ص ه

مسههئلهای بهنیپ

ویاوس کاونی ا آغید یی فصهل جدید معی ال جزینی به حسهی آو ی فصهلی که
آن وای هیی تثبی شهده بی شهکی نیخ آگیه وبه و شهدند ،ومده کشه هیی ت سهعهییفته
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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م اجزه بی این میزمین نیخ انده به اسهتیصهیل سهیدند ،و گزا ه وقتنی و تاصهرگاایی
مدیای بحاان بی چیلش م اجه شهد .بهنظا می سهد شهی ک گسهتا ه ویاوس کاونی جل ه وینی
تعای اد جزینیشدن بهون ان پدیدهای فااگیا و جزینشم ل اس که تمیپ ابعی و جنبههیی
حیی بشهای ا تح تأریا قاا ا ه اسه

ط ی که اگا منشهأ این بیمی ی ا سهبی تغشیه

افاا جیمعهای گ شههای اد جزین فاض کنی  ،ت انسهته اسه بی ه شهکسهتن مادهیی
مکهینی و دمهینی جزهین ا گیا معضههلی بههنهیپ بیمهی ی کاونهی بهی پیهیمهدههیی دیهینبهی فا ی،
اجتمیوی ،سییسی و اقتصی ی کند.
هزینههیی سهتم هم ا ه اد جمله م ضه وی مز م

بح محققین اقتصهی ی و

پژوهشههیاان ح ده سههتم ب ه اس ه  .پیشههاف تکن ل ژی و شههد بی ویه جمعی اد
ییسه و تغییاا سهبی دندگی نیشهی اد صهنعتی شهدن و هز بیمی یهیی جدید اد سه ی
ییا ،منجا به افزایش فزاینده هزینههیی سههتم

هههیی اخیا شههده اس ه (چ می و

میتینی.)2012 ،1
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اماوده ،نیاانی فزاینهدهای

م

تهأریا اقتصهههی ی وج

ا (اونهیکهی 1و همکهی ان،

 .)2010هزینههیی اقتصهی ی ماتب بی بیمی ی و سهته اسه  :هزینههیی خدمی تشهایر
و مهین بیمهی ی و کهیهش آمهد نهیشههی اد افه بهید هی و هافیه کهی ی فا بیمهی ( کی و
یینگ .)2011 ،2هزینههیی بیمی ی بهویژه م ا ی که سههیسههت هیی پیشپا اخ وج
نهدا نهد و خهین ا هههی مجب بهه پا اخه اد جیه باای اسههت هی ه اد مااقبه ههیی سههتمه
میبیشههند نیاانکننده اسهه (اونیکی و همکی ان .)2010 ،سههط بیالی پا اخ اد جی
نشههین هنده آن اسهه که سههیسههت سههتم  ،بی میلی دیی ی با خین ا هی تحمیل میکند.
پا اخ اد جی  ،هنییمی که سهتاسهی خین ا هی به مااقب هیی بزداشهتی نییدمند پا اخ
اس و ت انییی پا اخ ندا ند میت اند منجا به فقا خین ا هی ش (اکسمن.)2007 ،3

هنییمی که پا اخ هیی اد جی بیمی منبو ومده تأمین منیبو میلی سههیسههت سههتم
بهیشهههد ،میت انهد حتی خهین ا هههیی راوتمنهد ا چهی فقا نمهییهد (آ سههنیجی ایز.)2013 ،4
بنهیبااین ،یکی اد نتهیی نهیگ ا این شههی ه تهأمین مهیلی ،تحمیهل هزینههههیی کماشههکن هنیهیپ
م اجزه خین ا هی بی بیمی ی اسه  .هزینههیی سهنیین سهتم بهون ان مای ج صها شهده
باای خدمی سهتمتی اسه  ،که اد سهط معینی اد آمد خین ا (اغل  40صهد آمد)

فااتا می و (اکمن .)2007 ،5صهها این حج اد آمهد خهین ا باای یهیفه خهدمهی

سهتم میت اند سهط اسهتیندا دندگی ا ک تیهمد و بلندمد تزدیدکند ،آنچنینکه
ک تیهمد خین ا بیید اد مصههی

جی ی سههییا کیال و خدمی چش ه پ شههی کند و

بلنهدمهد نیز و اقبی مهیننهد فاوو و حااج ا اییههی ،اتمهیپ پ انهداد یهی انبهیشه ه بهدهی
انتظی شههین بیشههد (واجسههتی  .)2003 ،6این هزینههی واقو یی ویمل مز و مشههز
ا
فاوافتهی گی ههیههیی پهییین آمهدی بهه دیاخ فقا اسه ه و معم ال بهه وله مشههکت
سههتمتی این گاوههیی آمدی ،احتمیل بیال آمدن آنزی اد دیا خ فقا نی تا اسهه

اد

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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طا

ییا ،وق ک این هزینههههی سههبه میشهه کهه خهین ا ههیی م ج

ههیههیی بهیالتا

آمهدی بهه یهی یهی چنهد ههی آمهدی پهییین کشههیهده شهه (بهینهی جزهینی .)1نظا بهه اینکهه
ا
وم مهی سههتمتی بههون ان یهی کهیالی اسههتحقهیتی نظا گافتهه میشهه و ما پ بهییهد اد آن
بزاهمنهد شهه نهد ،این مز اد وههیی حیهیتی وله ههی و حک مه ههی بههشههمهی میآیهد (ویتا،
 .)1386بهه واقو ،اماوده حمهییه اد افاا
سهتم بهون ان یی هد مطل

باابا پا اخه هزینههههیی کماشههکن خهدمهی

و ضهیی باش سهییسه گشا ان نظیپ سهتم پشیافته

شده اس (فیلما ،هیما و پایچ .)2002 ، 2
اواخا سههیمبا سههیل  ،2019باخی م ا غیاقیبلت ضههی
چین گزا و شههد .وله و محققهین ح ده بزهداشهه

م

پن م نی ووهین

چین اقهدامهی سههایو ا باای کنتال

همههگیای آن انجهیپ ا نهد و تحقیقهی اتی ل ژیهی ا آغهید کا نهد 12 .ژان یهه سهههیل ،2020
سههیدمهین بزهداشهه جزهینی 3بههط م قه این ویاوس جهدیهد ا بههون ان کاونهیویاوس 4ن ین
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 2019نیپگشا ی کا 30 .ژان یه  ،2020سهیدمین بزداشه جزینی همهگیای کاونیویاوس
ن ین 2019ا بهون ان ف ی بزداشه وم می بی نیاانی بینالمللی 5اوتپ کا  11 .ف یه
ا
سیل  ،2020سیدمین بزداش جزینی سمی بیمی ی ایجی شده ت س ویاوس کاونی ا بیمی ی
ک ویهد 619نهیپگهشا ی کا .

همهین ود ،گاوه مطهیلعهه ویاوس کاونهی 7و کمیتهه بینالمللی

طبقهبندی ویاوسهی ،آن ا بهون ان سههند پ تن سههی حی شههدید 8کاونیویاوس 92-نیپگشا ی
کا (گلبهینیهی 2020 ،10کمیتهه سههیدمهین بزهداشهه جزهینی .)2020 ،11تعهدا مبتتیهین بهه این
ییمی ی سهااسها جزین به بیش اد 4میلی نو604هزا ن ا سهید و شهمی ما هیی نیشهی اد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

این بیمهی ی همهگیا بیش اد 307هزا ن ا رب شههد (سههیدمین بزداشهه جزینی) .اد طافی
بااسهیس سهانی ی ودا

بزداشه ایاان ،مبتتیین به این بیمی ی بیالی  117هزا ن ا اوتپ

شههد که اد این تعدا حدو 92هزا ن ا اد بیمی ان ،بزب ییفته و تاخیر شههدهاند .بی ت جه به
آمی هیی منتشهها شههده ،نظیپهیی سههتم بیید مطمئن بیشههند که ما پ خدمی سههتم

ا

ییف میکنند و اد بی میلی نیشهی اد هزینههیی سهتم محیفظ میشه ند .سهیلهیی
اخیا این نظایه مطاح شد که بهمنظ وی النهتاکا ن و حمیی اد خین ا هی باابا هزینههیی
سههنیین سههتمتی ،بانیمههی و طاحهیی بیمهای یکی اد ابزا سههییسههی مز به شههمی میآید
(ف الند ،گ من و استین .)2008 ، 1
گسهتاو بحاان ویاوس ک وید ،19بسهیی ی اد مت کاان سهااسها جزین ا به ا دییبی
پیهیمهدههیی احتمهیلی آن وا اشههتهه اسهه  .باخی معتقهدنهد کهه این اپیهدمی جزهین ا بهه اتحهی بهی
یکهدییا سهه و خ اههد ا و باخی ییا نیز معتقهدنهد کهه این بحاان منجا بهه باآمهدن مجهد
ملیگاایی خ اهد شههد .گاوهی ییا ت جه خ
و اسههتبهدا ی

مبهی ده بهی این بحاان کا هانهد و تعهدا ی نیز اقتصهههی ا مبنهی قاا ا هانهد .اد

سههیلیین گششههته تیکن ن این تئ ی وج
شهاای م ج خ

ا معط

به وملکا نظیپهیی م کااتیی

اشههته که کسههینی ح حیی

ا منطب کنند و آن انطبیو سهاآغیدی باای حیی و بقیء اسه  .به دبین

سهی هتا ،و ان پ اد بحاان یعنی و ان تغییا ،تمدن و ا تقیء بشهای
کهه بهییهد همیشهههه

ا ند که بت انند بی

و ان بحاان

نظا بییای این اسه ه کهه

یکی اد م ضه ویتی
این م اقو ضههع ههی و

نیکی آمدیهیی فا و جیمعه پی به واصهه هز میگشا و اگا مدیای

سهتی این اسهتی

نداشته بیشی  ،آتش این بحاان گستا هتا خ اهد شد.
هاچند شی ک این ویاوس کش هییی که ت ا و فا گاایی سیختی اندیشه اجتمیوی
و سهییسهی جیمعهشهین نزی ینه شهده ،م ج غلبه خ ی حی انی و من ع ج یی شهد ،امی
کشهه مهی ویژگیههیی مثبتی ا نیز آشههکهی کا کهه مز تاین آن تق یه
همدلی و همیی ی ب که ذا جیمعه ایاانی وج

وحیهه م اسهههی ،

اش و هنییمه بت به خ جزینیین

کشهیده شهد .امی این تنزی خصهیصهه بی د اجتمیوی بحاان اخیا نب و یکی ییا اد جنبههیی

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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ا
قیبلتأمل ودنکشهی حقیقی میین گاوههیی ماجو اجتمیوی ،خصه صهی اد منظا میزان ت جه به
غهدغههههیی واقعی مله ب  .نکتهه قهیبهلتهیمهل این اسه ه کهه اماود جهیمعهه ایاان بههشهههد
تح تأریا آری و پییمدهیی دیینبی بیمی ی کاونی قاا گافته اسه  .شهیید همین اما ضهاو
ت جهه بهه بهیدنیای و بهیدانهدیشههی

باخی شههی هههیی مهدیایتی

سههط کتن و همچنین

تجدیدنظا سهبی دندگی ت سه ما پ جیمعه سهط خا ا بیشادپیش آشهکی میکند.
بی ت جه به آنچه بیین شههد ،هد اد مقیله حیضهها ا دییبی هزینههیی سههتم اقتصههی ی
حمیی اد بیمی ان بسهتای شهده ویاوس ک وید 19بیمی سهتینهیی ماتب بی انشهییه ول پ
پزشکی دمین شی ک این ویاوس میبیشد.
.2مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
 .2-1اهمیت بخش سالمت و جایگاه آن در اقتصاد
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

30

دوره  ،12شماره 3
تابستان 1399
پیاپی 47

تأمین بزداشه و سهتم جیمعه اد مز تاین بییسهتههیی اسهیسهی اسه که تضهمینکننده
باخ ا ی جیمعه اد نیاوی انسههینی سههیل اسه  .اداین و ،حداقل بانیمههیی بزداشههتی و
آم دشههی ،یکی اد اجزای اصههلی بانیمههیی ت سههعه کشهه هیی ماتل

ا تشههکیل ا ه و

بزداش و پاو و نیاوی انسینی ،نقطه تماکز بانیمههیی مشک باای ت سعه انسینی بهشمی
می و  .بهوتوه ،تأمین بزداش ه اد جمله اهدا اصههلی باای ه یشهههکنی فقا »1جزین
ت س سیدمین ملل متحد معافی میش  .باش ستم  ،همینند سییا باشهیی اقتصی ی
نظیا کشهیو دی و صهنع  ،اد جمله باشهییی اسه که اشهتغیلدایی و شهد اقتصهی ی
نقش ویژهای ا  .این باش میت اند ت سههعه سههییا باشهیی اقتصههی ی نیز تأریاگشا
بیشد (شزاکی و قی ی.)1398 ،

انسههشههک ههین 2و همکهی ان ()2011

سههتم

مطهیلعهه خ  ،سهههه لیهل باای اهمیه باش

ت سههعه صههنعتی ا مطاح نم هاند :ناسهه  ،صههنع به نبیل نیاوی کی بی

بزاهو ی بیال میبیشهد و سهتم نیاوی کی  ،یکی اد و امل تعیینکننده انتای نیاوی کی
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

محسه

بنیبااین ،بی سهامییهگشا ی مااقب هیی بزداشهتی ،انتظی می و که

میشه

منیبو حیصههل اد آن بهصهه

افزایش بزاهو ی نیاوی کی

جیمعه تبل ییبد و مطیلعی

انجیپشههده نیز مل ید این م ض ه ک اس ه  .وپ ،وج باش سههتم بی کی ی بیال یی
جهیمعهه نقش مزمی

جهش و ح

کسه ه وکهی صههنعتی و تجهی ی ای هی میکنهد دیاا

کهی منهدان و مهدیاان شههاکه ههی باای مزهیجا بهه جهیمعههای کهه خهدمهی بزهداشههتی آنجهی،
پییینتا اد اسهتیندا اسه  ،مقیوم میکنند .سه پ ،هاچه هزینههیی مااقب هیی بزداشهتی
کمتا بیشهد ،ت سهعه صهنعتی نیز بهط مثب متأرا خ اهد شهد چااکه افاا تمییل ا ند که
هزینههیی کمتای ا بیب مااقب هیی بزداشتی بپا ادند.
بههط کلی ،باش سههتمه چزهی حیطهه ا پ شههش می ههد :اول ،بحه ت لیه
اسهه کهه ودا

وله

بزهداشهه و مهین این وهی هه ا بهه وزهده ا

وپ ،تهأمین مهیلی سهه پ،

چی نیی جموآو ی منیبو و مدیای منیبو و خاید خدمی اس

و چزی پ ،سامییهگشا ی

اسههتیی آم دو منیبو انسههینی و میها و متاصههر ح ده پزشههکی و بزداشههتی و
سههامییهگشا ی

پژوهش ،سههیختمین ،تجزیزا  ،تدا د ا و و سههیدمین پزشههکی اس ه .

ادآنجیکه میهی بزداشه و مین ،خدمتی وم می اسه  ،باش خصه صهی غب کمتای
باای سهامییهگشا ی این باش ا ا

بنیبااین ،تمیمی ول هی سهامییهگشا ی این

باش نقش باجسهتهای ا ند .اد سه ی ییا ،به لیل مشهکتتی که واضهه خدمی بزداشه
و مین بی آن م اجه اس ه لزوپ خیل

ول

این باش ضههاو ی به نظا می سههد.

واقو ههد اصههلی این باش ا میت ان ت دیو منهیبو و اسههت هی ه اد منهیبو م ج

جزه

تحق ستم باای تمیپ افاا جیمعه انس (جنیبی.)1384 ،
 .2-2هزینههای سنگین سالمت

ویکا هیی مطاح شهده باای تعای هزینههیی سهنیین (کماشهکن) خدمی سهتم

ا ای

و متغیا کلیهدی اسهه  )1 :کهل پا اخه مسههتقی (پا اخه اد جیه ) خهین ا باای یهیفه
خدمی سهتم

و  )2وج مقییس باای سهنجش منیبو م ج و اختیی خین ا  ،که این

مقییس آمد و یی کل مای ج مصافی خین ا هی اس (او نل 1و همکی ان.)2008 ،

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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هزینههیی اقتصهی ی ماتب بی بیمی ی و گ نه اسه  :هزینههیی خدمی بهکی فته جز
تشههایر و مین بیمی ی و کیهش آمد نیشههی اد اف بید هی و هافی کی ی فا (کی و
یینگ .)2011 ،هزینههیی بیمی ی بهویژه م ا ی که سههیسههت پیشپا اخ وج ندا و
خهین ا ههی مجب بهه پا اخه اد جیه باای اسههت هی ه اد مااقبه ههیی سههتمه میبهیشههنهد،
نیاانکننهده اسهه (اونهیکهی و همکهی ان .)2010 ،هنیهیمی کهه افاا یهی خهین ا ههی باش دیهی ی اد
منیبو خ

ا باای پا اخ هزینه مااقب هیی بزداشهتی اسهت ی ه میکنند چی مشهکت میلی

میشه ند که میت اند اسهتیندا هیی دندگی ا تزدید کند چه ک تیهمد  ،که م ج کیهش
مصهها اد کهیالههی و خهدمهی

ییا میگا  ،چهه بلنهدمهد  ،کهه منجا بهه فاوو ا اییههی و

صها پ انداد و یی انبیشه بدهی میشه (سه مک تاا و الگاا ا .)2006 ،1به وبی

ییا

خین ا هی اغل اسههتااتژهیی مقیبلهای باای پیسههای یی به هزینههیی مااقب سههتمتی اتایذ
میکنند .امی این اسهتااتژی ،هاچند ک تیهمد م ید اسه  ،امی منجا به فقا یی شهد فقا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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میین خین ا ههییی که حیلحیضا نیز فقیاند میگا (چ می و می تین.)2012 ،
باای د بیشتا م ض ک به مثیل دیا ت جه کنید :و خین ا ا بی سط

آمد و هزینههیی

باابا خدمی سهتمتی نظا بییاید حیل فاض کنید که یکی اد این خین ا هی ا ای مقدا
قیبلمتحظههای پ انداد بیشههنهد که میت اند اد طای با اشهه اد این پ انداد هزینهههیی
ماب ط بهه خهدمهی سههتمه خ
صه

ا بپا اد

مقهیبهل خهین ا ییای پ انهداد نهدا و

باود بیمی ی مجب اسه که هزینههیی خدمی

ییفتی ا بی کسها کا ن اد سهییا

هزینههیی مصهافیاو بپا اد  .حیل اگا ق کا ه بیشهید میبینید که این ت یو

و خین ا

نسهب هزینههیی خدمی سهتمتی به آمد منعک نشهده اسه  .اگا بهجیی نسهب ف و
نسههب هزینههیی خدمی سههتم به کل هزینههیی خین ا ا نظا بییای  ،میبینی که
این نسب باای خین ا ی که پ انداد ندا بز تا خ اهد ب .
فاض کنید که هزینه فاصه مصهها جی ی خین ا بز تا شه  ،نتیجه این اسه که
تح این شاای ارا کماشکن 2باای خین ا ی که پ انداد ندا باد تا میش  ،و این تنزی
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ص تی مشار میش که هزینه مصافی خین ا

مااج نسب گ تهشده بیال باای

تعای هزینههههیی کماشههکن خهدمهی سههتمه قاا گیا (او ونهل و همکهی ان.)2008 ،
بنهیبااین ،اگا هزینههههیی خهین ا ا بههون ان مااج کسهها ف و

نظا بییای ،

واقو

هزینههیی کماشکن ا نسب به سز هزینههیی ستمتی به ب جه خین ا تعای نم های .
امی مشکل بیلق های که این حیل بهوج میآید ،این اس که این سز ب جهای ممکن
اسه باای کشه هیی سهط

آمد پییین ک بیشهد .محدو ی شهدید ب جهای این معنی ا

می هد که بیشههتاین منیبو خین ا صهها کیالهی و خدمی ضهاو ی نظیا خ اد میگا
(ج هنسهه ن و میالز .)2007 ،1بنهیبااین ،مقهی کمی اد ب جهه بهیقیمهینهده صهها خهدمهی

سههتمتی میشهه (لیی و و .)2020 ،2بی این تعای اد هزینههیی کماشههکن خدمی
سههتمه  ،خهین ا ههییی کهه نمیت اننهد هزینههههیی خ

ا پا اخه کننهد نهی یهده گافتههای .

بههاحیل ،یکی اد اهحلهیی ماتصهها بهمنظ حل مسههئله تعای هزینههیی کماشههکن
(سههنیین) خدمی سههتم  ،ت جه به این نکته اسهه که هزینههیی خدمی سههتمتی ا
بهون ان سزمی اد هزینههیی خیلر خین ا  ،که خ وبی

اس اد کل هزینههیی مصافی

خهین ا منزهیی هزینههههیی صهها شهههده ،باای باآو ن نیهیدههیی اسهههیسههی

(واگستی و وا و سیل.)2003 ،3

نظا بییای

 .2-3شیوع کووید 19در ایران و جهان

میه سهیمبا  2019ن ک جدیدی اد ویاوس ک وید 19شهزا ووهین چین شهنیسهییی شهد و
بهسهاو

تمیپ چین گستاو ییف  .طب گزا و کمیسی ن بزداش ملی چین ،تی  4ف یه

 2020حهدو  24324ن ا بهه این بیمهی ی مبتت شههدنهد (کمیسههی ن ملی بزهداشهه چین،4
 .)2020امنه همهگیای این بیمی ی اد شهزا ووهین به 31اسهتین چین و سهپ به کشه هیی
ییا نیز گسههتاو ییف

چنین که دمین ک تیهی منیط

جن

شههاو آسههیی (تییلند،

سهنییپ  ،میلزی ،ویتنیپ ،فیلیپیین  ،وکیمب ) ،شهاو آسهیی (چیپن و کاه جن بی) ،جن

آسهیی

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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(هنهد ،نپهیل ،و سههایتنکهی) ،غا آسههیهی (امهی ا و ایاان) ،ا و پهی (ایتهیلیهی ،آلمهین ،انیلی ،
فاانسهه ،واسهپینیی) ،قی ه امایکی (کینی ا و اییل هیی ماتل امایکی) و حتی اسهتاالیی بی شهی ک
این بیمهی ی وباو شهههدنهد (بیهینیهه سهههیدمهین بزهداشهه جزهین ،ف یهه  .)2020اد مزمتاین
نشههینههیی این بیمی ی ،وتئ حی تن
میشهه  .بی ت جه به قد

اسهه که  2صههد م ا منجا به ما بیمی

شههی ک و انتقیل بیمی ی ،سههیدمین بزداشهه جزینی  4ف یه

وضهعی اضهطاا ی اوتپ و ت صهیه نم تی کشه هی انتقیل فا بهفا این بیمی ی ا اد طای
کهیهش تمهیس افاا بههخصهه

افاا مبتت و کهی کنهین باشههیی مااقبه و مهین بیمهی ان

کیهش ا ه و گسههتاو آن ا کنتال نمییند (بیینیه سههیدمین بزداشه جزین ،ژان یه .)2020
متأس ینه این وو بنهتنزی کی سید نب و تعدا فزاینده مبتتیین نشین ا که وتوه با بیمی ان،
تعهدا دیهی ی اد نهیقتن بهدون وتمه نیز

جهیمعهه حضهه

ا نهد .این اما م جه شهههد تهی

باخی منهیط مجب بهه انجهیپ قانطینهه کهیمهل شهه نهد (مهیننهد چین و ایتهیلیهی) و یهی اجاای
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مااقب هیی پیشههییای سههط کتن و ملی (مینند ایاان ،ک ی و کاه جن بی) شههزا،
استین یی حتی کش شدند (وو و میک گین.)2020 ،1
بااسههیس مطیلعه وانگ ،)2020( 2اد  10تی  24ژان یه سههیل  ،2020تعدا مبتتیین به
ویاوس ک وید 19چین  3/14باابا افزایش ییفته اسهه  23 .ف یه سههیل  2020تعدا
مبتتیهین بهه ویاوس ک و یهد19

چین  1879باابا سهههیل ژان یهه  2020ب  .آنزهی همچنین

ییفتند که نسهب ما ومیا ما به دن  3/25به  ،1میینه سهن ما  75سهیل ،میینه دمین اد
اولین وتئ تی ما  14ود و میهینه دمین اد وتئ اولیه تی ما

افاا بی سههن  70سههیل و

بهیالتا ( 11/5ود) و ک تهیهتا اد ( 20ود) اسهه  .این یهیفتههههی نشههین می ههد کهه این بیمهی ی
ممکن اسه

بز گسهیالن سهایوتا اد افاا ج ان پیشهاف کند .مطیلعی لی 3و همکی ان

( )2020نشههین ا که مااحل اولیه ،تعدا بیمی ان آل ه ها  7/4ود و باابا شههد و ناخ
انتقیل بیمی ی اد فا آل ه 2/2ب  .مطیلعه وو و می گ کین )2020( 4ناخ انتقیل بیمی ان
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

آل ه بهه افاا  0/3تامین د ه شههد .ناخ ما ومیا بیمهی ان مبتت بهه ک ویهد 19این مطهیلعهه
 14صد گزا و شد.
تهی اول مهی س ،2020تهیدهتاین آمهی جزهینی شههی ک ویاوس کاونهی نشهههین می ههد کهه
تعدا  67کشه اد همه قی ههیی جزین (شهکل شهمی ه  )1گیا بیمی ی ک وید 19هسهتند که
88340م

مثب اد این بیمی ی این کشه هی رب شهده ،اد این تعدا  3001ن ا ف

شهههدنهد (ناخ ما ومیا  )%3/4و  42728ن ا نیز بزب (ناخ بزب ی  )%48/4یهیفتنهد
(اطتوی جزین سنجی.)1
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شکل شماره ( .)1شیوع کووید 19در جهان .بخشهای آبی تیره نشاندهنده کشورهای مبتال میباشد
منبو :ماکز کنتال و پیشییای اد بیمی

ی2

بی ت جه به آمی هیی منتشهاشهده ،ویاوس ک وید 19جزینی شهده اسه و ییا هیک کشه ی
اد این ویاوس امین نیسه  .بسهیی ی اد ما پ کشه هیی ماتل

قانطینه بهسها میباند

و محدو ی هیی اجتمیوی و ا تبیطی خیصی به فااخ وضعی فاهنیی و اجتمیوی کش هی
بسهیی ی اد نقیط حیک شهده اسه  .هزینه مین بیمی ان مااکز مینی نقیط ماتل
نیهی مت هیو اسهه

بههط ی کهه باخی ادما پ کشهه ههی هزینههههیی دیهی ی

مهین بیمهی ی

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ویاوس ک وید 19میپا ادند و باخی کش ه هی نیز پ شههش بیمهای منیس ه تای به بیمی ان
مبتت به کاونی ا ائه میشه  .مین مبتتیین به ویاوس کاونی به لیل ودپ ا وی مشهار باای
این بیمی ی مینی قطعی نیسه و نقش حمییتی ا

بهشهکلیکه بیمی ان مبتت بی اسهت ی ه اد

باخی ا وههی شههاای بزتای پیهدا کا ه و پ اد تاخیر بیمهی سههتهین بهی گهش انهدن و هههیی
قانطیه خینه ،اد این بیمی ی ختصی پیدا میکنند.
بی ت جه به این م ض ک ،آغید فاایند مین بیمی ان مبتت به ویاوس کاونی مااکز مینی
هزینههییی باای بیمی ان به نبیل ا که این م ضهه ک یکی اد لمشههغ لیهیی این ودهیی
بیمهی ان کاونهییی بهه مااکز مهینی اسه ه  .یکی اد م ضهه وهی
باشهی اد ما پ اسه و به تبو آن چنین افاا ی صه
مین ا ا ند .آنچه که بیید ودا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ابتت به این بیمی ی غدغه هزینه

بزداشه با آن نظی

وهدپ یهیفه هزینهه مهین بیمهی ان مبتت بهه کاونهی

فااینهد مهین بیمههنب ن

اشهته بیشهد ،اجاای کیمل قین ن

مااکز مهینی ولتی اسه ه تهی ما پ

بهه احتی و بهدون اشههتن غهدغهه مهیلی خهدمهی الدپ مهینی ا یهیفه کننهد .پا اخه ههیی
فیجعهبی سههتم اد جمله شههیخرهییی اسه که باای قضههیو پیاام ن ودال
تأمین میلی سهتم کشه هی م

نظیپ

اسهت ی ه قاا میگیا (لی و همکی ان )2014 ،و معم ال

شهههیمهل پا اخه ههییی میشهه کهه باابا یهی بیش اد  40صهههد هافیه پا اخه خهین ا ههی،
بههنییپ ییف خدمی ستم بیشد (لی واتین ن.)2007 ،1
طب باآو هیی سههیدمین جزینی بزداشه  ،خین ا هییی که معی ل یی بیش اد  50صههد
هزینههیی غیاخ اکی خ
فقا افزایش مییهیبهد .امهی

ا صها مااقب هیی سهتم میکنند ،احتمیل م اجزه آنزی بی
م

صهههدی اد آمهد هزینههشهههده خهین ا ههی باای خهدمهی

سههتمه  ،کهه منجا بهه فقا خهین ا ههیی شهه  ،ت اف جهیمعی وج نهدا و مقهی یا 5

الی 20صد پیشنزی شده اس ( انش ک هن.)2011 ،2

ایاان ،م ضهه ک پا اخه اد جیه ما پ بهیبه خهدمهی سههتمه و م اجزهه خهین ا ههی بهی
هزینههیی فیجعهبی طی چند هه اخیا م

ت جه سییس گشا ان و بانیمه یزان ح ده ستم

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

قاا گافتهه اسهه

بههط یکهه ،بانهیمههههیی چزهی پ وپنج ت سههعهه ،میزان پا اخه اد جیه

ما پ و میزان م اجزهه خهین ا ههیی ایاانی بهی هزینههههیی فهیجعههبهی سههتمه دیا یهی صهههد
هد گشا ی شده اس  .بااسیس قین ن بانیمه شش  ،مق لهای بیون ان پ شش اجبی ی ستم
همیینی ا باای ما پ نظا گافته شههد که این بانیمه بااسههیس ت ان میلی افاا یی سههیدوکی
ا دییبی وسیو ،کل یی باشی اد ح بیمه اد س ی ول پا اخ خ اهد شد.
طی چند سههیل اخیا نتیی میزان پا اخ اد جی ما پ و هزینههیی فیجعهبی سههتم
مطهیلعهی ماتل  ،مت هیو ب ه اسهه  .ایاان بی شههی ک بیمهی ی ویاوس کاونی ،مدیا
سهیدمین بیمه سهتم اوتپ کا که هزینه بیمی ان کاونییی که بسهتای شهدند تح پ شهش
سهیدمین بیمه سهتم قاا میگیا  .بیمههیی مینی بی میهیتی مسهتقل ،منیبو میلی م نیید
ا اد طای مشهههی که وم می افاا سهههیل تهأمین و نیهید این افاا

دمهین بیمهی ی فااه

میکنند .سهیدمینهیی بیمهای نظیا سهیدمین بیمه سهتم ایاان ،سهیدمین تأمین اجتمیوی،
سههیدمهین بیمهه خهدمهی

مهینی نیاوههیی مسههل و کمیتهه امهدا امهیپ خمینی( ه) و همچنین

صهندووهیی وابسهته به آنزی ادجمله صهندوو کی کنین ول  ،صهندوو سهییا اقشهی  ،صهندوو
وسههتهیییهین و وشههییا ،صههنهدوو بیمهه مهین ایاانیهین و صههنهدوو بیمهه سههتمه همیهینی،
ومدهتاین فعیلی هیی بیمهای کش

ا انجیپ می هند.

آنچه بی با سهی مت ن ولمی بهنظا می سهد شهکی اطتویتی و شه اهد اندد بی ه تأریا
پ شهش بیمه مینی بی م اجزه بی خین ا هیی ایاانی بی هزینههیی سهنیین سهتم اسه و بی
ت جهه بهه همیهینیشهههدن بیمهی ی ویاوس کاونهی ،این مقهیلهه بهه با سههی هزینههههیی سههتمه
اقتصی ی

و ان شی ک این بیمی ی میپا اد .

 .3مروری بر پیشینه پژوهش

اکمن )2007( 1مطهیلعههای بهی ون ان هپا اخه ههیی سههنیین خهدمهی سههتمه و بیمهه»،
شه اهدی غیامنظاه اد یی کشه بی سهط

آمد پییین بی اسهت ی ه اد پاسهشهنیمه اسهتاااجشهده اد

مطیلعی ستمتی جمعی شنیختی ماب ط به ا ا ه آمی دامبیی ،میزان تأریا بانیمههیی بیمهای با
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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م ق ک هزینههیی سههنیین خدمی سههتم بی اسههت ی ه اد مدل لجسههتیی م

سههنجش قاا

ا نهد .نتهیی نشهههین ا کهه بانهیمههههیی بیمههای دامبیهی هیکگ نهه تهأریای جل گیای اد وق ک
هزینههیی سههنیین خدمی سههتم نداشههته و این اما به ول وج چندین ویمل کلیدی
شیمل مسیئل ماب ط تضمین کی ی و نظی

با ا ائه خدمی میبیشد.

سهه  ،ک یی و فلسههی )2008( 1مطیلعهای بی ون ان ههزینههیی سههنیین خین ا باای

ییف خدمی سهتم

یی جمعی بی آمد پییین :مطیلعه منطقه ن نی ب کینیفیسه »

بی اسهت ی ه اد اطتوی و ا ههیی حیصهل اد مطیلعی جمعیتی و نیز ا ههیی ماب ط به 800
خهین ا و بهی اسههت هی ه اد نم نههگیای خ شهههای ،بهه تامین یهی مهدل چنهدمتغییای گاسههی نی
لجسهتیی پا اختند .آنزی به این نتیجه سهیدند که  15-6صد خین ا هیی سیکن منطقه نین
بی هزینههیی سهنیین خدمی سهتم م اجهاند که و امل کلیدی تعیینکننده آن وق ک بیمی ی
اوضیی بیلغ خین ا و وج اوضییی بی بیمی هیی مزمن خین ا ب هاند.
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گی الگی  ،سه سهی و گیلین )2010( 2مطیلعهای بی ون ان هتأریا بیمه سهتم جیمو با
هزینههههیی کماشههکن و پا اخه اد جیه

مزیک » بهی اسههت هی ه اد سهههه منبو اطتوهیتی

مت یو شههیمل پیمییش ملی آمد و هزینههیی خین ا  ،پیمییش ملی سههتم و تغشیه ،و
پیمییش ا دییبی تأریا بانیمه بیمهای با هزینههیی کماشهکن خدمی سهتم و پا اخ اد
جی پا اختند .ییفتههیی این محققین نشهین ا که ا ههیی ماب ط به پیمییش ملی آمد و
هزینههیی خین ا  ،بانیمه بیمه سهتم مشک تأریای با احتمیل باود هزینههیی کماشهکن
خدمی سههتم نداشههته اسه  .آنزی همچنین ییفتند که خین ا هیی تح پ شههش بانیمه
بیمهه سههتمه بهی کهیهش هزینههههیی پزشههکی و خهدمهی سههاپهییی م اجهه ب هانهد .این
پژوهشههیاان معتقدند که بانیمه بیمه سههتم بیید سههعی پ شههش هی هاچه بیشههتا
خین ا هیی فقیا و حیشیهنشین نمییند.
ویمای و همکی ان ( )2013مطیلعهای بی ون ان هتعیین میزان هزینههیی کماشههکن و
و امل ملرا با آن» نشهین می هند که خین ا هیی فقیا سهز بیالیی اد ب جه خ

ا صها

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هزینههههیی بزهداشه ه و مهین مینمهیینهد و باش دیهی ی اد این خهین ا ههی بهی هزینههههیی
فیجعهبی سههتم م اجزهاند .همچنین هزینههیی سههتم بیو میش ه سههیالنه حدو
44میلی ن خین ا بی هزینههیی فیجعهبی ستم م اجه ش ند.
یز ی و همکی ان ( )2017مطیلعهای بی ون ان هوق ک هزینههیی سههنیین سههتم
ایاان» نشهین ا ند که کل کشه منیط شهزای و وسهتییی بهتاتی  3/36صهد 3/02 ،و
 4/65صهد خین ا هی به هزینههیی کماشهکن سهتم م اجه شهدهاند .اسهتینهیی گلسهتین و
سیستینوبل چستین بهتاتی بیالتاین ( 6/6صد) و پییینتاین ( 0/5صد) م اجزهییفتیی
بی هزینههیی کماشکن ستم

ا اشتهاند.

قیهیسههی و همکهی ان ( )1393مطهیلعههای بهی ون ان هبیمهه سههتمه  ،ماهی ج ا ویی و
تهأریا آن با هزینههههیی فهیجعههبهی سههتمه
م مطیلعه شهزا دابل ،که جزو منیط ک
باش قیبلت جزی اد آمد خ

شههزاسههتهین دابهل» ،یهیفتنهد کهه خهین ا ههیی
آمد و محاوپ کشه نیز به حسهی میآید،

ا به لیل بیمی یهی و مشهکت سهتمتی ماتل  ،صها

خدمی سهتم مینمییند .همچنین شهیخر به سه آمده این پژوهش بی هد بانیمه
پنج ت سعه (کمتا اد یی صد) فیصله دیی ی ا .
نعمینی و یزج ( )1398مطیلعهای بی ون ان ه ابطه پ شهش بیمه و م اجزه خین ا هیی
ایاانی بی هزینههیی کماشهکن» ،نشهین ا ند که اسهتینهیی ا ای ت سهعهییفتیی بزداشهتی
مینی کمتا (ایتپ و کزییل یهوب یااحمد) کمتاین شهی ک بی هزینههیی کماشهکن سهتم
ا اشههتههانهد .همچنین اسههتهینههیی ت سههعههیهیفتههای مهیننهد فهی س ا ای صهههد م اجزهه بهی
هزینههههیی کماشههکن سههتمه بهیالتا اد سهههییا اسههتهینههی ب هانهد .همچنین یهیفتنهد کهه
خین ا هیی بی هی پییینتا بیشتا م اجزه بی هزینههیی کماشکن ستم قاا میگیاند.
شهزاکی و قی ی ( )1398مطیلعهای بی ون ان هتأریا و امل اجتمیویهه هاقتصهی ی با
مای ج خین ا هی» ،نشههین ا که و امل اقتصههی ی شههیمل متغیاهیی آمد ،مای ج بیمه،
اشهتن بیمه و و امل اجتمیوی شهیمل بیسه ا و متأهلب ن سهاپاسه خین ا  ،مای ج آم دو
و خینیی تأریا مثب و مستقی با و و خین ا به بیدا ستم

اش و متغیاهیی جمعی

شهنیختی مینند سهن سهاپاسه خین ا  ،بعد خین ا و جمعی سهیلمند تأریا مسهتقی با خاید
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کیال و خدمی سهتم
وج

ا

اشه  .همچنین افزایش مای ج سهتم خین ا نیباابای آمد

بههط یکهه افاا بهی آمهد بهیالتا میت اننهد اد کهیال و خهدمهی سههتمه بیشههتای

اسهت ی ه کنند بنیبااین ،نیباابای

آمد ،که نیشهی اد نیباابای وضهعی اقتصی ی خین ا

اسه  ،منجا به نیباابای باخ ا ی اد کیال و خدمی سهتم و فیصهلهگافتن اد م ز پ
ودال شده اس .
 .4روش پژوهش

مطیلعه حیضها اد ن ک مقطعی و کی با ی اسه  .جیمعه این پژوهش تمیمی بیمی ان بسهتای
بیمی ستینهیی وابسته به انشییه ول پ پزشکی و خدمی بزداشتیه ه مینی ایاان اس ،
که سههط شههزا سههی ی پااکندهاند .جیمعه آمی ی اد هبیمی سههتین آم دشههی و مینی
امیپخمینی( ه)» و هبیمی سهتین آم دو مینی ب ولیسهینی» انتای شهدند که بیمی ان مبتت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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به ویاوس کاونی آن پشیاو میشه ند .قیبلذکا اسه که شهزاسهتین سهی ی فق این و
بیمی سهتین مجید به پشیاو بیمی ان کاونییی ب ند .گیپ بعدی باای محیسهبه حج نم نه،
اد آنجی که اطتوی

قیقی م

صههد افاا ی که چی هزینههیی سههنیین میشهه ند

وج نداشه  ،نسهب م اجزه بی هزینه سهنیین سهتم خدمی

مینی باابا بی  50صهد

نظا گافتهه شهههد ( )P=%50یعنی فاض میکنی نصهه افاا چهی هزینهه کماشههکن
میشهه نهد .بنهیبااین ،بهی اسههت هی ه اد فام ل دیا و بهی
( )a=5%و ضهای

نظا گافتن اطمینهین آمهی ی %95

ق ( )d=6%قدپ اول انداده نم نه 267محیسهبه میگا که پ اد

محیسهبه تعدا نم نه نزییی ،بین و بیمی سهتین اد بیمی سهتینهیی انشهییه ول پ پزشهکی
ایاان ،متنیس بی تعدا تا بیمی ستینی تقسی گا ید.
اد طا

(0/5)(0/5)(1/96)2

)𝑝𝑍 2 1− 𝜕𝑝(1−
2

(0/06)2

𝑑2

ییا بههمنظ افزایش قه نم نهه گیای مطهیلعهه ضههایه طااحی  1/5لحهی

گا ید .بی ت جه به آنچه که بیین شد .حج نزییی نم نه  400ن ا تعیین گا ید :


بهمنظ گا آو ی ا ههی اد پاسههشههنیمه اسههت ی ه شههده اسه  .این پاسههشههنیمه بی ت جه به
اطتوی و ا ههیی پژوهشهیی مشهیبه ،که خی ج اد کشه انجیپ شهده ،اسهتاااج گا ید،
و وایی آن به تأیید  5تن اد اسههیتید و صههیح نظاان ح ده اقتصههی سههتم

سههید .بهمنظ

ا دییبی پییییی پاسشنیمه اد وو آدم ن/بیدآدم ن است ی ه شد ،که طی آن پژوهشیا پاسشنیمه
ا بین 25ن ا اد بیمهی انی کهه باشههی اد جهیمعهه پژوهش ب نهد بهه فهیصههلهه دمهینی  10ود ت دیو
نم

سهپ ضهای آل یی کاونبیخ بین پیسه هی محیسهبه شهد .مقدا ضهای حدو  85صهد

به سه آمد .این پاسهشهنیمه شهیمل  18سهلال ب  14 .سهلال اد ن ک سهلاال بسهته و ج ابی ،و
4سهلال ییا اد ن ک سهلاال بید تشهایحی ب  .پاسهشهنیمه مشک

سهه باش تنظی شهده ب :

باش اول10 ،سههلال کهه باگیانهده اطتوهیتی پیاام ن ویژگیههیی خهین ا ب
4سهلال ،که حیوی اطتویتی پیاام ن وضهعی و شهاای باود بیمی ی خین ا ب

باش وپ
و باش

س پ4 ،سلال که باگیانده اطتویتی پیاام ن وضعی اقتصی یهاجتمیوی خین ا ب .
این مقهیلهه بههمنظ تعیین میزان م اجزهه بهی هزینههههیی کماشههکن خهدمهی
نسهب هزینههیی صها شهده باای خدمی

مهینی ،اد

مینی به ت انییی پا اخ خین ا  ،اسهت ی ه شهده

اسه  .ت انییی پا اخ نیز اد کل هزینههیی مصهافی خین ا طی یی و ه مشهار منزیی
هزینههیی صهها شههده باای غشا طی چزل صههد همین و ه به سهه میآید .اگا میزان
نسهب مشک اد بیشهتا بیشهد و یی به تعبیا ییا میزان هزینههیی صها شهده باای خدمی
سهتم خین ا اد  40صهد هافی خین ا بیشهتا بیشهد ،گ ته میشه که خین ا بی هزینه
کماشهکن خدمی سهتم م اجه شهده اسه  .ادطا ییا ،چ ن سهتاسهی به هزینههیی
مصههافی خهین ا طی یهی و ه معین بههواسههطهه شههاای بیمهی و همااههین او مشههکهل ب ،
پژوهشیاان اد مت س

آمد سیلیینه بهون ان متغیا جینشین است ی ه نم ند.

پاسهشهنیمههی ا یبزشه میه سهیل  1399بین بیمی ان بسهتای شهده ویاوس کاونی
ت دیو گا یهد .پهییهین نیز بههمنظ تحلیهل ا هههی و انجهیپ آدم ن آمهی ی کهیی و ،اد ناپ افزا
 SPSSاسهت ی ه شهد .الدپ به ذکا اسه که بهول احتمیل آل گی پاسهشهنیمههی به ویاوس
کاونی ،طب ت صههیه پزشههکین ،بهمد
تجزیهوتحلیل قاا گاف ).

و ود فضههیی آدا نیزدا ی شههد و سههپ م
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 .5نتایج

اد بین 400پاسههشههنیمه پاششههده بین بیمی ان م مطیلعه ،پژوهشههیاان ت انسههتند 350ود
ا
جموآو ی کنند .اد بین این تعدا  20 ،پاسشنیمه ا ای اطتوی نیقر ب ند ،که ومت اد وند
تحلیل و مطیلعه کنی گشاشهته شهدند .آمی ت صهی ی ،مجم وهای اد ووهییی اسه که باای
سهیدمیندهی ،خت

کا ن ،تزیه جدول ،سه نم ا  ،ت صهی و ت سهیا ا ههیی جموآو ی

شهده اد نم نه آمی ی بهکی گافته میشه  .یی مجم وه ا ه آمی ی شهیمل مجم وهای اد مقی یا
یی یی چند متغیا اسه  .بنیبااین ،آمی ت صهی ی شهیمل آن باش اد آمی اسه که به ویژگیهی و
آمی ههیی ماب ط به نم نه آمی ی تحقی میپا اد  .نقش آمی ت صههی ی فاایند تحلیل آمی ی
بسهیی مز و حییتی اسه  .آمی ت صهی ی بی ختصههکا ن ا ههی ،ویژگیهیی مز آن ا نمییین
میسهید تی ایدههیی الدپ ا ذهن پژوهشهیا باای ماحله وپ تحلیل آمی ی (آمی اسهتنبیطی)
ایجی کند (حبی پ و ص ه ی .)1396 ،نتیی ت صههی ی مطیلعه حیضهها (شههیمل میینیین و یی
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نسههبه ها کهداپ اد متغیاههیی م مطهیلعهه نم نهه انتاهیبی و انحاا معیهی و فهیصههلهه اطمینهین
هاکداپ اد متغیاهی) جدول شمی ه ( )1و ( )2منعک شده اس .
جدول شماره ( .)1خصوصیات جمعیتشناختی نمونههای مورد مطالعه
متغیر
جنسیت

سن

میزان تحصیالت

طبقه
ما
دن
مجم ک
دیا 20سیل
بین40-20سیل
بین 60-40سیل
بیالی 60سیل
مجم ک
دیا یپل
یپل
کی انی
کی شنیسی
کی شنیسی ا شد
کتای
مجم ک

فراوانی
185
145
330
7
118
135
75
330
20
99
75
94
40
2
330
ماخذ :یافتههای پژوهشگر

فراوانی نسبی
56%/06
43%/9
100%
2%/12
35%/75
40%/9
21%/21
100%
6%/06
30%
22%/72
28%/48
12%/12
0%/6
100%

همهینط کهه

جهدول شههمهی ه ( ،)1نشهههین ا ه شهههده اسهه 185 .ن ا اد نم نههههیی

م مطیلعه ما و 145ن ا دن ب ند7 .ن ا دیا 20سیل118 ،ن ا بین 20تی40سیل135 ،ن ا
بین 40تی60سههیل و  75ن ا بیالی 60سههیل سههن اشههتند .همچنین 20ن ا تحصههیت دیا
یهپهله 99 ،نه ها تهحصههیهت

یهپهله 75 ،نه ها تهحصههیهت کهی انهی94 ،نه ها تهحصههیهت

کی شنیسی40 ،ن ا تحصیت کی شنیسیا شد و 2ن ا تحصیت

کتای اشتند.

جدول شماره ( .)2نتایج توصیفی متغیرهای مورد بررسی

جنسی ساپاس خین ا (ما = ،1دن= )0

0/60

انحراف
معیار
0/22

فاصله اطمینان
95%
0/56 -1/04

بیمی هیی ییا ساپاس خین ا (بیمی =  ،1سیل = )0

0/10

0/17

0/03 -0/35

میانگین

متغیر

0/38

0/09

0/3 -0/56

0/81

0/16

0/49 -1/13

شزا (شزا=  ،1وستی=)0

سک ن

پ شش بیمهای مکمل ( ا = ،1ندا =)0

0/16

0/04

0/07 -0/27

بیمی ی اوضیی خین ا (آ ی= ،1خیا=)0

0/19

0/08

0/03 -0/35

3/38

3/05

0/8-28/48

0/17

0/07

0/0-03/31

0/11

0/01

0/02 -0/25

پ شش بیمهای ( ا = ،1ندا =)0

میینیین تعدا اوضیی خین ا
انتقیل بیمی اد بیمی ستینهیی ییا به بیمی ستین م

مطیلعه (آ ی= ، 1خیا=)0

دمین انتظی بهمنظ بستای شدن (به محض مااجعه= ،1سییا ودهی=)0
مسکن شاصی ( ا = ، 1ندا =)0

0/6

0/1

0/3 -0/7

خ و شاصی ( ا = ، 1ندا = )0

0/68

0/03

0/2 -0/56

پییین تاین 1

(101)0/32

18

()137-66

2

(92)0/29

16

()124-60

3

(80)0/25

15

()110-50

بیالتاین 4

(41)0/13

8

()57-25

چی دهیی آمدی خین ا

ماخذ .یافتههیی پژوهشیا

اد بین متغیاهیی م با سههی

سههته ماب طبه ویژگیهیی خین ا  ،پژوهشههیاان بین

چزی متغیا هجنسهی سهاپاسه خین ا » ،هوج اوضهیی بیمی

خین ا » ،و هاقیم

شههزا» و هتعهدا اوضههیی خهین ا بهی متغیا هزینههههیی سههنیین خهدمهی سههتمه » ا تبهیط
معنهی ا ی یهیفتنهد.

سههتهه ماب ط بهه ویژگیههیی بیمهی ی ،ا تبهیط معنهی ا ی بهی هزینههههیی
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سهنیین سهتم مشهیهده نشهد همچنین این گاوه پ شهش بیمه مکمل مین نیز ا تبیط
معنی ا امی ضهعی ی بی احتمیل باود هزینههیی سهنیین خدمی سهتم نشهین ا  .نزیی ،
اد میهین متغیاههیی سههتهه سهه پ (یعنی ویژگیههیی اجتمهیویهههههاقتصههی ی) خهین ا ههی ،بین
متغیاهیی سهط

آمد خین ا و میلکی مسهکن بی باود هزینههیی سهنیین خدمی ستم

ا تبیط معنی ا ی مشهیهده شهد

صه تیکه ،بین متغیا ییا یعنی ،ولتی یی آدا ب ن شهغل

سهاپاسه خین ا بی باود هزینههیی سهنیین خدمی سهتم ا تبیط معنی ا ی مشهیهده نشهد.
همچنین بهمنظ با سههی قی تا و بزتا معنی ا ب ن ا تبیط بین متغیاهیی مطیلعه نسههب
شهین نیز قیل جدول شهمی ه ( )3ا ایه شهده اسه  ،که ا امه به ت ضهی این نسهب
متغیاهییی که ا ای ا تبیط معنی ا ب هاند میپا ادی .

م

جدول شماره ( .)3نتایج تحلیلی ارتباط متغیرهای موردنظر با متغیر هزینه سنگین خدمات سالمت در بیماران مبتال به
ویروس کرونا و بستریشده در بیمارستانهای مورد مطالعه
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متغیر
جنسی ساپاس خین ا
دن
ما
وضعی ستم ساپاس خین ا
سیل
بیمی
شزا
سک ن
شزا
وستی
شزای یی وستییی ب ن
شزای
وستییی
پ شش بیمهای ستم
ا
ندا
پ شش بیمهای مکمل
ا
ندا
بهیهمهی ی سهههییها اوضهههی خهینه ا (بهه جهز
ساپاس خین ا )
بیمی
سیل

مواجهه با هزینههای سنگین خدمات سالمت
مواجهه %

عدم مواجهه%

P

نسبت شانس

46/2
29

58/3
71

0/047

(0/4)0/0-2/9

31/1
34/4

68/9
65/6

0/74

(1/2)0/2-6/6

38/1
20/2

69/9
75/8

0/0484

(0/27)0/0-1/6

33/2
31/8

66/8
68/2

0/88

(1/7)0/3-7/9

39/4
30/1

60/6
69/9

0/426

(0/8)0/2-3/2

23/5
33/1

76/5
66/9

0/0254

(0/21)0/0-06/35

31/8
42/1

58/2
57/9

0/0245

(0/06)0/0-01/2

مواجهه با هزینههای سنگین خدمات سالمت

متغیر
انهتهقهیل اد سهههییها بهیهمهی سهههتهین ههی بهه
بیمی ستینهیی م مطیلعه
آی
خیا
دمین انتظی
بستای شدن همین ود
بستای شدن سییا ودهی
ن ک شغل
ولتی
آدا
خ و شاصی
ا
ندا
مسکن شاصی
ا
ندا
سط آمد
خیلی پییین
پییین
مت س
بیال
تعدا اوضیی خین ا
ک
مت س
دیی

مواجهه %

عدم مواجهه%

P

نسبت شانس

16/6
46

83/4
56

0/22

(0/8)0/2-3/2

83/5
14/5

16/5
45/5

0/23

(0/6)0/1-7/6

41/1
32/4

58/9
67/6

0/87

(0/7)0/1-2/8

42/1
20/2

57/9
79/8

0/2

(1)0/2-4/3

21/4
45/5

78/6
54/5

0/002

(0/3)0/0-1/7

51
27/1
18/2
10

49
72/9
81/8
90

75
36/9
22/6

25
63/1
77/4

0/003

0/032

(1/1)1-1/2
(0/3)0/0-1/7
(0/14)0/0-06/3
(0/37)0/0-1/9
(0/72)0/0-59/91
(1)1-1/1
0/81)0/1-68/031

میخش .ییفتههیی پژوهش

م
صهه

جنسهی سهاپاسه خین ا نسهب شهین  ،مقدا  0/4میبیشهد و نشهین می هد که
ملن ب ن سههاپاسهه خین ا احتمیل م اجزه آنخین ا بی هزینههیی سههنیین

خدمی سهتم افزایش میییبد .م

متغیا سهک ن

شهزا یی وسهتی نسهب شهین

0/27میبیشههد که نشههین هنده بیشههتاشههدن احتمیل م اجزه بی هزینههیی سههنیین خدمی
سهتم باای آدم نی سهیکن شهزا میبیشهد .اکثا آدم نیهیی پژوهش حیضها اد پ شهش
بیمه مین مکمل بزاهمند نب ند ،مقدا نسهب شهین نیز  0/21میبیشهد که نشهین می هند
بزاهمنهدی اد پ شههش بیمهه مکمهل مهین احتمهیل م اجزهه بهی هزینههههیی سههنیین خهدمهی
سههتمتی ا کیهش می هد .مقدا نسههب شههین باای وج و یی ودپوج بیمی ی سههییا
اوضههیی خین ا ه آدم نی باابا بی  0/06اس ه که نشههین می هد افزایش احتمیل م اجزه بی
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وج اوضهیی بیمی اسه  .نسهب شهین

هزینههیی سهنیین خدمی سهتمتی صه

محیسهبیتی باای وضهعی میلکی مسهکن  0/3میبیشهد و نشهینیا افزایش احتمیل م اجزه بی
هزینههیی سهنیین خدمی سهتم

اجی هنشهین ب ن اسه  .سهط

صه

آمد نیز

تعدا  4طبقه آمدی مشهارشهده که بهت کیی باای هاکداپ اد آنزی مقدا نسهب شهین
محیسهبه شهده اسه  .بهط کلی این م

میت ان بیین اشه که بی کیهش سهط

آمد

خین ا احتمیل م اجزه بی هزینههیی سنیین خدمی ستم افزایش میییبد .تعدا اوضیی
خهین ا نیز اد ییا متغیاههیی طبقههبنهدی شههده م

مطهیلعهه میبهیشههد کهه نسههبه شههین

محیسههبیتی آن نشههینیا کیهش احتمیل م اجزه بی هزینههیی سههنیین خدمی سههتمتی
ص

کیهش تعدا اوضیی خین ا میبیشد.

 .6بحث و نتیجهگیری
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اد منظاههیی مت هیوتی میت ان بهه شههاای ک و یهد 19نیهیه کا  .اد جزتی میت ان بهه جنبههههیی
مثبه این شههاای پا اخه و اد طا

ییا نیز میت ان جنبههههیی من ی آن ا م

ا دیهیبی

قاا ا  .بهلحی با سهی جنبههیی من ی این مسهئله مشهار اسه که ک وید 19آری بسهیی
ماابی با اقتصی کش و جزین گششته و میگشا  .اف شاای اقتصی ی ،تعطیلی بسیی ی
اد مشهیغل ،اد ون افتی ن باشهییی اد اقتصهی  ،گسهتاو فقا و نیت انی و ان اک مشهکتتی که
این دمینههی وج

ا خ

ا واصه جزینی نیز نشین ا ه و حتی اقتصی هیی پیشافته

نیهی نیز اد این آسههیه مصهه ن نمهینهدهانهد .تهأریا ویاوس کاونهی با اقتصهههی جزهینی و باای
کشه هیی آسهی پشیا نیگ ا تا خ اهد ب  .ما پ بسهیی ی اد کشه هی بی شهاوک شهی ک این
ویاوس مجب بهه خهینههنشههینی اجبهی ی و بیکهی ی شهههدهانهد .بسههیهی ی اد کهی خهینجهی ،
شههاک هیی ه اپیمییی و خ وسههیدیهی و  ...تعطیل شههد و این تعطیلی منجا به کیهش و
بیکی ی چندین میلی ن افاا نییدمند به شغل باای ا امه دندگی شده اس .
اد جنبههههیی ییا ،ویاوس کاونهی شههاایطی ا فااه کا ه کهه ما مهین میگ ینهد چاا کهه بهییهد
خهینهه بنشههیننهد ،تحاد نهداشههتهه و

اجتمهیوهی حهیضهها نبهیشههنهد .بهههمیننسههبه نیز

فعیلی هیی اجتمیوی ،فاهنیی و سییسی کیهش پیدا میکند که اما مثبتی نب ه و پییمدهیی

من ی به نبیل ا  .اد نظا وحی و وانی نیز کاونی جنبههیی من ی باجیی گشاشههته اس ه .
دمینیکه هسهتههیی جداگینه تشهکیل میشه ا تبیطی افاا کیهش ییفته و به حداقل سهیده
و اوقی فااغ و ام سییح و گا شیای نیز لغ میش .
و

اکن ن نیی به این نتیجه سههیده اسهه که بهشههد آسههی پشیاند و نمیشهه به قد
اشتههیی خ مغاو ش ند .این ودهیی کاونییی ،اتحی ی جزینی بهط نسبی بهوج

آمده اسه  .انسههینهی همه به فکا یکدییا هسههتند و هاک بهن وی میخ اهد اد ن بشهها
کیسهته شه و اد این شهاای بحاانی خی ج شه ند .بتیییی اد این سه  ،کنی گسهتاو
فا گاایی ،میت اند م ج نز ییشههدن انسههینهی به یکدییا نیز بشهه  .انسههینهی مجیل
ییفتهاند که ییا ج امو ا فی غ اد ایدئ ل ژیهی و گاایشهیی سییسی و ینی بنیاند و نسب
به آنزی ابااد احسیسی

اشته بیشند.

اد ییا اراا مثبه این بیمهی ی این اسهه کهه ما پ بیشادپیش احتیهیطههیی بزهداشههتی ا
ویی میکنند  ،شهبکههیی مجیدی گسهتاو ییفته و منیبو سهنتی که مق پ شاصی و سبی
دندگی ج امو (بهخصه

ج امو سهنتی) ب ند ،تأریاشهین کمتا خ اهد شهد و منیبو ییای

سه اند کی شهکلباشهی به شهاصهی افاا خ اهند شهد .تکثاگاایی معافتی و اختقی
مجیل هز بیشتای پیدا خ اهد کا .
شهی ک این بیمی ی تبدیل به یکی اد مشهکت قیبل با سهی با جمعی وم می وپاسهنل
مااقب هیی بزداشهتی سهااسها جزین تبدیل شهده اسه  .بیاین حیل ،انش م

این

ویاوس جدید محدو اسه  .اد آنجییکه تعدا مبتتیین به این ویاوس افزایش ییفته اسه و
اد طافی بی بسهتای شهدن تعدا بیشهمی ی اد مبتتیین بیمی سهتین هی ،صهد باآمدی که
تأریا این بیمی ی ا با هزینهای سهنیین سهتمتی با سهی کنی  .م اجزه خین ا بی هزینههیی
سههنیین سههتم  ،آری سههنیینی با اقتصههی خین ا ا  ،ادجمله کیهش ت ان خاید خین ا ،
جل گیای اد تهأمین ضههاو ی خهین ا اسهه  .بنهیبااین ،یکی اد بانهیمههههیی جهدی وله ههی،
کیهش صهد خین ا بی هزینههیی سهنیین سهتم اسه  ،که بانیمههیی ت سهعه ایاان نیز
جزو اهدا

نظا گافته شهده اسه  .وق ک هزینههیی سهنیین سهتم مبتتیین به ویاوس

ک وید 19بهویژه سههط بیمی سههتینهی اد اهمی ویژهای باخ ا اسهه  .اهمی این
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م ضه ک این اسه که اغل افاا بسهتای بیمی سهتینهی ،کسهینی هسهتند که به ها نح ی
ا به مااکز واضهه خدمی جز بزاهگیای ادخدمی

خ

سهیندهاند و و املی مثل فقا و

یی ودپ سهتاسهی فیزیکی و جغاافیییی مینو اد ودپ اسهت ی ه اد خدمی سهتمتی ،خ

مینی

و یی مااجعه به مینیاان سنتی نشده اس .
نتیی این پژوهش نشهین ا که اد میین  12متغیا با سهیشهده 7 ،متغیا ا تبیط معنی ا ی
بی هزینههیی سهنیین سهتم و پا اخ اد جی نشهین ا ند .این ه
جنسهی سهاپاسه خین ا  ،سهک ن
سط

شزا ،بیمی ی سییا اوضیی خین ا  ،میلکی مسکن،

آمد ،پ شش بیمهای مکمل و تعدا اوضیی خین ا .
م

جنسی ساپاس خین ا  ،نتیی نشین می هند که اگا جنسی ساپاس خین ا

دن بیشهد احتمیل باود هزینههیی سهنیین سهتم بیشهتا میشه
و مزاییی کمتا به دنین شهیغل ،آن ه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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متغیا وبی

انداد:

چااکه پا اخ

سهتمز هی

شهاایطی که شهیهد افزایش حضه دنین تحصهیلکا ه

جیمعه هسهتی  ،هزینههیی این خین ا ههی ا افزایش می هد .این مسهئله بی کمب اشهتغیل
نیز همااه شهده اسه و این کمب من ع بیشهتای ا نصهی سهیدمینهی و شهاک هیی ولتی و
خصه صهی میکند .این م ضه ک بیو سهاخ گی و نیکیمی دنین شهیغل میشه  .اد طا
ییا ،وهدپ وج فضهههیی وهی النهه باای کهی و پیشههافه  ،م جه گسههتاو تبعیض و ا امهه
مشهکت دنین نییدمند شهغل جیمعه نیز میشه  .بسهیی ی اد م ا دنین بی مجم وهای
اد م انو قهین نی و اجتمهیوی م اجهه هسههتنهد کهه نههتنزهی دنهدگی آنزهی بلکهه
معیوشین ا نیز محدو میکند

بیشههتا م اقو

نتیجه ،سب نیباابای اقتصی ی دندگی آنزی میش .

اپیدمی ویاوس کاونی باای اقتصههی هیی قد تمند جزین نیز چیلشههی بز

اسهه  .باای

اقتصهی ایاان چیلشهی بسهیی جدیتا اسه و هزینه آن ا خ مقدپ باشهیی ضهعی
جیمعه میپا ادند .بهخصه

دنین شهیغل که صهدای آنزی شهنیده نمیشه  .کی فامییین تتو

میکنند .این هزینه اد کیهش ستمز تی است ی ه اد نیاوی کی بدون حداقل ستمز و بیمه ا
بامیگیا  .ایاان ک نیسههتنهد افاا ی کهه بهدون بیمهه ،بهدون باخ ا ی اد حهداقهل ایمنی
کی و بی ستمز ی پییینتا اد حداقل تعیینشده مشغ ل به کی هستند .فعیالن حق و کی گاان

و دنین سهیلهیسه که باای تغییا این وضهعی تتو میکنند امی نیاانی آنزی این اسه که بی
شی ک بیمی ی کاونی جدال با سا این حق و نیز ش ا تا میش .
بسهک ن
سهتم

شهزا اد ییا متغیاهییی اسه که یی ابطه معنی ا ی بی هزینههیی سهنیین

ا نشهین ا  .مدیای پیشهییای ،هشهدا و مین بیمی ی مزب با حسه منیط

جغاافیهییی و نقهیط شههزای و وسههتهییی بهی ت جهه بهه و امهل ماتل فاهنیی ،اقتصهههی ی،
اجتمهیوی ،دیاسهههیخه ههی ،اقلی و جغاافیهی و ملل ههههیی تزهدیهدکننهده شههی ک بیمهی ی نیهیدمنهد
الی هی و سهیسهت هیی مت یوتی اسه  .این میین سهتاسهی به مااقب هیی بزداشهتی و مین
اد جمله بیمی سهتین باای آدمییش بیمی ی یی مین آن یکی اد ملل ههییی اسه که آ امش و
اطمینین ا به ما پ می هد که ص

نیید ،ستاسی به این خدمی وج

ا .

شهاای فعلی کشه  ،بیمی سهتینهیی تعیینشهده باای بیمی ی کاونی منیط شهزای
اسه  .سهتاسهی وسهتیییین به این مااکز ،بی ت جه به بعد مسهیف  ،هزینه ف وآمد و هزینه
اقیم

شهزا سها و شه ا ب ه و چهبسهی مینعی باای حضه بیمی ان باای پیشهییای و

مین بیشهد و این خ تزدیدی باای شی ک بیشتا بیمی ی اس  .وج اوضیی بیمی

یی

خهین ا  ،یکی ییا اد متغیاههییی اسه ه کهه ابطهه معنهی ا آمهی ی و مثبه بهی احتمهیل باود
هزینههیی سههنیین سههتم

ا نشههین می هد .چنین خین ا هییی بهول بیمی ی ییا

اوضهیی خین ا  ،هزینههی و مای ج صها شهده ت سه خین ا بیشهتا شهده و هافی پا اخ
خین ا هی کیهش میییبد .همین اما ،احتمیل م اجزه بی هزینههیی سهنیین ستم

ا افزایش

می هد .این بیمی ی سههیلمندان و افاا ی بی بیمی یهیی دمینهای (مثل فشههی خ ن بیال،
بیمی یهیی قلبی ،سههاطین و ییب ) بیشههتا اد سههییا افاا ب ه و به شههکل شههدید باود پیدا
میکنهد .مااقبه سهههییا اوضهههیی خهین ا باای محهیفظه اد این بیمهی ی منجا بهه هزینههههیی
سنیین ستم میگا .
مهیلکیه مسههکن اد متغیاههییی اسه ه کهه ابطهه من ی معنهی ا بهی احتمهیل م اجزهه بهی
هزینههیی سهنیین سهتم

ا ا  .هزینههیی ماب ط به پا اخ اجی ه و حملونقل وسهییل

دنهدگی بهی اضهههیفی با آمهد خهین ا تحمیهل مینمهییهد و هافیه پا اخه خهین ا ههی ا پهییین
میآو  .خین ا هیی ا ای مسهکن اسهتیجی ی ،نسهب به خین ا هییی که مسهکن شهاصهی
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ا ند به احتمیل بیشهتای بی هزینههیی سهنیین سهتم م اجزه میش ند .گاوههیی اجتمیوی
که اد تمکن میلی باخ ا ند کمتا اد مایطاا طبیعی متضهها میشهه ند .این اما نشههین
می هد که گاوههیی محاوپتا و طبقی پییینتا اجتمیوی و اقتصههی ی یسههی بیشههتای ا
نسب به بیمی یهیی فااگیا متحمل میش ند.
سههط
سهتم

آمد اد متغیاهییی اسهه که ابطه معنی ا ی م اجزه بی هزینههیی سههنیین
ا  .این م ضه ک نشهین می هد فقا و محاومی میت اند بهون ان یی ویمل ملرا

ا تبیط بی شهی ک بیشهتا این بیمی ی همهگیا بین گاوههیی محاوپ حیشهیهنشهین و فقیا،
نقش ملرا ای ی کند اد جمله اینکه ،خین ا هیی متعل به هیهیی پییین جیمعه ،شبکههیی
گستا هتای اد واب خ یشیوندی و وستی ا ند .ف وآمدهی خیلی پا نگتا و صمیمیتا
ا
اس و ا تبیطی معم ال خیلی گستا هتا بین نسلهی و افاا ماتل وج ا  .این ویمل،
که البته شهاای وی ی یی سهامییه اجتمیوی مثب اسه  ،این م قعی دمینی مت یو
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و حسهیس ممکن اسه به شهی ک بیمی ی کمی کند .نکته ییا این اسه که طبقی پییینتا
ا
معم ال مشهیغل غیا سهمی مشهغ ل کی هسهتند که اد مزاییی کی مندان و کی گاان باش
سهمی باخ ا نیسهتند یی مشهیغل سهمی هسهتند که اد مزاییی فیهی کمتای همچ ن
و کی ی و ان اک ماخصهیهی و کی بهصه

شهی تی و بقیه م ا و تسهزیت باخ ا ند

واقو مجب ند محل کی حض پیدا کنند.
نکته ییای که امکین ابتتء به ویاوس ا بیشههتا میکند بح تااک بیشههتا جمعی
محلهیی حیشهیهای و محاوپ اسه  .تااک

محت فقیانشهین بیشهتا اسه و این تااک

بیشههتا جمعی  ،امکین تسههایو فاایند انتشههی این ویاوس ا بیشههتا میکند .اد طافی،
ا
طبقی پییینتا معم ال به وسههییل حملونقل وم می باای جیبهجی شههدن وابسههته هسههتند.
همچنین وابستیی بیشتای به خدمی وم می و ولتی اد بیمی ستین گافته تی امیکن خدمی
ا
اجتمیوی و وم می ا ند که معم ال شهل غتا هسهتند و مااجعی بیشهتای به آنزی میشه
این سههاوکی اشههتن بی مکینهیی وم می و پااد حیپ ،آنزی ا معاض ابتتء بیشههتا قاا
می ههد .نکتهه ییای کهه آنزهی ا نسههبه بهه این بیمهی ی و شههی ک این بیمهی ی آسههیه پهشیاتا
میکند ،این اسه که به لیل هزینههیی بیالی خدمی

مینی و همچنین مشهکت پ شهش

ا
بیمهای ،که بسهیی ی اد اقشهی محاوپ بی آن م اجه هسهتند ،نسهب به طبقی بیال معم ال به
پزشهی مااجعه کمتای ا ند و مااجعه کمتا به پزشهی و مااکز مینی یی مااجعه یاتا و به
ا
تع ی انهداختن مهین تهی دمهینی کهه معم ال بیمهی ی بهه ماحلهه حهی می سهههد ،آنزهی ا
آسی پشیاتا میکند.
نزیی  ،الدپ به ت ضههی اس ه که اد جمله مشههکت پژوهش حیضهها ،حض ه
بیمهی سههتهینههی و باشههیی بسههتایشهههده افاا مبتت بهه ویاوس کاونهی ب  ،کهه بهی پاش و
جموآو ی پاسهشهنیمههی احتمیل انتقیل این بیمی ی به پژوهشهیاان بسهیی دیی ب  .انتزی اد
پاسهنل و کی

مین بیمی سهتینهیی آم دشهی و مینی امیپخمینی( ه) و بیمی سهتین آم دو

مینی ب ولیسهینی واقو شهزاسهتین سهی ی که باای انجیپ این پژوهش کمی و مسهیود
کا ند ،سپیسیزا پ.
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چکیده

گسترش بیماریها م ض عی اس ک ب ندرت م رد ت هجل مطالعلات روابلط بینالملل قلرار گرفت اسل .
اکن ن هم گیری کرونا ،ب عن ان منبع عمده نگرانی دول ها ،سیستم جهانی را در معلر شلننندگی قلرار
داده اس  .با اینوج د ،نظام بینالمل نشان داده اس ک از تصمیمگیری قاطع در م رد این بحلران اکلراه
دارد .این بیمیلی از یک س از این واقعی سرچشم میگیرد ک ش اهد علمی مرب ط ب ماهیل و حجلم
بسیاری از مسائ مرب ط ب آن همچنان م رد مناقش اس  .از س ی دیگر ،م ض ع تعلار منلافع امنلان
حصل اجمللاع جهللانی را در ایللن رابطل پیچیللدهتر کللرده اسل  .ینللی از راهنارهللای ایجللاد و تق یل
همناریهای بینالمللی استفاده از پتانسی نهادهای بینالمللی مث سازمان بهداش جهانی اسل  ،کل
از زمان تأسیس اقدامات مؤثری را در ت سع و ارتقاء بهداش و سالم جهانی انجلام داده اسل  .سلؤا
قاب طرح این اس ک آیا عملنرد نظام بینالمللی بهداش تاکن ن م فقی آمیز ب ده و چگل نگی م اجهل
آن با هم گیری کرونا قاب پذیرش اس ؟ نتیج مقالل حاضلر نشلان میدهلد کل بلا وجل د ت سلع نظلام
بهداش جهانی در سا های اخیر و م فقی نسبی آن در م اجه با بحرانهای بینالمللی همچنان نیاز بل
ارتقاء نهادی و تق ی دیپلماسی بهداش و سالمتی احساس میش د.
کلیدواژهها :کرونا ،هم گیری ،روابط بینالمل  ،بهداش  ،سازمان بهداش جهانی ،نهادهای بینالمللی

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 .1استادیار روابط بینالمل  ،دانشنده عل م انسانی ،دانشگاه اراک ،استان مرکزی ،ایران


 .1مقدمه

ه
ه
در شرایط حاضر درخص ص اینن ع ام جهانی حداق ب اندازه ع ام محللی یللا مللی بللر
سالمتی یک جامع تأثیر میگذارند دالی م جهی وج د ندارد .این امللر نیللاز فل ری بل درک
ه
ه
بهتر روابط بین نیروهای جهانی ،بینالمللی ،ملی و محللی در شللن دادن بل سللالم مللردم
ب عن ان یک ضرورت اخالقی را مطرح میکند .اما ننتۀ قاب ت ج این اس ک هم ن گرایللان و
هم سن گرایان روابط بینالمل فاقد چارچ ب مناسبی برای شناخ سیاس ناظر بر مسللائ
بهداش و سالمتی هستند .ب اعتقاد ما مفروضات رئالیسل ها غالبللا شللال ده مناسللبی بلرای
تحلی این مسئل فراهم نمیسازد؛ چلرا کل از نظللر آنهللا سیاسل بینالملل ماننللد هللر نل ع
سیاستی ب مثاب مبارزه بر سر قدرت اس ک در اینجا برخالف سیاس داخلی مبارزه ب وسیل
کاربرد مرتب و محاسب پذیر بازدارندگی م رد تج یز نظریۀ عقالنی ص رت میگیرد.
در طی ده های  1940و  1950و تا حدودی پس از آن ،دانشمندان روابط بینالمل بللا
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چنین روینردی ب سیاسل بینالملل نگریسللتند؛ نگرشللی کل بللر اسللاس آن واحللدهای
ه
مستقلی ب نام دول هللای مللی در منازعللاتی بنیللادی غللر شللدهاند .در مقابل  ،لیبرا هللا
ب درستی ب تح ه الت بنیادی جاری جهان اشاره کردهاند ولی غالبا بدون تحلی کافی چنللین
تص ه ر میکنند ک پیشرف های فناوری و افزایش مبادالت اجتماعی و اقتصادی بل پیللدایش

جهان تازهای میانجامد ک در آن دول ها و کنتر آنها روی کاربرد مسائ جهللانی اهمیل
خ د را از دس میدهد (دویچ ،کی هین و نای.)968 ،1375 ،1
ه
پس از پایان جنل سللرد مباحل هستیشناسللی م ردت هجل جللدی مطالعللات روابللط
بینالمل قرار گرف  .ظه ر مطالعات انتقادی و سللازهانگاری ،م جللب گسللترش و تعمیل
روابط بینالمل شد و سؤاالتی دربللاره فهللم امنیل و صللل و تصل ه رات از نظللم ،قللدرت،
ه ی و چگ نگی ساخت شدن و تغییر آنها مطرح گردیللد .امللروزه بللر اسللاس روینردهللای
معاصر مسائلی همچ ن پناهندگان ،زنللان و ک دکللان ،آمل زش ،محیطزیسل  ،بهداشل و
سالمتی در تصل یر مللا از سیاسل جهانی قلرار گرفت انللد .جرمللی یل د2معتقللد اسل کل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

نظری های نئ رئالیسم ،نئ لیبرالیسللم و سللازهانگاری روابللط بینالملل بایللد بللا م ضل عات
بهداشتی و ب ویژه ایدز درگیر ش ند ،زیرا مللدافعان امنیل بهداشل عمللدتا نت انسللت اند بللا
نظری های گذشت مسائ را م رد تحلی قرار دهند (ی ود.)197 ،2005 ،
بر این مبنا چهرۀ کالسیک روابط بینالمل ک ت سط نظری پردازان اولی ترسللیم شللد دیگللر
اعتبار گذشت خ د را ندارد و مفروضات سخ آنها از جهانسیاس با مفروضات نرم تعللدی

شده اس  .هنبارث 1معتقد اس ک وابستگی اقتصادی جهانی بللا مح ریل جهانیسللازی،
ه
ظه ر بازیگران فراملی ،احیاء ناسی نالیسم در کش رهای ضعیف ،گسللترش هفنلاوری نظللامی و
تغییر ماهی مشنالت سیاسی بینالمللی از ویژگیهای جهللان معاصللر هسللتند (هنبللارث،
 .)3-2 ،2009بنابراین ،با گسترش و تعمی روابط بینالملل در طللی بیسل سللا گذشللت ،
روابط بین سیاس بینالمل و مسائ بهداش و سالمتی ت سع پیدا کرده اس  .سؤا مقالل
این اس ک آیا عملنرد نظللام بینالمللللی بهداشل تللاکن ن م فق هیل آمیز بل ده و چگل نگی
م اجه آن با هم گیری کرونا قاب پذیرش اس ؟ هدف مقال حاضر بررسی نظللام بینالمللللی
بهداش با تمرکز بر سازمان بهداش جهانی و چگ نگی عملنللرد ایللن نظللام در م اجهل بللا
هم گیری کرونا اس  .ابتدا ب نح ۀ شن گیری همناریهای بینالمللی در ح زه بهداشل و
سالمتی پرداخت میش د ،سپس نظام نهادی حاکم بللر بهداشل جهللانی مل رد بررسللی قلرار
گرفت و در نهای شی ه عملنرد نظام بینالمللی بهداشل در م اجهل بللا همل گیری کرونللا و
نیرویهای مؤثر بر آن م رد ارزیابی قرار میگیرد .نتیج نشان میدهد ک با وج د ت سع نظللام
بهداش جهانی در سا های اخیر و م فقی نسبی آن در م اجه بللا بحرانهللای بینالمللللی،
نیازمند ارتقاء نهادی و تق ی دیپلماسی بهداش و سالمتی اس .
 .2همکاریهای بینالمللی و بهداشت و سالمتی

همناریهای بینالمللی در زمین سالمتی و بهداش از اواسط قرن نل زدهم بسللیار گسللترش
یافت اس  .هنگامی ک دول ها مذاکرات مرب ط ب سالمتی را آغاز کردند ،تالشهللا محللدود
ب برخی از بیماریهای واگیردار مانند طاع ن ،وبا و تب زرد ب د ک تهدیدات مستقیمی بلرای
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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مردم ایجاد میکردند .اما با گسترش تجارت و مسافرت در میان دول ها ،دیپلماسی بهداش
ه
تالش کرد تا ضمن کاهش بار اقدامات درمانی ملی مانند قرنطین  ،ک بل تجللارت و مسللافرت
بینالمللی تحمی میش د ،فعالی های خ د را در قبا چالشهای مرب ط ب انتقا بیماریها
ه
در سط ملی و بینالمللی گسترش دهد .از سل ی دیگللر ،اقللدامات مشللترک در مل رد سللایر
تهدیدات سالمتی در نیم دوم قرن ن زدهم آغاز شد ،ک شام تللالش بلرای کللاهش آلل دگی
رودخان ها و دریاچ هایی ب د ک با دو یا چند کش ر مرز مشترک دارند .امروزه مقادیر عظیمللی
از ضایعات شام م اد شیمیایی خطرنللاک ،فللزات سللنگین ،مل اد رادی اکتیل چل ب صل رت
مستقیم و غیرمسللتقیم ب وسلیل رودخانل ها بل دریللا ریختل و انباشللت شدهاسل

(بیلللیس و

اسمی  .)874 ،1383 ،1حتی برای حفظ سالمتی مبارزان در ط جن  ،برای برخی مل ارد
مانند چگ نگی رفتار با سربازان زخمی ق اعللدی بل تصل یب رسللید.در اواخللر قللرن بیسللتم،

دول ها مذاکراتی را ب منظ ر انعقاد معاهداتی برای محافظ از کارگران در برابللر آسللیبهای
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شغلی و خطرات بهداشتی آغاز کردند؛ تالشللی کل بخشللی از نتللای آن در وظللایف سللازمان
بینالمللی کار ،ک پس از جن جهانی او تأسیس گردید ،نمایان شللد .الزم بل ذکللر اسل ،
قب از ایجاد نخستین سازمانهای بهداشتی دائمی بین دولتی ،دول ها ،بازرگانللان ،نهادهللای
بشردوستان و انجمنهای کارگری برای مقابل با مشللنالت بهداشللتی و درمللانی ،کل نیللاز بل
اقدامات جمعی داش  ،فعالی های خ د را شروع کرده ب دند (فیدلر.)1-3 ،2010 ،2

ب ط ر کلی تالشهای اولی برای ایجللاد سللازوکارهای بهداشل بینالمللللی دارای سل
ویژگی اصلی ب دند :نخس  ،هرکدام از این سازوکارها ،تهدیدات مستقیمی کل نسللب بل
سالمتی وج د دارد را مدنظر داشتند؛ دوم ،این تهدیدات غالبللا دارای ویژگیهللای فرامللرزی
ب دند ک وابستگی متقاب دول ها را منعنس میکردند و نیاز ب همناری و اقللدام جمعللی
داشتند؛ س م ،چالشهای مرتبط با سالم در سیاس خارجی کش رها برجست نبل د زیلرا
تأثیر آنها بر نگرانیهای اساسی دول ها ماننللد قللدرت ،نفل ذ ،امنیل و بقللا مشلله د نبل د
(همان.)1-3 ،2010 ،
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

.

مسئل سالم جهانی در روابط بینالمل  ،پس از جنل جهللانی دوم تحنللیم یافل و
متن عتر شد .مفاهیم و نگرانیهای جدیدی همراه با تأسیس سللازمان بهداشل جهللانی1در
سا  1948ب عن ان آژانس تخصصی سازمان مل متحد ظاهر شدند .این سازمان برخالف
دسللت رات محللدودتر سللازمانهای بینالمللللی بهداش ل سللاب  ،ماننللد دفتللر بینالمللللی
بهداش  ،سالم را ب ط ر گسترده تعریف کرد و از دستیابی ب باالترین سط از سللالم
ب عن ان ینی از مؤلف های حق

اساسی بشللر دفللاع کللرد .همچنللین بل ابعللاد جدیللدی از

فعالی ها مث ارائ کمک ب کش رهای درحا ت سع و تدوین راهنارهایی برای پیشبرد ح
سللالم ماننللد تأکیللد بللر دسترسللی جهللانی ب ل مراقب هللای بهداشللتی اولی ل در ابتنللار
عم «سالمتی برای هم تا سا  2»2000ت هج گردید.
در بیانی رسمی س مین مجمع جهانی بهداش در سا  1977ک ب بیانی آلما آتا 3معروف
اس اعالم گردید ک در ده های آینده هدف اجتمللاعی و اصلللی دول هللا و سللازمان جهللانی
بهداش باید دستیابی هم مردم جهان در سا  2000میالدی ب سطحی از سالمتی در ابعللاد
ه
مختلف باشد ک امنان برخ رداری از یك زندگی مؤثر و م لد را برای آنان فراهم آورد .در سللا
 1978نیز کنفرانس مراقب های اولی بهداشتی تشنی گردید و روش دستیابی ب بهداش برای
هم مراقب های بهداشتی اولی 4معرفی شد .در ماه می سا  1979استراتژی جهانی بهداشل
برای هم ت سط سی ه
ودومین اجالس سازمان جهانی بهداشل مل رد تصل یب قلرار گرفل و

نمایندگان کش رهای عض پذیرفتند ک استراتژیهای کش ری بهداش برای هم را بللر اسللاس
مراقب های اولی بهداشتی ،تدو ین و ب مرحل عم درآورند .سازمان بهداش جهانی در سللا
 1981استراتژی جهانی سالمتی برای هم را تنمی کرد ک اجرای آن ت سللط همل کشل رهای
عض  ،مناسب و برای تطاب با شرایط و نیازهای گ ناگ ن کش رها ب انللدازه کللافی قاب انعطللاف
اس و ب دنبا آن هر یک از کش رهای عض  ،استراتژی دستیابی ب سالمتی برای همل را بلرای
خ د تنظیم نم دند (محمدی ،غفاری و سهیلی.)1398 ،
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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سازمان بهداش جهانی ب دور از روینرد مبتنی بر معاهده ،ب عن ان یک نهاد علمللی و بللا
مح ری فنی و با هدای اخال بشردوستان عم میکند و سللالم را بل عن ان یللک اصل
اساسی کرام انسانی میبیند و ب جای تمرکز بر ق انین الزامآور در روابط بینالمل  ،عمدتا بل
هنجارهای قان ن نرم است ار اس  .سازمان با این روینللرد ،بل ویژه در مبللارزه بللا بیماریهللای
واگیردار ،م فقی های مهمی را در ط حیات هفتاد و دو سال ٔ خ د کسب کردهاسل  .بللین
سا های  1966و  ،1977سازمان بهداش جهانی نظارت بر ریش کنی آبل در بیش از پنجللاه
کش ر را بر عهده گرف و بیماری را ک ساالن منجر ب مرگ دو میلی ن نفر میشللد را ریشل کن
کللرد .همچنللین ب ل ط ر چشللمگیری در اج لرای برنام ل های واکسیناسللی ن جهللانی در برابللر
بیماریهللای واگیللردار نقللش اصلللی را ایفللا نم ل د ،ک ل ب ل سللازمان ،ب ل ویژه در کش ل رهای
درحا ت سللع  ،اعتبللار و اقتللدار بخشللید .ب ل رغم دسللتاوردهای سللازمان بهداش ل جهللانی،
نگرانیهای بهداش جهانی تح تأثیر فضللای سیاسللی دوران جنل سللرد قلرار گرفل و تللا
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حدودی سای سنگین ژئ پلیتیک قدرتهای بللزرگ را تحمل کللرد .بللا کللاهش آسلیبپذیری
کش رهای ت سع یافت در برابر بیماریهای واگیردار ،آنها عالق خ د را ب ارتقاء نظام بهداشل
جهانی از دس دادند .ب عبارتی دیگر ،مسئل بهداش جهللانی و کمکهللای بشردوسللتان بل
کش رهای فقیر ،ب منافع امنیتی ،سیاسی و اقتصادی کش رهای قدرتمند پی ند خ رد.
در دوره جن سرد مسائ بهداشتی مهم نب دند ،مگر اینن ب اختالفات بین بل ک شر و
غرب ارتباط پیدا میکردند .مهمترین اقدام بح برانگیز ایللن دوره ،تللالش سللازمان بهداشل
جهانی ب منظ ر پیشبرد دسترسی جهانی ب مراقب های بهداشتی اولی از طری اعالمیل آلمللا
آتا در سا  1978ب د ،زیرا این اقدام ناشی از تالش کشل رهای درحا ت سللع عضل سللازمان
ه
مل همتحد ،ک م رد حمایل اتحللاد جمللاهیر شل روی ب دنللد ،بلرای ایجللاد نظللم اقتصللادی
بینالمللللی جدیللدی بل د کل قللدرتهای غربللی بللا آن مخللالف ب دنللد .ایللن اعالمیل زمللان
ه
ناخ شایندی ب وق ع پی س  ،زیرا بللا دومللین بحلران جهللانی نفل و حملل اتحللاد جمللاهیر
ش روی بل افغانسللتان همزمللان شللد .بنللابراین ،در میللان مشللاجرات شللر و غللرب ،ابتنللار
عم «سالمتی برای هم » سازمان بهداش جهانی ب عن ان دغدغ اصلللی قللدرتهای بللزرگ
ثب نشد .با پایان جنل سللرد ،مللدیری جهللانی بهداشل طیللف وسللیعی از سللازوکارها را

ب وج د آورد ک از طری ت سع بهداش بینالمللللی ،تجللارت ،کللار ،اقللدمات بشردوسللتان ،
حق بشر و ق انین محیط زیس گسترش یافت اس  .سازمان بهداش جهانی ب عن ان مرکز
این سیستم کامال همتص  ،ب عن ان اصلیترین منان برای اص هنجاری ،پای و اساس نهللادی
برای کنش جمعی و کمکهای علمی و فنی عم کرده اس  .با ایللن وجل د مسلئل بهداشل
جهانی ب عن ان بخشی از سیاس سفلی در سیاس خارجی دول ها عمل میکنللد و هرگللز
ب نفع کش رها یا کارکردهای سیستم بینالمللی برجست نمیش د (فیدلر.)2-4 ،2010 ،
تالشهای بینالمللی بهداش جهانی در دوران جن سرد ،ک ت سللط سللازمان بهداشل
ه
جهانی ص رت میگرف  ،ب دنبا ایجاد همناری بین آژانسهای بهداش عم می ملی م ج د
ب د .بهداشل بینالمللللی در ایللن دوره دو جریللان اصلللی داشل  :نخسل  ،ریشل کن کللردن
بیماریها؛ و دیگری ،مراقب های بهداشتی اولی  .مهمترین اقدامات بینالمللی بلرای ریشل کن
کردن بیماری ،کارزار ماالریا ب رهبری سازمان بهداش جهانی ب د ک از سا  1955آغاز شد.
مبارزات مؤثرتر در ریش کن کردن آبل  ،ک مجددا ت سللط ایللن سللازمان هللدای شللد ،در سللا
 1977ب پایان رسید .چنین ابتنارات بینالمللی اقدامات جهانی نب دند و صللرفا بل همللاهنگی
ه
بین سازمان بهداش جهانی و خدمات بهداش عم می ملی نیاز داشللتند .بل عبللارتی دیگللر،
نمیت ان چنین اقداماتی را در چارچ ب فعالی های جامع بینالمللی تفسیر کرد.
دیگر جریان اصلی بهداش بینالمللی دوران جن سرد ،مراقب های بهداشتی اولیل ،
سالم را ب عن ان یک حق

اساسی بشر در ارتباط با ت سللع اجتمللاعی و اقتصللادی بیللان

کرد .این جریان نیز مانند جریان نخس بینالمللی ب د و جهللانی بل حسللاب نمیآیللد .بل
عبارتی ،در چارچ ب نظام دول لمل برآمللده از نظللم وسللتفالی بل ارائل خللدمات اولیل
ضروری بهداشتی نگاه میشد .در اوای دهل  1990الگل ی مراقب هللای بهداشللتی اولیل
دول مح ر در معر بحران قرار گرف ؛ چرا ک طرحهللای بهداشللتی اولیل در چللارچ ب
ه
اصالحات سیستمهای ملی بهداش با مشنالت ب دجل ای م اجل شللد .از سل ی دیگللر،
سازمان بهداش جهانی ت ان خ د را ب سم مشارک عم می و خص صی برای مللدیری
بیمارهای خاص مانند ایدز و س تغییر داد .بنابراین ،این سازمان بل جای ت هجل بل ت سللع
ه
زیرساخ های بهداش محلی ،بیماریهای خاص را هدف قرار داد .همانط ر ک گروهی
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از متخصصان بهداش عم می معتقدنللد رقابل بللین سللازمان بهداشل جهللانی و بانللک
جهانی در زمین مراقب های اولی ینی از انگیزههای حرک سللازمان بهداشل جهللانی بل

سم چنین ابتنارات بهداش جهانی ب ده اس  .بنیاد بی و ملیندا گیتس 1نم ن ای از این
ن ع ابتنارات مبتنی بر بیماریهای خاص میباشد(الک ف.)59-70 ،2010 ،2
برخی معتقدند ک ت ج ب سازمان بهداش جهللانی بل دلی عللدم تحللرک ب روکراتیللک و
ظه ر سازمانهای جدید ،در قالب مجم ع رژیمهای پراکنللدهتر بهداشل جهللانی ،کللاهش

یافت اس  .همانط ر ک چلسللی کلینتل ن و دیل ی سللریدار 3اسللتدال میکننللد کل جامعل
بینالمللی در سازمانهای دیگری ماننللد صللندو جهللانی و اتحادیل واکسللن سللرمای گذاری
کردهاس  ،زیرا آنها پاسخگ تر و تخصصیتر ب ده و بر بیماریهللای خللاص متمرکللز هسللتند.
این سازمان همیش در معر

اعما نف ذ دول هایی اس ک میلزان قللدرت ،سللط منللابع،

مدیران و جه گیری آن را تعیین میکنند .این امر ب ویژه در م رد بحران اب ال در غرب افریقللا،
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ک در سا  2014آغاز شد ،صاد ب د .پس از بحلران مللالی سللا  ،2008کشل رهای عضل
تصللمیم گرفتنللد کل ب دجل سللازمان بهداشل جهللانی ،بل ویژه بخشهللایی کل مربل ط بل
بیماریهای هم گیری ب د ،را کاهش دهند.بنابراین ،بخشللی از مشللنالت سللازمان بهداشل
جهانی ناشی از نح ه تأمین ب دج اس ک ترکیبللی از هزینل های ارزیللابی شللده اسل و بلر
اساس ثروت نسبی اعضاء و کمکهای داوطلبانل  ،کل دول هللا و بللازیگران غیردولتللی بلرای
اهداف خاص انجام میدهند ،تأمین میش د .سازمان سا هاس ک از افزایش مشللارک های
داوطلبان براساس ترجیحات کش رهای عض برای کارکردهای بهداشتی خللاص ماننللد تللالش
برای مبارزه با چاقی رن میبللرد .همچنللین ،سللط ب دجل کلللی آن نیللز در مقایسل بللا نیللاز،
بسیاراندک اس  .درحالیک این سازمان ب حللدود  194کشل ر خللدمات ارائل میکنللد ،امللا
ب دج ساالن آن حدود  2/2میلیارد دالر اسل  .در مقایسل  ،ایللاالت متحللده در سللا 2019
برای کنتر بیماریها ب دج ای نزدیک ب  7میلیارد دالر داش (بزبی.)1-10 ،2020 ،4
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

.

ّ .3
تحول در نظام بینالمللی بهداشت

در طی سا های اخیر ،تح ه التی در بهداش جهانی در جریللان بل ده و چالشهللای مهمللی در
میراث باقیمانللده از دوران جنل سللرد رخ داده اسل  .تعللداد نهادهللای رسللمی و غیررسللمی
بهداش جهانی افزایش یافت و باع انفجار در تعداد و ن ع بازیگران بینالمللی شده اس کل
هرکدام ب دنبا تأثیرگذاری بر پیامدهای بهداش جهانی هستند .همچنین رژیمهللا و ابتنللارات
جدیدی در زمین مشنالت جهانی بهداش ایجادشده و مسئل بهداش در سیاس خللارجی
کش رها نمایان گردیده اسل  .درعینحا ،مسللئل بهداشل جهللانی دیگللر یللک هللدف صللرفا
ه
بشردوستان نیسل  ،بلنل بلرای امنیل مللی و بینالمللللی ،رفللاه داخلللی و جهللانی و ت سللع
اقتصادی و اجتماعی کش رها مهم تلقی میش د .برای مثا  ،هم گیری کرونا تبدی ب تهدیللدی
ه
ه
برای امنی ملی و جهانی شده و واکنشهای ملی و بینالمللی را در پی داشت اس  .همل گیری
بیماریهای واگیردار و برخی از بیماریهای غیرواگیردار ،بار اقتصللادی سللنگین و ناشایسللتی را
برای دول ها ایجاد کردهاس  .هزینل های انسللانی و اقتصللادی بیماریهللایی همچل ن ایللدز،
ماالریا ،کرونللا و سللایر مشللنالت ،اسللتراتژیهای ت سللع دوجانبل  ،منطقل ای و چندجانبل را
تضعیف میکند .بنابراین ،دول ها اهمی بیشتری ب سالمتی در تدوین منللافع خل د و بیللان و
پیشبرد آن در مباح دیپلماتیک و از طری اقدامات جمعی میدهند.در نتیج مدیری جهانی
ه
بهداش نسب ب گذشت سیاسیتر شللده و کمتللر تحل تسلللط کارشناسللان هفنلی و ابزارهللای
علمی ،پزشنی و اپیدمی ل ژی قرار دارد .اکن ن در سیاس خللارجی کشل رهای بللزرگ ،مسللئل
بهداش در برنام های قدرت نرم و قدرت ه شمند قرار دارد (فیدلر.)2-4 ،2010 ،
بر این اساس ،برخی از محققان روابط بینالمل معتقدند ک در عصللر رقابل قللدرتهای
بزرگ ،قدرت نرم نمیت اند نرم بماند .باید ب قدرت تیز تبدی ش د .درحالیکل  ،قللدرت نللرم از
جذابی ناشی میش د ،قدرت نیز ناشی از پرورش تصل یر مثبل در مل رد خل د و همچنللین
فعالی های دس کاریشده و اطالعاتی اس ک مخاطبان خللارجی را هللدف قلرار میدهللد.
ب عبارتی دیگر ،تالش برای ایجاد یک تص یر مثب در م رد خ د ب ص رت عمدی و استراتژیک
کار چندان اشتباهی نیس ؛ با این وج د ،اگر شما این کار را انجام دهید تا م قعیل بهتللری در
مقاب رقبای خ د کسب کنیللد و اگللر ت لیللد فعالی هللای قللدرت نللرم راه را بلرای دسل کاری
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اطالعاتی هم ار کند ،خط بین قدرت نرم و قدرت تیز مبهم میش د .البت هنگامی ک قدرت نرم
ب عن ان ابزاری در رقاب بین دول ها ب کار گرفت شل د ،قللدرت نللرم دیگللر نمیت انللد بل عن ان
ک ششهای نرم و بیگناه برای مل ها در نظر گرفت ش د (اوگزل .)1-3 ،2020 ،1

با آغاز هزاره جدید ،مهمترین اجماع بینالمللی درخص ص ت سع سالم ت سط 191
کش ر ،تح عن ان اعالمی هزاره مل متحد در سا  2000حاصل شللد .در ایلن اجللالس
اهداف ت سع هزاره2برای بهب د شرایط سالمتی نیازمندان در سراسر جهان و ایجاد گامهللای
مثب برای بهب د شرایط زندگی ب وج د آمد .بر اساس اعالمی هزاره ،هش هللدف ت سللع
هزاره ،کش رها را م ظف میکند برای مبارزه با فقر ،بیس ادی ،گرسنگی ،عدمدسترسلی بل
امنانات آم زش و پرورش ،نابرابری جنسیتی ،مرگومیر ک دکان و مادران ،بیماری و ناب دی
محیط زیس  ،دس ب دس هم دهند و فعا تر و هماهن تر از ساب تالش کننللد .از ایلن
هش آرمان ،س آرمان ب ص رت مستقیم ب سالم انسللانها مللرتبط اسل و پللن آرمللان
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دیگر نیز در ارتباطی تنگاتن با آن هستند .این امللر ،نشللانگر آن اسل کل حفللظ و ارتقللاء
سط سالم نیاز اساسی جهانی اس و برنام های مرتبط با ت سع پایدار کش رها باید بللا
تأمین سالم افراد جامع هماهنگی داشت باشللند .سللازمان ملل متحللد در سللا ،2015
مجم ع ای از اهداف ت سع پایدار را ب عن ان چارچ ب جانشین برای اهداف ت سع هلزاره
تدو ین نم د (وبسای سازمان مل متحد).
 .4نهادینهشدن نظام بینالمللی بهداشت

ق انین الزامآور بهداشل جهللانی از دو معاهللده بینالمللللی ناشللی میشل ند )1 :مقللررات
بینالمللی بهداش ( 3آی.اچ.آر) سا 2005؛ و  )2کن انسی ن چارچ ب کنتر دخانیات

4

سا  .2003ب عالوه ،جدیدترین ابتنارات در حاکمی بهداش جهللانی شللام صللندو
جهانی ،اهداف ت سع هزاره ،تعهدات گروه هش برای کمللک بل ت سللع بلرای سللالمتی،
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

منانیسمهای تأمین مالی ن آوران  ،فرایندهای هماهنگی ،برنام های کمک ب ت سع و م ارد
متعدد دیگری میباشد .اما در این میان ب گفت دی ید فیدلر ،مقررات بینالمللللی بهداشللتی
از اساسیترین و گستردهترین تغییرات در حق

بینالمل بهداش عمل می از زمللان آغللاز

همناریهای بینالمللی بهداش در اواسط قرن ن زدهم تا کن ن میباشد .اصالح مقررات
بینالمللی بهداش در سللا 2005بل عن ان یللک عنصللر مهللم در سللازوکار درحللا ظه ر
نظارت و واکنش جهانی ب بیماریها اسل  .آنچل کل سللازمان بهداشل جهللانی امنیل
جهانی بهداش مینامد .آی.اچ.آر .مجم ع جدیدی از تعهدات قان نی را بلرای کشل رها
ایجاد کرد تا مداخل جهانی را در ام ری ک در معر

تهدیدات قریللبال ق ع پات ژنهللای

ش م هستند بپذیرند .این مقررات تعداد بیماریهایی را ک در معر

مقررات بینالمللللی و

مداخالت احتمالی قرار دارند را گسترش داد .درحا حاضر ،هر شی ع بیماری کل میت انللد
ب عن ان «اضطرار بهداش عم می با ت ج بل نگرانللی بینالمللللی »1باشللد ،تح پ شللش
آی.اچ.آر .قرار میگیرد (وبسای سازمان بهداش جهانی).
طب مقررات جدید ،امضاءکنندگان آی.اچ.آر .ملزم ب ارائ اطالعات بهداشتی ب سازمان
بهداش جهانی در م رد وقایعی هستند ک میت انند یك «اضطرار بهداش عم می بللا ت جل
ب نگرانی بینالمللی»باشللند .در جلسل مللاه مل  2007مجمللع جهللانی بهداشل  ،مللدیرک
سازمان بهداش جهانی ،مارگارت چان 2ادعا کرد ک کش رهایی ک ویروس آنفل انزای مرغی
ندارند ،آی.اچ.آر را خراب میکنند .نمایندگان امرینللا م افقل کردنللد کل همل دول هللای
تح نظر آی.اچ.آر .برای ب اشتراک گذاشتن دادهها و نم ن های ویروسها ب ص رت بل م قع
و بدون پیششرط مسئ لی دارنللد .بااینحللا  ،ارتبللاط آی.اچ.آر .در م ضل ع ویللروس دارای
ابهاماتی ب د؛ زیرا این مقررات ب صراح فقط ب الزام ب اشللتراکگذاری اطالعللات بهداشل
عم می ،مانند گزارش م ارد و مرگومیر اشاره داش (الک ف.)59-70 ،2010 ،
گزارش سا  2007سازمان بهداش جهانی ،اهداف امنیل جهللانی سللالم را بیللان
کرد .این گلزارش بللا عنل ان «آینللدهای امنتللر؛ امنیل جهللانی بهداشل عمل می در قللرن
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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بیس وینم» با ت ج ب م فقی اقدامات سنتی بهداش عم می آغللاز شللد .در طل قللرن
بیستم جامع جهانی با بیماریهای ویرانکننده عف نی مانند وبللا و آبلل م اجل شللد؛اما در
ده های اخیر یک تغییر نگرانکننده در «تعاد ظریللف بللین انسللان و مینروبهللا» شللن
گرفت اس (گزارش سازمان بهداش جهانی .)2007 ،ع ام گ ناگ نی از جمل تغییلرات
جمعیتی ،ت سع اقتصادی ،مسافرت جهانی ،تجللارت و جنل و درگیللری خطللر ابللتالء بل
بیماریهای عف نی جدید مانند ایدز و س مقاوم ب دارو تا پات ژنهای ناشی از م اد غللذایی
و حمالت بی تروریستی را افزایش داده اس  .گزارش سازمان بهداش جهللانی چللارچ بی
استراتژیک برای پاسخ ب چشمانداز جدید تهدیدات پیشنهاد کرده اس  .این چللارچ ب بللر
ه
فضایی از بهداش جهانی متمایز از سللازمانهای مللی بهداشل عمل می سللنتی متمرکللز
ه
اس  .براین اساس ،مت قفکردن بیماریها در درون مرزهای ملی کافی نیس  .الزم اسل
ک جهان از قب برای شی ع بیماریهای ناشناخت آماده ش د (الک ف.)59-70 ،2010 ،
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در پی شی ع اب ال ،و شی ع فاجع وبا در آمرینای التین و طاع ن در هند در اوایل دهل
ه
 ،1990نیاز بل همللاهنگی قل یتر بللین دول هللا احسللاس شللد .اغلللب دول هللای مللی
نمیخ استند شی ع بیماری را  ،کل میت انللد بل گردشللگری و تجللارت بینالمللللی آسللیب
برساند ،گزارش دهند .پرونده شی ع طاع ن در س رات 1در سا  ،1994ک مقامللات هنللدی

گزارشهای بینالمللی از این رویداد را سرک ب کردنللد ،نم نل ای از دشل اری مجبل رکردن
کش رها برای گزارش عم می هم گیریها ب د .در زمینل بیماریهللای ن ظهل ر ،آی.اچ.آر.
حداق در مجب ر کردن اعالم بیماری نات ان ب ده اسل  .چلرا کل راهللی وجل د نللدارد کل
کش رها را ملزم ب رعای الزامات گزارشدهی آی.اچ.آر .کنند .اگرچ همانط ر ک هایمن
معتقد اس  ،در زمین بیماریهای ن ظه ر ،ایده ما این بل د کل فرهنل را تغییلر دهللیم تللا
کش رها بت انند مزی گزارشدهی را ببینند.
مقامات بهداشتی س ن آوری اساسی را برای آی.اچ.آر .پیشنهاد دادند ک این امر باعل
میش د تا سازمان بهداش جهانی بت انللد طیللف وسللیعی از شلرایط اضللطراری بیمللاری را
مدیری کند .اولین ن آوری بل مشللن دامنل محللدود شلرایطی کل میتل ان از آی.اچ.آر.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

م ج د استفاده کرد پاسخ داد .بللا ابللداع مفهل م «اضللطرار بهداشل عمل می بللا ت جل بل
نگرانیهای بینالمللی» ،مقررات اصالحشده ان اع رویدادهایی را کل ممنللن اسل در آن
اعما ش د را گسترش داد .ب ط ر طبیعی بیماریهای عف نی مانند آنف النزا و اب ال ،انتشللار
عمدی پات ژنهای کشنده مانند آبل  ،یا فجایع محیطی مانند م ردی کل در سللا  1986در
چرن بی اتفا افتاد ،میت انند طب مقررات جدید ،اعالمی «اضطرار بهداش عمل می بللا
ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» را صادر کنند .بااینحا  ،همللانط ر کل مل رد آنفل النزای
پرندگان 1اندونزی نشان داد ،مسیر م ج د در دستگاه تصللمیمگیری تعریللف شللده بل عن ان
«هر رویداد بهداش عم می بینالمللی» فضای قاب ت جهی را برای تفسیر دامنل مقللررات
ب وج د میآورد (الک ف .)59-70 ،2010 ،در این قضی  ،دولل انللدونزی از ب اشللتراک
گذاشتن نم ن آنفل انزای پرندگان با شبن نظارت جهانی آنف النزا 2امتناع نم د .این شللبن ،
بیش از نیم قرن ،نم ن هایی از ویروسهای آنفل النزا را از سرتاسللر جهللان جمللع کللرده و از
آنها برای تعیین ترکیب واکسنهای ساالن آنف النزا استفاده میکنللد .ایللن شللبن دگرگل نی
ویروسهای آنفل انزای پرندگان را ب عن ان وسیل ای برای ارزیابی خطر ابتالء بل همل گیری
جهانی ردیابی کللرده بل د .دولل انللدونزی مللدعی بل د کل ایللاالت متحللده قصللد دارد از
نم ن های آنف النزای پرندگان اندونزی برای طراحی ع ام جن بی ل ژینی استفاده کند.
دومین ن آوری اساسی در آی.اچ.آر .اصالحشده ایلن بل د کل بل مشللن غلظل دانللش
ه
اپیدمی ل ژیک در سازمانهای بهداش عم می ملی پاسخ داد .مقررات جدید منللابع گلزارش
شی ع احتمالی بیماری را گسترش داده اس ؛ درحالیک قبال آی.اچ.آر .گزارش رسللمی را بل
ه
دول های ملی محدود کرده ب د ،آی.اچ.آر .اصالحشده ب سللازمان بهداشل جهللانی اجللازه
میدهد ک گزارشها را از منابع غیردولتی مانند رسان های دیجیتالی و چاپی دریاف کنللد .بل
این ترتیب ،عدم تمای دول ها بلرای گلزارش شللی ع ،مللانع عملنللرد سیسللتم نخ اهللد بل د.
بنابراین ،با ت ج ب تشخیص رسمی سازمان بهداش جهانی از مانیت رهای غیردولتللی ،شللی ع
بیماری دیگر نمیت اند پنهان بماند و ب نفع دول هاس ک اجازه دهند تا محققان بینالمللی
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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در اسرع وق ب منظ ر انجام اقدامات کاهش بیماری وارد عم شده وب مردم اطمینان دهنلد
ک مداخل مسئ الن در حا انجام اس  .ب عبارتیدیگر،ت سللع شللبن های اطالعللاتی بللدان
معناس ک نظارت جهانی بهداش عم می دیگر صرفا ب روشهای اپیدمی ل ژیک مبتنی بللر
دول وابست نیسل  .در همللین راسللتا ،سللازمان بهداشل جهانی«شللبن جهللانی هشللدار و
واکنش جهانی»1را تأسیس کرد ک پی نللد آن بل نظللارت فللردی اس .پتانسللی گللردش سللریع
ه
اطالعات مرب ط ب بیماریهای عف نی باع تضعیف کنتر سنتی دول های ملی بللر دانللش
بهداش عم می میش د و یك قالب جهانی نظارت بر بیماریها را ممنن میسازد.
الزم ب ذکر اس کل مللدیرک سللازمان بهداشل جهللانی ممنللن اسل گلزارش شللی ع
مشن ک را از یک دول یا یک بازیگر غیردولتی دریاف کنللد ،امللا آنهللا بایللد اطالعللاتی را از
دول م ردنظر دریاف کنند ک وضعی «اضطرار بهداش عم می با ت جل بل نگرانیهللای
بینالمللی»را تأیید یا اننار میکند .پس از دریاف این اطالعات ،مدیرک باید تصمیم بگیللرد
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ک یک کمیت اضطراری از فهرس متخصصان بهداشل عمل می و بیماریهللای عفل نی ،از
جمل مقامات بهداشتی از کش ر آسیبدیده ،تشنی دهد و پس از انجللام مشل رتهای الزم
ت صی های ضروری را ارائ نماید .با این حا  ،مدیرک اس ک تصمیم میگیللرد کل آیللا ایللن
رویداد یک «اضطرار بهداش عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» اس یللا خیللر .ایللن
ه
ت ازن ظریف در رهبری سازمان بهداش جهانی و دفاع از حاکمی مللی پللس از دیپلماسللی
دقی در مجمع جهانی بهداش

در سا  2005ب دس آمد (دی یس.)2-4 ،2020 ،2

س مین ن آوری مهم آی.اچ.آر .اصالح شده ،ب مسئل ت انللایی کشل رها در نظللارت بللر
ه
شی ع بیماریها مرب ط اس  .الزم ب د ک کش رها ظرفی مللی بللرای نظللارت و پاسللخ بل
ه
بیماریهای عف نی ایجاد کنند .ساخ «مؤسسات ملی بهداش عمل می» بللر روی مللد

«مراکز کنتر و پیشگیری از بیماری» 3امنان ایجاد یک شبن جهللانی ت زیعشللده را فلراهم
میکند کل بل عملنللرد گروههللا در هللر کشل ر همتنللی اسل  .البتل اعتمللاد آی.اچ.آر .بل
ه
سیستمهای بهداش ملی لزوما ب معنای تق ی ظرفی دول برای مللدیری بیماریهللای
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

م ج د نیس  .ب عبارتی تالش شده اس تا ت سع سیستمهای تشخیص شللی ع بیمللاری بللا
ت ج ب نیازهای نظارت بر بیماریهای جهانی هدای ش د .برخی معتقدند کل آی.اچ.آر.
ه
اصالح شده باید ظرفی هایی را ک یک سیستم ملی نظارت بر بیماری بل آنهللا نیللاز دارد را
تعیین کند ،تا در م ارد اضطراری ب م قع شناسایی و ارزیابی و ب سرع پاسللخ داده شل د.
سازمان بهداش جهانی این تعهد را ب کش رها در سا  2016داد اما معل م نب د ک منللابع
آن از کجا ب دس خ اهد آمد تا بت انند سیستمهایی را برای تشخیص بیماریهای نللادر در
کش رهای ت سع نیافت ب کار گیرند (الک ف.)59-70 ،2010 ،
 .5عملکرد نظام بینالمللی بهداشت در قضیه کرونا

شی ع بیماری هم گیر سللارس 1اولللین تجربل گزارشدهللی سیسللتم نظللارت و پاسللخگ یی
جهانی جدید سازمان بهداش جهانی ب د .عدم تمای اولی دول چللین بل ارائل گلزارش
کام شی ع این بیماری باع شد ک سازمان بهداش جهانی ب ظرفی جدید خل د تنیل
کند .سارس اولین بیماری ب د ک شبن جهانی هشدار و واکنش جهانی ،همل گیری سللریع
آن را اعالم کرد .این شبن امنانی را فراهم کرده اس ک ب ص رت النترونینی دانشمندان،
آزمایشگاهها و اپیدمی ل ژیس های پیشرو در سراسر جهان را در یك شللبن مجللازی پی نللد
دهد و ب سرع دانش و اطالعات راجع ب یک بیمللاری را ایجللاد و منتشللر کنللد .بنللابراین،
سازمان بهداش جهانی شی ع بیماری سارس را از نزدیک مشللاهده کللرد و ت صللی هایی در
م رد محدودی های مسافرتهای بینالمللی صادر نم د.
سازمان بهداش جهانی در  31دسامبر سا ،2019اولللین گلزارش از مظنل نین ویللروس
کرونا را از شهر ووهان چین دریاف کرد .چه وچهار م رد از پن م نی در ارتباط مشللن ک بل
غذاهای دریایی و بازار حی انات ب دند .سازمان در  9ژان ی سا  ،2020این گمللان را تأییللد و
اعالم کرد ک ویروس جدیدی در نم ن های بیماری از ووهان تشللخیص داده شللده اسل  .در
اواخر ژان ی  213 ،کشت  9682 ،م رد مبتال تأیید شللد و بللیش از  15000مل رد مشللن ک در
سیویک استان چین تشخیص داده شد .این بیماری با انتقا انسان ب انسان شی ع پیدا کللرد و
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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برای هم افرادی ک ممنن اس با افرادی ک ب ویروس آل ده در ارتبللاط بل ده و یللا در منطقل
آسیبدیده سفر کرده باشند ،چهللارده روز قرنطینل ت صللی شللد .در  30ژان یل سللا ،2020
مدیرک سازمان بهداش جهانی اعللالم کللرد کل شللی ع بیمللاری کرونللا «اضللطرار بهداشل
عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» اس  .پیش از آننل مللدیر کل سللازمان بهداشل
جهانی«اضطرار بهداش عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» را اعالم نمایللد ،بسللیاری
از دول ها و سازمانها ام ر را ب دس خ دشللان گرفتنللد و پروازهللا را بل سللم ووهللان بل
حال تعلی درآوردند و ورود دانشج یان چینی را نیز ممن ع اعالم کردند .درمقاب  ،مللدیرک
سازمان بهداش جهانی و کمیت اضطراری آی.اچ.آر .بللا تأکیللد بللر ایننل چللین بللا سللازمان
همناری میکند و سازمان بهداش جهانی از تجارت و اقدامات مسافرتی ک ت سط دول ها
و شرک ها ص رت گرفت پشتیبانی نمیکند ،ابراز نگرانی کردند (دی یس.)1-4 ،2020 ،
هللدف سللازمان ،در کنللار اعللالم «اضللطرار بهداشل عمل می بللا ت جل بل نگرانیهللای
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بینالمللی» این ب ده اس ک ب ط ر انتخابی یللا ب نللدرت از محللدودی های مسللافرتی بلرای
نظارت بر بیماری و برطرفکردن هم گیریها قب از ایجاد خطر برای جامع جهللانی اسللتفاده
ش د .البت سازمان بهداش جهانی عم ما با محللدودی های مسللافرتی مخللالف اسل زیلرا
تص ر میکند ک در جل گیری از انتقا بیماری بیاثر هستند ،اگرچل ممنللن اسل انتقللا را
کند کنند .در واقع ،روز بعد از اعللالم «اضللطرار بهداشل عمل می بللا ت جل بل نگرانیهللای
بینالمللی» برای کرونا ،ایاالت متحده محدودی هایی را برای مسللافران چینللی اعللالم کللرد و
پس از آن بسیاری از دول ها ممن عی مسافرت را صادر کردند (بزبی.)1-10 ،2020 ،
هم گیری بیماریها و م رد کرونا نشان میدهد ک در دنیللایی کللامال بل هللم پی سللت و
وابست ب یندیگر ،عدم نظارت و پاسخگ یی کافی در یللک کشل ر واحللد میت انللد امنیل
بهداش ل عم ل می مللردم و سللایر نقللاط جهللان را ب ل خطللر انللدازد .چ لرا ک ل فراینللدهای
جهانیسازی ،از جمل مهاجرت ،تح ه الت زیس محیطی و مسافرت گسللترده بینالمللللی،
ب خطرات بی ل ژینی ،اجتمللاعی و سیاسللی جدیللدی منجللر شللده اسل  .خطراتللی کل از
ه
مرزهای ملی فراتر رفت و نمیت ان آنها را نادیده گرفل  .برخللی معتقدنللد کل یللک سیسللتم
جهانی اطالعات اپیدمی ل ژینی ک ب سرع در حا ب روزرسانی و اشتراکگذاری اس ،

ه
میت اند هشدار کافی را برای کاهش اینگ ن خطرات فراهم کند .حاکمی ملی الزم اسل
1

ک با خ است های امنی جهانی سالم در پی ند باشد .همانط ر کل هل لبروک و گللارت
استدال کردند ،شی ع آنفل انزای پرندگان در اندونزی و سارس در چین اثبللات کللرده اسل

ک خطرات مشترک جهانی ،نیاز ب شفافی مطل جهانی دارد(الک ف.)59-70 ،2010 ،
این آخرین باری نخ اهد ب د ک تالش هماهن جهانی برای پرداختن ب یک بیماری عف نی
جدید در قرن بیس وینم الزم اس و هیچ کش ری نیز مص ن از ایللن شلرایط نیسل  .فراینللد
آی.اچ.آر .ک بر اساس اص اعتماد متقابل سللاخت شللده اسل  ،بل ط رخاص بلرای تسللهی
همناری میان دول ها ،شرک ها ،جامع مدنی و افراد در ص رت وجل د «اضللطرار بهداشل
عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی»طراحی شده اس  .ویژگللی وابسللتگی منحصللرب فرد
آی.اچ.آر .اصالحشده ب این معنی اس ک اجرای آن ب انطبا داوطلبان دول ها با وضللعی
«اضطرار بهداش عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی»بستگی دارد .هربار کل وضللعی
اضطراری بالق ه بهداش عم می گزارش شل د ،مللدیرک سللازمان بهداشل جهللانی تصللمیم
میگیرد چگ ن با ت ج ب ابزار تصمیمگیری آی.اچ.آر .پاسخ دهد (دی یس.)2-4 ،2020 ،
آی.اچ.آر .تالش میکند ک با هدف دستیابی ب همناریهای بینالمللی بیشتر ،بل وضللعی
«اضطرار بهداش عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» پاسخ دهد .ایجاد ظرفی کشل رها
در تشخیص ،ارزیابی و گزارش رویدادهای بهداش عم می ب سازمان بهداشل جهللانی نقللش
هماهن کننللده را اعطللاء میکنللد .سللازمان بهداشل جهللانی بللر اسللاس آی.اچ.آر .در صل رت
«اضطرار بهداش عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی»اعالمی اقللدامات خللاص در بنللادر،
فرودگاهها و گذرگاههای زمینی برای محدودکردن شللی ع خطلرات سللالمتی را صللادر میکنللد و از
محدودی های تجاری و مسافرتی غیرضروری نیز جل گیری میکند .ب عبللارتی دیگللر،آی.اچ.آر.
اصالحشده ق انین و فرایندهای طراحیشده برای افزایش انطبا با اقدامات تجاری و مسافرتی ،ک
مدیرک سازمان بهداش جهانی میت اند براساس ش اهد علمی در مل رد شللی ع بیمللاری ت صللی
کند ،را ارائ میدهد .بنابراین،روند ارائ شده ت سط آی.اچ.آر .کامال واضل اسل و آنچل مللبهم
اس تمای دول ها برای رعای آن اس (دی یس.)2-5 ،2020 ،

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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اعتماد ب ت صی های سازمان بهداش جهانی در رابط با بهداش عم می و اقدامات عملی
در پی پاسخ مؤثر ب سارس و تهدیدات ناشی از آنف النزای مرغی در سللا  2003بل اوج خل د
رسید .با این وج د ،در آن زمان پیشبینی شده ب د ک دول ها ممنن اس در شرایط اضللطراری
بعدی از حاکمی خ د ب راحتی انصراف ندهند و ممنن اس ک ب سازمان بهداشل جهللانی
برای هماهن نم دن پاسخ ب بیماریها همیش اعتماد نننند .این پیشبینی دیپلماتیللک درسل
ب د چرا ک در م رد آنفل انزای خ کی ،اولین «اضطرار بهداش عم می با ت جل بل نگرانیهللای
بینالمللی» ک در سا  2009اعالم شد ،اقدامات سازمان بهداشل جهللانی جللان خیلیهللا را
نجات داد؛ با این حا  ،برخی سؤا کردند ک آیا ت صی این سللازمان بل نفللع بهداشل عمل می
اس یا خیر .این تردید وج د داش ک برخی از کمیت اضطراری آی.اچ.آر .میخ اسللتند کل از
فروش آنتیویروسها س د ببرند .برخی دیگر این سؤا را مطرح کردند ک آیللا سللازمان بهداشل
جهانی اقتدار گذشت خ د را ب دس میآورد یا خیر؟ در سا های بعد ،شرایطی ک میت ان کمیت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اضطراری آی.اچ.آر .را تشنی داد ،مبهمتللر شللد .در سللا  2012هللیچ پاسللخی بل «اضللطرار
1

بهداش عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» در م رد سندرم تنفسی خاورمیانل (مللرس)

داده نشد ،اما در سا  2014در م رد بیماری فل اطفا وضللعی تغییللر کللرد .در اوایل شللی ع
ویروس اب ال 2در غرب افریقا در سللا  ،2014هللیچ «اضللطرار بهداشل عمل می بللا ت جل بل

نگرانیهای بینالمللی» اعالم نشد ،اما برای شی ع ویروس زینا 3در سا  2016ب ف ری اعالم
شد .مجددا تأخیرهای غیرقاب ت ضی در اعللالم شللی ع دوم ابل ال بل عن ان «اضللطرار بهداشل
عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» در جمه ری دم کراتیک کنگ در سا  2019رخ داد.
همچنین کمیت اضطراری تاکن ن برای ینی از بدترین بحرانهای بهداشتی سا های اخیر ،یعنللی

شی ع وبا در یمن 4از سا  2019-2016تشنی نشللده اسل  .بیشللترین آسللیب بلرای سللازمان
بهداش جهانی این اس ک وقتی کمیت های اضطراری تصمیم ب اعالم یک «اضطرار بهداش
عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» گرفتند ،اکثر دول ها قبال اقدامات تجاری و مسافرتی
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

خ د را تص یب کردهاند؛ بنللابراین ،بخللش عمللدهای از ارزش افللزودهای کل ت سللط تالشهللای
هماهنگی سازمان بهداش جهانی فرهم میش د ،از بین میرود.
در سا  2019در م رد ویروس کرونا در اولین جلسل «اضللطرار بهداشل عمل می بللا
ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» اعالم نشد و در جلس دوم ک کمیتل اضللطراری آی.اچ.آر.
برای بح در م رد شی ع این بیماری تشنی شده ب د ،مدیرک سللازمان بهداشل جهللانی
«اضطرار بهداش عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» را با یک هفت اختالف اعللالم
کرد .ب رغم سرع نسبی کمیت اضطراری ،این بللار نیللز دول هللا ماننللد سللا های ،2014
 2016و  2019منتظر ت صی سازمان بهداش جهانی نماندند .اساسا تصللمیمات سللازمان
بهداش جهانی بللر مبنللای ت صللی های علمللی بللر اسللاس ابلزار تصللمیمگیری متصل بل
آی.اچ.آر .گرفت نمیش ند ،بلن بیشتر تصمیمات متأثر از شرایط سیاسی هستند .در چنللین
شرایطی مدیرک سازمان بهداش جهانی باید در فضای دش ار سیاسی و حق قی حرک کنللد
و دول ها را تح فشار قرار دهد تا بدون منزوی کردن آنهللا و بل خطللر افتللادن همنللاری ،از
تصمیمات پیروی کنند (دی یس.)2-5 ،2020 ،
اص ال قرار اس اعالمی های «اضطرار بهداش عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللللی»
ب عن ان زن های هشدار دهنده برای جامعل جهللانی در جهل جمللعآوری منللابع و بل منظ ر
جل گیری از سرای بیماری برای سایر کش رها ب خللدم گرفتل شل د .امللا اعالمیل «اضللطرار
بهداش عم می با ت ج ب نگرانیهای بینالمللی» همیشل خل ب عمل ننللرده اسل ؛زیرا در
ایجاد تعاد بین نیاز ب حمای از سالم انسللان و بللاز نگل داشللتن اقتصللاد کشل رها بللر روی
تجارت و مسافرت تنشهایی وج د دارد .سازمان بهداش جهانی گاهی اوقات از تللرس آسللیب
رسیدن ب چشماندازهای اقتصللادی کشل رها ،مایل بل صللدور ایللن اعالمیل نیسل  .بنللابراین،
همانگ ن ک ذکر شد ،در م رد شی ع ویروس اب ال در غللرب افریقللا ،تللا اوت  2014اعالمیل ای
صادر نشد ،یعنی چند ماه پس از آن ک سازمان غیردولتی پزشنان بدون مرز هشدار داد کل ایللن
ه
بیماری هم گیر خارج از کنتر محلی اس  .حتی هنگامی ک جمهل ری دم کراتیللک کنگل بللا
شی ع دیگری از اب ال در سا  2019روب رو شد ،سازمان دوباره در تصمیمگیری دچار اخللتالف
ب د (بزبی .)1-10 ،2020 ،ننت قاب ت ج این اس ک ب لحاظ نظری در زمینل های فنللی مثل
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نقش برداری ،ه اشناسی و سالمتی چ ن اهداف عملیاتی هستند ،ب رغم اختالفات بین بازیگران
سیاسی ،همناریهای بینالمللی شن میگیرد .اما مزایای همناری باید از منافع شخصی فراتر
رود .هنگامیک دول ها ب ت انایی روند بینالمللی جه محافظ از منافع خ د اعتماد ندارند،
ام ر را ب دس خ د میگیرند .وظیف اولی سازمان بهداش جهانی این اس ک همنللاری را در
جه بهرهمندی همگان از آن هدای کند .وقتی ک صحب از هماهنگی میشل د ،دولتللی کل
ممن عی تجارت و مسافرت غیرم هج را اتخاذ میکند ،ب اندازه دول سرکشی ک ممنن اسل
هم را با عدم گزارشدهی تهدید کند ،خطرناک اس (دی یس.)2-4 ،2020 ،
 .6نقش دولتها در مواجهه بینالمللی با کرونا

همناری در زمین های بهداش بینالمللی ب کانا های ارتبللاطی مللنظم بللین سیسللتمهای
سیاسی بسیار متفاوت و سیستمهای بهداشتی بستگی دارد .با شی ع کرونا نگرانی واقعللی در
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جامع بینالمللی وج د دارد ک چین هیچ سیسللتم داخلللی نللدارد کل بل رونللد آی.اچ.آر.
اعتماد و وفاداری داشت باشد .اگر چ ممنن اس این ننت منصفان یا غیرمنصفان باشللد،
اما عدم اعتماد قاب ت جهی از شفافی گزارشدهی در چین وج د دارد .این ب تجرب شللی ع
ویروس سارس مرتبط اس  ،اما با قضی ویروس کرونا عمی تر میشل د .سللاختار سیاسللی
این کش ر دارای ماهیتی بسللت اسل کل حتللی بللا گزارشدهللی سللریع و ب اشللتراکگذاری
ت الیهای ژن می ،ک دول چین آن را انجام داد ،غلب بر این تص یر دش ار اس .
در اوای شی ع بیماری ،پلیس ووهللان ،پزشللنی را بل دلی گلزارش اطالعللات در مل رد
ویروس کرونا در وبالگ شخصی خ د دستگیر کرد .زمانی ک دکتر لی ون لیان  1م ضل ع
شی ع این ویروس را ب اطالع عم م رساند ،پلیس با او برخل رد کللرد کل نبایللد بللا اینگ نل
شایع پراکنیها باع هراس عم می ش د .بنابراین ،برای کارایی آی.اچ.آر ،کش رهای عض
باید ب یندیگر اعتماد کنند و ب روند کار خ د پایبند باشند.هنگامیک آنها دارای شللی ههای
ارتباطی شفاف هستند ،ن تنها جریان آزاد اطالعات در جامع بینالمللللی بلنل در جامعل
خ دشان نیز رعای میش د (دی یس.)2-4 ،2020 ،

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

سازمان بهداش جهانی و ب ویژه مدیرک آن ،دکتر تدروس ،1بل دلی تحسللین بللیش از
حد دول چین م رد انتقاد قرار گرف  ،زیرا چللین بل ط ر قاب مالحظل ای میلزان تهدیللد را
پنهان کرده اس  .یادآوری این ننت ضروری اس ک سازمان بهداش جهانی فاقد ت انایی
اجبار دول ها برای ارائ اطالعات در م رد شی ع بیماریهاس  .ب مدت چند هفت در مللاه
ژان ی  ،چین در برابر تماسهای سازمان بهداش جهانی مقاوم کرد تا ب متخصصان این

کش ر اجازه دهد تا ببینند چ اتفاقی افتاده اس  .مأم ریل بل رهبللری بللروس آیلل ارد 2در
اوای ف ری  ،بسیار مهم ب د .گزارش مشترک چللین و سللازمان بهداشل جهللانی کل اواخللر
ف ری و در پی این مأم ری منتشر شد ،اطالعات اساسی در م رد این بیماری و درسهایی
ک از پاسخ چین آم خت شده ب د ،فراهم کرد .بنابراین ،جای تعجب ندارد ک دکتر تدروس،
پس از سفر اواخر ژان ی ب پنن ،چین را ب خاطر تعیین یک استاندارد جدید برای پاسخ بل
شی ع بیماری ستایش کند .هللدف وی از ایللن مالقللات ایللن بل ده کل اجللازه چللین را بلرای
مأم ری سازمان بهداش جهانی برای ماه ف ری دریاف کند (بزبی.)1-10 ،2020 ،
برخی با ت ج ب مشنالتی ک در نظام بینالمللی بهداش ب وج د آمللده اسل ،معتقدند
ک در آی.اچ.آر .باید تجدیدنظر صل رت گیللرد ،امللا تغییللر قل انین باعل تق یل ایللن ابلزار
نمیش د؛ مگر اینن اقدامی در جه رفع چالشهای اساسی سیاسی انجللام شل د .سللازمان
بهداش جهانی و دفاتر منطق ای آن ،وزارت خارج کش رها و سایر بازیگران غیردولتللی بایللد
در ط زمان ارتباطات خ د را با یندیگر گسترش دهند و اعتمللاد متقابل را تق یل نماینللد.
آی.اچ.آر .باید ارزش مساوی دیپلماسی را در مقایس بللا قللان ن و مشللاوره بهداشللتی بشناسللد.
کش رها باید ب تق ی ارتباطات شفاف ،در داخ و جامع بینالمللی ،ارزش الزم را بدهنللد.
ینس اشپان ،3وزیر بهداش آلمان اخیرا پیشنهاد کرده اس ک گروه هفل بایللد بل دنبا یللك
روش متحد برای پاسخ ب بحران باشد زیرا روینردهای مستق و منزوی مؤثر نیستند .بللر ایللن
اساس ،چین بایللد در میللان جی لهف بل چنللین بح هللایی دعل ت شل د .الزم اسل کل
آی.اچ.آر .فرایندی را برای همناری دیپلماتیک فراهم کند ،زیرا آنچل م ردنیللاز اسل ارتبللاط
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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بیشتر ،اطالعات بیشتر و تالش بیشتر برای ایجللاد اعتمللاد بللین دول هللا ،سللازمان بهداشل
جهانی و شهروندان اس (دی یس .)2-4 ،2020 ،کش رها باید مای باشند ک اطالعللات را
ب ص رت علنی و فروتنان با یندیگر ب اشتراک بگذارند و بت اننللد بل دادههللا و اطالعللاتی کل
دریاف میکنند اعتماد کنند .همچنین برای ت لید و ت زیع تجهیزات پزشنی نیاز ب یک تالش
جهانی اس ک مهمترین آنها کی های تشخیص و دستگاههای تنفسی اس  .ب جای اینکل
هر کش ری بخ اهد ب ص رت مستق تجهیزات م ردنیاز را تللأمین کنللد ،یللک تللالش جهللانی
هماهن میت اند ت لید را بسیار تسریع کند و اطمینان دهد ک تجهیلزات ب صل رت منصللفان
ت زیع میش د؛ درس همانند زمان جن ک کشل رها صللنایع کلیللدی خل د را بل خللدم
میگیرند ،جن انسانی علی ویروس کرونا ممنن اس ما را ملزم ب نگاه انسللانی بل خطل ط
ت لید کند .یک کش ر ثروتمند ،ک تعداد کمی از م ارد ابتالء ب ویروس کرونا دارد ،باید مایل
باشد تا بسیاری از تجهیزات گرانبها را ب کش ر فقیر بفرستد ،با ایللن اعتمللاد کل اگللر بعللدا بل
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کمک نیاز داشت باشد ،سایر کش رها ب کمک او خ اهند آمد (هراری.)2020 ،1

اکن ن در شرایطی ک م ض ع ویروس کرونا با سللالم جهللانی گللره خل رده و مربل ط بل
تأمین کاالهای عم می اس  ،مشنالت کنشجمعی هن ز وج د دارد؛ زیرا دشل ر اسل کل
کش رها را وادار ب مشارک در کاالهای عم می کرد ،درحالیک آنها میت انند ایللن کاالهللا را
رایگان ب دس آورند .این مسئل کالسیک را اولسل ن ،اسللتروم ،سللندلر 2و سللایر دانشللمندان
کنش جمعی م رد بررسی قراردادهاند .ب لحاظ تاریخی ینی از راههللای تحقل همنللاری در
عرص اقتصادی این اس ک یک قدرت واحد و غالللب مایل بل تح یل کاالهللای عمل می
باشد .ایده ثبات هژم نیک ت سط تعللدادی از محققللان از جملل چللارلز کینللدلبرگر 3و رابللرت
گیلپین 4بیشتر م رد بررسی قرار گرفت اس  .تا آنجا ک یک قدرت غالب تمای دارد و قادر بل
هدای کاالهای عم می اس  ،سایر کش رها ممنللن اسل مایل بل مشللارک بللا ینللدیگر
باشند .بهترین نم ن این امر در سا های اخیر ،رهبری ایاالتمتحده در مبارزه بللا ایللدز اسل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ک در دوران ریاس جمه ری ج رج دبلی ب ش آغاز شد .این کش ر نزدیک ب بیسل سللا ،
از طری برنام دوجانب  ،برنام اضطراری رئیسجمه ر برای کمک ب ایدز و از طری حمایل
ایاالتمتحده از صندو جهانی چندجانب برای مبارزه با ایدز ،تأمینکننده سرمای جهللانی در
زمین مبارزه با ایدز ب ده اس  .سا های اخیر ،ایاالت متحده بل تنهللایی بللیش از  70درصللد
ب دج اهدا کنندگان را برای مبارزه با ایدز تأمین کرده اس (بزبی.)1-10 ،2020 ،
اما وضعی مرب ط ب هم گیری ویللروس کرونللا بسللیار متفللاوت از گذشللت اسل و
ب جای اینن قدرتهای بزرگ در اندیش رهبری همناری های بین المللی برای مبارزه با
این هم گیری باشللند ،لفاظی هللای دیپلماتیللک را در کنللار اقللدامات ملی گرایانل دنبللا
می کنند .در پی تصمیم ترامپ مبنی بر قطع ب دج سللازمان جهللانی بهداشل  ،جرمللی
ی د ،آدام کامرادت اسنات و کلر ونهام 1ت ضیحاتی وحشتناک درباره آنچ کل سللازمان
بهداش جهانی می ت اند و نمی ت انللد انجللام دهللد ،ن شللتند .بل رغم انتقللاداتی کل بل
سازمان بهداش جهانی وارد میش د ،اکثرا ایللن واقعیل را تصللدی می کننللد کل ایللن
سازمان در وضعی دش اری قرار دارد ،زیرا برای کسب اطالعللات بل کشل رهای عضل
متنی اس  .ب عن ان مثا سازمان بهداش جهانی در م رد شی ع کرونا با ایللن معضل
روبرو اس ک اگر با چین بسیار سخ رفتار کند ،تمام ت انایی جمع آوری داده هللا را از
دس می دهد .اگر خیلی راح با چین رفتار کند ،سایر کش رها نمی ت اننللد اطالعللات
دقیقی ک الزم دارند را دریاف کنند (بزبی.)1-10 ،2020 ،
از آنجا ک سازمان جهانی بهداش از ظرفی محدودی ،بل ویژه در مقابل کشل رهای
قدرتمند ،برخ ردار اس  ،نقش و واکنش انفرادی دول ها ،ب ویژه چین و ایللاالت متحللده،
از اهمی ف العادهای برخ ردار اس  .اما حقیق غمانگیز این اس ک هیچکللدام از مللا
در مقام تصدی صح و حقانی روایاتی ک دول های آمرینا و چللین در سراسللر جهللان
مطرح میکنند ،قرار نداریم .آیا باید کرونا را ویروس چینی بنامیم ک رئیسجمهل ر امرینللا
دونالد ترامپ میگ ید؟ آیا چین ب دیگران در از بین بردن ویللروس بل عن ان یللک شللهروند
خ ب بینالمللی کمک میکند؟ یا دیپلماسی و کمللک مللالی ماسللک چللین بل کشل رهای
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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نیازمند با هدف نجات تص یر لن دار چین در روزهای ابتدایی هم گیری کرونللا اسل ؟ در
م رد عملنرد سازمان بهداش جهانی ،همانط ر ک بسیاری از مبتالیان چین معتقدند ،آیا
واقعا ب سازمان بهداش چین تبدی شدهاس  ،یا اینن سهم روزافزون چللین در حاکمیل
جهانی افزایش یافت اس ؟ (اوگزل .)1-4 ،2020 ،
وضعی در برخی از کش رها کامال متفاوت اس  .شی ع کرونا منجللر بل بهبل د وجهل
جهانی کرهجن بی شده اس  .این کش ر ،ک تعداد م ارد تأییدشده را در اوایل ف ریل سللا
 2020کاهش داش  ،دقیقا همانط ر ک آمار و ارقام ب ط ر چشمگیری در سرتاسر جهللان
روب افزایش ب د ،ب عن ان الگ یی برای چگ نگی مقابل با بحران تلقی میشل د .ایللن کشل ر
ب ط ر چشمگیری بیش از یک چهارم میلی ن نفر را در  600سای آزمایشللگاهی در سللط
کش ر آزمایش کرده اس  .این آزمایشات ن تنها در کرهجن بی از سایر مناط بسللیار بیشللتر
اس  ،بلن نتای در طی شش ساع ت سط پیام ب شهروندان ارسا میش د .یک ماه پس
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از گزارش اولین م رد ابتالء در کرهجن بی ،تعداد بهب د یافتگان نسللب بل مبتالیللان جدیللد
پیشی گرف (اتیاس.)1-3 ،2020 ،1
در مقاب  ،بسیاری از کش رهای درحا ت سللع جهللان در برابللر آثللار کرونلا آسللیبپذیر
خ اهند ب د؛ زیرا منابع الزم برای پاسخگ یی ب بحران سالمتی ب این گستردگی را ندارند و
ظرفی سازمان بهداش جهانی آنقدر وسیع نیس ک پاسخگ ی این مشنالت باشللد .در
هر ص رت سازمان بهداشل جهللانی اسل کل دسللت رالعم های تشللخیص بیماریهللا،
مدیری بالینی و سایر جنب های فنی مدیری بیماری ،کی های آزمایش را برای کش رهای
درحا ت سع فراهم میکند .در  24آوری  ،سازمان بلرای تسللریع دسترسللی بل واکسللنها،
تجهیزات درمانی و آزمایشات ،ب ویژه برای کش رهای درحا ت سع  ،دس ب ابتناراتی زد.
در این رویداد نهادهایی مانند بنیللاد گیللتس و دولل انگلسللتان مشللارک کردنللد و چللین و
ایاالتمتحده درگیر این م ض ع نشدند (بزبی.)1-10 ،2020 ،
انتظار میرف ک در هفت های نخس هم گیری کرونا ،جلس اضطراری رهبران جهان
برای تهی یک برنام عملی مشترک برگزار ش د .رهبران گروه جیهف فقط ت انسللتند ویللدئ

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

کنفرانسی را ترتیب دهند ک نتیج آن ب هیچ برنام ای منجللر نشللد .در بحرانهللای جهللانی
قبلی مانند بحران مالی  2008و هم گیری اب ال  2014ایاالت متحده نقش رهبر جهانی را
بر عهده گرف  ،اما اکن ن خبری از آن نیس  .این مسئل این ننتل را بسللیار روشللن سللاخت
اس آمرینا بیشتر از آینده بشری ب عظم این کش ر اهمیل میدهللد .ایللاالت متحللده
حتی نزدینترین متحدین خ د را رها کرده اس  .حتی با ارائ مبلغ یک میلیارد دالر بل یللک
شرک دارویی آلمانی برای خرید ح انحصار واکسن خ د را رس ا کرده اس  .اگللر جللای
خالی ایاالت متحده ت سط سایر کش رها پر نش د ،ن تنها هم گیری کرونا ،بلن میلراث آن
همچنان برای مسم مکردن روابط بینالمل برای سا های آینده ادام خ اهد یاف  .بللا ایللن
وج د ،هر بحران یک فرص اس  .بشری باید انتخاب کند ک آیللا بل مسللیر ناسللازگاری
خ اهد رف یا راه همبستگی جهانی را طی خ اهد نم د .اگللر ناسللازگاری را انتخللاب کنللد
ن تنها بحران را ط النیتر میکند ،بلن احتماال منجر ب فاجع های بدتری در آینده خ اهللد
شد .اگر همبستگی جهانی را انتخاب کند ،این پیروزی ن تنها در مقاب کرونا بلن در برابللر
هم بیماریهای هم گیر و بحرانهایی ک ممنن اس در قرن بیس و ینم ب انسان حمل
کند ،پیروزی خ اهد ب د (هراری.)2020 ،
 .7نتیجهگیری

و یروس کرونا ک ب ط ر فزایندهای مقاوم و بدون درمانهای فعلی اس  ،با سرع بیشللتری
نسب ب هم گیریهای قبلی در حا انتقا در سراسر جهان اس و نگرانیهللای بهداشل
ه
ه
عملل می را بلل ط ر جللدی در سللط ملللی و فراملللی ایجللاد کللرده اسلل  .دول هللا در
سیاس خارجی بیشتر ب مشللنالتی عالق منللد هسللتند کل مسللتقیما منللافع آنهللا را تهدیللد
میکنند و ب منظ ر ب حداق رساندن تهدید و انجام مللداخالت محللدود و عملللی ،نیللاز بل
اقدامات جمعی دارند .چگ نگی برخ رد جامع جهانی با این بحران ،روینرد کش رها را در
م ارد مرتبط با بیماریهای درحا ظه ر ،در آینده را مشخص خ اهد کرد.
اکن ن بهداش جهانی با بحرانهایی از جملل بحرانهللای اقتصللادی ،انللرژی ،نللاامنی
غذایی ،تغییرات آب و ه ایی و خسارات اقتصادی و سیاسی گرفتار شده اس  .قللدرتهای
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بزرگ بعید اس ک در میان مقابل با چنین چالشهای مداوم ،مدیری جهانی بهداشل را
در اول ی سیاسی قرار دهند .اما برخی معتقدند ک با هم گیری کرونللا عالئل و تعهللدات
بهداشتی ب اندازه کافی در اول ی سیاس خارجی کش رها قرار گرفت اس و بعیللد اسل
سالم جهانی ب سیاس سفلی در ام ر جهانی بللازگردد .امللا ننتل مهللم ایللن اسل کل
ارزیابی حقیق ادعاهای بازیگران در رقاب قدرت ،هر روز سخ تر میشل د .چنللدقطبی
ب دن جهان این مشن را تشدید میکند ،زیرا با افلزایش قللدرت مللادی در بللین بسللیاری از
بازیگران ،تعداد حقای بدی نیز چند برابر میش د .از آنجا ک قللدرت جللذب بلرای نتیجل
نهایی مسابقات مختلف در سرتاسر جهان حیاتیتر ب نظللر میرسللد ،بسللیاری از کشل رها
ب ط ر فزاینده آن را ب عن ان ایستگاه قدرت دس کاری میکنند.
پیش از این ،بسیاری از متخصصان بهداش و درمان ،تهدیللد بیماریهللای ن ظهل ر را
ه
پیشبینی کرده ب دند؛ ب ویژه هنگامی ک با تضللعیف سیسللتمهای بهداشل عمل می مللی
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همراه اس  .درس در همان لحظ ایکل بل نظللر میرسللد جامعل انسللانی از مشللنالت
کالسیک عب ر کرده اس  ،شاهد بازگش ویروسها میباشد .بنابراین ،ضروری اسل کل
نظام بینالمل سازوکارهای بهداش و سالم قبلی خ د را اصللالح نمایللد و در صل رت،
ضرورت شی ههای جدیدی ابداع کند.ایجاد یک استراتژی جامع جهانی بهداش در پی نللد
ه
ه
با نظامهای ملی بهداش و تعدی حاکمی های ملی اجتنابناپذیر اس  .ب عن ان مثللا ،
الزم اس ک مسئل سالم جهانی ب عن ان اول ی نهادهایی همچ ن گروه جللی 20قلرار
گیرد .همچنین همناریهای بهداشتی در سط منطق ای ،در میان کش رها و سللازمانهای
منطق ای تق ی ش د و در پی ند با سایر مسائ اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
اگرچ ت ج زیادی ب تالشهای چندجانب در زمین بهداش جهانی شده اس  ،اما در
سللا های اخیللر ،همناریهللای بهداشللتی در سللازمانهای جهللانی ومنطقل ای از اهمیل
بیشتری برخ ردار شدهاند .با ارتقاء سللط فعالیل سللازمانهای منطقل ای ،همناریهللای
منطق ای میت اند زمین امیدوارکنندهای برای ارتقاء بهداش جهللانی فلراهم کنللد .همیشل
پاشن آشی سازمانها و معاهدات بینالملی ،قدرت اجرایی محدود آنها ،بل ویژه در مقابل
کش رهای قدرتمند ب ده اس  .در این راستا ،قدرت سازمان بهداش جهانی کامال محللدود

اس  .این مسئل عملنرد این سازمان و مدیر اجرایی فعلی آن در مراح اولی شللی ع کرونللا
در چین را میت اند ت ضی دهللد .همچنانکل هنللد در قضللی طللاع ن ،انللدونزی در قضللی
آنف النزای پرندگان و چین هنگام شی ع سندرم تنفسی حللاد (سللارس) در سللا  ،2003بل
عدم شفافی در گزارشدهی ب م قع م ارد ب سازمان بهداش جهانی متهم شللدند .امللا در
بحران کرونا ،سازمان بهداش جهانی بار دیگر م رد حمای کش رهای عضل و بللازیگران
غیردولتی قرار گرف .
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حق محبوسین بر فرار از زندان به جهت پاندمی ویروس کرونا و
حق دولت در مقابله با زندانیان فراری از منظر فلسفه سیاسی هابز
1

محمد یکرنگی

دریافت1399/1/31 :؛ پذیرش1399/3/25 :

چکیده

شیوع ویروس کرونا در سالها  2019-2020میالد جنبدهها مختلد زنددگی انسدانی را اعدماز
آموزش و تجارت و اقتصاد و فرهنگ و پزشکی و به تبع آن ،اندیشدهها زیربندایی را در منصده تحلیدل
دوباره قرار داد .فلسفه عدالت کیفر نیز از این امر مستثنی نیست .با فرار زندانیان در اوایل سال جار
از زندانها کشور بهدلیل پاندمی کرونا ،بحث جدید درخصوص تحلیل مبنا حق بر فرار محکدو
از کیفر و به تبع آن حق دولت بر مقابله با مجر فرار از زندان بهمثابه شهروند و یا دشمن ایجداد شدد.
این پرسش که آیا محکومی که بیم خطر جانی خود را در زندان میدهدد ،از نظدر فلسدفی ،حدق دارد از
زندان فرار نماید و آیا باید این حق برا و به رسمیت شدناخته شدود؟ آیدا دولدت حدق دارد در شدرای
پاندمی و در صورت فرار با او چون یک دشمن برخورد نماید؟ مسئله این مقاله موضدوعی بینرشدتها
حقوق کیفر و فلسفه میباشد .مقاله به تحلیل این موضوع با محوریت فلسفه سیاسدی هدابز بدهعنوان
فیلسوفی میپردازد که اگرچه به حق دولت بر کیفر تأکید کرده اما بر حدق مجدر بدر مقاومدت در برابدر
کیفر نیز اصرار ورزیده و در ظاهر نوعی تعارض درونی در اندیشه و در این زمینه وجود دارد .براساس
یافتهها این مقاله ،محبوسین حق فرار از زندان را در شرای پاندمی کروندا نده در معندا /حق/ادعدا
بلکده در معنددا /حق/امتیدداز داشددته و دولددت حددق مقابلده بددا آنددان را بهمثابدده /شددهروند در مفهددو
/حق/قدرت دارد.
کلیدواژهها :قرارداد اجتماعی ،کرونا ،فلسفه سیاسی ،فرار از زندان ،عدالت کیفر

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1استادیار حقوق جزا و جر شناسی ،دانشکده حقوق و علو سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران


 .1مقدمه

طبیعت دست چرخاند و این بار مهمانی به ظاهر نامیمون بددر جهددانی کدده بدده نظددم روزمددره
عادت نموده بود ،فرستاد .مهمانی از جنس ویروس .زمانی که کویدد 19در چین ظاهر شد،
کمتر کسی گمان میبرد در چند ماه ،چنین جهان را تحتتأثیر خددویش قدرار دهددد .دنیددا در
شوک پاندمی ویروسی رفت که آمادگی مقابله با آن را نداشت .مدارس و دانشگاهها تعطیددل
شد ،بورس سقوط نمود ،بیکار افزایش یافت ،بیمار ها روانی ناشی از وسددواس رو بدده
ازدیاد نهاد ،خشونت خانگی سیر صعود یافت و مفهو زندگی تغییر یافددت .در ایددن میددان
عدالت کیفر نیز بینصیب نماند و با مشکالت متعدد مواجه شد .از مهمترین مشددکالتی
که عدالت کیفر با آن مواجه شد ،نگهدار محبوسین در زندان در زمان پاندمی کویدد19
بود .از یک سو ،زندانیان نیز چون دیگر انسانها حب حفظ جان داشددتند و از سددو دیگددر،
حکومددت ،دغدغدده آزاد مجددرمین و اف دزایش شددمار جددر در سددطج جامعدده را بددر دوش
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میکشید .در این کشاکش ،دستگاه قضا برخی مجرمین محکو به جرایم بعضددا غیددرمهم را
آزاد نمود ولیکن محکومین به جرایم شدید همچنان در زندان ماندند.
انگیزه حفظ جان باعث شد مجرمین سر بر شورش آورده و درها بشکنند و کوس رهایی
زنند .در اسفند ماه  1398و فروردین  1399ایران ،شاهد شورشها متعدد در زندددانهددا
گوناگون و فرار زندانیان بود .فرار از زندان پارسیلون خر آباد در اول فروردین  ،1399فرار از
زندان الیگودرز در دو فروردین  ،1399فرار از زندان سقز در نهم فروردین  ،1399و آشوب
در زندان اهواز در  12فروردین  1399نمونههایی از این موارد است.
شیوع کرونا و فرار زندانیان یک سؤال جد را در مقابددل فلسددفه عدددالت کیفدر قدرار داد :در
قضاوت فلسفی از رفتار محبوسین فرار  ،آیا آنان حق فرار دارند؟ آیا جامعه مدنی حق و یا تکلیفی
برا مقابله با فرار زندانیان دارد؟ و اگر دولت با زندانی فرار مواجه شددد ،آیددا بایددد بددا او همچددون
/شهروند برخورد نماید و یا او را /دشمن جامعه در نظر گیرد که در شرای بحرانی نظم اجتمدداع
را فروریخته است؟ این موارد پرسشهایی است که حقوق قادر به تحلیل مبنایی آن نیست .زیرا که
حقوق ناظر به تفسیر مواد قانونی است و نمددیتوانددد از اصددول و مبدداد خددویش پرسددش نمایددد.
بنابراین ،فلسفه پا به میان میگذارد تا دریابد ،آیا توجیهی برا این امور وجود دارد.

بیگمان ،برا پاسخ به این پرسشها میتوان از نظرگاه فلسفهها مختل بدده موضددوع
نگریسددت .از دیدددگاه فلسددفه اخددالق میتددوان آن را در سددنجه دیدددگاههددا فایدددهگرایی و
شهودگرایی و اخالق مطلق تحلیل کرد و یا از دیدگاه سقراط برا زندانیان حقی بدرا فدرار
قائل نشد؛ زیرا که اینان از مزایا دولتشهر بهره بددرده و اکنددون بایددد وفددادار بدده آن بماننددد،
هرچند جان خویش را در این راه فدا کنند.
از سددو دیگر ،میتددوان موضددوع را در سددنجه فلسددفه سیاسددی ق درار داد و رابطدده میددان
حاکم(دولت) و اعضا جامعه مدنی را تحلیل نمود و بددر پایدده حددق حدداکم بددر مجددازات،
تحلیل کرد که آیا شهروندان محکو به مجازات حق فرار از زندان را دارند؟ مقاله حاضددر بددا
رویکرد فلسددفه سیاسددی و برپایدده اندیشدده قراردادباوراندده هابدددز بدده تحلیددل ایددن موضددوع
میپردازد.
علت انتخاب هابز از شمار فالسفه آن است که هابز تنها فیلسوفی است که به صدراحت
از حق بر مقاومت در برابر کیفر سخن میراند .هابز در کتاب لویاتااان از یددک سدو بددر حددق
حاکم بر کیفر اصرار میورزد و بیان میدارد:
مجازات عمل ناخوشایند و زجرآور است که مقامات عمومی بر کسی اعمال میکنندد
که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده که به حکم همان مقامات نقض قانون به شمار میرود
و هدف از مجازات آن است که اراده آدمیان به شیوه بهتر معطوف و متمایل به اطاعت و
فرمانبردار شود (هابز.)285 ،1387 ،

بنابراین عبارات ،هابز میپذیرد که حدداکم حددق مجددازات مجددرمین را دارد ،امددا در ایددن
کتاب به عبارات متعدد برخورد میشود که در آن بر حق افراد برا مقاومت در برابر اعمددال
کیفر تأکید شده است:
آدمی نمیتواند از حق مقاومت در مقابل کسانی که با اعمال قهرآمیز به او حمله میبرندد
تا جانش را بستانند چشمپوشی کند ،زیرا نمیتوان گفت چنین کسی بدا چندان عملدی در
پی تأمین نفعی برا خویشتن است؛ همین نکته را میتوان درباره مقاومت در برابر جدر
و بند و زنجیر وحبس گفت( .همان)163 ،

در جا دیگر بیان میدارد:
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اگرچه کسی میتواند چنین عهد کند که اگر چنینوچنان نکنم مرا بکشید؛ اما نمدیتواندد
بدینسان پیمان ببندد که اگر چنینوچنان نکنم وقتی بخواهید مدرا بکشدید در برابدر شدما
مقاومت نخواهم کرد.

این عبارات ظاهرا متعارض باعث شده است که برخی اندیشمندان نظریه سیاسدی تومدداس
هابز را درخصوص حق حاکم بر کیفر و حق مجر برا فرار از آن با یکدیگر قابلجمع ندانند و

یا به دشوار قابلتفسیر بدانند (گوتیر )146 ،1969 ،1و برخی دیگر بر هماهنگی آن بددا تفسددیر
حق و امتیاز و اعطا حق و رضایت اقدا نمایند (گددرین .)2016 ،2بااینحددال ،ایددن حدوزه از
فلسفه کیفر  ،کمتر مورد توجه فالسفه حقوقی قرار گرفته است بدان دلیل که رویکرد اخالقی به
کیفر سالهاست وجه غالب توجیه در عدالت کیفر شددده و نظددر هددابز بدده آسددانی در مکاتددب
اخالقی قرار نمیگیرد (ریستروف .)604 ،2009 ،3بااینحال ،بنا به جذابیت فلسددفه سیاسددی
هابز و پیچیدگی استداللها او در این زمینه ،مقاله حاضر بر پایه اندیشددهها ایددن اندیشددمند
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

88

دوره  ،12شماره 3
تابستان 1399
پیاپی 47

ماتریالیست ،ابتدا به نقش فلسفه سیاسی هابز در توجیدده حددق حدداکم در کیفر(بنددد )2و سد س
تحلیددل مبنددا حددق بددر فدرار از زندددان توسد زندانیان(بنددد  )3و در نهایددت ،بده اسدداس حددق
حاکم(دولت) بر مقابله با فرار از زندان (بند  )4میپردازد .4بهطورقطع ،بر اسدداس گدرایشهددا
دیگر ،رویکردها همسو و یا غیرهمسو با هابز نیز وجود دارد؛ لیکن به دلیل تحدید موضوع بدده
فلسفه سیاسی هابز ،در این مقاله تنها به این اندیشمند پرداخته شده است.
 .2نقش فلسفه سیاسی هابز در توجیه کیفر

همانگونهکدده نمددیتددوان نقددش هددابز را در فلسددفه سیاسددی و تحددوالت آن نادیددده گرفددت،
بههمانمیزان نمیتوان نظرها او درباره مجازات نادیددده انگاشددت .ایددن اهمیدت تددا جددایی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .4شایانذکر است در این مقاله تنها به تحلیل یک واقعه اجتماعی در شدرای پاندددمی کرونددا از دیدددگاه یددک اندیشددمد فلسددفی
پرداخته میشود و نه الزاما رابطه بین ایدئولوژ و حقوق در جامعه سیاسی خاص .بنابراین ،برا تقنین بیش از این تحلیددل الز
است .برا مالحظه رابطه ایدئولوژ و حقوق و نحوه تقنین در پرتو ایدئولوژ ر.ک :
دانشور ،فائزه ( .)1395بازخوانی رابطه ایدئولوژ و حقوق در پرتو مطالعات میانرشتها  .فاصلنامه مطااالعات میانرشااتهای
در علوم انسانی.1-26 ،)4(8 ،

است که برخی نظرها او را طبق رویکرد رایج با دیدگاه اخالقی قرائددت کدرده و آن را پایدده
بحثها فلسفی مدرن درباره مجازات ،بهویژه فایدهگرایی مدرن ،دانستهاند/ :درک هابز از
کیفر دربردارنده رکن اساسی فایدهگرایی در فلسفه کیفر اسددت ،فلسددفها کدده بعددد از او بدده
وسیله بکاریا و بنتام گسترش یافت (کاتانئو .2)289 ،1965 ،1فلسفه سیاسی هابز بیگمددان
بسیار پررنگتر از فلسفه اخالق و در باب مجازات است؛ بااینحال ،فلسفه سیاسی هددابز
در امر کیفر به دو دلیل دارا اهمیت است:
نخست ،هابز با گسست از رویکردها پیشازخود در ارائه نظریه سیاسیاش ،از نظریه
شناخت و انسانشناسی آغاز میکند (محمدددیار  .)58 ،1391 ،بدده همینجهددت میتددوان
هابز را در شمار موج نخست گفتمانی در فلسددفه غددرب مدددرن دانسددت کدده بددر شددناخت و
خددودگردانی و اسددتقالل اراده تأکیددد داشددت (آقاحسددینی .)113-5 ،1391 ،بنددابراین ،و
حقوق و کیفر را در بستر معرفتشناسی و هستیشناسی مستقل از امددر مدداورائی موردتوجدده
قرار میدهد؛ بهاینترتیب بستر برا رشد اومانیسم کیفر در قرون بعد ایجاد میکند.
دو  ،نظر و ایجاد اندیشه در متفکران جدید مینماید تا از نظرگدداهی جدیددد بدده کیفددر
بنگرند و درصدد توجیه آن برآیند؛ پس این واقعیت که فلسفه مجددازات هددابز در مقایسدده بددا
فالسفه متأخر بر او د چون کانت ،بنتا  ،هگل و رالا د در درجدده بعددد اهمیددت قدرار دارد،
بیشک از اهمیت و نقش او نخواهد کاست؛ اما پرسش اساسی اینکه اگر هابز دارا فلسفه
مجازات است ،چرا تاکنون این مقدار فلسفه او گمنددا بدداقی مانددده و بررسددی کددافی نشددده
است؟ حداقل یک دلیل خوب وجود دارد که چرا فالسفها که با مجازات سددروکار دارنددد،
نظریه هابز درخصوص مجازات را بررسی نکردهاند و دلیل آن اسددت کدده در نوشددتهها و
کامال مشخص نیست که توجیه مجددازات چیسددت و یددا حددداقل یددک توجیدده روشددن بدرا

مجازات نیست (نوریه.)301-302 ،1984 ،3

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .2برا تأیید پیامدگرا بودن هابز در فلسفه کیفر ر.ک:
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هابز در جا جا کتب مختل خود از جمله لویاتان و دربااار شااوندن  ،1بده دفعددات
توجیهها گوناگونی برا مجازات بیان کرده است .این امر یک واقعیت گریزناپذیر اسددت؛
چندانکه هرچه بیشتر کتاب لویاتان مطالعه شود ،سددردرگمی بیشددتر خواهددد شددد .تفاسددیر
گوناگونی که برا توجیه مجازات در این کتاب آمده است ،گاه چنان در تعارض با یکدددیگر
قرار میگیرند که انسان گمان میکند نویسندگان مختلفی آنها را نوشتهاند؛ ولی بددا توجدده بدده
اهمیت هابز در فلسفه سیاسی ،هر محققی که درصدد توجیه کیفر از منظر فلسددفه سیاسدی
باشد ،ناچار به بررسی لویاتان هابز درباره مجازات است .بااینحال ،اندیشه سیاسدی هددابز
در کتدداب لویاتااان ،بسددیار از مجددازات بحددث کددرده اسددت و در بخشهددا گوندداگون بدده
مناسبتها مختل از مجازات و نیاز به آن سخن رانده است .شاید بتددوان گفددت هددابز از
معدود فالسفها است که تددا زمددان خددود ،عنددوان مجزایددی را بددا تفصددیل وافددی بدده بحددث
/مجازاتها و پاداشها  2اختصاص داده است و آن را از منظر سیاسی بررسی کرده اسددت؛
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زیرا اگرچه تا پیش از او همواره سخن از کیفر در میان فالسفه بسیار بوده است ،اما این امددر
در میان مباحث دیگر صورت میپذیرفته است و نه در عنوانی مجزا و مستقل؛ یا در صورت
ایجاد عنوان مستقل ،بسیار مختصر به بحث مجازات پرداخته شده و اغلب بددا گرایشهددا
اخالقی به کیفر میپرداختند.
بحث هابز را دربدداره مجددازات در کتدداب لویاتااان ،میتددوان بهطورعمددده در سدده فصددل
جستوجو کرد :فصول چهاردهم ،بیستو یکم و بیستوهشتم .اگرچه بحددث اصددلی هاااب
درباره مجازات ،در فصل بیستوهشتم است ،ولی نمیتوان از فلسددفه مجددازات هاااب دیددد
روشنی به دست آورد ،مگر با بررسی دیگر فصول .هابز بددهطور آشددکار در پدداراگراف دو از
فصل بیستوهشتم لویاتان ،این مسئله را بیان میدارد که /پرسش بسیار مهمددی وجددود دارد
که باید بدان پاسخ داد و آن این است که حق یا اقتدار مجازات بهطور کلی از کجا پیدا شده
است (همان .)285 ،او پاسخها متفاوتی به این پرسش میدهد .از نظر هابز از یکسددو
چون مرد حاکم را منصوب میکنند تا زندگی راحتتر و آرا تر داشته باشند ،پس حدداکم
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 2هابز در فصل  28کتاب لویاتان ،بهطورخاص ذیل عنوان /در باب مجازاتها و پاداشها از کیفر بحث میکند.

نهتنها میتواند ،بلکه باید ،برا انجا این مهم از ابزار مجازات استفاده کند .از سددو دیگر،
مجازات تحمیل بد است و افراد نمیتوانند به حاکم حق دهند که جان آنان را بددا تحمیددل
مجازات به خطر بیندازد؛ زیرا فلسفه ایجاد حاکم ،حفظ نفس اسدت و ایددن دقیقددا تعددارض
موجود در لویاتان هابز میباشد (نوریه ،پیشین .)302 ،برخی بر این دو جنبه مختلد  ،دو
نا گذاردهاند؛ جنبه نخست را انسان که با عقد قرارداد اجتماعی درصدددد آرامددش و امنیددت
است ،با نا انسان قضایی؛ و جنبه دو را با نا انسان طبیعی خواندهاند (همان.)307 ،
به عبارتی دیگر ،ایده قرارداد اجتماعی هابز بدرا ایجدداد نظددم بددود .گددذار بددر پیشددینه
زندگی هابز ترس و را از بینظمی مشخص میکند؛ چنانکه خویش بددر ایددن مهددم اشدداره
کرده و بیان داشته/ :در سال [نبرد] آرمادا اس انیا ،مادر او دو فرزنددد توامددان بدده دنیدا آورد؛
یکی هابز و دیگر ترس (جونز .)703 ،1383 ،با تفسیر گددادامر مددتن ،مقصددود و آن
است که ترس مبنا همه ایدهها هابز است .قراردادباور هابز و ایجاد حاکم مقتدددر کدده
هیچ حقی را واگذار نکرده و همه حقوق وضع طبیعی را برا خویش محفوظ داشته ،ناشددی
از این اندیشه است .بنابراین ،مرد به حکم قرارداد اجتماعی هابز  ،موظد بدده تبعیددت از
این حاکم ،در وضعیت عاد یا فوقالعاده هستند.
مجازات در اندیشه هابز حالت استثنا دارد .در اندیشه و محکومان ،چه در وضعیت عاد
و چه فوقالعاده ،حق دارند که در مقابل حاکم بایسددتند و از مجددازات خددود را رهددایی بخشدند.
بنابراین ،کیفر ،استثنایی بر ایده کلی هابز است و پیچیدگی زیبا نظریه هددابز در بدداب کیفددر از
همینرو است و مقاله بهدلیل همین استثنا به حق فرار از رندان از دیدگاه هابز پرداختدده اسددت.
ازیکسو ،اندیشدده سیاسددی درصدددد سدداماندهی مطلددوب جامعدده اسددت و از سددو دیگددر ،در
چارچوب چنین معرفتی ،با انسانشناسی خود به سمت آن پیش میرود (بحرانی و علددو پددور،
 .)128 ،1392هابز نیز با ترکیب هدف خود از نظر قرارداد اجتماعی و انسانشناسی دانستهاش،
به تحلیل کیفر میپردازد .این مقاله با در نظرگرفتن این دو جنبه ،درصدد بررسددی تعددارضهددا
ذکر شده است؛ ،بنابراین برا پاسخ به پرسش پیشگفته و حل تعارض موجود با محوریت فرار
محکومین از زندان در شرای پاندمی کرونا و با بررسی کلیت لویاتان ،در ادامه به بررسی مبانی
حق فرار زندانیان از دیدگاه فلسفه سیاسی هابز پرداخته میشود.
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 .3مبانی حق فرار زندانیان از دیدگاه فلسفه سیاسی هابز

هابز ماتریالیست بود و به منشأ ماورایی برا هیچیک از حقوق حاکم از جمله حدق مجددازات
معتقد نبود و تنها به جوهر مدداد اعتقدداد داشددت (حسددنزاده .)39 ،1385 ،او همانگونهکدده
معتقد بود حاکم براساس قرارداد اجتماعی با رضایت مرد تشکیل میشددود ،دربدداره مجددازات
نیز کوشش بسیار داشت تا آن را براساس نظر کلی خددود یعنددی بددر پایدده رضددایت افدراد توجیدده
نماید .مهمترین گرایش به فلسفه هابز در پرتو چارچوب کلی آن ،توجیه کیفر بر پایدده رضددایت
بزهکار است (شروک)859 ،1991 ،1؛ زیرا که مجددر در دیدددگاه قدرارداد اجتمدداعی هددابز ،
یکی از طرفین قرارداد اجتماعی است؛ یعنددی فددرد کدده پددیش از ارتکدداب جددر وارد قدرارداد
اجتماعی شده است .بنابراین ،بند حاضر بهدنبال پاسخ به این مسئله است که آیددا مبنددا حددق
حاکم در مجازاتکردن اتباع ،ناشی از رضایت خود مجر است؟ اگددر مبنددا کیفددر رضددایت
مجر است بدان معنا که و به رضایت داده که حدداکم در صددورت ارتکدداب جددر او را کیفددر
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نماید ،آیا حقی برا فرار از کیفر برا او موجود است؟ شواهد در جهت پاسخ مثبت به این
پرسش در لویاتان وجود دارد؛ مهمترین دلیلی که در این کتاب بیددان شددده اسددت ،میتددوان در
پاراگراف ششم از فصل بیستوهشتم یافت .در این پاراگراف هابز بیان میدارد:
عمل زجرآور که از سو غاصبان قدرت و یا قضات فاقد مجوز از جاندب حداکم ،بدر
کسی اعمال شود ،مجازات نیست ،بلکه عمل خصمانه است؛ زیرا مصدر جواز و اعتبدار
اعمال غاصبان قدرت ،شخص محکو شده نیست و بنابراین آن اعمال مربوط به مراجدع
اقتدار عمومی نیست (هابز ،پیشین.)286 ،

او در این عبارت به روشددنی اعمددال غاصددبان را ناموجدده میدانددد؛ زیدرا مصدددر اعمدال
غاصبان قدرت ،شخص محکو شده نیسددت .در نتیجدده اگددر منشددأ جددواز اعمددال ،شددخص
محکو شده نباشد ،دیگر آن رفتار مجازات نا ندارد .مفهددو ایددن بیددان آن اسددت کدده آنچدده
مجازات را از رفتارها کینهتوزانه جدا میسددازد ،رضددایت شددخص محکو شددده یددا مجددر
اسددت .امددا هددابز در چنددد سددطر بدداالتر از ایددن جمدالت یعنددی در پدداراگراف دو از فصددل
بیستوهشتم لویاتان ،مطالبی را معارض این مسئله بیان میکند:

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

پرسش بسیار مهمی هست که باید بددان پاسدخ داد و آن ایدن اسدت کده حدق یدا اقتددار
مجازاتکردن از کجا پیدا شده است؛ زیرا از آنچه پیشتر گفته شد ،چنین برمیآید که از
قرار معلو هیچکس به حکم عهدوپیمان مکل نیست در برابر خشونت مقاومت نکند و
در نتیجه ،منظور از چنان تکلیفی نمیتواند این باشد که افراد به دیگران حق داده باشند تا
بر شخص آنها خشونت روا دارد .با تأسدیس دولدت ،هدرکس حدق دفداع از دیگدر را از
دست میدهد و نه حدق دفداع از خو یشدتن را .همچندین فدرد [بده عندوان طدرف قدرارداد
اجتماعی] خود را موظ به مساعدت به صداحبان حاکمیدت در امدر مجدازات دیگدر
میسازد ،نه در امر مجازات خودش؛ اما عقد پیمدان در امدر مسداعدت بده حداکم بدرا
آسیبرساندن به دیگران بهمعنا اعطا حق مجازات بده و نیسدت ،مگدر آنکده عاقدد
پیمان خود دارا چنان حقی بوده باشد؛ پس آشکار است حقی که دولت (یعنی شخص
یا نماینده آن) در امر مجازات دارد ،مبتنی بر واگذار یا اعطا آن از جانب اتباع نیسدت
(همان.)285 ،

طبق این پاراگراف ،هیچکس نمیتواند به دیگر حق آن را دهددد کدده علیدده او خشددونت
ورزد و چون مجازات ،اعمال خشونت است ،هیچ فرد نمیتواند به دولددت حددق دهددد بددر
ضد او خشونت یا مجازات روا دارد .این بیان را هددابز در مددوارد دیگددر نیددز تکدرار مددیکنددد.
روشنترین این موارد در فصل چهاردهم لویاتان است که بیان میدارد:
هرگاه کسی حق خود را واگذار کند یا از آن چشم ب وشدد؛ ایدن کدار را یدا بده ازا حقدی
انجا میدهد که متقابال به او واگذار میگردد و یا انتظار دارد کده نفدع دیگدر عایددش
شود؛ زیرا عمل او عملی اراد است و غایت اعمال اراد همه آدمیان ،کسب نفعی برا
خودشان است و بنابراین حقوقی وجود دارد که نمیتوان گفت هیچکس بتواند به واسدطه
هیچ کال یا عالمت دیگر از آنها چشمپوشی کرده یدا آنهدا را واگدذار نمایدد؛ نخسدت
اینکه آدمی نمیتواند از حق مقاومت در مقابل کسانی که با اعمال قهرآمیدز بده او حملده
میبرند تا جانش را بستانند ،چشمپوشی کند؛ زیرا نمیتوان گفت چنین کسدی بدا چندان
عملی در پی نفعی برا خویشتن باشد .همین نکته را میتوان دربداره مقاومدت در برابدر
جر و بند و زنجیر و حبس گفت؛ هم به این دلیل که بر چنین صبر و تحملی سود بدار
نیست ،در حالی که بر آزردن دیگران از طریق جر یا حبس میتواند سود مترتب باشد
(همان.)163 ،
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بر این اساس ،به هیچ عنوان فرد نمیتواند به دیگر حق تحمیل درد بر خددود را بدهددد.
حتی هابز از این فراتر رفته و عنوان داشته است ،اگر فرد چنین کند ،این امر واقعی نیسددت
و نباید بدان توجه کرد:
بنابراین اگر کسی به واسطه کلمات یا دیگر عالمات ظاهرا خود را از غایتی که مددلول آن
عالمات است ،محرو سازد ،نباید تصور کرد که او عمدا چنین کدار کدرده اسدت و یدا
عز و اراده اش بر آن بوده است ،بلکه باید گفت که و از معنا و مفهو چندان کلمدات و
اعمالی ناآگاه بوده است (همان.)163 ،

به عالوه /عقد پیمانی مبتنی بر اینکه آدمی از حق خود در مقابل عمل قهرآمیز بددا عمددل
مشابهی دفاع نکند ،همواره باطل است (همان .)168 ،در نتیجه نهتنها تفکر اصلی هابز آن
است که اجازه فرد مجر  ،مبنا حق مجازات حاکم نیست ،بلکه مجددا مسددئلها را بیددان
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میدارد که در بدو امر عجیب مینماید .و عنوان میدارد که نددهتنها فددرد حددق مجددازات را
منتقل نکرده است و اگر این حق را اعطا کرد ،باطل است ،بلکه حتی اگر حاکم به مجددازات
فرد حکم کرد ،شخص در برابر مجازات حق مقاومت دارد؛ یعنی میتواند از زندان فرار کند
یا به هر وسیلها که بتواند ،خود را از مجازات رهایی بخشد:
زیرا هیچکس نمیتواند حق استخالص خود از خطر مرگ و جر و حبس را واگذار کندد
یا از آن چشم ب وشد؛ [زیرا پرهیز از چنین چیزهایی تنها غایت چشمپوشدی از هدر حقدی
است] و بنابراین وعده عد مقاومت در برابر عمل قهرآمیز ،به حکم هدیچ پیمدانی ،هدیچ
حقی را منتقل نمیسازد و الزا آور هم نیست؛ زیرا اگرچه کسی میتواند چنین عهد کندد
که اگر چنین و چنان نکنم ،مرا بکشید؛ اما نمیتواند بدینسان پیمان ببندد که اگدر چندین
یا چنان نکنم ،وقتی میخواهید مرا بکشید ،در برابر شدما مقاومدت نخدواهم کدرد؛ زیدرا
انسان طبعا شر کوچکتر و کمتر را برمیگزیند که همان خطر مدرگ در هنگدا مقاومدت
است ،و نه شر بزرگتر را که مرگ قطعی و فور در نتیجده عدد مقاومدت باشدد و همده
آدمیان به درستی این گفته اقرار دارند؛ زیرا تبهکاران را به همراه مردان مسلج به پا چوبه
دار و یا زندان میفرستند؛ هرچند که چنین تبهکارانی به قانونی که آنها را محکو کرده ،از
رو رضایت تن در داده باشند (همان.)168 ،

حال با دانستن این جمالت هابز ،مشکل توجیه حق مجازات حاکم مطر میشددود .در
صورتی که هر یک از این عبارات بهتنهایی مالحظه شود نتددایج متفدداوت حاصددل میشددود.
برا مثال ،در صورتی که تنها به پاراگراف آخر استناد شود ،فرار از زندان توس زندددانیان در
شرای کرونا کامال قابلتوجیه است .اگر طبق پاراگراف ششم فصل بیستوهشددتم لویاتااان،
به دلیل آنکه فرد اجازه مجازات را نداده است ،عمل قدرت برتددر ،رفتددار کینهتوزاندده تلقددی
میشود و از سویی ،افراد به هیچعنوان حق تفویض اجازه مجددازات را بدده دالیددل پیشگفتدده
ندارند؛ پس چگونه میتوان میان عمل کینهتوزانه و مجازات ،تفکیک قائددل شددد کدده اعمددال
یکی (کیفر) مشروع و اعمال دیگر (اعمال کینهتوزانه) غیرمشروع است .مهمترین اثر این
امر آن است که اگر مبنا حق حاکم ،رضایت نباشد ،در واقع حالتی شبیه وضعیت طبیعددی
ایجاد میشود که در آن فرد محکو  ،رضایت پیشین به مجازات نددداده اسددت؛ ولددی حدداکم
میخواهد علیه او اعمال دردآور مرتکب شود؛ بنابراین ،حالت جنددگ پددیش میآیددد و در
حالت جنگ ،از نظر هابز کشتن غیرمجر نیز مجاز است ،درحالی که اساسا ایددن امددر ،بددا
فلسفه کیفر هابز مغایر میباشد .1بنابراین ،نهتنها بددا تشددکیل لویاتااان (حدداکم) وضددعیت
مناسب نشده ،بلکه وضعیت اسفناکتر نیز ایجاد گشته است.
برا حل این تعارض ضرور است دو امر مورد توجه قرار گیرد :نخست ،مفهددو حددق
طبیعی در نظر هابز که افراد را واجد آن میدانست؛ و دو  ،تفاوت رضایت به امر و انتقددال
حق .هابز معتقد است:
حق طبیعی که نویسدندگان آن را عمومدا  Jus Naturaleمدیخوانندد ،آزاد و اختیدار
است که هر انسانی از آن برخوردار است تا به میل و اراده خودش قدرتش را بدرا حفدظ
طبیعت د یعنی خودش د به کار برد و به تبع آن هرکار را که طبق داور و عقل خدودش
مناسبترین وسیله برا رسیدن به آن هدف تصور میکند ،انجا دهد (همان.)160 ،

و قانون طبیعی /حکم یا قاعدها کلی است که به واسددطه عقددل کشد شددده باشددد و
آدمی را از انجا فعلی که مخرب زندگی اوست و یا وسددایل صددیانت زندددگی را از او سددلب
میکند و یا از ترک فعلی که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن است ،منددع کندد (همددان،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1در حالی که از نظر هابز ،مجازات غیرمجر درست نیست؛ زیرا فایدها بر آن بار نیست.
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 .)69-70بنابراین ،ورود به قرارداد اجتماعی به موجب قددانون طبیعددی بدرا حفددظ حقددوق
طبیعی بوده است .به عبارتی ،هرگونه تعهد به پیرو از قانون حاکم منوط به رعایت حقددوق

طبیعی است (شریدن .)145 ،2011 ،1منظددور از حقددوق طبیعددی آن اسددت کدده اگددر فددرد

نیازمند انجا دادن کار است تا حیاتش نجات یابددد و بدددون انجددا آن ،جددانش در خطددر
میافتد ،و حق انجا آن را دارد (اسکریدهار .)8 ،2010 ،2با این حال ،هابز ایددن حددق را
منحصر به حفظ جان نمیکند و آن را بدرا حفددظ اعضددا بدددن و آزاد نیددز بدده رسددمیت
میشناسد (همان .)10 ،به عبارتی ،انسان هابز  ،به حکم عقل و دوراندیشی ،این اقتدار را
برا خود ایجاد کردند که از خطرات ناامنی و بیثبدداتی در امددان باشددند (توانددا و آذرکمنددد،
 )60 ،1394و علت این امر نیز آن است که و انسان را موجود صاحبشددعور میدانددد
که توس احساسات و غرایز ،مخصوصددا غریددزه حفددظ ذات ،هدددایت میشددود (سددبزها ،
 .)70 ،1386با توجه به این امر ،ضرور است این قرارداد بهگونها تفسیر شود که ندداقض
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حق طبیعی اشخاص و قانون طبیعی نگردد .بنابراین ،اگر اینگونه بیان شود کدده مجددر حددق
خود را در قرارداد اجتماعی به حاکم منتقل نموده تا و او را مجددازات کنددد ،ایددن بددا قددانون
طبیعی در تعارض قرار خواهد گرفت .بر این اساس ،انتقال حق کیفر توس مجر به حدداکم
با فلسفه کلی هابز تعارض دارد.
برا حل این مسئله برخی بین انتقددال حدق و رضددایت تفدداوت قائدل شدددهاند (گددرین،
پیشین .)116 ،مجر اگرچه حق خود را انتقال نمیدهد اما رضایت بدده کیفددر میدهددد .بدر
همین مبنا است کدده دیگددر عمددل حدداکم در کیفددر عمددل خودسدرانه و خصددمانه محسددوب
نمیشود .بنابراین ،مجازات افراد محبوس برا انتقال به زندان ،بددر پایدده نظریدده رضددایت در
فلسفه هابز قابلتوجیه است .در نتیجه ،رفتار حاکم در زندانیکردن افراد در شدرای معمددول
کامال مشروع است.
با این حال ،در کنار این رضایت به کیفر در قرارداد اجتماعی ،هابزدر جایی دیگددر بیددان
داشته است فرد میتواند چنین تعهد کند :اگر چنین یا چنان نکنم ،مرا بکشید؛ اما نمیتواند
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

بدینسان پیمان ببندد که اگر چنین یا چنان نکنم ،وقتی میخواهید مرا بکشید ،در برابر شما
مقاومت نخواهم کرد  .عبارت نخست این فراز ،مبنی بر /اگر چنددین یددا چنددان نکددنم ،مدرا
بکشید ناظر به اجازه است .برا تبیین آن شروک در مقالدده خددود مثددالی از هوفلدد دربدداره
مهمانی و خوردن ساالد میزند (شروک ،پیشین.)879 ،
هوفلددد بیددان مددیدارد(/ :ال د )( ،ب)( ،ج) و (د) مالددک سدداالد هسددتند و بدده (خ)
میگویند :اگر میتوانی ساالد را بخور .شما اجازه ما را برا این کار دار ؛ اما مددا موافقددت
نمیکنیم که مزاحم تو نشویم  1.در اینجا هوفلد بیان میدارد که امتیاز برا (خ) به وجود
آمده است؛ بنابراین ،اگر (خ) موفق به خوردن ساالد شود ،هیچ حقی از دیگران سلب نکرده
است و روشن است که اگر فرضا (ال ) توانست سریعتر ساالد را بخددورد و (خ) نتوانسددت
چیز بخورد ،حقی از (خ) ضایع نشده است .شراک با ذکر این مثددال معتقددد اسددت آنچدده
هوفلد بیان میکند آن است که تو این امتیاز د م یت را دار که این کددار را بکنددی و ایددن بددا
حق/ادعا متفاوت است .هوفلد در جا دیگر نیز مثددال دیگددر مطددر مینمایددد و معتقددد
است اگر(ال )( ،ب) را تهدید به حملدده و جددر نمایددد و او را در معددرض صدددمه شدددید
جسمانی قرار دهد ،این حق و امتیاز (ب) است که با بهکاربردن میزان متناسبی از زور بددا او
مقابله کند (هوفلد .)26 ،1913 ،2در نتیجه ،این مسئله فق یک امتیاز است و ندده بددیش از
آن؛ برا تبیین موضوع باید بیان داشت ،هوفلد معتقد است حددق دارا چهددار معنددا اسددت:
حق/ادعا؛ حق/مصونیت؛ حق/قدرت؛ و حق/امتیاز (هوفلد.)1913 ،
در این مثال دفاع مشروع دو حق برا مدافع موجود اسددت :حددق حفددظ حیددات کدده در
معنا حق/مصنونیت و حق/ادعا میباشد؛ و حق دفاع که در معنا حق/امتیاز است .حددق
دفاع را نمیتوان در معنا حق/ادعا و یا حق/قدرت استعمال نمود زیرا هنگامی که بدده (ب)
حمله میشود ،این حق در معنا امتیاز برا اوست که میتواند بددا آن مقابلدده کنددد و چددون
دیگرانی که شاهد این امر هستند الزامی به دفاع از (ب) ندارند( ،ب) نمیتوانددد /ادعددایی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1این مثال را هوفلد در مقاله مشهور زیر مطر نموده است:
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علیه آنان مطر نماید .بنابراین ،این حق ،قطعا وجود دارد اما ماهیت آن نه حق/ادعددا بلکدده
حق/امتیاز است .بااینحال ،به نظر میرسد ایراد اساسددی نظددر هوفلددد در مثددال نخسددت آن
است که مبنا مثال و این است که (ال )( ،ب)( ،ج) و (د) مالددک سدداالدند؛ بنددابراین،
آثار مالکیت که میتوانند با آن هرچه کنند را بر آن بار کرده است؛ درحالیکه افراد نسبت به
صدمات بدنی وارده اینگونه رابطها ندارند و چنانکه هابز بیان داشت ،انسانها تابع قانون
طبیعیاند؛ یعنی قاعده یا حکمی که بهوسیله عقل کشد شددده اسددت و آدمددی را از انجددا
فعلی که مخرب زندگی اوست ،یا وسایل صیانت زندگی را از او سلب میکند و ترک فعلددی
که به عقیده خودش بهترین راه حفظ آن اسددت ،منددع مددیکنددد (یکرنگددی .)79 ،1396 ،در
نتیجه ،هنگامی که خود انسان از صدمه به خود منع شده است ،نمیتواند اجازه ایراد صدمه
به خود را به دیگر بدهد و بر این اساس عبارت دو هوفلد صحیجتر میباشد.
بر اساس قسمت نخست جمله هابز ،جستوجو حق حاکم برا مجازاتکردن اتباع
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را نمیتوان با انتقال حق مجر پیوند زد؛ بلکه میتوان آن را به رضایت مجر بددا حفددظ حددق
(در معنا امتیاز) مقابله بازگرداند .در واقددع ،مجددر در اینجددا مزیتددی بدرا حدداکم ایجدداد
مینماید که او را مجازات کند اما حق استخالص را همچنان برا خود باقی میگذارد .امددا
این امر ،چنانکه در بند آتی بیان میشود ،برا به رسمیت شناختن حددق حدداکم بدرا کیفددر
کافی نیست؛ چرا که اگر اینطور باشد هر شهروند دیگر که مجر بدده او اجددازه کیفددر دهددد
کارش مشروع میباشد؛ درحالیکه همگان معترف هستند که شهروندان حق کیفر یکدیگر
را ندارند پس حاکم باید حق خویش را از جایی دیگر اخذ نماید که در کنار این رضایت آن
حق مشروعیت اعمال یابد.
با این وص و تفسیر که از هابز شده است ،جمله /اگددر چنددین یددا چنددان نکددنم ،مدرا
بکشید در واقع ،بیان این است که /شما میتوانیددد مدرا بکشددید؛ ولددی تنهددا تددالش کنیددد
(شروک ،پیشین .)860 ،هابز بالفاصله پس از این جمله بیان مددیدارد کدده فددرد /نمیتوانددد
بدینسان پیمان ببندد که اگر چنین یا چنان نکنم ،وقتی میخواهید مرا بکشید ،در برابر شما
مقاومت نخواهم کرد  .در واقع ،جمله نخست ،اجازه مطلق بدون حق دفاع نیست ،بلکه به
مبارزه طلبیدن است .او در جمله دو  ،این گفتمان را کاملتر میکند و میگوید که اگر شما

(حاکم) برا کشتن من آمدید ،من در مقابل شما خواهم ایستاد .اعطا این آزاد به مجر
که در مقابل حاکم در زمان مجازات بایستد به معنا آن است کدده در ایددن مددوارد تعهددد بدده
حاکم پایان میپذیرد و مرجع قضاوت نیز شخص مجر است که تصمیم گیرد آیا پیددرو از
قانون شایسته است و یا عد آن (ریان .)98 ،1988 ،1بنابراین ،شخص میتواند برا حفظ
جان خود ،بهطور مجاز از قانون سرپیچی کند (اسریدهار ،پیشین .)8 ،در واقددع ایددن حددق،
نمیتواند در معنا حق/مصونیت هوفلد تفسیر شود زیرا با عبددارت /شددما میتوانیددد مدرا
بکشید  ،در واقع فرد اجازه مداخله حاکم را در حق خود داده و مصونیتی وجود ندارد .ایددن
نشان دیگر است که نمیتوان با توجه به محتوا لویاتان ،مبنا تا وتمددا حددق حدداکم در
کیفررساندن را رضایت مجر دانست؛ بلکه رضایت مجر تنها شرط مشدروعیت اعمددال آن
حقی است که منشأ آن جا دیگر است.
با توجه به جمیع موارد فوق میتوان بیان داشددت ،از آنجددا کدده خددرد از نظددر هددابز ابدزار
محاسبه برا شهروندان میباشد (کدیور )92 ،1384 ،و محکومین همچنان حق مقابله بددا
اعمال زور را که در وضعیت طبیعی به موجب حددق طبیعددی و بدرا اعمدال قددانون طبیعددی
داشتهاند ،برا حفظ خود پس از ورود به جامعه مدنی حفظ کردهاند و هرگاه بتوانند از کیفر
فرار نمایند این حق را دارند که چنین کنند و در شدرایطی کدده بحدران پاندددمی کرونددا ایجدداد
میشود این حق ،قدرت بیشتر مییابد .بنابراین ،بر اساس فلسفه مجددازات هددابز بددر پایدده
فلسفه سیاسی و  ،زندانیان در شرای همهگیر کرونا برا حفظ جان خود حق فرار داشته
و البته که دولت میتواند با آنها مقابله نماید.
یک مشکل اساسی دیگر نیز رو مینماید .در گفتمان غالب فلسفی ،هنگامی کدده از
حق بحث میشود ،رو دیگر آن تکلی میباشد .اگر شخصی حق مالکیت دارد ،دیگدران
تکلی احترا به آن را دارند .با لحاظ این امر ،اگر محبوسین حق فرار دارد آیا دیگران وظیفه
احترا به این حق را دارند؟ پاسخ به اینپرسش منفی است؛ زیرا اگرچدده در گفتمددان غالددب
حق با تکلی معنا میشود ،اما چنانکه بیان شد هوفلد معتقد است حق دارا چهددار معنددا
است .بر این اساس ،چنانکه بیان شد ،حق محبوس بر فرار از زندان ،نه در معنا حق/ادعددا
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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که طرف دیگر آن تکلی دیگران است ،بلکه بهمعنا امتیاز است که فددرد بدرا خددود از
وضعیت طبیعی نگاه داشته است؛به همین جهت و آزاد برا اعمال آن را خواهد داشت
پس تکلیفی بر دیگران بار نیست.
نکتها که ممکن است در این مجال ،شبههناک باشد آن اسددت کدده آیددا حفددظ حددق بدرا
حفظ حیات در مجر زمانی است که دولت برا کیفر او بهپا میخیزد؟ و یا در شدرای دیگددر
نیز وجود دارد؟ بهعبارتی ،با توجه به آنکه شرای پاندمی کرونا ناشی از یک وضددعیت طبیعددی
است ،آیا میتوان کماکان این حق را به مجر محبوس برا فرار داد؟ به دو دلیلی پاسخ به ایددن
پرسش مثبت است .نخست ،از دیدگاه هابر ،تمامی انسانها حق طبیعی را در تمددامی شدرای
دارا میباشند و حق طبیعی ،آزاد و اختیار است که انسان از آن برخوردار است تددا بددا اراده،
قدرتش را برا حفظ خویشتن بهکار گرفتدده و بدده تبدع آن هرکددار را کدده طبددق داور و عقددل
خودش مناسبترین وسیله برا رسیدن به آن هدف است ،انجا دهد (هابز ،پیشددین.)160 ،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

100

دوره  ،12شماره 3
تابستان 1399
پیاپی 47

با فرض آنکه این شرای را شرای طبیعی بدانیم ،چون به نفس فرد صدمه مددیزنددد ،اشددخاص
حق دارند از آن برا عدول از قوانین بهره ببرند .دو  ،در این شرای اضددطرار اگرچدده شدرای
اپیدمی کرونا شرط الز بوده ،اما عد تدارک شرای برا مرخصی برخددی زندددانیان و تدددابیر
بهداشتی همچون فاصلهگذار اجتماعی در زندان (به هر دلیل خواه بهدلیل کمبددود منددابع یددا
فضا) ،دلیلی برا به خطر افتادن جان زندانیان شده است .بنددابراین ،در ایددن پاندددمی ،دولددت
خارج از سلسلهاسباب برا تحقق خطر جان زندانیان نبوده و به همین دلیل ،موارد بیددان شددده
برا حق فرار از زندان در فلسفه هابز بر این مورد نیز صدق میکند.
مسئله دیگر آن است که اگر این حق/امتیاز بدرا محبددوس فدرار وجددود دارد ،از نظددر
فلسفه سیاسی هابز ،آیا دیگدران بایددد بیطدرف بماننددد و یددا ضددرور اسددت طبددق قدرارداد
اجتماعی به حاکم در مقابله با حق/امتیار بزهکار(فرار از زندان) یار رسانند؟ هابز در ایددن
خصوص بهصراحت بیان میدارد:
با تأسیس دولت ،هرکس حدق دفداع از دیگدر را از دسدت میدهدد و نده حدق دفداع از
خویشتن را .فرد [به عنوان طدرف قدرارداد اجتمداعی] خدود را موظد بده مسداعدت بده
صاحبان حاکمیت در امر مجازات دیگر میسازد ،نه در امر مجازات خودش.

درخصوص اشخاص ناکردهبزه ،برعکس بزهکاران ،حق مساعدت به مجددر وانهدداده شددده
است .بهعبارتی ،وانهاندن حقوق در بستر قرارداد اجتماعی سدده اثددر خواهددد داشددت :اول ،فددرد
آزاد خود را در دفاع از دیگرانی که موضوع مجازات هستند از دسددت میدهددد و نمیتوانددد در
موضوع مقاله به فرار زندانی بار رساند .دو  ،متعهد میشود که بدده حدداکم در مجددازات یددار
رساند؛ و سو  ،حق کیفر دیگر را وامینهد(گرین ،پیشین .)116-118 ،اما این وانهادن حق به
معنا مبنا حق کیفرحاکم بر مجازات نیست؛ زیرا عد انجا امر  ،ایجدداد حددق کیفددر بدرا
دیگر (حاکم) نمیکند و از عد  ،موجود حاصل نمیشود .درنتیجه ،این پرسش باقی میمانددد
که اگر مجر و محبوس از حق خود بهره برده و از زندان فرار نمود ،دولت بر چه مبنایی حق دارد
مجدد او را باز گرداند؟ آیا حق و ریشه در جدال مجر و حاکم خواهد داشددت؟ بدینمعناکدده
حاکم ،شهروند را دشمن تلقی خواهد نمود و بهمثابه وضع طبیعی و پددیش از جامعدده مدددنی بدده
مقابله با و پرداخته خواهد شد .این مورد در بند آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

 .4مبنای حق حاکم در مقابله با فرار زندانیان

101

دولت در هنگا فرار زندانیان از زندان با خود را دارا دو حق میدانددد :نخسددت ،مقابلدده بددا

حق محبوسین بر فرار از
زندان به جهت …

فرار زندانیان؛ و دو  ،حق دستگیر مجدد و به کیفر رساندن محبوسین فرار  .حق نخست
دو قسم است )1 :دولت خود را محق به انجا اقدامات تأمینی برا فرار محبوسین میداند؛
و  )2در هنگا فرار ،کارگزاران را در بهرهبددردن از ابدزار زور ،ماننددد بددهکارگیر سددال بدرا
ممانعت از فرار ،محق میداند .بنابراین ،دولت دارا دو حق در دو مرحله میباشئد.
با تدقیق در موضوع دانسته میشود هنگامی که از مبنا حق بحث میشود اگددر ایددن مبنددا
برا اصل مقابله پس از فرار محبوسین اثبات شود ،همبن مبنا برا مقدددمات نیددز قابلاعمددال
است .به عبارتی ،هنگامی که برا واکنش شدید دولددت حقددی اثبددات شددود ،بدرا اقدددامات
تأمینی پیش از آن نیز این حق قابلاعمال میباشد .موضوع بحث در مقاله حاضر با نظر به هددر
دو مرحله ،بر مرحله دو تمرکز دارد .قرارداد اجتماعی هابز د چنانکدده و در لویاتااان معتقددد
است د اینگونه است که افراد با یکدیگر قرارداد میبندند که حقوقی را منتقل یا سددلب کننددد و
همه قدرت و توان خود را به یک شخص یا مجمع ،به عنوان حاکم ،واگذار میکنند:

این خود چیز بیش از اجتماع یا توافق است؛ یعندی در واقدع وحددت همگدان در یدک
شخص است که به موجب عهدوپیمان همه با یکدیگر و بهشیوها انتخاب میگدردد کده
گویی در عقد آن ،هرکسی به دیگر چندین میگویدد :مدن حدق خدود بده حکومدت بدر
خویشتن را به این شخص و یا این مجمع از اشدخاص وامدیگدذار و همده اعمدال او را
برحق و جایز میدانم؛ به این شرط که تو نیز حق خود را به او واگذار کنی و به همداننحو
تما اعمال و را برحق و جایز بدانی (هابز ،پیشین.)192 ،

پس قرارداد اجتماعی هابز  ،در واقع قرارداد /مرد با مرد است و نه قرارداد /مرد با
حاکم  1.این امر را هابز در فصل هجدهم لویاتان با عبارات روشن بیان میدارد:
چون حق نماینددگی همگدان تنهدا بدهموجب عهددوپیمان متقابدل آدمیدان بده کسدی کده
حاکمیت به و اعطا میگردد ،واگذار میشود و نه بهموجب پیمانی میان شخص حداکم
و مرد ؛ بنابراین ،امکان نقض پیمان از طرف شخص حداکم متصدور نیسدت و در نتیجده
هیچیک از اتباع نمیتواند به بهانه نقض عهد از تابعیت او خارج شوند (همان.)194 ،
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بر این اساس ،میتوان نتیجه گرفت که این افدراد (طددرفین قدرارداد اجتمدداعی) هسددتند کدده
حقوق خود را وامیگذارند و حاکم (یک شخص یا جمعی از اشخاص) چددون طددرف قدرارداد
اجتماعی نیست ،حقی را به شخصی واگذار نمیکند و همه حقوقی را کدده در حالددت طبیعددی
دارد ،در وضعیت مدنی دارا خواهد بود؛ این همانچیز است که بهنظر میرسد هابز بهعنوان
مبنا حق مجازات در پاراگراف دو فصل بیستوهشتم معرفی کرده است (شددروک ،پیشدین،
870-869؛ نوریه ،پیشین .)302 ،او در انتها این پاراگراف بیان میدارد:
پیش از تأسیس دولت ،هرکسی نسبت به هرچیز حق داشت و میتوانست هدر آنچده را
که الزمه صیانت از نفس خود میشمرد ،انجا دهد و از جمله ،به آن منظدور هرکسدی را
که بخواهد به انقیاد بکشد ،زخمی کند و یا به قتل برساند :و همین مبنا حدق مجدازات
است که در همه دولتها اعمال میشود؛ زیدرا اتبداع ،آن حدق را بده آن شدخص واگدذار
نکردهاند ،بلکه صرفا با وانهادن حق خود ،به حاکم اختیدار دادهاندد کده حدق خدویش را
بهشیوها که مقتضی بداند برا صیانت از جان همگان بهکار ببرد؛ پس آن حق اعطداء و
واگذار نشده است ،بلکه وانهاده و متروک گردید و تنها برا حاکم باقی گذاشدته شدد؛ و
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1به عکس ،قرارداد اجتماعی الکی ،قرارداد مرد با حاکم محسوب میشود.

این حق (جز حدود که قانون طبیعی بر حاکم وضع کرده است) به همان شیوها که در
شرای وضع طبیعی محض و جنگ همه بر علیه همسایگان خو یش جار بود ،تا وتما
1
باقی مانده است (هابز ،پیشین.)285 ،

در نتیجه ،اگر این عبارت هابز در کنار دوگونه مختل ترکحق که و در فصددل چهدداردهم
لویاتان بیان کرده است ،قرار دهیم ،میتوان به نتیجه مثبتی دست یافت .و دوگوندده ترکحددق را
معرفی میکند/ :چشمپوشی از حق و /انتقال حق  .هنگامی از حق چشمپوشی میشددود کدده
/صاحب آن پروا آن را نداشته باشد که منافعش عاید چه کسی میگردد؛ و وقتددی بدده دیگددر
انتقال داده میشود که صاحب آن قصد کند که منافع آن نصیب شددخص یددا اشخاصددی گددردد
(همان .)162 ،زخمیکردن دیگر د و به لسان حقوقی ،مجازات ،چنانکه بیان شد د نمیتواند
براساس انتقال حق باشد؛ بنابراین ،این حق مجازاتکردن دیگر به حاکم منتقل نشددده اسددت؛
اما با توجه به عبارتها پاراگراف دو فصل بیستوهشتم ،میتوان گفت از نظر هابز این حددق
بهوسیله طرفین قرارداد اجتماعی مورد چشمپوشی قرار گرفته اسددت .در واقددع ،حددق تددرک شددده
است؛ که دیگر ،هیچ شخص ،فرد آخر را مورد اقدامات واکنشی دردآور قرار ندهد؛ لیکن این
حق به کسی منتقل نشده است؛ حاکم چون طرف قرارداد اجتماعی نیسددت ،ایددن حددق را بدرا
خود حفظ کرده است؛ بنابراین ،در این وضعیت ،افراد هستند که حق اعمالحبس یا جددر را
ندارند و فرد است که حق اعمال این اعمال را حفظ کرده است و از نظر هابز ،این امددر مبنددا
حق مجازات حاکم میباشد .به عبارت دیگر:
اگر من حقوقم را نسبت به سیب رو درختان از خود سلب نمایم ،دیگر آزاد نیسدتم در
حق دیگر نسبت به سیبها موجود بر درختان ایجاد مزاحمت کدنم .زمدانی کده مدن
حقوق خود را سلب کرد  ،از ایجاد مداخله در اعمدال حدق کسدی کده آن حدق را دارد،
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1به همیندلیل است که برخی معتقدند از نظر هابز ،اعمال و قواعد که حاکم وضع مینماید ،ریشه در حقوق طبیعددی دارد و
این حقوق را مبنا حق اعمال وظای و قانونگذار میداند.
با این حال ،این عبارات هایز این تصور را ایجاد نموده است که /شهروندان هابز هیچ حقی ندارنددد (آیراکسددینین و سددیتنن،
 )129 :1385درحالیکه چنانکه بیان شد ،اوال حق حفظ حیات را برا خویش نگاه داشتهاند؛ و ثانیا حقوق خود را تددا حددد
لزو برا ایجاد امنیت وانهاده و یا منتقل کردهاند .زیرا زندگی بدون حق معنایی نخواهد داشت.
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ممنوع شد [درحالیکه او میتواند اعمال حقش را بکند] .هدابز معتقدد اسدت ایدن امدر
اعطا حقی به دیگر نیست؛ زیرا در حالت طبیعی هر فرد هر حقی را دارد (حدق بدر
همهچیز) (کوران.)70 ،2002 ،1

کورن در ادامه استداللها خود آشکارا بیان میدارد /بنابراین بر پایه استداللها هددابز،
سلب حق ایجاد حق جدید برا دیگر نیست ،بلکه تنها حق را و یا حداقل شدرای اعمددال
آن را تغییر میدهد (همان)70 ،؛ بنابراین ،در کیفر نیز همه منعقدان قرارداد اجتماعی (یعنددی
مرد ) حق کیفردادن دیگر را از خود سلب میکنند و این مسئله باعث تغییددر شدرای اعمددال
حق میگردد .در شرای جدید فق حاکم ،که حق را برا خود حفددظ کددرده اسددت ،میتوانددد
اعمال کیفر کند .بنابراین ،با این وص حاکم نهتنها ابتدائا بلکه استمرارا حددق خواهددد داشدت
بزهکار را کیفر دهد .پس تما مساعی خود را میتواند انجا دهد تددا فرارکنندددگان از زندددان را
مجدد دستگیر کرده و به زندان بازگرداند و این حق حاکم است که افراد ندداکردهبزه موظد بدده
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احترا به آن هستند .اما در اینجا چند مسئله اساسی رو میدهد :نخسددت ،چدرا حداکم ایددن
حق را حفظ میکند؟ جدا از پاسخ پیشین که حاکم طرف قرارداد نیست ،الزامی به تددرک حددق
ندارد و باید به فلسفه ایجاد حاکم و تشکیل حکومت اشاره کددرد .هددابز هنگددامی کدده از علددل،
ایجاد و تعری دولت در فصل هفدهم لویاتان بحث میکند ،بیان میدارد:
هدف غایی یا خواست نهایی آدمیان  ...از ایجاد محدودیت بر خودشدان  ...دوراندیشدی
درباره حفظ و حراست خویشتن و بهتبعآن تأمین زندگی رضایتبخشتر اسدت؛ یعندی
آنکه هدف آنها رهانیدن خویش از وضع محنتبار است که  ...پیامدد ضدرور امیدال
طبیعی آدمیان در زمانی است که قدرت مشخص و مشهود وجود نداشته باشد تا ایشان
را در حال ترسوبیم قرار دهد و بهموجب ترس از مجازات ،نسبت بده اجدرا پیمانهدا
خویش و رعایت قوانین طبیعی  ...ملز و متعهد کند (هابز ،پیشین.)179 ،

و در همین فصل ادامه میدهد:
عهد و پیمانها بدون پشتوانه شمشیر ،تنها حرفاند و بههیچرو توان تأمین امنیت آدمی
را ندارند؛ بنابراین ،با وجود قوانین طبیعی  ...اگر قدرت کافی تأسیس نشود تا امنیت ما را
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

تأمین کند ،در آن صورت هرکس میتواند حقا برا رعایت احتیاط در مقابل دیگدران بدر
قدرت و مهار خویش تکیه کند و چنین هم خواهد شد (همان.)189 ،

از نظر او مانند الک ،که هر دو قرارداد باور بودند ،عقاید خاص د حتی عقایددد و اصددول
اخالقی د نمیتواند بر رو افراد نوشته شود؛ بنابراین ،تنهددا راه اجدرا آن ،تهدیددد افدراد بدده
اجرا کیفر و اعمال آن است (کریستمن)42 ،2002 ،1؛ پس فلسفه ایجاد دولت در نظر

هابز ،ایجاد پشتوانه برا اجرا قراردادها بوده است و بدون سال رعددبآور ،و بدده گفتدده او
شمشیر ،این مهم نمیتواند صورت گیرد .بههمیندلیل ،دولت بهوسیله رعبآور نیدداز دارد
که او مجازات مینامد؛ پس مبنا مجازات را میتوان بددهنوعی بدده فلسددفه وجددود دولددت
بازگرداند که اگر مجازات از این لویاتان ساختگی گرفته شددود ،دیگددر فایدددها بددر وجددود او
مترتب نخواهد بود.
نکته دو آنکه هابز در پاراگراف دو فصل بیستوهشتم ،از حددق مجددازات نددامی نبددرده
است؛ بلکه از /مبنا حق مجازات استفاده کرده اسددت .بددهعبارتی ،مبنددا حددق کیفددر آن
است که دیگران آن را وانهاده لیکن حاکم آن را واننهاده است .یددک مرحلدده پددیش از آن نیددز
وجود دارد و آن سؤال از این است که اساسا حق کیفر از کجا ناشی میشود که دیگران ایددن
حق را وانهاده و حاکم واننهاده است؟ برا پاسخ به ایددن مسددئله بایددد بدده وضددعیت طبیعددی
نظر افکنده شود .در این وضعیت ،هرگاه فرد نسبت به دیگر خطایی مرتکب میشددد،
این دو در وضعیت جنگی قرار میگرفتند و حددق اعمددال قتددل ،ضددرب یددا جددر و حددبس را
داشتند .این وضعیت جنگ همه علیه همه ،وضعیتی خستهکننده بددود؛ بنددابراین ،افدراد وارد
قرارداد اجتماعی شدند و همانگونه که بیان شد ،حاکم را نایب خود کردند تا از جانب آنددان
عمل کند؛ بنابراین ،آنچه حاکم میکند ،در واقع چیز است که فرد بددهعنوان حددق طبیعددی
برا حفظ جان و نفس خود میتوانست انجا دهد .حال که افراد طرفین قرارداد اجتمدداعی
قرار گرفتند ،باید به مفاد آن پا بند باشند؛ ولددی اگددر فددرد ایددن مفدداد را نقددض کددرد ،اگددر
وضعیت طبیعی بود ،همه مرد میتوانستند او را بزنند یا بکشند؛ ولی حال در جامعه مدنی
فق یک شخص این حق را حفظ کرده و آن حاکم(دولت) است؛ پس اگر فرد این قرارداد

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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را نقض کرد ،دولت حق زدن ،کشتن و حبس و را دارد؛ چون او حق طبیعددی را داراسددت و
مجر  ،به گفته هابز ،حق مقاومت در برابر مجازات را دارد؛ اینجاسددت کدده وضددعیتی ماننددد
وضعیت جنگ در وضعیت طبیعددی د ایددن بددار در جامعدده مدددنی و میددان مجددر و حدداکم د
درخواهد گرفت .در این حالت ،مجر بهظاهر دشددمن جامعدده بهشددمار میآیددد و در نتیجدده
حاکم میتواند حقی که مبنایش را دارد ،اعمال کند و این مجر را به کیفر رساند.
در این حالت ،یک پرسش اساسی مطر میشود که اگر مجر از قرارداد اجتمدداعی خددارج
میشود و دشمن تلقی میگردد ،دیگر اعمال این رفتارها بر و مجددازات نیسددت ،بلکدده اعمددال
خصمانه است/ :زیرا مجازاتها مقررشده در قانون ،برا اتباع اسددت و ندده دشددمنان (هابز،
پیشین .)287 ،از سو دیگر ،با توجه به آنچه پیشتر بیان شد ،کیفر مختص جامعه مدنی است
و آنچه در حالت طبیعی انجا میشود ،عنوان کیفر ندارد ،بلکه انتقا جویی یا اعمال خودسرانه
است .حال ،اگر همه افراد حق اعمال این رفتار را طی قرارداد اجتماعی رها کردهاند و فقد ایددن
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حق برا حاکم باقی است ،آنگاه نتیجه میشود که آنچه برا حاکم باقی مانده است ،حق کیفر
نیست ،بلکه حق اعمال انتقا و اعمال خودسرانه است .این مسئله را چگونه باید حل کددرد؟ بدده
نظر میرسد برا پاسخ به این مشکل اساسی ،باید همه فلسفه هابز را بهعنوان یک کل منسددجم
نگریست؛ بنابراین ،باید گفت فرد مجر هم از ورود به قرارداد اجتماعی نفعی برا خود تصددور
میکند ،درحالیکه اگر وضع به اینگونه باشد ،نهتنها نفعددی نیسددت ،بلکدده بدددبختی بزرگتددر

نصیب مجر خواهد شددد .1اگددر پددیش از ایددن قدرارداد بددا یددک فددرد طددرف بددود ،االن بددا یددک
غول(لو یاتان) به نا حاکم(دولت) طرف است؛ پددس نفددع و در چیسددت؟ براسدداس مطالددب
پیشگفته ،آنچه محل نزاع است ،اعمال کیفر میباشد؛ امددا پددیش از اعمددال کیفددر ،فرایندددهایی
وجود دارد که محاکمه منصفانه از جمله آن است.
به رغم نظر برخی که معتقدند مجر به محض ارتکاب جر  ،عنددوان شددهروندبودن را از

دست میدهد (برتشنیدر ،)180 ،2007 ،2به نظددر میرسددد و عنددوان شددهروند و تبعدده را
حتی پس از ارتکاب جر نیز حفظ خواهد کرد و از حق محاکمه عادالنه برخوردار خواهددد
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1چنانکه ایراد اساسی الک به هابز ،همین مورد است که در این حالت ما خددود را از دسددت گربددهها نجددات دادهایددم و در دا
شیران میاندازیم.

بددود؛ بنددابراین ،نفددع و در ورود بدده ق درارداد اجتمدداعی ،بهرهمنددد از محاکمدده قددانونی و
بیطرفانه است که در وضعیت طبیعی وجود نداشت .در این وضددعیت اگددر حدداکم خددالف
قوانین که شرای قدرارداد تلقددی میشددود عمددل کنددد ،و ناعادالندده برخددورد نمددوده اسددت

(شریدان)48 ،2011 ،1؛ اما هنگامیکه حکددم مجددازات او صددادر میشددود ،و در مقابددل
دولت قرار میگیرد و وضعیتی مانند وضعیت طبیعی حادث شده ،قدرت برتر میددان ایددن دو
پیروز خواهد شد .مجر میتواند فرار کند ،دولت میتواند بر اساس حکم دادگاه ،او را کیفر
کند .مسئله دیگر آنکه در صورت دشمن فرضکردن مجر  ،ضرورتی ندارد از مجازاتهددا
مقرر در قانون برا و استفاده کرد؛ زیرا دشمن خارج از قرارداد اجتماعی است و میتددوان

با او هرگونه الز است ،برخورد کددرد؛ درحالیکدده ،در صددورت پددذیرش مبندا پیشگفتدده،
مجر شهروند است و میتواند ،و باید ،از همه تضمینات شهروند بهره ببرد و از نظر هابز
فق در زمان اجرا حالت تعارض پیش میآید؛ بنابراین ،دولت حق کشددتن مددتهم بدده قتددل را
ندارد؛ حتی اگر در جلو چشمان حاکم چنین بکند؛ زیرا در این حالت ،و فقد بخشددی
از قرارداد اجتماعی خود با دیگران را نقض کرده است و باید از بقیه مفاد آن بهرهمند شود که
از آن جمله توافق سابق بر مجازاتها مقرر قانونی است.
بنابراین ،در فرض فرار مجرمین از زندان در وضعیت کرونا نیز این افراد دشددمن جامعدده
نبوده و در صورت دستگیر باید به جهت فرار از زندان مورد محاکمه عادالنه قرار گرفتدده و
از همه مزایا شهروند برخوردار شود .آر  ،درصورتی کدده در فراینددد دسددتگیر  ،نددوعی
جنگ بین دولت و فرد فرار رو داد ،بدینمعنا که فرار دست بده اسددلحه بددرد کدده قددوا
دولتی نیز نمیتوانستند اقدامی جز دستبهاسلحهبردن انجددا دهنددد ،در ایددن مددورد مجددر
قرارداد اجتماعی را معلق نموده و تا زمانی کدده آن شدرای بحرانددی وجددود دارد نمیتوانددد از
مزایا آن بهره ببرد و مأموران نیز در حد ضرورت حق دستبردن به اسلحه دارند.
بر این اساس ،با توجه به همه موارد پیشگفته اگرچه فلسفه هابز درباره مجددازات بسددیار
پیچیده و به نظر متعارض میآید؛ ولی با بررسیها بهعملآمده میتوان به بسددیار از ایددن
ایرادها پاسخ داد و بیان داشت که در نظر هابز ،مبنا حق کیفر حکومددت ،ریشدده در حفددظ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

107
حق محبوسین بر فرار از
زندان به جهت …

حقوقی دارد که حاکم در بستر قرارداد اجتماعی ترک ننموده و دیگران (طرفین قدرارداد) آن را
ترک کردهاند .در این حالت ،پس از صدور حکم و در زمان اجرا ،نوعی جنگ میان دولت و
مجر درمیگیرد که در این حالت ،اغلب حاکم بهواسطه قدرت برتر پیروز میشود و مجر
را میتواند کیفر نماید و این جنگ مجوز اعمال کیفر در نظریه هابز است.
 .5نتیجهگیری

ظهور کرونددا در جامعدده جهددانی و پاندددمی آن در ظددرف تنهددا سدده مدداه در دنیددا و آمارهددا
دهشتآور و خبرها نگرانکننده از کشندگی آن ،هر انسان معقول و معمولی را میترساند.
خبرهایی که هددر روزه در رسددانهها جمعددی و در گروههددا خصوصددی درخصددوص ایددن
ویروس کشنده منتشر میشد ،به زندانیان نیددز رسدید و آنهددا نگدران از مدراوده بددا یکدددیگر و
حضور در سالنها بسته ،از بیم جان خویش خروشیدند و فرار را بر حفظ قانون حکومتی
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ترجیج دادند .این واکنشگر زندانیان در برابر این ویددروس ،بددا واکددنشهددا متفدداوتی در
سطج حقوقدانان و فالسفه مواجه شد .حقوقدانان هر یک با استناد به مواد قانونی برخی بددر
مجاز بودن این رفتار و برخی بددر غیرقددانونی بددودن آن سددخن راندنددد .امددا حقددوق رشددتها
روبنایی است که تا مبنا آن مشخص نباشد ،قضدداوت درخصددوص کددارایی قددانون ممکددن
نیست .بنابراین ،ضرورت تحلیل مبنایی و فلسفی فرار زندانیان مشخص شد .نوشتار حاضر
در مواجهه با این پرسش که آیا زندانیان در زمان شیوع کرونا حقی بر فرار دارند ،بددا رویکددرد
فلسفه سیاسی هابز ،بدیننتیجه رسید که در فلسددفه قراردادباوراندده هددابز  ،مجددرمین حقددی
برا کیفرشدن به دولت منتقل نمیکننددد؛ بلکدده نددوعی اجددازه بدده دولددت بدرا کیفددر خددود
میدهند .در این معنا ،مجر حق خود برا مقاومت در برابر کیفر را بدرا خویشددتن حفددظ
مینماید و در این راستا است که میتوان فرار زندانیان در شرای کرونا ،که جددان زندددانیان را
در خطر قرار میدهد ،مستند به حقوق طبیعی اشخاص ،قابلتوجیه دانست .امددا ایددن حددق،
در معنا حق/ادعا نیست .بدانمعناکه مجر نمیتواند از دیگران بخواهد آن را برا او اجرا
نمایند و مزاحم اعمال آن نشوند؛ زیرا اگر اینطور بددود ،نهادهددا عدددالت کیفددر موظد
بودند به فرار مجر احترا گذارده و مانع او نشوند؛ درحالیکدده نادرسددتی ایددن امددر بدددیهی

است .این حق در معنا هوفلد حق/امتیاز است؛ به عبارتی ،این امتیاز است که مجددر
برا خویشتن نگاه میدارد و میتواند آن را اعمال کند.
از سو دیگر ،اگرچه رضایت مجر بر کیفددر میتوانددد اقدددا خصددمانه را بدده مجددازات
مشروع تبدیل کند اما مبنا حق دولت در کیفر را باید در بستر قرارداد اجتماعی جست کدده
در آن حاکم که طرف قددرارداد اجتمدداعی نیسددت ،ایددن حددق را بدرا خددود حفددظ میکنددد؛
درحالیکه منعقدان قرارداد اجتماعی این حق را وامینهند .پس تنها حاکم میتواند این حق
را اعمال کند .در نتیجه ،مبنا این حددق ریشدده در حددق طبیعددی حدداکم دارد کدده در قدرارداد
اجتماعی وانهاده و اعمال مشددروع آن ریشدده در رضدایت منعقدددان قدرارداد اجتمدداعی دارد.
بنابراین ،دولت حق دارد بهرغم امتیاز که زندانیان فرار برا فرار در فلسفه هابز دارند،
به تعقیب و دستگیر آنها ب ردازد و این حق ،بهعکس حق مجر بددر فدرار ،حددق در معنددا
قدرت است.
در نهایت ،اگرچه زندانیان فرار قسمتی از قرارداد اجتماعی را بهظاهر نقض نمودهانددد،
اما با تحلیل فلسفه سیاسی هابز میتوان بیددان داشددت ،از آنجددا کدده از امتیدداز خددویش بهددره
بردهاند ،بهطور کل از قرارداد اجتماعی خارج نشدهاند و حاکم(دولت) حددق ندددارد بددا آنددان
چون دشمن برخورد نماید و ضرور است طبق همان قدرارداد اجتمدداعی ،کده او را حدداکم
نموده است ،با این افراد مطابق شرای قرارداد یعنی قوانین مصوب برخورد نموده و محاکمه
عادالنه را برا این افراد ،هرچند زندانی فرار  ،فراهم نماید.
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چکیده

ظهور برخی بحرانه ی مهم سفی سفی ،اقهصف دی ،ااهم وی و بیولوییکی نقه مهمی در ترییر رفه ر ا م
انسف نی دارد .اقدام پیگفریران و کنهر کننده بحران ویروس کرون  ،ک نی ز ب رویکردی ا مع ،نظ ممند و
ُ
چندب دی دارند ،منجر ب بروز ترییراتی در رفه ر خرید مصففر کنندگ ن شففدهاند .آنچ اهمیت دارد ،لزوم
بهرهگیری از نر هی می نرشفه ای (اقهصف د ،مدیریت ،ب زاری بی ،روانشفن سفی و ا م شفن سفی) برای در
این پفدیفده پیچیفده اسفففت .بف همینمنظور ،این مقف لف بف رویکرد کیوی و بف هفد مفد سفف زی رفهف ر خریفد
مصففر کننفدفگ ن در شففرایط بحران کروفن (کوویفد )19-فب نرف هی چن ُ
فدب فدی انجف م شففده اسففت .اهفت
گردآوری دادهه از روشه ی بررسففی پ یر هه ی اطالو تخصففصففی ،مگ ف هده و انج م مص ف ا ه ی
ومیق بف  28نور از افراد کلیفدی مللع کف روایی و پف یف یی آنهف مورد تفأییفد قرار گرفهف بود ،اسففهوف ده گردیفد .بف
اخهصف ر نه ی نگف ن داد ،مد پیهبینی وضف یت تق ضف برای ک اه ی خدم پا از بحران کرون ب دو
شفف خم همف هیفت کف ا یف خفدمفتن و همیزان ت ف مفل انسفف نی در ماف دلف ن و همچنین هسففل درآمفدن
ک مل ،ب تأخیر انداخهن خرید ،ا نگففینسفف زی خرید و
مصففر کنندگ ن بسففهری دارد .همچنین
ک هه نسفای خرید ،چه ر دسفه رفه ری اسفت ک مصفر کنندگ ن در زم ن بحران کرون اتخ ذ میکنند و
این مفد بف مهریرهف ی مخهلوی بسففهری دارد .درنهف یفت ،پیگففنهف دا ازم اهفت مفدیریفت بحران کرونف بف
رویکردی مهفأرر از وزههف ی مخهل؛ دانگففی ،در راسففهف ی ترییرا آمیخهف بف زاریف بی (محصففو ،
قیمتگ اری ،توزیع و تروی ) در ق لب یک مد ارائ گردید.
کلیدواژهها :رفه ر خرید ،مدیریت بحران ،ویروس کرون  ،کوویدف ،19رفه ر مصر کننده ،رویکرد می نرشه ای
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 .1اسه دی ر مدیریت ب زرگ نی ،گروه مدیریت و ک رآفرینی ،دانگر ه رازی ،کرم نگ ه ،ایران (نویسنده مسئو )


 .2دانهآموخه دکهری ک رآفرینی ،دانگر ه رازی ،کرم نگ ه ،ایران


 .1مقدمه

سفیر تک مل تمدن بگفری بحرانه ی ادی را توسفط پ ندمیه  ،انگه  ،فج یع و پدیدهه ی
طای ی ب واود آورده ک منجر ب بروز مگففکال اقهصفف دی و تج ری مه دد شففده اسففت
(ا روس .)2020 ،1بسفی ری از این بحرانه  ،مهأرر از اب د و مهریره ی گون گونی هسفهند و
دروین

بر بسفی ری از وزهه ی ولوم بگفری نیز تأریر میگ ارند .بن براین ب توا ب اینک

شففکفلگیری یفک بحران ،در وزههف ی اقهصففف دی ،ااهمف وی ،سففیف سففی ،فرهنری و
زیسففتمحیلی پی مده یی را بر ا ی میگ ارد و یک مسففئل می نرشففه ای اسففت ،بررسففی
اب د مخهل؛ آن ،ئز اهمیت میب شد (ر م ننسب امیری و پوروز .)94 ،1396 ،

در  29دسف مار سف  ،2019پزشففک ن بیم رسففه نی واقع در شففهر ووه ن 2چین ،مهوا

موارد غیرم مولی از بیم ران ماهال ب ذا الری (پنومونی) شففدند .اولین مورد از این بیم ری
در ت ریخ  12دسف مار مگف هده گردید .بررسفیه ی ب دی نگف ن داد منگفأ این بیم ری ،از ب زار
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غ اه ی دری یی ،طیور و یوان

زنده واقع در شفهر ووه ن در اسفه ن هوب ی 3در مرکز چین

بوده اسففت .پا از آن شففیور غیرم مو موارد ذا الری در ت ریخ  31دسفف مار ب سفف زم ن
بهفداشفففت اهف نی گزارش شفففد .در تف ریخ یکم یانو یف  ،2020بف زار مف کور بسففهف و تحفت
آلودگیزدایی قرار گرففت .ب فد از گمف نف زنیهف ی گسففهرده دربف ره وف مفل مسففافب این بیمف ری،
س فرانج م بخه چینی مرکز کنهر و پیگففریری بیم ری ،4گزارش منهگففر شففده توسففط وا
اسفهریت یورن  5را تأیید و در ت ریخ  9یانوی  ،2020و مل این بیم ری را یک کرون ویروس

ادید ب ن م کوویدف 19اوالم نمود (گرالینسکی و منچری.)135 ،2020 ،6

بحران کرون تأریر بسی ر گسهردهای بر ف لیته ی اقهص دی ،تج ر الکهرونیک ،وض یت

ّفن وری ،مسف فر ه ی تج ری و غیره داشفه است ( سنت و همک ران .)4 ،2020 ،7بن براین،
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

انهظ ر میرود وضف یت تولید ،توزیع و فروش در سفراسففر اه ن دچ ر ترییرا ادی شففود
(لی نگ و لیچر .)2 ،2020 ،1در همین راسففه  ،اقدام

بهداشففهی انج مشففده در پ سففخ ب

ویروس کرون منجر ب اخهال وظیم در ف لیته ی تج ری و افزایه ق بلتوا ودمقل یت
اقهص ف دی ب افزایه قیمت داراییه ی پرریسففک و ک هه چگففمریر نرر بهره بلندمد در
اقهصف ده ی توسف ی فه شفده اسفت (بیلی و همک ران .)2020 ،2این وق یع و شفرایط ب و
ً
ودم اطمین ن و ریسففکه یی میشففود ک کسففبوک ره قاال ب آن روبرو نگففدهاند و برآورد
میشففود پیف مفدهف ی قف بفلتواهی در وملکرد ،ف ف لیفتهف و فراینفدهف ی آنهف داشففهف بف شفففد.
بن براین ،این ا هم واود دارد ک شف هد ّ
تحولی وظیم در اسف س ب وره و رفه ره ی مواود
در اوامع بف شففیم بفدینم نیکف اخهالا ومفده میتواننفد منجر بف ایجف د ترییر و ّ
تحوا

اسف سفی در نررش و وق ید ااهم وی شوند و ب دنا آن زمین برای وضع سی سته ی ادید،
ایجف د ترییراتی در شففیوههف ی کف ری ،نیف زهف و رفهف رهف ی مصففر کننفده و غیره فراهم گردد

(چونگ و همک ران.)216 ،2015 ،3

بحرانه ی ااهم وی میتوانند تأریر م ندگ ری بر الروه ی مصففر نیز داشففه ب شففند
ب ونوانمث  ،شففیور ویروس سف رس در سف  2003در چین ،نررش ب خرید را ترییر داد
ازآنج ک بسففی ری از مردم ،از بیرونرفهن هراس داشففهند ،ب خردهفروشففیه ی آنالین روی
آوردند .گرچ این بحران کوت همد بود ،ام بسففی ری از مصففر کنندگ ن پا از این بحران
همچن ن ب اسهو ده از ک ن ه ی تج ر الکهرونیکی ادام دادند و راه را برای ولیب ب و س یر

اسه رت په ی دیجیه هموار کردند (چو و همک ران.)253 ،2004 ،4

ب توا ب وضفف یت ادید پیهآمده در سففراسففر اه ن ،شففن سفف یی ترییرا رفه ری
مصففر کنندگ ن ب تولیدکنندگ ن ،ب زاری ب ن ،مصففر کنندگ ن و سفف یر ذینو ن در فرایند
تفأمین ،تولیفد ،توزیع و فروش ،کمفک میکنفد رفهف رهف یی را کف هنرف م خریفد انجف م میدهنفد،
در کرده و برای آنهف برنف مف ریزی نمف ینفد .این برنف مف ریزی در راسففهف ی تافدیفل تهفدیفدهف بف
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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فرصفته ی ادید ن شفی از بحران کرون اقدامی بسفی ر راهاردی و ضفروری اسفت .ازم ب
ذکر اسفت قلمرو انج م مق ل  ،کگفور ایران در نظر گرفه شفده اسفت ورود ویروس کرون ب
کگفور ایران ،ب صفور رسفمی در ت ریخ  18فوری  2020از سفوی وزرا بهداشفت تأیید
شفففد .در ایران نیز مف ننفد بسففیف ری از کگففورهف ی دیرر ،ف ف لیفتهف ی اقهصفف دی و تجف ری
تحفتتفأریر مواردی مف ننفد کف هه تردد در سففل شففهرهف و تردد بینشففهری ،افزایه وفدم
اطمینف ن و ا هیف م مصففر کننفدگف ن قرار گرفهنفد و ت لیلی برخی کسفففبوکف رهف ی بف ت ف مفل
ااهم وی ب ا ،ک هه تق ض ف ی بسففی ری از صففن یع و خدم

و مسففدود شففدن مسففیره ی

ارتا طی ب سف یر کگفوره در ادام ب وقور پیوسفت .همچنین اخهال در صف درا در مرزه ی
زمینی ،کف هه ورود و خرو گردشففرران ،کف هه قیمفت و تقف ضفف ی اهف نی نوفت ،کف هه
قیمت محصفوا صف دراتی کگفور و اخهال در تج ر ب شفریک او تج ری کگفور ی نی
چین ،در زمره مهمهرین پی مده ی شیور کرون در وزه تج ر خ رای کگور بود.
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در این مد  ،در ایران شف هد رفه ره ی مهو و و گ ه مهن قضفی از سفوی مردم بودهایم .در
ّ
برخی موارد ،مردم توصفی ه ی بهداشفهی را ادی پنداشفه و بیهازپیه نسفات ب این موضفور
سف سفیت نگف ن دادند برخی نیز بیتواهی کرده و همواره ب مسف فر ه و کسفبوک ره ی
خود ادام دادهاند .در این شفرایط ،مردم ایران ب چه ر دسفه تقسفیم شفدهاند دسفه او  ،افرادی
هسففهند ک ب ترس غیرو دی ابهالب ب بیم ری کرون دچ ر شففدهاند .این افراد از ابهدای شففرور
کرون منز را تر نکرده و ب صفور افراطی و وسواسگون نک
آنه ب شف ی

بهداشهی را رو یت میکنند.

در فضف ی مج زی و رسف ن ه ی غیرم هار توا کرده و اضفلرا ن شفی از ابهالب

ب ویروس در وملکرد روزمره آنه تأریرا منوی دارد دسففه دوم افرادی هسففهند ک برخال
گروه او در خلر منف سففای از ابهالب بف بیمف ری نفدارنفد و یف بف رویکرد تقفدیرگرایف نف بف بیمف ری
کرونف برخورد میکننفد و خواسففت خفدا را دلیفل بر ماهالشففدن یف نگففدن میداننفد .این افراد بف
مسفف فر رفهن ،ت ب یتنکردن از ف صففل گیریه ی ااهم وی و ودم توا ب نک

بهداشففهی

منجر ب انهق آلودگی و بیم ری ب خود و س ف یرین میگردند دسففه سففوم افرادی هسففهند ک
ب صفور منلقی ب این شفرایط برخورد کرده و این زم ن خ ن نگفینی را فرصفهی برای رشفد فردی
و یف دگیری مهف ر هف ی خود میداننفد .همچنین کلیف نکف

بهفداشففهی را پیریری و بف دقفت

رو یت میکنند در نه یت ،دسفه چه رم افرادی هسفهند ک ب واسفل شفرلگف ن ،ن چ ر ب ارائ
خدمت و ضففور در محل ک ر خود هسففهند .این افراد در خلر ب اتری نسففات ب س ف یرین
داشففه و سفف ی دارند از خود در برابر ویروس مح فن کنند و سفف یرین را نیز ب رو یت نک
بهداشفهی تگفویق و ترغیب میکنند (سفیدین .)1399 ،ب شفیور ویروس کرون  ،بخگفی از مردم
شففرور بف ا هکف ر و اناف ر کردن محصففواتی کردنفد کف نیف ز فوری مردم محسففو میشففد،
همچنین برخی افراد نیز بف صففور اناوه از فروشففرف ههف ی زنجیرهای خریفد کردنفد کف الاهف در
ب ضی کگوره ی دیرر نیز رفه ری مگ ب آن دیده شده است.
در مق ل

ضففر ب رویکردی می نرشففه ای ب مد سفف زی رفه ر خرید مصففر کنندگ ن در

شففرایط بحران کرون پرداخه شففده اسففت .ب ون یت ب گسففهردهتر و پیچیدهتر شففدن مسفف ئل و
ا م ف اهف نی ،و نیف ز فب تلویق دانه فه ی مخهل؛ و رکفت در مرز فه ی دانه،
بحران فه ی افدیفد ف
لزوم انج م این مل ل ب دلیل تأریر بر وزهه ی مخهل؛ زندگی شهروندان ضروری است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

 .2پیشینه تحقیق

در این بخه ب بررسففی دو بحف ضففرور ملف ل ف میف ن رشففهف ای اهت مدیریت بحران
کوویدف 19و مروری بر این بحران بر کسبوک ره پرداخه میشود.

 .2-1ضرورت مطالعه میانرشتهای جهت مدیریت بحران کوویدـ19

تجرب تخصفصفیشفدن بیهازاندازه ولوم در سفدهه ی اخیر ب به ن بهرهمندی از دانه ،منجر
ب بیر نری و هی دشففمنی و رق بت می ن ولوم مخهل؛ شففده اسففت .این رق بت ،دانه را از
هد اصفلی آن ک فهم و تایین پدیدهه سفت دور سف خه و در مسفیری انحرافی قرار داده اسفت.
بدون شک ،راه ل این م ضل ،در ره یی از تخصصیشدن بیهازاندازه و پرداخهن ب رویکرد
ادیدی بود ک از اواخر ده  1950و در ق لب ونوان همی ن رشفهرین خود را ب مح فل ولمی
شن س ند (خورسندی ط سکوه .)61 ،1388 ،می نرشهری در م ن ی و م ههمک ری و همراهی
دیدگ هه ی مخهل؛ رشففه ای ،برای رسففیدن ب نق م اشففهرا  ،فهم از پدیدهه و دسففهرسففی ب
چگماندازه یی غیر از چگمانداز رشه این است .پژوهه می نرشه ای دو مزیت آشک ر دارد:
نخسفت ،ب ب چ له کگفیدن هویته و ایدهه ی پ یرفه شفده پیگفین ،درکی انهق دی و ادید
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ارائف میکنفد دوم ،این فرصفففت را برای دانهپژوهف ن فراهم مینمف یفد کف شففنف خفت بههری از
ف لیت ولمی یکدیرر ب دست بی ورند (ناوی.)60 ،1395 ،
ب ون یت ب این موضفور ک مدیریت صفحی یک بحران ،نی زمند شفن خت و در درسفت
از سف زوک ره و اب د مخهل؛ اررگ ار و اررپ یر از آن مسفئل بحرانآفرین اسفت ت بهوان برای
انج م اقدام

و سفی سفتگ اریه ی دقیق ،ب موقع و مؤرر برن م ریزی کرد ،ضفروری اسفت

هم دانهه و وزهه ی اررگ ار بر آن شن س یی ،مل ل و تحلیل شوند چنین مل ل ه یی
فقط ب رویکرد می ن رشه ای امک نپ یر است.

 .2-2مروری بر تأثیر بحران کوویدـ 19بر کسبوکارها

پ ندمی ویروس کرون  ،یک بحران بهداشفت اه نی اسفت ک اررا مخربی بر اقهصف د اه نی
داشفه اسفت .اولین اطالو

رسفمی از ظهور ویروس ادید در چین خار داد و در پی آن این

ویروس در اروپ  ،اوراسففی و امریک منهگففر گردید (کلینیک م یو .)2020 ،1در
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دود 26میلیون نور در سل اه ن ب این ویروس ماهال شدهاند ک این ت داد در

ضففر

2

افزایه

اسفت .در همین راسفه  ،سف زم ن بهداشفت اه نی ب صفور مداوم و ب منظور کنهر بیم ری

دسففهورال مفلهف یی را صفف در کرده و بف روزرسفف نی مینمف یفد (سفف زمف ن بهفداشففت اهف نی،3
2020ال؛).

مل بق بی نی سف زم ن همک ری و توسف اقهصف دی ،4بر ارر شفیور ویروس کرون  ،اقهصف د
اه نی ب ترییرا اسف سفی در سف خه ر ورضف و تق ضف مواا شفده اسفت .این ترییرا وابسفه ب
ترکیب ام یهی ،میزان سفالمت ومومی ا م  ،سفل درگیری ب بیم ری ،وضف یت اقهصف دی
و سفیسفهم بهداشفت و درم ن از کگفوری ب کگفور دیرر مهو و اسفت (گوپین .)2020 ،5
اقدام

بسفی ری برای محدود کردن شفیور ویروس کرون در بخهه ی مخهل؛ گردشفرری،

خردهفروشفی ،ملونقل ،کگف ورزی و وزه بهداشفت و درم ن صفور گرفت (اسفهو نی و
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

همک ران )2020 ،1ب همیندلیل ،روشه ی مهو وتی برای سف زگ ری ب شفرایط ادید ،توسفط
تولیدکنندگ ن ،توزیعکنندگ ن ،فروشندگ ن و مصر کنندگ ن اتخ ذ گردیده است.
در

ضففر ،شففهروندان ب صففور ادی نرران سففالمهی خ نواده خود و وض ف یت

اقهصف دی ن شفی از تأریر ویروس کرون هسفهند (هو و همک ران )265 ،2020 ،2بر اسف س
گزارش منهگفرشفده توسفط مؤسفسف تحقیق

مصفر کننده 3در آوریل 64 ،2020درصفد از

مگف رکتکنندگ ن (در  15کگفور از امل آلم ن ،فرانسف  ،برزیل ،ک ن دا و  )...نرران سفالمهی
خود هسفهند  82درصفد از آنه نرران سفالمهی دیرران هسفهند 64درصفد از آنه درخصفو
تأریر کرون بر امنیت شفرلی خود نررانی دارند و در نه یت88 ،درصفد ،نرران تأریر کرون بر

اقهصف د هسفهند (رایت و بلکارن )7 ،2020 ،4بر اسف س این گزارش ،شفهروندان در این 15
کگور ب پن دسه تقسیم میشوند:
دسفه او  ،مگفهری ن نرران21( 5درصفد مگف رکتکنندگ ن) :این دسفه از افراد در هنر م
خرید بسی ر مضلر و نرران هسهند و بسی ر اخا ر را دنا میکنند
دسفه دوم ،مگفهری ن تکرو22( 6درصفد مگف رکتکنندگ ن) :این دسفه از افراد ،بیگفهر ب
فکر تأمین مص ر خود هسهند

دسفه سفوم ،مگفهری ن ملیگرا39( 7درصفد مگف رکتکنندگ ن) :این دسفه از افراد ذهن

آرامی دارند و توصی ه ی دولت را ب خوبی اارا میکنند
دسففه چه رم ،مگففهری ن ف

(8درصففد مگ ف رکتکنندگ ن) :این دسففه از افراد ب دنا

م یت از دیرران در ا م هسهند و برای س یرین نیز خرید انج م میدهد
دسففه پنجم ،مگففهری ن بیتو و (11درصففد مگفف رکتکنندگ ن) :این دسففه از افراد
غیرمسئو هسهند و اطالو

و اضلرا کمی دارند (رایت و بلکارن.)2020 ،

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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بر اسفف س مل ل

این مق ل و مل بق ادو شففم ره ( ،)1بزرگهرین ترییر در مصففر

محصفوا بهداشفهی رر داده اسفت .خرید مواد بهداشفهی توسفط مگفهری ن نرران50 ،درصفد
و توسفط مگفهری ن بیتو و 10/4درصفد افزایه ی فه اسفت .همچنین صفن ت مد و صفن ت
دکوراسیون بیه از 20درصد ک هه خریداران را تجرب کردهاند.
جدول شماره ( .)1انواع تغییرات رفتارهای مصرفکنندگان در  15کشور درگیر ویروس کرونا
مشتریان نگران

مشتریان تکرو

مشتریان ملیگرا

مشتریان فعال

مشتریان بیتفاوت

مجموع

( 21درصد)

( 22درصد)

( 39درصد)

(  8درصد)

( 11درصد)

تغییرات

٪ 50

٪ 42/5

٪ 27/4

٪ 29/1

٪ 10/4

٪ 33.7

پ کننده

٪ 42/4

٪ 25/9

٪ 21

٪ 24/4

٪ 5/5

٪ 25.2

غ اه ی کنسرو

٪ 40/4

٪ 26/2

٪ 12/6

٪ 11/1

٪ 5/8

٪ 20.6

مواد غ ایی ت زه

٪ 32/8

٪ 15/1

٪ 13/8

٪ 15/8

٪ 3/4

٪ 17.1

مواد غ ایی یخزده

٪ 25/2

٪ 17/2

٪ 4/4

٪ 8/1

٪ 3/4

٪ 11.7

سرگرمی آنالین

٪ 20/1

٪ 11/2

٪ 5/1

٪ 7/7

٪ 2/8

٪ 9.5

٪ 19/2

٪ 2/8

٪ 4/4

٪ 12/8

٪ - 1/2

٪ 7.2

محصوا مرتاط ب سالمت

٪ 22/8

٪ 6/9

٪ 0/6

٪ 0/9

٪ - 1/8

٪ 6.4

خ نری

٪ 6/3

٪ - 2/2

٪- 6/8

٪-9

٪-0/6

٪-2/5

٪ 8/2

٪-1

٪-7/3

٪-6

٪-1/2

٪-1/9

محصوالت

بهداشهی
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ارتا ط
مراقات از یوان

نوشیدنی غیرالکلی

٪ 3/6

٪-8/2

٪-12/9

٪-15/8

٪-6/1

٪-7/9

مگهری ن الکهرونیکی

٪-4/2

٪-10/8

٪-18/6

٪-25/2

٪-5/8

٪-13

اسا

ب زی و سرگرمی
نوشیدنی الکلی

٪-10/8

٪-17

٪-15/3

٪-16/2

٪-6/7

٪-13/9

زیا یی

٪-12/5

٪-13/2

٪-23

٪-25/2

٪-5/2

٪-16/9

دکوراسیون

٪-12/2

٪-21/5

٪-27/5

٪-34/2

٪-10/4

٪-21/7

مد

٪-23/4

٪-26/2

٪-35/3

٪-44

٪-16/3

٪-29/4

شرح :افزایش بیشتر از  5درصد (طوسی پررنگ) /نرمال (سفید رنگ) /کاهش بیشتر از  5درصد (طوسی کمرنگ)

(رایت و بلکبرن)2020 ،

این دگرگونیه در کگفور ایران ک از مگفکال ن شفی از تحریمه ی اقهصف دی و سفی سفی
مه دد نیز مهأرر اسفت ،ب چگفم میخورد .ترییر در تم یال شفهروندان اهت خرید ی ودم
خرید محصفوا مخهل؛ ،ترییر در نرر بهره ب نکی ،ترییر در قدر خرید مصر کنندگ ن
و الاه از سففوی دیرر ،توسفف ف لیته ی ماهنی بر زیرسفف خته ی آنالین (م نند آموزش

آنالین ی سوپرم رکته ی آنالین) ،ارتق ب سل سرم ی ااهم وی می ن شهروندان ب یکدیرر
و ب ک در بهداشففت و درم ن کگففور و توسف ف لیته ی شففرکته ی دانهبنی ن ب ویژه در
وزه سفالمت و تجهیزا پزشفکی از امل مواردی اسفت ک این روزه نمود بسفی ری در
کگففور ایران دارنفد .بر این اسف ف س ،در مقف لف ب ف ضففر بف مفد سف ف زی رفهف رهف ی خریفد
مصففر کننفدگف ن در ارر بحران کرونف در ایران پرداخهف شفففده اسفففت زیرا در فراینفدهف ی
بک رگرفه شفده توسفط مصفر کنندگ ن در هنر م خرید ،ف کهور بسفی ر مهمی در راهارده ی
ً
مدیریت ب زار تلقی میشفود (راا گوپ  .)171 ،2020 ،1در شفرایط و دی ،م موا تصفمیم
مصفر کننده برای خرید یک محصفو  ،مهأرر از ویژگیه ی ذاتی شفخصفیهی درونی و بیرونی

وی اسفت (اسفیولی و همک ران )270 ،2017 ،2ام ب ظهور شفرایط بحران ،خرید ک اه و

خفدمف

لوکا کف هه مییف بفد و تمف یفل اهفت تفأمین محصففوا ضففروری افزایه پیفدا

میکند (س ف زم ن همک ری و توس ف اقهص ف دی .)2020 ،وض ف یت اقهص ف دی در طی یک
پف نفدمی ،تحفتتفأریر ت لیلی برخی از ف ف لیفتهف  ،کف هه اشففهرف نیروی کف ر و واود
ً
سففرم ی گ اریه ی کالنی اسففت ک مسففهقیمف بودا دولته را تحفتتأریر قرار میدهند
(پ تل و همک ران.)43 ،2015 ،3
در رابل ب ما نی نظری رفه ره ی خریداران ،اب ذری و ک ظمی ( )1384در پژوهگففی ب
ونوان هرویکردهف ی نظری خریفد :از اف م ف شففنف سففی تف ملف ل ف
دسفت ی فهند ک خرید در مل ل

فرهنرین ،بف این نهیجف

فرهنری ،نگف ندهنده رکهی بنی دی در اصفو سف خه ری

ا م از تولیدب مصر است .خرید ،قلمرویی از کنه ااهم وی ،ت مل و تجرب است ک
ت اندازه زی دی رفه ره ی زندگی روزمره مردم شففهری را س ف خت میدهد .بن براین ،ب شففیور
ویروس کرونف  ،امکف ن مراا ف بف مراکز خریفد کف هه یف فهف کف نگف ف ن از کف هه سففل
خریده ی توری گون شهروندان دارد.
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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 .3روش

مق ل

ضففر از نظر هد  ،توس ف ایففففک ربردی ،و از دیدگ ه رویکرد ،کیوی اسففت .اهت

گردآوری دادهه از ترکیب روشه ی که بخ ن ای و مصف ا ه ی ومیق اسفهو ده شفد در روش
که بخ ن ای ب ویژه برای بررسفی ادبی

نظری مواود از پ یر هه ی تخصفصفی گوگلاسفکوار،1

ریسففر گیفت 2و کالریهو آنف ایهیو 3اسففهوف ده شفففده اسفففت .همچنین بف روزترین گزارشهف و

دسففهورال مله ی سفف زم ن بهداشففت اه نی مورد اسففهو ده قرار گرفت .آخرین مل ل ه و
راهاردهف ی شففرکفتهف ی مهخصففم در وزه تحقیقف
دادهه درخصفو

و مفدیریفت بف زار نیز مال گردآوری

رفه ر مصفر کنندگ ن بود .همچنین در روش میدانی ،ب اهت تدوین یک

مد دقیق و موید ک بهواند ق بلیت پیهبینی و مد سف زی من سففای داشففه ب شففد ،از دو روش
مصف ا ومیق و مگف هده مسفهقیم اسفهو ده شفد .بدینمنظور ،یک تیم پژوهگفی برای مگف هده
ً
رفه ر مصفر کنندگ ن در زم ن خرید محصفوا مخهل؛ ،در ب زه زم نی دودا  80روزه (از
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 3م ر  2020ک مق رن ب ت لیال پیه از وید نوروز بود ،ت  15می  ،)2020فروشففر هه
و مراکز خرید مه فدد را از طریق مگفف هده مسففهقیم رفهف ر مصففر کنندگ ن مورد واک وی قرار
دادند ازم ب توضفی اسفت فرایند مگف هده توسفط یک تیم پژوهگفی  5نوره در سف وته ی
زم نی  9الی  12و  14الی  21در سف دسفه مرکز خرید شف مل )1 :فروشفر هه ی زنجیرهای و
ه یپرم رکته ی خرید مصف ر ضفروری غ ایی و بهداشفهی  )2فروشفر هه ی بزرگ خرید
پوشفف

و  )3مراکز خریفد لوازم خف نری و الکهرونیکی انجف م پف یرففت .پا از آن یف فهف هف ی

مگ هده و ضاطشده تحلیل شدند.
بف تفدوین یفک پروتکفل ،بف  28نور از افراد کلیفدی شفف مفل مهخصففصفف ن وزه بف زاریف بی و
فروش ،اسف تید دانگفر ه در وزه مدیریت ب زار ،فروشفندگ ن خاره در وزهه ی مخهل؛ اوم از
ک اه ی ضففروری و ک اه ی لوکا ،مص ف ا ومیق صففور گرفت .این  28نور ترکیای از
مهخصفصف ن ،خریداران و افراد کلیدی مللع بودند ک براسف س روشه ی نمون گیری هدفمند
قضفف وتی و گلولف برفی انهخف

شفففدنفد .بفدینمنظور نخسفففت بف  9نور از طریق نمونف گیری

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

قضفف وتی مصفف ا انج م شففد ،سففپا  19نور دیرر از روش گلول برفی و م رفی نمون ه ی
موردبررسفی انهخ شفدند .تالش شفد ب ولت ا م یت و ُ
چندب دیبودن مسفئل  ،ترکیای از
تخصمه ی مهنور اسهو ده گردد ک ازئی

آنه در ادو شم ره ( )2ارائ شده است.

جدول شماره ( .)2مشخصات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
میانگین سن
(سال)

مرد

زن

ضروری

6

42

4

2

لوکا و غیرضروری

3

43

1

2

4

41

4

0

فروشندگ ن ک اه و خدم

ضروری

5

38

3

2

فروشندگ ن ک اه و خدم

لوکا

4

35

2

2

شرح
خریداران ک اه و خدم
خریداران ک اه و خدم

اس تید دانگر ه ص بنظر

تعداد
(نفر)

جنسیت

مهخصصین وزه ب زاری بی و فروش

6

41

5

1

مجموع

28

40

19

9

(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

از مصففف اف بیسفففتوهگففهم بف ب فد ،دادههف اناف تکراری پیفدا کرد ،امف بف اهفت
اطمین نخ طر از اینک دادهه ی ادیدی ب دادهه ی قالی اض ف ف نگففود ،مص ف ا ه ت 28
مص ا ادام پیدا کرد و اشا ر نظری دادهه صل گردید.
ب منظور اوها ربخگففی دادهه ین انج م مصف ا ه  ،سف ی شففد ب مالق ه ی طوانی و
اسفهو ده از تکنیک مثل سف زی ب اوها ر دادهه افزوده شفود .همچنین ب منظور سفنجه پ ی یی ،از
روش پ ی یی ب زآزمون اسففهو ده گردید شفف خم پ ی یی ب زآزمون ب میزان سفف زگ ری طاق بندی
دادهه در طو زم ن اشف ره دارد ک در آن ،دو نور کدگ ار مسفهقل از یکدیرر ،ی یک نور کدگ ار
مسفهقل طی یک ب زه زم نی ،دادهه را کدگ اری مینم یند ک در این مق ل از شفیوه او اسفهو ده
گردید .سففپا ب م ی ر توافق درصففدی هولسففهی ،1میزان تل بق کده ت یین میگردد (شففور و
همک ران .)334 ،2009 ،2فرمو ضریب توافق کدگ اری ب روش هولسهی وا ر است از:

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف
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در این فرمو  M ،ت داد موارد کدگ اری شفده توسفط دو کدگ ار اسفت ک بین آنه توافق
واود داشفه ب شفد N1 ،ت داد کلی موارد کدگ اری شفده توسفط کدگ ار او و  N2ت داد کلی
موارد کدگ اری شفده توسفط کدگ ار دوم اسفت .درصفورتیک این ودد بیه از 80درصفد
مح سفا گردد ،میتوان ادو کرد ک پ ی یی کدگ اری مصف ا ه موردتأیید اسفت (شفور و
همک ران .)335 ،2009 ،در این مق ل  ،س ف مص ف ا ب صففور تص ف دفی برگزیده شففد و
توسففط دو پژوهگففرر ب صففور مسففهقل ،کدگ اری شففدند (ادو شففم ره  .)3نه ی
ب دسفتآمده نگف ن میدهد میزان پ ی یی ب زآزمون بیه از  80درصفد مح سفا شفده ،بن براین،
پ ی یی کدگ اری مص ا ه ی انج مشده مورد تأیید است.
جدول شماره ( .)3محاسبه پایایی مصاحبههای انجامشده به روش هولستی
شماره مصاحبه
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تعداد کدهای مستخرج

تعداد موارد

درصد پایایی

کدگذار 1

کدگذار 2

مجموع

مشترک

70

61

131

51

78

شم ره 19

80

82

162

68

84

شم ره 27

73

71

144

65

90

مجموع

223

214

437

184

84

شم ره 3

(مناع :ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

در نهف یفت ،اهفت تجزیف وتحلیفل دادههف از روش تحلیفل محهوا 1و تحلیفل مضففمون

2

اسفهو ده گردید زیرا از تحلیل مضفمون میتوان ب خوبی برای شفن خت الروه ی مواود در
دادههف ی کیوی اسففهوف ده کرد .بفدینمنظور ،دادههف ی گردآوریشفففده منه از مصفف اف هف ،
مگف هدهه و همچنین دادهه ی که بخ ن ای ،در ق لب مهن پی دهسف زی شفدند و مورد مرور و
دسففهف بنفدی قرار گرفهنفد .مرا فل تحلیفل مضففمون صففور گرفهف در مقف لف واف ر بودنفداز:
آشففن شففدن ب دادهه ایج د کده ی اولی و کدگ اری اسففتواو و شففن خت مض ف مین
ترسیم شاک مض مین تحلیل شاک مض مین و تدوین گزارش .در نه یت ،س ی شده نه ی

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

تجزی وتحلیل مق ل ب صففور گرافیکی ارائ ش فود و در راسففه ی اوها رسففنجی و نزدیکی ب
نه ی ک ربردی ،ب نه ی مل ل

و پژوههه ی تخصصی مرتاط تلایق داده شود.

 .4تجزیهوتحلیل دادهها

در این بخه ب تجزی وتحلیل ی فه ه در ق لب سف ونوان پ ندمی کوویدفف ف 19در اه ن ،در
ایران و مد سف زی رفه ر خرید مصفر کنندگ ن در ایران ن شفی از بحران کوویدففف 19پرداخه
شفده اسفت .از ی فه ه ی گردآوریشفده و دسفه بندیشفده منه از مگف هدهه و مصف ا ه  ،در
بخه سفوم ی فه ه  ،ی نی مد سف زی اسفهو ده گردیده اسفت .ب بی ن دیرر ،پا از گردآوری و
دسففهف بنفدی دادههف ی بف ارزش و ف

دادههف ی گففو و تکراری ،بف روش تحلیفلمحهوا و

تحلیلمضفمون ،مهمترین ی فه ه در ق لب مد ه ی ارائ شفده در تصف ویر  4ت  8گنج نده و
تحلیل شدهاند.

 .4-1وضعیت پاندمی بحران کرونا در جهان

بر اسف س ادیدترین آم ر رسفمی منهگفر شفده توسفط سف زم ن بهداشفت اه نی (تصفویر شفم ره
 )1در ت ریخ  6سفپه مار  ،2020ت داد  26763217نور در سفراسفر اه ن ب ویروس کرون
ماهال شفففدنفد کف از این ت فداد  876616نور فو کردهانفد (سف ف زمف ن بهفداشففهی اهف نی،
.) 2020

تصویر شماره ( .)1وضعیت شیوع ویروس کووید  19در جهان تا تاریخ  6سپتامبر 2020
(س زم ن بهداشت اه نی) 2020 ،
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هم نلورک در تصفویر شفم ره ( )2مگفخم اسفت ،بیگفهرین آم ر ت داد ماهالی ن در ق ره
امریک بوده اسفت ،پا از آن انو شفرقی آسفی  ،ق ره اروپ  ،مدیهران شفرقی ،آفریق و غر
اقیف نوس آرام از ابهفدای فوریف تف  6سففپهف مار  ،2020بیگففهرین ت فداد ماهالیف ن را داشففهف انفد
(س زم ن بهداشت اه نی.) 2020 ،

تصویر شماره ( .)2وضعیت شیوع ویروس کووید  19در جهان به تفکیک مناطق جغرافیایی تا تاریخ  6سپتامبر 2020
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 .4-2وضعیت پاندمی بحران کرونا در ایران

براسف س آم ر رسفمی منهگفر شفده توسفط وزار بهداشفت ،درم ن و آموزش پزشفکی ایران29 ،
بهمن  1398اولین مورد ویروس کرون در کگففور ایران ب ام یت 84میلیوننور ،موردتأیید
قرار گرفت .طاق آم ر سفف زم ن اه نی بهداشففت (تصففویر شففم ره  ،)3ت ت ریخ ف لی (6
سفپه مار  )2020ت داد  384666نور در ایران ب این ویروس ماهال شفدهاند ک از این ت داد
 22154نور فو کردهاند (س زم ن بهداشت اه نی.) 2020 ،

تصویر شماره ( .)3وضعیت شیوع ویروس کووید  19در ایران تا تاریخ  6سپتامبر 2020

در ایران نیز مف ننفد سففف یر کگففورهف ی درگیر بف ویروس کرونف  ،تمهیفدا درمف نی و
پیگفریران ای در وزهه ی مخهل؛ اهت مدیریت این بحران ،اتخ ذ و اارا گردید .ت لیلی
دانگفر هه  ،مراکز آموزشفی و مدارس ت لیلی مگف غل پرخلر اارای دورک ری در ادارا و
سف زم نه افزایه تولید محصفوا بهداشفهی ضفدووونی کردن ام کن ،وسف یل و سفلو
ومومی توزیع اقالم بهداشفهی و خوراکی در می ن خ نوادهه ی کمبضف وت انج م اقدام
فرهنری از طریق رس ن ه ی ومومی و ااهم وی برای پیگریری توس آموزشه ی آنالین
راهاندازی سف م ن غرب لرری سفالمت و اارای طر ف صفل گ اری ااهم وی و ف صل گ اری
هوشففمنفد برخی از اقفدامف تی بود کف برای کنهر ویروس کرونف تفأریرا مهمی داشفففت و
ضر نیز در

در

اارا است.

م نند دیرر کگفوره  ،این اقدام

پیگفریران و درم نی ،پی مده ی مهمی نیز برای وضف یت

اقهصف دی و کسفبوک ره ی کگفور ایران ب همراه داشفت .شف ی ن ذکر اسفت هرسف ل ب شفرور
فصفل به ر ،هم کگفوره ی ف رسفیزب ن ب ویژه ایران ،وید نوروز را اگفن میگیرند ک در سف
 2020ب دلیل شففیور ویروس کرون  ،مراسففم این وید ب سففه نی اارا نگففد .این مسففئل برای
بسفی ری از اصفن  ،ضفرره ی اقهصف دی فراوان ب همراه داشفت .مجمور این ترییرا  ،منجر ب
شکلگیری ترییراتی در رفه ر خرید مصر کنندگ ن نیز گردید ک در ادام تگری میگردد.
 .4-3مدلسازی رفتار خرید مصرفکنندکان ایرانی ناشی از پاندمی کرونا

تجزی وتحلیل ی فه ه ی صفل از مگف هدهه  ،مل ل

قالی و مصف ا ه نگف ن میدهد

اگر در تصفویر شفم ره ( )4فله افقی را ب ونوان شف خم هم هیت ک ا ی خدمتن در نظر
بریریم ،این ک اه و خدم

در یک طی؛ پیوسففه دوسففوی ق بلتقسففیم هسففهند .در یک

انهه ی طی؛ ،ک اه و خدم

خیلی ضروری قرار میگیرند و در سوی دیرر طی؛ ،ک اه

و خفدمف

قف بفل ف

قرار دارنفد .در میف نف طی؛ نیز ،کف اهف و خفدمف تی کف قف بفلکف هه و یف

تأخیر هسهند ،قرار داده میشوند .ب ونوانمث  ،محصوا بهداشهیففدرم نی و مواد غ ایی
در دسففه محصففوا ضففروری قرار دارند ،و خدم
تجملی و لوکا در زمره ک اه و خدم

ق بل

گردشففرری ،رسففهورانه  ،ک اه ی
دسففه بندی میشففوند .بن براین ،ب ید

برای تحلیل وضف یت هر کسفبوک ر در گ م نخسفت ،ب بررسفی م هیت محصفو از دیدگ ه
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مصفر کنندگ ن ب زار هد پرداخه شفود و مگفخم شفود از دیدگ ه آنه هر ک ا ی خدمت
در کفدام بخه طی؛ قرار دارد آیف یفک کف ای ضففروری اسفففت یف میتوان مصففر آن را
ک هه داد و خرید آن را ب تأخیر انداخت
در صورتی ک خط ومودی طی؛ را ش خم هضرور ت مل انس نی در ما دل ن در نظر
بریریم ک بر اسف س آن ،ما دل برخی محصفوا نی زمند ت مل زی د و برخی محصفوا
نی زمند ت مل کم است ،یک م تریا ب صور تصویر شم ره ( )4ترسیم میگردد:
تعامل انسانی در مبادله

زیاد

منطقه ثبات نسبی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ضروری

هه
قابلبل ک
ق
کاهش

متوسط

قابل تأخیر

قابل ق بل
حذف

منطقه کاهش نسبی

منطقه رشد

کم

B

D
تصویر شماره ( .)4مدل پیشبینی وضعیت تقاضا برای کاالها /خدمات پس از بحران کرونا
(یافتههای پژوهش)1399 ،

میتوان چه ر بخه مد تصویر شم ره ( )5را ب ترتیب زیر تگری کرد:
در بخه او (منلق  )Aشفف هد ضففور ک اه و خدم تی هسففهیم ک از نظر م هیت،
برای مگففهری ن ب زار هد ق بل

(غیرضففروری) هسففهند و همزم ن در ما دل آن ت مل

انسف نی زی دی نی ز اسفت .ب ونوان مث  ،میتوان از خدم

رسفهورانه ن م برد .درصفورتیک

مصففر کننده بخواهد از این خدم

اسففهو ده نم ید ،نی ز دارد ب مک نی شففلوا (ب امک ن

سفرایت زی د بیم ری) مراا کند بن براین ت مل انسف نی در ما دل این خدمت زی د اسفت و
دروین ف  ،میتوان این خفدمفت را ف

کرد .این بخه در مفد تصففویر شففمف ره ( )5بف

رنگ قرمز نگف ن داده شفده اسفت و پیهبینی م بر این اسفت ک در این بخه هک هه خرید
شدید ی ترمزن مواا ب شیم.
منلق ب دی ش مل موق یت ک ا ی خدم تی است ک محصواته ق بل
ت مل انسف نی در ما دل آن کم اسفت (منلق  Bن رنجی رنگ) .مد مق ل

هسهند ،و
ضر ،این موهوم

را ملر میکند ک درخصفو محصفواتی ک در این منلق قرار میگیرند ،کسفبوک ره
ً
شف هد هک هه نسفای فروشن هسفهند ،م نند خرید وهیق ا ک م موا ضفروری نیسفهند و
ت مل انس نی زی دی هم ندارند.
در منلق سففوم این م تریا (منلق  Cآبی رنگ) سففل روابط انسفف نی در ما دل زی د
ً
اسفت و ک ا یک محصفو ضفروری اسفت م نند خرید ن ن از ن نوایی ،ق ودت برای خرید این
ک ای ضفروری ،افراد میب یسفت ت مل انسف نی را ب فروشفنده و دیرر مگفهری ن داشفه ب شفند.
پیهبینی مد مق ل

ضففر بر این اسففت ک در این منلق منهظر هرا

نسففاین ی ک هه

محدود فروش ب شیم.
در نه یت ،منلق چه رم (منلق  Dسفاز رنگ) منلق ای را شف مل میشفود ک ضفرور
ً
ک ا برای مگفهری ن ب زار هد زی د اسفت لکن سفل ت مل کمی در ما دل نی ز اسفت .مثال
خرید ک اه ی ضفروری در بسفهر و ی از طریق اپلیکیگفنه ی موب یل .پیهبینی میشفود
بر اس س مد  ،محصوا این بخه ب هرشدن فروش مواا گردند.
بر اسف س مل لب بی ن شفده ،مد تصفویر شفم ره ( )5را میتوان در ق لب تصفویر شفم ره
( )6اصففال و ارائ نمود .نکه

ئز اهمیت برای هر کسففبوک ر این اسففت بود ک ک ا ی

خفدمفت آن ،در کفدام منلقف قرار دارد و آیف امکف ن انهقف بف منف طق دیرر امکف نپف یر اسفففت
دراینخصو

ب ید تحلیل و آن لیز ک رشن سی داشه ب شید ،هر دو لت را بررسی نم یید و

در نه یت ،ب یک خروای دست پیدا کنید.
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نیاز به تعامل شدید

ثبات

ضروری

شدید

U
قابل حذف

نیاز به تعامل محدود

رشد

منطقه کاهش

منطقه کاهش
نسبی
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رشد خوب
خوب
رشد

کاهششدید
کاهش
شدید

تصویر شماره ( .)5مدل پیشبینی وضعیت تقاضا برای کاالها /خدمات پس از بحران کرونا با در نظر گرفتن
امکان انتقال (یافتههای پژوهش)1399 ،

ت این بخه ب تقسفیمبندی کسفبوک ره براسف س دو شف خم هم هیت محصفوا ن و
هت مل انسفف نی در ما دل ن پرداخه شففد .در ادام  ،رفه ره ی اصففلی مصففر کنندگ ن در
وضفف یفت بحران کرونف تحلیفل میشففونفد بف طورومفده ،در وزه رفهف ر خریفد کف اهف و
خدم  ،شف هد چه ر رفه ر کلیدی از مگفهری ن هسفهیم (تصفویر شفم ره  .)6این رفه ره ک از
ووامل مه ددی تأریر میپ یرند ،وا ر انداز:
الف) حذف کامل؛

لهی اسفت ک مگفهری ،مصفر کننده ی خریدار ب هیچوا

از خدمت ی ک ای تولیدی اسفهو ده نمیکند .در
در این محدوده قرار دارند.

ضفر ،برخی از مگفهری ن رسفهورانه

ب) به تأخیر انداختن :دومین رفه ر ق بلانهظ ر و صفور پ یرفه توسفط مصفر کنندگ ن در ارر
شفیور ویروس کرون  ،ب تأخیر انداخهن خرید برخی از ک اه و خدم

اسفت ب ونوانمث  ،ب

تأخیر انداخهن خرید لا س ی وس یل منز ک این تأخیر مگکل بزرگی ایج د نمیکند.
ج) جاانشااینسااازی خر یاد :رفهف ر سففومی کف مصففر کننفدگف ن از خود بروز میدهنفد،
ً
ا نگففینسف زی برخی از ک اه و خدم اسففت ک ق ودت خدم و ک اه ی ضففروری،
اف یرزین خفدمف

و کف اهف ی غیرضففروری شفففدهانفد بف ونوانمثف  ،خریفد محصففوا

بهداشهی م نند م سک و دسهکه بر خرید لوازم برقی منز ضرور دارد.
د) کاهش شاادید :چه رمین رفه ر مصففر کنندگ ن ،مربوم ب

لهی اسففت ک خرید

برخی از اقالم ک هه شفدید پیدا میکند .ب ونوانمث  ،در ارر شفیور ویروس کرون  ،خرید از
شیرینی فروشیه ب ولت امک ن انهق ویروس ک هه شدید ی فه است.
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تصویر شماره ( .)6چهار رفتار خرید مصرفکنندگان پس از شیوع ویروس کرونا
(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

ً
در شفرایط ف لی ،م ندگ ری در ب زار ،لزوم م لو تالیر

ّ
خالق ن و هوشفمندان و ارائ

محصفوا ا ا نیسفت رفه ر خرید از مؤلو ه ی دیرری نیز مهأرر اسفت ک از آن امل
میتوان ب درآمد ق بلتصففر  ،سففل ریسففک دری فهی و ا سفف س اوهم د در مورد آینده،
شفخصفیت افراد ،امید ب زم ن پ ی ن بحران و غیره اشف ره کرد .بن براین ،نمیتوان یک نسفخ
قل ی برای تمف م کسفففبوکف رهف م رفی کرد ،بف این وصفف؛ رفهف ر خریفد بسففیف ری از
مصفر کنندگ ن از مد تصفویر شفم ره ( )6تا یت میکند ام شد و ض ؛ این واکنهه
در فرایندی پوی ب ب زار هد و م هیت محصفوا (تصفویر شفم ره  )4بسفهری دارد .منظور
از سفل ریسفک دری فهی این اسفت ک خریدار ت چ اندازه از بروز ریسفک ا سف س نررانی
میکند و چ آیندهای را برای آن مهص ّفور اسفت .هر اندازه میزان ریسفک دری فهی بیگفهر ب شفد،
ا هم خرید توسط مصر کننده ک هه پیدا میکند.
دومین مهریر تأریرگ ار بر رفه ر خرید مصر کننده ،توان م لی و سل درآمد افراد است.
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بسفی ر ئز اهمیت اسفت ک افراد در چ گروه درآمدی قرار دارند ،زیرا رفه ره ی مهو وتی از
خود بروز میدهنفد .بفدینمنظور ،میتوان افدو شففمف ره ( )4را مال تحلیفل قرار داد بف
توا ب تقسیمبندی شهروندان کگور ایران ب 10دهک درآمدی (دهکه ی  1و  2پ یینترین
سففل درآمفدی و دهفکهف ی  9و  10بف اترین سففل درآمفدی) (مرکز آمف ر ایران)1397 ،
میتوان ادو شفم ره ( )4را ب ونوان مد تصفمیمگیری رفه ر خرید مصفر کننده بر اسف س
شف خمه ی وضف یت درآمدی و ضفرور خرید ارائ کرد .ب ونوانمث  ،اگر سفل درآمدی
خریداران ،دهکه ی  9و  10ب شففد و خرید ک ا ی خدمت ضففرور داشففه ب شففد ،رفه ر
خرید هم نند گ شففه ادام پیدا میکند و را

دارد .اگر سففل درآمدی دهکه ی  5و 6

ب شفد و خرید ک ا ی خدمت ت دودی ضفرور داشفه ب شفد ،رفه ر خرید ک هه محدود
پیدا میکند .همچنین اگر سففل درآمدی دهکه ی  1و  2ب شففد و هی اگر خرید ک ا ی
خدمت ضففرور داشففه ب شففد ،خرید ک هه نسففای پیدا میکند .سف یر موارد نیز ب همین
صفور اسفت .بن براین ،هرچ وضف یت درآمدی ضف ی؛تر ب شفد ،ا هم خرید محصفوا
غیرضروری در شرایط بحرانی ن شی از ویروس کرون  ،بسی ر کمهر می شود.

جدول شماره ( .)4مدلسازی رفتار خرید مصرفکنندگان بر اساس وضعیت درآمدی و ضرورت خرید کاال/خدمت
ضرورت
خیلی زیاد

تا حدودی

زیاد

کم

خیلی کم

خو (دهک 10و )9

وضعیت درآمدی

مهوسط ب ا( 8و )7
مهوسط (دهک  5و )6
زیر مهوسط ( 3و)4
ض ی؛ ( 1و )2

کاهش شدید

کاهش نسبی

ثبات نسبی

کاهش محدود

ثبات

(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

سففومین مهریر ،مف هیفت کف ای مورد ماف دلف اسففت کف در بخه قالی بف ونوان یفک مهریر
کلیدی ملر شففد .پ سففخ ب این سففؤا ک از دیدگ ه مصففر کنندگ ن در ب زار هد آی این
کف ا یف خفدمفت ضففروری ،غیرضففروری ،قف بفل ف

یف قف بفلتفأخیر اسففت ،میتوانفد مف هیفت

محصفو را مگفخم سف زد گروه مهریر ب دی شف مل مهریره ی ام یتشفن خهی م نند سفن،
انسیت ،شرل و تحصیال مصر کنندگ ن ب زار هد است تیپ شخصیهی مگهری ن نیز
ب ونوان یک مهریر تأریرگ ار ق بلطر اسفت .اینک مگفهری ن کدام تیپ شفخصفیهی را دارند،
از اهمیت بسفی ری برخوردار اسفت .منظور از تیپ شفخصفیهی ،تقسفیمبندی افراد براسف س
ش ف خم م یرزففف فبریرز اسففت همچنین ،میزان شففرور بیم ری در منلق اررافی یی ب زار
هفد

امیفد بف زمف ن رفع بحران وف دا و رویف هف ی مصففر افراد از املف مهریرهف ی

تأریرگ ار بر رفه ر خرید شهروندان هسهند.
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در مجمور میتوان گوفت کف بف شففکفلگیری بحران کرونف  ،مصففر کننفدگف ن م یف رهف و
اولویته ی سفختگیران ادیدی را ت ری؛ کردهاند (تصفویر شفم ره  .)7وظیو تحلیلگران
و ک رشفن سف ن مدیریت ب زار در کسفبوک ره این اسفت ک داکثر این م ی ره را شفن سف یی و
نقه هریک را در ترییر رفه ر خرید مصر کنندگ ن تایین نم یند.
سطح ریسک دریافتی

تیپ شخصیتی

ماهیت کاالی موردنظر

میزان شیوع بیماری در منطقه

جغرافیای بازار هدف شما
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توان مالی و سطح درامد

سن ،جنس ،شغل
تحصیالت

امید به زمان رفع بحران

عادات و رویههای مصرف

تصویر شماره ( .)7عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری رفتار خرید مصرفکنندگان در زمان بحران کرونا
(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،

در پژوهه اسفه نسفیو و همک ران ،)2020( 1رفه ر خرید مصفر کنندگ ن مهأرر از شفیور
ویروس کرونف در رومف نی مورد ملف ل ف قرار گرفهف اسفففت ،کف نهف ی آن نگفف ن میدهفد لزوم
سفرم ی گ اریه ی کالن در وزه سفالمت ،ان ل پ یری سفیسفهم آموزشفی ،اسفهو ده از
ظرفیت کسبوک ره ی کوچک و مهوسط و ارزی بی مجدد سیسهم ملی مواد غ ایی ،از امل
مواردی است ک ب ید مورد توا قرار داده شوند.
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

1. stanciu et al.

پژوهه رایفت و بلکارن ( )2020بف بررسففی تفأریر ویروس کرونف بر ترییرا رفهف ر
مصفر کنندگ ن پرداخه اسفت ک نه ی آن در ما نی نظری پژوهه تگفری شفد و نگف ن داد
توسف دورک ری ،افزایه توا ب سفالمهی ،بهداشفت و ورزش ،افزایه خریده ی آنالین ،و
توس ف ف لیته در شففاک ه ی ااهم وی از امل ف لیته و اقدام تی هسففهند ک در ارر
شیور ویروس کرون توس پیدا کردهاند.
 .5یافتهها

براسف س ترییرا پیهبینیشده در رفه ر خرید مصر کنندگ ن و مد ه ی تایینشده منه از
مگ ف هدهه  ،مص ف ا ه ی ومیق و مل ل

مرتاط ،ضففروری اسففت ترییراتی در ون صففر

آمیخهف بف زاریف بی ( )4Pکسفففبوکف رهف انجف م شففود .این ترییرا بف توکیفک هر وزه
وا ر انداز:

 .5-1تغییرات در حوزه محصول

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

اولین ترییری ک در آمیخه ب زاری بی صففل میشففود ،ترییرا در وزه محصففو اسففت:
ترییر سفریع سفاد خرید و الروی مصفر

ترییر م ی ره و تدوین اولویته ی سفختگیران

افدیفد افزایه میفل بف مصففر برخی اقالم بهفداشففهی و غف ایی افزایه میفل بف خریفدهف ی
را ت و سففریعتر از نظر تأمین افزایه سف سففیت ب رو یت اسففه ندارده ی بهداشففهی در
تولید و ارائ محصفو افزایه میل ب ذخیرهسف زی ا هی طی اقالم بهداشفهی ک هه شفدید
ویهرینگردی سفنهی و میل ب و گردی ک هه وف داری مگفهری ن ک هه شفدید خریده ی
نف گهف نی و آنی افزایه منف بع دریف ففت و کسفففب اطالوف

قافل از خریفد افزایه گرایه بف

خرید محصوا ب بسه بندی مدرن و ک هه میل ب خرید از مراکز سنهی.
ب توا ب اینک در شففرایط بحران کرون  ،شفف هد افزایه میل ب خرید برای مصففر ی
ذخیرهسف زی برخی اقالم بهداشفهی و غ ایی هسفهیم ،میل ب ذخیره ا هی طی هم افزایه پیدا
کرده اسفففت .والقف بف خریفدهف ی را فتتر و سففریعتر از نظر تفأمین ،این سففیرنف را بف
ً
کسففبوک ره ارسفف میکند ک سففری ب بهرهگیری از روشه ی مخهل؛ توزیع و تروی
م نند راهاندازی کسبوک ر مج زی و آنالین واکنه نگ ن دهید .افزایه س سیت ب رو یت
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اسففهف نفداردهف ی بهفداشففهی در تولیفد و ارائف محصففو نیز از املف موارد مهم در ترییر رفهف ر
مگفهری ن بوده اسفت .امروز بر اینک کسفبوک ره اسفه ندارده ی بهداشفهی را در تولید و ارائ
محصفو رو یت میکنند ی خیر ،سف سفیت زی دی ایج د شفده اسفت ،بن براین ،در تالیر
الزامی اسففت بر این و مل تأکید شففود و این موهوم من کا گردد ک پ یاند ب رو یت موارد
بهداشهی هسهند و سالمت مصر کنندگ ن بسی ر مهم است.
کف هه ویهرینگردی و افزایه میفل بف و گردی از ترییرا دیرری اسفففت کف صففور
گرفه اسفت .این موضفور مهأرر از موضفوو

مخهل؛ از امل تالیر تی اسفت ک ب وسفیل

وزار بهداشففت انج م میشففود و در شففاک ه ی مج زی ب اشففهرا گ اشففه میشففود.
کسفففبوکف رهف بف یفد بف اهمیفت این موضففور تواف کننفد و برای ون اف یرف ه خود در نزد
مگهری ن و ون سل فروش ب سمت فض ی مج زی و شاک ه ی ااهم وی رکت کنند.
همچنین ک هه شدید خریده ی ن گه نی و آنی از امل ترییرا ایج د شده است .در ارر
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بحران کرون شف هد آن خواهیم بود ک مگفهری ن هوشفمندان تر و ب دقت بیگفهری هزین خواهند
کرد .از سفوی دیرر ،مگفهری ن ب دایل مخهل؛ از امل ک هه درآمد ،ب دنا این هسفهند ک
خریفدهف ی ملمئنتری را انجف م دهنفد .برای این مسففئلف اسففتواوی بیگففهری در اینهرنفت
خواهند داشفت و فضف ی شفاک ه ی ااهم وی مد زم ن بیگفهری را خواهند گگفت و از طر
مخهل؛ س ف ی میکنند اطالو تگ ف ن را درخصففو

ک اه و خدم

افزایه دهند .افزایه

گرایه بف خریفد محصففوا بف بسففهف بنفدی مفدرن و کف هه خریفد از مراکز سففنهی از املف
رفه ره ی دیرری اسفت ک درخصفو

ترییرا در وزه محصفو در شفرایط بحران شف هد آن

هسففهیم خرید از برخی مراکزی ک ب صففور سففنهی بسففه بندی میکنند ک هه پیدا کرده و
اغلب افراد ب سمت خریده ی ملمئنتر ب بسه بندیه ی بهداشهیتر ،ترییر اهت دادهاند.

 .5-2تغییرات در حوزه قیمتگذاری

در ارر بحران کرونف  ،در وزه قیمفتگف اری نیز شف ف هفد ترییراتی بودهایم در اینخصففو
میتوان بف کف هه کگففه قیمهی در مورد کف اهف ی ضففروری اشف ف ره کرد .مثف این ترییر
هالکلن اسفت .در روزه ی ابهدایی شفیور ویروس کرون ممکن بود قیمت این محصفو چند
برابر افزایه پیفدا کنفد ،امف خریفد این محصففو کف هه پیفدا نکرد .بروکا ،در مورد اقالم

غیرضفروری و لوکا ،شف هد افزایه کگفه قیمهی هسفهیم .این مسفئل میتواند ب دلیل ابه م
در شفرایط پیهرو و ک هه درآمده ب شد .از سوی دیرر ،افزایه س سیت ب ارزش ک ا و
ارزندهبودن محصفو نیز از امل واکنهه ی مگفهری ن اسفت ،زیرا در شفرایط ف لی مگفهری ن
آن لیزه ی دقیقتری از قیمت ک اه دارند.
بحف ب فدی در وزه قیمفتگف اری نیز افزایه گرایه بف قیمفت راایهف و تخویوف
ً
اسففت ک در روزه ی اخیر شفف هد آن بودیم و در آینده ا هم ا ب شففد بیگففهری در
افزایه است.

 .5-3تغییرات در حوزه توزیع

در ارر شفیور ویروس کرون  ،در وزه توزیع هم شف هد ترییرا و ّ
تحوا مخهلوی بودهایم.

افزایه گرایه بف خریفد از نزدیفکترین و خلو ترین مکف ن بف ولفت ا سفف س خلر بف وف
ً
شفده افراد وموم تم یل داشفه ب شفند ب نزدیکترین و خلو ترین مک نه برای خرید ک ا
مراا کنند.
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ترییر دیرر ،افزایه گرایه ب خرید از فروشفر هه ی مج زی و الکهرونیکی اسفت الاه
این روند از چند س ف گ شففه آغ ز شففده بود ،ام در ش فرایط ف لی این ترییرا ب سففروت
بیگهری در

پیریری است .برای بسی ری از کسبوک ره فرصت بسی ر خوبی برای ورود

ب فض ف ی مج زی ایج د شففده اسففت .والوه بر ترییرا ن مارده ،افزایه گرایه ب خرید از
مراکز م هار ارزانفروشفی و افزایه گرایه و خرید از ومدهفروشفیه ترییر دیرری اسفت ک
در وزه توزیع رر خواهد داد.

 .5-4تغییرات ایجاد شده مرتبط با بخش ترویج

ترییر چهف رم در آمیخهف بف زاریف بی ،ترییرا مرتاط بف تروی اسففت:افزایه تفأریر شففاکف هف ی
ااهمف وی و فضفف ی مجف زی در انهخف

کف اهف و برنفدهف افزایه سفف سففیفت بف تالیرف

منلقی بف تفأکیفد بر اناف هف ی بهفداشففهی و همچنین تالیرف
تالیر

بف مف هیفت اخالقی واکنه بف

ااهم وی و سف سفیت ب تالیم ماهنی بر انهو ر شفرکته افزایه گرایه ب انریزه

سف زه ی فروش افزایه والق مندی ب ب زاری بی مسفهقیم افزایه تأریر تالیر
شو هی (تالیر

توصی ای ی ده ن ب ده ن).

توصفی ای و
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اگرچ زم ن زی دی از اپیدمی کرون نمیگ رد ،ام در این مد کوت ه شفف هد آن بودهایم
ک سفل تأریرگ اری شفاک ه ی ااهم وی در فروش ک اه و در انهخ

برنده افزایه پیدا

منلقی و تالیر

اخالقی ب تأکید بر

کرده اسفت .از سفویی افزایه سف سفیت ب تالیر

انا ه ی بهداشفهی در مگفهری ن ایج د شفده اسفت .برخال چند سف گ شفه ک شف هد
افزایه ضففور و قدر تالیر ماهنی بر ا سفف س در وزهه ی مخهل؛ بودهایم امروزه
شفف هفد هسففهیم کف تالیرف ماهنی بر منلق و وقالنیفت و تحلیفلهف ی ّ
کمی اف ی خود را بف ز
کرده اسفففت .از دیرر ترییرا ایجف د شفففده در این وزه میتوان بف افزایه والقف منفدی بف
ب زاری بی مسهقیم اش ره کرد.
مجمور این ترییرا در ونف صففر آمیخهف بف زاریف بی کف نف شففی از ترییرا رفهف ر خریفد
مصفر کنندگ ن در ارر بحران کرون اسفت ،در تصفویر شفم ره ( )8نگف ن داده شفده اسفت .این
مد در راسفه ی برن م ریزی و ترییر سفی سفته و راهارده ی کسفبوک ره ب اهت تلایق ب
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شفرایط بحران و همچنین مد رفه ر خرید مصفر کنندگ ن ک ربردی خواهد بود ،زیرا شفن سف یی
ترییرا رفهف ر خریفد مصففر کننفدگف ن بف تنهف یی کف فی ناوده و بف یفد راهکف رهف ی منلاق بف این
ترییرا برای کسب و ک ره اهت داکثرس زی تادیل تهدیده ب فرصته تدوین گردد.

تغییرات در حوزه

تغییرات در حوزه

تغییرات در حوزه

تغییرات در حوزه

محصول

ترویج

قیمتگذاری

توزیع

 ترییر سففریع سففافدخرید و الروی مصر

 افزا یه شفففدیفد تفأریرشففا ک ه ی ااه م وی و
ف ض ی مج زی در انهخ
ک اه و برنده

 کف هه کگففه قیمهیک اه ی ضروری

 افزایه گرایه ب خر یداز م فراکففز نففزدیففکتففر و
خلو تر

 ترییر م ی ره و تدویناولو یته ی سختگیران
ادید
 افزایه میل ب مصربرخی اقالم بهداشففهی و
غ ایی
 اف فزایففه مففیففل ب فخریفدهف ی سفففر یع و
را ت از نظر تأمین
 افزایه س سیت برو یت اسففه ندارده ی
بهداشهی در تولید و ارائ
محصو
 اف فزایففه مففیففل ب فذخیره سففف زی ا هی طی
اقالم بهداشهی
 کفف هففه شففففدیففدو یهرینگردی سفففنهی و
میل ب و برردی

 افزایه سففف سففیت بتالیر منلقی ب تأ کید بر
اناف هف ی بهفداشفففهی و
ه م چ ن ین ت ا ل یرف بف
م هیت اخالقی
 واکنه مثات ب تالیرااهم وی و س ف سففیت ب
تالیم ماهنی بر انهو ر مللق
شرک ته

 افزا یه کگفففه قیمهیک ا ه ی غیرضففروری و
لوکا

 اف فزایففه گ فرایففه ب فخففریففده ف ی مففج ف زی و
الکهرونیکی

 افزایه سففف سففیت بارزش ک ا و ارزنده بودن
محصو

 افزایه گرایه ب خر یداز مراکز ارزانفروشی

 افزایه گرایه ب قیمتراایه و تخوی؛ه

 افزایه گرایه ب خر یداز ومدهفروشیه

 اف فزایففه گ فرایففه ب فانریزه س زه ی فروش
 افزا یه والقمنفدی بب زاری بی مسهقیم
 افزا یه تفأریر تالیرفتوصی ای و شو هی

 کفف هففه وففف داریمگهری ن
 کفف هففه شففففدیففدخریده ی آنی و ن گه نی
 افزایه شفففدید من بعدریفف فففت و کسففففب
اطالو قال از خرید
 ا فزا یه گرا یه بفمحصوا ب بسه بندی
مدرن
 ک هه میل ب خر یداز مراکز سنهی

تصویر شماره ( .)8مدل تغییر آمیخته بازاریابی مبتنی بر تغییرات رفتار خرید مصرفکنندگان ناشی از کوویدا19
(ی فه ه ی پژوهه)1399 ،
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 .6بحث و نتیجهگیری

خار شففیور ویروس کرون در ایران در پ ی ن سفف  1398و ن شففن خهری و فقدان داروی
مؤرر برای آن ،اضفلرا بزرگی بر کگفور وارد نمود .فراگیرتر شفدن ویروس ،ا م را ب یک
موق یفت نف امن از نظر سففالمفت و بهفداشفففت فرو برد .بف شففیور کرونف  ،بف تفدری اف م ف بف
وض یت ت لیق رفت و هم اقگ ر و اب د زندگی شهروندان تحتتأریر قرار گرفت.
ً
شفیور بحران کرون را نمیتوان صفرف یک پدیده پزشفکی دانسفت (پژوهگفکده مل ل
فرهنری و ااهمف وی وزار ولوم ،تحقیقف و ّفنف وری ،)1399 ،بلکف در ومفل ،بف یفک
بحران اقهصفف دی ،ااهم وی ،فرهنری و هی زیسففتمحیلی تادیل شففده اسففت ک از آن
بهرهبرداریه ی سففی سففی نیز میشففود ب ونوانمث  ،ب قرنلین شففدن بسففی ری از ام کن و
مگف غل ،درآمد اقگف ر مخهل؛ ب صفور یک زنجیره ک هه پیدا کرد و ساب کوچکتر شدن
سفوره مردم شفد .از سفوی دیرر ،رو یت بهداشفت فردی ب تأکید بر وط سفالمت ومومی کل
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ا م نی زمند واود زیرسف خته ی فرهنری من سفب بود ک مهأسفو ن در بسفی ری از موارد
رو یت نمیشففد و ا ن بسففی ری از شففهروندان ب خلر افه د .تولید و مصففر
زی دی از مواد ضفدووونیکننده ،دسفهکه ،م سفک و سف یر ملزوم

جم بسففی ر

بهداشفهی نیز بر محیط

زیست بسی ر اررگ ار بوده است .همچنین ،ازم ب توضی است بسی ری از کگوره ی غربی
ب سفواسفهو ده از بحران ن شفی از ویروس کرون  ،ب ارائ آم ر و اطالو

ن صفحی و همچنین

تگفففدیفد تحریمهف ی ظف لمف نف بر ولیف برخی کگففورهف  ،بر بحرانیترشفففدن اوضفف ر اهف نی
افزودند.
ضفروری اسفت در مورد اب د مخهل؛ تأریرگ ار بر آن و همچنین شفرایط تأریرپ یر از آن،
ملف ل ف

ومیق انجف م شففود تف بهوان بحران را بف نحو ا سففن مفدیریفت کرد بف تواف بف این

مسففئلف کف بحران کرونف بف ونوان یفک بحران پیچیفده ،بر وزههف ی مخهل؛ اوم از اقهصفف د،
ً
مدیریت ،ب زاری بی ،روانشفن سفی و ا م شفن سفی و زیرشف خ ه ی آنه تأریر میگ ارد و ذات
یک بحران می نرشفه ای تلقی میشفود ،لزوم انج م مل ل در تکتک این وزهه ب اهت
شن س یی اررا ا هم لی این بحران و ارائ راهک ره ی ک ربردی ،ضروری میب شد .در مق ل
ضفر ب مد سف زی رفه ر خرید مصفر کنندگ ن ب در نظر گرفهن شفرایط بحرانی ن شفی از

ویروس کرون پرداخه شفد .چه ر رفه ر خریداران در زم ن بحران تگفری گردید ک ن شفی از
ووامل مه ددی اسفت .همچنین مد پیهبینی تق ضف در شفرایط بحران کرون ارائ شفد ک ب
دو م یف ر همف هیفت کف ا یف خفدمفتن و همیزان ت ف مفل انسففف نی در ماف دلف ن از دیفدگف ه
مصر کنندگ ن ب زار هد بسهری دارد.
در مجمور میتوان گوفت بف تواف بف مف هیفت بحران کف هم تفأریرپف یر و هم تفأریرگف ار بر
وزهه ی مخهل؛ اسففت و مدیریت آن ،نی زمند توسفف رویکرده ی بینرشففه ای مخهل؛
میب شفد ،و ویروس کرون ب ونوان یک و مل ن شفن خه دارای فوریت و اضفلرار اسفت و ب
ً
ک مال شفرایط یک بحران پیچیده را دارد ،انج م مل ل در راسفه ی شفن سف یی اب د مخهل؛ آن
و تفأریرهف ی اقهصفف دی ،ااهمف وی ،فرهنری ،فنف ورانف و زیسفففتمحیلی کف دارد ،ضففرورتی
ااهن ن پ یر است ک در این مق ل ب تأریر آن بر وزه کسبوک ر و ب زاری بی پرداخه شد.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،241-281 ،)3(21 ،پیاپی  ،44تابستان 2311
فوالدیان ،مجیا و همکاانن  .)9911( ،تحلیا کیفا تاایری شاایو بیمانن ویا و ک وناان با مننسا زیاانن دن حا
من نضن( ) .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی .941-981 )9(91
شنپن1008-4449 :

 نویسن گن / ،دست س به متن کنم مقنله ب سن قو نین ک یتیو کنمننز

آز د ست.

)

تحلیل کیفی تأثیر شیوع بیماری ویروس کرونا
بر مناسک زیارت در حرم امامرضا (ع)
مجید فوالدیان ،1فاطمه صدرنبوی ،پدرام خسرونژاد ،محمدمهدی واعظ موسوی ،محمدمحسن ظر یف پویا،
وجیهه شاملی ،زهرا باغبان گلختمی ،مهال شمسایی
دریافت0311/10/10 :؛ پذیرش0311/13/31 :

چکیده

ین مقنله تحلیل ف هنگ ز پینم هن و تیری ف هنگ بح  ،و ی و ک ونن دن یا  ،سات .دن من هانی
که بح  ،و ی و ک ونن شک گ فته ست ین پ سش دن کننو ،توجه جنمعه و ن یشمن  ،ی  ،بود ست
که ین بح  ،چه داللتهنی ب شیو زنا گ و ف هنا دن یا  ،د ند؟ نگنننا دن پا نزیانب یان
پ سش ست .دن قسمت مق مه مقنله ه ف و چگونگ و پ سشهن صل مقنله ن توضیح د د م شود.
دن قسمت دو مقنله به تحیل ز مسئلهمن ف هن دن ی  ،ما وز پ د تتاه ما شاود و ینکاه چگوناه
ذهنیت جمع م د ی  ،متیر ز بح  ،و ی و ک ونن هوشینن و حسن و ش و به پ سشاگ ز ماون
ب یه و طبیع ف هن م پ د زد .سپس سه دی گن دنبنن نحو صون بن کا د ،یان پ سشاگ ن ئاه
م شود )9 :گفتمن ،ت و ؛  )1گفتمن ،گسست؛ و  )9گفتمن ،بنز ن یش نتقاند  .دن قسامت ساو مقنلاه
ین گفتمن،هن ش ح د د م شود .نو یک د نگننن به موقعیت ک وننی همسو بن گفتمن ،بنز ن یشا سات.
ز یننو بخش مهم مقنله ن به و یژگ هن و بعند ین بنز ن یش نتقند تتصنص د د ش ست .نگنننا
ست الل م کن که نفجنن طالعن و د نش آشننی زد ی بنز ن یش دن نظن ولو یتهن دیجیتنل ش ،
مضنعف فز یش تو نش تطبیق فز یش تقنضن جتمنع ب د ناش و دن نهنیات فاز یش ساوگگ و
عنملیت مجموعه عو مل هستن که گفتمن ،بنز ن یش ن شک ما دهنا  .نوش نگنننا دن یان مقنلاه
تحلی دی گن هن شک گ فته دنبنن پینما هن ف هنگا بحا  ،ک ونان دن یا  ،سات .دنعینحانل ز
تج بههن زیسته و دنکهن شهود نیز کم گ فته  .تجزیهوتحلی نظ مفنهیم و دی گن هن یک ز
ن هب دهن ب فهم نو یتهن شک گ فته ز پینم هن بح  ،ک وننست.
کلیدواژهها :ک ونن زینن

ح نضو سب زینن

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1ستندینن جنمعهشننس د نشک
(نویسن مسئول)


دبین و علو نسنن د نشگن ف دوس مشه مشه ت سن ،نضو

ی ،

 .1مقدمه

تاوجه به نقش عو م دین و معنو دن به شات پیشاینه طاوالن د ند .هماین ب نسا
متقنب تیری بیمنن ب مننس دین بنعث ش

ست که ین تحقیقن دن حوز بیننشته

ق ن گی د .ز دون  ،بنستن ،تن عاص جا ی ف هن هن غانلبن به شات و بیمانن ن ماون
م تبط بن بنونهن و عمنل و نفتننهن دین م پن شته ن ؛ چانن،که دستون دینا دنماوند
ب ت ز غذ هن فعنلیتهن جسم و نو ّ
تیمال دنونا و نینیشهن شو ه با یان
موضو هستن (نوسن 9119 1به نق ز جلیل  .)9989کنو ،دن آستننه ق  ،بیستویکم
و دن وج ق ن فننون و پزشک بش بیمنن وی و ک ونن (کوی ا 2 )91زن گ جهان،

م ن ،ن دگ گو ،ک د ست .ین بیمنن مشت ک بین حیو  ،و نسن ،ست و منشی نتقانل آ،
ز حیو  ،به نسن ،ست (سنزمن ،به شت جهنن  .)1010طبق توصیه سنزمن ،به شت
جهنن یک ز ن هن پیشگی
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و ندنش  ،به مکن،هن عموم ست .ین بیمنن بیشات

کشونهن جهن ،ن دنگی تود ک د ست و م د تالش م کنن صول به شات ن باهطون
کنم نعنیت کنن  ..شیو بیمنن همهگی و و گی د ن ب بعند گوننگون ز زن گ بش تیری
م گذ ند که یک ز مهمت ین آ،هن تیری ب ف هن و دینونز م د ست.
بن شیو ک ونن دن ی  ،باه عنو  ،کشاون کاه بخاش بساینن زیاند ز جمعیات آ ،ن
مسلمننن ،تشکی م دهن مننزعنت دنموند تقنب نعنیت نکن به شت و نجن مننس
دین بهوجود آم

ست .بهنظ م نس که ین تعننضهن و تضندهن کاه دن یا سامت آ،

نهند علم و دن سمت دیگ نهند دین ق ن د ند ب سنبقه نیستن  .آ،هن ن م تو  ،شنخ و ب گ
نز کل ت

د نست که ح ق دن دو ق  ،تی دن ب نه جنمعه ی  ،ج ین ،د شته ن و آ،

نز مین ،سنت و م ننیته ست (نحمنن .)9911

دن ین بین یک ز مکن،هن پ چنلش حضون دن حا منمان ،و من ز دگان ،سات.3

زینن

من ( ) به عنو  ،نسن ،کنم و تجل م ق س دن معنن سالم و تفک شیع بن

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .3جمعآون د د هن پژوهش قب ز تعطیل ح نضو نجن ش

ست.

هن و دبین

ست و همو ن جزئ ز ف هن عماوم ی نیان ،باود

ی ن دن آمیخته ش

ست (طنلب و عل پون  .)9911زینن بهعنو  ،یک ز مننس پ نن شایعین ،پاس ز
شیو بیمنن وی و ک ونان دساتخوش یان مننزعان قا ن گ فات .حا مان نضان( )
مهمت ین زیننتگن شیعین ،دن ی  ،ست .ین حا مقا

تا ین پنیگان شایعین ،دن یا ،

(مااننزلف )1094 1و یکا ز باازنگتا ین و ر وتمنا ت ین حا هاان مقا

دن سااال

(ف هت )1094 2ست .میلیو،هن ی ن سنل نو تود ن دن ح مطه نضو آغنز ما -
کنن و دن مننسبتهن متفنو دن آنجن حضون م ینبن  .ین ح سنالنه میزبن ،نزدی باه
 99میلیو ،ز ئ مسلمن ،ست ( سحنق

3

.)1091

یک ز مهمت ین چنلشهنی که شیو وی و ک ونن دن فضن ف هنگ جنمعه یا  ،پ یا
آوند ست مو جهه بن آ ،دن محیطهن ماذهب منننا مسانج نمنزهان جمعاه و ح هان
ه بیت( ) ست؛ بهطون کاه ز یا ساو ناذ نهن مقن هان ما ساالمت و متخصصان،
به شت مبن ب لزو پ هیز ز ه گونه تجمع و ت کم جمعیات و توصایه باه تعطیلا یان یجاند
مح ودیت دن ب ت منکن مذهب به گاوش م نسای و ز ساو دیگا تاودد ن ب تا ز
مت ّینن ،و ولین مون مذهب ز تند د ،به مح ودیت و ممنو بود ،ونود به محیطهن ماذهب
مشنه م شود .همین تقنب آن دن مین ،شه ون  ،نیز وجود د ند؛ شه ون ن که غنلبان مان ن
و سطه فیض له م د نن و به شفنبخش و عتقند د نن (یوسف ص یق ونعا کهنسانل و
مک ز د  .)9919مهمت ین ن شیو وی و ک ونن ز ط یق با  ،فا د سات و با  ،ز ئا نیاز
جزئ مهم ز ف ین

ست کاه طا آ ،زیانن نخ م دها ؛ دننتیجاه م تاو  ،گفات شایو

تعنمال مین ،جسم ز ئ  ،و مکن ،مق
ف هم م کنن همیت زیند ب

و توجیهن ذهن ز ئ  ،کاه مقا من کانش آ،هان ن

مطنلعه دن ش یط وقو ین پی م د ند (فنن

4

.)9918

زآنجنکه زینن جزو مننسا رننویاه شایع سات همیشاه ع صاه با وز ناوآون و
تالقیت دینا ن  ،باود سات (مظانه

)9918؛ ب ین سان

م تاو  ،حا

زد کاه

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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وی و ک ونان زمینهسانز تییی تا دن شاک مننسا
بهطون که بع ز شیو ین وی و
زیننت تو هیم بود .ین تییی
ز ئ  ،زینن طبقه بن

زجملاه «زیانن

مان » م شاود؛

حتمانال شانه تیییا دن نفتانن ز ئا  ،مجموعاههن

ن م تو  ،هم بهلحنظ تع د ز ئ  ،و هم ز حیث نو نفتنن

ک د .بن توجه به همیت فهم و ب نس تییی حتمنل نفتننهن دن ین

ب هه مهم زمنن دن ین مقنله قص د نیم دن حوز بیننشته بن ستفند ز نویک د کیفا
به ب نس تیری شیو وی و ک ونن ب مننس زینن

من نضن( ) بپ د زیم تن دلی حضون

ز ئ  ،ن دن ین ش یط تنص و شیو هن زینن ک د ،آنن ،ن ب نسا کنایم؛ ب ین سان
سؤ لهن تحقیق عبنن ن ز :ف د که پس ز شیو ک ونن دن ی  ،همچنان ،باه زیانن
ح نضو م آین چه نگنه به م ق س و بیمنن د نن ؟ شیو بیمنن وی و ک ونن
ب مننس زینن دن مین ،ز ئ  ،من نضن( ) د شته ست و چه تییی ت

دن ی  ،چه تیری

ن دن کنش زیننت آ،هن یجند ک د ست؟ دن ش یط شایو یان ویا و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ز ئا  ،چگوناه

حضون تود ن دن ح و بن ستفند ز چه شیو هنی توجیه م کنن ؟
ٔ
 .2پیشینه تحقیق

دن دون  ،معنص منهیت چن وجه زینن ن نم تو نیم بن مطنلعاه نشاته علما تنصا
دنک کنیم؛ بلکه بنی توجه د شته بنشیم که مطنلعن حوز زینن بایننشاته

سات و دن

س تنس جهن ،دن حوز هان گونانگو ،علاو نسانن دنحانل نجان هساتن  .دن ینباین

نسن،شننساان ،و جنمعهشننساان( ،منننا کلماان1001 1؛ هنیا 1001 2،؛ گالزنب ا ک و

عبنساا شااو ز

3

1002؛ کولینز اک یناا

4

1090؛ هیاا ساامیت1099 5؛ یوسااف و

همکنن 9919 ،؛ ف وغز د شا یعت مزینانن و د نانی سای9919 ،؛ کلمان1094 6؛
سااحنق 1091؛ طااانلب و علااا ب قپااون 9914؛ ک مااانن

صااای پون منساااوله و
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.
.

و عظموسو

9918؛ موفهیم و الیک و )1091 1سهم عم

دن مطنلعان م باوب باه
2

زیاانن د شااته ن  .همچنااین د نشاامن  ،حوز هاان تااننیخ (منننا ساانیکس 9190؛
ملوی ا

3

9114؛ فاانطم 9919؛ ساالطن،پااون و صاای

مطنلعاان گ دشااگ
تیموت

7

(زیگمونا

 1004توم

8

(کنفمن1001 10؛ نی ن

حوز زینن

4

5

9114؛ فلیشا

9911؛ مااننزلف )1099

1000؛ دونو ،و کااوهن1009 6؛

 )1099نو ،شننس ( ساچن و پنلیا

11

9

 )1099و قتصاند

1094؛ کلمن و د )1098 12پژوهشهن دنتون توجه دن

نجن د د ن .

شنین ،ذک ست مطنلعنت که دنزمینه زینن و تیری بیمنن هن عفاون با آ ،نجان
ش ن بیشت دن حوز پزشک و به شت عموم ( مین
یوسف و وح

9919؛ ل وصنن
لش ن

لجاود

ساتو ن د ن با حانئ نژ د

و سالنتننو1091 13؛ ناوح لشامنن

لنز و صبن1010 14؛ حما و ممایش1010 15؛ می ز یا و

لنز

ل و یل

عب

 )1010هستن ؛ بهعنو ،نمونه می ز ی و عب

( )1010پژوهش دنزمینه ب نس
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میز  ،شیو بیمنن آنفوالنز دنبین ز ئ  ،ی ن نبعین نجن د دن و توصیههنی به شات
ب

کنت ل ین بیمنن ن ئه ک دن  .ل وصنن و همکنن  )1091( ،دن پژوهش به ب نس

سالمت عموم ز ئ  ،دن م سم ح ،سنالنه مسلمننن ،پ د تتن و پیشنهند د دن که دن ین
گ دهمنی به همکنن هن بین لملل با

کنتا ل بیمنن هان نیانز سات ( ل وصانن و
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همکنن  .)1091 ،دن مقنله مهم حم و ممیش ( )1010بن توجه به د شتن پننزد سنل
تخصص دنزمینه ب نس بیمنن هن دن موع ح ،و شیو بیمنن وی و ک ونان پیشانهند
تعطیل ح ،سنل  1010ن د دن  .پژوهش آ،هن ز حیاث ب نسا تایری بیمانن ویا و
ک ونن ب تعطیل منکن مق

بن پژوهش حنض شبنهت د ند؛ بن یان تفانو کاه آ،هان ز

دی گن به شت عموم و پزشک و نه جنمعهشننتت به ین مسئله پ د تته ن .
فزو،ب ین پژوهشهنی که دن زمینه تییی
گ یش پژوهش مطنلعن زینن هستن ؛ ب

نفتنن ز ئ  ،نجن ش
مثنل کب

ست نیز دن زم

و فنضل ( )9914به ب نسا

نفتنن ز ئ  ،و فهم ز ئ  ،ز زینن ح من نضن( ) دن دون  ،م ن ،پ د تتن  .دنو قع آ،هن
بهدنبنل ینفتن نسبت بین کنش زینن و م ننیته و ع ف ش  ،دن ی  ،معنص بودن  .آ،هن بن
صون بن

نو ز ئا  ،باه سانت ما ن ،و ز ئا گ دشاگ باهدنبنل دنک یان تیییا

معننشننتت بودن  .دنهمینن ستن ش یعت مزیننن و کنش ( )9914پژوهش بان موضاو
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سینلیت و مننس دین نجن د دن  .آ،هن نیز بهدنبنل دنک ن بطه مننسا و جهان ،معنانی
ز ئ ن بودن که شخنص و مکن،هنی ن که سنت دین آ،هان ن مقا
مق

م شم دن ؛ تییی ت که دن ن ستن م ن،ش  ،جهن ،م وز و ب

نشاننتته سات
تج به ج یا

ز شک هن معنویت و دین ن هستن  .دن پژوهش دیگ هی سمیت ( )1099باهدنبنل
ن ئه توضیح دنبنن بز ن ج ی به نن ینت نت و تییی نفتنن ز ئ  ،م ن ،بود .دنو قع و
سع د شت تج به زینن آنالین و ونود به دنینی ج ی دن ین حوز ن دنک کن  .ویژگا
صل ه سه پژوهش یندش ب نس ن بطه بین زینن

ز ئا  ،و جهان ،ما ن ،سات .دن

پژوهشهن دیگ مننن ولسن )1090( 1و نضو ز د و ف وغز د ( )9911به نو نفتانن و
دنک ز ئ  ،ز سف زیننت شنن ش
دنزمینه کنش زینن

ست .زآنجنکه ه ف ین پژوهشهن دنک نفتنن ز ئ ،

ست به پژوهش حنض شابنهت د ننا ولا ز یان حیاث کاه دن

مطنلعه حنض تیری شیو ی بیمنن عفون بهعنو  ،ی متیی ماؤر دن بیمانن ب نسا
ش

ست بنی مین ،ین دو مطنلعه و پژوهش حنض تمنیز قنئ ش .
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همچنااین ز جهت ا پااژوهش حنض ا ن م تااو  ،زی مجموعااه حوز هاان مطنلعاانت
جنمعهشننس و نسن،شننس پزشک و بیمنن دن نظ گ فت که ز ط یق یان حوز هان
مطنلعنت ميتو  ،بح ،هن زیستمحیطي شیو بیمنن هن ق  ،معنصا و بح ،هان
غذ یي و بیمنن هن ننشي ز آ،هن ن ب نسي ک د؛ لبته دن پژوهشهنی کاه دن یان حاوز
ق ن د نن کمت به موضو ن بطه بین بیمنن هن بهویژ بیمنن هن عفون و مننس دینا
ست .بن ینحنل پژوهشهنی دنزمینه ن بطاه باین زیانن و حسان

ف د پ د تته ش

شندکنم و نضنیت ز زن گ (حسین

صی

ب هیمآبند و عب ت ی  )9911ین تایری

زینن ب سالمت نو ن ف د (دولتشنه و پهلو ن  )9984نجن ش ن .

1

همچنین پژوهشهانی دنماوند نسن،شننسا بیمانن ( ینهاون ،و با و 9110 ،؛
النگ  ،و ویی

2

1090؛ ف نسیس و لو9184 3؛ ب و ،منیس و آنمالگاو

4

)1099

نجن ش ن که تیری بیمنن هن همهگی ب تییی و تحوال ف هنگ جو مع و نقش نشته
نسن،شننس دن دنک ین نت دهن مضمو ،صل یان پژوهشهنسات .یان پژوهشهان
بهدلی ب نس تیری بیمنن ب ف هن جو مع بسینن شبیه به مطنلعه حنضا هساتن ؛ زیا
تییی نفتنن دین زجمله عننص ف هنگ ه قو محسوب م شود.
بن توجه به ینکه دن پاژوهش حنضا باهدنبنل دنک و تحلیا تیییا نفتانن ز ئا  ،حا
من نضن( ) دن نویننوی بن وی و همهگی ک ونن هساتیم باهجز چنا گاز نش مختصا

(بونل9184 5؛ عتمند لسلطنه 9910؛ ننطق  )9918که بیشت بعند تاننیخ د ننا تان
تحلیل سن و مقنله که نبط ین دو مقوله ب نس ش بنش ینفت نش ؛ بهعنو ،نمونه
بونل ( )9184فقط به ذک ین مطل

کتفن ک د ست که هنگن شیو وبن دن سانل 9104

گ وه ز ز ئ  ،عتبن عنلین به هنگن بنزگشت به ی  ،ق نطینه م ز ن شکستن و وبن ن
به ی  ،آوندن  .ین گ و به س پ ست ی نوحنن دین به نن مالحسن ممقنن بستهش ،
ن ز ئ  ،ن توهین م د نستن  .آ،هن به قم و ز آنجن به ح حض

عبا لعظیم حسان دن
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شه ن و سپس به مشه نفتن و یک ز عو م مهم شیو وبن دن یا  ،آ ،زمان ،شا ن .
نگن سنت که جبنن نعنیت مسنئ به شت ن ب

ز ئ  ،توهین م د نست بهق ن نفاوذ

د شت که حت شن وقت (مظف ل ین شن ) نیز تو  ،مقنبله بن آ،هان ن ن شات؛ بهطون کاه
حت بعضا ز نهبا  ،دینا شایو وبان ن نشاننه

ز نننضانیت ت ونا ز ساتفند ز

المپهني لکت یک م د نستن که دن ح من نضن( ) به کانن م نفات .عتمند لسالطنه
( )9910دن تنط

تود به ق نطینهنش  ،مشه شنن م کن :

م وز شنی وبن دن مشه مق نوز هفتنداهشتند نف ن تلف م کنا  .د نوز دیگا
یقین دن ندو تو ه بود .ممکن بود بن مبلغ کم مخننج قا نتین (ق نطیناه) بگذ ننا .
شنی ین م ض به جن دیگ س یت نکن ؛ من ک حکم بکن و ک بشنود؟ ننلله و نان
لیه ن جعو ( ،عتمند لسلطنه .)819 9910

دن پژوهش دیگ ننطق ( )9918تنهن به ونود وبن ز ط یق کننو  ،زیننت عتبن عنلین باه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

050

دوره  ،21شماره 1
بهار 2911
پیاپی 64

شه بوشه شنن ک د ست و به جنبه زیننت آ ،شنن نکا د سات .بان توجاه باه توضایحن
ن ئهش

دن ین پژوهش ز ز ویه ج ی باه حاوز مطنلعان جنمعهشننسا دیان و بیمانن

پ د تته یم و دن پ ینفتن پنسخ ب

ین پ سش هستیم که بیمنن وی و ک ونن ب شک زینن

دن ح من نضن( ) چه تیری د شته ست؟ مقنله مشنبه بن موضو پژوهش حنض ینفت نش
ست که ج ی بود ،بیمنن وی و ک ونن تنح

و به نظ م نس مقوله

آ ،ن توجیه م کن .

 .3چهارچوب نظری

گ قص د شته بنشیم بن نگن بوندیو 1به مطنلعاه زیانن بپا د زیم الز سات دن گان ول
چگونگ شک گی

کنش ن ز منظ و دنینبیم .ز ب آین مطنلعاه آرانن بوندیاو (9122

 )9118 9110که دنبنن عم و منطق شک گی

آ ،نگنشته ش ن

ین نتیجاه حنصا

م شود که ف ت ز دوگننههنی چو ،عنملیتاسنتتنن سوگ ا باژ ضا ون اا نتخانب و
علتادلی م تو  ،بن کلی و گ «هبیتو »( 2عند و ن ) عم بش ن تبیین ک د.
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منظون بوندیو ( )9118ز عند و ن ین هبیتاو
دنون ش

سانتتنن ذهنا یان شاننتت و بیانش

ست که نسن ،ب سن آ ،بن دنین جتمانع ب تاوند م کنا  .عاند و ن

مجموعه نسبتن رنبت ز تلقوتوهن و قضنو هنست که دن سنتتنن حانکم و زمان ،گذشاته
نیشه د ند و محصول دنون ش  ،تج بههن کنشگ  ،دن موقعیتهن سنتتنن جتمانع
ست که بنعث م شود ف د ن تود ن ز ط یق سنتتنن من ب و ،و بستگ کنم به آ ،پی
کن  .عند و ن دن عاین قا ند د ،گزیناههن متفانو
مح ودکنن

باه ف تاون تاود پایشنو فا د

تتینن وست؛ یعن عند و ن بهمثنبه نظنم کتسنب ز ط حهن ز یان تنهان

مکن ،ز یش آز د نه ک فکنن دن کن و کنشهنی ن دن فا د فا هم م کنا کاه دن بطان
ش یط تنص شک گی

آ ،نهفته هستن  .دن ین شیو وی و ک ونن ز ئا  ،حا فا د

هستن که بنن ب عند و ن دنون ش تویش ح ن دنک م کنن و به نجن عمنل م تبط
بن آ ،ق

م کنن  .عند و ن که مفهوم و سطه مین ،سنتتنن و کنش ست دن تعنما

بن می  ،ین ع صه عم کنش ن محقق م کن  .منظون ز می  ،وضعیت تنص ز مکنننت
ست که ز ط یق جهن ،جتمنع بهطون عین دن تتینن ف د گذ شته م شون ؛ نوع قلم و
زن گ جتمنع که د ن قو ع سنزمن،ده تانص تاود سات و ز کنشگا نفتننهان
تنص ن نتظنن د ند (کنلهو ،گ تیس مود
ح

فنف و ونی

1

 .)1004دن ینجن م تو ،

نهند دین زینن و قو ع م تبط بن آ ،ن می  ،ین ع صه عم ز ئ  ،د نست.
بنی توجه د شت که عم نهنی کنشگ (زینن ) و شیو آ ،محصول تعیین مکاننیک

سنتتننهن ین می  ،نیست؛ بلکه ز ب توند دینلکتی عند و ن بن می  ،مننن شا یط یا
بنز ونزش شک م گی د؛ یعن بنزیکن ب سن

ن وتتههن تویش ز قو نین نون هن

تج بین و مهنن هن عمل کس ش (عند و ن ) و ش یط که دن بنز پیش م آی و
به ف تون موقعیت بی ون (می  )،ن هب دهنی  2ن به کنن م ب د و نفتنن م کنا (عما ).

عند و ن به صون ف ست (یعن نوع هوشمن

تودکنن هم بن مهنن ) به ف د کم

م کن کاه دن لحظاه باه طون ننتودآگان مسای بانز جتمانع ن تشاخیص دها و دن
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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چهاننچوب دنون شا

تالقیاات د شااته بنشا (بوندیااو  .)9110دننتیجااه کنشگا ،

عنمالن محنسبهگ سودطل ین عقالن نیستن  .دنو قع ز دی بوندیو بنی سوگ عقالن
ن کننن گذ شت و بین ،ک د که گ دن ذهن کنشگ قضنوت نو م ده

ز جانس منطاق

عمل غی سودطلبننه ست که بهصون ض ون جلو گ م شود :نوع آمندگ و تمنی که
ف د به تود م گوی « :هیچگن نم تو  ،کنن دیگ

نجن د د .من نم تو نم طاون دیگا

عم کنم» من نه بهصون تحمی ؛ بلکه به صون قنع
ب ین سن

ز ئ  ،ح کنشگ ن هساتن کاه با

ب یه (بوندیو .)9118
عمانل تاود دن حا حا

ز

ب هت صحت و ض ون قنئلن  .بنیا توجاه د شات کاه عند و ن هان هماو ن حا

ز

ی ئولوگ (بنونهن تصون و ف ضهن ب یه نگنشتهش ) ن دنو ،تاود د ننا و ز آ،

متیر هستن  .بوندیو شنن م کن که ج ی ز شننتتهن کنذب آسن ،نیست 1و ینگونه
نیست که تییی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سند دن آگنه همو ن به دلکن  ،ز آگنه و تییی نوش ق ند د قبلا

(که نزد ف د نه ق ند د

بلکه طبیع و ض ون جلو م کن ) منج شود؛ بننب ین ز ئا ،

دنبنن زینن و م دین بینشهن و منشهن ب یه نگنشتهش

د نن کاه کنننگذ شاتن

آ ،بینشهن و منشهن و پذی ش نویک د متفنو ین مخانلف با

آ،هان گا  ،م آیا و

دشو ن ست .نکته آت دنبنن عند و ن هن ین ست کاه مکان ،د ند عاند و ن نسان ،بان
ش یط فعل بی ون و مننس نبنش و گ فتانن تاننیخ شا بنشا ؛ یعنا کنشهانیش بان
ش یط وفق ینفته ن که دیگ دن می  ،حنض م سو و مت ول نیستن و بان شا یط ما وز
همتو ن ن نن ( .بوندیو .)9118
کنو ،بن پیشف ض ق ند د ،دی گن بوندیو ز دی و نظ یه «ننهمنهنگ شننتت » ن

ب نس م کنیم .ین نظ یه که بت فساتینگ  )9112( 2آ ،ن مطا ح کا د نشان ،م دها

هنگنم که شننتت ین عما سا زد ز یا فا د (باهعنو  ،محصاول عاند و ن ) منفا و
غی عقالن ین تط ننک قلم د شاود فا د دچانن ننهمانهنگ شاننتت م شاون ؛ یعنا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1ب سن نگن بوندیو وظیفه جنمعهشننسن ،ین ست که بن پاذی ش دساتنوندهن تاننیخ و جتمانع بهمثنباه ماون طبیعا
مبننز کنن ؛ یعن تالش کنن تیری ی ئولوگ ب عند و ن ن به ح ق کنهش دهن ؛ ه چن هیچگن به صف نم نس (کانلهو،
و همکنن .)1004 ،

دچننش  ،به نوع تننقض و نبود تجننس ذهنا کاه حسنسا منفا دن شاخنص یجاند
م کن  .یک ز عمنل ن یج که ف د ب

نفع آ ،حسن منف نجن م دهن

که منف بود ،عمل ن که نجن د د ن

نکنن کنن ؛ بهعنو ،مثنل به گاز نش بیا

چنیکن )9114( 1کسنن که ز تط ی ز آگنه د ننا
عند و ن غنل تود) ز وسیله پیشگی کنن

ین ست
وود و

مان دن ن بطاه جنسا (با طباق

ستفند نم کنن تالش م کننا باتال باه

وی و ن دون و ننمحتم ب نن و میز  ،تط آ ،ن کم با آوند کننا  .فا د گا یش د ننا
کنن ن که عنم ننهمنهنگ م شود (به زبن ،سند کنن که غلط نگنشته م شاود مان
شخص ب طبق عند و ن تود آ ،ن نجن د د ست ین م ده ) کمتط کم همیات یان
ب همیت جلو دهن و ز وز ،منف آ ،بکنهن تان تودپنا ن مثبات تاویش ن بنزینبنا .
دنو قع ننچیزشم د ،عمل که شخص ز پس نجن ن د ،ین ت ک آ ،ب نم آی حس مثبت
و نوع عز نفس ن به و بنزم گ د ن .
همه ینهن به ین معنن هستن که شخنص دن پ د زش طالعان ساوگی د ننا و آ،هان ن
بهنحو تح یف م کنن تن بان ن یشاههن زپایش شاک گ فته آ،هان یعنا عند و ن هنیشان،
ُ
همتو ن د شته بنش ( دو ندز و سمیت9114 2؛ ل د ن و لپ  .)9121 3نحو که م د
طالعن ن تفسی م کنن به گنفن تعه آ،هن به عتقند ین عمل ویژ بستگ د ند .کسنن کاه
به مسنئ دین بهش

متعه هستن ص فنظ ز ینکه ست اللهن ط ف مقنب تن چه ن ز

محکم و متعندل بنش تق یبن ه گز ز دی و به مسنئ نم نگ ن ؛ یعن بخاش بزنگا ز نفتانن
بش بخ د نه نیست گ چه ممکن ست بخ د نه به نظ ب س ( نونسو)191-191 9981 4،؛

مننن دی گنه که بوندیو به نفتنن نسن ،د ند .ف ین هن تح یاف شاننتت و کسا

طالعان

بهطون گزینش که به بین ،بوندیو دن دنون ش  ،عمیق دی گن ین کس عند و ن مشخص نیشه
د نن م تو نن بنعث شون که شخص تط هان و ته یا هن عینا ن جا

نگیا د یان حتا

مق من م گ تود ن ف هم کن ( نونسو.)191 9981 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بن نتخنب ین نگن نظ

ز ئ  ،ح مان نضان( ) صانحبن ،عند و ن هانی د نساته

م شون که دن گذشته نیشه د نن و بینش و کانش زیاننت ن بان توجاه باه شا یط بی ونا
(موقعیت ح و شیو بیمنن وی و ک ونن دن آ )،ن هب

م کننا ؛ عند و ن هانی کاه

گ یش د نن بنونهن مننس و شیو هن توگ فته ن مون حق ب یه و طبیع بنمنیننن .
ّ
همچنین شخنص تلق م شون که دن صون نجن عمل که غی عقالن به نظ م آیا
(مث فز یش حتمنل بیمنن ب

تود و دیگ  )،به نوشهن گوننگو ،تالش م کنن ین

ننهمنهنگ ن ح و نفع کنن ؛ بهصونت که ح ق بینش و نوش گذشتةشان ،تیییا کنا .
حنل بنی دی که دن ش یط شیو بیمنن وی و ک ونن چه تییی

دن عمنل زیاننت فا د

پ ی م آی ؟ چگونه تعننض محتم مین ،عند و ن مسلط و شا یط ج یا بی ونا حا
م شود؟ شخنص حضون تود ن دن ح چطون و به چه شایو هنی توجیاه م کننا ؟ دن
د مه پژوهش به ین سؤ لهن پنسخ د د م شود.
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 .4روش تحقیق

دن ین مقنله ز نویک د کیف ستفند ش

ست و بن دو نوش مشنه و مصنحبه تیییا

عمل زینن و توجیهن حضون ز ئ  ،دن ح ب نس ش

ست .ب

جماعآون د د هان

که ز تننیخ هفتم تن ینزدهم سفن  9918طاول کشای باه مشانه زیانن ز ئا  ،دن حا و
مصنحبه بن آنن ،دن سنعتهن حضونشن ،دن ح پ د تته ش  .بن  44نف ز ز ئ  ،مصنحبههن
نیمهعمیق بهم

ح ود  90دقیقه دنبنن سؤ لهن صل پژوهش ج ش  .مصنحبهشاون گن،

 94م د و  90ز ،بودن که  92نف ز آ،هن سنکن مشه و 11نف دیگ مسنف بودن  .ب

تحلی

د د هن ز نوش تحلی مضمو ،ستفند ش  .تحلی مضمو ،ین تحلی تمنتی عبانن سات ز
تحلی ا مبتن ب ا سااتق ء کااه ط ا آ ،ز ط یااق طبقهبن ا
ب ا و،د د

د د هاان و لگویاانب دنو،د د

و

پژوهشگ ا بااه سنخشننس ا تحلیل ا دساات م ینب ا کااه ب ا ف ین ا ک گااذ ن

چن م حله بن ه ف دنک محتو م کز د د هن مبتن ست .ین نو تحلی بهدنبنل لگوینب
دن د د هنست .زمنن که لگوی ز د د هن بهدست آم بنی ز آ ،حمنیت موضاوع شاود؛ باه
عبنن دیگ تمهن بهدستآم ز د د هن نشئت م گی ن (صندق  .)44 9914نحو تحلی

طالعن و ک ده به آ،هان دن قنلا چ تاههن ب د شات ز ماتن نجان م شاود .دنو قاع
پژوهشگ بن ط ک د ،مسی نفتوب گشت دنو ،متن باه دنک بهتا

ز ماتن م نسا  .دن ها

نفتوب گشت ینفتههن جزئ که ننسنزگنن و متننقض بن سنی ینفتههن محکمتا قبلا هساتن
کننن گذ شته م شون  .ین مسی تن جنی د مه م ینب که دنک پذی فتن و گوینی ز متن یجاند

شود که کمت ین تننقض دنون ن د ند (پنتو949 1001 1،؛ و عظ .)10 9914
 .5یافتهها

ب

دنک کنش زیننت ز ئ  ،دن ین شیو وی و ک ونن نخست بنی بعند فع زینن ن

مشخص ک د .ب

زینن م تو  ،دو بع قنئ ش  :بع ذهن و بع عمل  .دن ین مطنلعه

منظون ز بع ذهن زینن

حضون تاود

همن ،دالی و ست اللهنی ست که ز ئ  ،ب

دن ح من نضن( ) ن ئه م کنن که بهطون تالصه توجیهن حضون م نانمیم .دن ینجان
منظون ز بع عمل زینن نیز میز  ،پنیبن

به نعنیت مو ند به شت توصیهش دنحاین

زینن ک د ،ست .بن تش یح و تحلی مشنه هن و مصنحبههن نجن ش

م ل مفهاوم

زی ز فع زینن به دست آم .

بعد ذهنی
(دالی و توجیهن
ذهن زینن )

به م ننسوت
(بیمنن )

توجیهن سنتی-تعبدی ( ّ
قدسیت)
توجیهن انکاری -تخفیفی
توجیهن ناچاری-تقلیدی
توجیهن عقالنی

معطوفبهممنوعیت(فریضه)
معطوفبهامنیت(پاکی)
معطوفبهصحت(بهبودی)
معطوفبه ّ
مشیت(تقدیر)

فعل زیارت
سنتی

بعد عملی
(سب هن نعنیت
مو ند به شت )

ب مبنن پوشش و کنش
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معطوفبهمجذوبیت(شیفتگی)
ب مبنن ج یت توجه
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متناقض ـ بالتکلیف
عقالنی

نمودار شماره ( .)2مدل مفهومی بهدستآمده از زیارت در ایام شیوع ویروس کرونا
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همن،طونکه دن نمود ن ( )9مشهود ست دن بع نظ

ین ذهنیت چهنن ساب تاوجیه

حضون دن ح ب مبنن میز  ،ج یت که ز ئ  ،ح من نضن( ) ( نجن دهن گن ،فع الهوت )
ب

بیمنن وی و ک ونن (عنص ننسوت ) قنئ بود ن به دست آم ست .ین چهنن سب

عبنن ن ز :سب هن سنت اتعب
سب توجیه سنت اتعب

نکنن اتخفیف ننچنن اتقلی

و عقالن .

که بن مفهو محون ق سیت شننتته م شود پن ،مفهاو

د ند که ویژگ هن آ ،ن نمنین ،م کنن  .ین مفنهیم عبنن ن ز :مجذوبیت (شایفتگ )
ممنوعیت (ف یضه) منیت (پنک ) صحت (بهبود ) و مشیت (تق ی ).
دن بع عمل زینن نیز ب مبنان میاز  ،تعها باه نعنیات ماو ند به شات (پوشاش
به شت و کنش پیشگی نه) سه سب نفتنن سانت متننقض ابالتکلیاف و عقالنا باه
دست آم و همن ،طونکه دن د مه توضیح تو هیم د د ب چهنن سب توجیه بهدستآم
نطبنقپذی هستن .
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 .5-1بعد نظری

دن ین قسمت دنبنن چهنن سب توجیه حضون دن ح ب مبنن میز  ،ج یت کاه ز ئا ،
ح من نضن( ) ب

بیمنن وی و ک ونن قنئ بود ن توضیح د د م شود.

 .5-1-1توجیهات سنتیـتعبدی (قدسیت)

توجیهن سنت اتعب

ن م تو  ،بن مفهو ق سیت تع یف ک د .ین توجیهن دالیل هستن

که دن دوگننه علم و دین (سنت) ین دوگننه الهو و ننسو
ن م گی ن و دن همه آ،هن کفه تق

ط ف جننح دین و جهن ،الهو

و الی بن گ تعب ننچیز ذوبش  ،دن ما و ال

و تتیننن شتن سنگین م کن و ب کفه مسئولیت قندنبود ،تتینن و تو ننی کنت ل بیمنن
م چ ب  .دن چنین توجیهنت که به بیمنن توجاه نم شاود باه ما
م شود .ین توجیهن تن آنجن ح یم مق
بتال به آلودگ و بیمنن ب

ق سا نظا و توجاه

و م زیننت ن و ال م نگننن که ین محیط ن ز

م د نن ین شی ،آ ،ن بنعث تضعیف ق ن ر بیمنن م د نن .

ین توجیهن زینن ن د فع و ن فع بیمنن م نگنننا دن حتمانل باتال باه بیمانن ساهم
چن ن ب

ف د و دیگ  ،قنئ نیساتن و دن یان زمیناه باه تقا ی گ ی و تتیننن شاتن تان

م دهن  .دن ین توجیهن نتنی ،حنص ز پ نن دی  ،م ننسوت (ج گ فتن بیمنن کاه

بن تلو ش  ،ح مسنو ست) توهین به م دین به شمنن م آی و دننظ د شتن آلاودگ
دن م زینن نشننه ن شتن تلوص د شتن ت

ین ضعف یمن ،ست؛ به زبان ،ساند یان

توجیهن م گوین جالل و عظمت زینن آنق ن زیند سات کاه جانز نم دها آلاودگ و
بیمنن مخ ین مننع آ ،شود و صال مط ح شود.
تمنم ین توجیهن دن مق

نگنن موضو زینن نیشه د نن  .ق سیت ین مکان،

و الی شخص زینن شون و عمنل م تبط بن آ ،جانز توجاه باه آلاودگ و دننظ گا فتن
بیمنن ن به ذهن ز ئ نم دهنا و آ ،ن دن مننفان بان ما زیانن و زی ساؤ لب د ،شای،
زینن شون نشن ،م دهن  .شخنص که ز چنین توجیهنت ستفند م کنن
بیمنن تط ننک بنون د شته بنشن جنس ح ن متفنو

گ بهوجود

ز دیگ مکن،هن عموم دن ک

م کنن ؛ زی بن حضون دن ین مکن ،حتمنل بتال به بیمنن نیز به صف م نس  .ح مات
فضن و مکن ،زیننت تق

جالل و عظمتا کاه وجاود د ند ماننع با

جا گ فتن

آلودگ ننش ز شیو وی و ک وننست .چن نمونه ز ین توجیهن عبنن ن ز:
قص ن شتم که دن ین زینن دن و دیو ن ح ن ببوسم .به بچههنیم هم گفاتم :نبوسای
من وقت که و ند ح و ح یم حض ش ز من نضن تجنلت کشی  .گ یه گ فت.
نفتم و دن ن دست کشی و بوسی  .به بچههنیم هم گفتم که ببوسن و ن حت بنشن ؛
نبنی ط ف ض یح منس ین دستکش دست کنیم .طا ف دساتمنل آوند گذ شاته نو
ض یح و بع م بوس ! ین ب حت م ست .نین! گ ینجون م تو ه بیانی حا
نین! ب حت م ست و بن عتقند من ین کننهن جون دننم آی ؛
د ستن ،من نضن ف ق م کن  .نبنی به دلت ب ن ب ه  .مان کاه ز بیمانن نم ت سام.
نفتم و ض یح ن هم لمس ک د ؛
ینجن تکه ز بهشت ست .مح من و سالمت ست .وی وس هم گ بنش بن ونود
به ین مکن ،کنن ی تودش ن ز دست م ده  .ینجن م د شفن پی م کنن  .نبنی نگ ،
ین چیزهن بود.

هک

ز ست اللهن ن ئهش به بع ین بعند ز م مق

معطوف هستن و ه کا

وجه مشخص ز آ ،ن پ نن م کنن و بان ساتنند و تکان باه آ ،ست اللهنیشان ،ن قاو
م کنن ؛ یعن وقت که ز ئ  ،ب مبنن تق

زینن حضون تاود ن توجیاه م کننا دنبانن
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موضوع و ح ین بهطون دقیقت دنبنن جنبه و ح ز موضوع و ح صاحبت نم کننا .
هک

ویژگ و بع ین بعند تنص ز آ ،مفهو ن م نظ د نن ؛ بننب ین ب

مطلا و فهاام دقیااقت ذهنیاات ز ئا  ،ز ما مقا

وضوح بیشات

دن د مااه بااهطون ج گننااه بااه بعااند

بهدستآم آ ،م پ د زیم .بن تحلی مصنحبههن ز ئ  ،پن ،مفهو صل کاه تشاکی دهن
مقوله ق سیت هستن و وجو متفنو آ ،ن نمنین ،م کنن باه دسات آم نا  .یان مفانهیم
عبنن ن ز :مجذوبیت (شیفتگ ) ممنوعیت (ف یضه) منیت (پنک ) صحت (بهباود )
و مشیت (تق ی ) که دن د مه دنبنن آ،هن دن قسمتهن ( لف) تن ( ) توضیح د د م شود.
الف) توجیهات معطوف به مجـذوبیت (شـیفتگی) .دن مفهاو مجاذوبیت (شایفتگ )
سخن ز محبت و عالقه ست .شخص حضون تود ن دن ح بن عشق که به زینن شون
ست که ز ئ ن به ح م کشنن و

د ند مست ل م کن  .جذبه و عالقه ش ی به م مق
حضونش ن ّ
موجه م کن  .ز ئ همچو ،عنشق ست که وجود تاود ن بان جاود معشاوق
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تع یف م کن به و نینز د ند و حنض ست دن مسی وصنل به و تط هن حتمنل ن به
جن ،بخ د .نمونههنی ز توجیهن معطوف به مجذوبیت (شیفتگ ) عبنن ن ز:
نم گویم نم شود (دن ح ) بیمنن ش ول گ هم تفانق بیفتا دن مسای حضا
بود ست .توي نو ین هست گ شتبن نکنم ز من صندق مان ز ب تا شانی یان
نو یت ن که ی ت سنن م نود م ینه زینن من و وقت که م نس ینقا ن تحما
مشقن سف سخت بود به و که جلو دن تننه من فو م کن  .من م آی بانال سا
و و م گوی « :آین دین غی ز دوست و دشمن ست؟» ینهن قطعن هست و تاو یان
ن گ تفنق بیفت مبننک ست؛
گ ت هم بنش دن ن زینن من نضن ست .آد ین ت ن به جان ،م تا د .بلاه!
تود هم [دن و دیو ن ح ن ] لمس ک د من نگ  ،نیستم دن ن زینن ئمه؛
من نضن ن عشق ست .مگ م تو نیم ز من نضن بگذنیم؟! من بود و نبودمن ،ز حض
ست .وجود من بهتنط وجود یشن ،ست؛
ن ستش دلم نینم بهتنط ک ونن زینن

من نضن ن کنس کنم؛

صال به فک چنین چیزهنی نم آی که بهتنط م یض نینیم ح  .ین ی نینز ست.

زینن ی جون نینز ست .دنست ست که نفتن به بنز ن و مکن،هن عموم دیگا هام
نوع نینز ست ول ین نینز مهمت ست .نینز نوح آد مهمت ز نینز جسم ست.

ب) توجیهن معطوف به ممنوعیت (ف یضه) .دن ین دساته ز توجیهان ساخن ناه ز
عشق و عالقه بلکه ز ی تط ق مز دن مین ،ست .دن ینجن زینن نک د ،باهتنط شایو
بیمنن قبیح د نسته م شود .تاط ق ماز فا د کاه ز یان توجیهان
تعطیل زینن

ست .دن ین دی گن بیمنن تن آنجن ج

گ فته م شود که به تلو ش ،

ح نینجنم ؛ زی تلو ش  ،ح به معنن غ بت زینن
ز نکن ،صل دین ست .ب

ساتفند م کننا

من نضن و ب توجه به یکا

حفظ قبح ین تط ق مز زینن بهعنو  ،ی تکلیف د ماه

پی م کن  .دنو قع ین مفهو (قبنحت) به ف یضهد نستن زینن معطوف ست که تا ک
آ ،دن ذهن ،ف د بسینن ننپسن ست .دن ینجن زینن بیش ز آنکه حنلت ع فنن و عنشقننه
د شته بنش تکلیف و وظیفه محسوب م شود .ب ت ز توجیهن

ین دسته حنک ز فهم

توطئه نگنن نه ز بیمنن هستن  .شیو وی و ک ونن نقشه د نسته م شود کاه ها ف آ،
تعطیل مننس دین و دون م د ز معنویت سات؛ دننتیجاه وظیفاه ماؤمن صاندق آ،
ست که ح ن تنل نگذ ند و دن ه ش یط زینن ن نجن دها  .ینکانن بنزنمنینننا
تلوص یمن ،ز ئ ست و میز  ،ن سخبود ،و دن بن گ ما

ق سا ن نشان ،م دها .

نمونههنی ز ین توجیهن عبنن ن ز:
من به وظیفهمن [ ،نجن زینن ] و دستبوس من ،عم م کنیم .دیگ تودشن ،م د نن .
توکلمن ،ول به ت و بع هم به من نضنست؛
من معلم هستم .چشم د نشآموز نم به من ست .نم آم آ،وقت آ،هن م گفتن حتمان
ی چیز هست که معلم من نما نود و حا جان تط نانک سات .آ،وقات آ،هان
م ت سی ن و به ح نم آم ن ؛
[دنبنن نعنیت نکن به شت ] بعض هن منس م زنن بن دستکش م آین  .من تود
[منس و دستکش] نزد ؛ چو ،حنلت نع و وحشت یجند م شود؛
[زینن ] ض ون د ند .گ ض ون ن شت م گفتن مبنح ست .نم گفتن مستح
ست؛ پس ض ون د ند که به آ ،توصیه ک د نا  .حا هام یا ضا ون سات .ز
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جنهنی ست که بنی بینییم .نم شود بگوییم که ین ض ون نیست .نه! یان هام یا
ض ون ست .وظیفةمن ،ست .بنی بینییم و م آییم .گ نبود کاه یان هماه تیکیا دن
نو یتهن به آ ،نم ش ؛
ق بن ،غ بت من نضن ب و  .ببینی چق ن ح تلو ش ! دشامن هماین ن م تو ها .
م تو ه من ن دون کن  .کمکم معنویت ن ز ما د مان بگیا د .ینهانی کاه آمند نا
کث ً منس و دستکش هم ن نن  .ین کنن مع فت م تو ه ؛
تو بحث ک ونن کم لطف ک دن آقنین .،ص وسیمن و دولت کملطف ک دن  .دنست نیسات.
ین ن بنی به گوش ین آقنین ،ب سننی  .همین که من صبح آم یم و ند ح ش یم دی یم تلاو
ست ننن حت ش یم .صال قص ن شتیم ظه بینییم ح ؛ حت گا توفیاق ن شاتیم گفتایم
ش بینییم ول بنز گفتیم چو ،جمعیت بیشت م شود همین چهنن نف آم یم.

ج) توجیهات معطوف به امنیت (پاکی) .دن ین مفهو سنت اتعب
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نه به بع عنشاقننه و ناه

به بع ف یضه زینن و م ق س بلکه به وجه پنن گن بود ،و ملجیبود ،آ ،شنن م شاود .دن
ین دسته ز توجیهن زینن بهعنو  ،میمن پنک دنک م شود کاه دن آ ،شاخنص ز نن،هان و
سخت هن مصو ،هستن و بیمنن به آ ،ن ن ند و مح دفاع بیمانن سات .زیانن همچاو،
سنگ

دن مقنب مون مذمو جسمنن ست .بنی توجه د شت که توجیهن معطوف به مفهاو

پنک زینن

بن توجیهنت که به نفعکنن بود ،و شفندهن بود ،زیانن م باوب هساتن تمانیز

د نن ؛ به بین ،سند ب سن

ین دساته ز توجیهان کاننک د زیانن ز جانس کاننک د جلیقاه

محنفظ ین مند ض عفون کنن ست .نمونههنی ز ین توجیهن عبنن ن ز:
ربن ش که تفنقن تیل وقتهن تو ین محیط هیچ مشاکل نیسات؛ یعنا طا ف
فلکه آب [نزدی ت ین می  ،به ح دن تینبن ،منته به ح ] ن که یا زمانن تسات
ک د بودن اا [آ ،دون  ،که] بحث وی و آنفوالنز [مط ح] بود اا مسئله نبود .ینجان
منیتش بیشت ست؛
دعن وزینن مث دستکش و منسا بخشا ز پیشاگی و دنمان ،بیمانن سات .آد
همن،طونکه دستهنیش ن م شوی تن بیمنن نشود بنی بن ن ز و نینز و نتبانب بان تا و
ه بیت هم ز بیمننش  ،پیشگی کن  .ین م شود پیشگی معنو ز بیمنن که ه
دو نو پیشگی الز ست؛

ینجن تکه ز بهشت ست .مح من و سالمت ست .وی وس هم گ بنش بن ونود
به ین مکن ،کنن ی تودش ن ز دست م ده .
من به تننه ه بیت به قب ه بیت بنی پنن بب یم .دن چنین مشکالت بنی بیانییم حا
من نضن؛ نه ینکه ح ن تلو کنیم .به عالو ینکه یان ز عتقاند مسالم منسات.
نو یت د نیم ز من صندق( ) ین من بنق ( ) ن و سؤ ل م کن که آقن گ وبان آما دن
شه من چه کنیم؟ حض م ف منین  :ز شه تو ،بی و ،ب وی  .ن و سؤ ل م کنا کاه
آقن گ آم تو تننه من؟ م ف منین  :بنی ف ن کنی  .ساؤ ل م کننا کاه گا آما تاو
مسج من؟ حض م ف منین  :نه! ز مسج ف ن نکنی ؛
ز لحنظ علم هم ین مسئله به ربن نسی سات کاه تیلا ز د نشامن  ،آم نا و
گفتن ن سی به ض یح من نضن هیچگونه میک وب ن ن ی نا ؛ یعنا معلاو نم شاود.
میک وب ن ند .ینجن صالً جن ین ح فهن نیست .عالو ب ینکه نقا قا یم ت ین
ض عفون [کنن ] ست که ض یح من نضن [ ز همن ،جنس ست .ین] همین نگشات
[من] قو ت ین ض عفون [ ست] و ینهن هم نبنش [ ین مو د ض عفون کنن نبنشان
هم] تیل مهم نیست ین ح فهان ولا جازو عتقاند منسات کاه حا ه بیات
علیهم لسال ن به ین بهننه نبنی تلو کنیم؛
ی بن ت ی باود کاه م گفات تحقیقان ک دنا ه چاه باه حا نزدیا ت بشاو
میک وبهن کمت و دنص شو ،کمت ست .وقت تود حض حضاون د ند جسمشان،
مسلمن م یض هم کمت ست؛
ین طال ن د شتیم که گ ب ویم ح بن توجه به ینکه بیمنن هسات و مکان ،عماوم
هست حتمنل د ند بیمنن نتقنل پی کن [ول ] آم یم چ ؟ چو[ ،بن ینکه] بیمانن
هست دست من نضن بنالت ز ین بیمنن ست .وقتا و ند صاحن و سا من نضان
م شویم مطمئننً موند عننیت تود آقن ق ن م گی یم .من به ین عتقند د نیم کاه وقتا
آقن دعو م کن یعن آقن بهعنو  ،میزبن ،و من میهمن ،مطمئنن هایچ وقات میزبان ،باه
مهمننش نم گذ ند ب بگذند .ین عتقند ست .بیشت بحث عتقند ست .صال دون ز
تالق ست که بینی سمت ح و ت نک د ز سمت ح به شمن آسی ب س ؛
من [دن ینجن] همن،طونکه ز م گ نم ت سیم ز بیمنن هم نم ت سیم؛
آقن من نضن لطفش تیل ست .ه چ هم [بیمنن و ننپنک ] بینونیم س یع دفع م کن ؛
دن و دیو ن ن هم م بوسیم .منت ین جن دنین همینجنست.
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د) توجیهات معطوف به صحت (بهبودی) .دن ینجن م ق س بهمثنبه وجود شافندهن
و بهبودبخش دنک م شود .توجیهن به نفعکنن مشکال بود ،و سالمتبخش زینن
معطوف هستن  .فع زینن کنهشدهن ساخت هن و تساکیندهن دندهنسات .دن یان
توجیهاان

ز ئا مکاان ،زیااننت ن محا شاافنینفتن م د نا و زیاانن ک د ،ن منشاای نفااع

گ فتنن هن دنک م کن و عمنل زیننت ن دن کانهش باتال باه بیمانن ماؤر م د نا  .دن
مفهو پیشین یعن منیت و پنک ب مصونیتبخش م مق
یعن صحت و بهبود ب دنمن،گ

تیکیا شا و دن ینجان

آ .،دن ینجن زینن کننک د محنفظننه (مننن جلیقه

ین مند ض عفون کنن ) ن ند؛ بلکه کننک د شفندهن و بهباودبخش (چیاز ز جانس
ق ص و د نو) د ند؛ ب سن ویژگ دنمن،گ

و بهبودبخش زینن

ست که ز ئ حضاون

تود ن دن ح توجیه م کن  .نمونههنی ز ین توجیهن عبنن ن ز:
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من زکودک ه چه بیمنن و حنجات د شاته یم شافنیمن ،ن ز حا گ فتاه یم .چگوناه
م شود که حنال به ح نینییم؟ من نضن تننج هن غی مسلمن ،ن هام شافن م دها .
چه ب س به من؛
صال آم یم همین جن تن زشن ،همین ن هم بخو هیم که همین بیمنن ن نیشهکن کنن ؛
تیلین ب

دنمن ،مین ،ینجن .ینکه بگوییم ینجن م یض ش یم به نوع تن د ن ست؛

س طنن هن مین ،ینجن شفن پی م کنن .من نبنی ینجن ن نهان کنایم .تفنقان وقتا گ فتانن
م شویم دن تننه ه بیت بنی ب یم .دن زینن جنمعه کبی م تو نیم العز بقبونکم؛
م گم به کسنن ب توند که مثال ض به میاز شا ن  .دکت هان گفتنا حتا ی صا
دنص هم حتمنلش نیست [که زن بمنن ] .مندنش آم بهاش گفاتم :با و حا مان
نضن .فقط ن هش من نضنست .آم بن هوشینن کنم ب گشت ینجن[ .من] ین عتقاند ن
د نیم .ین ک ونن که چیز نیست؛
من نضن دن لشفنست .ه گ فتنن

د نیم م آییم سمت من نضن؛

من وم یم ینجن که شفن پی کنیم .من ه بیتمو ،شفن هساتن ولا بعضا هن م گوینا
تود پینمب هم م یض م ش  .بلاه! باه ظانه ما یض م شاود .آ ،هام [بنبات] بحاث
نسن،بودنش [ ست] ول ینکه بع ز فوتشن[ ،دن دعیه کاه م تاو ن ] م گاوی :
م شنو ص م [و] م بین [جنیگن م یعنا ] مسالمن دعان ما کنیم دعنیمان ،ن

م شنود دیگ  .من هم جسممن ،م یض بود و هم نوحمن .،آم یم ینجن که شفن پی کن .
لزوم ن ند منسا و دساتکش .طبیا عانلم ینجنسات .م آینا و ز من نضان شافن
م گی ن  .دنست نیست [ ستفند ز مو ند به شت ].

م مق

دن تعیاین

ه) توجیهات معطوف به مشیت (تقدیر) .ین توجیهن به ق نتمن

س نوشت شنن د نن و حنک ز نوع تق ی گ ی نزد ز ئ هستن ؛ ب ین سن

شخص دن

مبتالش  ،ین نش  ،به بیمنن ن د و تتینن ز تود ن ند .نی وی ب ت و ف ت ز ف د وجود
ّ
د ند که تسلط ب مون و کنت ل همه آ،هن دن دست و ست .آ ،نی و ست که بتال به بیمنن
و شیو ین دفع آ ،ن ت بی م کن  .ز ئ بن و تسلیم مشیت و تق ی
ق ن ف طبیع و مق

نوشته ش

سات کاه باه دسات

ست .دنو قع ز ئ حضاونش دن حا ن با یندلی

موجه م د ن که نقش دن تعیین ش یط و بتال به بیمنن ب

تود و دیگ  ،قنئ نیسات.

نمونههنی ز ین توجیهن عبنن ن ز:
ه چق ن هم ک ه دست بشوی ین منس بزن بنز هم ممکن ست بیمنن شو  .باه قاول
مع وف ه چه ت تو ست همن ،م شود .چه تع د ف د که م عن نک دن و سنلم
منن ن و چه تع د ف د که هیچ جن ن فتن تن م یض نشون ول تفنقن م گ تودشن ،ن
جلو ن تتن ؛ لبته ینهن به ین معن نیست که دستت ن نشوی ول بنیا با ن کانن
صل کس دیگ ست؛
بیمنن به ذ ،ت ست .سالمت هام باه ذ ،ت سات .با و ،ذ ،تا ذن
دنتت نم فت  .آد نبنی ب به دلش ن ب ه  .بنی و گذ ن کن به من نضن؛

با گ ز

شنی ی مق ن نگ  ،بیمننش  ،بنشیم ول توکلمن ،به ت ست، .شنء لله کاه بیمانن
نم شویم.
 .5-1-2توجیهات انکاریـتخفیفی

گ توجیهان سنت اتعبا

بان تیکیا با و الیا « ما ق سا » و پ ننا ک د ،وجاود

«ف و قع » منج به وقو فع زینن ش ن توجیهن

نکنن اتخفیفا بان تحقیا « ما

دنینی » و سع دن ننچیز نگنشتن وجود «و قعا » زیانن ن ربان م کننا  .دنو قاع دن
توجیه نو ول ز ئ چشم به آسمن ،دوتته ست و چو ،زینن ن م عظیما م د نا باه
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ح م آی

من دن توجیه نو دو ز ئ چشم به زمین د ند و چو ،بیمنن و را آ ،ن نانچیز

م نگنند به زینن م نود .ین دسته ز توجیهن ی م حلاه ز جهان ،الهاوت فنصاله
گ فته ن و به م ننسوت نزدی ش ن (معطوف به بیمنن هستن نه موضاو زیانن ).
دن ینجن ز ئ تالش د ند تط بیمنن ن کام دون ز آ ،ن ن حات و کنتا ل و دنماننش ن
سند نگنند .ین حت دن سطح ش ی ت گ م تو نا وجاود آ ،ن زی ساؤ ل ببا د .و بان
چنین نگنه به بیمنن حضون تود ن دن ح توجیه م کن  .نمونههنی ز ین توجیهان
عبنن ن ز:
فضن مجنز زیند شلوغش ک د  .ینهن همه چیز ن بزنگ م کننا  .شامن دساتهنیت ن
بشون و ست ن شته بنش هیچ کننیت نم شود؛
آنفوالنز ز ین بیمنن که م گوین تط ننکت ست ول شمن دی ی کس باهتنط
آ ،به ح نینی ؟
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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من که هیچ ک ز ط فیننمن ،بیمنن نش ن هیچ م یض هم ز نزدی ن ی  .بنش هم
ف د مسن و پی ن دنگی م کن ؛
سیستم دنمانن دن یا  ،ق نتمنا سات .مان ی نیان ،بزنگتا ز ینهان ن پشات سا
گذ شته یم .ین موند که چیز نیست؛
من که کل بی و ،نفتیم و ینون و و،ون نفتیم و م یض نش یم .حنال ینجن م یض شویم؟!
گ بیمنن مهم بود و کشته د د بود چ وز ن به شت چیز عاال نکا د سات؟
چ نگفته ست کشته د د یم؟ معلو ست که ین تب هنی هم کاه م گوینا نیسات.
بیشت شنیعه ست .جن نو ن دنست ک د ن ؛
بنی ب نت تیل ضعیف بنش تن بیمنن ر بگذ ند .م گوین همین ماو ند به شات ن
نعنیت کن کنف ست؛
نبنی بیمنن ن ج بگی  .ه چه سخت بگی همن ،م شاود .صاال دن نو ،شننسا
هم که نشته تود من ست د نیم که به ه چه بهن ب ه همن ،جاذب تاو م شاود .گا
تیل ذهنت دنگی بیمنن بنش ممکن ست و قعن بیمنن شو  .گ سع کنیم منف نگان
نکنیم چیز نم شود .توب ست که ط ف م قبت [هن به شت ن نعنیت] کن ولا
گ تیل چیز ن شته بنش [سخت و ج نگی د] تفنق هم ب یش نم فت .

 .5-1-3توجیهات ناچاریـتقلیدی

ین نو توجیهن ی م حله دیگ به م ننسوت و دنینی یعن آلودگ و بیمنن نزدیا
م شون ؛ ب ینت تی که دیگ به آلودگ و بیمنن بن نگن تفتآلود و نکننگ یننه نگ یسته
نم شود و ب

تضعیف و تحقی آ ،تالش نم شود؛ بلکاه وجاود و ر گاذ ن آ ،و حتا

تط ننشا ز آ ،باه نسامیت شاننتته م شاود .چناین توجیهانت بان پاذی ش بیمانن و
پیشف ضگ فتن تط هن آ ،دن گن ول سع م کنن ب

حضون دن حا قنماه دلیا

کنن  .دن ینجن دالی ن ئهش نشن،دهن مفهوم ز ننچنن هستن  .گوی شخص بهدلی
ق نگ فتن دن ی موقعیت جبنن ین ن شتن گزینه جنیگزین دن ح حضون پی م کن .
تع د ز توجیهنت که دن ین مقوله قا ن م گی نا منتق کننا مفهاو تقلیا هساتن .
دنو قع شخص هنگن ق نگ فتن دن چنین موقعیت نه مننن نویک د سنت اتعب
م الهوت دن ذهنش پ نن

آ،چنن،

ست که به و جهت ده و تینلش ن بنبات آلاودگ آساود

کن و نه آ،چنن ،بیمنن دن ذهنش ننچیز ست که تکلیفش ن نوشن کن ؛ دننتیجه دن ین
ش یط ف د دلی زینن تود ن به تصمیم و عم دیگ  ،مستن م کن و دلی حضونش ن
بن حضون دیگ  ،ف فکن و توجیه م کن  .نمونههنی ز توجیهن ننچنن عبنن ن ز:
وقت د ستن ،ک ونن مط ح ش من دیگ بلیت گ فته بودیم .لیوک دنش تیل گ  ،م ش .
نزدی به ی میلیو ،تومن ،بنی ج یمه م د دیم؛
بع ز ونودمن ،به مشه ز ین د ستن ،بیمنن تب د ن ش یم؛
من دستهجمع آم یم نم تو نم بگویم که من به ح نم آیم؛
نم شود که آد م
من آل ،بن ست
گ ست؛

دن تننه بنشین و هی ،جن ن ود؛
و ضط ب زینن م کنم ول ت چه کنن کنم؟ دلمن ،به من نضن

نمونههنی ز توجیهن تقلی

عبنن ن ز:

دن ین ین ین همه آد آم ن زینن  .فقط من نیستیم که .هز ن  ،نفا م آینا  .مان هام
مث همینهن؛
ببینی تع د تندمن ،کمت نش که هیچ شنی بیشت هم ش بنش  .تاود ینهان کاه ز
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قضیه بهت تب د نن  .چ منس و دستکش نزد ن ؟ چ همچنن ،به ح م آین ؟
به من گفته ن به ح ب وی فقط به ض یح و جنهن دیگ بوسه نزنی .
 .5-1-4توجیهات عقالنی

ین دسته ز توجیهن بیشت ین توجه ن به م ننسوت یعن بیمانن د ننا  .ب سان
نویک د تط بیمنن ج
َ

یان

ست و بنی به آ ،و قف بود .دن ین شا یط شاخص حضاون

تود ن دن ح بن توجه به عمنل پیشگی نه به شات توجیاه م کنا و باه نعنیات نکان
به شات (محا ودیتهن نفتانن منننا ساتفند ز دساتکش منسا

لمسنکا د ،و

نبوسی  ،شینء و مح ودیتهن مکنن مننن توقفنک د ،نزدی باه ضا یح نا فتن و دن
جاان تلااو
ننچنن اتقلی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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یسااتند )،شاانن م کناا  .دن یااندسااته ز توجیهاان مننناا توجیهاان
بهوجود بیمنن و تط آ ،ذعن ،م شود من میز  ،ج ّیت و توجه باه آ،

ز نو قبل بیشت ست؛ زی دیگ حضون شخص دن ح نه ز نو ننچانن یان تقلیا
بلکه بن نعنیت نکن به شت ع ف ست کاه نسامیت پیا م کنا ؛ دنغی ینصاون
زینن موضوعیت نخو ه د شت و نبنی نجن شود .شخص م گویا  :باه یان دلیا باه
تود جنز د د که به ح بینیم؛ چو ،آ ،مو ند ن کاه دن نظا به شات و پیشاگی نه
بود نعنیت ک د  .نمونههنی ز ین دست عبنن ن ز:
آت من سع م کنم جنهن تلاو بنشاینم .گا هام دون شالوغ شاود جانیم ن عاوض
م کنم؛
صال نزدی ض یح ن فتم و ز دون سال د د ؛
گ بن منس و دستکش بینی

،شنء لله تفنق نم فت ؛

ح و غی ح هیچ ف ق ن ند .مگ ض یح چیز غی ز نق و فلز ست؟ توب ینهان
هم حتمنل آلود ش  ،د نن و بنی نسن ،نعنیت کن ؛
من ُمه تودمن ،ن ز تننه آوند یم .زینن ننمه ن هم ز د ت گوش تو ن ؛
من به ض یح نزدی ش ؛ من نبوسی  .فقط ز نو دستکش لمس ک د ؛
من ز تندمن ،پ سی  .گفتن که ض عفون ش  .ب همین ز ُمه همینجان ساتفند
کد؛

پینز ت ی یم و یان نوزهان زیاند م تاونیم .دن حا هام ساپن زیاند دود م کننا .
پیشگی کن مشکل پیش نم آی ؛
ه کس بنی حو سش به نعنیت به شت بنش  .گ ه کس به صون ف د نعنیت کنا
کس مبتال نم شود .بن م حمت من نضن ،شنء لله که بهزود نفع م شود؛
معنویت به کننن .ت عق هم د د ست .وی و کنن باه معنو یات نا ند[ .آ ،ن جا
نگی ] ممکن ست بنعث ش شود .من ز دستکش ستفند ک د  .ض یح ن هم نبوسای .
زینن به بو ک د ،نیست .همین که سیمت ز ن دون هم ش وص شود کانف سات.
[نم شود وی و ب تیری بنش ؛ چو ]،تود من ن هم مسمو ک دن ؛ لبته من مخلص من
هم هستیم .به دی شفن هم آم ینجن ت مت .من ،شنء لله هام شافن ب ها ولا بنیا
به شت ن نعنیت کنیم .تود من هم همیشه به شت ن نعنیت م ک دن .
مجذوبیت ممنوعیت منیت صحت ّ
مشیت
عقالن

ننچنن اتقلی

نکنن اتخفیف

سنت اتعب
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ُ
 .5-2بعد عملی

منظون ز بع عمل فع زینن میز  ،لتز نفتنن ز ئ  ،به نعنیت مو ند به شت سات.
مو ند به شت به لگوهن پوشش و کنش تقسایم م شاون  .پوشاش یعنا ساتفند ز
دستکش و منس صون  .کنش یعن لمسنک د ،جز ح

نبوسی  ،جز ح

باه

ض یح نزدی نش  ،مکن،هن تلو ن ب گزی  ،توقف طوالن ن شتن و گذنک د ،و نیز
ستفند ز ُمه و زینن ننمه شخص .
ب مبنن مالکهن یندشا م تاو  ،ساه ساب پوششا متفانو ن دن میان ،زو ن ز
یک یگ تمیز د د :سب هن سنت متننقضابالتکلیف و عقالن .

 .5-2-1سبک سنتی

عم نک د ،به مو ند به شت ست .دن ین سب

ویژگ ین سب

پوشش ز ئ  ،تفانوت

بن دون هن زمنن دیگ (زمن ،شیو ن شتن بیمنن ) ن ند .فا د ز دساتکش و ز منسا
صون

ستفند نم کنن  .ز نظ کنش نیز نفتنن زیننت آ،هن مننن دون هان قبا سات؛

یعن ز لمسک د ،دنهن و ض یح من و بوسی  ،آ،هن نم ت سن  .همه سب هن تاوجیه
بهجز سب عقالنا م تو ننا ز حیاث نفتانن دن یان دساته جان بگی نا ؛ مان فا د
سنت ا تعب

بیشت ین ظ فیت حضون دن ین دسته ن د نن ؛ زی غی ز مو ند که دن جن

تود بحث ش ب سن مشنه هن و مصنحبههن ین فا د گا یش زیاند د ننا تان ما
ق س و الهوت زینن ن به همه عننص مند

جسمنن و مکنن محایط زیانن تعمایم

دهن ؛ گوی آ ،تنصیت تعمیمده که دونکیم )9989( 1ب

م الهاوت ذکا م کنا

نزد ین ف د ز بیشت ین تو ننی ب توند ن ست؛ بهطون که ین شخنص جز ء صاحنهن
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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و دن و دیو ن ح ن نه ص فن نمند و نشنن ز م ق س بلکه بهمثنبه تود م ق س و مننن
آ ،دنک م کنن و تنصیت همچو ،آ ،ب
شفندهن بود ،و غی  .دنو قع تفنو

ین شاینء قنئا هساتن ؛ منننا متب کباود،

یشن ،بن دیگ مؤمنن ،ین ست که به بیشت ین میاز ،

ممکن تنصیت الهاوت ن با ماون ننساوت حما م کننا و با آ ،نطبانق م دهنا ؛
بهعنو ،نمونه ز ئ

ز نکن به شت ن نعنیت نک د بود م گفت:

که هیچک

ص ف گذن ز گیت و و ند صحن ش  ،شمن ن و ند دنین دیگ م کن  .آنجان محا بانل
مالئ و نزول نحمت و سلم و سالمت ست و آلاودگ و میکا وب صاال وجاود نا ند.
وجود هم د شته بنش تو ننی ر گذ ن ن ند و ز کنن م فت .
 .5-2-2سبک متناقضـبالتکلیف

ویژگ ین سب

گزینش عم ک د ،به مو ند به شت ست .دن ینجن پوشاش به شات

بهطونکنم نعنیت نم شود؛ بهطون که ف د ین ز منس
دن ین سب

ز ئ  ،سختگی

زیند ب

ستفند م کنن ین ز دساتکش.

ستفند ز پوشش نم کنن ؛ ب

ز م ت دستکش ین منس ن کننن م گذ نن و زیانن م کننا یان ز هیچکا

مثنل پاس
ساتفند

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.

نم کنن  .به غی ز پوشش دن بع نفتنن نیاز تنهان ب تا ز ماو ند به شات ن نعنیات
م کنن ؛ مننن ستفند ز ُمه هن هم  .کنشهن ین سب بهگونه ست که ب تا ز
مو ند به شت نعنیت م شود من به ب ت دیگ تن د د نم شود .ب

مثنل شخنص بن

وجود د شتن منس به زینن نفته و ض یح ین دیگ جز ح ن م بوسن  .یان بان وجاود
د شتن دستکش به جز ح به نیت تب ک دست م کشن .
بهطون منطق حتمنل حضون همه چهنن سب توجیه بحثش دن ین ساب نفتانن
بیشت ین حتمانل حضاون

م نود من ف د بن توجیهن نکنن اتخفیف و ننچنن اتقلی
دن ین دسته ن د نن ؛ چیز که مشنه هن نیز ب آُ ،مه تص یق زدن  .دنو قع شخنص کاه
ّ
سنت به بع مند و جسمنن ح بیشت ز گا و
دن ین سب ق ن م گی ن نسبت به سب

قب توجه د نن و آلودگ ن نزدی ت به تود م د نن من همچنن ،نوع دوگننگ و تکلیفا
ّ
ننمعلو دن فعنل و ذهن ،آ،هن وجود د ند؛ زی ز ی سو تق مکان ،و بعا الهاوت آ،
(دون ز بیمنن ) آ،هن ن به تود م کشا و ز ساو دیگا بعا جسامنن و ماند حا
(آلودگ و حتمنل بیمنن ) آ،هن ن دنگی تود م کن و شخص بالتکلیف م منن  .منسا
ب چه د ند من بن ز ئ  ،دیگ دست م ده و پنج فوالد ن م بوس  .ین ب و ،دستکش باه
ح م آی و ز جمعیت ت س ن ند ول تالش م کن به ض یح نزدی نشود .دنو قع م ز
تمنیز مین ،م ق س (الهوت ) و مند و دنینی (ننسوت ) دن ذهان ،آ،هان هناوز بهصاون
کنم مشخص نیست .بیمنن ن ج
کنن  .ب

گ فته ن

من نه آ،ق ن کاه باهطونکنم تاود ن ملاز

مثنل شخص حین گفتوگو منس ن ز چه ش ب د شت و گفت:
صال ک ونن هم نبنش و ش یط عند بنش بنز تو بنی م عن کن و نبوس ؛ چاو ،شانی
ببوس و س منتوندگ بگی  .کال نعنیت به شت توب ست؛ مگ ینکه بخو ه یا
چیز ن تب ک کن ؛ مثال من ین نگشت ن ما وز تبا ک کا د و باه ضا یح منلیا  .ما
تو هم بب ب مندن .

 .5-2-3سبک عقالنی

ویژگ ین سب

نعنیت کنم مو ند به شت ست .ف د ز لحنظ پوشش و کانش ساع

م کنن تمن مو ند ن که به شت و ماننع بیمانن ما د ننا نعنیات کننا  :دساتکش
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بپوشن

ز ُمه هن تننگ ستفند کنن

ز لمس و بوسی  ،جز و شینء تودد ن کنن و

تنح مکن ،توقف طوالن دن د ت ح ن شته بنشن  .دسته توجیهن عقالن کاه دنبانن
آ ،توضیح د د ش
م گی ن چه بسان با

نطبنق کنم بن ین سب نفتنن د ند .ف د که دن یان دساته جان
نفتانن به شات تاود توجیاه دنو،دینا نیاز م آوننا  .یکا ز

مصنحبهشون گن ،م گفت:
تود معصومین به من گفته ن که وقت مکن ،تط ین بیمنن هست دن جنی حضون پی
ّ
نکن ین وقت تبخنل د ن نوبوس نکن .نظن عل و معلول که دن حا سانقط نم شاود.
نسن ،بنی تن م تو ن م عن کن .

دن نگن ف د ین دسته تعمیم م الهوت ب شین مند ش

کمتا

نسابت باه دو

گ و قبل د ند .حا و جاز ماند آ ،صا فن باهعنو  ،نماند یندگانن و نشان،هنی دنک
م شون که یند م ق س ف جسمنن ن که بن شخص فنصله د ند نازد و زنا م کننا و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تق

آ،هن ص فن ز حیث یندگننبود ،ست که دنک م شود .دنو قع دن ذهن ،یان فا د

چوب و دن و دیو ن ح بن چوب و دن و دیو ن بی و ،تفنو ن نن  .تفانو آ،هان تنهان ز آ،
حیث ست که جز ح نشننه و یندگنن ز م الهوت هستن ؛ نشننههنی کاه دن دون ،
شیو بیمنن و آلودگ منشی تق

بود ،و متب کباود ،تاود ن ز دسات م دهنا ؛ یعنا

بیمنن ب بع الهوت شینء غلبه پی م کن  .نموناههنی ز گفتاههن فا د کاه ماو ند
به شت ن نعنیت م ک دن عبنن ن ز:
وقت هم دن ین ض یح ن م بوسیم چو ،ش یط ن عند م د نیم و آ ،ن نشانن ز معشاوق
به حسنب م آونیم؛ و گ نه [دن ش یط بیمنن ] ص ن [به نجن ین کنن] ن نیم؛
معنویت به کننن .ت عق هم د د ست .وی و کنن باه معنویات نا ند[ .آ ،ن جا
نگی ] ممکن ست بنعث ش شود .من ز دستکش ستفند ک د ض یح ن هام نبوسای .
زینن به بو ک د ،نیست .همین که سیمت ز ن دون هم ش وص شود کانف سات.
[نم شود وی و ب تیری بنش ؛ چو ]،تود من ن هم مسمو ک دن ؛ لبته من مخلص من
هم هستیم .به دی شفن هم آم ینجن ت مت .من ،شنء لله هام شافن ب ها ولا بنیا
به شت ن نعنیت کنیم .تود من هم همیشه به شت ن نعنیت م ک دن .

عقالن

بعد عملی
ِ
غالب

سنت

متننقضابالتکلیف

(رفتاری)
مجذوبیت ممنوعیت منیت
صحت مشیت

بعد توجیهی

عقالن ننچنن اتقلی

(ذهنی)

نکنن اتخفیف

سنت اتعب

معطوف به م ننسوت (آلودگ و

(ق سیت)
معطوف به م الهوت

بیمنن )

(موضو زینن )

نمودار  .9ابعاد نهایی فعل ز یارت در ایام شیوع ویروس کرونا

 .6بحث و نتیجهگیری
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عمل میز  ،نعنیت مو ند به شت توسط آ،هن حین زینن
ینفته مطنلعه حنض دن بع ذهن دستهبن
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ست.

چهننگننه بود ز سب هنی که ز ئ  ،دن

قنل آ،هن حضون تود ن دن ح من نضن( ) دن ین شیو وی و ک ونن توجیه م ک دن .
ین چهنن سب تاوجیه یعنا سانت ااتعبا

نکنن اتخفیفا ننچنن اتقلیا

و

عقالن ب سن میز  ،دنجه توجه به م ننسوت (بیمانن ) و جا گ فتن آ ،ز یکا یگ
متمنیز م شون  .شنین ،ذک ست که سب توجیه سنت اتعب
توجیه بود که ه ک

تاود شانم پان ،دساته

ز آ،هن بع تنص ز ق سیت ن مبنن دلی آون ق ن د د بودن  .دن

بع عمل نیز سه سب سنت متننقضابالتکلیف و عقالن به دست آم نا کاه ز ئا  ،ز
حیث پنیبن

به نعنیت مو ند به شت (پوشش و کنش به شت ) دستهبن

ز توصیف ه ک
ش

ش ن  .پاس

ز ینفتههن که بهتفصی ن ئه ش و تالصه آ ،دن نماود ن ( )4نشان ،د د

ست دن د مه به تبیین نظ

هک

ز ینفتههن م پ د زیم:

013

 .6-1تبیین تئوریک بعد ذهنی (توجیهات)

چهنن سب بهدستآم ن بن ستفند ز مفهو عند و ن بوندیو و نظ یه تعننض شاننتت
و بن توجه به میز  ،همیت که ز ئ  ،ب
(مق

ه کا

ز دو سامت دوگنناه «زینن ابیمانن »

ادنینی ) قنئ هستن تبیین م کنیم.
سبک سنتیـتعبدی :دن عند و ن هنی که دن ین سب ق ن م گی ن کفه زینن دن دوگنناه

زینن ابیمنن آ،چنن ،سنگین ست که شخص مکن ،تعننض شننتت پی نم کن  .گ میان،
زینن و بیمنن تعننض شک بگی د بن معطوفش  ،توجه ف د به م مق

و ق ن ف دنینی

آ ،تعننض قب ز شک گی بالفنصله ح وفصا م شاود .دن یان دیا گن زیانن آ،چنان،
و الست که بیمنن ف صت ب وز و یجند تل دن آ ،ن پی نم کن و چنین ست که گوین سنسن
بین ین دو تعننض وجود ن ند .ینچنین توجیهنت ف د ن دن مع ض بیمانن نم د ننا ؛ زیا
تق
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ح مکن ،وقو چنین چیز ن به صف نسنن ست .دن ینجن ز ئ  ،متیر ز عاند و ن

تود بهطون عمیق به ی تو نش ز زینن پنیبن هستن که ب سن آ ،مون و جاز و شاین
م تبط بن م مق

ف ت ز ه چیز دیگ

نگنشته م شون  .همن،طونکه دن چهننچوب نظا

بین ،ش شخنص گ یش د نن دن پ د زش طالعن سوگی کنن و آ،هن ن بهنحو تح یاف
کنن تن بن ن یشههن زپیش شک گ فته ین عند و نهنیشن ،همتو ن د شته بنش  .میز  ،و عماق
تعه ف د به عم ین عتقند تنص ب نحو تفسی طالعن توسط آ،هان تایری م گاذ ند و دن
آ،هن سوگی

یجند م کن ؛ دننتیجه دنک و تفسی ین ز ئ  ،ز بیمنن م نیست کاه مخا

فع زینن بنش و ب

ز ئ تط

بهوجود آوند؛ زی تق

زیانن و تقنبا و ب تا آ ،دن

ن بطه بن بیمنن م ب یه نگنشتهش و ش نک دن ست .دنو قع ن هب د هبیتو دن ینجان
توجه عمیق و ش ی به زینن ست تن ب  ،جن که فع زینن همچنن ،بن وجود بیمنن (بان ها
شک و ش ت ) تحقق پی کن  .ی ئولوگ پنهن ،دن عند و ن هن ین شخنص آنقا ن نفاوذ و
غلظت د ند که بنونهن دنون ش تود دنبنن زینن ن ب یه طبیع و دنست نشن ،م ده
و تند د ،به آ ،ن ض ون م نگنند؛ ب ین سن

همن،طونکه نظ یه ننهمنهنگ شاننتت نیاز

تص یق م کن کسنن که به مسنئ دین بهش

متعه ن ص فنظ ز ینکاه سات اللهن

ط ف مقنب تن چه ن ز محکم و متعندل بنش تق یبن ه گز به طون کنم ز یا دیا دیگا باه

مسنئ نم نگ ن و به ین شیو مکن ،یجند تعننض شننتت و حاس منفا حنصا ز آ ،ن دن
تود به صف م نسننن ؛ دننتیجه عند و ن سنت به دلی تصل تویش و بانون تانص تاود
دنبنن زینن

مکن ،دننظ گ فتن بیمنن ن صف م کن و ب ین ط یاق دن شا یط بیمانن نیاز

زینن ن محقق م کن و تود ن بنزتولی م کن .
سبک انکاریـتخفیفی :دن عند و ن هنی کاه دن یان ساب قا ن م گی نا تعاننض
شننتت مین ،زینن و بیمانن بان نکانن و تخفیاف بیمانن ح وفصا م شاود .ز ئا ،
ب مبنن عند و ن مسلط تویش زینن م کنن

من دن شا یط فعلا کاه متولیان ،ماون

به شت کشون نفتن به ح و ه مکنن که دن آ ،تجمع بنش ن نه ک د ن نفتن به ح
به معنن مکن ،نتقنل بیمنن ین مبتالش  ،به آ ،سات .دن چناین شا یط
عند و ن ب

ز یا ساو

محققش  ،زینن ب ز ئ فشنن و ند م کن و ز سو دیگ جهان ،عینا

به دنبنل عمنل مح ودیت ب آ ،ست .حنل گ ز ئا منننا قبا باه زیانن با ود دن و
ننهمنهنگ شننتت یجند م شود؛ زی

و عمل ننبخ د ناه نجان د د سات و حتمانل

بیمننش  ،و آسی به تود و دیگ  ،ن فز یش د د ست .چنین تصوی
ب

ب تالف منطاق و

ذهنیت شخص ننتوشنین ست و دن و حس منف لقن م کن  .دن ینجن شخص ین

تعننض ن (تعننض عند و ن بن جهن ،عین ) بان دنپیشگا فتن ن هبا د تحقیا و تخفیاف
بیمنن ح م کن  .همن،طونکه نظ یه تعننض شننتت نشن ،م ده ز ئا با

فا ن ز

حس منف حنص ز عم غی منطق بن غی مهم نگنشتن بیمنن و و ننچیزد نستن حتمنل
بتال به آ ،حس مثبت به تویشتن و تا و عاند و ن ن بنزم ینبا  .دنو قاع عاند و ن
شخص تعننض بهوجودآم مین ،تود (گ یش به زینن ) و جهن ،عین ( مکن ،بیمانن )
ن بن ننچیز نگنشتن ی سمت تعننض یعن بیمنن

ح وفص م کنا و بان یان ن هبا د

مننن گذشته نجن د د ،زینن ن محقق م کن و تود ن به شیو

بنزتولی م کن .

سبک ناچاریـتقلیدی :عند و ن هن ف د ین سب تعننض شننتت حنص ز دوگننه
زینن ابیمنن ن نه بن ب ت د نستن زینن و نه بن پستت د نستن بیمنن ح م کنن ؛ بلکاه
دن ینجن عند و ن بن ی ن هب د دیگا فشانن حنصا ز یان تعاننض ن ز دوش شاخص
ب م د ند که آ ،نوع سل

تتینن ز ف د ست .دن ینجان شاخص تاود ن باه نجان د د،
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زینن ننچنن م د ن و ب ین ط یق حس منف حنص ز نجن عم متننقض ن دن تویش
کم م کن  .نونسو )111 9981( ،بن نجن آزمنیش بین ،ک د سات زمنن کاه فا د دن
ی موقعیت عمل به نجن کنن مجبون بنشن که ز نظ شننتت بن د نستههن ین نفتننهن
دیگ شن ،تننقض د ند (مثال ظهنن مو فقت بن موضوع که باه لحانظ قلبا بان آ ،مخانلف
هستن ) بن یندآون ین موضو که تتینن دن نجان یان کانن ن شاته ن حاس منفا
بننش ب تودپن ن تویش ن کنهش م دهن و تننقض ن نفع م کنن .
دن ین پژوهش نیز ز ئ  ،بن مجبوند نستن تو یش بین ،ک د نا کاه چانن دیگا

جاز

تند د ،به زینن ن شته ن و ب ین ط یق حسن مثبت به آ،هن بنزم گ دد و عند و ن به
نحو دن ت و تحقق زینن موفق م شود .همچنین ن هب د دیگ
ذک ش نزدی
تصمیمگی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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که بسینن باه ن هکانن

ست من تفانو ظ یفا بان آ ،د ند یان سات کاه شاخص مسائولیت
ن ز عه تود تننج م کن و به ف د دیگا

کاه معماوال آ ،ن قباول د ند و

جزو گ و م جعش ست و گذ ن م کن  .دن ینجان شاخص حاس منفا ننشا ز عما
حمقننه ین نندنست ن بن تصمیمگی ن نستن تود و طمینن ،و عتمند باه تصامیم دیگا
س سپ د ،به آ ،منتف م کن  .تفنو

و

ین ن هکنن بن ن هب د قبل دن ین سات کاه دن ولا

شخص مجبون بود ول دن دوم جبنن نیست .تالصه آنکه مسئولن نستن تویش چه بن
جبنن و چه بن تبعیت ز نأ دیگ
شننتت ن نفع م کن و به زینن ت

نوش ست که ز ط یق آ ،عند و ن ز ئ ننهمانهنگ
م بخش .

ســبک عقالنــی :یاان سااب ن م تااو  ،نقطااه مقنب ا سااب سنت اتعب ا

د نساات.

عند و ن هن ف د که دن ین سب جن م گی ن دن دوگننه زینن -بیمانن بان مهام
جلو د د ،بیمنن ست که دن صون وجود تعننض شننتت آ ،ن نفع م کنن  .بنون یان
شخنص بهوجود بیمنن و ج گ فتن تط آ ،بهق ن زیند ست کاه دن نتیجاه آ ،فعا
زینن فقط دن صونت عقالن ست که بن نعنیت مو ند به شت (مو ند که دن ذهن ف د
مننع بیمنن هستن ) نجن شود .عند و ن هن ین شخنص که به زیانن ک د ،گا یش
د نن بن تند د ،به نعنیت مو ند به شت زینن ن محقق م کنن  .حتمانل حاس منفا
حنص ز تعننض شننتت یعن حس حنص ز تند د ،به زیانن دن دون  ،بیمانن

دن

ین ف د کم ست و گ هم وجود د شته بنش شخص بن توجه به نعنیت ماو ند به شات
عم تود ن موجه و عقالن جلو م ده و تعننض ن ح م کن  .ب ین ط یق عند و ن
شخنص دن تعنم بن ش یط عین به گونه دیگ زینن ن ت و م بخش .
 .6-2تبیین تئوریک بعد عملی (رعایت بهداشت)

سه سب نفتنن بهدستآم ب مبنن نعنیت مو ند به شت ن (پوشش به شات و نفتانن
کنت ل ) بهت تی سنت (نعنیتنشا  ،به شات) متننقض ابالتکلیاف (نعنیات نانقص
به شت) و عقالن (نعنیت کنم به شت) ننمی یم .کنو ،بن ستفند ز مفهو عند و ن
و نظ یه تعننض شننتت به تبیین تئونی آ،هن م پ د زیم.
به طونکل غی ز ف د که دن سب به شات ساو یعنا نویکا د عقالنا جان
م گی ن (نعنیت کنم پوشش و نفتنن به شت ) مفهو بیمنن نقاش چنا ن دن مانش
ف د یفن نم کن  .دنو قع بنوجود حضون (نسب ) بیمانن دن بعا شاننتت و توجیهان
ز ئ  ،همیت ین مفهو همچنان ،باهطونکنم و جانمع و ند عند و ن هان آ،هان نشا
ست؛ دننتیجه شنه ن هب دهن و عمنل هستیم که ز عند تو ن هن کنمال پیشین و سانت
یعن نجن ن د ،ه گونه پیشگی

به شت یان ز عند و ن هانی ننشا م شاون کاه بان

نعنیت ننقص و نیمبن مو ند به شت (سب متننقضابالتکلیف) مشک بهوجودآما دن
حیطه عم یعن بتال به همهگی
بیمنن

بیمنن ن نفع م کنن  .دنو قع دن ش یط عین شایو

سه ن هب د عمل مشنه م شود .ی ن هبا د همان ،سات کاه بان نندیا گ فتن

بیمنن ین ننچیزشم د ،آ ،زینن ن به شیو گذشته د مه م ده .
ن هب د دیگ ین ست که به بیمنن توجه م شود من ین توجه باهطاون جا
تنح

نیسات

که م ت و  ،بن زد ،ی منس سند ض یح ن بوسی ین حت م تو  ،همن ،منسا ن

هم ز نو صون ب د شت .ن هب د دیگ ین ست که بن توجه کنما باه همیات بیمانن
بهمثنبه موضوع دنینی نعنیت کنم پوشش و نفتنن به شت محقق م شود.
 .7تضاد منافع

نویسن گن ،عال م کنن که تضند مننفع بین آ،هن وجاود نا ند .همچناین یان پاژوهش
ب و ،حمنیت منل سنزمن ،ین نهند نجن ش

ست.
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،283-122 ،)3(21 ،پیاپی  ،42تابستان 2311
بادامچی ،محمدحسین؛ و البرزی ،فاطمه ( .)9911کرونا :بازگشت به خانه و برآمدد الگدیی نیظهدی زندا خاندهدا مجدازی.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.989-192 ،)9(91 ،
شاپا1008-6469 :

 نییسندگا  /دسترسی به متن کامل مقاله براساس قیانین کریتیی کامانز

آزاد است.

)

کرونا ،بازگشت به خانه و برآمدن الگوی نوظهور زنان خانهدار
ِ
مجازی
محمدحسین بادامچی* ،1فاطمه البرزی

2

دریافت0900/90/90 :؛ پذیرش0900/9/72 :

چکیده

کرونا د دو میج پیاپی ،عمده نهادهای اجتماعی سنتی و مد د ایدرا ا بده لیقیدر د آو د .خیقدی زود
هیئتها ،مساجد و مناسک دینی و بهلدد ی خیابدا و سدتی ا ها و پا کهدا و سدینماها و کافدهها بسدته
شدند .د مقابل این دو میج لیقیرکننده ،که همچنا هم با قیت بسیا باقی است ،دو نهاد دیگدر ،فضدای
مجازی و خانه ،لقییت شدند و با لداوم امر اجتماعی و فرهنگی و حتی آمیزشی ا د ایدرا سدا 9911
به دوش کشیدند .به نظر می سد د شرایطی که کرونا جامیه ا به لیقیر د آو ده ،این «ز ِ مجازی» است
که د لقاطع خانه و فضای مجازی با لداوم امر اجتماعی د ایرا امروز ا به دوش میکشد .هدف از این
اجتماعی زنانه نیینی است که از میانه لیقیر سنت و مد نیته مردانده ایراندی د حدا
مقاله میرفی این نهاد
ِ
ظهی است .د این مقاله از چا چیب نظری نیمتاله فاضقی د با ه بازگشت غیرسنتی به خانده و نظریده
ظهی «خانه فیا » د کرونا ،و نظریه سایبی گ دانا هدا اوی د بدا ه وییگیهدای زنانده انسدا ِ آمی تده بده
لکنیلیژی و همچنین ،برخی پیوهشهای انجامشده د با ه لأثیر فضای مجازی بدر زندا و لحقیدل کی دی
محتیای اینستاگرامی بههنگام شییع او کرونا (اس ند  18لا خرداد )11است اده شده است .یافتدههای ایدن
مقاله نیید ظهی نسل لازهای از «ز نیین ایرانی» است؛ نسل سیمی از زنا پساسنتی دپسامد  ،کده نده
ر
چی زنا سنتی (ب شی از خانه) ،و نه چی زنا مد (ب شدی از خیابدا ) ،بقکده شدهروندی میلدد د
«خانهداینستاگرام» هستند و «فاعقیت زنانه»ای از خید بروز میدهند که د چا چیب زندانگی لحقیرشدده
دو ا سنتی و مد نمیگنجد.
کلیدواژهها :کرونا ،اینستاگرام ،سایبی گ ،ز خانهدا مجازی ،سایبرفمینیسم
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1دانشآمیخته دکتری جامیهشناسی ،اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف ،لهرا  ،ایرا (نییسنده مسئی )


 .2پیوهشگر آزاد ،لهرا  ،ایرا



 .1مقدمه

کرونا د دو میج پید پی دو دسته نهادهای اجتماعی عمده سنتی و مدد د ایدرا ا بده
لیقیر د آو د .خیقی زود هیئتها ،مساجد و مناسک دینی و بهلد ی خیابا  ،ستی ا ها،
پا کها ،سینماها ،و کافهها بهلد ی بسته شدند .هم دید و بازدید عید نی وز لغدی گردیدد و
هم زیا ت و شبزندهدا یهای شبهای قد و هم پرسهزنی د خیابا  .با گذشت ماههای
او  ،لالش شد که ستی ا ها ،بازا ها ،میهمانیها ،حرمها و هیئتها بازگشایی شیند ،امدا
د ادامه ،وا های سابر بهصی ت نیمبند و بدا دلهدره و اضدطراب و ماسدک و دسدتکش و
فاصقهگذا ی و دهها مراقبت بهداشتی انجام میشید و بهنظر می سد وضییت همچندا بدا
بازگشت بهصی ت سابر فاصقه بسیا دا د.
د مقابل این دو میج ،دو نهاد فضای مجازی و خانه لقییدت شددند و بدا لدداوم امدر
اجتماعی و فرهنگی و حتی آمیزشی ا به دوش کشیدند .نگا نده بهواسطه سدابقهای کده د
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پیوهش د با ه لأثیرات کرونا بر نهاد دین و فضای مجازی د چند ماهه اخیر داشته اسدت،
بر آ شد لا د مقاله مستققی به مرکز لقاطع خانه و فضای مجازی ،که لنهدا محمدل لدداوم
امر اجتماعی د شرایط کنینی شده است ،بپردازد :بازگشت به خانه ،لغییر مینای خانهدا ی
و ر
لحی د نقش زنا ایرانی.
د این مقاله «خانه»« ،ز » و «فضای مجازی» به هم گدره میخی ندد و زیسدتجها

نیینی میسازند که محی یت آ با «سایبی گ »1است :انسانی مجازی با وییگیهدای زنانده
که از طریر شبکههای اجتماعی و بهوییه اینستاگرام د حا ساختن خید و لغییر جامیده و
فرهنگ و سیاست ایرانی است .البته این ادامه وندهای پیشین جامیه ایراندی اسدت کده بدا
لکانه کرونایی لشدید شده است .ز ایرانی که بهوییه د سه دهه اخیر و د سا های پس از
جنگ با سرعتی بسیا زیاد از خانه به خیابا کیچ کرده بید ،اینک با چرخشی بسیا سریع
به خانه بازمیگردد .با اینحا نمیلیا این خانه پسامد

ا هما خانه سدنتی انگاشدت.

خانه لغییر کرده است و د مرکز آ این ز ایراني است که لیلدي نی یافته است.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .2پیشینه تحقیق
 .2-1نعمتاله فاضلی و خانه فعال ایرانی در دوران قرنطینه

نیمتاله فاضقی از میدود جامیهشناسا ایرانی است کده از فکدری گشدیده ،یهندی جدیا و
لجربه عامی ر
سیا بهرهمند است لا بتیاند «خانه» ا د مرکدز مسدا ل کروندایی و پسداکرونایی
ایرا م هیمپردازی کند .او بسیا زودهنگام ،د اواخدر اسد ند سدا گذشدته د یادداشدتی بدا
ر
عنیا «نی وز ا چگینه د خانه بمانیم» ،با اشا ه به لیطیقی مناسک و آیینهای دینی و مقدی،
بالفاصقه به خانه بهعنیا مهمترین نبض برجای مانده لداوم جامیه ایرانی اشا ه میکند:
د میقییت قرنطینه ،زندگی وزمره ،مناسک و آیینها ،زما و شاید فرهنگ بهطی کقدی
د میقییت لیقیر د میآید  ...سدرزمین ایدرا  ،براسداس لیامدل ود و ،گردهمدایی و
همنشینیهای گیناگی شکل گرفته است .میقرکرد مناسدک ،مشداغل و فیالیتهدای

بیسابقه و از نظر اجتمداعی بدرای همده
جمیی ،کا ی بسیا پیچیده و از حیث مینایی ،
شهروندا دشیا است .ما د این میقییت ناگزیر هستیم لدا پدیدده لدازهای ا د کقیدت
فرهنگ ایرانی ابداع کندیم .د میقییدت قرنطینده ،خانده دیگدر جدا پنداه یدا پناهگداه یدا
استراحتگاه نیست ،بقکه خانه لمام محیط زندگی ماست .د میقییت قرنطینده بایدد بده
ً
قابقیتهایی که زندگی د خانه با خید دا د کامال بیندیشیم (فاضقی9911 ،ب).


فاضقی د یادداشت دیگدری بدا عندیا «بحدرا کروندا و بازگشدت بده خانده» (فاضدقی،
9911الف )901-996 ،از آغاز وند میکیسی به نام «بازگشت به خانه» ،د خالف جهت
الگیی نیسازی دولتی پیاده شده د سه دهه اخیر س ن میگیید و میکیشدد بده «لحقیدل
میقییت مسئقهمند خانه د شهرها و کال شهرهای امروزی» د شدرایط کروندایی بپدردازد.
وی استدال میکند که پرسه زنی د خیابا و بیرو کشید انسا از خانه ،مهمتدرین کدن
شکلدهی سبک زندگی و هییت شهروند جامیه مد است:
مد نیته با ساختن پدیدهای شگ ت به نام «خیابا » و بیرو کشاند انسا از دشدتها و
بیابا ها و اند او به شهرها ،و سپس کیچاند او از خانه به خیابا  ،لیانست بر سرشت
و سرنیشت انسا سیطره بیچی وچرا پیدا کند .میشل دوسرلی فیقسیف زنددگی وزمدره
ٔ
تجربه مدرنیته بهد ستی و زیبایی نشدا
انسا مد و همینطی ما شا برمن د کتاب
دادهاند که لجربه مد نیته ،هما لجربه انسا میاصدر از خیابدا اسدت؛ همدا طی کده
بیدلر ،شاعر و منتقد فرانسیی قر نیزدهم ،فالنی یا «پرسهز » خیابا های پا یس قدر
نیزدهم ا مثا اعالی انسا مد میدانست (فاضقی9911 ،الف.)901 ،
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به لیبیر او «بحرا کرونا نهلنها آ ین ها ا به لیقیر د آو ده است ،بقکه د حا بدهلیقیر
د آو د خیابا و مکا برای مدا و همده شدهروندا جهدا اسدت .هدر وز کده میگدذ د
خیابا های جها خقیتلر میشدیند» .فاضدقی میپرسدد «اگدر کروندا مدا ا از شدهرها و
خیابا ها بیرو براند ،به کجا خیاهیم فت؟ مکا بیدی ما کجاست؟ پاس ی کده لدا ایدن
لحظه با آ میاجه بیدهایم این است که این مکا خانه است» (فاضقی9911 ،الف.)901 ،
خیابانی
بسیا مهم است که د یابیم ،مراجیت کنینی ما به خانه ،مراجیت انسا مد
ِ
بازسازی دوبدا ه د
«فرا ی از خانه» به خانه ،پس از نیسازی است و م هیم خانه ،د حا
ِ

این میقییت جدید است .د فرایند نیسازی و لأکید آ بر خیابا  ،خانه به «اقامتگاه» لبدیل
شده بید :نهادی نحیف ،افسرده و پالسیده و عا ی از جیهر خیا پرو و خیا پرداز که فاقد

پییند مینادا میا انسا و فضا بید .فاضقی وایتدی جامیهشدناختی از زوا پیشداکرونایی
خانه د ایرا چنددهه اخیر ا ا ه میدهد که به نظر می سد د اثر کرونا از این پس باید بدا
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افیا ماضی د لیصیف آ س ن گ ت:
ما د حالی «خانهنشینی ناگزیر» ا پذیرا شدهایم که خانهها پذیرای ما نیستند .د فرهنگ
سنتی ایرانی ،خانههای کاهگقی وستایی ،آالچیر و سیاهچاد های عشدایری ،خاندههای
اعیانی شهری و «خانه» د هر شکل آ بدهطی لدا ی ی فضدای لیلیدد مثدل ،مراقبدت،
پرو ش و لربیت ،لغذیه ،صدمیمیت ،امنیدت ،جا پنداه و محافظدت ،برگدزا ی آ ینهدا،
عبادت ،و حتی کا و لیلید بید .اما با ظهی ر
لحیالت ساختا ی لجدد و نیسدازی ،خانده
ایرانی بهلد ی عمقکردهدا و کا کردهدایش کاسدته شدد .د فرایندد شهریشدد د دو ه
میاصر ،قابتی میا خیابا و خانه شکل گرفت ،قدابتی کده هدر سدا از عمقکردهدا و
کا کردهای خانه کاسته میشد و کا کردهای خیابا اضافهلر و اضافهلر میگشدت .عبیدد
خانیا ایرانی مطابر آخرین سرشما ی جمییتی د سا  ،991۱بده  9.1کداهش یافتده
است ...ابتدا مردا از خانهها به بیرو انده شدند ،و سپس با گسترش اشتغا زنا  ،آنها
نیز وقت کمتری د خانه گذ اندند .بچهها نیز د زایشگاه به دنیا میآیند ،د مهدکیدکها
و پیشدبستانیها ،مددا س و دانشدگاهها پدرو ش پیددا میکنندد .بدا گسدترش نهادهدا و
فضاهای شهری فراغتی ،ل ریح نیز به بیرو از خانه انتقا یافدت .د دهدههای اخیدر بدا
گسترش ستی ا ها و فستفیدها و کافیشاپها بهلدد ی بسدا «سد ره» نیدز از خانده
جمع شد یا این که محدود شد .از طرف دیگر ،با و ود لقییزیی و سانههای گیناگی و

ً
بهوییه با گسترش اینترنت و فضای مجازی ،عمال لیامالت میا اعضای خانه نیز بسدیا
محدود شد .د نتیجه ،گ توگی و وقتگذ انی اعضای خانه با یکدیگر د د و خانهها
به حداقل کاهش یافت (فاضقی 9911 ،الف999 ،و.)991

بنابراین ،خانه ایرانی د سه دهه اخیر لحت لأثیر سیاست های نیسازی و بده زوا
بیده و چالشهای اساسی خانیاده ایرانی نظیر «فرسایش سدرمایه های اجتمداعی ،کداهش
اعتماد اجتماعی ،افزایش طالق ،باال بید نرخ آسیب های اجتماعی چی اعتیداد ،فقدر،
جدانی
خشینت ،فحشا ،ناامنی اجتماعی و امثا اینها» همه نشانههایی از کم مقدی و بی
ِ
جها خانگی انسا ایرانی به شما می وندد .امدا بحدث فاضدقی د همدینجدا خالمده
می یابد .او خاطرنشا میکندد کده «د اینجدا نمیخدیاهم اههدای میاجده بدا میقییدت
مسئقه مند خانه ا لیضیح دهم .هدف این بید که این میقییت ا آشناییزدایی کنم .نکتده
کقیدی این است که کرونا ما ا ناگزیر به خانه نشینی کرده است و این میقییدت میلیاندد
آغازی برای بازگشت مجدد به خانه د زندگی شهری و کال شهری و پایدا دو ه فدرا از
خانه نیز باشد» (فاضقی9911 ،الف.)999-996 ،
فاضقی د مطالب بیدی خید با طرح یک کقیدواژه جدید به نام «خانه فیا » و با لأکید
بر امکانات ا لباطی فضای مجازی و برخی لیابیر عرفانی لالش میکند ابیاد مت اوت منظر
خددید ا بددا خانهنشددینی پیشددامد بیددا کنددد (فاضددقی9911 ،الددف .)912-991 ،ایددن
ً
«سکنیگزید جدید د خانه فیا » هما کقید آغازین بحث ماست .مقاله حاضر دقیقا از
جایی آغاز میشید که فاضقی بحث خید ا به پایا برده است؛ وایتی از نیزایی خانه و ز ِ
پسامد د قامت «ز نیظهی خانهدا ِ مجازی» د دو ا کرونا.
 .2-2سایبورگ :نقطه تالقی زنانه انسان و تکنولوژی

مسئقهای که کمتر می د لیجه فاضقی قرا گرفته ،و کانی بحث ما ا د این مقاله شکل میدهد،
مینای نیین «ز د فضای مجازی» به عنیا کانی نیین خانه یا به لیبیر فاضقی «خانه خالق»

است .د اینجا برای م هیمسازی «ز نیین مجازی» میکیشدیم از آ ا داندا هدا اوی 1و م هدیم

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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«سایبی گ» او است اده کنیم .دانا ها اوی ،زیستشناس و فیقسیف ایرلندی د کتداب مانیفست
سایبورگ (ها اوی )9982 ،که د سا  9119منتشر کرده است ،سدا ها پدیش از وندر گدرفتن
اینترنت و ظهی شبکههای اجتماعی از وییگیهای میجید نیپدیدی به ندام «سدایبی گ» سد ن
گ تدده اسددت کدده از امتدزاج انسددا و ماشددین پدیددد آمددده ،وییگیهددایی زناندده داشددته ،و بددهنحی
پیشگییانهای با کا اکترهای نیظهی د فضای مجازی و بهوییه زندا مجدازی همداهنگی دا د.
ها اوی هم از میقییت زنانگی برای لیضیح وضییت سایبی گ است اده میکند و هم از سدایبی گ
برای بازسازی زنانگی .از این حیث سایبی گ نقطه لالقی زنانه انسا و ماشین است.
مهمترین وییگی سایبی گ ایدن اسدت کده پایا دهندده بده دوگاندههای «دیگریسداز» و
یهنیدت وح/کدنش بدد ،
«استثما ی» غرب است :دوگانههای هدف/ابزا  ،نظریده/عمل،
ِ
ِ
صاحبا سرمایه/نیروی کا  ،مردا ِ مشدغی ِ سیاسدت/زنا و بردگدا ِ مشدغی بده کا هدای

پسددت ،متمد /بدددوی ،عمیمی/خ،یصددی ،فرهنگ/طبییددت ،کددل/جز  ،واقییددت/وهم،
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عقالنیت پیشبرنده ،متیقر به یهنیت ا باب است کده
منیت/دیگری .د لمام این دوگانهها
ِ
ابزا و بنده ا برای سید به هدف خید د اختیا میگیرد .حا آنکه د سایبی گ عقالنیت
متیقر به لیلید ،نیروی فن و کا برد ابزا ی جها است .ها اوی اندیشه مد

ا با این یدک

جمقه خالصه میکند که «یکی بسیا کم است ،امدا دو لدا بسدیا زیداد اسدت» (هدا اوی،
 )80 ،9982و اندیشه سایبی گی خید ا با این جمقه «یکی خیقی اندک است و دو لدا لنهدا
یک امکا است» (ها اوی )82 ،9982 ،بیا میکندد :کنایده از لدالش مد نیتده بدرای بده
ر
لکثدری کده هدا اوی از ر
لحدیالت
وحدت ساند همه چیز ییل یک نظریه واحد؛ و وییگی
لکنیلیژی انتهای قر بیستم استشمام میکندد و سدا ها بیدد بهصدی ت لدام د اینترندت و
شبکههای اجتماعی ظهی مییابدد و جقیههدای دیگدری از آ همدراه بدا ر
لحدیالت هدیش
م،نیعی و لکنیلیژیهای زیستی د دهههای آینده قر بیستویکم د پیش است.
ر
از وییگیهای سایبی گ این است که از یهنیت مسقط حاکم بر آ فرالر می ود و هیچ نیازی
به مشروعیت خاستگاه خید ندا د .او فاقد یک هییت ثابت است و مددام د حدا ازنیسداختن
خید است .برای سایبی گ چیزی از قبل بهعنیا غایدت فدرض نشدده اسدت ،بقکده او د کدنش
وزمره خید جهتگیری خید ا مییابد .به نظر ها اوی ،لا پدیش از دو ه سدایبرنتیک ،ماشدینها

همیشه ابزا ی د دست مالک آ بیدند ،اما اکنینی ر
ل،دی ی از ماشدینهایی وجدید دا د کده بده
ً ر
خیدی خید قاد به حرکت هستند ،خید ا طراحی میکنند و صرفا مققد نیستند.
به هم خی د ساختا هدف دوسیقه د لحقیدل لکنیلدیژی بده لیبیدر مباحدث عقدیم سدانه و
ا لباطات به این میناست که اگر لا پیش از این محتیا سیا بر قالب بدید و پیدام ،فدرم ا متناسدب بدا
خیاست خید شکل میداد و ل،ی میشد که سانه «ابزا ی» برای انتقا پیام اسدت ،ایندک فدرم و
محتیا از هم قابل لمییز نیستند و هر دو مینایی لازه مییابند .این پا ادایمی است پدس از جبربداو ی
لکنیکی و به همین دلیل است که ها اوی اصرا دا د کده از م هدیم پیچیدده «مطالیدات اجتمداعی
فناو ی» د عنیا کتاب خید است اده کند .ها اوی د خالف جهدت همده منتقددا لکنیلدیژی از
هایدگر لا ما کیزه حرکدت میکندد کده لکنیلدیژی ا عامدل از خیدبیگدانگی انسدا میدانندد و از
بازگشت به طبییت پیشالکنیکی و فاقد ابزا س ن میگییند .او بر عکدس لکنیلدیژی ا د آغدیش
میگیرد و مرزهای آنرا یک قدم به پیش می اند لا از انسا دماشین نیظهی آینده دفاع کند.
سایبی گ هییتی نالمام ،متناقض و استرالییک دا د .از نظر ها اوی زنانگی بهعنیا «دیگدری
ً
مدا ر
سدیا از
جنسیتی» دا ای یالی مانندد «مردانگدی» نیسدت بقکده وضدییتی بههمپییسدته و دا
طرحهای جدید است .حییا  ،بربر و ز د لا یخ غرب بهعنیا دیگریهایی از «مرد لا یخساز
و متمد غربی» فرض شدهاند که یات اصقی نظام مد است .با برچیدهشد آ  ،ماهیدت ز ،
جها سیمی و حتی ماشین ،که بهعنیا برده وضیی انیکاسی د ساختا ا بابدبرده داشته ،آزاد
میشید و هییتی لرکیبیدهیبریدی د میقییتهای بیرو جریا مرکزی شکل میگیرد.
سایبی گ مرز میا واقیی و مجازی ا نیز د می نی دد .با حضی او مش ص نیست که
چه چیزیواقیی و چه چیزی مجازی است .او مجازی ا نیز از بی اعتبدا ی همیشدگی د
برابددر امددر واقیددی می هانددد و آ ا بددز گ مددی دا د .همددینطددی سددایبی گ قطببندددی
عمیمید خ،یصی ا نیز زیر سداا میبد رد و خانده و خدانیاده ا بدازلیریف می کندد .از
وییگی های سایبی گ آ است که «بد واقیی» د آ بیمینا می شدید .بدد می،دیمیت
خید ا از دست می دهد و به اشکا م تقف د می آید .بدد کده د دیددگاه های دوگانده
سنتی همیا ه شأنی پست لر از وح دا د و آلت دست آ است ،اینک بدا ماشدین لرکیدب
می شید و وح لازه ای ا د و خید حمل میکند.
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ها اوی د بحثدی کده شدبیه بده مباحدث جامیده شدبکهای کاسدتقز )1090 ( 1و و دایدک

2

( )1090است ،از منظری زیستشناختی و بییلیژیدک میتقدد اسدت کده سقسدقه مرالبهدای
قدیمی د انتهای قر بیستم جای خدید ا بده شدبکهای از ان ی مالیدکهدای سدقطه داده اسدت
(ها اوی .)6۱ ،9982 ،این شبکه جدید خید با برداشتن مرزها و دوگانهها میکیشد کده زندا ا
ً
نیز د و مدا های مجتمع و متمرکزی که سابقا م تص مردا بید ادغام کند .دانا هدا اوی از دو
سنا ییی د حا خ داد بهصی ت میازی د اقت،اد صحبت میکند .از یک طدرف بدا د هدم
شکستن بیشتر خانه و خانیاده ،اقت،اد کا خانگی به بدلرین شکل کا وزمزد ،بددو مهدا ت،
دو کا ی و بهعنیا نیروی کا اضافه د گیر با دهها مسئقه وزمره زنانه مثل بچهدا ی و خاندهدا ی
لبدیل میشید .این ا ها اوی «اقت،اد کا خدانگی» مینامدد کده بدا فدرو ی تن دولدت فداه و
خ،یصیسازیهای گسترده همزما است؛ با انزوا و فردیشد و زوا امر عمیمی .او بده ایدن
مینا شبکهایشد ا اهبردی به ن ع شرکتهای چندمقیتی میداند ،اما د سنا ییی دوم از یدک
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استرالیی فمینیستی مقابل آ نیز س ن میگیید .د واقع سنا ییی او خید محمل پدیدد آمدد
سایبی گ د میقییتی مقاومتی است؛ چرا که شبکه سقطه ان ی مالیک د حا یکدسدت کدرد
جیامع با همه ل اوتهایشدا د و پیکدره واحددی اسدت کده هدا اوی بده آ «مددا مجتمدع»
میگیید .د مدا مجتمع لمام هییتهای س ت و ثابت قبقی دود میشیند و به هدیا می وندد.
پس از پیادهسازی آ چیزی از طبقه ،جنسیت ،مذهب ،قیمیت ،و مقیت بر زمین باقی نمیماند.
افزایش عظیمی از ناامنی و بینیاسازی فرهنگی خ میدهد و سیاستهای مییشتی و حمایدت از
شبکه آسیبپذیرا با شکست وبرو میشید .از اینجاست که زنانگی بهعنیا اسدترالیی دومدی
از هیچ برمیخیزد .به زبا پیچیده ها اوی:
جنسیت سایبی گ امکانی میضیی بدرای کینخدیاهی جهدانی اسدت .ندیاد ،جنسدیت و
سرمایه نیازمند نظریه سایبی گ از کقیت و اجزا هستند .هیچچیز سایبی گها ا بده طدرف
ایجاد نظریهای از کقیت نمیکشاند ،اما اینجا لجربه د ونی از مرزبندیها ،شالیده یزی
آنها و شالیدهشکنی آنهاست .این نظامی اسطی های است که منتظدر اسدت لدا بده زبدانی
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ر
سیاسی مبد شید لا وشی ا بدا مالحظده بده عقمو رفنداو ی بنیدا نهدد و د مبدا زه بدا
ان ی مالیکهای سقطه ر
بالقیه ،بهطی نیرومند وا د عمل شید (ها اوی.)81 ،9982 ،

دیدگاه ها اوی ابطه انسا و لکنیلیژی ا دگرگی میکند .لکنیلیژی دیگدر نده ابدزا ی
صرف د دست اهداف انسانی است و نه میجیدی بیمها کده انسدا ا میبقیدد و ندابید
میکند .از نظر ها اوی انگا ه سایبی گ د جهت بر عهده گرفتن مسئیلیت وابط اجتماعی
عقمو رفناو ی و استقبا از وظی ه ماهرانه بازسازی مرزبنددیهای زنددگی وزانده د ا لبدا
نالمام بدا دیگدرا و د ا لبدا بدا لمدامی اجدزای خییشدتن اسدتدال میکندد .از نظدر او
عقمو رفناو ی د عینحا که ابزا بز گ خشنیدی و ا ضا بشری هستند ،مالریکس پیچیدده
سقطهها ا هم شکل میدهند .به گ ته ها اوی د آخرین بند از مانی ست خید:
انگا ه سایبی گ میلیاند اهی ا فا غ از ما پیچهای دوآلیسدتی ا ا ده دهدد کده د آ مدا
بد ها و ابزا هایما ا برای خید لشریح کردهایم .این نه ؤیای یک زبا مشدترک ،بقکده
ؤیای چندآوایی نیرومند و بیایما [نسبت بده هدر خدیانش مرکزگدرای واحدد ،ثابدت و
یاتگرا] است .این ر
ل،ی یدک گ تدا فمینیسدتی د زبا هدایی اسدت کده هدراس ا بده
حیزههای ابریخیرهسازا نظام جدید میافکند .این هم به مینای ساخت و هم به میندای
نابیدی ماشینها ،هییتها ،دستهبندیها ،وابط و داسدتا های فضدایی [ل یدل د بدا ه
آینده] است .گرچه هردو به یکدیگر د هم پیچیده شدهاند ،اما من لدرجیح مدیدهم کده
یک سایبی گ باشم لا یک الهه(1ها اوی.)10 ،9982 ،

هددا اوی د زمددا نگددا ش مانی سددت سددایبی گ ،آ ا بیشددتر میضددیعی د داسددتا های
عقمیدل ریقی میدانست و ر
لحیالت آلی ا د افر لکنیلیژی زیستی و بالیک و هیش م،نیعی
جستوجی میکرد ،اما اینترنت و لکنیلیژی ا لباطی د مسیری مت اوت پیشبینیهای او د بدا ه
پدید آمد نیع لازهای از انسا دلکنیلیژی د فضای مجازی ا خیقی سریعلر محقر کرد .دوگانه
الههدسایبی گ او بسیا نزدیک به استیا های است که د ر
لحی «زندانگی و نقدش ز » بدا وجدید
شبکههای اجتماعی د حا وقیع است .د حالیکه دیدگاههای سنتی «الههگرا» فضای مجدازی
ا هییالیی شیطانی ،خطرناک ،اغیاگر و فاسد میدانند و زنا ا از حضی د فضدای مجدازی و
است اده از شبکههای اجتماعی برحذ میدا ند ،نسل لازهای از زنا د ایرا بهوجید آمدهاند کده

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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ص حه اینستاگرام ب شی ناگسستنی از وجید و ش ،دیت و احسداس و عقالنیدت و ا لباطدات
آنا است .همصدا با ها اوی ،که د مانی ست سایبی گ مینییسد:
ماشین آ چیزی نیست که به حرکت د آید ،ستایش شید و سقطه یابد .ماشین خید مدا،
فرایندهای ما ،سیمای ر
لجسم ماست .ما میلیانیم مسئی ماشینهایما باشیم؛ آنها بر ما
چیره نمیشیند و یا ما ا لهدید نمیکنند .ما مسئی لمایزات خیدما هستیم ،مدا همدا
لمایزات هستیم» (ها اوی.)88 ،9982 ،

ما نیز باید بگیییم که نه فضای مجازی میجیدی شیطانی اسدت و نده زندا مدا الهدههایی
فرالا ی ی هستند .ز ایرانی د مینای عینی و جامیهشناختی آ د فضای مجدازی د حدا
ر
ر
ل،دی
بازلیلد و پرو ش است و کرونا بروز و لجقی آ ا آشکا لر کدرده اسدت .بدا ایدنحدا
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ها اوی از اینکه ز نیظهی مجازی د گسست از ز سدنتی خاندهدا و ز مدد شداغل بدا
ر
وحیات مردانه شکل میگیرد ،چندا صحیح نیست .سایبی گ محمقی بداز بدرای شدکیفایی
ً
زنانگی است و دقیقا به دلیل زمینه اجتماعی می د لیجه ها اوی ،مسیر حرکت آ متناسدب بدا
میقییت و سنتهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و لا ی ی هر کشی مت داوت اسدت .امدری
که کشف آ مستقزم مطالیالی لجربی است و ما د این مقاله به برخی وجیه آ میپردازیم.
 .3-2اینستاگرام ،رسانه زنان نوظهور مجازی

بر سی لأثیر شبکه های اجتماعی بر وضییت اجتمداعی زندا بحثدی بسدیا ندی د محافدل
مطالیات اجتماعی فناو ی است .از جمقه میلیا به کتاب زنتان انالت د دیجیتتالی در

خا رمیانه 1نیشتۀ استاد ا لباطدات ،سدانه و فرهندگ د دانشدکدر هنرهدا و عقدیم انسدانی
دانشگاه استرلینگ انگقستا  ،خانم کیا ا ا  .برنا دی 2اشا ه کرد که د سدا  1091لیسدط

انتشا ات الق منتشر شده است (برندا دی .)1091 ،از منظدر ایدن کتداب لکنیلیژیهدای
ً
ا لباطات و اطالعات اساسا سیاسی هستند؛ به این مینی که میلیانند افراد و امی به حاشیه
اندهشده ا دوبا ه به کانی لیجه د آو ند ،ناگ تهها ا بیا کنند و نادیدهها ا نشا دهندد و
بدینلرلیب ویهها و شییههای عمل فرهنگی و اجتماعی ما ا که هر چه بیشتر با وسداطت
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

لکنیلیژیهای دیجیتالی انجدام میپدذیرد ،لغییدر دهندد .ایدن کتداب بده مطالیده لدأثیرات
لکنیلیژیهای دیجیتا بر حیزههای اجتماعی و سیاسی زنا د کشی های م،ر و عربستا
سییدی و مشا کت ایشا د این حیزهها میپردازد .نییسنده بهوییه با لیجه به نقش زنا د
بها عربی از طریر شبکههای اجتماعی ،با لیبیر «انقالب خامیش و زنا آنالیدن» ،نقدش
شبکه های اجتماعی ا د افزایش حضی اجتماعی زنا و مشدا کت د بحدث از «مسدا ل
زنا » د دو کشی م،ر و عربستا بهوییه د دو دهه اخیر بر سی میکند.1

با این حا بر سی کتاب نشا میدهد که بهخاطر الکدا بدر ندیعی فمینیسدم خدام نتیانسدته

ر
لحیالت اساسی د م هیم زنانگی د حا وقدیع د کشدی های اسدالمی ا د یابدد .دو م هدیم
« ؤیتپذیری اجتماعی زنا » و «مسا ل زنا » که ا کا اصقی بر سی اجتماعی د ایدن کتداب
هستند ،اگرچه اهمیت زیادی دا ند ،اما نمیلیانند د چا چیب دوگاندههای قددیمی ز سدنتی/
ز مد لحقیل شیند .هما طی که د طرح مسئقه و بحث از سایبی گ یکر شد ،میتقدیم کده
زنانگی نیظهی د شبکههای اجتماعی د ایرا ا باید ییل م هیم «بازگشت پسامد به خانده»
فهمید که جهانی فراسیی دوگانههای قدیمی ز سدنتی د خانده/ز مدد د خیابدا ا شدکل
میدهد و نیعی نیزایش و سنتز این دو د زیستجها مجازی ایرانی محسیب میشید.
ً
بنابراین این حیزه مطالیالی ،حیزهای لازه و بکر است و طبیا لیجه به آ د ایرا نیز بده
واسطه عقبماندگی لا ی ی د لحقیقات اجتماعی به غم مباحثات بسدیا د بدا ه فضدای
مجازی و اهمیت چشدمگیر آ  ،سدابقهای نددا د .د ایدن میدا زهدرا ا دکدانی از میددود
پیوهشگرانی است که د نیشته های کرونایی خید اهمیت این میضیع ا د یافته است .وی
د یادداشتی لحت عنیا «اینستاگرام 2زنانهلرین فضای سانه ای ایرا » مینییسد:

د سانه های اجتماعی جدید ،برخالف سانههای جمیی ،م اطبا فقط م،رفکننده
پیام های سانهای نیستند .آ ها ،خیدشا  ،سازنده پیام هستند .زندا نیدز د همده ایدن
شبکهها فیا و پییا هستند ،اما آ هدا طبدر آمدا  ،اینسدتاگرام ا بیشدتر دوسدت دا ندد.
اینستاگرام لنها شبکه اجتماعی د ایرا است که لیداد کا برا ز د آ از کدا برا مدرد
بیشتر است .از این جهت ،شاید بتیا اینستاگرام ا زنانه لرین سانه د ایرا نام نهاد .اما
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1از خانم نیشین شاهنده بهخاطر میرفی و مساعدت د است راج نکات اصقی این کتاب سپاسگزا م.
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چرا د مقایسه با لیییتر ،لقگرام و فیس بیک ،اینستاگرام زنا ا بیشتر جدذب خدید کدرده
است؟ د اینستاگرام ،ل،اویر و آنچه به صدی ت ب،دری دیدده مدی شدید حدرف او ا
مدی زنددد .لددذا ایددن شددبکه بددیش از شددبکه هددای دیگددر بدده افدراد امکددا نمددایش خددید
(خیدبازنمایی) و نمایش ابیداد م تقدف زنددگی وزمدره ا مدی دهدد .بده زبدا سداده،
اینستاگرام امکا وایت زندگی وزمره ا به زبا ل،ییری و جذابی فراهم می کند .زنا
ً
وایتگرند .آ ها میمیال عالقهمند به وایت ال اقات و لجربههای وزمره خید هسدتند.
بدده همددین عقددت م اطددب ا بدده خددیبی بددا خددید همدراه میکننددد .آ هددا از قدددیم د
میهمانی های زنانه ،د ا لبا با همسایهها و دوستا و غیره به وایتگری د بدا ه خدید و
زندگیشا عادت داشتهاند .امروز اینستاگرام بستری سانهای برای این عادت دیرینه زنانه
فراهم کرده است .به عالوه ،اینستاگرام امکا دیدهشد ا نیز برای میل زندا بده نمدایش
خید د اختیا شا گذاشته است .اینستاگرام اجازه میدهد زنا به صی ت وایت هدای
ب،ری ،خید ا به نمایش بگذا ند و از خید ،یهنیات ،ؤیاها ،خاطرات ،عالیر ،لرسها
و لالش هایشا بگییند .شبکه های اجتماعی و به صی ت خاص اینسدتاگرام بده زندا ،
زبا و فضایی برای بیا خید و خیاستههایشا داده است ،فضایی که لا پیش از این کمتر
ر
میسر بید و زنا برای بیدا دیدگاههایشدا بایدد از فیقترهدای خدانیاده ،جامیده ،سدنت،
فرهنگ و سانه عبی میکردند لا صدایشا و حرف هایشا شنیده شید اما د این سانه
به احت ی و بدو هیچ سانسی و محدودیتی قاد ندد خیدشدا ا بیدا کنندد .اینسدتاگرام
امکا خیدبیانگری ل،ییری به زنا داده است .از این جهت ،به سدانهای پرطرفددا د
بین آنها لبدیل شده است .برخالف سانه های جمیی که الگیهایی کقیشهای از زندا و
زنانگی عرضه میکنندد ،سدانه هدای اجتمداعی مثدل اینسدتاگرام ل،دییری واقییلدر و
غیرکقیشهایلر ا از زنا ایجاد میکنند زیرا این ل،ییر به صی ت مسدتقیم لیسدط خدید
زنا لیلید میشید (ا دکانی9911 ،الف).

ا دکانی فیالیتهای زنا د اینستاگرام ا به چند دسته کقی لقسیم میکند )9 :این قی نسرها،
که به کسب و کا مجازی مشغی اند؛  )1بالگرها ،که از لجربیات و زندگی منح،در بده فدرد
خید می گی یند؛  )9ماد ا اینستاگرامی کده لجربیدات ماد انده خدید ا بدا دیگدرا بده اشدتراک
می گذا ند؛  )6فیاال اجتماعی که فیالیت هایی خیرخیاهانه د بسدتر ایدن شدبکه بده وجدید
میآو ند؛ و  )۱زنا سقبریتی و ستا ه هدای دنیدای سدینما و بدازیگری کده صد حات آ هدا بدا
مال ه های مد و زیبایی پییند خی ده است .با اینحا بر سی لحقیل ا دکانی نیدز نشدا میدهدد
که وی همچنا د لحقیل حضی نیظهی زنا د شبکههای اجتماعی اسیر کقیشه ز سنتی/ز

مد است .او زنا بالگر ا بسط جهدا م،درفی و مددگرای سدرمایهدا ی بیروندی د فضدای
مجازی میداند (ا دکانی9911 ،ب) و ماد ا اینستاگرامی ا بازلیلید کقیشههای سدنتی لقسدیم
کا زنا و مردا که هردو دچا نیعی «نمایشی بید » د ا ا ه پیام هستند ،هرچند د نهایت بده
بازنمایی مت اوت ماد ی د اینستاگرام با لیبیر «فاعقیتی زنانه و نی» ایعا دا د و مینییسد:
ماد ا اینستاگرامی با به اشتراک گذاشتن لجربیات خید با م اطبا گسترده ،ماد ی ا از
فرایندی فردی و خانگی به فیالیتی اجتماعی و گسدترده لبددیل میکنندد و از طریدر ایدن
فیالیت اجتماعی ،بیشازپیش بر فاعقیت و قد ت خید ر
صحه مدیگذا ندد .لدذا آنهدا د
ر
اینستاگرام ،از د سنتیلرین ساختا های جنسیتی (مداد ی) فداعقیتی زنانده و ندی متیلدد
میکنند (ا دکانی9911 ،ج).

د جدو شما ه ( )9وییگیهای میقییت پساسنتی/پسامد زنا د فضای مجازی که
د شرایط کرونایی به ظهی سیده است ،با است اده از سده ویکدرد بیدا شدده د پیشدینه
لحقیر خالصه شده است:
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جدول شماره ( .)2ویژگیهای موقعیت جدید «زن مجازی» از منظر بینرشتهای
صاحبنظر

کلیدواژه اصلی

حوزه مطالعاتی

بازگشت به خانه  -خانه فیا

انسا شناسی فرهنگی

فاضقی

سایبی گ

مطالیات اجتماعی فناو ی

ها اوی

ؤیتپذیری و فاعقیت زنانه

ا لباطات و مطالیات سانه

برنا دی ،ا دکانی

شاخص

ویژگیها
بازلیریف خانه بهعنیا نهاد نیین
فیالیت اجتماعی
لق یر بد و لجربه و دیدگاه زنانه با
امکانات لکنیلیژیک
عمیمیشد مسا ل زنا و زنانهشد
عرصه عمیمی

 .3روش

برای بر سی لجربی ر
لحیلی که د زنانه و د با ه خانه د دو ا کرونایی ایرا خ داده است،
متناسب با چا چیبی که ال ای کردیم ،اینستاگرام بدهعنیا سدانه زندا نیظهدی مجدازی،

مهمترین محمل محسیب میشید .د این مقاله با لحقیل محتیای کی ِی مهمتدرین مسدا ل
خ داده د اینستاگرام فا سیزبا د سه ماهه ابتدای کرونایی ،د ه ت محدی اصدقی کده

بهنحیی ناگسستنی فیاال اصقی آ زنا بیدهاند ،میکیشیم نشا دهیم که م اهیم «خانده
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فیا » و «فاعقیت زنانه و نی» د فضای اینستاگرام زنا ایرانی د شرایط «بازگشت به خانده
کرونایی» خ داده است و ما با نیعی متکامل از سایبی گ یا ز نیظهی مجدازی مدیاجهیم
که د چا چیبهدای ز سدنتی/مد نمیگنجدد .د انتهدای ایدن مقالده بده داللتهدای
ساختا ی این ر
لحی اشا الی خیاهم داشت.
 .4یافتهها
 .4-1پویش پخت نان خانگی (اعاده حیثیت از خانهداری)

د فرهنگ سنتی ایرانی نا ا همیشه د خانه میپ تند و لنی همیا ه یکی از لدیازم اصدقی زنددگی
بید .از وایت برخی نییسندگا از ر
لحیالت کشاو زی ایرا د یک سده اخیر اینگینه برمیآید کده
ر
خا ج شد پ ت نا از خانه ا لبا وثیقی با سیاستهای سازما مقی غقه ،سداختا لیاونیهدای
لهیه و لیزیع گندم و آ د ،دولتیشد نانیاییها و یکسا شدد و یا انهایشدد قیمدت ندا د کدل
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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کشی د سا های دهه ش،ت دا د .به هرحا سا هاست که د ایرا کسی د خانه نا نمیپدزد
و با پیادهشدد سیاسدتهای نیسدازی د سدی سدا اخیدر و زوا خانده ،گراندی قیمدت آزاد آ د و
بیعالقگی زنا به امی خانه ،پ ت خانگی نا به کا ی پرزحمت و کمفایده لبددیل شدده اسدت.
اما از اوایل اس ند با آغاز شییع کرونا و شبهقرنطیه د کشی  ،لهیه نا به مسئقه لبدیل شد و از اینجدا
بید که بحث اینکه برای نا چه کا میلیانیم بکنیم د میا کا برا ز اینستاگرام داغ شدد ،بدهوییه
که با لیطیقی نسبی محیطهای کا و خانهنشینی گسترده ،ل اوت میا زنا خاندهدا و زندا شداغل
نیز از میا فت .د این میا گروهی از این قی نسرهای آشپزی د فضای مجازی شروع به ضدبط و
ادیت فیقمهای آمیزش نا پزی کردند :این قی سدرهایی مثدل

بدا دویسدت وپنجداه

هزا فالی و نیاب ابراهیمی با یکمیقیی ونیم فالی و فرحناز سقیمی بدا صددهزا فدالیو  .آنهدا د
پستهای نا خانگی خید نیشتند که بنا بدر د خیاسدت مدردم ،دسدتی های ندا پزی ا بده برنامده
سانهای سابر خید که بیشتر به انیاع کیک و شیرینی اخت،اص داشدت ،اضدافه کردندد .بهلدد ی
پ ت انیاع نا ساده و خیشمزه با عکسهای زیبایی که کا میشد ،به لرند فراگیدری د اینسدتاگرام
لبدیل شد .جالب اینکه د پییش پ ت نا خانگی ل اولی میا لهرا و شهرستا وجدید نداشدت
و حتی این پییش پس از مدلی به ایرانیا خا ج از کشی نیز ر
لسری پیدا کرد.

تصویر شماره ( .)2هشتگ نان خانگی (21هزار پست تا خرداد )11

به واسطه پییش پ ت نا خانگی بدید کده پدس از کمبدید ماسدک و دسدتکش و مدیاد
ضدع ینیکننده ،کمبید آ د و وانیل به مهمتدرین مسدئقه فروشدگاههای بدز گ لبددیل شدد.
پییش پ ت خانگی نا د ماه مضا بده پدییش پ دت خدانگی زولبیدا و بامیده و حقدیم
گسترش یافت و این قی نسرهای آشپزی از اق،ینقا ایرا دستی های خاص مناطر خید ا
به این پییش جمیی عرضه کردند .هر عکسی که زنا خانهدا مجازی از لجربه پ ت خید
ر
محرکدی بدید
د اینستاگرام و سپس د گروههای والساپی به اشتراک میگذاشدتند ،میلدی
الهام ب ش برای زنا بیدی .این پدییش پ دت ندا و زولبیدا و بامیده خدانگی بده مناسدک
مذهبی نیین ،اشتراکی و خیدجیدش زنا ایرانی د سراسر ایرا و جها لبدیل شد که
مقید
ِ
د شرایط اندوهبا کرونایی ،وحیه و امید ا از میا خانهها به ایرانیا گسیل کرد.

تصویر شماره ( .)1طرز تهیه حلیم در یکی از صفحات اینستاگرام (که در سه روز دویست هزار الیک خورد)
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 .4-2پویش بازی و آموزش کودکان (اعاده حیثیت از خانه بهعنوان کانون اصلی تربیت)

د ایام کرونا بدا بسته شدد مهددهای کدیدک ،پیشدبسدتانی ها و مددا س و خانهنشدینی
کیدکا  ،خانه به مقام مرکزیت لربیتی ا لقا یافت .پیش از کرونا نیز د وندی میکیس
با ر
ل،ی طاقت فرسا و پرزحمتی که از کا بچه دا ی د یهنیت سنتی و مد وجید دا د،
جریانی از ماد ا اینس تاگرامی وجید داشت که بچده دا ی و بدازی بدا کدیدک ا بدهعنیا
فیالیتی هنرمندانه ،افت ا آمیز ،ظریف و پرشی بازنمایی می کردند و این وندد د دو ا
شییع کرونا لشدید شد.
ساختا آمیزش مجازی بهگینهای است که خیدبهخید نسبت همیشگی خانه و مد سده
ا میکیس میکند و مد سده ا د خددمت خانده قدرا میدهدد .د اینجدا نیدز شدبکههای
اجتماعی ،به وییه اینستاگرام و ییلییب ،به کمک ماد ا نیظهی مجدازی آمدندد لدا شدکقی
لازه ،نیآو انه و ا زشمند از بازی و آمیزش کیدکا د خانه ا خقر کنند .د واقع با کرونا و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

008

دوره  ،21شماره 3
تابستان 2311
پیاپی 74

مجازیشد آمیزش ،ساختا اصقی آمیزشی ایرا که بر پایه مکانیزمهدای همحضدی ی و
باهمجی ی 1استیا بید به کقی فروپاشید و این نهاد نیین «زنا مجازی» بید که لداوم نهاد
مد سه ا ممکن کرد.
پییش ساخت «خمیر بازی خانگی» یکی از میا دی بید که بهعنیا فیالیت مشدترک و
سرگرمکنندهای میا کیدک و ماد بهوجید آمد و سنت فرامیش شدده سداخت اسدباببازی
خانگی ا که بیشتر به دو ا س تی مقت د سا های جنگ لحمیقدی برمیگشدت ،احیدا
کرد ،با این ل اوت که این با ساخت اسباببازی خانگی نه فیالیتی از سر فقدر و نددا ی و
مربی به طبقات فرودست بقکه فیالیتی پرشی و افت دا آمیز مربدی بده فیداال نیظهدی
فضای مجازی محسیب میشید.

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1همحضی ی بحثی است د مطالیات سانه و د بیا ل اوتهای لیامالت سنتی و از اه دو به کا می ود .بداهمجی ی نیدز
یکی از مکانیزمهای عمده شکلدهنده فتا فرهنگی و اجتماعی د ایدرا اسدت کده از طریدر همجدیا ی و سدرایت فتا هدا د
شرایط کنا هم بید بهوجید میآید .برای بحث بیشتر د با ه همحضی ی جیع کنید به (لامپسی  )9914 ،و د با ه بداهمجی ی
جیع کنید به ( فیعپی .)9919 ،

تصویر شماره ( .)3طرز تهیه خمیرخانگی در یکی از صفحات اینستاگرام با  21هزار فالور

مهد کیدکها و پیشدبستا ها هم نقش بسزایی د آمیزش بازیهای م تقف خانگی دا ند.
د ایام لیطیل مدا س ،بازیهای م تق ی که نیاز به خرید وسایل نداشدته باشدد و بدا امکاندات
خانه هم بشید آنها ا انجام داده و از طریر نرمافزا والساپ برای ماد ا ا سا میکردند لا آنهدا
بهصی ت هدفمند و هماهنگ بدا اهدداف مد سده بازیهدا ا اجدرا کنندد .سدپس از خانیادههدا
میخیاستند که گزا ش ل،ییری از اجرای بازی بهصی ت عکس یا کقیپ بدرای مد سده ا سدا

کنند .ما د اینجا با زنجیره کامقی از لهیه اسباببازی لا اجرا و عکاسی و کقیپسازی از بازی د
خانه میاجه هستیم که لیسط ماد ا آشنا به فنی کا با فضای مجازی انجام میشید.
و زش کیدکا نیز مقیله دیگری است که از طریر شبکههای اجتمداعی بهاشدتراک گذاشدته
میشد .و زش هیچگاه د سبد فیالیتهدای خدانگی قدرا نداشدت و باشدگاههای و زشدی د
ر
سا های اخیر شد زیادی د محالت م تقف پایت ت و شهرهای بز گ داشدتهاند .امدا مقیلده
لازهای که د شرایط کرونایی کشف شد ،پییش ییگای کیدکا بید که به عندیا هدم سدرگرمی و
هم و زش ،خانه فیا ا د بید و زشی ا لقا داد .ییگاکیدز یکی از این فیالیتها بید که لیسط
بانیی دو گه ایرانیدآمریکایی که با 18هزا فالی یکی از این قی نسدرهای خاندهدا ی
پسامد محسیب میشید ،لبقیغ شد .از آنجا کده برنامده «کازمیدک کیددز ییگدا» یدک برنامده
و زشی ییلییبی م ،یص کیدکا است یک جهت دیگر از این پدییش کا بردیشدد بیشدتر
ییلییب د ایرا و محی یت زنا خانهدا مجازی د مشا کت د فیالیت فرهنگی بینالمققیای
ً
است که میمیال بیشتر از یک میقیی با لیسط کیدکا کشی های م تقف جها دیده میشید.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تصویر شماره ( .)7برنامه یوتیوبی کازمیک کیدز یوگا

 .3-4بازنگری در رابطه زناشویی (فرسایش بیشتر خانواده پدرساالر)

د دو ا قرنطینه کا ماد ا و بانیا خانهدا یا بانیا شاغقی که به اجبا خانهنشدین شددهاند،
دو چندا و بقکده چندد برابدر شدد ،و همدین بدا ِ زحمدات اضدافی ،اولدین عقتدی اسدت کده
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بههمخی د لیاد لقسیمکا و نقشهای جنسیتی سابر د نهاد خانیاده ا کقید میزندد و بدا
ً
افزوده شد به ناکا آمدیها و گسلهای پیشین ،مناقشالی پدید مدیآو د کده بیضدا لدا عمدر
سازما سنتی خانیاده پیش می ود و د صدی ت عددم بدازنگری وابدط ز و شدیهر و از ندی
نیشتن لقسیم وظایف و حقیق و نقشها د شرایط کرونایی میلیاند بهطی مضاع ی به نزاع و
د گیری میا زوجین بینجامد؛ همچنا که د خبرهای سمی چندماهه او شییع ویروس ،به
نقل از بهزاد وحیدنیا ،مدیرکل مشاو ه و امی وا شناختی بهزیستی کشی یکر شد:
د دو ا قرنطینه ،ساعات لماس زوجها و مدتزما لیامل آنها با یکدیگر بیشتر است و
اختالفات زناشییی افزایش مییابدد .میدزا لماسهدای زوجدین مربدی بده اختالفدات
خانیادگی د دو ا قرنطینه و کرونا با صدای مشداو بهزیسدتی بدا شدما ه  9680نشدا
می دهد آما های اختالفات بین زوجین ،سه برابر افزایش یافته است .شرایط خاص کرونا
میجب شده لا وزانه چها هزا لماس با صدای مشاو بهزیستی کشی از ساعت هشدت
صبح گرفته شید .بهطی مثا  ،برخی اختالفات زوجین مربی به اختالفات بر سر مسا ل
عایت اصی بهداشتی و هنگام بیرو فتن یکی از اعضای خدانیاده اسدت .کیدکدا د
شرایط کنینی ب شی از انرژی بیرو خید ا داخل خانده آو دهاندد و ممکدن اسدت بدین
زوجها ،اختالفات بر سر لربیت فرزند پیش آید (وحیدنیا.)9911 ،

این مسئقه بهقد ی شایع بید که وزا ت بهداشت د لا یخ  11فرو دین  9911د ادامه
پیامکهای بهداشتی این پیام غیرمنتظره ا ا سا کرد:
د صی ت مشاهده یا میاجهه با میا د کدیدکآزا ی ،همسدرآزا ی د ایدام کروندا ،بدرای
د یافت خدمات اجتماعید وانی به صی ت ایگا و شبانه وزی بدا شدما ه لق دن 919
).
او ژانس اجتماعی سازما بهزیستی کشی  ،لماس بگیرید (

حیادثی چی قتل ومینا لیسط پد ش د حیالی یک ماه و نیم بید از این لا یخ نشا
داد که متأس انه وند و به افزایش اختالفات خانیادگی به د ستی لش یص داده شده بید.
افزایش ساعات لیامل ود وی اعضای خانیاده د شرایطی است که از یک سی امدیا ت
خانه دا ی زنا به خاطر حضی لمام وقت اعضای خانیاده د منز چند برابر شده است و
از سیی دیگر ،مردا با لیقیر فیالیت اقت،ادی و سدایر امدی خدا ج از مندز بدا ندیعی
«بی بطی» و «بیکا کردی» میاجه شده اند که د کنا اخبا اس با کرونایی و مشکالت
اقت،ادی به حس بیهیدگی و ویرانی وانی مردا دامن می زند .فقدا افدر پایدا شدرایط
ً
اضطرا ی کرونایی و وضییت انتظا برای بازگشت امی به جریا عادی ،عمال به میندی
عدم لغییر لقسیم کا مت یا ف است که فشا بیشتر خانده دا ی ا بدر دوش زندا لحمیدل
میکند .به عالوه حضی دا م کیدکا و وظایف سنگین آمیزش مجازی فرزندا که ماد ا
به طی کامل بر دوش خید احساس می کنند و همسرانشا ا د این گذ کرونایی د کنا
خید نمییابند.
باال گرفتن لنش ،ر
جروبحث ،دعیا و مشاجره د چنین شرایطی طبییی اسدت .نظدام همدیا ه
مستقر زناشییی سنتی جیابگیی خانهنشینی ،اوضداع قرنطیندهای و شدرایط پدیش آمدده نیسدت،
بهوییه که بیکا ی مرد ،نابقدی او د امی خانه ،بی بطی او نسبت به فرزندا و عدم ابتکا عمل
او د کنتر اوضاع لا اطالع ثانیی اقتدا سنتی شیهری و پد ی ا نیدز بده کقدی لضدییف کدرده
است .همچنین ،حضی مرد د خانه اندک فضای آزادی عمل اعضای خانیاده به دو از دید س
پد و شیهر سنتی ا نیز سقب میکند و ر
لشنجات ا بیشتر میکند .ز سدنتی کده فتوآمدد بده
خانه ماد و خیاهر و دوست و همسایه ا فرصتی برای لن س و آسیدگی و د دود میدیدد ،ایدن
امکا ا نیز از دست داده و حتی لق ن نیز د چنین شرایطی کا ایی الزم ا ندا د .مرد سدنتی نیدز
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بنا به عادت بهانهگیری خید آلش زیر التهاب ا وشنلر میکند .د یک کالم کرونا ضدیفهای
سازما سنتی خانیاده ا عیا و ادامه آ ا لحملناپذیر میکند .لبیات این وضییت کرونایی بده
ر
حدی بید که حتی زنا خانهدا سنتی ا به بازاندیشی د لقسیم کا جنسیتی ر
سنتی و نقد الگدیی
پد ساال و مردساال خانیاده مذهبی وادا کرد .از جمقه عسل خرسندیا  ،بالگر مذهبی جیانی
با  98هزا فالیو است که د یادداشتی با هشتگ «خشینت خانگی» به این میضیع میپدردازد.
(ل،ییر شما ه .)۱
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تصویر شماره ( .)2یادداشتی با هشتگ خشونت خانگی در یک صفحه پرطرفدار زنان مذهبی جوان

این پست د میا م اطبین این ص حه که بیشتر دخترا مذهبی هسدتند ،بحدث دامندهدا ی
د نقد الگیی سنتی و مردساال انه لقسیم کا د خانه بهوجید آو د .با اینحا نکته جالبلیجده
اینجاست که مطابر ویکرد مقاله حاضر ،به نظر می سد مطالبات زندا از ویکدرد فمینیسدتی
مد نی که بیشتر حی مطالبده اشدتغا زندا و م ال دت بدا فرزنددآو ی میگشدت بده ویکدرد
فمینیستی پسامد نی د حا ر
لحی است که د عین مطالبه وابطی عادالندهلر میدا ز و مدرد،
خانهدا ی و فرزندآو ی مطبیع و ا زشمند ا نه بهعنیا یک وظی ده طاقتفرسدا ،بقکده بدهعنیا
حر زنانه مطالبه میکنند .برخی از این نظرات ا د ل،ییر شما ه( )4مشاهده نمایید.

تصویر شماره ( .)1نظرات کاربران در نقد تقسیم کار تبعیضآمیز در عین ارزشمند شمردن خانهداری

عسل خرسندیا متیلد سا  9921همسر وحانی جیانی است که با اهاندازی پدی «زنددگی
طقبگی با طیم عسل» صحنههایی از زندگی خدید بدا یدک طقبده حدیزه عقمیده ا بدا م اطبدا و
دنبا کنندگا خید به اشتراک میگذاشت .خاطرات زندگی مشترک با یک وحانی ،نحدیه برخدی د
با س تیها و شیرینیهای زندگی و همچنین همسردا ی مطابر لیصیههای بز گا دیدن از مطدالبی
بید که د ص حه وی به چشم میخی د .او دا ای لح،یالت کا شناسی فقسد ه اسدالمی دانشدگاه
ر
لهرا  ،مسقط به زبا انگقیسی و آمیزشدیده طب سنتی دانشدگاه لهدرا  ،مدد س سدیاد سدانه د
مقطع دبیرستا و عضی یک لیم لحقیقالی وا شناسی کیدک و زنا اسدت .بدا اینکده لح،دیالت
دینی مربیطه به حیطه لحقیقالی و کا ی خید اسدت .او بده
سمی حیزوی ندا د ،اما پیگیر مباحث ِ

عنیا همسر طقبهای که بید از به دنیا آو د فرزند دوم خید با بحرا های واندی و اعتقدادی جددی
لیپیک نمایا شدد ایدن گسدل
د با ه ساخت خانیاده سنتی وبرو شده بید ،یکی از نقا آ مانی و ِ
د زنا مذهبی جامیه ایرا است و مسیری فشرده از دفاع از ایستا ز سنتی ،فاصقه گرفتن لا مدرز
ً
خروج از خانه و طالق ،ها کرد فرزندا  ،گ توگیی انتقادی الیی با همسدرش و نهایتدا بازگشدت
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دوبا ه به خانه ا د ایام کرونایی طی کرد .این داستا نمادین که بهصدی ت سدریالی اینسدتاگرامی و
زنده د حضی هزا ا ن ر پ ش شد ،ا لبا وثیقی با چالشهایی دا د کده ز سدنتی ایراندی بدا آ
وبروست و د ایام کرونایی لشدید شده است « .ر
زنیت و کا ِ خانه» عنیا اینستاالیی انتقدادی او بدا
همسرش بید که د نیع خید شاید د کل جها بیسابقه باشد (ل،ییر شما ه .)2

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

791

دوره  ،21شماره 3
تابستان 2311
پیاپی 74

تصویر شماره ( .)4الیو اینستاگرامی انتقادی میان یک طلبه با همسرش در نقد نگاه تبعیض آمیز مردان به خانهداری

اینها فهرستی از دغدغههای زنا نیظهی خانهدا به زبا خید آنهاست کده بدا هشدتگ

« ر
زنیت» د اینستاالیی مشترک عسل خرسندیا و همسرش ،بهطی زنده می د لیجه سه هزا
ً
ن ر که عمدلا از میا بانیا جیا مذهبی هستند ،قرا گرفت:
اینکه شیهر فکر می کنه کا خینه و کا ز د منز هیچه و کا خیدش س تلره؛
لربیت د ست فرزندا د اه عاقبت به خیری ،سیدگی به امی منز و ایجاد آ امش؛
همه چیز باید ن،ف ن،ف باشه ،چه د آمدزایی چه کا های خینه؛
خیقی حرص میخی م میبینیم خانمهای محجبه وآو د بده چاد هدایی کده وش یده
عالمه جیاهر کا شده .با م هیم حجاب متضاده؛
لرس از لکرا ی شد برای مرد؛
چرا مرد نمیفهمه ز هم نیاز جنسی دا ه؛
لأمین جنسی مرد لمام؛
اینکه ز و به چشم یه ماد و یک کق ت نبینن ،بزا ز هم برای خیدش وقت بدذا ه و
کتاب ب ینه و ل ریح کنه؛

من اگه یه وز لی خینه مریض باشم و نتینم کا ی کنم خینه به مرز ان جا می سه؛
احساس بیک ایت بید  .دوست دا ی کا ایی که دلت میخیاد بکندی ولدی همدش یکدی اجدازه
نمیده؛
ً
بدلرینش اینه که متأس انه شدیهرم طدرز فکدرش کدامال مردسداال انه اسدت و از هرندیع
فیالیتی مثل انندگی منیم میکنه؛
اینکه لیقع «صم بکم بید » و «اطاعت سرو م گ تن» داشته باشن ...اینکه اختیا و بدا
این م هیم از ز سقب کنن...؛
میضیعی که خیقی و اع،ابمه این که بیضیا هی میگن «بچه که آخرش واسه مرده»؛
چرا مردا حر دا هروقت دلشی خیاست داد بزنن و بید بگن لی د کم کن ،اما زنا حتی
ماهی یکی دو وز اگه بیحیصقه باشن دعیا؛
سربازی بر  .ن قه نه بگیر و نه بد  .ن،ف هزینه زندگی و بد و لقاضای پی نکدنن/
ح ظ آ امش خانه و لمکین و سراغ فمینیست نرفتن! (مش ص است که بدرخالف مدیا د
دیگر ،نییسنده این نظر مرد بیده است).

ماجرای قتل ومینا اشرافی به دست پد ش د همین ایدام و حیاشدی پیرامدی ق،داص
نشد پد  ،ا شاید بتیا صدای بقندی از لرک خی د نهاد سنتی خانیاده د ایرا دانسدت.
مسئقه قتل ومینا میج بز گی از همیاتپندا ی زنا ایرانی با ومینا پدیدد آو د و مباحثدات
اینستاگرامی دامنهدا ی ا د با ه زیرساختهای حقیقی ،اجتماعی ،الهیالی و سیاسدی ایدن
گینه جنایدتهدایی کده بده «قتلهدای نامیسدی» و «قربانیدا غیدرت و آبدرو» لیبیدر شدد،
برانگی ت .لنها جستوجیی هشتگ ومینا نشانی از بز گی ایدن مباحثدات د شدبکههای
اجتماعی و بهوییه کا برا ز اینستاگرامی دا د.

تصویر شماره ( .)8فراوانی هشتگ رومینا (تا انتهای خرداد ماه )11
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خداد غمبدا کشدته شدد ومیندا بده دسدت پدد ا میلدیا شدکقی نمدادین از لیبیدر
جامیهشناسانهای دانست که مرحیم محمددامین قدانیی اد د آخدرین اثدر خدییش از آ بده
«افزایش خشینت د خانیادههای ایرانی بده دلیدل لضدییف پد سداال ی» لیبیدر کدرده بدید.
زلزلههایی که د فقدا الگیهای مدنی گ توگی و لیامل افقی د گذ از خانیاده پد ساال به
خانیاده مشی لی و دمیکرالیزه با حقیق برابر ز و فرزندا د برابر پد د ایرا امروز د حدا
خ داد است و کرونا آشکا ا این گذا ا لشدید کرده است (قانیی اد.)9۱8 ،9914 ،
اگرچه میا دی مثل خرسندیا و مباحثات برخاسدته از قتدل ومیندا بده دسدت پدد  ،از
مرحقه گذ کرد از نگاه سنتی به نگداهی فراجنسدیتی حکایدت دا د ،د مجمدیع بده نظدر
می سد که جستو جیی زنا ایرانی به یک وضییت مطقیب ،پدس از گذ اندد یدک دو ه
طیالنی سنتی و یک دو ه از لجربه کا و لح،یالت همپای مردا د بیرو از منز  ،اینک
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به وادی لازهای گام نهاده :میقییتی پساسنتی و پسامد که میکیشد به نیعی ها مینی لازه
میا خانه ،ماد ی ،ا زشمندی زنانگی و شکیفایی ز دست یابد.
 .4-4زنان و تکثر دینی (مدارا و به رسمیت شناختن انواع دینداریها)

ً
زنا میمیال به مسا ل سیاسی و الهیالی نه بدهطی مسدتقیم ،بقکده از آ جهدت کده بده زیسدت
عینیشا مربی میشید میپردازند .به همین دلیل د بر سیهایما چندا نشانهای از مشا کت
گسترده زنا د مباحثالی که د اس ندماه و ماههای پس از آ لا محدرم و ا بیدین بدر سدر بسدتن
حرمها و هیئتها جهت جقیگیری از شییع ویروس بهوجید آمد ،بهدسدت نیداو دیم .د مقابدل
مضا خانگی و کرونایی امسا این فرصت ا بیشازپیش د اختیا زنا گذاشدت کده د بدا ه
عقاید دینی به گ توگی بپردازند .یکی از مهمترین محی های اینگینه مباحثات به بهانه مضا به
ساا از وزه بید افراد با کقیدواژه «ش ،دیبید عقیدده دیندی» میپدردازد .از جمقده مطهدره
ً
حید ی ،یکی از بالگرهای مذهبی مقیم خا ج از کشی با 99۱هزا فدالیو کده اخیدرا بدا مدرد
فرانسیی لازهمسقمانی ازدواج کرده است ،د ماه مضا اخیر بهطی جدی د گیر این پرسش شد
که آیا وزه هست یا خیر .د نهایت ،این مناقشه با ا ا ه ل،ییری از س ره افطا او و همسدرش بدا
ابراز ضایت خاطر م اطبین مذهبی او پایا یافت .د همین استا آناشدید حسدینی فشدنبالگر

نییحجاب با  44۱هزا ن ر فالیو با طرح ساا زیر گ توگییی ا د میا م داطبین خدید کده
بیشتر دخترا جیا مذهبی هستند ،د با ه نگاه به لکثر دینی آغاز کرد (ل،ییر شما ه .)1

تصویر شماره ( .)1بحث درباره احترام به تکثر عقاید دینی در صفحه پرمخاطب یك فشن بالگر نیوحجاب

نگاهی به پاسخهای مطرحشده از سیی دخترا جیا کا بر اینستاگرام د ایدن صد حه
ر
ر
متددینین و چده د میدا
نشا میدهد که بده سدیمت شدناختن لکثدر دیندی چده د میدا
ر
غیرمتدینین (د همه اشکا آ از غیرمیتقد لا غیرعامل) د حا لبدیل به هنجا ی مشترک
است .برخی از این پاسخها د ل،ییر شما ه ( )90آمده است.

تصویر شماره ( .) 21نظرات کاربران درباره احترام به عقاید دینی دیگران که نشان از خواست تساهل دینی مستقل از
درستی و نادرستی عقاید دارد
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نگاهی به کقیت این نظرات نشا میدهد که بنیادگرایی ستیزنده و سکیال یسم ستیزنده
هردو به یک میزا د حا زوا د جامیه نیظهی زنا مجازی هستند و نیعی مدا ای دینی
د عین مراقبت از ا زشهای مشترک جمیی به جای آ د حا لقییدت اسدت .بندابراین،
نقطه ثقل مباحثات دینی زنا از لمرکز بر اینکه «حجاب برای همگا الزامی است یدا نده»
به «نحیه مشا کت مسالمت آمیز زنا باحجاب و بیحجاب د یک زندگی جمیی» منتقل
ً
شده است ،گییی م هیم «ز بید » که میمیال لابیی از عقاید دینی شمرده میشد ،ایندک
فراسیی عقاید دینی د حا لبدیل به مسئقه مشترک همه زنا است.
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تصویر شماره ( .)22پیامی در صفحه یک سلبر یتی حجاب که نشان میدهد زن بودن در حال یافتن ضر یبی قویتر از
عقاید مذهبی در جهت ترمیم روابط است

 .4-5زنان و غرب :به سوی دیدگاهی واقعبینانه فراسوی شیفتگی و انزجار

کرونا بحرانی جهانی بید و پس از چین به ایرا و سپس به ایتالیا و ا وپا و امریکا منتقل شد .به غدم
میج فرهنگی ابتدای کرونا که شیکی سنگین به جامیه ایرانی وا د کرد ،د مجمیع به نظدر می سدد
آنچه خ داد ،لأثیر بسزایی د واقعبینی زنا ایرانی د غربشناسی و بدست آو د اعتماد به ن سدی
فرهنگی داشته است ،چرا که برای اولین با وضییت بحرانی م تص ایرا نبدید و د یدک مقایسده
کقی ل اوت چندانی میا وضییت ایرا و سایر کشی ها به نظر نمی سید .این مسئقه بهوییه پدس از

کشتهشد جی ج فقیید به دست پقیس امریکا و جنبش «نمیلیانم ن س بکشم» 1عقیه نیادپرسدتی
و نظام ظالمانه اقت،ادیداجتماعی امریکا بیشازپیش لشدید شد.
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

از جمقه این حس دوگانه ا کا برا ز اینستاگرام د نسبت با ص حه صددف بیدیلی
پیدا کردند .صدف مسا قی میروف به صدف بییلی دومین این قی نسر برلر بینالمققدی د
حیزه زیبایی و لیازم آ ایشی بدا  1/2میقیدی فدالیو  ،متیلدد سدا 9948و دانشآمیختده
کا شناسی شدیمی از دانشدگاه آزاد اسدالمی اسدت .وی د ایدام اوج کروندایی ایدرا د
دیزنی لند بید و ل،ییری اغیاگرایانه از شادی و شیف امریکاییا ا ا ه مدی داد کده مدی د
حسرت بسیا ی از ایرانیا قرا گرفت ،اما بهسرعت با شییع ویروس به امریکا و بده هدم
ی تن اوضاع د آ کشی  ،آ ل،ییر فانتزی به کقی فرو ی دت و لحمدل قرنطینده بده
احساسی جهانی و حتی قابللحمللر د ایرا لغییر یافت.
مسئقه مهداجرت ن بگدا نیدز متدأثر از کروندا وضدیی مت داوت یافدت .بسدیا ی از
دانشجییا دختر ایرانی مشغی به لح،یل د کشی های م تقف مانند فرانسده ،ایتالیدا،
آلما  ،استرالیا و ...با سراسیمگی و لهیه دشیا بقیط هیاپیما و لحت مراقبت های وییه به
ایرا بازگشتند و د وایت بازگشت خید شرایط س ت قرنطینه دا می آ کشی ها ا برای
هموطنا خید لیریف کردند و د کنا خانیاده بید ا به همده امکاندات غدرب لدرجیح
دادند .این جی بازگشت به ایرا د کندا اخبدا ی کده از قحطی هدا و کمبیدهدا و غدا ت
مغازه ها د ا وپا و امریکا به گیش می سید ،نگرانی و افسردگی ناشی از میج اولیه کرونا
ا لا حددودی خنثدی کدرد .د مقایسده بدا صد حات ایراندی ،افسدردگی و سدیتوکی ی
اینستاگرام شهروندا کشی های غربی د اوایل شییع کرونا نشا از آ داشت کده شدیک
وانی و اجتماعی و افسردگی ناشی از خانه نشینی اجبا ی برای کشی های غربی شدیدلر
بیده است .این با نظریه محرومیدت نسدبی کده میتقدد اسدت نا ضدایتی طبقدات بداال و
برخی دا د زما وقیع بحرا ها و کیدها بیشتر از نا ضایتی طبقات پایین است ،لطابر
دا د .به این باید اضافه کرد ابتکا ات و پییش های زنا ایرانی که خیقی زود چشمههایی
ر
خالقیت ا از د و هر خانه جا ی کرد و از طریر اینستاگرام به بازنمایی لازهای
از امید و
از د یای جامیه زنا ایرانی مبد کرد.1

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1الزم به یکر است که با آغاز زودهنگام میج دوم شییع ویروس د ایرا و مقایسه آ با وضدییت کشدی های غربدی د ماههدای
آینده ،این نتیجه گیری میلیاند می د بازنگری مجدد قرا گیرد.
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 .4-6خیریههای زنانه ،ظهور الگوهای اینستاگرامی

جامیه زنا به لحاظ خیریهای و اقدامات جهادی نیز د ایام کرونایی خیدک ا ،پییا و فیدا بدید.
جالب آنکه مد های کا ی خید ا بر فضای مجازی و وابط اینستاگرامی منطبر کرده و به حیات
ً
اجتماعی زنا جقیهای مت اوت از پراکندگی نهادهای سمی عمدلا مردانه داده اسدت .از جمقده
اینها فیالیتهای خیریهای است که د منز انجام میشید و بهصی ت جمع کرد میاد غدذایی
د خانه و دستهبندیکرد و سپس لیزیع آ  .مانند ص حه « یحانده» بدانیی فیدا اجتمداعی و
«ماد سپید» که با سه پسر خید که یکی از آنها نابیناست ،د اینستاگرام میروف شد.
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تصویر شماره ( .) 21مشارکت صفحات پربازدید بانوان فعال اجتماعی در رسیدگی به امور خیریه و نیازمندان

یکی دیگر از الگیهای خیریهای اینستاگرامی اه انداختن جمعهای زنانه بدرای د سدت
کرد ماسک و دستکش و شدیقد اسدت .از جمقده میلدیا بده عمقکدرد آناشدید حسدینی،
فشنبالگر نییحجاب اشا ه کرد .او ابتدا پستهایی لهیه کرد اجع به آمیزش لهیده ماسدک
د خانه برای کسانی که د ابتدای شروع قرنطینه نتیانسته بیدند ماسکی لهیه کنند .او ضمن
اینکه د چند پست انگیزشی کیشید که به م اطبین خید امید دهد ،اعالم کرد کده کا گداه
خید ا چند وزی به محل دوخدت ماسدک اخت،داص داده و ایدن کدا ا بهصدی ت کدا
عامالمن یه و خیریهای انجام میدهد .همینطی میلیا به پییش «گینش اغدب» بدانیی
لبریزی با سهققیی سه ساله میروفش با بیش از یدک مقیدی فدالی اشدا ه کدرد کده پدییش
ضدع ینی داوطقبانه دستگیرهها و خیدپردازها لیسط زنا م اطب خید ا کقید زد.

تصویر شماره ( .)23آناشید حسینی ،فشن بالگر نیوحجاب مزون و کارگاه خود را به کارگاه عامالمنفعه دوختن
ماسک تبدیل کرد

یکی از برجستهلرین و منح،دربهفردلرین ایدن پدییشهدای خیریدهای اینسدتاگرامی بده
فیالیت جهادی برخی از بدانیا بسدیجی مربدی اسدت کده بده ر
غسدا خانهها فتندد و د

شستوشیی امیات کمک کردند و پییش خید هشتگ « ر
غسا خانه» عمیمی کردند.

تصویر شماره ( .)27هشتگ غسالخانه از جمله منحصربهفردترین فعالیتهای عامالمنفعه زنان درکرونا
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 .4-7اقتصاد زنانه :احیای صنایع دستی زنان
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همچی پ ت نا  ،صنایع دستی زنا نیز از ساختا های سنتی به حاشیه انده شده حیات ایرانی
است که لنها بقایایی از آ د میا عشایر و زنا قالیبداف برخدی وسدتاها و شدهرهای کیچدک
برجای مانده است .با اینحا شبکه اجتماعی زنانه اینستاگرام بدهطی کقدی و شدرایط کروندایی
بهطی خاص نقش بسزایی د احیا این ب ش اقت،ادی زنانه داشدته اسدت .دستسداختههایی
آمی ته به هنر و برآمده از یوق و لیلید زنانه که متناسب با شرایط کرونایی لیطیقی بازا ها و اجدا ه
هنگ ت مغازهها از سیستم لیلید و لیزیع و لبقیغ نامتمرکز مجازی بهره میگیرد .زندا هنرسداز و
هنرمند اینستاگرامی د ایام کرونایی با ونر گرفتن میامالت مجدازی ،لدا جدای ممکدن دسدت
ً
مردا واسطهگر و دال که عمدلا با دستکا ی د بازا منافع لیلیدکننده و م،رفکننده ا به سید
خید زیر پا میگذا ند ،کنا زده و خید بهگینهای لیلید به م،رف ،بهطی مستقیم با مشتریا خید
ا لبا گرفته ،لرکیبی از اینستاگرام و سیستم لیزیع پست ا به شدبکهای از کا گاههدای خدانگی و
مغازههای آنالین خید لبدیل کرده اند .جالب اینکه د یکی از ص حات اینستاگرامی که د همین
استا به میرفی هنرمندا ایرانی و کسبوکا های کیچک خانگی پرداخته است ،از میدا هدر ده
ر
صاحب هنرهای دستی ،نه ن ر بانیا جدیا و لح،دیلکدرده متیلدد دهدههای ش،دت و ه تداد
ً
شهرهای م تقف ایرا هستند که عمدلا شتههای لح،یقی مهندسی و عقیم انسانی خید ا برای
پیگیری عالیر خید ها کرده و به جها زنانه هنرهای دستی مهاجرت و مراجیتدی ندی یافتهاندد و
اینستاگرام محمل اصقی این بازسازی هییت اجتماعی ،عقمی و اقت،ادی جدید آنا بیده است.

ً
تصویر شماره ( .)51هنرورزان اینستاگرامی بازار آلترناتیو مجازی که عمدتا از زنان جوان هستند.
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این فرایند ا میلیا د استای بههمخی د ساخت ناعادالنه لقسیم کدا زنانه/مردانده،
لقییت سازما اجتماعی کا زنانه و زنانهشد کا د اثر ر
لحیالت جامیه شبکهای د قر

بیستویکم دانست که صاحبنظرا م تق ی مثل کاسدتقز و لدی  1آ ا پیشبیندی کدرده
بیدند .محمد ضا زهرایی د مقالهای پس از بر سی نظرات این صداحبنظرا  ،د لحقیدل
نقش کرونا د لقییت نقش اقت،ادی زنا د ایرا مینییسد:
د شرایط کرونایی ،خانه محیط اصقی لیامالت اجتمداعی میشدید ،د حالیکده خانده
دا ای وییگی زنانه بیشتری از دیگر محیطهاست .به نظدر می سدد بدا لقداطع محی یدت
خاندده ،خ،ددقت فرهنگددی سددازما کددا جدیددد ،وابددط مبتنددی بددر فضددای مجددازی و
زیرساختهای دیجیتا د حیات خانگی د دو ا کرونا ،ر
لحیالت اجتمداعی خ،دقتی

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

کرونا ،بازگشت به خانه و
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ر
لحدیالت اجتمداعی ایدن دو ا
زنانه مییابد و نیروی اجتماعی زندا  ،سدهم زیدادی د
خیاهد داشت .د جامیه ایرا بیدد از انقدالب اسدالمی 9121( 99۱2م) ،زندا سدهم
بددااللری از سددرمایه انسددانی دا ا میباشددند و لیانسددتهاند سددهم بیشددتری از لح،ددیالت
دانشگاهی و لیلید مح،یالت فرهنگی ا ل،احب کنند( .زهرایی)9911 ،
 .5بحث و نتیجهگیری

ه ت محی ی که بر پایه مستندات لجربی و کی ی جامیه کا برا ز اینستاگرام د چندماهده
کرونایی اخیر شناسایی شد ،وییگیهای عمده ز نیظهی فضای مجازی ایرا است که بنا به
چا چیب نظری که د ابتدای این مقاله بیا شد ،میتقدیم که همسی با م اهیم «بازگشدت بده
خانه»« ،خانه فیا » و «فاعقیت زنانه» ،نیعی الگیی ز پساسنتی/پسامد بدا وییگیهدایی
نیین به شما می ود .برآمد این نسل جدید از زنا  ،برآمده از ر
لحیالت ساختا ی بز گتدری
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

701

دوره  ،21شماره 3
تابستان 2311
پیاپی 74

د جامیه ایرا است که پرداختن ل ،یقی به آ مستقزم مقااللی مستقل اسدت .بدهطی کقی و
به اجما میلیا گ ت که نظام خانه/خیابا یا خ،یصی/عمیمی د ایرا د حا فرو ی تن
است و ما با پدیده «زنانهشد عرصه عمیمی» و «عمیمیت یدافتن زندانگی» میاجده هسدتیم.
عالوه بر این استدال هایی د همین متن ا ا ه شد که ناکا آمددی و زوا الگدیی مردسداال و
پد ساال خانیاده سنتی ا لا مرحقه احتضا دگیری میکرد که مطابر لحقیل قانیی اد امدری
فرالر از نهاد خانیاده و ر
لحیلی د سطح ساختا های کال اجتماعی ایرا میاصر است (قانیی
اد .)9914 ،زنا د مرکز این ر
لحیالت ساختا ی اساسی جامیده ایدرا قدرا گرفتهاندد و بده

کمک شبکههای اجتماعی و بهوییه اینستاگرام ،که باید آ ا « سانه زنا نیظهی مجازی» یدا
«سایبی گهای ایرانی» دانست ،خید به صی لی خیدم تا و پیشرو ،به بازسازی و بدازلیریف
نقش و زیستجها و ل،ی آلی خید از زنانگی اقدام کردهاند.
جامیه زنا نیظهی ایرانی ،از فیا لرین و مترقیلرین نیروهای امروز ایرا اسدت و بحدرا
کرونا هم از جهت شرایط قرنطینهای آ و هم از جهدت بحدرا اقت،دادی فراگیدری کده بده
لضییف میقییت مردا انجامیده است ،لکانهای د جهت افزایش ضریب اهمیدت جامیده
زنا نیظهی مجازی محسیب میشید.

به عنیا یک مالحظه اهبردی ،مقاله حاضر بر این باو است که حکمرانی زنا د نظدام
جمهی ی اسالمی نیازمند لجدیدنظری جدی د جهت ر
لحیالت د حا وقیع است .لحقیدل
وییگیهای زنا نیظهی مجازی و وند بازگشت به خانه ،آ طی که د این مقاله آمد ،نشدا
میدهد که نسل جدید با گذ از کقیشههای فمینیستی مد از میقییدت بسدیا بهتدری بدرای
بازسازی خانه و خانیاده زوا یافته ایرانی برخی دا است .با اینحا همه شدیاهد دا بدر ایدن
است که کشتی کهنه و فرسیده پد ساال ی سنتی برای هدایت جامیده ایراندی د ایدن د یدای
طیفانی لیفیر چندانی ن یاهد یافت .لغییدر الگدیی حکمراندی زندا د جمهدی ی اسدالمی
مستقزم « ر
لحیلی» هم د الهیات سمی و لققی سنتی از زندا و هدم د الگدیی سدازماندهی
ً
زنا است که مش ،ا باید د خالف ساختا های منسیخ پالریمینیالیستی پیگیری شید.
پیشنهاد اهبردی این مقاله بازسازی یک گ تما فمینیستی پساسنتی پسامد بر پایه
ظرفیت های فرهنگی و الهیالی است که د افر انقالب اسالمی ظهی یافدت و د زمانده
ر
حاضر بر خالف الهیات مت،قب حدیزوی می لیاندد لیفیقدات د خشدانی به دسدت آو د.
ویکرد نیینی که مستقزم لغ ییر د نگاه سنتی به زنا و متیقف کرد لالش هایی است که
نه لنها به ساماندهی و حمایت از نسل جدید زنا خانه دا مجازی نمی اندیشند؛ بقکه بده
عکس با اصرا بر پا دایم های متمرکز و بی وکرالیک و ایستای گذشته ،متأس انه اهددافی
چی فیقترینگ اینستاگرام ا د یهن میپرو انند که از قضا طبر اخبدا سدمی د برهده
نگا ش این مقاله از سیی نمایندگا مجقس د دستی پیگیری قرا دا د.
هما طی که مرضیه خققتی و حمیده میالیی د مقاله خید نشا دادهاند اینسدتاگرام د
لمایز و لقابل با لقییزیی  ،به سانه بسط گ تما های به چالش کشدید نظدام پد سداال ی
لبدیل شده است که شد زنا ا د جامیه ایرانی محدود نگده داشدته و آندا ا بده حاشدیه
اندهاند (خققتی و میالیی .)9918 ،از این منظر ،اینستاگرام نه یک لهدید که یدک فرصدت
فیقالیاده است .لا همینجای کا پ ت نا خانگی ،آمیزش مجازی ،اهمیت بچدهدا ی،
احیا زنانگی ،احیا هنرهای دستی و اقت،اد زنانه ،مدا ای دینی ،واقعبینی نسبت به غرب و
خیریههای زنانه به هیچوجه دستاو دهای اندکی برای کشی نیستند و بهدست آو د هریک
از اینها به سا ها برنامه یزی و لالش نیاز داشت و حا به مددد ر
لحدیالت طبییدی جامیده
ایرانی به ایگا چنین ثمرالی بهدست آمده است.
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آنچه د این مقاله بیا شد ا شاید بتیا طقییههای آغازینی از پا ادایم جدیدی دانست
که آلن لی از آ به ظهی «جامیه زنا » د جهدا قدر بیسدتویکم لیبیدر کدرده اسدت
ر
(لی )9914 ،؛ بذ هایی از لرقی و لیالی ایرا د قر آینده شمسی اینبا به پشتیانه نیروی
نیظهی زنا  ،که لنها با لغییر جهت بادبا ها با و خیاهد شد.
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دوره  ،21شماره 3
تابستان 2311
پیاپی 74

منابع
ا دکددددددانی ،زهددددددرا ( 9911الددددددف).اینستتتتتتتا رام زنانتتتتتتهتریم فضتتتتتتا رستتتتتتانها ایتتتتتتران .برگرفتدددددده از
ا دکددددانی ،زهددددرا ( 9911ب) .زن ایتتتتد آل ب رهتتتتا زنتتتتی کتتتته بیشتتتتتر مصتتتتر متتتتیکنتتتتد .برگرفتدددده از
ا دکددددانی ،زهددددرا ( 9911ج) .متتتتادران اینستتتتتا رامی قتتتتدرت زنانتتتته در مالابتتتت ستتتتاختارهای ستتتتنتی .برگرفتدددده از
لامپسی  ،جا ( .)9914رسانهها مدرنیته؛ نظریه اجتماعی رسانهها (لرجمه مسیید اوحدی) .لهرا  :انتشا ات سروش.
لی  ،آلن ( .)9914پا ادایم جدید (مترجم :سقما صادقیزاده) .لهرا  :انتشا ات عقمی و فرهنگی.
خققتی ،مرضیه؛ و میالیی ،حمیده ( .)9918خیانش کا برا ز اینستاگرام از گ تما ز سنتگرا .فصلنامه تحالیالات فرهنگتی
ایران.11-۱0 ،)6(91 ،
حیمپی ازغدی ،حید ( .)9981تلخترین نوشته من .مشهد :بینا.
فیعپی  ،فرامرز ( .)9919دریغ اس ایران که یران شود :جنگ فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصتادی یت الگتو تحلیلتی.
لهرا  :شرکت سهامی انتشا .
زهرایی ،محمد ضا ( .)9911کر نانوش  :کر نا حیات خانگی .برگرفته از

/

فاضقی ،نیمتاله (9911الف) .فرهنگ فاجعه جستارهای انسانشناختی دربار مصیب جمعی در ایتران .لهدرا  :انتشدا ات
پیوهشگاه عقیم انسانی و مطالیات فرهنگی.
فاضقی ،نیمتاله ( 9911ب) .نور ز را چگونه در خانه بگذرانیم؟ .برگرفته از
قانیی اد ،سیدمحمدامین ( .)9914زوا پد ساال ی؛ فروپاشی خانیاده یا ظهی خانیاده مدنی .لهرا  :نقد فرهنگ.
وحیددددنیا ،بهدددروز ( .)9911افتتتشای ستتتهبرابتتتری آمتتتار تمتتتا هتتتای اخت فتتتات ز جتتتین در قرنطینتتته .برگرفتددده از
ها اوی ،دانا ( .)9982مانیفس سایبرگ؛ فمینیسم در ر ابط اجتماعی علم ّفنا ری (مترجم :امین فضایی) .لهرا  :نشر گل آیین.
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return to low politics. Therefore, it is necessary for the international system to
reform its previous health mechanisms and invent new methods. Creating a
comprehensive global health strategy in conjunction with national health systems
and adjusting national sovereignty is inevitable. Also inevitable is strengthening
health cooperation at the regional level, between countries and regional
organizations, and linkage to other economic and social issues.

Until now, the issue of international health relations as an interdisciplinary field of
study has not been seriously addressed. Because, on the one hand, health studies
focus only on specialized medical issues, and on the other hand, international
relations studies are more concerned with international security issues. In this
article, an attempt has been made to form a strong link between these two areas.
The Coronavirus pandemic illustrates this well.
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diseases, such as the plague and cholera, which posed a direct threat. But with the
expansion of trade and travel among governments, health diplomacy sought to
expand its activities to address the challenges of disease transmission nationally and
internationally, while reducing the burden of national remedies such as quarantine
imposed on international trade and travel. The issue of global health in international
relations strengthened and became more diverse after World War II.
New concepts and concerns emerged with the founding of the World Health
Organization in 1948. Contrary to the more restrictive directives of former
international health organizations, it broadly defined health and advocated for the
highest level of health as a component of fundamental human rights. International
health efforts during the Cold War, led by the World Health Organization, sought to
establish cooperation among existing national public health agencies. International
health during this period had two main objectives: one was the eradication of
diseases and the other was the expansion of primary health care. In recent years,
there have been developments in global health and significant challenges to the
legacy of the Cold War. The number of formal and informal global health
institutions has increased, leading to an explosion in the number and type of
international actors seeking to influence global health outcomes. Also, new regimes
and initiatives have been created in the field of global health problems and the issue
of health has appeared in the foreign policy of countries. Following the outbreak of
Ebola and the outbreak of cholera in Latin America and the plague in India in the
early 1990s, there was a need for stronger coordination among governments. Most
national governments were reluctant to report an outbreak that could harm tourism
and international trade. The prevalence of diseases and the case of Coronavirus
show that in a highly interconnected and interdependent world, insufficient
oversight and accountability in a single country can jeopardize the public health
security of people in other parts of the world. The processes of globalization including migration, environmental change, and widespread international travel have led to new biological, social, and political risks.

How the international community will deal with the Corona crisis will determine
the countries' approach to emerging diseases in the future. Global health is now
plagued by crises such as the global crises of the economy, energy, food insecurity,
climate change, and the economic and political damage that these crises cause. The
great powers are unlikely to make global health management a political priority in
the face of such ongoing challenges. But some researchers believe that with the
Corona pandemic, health interests and commitments have been sufficiently taken
into account in countries' foreign policy efforts, and that global health is unlikely to
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The coronavirus, which is increasingly resistant and without current treatments, is
spreading faster than previous pandemics around the world, raising public health
concerns at the national and transnational levels. In the current situation, there are
good reasons for thinking that global factors affect the health of a society, at least as
much as local or national factors. This raises the need for a better understanding of
the relationship between global, international, national and local factors in shaping
public health and as a moral imperative. But it is noteworthy that both modernists
and traditionalists in international relations do not have a proper framework for
understanding health policy. With the expansion and deepening of international
relations over the past twenty years, the relationship between international politics
and health issues has evolved. In this article, first, the formation of international
cooperation in the field of health is discussed, then the institutional system
governing global health is examined, and finally, the performance of the
international health system in the face of the corona epidemic and the forces
affecting it is evaluated. The results of the present study show that despite the
development of the global health system in recent years and its relative success in
the face of international crises, there is a need for institutional development and
strengthening of health diplomacy.

The aim of the present study is to investigate the international health system
focusing on international health regulations and the functioning of the World Health
Organization and to evaluate the performance of this system in the face of the
Coronavirus pandemic.

This research adopts the descriptive-analytical method. The research data are
collected from hard and electronic resources e.g. papers, books, journals, etc.

The results of the present study show that despite the development of the global
health system in recent years and its relative success in the face of international
crises, there is a need for institutional development and strengthening of health
diplomacy.

International cooperation in health has expanded since the mid-nineteenth century.
When governments began health talks, efforts were limited to certain infectious
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