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 227 ....................................................................... نرم  عیو صنا دیتول یسازت یّگانه کرونا، مصون . سه9
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 2۳7 ............................................................................................کنندهرفتار مصرف  ر یی. علل تغ2

 2۳7 ............................................................................................................ ی. روانشناس2-1
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 2۳8 ......................................................................................................... یشناس. جامعه2-۳
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ِحیِم« »  ْحمِن الرَّ  ِبْسِم اهلِل الرَّ
ِ وَوَلَقْد َءاَتیَنا داو   َلْیَمَن ِعْلمًا َوَقاََل اْلَحْمد  هلِلَّ  َد َو س 

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

 

 ناشر  سخن

م هیعلدانشفااه اما  افاد     یفلسففه ووود به   آن،  دیفق  اسف یر   یکه از سفو  السفال
ه قرار گرفته، ترب ات مورد تووال د، یانسفففان  یروین   یکرال  در  کارآمد و  باتقوا  متعهال

 را  خود  یاسفاسف   نقش  بتواند  دانشفااه  ق،یطر  نیا از  تا  اسف   نظر و  عمل  عرافه
 .رساند انجا  به یراهبرد سطح در

 یهفاژهیکفارو  و  فیوظفا  کفه  اسفففففف   یمحور  یامقولفه   «یف »ترب  ث،یف ح نیا از
 از   شیب  ه«،یال »تزک  بدون  »علم«  که  رایز   ابد؛ییم  معنا آن  چارچوب در  دانشففااه،

  سففازمشفف ل  یعامل   باشففد،  وامعه امور ااففم  و  یتعال   ریمسفف   در یابزار  که  آن
ر را وامعه  یال هو و سازمان که بود خواهد  .سازدیم دگرگون و متأثال

  توانینم و  هسفتند  یعلم  یمباد و  اافو   تابع  ها« اسف  ی»سف   ار،ید  یسفو از
  انجا   گرو در  ها،اس یس  یکارآمد و  یاستوار  که  شد  یخ یتار   تجربه  نیا  من ر

  شفففاامانیپ  منظر،  نیا از.  اسففف   هاآن  جینتا از  یبهرمند و  یعلم  یهاپژوهش
  حسفففاب به ،ییاورا و  یف ر  یهاانیور  یاافففل   راهبران  پژوهش، و  علم  عرافففه

 رقم  یپژوهش  فف   یعلم  یهاییتوانا  بدون  را  یدرخشان  ندهیآ  توانینم و  ندیآیم
 .اس  نیادیبن ازین نیا به ییگوپاسخ واقع در  «یعلم   یال »مروع از  سخن.  زد
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م هیعل  افففاد   اما   دانشفففااه ق  یبرا  یعمل   یالاو  کی واقع، در  السفففال  آرمان  تحقال
  ثمرات اکنون  هم  که ییالاو.  اسف   معاافر  وهان  طیشفرا در  یاسفمم  دانشفااه

 حاافل  آنچه  طبعاً .  اسف   مشفاهده  قابل  یالملل نیب و  یملال  یفضفا در  آن  ی وین
 و   گذارانانیبن  مجموعه  مسفففتمر  یعلم  وهاد و  خالصفففانه   یال ن  محصفففو   آمده،
كاء  با رودیم  دیام که  اسففف   نهاد نیا  آموختااندانش  و   ،یاله  داتییتأ  به  اتال
  یمروع   به  بتواند  دانشففااه،  رانیمد و  انیدانشففجو  اسففتادان،  وانبههمه  تمش
 .گردد لیتبد یوهان گستره در اریعتما 

م  ه ی عل   افاد   اما   دانشفااه  یپژوهشف   معاون  ه  با  السفال   ام انات  ط،یشفرا  به  تووال
ف   بففه نسفففففبفف   وففامع،  یطرح   بففا  ،یکنون  مقطع  در وففامعففه یازمنففدیفف ن  و   یمعرال

  باَلخره و  ها،آن  یکارکرد  فففففف   یسازمان  یابیارز   دانشااه،  یپژوهش  یدستاوردها
  کتفاب، درقفالف   هفاپژوهش نیا جینتفا  کفه  نموده  اقفدا  ،یآت  طیشفففففرا  لیف تحل

 ف  اقدا  نیا  از  هدف.  گرددیم  مندانعمقه  میتقد... و  یعلم  اتینشففففر   گزارش،
 و   بزرگ  یاشفهیاند و  آرمان  با  که  یکسفان  تما   خالصفانه  تمش از  یقدردان  ضفمن

عا  از   تا  اسف   هاآن اافم  و  هایکاسفت   درک  -  نهادند  گا   راه نیا در  اندک  ییادال
 فراهم  زین  قیطر   نیا  یط   به  مندعمقه  و ووان  نسفففل  پرورش  نهیزم ق،یطر   نیا

م  ه ی عل  افففاد  اما   یعلم  م ت    یال مروع   ،ینها  در  که  بزرگ  یهدف   گردد؛  را  السفففال
 .اهلل شاء ان. داش  خواهد همراه به یالملل نیب گستره در

 و هلل الحمد 
م علیه معاون  پژوهشی دانشااه اما  ااد  السال



 

 

 گفتارشیپ

 ی ابتم کیف  نیا خف   اسفففففف ؛  کرونفا  حفادثفه  کفه  کشففففففور جیرا  حفادثفه نیا  مورد  »در
 یبرا هم  ها،دول   یبرا هم اسفف ؛  ایدن  یبرا آزمون اسفف ؛  آزمون کی اسفف ،  یعموم
 حفادثفه  نیا  در هم  هفاملفال   شففففففونفد،یم  امتحفان  حفادثفه نیا  در  هم  هفادولف  .  هفاملفال  

  ی ماریب نیکرونا، در ا  آزموندر  رانیملال  ا... .  اسف    یبیعج  آزمون.  شفوندیم امتحان
 .دند«یمدرن، خوب درخش  یوبا نیگف  ا دیکه در واقع با  یعموم

م  مقا  اناتیب ه  دا   یرهبر معظال  21/1/1399  شعبان مهین ،یالعال ظلال

 9نویسفففففیم تعفداد مبتمیفان بفه کرونفا در وهفان بفه  حفا  کفه این مقفدمفه را می
گویا   .شدنی نیس گویا این آزمون به زودی تما   .شودمیلیون نفر نزدیک می

بل ه مدافعان    ،ای شفففففده اسففففف  که نه تنها مدافعان سفففففمم میدان مبارزه
باید آسففففتین باَل بزنند تا بتوان در این نبرد ، فرهنگ و اقتصففففاد  سففففیاسفففف 

  ،چندوانبه پیروز شففد. حتی اگر واکسففن و داروی این بیماری هم کشففف شففود 
دورانی خواهد بود که َلز  اسففف  فضفففای مجازی، اقتصفففاد،   ،دوران پس از آن

ی مفد نظر  هفای کمن کشفففففور بفه طور وفدال فرهنفگ، سفففففیفاسفففففف  و سففففففایر حوزه
 پژوهشاران باشد.

هایی از فرهنگ و ولوه  ،ا  را بسففیار شففاکریم که در این آزمونخداوند متع
دن زیبای ایرانیان به رخ وهانیان کشفیده شفد که قبل از آن همچون ماه در  تمال

حاد نیروهای کشفوری و های سفراسفری، تمش و اتال همدلی.  پشف  ابر پنهان بود
ها و گلوگاهم انقمب در فرهنای رهبر معظال   هایسففیاسفف لشففاری برای مبارزه،  

ران  شفناختی، تمش متف ال مسفیرهای پرپی  و خم مبارزه، رزمایش ونگ زیسف 
از بخش كوچكی  فقط    ،حوزوی و دانشفففففااهی برای بررسفففففی ووان  این بحران
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 حاد و همدلی اس .بزرگ اتال حماسه این 
خواهیم که واکسفففن و داروی آن نیز از سفففوی  همواره از خداوند متعا  می

ت مرزهای ویرافیایی،   مدافعان سفففمم  کشفففور عزیزمان کشفففف شفففود تا عزال
معنوی و مرزهای نر  آن دو چندان شفده و همچون خاری در چشفمان دشفمنان 

 ها فرود آید.و تیری سهماین بر د  سنگ آن
خداوند متعا  توفیق   1399تا خردادماه    1398از اسفففندماه    ،در این شففرایط

و مقاله اسففتادان گرامی  یادداشفف     122از تا در سففه مجموعه  شففد  نصففی  ما 
م ، فرهیختاان حوزه، دانشفففففااه و برخی علیه دانشفففففااه اما  افففففاد  السفففففال

. امروزه پیروزی در وبهه مبارزه با کرونا  میمند شفففففومهرهدانشفففففجویان گرامی  
پژوهی،  ، آیندهنیبل ه مطالعات تمدال   ،اففرفًا با مطالعات پزشفف ی مم ن نیسفف 

مطالعات مدیری ، حقو  و ح مرانی،    گذاری فرهنای و دینی،دینی، سففیاسفف 
 اس . اتیاز ضرور  های اوتماعی و ... نیزالهیات و سبک زندگی، اندیشه

های  هایی از نوشفتهفراف  را میتنم شفمرده و با رکر چ یده  ،در این مجا 
 ارزشمند قدردان خواهیم بود.

یادداشتتت و ملالب بب بررستتی مدیریت، انمرانی و الو    14  در اّول،  بخش
 :پردازدر دوران کرونا و پس از آن مید
 پولی و مالی هایسیاستهای اقتصادی دولت در شرایط کرونا: . مسئولیت1

کند که از همان روزهای  در این یادداش  اشاره می  دکتر سیدعباس موسویان
 ، در کنار دغدغه مداوا و سفمم ، پیامدهای اقتصفادی ویروس کرونا نیز به  اوال 

تر  دغدغه اسففاسففی تبدیل شففد. اسففتمرار ویروس کرونا و طوَلنی یک چالش و 
ی بین  شففدن کشففف واکسففن و داروی معالجه بیماری ناشففی از ویروس، تضففادال 

ی که حتی منجر به بازگشایی  طوربه  ،های سمم  و اقتصاد بووود آورددغدغه
ی عموه از اظهار خرسفففندی از خوش درخشفففیدن کادر تدریجی مشفففاغل شفففد. و
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کند که مبارزه با ویروس کرونا نیاز به تدبیر هماانی همه  افففیه میدرمان، تو
ی مقابله با های سفففتاد ملال   داشفففته و َلز  اسففف  همه تصفففمیمارکان حاکمیال 

کرونا، پیوسففففف  اقتصفففففادی داشفففففته باشفففففند. وی در ادامه به مصفففففادیقی از 
کند. اسففتاد دانشففااه اما  و پولی برای کشففور اشففاره می  مالی  هایسففیاسفف 

های مرتبط با بهداشففف  و درمان با وکار کسففف تسفففهیل  م ،  السفففال علیهافففاد   
بخش کشففففاورزی و   های مرتبط باوکار کسفففف تسففففهیل  ،  روی رد ویروس کرونا

دار  خدمات پاَلیشفااهی را از مصفادیق اولویال   های مرتبط باوکار کسف تسفهیل  
پولی حمای  مالی   های سففیاسفف و در بحث    شففماردیبرم مالی  های سففیاسفف 

های  الحسففففنه برای دهکاعطای وا  قرضهای پایین وامعه،  بمعوض از دهک
مشفاغل خرد و متوسفط،  الحسفنه برای  اعطای وا  قرض،  پایین و متوسفط وامعه

اعطای  مشفففاغل خرد و متوسفففط،  برای   تسفففهیمت انتفاعی با سفففود کماعطای  
کند.  صففففادی اشففففاره میاقتهای بزرگ  برای بنااه  بلندمدتتسففففهیمت انتفاعی  

بخش یادداشفف  اسففتاد پژوهشففااه فرهنگ و اندیشففه اسففممی بر محل  پایان
می متمرکز اسفففف  که تورال     رکودتأمین منابع مالی دولتی با تووه به وضففففعیال 

هزینففههففایی همچون افففففرفففهبرای تففأمین این منففابع محففل هففای  وویی در 
اسفتقراض  ،  ورا  بهادارانتشفار ااموا  مازاد دولتی،  فروش سفها  و  ی،  رضفروریغ

 کند.را توایه می از بانک مرکزی

 19های مستلیم ناشی از شیوع بیماری کووید  . تأمین مالی هزینب2
شفیو  بیماری کووید   بر این باور اسف  که  زاده سفروسفتانیحسفین حسفندکتر  

مسفففتقیم را بر کشفففور تحمیل کرده های غیر های مسفففتقیم و هزینه، هزینه19
های درمان های پیشففایری و هزینههای مسففتقیم شففامل هزینههزینهاسفف .  

 سففففازی، هزینهفرهنگ  هایهای پیشففففایری عبارتند از هزینههسففففتند؛ هزینه
های  و ... و هزینه  عفونیماسفک، شفیلد و مواد ضفدال گان، عینک،  خرید و توزیع  
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های مانیتور،  شففففامل دسففففتااهپزشفففف ی   خرید تجهیزاتهزینه   درمان، شففففامل
  ،ال تروشففوک و   متر، تخ  بیمارسففتانی و آی سففی یوتیمتور، پالس اکسففی  ون

شففود. عضففو  های دارو، حقو  و مزایای کادر درمانی و پرسففتاری و ... میهزینه
 ه برخی از م ، به اقدامات قابل تووال السفال علمی دانشفااه اما  افاد  علیهت  أیه

ناشفففی از   های مسفففتقیمهزینه  اشفففخاق حقوقی و حقیقی وه  تأمین مالی
ر ایرانکند. وی در این زمینه به اقدامات  شففففیو  بیماری اشففففاره می ، مرد  خیال

ی، بنیاد مسفتضفعفان انقمب  توسفعه ملال دول  ومهوری اسفممی ایران، افندو   
اسفففممی، سفففساه پاسفففداران انقمب اسفففممی و ارتش ومهوری اسفففممی ایران، 

کند. معاون آموزشفی دانشف ده  میفرابورس ایران اشفاره   آسفتان قدس رضفوی و
یادداشففف  خود را به    بخشم  پایانالسفففال مدیری  دانشفففااه اما  افففاد  علیه

پیشفففنهادهایی همچون ولوگیری از رشفففد نقدینای، تمش حداکثری در زمینه  
های َلز  وه  دریاف  منابع ارزی یا تجهیزات  رایزنی  منابع، وویی درافففففرفه

ی مار در عد  برداشفف  از اففندو  توسففعه ملال   المللی؛پزشفف ی از نهادهای بین
گذاری  های شفففیو  این بیماری، سفففیاسففف شفففرایط اضفففطرار برای تأمین هزینه

ران حوزه مقفابلفه بفا کرونفا و وفذب حفداکثری منفابع از آن ،  هفا وهف  تشفففففویق خیال
کفه از  کنفدو سفففففرانجفا  پیشفففففنهفاد می متمرکز کرده روزووود آمفار دقیق و بفه

هفای مسفففففتقیم  وهف  رفع هزینفهمفالی ومعی اهفداء،    مووود تفأمین  یهفاطر 
 .استفاده شود

 های بحران کروناغافلگیرکار مواجهب با راهتبیین:   نیاستنتاج بهتر .  3
مثابه  توان بفهنچفه مینویسففففففد  آ پور در این یفادداشفففففف  میدکتر بهمن حفاوی

اسففف  که به    یارکنندهیحال  غافلا ،صفففه اافففلی ویروس کرونا رکر کردمشفففخال 
و باعث بروز تهدید    تحمیل کرده اسفففف   ها و مدیران، سففففازمانوامعه وهانی

ر رایج و مرسففففو  الاوهای  اینرسففففی شففففده اسفففف  که این تهدید از طریق تف ال 
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گیری همچون قیاس، اسففتقراء و تمثیل قابل رفع نیسفف .  اسففتدَل  و تصففمیم
هم ریخته اس  و آگاهی انسان به  وی در ادامه بر این باور اس  که ساختار  

مناسفف  برای   روشففی  که  بردبهره    نییتب  نینا  اسففتنتاب بهتر   ییالاواز   دیبا
  ،اسفتنتاب بهترین تبیین ر  الاوی تف ال   اسف  محیطی    یهایریمواوهه با غافلا

حرک     ،نآکه در   اسففف   گیری در فضفففای مبهمروشفففی مناسففف  برای تصفففمیم
از برخی    براینوعی اسفففتدَل   گیرد و اندیشفففه از شفففواهد به تبیین افففورت می

دانشففففیار دانشففففااه شففففهید  .  اسفففف   متفاوت با اطمعات ناقص  یها یال موقع
بهترین اسففتنتاب سففه ویژگی دارند     یهانییتببهشففتی، بر این باور اسفف  که  

  شففففففامفل  اوال   ،این الاو محتمفل، قفابفل ابطفا  و مبتنی بر مفروضففففففات بودن.
را با اسففففتفاده از ی ی از   هاهیال انوا  فرضفففف توان  میسففففازی اسفففف  که  فرضففففیه

 .احی کردتبیین طرال و   عارضففه،  سففرنخ،  اسففتعاره،  نشففانهیی،  شففاویپ  یهاوهیشفف 
، سفففادگیی،  سفففازگارکه    اسففف   های انتخاب بهترین تبیینممک  ، شفففاملدو 

  در این شفففففیوه نوعیگیرد. را ریففل آن در بر می وحففدت بخشفففففیو   فراگیری
طوری که پس از تدوین  به  ؛رودبتنی بر سفففعی و خطا به کار میگرایی متدریج

مبنای عمل قرار   سففابقهیه برای تبیین پدیده به بهترین فرضففیال طیفی از فرضففیال 
ه بهتری برای تبیین شفناسفایی شفود  گیرند. در عمل مم ن اسف  که فرضفیال می

 رضیه قبلی شود.و وانشین ف

. اقتصتتتاد ملاومتی ستتتیاستتتتی برای نبرد با کرونا در محیط متخا تتتم  4
 اقتصادی

ای از تحلیل  به ونبه  و مهدی باقری میبدی  اسفففددر این یادداشففف ، رضفففا بنی
د که کمتر به آن در مطالعات مدیری  راهبردی  نکنمحیط راهبردی اشفففففاره می

های    راهبردی، سخن از محیط پرداخته شده اس ؛ عمدتًا در مطالعات مدیری
رقابتی اسفففف  که های همرقابتی، هم اری، هم اری مبتنی بر اعتماد و محیط
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رقاب ، کشفففورها به    افففورتبههم اری و خواه    افففورتبهدر هر افففورت خواه  
ه  دنبا  کسففففف  منافع بیشفففففتر برای خود هسفففففتند و به بقا و حیات خود   تووال

. اما ووهه دیاری از محیط راهبردی، محیط متخاافم اسف  که مشفابه  کنندمی
های فو  نبوده و در واقع یک کشففففور به دنبا  نابودی کامل یک از محیطهی 

کند که محیط حاکم بر کشفور ما در ادامه ارعان می  ایشفانکشفور دیار اسف .  
تخاام  محور غرب، محیط ماسفتعمارگرایانه و تحریم  های سفیاسف در مقابله با  

غلبه بر آن با دشواری مضاعف مواوه   اس ؛ محیطی که در زمان شیو  کرونا،
برای نبرد با دو ویروس تحریم و کرونا، ت یه بیشففففتر بر   نویسففففندگاناسفففف .  

ند و بر این داناقتصففففاد مقاومتی را تنها راه مبارزه و چاره می  هایسففففیاسفففف 
ایم بفه برکف  ت یفه بر هکفه اگر در این میفدان تفا کنون هم موفق بودبفاورانفد  
روی هم  بفه وسفففففعف  تمفدن ایرانهفای داخلی بوده کفه هفا و توانمنفدی ظرفیف 

انباشففته شففده و به برک  ووود انقمب اسففممی در یک دوره چهل سففاله رشففد  
 اعودی داشته اس .

 گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا. تصمیم5
در این مقفالفه   ان نیریمحمود دهقف و دکتر   عفاد  آرردکتر مهفدی عزیزی،  آقفای  

 –های اوتماعی  بحران کرونا با نشفان دادن حاَلت مرزی سفیسفتمنویسفند   می
های مختلفی از زندگی انسفان را تح  تأثیر قرار داده و باعث  عرافه  ،اقتصفادی

های تجارت  های رو به رشفد و گسفترش در عرافهشفده اسف  بسفیاری از وریان
ترین  یری مشففارکتی از ومله مهمگو اففنع  با چالش مواوه شففوند. تصففمیم

تأثیراتی که بحران    ایشفففان در این پژوهش در تمشفففند تاهاسففف .  این عرافففه
گیری مشففففارکتی گذاشففففته  های مختلف دانش و اقدا  تصففففمیمکرونا بر َلیه

گیری مشفارکتی برای  اسف  را مورد بررسفی قرار داده و تیییرات ضفروری تصفمیم
، گامی ضفففروری برای سفففامان بنابریند.  ند کنحیات در دوران پسفففاکرونا را برآور 
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گیری مشففففارکتی در دوران پسففففاکروناسفففف . بر این اسففففاس، با دادن تصففففمیم
مشفارکتی    گیریمبناگرایی، تأثیرات بحران کرونا بر تصفمیم راهبردگیری از بهره

ها مورد بررسفففی و تحلیل قرار گرفته  و ت نیک  هادر سفففه سفففطح مبانی، نظریه
 یک از  گیری مشففارکتی در هردهد که تصففمیمپژوهش نشففان میاسفف . نتایج  

ین در ننا قرار گرفته اسففف . همچفی شفففده، تح  تأثیر بحران کرو   معرال وسفففط
اند.  گیری کامًم بدون تیییر باقی ماندههایی از تصففمیمعراففه  ،تمامی سففطو 

ی، مهمدهد که علیهای بیشففتر نشففان میتحلیل  در  ترین تأثیرهارغم نااه کمال
پژوهش   نیا  جینتاگیری مشففارکتی ایجاد شففده اسفف .  سففطح مبانی تصففمیم

در   یمشففففارکت   یر یگمیدر حوزه تصففففم ییالاو  راتییضففففرورت اعما  تی  اناریب
های  سفرانجا  پیشفنهادهایی برای پژوهشنویسفندگان،  .  دوران پسفا کروناسف 

 کنند.میدر سطح کاربردی ارائه  بیشتر و پیشنهادهایی
 آزمون کرونا. راهبرد و  6

به این موضفففففو     در این یادداشففففف   اسفففففدرضفففففا بنیمهدی باقری میبدی و 
وکار را تح   که شففیو  کرونا، قواعد کسفف   ن تهاین  پردازند که باتووه بهمی

برای   یراهبرد  دانش مفدیریف   نیفازمنفد وکفارهفاکسفففففف   ثیر قرارداده اسفففففف ،أ تف 
ن موضففو  َلز  در این شففرایط هسففتند و تووه به ای  وکار خودمدیری  کسفف 

 ،در ادامه ایشففان  وکاری نیازمند الاوی خاق خود اسفف .اسفف  که هر کسفف 
تفا مففاهیمی از رخفدادهفای    دنف دار وا می  راهبردلی در تعریف خواننفده را بفه تفأمال 

  راهبردیتطبیق دهفد و وورچین طر   راهبردامروز در زمینفه کرونفا را بفا تعفاریف  
و پرمیزی را در این خصفففففوق بیفان ه  ؛ ایشففففففان ن فات قفابفل تووفال ت میفل کنفدرا 

م  و هم ار  در ادامه عضو هیأت علمی دانشااه اما  ااد  علیه  دارند.می السال
دی و نوظهور، و همچنین مسفففففائل  ایشفففففان به بیان توضفففففیح راهبردهای تعمال 

وکارها پرداخته و نوظهور و تواففففیفی برای تشففففریح مسففففائل راهبردی کسفففف 
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در بخش بعدی به تشریح    دانند.های نوظهور میراهبردمسئله کرونا را نیازمند  
شفناخ ،  تک مراحل که شفامل  شفود و تکالاوی فرایند حل مسفئله پرداخته می

مسفئله اسف ، تحلیل و ها و اورا و ارزیابی  بندی، تدوین پاسفختحلیل، اولویال 
های راهبردی  بررسفی تصفمیم  بخش یادداشف  ایشفان بهپایان  .شفودمیبررسفی  
اختصففاق پیدا وکار و کرونا  به تحلیل محیط کسفف   سففرانجا کرونا و   مسففئله

 کند.می

 19. کاربردهای علوم تصمیم در کاهش تأثیرات بیماری کووید  7
گیری و تحقیق در دکتر حسفففففین بختیفاری از دریچفه علم مفدیریف ، تصفففففمیم

کند. وی پس از ارائه تعریفی مختصففففر از عملیات به مسففففئله کرونا نظاره می
بففاور اسففففففف  کففه در زمففان شفففففیو  کرونففا وففامعففه بففا  این   مفففاهیم بر این 

د، حضفففففور در امففاکن آموزشفففففی، محففدودیفف  تردال هففایی همچون محففدودیفف 
الیال محدودی    ه به روی ردهای  تووال مواوه شفففده اسففف  که  اافففناف و ...   فعال

علمی دانشفففااه  ت  أیه. عضفففو  دارد  تضفففرور   شیازپشیببهینه    گیری تصفففمیم
م هیعلاما  ااد    ربردی علو  تصمیم در حوزه کا 5، در یادداش  خود به  السال

کند  وی بر و شففففیو  ویروس کرونا اشففففاره می  19بیماری کووید   کاهش تأثیر
روش   بینی ازوملهسففففازی و پیشاین باور اسفففف  که با حوزه کاربردی شففففبیه

کرد و از   سفازیشفبیهدر آینده    رفتار بیماری را  توانمیسفیسفتم    شفناسفیپویایی
مناسفففبی برای تعطیلی و یا بازگشفففایی مراکز آموزشفففی،    های نسفففخهاین طریق 

سفراسفری، تعطیلی یا بازگشفایی اافناف و ... به تف یک    هایآزمونزمان بهینه  
ه به محدودی   مناطق مختلف کشفففور تجویز در های مضفففاعف  کرد. وی با تووال

زمان انجا  کار، افراد شاغل    سازیبهینه  ظور، به منکرونا  شیو  ویروسهناا   
بندی را پیشففففنهاد  های بهینه زمان، مد و تخصففففیص بهینه افراد به مشففففاغل

هاسفف . عضففو گروه مدیری   ریزی نیروی انسففانی ی ی از آنکند که برنامهمی
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م هیعلاففففنعتی دانشففففااه اما  اففففاد    ، در سففففومین حوزه کاربردی به  السففففال
هفایی از آموزش مجفازی  کنفد کفه بفا مثفا اشففففففاره می هفای ایجفاد توازنمفد 

نابع در شرایط شیو  ویروس کرونا تحلیل  ها به کاربرد مد  تسطیح مدانشااه
. ادامه کاربرد تحقیق در عملیات برای مقابله با شفففیو  ویروس کرونا  شفففودمی

قلمداد  راهبردی  بر ریسففک متمرکز اسفف  که ایشففان آن را مفهومی مدیریتی و 
سفازی سفمم   های بهینهسفرانجا  در آخرین حوزه کاربردی به سفیسفتمکرده و 

های فراوانی که در نظا  سففففمم   دی از مد کند و مصففففادیق متعدال اشففففاره می
شفففففمارد. وی برای مقابله و محدودکردن بیماری کرونا مفید هسفففففتند را بر می

ر  ه »کنفد کفه اشففففففاره می  گیری از یفادداشفففففف  خود بفه این ن تفه مهمال درنتیجفه
مسففففئله کرونا نظاره کند تا برآیند    بهص خود  ص باید از زاویه تخصففففال متخصففففال 

 .«واقعی مسئله شود های مختلف پس از تأیید خبرگان منجر به حلال حلراه
 نرم  یسخت بب فناور  یاز فناور گذار  ؛ییجهان نرم پساکرونا.  8

ر مسفففئله سفففاخ  نایافته کرونا  بَ اَ   بر این باور اسففف  که  پورحمزه  یمهددکتر  
ل  انسان بووود    ازومله  بنیادین را در سبک و ساِز زندگی مخلوقات وهان،  یتحوال

دیده حا  و پسفففففاکرونای آینده، وهان  ای، وهاِن کرونامداهنه   یهیبو آورده  
قدرت    هیدر ساوهان نر  اس  و قدرت حقیقی کشورها    ،و به تعبیری فرهنای

  .اسف  فرهنای در بسفتر افنع  نر  فرهنای   یهارقاب در  نر  برآمده از برتری  
مهمان ناخوانده موو  تسففریع    مثابهبهکرونا    دهیپد  كه  وی بر این باور اسفف 

ی و   یوربهرهکه    سففففخ   یهایفناوریا پنجره نااه از   الاودر تیییر   رف فنال اففففِ
حور  مآفرین و فرهنگ نرِ  هویال   هایفناوری  به  کرده اس ،  یگذارهدفمالی را  

اکنون در زیسفففف  تجربی  کنند که  شففففده اسفففف . ایشففففان در ادامه اشففففاره می
وفامع،   لیف تحل  و  هیف تجز و انجفا    یبردارپردهکرونفایی و پسففففففاکرونفایی، زمفان  

این میان  در  .ی نر  رسفففیده اسففف و کاربردی در حوزه فناور  مندنظا پژوهش  
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تعبیر و اافطمحی اسف  که در   ترینمهمقطع و یقین فناوری مدیری     طوربه
علمی دانشففااه  ت  أیهعضففو    .شففودشففنیده می  پسففاکروناییفضففای کرونایی و 

انایع خمال  در واقع بخشی  کند که  م  در ادامه اشاره میالسال اما  ااد  علیه
ا از اففنایع نر    در ترین بخش اففنع  فرهنای و اففنع  خدمات ف ری  و فعال

اففنایع فناوری   ازوملهبسففیاری از اففنایع سففخ     هسففتند؛بین اففنایع نر  نیز  
با پیشرف  اقتصاد خمال ،    .اندآمدهخمال  به ووود    یهاشهیدانپیشرفته نیز از 

توسفففعه افففنع  نر  شففف ل یک وریان بزرگ را در طو  قرن بیسففف  و ی م به  
زای کرونایی و که فضای ودید و تحوال   شودمی  ینیبشیپخود گرفته اس  و 

ت و سفرع  این وریان را  کند. افنایع خمال ، پویاتریِن    ترافزونپس از آن شفدال
تیک    نیا  در تجارت وهانی هسففتند.  هابخش بخش اسفف  و نشففان    خبر مسففرال

دیار فنفاوری )فنفاوری نر ( را بفه    الاویکفه عمو  مرد  وهفان کفارکرد   دهفدیم
  مسفئلهَاَبر   .ق شفده اسف عمل محقال رسفمیال  شفناخته و نظریه فضفای نوآوری در 

ق منحنی عمر محصفففوَلت و خدمات   وهانی کرونا باعث تسفففریع در مراحل تحقال
فی به مرحله رشفففد شفففده اسففف  و در  افففنایع نر  فرهنای و خمال  از مرحله معرال

 له رشد به مرحله بلوغ خواهد رسید.نزدیک پس از کرونا از مرح یاندهیآ

 نرم  عیو  نا دیتول  یسازتیّ گانب کرونا، مصونسب  .9
پور در این نوشفتار ابتدا به تشفریح چیسفتی فناوری سفخ  و دکتر مهدی حمزه

دارند که فناوری نر  یک گونه بیان مینر  پرداخته در توضفیح فناوری نر  این
تک ما را نسفب  به  های رهنی تکالاوی فناورانه نوین اسف  که نارش و مد 

که به واسفطه ویروس کرونا سفرع  زیاد و بسفیاری مسفائل تیییر داده اسف   
در ادامه استاد دانشااه اما  ااد  علیه السم  به    ملموسی پیدا کرده اس .

فناوری نر  برای    قاتیتحقبه باور ایشفففففان   پردازد.تشفففففریح این موضفففففو  می
پیش روی بشفر بسفیار سفودمند اسف     بیشفمار  هایچالشبر    تأملبازاندیشفی و 
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فرهنای مختلفی وفای گرفتفه و توسفففففعفه پفایفدار و   ایهف نظفا د در  توانف میو  
گسفففترده و   هایآگاهیبه  بشفففری   را ترویج دهد تا    ایرشفففتهمیانتحقیقات  

ی، سففففازمانی و فردی دسفففف   راه ارهای اثربخش برای حل مسففففائل وهانی، ملال 
مصففون پردازد که برای  در ادامه نویسففنده به پاسففخ این پرسففش می  پیدا کند.

پور در این شفففرایط چه باید کردر در پاسفففخ دکتر حمزه  سفففازی افففنع  و تولید
گذاری و راهبردشففناسففی در زمینه  مشففیبه سففم  خط  حرک کند که  ارعان می

اففففنایع وکارهای نر  و گسففففترش  و تسففففهیل تولید و کسفففف   جیترو   حمای ،
نویسفنده، خواننده را به    افنایع خم  مبحثی اسف  که  اسف .فرهنای و خمال   

آن دسفففته از نمایند که افففنایع خم ،  دارد و گوشفففزد میمیتامل درباره آن وا
قی ، مهارت و اسفتعداد فردی اسف  و افنایعی هسفتند که خاسفتااه شفان خمال 

برداری از مال یال   د و بهرهپتانسفففففیل تولید ثروت و اشفففففتیا  را از طریق ایجا
ایشففان در انتها    ف ری و رهنی دارند و در واقع بخشففی از اففنایع نر  هسففتند.

کرونفففا بفففه ح مرانفففان و پیشفففففنهفففاداتی در وهففف  برون منفی  آثفففار  رفففف  از 
 نمایند.گذاران ارائه میسیاس 

 وکارهاکسبکرونا؛ گردنب تاریخی    .10
مثابه ی ی از قربانیان کرونا مصففففائ  و مشفففف مت فراوانی را وکارها بهکسفففف 

نند. کبا این مشفففف مت دسفففف  و پنجه نر  میهمچنان  و   پشفففف  سففففر گذارده
وکارها با آن مواوه شفدند یک مسفئله اسف  و بحرانی که در بحرانی که کسف 

تر اسف . سفید امیررضفا فیانی  ای مهمآینده با آن مواوه خواهند شفد مسفئله
معارف اسفففممی و مدیری  بازرگانی دانشفففااه اما  افففاد   رشفففته  دانشفففجوی  

م ، در این یادداش  به بررسی تهدیدات ودال علیه کارها در دوران وی کس السال
نویسد  بحران کرونا موو  تیییراتی  دار کرونا و پس از آن پرداخته و میادامه

ها از ومله  در رفتار افراد وامعه شفففففد که به نوعی درباره تما  وووه زندگی آن
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ه به ایجاد نیاز ایمنی در برابر  نیازها و شففیوه رفع نیازها نیز اففاد  بود، با تووال 
  ارضای این نیاز همراه با رفع نیازهای فیزیولوژی ی شدند  کرونا، مرد  به دنبا

وکارهای  کنندگان با تمایل به سفففم  کسففف که این مسفففئله در مورد مصفففرف
و تأمین احتیاوات از این طریق تا قسففففمتی مرتفع گردید. تا اینجا یک برخط  

وکارها با شفففرایط پسفففاکرونایی  بحران بود اما بحران آتی از عد  تطبیق کسففف 
  ،ر نیسف  ی برای پایان این بحران متصففوال گیرد. اگرچه زمان مشففخصففال   مینشففئ

ه بفه کمفک کرونفا بفه اشففففففاعفه فرهنفگ امفا حتی پس از پفایفان این بحران بفا تووفال 
وویی در وق ،  د آن، از ومله اففففرفهو همچنین درک مزایای متعدال برخط  خرید  

حفظ ط  برخوکارهای  هزینه و بسفففففیاری دیار از منافع، تمایل مرد  به کسففففف 
وکارهایی که خود را با این نیاز رو به رشد در خواهد شد و در این حال  کس 

 کنندگان تطبیق ندهند عاقبتی وز رو به افو  نخواهند داش .میان مصرف
های الوقی رستتیدگی بب دعاوی دادگاه  انواده از . واکاوی زیرستتا ت11

 ت ناشی از کروناطریق دورسخنی در وضعیّ 
های حقوقی رسفففیدگی به دعاوی  مهاوری در این مقاله، زیرسفففاخ دکتر مریم  

  ناشفففی از های ال ترونی ی را در وضفففعیال مطروحه در محاکم از طریق سفففامانه
زیرا از منظر این پژوهشففار،    اسفف ؛انتشففار ویروس کرونا مورد واکاوی قرارداده

  کهعموه بر آن  ،)=ویفدئوکنفرانس( یدورسفففففخنرسفففففیفدگی بفه دعفاوی از طریق 
   در شفرایط اضفطراری همچون وضفعیال ،  شفودمی  موو  تسفریع در روند دادرسفی

  زی آم مخاطرهناشفی از انتشفار ویروس کرونا هکه حضفور شفهروندان را در دادگاه  
این پژوهشفار قوه قضفائیه در قسفمتی از این  سفاختهه راه ار مناسفبی اسف .

های ارتباطاتی  نویسففففد  در نظا  حقوقی ایران، اسففففتفاده از سففففامانهمقاله می
بر تصریح قانون، با رعای  برخی شروط در دعاوی کیفری بنا  یدورسخنهمچون  

هفا  بممفانع اسفففففف . در قوانین حقوقی نیز گرچفه اسفففففتففاده از این سففففففامفانفه 
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(  659)  ( و655  مواد )گیری از ظرفیفال توان بفا بهرهنشففففففده، امفا میبینی  پیش
هم اسفتفاده   یحقوق   یها در دعاوسفامانه نیاقانون آیین دادرسفی کیفری، از  

( قانون 93موضفففو  با ماده )  نیمدرس دانشفففااه معتقد اسففف  که ا  نیکرد. ا
( و 8مووف  مواد ) بفه ن،یدارد. عموه بر ا  یهمخوان  زین  یمفدن  یدادرسففففف   نییآ
دادگاه    یرا در دعاو  یدگ یرسففف   فاتیتشفففر    یخانواده که رعا   ی( قانون حما9)

در   یدورسففخن   یال اسفف  که بتوان از ظرف  یمتقن  لیدل  سففته،خانواده َلز  ندان
خفانواده، وواز حفذف   یمشففففففاور حقوق   نیزعم ابهره برد. بفه   یخفانوادگ  یدعفاو

دادگاه    یبه دعاو  یدگ یرسففف   ،یخانوادگ   یدر دعاو یدادرسففف   فاتیاز تشفففر   یبرخ 
در پایان بر این  شففانیخته اسفف  اهموارتر سففا  یدورسففخن  قیخانواده را از طر 

که برگزاری ولسففات دادگاه در برخی از دعاوی خانوادگی از   کندمی  تأکیدن ته  
های ویژه این دعاوی، خمف احتیاط و    حسفففاسفففیال ، به علال دورسفففخنیطریق  

که رسفیدگی    کندمیدکتر مهاوری در انتها پیشفنهاد    مصفالح خانوادگی اسف .
، مختص آن دورسففخنیخانواده از طریق سففامانه    به دعاوی مطروحه در دادگاه

دسفته از دعاوی باشفد که احسفاسفات در آن نقش پررنای ندارد. همچنین َلز  
 اس  که این نحوه رسیدگی، منوط به رضای  ااحاب دعوا باشد.

  شتتتتتتبنتب  هتایپیتام  بر  تحلیلی:  فتارستتتتتتی  ستتتتتتیبییب  طعم  بتا  کرونتا.  12
 فارسی سیبییب  اینستاگرام

تمش کرده اسففف  تا   ،یل یتحل  ادداشففف ی  نیا در پور  یمسفففعود  دیسفففعدکتر  
شفففرو     نیدر دو هفته آغاز   یفارسففف   یسففف یبیب  نسفففتاگرا یاففففحه ا  یهاا یپ
پژوهشفففففار پژوهشففففف فده    نیمحتوا کنففد. ا لیفف را تحل  رانیکرونففا در ا روسیو 

در   ،یفارس  یسیبیب  یخبر  یهایر یگنشان دادن وه   یبرا  ،یمطالعات فناور
را مورد   نسفتاگرا یدر ا  یسف یبیب  یسف یاففحه انال  یهاا یپ  ،یبازه زمان  نیهم

  یسفف ی بیب  که  دهدیدسففف  آمده نشفففان م  به  جی. نتااسففف   هقرار داد  یبررسففف 
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 و کرده  هیتشب  یانسان  فاوعه  کی  به  را رانی  ایال وضع  تا  اس  ادد در  یفارس
رسففففففانه    نیا  ن،یکنفد. همچن  یف معرال   یمفاریب  کنتر  در   یف کففایب را رانیا  دولف 

کرده   یف معرال   رانیاز کشورها را از ا  یاریدر بس  یماریتمش کرده اس  تا منشأ ب
 حجم  که  اسففففف  یحال  در  نیا.  کند  ورشفففففعله  را رانیا در  یعموم  یت یو نارضفففففا

  موضفففو  در  یخبرپراکن  بنااه  نیا  یسففف یانال  اففففحه  در  شفففده  منتشفففر  یخبرها
  کفهنیا   یف . در نهفااسفففففف   محفدود و  کم  اریف بسففففف   ،یزمفان  بفازه  نیهم  در  کرونفا
در موضفففو    رانینشفففان دادن ا  اهیدر سففف   یفارسففف   یسففف یبیب  یخبر  ی ریگوه 

 در  یخبر  بنااه نیا  یارسفففانه  اسففف یسففف   مثابهروشفففن بوده و به    کاممً کرونا،  
 .شودمی یف معرال  رانیا با مواوهه

  ت یر یمد  یهابیمسئلب کرونا از منظر نظر  تیر یدولت در مد  یکارآمد. 13
 یدولت 

ها را در کارآمدی دول   ،چهار باب دردر این یادداشففففف     زادهدکتر علی حمیدی
ابتدا به بررسفی واژه و   خصفوق مسفئله کرونا بررسفی نموده اسف . در باب او ،

پردازد و دولفف  را یففک مفهو  بسفففففیط و گسفففففترده، دارای مفهو  دولفف  می
گیری دول  را گروه انسانی، قلمرو ویرافیایی،  داند و ارکان ش لپیچیدگی می

پس از آن بفه  کنفد،  ح ومف ، و حفاکمیف  اففففففاحف  اختیفار و مقتفدر معرفی می
هففای هففا پرداختففه و ی ی از وظففایف آنففان را حفظ و مراقبفف وظففایف دولفف 

ق به بررسففففی مفهو  و مصففففادیو در انتهای باب او     شففففماردبهداشففففتی برمی
به  عضفو هیئ  علمی دانشفااه تهران در باب دو    پردازد.ها میکارآمدی دول 

پردازد و کارآمدی را در این خصوق تبیین  شناسی میتعریف و تشریح هستی
وی در ادامه در باب سففففو  نااهی به سففففیرتطور نظریه های مدیری     کند.می

داردو در بفاب هفای دولتی دولتی برای بررسفففففی کفارآمفدی دولف  از منظر نظریفه
چهفار  بفا تووفه بفه الاوهفای مفدیریف  دولتی، کفارآمفدی دولتهفا را در مفدیریف   
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 دهد.میمسئله کرونا مورد بررسی و کاوش قرار
 . کرونا و انم انومتی14

در مقاله خود به کن اش در خصفففوق بررسفففی موضفففو     بیندکتر فرزاد وهان 
دارد کفه  ه بیفان میمتی در زمینفه کرونفا پرداختفه اسفففففف  و این گونف ح م ح و

دارد که اسفففاسفففًا در زمینه  مدار مصفففلح  اسففف  و بیان میئر ح م ح ومتی دا
در تبیین این   اسفتاد دانشفااه شفاهدسفسس    کرونا وای ح م ح ومتی نیسف .

کند و هر تصففمیمی را نظرهایی در این خصففوق اشففاره میموضففو  به اختمف
ای بر عده  یا سفیطره قطعی نظر کارشفناسفی عدهمنوط به اوما  کارشفناسفی و 

 داند.دیار می
 در  های اجتماعی، فرهنگی و دینیاندیشتتتتتبدوم این کتاب با عنوان    بخش
 شود:بررسی می ادداشتی 11 قالب

 از دیدگاه قرآن  طبیعی  اوادث قهرآمیزی دارشناسیپد پدیده کرونا و.  15
ویروس  می رو   پدیدار شدننویسد   دکتر عباس تقویان در این مقاله کوتاه می

  هاشففه یاندآن در سففطح وهان اف ار و   یباورن ردنو   بارفاوعهکرونا و گسففترش  
ز  ی که چهره قهرآم   ییهادهیپد  ریسفففا ده وین پدیا  .را به خود معطوف سفففاخ 

م اهداف و یقرآن کر   یدیتوح  دگاهیاسفففففاس د  بر  دهندینشفففففان مع  را  یطب
علمی دانشااه اما  ااد   ئ   یهعضو  دارند.    یگوناگون  یدارشناسیاغراض پد

قرآن درباره   دارشفففففنفاسفففففانهیف پداز اهداف    یگذرا به برخ   ینافاه م ،  السفففففال علیفه
بر در قرآن حاافففففل خواهد داشففففف  که از طریق تدال ع   یز طبیقهرآم  یرخدادها

 شده اس .

  دانا دایان بی  مّذمتدر  .  16
نااهی متفاوتی به مسففئله کرونا داشففته و بیان می الهدی باقری  دکتر مصففبا 

 خأل،  هر اامً   و  یماریب  هر  که  اس   نیاکه بشر امروزه  دارند که به واسطه این
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  آن فه از  شفففففتریب  دهفد،یم قرار  ریتفأث  تحف  را  اشیزنفدگ   کفه  یچفالشففففف  و  نقص
 درافدد و  ابدیدر   را  هاشفهیر  و  هاعلال  و  شفود  مشفیو   امر  »ماَتَقدال «  به  رهنش
ف را  خود  شففتریب  باشففد،  آن ااففم  ر«  به  م لال  نیا  کندیم  یسففع و كرده  »ماَتأخال
 نیا  آورنفده  ووود  بفه  طیشفففففرا  ن فهیا از غاففل  کنفد؛ رفع و دفع را  یمفاریب و  نقص
  ترحادال  و  ترگسفففترده  یشففف ل   به  تواندیم  آن  هر و  اسففف   مووود  همچنان  نقص
سفففسس هیئ  علمی دانشفففااه اما  افففاد  علیه السفففم     .دهد  نشفففان  را  خود

 که  یایح مرانکنند که  نااهی عل  گرایانه به موضفففففو  کرده و تشفففففریح می
  زنندههمبه  دهیپد  کی  مقابل در  نشفده،  یزیر طر   معاد و مبدأ  به  نااه  براسفاس

  شانح وم   که  کنندینم  تمش  و  کرده  مقاوم   بشرساخته،  یاوتماع   انضباط
ه  را سفسس برای خواننده این سفوا  را طر    .بدانند  یبندگ   محور  یودال   خأل  متووال

   یال حاکم  و ینید  یزندگ  سفففففبک  با را  یمیتنظ  قواعد  توانینم  ایف آکنند که می
 ن ردر ختم یبشر ناقص یهادانسته به را زیچ همه و داد قیتطب دیتوح

 کاممً  و  من ر توحید بوده امروز،  یوهان  یح مرانکه  دکتر باقری با بیان این
   ی ه  به و  اس   انیطی و  انیعص  مشیو   خودخواسته  و  خودساخته  یمدار  بر

 که  یاله  اراده  چشفففففمه  کی ، کرونا راکندینم  رحم یاآزاده فرد و  گروه کشفففففور،
  بشففففر  خود  یهایخودخواه   و  هایورزطمع  ها،یادیال شفففف   حااففففل  هم  آن  احتماَلً 

 هم  مواقع  ناونهیا دردارند که  سفسس ایشفان ارعان می  داند.می  اسف   یامروز
 زیپره  و احتراز و  اوتناب هم و  یاله امر  یایاول  یجابیا  یهاح م  و  سففخنان

  یخألها   به  ترفیظر  و  شففتریب  تا  شففود  یبررسفف   دقال   به  تواندیم شففانیهادادن
 .آورد یاامح  نسخه آن یبرا و برد یپ معاار بشر و وهان

 کرونا  بالی  و   داوند  فعل.  17
پژوهفانفه در زمینفه کرونفا  دین اللهی بفه تبیین روی ردیحمیفدرضففففففا آیف دکتر 

هایی که در زمینه  مل در مورد پرسففشأنویسففنده، خوانندگان را به ت  پردازد.می
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و سفففففسس بفا  داردآیفد، وا مینزو  بمیفا همچون کرونفا در رهن افراد پفدیفد می
گونه  به دنبا  پاسخ به اینبا نااهی عمیق    نی  و رحیمی  خداوند،بیان رحما
گونه حوادث  هاسففف . همچنین ووود قوانین طبیع  را دخیل در اینپرسفففش

ه به موارد مذکور به عقیده نویسفففنده سفففیل یا مصفففیب  وارده باتووال   داند.می
بروامعه، حتما از اراده خداوند اسففففف  اما مم ن اسففففف  برخی از اراده قوانین  

ها و یا منفان برای انتخفاب آنؤنیز از عنفایات خداوند بر مثاب  باشفففففد و برخی  
عذابی برای کافران که هردو مسفتند به فاعلی  خداسف  بدون هرگونه ظلم یا 

 عدالتی.بی
 کرونا  ویروس با ملابلب  در  معنوی  جهاد.  18

درضفا عابدینی در این مطل  از تبدیل تهدید به  حجه اَلسفم  والمسفلمین محمال 
وهاد معنوی سفففففخن به میان آورده و کرونا را نه یک تهدید بل ه  فراففففف  با  

فراففتی ایمانی برای دعا و کمک به همدیار خوانده و حرک  به سففوی خداوند  
ه ویژه به کت  ادعیه و ایشففففان در ادامه تووال   تر تلقی نموده اسفففف .را آسففففان

ه  ارکاری که وارد شفففففد  عنفای  بهو را مهم دانسفففففتفه  کتفاب المراقبفات و اقبفا  
اهلل احمفد  همچون رکری کفه مرحو  آیف   انفد؛کننفده دانسفففففتفهرا کمفک اسفففففف 

 اما   حضفففرت از  که  خوانسفففاری نقل نموده و یا دعای که مرحو  خسفففروشفففاهی
ه به وسفففاط  مقا  وَلی  با در ادامه این اسفففتاد حوزه تووال   نقل نمودند.  ره()

عنفایف  بفه قفدرت حق و بفاور بفه توحیفد افعفالی در فراگیری درس عملی توحیفد را 
وقف  نمفاز در  در  ایمفانی و توحیفدی  در پفایفان ایشففففففان همفال   .کننفدتفأکیفد می

 ضمن رعای  کلیه مرات  بهداشتی را توایه نمودند.

اماکن دینی، نهفتب    هایظرفیتی ظهور، با شتنوفایی ستو بب. ارکت  19
 «کرونا»هایی مانند  در بحران

نهفته    هایظرفی ه به  دحسفین افالحی در مقاله خود تووال محمال حج  اَلسفم   
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ه بفه کنفد کفه تووفال دانفد و ارعفان میامفاکن دینی را حرکف  بفه سفففففمف  ظهور می
توانفد منجر بفه تبفدیل  بروز اسفففففتعفدادهفای بفالقوه مسففففففاوفد در بحران کرونفا می

ای و هففای محلی، منطقففهتففدبیر و مففدیریفف  تمففا  کففانونمسففففففاوففد بففه محففل 
کردن مسففففففاوفد بفه فرهنفگ  سفففففرانجفا  بفا نزدیفکالمللی و وهفانی شففففففده و  بین

سفاز ظهورشفود. وی بر این باور اسف  که الف  ح مرانی اما  زمان )عج( زمینه
ها در بروز این بیماری ارزشمند اس  و دعوت مرد  عالم به عد ،  ها و د قل 

و حیات طیبه منجر به گسفففترش فرهنگ ناب مهدوی خواهد شفففد و معنوی   
به زیرکشفاندن تمدن غرب و عرضفه فرهنگ معنوی در سفرتاسفر گیتی،    سفرانجا 

 حرک  به سم  ظهور را رقم خواهد زد.

  مدیریت  در  شتتتیعب  توایدی  میراث بب بازگشتتتت  و  استتتالمی  انلالب  .20
 بزرگ  هایبحران

 عالم  ییکرونا   یال موقعاند که  این عقیدهدکتر علی وعفری بر  حج  اَلسففففم   
 و  روهفاین  ازوملفه  یاوتمفاع  یروهفاین  همفه یبرا یمختلف یهفاچفالش رغمیعل 

  زی حاافلخ   یهانهیزم  واود  حا   نیع در اما  ،اسف  کرده  جادیا  یمذهب  ینهادها
  بتوان کففه ینحوبففه  هسففففففف ؛  هم  داریدین  و  نید  بففازار  رونق  یبرا  یابففالقوه
  لی تبد  داریدین  رونق در  رینظکم  ییهافرافف   به  جیتدر به را  هیاول  یهاچالش

کنند و ایناونه  از مقاله به این موضفو  اشفاره می  ایشفان در بخشفی دیار. کرد
  نو   در  حففداقففل کرونففا واگیری  ،یکلال   انیفف ب  کیفف   درکننففد کففه فرسففففففایی میقلم

  رمؤثال   ریال متی کیف   نیآفر انفعفا   یهفایژگ یو   همفه از   جفای  یافففففورت بفه  اش،یرانیا
 هم  اسفف ،  ریفراگ هم  اسفف ،  حادال   یهایماریب  نو  از هم  رایز   اسفف ؛  برخوردار

  یودال   چالش  به را  درمانار  قهرمانان هم  اسفففف ،  دیود  هم  اسفففف ،  ناشففففناخته
  انقمب از  بعد  خیتار   یاقتصفففاد و  یمال   طیشفففرا  نیبدتر  از ی  ی در  هم  ده،یطلب
  بفه  ،یروح   و  یمعنو  بخشالهفا  یهفاکفانون طیشفففففرا  نیا  در .طلبفدیم  فیحر 
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 و   ریگنیزم دچفار  بحران،  از  رفف برون  بفه  کمفک  عوامفل  ترینمهم  از ی  ی  مثفابفه
  یمعنو   رهبران و یمذهب  نظا   .اندگشففته  یبهداشففت   مخاطرات از  یناشفف   انفعا 
 از   شیب  امروز  ی،اخامنه  یالعظماهلل  یآ  حضفرت  یرهبر  نهاد  خصفوافاً  و  وامعه

 »در دیفف وفد  کفاممً  یهفانییآ  هنرمنففدانفه  یاورا  و تفدارک  ،یاح طرال   بفه یزمفان  هر
  به  اعتماد  و  دیام  انسففففجا ،  یبازسففففاز  یبرا  «یانقمب و یمذهب  یبودگ   اففففحنه

در ادامه ایشفففففان اسفففففتفاده از بحران کرونا در ونگ   .دارند  ابیاحت یملال   نفس
ای  روانی را از سففففوی دشففففمن خوانده و پیشففففنهاداتی در زمینه پویش رسففففانه 

 ومهوری اسفممی  نمایند که زعم وی منجر به بهسفازی تصفویرارائه میمذهبی  
 های مختلف نیز خواهد شد.در عراه

 کرونا و فضای مجازی در ایران  .21
 در  یمجفاز  یمقفالفه »کرونفا و فضففففففا  ،یاففففففادق   داهلل یف دکتر  حفامفد فروزان و دکتر  

دارند،  یدو پژوهشففار اظهار م  نیدرآوردند. آنطور که ا  ریرا به رشففته تحر   ران«یا
  یارتباطات ومع   لیها و وسفففاسفففابقه رسفففانهیب  یریامروزه ووامع شفففاهد فراگ

  م کردن به سفف   دایسففو  پ  عیکه در تسففر   یهسففتند و از عوامل   نیمدرن و نو
بنا  کرونا بود   یروسففف یو   یماریکرده اسففف ، ب فایا  ینقش مهم  یمجاز  یفضفففا

کرد. در   دایپ  و یشفففف   ی ریگبا همه  نیدر شففففهر ووهان چ 2۰19  که در دسففففامبر
و   یاقتصفففففاد  ،یاوتماع   یها یفعال   بارهیو   عیرشفففففد سفففففر   ،یط یشفففففرا  نیچن

  باریشفد تا    ثباع  ،یاوتماع   رسفانا یپ  یهاو شفب ه  یمجاز  یدر فضفا یفرهنا 
مقاله   نیدر اایشفان .  ردیقرار گ  دیکأ مورد ت  یمجاز  یایدن   یضفرورت تقو  ارید

با   یرانیوامعه ا  یناگسففسففتن  وندیارتباط و پ  یکنون  طیکه در شففر   دارندیابراز م
از حفالف  انتخاب    زیادامفه دارد و در اغلف  موارد ن  یانفدهیابزارهفا بفه طور فزا نیا

ابعاد   یدو پژوهشففار به بررسفف   نیداده اسفف . ا  ریمسفف   رییضففرورت تی  کیبه  
  یل ی تحل  چفه،یدر  نیپرداختفه تفا از ا  یمجفاز  یمختلف کرونفا در تعفامفل بفا فضففففففا
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 نیط ادر دوران تسففففلال   یمجاز  یفضففففا  یهاو چالش  ها یوامع از ظرف  نسففففبتاً 
از نقش کرونا در   یپژوهش آنان حاک   ی. دسفتاوردهاکنندارائه   رانیدر ا  یماریب

  ،ی مجاز  یدر فضففا  یت یر یمد  یر یگمیسففرع  تصففم  ،یاطمعات   یهابانك   یتقو
آموزش    ،یرحضفوریاطمعات، توسفعه خدمات غ  یتباد  اطمعات در بسفتر فناور

حذف اف   ،ینید  هایارزش  یبرا  دهایها و تهداز راه دور، خلق فراف   یعموم
ها در مواوهه  دوران کرونا، چالش  یمقفابلفه با ونفگ روان   یفال و انتظفار، لزو  اهم

و   یمجاز  یکارهاورونق و گاه رکود در کسفف   اغل   ،یمجاز  یایها با دنخانواده
 اس . یرانیا هدر وامع یالزو  پرداختن به سواد رسانه

 معا ر  جهان در انسان اجتماعی برسا تب  کرونا؛  .22
اَلتی را در زمینه ویروس  ؤدکتر محسفففن دنیوی در ابتدای یادداشففف  خود سففف 

  پردازند.میها  های آند و سفففففسس به فرضفففففیات و پاسفففففخکنکرونا مطر  می
ثیر بیشتر بر خواننده  أ فلسفه علم و فناوری برای بیان بهتر و تپژوهشار حوزه  

انفد  کفه همفاننفد ویروس کرونفا عمفل نموده مثفا  ایفدز و آنفوَلنزای خوکی   بفه دو
  یها دهیپدمم ن اسففففف  بین  گیرند که  و ایناونه نتیجه می  کننداشفففففاره می

 ووود  یقیوث  رابطفه  یو اوتمفاع   یانسففففففان  یهفادهیف پفد  بفاورانفه  فنفا و  یعلم  ظفاهراً 
  بعد  درباره  تمرکزمان  اغل  و میدار   هتووال   هاآن  به  کمتر ما  که  باشففففد  داشففففته

 .اسففف   یارید  یوا  مسفففئله  شفففهیر   کهیدرحال   اسففف ؛  هیال قضففف   ورانهفنا و  یعلم
 اسف   قرار  اگرپردازند که  می  از مقاله خود به این مهمال   دیار  بخشفیایشفان در 

 نیا  اسفففاس  بر  اسففف   َلز   باشفففد،  یهسفففت   افففاح  و  یوار یقت یحق  خداوند،
  سفففف ،ین  نیچن نیا  اگر  و  ردیگ قرار  ینیبازب  مورد  ،مناسففففبات  تما   ینیبوهان
  یبرا   یقفدرت  خفدا آن  نفه. چراکفه  میکن رهفا را  خودسففففففاختفه  یخفدا  اسفففففف   بهتر

 او   به  حمله  نه و میرو   درگاهش  به  هارنج و  دردها موقع  فقط  که دارد  نیتسففف 
دن و مسفففئو  دفتر مطالعات تمال   .کاهدیم  ما  رنج از  مورد سفففؤا  قراردادنش، و
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ی  اوتماع   برسففاخته  کی ی راکنون  وهاندر بخش پایانی مطل  خود    شففرف یپ
 ،آن  مناسففباتگیری آن نقش دارند و شففمارد که عوامل متعددی در شفف لبرمی

 و    یغ  به  بشففر دادن  هتووال   یبرا  یاله  یایانب  از سففوی  آنچه و  نید  ق یحق  با
 .دارد فااله ،اس  آمده یکنون وهان از پس و شیپ وهان

در دوره بحران؛ مطتالعتب  یگتذاراستتتتتتتیتدر ستتتتتت  یملّ   تیتّ هو   گتاهیجتا  .23
 کرونا  یمورد

کیفد دارد کفه مفدیریف   أ دکتر حمیفد هوشفففففنای در مقفالفه خود بر این ن تفه تف 
ها در کشفور فراگیرترین بحرانمثابه ی ی از و تبعات آن، به 19گسفترش کووید  

ی اسفف  و ی ی ملال   هایظرفی گیری اففحیح از نیازمند بهره  ،های اخیردر سففا 
ی ایرانیان اسف . به نظر وی نمونه اعمی اسفتفاده   ملال ها، هویال  از این ظرفیال 

توان مشففففففاهفده نمود.  ی را در مقفابلفه بفا بحران ونفگ تحمیلی می  ملال از هویفال 
بر این باور اسففف  که   السفففم اه اما  افففاد  علیهعضفففو هیأت علمی دانشفففا

ها زمانی  ها برای پیشففایری و مقابله با بحران   اسففتفاده از این ظرفیال اهمیال 
های هیبریدی در شفود که در فضفای علمی افحب  از ونگبیشفتر احسفاس می

ترین کارکرد ه به این ه مهمآینده اسف . نویسفنده بر این نظر اسف  که با تووال 
ای از ی مجموعفه  ملال ایجفاد پیوسفففففتای و همفاننفدی اسفففففف  و هویفال  ، هویفال 

بخش   های مثب  نسب  به عوامل، عناار و الاوهای هویال ها و نارشگرایش
مثابه یک واحد سففیاسففی اسفف ، این کننده در سففطح یک کشففور بهو ی سارچه

ه قرار گیرد. بر این اسففاس ها بیشففتر مورد تووال   باید در مدیری  بحرانظرفیال 
ثیر هر یک أ ی، ت  ملال این نوشفتار تمش شفده اسف  ضفمن بررسفی ابعاد هویال  در

  سفففرانجا تا    بررسفففی شفففودگذاری مقابله با بحران کرونا  از ابعاد بر سفففیاسففف 
گذاری دوره بحران چه نقشففففی ی در سففففیاسفففف   ملال مشففففخص گردد که هویال 

 ایفا کند.تواند می
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 . گفتمان مؤاسات، نعمتی از کرونا24
خورشففففیدی اطهر در این نوشففففته با بیان این ه مؤاسففففات  آقای امیرحسففففین  

های وامعه اسفففممی و وامعه مهدوی  ها و خصفففیصفففهاوتماعی ی ی از ویژگی
اسات  ؤپردازد که وایااه و اهمیال  مدر ابتدا به بررسی این موضو  می  اس ،

ت  در ووامع روایی شفیعه چاونه اسف  و روایات اسفممی چه نااهی به مؤاسفا 
ا  که چاونه کرونا باعث شفففففد  ؤاین سففففف طر   در ادامه ایشفففففان با   .ووود دارد

های مدیدی که به  مثابه یک خصفیصفه اسفممی مهمال پس از مدتمؤاسفات به  
های مختلف  ممی میفو  مانده بود، وارد عرافففهدَلیل مختلفی در وامعه اسففف 

به سفؤا    قسفم  دو  این نوشفتهوی در ازده شفود؛  کرون زندگی اوتماعی ایراِن 
م رهبری   و این نو  گسفففففترش را  دهفدفو  پفاسفففففخ می در بیفانفات مقفا  معظال

ی ورود خصیصه مؤاسات در سازی را عنصر اال کند. وی گفتمانوو میووس 
کند که گسففففترش این خصففففیصففففه را به مفهو   داند و سففففعی میوامعه می

اسی  دانشفجوی کارشفنسفازی در این برهه مهمال زندگی بشفر نسفب  دهد.  گفتمان
 در  مؤاسففاتالاوگیری از امیدوار اسفف  تا    ارشففد اقتصففاد در پایان این نوشففته

 تا  دهدبه عرافه های فرهنای و سفیاسفی و قضفایی سفرای   را  عرافه اقتصفادی  
در عصفففرهای مختلف در وامعه ایرانی این خصفففیصفففه  شفففاهد آن باشفففیم که  

 نهادینه شود.

ر مواجهب با . داللت های مفهوم ا تیل شتهادت برای ستیاستتگذاری د25
 بیماری کرونا

 

هادی غیاثی در یادداشففففف  »دَلل  های مفهو  اافففففیل شفففففهادت برای  آقای  
ادت در سفیاسفتاذاری در مواوهه با بیماری کرونا« به تشفریح معنای اافیل شفه

ری در مواوهه با های آن برای سفففففیاسفففففتاذاهندسفففففه معرف  دینی و دَلل 
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انداز پیش روی انقمب  یادداشف  چشفمردازد. ایشفان در این  پبیماری کرونا می
  ن نوین اسففففممی به مثابه بسففففتری برای ظهور وَلی  عظمیاسففففممی را تمدال 

  آن را با )ارواحنا فداه( معرفی کرده و با اشفففاره به معنای اافففیل ظهور، نسفففب
کند. در ادامه یادداشف ، دانشفجوی دکترای فرهنگ معنای شفهادت تشفریح می

های معنای اافیل شفهادت  السفم ، دَلل افاد  علیه و ارتباطات دانشفااه اما 
برای سففففیاسففففتاذاری در مواوهه با ابعاد مختلف  را در هندسففففه معرف  دینی  

ها به طور خاق در سفففففه سفففففاح   کند. این دَلل میبیماری کرونا بررسفففففی  
از سفوی نامبرده مورد واکاوی قرار تر  ی ، تاریخ و فرهنگ به طور تفصفیلیعقمن

های معنای  یادداشففففف ، خود را در تشفففففریح دَلل  نوآورانه این گیرد. ووهمی
مواوهه با بیماری کرونا  اافففیل شفففهادت برای سفففیاسفففتاذاری در بعد فرهنای 

کارهای اسففتفاده از شففناسففی شففهدا و سففازِ نو نویسففنده به    دهد؛ زیرانشففان می
 پردازد.استاذاری فرهنای بیماری کرونا میها در سیهای آنتجربه

 
و ستب    یارتباطات انستانیادداشتت و ملالب بب بررستی   10  در ،ستوم   بخش

 :پردازددر دوران کرونا و پس از آن میی زندگ 
بهداشتت و   یاجتماع   خی: تار رانیدر ا  ر یواگ  یهایماری. بحران، بهداشتت و ب26

 بیدوره قاجار  رانیدرمان در ا
به    خود  پژوهشقاسفمیان نیک در   محمدوواددکتر سفید مجید امامی و آقای  

ی واگیر در ایران دوره  هایماریببررسی معضمت بهداش  و سمم  عمومی و  
( و غیبف  محسفففففوس مفدیریف  این    1925 – 1۷9۴) (   13۰۴ تفا  11۷۴قفاوفار )

. نویسفندگان، برای دسفتیابی به این دنپرداز یماز سفوی دول  مرکزی    هابحران
های  ی غربی، کتابهاسفففففرنامه  و بررسففففی  مطالعه، تحلیلموضففففو  از طریق  

مطفالعفات  از طریق   تفاریخ معفاافففففر و مقفاَلت برگزیفده از موضفففففوعفات مرتبط
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اطمعات، ابعاد   وتحلیلو تجزیه  یبندطبقه با  سسس و  اقدا  کرده  ایکتابخانه
وامعه  »و   «فیدول  ضفففع»دا  بر    یمفهوم  یش فرضففف یم و پیموضفففو  ترسففف 

احان غربی  یهافرنامهسف  در«  ف شفدهیتضفع بار بهداشف   وضفعیال  اسفف و  سفیال
ی فراگیر همفاننفد وبفا، طفاعون،  هفایمفاریبفردی و محیطی در هنافا  بروز برخی 

بر این باورند که نظم در حا  دگرگونی    کنند. نویسندگانماَلریا و... را بیان می
تی د  ایران به نحوی نبود که بتواند مر   و آشفففففته پزشفففف ی و كلیال  ط ال سففففنال

عفد  ووود یفک  لیف بفه دل  نیو همچنرا از این بحران نجفات بفدهفد    زدهفمکف 
 درمانی وامع، از پیشفففایری ویروس و درمان سفففریع مبتمیان-نظا  بهداشفففتی

ی    عا  قتلشففاهد نوعی    سففرانجا و   ماندیعاوز م یك   برای  حداقلو فمك  ملال
این   هدفمؤلفان،    گذاشففففف .میبر وای  قمری(   12۷5  -131۰سفففففاله ) 35دوره  

مقاله از توافففیف و مرور وضفففع سفففمم  و بهداشففف  را نشفففان دادن ضفففعف 
ی  ها بحرانبنیه قاوارها در مدیری  و ولوگیری از گسفترش    حاکمیال  و ضفعف

دانند که بر بهداشففتی و اپیدمی فراگیر می  به مخاطرات  الخصففوقیعل فراگیر  
–دولف    ه و در تكوین منفاسفففففبفاتبود  رمؤثال پس از خود   تحوَلت وفامعفه ایران

ی مفدرن پس از خود، نقش ایففا هفادولف ی حكمرانی و  بنفدافففففورتوفامعفه و  
 نموده اس .

 اسالم  یغیتبل هایظرفیتها و و کرونا: فر ت انیاد نیب یگفتگو .27

وهان امروز  حسفین شفعاعی در این یادداشف  بر این باور اسف  کهدکتر محمد
توان بر های اطمعاتی و ارتباطی شفففففده اسففففف  را میفناوریکه مشفففففحون از 

یابی فرهنگ و ارتباطات، وهانی گفتاویی تعریف کرد. ت وین  اسففاس اهمیال 
هفای  ای گفتاو در عفالم انفدیشففففففه کفه کفاربسفففففف رشفففففتفهحوزه مطفالعفاتی میفان

های مختلف  سففرع  گونهگذاری داشففته اسفف ، بهمختلفی در نظا  سففیاسفف 
ها، گفتاوی  گونهترین این  میان آورده اسفففف . ی ی از مهمموضففففوعی را به ار 
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زمان با اهمیال  یافتن نقش دین در عرافه  کم هموبین ادیان اسف  که بیش
فردی و اوتمفاعی و شففففففایفد وریفانی کفه بتوان نفا  تجفدیفد حیفات دینی نفامیفد،  

ه نخباان ف ری و مسففئوَلن اورایی واقع شففد. ووود گونه هایی بالغ مورد تووال
ر دین در  16۰بر   مورد در عراففففففه گفتاوی بین ادیفان هم نشففففففان از نقش مؤثال

ت علمی  عضو هیأ  دنیای کنونی و هم ظرفیال  باَلی آن در موضو  تبلیغ دارد.
م  در این  دانشففففااه اما  اففففاد  علیه پژوهش، بر اسففففاس و مبتنی بر السففففال

شففففناسففففی گفتاو و گفتاوی بین ادیان در پی آنسفففف  تا با مروری بر مفهو 
شفناسفی تبلیغ در اسفم ، ام ان اسفتفاده از ظرفیال  گفتاوی بین ادیان ریشفه

. وی در ادامه، با تمرکز بر موضففففو  کرونا که کندبرای تبلیغ اسففففممی را تائید  
هففای مختلف اوتمففاعی و همففه کشفففففورهففای وهففان را در حوزه  تقریبففاً اکنون  

نوین را عرافه اقتصفادی تح  تأثیر قرار داده اسف  و چه بسفا از اسفاس نظمی  
هفای گفتاوی بین ادیفانی در کنفد تفا کفاربسفففففف میالمللی طر  کنفد، تمش  بین

های عملیاتی در طراحی حداقل سفه  این زمینه را تبیین و تحلیل کند. کاربسف 
هفای عقفایفد،  گونفه گفتاوی بین ادیفان بفا محوریف  موضفففففوعی کرونفا در قفالف 

مفهومی حوزه   وویی دقیِق اخم  و اح ا  نشفففان از آن دارد که در افففورت پی
مطفالعفات گفتاوی بین ادیفان و ارتبفاطفات میفان فرهنای از سفففففویی و معفارف  

خوبی مسففیر تبلیغ اسففم  در این دوران را توان بهاسففممی از سففویی دیار، می
 ترسیم و به موفقی  اهداف آن در رساندن پیا  الهی بسی امیدوار شد.

 دوره آزمون کرونا و پس از آن: در یمجاز  یدر فضا  ینی. ناکارآفر 28

که   نددر این یادداشفف  بر این باور   مهدی باقری میبدیآقای  و   اسففدرضففا بنی
اس  مم ن اس  یک فرا ، دنیوی   ای دو روهر فراتی و هر تهدیدی س ه

طور برای تهدید هم این امر افففاد  باشفففد اما فرافففتی اخروی نباشفففد و همین
افزارهفا، افزارهفا، نر ای از سفففففخف ، بفه مجموعفهگفانبفه بفاور نویسفففففنفداسفففففف .  
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هفای مبتنی بر هفا، ارتبفاطفات، محتوای دیجیتفا ، میزافزارهفا و فراینفدشفففففب فه
شفففود. عضفففو هیأت علمی دانشفففااه  فناوری دیجیتا  فضفففای مجازی گفته می

د  در ننویسفففف در ادامه می  آموخته مدیری و دانش  السففففم اما  اففففاد  علیه
ها در مسففففیر    هر یک از این مجموعه فضففففای مجازی مم ن اسفففف  کارآفرینی

قانونی و غیرمجرمانه به کار گرفته شفففده یا مم ن اسففف  در  اخمقی، شفففرعی،
برداری شفففففونفد.  مسفففففیر غیراخمقی، غیرشفففففرعی و غیرقفانونی یفا مجرمفانفه بهره

هففای مجرمففانففه، مبتنی بر گنففاه و نففاکففارآفرینی در فضفففففففای مجففازی بففه ونبففه
رد که در افففورت رخداد و تقوی  آن منجر به  ه داغیرقانونی در این فضفففا تووال 

رسففانی به شففب ه کارآفرینی شففرافتمندانه شففده و توازن اکوسففیسففتم  آسففی 
کند. در واقع کارآفرینان ورائم سفففففایبری، هر کارآفرینی را با اختم  مواوه می

نوعی تهدید اسففففف  را فراففففف  برای خود  آنچه برای یک ح وم  و وامعه به
دهی ورائم و گنفاهفان بفه خلق مصففففففادیق مختلف  نتلقی کرده و بفا سففففففازمفا

های تأسفففففیسفففففی بر کنند. گاهی اوقات کارآفرینیهای مجرمانه میکارآفرینی
اسففففففاس یفک ور  یفا گنفاه کبیره خلق شففففففده و گفاهی اوقفات در درون یفک  

دهففد. کرونففا بففا ووود این ففه  کففارآفرینی قففانونی و رسفففففمی خطففاهففایی رخ می
وکارهای فضفای مجازی بووود آورده اسف  اما تهدیداتی را برای برخی از کسف 

وکارهای  آفرین بوده اسفف . حا  که برای برخی از کسفف برای برخی هم فرافف 
مده اسف  و شفرایط را برای کارآفرینی مهیا  آهایی پیش  فضفای مجازی فراف 

ها که موو  خسفففففران ابدی  کرده اسففففف  َلز  اسففففف  که برخی از ناکارآفرینی
در این پژوهش، با بررسفی مصفادیقی از  ایشفاننابراین،  شفود را تبیین کرد. بمی

هایی از غیرقانونی و غیرشفففرعی بودن آن را در فضفففای انوا  ناکارآفرینی، ونبه
 د.نکنمجازی تشریح می

 تیدر رفع محروم ی. نلش تنافل اجتماع 29
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کرونا موضففففو   خود با اشففففاره به ویروس  یادداشفففف   بین در انفرزاد وهدکتر  
ها فقط با معنفا که رفع محرومیف بدین    اند؛نظر قرار دادهاوتمفاعی را مدت فافل  

بل ه تمامی افراد وامعه بایسفتی احسفاس    ،مین از سفوی دول  میسفر نشفدهتأ
  یعلم   تأیف عضفففففو هدر این زمینفه اقفدا  کننفد. در ادامفه   مسفففففئولیف  نموده و

ین روش مطر  و بد  السفم علیهم  احادیثی از ائمه معصفومین  ،دانشفااه شفاهد
 ورزند.میوضو  ت افل اوتماعی تفأکید مبر 

 ی انگ   اتیدوره کرونا و ا یتحوالت اجتماع .  30
 نیا در  ،یاوتماع   مسففائل  شففناسففیوامعه  یدکتر  یدانشففجو  ییزهرا  محمدرضففا
  گفتمان  بر  یمبتن  هایارزش  «یخانا   اتی»ح  مفهو   یبنداففورت با  یادداشفف 

َلت  و کرونفا روسیو   یریگهمفه  دوران  در  «مفانیممی خفانفه  »در   یاوتمفاع   تحوال
  ،ی خفانا  اتیف ح  در  ارزش  سفففففنفده،ینو  نظر  از.  دهفدمی  حیتوضففففف   را آن  از  متفأثر

  به.  شففودمی  متحوال   یگذارارزش  نیا  بر یمبتن  کار و  لیتحصفف  و  اسفف   خانواده
 یفضا  بر یمبتن  روابط  ،در خانه  دیود  کار یفرهنا   خصل ووود    با  رسدمی  نظر

َلت کرونفا،  دوران  در  یخفانا   اتیف ح در  تفا یجید  یهفارسففففففاخف یز   و  یمجفاز   تحوال
 در  یادیف ز   سفففففهم زنفان، یاوتمفاع   یروین  و ابفدیف یم  زنفانفه  یخصفففففلت  یاوتمفاع 

َلت در سففا     یاسففمم  انقمب از  بعد.  داشفف   دنخواه  دوران  نیا  یاوتماع   تحوال
  متی تحصف   یباَل  سفهم ،یفرهنا   یهاوهیشف   یبیترک سفازکار  با  زنان ،رانیا در  5۷
  ینابرابر   عمده  مسففائل.  اندآورده  دسفف   به را  یفرهنا   محصففوَلت  دیتول و  یعال 
  ازمندین  که  اسففف   یارسفففانه  سفففواد و  تا یجید  یهایفناور  به  یدسفففترسففف  در

 و   ت فاففل  ،تعفامفل  همچون  یرانیا وفامعفه  یهفایژگ یو . اسفففففف   دولف   مفداخلفه
َلت گذار  دوران  یها یآسفففف  از  یاریبسفففف   ،یاریهم   خواهد  کاهش را  کرونا  تحوال
 .داد

 عصر کروناها  یو سب  زندگ  یتحوالت اجتماع .  31
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زندگی در زمان کرونا  هرائی در مقاله خود به موضفففو  سفففبکرضفففا ز محمدآقای  
مقابله با واگیری کروناسفففف     هایارزشاین سففففبک زندگی متأثر از ،  پردازدمی

مقفابلفه بفا بیمفاری و از ونس   هفایدسفففففتورالعمفلکرونفایی مجموعفه    هفایارزش
ماندن و کاهش هایی همچون در خانهحفظ بقاس  که دارای مؤلفه  هایارزش

از کار یدی   ،های حضفوری با دیاران اسف  همچنین تحو  در مفهو  کارتماس
سففرع  بیشففتری گرفته و   ،های مختلفار مبتنی بر اینترن  در همه حوزهبه ک

آگفاهی    بنفابراین،  ؛منفد بفازسففففففازی اسفففففف حتی نیفازهفای معنوی بشفففففر نیز نیفاز 
معنفا کفه حفظ زنفدگی خود را وابسفففففتفه بفه سفففففممف  دیاران اینهفا بفهانسففففففان

در   .رو به فزونی اسففف   کنندبینند و مسفففئولی  اوتماعی را بهتر لمس میمی
با اشفاره به تیییرات    ،تماعیشفناسفی مسفائل اوادامه دانشفجوی دکترای وامعه

بیند و این مهم زده میاقتصففاد را بحران  ،بسففیار زیاد فرهنای و اوتماعی کرونا
را تیییر داده و مناسفبات قدرت را دگرگون   هاها و کشفورتواند وایااه مل می
 .کند
 !میبب آغوش  انواده برگرد دیبا. 32

کرونفا کفه همفانفا معضفففففمت  هفای  بررسفففففی ی ی از آفف خفانم ففاطمفه رایافانی بفه
پردازد ها اسففف  مینشفففینی اوباری خانوادهگیری و خانهخانوادگی در پی همه

ایشان بر این باور اس  که بحران وهانی خانواده محصو  فروپاشی نه چندان  
پنهانی اسف  که از چندین دهه قبل آغاز شفده و اکنون فراف  بروز بیشفتری  

محض در بخش دیاری از مطل  خود  دانشففجوی دکترای فلسفففه   .یافته اسفف 
  ،های خانای به بررسفففی ریشفففه این بحران پرداخته و این فرضفففیه را که بحران

  ،هزینه انسفان عصفر حاضفر برای مدرن شفدن اسف  و برای سفاخ  تمدن ودید 
نیاز به خروب از باف  سففنتی که ی ی از مصففادیق آن خانواده اسفف  را به کلی 

ابه  ااه متفاوت انقمب اسفففممی ایران به مثوی در ادامه به ن  .رد نموده اسففف 
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پردازد و به  نسففب  به خانواده می  ،احیاگر زیسفف  وهانی دینی در عصففر مدرن
کند که اگر همه عنااففففر خانواده به بهترین نحو در وای این ن ته اشففففاره می

ای را توانفد بنیفان چنین خفانوادهنمیهی  شفففففرایطی ،  خود ایففای نقش کننفد
با اشفففاره به کارکردهای خانواده و   ،در بخش پایانیایشفففان   چالش ب شفففاند.به

هفایی از این موضفففففو  ارعفان نقش آن در مفدیریف  بحران پس از بیفان نمونفه
هایی بیشففففتر محقق شففففد که نهاد  د که مدیری  بحران کرونا در کشففففور کنمی

 خانواده در آن استح ا  بیشتری داشته اس .

 !میگردیبا کرونا بب  انب بر م.  33
محمفدرضفففففا آرا  به ونبفه های مثبف  ویروس کرونا پرداختفه و مهمترین  آقای  

کند که وقتی محیط  داند و به این موضففففو  اشففففاره میبودن میآن را در خانه
خانه شفففاد و سفففرگر  کننده باشفففد وایی برای ترس از آلوده شفففدن به ویروس  

حلقفه هفای فضففففففای مجفازی ووود نفدارد. در ادامفه پژوهشفففففار  کرونفا یفا ویروس
زند که فضففففای خانه در اده مرکز رشففففد به این مهم دامن میسففففیاسفففف  خانو

اففورتی که سففرشففار از عشففق، شففادی، معرف  و معنوی  باشففد دیار اعضففای  
شفففففونفد. وی در ادامفه بفه تبیین  هفای بیرون از منز  نمیدرگیر آفف خفانواده  

 پردازد.بیشتر این موضو  می
 !میکن شتری لب رام را ب.  34

بار سفففففراغ ی ی از مشففففف مت کرونا رفته و موضففففو   این  آرا   درضفففففامحمال آقای  
که در حا  حاضفر باتووه به شفیو  ویروس  این  رحم را مطر  نموده اسف .افله

تر شففففده اما وووب این مهم به  کرونا ام ان دیدوبازدید و اوتماعات سففففخ 
 ایژهاین موضفو  در شفرایط وی  کید ائمه معصفومین علیهم السفم  برتأ همراه  

دوچنفدان نموده   رحم راکننفد، اهمیف  افففففلفهکفه افراد از اوتمفاعفات پرهیز می
مین نیاز یا رفع مشفف مت مادی و أرحم به معنای تاففله اسفف ، چرا که اسففاسففاً 
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رسفففانی به خویشفففاوندان  اسفففات و کمکؤغیرمادی ارحا  اسففف ، در حقیق  م
تووهی بفه زنفدگی امروز را بی مووود در  هفایدر ادامفه وی نتیجفه گره اسفففففف .

سففففرانجا     این پژوهشففففار  پردازد.تشففففریح این موضففففو  میداند و بهارحا  می
شفمارد  برمیی برای رسفیدگی بیشفتر به خانواده و ارحا   شفرایط کرونایی را فرافت 

 کند.رکر می و برای آن مصادیقی نیز
ارتبتاطتات   ستتتتتتط رهمیتلتاطع غ یابیتتیت: موقعییارتبتاطتات کرونتا.  35

 هارسانب  یدردسالمت، ارتباطات بحران، کرونا و هم
بخش  در    کندیادداشف  خود را به چهاربخش تقسفیم میآقای داوود طالقانی  

ای وففدیففد از اطففات بحران پرداختففه و آن را شفففففففاخففهاو  بففه موضفففففو  ارتبفف 
 وی دو روی رد اافففلی برای آن مد نظر قرار  .رسفففانه بر شفففمرده اسففف مطالعات

های  رسفففانه  بوسفففیلهها و مخاطرات  چاونای مقابله با بحران ،او   ؛اسففف داده
روی رد   بود.  خبر و بسفففففیج منابع انسفففففانی خواهد  ،ومعی که از طریق آموزش

عمومی را مفد نظر قرار   فردی و روابطتعفاممت اوتمفاعی و ارتبفاطفات میفان ،دو 
در پایان بخش    .شفففوندها  رسفففانی به آنها نتوانند مانع آسفففی داده تا بحران

هفا در حیطفه ارتبفاطفات بحران را کرونفازدایی از ترین رسففففففالف  رسففففففانفهاو  مهم
پژوهشفففار حوزه فرهنگ و ارتباطات در   .کندمحیط و آگاهی ومعی معرفی می

کند که برسفاختی  پردازد و در آن اشفاره میبخش دو  به ارتباطات سفمم  می
د که ارتباطات سمم  برای درک بهتر آن دار   دوگانه از مبتمیان کرونایی ووود

  هایا ؤوی در بخش سفففففو  یادداشففففف  خود به تشفففففریح سففففف   کند.کمک می
ابراز  این ن ته را  سفرانجا پردازد و شفده در خصفوق عل  این بیماری میمطر 

معنا  را بی  هاهای ودید این سفففففؤا گونه بیماریدارد که خصفففففل  ویروسمی
از   هاکه رسففففانه  کندین ن ته را گوشففففزد میدر آخرین بخش ا  وی  .اسفففف کرده

دیدگان و ابراز واکنش انتظار همدردی با آسی   ،مخاطبان در برابر اخبار بحرانی
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 و داند  این واکنش را چندان اخمقی نمی  ؛اما نویسفففنده  ،دارند نسفففب  به آن را
 کند.در این زمینه اشاره میپرداز آمری ایی به بیان مطالبی از نظریه

در ی  نگر ندهیتمتّدن و آیادداشتتتتتت و ملتالب بب بررستتتتتی   6  در  ،چهتارم   بخش
 :پردازددوران کرونا و پس از آن می

بر   یمبتن  یل یکرونتا: تحل  ی تدا در متاجرا  یانمران  یدر جستتتتتتتجو.  36
 زمانب  نیا  اتیآ  یروندپژوه 

ی روالفقارزاده، سفعی دارد تا به این سفؤا  کانونی پاسفخ دهد  محمدمهد دکتر  
د شفففففیعفه« از چفه منظری بفایفد بفه پفدیفده کرونا  بفهکفه   مثفابفه یفک انسففففففان »موحفال

ناریسفف ر قبل و بعد این پدیده را چاونه باید تحلیل کرد تا دسفف  خدا و ردال 
ه شفففدر به هر حا  پدیده کرونا، به پدیده ای فراگیر  ح مرانی او را در آن متووال

ز مداخله خدا و و وهانی تبدیل شففده اسفف  و در این سففطح وسففیع، آیا اثری ا
حاکمیال  او قابل ردیابی اسففففف  یا خیرر اگر پاسفففففخ منفی باشفففففد، پس نااه  

شفففففود و اگر پاسفففففخ مثب  باشفففففد،  توحیدی در ح مرانی خدا در عالم چه می
تی مضفاعف می یابد. پاسفخ نویسفنده این کیفی  پاسفخ و شفیوه نارش اهمیال
سفففاس مبانی و کند تا بر انوشفففتار، به این سفففؤا  مثب  اسففف ، لذا تمش می

. کندفو  را مشفخص    هایمسفتح م قرآنی، کیفی  پاسفخ به سفؤا   بنیادهای
های رایج دینی، کرونا را مصفففففدا  عذاب  فرض که بر خمف تحلیلبا این پیش

داند، بل فه آن را فتنفه و م ری از وان  دشفففففمنفان بشفففففری  قلمفداد  الهی نمی
گون آن در نهسفففففاز بودن و ماهیال  فتکند. هر چند مم ن اسففففف  دسففففف می

ص   شفففرایط فعلی، محل شفففک و تردید باشفففد و در آینده چون و چند آن مشفففخال
گردد، امفا قطعفًا از م ر دشفففففمنفان در بعفد از ورود این ویروس بفه ایران و ونفگ 

توان غافل شفد.  نمیای که علیه نظا  اسفممی شف ل گرف ،  هیبریدی گسفترده
ر این نظر اسف  که این ت علمی دانشف ده مدیری  دانشفااه تهران، بعضفو هیأ
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ی با ح مرانی و تدبیر او از طریق نوع بهپاسفخ نماند و م ر، از سفوی خداوند بی
امفا  و ولی حیال عفالم، بفه نحوی زیبفا و مقتفدرانفه مفدیریف  شففففففد. این نظر، از 

مند اسفف  ناری آیاتی« بهرهمبانی قرآنی مسففتح می همچون »نارش و آینده
نارد، بل ه آن را در پیوسفففتار و یده کرونا نمیای به پدافففورت نقطهو البته به

کند؛ موضفوعی  های خدا از منظر آیات این زمانه، معنا و تحلیل مینظا  برنامه
کفه ریفل »رونفدپژوهی آیفات این زمفانفه« و در کنفار پل فان آیفات دیاری چون 

های ودید مورد بحث قرار گرفته  روزه، اربعین  33انقمب اسفممی ایران، ونگ 
های قبلی البته مدیری  و ح مرانی خدا در کرونا، در پله باَلتری از پله  اس  و

ح مرانی خفدا از طریق   شفففففنفاخف اسفففففف . اگر نافاه این مقفالفه و تحلیلی کفه از 
آیات این زمانه در آن ارائه شفففده اسففف ، درسففف  باشفففد؛ پیامد رفتاری بسفففیار  

در بر خواهفد  و ح مرانی مفا   هفای گونفاگون علمی، هنریبنیففادینی را در نظففا 
 داش .

  نده یآ  یبرا  ویچهار ستتتتتنار   لیممنن: تحل  یهالیو بد  روشیجهان پ.  37
 یجهان استیس

اَلمین سفعیدی در این یادداشف  به بررسفی و تحلیل چهار سفناریوی  دکتر رو 
وی پس از پاسففخ به این   ؛مطر  درباره آینده سففیاسفف  وهانی پرداخته اسفف 

الملفل  بینِی قطعی آینفده در دانش روابط بینسفففففؤا  کفه آیفا اسففففففاسففففففًا پیش
  نهادهای  وهاِن   پذیر اسففف  یا خیر، چهار سفففناریوی وهاِن وهانی شفففده،ام ان
را مورد بحث قرار داده و در پایان هر   گراواقع  وهاِن و   آشففففوب  در  وهاِن ،  لیبرا 

اکرونا ارزیابی کرده اسفف . یژه در برهه پسفف بو  انداز تحقق آن راسففناریو، چشففم
م  در الملل دانشففااه اما  اففاد  علیهت علمی گروه روابط بینعضففو هیأ السففال
  سففیاسفف   رسففد وهان آینده که در معرض تحوال به نظر مینویسففد  »پایان می

  و توزیع قفدرت  وهفانی و گفذار بفه نظمی نوین و تیییر الاوهفای اقتفدار، هویفال 
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ثباتی اسفففف  و لذا بسففففیار غیرقابل  وهانی آمیخته با پیچیدگی و بیقرار دارد، 
آمیزی  طور تناقضتوان گف  سففففیاسفففف  وهانی بهبینی خواهد بود. میپیش

یافتای، یعنی در عین سفففففازمان  ،اسففففف   افتهییک نظا  پیچیدگی سفففففازمان
ها  پیچیدگی و ابها  دارد و در چنین نظامی متأسفففففانه سففففرنوشفففف  میلیون

 «.کندانسان را تصمیم شمار اندکی از رهبران سیاسی تعیین می
 یسازیکرونا و جهان.  38

علی رامین در یادداشففففف  خود، یک متهم اافففففلی در ونای  علیه  محمددکتر  
مندی  قدرت شففمارد که با ابزار گوناگون وها برمیبشففری  را َلبی اففهیونیسفف  

ایشفففان   اند.آوردهکه در اختیار دارند به آزمایش این بحران بر مرد  وهان روی
ی  و ضففربه   کنداشففاره میدر ادامه به موضففو  ورشفف سففتای اقتصففادی آمری ا  

سفففففاَلران  ریزی دقیق و گسفففففترده سفففففرمایهکرونا به اقتصفففففاد وهان را برنامه
همه چیز به    . البتهداندسفتی برای همراهی با ورشف سفتای آمری ا میافهیونی

آزادی و امنی  که   رود و سففه مؤلفه رفاه،به پیش نمی  هاریزان آناراده برنامه
اسف  و رو شفدهوهانی رسفیده اسف  با چالش ودی روبهآمری ا با آن به قدرت  
  را متزلز  نمودهدنیفا و کشفففففورهفای مسفففففتعمره خودش   کرونفا رابطفه آمری فا بفا

به باور ایشفففففان در بعد سفففففیاسفففففی، نو  نااه وهانیان به ح وم  و   اسففففف .
اس ؛ لذا خأل برنامه    آورده و بشر دوباره به معنوی  روی کردهحاکمی  تیییر  

شففففرایط و هدای  وامعه وهانی نسففففب  به گرایش به    و طرحی برای مدیریِ  
ی از این یادداشفففف   در بخش دیار  شففففود.اسففففم  به شففففدت امروزه حس می

به بررسفی دنیای بعد از کرونا پرداخته و به بازسفازی نهاد خانواده در پژوهشفار  
شفدن؛ متفاوت از آنچه اسفت بار به دنبا  بررسفی وهانی    کند.وهان اشفاره می

دارد نظم  طور که ایشففان اظهار میبخش مطل  وی اسفف  و آن، پایانآن بوده
پفذیر در حفا  و مسفففففئولیف   متعهفد  داوو،خف  نوینی مبتنی بر انسففففففانی الهی،
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 کرد. مقدمات ظهور را فراهم خواهداهلل ءشاانگیری اس  و ش ل
  نا یآمر   ؛ینو در نظم جهان یر داد  ای  خیپستتتتتتاکرونا، تنرار تار   یایدن.  39

 طلوع دوباره؟ ایدر راه افول  
د در ابتفدا بفه تبیین این مطلف  خو  یفادداشفففففف محمفدمهفدی تهرانچی در  دکتر  

های اقتصففففادی و پردازد که آمری ا پس از ونگ وهانی دو  به پیشففففرف می
 انیبن  مسفتمر  شیفرسفادهه دچار    ای رسفید که پس از چندسفیاسفی گسفترده

 دهنده ءارتقا  و   ایآمر   در  ینوآور  أمنشی شد، چیزی که تاکنون  مهندس  و  یعلم
  دی دانشفااه شفه  یعلم  أتیعضفو هدر ادامه    ی بوده اسف .زندگ   یاسفتانداردها

   ایآمر   علم  مداراناسففف یسففف   ینیبشیپ  بر  هیال ت   باد که  دار ی اظهار میبهشفففت 
  احتما  از  شففناسففانه زیسفف   حمله  ای و  ریفراگ  یماریب  به  ابتم  دهه  کی از  پس

 دو  ، فایآمر   و  نیچ  نیب  یوفدال   چفارچوب  در  قفاً یدق  و شففففففد مبفد    یفال واقع بفه
  اسف  افو   ریمسف  در   ایآمر   که  ییروزها در یفناور و  علم  حوزه  در  یودال    یرق
 در بخش دیاری از این یفادداشفففففف  دکتر تهرانچی دو   .افففففعود راه در  نیچ  و

کنند به این ن ته اشفاره می  سفرانجا ادامه این روند را بیان نموده و   یسفناریو
   سارچهی  یوهان   یر یمد و  یی ایآمر   یسازیوهان  نظریه  گف   دیبا  حاً یار که  

 .دانس  افتهی خاتمه دیبا را متحده اَلتیا

 یدر جامعب جهان ییاستثنا  یهاامنان استفاده از فر ت.  40
کند  رضففا آی  اللهی به موضففو  وهانی شففدن پرداخته و اشففاره میدکتر حمید

  .اسففف    این زنجیره و شفففب ه نفور از کار افتاده  ،که در شفففرایط کرونایی وهان
اخته و به این ن ته مهم اشففففاره  به تبیین این موضففففو  پردایشففففان در ادامه 

رین موقعی  را در سفازی بهتشفرایط پس از کرونا و گسفسف  وهانی  کند کهمی
های خودشفان با ریزی سفیسفتمالملل برای کسفانی که بتوانند به پیعرافه بین

خاق و متفاوت نسففففب  به قبل برپا کنند را ایجاد نموده اسفففف  و   هایارزش
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رایط اسفففتثنایی را برای گسفففترش  یک شففف   این موضفففو  برای انقمب اسفففممی
 .متعالی فراهم نموده اس  هایارزش

 دینوپد  یعفون  یهایماریگفتمان ظهور ب  لیتحل.  41
  لی به کاربرد روش تحل   ادداشف ،ی  نیانویسفد   علیرضفا نصفر ااففهانی میآقای  

  دی نوپد  یعفون  هایماریب  و یموضفو  شف   یگفتمان برا  لیو تحل  هاعل   یاهیَل
و به آنهفا کمتر    دهیف که کمتر شفففففن ییافففففداهابه    یاهیف َل  لیف تحل در .پردازدیم

هر مسففئله تمرکز خواهد    یادیبن  یهااسففتعارهو   هاینیبوهانبه  تووه شففده،  
  یو سففاختارها   یتانیبر سففطح ل یمرسففو  مبتن  ی هالیتحلاکثر   یشففد، در حال 

تا   کندمی جادیا  گراعمل  یچهارچوب  یاهیَل  لیمسففففئله هسففففتند تحل  یاوتماع 
  زبفانیبفا چنفد م  دهیف چیدر ووامع پ رداریواگ  یهفایمفاریبگسفففففترش   هفاییایف پو

  لی تحل موضفو  تأکید شفده اسف  که    نینوشفتار بر ا  نیشفود. در ا  دهیبهتر فهم
کند تا تف ر خود را کمک می  سففف یدمولوژ یها به متخصفففصفففان اپعل   یاهیَل

گسفففففترش    سفاین  روسیو   شیدایف و دربفاره پ  یطور کل بفه رداریواگ  یمفاریدربفاره ب
با   هایماریکه فقط به دنبا  معالجه ب یپزشففففف    سففففف یز  یدهند و از نااه فن

 کنند. دایپ ییداروها هستند، رها
م هیعل  افاد   اما   دانشفااه  یگرام  اسفتادان  یهم ار  نیا  میتنظ و  هیال ته در  السال
ر.  اسف   یسفتودن  مجموعه   دانشفااه،  محتر   اسف یر  ژهیبو  زان،یعز   همه از  تشف ال

 معاون  از دارد  یوا.  اسفف   واو  ما  بر  ،یسففعد  ینعل یحسفف   دکتر  حجةاَلسففم 
  دکتر شفان،یا  هم اران و  یامام  یمجتب  دیال سف   دکتر  دانشفااه، یپژوهشف   محتر 
د   کردند، فراهم  را  کتاب نیا  یوهاد  نشفر  نهیزم  که باید  رضفا  یآقا  ،ینعمت   محمال

هم کفه بفا تمش    یبفدیم  یبفاقر  یمهفد  یآقفا همچنین از  سفففففسفاسفففففازاری کرد.
از   یبرخ   حیو در تصفح  هاادداشف یها و مقاله  یهاوهادگونه در ناارش خمافه

  محمد  یآقا  .داریم  مانهیافففففم  یمجموعه کمک کردند تشففففف ر  نیمقاَلت به ا
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  یآقفا  زیعز   اسفففففتفاد  نیهمچن  وزحمف  کشفففففیفدنفد    را ولفد طر  کفه  یروشفففففن
  رتشفف ال   رسففاندند،  یاری ما  به  کتاب  یسفف یانال  یبایز   معاد  در  که  ریضففمروشففن

ر  نیهمچن. کرد  با  یو  رایز  برد؛  ادی از  دینبا را  ییتوانا  احمد  دکتر  یآقا از  تشفففف ال
 و   گرفتند  عهده  بر  متان  و افبر  با را  کتاب  یادب  یراسفتاریو   ،یوهاد  یاهیال روح

  مثل.  آراسفففتند  یفارسففف   کهن  راثیم و  زبان  یهاییبایز  وریز   به  را  روشیپ  متن
 که  اسففففف   یگمنام افراد پنهان  یهازحم  ونیمد  هم  مجموعه  نیا  ،یکار  هر

 مأوور واحد و  احد  خداوند نزد  همه اهلل   شففاء ان  نشففوند،  شففناخته  هرگز  دیشففا
 .باشند
  یا نسففففخه   ،یهر پژوهش علو  اوتماع   یبرا  شففففهیهمکه    سفففف ین  یدیترد

بخواهند    نیشف یپ  سفندگانیاگر نو  یحت   ،ووود خواهد داشف   روزترهبو   تردیود
 که  شففودمی  احسففاس  شففتریب  بودن  روزهب  به  ازین  ی. زمانسففندیدوباره آن را بنو

 نیا  ن،ی. بنابراکنند  نظاره  پژوهش  آن  به  علو   یهاحوزه  مختلف  ی هاصتخصففال 
 هیدر هر اففورت ما  ؛باشففد  ینواقصفف   و  خطاها  یدارا  اسفف   مم ن  هم  مجموعه

 یاری  یآت   یهابهبود نسخه  یما را برا  زیاس  كه مخاطبان عز   یر و قدردانتش ال 
های  ، شفففففب هیاسفففففتادان گرام  یهاانامهیرا قیما از طر   ی. پل ارتباط رسفففففانند

م هیعلدانشااه اما  ااد    یساوب نیهمچن اوتماعی و  .بود خواهد السال
 ن ی و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالم

دهاد  اسد ی بن رضا  ون،یهما  یمحمال
1399 خردادماه
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: کرونا  شرایطدر  دولت اقتصادی  های. مسئولیت1
 پولی و مالی  هایسیاست

 1سیدعباس موسویان 
هفا و نهفادهفای  ویروس کرونفا در وهفان، دغفدغفه اافففففلی دولف بعفد از شفففففیو   

ویروس، معفالجفه و درمفان بیمفاران    اوتمفاعی و مردمی، مبفارزه بفا فراگیر شففففففدن
مبتم به ویروس بود، اما در کنار این، دغدغه دیاری از همان روزهای نخسففف   
مطر  و به تدریج به یک چالش اسفاسفی تبدیل شفد و آن پیامدهای اقتصفادی  

اعم از بی فاری، کفاهش تولیفد، کفاهش درآمفد و کفاهش قیمف  نفف  و  ؛کرونفا
 های نفتی برای کشورهای اادرکننده نف  مثل ایران بود.فرآورده

تر شفدن کشفف واکسفن و داروی معالجه  با اسفتمرار ویروس کرونا و طوَلنی
های سففمم  و اقتصففاد بووود  ی بین دغدغهبیماری ناشففی از ویروس، تضففادال 

  رغمیعل   کفه حتی برخی کشفففففورهفای ثروتمنفد و افففففنعتی وهفان، یطوربفهآمفد  
آمارهای باَلی ابتم و مرگ و میر روزانه، مجبور به بازگشفففایی تدریجی مشفففاغل  

 
می و مدیری  مالی/ دانشفااه اما  . اسفتاد پژوهشفااه فرهنگ و اندیشفه اسفممی/ مدیر گروه معارف اسفم1

م / تاریخ ناارش  اردیااد  علیه  .1399ماه  بهش السال
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ها و تعطیلی بنااه  بلندمدته هسفففففتند اسفففففتمرار  شفففففدند. چرا که کامًم متووال 
الیال  اری  شففدیدتر از بیم  مرات بههای اقتصففادی، آثار اقتصففادی و اوتماعی  فعال

 همراه خواهد داش . کرونا را به
کشفور ایران نیز از این پدیده وهانی مسفتثنی نیسف ، تأکید رهبران دینی 

م رهبری بر اهتما  کامل به سففففمم   ویژه مقا  معظال هو مدیران ارشففففد نظا  ب
مرد  و همسففویی عملی نهادهای دینی و مردمی در تعطیلی مسففاود، مشففاهد  

اهتمفا  کفادر  ویژه در مفاه مبفارک رمضففففففان وهی مفذهبی بف هفائف یهه، مشفففففرففال 
ی بیماران که الحمدهلل در مقایسفففففه با مداوادرمانی کشفففففور در مهار ویروس و 

عمل رد وهانی، هم در مهار بیماری و هم در معالجه خوش درخشفففیدند، حاکی 
بل ه بیشتر از آن دغدغه سمم  مرد    ،از این اس  که ایران نیز همانند دنیا

با مشف مت اقتصفادی مواوه هسفتیم که   جیتدر به. در کنار این دغدغه،  را دارد
بایسفتی سفریع معالجه شفوند وگرنه مم ن اسف  تبدیل به معضفمت اوتماعی  

ف اسففف  با تدابیر  رسفففد دول  موظال به نظر می  ن،یبنابراتی بشفففوند.  حتی امنیال 
از  ای مالی و پولی مناسفف  مشفف مت اقتصففادی را کاهش داده  هایسففیاسفف 

 تبدیل به فرا  کند.ا ی بین ببرد

 تدبیر همگانی. 1
و پولی، بیان این ن ته َلز  اسف  که   مالی  هایسفیاسف قبل از بیان مصفادیق 

بایسفففتی از این مرحله به بعد که الحمدهلل شفففیو  ویروس در ایران تا حدودی  
هایش به  گیریدر تما  تصففمیمی مبارزه با کرونا  سففتاد ملال   کنتر  شففده اسفف ،

ه داشفففففته باشفففففد به این بیان که تووه کنند؛ هر تووال   اقتصفففففادی  پیوسففففف 
در   نیبنابراتصفمیمی چه بازتاب اقتصفادی در سفطح خرد و کمن اقتصفادی دارد، 

ی باشفد و این به  عین رعای  اافو  بهداشفتی، اافل اولی حمای  از اقتصفاد ملال 
و گانه )مجریه، مقننه  ، اعم از قوای سفففففهگیری حاکمیال همه ارکان تصفففففمیم



  7۳کرونا    ط یدولت در شرا یاقتصاد  یهاتیمسئول

 

قضفائیه(، نیروهای نظامی و انتظامی، افدا و سفیما، گسفترش یابد و از طریق 
ی به وامعه منتقل شففففده و تبدیل به یک انتظار و مطالبه هماانی  ملال  رسففففانه

 .گردد

 مالی هایسیاست .2

 های مرتبط با بهداشت و درمان با روینرد ویروس کروناوکار کسبتسهیل  .  2-1
های مختلف بهداش  و های اشتیا  در عراههبایستی با فوری ، زمیندول   

  بردارد، رو را با سففففرع  البته با دقال درمان را فراهم نموده و همه موانع پیش
  ریی تیتواند مربوط به تسفففهیل افففدور مجوزهای احداث،  ها میاین سفففیاسففف 

هففای نقففدی، اعطففای    مففالیففاتی تففا اعطففای مشفففففوال   موقففال ی و معففافیففال کففاربر
الحسففنه یا تسففهیمت انتفاعی با سففود پایین، تقبل بخشففی از قرضتسففهیمت  

 سود بان ی توسط دول  و بخشودگی ورایم وزئی و ... باشد.
سففازی در کشففور و ایجاد سففیاسفف  ضففمن تقوی  اففنع  ایمن  اعما  این

تواند به  از محل تولید و اففففادرات محصففففوَلت این اففففنع  می  افزودهارزش
الیال  ها به موازات ، این سففیاسفف  در همه عراففهندهای اقتصففادی کمک کفعال

تواند شفرو  شفود از تولید انبوه انوا  ماسفک و لباس بیمارسفتانی گرفته تا می
تا سایر   های تنفس اکسیژنهای تشخیص بیماری، تولید دستااهتولید کی 

  سی تأس تجهیزات پزش ی و کمک پزش ی، حتی ادور دانش فنی و پزش ی تا  
 ی وه  مداوای همسایاان.مرزی کامل در شهرهای های احرایبیمارستان

و شفرایط تحریمی    سفوکباَلی پزشف ی در ایران از ی  هایظرفی ه به  با تووال  
اقتصفاد ایران و معافی  محصفوَلت مرتبط با بهداشف  و درمان از سفوی دیار،  

های  تواند بخشففففی از تحریمرود اففففادرات این کاَلها و خدمات میانتظار می
 .خنثی کند و تبدیل به فرا  مناسبی برای ارزآوری شوداقتصادی را 
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 بخش کشاورزی های مرتبط باوکار کسبتسهیل  .2-2
الملل  شفففیو  بیماری ناشفففی از ویروس کرونا، باعث اف  تولید در سفففطح بین

ازومله تولید محصفوَلت کشفاورزی شفده اسف  بر این اسفاس برخی کشفورهای 
به ف ر ایجاد محدودی  در اففادرات    اآلنمحصففوَلت کشففاورزی از   دکنندهیتول

 ل یدر اوا  هیول  روسف اند برای مثا  دکشفاورزی و دا  و طیور افتاده  محصفوَلت
 نیکرد. ا   یف تن غمت را تصفففففو  ونیلیمفاه کفاهش اففففففادرات هفف  م  نیهم

شفده مربوط به   جادیا  ییمواد غذا یحفاظ  از بازار داخل   یکه برا  ها یمحدود
 هیکه روسففف   ییوا. از آنشفففودمیمثل گند ، چاودار، وو و ررت    یغمت ضفففرور

اعما  شففففده در   یها یگند  در وهان اسفففف ، محدود  اففففادرکننده  نیتر بزرگ
 به ووود آورده اس . ییهایکرونا ناران روسیو  و یبحبوحه ش

شرایط را   اخیر  دو سا های مناس   این در حالی اس  که در ایران، بارندگی
برای وهش در سففففطح کشفففف  محصففففوَلت کشففففاورزی با اولوی  محصففففوَلت  

تصفففففمیمات  ( فراهم کرده اسففففف .  …های روغنی و )گند ، ررت، دانه  یراهبرد
  یمرتبط با بخش کشاورز   یهاوکار کس   فوری و مناس  دول  در فراهم کردن

اعطای تسففهیمت  های نقدی،  از قبیل؛ اعطای مجوزهای کشفف ، اعطای مشففو 
بنیان  های دانشبه کشففاورزان و شففرک  الحسففنه یا انتفاعی با سففود کمقرض

ا  در حوزه کشفففاورزی وه  افزایش فوری سفففطح کشففف  ابزار مهمی وه   فعال 
َلت  ی برای افادرات محصفوسفازنهیزمداخلی و   محتملکمبود و گرانی  مقابله با  

 .معاف از تحریم هستند معموَلً که  اس بخش کشاورزی 
  نیروهای مسفلح وه  آبرسفانی و تسفطیح اراضفی اسفتفاده از ظرفیال حتی  

توان اراضففففی که در ، کما این ه میتواند به تسففففهیل این فرایند کمک کندمی
ها یا مراکز دولتی به فضففای سففبز بدون محصففو  اختصففاق دارند  داخل پادگان

اورای این . در افففففورت  برد  یراهبرد  محصفففففوَلتکاربری زیر کشففففف   با تیییر  
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نیازهای غذایی خود، به افففادرکننده    تأمین، ضفففمن  تواندسفففیاسففف ، ایران می
ودی در محصفففوَلت غذایی تبدیل شفففود و بخشفففی از رکود خود را از این محل  

 وبران کند.
توان در تولید گوشفف  قرمز و مرغ و ماهی به سففرع   همین مسففئله را می

عملیاتی کرد از یک طرف با اعطای مجوزهای مناسفففف  زمینه تولید را افزایش 
الیال  های اففنایع تبدیلی و طراحی انبارهای مناسفف  برای حفظ داد همزمان فعال

و ناهفداری مواد غفذایی را فراهم نمود تفا افزون بر اشفففففبفا  بفازار داخفل زمینفه  
کشففورهای    صففوقالخعلی روسففیه و کشففورهای اروپایی،اففادرات به کشففورهای  

 فراهم کرد. همسایه و مسلمان

  دمات پاالیشگاهی های مرتبط باوکار کسبتسهیل  .2-3
و   سففوکاز ی تحریم اففادرات نف  ایران  میرمسففتقیغهای مسففتقیم و  هزینه 

بر ی به ووود آورده که پافشاری ایران  ط یشرا  ،از سوی دیار  سقوط قیم  نف 
رسففد شففرایط به نظر می  .ی کرده اسفف راقتصففادیغمعنی و اففادرات نف  را بی
آمده که کشور را از وابستای به خا  فروشی نف     به ووودتاریخی برای ایران  

اففادرات خدمات پاَلیشففااهی درباره  ریزی  ه عمیق و برنامهرها کنیم و آن تووال 
کفه اکثر دهفد  نفف  اسفففففف ، بفه این بیفان کفه یفک مطفالعفه دقیق نشففففففان می

، نیبنز پاَلیشففففااهی چون  واردکننده محصففففوَلت  کشففففورهای همسففففایه ایران، 
تواند با انجا  قراردادهایی، ایران می  هسفتند. گازوئیل، نف  سففید و قیر و ...

با کشفففورهایی چون عرا ، امارات، قطر، آرربایجان، ترکمنسفففتان و ... نف  خا  
افففففورت  هفا بفهشفففففی روی آنآن کشفففففورهفا را گرفتفه و بفا انجفا  کفارهفای پفاَلی

هففا برگردانففد و در مقففابففل بهففای خففدمففات  محصفففففوَلت پففاَلیشفففففاففاهی بففه آن
  هایظرفیف با این تدبیر اوًَل؛    ،افففففورت ارزی دریاف  کنفدپاَلیشفففففافاهی را به
تواند توسففعه  کار گرفته خواهد شففد و در آینده میهایران ب  خالی پاَلیشففااهی
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ران را از خا  فروشفففففی نف  رها کرده و به  تواند ایپیدا کند. ثانیًا در آینده می
و گازوئیل تبدیل کند ثالثًا در شفففرایط    نیبنز های نفتی چون فراورده  فروشفففنده

 تواند ارزآوری خوبی برای ایران داشته باشد.تحریم می
تواند همین کار را با کشففففورهای همسففففایه  شففففایان رکر اسفففف  ایران می 

ی مانند پاکسففتان، افیانسففتان و ترکیه هم ب ند به بیان که برای مثا   رنفت یغ
ایران نف  خا  خریداری شففده توسففط ترکیه از روسففیه را تحویل گرفته بعد از 

ی خارب از اگونهبهپاَلیش تحویل ترکیه داده و کارمزد دریاف  کند. این روش  
خوبی    افزودهارزشنففف  بوده و برای طرفین نیز   دوفروشیفف خر قلمرو تحریم  

 تواند داشته باشد.می

 پولی هایسیاست. 3
ها  ماه خیلی از مشفففاغل و اسفففتمرار تعطیلی برخی از آن  تعطیلی بیش از سفففه

هفای آینفده، درآمفد همفه اففففففاحبفان مشففففففاغفل آزاد غیر از کفارمنفدان و برای مفاه
ثاب  دول  را با کاهش چشفمایر درآمد مواوه کرده اسف  و این   رانیباحقو 

  بخشی زندگ های  هزینه  تأمیناگر تدبیر نشففففود افزون بر مشفففف مت  مشفففف ل  
تواند به دنبا  داشفته باشفد بر این اسفاس  مهمی از خانوارها، رکود بزرگی را می

های اقتصففاد ایران بویژه ووود نقدینای باَل در ضففرورت دارد با تووه به ویژگی
 کار گیرد.هرا ب پولی ریل هایسیاس د( غیر مولال  غالباً های خاق )دس  گروه

 های پایین جامعبامایت مالی بالعوض از ده  .3-1
اند و به وه  شفففففرایط کرونایی، درآمد خود را از دسففففف  دادهگروهی از مرد  

و   های خودشفففان را پوشفففش دهندهزینه  اندازی هم ندارند که از آن محلال پس
ام فان بفازپرداخف  وا  را هم نفدارنفد. دولف  و ملف  اسفففففممی وظیففه دارنفد این 
گروها را تأمین مالی بمعوض کنند. بر این اسففاس دول  موظف اسفف  افزون 
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هفای  انفدازی و هفدایف  افففففحیح کمفکهفای َلز  برای راهبر فراهم کردن زمینفه
  یفایفد. محفلال مردمی، خود نیز بفا تخصفففففیص منفابع بفه کمفک این گروه از مرد  ب

 کنم.تأمین منابع دولتی را در ادامه بیان می

 های پایین و متوسط جامعبالحسنب برای ده . اعطای وام قرض3-2
الحسفنه نیز  افورت وا  قرضَلز  اسف  مبالیی به  های بمعوضافزون بر کمک

  پرداخفف  گردد تففا بتواننففد از محففلال   متوسفففففط وففامعففه  یهففادهففک  بویژه برای
تواند از محل  کنند. دول  می  بازپرداخ ها را  درآمدهای آتی خود اقسففففاط وا 

ها و یا منابع خود دول   الحسففنه بانکهای قرضسففسرده رین یاخیال   هایسففسرده
 برای این کار اقدا  کند.

 مشاغل  رد و متوسطالحسنب برای . اعطای وام قرض3-3
های زندگی  الحسنه که وه  تأمین هزینهو قرض  های بمعوضافزون بر کمک

الیال پرداخ  می های اقتصفادی خرد و شفود، َلز  اسف  دول  برای اسفتمرار فعال
های  از محل سفسرده  الحسفنهافورت وا  قرضمتوسفط، منابع قابل تووهی را به

ن کار ها و یا منابع خود دول  برای ایالحسفنه بانکهای قرضسفسرده رین یاخیال 
 اختصاق دهد.

 مشاغل  رد و متوسطبرای  تسهیالت انتفاعی با سود کم. اعطای 3-4
محدود اس     تشفدال بهالحسفنه  که منابع مورد نیاز برای تسفهیمت قرض  آنجا از

های اقتصففادی خرد توان همه نیازهای مالی بنااهشففود که نمیبینی میپیش
اد بر این اسفاس َلز  اسف  الحسفنه پوشفش دویژه متوسفط را از طریق قرضهب

هفا بفه اعطفای  خفار تفدابیری در دروفه نخسفففففف  بفا تشفففففویق بفانفکدولف  بفا اتال 
ها را حل کند و در مرتبه  مشف ل مالی این بنااه با سفود کم  یانتفاع   مت یتسفه

ها  بعد با تخصفففیص منابع دولتی و قبو  بخشفففی از سفففود تسفففهیمت از بانک 
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 اَلن باذارند.ر اختیار این فعال د با سود کم یانتفاع  متیتسهبخواهد که 

 های بزرگ اقتصادیبرای بنگاه بلندمدتتسهیالت انتفاعی . اعطای 3-5
های بزرگ اقتصفادی افزون بر تولید انبوه باعث اشفتیا   شفن اسف  که بنااهرو

ها گرچه مشففففف ل شفففففوند این بنااهباَل و درآمد برای افراد زیادی از وامعه می
اما در   ،  نیسف پایین بود نرخ سفود برایشفان اولوی  اوال پرداخ  سفود ندارند و 

شفرایط خاق اقتصفادی احتیاب به فراف  تنفس در پرداخ  اقسفاط و کاهش 
خار تدابیر مناسفف  از مبلغ اقسففاط دارند بر این اسففاس َلز  اسفف  دول  با اتال 

را افزایش دهند   ی اقسففففاط تسففففهیمت بان یبندزمان اوَلً ها بخواهد که  بانک
ها قرار بایرد  از مشفف ل فرافف  تنفسففی در اختیار بنااه  رف برون تا زمان  ثانیاً 

 ثالثًا ورایم را تا زمانی که مش ل برطرف نشده ببخشند.
هفا را هفا، آنتوانفد بفا اعطفای خط اعتبفاری بفه بفانفکبفانفک مرکزی میوهف   در این 

  توانفد بفا اوفازه شفففففیوه در اعطفای چنین تسفففففهیمتی کمفک کنفد کمفا این فه می
ماهانه گرفته    اففففورتبهکه در آن سففففود تسففففهیمت    تسففففهیمت دهی خاقال 

 شود.ساله تسویه میاما اال تسهیمت در سررسید برای مثا  پنج ،شودمی

 دولتی مالی منابع تأمینمحل .  4
  می هسففتیم، محلال که در وضففعی  رکود تورال ه به شففرایط اقتصففادی ایران با تووال 

هر افزایش وفدیفد    کفه چرارخوردار اسفففففف ،    بفاَلیی بتفأمین منفابع از اهمیفال 
  باَل خواهد شفد. بر این اسفاس  ویژه نقدینای ماندگار، موو  تورال هنقدینای ب

های ریل تأمین  دولتی به ترتی  از محل  ازیموردنشفففففود منابع  پیشفففففنهاد می
 گردد.

 رضروریغهای جویی در هزینب رفب. 4-1
ر عین داشففففتن مشفففف مت  ومله ایران، د  از ،معموًَل کشففففورهای وهان سففففو 



  79کرونا    ط یدولت در شرا یاقتصاد  یهاتیمسئول

 

دلبازی فراوان و گاه افراط و   دسفف  وهای دولتی با اقتصففادی، در بخش هزینه
ویژه در شرایط  ههای اسممی برای همیشه بکنند، رعای  آموزهاسراف رفتار می

آن گروه از  1399کند دول  با بررسففففی مجدد بودوه سففففا   اقتضففففا می  ،کنونی
هایی که ضرورتی ندارند یا از ضرورت پایینی برخوردار هستند را کاهش هزینه

پذیر  ی در حمای  از اقشفار آسفی های اسفممی و ملال به ایفای مسفئولی   ،داده
 بسردازد.

 اموال مازاد دولتی. فروش سهام و 4-2
های زیادی از دَلیل متعدد بیش از اندازه بزرگ اسففف ، سفففها دول  ایران به  

طبق اافل   یسفت یباهای غیربورسفی زیادی دارد که  های بورسفی و شفرک شفرک 
هفای دولتی و سففففففایر  هفای مفازاد زیفادی بفانفکدارایی  طورنیهم واگفذار کنفد، ۴۴

ها و دولتی مالک هسفتند که قابل واگذاری اسف . فروش این سفها   مؤسفسفات
کند  هایش میدر ایفای مسفففففئولی   توانمندها افزون بر این ه دول  را یدارای

 شود.موو  افزایش نقدینای در وامعه هم نمی

 . انتشار اورا  بهادار4-3
الفذکر، اقفدا  بفه انتشففففففار انوا   توانفد برای تفأمین مفالی نیفازهفای فو دولف  می

ممی، اورا  سففلف اورا  بهادار اسففممی )افف وک( نماید. اورا  اسففناد خزانه اسفف 
محصفففففوَلت دولتی، اورا  اوفاره، اورا  منفعف  حتی اورا  تخفیففات مفالیفاتی  

ی مازاد وامعه را وذب کند که خود کار خوبی اسفف .  نا ینقد اوَلً منتشففر کرده  
کند. البته های دول  فراهم میرا برای ایفای مسفففففئولی   ازیموردنثانیًا منابع  

رود که در آینده  ورا  زیر بار بدهی میروشففن اسفف  که دول  با انتشففار این ا
بایستی اال و سود آن را بسردازد بر این اساس بایستی با مطالعه دقیق محل  

 بینی کند.بازگش  اال و سود اورا  را پیش
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 . استلراض از بان  مرکزی4-4
گرچه اسففتقراض از بانک مرکزی نزد اقتصففاددانان همیشففه با دید منفی تحلیل  

ل ن به    اسفففف ،ی   و کاهش ارزش پو  ملال تورال   سففففازهنیزمشففففده اسفففف  چون  
اسفتقراض  با رعای  شفرایطی،  در شفرایط کنونی اگر    ،اعتراف غال  اقتصفاددانان

بل ه مناسففففف  و گاه    ،نه تنها اشففففف الی ندارد  ،از بانک مرکزی افففففورت بایرد
بینیم غال  کشفففورها برای  . به همین وه  هم هسففف  که میضفففرورت دارد

از شفرایط بحران اقتصفادی ناشفی از کرونا اقدا  به سفیاسف  انبسفاط   رف برون
ه بفه شفففففرایط  انفد. البتفه بفا تووفال پولی از طریق اسفففففتقراض از بفانفک مرکزی کرده

  مدتکوتاهو   ضففرورایران بایسففتی این اسففتقراض از بانک مرکزی در حد    خاقال 
با رفع عمیم اقتصففففاد   جیتدر بهشففففد و تصففففمیم بر این باشففففد که نقدینای  با

 کرونایی به بانک مرکزی برگردد.

فوری با   ( لق پول و افزایش نلدینگی)اعمال ستتتتیاستتتتت انبستتتتا  پولی    .4-5
 محوریت جهش در پایب پولی

طور متوازن هم به  کمی کافی باشفففد و از منظر کیفی  نظر از  این انبسفففاط باید
طرف عرضففه و تولیدکنندگان و هم مشففمو  طرف تقاضففا و با اولوی  مشففمو   

 پذیر شود.کنندگان آسی مصرف
در پفایفپ پولی   %۴۰ه بفه عمق رکود، افزایش فوری بفا تووفال رسففففففد  بفه نظر می
. اعما  سففففیاسفففف  نظارتی شففففدید )موقعی  اضففففطراری( وه   ضففففرورت دارد

توانفد بفه  می ،سفففففرمفایفهحتی ولوگیری از ورود نقفدینای بفه بفازار ارز و طم و  
عد   ی َلز  اسف  که  قدر  بهاین سفیاسف   اثربخشفی این سفیاسف  کمک کند.  

این سففففیاسفففف   تواند توویه مناسففففبی برای عد  اعما   ام ان نظارت نیز نمی
باشد.



 

 

های مستلیم ناشی از شیوع  . تأمین مالی هزینب2
 19بیماری کووید 

 1زاده سروستانی اسین اسن 

 ملدمب. 1
1بیمفاری کرونفاویروس

و مووف  مرگ   ،، ابتفدا در ووهفان چین فراگیر191 یفا کوویفد 

ه به تعاممت گسترده اقتصادی، فرهنای و سیاسی  بیماران زیادی شد. با تووال 
گیری وهانی این مرد  و مقامات چینی با سففففایر کشففففورهای دنیا، انتظار همه

 ، مواردی از 1398  مففاهبهمنبیمففاری دور از انتظففار نبود. در ایران نیز در اواخر  
روز بر کشففورهایی  بهابتمء به این ویروس و فوت بر اثر آن، مشففاهده شففد. روز

امروز و بعد از گذش     که  یرطوبهافزوده شد    ،شدندکه درگیر این بیماری می

 
. اسففتادیار گروه مدیری  مالی/ دانشفف ده معارف اسففممی و مدیری / دانشففااه اما  اففاد  علیه السففم / 1

 .1399ماه  تاریخ ناارش  بیس  و نهم اردیبهش  /h.hasanzadeh@isu.ac.irرایانامه   
2. Coronavirus disease 

3. COVID-19 
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و  کشففففور  216از اعم  رسففففمی ابتمء به این بیماری در ایران،   4سففففه ماه  تقریباً 
مبتمیان و قربانیان این بیماری در   منطقه، درگیر این بیماری هسفففففتند و آمار

 اس   (1ودو  ) شر وهان و ایران به 

 و جهان  ران یکرونا در ا روسیبب و  انیو مبتال ان یآمار قربان :1جدول 
 شده دییتأموارد مرگ  شده دییتأموارد ابتمی  

 نفر ۴۴1هزار و  3۰۰ نفر 392هزار و  396میلیون و  ۴ وهان
 نفر 93۷هزار و  6 نفر 392هزار و  118 ایران

 

ها  کند. این هزینهی مختلفی را ایجاد کرده و میهانهیهز شففیو  این بیماری،  
هفای  هفای مسفففففتقیم و هزینفهبنفدی کلی بفه هزینفهتوان در یفک دسفففففتفهرا می

 تقسیم کرد. میرمستقیغ
های پیشفایری  توان به دو دسفته کلی هزینههای مسفتقیم را نیز میهزینه
  هایهای پیشفففایری عبارتند از هزینههای درمان تقسفففیم کرد. هزینهو هزینه
مفاسففففففک، شفففففیلفد و مواد گفان، عینفک،  سففففففازی، هزینفه خریفد و توزیع  فرهنفگ

پزشفففف ی   خرید تجهیزاتهزینه    ی درمان، شففففاملهانهیهز و ... و   ضففففدعفونی
خ  بیمارسفتانی و متر، تمانیتور، ونتیمتور، پالس اکسفی   یهادسفتااهشفامل  

های دارو، حقو  و مزایای کادر درمانی و هزینفه  ،ال تروشفففففوکو   آی سفففففی یو
 شود.پرستاری و ... می

به بی اری اشفففخاق حقیقی یا کاهش   عمدتاً های غیرمسفففتقیم نیز  هزینه
وکفارهفای مختلف )دففاتر خفدمفات مسففففففافرتی،  درآمفد آنفان و آسفففففیف  کسفففففف 

مراکز تولیفد و توزیع غفذاهفای آمفاده،    عمومی،  ونقفلحمفلگردشفففففاری و زیفارتی،  
ها و ...، مراکز توزیع آویل، خشفففف بار، مراکز مربوط به گردشففففاری شففففامل هتل
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های ورزشففففی، مراکز تولید و توزیع اففففنایع دسففففتی، مراکز ها، باشففففااهادیقنال 
ای و ...( درنتیجه شففیو  این بیماری مرتبط  فرهنای، آموزشففی، هنری و رسففانه

 شود.می
های مسفتقیم ناشفی از شفیو   شفته، به بررسفی تأمین مالی هزینهدر این نو

ه  شفففود. برای این منظور ابتدا اقدامات قابل تووال پرداخته می 19بیماری کووید  
های مذکور را بیان  برخی اشفففخاق حقوقی و حقیقی وه  تأمین مالی هزینه

  شودیی ارائه میهاشنهادیپکرده و سسس 

مستتتلیم ناشتتی از شتتیوع بیماری  های   . تأمین مالی هزینب2
 19کووید 

ترین اقدامات انجا  شففففده و در حا  انجا  در زمینه تأمین مالی برخی از مهم
 عبارت اس  از  19های مستقیم ناشی از شیو  بیماری کووید هزینه

 . مردم  ّیر ایران2-1
ه  خیریال ای بر انجا  امور ویژه دین مبین اسففم  تأکید ویژههادیان آسففمانی و ب

ویژه در شفرایط سفخ  و بحرانی دارند. این موضفو  با فرهنگ ایرانیان عجین  هب
 فرماید سعدی می که یطوربهشده اس  

 چو بیند کسی زهر در کا  خلق 

 کیش باذرد آب نوشین به حلق 

ر ایران از همفان    هفای وهفادیفردی یفا در قفالف  گروه  افففففورتبفه  مرد  خیال
های نقدی و غیرنقدی  به کار شفففده و کمکابتدای شفففیو  این بیماری دسففف   

وزارت بهداشف ، درمان و آموزش   به مراکز درمانی و  مسفتقیم  افورتبهخود را  
 یحضفففففور  بسفففففیاری از مرد  نیز بادهند.  پزشففففف ی کشفففففور تحویل داده و می

عفونی معابر و اماکن عمومی و حتی نظاف   داوطلبانه و خودووش برای ضفففففدال 
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و ... با   ازیموردنع رایاان ماسفک و اقم  بهداشفتی  ها، تولید و توزیبیمارسفتان
 کنند.هم اری کرده و میمرتبط نهادهای 

 دولت جمهوری اسالمی ایران .2-2
و امور   ی، روابط عمومیرسففففففانمركز اطم   هفایگزارشبررسفففففی رونفد تفاریخی  

دهد  می  نشفففان  از ابتدای بحران کرونا وبودوه كشفففورلملل سفففازمان برنامهانیب
 ، به ترتی  مبالغ1398اسفففففندماه  و بیسفففف  و ی م   ، دهمدر تاریخ چهار که  

برای مقابله با کرونا به وزارت بهداش (، دویس   تومان )میلیارد    پانصد و سی
میلیففارد تومفان )برای وبران خفدمفات کفادر درمفانی مبففارزه بفا کرونفا بفه وزارت 

  بهكرونا    یماریمقابله اثربخش با ب  یبراتومان )میلیارد    بهداشففف (، چهارافففد
(  اسففففتان تهران   یو درمان  یو خدمات بهداشففففت   یعلو  پزشففففك   یهادانشففففااه

هزار و مبلغ نیز    ر تاریخ هفتم اسففففففندماهد  نیهمچن  تخصفففففیص داده شفففففد.
مبلغ و  میلیارد تومان به سفازمان بیمه سفمم  ایران  وپنجشفصف شفشفصفد و 

و  و یاز شفف   یریشففایپ  یط مدارس برایمح  یباب  بهسففاز  میلیارد تومان  اففد
در تاریخ    تخصفففیص یاف .  وزارت آموزش و پرورشبه    روسیکروناو گسفففترش  

رد اعم  ك  ی تریا  توئیدر پ رئیس سازمان برنامه و بودوه کشور  اسفندماه  2۴
  نظا  بهداش  و درمان یتقو،  با كرونای ی از اقدامات دول  برای مقابله   که
ارد تومان به  یلیم  هزار و شفشفصفدخدم  به مرد  بوده اسف  كه تاكنون    یبرا

كشفففور پرداخ     یعلو  پزشفففك   یهامقابله با كرونا و دانشفففااه  یبرا  یسفففتاد ملال 
 .شده اس 

 ی.  ندو  توسعب ملّ 2-3
با هدف  و    هتوسفع  پنجم  برنامه قانون  8۴بر اسفاس ماده   یافندو  توسفعه ملال 

و   یعفانفات گفازیاز فروش نفف  و گفاز و م ید نفاشففففف یف از عوا یل بخشففففف یف تبفد
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  ینده اقتصففاد یزا  یهاهید و سففرماهای ماندگار، مولال به ثروت  ینفت   یهافرآورده
  ینفت   یهفانفده از منفابع نفف  و گفاز و فرآوردهیهفای آز حفظ سفففففهم نسففففففلیو ن

با قدردانی از  1399فروردین   18روحانی روز دوشففنبه حسففن    .شففودیل میتشففك
م انقمب اسففممی با درخواسفف  برداشفف  مبلغ یک میلیارد  موافق  رهبر معظال 

ی برای مقابله و مدیری  عوارض ناشففففی از یورو از منابع اففففندو  توسففففعه ملال 
نیازهای ضففروری    تأمینشففیو  ویروس کرونا در کشففور، دسففتورات َلز  را برای  

 .در این عراه، اادر کرد

چهار هزار و این اعتبار،  ، دول  با اسففتفاده از 1398اردیبهشفف    1۷در تاریخ  
  یهففا  یفف ، كازیفف موردن  یداروهففا  نیتففأم  را برایارد تومففان  یفف لیم دویسففففففف 

كادر   یزات بخش درمان و بهداشفففف  و حفاظ  شففففخصفففف یتجه  ،یشففففااه یآزما
  یبرا   مشفففففخصففففففاً ن رقم یارد تومفان از ایف لیم  15۰۰داد کفه    درمفان اختصففففففاق

  3۰۰تند و ر كرونا هسففف یم درگیمسفففتق  افففورتبهاسففف  كه    ییهامارسفففتانیب
دا كرده یف اختصففففففاق پ یپفاداش خفدمفات كفادر درمفان یز برایارد تومفان نیف لیم

 .اس 

 بنیاد مستضعفان انلالب اسالمی .2-4
(  ره )  خمینی  اما  فرمان  به و  135۷  انقمب اسفففففممی یک ماه پس ازاین بنیاد  

  نیازمندان،  به  آن  تخصیص  و  شده  مصادره  هایدارایی و  اموا   تجمیع  هدف  با
 1399اردیبهشف   تا پایان هفته سفو   در بحران کرونا    این بنیاد  .شفد  اندازیراه

،  ی مقابله با کرونا دسفففففتااه آمبوَلنس به سفففففتاد ملال   2۴اهدای  خدماتی مانند  
دستااه ال تروشوک به سیستم درمانی   ۴اهدای  دستااه ونتیمتور،    9هدای  ا

و   میوههزار بسفففته شفففیر، آب  ۴۷۰هزار پرس غذا و  5۰توزیع بیش از ، کشفففور
ال ل و   16۰۰۰تولید  ،  های درگیر کرونابرای کادر درمانی بیمارسففففتان  یمعدنآب

یلیون  و تولیفد بیش از یفک م  ، تفأمینروزانفه  افففففورتبفهعفونی  محلو  ضففففففدال 
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 روزانه  طوربهشهر و روستا    11۰عفونی کردن ضدال ماسک، لباس ایزوله و پزش ی، 
 و ... ارائه کرده اس .

 سپاه پاسداران انلالب اسالمی و ارتش جمهوری اسالمی ایران .2-5
پفذیرش بیمفاران  سفففففسفاه پفاسففففففداران انقمب اسفففففممی خفدمفات مختلفی چون  

در بیمارسففتان حضففرت   ویژههبو مراکز درمانی سففساه    هامارسففتانیبکرونایی در 
برپففایی  ار،  هففای سفففففیففال ، ایجففاد بیمففارسفففففتففان(ا... فروففه  اعظم )عج  اهلل هیفف بق

نیز   سففمم  و تور ایسفف  و کنتر  سففمم  در میادین شففهری و  یهاسففتااهیا
انجا  داده اسفففف . ارتش ومهوری اسففففممی    های شففففهرهاها و خروویورودی

و برای ایجاد  ایجاد کرده  در قمرا  تختخواب    5۰۰بیمارستان احرایی  ایران نیز  
ان افحرایی، آمادگی خود را اعم  کرده اسف . این دو نهاد، خطوط بیمارسفت  28

ای  های زنجیره عملیاتاندازی کرده و در ی را راهعفونضففدال تولید ماسففک و مواد  
توزیع اقم  و    عفونی کردن معابر و اماکن عمومیآلوده زدایی و ضفدال  پاکسفازی،

اقدامات  ، در سفطح کشفور  یضفدعفونبهداشفتی مانند ماسفک، دسفت ش و مواد 
ی مبارزه  طر  بسیج ملال در بسیجی    هزاراناند. همچنین  ارزشمندی را انجا  داده

 اند.هم اری داشته وزارت بهداش ، درمان و آموزش کشور با با کرونا

 . آستان قدس رضوی2-6
عیان، حضفففرت علی بن  منسفففوب به بارگاه هشفففتمین اما  شفففی  ،این آسفففتان 

ضفففا آسفففتان نیز از ابتدای شفففیو  کرونا در   اسففف . این  م السفففال هیعل موسفففی الرال
  ها عبارتند ازکشففففور خدمات مختلفی را انجا  داده اسفففف  که بخشففففی از آن

هزار لیتر ال ل طبی برای    ۷۰۰و   N95 ماسک  و دویس  هزار  واردات یک میلیون
های تهران، خوزسفففتان،  های اسفففتانبین بیمارسفففتانو توزیع  مواد ضفففدعفونی  

هزار کی  تشفخیص بیماری کرونا   6واردات  ،  مازندران و فارسوی،  خراسفان رضف 
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و لبفاس    انفدازی خط تولیفد مفاسففففففکراه،  مطفابق بفا اسفففففتفانفداردهفای روز وهفانی
نجفا  عملیفات گنفدزدایی، تهیفه اقم  ا،  بهفداشفففففتی در نقفاط مختلف کشفففففور

یک و مک  ک،  خادمیاران رضفوی  از سفویت  سفازی عمومی محمال بهداشفتی و آگاه
ی ی از به بیمارسفففتان رضفففوی که  آسفففتان قدس رضفففوی    تومانید  میلیار   نیم

تجهیز    وه   های بسفتری بیماران مبتم به ویروس کرونا در مشفهد اسف م ان
های  بیمارسفتان  بیماران و کادر درمان  اطعا ،  و تهیه اقم  پزشف ی و بهداشفتی

رکی  هزار بسفته تب  ۷۰اهدای  ،  هزار وعده غذای متبرک 15۰درگیر کرونا کشفور با  
عفونی کننده در ضفففدال   تولید موادال ،  مان سفففراسفففر کشفففوردر   بخش  یروهاینویژه 

تولید کی  تشفخیصفی کرونا در ی ی از ، شفرک  داروسفازی ثامن و شفیراز سفر 
 .اقتصادی آستان یهامجموعه

توسفففط آسفففتان قدس  تما  واردات افففورت گرفته  ه داشففف  که  باید تووال 
  تأمینآسفتان    این  هایارز حاافل از افادرات محصفوَلت شفرک   از محلال رضفوی،  

همچنین    قرار نارفته اسف .  مورداسفتفادهشفده و یک دَلر از منابع ارزی کشفور 
توزیع غذای گر  در های کشفففور نقش پر رنای در خادمیاران رضفففوی در اسفففتان

عفونی معابر و اماکن عفونی و ماسففففک، ضففففدال ضففففدال   ها، تولید موادال بیمارسففففتان
بیانات مسففئو  سففازمان اوقاف و   بر اسففاسهمچنین    .اندداشففتهومی و... عم

و انفدازی  کفارگفاه تولیفد مفاسففففففک و گفان راهمتبرکفه،  بقعفه  21۷در   ه،امور خیریفال 
ها توزیع شففده اسفف .  ماسففک تولید و در میان مرد  و بیمارسففتان  هاونیلیم

و  ی گر غفذا بسفففففتففهه، هزاران  عموه بر این، سففففففازمفان اوقفاف و امور خیریففال 
 توزیع کرده اسف . همچنین هزاران  هاها و نقاهتااهدر بیمارسفتان  وعدهمیان

کننده، ماسفک، دسفت ش و... عفونیضفدال  اعم از شفوینده، موادال   ،بسفته بهداشفتی
 .بین وامعه هدف توزیع شده اس 
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 . فرابورس ایران2-7
سففففازمان بورس و اورا  بهادار،   رهیمدئ یهدر شففففشففففصففففد و ی مین ولسففففه  

ای با موضفو  ایجاد زمینه اسفتفاده از ظرفی  دسفتورالعمل تأمین مالی ابمغیه
آمده ناشففی از شففرو  ویروس    پیشوضففعیال   در خصففوقومعی وه  کمک  

، 1398اسفند    26این ابمغیه، فرابورس ایران، مورخ    موو  بهکرونا، اادر شد.  
 2کرونا  و  1کرونا  ان تأمین مالی ومعی در دو نمفاد  فراخو»فراخوانی را با عنوان  

اففادر کرد. بر اسففاس این فراخوان، «  از طریق سففامانه معاممتی فرابورس ایران
ی وووه، وزارت بهفداشفففففف ، درمفان و آورومعمثفابفه عفامفل فرابورس ایران بفه

مثابه متقاضففی و سففامانه معاممتی فرابورس ایران، آموزش پزشفف ی کشففور به
اسفففففف  منفابع  قرار  فی شففففففدنفد.وی این تفأمین مفالی ومعی معرال ه سففففف ال مثفابف بفه

پیشففففایری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا    منظوربهی شففففده  آورومع
اسففتفاده گردد. شففرک  تأمین سففرمایه نوین نیز امین این تأمین مالی ومعی  

  ، ااففل و منافع حااففل از مبالغ تأمین شففده به متقاضففی1کرونا  اسفف . در نماد  
، مبالغ تأمین  2کرونا  اهدا و وه  امور مذکور اسففتفاده خواهد شففد و در نماد  

ی شفده و منافع حاافل از آن به متقاضفی اهدا گذارهیسفرماشفده، توسفط امین  
 2  در نماد کرونادیار    عبارت خواهد شففد تا در موارد مذکور اسففتفاده شففود. به

به   2کرونا    اریفروش گواهی نی وکو ام ان    شففففودااففففل پو  بخشففففیده نمی
  تفأمینامین طر  کفه همفان نفاظر   2کرونفا  در نمفاد    ووود دارد.قیمف  اسفففففمی 

های با درآمد  گیرد منابع را در اففندو منابع و مصففرف آن اسفف ، تصففمیم می
گذاری کند اسفممی سفرمایهمالی دول  مثل اسفناد خزانه    تأمینثاب  یا اورا   

ارزش   وزارت بهداشفففف  قرار دهد.  تا منافع و سففففود حااففففل از آن را در اختیار
آوری  اسففففمی هر ورقه گواهی نی وکاری هزار تومان تعیین شففففد و مدت ومع

بر تعیین شففففففد.   1399فروردین   31تفا تفاریخ  1398اسففففففنفد   2۷وووه از تفاریخ  



 19 89 دیکوو  ی ماریب  وع یاز ش  ی ناش  م یمستق  یهانهیهز  یمال  نیتأم

 

این فراخوان، متقاضفففی موظف شفففد که در پایان هر ماه، گزارشفففی از   اسفففاس
  دیی تأاقدامات انجا  شفده در راسفتای مصفارف مربوطه به امین ارائه و پس از  

، فرابورس  1399فروردین    31امین در سففففففامفانفه کفدا  منتشفففففر کنفد. در تفاریخ 
د کرد. تمدی 1399اردیبهشف     31وووه را به مدت یک ماه و تا تاریخ    یآورومع

، شفففففمفار  1399اردیبهشفففففف     2۷طبق گزارش پفایافاه خبری بفازار سفففففرمفایفه در  
خانواده  و   هزار نفر رسفیده اسف   3۰به بیش از در این طر ،    کنندگانمشفارک 

  2۰، حفدود 2  و کرونفا 1 بفازار سفففففرمفایفه کشفففففور، تفاکنون بفا خریفداری اورا  کرونفا
ی مقابله با این بیماری  اقتصفادهای  هزینه  تأمینمیلیارد تومان برای کمک به  

 .اندآوری کردهومع

های مستتتتتلیم شتتتتیوع  . پیشتتتتنهادهای تأمین مالی هزینب3
 در آینده  19بیماری کووید 

های  های زیادی وه  تأمین مالی هزینهکه مشففاهده کردیم، تمش  طورهمان
نوزده انجا  شفده و در حا  انجا  اسف . برخی   دیکوو مسفتقیم شفیو  بیماری  

کن نخواهد شفد و حتی نظران اعتقاد دارند که این بیماری فعًم ریشفهاز افاح 
ن،  یبنابرادر فصو  پاییز و زمستان، احتما  گسترش بیشتر آن نیز ووود دارد. 

 کنیم یی را برای آینده ارائه میهاشنهادیپبا این فرض 

 . جلوگیری از رشد نلدینگی3-1
  رسففففیده  تومان  میلیارد هزار هزار 2.۴۷به    1398سففففا     اسفففففندماهنقدینای در 

فزایش داشفففته  درافففد ا 31.3حدود    139۷اسففففندماه  در مقایسفففه با  اسففف  که  
ه به این موضففو  و کسففری بودوه  با تووال   واری را رقم زده اسفف .  اسفف  و تورال 

های مستقیم این بیماری، ولوگیری از رشد  ه در تأمین هزینهدول ، اال اولیال 
نقدینای اسفف . زیرا اگر منابع بواسففطه اسففتقراض از بانک مرکزی یا خلق پو  
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اگرچه مشفففف مت پیشففففایری و درمان را   مدتکوتاهها تأمین شففففوند در بانک
 ، فشفففففار قابل مدت و بلندمدت با ایجاد تورال ر میانل ن د  ،دهندپوشفففففش می

 سازند.هی را به وامعه وارد میتووال 

 تیجویی در منابع نهادهای دولتی و ااکمیّ .  رفب3-2
شفففود که نهادهای دولتی و ه مذکور، پیشفففنهاد میرعای  اافففل اولیال   با هدف

ش  ویژه وزارت بهداشفففف ، درمان و آموزش پزشفففف ی کشففففور، تم هتی و بحاکمیال 
یی منابع داشفففته باشفففند تا با اسفففتفاده از منابع ووافففرفهحداکثری در زمینه  

های مسفففتقیم شفففیو   ای از هزینهیی بتوانند بخش عمدهووافففرفهحاافففل از 
 این بیماری را پوشش دهند.

 المللیدریافت منابع ارزی از نهادهای بین منظوربب. رایزنی 3-3
محفدودیف  منفابع ارزی، پیشفففففنهفاد    هفای ظفالمفانفه وه بفه ووود تحریمبفا تووفال 

و وزارت بهداشففففف ، درمان و   امور خاروهویژه وزارت هشفففففود که دول  و بمی
ی َلز  وه  دریاف  منابع ارزی هایزنیرات کشفور، آموزش پزشف ی با حفظ عزال 

 المللی را انجا  دهند.یا تجهیزات پزش ی از نهادهای بین

  رفًا در شرایط اضطراری . استفاده از منابع  ندو  توسعب ملّ 3-4
برداشف  از افندو  توسعه    در افورت  که  آنجا ازاز کارشفناسفان معتقدند    یبرخ 
اقدا  باعث    نیشود، لذا ا  لیتبد  ا یبه ر   دیمنابع با  نیاز ا  یبخش اعظم  ،یملال 

 لیامسفا  بنا به دَل  که  آنجا ازشفده و  یپول  هیبه پا یال یافزوده شفدن معاد  ر 
اسف ، اثر رشد    یبودن رشفد اقتصفاد یانتظار بر منف  ،هامیتحر   ومله ازمختلف  

  هام  یق  یسففطح عموم  دیشففد شیخود را در افزا  ،میمسففتق  طوربه یپول   هیپا
ه بفه این ن تفه و همچنین محفدودیف  منفابع ارزی . بفا تووفال نشففففففان خواهفد داد

شففود که مار در شففرایط اضففطرار از منابع اففندو  توسفعه  کشففور، پیشففنهاد می
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 های شیو  این بیماری استفاده ناردد.ی وه  تأمین هزینهملال 

 ب برای ملابلب با کروناگذاری جذب منابع  یریّ . سیاست3-5
گذاری  شود سیاس ر، پیشنهاد میه و محدودی  ارزی کشوه اال اولیال با تووال 

ران حوزه مقفابلفه بفا کرونفا و وفذب حفداکثری منفابع از آن هفا  وهف  تشفففففویق خیال
 اورت گیرد.

هتای  . ارائتب آمتارهتای مختلر مرتبط بتا شتتتتتیوع بیمتاری و گزارش هزینتب3-6
 مستلیم آن

روز اسف . ریزی و مدیری ، ووود آمار دقیق و بهی ی از ملزومات اافلی برنامه
ی مقابله با کرونا با هم اری وزارت بهداش ، درمان شود ستاد ملال نهاد میپیش

های مسفتقیم شفیو  این بیماری را و آموزش پزشف ی کشفور گزارشفی از هزینه
شففففود که همه  اففففورت ماهیانه و دقیق اعم  کند. همچنین پیشففففنهاد میبه

هم اری  های شفففففیو  این بیماری  ی در تأمین مالی هزینهنوع بهنهادهایی که  
ی مقابله و ستاد ملال   اورت دقیق و ماهیانه گزارش خود را به مرد کنند، بهمی

 با کرونا ارائه دهند.

هتای  تتأمین متالی جمعی اهتداه جهتت رفع هزینتبهتای  طرح. استتتتتتفتاده از 3-7
 مستلیم

 2کرونفا و   1کرونفا تمش فرابورس ایران در فراخوان تفأمین مفالی ومعی    اگرچفه
 1کرونا رسفففففد که فقط نو  او  یعنی نمفاد  می  به نظرل ن    ،اسففففف   ریتقفدقابل

شفففبیه افففندو     2کرونا    تأمین مالی ومعی اهداء اسففف  و نماد  دارای ماهیال 
گذاری نی وکاری اسف . همچنین افرادی که دارای کد بورسفی نیسفتند  سفرمایه

شففود که از می  شففنهادیپ  در این طر  شففرک  کنند.برخط  اففورت  توانند بهنمی
هفای مسفففففتقیم  مووود تفأمین مفالی ومعی اهفداء وهف  رفع هزینفهی  هفاطر 
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های  طر نظا  مالی کشفففففورهای مختلف تجربه ایجاد    البته  اسفففففتفاده شفففففود.
توان با حمای  وزارت صفففففی حوزه پیشفففففایری و درمان را دارند که میتخصفففففال 

را ایجاد کرد. ن ته قابل تووه در ها  طر بهداش ، درمان و آموزش کشور، این  
ص وه  تأمین مالی و های مشفففففخال تعریف طر   تأمین مالی ومعی،های  طر 

   در تجهیز و تخصیص منابع مالی اس .شفافیال 



 

 

مواجهب با   راهكارتبیین:  نیاستنتاج بهتر . 3
 رونا های بحران کیغافلگیر

 1پوربهمن ااجی 

 چنیده
های معمو   و روش  هاهینظر ی محیطی که  هایریغافلا  و بروزدر هناا  ظهور 

   هفا توان واکنش بفه وضفففففعیفال دهنفد سففففففازمفانمی  کفارآیی خود را از دسفففففف 
   عیال وضفف   نیا  دهند.نبود نظریه برای اقدا  از دسفف  می   به علال آمده را پیش

سففازمان را در   اندگرفتهی مرسففو  خو  هاوهیشفف مدیرانی که به    شففودسففب  می
روی ردی انفعالی  ،تی بمت لیف رها کرده و با امید به عادی شدن اوضا وضعیال 

ویروس کرونفا و شفففففیو  آن در پهنفه وهفان چنین    ظهور را در پیش بایرنفد.
حاکی از آن اسف  که برگشف  وهان به حالِ     شفواهد  حالتی را رقم زده اسف .

نیسففف  و محتمل اسففف  که با وهانی ودید به لحا     ریپذتحقققبل از کرونا،  
مقاله با طر  این سفؤا  که   نیا  مواوه باشفیم.  هاخواسفتهروابط و مناسفبات و  

 
-b  ی/ رایانامه بهشففت  دی دانشففااه شففه  گروه مدیری  بازرگانی/  /دانشفف ده مديري  و حسففابدار   اری دانشفف.   1

hajipour@sbu.ac.ir/   1399ماه  تاریخ ناارش  بیس  و ششم اردیبهش. 

mailto:b-hajipour@sbu.ac.ir/
mailto:b-hajipour@sbu.ac.ir/
mailto:b-hajipour@sbu.ac.ir/
mailto:b-hajipour@sbu.ac.ir/
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توانند انجا  دهند، اولوی  را به  ی میکار چهچنین شفففففرایطی  در   هاسفففففازمان
الیفال  در وهفان وفدیفد داده و بفا معرفی  هفاهیف نظر  دیف بفازتولفرآینفد  یی برای فعفال

مبانی و کاربردهای روی رد اسففتنتاب بهترین فرضففیه آن را به مدیران راهبردی  
 کند.ها توایه میسازمان

های  ، مد 2تبیین نیتاب بهتر اسففففتن  غافلایری محیطی،  ی کلیدی:هاواژه
 وکار، مزیال  رقابتی.کس 

 لبئو مس  ملدمب. 1
 تداو  آن، اقتصففففادو   2۰19در واپسففففین روزهای    کروناشففففیو  ویروس    ظهور و

روبرو کرد. این ویروس بسفففففیفاری از   سفففففابقفهیببزرگ و   لشفففففیوهفانی را با چا
را دسففتخوش   ...ورزشففی و  ،آموزشففی  ،سففیاسففیی،  اقتصففاد  ،مناسففبات اوتماعی

خیل عظیمی    به تعطیلی کشفاند.  هاحوزهدر این    بحران کرده و افنایع زیادی را
را در وهان در ورطه ورشفف سففتای    های زیادیوکار کسفف از افراد بی ار شففده و 

  یها آژانس،  ونقلحمل  یهاشفففففرک   ،هاتورانرسففففف   ،هاهتلقرار داده اسففففف .  
  یها شفففرک    ،لواز  خانای  یهاکارخانه  ،هاآموزشفففااه،  هاشفففااهیآرا  ،مسفففافرتی

  در حالتی انفعا  دادند وضففففا برای خدمات خود را از دسفففف   تقا ...تعمیراتی و 
مثتابتب  توان بتبآنچتب میاز این وضفففففعیف  نیفافتنفد.    رفف برونهی  راهی برای 

ای استتتت کب بب  رکنندهیغافلگذکر کرد االت   ا تتتلی ویروس کروناصتتتب  مشتتتخّ 
 جامعب جهانی تحمیل کرده است.

قرار  3ابها   اففنایع را در شففرایط  کرونا  حااففل از وهانایری ویروس  موقعیال 
 کرد  بیان زیر یهاگزارهبا  توانمی  را این وضعیال . اس  داده

 
2. Abduction 

3. Ambiguity 
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بودن    سففففابقهیب   به علال   مدیران  گیریتصففففمیمبرای    ازیموردنطمعات  ا •
 ؛ووود ندارد

ناشففناخته  ه به  با تووال   ندهیدر آ  چاونای رفتار ویروس  ینیبشیپ  ام ان •
 ؛بودن آن مم ن نیس 

و   هفا علفال بفه دلیفل نفاشفففففنفاختفه بودن   شففففففدهیزیر برنفامفهانجفا  اقفدا    •
 ؛س ین میسرها معلو 

 ؛اد  اقدامات ووود ندارد مثابه ممکبه معیاری  •
اعضفای سفازمان    از سفویغلط    یهابرداشف و   رهایتفسف ام ان گسفترده    •

 .(Nicolaidis, C., & Katsaros, K. 2011) به دلیل شرایط فو  ووود دارد
 رکننفدمیچاونفه عمفل    هفاسففففففازمفان  ،در مواوهفه بفا این غفافلایری محیطی

  توانمی  رتف ال   فیتعر   یبراوویی.    حلراهبرای    پاسفففخ روشفففن اسففف   ف ر کردن
مواوه    یاانسفان با مسفئله  کهیهناام اسف  و  یرهن  یتمشف   دنیشف یاند  گف 
  گرددیحل مسفئله آغاز م  یبرا  یو خواسفتار حل آن اسف . در رهن، تمشف   اسف 
الیال .  نامندیم  شفهیاند ایر  را، تف ال   یتمش رهن  نیکه ا حل مسفئله، از   یبرا  فعال
کردن   دایو با پ  گرددیم  مسفئله آغاز  فیکه از تعر   شفده اسف   لیتشف   یمراحل 

  حلراه  نیبهتر   یعمل   یریکارگبهو با    ابدییحل مسئله ادامه م  یبرا  ییهاحلراه
 .رسدیم انیبه پا ییوواب نها افتنیو 

  توانمی  ،شفودمی  هر اقدامی بر اسفاس ف ر و اسفتدَللی انجا كه    از آنجا 
یی که مبنای اقدا  هاهینظر برای تولید    ندیشففیدنا   شففیوه و کیفیال گف  که  

در طیفی از کارآمدی تا ناکارآمدی توافففففیف    دتوانف می  ردیگیمسفففففازمان قرار 
این   با  .کارگشففاو   رمؤثال ی  هاهینظر تا    ناکارآمدیی کامًم منفعل و هاهینظر   شففود.

در نظر گرفتفه   هفابنافاهرقفابتی   مزیفال مثفابفه  بفه  توانفدر میاواففففففاف الاوی تف ال 
 ،رقابتی را عمل رد بهتر بنااه در مقایسففه با رقبا تعریف کنیم  مزیال   اگر  شففود.
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 رقابتی محسوب کرد. مزیال بهتر را نوعی  رالاوی تف ال  توانمی آنااه

 ر مرسومتفنّ های . روش2
انسففففان در شففففرایط    ،مینامیمر مرسففففو   روش تف ال  آن رابر مبنای روشففففی که   

و  کندمیآغاز    هادانسفففففتهمجهوَلت از  داشفففففته و برای حلال ر قرار تف ال   طبیعِی 
ی  ها روش  .کندمیمعلو     آن راو    دیگشفففففایمدرون مجهو     سفففففسس راهی به

 قیاز طر   کردن  اسیق  او ،   ر مرسفففففو  عبارتنددر تف ال   مرسفففففو  نزد رهن آدمی
  دهیف  فا پفدقفابفل اتال   یامر عموم کیف بفه   ت یفهآن رهن بفا    یکفه ط   یبرهفان عقل 

اسفف  از   یاسففتدَلل   یمنطق  اسیق  ای  اسی. قکندمی  نییمشففاهده شففده را تب
  حتماً به دسفف  آمده    جهیآن درسفف  باشففند، نت  یهاکل به وزء که اگر مقدمه

و رابطه    میو مطمئن بدان  سففف چند فرض را در  ایدو   هرگاه  که  درسففف  اسففف 
 یمنطق  یاجهینت  ح،یاح  یهافرض  نیاز ا  ناچاربهها چنان باشد که  فرض  نیا

 یعنی ؛یمنطق  جفهینت  نی. اگر مفا ارفف یپفذ  دیف را بفا  جفهینت نیا  د،یف آ  بفه دسفففففف 
   ی سفففرایعنی    ؛تمثیل دو   شفففد.  میدچار تناقض خواه  میر یهمان گزاره را نسذ

.  هفا آن انیف مشففففففابهف  م  یووود نوع  لیف بفه دل  اریامر بفه امر د کیف دادن ح م 
  س ؛یبرخوردار ن   یاز قطع  یاسیبر خمف استدَل  ق  ،یل یاستدَل  تمث  جهینت
اسففتدَل     جهیکه اگر مقدمات اسففتدَل  اففاد  باشففند، نت  سفف یچنان ن  یعنی
همراه با واژه   جهینت  ،یل یرو، در اسففففتدَل  تمث  نیاففففاد  باشففففد؛ از ا  حتماً   زین

 یر اسفف  که ط مشففاهده متواتر و م رال   روش سففو   . وشففودمی  آورده  »احتماًَل«
 اسفففففتقراء  .نامندمی ءاسفففففتقرا  آن راو   بردیم یپ  یبه امر  روندها  قیآن از طر 

  یبان یمحتمل پشففت  اففورتبه  جهیمات آن از نتاسففتدَل  اسفف  که مقدال   ینوع 
از   یقطع  افففورتبهاسففف  که مقدمات    یاسففف ی. در مقابل اسفففتدَل  قکنندمی
و   شفففرو  شفففده یاسفففتقراء از مشفففاهدات وزئ  ندی. فراکنندمی   یحما  جهینت

 (.2نمودار ، 1نمودار ) شودمیداده  میتعم جیاستنتاب نتا
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 : استدالل قیاسی 1نمودار 

 

 استدال استلرایی : 2نمودار 

آینده نیز  فرض آن اسف  که حا  شفبیه گذشفته اسف  و  ،در هر سفه حال 
ص  مشففففخال  یاز ااففففول با اسففففتفاده    توانمیدارد و لذا   مشففففابه  زیادی با حا 

 مش ل پدیدار شده را تبیین و تحلیل کرد.
  هففاییوضفففففعیفف  نیدر مواوهففه بففا چنر مرسفففففو   بر اسففففففاس الاوی تف ال 

نظریب

فرضیب

مشاهده

تأیید

نظریب

غیرقطعی

الگو

مشاهده
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و   یسفت یمرسفو  اسفتدَل  چفرایندهای   قیاز طر   کنندمیتمش    راهبردشفناسفان
 (..Error! Reference source not found) کنند نیال را مع دهیپد ییچرا

 
 یی و استلرا یاس یتفّنر ق   یدر الگو  شناسان راهبرد اقدام  : 3 نمودار

معرف  تواففففیفی و قابل   ویژگی  فراگیرترینه به فرایند رکر شففففده  با تووال 
رخ   رکود در اقتصفففاد وهانیبروز    کروناکه بر اثر ویروس    یا چیسفففتی  مشفففاهده

سففابق دارد که   یرکودهاتی شففبیه  ماهیال   کرونارکود ناشففی از   .اسفف رکود    داده
ناشی    تكانه  شناخ  و تبیین کرد و چنین بیان کرد که  خوبیبه  آن را  توانمی

سفففاخته    تقاضفففا مواوه  تكانهعرضفففه و هم با    تكانهاز کرونا، اقتصفففاد را هم با 
  تأمین. از یک طرف عرضففففه نیروی کار کاهش یافته و از طرف دیار در اسفففف 
عرضفه،    تكانهعرضفه(.    تكانهاسف  )  لیه تولید نیز مشف متی ایجاد شفدهمواد اوال 

ها، منجر به تعدیل  وکار کسف تقاضفا را به همراه خواهد داشف . تعطیلی    تكانه
از طرف   .و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد  شده نیروی کار

انداز بیشفتر و به  دیار عد  اطمینان نسفب  به آینده، خانوار را به تصفمیم پس
. همین امر کففاهش کنففدمیخریففد اقم  غیرضفففففرور ترغیفف  تعویق انففداختن  

اقدام 

راهبردشناسان

معرفت توصیفی
زی آنکه چی: چیستی

بدین قرار است

معرفت تبیینی
چرا آن چیز : چرایی

بدین قرار است؟
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رود رکود اقتصفادی ؛ بنابراین انتظار میشفودمیبیشفتری را موو     تقاضفای کلال 
و لذا بر مبنای اافففو  مووود    ها تشفففدید شفففودارزی و تحریم  تكانهناشفففی از  

و شفففففبفاهف     و ت رار فا بفه برهفان این حفالف  بفا اتال   در درمفان کرد. آن را  توانمی
آمده تجویز  از گذشففففته را یافته و برای مشفففف ل پیش  یحلال  راه  شففففودمیش  تم

 .(Freytag, P. V., & Young, L. 2018) کنیم.

 ر مرسومنلد تفنّ . 3
که اسفففتفاده از   دهدمینشفففان    کرونابحران    سفففابقهیبنااهی دقیق به اثرات   

در تبیین افففحیح    اندآمدهسفففه روی رد رکر شفففده به دَلیلی که در تصفففویر زیر  
 .چیستی و چرایی توانایی ندارند

 ؛کافی نداشتن برهان به دلیل  اسیق
 ؛به دلیل ت رار نشدن پدیده  استقراء

 Freytag, P. V., & Young, L ) یعد  مشفابه  با دانش قبل به دلیل     لیتمث

 (۴نمودار )  ..(2018,

 

 مرسوم استدالل  ینردها یرو : 4نمودار 

رویکردهای مرسوم

استدالل

نداشتن برهانقیاس

عدم تکرار پدیدهاستقراء

تمثیل
عدم مشابهت با 

دانش قبلی
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اافففو  و  این ویروس ناشفففناخته سفففب  شفففد  که  دهدمیشفففواهد نشفففان  
تنظیم    هابرنامهبا آنها    و مدیران اورایی  ؛ مشاورانگذاراناس یسکه    قواعدی

واقعه و نحوه    لیدر تحلآمد ولوه کند و نوعی اسففتیصففا   ناکار   کردندیمو اورا 
از افففففنففایع را گرفتففه و آنهففا را در   یاگسفففففتردهخروب از بحران گریبففان طیف 

 سففب  شففد بسففیاری از   کروناقرار دهد. ظهور    یاآزاردهنده  بمت لیفی  موقعیال 
  2۰2۰برای ورود به  در سفففففراسفففففر وهان    هاشفففففرک   تدوین شفففففده  یهابرنامه

و هم هدف و هم راه رسفففففیدن به هدف هر دو در هاله از   مانده  بماسفففففتفاده
برای    مناسففبی  اندازچشففمغافلایر شففده و   اففنایع ابها  قرار گیرند. بسففیاری از

ابها  ناشفففی از   یهایژگ یو ه به  آینده خود نداشفففته باشفففند. به عبارتی با تووال 
 متفاوت از گذشففففته روبرو باشففففیم  کاممً تی  با وضففففعیال   رسففففدمیبه نظر    کرونا

Ansoff, H. Igor, et al.2018).) 
ناگهان رخ   درسففففف  شفففففبیه زلزله مهیبی که  ،مبهم و پیچیده  یت یال وضفففففع 
سففاختار آگاهی    کرونا زلزله  ؛زدیر یمو سففاختار منظم شففهری را در هم    دهدمی

ی  ها روشبا    درآمدها از کسف   وکار کسف بسفیاری از   .ریخته اسف   ما را به هم
ی محصفففوَلت و خدمات خود  تقاضفففایی برا اسفففاسفففاً و   اند بازماندهسفففابق خود  

  ییایدن  ،یک کم  در  ی هم پیش روی خود ندارند.حلال راهضفففمن آن ه    نندیبینم
   ما اکنون در وضفعیال اسف .   ختهیفرور شفناسفیم  کردیم آن را میکه خیا  می

 .داریمغافلایری محیطی قرار 
چه هسففتندر چاونه باید به حضففور در این   یریغافلا   یال وضففعی  هایژگ یو 

  هده کرد مشا تواناین مشخصات را می 5نمودار  شرایط پی ببریمر در
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 ی ط ی مح ی های ری غافلا  یهای ژگ یو :  5نمودار 

  هابنااه  همه  ی را نداشففففف .اواقعهانتظار چنین  چكس  یهنخسففففف  این ه  
  برخمفیی را تدارک دیده بودند ولی ناگهان  هابرنامهبرای سفففففا  ودید طر  و 

 ر هماان شرایط به ش ل دیاری رقم خورد.تصوال 
  داندیمن ته دو  این ه این پدیده از اسففاس ناشففناخته اسفف . نه کسففی  

تا چه وق  با   میدانینم  معی در مورد عمر آن داریم.آن کجاسفف  نه اطال  منشففأ
 ...ماس  و

  یها وهیشف ند از توانمین  راهبردشفناسفان  هایی وضفعیال در مواوهه با چنین  
فرایندهای  کنند از طریق    تمشباید    بل ه ،اسفففتفاده کنند  حلال  راهمرسفففو  برای  

تا از این طریق پاسففخ مناسففبی   ن کنندچیسففتی و چرایی پدیده را معیال   ،دیاری
اسفف    الاویی  ،هاوهیشفف   نیتر مناسفف از  ی  ی  برای رهایی از غافلایری بیابند.

روشففی مناسفف     به مثابه  به نا  اسففتنتاب بهترین تبیین. در ادامه این شففیوه
ی آن کاربردها  و  خواهد شففففد.  محیطی تشففففریح  یهایریغافلابرای مواوهه با  

 مطر  خواهد شد. یراهبردبرای مسائل 

ویژگی های پدیده های 

غافلگیر کننده

ظهور و نمود آن ها بر خالف انتظار 

است

از اساس ناشناخته هستند
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 روشتتتتتی مناستتتتتب برای :استتتتتتنتاج بهترین تبیینر  الگوی تفنّ .  4
 در فضای مبهم گیریتصمیم

مطر    سفتمیقرن ب لی( در اوا1839-191۴)  رسیپ  از سفوی(  )اسفتنتاب  ردیرو   نیا
تووففال   رسیسفففففففا  بعففد از پ  5۰  ،ی تمففا مهریبالبتففه بففا    كففه  دیفف گرد ه  مورد 

های متفاوتی  ، نا برای این شففففیوه  قرار گرف .  یهوش مصففففنوع   پژوهشففففاران
  ،شففود می  یاف از عناوین    هر یک ریل  ییهاتفاوت  مطر  شففده اسفف . هرچند

  حلراه  افتنی  و آن  مشففففابهی هسففففتند  ها دارای هدفآن  ولی در مجمو  همه
از حرک  اندیشفففه از   ارت اسففف عباین روی رد    اسففف .  سفففابقهیببرای مسفففائل  

ی متففاوت بفا هفا یفال موقعشفففففواهفد بفه تبیین. نوعی اسفففففتفدَل  مختص برخی  
گیرند که یی را در برمیهاهینظر ی حاافففل مفاهیم و هانییتب  اطمعات ناقص.

افراد برای سفففاختار بخشفففیدن به وهان و توویه آنچه در حا  رخ دادن اسففف   
 دهند.قرار می مورداستفاده

 یو مبتن  ابطا   دارند  محتمل، قابل  یژگ یسه و   استنتاب  نیبهتر   یهانییتب
  توانمی  بر اساس شواهد مووود  یعنی  ؛  محتمل بودنبر مفروضات بودن. اوال 

بدان معناسفففف  كه به نظر    ،اسفففف . محتمل بودن قابل قبو   ایهفرضففففیال گف   
قابل قبو  اسففف     هظواهر درسففف  باشفففد. آنچ  بر اسفففاس  یزیكه چ  رسفففدمی

را   دهیپد  کیدسفف  به دسفف  هم دهند تا    دیدارد که با  هاییدادهبه    یبسففتا 
حدس   ایف عفا ووود داردر آادال  نیاز ا   یف حمفا  یبرا یاافففففل   لیف دَل ایف کننفد. آ  نییتب

به حسفففاب آورده اسففف ر   میر یبا  یودال   دیرا که با  هایی واقعیال تما    یمنطق
از   کیف کفدا  میپرسففففف یمحفا   بمفاننفد یبفاق   نفدتوانمیقفابفل قبو     یهفاحفدس

بر   یخود را مبتن  نانیر ما اطمرسففدمیبه نظر    نیتر محتملمووود    یهاهیال فرضفف 
به    می توانمیکفه ن  میر یگیم  جفهینت  یو وقت   میکنیم  شیرات خود آزمفاتصفففففوال 

 نیا  میکنیمکه ف ر    میرسفف یم  جهینت  نی، پس به امیف ر کن  یبهتر  حیتوضفف 
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 اس . نهیگز  نیتر یعمل  استنتاب
  یها هیال فرضف که همه   میهسفتند. شفک دار  یت و موقال   یشف یآزما  هاحدس  نیا

  نی بهتر  یهانییتبدو    یژگ یما را به و   نی. امیرا در نظر گرفته باشففف   نیاز یوا
  اناریب  نیا  «هسففتند  ریپذابطا   هاگف  که آن  توانمی»   کشففاندیم  اسففتنتاب

.  رند یقرار گ  یشففففتریدر معرض ممحظات ب  دیبا  دییتأ  یها برااسفففف  که آن  آن
 هیففال فرضففففف  راهبردشفففففنففاساسفففففف  کففه اگر    یحففدسففففف   هیفف لحففدس اوال   نیبنففابرا

 هیفال کنفار بافذارد و فرضففففف  آن را  دتوانف میدهفد،   صیرا تشفففففخ  ی تردوارکننفدهیف ام
از   میافتیف  یخوب هیف كفه اگر فرضففففف   میف هسفففففترا دنبفا  کنفد. مفا موظال   یدیف وفد

هر اسففف  که   واناز مر   یاهیمانند َل  ،نیی. هر تبمیرا کنار باذار  یقبل   هیفرضففف 
 کند.را فراهم می یاریو اساس د هیپا ،رودمی نیاز ب گاه

 بر  یها مبتناسفففف  که آن  نیاسففففتنتاب ا  نیبهتر   نییتب  ،یژگ یو   نیسففففوم
  یها چهارچوب .  گیرندمیدر نظر    مسفففففئله  انیب  یهسفففففتند که برا  یمفروضفففففات 

و  جادیدرک، ا  بر  کنندمیها اسففتفاده  مشفف مت از آن  انیب  که افراد در  یخااففال 
  کندمی  انیچارچوب ب  نیدارد. ا  تأثیر  مسفئلهکردن   مندقاعدهعوامل در  حضفور

و   کنندمی  یکاردسفف   ایو   کنندمی، رد رندیپذیمرا   ییها یمحدودها چه  آن
 .کنندمی   یرعا  یخاا   یارهایآن مع  یدر ساختن و اورا  ها راچاونه و چرا آن

(Lipscomb, M. (2012) ( 6نمودار.) 
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 ن یی تب  نی استنتاج از راه بهتر  یهاروش :  6نمودار   

عی  متنوال   یهفانییتببر اسففففففاس این روی رد برای هر مجموعفه از شفففففواهفد   
 .هاس آن نیتر درس  احتماَلً ارائه داد. بهترین تبیین  توانمی

توان در ی میبا پرهیز از مباحث پیچیده و فنال   اورت کاربردیبه  این الاو را
 (.7نمودار ) قال  پاسخ به سه سؤا  تشریح کرد 

 

ییناستنتاج از راه بهترین تب

روش فرضیّه ای

استنتاج فرضی

روش حذفی

استقرای حذفی
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 ن ییتب   نیاستنتاج بهتر  ند یفرآ لی تحل:  7نمودار 

 ؟ندیآیماز کجا  هابیّ فرض  .4-1
برای توضفففففیح   ایهفرضفففففیفال رهن آدمی    غیرمنتظرههنافا  مواوهفه بفا وقفایع  

و خواسفففففتااه این  واقعًا منشفففففأ .سفففففازدیمچیسفففففتی و چرایی پدیده فراهم  
و   مباحث  رشوندیمبه رهن متبادر    هاهیال فرض چاونه این    کجاس ر  هاهیال فرض 

 هاهیال فرضففف معتقدند    برخیاسففف .    مطر  شفففده  در این زمینه  یگوناگوننظرات  
  دارند و ام ان بیان  فردمنحصففففربه. حالتی  شففففوندیمقانه ظاهر  خمال   اففففورتبه

خلق   ،دیدگاه پوپر  بر اساس  ووود ندارد.  مندنظا   اورتبهها  نحوه ساخ  آن
  طوربهعلمی ندارد.  یند  آفر یک مرحله پیش علمی اسف  و ارتباطی با    هاهیال فرضف 

  مورد تووه قرار داد هاهینظر را در مورد خواستااه  چهار نظر توانمی یکلال 
در واقع ها  . آناسففففف   عالم مثل  هاهینظر   منشفففففأ  ،افمطون  دگاهید از .1 •

 ؛هستندبشر از آن عالم  یادآوری

هترینباستنتاجفرآیندتحلیل

تبیین

فرضیّه ها از کجا می آیند؟

فرضیّه ها چند نوع هستند؟

فرضیّه ها چگونه ارزیابی می شوند؟

استقرای حذفی
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الیال محصففو     هاهیفرضفف   ،کان   دگاهید از .2 • لی یا ضففمنی و تخیال   یهافعال
و   کشففف  آن را  سففمیم ان  توانمین  ووه یهبهابت اری رهن هسففتند و 

 ؛کردبازگو 
  یبند فرمو   ؛با تقسفیم دانش به آشف ار و ضفمنی یپوَلن  دگاهیدطبق  .3 •

 ضفمنی دانشفی  دانش  .شفوندیماز نو  دانش ضفمنی قلمداد    هاهیال فرضف 
 ؛ی آن ووود نداردبندفرمو اس  که ام ان 

محصفو     هاهیال فرضفف   مسففئله  حلال یند  آفر در   ،مونیهربرت سففا  دگاهید از .۴ •
 هستند. تعامل بین اعضا ائتمف

 ها چیست؟ی آنر یگشنلمبنای  چند نوع هستند؟ هابیّ فرض  .4-2
ه قرار زیر مورد تووال   رتاففوی بهریگشفف لبر مبنای    توانمیرا    هاهیال فرضفف انوا    

  داد
 ؛مشابه  محتمل کیبر اساس احتما   سازیهفرضیال   ییشاویپ الف. •
 ؛بر اساس مشابه  محتمل سازیهفرضیال  . نشانه ب •
 ایخلق    یمشففابه  برا  یکاردسفف بر اسففاس    سففازیهفرضففیال   . اسففتعاره ب •

 ؛قاعده محتمل کیکشف 
 ؛شواهد محتمل بر اساس سازیهفرضیال  . سرنخ د •
 ؛بر اساس شواهد متقن سازیهفرضیال . عارضه  ه •
 . مووود در دانش مرسو   یبر اساس قواعد رسم  سازیهفرضیال    نیی. تبو •

 نییتب نیانتخاب بهتر  هایمالک. 4-3
  هستند ریبه شر  ز  نییتب نیانتخاب بهتر  هایممک
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و به ظاهر بر    اریبسفففف   هایپدیده  بتواند  ایهفرضففففیال   اگر  یستتتتازگار  .الر •
  ری برقرار کند برتر از سفا  یسفازگار  یها نوع آن  انیارتباط را مرتبط کند و م

 ؛خواهد بود هاهیفرض 
قابل    ایهفرضفففیال   میسفففازگار داشفففته باشففف   هیال اگر چند فرضففف   :ی.ستتتادگ ب •

 ؛یردرا مفروض با یاس  که عوامل کمتر تراعتماد
کند و   نییرا تبعوامل    نیشفففففتر یبهتر اسففففف  که ب  تبیینی   یر ی.فراگج •

 ؛نشده رها کند نییها را تبآن نیکمتر 
  ری بتواند سفا یعنی  ؛اسف   ترریگافر   اسف   بهتر  ینییتب  :ی.وادت بخشت د •

 دهد. حیرا هم توض  غیرمنتظرهناشناخته و  یاحتمال  هایپدیده
  ها تشریح شده اس ه و چاونای پاَلیش آنانوا  فرضیال ( 8نمودار )در 

 

 هاآن  ش یپاال یو چگونگ  بی انواع فرض  :8نمودار 

 

 1خانه  –درس  و محتمل  یهاهیال فرض 
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 2 خانه –غلط و محتمل  یهاهیال فرض 
 3 خانه– رمحتملیو غدرس   یهاهیال فرض 
 ۴ خانه– رمحتملیغغلط و  یهاهیال فرض 

  شودمیاستفاده  ساِزكاراز دو  هاهیال فرض برای پاَلیش این  
 ؛عقل سلیم اس  برخمفه محتمل نادرستی الف نشان دادن این ه فرضیال 

 & ,.Freytag, P. V .ب رها شفدن از احسفاسفات غلط و پوا با افزایش آگاهی

Young, L. 2018).) 

 نییتب  نیاستنتاج بهتر  وهیش از استفاده  هایزمینبسوابق و  . 5

 کارآگاهان. 5-1
اغل  بر اسفففاس شفففواهد مووود    ، یونا  کی  نیعامل  کشفففف  یبرا  کارآگاهان

 کیکه    یوقت   .شفودمی پدیده مبهم  نییتب  یبراهایی  هفرضفیال اقدا  به سفاخ   
 یرا که پزشففففف     یشفففففواهد مووود در مورد گزارش ور  و ونا ییبازپرس ونا

بر اساس    قیحقا  حیو به دنبا  توض   کندمی  یکرده بررس  هیال هم تهاز متال   یقانون
از بین    نییتب  نیاسفففففتنتاب بهتر   اسفففففتفاده از  در واقع با  دیآیمشفففففواهد بر  

قرار   مورداسففتفادهرا برای پیشففبرد تحقیقات    نیتر مناسفف   رقی   یهاهیال فرضفف 
 .دهندیم

 پزشنان .5-2
نففاشفففففنففاختففه این روش را  یهففایمففاریبدر مواوهففه بففا امراض و    پزشتتتتتنتتان

 .دهندمیقرار  مورداستفاده

 منصفب أتیه ای یقاض  .5-3
در   امر قضففففا که همواره  اندرکاراندسفففف   در دادگاه  منصتتتتفب  أتیه  ای  یقاضتتتت 
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مجر     دانسفففففتن فرد  گنفاهیبو    گنفاهیبدانسفففففتن فرد   مجر   خطفاهفای  معرض
برای کم   نییتب  نیاسفففتنتاب بهتر روی رد    کنندگاناسفففتفاده  ازومله  هسفففتند؛

 (Liedtka, J., Martin, R., & Dew, N. ,2007) .کردن خطاهای پیش رو هستند

  مستتتتتائل مدیریت   در نییتب  نیاستتتتتتنتاج بهتر  وهیکاربرد شتتتتت . 6
 یراهبرد

 یط یمحا الح مفروضات  یبرا نییتب نیاستفاده از استنتاج بهتر . 6-1
  راهبردشفففناس.  آغاز کند  طیمح  لیاز تحل  دیبا  راهبردشفففناس  راهبرد،  نیتدو  در

رفتار   به طر  خاقال   طیچرا مح  ن هیبر ا یمبن  یهمووال   یهانییتببه    دیناچار با
کفه در آن  دهنفدمیرا ارائفه   یچفارچوب  هفاهیفال فرضففففف   نی، اعتمفاد کنفد. اکنفدمی

  یکفه الاوهفا  یانقمب  رییتی  یهفادوره  در  .دهفدمیرخ    یراهبرد  گیریتصفففففمیم
  دیی تأ  هیال فرضف   نیچندتواند  نمی  نقطه شفرو   شفوندیم  ها ناکارآمدداده  یمیقد

د به  توانمین  راهبردشففناس چون  باشففد  طیدرباره مح  نانیاطم  رقابلیغ  و  نشففده
  یط ی مح بفاورهفایدر   نظر  دیف تجفدو لفذا    هفا اعتمفاد کنفدآن  ینیبشیپ  یفال قفابل
ول     یبرا  ازیباور به ن  تقوی   باور مستلز   نیشدن ا  یات یعمل  .شودمی  یالزام

  دی با تول  نییتب  نیاسفففتنتاب بهتر   روش  طیشفففرا  نیاسففف . در ا  دیاطمعات ود
 در  نظر  دیتجد  یبرا مناسفففففبی  د نقطه شفففففرو توانمی  نیاز یوا  یهاهیال فرضففففف 

اسف  که  یرفتنیپذ  یتنها در افورت   نظر  دیتجد اافوَلً باشفد.  باورهای محیطی  
 نیو به ا  ندیبب  ایال را نزد خود مه  نیاز یوا  هیال فرضفففف   کیحداقل    رنده یگمیتصففففم

محتمل اسف     هسفتند   ااتال   قابل  که  هاییدادهطبق    هیال فرضف   نیباور برسفد که ا
 .دهدی این اعتماد را به مدیران میخوببهو این روش  باشد حیکه اح

اسفففف  که اطمعات   نیا  یط یمح  یدر باورها  نظر  دیتجددر  یمشفففف ل ااففففل 
  های ناهماهنا   نیناسازگار باشد. ا  رانیگ  میتصم  یباورهاا  مم ن اس  ب  دیود
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 ادیز   اریکرونا بسففففف مثل بحران    طیمحدر   ریچشفففففما  اتر ییدر مواقع تی  ویژههب
 یدارا  نییتب  نیاسفففف  که اسففففتنتاب بهتر   مواقع نیا  قاً یدق  ،نیاسفففف . بنابرا

 دیف بفا  رانیمفد یقبل   یبر بفاورهفا یپفافشففففففار  یوفابفه ارزش خود اسفففففف .  نیبفاَلتر 
  دهدمی  حیمعقو  توضفف   طوربهشففوند که    یدیود  یهاهیال فرضفف  یمشففیو  طراح 

  توانمی  نییتب  نیبفا اسفففففتففاده از اسفففففتنتفاب بهتر  .افتفدیم یففاق کفه چفه اتال 
بفه   نییتب  نیر اسفففففتنتفاب بهت  روش یکرد. ابزارهفا  جفادیا یدیف وفد یراهبردهفا

  دنظری تجدخود    یبحران   یال وضففع  یتا در بررسفف   کنندمیکمک    راهبردشففناسففان
، یکنند. برخ   نامطلوب   یال خروب از وضفففففع  یبرا  یراه   یکنند و شفففففرو  به طراح 

  یتلق  یدر زمفان واقع  ویسفففففنفار   ریزیبرنفامفه  یرا نوع   نییتب  نیاسفففففتنتفاب بهتر 
خود    یراهبرد  یهففانففهیگز در مورد    کنففدمیکمففک    رانیکففه بففه مففدکننففد  می

 (Liedtka, J., Martin, R., & Dew, N. ,2007) .کنند دنظریتجد

  دیتت جتتد  یهتتامتتدل  یطراا   یبرا نییتب نیاستتتتتتنتتتاج بهتر   استتتتتتفتتاده از.  6-2
 وکارکسب

 ای حیاففر   اففورتبه  چه  وکار،کسفف ی از اهینظر بر اسففاس    رانیدر هر بنااه، مد
  یهفا مفد »را بفه نفا    هفاهیف نظر  نیکننفد. اعمفل میطبق آن  دارنفد کفه ،یضفففففمن

  یابزارها از   یمهمال   بخش  هاهینظر  ای  هامد   نیا  .میشففففناسفففف یم  «وکارکسفففف 
کسففف  درآمد سفففازمان و   یهاراه  در مورد  رایز   ،هسفففتند  یراهبرد  گیریتصفففمیم

  ری احان سففففامعماران و طرال   کنند.میرا ارائه    یادیز   حاتیتوضفففف   نهیسففففاختار هز 
  نی از یوا  یهاطر   یهاهیال فرضف با    یباز و  یسفازهیشفب  یبراها  مد  ابزار ازعلو   
وهات    یاریاز بسففففف وکار  ی کسففففف هامد   .کنندمیاسفففففتفاده    جینتا  یابیو ارز 
 .کنندطراحان معماری و غیر آن اسففففتفاده می  هسففففتند که  یبه روشفففف   هیشففففب

  یدر مواقع   خصفوقبهگوناگون    یهاهیال فرضف   لیتحلتوانند با میراهبردشفناسفان  
در حا  ظهور(  عیهستند )مانند انا  ی ریگش لدر حا     وکارکس   یهامد که  
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  هاشیآزمااین   ،نتایج را ارزیابی کنند    افففففنع (تحوال   یهادورهانتقا  )در  ای
  نی ترمناسفف یافتن    چالشتوانند پاسففخ مناسففبی به  قبل از اقدا  واقعی می

  نی شف یپ  یهامد از   یاریکه بسف   کرونا  طیشفرا  در  وکار کمک نمایند.مد  کسف 
  یها مد   یاح طرال   ؛ابندییمضفففا  ابدون تق  خود را  یشفففنهادیارزش پ  وکارکسففف 

  یبرا   فو توقال   یانفعال   یرفتارها  یوابه  رانیاسف  و مد یالزام  وکارکسف   دیود
ا  با فعال   ی ردیخار رو َلز  اسففف  با اتال   کروناقبل از   طیبرگشففف  اوضفففا  به شفففرا

کرده و   ییرا شفففناسفففا  یدیود  هایارزش  نییتب  نیبهتر   تاباسفففتفاده از اسفففتن
 .Liedtka, J., Martin, R., & Dew, N) .ندینما یاح طرال   مجدداً   خود را  وکارکسففففف مد   

,2007) 

 کنندهمصرفتحلیل رفتار  یبرااستنتاج بهترین تبیین استفاده از . 6-3
  نیی تب  نیکففه در آن از اسفففففتنتففاب بهتر   یراهبرد  گیری تصفففففمیمدیار    حوزه

  نیی تب  نیاسففتنتاب بهتر   نجای، در سففم  تقاضففا اسفف . در اشففودمیاسففتفاده  
به    که  نارندگ یگمیتصفففمروش اسفففتدَل  اسففف  که مم ن اسففف  توسفففط    کی

.  رد یقرار گ  مورداسفففتفادهبه بازار هسفففتند،   ورود  یبرا  دیود  یهافراففف دنبا   
بفازار،   نفانیاطم  رقفابفلیغ  یهفاونبفهبرخی   برای درک  تاوقفا  یگفاه   راهبردشفففففنفاس

  اتحف یترو  تیییر درک  ایف  دیف وفد  کننفدگفانمصفففففرف قفهیسفففففلشففففففاخف    مفاننفد
بر   رندگانیگمیتصففم  دهندمیقرار   مورداسففتفادهاین روش را  کنندگان  مصففرف

بفازار گرفتفه تا    اتقف یتحق  بزرگ  یهفاپروژهاز   -مربوط بفه بفازار   یهفاداده  اسففففففاس
  دی ود  یهافرافف را در مورد    هاییهفرضففیال   -  یشففخصفف   یمشففاهدات و شففهودها

را تبیین نمایند. در   کنندگانمصفرفرفتار    كه ممكن اسف   کنندمی  نیبازار تدو 
تیییرات اسففاسففی یافته و   کنندگانمصففرفشففرایط کرونا بسففیاری از رفتارهای  

برای پفاسفففففخاویی بفه این   ات فاقفابفلمفدیریف  نیفازمنفد یفافتن قواعفدی    جفهیدرنت
تواند کمک  تیییرات اسفففف . اسففففتنتاب بهترین تبیین روشففففی اسفففف  که می
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 (Liedtka, J., Martin, R., & Dew, N. ,2007) شایانی به کشف این قواعد نماید.

 نییتب نیبهتر استنتاج  بر  یمبتن یپردازبینظر  یهامهارتارتلا  .6-4
این روش در   کفارآمفدز نمفایش  پس ا  نییتب  نیبر بهتر   یمبتنسففففففاخف  نظریفه  

مففدیریفف  قرار   ازوملففهقففان علو  اوتمففاعی محقال  موردتووففههوش مصفففففنوعی 
و   هینظر   پدیده؛  عناافففففر  یسفففففاز سارچهیدر وه     عمدتاً   هاتمش  نیا  گرف .

زیادی نزد پژوهشفاران مدیری  انجا  شفده    یهاتمشنتیجه افورت گرفته و 
بر که    یپردازهینظر چارچوب مهم    سفففففهو در حا  انجا  اسففففف . در این میان 

.  شففففوند یممعرفی    به اوما   اندگرفتهشفففف لاسففففتنتاب بهترین تبیین    یمبنا
روش اسفففففتنتفاب  ی مبتنی بر پردازهیف نظر   برای  هفادگفاهیف دمطفالعفه عمیق این  

ر  تواند منجر به توسفففعه ایناونه تف ال می و .دارد  تر ضفففرو   کاممً بهترین تبیین  
 گردد. رکنندهیغافلادر مواوهه با شرایط 

 مندنظام  بیترک نردی. رو 6-4-1
از وریفان رفف  و   یخطال  ریغسففففففاخف  نظریفه را روشفففففی ینفد  آفر قین این محقال 

  دانندیم  موردمطالعهتجربی و   وهان  ؛هینظر   برگشفففتی بین چهار عنصفففر زمینه؛
،  ردیرو   نیا  یصففه ااففل مشففخال  ها حااففل گردد.که مطابق  بین آن  ییاهگونبه  

 نیا  یاسفففففف . در ط  ییوهفان الاو  کیف و   یتجرب  یایف دن  کیف   نیحرکف  مفداو  ب
  یا یف بفا دن  ییارو یف هنافا  رو   یل یو چهفارچوب تحل  قی، موضفففففوعفات تحقنفدیآفر 

  یند یآفر   مندنظا    یترک  .ابندییم  ریمسففففف   رییتی  یدرپیپ  افففففورتبه  یتجرب
پرونده    لیتحل  و  هیتجز و   یتجرب  یدانی، کار میچارچوب نظردر آن    اسففففف  که

  دی مف  دیود  یهاهینظر توسففففعه    یبرا  ویژههب، و ابندییم   تحوال   زمانهم  طوربه
   گیرند میقرار   تأثیرگذاشففته و تح     تأثیربر چهار عامل    ندهایآفر   نیا  .اسفف 

  جی تففدر بففهکففه    یمووود، مورد  یهففاهیفف نظر ، افتففدیمفففا   اتال   یففال آنچففه در واقع
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 (9نمودار ) .یل یو چارچوب تحل ابدییمت امل 

) Dubois, A., & Gadde, L. E, 2014. Dubois, A., & Gadde, L. E, 2002) 

 

 گذارند ی م  ر یآن تأث یرو ندها یکب فرآ ی عوامل :  9نمودار 

 معما الّ  نردی. رو 6-4-2
برداشته    العادهخار و    سابقهیب  هایپدیدهبرای تبیین    گا   سهدر این روی رد  

بر اسفاس روشفی   هاهیال فرضف پاَلیش    شفودمیدر گا  دو  انجا     آنچه.  شفودمی
 به آن اشاره شد. هاهیفرض اس  که در مبحث انوا  

در   قیو تحقدر آن رخ داده    اگونهمعمال و   رازآلودی که امر  ط یبا مح  ییشناآ. 1
 ؛باز نسبتاً  یمورد موضوعات با روش

 ؛(ا )پدیده ناشناختهمعمال  در مواوهه با لیهاوال  یاهینظر تمش برای ارائه  .2

مطابقت

/ چارچوب

زمینه

نظریه

مورد 

مطالعه

جهان 

تجربی



114   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

از شففففففده    ارائفه  یفهنظر   ا معمفال   ارائفه شففففففده برای حفلال   ارزیفابی نظریفه  . انجفا 3
)ب( مشف مت    ،یتجرب  یهاافتهی با  ترگسفتردهنشفان دادن )الف( ارتباط   قیطر 

  از ن فات  یو )ب( برخ آن    ینقفدهفا ایف   حفااففففففل از نظریفه و  یهفانییتب  مربوط بفه
 .ردیگیمقرار  مورد ارزیابیاند شدها حاال تمرکز بر معمال  قیاز طر  ی کهدیود

الیفال   .۴ ، بفا الهفا  از دیف وفد  هیف درک / نظر  کیف توسفففففعفه   یبرا  منفدنظفا   فعفال
  هی فلسففففففه و نظر  ازومله،  یاضفففففاف ، از منابع نجایدر ا شففففف سففففف  نظریه قبلی

 .شودمیاستفاده  یاوتماع 
  دهدمیارائه    یدیود  ریکه تفس  دیود  دهیا  کی  جادیا  قیطر   ا ازمعمال   حل  .5

 از مباحث اسفففففتفادهبا    معموَلً حرک     نی  اشفففففودمیا  معمال  که باعث الها  از
 .شودمی انجا  مختلف یهاهینظر  نیاز تعامل ب یانتقاد

  نی زم  کاز ی  یترعیوسفف که ارتباط    یاگونهبها  معمال   حلراه)دوباره(    نیتدو   .6
  هایتئور  ریدر رابطه با سا  یشتریآن را با وضو  ب   یال کس  کند و موقع  خاقال 

 .قرار دهد
 کی  ارائه-2  غیرمنتظرهامر    مشفففاهده-1توان  خمافففه این روش را می  طوربه

  در نظر گرف   حلراهبه    دنیگا  دو  تا رس  شیپاَل-3  دهیاز پد  یریقاعده تفس
( Alvesson, M., & Kärreman, D. 2007). 

 ستنسنیکر  یسازبینظر  نردی. رو 6-4-3

 سا ت ندیفرا: نخست مرالبالر. 
کرده   ه،مشاهدرا    عمقه ردمو  هپديدق، محقال   ،نخس    گا  در همشاهد . گا  اوال 

 .کندمیص مشخال  آن راو ابعاد  توايف  اس  را به دقال  دهیرا د آنچهو 
 مشففففففاهفده شففففففده را در  دهیف ق پفدمرحلفه محقال   نی  در ایبنفدطبقفه .دو   گفا 

  یساز سادهو    هادهیپد  کیام ان تف   یبندطبقه. هدف از دهدمیقرار   یطبقات 
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 .اس  اری دیها از آن زیک و تمدر 
  نی رابطفه بکنفد  میق تمش  در مرحلفه سفففففو ، محقال    طبروا  تعريف  . سو   گا

  یهناام  .کند  مشففاهده شففده را کشففف  جیو نتا  دهیپد  کنندهنییتع  یهایژگ یو 
،  هفا سففففففازه -و ارتبفاط   یبنفدطبقفهمشففففففاهفده،   -  مراحفل نیا  انجفا  بفا قکفه محقال 
  سفففففاخ   ییروند اسفففففتقرا ، در واقعدهدمیشففففف ل   را  ییهامد و    هاچارچوب

 .اس انجا  داده  را یتئور

 نظریب تو یفیمرالب دوم توسعب ب. 
ی اسففتقرایی از طریق هاافتهشففود  نخسفف  یدو اقدا  انجا  می  در این مرحله

ه و آزمون یند از طریق طراحی فرضففیال آ. این فر شففوندیمآزمون قیاسففی ارزیابی  
  مانی اسففف ز اقدا  برای بهبود نظریه توافففیفی    نیدوم  شفففود.ها انجا  میآن
  یا بر  فراففتی  مشففاهده شففود  هیلاوال تواففیفی    در چارچوبنوعی از هنجاری    كه

  دمووو   یرتئو  كه  کندمی  وزبر  یقتو   رینابهنجا  .گرددمی  ديجاا  نظریه اافففففم 
 اسفتنتاب  نیبهتر   نییتب  را نداشفته باشفد.  یاغیرمنتظره  یرخداد  تبيين  رتقد
 اافم تواند در می  سفابقهیبویژه با در نظر گرفتن رخدادهای  هب  ،مرحله  نیادر 

 ((Christensen, C. M. 2006 باشد.نظریه کارساز 

 یانیپا  ننتب.  7
باید روی رد راهبردشفففففناسفففففان    وهان آینده پر خواهد بود از وقایع غیرمنتظره.

تمرین کنند تا بتوانند    دائماً الاو گیری کنند و   ،مجر   کارآگاهان را برای یافتن
قبل از   وهان  محیطی بدهند.  یدرپیپواکنشففی سففریع و اففحیح به تیییرات  

ی خود را متناسف  با سفطح هامهارت ی کنیم وکرونا را وهانی که گذشف  تلقال 
این گذار تاریخی اگر هوشیار   در  ارتقاء ببخشیم.  ی وهان پس از کرونادگ یچیپ

  همه  ی تاریخی را وبران کنیم.هایدگ مانعق توانیم بسففففیاری از باشففففیم می
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 دنیا با هم روی خط شرو  هستیم!
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برای نبرد با کرونا در . اقتصاد ملاومتی سیاستی 4
 محیط متخا م اقتصادی 

 2اسد رضا بنی  ،1مهدی باقری میبدی 

 . ملدمب1
کلی نظا  از سفففوی مقا  معظم رهبری برای    هایسفففیاسففف گاهی اوقات ابمغ  

هضفففففم از سفففففوی برخی از نخباان نیاز به زمان طوَلنی دارد. حا  که تعاممت  
اهمی     تواناقتصففففادی رو به کاهش اسفففف  می  هایبین کشففففورها در حوزه

گرایی اقتصففففففاد را بیشفففففتر فهم کرد. فرض کنیم کففه درب  زایی و بروندرون
  آن افففورتدر  ها بسفففته باشفففدی دیار سفففا   کشفففورها به روی مبادَلت تجاری

 ابسفته بوده و به رشفد و توسفعه آنی خود وملال   هایظرفی کشفورهایی که به  
هفا هم بفه روی ی فدیار بفاز حتی اگر این درب تر خواهنفد بود.موفق  انفدپرداختفه
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باشفد همواره کشفورهایی موفق خواهند بود که در عرافه وهانی با اسفتفاده از 
 خود کاَلیی برای عرضه آماده کرده باشند. ملی هایظرفی 

در وضفففففعی  کنونی ایران به ونگ دو ویروس رفته اسففففف ؛ ی ی ویروس  
اففهیونیسففتی به  -ی آمری اییها از سففوی نظا  سففلطهها که سففا کهنه تحریم

گونه را در وان کشففور و ملال  ایران افتاده اسفف  و محیطی متخااففم و دشففمن
دیاری ویروس کرونا که ظهور آن ناگهانی  مناسفففبات تجاری رقم زده اسففف  و 

های مدیریتی، سفیاسفی، اقتصفادی و ... کشفور را تح  تأثیر  بوده و همه ونبه
قرار داده اسففف . خوشفففبختانه به ارعان دوسففف  و دشفففمن، با این ه خیلی از 

اند اما ایران در این برهه در کشففورهای اروپایی در یک وبهه موفق عمل ن رده
تواند ایران را در مه موفقی داشففته اسفف . سففیاسففتی که میهر دو وبهه کارنا

،  ها واکسفففففینفه کنفد ا/ حوادث و آزمونهف برابر انوا  تهفدیدها/ مسفففففائل/ بحران
اقتصفففاد مقاومتی اسففف . شففف ی نیسففف  که   هایسفففیاسففف همانا تووه به  

اقتصففادی هسففتند. اما   هایسففیاسفف گانه اقتصففاد مقاومتی  24  هایسففیاسفف 
ها و ضففعف اقتصففاد اثر هرگونه ت انه در این سففیاسفف نباید فراموش کرد که  

ها به وای خواهد گذاشففف . در این یادداشففف  به  خود را بر سفففایر سفففیاسففف 
اقتصففففاد مقاومتی برای مقابله با هر دو ویروس    های سففففیاسفففف برداری از بهره

 تحریم و کرونا سخن به میان آمده اس .

 متخا مهای ااکم بر اقتصاد و محیط  . محیط2
عمدتًا از سفففه   یط اقتصفففادیل محیوكار، تحلامروزه در حوزه اقتصفففاد و كسففف 

 ونبه مورد بحث اس  
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 1محیط رقابتی .1-2 
در این حال ،    که  كنندیار رقاب  میكدیكارها با   وكه در آن كسفففف   یط یمح 

 ی  ما هستند.از كشورها در بازارهای مختلف کاَل و خدمات رق یبرخ 

 2یمحیط همنار .2-2
کفاَلهفا و   توانیم در خصفففففوقووود دارد و مفا می  یكفه در آن همكفار  یط یمح 

 باشیم. داشته یهای خاروی همكارخدمات خود با برخی از کشورها و شرک 
و هم به هم اری با   ی اقتصفففففادیهاارگانهم به هم اری درونی    3هم اری

های بخش  هم اریتوان به  یم  سفففففو،یکه دارد. از کشفففففورهای دوسففففف  تووال 
 راهبردی هم اری تووه کرد. مزیال یک  عنوانبهو دول  نیز  خصوای

 یمشتارتت   واندتیم  المللیتعامل کشفور ما در سفطح بین  یاسفتفففففففففففففففففففففراتژ
 و   بوده(  یبانرق ریسففففا  هیعل  مزیال   كسفففف   یبرا   یرق  چند ای  كی با  یهمكار)

تعفاملی بفا برخی از چاونفه بفایفد در یفک محیط   کشفففففور  كیف   كفه  دهفدیم  نشففففففان
 کشورها تعامل و هم اری داشته باشد.

ها  گذاری منابع و قابلی ها با اشفففتراکبه ارتقای علم رد شفففرک   ،یهم ار
ها در ایجاد و تقوی  مزی  خود با اسففتفاده  پردازد. این روی رد به شففرک می

ها  کند. ایجاد این مد  از رابطهها کمک میاز اتحادهای اسفففتراتژیک و شفففب ه
ها منجر به اسفتفاده از منابع ارزشفمند دیاران شفده و درنهای  به  برای شفرک 

 هم اری خواهند رسید.

 . محیط همناری مبتی بر اعتماد2-3
توافق بين مجموعه  مففبففتففنففی  همكاری از  اسفففففففف   عففبفففارت  اعتماد  ای از بر 

 
1. competitive Environment 

2. Cooperative Environment/Collaborative Environment 

3. Collaborative Advantage 
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كنندگان برای رسيدن به اهداف مشترك يا نتيجه خاق در يك فرايند مشارك 
 (.2) مشترك

  كمشتر   شتم  يكدر    ژهیبو  يكديار  با  ركا یعنی دعتماا بر  مبتنی  یرهمكا
  بين  یهفایهم فار  مديري و   ي اهد  ه برگيرنددر    يكديار با دنكر   ركا  عقمنی،

 نقش  كمشتر   یینها  فهد  به  نسيددر ر   كه  س ا  متقابل  بستایوا  با  هیوگر
 نشدا  نوريا  كه  س ا  نشدا  مديري   يك این نو  هم ففاری،  .نددار   یكليد
روش   يك  عنوانبه( همچنین  6)  کنفدمی  تسهيلرا   یرهمكا  شبكه  یعضاا  بين

 یدارا  كه  س ا  نهاد  چند  يادو   بين  كمشتر   یيندهاآفر   یو دارا  یاراد  ،مؤثر ركا
 .(1) هستند کیمشتر  افهدو ا منابع ،اندازچشم ،شناخ 

 حفظ را    دخو مستقل  قیحقو  شخصي  نهفاد،  ،دعتماا بر  مبتنی  یرهمكادر  
 آزاد كامًم   یرهمكا  مهادا يا  قطع  قخصو در  یر یگمیتصفففففم  یابر و  دكر   هداخو

 .(۷) فتدانمی همخاطر  به نهاد عمل یو آزاد  ستقمو ا س ا
بوده و   (۴)  منابع  دنكر   میهر ا  سففففففازکففاریففک   عنوانبففهاین نو  هم ففاری 

آورد و   اههمر   به  نماز سا  یابر   بمطلو  نتايج  توانففدیم  كه  فرآینففدی اسففففففف 
 .(3) س ايرساخ های اوتماعی ز  ديجاا یابر  یكليد عامل  یدرنها

 رقابتی. محیط هم2-4 
 یراهبرد  یهفالیف م هم در عراففففففه تحل1رقفابتیط بفه نفا  مهمیاز مح  ینوع  اخیراً 

وهات    یو در برخ   یوهات همكار  یوكار ظهور كرده كه در برخ اقتصففاد و كسفف 
 .كندیه میار رقاب  را تواید

وای یک های هم اری را داراس ، بههم اری با رقی  عموه بر این ه ویژگی
رابطه با دوسففتان، با رقبا خواهد بود. روابطی که منجر به ایجاد یا توسففعه یک 

 
1. Coopetitive Environment 
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 بازار وذاب برای دو طرف شده و در نهای  رقاب  در سهم بازار.
شففبیه   های اسففتراتژیکهای هم اری و ائتمفاین اسففتراتژی به اسففتراتژی

اسففففف  لی ن ائتمف اسفففففتراتژیک بین دو یا چند شفففففرک  غیررقی  تعریف  
گیرد.  های رقی  شفف ل میشففود درحالی که در هم اری با رقبا بین شففرک می

بفدین معنفا کفه در رقفابف  هم فارانفه طرفین همزمفان رقفابف  و هم فاری را دارنفد.  
این اسف  که همچنین تفاوت دیار این نو  هم اری با ائتمف اسفتراتژیک در 

در ائتمف، یک یا چند هدف مشففترک ووود دارد ولی در رقاب  توا  باهم اری  
 گیرد.هر یک از طرفین هدف متفاوت از دیاری را پی می

این اسفف  که موو  تسففریع تحقیق و   رقاب  هم ارانههای  ی ی از مزی 
ها را در پی دارد. در عین حا  به محصففففوَلت  توسففففعه شففففده و کاهش هزینه

 شود.کننده می  داده و درنهای  منجر به افزایش سطح رضای  مصرفتنو
هایی شفففففود اما گونه روابط مم ن اسففففف  منجر به ایجاد تنشهرچند این

هفا مخرب نبوده و حتی سفففففطح متعفادلی از ایناونفه  مم ن اسفففففف  این تنش
 فشارها را برای تقوی  رقاب  مبتنی بر هم اری مفید دانس .

 . محیط متخا م2-5
نو     سفففففنخ هی کففه  ط  یاز مح  پنجمیامففا  ج در یرا  ی هففاطیکففدا  از محاز 

و بر اقتصاد ما   س یوکارها در ادبیات متعارف نهای اقتصادی و کس بررسی
دشفففمن    ی،كه در آن كشفففور  یط ی. محنا  دارد  ط متخا تتتمیمح  اثرگذار اسففف ،

ها و ها و ابزارهای اقتصففادی همچون تحریمار اسفف  و با انوا  حربهیكشففور د
پولی و مالی، اسفتثمار نف  و انرژی در افدد    هایسفیاسف تروریسفم اقتصفادی،  

امروزه در باَلترین شف ل    ،نابودی سفایر کشفورهاسف . مصفدا  محیط متخاافم
های بعد، بین آمری ا با چین  در دروه او ، بین آمری ا و ایران و در دروه  ،خود

 و اتحادیه اروپا ووود دارد.
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وکارهای کشففور از   سففلطه، محیط کسفف با نظا  یقتصففادامروزه در ونگ نر  ا
اسفففف .  از نو  متخااففففم    نو  محیط رقابتی سففففالم یا ناسففففالم نیسفففف  بل ه

بفا مقفابلفه بفا آن،   ید نظفا  اقتصففففففادی دشفففففمن را شفففففنفاخف  و برایف ن، بفایبنفابرا
توپ،    یطور كه در ونگ نظام. همانمبارزه نمودمتناسف     یی اقتصفاداسفلحه

  یتواند كشففور را از ونگ نظام یافزارها مر ونگیموشففک و سففاما،  یتانك، هواپ
توانند  یم  یهای اقتصفاددر محیط متخاافم اقتصفادی نیز اسفلحه  ،نجات دهد

 كشور را در آمادگی مبارزه و دفاعی با دشمنان قرار دهد.
تر اسففففف ؛ زیرا از در محیط متخاافففففم، نبرد با کرونا، چند بعدی و پیچیده

ه دنبا  نابودی اقتصفاد کشفور اسف  و ونگ ارزی و انوا   ، نظا  سفلطه بسفوکی
دهد و از سفففوی دیار، مبارزه با ها و غیره را در دسفففتور کار خود قرار میتحریم

طلبد. درسفففففی که ویروس کرونا در محیط متخااففففم  ویروس انرژی باَلیی می
ها  اسف . زیرا در افورتی در ایناونه محیط   شتدنقویدهد،  اقتصفادی به ما می

روز خواهیم بود که از نظر اقتصفففففاد، سفففففیفاسففففف  و فرهنفگ روی پای خود  پی
برداری از شفففففمار داخلی را به کار گیریم. برای بهرهبی  هایظرفی ایسفففففتاده و 

افزارها در محیط متخااففم برای ونگ با دشففمن،  ها و تولید انوا  ونگظرفی 
رهبر   همانا اقتصفاد مقاومتی اسف  از سفوی  کهآنکلی   هایسفیاسف نقشفه و 

 معظم انقمب اسممی ابمغ شده اس ؛
رهبر معظم انقمب اسممی در چارچوب دهه پیشرف  و عدال  و متناس   

های اخیر را به  سففففا   گذارینا   سففففاله نظا ،بیسفففف   اندازچشففففمهای  با آرمان
هم   م،م1388، سفففا   اافففم  الاوی مصفففرف  اقتصفففاد کشفففور اختصفففاق دادند؛م

ی، مل   یدتولم، م139۰م، موهاد اقتصفادی، سفا   1389، سفا   کار مضفاعف و  مضفاعف
و حماسفففه    یاسفففف یحماسففففه سفففف م،م1391ایرانى، سففففا   حمای  از کار و سففففرمایه  

ی، سفا   وهاد  یری و مد ی  مل ز عا  ب اقتصفاد و فرهنگ،م  م،1392ی، سفا   اقتصفاد
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م، ماقتصفففففاد مقاومتی، 139۴ی، سفففففا   زباندول  و مل ، همدلی و همم، م1393
 م،1396م، ماقتصففاد مقاومتی، تولید و اشففتیا ، سففا   1395سففا   اقدا  و عمل،  

و موهش تولید  م  1398مرونق تولید، سا     ،م139۷محمای  از کاَلی ایرانی، سا   
قطعات وورچین دهه پیشفففرف  و عدال  در اقتصفففاد   ترینمهم  م،1399سفففا   

ت  به عراه ادبیا  1392کشور هستند. با ورود ااطم  اقتصاد مقاومتی از سا   
های دانشفااهی و فعاَلن اقتصفادی مفاهیمی ودید و ملی و رایج کشفور، نظا 

یری  کارگ بهنوین را در راسفتای پیشفبرد اهداف اقتصفادی انقمب به کار گرفتند.  
  ممدیری  وهادی مممقاوم م،    واژگانی همچون موهادم، متولید ملیم، محماسفهم،

ابسته به روی ردی نوین و و ... بیانار این اس  که موفقی  ملی اقتصاد ما و
های اقتصفاد متعارف منع س  ها و گزارشیک از کتابی هودید اسف  که در 

مبنایی و   ازنظرنشففده اسفف . بنابراین، َلز  اسفف  هر یک از مفاهیم فو  هم  
سففففففاری و وفاری شففففففده و   ،ی در عراففففففه اقتصففففففادطوروفدبفههفدف    ازنظرهم 

هیم فو  در م تف   وفدیفدی در حوزه اقتصففففففاد خلق شفففففود. مففا  هفایظرفیف 
اقتصففففادی ما بار معنایی بسففففیار متفاوتی از آنچه در م ات  اقتصففففادی دنیا  

کنند و تووه بیش از پیش مسفئوَلن، فعاَلن اقتصفادی  میووود دارد را مطر  
 طلبد.های مختلف میو مرد  را در این حوزه برای پیروزی در عراه

ور مفا دارد کفه اهمیف   بنفابراین، آزمون کرونفا این پیفا  مهم را برای کشففففف 
و توسعه کشور در زمان کرونا و پس از آن نه تنها    اقتصاد مقاومتی برای رشد

کمرنگ نشففففده اسفففف ، بل ه به دلیل کاهش تبادَلت بین کشففففورها بویژه در 
های دامی، اففنایع غذایی و دارویی بسففیار  کاَلهای اسففتراتژیک همچون نهاده

 اهمی  یافته اس .
تمرکز خود را بر عراففه    در معادَلت قدرت،  هان امروزالملل، و  در عراففه بین

ها ینای و سففیاسففی و حتی ترکیبی از فناور  ،اقتصففادی، سففایبری نبرد فرهنای،
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و   . هر کشفففوری که از توانمندی و دانش اسفففتراتژیکداشفففته اسففف معطوف  
تر خواهد  کفه ترازو را به نفع خود سفففناین  عملیاتی بیشفففتری برخوردار باشفففد،

الملفل در حوزه اقتصففففففاد حفداقفل ینبکرد. روی رد و تعفاممت پیچیفده محیط  
 گویای تحوَلت ودی زیر در عراه وهانی اس  

ی  عد چنفدب  نبردهفای وهفانی و تحمیفل قفدرت یفک کشفففففور بر کشفففففور دیار   -1
ها  شفیو  ماهوارهمانند  دیار، همواره دشفمنان از نبرد فرهنای )عبارتاسف . به

انرژی  مانند  ها(، نبرد سفففففیاسفففففی )تحریمهمچون  در ایران(، نبرد اقتصفففففادی )
لف آن( و سفففایر ونگ سفففایبری و حممت مختمانند  ) یفناورای( و نبرد هسفففته

وه  براندازی و تحمیل قدرت خود بر ومهوری اسفففففممی  ها، توأمان  سفففففناریو
تر از سفففایر  ور ایران بسفففیار پررنگی در کشففف چندبعد. روی رد کنندمیاسفففتفاده  

ها، اقتصففاد همچون محور سففنگ  کشففورهاسفف . امروزه در عراففه تحمیل قدرت
متخصففففصففففان در این زمینه از تسففففلیحاتی کردن   کهتا وایی  آسففففیاب اسفففف 

 برند.ابزارهای اقتصادی نا  می
و ژئواسفففففتراتژیفک خود از   کیف تیژئوپلکشفففففور ایران بفه دلیفل موقعیف    -2
سوی دیار، به دلیل ووود اسم  ناب شیعی در آن، برای دشمنان  و از   سو،یک
یانه و بلوک  خاورمبانی اسفففف  که اگر تصففففاح  شففففود گویا یدهدبرب    عنوانبه

های روزمره مست بران،  برخمف لفاظیشر  )روسیه( به تصاح  درآمده اس .  
 مش ل االی آنان، دین و اال نظا  ومهوری اسممی اس .

  کردنیحاتیتسففلو   کردنینظامکشففورها تمش خود را بر  در عصففر کنونی   -3
، اقتصففادی و سففایبری    یفناورهای مختلف اوتماعی، فرهنای، سففیاسففی،  حوزه

افزارها شفده  ونگ عصفر کنونی، عصفر تنو  و پیچیدگی درواقع.  کنندمیمتمرکز  
در وبهفه کرونفا و وبهفه اقتصففففففادی نیفاز بفه توانی    زمفانهماسفففففف ؛ ونایفدن  

 تری دارد.افزارهایی پیچیدهمضاعف و ونگ
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افزارهای فضفایی و همچنین تف ر و اندیشفه  انقمب فضفای مجازی، ونگ  -۴
ابزاری تسفففففلیحفاتی امری    مثفابفهبفه هفایفنفاورانوا     ی ریکفارگبفههفا در مورد غربی

كنتر     یرقاب  برا   کنفدمیبیفان    (2۰2۰که شفففففوارتزر )  طورهمفانرایج اسففففف .  
  نترنف یا ی،ابر  رایفانش،  یهوش مصفففففنوع   همچون  هفای مهم و وفدیفد  یفنفاور

.  اسفففف    انجا   حا  در  كه  هاسفففف مدت  (5G)ی، نسففففل پنجم اینترن   كوانتوم
 .امنی  یک کشففور داردبا    یمیارتباط مسففتق یفناور  مزیال و   نوآوری در  قدرت

(5) 
این عصففففر، رشففففد تحقیقات اسففففتراتژیک در ی ی دیار از تحوَلت ودی    -5
ه ژئوپلیتیک، ژئواسفففففتراتژیک و های مربوط بهای مختلف اسففففف ؛ بحثحوزه

الملففل رو بففه ژئو اکونومی( بففه حفظ برتری قففدرت در نظففا  بین)  اقتصففففففادژئو
 افزایش اس .

 -حا  که در محیط پیچیده و پویای فعلی، اقتصفففففاد، محوِر اشفففففراف دفاعی
بنابراین، نقش مهمی را در ای و وهانی اسف ،  ی قدرت منطقهزیابامنیتی و ترا

توانند اراده خود را کشفورها می  كهیطوربهتولید قدرت در هر کشفوری داشفته،  
 ها تحمیل کنند.از این طریق اقتصاد ژئوپلیتی ی بر سایر کشور

 اقتصاد ملاومتی در مواجهب با محیط متخا م اندازچشم .3
در تبیین اقتصاد مقاومتی، دین و اعتقاد   ووادی آملی  اهلل ی آبه باور حضرت  

  هرگونهسففففتون فقرات، و اقتصففففاد سففففتون فرعی حفظ ممل   و ولوگیری از 
لی و فرعی این و فسفاد کبیر سفتون فقرات ااف   1آسفی  اسف . دشفمنان با فتنه

 
در نفسفففففیر نمونه، فتنه به معنای ایجاد اختمف و پراکندگی و تزلز  در مبانی عقیدتی مسفففففلمانان بر اثر  .1

. و فسفاد کبیر هرگونه ونگ نر  یاد کرد  مثابهاز آن به   شفاید بتوانوسفوسفه های دشفمنان اسف  که امروزه  
مثابه  از آن به    ید بتوانامروزه شفففاشفففود که  های مختلف اوتماعی را شفففامل مینابسفففامانی و خرابات نظا 

 .(266ق   2ولد  تفسیر نمونه )سخ  یاد کرد ونگ سخ  و نیمه
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 .1اندنظا  را هدف گرفته
اندازی اس  اقتصاد مقاومتی، چشمستون فقرات    رسدبنابراین، به نظر می

همه امور اقتصفففففادی و البته   وه  دهندهکه از قرآن کریم احصفففففا شفففففده و  
. با بررسففی سففوره انفا  و همچنین  شففناسففی و تجهیز در برابر آن اسفف دشففمن

 سفوره انفا   6۰آیه  بخش او     2بررسفی بیانات و فرمایشفات مقا  معظم رهبری
به کار   یاخامنه  اهلل  یحضففرت آ  اناتیدر ب  میبار به طور مسففتق 16تاکنون    که

با محوری   اقتصفففففاد مقفاومتی )راهبردی    اندازچشفففففم  به مثفابه  ،رفتفه اسففففف 
سفففتون فقراتی که حضفففرت   عنوانبهو شفففناسفففی و تجهیز در برابر آن(  دشفففمن

بفایفد مبنفای نبرد بفا دشفففففمنفان در محیط  ووادی آملی از آن یفاد کردنفد    اهلل آیف 
در این زمینه  انقمب اسففممی  . دو نمونه از بیانات رهبر معظم  متخااففم باشففد
 عبارت اس  از 

ها و تجاوزهاى  ىها و تعدال ضربه ،هامنتظر توطئه  شهی هم] نیروهای مسلح [
ن دسفففتور قرآنى اسففف   »و  ید باشفففد؛ خود را آماده ناه دارد. ا یدشفففمنان با

مفا   وا لهم  الخاعفدال ن و من ربفاط  آمفادگى،  یا   ل«.یفاسفففففتطعتم من قوال ك  یفن 
اسفففف ،  عمومِى ملال ى  فهی وظ روهاى مسففففلح  ی اما بالخصففففوق متووه به نى 

 .اس 
ه در آ زمانه    ی و قدرت اسف  که به اقتضفا  ی توانمند  فهیشفر   هیمنظور از قوال

  ، ی اقتصففففاد  ،ی نظام  ،ی اسففففی اعم از سفففف  ی در هر عنصففففر  تواندی و اوتما  م

 
  ی انجمن اسفمم یو اعضفا  نی از مسفئول یومع  دارید. برگرفته از سفخنرانی حضفرت آی  اهلل ووادی آملی در 1

 asriran.com/000y5R /91یی با ایشان در شهریور وزارت اقتصاد و دارا
های اخروی  های آنان و همچنین پاداشاین سفوره در واقع از آمادگی، افلح، ونگ، انوا  دشفمنان، نقشفه .2

های خود فراوان از آیات این کند. رهبر معظم انقمب اسفففففممی در بیانات و سفففففخنرانیمجاهدان بحث می
»آیات اسفتفاده شفده از سفوره انفا  در بیانات    بیشفتر مراوعه شفود به  اند. برای اطم سفوره اسفتفاده کرده

 رهبر معظم انقمب اسممی به آدرس اینترنتی 
 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=8&npt=7#44058 

https://www.asriran.com/000y5R
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=8&npt=7#44058
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ظهور تفنففگ و    ی کنففد. در زمففان  دا یففظهور پ  ی و علم  ی فرهنا  ه  از قوال منظور 
اما اکنون در هرآنچه که سفففففب  تفو  بر دشفففففمن گردد قابل  سفففففم  بود،  

نم    د،یفکن   جادیا   ی آمادگ   دیفآن با  ی اسففففف . »آنچفه درباره  هاسفففففتففاد وَّ ًَل مق  اوال
نم   وَّ ه  ،1رو«ی توان و ن  ی عن یقفدرت،    ی عن یاسففففف ... مق    ینظفام  ی »فقط هم قوال

ه  سففف ؛ی ن ه قوال ه  ی نظام  ی البتال ا فقط قوال امال   2.« سففف ی ن  ی نظام  ی هم هسففف  
ه اسفففف  از قوال ه اعم  ه  ،ی و معنو  ی مادال   ی »قوال از    ،ی و نظام  ی اقتصففففاد  ی از قوال

ه  3.«ی و اخمق   ی علم  ی قوال
  ی و توانمند  شفففففرف ی ها پدول   ی ت امل   ری سففففف  ی ازهای ن  شی پ  نیمهمتر  از 

علم اسف  که قدرت و ثروت و اقتدار محقق خواهد    هیاسف . در سفا  ی علم
حرکِ     ی اسفف . »همه  ی توان علم   یقوه تقو   قیمصففاد  نیشففد. از مهمتر 
ِق مجموعه علم انجا  گرفته؛ در    ی هیابتدائًا در سا  ی گوناگوِن بشر  ی هاموفال

ت    ،ی الملل نی علم اسفففف  که به قدرت، به ثروت، به اقتدار ب  ی هیسففففا به عزال
شفففففده،   هی علم ت   ی همه هم که در اسفففففم  رو  نیا  ؛ نندی م  دا ی دسففففف  پ

از علم.«بخش مهم از   کیاس . پس    نیا   خاطربه نم عبارت اس   وَّ  4مق 

وا َلُهم »همواره  تواند  می،  ینآفر تحو پویا و   راهبردِی   اندازچشفففففماین   َوَأِعدُّ
ة   ن ُقوَّ ا اسَتطْعُتم مِّ  باشد«. مَّ

افففلح و همچنین نبرد با   در زمینهآیاتی    هاسفففورهدر سفففوره انفا  و سفففایر  
شفناسفی  دشفمندشفمنان مطر  شفده اسف . اما با تووه به هدف متعالی ما در 

و   5همان بازدارندگی اسفف  و نه ونگ و خونریزی  کهو تحلیل محیط متخااففم  
نبرد در محیط    راهبردی  اندازچشفمتوان آن را عنوان  یمهمچنین عمومی  آیه  

 
 1398/۰۷/21) (  نی حسدانشااه اما   انیدانشجو   یآموختا در مراسم دانش  اناتی ب.  1

 1395/11/2۷  یشرق   جانیمرد  آرربا داریدر د  اناتی ب.  2

 1395/۰3/25مسئوَلن نظا   داریدر د  اناتی ب.  3
 1398/۰۷/21) (  نی حسدانشااه اما   انیدانشجو   یآموختا در مراسم دانش  اناتی ب.  4
 ورد.خرهبری به وفور به چشم می  یز در بیانات مقا  معظماین هدف االی ن .5
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در راهبردی    اندازچشفففم. چند ویژگی مهم این آیه برای  در نظر گرف   متخاافففم
  حوزه اقتصاد مقاومتی عبارت اس  از

م  عمومی  یر اسف  )ناپذفتوقال  • ا اسفَتطْعت  نٍ )  بودنو ن ره(  مَّ وَّ ن ق  (  مِّ
 ؛هبا تووه به معنای وسیع قوال 

  استفادهقابل  دورانا و  )برای همه عصره  شودینمکهنه    وق ی ه •
 ؛اس (

ک و نشففففاط در دفا  از دین خداوند  باعث تحرال )اسفففف     ینغرورآفر  •
 ؛(شودمی

کننففده تمففامی قوای نظففامی، انتظففامی، دفففاعی و مردمی. تجمیع •
 وزارتارتش، بسففیج، سففساه پاسففداران،  اسفف  )  1یآهنا ایجاد یک  

، اسفففممی ایرانح ومهوری  همه نیروهای مسفففلال   طورکلیبهدفا ، و 
گانه و بخش خصفففوافففی و نهادهای اوتماعی  دول  و قوای سفففه

 .2اس (

 
نيروهاى مسففلح كشففور  با نارش به تنو  مأموري  .1  - اعم از ارتش، سففساه، بسففيج و نيروى انتظامى   -هاى 

از امنيفال  ملال كفه در كنفار يكفديار، پفاسففففففدارى  ، براى  هسففففففتنفددار  ى و نظفا  ومهورى اسففففففممى ايران را عهفده  
به دكتر   رهبر معظم انقمب اسففففففممی  فرمان... )گرددح، مقرر مىآهناى هرچه بيشففففففتر نيروهاى مسففففففلال يك

سفتاد فرماندهى كل قوا« به »سفتاد كل نيروهاى  فيروزآبادى و سفرلشفكر محسفن رضفايى برای تیيير عنوان »
«  مسفلح« و »سفتاد كل سفساه پاسفداران انقمب اسفممى« به »سفتاد مشفترك سفساه پاسفداران انقمب اسفممى

 .(25/1۰/13۷۰مورخه  
کنند با انداز را برای خود ترسففففیم میغربی وقتی با تما  ووود یک چشففففمهای بزرگ  کشففففورها و شففففرک  .2

تفک نیروهفای خود وفا بینفدازنفد. بفدین منظور اگر این کننفد آن را در ارهفان تفکسففففففعی میی مختلف  هفاروش

شففففناخته شففففود َلز  اسفففف  که درانداز راهبردی اقتصففففاد مقاوم آیه به عنوان چشففففم تک تک  هایاتا  تی 
برای آن طراحی و خوا مسفئولین نده شفده و طر  تفصفیلی آن به نصف  شفود و همچنین سفرودهای مختلف 

 ترومه و منتشر شود.ی مختلف  هازبان

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2556
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2556
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2556
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2556
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2556
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وادر    • دو اسفففففف  تفا   زىیكردن چ هیف كلمفه اعفداد بفه معنفاى ته َوَأعفِ
آن را  قبمً كه دارد برسد، كه اگر    ارىیبه هدف د  زیانسان با آن چ

 (.زانیترومه الم) دیرسیبود به مطلوب خود نم دهیند هیته
م •   و نظا  سفففلطه  ن یدشفففمنان، منافقان، کافران و متخاافففم  به  َله 

 اشاره دارد.
م • ا اسَتطْعت   .« اس دیهر آنچه در توان دار   به معنای »مَّ
ٍن )قوه • وَّ ن ق  اسفففففف  كففه بففاووودش كففار  زىیبففه معنففاى هر چ   (مِّ

 .(زانیترومه المشود )میاز كارها ممكن  نىیمع
و نیروها، نیروهای اقتصفففادی اسففف  لذا   هاقدرتبا تووه به این ه ی ی از 

دوین برنففامففه راهبردی برای اقففدا  و عمففل  از این آیففه در تفف  یخوببففهتوان  یم
 برداری کرد.اقتصاد مقاومتی بهره

در محیط  4 طتتانی  و راهبردهتتای شتتتتتتی نبرد راهبردهتتای رامتتانی   .
 متخا م اقتصادی

نظا  سلطه   ین،بر متخاامنی  در وامعه و پیروزی  راهبرد علم و هنر حفظ ام
   ی وضفففففع  ینیاز یبه دنبا  وا  ،یالمللی اسففففف . طر  راهبردو اسفففففت بار بین

  نامطلوب و تحقق پیروزی در این مسففففیر اسفففف  که یوضففففع  یوابهمطلوب  
در افففففورت ووود(  وب فعلی )  نامطلیاز وضفففففع  ییهامم ن اسففففف  در بخش

وضففعی     یکل به  مطلوب حااففل شففود یا این ه  یرد تا وضففعیر اففورت گییتی
 نامطلوب قبلی با وضعیتی ودید وایازین شود.

های راهبردی رحمانی  همواره طر ر و شفففر  یقط  خدر عرافففه ودا  و نبرد  
کفه حفافظ دین و امنیف  داخلی و  نظفا  اسفففففممیراهبردی   یهفاطر   )همچون

ای متخاافففمین و ه)طر   یطانیشففف   یراهبر  یهاخاروی مرد  هسفففتند( با طر 
  نظا   یراهبرد  یهانظا  سفلطه و دشفمنان داخلی( در نبرد هسفتند. هر چه طر 
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نظا  ومهوری    1مجمو  افر  یتر باشند در عراه بازکینزد  یرحمان  یهابه طر 
پرسفف   آمری ا و رژیم نژادمتخااففم همچون    یو کشففورها اسففممی ایران برنده

با کشفففورهای دوسففف  و   2عرافففه بازی مجمو  مثب   .اند بازنده  یسفففت یونیافففه
گیرد که این تعاممت اقتدار ملی هم ار در سففطح منطقه و وهانی اففورت می

را برای کشففورهای هم ار در برابر متخااففمین به ارمیان خواهد آورد و در واقع 
 همه کشورهای فعا  در این بازی منتفع خواهند شد.

ا ینقاط دن  یدر اقصفف   یمطالعات راهبرد  ها و مطالعات مراکزپژوهش  یبررسفف 
از   ی  ی عنوانبففهران  ین اسفففففف  کففه ایاز ا ینز حففاک یتو بروکیهمچون انسفففففت

ها و ها، مقاَلت، گزارشبه شفمار آمده و کتاب  هاآنقات  یمهم تحق  یمحورها
 .3درباره آن تهیه و تولید شده اس  یفراوان یونیز یمستندات تلو

  بازیار  کیران یحاکی از این اسففففف  که اها  یقات و بررسففففف ین تحقیوفور ا
 باران یا  یااسفففف . لذا دو قط  دافعه  یمختلف وهان  یهاابرقدرت در عراففففه

 یو حت   یهجوم  یراهبردها  منجر به اقدا نظا  سففففلطه و اففففهیونیز  وهانی  
به لطف خداوند متعا   . البته ناگفته نماند که  شفففودمیعلیه ی دیار    یتدافع

رت  یهای غربی از حین اسففتراتژیسفف تر بزرگسففممی،  و رهبری فرزانه انقمب ا
بخش برای کشففففور اند و منتظر کسففففینجرهای نجاتاناشفففف  به دهان گرفته

ک، راهبرد و سفنار یا چرا که با ووودآمری ا هسفتند،   و در قل  دول   ین همه شف 
را بر  یوزئ   یهایی از زمان، خراشفففف و فقط در برهه  افتدنمیکارگر    ،رانیو مل  ا

هفا  بفا بصفففففیرت مرد ، توطئفه   آورد کفهمی بفه ووود ی ر واحفد و مل ین پیبفدنفه ا
اما  رود.ها از بین میشفف ن نظا  اسففممی، فتنهدندان  خنثی شففده و با پاسففخ

 
1. Zero sum game 

2. Positive sum game 

 . به عنوان مثا  به کتاب زیر مراوعه کنید که سناریوهای مختلف سیاستی و راهبردی برای براندازی ایران در آن مشخص شده اس . 3
Pollack, K. M. (2009). Which path to Persia?: Options for a new American strategy toward Iran. Washington D.C: Brookings Institution 

Press. 
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نباید از دشفففمن    وق ی ههای فرماندهی کل قوا،  بنا بر تواففففیه  درهراففففورت
داخلی و و هر آنچفه در توان داریم برای افففففیفانف  و حفظ امنیف   غفاففل بود

 خاروی به کار بایریم.

 محیط متخا م  دهندهشنلتحلیل شواهد و مسائل  .5
تر و لزو  مطالعه محیط متخاام برخی از مسائل و شواهد  برای شناخ  دقیق

  شودمیزیر تحلیل  اورتبهها دهنده آنش ل
ی  موازنه   ،افزارهفا، همواره بین کشفففففورهفاهفای نظفامی و ونفگدر عراففففففه •

هفای نوین، از   یفنفاورنوآوری و  دارد. برخی بفه دلیفل دانشقفدرت ووود نف 
دیار، تراز راهبردی قدرت نظامی  عبارتدیار کشفففورها ولوتر هسفففتند؛ به

مثبف  اسفففففف . همفاننفد وضفففففعیف  فو  در تراز نظفامی، در حوزه   هفاآن
اقتصفففاد بین کشفففور ما و کشفففورهای متخاافففم نیز طراحی تراز راهبردی  
ضففروری اسفف . کشففور ما با برخی از کشففورهای متخااففم همچون رژیم  
افهیونیسفتی و آمری ا دائمًا در وابجایی عوامل این تراز راهبردی اسف .  

ف  ما نسفففففب  به تحلیل تراز راهبردی  َلز  اسففففف  در این پژوهش معر 
ی راهبردی بین کشفففففور ما با هاشففففف افقدرت اقتصفففففادی و شفففففناخ   

 ها افزایش یابد.کشورهای متخاام و فقدان ظرفی 
ی ی از اقداماتی که در کشفورهای غربی و نظا  سفلطه در حا  رشفد بوده   •

و   3نظففامی،  2، امنیتی1دفففاعی  ،مطففالعففه قرار گرفتففه اسففففففف   مبنففای و  
های  هایی در پایااهکردن اقتصففففاد اسفففف . ووود پژوهش  4تسففففلیحاتی

اطمعاتی کشفففورهای متخاافففم و سفففایر کشفففورها گویای این اسففف  که  

 
1. defensibility of economics 

2. securitization of economics 

3. Militarization  of economics 

4. Weaponization of economics 
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از   هاآنکردن  اقتصفففففاد و پس از آن تسفففففلیحاتی ی  هاونبهکردن  نظامی
های نوین امروز اسف . مسفئله ودی که در کشفور های بارز ونگاولوی 

های دفاعی اقتصفففففاد برای  ما ووود دارد این اسففففف  که ما هم در ونبه
نظففامیولوگیری از ضفففففربففه کردن و هففای احتمففالی دشفففففمن و هم در 

 م.کردن آن نیازمند تمش بیشتر هستیتسلیحاتی
اند؛ این فراوانی در کشفففور ووود دارد که میفو  واقع شفففده  هایظرفی  •

  شفهرهاکمنیی تا  روسفتا  هایظرفی ها طیف بسفیار وسفیعی از ظرفی 
کردن فضا و شوند. امروزه کشورهای متخاام به تسلیحاتیرا شامل می

افزارهای خود را بر این اسفففاس  اندیشففففند و ونگاقتصففففاد فضففففا نیز می
هفا و دهنفد. در افففففورتی کفه در کشفففففور مفا برخی از قفابلیف طراحی می

ی    هایظرفی  خورشفففیدی و نو در اقتصفففاد(،    های ی انرژبرداری از بهره)برال
اطمعات راهبردی، ارتباطات  دریایی )همچون اشتیا  در دریا(، سایبری )

انففد. برخی از ( ووود دارد کففه میفو  واقع شفففففففدهزایانرژهففای  و ارگففان
شففففوند که  لی کشففففور زمانی شففففناسففففایی و شفففف وفا میم  هایظرفی 

تسففلیحات اقتصففادی دشففمن شففناخته شففوند؛ در تراز راهبردی وضففعی   
دشفمن بررسفی شفده و برای فقر ظرفیتی خود در این زمینه    هایظرفی 

 ریزی کنیم.برنامه
بررسی فرمایشات رهبر معظم انقمب اسممی در حوزه اقتصاد مقاومتی  •

های  پذیری ی آسکه ااوًَل اقتصاد مقاومتی، برای کاهش    دهدمینشان  
خاروی طراحی شفففده اسففف . در اغل  فرمایشفففات ایشفففان در کنار تبیین  
مفهو  اقتصففاد مقاومتی به دشففمن هم اشففاره شففده اسفف . بنابراین، در 

های اقتصفففففادی مقاومتی باید نقش دشفففففمن را تمامی شفففففئون و حوزه
 پررنگ دید.
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بر دوش خود ببیند بل ه برای    اففرفاً د مقاومتی را  دول  نباید بار اقتصففا •
این مهم َلز  اسفففف  که تعامل خود را با بخش خصففففواففففی در بر عهده  
گرفتن برخی از امور بیشفففففتر کنفد. رابطفه بخش خصفففففوافففففی بفا دولف   

   تعفاملی (  الف  تعفاملی، همیفاری و یا م مفل باشفففففد   افففففورتبه  تواندیم
وسفففیله بخش خصفففوافففی و بدین معنا که برخی از اقدامات اقتصفففاد به

توان بخش    همیاری ب(    ؛وسفففففیله بخش دولتی انجا  شفففففوندبرخی به
؛  تواند در مواقع ضفروری همیار دول  و اقتصفاد کشفور باشد خصفوافی می

در نظا  اقتصففادی کشففور، برخی از مسففائل بخش خصففواففی و   ب( م مل 
تا رشد و توسعه اقتصادی    کنندمیبرخی دیار را دول  تنظیم و ت میل  

 برداری حداکثری از توان ملی اتفا  بیفتد.وانبه با بهرههمه
تئوری و نظرم بیشففففتر از اقتصففففاد مقاومتی در "ما وزن    کشففففورامروزه در  •

 ی نه یدرزمماقتصاد مقاومتی در اقدا  و عملم اس . مطالعات پژوهشار  
دهفد کفه  کردن اقتصففففففاد در حوزه امنیف  ملی نشففففففان میتسفففففلیحفاتی

لیبرالی یا وئنم ات  اقتصفففففادی خود همچون    متخاافففففمان بر اسفففففاس
کردن را بررسففی و آن را برای فلج یی از تسففلیحاتیهاونبه  ،داریسففرمایه

ما در   آن هحا اند.  کردن اقتصففففاد کشففففورها همچون ایران به کار گرفته
کشفففور به م ت  بومی و اسفففممی خود تح  عنوان اقتصفففاد مقاومتی 

های نوین  ، برخی از ونبفهیمایم تا از طریق آن بتوانتووه چنفدانی ن رده
ی و سفففففرانجفا  نظفامی و سفففففازمد و ودید آن را کشفففففف، اسفففففتخراب،  

تسفففففلیحفاتی کنیم. از دیفدگفاه رهبر معظم انقمب اسفففففممی، اقتصففففففاد 
رده نظا  اسفاسفی دارد؛ َلز  اسف  مبانی اافلی و زیر  مقاومتی چندین خ

  موردتووهیان  بندانشبنایی آن همچون اقتصففففاد کارآفرین و اقتصففففاد 
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اسففففاسففففی و ودی قرار بایرد. این مبانی، طرحی نو برای مبارزه با محیط  
 متخاام اقتصادی اس .

کمن ابمغ شففففده از سففففوی مقا    هایسففففیاسفففف ، تأکیدها و هادغدغه •
  بماسففتفادههایی  ی، بیانار این اسفف  که در کشففور ظرفی معظم رهبر

در حوزه اقتصففاد ووود دارد. کشففور ما همچون سففایر کشففورها، در محیط  
پیچیفده و پویفای وهفانی در حفا  ادامفه حیفات اسفففففف . در درون محیط  
اقتصادی کشور، فهرستی از نقاط مثب  و منفی ووود دارد. نقاط مثب   

اقتصفففادی ما را مشفففخص کرده و   هایظرفی همان نقاطی هسفففتند که  
و بر این  کننفدمیام فانفات مووود مفا را در تراز راهبردی قفدرت تعیین  

اسففاس تراز کشففور در فهرسفف  نقاط مثب  ترازی مثب  خواهد بود. اما 
ظرفیففف  فقفففدان  داخلی،  منفففابع  و    هفففایظرفیففف هفففا و  در محیط ملی 

یش از آن بهره  بو کم کشفففورهاکه سفففایر  یدرحال ووود دارد    بماسفففتفاده
. این نقاط منفی، اثر منفی بر تراز راهبردی کشففور ما دارد. عوامل  اندبرده

های ما هسفففففتنفد تا بیفانار اولوی   ،منفی مووود در تراز راهبردی قدرت
های  را شفناسفایی کرده و اسفتراتژی   هاآنهای راهبردی مووود در  شف اف
 ها تهیه و تدوین شود.سازی متناس  با آنظرفی 

ی ) • خشف ی( نسفب  به  در کشفور ما در سفطح کمن اقتصفاد، به آمایش برال
. شففاهد این مسففئله، مصففوبات  شففودمیها بیشففتر تووه  سففایر آمایش

ی تقسففففیم   ه کمن منطقه برال برنامه پنجم اسفففف  که کشففففور را فقط به ن 
ریفایی، آمفایش هوایی، آمفایش  امروزه آمفایش د  آن فهحفا کرده اسفففففف .  

ی حسففاس و نوین عصففر کنونی  هاضففرورتاز   و آمایش سففایبری فضففایی
حممت سفایبری مختلفی در کشفور ما تجربه شفده اسف .    تاکنونماسف .  

بنابراین ضفففرورت تووه بیشفففتر در این حوزه َلز  اسففف . کشفففور آمری ا  
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کردن فضففففا به کار گرفته اسفففف .  ی مفصففففلی برای تسففففلیحاتیهابرنامه
سفف . لذا تأسففیس  کردن سففایبر از اهم مسففائل عصففر نوین اتسففلیحاتی

ها به معنای متولی داشففتن این دو حوزه بسففیار کلیدی و مهم  سففازمان
در سففطح کمن و راهبردی کشففور اسفف . در حوزه اقتصففاد، همانند سففایر  

هفا، لزو  تووفه بفه تسفففففلیحفات اقتصففففففادی هواپفایفه، زمین پفایفه، حوزه
دهد  دریاپایه، فضفاپایه و سفایبرپایه ضفروری اسف . مطالعات نشفان می

تسفففففلیحاتی و   ،از اینحوزه فو ، باید بیش   5کشفففففور در    اقتصفففففاد  که
یان عمیقی در این زمینه اورت گیرد.  بندانشنظامی شده و تحقیقات  

البتفه ووود این مسفففففئلفه به معنفای عد  ووود دسفففففتفاوردهایی در این 
زمینفه نیسفففففف ، بل فه محیط پیچیفده و پویفا ضفففففرورت تسفففففلیحفات و 

 .کندمیرا برای کشور توایه  نوین و بروزافزارهای ونگ

 گیرینتیجب. 6
ناسفی در حوزه اقتصفاد که شف یابی و تهدیدفراف بنابراین، با تووه به ضفرورت  
دهند  یمهای محیطی خود را تیییر  ها و استراتژیمتخاامین همواره تاکتیک

َلز  اس  کشور ما در سطح راهبردی و سیاستی به تحلیل محیط متخاام بر 
اسفاس شف ل دادن تراز راهبردی قدرت بسردازد. با تووه به این ه امروزه ی ی از 

ی قدرت در عرافه وهانی، اقتصفاد اسف ، لذا هر ترین عناافر تراز راهبردمحوری
کوشفففففد این بازی را به نفع خود تیییر دهد. ایران هم به دَلیل کشفففففوری می

فارس و یجخلو ژئواسفففتراتژیک دریایی )  کیتیژئوپلمختلف همچون موقعی   
انوا  معفادن، منفابع غنی، وسفففففعف  ویرافیفایی( سفففففرمفایفه دریفای خزر(، بری )

آور اقتدار یا پالمللی  تواند در سفطح منطقه و بین، میاوتماعی و انسفانی ملی
و امنی  بوده و از سففففوی دیار همواره مورد تهدید دشففففمنان و نظا  سففففلطه 

 وهانی باشد.
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های حسفففاس بوده و در موقعی  هموارهکشفففور ایران در این سفففه دهه   •
کنونی، عرافه  ترین موقعی  اقتصفادی در وضفعی   هسف  ولی حسفاس

ایران ی ی از محورهای اافلی این نبرد اسف .   اسف  و  نبردهای اقتصفادی
های ملی وه  موضففع یتوانمندو    های قابلها،  ی ظرفلذا شففناسففایی  

 فعا  در عراه وهانی ضروری اس .
از آن، نظا  سففلطه و اسففت بار وهانی، یک تهدید ودی    ترمهمآمری ا و   •

ن  برای اسففففم  و کشففففور ماسفففف . چون ایران، کانون اسففففم  ناب در بی 
  هاآنو منافع مادی    هاآنکشففففورهای منطقه اسفففف . اسففففممی که برای  

ک و تهدیدم و سفناریوهای  خطرسفاز اسف . لذا با انوا  اسفتراتژی های مشف 
که به برخی از قطعات وورچین نظا  خدشففففه و   کنندمیمختلف تمش  

تهفدیفد وارد کننفد. بنفابراین شفففففنفاخف  وضفففففعیف  تراز راهبردی قفدرت از 
هفای راهبردی و موارد مشففففففابفه  هفا، شففففف فافهفا، فقفدان ظرفیف ظرفیف 

 ضروری اس .
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 3محمود دهلان نیری  ،2، عادل آذر1مهدی عزیزی 
 چنیده

 ،اقتصففادی  –های اوتماعی  بحران کرونا با نشففان دادن حاَلت مرزی سففیسففتم
های مختلفی از زندگی انسففففان را تح  تأثیر قرار داده و باعث شففففده  عراففففه
های تجارت و های رو به رشفففد و گسفففترش در عرافففهبسفففیاری از وریاناسففف   

ترین این گیری مشفارکتی از ومله مهمافنع  با چالش مواوه شفوند. تصفمیم
های  کند تأثیراتی که بحران کرونا بر َلیههاسف . این پژوهش تمش میعرافه

گیری مشفارکتی گذاشفته اسف  را مورد بررسفی  مختلف دانش و اقدا  تصفمیم
گیری مشففففارکتی برای حیات در دوران رار داده و تیییرات ضففففروری تصففففمیمق

 
س، تهران،    ها، دانشففف ده مدیری  و اقتصفففاد،. دانشفففجوی دکتری مدیری  سفففیسفففتم1 دانشفففااه تربی  مدرال

گیری به های نوین تصفمیماین مقاله قبًم در مجله پژوهش .1399ماه  ایران/ تاریخ ناارش  نوزدهم فروردین

 شود.چاپ رسیده و به پیشنهاد نویسندگان در این مجموعه باز نشر می
س، تهران، ایران.. استاد گروه مدیری  انعتی، دانش ده مدیری  و اقتصاد، دانشااه تربی  2    مدرال
س، تهران، ایران 3  .. استادیار گروه مدیری  انعتی، دانش ده مدیری  و اقتصاد، دانشااه تربی  مدرال
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گیری  ، گامی ضفروری برای سفامان دادن تصفمیم بنابرینپسفاکرونا را برآورد کند.  
 راهبردگیری از مشفففففارکتی در دوران پسفففففاکروناسففففف . بر این اسفففففاس، با بهره

ه سطح مبانی، گیری مشارکتی در سمبناگرایی، تأثیرات بحران کرونا بر تصمیم
ها مورد بررسففففی و تحلیل قرار گرفته اسفففف . نتایج پژوهش نظریات و ت نیک

فی شففده،    معرال وسففط یک از  گیری مشففارکتی در هردهد که تصففمیمنشففان می
ین در تمففامی سفففففطو  ننففا قرار گرفتففه اسفففففف . همچتحفف  تففأثیر بحران کرو 

های  انفد. تحلیفل مفانفدهگیری کفامًم بفدون تیییر بفاقی  هفایی از تصفففففمیمعراففففففه
ی، مهمدهد که علیبیشففففتر نشففففان می ترین تأثیرات در سففففطح رغم نااه کمال

  اناریپژوهش ب  نیا  جینتاگیری مشفففارکتی ایجاد شفففده اسففف .  مبانی تصفففمیم
در دوران پسفا   یمشفارکت   یریگ  میدر حوزه تصفم  ییالاو  راتییضفرورت اعما  تی

ای بیشفتر و پیشفنهاداتی در ه. سفرانجا  پیشفنهادهایی برای پژوهشکروناسف 
 سطح کاربردی ارائه شده اس .

تصفففففمیم گیری مشففففففارکتی، مفدیریف  بحران، کرونفا، معنویف  در   هتا:کلیتدواژه
 مدیری ، مبناگرایی.

 ملدمب .1
گیری که امروزه مانند تمامی علو  و سایر ابعاد زندگی  علم مدیری  و تصمیم

حیات خود تیییرات  انسان تح  تأثیر بحران کرونا قرار گرفته اس ؛ در دوران  
هفای بزرگی را تجربفه کرده اسفففففف . اگر پیفدایش دانش مفدیریف  را از و چفالش

[، یا کمی  1دوران انقمب افنعتی و با تئوری تقسفیم کار آدا  اسفمی  بدانیم  
بعفدتر، م تف  مفدیریف  علمی تیلور را نقطفه آغفاز دانش مفدیریف  بفه حسففففففاب  

خورند که پی ره دانش های متعددی به چشفم میها و چالش[، بحران2آوریم  
ه به سفففرمایه انسفففانی  اند. تووال مدیری  را دسفففتخوش تیییر و تحو  سفففاخته

عصر    هایتح  عنوان نهض  منابع انسانی در پی معضمت مووود در کارخانه
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 [.3َلت اس   انقمب انعتی از ومله اولین و مشهورترین این تحوال 
ثر به این تحوَلت مسففففئله ورود ؤق و مالعمل موفال مهمترین ن ته در ع س

صفی و دقیق در مواوهه و پاسفخاویی به بحران اسف . از این رو، در این تخصفال 
گیری  یم ی تصمهای دانش مدیری ، یعنی عراهترین عراهاثر بر ی ی از مهم

َلت ناشفففففی از کرونا قرار گرفته  بیش از همفه تحف  تأثیر تحوال مشفففففارکتی که  
گیری مشففففففارکتی کفه بفه نظر بسفففففیفای از ایم. تصفففففمیماسفففففف ، تمرکز کرده

آمد  گیری در دوران آینده به حسفاب مینظران این عرافه، شف ل تصفمیمافاح 
های مختلف  بخشها پیش از بحران کرونا در [ و روی رد بسففیاری از سففازمان۴ 

شفدن بود، به نحو ودی  تجاری، افنعتی، سفیاسفی و اداری به سفم  مشفارکتی
 حفداقفلتحف  تفأثیر کرونفا قرار گرفتفه اسفففففف . این مهم بفاعفث شففففففده اسفففففف   

که   –گیری مشفارکتی  ها از بسفیاری از مزایای تصفمیم  سفازمانافورت موقال به
محرو     -[ ۴    ، بازخور و اعتماد اسفففف مسففففتلز  بحث و تباد  نظر، اففففمیمیال 

    منحصفر در بحران کرونادهد که این وضفعیال شفوند. بررسفی بیشفتر نشفان می
نیسففف . همانطور که در بخش پیشفففینه پژوهش خواهیم دید، با ووود حجم 

گیری در شفففففرایط بحران و گسفففففترده آثفار و تحقیقفات در رابطفه بفا تصفففففمیم
گیری  تصفففمیم  وداگانه، به مسفففئله مهمال   افففورتبهگیری مشفففارکتی  تصفففمیم

مشفارکتی در شفرایط بحران پرداخته نشفده اسف . گویی توافقی نانوشفته ووود 
گیری مشففففارکتی  دارد که در هناا  بحران دیار فرافففف  پرداختن به تصففففمیم

های راتی بحران کرونا )از ومله واگیر  ویژگیالبته باید ارعان داشفف     نیسفف .
تر سفاخته  را وخیم     آن، این وضفعیال بودن این بیماری( و گسفتردگی و اهمیال 

گیری مشففارکتی خمء  گیری گروهی و تصففمیمه به تفاوت تصففمیماسفف . تووال 
هایی با موضفففو   سفففازد؛ چرا که پژوهشمووود در این عرافففه را آشففف ارتر می

[، و در عرافه عمل  5گیری گروهی در دوران بحران افورت گرفته اسف   تصفمیم
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نقشفففی ودی دارد )مانند  گیری گروهی در دوران بحران حضفففور و نیز، تصفففمیم
ی مقابله با های شفففف ل گرفته برای بحران کرونا از ومله سففففتاد ملال انوا  کمیته

هنری مبارزه با کرونا(،    –کرونا، ستاد اقتصادی مدیری  کرونا و ستاد فرهنای 
نفعان  گیری مشففارکتی، و مزایایی که مشففارک  و هم اری تما  ریاما تصففمیم

 شرایط بحرانی نادیده گرفته شده اس .آورد، در به ارمیان می
بر این اسفففففففاس، این مقففالففه بففا هففدف بررسفففففی اثرات بحران کرونففا بر 

گیری  شفناسفایی تیییرات ضفروری این شف ل تصفمیم گیری مشفارکتی و تصفمیم
، به منظور ن اسففاسیبر ا  برای حیات در دوران پسففاکرونا نااشففته شففده اسفف .

افورت ریل تدوین شفده  پژوهش بهپوشفش خمء مووود، سفواَلت اافلی این  
 اس  
گیری مشفارکتی  بحران کرونا باعث ایجاد چه تیییراتی در عرافه تصفمیم •

 ؛ها()در سه سطح مبانی، نظریات و ت نیک رشده اس 
گیری مشفارکتی در دوران پسفاکرونا، َلز  اسف   برای اسفتفاده از تصفمیم •

گیری  های تصفففففمیمچه تیییراتی در سفففففطو  مبانی، نظریات و ت نیک
 اورت گیردر

 ووهدر اثر حاضففر، به هی   اَلت  ؤسفف بررسففی این  یند  آفر باید تأکید کرد، که  
  چندوانبه این بل ه همانطور که ماهیال   ،ی پیایری نشفده اسف افورت خطال به
این پژوهش، تمش شففده اسفف  در   راهبردراسففتا با دارد و همَلز  میاَلت  ؤسفف 
مورد اَلت  ؤسففففف ای و حلقوی، هر یفک از  بحفث و اسفففففتنتفاب چنفد مرحلفهینفد  آفر 

 بررسی قرار گیرد.
در ادامه، پس از بررسففی پیشففینه پژوهش و پرداختن به ادبیات موضففو ،  

فی شفففده اسففف . تنها پس از خار شفففده در این پژوهش معرال شفففناسفففی اتال روش
توانیم بحث را پیش برده و در ادامه شفناسفی اسف  که میشفناخ  این روش
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گیری مشففففففارکتی را ن کرونفا در هر یفک از ابعفاد تصفففففمیممقفالفه، تیییرات بحرا
 بررسی کنیم.

 پیشینب پژوهش .1-1
توان  گیری در شفرایط بحرانی را میه به هدف و موضفو  این اثر، تصفمیمبا تووال 

ترین عنوان در پیشفففففینه مقاله حاضفففففر به حسفففففاب آورد. حجم مهم  مثابهبه
گیری در شففرایط بحرانی نااشففته  با تصففمیم ارتباطای از تحقیقات در گسففترده

گیری در شفرایط بحرانی در شفده اسف . در این تحقیقات ابعاد مختلف تصفمیم
بفه برخی از   (2وفدو   )نظر گرفتفه شففففففده و مورد بررسفففففی قرار گرفتفه اسفففففف . 

 پردازد.آثار میمهمترین این 

 ی بحران  طیدر شرا یر یگم یتصم:  2جدول 
 مؤلفان فی اثرمعرال  

1 
گیری با اسففترس ای بر انوا  بحران و الزامات تصففمیممقدمه

 هاکنتر  شده در هر یک از آن
Robert C. North (1962) 

 Sayegh, Lisa (2004) گیری هناا  بحراننقش عواطف و احساسات در تصمیم 2
 Schraagen (2005) گیری در شرایط بحرانینقش تف ر انتقادی در تصمیم 3

 Schraagen, Jan های سازمانیگیری در شرایط بحرانراهبردهای بهبود تصمیم ۴

Maarten (2018) 

5 
ریسففففففففک بحرانکففاهش  بففه  مربوط  در ر  یاگیفف دنهففای  هففای 

 گیریتصمیم
Grant T. Harris (2020) 

6 
و تصففففففمیماهمیففال  مففدیریفف   چففاب ی در  در هناففا      گیری 
 ریاگیدنهای بحران

Darrell K. Rigby 

(2020) 

 

  مثفابفهتوان بفهگیری مشففففففارکتی را نیز میهمچنین تحقیقفات تصفففففمیم 
پیشفینه دیار این پژوهش در نظر گرف . در این عرافه نیز تحقیقات گسفترده  
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به    (.Error! Reference source not found)و تفصففیلی اففورت گرفته اسفف . در 
  ایمبرخی از این آثار اشاره کرده

 ی مشارکت   یر یگم یتصم  نب ی شیپ :3جدول 
 فانلال ؤم فی اثر معرال  

1 
)مدیری  هماهنگ با فی روش مشففففففارکتی برنامه ریزی تعاملی  معرال 
 .  برای ساخ  آینده(تحوال 

 (1981)ای اف، 

2 
فی روش مشففففففارکتی ارزیفابی مشففففففارکتی نیفازهفا و بهبود اقفدا  معرال 

(PANDA). 
و وایفف ،  )ت فف  

2۰۰۰) 
 (199۴)چمبرز،  .(PRAفی روش مشارکتی ارزیابی مشارکتی روستایی )معرال  3

 موضوع  اتیادب  .2
گیری مشفارکتی  موضفوعات متعددی برای بررسفی تصفمیمعناوین و در این اثر، 

در ادامه به عناوینی که   در دوران پسففففاکرونا مورد بررسففففی قرار گرفته اسفففف .
 ها ضرورت داشته، پرداخته شده اس .ارائه تعریف و تبیین در مورد آن

 بحران .2-1
 روی ردهرچند روی ردهای مختلفی در تعریف بحران ووود دارد، اما بر اسفففاس  

گیرنده معتقد  بحران تنها وقتی ووود دارد که عنصفففر تصفففمیم  ،گیریتصفففمیم
تی، هر قدر هم که هر وضففعیال   ،[ بنابرین6   .باشففد که با آن مواوه شففده اسفف 

های مرتبط با آن معتقد  غیرعادی یا خطرناک باشفففففد، تا هنافامی که انسفففففان
آنچه که   موارد . باید تووه داشفف  هرچند در اغل  [6]نباشففد، بحرانی نیسفف   

  یار ی، مم ن اسفففففف  در نزد دشفففففودمی فی، بحران تعر گروه  ایف فرد و  کیف نزد 
هفای وهفانی و بزرگ مثفل شفففففیو  ویروس  ، امفا در بحراننشفففففود  فیبحران تعر 

کرونای ودید، این مسففئله به هی  ووه اففاد  نیسفف . در واقع بحران وهانی  



   14۳  در دوران پسا کرونا  یمشارکت  ی ریگمیتصم

 

هم اری برای   نشففففان دهنده رات این مسففففئله بوده و ضففففرورت مشففففارک  و
 سازد.مواوهه با آن را آش ار می

 گیری مشارکتی میتصم .2-2
گیری  گیری مشففارکتی درگرو تعریف تصففمیم واضففح اسفف  که تعریف تصففمیم

یند باز، آیک فر   عنوانبهتوان  گیری مشفارکتی را میاسف . با این همه، تصفمیم
تباد  نظر در کند فرافف  اظهار و که تمش می  پیوسففته و مداو  تعریف کرد،

رابطه با هر مسفففففئله را برای تما  افراد دخیل در آن مسفففففئله فراهم کند )برای  
گیری مشفارکتی روو  کنید  مطالعه تفصفیلی در رابطه با عناافر مختلف تصفمیم

 (.2۰۰۰به ت   و وای ، 

 گرایی   دهیفا .2-3
گیری مطر  بوده  ی ی از مبانی ااففلی تصففمیم  مثابهکه همواره به  1گراییفایده

گذاران یا اسف ، از م ات  مهم فلسففه اخم  و فلسففه سفیاسف  اسف . بنیان
، 2توان ورمی بنثا عاهای این م ت  را میبندی ادال مؤثران اافففففلی در افففففورت

رانی مفاننفد هنری  [ و متف ال ۷دانسفففففف     4و وفان اسفففففتوارت میفل 3ویمز میفل
توان از پیروان  را می  6و وان اسفففمارت راشفففدا   [ و هیسفففتینگ8   5سفففیجویک

  گرایی را گاه در فلسفففه اخم  در برابر اندیشففه وظیفهر آن دانسفف . فایدهمتأخال 
گرایی به فلسففففففه اخم  و فلسففففففه دهند. امروزه فایدهکانتی قرار می  7گرایی

ج خود را در سفیاسف  محدود نمانده اسف  و این اندیشفه و م ت ، آثار و نتای

 
1. Utilitarianism 

2. Jeremy Bentham 

3. James Mill 
4. John Stuart Mill 

5. Henry Sidgwick 
6. Hastings Rashdall And John Jamieson Carswell Smart 
7. Deontological Ethics 
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اند  های نظری این م ت  بروز و ظهور یافتهافورت شفاخهعلو  مختلفی که به
دهد  گرایی به افراد اوازه میر عا  چنین اسفف  که فایدهدهد. تصففوال نشففان می

هایی بر مبنای کسففففف  منفع  خویش داشفففففته باشفففففند و همین  که انتخاب
را تعیین    کسففففف  منفع  و نتایج انتخاب نفع محور اسففففف  که کار درسففففف 

گرایی انجا  کار اخمقی درسففففف  یک وظیفه  که از منظر وظیفهکند، درحالیمی
شمو   ای هستند که به لحا  قواعد وهانوظیفه  ف به انجا اس  و افراد موظال 

 [.9 درسف  و اخمقی اسف  و نتایج آن هی  اثری در درسفتی و غلطی آن ندارد  
ی که در داو  یافته اسف ؛ به حدال این اندیشفه امروزه در علو  مختلف بسفط و ت

گرایی و شفففففیوه  گرای فففایففدهگیری نیز میففان روش نتیجففهعراففففففه تصفففففمیم
شففففود  ه به ااففففو  ثاب ، رقاب  و تنازعی دیده میگرایی اخمقی و تووال وظیفه

 1۰]. 

 اجتماعی تیمسئول .2-4
دات سففففففازمفان در وهف  منتفع و تعهفال  فیوظفا از  ی  ی  1ی  اوتمفاع یف مسفففففئول
حداکثر کردن   یعنیسففازمان    هیکه هدف اول  یوامعه اسفف ؛ به نحوسففاختن  

گیری باید تأکید کرد، [. از منظر تصففففمیم11   بخشففففد  یمتعال   یسففففود را اففففورت 
ی کلال   طوراسفف  که به  یاقدامات   یبرا  رانیگمیتصففم  دتعهال   ،یاوتماع    یمسففئول
  آورندیمفراهم   زیمنفافع خود، مووبفات بهبود رفاه وامعفه را ن  نیبر تأم -عموه  

 12]. 

 و پساکرونا کرونا .2-5
المللی بفا نفا  تنفسفففففی کفه در مجفامع بین  -بفه بیمفاری واگیر و کشفففففنفده ریوی

شففود، در این اثر شففناخته می  19»کرونای ودید« و با نا  علمی ویروس کوئید  

 
1. Social Responsibility 
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هایی  منظور از بحران کرونا، چالشبه اختصففففار »کرونا« خطاب شففففده اسفففف .  
میمدی از چین آغاز شفده و تما  دنیا را فرا گرف . این   2۰2۰اسف  که از سفا   

ها و ها، عموه بر مرگ اففدها هزار نفر منجر به قرنطینه بسففیاری از شففهرچالش
ها، اخم  و مش ل در کشورهای دنیا، تعطیلی طوَلنی مدت بسیاری از سازمان

ید و تولید بسففففیاری از کاَلها، تیییرات اسففففاسففففی در الاوهای مصففففرف و تول
اسفاسفی در الاوهای روابط در سفطح فردی، بین فردی، سفازمانی، ملی تیییرات  

[، 1۴دار بودن بحران کرونفا   ه بفه مفاهیف  ادامفه[. بفا تووفال 13المللی گردیفد   و بین
وقو  بحران کروناسف  و نه دوران  منظور از پسفاکرونا در این اثر، دوران پس از

 رفع و از میان رف  کامل این بیماری.

 پژوهش روش .3
ای و مصففففففاحبفه بفا در این اثر بفا اسفففففتففاده از روش مراوعفه بفه منفابع کتفابخفانفه

ها پرداخته شففده اسفف . همچنین تمش شفده  آوری دادهنظران به ومعاففاح 
آوری شفده مورد بررسفی های ومعگیری از روش تطبیقی، دادهاسف  تا با بهره

سفففففاخ  منظور از تحلیل تطبیقی ارائه  و تحلیل قرار گیرد. باید خاطر نشفففففان  
های مختلف تشففابه و تفاوت در میان عنااففر مختلف  تواففیف و تبیین عراففه

  پردازیهیف نظر   راهبرد  تر از همفه باید افزود،مهم. [15اسففففف   علمی یا اوتمفاعی  
بر   یشناخت معرف   ییمبناگرا»اس .   1ییمبناگرا  برداز راه  گیری بهره اثر  نیدر ا

  شفهیو ر   وهیم یافورت سفطح و داراسفتوار اسف  که معرف  به  اافل مهمال   نیا
»ریشففه مبناگرایی را  [.16«  رندیگیشفف ل م  هاشففهیر   یبر مبنا  هاوهیاسفف  و م

ربنففا در علم، یک روبنففا از ز یفف تف روبنففا از زیربنففا دانسففففففف .  كیفف تفكتوان  می
دس  ی ارشم   یهاشهیمد و به اندیها قبل از مدارد و به قرن  یطوَلن  یاخچهیتار 

 
1. Foundationalism 
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ن یدر ا  یدسففف یاقل    هندسفففهیرسفففد. اهمیم  1دس اسففف ندرانییاقل  ژهیو بهو 
آن به چند اافففل   یهابا تما  مسفففائل و آموزهیاب و ز وذال   یاسففف  که به نحو

اافو    مثابهرفتن پنج اافل بهیداد که با پذ دس نشفانیگردد. اقلیممحدود بر
را اثبات کرد که ااطمحًا نا    ین هندسیتوان تما  اح ا  و قوانیم  2موضوعه

ه داشفف ، این منظر شففارف در تووال   [. باید1۷   «شففودیمها اطم   ه بر آنیقضفف 
های دیار علم، از ومله فلسفففه، اخم ، فیزیک، ریاضففیات و بسففیاری از عراففه

بفه برخی از آثفار مرتبط بفا  (۴وفدو   )مفدیریف  نیز پیایری شففففففده اسفففففف . در  
 ناگرایی در مدیری  اشاره شده اس  مب

 ت ی ر یدر مد یی آثار مرتبط با مبناگرا: 4جدول 
 فانلّ مؤ ویژگی و توضی  اجمالی

مبناگرایانه و تووه به فلسفففففففه   نااه اهمیال 
 .در مدیری  

میلیفففان،   مفففک  ، )داویس، 3(1961)گونزالس، 
دیفافران، 5(1959)ریف ،    4(1958 و  )لفیفتفزیفنفافر   ،
1966)6. 

ه بفه وفایافاه فلسففففففففه علم در مفدیری  و  تووفال 
گیری و وهفف  دهی بففه نقش آن در شفففففف ففل

 .دانش مدیری  

، )سفففوکاس و نادسفففن، 7(1996)دونالدسفففون، 
 9(261  2۰۰6)اسسیسر، 8(2۰۰3

وفایافاه م فاتف  فلسففففففففه اوتمفا  و فلسففففففففه 
دهی به گیری و وه  سفففففیاسففففف  در شففففف ل

دیففاففران،   و  )کفففافففمففن، 1396)عففزیففزی  ب(   ،
 11(1988)بور ،  10(196۴
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2. postulates 

3. Gonzalez 
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7. Donaldson, Lex 
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 .دانش مدیری  
وایااه م ات  فلسفففه اخم  و فلسفففه رهن 

شفففففف فففل بفففه دانش در  دهی  و وهففف   گیری 
 .مدیری  

 2(198۰و )شاناوس ی،  1(2۰۰2)برانز، 

اسففففففتففاده مسففففففتقیم از روش مبنفاگرایی در 
 .موضوعات مدیری  

( و )لطیفی، 1396( و )عزیزی، 1388)خنفدان، 
1396) 

 

شفففناسفففی غیرسفففاختارگرا و یک روش  مثابهباید افزود هر چند مبناگرایی به
نظر  ص روشفففففی در یندهای مشفففففخال آد به فر غیراثباتارا لزومی برای ارائه و تعهال 

شفففففناسفففففی در نظر  گیرد، اما برخی از پژوهشفففففاران مراحلی برای این روشنمی
ای کففه مراحففل بررسفففففی  گففانففهینففد پنجآتوان بففه فر انففد کففه از وملففه میگرفتففه
ای دانش، حرک  از سفم   ه به سفاختار َلیه، تووال مندنظا نارانه، بررسفی  وزئی
گیرد اشاره کرد میرا در برها  ها به ریشهها و بازگش  از میوهها به میوهریشه

 15.] 
ای دانش و لزو  حرکف  از در این پژوهش نیز، بفا تووفه بفه سففففففاختفار َلیفه

دهد، تمش  ها که وان روش شفففناسفففی مبناگرایانه را شففف ل میمبانی به میوه
گیری  شفففده اسففف  ابتدا آثار شفففیو  ویروس کرونای ودید بر مبانی تصفففمیم 

هفای  ر در نظریفات و ت نیفک مشففففففارکتی بررسفففففی شففففففده و سفففففسس این آثفا
 گیری مشارکتی ردیابی شود.تصمیم

 و بررسی  بحث  .4
پژوهش حاضفر، اسفتفاده از راهبرد مبناگرایی اسف ، در اینجا  راهبرداز آنجا که  

ه، تیییرات اففورت َلز  اسفف  با قرار دادن نااه ریشففه به میوه در کانون تووال 

 
1. Brans JP 

2. szaniawski 
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بحران کرونا را در سفه سفطح مبانی، گیری مشفارکتی ناشفی از گرفته در تصفمیم
ترین بخش آغاز  ها بررسففی کنیم. از این رو بحث را از عمیقنظریات و ت نیک

پردازیم. گیری مشارکتی میکرده و پیش از همه به تیییرات در مبانی تصمیم
کنیم پس از تجزیه و تحلیل اثرات کرونا، تیییراتی که در هر مرحله تمش می

خار کند تا در دوران پسففاکرونا نیز  تی باید در آن سففطح اتال گیری مشففارکتصففمیم
 قابل استفاده بماند را شناسایی کنیم.

 غییرات در مبانی تصمیم گیری مشارکتی. ت4-1
های هر نظریه و وایااه زیرین که در هر ریشففه  عنوانبههر چند سففطح مبانی  

های بزرگ و بحرانشفففففود، اما نظریه و اقدا  دارد کمتر دسفففففتخوش تیییر می
تواننفد تا این سفففففطح نیز نفور کننفد. با این سفففففاز ماننفد بحران کرونا میدوران

همه، تیییرات ایجاد شفففده در این سفففطح اغل  بسفففیار وزئی خواهی بود، اما 
ترین  باید تووه داشففففف  که با تووه به وایااه زیربنایی این سفففففطح، کوچک

ها  گ در سففطو  نظریات و ت نیک تیییرات در آن، منشففاء تیییر و تحوَلت بزر 
ه قرار داده و گیری را مورد تووال خواهد شفففد. در ادامه دو مبنای اافففلی تصفففمیم

ها و تیییراتی که بحران کرونا در هر یک ایجاد کرده اسففف  را در کانون چالش
 تووه قرار خواهیم داد.

 گراییفایده یمبنا .4-1-1
بر  برا مبنففای   مثففابففهگرایی بففهفففایففدهی تحلیففل تیییراتی کففه بحران کرونففا 

َلز  اسف  اقدامات مختلفی انجا  دهیم. پیش   گیری گذاشفته اسف ،تصفمیم
گرایی را نشفان دهیم. گیری بر فایدههای تصفمیماز هر چیز، باید ابتنای تئوری

گیری  یابی تیییراتی که در ابعاد مختلف تصففففمیم سففففسس با تحلیل و ریشففففه
 ر مبنای فایده گرایی را به نمایش گذارد.  دتوان تحوال انجا  شده اس ، می
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در  دیرا با   یر یدر مد  انهگرایدهیفا  ی رگی میتصفففففم قیمصفففففاد  نیتر روشفففففن
  یکارها سففففاِ   نتریوسففففتجو کرد. از مهم  یر گیمیتصففففم  کمسففففیک  هاییتئور

  گرادهیاسفف ؛ که فا  دهیفا  -  نهیهز   لیتحل  ابتناء آن بر،  کمسففیک  یر گیمیتصففم
تو، که از بهبود بالقوه پاره  اریمعنمونه،    یبرا.  اسفففف ص  کامًم مشففففخال بودن آن  

  ییغفا  گراییدهففایف  مطفابق  کفاممً   تحلیفل هزینفه ففایفده اسفففففف ، هفای مهمال بخش
رات افورت گرفته در ، با ووود تمامی تطوال نیعموه بر ا[. 18احی شفده اسف   طرال 

اند که صفی این عرافه نشفان دادههای تخصفال گیری، پژوهشهای تصفمیمتئوری
گیری به حسفاب  های تصفمیممبنای اافلی تئوری  عنوانبهفایده گرایی کماکان  

ر ی و های مدرن و نوین نیز حضور ودال آید و در تئوریمی  [.15دارد  مؤثال
گرایی را نشففففففان گیری بر مبفانی ففایفدههفای تصفففففمیمحفا  کفه ابتنفای تئوری

گیری را به بحث  صففمیمدادیم، َلز  اسفف  تأثیرات بحران کرونا بر این مبانی ت
 باذاریم.

توان  مثا ، می  یبراخار اسفف ،  دی قابل اتال متعدال   یراهبردهابرای این هدف،  
د این مسففئله را نشففان داد و یا با اسففتدَل  اسففتنتاوی  های متعدال با رکر نمونه
گیری از هر دوی ایم در کنفار بهرهپرداخف . در اینجفا مفا تمش کرده  بفه این مهمال 

خار کرده و نشفان دهیم که چاونه بحران کرونا  سفومی اتال راهبرد این راهبردها،  
های  گرا، در عمل برخمف آرمانگیری فایدهباعث شفده اسف  که اافو  تصفمیم

 گرایی عمل کند.فایده
ترین تصفففففمیمففات  ترین و رایجبففه این منظور، َلز  اسففففففف  برخی از مهم

سفففففازمانی را در نظر بایریم. یک نمونه قابل تووه در این عرافففففه اسفففففتراتژی  
هی  سففازمانی نیسفف  که به دنبا  این اسففتراتژی    تقریباً وهانی شففدن اسفف .  

ق اسف  های موفال نباشفد و وهانی شفدن یک تصفمیم ثاب  برای تمامی سفازمان
ید در رابطه با این اسففتراتژی  ی که بامهمال   تا قبل از بحران کرونا(. ن تهحداقل  )
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فایده اسففف    –ه قرار داد، هماهنای کامل آن با اافففل تحلیل هزینه مورد تووال 
های بزرگ خود را [. اما چرا بحران کرونا باعث شففده اسفف  که اغل  سففازمان19 

 برای خداحافظی این با این استراتژی آماده کنندر
ی شفففدن دیار مانند واضفففح اسففف  که در دوران پسفففاکرونا، اسفففتراتژی وهان

[. اما آیا این تنها  2۰راسفتا با اافو  تحلیل هزینه و فایده نیسف   گذشفته هم
یک ناهماهنای موردی اسف  یا نشفان از یک وریان داردر تحلیل بیشفتر نشفان  

ای از وریانی اسفففف  که باعث شففففده اسفففف   دهد این مسففففئله تنها نمونهمی
 گرایی غایی تعارض پیدا کنند.دهگرایانه با ااو  فایهای معمو  فایدهتحلیل

گرایی را از میفل فطری و در توضفففففیح بفایفد افزود، معیفاری کفه م تف  ففایفده
گرایی مووود در م تف   کنفد، نتیجفهوهفان شفففففمو  بفه نفع و ففایفده وفدا می

گیری با گرایی در تصفففففمیمتر، فایدهبه عبارت سفففففاده [.21گرایی اسففففف   فایده
ای میان هر تصفمیم و اثرات مسفتقیم  د، رابطهاسفتفاده از ابزارهای مختلف خو

کند. در افففورتی که بحران کرونا باعث  و غیر مسفففتقیم آن در سفففود برقرار می
د شفود. به عبارت  ها و مشف مت متعدال شفده اسف  برقراری این رابطه درچار خلل

تر، بحران کرونففا بففاعففث شفففففففده اسففففففف ، علففل و عواملی کففه معموًَل در دقیق
گرایی، سفففاده شفففدن و کاربردی شفففدن  فایده، برای نتیجه  –های هزینه  تحلیل

های  شدند، قدرت نمایی کرده و در عمل تحلیل ها، نادیده گرفته میاین تحلیل
 اثر سازند.فایده را بی –هزینه 

از طرفی واضففففح اسفففف  که ااففففل فایده گرایی بدون ووود ابزارهایی برای 
  تو مطرود خواهد شفد. از این رو، ضفرور تحلیل هزینه و فایده بدون اسفتفاده  

تر  تر و چنفدوفانبفه گرایی در دوران پسففففففاکرونفا ابزارهفای تحلیلی عمیقففایفده دارد
برای خود بیابد. برخی از نظریه پردازان پیش از این نیز به این موضففو  اشففاره 

وففایازین   مثففابففهنظرانففه« بففهگرایی بلنففدکرده و ضفففففرورت تووففه بففه »فففایففده
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گرایی بلنفد نظرانفه بفا . تففاوت اافففففلی ففایفدهانفد« مطر  سففففففاختفهگرایی»ففایفده
 [.22ی اسف   گرایی غایی در تووه به عناافر معنوی عموه بر عناافر مادال فایده

گرایی  حتی ففایفده -گرایی دهفد کفه ففایفدهتر نشففففففان میهر چنفد تحلیفل وفامع
ففه  مثفابفه بفایفد بفه -  بلنفدنظرانفه  تر در نظر گرفتفه شفففففود.  یاز یفک معیفار کلال ای  مؤلال

های زندگی  گیری بتواند تمامی عرافهمبنای اافلی تصفمیممثابه  بهمعیاری که  
یک مثابه  بهتوان معیار رشفففففد را  انسفففففان را پوشفففففش دهد. در این رابطه، می

ففففایفففده مبنفففای  وفففایازین،  وفففایازین برای  چنفففد این  هر  گرایی معرفی کرد. 
های مختلفی از ومله تووه  راففففهگرایی اسفففف ، اما عدربرگیرنده ااففففو  فایده

هفای شفففففنفاختی و تووفه بفه محفدودیف ا  یف توأمفان بفه فرد، خفانواده و وفامعفه 
گرایی مورد هفا و ... را کفه در مبنفای ففایفدهگرفتن آنمحفاسفففففبفاتی بجفای نفادیفده

[. بفا این همفه، آنچفه  23دهفد  گرفتنفد، مورد ممحظفه قرار میهی قرار میتووال بی
گرایی و تووه  ید اسفف ، ضففرورت تعدیل مبنای فایدهدر این پژوهش مورد تأک

 های این مبناس .به محدودی 

 مسئولیت اجتماعی یمبنا .4-1-2
در عرافه مدیری  در گیری  دومین مبنای تصفمیممثابه  بهمسفئولی  اوتماعی  

، دلیل های عمل و اورا نیز بسیاری از سازمانعراه ر. د[15شود  نظر گرفته می
 .دانندمیمسئولی  اوتماعی  تصمیمات خود راو مبنای 

های  گیری متداو  از پیچیدگیمبنای تصفمیممثابه  بهمسفئولی  اوتماعی  
  این مسففففئله خارب از ادبیات  سففففو عمومیال خود برخوردار اسفففف . از یک  خاقال 

گیری و از سففوی دیار اهمی  شففارف آن خارب از سففطح سففازمان، در تصففمیم
ئولی  اوتماعی در سففففطح سففففازمانی و از دیدگاه  ه قرار دادن مسفففف کانون تووال 
نظرهای  سففففازد. عموه بر این، اختمفگیران را مشفففف ل و پیچیده میتصففففمیم

پردازان این عراففه در رابطه با عنااففر مسففئولی  اوتماعی نیز بر فراوان نظریه
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 افزاید.این پیچیدگی می
انند  عمل سفففففازمان در امور گوناگون هم  یبه چاونا   یاوتماع    یمسفففففئول

موارد مربوط    نیا  ری  و نظفاتورال   ،ی فاریفقر، ب  ض،یتبع  سفففففف ،یز   طیمح  یآلودگ 
  فی تعر  نیرا چن یاوتمفاع   یف مسفففففئول زین یو بفارن نیفی. گر [2۴  شفففففودیم
اسفف  که سففازمان   یات دو تعهال   فیمجموعه وظا  ،یاوتماع    یکنند  مسففئولیم
   یفال ال کفه در آن فعفال   یدر وهف  حفظ، مراقبف  و کمفک بفه وفامعفه ا  یسفففففت یبفا
  در سفازمان، در تحوال    یر یدر کتاب مد  زیکند، انجا  دهد. فرن  و سفاورد نیم

 یا  فهیوظ  ،یاوتماع    ی  مسفففئولسفففندینو  یم  یاوتماع    یخصفففوق مسفففئول
  یسفففوء بر زندگ   ریمعنا که تأث  نیبه ا  ،یاسففف  بر عهده موسفففسفففات خصفففواففف 

عمومفًا مشفففففتمل    ففهیوظ نیا  زانیکننفد، نافذارنفد. م یکفه در آن کفار م  یاوتمفاع 
لع قائل نشففدن در اسففتخدا ، مطال   ضیچون  آلوده ن ردن، تبع یفیاسفف  بر وظا

 [.25 محصوَلت   بیفیکردن مصرف کننده از ک
کنیم در دنیفای پیش از کرونفا، مسفففففئولیف   همفانطور کفه مشففففففاهفده می

کننفده یا نهفایتفًا تنظیم کننفده مبنفای از تزئیناوتمفاعی بهنفدرت نقشفففففی بیش  
دهد که در واقع به مسفففففئولی   گرایی دارد. تحلیل بیشفففففتر نشفففففان میفایده

اوتماعی تنها به میزانی که رضففای  ووامع محیط هر سففازمان را برآورده کند، 
  به تدریج گرایش به نمایش و وانمود کردن [. این وضففعیال 26شففود  عمل می

ن یبر ادهد.  ی  اوتماعی در مقابل عمل واقعی را افزایش میاقدامات مسففئول
ها، عمل  اس و حیاتی شفدن شفرایط سفازمان، در بسفیاری از موارد، با حسفال اسفاس

 [.۴رود  به مسئولی  اوتماعی، از تووه خارب شده و به حاشیه می
  شده اس . در دوران پساکرونا، عمل به مسئولی  اوتماعی اساسًا متحوال 

ه قرار گرفته و بیماری کرونا، بحث مسفئولی  اوتماعی در کانون تووال با شفیو   
[. در این 2۷ها در این رابطه مطالباتی مطر  شففد  ها و سففازماناز مرد ، دول 



   15۳  در دوران پسا کرونا  یمشارکت  ی ریگمیتصم

 

ها  میان، آنچه تح  عنوان رعای  مسففئولی  اوتماعی از بسففیاری از سففازمان
 ها فراتر بود.رف  از توان بسیاری از آنتوقع می

ها مطر  شفد، قابل که تح  لوای مسفئولی  اوتماعی از سفازمانمطالباتی  
ها خواسففته شففد  به  ه اسفف ؛ در یک دوره فشففرده از بسففیاری از سففازمانتووال 

تمففامی نیروی کفار خود مرخصفففففی دهنففد، حقو  و مزایفای تمففا  نیروی کفار را 
پرداخ  کنند، اقم  بهداشففففتی محافظ  و پیشففففایری در اختیار کارکنان قرار 

هفای ضفففففروری تولیفد و ارائفه خفدمفات خود بفازنمفاننفد و حتی دهنفد، از حفداقفل
 [.2۷کاَلهایی تمامًا ودید و متفاوت تولید کنند  

هفا در عمفل بفه این انتظفارات  رفف ، اغلف  سففففففازمفانهمفانطور کفه انتظفار می
ها  ناکا  بودند. این نتیجه کامًم طبیعی بوده اسفف . هی  یک از این سففازمان

به مسفففئولی  اوتماعی ایجاد نشفففده بودند. مسفففئولی  اوتماعی    هبرای تووال 
ها داش . در نتیجه اعتبار و سرمایه ای تشریفاتی برای این سازمانتنها ونبه

 [.28ی مواوه شد  ها با بحران ودال اوتماعی بسیاری از سازمان
گیری تیییر کند. مبنای در این راستا، َلز  اس  نااه به این مبنای تصمیم

گیری  یک مبنای اافیل و همیشفای تصفمیم مثابه  بهلی  اوتماعی باید  مسفئو
حضففور داشففته و در تما  تصففمیمات هر بنااه اثرگذار باشففد. اما این اقدا  در 

گرایی در   فعلی نشفدنی اسف ؛ چرا که چنین وضفعیتی با مبنای فایدهوضفعیال 
بختفانفه پیشفففففنهفاداتی کفه برای اافففففم  مبنفای تعفارض اسفففففف . البتفه خوش

گرایی بلنفدنظرانه  ه بفه معنویف  و ففایفدهگرایی مطر  شففففففد، از وملفه تووفال یفدهففا
 تواند در کاهش این تعارض نقش ایفا کند.می

 در نظریات تصمیم گیری مشارکتی راتییتغ .4-2
پژوهش مبناگرایانه، تیییر و تحوَلت در سفطح مبانی را   راهبردحا  که مطابق 

َلتی که بحران کرونا در سفطح نظریات  تحوال مورد بررسفی قرار دادیم، َلز  اسف   
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به این   ه قرار دهیم.گیری مشفارکتی ایجاد کرده اسف  را در کانون تووال تصفمیم
های اسفتفاده  گیری مشفارکتی و روشهای کار در تصفمیممد   منظور دو عرافه

ه  دهیم. باید تووال گیری مشفففارکتی را مورد بررسفففی قرار میشفففده برای تصفففمیم
گیری مشفارکتی را دو عرافه، نظریات اافلی در رابطه با تصفمیمداشف  که این  

 اند.در خود وای داده

 های کار چندجانبب(گیری مشارکتی )مدلتصمیم یبسترها .4-2-1
در   گیری مشففارکتی اسفف .های ااففلی تصففمیمهای کار چندوانبه از عراففهمد 

اورت  به   ها اغلگیری در آنها، بسترهایی هستند که تصمیمواقع این مد 
های کار چندوانبه به نوبه خود تح   هر یک از مد   شفففود.مشفففارکتی اخذ می

د و مختلفی از هر چنفد انوا  بسفففففیفار متعفدال   انفد.تفأثیر بحران کرونفا قرار گرفتفه
کنیم به اختصففففار به  در ادامه تمش می های کار چندوانبه ووود دارد، امامد 

 ها بسردازیم مد ترین برخی از مهم تیییرات بحران کرونا در

 برون سپاریالر. 
هایی که  الیال کاری این اسفففف  که برخی از فعال سففففساری یا پیمانمنظور از برون

داد یا پیمان به یک سففففازمان  ر وزء کار یک سففففازمان هسففففتند، تح  نوعی قرا
سفففففسففاری بففه نحو  دانیففد، برونطور کففه می . همففان[۴   خففاروی واگففذار شفففففود

 .شودمیو خصوای استفاده  ای در بخش عمومیگسترده

یک وریان فزاینده، هر سففازمان  مثابه  بهبرون سففساری پیش از بحران کرونا  
و بنااه اقتصفففادی را در نوردیده بود. اما تیییراتی که در اثر بحران کرونا ایجاد 

گیری مشففارکتی را محدود سففاخ .  ای این بسففتر تصففمیمشففد، به نحو گسففترده
های فراوان مواوه شفففد.  ن بسفففتر نیز با تعارضگیری مشفففارکتی در ایتصفففمیم

سفففففساری بر مبنای یک قرار داد معین و دقیق که روشفففففن معموًَل قرارداد برون
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شففود. همین مسففئله باعث ایجاد کننده تما  تصففمیمات آتی اسفف ، عقد می
سفففساری،  های بسفففیار در دوران کرونا گردید. در واقع شففف ل معمو  برونچالش

ارکتی را محدود به دوران قبل از عقد قرار داد سففاخته  گیری مشفف غال  تصففمیم
سففساری به معنای وابسففتای اسفف . از سففوی دیار باید تووه داشفف  که برون

تواند  میزان  یماسفف ، و بحران کرونا، نشففان داد که هر گونه وابسففتای تا چه  
های بسففیاری در این عراففه با چالش وابسففتای مهلک باشففد. در عمل سففازمان

المللی بیش از همه  های بزرگ و بین، سفففففازمانبه طور خاقال   .مواوه شفففففدند
تر، در این عراففه، شففاهد تعارض  درگیر این مشفف مت شففدند. از منظری عمیق

این تعارض را نیز    گرایی هسففتیم و باید راه حلال معیار اسففتقم  با معیار فایده
 گرایی وستجو کنیم.در اامحات مطر  شده برای معیار فایده

 ایهای ریشبشبنبب. 
های  اشفففاره دارد. شفففب ه ارتباطاز   ایبه سفففطح پیچیده  1ایهای ریشفففهشفففب ه

 ، آن راکه پیتر دراکر  دانسف   2های اسفساگتیتوان موازی سفازمانای را میریشفه
 زیم  کی  كاركناناز   کیهر    معموَلً   سازماننو     نیر اد  .[29   کرده اس فی  معرال 

  هایمیهر وا خواستند آن را هل دهند تا ت  توانندیک دارند که مکوچک متحرال 
. از این شفففففونفد جفادیا  خفاقال   هفایپروژه یکفار رو یافففففورت موقف ( براَلز  )بفه
 مختلف کار کنند. هایو مسئولی  هاکارکنان در شیل م،یانتظار دار  سازمان

های اسفساگتی فرهنگ سفازمانی چابک  ترین مسفائل در سفازمانی ی از مهم
ه داشفف  که عد  اطمینان ناشففی از هاسفف . باید تووال و با نشففاط این سففازمان

َلز  اسفففففف     ن،یبنفابرابحران کرونفا، آفتی بزرگ برای این فرهنفگ خواهفد بود.  
در سففففازمان انجا  شففففود.    ل ابها اقدامات مختلفی برای افزایش سففففطح تحمال 

 
1. rhizomatic networks 

2. spaghetti organization 
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[، ارتقفاء 3۰ر انتقفادی  دهفد اقفدامفاتی چون آموزش تف ال هفا نشففففففان میپژوهش
ر [ 32[ و توکل  31سطح کیفی و آرامش در زندگی خانوادگی    خواهد بود.مؤثال

 گیری مشارکتیهای تصمیمشناسیروش .4-2-2
ای ایس  که بحران کرونا تیییرات  گیری دیار عراههای تصمیمشناسیروش

گیری  های تصفففمیم شفففناسفففیکرده اسففف . هر چند روشوسفففیعی در آن ایجاد 
هففای از پیش مطر  شففففففده در عراففففففه عمفل  ای از تئوریمجموعففه  عنوانبففه

گیری  تواننففد تحفف  تففأثیر بحران کرونففا قرار گیرنففد، امففا منظر تصفففففمیم نمی
سازد که ها، روشن میشناسیوشمشارکتی و نااه کاربردی به هر یک از این ر

ر از بحران کرونا  ها عمیقًا متأثال شفففناسفففیهای اورای هر یک از این روششفففیوه
ها در سففازی که این ت نیک، وایااه سففرنوشفف نیعموه بر اواقع شففده اسفف .  

ها  گیری مشفارکتی دارند، باعث شفده اسف  نتوان از پرداختن به آنهر تصفمیم
 کرد.در این اثر ارف نظر 

گیری مشارکتی  تصمیم  شناسی مهمال در ادامه اثرات بحران کرونا بر دو روش
 دهیم.را مورد بررسی قرار می

 هاهای پویایی شناسی سیستممدلالر. 

ها  های پویایی شفناسفی سفیسفتم   و معلولی و مد پیتر سفناه نمودارهای علال 
فی  تی معرال گیری مشففففارکراهبرد مناسفففف  تحلیل گروهی و تصففففمیممثابه  بهرا  

(  199۷)  1ریچاردسفففففون ( و اندرسفففففون و1996وینی س ). همچنین  [33 کند  می
در سفیسفتم چاونه    شفناسفییسفاخ  یک مد  پویاییند  آفر اند که  تشفریح کرده

برای  شففففناسففففی  شففففود. این روشبسففففتر یک گروه مشففففارکتی به کار گرفته می
 .[۴  کاربرد دارد گروهی و تقابل با مسائل پیچیده بهتر یادگیری

 
1. Anderson and Richardson 
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ها از های پویایی شفناسفی سفیسفتمبحران کرونا باعث شفده اسف  که مد 
های زمانی را با احتیاط بیشتری  تر شده و حاَلت مرزی و دورهاین پس حساسال 

هفای اورای ی زمفانی و مرزهفا از چفالشتعیین محفدوده  ،در نظر گیرنفد. بنفابرین
توان تح  عنوان  می  ها خواهد بود. این موارد راشفففناسفففی سفففیسفففتمپویایی 

گیری مشففففارکتی در نظر  های تصففففمیمشففففناسففففیچالش عد  اطمینان در روش
بحران کرونا باعث شففففده اسفففف  که معیارهای مقبو  در ن،  یعموه بر اگرف .  

گران و و تسففففهیل  د واقع شففففوندیمورد تردحلقوی    –ایجاد مرز نمودارهای علی  
گیری مشفففارکتی پس از تجربه اثرات وخیم بحران  مشفففارک  کنندگان تصفففمیم

کرونا بر کسفففف  و کار خود، دیار به سففففادگی نتوانند هی  یک از موضففففوعات  
وامعه و محیط زیسفف  را از نمودارهای خود حذف کنند. واضففح اسفف  که این 

د  انجامد. سفففرانجا  بای سفففازی پویا می  در عمل به ناتوانی در شفففبیهوضفففعیال 
 های اورایی در ارتباطات را نیز به موارد پیشین افزود.محدودی 

 (SODA) یراهبردهای تجزیب و تحلیل گزینبب. 

سفودا روشفی اسف  که برای اسفتفاده در مسفائل پیچیده سفازمانی توسفعه داده 
شففففففده اسفففففف . این روش برای سففففففاختفاردهی بفه ادراکفات هر یفک از افراد 

. این کار در حقیق  با شفففففودمیسفففففتفاده  ا  کانونیدر گروه    هکنندمشفففففارک 
شفففود. در هر مصفففاحبه، مصفففاحبه ها انجا  میای از مصفففاحبهبرگزاری مجموعه
های  نقشفه شفناختی مصفاحبه شفونده را براسفاس پاسفخ  تا  کندکننده تمش می

او ترسفففیم کند. هناامی که تمامی افراد دخیل در مسفففئله مورد مصفففاحبه قرار 
ه  های ایجاد شفففده را با تووال و تحلیل تمامی نقشفففهگر تجزیه  گرفتند، تسفففهیل

. در این رابطفه، بحران  گیردمیهفا، بفه عهفده  ویژه بفه ادراکفات مشففففففابفه میفان آن
 .کندکرونا به نحوی زهرآگین عمل می

های رهنی هر یک از افراد از هم بحران کرونا باعث شففففده اسفففف  که مد 
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دشففوارتر شففود. با افزایش اسففترس و دورتر شففده و کار برای ایجاد مد  ومعی  
گردد.  دشفففففوارتر می  هفای فردی نیز  در هر یفک از افراد، کفار تهیفه مفد تشفففففتفال 

های  ها، بحران کرونا محدودی  شفناسفی سفیسفتم، همانند پویایینیعموه بر ا
فرآیند  اورایی فراوانی برای اسفففففتففاده از ت نیفک سفففففودا ایجفاد کرده اسففففف . 

ازمند سففطحی از تعامل و ارتباط عمیق اسفف ، که های رهنی، نیاسففتخراب مد 
 تأمین شود.برخط تواند توسط ارتباطات نمیووه به هی  

ها در تواند راه کاربرد و اسفففففتففاده از آنها میچه تیییراتی در این ت نیفک
دوران پسفففاکرونا را هموارتر سفففازد. افففرف نظر از موضفففو  تیییر در سفففاختار و 

هفای تفصفففففیلی  هفا، کفه هر یفک نیفازمنفد پژوهشت نیفکمراحفل هر یفک از این 
ها باید مورد بازناری واقع مسفففففتقل اسففففف ؛ نو  نااه و انتظار از این ت نیک

 شود.
هفا بفایفد بفا روی ردی آگفاهفانفه مورد او  از همفه، مرزهفا و سففففففاختفار ت نیفک
های فراوانی برای کاربرد هر یک از تسفففففاهل قرار گیرد. بحران کرونا محفدودی 

ای سففایر ها ایجاد کرده اسفف ، پس ضففرورت دارد، به شففیوهشففناسففیروشاین  
کنندگان و تر َلز  اسفف  مشففارک ها را کاهش داد. به عبارت دقیقمحدودی 

ای شفف ل نسففب  به هر یک از گیری مشففارکتی نااهی ژلهگران تصففمیمتسففهیل
گیری مشفارکتی داشفته باشفند. این مسفئله پیش از های تصفمیمشفناسفیروش

ن توسففط برخی از اندیشففمندان روش شففناسففی علم مطر  شففده اسفف ، اما ای
هفای مختلف در نظر گرفتن آن برای  همفانطور کفه اشففففففاره شففففففد، محفدودیف 

 سازد.گیری مشارکتی در دوران پساکرونا را ضروری میهای تصمیمروش
ه داش  که استفاده های اورایی باید تووال ، برای کاهش محدودی نیبنابرا

ها نیز اقدامی شفایسفته خواهد بود. البته باید تووه  توأمان و ترکیبی از روش
داشفففففف  کفه این اقفدا  نیفازمنفد تووفه بفه همفاهنای مبفانی نظری هر یفک از 
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 های انتخاب شده اس .روش
گیری  های اافففففلی در سفففففطح نظریات تصفففففمیمحا  که دو مورد از عرافففففه

مبناگرایی یک گا   راهبرد    مشفففارکتی مورد بحث قرار گرف ، َلز  اسففف  مطابق
تر شففویم. از این رو، در بخش بعدی تیییرات در کاربرد و اورا نزدیک  به عراففه

 دهیم.گیری مشارکتی را مورد ارزیابی قرار میها و اقدامات تصمیمت نیک

 ها و اقدامات تصمیم گیری مشارکتیغییرات در تننی . ت4-3
هفا و اقفدامفات مرتبط بفا نیفکترین سفففففطح دانش، َلز  اسفففففف  ت در کفاربردی

  ه قرار دهیم. بر این اسفففاس، دو عرافففهگیری مشفففارکتی را مورد تووال تصفففمیم
ایم. در این مرحله های بازنمایی را انتخاب کردهگری و ت نیکتسفففففهیلفرآیند  

کنیم در کنفار تووفه بفه تیییرات مسفففففتقیم نفاشفففففی از بحران کرونفا،  تمش می
گیری مشففففارکتی  ثر تحو  در مبانی تصففففمیمکه در ا  -تیییرات غیر مسففففتقیم  

 ه قرار دهیم.را نیز مورد تووال  -)ناشی از بحران کرونا( ایجاد شده اس  

 گریغییرات در فرایند تسهیل. ت4-3-1
گیری مشففارکتی  ی در کارآمدی هر پروژه تصففمیمگری نقش مهمال فرایند تسففهیل

مسفففائل مختلفی را در بر . این عرافففه بسفففیار گسفففترده بوده و ابعاد و [۴ دارد 
توانند تح  تأثیر بحران کرونا قرار گیرند.  گیرد که هر یک به نوبه خود میمی

اند  بعد اافلی که بیش از همه تح  تأثیر بحران کرونا قرار گرفته دودر ادامه  
کنیم تیییرات َلز  برای دوران می  را مورد تجزیفه و تحلیفل قرار داده و تمش

 ها را نیز شناسایی کنیم.از این عراهپساکرونا در هر یک 

 گر کارآمدی  تسهیل یهاویژگی وظایر والر. 

ترین موضفوعات  ترین و اسفاسفیمگر کارآمد از ومله مههای یک تسفهیلویژگی
گر فراهم سففاختن  وظیفه ااففلی یک تسففهیل[.  ۴گری اسفف   تسففهیلفرآیند  در 
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انجا     اسففففف .  نفعانریهای َلز  برای مشفففففارک  تمامی  شفففففرایط و توانمندی
های گروه، تشففففویق همه افراد ه به پویاییدرسفففف  این وظیفه مسففففتلز  تووال 

؛ اما بحران  اَلنه اسف گروه به هم اری و مشفارک  و در برخی موارد مداخله فعال 
همفانطور کفه  کرونفا در این وظیففه نیز تیییرات فراوانی ایجفاد کرده اسفففففف .

گری  تسففهیل یند  آفر رود اولین مسففئله مجازی شففدن هر چه بیشففتر  یانتظار م
سففازد؛ از   می، پاسففخ به سففواَلت ااففلی این عراففه را متحوال اسفف . این مهمال 

نقش   رشفففودگر باید اسفففتفاده  چه تعداد تسفففهیلاز ومله سفففواَلتی از قبیل   
چه ابزارهایی در فرایند تسففهیل باید اسففتفاده  از   مشففارک  کنندگان چیسفف ر

  دنقش بازخور و     هسفتندرحائز اهمیال   ،کدا  وزئیات در فرایند تسفهیل  ردشفو
 انتقادی در فرایند تسهیل چیس ر

گری را نامم ن سففاخته اسفف . بحران کرونا در عمل برخی از وظایف تسففهیل
ه به گر مجزا برای تووال گری، معموًَل یک تسفففففهیلهای ودی تسفففففهیلدر پروژه

شفففففود، حفا  آن فه ولسففففففات  گروه در نظر گرفتفه میوزئیفات روابط میفان افراد 
مجازی و یا حتی فاافففففله گذاری اوتماعی چنین اقدامی را نامم ن سفففففاخته  

گر و مشففارک   اسفف . مسففئله دیار رابطه عمیقی اسفف  که باید میان تسففهیل
گری از این کنندگان برقرار باشفد. با ادامه دار شفدن بحران کرونا، فرایند تسفهیل

 شود.مش ل میوان  نیز دچار 
را نیز مورد   گریتسفهیلیند  آفر نقش عواطف و احسفاسفات در باید    ن،یبنابرا

گیری مشارکتی،  های تصمیمها و ویژگیترین مزی ه قرار داد. ی ی از مهمتووال 
به رسفففففمی  شفففففناختن و تووه به عواطف و احسفففففاسفففففات در این شفففففیوه  

گیری  تصفففمیم   گرترین وظایف هر تسفففهیل[. از مهم3۴گیری اسففف   تصفففمیم
گیری اسف .  ه ویژه به عواطف و احسفاسفات در ولسفات تصفمیممشفارکتی، تووال 

گری، بر همین اسففاس طراحی ها و شففرایط احراز کار تسففهیلبسففیاری از ویژگی
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  سفاخته اسف . کلی متحوال بهشفده اسف . حا  آن ه بحران کرونا این عرافه را  
و احسفففاسفففات در     شفففناخته شفففدن عواطفبر این اسفففاس، بروز و به رسفففمیال 

های ودید اس .   گرانی با وظایف و امحیال ولسات پساکرونا نیازمند تسهیل
گران و مشففففارک  کنندگان نباید محدود به  از یک سففففو، رابطه میان تسففففهیل

گیری مشففففارکتی باشففففد. در دوران پسففففاکرونا، َلز  اسفففف   ولسففففات تصففففمیم
ی دیار داشففته باشففند.  گران و مشففارک  کنندگان شففناخ  عمیقی از تسففهیل

عموه بر این، افزایش سفففطح گشفففودگی در ارتباط نیز از نیازهای اافففلی فرایند 
هایی از  ها و افمحیال تسفهیل در دوران پسفاکروناسف . این مسفائل نیاز ویژگی

گران  ا  بودن را در تسففهیلومله قابل اعتماد بودن، اففبور بودن و شففنونده فعال 
توانمنففدی و تسفففففلط بر نر  افزارهففای دهففد. در سفففففطحی دیار  افزایش می

گران و های ضفروری تسفهیل افمحیال   عنوانبهکامسیوتری و فضفای مجازی نیز  
 مشارک  کنندگان قابل اشاره اس .

  لیتسه ندیفرآ در یفنر  گروهب. 
اسففف .   در فرایند تسفففهیل  »گروه ف ری«  دیار در این رابطه آف   مسفففئله مهمال 
ق به انسفجا   دارد که سفبک رهبری نادرسف ، تعلال نشفان از شفرایطی  گروه ف ری  

طور  به .[3۴   گرددهای نادرسف   باعث حمای  از گزینه  ،گروه و احتراز از بحران
ص خیلی از مشففارک   معمو  گروه ف ری ناشففی از عواملی از ومله عد  تخصففال 

گیری ومعی و   و سففلطه یک شففخص یا گروه در فرایند تصففمیمکنندگان، تفوال 
  و سففلطه یک عمقه مشففارک  کنندگان به موضففو  اسفف . تفوال د و عد  تعهال 

تواند ناشففی از دَلیل مختلف، از ومله قدرت سففیاسففی، تخصففص،  شففخص می
 وایااه اوتماعی یا اقتصادی و ... عنصر مسلط باشد.

تر سفففاخته اسففف   بحران   را وخیمبحران کرونا به چند طریق این وضفففعیال 
محیطی، مشفففففارک  کنندگان را کرونا با افزایش سفففففطح اسفففففترس و هیجان  
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طور معمو  میل بیشفتری به گروه ف ری  بهتر سفاخته اسف . در نتیجه،  محتاط
شفففود. از سفففوی دیار، با افزایش گیری مشفففارکتی ایجاد میتصفففمیمفرآیند  در 

ا  در موضفوعات را کاهش داده اسف .    اتمیسفتی، میل به مشفارک  فعال فردیال 
شففود. این مسففئله نیز به  تر میی ودیال در ولسففات مجاز  طور خاقال بهاین آف   

ی بر افزایش گروه ف ری در فرایند تسففهیل خواهد داشفف . نوبه خود تأثیر ودال 
های اوبار برای مشفففارک  در ولسفففات  عموه بر این، اسفففتفاده از نظارت و اهر 

 پساکرونا، بسیار کمتر شده اس .
نی مشفارک   ها و تقوی  مرکز کنتر  درو سفازی ارزشبر این اسفاس، درونی

شفففدن معیاری  تواند راهاشفففا باشفففند. این موارد مسفففتلز  نهادینهکنندگان می
های سازمان اس . بنابرین، هر یک از تیییرات و  الیال غیر از سودگرایی در فعال 

گرایی و مسفئولی  اوتماعی  های فایدهاافمحات پیشفنهاد شفده در ریل عرافه
 در این زمینه کمک کننده خواهند بود.

 های بازنماییغییرات در تننی . ت4-3-2
گیری مشففففارکتی  های اورای تصففففمیماز مهمترین بخش  1های بازنماییت نیک

گیری  های تصفففففمیم ها اثرگذاری فراوانی در تمامی بخشاسففففف . این ت نیک
کنند. در این بخش که آخرین بخش تحلیل و بررسفففی ما را مشفففارکتی ایفا می

هففای  یییراتی کففه بحران کرونففا بر ت نیففک دهففد، تمش داریم تتشففففف یففل می
،  ن یبنابرابازنمایی و کاربرد آن ایجاد کرده اسففففف  را مورد بررسفففففی قرار دهیم.  

پیش از پرداختن به ابعاد مختلف این مسفففففئله َلز  اسففففف  تأکید کنیم که 
و ضفففففروری    هففای بففازنمففایی را بیش از پیش مهمال بحران کرونففا نقش ت نیففک

یند  آفر بخشففففی حیاتی از   بازنماییهای  ت نیکاسففففتفاده از سففففاخته اسفففف .  

 
1. representation 
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 اسف   فهم محیط و شفرایط و مسفائلی  منظوربهها  گری و کمک به گروهتسفهیل
زیرا ای نیسف   وظیفه سفاده  ی نیز،طور کلال به  شفوند. بازنماییکه با آن روبرو می

  ،ه با آن مواوه هسففتند مسففائلی که مشففارک  کنندگان در بسففتر چندگان  اغل ،
  . بحران کرونا، با افزایش فردیال آشففففففته و دارای سفففففاختار ضفففففعیف اسففففف 

تر سففففاختن رابطه و بعموه با افزایش سففففطح اسففففترس  اتمیسففففتی، و سففففخ 
  پیچیده را دوچندان سففففاخته اسفففف . بر این اسففففاس،  محیطی، این وضففففعیال 

بررسفففففی قرار مختلف بفازنمفایی مورد    کنیم این مسفففففئلفه را در انواتمش می
 دهیم.

 بازنمایی کالمیالر. 
ترین انوا  بازنمایی اسففف  به اسفففتفاده از زبان و بازنمایی کممی که از سفففاده

کم  به منظور بازنمایی و به اشفففتراک گذاری فهم شفففخصفففی از مسفففئله تأکید  
برداری  مستقیم ام ان بهره  اورتبههای بحران کرونا  دارد. هر چند محدودی 

کند، اما آثار بحران کرونا از ومله فاافففله بازنمایی را منتفی نمیاز این شففف ل  
گرفتن فضاهای ف ری افراد در نتیجه فااله فیزی ی، کاهش ظرفی  مفاهمه  

مسففتقیم اورای این   اففورتبهبه دلیل افزایش سففطح اسففترس محیطی و ...  
ن ه دیار این اسففف  که ایسفففازد. ن ته قابل تووال نو  از بازنمایی را مشففف ل می

 گیری مشارکتی ناکافی اس .نو  ساده بازنمایی برای اغل  مسائل تصمیم

 بازنمایی تصویریب. 
ها به بازنمایی  نو  تصففویری بازنمایی با اسففتفاده از تصففاویر، نمودارها یا گراف

از   ؛گیردهفای مختلفی از بفازنمفایی وفای میشفففففیوه  ،پردازد. در این دسفففففتفهمی
هایی  گرفته تا شففیوه  ،سففاده مثل اسففتفاده از تصففاویر غنی  نسففبتاً های  شففیوه

 تر چون درخ  تصمیم و شب ه تصمیم.پیچیده
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یند آفر اسفتفاده از انوا  تصفویری بازنمایی در ه داشف  از آنجا که  باید تووال 
یندهای  آفر ای از نیازمند محیطی حمایتار اسففف  که اورای مجموعه  ،تسفففهیل

[، بحران کرونا تا حد ۴   م را مم ن سفففازدکاری از ومله بررسفففی، بحث و تصفففمی
زیادی این شف ل از بازنمایی را دچار مشف ل سفاخته اسف ؛ چرا که خلق یا حفظ 

 تر شده اس .محیط حمایتار در شرایط پیچیده و حساس کرونا بسیار مش ل

 بازنمایی ایاتیج. 
ا کردن یهایی چون نمایش بازیمنظور از بازنمایی حیاتی اسفففففتفاده از ت نیک

اورای نمایش تعاملی اسفف . روشففن اسفف  که بحران کرونا، بیشففترین تأثیر را 
هایی اورایی ناشففففی از این بر این شفففف ل از بازنمایی ایجاد کرده و محدودی 

نفامم ن    تقریبفاً گفذاری اوتمفاعی این نو  بفازنمفایی را بحران از وملفه ففاافففففلفه
انوا  بازنمایی ایجاد ترین چالشفففی که بحران کرونا برای  سفففاخته اسففف . مهم

بر این اسفففاس، از آنجا که ایجاد مفاهمه    کرده اسففف ، چالش مفاهمه اسففف .
بحران کرونا    شفود،های بازنمایی در نظر گرفته میهدف اافلی ت نیک  عنوانبه

ها را نیز  انوا  مختلف بازنمایی را دشفففففوارتر و ضفففففرورت و نیاز به این ت نیک
 تر ساخته اس .حیاتی

پاسفففخ به دومین سفففوا  پژوهش در این بخش، باید   یبراس،  بر این اسفففا 
گیری مشففففارکتی با اقداماتی که به  تصففففمیمیند  آفر تأکید کرد که َلز  اسفففف   

کننفد، تقویف  شفففففود.  درک و احترا  بفه تففاوت و تسفففففهیفل تففاهم کمفک می
هفای  هفای رهنی، افزایش مهفارت هفای مفد اقفدامفاتی از قبیفل تووفه بفه تففاوت

های اخمقی مشفارک  کنندگان از ومله افبر، ر سفاختن ویژگیت، غنیشفنیداری
سففففففازی  توان بفا نهففادینففههفا را میبرخی از این ویژگی .  احترا  و افففففمیمیففال 

 گرایی به دس  آورد.اامحات َلز  بر مبنای فایده



   165  در دوران پسا کرونا  یمشارکت  ی ریگمیتصم

 

 گیری  جبینت .5
گیری مشففارکتی را در سففه  های گذشففته اثرات بحران کرونا بر تصففمیمدر بخش

مبانی، نظریات و کاربردها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در هر سفطح سفطح  
تواند با اسفتفاده از آن گیری مشفارکتی میتمش کردیم، تیییراتی که تصفمیم

ای از خماففه  (5ودو   )در   در دوران پسففا کرونا باقی بماند را شففناسففایی کنیم.
گفذارند  هفای بفاَلیی یفا پفایینی خود میاین تیییرات و آثفاری کفه هر یفک بر َلیفه

  دهیممبناگرایی ارائه میراهبرد را بر اساس 

 الزم  راتییاثرات بحران کرونا و تغ ؛یمشارکت  ی ر یگم یتصم: 5جدول 

سطح 
 یدانش

  عراه
گیری  تصمیم

 مشارکتی 
 اثرات بحران کرونا

تیییرات َلز  برای 
 پسا کرونا 

سطح 
 تیییرات

 
 تحو 

مففبفففانففی  
 نظری

   کاهش اهمیال  گراییفایده

-چالش محفاسففففففبفه
 گری

چفففففففففففففالفففففففففففففش 
 گرایینتیجه

و ت میفففل   تعفففدیفففل 
 گراییمبنای فایده

مففبفففانففی  
 نظری

مسفففففففئففولففیففف  
 اوتماعی

   افزایش اهمیال 
گفففرففففتفففن در   قفففرار 

 تووهکانون 

اافففففففالفف  دادن بففه 
مبنفای مسففففففئولیف  

 اوتماعی

مففبففنفففای  
 نظری

 هاتئوری

بسففففففففتفففرهفففای 
گیفری تصففففففمفیفم
 مشارکتی

 چالش استقم 
 چالش چاب ی

ای  اافففمحات ریشفففه
 )در مبانی(

مففبففنفففای  
 نظری

-شففناسففیروش
-های تصفففففمیم
 گیری مشارکتی

عفففففد   چفففففالفففففش  
 اطمینان

هفففای  مفحفففدودیففف  

روش -تففففرکففففیفففف  
 هاشناسی

بفففه  نففافففاه  تففیففیففیففر 
 هایتئور
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 هاشناسیروش اورایی

-ت نیففک
و   هففففففا 
 اقدامات

-فرایند تسففهیل
 گری

 چالش ارتباطات
 چالش اعتماد

های  تیییر امحی  
گر و  ضفروری تسفهیل

 مشارک  کنندگان

ای  اافففمحات ریشفففه
 )در مبانی(

مففبفففانففی  
نفففظفففری، 

 هاتئوری

هفففای  تفف ففنففیفففک
 بازنمایی

 مفاهمهچالش 

هفففای  مفحفففدودیففف  
 اورایی

 

الاوهفففای   در  تیییر 
 آموزش

ای  اافففمحات ریشفففه
 )در مبانی(

مففبفففانففی  
نفففظفففری، 

-ت نیففک
 ها

 

های  نشفففان داده شفففده اسففف ، بحران کرونا، چالش 5همانطور که در ودو   
گیری مشفارکتی ایجاد کرده اسف .  های مختلف تصفمیمدی را برای عرافهمتعدال 

اطمینان، چاب ی و گرایی، عد   گری، نتیجههای محاسفففففبهدر این میان، چالش
گیری مشففففففارکتی را تواننفد یفک پروژه تصفففففمیممففاهمفه هر یفک بفه تنهفایی می

ها نیز قابل   در هم تنیده این چالشناکا  سففففازند. از سففففوی دیار، وضففففعیال 
های باَلیی دانش با آن مواوه  ها که در َلیهه اسفففف ، بسففففیاری از چالشتووال 

های زیرین اسفففف . بر این ههای مووود در َلیهسففففتیم، نشففففأت گرفته از خلل
های  اسفففاس، بسفففیاری از تیییرات َلز  در دوران پسفففاکرونا نیز با تمرکز بر َلیه

 اند.زیرین دانش و سطح مبانی نظری ارائه شده
گیری  که برای اسفتفاده از تصفمیم  دهدبندی و تحلیل نتایج نشفان میومع

در این عرافه هسفتیم؛    ییالاومشفارکتی در دوران پسفاکرونا نیازمند یک تیییر  
  پرکاربرد و سففودمند  عراففه رت آینده محتو ، محرو  شففدن ازدر غیر این اففو

، نشفان دهنده ابعاد 6ودو     در دوران پسفا کروناسف .  گیری مشفارکتیتصفمیم
کنید، اغل  تیییرات َلز  اسفف . همانطور که مشففاهده می ییالاواین تیییر  
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ها نشفان دادند که یرد. تحلیلگیری مشفارکتی افورت گاسف  در مبانی تصفمیم
ت میل، تیییر وایااه و اافففال  قائل شفففدن برای مبنای مسفففئولی  اوتماعی  

َلت بیشفتر  گرایی نیازمند تیییر و تحوال ضفرورت ویژه دارد. از طرفی مبنای فایده
ه توأمفان بفه فرد، ی از وملفه تووفال گرایی اافففففو  مهمال اسفففففف . در مبنفای ففایفده

های شففففناختی و محاسففففباتی، تووه به  محدودی خانواده و وامعه، تووه به  
های مقاله ارائه  معنوی  و ... نادیده گرفته شده اس . همانطور که در بررسی

گیری مشفففارکتی در دوران کرونا، نشفففأت  های تصفففمیمشفففد، بسفففیاری از چالش
به هر روی تیییرات قابل   گرفتفه از این عنفاوین نادیده گرفتفه شفففففده اسففففف .

گیری مطر  ها و اقدامات تصفففففمیمطح نظریه و ت نیکهی نیز در دو سففففف تووال 
 شدند.

هففایی کففه دیار ابعففاد بحران کرونففا را بررسفففففی نتففایج این اثر، بففا پژوهش
نمونفه گرینبرگ و هم فاران،   برایهی همارایی دارد. انفد، بفه نحو قفابفل تووال کرده

ند و اکه ابعاد این مسفئله را در عرافه مدیری  سفازمانی مورد بررسفی قرار داده
تر اداره وامعه و ح وم   کلی  هوپمن و هم اران که بحران کرونا را در عرافففففه

تبیین کرده اسفف ، هر دو بر عنااففری چون نیاز به معنوی ، پرهیز از افراط در 
 [.35[ و  3۴اند  گرایی و ... تأکید کردهفایده

. سفرانجا ، َلز  اسف  پیشفنهاداتی در دو عرافه نظریه و کاربرد ارائه دهیم
های تیییر  های آتی به هر یک از عرافهشفود در پژوهش، پیشفنهاد مینیبنابرا

  در معیارهای  نمونه، تحوال   یبراوداگانه پرداخته شففود.    اففورتبهمطر  شففده  
تواند موضفففو   گرایی یا مسففففئولی  اوتماعی در پسففففا کرونا، هر یک میفایده

بفا هفدف بفه روز ا  هفایی مجزال اثری مجزا بفاشففففففد. همچنین َلز  اسفففففف  پژوهش
گیری مشففارکتی و ایجاد های تصففمیمشففناسففیرسففانی سففاختار و فرایند روش

 ها با شرایط پساکرونا اورت گیرد.شناسیمطابق  میان هر یک از این روش
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در سففطح کاربردی، َلز  اسفف  به مدیران و اففاحبان کسفف  و کار پیشففنهاد 
ضفففروری برای    های بهای َلز  برای کسففف  افففمحیشفففود تا شفففرایط و آموزش

ها و  گیری مشفففارکتی در دوران پسفففاکرونا را فراهم سفففازند. افففمحیال تصفففمیم
ل ابها  در سازمان، ارتقاء فرهنگ اعتماد  هایی چون افزایش سطح تحمال ویژگی

د سفازمانی از ومله این موارد متقابل، گشفودگی سفازمانی و افزایش سفطح تعهال 
ها تمامی نیروی کار خود را تر، ضففرورت دارد سففازماناسفف . در سففطحی اورایی

بفه نحوی آموزش دهنفد کفه بتواننفد بفه راحتی و ففارغ از هر گونفه مشففففف فل و 
های دورکاری و فضففای مجازی تعامل کنند. َلز  اسفف  به  اسففترس با ت نولوژی

نظری    گیری مشففارکتی نیز پیشففنهاد شففود که در عراففهگران تصففمیمتسففهیل
هفای  مختلف را برای پروژه هفایشفففففنفاسفففففیاسفففففتففاده و ترکیف  انوا  روش

 شفففناسفففی خاقال گیری مشفففارکتی امتحان کنند و به یک یا چند روشتصفففمیم
گران  شفود که تسفهیلمحدود نباشفند. همچنین در سفطح کاربردی پیشفنهاد می

تر  تر و عمیق گیری مشففففارکتی قویکنندگان تصففففمیمرابطه خود را با مشففففارک 
 اعتماد متقابل تمش کنند.ساخته و برای ایجاد شناخ  و 
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 2مهدی باقری میبدی  ،1اسد رضا بنی 

 ملدمب .1
های اخیر  ها برای اولین بار در قرنوکاربا شففیو  کرونا بسففیاری از قواعد کسفف 

به شففف ل متفاوتی تح  تأثیر قرار گرف  و حامل یک پیا  بسفففیار ودی برای  
داشففته باشففند چه در زمان   راهبردهایی که  وکارها بود. کسفف وکارهمه کسفف 

یال  خود را بهتر مدیری   توانند سبد سود و مز کرونا و چه قبل و بعد از آن می
ها وکارشفففففوند باید به دانش مادِر کسففففف ها فراگیر میکنند. زمانی که بحران

م. بفدون این راهبردیمراوعفه کرد و این دانش چیزی نیسفففففف  وز ممفدیریف  
ها به خطا خواهد رف  هرچند مم ن اسف  گذاری در سفایر حوزهدانش سفرمایه

وکار کند و خوشفحالی موق  ن و کسف مدت عایدی را نصفی  سفازمادر کوتاه  
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 را بر لبان رینفعان بنشاند.
مسففففففائفل  برای حفلو بومی    راهبردیگسفففففترش مطفالعفات  بفایفد بفه ،  بنفابراین

. با تووه به ضفرورتی  در شفرایط کرونا تووه کرد کارهای داخلیوکسف   راهبردی
، امید اس   شودمیاحساس    کارهاووضعی  فعلی برای پیشرف  کس که در 

  بنااههای اقتصفادی و کسف  وکارهای کوچک و بزرگ مطالعات راهبردی درکه  
  راهبردیو مدیری     راهبردپژوهش در حوزه  قرار گیرد.    مورد تووه پژوهشففاران

توان در بخش  و انتفاعی، دارای منطقی اسف  که از آن می  در بخش خصفوافی
 عمومی و همچنین سطح کمن و دول  نیز استفاده کرد.

وکفارهفای مووود برای حفظ بقفا و سفففففودآوری خود بفه محیط  همفه کسفففففف 
(، اولین دغدغه این اس   آپوكارهای نوپا )اسفتارتوابسفته هسفتند. در كسف 

گذاری سففودآور اسفف ر. طبیعی  كه آیا محصففو  یا خدم  ودید برای سففرمایه
محصففو  در محیط    آزمودناسفف  كه پاسففخ به این سففؤا ، به تحلیل بازارها و 

وکارهای  وكار وابسففففته اسفففف . بنابراین، تحلیل محیط چه برای کسفففف كسفففف 
 وکارهای نوپا، ضروری اس .مووود و چه برای کس 

وکارهای نوپا حاافل هوشفمندی و شفناخ  درسف  عمدتًا موفقی  در کسف 
هفایی در محیط ووود دارد كفه فقط از محیط اسفففففف ؛ زیرا فرافففففف   موقعبفهو  

ها هسففففتند. عمدتًا  درك و شففففناسففففایی آن  وكارها قادر بهمبدعان این كسفففف 
ی در ابیفرافف وكار نوپا نیز حااففل های كارآفرینانه برای ایجاد یك كسفف ایده

وكارها با تووه به نیازهایی كه از مشففتریان برآورده  محیط اسفف . این كسفف 
 های ودیدی برایدهند و خواسفففتهكم افففنایع ودید را شففف ل میكنند كممی

 آورند.ان به ارمیان مینیازهای متنو  مشتری
وکفارهفا، چفه کوچفک، چفه بزرگ، چفه ال ترونی ی، چفه کمسفففففیفک  کسفففففف 

الیال     در حا وكارها چه  وهمه به تحلیل محیط نیاز دارند. این كسففففف همه فعال
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 باشند یا نوپا، اهداف بنیادی زیر را دنبا  خواهند كرد 
ا  انتخاب و به دنب  -بویژه نوپا-وكارهاالف( انتخاب بازارهای وذاب )كسفففف 

 شناسایی بازارهای ودید هستند(
بففه دنبففا  حفظ   -بویژه فعففا -وكففارهففاكسففففففف ب( حفظ موقعیفف  رقففابتی )

 موقعی  رقابتی خود در محیط هستند(؛

 وکارکسب راهبردی. کرونا و تأملی بر الگوی  1-1
اند. عمده این ارائه کرده  راهبردیبیشفففففتر متف ران، الاوهایی را برای مدیری   

اند؛ اما با ظهور و وکارهای بخش خصفففوافففی طراحی شفففدها برای کسففف الاوه
های دولتی و غیرانتفاعی،  در سفازمان  راهبردیبرداری از مدیری   گسفترش بهره

ریزی و مفدیری   های برنفامفهبفه تفدریج متف ران این حوزه کفه عمفدتًا از چفارچوب
اند.  هایی را پیشفففنهاد کردهاند، مد در بخش خصفففوافففی الها  گرفته  راهبردی

ای داشفففففته  در دول  هم رشفففففد قابل ممحظه  راهبردیاخیرًا تووه به مدیری   
 مستقل به این بخش پرداخته شده اس . اورتبهاس  بطوری که 

های مووود بخش دولتی، خصفوافی و دول  کرونا، بررسفی تجربه  مسفئلهدر 
 وکارها ضروری اس .داری در کس بر برای بهره

ای که نباید از آن در این شفففرایط غافل شفففد این اسففف  که مم ن  اما ن ته
هایی در منطق تحلیل با ی دیار  شفففففباه   راهبردیاسففففف  الاوهای مدیری   

وکار نیازمند الاوی منحصففر به فرد خویش اسفف ؛  داشففته باشففند اما هر کسفف 
وکار و رهبر کسفف   راهبردِی تف ر    این الاو بر اسففاس وضففعی  تمطم محیطی،

 شوند.ماهی  ووودی آن طراحی می
با یک سؤا  اساسی همواره   راهبردشناسان این روزها، مدیران عامل و  

دستیابی به   های مووود ومواوه هستند و پاسخ به آن عبور از ناهمواری 
 اهداف را آسان خواهد کرد  
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وکارها  کسب موفلیت برای  یراهبرد کرونا، چب مدل  مسئلبدر شرایط  "
 "مناسب است؟

در  راهبردیدر واقع، انتخفاب یفک الاوی بهینفه برای اسفففففتففاده از مفدیریف   
وکار، بسففففتای به شففففهود و تجربیات رهبران و مدیران دارد. یک الاوی  کسفففف 

ریزی  با کارشففناسففان برنامه  راهبردیحااففل همف ری و مشففورت مدیران    ،بهینه
ن اسفف . به عبارت دیار، مدیران  از سففازما  و همچنین مشففاوران خارب  راهبردی

هفای خود سفففففخن بفه میفان و چفالش  هفا یف اولو، از  راهبردیانفداز  در چشفففففم
ها و به تحلیل و بررسفی این اولوی   راهبردیریزی  آورند، کارشفناسفان برنامهمی

پردازنفد و در حیطفه نظفارت مفدیران می  هفاآنشففففففدن  هفا و ام فان اوراییچفالش
و ودیدترین الاوها و   نیتر مهمهای پروژه،  سففرانجا  مشففاوران و اعضففای تیم

کنند. بنابراین، را برای حل این مسفففففائل معرفی می  راهبردیهای مدیری   مد 
اید َلز  اسففففف  به  داشفففففته  راهبردیخود از قبل الاویی  وکار  اگر برای کسففففف 

تجفدید نظر در مورد آن تووه شفففففود و اگر الاویی مووود نبوده اسففففف  قطعًا  
 شود.ضرورت طراحی الاو در این شرایط بیشتر احساس می

 و تحلیل آن برای مسئلب کرونا راهبردگانب  تعاریر پنج .1-2
تبرنتامتب ،الگو  مثفابفه  بفه راهبرددر تعریف خود از  (  2007هنری مینزبرگ ) ، ، موقعیتّ
ها در شرایط کرونا که مفهو  هر یک از این استعاره (2)کندیاد می  روینرد و مانور 

 شود  بررسی می

 بب مثابب الگوی اقدامات راهبرد. 1-2-1
در  .اسف   2تداو  رفتار در طو  زمانبه معنای    1به مثابه الاوی اقدامات  راهبرد

 
1. Strategy as pattern of actions 

2. Consistency in behavior over time 
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  ووود دارد و در واقع باید به دنبا  ردپاهاینااه به گذشففففته    نوعی راهبرداین  
 (10نمودار ) .(2)گذشته خود برای موفقی  امروز بود 

 

 اقدامات  یراهبرد بب مثابب الگو :  10نمودار 

ها را تواند آنها میها و سففازماندر مسففئله کرونا، تداو  رفتارهای موفق مل 
گیری  در برابر مقابله با این ویروس بسفففیج کند در واقع در کشفففور ایران شففف ل

من در طو  زمان های کگذاریفرهنگ ومعی، روحیه ایثار و خودباوری، سرمایه
روی ام انات و منابع مورد نیاز، مقابله با ویروس کرونا را آسففان تر از گذشففته  

 شود اشاره می راهبردچند نمونه از این نو   کرده اس .

 . داشتن روایب اجتماعی.1-2-2
مرد  ایران به مثابه یک فرهنگ غنی دارای انسفففجا  اوتماعی هسفففتند و این 

الیال روحیه در طو  تاریخ وو های اوتماعی مرسفو  به  ود داشفته و حا  که فعال
الیال  های وایازین را برای کمک به  تعطیلی کشفففففیده شفففففده اسففففف  برخی فعال

مفدافعفان سفففففممف  انتخفاب کرده و در حفا  تولیفد انوا  محصفففففوَلت مرتبط  
های مطهر، مسففاود، اففله رحم، حضففور در حر  هسففتند. حضففور در نماز ومعه،

های تلویزیونی اففدا و سففیما  ومعی و حتی برنامهتههای دسفف سففینماها، م ان
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 نشان از این روحیه ومعی دارد که در طو  زمان ش ل گرفته اس .
سفا   ۴1شفرک  مرد  در انتخابات، وشفن پیروزی انقمب اسفممی به مدت  

های ملی همچون عید نوروز، اعیاد غدیر که سفادات به  و همچنین سفایر وشفن
های  ارند و همچنین اعیاد فطر و عید قربان از وشنطور ویژه آن را گرامی مید

وری اربعین که اوتماعی ایرانیان هسففتند. عیدسففعید قربان و همچنین پیاده
شففود نمادی از فرهنگ اسففممی اسفف  که در قال   هرسففاله در عرا  انجا  می

 کند.وهانی رخ نمایی می
را بر شففمرد   توان مصففادیق زیادیهای اوتماعی ملی میدر واقع از سففرمایه

ها به کمک مقابله با ویروس کرونا در کشفور ایران که امروزه بهره برداری از آن
 آمده اس .

 های آن برای ملابلب با ویروس کرونا. جنگ تحمیلی و درس1-2-3
ها و بمیای طبیعی، ونگ ها و همه کشفورها برای این ه خود را در برابر آسفی 

کننفد بفه عبفارت دیار یفک مفانور برای  زار میهفا آمفاده کننفد رزمفایش برگبیمفاری
تا   1359دهند. کشفور ایران از سفا   رخداد آن حادثه در محیط واقعی انجا  می

ظاهرا ً با رژیم بعث عرا  اما در باطن با تعداد زیادی از کشفففورها  136۷سفففا   
سفففا  ونگ نوعی رزمایش در محیط   8کردند در ونگ بود؛  که به وی کمک می

مقفابلفه با هرگونه بحرانی اسففففف  بنفابراین کشفففففوری که این ونگ  واقعی برای  
های ریقیمتی برای  ساله را به پایان برده اس  قطعًا امروزه دارای تجربههش 

مقفابلفه بفا ویروس کرونفا خواهفد بود. در زمفان ونفگ، مسففففففاوفد م فانی برای  
پشفففففتیبفانی بودنفد و اکنون نیز در آنهفا مفاسففففففک، گفان و محفل همفاهنای و 

شففود. در آن زمان برای رزمندگان لباس و غذا و ... ای غذایی تهیه میهبسففته
شفود. عموه  شفد اکنون برای مدافعان سفمم  انوا  خدمات ارائه میآماده می

های مطهر نیز در این مهم نقش اسفاسفی ایفا بر مسفاود ام ان مقدسفه و حر 
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طی شده اس   های کوچک خیاهای مادران شهدا کارخانهکنند. امروزه خانهمی
کننفد. در واقع مادرانی که دیروز فرزندان خود را که انوا  تجهیزات را آماده می

به وبهه فرسفففتاده اند و شفففهیده شفففده اند امروز خود در خط مقد  به کمک  
اند. این در واقع همان تداو  رفتار مبارکی  بهداشففف  و درمان کشفففور شفففتافته

 ودید انقمب منتقل شده اس .اس  که در طو  زمان از نسل وبهه به نسل  

 های ضمنی و آشنار. وجود دانش1-2-4
در طو  این مسففففیر پر پی  و خم از زمان پیروزی انقمب اسففففممی، کشففففور و 

اند  های ضففففمنی و آشفففف ار مواوه بودهها و نهادها با انواعی از دانشسففففازمان
بارزه  های مهایی که نسفل به نسفل منتقل شفده اسف  و با تجمیع آن راهدانش

با کرونا را میسففففر سففففاخته اسفففف ؛ برای مثا ، به دانش پزشفففف ی ایران نااهی  
های بنیادی و پژوهشفف ده رویان،  المللی، سففلوبیندازید به مقاَلت فراوان بین

های موفق سففناین در تراز وهانی، پزشفف انی همچون پرفسففور سففمیعی با عمل
مان کشففففور و زیر  برند وهانی، به رشففففد و توسففففعه قابل تووه بهداشفففف  و در 

های آن همه و همه ح ای  از ووود یک دانش غنی و مؤثر در طو  سفففففاخ 
زمان در کشففور ایران داشففته اسفف . این دانش امروزه به خوبی برای مقابله با 

های وهانی  شففففود و عموه بر آن با تووه به تجربهویروس کرونا اسففففتفاده می
 شود.روز بروز بر قوت و دق  آن افزوده می

سفا  زیسفتن را نباید به فراموشفی سفسرد دانشفی   ۷۰۰۰وه بر اینها دانش  عم
ها قرار داده اسففف  و اکنون آن که این تمدن کهن را در مواوهه با انوا  بحران

 ها به مقابله وا می دارد.را همچون فوَلد در برابر سختی ها و بیماری

 پروری در امور مختلر. جانشین1-2-5
در پیشففرف  کشففور مورد دق  و ممحظه قرار دهیم   تریک مهم را شففاید ما کم
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اسف . امروزه اگر سفردار سفسهبد حاب قاسفم سفلیمانی به    1پروریهم وانشفینآن
رسد وانشینی ووود دارد که در کنار وی دس  آمری ا و ترامپ به شهادت می

دار سفففساه قدس شفففود. در سففف ان  تواندمیدر وبهه ها ووود داشفففته و اکنون 
های کارشناسی، بیشتر مدیران و کارشناسانی که با خداوند معامله کردند  َلیه
اند و این روحیه نوعان خود دریغ ن ردهانش ضفمنی و آشف ار خود برای هماز د

اشتراک دانش باعث شده اس  که وانشینانی خوب برای اداره امروز و فردای 
های مختلف ووود داشففته باشففد و حتی ووانانی  کشففور برای هر یک از پسفف 

د. این که امروز تمش خود را برای تعالی و پیشففرف  کشففور معطوف داشففته ان
دهفد امروزه دانش و تجربفه  می  هفا بفه خوبی نشففففففانروحیفه خود را در بحران

پیشفف سففوتان با پویایی و خمقی  ووانان پیوند خورده اسفف  و باعث تولید  
 افزارهای توانمند در برابر ویروس کرونا شده اس .ونگ

 های نوظهور و دستیابی بب بهترین اقدام راهبرد. 1-2-6
شوند  پیرامونی کامًم پیچیده و پویا می  ر در زمانی که محیطهای نوظهوراهبرد

برداری از َلز  و ضففروری هسففتند. مقابله با کرونا ی ی از بهترین مصففادیق بهره
گانه فرافف  بلند  ها، نهادها و قوای سففههای نوظهور اسفف  زیرا سففازمانراهبرد

اقع باید درباره  شفده را ندارند و در وهای از پیش اندیشفیدهراهبردمدت طراحی  
 ها مصالحه کنند و به بهترین اقدا  برسند.حلبهترین راه

در اینجفا ووود دارد کفه نبفایفد آن را نفادیفده گرفف      راهبردین تفه ای مهم و  
گیرند به عبارت  های گذشته ش ل میهای نوظهور بر پایه دانش و قوتراهبرد

های  ها و ام فانات و زیرسفففففاخ ها و دانشگذاری روی تجربهدیار، سفففففرمایه
هایی همچون پویش مؤمنانه را شف ل داده و از راهبردمختلف اسف  که امروز  

 
1. Succession 
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ی  گفذاری اوتمفاع گفذاری اوتمفاعی و ففاافففففلفههفایی همچون ففاافففففلفهووود طر 
های مورد نیاز در اسفر  وق  از هوشفمند سفخن به میان آمده و انوا  دسفتااه

گیرد. امروزه  سفوی سفساه و سفایر نهادها تولید شفده و در اختیار کشفور قرار می
در ولسففات سففتاد ملی مبارزه با کرونا، ولسففات بنیاد مسففتضففعفان، سففتاد کل 

ای کمک و پزش ان بین بسیجیان بر   ترپاییننیروهای مسلح و حتی در سطو   
های م مل ووود یک بیمارسففتان یا متخصففصففان ط  سففنتی برای تواففیه راه

های فراوانی ووود دارد که امروز در مصفففففالحه راهبرددارد. بنابراین برای اورای  
 کشور برای مقابله با بحران کرونا در حا  انجا  اس .

 ها و رفتارهای گذشتب. تجدید نظر در آمو تب1-2-7
دهد و آن این ه در شففففرایط فعلی یک درس ودی به کشففففور ما می ردراهباین  

های گذشففففته خویش را به بوته آزمون باذاریم و به طور کلی در باید آموخته
آنها تجدید نظر کنیم حتی در ایمان و اعتقادات، در میزان اعتماد به نفس در 

ای سفازنده  میزان روحیه ایثار و شفهادت و افدها مورد دیار. در این مورد نقده
فراوانی از سفففوی متخصفففصفففان امر ووود دارد که اگر به این مهم تووه شفففود  

توان بففا تجففدیففد نظر در رفتففارهففا و گفتففارهففا را بففه خوبی آموخفف  و برای  می
 ای چید.های آینده توشهبحران

 شدهبب مثابب برنامب قصد راهبرد .1-3
صد و خیالی برای آینده  به معنای هر گونه ق  1به مثابه برنامه قصد شده  راهبرد
2اسف 

ی نوعی    ی، سفازمانیبدین ترتی  خواه در سفطح فرد  و خواه در سفطح ملال
نمودار )  (2) (..Error! Reference source not found)  اسفف تصففمیم برای آینده مدال نظر  

 
1. Strategy as plan inended 

2. Some intentions for the future 
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11) 
 

 
 راهبرد بب مثابب برنامب قصد شده :  11نمودار 

اضتتتور مدافعان اقتصتتتاد، ستتتیاستتتت، فرهنگ و فضتتتای مجازی در کنار . 1-3-1
 مدافعان سالمی

پیفا  مهمی برای دوران پس از کرونفا دارد؛ گفاهی اوقفات وسفففففعف    راهبرداین 
یک مسفففئله چنان فراگیر اسففف  که اندیشفففه و تف ر درباره آینده را از کشفففور 

ه اگر امروز شفففففود کف بفه این ن تفه تووفه می راهبردکنفد. امفا در این سفففففلف  می
مدافعان سفففمم  در خط مقد  هسفففتند در آینده پس از رسفففیدن به ثبات در 
مبارزه با ویروس کرونا باید مدافعان اقتصاد، سیاس ، اوتما ، فضای مجازی  

های آتی را به حداقل برسففانند.  و سففایرین به میدان بیایند و در واقع خسففارت
مسئله کرونا انجا  شده و با تووه    ریزی برای ایناونه موارد باید در طو برنامه

بفه زمفان محفدود کشفففففور عموه بر مفدافعفان سفففففممف  بفه مفدافعفان اقتصففففففاد و 
 سیاس  و فضای مجازی نیاز دارد.

 شوندها در عمل پیاده نمیراهبرد. همب 1-3-2
مو  ها موبهراهبردشفف ی نیسفف  که در شففرایط بحران، نباید انتظار داشفف  همه  
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ها بر راهبردطایی افففففورت نایرد. در بحران برخی از اورا شفففففده و هیچاونه خ
هایی که راهبرداسفففففاس آزمون و خطا باید دنبا  شفففففوند بویژه آن دسفففففته از  

توان  ها نمیهای انسفانها سفروکار داشفته و از نی  و کنشمسفتقیمًا با انسفان
به راحتی اطم  یاف . در هر افورت باید گف  زمانی که شفرایط محیط متییر  

ها راهبردهای مووود در آن غافلایرکننده هسفففففتند با نوعی از تمطماسففففف  و 
ق  هایراهبردمواوه هسفتیم که به آن   شفود. اما تمش باید  گفته می  1نیافتهتحقال

ها به حداقل برسند. بر این اساس در دوران مبارزه راهبردبر این باشد که ایناونه  
واردی از عد  موفقی  در اورا مواوه یا در بسفته آن ما با م  راهبردبا کرونا در یک 

عد  موفقی  کامل بودیم که طبیع  بحران و مسفائل کمن هم اینچنین اسف . )
 ها، (در عد  مسافرت مرد  به سایر استان

ی و  اگر برنامهبنابراین،  ی   یبردار بهرهها بیشففتر بر مبنای بصففیرت ملال از منابع ملال
به دقال  مورد بررسفی و تحلیل قرار گیرد  هاآننظری   یهاتنظیم شفوند و پشفتوانه

ق هایراهبرد  بروز خواهند داش . هاراهبردنیافته کمتر در هناا  اورای تحقال

 های غلتان و منعطر در مواجهب با مسئلب کرونا. توجب بب برنامب1-3-3
هایی هسففففتند که عمدتًا تیییری  مدت برنامه های ثاب  بلندمدت و کوتاهبرنامه
ها برای سفطح ملی و انوا  نهادها و سفازمان  گیرد. این برنامهها افورت نمیدر آن

ها زمانی که محیط پیرامون شففففوند. ایناونه برنامهها بی کم و کاسفففف  اورا می
آرا  یا در تمطم کمی هسفففففتند مفید بوده یا به مثابه م مل مفید هسفففففتند اما 

شفوند دیار محیط  انی که کشفورها با یک مسفئله ای وهانی و فراگیر مواوه میزم
هایی بود که قدرت  به آرامش قبل نیسفف  و طبیعی اسفف  که باید به ف ر برنامه

هفا بفه انعطفاف در آن هفا بفاَل بوده و متنفاسففففف  بفا متییرهفای محیطی بتوان از آن

 
1. unrealized strategies 
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 نحو مطلوب استفاده کرد.
ها هم بیشفففتر ر بیشفففتر شفففوند نیاز به این برنامههای نوظهو راهبردزمانی که  

های منعطف و غلتان هسفففففتند. برای مثا  ها برنامهخواهد شفففففد. ایناونه برنامه
گذاری اوتماعی که بعد از مدتی به فااففله گذاری هوشففمند  فااففله راهبرد- برنامه

 تبدیل شد.

 های نوظهورراهبردهای غلتان و منعطر بر اساس برنامب. 1-3-4
ه بفه برنفامفهامر ه به    یریزی کوانتومغلتفان منعطف و برنفامفه  یهفاوزه تووفال بفا تووفال

شفففرایط پیچیده و پویای محیطی بسفففیار بیشفففتر شفففده اسففف . بر اسفففاس این 
در آینده خواهد بود. مینزبرگ    1های قصففدشففدهراهبرددارای    ها،ف سففازمانتعری

ق م  یاهای قصففففد شففففدهراهبرداز  های  راهبردبه مثابه    شففففوندیکه کامًم محقال
دی  برد.ینا  م 2تعمال

 بب مثابب موقعّیت راهبرد. 1-4
فه   به مثابه موقعیال   راهبرددر تعریف   ک مشففتری، محصففو  و راهبردسففه مؤلال

محصوَلت و خدمات در بازار برای   . بدین معنا که موقعیال شودیبازار تحلیل م
تریان ودید ضفروری اسف . بنابراین در این تعریف  حفظ مشفتریان یا وذب مشف 

ه   .شناسان اس راهبردبازارهای خاروی در کانون تووال
، سفففففازمان، محصفففففوَلت و راهبردیابی  یهنری مینزبرگ در مقاله موقعیال  

خفدمفات، بفازار، رقفابف  و تنفاسفففففف  محصفففففو  بفا بفازار را عوامفل کلیفدی کسففففف   
 12)نمودار  (.3داندمی راهبردی موقعیال 

 
1. intended strategy 

2. Deliberate strategy 

  دی کن  مراوعه ریز  مقاله به  شتری ب مطالعهی برا.  3
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 ت یّ راهبرد بب مثابب موقع :  12نمودار 

ی بفه ارمیفان آورده م هفای راهبردکفه  شفففففودیزمفانی برای کشفففففور رففاه ملال
تی و وهانی برای  یالملل نیب ها به  تولید محصوَلت متمایز و عرضه آن، چندملیال

بفازارهفای وهفانی و داخلی تفدوین شفففففود. امروزه همفه کشفففففورهفا بفه دنبفا  این 
ها و تهدیدات آن را هسففففتند که به راففففد بازارهای خاروی پرداخته و فرافففف 

 شناسایی کنند و همواره بر فزونی اادرات خویش تأکید کنند.
ه به بازارهای وهانی عرضففففه های داخلی کدر محصففففوَلت تولیدی شففففرک 

باید طوری به کیفیال ، قیم  و سففففایر اوزای آمیخته بازاریابی آن   شففففوندیم
ه شفففود که نسفففب  به محصفففوَلت رقیبان در وایااه باَلتری قرار گرفته و  تووال

 .رقابتی کنند برای کشور ایجاد مزیال 
ه به این تعریف   ی و براهبردبنفابراین با تووال   یالملل نیها اوال ، به بازارهای ملال

ه به خواسففته  شففودیمعطوف م ها و نیازهای مشففتریان در عراففه  و دوال ، تووال
ت م ی و وهفانی شففففففدال برای    راهبردگونفه  گیرد. بفه مثفابفه مثفا  اینیرقفابف  ملال

محصففوَلت پتروشففیمی که از مزیال  باَلیی برخوردارند باعث توسففعه و تقوی   
 ها در بازار خواهد شد.وایااه آن

 
Mintzberg, Henry (2003): A Guide to Strategic Positioning. In Henry Mintzberg (Ed.): The strategy 

process. Concepts, contexts, cases. 4th ed. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, pp. 69–82. 
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 بب مثابب دورنما راهبرد. 1-5
از یک سفففازمان یا کشفففور اسففف  که در اف ار   1دورنمایی  راهبرددر این تعریف،  

سفازمان و کشفور گر درون ووود دارد و نظاره  هاسف گذاران و اسفتراتژیسفیاسف 
ی و تعامل    یهای سففازمانسففتاییها و شففااسفف  که باید به منابع، قابلیال  و ملال

ه کرد. راهبردها با آن  تووال
هفا،  بر اسففففففاس قفابلیفال   هفاراهبردمتنفاسفففففف  بفا این تعریف، َلز  اسفففففف  

ی و سفازمانی و توانمند  هایسفتا یشفا شف ل گیرند تا به نوعی اف ار و   یهای ملال
ی فراهم   یردراهبهای  شفففهیاند راه را برای اسفففتفاده بهتر از منابع و ام انات ملال

خرد و کمن اقتصففادی    یهاو بنااه  (..Error! Reference source not found)  کند
 (13نمودار  ( ران بر اساس کمس وهانی ش ل بایرند.یا

 

 نرد یراهبرد بب مثابب رو :  13نمودار 

رقابتی پایدار و توانمند    مزیال   به،  هاسفففففازماناز این روی رد   یبرداربهره با
 خواهند یاف . دس 

 سودآوری بر اساس درونمای الهی  ی دورنما .1-5-1
ها را به سودآوری برساند و هیچاونه ارزش معنوی  دورنمایی که ارفا سازمان

 
1. Strategy as Perspective 
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و الهی در آن دخال  داده نشود حتی برای بقای بلند مدت یک سازمان احیح  
شود  نیس . به تصویر کشیدن دورنمای معنوی و الهی برای سازمان باعث می

الیال مشفترک به    هایارزشکه اعضفای سفازمان بر اسفاس   تر  تر و دقیقبیشف   فعال
ای کشفور ما این دورنما بارز اسف  و افنایع دفاعی و افنایع هسفته در  بسردازند.

 همین امر باعث شده اس  که رشد و توسعه این انایع قابل ممحظه باشد.

 بب مثابب مانور راهبرد. 1-6
های در دسفترس سفازمان به  گاهی اوقات بر اسفاس منابع و قابلی  راهبرداین  

شفففففود تا رقیبفان را از ورود به یک حوزه یا بازار آگاه کنفد و پیفا   کار گرفتفه می
های زیادی در این زمینه هم از نظر  ضمنی آن این باشد که ما دارای توانمندی

الیال  ما چندان سففففاده  مالی و انسففففانی و غیره هسففففتیم که ورود به حوزه فعال
 نیس .

در پویایی  هاآید. سفففففازماناز سفففففوی دیار نوعی تهدید هم به شفففففمار می
برند وبا این کار دیاران رقاب  خود همواره در یک ونگ رقابتی هم به سففر می

الیفال  آنهفا وارد نشفففففونفد. بنفابراین، را تهفدیفد می در این کننفد کفه بفه قلمرو فعفال
ی و سففففازمان  راهبردتعریف   در برابر رقیبان اسفففف .   یبه رخ کشففففیدن قدرت ملال

ظفامی کفاربرد زیفادی دارد و نوعی معیفار  ن  یهفادر عراففففففه  1بفه مثفابفه مفانور راهبرد
 سنجش برای واکنش رقیبان و دشمنان اس .

، مم ن اسففففففف  در کنففدیطور کففه مینزبرگ بیففان م، همففانراهبردنو    نیا
هفا،  تعفاریف چهفارگفانفه فو  مشفففففترک بفاشففففففد. بفه عبفارت دیار مفانور در برنفامفه

 دیده شود. راهبردهای ها و موقعیال الاوها، نااه
بفازدارنفده اسفففففف  تفا از آن طریق رقیبفان  راهبردفو  در عمفل نوعی    راهبرد

 
1. Strategy as Ploy 
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اتی کننفد. این اقفدا  مم ن  راهبردنتواننفد   هفای خود را پیفاده سففففففازی یفا عملیفال
توانند در محیط  ها میاسفف  ی باره نباشففد و به تدریج اتفا  بیفتد. سففازمان

 نمایشی کنند. یربردابهره راهبردگونه پویای رقابتی از این
براهبرداین    بر اسفففففففاس هففا و یتوانمنففد  توانیم  یالملل نی، در سفففففطح 

ی  یهاقابلیال  به مثابه    راهبردالبته  را به رخ دشفففمنان کشفففید.  و سفففازمانی   ملال
الیال  را در عرافففففه رقاب  محدود می ها باید  کند و سفففففازمانمانور به نوعی فعال

 شرایطی را در بازارها فراهم کنند که بازار آن دس  نخورده باشد.
های مختلفی را علیه کشففور میدشففمنان در طو  تاریخ انقمب اسففممی تحر 

اند. ی ی از مواوه شفففففدهاند. و در موارد زیادی با شففففف سففففف   ایران اورا کرده
ها، مثًم  میآنان در تحر   ی هاافشفففففاگری شففففف سففففف   تواندیم  راهبرد  یهاونبه

و .. باشفففد. تا دشفففمنان همواره در برابر    یاهسفففته  یهاتحریم بنزین، سفففوخ 
های مربوط به تحریم علیه ایران، نوعی مانع را مشففاهده کنند شففهیاف ار و اند

با شفف سفف  مواوه شففده و   کنندیکه اورا م ویی رایو به عبارت دیار هر سففنار 
ت افففففرف نظر کننفد. و در نهفایف  از این گونفه تصفففففمیمفات هر چنفد در بلنفدمفدال

ق خواسفففته در این نو     های خود موانعی را مشفففاهده کنند.همیشفففه برای تحقال
ی شففاف  راهبرد رسفانی مسفتمر از تر قابل مشفاهده اسف ، اطم نقش رسفانه ملال

الیال  های ایران و خواه  ه، خواه برای به رخ کشفیدن توانمندیهای انجا  شفدفعال
الیفال ، سفففففودمند  برای آگاهی و بیفداری ملفال  در ونف  وووش بیشفففففتر برای فعفال

 اس .
هفای ووانفان سففففففازی توانمنفدیرسففففففانی و شفففففففافدر حوزه کرونفا نیز اطم 

وکار و ... مرد  را های مختلف پزشففف ی، پرسفففتاری، کسففف کشفففورمان در عرافففه
ر و بیفدارتر خواهفد نمود و اراده دشفففففمنفان در نفاامیفدی ملف  ایران را امیفدوارت

 ش ند.درهم می
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به مثابه مانور مد  رسففانه کارگشففاسفف . به عبارت دیار بیان   راهبرددر لذا 
الیال  ی رقیبان و دشففمنان را از ادامه فعال هایشففان  توانمندی های سففازمانی و ملال

 کند.مأیوس می

 تعمدی و نوظهورهای راهبرد. کرونا و  2
که بر   شفففففودمیهایی گفته    راهبردای به آن نو   های تعمدی و زنجیره  راهبرد

در زمان   اسفف   اسففاس تحلیل محیط و سففازمان از قبل طراحی شففده اند. مم ن
اورا سفازمان و محیط دسفتخوش تیییراتی شفده باشفند که اورای آن راهبرد در 

ظهور که متناسفف  با شففرایط و های نو  راهبرداولوی  نباشففد. به همین منظور 
 شوند.اقتضائات محیطی هستند برای آن وضعی  توایه می

وکار ها هر روز نسفففب  به گذشفففته در حا  پیچیدگی بیشفففتر  محیط کسففف 
های نوظهور  راهبرداسفف  و پاسففخ این پیچیدگی در تلفیق یا تووه بیشففتر به  

ها  برای تحقق آن  های غلتان نیزها برنامهراهبردنهفته اسف . متناسف  با این  
 شود.پیشنهاد می

ای  زنجیره   اورتبه  راهبردیهای تعمدی، فرایند مدیری   راهبرددر چارچوب  
و گا  به گا  اسفف  و عنااففر تدوین آن پشفف  سففرهم انجا  گرفته و سففسس  

نوظهور، تفدوین، اورا و  راهبردهفای  گیرد. در حفالی فه چفارچوباورا افففففورت می
های نوظهور، پاسففخ آنی به مسففائل  راهبرد. در  گیردکنتر  همزمان اففورت می

و اورا   راهبردتوانفد منجر بفه ارائفه آنی و وود دارد لفذا هر بخش از تحلیفل می
آلود کرده اسفف  نیاز به  که کرونا افق پیش روی را مه  یشففود. در شففرایط کنون

 های نوظهور بیشتر اس .راهبرد

 وکارهاکسب راهبردی. کرونا و مسائل 3
المللی و وکار کشففور ما به دَلیل متعدد همچون فشففارهای بین مسففائل کسفف 
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 هفا در برخی از عوامفل اقتصففففففادی، پویفا هسفففففتنفد. این پویفاییثبفاتیووود بی
بیش از پیش  هففاآنضفففففرورت طراحی و تففدوین الاوهففای بومی را برای حففل  

ترین کارهای  شفففناسفففی باید به مثابه ی ی از محوریمسفففئلهکند.  ضفففروری می
رها باشفففففد. طبیعی اسففففف  که برخی از الاوهای قدیمی هم برای  وکاکسففففف 

پاسفخاویی به مسفائل نوین کارسفاز نیسفتند. لذا ایجاد حلقه ارتباطی گسفترده  
های ودیدی برای  ها و ت نیکبین افففنع ، دول  و دانشفففااه باعث خلق ایده

ی خواهد شفففففد. پویایی این مسفففففائل در کشفففففور ما در  حل مسفففففائل نوین و ملال
ها، نوسفففانات نرخ ارز، نوسفففانات بازار طم و سففف ه،  ونی با تحریموضفففعی  کن

ها و کیفی ،  بر قیم   هاآنگرانی برخی از مواد اولیه همچون و اثر محسوس  
های اقتصففادی کشففور با پویایی ودی در مسففائل  بیانار این اسفف  که سففازمان

اری  مواوه هسففتند و َلز  اسفف  برای حل این مسففائل از الاوهای نوین و ابت 
وکارهایی در کره ونوبی و ژاپن از ایناونه  ببرند. قابل رکر اس  که کس  بهره

ها که از سففوی نظا  سففلطه به دلیل تعارض با نظا  ومهوری  ها و شففکتحریم
 شود در امان هستند.اسممی ایران ایجاد می

دارد. ها رویداد آن  اولویال   بسفففففتای به  راهبردیگویی به مسفففففائل  پاسفففففخ
هسفففففتنفد.    راهبردیو کنتر    راهبرداورای  و  نیفازمنفد تفدوین بردیراهمسففففففائفل  

شفففناخ  مسفففائل بخش عمومی،    راهبردی،  مدیریال بنابراین بخشفففی از فرایند  
 خصوای و غیر انتفاعی اس .

صاناس  که    یاعمدههر مسئله دارای اوزاء االی و     را در شناخ   متخصال
. برخی از مسففائل مم ن اسفف  مسففائل کندیگونه مسففائل یاری مماهیال  این

،    و اففففحال   دقال عموه بر    هاآنبه    گوییپاسففففخکه  ای  به گونهبحرانی باشففففند  
 اس . نیازمند سرع  باَل

در یک وامعه دارای عواق  سففوء زیاد   زاگویی به مسففائل بحرانعد  پاسففخ
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ی مم ن اسففف  آینده کشفففور را نیز تهدید کند.  و  و فردی اسففف   یسفففازمان، ملال
که   شفودیمگفته    4یا پیشفرف  عا   3، گفتمان2ویداد، ر1ه به هر نو  روندمسفئل

و   راهبردیمم ن اسففف  بخش خصفففوافففی، عمومی و غیر انتفاعی را در سفففطح 
هدول  به معنای سه   (.1)دهد قرار تأثیرتح   ،یگذاراس یسرا در سطح  قوال

مسائل ارفًا درونی نیستند بل ه مم ن اس  از عوامل اوتماعی، سیاسی،  
نیز حااففل شففوند. بنابراین شففناخ  مسففائل، که از   زیسفف  محیطیقانونی و  

تر و فراترند و طبیعی اسف  که اتییمسفائل مرسفو  و روزمره اقتصفاد بسفیار ح
وانبه  و همه    راهبردیبا مسففائل تمش اقتصففادی هم متفاوتند نیازمند بینش  

ی و ب  اس . یالملل نیبه مسائل ملال
رسفففففد که در یهمیشفففففه اوما  برای حلال مسفففففائل ووود ندارد. لذا به نظر م

تر باشفد.  ها با اقدا  تأخیری مم ن اسف ، افدمه کمکه پاسفخ به آن  یمسفائل 
ها پاسففففخ داده اما در مسففففائلی که نیاز به اقدا  سففففریع و فوری دارند و بدان

زیاد باشفففد. مسفففائل اقتصفففادی افففرفًا به معنای    کاروبه کسففف نشفففود، افففدمه  
بینی  شفففناخ  مسفففائل قدیمی و مووود نیسففف  بل ه بیشفففتر به دنبا  پیش

 وکارها در دوران پساکرونا اس .آتی برای مدیری  کس سناریوهای 
ه عفد  اطمینفان و پویفایی محیطی و ب زا مسففففففائفل بحران  یالملل نیبفا تووفال

مسائل    وکارها،کس که در  و حا  آن  شوندیناگهانی پدیدار م  اورتبهبیشتر  
ها،  نیز ووود دارد. برای حل این گونه مسففففائل متناسفففف  با نو  آنتواففففیفی  

فرایندهای نوظهور )برای حل مسفائل نوظهور و اکتشفافی( و فرایندهای تجویزی  
 .شودیکار برده م)برای حل مسائل مووود و توایفی( به

 
1. trends 

2. events 

3. controversy 

4. Public development 
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 نوظهور و تو یفی مسائل .3-1
یا مسفائل اکتشفافی، مسفائلی هسفتند که از قبل ووود نداشفته    نوظهورمسفائل  

  راهبردیاند. از عمر ویروس کرونا به مثابه یک مسئله  و به ی باره پدیدار شده
وکار  المللی که تمامی ابعاد زندگی بشفففر به ویژه زندگی سفففازمانی و کسففف بین

گذرد اما همچون بحرانی  متر از یک سا  میآن را تح  تأثیر قرار داده اس  ک
. شفففرایط این مسفففائل به طور کهن زندگی بشفففر را با تهدید مواوه کرده اسففف 

ها مم ن اسف  نوعی  واضفح و دقیق تعریف نشفده اسف  و در رسفیدگی به آن
ووود   هاسففف گذاران و اسفففتراتژیاز طرف سفففیاسففف   هاییلیتعارضفففات و تحل

های نوظهور اسفف  که راهبرده مسففائل نیازمند  گونداشففته باشففد. برای حلال این
ق گردد. بینیپس از بروز یک مسئله یا با پیش  یک مسئله باید محقال

ونگ مانند  شفففویم  با نمونه مسفففائل نوظهور در دنیا و ایران زیاد مواوه می
اَلسفد  ها، ترور سفردار سفلیمانی، حمله ایران به پایااه عینها و زلزلهیمن، سفیل
ای اسففف  که همه ابعاد زندگی بشفففر را با براسفففتی کرونا ابر مسفففئلهآمری ا اما  

 تهدید و البته فرا  مواوه کرده اس .
از   وکارهاکس مسائل توایفی، مسائلی هستند که از قبل ووود داشته و 

در این اففففورت نیازمند راه ارهای اثربخش و کارا   هسففففتند.آگاه    هاآنووود  
لهف بینیاسفففففف . پیش  هفاآنبرای حفلال  بفاعث    گونفه مسففففففائفله دربفاره اینیف ای اوال

، برای  وکارهاگی کسففف آماد شفففده ومطالعه شفففناخ  طیفی کامل از مسفففائل 
 تر را در پی خواهد داش .تر و دقیقگویی سریعپاسخ

 تو یفی برای ال مسائلنوظهور و  یالگو .3-2
توان  وکارها از ونس مسائل واری باشد میزمانی که مسائل پیش روی کس 

ای برای حل آن مسفففائل بهره برد. این الاو البته از فرآیند گا  به گا  و زنجیره
اما   قابل انجا  اسفف .در مدت طوَلنی تر و با بررسففی ووان  مختلف مسففئله  
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وکارها  کس  19کوید  همچون کرونا و بیماری    راهبردیزمانی که یک ابرمسئله  
دهفد طبیعی اسفففففف  کفه زمفان آنقفدر زیفاد نیسفففففف  کفه  را مورد تهفدیفد قرار می

ای بخواهیم همه ووان  را بررسففففی کنیم بل ه در اینجا کل زنجیره  اففففورتبه
همزمان بررسففی شففوند و البته نتایج    اففورتبهمراحل فرایند حل مسففئله باید  

این نااه همزمانی احصا شود.  ع  ازکارهای حل مسئله هم به سر حاال و راه
ن معنفاسفففففف  کفه همفه مراحفل مفدیریفال  مسفففففئلفه بفا هم انجفا   یاین الاو بفه ا

هر یک از مراحل   یاو درون حلقه  یاو همواره بازخوردهای بین حلقه  شففففودیم
ابی به نتایج را هموارتر و راه ارهای حل مسففئله را یدسففت  یهااسفف  که روش

ای و چفه در الاوی  ئفل، چفه در الاوی زنجیره. در تحلیفل مسففففففاکنفدیتر منمفایفان
ها و اورا و ارزیابی  بندی، تدوین پاسفففخزمانی به شفففناخ ، تحلیل، اولویال هم

اوزا برای ابرمسففئله  تشففریح و تبیین هر یک از ریًم به  مسففائل نیاز اسفف  که  
 (14نمودار ) شود کرونا پرداخته می
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 لئاسم تخانش

 لئاسم یدنب ت یولوا

 لئاسم یاه خساپ نیودت

 لئاسم یاه خساپ یارجا

 لئاسم لیلحت

 جیاتن لرتنک و تراظن ،یبایزرا

 

 وکار در کسب   یجار  یال مسائل راهبرد ند یفرآ: 14نمودار 
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 نوظهور   یال مسائل راهبرد  یهمزمان ی الگو: 15نمودار 

 کروناسئلب م شنا ت .3-3
هایی زیادی درباره این مسفففئله ووود دارد اما شفففناخ   زنیهرچند هنوز گمانه

آن که آیا یک سفم  ونگ بیولوژیک اسف  و ایا واقعا از یک حیوان به انسفان  
تواند حدود و افیور مسفئله را بیشفتر مشفخص کند و اگر  منتقل شفده اسف  می
ع ابها  بیشفتر خواهد  وکارها نتوانند پاسفخ دهند در واقبه این مسفئله کسف 

 بود.

 محیط  ارجی است راهبردیمسئلب  کرونا .3-4
وکارها پدید آمده  مم ن اسف  درونی باشفند و از درون کسف   راهبردیمسفائل  

بینی  باشفففند که در این افففورت مرزهای آن مشفففخص و تا حدودی قابل پیش
  راهبردیالعمل سفففریع باشفففد. اما مسفففائل  اسففف  هرچند که نیاز به یک ع س

وکارها حاافففل شفففده باشفففند.  تر مسفففائلی هسفففتند که از محیط کسففف یچیدهپ
وکارها نیسففف  چه برسفففد به این ه محیط در حال  عادی تح  تسفففلط کسففف 

شناخت مسائل

تحلیل مسائل

ئلاولویّت بندی مسا

تدوین پاسخ های 
مسائل

اجرای پاسخ های 
مسائل

نظارت و ارزیابی،
کنترل نتایج 
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وکارها بخواهند در افدد رفع ای همچون کرونا در آن ظهور کند و کسف مسفئله
آن باشفففففند. در ایناونه موارد واکاوی و بررسفففففی موشففففف افانه مسفففففئله برای  

 ها و دفع تهدیدات ضروری اس .برداری از فرا بهره
اند منابع و وکارها تا کنون توانسفففتهسفففؤا  مهم این اسففف  که آیا کسففف 

هفای َلز  را برای مبفازره بفا تهفدیفدات ایناونفه مسففففففائفل فراهم کننفد یفا قفابلیف 
 خیرر

زا، مسففففئله ابرمسففففئله کرونا یک مسففففئله ااففففلی و بنیادی، مسففففئله بحران
شففمنان برای تهدید و تحریم اقتصففاد کشففور و همچنین دارای زا برای دفرافف 

 المللی اس .اثرات مخرب محلی، ملی و بین
شفففففود کفه دشفففففمنفان اقتصففففففاد و تر میابر مسفففففئلفه کرونفا زمفانی پیچیفده

وکارهای کشففور بخواهند با اسففتفاده از ام انات داخلی کشففور اقدا  به  کسفف 
تر کردن آن کننفد یفا این فه بر شففففففدت و قفدرت مسفففففئلفه کرونفا همچون  بحرانی

ای در تحریم دارویی، القفای ترس از طریق فضففففففای مجفازی، تهفدیفدهفای منطقفه
ا  و کاهش قابل تووه قیم  نف  از سففوی عربسففتان بسردازند. در واقع به  عر 

این معناسففففف  که برای مبارزه با ویروس کرونا باید در چندین وبهه همزمان 
و ومعی دول     راهبردیمسففائل نیازمند هوشففمندی    گونهاینشففناخ   وناید.  
 اس .و ملال  

ای از لای آن در هالبای استتتت کب مدت زمان اثرگذاری و بمستتتئلب  کرونا  .3-5
 ابهام است.

مدت و دائمی مواوه هسففتند.  مدت، بلندوکارها عمدتًا با مسففائل کوتاهکسفف 
و به نوعی    شففوندیمگونه مسففائلی هسففتند که ی باره پدیدار  نمسففائل آنی آ

تکوتاهو مسفائل   همان مسفائل نوظهور هسفتند یک سفاله داشفته و   یابازه  مدال
تمسفائل میان ت  1۰  تا  یابازه  مدال .  دارند   هسفال  2۰  یابازه  سفا  و مسفائل بلندمدال
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داشفففته  برای کسففف  وکارها ووود  همواره  و مسفففائل دائمی نیز مم ن اسففف   
هباشفند.   متفاوت باشفد. مم ن    مسفائل  گونهاینمم ن اسف  به    هاپاسفخ  البتال

ت تکوتاهنیازمند پاسففخی    اسفف  یک مسففئله بلندمدال شففد یا یک مسففئله  با  مدال
تآنی   باشد. نیازمند پاسخ بلندمدال

توان با قطعی  گف  که واقعی  این اسففففف  که برای مسفففففئله کرونا نمی
گیر کشفور و وهان اسف . سفران کشفورهای اروپایی و این مسفئله تا کی گریبان

دهند؛ ویروس کرونا دوباره به  آمری ا هر روز از وخام  بیشففتر اوضففا  خبر می
اسفففف . به دلیل  ای ودید روبرو کردهینهچین برگشففففته و آن کشففففور را با قرنط

ای بفا اختم  مواوفه  ونقفل ریلی و هوایی و دریفایی و وفادهاین فه شفففففب فه حمفل
قطع ارتبففاط بین وریفان کفاَل و خفدمفات و مواد اولیففه برای    ،شففففففده اسفففففف 

سفاز خواهد بود. حا  که منصففانه می اندیشفیم  وکارها در آینده مشف لکسف 
برداری از ه اقتصفففاد مقاومتی و قوی شفففدن با بهرهمی بینیم که تدبیر ح یمان

فرض کنیم کفه تفا   .توانفد از مشففففف مت ب فاهفدداخلی چقفدر می  هفایظرفیف 
چه باید کردر   ،چندین ماه ام ان تعامل با وهان بیرون ووود نداشففففته باشففففد

 راهی به وز تقوی  درونی و قدرت داخلی ووود داردر

 مسائل لیتحل .3-6
وکار  متولیان کسفف باید از سففوی    هاآنمسففائل، تحلیل  طبعًا پس از شففناخ   
تحلیل مسائلی که در حوزه تقنین اس    ،مثا   به مثابهمسئو  اورت پذیرد. 

مجلس اففففورت پذیرد. حا  آن ه در یک خانواده مم ن    سففففویاز   َلز  اسفففف 
ل مسففائل، تحلیواده مسففئله اقتصففادی را تحلیل کند. در اسفف  سففرپرسفف  خان

باید شفناسفایی شفوند. و   ،این مسفائل و میزان فراگیری آن  تأثیرتح    رینفعان
. تحلیففل و گیرد  قرار  مففدال نظرتففاریخی، فعلی و آتی   یهففاناففاهدر تحلیففل آن  

را نمایان    مووود و مطلوب  وضففعیال   بین  راهبردیشفف اف    ،موشفف افی مسففائل
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 .کندیم
خفانواده،  مسفففففئلفه کرونفا تحلیلی تفک بعفدی نفدارد؛ بفه عبفارت دیار برای فرد، 

المللی در ها، دول ، نظا  ح مرانی کشففور و حتی سففطح بیننهادها و سففازمان
ها شففففاف و موشففف افانه  ابعاد گوناگون نیازمند تحلیل اسففف . هرچند تحلیل

ای برفی در شففف  تاریک زیر ریزش  نیسفففتند اما همچون خودرویی که در واده
ًا آسفانی پس از سفختی  دهد باید ادامه داد و قطعفراوان برف ادامه مسفیر می

 وکارها ووود خواهد داش .برای کس 
ن ته دو  این ه برای تحلیل مسففففئله کرونا نباید فقط یک بخش از کشففففور 

ها و های تمامی افراد و سفازماناقدا  کند بل ه نیازمند درگیر شفدن چرخ دنده
دول  و مجموعه لشففف ری کشفففور اسففف . زمانی که یک ابرمسفففئله در سفففطح 

وکار بتواند  توان انتظفار داشففففف  که یک کسففففف کنفد نمیظهور می  المللیبین
تمففامی مسففففففائففل حففادث شففففففده از آن را برای خود حففل کنففد. قطعففًا نیففازمنفد  

ها و حمایتی و تسفففففریعی دول  اسفففففتف نیازمند امها  وا   هایسفففففیاسففففف 
وکارهایی  اعتبارات بان ی اسففف ؛ نیازمند هم اری و همف ری با سفففایر کسففف 

 با ی دیار رقی  بودند و سایر موارد. اس  که تا دیروز

 بندی مسائلتیاولو  .3-7
زمانی، منابع انسفانی و   گذاریپس از تحلیل هر یک از مسفائل اولویال  سفرمایه

. در این افففففورت مفاتریس  شفففففودیمحفل مسففففففائفل مشفففففخص    برای  ایبودوفه
  مسففائل با کندیرا مشففخص م  بندیسففه دسففته اولویال   ،راهبردیهای  اولویال 

کم. طبیعی اس      متوسط و مسائل با اولویال یال مسائل با اولو   زیاد،اولویال 
زیاد بررسففی شففده و سففسس    اولویال ابتدا مسففائل با    تواففیفیکه در روی رد  

 (16نمودار ) (۴) .شوندیمتوسط و کم تحلیل م اولویال مسائل با 
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دایز

نامزاس رب لماوع ریثأت لامتحا

دایز

لماوع دادیور لامتحا

مک ت یولوامک ت یولواطسوتم ت یولوا

طسوتم ت یولوادایز ت یولوادایز ت یولوا

مک ت یولواطسوتم ت یولوادایز ت یولوا

مکطسوتم

مک
وتم

س
ط

 

 ی راهبرد ی تهایّ اولو  س یماتر  :16نمودار 

کرونا در مربع گوشففه سففم  راسفف  باَل قرار گرفته اسفف  که  ،در ماتریس فو 
ها و وکارها ه البته با تووه به آنچه در بحث فراف احتما  تأثیر آن بر کسف 

زیاد بوده و احتما  رویداد و   -وکارتهدیدها خواهیم گف  نه برای همه کسفف 
  وکارها همزمانوکارها باَلسفف . مم ن اسفف  کسفف اثرگذاری آن هم بر کسفف 

با چندین مسفففئله با اولوی  باَل روبرو شفففوند در اینصفففورت تووه به مسفففائل 
مسففئله کرونا این اسفف   های ابربنیادی و ااففلی ضففروری اسفف . ی ی از اسففی 

که خود منجر به خلق مسففائل با اولوی  باَل چه در زمان کرونا و چه بعد از آن 
نا ناریسف  اما زمانی  خواهد شفد. البته نباید بدبینانه و ترسفناک به پدیده کرو 

کند که باید  که یک حیوان درنده در قفسفففی سفففسففف  قرار دارد عقل ح م می
 خیالی خطرناک اس .احتیاط کرد و ووان  کار را سنجید. کوبیدن بر طبل بی
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 های مسائلپاسخ نیتدو  .3-8
بندی شفده یا پدیدار شفده  اولویال در این مرحله متناسف  با هر یک از مسفائل  

معموًَل مسفائل پیچیده چند پاسفخی هسفتند    شفوندیز  تدوین مهای َلپاسفخ
های بعدی  چون اگر یک پاسفخ نتواند مسفئله را حل کند نیاز به بررسفی پاسفخ

ای روی رد چند پاسفخی به مسفائل  برای آن مسفئله اسف . در بحث انرژی هسفته
 در ایران به وفور استفاده شده اس .

ن پاسففخ از سففوی کسفف  وکارها در وضففعی  کرونا، ضففرورت دارد که چندی
ارائه شففففود. برای مثا ، اگر کرونا تا فروردین در ایران تما  شففففود، اگر بیشففففتر  

های خاق خود هسفففتند. طبیعی  طو  ب شفففد و .. موارد دیار، نیازمند پاسفففخ
اسفففففف  کفه مفدت زمفان درگیری کشفففففور و وهفان بفا ویروس کرونفا در تعفامفل  

و مشفففففتریان تأثیر ودی خواهد    کنندگانوکارها با رینفعان و عرضفففففهکسففففف 
 داش .

 های مسائلپاسخ یاجرا .3-9
هاسفف . اورای یک پاسففخ مم ن اسفف  در ها اورای آنتر از تدوین پاسففخمهم

باشففد که طبیعی اسفف  سففریع و با هزینه کم قابل انجا    کسفف  وکارسففطح  
ی مم ن اسففف  کل نظا  ح مرانی را اسففف . اما اورای پاسفففخ ها در سفففطح ملال

باشففد و   یالملل نیکه مسففئله در سففطح وهانی و بیا این  .تح  تأثیر قرار دهد
همانطور که   را تح  تأثیر خود قرار دهد.  یالملل نیچندین کشفففور و سفففازمان ب

ها به بحران کرونا وهانی اسف   در شفرایط کنونی متووه هسفتیم اورای پاسفخ
گذاری اوتماعی و های تدوین شفففده در طر  فاافففلهو در کشفففور ما هم پاسفففخ

شففود. آنچه مهم اسفف  باید اقداماتی اندیشففیده شففود تا موارد دیار انجا  می
 ور باشد.ش و بهرهها اثربخاورای پاسخ
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 ، نظارت و کنترل نتایج اا ل شدهیابیارز  .3-10
ها ضفروری اسف . زمانی که یک مسفئله  ارزیابی و نظارت دائمی بر اورای پاسفخ

وهانی اسففف  ارزیابی آن، بخش وسفففیعی از انرژی وهان را به کار خواهد برد. 
رت در اما در کشففور ما طر  نظا  سففمم  باعث شففده اسفف  که ارزیابی و نظا

هفای بهینفه و ترین شففففف فل خود حتی در وهفان افففففورت پفذیرد. ارزیفابیعفالی
 کند.وکارها زنده میهای هدفمند، ووانه امید را در درون کس کنتر 

 براینظارت تدریجی  در بحران کرونا نظارت تدریجی هم ضفففففروری اسففففف ؛  
ق پاسفخ  به مسفئله کرونا، به طور وسفیع ضفروری اسف ؛ در شفناخ  میزان تحقال

هر اففورت حتی اگر کشففور در این مرحله در مبارزه با این ویروس موفق شففود  
قطعًا نظارت تدریجی خود را باید داشففته باشففد تا مجدد این ویروس در کشففور 

 پراکنده نشود.

 مسئلب کرونا راهبردی یهامی. تصم4
اتی و مرسفو  که   های با تصفمیمباره مسفئله کرونا  در  راهبردی  هایتصفمیم عملیال

در   هاگونه تصفففمیماوال ، این  ؛متفاوت اسففف   شفففودیم  انجا   وکارهاسففف کدر 
عمومی، )تقنینی، قضفایی، اورایی،   هایسفیاسف کمن،    هایسفیاسف سفطو   

گرفته  گانه  های سففهدر بخش  راهبردیفرهنای و نظامی و انتظامی( و سففطو   
 راهبردیگیری  در تصففففمیم  1و دوال ، نیازمند نوعی روی رد مشففففارکتیشففففوند  می

- از طریق تعامل ملال مرتبط با مسفففئله کرونا،    راهبردیهای  تصفففمیمهسفففتند.  
 .شوندیدول  حاال م

زیر قفابفل   یهفااز ونبفه  راهبردیدربفاره مسففففففائفل   راهبردیابعفاد تصفففففمیمفات  
 شود که به طور خماه اشاره می بررسی و تحلیل اس 

 
1. Participative approach 
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ی  چند بعد   راهبردیمسففففائل    سففففازمانی،  راهبردیهای  در تصففففمیم •
 یو دولت   یسففففازمان  ،یسففففطو  عال   ماتیتصففففم  ازمندینهسففففتند و 

 هستند.
ها  ها و شفایسفتای با اتال ا به منابع، قابلیال   راهبردیهای  در تصفمیم •

که هم باید از   شففودیگویی سففریعتری به مسففائل حااففل مپاسففخ
کرد و هم به توسفعه    یبردارمنابع مشففهود و نامشففهود مووود بهره

 منابع پرداخ .
ی اثر می  راهبردی  مسففففائل • ت ملال گذارد و هم ماهیال   بر رفاه بلندمدال

ت دارند.  حیاتی و هم ماهیال  بلند مدال
بر آینففده  راهبردیمسفففففففائففل   • نیففازهففای  مبتنی   راهبردیانففد و هم 

هفای توسفففففعفه هسفففففتنفد و هم نیفازمنفد  امفهای همچون برنف برنفامفه
 ها ووود ندارند.بینی رویدادهای ناخواسته که در برنامهپیش

ت، میانکوتاه  دارای پیامدهای چندگانه  راهبردیمسفائل   • ت و مدال مدال
ت هستند.  بلندمدال

ه به محیط همواره ضففففروری اسفففف  و   راهبردیدر تصففففمیمات   • تووال
 مقطعی باشد. اورتبهنباید 

بفایفد در چفارچوب   راهبردی  برای حفل مسففففففائفل  راهبردیتصفففففمیمفات   •
الیال آن  ییسوو هم  راهبردی  هایشب ه های  ها اورت پذیرد نه فعال

 وزیره وزیره
همچون   راهبرد  تمامی سفطو  توسفعه و اورای  راهبردیتصفمیمات   •

اتی، کسفففف  ها، راهبردوکار، سففففازمانی، شففففب ه  سففففطح فردی، عملیال
های راهبردهمچون    یالملل نیهای ببردراههای سفففیاسفففتی و راهبرد

تی و راهبردهای وهانی،  راهبردوکار،  کسفففف   یالملل نیب های چندملیال
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تی را در بر میراهبرد  گیرند.های فراملیال

 وکارکرونا و محیط کسب.5
هفایی مفاننفد تمطم، پیچیفدگی، پویفایی، عفد   واژه فعفاَلن کسفففففف  وکفارامروزه  

  اهمیف  .را زیفاد می شفففففنود  ره عمر سففففففازمفان، کفاهش دو ابر رقفابف اطمینفان،  
بر فعفاَلن آن در  هفای مووود  و چفالش 1هفافرافففففف   شفففففنفاخف محیط و  تحلیفل  
تحلیل محیط، فهرسفتی از نقاط مثب     وکار پوشفیده نیسف . زیرا ارمیانکسف 

و وکارها  کسفففف   ها و ام اناتو نقاط منفی اسفففف . نقاط مثب  بیانار ظرفی 
وکارها برای حفظ بقای که باید کسفف   هایی هسففتندنقاط منفی بیانار اولوی 

 سازی کنند.ظرفی  هاآنخود برای 
فته باشفد  وكار نوپا اگر نقاط مثب  در وضفعی  بحرانی قرار گر در یك كسف 

شفففففود. زیرا اندازی آن توافففففیه نمیگذاری و راهطبیعی اسففففف  كه سفففففرمایه
شفففففود. در زندگی روزمره، گونه ظرفی  و اولویتی برای آن مشفففففاهده نمیهی 

آنكفه برای  كننفد حفا هفا را مطر  میگونفه ایفدهافراد زیفادی ووود دارنفد كفه این
 مفید نیستند. ووه یهبهوكار نوپا یك كس 

ها درسفففتی از آندرسفففتی شفففناخته شفففوند و هم بهها هم باید بهفراففف  
ای حیاتی برای استفاده به  زمان سرمایهوكارهای نوپا،  در كس استفاده شود.  

از بین برود و   یکل ها اسففف  زیرا مم ن اسففف  آن فراففف  بهموقع از فراففف 
بدیل  به تهدید ت ،در محیط پیچیده و پویا  کهنییا ا  2همچون ابر ناپدید شفففود

وكار در یك كس   اس .  نیخطرآفر ی به محیط  تووهیب  شود که در هر اورت،

 
1. Opportunity analysis 

م عليه) علي    قا . 2 ه(  »السفففال رافففَ ر الف  حاب  مرِّ  تمو َرَق   فانَتِهزوا  السفففَ ر  ف     فرمود( السفففم عليه) علي  اما «  الَخيال
 از  و  بشفماريد  غنيم   آيدمي  پيش  خير   ها فراف   كه  مواقعي  گذرد،مي زندگي افق از ابر  مانند  فراف »

 (.1۰86 ق  فيض، ترومه البمغه،نهج) «كنيد  استفاده هاآن
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روز اسففففف . بنابراین، همیشفففففه    ۴۰ تقریباً نوپا، مدت زمان ماندگاری یك ایده  
 ها به مدت طوَلنی در اختیار نیستند.فرا 

 ،از ی سففففوناری پرهیز شففففود. به عبارت دیار  ،در تحلیل محیطَلز  اسفففف   
ه به فرافف   دیدن اففرف تهدیدات ها باعث ناامیدی اسفف . دیدن و عد  تووال

و اعتماد    ها و غلبه دادن آن باعث ایجاد رضففای اففرف نقاط مثب  و فرافف 
ها را در کنار هم دید و شفود. بنابراین باید آنمی وكاردر كسف کارب    به نفس

هفا و هم بفا وكفار نوپفا هم بفا فرافففففف انفدازی یفك كسفففففف برای راه تحلیفل کرد.
ها و تی مواوه هسفففتیم. مهم این اسففف  كه نوعی توازن بین فراففف تهدیدا

های خود با تهفدیدات مقفابله  تهفدیدات ایجفاد شفففففده یا اینكفه بنافاه با قابلیف 
 كند.

وكار از محیط بیشففففتر باشففففد، ناارش طر  هرچه شففففناخ  فعاَلن كسفففف 
 وكار و استقرار و اورای آن نیز بهتر خواهد بود.كس 

وكار ك كسف یداشفته باشفد و بخواهد    یادهیكه ا  یدر عرافه عمل، هر فرد
درباره طر    شفففودمی  یكه از و  سفففؤالین درخواسففف  و یكند اول  یاندازنوپا راه
ن  ی نكه با قلمرو، بازار و همچن یبا تووه به ا  راهبردی   یر یمد  وكار اسف .كسف 

تواند كمك یوكار سفروكار دارد مك كسف ی  مووود و مطلوب  یح وضفعیتشفر 
 وكار کند.كس ن طر  یبه تدو  یادیز 

 بندیجمع. 5
ای نوظهور اسففف  که نیازمند بررسفففی راهبردی دارد، برای بررسفففی  کرونا پدیده

این مهم، در این نوشفتار، اتبدا تعاریفی از راهبرد را با تطبیق شفرایط وامعه و 
کرونا تشفففریح شفففد با تووه به نوظهور بودن این پدیده به بررسفففی راهبردهای  

در این راسفففففتا پرداخته شفففففد. در بیان الاوی نوظهور به بررسفففففی حل نوظهور  
و درنهای  محیط   مسففففئله و مراحل آن نسففففب  به پدیده کرونا پرداخته شففففد
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علوم تصمیم در کاهش تأثیرات   . کاربردهای7
 19بیماری کووید 

 اسین بختیاری 1
 چنیده

ای  به مجموعه   ،و یا همان علم مدیری   علو  تصففمیم و یا تحقیق در عملیات
شفففود که وه  شفففناخ  مسفففائل درون های علمی و فنونی گفته میاز روش

یافتن وواب    درافففددروند و های اقتصفففادی و اوتماعی به کار میسفففیسفففتم
الاوهای    مثابهبهعی  متنوال   هایمد .  هسففتند  گیری تصففمیمینه برای مسففائل  به
گیری ووود دارند که با در نظر گرفتن یک یا مسفائل تصفمیم  سفازیلی بهینهااف 

سفففعی در یافتن بهترین    مسفففئلههای  چند هدف و با ممحظه همه محدودی 
ای  ه محدودی  19د. با شفففففیو  ویروس کرونا و بیماری کووید  وواب هسفففففتن

گیری بازناری  های تصفمیمایجاد شفده و َلز  اسف  مد   برای مسفئله  مضفاعفی
گیری در حوزه های تصفففمیمهای مختلف مد شفففوند. در این یادداشففف  کاربرد

 
   انامه یدانشفااه اما  افاد  ) (/ را  /یافنعت    یر یگروه مد  / یر یو مد  یدانشف ده معارف اسفمم   اریاسفتاد. 1

h.bakhtiari@isu.ac.ir/   23/۰2/1399ناارش    خیتار. 
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توازن و تسففففطیح    هایمد ،  یبندزمان  هایمد بینی،  سففففازی و پیششففففبیه
ده و سففمم  ارائه شفف   سففازیبهینه  هایسففیسففتمو   رییپذخطرمنابع، مدیری   

 .شودمیبیماری کرونا بحث و بررسی  ها در کاهش تأثیرآنکاربرد 

 . ملدمب1
، واژگان 3ی و علم مدیری کمال   هایروش،  2، تحقیق در عملیات1علو  تصفففففمیم

  گیریتصففففمیم تحلیلی برای  علمی و   هایروش  مثابه  بهمترادفی هسففففتند که  
بهترین تعریف برای علم   ،. تخصفففیص بهینه منابعشفففونداسفففتفاده میبهینه  

اسفففتفاده از   ،. هر وا با منابع کمیاب مواوه باشفففیماسففف تحقیق در عملیات  
منجر به رسفففیدن به بهترین گزینه با در   تواندمی  گیریتصفففمیمروی رد علمی  

گیری، انتخاب گزینه تعریف تصفففففمیم  باشفففففد.  هامحدودی نظر گرفتن همه  
گیری بفا در نظر  هفای تصفففففمیم . مفداسفففففف هفای مووود  بهینفه از میفان گزینفه

های مووود در مسفئله  گرفتن یک یا چند هدف و با عنای  به همه محدودی 
های مووود هسفتند. ی ی از سفعی در رسفیدن به بهترین گزینه از میان گزینه

اکنون که   .اس های مسئله  گیری محدودی ی االی مسائل تصمیمهابخش
ی حضفور در اماکن آموزشفی،  هامحدودی اعم از   ،را  هامحدودی بیماری کرونا  

الیال د، محدودی   محدودی  تردال  اافففناف و ... مضفففاعف نموده َلز  اسففف    فعال
ه همورد  شیازپشیببهینه  گیریتصمیمبه روی ردهای  تووال  قرار گیرد. تووال

کفاربردی علو  تصفففففمیم در کفاهش   هفایحوزهدر این یفادداشفففففف  برخی از  
 5کاربردی به    هایحوزه؛ این شففففودمیسففففی  تأثیرات بیماری کرونا بحث و برر 

 ؛شودمیکه در ادامه توضیح داده  شودمیدسته تقسیم 

 
1. Decision Science 

2. Operations research 
3. Management Science 
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 بینیپیشو  سازیشبیباوزه  . 2
اسف  که کارکرد   1سفازیشفبیه  هایروشاافلی علو  تصفمیم،    هایحوزهی ی از 

 از   سفففازیشفففبیه  هایروشدارد؛ با اسفففتفاده از   بینیپیشبسفففیار مطلوبی در 
رفتار بیماری را در آینده    توانمی  2سفففففیسفففففتم  شفففففناسفففففیپویاییروش   ومله

تجویز مناسففبی برای تعطیلی و یا   هاینسففخهکرد و از این طریق    سففازیشففبیه
سفففففراسفففففری، تعطیلی یا   هایآزمونبازگشفففففایی مراکز آموزشفففففی، زمان بهینه  

 بازگشایی ااناف و ... به تف یک مناطق مختلف کشور ارائه داد.
هدر مقفاَلت اخیر نیز مورد  این روی رد آقفای   ایمقفالفهبوده اسفففففف ؛ در   تووفال

سففیسففتم و بر اسففاس    شففناسففیپویایی  هایمد دکتر پیشففوایی با اسففتفاده از  
نرخ    ازوملفهکفه از سففففففازمفان بهفداشفففففف  وهفانی اخفذ نموده اسفففففف     ییهفانرخ

روز، زمففان   1۰، زمففان بیمففاری تففا مرگ  %3.۴بیمففاری کرونففا بففه میزان   ریوممرگ
روز و فرضفففففیفه عفد  ابتمی فرد پس از بهبودی اقفدا  به   8ی تفا بهبودی  بیمفار

رفتار بیماری نموده و وضففففعی  آینده بیماری را در سففففه مورد   سففففازیشففففبیه
  بینیپیشرا    ریوممرگ  مبتمیان، وضففعی  بهبودیافتاان و وضففعی   وضففعیال 

و میزان  ریوممرگ  یووهفدفنموده اسفففففف . نتفایج حفاافففففلفه حفاکی از رفتفار  
  ری وممرگفاافففله بسفففیار زیادی با    افتاانیبهبودبهبودیافتاان بوده که میزان  

سفففیاسففف  قرنطینه تأثیر  این نتیجه حاافففل شفففده اسففف  که    یدرنهادارد و 
 .3کندمیرا بیشتر  ابتمزیادی روی موضو  نداشته و فقط میزان تأخیر 

 یبندزمانهای بهینب  . مدل3
زمفان انجفا  کفار، افراد شففففففاغفل و   سففففففازی بهینفهنبفا  ، بفه دیبنفدزمفان  هفایمفد 

 
1. Simulation 
2. System Dynamic 

3( میرسفففففففامففان،  بففه آدرس     (، پویففایی شففففففنففاسففففففی1399. پیشففففففوایی،  دریففاففف   قففابففل  كرونففا/  ویروس 
http://www.pishvaee.com 
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 19کووید . در هناا  بروز بیماری فراگیر  اس تخصیص بهینه افراد به مشاغل  
ی مضففففاعفی در تردد افراد، اسففففتفاده از هامحدودی   و شففففیو  ویروس کرونا،

  هفایمفد کفه اسفففففتففاده از   شفففففودمیعمومی و ... ایجفاد    ونقفلحمفلوسففففففایفل  
ی ناشفی  هامحدودی ضفمن در نظر گرفتن    تواندمی  یبندمانز در   سفازیبهینه

 از بیماری وواب بهینه مسئله را بیابد.
در محفل کفار در نظر    کفارکنفانیی برای حضفففففور هفامحفدودیف نمونفه اگر    برای 

با   توانمیارائه شفود    ییهااسف یسف در قال     هامحدودی گرفته شفده و این  
  هایمد   هاازومله آنکه    ( بندیبندی )=شفففففیف نوب   هایمد اسفففففتفاده از 

نیروی    بفه تعفداد بهینفه  اسفففففف نیروی انسففففففانی    ریزیبرنفامفه  معین و معروف
دقیق و   یبندنوب واری سفازمان رسفید و اقدا  به    انسفانی برای پیشفبرد امور

 عادَلنه نیروی انسانی پرداخ .

 ایجاد توازن های. مدل4
تحقیق در عملیات    هایمد پرکاربرد استفاده از   ایهحوزه  ازوملهایجاد توازن  

نمونففه ایجففاد توازن در خط تولیففد برای اسفففففتفففاده متوازن از   برای،.  اسففففففف 
  ازوملفهکفاری و یفا ایجفاد تسفففففطیح منفابع در مفدیریف  پروژه   هفایایسفففففتافاه

  طورهمانکرونا    ویروس. پدیده  اسفف   هامد کاربردی این دسففته از   هایحوزه
ی ودید در مسفففائل هامحدودی اشفففاره شفففد منجر به بروز   که در بخش قبلی

این   تأثیر  تواندمیکه اسففففتفاده از روی رد تسففففطیح منابع    شففففودمیمختلف  
آموزش    ،19کوویفد  نمونفه بفا بروز بیمفاری   برایرا کفاهش دهفد.    هفامحفدودیف 

اکز از مر   بسفففیاریآموزشفففی تعطیل و در   مؤسفففسفففاتو   هادانشفففااهحضفففوری  
هوایازین آموزش حضوری شد. با    ،پایهآموزش مجازِی اینترن آموزشی،     تووال

 اسففف اطمعات   یفناور  هایزیرسفففاخ به این ه این نو  آموزش وابسفففته به  
 کند.میی مضاعفی بر مسئله تحمیل هامحدودی 
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مجازی    هایکمساز   زمانهمند  توانمیتعداد دانشفجویانی که    برای مثا ، 
.  اسفف  کمس مجازی    هایسففامانهی ااففلی هادودی محاسففتفاده کنند ی ی از 

  هایکمسکه در ایا  حضوری و با تعداد بیشتر    بندیزماندر این حال  برنامه  
ی بیشففتری شففده و َلز  اسفف  برنامه  هامحدودی دچار    شففدمیفیزی ی برگزار  

اطمعات تنظیم شفففففود. با   فنفاوری  هایزیرسفففففاخ ودیدی مبتنی بر ظرفیف   
کمسفی را متوازن سفاخ .    هایبرنامه  توانمیتسفطیح منابع   اسفتفاده از روش

 ها با اوبدانشفففففااه  ها،های برنامه درسفففففی و تشففففف یل کمساز زماندر برخی  
های مجازی مواوه هسفتند ولی در برخی حضفور دانشفجویان در سفامانهسفاع   
،  شففففوند می  خالی سففففامانه مواوه  با حضففففور کمتر و ظرفیال   های دیارسففففاع 

  هامحدودی تحقیق در عملیات با در نظر گرفتن همه    هایمد از اسفففففتفاده  
ی ودید ظرفی  سففففامانه قادر خواهد بود توزیع متوازنی  هامحدودی   ازومله

قابل قبولی کاهش   ایجاد کرده و مشففف ل ظرفی  سفففامانه را تا حدال   هاکمساز 
 دهد.

 ریی طرپذمدیریت  . 5
تفففأثفیفرات  رییف خفطفرپفففذ از   ×=  تفعفریفف سففففففففاده  عفبفففارت یفففک  احفتفمفففا ؛ ایفن 

  نظریهاحتما  اسفف  که در رییخطرپذ. ی ی از ارکان محاسففبه  اسفف رییخطرپذ
  دیار،عبارتبه؛  شففففودمیتصففففادفی به آن پرداخته    گیریتصففففمیماحتماَلت و 

و احتما   هارییخطرپذاز شففناسففایی تأثیرات    عبارت اسفف رییخطرپذمدیری   
احتماَلت اسففف  و اسفففتفاده از رییخطرپذحاسفففبه  ؛ ی ی از ارکان مهاآنوقو   
کفه بفایفد به    این تفه.  اسفففففف ریف یخطرپفذاحتمفا  در تخمین احتمفا  وقو     نظریفه

هآن   هاسففف  که با   یراهبردمفهومی  رییخطرپذکرد این اسففف  که    تووال به    تووال
عمدتًا در تشف یل سفبد   گذاریسفرمایهکاربردهای گسفترده آن در مباحث مالی و 

در حقیق  مفهومی مدیریتی و رییخطرپذولی   شفففففودیمسفففففرمایه محاسفففففبه  
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سروژه و حتی رییخطرپذکه در موارد مختلفی همچون محاسففبه    اسفف   یراهبرد
  .شففود میتی همچون ریسففک شففهر و کشففور نیز اسففتفاده  موارد دولتی و حاکمیال 

در برخورد بفا بیمفاری  ریف یخطرپفذخفار رویكرد مفدیریف   در افففففورت اتال   ،برای مثفا 
لیه بیماری در كشور چین، به سرع  مراحل مدیری   های اوال بروز نشانهكرونا با  
ها  های این بیماری، تأثیرات آنرییخطرپذاورا شفده و با شفناسفایی  رییخطرپذ

توان با تعریف سفناریوهای  ها و سفسس ارزیابی و اداره، میو احتما  وقو  آن
د تفأثیرات بیمفاری را كفاهش داد. بنفابراین، بفا اقفدامفا دسفففففتفانفه  ت پیشمتعفدال

توان از تبدیل شففففدن مشففففكل كرونا به بحران ولوگیری  میرییخطرپذمدیری   
 كرد.

 سالمت  سازیبهینب هاینظام. 6
و   یدانشففااه   یهارشففتهدر    که ینحو  به  زیادی داشففته  حوزه سففمم  اهمیال 

مطالعاتی و پژوهشفی همچون اقتصفاد سفمم ، گردشفاری سفمم  و   هایحوزه
اسففتفاده از   سففمم  ایجاد و توسففعه یافته اسفف .  هایسففیسففتم  سففازیبهینه

در حوزه سمم  استفاده شده اس ؛    وفور بهتحقیق در عملیات نیز    هایمد 
سفففففممف     هفاینظفا در   گیری تصفففففمیم  هفایمفد برخی از موارد اسفففففتففاده از  

احی شفففب ه خدمات سفففمم ، مدیری  لجسفففتیک  ، طرال یابیم اناز    اندعبارت
احی و سفففففممف ، طرال   هفایسفففففیسفففففتمامفداد و نجفات، کفاربرد نظریفه افففففف در 

  هایمد شففففب ه خون،    ریزیبرنامهشففففب ه پیوند اعضففففا، طراحی و   ریزیبرنامه
خففدمففات و   بنففدیزمففاندارو و تجهیزات پزشففففف ی،    تففأمینمففدیریفف  زنجیره 

های فو  با اسفففففتفاده از ه در حوزه. رسفففففیدن به وواب بهینتجهیزات درمانی
های ریاضی تحقیق  پذیر اس ؛ مد های ریاضی تحقیق در عملیات ام انمد 

ی، عدد افففففحیح و ترکیبی شفففففامل ی، غیرخطال در عملیفات در انوا  مختلف خطال 
های فراگیر همچون  هایی اسفف  که در اففورت بروز بیماریهدف و محدودی 
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توان بفا یفابفد و میفو  افزایش میهفای مسففففففائفل بیمفاری کرونفا، محفدودیف 
سفازی، پاسفخ بهینه مسفائل نظا  سفمم   های کمسفیک بهینهاسفتفاده از مد 

 را در شرایط ودید به دس  آورد.

 بندی. جمع7
های اقتصففادی، اوتماعی، روانشففناسففی و بسففیاری از مسففائل واقعی دارای ونبه

توان به  متفاوت می  های صهایی با تخصفففال هسفففتند که با اسفففتفاده از گروه ...
  هاسفففازمانوامعه و   ریگبانیگر ی نوآورانه و پیشفففرفته برای مسفففائل  هاحلراه

ی از اهیزاو تواند  ص با اسففففتفاده از دانش خود میدسفففف  یاف . هر متخصففففال 
ی  ها حلراهحل برسفففد. برآیند  مسفففائل را مورد موشففف افی قرار دهد و به یک راه

حل واقعی برای مسفففئله خواهد  یک راه  د، منجر بهی متعدال هایبررسففف مختلف و 
ی  ها گروهشففد. بر این اسففاس، بسففیاری از مسففائل تحقیق در عملیات از سففوی  

 شوند.ی بررسی میارشتهچند
خرووی مفد     سفففففف یبفایمعموه بر این، پس از رسفففففیفدن بفه وواب بهینفه  

های اعتبارسففنجی، ارائه خرووی  روش  نیتر مطمئناعتبارسففنجی شففود؛ ی ی از 
ی مفد   هفایخروو خبرگفان و نظرخواهی از ایشففففففان نسفففففبف  بفه اعتبفار   مفد  بفه

که خرووی مد  به تأیید خبرگان  شفففففود تا زمانیاسففففف . معموًَل توافففففیه می
ه قرار نارفته اسفففف  برای عمل تجویز   نرسففففیده و ممحظات ایشففففان مورد تووال

 نشوند.
های کاربردی علو  تصفففمیم در در این یادداشففف  سفففعی شفففد برخی از حوزه

سففففففازی  و ویروس کرونفا و همچنین بهینفه  19کفاهش تفأثیرات بیمفاری کوویفد 
ه به حوزه سففففمم  با ابزارهای  هانظا  ی سففففمم  بررسففففی شففففود. امروزه تووال

ه بوده و تألیفات متعددی از سففوی ناشففران معتبر همچون  مدیری تی مورد تووال
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در این زمینه ارائه شفده و رو به ازدیاد اسف . در این نوشفتار تأکید    1اشفسرینار
های کمسیک و ااطمحًا بخش سخ  تحقیق در عملیات بود و االی بر روش

حوزه تحقیق    اسفتفاده از بخش نر  تحقیق در عملیات مجا  دیاری َلز  دارد.
ی و سفاختاردهی به مسفئله  سفازمد در عملیات نر  نیز کاربردهای وسفیعی در 

در مدیری  این بیماری و همچنین    رمؤثال ی  هامؤلفهکرونا و تفسفففففیر و تبیین  
 ی راه ارها دارد.بند یال اولوارائه 

 
1. springer 



 

 

سخت بب   یاز فناور گذار ؛ییجهان نرم پساکرونا. 8
 نرم  یفناور

 1پورامزه  یمهد 
  مسفففففئلفهاَبر  .میکنیمرا تجربفه   ریگعفالم  یهفاتكففانفهرمز و رازترین   ی ی از پر

ل ساخ  نایافته کرونا     بنیادین را در سبک و ساِز زندگی مخلوقات وهان،  یتحوال
  زی انا رتیحاکتشفافات    مهابایبکه    یانسفان  انسفان بووود آورده اسف .  ازومله

قرار فنفاوری را در اکثر موارد در خفدمف  مطفامع نفسففففففانی خویش   کننفدهرهیخو 
ی  انسفان   و در عمل، گوهر ارزشفمند ووودی خویش را به مسفَلخ برده اسف .  داده

وار در انتظار وهاِن پسفففففاکرونایی اسففففف  تا از رهاذر این فراففففف  که مذبذب
و رفتاری   یروان ،یروح   ،یوسفففم  بتواند خسفففتای عمیق ف ری،  رینظیبتاریخی  

ود را به َدر کند و در افقی نو و وهانی تحوال  یافته، خویشففتِن ااففیل خویش خ
، وهاِن کرونا دیده حا  و پسفففاکرونای آینده، وهان  یامداهنه   یهیبرا بیابد.  

 
م / علیهدانشفااه اما  افاد   دانشف ده معارف اسفممی و مدیری /    . اسفتادیار1 ی/ افنعت    یر یگروه مدالسفال

 .1399ماه   ی ا  اردیبهش س  تاریخ ناارش  /m.hamzehpoor@isu.ac.irرایانامه   
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 هیدر سففففااسفففف  و قدرت حقیقی کشففففورها   3و به تعبیری وهان نر  2فرهنای
در بسفففففتر افففففنعف  نر     5فرهنای  ی هفارقفابف برآمفده از برتری در   4قفدرت نر 

  مثابهبهپیچیده و چند سففطحی کرونا    دهیپد  دیار سففخن،  به  .اسفف  6فرهنای
 هفایفنفاورییفا پنجره نافاه از  الاومهمفان نفاخوانفده مووف  تسفففففریع در تیییر  

ی و مفالی را   یوربهرهسفففففخف ، کفه   رف فنال  بفه کرده اسفففففف ، یگفذارهفدفافففففِ
  ،ار ی دیعبفارت بفه  محور شففففففده اسفففففف .آفرین و فرهنفگنرِ  هویفال   هفایفنفاوری
، وارد عصففر توسفعه  پسففاکرونادر عصففر کرونا و  بویژه  در سففالیان اخیر،  هاانسففان

؛ بنفابراین،  انفدشففففففدهی سفارچفه علو  انسففففففانی، علو  اوتمفاعی و علو  طبیعی  
مفهو  فنفاوری در حفا  تیییر از فنفاوری بفا زمینفه محفدود بفه فنفاوری بفا زمینفه  

که   میادهیرسف سفخ  به فناوری نر  اسف . ما به عصفری   گسفترده و از فناوری
در آن توسفففففعه علو  نر  و فناوری نر  باید شفففففتاب بایرد. فناوری نر  نوعی  

و زوایای مختلفی مانند اقتصففففادی، اوتماعی،    هادگاهیدفناوری اسفففف  که از 
فنفاوری نر  برای    قفاتیتحق .شفففففودمیفرهنای، فلسففففففی و هنری حفااففففففل  

لبازاندیشفی و  بیشفمار پیش روی بشفر بسفیار سفودمند اسف     یهاچالشبر    تأمال
فرهنای مختلفی وفای گرفتفه و توسفففففعفه پفایفدار و   یهفانظفا د در  توانف میو  

گسففترده و راه ارهای    یهایآگاه یج دهد تا به  را ترو   یارشففتهانیمتحقیقات  
ی، سففازمانی و فردی دسفف  یابیم. فناوری   اثربخش برای حل مسففائل وهانی، ملال

  طوربهاز فناوری سفففففخ  باشفففففد، لی ن فناوری سفففففخ     تریمیقدنر  شفففففاید  
ن و درک شفففده اسففف .    ی مندترنظا  خترا  ووود پیدا افناوری سفففخ   در مدوال

ا خوِد فرآیکندمی به  سففففخ     هایفناوریکه از   ییهااسففففتفادهند اخترا  و ؛ امال

 
2. Cultural World 

3. Soft World 

4. Soft Power 

5. Cultural Competition 

6. Cultural Soft Industry 
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. ممحظات اخمقی و معنوی وزء شفففوندیماز سفففمِ  نر  حاافففل    ندیآیم  عمل
  شفرال د  توانمین  نفسفهیف که فناوری   میادهیشفنفناوری سفخ  نیسفتند. چند بار 

و بد باشففد، شففرارت در نحوه اسففتفاده از آن اسفف ر فناوری سففخ  متال ی به  
  هایفناوری  کهیدرحال درباره نحوه انجا  کارهاس ؛    اطمعاتقوانین طبیع  و  

هن متوسفل    ی هایشفناسف معرف نر  به نفس درونی و    هایفناوری  .شفودمیک 
قی  هسففتند؛  دانشففی، اخترا  و خمال   هاینظا   رندهیدربرگسففخ  و نر  هر دو 

ا در گذارندیم  انسفان اثر  هسفتند؛ زیرا بر وضفعیال    یال اهمهر دو حائز    طو ؛ امال
الیال متفاوتی    شفففففدتبه  یهاموب وین فناوری نر  را  پروفسفففففور  .کنندمی  فعال

دانش برگرفتفه از علو  اوتمفاعی، علو  غیرطبیعی و دانش غیرعلمی    منزلفهبفه
تی( برای حفل مسففففففائفل عملی مختلف تع . این همفان حیطفه  کنفدمیریف )سفففففنال

فیزی ی اسفف . وی   یفناورو ابزارهای    آَلتنیماشفف فناوری غیرفیزی ی و ورای  
؛ نه اشفیاء و در واقع اسف ، این نو  فناوری بر اندیشفه انسفان متمرکز  دیگویم

، رفتفارهفای فردی و ینیبوهفان،  هفاارزشقلمرو ایفدئولوژی، شفففففور و احسففففففاس،  
بشفففر هزاران سفففا  در حا  ایجاد،   اوتما  انسفففانی اسففف .گروهی، سفففازمانی و 

، فناوری نر  ووودنیباااسفففتفاده و کسففف  منفع  از فناوری نر  بوده اسففف .  
  مثابهبهو آگاهانه    شففففدهیبنددسفففففتهو   افتهیمیتعم  مندنظا   طوربه  ندرتبه

زیاد اففففنعتی شففففدن،    تأثیر  لیبه دلاسفففف .    افتهیتوسففففعهشفففف لی از فناوری  
ای درخشفففان علو  طبیعی و فناوری سفففخ  و دسفففتیابی مفرط به  دسفففتاورده

  «کنتر  طبیع  »و   «بازسفففازی»زیادی بر فناوری   تأکیدثروت مادی اسففف  که  
ی کفه دربرگیرنفده خود  هفایفنفاوریداریم و از انجفا  تحقیقفات کفافی پیرامون  

ی که فناوری عموهبه.  میاشففدهبشففر و رفتارهای انسففانی هسففتند غافل   ، تا حدال
یک عامل غیرفناوری به    مثابهبه  ینوع  به  شفففففناخته شفففففده،  ر  به رسفففففمیال ن

وعبه سیاهی یاد شده    مثابهبهاخیر از آن    یهادههتصویر کشیده شده یا در 



216   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

. این کوتفاهی در درک مفاهیفال   دهفدمیرا تحف  پوشفففففش قرار    زیچ  همفهکفه  
پیش روی بشفففر در وامعه مدرن   یهاچالشفهم و رفع  ازراسفففتین فناوری ما 

،  ها رشففته  واسففطهبهباز داشففته اسفف . فناوری نر  نیز همانند فناوری سففخ   
فنی و افنایع مختلف و از طریق تحقیقات ویژه در چند افدسفا     هایسفاختار

تاریخچه فناوری منتشفر    دربارهاخیر به ووود آمده اسف . افدها اثر پژوهشفی  
دیار فناوری )فناوری نر ( حداقلی   لاویاآگاهی از   که یحال  درشففففده اسفففف ؛  

ی و فنال   هاینظا در خصففوق    یاافتهیسففازمانهی  تحقیق   تقریباً بوده اسفف .  
یک رشففته رسففمی اففورت نارفته اسفف .    به مثابهاففنایع مرتبط با فناوری نر   

و انجفا     یبردارپردهاکنون در زیسففففف  تجربی کرونایی و پسفففففاکرونایی، زمان  
و کاربردی در حوزه فناوری نر  رسیده    مندنظا ، پژوهش  وامع  لیتحل  و  هیتجز 

اففورت گرفته در فناوری نر  یک حوزه پژوهشففی ودید    یهاشففرف یپاسفف .  
متفففاوت برای فرآینففد    کففاممً بووود آورده کففه ویژگی بففارز آن یففک پففارادایم  

در کنار   ایرشففففتهمیان، تحقیقات    الاویاسفففف . به موو  این    آفرینیارزش
. بر همین  کننففدمیدانش انسفففففففان ترویج پیففدا   نظففا   ترقیعمدرک وففامع و  

دیدگاه ما، نسففب  به امور دنیا   ف ر واسففاس، این موضففو  ما را به تیییر طرز  
ودید ماهیال  بسیاری    الاوی. این  دهدمیسو     مسئلهو گرایش افراد به حل  

. مطالعه فناوری کندمیر  وامعه امروز را آشفففف ا  المللیبیناز مسففففائل داخلی و 
  کندمینر  ما را قادر به ت میفل نمودن نیمفه مفقود تاریخچفه فنفاوری در وهفان  

ت مانع توانایی ما در درک وهان معاافففففر بوده   که فقدان آن تاکنون به شفففففدال
خود    یهاچالشعملی، برای این ه هر کشفففور بتواند با    نظر  نقطهاز یک   اسففف .

سفففففخ ، محیط    هایفناوریبه    اتال ا افففففرفاً ید،  در قرن حاضفففففر و آینده فائق آ
نر ، محیط نر    هایفناوریسفخ  و سفرمایه سفخ  کافی نیسف . ما بایسفتی  

وهانی نر  را مطالعه و وارد راه ارهای    ترعیوسفف و سففرمایه نر  و در مقیاسففی  
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احی محیط نر    منففدنظففا متنوال    طرال نر  و  عملیففات فنففاوری  احی کنیم و  طرال
کنیم. این امر مسففففتلز    یسففففازادهیپبسففففیاری از مسففففائل  مطلوب را برای حل  

عموه بر نر  اسفف .    هایفناوریبه تحقیق، توسففعه و کاربرد علو  و   دهشففتاب
َلت و  نیا اقتصفففففففادی، اوتمففاعی،    یهففاهیففال رو ، فنففاوری نر ، فنففاوری را در تحوال

و روی ردهای    هادهیف ا،  سفففففوکیف . از کنفدمیمتمرکز    یط یمحسففففف یز فرهنای و 
ی برای نوآوری در افففففنفایع نر   وفدیفدی برای نوآوری در افففففنفایع خفدمفاتی و حتال
فراهم خواهد آورد؛ از سفففوی دیار منجر به بهبود توانایی ما در درک، انطبا  و 

  هایسفیسفتم حل مسفائل پیچیده و انجا  اافمحات مناسف  در سفطو  مختلف  
و   دهیفف چیپ  ،وففانبففهههمفف  وقو  بحران عجیفف ،  البتففه  راهبردی خواهففد شفففففففد.

از پیش توسفففففعفه   شیب وهفانی ویروس کرونفای اخیر،  ی ریگهمفه آموزعبرت
ی    با متوازن و حتی انحراف آفرین و فسفففادزای فناوری،  ریغ  ،زیآمونون طرز تلقال

اخیر    یهاسفففففا سفففففخ  مووود در   الاویبرمم کرد. فناوری با نااه    را  مووود،
ره ماه به یک  افراد  یایرؤپیشففرف  چشففمایری داشففته اسفف .   در رسففیدن به ک 

  تبدیل شفده اسف . حتی ام ان ت ثیر انسفان نیز ووود دارد. دانش و واقعیال 
شفففارفی بر توسفففعه اوتماعی و   تأثیر  چنانآنفناوری به این معنای سفففخ ،  

روزمره از وامعه دانشفی سفخن به میان   طوربهکه اکنون   اندداشفتهاقتصفادی  
به سففففودهای اقتصففففادی و   مهابایبسففففتیابی  ، پیایری دحا نیدرع.  میآور یم

و فاسففففد در کنار    یمسففففئولیباسففففتفاده غیراخمقی از فناوری توسففففط افراد 
باعث بروز انتقادات علیه توسعه   روزافزون  طوربه،  اندآوردهفجایعی که به بار 

واقع توافیه مصفلحان دلسفوز و آگاه وهانی این  در  بیشفتر فناوری شفده اسف .
اسفف  که توسففعه علم و فناوری بر مبنای نیازهای انسففان و به سففود بشففری   

سفففراسفففر تاریخچه طوَلنی مباحث رسفففمی پیرامون مفهو  فناوری،  در  باشفففد.
ران و  تقریباً  مقرراتی    یهانظا ، ابعاد نر  فناوری )مهمال   لارانیتحلهمه مفسفففففال
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الیفال و فرآینفدهای    هابرنامه، روی ردها،  هاکیف ت نماننفد   ، هنر و ماننفد آن(  هافعفال
بخشفففففی از تعریف فنفاوری عموه بر ابعفاد سفففففخف  فنفاوری )ابزارهفا،    مثفابفه بفهرا 

 ،بر آن عموه  .انفدکردهو تجهیزات و سففففففایر ادوات کفار( لحفا    آَلتنیمفاشففففف 
ه ا  توانمی سفففففف ، بیفان نمود کفه فنفاوری سفففففخف  همفان فنفاوری کنتر  مفادال

فناوری پیشفففرفته آینده فناوری کنتر  و سفففلطه بر رهن انسفففان بر   کهیدرحال 
با ووود خواهد بود.    هاسفازمانو فناوری مدیری  گروه یا  یشفناسف روانمبنای  

، پس از انقمب اففففنعتی، مفهو  فناوری رایج مووود در ادبیات موضففففو   نیا
سففففطح و کنتر  طبیع ،  ت امل یافته تا مفاهیمی نظیر ابزار   جیتدر بهفناوری 

رابطفه ابت فاری بفا طبیعف ، مجموعفه ابزارهفای کفار و ابزارهفای تیییر یفا کنتر   
فراوانی پیرامون تفاریخچفه    قفاتیتحق  در آن گنجفانفده شفففففونفد. محیط خفاروی

تاریخچه  و با عناوینی مانند    هازبانفناوری اکنون در شففففر  و غرب و به انوا   
مفدرن، تفاریخچفه فنفاوری و پیشفففففینفه    هفایفنفاوریعلم و فنفاوری، تفاریخچفه  

  طوربه  ینوع بهتقریبی همه این آثار   طوربهمنتشفففر شفففده اسففف  که    فناورانه
  می نفامیمانحصففففففاری بر تحقیقفات در علو  طبیعی و آنچفه فنفاوری سفففففخف   

این کانون تووه بدین خاطر ایجفاد شفففففده که در طو  دوره    متمرکز هسفففففتنفد.
و علو  طبیعی   کردیمقش حیاتی در اقتصفاد ایفا افنعتی شفدن، تولید مواد ن

در دو   ویژههب  مواد داشفتند.  یوربهرهسفزایی در بهبود  هو فناوری سفخ  سفهم ب
ودید مانند موتور بخار،    هایفناوریگسترده    یر یکارگبهقرن گذشته، اخترا  و 

،  م یسففففف یبفنفاوری بر ، فنفاوری فوَلد، مهنفدسفففففی شفففففیمی، تلفن، ارتبفاطفات  
، مفدارهفای مجتمع بزرگ مقیفاس بفاعفث بووود آمفدن  هفاانفهیف را،  هفافرسفففففتنفده

را ارتقا بخشففیده و   یوربهرهخود توسففعه    نوبهبهفناوری شففده که    یهاانقمب
. بنابراین درک  اندکردهشففرایط بقا و سففبک زندگی انسففان را دچار تیییر و تحو   

ابزارها  انسفففففان از دانش به سفففففمف  دانش مبتنی بر علم؛ قواعد، روی ردها و
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  یر ی کارگ بهدر تولید مواد و با    مسفففففئلهمتمایل شفففففده )که در خم  فرآیند حل  
و کانون   شفوندیمفناوری نامیده    معموَلً دانش علو  طبیعی ایجاد شفدند( که  

طبیع  تمایل یافته    شففف ل  رییتیتوسفففعه فناوری نیز به سفففم  اسفففتفاده و 
  یا گونه بهآن را    طورمعمو بهتعاریف معاافر از فناوری در فرهنگ لیات    اسف .

داشفففففته    تأکیدو تیییر طبیع     یریگبهرهتعریف و بدان اشفففففاره دارند که بر  
  ازوملهبعد از قرن بیستم با آن روبرو هستند    هاانسانباشد. برخی مسائل که  

ما را به بازاندیشفی  اسفتفاده انحرافی از فناوری و تخری  فضفای زندگی انسفان،  
زیادی بر   تأکیدکه آیا در درک و کاربسفففف  فناوری   داردیموابه این موضففففو   

دربرگیرنده    هایفناوری، ضففففمن این ه  میاکردهبازسففففازی و سففففلطه بر طبیع   
 بویژهقرن بیسفف  و ی م و  در  .میاگرفتهانسففان و رفتارهای انسففانی را نادیده  
و پسففففاکرونایی )در آینده(، انفجار دانش، تجربه اخیر فضففففای وهانی کرونازده  

، ادغا  هنر و علم و رسففال  توسففعه پایدار هاارزشنر  شففدن اقتصففاد، تیییر  
انسفان، مسفتلز  آن اسف  که مفهو  فناوری را نو کنیم، درک خود از فناوری را 
از یک مفهو  محدود به یک مفهو  با تعریف و دامنه گسفففترده تیییر دهیم. 

فناوری نر  نیز ضففروری خواهد    کارگیریبهای تحقیق، توسففعه و  به عموه، ارتق
، در پی چندین انقمب اففنعتی قبلی، زمان آن فرا رسففیده تا دیارعبارتبهبود.  

کنففد. فنففاوری ایجففاد  حتم برخی   طوربففه  انسفففففففان یففک انقمب مفهومی در 
و   پسففففاکروناکرونا و   ابرمسففففئلهسففففخ  در مواوهه با    هایفناوری  هایناتوانی

هفا، وهفان را بفه اسفففففتقبفا  فراگیرتر از مفدیریف  و رهبری ابعفاد گونفاگون آن
تحقق عملی    یسففوبهو رفتن    یسففازیوهاننر  و اضففمحم  شففعار    هایفناوری

ا نموده اسفففف . قطع و یقین   طوربهاین میان   در  وهاِن نر  بیش از پیش مهیال
تعبیر و ااففطمحی اسفف  که در فضففای کرونایی و   ترینمهم  7فناوری مدیری 

 
7. Management Technology 
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و اثرگذارترین ابزار   ترینمهمنر  مدیری     یفناور  خواهید شفنید.  پسفاکرونایی
 آن رابرای سففففاخ  وهان نر  آینده اسفففف  که من    عملیاتیف ری، مفهومی و 

فناوری نر    هایحوزهفناوری مدیری  ی ی از   .نامممیوهاِن نرِ  پسففاکرونایی  
  .شود میاز فناوری نر  محسوب    یاژهیو توسعه یافته و نو     ترشیپاس  که  

مدیری ، بهبود توانایی افراد در هماهنای، توازن و کنتر     نر   یفناوراز    هدف
مدیری  طیف وسفففففیعی از نر   اسففففف . فناوری    خود   یمسفففففئولتح    امورِ 

سففففازمانی از امور دولتی، روابط   هایحوزهاز   یاگسففففتردهموضففففوعات و حیطه  
.  دهد میو افراد را تح  پوشففش قرار   هاخانواده،  هابنااهتا اففنایع،   المللنیب

نر  ارتبففاط نزدی ی بففا   هففایفنففاوریمففدیریفف  و همففه   هففایفنففاوریاز این رو،  
هسفتند و از   یبنددسفته، میانی و کمن قابل  خردمدیری  داشفته و در سفطو   

  .شفوند یمی  به افراد، شفرک ، افنع  و دول  تقسفیم  مدیر   یهادامنهحیث  
بفه رکر اسفففففف  کفه در مورد فنفاوری نرِ  مفدیریف  همواره بفایفد دو ن تفه    َلز 

 بنیادی زیر را در نظر گرف  

اقتصففاد، وامعه، سففازمان و فناوری   یهابخشمدیری  همه  نر   فناوری   -1
علو     هایزمینهمشففابه علو  رفتاری که در همه  )را تح  نفور و پوشففش دارد 
در تحلیلی وامع، مقصففففود مدیری  و رهبری،   لذا  اوتماعی نفور کرده اسفففف (.

اسفف ، بنابراین مدیری  و رهبری نه تنها فناوری بل ه هنر نیز بوده     یال انسففان
و ارتباط نزدی ی با عوامل فردی نظیر قضفففاوت، بینش و دلربایی، شفففخصفففی   

 اخمقی و تعهدات انسانی دارد.
نر  بفه  هفایفنفاوریدیریف  نوعی فنفاوری نر  اسفففففف ؛ امفا همفه  مف فنفاوری    -2

ق نففدارنففد. برای مثففا ، فنففاوری آموزش، فنففاوری مقولففه فنففاوری مففدیریفف  تعلال 
 وکفارکسفففففف  هفایفنفاوریاحی، فنفاوری فرهنفگ، فنفاوری اوتمفاعی و برخی از طرال 

نر  ارتبفاط   هفایفنفاوریبخشفففففی از فنفاوری مفدیریف  نیسفففففتنفد. حتی اگر برخی  
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ی با مدیری  داشفته باشفند، به دلیل برخی عوامل محیطی اثرگذار، تح   نزدی  
ها را افففنعتی نیسفففتند، از این رو، آن  یهابخشکنتر  و مدیری  شفففرک  یا 

نبفایفد در زمره فنفاوری مفدیریف  وفای داد بفه عموه این فه این کفار بفه توسفففففعفه  
 بیشتر فناوری نر  منجر نخواهد شد.

و تجربه   19  دیکوو راگیر پدیده کمن مقیاِس  با مشففاهده ابعاد گوناگون و ف
راهبردی    یشفففرانیپ  قطعی ناارنده در وهان پسفففاکرونا،  ینیبشیپزیسفففته آن،  
وهفان نرِ  فرهنای و معنوی   جفادیدر ا هفای نر  منبعفث از فنفاوریافففففنفایع نرِ  

 پساکرونایی اس .
فناوری محوری   ،به اافطم  نر  افنعتی اسف  که در آن فناوری نر   افنعِ  

افففففنعتی کفه فنفاوری سفففففخف  را فنفاوری محوری    هفایبخش، بر خمف  اسفففففف 
بفایفد این ن تفه را در نظر داشفففففف  کفه تفا امروز، در قفاموس    البتفه .داننفدمی

یتولید    هایبخشمدیری  افنعتی، همه   در مجمو ، افنایع خدماتی    غیر مادال
. با این حا ، نر  شفدن کلال افنع  نه تنها تیییراتی در خود  شفوندیمشفناخته  

تی   اففففنع  خدمات ایجاد کرده، بل ه برخی اففففنایع ودید نیز به مفهو  سففففنال
. در عین  کننفدمیفراتر از بخش خفدمفات و حتی مقولفه افففففنعف  خفدمفات عمفل  

ایجاد شففففده توسففففط اففففنایع مرتبط با فرهنگ، سففففرگرمی،    افزودهارزشحا ،  
، اطمعات و ارتباطات به مرات  بیشفففففتر از افففففنع  تولید اسففففف  و رافزانر 

. این اففففنایع ابدییمافزایش   یاهشففففداردهندهمقیاس و گسففففتره آن با نرخ  
کی برای توسفففعه اقتصفففادی، اوتماعی و فناوری روزافزون به نیروی محرال   طوربه

 . در عین حا  در کنار افففنع  تولید پیشفففرفته، به رکن مهمال شفففوندمیتبدیل  
. به عموه، به دلیل ادغا  گسفترده افنع  نر  و اندشفدهاقتصفاد دانشفی تبدیل  

ی یا   یهامقولهسفففخ ، تمایز بین افففنایع بر اسفففاس   غیر  مرسفففو  تولید مادال
ی این حقیق  میدانی و تجربی را   سفف یبایم  بسففیار دشففوار شففده اسفف .  مادال
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راینفد نوآوری  متففاوت، ف کفاممً محوری   هفایفنفاورینیز بیفان نمود کفه بفه دلیفل  
  آفرینیارزشو َاشفف ا     هاوهیشفف ،  یندهاآفر در اففنع  نر  و سففخ ، به عبارتی  

ها متفاوت اسفف . شففایان رکر اسفف  که حتی در اففنع  نر ، فرایندها، در آن
نر    هایفناوریبرای هر مجموعه، متفاوت از   آفرینیارزشو قواعد    هاوهیشففففف 

ی ارزیفابی و اسفففففتعفداد هفاروشمعیفارهفا و  نفاً یقیی سففففففان نیسفففففف .    ،محوری
اکتسففابی انسففان نیز در هر نو  از اففنع  نر  متفاوت اسفف . چیزی که باید  
نظر قرار گیرد آن اسف  که هر نو  فناوری نر  قادر اسف  در آینده در مسفیر   مدال
رو به باَل در یک رشفته رشفد و توسفعه یابد و در مسفیر رو به پایین افنایع نر  

 عیافففففنفا خمال  کنونی. افففففنفایع نر  فرهنای و  رینظ  ود آورد؛بیشفففففتری بفه وو
قی ،    خاسفففتااهشفففانخمال  آن دسفففته از افففنایعی هسفففتند که  فرهنای و  خمال

تولید ثروت و اشفففتیا  را از طریق    یظرفمهارت و اسفففتعداد فردی اسففف  و 
کنفرانس سففازمان تجارت وهانی  )  آن تاد  از مال ی  دارند.  یبرداربهرهایجاد و 

  یها چرخه   کندمیتعریف    گونهنیا  را  افنایع خمال   ،( 8تجارت و توسفعه  ددر مور 
قی  و سفرمایه ف ری     به مثابهَخلق، تولید و توزیع کاَلها و خدمات که از خمال

الیال  از   یامجموعهها شفففففامل  . آنکنندمیاولیه اسفففففتفاده    یهانهاده   یها فعال
هسفففففتند که کاَلهای ملموس و خدمات هنری یا ف ری ناملموس    انیبندانش

   . افنایع خمال کنندمیبا محتوای خمال ، ارزش اقتصفادی و اهداف بازاری تولید  
،  ن یبنابرا  افزارپیشفففه، خدماتی و افففنعتی قرار دارند؛  هایبخشدر گذرگاه بین  

ی آن فناوری محور  یهایژگ یو و هنجارسازی انایع طبق   یبنددستهتقسیم و 
، در عین حا  یادگیری قواعد توسفففعه  شفففودمیمحسفففوب    نارانه ندهیآ  ینوع به

افنعتی متناسف  با   هایسفیاسف بلندمدت و   هایراهبردآن به منظور تدوین  
از نوآوری نهادی که توسففط مدیری     و ترویج نوآوری در آن اعمال   هاویژگیاین  
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اففنایع به ااففطم  خمال  در   اسفف .  بسففیار مهمال   شففودمی  یسففازادهیپ  مندنظا 
ا واقع بخشفف  ترین بخش اففنع  فرهنای و ی از اففنایع نر  هسففتند، ولی فعال

افراد بسففففیاری    اخیراً .  هسففففتنداففففنع  خدمات ف ری در بین اففففنایع نر  نیز  
  هایپدیدهکه    اندکرده؛ زیرا کشففف  اندشففدهاففنایع خمال     اندازچشففممجذوب  

افراد تمفایفل بفه   درنتیجفه د ثروت کننفد. نفد تولیف توانمینر  مثفل اهفداف نر  نیز  
و توسففعه اففنایع خمال     برداریبهرهرف انرژی و پو  بیشففتری در تحقیقات،  اففَ 

. این پدیده حاکی از آن اسفف  که با توسففعه اففنایع نر  معااففر،  اندکردهپیدا  
ملموس و غیرملموس ارزش بففه مراتفف  بیشفففففتری ایجففاد   هففایداراییتولیففد 

روزافزون تمایل به پرداخ  هزینه برای به دسففف  آوردن    طوربهو افراد   کندمی
د در این    وریبهره واقع، اگر    در .کنندمیی پیدا  غیرمادال   هایزمینهیا راه ار مولال

اففنایع فناوری   ازوملهبه ریشففه موضففو  پی ببریم، بسففیاری از اففنایع سففخ   
ر در هر ترتیف ، تییی بفه  .انفدآمفدهخمال  بفه ووود   هفایایفدهپیشفففففرفتفه نیز از  

ی اقتصفاد که در طو  قرن اخیر شفرو  شفد انوا  ودید    هاارزش و نر  شفدن کلال
ق کرده که با الاوهای مصفففرف ودید،    مسفففئلهحل    وکارکسففف   هایمد را محقال

زندگی ودید، انوا  ودید سفففففرگرمی و فراغ ، الاوهای کار   هایسفففففبکنوین،  
خوبی    وکارکسف   هایفراف ند  توانمیودید و مفاهیم ودید سفروکار دارند و 

  هفایایفده، این تیییرات منجر بفه پیفدایش بسفففففیفاری از درنتیجفه فراهم کننفد. 
  شفففده و توسفففعه افففدها شفففرک  و حتی تجارتی را به دنبا  داشفففته که خمال 

و انع  ایده نامیده    کندمیودید را به یک انع  ارائه    هایایدهمفاهیم و  
  آنكهدیار    . ن تهاسفف   انایزشففاف    . این زمینه ظهور اففنایع خمال شففودمی

، ترویج  وریبهرههدف افنع  نر  عمدتًا مقاافد نر  )ناملموس( نظیر افزایش 
و زیباسفازی زندگی    یسفازیغن،  هاسفکیر نوآوری، بهبود هوشفمندی، اوتناب از 

اهداف افففنع  سفففخ  )ملموس(،    کهیدرحال و حل مسفففائل اوتماعی اسففف ؛  
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. اس . ابزارهای محوری که انع  سخ  با ربات، خودرو، هواپیما و راک  و..
وابسفته به فناوری سفخ  هسفتند،    طور عمدهبه  رسفدیمها به اهداف خود  آن
بفا   بفه فنفاوری نر  اسفففففف . یمت  ابزارهفای محوری افففففنعف  نر   کفه یحفال   در

پیشفرف  اقتصفاد خمال ، توسفعه افنع  نر  شف ل یک وریان بزرگ را در طو  
که فضفای ودید    شفودمی  ینیبشیپه اسف  و قرن بیسف  و ی م به خود گرفت

ت و سففرع  این وریان را   و تحوال  کند.   ترافزونزای کرونایی و پس از آن شففدال
در تجارت وهانی هسفففتند. طبق محاسفففبات    هابخشافففنایع خمال ، پویاتریِن  

لیففه تجففارت و   در موردسففففففازمفان تجففارت وهففانی  اومس آن تففاد یفا همففان اوال
  یا ندهیفزاو   هتووال   قابل  اففففنایع خم  رشففففد  ، محصففففوَلت و خدم9توسففففعه

تیک    نیا  .اندداشففته که عمو  مرد    دهدمیبخش اسفف  و نشففان    خبر مسففرال
شففناخته و نظریه     یال رسففمدیار فناوری )فناوری نر ( را به    یالاووهان کارکرد  

ق شففففده اسفففف . این امر باید افراد را به پژوهش  فضففففای نوآوری در عمل محقال
و توسففعه سففایر ابزارها برای حل مسففائل )فناوری نر  و   یگذارهیسففرماآگاهانه،  

نوآوری محیط نر  برای دسفففففتیابی به وهان نر (، مطالعه در مورد پیشفففففبرد و 
  معنوی فناوری نر  قو  مال یال و اهمی  بخشفففففیدن به ح  افزودهارزشایجاد  

ق منحنی عمر    ابرمسفئله  تشفویق کند. وهانی کرونا باعث تسفریع در مراحل تحقال
فی به مرحله  خدمات اففففنایع نر  فرهنای و محصففففوَلت و خمال  از مرحله معرال

نزدیک پس از کرونا از مرحله رشفففد به مرحله   یاندهیآرشفففد شفففده اسففف  و در 
ی،منظری ک از  بلوغ خواهد رسففید.   طوربهااففطم  اففنایع نر  فرهنای و خمال     لال

و دول  به    هادانشفااه،  وکارکسف وامعه    یمشف   خطال   یهاشفنهادیپمتداو  در 
و به نقطه رشففد فرهنای و اقتصففادی ودیدی تبدیل شففده که   خوردیمچشففم  

کشففورهای مختلف در حا  تمرکز بر روی آن هسففتند تا مرحله اوب و بلوغ آن را 
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بهبود نسففبِی شففرایِط معیشففتی و   نیانایم  شففاهد باشففند.  پسففاکرونادر وهاِن  
ی مرد  دنیا، نیاز عمو  آنها به محصفوَلت   را در سفراسفر  این نو  از افنایع  مادال

تفریحی و سفففففرگرمی را   هایفناوریدنیا افزایش داده و فرهنگ، هنر، ورزش و 
ک اففنع  فرهنای و ی  کندمیبه اففدها هزار کاَل و خدمات تبدیل    سففرع به

افففففنع     رینظیببفه ووود آورده اسفففففف . بفه عموه، بفه دلیفل نقش    آسففففففاغو 
ی،  فرهنای و خمال  در پیشفففففرف  اوتما  و سفففففهم آن در ارتقای قدرت نر  ملال

 .اندشده  زیادی برای آن قائل کشورهای دنیا اهمیال 

 نتیجب
فناوری سفففخ  به    یالاوپیش روند تیییر تدریجِی نااه وهانی از   هاسفففا از 

فناوری نر  اتفا  افتاده اسفففف  و بسففففیاری از کشففففورهای پیشففففرو از مواه   
  ابرمسففئلهپدیده و   وقو   .شففوندمیو اوتماعی آن منتفع  یفرهنا   اقتصففادی،

  مووف  آن،  ایپروانفهاثرات   ویروس کرونفا و ابعفاد گونفاگوِن   گیرعفالمشفففففیو   
نر  مفاننفد فنفاوری نر    هفایفنفاوریافزایش اقبفا  عمومی مرد  بفه مظفاهری از  

فرهنای و خم  و...شفده اسف  که به خودی خود سفرع  روند   عیافنا  آموزش،
میدانی حاکی از   یهاینیبشیپو ت بخشففیده اسفف   را شففدال   هاالاواین تیییر  

حفداکثری     یفال حفاکم ؛وهفان ِ نر  ؛ یعنیآن اسفففففف  کفه وهفاِن پسففففففاکرونفایی
بود. خواهد های نر ،فناوری





 

 

 

 سازی تولید و  نایع نرم تکرونا، مصونیّ   گانبسب. 9

 1پورمهدی امزه 
روز و ظهور پدیده پیچیده، و مبهم کرونا، وهان را زیر و  مرموز  ی،چندسفففففطح   ب 

زندگی    شفففئونرا در تما     تحّول بنیادینرو کرد و از عمِق وان، سفففازه مفهومِی  
دیار سففففخن، عمق و   به و تجربه خواهیم کرد.  میکنیمتجربه کردیم و تجربه  

توان  ی اسف  که میاگونهبه  ریگهمهگسفتره این پدیده عجی  و ناشفناخته و 
رِی پیشفاکرونا،و َبعد این اَ   نیح قبل،  کرونا  ِن یح  برمسفئله را به سفه مقطع تطوال

 ی مسفففائل اقدا  کرد.نیبشیپو پسفففاکرونا تقسفففیم کرد و به تحلیل، تبیین و 
شففدید    ریتأث  ی کمِن تهدید و فرافف  کرونایی،دوووهشففک ی ی از آثار   بدون

راد    با  وکار اسف .تبع آن مقوله مهِم تولید و کسف آن بر اقتصفاد وهانی و به
اتی تأثیر این پدیده بر نو  تولید و کس  وکارها متووه  دقیق راهبردی و عملیال

های ستخت  وکار کستبتولیدات و ها  تبع آنو به  اقتصتاد ستختشفویم که  می
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ایط کرونایی و پساکرونایی  تردید شر شدت آسی  دیدند و خواهند دید و بیبه
به رکر اسفففف  که   َلز   برای این دسففففته مذکور تهدیدی غیرقابل ان ار اسفففف .

فرافتی های نرم وکار کستباقتصتاد نرم و تولید و همین شفرایط کرونایی برای  
کرده اسف  که به روشفنی قابل احصفاء و برآورد دقیق  جادیانظیری را  ناب و کم

به منزله یک پدیده نر  از کل اقتصفففاد   نتوامینر  شفففدن اقتصفففاد را    اسففف .
شفده توسفط عوامل نر   ایجاد  افزودهارزشکه    دهدمیتعریف کرد و زمانی رخ  

ایجاد شفده توسفط عوامل سفخ  )ملموس( در   افزودهارزش)ناملموس( مازاد بر  
  تبع آن تولید،پارادایم وهانی اقتصفاد و به  رییتی  اقتصفادی باشفد.  هایفعالی 

ی از محیط سفففففخف  بفه محیط نر  شفففففرایط وفدیفدی را برای  و فنفاور  افففففنعف 
وکارها در مواوهه با شففرایط تحمیلی کرونایی به ووود ها و کسفف تولیدکننده

مشفففففهود و ملموس از وهفاِن    انتقفا تجربفه  در حفا    تعبیری  بفه  آورده اسفففففف .
سفففففخِ  پیشفففففا کرونایی، به سفففففرع  و شفففففدت باَل، به وهاِن نر  کرونایی و 

از مهندسفی و  اعم  ،فناوریحوزه    شفمندانیاز اندای  عده  م.پسفاکرونایی هسفتی
« 3فناوری نرم « و »2فناوری ستتختها را به دو دسففته »مدیری  فناوری؛ فناوری

و  5دارایی  از ونس، عرففان را  4علم را از ونس دانفایی هفاآن  کننفد.تقسفففففیم می
توان بفا فنفاوری را میداننفد. بفه بیفانی دیار، می 6فنفاوری را از ونس توانفایی

ن به خرووی مطلوب« یا »توانایی کسففففف   عبفارت »توانایی تبفدیل ورودی معیال 
ن« تعریف کرد. حا  اگر در تعفاریف فو ؛ ورودی خرووی مطلوب از ورودی معیال 

فاقد »اراده و هوشفمندی« باشفد؛ مانند مواد اولیه؛ تجهیزات؛ سفلو  و   موردنظر
چنفانچفه ورودی در  ؛ امفاکردتعبیر    اوری ستتتتتختتفنت توان از آن فنفاوری بفه  ؛ می…

 
2. Hard Technology 

3. Soft Technology 

4. Wisdom 

5. Asset 

6. Ability 
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تعریف فناوری؛ دارای »اراده یا هوشفمندی« باشفد )مانند فرد؛ شفرک ؛ سفازمان؛ 
فناوری سفخ  به   در تعبیر کرد.  فناوری نرم توان از آن فناوری به  ( می…نهاد و  

، قابل …معمو ، محصفو  فناورانه مانند تجهیزات، دارو و مواد پیشفرفته و  طور
 8قابل لمسغیر اسفففف ؛ اما در مقابل، فناوری نر ، محصففففوَلت فناورانه    7سلم

و  9یکاودادههایی چون واکاوی شففخصففی  افراد با اسففتفاده از  اسفف . توانایی
افراد با استفاده    یمندعمقههای  های اوتماعی؛ تعیین حوزهشب ه  10یکاومتن

خودکنترلی پیشفففففایری از ور  یا های  سفففففاِزكار احی  از موتورهای وسفففففتجو؛ طرال 
ف؛ ول  اعتماد دیاران برای دسفففففتیابی به هدف؛ توانایی ایجاد کودتا یا تخلال 

رناین؛ توانایی ترویج شفففففایعه در سفففففطح وسفففففیع؛ توانایی ایجاد   یهاانقمب
نفگ روانی؛ َلبی و مفاننفد آن،   سففففففازمفان؛ وانایزش در مفدیران برای موفقیفال 

از فنفاوری نر  هسفففففتنفد کفه شففففففایفد بفه طور طبیعی در فرآینفدهای    ییهفانمونفه
سفففخ  و مسفففائل   یهایفناور  یسفففازیتجارتولید؛ انتقا ؛ توسفففعه؛ انتشفففار و 

گیرند؛ اما به طور قرار می  مورداسففتفادهاقتصففادی؛ اوتماعی و فرهنای وامعه  
در رهن افراد قرار   11ضففمنی  اففورتبهها  اوریفن  گونهنیاطبیعی مبنای دانشففی  

دارد و اسفتخراب، تدوین، تعمیم و تطبیق آن با مسفائل مووود و مشف مت روز 
 :نیبنابراهس ؛ وامعه ضروری 

ی ذهنی هتامتدلو    فنتاورانتب نوین استتتتتتت تتب نگرش  یالگوك یت نرم  یفنتاور
  ،  یال امن  ،تجارت  ،ینیکارآفر   ،یرهبر  فضفففففای مدیری ،  ما را نستتتتتبت بب  ت ت 

 اس . داده ریی... تیو پژوهش ،آموزش ،انع  ،دفا 
ی و فناوری از دیتول  ی،اففففنعت   اقتصففففادی،الاوی  البته این حرک  و انتقا   

 
7. Tangible 

8. Intangible 

9. Data Mining 

10. Text Mining 

11. Tacit 
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در این   ل ن  پیش از شفرایط کرونایی شفرو  شفده بود؛  هاسفا سفخ  به نر  از 
ه  ب  َلز   واِر ملموسفففی به خود گرف .وهش  سفففرعِ   ،19  دیکوو وضفففعی  اخیر  

وارد عصفر توسفعه ی سارچه    هاانسفاندر قرن بیسف  و ی م، یادآوری اسف  که  
 اقتصفاد،بنابراین، مفهو     اندشفدهعلو  انسفانی، علو  اوتماعی و علو  طبیعی  

فناوری در حا  تیییر از فناوری با دچار دگرگونی شففده و بویژه   دیتول  ،اففنع 
زمینه محدود به فناوری با زمینه گسفففترده و از فناوری سفففخ  به فناوری نر  

که در آن توسففعه علو  نر  و فناوری نر  باید    ایمرسففیدهاسفف . ما به عصففری  
و زوایفای   هفادیفدگفاهشفففففتفاب بایرد. فنفاوری نر  نوعی فنفاوری اسفففففف  کفه از  

  .شفود میوتماعی، فرهنای، فلسففی و هنری حاافل  مختلفی مانند اقتصفادی، ا
پیش روی   بیشفمار  هایچالشبر    تأملفناوری نر  برای بازاندیشفی و   قاتیتحق

فرهنای مختلفی وای   هاینظا د در توانمیبشففففر بسففففیار سففففودمند اسفففف  و 
را ترویج دهفد تفا بفه  ایرشفففففتفهمیفانگرفتفه و توسفففففعفه پفایفدار و تحقیقفات  

ی، ه فارهفای اثربخش برای حفل مسففففففائفل وهفانی، ملال گسفففففترده و را  هفایآگفاهی
پیچیده و چند سففطحی    دهیپد  دیار سففخن،  به  .سففازمانی و فردی دسفف  یابیم

یا پنجره نااه از   یالاومهمان ناخوانده موو  تسفریع در تیییر    مثابهکرونا به
ی و مفالی را   فنفاوری هفای سفففففخف و   دیف تول  اقتصففففففاد، رف فنال کفه بهره وری افففففِ

فناوری های نرِ  هویال  آفرین و و    دیتول اقتصفففاد،  به  سففف ،هدفاذاری کرده ا
مصتون ستازی  اافلی اینجاسف  که برای    مسفاله  ،حا   .فرهنگ محور شفده اسف 

 در این شرایط چه باید کردر  نعت و تولید
به   حرک   ه به دیباچه بحث روشفففن و واضفففح اسففف ؛پاسفففخ سفففوا  با تووال 

و تسففهیل    جیترو   گذاری و راهبردشففناسففی در زمینه حمای ،مشففیسففم  خط
می باشفد که از  تنایع فرهنگی و  اّل   وکارهای نر  و گسفترش  تولید و کسف 

وکارها درسففایه فرافف  کم نظیر به ووود قضففا این دسففته از اففنایع و کسفف 
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در این   اند که هرگز  درآمدهای باَلیی را برای خود کسفففف  کرده  آمده برایشففففان
ور و شفمارش نبود. افنعتی اسف  که   ،به اافطم  نر   افنع   مقیاس قابل تصفال

هفای افففففنعتی که    ، بر خمف بخشاسفففففف فنفاوری محوری    ،در آن فنفاوری نر 
داننفد. تفا امروز، در قفاموس مفدیریف   فنفاوری سفففففخف  را فنفاوری محوری می
ه  ی مجموعًا افففنایع خدماتی شفففناخت افففنعتی، همه بخش های تولید غیرمادال 

افنع  نه تنها تیییراتی در خود افنع    شفوند. با این حا ، نر  شفدن کلال می
تی فراتر از خدمات ایجاد کرده، بل ه برخی افففففنایع ودید نیز به مفهو  سفففففنال 

کننفد. در عین حفا ، بخش خفدمفات و حتی مقولفه افففففنعف  خفدمفات عمفل می
فزار، ایجاد شففده توسففط اففنایع مرتبط با فرهنگ، سففرگرمی، نر  ا  افزودهارزش

اسف  و مقیاس    سفخ   اطمعات و ارتباطات به مرات  بیشفتر از افنع  تولید
ای افزایش می یابد. این اففففنایع به طور و گسففففتره آن با نرخ هشففففدار دهنده

کی برای توسفففعه اقتصفففادی، اوتماعی و فناوری تبدیل  روزافزون به نیروی محرال 
ن مهم اقتصففاد می شففوند در عین حا  در کنار اففنع  تولید پیشففرفته، به رک

  به طور متداو  در در حا  حاضفر، اافطم  افنایع خمال   دانشفی تبدیل شفده اند.
ها و دول  به چشففففم ، دانشففففااهوکارکسفففف وامعه    مشففففِی خطال   پیشففففنهادهای

خورد و به نقطه رشفد اقتصفادی ودیدی تبدیل شفده که کشفورهای مختلف  می
از اففنایعی هسففتند  خم  آن دسففته   عیاففنا  در حا  تمرکز بر روی آن هسففتند.

قی ، مهارت و اسفتعداد فردی اسف  و پتانسفیل تولید  که خاسفتااه شفان خمال 
  ف ری و رهنی برداری از مفال یفال د و بهرهثروت و اشفففففتیفا  را از طریق ایجفا

شفففی از افففنایع نر  هسفففتند، ولی به اافففطم  خم  در واقع بخ  عیافففنا  دارند.
ا  ترین بخش اففنع  فرهنای و اففنع  خدمات ف ری در بین اففنایع نر  فعال
اند، زیرا انداز افنایع خم  شفدهمجذوب چشفم  یافراد بسفیار  . اخیراً هسفتندنیز  

ند تولید ثروت  توانمیهای نر  مثل اهداف نر  نیز  اند که پدیدهکشففففف کرده
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یقفات،  رف انرژی و پو  بیشفففففتر در تحقدر نتیجفه افراد تمفایفل بفه افففففَ  .کننفد
اند. این پدیده حاکی از آن اسف   ری و توسفعه افنایع خم  پیدا کردهبردابهره

های ملموس و غیرملموس  ه اففففنایع نر  معااففففر، تولید داراییکه با توسففففع
و افراد بفه طور روزافزون تمفایفل بفه   کنفدمیارزش بفه مراتف  بیشفففففتری ایجفاد 

 د در اینمولففال   پرداخفف  هزینففه برای بففه دسففففففف  آوردن بهره وری یففا راه ففار
واقع، اگر به ریشففففه موضففففو  پی ببریم،  در  کنند.های غیرمادی پیدا میزمینه

های    ایدهبسففیاری از اففنایع سففخ  از ومله اففنایع فناوری پیشففرفته نیز از 
ی هر ترتیف ، تیییر در ارزش هفا و نر  شففففففدن کلال   بفه  خم  بفه ووود آمفده انفد.

ق کرده ودید حل مسفاله را محقال اقتصفاد که در طو  قرن اخیر شفرو  شفد انوا   
نوین، سفففبک های زندگی    وکارکسففف که با الاوهای مصفففرف ودید، مد  های  

وفدیفد، انوا  وفدیفد سفففففرگرمی و فراغف ، الاوهفای کفار وفدیفد و مففاهیم وفدیفد  
نتیجه،    در  وکار خوبی فراهم کنند.های کس   ند فرا توانمیسروکار دارند و  

ی از ایدههای خم  شففففده و توسففففعه  این تیییرات منجر به پیدایش بسففففیار
های ودید    ایده ادها شرک  و حتی تجارتی را به دنبا  داشته که مفاهیم و

زمینه ظهور  نیا  شفود.نامیده میو افنع  ایده    کندمیرا به یک افنع  ارائه  
یند  آفر رداری از بازار و طور خماففه، بهره ببه  اففنایع خم  شففاف  انایز اسفف .

ایده به ارزش آفرینی از نو  فناوری نر  اسفف  و فرایندهای  عملیاتی حرک  از 
  را هفای مختلف فنفاوری هفای محوری افففففنفایع خمال  نوآوری بفا تووفه بفه مقولفه

  اسففف  که ناملموس نا  دیاری برای افففنع  خم  افففنع   دهند.  شففف ل می
ز افففنایع نر    بخشفففی اگف  افففنایع خمال   توانیم  تری دارد.  دامنه گسفففترده
  در واقع کنونی افنایع خمال   زشیخ  .هسفتند  ه بیشفتریی گسفتر هسفتند که دارا

ادواری در کنار دور ودیدی از رونق   افورتبهیک خوشفه افنعتی نر  اسف  که  
ظهور می یابد و این خوشففففه اففففنعتی که در این   وکارکسفففف نوآوری در مد   
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تواففففیه و   نی؛ بنابراچرخه پدید آمده عمدتًا با محوری  فرهنگ و هنر اسفففف 
ی به ح مرانان،پیشفنهاد   چینان   راهبرد  مشفی گذاران،  خطال   ،گذاراناسف یسف   ودال

رف  از آثار منفی شففزایط کرونایی بر فضففای  و مدیران اورایی کشففور برای برون
دهی به تولید و  یال اولو  ها،سففففازی آنوکار و به نوعی مصففففونتولید و کسفففف 

بودن از زا  علال  درون  به  اففففنایع نر  اسفففف  که این نو  از تولید و اففففنع ،
سففففیاسفففف  کمن اقتصففففاد   به  وه  تولید و برون زا بودن از وه  اففففادرات،

نو  از تولیفد و  نیا  طرف دیار، از  مقفاومتی بسفففففیفار نزدیفک و منطبق اسفففففف .
  و نوآور در کنار دارا شففدت وابسففته به سففرمایه های انسففانی خمال به  اففنع ،

هن و غنی  بی بودن رخیره های ناب و نی ک    اسفففف نظیِر فرهناِی ااففففیل و تمدال
ی وامع و متعالی در کشور ما ووود دارد و در عمل  اورت بهکه همه این عوامل  

ق و شففففف وففایی کفامفل در زمینفه  زمینفه ، همزمفان بفا تولیتِد ثروت پتاکهفای تحقال
 حفظ و ارتقای فرهنگ عمومی در حد کامل و کما  ووود دارد.
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 1سید امیررضا فغانی 

 ملدمب .1
دی روبرو ی متعدال فرودها و  فرازدر مسفففففیر حیات خود همواره با   وکارهاکسففففف 

دارای منشففأ محیطی هسففتند و گاهی نیز   فرودها و  فرازشففوند حا  گاه این می
وکارهای ایرانی شوند. کس ها از درون با بحران مواوه میها و سازمانشرک 

سوء   اند، خود را بااند، از خاکریز نوسانات اقتصادی عبور کردهبا تحریم ساخته
د را پشففف  سفففر ی متعدال هابحرانو خمافففه  اند  های احتمالی وفق دادهمدیری 

نر    پنجفه  و دسفففففف امفا امروزه وهفان بفا بحرانی مرموز بفه نفا  کرونفا    ،انفدگفذارده
ر گردیفده و مفاننفد تمفا  وهفان گیری متفأثال کنفد کفه ایران نیز از این وهفانمی

اند که همچنان نیز اال وکارهای ایرانی با مسائل گوناگونی مواوه شدهکس 
 مشهود اس . وکارهاکس لیه آن بر عات اوال مسئله و تب
  تبعبفههفا و افف  تولیفد،  ی حضفففففور کفارکنفان در محفل شفففففرکف هفا یف محفدود

 
دانشفففففجوی کارشفففففناسفففففی معارف اسفففففممی و مدیری  بازرگانی/ دانشفففففااه اما  افففففاد  ) (/ رایانامه   . 1

faghane4030@yahoo.com/  1399سا     ماهخرداد 28   تاریخ ناارش. 
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تقاضفففا برای    جهیدرنتدرآمد عمومی نیز کاهش یاف  و   وکارهاکسففف تعطیلی  
کاَلها و خدمات با دروه ضرورت متوسط و پایین نیز کاهش یاف  و بسیاری  

 را مورد هجمه قرار داد. وکارهاکس دیار از مش مت که 
م  یابیم خوانیفد اطال بیفاییفد تصفففففور کنیم همین امروز که این مطلف  را می

نیز بهبود یافته و مرد  وهان نیز واکسفففن   19 دیکوو که آخرین بیمار مبتم به  
کار و به   شفففففمفا با حضفففففور کارکنفان در محفلال   به نظر،  اندکردهبیمفاری را دریاف   
شفففففرال تبعات بحران کرونا از سفففففر    وکارهاکسففففف ریان مالی  وریان افتادن شففففف 

  وکارهاکسففف وواب منفی اسففف . مدیران    قطعاً شفففودر!  کم می  وکارهاکسففف 
ات بفه مشفففففتری کفه بفایفد بفه تعویق مفانفده، تعهفدال ات مفالی عقف داننفد تعهفدال می

ها را تهدید  وکار آنهای آن و از این دسففففف  مسفففففائل کسففففف بیفتد و هزینه
معمو  در هر بحرانی برای    طوربفهگفتفه  افتفادن مسففففففائفل پیش  ففا کنفد. اتال می

خود    اما هر بحران برخی مسفائل و مشف مت خاقال   ،وکارها محتمل اسف کسف 
بودن این مسفففائل مم ن اسففف  مورد   ه به خاقال آورد که با تووال ووود میرا به

 وکارها واقع شود و ناگهان خود را در مذبح بیابند.غفل  کس 
ووود آورده  وکارها بهخاق برای کسففففف   طوربهحران کرونا  ی که بامسفففففئله

ای که کرونا  و مشففتری اسفف ، سففبک زندگی  کنندهمصففرفاسفف  تیییر در رفتار 
برای اقشففففففار مختلف بففه ارمیففان آورد بر ابعففاد مختلف زنففدگی آنهففا از روابط 
اوتماعی گرفته تا سفففففبک تأمین نیازها اثر گذاشفففففته و در مواردی تیییراتی  

وکارها بسففیار  . شففناخ  این تیییرات برای کسفف شففودیمرا سففب     همیشففای
وکفار پیش از کرونفا در شفففففرایط زنفدگی  ضفففففروری اسفففففف  چراکفه مفد  کسفففففف 

با کرونا و حتی پس از شفف سفف  کامل کرونا کارآمد نخواهد بود   زیآممسففالم 
شففففود تیییراتی داشففففته و باید در مد   زیرا مخاطبی که ارزش به آن ارائه می

 وکار این تیییرات اعما  شود.ودید کس 
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 کنندهمصرفتغییر رفتار  . علل  2
را معلو  عللی   کننفدهمصفففففرفنظران حوزه بفازاریفابی تیییر در رفتفار  اففففففاحف 

ی و روانشفناسفی دارد که شفناسف وامعهکه ریشفه در سفه حوزه اقتصفاد،    دانندیم
 شود پرداخته می کنندهمصرفابتدا به بیان تأثیر این سه حوزه بر رفتار 

 . روانشناسی2-1
رد رفتار مصفففرف  دهد و به  کننده را مورد بررسفففی قرار میاین حوزه با نااهی خ 

اسففففاس اثرات عواملی مانند    نیبر اگیرد و عبارت بهتر، واحد فرد را در نظر می
ه قرار ، انایزش، یادگیری و ادراک را مورد مداقال نارش ، احسففاسففات،  شففخصففیال 

، تضفاد شفناختی و نیا(. عموه بر  19   1391سفید ووادین و اسففیدانی،  )  دهدمی
سزایی  ههای رفتاری مصرف نقش بارضای نیازها نیز در قوا  بخشیدن به مد 

 .(2۷۰  13۷3 ،زادهی)نب دارند

 . اقتصاد2-2
فرض  بودن مشفتری را پیش  و منطقی  خود، عقمنیال علم اقتصفاد بنابر ماهیال  

  محدودکنندهنارد که کاَلهایی با مشففففابه  باَل، عامل  اونه میقرار داده و این
الاوهای اقتصفففففادی به   بر اسفففففاسشفففففوند و قیمف  اسففففف  که انتخفاب می

پردازد. در این میفان عواملی را معرفی  می  کننفدگفانمصفففففرفبینی رفتفار  پیش
گذارند این عوامل  کننده اثر میکند که بر خرید و یا تیییر در رفتار مصففرفمی
 از  اندرتعبا
 ؛قدرت خرید افراد و یا درآمد قابل مصرف •
 ؛انتظار درآمد در آینده •
 ؛درآمد مازاد مصرف •
 ؛کنندهمیزان نقدینای مصرف •
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اعتباری    های سففففیاسفففف و   کنندگانمصففففرفسففففقف خریدهای اعتباری   •
 .فروشندگان

 شناسی. جامعب2-3
  اوتماعی خاافیال شفناسفان برای این ه یک فرد مورد قبو  گروه  از دیدگاه وامعه
قابل قبولی از رفتارهای آن گروه خاق را بسذیرد. رفتار فرد و   باشفففد باید تا حدال 

ا   بفهگروه اوتمفاعی   گفذارنفد؛ یعنی رفتفار گروه موو   اثر می  اری فدیبر  طور فعفال
ی رفتار گروه خواهد شففد.  ریگشفف لدهی به رفتار فرد و رفتار فرد موو   شفف ل

ی اسف  و فشفارهای  و واردر بحث خرید و رفتار مصفرف نیز این مسفئله سفاری  
. فرآینفد  شفففففودیم گروهی مووف  تمفایفل اولیفه فرد برای خریفد کفاَلیی خفاقال 

و ثبوت یک رفتار و یا مفهو  میان گروه و افراد اشفففففاعه که موو  واگرفتن  
ترین عناافففر این دیدگاه اسففف  که در ادامه خواهد  شفففود نیز ی ی از مهممی

 (.2۷3  13۷3زاده، آمد )نبی

 کنندهمصرفکرونا و تغییر در رفتار . 3
کنندگان از دو وه  تح  فشففار قرار گرفتند، از با شففیو  بیماری کرونا مصففرف

ز بیمففاری کرونففا و لزو  قرنطینففه خففانای و از سفففففوی دیار،  سفففففو، ترس ایففک
ها و همچنین  وکارها و فروشااههای قانونی اعما  شده برای کس محدودی 

کنندگان  شهروندان برای التزا  به قرنطینه. این دو عامل موو  شد که مصرف
با عوامل دیاری پیوند    دنظر یتجدکنند؛ این    دنظر یتجدهای خرید خود  در روش

این تیییر در رفتار، از حال  مقطعی خارب شفففده و   شفففودیمخورده که موو   
به روشفی همیشفای تبدیل شفود. در ادامه با بررسفی علل علمی و چاونای این 

 شود.به بیان راه ار تطبیق با آن پرداخته می تیییر در رفتار
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 . ارضاه نیازها3-1
  اسف ی ارضفاء نیازها  ریگشف لکننده ی ی از علل  بعد روانشفناسفی رفتار مصفرف

کننفده نیز بفا منطقی رفتفار مصفففففرف  طوربفهبفه تیییرات در نیفازهفا   هبفا تووفال کفه 
ه بفه هر  سفففففلسفففففلفه نیفازهفای مفازلو   از آن تیییر خواهفد کرد. بفا تووفال تبعیفال 

العاده آغاز    فو با دروه اهمیال شفففناسفففانه  سففف یز نیازهای انسفففان از نیازهای  
یفاز هر فرد یعنی خود شففففف وففایی منتهی ترین نبفه عفالی  تفاً ینهفاشفففففود و  می

رود به  تر میدر پی نیاز عالی  ترپایین. هر فرد با ارضففاء هر نیاز سففطح  شففودیم
رود که نیازهای  بیانی دیار تنها زمانی فرد به دنبا  نیازهای سفففففطح باَلتر می

  1395سففطو  قبلی برآورده شففده باشففد )سففلطانی و ازگلی و احمدنیا آَلشففتی،  
 (.17نمودار ) (15۰-151

 

 

 مازلو  یازهای: هرم سلسلب ن 17نمودار 
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مثابه مبتم شففففدن به ویروس کرونا مواوه بهکنندگان با تهدیدی  مصففففرف
و به محض خروب از قرنطینه و یا گردش    هاسف آنشفدند که پشف  در منتظر  

تفریح و ... بفایفد هر لحظفه  در وفامعفه برای رفع نیفازهفای خود از وملفه خریفد،  
  مورد یعنی امنیال   ،های ی از نیازهای اسففاسففی آن  ن،یبنابرامنتظر آن باشففند.  

خدشفففه وارد شفففد و به دنبا  رفع این نیاز و وافففو  به امنی  خاطر بودند که 
اففففورت غیرحضففففوری و از بهاین مسففففئله با رفع نیازهای روزمره از ومله خرید  

شفففففد. این حقیق  را در طریق تلفن و یا فضفففففای مجازی و امثالهم برطرف می
ها در بازه  فروش آن ی اینترنتی و افزایشهافروشففففااهافزایش اقبا  مرد  به  

مارک  و مثا  اسفففنپ  طوربهمشفففاهده کرد.    توانیمشفففیو  کرونا به وضفففو  
برخط  وکارهای  کسفف   ومله از% افزایش فروش،  15% و  5۰باسففم  به ترتی  با  

امفا   ،بودنفد. بنفابراین تیییر در رفتفار مشفففففتری در فرآینفد خریفد افففففورت گرفف 
ا زائل شففود و به حال  پیشففین  این تیییر پس از فروکش کردن کرون  بسففاچه

 ه را ادامه بررسی خواهیم کرد.برگردد! که این فرضیال 

 . اشاعب نوآوری3-2
بفه فرآینفدی کفه محصفففففو ، خفدمف ، روش تولیفد و یفا روش توزیعی نوآورانفه و 

کل وامعه واقع شففففود اشففففاعه گویند. در این   مورداسففففتفادهودید به تدریج  
بفا سفففففرعف  ی سففففففانی این نوآوری را فرآینفد همفه اقشففففففار و افراد یفک وفامعفه  

بل ه نوگرایان اولین دسفففته از افراد هسفففتند که با نوآوری مواوه    ،پذیرندنمی
دهنفد و % از وفامعفه را تشففففف یفل می2.5پفذیرنفد و حفدود  می آن راشفففففونفد و می

 افراد وامعه در حوزه محصو  خاق هستند. نیرتر یپذسکیر اغل  وزو 
گیرند و   هسفتند که تعداد زیادی از وامعه را در برمیدسفته بعدی اکثریال 

تفاوتشفان با دسفته نوگرایان این اسف  که ارتباط این دسفته با طبقه محصفو   
هفا مهم اسفففففف ، دسفففففتفه آخر نیز وفامفانفدگان  بودن برای آن  روزبفهزیفاد بوده و  
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  ،ی دان یو اسفففف  نیوواد  دیسففف دهند )% از وامعه را تشففف یل می16هسفففتند که  
1391  2۴9-25۰). 

  هاسف مدتوکارهای آنمین، نوگرایان  و کسف برخط  در اسفتفاده از فضفای  
اند  ه رسفیده  نیز به وضفعی  کاربر بالقوال و اکثریال   اندرفتهیپذکه این نوآوری را 

  بفه مثفابفه ینترنت ینرخ کفاربران امرکز توسفففففعفه تجفارت ال ترونی ی    و طبق آمفار
اسفففففف  )مرکز توسفففففعفه تجفارت    دهیف رسففففف  %۷۰بفالقوه بفه   ی  یال ترون داریف خر 

 (.2  139۷ال ترونیک، 
شفففففدن  برخط  کننده در ایران آماده پذیرش بنابراین، فضفففففای رفتار مصفففففرف

مثابه نیاز  بهوکارها بوده اسف  و با شفیو  کرونا اسفتفاده از این فضفا را  کسف 
ت  که اشففاعه قوال   شففده اسفف اسفف ؛ با این حا  نیاز موو    نیز احسففاس کرده

ی و ثبوت رفتار سففففازفرهنگ  خود اشففففاعه که موو   عموه بر ماهیال  بایرد و
از ومله راحتی،  برخط  وکارهای  شفففود مزایای دیار اسفففتفاده از کسففف ودید می

یی در زمان و هزینه و ... مزید بر عل  شفففففده و این تیییر در رفتار ووافففففرفه
ا ،  بخشفففد. برای مثرا ثبوت میبرخط  وکارهای  مرد  و اقبا  به سفففم  کسففف 

، سفففرویس درخواسففف  خودرو برخطر کنید که نظا  پرداخ   شفففما اکنون تصفففوال 
ای را برای شفما  و ... نباشفد شفاید تصفور این مسفئله نیز مشف مت عدیدهبرخط  

هفا طی هفا نیز چنین مسفففففیری را البتفه بفا برخی تففاوتتفداعی کنفد، این مثفا 
وکارها با گردنه تاریخی خود مواوه هسفففففتند زیرا از بنابراین کسففففف ؛  اندکرده

طرفی انتهای این بحران هنوز مشففففخص نیسفففف  و از طرف دیار حتی اگر این 
کننده و کمک کرونا به اشفاعه  به تیییر رفتار مصفرف  با تووهبحران پایان یابد  

دهند وگرنه    وکارها نیز باید خود را با این تیییر وفقو ثبوت این رفتار، کسف 
کفه    اسفففففف   نیاحففل این مسفففففئلففه از وریففان رقففابفف  کنففار خواهنففد رففف . راه

وکار خود را به سفففم  اسفففتفاده از فضفففای مد  کسففف   جیتدر بهوکارها  کسففف 
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برخط    افففففورتبههای توزیع آنمین و ارتباط با مشفففففتریان  از ومله کانا برخط  
 ببرند.

 گیرینتیجب.  4
هفایی کفه دچفار امفا ی ی از بخش  كفانفه كرد،دچفار تبحران کرونفا تمفا  وهفان را  

کرونفا برای  نفد  یبرآوکفارهفا بودنفد، آسفففففیف  تنهفا  ی گردیفد کسفففففف آسفففففیف  وفدال 
کنندگان و . مصفففرفبودها  ی نیز برای آنبل ه تهدیدی ودال   ،وکارها نبودکسففف 

  خاطر خود را درخطر  وکارها با ظهور کرونا سفففففمم  و امنیال مخاطبان کسففففف 
هفا بووود آمفد کفه این نیفاز بفا خفاطر نیز برای آن  نفاندیفدنفد و نیفاز کسفففففف  اطمی

زیادی برطرف شفد. عموه    و غیرحضفوری تا حدال برخط  وکارهای  اسفتفاده از کسف 
پیش آغاز شففده    هامدتاز برخط  وکارهای  ، روند اقبا  به سففم  کسفف نیبر ا
  کننده داشف  که کرونای کمکافهمؤلال ها نیاز به  اما شفیو  اسفتفاده از آن  ،بود

 این وظیفه را انجا  داد.
دو برخط  وکارهای  د دیار کسففف های متعدال سفففرع  گرفتن شفففیو  و مزیال 

کننده پس از بحران کرونا نیز  شفففففوند مصفففففرفعاملی هسفففففتند که موو  می
ها دانشفمندان  را ترویح دهد. فراتر از اینبرخط  وکارها و شفیوه رفع نیاز  کسف 
زمفان خفداحفافظی بشفففففر بفا کرونفا را تخمین بزننفد و زمزمفه   انفد نتوانسفففففتفههنوز 

هرچه بیشفففتر مرد  و  با کرونا را دارند و این یعنی اقبا   زیآممسفففالم زندگی  
اگر    نانه یبخوش. در هر افففورت با نااهی  برخطوکارهای  ها به کسففف عادت آن

کننده قبل از کرونا  امروز نیز اعم  کنند کرونا از زمین محو شفده اسف  مصفرف
کننففده بعففد از این بحران از زمین تففا آسفففففمففان تفففاوت کرده و بففا مصفففففرف

شففتری را حفظ کنند و این یعنی وکارها باید سففرمایه ااففلی خود یعنی مکسفف 
برای بقا باید به    هاشفرک مطابق  شفرک  با نیاز و خواسفته مشفتری؛ بنابراین،  

گیری با مشتری در این و ارتباطبرخط    اورتبهسم  معرفی و عرضه محصو   
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ی بیشفتر در این فضفا پیش بروند تا از این گردنه  نیآفر نقشفضفا و به طور کل  
 .کنندعبور تاریخی به سمم  

 و مآ ذ منابع. 5
(، » درآمدی بر نقد نظریه  1395سفففلطانی؛ محمدرضفففا و ازگلی، محمد و احمدنیا آَلشفففتی، محمد )
 1۴5-1۷2، 1۷سلسله نیازهای مازلو«، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، شماره  

کننده، چاپ چهار ، (، رفتار مصفففرف1391) میمحمدرحسفففید ووادین، سفففید رضفففا و اسففففیدانی، 
 ران  انتشارات دانشااه تهرانته

-26۷، ۷اوتماعی، شففففماره   نامه علو کننده«، های رفتار مصففففرف(، »مد 13۷3زاده، محمود )نبی
28۴ 

(، »گزارش سفاَلنه تجارت ال ترونی ی«، قابل دسفترسفی در  139۷مرکز توسفعه تجارت ال ترونیک )
http://ecommerce.gov.ir/uploads/annual-ecommerce-rep97-980624summary.pdf 

http://ecommerce.gov.ir/uploads/annual-ecommerce-rep97-980624summary.pdf




 

 

های الوقی رسیدگی بب دعاوی  واکاوی زیرسا ت. 11
ت ناشی در وضعیّ  یدورسخندادگاه  انواده از طریق 

 از کرونا

 1دکتر مریم مهاجری 

 چنیده
ن  های ارتباطاتی همچو رسفففیدگی به دعاوی از طریق سفففامانه  برگزاری ولسفففات

تواند موو  تسفریع در روند رسفیدگی به دعاوی  سفامانه دورسفخنی، گاهی می
آمیز اسف ؛  افورت حضفوری مخاطرهلسفه رسفیدگی بهی وربرگزاشفود. گاهی نیز  

آمیز شففففففدن حضفففففور  کفه شفففففیو  ویروس کرونفا بفاعفث مخفاطرهمفاننفد زمفانی 
هایی  از سفففامانه  توانمیگونه موارد  . در اینشفففودها میشفففهروندان در دادگاه

 بهره برد و ولسات دادگاه را از این طریق برگزار نمود. دورسخنیهمچون 

 
دانشففف ده معارف اسفففممی و حقو / فارغ    دکترای حقو  عمومی دانشفففااه اما  افففاد  ) ( واحد برادران/1.

مدرس دانشفففااه و مشفففاور    /س(الزهرا )وامعه)رشفففته فقه و اافففو  از حوزه علمیه قم   3التحصفففیل سفففطح 
تاریخ ناارش  بیسفتم اردیبهشف   /m.mohajeri@isu.ac.ir رایانامه  حقوقی خانواده/ پژوهشفار قوه قضفائیه/

 .99ماه  
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برگزار شود،   دورسخنیکه اگر ولسه دادرسی از طریق سامانه  بدیهی اس   
  در مقایسفففه با زمانی که این ولسفففات با حضفففور فیزی ی اافففحاب دعوا برگزار

کارگیری این طلبد. بهی دارد و اقتضفائات خاق خود را میهایشفود، تفاوتمی
هففای خففانواده بففا ممحظففات و در دعففاوی مطروحففه در دادگففاه  هففاسفففففففامففانففه

نهاد    نیتر مثابه مهمنهاد خانواده، به  رایز   همراه اسف ؛  یاژهیو های   حسفاسفیال 
نهفاد   نیدارد و هرگونفه اختم  در ا  یبفا نظم عموم  یارتبفاط تنافاتنا   ،یاوتمفاع 

. همچنین  شفففففود  یاوتماع   ینهادها  ریمم ن اسففففف  منجر به اختم  در سفففففا
ف شفهروندان گره  های خانواده با احسفاسفات و عواطدعاوی مطروحه در دادگاه

دورسفخنی     گیری از ظرفیال خورده اسف . با این توضفیح، روشفن اسف  که بهره
  ناشففففی از در دعاوی دادگاه خانواده، در شففففرایط اضففففطراری همچون وضففففعیال 

حضففوری، محدود و اففورت  انتشففار ویروس کرونا که ام ان برگزاری دادگاه را به
 از .  کندمیرا دوچندان    آمیز کرده، ضفففففرورت پرداختن به این موضفففففو مخاطره

برانایزترین مباحث راوع به برگزاری ولسففه دادرسففی به دعاوی  چالش  که  آنجا
قوانین و مقررات در نظا  حقوقی   هایظرفی به    دورسخنیخانوادگی از طریق  

کشفففور بسفففتای دارد، لذا نویسفففنده در این نوشفففتار این موضفففو  را با روشفففی 
قوانین مرتبط با حقو    خصففففواففففاً تواففففیفیهتحلیلی از منظر قوانین مووود،  

 خانواده مورد بررسی قرار خواهد داد.

 مسئلب  طرح .1
  هموطنانن از ویروس کرونا وان چندین هزار ت  انتشفففففار سفففففریع و گسفففففترده

هزار تن را نیز با مشفففف مت وسففففمی حاد روبرو کرده   هادهعزیزمان را گرفته و 
تشفففخیص کارشفففناسفففان، ی ی از اقدامات َلز  برای ولوگیری از   بنا بهاسففف .  

تجمع    هایمحلهای تجمع اسفففف . ی ی از انتشففففار این بیماری، پرهیز از محل
خواهی و احقا  حق باید  متظلال   سففویک. از اسفف مرد  نیز، محاکم دادگسففتری  
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با سففرع  اففورت بایرد و از سففوی دیار حضففور مرد  در محاکم مم ن اسفف   
باشففد. برای این ه هم تظلم خواهی تعطیل نشففود و   آمیزمخاطرهبرای ایشففان 

سازکارهایی را   نظرانااح هم سمم  شهروندان با خطر مواوه نشود، برخی  
های    سففففامانهها اسففففتفاده از ظرفیال کار اند. ی ی از این سففففازِ پیشففففنهاد کرده

کارگیری این . امروزه تجربه بهاسفففف   دورسففففخنیارتباطاتی همچون سففففامانه  
ها به روشففنی وری آنبهره  باَل بودنسففرع  در رسففیدگی و   به وه ها  سففامانه

 واضح و مبرهن اس . برای هماان
   تیییر در ماهیال   یبه معنادر رسففیدگی به دعاوی    دورسففخنیاسففتفاده از 

رسفیدگی نیسف ، بل ه تیییر در شف ل رسفیدگی اسف . در این نو  از دادرسفی، 
اافل بر حضفور غیرفیزی ی در طو  دادرسفی و محاکمه اسف . وه  تحقق این 

افورت که از شفود. بدینی اسفتفاده میای و اینترنت های رایانهامر نیز از فناوری
   م، روند دادرسففففی به شففففیوهطر  دعوی تا رسففففیدگی و محاکمه و اففففدور ح

گیرد و اشففخاق دخیل در پرونده از طریق ال ترونی ی و غیرحضففوری انجا  می
زاده  حسففففین)  شففففوند.رایانه و ارتباط از راه دور در ولسففففه محاکمه حاضففففر می

 (118، 35ش ، 139۷علیایی و احمدی، 
ریل پاسفخ   سفؤاَلتکه به  اسف     ناارنده در پی آن  ،در راسفتای این موضفو 

تی را دارند که بتوان ولسفففففات  های حقوقی، چنین ظرفیال هد؛ آیا زیرسفففففاخ د
رسفففففیدگی به دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده را از طریق ام اناتی همچون  

کفه برگزاری ولسففففففه دادرسفففففی از طریق بفا فرض این  برگزار نمودر  دورسفففففخنی
ه  انواد مم ن باشففد، آیا برگزاری ولسففات دادگاه خ  دورسففخنیام اناتی همچون  

های ویژه دعاوی خانواده همخوانی داردر  به این نحو، با مصففالح و حسففاسففیال 
  روی این نحوه دادرسفی در دعاوی خانوادگی چیسف راقتضفائات و موانع پیش

ناارنده را به این امر   ،هایی از این دسفف ها و پرسففشپاسففخ به این پرسففش
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ولسفه رسفیدگی به دعاوی خانوادگی از ام ان برگزاری    که اگر  سفازدمیرهنمون  
حقوقی در کشففور ووود   هایظرفی در دادگاه خانواده، طبق    دورسففخنیطریق  

توان ملتز  به پذیرش دادرسفففی دعاوی خانوادگی از طریق داشفففته باشفففد، می
در دادگاه خانواده و تمامی لواز  قانونی آن در شففففرایط اضففففطراری   دورسففففخنی

 شد.   ناشی از کروناهمچون وضعیال 

 در دادرسی  دورسخنیهای الوقی استفاده از  . واکاوی زیرسا ت2
نقطفه عطفی در نظفا  کیفری ایران بود. در  1392در نظفا  حقوقی ایران، سففففففا   

  دورسخنیگیری از ( قانون مجازات اسممی، بهره186ماده )موو   این سا ، به
  قانون شففففد. در همین سففففا  ینیبشیپهای ارتباطات ال ترونی ی  و سففففامانه

( به  663تا    6۴9آیین دادرسفی کیفری تصفوی  شفد که در بخشفی از آن )مواد  
( این قانون اسففتفاده از 1۷5آیین دادرسففی ال ترونی ی پرداخته شففد. در ماده )

 1395مخابراتی را بممانع اعم  نمود و باَلخره در سفففا   و  ایرایانههای  سفففامانه
نحوه اسفففففتفاده از   نامهنییآ، »چندسفففففالهبا تأخیری    هاورای این مادال   با هدف
 ای یا مخابراتی« به تصوی  رئیس وق  قوه قضائیه رسید.رایانه  یهاسامانه

 موادال ( نیز، در فصفل هشفتم در 139۴-139۰توسفعه )  سفالهپنجدر قانون برنامه  
( به رکر مصففادیقی از کیفی  دادرسففی؛ نظیر تسففریع در رسففیدگی  212( و )211)

(، 211ه  ها )بند »ز« مادال ارتقای کیفی  رسففیدگی به پرونده ( و211ه  »ب« مادال )بند  
احی ( و طرال 211افزایش سفففرع  و کارایی در ارائه خدمات حقوقی )بند » « ماده  

منظور کاهش زمان دادرسفففی و اسفففتانداردسفففازی زمان سفففامانه ال ترونی ی به
 ( پرداخته شده اس .211دادرسی )بند »ک« ماده 

( قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر 659ه )گذار در مادال قانونهمچنین  
ارتباطات    هایسامانهو سایر    دورسخنیهای  کارگیری سامانه»بهداشته اس    

ال ترونی ی به منظور تحقیق از اافففففحاب دعوی، اخذ شفففففهادت از شفففففهود یا 
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د مجاز اسف  که احراز هوی ، اعتبار اظهارات فر   یدر افورت نظرات کارشفناسفی  
 و ثب  مطمئن سوابق اورت گیرد«. موردنظر

»چنانچه حضفور شفاهد  ( قانون مجازات اسفممی نیز بیان داشفته   186ماده )
تصویری زنده و یا ضبط شده،    ه م توب، اوتی  اورتبهر باشد، گواهی  متعذال 

 با احراز شرایط و اح  انتساب، معتبر اس «.
، ااففففففل گفذارقفانونتوان نتیجفه گرفف  کفه  ه میمفادال این دو   بر اسففففففاس 

   را در دعاوی پذیرفته اسفف ؛ لی ن به لحا  حسففاسففیال   دورسففخنیکارگیری  به
 د به رعای  برخی شرایط نموده اس .موضو ، آن را مقیال 

هایی همچون  رباره اسففففتفاده از سففففامانهدر قانون آیین دادرسففففی مدنی د
دادرسفففی مدنی بیان    قانون آیین  (93)ه  سفففاک  اسففف ؛ لی ن مادال   دورسفففخنی

ند در جلستتب دادرستتی اضتتور یافتب، یا توانمی»ا تتحاب دعوی  داشففته اسفف    
اشفففتن وکیل، امری الزامی نیسففف ،  د  نكهیابه    با تووهالیحب ارستتتال نمایند«.  

ه، حتی اگر ااففحاب دعوی، وکیل هم نداشففته  توان گف  که طبق این مادال می
اضفر شفوند و حضفور فیزی ی در ولسفه رسفیدگی ح  حتماً باشفند، َلز  نیسف  که  

، بر همان مبنا نیز  کنندمی  ندارد، بل ه لوایحی که ارسفففا   ایشفففان موضفففوعیال 
 که  آنجا ازگردد؛ البته  میخار  ولسففه رسففیدگی برگزار و تصففمیمات مقتضففی اتال 

طبیعتًا حضفففور فیزی ی اافففحاب دعوی، بهتر از عد  حضفففور اسففف ، درنتیجه  
( قانون آیین  9۴گاهی حضففور فیزی ی ااففحاب دعوی ضففرورت دارد. لذا ماده )

واردی که دادرس، حضففور دادرسففی مدنی در این زمینه تصففریح نموده  »... در م
گ اخطاریه  شفخص خواهان یا خوانده یا هر دو را َلز  بداند، این موضفو  در بر 

 ف به حضور خواهند بود«.. در این اورت، شخصًا م لال شودمیقید 
توان بفه این میمفذکور در قفانون آیین دادرسفففففی مفدنی،  ه بفه موادال بفا تووفال 

دگی  نتیجه دس  یاف  که ااوًَل حضور فیزی ی ااحاب دعوی در ولسه رسی
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(  93ه )دال مااما اگر اافحاب دعوی به موو       ندارد و الزامی نیسف ؛موضفوعیال 
دو  گذارقانونقانون آیین دادرسففی مدنی در ولسففه رسففیدگی حاضففر نشففوند،  

ه ارسا   1   کندمی  ازینیبکرده که دادگاه را از حضور ایشان    بینیپیششیوه را  
 ی دادگستری.هدادن وکال  به ی ی از وکم2َلیحه؛ 

ه  که در چنین شففففرایطی که ویروس کرونا، کشففففور را گرفتار نمود   نتیجه آن
در دعاوی    دورسفخنیی همچون  هایسفامانهتواند از اسف ، دسفتااه قضفایی می

و این امر با قانون آیین دادرسفی مدنی تعارضفی ندارد؛ زیرا   حقوقی بهره بایرد
این قانون تاکنون دو شففففیوه را پذیرفته که به موو  آن ااففففحاب دعوا َلز  

  را س این ظرفیال افورت فیزی ی در دادگاه حاضفر شفوند؛ پبه  حتماً نیسف  که  
ه که طبق مادال   طورهمان  اریدعبارتبهدارد که شفففففیوه سفففففومی را نیز بسذیرد. 

( قانون آیین دادرسففی مدنی، ارسففا  َلیحه از مصففادیق حضففور غیرفیزی ی  93)
نیز مصفففففدا  دیاری از حضفففففور   دورسفففففخنیاسففففف ؛ پس اسفففففتفاده از طریق  

 اس غیرفیزی ی اس  و بممانع 
در قوانین کیفری آمده و قوانین    دورسفخنیتفاده از بنابراین گرچه وواز اسف 

نیسفف  که   حقوقی در این خصففوق سففاک  اسفف ، اما این موضففو  بدین معنا
ها در دعاوی حقوقی اسفتفاده کرد؛ زیرا اوًَل منعی برای  توان از این سفامانهنمی

دعاوی    ثانیاً ری این وواز از دعاوی کیفری به دعاوی حقوقی ووود ندارد؛  تسفففففال 
افففففورت مسفففففتقیم با نفس، عرض و ناموس  به  معموَلً کیفری به دلیل این ه  

همواره اسفتفاده از اما  طلبد؛  ای میهای ویژه رتبط اسف ، حسفاسفیال م  هاانسفان
ولی در آن ا قیبه طر  در این دعاوی وایز دانسففته شففده اسفف ؛ لذا  دورسففخنی

ها ووود ندارد،  یفال دسفففففتفه از دعاوی ماننفد دعاوی حقوقی که این حسفففففاسففففف 
 نباید با مانعی روبرو باشد. دورسخنیاستفاده از 
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 در دعاوی  انوادگی  دورسخنیسنجی استفاده از ت. ظرفیّ 3
  بر اسففففاسدر دعاوی کیفری    گذارقانونچنانچه در مطال  پیشففففین گذشفففف ،  

( قانون مجازات  186ن آیین دادرسفففی کیفری و ماده )( قانو659( و )655)  موادال 
  دورسفخنیهای ارتباطات ال ترونی ی مانند  اسفممی، اافل اسفتفاده از سفامانه

برای تحقیق از ااففحاب دعوی، اخذ شففهادت شففهود و ول  نظر کارشففناسففی را 
( قفانون آیین دادرسفففففی 659) ( و655) گیری از موادال پفذیرفتفه اسفففففف ؛ بفا بهره

توان در دعاوی حقوقی هم اسففتفاده کرد. ضففمن  ها مین سففامانهکیفری، از ای
درسفففففی مدنی نیز همخوانی  ( قانون آیین دا93ه )که این موضفففففو  با مادال این

این فه دعفاوی خفانوادگی در دادگفاه خفانواده از مصففففففادیق دعفاوی    رغمبفه  دارد.
در دعاوی خانوادگی ح می مشابه    دورسخنیگیری از  حقوقی اس ، ااوًَل بهره

 کفه  آنجفا ازامفا  ت در سففففففایر دعفاوی حقوقی دارد؛گونفه ام فانفاکفارگیری اینبفا بفه
که دادرسفی   ای دارد چراهای ویژهرسفیدگی به این دسفته از دعاوی، حسفاسفی 

مففدنی برخوردار اسففففففف .خففانواده از ویژگی   هففای متفففاوتی بففا سفففففففایر امور 
بعضففففففًا تمهیفدات متففاوتی را  گفذارقفانوندلیفل (؛ بفه همین  21،  1388بفداغی،)

های آیین دادرسفی مدنی  که ی ی از ویژگیاندیشفیده اسف ؛ توضفیح بیشفتر آن
حذف (؛ لی ن  21،  138۷شففمس،  اسفف  )در دعاوی حقوقی، تشففریفاتی بودن آن  

(، این 1391موو  قانون حمای  از خانواده )ای از تشففففریفات دادرسففففی بهپاره
  با سففهول گیری از دورسففخنی در دعاوی خانوادگی  ا با بهرهدهد تام ان را می

  وه و سففرع  بیشففتری به دعاوی رسففیدگی شففود؛ لذا باید گف  این امر در  
   ی وضفففع اهداف دادرسفففی از طریق دورسفففخنی در شفففرایط اضفففطراری همچون  

 ناشی از کرونا کارساز اس .
( تصریح 1391( قانون حمای  خانواده مصوب سا  )8ه )گذار وفق مادال قانون

»رسفففففیفدگی در دادگفاه خفانواده بفا تقفدیم دادخواسفففففف  و بفدون رعفای   نموده   



252   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

( همین قانون نیز  9ه )در مادال «.  شففودمیتشففریفات آیین دادرسففی مدنی انجا   
»تشففففریفات و نحوه ابمغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات  بیان نموده اسفففف    

های عمومی و انقمب در امور مدنی اسففف ، ل ن  یین دادرسفففی دادگاهقانون آ
چنانچه طرفین دعوی طر  دیاری از قبیل پسففف ، نمابر، پیا  تلفنی و پسففف   

تواند ابمغ را به  این منظور به دادگاه اعم  کنند، دادگاه می  یبراال ترونیک را  
لذا از     ابمغ با دادگاه اسففف «؛درهرافففورت، احراز افففحال   هر طریق انجا  دهد

شفود  ( حمای  خانواده، حاافل می9( و )8ه )مادال   ترین نتایجی که از تلفیقمهم
گذار رعای  تشفریفات قانون آیین دادرسفی مدنی را وز در این اسف  که قانون

اسف  زمینه تقدیم دادخواسف  و شفیوه ابمغ، در دادگاه خانواده َلز  ندانسفته  
تبعیفف  دادگففاه خففانواده از    یفف ترت  نیبففد(؛  58،  139۷توکلی،  ) عففد  لزو  

، 1391( قانون حمای  خانواده مصفففوب  9( و )8) تشفففریفات دادرسفففی طبق موادال 
دهد که نحوه برگزاری ولسفففففه که از مصفففففادیق تشفففففریفات  چنین ام انی می

 دادرسی اس ؛ از طریق دورسخنی برگزار شود.
شفففففریففات دادرسفففففی در دعفاوی دادگفاه خفانواده،  البتفه وواز عفد  رعفایف  ت

قانون حمای  خانواده مصفففففوب    (1ه )موضفففففو  ودیدی نیسففففف ، بل ه در مادال 
  ( َلیحفه قفانونی تشففففف یفل دادگفاه مفدنی خفاقال 8ه )و همچنین در مفادال  (1353)

از این قوانین و   کی یهشفففده اسففف . اما در   بینیپیشنیز  (  1358)مصفففوب  
نی، تعریفی از اافففو  دادرسفففی و تشفففریفات  حتی در قانون آیین دادرسفففی مد

دادرسففی ارائه نشففده اسفف . این امر موو  گشففته که بعضففًا قضففات در رویه 
قضفففایی، چندان به آن پایبند نباشفففند. این موضفففو  همچنین منجر به افففدور 
آرایی ناشففی از سففمیق متفاوت و تعارض در آرا در دادگاه خانواده شففده اسفف  

 (5۴-52، 118، ش 139۰)مهاوری، 
  با هدف افففففرفاً برخی مقررات دادرسفففففی   تأثیربنا به نظر برخی حقوقدانان،  
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ی شفففود، عد   ها طر  و رسفففیدگ دعاوی اسففف  و اگر دعوایی بدون آن پیشفففبرد
نیسففففف  که عادَلنه بودن دادرسفففففی را مخدوش    یبه حدرعای  این مقررات،  

دهد؛ مانند مقررات راوع به  کند. این مقررات تشفریفات دادرسفی را تشف یل می
ها  ای اسف  که رعای  آنگونههزینه دادرسفی؛ اما دسفته دیاری از مقررات، به

طرفی دادرس.  و غیرقفابفل نقض اسفففففف ؛ مفاننفد ااففففففل بی اَلوراَلز درهرحفا ، 
   ، ااففو  دادرسففی، بر سففایر مقررات حاکمیال دیارعبارتبه(؛  23، 1388)بداغی،  

دعفاوی اسفففففف ، )غمفامی و  وفصففففففلحفلدارد و نمودار مففاهیم کلی عفدالف  در  
( اما تشفریفات دادرسفی علیرغم تأثیراتی که در اورای 23، 1ش  ، 1391محسفنی،  

  یاعتبار یبتی نیس  که عد  رعای  آن موو   عدال  دارد، دارای چنان اهمیال 
از تشفریفات، مقدمه اورای اافو  دادرسفی اس     یاپارهالبته    ؛أی دادگاه شفودر 

؛ مانند قرعه انداختن  گذاردیم  تأثیرو نقض آن، بر افح  و اعتبار رأی افادره  
 (23، 1388برای انتخاب کارشناس. )بداغی، 

  مثابهبه  ی ی از مصادیق ااو  رسیدگی، حق دفا  ااحاب دعوی اس  که
و باید به اففففاح  حق   شففففودمیبه تحقق عدال  مربوط    یک ااففففل بنیادین،

تفهیم شفففففود؛ امفا نحوه اعم  این حق و چاونای اسفففففتمفا  دففاعیفات، وزء 
( بنابراین  13۴،  3ش  ، 1395تشفففریفات دادرسفففی اسففف  )عشفففق پور و حاتمی،  

نحوه اسفتما  اظهارات اافحاب دعوی، به شفیوه حضفوری اسف ،   معموَلً گرچه  
استما  شود، خللی   دورسخنیز طریق ام اناتی همچون  اما اگر اظهارات آنان ا

در تشففریفات دادرسففی تیییراتی رخ  اففرفاً شففود و به ااففو  دادرسففی وارد نمی
شفود.  دار نمیدهد؛ زیرا تحقق عدال  و حق بنیادین اافحاب دعوی خدشفهیم

این تیییر در تشففریفات دادرسففی، حتی مقدمه اورای ااففو  دادرسففی نیسفف .  
در دعاوی خانوادگی، تصفرف    دورسفخنیبردن از ام اناتی همچون  بنابراین بهره  

در ااو  دادرسی نیس ، بل ه مصدا  تصرف در تشریفات دادرسی اس ؛ لذا 



254   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

های ارتباطات ال ترونی ی اسفففتفاده توان اافففوًَل در این دعاوی از سفففامانهمی
کرد؛ زیرا نحوه برگزاری ولسففه دادرسففی، مصففدا  تشففریفات دادرسففی اسفف ، نه  

آن دسفففففته از دعاوی را که در توان  می  کهآنرغم  اافففففو  دادرسفففففی؛ البته به
برگزار    دورسففخنیهای  گیری از سففامانه  دادگاه خانواده اسفف ، با بهرهاففمحیال 

نمود، اما این موضفففو  در بعضفففی از دعاوی خانوادگی همچون طم ، حضفففان   
افادره را   و... گاهی خمف مصفلح  اسف  و افح ، دق  و عادَلنه بودن آرای

روی  ها و موانع پیشمحدودی   بعدی، به  . در قسفففففم کندمیبا تردید روبرو  
پرداخته خواهد    برگزاری ولسه دادرسی در دعاوی خانوادگی از طریق دورسخنی

 شد.

روی رستتتتتیدگی بب دعاوی  انوادگی ها و موانع پیش. محدودیت4
 دورسخنیاز طریق  

ه خفانواده از مصففففففادیق دعفاوی حقوقی رغم این فه دعفاوی خفانوادگی در دادگفابفه
در دعاوی خانوادگی ح می مشفففابه با   دورسفففخنیگیری از اسففف ، اافففوًَل بهره

 کفه  آنجفا  ازگونفه ام فانفات در سففففففایر دعفاوی حقوقی دارد. امفا  کفارگیری اینبفه
ای دارد، لذا نحوه  های ویژه رسففففیدگی به این دسففففته از دعاوی، حسففففاسففففیال 

که   رو اسفف ؛ چراها و موانعی روبهمحدودی با    دورسففخنیرسففیدگی از طریق  
های متفاوتی با سفایر امور مدنی برخوردار اسف ؛ به  دادرسفی خانواده از ویژگی

،  1388بداغی،)  بعضًا باید تمهیدات متفاوتی بیاندیشد.  گذارقانونهمین دلیل  
در برخی موارد بفه لحفا     دورسفففففخنیبر این اسففففففاس، دادرسفففففی از طریق  ؛  (21

رو در دادگففاه خففانواده بففا احتمففالی پیش  و از بففاب موانع  رسفففففیففدگی عففادَلنففه
  دورسفخنیهایی همچون  اسفتفاده از سفامانه  چراکههایی مواوه اسف .  چالش

های   خصففوق حسففاسففیال ها و مشفف مت همراه اسفف . به با برخی حسففاسففیال 
اوی حقوقی در این حفد مطر  ای در دعفاوی خفانوادگی ووود دارد کفه در دعف ویژه
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  یبرا نیسففففف  و لذا درباره دعاوی خانواده باید با احتیاط بیشفففففتری عمل نمود؛  
در دعاوی خانواده، قاضففففی دادگاه با   دورسففففخنیمثا ، اگر در پی اسففففتفاده از 

اسف ، حضفان     دورسفخنیتسفامح در تشفخیص مصفالح که ناشفی اسفتفاده از 
طفل را به شففخصففی دهد که اففمحی  حضففان  را نداشففته باشففد، احتما  ورود 

یابد. توضففففیح  میزان زیادی افزایش می  ناپذیر به کودک بههای وبرانآسففففی 
اسفففات اافففحاب دعوی در افففدور رأی  که در دعاوی خانوادگی احسففف بیشفففتر آن

شفففود،  صفففی که تندخو اسففف  و زود عصفففبانی میشفففخ  مثمً وایااه مهمی دارد؛  
تنففدخو بودن از   معموَلً خوبی از کودک ناهففداری کنففد.  توانففد بففهمعموًَل نمی

که به دلیل بداخم     یازووهشفففففود. همچنین  فهمیده نمی  دورسفففففخنیطریق  
که   یاولسفهتقاضفای طم  دارد، در   بودن زوب دچار عسفر و حرب شفده اسف  و

تواند این مدعا را ثاب  کند. شففففود، معموًَل نمیدورسففففخنی برگزار میاز طریق  
اشفخاق برای اثبات مدعای خود به اسفناد   معموَلً در اکثر دعاوی    کهنیاضفمن  

، اما در اغل  دعاوی خانوادگی این نو   شففوندمیل  م توب و شففهادت متوسففال 
یرا زندگی خانوادگی مبتنی بر اعتماد و حسففن نی  اسفف  و ادله ووود ندارد؛ ز 

اوازه   معموَلً شفود و همچنین افراد نمی  ردوبد دلیل اسفناد م توب    نیبه هم
، دادگاه  درنتیجهاز زندگی شفخصفی ایشفان باخبر شفوند.    دیار آندهند که  نمی

ه برای پی بردن به حقیق ، باید از ادعاها و اقاریر خود اافحاب دعوی اسفتفاد
د به  توانمیتر  کند. بنابراین در ولسفففات غیرحضفففوری، قاضفففی بسفففیار سفففخ 

 ادعاها پی ببرد. وسقماح 
ترین احسفاسفات اسف  و ، مأمن و پناهااه خالصنهاد خانوادهکه  ضفمن این

احسفاسفات شفخص به انحای مختلف ضفربه ببیند، شفاید وی اقدا  به    کهیوقت 
به دادگاه خانواده و گفتاو با   طر  دعوایی ناشففی از احسففاسففات کند. مراوعه

.  کند می  این مدعا را در بسففیاری از موارد ثاب   زووین متقاضففی طم ، اففحال 
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و در روند    شفففوندمیافراد، بعد از آن ه در محیط دادگاه با هم مواوه    گونهنیا
مشاوره و داوری در راستای ایجاد الح و سازش قرار گرفته در اغل  اوقات، از 

. این انصفراف از شفوندمیتقاضفای خود که ناشفی از احسفاسفات اسف ، منصفرف  
شففود.  ، حااففل نمیشففودمیبرگزار    دورسففخنی  اففورتبهتقاضففا، در ولسففاتی که  

ده و برگزاری ولسففففففات  گونفه دعفاوی بفا احسففففففاسففففففات افراد گره خور این  چراکفه
، مانع انتقا  و تباد  احسفاسفات اسف ؛  دورسفخنیرسفیدگی به دعوی از طریق  

قرار   تأثیر  ولسففات حضففوری را ندارد و عدال  قضففایی را تح   بنابراین کیفیال 
در دادرسفففی دعاوی خانوادگی، حداقل از   دورسفففخنی؛ زیرا اسفففتفاده از  دهدمی

 دهد ردید قرار میسه وه ، عادَلنه بودن دعاوی را مورد ت
  و سففقم گفتارهای ااففحاب دعوی با سففختی  هقاضففی در تشففخیص اففحال 1

 ؛شودمیزیادی روبرو 
ه انتقا  احسفففاسفففات توسفففط اافففحاب دعوی به قاضفففی با مشففف ل مواوه 2
 ؛شودمی

کنند که در دادگاه حضففففور طور کامل احسففففاس نمیه ااففففحاب دعوی به3
 دارند.
هفای ویژه و آثفار  علف  حسففففففاسفففففیفال در دعفاوی خفانوادگی، بفه     یف ترت  نیبفد
، برگزاری ولسففففففات دادگفاه در برخی از دعفاوی خفانوادگی از طریق رینفاپفذوبران

 ، خمف احتیاط و مصالح خانوادگی اس .دورسخنی

 یریگبنتیج .5
ی در تواند نقش مهمال می  دورسفففففخنیرسفففففیدگی به دعاوی خانوادگی از طریق  

   در وضفعیال   خصفوقبه  دادرسفی ایفا کند؛  افزایش سفرع  و درنتیجه کیفیال 
تشففر شففده و حضففور اضففطراری کنونی که ویروس کرونا در سففطح وسففیعی من

  البتففه  ؛آمیز اسففففففف هففایی همچون دادگففاه مخففاطرهشفففففهرونففدان در محیط



  257  یدورسخن  ق یدادگاه خانواده از طر  یبه دعاو  یدگیرس یحقوق  ی هارساختیز  یواکاو

 

 

ه  به آن تووال   حتماً ای در این زمینه ووود دارد که باید  های ویژه حسفففففاسفففففیال 
 شود.

های حقوقی، زیرسففاخ سففنجی   ون ظرفیال پیرام  شففدهطبق مطالعات انجا   
در دعاوی خانوادگی در چنین    یدورسفففففخن  برگزاری ولسفففففه رسفففففیدگی از طریق

  ندارد؛    و ممانعتیتی که ویروس کرونا کشفففففور را فراگرفته، محذوریال وضفففففعیال 
هفای  کفارگیری سففففففامفانفه در نظفا  کیفری ومهوری اسفففففممی ایران، بفه چراکفه

اطات ال ترونی ی برای تحقیق از ااففحاب  های ارتبو سففایر سففامانه  دورسففخنی
اففورت مقید مجاز  دعوی، اخذ شففهادت از شففهود و ول  نظر کارشففناسففی، به

حقوقی در این خصففوق سففاک  اسفف ، اما این   دانسففته شففده اسفف . قوانین
ها در دعاوی حقوقی ز این سفففامانها  توانمیموضفففو  بدین معنا نیسففف  که ن

( قانون آیین دادرسففففی مدنی،  93ه )مادال   باووودکه  اسففففتفاده کرد؛ ضففففمن این
 در دعاوی حقوقی وایز دانس . دورسخنیهمواره استفاده از  توانمی
رود و اافوًَل اسفتفاده دعاوی خانوادگی وزئی از دعاوی حقوقی به شفمار می 

(  8) که در موادال ها در دعاوی خانوادگی مووه اسف . عموه بر ایناز این سفامانه
( بیفان شففففففده کفه قفانون حمفایف   1391حمفایف  خفانواده مصفففففوب )  ( قفانون9و )

توان  خانواده، تابع تشفریفات دادرسفی نیسف  لذا به افراح  نص قانونی، می
در این دسففففته دعاوی اسففففتفاده    دورسففففخنیاز ام انات ال ترونی ی همچون  

البته در برخی دعاوی خانوادگی احسفاسفات نقش پررنای دارد و ابراز این   نمود؛
هایی دارد. درنتیجه قاضفی نیز  یق دورسفخنی معموًَل نارسفاییت از طر احسفاسفا

  و سفففقم کم  اافففحاب دعوی پی ببرد و د به افففحال توانمیتر  بسفففیار سفففخ 
، در برخی دورسففخنیال ترونی ی همچون    هایسففامانهکارگیری  خماففه آن ه به

و اورای عفدالف  را بفا تردیفد روبرو   اسفففففف دعفاوی خفانوادگی خمف مصفففففلحف   
 .کندمی



258   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

 . پیشنهادها6
در ولسفففففات    دورسفففففخنی  هایسفففففامانهگیری مطلوب از  بهره  با هدفناارنده  

   دهدرسیدگی به دعاوی مطروحه در دادگاه خانواده، پیشنهادهایی را ارائه می
، معیار دورسفخنیمنظور رسفیدگی مطلوب به دعاوی خانوادگی از طریق  . به1

آن   در خصفوق  از احسفاسفات« مورد ممحظه قرار بایرد؛ بدین معنا که  »تبعیال 
توان  دارد، می  یترکمرنگدسفففففته از دعواهایی که احسفففففاسفففففات در آن نقش  

برگزار نمود. لی ن در   دورسففخنیهای  گیری از سففامانهولسففات دادگاه را با بهره
تی دعواهایی همچون ازدواب مجدد، طم ، حضففان  و ممقات طفل و سففرپرسفف 

اَلم ان ووان   تبعی  زیاد از احسفاسفات، حتی  لیبه دل  سفرپرسف یبکودکان  
رعای  کرد؛ زیرا برگزاری ولسفات رسفیدگی این دعاوی،    هاآن در موردرا    احتیاط

خمف احتیاط اسففففف  و احتما  زیادی ووود دارد که رأی    دورسفففففخنیاز طریق  
ر فیزی ی برگزار  ای در مقایسففففه با زمانی که با حضففففواففففادره در چنین مح مه

گردد، متفاوت باشفففد. گرچه در همه این دعاوی، میزانی از احسفففاسفففات ووود 
 دارد، اما این مقوله در برخی دعاوی کمرنگ و در برخی دیار پررنگ اس .

دیار توانایی انتقا  مفاهیم رهنی و مقصفففود خود به    ازلحا ها  ه انسفففان2
نظور خود را حتی از طریق ند متوانمی  یسففففادگ به، متفاوت هسففففتند؛ برخی  آن

منتقل کنند، ولی این کار برای برخی دیار سفخ  اسف .   دیار آنبه    دورسفخنی
در دعاوی خانواده    دورسففخنیاز سففامانه    یریگبهرهی ی از راه ارهای سففاده در 

آن اسفف  که این شففیوه برگزاری ولسففات دادگاه را منوط به رضففای  ااففحاب  
وا راضی باشند که ولسه دادگاه از طریق دعوا نمود؛ یعنی اگر همه ااحاب دع

برگزار شفففود، آنااه به این امر مبادرت شفففود و همه آثار ولسفففات    دورسفففخنی
حضففوری را نیز بر آن ولسففه مجازی بار نمود و اگر حتی ی ی از ایشففان ناراضففی  

 باشد، ولسه به ش ل حضوری برگزار گردد.
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خیر، دادرسفففففی دعاوی ا  یهاشفففففنهادیپه به  توان با تووال به نظر ناارنده می
خانوادگی در دادگاه خانواده را در آن دسففففته از دعاوی که احسففففاسففففات نقش 

، از طریق سفففففامانه  رضفففففای  اافففففحاب دعواپررنای ندارد، البته مشفففففروط به  
 برگزار نمود. دورسخنی

 و مآ ذ منابع.  7
 1388های خانواده، تهران، میزان، ه بداغی، فاطمه، آیین دادرسی در دادگاه1

 .139۷ه توکلی، محمدمهدی، مختصر آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات م توب آخر، 2
حسففففففین زاده علیفایی، زهرا و احمفد احمفدی، »دادرسففففففی ال ترونیفک در حقو  ایران، مبفانی،    -3

علو   ) یاسفممها«، فصفلنامه تحقیقات حقو  خصفوافی و کیفری، دانشفااه آزاد  اهداف و ویژگی
 .139۷، 35تحقیقات(، ش  

 .138۷ه شمس، عبداهلل، آیین دادرسی مدنی، دراک، ۴
های  ی، »وایااه تشفففریفات آیین دادرسفففی مدنی در دادگاهعشفففق پور، منصفففور و ناافففر حاتم  -5

 .1395، 3خانواده«، فصلنامه مطالعات علو  اوتماعی، دانشااه آزاد اسممی، ش 
اافل ابت ار عمل اافحاب دعوا در دادرسفی مدنی و اسفتثنا  »غمامی، مجید و حسفن محسفنی،   -6

و علو  سفیاسفی دانشفااه  و قیدهای آن«، فصفلنامه مطالعات حقو  خصفوافی، دانشف ده حقو  
 .1391، 1ش تهران، 

« آن  16تا   8ی َلیحه ودید حمای  خانواده با تأکید بر مواد شففناسفف  یآسفف ه مهاوری، مریم، »۷
 .139۰، 118کانون، ش   ماهنامه

مهرافشففان، علیرضففا، »دادرسففی مجازی، مفهومی نوین در عدال  قضففایی«، فصففلنامه فقه و  -8 
 .139۰، 5، ش دانشااه سمنان حقو  اسممی،

 





 

 

  بر یل یتحلی: فارس سیبیبی  طعم با کرونا. 12
  دو  در یفارس  سیبیبی نستاگرامیا  شبنب یهاامیپ

 ران یا  در کرونا یماری ب شروع  نیآغاز  هفتب

 1پور  یمسعود  دی سع
ل  نی. ا«بود  یرانیا  مسففففافر  کی خ،یمر   کره در  کرونا  روسیو   به  ابتم مورد  نی»اوال

  نسففففتاگرا یاز هزاران نظر درب شففففده در افففففحه ا ی  یومله طنز و بامزه، تنها  
بنافاه   نیا  لفهیخبر بفه وسففففف   دیف در اعتراض بفه نحوه تول یففارسففففف   یسففففف یبیب

  ونیلیبا حدود هشف  م  یااسف . اففحه  سیوابسفته به دول  انال  یخبرپراکن
به شفمار آمده و تما     نسفتاگرا یاز اففحات پرطرفدار ا ی  یکننده که  نفر دنبا 

 مووود به کار بسته اس .    یال در وضع  انیرانیکردن ا  دیناام  یتمش خود را برا

 در   شففففده  منتشففففر  مطال   یمحتوا  لیتحل با  تا  دارد  قصففففد  ادداشفففف ی  نیا
  یروزها  در  اففحه نیا  یخبر  ی ریگوه   ،یفارسف   یسف یبیب  نسفتاگرا یا  اففحه

ل.  کند  حیتشر  را  ریاخ  19 دیکوو   روسیو   خصوق در  یفارس  یسیبیب  خبر  نیاوال
 

  خ یتار   /masoodipoor@tsi.ir   انامهیرا  /یپژوهشففار پژوهشفف ده مطالعات فناور  /یابیبازار    یر یمد یدکتر. 1
 .1398اسفندماه    چهاردهمناارش   
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 آن از.  شفففففد  آغاز قم  شفففففهر در  نفر دو مرگ  خبر  اعم  با  بهمن  3۰ در ران،یا در
  اففففحه در  مطل   و  خبر ۴65  حدود در  ادداشففف ،ی نیا  ناارش  لحظه  تا  خیتار 

 دو   مفدت در یعنی  اسفففففف ؛  آمفده در  شینمفا  بفه  ،یخبرگزار نیا  ینسفففففتفاگرامیا
  یبررسفف .  اسفف   شففده  یبارگذار  یمجاز  افففحه نیا در  مطل   33  روزانه  هفته،
 در  مطال  از  دراففد 65  حدود در  ،یزمان  بازه  نیا در  دهدیم  نشففان  شففده  انجا 

 که  اسفف  یحال  در  نیا!  اسفف   بوده  آن  با  مرتبط اخبار و  کرونا  یماریب  خصففوق
 در ییوا   یه  هندوسففففتان در  مسففففلمانان  کشففففتار  رینظ  مهم  اتفاقات از  یبرخ 

 .اس  نداشته هاآن اخبار انیم
 در   شففده  فوت افراد و  انیمبتم  زانیم از  یالحظه  گزارش  یفارسفف   یسفف یبیب

  سی انال  یسفففففلطنت   رسفففففانه  که  ییآمارها  غال   چند  هر.  کندمی  مخابره رانیا
 8 در  یارحرففهیغ  یاقفدام در امفا  اسفففففف ، رانیا  یرسفففففم منفابع از  کنفدمی  اعم 

  یفارسففف   یسففف یبیب  به  ی مارسفففتانیب منابع  از  یاطمعات » که  کرد  اعم   اسففففند
  روسیو   نیا  به  ابتم اثر  بر  نفر 21۰  اسففند،  هشف   شفامااه  تا  که  اسف   دهیرسف 
 یرانیا  مقامات  یاز سفففو  بمفاافففله  که  یموضفففوع .  اند«شفففده  کشفففته رانیا در

  تمش  ابتدا  اسف ؛  ریپ  رسفانه  نیا  یمیقد  یشفاردها از ی  ی  نیا.  شفد   یت ذ
 را  خود  بزرگ دروغ  ناگهان  ن،یب  نیا در و  کند  اسفففففتناد  یرسفففففم  آمار  به  کندمی
 از   یبرخ  یمبنفایب  و  رعفالمفانفهیغ  یاظهفارنظرهفا  رسففففففدیم  نظر بفه!  زنفدیم  ادیف فر 

  شففففهر  یشففففورا  تهیکم  سیرئ  اناتیب  مانند  انیمبتم  زانیم مورد در  مسففففئوَلن
  تواندیم داد،  شففف ل  زین را  یفارسففف   یسففف یبیب اخبار از  ی  ی  یمحتوا  تهران که

  یبرا   یفارسففففف   یسففففف یبیب  یسفففففاختا  و  نیدروغ  یآمارها  رشیپذ  سفففففازنهیزم
 .باشد نیمخاطب

  روسیو  ورود منشفأ  یخبرسفاز با  تا  کرد  تمش  نیهمچن  یسف یانال  رسفانه  نیا
  ن،یبحر   ارمنسفتان،  ا،یتالیا  بمروس،  وزلند،ین  مانند  ایدن  یکشفورها از  یبرخ   به  را
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ف   رانیا  از را  …  و  فایامر  ورکیوین الف یف ا  کفانفادا،  لبنفان،  در چنفد هر. کنفد  یمعرال
 یرانیا  کی  یهااففحب  از  یلمیف  شففد،  منتشففر  رسففانه  نیهم در  که  یارید  خبر

ل  یبرا  روسیو  ورود  خبر  که  شففد  منتشففر  بمروس در  شففده  نهیقرنط   به بار  نیاوال
ف  در  یسفففف یبیب  تمش.  کرد   یت ذ را  هایرانیا  لهیوسفففف    ااهیوا در رانیا  یمعرال
  به  نیمخاطب از  یاریبسففف   که  شفففد  ادیز   ییوا  تا  وهان  در  روسیو   و یشففف   عامل

 زبان از  زین  هایبرخ .  خواندند  دروغ را  آن و  کردند  اعتراض  یخبرسففففاز  نحوه  نیا
 رانیا  هیعل  یفارسف   یسف یبیب  ییات یتبل  ونگ  به  را  خود  انتقاد  کردند  یسفع  طنز

 8۰  احتماَلً »  ؛«نیچ  ووهان  نه  بوده رانیا  کرونا  سفففرمنشفففأ  اافففمً »   دهند  نشفففان
 در  کرونا  به  مبتم  مورد  نینخسفففت  آره»  ؛«میشفففد  ومع  دورهم  ییکرونا  ونیلیم
  ین یچ  اهید  رانن،یا از  همشففففونم  شفففف ر، رو  خدا»  ؛«بود  رفته رانیا از  هم  نیچ
 .م«یخورد خفاش سوپ ما اناار، س ،ین

  گزارش  بفه دراففففففد مین  و  16  د،یف وفد روسیو  بفه مربوط  اخبفار  انیف م  نیا  در
 رانیا  به  مربوط  غالباً   که  داشفف   اختصففاق  روسیو   به  ابتم از  یناشفف   ریوممرگ

  اففففففحه  در  ینیچ  افتاانیبهبود  مورد در(  خبر  کی)  درافففففد  مین  تنها.  اسففففف 
 زانیم از  یخبر   یه و  اسففففف   شفففففده  کار یفارسففففف   یسففففف یبیب  نسفففففتاگرا یا

 یحال  در  نیا.  خوردینم  چشففم  به  یمجاز  افففحه نیا در  رانیا در  افتاانیبهبود
  به  افتاانیبهبود  تعداد  نسفففففب   در دو   ااهیوا  نیچ از  بعد ران،یا  که  اسففففف 

  یها خانه غسففا  از  ییهالمیف  یحت   رسففانه  نیا.  اسفف   کرده  کسفف   را  انیمبتم
  ناران  او. کنفدمی منتشفففففر هفاآن دفن  نحوه  و قبرسفففففتفان  و ییکرونفا  مفارانیب

 یحت  و  سفففف ین  دلخراش  یهااففففحنه  نیا  دنید از  مخاط   شففففدن  خاطرآزرده
  نی زم  یرو  به  عیفج  یوضع  با  تهران  شهر  در  که  ییکرونا  ماریب  کی از  یریتصاو 

 را  ترس   ینها  تا  کندمی  منتشفففر  را  ندیآیم  او  بردن  یبرا  آمبوَلنس  و  افتدیم
  تمش از  یریتصففو   یه  یفارسفف   یسفف یبیب.  کند القاء  خود  یرانیا  نیمخاطب  به
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 نشفان  مارانیب  یمداوا  یبرا دلسفوز و  ثارگریا پزشف ان  و  پرسفتاران و یپزشف    میت
  کیف   بفا  کننففدهمراوعففه  کیفف  انیفف م  یلفظ   یریدرگ  از یلمیف عوض  در. دهفدینم

 افتاده  عق  کشفور  کی را  رانیا  کندمی  تمش و  دهدیم  لعاب و  رنگ را  پرسفتار
 و   مارانیب  همه  تا  اسففففف   آن  دنبا   به  او.  کند  یمعرف   یپزشففففف    ام انات  نظر از

  آنچه.  دهد  نشففان یپزشفف    خدمات از  یناراضفف   را  مارسففتانیب  به  کنندگانمراوعه
  توانیم  را  کرد گزارش  رانیا  مورد  در هفتفه  دو  نیا  در یففارسففففف  یسففففف یبیب
 از  هفایرانیا  خواهفدیم یسففففف یبیب!  یبفدبخت   و یاه یف سففففف    کرد  انیف ب  طورنیا

  هاآن.  یناراضففف  و  یعصفففبان  هم و  باشفففند  ناران و  ترسفففان  هم  مووود   یوضفففع
  شب ه!  مارندیب  که  هستند  هاآن  فقط  که  کنند  ف ر  هایرانیا  که  کنندمی  تمش

 و   کنندهیضفدعفون  ژ  و  ماسفک  کمبود  مشف ل  که  اسف   آن  افدد در  یسف یانال
  کهیدرحال   کند؛  منحصففر رانیا  یهامارسففتانیب و  هاداروخانه در  را  یپزشفف    لواز 

  ماسفک  کمبود  مشف ل  با  نروژ  تا  گرفته کانادا  و  ایامر  از  کشفورها از  یاریبسف  در
 .هستند مواوه

 به  اعتراض در  علما  یرمنطقیغ  یاظهارنظرها  یبرخ  از  یفارسففففف   یسففففف یبیب
 یهفالمیف زین  و  یمفذهب  امفاکن  در  مرد   حضفففففور  منع  و ومعففه  نمففاز  یل یتعط

 اماکن  حیضفففر   دنیسففف یل و  دنیبوسففف   یبرا افراد از  یبرخ   توسفففط  شفففده  منتشفففر
  به  حملفه  یبرا  مؤثر یابزار  مثفابفه  بفه را  آن و بردیم  را  کفامفل  اسفففففتففاده ،یمفذهب

 .دهدیم قرار مورداستفاده یمذهب افراد و ینید دیعقا
 نسفتاگرا یا  در  یسف یانال  یسف یبیب  اففحه  به هم  ینااه   دیبده  اوازه  حا 
  اففففحه در  را  یماریب نیا  مورد در  شفففده  منتشفففر اخبار  حجم و  میباشففف   داشفففته

  ردیرو   حففداقففل  رسففففففدیم نظر  بففه.  میکن یبررسففففف   یخبرگزار  نیا یسففففف یانال
  دی با  یخبرگزار  نیا  یسففف یانال  اففففحه در  نیمخاطب  به یخبرده   و  یرسفففاناطم 
 حدود  تعداد از!  اسفف    یعج کاممً   هایبررسفف   جهینت اما  باشففد؛  داشففته  ووود
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  موضفففو   به  مطل  9  تنها یعنی  درافففد ۴  تنها  شفففده،  یبررسففف   آخر  پسففف   22۰
  روسیو   نیا  درباره  که  ینیچ  پزشک  کی  مرگ!  اس   شده  داده  اختصاق  کرونا

 کشففور از  دئویو  دو  کرونا،  به رانیا  بهداشفف   ریوز   معاون  ابتم کرد،یم  مطالعه
 لمیف  دو  اسفففففف ، ینیچ  افتافانیف بهبود  از ی  ی  زبفان از هفا،آن  از ی  ی کفه  نیچ

 … و  خانه در  ماندن  شفسفتن،  دسف   مانند  یاهیاولال  و  سفاده  ن ات  که  یآموزشف 
 در  روسیو   یپراکندگ   نقشففه مورد در  مطل   کی  دهد،یم  آموزش  مخاط   به  را

 کی   ینها در و  یماریب  نیا  به  مبتم کشفففففور پنج مورد در  مطل  کی و  وهان
 که  اسف  یمطالب  تما   ایدن  در دادن  دسف   دیود  شف ل  خصفوق  در طنز  دئویو 
 کرده  آماده  ایدن  سفراسفر و  سیانال در  خود  مخاطبان  یبرا  یسف یانال  یسف یبیب

 منتشفففر  یهاا یپ از  کی یه در  دیشفففد  یناران و  ترس  عنصفففر  تنها،  نه!  اسففف 
 و   شفففده  اسفففتفاده  زین  خنده و  طنز  واربه از  یحت   بل ه  شفففود،ینم  دهید  شفففده
 ن،یا از  گذشفته.  ابدی شیافزا  یریشفایپ  یبرا  مخاط   دانش  تا  شفودمی  تمش
  یبرا   موضو  دادن  ولوه  یعاد  بر  یروشن  دَلل   شده،  منتشر  مطال  کم  تعداد

 نیا  به  مبتم  نفر  53 آمار  نیآخر   طبق  که اسفف   یحال  در  نیا. اسفف   مخاطبان
  نظر  از اوال  کشففور 1۴  وزء  کشففور  نیا و  اندشففده ییشففناسففا  سیانال در  روسیو 
  اسفف ،  کرده  دایپ  راه  آنجا  به  روسیو   نیا  که  یکشففور  82  انیم در  ابتم  زانیم

  یسف ی انال  یسف یبیب  چرا  که  اسف   نیا  شفودمی مطر   که  یسفؤال   حا . دارد قرار
  بفه  هفاخففاش حملفه ا،یف کن در سففففففالفه 5۰ لیف ف مرگ  کفاناوروهفا، مورد  در یاخبفار
  باووود) یونوب  کره در  زوب هزاران  یومعدسفففته ازدواب و  ایاسفففترال  در  یشفففهر

  کرونففا  یمففاریب  امففا  ،کنففدمی  خبر  پخش  و  دیفف تول  بففه  اقففدا (  کرونففا  روسیو 
 چرا  نفداردر  یخبرگزار نیا  یسففففف یانال  اخبفار  انیف م  در  یسفففففهم  دیف بفا  کفهچنفانآن

 در  و  کنفدمی  پخش  کرونا  یماریب  یبرا  برنامهژهیو   هرروز یفارسففففف   یسففففف یبیب
 در  یتمشففف   نیچن اما  دارد،  مخاط   وذب در  یسفففع  بهداشففف  و  آموزش  قال 
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 شودرینم دهید یخبرگزار نیا یسیانال نسخه
  وبهفه. مینفدار   ازیف ن  19  دیف کوو  روسیو  بفا  مقفابلفه یبرا  یمفدافعفان بفه  تنهفا  مفا

  یدرمان   مراکز و  هامارسففتانیب و  یوسففم  سففمم  در  تنها  هن،یم از  دفا   و نبرد
 بفا  خبر  حوزه در  اریف عتمفا  یونا  در  یخبر پرکفار و  پرقفدرت انیف ور   کیف .  سفففففف ین
  یمار یب  با  وه هم و  راسفتاهم  قاً یدق انیور   نیا.  اسف   شفده  ونگ وارد رانیا

 وارد با  خواهدیم  یفارسفف   یسفف یبیب.  هاسفف یرانیا  کشففتن و   یتخر   اففدد در
  به را  وامعه یروان   یال امن  اندازه، از  شیب  ترس و  اضفففففطراب  اسفففففترس، کردن

 و یمنیا  سفتمیسف   فیتضفع  به  منجر یپزشف    شفده اثبات  اافو  طبق و  زدههم
 و   ترس  نا   به  یزیچ  کشفففورش، مرد   یبرا  رسفففانه نیا!  شفففود  هایرانیا  یدفاع 
 نیا  از دیف نبفا  یملال   رسففففففانفه  و کرونفا بفا مبفارزه  سفففففتفاد.  کنفدینم  دیف تول  یناران
  اسففاس، نیا  بر.  کنند  غفل   اسفف  کرده  حمله کشففور  به  دشففمن  که  یت یال موقع
 و یروح  و  یمعنو  سففففمم   مدافعان  به ما  م؛یده  گسففففترش  دیبا را  نبرد  وبهه

  ینشففففدن تما   یدشففففمن و  ها یینمااهیسفففف   با  یخبر و  یارسففففانه  قدتما   مقابله
.میازمندین ااناانیب



 

 

مسئلب کرونا از منظر    تیر یدولت در مد  یکارآمد. 13
 ی دولت  تیر یمد  یهابینظر 

 1زاده ی دی ام  یعل 

 درآمدی بر مفهوم دولت و چرایی مطالعب آن .1

را    آنباید    دول  یک مفهو  بسیط و گسترده اس  و برای فهم دقیقواژه  
دی برای چرایی مطالعه دول   دَلیل متعدال   . عموه بر این،قرار داد  موردمطالعه
ت روزمره حضور  شود و در تعامم سخ  تصور می   ،زندگی بدون دول   ووود دارد.

ات  احوا  برای ثب  مشخصال   از زمان تولد مأمور ثب    .شوددول  احساس می 
های دولتی  با سازمان د،  کنفوت می   آن فردفرد حضور پیداکرده تا زمانی که  

دولتی  های مختلف  زندگی ما از ابتدا تا انتها با دول  و سازمان   دارد.سروکار  
که بتوان آن را نادیده    اس  طرف  نهاد منفعل و بی نه  دول     عجین شده اس .

 
هیأت علمی دانشفففااه تهران/ پردیس فارابی/ دانشففف ده مدیری / گروه مدیری  دولتی/ رایانامه   عضفففو .   1

هایمکرونا و زندگی  این یادداشفف  ی ی از سففلسففله نشففسفف / 1399ماه  سففیزدهم اردیبهشفف تاریخ ناارش   
  پردیس فارابی دانشففففااه تهران و وهاد دانشففففااهی واحد اسففففتان قم برگزار و  مؤمنانهم اسفففف  که به هم

 داد. خبرگزاری حوزه علمیه نیز آن را پوشش خبری
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تدریج در طو     به .  بوده اس تصادف  بر حس     و نه ش ل گیری آن  گرف 
نمود  توان ووود آن را کتمان در پاسخ به نیازها رشد کرده اس  و نمی  و زمان
 پوشی کرد. چشم از آن  و یا 

  دلیفل دیار چرایی مطفالعفه دولف  این اسفففففف  کفه واژه دولف  از پیچیفدگی
 در را  آن  که  شفودمی  حس  بیشفتر  زمانیپیچیدگی   این  .ی برخوردار اسف خاافال 
 قرار   حفاکمیفال   و  ح ومف  ملف ،  ومفاعف ، وفامعفه، مفاننفد دیار مففاهیم  کنفار

 .روندمی کار به نیز همدیار وایبه که واژگانی .دهیم
  اففففورتبهسففففتادن و یا  یبه معن  Stare  نیشففففه َلتیاز ر   (State)  واژه دول 

در علو    و  وضفع مسفتقر و پابروا گرفته شفده  یمعنبه   Statusق تر از واژه  یدق
تی متمایز    مراد از دول  کلیال در تعبیر اوال   .سیاسی دارای تعابیر مختلفی اس 

الملل عمومی و و شففخصففیتی مسففتقل اسفف  و این تعبیر دول  در حقو  بین
گوییم دولف  ایران بفا مثفا  وقتی می  یبراحقو  عمومی داخلی کفارکرد دارد؛  

ایز و شففففخصففففیتی مسففففتقل تی متممنظور کلیال  ،دول  فرانسففففه قرار منعقد کرد
کم و فرمفانروایفان بفه کفار دولف  در تعبیر دیار بفه معنفای هیئف  حفا اسفففففف .

در .  دهدبرابر ح وم  شفففففوندگان قرار میاین تعبیر از دول  آن را در . رودمی
تعبیر    گیرد.هر سففففففه قوا را در برمی ،این تعبیر دولف  در مفهو  هیئف  حفاکم

ه مجریه و رده سفففیاسفففی فوقانی مانند  سفففو  از دول  آن را َلیه سفففیاسفففی قوال 
واژه دولف    ،هفامجمو  اینبفه  وزیران و کفابینفه وزرا کفه  ومهور، هیئف رئیس

 شود.اطم  می
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 دولت یر یگشنل یالزم برا ارکان. 1-1

چهار رکن گروه انسانی، قلمرو ویرافیایی، ح وم  یا سازمان سیاسی و در کنار  
گیری  رکان َلز  و ضروری برای ش ل از  ر  اختیار و اقتدا  ااح  حاکمیال آن ووود  

 محسوب می شوند. یک دول  

اند و از سفففففاده به  تا کنون ت امل را تجربه کرده  یریگاز زمان شففففف ل  هادول 
مرد    یاسف یسف   یبا رشفد آگاه   . این ت املاندشفدن حرک  کرده  دهیچیسفم  پ

دول  در ؛ قدرت  اسفف   همراه بودهنیز     یومعدر وسففع  ارضففی و  شیو افزا
 یافته اس . شیافزا ارید یهاحوزه یها کاهش و در برخ حوزه یبرخ 

  ،یال امن.  دارند  زین  یفیگرفته و وظاشفففف ل  ییازهایدر پاسففففخ به ن  هادول 
 فیوظا  ،در اثر ت امل  .شفودمیاولیه دول  ها محسفوب    فینظم و عدال  وظا

حفظ و   هیرکر شفففده اول  فیاسففف  و در کنار وظا  داکردهیگسفففترش پ  دول  ها
  یهفا نفهیتوسفففففعفه متعفاد  و متوازن در همفه زم  سفففففف ،یز   طیمراقبف  از مح

از   یریو ولوگ  یبهداشفت   یهامراقب  ،یو فرهنا   یاقتصفاد  ،یاوتماع   ،یاسف یسف 
 اس . شدهفیها تعر دول  یبرا دیود فیعنوان وظابه ،هایماریانتشار ب

از وظفایف اافففففلی دولف  هفا     هفای بهفداشفففففتیاز آنجفا کفه حفظ و مراقبف 
نتظار می رود دول   کرونا، ا  هگسففترد  محسففوب می شففوند، در مواوه با شففیو 

 نقش فعاَلنه ایفا نماید.

 دولت یکارآمد. 1-2
کارآمدی دول  از مباحث بسفیار مهم در اندیشفه سفیاسفی اسف  و دول  ها با 

وو  بحران کارآمدی و ووود داشفتن مشفروعی ، اگر کارآمد نباشفند، این امر م
 .شودمیدر نهای  بحران مشروعی  

واژه  نیا  رود.می « به کار بکارآمدی در مفهو  کمن آن به معنای »موفقی
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به    یدمتعدال   میو مفاه  یو از آن معان  بوده  طیبسففففف   همچون مفهو  دول   زین
. برای کاسفففتن از این پیچیدگی، برای آن ابعاد مختلفی  شفففودیرهن متبادر م

 در نظر گرف . توانمی
یاسفی، از ابعاد کارآمدی  و سف   یت یر یمد  ،یاقتصفاد ،یحقوق   ،یاخمق   یکارآمد 

 دول  محسوب می شوند.
  هیفال اسفففففف  کفه شففففففاهفد تزک یهفا زمفاندولف  یاخمق   یکفارآمفد قیمصففففففاد

اسفففففف  کفه   یزمفان  یحقوق   یکفارآمفد  م،یمردان و فتح قلوب مرد  بفاشففففف دولف 
 قانون ووود داشته باشد.  یال حاکم
هفا در دولف   یفال موفق زانیبفه م  توانیهفا مدولف   یاقتصففففففاد  یکفارآمفد  در

از   زیدرآمد و پرهتووه به قشفففر کم .اشفففاره کرد  یبرنامه اقتصفففاد اسفففمم  یاورا
 ها اس .دول  یاقتصاد یموارد کارآمد اریفشار به مرد  از د

 ییفسفادزدا و به امور مرد  عیسفر   یدگ یرسف   ،یوودان کار  ،یاَلرسف سفتهیشفا
دول  را نشففففان    یت یر یمد  یکارآمد  زانیهسففففتند که م  ییهااز ومله شففففاخص

 .دهندیم
هروا که بحث دول  اسفففف  منظور همان مفهو  عا  و   ادداشفففف ی  نیا در

هر وا که افحب  از و   ردیگیه را در برمگسفترده از دول  اسف  که هر سفه قوال 
 مدنظر اس .  یال موفق یبه معنا یمفهو  کمن کارآمد شودیم یکارآمد

و پستت   یریتفست  نیمدرن، نماد  یهابیدر نظر  یشتناست یهستت  .2
 مدرن
اسففف ، در    یال ه به مفروضفففات ما در مورد واقعتوو  یشفففناسففف یاز هسفففت   منظور

مدرن قائل   یهاهیگرا اسفف ؛ در نظر  یال نیع  یشففناسفف یمدرن، هسففت   یهاهینظر 
مسففتقل از افراد اسفف  و همه    یرونیب  دهیپد  کی   یال که واقع  میهسففت  نیبه ا

 ببرند. یآن را مشاهده کنند و به آن پ توانندیم
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  ییگرا یال قائل به رهن  یریتفسففف   -  نینماد  یهاهینظر   یشفففناسففف یهسفففت  در
و   یاوتمفاع   یروهفاین ایف   یشفففففنفاخت   ینفدهفایفرآ  لفهیوسففففف بفه   یفال واقع  میهسفففففت

  یشفناسیمدرن، هسفت پسف   یهاهیدر دسفته نظر   .شفودیداده م  رییتی یفرهنا 
از   ینظامو زبان    کندیم  دایزبان ظهور پ  قیاسففف  که وهان از طر   نینظر ا  مدال 

 ما اس . یابداع  معمئ
اسفففففف  و زبفان بفه    یفال واقع  میبفه آن برچسفففففف  بفده  میکفه بتوان  یزیچ  هر

  شفففففودیعفامفل کفه بفاعفث م  کیف پس  دهفدیم   یفال افراد ونبفه واقع  یهفادهیف ا
 زبان اس . ردیش ل با  یال واقع

 195۰از   یریتفسففففف   -  نینماد  الاوی  ،195۰تا    19۰۰  یمدرن در بازه زمان  الاوی
   ی ر یحوزه مد  یهاهیدر نظر به بعد    199۰مدرن از سففا   پسفف   الاویو   198۰تا  

 باشد.میفرما ح م
 یوقت  بوده ومدرن  پس   الاوی  ریتح  تأث  یت یر یمووود مد  یهاهینظر لذا 

   یفال واقع کیف   مثفابفهبفهآن را    توانینم  ارید میکنیم  یاز افففففحبف  از کفارآمفد
 ساخته زبان اس . یرهن  یال واقع کی یدر نظر گرف ؛ کارآمد ینیع

با   دیار  میکنیمدرن مپسفففف   الاویبر   یبتنم  یاففففحب  از کارآمد  یوقت  
 .میستیرو نمحض روبه  یال واقع کی

افففحب    یوقت   مختلف موردبحث قرار داد.  یاز منظرها  توانیرا م  یکارآمد
فرد در مورد برداشفففف  منحصففففربه  توانندیشففففهروندان م  شففففودیم  یاز کارآمد

متفاوت از   تواندیها مبرداشففففف  آن  نیدول  داشفففففته باشفففففند و ا  یکارآمد
هم   یاسفف یها و احزاب سفف باشففد؛ گروه  یدولت   یهابرداشفف  نهادها و سففازمان

 یحت   یداشففته باشففند؛ کارآمد  یاز کارآمد  یمتفاوت   یبرداشفف  و تلق  توانندیم
.  شود   یتلقال   یبه نحو متفاوت   یالملل نیب  یها و نهادهاسازمان  یاز سو  تواندیم

ی بر می گردد. هسففتی شففناسفی  شففناسفف یممحظات هسففت   هدلیل این تمایزات ب
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  ری کففه تحفف  تففأث  شفففففودمیدر نظر گرفتففه   یففال واقع  کیفف   یکففارآمففدکففه در آن  
از منظر    توانمیکارآمدی را   .شفففففودیاسففففف  که به آن داده م  ییهابرچسففففف 

، بر نااه  الاویمدیری  دولتی نیز بررسففی نمود. در هر    هایالاویتئوری ها و 
 ها اشاره خواهد شد.ویژه ای به کارآمدی دارند که ادامه بدان

  توانیو نم  شودیم  یمتعدد  یهاها برداش دول   یکارآمد  ازخماه آن ه  
از   یکرد؛ هرکسف   یف معرال   حیبرداشف  افح  مثابهبهبرداشف  را    کیدر حا  حاضفر  

اسففف  که   دهیچیپ  دهیپد  کی  نیو ا  کندیرا برداشففف  م  یظن خودش کارآمد
 آن ووود ندارد. ینظر رو فا اتال 

هفا در دولف   ی کفارآمفد  یر یگدنبفا  سفففففنجش و انفدازه بفه  در این یفادداشفففففف 
این بفه می خواهیم  تر از آن مرحلفه قبفل  کیف   بل فه  ،یمسفففففتیمواوفه بفا کرونفا ن

 ودرشیم فیدول  چاونه تعر  یکارآمدپاسخ دهیم که سؤا  

 های مدیریت دولتیبب نظریبمدار  الگونگرش   .3
  می بسرداز   یدولت  یت یر یمفد  یهفاهیف دولف  از منظر نظر   یبفه کفارآمفد  ن فهیا یبرا

.  م یداشفففته باشففف   یدولت    یر یمد  یهاهیتطور نظر   ریبه سففف   یَلز  اسففف  نااه 
ناففاه  دولت    یفف ر یمففد یهففاهیفف نظر  تیییرات مختلفی بففه خود  ،  مففدارالاوی از 

 کند تا به فهم بهتری دس  یابیم.کمک میها، الاواند. مرور این دیده

 1یت سنال   یاداره امور عموم  میپارادا  ،یدولت   یها یر یدر عراه مد  الاو  نیلاوال 
ن از پایه نظری  لسفویو   2اسف یاداره از سف   ییودا  هیوبر و نظر   یبروکراسف   .اسف 

 این پارادایم محسوب می شوند.
  یطرف یاال بر ب  دیبا  یدولت    یر یمدر بر این اس  که در  تصوال   ،الاودر این  

تمرکز    ،یسلسله مراتب  ییگوکنتر  و پاسخ  ،یبروکراس   یال حاکم  ی باشد.اسیس

 
1. Public Administration 

2. The Politics-Administration Dichotomy 
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منزلفه  مرد  بفهو نافاه بفه از اداره   اسفففففف یف سففففف   ییوفدا   ،یفال عقمنو    ییبر کفارا
 شود.تی محسوب میاداره امور سنال  یالاوهای و  از دیار ویژگیروارباب
 کیف  یاز شففففففاگردانش ط   یوالفدو بفه همراه تعفداد   یف دوا 1968سففففففا    در
 جادیا  یدولت    یر یدر رشفففته مد  یرات ییکنند تا تی جادیرا ا  یط یشفففرا  انس،کنفر 

مجموعه  .  ایی یابدکردن اسفف  ره  یکه در حا  ط   ینامناسففب  ریشففود و از مسفف 
اداره   یسففوبه  کتابی تح  عنوانکنفرانس در قال     نیامقاَلت ارائه شففده در 

. این اومس و رهنمودهای پیشفنهاد شفده در آن، دیبه چاپ رسف   دیود  یعموم
  یالاو شفد با عنوان    یدولت    یر یدر مد  دیود  یالاو  کی  ی ریگشف ل  سفازنهیزم

ه رشته مدیری  دولتی به مضامینی  تووال   الاو. در این  1اداره امور عمومی نوین
 عدال  و تیییر معطوف شد.  ، ارزش ها،همچون نافعیال 

از منفاقشففففففه   ی  شففففف فل گرفف  کفه ی  2نینو یدولت    یف ر یمفد الاودر ادامفه 
 بر علم اقتصففففففاد  یمبتن  الاو  نیا  ینظر  یهففاهیفف پففا  .بود  هففا  الاو  نیزتر یبرانا

گرایی )اسفففففتفاده از مدیری  ی، تئوری اافففففیل وکیل( وانتخاب عموم  یتئور)
  نی نو یدولت    یر یبود. در مد  دولتی( های مدیری  بخش خصفوافی درت نیک
 ،یها و خروو بر ستاده  ندهایفرآ  یواتمرکز بهاز ومله،    شدیداده م  ییشعارها

 .رقاب  و کاهش اندازه دول  شیافزا ،یسازیخصوا  ،یسساربرون
ماننفد   دیف اسففففف  که دول  با  نیاعتقفاد بر ا  نینو  یدولت    یف ر یمد  یالاو در

ه بر بخش  ت یال   .سف ین  ی گریدول  تصفدال   فهیکند و وظ  یراهبر  ییایفانوس در 
 باشد.می الاوهای این خصوای و حفظ ارزش های بازار از ویژگی

 ییگوپاسفففخ  فیتضفففع  گردید وارد   نینو یدولت    یر یبر مد  یادیز   ینقدها
رنگ  ، کاهش اعتماد عمومی، کمفسفففاد شیافزا   ،یال کاهش شففففاف  ،یاسففف یسففف 

شفده مرز خصفوافی عمومی و شف ل گیری سفازمان های مضفطرب، از ومله این 
 

1. New Public Administration 

2. New Public Management 
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شففاهد    ن،ینو  یدولت    یر یمدوارد بر    یدر پاسففخ به انتقادها  باشففد.نقدها می
 .میبا شعار خدم  به مرد  بود 1نینو یخدمات عموم یالاو یریگش ل

مرد ،   یارزش قفائفل شففففففدن برا ،یراهبر یوفابفه شفففففهرونفدان بفه  خفدمف 
عمفل کردن   کیف و دموکرات  دنیف شففففف یانفد یه، راهبردمنفعف  عفامفال   یووووسفففففف 
 اس . نینو یخدمات عموم یالاو یهایژگ یازومله و 

  2یارزش عموم    یر یبا عنوان مد  یدولت    یر یحوزه مد  یالاو  نیدتر یود  در
ی  تلقال در وامعه    یعموم  هایارزشحفظ و ناهداشفففف     یدولت    یر یمد  فهیوظ

ومله ارکان ارزش   آورد ازخدمات و رهارزش عمومی، سفففه رکن دارد. .  می گردد
خدم     کی  یشهردار  یها از سوزباله  یآورمثا ، ومع  ی؛ برای می باشندعموم

 ارتقاء سطح بهداش  در شهرها باشد. تواندیآورد آن ماس  و ره
 برایاسفففففف .   نفانیو اطم   یفال اعتمفاد، مشفففففروع  سفففففو  ارزش عمومی،  رکن
اگر به  گیری ارزش عمومی به ووود همزمان هر سففففه رکن نیاز اسفففف .  شفففف ل

بروای   یآوردارائه کند و هر ره  یاعتماد ووود نداشفففته باشفففد هر خدمت   یدولت 
خلق ارزش    یبرادول  ها    شفففود؛ینم  یارزش عموم  ی ریگمنجر به شففف ل  ماند،
ته  مرد  داشفففف   نیدر ب  نانیو اطم   یال و مشففففروع  نندیافر یاعتماد ب  دیبا  یعموم

 باشند.

  ی هتتا  الگوهتتا در متتدیریتتت کرونتتا مبتنی بر  کتتارآمتتدی دولتتت  .4
 دولتی  تیریمد

 ،یدولت    یفف ر یمففد  یهففا یالاوبر    یمبتن میکرونففا اگر بخواه   یفف ر یمففد  در
مهم   یت سفففنال   یاداره امور عموم  یالاودر   باید گف    م،یکن  یرا بررسففف   یکارآمد

کنفد در مواوهفه بفا بحران     یف از قفانون اسففففف  و اگر دولف  قفانون را رعفا   یفال تبع
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  ی از قانون، مصفدا تخطال   یالاودر این    کارآمد عمل کرده اسف .  ،از کرونا  یناشف 
 .شودمیناکارآمدی در نظر گرفته 

   ی ر یاسففف  که در مد  ی، دول  کارآمد دولت نینو  یدولت    یر یمد  یالاو در
 .بازار را حفظ کند هایارزشکرونا بتواند 

دول  کارا آن اسففففف  که بتواند منفع     ،نینو  یخدمات عموم  یالاواز منظر  
ه تعریف دقیقی ووود نفدارد. در در خصفففففوق منفعف  عفامفال  عفامفه را حفظ کنفد.

مشفففترک    هایارزشه در هر وامعه نتیجه گفتمان درباره  حقیق  منفع  عامال 
ه  ی وامعه از منفع  عامال اس . لذا برای بررسی کارآمدی می بایس  ابتدا تلقال 

 را درک نمود.
  هایارزش  مدیری  ارزش عمومی، حفظ و ناهداشفففف    یالاوکارآمدی از منظر  

. بفا این تعریف، در مواوهفه بفا کرونفا، دولتی کفارآمفد  اسفففففف عمومی در وفامعفه  
 عمومی باشد. های ق به حفظ ارزشکه موفال  کندمیعمل 

 شنهادهایو پ  یریگجبینت  .4
یفک مفهو  انتزاعی از پیچیفدگی زیفادی برخوردار   مثفابفهبفههفا  کفارآمفدی دولف 

اسففففف . نو  نافاه ما به این مفهو  بر ادراک ما از آن، اثرگذار اسففففف . در این 
ای از این پیچیدگی تبیین  گوشففففه  مدیری  دولتی،  یهاالاونوشففففتار از منظر  

  را در ها باید این واقعیال گردید. لذا برای قضففاوت در خصففوق کارآمدی دول 
کننفده تعریف مفا از کفارآمفدی   . انتخفاب نو  نافاه بفه کفارآمفدی، تعییننظر گرفف 

اسف . لذا اگر قصفد داشفته باشفیم کارآمدی را بررسفی کرده و یا آن را سفنجش  
کنیم، َلز  اسففففف  قبل از آن نو  نااه مان به کارآمدی را تعیین نماییم. باید  

اسفف  مورد  قراری  یالاوپاسففخ دهیم که کارآمدی بر محمل چه  ا   ؤسفف به این  
 مداقه قرار گیرد.

 ی ی از ودیدترین    مثابهمدیری  ارزش عمومی به  یالاوبه نظر می رسففففد  
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ای به کارآمدی دول  ها داشفففته  عرافففه مدیری  دولتی، نااه ویژه  یهایالاو
هفا در مواوفه بفا بحران  دولف   یکفارآمفد  یدر بررسففففف ،  الاوبفاشففففففد. مبتنی بر این  

ها کارآمد هستند که بتوانند خلق ارزش  دول   مییباو  میتوانیم  یکرونا، زمان
اسف  که اعتماد شفهروندان را ول  کرده باشفند؛ اگر    یکنند و خلق ارزش زمان

انجا  دهند منجر به خلق ارزش نخواهد شففود و اگر    ینباشففد هر تمشفف   تماداع
ن رده  کرونفا کفارآمفد عمفل  دهیف نفد در مواوهفه بفا پفدنتوانفد خلق ارزش ک  یدولت 

  ،ها در زمان بروز بحران  هادول   باید پذیرف  که  واقعیال   مثابهبهلذا   اسففففف .
 .کنندیاند درو مآنچه در زمان آرامش کاشته

 و مآ ذ منابع .5
 . نهض  های مدیریتی در بخش دولتی؛ گذشته حا ، آینده )ولد او (.1395دانایی فرد، حسن.  

 تهران  انتشارات سم .
. نهضففففف  های مدیریتی در بخش دولتی؛ گذشفففففته حا ، آینده )ولد 1395دانایی فرد، حسفففففن.  

 دو (. تهران  انتشارات سم .
 .1۷. نااهی به سیر تطور مدیری  دولتی، مجله فرهنگ مدیری ، ش 138۷  .نرگسیان، عباس

 نی نشر :بشیریه، تهرانترومه حسین  دول ، یها نظریه .1389. ینسن ، اندروو
تفسففففیری و پسفففف  مدرن، ترومه حسففففن -سففففازمان؛ مدرن، نمادین  . تئوری138۷ه ، ماری وو. 

 دانایی فرد، تهران  نشر اف ار.

 



 

 

 یانومت  انم و  کرونا. 14

 1بین جهان   فرزاد دکتر 
برخمف   اح ا   نیا در  مصفففففلح .  اسففففف   مصفففففلح   مدار ریدا  یح ومت   ح م

  توسففط  نه  ده،یپوشفف   یبرخ  و  اسفف   روشففن  ما  بر  یبرخ   که  هیال اول  اح ا   مصففالح
 دو   مصففلح ،  بودن یعقل   به  هتووال   با.  شففودمی  نییتع  عقل  توسففط  بل ه  ،شففر 

 و  خبره نظر  بففه  مراوعففه یارید  و  مهمال   و  اهمال   ی  ی  شفففففود؛می  مهمال   عنصفففففر،
  نیی تع  اسف   یاوتماع   مصفلح   به  آنچه و  اهمال  دو ،  عنصفر  توسفط.  کارشفناس

 .زندیم کنار را مهمال  مصلح  ،اهمال  مصلح  ،اً موقت و گرددیم

  نظر  مقفابفل  در ،یح ومت  ح م  بفا یرهبر کفهنیا  طر   و کرونفا موضفففففو   در
 مورد، نیا  در  اسففاسففاً   که کنم  انیب  دیبا کنند،  یاوبار را  نهیقرنط  ومهور،سیرئ
 با  مبارزه  و  یاقتصففاد  مسففائل  انیم امر،  تزاحم در  .سفف ین  یح ومت   ح م  یوا

 در اسفففاسفففاً  لذا و دارد  ووود  یمختلف  یکارشفففناسففف   یهادگاهید  کرونا،  و یشففف 
   یفال اهم اقتصففففففاد،  ینفابود  مف یق بفه لو  و کفامفل نفهیقرنط  کفهنیا  صیتشفففففخ

 
ی، رایانامه   دانشفااه آزاد اسفمم  ییدانشفجو   یمعاون فرهنا   اسفتادیار و عضفو هیأت علمی دانشفااه شفاهد/. 1

farzad.jahanbein@gmail.com 
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 .دارد ووود یودنظر اختمف اس ، مصلح  به لذا و دارد یشتریب
  توان،ینم  وزارت نیا  نظر  اسففتناد  به  لذا  و  اسفف   طرفکی  بهداشفف ،  وزارت

  ،ی اسف یسف   مختلف  یرهایمتی از  برآمده  مصفلح   ص یتشفخ. داد  یح ومت   ح م
  نهیقرنط  ام ان  خصفوق در  کهآن از  ریغ.  اسف   یاوتماع  و یفرهنا   ،یاقتصفاد

  یودال   دگاهید  هسفففف ،  یودال   یدهایترد  آن،  یبعد  یانسففففان  تبعات  زین و  کامل
 دو نیا  شبردیپ و  وکارکس  و  سمم   انیم  توازن  جادیا دارد  ووود  که  یارید

  یآقا   کهطور  همان  یروحان  مقابل در  یسفففففتادگ یا.  اسففففف زمان  هم  افففففورتبه
  متزلز   باعث  دارد،  ووود  یادیز   یهاابها   که  یط یشرا  نیچن  در  گفتند،  زادهیعل

 از راحل  اما   که  یل یدل  همان  به  اً قیدق و  شفففففودمی  دول   ختنیفرور  و  شفففففدن
 دفا   امر  ،یو  رفتن  با  که  کردند   یحما  ونگ  دوران در  یموسفففففو  نیرحسففففف یم

  ومهورسیرئ ازقد  تما   د،یبا  انقمب  ممعظال   رهبر  لیدل  نیهم  به  ند،ینب   یآس
 از   اسفففففتفاده  با. میدار   یروحان  یآقا  به  یادیز   انتقادات  ما  البته. کنند   یحما

 و   شففد  کرونا  با  مبارزه  اففف در  شفف اف  موو   توانینم!  عا   قتل  مثل  یکلمات 
 .کرد یسامانیب دچار را کشور
 کفهنیا  لفذا و  رنفدیگیم  کرونفا  زود،  ایف   رید  هفایل یخ  و  رودینم  نیب  از  روسیو 

  مسفئله.  هسف   یودال   نظر اختمف برد،  نیب از  را  روسیو   بشفود  کامل  نهیقرنط  با
  نظا    یال ظرف  با  که  باشففففد  ینحو  به  کرونا  به  شففففدن  مبتم نیا  که  اسفففف   نیا

  کرونا بفا  مبفارزه انتقفادهفا،  رغمیعل  البتفه،.  بفاشففففففد  همفاهنفگ  کشفففففور  سفففففممف 
 و   یکارشففناسفف   اوما   به منوط  یمیتصففم  هر و  رودیم  شیپ  یخوبدرمجمو  به

 .اس  ارید عده بر یاعده یکارشناس نظر یقطع سیطره ای



 

 

 ، فرهنگی و دینی یاجتماع  یهاشبیاند: دوم بخش

 





 

 

  اوادث قهرآمیز یدارشناسیپد  پدیده کرونا و . 15
 از دیدگاه قرآن طبیعی

 1عباس تلویان 

 دهیچن
آن در   یباورن ردنو   بارفاوعهپدیدار شفففففدن می رو ویروس کرونا و گسفففففترش  

  ری سففا ده وین پدیا  .را به خود معطوف سففاخ   هاشففهیاندسففطح وهان اف ار و 
دگاه  یاسفففففاس د  بر  دهندینشفففففان مع  را یز طبیکه چهره قهرآم  ییهادهیپد

دارند. در مقاله   یگوناگون  یدارشفناسف یم اهداف و اغراض پدیقرآن کر   یدیتوح
پ  یکوتفففاه  بفففه برخ   یخواهفففد آمفففد نافففاه   یکفففه در  این اهفففداف    یگفففذرا  از 

 م انداخ .یع  خواهیز طبیقهرآم یرخدادهاقرآن درباره  دارشناسانهیپد
م، یقرآن کر   یدارشففناسفف ی، پدیعیطب  زیقهرآم  کرونا، حوادث  یدیگان کلژوا

 قرآن ر درتدبال 

 
 :e.mail. عضففففو هیأت علمی دانشفففف ده معارف اسففففممی و ارشففففاد، دانشففففااه اما  اففففاد  علیه السففففم  1

taghavian@isu.ac.ir 

mailto:taghavian@isu.ac.ir
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 مسئلبطرح   .1
  مطفالعفه  قفابفلکرونفا از زوایفای گونفاگون  ازوملفهطبیعی   زیقهرآم  هفایپفدیفده

کفه   کنفدمیهفا زوایفای پنهفانی را مطر  در تحلیفل آنامفا   ،قرآن کریم  .هسفففففتنفد
. قرآن چنین  ردیگیممورد غفل  قرار   یکل بهدر حیات اوتماعی انسففان    معموَلً 
تحلیفل کرده و   افزای توحیفدیبینی معرفف وهفانی را در راسفففففتفای  هفایپفدیفده

. در این مقاله کوتاه  دهدمیفهمی متفاوت و عمیق را در اختیار مخاطبان قرار  
علل و عوامل  کردن    رتریپذفهمقرآنی در راسفففففتای    یهالیتحلبه ابعاد مختلف  

  .پرداخ  خواهیم ل رخدادهاین قبیوقو  ا

 و عبادی  یربوب   دیتوا. 2
کفائنفات را   همفه  پروردگفار عفالم  ربوبیفال کریم ی قرآن  بینوهفانف ری و ی  الاودر 

مانه  یمقتفدرانه و ح مدیری   ر و  یتدباز   زیچ یه .در قبضفففففه قدرت خود دارد
نظا  موزون و روابط دقیق علی و معلولی   اسففاسففاً نیسفف .    برکنار  پروردگار عالم

  مطلقه اسفف  که . همین ربوبیال کندمی  معنا پیدا  و ریل این ربوبیال   در طو 
بِّ ُ مففه  یمسفففففتفففاد از کر     ت وینیاعم از عبودیففال  ،توحیففد عبودی بُ   "ُتستتتتتَ   لتتَ
َماَواتُ  ْبعُ   الستتَّ ن َوِإن  ِهنَّ یفِ   َوَمن  َواأَلْرُض   الستتَّ بِّ ُ ی ِإالَّ   ه  یشتتَ   مِّ )اسففراء  "  ِبَحْمَدهِ  ستتَ

ا  آیففه  درمطر   تشفففففریعی   یفف ز عبودیو ن  (۴۴ تُ   " َومتتَ نَس   اْلِجنَّ   َ َللتتْ  ِإالَّ   َواْْلِ
 .کندمیر ی( را تفس56ات یرار )" ْعُبُدونِ یلِ 

 ت بال و ابتالهسنّ . 3
ثفابتی در زنفدگی انسففففففان وریفان دارد کفه   یهفا سفففففنفال م  یکر دیفدگفاه قرآن از  

انسفان   ،ابتمئات گوناگون  منظر  ابتمء اسف . از این  سفنال   هاآن  نیتر یاسفاسف 
"   :نباشففد  ءاز ابتم  ینوع بهنیسفف  که آدمی محاط    یالحظهو   ان گرفتهیم را در
ا انَ  َ َلْلَنا  ِإنَّ نستتَ ْطَفة    ِمن  اْْلِ اج    نُّ ْبَتلِ   َأْمشتتَ مِ   َفَجَعْلَناهُ   بِ ینَّ ( 2)انسففان  "  ًرایَبصتتِ   ًعایستتَ
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ِت   َتِجدَ  َفَلن "نیسففف     ریپذلیتحوو تبدیل و   بردارلیتعط   ن سفففنال یا نَّ ِ   ِلستتتُ  اّللَّ
ِت   َتِجدَ   َوَلن  اًل یَتْبدِ  ِ   ِلُسنَّ آن تربی  نفوس و نیل    غای  و(  43فاطر) "  اًل یَتْحوِ   اّللَّ
ذِ   :"سفف ا  (عمل اففالح)  یو حسففن فعل   (مانیا)  یمرتبه حسففن فاعل به    َ َلَق   یالَّ

در اش ا  گوناگونی  ء  ابتم  .(2ملک  )  "َعَماًل   َأْاَسنُ  ُكمْ یأَ   ْبُلَوُتمْ یلِ   اةَ یَواْلحَ   اْلَمْوتَ 
ُكمْ   "   کنفففدمیولوه   نَ   ه  یِبشتتتتتَ   َوَلَنْبُلَونَّ نَ   َوَنْلص    َواْلُجوعِ   اْلَخوْف   مِّ   اأَلَمَوالِ   مِّ

َمَراِت   َواألنُفِس  ( و این همه مبتنی بر اال هدفمند بودن نظا   155  بقره) "  َوالثَّ
  نفوس  تربی  و  هتزکیال   پرتو در وز  که  اس    خلق  و لزو  رشد و تعالی انسان

ماید   فر می  عن بوت  سفوره  ابتدای  راهبردی  آیات  ن اسفاس،یبر ا.  نیسف   مم ن
بَ  اُس   "َأَاستتتتِ ا  ُلوُلوای َأن  ْتَرُتوای َأن  النَّ ا  َوَلَلدْ   ْفَتُنونَ ی اَل   َوُهمْ   آَمنَّ ذِ   َفَتنَّ  ِمن  نَ یالَّ
ُ  ْعَلَمنَّ یَفلَ  َقْبِلِهمْ  ذِ  اّللَّ  (3-2عن بوت )َن"یاْلَكاِذبِ  ْعَلَمنَّ یَولَ  َ َدُقوا نَ یالَّ

که در حیفات فردی و   ییفرودها و فرازو   هابسفففففطبر این اسفففففاس قبض و 
برای تربی  او اسففففف  و در این کارزار   یامقدمه  دهدمیاوتماعی انسفففففان رخ  

در  و  دارندیبرنمالهی    هایارزشسففخ  کسففانی پیروزند که دسفف  از ااففو  و 
ارسهماین بم و ابتمء  یهاطوفانبرابر    .و ش ورند ابال

 شننی  و غرورزدایی  غفلت  .4
ن  ی . به هم ندیآیمان به حساب  یاد خدا و طییاز   یدورغفل  و غرور دو عامل  

 َفاَل  "عبارت  .  دهدیمهشففدار    هاآنانسففان را نسففب  به    مرتباً م  یقرآن کر   ،لیدل
ُكمُ  نَّ نْ   اةُ یاْلحَ   َتُغرَّ   غفل  و  غرور از  نهی  مضففامین  و  قرآن موضففع  شففش در "  ایالدُّ

، مواضفع مختلف( تا ید  عبد الباق ینیبباسف  )بار در قرآن ت رار شفده    26  ومعاً 
و میرور به    غافلرا  هشفففففداری باشفففففد که مبادا فرورفتن در زندگی دنیا شفففففما  

ن اسففففففاس پروردگفار عفالم از بفاب لطف و رحمف  خود  یکنفد. بر ا بنفدهیظواهر فر 
همچون کرونفا  عفف  یطب  زیقهرآم  ی. رخففدادهففازنففدیمانسففففففان  تلنارهففایی بففه 

 .کشندیمرا از مرک  غفل  و غرور به زیر  که انسانهستند  ییتلنارها
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 انسان عجز و ضعر میتفه .5
 پروردگفار عفالم  قفدرت  مظفاهر  مثفابفهبفه را  کوچفک  و  بزرگ  هفایپفدیفده کریم قرآن
و   نماید  وودانی  امری او  برای  را  انسفففان  عجز  و  ضفففعف  تا  کشفففدیم رخ  به  مرتباً 
  یو رفتارها   عصفففیان از  دسففف  و  کند  فهم  خالق  عظم   برابر  در را  خود  یکوچ  

انُ  "َوُ ِلَق   دیفرمایم  یکلال   اافل  یک  مثابهبه  ابتدا. بردارد  کودکانه عِ   اِْلنستَ   ًفا"یضتَ
  به  ضففعف این  اثبات  برای  را مصففادیقی  گوناگون مواضففع  در  سففسس  ﴾28نسففاء  ﴿

ُلْبُهمُ ی َوِإن  "  مانند  کشففدیم  تصففویر َبابُ  ستتْ َتنِلُذوهُ ی الَّ   ًئایشتتَ   الذُّ ُعَر   ِمْنبُ   ستتْ   ضتتَ
بُ  التِ  کفه کنفدمی  اشففففففاره  یت یترب روش این بفه قرآن .(۷3 حج)" َواْلَمْطُلوبُ  الطتَّ

َ  " ِإنَّ بزند     مثا   پشفففففه  چون  ضفففففعیفی و  ریز  مووود  خداوند ابا ندارد به  الَ  اّللَّ
َتحْ ی ِربَ ی  َأن  ییستتْ ا  َمَثاًل   ضتتْ ةً   مَّ   ی( تا ضففعف و زبون 26  بقره)  َفْوَقَها" َفَما  َبُعوضتتَ

 .آش ارتر سازدمثل و ممثل را 

 افزاییبصیرت و  گیریعبرت .6
  هفاآن  زیانارتیح  نظم  از  گیری  عبرت  عفالم و  یهفایکفارزهیر   و دقفایق  در  دقفال 
 بر  خدا  قدرت  بر  تأکید  و  نفوس  کما  و  رشفد و  توحیدی  دانش  ارتقاء  وه  در

  مثفابفهبفه.  دارد قرار کریم قرآن  هتووفال  مورد  قیفامف   نشفففففئفه در  خمیق ینیبفازآفر 
  چاونه  که  کندخود می  اطراف  چهارپایان  در  تدبر و  لتأمال   به  را  مرد   قرآن  نمونه

  پدید  گوارا  و  خالص  خون، شفففیری و  شفففده  هضفففم  خوراک  میان از  آنان  بدن در
لِ   َلِعْبَرةً   اأَلْنَعاِم   یفِ  َلُكمْ  " َوِإنَّ    دیآیم ستْ ا  ُكمینُّ مَّ  َوَدم    َفْرث    نِ یبَ   ِمن  ُبُطوِنبِ   یفِ   مِّ
َبًنا ا لَّ آِئًغا  َ اِلصتتتً اِربِ   ستتتَ و   هاوهیم رویش  به  کندمی  اشفففاره ( و66  )نحل"  نَ یِللشتتتَّ

 اموری  به  بینندگان  برای  که  غیره ( و68-6۷  نحل)  زنبورعسففل  زیانارتیح  احوا 
را در انسفففففان   عمیقی  بینش و  بصفففففیرت  آنها  در  لتأمال  اماشفففففده    تبدیل  عادی

 .زدیانایبرم
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 هانعمت  برابر  در  یشنرگزار  روح کردن  زنده  .7
  وابه را  الهی  یهانعم   شف ر  که  افتدیم  فا اتال   زمانی  انسفان  معنوی  فتوحات

 ووود  به او در  حالتی  چنین  نشفود  دچار  بم و  سفختی  به  کسفی  تا  معموَلً  و  آورد
  سفففساس  شیهانعم   بر  را  اگر خداوند  دیفرمایم کریم  قرآن  رو  این از  دیآینم

ا "：!کفارر  چفه شفففففمفا  عفذاب بفا  را  د اویف آور  ایمفان  او بفه و  بازاریفد لُ ی متَّ  اّلّلُ  ْفعتَ
َكْرُتمْ  ِإن  ِبَعَذاِبُكمْ   امواب  تمثیل، ح م   کیقال    و در  (1۴۷  نسفاء)"  َوآَمنُتمْ   شتَ

 "  ：داندیم  الهی  یهانعم   به  نسفففب  او  ناسفففساسفففی  را  انسفففان  زندگی در  بم
َربَ  تْ  ةً یت َقرْ  َمَثاًل  اّلّلُ  َوضتتتتتَ انتَ ةً   تتَ ةً  آِمنتَ ْطَمِئنتَّ تِ یت  مُّ ایْأ ا  هتَ ًدا  رِْزُقهتَ ن  َرغتَ لِّ  مِّ ان    تتُ  َمكتَ
ْنُعِم   َفَكَفَرتْ  َنُعون  ی  َتاُنواْ   ِبَما  َواْلَخْوِف   اْلُجوعِ   ِلَباَس  اّلّلُ   َفَأَذاَقَها اّلّلِ   ِبَأ   نحل)صتتتتتْ

112) 

 برابر پروردگارل در  ع و تذلّ تضرّ   .8
  یسو به   تضرال   دس   هایسخت  در  که  را  کسانی  ز یدآمیتهد  لحنی با  کریم  قرآن

َنا  َجاهُهمْ  ِإذْ   َفَلْوال  ":دهدمی قرار  توبیخ مورد  کنندینم  دراز  عالم  پروردگار  َبْأستتتتتُ
رَُّعواْ    شففداید  و  بمها  نزو   هایح م  از ی ی  شففودمی  . معلو (۴3  انعا )"  َتضتتَ

اُهمْ " :فرمود  چنفانچفه.  اوسفففففف   بنفدگی و  خفدا  بفه  بفازگشفففففف   زمینفه  ایجفاد ْذنتَ َأ تَ   فتَ
رَّاه  ِباْلَبْأَساه ُهمْ   َوالضَّ به    َضَر  اس   شهیاز ر یا     تضرال (  ۴2  أنعا )"    َتَضرَُّعونَ ی  َلَعلَّ

ْر  اسففف معنی تذلال   معنی  به  ل ناشفففی از شفففدت فقر و نیاز و یا از ریشفففه ضفففَ
اسفتعاره زیبایی برای اظهار نیاز کودک به پسفتان مادر پسفتان حیوان شفیرده و 

ووود و زبان   تما  هناا  گرسفففنای اسففف  )ابن منظور، ریل ماده ضفففر ( که با
  بنفده در  دیف بفا  حفالف   همین  .کنفدمی  التمفاس  بفه او حفا  و قفا  و شفففففیون و زاری

ن یبداند. ا  متعفا   خدای را  خود  پنفاهافاه و  ملجفأ  تنهفا و  باشفففففد  داشفففففتفه ووود
  نیاز و فقر  هایسفففخت  آدمی در  چراکه  سفففختی و  بم  هناا   مار  افتدینم  فا اتال 

 و   خوشففی  هناا  و  کندمیتا بن دندان احسففاس    بالذات  غنی  پروردگار  به  خود
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  هایو سفففففخت شفففففداید   لذا.  کندمی  یبدمسفففففت  و  شفففففده  غافل  او  یاد از  راحتی
 را دانس . هاقدر آن بیشترند و باید تقرب سازنهیزم

 شرّ  و   یر  بب  نسبت نگاه  تغییر .9
 منافع و مصفففالح  تشفففخیص در  ناتوانی  محاسفففباتی،  خطاهای  دید،  محدودی  

 و   عقل و  نفس  تقابل زودگذر،  یهایطلب یال عاف  آینده،  به  نسفففب   وهل  واقعی،
  سففففاخته  مووودی  او  از  انسففففان  ناآرا  و  پرتمطم  نهاد در  دیار  عوامل  بسففففیاری

 در  مواقع  بسفففففیفاری  پیچیفده،  یشفففففنفاخت روان  عوامفل  تفأثیر  تحف  اسفففففف  کفه
 رودیم  راهی  ناخواسفته یا  خواسفته و رودیم  خطا  به  خود  شفرال  و  خیر  تشفخیص

  باطن  اگر  که یطوربه  نیسفف  آن  در  اففمحش و  خیر  که  کندمی  طل   چیزی یا
 آن  و رودمین را راه  آن  بفدانفد هرگز را  آن واقعی  تبعفات  و  آثفار  ببینفد و  را  امور

  خیرش در همفان  پنفداردیم شفففففر  کفه را  چیزی یعنی  ؛کنفدمین طلف  را  مطلوب
.  نیسففف   پذیرا را  خود  درمان  برای نافع  اما  تلخ داروی  که  کودکی  چونان  اسففف 

  عفد  روی  از کنفدمی طلف  را خیر کفه طور  همفان آدمی دیف فرمفایم  کریم قرآن
انُ   ْدعُ یوَ "  :!کندمی  طل   زین را  شفففرال   ،یزدگ شفففتابل و تعقال  رِّ   اِْلنستتتَ   ُدَعاههُ   ِبالشتتتَّ
انُ  َوَتانَ   رِ یِباْلخَ   با  دیار  وای در  را  مضفمون  همین  شفبیه  (11اسفراء  )َعُجواًل "  اِْلنستَ
ُكمْ   ُتْره   َوُهوَ   اْلِلَتالُ   ُكمُ یَعلَ   ُتِتبَ   ":کندمی  بیان  عملی  مصفدا   یک  رکر  َوَعستَ   لَّ
ُكمْ  ر  ی َ   َوُهوَ   ًئایشتَ   َتْكَرُهواْ  َأن ر   َوُهوَ   ًئایشتَ   ُتِحبُّواْ  َأن  َوَعستَ  لَّ ُكمْ  شتَ  ْعَلمُ ی َواّلّلُ   لَّ

نُتمْ   این از  نیز  طبیعی  زیقهرآم  هایپدیده(  216  آیه  بقره  سففففوره)"  َتْعَلُمونَ   الَ   َوَأ
 نیس . مستثنا بشری آمیز خطا نااه

 اق از  ردانیگ روی  بب  نسبت  دا  غضب نشانب  .10
  اعراض قبا   در  الهی  غضف  و  خشفم  نشفانه  شفرور و  بمها از  خیلی  قرآن  منظر از 

"  : ندیبیم  خدا از  مسفتینی  را  خود  غلطبه  که  اسف   یموووداو و طییان   یاد از
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انَ  ِإنَّ  نستتتتتَ َتْغَن   رَّآهُ   َأن  ْطَغ یلَ   اْْلِ   کندیمح  یکریم تصفففففر   ( قرآن6)علق   "  استتتتتْ
ر طوفان، ینظ  ییرا با فرسففتادن بمها  زیر خداسففتمت بال ان  یخداوند متعا  فرعون

هجو  ملخ، قورباغه، حشفرات و سفیل خون مورد عذاب قرار داد تا خشفم خود را 
ْلَنا" آنان نشفففان دهد و بیدارشفففان نماید     طییاناری  نسفففب  به   ِهمُ یَعلَ   َفَأْرستتتَ
وَفانَ  لَ  َواْلَجَرادَ   الطُّ َفاِدعَ  َواْلُلمَّ مَ   َوالضتتتتَّ الَ   ات  یآ َوالدَّ َفصتتتتَّ ا  ...  ت  مُّ   ِهمُ یَعلَ   َوَقعَ   َوَلمَّ
ْفتَ   َلِئن  ِعنَدكَ   َعِهدَ   ِبَما َربَّكَ   َلَنا  اْدعُ   ُموستَ  ای َقاُلواْ   الرِّْجزُ  ا  َتشتَ  َلُنْؤِمَننَّ   الرِّْجزَ   َعنَّ
ا ...َلكَ   " نُكُثونَ ی ُهمْ  ِإَذا َباِلُغوهُ  ُهم َأَجل   ِإَل  الرِّْجزَ  َعْنُهمُ  َتَشْفَنا َفَلمَّ

 ( 13۴- 133اعراف)

 یبندجمع .11
م چهره  یقرآن کر   دگفاهیف از دعف   یز طبیقهرآم  ی هفادهیف پفد  ریو سففففففا  کرونفا  دهیف پفد
مورد غفل  قرار   انیگرایماد  یهالیتحلدارند که در   یدیدارشففناسففانه توحیپد
که ظهور و   میرسففففف یمجه  ین نتیم به ایات قرآن کر ی. در مراوعه به آردیگیم

ر و یر قابل تفسفف یز   یت یترب ی وخداشففناخت در چارچوب ااففو     هادهیپدن  یبروز ا
  اندلیتحل
  غفل  و  شففففف نی  غرور  -3  ابتمء و  بم   سفففففنفال   -2  عبفادی و یربوب  دیف توح  -1 

  زنده  -6 ییافزا  بصففیرت و  گیری  عبرت-5انسففان    عجز و  ضففعف  تفهیم  -۴  زدایی
  تیییر  -8  تضفففر  و  خدا  به  بازگشففف   -۷  هانعم   برابر در  یشففف رگزار رو  کردن
 .حقال  از روی ردانی به نسب  خدا خشم -9 شرال  و خیر به نسب  نااه

 و مآ ذ منابع .12
 قرآن کریم

 ابن منظور، محمد بن م ر ، لسان العرب، ریل ماده ضر 
 ، ترومه قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزانمحمدرضاافوی، 

 ال ریم، المعجم المفهرس َللفا  القرآن ادعبد الباقی، فؤ





 

 

  دا یب انینا دا  مّذمت در. 16

 1ی باقر  ی الهدمصباح 

 ...است  رفتب جانم کآرام. 1
.  نشفسف    نظاره  به را  روسیو   نیا  یر یگهمه و  کرونا  دهیپد  دیبا  همچنان  دیشفا
  عمق و  ستادیا  یمدت   دیبا  دیشا.  مینیبنش  قضاوت  به  که  باشد زود هنوز  دیشا

 و کرد  سفففف وت  یاندک   دیبا  دیشففففا.  کجاسفففف   تا  که  دید را  عرضففففش و  طو  و
 ... .دیبا دیشا. دیشیاند

 که  یایناآرام  هر.  شففود  آرا  زود  که دارد  دوسفف  و  اسفف   ناآرا   امروز  بشففر 
  تما   کند،یم  دور  خودسفففاخته  یمصفففنوع   یزندگ  از را او و  دیآیم  سفففراغش  به

  به امروز  بشففر.  کند  کمتر  را  فااففله و  شففود  کینزد  آن  به  که  کندیم  را  تمشففش
 را خود  یزنفدگ  نظم  و  کنتر  ن فهیا یبرا  دارد َلز  كفه را  آنچفه  همفه خود،  ا یف خ

ع  او.  باشففففد  ناآرا   خواهدینم و  اسفففف   سففففاخته  بدارد،  محفو    ینورد ماه  یمدال
  اس ،  ش افته  را  ررات  و  نیزم  عمق  تا  دارد،  خود  نیبرره  ریز  در  را  خیمر   اس ،
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 ووود  به  را نهایا  همه و  کرده  دایپ  راه  معضفل، و  مسفئله مرض،  درد،  هزاران  یبرا
 من  ریتسفففففخ  در  هم  هفاهیف ثفان  دیف باو تفا آورده ووود بفه. کنفد ییخفدا تفا  آورده

  یسفخت  تاوان  دیبا  سفتد،یبا  کنتر  و  نظم  نیا  مقابل در کس  هر البته  و  اسف ،
  ینار ندهیآ از...  ندهیآ  یبرا  یحت   اسف ؛  دهیکشف   هانقشفه  امروز  بشفر.  بدهد  پس
  ررسیت در کفه  یزیچ  تنهفا تفاکنون و  دهیف رسففففف   ینافارنفدهیآ بفه و  رفتفه  فراتر هم

 هم  آن  یبرا  البته  اسفف ؛ مرگ  نارفته، قرار  ابداعاتش  و  اختراعات و  اتیال کشففف
 کرده  رها پاسفففخ  بدون  را ی  ی نیا  فعمً  یول   سفففاخته،  هالمیف و  دهید  هاخواب
  عادت  خمف  دهیپد  تواندینم اامً   کب به، و  دبدبه  همه  نیا  با  بشر نیا.  اس 

ل  را  .کنند فیتعر  را خود او،  خودساخته  یمصنوع   نظم در  دیبا  همه و  کند  تحمال
د  انسفان  یزندگ   قدر  هر  با و  آن در  دقال   با و  ابتمئات  نیا  همه  یورا در  موحال
  خود  دارند  دوسف   یامواوهه  هر در  ار،ید  یهاانسفان  گذرد،یم  معبود  به  تووه

  آرامش سففففففاحفل بفه را  خود  زود و کرده دور  یظفاهر  شفففففرال   هرگونفه  بفا  یتمق  از را
 و   آداب  به  خودشان  یسو از  که  را  خود  یعاد  یزندگ   بعد و  ندازندیب(  یمصنوع )

دان،  یزندگ   آداب در.  رندیبا  سفففر از اسففف ،  شفففده  نیتزئ  یسفففلوک   و محور  موحال
  فی تعر   یمحور رکن  نیا  با امور  ریسفففففا و  اسففففف ،  یبندگ  و   یال عبود  اسفففففاس،

 و   حوافله و  حا  فراخور  به  هرکس  ،یامروز  متعارف  یهایزندگ  در اما  شفود،یم
 کنار در و  ندیچیم  هم دور  را  هایمندعمقه از  پراکنده  یامجموعه  اش،قهیسفففل

 .کنندیم تجربه هم را( یبندگ  و یعبد امور نه و) یعباد اعما  یبرخ  آنها،
ت  را او  ،یامروز  بشففففر  یزندگ   بر  دهیپد  کی  تفوال  و ورود  حا   و   ناآرا   بشففففدال

  خسففففففارت  بر و  ردیبا  دهیف نفاد  را آن  کنفدیم  تمش  ابتفدا در  البتفه  کنفد؛یم  رینفاگز 
 را  یدگ یناد و  گذش   یحدال   از یوقت   اما  دهد،  نشان  یراض  را  خود هم  محتملش

  نتوانسفف ، هم  باز  اگر  آنااه.  کند رفع  و دفع را  آن  کندیم  یسففع  د،یند  حلال  راه
 کم  مزاحمتش  و  زحم   تا  ردیبا  خدمتش  به امور  ریسفففا کنار در  کندیم  تمش
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 نفداد،  وواب هم آمفدن کنفار اگر.  دیف آیم کنفار آن  بفا یطور قف یدرحق و شفففففود
  انیف طی زانفد،یر یم  هم بفه  و  زدیر یم  هم  بفه شفففففود،یم بفدد   و نفاآرا  آنافاه

 یروح  و یوسفففففم  یهفایمفاریب  انوا  بفه و  آوردیم کم کفه  ییوفا تفا... و  کنفدیم
 .افتدیم گذارش هم همک  و همک تا یحت  و شودیم مبتم

 و   اسففففففف  یزنففدگ   در  کوتففاهش  شیع  یبرا  از  دارد  چففه  هر  امروز،  بشفففففر
  یظاهر    یف آسففففف  و  آزار  آن از  آن فه  به  برسفففففد  چه  ند،یبب  آن وز  به  خواهدینم
 شص   -  پنجاه  همه  خواهدیم.  اس   شتاب  و  عجله اوب در  امروز،  بشر.  ندیبب

 کند  سر  داند،یم  مطلوب  خود  آنچه  هر با  را  اشیااواره و  یاعتبار  اقام   سا 
  ای دن  به  مشففففخص  یانقشففففه و  اههیسفففف  با  امروز  بشففففر.  ناذرد  هم  هااندک از و
 و   گرفتفه دهفان بفه  رتیح  اناشفففففف  شفففففود، واقع  یانحراف   انفدک اگر و  دیف آیم
 .شودیم ووابیب

 ...شد؟ چب را ارانیشهر. 2
آورده که آرامش را   یوهان  یبر سففر ح مران  ییها شففده و بمکرونا وارد ح وم 

بهیغ  یایکه بم  ییهااز آنها سفففففل  کرده اسففففف . ح وم   در  شفففففانیبرا  رمترقال
  شففففد،یم  دهید(  ینیبشیپ  رقابلیغ  فیرد ای)  یابودوه  مخصففففوق  یهافیرد

 و   هففابرنففامففه تمففا   و  گرفتففه  قرار  آن  ریتففأث تحفف  شففففففانیهففافیرد همففه  حففاَل
 با  مختلف  یکشفورها  حاکمان.  اسف   شفده  یکرونازدگ   دسفتخوش  شفانیهاطر 
  تمش  داشفتند،  معاافر  یایدن  سفمم  و  بهداشف   نظا  از  که  یاییابتدا  فهم

  یوممت   بففا  و  دهنففد  ولوه  یعففاد  مرد   یبرا  را روسیو   نیا ابتففدا  در  تففا  کردنففد
  هانیا به هیشب

 «.شودیم گرفته سر از ها ی»از شنبه فعال
از   روسیو  نیمان را در اثر اهموطنان  یبرخ   ن هیاز ا  می»متأسففففف 

 «.میدهیدس  م
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 اگر  کردندیم  ف ر.  شفففففوند  رد  آن  کنار از  ترنهیهز کم  چه  هر  خواسفففففتندیم
  روسیو   نیا  اما  ندارد؛ یکار  آنهفا به  هم  روسیو   آن  نافذارند،  روسیو   به  یمحلال 

 وز  یاچفاره کشفففففورهفا، کفه  داد  قرار تهفاوم  مورد را  کسهمفه  و  زیچهمفه چنفان
  یا وانبه همه  رییتی  برابر در  نتوانسففتند   شففدهفیتعر   نظامات و  دندیند  میتسففل

 یکشفففففورهفا سفففففممف   یهفانظفا . کننفد  مقفاومف   کرد،یم  لیف تحم کرونفا  کفه
 هضففم  خود  درون را  روسیو   نیا  عاتیضففا و آثار  نتوانسففتند  زین  افتهیتوسففعه

  خود  یبرا را  نظفامات  ناونهیا به  مففاخره هاسفففففا   اعتبفار و  آبرو  بتواننفد تا  کرده
  هاانتظا   و  نظم  از  یاریبسفففف .  شففففد  اختم  دچار  هایح مران لذا  بدارند؛  محفو 

  برنفامفه،  یه  در کفه شففففففد مواوفه  ییوفا  و  یزیچ  اداره  بفا ایف دن  و  خف یر   فرو
  یل یال تخ  یهفالمیف  یحت   و  یناففارنفدهیآ  و  ینارنفدهیآ ،ییشفففففاویپ ،ینیبشیپ

 .ردیبا سراغ توانس ینم آن از ییردپا زین یوودیهال
ل  فراففف  یحت   کشفففورها  ق یحق در  زمان  کی در  بل ه  ن ردند،  دایپ  هم  تأمال

  اشوانبه همه  تهاوم  مورد  زود  یل یخ  و  شده  روبهرو  دهیپد  نیا  با  محدود  اریبس
  مدتکوتاه  ادیز   -  که  یمدت کوتاه  یبرا  یحت   داشفففف   ضففففرورت لذا  گرفتند؛ قرار
  عمفدتفاً   کفه  هفاح ومف   هم،  محفدوده نیا در.  بسردازنفد  ییووچفاره  بفه  - نمفانفد هم

 بم،  مورد در  کمتر  گرفته،  سفففففاختار و  قال   ید یرتوحیغ  مدار  بر  شفففففانشففففف ل
  گذاشفتند  دسف   مألوف  مناسفک  همان  بر  غالباً .  راندند  یسفخن  تضفرال  و  امتحان

  معاد   یوواب  کمتر هم  نجایا در  ق یحق  در.  گشفففففتندیم  خروب  راه  دنبا   به و
 ایآ  کجاسفف ر  شففما  یخدا  حداقل ای  اسفف ،  معرکه نیا  یکجا  خدا  که  بود  نیا
 گرف ر خروب ینشان شما یخدا از شودیم

  نشده،  یزیر طر   معاد و  مبدأ  به  نااه  براساس  که  یایح مران  اس   معلو  
 و کرده  مقاوم   بشفرسفاخته،  یاوتماع   انضفباط  زنندههمبه  دهیپد  کی  مقابل در

ه  را  شففففففانح ومف   کفه  کننفدینم  تمش .  بفداننفد  یبنفدگ  محور یوفدال  خأل  متووفال
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  شی ها یگرفتار  و  و یش  و  کرونا  با  زیمر   و  دارکج  همچنان  مختلف  یها یال حاکم
  شفففففود،  افف یف   یدرمفان  زودتر ایف  برود  خودش  زودتر  دارنفد  دیف ام و  کننفدیم رفتفار

 ؟یکنیم چب یبعد ی»کروناها« با یجست  بار نیا اگر  که غافلند نیا از یول 
  چاونه  کفه  انفدمفانفده هم  مفدرن  یایف دن  حفاکمفان  کفه  نجفاسفففففف یا  مفاورا  وفالف 

 در  یعموم اف ار   یر یمد از  امروزشفففان درد.  کنند  اقنا  و  یراضففف   را  شفففانمرد 
  حاکمان   یال افمح از  یودال   یانشفانه  دنبا   به  نیز مرد  و  رفته  فراتر  مدتکوتاه

 یابیبازار   مدرن  یهامد   ار،ید  یروز فردا  دیشففا.  هسففتند  هاح وم   یال کرسفف   بر
  ندهد  وواب  یانتخابات   شف   یهاییدررو بزن و  یاتیتبل و  انتخابات  و  یاسف یسف 
  بلد  ،یکسففففف یب  یهفابزنافاه  نیا در  کفه  بفاشفففففنفد  یحفاکمفان و  حفاکم  دنبفا  مرد  و

  ازین  ارید حاَل.  برسفانند  امن  سفاحل و  مقصفد  به  را  زدهطوفان  یهایکشفت   باشفند
  دی با و  دیآیم  هاامال  و  هاملال  درون  به  هالمیف  عرافه از  یمنج  و  سفوپرمن  به

 .شندیندیب آن یبرا یوواب به هاح وم 

 ...را محرم  أتیه کنم چاره  چب  بگو. 3
  دعفا؛ و  کننفدیبفه فقر مطلق خود نسفففففبف  بفه معبود، عبفادت ممردمفان بفا تووفه  

واسفففففطفه  بفه و زمفان  طو   در دو  هر کفه  یومع  عبفادت هم و یفرد  عبفادت هم
 یدارا(  نیدروغ  و  یسفففففاختا   آورانیا یپ  یبرخ  البته)و   حق  امبرانیپ  یهاا یپ

 هر.  كرد طرد  را  یارید ،ی  ی  یبها  به  توانینم  که  اس   شده یااول   و  مناسک
  حرک  و  وه   را  آن و  شففففده  شففففامل  را  معبود  با  بنده ارتباط از  یبخشفففف   کدا 

 .بخشدیم
 مثمً  كرد؛  وبران را  آن  یط یشفففرا  با  دیبا  شفففود،  محدود  ینوع   به  کدا   هر  اگر

  هرکس و  شفودیم  فیتعر  سفطح دو  نیهم در  یعباد امور  رمضفان  مبارک  ماه در
 باففذارد،  میفو   را یارید  و  دهففد  قرار  ونبففه  دو  از  ی  ی  در  را  امرش  همففه  کففه

ع و  یومع  عبادت  روس،یو   نیا ظهور  با.  اس   شده  یآش ار  خبط  مرت     تجمال
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  عبادت  توانیم  چاونه  حا .  شففففد  ممنو   یادیز   حد  تا و  محدود کاممً   یمذهب
 هم  به  را  قلوب و  بود  یدوشففف هم  و  یاریهم و  یهمدل   حس آن  در  که را  یومع

 کردر جادیا کرد،یم کینزد
عات  خأل  نینماد  اففورتبه  کردند  تمش  کشففورها از  یاریبسفف   را یمذهب  تجمال

 نیا از  یول   کنند  نص   سایکل  یاندل   بر  را  کنندگانعبادت  یهاع س  مثمً  و  پر
ه  یاوتماع   یهمدل   که  شففدند  غافل ااففل  از   یبخشفف   ،یدیتوح   یال محور  با  خااففال

  یمصنوع  و  نینماد  را  آن  توانینم و  اس   یچندووه  یماریب  نیا  درمان  نسخه
 و   بوده  روسیو  قیطر   از  شفده حادث  یهایماریب از  یبخشف . داد   یترت و  شف ل
 و   اضفطراب  اسفترس،  ترس، از و  داشفته  یشفناخت روان منشفأ  کاممً   یارید  بخش

  ،ی ومع  اففورتبه  چه و  یفرد  اففورتبه  چه  عبادت.  اسفف   شففده  یناشفف  اضففطرار
.  دهد   کاهش  حداقل ای  برده  نیب از  را  هایناران  نیا  که دارد  را   یال خصفواف   نیا

  اریفف بسففففف   شفففففود،یم منجر قلوب اوتمففا   بففه  کففه یومع  عبففادات نیب  نیا  در
 ،ینید  وامعه   یال اکثر .  شففودیم  یاوتماع   دیام و  نشففاط  باعث و  کارگشففاسفف 

 یوقت   رسفففففد،یم فطر  دیف ع  یوقت .  کردند  تجربه  را  عبفادت  انجفا  از  بعفد نشفففففاط
 یوقت   م،یگردیبرم  وماع  و  ومعه  نماز از  یوقت   رسففففد،یم  انتها  به حج  اعما 

  می گردیبرم  روضففففففه و  أتیف ه از یوقت  و  میکنیم پرداخف   را  مفانیمفال  واوبفات
 هیروح و رو  از  پر  خود  که  شففففودیم  مان ینصفففف   یزدنمثا   یطراوت  و  نشففففاط
  حرک   یبرا  زهیانا و  طل  از پر  ر،یمسففف   پرنشفففاط ادامه  یبرا  یانرژ از  پر  اسففف ،

  دی ام از پر  و  یاوتماع   یزندگ   کی  یبرا  گذشفف  و  عاطفه و  مهر  از پر  تر،پرتمش
  آن) ینیاز یوا   یه  شیبرا و  ریبا  را  »پر«ها نیا  همفه  شفففففمفا حاَل... فرداها  به

  حا یب  آورد،یم  کم  شففود،یم  یمتمشفف   وامعه.  نده  قرار(  ووود  اففورت در  هم
 امر  ن هیا  ضفمن  شفود؛یم  یخال  درون از  تاً ینها و  زندیم  وارید و در  به  شفود،یم

وا وَ  َتزاَوروا  میدار  هم ممقات و ارتیز  نیا به وا وَ  َتمق   ...َامَرنا وایَ اح وَ  َتذاکر 
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 ...  دارد  دا  ی بر  عجب.  4
  آموزش و پرورش نقش داشفف ، سففؤا   تحوال   طر  در  که  یاسففتادان از ی  یاز 

م هیعلشفد  رسفاله حقو  اما  سفجاد   طر  در نظر   نیمروع در ا  کی  مثابهرا به    السفال
 شففانیبرا  رسففاله  نیهم گفتند اناار ا  ینوع به  ،...میدیگفتند  نه! ند  دریاگرفته

 .اس  نو و تازه یل یخ
 کی  شفففففوند،  نوشفففففته ینید  آداب و  قواعد از فارغ  که  یاوتماع   یقراردادها

 و ثیاحاد از  یاریبسففف .  خداسففف   با ارتباط  شفففاخه  آن و  دارند کم  را  مهمال   ن ته
  بعضاً  و  رسفدیم  شیایاول  و  خدا  به  معتمد، واسفطه  کی  با  السفندیقطع اتیروا

 غذا  آداب.  دهدیم ادی  ما  به  مختلف  یها یال موقع در  را  یزندگ   سفففبک و  آداب
 مسفافرت، و  سففر  داشفتن، ارتباط  کردن،  سفؤا  کردن،  افحب   رفتن،  راه  خوردن،
  درس  ،یدوست   گروه  با ارتباط و  یابیدوس   فرزند،   یال ترب  دارشدن،بچه ازدواب،

  آمفده  معصفففففو  کم   در... و  نظفافف   دن،یف خواب عبفادت، دادن،  درس  و  خوانفدن
  رکن  نیا  یوا  ،یاوتماع   قرارداد  کی وضففففع در  نجاسفففف یا  سففففؤا   حا .  اسفففف 

 کجاس ر
صففففات  نیا  با  یروسفففف یو   اگر  اسفففف   معلو   در وحشففففتناک  ینشففففان و  مشففففخال

 اما  شفود؛  آن  شفتریب  و یشف   عد   تابع  زمانیچ  همه  دیبا  اسف ،  آمده  مانانیم
 قیتطب  دیتوح   یال حاکم  و ینید  یزندگ   سفبک  با  را  یمیتنظ  قواعد  توانینم  ایآ

  تر،قیدق  یمعنا  به  ن ردر  ختم  یبشففر  ناقص  یهادانسففته  به را  زیچ  همه و داد
 که  یچالشففف  و  نقص  خأل،  هر  اافففمً  و  یماریب  هر  که  اسففف  نیا  به  بشفففر  عادت

 امر  »ماَتَقدال «  به  رهنش  آن ه از  شففتریب  دهد،یم  قرار  ریتأث  تح  را  اشیزندگ 
  شفتریب  باشفد،  آن اافم   درافدد و  ابدیدر   را  هاشفهیر  و  هاعلال  و  شفود  مشفیو 

ف  را  خود ر«  به  م لال  و دفع را  یماریب  و  نقص  نیا  کندیم  یسفففففع و  كرده  »ماَتأخال
  مووود  همچنفان نقص نیا  آورنفده ووود  بفه طیشفففففرا ن فهیا از غفاففل  کنفد؛  رفع
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 یول   دهد،  نشففان  را  خود  ترحادال  و  ترگسففترده  یشفف ل   به  تواندیم  آن  هر و  اسفف 
ل  بدون  خواهدیم.  ندارد  هان رده و  هاکرده و  گذشففته  به  یکار  بشففر   باذرد  تأمال

  ید یف ترد.  دهفد ادامفه  سفففففرعف   بفه را  ریمسففففف   و  کنفد حفل  یظفاهر طور  بفه را کفار و
  بدون  زیچ   یه و  اسففففف   یمعلول   و علفال   قواعد  تابع  خدا،  وهفان  که  سففففف ین

ت   ینقصف   سفراغ  دیبا  حتما  شفد،  ریگعالم  یادهیپد  اگر  حا .  شفودینم  داریپد  یعلال
 روابط در و  رفتار در  گفتار، در کردار، در.  رف   معاافففر  وهان  مجمو  در  رتریفراگ

ت   چه  دید و  شففففد  قیدق  دیبا  در  شففففهیر  و  اسفففف   آورده  شیپ  را  نقص نیا  یعلال
 پفا  و  دسفففففف  حفا  در  ر،یال متح  و  ریدرگ  یعفالم  ن،یچن نیا  کفه دارد  هفاخبط  کفدا 
 .اس  مهل ه و معرکه از فرار یبرا زدن

 هم و  یاله  امر  یایاول  یجابیا  یهاح م  و  سففخنان  هم مواقع  ناونهیا در
 تا  شفففففود  یبررسففففف   دقال   به  تواندیم  شفففففانیهادادن  زیپره و  احتراز و  اوتناب

  نسفففخه  آن  یبرا و  برد یپ  معاافففر  بشفففر و  وهان  یخألها  به  ترفیظر  و  شفففتریب
 .آورد یاامح 

 نینو  یح مران  یزیر طر  و  قواعد  سفففاخ   با  بشفففر  که  موضفففو   نیا  دیشفففا
 و   کفارسففففففاز  همفه و کنفد حفاکم  وهفان بر را  ی دیف رتوحیغ  یح ومت  کنفدیم  تمش
 مقابل و  ردیبا  خود  دی در  یوهان  یهاسففففازمان  به  دادن  شفففف ل  با را  آن  قواعد

  عمل و  نظر  عراففففه در  را  یوهان  یعدالت یب  و کند  علم  قد  ا«یالعل یه   »كلمةاهلل 
 یوفا بفه  و ببنفدد اففففففدایب  و  مسفففففتضفففففعف  و مظلو  بر را راه  و کنفد   یف تثب

  یها شفففااه یآزما در  ارید  دهد،  و یشففف   سفففرع   با را  یگسفففترظلم  ،ی گسفففترعد 
  هماان  یهاچشففم  برابر در  انیبالع و  شففودینم  دهید  یاوتماع   علو  و  یح مران
  هی تعب  یتوقف و  مانع  ان،یطی و  انیعصفف   نیا  مقابل در  هم  عالم  خداوند.  اسفف 

  یبرا   نه  هم  آن  شففند،یندیب  ییووچاره  به  دیشففا و  ندیآ  خود  به  یکم  تا  کندیم
 .حدوث علال  یبرا که خروب
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 بفه امر  بر راه و  شففففففده وفاوفابفه من ر و  معروف یوقت   ن فه،یا  ترقیدق  عبفارت
  خدا  سفففففنال   آنااه  شفففففود،یم  بسفففففته  یاوتماع  و  یفرد  من ر از  ینه و  معروف

  کندیم  عرضفه  هماان  بر  را  خود  یم ان و  زمان  هر از  ترحیافر  و  آشف ارتر  اریبسف 
ل  که  ییآنها  هسفففتند کم  البته و  ند،یبیم  را آن  یاونبنده  هر و  و   کنندیم  تأمال

 .شوندیم مشیو  هاشهیر  به
 و   خودسففاخته  یمدار  بر  کاممً  و  شففده  من ر را  دیتوح  امروز،  یوهان  یح مران

 فرد و  گروه  کشفففور،   یه  به و  اسففف   انیطی و  انیعصففف   مشفففیو   خودخواسفففته 
 با  مقابله  راه  سففر از را  آزادمنشففان و  خواهانیآزاد  همه و  کندینم رحم  یاآزاده

.  د یکن  نااه  هیسفور  و  نیفلسفط و  منی و  نیبحر   به.  دارندیبرم  یگسفترظلم  نیا
ه  رانیا  هیفف عل  وففانبففههمففه یهففامیتحر   بففه تر،کیفف نزد   »حففاب  یحت   د؛یفف کن تووففال

  معروف، و  ااففم   راه در  گذاشفف   قد  و  برداشفف   علم و زد  ادیفر   که  یقاسففم«
 تا  شففد  برداشففته  ی گسففترظلم  ریمسفف   یولو از  ،یضففدبشففر   یونا  نیدتر یشففد  با

 اآلن  تا  آنها.  دهد  ادامه  خود  حرک   به قبل از  ترسفففرع  با  ییخدایب  نیماشففف 
 با  مسفففت بران  که  اسففف   درسففف ...  باطل  ا یخ  یزه  اما  دانند،یم  روزیپ  را  خود
  آنها  کفه  یمفدار  همفان  بر  وهفان کننفدیم  ف ر و  نفدیگویم زور  یابرقفدرت  و  یقلفدر

 حاافففل  هم  آن  احتماَلً   که  یاله  اراده  چشفففمه  کی  فقط اما  چرخد،یم  بخواهند
  و ی شففف   با  اسففف   یامروز  بشفففر  خود  یهایخودخواه  و  هایورزطمع  ها،یادیال شففف 

  دهیخودتن  دا  در  گرفتفار  بزرگ،  یخفدا اراده  بفه  بشفففففر و  شففففففد رو  کرونفا  روسیو 
 در بشفففر  که  یمدرن  یسفففاختارها  قیطر  از طانیشففف    یوَل   یال حاکم  اگر...  شفففد

  یبرا   ابتمئات و  بمها نیا از  هم باز  شفففففود،  شفففففتریب  پرورانده،  خود خا   ا یف خ
 مطابق(  خود کردار  و  دامن از  منبعث  هم  باز  دیشا و)  خود  اال  به  بشر  برگش 

 ... .دید میخواه چشم به یاله اراده





 

 

 کرونا  یبال و    داوند فعل. 17

 1ی اللهت ی آ درضایام

 ملدمب. 1
هر بم و مصففففف  رفتففه رفتففه   ،پس از دو هفتففه  معموَلً  ،یعموم  بفف یپس از 

و   نندیبیآنچه م  نیب  کنندمی  ا یو مرد  خ  شفودمیمطر     یات یاله  یهاسفؤا 
 لیدل  نیووود دارد. به هم  یتقابل   ،ها گفته اسفف به آن ینید  یهاآنچه آموزه

در   ریفراگ  لیسفف   یپس از بم  1398سففا     نی. فروردکنندمیها سففر باز  پرسففش
 نیا  قیعم  لیف به تحل  ینیدکتر نجفات حسففففف   یاز نقفاط کشفففففور ونفاب آقا  یبرخ 

  ین ییها تبپرسش  نیا  به  پاسخ در  زین سطور  نیا  ناارنده ها پرداختند.  پرسش
کرونفا اضفففففطراب بفه وفان   ی. حفا  کفه دوبفاره بماسفففففف  كرده  هیف اراپژوهفانفه  نید

ها را ارائه  ها به آنها و پاسففففخپرسففففش  نیوامعه ما انداخته اسفففف ، دوباره ا
  اسففف ،  آمده  یات یاله  یهادگاهید  عرضفففه در  که ینید  یمفهوم  خلط  تا  کنمیم

 برطرف گردد.

 
 /1398اسفففند  15  ی، اسففتاد گروه فلسفففه/ دانشففااه عممه طباطبایی/ تاریخ ناارش الله  یآ  درضففای حم .1
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  اتیف ادب  در  کفه  بردنفد نفا   ففاوعفه  اتیف اله  بفه آن از ینیدکتر نجفات حسففففف   یآقفا
 را فعتل  داوند و بالی کرونا  عنوان لذا و  رودیکار نم  به  ریتعب  نیپژوهانه انید

 .ا کرده انتخاب
 سففسس و  آمده  ینیحسفف   نجات  محمود  دیسفف   دکتر  یآقا  ادداشفف ی  ادامه در

  فعل از  پژوهانه  نید  وتحلیلتجزیه شففان،یا  یهاپرسففش  بر  یات مله  منظور  به
 .شودمی ارائه کرونا یبم و خداوند

 1طبیعت ماشین  و  داوند: فاجعب  اتیااله .2
  بخشففی  بهمن و  گردباد توفان،  سففونامی، سففیل، زلزله،  مانند  طبیعی های فاوعه •

ب ماشین طبیعی سازكار از  .اندع یطب مخرال
  ،ها( فاوعه  اقتصادی  ضررهای  تبعات)  اقتصادی   گوناگون  منظرهای  از  هافاوعه •

 هافاوعه  از  ناشفی  ضفربه/وراح  و  روانی  روحی لطمات) اوتماعی  شفناسفیروان
  شفففناسففیانسفففان و  شفففناسفففیوامعه و(  اوتماعی  های گروه و فرد  روان و رو   بر
  فرهنای  اوتمفاعی  تفأثیر و  هفاففاوعفه دادن رخ  بفا  فرهنفگ  و وفامعفه نسفففففبف )

 .اندشده بحث( ومعی زندگی بر هافاوعه
ل قابل  و ترینوال   اما •   اَلهیات»  طبیعی، های فاوعه مطالعه  سفففففسهر ترینتامال

 و  «خداوند  خواسف »  نسفب درباره   بحث  این  اافلی  مضفمون که  اسف   «فاوعه
 .اس  «طبیعی های فاوعه وقو »

  قفابفل  کفه  کنفدمی طر  محفدوده این در مهم  هفاییپرسفففففش «ففاوعفه  اَلهیفات» •
ل   که  افرادی   برای کم  دسف   ندارد، هم  ای کنندهمجاب  های پاسفخضفمنًا  واند  تأمال

اک تی  دینی  اعتقادات یا و  اند  شف ال و  شفده  مدرن  دینی باورهای  یا  و  ندارند  سفنال
  کهنیا  به اعتقادی   چندان و  هسففففتندسفففف وَلر گرا    ااففففل در یا  و  دارند  یمتزلزل 

 .ندارند اس ، مهندس خداوند مخلو  طبیع  ماشین

 
اسفف  که ت مله آن در   1398 نیفرورد 5  ،ینی حسفف  یمحمود نجات   دی به سفف. این بخش از یادداشفف  متعلق  1

 ادامه یادداش  خواهد آمد.
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ل قابل «« فاوعه  اَلهیات»منظر »  از  که  هاییپرسفففففش  •   خداوند  چاونه   اندتأمال
  هزاران  وفان کفه  دهنفد  رخ  طبیعی  هفای ففاوعفه  دهفدمی  اوفازه  رحیم  و  رحمفان
 شودر گرفته را گناهبی انسان

  هفای ففاوعفه  دادن رخ  ولوی   توانفاسفففففف ، کفاری   هر بر  کفه  متعفا  قفادر  خفداونفد  چرا •
  انسان  هزاران وان  روز  هر  که طبیعی  های فاوعه  وقو   آیا  گیردرنمی  را  طبیعی

 نداردر منافات خداوند گراییخیر و اَلهی عد  با گیرد،می را گناهبی و پناهبی
  خداوند،  سفاخ   دسف   دسفتااه خودكار  مثابه  به طبیع  ماشفین  راسفتی  به آیا •

  هفای ففاوعفه آیفا  گیردرمی  انتقفا   طبیعی  هفای ففاوعفه  واسفففففطفهبفه  گنفاهكفاران از
  اوسف   خداوندی   یادآوری  برای   خداوندناز شفصف    و  خداوند  باشآماده طبیعی،

  طبیع   درآوردن خشففم  به  ازومله  کاری،  هر  بر  متعا  قادر  مثابه  به  او  کهنیا و
 تواناس ر و قادر

 طبیعف ،  مفاشفففففین  سففففففازكفار و  منطق مثفابفه  بفه  طبیعی  هفای ففاوعفه وقو  آیفا •

 اس ر انسان محدود و محقر و آمیز حقارت یفناور و علم کنندهتحقیر
 ماشفین کارگرفتن  به در  خداوند  نقشدرباره   که  فلسففی های پرسفش این  همه •

  «فففاوعففه   اَلهیففات»  در اسففففففف ،  طبیعی  هففای فففاوعففه  دادن  رخ  برای   طبیعفف 
ل قابل  هاییپرسففففش   که اوتماعی علو   پژوهاندانش  برای  خصففففواففففاً   اند،  تامال

ه  اففرفاً   به  اففرفاً  و  هسففتند «« فاوعه  شففناسففیانسففان -  شففناسففیوامعه» متووال
  نقش از  اما  اندیشفففند،می طبیعی  های فاوعه و فرهنگ  و وامعه  میان  نسفففب 
 اند.غافل «فاوعه اَلهیات» نو  از تری حقیقی و عمیق فلسفی های پرسش

 شفده  فراهم  هاپرسفش  این برای  ««  فاوعه  اَلهیات»»در  هاییپاسفخ چه  کهنیا •
ل  خود  اسفف ،   ابراهیمی  اَلهیات در  که حیث  این از  خصففواففاً .  اسفف محل تأمال

  برتر  او  خواسف  و  اسف   مایشفاء  فعا   خداوند(  اسفم   و  مسفیحی   و  یهودی )
  دادن  رخ  بنابراین  اسففف ،  خیرخواه  چون و  اسففف   انسفففان  خواسففف   از  سفففرتر و

 این  بشفففر،  دخال  و  خواسففف   اما  اسففف ،  خیر خود  رات در  طبیعی های فاوعه
  اَلهیات  خصفوافاً   ابراهیمی،  اَلهیات  منظر از.  کندمی تبدیل  شفرال  به  را  هافاوعه
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س  کتاب که  اسفففففممی ی  قرآن  مقدال  اختیار در مخلو ،  طبیع   اسففففف ، آن  تجلال
 و  شففففففده تقفدیر  اَلهی سفففففنفال  وفق  آن،  در زیچهمفه و  اسفففففف  اَلهی  فرمفان
  همای  بهمن و گردباد توفان،  سفونامی، سفیل،  لذا.  دهدمی رخ  شفدهی زیر برنامه
  اقتداردهنده  هرکدا  نشففان و  هسففتند(  اهلل  آیات)  اَلهی های پدیده و  هاپدیده

  اَلهیات  در.  اس  «  خدافرمان»  نیس ،  «خودفرمان» طبیع .  اندیاله  بممناز 
  شفففففینتوییز ،  کنفوسفففففیانیز ،  بودیز ، هندوییز ،  گری،زرتشفففففتی)  آسفففففیایی

ل محلال   خود  هاییپرسفففش چنین اافففل(. تائوئیز   این  در  چون  چرار  اسففف ،  تامال
  طر  احتما   لذا.  خدافرمان تا  اسففففف   فرمانخود طبیع   ابراهیمی،  غیر  ادیان

  منتفی بن  و بیخ  از  طبیعی های فاوعه با  خداوند  نسب  ونس  از  هاییپرسش
 .اس 

  شفففففنفاسفففففی، وفامعفه  علمی  ارزش  و  اهمیفال   ووود  بفا اواففففففاف،  این  تمفا   بفا •
  تأثیر شففناخ   دنبا  به  که  اوتماعی  شففناسففیروان و  اقتصففاد  شففناسففی،انسففان
 و  هسفففففتنفد،  طبیعی  هفای ففاوعفه و  زیسفففففف  محیط  طبیعف ،  انسففففففان، دوگفانفه

  رافففففد طبیعی،  های فاوعه بحران  مدیری »  در  تواندمی هاآن  علمی های یافته
  زدهفاوعه  وامعه و فرد  بازسفازی   سفریع،  واکنش گیری،پیش بینی،پیش  کردن،

ر «دیده  فاوعه و  «فاوعه  الهیات»  های پرسففش  اما  شففوند،  واقع  سففودمند و  مؤثال
  طریق از  طبیع  و  انسفففان  نسفففب   به  مجدد  اندیشفففیدن  ظرفی   تواند،می  نیز

 آورد. فراهم را خداوند
  آن  دینی فلسففی،  نو   از  ودید  منظری   تواند،می «فاوعه  اَلهیات» شفک  بدون •

  هر. کنفد  بفاز طبیعی  هفای ففاوعفه و  طبیعف   شفففففنفاخف  یفنفاور -  دانش  روی  بفه

ی  لحا    به  اما  نیسفف ،  ای توسففعه و  کاربردی  آن ونس  چند  ترمیم و  اَل   تشفففال
  هفای ففاوعفه  بفا  مقتفدرانفه  مواوهفه  برای   انسففففففانی  اراده  تقویف  و  ضفففففربفه/وراحف 

 .اس  کارساز طبیعی

 کرونا  بالی و   داوند فعل از  پژوهانب  دین  وتحلیلبیتجز  .3
توان  را می  ینیحسففف   نجات  محمود  دیدکتر سففف   یآقا  یهابر پرسفففش  یات مله
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 ایناونه بیان کرد 
 به و  آورندیسفر برم  دوباره یخاافال   طیشفرا در ینید  قیعم  یهاپرسفش  یبرخ 

ق.  کنندمی  جادیا  یمانیا  اضفففففطراب  غلط،  یهالیتحل  علال   وناب  قدرگران  محقال
 و ایبم  به  مربوط  یات یاله  و یفلسفف پرسفش  یخوببه  ،حسفینی  نجات  دکتر  یآقا

فا   بارهکیبه  که را  یشففرور  ایبم  رسففدیم  نظر  به  البته.  کردند  انیب  افتد،یم  اتال
  یانسفان   عمل رد  به  ناظر  شفتریب  که  باشفد  فاوعه  به  نسفب   یبهتر  ریتعب  شفرور و

  یبرا . کنففدینم  جففادیا یتفففاوت    یه  پرسفففففش نو   در هرحففا بففه  امففا  اسفففففف ؛
  نمود تووه دیبا را لیر موارد پرسش نیا وتحلیلتجزیه
 هاپرسش  این از  بسیاری  ،کندمی  زندگی  عادی  طوربه  بشر  که  دورانی در •

  برای  ایحواففله  دیار  که  کنندمی  گم  چنان  بشففر  زندگی  َلبمی در  را  خود
  پففذیرفتففه یراحت بففه توویهی  هرگونففه  لففذا.  نففدارد  ووود  هففاآن  بررسفففففی

  هاپرسففففش  افتد  اتفا   ناگهانی  تیییر  یک  کهیهناام در اما  ؛شففففودمی
  نشففففان  را  خود  ناتوانی  نیشفففف یپ  سففففطحی  های توویه و  کنندمی باز  سففففر
 !تری ود پرسش ،تربزرگ فاوعه هرچه. دهندمی

  کفر یا  و  خداوند  از  نافرمانی  علال   به  که  کندمی  تأکید  دینی  های آموزه برخی.  1
 .آیدمی پدید وامعه آن برای  خداوند وسیله به هاییفاوعه گناه و
کیفد  دینی هفای آموزه برخی.  2  سفففففطح  ارتقفاء  خفاطربفه  بمیفا برخی  کفه  دارنفد تفأ

  دارنید  های انسففان  نمو و رشففد  باعث  هاسففختی این و  اسفف   مؤمنانداری  دین
 .گرددمی

  خفداوند بیفاورنفد، ایمفان مؤمنفان  اگر کفه  دارنفد اشففففففاره  دینی  هفای آموزه یبرخ   .3
 .آوردمی ارمیان به برایشان را نعم  وفور و فرستدمی هاآن برای  را برکاتش

 و  انیفففکفر گو   و  سفففففتماران  کفففه  دارنفففد  اشففففففففاره  دینی  هفففای آموزه  یبرخ   .۴
  پیدا بیشففففتری   ام انات دنیوی،  عذاب بجای   نیز  معاد و  مبدأ  کنندگانمسففففخره

 تا  بیفزایند خود گناهان  بر  و  دهند نشففان  بیشففتر  را  خود ناپاک  رات تا  کنندمی
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  شفوند  باعث  خود  نهای ، در و  بخورند  غوطه  بیشفتر و  بیشفتر  فسفاد  منجمب در
 رشفففففد  برای   خداوند  رحم   از  محرومی  و معنوی  سفففففقوط  در  را خودشفففففان  که

 .ب شانند نابودی  ورطه به معنویشان
 هم  را  هارنج و  هاسففففختی  خداوند دیدیم،  قبلی شففففماره  چهار  در  کهگونه  همان •

ر  متفاوتی  شفرایط در  کافران  برای  هم ومؤمنان    برای   همچنین  و  فرماید،می  مقدال
.  آورد می پیش  دیاری  شففرایط  در  کافران و  مؤمنان  برای   را هاخوشففی  و  هانعم 

  از  ناشفی آید،  پدید  قومی  برای   مصفیب  و  سفختی  اگر كه  اینجاسف  سفؤا  حا 
  فاسفففقان، برای   الهی  عذاب  از  ناشفففی یا  اسففف ،  مؤمنان  رشفففد برای   الهی  آزمون

  خداوند  آیا شففود، ناز   دیار  گروهی برای   نعمتی  اگر  فسففقشففانر و  کفر  خاطربه
  که  اسف   مهلتی یا  اسف  فرسفتاده  فرو  مؤمنان برای   برکات  نزو   وه  در  را  آن

  منجمب در و شففففود آشفففف ار  بیشففففتر  هاآن  رات تا  دهدمی  کافران  برای   خداوند
 روندر فرو بیشتر

 هاتوویفه این روی  دو  هر با  واقعفه،  هر  علفال  تحلیفل برای   ما  اینجفاسفففففف ، وال  •
 برخی تحلیل شفففففرور، و  هافاوعه  بروز هناا   در. شفففففویممی  مواوه  مؤمنان  نزد

  دیار  گروهی  وهاسففف   انسفففان برخی  فسفففق  عل  به  این  که  اسففف   آن  مؤمنان
  ترآبدیده  مؤمنان تا  اسفف   الهی های امتحان  ها،مرارت این  که  هسففتند  معتقد

 به  را  آن  گردد  ناز   برکات و  فراوانی و  برسفففففد  نعمتی  مؤمنان  به  اگر یا!  شفففففوند
  کرده ناز   هاآن  بر  خداوند  که  دانندمی  مؤمنان برخی  االح  اعما  و  ایمان  علال 

  این ه با  بینندمی  ی...(. وقت و غیبی  امدادهای  و  کرامات و  دعاها مثل)  اسففففف 
  از  بیشفففتر هاآن  بازهم  دارند،نمی  بر  خود  دینیبی از  دسففف   فاسفففقان  و  کافران

  پیدا بیشففتری   های خوشففی و  شففوندمی  مندبهره بسففیاری   های نعم   از  مؤمنان
  افزوده  برای   الهی  اسفففتدراب  و  امم  سفففنال   علال   به  را آن  افففورت  آن در  کنندمی

  ظاهر  به  های تحلیل این  با کنیم  چه ما  بنابراین.  دانندمی  گناهشفففان  بر شفففدن
 !متناقضر

  میبسنج فروض نیا با را اتیواقع دییایحا  ب
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 باشففد،  وامعه در  فسففق  علال   به این  و زلزله یا  سففیل مثل  دهد  رخ  ای فاوعه  اگر •
  اندنداشففففته  فسففففق  آن در  نقشففففی  که  گناهیبی  افراد  که کرد  قبو   توانمی آیا

 با  ووامعی  که  اسففففف   چاونه  گردندر بم  آن  مسفففففتوو  باید  نیز  کودکان  مثل
  قرار  بمیفا این  معرض  در هفاآن ولی  انفد،داشفففففتفه  ووود  بیشفففففتری   گنفاه میزان

  اسفففففتان در سفففففیل  اگر  شفففففودرنمی  هاآن به  خطابی و  عتاب هی  و  گیرندنمی
فا   مسلمانان میان  در و گلستان   فساد  انوا   برای  که  شهرهایی در  چرا  افتد، اتال
 البته  شفففودرنمی  ناز  هسفففتند،  فسفففق حا  در  همواره و  اسففف  شفففده  سفففاخته

 .رسدنمی نظر به منطقی چندان که شودمی موارد این برای  هاییتوویه
 های خوشفی  و  هاموفقیال   بتواند  خود  پشفت ار و تمش با  فردی  یا  ای وامعه  اگر •

 آیا  دانسفففف ر  اسففففتدراب  و  امم  باب از  را  آن  توانمی آیا  آورد،  بدسفففف   را  بزرگی
  داد  نسفففب   خداوند  به  را  آبادانی و  پیشفففرف  در  کشفففورها  برخی تمش  توانمی
  که حالی  در  روندر  فرو بیشففتر  منجمب  در هاآن  اسفف   خواسففتهمی  خداوند  که

 پیفدا را بفدتری  وضفففففعیف   روز بفه روز شففففففانتفدبیری بی علفال   بفه دینفدار ووامع
 اس ر قبو  قابل چقدر توویه این. کنندمی

  چفه  پس  کنفد، نفاز  مؤمنفان ایمفان خفاطربفه را برکفاتش  خفداونفد بفاشففففففد قرار  اگر •
  نشس  ای گوشفه  باید گویا  خوشفیر  به  رسفیدن  برای   کشفیدن  سفختی  به حاو 

  از بیشففتری   های نعم   هم و باشففیم  مصففون  بم  از هم تا  افزود  خود  ایمان  بر و
تی هی .  گردد ناز   برما  خداوند  وان   و  اما  هزار با  حتی)  را  موضفففو   این  واقعیال

 کفار از بیننفدمی  وقتی مؤمنفان  برخی  کفه  اسفففففف  گونفهنی. اکنفدنمی  تفأییفد(  اگر
  کنندمی  احسففاس  هسففتند،  عق   دینانبی بسففیاری   از  عباداتشففان  و  اففالحشففان

 !ندارد برکات نزو  به ربطی ایمانشان و اندخورده فری  زمینه این در که
  هاآن معنوی   برکشیدن و  مؤمنان  آزمون برای   هامصیب   و هارنج  اس  قرار  اگر •

 در  شفففففونفدرمی  بمهفا این  دچفار  نفدارنفد  مفانیکفه ا  افرادی   برخی  چرا پس بفاشففففففد،
  که کنیم توویه باید  چاونه  اسفففف ،  فراگرفته  سففففراسففففر  را آن  کفر که  ووامعی

 باید  هاآن  هسفففتند،  کافر  هااین حد در  که  دیار  برخی و  ب شفففند  رنج باید  برخی



۳06   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

  هاآن  کفر  به ربطی  دیار،  برخی  نعم   و برخی  محن  پس  باشفففندر  خوشفففی در
 .کندنمی پیدا

 رایمّیت و  تیّ رامان  .4
از  ینااه درسفت   میبتوان  دیبا ،ینید و  یات یاله  منظر از  موضفو   نیا  یبررسف   یبرا

  معنایب  رمز.  می  خداوند در عالم داشفففته باشففف یال اففففات خداوند و نحوه فاعل
   یال م ی  و رحیال اسفففف  که از دو اففففف  رحمان  یل یدر تحل  ها،تعارض  نیا  بودن

  میده حیتوض  اف  دو نیا درباره ابتدا دیبا لذا. داش  میخداوند خواه
 که اسففففف   خداوند  یبخشفففففنفدگ  و   یف   خداوند، همفان لطف و عنفایفال رحمفان

  مووودات و  اسففففف   برگرفته در را  زیچهمه  خداوند  رحم   نیا.  اسففففف   ریفراگ
.  هسففتند   ازشففانین رفع  یبرا  خداوند  رحم   معرض در  شففانیازهاین  با  متناسفف 

 و  یمنطق  روا   کیفف   طبق  و  نففدارد  افراد  کفر  و  مففانیا  بففه  یربط   رحمفف   نیا
 را  نفهیزم نیا در  خفداونفد  فعفل  یمجرا.  هسفففففف   مووودات  یتمفام  یبرا  قفانونمنفد

  توانیعالم نسفففففب  داد و م یرات   یَلت و اسفففففتعدادهاتحوال   هیکل  به  توانیم
 اما  ؛شفففففودمی  محقق  عالم و  ع یطب  نیقوان  یمجرا از  خداوند  اراده نیا  گف 

هسفففففتند    یاله  خاقال    یعنا  به  وابسفففففته  لحظه  هر در  کاممً   چون  نیقوان  نیا
  نی لحظفه بفه لحظفه قوان  یووود بفه مووودات و ابقفا  یخفداونفد بفا اعطفا  ن،یبنفابرا
که   چرا  ،به او منتسفف  هسففتند  زیَلت نتحوال   هیهمواره در کار اسفف  و کل  ،عالم

 بفهو ثفابف  بودن آن قرار گرفتفه اسفففففف .    عف یطب  نیاراده او هر لحظفه بفه قوان
در عالم   یل تحوال   اسفتعداد   یو ه  یل تحوال    یه  مییگویم  که  اسف   لیدل  نیهم
 .س یبه فرمان و اراده لحظه به لحظه خداوند ن وزبه

 خود  پشفففففت فار بفا و کننفد  اسفففففتففاده  نیقوان نیاز ا ییهفاحفا  اگر انسففففففان
  کند،ینم قهیکس آن را مضفففا   یخداوند از ه  ،دسففف  آورند  هب  ییها یال موفق
و آن   میگند  ب ار   ع ،یطب  نیچه کافر. اگر بر اسفففاس قوان  ،من باشفففدؤچه م
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به محصفففففو  را   دنیف نعمف  رسففففف   حتمفاً   م،یرا در اسفففففتخفدا  خود درآور   نیقوان
 یول   اسفف ،  وابسففته  خداوند  اراده  به  جینتا نیا  یداشفف . اگرچه تمام  میخواه

هفا آن بفه پشفففففت فار خود آن  جفهینفدارد و نت یر افراد کفارو کف مفانیبفه اخفداونفد  
 وابسته اس .

 را  آن و  ب نند  نامناسف   اسفتفاده  نیقوان  نیا از یافراد  اگر  اسف   طورنیهم
در معرض   بفازهم رنفد،یگ ب فار هفاخشفففففونف   و  هفاونفگ  و هفابف یمصففففف  یبرا

  نی قوان بفد را در   جینتفا نیو خفداونفد ا  رنفدیگیکفارشففففففان قرار م  یهفابف یمصففففف 
در معرض عواقف  آن قرار   ،من و چفه کفافرؤقرار داده اسفففففف  و چفه م  عف یطب

 خواهند گرف .
 یو کفر بسفتا   مانیا افف  به  نیا یول  ،  را هم داردیال میخداوند افف  رح

قرار  یارید  من بود خفداونفد او را در معرض رحمف  خفاقال ؤم یدارد. اگر کسففففف 
  یگروه   یاگر فسق و کفر و نافرمان ایکه کافران از آن محرو  هستند.    دهدیم

  ینحو   به و  کندمی قهیها مضففاش را از آنرحم  خااففال  نیخداوند ا  رد،یباَل با
که   نجاس یا . سؤا کرد  خواهند  دایپ  یبدتر وضع و  افتندیم  سقوط  به  هاآن

در رنج و عفذاب   مؤمنفان کفه یبرخ  یش را برارحمف  خفاافففففال   نیچرا خفداونفد ا
 دهدریها نمبه آن یت بخشه و لذال مرفال  یو زندگ  کندیناز  نم ،هستند

 زیاو بداند و از انسفان ن  یو اخمق   یاگر خداوند کما  انسفان را در رشفد معنو
 یپس اگر رحم  خاافال   کند،  دایپ  یو معنو یع داشفته باشفد که ارتقاء روح توقال 

  وه   در  نه  باشففففد  وه  نیا  در  دیبا  باشففففد،  داشففففتهمنان  ؤهم نسففففب  به م
دارد.   یاو منافات اسفففاسففف   یمواقع با رشفففد معنو  یکه در برخ  او  ی گذرانخوش

  ردیگیمنان سخ  مؤمواقع خداوند بر م  یانسان در برخ   یرشد معنو  یحا  برا
ها نیا  تما   اما  دهد؛یم  قرار  ارشففانیاخت در  شففتریب  ام انات  مواقع  یبرخ  در و

وه  اسفف     نیاسففف . به هم  اشیارتقاء معنو  یمن براؤدر وه  کمک به م
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را بفا غفور   میرح ،نآقر  درو   دانفدیرحمف  خود را غفران م  نیتر بزرگکفه خفداونفد  
بل ه در قال  نعم  و   سفففف ،یمنحصففففر به غفران ن  خاقال   رحم   نی. اآوردیم

 گر اس .رحم  ولوه نیا زین یظاهر یهایسخت  ایو  یام انات ظاهر
ش رشفففد علم که در کمس تما  همال   یممعلال    ،آموزانش باشفففد دانش  یو غمال

  یتمفام  ینو  آن در کمس برا  کیف   در  کنفدمیدو نو  لطف بفه شففففففاگردانش  
آموزان نفدارد.  بفه خوب و بفد بودن دانش  یو کفار دهفدیآموزان درس مدانش
و   کنندمیاسف  که از درسفش اسفتفاده    یبه کسفان  ه خاقال تووال   ارشیلطف د
رشففففد    یبرا  یوه  گاه   نیکنند. به هم  دایپ  یتا رشفففففد علم  نندکمی  یسفففففع

 قیتشففففو  یارزشففففمند و مادال  یازهیآموز کوشففففا، او را با وادانش  یعلم  شففففتریب
تا او رشفد    دهدیبه او م  ی ترقیتر و مسفائل عمسفخ   یکارها  یو گاه   ،کندمی

  تواندیاو م  یکفه برا  یمجفازات   نیبفدتر   ،کنفد  یاوشففففف یبفاز   یآموزکنفد. اگر دانش
کمس درس    ی. اگر خواسفف  بجاباشففد  اعتنایباسفف  که به او  نیقائل شففود ا

  رونیکفه از حفد ب  زین  یو گفاه   کنفدمیاو بفاز   یراه را برا  ،بسردازد  یگفذرانخوشبفه  
رفتففار   ناونففهیبففداننففد ا  هیفف تففا بق دهففدیاو قرار م  یبرا  ییهففاهیفف تنب ،شفففففودمی

 .س یاو ن دییمورد تأ اوشیآموز باز دانش
 را  هفاجفهینت نیکفه تفا کنون رکر شففففففد ا  یمطفالب  یه بفه تمفامحفا  بفا تووفال 

  گرف  توانیم
  یووود آوردن آن سففخت   هب  یخداوند برا  ه خاقال تووال  از  یناشفف   یبت یهر مصفف 
  نی قوان  انیف در ور   یعیطب  هفا عوامفل خفاقال وقف   یبل فه برخ   سفففففف ،یو مرارت ن
از آن   ینعم  اس  و برخ   و به ظاهر  یال آثارش رحمان  ی)که برخ   یعیثاب  طب

  کهآن  اساس  بر(  آوردیم  همراه  به  یسخت   و  فقدان و  رسدی  نمیال رحمان  به  زین
 یل یسففف   اگر.  دیآیووود م  هب  رد،یگ قرار  خداوند  عا   رحم   معرض در  تواند ینم
 ییوا در  رهیآب و غ  یالها و انرژیال سفففف   نیقوان که  اسفففف   آن از  یناشفففف   دهد  رخ
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  چه  اگر  موارد  نیا.  ب یمص  اورتبه  ییوا  در و  شودمی  ظاهر  نعم   اورتبه
بفه    یهما   ن،یو ثبفات قوان یلحظفه بفه لحظفه خفداونفد در برقرار   یف   عنفاعلفال   بفه

  دیارعبارتبه س ؛ین مانیاز کفر و ا یناش یول  ،شودمیخداوند استناد 
  مؤمنان  کشفیدن  برتر  و  آزمون یا  کافران  برای   الهی  عذاب  از ناشفی  مصفیبتی  هر •

 .اس  گونهنیا مواقع برخی بل ه نیس ،
  کشففیدن  برتر یا  الهی  عذاب  از  ناشففی  تواندمی  ها،مصففیب  و  هاسففختی  برخی •

 .باشد مؤمنان
  نعمتی  هر  و  نیسفففففف  مؤمنان به  خداوند لطف و عنای   خاطربه  نیز  نعمتی  هر •

  رحمانیال  از  ناشففففی  هاآن از  برخی.  نیسفففف   نیز  کافران  کردن  تربدبخ  برای   نیز
  که  اسفف   رحیمیال   خاطربه  برخی و  ندارد  کفر و  مانیبه ا  ربطی و  اسفف   خداوند

 .هستند محرو  آن از کافران و شودمی ول مؤمنان  وسیله به رحیمیال  این
ه  از ناشفففففیها  نعمف   برخی پس •   رحم   نیز برخی و  اسفففففف   خداوند  خاقال   تووال

 .اوس  فراگیر
 ا ی   یال میرح  باب از  خداوند  به  ب یمصففففف  ای  نعم   کی  اسفففففتناد از  دیبا لذا
ه   گونهنیا بفا  توانینم را  دهفدیم  رخ  چفه هر و کرد اوتنفاب  خفداونفد خفاقال   تووفال
 که  ع یطب  عا   نیقوان  علفال   به  تواندیم  هم  لیف سففففف   وقو . کرد  هیف توو  موارد
  عذاب  مثابه  به  تواندیم هم و  دهد  رخ اسف   خداوند  اراده  به  منسفوب  یهما 

  یابتدا  در  رسففدیم  نظر  به.  باشففد  یخااففال  مواقع در  مؤمنان آزمون  ای فاسففقان
 ایف   خفداونفد  خفاقال   یهفا یف عنفا  بشفففففر،  نییپفا  ف ر  سفففففطح  علفال   بفه  اءیف انب  دعوت

ش  رحم  از او  قهیمضفا  موارد  گونهنیا  بشفر  رشفد  با و  اسف   بوده  شفتریب  خاافال
 .اس  شده گرولوه ارید یاگونهبه

  نعم   کی  میبفهم  کجا از  کهنیا  آن و  شفففودمی  مطر   یارید سفففؤا   حا 
 اور  یال میرح ای اس  خداوند  یال رحمان از یناش

 یبرخ   خداوند یول  کرد،  وسفتجو  یاله  غفران در  دیبا را   یال میرح  اافل  اگرچه



۳10   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

ه  بنده  که  کندمی  یگذارنشففانه  یاگونهبه  را  هارحم   نیا از   بودن  خاقال   متووال
 ییوا از  خداوند  کند،  شفهیپ  تقوا  یکسف   اگر  كه  اسف   شفده رکر  مثمً   بشفود؛ او

 یوفا از  زدینم  حفدس  او  کفهنیا.  دهفدیم خفاقال  یروز  او  بفه  کنفدینم  گمفان کفه
  یا نشفففانه   ،کندمی  اف یدر   آنجا از  را  آن   بارهی  و به  برسفففد  یروز او  به  یخاافففال 

 نیا  کند  درک  بتواند  بنده  تا  اسفففف   گذشففففته  نعم   آن  بر  خداوند  که  اسفففف 
 از   یبرخ   توانندیم  مؤمنان  معموَلً .   یال رحمان  نه  اسفففف    یال میرح  باب از  نعم 

 بر  را  یامر  کی  بودن  نقم  ای  نعم   ممک  کهآن  شفرط  به  بفهمند، را  موارد  نیا
 .دهند قرار ،کندمی جادیا که یمعنو رشد اساس

  خداوند  اراده  با  حتماً   شد،  ناز   یاوامعه  بر  یبت یمص  ای  یل یس  اگر  ،درنتیجه
   ی عنا  خاطربه  یگاه  و  اسففف ،  ثاب   نیقوان  اراده  یگاه   اراده  نیا یول   اسففف ،

  اسفف   یعذاب ای و  ،شففودمی  هاآن  دنیبرکشفف   یبرا  مؤمنان  به  که  اوسفف   خاقال 
  خداوند   یال فاعل  به  مسففتند  دو  هر  ،هرحا به.  شففودمی فاسففقان  و کافران  بر  که

  یعدالت یب ای و  شففود داده  نسففب   خداوند  به  یظلم  نسففب   کهآن  بدون  اسفف ،
 .شود دهید او کار در



 

 

 کرونا   روسیو   با ملابلب در یمعنو   جهاد. 18

 1ی نیعابد  محّمدرضا
از سففخنانشففان در درس خارب فقه   یم انقمب )حفظه اهلل(، در بخشفف رهبر معظال 

  دشمن،  ییات یتبل و  یروان  ونگ  اس یس  به  اشاره  ضمن، 98  اسفند  ۴   شنبهی
  فرمودند دشمن به یتهاوم و یانقمب و ا فعال  حرک  بر دیتأک با
  گوناگون  مسفائل ران،یا  مسفائل  یریایپ  یبرا  گذارندیم  را  نفر  هزاران[  دشفمن »
 که  نیا  یبرا  میباشف   آماده  نفر  هاونیلیم  یسفت یبا  ما[  هاآن  با  مقابله در  ران،یا

  چه  م،یکن  حمله  هاآن  به  متقابمً   دیبا  هم ما  م،یبزن ضففربه هم  ،میکن دفا   هم
 یانقمب   ملفال  کیف  دسفففففف   از کفه ییهفاکفار اقسففففففا   و  انوا  چفه  و  ییفات یتبل
 .د«یآیبرم

 دچار  یکسفف   اگر و  باشففند هم با  یرحضففوریغ  تماس  در ا یا نیا  در  دوسففتان
 زیلبر  اسفباب  که  یزیچ  هرو   .ندیبرآ  کمک  افدد در  سفابق از  شیب  شفد  یگرفتار
 .میر یگ کاره ب را اس  یاله رحم  شدن

  یهفا دعفا  اوفابف   ژهیو   مواقع  از  توانفدیم  مؤمنفان  یبرا  یاوتمفاع  ابتمئفات
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۳12   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

 .باشد یاوتماع 
  خاطرات  نیبهتر   و کرد  لیتبد  فرا   به  را  دیتهد  نیا  توانیم  یاله  منظر  از

 .نمود آش ار را مانیا اهل اعما  و
 آن،  بفا  مقفابلفه  در یمعنو  وهفاد  بفا  مفانیا  اهفل  اقفدا   و  یعموم  ابتمء  نیا

 طور  به  که  شففود  تن  اح ا   غلبه از  قتعلال  قطع از  یهانحو  یبرا یسففبب  تواندیم
  دی تهد   شففففده،  ایال مه  آن  اسففففباب  ابتمء  نیا در یول   شففففد،ینم ریپذام ان  یعاد
  یسو   به  حرک  لذا  و  شده  اریهمد  به  کمک و  دعا در  یمانیا یفرات   به  لیتبد
 .کندیم ترآسان را خدا
  دانسفته  سفبحان  یخدا  وان  از  یمت یغن را  آمده  دسف ه  ب  فراف   دوسفتان 

 .میآور  یوا به را آن حق میکن یسع و
 یاله  رحم   ول   ژهیو   الطاف از  خداوند  یسفففو  به ا یال ا  نیا در   تضفففرال   حا 
 که  اسفف  اَلافف   رو   ماه   یوَل  ماه  اوال   شفف   امشفف   که  خصففوقب  ،اسفف 
 .اس  زانیر  آن در حق رحم  بارش

 را اقبا  و  المراقبات  فیشففففر   کتاب و  شففففود  نااه  ژهیو   هیال ادع  کت   به  حتماً 
  یاله   خاقال  ا یال ا از  را  رو   ماه  یفضففففا  در  ابتمء ا یال ا  نیا و  میباشفففف   محشففففور

 .میبدان
 مینشففو غافل  کرده  نقل  یخوانسففار  احمد  دیسفف  اهلل   ةیآ  مرحو   که  یرکر از

 اما  از  یخسفروشفاه   مرحو   که  ییدعا  نیهمچن و(  1افبح  نماز  بعد  هیآ  6  رکر)

 
 1  اهلل العظمی خوانساری آی از سوی  آیات توایه شده   .1

)علیه السال ؤاز امیرالم  م ( روای  شده اس  منین 

ه   ِ » َنْفسفففففففَ َأْلَقی  َلْو  َو  وٍء  لِّ سفففففف  کفف  ِمْن  اَلی  َتعففَ اهللَّ   اه   َکفففَ َداٍن  لِّ غففَ کفف  ِفی  اِت السفففففففِّ َّ  اآْلیففَ ِذِه  هففَ َقَرَأ  َلی َمْن 
َ ةِ  ْهل  هرکس این شفففش آیه را هر روز افففبح بخواند خداوند متعا  او را از  .(33۴  ، ق83 )بحاراألنوار، ب«التَّ

 هر بدی کفای  فرماید، هرچند او خودش را به همک  انداخته باشد.

 



  ۳1۳کرونا    روسی در مقابله با و یجهاد معنو

 

 

 .1مینده دس  از ا یال ا نیا در را اندکرده نقلعلیه  اهلل   رحم ینیخم

 هم آن  ،(م السففال   همیعل)   یباهل کشففور در   یوَل  مقا   وسففاط   به  حتماً 
 فرا  را  دیف توح  یعمل   درس ،یافعفال   دیف توح  بفه بفاور  و  حق  قفدرت  بفه تفا ال   هتووفال  بفا

 
 .  دفع بم از خودمان و تما  اهل ایمان بخوانیمبه نیال 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ْل َلْن یِصیَبنا ِ َلال ما َكَتَ  اهللال  َلنا .1 وَن    ق  ْؤِمن  اْلم  ِل  ِ َفْلیَتَوكَّ َو َمْوَلنا َو َعَلى اهللال  .﴾51   توبه﴿ه 

َو َو ِ ْن یِرْدَك ِبَخیٍر َفم َرادَّ ِلَفْضِلِه یِصی   ِبِه َمْن   .2 رٍّ َفم كاِشَف َله  ِ َلال ه  یشاء  ِمْن ِعباِدِه  َو ِ ْن یْمَسْسَك اهللال  ِبض 
ِحیم    ور  الرَّ َو اْلَیف   .﴾107   یونس﴿َو ه 

ِ ِرْز    .3 ْرِض ِ َلال َعَلى اهللال ٍة ِفی اأْلَ ْسَتَقرَّ َو ما ِمْن َدابَّ ْسَتْوَد َ ها َو یْعَلم  م  ِبیٍن  ها َو م  لٌّ ِفی ِكتاٍب م  ك   .﴾6   هود﴿ها 

ٍة َل َتْحِمل  ِرْزَ   .۴ ِمیع  اْلَعِلیم   ها اهللال  یْرز    َو َكَأیْن ِمْن َدابَّ َو السَّ ْم َو ه   .﴾60   عنکبوت﴿ها َو ِ یاك 

َك  َ  .5 ْمسفففِ ِمْن َرْحَمٍة َفم م  اِس  َو اْلَعِزیز  اْلحَ ما یْفَتِح اهللال  ِللنال َله  ِمْن َبْعِدِه َو ه  َل  ْرسفففِ ْك َفم م  ِكیم   ها َو ما یْمسفففِ
 .﴾2   فاطر﴿

َأْو َأراَدِنی بِ  .6 ِه  رِّ فات  ضفف  نَّ كاشففِ رٍّ َهْل ه  ِ ِ ْن َأراَدِنی اهللال  ِبضفف  وِن اهللال وَن ِمْن د  ْم ما َتْدع  ْل َأ َفَرَأیت  نَّ ق  َرْحَمٍة َهْل ه 
وَن   َتَوكِّل  ل  اْلم  ْل َحْسِبی اهللال  َعَلیِه یَتَوكَّ ْمِسكات  َرْحَمِتِه ق   .﴾38   زمر﴿م 

 در ادامه باوید 

َو َربو َاْلَعْرِش َاْلَعِظیِم، ْل   َو ه  َو َعَلیِه َتَوكَّ  َحْسِبی َاهللال  َل ِ لَه ِ َلال ه 

ِتِهْم، وَّ ِتِه ِمْن َحْوِلِهْم َو ق  وَّ ِ َو ق   َو َأْمَتِنع  ِبَحْوِ  اهللَّ

َخَلَق،  َو َأْسَتْشِفع  ِبَربِّ اْلَفَلِق ِمْن َشرِّ ما 

ور  بِ  ِ اْلَعِلیِّ اْلَعِظیِم.َو َأع  َن ِ َلَّ ِباهللَّ وَّ  َما َشاَء اهللَّ  ََل ق 

 ش ی)ره( که به شاگردان خو   ینی نقل کردند از مرحو  اما  خم  یخسروشاه   می ابراه  دیال اهلل س   یمرحو  آ.   1
 :فرمودندیم   هی توا  ب ی به وه  دفع بم و مص

افلوات    نیعالم هف  مرتبه ا  انی عی از تما  شف  اب ی سفاع  به غروب )مخصفوافًا در غروب ومعه(، به ن کی
 :دیرا باو   خاقال 

لِّ َشٍئ َقدِ   یاللهمَّ الِّ عل  » َك َعلى ک  ماِء،  نَّ ْبَرَ  ِمن السَّ ا الَبمَء الم  ٍد، َو أْدَفْع َعنَّ ٍد و آِ  محمال  «. ر  یمحمال
شفده اسف  از آسفمان، همانا    یرا که حتم  یآ  محمد و دفع بنما از ما بمئ افلوات فرسف  بر محمد و   ایخدا

 .یقادر و توانائ   یتو بر هر امر

آ  زی ن  یآبادنصفففراهلل شفففاه اهلل یرکر را آ نی )هم  اسفففتاد   -  یآبادشفففاه  یمحمدعل   یالعظم اهلل یاز پدرشفففان 
داشفففففتند و به   ادگاریرکر را از اسفففففتادشفففففان به  نیا  زی ن ینی و ظاهرًا اما  خم اندنقل کرده -عرفان اما  )ره(

 (.نمودندیم   هی شاگردانشان توا
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 .میر یبا
  حمد  مارانیب  به  یدگ یرس  اندرکاراندس  و  مارانیب همه  یبرا  ن،یمؤمن  همه
  یزمفان  اوتمفا   بفا را مفانیدعفا  حفا  هفانمفاز  از بعفد  و  مین ن فراموش  را شفففففففا

 واحد  زمان در  اوتما  از  حاافففل  یومع رو  و  میکن  مهیضفففم  هم  به  یرم انیغ
  رحم   اهلل   شففففففاء ان  تفا  مینفداز یب  کفاره  بف   واحفد  زمفان و  م فان  مفاننفد  را  نمفاز  وقف 
 را  ملعون  نیاطیشففففف   و  شفففففود  ناز   مؤمنان  یعموم  یدعا  موو   به حقال   خاقال 
  کفه  نیا  نیع در م،یابیف ب  هفانمفاز  وقف   در  یدیف توح  و  یمفانی  اهمفال  .کنفد  نفابود
.میکنیم  یرعا را هاهیتوا و یبهداشت  مرات  تما 



 

 

  هایظرفیت  ییشنوفا  با ظهور، یسوبب  ارتت. 19
 کرونا  مانند ییها بحران در ،ینید اماکن  نهفتب

 1ی  الح  نی محّمداس
 در  ینید  امفاکن  نهفتفه  هفایظرفیف  ییشففففف وففا  بفا ظهور یسفففففو بفه  »حرکف 

 دیفرمایم  دیحد  سوره  25  هیآ در میکر   خداوند  .اس   کرونا«  مانند  ییهابحران
دْ  ْلنفا  »َلقفَ َلنفا  اْرسفففففَ سففففف  اْلبَ   ر  م   اْنَزْلنفا وَ  نفاِت یِّ بفِ و َ یَ لِ  زانَ یاْلمِ  وَ   اْلِ تفاَب   َمَعه  اس    ق    النفَّ

ط«  و زانیم و  کتاب  هاآن  با و  میفرسففففتاد و  می ختیبرانا  را امبرانیپ  ما  ِباْلِقسففففْ
 یوقت .  زانندیبرانا  قسط  به  ا یق  یبرا  را  مرد   که نیا  یبرا  م؛یفرستاد  را  عدال 
  ردیگیم  اففورت  یاییشفف وفا  رد،یبا  شفف ل  زنده،  نید  اقامه در  یمردم  حرک 

  به  حرک   زنده،  نید  اقامه  یسففففو  به مرد   تما   حرک  در ییشفففف وفا  نیا  که
  نی هم  هم  ما  زنده و  یال ح  اما   ِی نید  ح وم   ق یحق و  شفففودیم  ظهور  یسفففو

 که  شفد  خواهند(  عج)  زمان اما   بازوان  مانند  وهان،  مرد   تما   که  بود  خواهد
 ا یق  را  وهان در کامل  عدال  و  نیمنؤم  به  امداد  ت،اخوال   د،یتوح قائم،  اما  با
 «.دهندیم

 
 . طلبه درس خارب فقه و ااو  حوزه علمیه قم/ دانشجوی دکتری عرفان اسممی1



۳16   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

 نیا  یبرا ما  فرمودند،  شفففعبانمهین روز  یسفففخنران در ما  رهبر  که  طور  همان
 از   ییهفاولوه و  هفاافففففحنفه  دیف بفا  شفففففود،  ثفابف (  عج)  زمفان  امفا   بفه  مفانارادت  کفه

  وفامعفه  کفه  هم  یمهفدو  وفامعفه.  میاور یف ب ووود بفه  خودمفان را  یمهفدو  وفامعفه
 ما و  اسف   یبرادر و  مواسفات  وامعه و  علم  وامعه  ت،عزال   وامعه  عد ، و  قسفط

  ،حرک   نیا  در.  میبخشففففف   قتحقال   خودمان  ام ان  قدر  به  یزندگ  در  را  هانیا  دیبا
 چطور  کرونا،  بحران در  هاحر  و  مسففاود  مانند ینید  اماکن  ااهیوا  مینیبب  دیبا
 «.میبده شرف یپ را آن دیبا ما و کنندیم کینزد ظهور به را ما

 و زن و ووان و  ریپ از  که  اسففف   یمنؤم مرد   تجمع  محلال   ما  مسفففاود  امروز
  داشففففته  مرد   به  کمک و  نجات و  ااففففم   یبرا  را  یحرکت   تا  کنندیم  تمش مرد

  قرآن که  طور  همان  کنند؛یم  بالفعل  را  هبالقوال   یآباد و  عمران  ما  مسفاود.  باشفند
َما  دیفرمایم ر  یَ   »انَّ ِ   َمَساِودَ   ْعم  ِ   آَمنَ   َمنْ   اهللَّ َمه  َواَقا َ   اآْلِخرِ   ْوِ  یَ َوالْ   ِباهللَّ  َوآَتى  الصَّ

َکاه«  و   خدا  به  مانیا  که  دارند  نقش  یکسفان  مسفجد  یآباد و  عمران  در یعنی  ؛الزَّ
 هم  یعنی  ،دهنفدیم  زکفات و  دارنفدیم پفا  بفه  نمفاز  کفه  یکسففففففان.  دارنفد  آخرت روز

 .دارند زکات در را یاوتماع  عد  اقامه هم و دارند را نماز و ها یمعنو اقامه
  دیف تول بفه  یمنته یمفذهب  اوتمفاعفات  تمفا   در و  مسففففففاوفد در  مفا  حرکف   اگر

  یها خانواده  یبرا را  ییهابسففففته  اگر ای  دوزندیم  لباس  اگر  شففففود،یم  ماسففففک
  یبرا  را  مسففاود  هبالقوال   یاسففتعدادها  دیبا  ما  کنند،یم  هیال ته  نیمسفف  و  ازمندین
 و  یامنطقفه ،یمحلال  یهفاکفانون تمفا    یف ر یمفد  و  ریتفدب محفلال   بتواننفد کفه  نیا
  بحران در  مساود  هبالقوال   یاستعدادها.  میکن  عرضه  بشوند،  یوهان و  یالملل نیب

  مسففاود  نیا در  که  یمنانؤم  ریتدب با  دیبا حاَل.  شففدند  زنده  خوب  اریبسفف   کرونا
الیال    تما   ریتدب در که  یشفففففتریب  هبالقوال   یاسفففففتعدادها  میبتوان  کنند،یم  فعال

  اوتما   و  مسفففاود  فرهنگ  درون از  باشفففند  لیدخ  توانندیم  یبشفففر  مناسفففبات
 فرهنفگ  بفه  مسففففففاوفدمفان  کردن  کیف نزد بفا  میبتوان و  میب شففففف   رونیب منفانؤم
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  کینزد ظهور  به  را  خودمان ظهور،  دوران  مسفففففاود در(  عج)  زمان اما   یح مران
 .میکن

 و   عصفففففم   یهاحر  و  مسفففففاود قیطر  از  که  ییهاد  و  هاقل  الف   نیا
  اسف ؛  ارزشفمند  اسف ،  داده  وندیپ  هم  به  را ما و  اسف   خورده  ِگره  بهم  طهارت

  تمفا   دسفففففف   م،یکن  برقرار ونفدیپ  وهففان  مرد   تمففا   بفا  میتوانیم  کفه چنففان
 داد،  و عفد   بفه  را مرد  تمفا   و  میر یبا  نیزم  کره نقفاط تمفا   در را هفاانسففففففان

 .میکن دعوت بهیال ط اتیح و  یمعنو
 اد یف فر   وهفان  تمفا   در را  عفد   و  قسفففففط اقفامفه زمفان، امفا  یبرا  میتوانیم مفا

 که  ینید  م ان  کی درون از  نجات  شفففودیم  که  میده  نشفففان مرد   به و  میبزن
 ادیفر  را  خدا  ی انا ی و  یی تای  بانگ  همه و  شود  آغاز هستند،  معابد و  مساود

 که او  ح وم  و  اسففف   ینید  رهبر  کی  که  هاانسفففان  همه  یمنج  که  چرا  بزنند؛
 .شد خواهد اقامه مساود نیا درون در اس  ینید ح وم  کی

 الف  و  انس  احساس  نیا  شهیهم از  ترکینزد  بتوانند  نیزم  تما   مرد   اگر
 نیا  امروز کنند،  دایپ  نیمسففلم  مسففاود  خصففواففاً  و  ینید ،یمذهب  اماکن با  را

 را  غرب  نتمدال   تما   میتوانیم  م؛یده  نشففففان  میتوانیم  را  یمهدو  ناب  فرهنگ
 و   یمعنو  فرهنگ  آن و  میب شفففف   ریز   به  اشدهیفروپاشفففف   یسففففاختارها  همه  با

  یروزها  در(   )   یب  اهل حر  .میکن  عرضفففففه  وهان  تما   به را  ینید  کنندهزنده
 را  وماع   نماز و  نبندند  را  هاحر   شفففدیم  .شفففدند  بسفففته  گذشفففته  سفففا   آخر
 .ن نند لیتعط





 

 

  یدیتوا راثی م بب بازگشت و   یاسالم انلالب. 20
   بزرگ یها بحران تی ر ی مد در عبیش

 1ی جعفر  یعل 

 ملدمب. 1

  یبحران   مناستبات  در  دا  بب  دهنده  داللت  ر یّ متغ  نیرتر مؤثّ   یاستالم  انلالب. 1-1
 عالم

  نه  ،ییگرا یمعنو  نیا.  بود  یمعنو  ،معناتما به  یانقمب رانیا  یاسفففمم  انقمب
 در   بل ه  ،دادیم  ش ل  را  انقمب  برنده  شیپ  قل   نید  که  یدرون هیسو  در  تنها

  هتووال  و  آورد  اسففففف یسففففف   یوهان  مناسفففففبات  متن  به  را  نید  ،یرونیب  هیسفففففو
  انقمب.  کرد ولفف   نید قفدرت  از برداریبهره  بفه  را کوچفک  و  بزرگ  یهفاقفدرت
 که  سفففر برآورد  وهان  قدرت و  اسففف یسففف   خیتار  از  یت یال موقع  در قاً یدق  یاسفففمم

. دارد قرار  خود   یال وضفع  نینزارتر  در  نید  یاسف یسف   کارکرد و  نقش  شفدیم  رتصفوال 
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 رحم  اهلل علیه.
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  خی تفار   مختلف  یهفابزنافاه در  میاآمفده  شیپ  بفه کفه  هرقفدر تفاکنون 5۷  بهمن از
  مثبف   نیآفر نقش  از  یدتریف وفد  یهفاولوه  از یاسفففففمم  انقمب  ران،یا  و  وهفان

 .اس  کرده ییرونما نید یالملل نیب و یملال 

  دمترافففففففال   همففاره  یوهففان  مهمال  یهففابزناففاه  در  یاسفففففمم  انقمب  رهبران
 و نید  به  ها ملال   رگذاریتأث  نخباان و  ا فعال   یهابدنه  دَلل   یبرا  ییهافراففف 

  یخ ی تار   نامه  توانیم  را  ت اپوها  نیا  نیتر بروسفففففته از ی  ی.  اندبوده  داریدین
  شفر   اردوگاه  یفروپاشف   آسفتانه در یشفورو  ریوماه  حاداتال   رهبر  به  ینیخم اما 

 و   رهبر  دعوت  یبرا یفراففت   ، یال موقع آن  از  ینیخم اما   که  آنجا. کرد  ممحظه
  یامفدهفا یف پ  از  ففارغ. کرد خلق  یدیف توح  معفارف و خفدا  بفه  شفففففر   بلوک راهبران

 نفس  تعزال   ارتقففاء  در  همآن  یداخل   بخشالهففا   امواب  نففامففه،  آن  یالملل نیب
 .بود ریچشما رانیا  ملال  باألخص و اسم  وهان یخ یتار 

  یوهان  و فرد  به  منحصفففر  واگیری از  برآمده  بحران  که  رسفففدیم  نظر  به  نکیا
 ارتباط   یال اهم  به  یانسان  عاَلم  دَلل   یبرا  را  یارید  هتووال   وال   فرا   ،کرونا

  مندانعمقه  یمعنو  تعزال   یبهسفاز  زین و او  یبانیپشفت از  ی ریگبهره و  خداوند  با
  به انیاد  روانیپ یمذهب  نفس اعتمادبه ارتقاء  خصفوافاً  و  ماوراء  و   یمعنو  به

 .اس  آورده ووود
  یروها ین  همه  یبرا  که  یمختلف  یهاچالش  رغمیعل   عالم  ییکرونا   یال موقع

 حا   نیع در  اما  ،اسف   کرده جادیا  یمذهب  ینهادها و  روهاین  ازومله  یاوتماع 
  هس ؛  هم  داریدین  و  نید  بازار  رونق  یبرا  یابالقوه  زیحاالخ  یهانهیزم  واود

 در  رینظکم  ییهفافرافففففف  بفه  جیتفدر بفه را  هیف اول  یهفاچفالش  بتوان  کفه ینحوبفه
 ینیَلد  برهوت در  کفه  گونفههمفان  یاسفففففمم  انقمب. کرد  لیف تبفد  داریدین رونق
 نید  نیسففهما  یکارکردها  یمناد  توانسفف   یوهان  قدرت و  اسفف یسفف   بر حاکم

  تواندینم و  دینبا هم  یکنون   یال موقع  در  باشفد  قدرت  مناسفبات و  اسف یسف  در
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 از   رف برون  یبرا او  آورانا یپ و  خدا  با  انسفففان ارتباط  نقش کردن  بروسفففته از
 دارد  تمش  ،رو  شیپ  یراهبرد  گزارش.  کنففد نظرافففففرف  یکنون  بحران  برهوت
 را  ییشففنهادهایپ  ،ریاخ  فردمنحصففربه  بحران  زیمتما  یهایژگ یو   حیتوضفف   ضففمن

 .کند ارائه فرا  به آن یهاچالش یبرخ  کردن لیتبد یبرا
 اسف   َلز   -آمد  خواهد  لیتفصف   به ادامه در  چنانچه  -   یال واقع  نیا  به  هتووال 

 داریدین  یبرا را  یادیف ز  قییمضففففففا  مختلف  طر  بفه  کرونفا  از  برآمفده  بحران کفه
. اسفف   کرده  جادیا ینید  رهبران  یهاکنش و  یمناسفف    یهاهیسففو در  خصففواففاً 

 کی از  برآمده  یخ یتار   یها یمحدود  نیتر ظیغل از ی  ی  دیشفففا  هاقهیمضففف   نیا
 قییمضفففا  موازات،  به  که حا   نیع  در اما  ،باشفففد  داریدین و  نید امر  بر  بحران

  سفاختار و  یپزشف    سفازمان  ازومله و  یمادال   مناسفبات  یبرا  هم را  یشفتریب  اریبسف 
 و ینیبازآفر   یبرا  یخوب  نهیزم  متقابمً   اس   کرده  جادیا  عالم در  مرسو   یدرمان

 .اس  کرده جادیا رانیا و وهان در یمذهب یت اپوها یبهساز
 نهاد و  مذه   نهاد  ریتداب و  مواوهات  نحوه  به  شناسفانه یآسف   ردیرو   کی

   یفال موقع  یهفامزیفال   از  را  آن  یخ یتفار  غفلف   ران،یا  در کرونفا بحران  بفا  قفدرت
  اتیروح ارتقاء و  یهسففت  مبدأ  به  هتووال  و  یمعنو  یهازهیانا  رشففد  یبرا  یکنون
  معظم  یرهبر  یمعنو  انیف ب و  دعوت  چنفد  اگر  یفدشففففففا.  دهفدیم  نشففففففان  یمعنو

  بحران از  قموفال  عبور  یبرا  یمعنو  یروهفاین نقش  یسففففففازبروسفففففتفه در  انقمب
 و   یاسفت یسف   مجموعه  دسف   ،نبود آن از  بعد  یارسفانه و  یاوتماع  امواب  و  کرونا

  آمد  خواهد  ادامه در.  نمودیم  یخال   حدال  از  شیب  حوزه نیا در کشفففففور  یات یعمل
  همه  اً ظاهر   ،آن  ارید  یهایژگ یو   یبرخ  و  بحران  نیا  بودن  ن یسهما  چند  هر  که
 و   محض  یعلم  یهاحل  راه  شفدن  بروسفته و  مذه   رفتن  محا   به  یبرا را  زیچ
  نااه  مبدأ از اما  ،آورده فراهم  یپزشفففف    دانش  قهرمانان  یانحصففففار  یداردانیم

  تح   یارید  یهایبنداففففورت  تح   را  ریاخ  بحران  توانیم  یاسففففمم  انقمب
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 و   تریمعنو  هفایانفدیشففففففه  موازات  بفه  و  گونفهنیا و داد قرار   یف ر یمفد و  مطفالعفه
 .داد قرار نظر مدال  آن با مواوهه یبرا زین را یترینید

 مذهبی و معنوی  امر  بب  نسبت  کرونا هایچالش. 2
 ارتبفاط آن درمفان  امفا  ،اسفففففف  یآدم هیف ر   بفه مربوط  یبفدن  عفارضففففففه کیف   کرونفا

  به او  یدواریام و  اشیوسفففمان  نفس  به  اعتماد  انسفففان،  هیروح  با  یمیمسفففتق
  بوده  تنااتنگ  آن با  ماریب  یریدرگ  که  یتنفسف   امراض در  خصفوافاً . دارد  یبهبود

 و   خود  بر  ماریب یروح   طتسففلال    یال اهم  شففودمی  ت رار  یالحظه کاممً   یاففورت به و
  بروسفففففتفه  مضففففففاعف  یافففففورت بفه  یمفاریب از  عبور در  شیهفایتوانمنفد  بفه بفاور
 و   یدرمففان تففدارکففات  ،یبهففداشفففففت   ام ففانففات  از  یبرخوردار  اگرچففه.  شفففففودمی

  انسجا   و  قدرت ارتقاء  در  مهمال   یهافهلال ؤم از  یمال   زین و یپزش    یهایبانیپشت
سفففففع  هیناح از  فقط  خود«  بر  ط»تسفففففلال  اما  ،اوسففففف  یروح   یپزشففففف   و  یمادال  و 

غیر    یهفانفهیزم از  یانبوه  و  انوا   دیف نبفا  ،انیف م نیا در.  شفففففودینم  یبفانیپشفففففت
ی  را  یماریب  با  ریدرگ  انسفففففان از یروح   یهایبانیپشفففففت  به  مربوط  یمعنو و  مادال

  یدرمفان  نفس بفه اعتمفاد  ارتقفاء  در یمعنو  عوامفل نقش  البتفه. گرفف   دهیف نفاد
  ازوملفه حفادال   یهفایمفاریب  در.  اسفففففف   متففاوت  یمفاریب  نو  بفه  بسفففففتفه  مفاران،یب

  دی ود  یهایماریب و  ناشففناخته  یهایماریب  ،واگیر  یهایماریب  ،یتنفسفف   امراض
 از   دسففففتش  مرض  با  یریدرگ  ندیفرآ در  که  شففففودمی  همتووال   جیتدر به  ماریب  که

  ام انات و  آن  اندرکاراندس   ،یپزش    دانش  هیناح از  متناس   یهایبانیپشت
  یهفا یبفانیپشفففففت بفه  معمو   یهفایمفاریب از شیب اسفففففف  کوتفاه  رمؤثال  یدرمفان
 .دارد ابیاحت یمعنو

  یهفا بحران  از  عبور یبرا  یمفذهب  بخشالهفا   یروهفاین  یداردانیف م   یفال اهم
  سمم   نظا   قهرمانان و  داراندانیم  که  ییها یال موقع در  یپزش   و  یبهداشت 

. اسففف   ترمضفففاعف  ،هسفففتند  آن  سفففوژه و  یماریب  با  ریدرگ  خود  وامعه  درمان و
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  بل ه،  ،سمم   حوزه  داراندانیم  تنها  نه  کرونا  ،ریاخ  واگیری در  کهنیا  تروال 
 بفه  و  نمفانفده  دور یمفاریب  سیمینفاط  از  هم وفامعفه  یمفذهب  و  یمعنو  رهبران

  هسفتند  آن  خطرات  معرض در  اندیار   از  شیب  یحت   سفن  کهول   ازومله یل یدَل
  یبهداشفت   انفعا  و  ی ریگنیزم  درافد  نیباَلتر  واود  ریپذ یآسف   اقشفار  هیشفب و

  نی نفادرتر   از  ی  ی  دیف شففففففا  کفه  ریزنفاپفذیگر   یانفعفال    یفال وضفففففع نیا.  انفدشففففففده
 نیا خیتففار   طو   در عیال تشففففف  یمعنو  و  یمففذهب  رهبران  انفعففا   ی هففا یففال موقع

  نظا   به  خود  یمذهب  رهبران که  رسفففففدیم  خود اوب  به  یوقت   -اسففففف   مذه 
  رندیقرار با  آن  نظم  تح   مطلق  اففففورتبه و  برده  پناه  یایدرمان و  یبهداشففففت 

  اندشفده  حادال   ی ریگنیزم و  ضفعف  دچار  یماریب  برابر در  نظا   همان  قهرمانان  که
  گوش  به  کرونا  اخبار اففدر  در  پرسففتاران و  پزشفف ان  یوان  تلفات اخبار  روزانه و
 .رسدیم

 از    جای  یاورت به  اش،یرانیا  نو  در  حداقل  کرونا  واگیری  ،یکلال   انیب  کی در
  نو   از هم  رایز   اسفففف ؛  برخوردار  رمؤثال   ریال متی  کی  نیآفر انفعا   یهایژگ یو   همه

  دی ود  هم  اسفففف ،  ناشففففناخته  هم  اسفففف ،  ریفراگ  هم  اسفففف ، حادال   یهایماریب
  نی بدتر از ی  ی در  هم  ده،یطلب  یودال   چالش  به را  درمانار  قهرمانان  هم  اسففف ،

 .طلبدیم فیحر  انقمب از بعد خیتار  یاقتصاد و یمال  طیشرا
 از   ی  ی  مثفابفه بفه  ،یروح   و  یمعنو  بخشالهفا   یهفاکفانون  طیشفففففرا  نیا  در
 از   یناشف   انفعا  و  ریگنیزم  دچار  بحران، از  رف برون  به  کمک  عوامل  ترینمهم

 و    یال خمق  فقدان  دیکن اضفافه   یال وضفع  نیا  به.  اندگشفته  یبهداشفت   مخاطرات
  دفاتر و  هاحر   یها یر یمد  مثل ،یمذهب  یهاسفامانه  متناسف   یهایآورتاب

 و   هفا یفال موقع جفادیا  و  برنفده  شیپ  یانعطفاف   یهفاهیف رو  خلق  یبرا  علمفا  و مراوع
 .نینماد رمؤثال  و دیود یرفتارها

  نلش   بر  تأکیتد با ایرانیتان  فرهنگی  ملتاومت  پدیدارشتتتتتتنتاستتتتتتی. 3
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 راهبردی

 رهبران« بودن در حنب». 3-1
  یها نییآ و  هازهیانا از  برآمده  مقاوم   خصفففففوافففففاً  رانیا در  مقاوم   فرهنگ

. دارد  بودن«  درافففحنه»  مسفففئله  به  یخاافففال   اعتناء  ،یعیشففف   باألخص و  یمذهب
  مسففائل  »حلال   امر از  یبخشفف   شففهیهم ،رهبران و  روهاین  آمدن  اففحنه  به  اسففاسففاً 
  ،ی مان یسففففل  سففففردار  شففففهادت از  بعد  انقمب  یرهبر  کهنیا. اسفففف   بوده  بزرگ«

  نمفاز ومعفه  بفه  ،دهفه  کیف   از  بعفد  مرد   بفا  گفتن  سفففففخن یبرا  کفه  دادنفد  حیترو
  یروستاها   به  سفر ای و  شوند  حاضر  شهر  آن در  بم زلزله  از  بعد  یمدت  ای  ندیایب
 از   برآمده  همه، ... و  رندینا  کمدسففف   کرمانشفففاه  ریاخ  زلزله  یماورا در  را رانیو 

  یها هیسفو در  انیرانیا  یپسفاانقمب  فرهنگ لذا.  اسف   «یبودگ   درافحنه  »قاعده
  یشفففففرط   «یانقمب و  یمذهب رهبران  نینماد  آمدن  افففففحنه  »به  با آن  یمقاومت 
 و یفرهنا   رمؤثال   اریبسففف  و ژهیو   ریال متی نیا  یناگهان و آزاد  سفففقوط. اسففف   شفففده
 از   یمعنو  یبانیپشفت  یاافل   یهانهیزم ران،یا یمذهب  یزعما رفتار  در آن  فقدان

  که-  تلخ  قاب  نیا  چارچوب  نیا در.  کندمی  شفففف سفففف   دچار  را  یاوتماع   هیروح
  بفه را دانیف م  کننفدهتمفا   و  رینفاپفذیخسفففففتا   ،بخشالهفا   همفاره مراوع َاَبر ایف گو

  -اند رفته  خانه  به و  اندسفسرده  خود  پرسفتار و  پزشفک روانیپ و  دانمقلال  از  یبخشف 
  شففده  بلند  امن  یهااندرون از  که  یاهیتواففف   و یمذهب  ینداها  شفففدن  دهیشفففن

  انااره  رییتی و  بحران از  رف برون  یبرا  یرمؤثال   یهاآورده  نتواند  دیشففففا  اسفففف 
 از   یبخشففففف  بفه  خود  عوض  در و آورد  دسفففففف ه بف  رانیا  نظفا   و  وفامعفه  انفعفا 
 یمذهب  نظا .  شففود  لیتبد  انیرانیا  یکنون  زمانه و  یزندگ   یانفعال   یبنداففورت

  یالعظم اهلل  یف آ  حضفففففرت  یرهبر  نهفاد  خصفففففواففففففاً  و  وفامعفه  یمعنو رهبران و
 هنرمنففدانففه  یاورا  و  تففدارک  ،یاح طرال   بففه  یزمففان  هر  از  شیب  امروز  ،یاخففامنففه

  یبفازسففففففاز   یبرا  «یانقمب  و  یمفذهب  یبودگ   افففففحنفه  »در  دیف وفد کفاممً   یهفانییآ
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 در یت سفففففنال   یهفانیی»آ.  دارنفد ابیف احت یملال   نفس  بفه  اعتمفاد  و  دیف ام  انسفففففجفا ،
 کارکرد  ارید  یبهداشفففت   هیالرعاَلز   اقتضفففائات  لیدل  به  اگرچه  «یبودگ   افففحنه

   ی ه  ارید  که  شففود  تصففور  دینبا اما  ،سففتندین  اورا  قابل  اسففاسففاً  و  ندارند  یرمؤثال 
  افففحنه  به  یبرا  مرد  با  یونیز یتلو امواب  قیطر  از  یت سفففنال   یگفتاو وز  یام ان
 .ندارد ووود یمذهب رهبران ارید ای یاخامنه اهلل  یآ آمدن

  علیب   روانی جنگ  هایتستتتتتتنّ  در  دشتتتتتتمن جهش  کرونا،   بحران.  4
  ایران جامعب
 رهبران،  به  یدسترس  باب  از  اشسابقهیب  یدست یته  موازات  به یرانیا  وامعه
ت  ،یمذهب  یومع  یهانییآ و  اماکن  ونگ  پروژه  نیدتر یشفففففد  تح   به شفففففدال

  یه یبد.  اسفف   گرفته قرار  یاسففت بار  دشففمنان  یاسفف یسفف   یپروپاگاندا  و یروان
 حجم  نیا  با  رمؤثال   مواوهه  یارای کشفور  یارسفانه  نظا   مزواه  بضفاع  که  اسف 

  یرسفم   یارسفانه  نظا   که نیا  خصفوافاً .  سف ین  دشفمن  یروان  یآتشفبار   دقال  و
 و   نداشفففته  بخشالها   یارسفففانه  یدادهایرو   یاح طرال  در  یاژهیو   ییتوانا کشفففور
 با  که  اسففف   مقاوم   وبهه  اَلنفعال  ای  رهبران  یسفففو  از  یحرکت   دمترافففال   معموَلً 

 نیا در.  دیباشا   یرق  یهارسانه  برابر  در را  یاوبهه  بتواند  آن  دیتشد و  ریت ث
  یما یسففف  و  افففدا   یر یمد  با  یسفففازانااره یملال   نظا   دسففف   که  خاقال   طیشفففرا

 از   شفففده  خلق  ریچشفففما  عی»وقا  داشفففتن  اریاخت در از رانیا  یاسفففمم  یومهور
  ییبفازنمفا بفه  او قنفاعف   اسفففففف ، یخفال   «کننفدهنییتع  و  بزرگ رهبران یسفففففو

ردتر اَلنفعفال   و یدرمفان  كفاركنفان بخش مثفل  انفهیف م  اَلنفعفال   یت فاپوهفا   مثفل ،خ 
 امر  که  رسففففدیم  نظر  به.  اسفففف   یعیطب  انیجیبسفففف  و  بطمال   ،یوهاد  یروهاین

 یملال  نفس  بفه اعتمفاد در  وهش  و هیف روح اءیف اح  و  یعموم  اف فار   یف ر یمفد کمن
  چند یاورا و  یاح طرال   بر فمتوقال   یاریف ع  تمفا   افففففورتبفه  یاسفففففمم  یومهور در
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  آمدن  احنه  »به در  خصوااً  و  بزرگ  رهبران  ینیآفر نقش  با  «1یارسانه  دادی»رو 

 .اس  «یاسمم انقمب ممعظال  رهبر نینماد

 ل یر  یدادیرو   اندیشففه  المللیبین و  یملال   هیسففو دو  هر در و  چارچوب  نیا در
  شودمی شنهادیپ

  یها اففحن از ی  ی در  حضففور و قم  به  انقمب  یرهبر  سفففر  یارسففانه  دادیرو 
 و   مسففففجد نیا  در  شففففعبان  مهین  شفففف   اءیاح  نییآ  یبرگزار و  وم ران  مسففففجد

 با  هیشفففففعبان  مناوات  قرائ   افففففورتبه ونیز یتلو از  آن  زنده و  یناگهان  پخش
 رهبران زین  و  یسفففففنال   و  عفهیشففففف    اوال  دروفه  یعلمفا  از  یمحفدود ومع یهمراه 

  به  انقمب  یرهبر  نامه  ارسففا   با  همزمان و  یرانیا  یزردشففت  و  یمیکل  ،یح یمسفف 
  دعوت و(  یمیابراه  انیاد رهبران  بر  تأکید  با)  وهان  بروسفففففته یمذهب  رهبران

 و   پروردگفار بفا  شیایف ن  یهمافان و  یوهفان  نییآ  کیف  همزمفان  اقفامفه  بفه شففففففانیا
 .خاقال  ساع  کی در ریاخ یبهداشت  بحران در او به التجاء

  یا رسففانه  -یمذهب  وارسففلسففله پویش  کی  قله و  یااففل   هسففته  اندیشففه  نیا
 در که  اسففففف   هوشفففففمند  یویسفففففنار   کی  بر  یمبتن پویش  نیا  یاورا.  اسففففف 

  بفه  یرانیا وفامعفه   اوال  تراز  یمفذهب  رهبران  «آمفدن افففففحنفه  »بفه  امر  چفارچوب
 بر  عموه.  افتدیم  فا اتال   یاخامنه  اهلل  یآ  حضفرت  یرهبر  ممعظال   مقا   ادتیسف 

  ری وز   اً حف یترو سفففففممف   نظفا   قهرمفانفان  و یعفال  رانیمفد یبرخ   ،یمفذهب رهبران
 .بود خواهند حاضر مراسم در زین او نیمعاون از ی  ی و بهداش 

 اندیشب راهبردی  هایمزّیت. 5
 وبران و  عالم  مناسفففبات در  خدا  به  هتووال  و  نید  یمحور  نقش  یبهسفففاز •

 یمذهب  اماکن  یل یتعط  زین و ینید  رهبران  یانزوا  هیناح از  که  یافففدمات 

 
1. media event. 
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 و  نید   یال موقع  بر یافراط   یهایمذهب  واهمنه  یهاکنش  یبرخ   البته و
 ؛اس  شده عارض نینیال متد

 و  هاکشففففم ش از  آکنده یکشففففور  از رانیا  مخدوش  ریتصففففو  یبهسففففاز •
 و  عز  و  یهمدل   وحدت،  بر یمبتن  یریتصففو  یسففوبه ،یفرهنا   تعارضففات

 ؛یملال  مشترک  ین
  یها رسفففففانه در  یاسفففففمم  یومهور  نظفا   مخفدوش  ریتصفففففو  یبهسفففففاز •

  بروسفففففتاان و  نخبافان از  دهیف بر  و  یخودرأ  یح ومت   مثفابه  به  یالملل نیب
  یسفففو به   ،ها یال اقل و  یشفففهروند  حقو   به  نسفففب   رمسفففئو یغ و رانیا

 ؛رانیا ی سارچا ی و ییهمارا محور و محتر  ،معتبر یح ومت 
  عالم  دَلل  در  یاسفمم  انقمب  یونبانسفلسفله و  شفرانیپ  ووهه  یبهسفاز •

 ؛یوهان و یمادال  یهابحران انوا  در  یمعنو و خدا به
  مثابه  به ،رانیا  یپسففاانقمب  سففمم  و  یبهداشففت   نظا   ریتصففو  یبهسففاز •

  ظی غل  یهاشیگرا و  یتجرب  یت اپوها   یترک از یفرد  به  منحصففففر  نظا 
 ؛یمعنو و یدیتوح

  «ی مان »آخرالزال   یهاآرمان و  معارف  رشفد  حا  در  و ابوذال   گفتمان  یبهسفاز •
  همه  فرزنفد  و  بخش نجفات ادگفاریف  مثفابفه  بفه او ظهور و  آخر  یمنج  بفه  نفاظر

 ؛خدا امبرانیپ
 یملال   ریتصفففففو   یر ی»مد  یراهبرد  امر و  یارسفففففانه  مناسفففففبات  یبهسفففففاز •

 و  گشففا افق  برنامه كمن کی  یاورا و  نیتمر  قیطر  از  «یاسففمم  یومهور
 ؛نهیزم نیا در نیآفر وهش

  به  تواندیم  یرهبر  یخ یتار   نامه  متن  دعوت،  افففورت و  اندیشفففه از فارغ •
  بخشالها   و  یوهان  ،یانسفففففان و  یاله   یال هو از  یماندگار  سفففففند  مثابه

  یها بس  بن  گشودن  آن  فرد  به  منحصر  یژگ یو   که-  رانیا  یاسمم  انقمب
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 و  محتواها  یبرخ .  باشفففد  -اسففف   یبشفففر  یزندگ  از  انفعا   زدودن و  یمادال 
  دارند  یاولو نامه در حضور یبرا که یاساس نیمضام

  یرات   یر یگنیزم و  ضففعف  به  مربوط  نیمضففام   یشففناسفف انسففان  حوزه در •
  آشف ار یروشفن  به  هابحران در  اً عمدت  که  خداوند  مخلو   مثابه  به  انسفان

 ؛او مختلف یهایبانیپشت و خداوند به یوابستا  به او ازین و شودمی
 با  عالم  در  اتیح و  یزندگ   یختا یآم  به  دَلل    یشففناسفف یهسففت   حوزه در •

  یهمراه   عالم؛ در  خداوند  یها سفنال   یهایدگ یچیپ و  یدشفوار و  یسفخت 
 ؛ریتبش با انذار و سری با عسر

   یفال حفاکم  و  عفالم  کیف ن  فروفا   بفه  دَللف    یشفففففنفاسففففف فروفا  حوزه  در •
 ؛بزرگ امبرانیپ نسل بازمانده بازگش  و مستضعفان

  خی تفار   مختلف  ادوار  راتتطوال  رونفد  بفه دَللف    یشفففففنفاسففففف خیتفار  حوزه در •
  نسفففب  و  خدا  به  او  هتووال   مختلف  یهاگونه   یال محور   بر  انسفففان  یزندگ 

 ؛خداوند وان  از آورانا یپ با اشیابی
  دهی گرو   یهاانسففان و  طانیشفف   نقش  به  دَلل    یشففناسفف دشففمن  حوزه در •

 از  اعم  ؛بشفففر  آحاد  یزندگ  در  مشففف مت  ریت ث و  مصفففائ   جادیا در او  به
 ؛...و ی روبیم ای یحات یتسل یهانزا 

 در  یکنون  یهاییآرااففف و   یال موقع  به  دَلل    یشففناسفف وهان  حوزه در •
  اسففتضففعاف و  اغوا  قدرتمند  یروندها  ،یغن   یال اقل  و فقر   یال اکثر   وهان؛
  یوهان   مناسبات   یر یمد  المللیبین  یهاسن   ضعف حاکم،  یهارسانه

  ،ی نیضففففدد  ،یراخمق یغ  مناسففففبات  مدا   دیتشففففد  آن، در  یبازنار  لزو  و
. ...وضدخانواده
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 2یداّلل  ادقی  -1اامد فروزان

 چنیده 

  یارتباطات ومع   یلو وسفففا  هارسفففانه  سفففابقهبی  یریشفففاهد فراگ ووامعمروزه  ا
و پر   ینتر از مهم  ی ی ی،مجفاز یهسفففففتنفد. رسففففففانفه و فضففففففا ینمفدرن و نو

  یامدهاییآثار و پ  یعیبه طور طبو   یدآیبه شفففمار م  موضفففوعات  نیآفر دغدغه
. از عواملی که در تسفففریع سفففو  پیدا وامعه به دنبا  دارد فرد، خانواده و  یبرا

 مهمی ایفا کرده اسفف ، بیماری ویروسففی  کردن به سففم  فضففای مجازی نقش
در انسفان   یریگبا همه  یندر شفهر ووهان چ  2۰19در دسفامبر  کرونا بود که  بنا   

های اوتماعی،  فعالی   رشد سریع و ی باره  در چنین شرایطی، کرد.  یداپ  یو ش
، باعث  رسفان اوتماعیهای پیا اقتصفادی و فرهنای در فضفای مجازی و شفب ه

 
 /  1399ناارش  تیرماه    -یمجاز  یپژوهشففففار فضففففا  یی،علو  ارتباطات از دانشففففااه عممه طباطبا یدکترا .1
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در  .کیفد قرار گیردأ ر ضفففففرورت تقویف  دنیفای مجفازی مورد تف شففففففد تفا ی بفار دیا
به طور با این ابزارها    وامعه ایرانیارتباط و پیوند ناگسففسففتنی  کنونی    طیشففرا

از حال  انتخاب به یک ضففففرورت  از موارد نیز    اغل ادامه دارد و در   ایفزاینده
بررسففی  دارد به    در نظراین مقاله  با چنین ضففرورتی،  تیییر مسففیر داده اسفف .  

ابعاد مختلف کرونا در تعامل با فضای مجازی بسردازد تا از این دریچه، تحلیلی  
های فضففففای مجازی در دوران تسففففلط این ها و چالشوامع از ظرفی   نسففففبتاً 

  های پژوهش با شفففففیوه اسفففففنادی و میدانیه نماید. دادهارائ بیماری در ایران
آوری شففد تا به اتقان ومع،  نامهپرسففشمت ی بر ابزار   (پرسففشففاری از خبرگان)

های  های کرونا و فضففای مجازی در ایران دسفف  یابد. دادهَلز  نسففب  به گزاره
  هفای دراففففففد،هفای میفدانی بفا آمفارهاسفففففنفادی بفه شفففففیوه تحلیفل محتوا و داده

ناین و انحراف معیار مورد تحلیل قرار گرف  که با تووه به میاناین باَلی  امی
ها دارد. نتایج حاکی از نشفففففان از تأیید گزاره  ۰.5از   ترپایینو انحراف معیار   ۴

در   یریتیمد  یری گیمتصفففم  ی، سفففرع اطمعات   هایکبان  ی تقونقش کرونا در 
خدمات    ، توسفففففعهاطمعات  یاطمعات در بسفففففتر فناور  ی، تباد مجاز  یفضفففففا

  هفا و تهفدیفدهفا برای، خلق فرافففففف از راه دور  یعموم یرحضفففففوری، آموزشغ
 یروان  ونفگبفا  اهمیف  مقفابلفه  ، لزو افففففف و انتظفار ، حفذفیدین  هفایارزش

اغلف  رونق و   هفا بفا دنیفای مجفازی،هفا در مواوهفه خفانواده، چفالشدوران کرونفا
ای در رسفففففانه  لزو  پرداختن به سفففففواد و  یمجاز  وکارهایکسففففف  گاه رکود در

 وامعه ایرانی اس .
 ایران، فضای مجازی، واژگان کلیدی  کرونا

 ملدمب. 1
  هفا و تهفدیفدهفای انقمبهفای ارتبفاطفاتی و اطمعفاتی، فرافففففف پیفدایش فنفاوری

گذاری نظا   تووه خاق و ودی و سففرمایهکه  را چنان بروسففته کرده   اسففممی



  ۳۳1  ران یا  در   ی مجاز  یکرونا و فضا

 

 

اسففف . این ی ی از   ، از یک انتخاب به یک ضفففرورت تبدیل شفففدهدر این زمینه
ی خود  اندازه  ی فضفای مجازی را در نظر رهبری معظم بهوهاتی اسف  که حوزه

   ی ر رهبر معظم انقمب اهم یبه تعب.  انقمب اسففففممی پراهمی  کرده اسفففف 
ن یا  یمعنا  اسففف .  ی  انقمب اسفففممیبه اندازه و معاد  اهم  یمجاز  یفضفففا

  یمجاز   یرده فضفاکجاد  یا  یه انقمب اسفممک  یه همان تحول کر آن اسف   یتعب
  خاطربه  یمب اسففففممبا انق  یمجاز  یسففففه فضففففایمقا  ند.کجاد  یا  تواندمیز  ین

 ی  اسففف  و حت یط پر از ظرفین محیاسففف  چون ا  یط مجازیمح  هایظرفی 
سفففتم شفففده و یسففف   کیل به  یتبد  تواندمین فضفففا یق ایاز طر   یعدال  اوتماع 

 گردد. تأمین
امروز اسف .    یدر حا  گرفتن تما  عرافه زندگ   اطمعات و ارتباطات یفناور

در  یانقباضفف   هایسففیاسفف سفف  لذا  ین ریپذام اننترن   یبدون ا  یزندگ   تقریباً 
و در   یانبسفاط   هایسفیاسف ه راه درسف ، اتخار   بل  دهدینمنه وواب  ین زمیا
نون دو کا تایدن  ش گرفته شفففود.ید در پیه باک  اسففف   یمکنار آن اعما  حاک

و   ینیسففففلطه سففففرزم یه اسففففتعمار او  بر مبناکرده کنو  اسففففتعمار را تجربه  
بود اما اسفففتعمار سفففو ، اسفففتعمار    یاسفففتعمار دو  بر اسفففاس اسفففتعمار فرهنا 

چون گوگل،    یبزرگ   یهاپرتا ق  یاز طر   کوشدیما   یه دول  آمر کاس     یمجاز
ر  ی ن سفففففلطفه فراگیو امثفا  آن ا ی.دی.ا .ایو آ  ایف پفدی  یو تر، ییوب، تویوتی

 ند.کرا اعما   یمجاز
گیری کرونفا در ایران، چه  هپژوهش این اسفففففف  کفه بفا ورود و همف   مسفففففئلفه

تحوَلتی از ونبه فضففای مجازی در ایران روی داده و یا خواهد داد و ابعاد این 
رو بر آن اسففف  که به بررسفففی و تحلیل   پژوهش پیشر  کدا  اسففف موضفففو   

در   پرداختفه و  ایرانفضففففففای مجفازی در   گیر کرونفا برتفأثیر بیمفاری همفهابعفاد 
، به  یمنت یبدر مواوهه با این فضفففففای و برخورد با مسفففففائل احتمالی پیش رو 
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 هایی باشاید.گیران دریچهروی سایر پژوهشاران و البته تصمیم

 روش پژوهش. 2
 تبیین هدف با که دلیل این به اسففف ، توافففیفی هدف، نظر از حاضفففر پژوهش

 از  .اسفف  شففده جا ان فضففای مجازی در ایران تأثیر کرونا در  مختلف هایونبه

ی و کیفی روش دو از تلفیقی كه ختهیآم رویكرد .  کند می اسففتفاده اسفف ، کمال
 تبیین به تحلیل منابع اسففنادی، با و کیفی اففورتبهابتدا   که اففورت این به

 از موردپژوهی، بر عموه  .پردازدمی کرونا در فضففففای مجازی مختلف های ونبه

ی روش یفففک عنوانبفففه پیمفففایش روش هفففا، داده لیففف تحل و گردآوری برای کمال
 .نمایدمی استفاده

اسفاتید، کارشفناسفان   شفامل وامعپ آماری موضفو ، بودن تخصفصفی دلیل به
های مختلف مرتبط با فضففای حوزه فناوری اطمعات و ارتباطات و مدیران حوزه

 مجازی اس .
 دقیق اففورتبه وامعه حجم این ه و موضففو  بودن تخصففصففی به تووه با

 لذا نمود، وامعه ارائه حجم از برآوردی توانمی تنها و  نیسففففف  مشفففففخص

 قوانین از کار این برای  .رسفدمی نظر به دشفوار دقیق نمونپ حجم یک انتخاب

  شودمی استفاده اس ، داده نمونه پیشنهاد حجم تعیین برای که 1راس و

 مناسفف  ها  پژوه اکثر برای 500 از کمتر و 30 از بیشففتر هاینمونه حجم −

 .هستند
 شفففوند، شففف سفففته فرعی هایگروه به باید نمونه هایگروه که وایی در −

 .اس  َلز  طبقه هر برای 30 نمونپ حجم حداقل
 حجم ،)متییری چند رگرسفففیون تحلیل شفففامل(  رهیچندمتی پژوهش در −

 
1. Roscoe 
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 موردمطالعه از متییرهای  )بیشفففففتر یا برابر ده ترویحاً (برابر   چند باید نمونه

 .باشد
 با موفق پژوهش شففدید، آزمایشففی کنتر  با سففاده تجربی پژوهش برای −

 .اس  میسر نیز 20 تا 10 کوچ ی به یهاینمونه
 معموَلً  کلی، قاعدۀ یک عنوانبه موردنظر تحقیق سفؤاَلت، نو  به تووه با

 (.335-33۴  138۰اس  )س اران،  کارآمد 500 و 30 بین نمونه حجم
 روش  یک بوده اسففف  که  گلوله برفی  گیری نمونهها،  شفففیوه انتخاب نمونه

محققان برای شفناسفایی افراد بالقوه در مطالعاتی    از سفوی و  اسف   یرتصفادف یغ
که یافتن افراد یا موضفففو  مورد بررسفففی دشفففوار اسففف  و به یک گروه بسفففیار 

این روش مانند زنجیر عمل    گیرد.قرار می  مورداستفادهشود  کوچک محدود می
ین حال  اسفف  که یک نفر شففما را به افراد دیاری با همان  و شففبیه ا  کندمی

و سففسس پژوهشففاران به مشففاهده و بررسفی    کندمیموضففو  یا اففف  معرفی  
و این روند تا زمانی که به تعفداد کافی از افراد   پردازندیمافراد معرفی شفففففده  

یفک   یروی افراد دربفاره  قرار بفاشففففففداگر   ،مثفا برای  دسفففففف  یفابیم ادامفه دارد.
زیرا یافتن    کردباید از روش گلوله برفی اسففففتفاده   شففففود،ماری نادر تحقیق  بی

. همچنین مم ن اسففف  افرادی که دارای بیماری  اسففف افراد سفففخ  و دشفففوار  
مشفابهی هسفتند، توسفط یک گروه حمای  شفوند، در نتیجه مشفاهده و بررسی  

پس از آن افراد بیشفففتری    شفففودمیموضفففو  اولیه باعث    عنوانبهی ی از آنها  
،  گیری نمونههای  به طور مشففخص، از بین انوا  شففیوه  قرار گیرند.  موردمطالعه

 (. 18نمودار  )  قرار گرف   مورداستفاده  گلوله برفی غیر متمایز  گیری نمونهشیوه  
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 ز یرمتمایغ  یگلولب برف   گیرینمونب   وهیش:  18نمودار 

 انجا  شده اس . 1399پژوهش از نظر زمانی در بهار سا  
 (.19نمودار ) شود های اورایی پژوهش به شر  زیر خماه میگا 

 

 انجام پژوهش  ندیفرا: 19نمودار 

 مبانی نظری. 3
  ومعی  شهری و تأثیرات ناشی از آن همچون ترافیک، آلودگی روزافزونرشد  

وایی برای دسترسی  وابههوا، هماهنای در میان مدیران شهری و شهروندان،  
،  میان شهری   و بعضاً   یشهردرونکارب    یوآمدهارف و    اطمعات و  به خدمات

1
تشریح مسأله•

2
مطالعه مبانی•

3
شیوه اسنادی/تحلیل محتوا•

4
تجزیه و تحلیل یافته های میدانی•

5
جمع بندی و نتیجه گیری•

http://bazaaran.ir/wp-content/uploads/exponential-non-discriminative-snowball-sampling.jpg
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 یاربسگذشته    برخمفرا    در شهرها  یزندگ های طوَلنی و... اتمف وق  در اف
مسففففائل   شففففدن  یچیدهاسفففف . پ  نموده  ترمتنو   یادیز  یزانو به متر  یچیدهپ

آورده    به ووودشفففهری    یری در حوزه مد  یادیز   یو دگرگون  گسفففترش  شفففهری
خدمات شفهری و عمومی به   مدیری  شفهری مسفئولی  ارائه انواعی از  اسف .

هفای نوین  کفارگیری روشو این مسفففففتلز  بفه بر عهفده دارد وفامعفه شفففففهری را
برای   وایااهی و نوین پدیده هر اسففتقرار محل . شففهرهااسفف مدیری  شففهری  

اسفتفاده از فناوری  حاضفرآیند. در عصفر  می حسفاب به توسفعه و فناوری پیشفبرد
تواند در ایفای ترین ابزارهایی اسففف  که میاطمعات و ارتباطات از ومله مهم

ی و ارائفه خفدمفات در اختیفار مفدیریف  شفففففهری قرار گیرد.  نقش مفدیران شفففففهر
شفففففهری فراهم  هفای اطمعفاتی و ارتبفاطی برای مفدیریف فنفاوری  امكفانفاتی كفه

افزایش   شفففهری را در اسفففتفاده بیشفففتر از این امكاناتان  آورد، تمش مدیر می
اطمعفات و ارتبفاطفات برای بهبود   دهفد. اسفففففتففاده مفیفد و مؤثر از فنفاوریمی

عملكرد این مدیری ،    شففففهری و اسففففتفاده از آن برای افزایش كارایی  مدیری 
در  فنفاوری اطمعفات و ارتبفاطفات و كفاربردهفای آن  نیفازمنفد شفففففنفاخف  ابزارهفای

 تكنولوژی این شفناخ  تنها نه اسف  مهم آنچه بنابراین  مدیری  شفهری اسف .

بر  آن تأثیر ترافففریح و ترعینی طوربه و شفففهری وامعه در آن بلكه بازتاب نوین
 .اس  شهری توسعه و مدیری 

مهم  دوره دو آید،می شفماربه زادگاهش كه ایسفیاره بر ظهور زمان از آدمی
  .اسف   گرفته قرار دوره سفومین آسفتانه در اینك و گذارده سفر پشف  را تاریخی

 برای گردد، تمشمی باز اففنعتی انقمب زمان به آن آغاز كه دوره، نخسففتین

 كه اندداده نشفان نااران تاریخ اسف . سفاختن آن متهور طبیع  و به سفلطه

 قرن آخر ثلث او   در انقمب  .اس  داشته ووود انعتی انقمب دو كم دس 

همچون   ماشففینی ودید هایتكنولوژی آن مشففخصففه كه شففد آغاز هیجدهم
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 موتورهای بر ، اخترا  با دو   انقمب  .اسف ریسفی   نخ ماشفین و بخار ماشفین

 پیدایی و كارآمد فوَلد گری ریخته علمی، مبنای با شففیمی اففنع  سففوز،درون

 اسفف . در همراه تلفن اخترا  و تلاراف گسففترش با همراه ارتباطی تكنولوژی

 شففففماربه آن هایویژگی از یكی  ایمه شففففب وامعهم  ظهور كه دوره سففففومین

 ایه شفب وامعه ظهور ان ام ارتباطات، و اطمعاتی نولوژی واقع، ت در آیدمی

 هایهوی  تازه، هایقال  در درون را ووامع و افراد هک اسفف  آورده فراهم را

 این خود  حا نیدرع دارد.می عرضفه انسفان از ایتازه تعاریف و بخشفدمی تازه

 نتیجه در و دائمی تیییرات دسفتخوش داخلی، دینامیسفم تأثیر تح  ه شفب

 (.138۰ستلز،کاس  ) مختلف نقاط در حیاتی و زیستی ودید الاوهای ایجاد

 اطالعات یارتباطات و فناور عصر . 3-1
 ارتباطات، و اطمعات یفناور نهیزم در گسفففترده تحوَلت بروز اخیر دهه چند در

 داشفففته دنبا  به ها انسفففان یزندگ  متفاوت یهاعرافففه در را یا رات عمدهییتی

 از سفرشفار  ،یبشفر  اتیح و نموده اسفتفاده ها یاز فناور همواره انسفان . اسف 

 به انسففان یزندگ  لیتسففه وه  در یكه وملا  اسفف  یمتعدد یها یفناور ابدا 

 عنوانبه آن از كه و ارتباطات اطمعات یفناور ر،یاخ انیسففال در  .اند آمده ووود

 داشففته ها انسففان  یزندگ  در را ریثأ ت نیشففتر یب شففود،یم ادی د،یود یها یفناور

 امروزه و بوده رییتی حا  در سففرع  به اطمعات دیتول و ارتباطات یایدن  .اسفف 

 كه یا گونه به بود، اریكدی با گذشفففته از شیب آنان ییهمارا شفففاهد  توانمی

 كره نقاط نیدورتر  به تصففففور رقابلیغ یزمان در و سففففرع  به  2و اطمعات  1داده

 مفهو  جادیا باعث و ردیگیم قرار كنندگان اسفتفاده دسفترس در و منتقل  یخاك 

 شده اس . یوهان دهكده

 
1. Data 

2. Information 
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 یفناور از انسفان تجسفم و لیتخ قدرت زمان نیا در كه داشف  ارعان دیبا
الی  5 یحت  و ندهیآ یوترهایكامس كرد كه تصفور توانمی ایآ  .مانده اسف  عق 

 توان دید كهیم گذشففففته، به ینااه  بودر با چاونه خواهند ندهیآ سففففا  1۰

 سففرع  ار،ید یسففو از و شففوند یسففبكتر م و تر حجم كم روز هر وترهایكامس

 را وترهایكامس اندازه  توانمی حد چه تا مار اما .رود یم باَل زین آنها پردازش

 ینظر م به كه یمشفففكل  حداقل شفففوند، كوچك نیا از شفففتریب اگر .كرد كوچك
 پیتا یبرا كه شفودمی  دق  مشفخصبا کمی   .اسف  كردن پیتا مشفكل رسفد،
 آیا .ووود دارد مشفكل چقدر همراه تلفن ك پیا  کوتاه )اس ا  اس( دری كردن

 كه هرچه كه انسفففان كندیم ادعا یفناور ر چاونهرشفففودمیحل   مشفففكل نیا

 از یك ی دسففف  کسفففی بخواهد اگر یحت   .كند فراهم شیبرا توانمیم بخواهد

 نیا كه دیگو یم یفناور بفشفففارد، ایدن یسفففو آن در را خود خوب دوسفففتان
 ك دسففتكشی دنیپوشفف  با حاضففر حا  در عمل نیا  .دهد یم آن فرد را امكان

 را آن دسفف  یگرما یحت  و اسفف  یشففدن نترن یا به آن اتصففا  و یك یالكترون

 ندهیآ یتورهایمان كه كرد تصفور توانمی ایآ .كندیم منتقل به فردمدنظر هم

 نده،یآ نسففل یتورهایمان كه باورکردنی اسفف  ایباشففندر آ یم اففورت چه به

 یدهندر حت یم لیتشفك فضفا را در ریتصفو و نداشفته حجم یك یز یف طور به ارید
 سففم  هر به را و آن گرفته را فضففا در شففده لیتشففك ریتصففو گوشففه توانمی

 به و دهیخواب و بعد برده سففر یباَل در را ریتصففو نیا مثمً  .كرد منتقل دلخواه

 اسفف   ی ریگشففكل حا  در یدیود یایدن نیبنابرا  .كرد نااه خود دلخواه لمیف

 نیع در و نیتر  مهم شفك بدون . سف ین گذشفته امتداد در عنوان  یه به كه
جاد یا به ارتباطات و اطمعات یفناور ینهزم در شفففرف یپ نیتر  حا  اثربخش

 به اسفففف  یكاف  ،"وبم واقع ااهیوا با ییآشففففنا منظور به .گردد یبرم  1وب

 
1. Web 
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 مدت ،یفناور هر جادیا از پس  .گردد تووه از ابدا  پس آن نفور  یضفففففر 

  یرد )ضففر یگ قرار مورداسففتفاده موردنظر یفناور تا انجامد یم طو  به یزمان
 یشخص  یوترهایكامس سا ،  38 از پس ویراد سا ، 74 از پس تلفن نفور(. مثم

 به سفففا  موفق ۴از  پس" وب"و سفففا  13 از پس ونیز یتلو سفففا ، 16 از پس

 .اندشده 1كننده استفاده ونیلیم پنجاه از شیب وذب

 2مفهوم فناوری اطالعات و ارتباطات. 1-1-3
عنوان  در دو دهه اخیر، واژه فناوری اطمعات یا فناوری اطمعات و ارتباطات به

نظر  یک پدیده نوظهور و قدرتمند، وایااه وهانی خود را پیدا کرده اسففف  و به
افورت  به  -ه زودی کاربردهای مختلف آن، تما  امور روزمره ووامع را  رسفد بمی

تح  تأثیر خود قرار دهد. سفففرع  تأثیرگذاری و   -یرمسفففتقیمغمسفففتقیم و یا 
رود اکنون انتظار میاز هم    کهطوریگسففترش این پدیده بسففیار زیاد اسفف  به

در سفففففاختارهای فرهنای، اقتصفففففادی، اوتماعی و سفففففیاسفففففی و همچنین در 
های سفنتی اداره ووامع، تحوَلت اسفاسفی رخ دهد و سفیسفتم ودیدی از بنیان

مفدیریف  معرفی گردد. فنفاوری اطمعفات و ارتبفاطفات و کفاربردهفای آن در وهفان  
ای تأثیرگذار بوده اسفففف  که سففففران کشففففورهای وهان با برگزاری دو به اندازه

هفای  ایفه میمدی در ژنو و تونس(پف  2۰۰5و   2۰۰3هفای  اومس مهم )در سففففففا 
های ااولی و علمی برای  ااو  وامعه اطمعاتی را ش ل دادند و با تهیه برنامه

کردنفففد برای تیییرات بیشفففففتر آمفففاده  را  اطمعفففاتی وهفففانی، خود    وفففامعفففه 
 .(138۴)وملی،

با تنو  تعریف و نظرات درباره آن مواوه اسففففف .   3مفهو  فناوری اطمعات

 
1. User 

2. Information and Communications Technology(ITC) 

3. Information Technology (IT) 
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تفدوین و اسفففففتفففاده از  ای تهیففه،هفا، ابزارهفف فنففاوری اطمعفات مجموعفه روش
اطمعات اسفف . فناوری اطمعات در رشففته کتابداری، در دانشففنامه کتابداری و 

 اطم  رسانی، به این اورت تعریف شده اس  
توسفففعه و تدوین منابع اطمعاتی به وسفففیله رایانه و ایجاد ارتباط از راه   •

دسفففففترسفففففی به  هفای ال ترونی ی، بفه نحوی کفه دور بفه وسفففففیلفه کفانفا 
هفای اطمعفاتی از طریق تلفن و ارتبفاط تلویزیونی میسفففففر گردد و پفایافاه

هففای ال ترونی قففابففل انتقففا  بففه  ای، در قففالفف هففای رایففانففهبرون داده
 های دوردس  شوند.گیرنده

هفای  مجموعفه ابزارهفای ارتبفاطی، اعم از وسففففففایفل ارتبفاط از راه دور، ابزار •
ربوط، توأ  با دانش و شفیوه مهارت  های مدیداری و شفنیداری و ماشفین

استفاده از آنها در تولید، پردازش و انتقا  اطمعات به وامعه استفاده  
 کنند.

آوری، پردازش، رخیره، بفازیفابی و اشففففففاعفه اطمعفات شفففففففاهی،  فراهم •
وسففففیله وسففففایل ال ترونی ی، رایانه و تصففففویری، نوشففففتاری و رقومی به

 ارتباط از راه دور.
هففای مبففدعففان و طمعففات در ووامع مختلف، انایزه تمشاهمیفف  روزمره ا

ابزارهای ودید برای تسففففهیل گردآوری،   ها وفناوران برای اخترا  و نشففففر روش
پردازش، ناهفداری و انتشففففففار اطمعفات مورد نیفاز بوده اسفففففف . انجمن فنفاوری 

، فنفاوری اطمعفات را شففففففامفل »مطفالعفه، طراحی، توسفففففعفه،  1اطمعفات امری فا
های اطمعاتی مبتنی بر رایانه،  ی، پشفففتیبانی یا مدیری  سفففیسفففتمسفففازپیاده

  طار   افزاری« رایانه تعریف کرده اسف .افزاری و سفخ های نر خصفوافًا برنامه
نیز مفهو  فنفاوری را كلیفد    فنفاوری المللی مفدیریف خلیفل، رئیس انجمن بین

 
1. ITAA 
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در سففففاخ     رفته  كارهای بهها و سففففیسففففتمفرایندها، ابزارها، روش  ها،دانش
به سفففخن دیار    (1381)باقری، .تعریف كرده اسففف   محصفففوَلت و ارائه خدمات،

تبدیل، رخیره، حفاظ ، پردازش، انتقا  و بازیابی اطمعات به شف ل مطمئن و 
فناوری اطمعات و  ترتی  ( بدین1389امن فناوری اطمعات گویند. )شففففف یبا،

 بشففری هایفعالی  كامل طیف در فراگیر و وامع ایپدیده عنوانارتباطات به

 تأثیرگذار سففیاسففی و اقتصففادی هایفعالی  تا گرفته شففخصففی كاربردهای از

 هایقابلی  دارای و پذیرانعطاف  ،چندمنظوره ابزاری عنوانبه كه چرا اسفففف .

 در قال  را مناسففففف  هایحل راه امكان كه شفففففود،می گرفته نظر متعدد در

 آورد.می فراهم مختلف نیفازهفای تفأمین وهف  محلی، یفا فردی كفاربردهفای

(UNDP, 1384) 
و پردازش   هفای تحلیفلهفا، روشافزارهفای اینترنتی، دادهنر  افزار وسفففففخف 

 اطمعاتی و انتشفار و در دسفترس قرار دادن  هایها، ایجاد و ناهداری بانكداده
اطمعاتی  هسفتند. پیدایش ووامع   ترین عناافر فناوری اطمعاتاطمعات، مهم
ووامع،   یفافتایبنفدی سفففففطح توسفففففعفهبفه اطمعفات در ترتیف   و ارزش دادن

اطمعات اس . نیاز به اطمعات و سرع     ترین نتیجه استفاده از فناوریمهم
نففد.  ارا بففه خود ولفف  كرده  فنففاوری اطمعففات در كنففار یكففدیار تووففه ووامع  در

كه مكمل    تی اسففففف مؤلفه مهم دیاری از وامعه اطمعا تسفففففهیمت ارتباطی،
  این دو مفهو ، فناوری اطمعات و ارتباطات  ابزارهای اطمعاتی اسفف . همراهی

مدیری  اطمعات با اسففتفاده   آورد. ارتباطات بسففتری برای تسففهیلرا پدید می
انتشفففار اطمعات،   هر دو اسففف . گردآوری، پردازش و  مورداسفففتفادهاز ابزارهای  

  شففبكه مخابراتی اسفف . از این رو مفهو خصففوق  به نیازمند ابزارهای ارتباطی
مدیری  شفففهری و تسفففهیل آن   فناوری اطمعات و ارتباطات برای رفع نیازهای

 (.1388)توَلئی، دارد اروحی  بیشتری
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تر از علم رایانه اسف . این اافطم  در فناوری اطمعات بسفیار فراتر و مبهم
های  یسفففففتمهفا و سففففف میمدی وفایازین اافففففطمحفات پردازش داده 199۰دهفه  

بسففیار رایج بودند. فناوری   198۰و   19۷۰های  اطمعات مدیری  شففد که در دهه
اطمعات معموًَل به تولید، پردازش، ناهداری و توزیع اطمعات در مؤسفففسفففات  

 ( .1389بزرگ اشاره دارد )ش یبا،
آنچه كه مسلم اس  فناوری اطمعات به منزلة یك سم  و ابزار ودید برای 

شفففود كه عد  اسفففتفاده از آن انزوای ان معاافففر محسفففوب میفعالی  در وه
  دنبا  خواهد داشفففف .كشففففور و در نهای  حذف شففففدن از وامعة وهانی را به

دهد كه فناوری های مختلف در سفطح دنیا نشفان میتجارب گوناگون سفازمان
كند. های اطمعاتی را رفع میاطمعات به راحتی بسففیاری از مشففكمت سففیسففتم

عنوان  به  دارد.  هاهای زیادی در رفع مشففكمت سففازمانعات قابلی فناوری اطم
  شودنمونه به چند مورد از مزایای فناوری اطمعات اشاره می

محاسففبه و پردازش سففریع اطمعات و انتقا  فوری آن،  :  افزایش ستترعت •
دهففد.  وری را افزایش میزمففان انجففا  كففار را كففاهش و در نتیجففه بهره

كان وسفففتجو و دسفففتیابی سفففریع به اطمعات را نیز  فناوری اطمعات ام
 كند.فراهم می

دق  انجا  كار متییر اس ؛    ،در مشاغل مبتنی بر انسان:  افزایش دقت •
كففه فنففاوری اطمعففات دقتی بففاَل و ثففابفف  را تففأمین و تضفففففمین  درحففالی

های پردازشففی و محاسففباتی دق  كامسیوتر به  كند. در انوا  فعالی می
 بیشتر از انسان اس .مرات  

بفا توسفففففعفة فنفاوری اطمعفات و :  تتاهش انتدازة فیزیكی مختازن اطالعتات •
های  كارگیری آن دیار لزومی به حمل و ناهداری حجم زیادی از كتابهب
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توان در هر دیسفففك فشفففرده مروع تخصفففصفففی ووود ندارد. به راحتی می
 اطمعات چندین كتاب و كتابخانه را رخیره نمود.

اسفففتفاده از فناوری اطمعات شففففافی  در انجا   :  اداریتاهش فستتتاد  •
كند. این دو ها را حذف میدهد و بسیاری از واسطهكارها را افزایش می

مزی  كلیدی منجر به رفع برخی از فسفادهای اداری خصفوافًا در سفطو   
 شوند.پایین می

بفه كمفك فنفاوری اطمعفات بسفففففیفاری از : ایجتاد امكتان تتار تمتام وقتت •
های كامسیوتری و ها و مراوعات افراد و غیره از طریق شففففبكهاسففففتعم 

سففاع   2۴  اففورتبهتوان  گیرد. بنابراین میاففورت خودكار انجا  میبه
 روز در هفته از آن بهره گرف . ۷در شبانه روز و 

مخفابرات، تلفن، تلفه كنفرانس، ویفدئو  : ایجتاد امكتان همكتاری از راه دور •
هایی از نمونهو...   مكاری مشففتركهای هكنفرانس و همچنین سففیسففتم

 كاربردهای فناوری اطمعات در این زمینه هستند.
بفا تووفه بفه موارد فو   :  هتای ستتتتتیستتتتتتم یتا ستتتتتتازمتانتتاهش هزینتب •

خصوق افزایش سرع  كه باعث انجا  تعداد كار بیشتر و انجا  كار به
یابد و در نتیجه باعث  وری سیستم افزایش می، بهرهشودمی  وق تما 

 گردد.ها میهش مقدار زیادی از هزینهكا
از آنجفا كفه یفك وفامعفه شفففففهری تركیبی اسفففففف  از مرد  و محیطی مركف  از 

طور مداو  و مسففففتمر با یكدیار در ها، ادارات و مراكز خدماتی كه بهسففففازمان
شففففهرهایی نظیر تهران حجم این تعاممت چنان در كمن  ،حا  تعامل هسففففتند

گیری در كیفی  زندگی روزمره آنها تأثیر چشففففمزیاد اسفففف  كه میزان كارایی  
های ركر شففففده در مورد فناوری اطمعات، به  مرد  دارد. لذا با تووه به قابلی 

های مثب  زیادی در وه  دسف   رسفد به كمك این فناوری بتوان گا نظر می
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  هفای یفك وفامعفه شفففففهری نیز برداشفففففف .انفدازیفافتن بفه اهفداف و چشفففففم
 (138۴)اادقی،

عنصفر اسفاسفی، یعنی انسفان، سفازوکار، ابزار و  ۴اطمعات متشف ل از فناوری 
سفاختار اسف . به این ترتی ، در این فناوری، اطمعات از طریق زنجیره ارزشی  

یابد و پیوسففته  شففود، وریان میکه از به هم پیوسففتن این عنااففر ایجاد می
 دهد.تعالی و ت امل سازمان را فرا راه خود قرار می

 ع انسانی، مفاهیم، اندیشه و نوآوریمناب  انسان •
ی بهبود و رشففففففد،  سففففففازوکفارهفاهفا،  قوانین، مقررات و روشکفار  سففففففاز  •

 گذاری و مالیی ارزشسازکارها
 نر  افزار، سخ  افزار، شب ه و ارتباطات  ابزار •
 زمانی، فراسازمانی مرتبط و وهانی.سا  ساختار •

تحو  و توسففعه در وهان ترین محور  فناوری اطمعات در هزاره سففو ، عمده
چنان با زندگی مرد  عجین  منظور شفده اسف  و دسفتاوردهای ناشفی از آن، آن

گردانی از آن، اختملی عظیم در وامعه و در رفاه و آسایش  شده اس  که روی
ای شفففففدن بسفففففیاری از امور واری مرد ، آورد. برای مثا ، رایانهمرد  پدید می

های  بان ی با اسففففتفاده از اینترن  و شففففب هانجا  بسففففیاری از کارهای روزمره  
بففه حضفففففور  عففد  نیففاز  منز ، آموزش ال ترونی ی و مجففازی و  ارتبففاطی در 

نتفففایج و درکمس ترویج تجفففارت ال ترونی ی از  توسفففففعفففه و  هفففای درس و 
دسففتاوردهای فناوری اطمعات اسفف . اموری که هرچند در مراحل اولیه رشففد و 

سایش انسان نقش بسیار  د نیز در رفاه و آت امل خود هستند، اما در همین ح
 (.1388)توَلئی، مهمی دارند

 انمرانی موضوع. 3-1-2
در سففو  ووامع به سففم  فضففای مجازی، عوامل و انایزه های مختلفی نقش 
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هفای  گیز همچون کرونفا، ی ی از این انایزهانفد. بروز یفک بیمفاری همفهداشفففففتفه
  یممواوه هسفت  یاو بل ه فرارشفته  ایرشفتهیانامِر م  یکبا  قوی اسف . اکنون

به ش ِل    یدهپد  ینابعاد مختلف ا  یدکند و با  یداآن غلبه پ  پووه  یک  یدکه نبا
اسفففففف  که    یبهفداشفففففت  پونبف   یفده،پفد یناز ا  یووهیردمورِد تفأمفل قرار با  یوفد

علو     حوزهمربوط به    یاراسف . ووه د یوابسفته به پزشف    یهامربوط به دانش
 ۀو حوز   یخو فلسففه تار   یتمدن  یهادانش  ینو همچن  یو علوِ  شفناخت   یانسفان

هم مورد   یولوژی یو ونگ ب  یتیامن  پونب یاسففففف . حت  ینهارسفففففانه و امثا  ا
 فراهم شده اس . یدتهد ینمقابله با ا یبرا هایییتووه قرار گرفته و آمادگ 

 یکه بعضف   یکرده اسف ، به طور  یجادا  یگسفسف  اوتماع   ینوع   یماریب  ینا
اند.  کرده  پردازییهپسفاکرونا شفرو  به نظر   یایدن  ۀدربار   ینظران وهاناز افاح 

  یففدۀپففد یففکو فراتر از    تریواقعففه، وففد  ینکففه ا دهففدیحوادث نشففففففان م  ینا
عدِی یک  ینا  ِی و بزرگ   یبا در نظر گرفتِن گسففتردگ   اسفف .  یو پزشفف    یبهداشففت   ب 

  پاحتمفا  ووود دارد کفه در کنفاِر همف  ینا  یط،شفففففرا ینا یفدارِی و فرِض پفا واقعفه
افففحنه ووود هم در پشففف   یترو بزرگ  تری، مقصفففد ودگفتهپیش  ییهاونبه

 یکبه    یزندگ   ِی از نظم کنون  یداشفففففتفه باشفففففد و آن، عبور دادِن وامعفه وهفان
بر   یح  مران  یمفهو  و سففازوکارها  ییردنباِ  تیبه  اسفف .  یدو نظم ود  انسففام

 ِی کنون  یفف عبور از حففاکم  یعنی  ی،مففاد  تردهیچیفف نظم پ  یففک  یجففادوهففان و ا
و   یمجفاز  یو ح مران  یمجفاز یف سفففففمفِ  حفاکمبر وهفان بفه  یمفاد  یهفاقفدرت

 .1تر اس تر و سخ خشک پذیرتر،یری مد ییباشند که فضا یبریسا

آورده    الاوی شفش ضفلعی ح مرانی ب.ا.ا در فضفای مجازیآناونه که کتاب  
  یو اوتماع   یفرد  یابعاد زندگ   یدر زمان حاضفففر در تمام  یمجاز  یفضفففااسففف ،  

اسففففف  که از   یبشفففففر  یدتمدن ود  یک یجادمرد  وهان نفور کرده و در حا  ا

 
1. https://www.hamshahrionline.ir/news/496769 
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 ییفضففا  ینچن  یاسفف . بدون شففک ح مران  یرترقبل به مرات  فراگ  یهاتمدن
ارتباط و ارائه    یلطرف با تسفه یککه از    باشفدیم  یرو خط  یچیدهپ  یاربسف   یامر

داشففته و   ییباَل  یارنفور بسفف   ی ضففر   ورآو شففاف   یدو خدمات ود  هایفناور
مرد  خود    یعنیاز فرهنگ غرب در حا  هضفففم کردن کاربران    تریعسفففر   یاربسففف 

-یمل   ی کردن حاکم  یلخود در حا  تبد  هایی با قابل  یاراسففففف  و از طرف د
  یشب  همسففئل  ین. ااسفف   یفرامرز  یشففرکت -یاشففب ه  ی حاکم  یکبه    یح ومت 
چرا که   شفود؛یحسفاب م  یدتهد  یک یرانا  یومهور اسفمم  یکشفورها برا  یراز سفا

 یاندشفففففمنان خود به خصفففففوق ور   یداتکشفففففور همواره در معرض تهد  ینا
  یمجاز   یبزرگ و افاح  نفور در فضفا  یهاقرار دارد و اکثر شفرک   یونیسفمافه

 ادر کشفففور م  یمسفففئله ح مران  یهسفففتند. لذا بررسففف   یانور  ینتح  سفففلطه ا
 .1طلبدیرا م اییژهداشته و هم  و  ییباَل یاربس ی اهم

 مواجهب جمهوری اسالمی با فضای مجازی روینردهای چندگانب. 3-1-3
شفاهد امواب توان  میامروز، از یک سفو در عرافه سفیاسفی و اوتماعی در دنیا  

های اسففممی در قال   که در سففرزمین  بودمی مل  ایران مختلف انقمب اسففم
وی  یابی مرد  مسفلمان درمسفیر تبلور ام  اسفممی  موب بیداری اسفممی و ه

نمونه    .را تا وایی به چالش کشففففیدنمود یافته و پایه های دم راسففففی غربی  
درافففدی امری ا و  99ونبش دم راسفففی خواهی ودید در قال  ونبش  بارز آن  

شفففففود به سفففففرع  توازن قدرت به ضفففففرر نظا   و پیشفففففبینی می  اسففففف اروپا 
از سفففففوی دیار همزمان با پیشفففففرف  فناوری .  تیییر یابداسفففففت باری وهانی  

گذار از عصفففراقتصفففاد و افففنع  مانرژی پایهم به اقتصفففاد و افففنع   توان  می
معصفففر دانش و فناوری عنوانبه. چنان ه از آن  را مشفففاهده کردماطمعات پایهم  

 
 http://majazi.ir/elib/86269مرکز ملی فضای مجازی   .1
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و اسففاسففا  در سففطح فراگیر وهانی یک پویش ودید و   شففودمیااففمعاتمیاد  
که در رًاس همه اینها یک فضففای ودید در   شففودمیدار محسففوب  البته آینده  

 گیرد.ش ل می "دنیا تح  عنوان مفضای مجازی

یک فضفففا اسففف  یعنی سفففاحتهای مختلف و شفففئون   فضفففای مجازیمواقعاً "
و ابعفاد متعفدد واقعی در زنفدگی مفا   شفففففودمیمختلف زنفدگی در آن بفاز تعریف  

انقمب  ".  تماعی و البته امنیتیدارد. ابعاد اقتصففففادی، فرهنای، سففففیاسففففی، او
اسففففممیم هم یک حقیق  زنده و وریانی واقعی در عصففففر حاضففففر دارد که در 
افدد تییر نظم مسفلط اسفت باری در دنیا به سفم  نظمی ودید بر پایه آزادی 

آفریننده عالم برای همه انسفففففانها و در نتیجه مرد  سفففففاَلری واقعی   موردنظر
 .برپایه اسم  اس 

روی رد کلی قابل   چند مفضفای مجازیم و  ب  مانقمب اسفممیمنسف   در بررسفی
های مختلف در خصفوق وزئیات  قضفاوت  ،مشفاهده اسف  که براسفاس هریک

 شود پیدا میوه مواوهه و مدیری  فضای مجازی و شی
یمم؛ یعنی ما میتوانیم فضفففای مجازی را توانمیما تا حدودی  ":  روینرد اول

ه کار گرفته و تا حدی مدیری  کنیم که در مسففففیر اهداف انقمب اسففففممی ب
برای انقمب اسفممی تهدید سفاز نباشفد و ضفمنا  از برخی از فراف  های آن برای  
انتشففففار پیا  های انقمب اسففففممی بهره ببریم. بر اسففففاس این روی رد بدون  

ایه شفففففب ه را تیییر  های سفففففخ  افزاری یا نر  افزارهای پاین ه زیرسفففففاخ 
دمات مبتنی بر شففب ه تییراتی ااففمحی انجا  بدهیم و های خبدهیم، درَلیه

با بومی سفازی برخی خدمات اینترنتی از قبیل موتور وسفتجو و برخی از شفب ه  
های اوتماعی از تولید و انتشفففففار محتواهای خودی و حاوی پیا  های انقمب  

 .اسممی در سطح اینترن  حمای  کنیم
روی رد، فضفففففای مجازی مووود و  ما نمی توانیمم؛ برپایه این ":روینرد دوم 
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طرف اسف  که با تشفریک مسفاعی  اینترن  مووود یک فضفای مجازی بی بویژه
توانیم نقش فعالی در مدیری  این وهانی سفففاخته شفففده اسففف  فلذا ما نمی

ریل این روی رد دو نااه قوت می یابد  ی ی در افراطی   .شففب ه داشففته باشففیم
اینترن  مووود یک سفوگیری یک طرفه ترین شف ل خود معتقد اسف  حا  که  

دارد وتنها مد  قابل تصور از توسعه فضای مجازی اس ، پس همچون آبهای  
کنیم و بدون دخل و تصرف  م از آن اسفتفاده میالمللی اسف  که ما هآزاد بین

سفففعی می کنیم به سفففهم خود محتوایی را در این اقیانوس بریزیم تا ضفففمن  
بففاشفففففیم کففه بففا هزینففه کردن وهفف  افزایش   ادای دین خود بففه آن، امیففدوار

محتوای خودی، در این اقیانوس ما هم دیده شففففویم و چون مما نمی توانیمم  
پس به این امید که از موب ت نولوژی آن عق  نباشفففففیم همواره اولین نفری  
باشففیم که با کمترین دخل و تصففرف وحتی بدون بررسففی تبعات آن، آن را تا 

و امیدوار باشففیم که به موو  این همراهی    اقصففی نقاط کشففور شففیو  دهیم
داوطلبانه با موب ت نولوژی به ااففففطم  بین المللی مورد تشففففویق بین المللی 
باشیم و امتیازاتی و احیانا  اولوی  هایی برای پیاده سازی مورژن هایم بعدی  

افراد کوشا    ،کشورهای بیاانهرحم   قائل شوند. یعنی به امید لطف و   برای ما
 .ی برای وامعه بین الملل مووود باشیمو مطیع

اما در نااه دیار که به شفف ل تفریطی بروز خواهد کرد این اسفف  که چون 
مما نمی توانیمم دخل و تصفففرف در ت نولوژی داشفففته باشفففیم و ناران تبعات  
نفور ت نولوژی خفاروی هسفففففتیم پس راه را بر ااففففففل ت نولوژی ببنفدیم تفا از 

 .ادمات آن در امان باشیم
هوشفمندانه از سفوی    افورتبهما نباید بتوانیمم این روی رد ":  ینرد ستوم رو 

که برای رفع   شففودمیدشففمنان انقمب اسففممی به همف رانشففان درداخل القاء 
هرگونه تنش یا ولوگیری از سفففوء تفاهم در خصفففوق رقاب  با غرب ما نباید  



۳48   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

یتی اعما   بتوانیم در ت نولوژی وارداتی اینترن  دخل وتصففرف و هرگونه مدیر 
کنیم. چرا که طرف خاروی و غربی روی این موضففو  حسففاس شففده و منافع ما 

لفذا مفا از علم و نمی تواننفد بفه مفا اطمینفان کننفد    در دنیفا بفه خطر می افتفد و
دانش و فن آوری محرو  می شففویم پس بر این اسففاس ممانباید بتوانیمم در 

ده سفففازی کنیم چون فضفففای مجازی مدیری  انقمب اسفففممی را طراحی و پیا
 .شودمیموو  تنش 

توانیمم در چهفارچوب این روی رد بفا تووفه بفه مفا قطعفا می": روینرد چهتارم 
لفه مهم قدرت باید در اسفففتخدا  انقمب  ؤاین که اسفففاسفففا  فن آوری بعنوان م

اسففممی باشففد به بازطراحی تخصففصففی ارکان فضففای مجازی مبتنی بر نیازهای  
ز موضففع فعا  با تداو  وابسففتای فناورانه فضففای شففود و اواقعی پرداخته می
کننفده منفافع طراحفان اسفففففتعمفارگر اولیفه آن اسففففف     تفأمینمجفازی مووود کفه  

شفففففود. این روی رد شفففففیوه هوشفففففمندانه مبتنی بر فن آوری بومی  مقابله می
مووود در میان متخصففصففان ووان کشففور را برای مواوهه با فن آوری وابسففته  

یه، در عصفر حاضفر فضفای مجازی در َلیه های مختلف از ی ند. براین پاتجویز  
زیرسففففاخ  سففففخ  افزاری تا محتوا باید همسففففو با منافع ام  اسففففممی باز 
تعریف شفففود و با تووه به توان، دانش و تخصفففص مووود در ام  اسفففم  و 
ظرفی  ووانان به پاخواسففته که مهمترین مزی  در فضففای مجازی محسففوب  

فا رضفای  حداقلی به انتشفار پیا  انقمب اسفممی  می شفوند، بایسفتی بجای افر 
 .در فضای مجازی مووود، به دنبا  مانقمب اسممی در فضای مجازیم باشیم

برای تحقق مانقمب اسففممیم در مفضففای مجازیم بایسففتی در همه سففطو  
مختلف فضفففففای مجازی اعم از زیرسفففففاخ ، شفففففب ه، سفففففخ  افزار، نر  افزار، 

می را به   بار دیار پیا  مما میتوانیمم انقمب اسفففمسفففرویس و البته محتوا، ی
ماسففتقم ، آزادی،   های ااففلی انقمب هجی کنیم شفف لی ودید در قال  شففعار 
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 ."ومهوری اسممیم و منه شرقی، نه غربی، ومهوری اسممی
این شفففیوه ودید از تفسفففیر شفففعارهای عمیق و راهبردی انقمب اسفففممی  

ز فضففففای زندگی یعنی فضففففای مجازی  متناسفففف  با شفففف ل گیری نوعی ودید ا
آوری را به دنیفا معرفی خواهد کرد. الاویی روی ردی مهم در نحوه مدیری  فن

که در مقابل چشففمان به  زده قط  اسففت باری مسففلط، به سففرع  معادَلت  
 .ظاهرا قطعی وهانی را به نفع مردمان آزاده در دنیای حاضر تیییر خواهد داد

به عمق راهبردی تصففففمیم یک   توانمید اخیر  رسففففد تنها با روی ر بنظر می
سفا  پیش رهبر انقمب اسفممی در تشف یل شفورای عالی فضفای مجازی پی برد 
و درک کرد که چرا ارزش فضفففای مجازی را معاد  ارزش انقمب اسفففممی مطر  

 .1فرمودند

 ؛ فضای مجازی، کرونا و جمهوری اسالمیبحث و بررسی-4

 فضای مجازی الیلی و اضور دردر فضای  غیاب. 4-1
در روزهای خلوت کرونایی که قد  زدن معمولی در فضففای عمومی برای انسففان 

رسفففففان  های پیا شفففففد، فقط ابزارهای مجازی و شفففففب هتهدید محسفففففوب می
زنفدگی بفدون   .اوتمفاعی نبودنفد کفه سفففففناینی لحظفات قرنطینفه را از یفاد بردنفد

ا  رسففففان اوتماعی، تلویزیون و های پیگوشففففی تلفن همراه، اینترن ، شففففب ه
حتی ابزارهفای مفدرن ت نولوژی در روزهفای کرونفایی نفه تنهفا غیرقفابفل تصفففففور و 

از   .تبدیل شدند  وامعههای زندگی  اس ، بل ه این ام انات به حقیق دشوار 
هفا و ن فات  اخبفار ابتم و انتقفا  زنجیره ویروس کرونفا گرفتفه تفا دسفففففتورالعمفل

پیشففایری از این بیماری نیز از طریق فضففای مجازی  بهداشففتی برای مقابله و 
شففففود و به عبارت دیار بدون فضففففای مجازی شففففاید نتوان به این مخابره می

 
1. https://nahad.qiau.ac.ir/index.aspx?key=docs&id=777 
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 .نمود اورایی را هاراحتی قوانین را تبیین کرده و سیاس 

 اطالعاتی هایکرونا و تلویت بانك. 4-2
  گیرترینوق  و  تریناز مهم یكی  اطمعات  نمایش و  پردازش  گردآوری، رخیره،

  بر نیروی  متكی سفففنتی  هایروش در.  باشفففدمی  مدیری  شفففهری در  هافعالی 
 و  گردآوری  ضفففففروری  مواقع  محففدودی در اطمعففات  اغلفف   افففففرف، انسففففففانی

  هایبایاانی  نیز نیازمند  اطمعات  این  ناهداری.  گرفتندمی قرار  مورداسفففففتفاده
  .گذاشففف  می اثرآنها    بر  نیز  طبیعی  فرسفففایش بود كه  وسفففیع  و  بزرگ  كاغذی

 بففا  نیز  اطمعففات  ناهففداری، تحلیففل  و  گردآوری  هففایدشفففففواری  این  بر  عموه
  از اطمعات  انواعی  تركی   نیازمند  اطمعات  تحلیل.  مواوه بود  هاییمحدودی 

  هایمحدودی  .  شفوندمی  گذاشفته كنار هم یا  مقایسفه وایك  طوربه كه  اسف 
 با.  انداخ می  وسففیع سففایه و  متنو   هایتحلیل  دشففواری  بر  توانایی انسففانی

 رخیره و   گردآوری،  برای  هاانسفففففان  توان  ها،وسفففففیع رایانه  اسفففففتفاده و  اخترا 
  هفایبفانفك .  گفذاشفففففف   بفه افزایش  رو  مراتف  بفه  نیز  شفففففهری  اطمعفات  تحلیفل

  مختلف،  هایاسفففتقرار كاربری  مكان  شفففهری،  هایزمین  درباره كاربری  اطمعاتی
در   بفاَل دقف   شفففففهر،  مختلف منفاطق  و  هفابفه كفاربری  مربوط  توافففففیففات  انوا 

  بفاَلی  سفففففرعف   و  انوا  اطمعفات  بین  پیچیفده  پیونفدهفای  اطمعفات، گردآوری
  تحلیل ها دررایانه  آورشفففاف   قدرت  عموه  به  شفففده  اطمعات رخیره  بازخوانی

  ایهف قفابلیف  از  هفایینمونفه دارد، بفه آن  میفل انسففففففان  آنچفه  نمفایش  و هفاداده
.  اسفففففف    مفدیریف  شفففففهری  بفه كمفك  برای  هفارایفانفه  افزارینر   افزاری وسفففففخف 

اطمعات    بانك  شفففففهرها، در  اطمعاتی  ترین بانكپراسفففففتفاده ولی  ترینسفففففاده
  نیازمند  زمین  كاربری  بر  كه نظارت وسففففیع  شففففهرهای در.  اسفففف   زمین  كاربری

 پاسففخ  نیاز به این  تواندمی  هارایانه  از  اسففتفاده  تنها  دق  باَلسفف ، و  سففرع 
اسفتفاده    ویرافیایی  اطمعات  هایسفیسفتم  در ایجاد  كه  افزارهانر   برخی.  گوید
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  نمایش و  تحلیل  سفففففازماندهی، رخیره،  برای  ایگسفففففترده  امكانات  شفففففوندمی
 (.1388كنند )توَلئی،می ارائه شهرها در و توایفی مكانی اطمعات

تشفففف یل چنین بان های اطمعاتی شففففده  کرونا موو  تشففففویق مدیران به  
کنندگان  ها دیجیتالی شده اس  و هم مراوعهاس  زیرا هم درگاه ورودی داده

نفعان عمقند هسفففتند بجای مراوعه حضفففوری، بیشفففتر در بسفففتر فضفففای و ری
 ها و پیایری امور نمایند.مجازی اقدا  به ثب  داده

 در فضای مجازی مدیریتی گیری تصمیمسرعت کرونا و . 4-3
 و سففففریع  تحلیل  و  اطمعات درسفففف   نیازمند  تردقیق  و سففففریع  گیری تصففففمیم
 و   متنو   اطمعات  بازخوانی  كردن قدرت فراهم  با  مجموعه  این  اسففف   درسففف 
  مفدیران، گونفاگون برای  و سفففففریع  هفایتحلیفل  و  اطمعفات  هفایاز بفانفك متعفدد
. كنندمی  فراهم  شففففهری  مدیری  در بهینه را  و سففففریع  گیری تصففففمیم  امكان

  تصمیمات  همسایی هماهنای و  ضرورت  و  شهرها در  گسترده  و  تیییرات سریع
  هفایی برایروش  از كفه كنفدمی ایجفابآنهفا  بفا  مفدیریف  شفففففهری  اقفدامفات  و

  اطمعاتی  دوره در.  شفففود  ها اسفففتفادهتحلیل و  اطمعات  به  سفففریع  دسفففترسفففی
 و سفریع  گیریتسفهیل تصفمیم  به قادر  اطمعات  هایفناوری  شفهرها، تنها  شفدن
  در شفهرها  را  بینیپیش  امكان  اطمعات  فناوری.  شفهر هسفتند  اداره  برای  دقیق
  رفتاری  الاوهای شففهر و در  تیییرات كالبدی  پیوسففته  بررسففی. كنندمی  فراهم

  برای و  سفازند  را آشفكار  روندها  توانندمی  شفهر  هایخیابان  در  آمد سفواره و  رف 
هففای  بففانففك  ووود.  گیرنففد  قرار  مورداسفففففتفففاده  دهدر آینفف   تیییرات  بینیپیش

  برای  اطمعفات  فنفاوری  اسفففففتففاده از  ضفففففروریفات  از روزآمفد  و كفامفل  اطمعفاتی
به    پیدایش و شففففیو  کرونا  .اسفففف   شففففهری  در مدیری   بهتر  گیریتصففففمیم

افزارهای مختلف انجامیده و این توسففعه اسففتفاده از ابزارهای دیجیتالی و نر 
 ها منجر شده اس .گیریسرع  در تصمیمخود، به افزایش 
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 اطالعات در بستر فناوری اطالعات کرونا و تبادل. 4-4
  اقدامات  با مرد  همراه كردن  مدیری  شففففهری،  امروزین  هایمأموری  از یكی
  های مشففارك ضففرورت  به  تووه  با  همراهی  این.  شففهری اسفف   عراففه در  خود

 از مرد   سفففففاختن  آگاه  طریق از  عمومی،نظارت   و  هاگیریتصفففففمیم در  مردمی
  های آنها امكانسذیریشففففنهادپ و  نظرات  كسفففف  و  شففففهری  های مدیری برنامه
  در اعم   شففهر اداری  دسففتااه  شفففافی   بر  خوب متكی  حكمرانی  امروزه  .اسفف 
.  شفهرهاسف    اداره در مرد   نظرات اسفتفاده از و  شفهری  هایسفیاسف   ها،برنامه

شفهری    مدیری   اختیار رسفانی دراطم   برای  تنوعیم  امكانات  فناوری اطمعات،
  شفففبكه و  اینترن   .اسففف   آورشفففاف   آن  كارایی و  عمل  كه سفففرع   گذاردمی

 در را  مدیری  شفهری حضفور  كه  هسفتند  الكترونیكی و فضفایی ابزار  وب،  وهانی
  عوامل  وبی  هایپایااه.  سفففففازدمی  شفففففهروندان مهیا  به  فاافففففله  تریننزدیك

 و   شفففهری  بین مدیری   اطمعات  تباد   شفففكل  مشفففهورترین  مدیری  شفففهری،
معمو    و  رایج ابزاری  شفدن،  الكترونیكی  حا  در دنیای در و  هسفتند  شفهروندان

از آنجفایی کفه عمو  مرد    .شفففففونفدمی  محسفففففوبآنهفا    بین  تعفامفل  بهبود  برای
گیری همچون کرونا  های همهاقبا  بیشفتری دارند که در هناا  شفیو  بیماری

دور و در بسففتر فضففای مجازی، با مدیران شففهری ارتباط برقرار نمایند، لذا از راه  
 گیری اس .تباد  اطمعات با سرع  و کیفی  باَل در حا  ش ل

 غیراضوری  دمات کرونا و توسعب. 4-5
  مراوعات  كاهش  امكاناتی برای  اطمعات  فناوری  مختلف،  های اسفاس تجربه  بر
.  كرده اسفففف    عرضففففه  غیرحضففففوری  ورتافففف به  ارائه خدمات و  ممكن  حداقل  به

  ارائه  به شفففهروندان را  متنوعی  حضفففوری  غیر  تواند خدماتمی  وبی  هایپایااه
 و   اطمعفات دریفافف   مكفاتبفات،  پیایری  ارائفه و  فر ، دریفافف  نفا ،ثبف .  كننفد

  خدمات  حضففوری  ارائه غیر.  هسففتند  خدمات  نو   این از  برخی  پرداخ  عوارض
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  اسفتفاده  .اسف   مؤثر  آن از  ناشفی  هایهزینه و  شفهر آمد در و  رف   كاهش در
  شفففهروندان  همه  به  برابری  هایخدمات، فراففف   ارائه  برای  فناوری اطمعات از

  بین  تعامل  در  یا تبعیض  فیزیكی  برخوردهای و  هانارضفففایتی  بروز از دهد ومی
کرونا موو  شفد  شففیو     كند.می  ولوگیری  امور شففهری  متولیان و  شففهروندان
  مكفاتبفات،  پیایری  ارائفه و  فر ،  دریفافف   نفا ،عمومی از وملفه ثبف تفا خفدمفات  

پرداخ  عوارض در بسفففففتر فضفففففای مجازی انجا  شفففففود و  و  اطمعات  دریاف 
سففهول  و آسففودگی را به همراه داشففته باشففد. البته این آسففایش شففهروندان  
منوط به آن اسف  که این شف ل از ارایه خدمات، آزمون کافی پس داده باشفد  

 های احتمالی را پوشش دهد.اند معای  و ضعفتا بتو

 عمومی از راه دور کرونا و آموزش. 4-6
  هایروش  مداو   تیییرات طرف و یك از  شففففهری  مسففففائل  تنو  و  گسففففتردگی

 از   كه شففففهروندان  كنندمی  ایجاب  شففففهری  مشففففكمت و  با مسففففائل رویارویی
یا   بروز از  پیشایری یا  شهری  مشكمت  حل  كمك به  برای  َلز   درك و  هامهارت
 در  شففهروندان  مشففارك   بیشففتر موارد در.  باشففند  برخوردارآنها    گرفتن  شففدت
 و   تفاهم ایجاد  برایآنها    آموزش  نیازمند  شفهر  برای  گیریو تصفمیم  ریزیبرنامه

  افزایش ومعی   با.  هاسففف  محدودی  و  هامسفففائل، ظرفی  از  مشفففترك  درك
و  ابزارها  كمك  با ولی  رودمی  باَلتررودررو مستقیم    آموزش  هایهزینه  شهری،

  ومعی   كمتری  هزینه  با  و ارتباطات،  اطمعات  زمینه شده در  فراهم  بسترهای
  شففهری  هایمدیری   های وبیپایااه. داد  آموزش  توانمی  را  بسففیار بیشففتری

  شفففهروندان اختصفففاق  به  مختلف  هایآموزش  ارائه  را برای  بخشفففی  توانندمی
 .دهند

 ینفهکرونفا و اعمفا  مقررات قرنط  یروسابتم بفه و   یآمفار وهفان یشافزا یدر پ
  ارت علو ،وز  ،در کشفففففور  یاوتماع   یدر منز  و منع رف  و آمد و فاافففففله گذار
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  یلیاز تعط  یریولوگ  یبرا  یاندانش آموزان و دانشففففجو  ی،مسففففئوَلن آموزشفففف 
در  ینآنم  امتحفانفات یو برگزار یو مجفاز یننو  هفاییوهشففففف   یسآموزش، تفدر 

مواوفه   ییگسفففففترده را آغفاز کردنفد امفا همزمفان بفا اورا بفا چفالش هفا  یسفففففطح 
 اند.شده

هایی را بر سفر راه نظا   اگرچه شفیو  کرونا در کشفورمان مشف مت و سفختی
های نوین آموزشففی، به  آموزشففی قرارداده اسفف ، اما فراففتی ایجاد کرده تا راه

عملی ام ان   اورتبهطریق و ویژه در آموزش و پرورش به اورا درآید و از این  
 .آزمون روش های ودید آموزشی در مقیاس ملی فراهم شود

 3ریزی عالی، در ایران قری  به  به اسففتناد آمار موسففسففه پژوهش و برنامه
های  فیزی ی در کمس  افففففورتبههزار دانشفففففجو ووود دارد که   616میلیون و 

در سامانه سناد، شوند. همچنین بر اساس اطمعات ثب  شده  درس حاضر می
  آموزدانش   نفر  ۷۴۴ و هزار  ۴68 و  میلیون 1۴   ،1399سفففا     شفففهریورماه 25تا  

 18 تقریباً یابند. این تعداد  های درس حضفور می کمس در  شفیوه  همین  به  هم
روس  وی  بفاَلی  قفدرت  بفه  تووفه  بفا آموز،  میلیونی از ومعیف  دانشفففففجو و دانش

هفته اسفففف ( و   2نهفتای آن )که مدت زمان  کرونا در شففففیو  بیماری و دوره  
های کشفور به لحا  ام انات  همچنین با تووه به وضفعی  مدارس و دانشفااه

ها و های بهداشفففتی مشفففترک و شفففلوغ، خوابااهمحدود بهداشفففتی)سفففرویس
ای انسفانی در تواند هشفداری برای وقو  فاوعههای مشفترک و ...(، میرسفتوران

  هم اریبا  گیری از بسفففتر فضفففای مجازی وهبا بهر   کشفففور محسفففوب شفففود که
 .وزارتین علو  و آموزش و پرورش به میزان زیادی مهار شده اس 

های اسفففتفاده از بسفففتر فضفففای مجازی را ها و چالشتوان ضفففعفالبته نمی
گرچه آموزش از راه دور از طریق فضففففای مجازی در برخی از نادیده گرف . زیرا  

آموزان به همراه داشفففته  برای وامعه دانشمناطق کشفففور خدمات مناسفففبی را  
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اما، باید تووه داشفف  که در بسففیاری از مناطق محرو  کشففور و به دلیل عد   
دسفففففترسفففففی بففه فضففففففای مجففازی و حتی تلویزیون، بخش قففابففل تووهی از 

  .ند هسفت  های خاافی روبروآموزان در برخورداری از این شفرایط با دشفواریدانش
از   یتعداد  تردیدیاما ب  رسففد،یمووود به نظر م  تنها راه  یهرچند آموزش مجاز

که هر منطقه   یطیشففففرا  ین. در چنگیرندیقرار نم  یچتر آموزشفففف   ینا  یرافراد ز 
را انجا     ینهزم  یندر ا  یها اقدامات مقتضفف و ضففرورت  یدبنابر اففمحد  یسففتیبا

 دهد.

 دین، کرونا و فضای مجازی. 4-7
با محوری  موضفففففو  کرونا با  کشفففففورای علیه  ونگ رسفففففانه  هایپاز ی ی از 

برای نمونفه،  موضفففففو  تخریفف  تعظیم ائمففه اطهففار و بزرگففان دینی اسفففففف .  
از تماس مسفففففتقیم دهان و زبان برخی افراد با ضفففففریح مطهر  ی که  ویدئوهای

ائمه اطهار با توضففیح این ه حر  ائمه اطهار شفففاسفف  و نباید به بهانه رعای   
در . این ویدئوها  را معلق کرد، در فضففای مجازی منتشففر شففدبهداشفف  زیارت  

 بر .های بیاانه بازخود زیادی داشفف  و خوراک تخری  آنها را فراهم کردرسففانه
 نزدی ان  از  پرداختند  ویدئوها این  تولید  به  که افرادی  شففده،  انجا   راففد طبق

افففحه اینسففتاگرامی  بررسففی  .  هسففتند  انالسففتان  به  وابسففته  تشففیع  وریان  به
تازگی )در روزهای    به  افففحات  این  دهدمی  نشففان  منتشففر کننده این ویدئوها

 ایجاد  مذهبی و دینی  هایچهره  تخری   هدف  با افرفا و  پس از شفیو  کرونا(
هایی فعا  برای  ها و شففب هَلز  اسفف  در فضففاهای مجازی، کانا   .اسفف   شففده

پیشفففدسفففتانه، فضفففاهای مجازی  رفع شفففبهه ایجاد شفففود و یا حتی در اقدامی  
هایی که احتما   تج  مدیری  داخلی، برای روشففففناری و پاسففففخ به پرسففففش

 تبدیل آنها به شبهه ووود دارد فعالی  نمایند.
نیاز انسفففففان به پرسفففففتش و تأمین این نیاز با حضفففففور در اماکن مقدس،  
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ها بر کسففففی پوشففففیده نیسفففف . اما ویروس کرونا با همه  مسففففاود و زیارتااه
ی و نامرئی بودنش حتی تجمعات عبادی و مسففففاود و زیارتااهها را هم کوچ  

به تعطیلی کشفففانده اسففف . از این رو بخشفففی از این نیازها ضفففرورتا از طریق 
تولید، ارسففا  و   سففابقهبیافزایش چشففمایر و    .فضففای مجازی تأمین می گردد

ه  کفه بتوانفد بخشفففففی از نیفاز خفانواده هفا بف   در فضففففففای مجفازی  دریفافف  پیفامهفا
 .عبادت و نیایش را تأمین کند گویای این حقیق  اس 

 یکاربران شفففففب فه ها یا و پ  هارسفففففانهکرونا، اخبفار   یروسبا گسفففففترش و 
هفا از یفا پ  ین. تنو  ارفف  یشپ یبفه سفففففمف  موضفففففوعفات متنوع   یاوتمفاع 

قابل مشففاهده بود.   یو خانوادگ   یاوتماع   یهها  یتا توافف  یموضففوعات پزشفف  
و نااه  های دینی«  »آموزه  موضفففوعات ینتما  ا  ینبتووه در   اما مسفففاله قابل

 این کنتر  در بشفففففر  یآن بود. بخصفففففوق بعد از ناتوان  ینو مخالف  ینموافق

 آخرالزمان و ظهور توسفل، دعا، مانند مسفائلی میر، و مرگ باَلی حجم و بیماری

 (.20نمودار ) (1399)رهنما،  شد مطر  غیردینی افراد توسط و ترودی طور به
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با    یاجتماع  ی موضوعات مطرح شده در شبنب ها نی تر   یا ل : 20نمودار 
 کرونا  تی محور 

قابل مشفففاهده    هابندیتقسفففیم  ایناونه  های دینی،در زیرمجموعه موضفففو 
 (.21نمودار ) اس  



۳58   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

 

  یمرتبط با کرونا در شبنب ها  ینید  یآموزه ها   رموضوعاتیز :   21نمودار 
 ی اجتماع 

 یها  یا پ  ی وضفففعشفففود که  های بیشفففتر، مشفففخص میبا تجزیه و تحلیل
  یبفا آموزه هفا   (موافق)و مثبف    هفا ودراففففففد کفل پیفا  68( برابر  مخفالف) یمنف

ها بوده اسفف . محتوای این دراففد از کل پیا   32، معاد   در حوزه کرونا ینید
 باشد ها به طور خماه بدین شر  میپیا 

 و مخالر  یمنف  یها   یامپ-الر
 دعا و توسل یناکارآمد  •
 یتمسخر ظهور و حضور منج  •
 گرفتار شدن مسلمانان •
 یمراسم مذهب یلیتعط  •
 مسلمان یکشورها یناتوان  •
 در برابر علم ینبن بس  د  •
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 تو یب و  مثبت های پیام   - ب
 آرامش وه  به دعا به توایه •
 معبود سوی به بازگش  •
 گناه و انسانی غرور ترک •
 زمان اما  به توسل •
 الهی آزمایش برابر در ابر •
 بشر ناتوانی و ضعف  •

 کرونا، توسعب فضای مجازی و افظ محیط زیست. 4-8
بویژه   یک قسفم  از وظایف مدیری   ووامع انسفانیحفاظ  از محیط زیسف   

های زیسفف   و اسففتاندارد  معضففل هوای آلودهباشففد.  شففهری می  هایدر محیط
  گیر محیط زندگی شففهریترین مسففائلی اسفف  كه گریبانیكی از مهممحیطی  

سففممتی شففهروندان را باشففد که    زندگی میبوده و از فاکتورهای مهم کیفی
اغلف  اسفففففتففاده از فنفاوری ارتبفاطفات و اطمعفات    كنفد.طور وفدی تهفدیفد میبفه

کند تا رفتارشففففان را در هناا  اسففففتفاده از منابع شففففهروندان را تشففففویق می
لذا استفاده از این فناوری به مدیری  شهری این ام ان   طبیعی تیییر دهند.

تا با کنتر  کیفی  آب و هوای شفففففهر خود محیط زیسففففف     آوردرا فراهم می
 .(Line, 2010)طبیعی را مدیری  کنند 

هفای هوا، پسفففففمفانفدهفا و ای، آَلینفدهوقف اوبفاری در تولیفد گفازهفای گلخفانفهت
ونبفه مثبف     عنوانبفههفای افففففنعتی و حتی تخریف  منفابع طبیعی  ففاضفففففمب

شففود که بشففر با کاسففتن از شففیو  بیماری کرونا بر محیط زیسفف  قلمداد می
به    ها در بسففتر فضففای مجازی،و سففو  دادن فعالی   خود  فیزی یهای  فعالی 

 .نوعی فرا  مجددی به محیط زیس  داده اس 
یابی فعالیتهای انسففان در فضففای مجازی و انقباض فعالی  دنیای  با سففو 
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وامعه بشففری به محیط زیسفف  محدود شففده اسفف  که البته   فیزی ی، تجاوز
این موضففففو  با دوره طوَلنی که از تاثیر منفی انسففففان در محیط زیسفففف ، به  

حا  مم ن اسففففف  این شفففففرایط در دوران   دسففففف  آمده، ناچیز اسففففف . با این
هفای  تیییر کنفد و چفه بسففففففا آَلینفده  فیزی یپسففففففاکرونفا بفا افزایش فعفالیف   

 .بیشتری تولید شود
تاثیر فعلی کرونا بر محیط زیسف ، بازگشف  شفرایط بعد از کرونا و وضفعی   
محیط زیس  در شرایط بعد از کرونا موضوعی اس  که این روزها برای محیط  

 که  اسفف   این دارد  اهمی   فعلی  شففرایط در آنچه شففود امامی  زیسفف  متصففور
مند  توانسته از نعم  فعالی  و ارتباطات در فضای مجازی بهره  زیس   محیط
 .پیدا کند کشیدن نفس برای فراتی شود و

 انتظار و اذف  رکرونا، ادارات مجازی، . 4-9
از طریق اسفففففتفففاده از ت نولوژی فنففاوری اطمعففات و ارتبففاطففات و وواباویی  

كاهش زمان انتظار شفففففهروندان برای دریاف    ها منجر بهاینترن  و سفففففای 
های متعدد شفففهری موو   خدمات و كاهش میزان وق  تلف شفففده در افففف

گردد كه وری از زمان میافزایش عمر مفید شفففففهروندان و افزایش میزان بهره
 خود نتایج مفید فراوانی در پی خواهد داش .

کرونا این اسفف  که امور اداری در حد قابل تووهی به سففم     شففیو از آثار 
های  شفوند. در این افورت نیازی به انتظار و افففضفای مجازی سفو  داده می

 طوَلنی نیس  و افراد قادرند از راه دور، پیایر امور اداری خویش شوند.

 ی اجتماعی هاب کرونا و رسان. 4-10
اسفف ، اما در   یق ا، کشففف حقهرسففانه  یفهوظ  ترینیااففل  اغل  کشففورهادر 

تا   ند وهسففت  یدولت   یرسففم  یهاسففازمان  بیشففتر در خدم ها  رسففانه  کشففور ما،
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.  کنفد یهم خبر را منتشفففففر نم  یااعم  ن نفد، رسففففففانفه  یکفه دولف  خبر یزمفان
و   ینو آنم  یدسففففته م توب، خبرگزار 3به    1کشففففور  یارتباط ومع  یهارسففففانه

.  گویند یم یرسفانه مل   یزیونو تلو  یوراد. به  شفوندیم  یمتقسف   یزیونو تلو  یوراد
ان  مخاطب  مختلف یلهاسففف  به دَلم توب که سفففا   یهارسفففانه یامطبوعات  

ها ندارند.  و رفتار  یمات در تصفم  یچندان  یرو اسفاسفا تأث  اندخود را از دسف  داده
م توب،    یهارسففانه  ینب  یکه تا حدود  ینآنم  یخبر  هایی و سففا  هایخبرگزار

 ینقش اال   اندستهمختلف نتوان  یلهمچنان به دَل  قرار دارند  یزیونو تلو  یوراد
  یراخ  یهاکنند. اما در سفففففا  یفااسففففف ، ا  یخود را که رکن چهار  دموکراسففففف 

  یها ها رسانهکه به آن  اندیافتهظهور و بروز    یاها در دناز رسانه  یارد  یادسته
 یانبوه   یعنیهستند،    ی ندشهرو   یهاها رسانهرسانه  ین. اگویندیم  2یاوتماع 

و   شفوندیم یجادا  ینترنتیا  یهاهسفتند که بر بسفتر پلتفر  ردیف  یهااز رسفانه
ها فراوان اسفففف ، مخاطبان  رسففففانه  ینمخاطبان اندک دارند، اما، چون تعداد ا

تول یفراوان، سفففففسهر یهففاانففدک رسفففففففانففه محتوا و اخبففار و   یففدکننففدگففاناز 
انتشففففار اطمعات و  ینداطمعات را شفففف ل داده اسفففف  که فرا  کنندگانیاف در 

متفاوت    یارتباط ومع  یهارسففانه  یندها با فرامتعدد در آن  یهاو محتوا راخبا
بودند    یمجاز  یدر بسفتر فضفا  یاوتماع   یهارسفانه  ینکرونا، ا  یاسف . در ماورا
ت،  را منتشففففر کردند. خطرات، اففففدما  یروسو   ینمربوط به ا  یهکه اطمعات اول

و   یادن  یهاکشففور یربا سففا  یسففهاز ابتم به آن و مقا  یشففایریحوه پ  های آسفف 
پزشففف ان و متخصفففصفففان و   هاییافتهو مشفففاهدات و   یمردم  یات انتقا  تجرب
ها  رسفانه  ینابتدا در ا  ی،و مراکز درمان  هایمارسفتانها و مشف مت بارائه کمبود

از آن   َلز  اسف ند و اوتما  هسفت  یینهآ  یاوتماع   یها. رسفانهشفودیمنتشفر م

 
1. Mass Media 

2. Social Media 
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به مسففففائل و   یدگیو رسفففف   ی و شفففففاف  گیرییمنظارت، تصففففم  یری،خبرگ  یبرا
 .شودمش مت مرد  استفاده 

  شود،ی م  ی رعا یبهداش  فرد یرتداب  هاکشور  بیشتردر در شرایط کنونی، 
  ی ترسناک   هایی  شفاف و البته همراه با واقع  ی رسانموضو  محصو  اطم    ینا

  ی مجاز  ی واقع فضا  در   به مرد  منتقل کردند.  ی اوتماع   ی هارسانه   یناس  که ا
رسانه  اد نجات   یاوتماع   یهاو  وان  ابخش  شهروند  هزاران  و  در    یرانیها 

اس .   یماورا شده  مروع  کرونا  ارتباط  ی رسم  ی هارسانه   ی امروز    ی ومعو 
اعتماد    یاز مج  یو فضا   یاوتماع   یهااس  و مرد  به رسانه   بسیار کمرنگ شده

مووود و   یاوتماع  یهارسانه  ی ظرف یناز هم مناس  اس  کهدارند.  زیادی
 . شودها استفاده به مرد  و اقنا  آن  ی رساناطم   ی برا ینترنتی ا یهاپلتفر 

 فضای مجازی و ملابلب با جنگ روانی دوران کرونا . 4-11
 ی،مسففففففائفل بهفداشفففففف  فرد  یف ر مواوهفه بفا بحران کرونفا عموه بر رعفاوفامعفه د

با   یاز نظر روان  یشفففففتروامعه بمرد   . امروز اسففففف   یبهداشففففف  روان  یازمندن
شفده اس     یلتبد  یمسفئله وهان  یکموضفو  به    ین. ایرندموضفو  »کرونا« درگ

سففففطح  یشبعد از افزا  اییهدر اطمع  یکه سففففازمان بهداشفففف  وهان  ییتا وا
ترس    یسف ،کرونا ن  یروسد و دشفمن، خو  ینهشفدار کرونا، اعم  کرد که بزرگتر 

 مرتبط با آن اس . یعهو شا
کرده اس .    یداپ  یمتفاوت   شرایط  یراننسب  به ا  ی بهداش  روان  ی وضع

  یران ا  یهدف قراردادن ارتباط اقتصاد   ی  با ن  یران ا  یهعل  ی منف  یحجم خبرها 
کشورها موو  شده تا روان مرد     ین به ا  ینفت   یرکشورها و اادرات غ  یربا سا

دفا     یاد بن  یسم، رئیتزنابود شود. ممارک دوبوو   یبمباران اطمعات   ینا  یردر ز   یزن
در   یدآی به شمار م ی ادر آمر  یونیستیاه یش دهاند یکها که  یاز دموکراس
  ی ها  یمکرده که تحر   یرانبا ا  یکار  یروسخود نوش   کرونا و   یترافحه توئ
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 . یرنفتی  متوقف کردن اادرات غن رده اس    ی اآمر 
  ینستاگرا و بر بستر ا  های کروناییمنتشر شده در روز   یهامار خبر و پس  آ

  .ی ب .ی شر  اس . ب  ینبد  یردر سه شب ه ز  یرانا یه عل  ی ونگ روان یجادا یبرا
  ی هادراد پس    6۰منتشر شده، من و تو     ی هادراد پس    5۷   ی فارس  یس

 منتشر شده.  ی هادراد پس   ۷5  ینترنشنا ا یرانمنتشر شده و ا
َلز  اس  از این فضای مجازی نه همواره در موضع دفاعی که چه بسا در  
موضع تهاومی قرار گیریم. در غیر اینصورت همواره باید منتظر شرو  ونگ  
روانی کشورهای بیاانه بود و به پاسخ به آن بسنده نمود. این موضع موو   

دررف  انرژی دائمی شده و دس  برتر برای ومهوری اسممی را به ارمیان  ه
 نخواهد داش . 

 دوروی کرونا در فضای مجازی   یب سن. 4-12
گف     توانمیها وریان یافتفه که به ورات  فضفففففای مجفازی تا حدی در زندگی

  سفففففخ   بسفففففیار  انایز  هیجان  فضفففففای  این نشفففففینی کرونا بدونروزهای خانه
 فقط  که قدیمی  گوشفففی  یک  باتوان  می  را  ماندن  خانه در  این ه  تصفففور اسففف ،
در عصر    .دارد  شباه   کابوس  یک  به تحمل نمود،  دارد  پیامک و  تماس  قابلی 

کنونی آنقدر فضای مجازی در زندگی ها رخنه کرده که ان ار آن امری به دور از 
منطق و سفففاده لوحانه اسففف  و شفففاید دیار وق  آن رسفففیده نا  دیاری برای  

  تاثیر و  شده  ترمجسم  هامجازی  دنیای  گذردمی  که روز  هر  که  چرا کرد  پیدا آن
 .شودمی ترعینی مرد  زندگی بر آن

ای نظیر فیس بوک، تلارا  و اینستاگرا  عامل  ارتباط رسانهدر دنیای کنونی،  
تلفن همراه شده گوشی  از  استقبا  عمومی  افزایش  در  کاربران  مهمی  و  اند 

بسیاری از این بسترها برای ابراز عمقه، شادی، ناراحتی، اندوه و البته مسایل  
  افحات   و  ها  کانا   خم  و  پی   در  گردش  با  را  هاساع   و روز دنیا استفاده  
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می االی   .گذرانندزندگی  از  انتشار  ی ی  به  امروز  فضاها  این  کاربرد  ترین 
  تاکنون شک  بدون که اس  کرونا  با مرتبط  های   فیلم و مطال  تصاویر، اخبار،

  دورو س ه   یک   همانند   که  محیطی  داشته،  بیننده   و  گردش   بار  ها  میلیون
گرانه مرد     ی و تحلیلمنطق  مطال    انتشار  با   آن   فعاَلن   برخی  که   چرا  کرده  عمل

اند و برخی نیز بدون تحقیق در مورد یک مطل  و بازنشر آن  را آگاه و آرا  کرده
 .اندنداشته وامعه  حاالی وز افزایش اضطراب

ل   بارگذاری انوا  مطا  با ورود کرونا به حیطه رو  و روان وامعه،   از یک سو، 
های تلارا  و افحات پربیننده اینستاگرا   در افحات مجازی از ومله کانا 

بدون تحقیق در خصوق درستی و اح  آن موو  فراگیری سیل عظیمی از  
ای  ون شک مدیران این فضاها سهم عمدهمرد  شد که بدشایعات و اضطراب 

 .در کنتر  و انتشار آن دارند
  مبارزه  میدان   در   مختلف  اقشار  حضور  گیری مهربانی ایرانیان،از طرفی همه

  امید   و  دقیق   اطمعات   هارائ  اوتماعی،   مختلف   های پویش  اندازی راه کرونا،  با
  توسط   گسترده   اورت به   ویروس  این   به   مبتمیان  اخبار  آخرین   بارگذاری  و  بخش

بخشی  نها در اطمینانآ   نقش   کهوایی  تا   گرف    قرار  تووه  مورد   مجازی   فضاهای 
 .به دلهای مرد  و ایجاد امنی  روانی در وامعه ان ار نشدنی اس 

 و فضای مجازی  کرونا،  انواده. 4-13
کرونا زمینه پیوند دو نهاد خانواده و فضفففففای مجازی را بیش از هر زمان دیار  

نهادی    عنوانبهفراهم کرده اسففففف . این وضفففففعی  به خوبی اهمی  خانواده  
کمتر    .نمودویروس را بر هم ان روشففن    توانمند برای پیشففایری از شففیو  این

ن به  ای برسفففففد که ایناونه همااتوانسففففف  پیش بینی کند زمانهمی  کسفففففی
خانواده با دیدی این همه مهم و اسفاسفی بنارند و آن را مهمترین سفنار برای  

بر ماندن در خانه تأکید    حداین  تا   ی و مهار ویروس کرونا بشففمارند وپیشففایر
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گرایی اگرچفه ی ی از آثفار مثبف  و د. این بفازگشفففففف  بفه خفانفه و خفانوادهکننف 
ن  سفف  اما طوَلنی شففد به ارمیان آورده ا  هایی اسفف  که ویروس کرونافرافف 

که اعضففففاء  کرده اسفففف . چرا  نیزاین وضففففعی  تا حدود زیادی همه را غافلایر  
خفانواده بفه ویژه والفدین برای تفدبیر منز  در این وضفففففعیف  چنفدان آمفادگی  

 .اندنداشته
ویژه والدین به خوبی عمل کنند  ای اس  که اگر اعضاء آن به  خانواده پی ره 

محدودیتی تاب آوری کند و نقش اساسی خود    تواند در مقابل هر مش ل ومی
نماید. اگر خانواده با هدف مشترک و    عنوانبه را   نهاد کوچک اوتماعی ایفا 

تعاممت احیح با اعضاء و ام انات پیرامون خود ارتباط احیح داشته باشد  
ها در وضعی  کرونایی  ود. اما حقیق  آن اس  که خانوادهکارامدتر خواهد ب 

ی مختلفی مواوه شده اس  که ضرورتا باید نیازهای خود را  ها با محدودی 
 .آوری ارتباطات برطرف کنندضعی  به مدد فندر این و

کرونایی هی  بخشی از ت نولوژی نتواند  به عبارت دیار شاید در وضعی   
آوری ارتباطات و فضای مجازی محدودی  ها و خمء های پیش  به اندازه فن

تماعی را پر کند. این نیازها که در وضعی  کرونایی  آمده در نظا  ارتباطات او 
کامم متفاوت شده و افزایش یافته، سب  شده اس  خانواده ها از لحا  کمی  

 .و کیفی ارتباط خود را با فضای مجازی ارتقاء دهند
اشد اما مسئوَلن و  تواند دارای مزایای نسبی باگر چه این پیوند میالبته  

خانواده ویژ اعضاء  به  اگر  ها  غافل شوند که  این حقیق   از  نباید  والدین،  ه 
طرف  از  مجازی  مزی    فضای  نشود  مدیری   درستی  به  فن آنان  آوری  های 

تواند به تهدیدی ودی برای وامعه به ویژه نهاد  ارتباطات در این موقعی  می
خانواده تبدیل شود و عموه بر این که آثار مخرب بالفعلی داشته باشد برای  

 .کرونایی نیز مخاطرات بسیاری در پی داشته باشددوران پسا
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تردید با قرنطینه خانای و تدابیر مسئوَلن سرانجا  ویروس کرونا مهار  بی
ماند  که آنچه باقی می   کردریشه کن خواهد شد. اما نباید فراموش    و نهایتاً 

پیامدهای خطرناکی اس  که رهاشدگی فضای مجازی و اعتیاد به آن بر وای  
ویژه نهاد خانواده مدیری  فضای  خواهد گذاش . بنابراین َلز  اس  هماان به 

 .مجازی را بیش از گذشته ودی بایرند

 فضای مجازی و مدیریت افنار دروان کرونا . 4-14
شفففففود کفه  ای تقسفففففیم میگفانفهدر برخی مبفاحفث نظری بحران بفه مراحفل پنج

ی ، مشفارک ، مشفروعی ،  هایی مانند هوها با آن روبرو هسفتند. بحراندول 
ها برای مواوهه با بحران دو دول   .هاسففففف ومله این بحران از  اداری و امنی 

ایففد در این دو موضفففففو  مهم بفف  .وظیفففه در حوزه ابعففاد رهنی و عینی دارنففد
 رد.بتوانیم فاوعه را مدیری  ک

  به را در زمان زمزمه بحرانی همچون ویروس کرونا باید بتوان اف ار عمومی 
  تبدیل   ارتباطی هایزیرساخ    به هارسانه  بحران  زمان درکرد،  مدیری  یدرست 

باید پذیرف  که    .گیردمی   قرار  بحران  فضای  از  خارب  عمومی  اف ار  و  شوندمی
فروپاشی شده اس  نوعی  به  یا  تحو   دچار  رسانه  کنونی مفهو   دوره  .  در 

  های مجازی شب ه فضای مجازی و روی کار آمدن گروهها و  گیری مفهو   ش ل 
ها را به اشتراک باذارند.  باعث شده در این بستر شهروندان نظر داده و دیدگاه 

چارچوب در  خبرها  اتا   در چنین شرایطی محوری   دیار،  ه  دهی ببه عبارت 
پا به عراه    ی در فضای مجازیهای ودیداخبار از دس  رفته اس  و رسانه 

 .اندگذاشته 
رسانه  انحصار  باکنون  از  اس ای  رفته  نخباان    ،ین  از  بسیاری  چنان ه 

طور مستقیم  ها به سیاسی، وزرا و مسئوَلن به وای سخن گفتن از طریق رسانه 
می  سخن  مرد   با  اینستاگرا   و  توییتر  شخصی  افحات  طریق    .گوینداز 



  ۳67  ران یا  در   ی مجاز  یکرونا و فضا

 

 

باعث ایجاد بسترهایی برای رشد  رسمی  های  بنابراین مرکزی  نداشتن رسانه 
شی از این اخبار هدفمند و برای ایجاد ونگ روانی  اخبار وعلی شده اس . بخ

گیرند و شایعه را از یک موضو  بیرونی به موضوعی درونی تبدیل  ش ل می 
 .سازندمی

در هناا  وقو  بحران باید مدیران در وحله او  با تدبیر و ی سارچای عمل  
کاهش  هند و راه های کنند و در گا  دو  اخبار درس  را در اختیار مرد  قرار د

باید سعی    ، در بستر فضاهای مجازیدر این میان.  ها یادآور شوندخطر را به آن
های پیش  که در کاهش استرس و تنش   قرار گیردمطالبی در اختیار مرد     شود

شایعه   ، آمده موثر واقع شود نه این ه آشفتای را بیشتر کرده و در میان مرد 
 .را اضافه کند

 جازی م وکارهایکسب کرونا و . 4-15
مورد اسففففتقبا  قرار   کرونا  یوهان  یو قبل از شفففف   یحت   ینآنم  وکارهایکسفففف 

مختلف    یهادر حوزه  ینآنم  یکارهاوو کسفففف   یکو تجارت ال ترون  گرفته بود
  یدهو پد  شففده بود  یهتوافف   یامتخصففصففان و مشففاوران مطر  دن  یبارها ازسففو

  یو شفففف   یروزها رد  ی یال ترون  یوکارهاحا ، کسفففف   ینا  با  .یسفففف ن  یدیود
  یاافو  بهداشفت   یشفترب  ی رعا  یکه شفهروندان برا  یطیکرونا و در شفرا  یماریب

در  ،کاَل  ینتأم  هاییت خسفف   علیرغم  کنند،یمراوعه م  یزی یف  یکمتر به بازارها
 ایکاَل در فض  یدبه اقشار مختلف وامعه هستند. ام ان خر   ی رسانحا  خدم 

در  اسف . البته  ن به ارمیان آوردهکنندگامصفرف  یخاطر را برا  یآسفودگ   ی،مجاز
حقو    یبفا دقف  مضففففففاعف  یفدبفا  ی یال ترون  وکفارهفایکسفففففف   یط،شفففففرا  ینا

 کنند. ی رعا یمرتبط با بهداش  فرد یکاَلها ینکنندگان را در تأممصرف
حا  که   یندر ع یمجاز یفضا یبر رو ینترنتیا یان،بندانش  وکارهایکس  

  ی خوب  یاربس  یندهآ  رسد ی به نظر م  خواهدی شرو  م  یبرا  یکم  یاربودوه بس 
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تف ر    ی اس  و با کم  ی راستا رابطه کرونا و کس  و کار قابل بررس  یندارد و در ا
ب  یوکارهایکس   ا  یشترینکه  از  د  ینادمه  م  اندیده بحران  با    توانی را 
کمتر   یوکارهایکس   و   ینکه  از  ش  یروسادمه  و  د  یو کرونا    اند یده آن 

 کرد.  یررسو ب یل تحل  مقایسه،
برا   یآزمون   یی،کرونا  دوران دال ترون   وکارهایکس    یمهم  اس .  ر  یک 

کرونا در    یروسو   یو با تووه به ش   ینترنتیا  یکارهاوکس   ی خصوق وضع
داشته و تعداد    ی کاهش ود  ینترنتیا  وکارهایکس  از    یوامعه، رشد بعض 

فروشااه   یمجاز   یفضا  وکارهایکس  از    یکم ومله  فروش    ییهااز  به  که 
 کرده اس .  یداپ  یشفروش آنها افزا کنند،یاقدا  م  ی سوپرمارکت  یکاَلها

در س اخم   تووه به  به سب  ش  یآموزش   یستمبا  در کشور    یو مووود 
از کاربران   ییبا حجم باَل ینآموزش آنم هاییس کرونا در وامعه سرو  یروسو 

  تواند ی روند ادامه داشته باشد م  ین اگر ا  درسب     ین اند به هم رو به رو شده 
اورت  کس    یدر  خوب   مینآن  یوکارهاکه  ا  یخدمات  دهند    یط شرا  ینارائه 

و    یژه و   یطاگر مرد  در شرا  یبه عبارت   . بماند  یباق در آینده نیز   یدارپا  اورتبه 
  .کنندی خدمات استفاده م  ین پس از بحران هم از ا  یرندخوب با  خدماتحاد  

  ی یخوب و استراتژ   یاربس  ینه گز   ینترنتی ا  یوکارهااستفاده از خدمات کس  
  هایس سرو   ین از ا  یرضروری غ  ی ترددها   ی به وا  یزمواقع اس  و مرد  ن  ینا  یبرا

 نیز نقش بسزایی دارد.  هاینه بر کاهش هز که البته  کنندی استفاده م 
بحران تعداد زمان  پ  ینترنتی ا  وکارهای کس  از    ی در  به    کنندی م  یدارونق 

به تجارت کرد و آن را ناه داش ،    یانیکار کمک شا  ینا  ین که در چ  یطور
ندارند    ی اوضا  خوب  چندان  یفروشدر خرده   یراندر ا  ین آنم  وکارهای کس  اکنون  

و    ینآنم  اورتبه   یراندر ا  فروشیخرده   یهادراد فروش   1.5تا    ی و در نها
اتفاقات در وامعه سب     ینامجمو     اس .  ینآفم  اورتبه دراد    99  تقریباً 
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 . یابد یشافزا ی مجاز وکارهایکس  تا حجم بازار  شود یم
از    یدر همه ارکان زندگ   ینترن و در واقع ا  ینترنتیکس  و کار ا  ی هاروش
امن  ی اقتصاد  ی،اوتماع   یاسی،ومله س به سب     یتیو  اما  کرده اس   نفور 

  ین به ا  د وامعه ووود دار و فروش در    یدمعامله و خر   ی سنت   یهاروش   ین ها
از    ی در وامعه بعض   یروسو   ین ا  یو  قبل از ش   . شودی م  ی موضو  تووه کمتر 

مسائل   به  وامعه  بعض   پرداختندی م   ینترنتیا  وکارهایکس  اقشار    یز ن  یو 
  دادند ی انجا  م ینترنتی ا اورت به را   یدها استارتاپ مطر  بودند و خر  عنوانبه 

مرد     وتماعیکه در ارتباطات ا  یکرونا و مش مت   یروسو   یو اما با تووه به ش
و  و   های آلودگ   یژهبه  انتقا   آورده    یروسو    ینترنتی ا  وکارهایکس  به ووود 

مرد  داشته باشد که اکنون رونق    یاهای ن  تأمیندر    ییسزاکمک به   تواندیم
 هم گرفته اس .  ی بهتر

  یدبا  یو قانون   ی از نظر فرهنا   ی جازم   وکارهایکس  موضو   بدیهی اس   
  یده هنوز آموزش َلز  د  یکه از نظر فرهنا   یطوربه  یردمورد تووه قرار گ   یشترب

وقت  رو    ینشده که  به  رو  مرد  با مش ل  و  بر اساس همان    هستندوامعه 
مش مت    فروشیان با احت ار و گر   یاعده   یعبارت به  شود ی عمل م  یعاد   های یهرو 

 .کنندی م یشتر مرد  ب یرا برا 
با  ی  از نظر رعا   یروش ضابطه    ینترنتیا  وکارهایکس  برای    یدقانون هم 

کنند تا عموه   ی قانون را رعا داشته باشد که نظارت برعمل رد آنها ووود   یبرا
در   شود.سمم  مرد  تووه  ی  و امن ی به مسائل بهداشت   یبر مسائل اقتصاد 

هم تردد در وامعه    ،کنند که به دنبا  آنی رد  را ول  ماورت اعتماد م  ینا
  ی فضا  یناز ا  و مرد   شودی کمتر م  های فروشو اعما  نظارت دول  بر خرده 

ا کار  و  م   یشترب   ینترنتیکس   کرونایی،    .کنندی استفاده  دوران  اغل   در  در 
اورت    ینو حمل و نقل کاَل به ا  ینترنتیا  ی هاو فروش   ید به خر   کشورها نیز 
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  یره رف  و آمد، سوخ  و اتمف زمان و غ  هایینه که هز  کنندی تووه م  یشترب
 . ندارندرا 

 ای کرونا، فرهنگ فضای مجازی و سواد رسانب. 4-16
  یدر فضفا   یعاتروزانه شفاهد بازار شفا  ینکرونا در مووهانم چ  یروسو   یو با شف 
  یعاتاخبار و شفا  یروس،و   یناز خود ا  یعترآنچنان ه زودتر و سفر   یم؛بود  یمجاز

  یرا برا   یمختلف  یدرسففها  یروسو  ینا  شففیو   منتشففر شففد.  یادرباره کرونا در دن
داشفف  و   یاوتماع   یمسففؤوَلن و دسفف  اندرکاران و فعاَلن شففب ه ها  یران،مد

  یشففترب  یمجاز  یسففازان درباره فضففا  یمو تصففم  یرانگ  یمباعث شففد که تصففم
 .یاندیشندب

اعم از زن و    -در دسترس همه    یمجاز   یکه معموًَل فضا   نیزکشور ما    در
  ی  اس  و ه -سالمندان   یو حت  یانساَلنمرد، از کودکان گرفته تا ووانان و م 

گوناگون ووود ندارد، بازار    یمتمختلف با تحص   ینسن  ینب   یدر دسترس  یتفاوت 
داغ شد و حمله به    یانمعالجه و درمان و آمار مبتم  یهادرباره راه   یعاتشا

.  یدبه افراد آغاز گرد  ینتهاوم به شهرها و توه  ی،اماکن مذهب  یص تنق  ین،د
کرد که   یزی تر از آن چ   یچیدهپ  یروسو  ینا یو ش  یامر اوضا  را در ابتدا  ینا

 شد.  ی تصور م
  ینبه ا  یمجاز یاوتماع  ینسب  به پرداخ  شب ه ها  یلینااه تحل یک در

   شودمی  یدهد یجنتا ین ا یده،پد
دارد   یران طرفدار را در ا  یشترینمتلارا م ب ی شب ه اوتماع   ین هتووه به ا با -

  یعات شا یژه بو - فضا حضور دارند، انتشار اخبار  ینو اقشار در ا ینو از همه سن
وامعه   در یاری بس یو سردر گم  ی باعث آشفتا  -  ی واقع یر و اخبار نادرس  و غ 

  ی  تخر   یفضا برا  ینز از ایمعاند ن ی از شب ه ها یاریبس  ی مجاز شد. افحات 
 استفاده کردند.  یرانیانا یاوتماع  یهروح یفو تضع
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  یدهادر تلارا  وزء پر بازد  یکانا  سرگرم  یک  گیری کرونا،روزهای همه  در-
مانند مزلزله چهار    یاخبار  شهره هستند ،   ی ها که در شوخ طبع  یرانی و ا  شود می

سف  یشتری ر  متعج   توال     یسانال  یر قمم،  دستما   به  ن ردن  حمله  از 
داعش   یها  یهبدبخ م، متوا  ی ها ی ایی به آمر  یرانیانفروشااه هام، مکمک ا

متبد  یبرا کرونام،  به  نشدن  ا  یلمبتم  بخش    یرانیمناز   چهار  به  ها 
کرونام    یو  ش   ی داعش در پ  ی م و ملیو حممت انتحاریوغرب  ی،ونوبی،شرقی شمال 

 . کردند یایری را در قال  طنز پ
  یارانهنرمندان و باز   یرم که عمومًا در تسخ ینستاگرا ما  یاوتماع   درشب ه-

فوتبال )  یس و  سلبر   یاها  م   یتی همان  غ   یها(  مطال   معموَل    یر باشد 
البته    کندمی به فراخور مطال  را منتشر    یو هر کس   یاف کارشناسانه رواب  

  ید ام   یمها یاپ  یان فضا با ب  ین کشور هم در ا  یاران از از هنرمندان و ب  یاری بس
تمش   یاز زحمات وامعه پزش    یر تقد یابه ماندن در مناز  و    یه بخش و توا

 وامعه مطلع کنند.  ی کردند طرفداران خود را از وضع 
کنند    یم  ی در آن فعال   یم که معموًَل قشر خاا ییترمتو  یشب ه اوتماع   در-

سا  یزن ها  یرمانند  در    یروسو   یتماع او  ی شب ه  اخ  یککرونا  وزء    یرماهه 
بازد پر  و    ید موضوعات  اس   پستها   اورتبه بوده  طر   یادی ز   یروزانه    یق از 

  ازدید شده اس . متأسفانه مطال  پر ب  یتویی و ر  یی شب ه تو ینکاربران ا
نسب  به    ینو توه  ی تخر   یی،نما  یاهاز س  ی ح ا  یزن  یشب ه اوتماع   ینا

 مسؤوَلن و اقشار مختلف در وامعه کشور داشته اس .  یران،مد
م   به در حوزه فضا  ینظر  ها   یمجاز   ی رسد  همچنان    یاوتماع   یو شب ه 
  ی و آموزش و فرهنگ ساز  یا در حوزه سواد رسانه  یژه بو  -   یادی ز   ی ها   یی نارسا

م   - دارد که  ا  یووود  اندرکاران  بو  ین طلبد دس   و  تمش    هارسانه   یژه حوزه 
شب ه ها در بحران ها سره را    ینف کنند تا کاربران و مخاطبان ارا ار   یشتریب
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 . (1399)عارفخانی،   دهند یصاز ناسره تشخ 

 ی کرونا و فضای مجازی هاه تجزیب و تحلیل آماری گزار .  4-17
برای آن فه درخصفففففوق مبفاحفث مربوط بفه فضففففففای مجفازی و کرونفا در ومهوری  

مراوعه به متخصفصفان، کارشفناسفان و اسفممی، به یک نو  اتقان دسف  یاف ،  
افاحبنظران اعم از مدیران اورایی و پژوهشفاران دانشفااهی در دسفتور کار قرار 

 خماه دستاوردهای آماری به شر  زیر ارایه شده اس . گرف .
دراد    ۷۰بررسی آماری وامعه خبرگانی و نخباانی حاکی از آن اس  که  

حصیمت کارشناسی ارشد هستند.  دراد دارای ت   26.۷دارای تحصیمت دکتری،  
از سطح تحصیمت عالی برخوردارند  پژوهش،  دیار، وامعه آماری    به عبارت 

 (. 22نمودار )
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 الت یبر اسب تحص ی و نخبگان یجامعب  برگان ی فراوان عی توز :  22نمودار 

 

چشمایر   برتری  از  نحباانی نشان  و  افراد وامعه خبرگانی  فراوانی  توزیع 
  3۰دراد وامعه خبرگانی را ونس مردان و    ۷۰مردان بر ونس مخالف آن دارد.  
 (. 23نمودار )  دهنددراد را ونس زنان تش یل می

 

تاکارشناس

3%

ارشد

27%

دکتراوباالتر

70%
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 جامعب نخبگان و  برگان بر اسب جنس  ی فراوان عی توز :  23نمودار 

 

  13.3بررسی توزیع فراوانی وامعه آماری بر حس  رده سنی نشان داد که  
دراد در محدوده    63.3سا  و باَلتر واقع شده اند و    5۰دراد در رده سنی  

نمودار  )   سا  دارند   ۴۰از    ترپایین دراد    23.3ساله قرار داشته و    ۴9تا    ۴۰سنی  
24 .) 
 

مرد

70%

زن

30%
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 جامعب نخبگان و  برگان بر اسب سن  ی فراوان عی توز :  24نمودار 

 

های مدنظر پژوهشاران  آزمون توافق و همارایی نظرات در خصوق گزاره
 درب شده اس . ( 6ودو  ))مربوط به کرونا و فضای مجازی( در 

  یاهدر نظر  برگان در  صوص گزاره  ییتوافق و همگرا ی آزمون آمار :6جدول 
 ی مجاز  ینا و فضا کرو 

 تعداد  های کرونا و فضای مجازی در جمهوری اسالمی گزاره
کمینه 

 پاسخ* 
بیشینه 

 پاسخ 

میانگین 

 ها پاسخ 
انحراف  

 معیار

در همه   سوق جامعه موجب یقی،حق یکرونا در فضا  یماریب یوعش

 .شده است یمجاز یفضا  یبه سو ابعاد
1

00 

4.
00 

5.
00 

4.
8400 

.370
33 

نهادها و   یاطالعات هایبانک یتو تقو یشتر توجه بکرونا موجب 

 .استادارات 
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.

7800 
.418

45 

فناوری اطالعات و ارتباطات از  استفاده از  افزایشبا توجه به  کرونا 

  یمجاز یدر فضا  یرانمد تر یع سر  یریگ  یمتصم   ی،مجاز یفضا راه دور در 

 .را به همراه دارد

1

00 
4.

00 
5.

00 
4.

7800 
.418

45 

418..14.5.4مردم با  مردم و  مردم با اطالعات ) یشتر موجب تبادل هرچه ب کرونا 

39تا 

23%

49تا40از

64%

و باالتر50از

13%
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 تعداد  های کرونا و فضای مجازی در جمهوری اسالمی گزاره
کمینه 

 پاسخ* 
بیشینه 

 پاسخ 

میانگین 

 ها پاسخ 
انحراف  

 معیار

 45 7800 00 00 00 .اطالعات است ی( در بستر فناوریرانمد

  یمجاز یدر فضا  یرحضوریتوسعه خدمات غ عامل تسریع و کرونا،

 .است
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.

8000 
.404

06 

آموزش   ینهبالاستفاده در زم هایظرفیت ییباعث شکوفا  کرونا 

 .از راه دور است یعموم
1

00 
3.

00 
5.

00 
4.

7400 
.486

97 

اید   برداری هرچه بیشتر بری بهره از ظرفیت آموزش از راه دور، ب

های موجود برطرف و بسترهای  شناسی جدی انجام شده و کاستیآسیب

 الزم فراهم شود. 

1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

با   یمجاز یکرونا، در فضا  یماریب یوعبا ش ینداریو د دین

 .است مواجه شده یدهاییتهد
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
8000 

.404
06 

 توانیم یمجاز یفضا ریزی، با درایت و برنامه یی،دوران کرونا  در

 .نمود یترا تقو  ینداریو د یتروح معنو
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

  ی،مجاز یو توسعه فضا یزیکیف یتهایبا توجه به کاهش فعال کرونا،

 .کمک کرده است یستز یطبه حفظ مح
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

از   یاریو حذف بس ی انجام امور ادارات در مجازافزایش باعث  کرونا 

 .استموارد انتظار و صف 
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

  یتو کاهش مرجع یاجتماع هایشبکهگسترش   یددر تشد کرونا،

 .کرده است یفا نقش ا یتیحاکم هایرسانه
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

  در ها،و رسانه یرسم یعالوه بر فضاها  تواند و بایدیم حاکمیت

 .افکار بپردازد یریتبه جذب و مد یز ن یمجاز فضاهای
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

عمده در   یاما، بستر  نمایاندیم یدتهد  یکهرچند  ی،مجاز فضای

 .است ییدوران کرونا  یمقابله با جنگ روان
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

از   ی،مجاز یکرونا در فضا  یاست با توجه به دورو بودن سکه الزم

 .به فرصت نمود یلکاست و آنها را تبد یدها تهد
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

را   یکدیگر ا در کنار ه خانواده یاگرچه در ظاهر، حضور اعضا  کرونا،

اش هاییبنموده اما آس یشتر ب  یز را ن برنامگییب عدم آمادگی کافی و از ین

 .بهمراه داشته است

1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

افکار دروان کرونا است   یریتمد یابزارها  یناز مهمتر  یمجاز فضای

 .است یریتیالزام مد یکانتخاب بلکه  یککه نه 
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

مثبت داشته   یر تأث  یمجاز وکارهایکسباز  یاریدر رونق بس کرونا 

 .است
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 

در   ایو سواد رسانه یمجاز یکه فرهنگ فضا  کندیم یادآوری کرونا 

 .یابدارتقا  یدبا  یاسالم یرانیجامعه ا
1

00 
4.

00 
5.

00 
4.
7800 

.418
45 
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 تعداد  های کرونا و فضای مجازی در جمهوری اسالمی گزاره
کمینه 

 پاسخ* 
بیشینه 

 پاسخ 

میانگین 

 ها پاسخ 
انحراف  

 معیار

 100 
    

( تا کامم  1ای از کامم مخالف )با نمره ها در طیف پنج گزینه*توضیح  پاسخ
 ( قرار دارند. 5موافق )با نمره 

  ۴ها باَلتر از  شود، میاناین پاسخ هماناونه که از روی ودو  مشاهده می
با تووه به انحراف معیار پایین )همای زیر    اس  و  ( توافق و  ۰.5از سویی 

 های پژوهش، حاال شده اس . همارایی خبرگان و متخصصان درمورد گزاره

 بندی و  ال ب نتایج جمع . 5
های زیر در خصوق کرونا و فضای مجازی  توان به گزارهبه طور خماه می 

 در ومهوری اسممی اشاره نمود  
سو  وامعه در همه ابعاد   موو   یقی،حق یکرونا در فضا  ارییمب یو ش ◼

 شده اس .  ی مجاز یفضا  یبه سو 
نهادها و ادارات    ی اطمعات   های بانك  ی  و تقو  یشتر موو  تووه ب   کرونا   ◼

 اس . 
اطمعات و ارتباطات از راه    یاز فناور  استفاده  یشبا تووه به افزا  کرونا  ◼

در فضا را به    یمجاز   یدر فضا   یرانمد  تریعسر   یریگ  یمتصم   ی، مجاز  یدور 
 همراه دارد. 

(  یران )مرد  با مرد  و مرد  با مد  اطمعات  یشترموو  تباد  هرچه ب  کرونا  ◼
 اطمعات اس .  یدر بستر فناور

 اس .  یمجاز   یدر فضا  یرحضوری و توسعه خدمات غ  یععامل تسر   کرونا،  ◼
از    یآموزش عموم  ینهبماستفاده در زم  های ظرفی    ییش وفا باعث  کرونا  ◼

 راه دور اس . 
ب  برداری بهره  بری   ◼ ظرف  یشترهرچه  با  ی  از  دور،  راه  از    یدآموزش 
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َلز    یمووود برطرف و بسترها  هایی انجا  شده و کاست  یود شناسیی  آس
 فراهم شود. 

  یدهاییبا تهد  ی مجاز  ی فضاکرونا، در    یماری ب  یو  با ش  ینداری و د  دین  ◼
 مواوه شده اس . 

کرونا  در  ◼ درا  یی، دوران  رو     توانیم   ی مجاز  ی فضا  ،ریزی برنامهو    ی با 
 نمود.   ی را تقو  ینداریو د ی معنو
به   ی، مجاز ی و توسعه فضا یزی یف یتهای با تووه به کاهش فعال  کرونا، ◼

 کمک کرده اس .  یس ز   یطحفظ مح
از موارد    یاریو حذف بس   ی انجا  امور ادارات در مجاز  یشباعث افزا  کرونا  ◼

 انتظار و اف اس . 
تشد  کرونا،   ◼ مروع   ی اوتماع   هایشب ه  گسترش  ید در  کاهش    ی و 

 کرده اس .  یفانقش ا یتیحاکم هایرسانه 
  فضاهای  در  ها،و رسانه   یرسم   یعموه بر فضاها   یدو با  تواند ی م  حاکمی   ◼
 اف ار بسردازد.  یری به وذب و مد یزن  ی مجاز
عمده در مقابله    ی اما، بستر  نمایاندی م  یدتهد  یک هرچند   ی،مجاز  فضای   ◼

 اس .  یی دوران کرونا یبا ونگ روان
  یدهااز تهد  ی، مجاز  ی کرونا در فضا  ی س هاس  با تووه به دورو بودن    َلز    ◼

 به فرا  نمود.   یلکاس  و آنها را تبد
  یشتررا ب  ی دیارها در کنار  خانواده  ی اگرچه در ظاهر، حضور اعضا  کرونا،  ◼

ن   برناماییو ب  یکاف   یاز عد  آمادگ   یناش  های ی نموده اما آس  بهمراه    یزرا 
 داشته اس . 

اف ار دروان کرونا اس  که    یری  مد  ی ابزارها  ینمهمتر   از   ی مجاز  فضای   ◼
 اس .  یریتی  مدالزا یک انتخاب بل ه  یکنه 
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 مثب  داشته اس .  یر تأث   ی مجاز  وکارهای کس  از    یاری در رونق بس   کرونا   ◼
در وامعه    ایو سواد رسانه  یمجاز   یکه فرهنگ فضا  کندیم  یادآوری   کرونا  ◼

 . یابدارتقا  یدبا یاسمم  یرانیا

 و مآ ذ منابع. 6
تهران، انتشفارات دانشفااه علم و افنع   ، »شفهر ال ترونیک، چاپ سفو ،  (138۴)  وملی، علی اکبر

 ایران«.

-6۴. افص 86، تهران، خرداد 2( شفهر ال ترونی ی، ماهنامه ت فا، شفماره  1386وملی، علی اکبر )
۷2 

( روش های تحقیق در مدیری ، ترومه محمد افففائبی و محمود شفففیرازی، 138۰سففف اران، اوما )
 تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیری  دولتی

 احمد و انیقلیعل احمد ترومه .یا شفففبكه وامعه ظهور اطمعات، ( عصفففر138۰مانوئل ) كسفففتلز،
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 1ی و یدن   محسن
 میاکرده  کشف را  آن اکنون  ما و  اس   داشته  ووود  وهان در  کرونا  روسیو   ایآ
  اسفف ر  آمده  ووود  به  تازه و  نداشففته  ووود قبمً   که  اسفف   نوظهور  دهیپد ای و

 ووود مفا کشفففففف  از  شیپ هفاآن  ایف آ  م،یکنینم کشفففففف را  ییزهفایچ مفا یوقت 
 مریده  پاسففخ سففؤا   نیا  به  میتوانیم چطور  اندرنداشففته  ووود ایاند  داشففته

  انسففان  به وسففیله  فقط و  اندداشففته  ووود که  اسفف  نیا  پاسففخ  نیتر ییابتدا
 .اس  نداشته را ناشناخته آن شناخ  توان ما علم و اندنشده کشف
  نشده  آن  کشف  به  قموفال   ما  چرا  پس  اند،داشته  ووود  که  میر یبا  فرض  اگر

  یها ناشففففناخته   شففففناخ   یبرا  دیود  علم  یریناپذیریسفففف   به  هتووال   با  مریبود
 ثب  و  باشد  داشته  ووود  قبمً   روسیو  نیا  اس   مم ناین فرضیه كه    وهان،
 نیا  که  شفففودمی   یتقو  دو  فرض  پس.  رسفففدیم  نظر  به  دیبع  ،باشفففد  نشفففده

  به  هیشفففب  ییهانمونه  هرچند.  اسففف   دیود  یادهیپد و  نداشفففته ووود  روسیو 

 
   انامه یموسفففففسفففففه معنا/ را  /شفففففرف ی دن و پمسفففففئو  دفتر مطالعات تمال   /یفلسففففففه علم و فناور یدکتر. 1

donyavi1979@gmail.com. 
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 19 دیکوو   موسفففففو  به  که  صمشفففففخال  مورد  نیا  قطعاً  یول   ،شفففففده  ثب  قبمً   آن
 اس ر شده اضافه وهان به دیود یت یال واقع چطور. اس  نشده ثب  اس ،
  یا حملفه و  شففففففده  جفادیا  شفففففافاهیآزمفا در  روسیو  نیا  کفه  میر یبا فرض  چفه
  روسیو   نیا  که میکن  فرض  چه و  اسف   بوده  نیچ  اقتصفاد  به  شفناسفانهزیسف 

 جادیا  نیچ در  وانیح و  انسفففان  انیم  یخاافففال   تعامل  نحوه اثر در  یفاق اتال   طوربه
 را  خفاش  سوپ  خوردن قیطر  از  روسیو   نیا جادیا  داستان  اگر  یحت  ای و  شده
 مففاننففد  یتجرب -یعیطب علو   از  فراتر  مسفففففئلففه  ،موارد  نیا همففه  در  م،یر یبسففذ

 انیم  به  یاوتماع  و  یانسفففان  علو   یپا و  اسففف   یمیشففف  و  سففف یز  ،یپزشففف  
 .دیآیم

  ینحو   به  وهان در  قدرت  مناسفبات  ،یشفااه یآزما  دیتول  یعنی  اوال   فرض در
 آن از و  کنند  جادیا  را مرگبار  یروسف یو   تا  ردیگیم  خدم   به  را  هاعلم  که  اسف 

 فرض،  نیا در. کنند  اسففتفاده  یاقتصففاد  سففاختار ای  دشففمن  کی  فیتضففع  یبرا
  یها رشففته  ژهیوب و  یشففااه یآزما  علو   ،یمیشفف   ،یشففناسفف سفف یز   دانشففمندان

  هاص تخصفففال  از  ارید  یبرخ  و  یعفون  یهایماریب  رشفففته  مانند یپزشففف    مختلف
  (ون یموتاسففف وهش )=  ام ان با  روسیو   نیا  تا  باشفففند کرده  ینیآفر نقش  دیبا
 .باشد افتاده فا اتال  یشااه یآزما یاتجربه در

 نه  و  اسف   یعلم  نیقوان کشفف  یبرا  مشفاهده ونس از  نه  ارید  ،تجربه  نیا
 که  اسففف   یروسففف یو   یسفففازمد   بل ه  ،یعلم  یاهینظر   هیتوو  یبرا  تجربه  یحت 

 یبرخ   و  اسف   متفاوت  هاآن  با اما  ،دارد  خود  یهاخانوادههم  به  ییهاشفباه 
 یوقت   مثل  درسف   ،اسف   شفده  گرفته  نظر  در آن  شفتریب  یاثربخشف   یبرا  عوامل

  یا نسفففخه   سفففاخ   یبرا   روسفففاف یما ای  اپل  توسفففعه و  قیتحق  بخش در  که
  شفودمی  یزیر برنامه  و  ردیگیم  افورت  یاح طرال   ،یشفخصف   یوترهایکامس از  دیود
  حافظه  حجم  مثمً   ای و داد شیافزا  دیبا  را  دیود  دسفتااه  سفرع  مقدار  چه  که
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 .باشد شتریب دیبا چقدر آن
 و  زانیم  دربففاره ،ی  یولوژ یب  مرگبففار  سفففففم   نیا  احففانطرال   هم  فرض  نیا  در

 در ارتباط با  روسیو   ی رسففففان یآسفففف   قدرت و  انتقا   یهاراه  و ،یشفففف   سففففرع 
  به قموفال   روسیو   ژنو   یکاردسففف  با و  اندکرده کار  انسفففان  یتنفسففف   دسفففتااه

 .اندشده آن دیتول ای و خلق
  بفه وسفففففیلفه  کفه را  دزیف ا روسیو  دربفاره یعلم مقفالفه کیف  مقفدمفه  دییف ایف ب

 مرور  هم با  شفففده  نوشفففته  تهران  دانشفففااه یپزشففف    کیژنت  گروه  پژوهشفففاران
  میکن

  خففففانواده از  یروسفففف یو   بففففه  یآلودگ  اثر در  1یاکتساب  یمنیا  کمبود  »نشاناان
 نیا.  شودمی  جادیا  3انففسان  یمنفف یا  نقففص  ففروسیو   نففا   بففه  2هاروسیو   یلنتفف 

 تاکنون  زمان  آن از و  شفففففد  کشفففففف 1981  سفففففا  در  بار  نینخسفففففت  یبرا  یماریب
 رانیا در.  اندداده  دس  از  را  خود وان  وهان  سراسففففر در  انففففسان  هففففاففففونیلیم

  تعفففداد و  اندشفففده  ییشناسفففا  HIV  بفففه  آلفففوده فرد هزار  شانزده از  شیب  تاکنون
  فففففففریم و مفففففففرگ  عمفففففففده   علال   .اسف  شیافزا حا   در روز  هر  آن  به  انیمبتم
  یهففا سرطان و  طل فرا   یهففاعفون   بففه  ابففتم  ،یمففاریب  ففنیا  بففه  ففانیمبتم

  یها فشرف یپ.  اسف   بفدن  یمنفیا  سفامانه  دیشفد  فیتفضع  فلیدل  بفه  ،متففاوت
 یمول ول   ساختار از  را  دانشمندان  درک  ،یمول ول   یشناسس یز   نفهیزم در  فریاخ
  کفه  رودیم  آن  دیف ام  و  اسفففففف   داده  شیافزا روسیو  نیا  ییزایمفاریب  نحوه  و
  یها روش  ابدا   به  منجر  دور،  چندان  نه  انیسففففال در  علم  شففففتابنده  شففففرف یپ

 .شفود« یمفاریب فنیا درمان رمؤثال 
 در   وهفان فنفاورانفه  انفجفار یهفادهفه یعنی  1981  از دریف کرد دقف   وممت بفه

 
1  .Syndrome Immunodeficiency Acquired 
2 . Viruses Lenti 
3 . Virus Immunodeficiency Human 
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  هاونیلیم  تاکنون  زمان  آن از  و  شده  کشف  یوهان  دو   ونگ از  پس  یهاسا 
 !اندداده دس  از روسیو  نیا اثر بر را خود وان انسان

 را هفاآن  مرگ   علفال  مفا و  مردنفدیم  انسففففففان  هفاونیلیم  هم  1981 از  شیپ ایف آ
  همتووال   بعداً  و  میداشفففت  هاآن  مرگ  درباره  ارید  یح یتوضففف  ای  و  میدانسفففتینم

  به  ابتم  زانیم و  سففرع   کشففف، از پس  ایآ  اندرداشففته دزیا  هاآن  که  میشففد
  دی با  چرا  دهیپد  کی کشفففففف  چاونهر و  چرا  اسففففف ر  افتهی شیافزا  یماریب  نیا

 دهدر شیافزا را ما یزندگ  در آن یاثربخش
 آن  عمل رد در  یریتأث  دینبا  آن  کشففف  پس  اسفف   بوده قبمً   یماریب  نیا  اگر

  بهتر  میبتوان  دیبا ما  ،آن  شفدن  روشفن و  کشفف  با  برع س  بل ه  باشفد،  داشفته
 کنش  و رفتفار بفه کفه اسفففففف   یزیچ کشفففففف،  از منظور  اگر  .میکن  کنتر  را آن

  یار ید  موضفو   نیا  م،یاکرده  یکاردسف   وهان در  ما و  اسف   مربوط ما  یانسفان
 .اس 

 به و  میر یبا  فااففففله  یوودیهال و  یل یال تخ  یهاداسففففتان  نیا از  دیده  اوازه
 خاقال   سفتنیز   نحوه ای و  یسفت یز هم اثر  در  روسیو   نیا  که  میبسرداز  دو   فرض

 نیا  دید  دیبا اوَلً .  اسففف   شفففده  جادیا  نیچ از  یاهیناح  مردمان  خاقال   هیتیذ و
  نی چ  خیتار  در  یاسففابقه   یال وضففع نیا  مثمً  و  اسفف   بوده  دیود  سففتنیز   نحوه

  اگر.  اسف   نشفده  جادیا  قبمً   روسیو   نیا  چرا  داشفته،  سفابقه  اگر.  اسف   نداشفته
 و   چرا  ،یزندگ   دیود   یال وضفففع  نیا  اسففف ،  یدیود   یال وضفففع  که  میر یبا  فرض

  شففففده  یخطرناک   روسیو   نیچن  یریگشفففف ل  به  منجر  که  آمده ووود  به  چاونه
 اس ر
 شففما  رهن  در سففؤا   نیا و  دیشففو  خسففته  ادداشفف ی  از  ارید نجایا  در  دیشففا
  هابافتن  سفمانیر   و  آسفمان  نیا  اافمً  و  سف یچ  سفندهینو  هدف  که  ردیبا  شف ل

  ن ته دو ،میکرد  مرور  باهم  که  ییهافرض و  سفففؤاَلت  از  هدف  سففف ریچ  یبرا
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  اس 
  هجری  1398  سفففا   پایانی  ماه و  میمدی  2۰2۰  سفففا   ابتدایی  هایماه در •

  چند و  هشففتاد  مانند  به  مدرن،  نسففبتاً   مسففلمان  نسففبتاً   ایرانیان  شففمسففی،
  همیشه  مثلاند )شفده  وهانی  ابعاد  با  مشف لی  گرفتار  وهان،  دیار کشفور
  ابعاد  قدر آن  و!(  اسفف   ماورایی هم  این  که  اسفف  اخبار  اففدر در ایران

  عمومی،  بهداشف   مانند  مسفائلی  قدر  آن و  اسف   پررنگ  مسفئله  پزشف ی
 از  پیشفایری  بحران،  مدیری  و  کنتر   هایشفیوه  بیماران،  سفازیقرنطینه

  به  بخشفففیروحیه  بهداشفففتی،  اقم   توزیع و  تولید  ،واگیری  گیریشففف ل
  هفای بیمفارسفففففتفان   تخصفففففیص  و  تجهیز  ،كشفففففور درمفان  كفاركنفان بخش
  به  پرداختن  که  شففففودمی  ت رار روزانه  و  مرت   طوربه...  و  اختصففففااففففی

  نیز  گاههی  و  اسف   غفل   مورد  کاممً   ،مسفئله  اوتماعی و  انسفانی  وووه
 .کنیم مرور را مسئله و گردیم باز که شد نخواهد فرا 

 کرد بروز  2۰۰9  سا  در  که  یخوک   ینزاآ آنفلو  به راوع  گاههی   که  گونههمان
 آن در.  مینسرداخت  آن  به و  میبازناشفت داد قرار  یترسفناک    یال وضفع در را  وهان و

 مناطق در  یخوک   یآنفلوآنزا  که کرد  اعم   یوهان  بهداشففففف   سفففففازمان  سفففففا ،
   یال وضفع ،5  مرحله  اعم  با  سفازمان  نیا.  اسف   یشفرویپ حا   در  وهان  مختلف
 نیا.  بود  خواهد  یحتم  یامر  ،یخوک   یآنفلوآنزا  یوهان  و یشف   که  دادند  هشفدار

 5  مرحله  به را  خود  هشفدار   یال وضفع  یوهان  بهداشف   سفازمان  که  بود  بار  نیاول
  دهندهنشفففففان و  اسففففف   قرمز   یوضفففففع  تا  مانده  مرحله  کی  که  دادیم ءارتقا

 .اس  یحتم یماریب نیا یوهان واگیری کهنیا
  زد  تریت  گونفهنیا  آلمفان ولفه چفهیدو   ،2۰۰9  آگوسفففففف   در  زمفان همفان  در

 !یخوک  یآنفلوآنزا به ابتم لیدل به یی ایآمر  هزار 9۰ مرگ احتما 
  یمار یب  و یشف   افورت در كرد  اعم   یوهان  بهداشف   سفازمان  ركلیدب  معاون
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 در.  شفففوندیم  مبتم  یماریب  نیا  به  وهان   یال ومع  سفففو کی  ،یخوك   یآنفلوآنزا
 مرکز  سیرئ)  ایگو  دكتر و  شفففد  ییشفففناسفففا رانیا در مورد  نیلاوال   زین  ا یال ا  همان

 در هم  زمان  آن  که حاضففر  حا  در  بهداشفف   وزارت  ریواگ  یهایماریب   یر یمد
  یآنفلوآنزا   (ناریسففماندیشففی )=همدر (  اندداشففته   یمسففئول  بهداشفف   وزارت

  یآنفلوانزا  ورود  به  اشفففاره  با  شفففد،  برگزار رانیا  پاسفففتور  تویانسفففت در  که  یخوك 
  سففففففا ،  دو  در  برآوردهفا  طبق   کردنفد اعم   گیری وهفانی،همفه  6  ففاز  بفه یخوك 

 نیا بفه كشفففففورمفان در  ونیلیم 2۴ تفا نفر هزار  5۰۰  و  ونیلیم 1۰ حفدود  احتمفاَلً 
 225 و  ونیلیم  كی  تا هزار 525  تعداد نیا از  که  شفففوندیم  مبتم  آنفلوآنزا  نو 
 نفر  هزار 2۴5  تا هزار  1۰5  حدود  شفودمی  برآورد و  دارند  یبسفتر  به  ازین  نفر هزار
 (.August 2009) بدهند دس  از را خود وان

  لحفا   بفه امفا  فتفاد؛ین  یاتففاقفات   نیچن ،رانیا در  نفه در و  یوهفان  اسیف مق  در  نفه
  فایآمر  یمفال  بحران بفا را  کیف م ز   از  یوهفانگیری  همفه نیا  تقفارن یوقت  ،یزمفان

  خود  به  یارید  اففففورت  مسففففئله  یاوتماع  و  یانسففففان  ابعاد  ،گیریممی  نظر در
 یمفال  بحران  و یوهفان  یمفال  بحران بفه  کفه 2۰۰8  –  2۰۰۷  یمفال  بحران. ردیگیم

  نی بدتر  مثابه  به  اقتصففاددانان از  یاریبسفف   به وسففیله  اسفف ،  مشففهور  زین  2۰۰8
  قی تحق  ونیسف یکم.  شفودمی  شفناخته  193۰  دهه  بزرگ  رکود  زمان از یمال   بحران
 لیدَل و  بود  ریناپذاوتناب  یمال   بحران  که کرد  یر یگجهینت  طورنیا یمال   بحران

  بحران لیدَل  خصفففففوق در  قاتیتحق.  برشفففففمردند  آن  وقو   علل  یبرا  یمتعدد
  بحران از  پس  بمفااففففله.  داشفففف   تمرکز  بهره  نرخ  گسففففترش  نقش  بر  نیز  یمال 
  به واردهتكانه   کردنکم  یبرا  دهنده نیتسفف  یمال   و یپول   هایسففیاسفف  ،یمال 

 کردن کم  یبرا  ینظارت   ااففمحات  ،2۰1۰  سففا   هیژوئ در.  شففدند   یتصففو  اقتصففاد
  به  اسف   َلز  هم  باز!  شفد   یتصفو  حده،متال   اَلتیا در  دمجدال   وقو   کی  شفانس

  2۰۰۷  یهاسفا   فاقاتاتال   درباره  سف ین  مجا . میکن   دقال   هاپدیده  یزمان  یتوال 



  ۳87انسان در جهان معاصر  یکرونا؛ برساخته اجتماع

 

 

  یها یخودکشففف   آغاز  ژهیوب و   ایآمر  در  گسفففترده  یهایخودکشففف   بروز و  2۰۰8 و
 از   یبخشففف   ، مرتال   طوربه   ایآمر  مرد   که  چرا.  میکن  اشفففاره  یخانوادگ  و  یومع
 کشففففور، نیا  مرد  یرو  شیپ  اندازچشففففم و  ندددایم  دسفففف  از  را  خود  ییدارا

 .نبود یروشن اندازچشم
 اسففففف   مم ن  ورانهفنا و  یعلم  ظاهراً   یهادهیپد  نیب  کهنیا  کم   خمافففففه

  کمتر  ما  که  باشفد  داشفته  ووود  یاوتماع و    یانسفان  یهادهیپد  با  یقیوث  رابطه
  هیفال قضففففف   ورانفهفنفا  و  یعلم  بعفد دربفاره تمرکزمفان  اغلف   و میدار   هتووفال  هفاآن بفه

 .اس  یارید یوا مسئله شهیر  کهیدرحال  اس ؛
 و  سفففؤاَلت یاد  به  دوباره  حوادثی، چنین  وقو   هناامه  در  کهنیا هم  دو  دلیل •

 شفرور  مسفئله  خلق ، داری،دین دین،  یقه و  افتیممی  الهیاتی و  کممی شفبهات
 چرارواقعًا  چرار که گیریممی را خدا و

  »چرا« سففؤا   به پاسففخ  دنبا  زمین رد  بیشففتر  کمی باشففد  بهتر  شففاید  کهیدرحال  •
  موقع تنهفا و کنیم  زنفدگی  زمینی،  منفاسفففففبفاتی  اسففففففاس بر  شفففففودنمی. باردیم

ر یافتن یا و  خود  تسفف ین برای   و  گرفتاری   در گرفتهوا  کهنه  خدای  یاد  به  مقصففال
 .میافتیب مانیهارهن

 بر  اسف   َلز   باشفد،  یهسفت   افاح  و  یوار  یقت یحق  خداوند،  اسف  قرار  اگر
  نی چن  نیا  اگر  و  ردیگ قرار  ینیبازب مورد  ،مناسبات  تما   ینیبوهان نیا  اساس

  یقدرت   خدا  آن  نه  چراکه.  میکن  رها را  خودسفففاخته  یخدا  اسففف   بهتر  سففف ،ین
  حمله  نه  و میرو   درگاهش  به  هارنج و  دردها موقع  فقط  که دارد  نیتسفففف   یبرا
 .کاهدیم ما رنج از مورد سؤا  قراردادنش، و او به

  ی ر ی گشف ل در  یمتعدد  عوامل.  اسف   یاوتماع   برسفاخته  کی  ،یکنون  وهان
  یاله   یایانب  توسط  آنچه و  نید  ق یحق  با  ،آن  مناسبات  و  اندداشته  نقش  آن
  آمفده یکنون وهفان  از پس  و شیپ وهفان  و   یف غ بفه بشفففففر  دادن  هتووفال  یبرا

 . دارد فااله ،اس 
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 ق یحق  لزوماً  اما ،دارد  اثر و  اسففففف   یواقع  قطعاً   یاوتماع   برسفففففاخته  نیا
 اراده و  کند  اراده  اسف   توانسفتهیم  بشفر  که  اسف   ییهانحوه از ی  ی  و  سف ین

  یار ید  ءانحا  ام ان و  ببخشد  اورت  را  وهان و  ابدی  قدرت  یاله  اراده  به  یبشر
.باشد داشته یشتریب نسب  ق یحق با که دارد ووود زین وهان برساخ  از



 

 

  دوره در یگذاراستیس در یملّ  تیّ هو  گاهی جا. 23
 کرونا  یمورد مطالعب؛ بحران

 1امید هوشنگی 

 درآمد. 1
بففه دَلیففل مختلف بفف  دیربففاز  ایران از  و   کیفف تیژئوپلویژه وففایاففاه  هکشفففففور 

  یط ی مح سف یز تی،  های مختلف سفیاسفی، امنیال ژئواسفتراتژیک در معرض بحران
اخیر، بعفد از حملفه نظفامی رژیم بعفث عرا  بفه ایران،   قرنمیندر و ... اسفففففف .  

اما گسفترش    ،ی نبوده اسف کشفور کمتر شفاهد بروز بحران با سفطح فراگیری ملال 
م زد. بررسففففی  ی برای کشففففور رقویروس کرونا در کشففففور، بحرانی در سففففطح ملال 

ها َلز  اسففففف  نظا   دهد برای عبور از بحرانهای گذشفففففته نشفففففان میبحران
ی ملال    ها، هویال  ی بهره بایرد. ی ی از این ظرفیال ملال   هایظرفی سففففیاسففففی از 

ی را در مقابله با بحران ونگ   ملال ایرانیان اسف . نمونه اعمی اسفتفاده از هویال 

 
 دانشففففااه اما  اففففاد    /علو  سففففیاسففففیو عضففففو هیأت علمی دانشفففف ده معارف اسففففممی و اسففففتادیار  .   1

 .1399ماه    بیس  و هفتم اردیبهش ناارش تاریخالسم /  علیه
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هفا برای   تففاده از این ظرفیفال   اسففففف توان مشففففففاهفده نمود. اهمیفال تحمیلی می
شففود که در فضففای  ها زمانی بیشففتر احسففاس میپیشففایری و مقابله با بحران

 اس . آیندههیبریدی در های ونگعلمی احب  از 
 ، ایجفاد پیوسفففففتای و همفاننفدی  کفارکرد هویفال   ترینه بفه این فه مهمبفا تووفال 

نسففففب  به  های مثب   ها و نارشای از گرایشی مجموعه  ملال هویال و   اسفففف 
شفور به  کننده در سفطح یک کبخش و ی سارچهعوامل، عناافر و الاوهای هوی 

ها بیشفتر    باید در مدیری  بحرانمثابه یک واحد سفیاسفی اسف ، این ظرفیال 
های شفناختی و ادراکی های آینده، ونبهه قرار گیرد بویژه این ه ونگمورد تووال 

ی در   ملال گیری از هویال نحوه بهرهبیشفتری نسفب  به گذشفته دارد. برای بررسفی  
بودن آن تووه    یچند رکنمرک  و  گذاری مقابله با بحران باید ویژگیسفیاسف 
ی   ملال هویال   2دارای ابعادی اسففف  که نقاط گرهی   ملال دیار هویال عبارتنمود. به

گیری و قوا  مشففففترکات بین آحاد وامعه  موو  شفففف ل روند وبه شففففمار می
عمومًا  ها  دهد آن  نشففففان میبررسففففی دیدگاه محققان حوزه هویال   .شففففودمی

ه    تووال از ابعفاد هویفال عمیق تخصفففففصفففففی خود بفه یفک یفا چنفد بعفد    برحسفففففف 
گیرد به همه ابعاد آن ی زمانی ش ل می  ملال اما فهم دقیق از هویال   ،اندداشته

ی،   ملال ه گردد. در این نوشفتار تمش شفده اسف  ضفمن بررسفی ابعاد هویال تووال 
گذاری مقابله با بحران کرونا مورد بررسفی قرار أثیر هر یک از ابعاد بر سفیاسف ت

گذاری دوره بحران  ی در سفیاسف   ملال ص گردد که هویال گیرد تا در نهای  مشفخال 
 تواند ایجاد نماید.چه نقشی می

 
2 . nodule point 
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 3ی(ملّ   تچارچوب نظری )ابعاد هویّ . 2
قفان محقال ابعفاد مختلفی اسفففففف  و  ی دارای    ملال هویفال کفه رکر شففففففد   طورهمفان

ی، هر یفک از ابعفاد را مورد   ملال ارزیفابی وضفففففعیف  هویفال   برای  مطفالعفات هویفال 
  ییهافهمؤلال نیز  ی    ملال ارزیابی هر یک از ابعاد هویال دهند. برای  ارزیابی قرار می

هر یک از   تأثیربرای بررسفففی    هافهمؤلال که در این نوشفففتار از این  احی شفففده  طرال 
در ضفمن    گذاری دوره بحران اسفتفاده شفده اسف .ی بر سفیاسف لال   مابعاد هویال 

هفا در روند  ه هسفففففتنفد کفه بتوان از آنیی در این نوشفففففتفار مورد تووفال هفاففهمؤلال 
دی  های متعدال فهقان مؤلال گذاری در دوره بحران بهره گرف  و اَل محقال سفففیاسففف 

 اند.احی نمودهطرال  ابعادبرای هر یک از 

 یملّ ت بعد اجتماعی هویّ  .2-1
ق بدان اسفف  یا به آن روو   ای که متعلال هر شففخص از طریق محیط اوتماعی 

دهد بر این اسفاس بعد اوتماعی  سفازد و توسفعه می  خود را می، هویال کندمی
ی در ارتبفاط بفا کیفیف  روابط اوتمفاعی فرد بفا نظفا  کمن اوتمفاعی    ملال هویفال 

بات و روابط فرد با گردد. بر همین مبنا در افورت تقوی  مناسف بازشفناسفی می
ی گیرد و اافطمحًا »ما«ی ملال ی شف ل می  ومعی فرد در سفطح ملال وامعه، هویال 

یابد بنابراین وفا  اوتماعی و همبسففتای محصففو  این بعد اسفف .  تحقق می
) این بعد به شر  زیر اس   هایفهمؤلال   

 (۷ ودو 

 
ابراهیم )ملال    برای تبیین ابعاد هویال .   3 (. »تحلیفل  138۴ی از این اثر اسففففففتفاده شففففففده اسفففففف   حاویانی، 

( 138۴اوم ، مریم )ی در ایران و طر  چند فرضففففیه« در مجموعه مقاَلت اففففنیع  ملال شففففناختی هویال وامعه
 .ی  ایرانی، تهران  موسسه مطالعات ملال درآمدی بر فرهنگ و هویال 
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 ی ملّ  ت یّ هو  یبعد اجتماع  ی هامؤّلفب  :7جدول 
 هافهمؤلال    ملی بعد هویال 

 بعد اوتماعی 

 .ایرانی –ی اعتقاد نسب  به ووود وامعه ملال 

 . ایرانی –ی احساس عضوی  در وامعه ملال 

 . ایرانی –ی تمایل به عضوی  در وامعه ملال 

 . ایرانی –ی ق به وامعه ملال تعلال احساس 

 .ایرانی –ی د به حفظ وامعه ملال تعهال 

 .وطنهم به مثابه دیار آنپذیرش 

 یاحساس افتخار یا نفرت نسب  به عضوی  در وامعه ملال 

ملال  ی تمفایفل بفه پرداختن هزینفه َلز  برای عضففففففویف  در وفامعفه 
 .ایران

 یت ملّ بعد تاریخی هویّ . 2-2
فرآینفدهفای درازمفدت تفاریخی در شففففف فل دادن بفه احسففففففاس عمیق  َلت و  تحوال 

ی   ملال بنابراین بعد تاریخی هویال   ،اسفف   رمؤثال ق به یک کشففور دلبسففتای و تعلال 
عبارت اسف  از آگاهی مشفترک افراد یک وامعه از گذشفته تاریخی و احسفاس  

پنداری پیونددهنده  تاریخ  تاریخی و همدلبسفففففتای به آن و احسفففففاس هویال 
.  شود میمختلف به ی دیار که مانع ودا شدن یک نسل از تاریخش  های  نسل
توان آگاهی و دانش نسب  به پیشینه تاریخی و اعتقاد   تاریخی را میهویال 

ی نیز    ملال و احسفففاس تعلق خاطر و دلبسفففتای بدان دانسففف . این بعد از هویال 
)  که در دارای ابعادی اس  

 آمده اس   (8 ودو 
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 ی ملّ  تیّ هو  یخ یبعد تار  یهامؤّلفب : 8جدول 
 هافهمؤلال  یبعد هوی  ملال 

 بعد تاریخی

 .تجربیات تاریخی ایرانیان

تفاریخی و   ایران )پیشففففففینفه تعریف و تعیین دوره تفاریخی ملفال 
 .نی ایرانیان(تمدال 

 .ق و سابقه تاریخیاحساس افتخار و نفرت نسب  به تعلال 

 یت ملّ بعد جغرافیایی هویّ . 2-3
ی بفه   ملال محیط ویرافیففایی تبلور فیزی ی، عینی، ملموس و مشفففففهود هویففال 

ی، تعیین محدوده و قلمرو    واحد ملال گیری هویال آید. برای شففففف لحسفففففاب می
توان  ی را می  ملال ضرورت تا  دارد. بعد ویرافیایی هویال یک سرزمین مشخص  

نارش مثب  به آب و خاک به دلیل س ون  »ما« در این سرزمین و وابستای 
ص اسفف  که تنها با ووود سففرزمین مشففخال   ،بنابراین  .  بدان دانسفف بقای ملال 

گردد. بر این اسفففففاس    مم ن میرسفففففیدن به اهداف و رفع نیازهای برای ملال 
ص  ن مشفففففخال ق خاطر به سفففففرزمین مادری که با مرزهای معیال تعلال  دلبسفففففتای و

ها اشفففففاره  به برخی از آن(  9ودو   )دی دارد که در متعدال   هایفهمؤلال   شفففففودمی
 شده اس  

 ی مل  تیّ هو  ییایبعد جغراف یهامؤّلفب : 9جدول 
 هافهمؤلال  ی   ملال بعد هویال 

 بعد ویرافیایی 

 .نارش )مثب  و منفی( نسب  به آب و خاک

 .وایااه سرزمین ایران در وهاننارش نسب  به 

نارش منفاسفففففف  و نفامنفاسفففففف  بودن سففففففرزمین برای زنفدگی و  
 .سعادت
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مروح دانسففففففتن زنفدگی در کشففففففور خود نسففففففبف  بفه زنفدگی در 
 .کشورهای دیار

 .دلبستای و تعلق به سرزمین ایران

 ض به آنآمادگی برای دفا  از آب و خاک در زمان خطر و تعرال 

 .ی سارچای سرزمین در آیندهمندی به عمقه

 یت ملّ بعد فرهنگی هویّ . 2-4
مقصففففود از فرهنگ مجموعه رهنی و روانی مشففففترکی اسفففف  که در گذشففففته  

های بعدی منتق  پذیری به نسللللل تاریخی شففففف ل گرفته و طی فرآیند وامعه
اند. این میراث گذشفففففته به ارث برده  به مثابهنوین آن را  های  گردید و نسللللل 

هفا، هنجفارهفا، نمفادهفا، اعتقفادات و احسففففففاسففففففات و ل ارزشمجموعفه شففففففامف 
روی ردهفایی اسفففففف  کفه در زمینفه خفانواده، اقتصففففففاد، سفففففیفاسفففففف ، مفذهف ، 

ووفدان ومعی    افففففورتبفهپفذیری و تفریحفات در بین مرد  یفک وفامعفه  وفامعفه
( 1۰وفدو   )توان در  ی را می  ملال بعفد فرهنای هویفال   هفایمؤلففهدرآمفده اسفففففف . 

 مشاهده نمود 

 ی ملّ  تیّ هو   یبعد فرهنگ  یهامؤّلفب  :10جدول 
 هافهمؤلال  ی   ملال بعد هویال 

 بعد فرهنای

 .گذاری و قضاوت نسب  به میراث گذشتهارزش

 .فرهنای  هایارزشافتخار به 

 .اعتقاد نسب  به حفظ و تقوی  میراث فرهنای

 .های ایرانی  ها و سنال رسو ، آئیننسب  به عمقه  

 یت ملّ بعد دینی هویّ . 2-5
اعم از روند نوسفففازی    ،های مختلفها به دین در قال با ووود افزایش هجمه 

، در عصفففر کنونی  های دینی و اعتقادی در فضفففای مجازیدوره پهلوی تا هجمه
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محسفوب   حاضفر  و معنابخشفی در وهان  ی برای هویال دین همچنان منبع مهمال 
گردد. برخورداری از دین و تعالیم مذهبی مشفففففترک، پایبندی و وفاداری به  می

ای مففذهبی فراگیر در فرآینففد هفف آن و اعتقففاد و تمففایففل بففه منففاسففففففک و آئین
اسففففف . از سفففففوی دیار دین از لحا     رمؤثال ی بسفففففیار    ملال دهی به هویال شففففف ل

رود و مووف  دلارمی،  کفارکردی عفامفل مهمی در روابط اوتمفاعی بفه شفففففمفار می
  هایفهمؤلال توان  گردد. بر این اسففاس میاشففتیا  عمومی و ایثار اوتماعی می

 (11ودو  ) ی بازشناسی نمود   ملال نی هویال بعد دی هایفهمؤلال  به مثابهزیر را 

 ی ملّ  تیّ هو  ینیبعد د  یهامؤّلفب  :11جدول 
 هافهمؤلال  ی   ملال بعد هویال 

 بعد دینی 
 .بنیادین دینی هایارزشپایبندی به 

 .های مذهبی و دینیمشارک  و تمایل عملی به ظواهر و آیین

 .دلبستای ومعی و عمومی به شعائر و نهادهای دینی

 یت ملّ بعد سیاسی هویّ  .2-6
   . هویال رودبه شففمار میی    ملال بهوی  فهمؤلال   ترینمهمی    ملال این بعد از هویال  

افرادی که از لحا  فیزی ی و ی در بعد سفففففیاسفففففی بدین معنی اسففففف  که  ملال 
ی یک قانونی عضففو یک نظا  یا سففاختار سففیاسففی هسففتند و داخل مرزهای ملال 

و موضفو  یا مخاط  قوانین آن کشفور هسفتند از لحا     کنندمیکشفور زندگی  
  نظفا بنفابراین عمقفه قلبی بفه یفک    ،بفداننفد  نظفا روانی هم خود را از اعضففففففای  

ای در تقوی  همبسفتای  ن عامل عمده  آسفیاسفی و مبانی ارزشفی و مشفروعیال 
سففیاسففی یا سففه    نظا   سففیاسففی دارای سففه زیر  نظا ی خواهد بود.  و پیوند ملال 

ی، نظا  و سففاختار سففیاسففی ی سارچه، هیئ   َلیه اسفف ؛ وامعه سففیاسففی ملال 
توان به سففه سففطح تف یک کرد که   سففیاسففی را میبحاکمه. در مجمو  هوی
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در آن سفففففطو  پیفامدها و نتفایج      در هر سفففففطح یا بحرانووود و قوت هویفال 
ی را تشف یل    ملال یی که بعد سفیاسفی هویال هافهمؤلال برخی از   خود را دارد.  خاقال 

 آمده اس   (12ودو  )دهند، در می

 ی ملّ  تیّ هو   یاسیبعد س یهامؤّلفب : 12جدول 
 هافهمؤلال  ی   ملال بعد هویال 

 بعد سیاسی 

اعتقاد به ضفرورت اسفتقرار یک نظا  سفیاسفی واحد بر کل وامعه  
 .ایران

مورد پذیرش  هایارزشسففیاسففی دارای  نظا عمقه قلبی به یک 
 .عمو  مرد 

 .دفا  از ی سارچای و همبستای سیاسی

نو  ایدئولوژی سفففیاسفففی مناسففف  برای نظا  سفففیاسفففی مطلوب 
 .هاآن

 .نو  ساختار قدرت مناس  برای کشور

 .در وامعه  مسئوَلننااه و نارش نسب  به وایااه و نقش 

 .المللینظا  بینوایااه کشور در 

 .سیاسی کشور نظا های  گیریدفا  از تصمیم

 .کمن کشور  هایسیاس  حمای  از 

 بحران دوره  یگذاراستیسبر   یملّ   تیّ هو  ابعاد  تأثیربررسی  . 3
ی بر نحوه و رونفد    ملال کفه اشففففففاره شففففففد برای بررسفففففی تفأثیر هویفال  طورهمفان

ی به    ملال یک از ابعاد هویال گذاری در دوره بحران َلز  اسف  تأثیر هر  سفیاسف 
هر یک از ابعاد   راتیتأثی قرار گیرد. در ادامه به بررسفففففی  موردبررسففففف تف یک  

گفذاری در دوره فراگیری  ی بر رونفد و نحوه مفدیریف  و سفففففیفاسفففففف ب  ملهویفال 
 ویروس کرونا در کشور پرداخته شده اس .
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 گذاری دوره بحرانی بر سیاستت ملّ بعد اجتماعی هویّ  تأثیر  .3-1
و ضففففرورت آن ی ووود وامعه ملال   به  ی زمانی معنا دارد که آحاد ملال   ملال یال هو

در آن وامعه را داشففته باشففند. در اففورت   عضففوی ق و تعلال احسففاس  اعتقاد و 
گردد که گذاران فراهم میق این زمینه برای سفیاسف ووود این احسفاس و تعلال 

ابلفه بفا بحران  ق برای افزایش همراهی مرد  در مقف بتواننفد از بسفففففتر این تعلال 
گیری  تواند منجر به شففف لق میاسفففتفاده نمایند. در ضفففمن این احسفففاس تعلال 

عموه بر هموطنفان  د مرد  بفه سففففففایر  نیز گردد. تعهفال  ید بفه حفظ وفامعفه ملال تعهفال 
ر باشفد، بر دیدگان مؤثال های اقتصفادی و مالی به آسفی تواند در کمکاین ه می

بهداشففتی نیز اثربخش اسفف .  های  العملدسففتورتقوی  فلسفففه چرایی رعای   
هفای مختلف دینی و اوتمفاعی داشفففففتفه  توانفد زمینفهمقولفه ایثفار اوتمفاعی می

ی خود  د قوی و حقیقی مرد  به وامعه ملال در افورت ووود تعهال   ،بنابراین  .باشفد
در وفامعفه ایرانی  ففهمؤلال گردد. ووود این زمینفه بروز ایثفار اوتمفاعی فراهم می

نمود پیدا کرده   مؤمنانهیا کمک  مؤاسفففففات  که در ایا  کرونا در قال  رزمایش  
های خرد سفازد تا آسفی ا میگذاران مهیال اسف ، ام ان مناسفبی برای سفیاسف 
سفففازد. در ضفففمن ووود این   مدت مرتفعاقتصفففادی ناشفففی از کرونا را در کوتاه

دهد نهادهای مردمی مردمی در دوره بحران و آثار مثب  آن نشففان میسففاِزكار 
وانبه و نهاد رسفمی محدود کرد و زمینه ورود همههای مرد را نباید در سفازمان

هدفمند مرد  به روندهای مدیریتی کشففففور را فراهم نمود. تجربه کشففففورهای  
 ای  از این دارد که محدود سففففاختن نهادهای  غربی در مدیری  بحران نیز ح

نهاد در شففرایط عادی مم ن اسفف  پاسففخاوی  مردمی به نهادهای رسففمی مرد 
های فراگیر  اما در شففرایط بحرانی بویژه بحران  ،مسففائل و مشفف مت کشففور باشففد

مانند ویروس کرونا، این نهادها توانایی َلز  را برای مشارک  مؤثر در مدیری   
 د.بحران ندارن
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ر واقع تواند مؤثال گذاری مدیری  کرونا میدیاری که در سفففففیاسففففف   فهمؤلال 
ی اسففف . این در وامعه ملال   تمایل به پرداختن هزینه َلز  برای عضفففوی گردد،  

های مالی، علمی و بدنی و ... نمود یابد. با تووه  تواند در قال  کمکتمایل می
هی بفه  قفابفل تووال كفانفه  تبفه این فه مراحفل اولیفه بروز بحران کرونفا در کشفففففور  

های مختلف وارد ساخ ، آماده بودن بخشی از وامعه ایرانی برای حضور حوزه
ر  آفرینی در مفدیریف  بحران در کفاهش آثفار و طو  بحران بسفففففیفار مؤثال و نقش

نمونفففه میبوده اسفففففففف . بفففه نیروهفففای داوطلففف  در طور  بفففه حضفففففور  توان 
ی  سففاز پاکاین افراد برای   های برای کمک به کادر درمانی یا حضففوربیمارسففتان

 معابر شهری اشاره نمود.
مفجفمفو  بفعفففد اوفتفمفففاعفی هفویفففال  ایفرانفی ایفن ظفرففیفففال در  اخفتفیفففار     در    را 

دهد که توان سفیسفتم رسفمی کشفور را برای مقابله با گذاران قرار میسفیاسف 
سففو  ویروس کرونا و آثار آن افزایش دهد. البته شففرط َلز  این مسففئله، از یک

ذاران به اهمی  و وایااه این اثربخشففی اسفف  و از سففوی  گاعتقاد سففیاسفف 
بحرانی و عبور   طیدر شفففرااَلن اوتماعی به نو  اقدامات  دیار ارتقاء روی رد فعال 

 از کارهای عادی به اقدامات اثربخش و ماندگار اس .

 گذاری دوره بحرانی بر سیاستت ملّ بعد تاریخی هویّ  تأثیر  .3-2
ی اثر خاافففی بر روند مدیری  بحران    ملال هویال   در نااه او  شفففاید بعد تاریخی

ه ویژه به وایااه حافظه تاریخی و تجربه  اما تووال   ،در کشففففور نداشففففته باشففففد
ی بر مقابله با بحران به وای باذارد. تواند آثار مهمال زیسفف  ومعی ایرانیان می

های مختلفی مواوه  که اشففففاره شففففد کشففففور ایران از دیرباز با بحران  طورهمان
با بحران عجین    که  انیرانیابوده اسففف  بنابراین ووود بحران و تجربه زیسفففتی  

از بروز بحران کرونا   بوده، باعث شففده اسفف  ایرانیان نسففب  به سففایر کشففورها
یسفففففف  در آسفففففیف  روحی و روانی کمتری را تجربفه نمفاینفد. در واقع ایرانیفان ز 
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تكانه  هایی از این دسففف ،  اند بنابراین بروز بحرانشفففرایط بحرانی را لمس کرده
ظرفیفففال هفففا محسفففففوب نمیبزرگی برای آن در شفففففود. این    وفففامعفففه ایرانی 
ه باشفففففد. در این زمینفه باید به تجربه  تواند مورد تووفال گذاری میسفففففیفاسففففف 

انیفان کفه دففا   ه ویژه نمود. حفافظفه تفاریخی ایر س تووفال دففا  مقفدال   سفففففنفگگران
مثفابفه یفک بفازه زمفانی همیفاری و هم فاری ملف  ایران برای عبور از بفهس را مقفدال 

د آن بفه یفاد دارد، در افففففورت بفازخوانی درسفففففف  و هفای پیچیفده و متعفدال بحران
بففه هففای بزرگی برای نحوه مواوهففه بففا بحران کرونففا را  دقیق این تجربففه، درس

حافظه تاریخی  مثابه  بهنی  تمدال  پیشفینه تاریخی وخواهد داد. همچنین    دسف 
تی که ر واقع شفففففود. ملال تواند در مدیری  بحران مؤثال و فرهنای ایرانیان نیز می

  باَلی روحی و شفخصفیتی برای  پیشفینه تاریخی باعظمتی داشفته باشفد، ظرفیال 
 مقابله با بحران خواهد داش .

 نگذاری دوره بحرای بر سیاستت ملّ هویّ جغرافیایی بعد  تأثیر  .3-3
همفاننفد بعفد تاریخی، این بعفد نیز در نافاه او  شفففففاید اثر قابل تووهی بر روند 

و   نارش مثب  نسففففب  به آب و خاکمدیری  بحران نداشففففته باشففففد. ووود 
تواند منجر  می  نسففب  به وایااه سففرزمین ایران در وهانمثب   نارش   بالطبع

تاریخی نااه روی رد   به افزایش روحیه ایرانیان برای مقابله با کرونا گردد. روند
های بسففیار زیادی از سففوی  ایرانیان به خود و غرب گویای این اسفف  که تمش

بفه عكس  گرا برای تخریف  وفایافاه ایرانی و ایرانی بودن و  روشفففففنف ران غرب
قبله آما  انجا  شففده اسفف . هر چند این روند با پیروزی  مثابه  بهتبدیل غرب  

های اخیر به انحای  اما این روند در دهه  ،انقمب با ضففربه شففدیدی مواوه شففد
مختلف در حا  پیایری اسفففف . بروز ویروس کرونا در سففففراسففففر وهان و اعم   

ای که المللی در کنار مش مت عدیدهی از سوی نهادهای بینریگهمه   وضعیال 
ر  اند، باعث شفففده اسففف ، این تصفففوال ها بودهکشفففورهای قدرتمند دنیا درگیر آن
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یده شفود. اخباری که درباره روند بازگشف  ایرانیان خارب به چالش کشف   شفدتبه
ی  شفود گویای این اسف  که با ووود مشف مت ودال از کشفور به داخل منتشفر می

در کشفور، این احسفاس در بین ایرانیان ایجاد شفده اسف  که ایران برای زندگی  
  اسفف . تقوی  این تر و دارای اروحیال در مقایسففه با سففایر کشففورها مناسفف 

دانسففتن  تواند زمینه مناسفف   س در کنار شفف سففته شففدن ب  غرب میاحسففا
را فراهم سففففازد.   زندگی در کشففففور خود نسففففب  به زندگی در کشففففورهای دیار

 ض بفه آنآمفادگی برای دففا  از آب و خفاک در زمفان خطر و تعرال   ففهمؤلال همچنین  
  فهمؤلال تواند با تصففویرسففازی دقیق از تهاوم ویروس کرونا به ایران، در کنار می

 ایثار اوتماعی، نقش مرد  را در مدیری  بحران تقوی  نماید.

 گذاری دوره بحرانی بر سیاستت ملّ هویّ فرهنگی بعد  تأثیر  .3-4
ه  مدیری  بحران کرونا عموه بر تدابیر بهداشفففتی، اقتصفففادی و ... نیازمند تووال 

 بفه وفایافاه فرهنفگ در این رونفد اسفففففف . ایرانیفان بفا تووفه بفه سففففففابقفه فرهنای
ویژه بعد از ورود اسفففففم  به ایران و امتزاب فرهنگ ایرانی با فرهنگ هطوَلنی ب

تری برای مقابله با ویروس کرونا را دارند. برخمف وریان دینی، شفرایط مناسف 
تحقیرگر فرهنای کفه بفه تحقیر ایرانی و فرهنفگ ایرانی در برابر فرهنفگ غربی  

نفد اهتمفا  بفه رعفایف  نظفافف   هفای فرهنای قوی مفانففهنمفاینفد، ووود مؤلال می
شففخصففی و عمومی در میان ایرانیان شففرایط مدیری  فراگیری ویروس را بیش  

سفففازد. همچنین فرهنگ ایرانی در شفففرایط بحرانی  از سفففایر کشفففورها فراهم می
بار  خود را نشفففان داده اسففف . عد  حمله به مراکز فروش و رفتارهای خشفففون 

دوره قرنطینه در مقایسفففففه با رفتار برای دسففففف  یافتن به مایحتاب زندگی در 
خوبی نمایان سفففاخته    فرهنای را بهشفففهروندان کشفففورهای غربی، این ظرفیال 

اسف . باید به موارد فو ، این ن ته را نیز افزود که آمارهای رسفمی کشفورهای  
غربی از رشفففد خشفففون  خانوادگی بویژه بر ضفففد زنان در ایا  قرنطینه ح ای   
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انففد کففه رونففد  سفففففئو  در ایران )نففاوففا( اعم  کردهمقففامففات م کففهیدرحففال دارد  
هفای خفانوادگی در ایران در این ایفا  نسفففففبف  بفه گفذشفففففتفه تیییری  خشفففففونف 

فرهنای که در وامعه ایرانی با ووود   هایارزشنداشته اس . در واقع ی ی از 
تففداو  دارد، در مففدیریفف  بحران کرونففا نیز  همففه هجمففه هففای فرهنای هنوز 

  را دارد که فارغ از شفد. خانواده ایرانی کماکان این ظرفیال تواند اثربخش بامی
خدمات و ام انات دولتی، به بازسففازی و مدیری  مسففائل و مشفف مت فردی و 

سفففلو  بنیادین وامعه در مثابه  بهرسفففد خانواده  خانوادگی بسردازد. به نظر می
 تواند هم به کاهش مش مت فردیاورت دور نشدن از وایااه االی خود می

های  تواند در حوزههای روحی کمک نماید و هم میناشففی از کرونا مانند بحران
آفرینی کنفد. بفه این مسففففففائفل اقتصففففففادی اطرافیفان نقش  تر مفاننفد حلف کمن

های خود که به تقوی    ها و سفنال موضفو  باید عمقه ایرانیان به رسفو ، آئین
 ه نمود.گردد، نیز تووال همیاری و انفا  منجر می

 گذاری دوره بحرانی بر سیاستت ملّ هویّ دینی بعد  تأثیر  .3-5
اما با   ،نمایندشففففناسففففی، دین را ریل فرهنگ تعریف میدر ادبیات رایج وامعه

ی قابلی  این را   ملال   ایرانیان، این بعد از هویال ه به وایااه دین در هویال تووال 
  که وایااه  یک بعد مسففففتقل مطر  گردد. َلز  به رکر اسفففف مثابه  بهدارد که  

بل ه وامعه ایرانی از   ،گرددی فقط به دوره اسفففففممی باز نمی  ملال دین در هویال 
گذشفففته، یک وامعه دینی بوده اسففف  و با ووود رفتارهای ناافففواب متولیان  

وایااه دین   ،بنابراین  .انددر عصفر سفاسفانی از دین دور نشفده  طور خاقال دین به
اساسی اس . در دوره مقابله با بحران  و     ایرانیان بسیار مهمال در ساخ  هویال 

ی در مدیری  بحران بسففففیار اثرگذار خواهد بود.   ملال فه هویال کرونا نیز این مؤلال 
آفرینی  هفا نقشکفه بتواننفد در مفدیریف  بحران  بنیفادین دینی  هفایارزشووود 

ها از سففففوی وامعه  نمایند بسففففیار زیاد اسفففف  بنابراین پایبندی به این ارزش



402   ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

  بیشفففتری همراه خواهد کرد. برخی از دیری  بحران را با موفقیال ایرانی روند م
  هفایارزشهفا عبفارتنفد از اعتقفاد بفه توحیفد، نبوت و امفامف ، معفاد و  این ارزش

بنیادین به شفرط تفسفیر درسف ،    هایارزشاخمقی. هر یک از این اعتقادات و  
ته  هی در مفدیریف  بحران داشففففف تواننفد سفففففهم قفابفل تووال بفه انحفای مختلف می

باشففند. ی ی از انتقادات ودی به سففیاسفف  بسففتن اماکن مذهبی و مشففاهد  
بهداشفففففتی در این اماکن، های  العملدسفففففتورمشفففففرفه، با ووود ام ان رعای   

دینی و مففذهبی در مففدیریفف  روحی و روانی  هففایارزشهی بففه نقش  تووال بی
بنیفادین دینی   هفایارزشوفامعفه در شفففففرایط بحران کرونفا اسفففففف . البتفه تفأثیر  

تواننفد در هفا میبل فه این ارزش  ،هفای روحی و روانی نیسفففففف محفدود بفه حوزه
آفرینی نمفاینفد.  قفالف  یفک رفتفار اوتمفاعی بروز یفافتفه و در مفدیریف  بحران نقش

ه ظواهر و مرد  ایران بمشففارک  و تمایل عملی  باَلی    بر همین اسففاس سففطح
ها و آثار ، در مرحله پیشففایری، مقابله و رفع آسففی های مذهبی و دینیآیین

های  و کمکمؤاسففات  ر واقع شففوند. رزمایش  توانند مؤثال منفی بحران کرونا می
با ووود وایااه دین در زندگی ایرانیان، عمق و اثربخشفففففی بیشفففففتری    مؤمنانه

 ا کرده اس .پید

 گذاری دوره بحرانی بر سیاستت ملّ هویّ  سیاسی بعد تأثیر  .3-6
  بفاَلیی دارد کفه در مفدیری   ی از آن وهف  اهمیفال   ملال بعفد سفففففیفاسفففففی هویفال 

های مختلف اسفف  و در بحران، نظا  سففیاسففی نیازمند همراهی مرد  در حوزه
ظا   ها و تصففمیمات نی، سففیاسفف   ملال اففورت ضففعیف بودن این بعد از هویال 

سفففیاسفففی برای مقابله با کرونا و تبعات آن به نتیجه مطلوب نخواهد رسفففید.  
ی دارای قوت هسفتند، در   ملال برخی از کشفورها که به ظاهر در این بعد از هویال 

خار  ی و حقیقی در این حوزه، مجبور به اتال شرایط بروز بحران به دلیل ضعف ودال 
ی مقابله با کرونا  ستاد ملال سخ  و اوبارآمیز شدند. بررسی رفتار    هایسیاس 
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ی ایرانیان نسففب  به    ملال   بعد سففیاسففی هویال دهد وضففعیال در ایران نشففان می
تری قرار دارد و این سففففتاد برای اورای بسففففیاری از کشففففورها در وضففففع مطلوب

ها از حداقل ابزارهای اوبارآمیز اسفففتفاده نمود. همراهی  ها و سفففیاسففف برنامه
ن سففتاد از باَل بودن سففطح بعد سففیاسففی  ای  هایسففیاسفف حداکثری مرد  با 

  این بعفد بفایفد بفه ی ایرانیفان ح فایف  دارد. برای فهم دقیق اهمیفال   ملال هویفال 
لیه  ه نمود. بررسفی اوال میزان عمل به تصفمیمات سفتاد در شفهرهای مختلف تووال 

ی و تصفمیمات سفتاد ملال ها  العملدسفتوردهد در شفهرهایی که رعای   نشفان می
افورت عا  و بعد سفیاسفی ی به  ملال بوده اسف ، سفطح هویال کمتر مورد تووه  

ی نسفب  به سفایر مناطق کشفور کمتر بوده اسف . بنابراین در مجمو     ملال هویال 
ی مقابله  ستاد ملال   هایسیاس ی ارتقاء یابد، اورای    ملال اگر بعد سیاسی هویال 

ی  با کرونا و سفایر نهادهای مسفئو  در این حوزه زمینه اورایی اوتماعی بیشتر 
 پیدا خواهد کرد.

از سففوی دیار عمل رد نظا  مدیریتی و سففمم  کشففور در مقابله با ویروس  
نزد عمو  مرد  ایجاد   المللیوایااه کشفور در نظا  بینکرونا، تصفویر مثبتی از 

ی را در میان ایرانیان  کرده اسف . این تصفویر توانسفته اسف  احسفاس غرور ملال 
هفا را  معفارض تمش دارد این موفقیفال   ایافزایش یفابفد، هرچنفد وریفان رسففففففانفه

تواند با نمایی مشف مت بسردازد. این تصفویر مثب  مینشفان ندهند و به بزرگ
  بر روند مدیری   تی مانند بعد فرهنای هویال های هویال اثرگذاری بر سفایر حوزه

گذاران کشففور َلز  اسفف  ضففمن اففیان  از این بحران تأثیر گذارد. سففیاسفف 
دار نماید  روز مشففففف متی که این احسفففففاس را خدشفففففهاحسفففففاس حقیقی، از ب

های عجیف  و فزاینفده این روزهای  طور نمونه گرانیولوگیری به عمفل آورند. به
سازی این تصویر کمک نمایند  توانند به مخدوشکاَلهای اساسی و خودرو می

توانفد این احسففففففاس و روحیفه و بفالع س پرتفاب مفاهواره نور بفه آسفففففمفان می
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 ی  نماید.حقیقی را تقو
های افراطی قومی، مذهبی و ای وریانهمچنین بررسفففففی فضفففففای رسفففففانه

روند   انیف رانیا  انفهیف گرایملال دهلد بله دل ل  یق یلح هو  له طلف  نشففففففان میتجزیفه
الیفال  هفا کفاهش یفافتفه اسفففففف  و عمًم عمو   طلبفانفه و افراطی آنهفای تجزیفهفعفال
الیال  این   دفا  از ی سارچای و همبسفففتای سفففیاسفففیمرد  با  کشفففور زمینه فعال

آفرینی  انفد در حفالی کفه تجربفه حضفففففور و نقشهفا را بفه حفداقفل رسففففففانفدهگروه
مفاننفد زلزلفه منفاطق مرزی نشففففففان   ی هلای منققلههلای معلانلد ده بنر  جریلا 

الیال دهد این وریانمی های خود اسفففتفاده ها از این بسفففتر برای تشفففدید فعال
دهد این در مواوهه با بحران کرونا نشفففان مینمودند. تجربه وامعه ایرانی  می

اند و در این حوزه نیز توفیق ای پرداختهها حداکثر به فضفاسفازی رسفانهوریان
گذاران اوًَل ایان     باید از سوی سیاس اند. این ظرفیال هی نداشتهقابل تووال 

 ه قرار گیرد.ها مورد تووال احیگردد و ثانیًا در طرال 

 راهبردهای پیشنهادی.  4
ی ایرانیفان، َلز  اسففففف     ملال برای افففففیفانف  از دین و حفظ وفایافاه آن در هویفال  •

هفای مسفففففئو  بفا رفتفارهفایی کفه منجر بفه تضفففففعیف دین در وفامعفه دسفففففتافاه
گردد، مقفابلفه منفاسفففففبی داشفففففتفه بفاشفففففنفد. برخی از این رفتفارهفا از سفففففوی می

ماعی های  جتفرهنای در داخل و خارب از کشور و از طریق شب ههای ضدال وریان
بر گسففترش ویروس از شففهر    تأکیدی    به  نم نه می طوربهگ رد که   نجام می

اماکن مذهبی در این حوزه و تقابل دین و علم اشففففاره نمود. سففففنخ   تأثیرقم، 
تواند به تضفففففعیف وایااه دین در وامعه منجر گردد، دیاری از رفتارها که می

بخشی اوتماعی بهانه نشاطها در فضای مجازی به  ش نی برخی از سلبریتیقبح
 ؛مانند چالش رقص، آوازخوانی بانوان و ... اس 

ی در مقایسفه    ملال بعد سففیاسففی هویال دهد  ی نشففان می  ملال های هویال پیمایش •
  های سیاس تری قرار دارد بنابراین برای اثربخشی  با سایر ابعاد، در سطح پائین
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ز  اسففف  این بعد از  شفففده از سفففوی نهادهای مسفففئو  در ایا  بحران، َل خاراتال 
 ؛ویژه مورد تووه قرار گیرد طوربهی   ملال هویال 

 ففایی، خودکفففایی و خودبسفففففنففدگی را بفه  برخی از روشفففففنف ران مقولففه خوداتال  •
اما حوادثی    ،دهند، مورد تمسفففخر قرار میشفففدنیوهانهای مختلف مانند  بهانه

زد   این مسففففئله را گوشففففمانند شففففیو  ویروس منحوس کرونا، بار دیار اهمیال 
کشفففور را در توان  ریزی دقیق هم میی که با برنامههای مهمال نمود. ی ی از حوزه

المللی برای ساز اقتدار بینتوان زمینهنمود و هم می  یک حوزه اساسی خودکفا
کشففور در شففرایط بحرانی مانند دوران کرونا شففد، حوزه کشففاورزی اسفف . هرچند  

مورد  آبی کشفور، خودکفایی در حوزه کشفاورزی را  به بهانه کم  مسفئوَلنبرخی از 
های بزرگ دنیا ندهد که تمدال اما بررسفی تاریخی نشفان می  دهند،ید قرار میترد

ن تمدال   هکشفاورزی پایاند و در واقع  بر اسفاس یک انقمب کشفاورزی شف ل گرفته
ایران این درباره  لتأمال آن ووامع شففده اسفف . ن ته قابل  قوا    هکنندو تضففمین
از این در ایران ووود دارد و زمین زیر کشفف   دراففد   2۷ با این ه تنهااسفف  که  
اسفاس    رهای اخیر، باما با ووود خشف سفالی  ،را در اختیار دارد دنیا  12۷نظر رتبه  

بخش کشففففففاورزی در وفایافاه یفازدهم   افزودهارزشآمفار بفانفک وهفانی بفه لحفا   
ش کشففاورزی در اقتصففاد ایران نزدیک  بخ  افزودهارزشسففهم  و    وهانی قرار دارد

هفده درافففد از اشفففتیا  کشفففور  . همچنین میاناین وهانی اسففف   دو برابربه  
مربوط به بخش کشففاورزی اسفف  و این یعنی شففاغمن بخش کشففاورزی از کل  

رشفد بازار  این موارد را باید در کنار بازار روبهشفاغمن بخش دولتی بیشفتر اسف .  
حظه نمود. ورود کشففففور به دوره ترسففففالی نیز  محصففففوَلت کشففففاورزی ایران مم

بخش نمونففه   طوربففهتوانففد اهمیفف  و اثر این بخش را مضفففففففاعف نمففایففد.  می
  و دراففد رشففد کرده اسفف ۷کشففاورزی در سففا  گذشففته به برک  نزوَلت ووی، 

بیش   1399  ماهنیفروردو   1398این رشفد به دلیل بارش بیشفتر در انتهای سفا   
در نین کارشففناسففان اقتصففاد کشففاورزی معتقدند  از این باشففد. در ضففمن همچ

های اخیر، بخش کشفاورزی بسفیار کمتر از بخش  هسفالهای هشف وریان تحریم
این بخش   ییزادروندیار آسفففففیف  دیفده اسفففففف  و این امر بیفانار مقفاومف  و 
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گردد. بنابراین یک  ن باز میاسفف  که تا حدی به باف  مردمی و غیرانباشففتی آ
تواند عموه بر تضفمین خودکفایی کشفور در هوشفمندانه میریزی دقیق و  برنامه

 ؛این بخش، زمینه یک وهش بزرگ را فراهم نماید
س با گسفففترش روحیه ایثار توانسففف  با ووود وامعه ایرانی در دوره دفا  مقدال  •

کمبودهای متعدد در حوزه کاَلهای اسففففاسففففی و سففففوخ ، از بحران ونگ عبور 
ک زندگی نسفففب  به گذشفففته تیییر کرده  نماید. در شفففرایط کنونی هرچند، سفففب

تواند در زمان بحران، عبور همراه با اما ووود روحیه ایثار اوتماعی می  ،اسففففف 
سفففففمم  کشفففففور را تضفففففمین نماید. تقوی  این روحیه به انحای مختلف و با 

 ؛گرددهای هنرمندانه امری ضروری برای کشور محسوب میروش
ها و ولوگیری از    حفظ آناهمیال   نقش اسفاسفی نهادهای مردمی غیررسفمی بر •

های ارزشففففی مانند سففففساه، بسففففیج و دارد. مجموعه  تأکیددولتی شففففدن آنها  
هفا بفه نهفادهفای رسفففففمی  سففففففازمفان تبلییفات و ... از وابسفففففتفه نمودن این گروه

 ؛خودداری نمایند
یفابفد،  هفای مختلف زمفانی بروز میه بفه این فه بحران در کشفففففور در دورهبفا تووفال  •

سف   ی باید متناهای رسففمی کشففور مانند آموزش و پرورش و رسففانه ملال آموزش
بر    تأکیدها با ها و سففففیاسفففف ها، به بازخوانی برنامههای این دورهبا ضففففرورت

توانفد  ، پفدافنفد غیرعفامفل میدیارعبفارتبفهپیشفففففینفه تفاریخی ایرانیفان بسردازنفد.  
 ؛وزئی از فرهنگ ایرانیان از طریق آموزش گردد

نفگ ای وبهفه انقمب هنرمنفدانفه بفایفد بفا وریفان تحقیرکننفده فرهاَلن رسففففففانفهفعفال  •
ی مقابله نمایند. شففرایط کرونا که ضففربه سففختی به هیمنه غرب زد، فرافف   ملال 

 ؛خوبی اس  برای این اقدا  بابرک  و ارزشمند
بحران اگر بتوانفد نهفادهفای مختلف اوتمفاعی را دچفار فروپفاشفففففی نمفایفد، دربفاره  •

اولین سففففنار مقابله با  ،بنابراین  .گرددی مواوه مینهاد خانواده با مشفففف ل ودال 
های مختلف های خانواده به بهانهها هسفففففتند. البته کارویژهها، خانوادهانبحر 

اما این ام ان   ،اندمانند تمایزیابی سففففاختاری در روند توسففففعه، محدود شففففده
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های ضفد  ها حفظ گردند و در گا  دو  کارویژهووود دارد که در گا  او  خانواده
 ؛بحران آنها احیاء گردد

 ،بنابراین  .نمایددی را به وامعه تحمیل میمت متعدال راتی مش   اورتبهبحران   •
هاسفف .  لیه مدیری  بحران، خودداری از تحمیل فشففارها در سففایر حوزهشففرط اوال 

بفه نحوی کفه   شفففففودمیهفای فرهنای تفا حفدودی دیفده این موضفففففو  در حوزه
برخی از عناافر سفاختارشف ن از شفرایط مووود برای اقدامات    شفودمیاحسفاس  

نمایند و اطمینان دارند که نهادهای مسففففئو   د اسففففتفاده میفرهنای خوضففففدال 
امفا در حوزه اقتصففففففادی بفه هی  ووفه افزایش    ،نملاینلدهفا نمیبرخوردی بفا آن

 ها و امثالهم پذیرفته شده نیس .قیم 

 گیرینتیجب. 5
های مختلف نیفازمند  وامعفه ایرانی به دلیفل قرار گرفتن در شفففففرایط بروز بحران

ها اسففف . ی ی از این کارهای اسفففاسفففی و پایدار برای مدیری  بحرانراهیافتن  
تواند در پدافند غیرعامل کشفففور نقش ی میکارها که عموه آثار ایجابی ودال راه

ی ایرانیان اسففف . با ووود این ه   ملال سفففزایی داشفففته باشفففد، تقوی  هویال هب
اسفف ، به نظر      باَلیی برخورداری از اهمیال   ملال اشففاره شففد بعد سففیاسففی هویال 

ی هر قشففر و گروهی از وامعه مم ن اسفف  از طریق یک یا   ملال رسففد هویال می
ی در همه    ملال ی تقویف  گردد. بفه تعبیر دیار تقویف  هویفال   ملال چنفد بعفد هویفال 

بل ه مم ن اس     ،گرددق نمیآحاد وامعه با یک مسفیر واحد و مشفخصفی محقال 
ار وامعه همسفو گردد. شفاید  ی با سفایر اقشف   ملال فردی فقط با یک بعد از هویال 

م رهبری بر حضفففففور افراد در انتخفابفات بفا ووود عفد  پفذیرش تفأکیفد مقفا  معظال 
ها  نظا  سفیاسفی به همین معنا اشفاره داشفته باشفد. در مجمو  عبور از بحران

  ورأتهای مختلف اسفففف  بنابراین به  نیازمند همراهی حداکثری مرد  در حوزه
گذاری کشفور ایرانیان رمز اسفاسفی سفیاسف ی   ملال توان گف  تقوی  هویال می

طور خاق بحران کرونا اسففف . در واقع این موضفففو   ها و بهبرای عبور از بحران
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عمیقًا به نقش و همراهی مرد    که رانیادر نظا  سففیاسففی ومهوری اسففممی  
تواند زمینه و   و اثر بیشفففتری برخوردار اسففف  و میه ویژه دارد، از اهمیال تووال 

آفرینی مرد  در و مسففیر حضففور و نقشسففاِزكارها  ای تعیین  فراففتی باشففد بر 
 اداره کشور.



 

 

 ، نعمتی از کرونا اساتؤم گفتمان . 24

 1اسین  ورشیدی اطهر امیر 

 ملدمب. 1
ها آمد که کمتر کسفی باور به  کرونا ویروسفی اسف  که در عصفری سفراغ انسفان

نمفایی از وفانف  طبیعف  داشفففففف . این ویروس چفه بخواهیم و چفه  این قفدرت
دهد.  ی داده و مینخواهیم زندگانی بشفففففر مدرن را دسفففففتخوش تیییراتی ودال 

  تواند مثب  و در وه  رشفففففد و تعالی فرد و وامعه باشفففففد؛این تیییرات می
تواند هم منفی و به وریان هبوط بشفر سفرع  ببخشفد. شفاید کمرنگ شفدن  می

خدا و رنگ خدا در زندگی بشففر امروزین خود دلیل دیاری بر این ابتمی سفخ   
 و وان اه باشد.

ابتمی او شفففمرده شفففده    ها ی ی از مواردی اسففف  که محلبیماری انسفففان
کرد که تی اشفاره میاما در این عصفر شفاید کمتر کسفی به ابتمی سفمم  ،اسف 

. کما این ه در سففوره مبارکه  اسفف های ابتمی وی سففممتی انسففان هم از محل
 
امفا  اففففففاد   ارشففففففد/ رشففففففتفه  دانشففففففجوی کفارشففففففنفاسففففففی  .  1 اسففففففممی و اقتصففففففاد/دانشففففففافاه  معفارف 

/) (Email:amirkh.13751395@gmail.com     1399خردادماه    31/ تاریخ ناارش 
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ا﴿  فرمود  فجر ْنسفففان   َفَأمَّ ه    اْبَتَمه   َما  ِ َرا اْْلِ ْكَرَمه    َربو َمه   وَ   َفأَ و   یفَ   َنعَّ ْكَرَمِن   یَربِّ  ق   1﴾َأ
ن یا  سفممتی بخشفیدیم،کنند که اگر به کسفی نعم   خداوند متعا  اشفاره می

به   یاگر مال   ای  اسفف (  سففمم   به  ممتَحن  یعنیاسفف  )  سففمم   به  مبتم فرد
ن  م،یدهیم او  به  یمنزلت   م،یدهیم  او  به  یقدرت   م،یدهیم  کسفففی  او   به  یتم ال

  به را  یکسفففف   یا اگر و  داشفففف   یگرام  مرا  خدا  دیحق ندارد که باو او  م،یدهیم
 اهفانف   بفه من  خفدا  دیف نیز حق نفدارد کفه باوم، او  یکرد  امتحفان او مقفابفل  وهف 

 را دو  هر ﴾َكمَّ ﴿بعفد این دو با لفظ  کنفد،یم خداوند رکر ه رافرضفففففیفال   دو  نیا 2کرد.
 را  چفه  هر  و  بیش نیسفففففف   آزمونی داد مفا بفه  خفدا را  چفه  هر پس کنفد.یم  ینف

 . ابر  به  را  یارید و  دیازمایب  ش ر  به  را ی  ی  تا  اس   آزمون  نداد  ما  به  که  هم
 (.18/۰2/96 آی  اهلل ووادی آملی)

از این منظر کرونا یک آزمون الهی اس  تا منش و رفتار ما مقابل آن مورد 
ایناونه بمها با سففعی  سففنجش قرار گیرد و ظرف اففبر ما بیش از پیش گردد.  

بففه نعمفف  تبففدیففل گردد و دیری    توانففدمیو تمش و بففا هففدایتاری یففک ولی  
م انقمب در . )بیانات رهبر معظال شفففففودمیپاید که اثرات مثب  آن نمایان  نمی

 .بین زلزله زدگان بم(
  آن شفرو  و نشفان دادن اهمیال مؤاسفات  این نوشفته ابتدا با بررسفی واژه   
و در ضفمن هر بحثی سفعی می نیم بیانات رهبر انقمب را بیان کرده و   کندمی

به بحث کرونا  مشفخصفًا  این نوشفته  به ایشفان اسفتناد دهیم. در قسفم  بعدی  
در مؤاسففففففات  کنیم کفه کرونفا چاونفه بفه می پردازیم و بیفان میمؤاسففففففات  و  

 
 و   کرام   امتحان  و  آزمایش برای  را او  خدا چون( افففبر بی  ضفففعیف  ظرف  کم)  انسفففان  اما/  15فجر،  . سفففوره1

 .داش   گرامی  و عزیز  امر   خدا   گوید( و شود نعم   و ناز  میرور) حا  آن  در  بخشد نعمتی

  خوار   مرا خدا   گوید( و شود غمین و دلتنگ)  کند روزی تنگ آزمودن  برای باز را او چون ، و16سوره فجر،آیه  2
ا  گردانید/ وَ  و    ِرْزَقه    َعَلْيهِ   َفَقَدرَ   اْبَتَمه    َما ِ َرا  َأمَّ  .َأَهاَنِن  َربِّي  َفَيق 
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 وامعه ایرانی کمک کرده اس .

 اساتؤمنعمت . 2
از حق ناذریم این ویروس با همه مشفففف متی که به بار آورد، موو  شففففد تا  

ز برسففد. این ای در ایران اسففممی به منصففه ظهور و برو خصففیصففه میفو  مانده
  امرى ثار،یا  خمف  که بر  اسففف خصفففیصفففه که از ویژگی های دول  مهدوی نیز  

ف  شفففهروندى  هر  اسفففممى،  فاضفففله  نهیمد  در كه  اسففف  آورالزا  و  آرمانى   موظال
  احسففاس  با و  بداند  میسففه آن  در را  شففانیهمك  همه  مصففرف،  هناا  در  اسفف 

 ىیبایز   به  مانیا و  سفففو  كی از  فانیضفففع و  مسفففتمندان  به  نسفففب    یال مسفففؤول
 كامل،  خشفنودى و  خاطر   یط  با  ار،ید  سفوى از  الهى  حتمى  پاداش و  مواسفات
  هم ففاران  ا ویفف ن  الهففامى  )  . .كنففدمیتقسففففف   ازمنففدانیفف ن  بففا  را  شیخو امكففانففات

 (121 ق.1،ب.13۷6،
  دسفففففتورات از اافففففل مترقی وامعه اسفففففممی اسففففف  که پساسفففففات  ؤم
اره  زكات،  خمس،  فقهِى   اَلوراِى َلز    اَلوراس َلز   اخمقى  نظر  از  آن،  مانند  و  كفال

  شفففففكلى  بفه  و دیف نمفامى  رىیولوگ تكفاثر در یفک وفامعفه  و  ثروت  انفجفار  از  و
 )  شففود.مى  اسففممى  وامعه در  طبقاتى  شففكاف  بروز  مانع مردمى، و  خودووش

 .(121 ق.1،ب.13۷6، هم اران ا وین الهامى
در  خصفیصفه ای مهمال   مثابهبهاسفات  ؤماین قسفم  در دو بخش به مسفئله  

ل بیففان خواهیم کرد کففه بفف یففک وففامعففه دینی خواهیم پرداخفف   در بخش او 
در ادبیات اسففممی چه معنا و کاربردی داشففته و دارد . این اسففات  ؤماسففاسففا  

خصفففففیصفففففه را از لحا  معنایی و مفهومی مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهیم  
 د.دا

اسففات ؤما  می پردازیم که چرا  ؤبه این سفف   طور خاقال بهدر قسففم  بعدی  
کنونی مطر  نشففففففد و بفه این   افففففورتبفهدر وفامعفه ایران از ابتفدای انقمب  
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ا  این ؤگسفتردگی در عرافه های زندگی اوتماعی وارد نشفدر بیان دیار این سف 
را به    خصفیصفه مهمال اسف  که کرونا چه فرافتی را در اختیار ما گذاشف  تا این 

عرافه اوتما  بیاوریمر این قسفم  را مشفخصفا از بیانات رهبری فرزانه انقمب  
بیان خواهیم نمود و راه اری که ایشفان در مورد عملیاتی کردن اندیشفه ای یا 

 افتی به کار بردند را از بیاناتشان استخراب و مورد بررسی قرار می دهیم.

 اساتؤم. 3

 اساتؤممعنای . 3-1
ف بر که توقال   چرا  ،بحث طویلی نخواهیم داشف اسفات  ؤمدر مورد معنای لیوی  

این بحث این نوشففففته خارب می دانیم. قاموس المحیط در این   این مبحث را
واسفانً   ِبماِلهِ   باره می نویسفد  »آسفاه   سفَوًن« )القاموس  هِ یف  وَوَعَله    ِمنه    أناَله       م    ا 

بفه دیاری بخشفففففیفدن و دیاری را  (. یعنی از مفا  خود299 ق  ۴ ب     طیالمح
دخیل در ما  خود گردانیدن. همین کلمه در وای دیار ایناونه آمده اسفففف  »  

 واژه  العرب،  لسفففان)  «الرز   و  المعاش  یف   المسفففاَهمة و  المشفففاركة   المواسفففان
 (.«مواسان»

لی که معنای اوال      ب ار رفته اسففف   معنا در ووامع روایی ما در دواسفففات  ؤم
 در  ارانید با  یعنی همدردىاسفففففات  ؤمدر نظر گرف  این اسففففف  که    توانمی

 كه  ش،یخو  زندگى  امكانات  در  آنان  سفففاختن  میسفففه و  مشفففكمتشفففان و  ازهاین
ى  امكانات و  ما  با  اسففففاتؤم كىی    دارد  نو  دو  اسففففاتؤم از معنا  نیا  و1 مادال
باشففند.  میاسففات  ؤماز نو  های این   2خطر  هناا   به  وان  با  مواسففات  ارىید

 (255 ،ق.۴ ،ب.139۰شهری،ری )محمدی

 
م ِفي اأَلحواِ «مانند این روای  که فرمود »  . 1 ه  ساوات  ؤاسان  اِْلخواِن ِباأَلمواِ  ، وم  روَءِن م   أفَضل  الم 

ينَ   في َكمِمهِ   ِمن ف السم   عليه عليال  اْلما  .2  .ِبَنفِسهِ   أخاه   واسى  امَرأً  اهللال    َرِحَم   ف  ِافال
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معنای دیاری که از این مفهو  در روایات ما آمده اسففففف  این اسففففف  که 
  زی ن  اسفاتؤم از  معنا  نیا.   كسفانی  طوربه  ارانید  حقو    ییعنی رعااسفات  ؤم

 ،  قضفففففاوت در  اسفففففاتؤم ،  حكوم  در  اسفففففاتؤم     مانند  ، دارد فراوانى  انوا 
 ،۴ ، ب.139۰شففففهری،  ری  )محمدی.  خانواده در  اسففففاتؤم و  میتعل در  اسففففاتؤم

سففزایی دارد از موضففو  این ه  بگرچه اهمیال اسففات  ؤم( این معنای از 255ق.
 نوشته خارب اس .

 از  ایخففانواده  یعنی این ففه هی اسففففففات ؤمم رهبری،  در منظر مقففا  معظال 
 و   هففا محرومیففال   و دردهففا  بففا  را  محرو   و میهنهم  و مسفففففلمففان  هففایخففانواده

 .(31/۰6/1386ناذاشتن) تنها خود  متمش

 تاهمیّ . 3-2
ا  مشففخص پاسففخ می دهیم و آن این اسفف  که ؤدر این قسففم  به یک سفف 

در ایناونه موارد مطر  میشففودر به تعبیری دیار چرا در اسففات  ؤمچرا    اً اسففاسفف 
اَلت را ؤاز این قبیل سفف   بسردازیمر پاسففخ بهاسففات  ؤمشففرایط کرونایی باید به  

دانیم چرا که شفاید به رهن کمتر  مرهون نااه ح یمانه رهبر فرزانه انقمب می
 کسففی خطور کند که در این شففرایط اوتماعی بتواند یک ااففل اسففممی بیابد و 
این اال را به گفتمان رایج کشور بد  کند که در قسم  بعدی به این مسئله  

 خواهیم پرداخ  که چرا بد  شدن این اال به یک گفتمان مهم اس .
  این خصففیصففه  ای از اهمیال اما آنچه که در اینجا رکر خواهیم کرد گوشففه

دی از این خصففیصففه یاد شففده اسفف   در ووامع روایی ماسفف . در روایات متعدال 
کنیم می  لین روایتی کفه اشففففففارهاوال   .کنفدمیآن را بفه مفا یفادآوری    یف اهمکفه 

برگرفته از افففلوات شفففعبانیه اسففف ؛ پیامبر بزرگوار اسفففم  در این افففلوات از 
 من  به کرمتی  و  فضفففل از  کن خواهند که بار پروردگارا روزیمخداوند متعا  می

بدین وسففیله    تا  نمودى  تنگ  رزقشففان  که  فقیرانی با کنم  اسففاتؤم  کردى،  عطا
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کنند با کسفانی در وای دیاری روایات توافیه می  1گردانم.  منتشفر را  تو  عدال 
که شففاید بتوان گف     2هسففتند دوسففتی و همنشففینی کنیماسففات  ؤمکه اهل  

بدین وه  اسفف  تا ما هم این ویژگی را از همنشففین خود بیاموزیم و آنرا در 
 زندگی خود واری کنیم.

پرداخته اند. در این مورد نیز اسفففففات  ؤمز به تشفففففویق به  روایات دیاری نی
 چند روای  را رکر می کنیم 

د  اأَلعماِ  َثمث  ِخصففاٍ    یه و آله   سففَ یروای  او   رسففو  اهللال اففلى اهلل عل
واسففان  اأَلِخ فِ  َك ، وم  اَس ِمن َنفسففِ َك النال ِ َتباَرَك    ی نصففاف  ِ عز و ول ، وِركر  اهللال اهللال

لِّ حاٍ  )الخصا  وَتعالى َعلى  .(121   125 ق  ك 
ل  اأَلعماِ )غرریعل  یروای  دو   اْلما  عل  واسففان  أفضففَ    الحكم   ه السففم    الم 

 .(1312   3۴6 ق 1 ب
د  اأَلعماِ  َثمَثة     نصفففاف   یه السفففم    سفففَ یروای  سفففو   اْلما  الصفففاد  عل

ى َل َترضفى ِبشفَ  َك َحتال اِس ِمن َنفسفِ َك اأَلَخ  یٍء  َلال َرضف یالنال ؤاسفات  م ِمثَله  ، وم  َ  َله 
لِّ حاٍ  ؛ لَ   یفِ  ِ َعلى ك  اِل وَل  لَه  ََل یالماِ  ، وِركر  اهللال ِ ِ َوالَحمد  هللال بحاَن اهللال َس »سفففف 

« َفَقط ، ولِكن  را َوَرَد َعلَ  ء  أَمَر اهللال  عز و ول ِبِه أَخذَت ِبِه  یَك شفففَ یاهللال  َواهللال  أكَبر 
)الكاف یَك شفففَ ی، أو  را َوَرَد َعلَ     1۴۴ ق  2 ب     یء  َنَهى اهللال  عز و ول َعنه  َتَركَته 

3). 
 

 

 
ْقِنی . وَ 1 انَ   اْرز  َواسفففففَ ْرَت   َمنْ   م  ْعَ    ِبَما ِرْزِقک  ِمنْ   َعَلیهِ   َقتَّ ِلک  ِمنْ  َعَلی  َوسفففففَّ ْرَت  وَ   َفضفففففْ   وَ  َعْدِلک  ِمنْ  َعَلی  َنشفففففَ

ک  َتْحَ    َأْحییَتِنی  .ِظلِّ
ْب  اَلَّ   وَ  فيهِ   كاَنتا َمنْ   . ِخْصَلتاِن 2 مَّ   َفاْعز  ْب، ث  مار وَ   قيلَ   اْعز  من     قا َ   ماه  واَظَبة    وَ   َمواقيِتها  فى الصَّ   وَ   َعَلْيها اْلم 

واسان    .اْلم 
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 ذکر چند ننتب. 3-3
شفود.  م رهبری دیده میدر بیانات مقا  معظال  13۷3لین بار در سفا   اوال اسفات  ؤم

پردازنفد بیفان می می  فی ح ومف  امفا  زمفانایشففففففان در این بیفانفات کفه بفه معرال 
 در که  اسففف  ح ومتی(  فداه ارواحنا) اهلل   بقیه حضفففرت الهی  » ح وم   کنند 

  و  شففففر   زورگوی قدرتهای  دیار و  آمری ا خواسفففف  ،مرد   بر  حاکم مقررات آن
 و   معنوی  ح وم   و مسفاوات و  اسفاتؤم  ،عدال   ح وم   بل ه  ،نیسف   غرب

  به   خدم   و دین راه در  ،عدال   برای که کسفففففی  هر  امروز و  اسففففف  فضفففففیل 
  به   متعلق آینده  زیرا  باشففففد  امیدوار و  خوشففففحا   باید  کندمی  حرک  محرومان

 (.2۷/1۰/13۷3) اوس 
ح وم  اما    های مهمال  ص اسف  در بیان ایشفان ی ی از ویژگیآنچه مشفخال 

ی ی از  13۷8تر آنجاسففف  که ایشفففان در سفففا   . وال اسففف اسفففات  ؤمزمان،  
 فرمایند که » رفاهشففففمرند و میبرمیاسففففات  ؤمرا ویژگی های رفاه اقتصففففادی  

 در باز  برادری، رو   با  همراه و  اسفاتؤم  رو   با  همراه  عدال ،  با  همراه  اقتصفادی
 (.12/۰3/13۷8آید)می دس به اسم  سایه

وامعه مهدوی    های مهمال   ص اسف  این خصفل  ی ی از خصفل خوب مشفخال 
بینیم که در اسففففف  که به برک  انقمب باید نمایان می شفففففد و ما اکنون می

کوچه کوچه و در خانه خانه شهرها این رو  پدیدار گشته اس  و ولوه نمایی  
در اسففات  ؤمص کنیم که  شففایسففته اسفف  که ابتدا بر هر امری مشففخال   .کندمی

 اندیشه رهبر انقمب به چه معناس .
 از   ایخفانواده  هی  یعنی  »  را ایناونفه تعبیر می کننفد اسففففففات  ؤمایشففففففان 

 و   تهففامحرومی  و  دردهففا  بففا  را محرو   و میهنهم  و  مسفففففلمففان  هففایخففانواده
  به  رسففانیکمک  دسفف  و  رفتن  هاآن  سففراغ  به  ناذاشففتن؛  تنها  خود  مشفف مت

ص اسففففف  و می دانیم (. همانطور که مشفففففخال 1381« ).کردن  دراز  هاآن  سفففففوی
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بل ه در هر شففرایطی و در هر زمانی    ،در شففرایط اضففطرار نیسفف  اً اسففات لزومؤم
این خصل  باید در وامعه اسممی پدیدار گردد. این ه چرا تاکنون این خصل   

دهیم. در ادامفه رهبر  می  دیاری از بحفث اروفا   نمفایفان نشففففففده بود را بفه محفلال 
 کردن  دانند و آن را» همراهیمالی نمی  هایرا محدود به کمکاسفات  ؤمانقمب  

  ف ری،  کمک  بداند؛  وظیفه  انسفففففان.  امور همه در  مؤمن  برادر  به کردن  کمک و
 (.31/۰6/1386 اس «) اساتؤم این. آبروئی  کمک  وسمانی،  کمک مالی،  کمک

ف به آن شفود که همه باید خود را موظال آنجا دوچندان میاسفات  ؤم   اهمیال 
امر  (  15/۰9/1381بفففداننفففد) همفففه این  وظیفففففه وهفففانی برای  یفففک  این  امروز 

هایی اسف  که دارای وودان و اخم  و عاطفه انسفانی هسفتند؛ اما برای  انسفان
که یک وظیفه اخمقی و عاطفی اسففففف ، یک وظیفه  مسفففففلمانان، عموه بر این

 .(15/۰9/1381)اس  نیز دینی

 اساتؤمنعمت کرونا و  .  4
کنیم، کنون به این گسفففتردگی که در این مدت مشفففاهده میتا  اسفففات  ؤمچرا  

یک   مثابهبهاسففات  ؤممشففاهده نشففده اسفف ر کرونا چه کاری کرده اسفف  که  
کشفور یک افدا    های اوتماعی شفده و کلال عرافه وارد  داً مجدخصفیصفه اسفممی  

سففففازی در عملیاتی کردن این را اففففدا زدندر وایااه گفتماناسففففات  ؤمهمای  
هایی اسف  که در این   ا ؤص دیار( چیسف ر اینها سف خصفصفه )و حتی خصفائ

قسم  به آن خواهیم پرداخ . در این قسم  خواهیم گف  که گفتمانسازی  
در اندیشففه    باَلخص مواسفففات  سفففازی برخی ویژگی ها  در پیشفففرف  و عملیاتی

سففففففازی هم دارد و این گفتمفان  رهبری وفایافاهی کلیفدی و مهمال  ممقفا  معظال 
 گسترش این خصیصه در این برهه زمانی هستیم.موو  شده تا شاهد 

سفففازی در دیدار دانشفففجویان و     گفتماندر باره اهمیال م رهبری  مقا  معظال 
ن وقتی کار، شفف ل عمومی و مردمی »آ  می فرمایند دانشففااه شففیراز  اسففتادان  
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گیری شفما تبدیل به یک گفتمان  پیدا خواهد کرد که این ف ر شفما، این وه 
عی کنید ترویج کنید و این ترویج در اففففورتی آسففففان  سفففف ... عمومی بشففففود.  

ی خودمان، در خواهد شففففد که به گفتمان تبدیل بشففففود. ما در طو  گذشففففته
هایش در رهنم هسفففف  و مثا  ایم که حاَلمسففففائل گوناگونی این را داشففففته
هدیار نمیخواهم  باویم[. شففما می ی خودتان  توانید با ترویج این گفتمان عدال

یففد؛ همچنففان کففه کیفیففال  خودتففان را زیففاد می نیففد، کمیففال   را افزایش بففده
 (.1۰/۰5/1398د)توانید افزایش بدهیدتان را هم میخو

سفففازی در اندیشفففه رهبری عنصفففری اسففف  که یک اقدا  را به عمل    گفتمان
سفففففازی چیسففففف ر رهبر اما منظور از گفتمان و گفتمان، (  1396)کندمیزدیک  

یعنی یفك مفهو  و یفك معرفف  در   ،گفتمفان  فرمفاینفد »انقمب در این بفاره می 
(. بر اسففاس همین  1388/ 22/۰9)گیر بشففودای از زمان در یك وامعه همهبرهه

که کشففففور درگیر مبارزه با   یابرههدر اسففففات  ؤمبینیم که گفتمان    تعریف می
ویروس کرونا اسفففف  و از این وه  نیز آسففففیبهایی دیده اسفففف  همه پیر و 

را به عمل نزدیک کرد اسفات  ؤماین فراگیری به طور طبیعی    فراگیر شفده اسف .
طور طبیعی به  ی عمومی شفففففد و گفتمان شفففففد، بهوقتی یک چیزی مطالبه  »

 (.3۰/۰6/1396)عمل نزدیک خواهد شد
ما در بیان رهبر معظم انقمب عرافففففه های مختلفی از کرونا را مشفففففاهده  

  در آن را مرهون ای، موفقیال کنیم ایشفففففان با مثا  زدن افففففنع  هسفففففتهمی
ای،  ما امروز در مسففائل فضففایی، هسففته  فرمایند »دانند و میسففازی میگفتمان

ی داریم؛ زیسفتی و دیار موارد گوناگون، پیشفرف فناوری نانو،   های زیاد و مهمال
 (.۰3/۰6/1395)سازی اس ها ناشی از گفتماناین پیشرف 

د این اسففففف  که وقتی یک ر سفففففازی به همراه می آو ای که گفتماننتیجه
وق  همه به این ف ر  آنای از زمان رایج شفد  در برههاسفات  ؤمگفتمانی مانند  
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های به ووود میخواهند افتاد و در همه یک انایزه ه یک وادال وسففففیع   آید؛ کأنال
کننفد از این بزرگراه حرکف   آیفد کفه همفه میفل میبفه ووود میی  بزرگراه و یفک 

نیسفف  بل ه در اسففات  ؤمجه تنها نتیجه گفتمان  (. این نتی۰3/۰6/1395)کنند
کنند؛  گفتمان یک وامعه مثل هواسففف ، همه تنفسفففش میبیان رهبر انقمب  

 (.1۴/1۰/139۰)چه بدانند، چه ندانند؛ چه بخواهند، چه نخواهند
هفای  گیرد کفه رسففففففانفهدر بیفان رهبر انقمب زمفانی یفک گفتمفان شففففف فل می

ی گفتمانی را در گشفففور رسفففانه ملال   مثابهبهتبلییاتی و باَلخص افففدا و سفففیما  
ریزان اففدا و ایجاد و رایج کند. در این خصففوق رهبر انقمب در دیدار با برنامه

های خوب،  سفففففازیهای خوب و برنامهبرنامه  وسفففففیلهبهفرمایند »  سفففففیما می
موضففوعی را به شففكل گفتمان  كه گاهی باید    -های مورد نیاز وامعه را  گفتمان

(. کما این ه خود رهبری  11/۰9/1383«)و تضفففففمین كنید  تأمین  -عمومی درآورد  
در دوره  اسففففففات  ؤمسففففففازی  در این برهفه زمفانی نیز پیش قفد  در امر گفتمفان

 یک  که  اسف   خوب  ی می فرمایند  »چهشفوند و از طریق رسفانه ملال کرونایی می
  کمک و  همدلی و  اسففاتؤم  برای  بیاید ووود  به  کشففور در  ایگسففترده  رزمایش
ففا  اگر  این کفه  فقرا  و  نیفازمنفدان بفه  مؤمنفانفه  از  را  خوشفففففی   خفاطره بیفتفد،  اتال
  ثاب   زمان اما   به  ارادتمان  این ه  برای  ما.  گذاشف   خواهد  هارهن در  امسفا ،
 ووود  به  خودمان  را  مهدوی وامعه از  هاییولوه و  هاافففحنه  بایسفففتی  بشفففود،
 وامعه  و  اسفف   عد   و  قسففط وامعه  مهدوی، وامعه کردیم،  عرض که  بیاوریم

ت   بایستی  را  اینها  اس ؛  برادری  و  اساتؤم وامعه  اس ،  علم وامعه  اس ،  عزال
ق  خودمان  زندگی  در ما  نزدیک  را  ما این  خودمان؛  ام ان  قدر  به  ببخشففیم،  تحقال

 (.21/۰1/1399کند)می

 نتیجب گیری. 5
ای به به این معنفا که از عرافففففه  منفدنظفا های  بحرانکرونا ویروس که ی ی از 
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گذارد)مثم از عرافه بهداشفتی و سفممتی به  رود و بر ان اثر میعرافه دیار می
با خود نعماتی را نیز به همراه    تواندمیرود(  عرافففففه اقتصفففففادی و فرهنای می

اما آوردن این نعم  یک بحث اسفففف  و اسففففتفاده از آن نعم  بحثی    ،بیاورد
 .دیار

به   دشفففوبا کار و تمش همراه  امان  ؤتدر بینش اسفففممی بم در افففورتی که  
گشفففففاید و تواند دریاهای ژرفی را میشفففففود که مینعمتی بی بدیل تبدیل می

. این نوشفففففتفه  وردآمیهوای وففدیففدی را برای تنفس فرد فرد وففامعففه بووود 
کردن این م رهبری در تبدیل به نعم   به نحوه اسففتفاده مقا  معظال   اً مشففخصفف 

نشففان داده شففد که با تووه   ویروس در وامعه ایرانی اسففممی پرداخته شففد و
و  سففففازی در عملیاتی سففففازی برخی خصففففیصففففه های مهمال   گفتمانبه اهمیال 

ترین)و شففففففایفد  فراموش شففففففده یفا حتی برای ایجفاد مطفالبفه گری، ی ی از مهم
 ترین( توایه رهبر انقمب می باشد.تنها

ووود آورده کرونا عراففه را فراففتی برای هه به فرافف  برهبر انقمب با تووال 
را ایجاد   شفناسفایی کردند و سفرآغاز این مهمال اسفات  ؤمسفازی خصفیصفه  گفتمان

ی و مجازی شففرو  به گفتمان  ی ملال هارسففانهکردند. این فضففای ایجاد شففده در 
کنیم که این خصففففیصففففه رایج در رایج تبدیل شففففد فلذا اکنون مشففففاهده می

 ها گردیده اس .ها و خانهخانواده
پایانی شفایان رکر اسف  که گفته شفود راهی که کرونا در برپایی   در بخش،

دار باشفد و در همه عصفرها مشفاهده شفود و نیز  ایجاد کرده باید ادامهاسفات  ؤم
که از عرافه اقتصفادی آغاز شفده باید  اسفات  ؤمها سفرای  کند.    به همه عرافه
 قضایی تعمیم پیدا کند. رهنای، سیاسی وهایی چون فبه همه عراه

 مآ ذمنابع و . 6
 قرآن کریم
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 ، شیخ کلینیالكافی 
 ( 381  درگذش  ) ادو  شیخ به  مشهور  قمی بابویه بن حسین بن علی بن ، حمدالخصا 

 هجری( پنجم )قرن آِمدی م و دررال لم، ابوالَفتحغرر الحك
 بیانات مقا  معظم رهبری

 ووادی آملیبیانات آی  اهلل 
 اسففففممى  تحقیقات (، تهران  مركز13۷6هم اران ) و ااففففیر  نیا ، على  الهامى اقتصففففادى ، اخم 

 سساه در  فقیه ولى  نمایندگى
  (81۷  متوفى) فیروزآبادى یعقوب بن قاموس المحیط، محمد

 ۷11  شففعبان -63۰  محر )   افریقی  رویفعی  م ر   بن  محمد الدین  وما  لسففان العرب، ابوالفضففل
 (قمری  هجری

 (،قم  دارالحدیث 139۰شهری، محمد)دانشنامه قرآن و حدیث ، محمدی ری



 

 

  برایشهادت داللت های مفهوم ا یل  . 25
 سیاستگذاری در مواجهب با بیماری کرونا 

 1هادی غیاثی 

. بیماری کرونا خود را در قام  یک بحران زیسفففتی، اوتماعی و اقتصفففادی 1
به کشفورها عرضفه کرده اسف  که لزو  سفیاسفتاذاری وامع در مواوهه با آن بر 

 هماان آش ار گشته اس .
در سفففایر . سفففیاسفففتاذاری در ومهوری اسفففممی ایران با سفففیاسفففتاذاری  2

کشففورها متفاوت اسفف . ومهوری اسففممی ایران مولود انقمبی اسفف  که خط  
سفیر آن تحقق تمدن نوین اسفممی اسف . بنابراین سفیاسفتاذاری در ومهوری  

 اسممی باید ناظر به تحقق تمدن نوین اسممی باشد.
. تمفدن نوین اسفففففممی بسفففففتر اوتمفاعی وسفففففیع ظهور وَلیف  عظمی  3

بنابراین ظهور حقیق  اهلل در زمین، هدف نهایی تمدن  )ارواحنافداه( اسففففف .  
وَننِ ینوین اسفممی اسف  تا بسفتر » د  وَن بِ یََل    یْعب  ِرك  ، سفوره  55«)ایه  ًئایشفَ   یشفْ
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 نور( محقق شود.
. وقتی بفاَلترین مرتبفه ووود برای مردمی کفه در پفایین ترین مرتبفه ووود ۴

و آن ها او را شفهود می او برای آن ها ظهور کرده اسف     شفودمیهسفتند ظاهر  
 کنند.
. شففهود حقیق  اهلل با سففبک زندگی رایج در دنیای ظلمانی کنونی ام ان 5

پذیر نیسففففف  و نیاز به تمهیدات و شفففففرایط اوتماعی متفاوتی دارد. بنابراین  
 َلزمه ظهور حق، بسترسازی اوتماعی مناس  وه  شهود حق اس .

بر اسففف  که نیازمند    . بسفففترسفففازی اوتماعی امری سفففخ ، وامع و زمان6
فهم، علم، اراده و تمش بی وفقه اسف . بسفترسفازی اوتماعی وظیفه دول  و 

 محصو  سیاستاذاری ح وم  اس .
. سفففففیفاسفففففتافذاری در مواوهفه بفا بیمفاری کرونفا در ایران بفایفد همفاهنفگ بفا ۷

کلی  سفیاسفتاذاری در ومهوری اسفممی ایران باشفد. یعنی سفیاسفتاذاری با 
 تماعی وه  شهود حقیق  اهلل در زمین.هدف بسترسازی او

. اهلل تبارک و تعالی، اسفمائی دارد و با آن ها همه وا را پر کرده اسف  که 8
تِ     »ودر دعای کمیل می فرماید َماِئك الَّ ْت َأْركاَن كلِّ شفففَ   یِبَأسفففْ «. شفففهود  ءیَمأَلَ

حقیق  اهلل، شففففهود اسففففماء اوسفففف  که در همه وا حضففففور دارند. از آنجا که 
سفففتاذاری باید ناظر به بسفففترسفففازی شفففهود حقیق  اهلل باشفففد بنابراین  سفففیا

منطقه الفراغی برای سففففیاسففففتاذاری ووود ندارد. درواقع چون شففففهود حق در 
تمامی عراففه ها و ابعاد زندگی انسففان مم ن و مطلوب اسفف ، سففیاسففتاذاری  

 هم در تمامی ابعاد زندگی مم ن، َلز  و مطلوب اس .
ا یک مسففاله همه وانبه اسفف  َلز  اسفف  چاونای  . حا  که بیماری کرون9

 سیاستاذاری شهادت محور در تمامی ابعاد آن مورد واکاوی قرار گیرد.
. در ساح  عقمنی  پش  این مساله باید استدَل  های احیح منبعث 1۰
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از منابع ااففیل اسففممی توسففط علما برای ح وم  و مرد  وه  وایااه یابی 
 21بیماری کرونا در نظا  هسفتی و به تبع آن نظا  اوتماعی زندگی انسفان قرن  

 .شود به خوبی مطر 
. در سفففاح  واقعی  بین اَلرهانی این مسفففاله که متن مواوهه عرافففه  11

می دهد ح وم  باید نقش های مختلف زندگی مرد  با این بیماری را شففف ل  
آفرینی خود را مبتنی بر فهم اففحیح از وایااه این بیماری در نظا  هسففتی و 

 زندگی بشر امروزی ایفا نماید.
. ی ی از مهم ترین ن ات برای دول  وه  بسففففترسففففازی شففففهود حق در 12

عراففه سففیاسففتاذاری در مواوهه با بیماری کرونا فهم وایااه هر یک از ابعاد 
ابعاد تاریخی،    هر یک ازن مسفاله اسف . درواقع دول  باید نسفب   اوتماعی ای

سففیاسففتاذاری خود    بافرهنای، اوتماعی، اقتصففادی و زیسففتی این مسففاله را 
 کند. فهم

. در بعد تاریخی با تووه به فلسففه تاریخ شفیعی، این بیماری و مواوهه  13
ف فهم بفا آن بفایفد در راسفففففتفای ظهور تفاریخی حق در تحوَلت اوتمفاعی مختل

شفففففود. بر مم سفففففاختن حقیق  شفففففیطان بزرگ ی ی از دا  هایی اسففففف  که 
به این معنا دَلل  داشفته باشفد. درواقع با بررسفی ورود بیماری کرونا    تواندمی

به کشففففورهای مختلف و نحوه رفتار آمری ا با این مسففففاله بسففففیاری از حقایق 
مانه علیه  . سفففبعی  و خباثتش در عد  رفع تحریم های ظالشفففودمیآشففف ار  

مرد  ایران، ضففففعف و ناتوانی اش در کنتر  آن در شففففهرهای کشففففور خودش،  
ترویح نجات اقتصففاد و وی  سففرمایه داران مسففلط بر آن بر وان انسففان ها و 

 ... حقیق  شیطانی این به ااطم  ابرقدرت پوشالی را بر مم می سازد.
ا رقم زده اسف . . در بعد فرهنای بیماری کرونا تیییرات فرهنای زیادی ر 1۴

ارتباطات واقعی را کم و ارتباطات مجازی را گسفترش داده اسف . انسفان هایی 
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که می میرند را با غرب  به قبر می فرستد و انسان های مصیب  دیده را تنها  
می گذرد. انسفففففان را از شفففففهر ودا کرده و با خانه انس داده اسففففف . فعالی   

اده اسف  و ... . در این فضفای پر از فیزی ی را کم و فعالی  رهنی را افزایش د
فرافففف  و تهدید فرهنای، دول  در راسففففتای بسففففترسففففازی اوتماعی شففففهود  
حقیق  اهلل باید اوَل از خود شففففهدای مسففففیر شففففهود حق اسففففتمداد بجوید و 
اسففتفاده کند. شففاید ی ی از ح م  های شففهادت خدم  گزاران عراففه درمان 

ممی شففهید ی ی از اسففماء الهی  تووه به این معنا باشففد. در تف ر ااففیل اسفف 
اسففف . شفففهادت مراتبی دارد و شفففهدای حق تنها به شفففهدای ونگ های حق 
علیه باطل خمافففه نمی شفففوند. معصفففومین، انبیا و اولیاء الهی، ممئ ه، ایا  
مقفدس مفاننفد اعیفادی کفه این روزهفا بفا آن هفا مواوهیم و م فان هفای مقفدس  

ی  و اما  زادگان، مقبره شفهدا و ... . مانند مسفاود، بارگاه های مل وتی اهل ب
وتهفدیفدهفای فرهنای مختلفی را برای مرد    حفا  کفه بیمفاری کرونفا فرافففففف  هفا

از ظرفی  شفففهیدان وه  بسفففتر   در این فضفففا  دول  بایدایجاد کرده اسففف ،  
. در ادامه ن اتی در این باره  سففازی اوتماعی شففهود حقیق  اهلل اسففتفاده کند

 .شودمیارائه 
اهل بی  علیهم السفم  همواره پناهااه مرد  ایران در سفختی ها بوده  . 15

اند. بیماری کرونا با ایجاد شففرایط اضففطراری که ایجاد کرده اسفف  زمینه تووه  
بیشفففتر مرد  به معصفففومین را فراهم کرده اسففف . دول  باید از این فراففف   
وه  ارتباط بیشفففففتر مرد  با اهدافی که معصفففففومین برای آن به شفففففهادت  
رسفففیدند اسفففتفاده کند. وظایفی که دول  نسفففب  به معصفففومین دارد بسفففیار  
بیشفتر از چیزی اسف  که به آن تا کنون تووه شفده اسف . ارائه تصفویر زندگی  

اهل بی  به مرد ، ترویج مهم ترین آموزه های معصومین  تمدنی  توحیدی و 
زندگی  در دو حوزه االی توحید و عدال ، استفاده احیح از آموزه ها و سبک  
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فردی و اوتماعی معصومین در علو  مختلف در نظا  آموزشی و ... از وظایفی 
اسف  که در روی رد سفیاسفتاذاری شفهادت محور توسفط دول  باید به آن ها 

 بیشتر تووه شود.
. باتووه به دارا بودن مقا  شفهادت توسفط انبیاء و اولیاء و افالحین، به 16

اسففاسففی روی آن ها وه  پیشففرف   نظر می رسففد دول  باید سففرمایه گذاری  
فرهنای وامعه اسففففممی داشففففته باشففففد. در مورد انبیاء باید حرک  تاریخ با 
مجاهدت های آن ها بازخوانی شفففففود و روی رد متقن و افففففحیح به تاریخ با 
تشففریح زندگی توحیدی آن ها به مثابه سففرلوحه و الاو ترویج شففود. اولیاء و 

هسفتند. دول  باید سفبک زندگی    افالحین گذشفته و حا  نزد اهلش مشفخص
آن ها را بین مرد  خصففففواففففا ووانان ترویج کند. دول  همچنین باید بسففففتر  

 ارتباط گیری مرد  با اولیای زمان را فراهم سازد.
مصادیق مختلف شهدا در این نوشتار از آن   عنوانبهاز بین مواردی که   .1۷

ل به شففهادت می ، شففاید شففهدایی که در وهاد حق علیه باطشففودمیها یاد 
رسفففند بیشفففترین آمیختای را با متن زندگی مرد  داشفففته باشفففند چرا که این 
گروه از خانواده های معمولی وامعه وارد وبهه شده و به شهادت رسیده اند.  
در شفرایط کنونی ظهور شفهیدان عرافه درمان کانون شفهادت پروری مل  ایران 

با تاکید بر نقش تاریخ ساز را گر  تر کرده اس . سیاستاذاری شهادت محور  
شفففهدا باید نقش حمای  و تسفففهیل گر در حفظ یاد و خاطره آن ها در ارهان 
مرد  ایفا نماید. اگر زنده ناه داشتن یاد و خاطره شهیدان را کمتر از شهادت  

نباید  خود را با این کار به مقا  شفففففهدا نزدیک سفففففازد.    تواندمیندانیم دول   
سفففففتی ایران همین چنفد وقف  پیش بود کفه با  فراموش کرد کفه وفامعفه سفففففیفا

پدیده شففهادت سففردار قاسففم سففلیمانی و تاثیر آن در خلق، اشففاعه و تعمیق  
معنای توحید تمدنی در بسفتر اوتما  تلناری دوباره یافته اسف  تا با سفرع   
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 هر چه بیشتر به سوی دول  طراز تمدن نوین اسممی حرک  کند.
ابزار سففیاسففتاذاری کمی عجی  به   نوانعبه. شففاید اسففتفاده از ممئ ه  18

نظر برسفد اما واقعی  آن اسف  که ممئ ه از اافلی ترین ابزارهای تدبیر الهی  
هسففتند و در عالم مل وت وایااه ویژه ای دارند. با ابها  و ناتوانی که انسففان 

برای درمان بیماری کرونا با آن روبه روسففف  بسفففتر اضفففطرار و تووه به   21قرن  
ز پیش فراهم شفده اسف . با لطیف شفدن رو  انسفان، ارتباط با مل وت بیش ا

ممئ ه ام ان پذیر اسف . ابتدا باید آگاهی نسفب  به ممئ ه و تصفویر افحیح  
در مورد آن ها ایجاد شففففود سففففسس با تلطیف رو  و مهیا کردن شففففرایطی که 

  با ممئ ه وارد گف  و گو شد.  توانمی  کندمیاح ا  دینی زمینه آن را فراهم  
اِودِ   ِ نَّ   »می فرماید  (ق)اکر   امبریپ مْ   اْلَمَمِئَكة    َأْوَتاداً   ِلْلَمسففَ ه  اؤ  َلسففَ وا ِ َرا  و    َغاب 

مْ  وه  وا ِ نْ  وَ   اْفَتَقد  مْ   َمِرضفففف  وه  وا ِ نْ  وَ   َعاد  مْ   َحاَوةٍ   ِفى  َكان  وه    مسففففاود  در»  ؛«َأَعان 
 و   مأنوس  آنان با  ممئ ه  که  دارند ووود  خیم  همچون  قدمى  ثاب   هاىانسففان
  هسفتند  هاآن پى در  شفوندیم   یغ  مسفجد از  که  هناامى.  هسفتند  نیهمنشف 

 کفارهفا در  وقف   هر و  رونفدیم  هفاآن  ادتیف ع  بفه  شفففففونفدیم  مفاریب کفه  هنافامى و
  ،8۰ب  بحاراَلنوار،«)شفففتابندیم  هاآن  کمک  به  باشفففند  داشفففته  کمک  به  ابیاحت
 .(38ش المساود، فضل باب ،3۷3ق

دول  باید زمینه این گف  و گو را برای افراد فراهم سففازد. سففیاسففتاذاری  
دول  باید در وه  حذف موانع این گف  و گو باشففففد. این سففففیاسففففتاذاری  
بیشففتر خود را در حوزه های علم، رسففانه، تیذیه و پوشففاک باید نشففان دهد. در 

ب  به  حوزه نهاد علم باید معارفی که زمینه فهم و پذیرش تصفویر افحیح نسف 
تفدوین شفففففود و نظریفه هفا و مففاهیمی کفه مبتنی بر   کنفدمیممئ فه را ایجفاد 

مبانی و پیش فرض های مادی و دنیایی اسففف  حذف شفففود. در حوزه رسفففانه  
آگفاهی هفای مربوط بفه ویژگی هفای ممئ فه و وفایافاه آن هفا در هسفففففتی بفایفد 
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لم مل وت دور ترویج شففود، از بازنمایی تصففاویر و روابطی که انسففان ها را از عا
اوتنفاب شفففففود و زمفان بنفدی برنفامفه هفا و فعفالیف  هفای رسففففففانفه ای  کنفدمی

متناسفففف  با ظهور حقایق مل وتی و رف  و آمد ممئ ه در طو  شففففبانه روز و 
 ایا  مختلف بازناری شود.

ف و یاسففف  كه شفففامل روزهاى شفففر از ومله شفففهدا زمان های مقدس  . 19
از ظرفی     تواندمیدول     .شفففففودمی...  و  هااد و ومعفهیف ها و اعمقفدس و ماه

سفففففنخ   تواندمیاعیاد پیش رو در برنامه ریزی های خود اسفففففتفاده کند مثم  
فعفالیف  هفا و اقفدامفاتی کفه می خواهفد انجفا  دهفد را بفا حقیقتی کفه در ایفا  یفا 

متناس  سازد یا تصمیم های مهم و خوشحا     کندمیم ان های خاق ظهور  
عید یا مناسفففب  های شفففاد عملی سفففازد چرا که ایا  اهلل کننده خود را در ایا   

ظرف روی آوری حقایق مل وتی به عالم دنیا و سفرازیری انوار مل وتی بر دنیا و 
مافیها اسفف  و از آنجایی که قل  مومنین ظرف انع اس انوار مل وتی اسفف  
مرد  در ایفا  اهلل ظرفیف  حق پفذیری و کنش هفای مبتنی بر حقفایق مل وتی را 

بهمن   22شفففففتر دارا می بفاشفففففنفد. این کفه مرد  و مومنین در ایفا  اهلل مثفل  بی
حضفور اوتماعی گسفترده ای وه  حفظ و تداو  اهداف وبهه حق داشفته اند  
در همین چارچوب قابل تحلیل اسفف . قل  و فطرت انسففان ها انوار مل وتی را 

ن می و مرد  را به پویایی و نشفففففاط اوتماعی توحیدی رهنمو  کندمیدریاف   
از بستر فراهم شده در متن وامعه اسممی در ایا  اهلل،   تواندمیسازد. دول   

 برای مشروعی  بخشی به معانی و سیاس  های خود استفاده کند.
مسفففاود از مهم ترین م ان های مقدس در اسفففم  هسفففتند. در عصفففر    .2۰

نبوی مسففففاود کارکردهای سففففیاسففففتی فراوانی را عهده دار بوده اند. مددکاری  
اوتماعی مسلمانان، اطم  رسانی به مسلمانان، مسجد به مثابه پایااه وحدت  

ن در مسففجد، تعیین مسففجد وه  طر  مسففلمانان، بسففیج اوتماعی مسففلمانا
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سفففیسفففی نهاد  أآموزشفففی، تعیین موقعی  امامان وماع  و ت-مسفففائل علمی
عمومی مسففجد از اقدامات سففیاسففتی پیامبر اکر  )ق( در حوزه مسففجد بوده  
اسففف . در شفففرایط کنونی که بیماری کرونا نیاز به ماسفففک، دسفففت ش، تخ   

ابه کانون های فعا  اوتماعی  بیمارسفففتان و ... را به ووود آورد مسفففاود به مث
در سففراسففر کشففور دسفف  به کار شففدند و تبدیل به کارگاه های تولید هر آنچه  
برای این بیماری نیاز اسف  شفدند. افزایش آگاهی سفیاسفتاذاران حوزه مسفجد  
نسففففب  به وایااه مسففففجد در سففففیاسففففتاذاری تمدنی، زمینه سففففازی وه   

ز طر  های تربی  مسففجد  شفف وفایی کارکردهای مورد غفل  مسففجد، حمای  ا
محور شفففرو  شفففده در شفففهرهای مختلف و زمینه سفففازی برای ت ثیر این الاو،  
تدوین تاریخ شففاهی نقش مسفاود در پیروزی انقمب و مسفاود موفق پس از 
انقمب و ... از ملزومات اسففتفاده از مسففجد در سففیاسففتاذاری تمدنی شففهادت  

.محور اس 



 

 

 

 یزندگ  سب  و  یانسان ارتباطات: سوم بخش





 

 

در ایران:  ر ی های واگمارییب بهداشت و ، . بحران26
دوره  تاریخ اجتماعی بهداشت و درمان در ایران 

 قاجاریب 

 سید مجید امامی 1
 محمدجواد  قاسمیان نی  2

 چنیده
ی  ها یماریبو سففمم  عمومی و   به بررسففی معضففمت بهداشفف   تحقیق حاضففر

دوره   ایران  غیبفف      1925  –  1۷9۴) (    13۰۴  تفففا  11۷۴قفففاوفففار )واگیر در  ( و 
. دسففتیابی به  پردازدیمتوسففط دول  مرکزی    هابحرانمحسففوس مدیری  این  

ی غربی، کت  تاریخ  هاسفرنامه  و بررسی  این موضو  از طریق مطالعه، تحلیل
 و پردازدیم  ایکتابخانهاز طریق   معاار و مقاَلت برگزیده از موضوعات مرتبط

 
دانشففففففافاه امفا  اففففففاد  علیفه السففففففم    .1  اسففففففتفاديفار دانشفففففف فده معفارف اسففففففممی فرهنفگ و ارتبفاطفات 

s.m.emamy@isu.ac.ir. 

رشففته معارف اسففممی فرهنگ و ارتباطات دانشففااه اما  اففاد     ارشففد پیوسففته  دانشففجوی کارشففناسففی .2
 .m.ghasemian@isu.ac.ir  السم علیه
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ش یم و پیاطمعات، ابعاد موضففو  ترسفف   لی وتحلهیو تجز   یبندطبقه با  سففسس
 در  «.ف شفففففدهیوامعه تضفففففع»و   «فیدول  ضفففففع»بر   دا ال   یمفهوم  یفرضففففف 

بار بهداشففف  فردی و محیطی در احان غربی وضفففعی  اسففففسفففیال   هاسففففرنامه
طاعون، ماَلریا و... بیان شفده  ی فراگیر همانند وبا، هایماریبهناا  بروز برخی  

ایران به    تیسففنال     ط ال اسفف . نظم در حا  دگرگونی و آشفففته پزشفف ی و كلیال 
  نی و همچن را از این بحران نجفات بفدهفد    زدهفمکف نحوی نبود کفه بتوانفد مرد  

درمانی وامع، از پیشففایری ویروس و -عد  ووود یک نظا  بهداشففتی  لیبه دل
و فمك     عا قتلشفاهد نوعی     یو درنها  ماندیمعاوز    درمان سفریع مبتمیان

این   هدف  .قمری( هسففففتیم  12۷5  -131۰سففففاله )  35یك دوره    برای  حداقلی  ملال 
   مقاله از توایف و مرور وضع سمم  و بهداش ، نشان دادن ضعف حاکمیال 

ی فراگیر  هابحرانبنیه قاوارها در مدیری  و ولوگیری از گسففففترش    و ضففففعف
بهداشففففتی و اپیدمی فراگیر مهمی اسفففف  كه بر   تبه مخاطرا  الخصففففوقیعل 

–ر بود و در تكوین منفاسفففففبفات دولف   پس از خود مؤثال   تحوَلت وفامعفه ایران

ی مفدرن پس از خود، نقش ایففا هفادولف ی حكمرانی و  بنفدافففففورتوفامعفه و  
 نمود.

  تففاریخ  در ایران، تففاریخ بهففداشفففففف ،ر یمففاری واگیبکلیففدواژه  دوره قففاوففار،  
 .پزش ی، دول  ضعیف

 ملدمب. 1
   ی وضفع   این مقاله مبتنی بر سفه سفؤا  اكتشفافی تنظیم و تحریر شفده اسف  

ی مختلف فردی، محیطی و... آن در دوره قاوار چاونه  هاشففاخصبهداشففتی و  
احان و پزشففكان حاضففر در شففهرها در دوره  منظر سففیال  از  تواففیف شففده اسفف ر

  چاونه  هایرمایب  درمان و  پیشفایری  طباب ،   یال وضفع  قاوار خصفوافًا نیمه آن،
  ی فراگیرهایماریبولوگیری از شففیو     برای  اقداماتی  چه  اناً یاحو   اسفف ر  بوده
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 اس ر گرفته انجا 

  تركیبی(كاربردی )تحقیقات بنیادی/  نو  از  هدف،  اسفاس  بر  حاضفر  پژوهش
  اطمعات  گردآوری  روش.  اسففف   یفیتواففف تحلیلی    روش،   ماهیال   اسفففاس  بر و

  بحث مورد  موضففو   به  كه نسففب   ترتی   این  به.  اسفف   یاکتابخانه  اففورتبه
 این منابع از  اسفففتفاده  با و  شفففود،می  پرداخته مطال  و منابع  شفففناسفففایی  به
  سفففسس.  شفففوندمی  یبندطبقه  موضفففو   هر  اسفففاس  بر  هاشیف و  یبردارشیف

  سفرانجا  و  شفده  لی وتحلهیتجز   تحقیق  موضفو   درباره  شفده  اطمعات گردآوری
  خواهد  تحریر  رشففته  به  علمی  شففیوه  به و  مشففخصقال    در  تحقیقات  حااففل

  سفففمم  و بهداشففف  مرد  ایران در عصفففر قاوار وضفففعیال  كاوش در  . برایآمد
به کتاب »سفمم  مرد  در ایران   اکثراً یی افورت گرفته که  هاپژوهشتاکنون  

قاوار« اثر ویلم فلور، همچنین کتاب »تاریخ پزشفف ی ایران از دوره باسففتان تا 
یل الاود و در نهای  »سفرنامه ایران و ایرانیان« یاکوب ادروارد « اثر سیر 193۴

و نیز   پوَلک پزشفک مخصفوق دربار ناافری و از پزشف ان سفرشفناس دارالفنون
  ادبیات  دانشف ده  وامع هماناطق که در ضفمیمه مجلهمقاله تحقیقی و بسفیار  

برخی   در  .اندداده  اروا آمده اسفففف    1356ولد او  در سففففا     انسففففانی  علو  و
  سفمم   احان غربی نیز به موضفو  بهداشف  و وضفعیال ی دیار سفیال هاسففرنامه

بین   در  ها یاد خواهد شفد.مرد  ایران پرداخته شفده اسف  که به فراخور از آن
کارشفففناسفففی ارشفففد در   نامهانیپابه    توانیم  ی دانشفففااهی داخلیهاپژوهش

دوره قاوار بر   بهداشفففف  در رشففففته تاریخ ایران اسففففممی با عنوان »وضففففعیال 
در دانشفف ده علو    1395« نوشففته آرزو سففاَلری که در سففا   هاسفففرنامهاسففاس  

همچنین   حائری شففففهرسففففتان میبد دفا  شففففد و  اهلل  یآاسففففممی دانشففففااه  
ن ملل اسفممی دانشف ده علو   کارشفناسفی ارشفد رشفته تاریخ و تمدال   نامهانیپا

هداشفففف  عمومی در تحقیقات اسففففممی دانشففففااه اما  خمینی ره با عنوان »ب
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  دی تأک خاتمه   در اشفففاره کرد.  1396عصفففر قاوار« نوشفففته اکبر حیدری در سفففا   
كه چون اسففاسففًا موضففو  مقاله، فمك  و بحران سففمم  در این دوره    شففودیم

اسفف  كه ااففل آن پذیرفته شففده، نو  و زاویه تواففیف سففیاحات و پزشففكان 
تعماری اسفففف ، ی انتقادی و پسففففااسفففف هایبررسفففف غربی كه در وای خود محل  

   ما نبوده اس  و قصد این مقاله هم ارائه قضاوتی از منطق و ظرفیال   موردنظر
 در نبوده اسفف .  گراراتی بومی و اهینظر وامعه ایرانی در نو  خود بر اسففاس  

ی و تح  انوا  تضعیف و تهدید و تخری  وامعه،  رعادیغواقع ما در شرایطی  
دگی سففمم  توده مرد  شففاهد تواففیف از ضففعف بهداشفف  عمومی و رهاشفف 

  قجر اسفففف .  زهیانایبهسففففتیم كه بیش از هر چیز معلو  دول  ضففففعیف و 
،  مفدت کوتفاه  یفا رد نظریفات وفامعفه  دییف تفأبر این اسففففففاس بفه دنبفا   انمحققفال 

 .اندنبودهكلنای، آویزان و منحط 

 ملطع گذار نظام سالمت و ایران دوره قاجار. 2
نی دنبفالفه دوره اففففففوی و حیفث تمفدال توان گفف  پس از دوران زنفد كفه از  می

شود.  ی ودیدی میمرحلهآن اس ، تاریخ پزش ی ایران وارد   فرازوفرودو    احوا 
این   بر 1925ی را در ایران بنیان گذارد که تا سفا   اسفلسفلهقاوار   آقا محمدخان

ر و پایدار این دوره، از روالی چون فرهانی و مؤثال   کشفففور ح وم  کرد و نخباان
نی،  ی تمفدال ریتفدبیبو    ، در غفایف  انفعفا میبافذر و امیركبیر كفه  عبفاس میرزا  

غربی را   طل فزوند  ن و تجدال ی مواوهه وامعه ایران با تمدال هاسففففا   نیتر مهم
 که  رانیای سففنتی پزشفف ی هاوهیشفف طی مدت مزبور    در  پشفف  سففر گذاشففتند.

ات  ، والینوس و رازی بود خود را به استفاده از کشفیال نایسابنمبتنی بر م ت   
 (622ق   1352الاود،) داد. 3پاستور و هاروی

 
3. Harvey 
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و وانشفینی فتحعلی خان، نو  روابط   محمدخانپس از به قتل رسفیدن آقا 
از حال  افففففرفًا تجاری خارب شفففففد و   اروپائیان  الخصفففففوقیعل با دو  اونبی 

  خوارراثیمآن زمان ناپلئون بناپارت وهانایر و   در  اورت دیسلماتیک درآمد.به
که در فشفار قرار دادن انالسفتان    کردیم  کشفور ح وم در این   انقمب فرانسفه،

ی او بود و برای ول  نظر ایران به  هابرنامهبه وسففیله حمله به هندوسففتان از 
. کردیمی را به ایران اعزا   ئت یهموافق  با عبور سففساهیان خود از این کشففور  

الیففال  انالسفففففتففان و کمسففانی هنففد شفففففرقی نیز برای خنثی کردن این     هففافعففال
هر دو دارای   هائ یه  نیا  ی مشففففابهی به تهران گسففففیل داشففففتند.هائ یه

لیه  ی اوال هاقد پزش ان مخصوق به خود بودند و همین سب  گذاشته شدن  
   1352الاود،شفد )ی نوین  هاوهیشف تی پزشف ی ایران به  در راه تیییر شفیوه سفنال 

 (626-625ق 
از   5و بریاس  4ی همچون بوگلابروسفففففتهاحان  در این دوره پزشففففف ان و ورال 

  سففن   از فرانسففه به ایران فرسففتاده شففدند.  7و ژوبرت  6ژرژاوتروی  انالسففتان و
ی و پزشفف ان باشفف میح ی گوناگون ووود  هاسففلسففلهحاکم بر حكوم  ایران در 

قاوار نیز به سفممتی خود    شفاهان  ،دانسف یمماهر را در دربار ضفروری و واو   
ی  ها دولف پزشففففففک از   5کفه گفاهی بیش از   چنفانچفه  .دادنفدیمبسفففففیفار همین  

ه برخی منابع اکثر شففاهان قاوار تووال  با  مختلف در دربار قاوار حضففور داشففتند.
   د ی ی از عواملی که سففب  تحوال ی بیمار بودند و شففایانهیزمو  از لحا  مزاوی

نوین همین    پزشففف ی و حضفففور پزشففف ان اروپایی در ایران و رونق گرفتن ط ال 
 .(5  ق 1388محمدی، ) بیماری دائمی شاهان قاوار بود

 
4. Bogle 

5. Briggs 

6. Georges Outrey 

7. Jubert 
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 رقم   تعیین  خود  سفففرنامه در  فرانسففوی  خاورشففناس و  ا سففیال   8دالمانی  رنه
و   داندیم  رمم نیغ  تقریباً نداشفففففتن سفففففازمان آمار    دلیل  به  را ایران  ومعی 

  رمم نیغ تقریبفاً تعیین رقم ومعیف  ایران  »چنین گزارش کرده اسفففففف  کفه  
سفرشفماری و اداره آمار و شفناسفنامه در این کشفور ووود ندارد« )رنه    رایز   اسف .

دی برای  بفا این حفا  و بفا ووود مشففففف مت متعفدال   ( امفا2۰ق    1335دالمفانی،
و ادوارد پوَلک ومعی    فلورسففرشففماری دقیق و شففمارش میزان نفوس ویلم 

 .اندزدهایران را در حدود نه میلیون تخمین 
 حدود یكلال   ومعی  و  زمین  به  وابسفته  معیشفتی اقتصفاد  یك  با قاوار ایران

 آنان  اكثری   كه  19۰۰ سفا   در  میلیونی  نه  حدود و  18۰۰  در سفا   میلیونی پنج
 قرن  آغاز در.  شفففودیم  نمایان  کردندیمگذران    كشفففاورزی  با و  بودند  روسفففتایی

 در كه  ییهاومربهرب و  سفففتیز و  ونگ  دلیل  به  شفففهرنشفففین  ومعی   نوزدهم،
سفففففا    در.  بود  یافته  كاهش  درافففففد  ۷ حدوداً  داد،  روی  هجدهم  قرنهناامه  

 دراففد  18 میزان  به و  یافته افزایش  برابر دو  از  بیش  به  شففهری  ومعی   ،19۰۰
  ومعی   با  تهران   داشفتند  سفاكن  نفر هزار  افد  از  نیز بیش  شفهر  سفه و  رسفیده

  شفهر چهار.  نفر  هزار  1۰۰ با  و ااففهان  نفر هزار  2۰۰  با  تبریز  نفر، هزار  28۰  حدود
 وففای در خود  را  ومعیفف   نفر  هزار  5۰  حففدود( بیش  و  كم)  كففدا   هر نیز  دیار
 حوالی در  ومعیف   سفففففو کیف  از  بیش پوَلك،  گزارش  اسففففففاس  بر.  بودنفد داده
 در  نیز  را فصفلی  مهاورین او  كه  رسفدیم  نظر  به  چنین اما  بودند؛ایلیاتی    ،186۰

  زندگی  روش  كه  مرد  از  دراففففدی  میزان.  باشففففد  گنجانده  خود  ایلیاتی  تعریف
  چند  هر  یاف ،  درافد كاهش  2۰  - 25  به  نوزدهم قرن  طو   در  داشفتند  ایلیاتی

  .شفدند یم  شفامل  را  ومعی   سفو کی  حقیق  در  ایلیاتیان  قرن،  آن  آغاز در  كه
 هزار سفففففی از  بیش در روسفففففتایی  میلیون ومعی  پنج  حدود  ،19۰۰  سفففففا  در
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  بودنددسففترس  قابل  خاكی  یهاواده  طریق از  كه تنها  بزرگ  و  كوچك  روسففتای
از   نظرافرففعلی کشفور ایران را    مسفاح   .(5ق     1386فلور،)  داشفتند  سفكون 

  برآوردهزار میفل مربع    ودوسفففففف یبمنفاطقی کفه متنفاز  فیفه اسفففففف  بفه حفدود 
...به فرض این ه در هر میل مربع حدود چهاراففد تا چهاراففد و پنجاه    میکنیم

 میلیون برآورد کرد 1۰شفففففمفار اهفالی را بین نفه تفا    توانیم ،کننفدمینفر زنفدگی  
 .(15ق   1361پوَلک،)

 اپیزود یكم: بهداشت فردی. 3
  بفه  فردی  بهفداشفففففف » تعریف کرد کفه   ناونفهیرا ابهفداشفففففف  فردی    توانیم

 با  بیشففتر آن  رعای   مسففئولی   که  شففودمی  گفته  یاکنندهمحافظ   اقدامات
  بیماری  انتشفففار  کردن  محدود  و  آنان  سفففمم   ارتقای  باعث  و  افراد اسففف   خود

 منتقل  مسففتقیم  تماسدر اسففر     شففود کهمی  ییهایماریخصففوق ببه  عفونی
 و افابون  آب باها  دسف   شفسفتن   اسف   زیر  موارد  شفاملها  اقدا  این.  شفودمی

  دسفف   یا و  خوردن از قبل  موارد  تما  در و ادرار  یا  مدفو  دفع از  بعد  بمفااففله
 در دیار آن  وسففیله  به  که  کثیف  اشففیای و  دسفف داشففتن  ناهدور   غذا؛  به  زدن

و   تنفسففففی  گوش، دسففففتااه  بینی،  دهان، از  اسفففف   شففففده  اسففففتفاده  توال 
  ظروف  خوراک، وسفففففایل از  ن ردن  اسفففففتففاده دارد؛  ووود  بدن در  که  ییهازخم

  گرفتناز قرار   ولوگیری  مشفترک؛  شفانه و  دسفتما   حوله،  مخصفوق آشفامیدن،
 و   خنده  عطسفففففه،  سفففففرفه،  دهان هناا  و  بینی  ترشفففففحات  معرض در  دیار آن
  متعلقات یا و  بیمار  به  زدن  دسف  از  بعد  دسف   دقیق  شفسفتن  کردن؛  افحب 

گرفتن«    حما   هناا   اففففابون  و  آب  با  بدن  کافی و  م رر  شففففسففففتن  نیز وی و
 .(8ق   1392)حاتمی و هم اران،

  بهداشف  فردی در ایران به ی سفیاحان غربی وضفعیال هانامهاح یسف اکثر  
فردی   بهداشففففف   به وضفففففعمحور   ۴ . دراندوضفففففع بسفففففیار نامطلوبی رکر کرده
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و   توان مرور کرد كفه البتفه این مرور برگرفف  آیینفهایرانیفان را در دوره قفاوفار می
نارسفای سفیاحان و سففرنامه نویسفان    بعضفاً و   زیرآمیتحق  خامه اسفتعم طل  و

 در  به یك گزارش متیقن رسففففید.  توانیمهایی  اسفففف  اما با تطبیق و تدقیق
یی مفاننفد  رفتفارهفای از معنفای  ل یتفأو و عفد  درك    سفففففوءتففاهمهمین اثنفا البتفه 

 اس  ای مشهود تطهیر و طهارت شرعی، و خلط آن با بهداش  زمینه

 نظافت شخصی .3-1
ویلم فلور در کتاب سفمم  مرد  ایران در دوره قاوار بحث نظاف  شفخصفی را 

مرد  کامًم در مورد اافو  ابتدایی بهداشف ، بی »  کند که ایناونه حكای  می
ی  هفا کثفافف هفا تمفا  زنفدگی خود را در محفاافففففره  همفه آن تقریبفاً اطم  بوده و 

ها، در نادرسف  و نهفته در دیرینه آن  دیعقا  کنند.توافیفی سفسری می  رقابلیغ
مورد مسفائل سفمم  و بیماری، بسفیار سفخ  و دشفوار اسف  که زدوده شفوند و 

بهبودی شفففففرایط شفففففان امری دشفففففوار   ثاب  شفففففده اسففففف  هر تمشفففففی برای
 .(۷5  ق 1386اس «)فلور،

که به مدت سفه سفا    شفاهنیناافرالدمخصفوق دربار   پزشفک  9دکتر فووریه
   دهد یمایناونه وضففففعی  بهداشفففف  فردی را گزارش    کردیمدر دربار طباب   

  قوانین  مطفابق  مرد   اكثر برای كفه گفف  بفایفدبهفداشفففففف     در بفاب تطهیر و»
 مرد   غال   من  كه زیرا  ندارد  نیز  پاكیزگی  ونبه  اسف   سفهل  نیسف   كه  افح 

 و   کشفففندیم پا و  سفففاعد و  افففورتبه و  کنندیم  تر را  خود  دسففف   كه  ا دهید  را
  هی   عمفل این  بفا  لی ن  دیف نمفایم  عمفل  شفففففریعف   ح م طبق  بر  شففففففایفداگرچفه  

ترنفد  سمقفدال  شففففففایفد  كفه دیار بعضفففففی.  برنفدینم  میفان  از  را  چركی  و كثفافف 
 آن از  مقفداری و  رونفدیم  كمی  آب در  و  آورنفدیم  بیرون  كفاممً  را  خود  یهفالبفاس
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 و ازاله از  را  بدن  یهاچرک  آن هیب و  کنندیم  تر را  خود  بدن و  زندیر یم  سففففر  بر
  آبی اگر كفه  را  چركینی  یهفالبفاس  همفان دوبفاره  نمفاینفد  خشففففففک  یفا پفاک را  خود

 كنار كه  آبی  همان از  دیار  بعضفی.  پوشفندیم  بوده  باران  آب  همان  اسف   دیده
  به ایشفففان  وضفففوی و  تطهیر طرز  این.  نوشفففندیم  ،کنندیم  حاو   قضفففای  آن

  مسفففری  امراض  شفففیو  ایا  در  مخصفففوافففاً   اوقات از  یاپاره  گفتم  كه  شففف لی
 .(۷5ق   1388«)فووریه،بردارد. در وخیم عواق 

ی  افففورت ودال در تعداد قابل تووهی از سفففیاحتنامه ها بحث دسفففتما  را به
 دارالفنون و طبیفف  خففاقال   پوَلک اسفففففتففاد طفف ال   ی مثففا برا  انففد.بیففان کرده

، در بردیمبه سفففر   رانیادر   سفففا   9که مدتی طوَلنی در حدود   شفففاهنیناافففرالد
  ایرانیان نزد  باشد  دستما   که  لباس قطعه از»   دیگویمسفرنامه خود ایناونه  

 کننفد،  پاك را  خود  بینی آن  با  ایرانیفان  که  شفففففودمی  کمتر. دارد  زیادی   اهمیفال 
 مرد   این فه  ارید  اسففففف .  کم  انایزیشفففففافف   نحو  به  آنهفا  بینی  آباوًَل   زیرا

  دسفتما . اافوًَل کنندمی پاك  را  خود  بینی  دسف   با  فرودسف  و  پائین  طبقات
 اسفففففنفاد،  و  اورا   مفاننفد گونفاگون چیزهفای  کفه  خوردیم  درد  این  بفه  ایران  در

  دسففتما   دیار  مصففرف.  بسیچند  آن در  را قبیل  این از و  سففبزی  گوشفف ،  ،هانامه
  خشفففک  آن  با را  خود  بدن از  ییهاقسفففم  مقرر،  تطهیر  از پس  که  اسففف   این

  به و  چندیپیم  دسفففففتمالی در  را  یاپخته  غذای  این ه از  اغل  هایاروپائ   .کنند
 .(1۰6ق   1361«)پوَلک،خوردیبه هم م دلشان کنندمی تعارف آنها

 استحمام و امام  .3-2
  به كه  اسفففف  فردی  بهداشفففف   یهاشففففاخص  نیتر مهم  ازومله  نیز  اسففففتحما 

 از   برخی  ،ردیگیم  افففورت  بدن  پوسففف  و  مو  سفففمم  و حفظ  بهداشففف   منظور
  توافیف  نامناسف   بسفیار را  مرد   در میان  اسفتحما    وضفعیال   خاروی  احانسفیال 

  آداب  به  تووه  با  ،هسففتند  رایس  خانم  بروگش، فلور،  شففامل افراد نیاند اکرده
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 ی آنانهاگفته  كه  رسفففدنمی  نظر  به  غسفففل و  بهداشففف  مورد در  ایرانیان دینی
  خانم  شففیل،  خانم پوَلک،  مانند  سففیاحان از  دیار  برخی اما.  باشففد  بوده  درسفف 

  اسففتحما  وها  حما    وضففعیال  از را  یترقبو قابل  تواففیف  كارَلسففرنا، بنجامین
ی عمومی ی ی از هففاحمففا   .(16ق     1395سفففففففاَلری،انففد)ارائففه کرده  ایران  در

ی مسففری، مانند وبا و طاعون از طریق آن شففیو   هایماریبیی بود که  هام ان
ی سفففففرد و گر  اسفففففتحمفا   هفانفهیخز مرد  در   هفام فاندر این    کردیمپیفدا  

ی مسففری بود، هایماریبکسففی مبتم به    اگر  .(168  ق  1385فووریه،)  کردندیم
  درنتیجه  ووود نداشفف .  هام انهی  مانعی برای ولوگیری از ورود او به این  

   1389سففففادات عظیمی،) .کردیمی به دیار آن سففففرای  پیدا  راحت به  هایماریب
 .(93ق 

 بفهکفه   آنجفا  »از  کنفد ی ایران را ایناونفه توافففففیف میهفاحمفا ویلم فلور  
  هفتفه سففففففه تفا  دو هر نیز(  بودنفد  دسفففففترس  در  هم اگر)  عمومی  یهفاحمفا 

 واقع   عمومی  سفففففممف  ی فانقطفه اتال  مثفابفهبفههفا م فان  اینبفازهم  رفتنفدیم
 و   گسففترش  برای مناسففبی  بسففیار  عمومی، مكان  حما  رو،  این از.  دند یگردینم

 یارودهو   قارچی  یهاعفون   تراخم،  پوسفففففتی،  تنفسفففففی،  یهایماریب  انتشفففففار
  آب»  زیرا  بود  عفون   عمده منابع از  یكی  حما   حقیق ، در.  شففدیم  محسففوب

 كه  نیسف   شفافتی  وای  بنابراین  ،شفدیم  تعویض  سفا  در سفه بار فقط  تقریباً 
  آمیز  اشفتباه  برداشف   ضفمن،. در شفدندیممنتشفر    سفرع   این  با  هایماریب  چرا

  های ماریب  انتشففار در  اسفف ،  آلوده  غیر و  سففالم روان،  آب  كه  اسففم   قوانین از
  رسففففففد  دهكفده  بفه  آنكفه از پیش  روان آب ووود  اغلف کفه  . چونکردیم كمفك

بفود   تفجفویفز  را  حفمفففا   آب  بفففا  تفنفقفیفففه  مفعفمفوَلً   طفبفیفبفففان  هفمفچفنفیفن .  آلفوده 
گرمابه و یا خزینه  اکثراً که    هاحما    یوضفففع  .(۷9  ق  1386فلور،  )«کردندیم

 در ایرانیفان دینی  زنفدگی  بفا  ا حمفال »  کنفد بودنفد را دکتر پوَلک ایناونفه بیفان می
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 هر اافوَلً  و  زائیدن  ماهانه،  عادت  مقارب ،  اثر  بر  هم زیرا  اسف ؛  نزدیک ارتباط
  اسفف   شفففده  قلمداد  ناپاك  که  ییزهایچ  با  تماس  سفففب   به  هم و  یبیمار  نو 

  نجس بففدن  دینی قواعففد  بففا  مطففابق غیره  و  سففففففگ  مردار، چرك،  خون، مففاننففد
.  سفاخ    برطرف  حما   به  رفتن با  باید را  نجاسف   موارد این  تما  در  شفود ومی
 اس   نیازی فردی شرقی  برای  حما   دینی  مقررات  این  تما  ازنظر  ارف  باز اما
  درنتیجه پس  ب ند،  تواند ینم  را  آسفففایش  تصفففور  ا حمال   بدون  ؛اوتنابرقابلیغ

 به  ا حمفال .  داردیم  مبفذو  را  مراقبف   آن کمفا   نافاهداری و  حمفا   سفففففاختن  برای
 موقوفات  اثر  بر  عمومی  یهاا . حمال شودمی  تقسیم  خصوای  و  عمومی  نو  دو

 اما  اسففففف ؛  محل  همان از  نیز  هاآن  نااهداری  مخارب و  شفففففودایجاد می دینی
  تعبیه گردیده  آن  اففاح   شففخصففی  مصففرف  برای  بیشففتر  خصففواففی  یهاا حمال 

  به  یهایورود  پرداخ   با  توانندیم  نیز  مرد   سففاعات  از  بعضففی در ولی  ،اسفف 
 نزدیک  توانیم  همیشففففه.  اسفففف   تساله  حما   کردن  گر   وسففففیله  .یابند  راه  آن
  ی گونفاگونهفاهیف َل بفه خیزران  و  نی  کمفک  بفا کفه  دیفد را  کود  از  یاتوده ا حمفال 

 قرار  اسف   ضفربی  سفقفی  دارای  که  زیرزمینی  در  حما   خود.  اسف   شفده  تقسفیم
.  تأمین میاویند   متعدد، و  یاشففهیشفف   ییهام رهین  طریق از باَل از  آن  نور. دارد

 که  شفففده  تعبیه  ییهاغرفه  دیوارها  بر. دارد  فواره  که  اسففف   حوضفففی  دورتادور
 این در  معینی  مقفدار  به  که  آب  این  .شفففففودمی  نامیفده  «ما سفففففر حال به »  همفه

 آن در  هم  سففففر پشفففف   نفر اففففد  که  هرچند  شففففودینم  تجدید  اسفففف   خزینه
  انباشفففته  ووود  با  آب  این  مقررات  مطابق  که  اسففف   آن  عل . کنند  اسفففتحما 

 .شودینم ناپاك هرگز گوناگون عناار از شدن
  سففاع . دارد  اختصففاق  زنان  به اففبح  لیهاوال   سففاعات در  عمومی  یهاحما 
 ورودیفه.  گرددیم  اعم   بو   یاففففففدا  بفا  شفففففهر  محلفه  هر  در  ا حمفال  کفار  شفففففرو 

  خیلی  شفففففونفدیم  یناهفدار موقوففات  عوایفد محفل  از  چون  عمومی  یهفاحمفا 
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  اسفففففتفاده  قائلند  حما   یبرا  ایرانیان  که  یمذهب ونبه  دلیل  به.  اسففففف   ناچیز
  مذه  از  خارب  یک ورود  متعصفبین  حتی  اسف ،  ممنو   هاآن از  رمسفلمانانیغ
 .دهندینم اوازه رغب  به ا حمال  به را

 این  از  ؛کنفدمی  تمیز  ووفه بهترین بفه  را  بفدن  ایرانی حمفا  ریتقفد  هر  بفه»
  یدردها ی  مداوا در  همچنین  و زیاد  زحم  از  ناشفففففی  خسفففففتای در  گذشفففففته

 با  که کرد  توانینم  هم  ان ار اما  اسففف ؛  یرمؤثال   کمک  روماتیسفففمی و مفصفففلی
 رواب   لحا   بدین و  شفودمی  رخوت و  سفسفتی  گرفتار  آدمی  آن از  رم رال   اسفتفاده

  تبعی   شففایسففته  که  یچیز.  کنمینم  تواففیه  طبی  دَلیل  به  مار اروپا در  را  آن
  دیار و  شفهر  تما   سفطح در  آن  معقو   تقسفیم و  هاسف حما   نرخ  ارزانی  اسف 

 منفاففذ حتی وسفففففیلفه  این  کمفک بفا زیرا  مویفدار؛ زبر  کیسففففففه یفک بفا  بفدن مفالش
  انجفا   مفا منفاز   معمولی  یهفاحمفا  در  کفه یکفار  ،شفففففودمی  تمیز  نیز  پوسفففففف 

 .(2۴8-2۴2ق   1361)پوَلک، «ردیپذینم

 تنظیر پوشاک .3-3
تعویض لبفاس در بین مرد  ایران به دَلیل مختلف ازوملفه فقر و یا نبود آب و 

برخی اوقفات نیز پس از   در ا  رفتن همراه بود.اففففففابون کفافی معموًَل بفا حمفال 
که خود سففب  بروز    شففدیمی کثیف پوشففیده  هالباساسففتحما  دوباره همان  
بین اغنیاء و ملوک این  در  .شففففدیمد  ی متعدال هایماریبمشفففف مت پوسففففتی و 

  شفففده  گزارشها  مختلف از آن  ورآَلتیز د با  لباس متعدال   چراکه  .شفففدینمدیده  
و   شفسفتندیمها لباس  ه که برای آنیی بودهاکلف دارای نوکر و   هاآن  اسف .

 .دادندیم  ها بسیار به بهداش  خود اهمیال آن بارهنیدرا
از  برخی  كه  اسف   معتقد فلور  نیز قاوار  عصفر مرد   پوشفاك  نظاف   مورد در
عادی،   مرد  و  داشفففتند  لباس  دسففف   یک  فقط قاوار  دوره در  تهیدسففف   مرد 

 و سفففرد  آب با  تازههم  آن  ،شفففسفففتندیم  سفففا  در  بارکی  فقط را  لباسفففهایشفففان
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 .(۷6  ق 1386فلور، ) گیاهی.منشأ  با چسبناكی اابون بسیار
دکتر ادوارد دورسفون که در کرمان مشفیو  طباب  بود   نظر  اظهاروی بنا به  

 در همعر     ،ندیشففففویم  را  خود  بدن  تما   بندرت فقرا  كه  آنجا  از»  نویسففففد می
ها  لباس  اینكه  لیبه دل  -  زمسفففففتانی  یخبنداِن  در هم  و  سفففففوزاننده  تابسفففففتاِن 

 رودیم  عمومی  حما   به فرد  کهیهناام در.  ابدییم  عتجمال   -  شدند ینم  تعویض
 لباس  بسففیاری، اما.  پوشففدیم  تمیز  یهالباسو   ؛کندیم  عوض را  شیهالباس
  معمو   بسففففیار  بدبختانه،  .روندینم  عمومی  ا حمال   بهها  ماه  برای و  ندارند  تمیز

  ممكن چنفد هر.  رودیا  محمفال  بفه  فرد عفونی،  بیمفاری  یفك  از پس كفه اسفففففف 
  باعث  و  مانده  زنده هنوز  بسفففففیاری اما  شفففففوند  نابودها  ور  از  اسففففف  مقداری

  اففورتبه  بیماری  كه  شففودیم  موو   و نادانی  وهل.  شففوندیم  بیماری  انتقا 
 .(۷8ق   1386فلور،. )كند ولوه ریزناپذیگر  خطر یك
 زین  و رانیا در ربازید از  ا حمال   ووود  به  هتووال   با كه  اسففففف   یحال  در امر  نیا

  اسفف   توانسففته ینم فرد  کی  لباس، و  بدن  یشففسففتشففو  یبرا  یشففرع   دسففتورات
  به  ارید  احانیسفف   آنكه  ضففمن  كند،  سففر  آلوده و  فیكث  لباس  با  سففا   کی  یبرا

 .(5۰  ق 1393)علیجانی، .اندن رده یااشاره موضو  نیا

 غذایی بهداشت موادّ  .3-4
 از   اسفف   عبارت  اسفف   بهداشفف   یهاشففاخه از ی ی  كه  غذایی موادال   بهداشفف 

 غذایی  مواد  فروش و  عرضفففه  ناهداری،  تولید، در  باید  كه كلیه اافففولی  رعای 
.  آیفد   دسفففففف   بفه  مطلوب   یفال فیبفاک غفذای سففففففالم  تفا  گیرد  قرار  مورداسفففففتففاده

 هر  اعضفای  برای سفممتی  معیارها  نیتر مهم  از ی ی بهداشف  غذایی   یوضفع
   غربی وضفعیال   سفیاحان از  برخی  اظهارات  بر اسفاس رودمی  شفمار  به  یاوامعه

ق    1395سفاَلری،)  .اسف   بوده  نامناسف   بسفیار ایران در  غذایی موادال   بهداشف 
2۰). 
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  سففففالمونلوزیس،)  غذایی    مسففففمومیال »   دهدیمگزارش    طورنیاویلم فلور 
  سفففیسفففتم بهداشففف  و فقدان  دلیله  ب(  اسفففتافیلوكوكی  عفون  و  بوتولیسفففم

 فراوان   ناقلعنوان  به  خانای  حشراتگسترده    حضور  نیز  و  غذایی  موادال   ناهداری
  ماسفففف  و  پنیر  مانند لبنی  یهافرآورده  زیادی  مقادیر  هایرانی. اشففففدیمدیده  

  كشفففته  ناقلین  بودند،  ووشفففانده  شفففیر ازها  فرآوردهاین  که    آنجا . ازخوردندیم
 و   شففففده  رقیق  آب آلوده  با  ماسفففف   كه  دادیم رخ  زمانی  مسففففئله.  شففففدندیم

 از   شفده  سفاخته كره و  پنیر  مصفرف این،  بر  افزون.  شفدیم  مصفرف دوغعنوان  به
. شفففففود  غذایی   مسفففففمومیال   موو   توانسففففف یم  بیمار  حیوانات  شفففففیر خا 
  بودند؛  آلوده(  شففدندینم  شففسففته  یخوببهیا   و  ووشففانده  چنانچه)  سففبزیجات

  میوه  .شففففففدیم اسفففففتففاده  آبیفاری برای  آلوده  آب و  انسففففففانی كود ازکفه  چون
 خفاكی  زمین  وهفا خفانفه سفففففقف  روی  در(  ومعیف  مصفففففرفی  كفاَلیعنوان  )بفه

  نشفسفته  دسفتان  با  بسفیاری  خشفكبارها، این  حین فرآوری در  ؛شفدیم  خشفكانده
 و   خاك و  حشفففرات  اما  شفففدند ینمشفففسفففته    نیز  هرگز و  کردندیم  لمس  راها  آن

  ی افحیحهاوهیشف   فقدان  لیبه دل  همچنین.  نشفسفتند یم  آنها  روی  بر  خاشفاك
 این(  حشفففففرات از  مملو  اغل ) باز  فضفففففای  در  عرضفففففه  نیز و  ناهداری  فرآیند در

 لیبه دل  تیذیه  سففففوء از  ومعی   كه  زمانی  هر 33.  عفونی بودند  خشففففكبارها
  مبتمی مرد  این  بر  هفارییواگو   هفایمفاریب  بود،  رنج  در  دیار  دَلیفل  یفا و  قحطی

  ق 1386«)فلور،.داد روی 191۷/  18  قحطی در  چنفانچفه  ،آمفدنفدیم فرود  بفدبخف 
83). 

 آن  بودن ی ربهفداشفففففت یغ  وهف  بفه را ایران  در  نفان   وضفففففعیفال   نیز  بنجفامین
  معروف  یکسبه از  ی ی  نانواها  -  هایی. »نانوادانسته هستند  استفاده  رقابلیغ

 كاری  هر  مقررات و مرد   به  اعتنایباسف     -  دارند  سفروكار  آن با  همه  كه  تهران
  نانی  اگر.  اعتراض ندارندورئ     هایمشففففتر و  دهندمی  انجا   بخواهد  دلشففففان



   445  ران یدر ا  ر یواگ  یهایماریبحران، بهداشت و ب

 

 

نانوائی    كارگران.  دانندنمی  مسفئو   را  خود  باشفد  خمیر و  داشفته  ریزهشفن  بسزند
  خمیر این  و  کنندیم  خمیرآلود  گل و  كثیف  آبی  با  را  آرد  عابران  چشفم  مقابل در
  خیلی  بهداشففففف   نظر از  هاآن كار.  گذارندیم  تنور  داخل و  پارو انداخته روی  را

  دهمکیف   از  معموَلً  قطرش  و آورنفدیم  تنور بیرون  از  كفه نفانی  ولی  دارد نقص
 حتی وخوب اسففف    وخوراک  خوش  بسفففیار  اسففف   گر   تا  ،کندینم  تجاوز ن یا

دهند«  ترویح می  شففففودمی  پخته اروپا در  كه  ییهانان  بر  را  نان این  هایخارو 
  یربهداشفففت یغ  را رانیا در  ریشففف    یوضفففع  نیهمچن  یو  .(۷6   1363  )بنجامین،

  به  توانمی  كمتر  را  خوب و  سفففالمدر ایران شفففیر    فانه»متأسفففال    اسففف   دانسفففته
  هاآب  چون و  کنندیم  مخلوط  آن با  را  آب  یمقدار  واهمه در  رایز   آورد  دسففففف 

 ( پوَلک339 ق  شفود«)همان  می  غیربهداشفتی و  آلوده هم  شفیر  اسف   كثیف
ی دارد اسفادهفرد ایرانی زندگی  »  کند رژیم غذایی ایرانیان را معتد  وافف می

در بهار برنج را با شفففففیر    آنها  در خوردن و نوشفففففیدن معتد  اسففففف .  همیروو 
و یا بعضففففی به این نتیجه    زمان شففففیو  در  برنج ثقیل اسفففف ؛  ریشفففف   ؛پزندیم

بفیشففففففتفر وبفففا  بفرنفج  شففففففیفر  خفوردن  از  پفس  اففراد  بفودنفففد کفففه  رسففففففیفففده 
 .(8۴  ق 1361.«)پوَلک،رندیگیم

 اپیزود دوم: بهداشت محیط و منابع.  4
 و   بیماری از  پیشفایری  هنر و  دانش  مجموعه ازعبارت اسف     عمومی  بهداشف 

  تمش  از هاسفففففتففاد بفا  بشفففففر  یو توانمنفد  ارتقفای تنفدرسفففففتی  و حفظ  تفأمین،
  زندگی  حوزه  در  مفهو   . اینشففففود  وامعه  توسففففعه  به  منجر  كه  یومعدسففففته

« رودیمشفمار    به  وامعه و فرد  سفمم  ضفامن  طریقی  به و  داشفته  نفور  انسفان
  بهداشففف  محیطی و وضفففعیال   هاسففففرنامهاکثر    در  .(3۷  ق 1395)سفففاَلری،

که ویلم  رودیمبد تواففیف شففده اسفف  که تا وایی پیش    تشففدال بهعمومی  
ترکیف  وهفل عمومی و عفد  اعتنفا بفه اافففففو  »  فلور بفا یفک بیفان تنفد باویفد 
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بهداشف  فردی، موو  شفده اسف  که معموًَل محل سف ون  افراد چه در شفهر  
 .(۷9  ق 1386ی و کثیف باشد«)فلور،ربهداشت یغ تشدال بهو چه در روستا 

 ییمناطق روستا .4-1
  آب  توی یا  آب، كنار در  را  آبریزگاه  از موارد،  بسففففیاری در  روسففففتایی،  مناطق در

  داخفل  در. بود  آب  آلودگی منفابع  از  دیاری  نشففففففانی خود كفه  کردنفدیم  قلمفداد
  و خاک  کردندیم  زندگی  ی دیار  با  حیوان و  انسفففان  زمسفففتان(  فصفففل )در  مناز 

افورت  ( بهموری  وانوران از  یامجموعه   آن ه،  آخر در.  شفدیم  اشفبا  ادرار با  نیز
روباز   آتش( محل  كرسفی روی  بر كه  پتوهایی و  لحاف  َلبمی در)  ریناپذاوتناب

  بسفیار  وضفعی   نیز،  مناز  از  بیرون.  داشفتند  ووود  ،شفدندیم  كشفیدهها  )خانه
 و   شفففیاَلن  سفففاان،  برای  روسفففتا،  قدمی  3۰ در  را  مرده  وانوران.  بود  رسفففالمیغ

  افففففورت، بفههفایسفففففمخ   مفابقی  و  احشففففففاء  و  امعفاء. کردنفدیم  پرتهفا کمغ
 از خاربندرت  به  مسفففففترا .  شفففففدندیم  رهاها  خانه  ولوی در  شفففففده دهیپوسففففف 

 الزاماً .  کردندیم  مزاب  اواب   باز فضفففففای در  مرد  و  داشففففف   سفففففاختمان ووود
  شفففففرایط  بهداشفففففتی،نظر  ازنقطه  بودند،  ا  عمومیحمال   دارای  كه  روسفففففتاهایی

. بود  هایماریب  انوا   تما   م ان پرورش  حما   خود  زیرا  نداشفففتند  یترمناسففف 
  زنان  همچنین،  .شدیم  استفاده افراد  همپ  توسط و  شده  تعویضندرت  به  آب

  ژهیو به  بودند؛  اسفف  و  گاو  مثل  حیواناتی  مدفو   با  منظم  تماس در  روسففتایی
  سففففوخ   این  ،کردندیم  مهیا  را  خود  زمسففففتانی  سففففوخ  رخیرۀ  كه  در زمانی
  سفففففممفف   برای  وففدی  خطری  خود  و  بود  كففاه  و  مففدفو  حیوانففات  از  تركیبی

 مقداری  داشففففتند،  شففففبانی  كه زندگی  مناطقی در  شففففرایط.  شففففدیم  محسففففوب
.  یی بودنففد وففاوففابففه  در  سفففففففا   در  مواقع  اكثر  در  عشفففففففایر  زیرا  بود،  متفففاوت

 اسفففففف ،  گفتففه  برد  ایزابفل  كفهگونفه  همففان  ،هفایاریفف بخت میففان  در  ،ووودنیبفاا
.  زند یخیبرم  كثاف  از  انالی و  چشففمی  امراض  بعضففی و  ی پوسففتیهایناخوشفف 
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 .(۷9  ق 1386فلور،)
دالمانی    رنه  کنند.می  دییتأرا برخی دیار از سفیاحان نیز    الذکرفو    وضفعیال 

   وضفعیال   طورنیای در ارتفاعات ایران ضفبط کرده اده دهدر گزارش خود که از 
  مرتفع  یهافمت در  كه  یی هاده ده»  کند ی آنجا را توافففیف میربهداشفففت یغ

ی محقری با هاکلبهی هسففففف  که در آنها  ارانهیفقیی  هاده ده  اندشفففففده بنا
اینجا زنان با پای  در  .هسفففتندخشففف  و گل بنا شفففده اسففف  که بسفففیار کثیف  

یی با دسف  سفاخته و هاقرق  هاآنبرهنه فضفوَلت حیوانی را خمیر کرده و از 
مثابه  بهها  تا بعد از خشفففففک شفففففدن در زمسفففففتان از آن  گذارندیمدر آفتاب  

 .(323  ق 1335سوخ  استفاده کنند«)رنه دالمانی،

 مناطق شهری .4-2
 مناطق  باها  خانه از  اریبسففی.  نبود  متفاوت  چندان  شففهری مناطق در   وضففعیال 

  وامعه،  باَلی و  متوسفففططبقه    یهاخانه  تنها.  داشفففتند  روسفففتایی مشفففابه 
 از   بسففففیاریکه  تر آنمهم  همه اما از.  بودند وادار و  داشففففتند  بهتری  سففففاخ 

  سففففمم  عمومی  برای  فاوعه  یك  اففففورتبه  شففففهر در  زندگی  یهارسففففاخ یز 
 .(8۰  ق 1386فلور،. )بودند نمایان
  عمومی  سفمم   به  سفازمانی  هی »   سفدینویم 10ادامه فلور به نقل از برددر 
  شفلوغ  شفهرها.  بود  شفده  رها  خود  حا   موضفو  به  این و  کردینم  رسفیدگی  مرد 

  -ها خانه  میان در  ییهاگذرگاه  وزبه  -خیابان  فاقد و  شففده  سففاخته  بد  بسففیار و
 ووود  دیاری  آب  منبع  -هفاخفانفه  یانبفارهفاوز آببفه  -شفففففهرهفا داخفل  در.  بودنفد

. بود  یاییابتفدا  شفففففامل فرآینفدهای  ازیف موردن  آب  ناهفداری و حفظ و  نداشففففف 
  افففففورتبفه  چفه انسففففففانی، و  حیوانیمنشففففففأ   بفا  چفه  ففاضفففففمب، وهفا  مفانفدهپس

 
10. Bird 
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  شفهر  سفرتاسفر  شفبكه ترافیكی  كه  -خاكی  یهاکوچه در  یكدیار از  زیتمارقابلیغ
  خرووی  ،هاخانهاز   بسفففیاری.  شفففدندیم  پرتاب یا  ریخته  -دادندیم  تشفففكیل  را

 در بود  چنفد ممكن هر  ؛کردنفدیم  بفازهفا  کوچفه این  درون بفه را خود ففاضفففففمب
 این  اما محتویات  كنند  اسفففتفاده  منظور این  برای  فاضفففمب  چاله از  ییهاخانه
 درون  به  (بود  یافته  تجمع  سالیان  طی  آنچه  اغل )  گندیدگی  حا  در  یهاچاله
 و   هاخانه  هوای  ،شفففانزننده  بوی و  شفففدیم  تخلیه  داشففف   ووود  كه  ییهاچاه

«)همان   .شففففدینم  انجا   تولدی و  ریوممرگ  ثب   هی .  کردیم  آكنده را  شففففهر
 .(86ق 

فوریه   دکتر  اند.یی رکر کردههاگزارشاحان مختلف از شهرهای مختلف  سیال 
شففهر بزرگی اسفف  که حدود بروورد  »  کند تواففیف می  طورنیاشففهر بروورد را  

ی  هفا کوچفه  تمفا   .دیف نیبینمی وز کثفافف  چیزی  ول   نفر ومعیف  دارد.  2۰.۰۰۰
هر   واهمهی تنگ و تاریک آن به همان حا  اسففففف  و از  بازارهاکج و معوب و 

 .(268  ق 1388فوریه، ).«رسدیمنو  رایحه کریه به مشا  
  تهیپ  ا بیشتر در حا مرد  اینج»   دهدیمویشارد همدان را ایناونه گزارش  

 یاحرفه  همیشفففه  پوسففف   دباغی.  هسفففتند  محلی  خشفففن  پارچپ  نو   یک و  چر 
  معمو   همدان در  كه  ترتیبی با  مخصفففوافففاً   اسففف ،  بودهالصفففحه  برخمف حفظ

  بوی  كه  اسفففف   كثاف  و  لجن از  پر  ییهاها گودا خانهدباغ  حوالی در.  اسفففف 
  ،کردند یم  زندگیها  خانهدباغ این نزدی ی در كه  های. بعضففففف دارد  یزیانانفرت
  وق   شفففففانیهاسفففففاع   حتی  شفففففودمی  باعث  آن  زنندۀ  بوی  كه  بودند  مدعی

  بیش  اغراقی ادعا،  این  دانسففففتمیم  كه  حا   عین در.  ندهد  نشففففان را  اففففحیح
 .(231ق   1363ویشارد،بپذیرم ) را آن خواس یم دلم نیس ،

بهداشفتی برخی از شفهرهای  در یک گزارش کنسفولاری انالیس درباره وضفع 
در بوشفهر هی  سفازمانی به سفمم  عمومی  »  ایران ازومله بوشفهر آمده اسف  
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 .(58  ق 1393...«)علیجانی،کردینممرد  رسیدگی 
  معابر،  بهداشففف   به  اسففف   مربوط  محیط  بهداشففف  از  یمهمال   بسفففیار  بخش

 ورمذك نواحی در   وضفعیال   سفیاحان  نظرطبق    هر شفهری؛ در  محمت و  هاابانیخ
  یگردآور   برای  سفیسفتمی  نبود  ،هازباله  شفامل  گوناگونی  عوامل  بوده،  نامناسف 

 كردن  ولوه  ی ربهداشفت یغ  سففب ...  و  تنگ  یهاکوچه  ولارد،  یهاسففگ  ،هازباله
  از ااففمحات  قبل  بخصففوق  قاوار، دوران  در  هاابانیخ   وضففعیال .  شففدند یم  آنها

 این.  اندشففده  گزارش  یربهداشففت یغ و  نامناسفف   عموماً   شففهر زیبایی  به  مربوط
  نیز  پفایتخف   بفه  مربوط  بل فه ایران،  دیار  شفففففهرهفای  بفه  مربوط    تنهفاوضفففففعیفال 

 .(38ق   1395ساَلری،. )اس 
  تجزیه  حا  در  وانوران  بوی از  آكندهها  آن  فضففای و  بوده  نمتعفال   هاابانیخ

  یها یآلودگ   شففففامل  آلودگی  نو   هر با  آب روباز،  یهایوو در  .بود  فضففففوَلت و
الیال   سففا  در.  کردیم  طی را  شففهر سففراسففر  و غیره  دباغی  مانند  اففنعتی  یهافعال

  هادانیف م و  هاابانیف خ  كه داد  دسفففففتور  شفففففاهنیناافففففرالد  آن، حوالی یا  ،188۰
  بیرون  اافففلی  یهاآب  ووی از  خطرناك  یهاآشفففیا  و  شفففده  تمیز  سففف یبایم

 اورایکه  چون  نداشف ،  بر در  یاجهینت  ملوكانه دسفتور  این اما  كشفیده شفوند،
  یها سفففگ  ،هاابانیخ  رفتاران  مؤثرترین.  زمان شفففد  مشفففمو   چندی از  پس  آن

  گردید،  شفرو   یگاه بهگاه  -  یسفازپاک  هعملیات  دیار  یشفهرها در.  بودند  ولارد
  ق 1386فلور،. )بودنفد نفاپفایفدار  و  متنفاوب اتففا ، روی از نیز  اقفدامفات این امفا
81). 

 انجفا   عملی هی   هفاابفانیف خ  تنظیف  برای»  کفه   دهفدیمدکتر پوَلک گزارش  
  شففهر  زباله کهاند  واگذارده  کارهایسففبز  دلخواه و  میل  به  دیار  را این.  ردیگینم
 و  غفذا  بفاقیمفانفده  ،انفدشففففففده  ربح کفه  حیوانفاتی  روده  و  د . کود ببرنفد برای  را

 پس این.  مفانفدیم  آنجفا در و  شفففففودمی  اف نفده  کوچفه  بفهانفد  مرده کفه  وفانورانی
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 از ها  شف   فراوانشفان  ترکه و  تخم با  بسفیار  یهاسفگ  که  اسف   ی بلندبخ   خود
  آنجا و  اینجا  نیزها  شففففیا کنند؛  می  تمیز  راها  کوچه و  پرندیم  بیرون  کمینااه

 در را  مانده  بجا  یهااسففففتخوان  .زندیخیبرم  سففففاان  دسففففتیاری  به  بیااه و  گاه
 که  هسفففف   شففففهر در  نیز  کوچ ی  یهاهتسال   نی. باووودااندازندیم  شففففهر  خند 

بوی    پوشففانده.  انظار از و  انباشففته  خود در َلیه  به َلیه  بسففیار  یهاقرن  کثاف 
 در  سفف ون   شففودمی  منتشففر  گندیده  مواد  همه این از  که  عفون  وحشففتناکی

  ؛سفففازد یم  فرسفففاطاق   اروپائیان  برای  بخصفففوق  تابسفففتان، فصفففل در  را  تهران
  ممل   وارد  وبا  هرگاه  که  شفففودمی  باعث و  کندمی ایجاد  یاکشفففنده  یهات 

 روز  چند  عفون   بوی  هر وق ، از  بیش.  کند  کشفففتار  وحشفففتناکی  طرز  به  شفففد
  قربانی  بسیاری  گوسفندان  روزی  چنین در  زیرا  کند،می  بیداد  قربان  عید از  بعد
 پس از  که  ندارد را  آن  یارای  نیز  شففففیاَلن و  پشففففت ار سففففاان  دیار و  شففففودمی

 در راها  تابسففتان  شففودمی  تواففیه  سففخ   اروپائیان  به  بنابراین.  برآیدها  َلشففه
  بیماری  به فصفل  این در  شفهر در  که  نیسف   تردیدی  برند؛  بسفر  وای ییمقی  یک

 .(65  ق 1361«)پوَلک،شوندیم دچار سختی خونی اسها 

 آب و فاضالب .4-3
 در ؛کردیمبه منابع آب آشففامیدنی ارتباط پیدا    هایماریبدر دور قاوار بیشففتر  

که همه آنها    شدیممناطق روستایی آب از چاه، چشمه، قنات و با رود تأمین  
  های ماریعمده ب   علال »  کند   را ایناونه بیان میاین وضففعیال  فلور  آلوده بودند.

  ،ها چاه از  آب  روسفتاییدر مناطق   ؛کردیم  پیدا آشفامیدنی ارتباط  آب  منابع  به
 در.  بودند  آلوده  هاآنهمه    كه  شففففدیم  تأمین  رودها یا وها  قنات  ،هاچشففففمه

  تفأمینهفا  خفانفه حیفاط  انبفارهفای آب وهفا  چفاه  ،بفازآب  یهفایوو  از  آب  شفففففهرهفا
  نیزانبارها  آب وها  چاه وشفده  آلوده  ،هاپسفمانده  دیار  و  زباله با  آبروها.  شفدیم

  اقفدا  هی اوفازه    ،هفاخفانفه  مفالكین شفففففرایط، این بفا.  بودنفد  حشفففففرات  از  مملو
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  شفر  از  آمیز  اشفتباه  برداشف  با  آنها  دهی. عقدادندینم  را  بهداشفتی  پیشفایرانه
  آلوده  ناپاك  عنااففر  با  مشففخص  یااندازه در  راكد  آب یا روان،  آب  كه  اسففممی

  ممكن  نظریه این مذهبی  دیدگاه از كه  چنفد  هر.  شفففففدیم  تقوی   شفففففودینم
 مسفلماً .  اسف   نبوده  وایز پزشفكی  علم  دیدگاه از  مسفلماً  اما  باشفد،  درسف   اسف 

  نه و  اسففففف   شفففففعائر  اورای  با  طهارت  ایجاد  مذهبی،  احكا  اافففففلی  مسفففففئله
  همان از  مرده،  دهندگان  غسففففل  مثا ،  برای رو،  این از.  ط ال   منظر از  بهداشفففف 

.  بردند یم  بكار  خودروزمره    نیازهای  برای مرد   دیار كه  کردندیم  اسففتفاده  آبی
 پایین  طبقه مردان و  زنان  هاآن.  بودشفففففور  مرده  1۰۰ تبریز،  در ،1869  در سفففففا 

- 82ق    1386فلور،)  .نداشففففتند  بهداشفففف  مورد در  دیدگاهی  كه  بودند  وامعه
83). 

 نقاط آن  در»   دیگویمی ایران  وهواآب     و کیفیال وضعیال  دربارهپوَلک نیز  
 این  به.  شفودمی  مصفرف  رقابلیغ و  آلودهسفرع   به  آب  اسف ،  سفرباز  قنات  که

 تا  دارندیم  نااه  آب  حمل  مخصوق  بارکشی  حیوان  ن،متم ال   یهاخانوادهدلیل  
  شفهر حصفار  از  خارب قنات که در  مظهر از  را  آشفامیدنی  آب  تیماوی  مشفک دو  با

 که  هسففف  اسفففقال   دارند  تمو   کمتر  که  کسفففانی  برای.  بیاورد و  ب شفففد دارد، قرار
  به  خیلی  هایرانی. افروشفدیم  فقیر مرد   به  ی آب تازهوابه  را  مانده  آب  اغل 

تر  مناسف    بهداشفتی وضفع و  غذا  بهتر  هضفم  آنها  ؛دهندیم   اهمیال   خوب  آب
  های ماریب  اغل  و  هوا  تا  دانندیم  آب  به  مربوط  بیشففتر  نقاط کوهسففتانی در  را
 در پادشفاهان قدیم ایران  که دارد  شفهرت.  دهندیم  نسفب   آلوده و  بد  آب  به  را

 دوران در  و  اندداشتهیبه همراه برم  را  زاب رود  آب  همواره  خود  یهایلش رکش
  داشف ؛  همراه  خود  با را  نیل آب رود  اروپا  به  سففرش در  پاشفا  سفعید  نیز  ودید

  یسفو آن از  برایش  را  آشفامیدنی  آب  ماه  چند  تا داد  دسفتور هم  شفاهنیناافرالد
  غفل  وویها  آبداشفففتن  نااه  پاکیزه از  ،هانیا  همه. باووود  بیاورند البرز  کوه
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  در سففرچشففمه  حتی و دارد  وریان  خیابان  وسففط در  روباز  ووی در  آب  زیرا  دارند،
 (92ق   1361«)پوَلک،ندیشویم کثیف لباس نیزها قنات

بسففیار حیاتی برای ی انسففانی و حیوانی اقدامی  هافاضففمبدفع هرچه بهتر  
و   ترعیسفففففر   اگر  ی مختلف اسففففف .هایماریبپخش و واگیر کردن  ولوگیری از

و   هفایمفاریباین اقفدا  افففففورت نایرد خود بفاعفث بووود آمفدن برخی   مؤثرتر
شففود. در دوره قاوار این کار می  هایماریبانتقا  برخی دیار از   باعثهمچنین  

کففه اکثر آنهففا بسفففففیففار    گرففف یمی مختلف و خففاافففففی انجففا   هففاروشبففه  
 ی بودند.ربهداشت یغ

 ایران   یشفففففهرها  یهافاضفففففمب  مورد در  یطورکل به را  خود  نظر  فووریه  دكتر
و   هامنجمبدر بیرون از شففهرهای بزرگ باز شففدن  »  چنین گزارش داده اسفف  

اسففتشففما     رقابلیغی شففهر به عل  عفون  هوای اطراف را کریه و  هافاضففمب
 .(5۷، ق 1388کند.«)فووریه،می

  خود مفالكین  وظفایف  از  ی فضفففففوَلت و ففاضفففففمب،آور»ومع   دیف گویمفلور  
 آیفا  كفه  كنفد  رسفففففیفدگی  كفه  بود آن  تنظیف  بخش  وظفایف  دیار  از.  بودهفا  خفانفه

 یاژهیو   گروهانفد.  کرده مبفادرت  خود  یهفازبفالفه  یآورومع در امرهفا  خفانفه  مفالكین
زائففد   مواد  آنهففا. کردنففدیم معففاش  طریق امرار  این  از -كنففاس-  نففا   بففا  مرد   از

  دول   مسفلمًا،  .فروختندمی  كودعنوان  به و  برده  اطراف  روسفتاهای  به  را  شفهری
 یفك  ففاضفففففمب  دفع زیرا داشفففففف ،می  روا  مفالیفات نیز حقیر  كفار  این بر  حتی

  برای.  بود باَل  عمومی  یهامسففترا   یسففازپاک  حق.  بودپرسففود    یگذارهیسففرما
  3۰۰۰۰  حداقل  معاد   یایسفرقفل   مسفترا ، دارای ۴۰  با  تهران  شفاه  مسفجد  مثا 

 را  پو  مقدار  این  -فاضفمب  رفتاران-  كه  اسف   آشفكار  البته.  بود  سفا  در  تومان
را ها  پو   بودند،  كرده  استخدا  را  هاآن  كه  كسانی  بیشتر  و  کردندینم  دریاف 

 .داش  ووود 18۷۰دهه  در كناس 15۰ اافهان، در. گرفتندیم
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ی  ا وه یشف ها آبریزگاه داشفتند، اما دفع فضفوَلت به  هر چند بسفیاری از خانه
اغل  دارای   روسفففتاهاو   شفففهرهاخود    درنتیجه  .شفففدیمی انجا   ربهداشفففت یغ

  هاماسهمچون منبعی برای رشفففد    هازگاهیآبر   ی فاضفففمب روباز بودند.هاچاه
  درنتیجه  ووود نداش .  زگاهیآبر مناطق روستایی اغل    در  .شدندیممحسوب  

دیار در تماس با آب آشففامیدنی و آب شففسفتشفو    کنندهآلودهفضففوَلت و مواد 
  1386.« )فلور،کردیمی عفونی عمفل  هفایمفاریبو بفه مثفابفه نفاقفل    گرفف یمقرار 
 .(81ق 

، هرروزکند که چاونه  بیان می  طورنیارنامه بروکش  حیدری به نقل از سففف
و فضففوَلت و   آمدندیمکشففاورزان اطراف اافففهان با چهارپاهای خود به شففهر  

تففا بففه مثففابففه کود در مزار   بردنففدیمو بففا خود   کردنففدیمکثففافففات را بففار آن  
 .(25ق   1396حیدری،) کشاورزی از آن استفاده کنند.

  بهداشفتی  که  شفدیم  حفر  چاه  فضفوَلت، دفع  برایشفهرها    برخی و  تهران در
 دفع  برای  چاه  احداث  بر مبنی پوَلک  نظر بود و اافففففهان در  رایج  شففففیوه از  تر

 این  خاک  رسفوبی بودن  به  تووه  با اما کرد،  دییتأ  را  تهران در  انسفانی  فضفوَلت
 داده  هشففدارانبارها  آب  آشففامیدنی  آب  یهاچاه  به  فاضففمب  نفور  درباره  شففهر،
 تا  ۷5  عمق  به  چاه دو  ی ی  تهران  هایخانه در    »معموَلً سففدینویموی  .  اسفف 

. کننفدمی حفر  دیاری  یهفاچفاه  شففففففدنفد، پر هفانیا  کفهنیهم و کننفدمی  متر 23
  بهها  چاه  محتویات این  سفففرای   اسففف ،نفور  قابل و  رسفففوبی  تهران  خاک  چون
 ایجفاد زیفاد  یهفایهفا بفدبخت حوض  و  خفانای  هفاانبفارآب  و  نوشفففففیفدنی  یهفاآب
ها  فاضففففمب  و  بودتر  شففففهرها بیرنج از  برخی  اوضففففا  حا   در همان.  شففففودمی
  مووف  شففففففکیب  کفه  خف یر یم هفاابفانیف هفا و خکوچفه  بفه  طورمسفففففتقیمبفه

 .(1۴۷ ق  1361بود«)پوَلک، مختلف یهایماریب
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 پسماند .4-4
  وظففایف  از مهمی  بخش  وففامففد،  زائففد  مواد ازوملففه محیط یهففایآلودگ   کنتر 

  یها ونبه  رعای   و  وامعه  سمم   و  بهداش   تووه به.  اس   محیط  بهداش 
 از ی ی  که زائد  دفع مواد و  یآورومع  هایسففیسففتم  به  تووه  بدون  پیشففایری

 این.  نیسففف   ریپذام ان  روسفففتاهاسففف ، وشفففهرها   در  آلودگی  اافففلی  اسفففباب
 پوَلک  گزارش  به.  بود  غیربهداشففتی  سففیاحان،  دیدگاه از قاوار  در عصففر  مسففئله

. در شففدینم  اندیشففیده  تهران  شففهر  داشففتنناه  تمیز  برای  بهداشففتی  تجهیزات
ها  آب حوض وکننده  خفه وو گر     مسفففمو   هوا و  کثیف  هاابانیخ  ،تابسفففتان

 .(263  ق 1361پوَلک، ) شدیم فراوانها ماس وها پشه و مانده
 و   هاابانیداد که خ  دسففففتور  شففففاهنینااففففرالد  آن،  حوالی یا 1259در سففففا   

  بیرون اافففففلی  یهاآب  ووی از  ی خطرناکهازباله و  شفففففود  تمیز  باید  هادانیم
  چندی  پس از  آن  اورای  چون.  نداشف   یاجهینت  دسفتور  این اما  شفود،  کشفیده

 در.  بودند  ولارد  یهاسففففگ  ،هاابانیخ  رفتاران  نیرتر . مؤثال شففففد  زمان  مشففففمو 
  اقدامات  این اما  شدیم  انجا   یگاه گاهی  سازپاکهم عملیات    دیار  یشهرها

 .(295  ق 1386فلور،) بود. ناپایدار و متناوب اتفا ، روی از نیز
 یک  قربان  عید در  سفففا   همه  که  شفففاهنیناافففرالد  فووریه،  دکتر  نوشفففته  به
 ووود  شفففتری و  بود اردو در  کهنیا  عل   به 1261  سفففا  در ،کردیم  قربانی  شفففتر

 روسففتایی  فلور زنان. کرد  قربانی  گوسفففند هزار  هف  از  بیشناچار  به  نداشفف 
  زمفانی در ویژههبف   بودنفد،  اسفففففف  و گفاو مثفل  حیوانی  مفدفو   بفا منظم  تمفاس در

  سففوخ   این.  کردندیم  امهیال   را  خود  زمسففتانی  سففوخ   رخیره  سففدینوی»م  که 
  سفففففممفف   برای  وففدی  خطریخود    و  بود  کففاه  و  حیوانففات  مففدفو   از  ترکیبی

 .(1۰6ق   1388.«)فووریه،شدیم محسوب
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 کاروانسراها .4-5
تجمع خیفل عظیمی از افراد   بودنفد. این م فان محفلال  بسفففففیفار مهمال   هفام فاناین 
و   شففدندیمومع    دورهمدر این م ان    خانمانیبمسففافران و چه افراد   چه  بود.

 مختلف را به ی دیار منتقل کنند. یهایماریب توانیم یراحت به
 پاچنار در سفاحل»   کندمیتوافیف   طورنیارا   کاروانسفراها   فووریه وضفعیال 

  شفاهرود  نزدیک  و که  اسف   موسفو   چنارود  به و  خشفک تقریباً   یارودخانه  چپ
داد    ترویح  من  كه  بود  خراب و  كثیف  یقدربه  چاپارخانهشففده اسفف .  سففاخته

 از   بیمباووود   و  باذرانم آن  ولوی  یهاقسففم  از ی ی  با   باَلی در  را  شفف   كه
 در كه  كاروانسففرایی.  دانسففتم  بهتر  آن  یهااتا  از  یک  هر از آن را  اطراف  نتعفال 

  مم ن  ییزچ  چنین  اگر  كثاف  در  اسففف   ترمرتفعآن   از و  گرفته  قرار  آن  ولوی
 وریان در( براون  296  ق  1388« )فووریه،دیربایم  همه از  را  سبق   یگو  شود

ه افتاده  تک  سفنای  كاروانسفرای  در  شفیراز  سفم   به  ااففهان از  حرك    خان خورال
  ی اوسففففاد شففففتر و اسففف هاماندهیباقکند و از کثیف بودن و ووود ف میتوقال 

اس  كه  یدر حال   هاگزارش  این  .(5۴ق     1395ساَلری،)  دهد.مرده گزارش می
 هاکاروانتجار و   شف ی  و معیده امنال یچیه قاوار معادله پدور در    کاروانسفراها

را حل كرده بودند و بر اسففففاس وقف و خدمات    فرسففففاطاق   یهامسففففاف در 
 ، از رونق و سمم  برخوردار بودند.یاهیناح یهانظارتو  یعموم

 در تهران، یفرسفففففنا  چهفار در مفا كفاروان»  کنفد نقفل می  11سففففففاَلری از سفففففرنفا
کرد.   توقف  نامش از آبادی نزدیک گرفته اسفف ،که    -  میانجوب  -  یسففراکاروان

ی ایران هفاخفانفه مهمفانکفاروانسفففففراهفا، در حقیقف     داننفدیمهمفه    کفهیطوربفه
ی تفاریفک و بفدون پنجره این دخمفه  هفااتفاقفکاز    ترفیکثوفا    یه  هسفففففتنفد.

  هااتا قبل از مسفتقر شفدن در کاروانسفراها، نسفب  به تمیز کردن    دیبا  نیسف .

 
11. Carla Serena 
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کفه حتی   مفانفدیمی  وفابفهاز مسففففففافران دیار کثفافف    قفدرآن  چون پرداخف ،
 .(55 ق در داخل آنها راه رف «)همان  شودینم

 ی واگیرهایماریب اپیزود سوم: سالمت عمومی در چپاول . 5
  شفر   در»  کند توافیف می طورنیارا    هایماریبحاافل از    ریوممرگدکتر پوَلک 

مثًم    که  شفودمی  افزوده  ریوممرگ  بر  چندان  هایماریب  این  شفیو  و  بروز  اثر در
 هم هنوز  اسفف ، کرده  بیداد  در آنجا  طاعون  پیش  سففا   وسففهیسفف   که  مناطقی

  آبله،  وبا،  یهایماریب انتشفففار از  که  ییهاافففدمه و  اسففف   ومعی   کمی  دچار
.  گردد یم  ترمیم  بسفیار  کندی و  تأنی با  اسف   وارد آمده  سفرفهاهیسف  و  سفرخک

 زیاد  ارتفا   برک  از و  هسففف   مراودات و  ارتباطات در  که  نقصفففی  عل   به  تنها
  بففه  روخود خودبففه  دامی یهففایمففاریب  و  ریوففاگهمففه  امراض  این سفففففرزمین،

هم در کتاب بیسف  سفا   شفاردیو   .(۴63ق     1361«)پوَلک،گذاردیم  اضفمحم 
عد  بروز اقدا    طورنیادر ایران خود که شففر  حا  حضففورش در ایران اسفف ،  

را گزارش    هفایمفاریبز دولف  مرکزی قفاوفار برای ولوگیری از شفففففیو   خفاافففففی ا
اقدامات اسففاسففی و مقدماتی برای ولوگیری از شففیو  بیماری عملی  »   دهدیم

و هنوز برای انجفا  و اورای   دیف گردیم  رمم نیغ  هفایمفاریبو کنتر     شففففففدینم
  .( 228  ق   1363امور بهداش  مقدماتی خیلی کارها باید انجا  گیرد«)ویشارد،

ی عمومی و سفنتی و عد  رعای   هاا حمال   نیو همچنآب و آلودگی آن  شفاردیو 
  یهودیان»  داندیماافففو  بهداشفففتی مربوط به آن را عامل انتقا  و بروز بیماری  

  آب  مخزن  تهران  نینشف یهودی  محلۀ در  و  ندارند را  ستلمانانم  آب  منبع  از استتااده  حق
 این  اتففاقفاً .  کننفدیم پر  را آن  بفارکیف   مفاه  چهفار یفا  سففففففه  هر  كفه دارد ووود  بزرگی
.  بودند  كرده  آب از  پر  (1283-19۰۴)  سفففففا   وبای  بیماری  شفففففیو  از قبل  را منبع

  نشده  آلوده هم منبع،  بنوشفند  آب  دیاری  وای از  توانستند نمی  چون یهودیان
  نهایتاً   اگر و.  نشفففد  بیماری  گرفتار  داشففف   كه  كثافاتیباووود    هاآن  محلپ  بود،
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یی که در معرض آن هاآن و یا   وبایی  بیماران یی كه بادادوسففتدها  برای  هاآن
همفان  ق )«  شففففففدینم وبفا  آلوده  آنهفا منطقفپ  هرگز  ،کردنفدینم [ اقفدا انفدبوده
  ضفففففرورت  کی  بل ه  اسففففف ،  نیاز کی  تنها  نه  رفتن  ا حمال   شفففففرقی  یبرا».  (18۰

 بنفا  خصفففففوافففففی  ا حمفال   هاخانه از  تعفدادی در.  دیف آیم  حسفففففاب  به  نیز مذهبی
  غوطه  آن در  همه  كه دارد  بزرگی  خزینه یا  عمومی حوضففچه  یهاا اند. حمال کرده

  شففففوندمی  ناچار  گاه.  شففففودمی  عوض  بارکی  یاهفته  اقمً   آن  آب  و  خوردندیم
 را آن  كردن بفا گر  ظفاهراً   و  ن ننفد  عوض  مفاه یفک  مفدت بفه  حتی را  خزینفه  آب

داغ   را  آب كفه نبود  یاکوره  هفانفهیخز  این  زیر  در  اگر. سففففففازنفد  می رب  از عفاری
  عامل هم اكنون و.  کنندیم  اسفففففتفاده  كه  آنان  برای  شفففففدیم مرگی  دا  كند،
 .(198)همان  ق «رداریواگ یهایماریب انوا  و یش در اس  یمؤثر

 كه  بود  عاملی  نادانی  و  وهل»   دیگویمویلم فلور در توضیح بیماری ماَلریا  
 اقفامتی  یهفام فان  اطراف و  در  آنوففل  پشففففففه  تولیفد  بفا  مبفازره  برای  اقفدامی افراد
)  ابزارهفففای  دارای  تنهفففا  نفففه  نیز  دولففف .  نفففدهنفففد  انجفففا   خود  و  11كینینَلز  

  پیشفففففایرانه و  درمانی  اقدامات  برای  تمایلی( بل ه  ی پزشففففف یهارسفففففاخ یز 
  برای  خود  زنگ كم  اقدامات با  شففهرداری تهران  حقیق ، در.  نداشفف   گسففترده
 یک  سففاخ  با  ،کردیم  بدتر  را   وضففعیال  حتی  عمومی،  سففمم   شففرایط  بهبودی
  ی پرورشهام ان  ،کنندیم  تأمین  را  هاابانیخ  كه  آب  كوچک منابع از  سفففففری

 .(1۴، ق 1386فلور،) ندیآفر یم را یایاضاف 
خود به نا  تأثیر اوتمفاعی و اقتصفففففادی بیمفاری وبا در  مقفالههمفا ناطق در 

  وبا تنها در میزان کشففففتار و کاهش ومعی   اهمیال »   سففففدینویمدوره قاوار 
ی  مهمال   ن ته  اوتماعی کسففففانی هم که شففففاهد این کشففففتار بودند،  درک  نبود.

 ای  دروه او  تنادسففففتان بودند؛ دریافتند که قربانیان این بم در  آنان  اسفففف .

 
رت   داروی  کینین، .12  سنتی دارای خواق درمانی برای بیماری ماَلریا.  ب 
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فقر راه فرار را از  ایو اسفففتعداد داشففف  و تاب مقاوم  وسفففمانی نبود    هامزاب
 .(6ق   1356.«)ناطق،بس یممیدان بم 

ی  بنفد ومع طورنیادر دوره قفاوفار را   ریواگی  هفایمفاریبتوان عوامفل بروز می
 نمود 
اافففففو  اولیففه و مقففدمفاتی   بفابمنو عفد  اطمعفات کفافی مرد     وهففل •

 ؛بهداشتی
 ؛ی پزش ی مناس هارساخ یز عد  ووود  •
 ؛ی مناس بهداشت لیه ی اوال هارساخ یز عد  ووود  •
 ؛از حیث تجمع و حضور ی عمومی آلوده اما ضروریهام انووود  •
 ؛تیذیه نامناس  و عد  ووود آب پاکیزه و سالم •
ی  ازهففا یفف نمرد  و عففد  توانففایی برای تففأمین فقر و تناففدسفففففتی عمو   •

 .اساسی به نحو سالم
و سفففففبفف   کردنففدیمیی را کففه در ایران ظهور  هففایمففاریبترین پوَلک مهم

 در»   دیگویمو   داندیمو آبله    طاعون  کاهش ومعی  نسففبی شففده بود را وبا،
 كه  شودمی  افزوده  ریوممرگ  بر  چندان  هایماریب  این  شیو  و  بروز  اثر در  شر 
 هم هنوز  اسف ،  كرده  بیداد  آنجا وبا در  پیش  سفا   وسفهیسف   كه  مناطقی  مثمً 
  آبله،  طاعون،  یهایماریب  انتشار از  كه  ییهاادمه و  اس   ومعی   كمی  دچار

.  گردد یم  ترمیم  بسفیار  كندی و  تأنی با  اسف   آمده وارد  سفرفهاهیسف  و  سفرخک
 تعفداد  یایمفاریب هر  عوض در اسفففففف ،  كمتر  اروپفا  از اینجفا  در  هفایمفاریبانوا   
 .(۴6۴ق   1361« )پوَلک،.سازدمی دچار را بیشتر بسیار

   دانففد یمی ایران  هففایمففاریبترین  را مهم  و طففاعونرنففه دالمففانی هم وبففا  
 و وبفا  قبیفل  از  کنفدیم  بروز  مهلفک  ی مسفففففریهفاینفاخوشففففف بفدبختفانه در ایران  »

 زلزلفپ  و  قحطی  گرفتفار بمی  سفففففرزمین  این اهفالی  هم  گفاهی  و  غیره  و  طفاعون
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 .(16  1335)رنه دالمانی، «گردندیم شدید

 وبا .5-1
 و  هنففد  از  وارداتی  و  نبوده  ایران مفاری بومییب( مرگی  مرگفا  یفا موت  مرگ)  وبفا

  ومعی  سففطح در  را  فراوانی  تلفات  منظم  اففورتبه  این ووود  با  بود،  روسففیه
. کردیم  ایجاد  شفففانیزندگ   سفففومین سفففا   آغاز یا  دومین در كودكان  در  ویژههب

دهنده  نشفانكه    كردند  معرفی  را  وبا  نو   چندین اروپایی،  معاافرنظران  افاح 
  عل ،« در مورد  والینوسففففی  چه و  غربی  »چه  پزشففففكان  دانش  ناقص  سففففیمای

 .(16  ق 1386فلور،. )بود زمان آن در درمان بیماری و انتشار
دکتر الاود بریتانیایی در کتاب تاریخ ایران از دوران باسفتان معتقد اسف  

 منشففففففأو ووود ارتففاعفات زیفاد در کشفففففور هرگز    هفاینفاهموارنو    لیف بفه دلکفه  
هر بار این بیماری واگیر و فراگیر از   متأسففففففانهپیدایش وبا ایران نیسففففف  و 

شففود و ن میهند و افیانسففتان وارد ایرا  الخصففوقیعل کشففورهای همسففایه و 
 .(658ق   1352الاود،) ردیگیبرمسراسر کشور را در  تقریباً 

 در   ریگهمفه  یوبفا»   دهفدیمگزارش    گونفهنیاپوَلک از شفففففیو  وبفا در ایران 
 تا  اردیبهشففف   اواسفففط در. کرد  بیداددر تهران   بار  سفففه  ا سفففالهنه  اقام   طو 
  تعداد  به  بعد  به  آن از اما  شففدیم  دیده  آن از  فاقیاتال   مواردی  فقط مرداد اوایل

 موارد  شفففدندیم  درمان  مبتمیان از  اندکی  فقط چون  و  شفففدیمافزوده    بیماران
  به  آمدیبرمدسفتش   از  که ینحوبه  هرکس.  دیرسف یم  یآوروحشف   رقم  به  مرگ
  افراش یبرم  دماوند  دامنه  در  واقع  َلر  دره  در  را  خود  چادر  شاه.  خ یگر یم  کوه
 از را  غذائی موادال   هرچند.  داشف   ارتفا   سفطح دریا از پا  پانصفد  و هزار  هف   که

  درنتیجه و  آورندیم  دارد  فاافففففله  آنجا  با  سفففففاع   هشففففف   فقط  که  پایتخ 
  هرگاه.  نرسففید اینجا  به  تا وبا  پای  هرگز  اسفف  برقرار  آنجا  با  همواره موااففمت

  اوال   روزهایدر   البته  ،آمدندیم  کوه  به  دشففففف  از  بیماری  به  آلوده افواب افراد
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 در.  رف یم  بین از  یکل به  بیماری  چندی از  پس اما  ،سفسردندیم وان  تنی  چند
 و   افف یف یم ادامفه  حفاد  حفا   بفه  چهفار هفتفه حفدود  ر یگهمفه  بیمفاری  این  پفایتخف 

  .رفف  یم میفان از یکل بفه  تفا  شففففففدیم  کفاسفففففتفه آن  حفدت  از  جیتفدر ازآن بفهپس
  خصفوقهب  ،مانندیم  شفهر در و  احتیاطندبی   و  ممحظهیب  بسفیارکه    انیاروپائ

  اسفها  یالرز  ت   که قبًم به  کسفانی اما  ؛شفوندیم  وبا  قربانی  اغل   ،واردانتازه
 اروپائی یک  فقط  من  .برندینم  بدر  سففالم  وان  آن  دسفف  از  هرگز  دچارند  خونی

 مرض  از  بود  توانسته  و  بود  برده  بسر  ممل    این در  سا   ده  که  شناختمیم  را
 .(5۰2-5۰1  ق 1361پوَلک «)یابد شفا وبا

و مقدار  منشففأی کرده و بنددسففتهوبا را در کشففور ری  یواگویلم فلور هف   
 (13ودو  ) بررسی کرده اس   طورنیاتلفات را 

 وبا در کشورها  یر یمنشأ، ملدار و فراگ: 13جدول 

 
سال ورود  
 )میالدی(

ورود   منشأ
 بیماری

 تعداد تلفات  نلا  درگیر

 فارسجیخل 1821 1

نقاط ونوبی سسس  
شیراز و اافهان و 

نقاط شمالی     یدرنها
 و دریای خزر 

 تعداد نامشخص 

 تعداد نامشخص   افیانستان 1829 2

 افیانستان 18۴5-18۴۷ 3

نواحی شرقی سسس  
مشهد و تهران و 
اافهان و نقاط  

مرکزی سسس غرب  
 کشور 

 در تهران  نفر 12۰۰۰

 در تهران نفر  16۰۰۰ بیشتر نقاط کشور   1851-1853 ۴
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 زائران م ه  1868-1869 5
بیشتر نقاط کشور  

تهران و   الخصوقیعل 
 تبریز و شیراز 

 در شیراز نفر 5۰۰۰

 در شوشتر  نفر 2۰۰۰ سراسر کشور  فارسجیخل 1889-189۰ 6

۷ 19۰3 
ه و  زائران م ال 
 کربم 

 فارسجیخل
 در تهران  نفر ۷۰۰۰۰ سراسر کشور 

 

ق  ی تحقی این بیمفاری در هفاشففففففده کشفففففتفهی زیفادی از آمفار  هفاگزارشنفاطق  
   دینیبیم( 1۴ودو  )ها را در ی از آنبرخ  خود آورده اس .مبسوط 

 آن  یهاکشتب  زان یوبا و م یر یآمار درگ: 14جدول 

 تعداد تلفات  نلا  درگیر هجری قمری()سال  

 کل نقاط ونوب کشور  1236 
 نفر  ۴۰۰۰بحرین حدود 
 نفر 2۰۰۰۰شیراز بیش از 

 نامعلو   کردستان  125۰ 

 زیاد  شدتبه سراسر ایران 1252 
 نفر  6۰۷۷ آرربایجان  1262 
 نفر 5۰۰۰ آرربایجان  126۴ 
 نامعلو   تهران 126۷-1268 

 تهران و آرربایجان  1269 
 نفر ۴5۰۰تهران حدود 

 نفر ۴۰83تبریز 
 2۴8۴ تبریز  12۷۷ 
 نفر ۴۰۰۰۰ سراسر ایران 1282 

 
 همراه 128۷

 قحطی 
 سراسر کشور 

 نفر 15۰تهران روزی حدود 
در شهرهای دیار تعداد  

 نامعلو  
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 نفر  5۰۰خراسان روزی 
 نفر )اکثر مرد (  12۰۰۰قوچان 

 نفر 12۰۰۰تا  1۰۰۰۰بین  گیمن 129۴ 
 نامعلو   کرمانشاه  13۰۷ 

 
همراه با  13۰9

 قحطی 
 سراسر کشور 

 تعداد بسیار بسیار زیاد 
ایران چیزی  ی شهرهااز برخی 

 باقی نماینده بود 

 

این تلفات بیشفففففتر به فقرا که »   سفففففدینویمفوریه در بررسفففففی پدیده وبا  
ی فرار نداشفففففتند و به عل  تنادسفففففتی بیشفففففتر در معرض خطر قرار لهیوسففففف 

الضرب  امین  به نقل از حاب  ناطق  .(296  ق  1335فوریه،  )وارد آمد«    گرفتندیم
  -مردِ  ایراِن ناخوش -خوشففففی وبا نبود بل ه  این تلفات همه از نا»   سففففدینویم

 .(۴2ق   1356،ناطق) زیاده از اندازه بمیرند. نیچننیاآماده بودند که 
، حا  به وسفتندیمکه تاکنون چاره بهر فقر    [رشف      یوَلفقیر این    مرد 

و انتظار مرگ   اندنشفففسفففتهکه فقر هم از نظر آنها رفته اسففف .    اندافتادهروی 
بروز کرد مرد  نخسف  امیدوار شفدند که   -هوای وبائیه-کرمان وقتی   در  دادند.

ی ول   شاید خداوند این آتش را برای وان پدرسوختاان بد رات افروخته اس .
فقط بر ازدیاد فقر و  وبا  .(۴5ق   همان )  اکثر مرد  در این بلیه غر  شفففففدند.

تما  اقتصاد کشور را مورد تهاوم قرار   بل ه  اثر ناذاش .  ریوممرگی و نظمیب
وایی که انع  و تجارت و حتی کشاورزی از ت  و تاب افتاد و مرد    تا داد.

در کتاب حاب امین الضرب   معتضد  ی شدند.ادهیعدمتمو  نیز دچار مش مت  
گمان  »   سففدینویم  وسففانهیمأاز زبان وی در تشففریح اقتصففاد کشففور این چنین  

نمانده    گذران   یه  گرفته شفود.  به همکسفبه و تجار دیار  ندار  شفیرازه زندگی  
گران شففففففده و از هی  کجفا    زیچهمفهو نفان   برنج  .کننفدینمو حتی قواففل عبور 

را زنجیر   پو   ی نیسففف  تا خریدی میسفففر باشفففد.پول   .شفففودینمبار   التجارهما 
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من   خانه  ی ما  باشفد و باوید آورومعچه فایده که شفخص به    ارید  کنند.می
 .(126ق   1388ی نیس  که مل ی باشد.«)معتضد،ت یامن باغ من، ملک من.

  بفارهنیدرا. نفاطق  کردینمنقشفففففی را ایففا   هفابحراندولف  و ح ومف  در این 
ح وم  وق  در سفففرای  و گسفففترش و با مسفففئولی  مسفففتقیم  »   سفففدینویم

 پنهفان  با  .گرفتنفدیمبروز ناخوشفففففی ح فا  راه گریز در پیش    هنافا   داشففففف .
و   کردندیمسففففاختن حقیق  و فریب اری رسففففمی مردن را در میان مهل ه رها  

خبر از ناخوشففی را به سففایر نقاط ممل      هاراهکارگذاران از بیم مسففدود شففدن  
و   گردآوری آروقه و غمت  مسفففتلز و با برقراری قرنتین که    داشفففتندینماعم   

 .(۴۴ق   1356ناطق،) .دندیورز یمی گوناگون بود مخالف  هانهیهز 

 طاعون .5-2
  یشفورا   سفرپرسف  و  ( شاهنیناافرالد  یخصفواف   پزشفك) تولوزان  گزارش  بر اسفاس

 داشف ،  رانیا در  طاعون  رخداد  یرو  بر  یایاختصفااف   یبررسف   كه  بهداشف ی  ملال 
 از   تنها او.  اسف   نداشفته  كیاندم ابعاد  گاه یه  هیقاوار   دوران در  یماریب  نیا

  رخداد  نیا و  دیگویم  سفخنری  یواگ  كی  عنوانبه 1829  -  1833  رخداد  گسفترده
 در  طاعون  كه  یبار  نیدوم.  شد  محدود  خراسان  استان و  خزر  یایدر   سواحل  به

.  ماند   كردسفتان  به  محدود  همچنان  كه  بود 18۷1  سفا  در داد  یرو  نوزدهم  قرن
  البتفه.  داد  یرو خراسففففففان  و  خزر یایف در  سفففففواحفل  در ،18۷۷  سففففففا   در دوبفاره

 در  آنها  نیتر مهم  كه  دادیم رخ  داشفففففتند  زین  یمحل    یاهم  كه  ییهایدمیاپ
 در كفه  یفیطوا  مفهین   یف ومع انیف م در  یمفاریب  نیا. بود  سفففففتفانیسففففف  در 19۰6

 كه  رسفففدیم  نظر  به و  ماند  محدود  کردندیم  یزندگ   سفففتانیسففف   اچهیدر   اطراف
  دهی رسففف  نجایا  به  هندوسفففتان از  یواردات (  كهنه  )البسفففه  یكاَلها  با  طاعون  نیا

 .(21  1386)فلور، .بود
  طاعون»   دیگویمو   گذاردیمپوَلک هم بر وارداتی بودن این بیماری احه  
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طفاعون از  183۰  و 1829  یهفاسففففففا  در.  ردیگینم پفا  ایران  ممل ف   در  گفاههی 
بعضفی از مناطق سفاحلی دریای خزر چنان بیداد   و درعثمانی به ایران وارد شفد  

 .(5۰2  1361پوَلک کرد که آن نقاط آلوده از س نه خالی شد.«)
در »  کند اشففففاره می  ناطق در نوشففففتار خود به یک یادداشفففف  تاریخی مهمال 

اسفترآباد  رسفید. در   به همرو  ناخوشفی طاعون   ودر اکثر بمد ایران   12۴۷سفنه  
  هزار وری  بسففیار تلف شففدند. در  اند.تلف شففده  خلقهزار   دوازدهگرگان( ده  )

کرمانشفففاهات حسفففاب   در  اند.اند، در افففحراها منز  کردهی مرد  فرار کردهتمام
بیداد   در  اند.اند، دویسف  سفیصفد هزار نفر تلف شفدهندارد که چقدر تلف شفده

دامیفان  در  و کربم و نجف از دویسفففففف  هزار نفر متجفاوز تلف شففففففده اسفففففف .
اسفففترآباد ومع شفففدند و همان محمت روزب قری  افففدوپنجاه نفر   یهایفرار

ی غیر از فرار و تفرقه ندارد. در عهد فتحعلی شفففففاه قاوار عمو   اند.تلف شفففففده
 در  طاعون ،191۰  سفا   ( تابوده اسف  و شفش ماه طو  کشفیده اسف .« )ناطق،...

  یبیمار   این  یورش  مورد  بوشففهر  سففا ،  همان  آوریل در.  بود  ناشففناخته  بوشففهر
  طاعون.  شفففد  شفففدیدی  رخداد  گسفففترده  دچار  نیز 1911  سفففا   بهار در و  گرف  قرار

.  گذاشففف    تجارت  بر  یایمنف  تأثیرات  موضفففو   این و  گردید مرد   گریز  موو 
  مجمو .  گذشفتند در  طاعون از  بیمار  98  نیز 1911  سفا  در و  نفر  66 ،191۰  سفا  در

 19۰9  -  1۰  در  فوتی  965 مقفابفل  در  191۰  -  11  در  مورد  63۷ دیار موارد  یهفافوت
 باز  دوباره 1913  سففا  در  بیماری این  .بودند اطفا   آنان  دراففد 25  حدود  كه  بود

 آن  مورد 25  كه  شففد  گزارش  بیماری  مورد 3۰  و  خفیف  شففكل در اما  شففد،  پدید
 آورد،  ورشی  یماریب  دوباره  كه 192۴  سفا   تا  بوشفهر  ۴2.  گردید  منتهی  فوت  به
 .(21  ق 1386فلور ) .ماند امان در طاعون از

 كه  یمناطق در  سففتمیب  قرن در  طاعون  یرخدادها  گسففترده  شففتریب  ازآنجاکه
  سی سفففرو   ،دادیم یرو  بود  (APOC)  سیانال رانیا  نف   شفففرك   اتیعمل  مكان
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  انجا   به  یماریب  نیا از  یریشفففایپ  یبرا  مؤثر  یاقدامات   شفففرك ،  نیا یپزشفففك 
 را  مرده  یهاموشی  هام ان  تا  خواسفف   خود  كارمندان از  شففرك  نیا.  رسففاند
 كه  آنجا  تا)  هاموش  كشفتن  یبرا  را  مضفاعف  یتمشف   زمانهم و كنند  ییشفناسفا
 نفر  ۴553 و  شففد  آغاز 192۴ در  زین  یکوبهیما.  رسففاند  انجا   به(  بود  ریپذام ان
  گزارش  یدیود  مورد  كه  یزمان و  شفففدند  یضفففدعفونها  خانه.  شفففدند  نهیواكسففف 

 فرد   یوداسففاز البسففه،ی  ضففدعفون  شففامل  یعموم  بهداشفف   اقدامات  ،شففدیم
  انجفا   مكفان، همفان  در  خفانفه سففففففاخف   منع  و  غرامف   بفا  خفانفه   یف تخر  مفار،یب
  یبازرسف   ز،یتم  شفرب  آب  ،یبهداشفت   مسفترا   سفتمیسف  كی  شفرك   نیا  .شفدیم

  یطورکل به.  كرد  احداث  را  زیتم  جاتیسففففبز  بازار  كی و  ریشفففف  و غذا  منابع  منظم
که در   طور( همان2۴همان  ق  )  .بود  شفففففده  زیتجه  یخوببه  یبهداشفففففت  كادر

اقدامات درمانی و بهداشفففففتی برای    نیاول  ی ویلم فلور مشفففففهود بود،هاگفته
 نیا  درمان بیماران طاعون توسفففط شفففرک  نف  ایران انالیس افففورت گرف .

انده  ق به بریتانیا بوده و پزشفف ان خاق خود را به یاری مرد  رسفف شففرک  متعلال 
غرض از این کار سففففمم  نیروهای خود در طو  دوره کار در این   قطعاً   اسفففف .

برای بهبود وضففعی  دسففتی بر   منطقه بوده ولی تنها گزارشففی که یک سففازمان
 آتش داشته، همین مجموعه بوده و خبری از ح وم  نیس .

 منابع و مآ ذ. 6
 ،تهران دو ، چاپ  وهانداری، كی اووس  ترومپ  پوَلک،  سفففففففرنامپ  (،1368) یاكوب ادوارد  پوَلک،

 .خوارزمی انتشارات

متروم  )  یوشفففففف  فره  بختیاری، ترومه  تا  خراسففففففان از  یاسفففففففرنامه  (،1335رنه ) هانری دالمانی،
 .امیركبیر ،( تهرانهمایون

مرکز   بوشففففففهر،  پور،  نبی  ایرب  دكتر  ترومفه  قفاوفار، ایران  در  مرد   سففففففممف   (،1386ویلم )  فلور،
 .فارسجیخل  سمم   یهاپژوهش

 .علم نشر تهران، آشتیانی،  اقبا  عباس  ترومپ ایران،  دربار در سا  سه (،1385) ژانس فووریه،
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انتشفففارات  تهران، شفففرقی، خمف   یهانیسفففرزم  و ایران پزشففف ی  تاریخ  (،1356) ریلیسففف   الاود،
 .امیركبیر

موسفففسفففپ   تهران،  او ، چاپ پیرنیا،  علی  ترومپ  ایران، در  سفففا   (، بیسففف  1363وان )  ویشفففارد،
 .نوین انتشارات

  نامه انیپا  ،هاسفففففرنامه(، وضففففعی  بهداشفففف  در دوره قاوار بر اسففففاس 1395سففففاَلری، آرزو )
 حائری میبد. اهلل  یآ دانشااه. انسانی  علو  کارشناسی ارشد، دانش ده

دانشفف ده  کارشففناسففی ارشففد،    نامهانیپا  (، بهداشفف  عمومی در عصففر قاوار،1396حیدری، اکبر )
 علو  و تحقیقات اسممی، دانشااه اما  خمینی ره

. پزشفف ی  تاریخ فصففلنامه  قاوار، عصففر  در  عمومی بهداشفف   یهاچالش (،1393) یمهد  علیجانی،
 1393  بهار هجدهم،شماره  ششم،  سا 

 كتاب (1392) مجلسففی، فرشففته  .حسففن اردبیلی، افتخارمنصففور.  دیسفف   رضففوی،.  حسففین حاتمی،
 ارومند انتشارات  تهران او ، ب ی،ولدسهسو (  )ویرایش  عمومی  بهداش   وامع

  دانش ده  (، تأثیر اوتماعی و اقتصادی بیماری وبا در دوره قاوار، ضمیمه مجله1356ناطق، هما )
 انسانی ولد او  علو  و ادبیات

 یرانا در  انالیسفففی  پزشففف ان  حضفففور  علل  یابیشفففهیر (، 1388قدرت )اهلل. محمدی،   رکر  محمدی،
  تاریخ   زمان، فصففلنامه آن  علمی و دینی  اوتماعی، سففیاسففی، مسففائل  در آنها نقش و  قاوار  عصففر
 39-38  شماره دوره دهم، خاروی، روابط

 گلبانگ زاده، تهران، انتشارات رحیم رضا ترومه ایرانیان، و (، ایران1363ساموئل ) بنجامین،

  گذاری سففرمایه و  تجارت تاریخ و الضففربامینحاب   (،1388اشفف ان ) ،معتضففر.  خسففرو معتضففد،
البرز نشر ،تهران ایران، در  انعتی



 

 

  ها و . گفتگوی بین ادیان و کرونا: فر ت27
 تبلیغی اسالم  هایظرفیت

 1محمداسین شعاعی دتتر 

 چنیده
های اطمعاتی و ارتباطی شفففففده اسففففف  را وهان امروز که مشفففففحون از فناوری

یابی فرهنگ و ارتباطات، وهانی گفتاویی تعریف   توان بر اسفففاس اهمیال می
ای گفتاو در عفالم انفدیشففففففه کفه رشفففففتففه کرد. ت وین حوزه مطففالعففاتی میففان

  سفففرع گذاری داشفففته اسففف ، بههای مختلفی در نظا  سفففیاسففف کاربسففف 
ترین این   های مختلف موضفففوعی را به ارمیان آورده اسففف . ی ی از مهمگونه
  یافتن  ها، گفتاوی بین ادیان اسففف  که بیش و کم همزمان با اهمیال   گونه

نقش دین در عراففففه فردی و اوتماعی و شففففاید وریانی که بتوان نا  تجدید  
 ری و مسففففئوَلن اورایی واقع شففففد.  ه نخباان فحیات دینی نامید، مورد تووال 

مورد در عرافففه گفتاوی بین ادیان هم نشفففان از   16۰ووود گونه هایی بالغ بر  
 
  اسفتادیار گروه ارتباطات و تبلیغ دانشف ده معارف اسفممی و فرهنگ و ارتباطات دانشفااه اما  افاد  ) (. 1

mhshoaee1392@gmail.com. 

mailto:mhshoaee1392@gmail.com
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  بفاَلی آن در موضفففففو  تبلیغ  ر دین در دنیفای کنونی و هم ظرفیفال نقش مؤثال 
 دارد.

شفناسفی گفتاو و گفتاوی    این پژوهش، بر این اسفاس و مبتنی بر مفهو 
مروری بر ریشفه شفناسفی تبلیغ در اسفم ، ام ان   بین ادیان در پی آنسف  تا با

  گفتاوی بین ادیان برای تبلیغ اسففممی را تایید نماید. در اسففتفاده از ظرفیال 
همه کشففففورهای وهان را در   تقریباً نك یاادامه، با تمرکز بر موضففففو  کرونا که  

های مختلف اوتماعی و اقتصففادی تح  تأثیر قرار داده اسفف  و چه بسففا حوزه
شفففففود تفا  المللی طر  کنفد، تمش میاس نظمی نوین را عراففففففه بیناز اسفففففف 

هفای گفتاوی بین ادیفانی در این زمینفه را تبیین و تحلیفل کنفد. کفاربسفففففف 
هفای عملیفاتی در طراحی حفداقفل سففففففه گونفه گفتاوی بین ادیفان بفا کفاربسفففففف 

های عقاید، اخم  و اح ا  نشففان از آن دارد محوری  موضففوعی کرونا در قال 
وویی دقیق مفهومی حوزه مطالعات گفتاوی بین ادیان و افففففورت پی که در

توان  ارتباطات میان فرهنای از سففویی و معارف اسففممی از سففویی دیار، می
خوبی مسففیر تبلیغ اسففم  در این دوران را ترسففیم و به موفقی  اهداف آن به

 در رساندن پیا  الهی بسی امیدوار شد.
 ن ادیان، تبلیغ، کرونا.  دین، گفتاوی بیواژگان کلیدی

 ملدمب. 1
توان وهان گفتاو نامید. امروزه به اقتضفففففاء ظهور و رشفففففد  وهان امروز را می

های ارتباطی، که زمینه تسففهیل و تسففریع ارتباطات را فناوری و خااففتا فناوری
فراهم کرده اسف ، شفاهد افزایش کمی  و کیفی  ارتباطات انسفانی و ومعی  

در گروه خویش(  )خود فردی و یا فردی از یک اوتما   به مثابه   افراد  هسففتیم.
فی نمایند.  کوشففند تا خود را به دیار آن معرال در فرهنگ خویش( می)یا وامعه  

  و این تعریف قطعا دائر مدار رو  گفتاوی انسانی و ناظر به موضوعات متنوال 
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ها با فرهنگالمللی اسف . در این مسفیر،  در سفطو  مختلف شفهری، ملی و بین
درنوردیده شففدن زمان و م ان، به سففرع  در ارتباط با ی دیار، حوزه ای عملی  
در فضفففففای ارتباطات میان فرهنای را پدید آورده اند. این حوزه نیز به مرات ،  
بیش از پیش، اقتضففاء و التزا  به وهان گفتاو و گفتاوی وهانی را به دنبا  

 داشته اس .
ی کوشفففد تا با پیش فرض نیازمندی مفرط به این مقاله بر این اسفففاس، م

گفتاو در حوزه ای عا  از سویی و گفتاوی بین ادیان از سویی دیار، ناظر به 
پدیده ای بی بدیل که ظرف مدت زمانی بسففففیار کوتاه، وهان و وهانیان را به  

  هایظرفی  شدت تح  تأثیر خویش قرار داد، یعنی بیماری کرونا، تحلیلی از
دیفان را ارائفه دهفد. بی شففففففک، بنیفادهفای این تحلیفل ظرفیف   گفتاوی بین ا

شففناختی ریشففه در مفهو  شففناسففی گفتاو، گفتاوی بین ادیان در عراففه ای 
میان فرهنای دارد و در عین حا ، در راسفففتای فراففف  و ظرفی  شفففناسفففی با 

  اء به مفهو  دین و روی ردهای درون دینی در اسم  خواهد داش .اتال 

 بنیادهای نظری. 2

 گفتگو. 2-1

غرب درباره    2الاویی  ااففففلی رشففففد و گسففففترش مباحث دیالوگ، چرخش  علال 

قرن   )تا  که پیشفففترشفففرایطی   در  وهان اسففف . ر ازچاونای برداشففف  و تصفففوال 

 
2. paradigm shift 
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بود،    6یا انحصفففاری  5و تک گو  4، ایسفففتا3، فهم از حقیق  در غرب، مطلقنوزده(

،  7فهم غیرمطلق گرایففانفه ، این نو  از فهم وففای خود را بففه الاوییچرخش   در

(.  Swidler,2014:21داد )  10و در یفک کلمفه رابطفه ای )نسفففففبی(  9و گفتاومنفد  8پویفا

  اسف ،  شفده  گفتاو  مطالعات  گسفترش  سفاز  زمینه  که  ودید  یالاو در  بنابراین
  لحا   روی رد، این در.  اسففففف   شفففففده  مهم فرهنگ  تعبیری  به  و  زمانه و  زمینه
 او قصففد و  مخاط   درنظرگرفتن کنار در  بحث، مورد  موضففو   ویرافیای  و  تاریخ

بر   نیاز  درنتیجه  و ها  برداشف  و  معانی  تعدد  ام ان  سفاز  زمینه ارتباط از   به م 
 .سازدمی فراهم را گفتاو

باکسفففتر در تعریف دیالوگ به فرایند گفتاومندی )دیالموویسفففم( اشفففاره و 
  »نفس گفتاومندی رابطه میان خود و دیاری اسففففف ؛ همزمانی  کندمیبیان  

تففففففاوت  یفف سففففففففانففی پفففذیففر   و  امفف فففان  شفففففففنفففاخففف   آن  طففریففق  از  کفففه 
 (.Baxter,2004:108«)شودمی

=  لوگ/  ازطریق  بین،=  دیفا)  یونفانی  ریشففففففه  دیفالوگ همفان یفا  گفتاو واژه
  بین  رتف ال  و  سفخن  کلمه،  آن در  که  فرایندی  به و  دارد(  دلیل  تف ر،  سفخن،  واژه،
 (.13   1391نیسفتانی،)  .شفودمی  اطم   ،شفودمی  بد  و رد  ها  آن  طریق از یا افراد

  ب فار  ریفل  معنفای  دو  در  کفه  ،اسفففففف «حوار»  عربی  زبفان  در  گفتاو واژه معفاد 

 
3. absolute 

4. static 

5. monologic 
6. exclusive 

7. deabsolutized 

8. dynamic 

9. dialogic 
10. relational 
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 .رودمی
 ؛سفیدی تشدال -1
 به  وواب  برگرداندن=حوار  برگرداندن؛  را  کم =   محاوره  ،(بازگشففففف روو  )-2

و ،) مت لم  .(1۴-13  1۴29زرال
د  هایی مانند »همزمانی تشفففابه و تفاوت، تعهال   فهمؤلال   توانمیدر اافففطم  

به فراگیری، تیییر و تطبیق، فرایند امن تعامل و انسففانی تر شففدن« )بشففیر و 
 ف گفتاو لحا  کرد.( را در تعری115  139۷شعاعی، 

 او،  فهم  و  او  بففا  ارتبففاط  دیاری،  یففابی  اهمیففال   و آمففد  چففه  آن بففه هتووففال   بففا
 فرهنففگ  و نمود  قلمففداد  گفتاو  فرهنففگ  را  فرهنففگ  مثففابففهبففه گفتاو  توانمی

 و   انفعا   سففف وت،  نه  و  معنامندی  و  هوشفففیاری  آوری،  زبان فرهنگ  را  را  گفتاو
 (.۴  138۷خانی ی،) .دانس  انزوا

 ت یابی دیناهمیّ . 2-2
  یافتن گفتاو به مثابه ابزاری مورد پذیرش در مناسفبات پس از قبو  رسفمیال 

توان از مضفففاف الیه های مختلفی که به خود  و مراودات گوناگون وهانی، می
توان چهار حوزه کمن نظا  مند یعنی، می گیرد، سفخن گف . از یک منظر، می

یاسففی را مد نظر قرار داد. هر یک های فرهنای، اوتماعی، اقتصففادی و سفف حوزه
توانند موضففففو  گفتاو در از این کمن نظا  ها، در قال  متفرعات شففففان، می

 قرار بایرند. الاوییواحد یا با ترکی  بین نظا  ها، در چند الاوی 
توان از گفتاوی بین  در همین مسفففیر، با اضفففافه کردن دین به گفتاو، می

کفه ه حوزه مطفالعفاتی گفتاوی بین ادیفان  ادیفان نفا  برد. پیش از پرداختن بف 
امروزه ازقضا مورد اقبا  قشرهای مختلف نخباان و مسئوَلن در عراه وهانی  
واقع شففده اسفف ، َلز  اسفف  در مقا  دفع دخل مقدر، طر  بحثی از ضففرورت  
این موضفو  بیان شفود. این ضفرورت مبتنی بر باوری اسف  که نشفان از پررنگ  
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ر در حوزه هفا و موضفففففوعفات  عفاملی مهم و مؤثال   و وفدی شففففففدن دین بفه مثفابفه
مختلف در وهففان امروز دارد. بففاوری کففه شفففففففایففد مورد انتقففاد نففاآگففاهففان و 

 س وَلرطل  ها واقع شود.
ی شففففففدن نقش دین در منفاسفففففبفات فردی و ومعی را شفففففواهفد ادعفای وفدال 

 درافففففد  56  ،میمدی  2۰1۰  سفففففا   تاخوبی دریاف .  توان در آمار مربوطه بهمی
   سفو یک  .اند  نموده  منتسفف   ابراهیمی  دین  سففه از ی ی  به  را  خود  نوها  مرد 

  یهودی  نیز  درافففد  یک  حدود و  مسفففلمان  درافففد  22  مسفففیحی،  وهان   ومعیال 
 13.۷ و  6.8  ترتی   به  چینی ادیان  به  مومنان و  هندوها و ها  ییبودا  .هسفتند

  سفففایر  به  نیز  درافففد  6  حدود  .دهندمی  تشففف یل  را  وهان  ومعی   درافففد  6.6 و
 دین  بی  وهفان  ومعیف  از دراففففففد 11  از  کمتر  نیبنفابرا  .هسفففففتنفد  مومن  ادیفان

 در  «ترمذهبی» افراد  تعداد افزایش  چنین،هم(.  Brown,2013:17-18باشفففففند )می
  مسفلمانان و  پروتسفتان  مسفیحیان  آِن  از  سفهم  بیشفترین  که  گذشفته،  دهه  سفه

  وهانی  سطح در  اخیر  هایدهه در  دین احیاء از  مهمال   ای  نشانه  نیز  اس ،  بوده
توان از اسفف  که می  ی مهمال . این موضففو  به حدال (183   1393اسففنایدر،. )اسفف 

 آن به تجدید حیات دینی یاد کرد.
توان نشففانه هایی از حضففور و شففناختی، می های ومعیال عموه بر این ن ته

  دین را در نظراتی کففه در علو  مختلف نففاظر بففه احیففاء دین مطر  اهمیففال 
  ازومله  ز واکاوی کرد. به مثابه مثا ، در حوزه ارتباطات بین المللشفففود، نیمی

 اواخر در  «دین   حیاء»  نا   با ونبشفففففی  ظهور  به  توانمی  دین،  قدرت  شفففففواهد
  گفتاوی و  برخورد  بحث آن،  در  شفده  مطر   موارد از  که کرد  اشفاره  بیسفتم  قرن

  نفه  بنیفادگرایی، انوا  ووود  چنینهم  (.21   1388اسفففففسوزیتو،) .بود «هفا  تمفدن
 که  هند  قاره  شففبه و  شففرقی،  ونوب  آسففیای  آفریقا، در  بل ه  خاورمیانه  در  تنها

 ها  اندیشفه  شفدن  مهم از  حاکی  خود  اسف ،  وهانی  - دینی  تروریسفم سفاز  زمینه
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 .(159  1388 هابرماس،. )اس  معاار وهان در دینی سنن و آداب و
  هایسفففیاسففف   عرافففه در  که  یفراملال   ایپدیده  مثابهبه  دین  یتجلال  مضفففافا،

 حقو   نوآیینی،  مانند  موضفففوعاتی  در  توانمی  را  اسففف   یافته  ظهور  المللیبین
 .(3۷8  1388ساندلر، و فوکس) .کرد  رهیابی(  خاق)  ینید حقو   و(  عا بشر )
 قرن  ،(تردید و  شففففک  قرن)  هفدهم  قرن  که  اسفففف  مشففففهور  غرب  تاریخ در

  قرن)  بیستم  قرن  ،(طرفی  بی  قرن)  نوزدهم  قرن  ،(الحاد و  ارتداد  قرن)  هجدهم
همه این   .اندشفده  گذاری  نا (  دینی  قرن)  ی م و  بیسف   قرن و(  دین  به  تمایل

 موارد، حاکی از اهمی  یابی دین در وهان معاار دارد.

 گفتگوی بین ادیان. 2-3
یابی دین،  مندی گفتاو و اهمیال طبعا پیرو آنچه تا کنون آمد، در پی گسفففتره

گفتاوی بین  ترکیف  این دو خود را گفتاوی بین ادیفان نشففففففان خواهفد داد.  
 مرد   مفاننفد  مختلفی  هفایرشفففففتفه  از  نوظهور،  مطفالعفاتی  ادیفان بفه مثفابفه حوزه

. بردمی  بهره شفناسفی  دین  حقو ،  ادبیات، شفناسفی،  زبان  ارتباطات،  شفناسفی،
  انافاره،  تفاریخ  ان،گفتمف   تحلیفل  م فالمفه،  تحلیفل مفاننفد متنوعی یهفاروش نیز

  (.Carbaugh,2013:24)  شففوندمی  گرفته کار  به  حوزه این  در  نیز ...و  بیانی  مطالعات
های تبلییی  این تنو  دانشفی و روشفی، دَللتی تا  بر ام ان اسفتفاده در حوزه

 یعنی کرونا دارد. موردمطالعهاسم ، خصواًا با تووه به 
سفیر پیدایش و گسفترش حوزه گفتاوی بین ادیان در نااه تاریخی و بسفتر  

اخیر  فرهنای گفتاوی بین ادیان، حاکی از اهمیف  تیییر و تحوَلت پنج دهه  
 میمدی اس  

های اتمی و خطر نابودی  میمدی، به عل  ووود سفففم   5۰در اواسفففط دهه  
یک مبنی بر  هایی بین طرفین )بلوک شفر  و غرب(  سفلسفله افحب   همه بشفر،
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 11.مطر  شدفاوعه از ی گیرولوبرای  نو  ارتباط حداقلی ووود

بین امری ا و در دوره فترتی که بر اثر داسفتان رقاب   ،  12میمدی  6۰دهه  در 

  شففففهیانداین    ،ها پیش می آید  شففففوروی در مورد کوبا و مسففففئله خلیج خوک
موضفففو  هم این   .آیددوباره به افففحنه می  سفففسسو   شفففودمیمدتی متوقف  

اسف  که برای درک متقابل، ایجاد فضفای معنائی مهم اسف  که بعدها این به  

 13.تبدیل شد مهمزیستی مسالم  آمیزم

الیفال میمدی، بر اثر  ۷۰در اوایفل دهفه  » کفه )روشفففففنف ران بویژه اروپفائی    فعفال
موضفففو  گفتاوی    (بین دو بلوک ووود داشفففته باشفففدای مایلند حداقل رابطه  

بدین ترتی     .انجامدمی مپیمان هلسین یمبه    انهایت  وگیرد  میطرفینی ش ل  
 «.شودمیوارد فضای دینی  درها  این مفهو  گفتاوی طرفینی بعد

هم همیمدی با تووه به سففقوط شففر  اروپا و کمونیسففم و ب  9۰و   8۰دهه  »
ریختای درون اروپا، گفتاوی بین ادیان شفففف ل ودیدی به خود می گیرد و در 

به راحتی    توانمی.« بر اسففاس این گفته ها، شففودمیرابطه با اسففم  ودی تر  
کرد. بدین  ارتباط شففف ل گیری و رشفففد یک مفهو  در بسفففتری خاق را ممحظه  

الیال ترتی ، بر اثر   های نخباان سفیاسفی، در ابتدا مفهو  گفتاو و سفسس    فعال
گفتاو مفهو  گفتاوی بین ادیفان ینفد  آفر   عنصفففففر دین در  بفه علف  اهمیفال 

موضففففو  گفتاو  »که  . لذا مسففففجدوامعی بر این باور اسفففف   شففففودمید  متولال 

 
 پس از ونگ وهانی او  شاهد ظهور ونبش های بین ادیان مختلفی هستیم.. 11

دوران عمومیف  فو  العفاده ااففففففطم  گفتاو )دیفالوگ( کفه تقریبفا بفه نحو انحصففففففاری از سففففففوی ونفا     .12
چراکه این ااففطم  به طور  آزا داندیش مسففیحی به کار می رف ؛ محافظه کاران این ااففطم  را نسذیرفتند، 

   های دینی را برابر با ی دیار به حساب می آورد.ضمنی سنال 

  بیشففتری  توسففعه  بعدها  که اسفف   ایمسففئله  این(. یحقال  تو نه و محقال   من  نه یعنی  ااففطم   این خود). 13
 .«کرد  متاثر را دینی  فضای  ومله از  مختلف  فضاهای و کرد  پیدا
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بل که وضففع شففده باشففد.   یهای دین نیسفف  که توسففط خود شففخصففیال  چیزی
های دینی  شخصیال گرفته اس  و هرچند  ش ل   خاق  فضائی دیار آنتوسط  

اسففففففتفففففاده   آن  لفیففف     ،کفنفنفففدمفیاز  واضففففففع  آنولفی  «  هسففففففتفنفففد   دیفافر 
 .(13۷9)مسجدوامعی،

پارلمان ادیان در   توانمین ادیان را بیآغاز دیالوگ مدرن  رسفمی،    افورتبه
در این پارلمان مطر    نچنان كهآ   .دانسفففف در شففففی اگو   1893وهانی در سففففا   

ی( در نظر  )  انیادتولد دیالوگ رسفمی وهانی بین    به مثابهامروز  »شفده اسف ،  

هنفدو اظهفار  14این پارلمفان بود که سفففففوامی ویوکانانداما در  .«شفففففودمیگرفتفه  

خواهم  ا  که دین شفمارا تیییر بدهم؛ من از شفما میمن نیامده»  کرد/داشف  
  «باید یک متدودیسففف ، متودیسففف  بهتری بشفففود   کنید.که دین خود را حفظ 

(Swidler,2013: 6). 
گفتاوی بین ادیان، تعامل میان دو ارتباط گر با ی دیار اسف  که از ادیان 
مختلف هسفتند. غراب معتقد اسف  »گفتاو، دعوت یا تبشفیر یا ود  ناپسفند  

 آندیار    کهچنانهم    دیار آنبیزانسفی نیسف ، بل ه هدف اافلی آن شفناخ   
اب اسففف   برای ما وذال   آنچنان كههسفففتند، نه    کهچنانمی خواهند اسففف ، آن  

 (.122-12۰  13۷9باشند« )غراب،
های مختلف  توان در قال  سففازمانمحصففو  عینی این نظرات را امروزه می

گفتاوی بین ادیان در وهان در نظر گرف . این محصفففو  عینی نشفففان دهنده  
 بر  توانمیها که    این گونهدیان دارد. ووود گونه های مختلف گفتاوی بین ا

عد،  اسففاس   بین  گفتاوی  متنو   های  گونه  موضففو   و  نو   گفتاوگران، روش،  ب 
در سفطو  مختلف شفهری، ملی و   (139۷شفعاعی،)شفود    تبیین و  تشفریح ادیان

و توسط کاربران مختلف عوا  مرد ، اندیشمندان و یا سیاستمداران    المللیبین

 
14. Swami Vivekananda 
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، حمفایف  و ریزیبرنفامفه   و بفا موضفففففوعفات دینی و غیردینی و نیز اهفداف متنوال 
به ووود حداقل هف  گفتمان شامل    توانمی. تنها برای نمونه  شوندمیاوراء 

وسففسففات و های »اخمقی، همسففازگرایانه، پراگماتیسففتی، وابسففته به مگفتمان
در   .(1382نهادهای دینی، تاریخی، توطئه محور، و مسففففیونری« )حسففففا  تما ،

  بففدان  گففف  این  توانمیچنین همحوزه گفتاوی بین ادیففان اشفففففففاره کرد.  
  همین از.  اسفف   آن رفع و  مشفف ل  تشففخیص در  مهمال   عاملی دین  که  معناسفف 

 از   گونفه این  محوریف   مختلف  موضفففففوعفات در  دین  بفه کفاربردی هفای  نافاه  رو
الیال   سفففسهر در.  اسففف   شفففده واقع  ادیانی  بین  گفتاوهای   ،المللی بین  های  فعال

 و   آب  تیییرات  خشفففون ،  فقر، افففلح، و  ونگ  مانند  موضفففوعاتی  درباره  دیالوگ
  ها، ملال  درون و  یملال  سففطح در.  دارد ووود آزاد  تجارت و  شففدن  وهانی یا و  هوا
 .(Carbaugh,2013:10). اس  آموزش و نژاد ،دیالوگ موضوعات اً غالب اما

 گفتگوی بین ادیان اسالمی و کرونا. 3
مثابه فردی مسفلمان، دین وامع، کامل و خاتم اسف  بهدین اسفم  به باور به  

ها اس . بر   های واوده بهترین و برترین دین برای انسانکه بر اساس ویژگی
بعدها را ها در دنیا و ما    کامل انسففففاناین اسففففاس، طبعا سففففمم  و موفقیال 

داشففتن این باور، ووود تبلیغ برای اسففم  یا به نوعی  اففرف  کند.  تضففمین می
های مختلف در قرآن  دهد. مفهو  تبلیغ که در قال دین تبلییی را نشفففان می

به کار رفته اسف ، در معنایی همسفو با رسفاندن قابل برداشف  اسف . این معنا 
، به دور از رابطفه نیسففففف .  با آن چه در معنفای مفهو  گفتاوی بین ادیان آمد

تواند رهاذری نوین در همسوشفانی هایی معنایی میان این دو مفهو ، لذا می
گفتاوی بین ادیان در مسفیر تبلیغ    هایظرفی ها و نو  خوانش ما به فراف 

 اسم  را ایجاد نماید.
در همین خصفوق، باید خاطر نشفان کرد که با مروری بر آیات شفریفه قرآن، 



   477اسالم    ی غیتبل یهاتیّ ها و ظرفو کرونا: فرصت انیاد  نیب  ی گفتگو

 

 

کفارکردهفای گفتاو  ض پفذیرش منطق گفتاو را در قرآن یفافف . لفذا  توان فر می
 .(38  1392)شاکر، باشد زیر را  تواند موارد به شر میدر قرآن 

 ؛ی قرآنیمحتواایجاد اثرگذاری بیشتر در -الف •
 ؛هایی چون توحید و معادتفهیم آموزه-ب •
 ؛الاو برای گفتاو و تبلیغی ارائه-ب •
 اران و رفع سوء تفاهمات؛یشناخ  درس  اف ار د -د  •
 .و گفتاو همراه با سعه ادر و احترا  متقابل ی گسترش فرهنگ پرسشار -ه  •

های عملیاتی خوانش ودید به تواند کاربسفففف بر اسففففاس آن چه آمد، می
گفتاو بین دینی در مسففففیر تبلیغ اسففففممی را با تمرکز بر ویروس کرونا چنین  

 تبیین نمود 

ستتتازی نلش دین استتتالم در مناستتتبات فردی و ل: برجستتتتبکاربستتتت اوّ .  3-1
 اجتماعی )اوزه علاید(

بهداشفففتی    یهاالعملدسفففتورسفففاز  کرونا به دلیل ویژگی شفففیو  سفففریع، زمینه
های خانای شفففففده اسففففف . از منظر دانش ارتباطات،  دی ازومله قرنطینهمتعدال 

کند. تواند معادَلت ارتباطات انسفففانی را دسفففتخوش تیییر  نفس قرنطینه می
توان در دو سفففففطح ارتبفاطفات درون فردی و ارتبفاطفات میفان  این تیییر را می

 با واژهغالبفًا  های م رر و به روز از این بیمفاری که فردی در نظر گرف . بازنمفایی
کند. در وراء های مرگ همنشفین اسف ، ترس بسفیاری را در مخاطبان ایجاد می

نظر از دین و مرامشفان( بیش    افرف)ها    این ترس، نیاز به آرامش برای انسفان
  اسفم  در مسفیر    وامعیال تواند از ظرفیال شفود. در این برنااه، میاز پیش می

تبلییی و بفا ابزار گفتاویی بهره برد. تشفففففریح دقیق مبفانی آراء اسفففففممی کفه 
تواند برای مخاط  کنونی وحشفف   همسففو با ابعاد مختلف انسففان اسفف ، می

 ، وذب کننده باشفد.  و  اعجاب آور و در وهله اوال زده از این بیماری، در وهله ا
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های مختلف بینشففی، گرایشففی و کنشففی انسففان ها در اسففاسففًا تووه به حوزه
هفای عقفایفد، اخم  و اح فا  به  چفارچوب دسفففففتورات دین اسفففففم  کفه در قفالف 

توان در این برنامه تبلییی طراحی و برای مخاط   رسففففد، میمنصففففه ظهور می

( ارائفه شفففففود. تووفه بفه توانفد راهی  می  15آرامش )أَل بفذکر اهلل تطمئن القلوب 

نوین برای انسفانی در نظر گرفته شفود، که نسفب  به قدرت خویش و ح وم   
خویش در مبارزه با کرونا دچار تشففف یک و تردید و بل ه نفی شفففده اسففف ، در 

 نظر گرفته شود.
در  توانتففأثیر کرونففا بر افزایش ایمففان و حس نیففازشفففففففان بففه دین را می

 (.25نمودار ) 16پیو به روشنی دریاف مؤسسه پیمایش انجا  شده توسط 

 
 سوره رعد – 28. آیه 15

16.  https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/30/ 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/30/
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 مان یا شیکرونا بر افزا ریتأث: 25نمودار 

این مرحله، از لزو  تووه به دیاری از توان در از باب، مسفففلک درزمانی، می
ه بفه همنو  در سفففففطح کمن، نافاه انسففففففان نیز بحفث کرد. در اسفففففم ، تووفال 

کیشففان در سففطح میانه، و آشففنایان و نزدی ان در سففطح خرد، بسففی مورد هم
عنای  واقع شفففففده اسففففف . طبعا در این هیاهوی کرونا که مناسفففففبات عادی  
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اسففف ، تبیین نو  نااه اسفففممی به این انسفففان ها با خودشفففان را تیییر داده  
 پذیرا باشد.گیرا و همتواند هممناسبات می

توان به انطبا  باورها در ممحظات شرایط از نااه اسم  در همین مورد، می
و عد  تباین ماهوی میان آموزه در معنای ااففففلی خویش و نحوه اوراء آن در 

  نشففان  پژوهش  نتایجکه  موضففو  زیارت مجازی اشففاره کرد. شففایان رکر اسفف   
  خود  به  مخصفوق  هایقابلی  و  هاویژگی  داشفتن  با  مجازی  زیارت  که  دهدمی
 شفففففنفاختی،روان پشفففففتیبفان،  عوامفل  از دسفففففتفه  چهفار  تفأثیر  تحف   ترتیف  بفه

  دیمتعدال   موارد  شففففامل  عوامل  این از  یک  هر. دارد قرار  فنی و  شففففناختیزیبایی
  زیفارت یفک  انجفا   بفاعفث  مجفازی  زیفارت احیطرال  در هفاآن  بفه  تووفه کفه  هسفففففتنفد

  اسففتفاده و داده  افزایش را  کاربر حضففورِ   حس  ،درنتیجه  و  شففده  مطلوب  مجازی
)علی مهفدی و   .داشفففففف   خواهفد  دنبفا   بفه  را  مجفازی  زیفارت  مثبفِ    کفارکردهفاِی  از

 .(1393منتظرقائم،
التفات به این کاربسففف ، خود را در گفتاوی بین دینی معرف  شفففناسفففانه  

دهد. این بدان معناسفف  که اندیشففمندان و دغدغه مندان در حوزه مینشففان  
قففالفف تواننففد بففا بهرهتبلیغ اسفففففم ، می دوران کرونففایی، در  هففای  گیری از 

گفتاوهای بین دینی معرف  بنیان، به تبیین و تشفریح مناسفبات باورمندانه  
نه و اسفم  بسردازند تا طرف مقابل، با مبانی هسفتی شفناسفانه، معرف  شفناسفا

انسففان شففناسففانه اسففممی آگاهی یابد. به بیانی دیار، کرونا و اثرات عمیقش  
در حوزه ارتباطات انسففانی اینک ظرفی  تحمل و اسففتما  آموزه های اسففممی  

 را در پی داشته اس .

ستتتازی نلش دین استتتالم در مناستتتبات فردی و کاربستتتت دوم: برجستتتتب.  3-2
 اجتماعی )اوزه ا ال (

توان  های اسفففففممی که میالعفاده اخم  در نظفا  آموزهفو    با پذیرش اهمیفال 
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ا)  ه یفا حفدیثی نبوی مفاننفد مثفابفه نمونفه بفه آیفاتی نفاظر بفه تزکیفال بفه مفَ ِعثفْ     ِ نَّ   ب 
مَ  َتمِّ ْخَمِ    َمَ اِر َ   أِل  تبلییی اسففففم ،    هایظرفی ی ی از قطعًا  ( اشففففاره کرد، 17اأْلَ

گفتاوی    های مهمال ی ی از گونه حوزه اخمقی خواهد بود. طرفه آن اسففففف  که
بین ادیفان در وهفان معفاافففففر، گفتاوی اخمقی اسفففففف . این گونفه نفاظر بفه دو 
موضفو  متمایز اما مترابط اسف   اخم  به مثابه روش در گفتاوی بین ادیان 

ها را و اخم  به مثابه موضفففو  گفتاوی بین ادیان. نظا  اخمقی قرآن انسفففان
ت و لحظفات، مبتنی بر نیف  الهی و بر اسففففففاس  کنفد تفا در همفه آنفادعوت می

قواعدی همچون رعای  امان ، اوراء قسففففط و عدال ، و ضففففمان  بخشففففی به  
توانفد بفه مثفابفه قفاعفده  هفا، میهفا و م فاناففففففداقف  رفتفار کننفد. قیفد همفه زمفان

کلی در گفتاوی بین دینی اسفم  محور مطر  شفود. ضفمنا زمانی که در شفرایط  
ه و توافففففیفه قرار می گیرد، دیار در شفففففرایط  قواعفدی مورد تووفال عفادی چنین  

طبعفًا غیرعفادی همچون زمفان حفا  حفاضفففففر مفا، دوران کرونفایی، دیار پس چفهر!  
 شوند.این قواعد از منظر اسم ، بسیار پر رنگ تر می

مثابه مثا ، همنشفففففینی وال  اقامه افففففمه و ایتاء زکاه که به وفور در به
توان از این منظر و در قال  تووه همزمان  شفود را میقرآن کریم، مشفاهده می

اسفففففم  به ارتباطات درون فردی و میان فردی محسفففففوب نمود. عموه بر این، 
تما  آداب مطر  شففففده اعم از چیسففففتی گفته ها، چاونای گفتارها و رعای   

توان شففففاهدی  ه و محتوی گفتاری در ارتباط با دیار آن را نیز میاخم  در مادال 
ها  های مختلف زندگی فردی و اوتماعی انسففانبر عنای  اسففم  به حوزه  دیار

 در نظر گرف .
پزشفففف ان و   )مانندها  ا  در حوزه سففففمم  انسففففانچنین ت ریم افراد فعال هم

کفادر درمفانی و یفا نی وکفاران بفه نیفازمنفدان متضفففففرر از بیمفاری کرونفا( نیز اوب 
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ر گفتاوی بین دینی تصففففففدیق مففاهیم فطری مورد تفاییفد اسفففففم  را از منظ
 سازد.اخمقی خاطر نشان می

ستتازی نلش دین استتالم در مناستتبات فردی و   کاربستتت ستتوم: برجستتتب.  3-3
 اجتماعی )اوزه اانام(

کفه بفایفدهفا و نبفایفدهفای آدمی از تولفد تفا مرگ را پوشفففففش    ی شفففففیعفهفقفه پویفا
د  دهد، موضففوعی خوب در حوزه گفتاوی بین ادیان با تمرکز بر کرونا خواه می

بود. شاید در بادی امر بهتر آن باشد که تبلیغ رسانه ای دین در موضو  کرونا  
 آنچنان كهباید اوَل مبتنی بر فهم دقیق و عمیق موضفففو  یعنی کرونا باشفففد.  

ااففففولیون و فقهاء در این گونه موارد با احتیاط و احتزا  قائل به موضففففو  و 
  انجا  شففود.  ار به دقال مسففئله شففناسففی هسففتند، در این مورد نیز باید این ک

از باب    ،چنینهمشففناخ  ح م الهی منوط به شففناخ  موضففو  اسفف .    ،یعنی
توان به ضفرورت پایبندی به دسفتورات مسفئوَلن و پزشف ان در باب  می  ،نمونه

تواند  مراعات های فردی و اوتماعی بیماری کرونا اشففاره کرد. این مصففدا  می
ود از خطر و حراسفففففف  از آزار مبتنی بر اافففففلی فقهی مبنی بر وووب حفظ خ

توان تنها ناظر  رسففانی به دیار آن خوانش شففود. در گفتاوهای بین دینی می
به اافو  فقهی در خصفوق مسفائل پیش آمده توسفط کرونا افحب  کرد. پایه 

تواند  های مسفففتح م فقه شفففیعی که از قضفففا غالبا عقل پذیر نیز هسففف ، می
لمروی تبلیغ اسففم  در نظر گرفته  معبری قوی برای انتقا  موضففو  گفتاو به ق

شفود. به بیانی دیار، خصفوافًا ناظر به مجادَلتی که غربیان در خصفوق دین و 
عقل به راه انداخته اند، در مسفففیر گفتاوی بین دینی اح ا  محور با موضفففو   

خوبی تشففریح کرد. توان پوشففالی بودن این تناز  در نااه اسففم  را بهکرونا می
عی دینی که ناظر به مناسفففک اسفففممی اسففف ، در افففورت  این که امور اوتما

گرایانه و به اقتضاء شرایط از دایره فان، در سطحی تقلیلووود تهدید برای م لال 



   48۳اسالم    ی غیتبل یهاتیّ ها و ظرفو کرونا: فرصت انیاد  نیب  ی گفتگو

 

 

شففود، همسففویی میان دین و عقل در اسففم  را مخاطبان غیر  ت لیف خارب می
همچون شفف  های  )دهد. بازنمایی این مناسففک  اسففممی به وضففو  نشففان می

تواند تایید انطبا  گفته و کردار را در فضففففایی مبارک رمضففففان( میقدر در ماه  
 گفتاوی بین ادیانی به دنبا  داشته باشد.

 گیرینتیجب.  4
تردید همسفففففو با روی رد بدون  ،مثابه دین کامل، وامع و خاتمبهدین اسفففففم   

ترین ادیان مهم مثابه ی ی ازبهتوان از آن  ای که میبه گونه  ،تبلییی اسفففف 
یی یاد کرد. تووه به زمینه و زمانه که مورد تأکید اسفففم  اسففف ، نشفففان  تبلی
های  دهد که وهان معاافففففر به دَلیلی چند ازومله ظهور و شفففففیو  فناوریمی

ارتباطی، وهانی گفتاویی شففده اسفف . با پررنگ شففدن گفتاو که همراسففتا با 
سففففف ،    یافتن حوزه نر  در قال  مفاهیمی مانند فرهنگ و ارتباطات ااهمیال 

 گونه های مختلف موضوعی گفتاو را به ارمیان آورده اس .
هفا، یعنی ترین و پرکفاربردترین این گونفهاین پژوهش بفا لحفا  ی ی از مهم

شفففففنفاختی گفتاو، گفتاوی بین  گفتاوی بین ادیفان، پس از بررسفففففی مفهو 
ادیفان و تبلیغ و بفاور بفه همسوشففففففانی عمیق میفان دو مفهو  اخیر، در پی آن 
بود تفا بفا ارعفان بفه گونفه هفای مختلف مووود گفتاوی بین ادیفان و بفا تمرکز بر 

هفاو تفاثیرگفذاری هفایش، بیمفاری بی بفدیلی در بیمفاری کرونفا کفه از منظر ویژگی
هایی عملیاتی در پیوند میان گفتاوی بین  تاریخ معاافر بوده اسف ، کاربسف 

 ادیان، تبلیغ اسم  و کرونا به دس  دهد.
دهد که ی عقاید، اخم  و اح ا  نشفان میها در سفه دسفته کلال کاربسف این  

ای گفتاوی بین ادیان، کرونا فرافتی بس رشفتهبا ممحظه تئوریک حوزه میان
میتنم را در اختیار عمقه مندان و فعاَلن عراه تبلییی اسم  قرار داده اس  

به کرونا به افرادی که تا با ابمغ آموزه های اسفففممی در این سفففه حوزه و ناظر  
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نوعی به دعوت الهی در خصفففوق تبلیغ،  بهاز ادیان گوناگون در سفففطح وهان،  
تواند  های اسففم  می  لبیک گویند. طبعا آشففنایی اولیه سففایرین به این آموزه

بسفففا در ادامه گروندگی ایشفففان به    ها و چهسفففاز انس روحی این انسفففانزمینه
 دین مبین محسوب شود.

 منابع و مآ ذ. 5
ی گفتاوی مسلمانان. در کتاب دین و روابط بین  ادا ( اسم  و غرب 1388لی ) وان اسسوزیتو،

 قهرمان پور. تهران  پژوهش ده مطالعات فرهنای اوتماعی  عسار الملل.

( دین و نظریفه روابط بین الملفل. ترومفه عبفدالعلی قوا  و رحمف  حفاوی  1393اسففففففنفایفدر، وفک )
 منیه. تهران  نشرعلم.

 و  روی ردهفا  مففاهیم،   ادیفان بین  ( گفتاوی139۷)ن و محمفدحسففففففین شففففففعفاعی بشففففففیر، حسفففففف 
زمسففتان.  و  . پاییز2۰  شففماره  ،9  شففناسففی. فصففلنامه علمی پژوهشففی الهیات تطبیقی. دورهگونه

 .126-1۰9  افحه
(، دروهان گفتاو  بررسففی تحوَلت گفتمانی در پایان قرن بیسففتم، تهران  138۷) یهادخانی ی، 
 هرمس.

 .(، الحوار منهج حیاه، قاهره  دارالسم 2۰۰8) نیالحسزرو ، 
  اماکن   برای  مجازی  زیارت  مفهومی  الاوی ( طراحی1393علی مهدی، مسفلم و مهدی منتظرقائم )

. دوفصففلنامه علمی پژوهشففی ( الرضففا )موسففی بن علی  اما  حر   مجازی زیارت  مطالعپ  متبرکه؛
 15۷-119 افحه زمستان. و پاییز ،۴5 شماره ،21  دین و ارتباطات. دوره

  موسففففسففففه  شففففریعتمداری، تهران  درضففففایحم  (. از برخورد تا گفتاو. ترومه 13۷9سففففعد ) غراب،
 گفتاوی ادیان.

های دینی فراملی. در کتاب دین و روابط بین ( پدیده1388سففاندلر )فوکس، واناتان و شففموئل 
 قهرمان پور. تهران  پژوهش ده مطالعات فرهنای اوتماعی  عسار الملل.

 فرهنگ و ارشاد. وزارت گفتاوی تمدنی.-ی دینیگفتاو (.13۷9محمد )مسجد وامعی، 
 (. ااو  ومبانی دیالوگ، اافهان  نشر آموخته1391نیستانی، محمدرضا )

قهرمان    عسفار لل.کتاب دین و روابط بین الم  در ( دین در حوزه عمومی.1388)  ورگنی هابرماس،
 پور. تهران  پژوهش ده مطالعات فرهنای اوتماعی.
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ناکارآفرینی در فضای مجازی: در دوره آزمون  . 28
 کرونا و پس از آن 
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طور برای تهدید هم این امر اففاد  اسفف . اما فراففتی اخروی نباشففد و همین
نبفایفد از هو  حلیم توی دیفگ نیم کحفا  کفه دوران آزمون کرونفا را سفففففسری می

، ناگهان دچار به ظاهر حاافففل از فراففف تمش برای کسففف  سفففود  و برای   افتاد
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قانونی و غیرمجرمانه   ها در مسیر اخمقی، شرعی،اس  هر یک از این مجموعه
به کار گرفته شفده یا مم ن اسف  در مسفیر غیراخمقی، غیرشفرعی و غیرقانونی  

هفای  جفازی بفه ونبفهبرداری شفففففونفد. نفاکفارآفرینی در فضففففففای میفا مجرمفانفه بهره
مجرمانه، مبتنی بر گناه و غیرقانونی در این فضفففففا تووه دارد که در افففففورت  

رسففانی به شففب ه کارآفرینی شففرافتمندانه  رخداد و تقوی  آن منجر به آسففی 
کند. در واقع شفففففده و توزان اکوسفففففیسفففففتم کارآفرینی را با اختم  مواوه می

ح ومف  و وفامعفه بفه نوعی   کفارآفرینفان ورائم سففففففایبری، هر آنچفه برای یفک
تهدید اسفف  را فرافف  برای خود تلقی کرده و با سففازماندهی ورائم و گناهان  

کننفد. گفاهی اوقفات هفای مجرمفانفه میبفه خلق مصففففففادیق مختلف کفارآفرینی
های تأسففیسففی بر اسففاس یک ور  یا گناه کبیره خلق شففده و گاهی  کارآفرینی

 دهد.ی خطاهایی رخ میاوقات در درون یک کارآفرینی قانونی و رسم
وکارهای فضای مجازی  کرونا با ووود این ه تهدیداتی را برای برخی از کس 

ها هم آفرین بوده اسف . فراف بووود آورده اسف  اما برای برخی هم فراف 
هایی هسفففتند که ونبه مادی داشفففته و با نااه افففرفًا دنیوی  به نوعی فراففف 

یع  یا نظا  حقوقی کشفففور سفففودآور هسفففتند و مم ن اسففف  مورد تأیید شفففر 
نباشففففند. اما نوعی از فرافففف  ها هم هسففففتند که منفع  اخروی و دنیوی به  
دنبا  خواهند داشففففف  و در واقع بهترین نو  هسفففففتند. حا  که برای برخی از 

مده اسفف  و شففرایط را برای  آهایی پیش  وکارهای فضففای مجازی فرافف کسفف 
ها که موو   ز ناکارآفرینیکارآفرینی مهیا کرده اسفففف  َلز  اسفففف  که برخی ا

 شود را تبیین کنیم.خسران ابدی می
 فرا  اخروی فرا   فرا  دنیوی +

 خسران  فرا  دنیوی + خسران اخروی
 خسران  تهدید دنیوی + تهدید اخروی
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 فرا  اخروی ابتمء  تهدید دنیوی +
در این پژوهش به دنبا  آن هسفففففتیم تا با بررسفففففی مصفففففادیقی از انوا   

هایی از غیرقانونی و غیرشفرعی بودن آن را در فضفای مجازی  ینی، ونبهناکارآفر 
 تشریح کنیم.

کلمات کلیدی  ناکارآفرینی، کارآفرینی مجرمانه، فضففففای مجازی، کارآفرینی 
 غیرشرعی، کارآفرینی غیراخمقی، کرونا

 ملدمب. 1
 ای را یاف  که افففففرفاً ای خواه مبتفدی، خواه حرفهتوان نویسفففففنفدهنمی  تقریبفاً 

فضففففای مجازی را مزیال  مطلق قلمداد کرده یا این ه آن را کامًم تهدید، مخرب  
ها،  و مجرمانه تواففیف کند. فضففای مجازی با رشففد شففارف خود دارای فرافف 

هم از این   1ها و تهدیدات قابل تووه اسفففف . کارآفرینی فضففففای مجازیمزیال 
های فناوری ی از فراففففف ربرداامر مسفففففتثنی نیسففففف ؛ عموه بر این ه با بهره

افففورت  خواه به-شفففود  آفرینی میزایی و اشفففتیا دیجیتا  اقدا  به اشفففتیا 
اففورت کارآفرینی فردی و کارآفرینی اوتماعی، غیر انتفاعی، مذهبی و خواه به

برداری از تهفدیفدات فضففففففای مجفازی و مم ن اسفففففف  در مسفففففیر بهره  -تجفاری
نوعی از کارآفرینی شفود    یافته و گناهان سفایبری اقدا  به ایجادسفازمانورایم

که کارآفرینی مجرمانه، غیرشففرعی، غیرقانونی، غیراخمقی و مضففر تعریف شفده  
های  ها در کارآفرینی. ناکارآفرینیم باشففد2مناکارآفرینی  گانیا به تعبیر نویسففند

الیال  حقوقی یا حقیقی در  تأسفیسفی بروز خواهند کرد؛ به این معنا که یک فعال

 
1. cyberpreneur/ cyber entrepreneurship 

کفه منفام بر  2 کفارایی و. زمفانی  آیفد بفه معنفای نفی و سففففففلف  اسفففففف .  می ...سففففففر واژگفانی همچون کفارآمفدی، 
ناکارآفرینی نیز به معنای نفی و سل  کارآفرینی اایل و قانونی بوده و به آن ووهه غیرشرعی و غیرقانونی  

 دهد.می
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تأسیس مبتنی بر یک ور  یا گناه اس . ناکارآفرینی  فضای مجازی از بنیاد و 
های زیادی را تبدیل به تهدید خواهد کرد؛ زیرا کسفف  درآمد افرادی که فرافف 

الیال  می شفففوند غیرقانونی یا غیرشفففرعی  در این شفففب ه کارآفرینی مشفففیو  فعال
های تأسفیس شفده هم غیرقانونی و غیرشفرعی بوده و سفرانجا   بوده، سفازمان

من کارآفرینی خللی وارد کرده و اوزای این سففففیسففففتم را با مشفففف ل  در نظا  ک
 کنند.مواوه می

محور )گناهان  خطای اسففففتراتژیک کارآفرینان ورائم فضففففای مجازی یا گناه
ای که از نظر شففریع  اسففم  ممنو ، حرا  و مخالف  امر خداوند متعا   کبیره

تهدید قانونی یا شففرعی را ها اشففتباهًا یا تعمدًا یک  اسفف ( این اسفف  که آن
کنند. هرچند مم ن اس  منجر به ایجاد اشتیا  افرادی شده  فرا  تلقی می

های غیرشففرعی و غیرقانونی  یا این ه سففودآوری داشففته باشففد. ایناونه فرافف 
های ناکارآفرینی شفده و به نظا  کارآفرینی سفالم افدمه  منجر به ایجاد شفب ه

 کنند.وارد می
 تری از خطای اسفتراتژیک، فهم و درک تهدید به وای فراف  درضفعیفنو   

 افففورت رسفففمی و مبتنی برها بهنظا  کارآفرینی سفففالم اسففف  این کارآفرینی
امفا در هنافا  اقفدا  و عمفل    ،انفدقوانین و موازین شفففففرعی تفأسفففففیس شففففففده

 شفود. برای مثا ، احت ار، اقدا  به رباخوری و وکار دچار عمل مجرمانه میکسف 
ها  ربفا دادن مصففففففادیقی از این موارد هسفففففتنفد کفه کفارآفرینی از بنیفاد برای آن

گونه گناهان یا ورائم تأسفففففیس نشفففففده اسففففف  اما در مواردی اقدا  به این
 کند.می
های ناکارآفرینی تووه ودی شده و سره بنابراین، ضرورت دارد که به ونبه 

ف یک کرد. در ادبیات متعارف  ت  1از ناسففره را از نظا  سففالم و کارآفرینی اخمقی

 
1. moral entrepreneurship 
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بفه این نو  کفارآفرینی، کفارآفرینی غیرقفانونی، کفارآفرینی مجرمفانفه و کفارآفرینی  
شفففففود. البته کارآفرینی مذهبی در ادبیات متعارف ووود گفته می  1غیراخمقی

الیال   های  داشفففته اما برای ما ضفففرورت دارد که در باف  مذهبی کشفففورمان فعال
شفففففوند را در زمره ناکارآفرینی به شفففففمار اه محسفففففوب میای که گنکارآفرینانه

 ها افزایش یابد.بیاوریم تا دروه خلوق کارآفرینی
های دین مقدس اسففم ، کار و کارآفرینی شففرافتمندانه اسفف  و به در آموزه

برداری مفید از آن منجر به رشففففد و تعالی و ایجاد اشففففتیا   همین منظور بهره
آلود از آن انسفان را برداری مجرمانه و گناهبهره شفود وحم  و م اسف  حم  می

 دهد.به سوی م اس  حرا  سو  می
تواند در پیشففایری از ور  در وامعه مفید باشففد  سففو، میکارآفرینی از یک

اما از دیار سففففو، ورائمی ووود دارند که کارآفرینان اقدا  به سففففازماندهی آن 
 دهند.می یافته را ش لکرده و کارآفرینی ورائم سازمان

ناکارآفرینی در فضای مجازی به معنای ایجاد اشتیا  مبتنی بر ور  و گناه 
افزارهفا،  افزارهفا، نر کبیره از طریق ابزارهفای فضففففففای مجفازی همچون سفففففخف 

هفا و فراینفدهفای فضففففففای  محتواهفای دیجیتفا ، میزافزارهفا، ارتبفاطفات، شفففففب فه
بسفففیار رشفففد یافته    مجازی اسففف . با ظهور فضفففای مجازی ام ان ناکارآفرینی

های مختلف فضففای مجازی بویژه توان در حوزهاسفف ؛ عمدتًا ناکارآفرینی را می
 ووو کرد.وب وس 

ها با ی دیار و معموًَل افورت تعامل انسفانناکارآفرینی در فضفای واقعی به
افتد اما در فضففففای مجازی عموه بر تعامل حاضففففر با بیش از دو نفر اتفا  می

انسفان با ابزارهای فضفای مجازی(، و تعامل غای   ر با غای  )حاضفر، تعامل حاضف 
تعفامفل ابزارهفای فضففففففای مجفازی بفا ی فدیار( ووود خواهفد داشفففففف . بفا غفایف  )

 
1. Immoral Entrepreneurship/unethical Entrepreneurship 
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توانفد وفای خفالی افراد دیار را در بنفابراین، حتی یفک ابزار فضففففففای مجفازی می
برداری  های فو  بهرهها از تعاملشففففب ه ناکارآفرینی پر کند. عمده ناکارآفرینی

 کنند.می
کارهایی در بسففتر فضففای مجازی و تووه به فرافف  کرونا برای ایجاد کسفف 

شفود اما عد  تووه به  ای میتنم شفمرده میایجاد سفود حاافل از آن برای عده
این مطال  مم ن اسففف  نه تنها این فراففف  را از دسففف  داده بل ه منجر به  

 خسران اخروی باشد.

 موضوع  مرور ادبیات. 2
های کارآفرینی اخمقی، سفو، با موضفو ر ادبیات مرتبط با پژوهش از یکدر مرو 

رسفففففمی، قانونی، مذهبی و انوا  دیار مواوه هسفففففتیم و از دیار سفففففوی، با 
هفای کفارآفرینی مجرمفانفه، غیراخمقی، غیرقفانونی و غیررسفففففمی. این موضفففففو 

لم  گیرد که یک سفففر آن ح ای  از کارآفرینی سفففاادبیات در یک طیف قرار می
کند. بنابراین،  داشففففته و سففففر دیار آن کارآفرینی ناسففففالم و مخرب را بازگو می

آید به این معناسففف   زمانی که از یک طیف در کارآفرینی سفففخن به میان می
واقعی بوده امفا در مواردی، اعمفا     کفه مم ن اسفففففف  یفک کفارآفرینی رسفففففمی،

ارهفا مواردی  وکف مجرمفانفه یفا مبتنی بر گنفاه انجفا  دهفد کفه در برخی از کسفففففف 
دیار، نظا  کارآفرینی سفالم اسف  اما مصفادیقی از عبارتشفود. بهمشفاهده می

شود.  ها و گناهان کبیره که مبیوض خداوند متعا  اس  در آن انجا  میور 
اما ناکارآفرینی از اسفاس برای اهداف مجرمانه و گناه محور تأسفیس و طراحی 

 شود.می
کنفد کفه مفذهف  تصفففففمیمات  د بیفان میهفای خودر پژوهش (2۰16)  1آودرش

 
1. David B. Audretsch 
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دهد و برخی از مذاه  همچون اسم  مشو  کارآفرینی  کارآفرینی را ش ل می
 .(1)هستند 
هفایی را نیز دربفاره رابطفه بین مفذهف  و رفتفارهفای کفارآفرینفانفه پژوهش 1هنلی

 .(2)انجا  داده اس  
شفففود که انوا   نظاره می  ،در وامعه اسفففممی کارآفرینی به مثابه یک نظا 

های  وکارهای فضففففای واقعی و مجازی خرده نظا ها در انوا  کسفففف کارآفرینی
آیند. همانطور که بدن انسفان همچون یک نظا  زمانی سفالم و آن به شفمار می

بیمار نباشفد؛ نظا   کند که هی  عضفو یا خرده سفیسفتمی از آن  نقص کار میبی
کند که ناکارآفرینی در آن ووود کارآفرینی کشفففففور هم زمانی بی نقص کار می
نقص، باعث ایجاد هم نیروزایی  نداشفته باشفد. یک اکوسفیسفتم کارآفرینی بی

های مختلف شففففده و به کسفففف  مزیال  رقابتی پایدار در محیط  بین کارآفرینی
هدف متعالی نظا  کارآفرینی اسف  الملل که همانا  اسفتراتژیک کارآفرینی بین

های کارآفرینی مبتنی بر گناهان کبیره و شفففود. اگر خرده سفففیسفففتممنجر می
کارآفرینی مجرمانه در فضففای واقعی و مجازی در آن ووود داشففته باشففند باید  

 معدو  یا حذف شده و در غیر اینصورت تح  کنتر  قرار گیرند.
الیفال  خود را بفا منفابع محفدود فعفال  مفدیریف  کفارآفرینی در یفک زمفان محفدود بفا

گیرد.  ور بفه کفار میهفای بهرهن بفه منظور کسفففففف  فرافففففف و از طریق دیارا
کشففففففد؛ مخصفففففواففففففًا زمفانی که  همفه موارد فو  را بفه چفالش می  ،نفاکفارآفرینی

ای قوی باشفففففد. ناکارآفرینی زمان را به ضفففففرر یافته و دارای شفففففب هسفففففازمان
گذاری و زیرا فرافففف  سففففیاسفففف   دهد؛یکارآفرینان اخمقی و سففففالم تقلیل م

کاهد و سففیسففتم را دچار درگیری با سففازی را در زمینه کارآفرینی میاسففتراتژی
کند. طبیعی اسف  که بخشفی از انرژی  های ناکارآفرینی میها و چالشآسفی 

 
1. Andrew Henley 
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 شود.ها میسیستم ارف شناسایی، معدو  یا کنتر  ناکارآفرینی
افزارهفا، ی ال ترونیفک، انوا  نر منفابع زیرسففففففاختی فضففففففای مجفازی، آمفادگ 

افزارها محدود هستند حا  افزارها، محتواهای دیجیتا ، و میزها، سخ شب ه
قرار   -اففورت غیررسففمیحتی به  -اگر بخشففی از این توان در خدم  ناکارآفرینی

برداری از منفابع زیرسففففففاختی در کفارآفرینی  گیرد حفداقفل بفه همفان میزان، بهره
 .یابدسالم کاهش می

در هر اورت، ف رافزارها و میزافزارها که مدیری  و رهبری کارآفرینی سالم 
را بر عهده داشففته و نیاز راتی آن هسففتند مم ن اسفف  در ناکارآفرینی به کار 
گرفتفه شفففففونفد و سفففففرمفایفه انسففففففانی نیز بفه این افففففورت هفدر رود. عمفدتفًا  

هوش هسفففففتند؛  پرداز و با های فضفففففای مجفازی نیفازمنفد افراد ایدهناکارآفرینی
بیشفففففتر ورائم و گنفاهفان کبیره در فضففففففای مجفازی از سفففففوی افرادی کفه از 

افرادی کفففه ای دارنفففد اتففففا  میهفففای مبتفففدی تفففا حرففففهمهفففارت افتفففد؛ امفففا 
کننففد کففه از هوش و اسفففففتعففداد بففاَلیی هففای مجرمففانففه را اداره میکففارآفرینی

رف  برخوردار هسفففففتند. به همین منظور، بخشفففففی از اسفففففتعدادهای برتر اففففف 
 شود.ها میناکارآفرینی

هفا محفدودنفد و همواره هم ووود نفدارد و همچون ابر درگفذرنفد. در فرافففففف 
ور هسففتند و به این معناسفف  که ها بهرهها برخی از فرافف میان این فرافف 

ها  شفود ناکارآفرینی وکار کارا و اثربخش میها منجر به کسف برداری از آنبهره
 کنند.ها را از افراد کارآفرین سل  میه فرا گونبرداری از اینفرا  بهره

 روش پژوهش. 3
این پژوهش بفا روی رد کیفی و کفارویژه بنیفادی بفا هفدف توافففففیفی و تبیینی  
انجا  شففففده و به بررسففففی مفهو  و مصففففادیق ناکارآفرینی در فضففففای مجازی  

اسفففففف .    هفا از طریق محتواهفای مجفازی و برخطپردازد. روش گردآوری دادهمی
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ار با در کنار هم قرار دادن مطالعات اسفففنادی حاافففل از انوا  گناهان  پژوهشففف 
کبیره و ورایم و ارائه طبقه بندی از آنها، مصفففففادیقی را از فضفففففای مجازی که 

 کنند.را شناسایی و تبیین میها هستند گونه ناکارآفرینیمتربط با این

 های پژوهشیافتب.  4
بندی  ها را در یک تقسیمارآفرینیهای انجا  شده عمدتًا ناکپژوهش  بر اساس

هففای مرتبط بففا مففذهفف  و شفففففریعفف  و توان بففه دو دسفففففتففه نففاکففارآفرینیمی
های مرتبط با ورائم فضفای مجازی دانسف . البته قابل رکر اسف  که ناکارآمدی

بندی ووود دارد زیرا پژوهشفاران رابطه بین  هایی بین این تقسفیمپوشفانیهم
نسفته که در عین حا  دارای اشفتراکاتی هسفتند  ووه داگناه را عا  و خاق من

مم ن اسفففف  هر یک برای خود مصففففادیق مجزایی داشففففته باشففففند. اما در هر 
  بفا تووفه بفه اهمیف  موضفففففو  در شفففففرایط کرونفایی  افففففورت در این پژوهش

 شوند.رت تف یک شده و مفصل توضیح داده میاوبه

 مجازیهای مبتنی بر مذهب در فضای ناکارآفرینی. 4-1
گیرند.  ها در این زمینه بر اسففففاس گناهان کبیره شفففف ل میعمده ناکارآفرینی

بر   .اح ا  ت لیفی در اسم  شامل واو ، مستح ، حرا ، م روه و مبا  اس 
اسفاس تعالیم دین اگر فعل واوبی ترک شفده یا حرامی انجا  شفود گناه کبیره 

های مختلفی ارائه شففده  بندیدسففتهاز گناهان کبیره   (3)  اففورت گرفته اسفف 
اسفففففف  و عمفدتفًا نفاکفارآفرینی در زمینفه گنفاهفانی کفه ونبفه اوتمفاعی و گروهی  

توانند وای بیشفففففتر بروز خاروی دارد. البته ابزارهای فضفففففای مجازی می  دارند
فضففففففای مجفازی    افراد حفاضفففففر در یفک گروه را پر کرده و گنفاهفان فردی هم در

 ای برای ناکارآفرین. مقدمه
 کیدر   یافورت رسفمبه  ن هی، اشفاره دارد به اسفویکگناه از   یافتا یسفازمان
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  یکشففورها و چه از سففو   آن  یافراد بوم  یسففسففه چه از سففوؤم  کی  ،اریکشففور د
یافته و همواره خطراتی را برای کشفور ما به  و توسفعه    یزبان طراح   یافراد فارسف 

دارد. برای مثا ، برخی از مؤسفففسفففات که در کانادا و آمری ا برضفففد ایران دنبا   
الیال  آن الیال  کرده و البته فعال ها از نظر قوانین و شریع  اسم ، غیرقانونی  فعال

شدن افراد   یااشاره به شب ه  ار،ید  یاز سو  یافتا ی. سازمانو غیرشرعی اس 
 ؛اشفففاره دارد  ییبه تنها فرد  کی  یاز سفففو  ییهاشفففب ه  جادیا  یحت  ای  اری دیبا  
. این فرد حاضففر را دارد  یشففدن به وا  نیاز یوا   یخود قابل  یمجاز  یفضففا  رایز 

بوک، اینسففففتاگرا ، تلارا  و های اوتماعی فیسها در شففففب هنو  ناکارآفرینی
ها مرتبًا در حا  افزایش اسففف . در این ها ووود دارد و تعداد آنسفففایر شفففب ه

تواننفد ففارغ از تووفه بفه مرز هفا میهفا مبفدعفان و مسفففففببفان آننفاکفارآفرینینو   
 ویرافیایی در هر کجا زندگی کنند.

زاده گنفاهفان را گنفاهفان اقتصففففففادی و مفالی، گنفاهفان ووارحی، گنفاهفان علوی
غیر  قصفففدی(، گناهان فردی، گناهان سفففیاسفففی، دفاعی و اوتماعی )ووانحی )

های  . در ادامه ناکارآفرینی(4)کند  می  بندیسیمالناس( و گناهان قضائی تقحق
ها مبتنی بر این گنفاهان تا وایی که ام فان تحقق ناکارآفرینی بر اسفففففاس آن

 .ووود داشته باشد توضیح داده خواهد شد

 های مبتنی بر گناهان اقتصادی و مالیناکارآفرینی. 4-1-1
گناهان اقتصفففففادی و مالی عمدتًا شفففففامل گناهان تحصفففففیل ما  از راه حرا  و 

)سففففرق (،  شففففوند. گناهانی همچون دزدی  مصففففرف کردن ما  در راه حرا  می
فروشفففی، تقل  و فروشفففی در خدمات و معاممت، گرانرباخوری و ربادادن، کم

هفای حرا ، بنفدی، معفاممت و تجفارتر معفاملفه، احت فار، قمفار و شفففففرطغش د
دریفافف  دسفففففتمزدهفای حرا ، ظلم بفه کفارگران، خیفانف  در امفانف ، خیفانف  در 

الما ، خوردن ما  یتیم، رشفوه، اسفراف و تبذیر از گناهانی هسفتند که اگر  بی 
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فرینی باشفند.  توانند مبنایی برای ناکارآیافته انجا  شفوند میافورت سفازمانبه
و سفففففرق  اموا  مرد  از طریق توان به کمهبردای فیشفففففینگ  برای مثا ، می

افزارهای قمار را نباید از یاد ها و نر البته طراحی شففب ه  اشففاره کرد. (5)ها  بانک
 برد.

 های مبتنی بر گناهان جوارایناکارآفرینی. 4-1-2
ها باشفففد گناهی  نسفففانهر گناهی که ارت اب آن وابسفففته به اعضفففا و ووار  ا

انجا   آید این گناهان عمدتًا به دو دسته گناهان فعلیه )ووارحی به شمار می
شفوند. گناهان فعلیه  بندی میترک واوبات( دسفتهمحرمات( و گناهان ترکیه )

زبان   از گناهان  نیز شفامل گناهان زبان، گوش، چشفم، ونسفی و شف م هسفتند.
،  ب  یغ،  و ناسفففففزا  فحش،  عهیروغ و شفففففاد،  تهم  و قذفتوان به گناهان  می

  یشفوخ ، ود ، دعوا و بحث کردن  مجادله،،  نیزبان، طعنه و توهزخم  سفرزنش،
  ییگو  یعی،  پرحرف ، خود و دیار آن  یآبرو  بردن،  با نامحر   موردیب  یو گفتاو
ی،  گر فتنه،  من ،  و تجسفففس  ییوو یع،  و تملق  یچاپلوسففف ، اسفففرار  یو افشفففا
 اشاره کرد.ی نیچسخن، تمسخر

، اث یدی،  قوادی، ونسف   تجاوزی،  بازهمجنس،  زنای نیز شفامل  ونسف   گناهان
ی نیز از خوارو شفراب  شفرابیی، گردشفاری ونسفی هسفتند.  نماتنی،  ناارهرزه

 آید.گناهان ش م به شمار می
ها کند که برخی از آنبه ترک واوبات اشفففففاره می  هیرکتَ  و  یووارح   گناهان

  ترک،  هیتق  ترک،  از من ر  یامر به معروف و نه  ترک،  نماز  ترکعبارت اسففف  از   
خمس و زکففات و واوبففات  ترک،  حج ترک،  تخلف از وهففاد  ایفف وهففاد   ترک،  روزه

هایی همچون طراحی شفففففود. در این زمینه نیز ناکارآفرینیی را شفففففامل میمال 
دروغ برخی خبرگزاریتهمففف  و  طریق  غیبففف  از  و  و ،  هفففا و همچنین قوادی 

 گردشاری های ونسی در فضای مجازی ووود دارد.
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 های مبتنی بر گناهان جوانحی و درونیناکارآفرینی. 4-1-3
گناهان ووانحی و درونی که به قصفففففد، قل  و نی  مرتبط هسفففففتند شفففففامل  

 د.گناهان اعتقادی و گناهان قلبی یا ررائل اخمقی هستن
 امفان،  بفدعف ، ایف ر ،  ارتفداد، و الحفاد کفر شفففففرک،  ی شففففففامفلگنفاهفان اعتقفاد

و  نید  وهن،  السففففم   همیعل   یبا اهل ب  یدشففففمن،  دانسففففتن خود از م ر خدا
وادو، کهان  و   سففحر،،  از رحم  خدا  یدیو ناام  أسی،  هتک حرم  مقدسففات

 هستند. اعتقادات غلط ریسا، بعد الهجره تعرب، خرافات
و   نفا ،  حسففففادت ایحسففففد    رشففففک،ی شففففامل  ررائل اخمق  ای  یقلب  گناهان

و چشفففم    طمع،  یخواه   ادهیو ز   حرق،  و غضفففف   خشففففم،  نهیو ک  حقد، ییدورو 
  قسففاوت،  عج   ،ینیخودب ت بر،  غرور،،  و خسففاسفف   بخل، داشفف  در ما  مرد 

 هستند. قل 
افزارهفای بیشفففففتر بفه طراحی نر  نفاکفارآفرینی در زمینففه گنففاهفان اعتقففادی

ای و تح  وب مرتبط اسفف  که مصففادیق متعدد آن های رایانهبازی ای ورایانه
 در فضای مجازی مشهود اس .

 های امنیتی و سیاسیناکارآفرینی. 4-1-4
   ی قضففائ   گناهانو   یواسففوسفف ،  دگانین ردن سففتم د  یاری،  به سففتماران  کمک

 رشوهو  دروغ قسم، دروغ شهادت، ح م نا بحق ای قضاوت، کتمان شهادت
هفای معفانفد اسفففففم ، توان در طراحی شفففففب فههفا را میایناونفه نفاکفارآفرینی

الیال  می  های نامشفرو سفازمان کنند وسف  ووو که در بسفتر فضفای مجازی فعال
 کرد.

 قطع ،  (نیوالفد  یف آزار و ار)  عقو    (یمفال   ریحق النفاس غ)  یگنفاهفان اوتمفاع 
سفتم   ظلم،،  وعده و خلف عهد و  یشف ن  مانیپ،  شفانیقطع ارتباط با خو ایرحم  

 قتل،  کردن دیار آن  گمراه،  گذاشفففتن  من مرد      یو ار  ازار،  به مرد   یو تعد
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،  ه ی حقو  همسففففا  عییو تضفففف  ریزاآ   هیهمسففففای،  زارآ   همسففففر،  کشففففتن اینفس  
  عیی تضفف ،   یو فر   م ر، به مرد   یبدگمان ایظن    سففوء،  حقو  فرزندان  عییتضفف 

 .شوندمیی را شامل نیو برادران د نیمنؤحقو  م
لباس   دنیپوشففف ی،  باز  سفففگی،  تراشففف   شیر ، به کفار  تشفففبه  ی فرد  گناهان

  اتمف،  شفطرنج،  و غنا  یقیموسف ی،   وبیو پا  رقص،  به لع  و لهو  اشفتیا ، کفار
و....   نعمف   کفران،  وانفاتیح  آزاری، خودکشففففف ، بفه نفس  اضفففففرار،  وقف  و عمر

 هایی از گناهان فردی هستند.نمونه

 های مبتنی بر جرائم فضای مجازیناکارآفرینی. 4-2
و   انهیرا  هیعل  میبحث درباره ورا  ،یاانهیرا میوامع در ورا  یدسففففته بند  کیدر 

مفاننفد سففففففابوتفاژ    یمیورا انفهیف را هیف عل  میمفد نظر اسفففففف . ورا انفهیف را قیاز طر 
  یها و شففففب ه  هاسففففتمیها، اختمس در سفففف خسففففارت در داده  جادیا  ،یاانهیرا
  رمجاز،یغ  یابیدسففت   ،مخرب و موود اخم  یهاو انتشففار برنامه  دیتول  ،یاانهیرا

  دآورندگان،یپد  یناقض حقو  معنو میورا و  رمجازیاسفتفاده غ  رمجاز،یشفنود غ
 قیاز طر   یارت اب میو ورا  شففففودمیرا شففففامل    ایرایانه  یهاافزار نر برنامه ها و  

ای  رایانهامل وعل  شواسطه ارت اب ور  اس    ای  لهیدر آن وس  انهیکه را  انهیرا
 .(6) 1اس  یاانهیرا یبردارو کمه

 گیرینتیجب. 5
ورده اسفففف ، آکه به ووود    هاییدر کنار تما  تهدیدها و فرافففف   کرونابحران  
برخی با ووود این ه تهدیداتی را برای  بهره ناذاشفففته و  وکارها را نیز بیکسففف 

وکفارهفای فضففففففای مجفازی بووود آورده اسفففففف  امفا برای برخی هم از کسفففففف 
ارهای فضففای مجازی  وکآفرین بوده اسفف . حا  که برای برخی از کسفف فرافف 

 
 اضر خارب اس .پژوهش حاله . این بخش از پژوهش نیاز به یک پژوهش وداگانه دارد که از حو 1
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مده اسففف  و شفففرایط را برای کارآفرینی مهیا کرده اسففف   هایی پیش آفراففف 
بیین  شود را تها که موو  خسران ابدی میَلز  اس  که برخی از ناکارآفرینی

کرد. بنفابراین، در این پژوهش، بفا بررسفففففی مصففففففادیقی از انوا  نفاکفارآفرینی،  
و   تبیین  هایی از غیرقانونی و غیرشفففففرعی بودن آن را در فضفففففای مجازیونبه

کارآفرینی و ناکارآفرینی را   ،شففد و این نتیجه حااففل شففد که مخاط تشففریح  
 ور  یا گناه نشود.درک نموده و مصادیق آن را بشناسد و در این مسیر دچار 
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 ت ی محروم رفع در یاجتماع  تنافل نلش. 29

 1بین جهان  فرزاد
  به  اشففاره  با و  شففعبان  مهین  مناسففب   به  خود  یسففخنران در  یرهبر  ممعظال  مقا 
  اتمواسفففف   شیرزما از  کرونا  اثر در مرد   یزندگ   یبرا  شففففده  جادیا  یهاقهیمضفففف 

 .گفتند سخن

  دول   یسفففففو از  یاوتمفاع   تفأمین  بفا فقط  هفا یفال محروم  رفع اسفففففم ، منطق در
  احسففاس  خصففوق، نیا در  وامعه افراد  یتمام  دیبایم  بلكه  ،شففودینم  رسففال یم

  به.  شففودیم  ادی  یاوتماع   ت افل  به  آن از  که  ندینما  اقدا  و  نموده   یال مسففئول
.  سفففف  ین مرد    یال مسفففففئول  رافع  نحو   یه  به  دول   یها یال مسفففففئول  ،یعبارت 

 و   مسففففئو   ار،ی دی  برابر در و  شففففدن  اری دی  لیکف  یمعنا  به  یاوتماع   ت افل
 .اس  یرسانبهره و بودن دمتعهال 

  ندیفرمایم خصوق نیا در(  ) یعل اما  

  یه  پس.  داشففففته مقرر  تواناران  اموا  در  را فقرا  روزى  سففففبحان  »خداوند

 
ی، رایانامه   دانشااه آزاد اسمم   ییدانشجو  یمعاون فرهنا   . استادیار و عضو هیأت علمی دانشااه شاهد/1 

farzad.jahanbein@gmail.com 
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  خداى و  اسفف   داشففته باز  را او حق  توانارى   كه،  آن  مار  نماند،  گرسففنه  رىیفق
 قصفففار  كلمه  البمغه،  نهج. )«كند  خواسففف  باز  سفففب ،  نیبد  را،  تواناران  تعالى
328). 
  بحث در  یشفففتریب  شیگشفففا  تواندیم(   )  یعل  اما  از  یارید  ینوران  یانیب

  دینما جادیا
 از  تفا اسفففففف  كرده  واوف   ثروتمنفدان بر متعفا   خفداونفد كفه یدرسفففففت   »بفه

  اگر  نیبنفابرا  بسردازنفد؛  هفاآن  بفه  كنفد  ازیف نیب را رانیفق  كفه  یقفدر  بفه  اموالشففففففان
 كه  اسف   آن  سفب به  بمانند،  برهنه ای  فتندیب   مشفقال   به  ای  شفوند  تلف  رانیفق
  نی هم   به  خداوند  پس  كنند؛یم  یخوددار  هاآن  به  خود  اموا   پرداخ  از  ایاغن

 گرفتار  دردناك  یعذاب  به  را  هاآن و  كشفدیم  حسفاب  هاآن از  ام یق روز  وه ،
 (.3۰9 ق ،3 ب اه،یالح. )كندیم

 زکات و  خمس  مانند  یمال  واوبات  یادا از  فراتر  مسفئله  ،یاوتماع   تكافل در
  به  ل یفضفف  كی  مثابه  به  تواناران  که  اسفف   ن ته نیا  بر  دیتأک و  اسفف ...  و

 .بسردازند مستمندان یگرفتار رفع و انفا 
  دهنده  نشفان و  اسف   دهنده  تكان  ،خصفوق نیا در  اسفم   امبریپ از  یانیب

  فرمودند شانیا. اس  وامعه آحاد  یال مسئول
ِ ورسففوله ة  اهللَّ ْم ِرمَّ ؤ  َواِئع  َفَقْد َبِرَئْ  ِمْنه  َبَح ِفيِهم  اْمر  ٍة َأاففْ َما َأْهل  َعْراففَ . َأيو

 .(۴88۰  , 2 ب مسند، حنبل، بن احمد)
 انیم در  گرسففنهاى  شففخصففى  كه حالى  در  دبخوابن  نىیسففرزم  هر  اهل  هرگاه

 .اس  برى آنان از رسولش و خدا رمه باشد، آنان
 ازمندانین  و دارانکم  درباره  را  »خداوند  که  کردندیم  دیتأک  همواره(   )  یعل 

.«دیده قرار کیشر  یزندگ  امور در را شانیا در نظر داشته باشید و



 

 

 ی  انگ   اتیا و   کرونا دوره یاجتماع  تحوالت. 30

 1ی زهرائ   محمدرضا

  یَلت اوتمفاع ، مطفالعفه تحوال 2کرونفا  یمفاریب  واگیریبفا گسفففففترش و تفداو  دوره  

 می. مفاهاس   یضروربر مقابله با کرونا    یمبتن  یبر اثر سبک زندگ   آمده  دیپد
  یدارنفد. هسفففففتفه مرکز   فیبفه بفاز تعر  ازیف آمفده ن  دیف پفد  راتییبر اثر تی  یاوتمفاع 

  خفانفه  در.  اسفففففف   «میمفانیم  در خفانفه»  گفتمفان،  از  ینفاشففففف  ،ییَلت کرونفاتحوال 
  ؛م یمانیم  خانه در.  کروناس   با  مقابله  یبرا  دستورالعمل  نیتر یاال   ؛میمانیم
  ریی تی  خود حو   را  یاوتماع   مناسفففبات و  روابط  همه  که  اسففف   یدئولوژیا  کی
  مناسک  ات«،یح  »حفظ  ارزش از  یبانیپشت  لیدل  به  میمانیم  خانه در.  دهدیم
  ییانتها  نقطه  آن  ات؛یح حفظ.  کندیم  یبازسففففاز و  رییتی  ل،یتعط  هم  را ینید

 
حصففیمت ت میلی دانشففااه پیا  نور تهران . دانشففجوی دکتری وامعه شففناسففی مسففائل اوتماعی/ واحد ت1

 .1399اردیبهش    1۰تاریخ ناارش     /hanizahrai@gmail.com رایانامه 
 2۰2۰نا یک بیماری ویروسفی از خانواده کرونا ویروس با عمئم حاد تنفسفی اسف  که در سفا   رو . بیماری ک2

از آن وهانی شففد و به دلیل  در شففهر ووهان چین آغاز شففد و به سففرع  به همه گیری تبدیل شففد و پس 
سففرع  شففیو  و افزایش مرگ و میر ناشففی از آن بحران های زیادی را ایجاد کرد. وهان تعطیل شففد و مرد   

 خانه نشین و شهرها خالی از تحرک و نف  به قیم  بی سابقه افر و در ساعاتی منفی رسید.
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  اسف   یانیاد  دسفته  آن از  اسفم .  اسف   قدرت  یارابطه  شفب ه در زا   یمشفروع
 »در  کفه  حفا . دارد  یوفا  دیف توح  کنفار در  آن  هفایارزش  اففففففدر در  اتیف ح حفظ  کفه

  یبرا   را  «یخففانا   اتیفف »ح  مفهو   دارد،  یت یال اهم  نیچننیا  «میمففانیم  خففانففه
  ،رد یگیم شففففف فل  »خفانفه«   محور  حو  کفه یاوتمفاع   یزنفدگ   و روابط حیتوضففففف 
 .کنمیم یبنداورت

 و   خانه  طیمح در افراد  که  اسففف   یاوتماع   یزندگ  از  ینحوها  ،یخانا   اتیح
 از   تریطوَلن  زمفان در کنفدیم جفادیا  »خفانواده«  مفهو   کفه  ییمرزهفا بر  دیف تفأک بفا

 ودا  هم از  را  یاوتماع   یواحدها  نیا  یمرزها  آنچه.  کنندیم  یزندگ   گذشفففففته،
 وفدا هم از را واحفدهفا  نیا  توانفدینم  ییتنهفابفه  خفانفه.  اسفففففف   خفانواده ،کنفدیم

  یوندها یپ» با  یخون و  یعاطف  ،یاقتصففففاد  مناسففففبات  اسففففاس  بر  خانواده.  کند
 .ردیگیم ش ل آن یاعضا انیم «یقو

 زمان در  خانواده  یاعضففا  همه  شففدن  ومع  که  اسفف   یمفهوم  یخانا   اتیح
 .دهدیم حیتوض  یمسر یهایماریب مقابل در  یال امن حفظ یبرا را یطوَلن

 لیتحص و  آموزش. 1
 در یول   ،اسف   گذاشفته  سفر  پشف   را  یادیز   َلتتحوال   هرچند  لیتحصف  و  آموزش

 هر  ای  دانشفففااه  ای  مدرسفففه  نظم  لتحمال  و  مدرسفففه  در حضفففور  ناچاربه  کرونا  دوره
.  شففود یم  دهیبرچ  یحضففور و  آموزش  خاقال   م ان در ،ی  یز یف  یآموزشفف   طیمح

  گونه و  رودیم  انیم از  یآموزشفف   نظم  لتحمال  و  همسففاَلن  با  ارتباطات  ،نیبنابرا
.  شفود یم  تجربه  یمجاز  یفضفا  بر  یمبتن ای  یرحضفوریغ  آموزش  بر  یمبتن  ارید

 یحضفور  طیمح  اانهی  خانواده و رودیم  انیم از  یریپذوامعه  نهاد  کی واقع در
  یمجاز   یفضفففففا که  شفففففود  یبررسففففف   دیبا  حا   نیا  با.  بود  خواهد  یریپذوامعه
 دهدر سامان را کودکان یخانا  اتیح یریپذوامعه تواندیم چاونه

 آموزدانش  یبرا  را  ممعلال   واسفففففط  گاه و  ممعلال   نقش  مادران  ،یخانا   اتیح در
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  یمادران   ،ابدیف یم  توسفففففعفه  یممعلال  به  «ی»مادر  مفهو   نیبنفابرا  ،کننفدیم  فاءیا
  یل ی تحص  آموزش  به  را  خود  وق   اغل ِ   عممً   ،باشند  یشتریب  فرزندان  یدارا  که

  آموزش  »زمان«  یمجاز  آموزش  بر اسفففاس  و کرد  خواهند  یسفففسر  کودکانشفففان
   یمحفدود   مسفففففئلفه.  ابفدیف یم  تفداو   روزشفففففبفانفه طو   همفه در تقریبفاً  و  ریال متی

 را  یارید  مقررات  و  ماتیتنظ  خانواده  یاعضفا  همه  یبرا یارتباط   لیوسفا  تعداد
 را  خانواده  درون  ینابرابر  با  مرتبط  مسفففففائل و  کندیم  جادیا  یدسفففففترسففففف   یبرا

 فقدان و  یارتباط  لیوسففا  به  یدسففترسفف   موضففو  در.  کندیم  فیبازتعر   ازمندین
  مسئله  ها،آن  یارسانه  و  تا یجید  سواد  فقدان  ای و  هاخانواده  یبرخ   یدسترس
  مداخله  و   یحما  ازمندین  که  کندیم   یال اهم  با  اریبسففف   را  «یآموزشففف   ی»نابرابر

 .اس  یاوتماع  گذاراناس یس

 ی انگ   اتیا و  زنان. 2
 کودک،  یناهففدار  ینهففادهففا  ارید  و  هففامهففدکودک مففدارس،  یل یتعط  لیفف دل بففه

  خانه  در  دیبا  مادران  ناچار و  ندارد  ووود  ریغ  به  یداربچه   موقال   یواگذار  ام ان
 از غذا  هیال ته از  یناشفف   خطرات  لیدل  به  نیهمچن.  کنند  یناهدار  کودکانشففان از

  ضففرورت.  شففودیم واگذار  خانه  به  ارید  بار  فهیوظ  نیا غذاپزها، و  هارسففتوران
 و   مضفففاعف  فهیوظ  به  لیتبد  خانواده،  یاعضفففا  یازهاین  یدهایخر   یعفون  ضفففدال 
  «ی خانا  »کار  فروض  نیا  با.  اسفف   شففده  یخانا   یکارها  ارید  بر  عموه  ریگوق 
  نی همچن .  اسفف   شففده  رییتی  دچار   یال فیک و   یال کم  نظر از  هم  دسففتمزد  بدون

 یمادر  مفهو   اسفففف ،  داشففففته  «یخانا   »کار  با  «ی»مادر  که  یخ یتار   یوندیپ  با
  تواندیم  یخانا   کارمیتقسف   مسفائل و  اسف   شفده  گذشفته از  تر یاهم  با  اریبسف 

 .کند رثال أ مت را کودکان« کار » مثل یارید میمفاه
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 ی انگ   اتیا  و ارزش. 3
  وسففازمان  داندیم  ارزش«  »  بر  یمبتن را  یاوتماع   یسففاختارها(  1396)  کاسففتلز

  ارزش  مفهو  در   تحوال   بر اسففففففاس  یاطمعفات  و  یاشفففففب فه  وفامعفه  در را  دیف تول
 در  اسففف ،  یمادال   ییدارا  ،یدارهیسفففرما  نظا  در  ارزش  اگر.  کندیم  یبندافففورت
 یول   اس ،  ارزش  اتیح  ،ییکرونا  وهان در  دانش؛ و  اطمعات  ،یاطمعات  وامعه

  محفافظ  را  اتیف ح  نیا  توانفدیم کفه  اسفففففف   ارزش  خفانفه  یعبفارت   بفه ایف   خفانواده
 .کند
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   نای کار در آمر  ر یمتغ تی ماه : 26نمودار 

 ( 118 1396س،ی )مشون
  عنصففففر  مثابه  به  خانواده.  اسفففف   یارزشفففف   با ییدارا  خانواده  داشففففتن  ،نیبنابرا

  خانواده  ییکرونا  وهان در.  اسففففف   کوچک  وامعه  کی واقع در  وامعه  نیادیبن
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 یاورا  ییتوانفا  خفانواده  بفدون.  اسفففففف   وفامعفه  اً مسففففففامحتف  ینیاز یوفا  حفا   در
  بدون.  ابدییم  کاهش  خانه، در  اً مخصففففوافففف   کرونا  با  مقابله  ی هادسففففتورالعمل

  نقفاهف  دوره  یآورتفاب مراقبف ،  بفه  ازیف ن لیف دل  بفه ابتم، افففففورت  در خفانواده
 آن  بودن  کفامفل  و  خفانواده  ابعفاد بفا  کرونفا  از  ینفاشففففف   ریوممرگ.  ابفدیف یم  کفاهش

 .دارد رابطه

 ی انگ   اتیا و کار.  4
  یکشفففاورز  از کار  یروین  انتقا   یافففنعت   انقمب  با  یمدیم19۰۰ در  که  طورهمان

 مطابق  یخدمات   کار  یروین  سففففهم  اطمعات  انقمب با  شففففد  انجا   هاکارخانه  به
  گسفففترش با(  11۷   1395  س،یمشفففون)    .گرف   یشففف یپ  یاکارخانه کار از  ،1نمودار
 زهیلیموبا  و  یاوتماع   شفب ه  یهارسفانه  ظهور  اطمعات، و  تا یجید  یهایفناور
  دمنیژرژفر   یاطمعات   وامعه  .بود  شده  آغاز کار  مفهو   در  یل تحوال   وامعه،  شدن

  حی توضفففف (  1396تورن )  آلن  که  طورهمان  ،دادیم  رییتی  را کار  مفهو   جیتدر   به
  عفامل  نیتر مهم  ،اطمعفات  عیسفففففر   گردش  آن در  کفه  یاطمعفات   وفامعفه  ،دهفدیم

 از   یدیفف وففد  شففففف ففل  دانش،  از  یدیفف وففد نو   یمبنففا  بر ،شفففففودیم  محسفففففوب
.  اسففف    شفففده بنا  یاوتماع   سفففازمان و کار  از  یمتفاوت   ییبازنما  ،یگذارهیسفففرما

  دی تول  سففازمان  هم از  ودا و کار دور و  خرد  وکارهایکسفف  با  ،یاطمعات   وامعه
 که  هسفففتیم  مواوه  دیتول از  یسفففازمان  با   یترت  نیبد.  اسففف  کرده  متحو   را

  انففدازه  نففدارنففد، یخففارو   ووود  کففه  هففاداده  و اطمعففات  از یاشفففففب ففه  بر  یمبتن
. اسففف   دیتول  نو   نیا  یمرکز  هسفففته  نمادها  یکاردسففف  و  کوچک  هاکارخانه

  نو   نیا.  اسففف   شفففده  یدیتول  کارگران  شفففدن   یال اهم  یب  باعث  یهما   هانیا
  (1396)  کاسفففتلز  .شفففودیم  یگذارارزش  مت یتحصففف  و  دانش  یمبنا  بر  دیود کار

 کففار  یروین  انیفف م  زیتمففا  وففامعففه  نیا  در  را یبنففدمیتقسففففف  نیتر یاسفففففففاسففففف 
.  دانففد یم یعموم  کففار یروین  و  (self-programmable labor)  شففففففده یزیر برنففامففهخود
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 یژگ یو   یدارا  یاشفففففب فه  وفامعفه بفا  همفاهنفگ  شففففففدهیزیر برنفامفهخود  کفار  یروین
 و یپرداز  دهیا   یال محور   با  اطمعات  دوباره  عیتجم و  وسففففتجو   یال ظرف شیافزا

 بفا فنفاوری سفففففطح شیافزا بفا  یعموم کفار  یروین کفه  یدرحفال .  اسفففففف    یفال خمق
 با  میمسفتق طوره  ب منعطف،  کار  یروین شیافزا.  اسف  ینیاز یوا  قابل  نیماشف 

. اسفففف   مرتبط  گذشففففته  دهه  سففففه یط   یاالزحمهحق کار  یروین  یسففففازمؤنث
 سفففازگار  روش  مثابه  به  را کار  سفففازمان  نو   نیا  زین  خانواده  یاوتماع   سفففازمان

(  62  139۰ ،یفف ،هر یبردل . )کنففدیم میتنظ  زنففان  یخففانوادگ   و  یشفففففیل   فیوظففا
 که  رسفدیم  نظره  ب  ابتدا در  گرچه  که  دهدیم  حیتوضف   کاسفتلز  .(1396  کاسفتلز،)

 مردسفففففاَلر   نظفا  در  یاحرفه  آموزش شیافزا و  نییپا  دسفففففتمزد  لیف دل به  زنان
  عامل  به  یوهان و  یاطمعات   یدارهیسفففرما  نظا   بسفففط در و  شفففوندیم  اسفففتثمار

 با  ،کنندیم  فیتضفففع را مردسفففاَلر  نظا    یدرنها  یول   ،شفففوندیم  لیتبد  یمهمال 
 در  خفانواده، در  آورنفان  مثفابفه  بفه مرد  افاهیوفا  فیتضفففففع  ضفففففمن  کفه    یف ترت نیا

  ااهیوا کار،  سفازماِن   یریپذانعطاف  به  معطوف  وکارکسف   شفده   متحوال   ِط یشفرا
  دهندهنشان  یروندها  نیا.  شودیم  اخراب  و  روین  لیتعد  به  دیتهد  مردان  یشیل 
  .اسفففففف    خفانواده  و  کفار  طیمح  در  زنفان  و  مردان  انیف م رابطفه  در  قیعم  َلتتحوال 

 .(39  1396 کاستلز،)
 بزرگ  یهاشففرک   سففاختار در   تحوال   با  توانسففته  زنانه  کار  یاوتماع   سففازمان

بفه هم   یاشفففففب فهدرون خرد  وکفارهفایکسفففففف  و کنفد  ییدچفار تمرکززدا را  هفاآن
الیال   ،متصفففل   یراهبرد   ائتمف  ای  شفففراک  و  یتعاون  عنوان  تح  و  کنندیم  فعال

(strategic alliances or partnerships)  کار،   سففازمان  نو  نیا.  شففوندیم  دهینام 
 از   یناشفف   که  اسفف  کرده  جادیا  را  یاشففب ه  اقتصففاد و  یاشففب ه  یگذارهیسففرما
   یاطمعات   یکاردسفففف   سففففهم و  اسفففف   یوهان و  یارابطه  یاعتبار  یگذارارزش

(information Manipulation) یشناخت  ای (cognitive Manipulation) س ا باَل. 
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 یمعن  به  ،یانسان  هیسرما  هینظر  از کار  یت یونس  میتقس  حیتوض   یبرا  یبرخ 
 هر  که  فرض  نیا با  و  کنندیم  اسفتفاده  اسف   ومع فرد  کی در  که  ییهاییدارا
 کند  کسفف   یآموزشفف   یهادوره در  یشففتریب  یانسففان  هیسففرما  بتواند  که  یفرد

 حضفففور در  لیدله  ب  زنان ،حا   نیا  با.  آورد  دسففف ه  ب  یشفففتریب  حقو   تواندیم
   139۰ ،ی،هر یبردل آورند )  دسففف   به  ییباَل  یانسفففان  هیسفففرما  توانندینم  خانه

 یعال   آموزش در  ییباَل  سفففهم  زنان  که  دهدیم  نشفففان رانیا در  یشفففواهد  .(62
 با  رقاب   ییتوانا  که  کنندیم  کسفففف   ییباَل  یانسففففان  هیسففففرما  نیبنابرا  ،دارند

 یکراول   هلن  .(332   1395 دیفف حم ان،یفف عبففدالله  دارنففد )  را  مردانففه یهففااففاهیوففا
 و   یخصفواف  و  یعموم  یهاعرافه  نیب  یهامیتقسف   که  دهدیم  حیتوضف (  139۰)

 در مردان و  خانه در  زنان کار  میتقسفففف .  اسفففف   تهیمدرن  خاقال  مردان و  زنان کار
  زنان  که  رایز  ،اسف   شفده  یونسف  کار  میتقسف   یهایژگ یو   ابها   باعث کار  یروین

  انجفا   را  دسفففففتمزد  بدون  یخانا   کار  هم و  دسفففففتمزد  با  خانه از  رونیب  کار  هم
  هلن،  ،یکراول اسف  )  نامتقارن مردان و  زنان  نیب  کارمیتقسف   نیبنابرا  ،دهندیم

 از   ،یخانا   کارمیتقسف  رانیا  مثل  یووامع در  که  سف ا  یحال  در  نیا  .(1۰8   139۰
  رسفدیم  نظره  ب.  سفف ین  نییتب  قابل  مدرن  عصففر  مفروضففات  یمبنا  بر پس  نیا

  یها وهیشففففف   یبیترک  روابط قیطر  از دیف بفا(   1395)  انیف عبفدالله  هیف نظر  بفا مطفابق
  یروها ین شفففففانیا اعتقاد  به. داد  حیتوضففففف   را  یخانا  کار مناسفففففبات ،یفرهنا 

  یسففففففازکفارهفا  قیطر  از(   19۷9) 135۷  یاسفففففمم  انقمب از  بعفد رانیا  یاوتمفاع 
 از  اسفففففتففاده  و یاوتمفاع   تعفامفل  بفا  و  شفففففونفدیم دانیف م  وارد یبیترک  روابط
 حفظ  میقففد هففایارزش  کنففار  در  را  دیفف وففد هففایارزش  یتوافق  یهففا یفف واقع

.  سففازد یم  را  نو  اوتماعات   رهیپ  «ی»هم ار و  »تعامل«  وهان،  نیا در.  کنندیم
  کارمیتقسف  ران،یا  یشفناسف وامعه  بر اسفاس و  ،نیبنابرا(  3۰۴   1395ان،یعبدالله)

  ارید و مرد و  زن  شتریب  تعامل با  یخانا   اتیح  بر  یمبتن  کرونا  دوران در  یخانا 
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 در  زنان  سففففهم  واففففف  نیا  با  .شففففودیم   متحوال   خانه، درون  خانواده  یاعضففففا
  تعاممت یاافل   طیمح  خانه  که  رایز   شفد،  خواهد  شفتریب  یخانا   اتیح  مناسفبات

  ارید  از  یشفففففتریب  زنفانفه یژگ یو  یدارا  خفانفه کفه  یحفال   در شفففففودیم  یاوتمفاع 
 یفرهنا   خصفففففل   خانه،   یال محور   تقاطع  با  رسفففففدیم  به نظر  .هاسففففف  طیمح

 در  تا یجید  یهارسفاخ یز  و  یمجاز  یفضفا  بر  یمبتن  روابط  د،یود  کار  سفازمان
  یرو ین  و  ابدییم  زنانه  یخصفلت   یاوتماع   َلتتحوال   کرونا،  دوران در  یخانا   اتیح

 در.  داشف   خواهد  دوران  نیا  یاوتماع   َلتتحوال  در  یادیز   سفهم  زنان،  یاوتماع 
 از   یبفاَلتر  سفففففهم زنفان  ،( 19۷9) 135۷  یاسفففففمم انقمب از  بعفد  رانیا  وفامعفه
  متی تحصففف  از  یشفففتریب  سفففهم  اند توانسفففته  و  هسفففتند دارا  یانسفففان  هیسفففرما

 که  فرض  نیا با.  کنند  تصفففففاح   را یفرهنا   محصفففففوَلت  دیتول و  یدانشفففففااه 
 در یخفانا   اتیف ح  نیا اسفففففف ،  ییکرونفا  یخفانا  اتیف ح یژگ یو  تعفاون  و تعفامفل
 در  تعففاون  نیا  یول   ،بود  نخواهففد تفففاوتیب خففانففه  از  رونیب  «یاری»د  مقففابففل
  ترپرقدرت   اسف   ترفیضفع  یاسف یسف   اقتصفاد  با  یاوتماع  امر  نسفب   که  یووامع
 یفرهنا   یسففففاختارها و  یخ یتار   لحا   به  ران؛یا(13۷3)  یفرهاد  نظر  به.  اسفففف 
.  اسففففف    بوده  یهم ار و  تعاون  روابط  انه،یوو  مشفففففارک   یژگ یو   یدارا  همواره

 تعفامفل،  و یهمفدل   تعفاون،  بفا شفففففودیم  ینیبشیپ  یرانیا یخفانا  اتیف ح  پس
  باره نیا  در. کند  وبران را  کرونا  دوران  َلتتحوال  از  یناشفف   یاقتصففاد  یها یآسفف 

  یهمدل   یمرکز دا   با  یاسفففففمم  انقمب  ممعظال   یرهبر یگفتمان سفففففاز  سفففففهم
 درمفان  کفادر بفه  کمفک  در  انیف جیبسففففف   و  بطمال   ،یوهفاد  یهفاگروه ورود  منفانفه،ؤم

  ازمندانین  به  کمک  َلز ،  اقم   ارید و  گان و  ماسک  دیتول  ،هامارستانیب درون
 مقاله در  که  اسففف   فرض  نیا  شفففواهد از  ازمندانین  به  کمک  یعموم  جیبسففف  و
 .پرداخ  خواهم آن به یارید
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 یمجاز  اتیا و ی انگ   اتیا. 5
  بسفففففتر  بدون  ،یخانا   اتیف ح  ،داده شفففففد  حیتوضففففف   پیش از این که  طورهمفان
. بود  نخواهففد  ریپففذام ففان  دور  راه  ارتبففاط  ام ففانففات  و  وب  بر  یمبتن  یارتبففاط 

 حفا  در  نترنف یا و  یمجفاز  یفضففففففا  بر یمبتن  یادیف ز   وکفارهفایکسفففففف   ،نیبنفابرا
  محبوس  یانسففان  یزندگ   وووه  همه  یبرا  َلز   یهاپلتفر   تا  اسفف   یریگشفف ل

  یهفا تمففاس   ،ینترنت یا  یدهففایفف خر   رانیا  در  امروز.  گففذارد  اریفف اخت  در  را  خففانففه  در
 و  دعفا مراسفففففم  ازمنفدان،یف ن یبرا  کمفک یآورومع  ،یمجفاز  آموزش  ،یریتصفففففو

  افورتبه  ارید  رخداد  افدها  و  نمایسف   ،هاکنسفرت  ،هامناظره  نارها،یسفم  ش،یاین
 مشفترکان  و  مخاطبان و  اسف   انجا  حا   در دور  راه  ارتباطات  بسفتر  بر و  یمجاز

 در  ضیتبع  و  ینفابرابر  ،یمجفاز  اتیف ح  عمفده  مسففففففائفل  حفا  نیا بفا.  دارد  یادیف ز 
 بر  یمبتن  یارسفانه  سفواد و  یارتباط   یابزارها و  هوشفمند  یگوشف   به  یدسفترسف 

  حلراه  ینابرابر  نیا  کاهش در  یمردم  مشففارک   و  دول   نقش.  اسفف   نترن یا
 حوزه در  یضفففففرور  یهفاپلتفر   بفه ازیف ن هنوز  حفا  نیا بفا.  اسفففففف   یشفففففنهفادیپ

 یملال   شففب ه و  یبوم  یعموم ای  یتخصففصفف   یاوتماع   یهاشففب ه  ،الحسففنهقرض
 نیا  گفذار دوران و یخفانا   اتیف ح  طیشفففففرا بهبود  یبرا ارید مسففففففائفل  اطمعفات

 از یملال  و ینید   یال هو  به  هتووال  یفرهنا   محصفففوَلت  دیتول در.  اسففف   َلتتحوال 
  انیمتولال   همه در  غفل   با  امروز که  اسففف   سفففاح   نیا  به  هتووال   یهاضفففرورت

  یزندگ   سففبک  حوزه در  شففتریب  یآشفففتا   نیا. اسفف   همراه  یمردم و  یت یال حاکم
 .دارد همراه به را یادهیعد مسائل

 یریگجبینت. 6
  همفه  «میمفانیم  خفانفه »در  گفتمفان کرونفا، بفا مقفابلفه دوره شففففففدن یطوَلن بفا

 روابط  تمرکز  حیتوضف   یبرا  نیبنابرا  .اسف   کرده   متحوال  را  بشفر  یزندگ   یهاعرافه
  ،ی خانا   اتیح.  میکرد  یبندافورت  را  «یخانا   اتی»ح  مفهو   خانه، در  یاوتماع 
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 در. ردیگیم  نظر  در ارزش  مثفابفه بفه  و کرونفا دوره  ییدارا  مثفابفه بفه را  خفانواده
 حا ،  نیع در و  هسفتند  دارا  را  خانه  قدرت از  یشفتریب  سفهم  زنان  یخانا   اتیح

.  ابفد یف یم  شیافزا  خفانفه  در  زن  فیوظفا  و  ابفدیف یم  توسفففففعفه یممعلال   بفه یمفادر
  انقمب از  بعد  یعال   متیتحص در  یرانیا  زنان  سهم  بودن باَل  لیدل  به  نیهمچن
  یاوتماع   سازمان  تحوَلت در و  دارند  یباَلتر  یانسان  هیسرما  زنان ،5۷  یاسمم

 یژگ یو   با یکار  یروین کار،  یاوتماع   سفازمان  تحوَلت.  دارند  یباَلتر  ااهیوا کار،
  یپرداز اندیشففه   یال محور   با  اطمعات  دوباره  عیتجم و  وسففتجو   یال ظرف شیافزا

  یخانوادگ  و  یشفففیل   فیوظا  نیب  یسفففازگار  ادامه در  ،کندیم  طل  را   یال خمق و
  خانه،   یال محور   تقاطع  با  رسدیم  نظره  ب.  اس  کار  نو   نیا  ارید  یهایژگ یو  از

 و   یمجفاز  یفضففففففا بر  یمبتن  روابط د،یف وفد  کفار  سففففففازمفان  یفرهنا   خصفففففلف 
  یاوتمفاع   َلتتحوال  کرونفا،  دوران  در  یخفانا   اتیف ح در  تفا یجید  یهفارسففففففاخف یز 

  َلتتحوال   در یادیف ز  سفففففهم زنفان،  یاوتمفاع   یروین  و  ابفدیف یم  زنفانفه یخصفففففلت 
 یارتباط   یهایفناور  بسفتر  بر  ازهاین  ،بالتبع.  داشف   خواهد دوران  نیا  یاوتماع 

 با  متناسفف   وکارهایکسفف  و  شففوندیم  داده پاسففخ  یمجاز  یفضففا و  تا یجید
  مسفففئله  ؛یخانا   اتیح یاافففل   مسفففائل.  اسففف  شیافزا حا   در  سفففرع   به  آن

  هوشفففمند  یهاتلفن  مثل  تا یجید  یارتباط   یابزارها  به  یدسفففترسففف  در  ینابرابر
 از و کار  َلتتحوال  از  یناشف   مسفائل و  اسف   یارسفانه سفواد و  نترن یا  به  صفلمتال 

 رانیا  مثل  یووامع  که  رسفدیم  نظر  به.  اسف   دیود  وکارهایکسف   رفتن  نیب
  ؛ی خانا   اتیح  اسف   ترفیضفع  یاوتماع  امر  و  یاسف یسف   اقتصفاد  نیب  رابطه  که

 از   بعد  که یفرهنا   یهاوهیشففففف   یبیترک  روابط  یسفففففازکارها و  تعامل  بر  یمبتن
 با  انیرانیا و  ،شفففودیم  جادیا  شفففد،  ظاهر  آن  یهانشفففانه 5۷  یاسفففمم  انقمب

 نیا  یها یآسفف   یاریار ی و  تعاون با یفرهنا   بسففتر و  یخ یتار   سففوابق  به  هتووال 
 .داد خواهند کاهش را گذار
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 و مآ ذ منابع.  7
   یاوتماع   یهایبندمیتقسففف   یدگرگون  ؛3ولد  مدرن  وامعه  فهم بر ی( درآمد139۰)   یهر  ،یبردل 

 .آگه تهران، متحد، محمود متروم نژاد، و    یونس طبقه،
- 3۰افص ،یفرهنا   یعلم انتشفارات  تهران، زاده،  یافادق   سفلمان د،یود میپاردا( 1396آلن ) تورن،

31. 
  ، ی شفففناسففف وامعه  ،یاسفففهیمقا  ی ردهایرو  ،(1395)  هم اران  و سیدن بارتلز، د،یحم ان،یعبدالله
 .سم   تهران، ان،یعبدالله دیحم متروم ارتباطات، و  یشناسانسان

 انتشفففارات تهران، ،یوهرم انیر یبصففف   نیحسففف   متروم ارتباطات،  قدرت(  1396) مانوئل کاسفففتلز،
 .یفرهنا   یعلم

 روزهیف  متروم خفانواده، حوزه و  زنفان ؛  3  ولفد  مفدرن  وفامعفه  فهم  بر  یدرآمفد( 139۰) هلن  ،یکراول 
 .آگه  مهاور،تهران،

-5۰ افص  ،یدانشفااه  نشفر مرکز  تهران،  ،1ولد  رانیا در  یریارگی  فرهنگ( 13۷3)  یمرتضف  ،یفرهاد
51. 

 هنر فرهنگ پژوهشفااه  تهران، ،ینائب هوشفنگ متروم  ،یاوتماع  مسفائل(  1395) وان س،یمشفون
.ارتباطات و



 

 

 

 عصر کروناها  یزندگ  سب  و   یاجتماع  تحوالت. 31

 1ی زهرائ   محمدرضا
 یفراوان و  ریوممرگ اخبار  انتشفار  کرونا؛  یماریب  و یشف   شفدنیوهان و  واگیری  با

  شفففده  منجر  هادسفففتورالعمل و  هایناران از  ی امجموعه  به  کرونا  درباره  اطمعات
  یها سففبک  افتنی   یال اهم  سففرنخ.  کندیم  جابیا را  یمتفاوت   یزندگ   سففبک  که

  وستجو  آن از  پس و  196۰  یخواه    یال هو  یهاونبش   یال ماه  در  دیبا  را  یزندگ 
. بقففا  حفظ  تففا بودنففد یزنففدگ   یمعنففا  دنبففا  بففه شفففففتریب  کففه  ییهففاونبش.  کرد

 قرار انسففففففان مقفابفل در  یزنفدگ  سفففففبفک  انفدک  یهفاانتخفاب بقفا، حفظ  هفایارزش
 مطر   یزندگ   سبک  مسئله  یت سنال   ووامع و  گذشته در  خاطر  نیهم  به  دهد،یم

 و   هفاارزش سفففففلسفففففلفه ،یخواه    یفال هو یهفاونبش  کفه  یحفال   در.  شففففففدینم
  یمار یب  و یشفففف   دوره  یزندگ   سففففبک  چرا اما کرد؛  جادیا  را  یمتفاوت   یهاانتخاب

  مثل  یارید  یبحران  طیشرا  هر  مطابق  یزندگ   سبک  نیا  اگر  داردر   یال اهم  کرونا

 
 میلی دانشفااه پیا  نور تهران/ واحد تحصفیمت ت /  یمسفائل اوتماع ی  وامعه شفناسف  یدکتر  یدانشفجو .1
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 دایپ   یال اهم  ادیز   دینبا َلور   اسفففف ،  یکوتاه   دوره  یبرا  زلزله ای  لیسفففف   ونگ،
  باشد  َلز   تا  کند   تحوال   دچار  را رپاید  یاوتماع   یساختارها  دینبا  اً عتیطب و  کند
ل  اشدرباره  که  .میکن  دیتول  ینیبشیپ و  لیتحل  ،یناران از  یانبوه  و  میکن  تأمال

 که  میشفففففویم  همتووال  ،15ودو     مطابق مرگبار  یهاواگیر  خچهیتار  مرور  با
 امسفففا   مثمً   شفففود؛یم  کمتر  هاواگیر  نیا  نیب  فاافففله  م،ییآیم  ولو  به  چه  هر
ه نیبنفابرا م؛یکرد  تجربفه هم  بفا را کرونفا  و  آنفوَلنزا  واگیری  دو   علفل بفه  بفا تووفال

 را  طیشفرا  نیا  که  اسف   نیا ما  فرض  اسف ،  یارید  فراف   به  ازین  که  یمختلف
  ترک  را  اففحنه زود  واگیری  نیا  اسفف   مم ن. کرد  میخواه  تجربه  مدتیطوَلن

 کیف   آغفاز  احتمفا  هم و  گرفف   نظر در  دیف بفا را  برگشفففففتش  احتمفا   هم یول   ،کنفد
 با  مقابله  یبرا  وامعه  رسففد،یم  نظره  ب.  داشفف   دور  ازنظر  دینبا  را  ارید  واگیری

 در و  یزندگ   یهاونبه  همه در  دیبا  را  مقابله  یهادسفففتورالعمل ،  هاواگیری  نیا
.  نباشففففد   دفا یب  کرونا،  مثل  واگیری  کی  جهینت در  تا  کند   یرعا  مدتیطوَلن

 . بزند  رقم  را  یمختلف  ابعاد در  یارید  یهابحران  سلسله  تواندیم  خونیشب  نیا

 مرگبار  ی روسیو  یمسر  یهای مار یاز ب  یبر   :15جدول 

 وعیسال ش یمارینام ب
  ریومدر د مرگ

 مبتال افراد  بب نسبت
و  یمدت ماندگار

 وعیش
 تا کنون  1918از  ...  1918 دزیا

 ماه 21 88 2۰۰۰تا  1998 ماربورگ 
 ۴ 1۰ 2۰۰3 کرونا سارس 

 کرونا مرس 
2۰12 
2۰1۴ 

3۴ 2 

 ابوَل
19۷6 
2۰1۴ 

9۰ 1۰ 

 12 ۷5 1998 ساهین
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2۰18 

 کناو مهیت  کر 

1936 
19۴۴ 
1969 
2۰19 

۴۰  

 H1N1 یآنفلوآنزا

1918 

2009 

2۰2۰ 
5  

  3 2۰2۰ کرونا 

 

  اسفف ر  یزندگ   سففبک  نو   چه  هایدمیاپ دوران  یزندگ   سففبک  دید  دیبا  حا 
  هایارزش.  کروناسففف   واگیری با  مقابله  هایارزش از  متأثر  یزندگ   سفففبک  نیا

 نیا.  کروناسففف   یمسفففر  یماریب  با  مقابله  ی هادسفففتورالعمل  مجموعه  ،ییکرونا
. اسف   ینیع  تجارب  بر یمبتن و  ردیگیم یپزشف    دانش از  را  اعتبارش  هاارزش

 کی  بانیپشفففت  خاطر نیا  به  سففف ،ا  بقا حفظ  هایارزش  ونس از  هاارزش  نیا
  اس  ییهافهلال ؤم یدارا یزندگ  سبک نیا. بود خواهد یزندگ  سبک نو 
  خانه در  خانواده  یاعضفففا و  شفففودیم  محور  ،»خانه«.  میبمان  خانه در  دیبا •

 در  لی»تحصف .  دارند حضفور  وق   تما   اعضفا  همه.  شفوندیم  ومع هم  گرد
  خانه«  در »کار.  شفودیم  انجا   تا یجید ارتباط  یابزارها  لهیوسف ه  ب  خانه«

  دی تول   ارید بار.  شفففففودیم  فراهم  وامعه از  یادیز   بخش  یبرا  یدورکار و
 کار از  یناشف   که  یکار  میتقسف   خاطر  ،نیهم  به.  شفودیم ایاح  یخانا  کار
 و  یشهر  یزندگ   دنبا   به کار  میتقس.  شودیم   متحوال   بود  خانه  رونیب در

  خانه،  رونیب در کار  نیبنابرا  بود؛  شففففده  جادیا  شففففهرها   یال ومع شیافزا
  سففالمند،  یپرسففتار  ،یبچهدار  ،یشففسزآ  مثل  د،یود  یهاشففیل از  یاریبسفف 

 با  حا .  بود  کرده  جادیا  را...  و یکن  خرد  یسفففبز  ،یاتوکشففف   و  ییرختشفففو
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  البته.  سف ین  هاشفیل  یبرخ   به  یازین و  یضفرورت   ارید  خانه  به  بازگشف 
 .شد خواهد جادیا یدیود یشیل  یازهاین چه که دید ندهیآ در دیبا

 طیشففففرا  لیدَل  به  شففففدیم  گفته  آنچه. اانهیب  با ی حضففففور ی هاتماس  کاهش •

 و  اسففف   یشفففیبازاند  ازمندین  یت سفففنال   خانواده  که  شفففدیم  گفته  ک،متحرال   وامعه
  را  ازدواب  اشففف ا   ارید و  موق   د،یسفففف  ازدواب  مثل  خانواده  ی وهایآلترنات  دیبا

 روابط  دیفوفد اشففففف فا  نیا  ییکرونفا  یزنفدگ  سفففففبفک بفه هتووفال   بفا  امروز. رفف یپفذ
 ثبات با  روابط ی الاو  خاطر  نیا به. بود  خواهد  یمنطق ریغ  و نیخطرآفر   یونسفف
  را ییهانیاز یوا  تواندیم ی مجاز  ی فضفففا  ایآ دید  دیبا البته. شفففد  خواهد غال 
  از ترخطرناک هانیاز یوا نیا  ایآ و  کند  طمسففففلال  «ی بریسففففا  »سفففف س  بر  یمبتن

 بودر نخواهند کرونا
 هتووال  با  ،یخواه  یال هو   های ارزش  بر یمبتن  و  بود بدن   یر یمد به  مربوط  آنچه •

  هفامرد  امروز.  اسفففففف   لیفتعط  فعم  ییبفایز   ی هفاکیفنیکل قیطر  از ابتم  خطر بفه
  را  بدن   یر یمد  افنع   نیبنابرا  ،کنندیم  تجربه  خانه در  را  افورت و  سفر  اافم 

 .کندیم دیتهد دوچندان «میبمان خانه »در اال
 و  یاطمعفات   کفار  بفه  ی اکفارخفانفه و ی دیف کفار  از کفار،  مفهو   تحوال    کفار مفهو   تحوال  •

  ییکرونفا   دوران در بود دیفوفد دوره  ی هفایژگ یو  از کفه تفا یج ید بسفففففتر  بر یمبتن
 ارتباطات  و فرهنگ  ،یح مران  آموزش،  اقتصفففففاد،.  ابدییم  ی شفففففتریب  سفففففرع 

 دایفپ ی انفدهیفزا  یفال اهم وهفان  در  ریاخ  مفاهفه کیف مفدت در  تفا یج ید  یاوتمفاع 
 و یشفف احتما  و ی ماریب نیا  خطر شففدن  یطوَلن با  که  رسففدیم  نظر  به و  کرده

 ل،یتحصفف مثمً  باشففد؛  داشففته ی شففتریب  سففرع   تحوال   نیا  مشففابه،  ی های ماریب
 دیتول و  پو  ،ی گردشفففففار و  سففففففر  رات،یتعم د،یخر  ،یپزشففففف    نهیمعا و  درمان
 باز تا یج ید  بسففتر  بر  رودیم  انتظار و  رمتأثال   َلتتحوال  نیا  از  یهما   ...و  هیسففرما

 .شود فیتعر 
  مصفففففرف عممً   ،یمحفافظت   الزامات و خانه  رونیب  یاوتمفاع  اتیفح اضفففففمحم  با •

  تحوَلت  از یناشففففف  ی اقتصفففففاد  رکود و  ابدییم  کاهش  ییمصفففففرفارا و  ی تظاهر
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  نظفا   نیبنفابرا آورد؛ خواهفد  ارمیفان  بفه  را گونفه  قنفاعف  یزنفدگ   کیف  ییکرونفا
 .شد خواهد  تحوال  و بحران دچار ی دار هیسرما

  یومع  پرسفففففتش هم  و یومع  ذیلذا هم  ،ی بشفففففر ی معنو ی ازهاین  همه  امروز •
 .اس  ی بازساز ازمندین و اس  شده فمتوقال 

  سفبک  ی دارا  ییکرونا  ووامع  ها،دسفتورالعمل  زانیم  اسفاس  بر  ووامع  میتقسف در •
 .بود خواهند انعطاف قابل ریغ و ادیز  ی هادستورالعمل با یزندگ 

  از میهسفففففت ق«یقا  کی در  ی»هما  ای  گوهرند«  کی  ی اعضفففففا  آد  ی»بن  مفهو  •
 آگاه  هاانسان  که  ی اگونهه  ب  اس ، شده لیتبد  ینیع  ش ل  به  یانتزاع   ساح 

  نی بنابرا  اسفففف ؛  ارانید  سففففمم  به  وابسففففته خود،  یزندگ  حفظ  که  شففففوندیم
 .اس  یزندگ  و مرگ نیب مرز ی  ینزد در لمس قابل «یاوتماع   یال »مسول

 افتاده  اتفا   ینید  یومع  ی هانییآ  و  مناسک در  یَلت تحوال  و ،یش  کاهش  ی برا •
 .کندیم تجربه را یرات ییتی ینید یزندگ  سبک و اس 

.  کند یم  یعمل  ریغ  را  یاوتماع   ی هاونبش  در  «یابانیخ  اسف ی»سف و ،یشف  خطر •
 وهان  و  محدود  های آزاد  از ی اریبسف مختلف،  دو   های سفیاسف   بر بنا  نیهمچن

 .کرد خواهد تجربه را کیدم رات ریغ و مسئو  اقتدارگرا، یح مران
ک بفه  ازیفن  کرونفا بحران  ی ابتفدا  در هرچنفد •  افتفهیف ضفففففرورت  یملال   ی مرزهفا بر دیفتفأ

  قابل ،یوهان  یح مران  به ازین  ،یانسففان  ی هایوابسففتا   ارید لیدل به  یول   اسفف ،
  درک  ش،یپ  از شیب  ،یوهان  مشففابه  خطرات  کنتر   ی برا عاد ،  و  اففالح  اعتماد،

 . سازد یم  را  ح مران نیا  بل ه  دارد،  را  شیآرزو  فقط  نه  یاوتماع  وهان.  شودیم
  ییهابحران  دچار  را  اقتصففاد  ،ییکرونا  یاوتماع  و  یفرهنا  ادیز  اریبسفف  راتییتی •

 و  سفففف ین  رتصففففوال  قابل  که  خورد  خواهد  رقم  ی ارید  َلتتحوال  آن  یپ در.  کندیم
  ک تحرال   ییتوانا هابحران  که  اسف  نیا  ،اسف   آشف ار  که ی زیچ.  ماند  منتظر  دیبا
 رییتی  تشفففففدال ب  را  کشفففففورها و  ها ملال  ااهیوا  توانند،یم یعنی  کنند؛یم ادیز   را

  تواندیم  کورنا پسفففففا وهان نیبنابرا کنند؛  دگرگون  را  قدرت مناسفففففبات و  دهد
 .باشد قبل از متفاوت یل یخ
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 بفا کفه رایز  بفاشففففففد، کرونفا  عمر دوره بفه  محفدود  َلتتحوال  نیا  رسففففففد،ینم  نظره  بف •
  ییکرونا   یزندگ   سفبک  ازمندین بقا  ی برا  بشفر ها،  های ریواگ  یزمان فاافله  کاهش

 .اس 



 

 

 ! . باید بب آغوش  انواده برگردیم32

 فاطمب رایگانی  1

های رسفففمی به لیاتشفففان  لی ای اسففف  که اخیرًا فرهنگواژه  2،طم  کوویدی
اند  نوعی از طم  که در اثر مسفففائل  و در توضفففیحش نوشفففته  3انداضفففافه کرده

دهفد؛ طمقی کفه بفه گزارش  آمفده مربوط بفه کرونفاویروس در دنیفا رخ میپیش
مارس امسففففا  ثب  کردند    2۷یورونیوز اولین موردش را یک زوب نیویورکی در 

 عنوان یک بحران درباره آن ابراز نارانی کردند.  بعد هم چین و فرانسه تح  و
که در پی قرنطینپ چند هفته بعد از تاریخ فو ، دول  فرانسفه با اعم  این

هایی را برای اس ان  درادی داشته اس  هتل  32خانای خشون  خانای رشد  
سففازمان ملل در قربانیان این نو  خشففون  اختصففاق داد و در نهای  دبیرکل  

شففففففدن این بحران خواسفففففتفار حمفایف  از زنفان و کودکفان در دوران پی وهفانی

 
  / Raygani70@gmail.com   انامهی)ره(/ را ینی اما  خم  یالملل نی فلسفه محض/ دانشااه ب  یدکتر  یدانشجو .1

 .99  بهش یناارش  ارد  خیتار 

2.  Covidivorces 

3.  https://www.dictionary.com/e/s/new-words-we-created-because-of-coronavirus/#covidivorce 

https://www.dictionary.com/e/s/new-words-we-created-because-of-coronavirus/#covidivorce
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دهد که اگرچه  گونه گزارش میاکونومیسففف  نیز از آمری ا این  1قرنطینه شفففد.

ا  پایین آمده اما ورایم خانای افزایش معناداری داشته  ورایم دیار در این ایال 
هزاران خبر و اظهارنظر و ابراز نارانی   های محدودی ازخبرها نمونه این  2اسفف .

های رسفففمی  های خبری و خبرگزاریکه این روزها در پایااهحوزه اسففف   در این  
ها  کنفد کفه  کرونفا بنیفان خفانوادهچرخفد و این گمفانفه را در ارهفان تقویف  میمی

 را به چالش کشیده اس .

 کرونا ملصر نیست. 1
نشینی  گیری و خانهمده در پی همههای اقتصادی پیش آاگرچه با ووود بحران

اما   ،ها، بدیهی اسف  که معضفمت خانوادگی نیز تشفدید شفونداوباری خانواده
آورد کرونفا برای زنفدگی  خطففاسفففففف  اگر گمففان کنیم بحران وهففانی خفانواده ره

بینیم محصفو   انسفانی اسف  و در چند ماه اخیر خلق شفده اسف . آنچه که می
  که از چندین دهه قبل آغاز شفده و حاَل فقط چندان پنهانی اسف فروپاشفی نه

های  فرافف  بروز بیشففتر یافته اسفف . فرانسففه که اکنون از تشففدید خشففون 
های خشففون   خانای در پی قرنطینله ناران اسفف  همواره ی ی از باَلترین نرخ

خانای را در اروپا داشففففته اسفففف . به گزارش یورونیوز هرسففففاله در این کشففففور 
شففوند و هر سففه روز یک زن زار زن با خشففون  مواوه میه  219چیزی در حدود  

 3شود.اش کشته میدس  همسر یا شریک زندگیبه

ی مقابله با خشففون    حاد ملال البته بحران تنها مختص به فرانسففه نیسفف . اتال
دهنفده اعم  کرده اسفففففف  کفه در ایفاَلت ( در یفک گزارش ت فانNCADVخفانای )

بینند و این در خانه آزار وسففففمی می حده آمری ا در هر دقیقه بیسفففف  زنمتال 
 

1. www.euronews.com/amp/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-in-france 
2.https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/22/domestic-violence-has-increased-during-

coronavirus-lockdowns 
 .همان 3

http://www.euronews.com/amp/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-in-france
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/22/domestic-violence-has-increased-during-coronavirus-lockdowns
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/04/22/domestic-violence-has-increased-during-coronavirus-lockdowns
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کودک یک نفر شففاهد   15رسففد و از هر  آمار در سففا  به بیش از ده میلیون می
آمیِز وفدی در کودکفان و نرخ ورائم خشفففففونف   1عینی این خشفففففونف  اسفففففف .

 .2هزار فقره گزارش شده اس  215نوووانان آمری ا چیزی در حدود 

ر در بروز و ترین عوامفل مؤثال هفای پژوهشفففففاران آمفده کفه مهمدر بررسفففففی
گر، طم  والفدین،  افزایش ورائم کودکفان و نوووانفان والفدین سفففففواسفففففتففاده

والفدی، روابط ضفففففعیف والفد و فرزنفد، عفد  کنتر  و نظفارت  هفای تفکخفانواده
اففففحیح بر کودکان و ... گزارش شففففده اسفففف  که تمامًا در دایره خانواده معنا 

ور  کودکفان، دراففففففد کودکفانی کفه بفا  چنین در اغلف  انوا و هم  3شفففففودمی

هایی بوده اسفف  که در خانواده سفف ون   کنند بیش از آنخانواده زندگی نمی
آفرینی در وفامعفه را بفا در واقع این بحران در خفانواده اسفففففف  کفه بحران  ۴دارنفد.

 خود آورده اس .

 . ریشۀ بحران کجاست؟2
ای اسففففف  که خانوادگی هزینههای  مم ن اسففففف  توهم شفففففود که این بحران

ای  شدن پرداخته و برای ساختن تمدن ودید چارهانسان عصر حاضر برای مدرن
وز خروب از باف  سفنتی نداریم و خانواده نیز ی ی از نهادهایی اسف  که باید  
از سفن  پیشفین خود عبور کند. اما انتقا  فرهنگ و سفاخ  تمدن بدون نهاد  

 5خانواده مم ن نیس .

عشفففففق ا  در کتاب  افففففاح  نظریه مدرنیته سفففففیال   (1925)  6د باومنزیامون

 
1. https://ncadv.org/statistics 
2.  https://www.statista.com/statistics/477466/number-of-serious-violent-crimes-by-youth-in-the-us/ 
3.  http://www.surgeongeneral.gov/library/youthviolence 
4.https://aspe.hhs.gov/basic-report/partial-listing-problems-facing-american-children-youth-and-

families#exhibit2 
 26/1/13۷۷عقد   پخطبای،  . رک. سیدعلی خامنه 5

6. Zygmunt Bauma 

https://ncadv.org/statistics
https://www.statista.com/statistics/477466/number-of-serious-violent-crimes-by-youth-in-the-us/
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https://aspe.hhs.gov/basic-report/partial-listing-problems-facing-american-children-youth-and-families#exhibit2
https://aspe.hhs.gov/basic-report/partial-listing-problems-facing-american-children-youth-and-families#exhibit2
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دهد آن مفهو  از مدرنیته که بشفففر به دنبا  آن بود  خود توضفففیح می  1ا سفففیال 

هرگز رخ نداد و آنچه پیش آمد انحرافی از آن اندیشفه اافلی اسف  که دنیایی  
ضفادها  از تضفادها را ایجاد کرده اسف  و روابط انسفانی و خانوادگی نیز از این ت

شففففدن همه چیز و میل به  ایاند. او معتقد اسفففف  با سففففرمایهدر امان نمانده
آور کرده و افراد ناران  آزادی مفرط، تعهفد بلنفدمدت در روابط عاشفففففقفانه را مم 

ها را محدود کند. از همین رو تعهدات نیز  های آنهسففتند روابط پایدار، آزادی
محض این ه  پس به  2داشففففته باشففففندمانند هر چیز دیاری باید آغاز و پایانی  

او در ادامه   3ها را گسففففسفففف .توان آنپیوندها بخواهند آزاردهنده شففففوند می

دهد که در چنین شففرایطی حتی به فرزندآوری هم با نااه مصففرفی  توضففیح می
او   ۴شفود.شفود و اگر افرفه نداشفته باشفد از میزان آن کاسفته میناریسفته می

کند و در فرهنگ مصففرفی اکنون را با فرهنگ سففاختن در گذشففته مقایسففه می
ا  رو به زوا  اکنون را بازگشففف  از   سفففیال رف  از وضفففعیال نهای  تنها راه برون

افورت مم ن نیسف   در غیر این  5داند.مصفرف خانواده به سفاختن خانواده می

 ای ساخته شود.وامعه
ویز بازتعریف روابط انسففففانی در دنیای  چنین تحلیلی در نهای  منجر به تج

شففففود که باید بیش از هرچیز نااه مصففففرفی را از خانواده بزداید و با مدرن می
 بازگش  به محب  و مودت پیوندهایش را از نو بسازد.

 
1. Liquid love: On the frailty of human bonds. Cambridge, UK: Polity Press. (2003). 

 1۴-11. همان اص  2

 16. همان ق  3
 3۷. همان 4
 1۴۴و    122مان . ه5
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 . چب باید کرد؟3
وهان دینی در عصففر مدرن، نااه  مثابه احیاگر زیسفف بهانقمب اسففممی ایران  

تواننفد وفدای از دیاری بفه خفانواده دارد. در این نافاه وفامعفه و خفانواده نمی
  تش یل  سلو  از  انسان  بدن  که  همچنانی دیار مسیر تعالی خود را بسیمایند.  

 معنایش  طبیعی، و  قهری  طورهب  هاسففففلو   بیماری و  فسففففاد  ،نابودی  و  شففففده
  بدن کل  برای  خطرناکی  وضففعی   به  کند  پیدا  توسففعه  اگر و  اسفف   بدن  بیماری
  هاسفلو  این  و  شفده  تشف یل  هاییسفلو  از  هم  وامعه  شفود،می  منتهی  انسفان

. اسفففف ره اوتما   پی   هایسففففلو  از ی ی  ایخانواده  هر.  ها هسففففتندخانواده
 سفففالم  وامعه  هبدن  داشفففتند  درسففف  رفتار و  بودند سفففالمها  سفففلو   این  تیقو 

 آشففته   هوامع  خانوادهبی  هوامعتوان گف   بر همین اسفاس می  1.بود  خواهد

  به  هفانسففففففل  عقفایفد و  ف ری و فرهنای  مواریفث  آن در  کفه  اسفففففف   نفامطمئنی و
 2.گیردنمی اورت روانی و راحتیبه انسان تربی  و شودنمی منتقل ی دیار

اش یعنی عنصففر ااففلیحفظ بسففتر خانواده اوًَل نیازمند این اسفف  که سففه  
بینیم  . این کفه می3زن، مرد و فرزنفدان، وفامعفه و قفانون بفه آن احترا  بافذارنفد

رسففد بیش از همه    خانواده در ووامع امروز غربی به نقطپ بحران میوضففعیال 
محصفو  کوچک شفمردن این نهاد و تبدیل آن از یک امر مسفتمر بادوا  یه یک 

ای که در آن خانواده بلرزند  وامعه. بدیهی اسفففف   ۴کاَلی مصففففرفی گذراسفففف 

 .5های مدنی  به لرزه درخواهد آمدپایه

 
 8/3/1381 عقد ای، خطبپی خامنهدعل ی س رک.. 1

 29/1۰/13۷۷عقد  پخطبای،  ی خامنهدعل ی س . رک.2

 .19/1/13۷۷عقد  پخطب ای،  . رک، سیدعلی خامنه3
 .2۴/1/13۷8عقد   پخطبای،  رک. سیدعلی خامنه . 4
 .9/11/13۷6 عقد پخطب،  ای. رک. سیدعلی خامنه5
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هفای  ترین محصفففففوَلت مفدرنیتفه برای نهفاد خفانواده وفابجفایی نقشاز مهم
  1دنبا  داشفففته اسففف .عناافففر آن اسففف  که َلور  تضفففییع حقو  طرفین را به

به تک این فرقی ندارد زن باشفففففد یا مرد و یا حتی فرزند. حقو  و ت الیف تک
کننده شففاکله خانواده  کنند تعیینعنااففر در خانواده و نقشففی هر یک ایفا می

یفابفد یفا پفدری بفا   کفامفل نمیاسفففففف . وقتی بفه هر دلیلی مفادری ام فان فعلیفال 
کند و فرزندان  شفدن به عامل اقتصفادی در تما  ابعاد خود بروز نمیفروکاسفته

گیرد  ه در مسفیر سفراشفیبی قرار مییابند خانوادپیوند کامل با والدین خود نمی
کنفد. برع س، اگر همفه عنفاافففففر در و در مواقع بحرانی تزلز  خود را نمفایفان می

تواند بنیان چنین  وای خود به بهترین نحو نقش ایفا کنند هی  شرایطی نمی
 ناپذیر ب شاند.های برگش ای را به چالشخانواده

 . کرونا ی  نمونب است4
رسید؛ یک ویروس  نظر میدا یک چالش برای علم پزش ی بهبحران کرونا در ابت

ناشففناخته که در یک فرآیند نامعلو  ایجاد شففده و وامعه پزشفف ی وهان را به  
رف   توانسفتند امید به برونخود درگیر کرد. در چنین شفرایطی آن ووامعی می

  های پزشفف ی در رتبه باَلتریلحا  پیشففرف از این بحران داشففته باشففند که به
 قرار گرفته و ام انات بیشتری برای تشخیص و درمان این ویروس دارند.

اما با گذش  چند هفته از این درگیری وهانی علم پزش ی نتوانس  کمک  
نشفینی؛  ای نداشف  به وز خانهچندانی به این وضفعی  ب ند و بشفر مدرن چاره

اهی اسف   ای که دیار فقط خوابااه یا اقامتااه گذری نیسف  بل ه پناهاخانه
تواند چنین کاری کند که ای میکه قرار اسفففف  ما را از بحران حفظ کند و خانه

نشفففینی در ظاهر امری  گاه یک خانواده سفففالم باشفففد. هرچند که خانهسففف ون 
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رسففففففد کفه کفارکردش فقط دورمفانفدن از بیمفاری و البتفه منفعمنفه بفه نظر می
اما تجربه وهانی در این مدت نشفففان    ،کندکردن سفففرع  پیشفففرف  آن اسففف 

تری نیز در مفدیریف  این بحران  هفایی مهمدهفد خفانواده عموه بر این، نقشمی
هفای کنفد. مفدیریف  عواطف منفی ایجفاد شففففففده در پی بحران، درمفانایففا می

هففای گزاف بسفففففتری و کمبود ام ففانففات  هزینففه در مقففابففل هزینففهخففانای کم
در شفرایط تعطیلی نهادهای علمی و آموزشفی و بیمارسفتانی، ادامه امر آموزش  

هایی  هایی از کارکردهای خانواده در این شرایط اس  که تنها در خانه... نمونه
 درستی در کنار هم دارند.شود که عناار یک خانواده را بهمحقق می

با این اواففففاف گزافه نیسفففف  اگر باوییم بحران کرونا بیش از آن که در  
پزشفف ی باَل مدیری  شففود در کشففورهایی مدیری  شففد که   ووامع دارای توان

که   ییدر آن کشففففورهااند.  نهاد خانواده در آن اسففففتح ا  بیشففففتری داشففففته
ل    هاینینشف خانه  نیا  ندارد  یدرسفت   هیخانواده پا نیسف  و خود بحران  قابل تحمال

ور هم ومع شففدند در کشففور ما  آفریند امادیاری می با نقش پررنگ    خانواده د 
همراه با افبوری و سفازندگی عمل رد خوبی را در مقابله با مشف مت اخیر    مادری

 1تجربه کردند.

گرا که بار دیار های خانوادهای اسففف  برای گفتماناین نمونپ عینی نشفففانه
شفففمارنده    نهاد خانواده تأکید کنند و هشفففداری برای ووامع سفففبکدر اهمیال 

  ب شفند. زیرا این خانواده اسف  گریزی دسف خانواده که از گناه کبیره خانواده
ها پناه ماسفف  و در شففرایطی که درهای همه محافل و مجالس و که در بحران

کند. ما بدون این آغوش در ادارات بسفففته اسففف  به سفففم  ما آغوش باز می
 ی نداریم...روهان معاار پناه دیا
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 1آرام   محّمدرضا
  هارهن  به  شدن  یزندان  تصور  معموَلً   د،یآیم  انیم  به  نهیقرنط از  سخن  یوقت 

. پر و  با یب  کبوتر  یعنی  محدود،  انسفان  یعنی  نهیقرنط  انسفان.  شفودیم متبادر
 !اس  وحشتناک و آور ِچندش واژه نیا چقدر
 م یاکرده  عادت گذار، و  گش   به میاکرده  عادت  ،مدرن  دوران  یهاانسان ما

 امروز.  میاگرفته  فااففله  ینینشفف خانه  دوران از  هاسفف سففا   ما  ؛یطلب   تنوال   به
 یکسففففف   اگر.  اسففففف   رکود  نماد  ماندن  خانه در  و  ،شفففففرف یپ  نماد  ،دنیخر   خانه

الیال   ادامه از و  شفود  ضیمر    نی نشف   »خانه  ندیگویم  واماند،  اشروزمره  یهافعال
  نی نشفف   »خانه  ندیگویم  کند،  رابطه قطع  و  قهر  ارانید  با  یکسففف   اگر  ای و  شفففد«
 فرد   هر  مأمن و  سففرپناه  خانه،  یوقت   ریتعب نیا  باشففد  درسفف  هم  دیشففا.  شففد«
 .اس  شده لیتبد کس هر یبدبخت  اوب نماد به شدن« خراب »خانه و اس 

  سففففنار در را  ما و  افتاده  شففففهر در  یهاانسففففان ما  وان  به  یروسفففف یو   امروز
  خوب را  سفففففنار  نیا  حرم  هم  کرونا.  اسففففف   کرده  ن ینشففففف خانه  مان،یهاخانه

 
 السم علیه  ااد   دانشااه اما  رشد  مرکز  خانواده  اس ی س حلقه پژوهشار.  1
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 در  یرییتی ما  تا  اسفففف   آمده  دیشففففا.  شففففودینم  آن  امن میحر  وارد و  داندیم
 .میکن جادیا خود -ینینش خانه مییباو اس  بهتر ای - یزندگ  سبک

 که  یهسفت   یروسف یضفدو   همان  تو  دیشفا  ریبود  کجا  قاً یدق  کرونار  یبود  کجا
  همه و  یببخشفف  وان  مانیهاخانه  به  دوباره  تا  یاآمده  ن ند!  میبود  دنبالش  به

 مثل  دوباره  تا  یاآمده دیشفففففا!  ریکن  ومع  هم دور  دوباره  را  خانواده  یاعضفففففا
 .میبشنو گل و مییباو گل سقف کی ریز  عقد یروزها

 قرار   خانه  یکدبانو  بعد  به  امروز از.  اسف   کرده  دایپ  یداخل   ریمد  خانه  امروز
 که  آوردیم در پو   روزید  تا.  باذارد  وق   منز  امور  اداره  یبرا  شففففتریب  اسفففف 

  به امروز از.  کندیم  خانه  خرب  را  خودش  د ، و  وان با  امروز اما  کند،  خانه  خرب
  هس   همسفرش نیا  حاَل و  کندیم  آرامش  احسفاس  همسفر کنار در  شفتریب  بعد
  سفففففخن  بزرگ  مفات یتصفففففم و  هفایروزمرگ  از  شففففففدن  خفارب  هفا،نفدهیآ  از او بفا  کفه

 .دیگویم
 اما م،یبود  آموزشفااه ای  شفرک  ای  اداره  یهابرنامه  رمتف ال  و  کارمند  روزید  تا
  هاآن   یترب  ترمهم  همه از و  فرزندانمان  خودمان،  ندهیآ  یبرا  میتوانیم  امروز
 .میکن یشیبازاند

  شففففسففففتن،  ظرف  یکم با  دانند؛یم  را  همسففففرانشففففان  قدر  بهتر مردها  امروز
 یدار  خفانفه  فهمنفدیم  بهتر  کودکفان، بفا  یبفاز  و  یآشفففففسز  نیتمر  منز ،  نظفافف 

 .ایدن کار نیتر سخ  یعنی
  آلوده از  ترس  یبرا  ییوا  باشففففد،  کنندهسففففرگر  و  شففففاد  خانه  طیمح  یوقت 
  یپدر   یوقت .  ندارد  ووود  یمجاز  یفضففا  یهاروسیو   ای  کرونا  روسیو   به  شففدن

 ایف   یاانفهیف را یبفاز بفا را آن فرزنفد  مار  کنفد، یبفاز خفانفه  در  یسففففففاعت   فرزنفدش  بفا
  یبرا  یمفادر یوقت !  کنفدریم  عوض  یمجفاز یفضففففففا در  هودهیب گفذار و  گشفففففف 
  عاتیشففا ای  بمخرال   یهاترانه  بده ار  فرزند  گوش  چرا  د،یگویم  قصففه  فرزندش
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 .باشد برانداز خانمان
 نیا از  هاآن  سفففهم.  شفففده  شفففادتر  هم  هامادربزرگ و  هاپدربزرگ رو   امروز 

 م،یکنیم  نقل  هاگذشفته  خوش  خاطرات از.  سف ین  فاتحه  کی  تنها  ما  یروزها
  سوادمانیب  ظاهر  به  پدربزرِگ   که  یناب  اشعار  و  مادربزرگ  یبایز   یهاداستان از

  هی گر   هم با  همه و  د یخندیم  هم با  همه.  خواندیم  هایهمانیم در  شفففهیهم
 یوا  خانه، در  ما  یشفففاد و  بهج  حاَل.  میبود  شفففده  ی  ی  همه  اناار. میکردیم
 َلو   یبرا  شفده  یمحمل   خانه  طیمح و  گرفته  را  یعتصفنال   ی رهایاسفت و  هایموو یا

 .یواقع یهاترکاندن
  یها عشففففق  یبرا ییوا  چه  شففففد،  عاطفه و  عشففففق از پر  خانه  یفضففففا  یوقت 

 و یشففففففاد از پر منز   طیمح  یوقت !  مفانفدریم  یبفاق   یمربع و یمثلث  و  یابفانیف خ
 دارد؛  ووود  ادیاعت  سفففوز  خانمان  یبم  به  شیگرا  یبرا  ییوا  چه  شفففد،   یمعنو

 ووَلن یبرا  یناران  یوفا  چفه  بفاشففففففد،  معرفف   و  علم  از  پر  خفانفه یفضففففففا  یوقت 
  نهیقرنط  خانه در  یمدت   که  بهتر  چه  پس.  داشففف   خواهد ووود  یمجاز  یفضفففا

 .یآدم نو از و میبساز  نو از یاخانه دوباره تا میشو
 از   رونیب.  یت ان  خانه و  یسففازخانه  نیتمر   یبرا  شففده  فراهم  یخوب  فرافف 

.  م یبسففاز   انسففان  تا  میسففاز یم  خانه نجایا  و  بفروشففند  تا  سففازندیم  خانه  منز ،
  یت فان  خفانفه  نجفایا  برونفد،  یهمفانیم  بفه تفا  کننفدیم  یت فان خفانفه دیف ع وقفِ  

 .میبرگرد خانه به دوباره تا میکنیم





 

 

 ! می کن شتریب را رام  لب. 34

 1آرام   محّمدرضا
 بود  مانده یباق   مانیبرا رحم  اففففله از  که  یظاهر  نیهم!  کرونا  کند  لعنت   خدا

  می فهم یم  خوب حاَل.  یابرداشففته روابط  نیا  عمق از پرده  حاَل و  یگرفت  ما از  را
 و   دیف د  نیا انافار!  میبود شفففففنفا مشفففففیو   عمق  کم  یبفاد  یاسفففففتخرهفا در کفه
  یبرا   فیت ل رفع  کی  به  بود  شفففده  لیتبد  مانیبرا  دیع ا یا  یضفففربت   یدهایبازد
 .یاله واو  نیا یادا

 و  دیف د  بفه هفارهن عمومفاً   د،یف آیم انیف م  بفه  رحم افففففلفه  از  سفففففخن  یوقت 
.  شففود یم  متبادر هادادن  یهمانیم و  هارفتن  یهمانیم و نوروز  دیع  یدهایبازد

  دیع   بفه  شففففففده  محفدود  مفا  یهفایپرسففففف احوا  و  آمفدهفا و  رفف  و  تعفاممت  تمفا 
 و   میهسففت  بزرگ  خاله  هماِن یم  یهما   امشفف . آن  او   هفته  مخصففواففاً  نوروز،

 و   میگرفتفار   همفه کفه سففففففا   یالبفاق .  کوچفک خفالفه  همفانیم  یهما   شفففففف   فردا
  مشففف مت  به ما  نه سفففا ،  ماندهیباق اافففمً   یعنی  م؛یدار  را  خودمان  مشففف مت

 و  دیفف د همففان.  دارنففد  کففار  مففا مشففففف مت  بففه  هففاآن نففه  و  میدار   یکففار  ارانید

 
 مرکزرشد دانشااه اما  ااد  ) (  خانوادهسیاس پژوهشار حلقه .  1
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  به  یگوشففففف  ای  مییباو  خود  مشففففف مت از  یحرف   دینبا  هم  سفففففاَلنه  یدهایبازد
 .میکن بده ار شاوندانیخو یهاد  درد دنیشن

 که  چه  من  به!  ن رده ازدواب و  شفده  سفاله 35  پسفرعمو  که  چه  من  به  اافمً  
 که  چه  من  به!  هسف   همسفرش از  گرفتن  طم   حا  در  بچه  کی  با ییدا  دختر

  به!  هسف   یدیشفد  یمال  فشفار در و  شفده  ورشف سف   کرونا  باب   ا شفوهرخاله
  یفرزند  هنوز یول   گذردیم  مشفففترکشفففان  یزندگ  از  سفففا  پنج  برادر   که  چه  من

  هی ز یوه  یول   انددهیرسففف  ازدواب  سفففن  به  میهاخواهرزاده  که  چه  من  به!  ندارند
!  اسفف    رفتن  آب  حا  در روز  روزبه  میهادخترعمه  حجاب  که  چه  من  به!  ندارند

 و   گرفته  کرونا باوناقم  که  چه  من  به!  شفودینم  شیخو و  قو   اافمً   که  باونا 
  دخال   ارانید  یزندگ  در  که  چه  من  به  اافففمً .  اسففف  یمال   دیشفففد  قهیمضففف  در

 .دار  مش ل کی و هزار خود  من! کنم
قل  که  هسففتند داغ  آنقدر کشففور  یاسفف یسفف   مباحث  خدا  شفف ر  و محفل  هر  ن 
  آنقدر  سففاله  هر  هاسفف شیخو و  قو  ما  رسففانه  که یمل   رسففانه!  باشففند  مجلس

  نی هم   در  بخواهفد  کفه  کنفدیم پخش  یدنیف د  ا یف سفففففر   و  لمیف  نوروز  ا یف ا  در
 ومع  گردهم لمیف  کی  ی ومعدسففففته  دنید  یبرا  را ما  ،یعتصففففنال   یهایهمانیم

 یی رایپفذ  یتفاَلرهفا. دهفایف بفازد و دیف د نیا  ییرایپفذ  یبرا  زدهلفک  دلم اافففففم. کنفد
 و   رفته ییرایپذ  تاَلر  به  سففف یکاف  شفففما.  هسفففتند  همانانیم از  ییرایپذ  آماده

  یشففلوغ   آن در  دیشففد قموفال   اگر.  دیکن  وان  نوش  یشففام و  شففرب  و  ینیر یشفف 
 !دیبرسان شانیا به هم را ما سم  د،یکن ارتیز  را زبانیم

  می عظ  یهاپاداش و  رحم  اففله  انجا   وووب از  خداوند  منظور  یراسففت به  ایآ
  روسیو  کیف   بفا  حفاَل کفه بود  نیا  آن، ترک  دیف شففففففد  یهفاعقوبف   و آن انجفا 

 ما  پارسففا   یدهایبازد و  دید  نیهم  رحم  اففله  اگر برودر  نیب از  ی روسفف وپیم
 و ییرایپذ و  آمد و  رف  نهیهز   افرف  بدون و  یریتصفو  تماس  با هم  امروز  بود،
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  افله  یبرا  که  دارند  دیتأک(   )  نیمعصفوم نقدریا  چرا  پس.  اسف   تحقق  قابل... 
 .1برو را راه نیا بود، سفر و ریس به ازین هم سا  کی اگر رحم

 قطع آن  متضفاد و  شفدن  متصفل و  وسفتنیپ  یمعنا  به  »وافل«  شفهیر  از  افله
  ییمجرا  ارانید و  اسف   ازمندین  یمووود  انسفان  که  آنجا از.  هسف   گسفسفتن و

 ارانید  با  را او  که  یزیچ  نیشففتر یب  هسففتند، او  مشفف مت  و  ازهاین  نیتأم  یبرا
 نیا  حل و  ازهاین  نیا  نیتأم  رهیزنج  هرقدر.  اوسففففف   یازهاین  کندیم  متصفففففل

.  شفففففود یم  ترمح م رحم  با  اتصفففففا   باشفففففد، فرد  ارحا   با ارتباط در  مشففففف مت
  نداشفته او  یازهاین  نیتأم و  مشف مت  حل در  ینقشف  فرد ارحا   هرقدر  بالع س

 .شد خواهد ترگسسته ارتباط نیا باشند،
 رحم   اففله  رتبه  نیاول  شففانیخو روز  و حا   از  اطم  و  دهایبازد و  دید  هرچند
 اله  باب در(   )  نیمعصوم  ثیاحاد  به  یامراوعه  یوقت   اما  شود،یم  محسوب

 ای  ازین  نیتأم  یمعنا  به رحم  افله  اسفاسفاً  که  میشفویم  متووه  م،یکنیم  رحم
 کم   کی در.  یماد  ریغ ای  باشفد  یماد  ازین نیا  حا .  اسف  ارحا   مشف مت رفع

 در. 2اسف   شفاوندانیخو  به  یرسفانکمک و  »مواسفات« رحم  افله  یقیحق  یمعنا

 یول   یباش  داشته  یازمندین  و  محتاب  شیخو و  قو   اگر  که  اس   آماده   یروا
 .3س ین معروف و ادقه تو کار نیا ،یساخت  مرتفع را یارید فرد ازین

 افتفاده، مفا  امروز  یزنفدگ   در کفه  ییهفاگره  از  یاریف بسففففف  کفه میکن  قبو   دیف بفا
  به  نسففففب   هرچقدر.  ماسفففف  ارحا   به  نسففففب  ما  روزید  ی هایتووهیب  جهینت

  شتریب  مانیهاگره  شد،  کمتر  میدار   یخون  وندیپ  هم  با  که  خود ارحا   مش مت
  می هاخواهرزاده  سفاده  یگرواسفطه  کی با  توانمیم  من  یوقت .  شفد  تر دهیچیپ و
 
 (361، ق  ۴« )من َل يحضره الفقيه، بَرِحَمك . »ِسْر َسَنًة ِالْ 1

 .15۴، ق   2. الكافي، ب2
 .68، ق   2الفقيه، ب  من َل يحضره .3
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 یکار  ا ،شفوهرخاله  به  یشفیل   فراف   کی  یمعرف  با  ای  بفرسفتم  بخ   خانه  به  را
 .دیرس خواهند من مش مت داد به فردا هم هاآن کنم، پا و دس  او یبرا

 اتفاقاً .  میانداز یب  کرونا  گردن  به را  خود  یهارحم  قطع  دینبا  حسفففاب  نیا  با 
  گشففوده  مانیرو   به  رحماففله  یبرا  یشففتریب  یهافرافف   ییکرونا  طیشففرا نیا  با

  شف   نان  به  روزها  نیا  که  هسفتند  شفانمانیخو و  اقوا  از  یاریبسف .  اسف   شفده
  حتفابیمفا  نیتفأم  یبرا منز   از خروب توان  قو   یدهفایف سففففففشیر .  محتفاونفد

 از   یاریف بسففففف .  نفدارنفد  را شففففففانیداروهفا  دیف خر   یبرا  داروخفانفه  بفه  مراوعفه و  یزنفدگ 
  یهفا زوب یبرخ .  نفدارنفد  ییوفابجفا  یبرا  یالفهیوسففففف   هفایل یتعط نیا  در  ارحفاممفان

 هر  به  پرداختن  ناً یقی.  دارند  یخانوادگ   مسففائل در  مشففاوره  به  ازین  لیفام  ووان
.اس  یواقع رحم اله لیفام مش مت نیا از کدا 



 

 

یابی تلاطع  . ارتباطات کرونایی: موقعیت35
ارتباطات بحران،  سط  ارتباطات سالمت، غیرهم

 ها دردی رسانبکرونا و هم

 1داوود طاللانی 

ی دیار معنایی ها چیره شفده و زندگ شفرال زمین را در نوردیده بود. تباهی بر وان
شفففدند.  ها روز به روز کمتر میها بود و انسفففانانسفففاننداشففف . دنیا سفففهم ما  

اخته  سف  Tهای »رزیدن  اویل« از گشفترش ویروس  تصفویری که مجموعه فیلم
کرد، چنین اسففف . در میانه این قرون شفففرک  آمبرَل به مخاط  خود ارائه می

کند که معامله را خیزد و سعی میتاریک آینده، ی ی از درماندگان، از وای می
و مبتمشففوندگان به آن محور ااففلی این فیلم  Tبر هم بزند. مبارزه با ویروس  
رتباطات سفففففمم ، ارتباطات  در چهارراه اراهبردی  اسففففف . رزیدن  اویل نقطه  

ها و ص شفدن هر یک از ورودیهاسف . با مشفخال رسفانه  همدردیبحران، کرونا و 
 
السففم  / رایانامه   کارشففناسففی ارشففد معارف اسففممی و فرهنگ و ارتباطات / دانشففااه اما  اففاد  علیه. 1

pr.davood1374@gmail.com/     2۷/3/99تاریخ ناارش. 
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تی را که در آن به سفففففر  توان موقعیال ها و مسفففففیرهای این چهفارراه، میخرووی
بریم، به میانجی رزیدن  اویل پدیدارشفففناسفففی کرد و خود را در آن یاف    می

 .»ارتباطات کرونایی«

 م با کیست؟ ارتباطات بحران. اق تلدّ 1
رسفیم که شفاهد اختم  در نظم اوتماعی و ای به درک وقو  بحران میهناامه

  بحرانی، خطرها آشفف ارتر  اغتشففاش برای نظا  سففیاسففی هسففتیم. در موقعیال 
کنیم. نابودی و مرگ ها احسفففاس نزدی ی میشفففوند و نسفففب  به آسفففی می

ها  شفود. بحران  شفناخته میمیال ترین احسفاسفی اسف  که در بحران به رسف بزرگ
شففان  ها و مخاطرات اما مدرنیته بود که بازاندیشففی درباره آن  ،اندهمیشففه بوده

ها، َاشففففف ا  گوناگونی دارد و در را یادآوری کرد. سفففففودای مقابله و دفع بحران
کنفد. برای دانش ارتبفاطفات،  انفدیشففففففه خود را نمفایفان می  ،سففففففاحفات مختلف

ای اسفففف  که قصففففد دارد نیروی کنتر  شففففده را ارتباطات بحران، همان زمینه
 اش برگرداند.نتر  و به مسیر عادیک

های مطالعات رسفففففانه  ودید از گرایش  نسفففففبتاً ای  ارتباطات بحران شفففففاخه
که چاونه  اسففف . شفففاید بتوان دو روی رد اافففلی برای آن قائل شفففد؛ او ، این

هفا و مخفاطرات پرداخف ر  هفای ومعی بفه مقفابلفه بفا بحرانتوان بفا رسففففففانفهمی
ها نیسفف   آموزش،  از کارکردهای رسففانهپاسففخ اومالی به این پرسففش ودای  

 خبر و بسیج منابع انسانی.
فردی و روی رد دیاِر ارتبفاطفات بحران، تعفاممت اوتمفاعی و ارتبفاطفات میفان

رسفففففانی به  ها نتوانند مانع آسفففففی روابط عمومی را مد نظر قرار داده تا بحران
، یعنی بریمتی که به سففففر میرسففففد در این وضففففعیال ها شففففوند. به نظر میآن

ترین رسفففففال   وضفففففعی  کرونایی، کرونازدایی از محیط و آگاهی ومعی مهم
 ها در حیطه ارتباطات بحران باشد.رسانه



  5۳9ارتباطات سالمت    سطح رهمیتقاطع غ  ی ابیتی : موقعییارتباطات کرونا

 

 

 .  ط عابر پیاده، ارتباطات سالمت:2
پیش از شففرو  کرونا، ارتباطات سففمم ، محدوده کوچ ی داشفف  و به مرات   

شففد. ارتباطات  ه میهای ارتباطات نا  آن در ایران شففنیدکمتر از سففایر شففاخه
سفففففممف  را بفه روابط پزشففففففک و بیمفار، بیمفار بفا بیمفار و کفارکنفان بیمفارسفففففتان  

کنند، که آن هم در چارچوب سفازمانی به نا  بیمارسفتان قابل بندی میافورت
شفود که کرونا همه وا هسف . وقتی بیماری  ردیابی اسف ، اما امروز گفته می

شلللل ند و جامعه ی دی  به  اه خارب میوایی شففففد، بیمارها از دایره درماناهمه
ی    کتاب دیگری    هوی دسلح م لل   شل د  پ     کرونا میب ماهسلتا  می

وسففتجو کرد.   ف ک  ن شللح و گسللسللح دیگری بر ی پاشللیی بال نی و دهمانگا 
هم به کروناییزه شففدن هسففتند، ارتباطات سففمم   وقتی فضففاهای عمومی متال 

ابد. در این وا ارتباطات سففففمم  برای  ی  مینیز در همان فضففففاها موضففففوعیال 
تک شفففهروندان اهمی  یافته و ارتباطات انسفففانی به ریل این شفففاخه در تک
آید. دیار، مسفئله فرادسفتی پزشفک و فرودسفتی بیمار نیسف . هر کسفی به  می

های  های ویژه با لباسشفففود و پرسفففتاران مراقب چشفففم هیوَل ناریسفففته می
اید مانند فیلم رزیدن  اویل افراد شفففففوند. شففففف مخصفففففوق نیز هیوَلوش می

 رات افراد از ی دیار همان اس .گان به دس  نایرند، ولی تصوال اسلحه شات
برسفففاختی دوگانه از مبتمیان در موقعی  کرونایی ووود دارد که ارتباطات  

کنفد آن را بهتر درک کنیم. از طرفی همفه مفا برای مبتمیفان سفففففممف  کمفک می
کنیم، و از سفوی دیار، آنان ی و بازیابی سفممتی میدرسفت آرزوی بهروزی و تن

خوانیم کفه مبفادا مفا نیز  را یفک »دیاری« خطرنفاک و تهفدیفدکننفده برای خود می
شفان شفویم. )به راسفتی این وا هیوَل چه کسفی اسف ر( معموًَل به دلیل آلوده

شفففففود کفه این دوگفانفه کنفار هم قرارگیری در تعفارض اخمقی ترویح داده می
 نشود. نیهمنش
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 . موتورسینلتی بدون پالک و سرنشین، کرونا3
چنفدهزار سففففففاعف  ویفدئوی آموزشفففففی دربفاره کرونفا بفا محتوای هشففففففدارآمیز و 

های اوتماعی بارگذاری  انایزشی از سوی پزش ان سراسر دنیا ضبط و در رسانه
آیا  ،ایم. اماهای تهیه شففده را دیدهشففده اسفف . همه ما بسففیاری از این فیلم

 ی باَلخره فهمیدیم که با چه طرفیمرراست به
  شفففففیو  کرونا مثابه علال بهای  خوار زرهاز سفففففوپ خفاش تا خوراک مورچه

رغم  فی شفده اسف . کرونا مورد والبی اسف  برای این که نشفان دهیم علیمعرال 
ها و افزایش تحصفیمت، آگاهی بشفری و توسفعه ارتباطات، تقوی  زیرسفاخ 

اوضفا  درسف  و حسفابی ندارد. سفؤا  قدیم شفناختش نسفب  به وهان کماکان  
ها را در این هزاران و فمسففففففه درباره عل  را از کرونا نیز بسرسفففففیم و پاسفففففخ

 ها ویدئو وستجو کنیم میلیون
ی کرونفا چیسفففففف ر )یفا بفه عبفارت دیار، کرونفا از چفه چیزهفایی  علفال  مفادال  •

 ؛ساخته شده اس ر(
 ؛دهدر(مایش میعلال  اوری کرونا چیس ر )کرونا خود را چاونه ن •
علفال  ففاعلی کرونفا چیسفففففف ر )آیفا کرونفا ویروسفففففی از طبیعف  بوده یفا  •

 ؛ساخته بشر در آزمایشااه اس ر(
بردر مرگ  علال  غایی کرونا چیسفف ر )کرونا وهان را به کدا  سففم  می •

 ترین وواب باشد(.شاید قاطع
ت  ر شفد که باز هم ووابی فارغ از تشف یک برای این سفؤاَل البته باید متذکال 

های ودید عمًم این گونه بیماریهنوز داده نشفففففده اسففففف . خصفففففل  ویروس
 معنا کرده اس .ها را بیسؤا 

 ها:دردی با رسانببسِت هم. بن4
هفای اوتمفاعی از کفاربران خود  هفای ومعی از مخفاطبفان خود و رسففففففانفهرسففففففانفه
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دیدگان باشفند و آسفی درد با انتظار دارند که در برابر انتشفار اخبار بحرانی، هم
به نظر   ،ریزی عواطف، واکنش خود را نشفان دهند. امابا ابراز احسفاسفات و برون

رسد که این واکنش، چندان هم اخمقی نیس . سوزان سونتاگ، ع اس و می
پرداز معروف آمری ایی اولین کسففی بود که به این سففؤا  فلسفففی را در نظریه

خمقی ما در برابر مشفففاهده تجربه رنج ها پیش کشفففید  »وظیفه اقبا  رسفففانه
ها منجر به دو امر دردی با رسففانهگف  که همدیاران چیسفف ر« سففونتاگ می

بفففازتولیفففد میشفففففود  اوال می رنج  این کفففه رنج را  دیفففده،  کننفففد. عموه بر فرد 
دردی،  برنفد. تفأثیر دو  همگران او نیز بفا مشففففففاهفده رنج او، رنج میمشففففففاهفده

هاسف . کنتر  عواطف و مدیری  احسفاسفات مخاطبان با افزایش قدرت رسفانه
ها سفففسرده خواهد شفففد. سفففونتاگ مدعی بود که به  ها به رسفففانهدردی آنهم

نظاره نشففسففتن فجایعی که در کشففورهای دیار در حا  وقو  هسففتند، از ومله  
های دوران مدرن اس . او پخش اخبار ونگ آمری ا با وینتنا  ترین تجربهناب

ها« ناماذاری کرده بود. هر روز تلویزیون اعم     مرگ قسففطی آد را به »سففریا
میرند. مانند اخبار شفیو  کرونا، که هر روز بر کرد که چند نفر در ویتنا  میمی

شفففففود. بففه زعم لیلی چولیففاراکی،  بففاختاففان افزوده میتعففداد مبتمیففان و وففان
  هفایارزشزیرا  مفدار« را دارد،تلویزیون قفابلیف  تبفدیفل شففففففدن بفه »رژیم ترحم

 کند.دردی ترویج میاخمقی خاای را با هم

 و مآ ذ منابع. 5
مجموعه هنر و تجربه زندگی، ترومه احسفففففان  1۷سفففففونتاگ، سفففففوزان، نظر به درد دیاران، ولد  

 .1395خواه، نشر گمان، کیان
 .139۷مجموعه فیلم به مثابه فلسفه، نشر لاا،  3نجفی، االح، پرسونا، ولد  
پرسففففففشففففففی پیرامون اخم  ارتبفاطفات، روزنفامفه  دردی بفا رسففففففانفهطفالقفانی، داوود، علیفه هم هفا  

 .3۰/1۰/139۷فرهیختاان، 
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در جستجوی انمرانی  دا در ماجرای کرونا: . 36
 تحلیلی مبتنی بر روندپژوهی آیات این زمانب 

 1محمد مهدی ذوالفلارزاده 
سفؤا  کانونی که این نوشفتار کوتاه در پی پاسفخاویی به آن اسف  این اسف   

د شفففففیعفه« از چفه منظری بفایفد بفه پفدیفده کرونا  بفهکفه   مثفابفه یفک انسففففففان »موحفال
ناریسفف ر قبل و بعد این پدیده را چاونه باید تحلیل کرد تا دسفف  خدا و ردال 

ای فراگیر  پدیدهح مرانی او را در آن متووه شفففدر به هر حا  پدیده کرونا، به  
و وهانی تبدیل شففده اسفف  و در این سففطح وسففیع، آیا اثری از مداخله خدا و 
حاکمی  او قابل ردیابی اسففففف  یا خیرر اگر پاسفففففخ منفی باشفففففد، پس نااه  

شفففففود و اگر پاسفففففخ مثب  باشفففففد،  توحیدی در ح مرانی خدا در عالم چه می
 پاسففففخ این یابد. قطعاً تی مضففففاعف میکیفی  پاسففففخ و شففففیوه نارش اهمیال 

نوشففتار، به این سففؤا  اخیر مثب  اسفف  و تمش آن این اسفف  تا بر اسففاس  
مبانی و بنیادهای مسففففتح م قرآنی که مجا  برای بیان تفصففففیلی آن در این 

فرض  ص نماید با این پیشنوشفتار کوتاه نیسف ، پاسفخ سفؤاَلت فو  را مشفخال 
 
 .1399  هش بیارد zolfaghar@ut.ac.ir/  28 /دانشااه تهران   یر یدانش ده مد  اریاستاد. 1
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 داند.الهی نمیهای رایج دینی، کرونا را مصدا  عذاب که بر خمف تحلیل

 الهی  عذاب  نب دشمنان،  جانب از  ایفتنب کرونا. 1
های رایج لین ن ته آن اسفف  که کرونا بر خمف برخی تحلیلبر این اسففاس، اوال 

گیری آن نبود و ی، عذابی از وان  خدا در آغاز شففففف لندر فضفففففا و گفتمان دی
وان   اسفففف  که به  ای از وان  افراد و دشففففمنان بشففففریال نیسفففف ؛ بل ه فتنه

، در 2سفففففوره عن بوت 1۰آدمیان انداخته شفففففد. این ه این فتنه را به بیان آیه  
وایااه عذاب خدا قرار دهیم، مورد ن وهش اسففففف  و این دو قطعًا با ی دیار  

«  تففاوت هفای مفاهوی بسفففففیفاری دارنفد، هر چنفد در نظفا  توحیفدی، »کفلٌّ بیفداهللال
 اس .

دشتتتتمنان: در جستتتتتجوی انمرانی    منر  پی در  دا  منر  و کرونا. 2
  دا

گون کرونا محل شففک و تردید    فتنهسففاز بودن و ماهیال حتی اگر گزاره دسفف 
توان  ص شففود؛ اما از یک موضففو  نمیباشففد و در آینده چون و چند آن مشففخال 

کشفورهای غربی و امری ا زمانی اسف  که این   پوشفی کرد و آن رفتارهایچشفم
ها، اخبار، اظهارنظر  د. نااهی اومالی به تحلیلفتنه در ایران، آغاز به رشفففففد کر 

افراد کلیدی و حاکمان این کشفففورها و ونگ به اافففطم  هیبریدی که توسففط  
های این کشورها علیه ایران راه افتاد، بر کسی پوشیده نیس  و همای  رسانه

ح ای  از »م ری گسفففففترده« از سفففففوی دشفففففمنان در این میان دارد. خود این 

 
اِس  ِمنَ   وَ  -[ 1۰عن بوت  .2 و    َمنْ   النَّ ا  َیق  ِ   آَمنَّ وِریَ   َفِإرا  ِباهللَّ ِ   ِفی أ  اِس   ِفْتَنةَ   َوَعلَ  اهللَّ ِ  َکَعذاِب   النَّ   واءَ  َلِئنْ  وَ   اهللَّ

ر   نَّ   َربِّکَ  ِمنْ   َنصففْ ول  ا َلَیق  ا ِ نَّ نَّ ْم   ک  ورِ  فی  ِبما  ِبَأْعَلَم   اهللَّ    َلْیَس  وَ  أَ  َمَع   د    اند کسففانى  مرد   میان از  اْلعاَلمیَن / و  افف 

  خدا   عذاب  ماننفد را  مرد   آزمایش کشففففففنفد، آزار  خدا[ راه   در چون  و  «ایمآورده ایمفان  خدا  به  »گوینفدمى که
 به  خدا آیا.«  بودیم شففففما  با  ما  »گف   خواهند  حتماً   رسففففد پیروزى  پروردگارت  وان   از  اگر و  دهند؛مى  قرار

 نیس ر  داناتر اس   وهانیان  هاىد  در آنچه
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تواند موضو  والبی برای بررسی بیشتر  دق  و پژوهش می  موضو ، برای اهل
طور خاق های مرسو  پژوهش در علو  اوتماعی و بهو عالمانه از طریق روش

هامات  ا  باشفد. چه بسفیار اتال علو  ارتباطات و رسفانه در تحلیل پیامهای این ایال 
آلودی که با لحنی تمسففخرآمیز از سففوی ایشففان آمیز و سففخنان طعنهشففیطن 

صفی  وامعه شفیعی در آغاز شفیو  این ویروس در ایران و زمانی که درسف   ن
خودشففان را در امان از آن می پنداشففتند، نشففد! این ه سففیسففتم درمانی ایران، 

تر از آن اسففف  که از پس این ماورا بر آید، این ه ایران بویژه بسفففیار ضفففعیف
ا در خواهد آمد،  پافشفاری بر اافو  دینی خود، در قبا  این ویروس از پ  خاطربه

اند و هزاران پیامی از این ه حتی ایرانیان عامل انتشفففار آن در سفففرتاسفففر وهان
انایزی اسف . اما درسف  در همین  ای از این م ر و فتنهاین دسف  تنها نمونه

،  3های علمی نهادهای معتبر زمان، رییس ومهور امری ا، با استناد به پژوهش
کرد و با نشفففان دادن ی قلمداد میودال کشفففورش را مصفففون از هر گونه آسفففی   

داد که امری ا از (، به مرد  خود اطمینان می1تصففففویری به وهانیان )تصففففویر  
این ماورا در امان اسفففف  و اگر هم وارد شففففود، کشففففورش به لحا  شففففاخص  

هفای  گیر، رتبفه نخسفففففف  مقفابلفه بفا بیمفاریهفای همفهآمفادگی مقفابلفه بفا بیمفاری
فهرسفف  کشففورهای انالسففتان، هلند، اسففترالیا و  گیر را داراسفف ! در اینهمه

اند؛ فرانسه، آلمان و اسسانیا  های بعدی ار از آن خود کردهکانادا به ترتی  رتبه
 های یازدهم، چهاردهم و پانزدهم وهانی هستند.نیز به ترتی  در رتبه

 
3.  Johns Hopkins University (2019), The Countries Best And Worst Prepared For An Epidemic, 

https://www.ghsindex.org/ 
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  ثی کشورها از ا  ی بندنمودار رتبب    یو توض  شیترامپ در اال نما:  27نمودار 

  26،  1398اسفند  7: در رتبب نخست ) نایامر  ر،یگهمب  ی های ماریملابلب با ب 
 ( 2020 ب یفور 

های ظالمانه حتی در این کارزار انسففففانی  از سففففوی دیار، ایران نیز با تحریم
کفه کفارنفامفه چنفدان  کرد، نظفا  تفدبیر و دولف  ایران  دسفففففف  و پنجفه نر  می

های اخیر و در رویدادهایی  ویژه در سففا هر اداره شففرایط بحرانی را بدرخشففانی د
از خود   98قم و خوزسففففتان در فروردین سففففا   نظیر زلزله کرمانشففففاه، سففففیل آ 

ل و کندی  ویژه در روزهای نخسففف ، با تعلال هوای ناذاشفففته بود، این بار نیز ببه
ی  ری  درسفف  و ودال باَل وارد کارزار شففد و زمانی هم که وارد شففد، به وای مدی

سفخ  در قرنطینه و مانند آن، در کما  ناباوری،    هایسفیاسف امور نظیر اعما   
روزی نزدیک را زمان عادی شففدن امور در کشففور اعم  کرد و خرده اعتماد  شففنبه

باقیمانده به دول  و دولتمردان را هم نابود ساخ ! در این میان این پزش ان 
نی کشففور بود که در خط مقد  مقابله به این وپرسففتاران و کادر و خدمات درما

هفای بی نظیر بفه نوعی تفاوان  فشففففففانی و ففداکفاریویروس قرار گرفتنفد و بفا وفان
 ها و نقص در تدابیر دول  را دادند.تدبیریاین بی

ی ری ودال که برای تذکال این چنفد سفففففطر نه برای تخری  دول  و اقدامات آن
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دهد، نااشفته شفد و آن را شف ل می  های تحلیل این نوشفتارکه ی ی از سفتون
در برخی نقفاط بسفففففیفار زود نوعی  بفهاین فه اگر کرونفا در ایران کنتر ، مفدیریف  و 

مهار شفد، دسف  این فرد و آن گروه و این حزب و آن وریان نبود، بل ه دسف   
های  گیری چرا که شفففففواهد و قرائن ظاهری در تصفففففمیم  دیاری در کار اسففففف !

های ظالمانه و نبرد ناووانمردانه  سو و تحریمن از یکدولتی در شرایط این بحرا
یعنی نحوه    ،دشفففمن از سفففوی دیار درسففف  باید در نقطه مقابل این موضفففو 

های کشففورهای  بینیگرف ! یعنی همان پیشقرار می  مدیری  کرونا د رکشففور
ریختای، نابسففامانی و ناتوانی و اسففتیصففا  زودهناا  غربی و امری ا در به هم

آمد و این تحلیل آنان می  ر مقابله با این ویروس، باید درس  از آب درایران د
برای   بفایفد بفه زودی تحقق می یفافف . امفا در کمفا  نفابفاوری و شفففففافتی، چفه

دوسفتان و کسفانی که از گروههای گوناگون موافق و مخالف    دشفمنان چه برای
یافتند و نمیدول ، وضففعی  اداره کشففور در این شففرایط بحرانی را به سففامان  

سو و در کشورهای    در ایران از یکآن را به طر  گوناکون بازگو کردند، وضعیال 
معاند از سفوی دیار به شف ل دیاری پیش رف ، شف لی که در ارهان بشفر، به  

 بینی نبود!هی  ووه قابل پیش
وضعی  به این ترتی  پیش رف  که به نوعی ماورا در ایران به رغم همه  

های دیرهناا  یا نادرسفف  که در روزهای نخسفف  ح ای  از یمها و تصففملتعلال 
یک فاوعه انسففففانی را در اففففورت ادامه این روند و عد  تصففففمیم به قرنطینه  
سففففففف  و سفففففخف  در ایران داشفففففف ، کنتر  شففففففد! در واقع، هی  یفک از آن 

های سخ  قرنطینه کامل و شبیه به آن اتخار و اعما  نشد، اما ماورا تصمیم
بند و دیرهناا  نیز که به  های نیم  شفففد! و حتی همان تصفففمیمکنترنوعی  به

ویژه در هراحتی برای فرهنفگ ایرانی قفابفل ِاعمفا  نبود و برخی از اقشففففففار در آن بف 
سففففففرهفای نوروزی همراهی ن ردنفد، درسفففففف  اورا نشففففففد؛ امفا مفاورا برخمف  
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. وال  آن ه مدا  کنتر  شد های رسمی و غیر رسمی پیش رف  وبینیپیش
ز سففوی مسففؤوَلن پزشفف ی، هشففدار مواوهه با پیک بیماری با دو هفته تأخیر  ا

شفففد )مثم در های زمانی متعدد داده می  این ویروس در بازهوضفففعیال   خاطربه
امفا بفاز هم از آنهفا بفه نوعی خبری نبود. بل فه، گویی ، پی سففففففرهفای نوروزی(  

ا در اینجا افففرفًا حا  مدیری  اسففف . منظور از مدیری  و کنتر  ماور  ماورا در
ناظر بر بعد پزش ی آن، آن هم با ت یه بر آمار و ارقا  مبتمیان، بهبودیافتاان  

ای اسفف  که یو مرگ و میر ناشففی از این بیماری نیسفف ، بل ه وو و فضففای کلال 
پیشففین    ها و ن ات مهمال و محدودی   هادر کشففور ایران به رغم همه دشففواری

ووی از آرامش نسففففبی بر قرار اسفففف ،    در کشففففور حاکم شففففد. گویی در ایران،
   ازدحامی چشففمایر و غیر قابل کنتر  در مراکز درمانی شفف ل نارف ، وضففعیال 

ها به فمک  و نابسفامانی نینجامید، حتی مراکز درمانی موق  چند  بیمارسفتان
  هفای دیاری کفه بفه امر بیمفارانهزارتختخوابی نیروهفای مسفففففلح و یفا م فان

ان اسفتفاده نشفد، هجو  و یورشفی دیوارنه وار و کرونایی اختصفاق یاف ، چند
خمف اخم  انسفففانی به سفففم  فروشفففااهها از سفففوی مرد  مشفففاهده نشفففد،  

ی وریان ها و اعتراضفففات خیابانی رایج خبری نبود، زندگی عادی تا حدال آشفففوب
داشف  هر چند که با گذشفته متفاوت بود! مجمو  این شفرایط در ایران به هر 

هفای داخلی کفه بینیه و روو  بفه پیشن میفان، تووفال حفا  عجیف  بود، در ای
هیج   تقریباً توسفط سفتاد مقابله با کرونا منتشفر شفد نیز وال  تووه اسف  که  

که با فرض میزان مداخله  بینانه، میانه و بدبینانه آنیک از سففناریوهای خوش
کرد، واقع نشد. تا وایی که وزیر محتر  بهداش ،  دول  در قرنطینه تیییر می

ر نیمه شفعبان در میان پزشف ان، از تعبیر »معجزه« در این خصفوق اسفتفاده د
کرد و البته آن را به خود و کادر درمانی نسفب  نداد، بل ه به »اثر حضفور ووود 

و امفداد چشفففففمایر غیبی از وفانف  ایشففففففان،   عجبوی نفازنین« امفا  زمفانآن گفل
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 منتس  نمود!

 دستان باز  دا در اداره کرونا. 3
که بانیان  آن سففوی مرزهای این کشففور شففیعه و این بار برای آنان  درسفف  در 

گیری آن و خواه در ونفگ پس از آن بودنفد،    این م ر و فتنفه، خواه در شففففف فل
های نخسففف   ماورا به شففف ل دیاری رقم خورد. همان کشفففورهایی که در رتبه

هایی که نظا   گیر حضفففففور داشفففففتند و همان دول های همهمقابله با بیماری
طور خاق، طور عا  و در حوزه بهداش  و درمان بهمرانی آنان در توسعه بهح 

گیرد )و در ایران نیز چشفم بسفیاری، پیش الاو و مبنای سفایر کشفورها قرار می
هفا کفه در و بیش از هر چیز بفه پیروی و تقلیفد از این الاوهفاسفففففف ( و همفان

د، به ی باره با موب  زد و اسفوه کشفورهای دیار هسفتنِاعما  نظم و قانون، زبان
این بیماری مواوه شففدند. هر چند که از قبل نیز به تدریج احتما  وقو  آن را 

هفای  دادنفد امفا در مقفابلفه بفا آن بفه ی بفاره تمفا  محفاسفففففبفات و حسففففففاباری می
عقمیی و نظففا  ح مرانی مففدرن خود را از کففار افتففاده یففافتنففد! چففه آنففان کففه  

ای را در آغاز در   گلهن که مصفونیال سفیاسف  قرنطینه سفف  و سفخ  و چه آنا
پیش گرفتنففد، همای در مقففابففل این پففدیففده بففه زانو درآمففدنففد. آنچففه در این 
کشورها ظهور یاف  عجی  بود  نظا  درمانی آنان به ارعان خودشان )نخس   
وزیر برینانیا( در آسففتانه فروپاشففی قرار گرف ، توان مدیری  و کنتر  بیماران  

دسف  نظا  درمانی برخی کشفورها خارب شفد و نوعی هرب و ها از در بیمارسفتان
های آنان حاکم شففد، به شفف لی نامطلوب و غیر انسففانی با مرب در بیمارسففتان

سففففالمندان چه در مراکز درمانی و چه در مراکز سففففالمندان تا رهایی برای مرگ 
مدار این کشفورهای وار شفهروندان قانونهای دیوانهایشفان برخورد شفد، هجو 

ها و مراکز خرید نمایان گشف ، اعتراضفات و ن و بشفردوسف  به فروشفااهمدال مت
های خیابانی شففف ل گرف  و رخدادهایی از این دسففف  که درسففف  در آشفففوب



552    ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

 گرف ، واقع شد.قرار می   ایراننقطه مقابل با وضعیال 
ی رایج شفود که این چند سفطر نیز از این حیث و تلقال بار دیار تذکر داده می

ایران و دول  آن را خوب قلمداد کنیم و کشفففورهای غربی را بد،  سفففیاسفففی که  
نظر قرار گیرد که این ماورا   نااشفففته نشفففده اسففف ؛ بل ه از این حیث باید مدال 

های مدرن های علمی و شففاخصبینیطبیعی نیسفف  و درسفف  بر خمف پیش
ای غیرقابل تردید اسفف ، واقع شففد! و این پاسففخ م ر خداوند به  که برای عده

. وفان کم  در این بخش آن فه، این مفاورا در این سفففففطح از 4ر ایشففففففان بودم 
وسفففففع  اثرگذاری و اعما ، و کنتر  آن در یک منطقه شفففففیعی برخمف همه  

ای دیار و عد  توانایی مقابله با آن باز شفففواهد و قرائن و ِاعما  آن در منطقه
نه، از توان  ناز و پیشفففرفته مادی و متمدال به رغم همه شفففواهد و اسفففباب مجهال 

بشفر خارب اسف ! دسف  بشفر چنین قدرتی ندارد و ما باید متووه دسفتی دیار  
 در این ماورا و نظا  ح مرانی عالم شویم و آن دس  خداس !

ر و پندار نااففواب یهود در اداره و ح مرانی  دسفف  خدایی که بر خمف تف ال 
مًم باز شفففود ولی در باور یک انسفففان موحد شفففیعی، کاعالم، بسفففته قلمداد می

؛ دسففففتان خدایی که از آسففففتین ولیال حیال او بر روی زمین در هر زمان، 5اسفففف 
و ح مرانی    آید و این طور با امضفففففای او عالم و عالمیان را مدیری بیرون می

های خداوندی« بر نماید. دسففتان خدایی که عامل رقم زدن و ِاعما  »برنامهمی
یی که با برپایی مراسففم شفف   هاهاسفف . آسففمانروی زمین و در پهنه آسففمان

قدر در آن، وریان امور از سفففوی ولی خدا هر سفففا ، تنزیل، تقسفففیم، تفریق و 

 
وا وَ  -[ 5۴ عمرانآ   .4 [  پاسففخشففان در   خدا و  ورزیدند م ر[ دشففمنان   اْلماِکریَن / و  َخْیر    اهللَّ   وَ   اهللَّ   َمَ رَ   وَ   َمَ ر 

 .اس   م رانایزان  بهترین  خداوند و آورد  میان در  م ر

ود    قاَلِ   وَ  -[ 6۴  مائده  .5 ِ   َید   اْلَیه  وَلة   اهللَّ ْ    َمْیل  لَّ وا وَ  َأْیدیِهْم   غ  ِعن  وا ِبما  ل  وَطتاِن... /   َیداه    َبلْ   قال  و یهود َمْبسفف 
دسفتهاى خودشفان بسفته باد. و به  سفزاى[ آنچه گفتند، از رحم  خدا دور گفتند  »دسف  خدا بسفته اسف .«  

 . ...او گشاده اس  شوند. بل ه هر دو دس 
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های خداوندی در شفود و از این حیث، »شف  قدر« در شفناخ  برنامهتقدیر می
یابد. دسفتان خدایی که انسفان »منتظر« را باید  بدیل میهر سفا ، وایااهی بی

ی او بفا دقتی بفاَل قرار دهفد، او را همافا  و پیوسفففففتفه، در راففففففد آثفار اثرگفذار
ص« این آثار در گامهای پی در پی آن ی ی پس از دیاری سففففازد. آثاری  »متربال

تر،  که از پس از انقمب اسفممی ایران، وسفتجوی آن برای انسفان منتظر، آسفان
 تر اس .تر و با مرور زمان، بروزیافتهتر، عیاننزدیک

توانیم برشففماریمر آیا تا ا این آثار را میسففؤا  اسففاسففی این اسفف  که آی
خود ف ر کرده بفففه افعفففا  امفففا  حیال  ایناونفففه  این کنون  قبفففا   در  آیفففا  ایمر 

ایمر آیا منتظر آثار ها رفتار بایسففته و شففایسففته را از خود نشففان دادهاثرگذاری
بعدی او هسففتیمر آیا با مبانی قرآنی و معارفی آن برای این ه این نااه اففرفًا 

های  و بویی احسففففففاسفففففی بفه خود نایرد و از انحراف و اعواوفاب و تحلیفل رنفگ  
خودبافته این و آن به دور باشفففد، آشفففناییمر آیا خود و وامعه را در قبا  این 

دانیم در برنامه خدا چه مراحل و مقاطعی  ایمر آیا میها آماده ساختهاثرگذاری
منتظر باشفیم و برای  پیش روی بشفر اسف  تا فعل اما  و ولی زمانش را از قبل 

فعل اما    آن در »مرحله بعدی« آماده شفففویمر تووه شفففود که منظور از انتظار
 عج(زمان )در اینجا، لزوما ظهور نیسفف  و منظور از راففد آثار هم، ارتباط با اما   

های این نارش متعالی که ریشفففه در بسفففیاری از آیات  نیسففف ! ی ی از بنیان
داری ما در این سفففیار مهم و بسفففیار میفو  دینهای بقرآن دارد و ی ی از حوزه

دهفد، »نارش آیفاتی« اسفففففف . در نافاه قرآنی، این قبیفل از شففففف فل می زمفانفه
های خدا با بشفففففر از طریق زبان افففففحنه و عمل را ها و سفففففخن گفتناثرگذاری

و حیفاتی   »آیفات« گوینفد کفه رفتفار در قبفا  آن در قفاموس قرآن بسفففففیفار مهم
یق آن، در حا  سففففخن گفتن با بشففففر اسفففف ! آیات،  اسفففف ؛ چرا که خدا از طر 

ها و »مقوَلت خداسفففاخته ت رارشفففونده« اسففف  که از توان بشفففر خارب افففحنه
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 های زمانی و م انی متعدد قابل ت رار اس .اس  و در ظرف
اما گویی این وممت و این نااه و سفؤاَلت برای ما چندان مأنوس نیسف .  

او را برای هفدایف  عفالم و آد  بر روی  این فه ولی خفدا، از وفانف  خفدا، برنفامفه
مأنوسفی باشفد، معلو  نیسف  چقدر    نسفبتاً زمین پیش می برد، اگر هم ومله  

در عمق وان و ایمان ما نشفسفته اسف ر! یک شفاخص آن این اسف  که چقدر  
هفا و ریزیلعیمر چقفدر در برنفامفهبفا این برنفامفه خفدایی آشفففففنفاییم و از آن مطال 

مان، از این برنامه خداوندی سففخن  یر نظا  ح مرانیمان و تدبناری هایآینده
گوییمر آیا بر اسفاس این برنامه، اهداف و مقاافد آن، مراحل و مقاطع آن، می

مسففیرهای دسففتیابی به هر مرحله از آن و ابزارهای رسففیدن به هر مقطع، عمل  
های توسففعه  های رهنی خودمان برنامهکنیم یا بر اسفففاس پندارها و بافتهمی
ویسففففیم و گا  دو  انقمب را ترسففففیم می کنیمر! چقدر آثار اما  حیال در نمی
های پیشفین قبل از ماورای کرونا )با تحلیلی که در این نوشفتار مطر  شفد(  پله

 و بعد از آن می شناسیمر!
ی اسفففف  که باید آن قدر هم سففففؤا  و هم این سففففؤاَلت، سففففؤاَلت مهمال 

اندیشفمندان و افاحبنظران و پس از آن در های آن در گفتمان و ادبیات  پاسفخ
هایی ارفًا ت رار شود که مجالی برای تبیین  آثار هنرمندان و عمل ح مرانان ما

مفادی و دنیفازده و مبتنی بر همفان انافاره بفاطفل »یفداهللال میلولفه« یهود بفاقی 
های امروزی بشفر رسفوخ کرده اسف  و او را ناذارد! نااهی که در علو  و فناوری

کشفففففانده اسففففف . و البته این همان    6انااری شفففففک مدار در دنیاطه بازیبه ور 
انتظاری اسفففف  که از انقمب اسففففممی ایران و انقمب فرهنای در پی آن برای  

هففای  تحو  در علو  می رففف ! علومی کففه بففایففد نو  بینش مففا را بففه پففدیففده 
و  پیرامونمان شففف ل دهد و با ایجاد یک نارش و نظریه افففحیح، مبنای اقدا 

 
ْم   َبلْ  -[ 9 دخان  .6 وَن / ولى َشکٍّ  فی ه   .سرگرمند خویش شبهه و شک به هاآن نه، َیْلَعب 
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های ما را فراهم کند، اما دریغ از این ه مبنای علو   تصفففمیم و سفففیاسفففتاذاری
بسفففففتای خداسففففف  و ما باید  فعلی در دسفففففترس ما، بر خداناباوری و دسففففف 

دردسففتااهی دیار، به وسففتجوی »دسففتان باز خدا و شففناخ  آثار او« برآییم.  
نده آن ناری آیاتی« ی ی از عنااففففر ااففففلی سففففاز دسففففتااهی که نااه و »آینده

 اس .
شففود تا قدری پاسففخ به این سففؤا  یعنی مقاطع در بخش پایانی تمش می

و دسفف  خدا در دوران پس از انقمب اسففممی بازگو    عجاثرگذاری آثار اما  زمان
شففود تا فتح بابی باشففد برای حضففور دیار اففاحبنظران در این عراففه خطیر و 

ان باز خدا در اداره و ت میل و ارتقاء آن و پیوسفففففتن به نظا  وَلی  و دسفففففت
 ح مرانی عالم و آد  در این دوران زمانی.

امتتام زمتتان.  4 آثتتار  پلنتتان  روی زمین:   عجر تتتتتتتد  زمتتان بر  در این 
 روندپژوهی آیات الهی در این زمان

ر قرآنی  همان طور که گفته شفففد، از یک انسفففان منتظر، بر اسفففاس همان تف ال 
رود تا ناری آیاتی، انتظار میآیندهدسفتان باز خدا در اداره عالم و نیز نارش و 

این آیات را، یعنی آثار اثرگذاری اما  بر روی زمین را، پیوسفففففته رافففففد کند و 
 زنفدگی خود و وفامعفه اش را بر این اسففففففاس تنظیم نمفایفد کفه این معنفایی از

هفای  بنفدگی و عبودیف  اسفففففف . عبودیتی کفه از طریق تنظیم خود بفا برنفامفه
بس و چه دلنشفین اسف  این بندگی و هماهنای   آید ودسف  میخداوندی به

توان از مصادیق و البته پر ثمر! بر این اساس، رخدادهای زیر و پل ان آن را می
(. منظور از پل فان نیز آن اسفففففف  کفه  26آیفات این زمفانفه مفا دانسفففففف  )نمودار  

گون قبلی، از شفففففدت و وسفففففع   رخدادهای بعدی، نسفففففب  به رخدادهای آیه
برخوردار اسفففففف  و دایره اثرگفذاری فعفل امفا  در آن، رو به  اثرگفذاری بیشفففففتری  

ارتقاء و تعالی اس  و البته این هوشیاری به مرات  بیشتر یک وامعه منتظر  



556    ( ۳و راهبردها )  هادگاهیآزمون کرونا؛ د 

 

طلبفد کفه بفه وفای غفلف  و یفا شففففففک و تردیفد در این آیفات، خود را کفامًم را می
 (..Error! Reference source not found) هماهنگ با آن سازد

 

 زمانب  ن یدر ا ی اله اتیآ ی روندپژوه  :28نمودار 

«  سفاِزكار  تی خدایی دارد که با انقمب اسفممی ایران، ماهیال  • »ازدیاد نوراهللال
دسفتان  بر روی زمین رخ داده اسف . در انتسفاب و اتصفا  این پدیده به  

در قبل و بعد    رهر اما  خمینیباز خدا، روو  به بیانات و تبیین های م رال 
 ؛انقمب اسممی بسیار راهاشاس 

نصرت  • حضور  و  اسممی  انقمب  از  سا   چندین  از  خداوندی  بعد  های 
س، در یک  اورت وسته گریخته و با یک سرع  بطئی در دفا  مقدال به 

شود و  این سازوکار دوباره نمایان می روزه، بار دیار    33بازه زمانی کوتاه  
نشان   لبنان خود را  از حزب اهلل  اسراییل  ناباوارانه  در ش س   بار  این 

نابرابری که بی شک، اگر اسراییل طبق علو  ظاهری و  می دهد؛ ونگ 
کرد و همچنان  دید، آن را آغاز نمی اش، خود را پیروز میدان نمی غریبه 

مط نیز  نبرد  این  گزارشهای  در  پایانی،  که  روزهای  تا  اس     تقریباً ر  
ای به نفع وبهه  پیروزی با اسراییل بود که ی باره ور  به طرز باورن ردنی 

انقالب 
اسالمی
ایرن

شکست
اسراییل
در جنگ 

روزه33

شکست
اسراییل
در 

حمالت 
بعدی به
غزه

بیداری 
اسالمی

«اربعین های جدید»

ورود 
فرهنگ 
اربعینی
ر به کشو

در کمک 
به 

سیل زدگ
ان  
1398

شهادت 
سردار 
ی سلیمان
ع و تشیی
بی نظیر

حکمرا
نی خدا 
درکرونا

؟؟؟
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گردد. روو  به روایتهایی که بخشی از آن از قو  سردار شهید  حق باز می 
 ؛ سلیمانی بازگو شده اس ، در این میان کارگشاس 

تر بعدی اسفراییل  ههای مفتضفحانه و کوتااین روند خدایی، در شف سف  •
 ؛د، ت رار شددر غزه مجدال 

بر روی زمین، خود    عجادامه این روند نورافشفففانی خدا از طریق اما  زمان •
را در ماورایی که به بیداری اسففففممی مشففففهور شففففد، نشففففان داد. این ه  
ی باره و بدون راهبری فرد و گروهی خاق، مووی کوتاه در کشفففففورهای  

ا  خودکامه  اسففممی افریقا شفف ل گرف  و منج ر به سففرناونی برخی ح ال
این مفاورا در حفد یفک فلش زدن کوتفاه از   ،در مصفففففر و لیبی شففففففد. امفا

نوعی بفا فراز و فرودهفایی در نهفایف   هنورافشففففففانی وفایافاه داشفففففف  و بف 
هففای خودمففدار، فففاعففل این فروکش کرد. وففالفف  آن ففه، برخی تحلیففل

 دانستند!ران میرویدادها را در آن زمان، انقمب اسممی و به نوعی ای
، به  1391های ودید از حدود سففا   اما بعد از آن، در ماورای بزرگ اربعین •

تثبی  و ماندگاری و ت رار سفففاَلنه این آی  بزرگ این زمانه ما رسفففید!  
نظیری که در اربعین در حا  وقو  اسف ، از توان و دسف  بشر  فا  بیاتال 

جیف  همای از برای تحقق آن خفارب اسفففففف  و آن رویفدادهفای زیبفا و ع
  نورافشففففففانی بیشفففففتر نوراهلل بر روی زمین و ارتقفاء مرحلفه دیاری از تفا ال 

های افراد را به  شفففففدن نوراهلل ح ای  دارد، تا  شفففففدنی که قلوب و د 
کند و آن طور باعث رقم خوردن  بدیل وذب میبه شف لی بی  سفوی اما 

در  های اخمقی، زیبا، دلنشین، عظیم و عجی  در تمدن شیعی واحنه
ای، تمفدن مفدرن در آن غلبفه یفافتفه و مفا دورانی کفه بفه زعم نفاقص عفده

شفففود! از این پس، این گریزی از تسفففلیم شفففدن در قبا  آن نداریم، می
ها و برخی  رغم دشواریاربعین اس  که هر سا  پرشورتر از سا  قبل به
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شود و گویی تا مدتی قصد فروکش  موانع آن در سرتاسر دنیا، ت رار می
ن دگر نفدارد. آیفه اربعین در واقع، بروز مفاهیف  و رات اافففففیفل و شففففففد

ای وهانی اسففف ،  منبطق بر فطرت انسفففانی وامعه شفففیعی در گسفففتره
شففففود. تووه به این آیه و زمانی که قید و بندها و زنجیرها از او باز می

ای  بخش« ما در این زمانه اسفف ؛ نسففخه الاوگیری از آن، »نسففخه نجات
زیسفففتن در این فضفففا و سفففبک اربعینی را در د  هر  که حسفففرت ت رار و 

 ؛گذاردرهروی آن در کل سا  بر وا می
)که البته خود    1398های سفا   اما گویی دسفتان باز خدا در افحنه سفیل •

هففای دشفففففمنففان در رفتففار گوییبرکففات زیففادی نیز در پففاسفففففخ بففه یففاوه
ار تمسففخرآمیز حاکمان اسففراییل مبنی بر کم آبی ایران در پی داشفف ( ب

دیار مسفففیر فرهنگ اربعینی را این بار در زمانی خارب از ایا  اربعین به  
آن، به کمک    کند و در فضفففایی از ناکارآمدی دول  برای حلال ایران باز می

هفای اوتمفاعی بفا طوری کفه بفه ارعفان گروهوفامعفه ایرانی می آیفد. بفه
 سفمیق گوناگون سفیاسفی و اوتماعی حاضفر در این افحنه همدَلنه، این

توان یفافف .  فرهنفگ اربعینی، نظیر و معفادلی در تراز وهفانی برایش نمی
ای خففارب از گویی آن حسفففففرت و آرزوی ت رار فرهنففگ اربعینی در بففازه

 ؛اربعین در این رویداد همدَلنه، محقق شد
این فرهنگ اربعینی که رات آن، ارتقاء نورافشفففانی نوراهلل بر روی زمین   •

های مرد  حو  یک محور اسففف ، پس از و بخشفففی از بروز آن، وذب د 
انایز پی ر  نظیر و شفاف شفهادت سفردار سفلیمانی، خود را در تشفییع بی

تواند این تشففففییع را به خود  او در ایران و عرا  نشففففان داد. کسففففی نمی
تواند  نسفب  دهد و خود را فاعل آن قلمداد کند، همچنان که کسفی نمی

امل برپایی آن به شففمار آورد و اربعین را به خود نسففب  دهد و خود را ع
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های ااففلی رخدادهای آیاتی اسفف  که در پیرامون ما این ی ی از ویژگی
هفای گونفاگون اسفففففف . ای کفاش، پس از در حفا  ت رار و وقو  در ظرف

انتظار  شفهادت این سفردار عزیز و آسفمانی هم، پیوسفته متووه و چشفم
گیریم،  سخ  می  شدیم و با ت رار م رر ومله انتقا این دس  خدا می

سففففففاختیم و از ففاعلیف  خفداونفد غفافل  ففاعلیف  خود را مفدا  نمفایفان نمی
کامی پ      الوت  شفففدیم تا با رخداد ناگوار سفففقوط هواپیما، تلخنمی

 امید که درس عبرت را گرفته باشیم! کردیم،آ  یل  ع ه  یجربه نمی
در م رالهی در اما در این فضفففففای اربعینی، پله بعدی این پل ان را باید   •

فاقی که در »سفففتاد اافففلی مقابله با مقابله با م ر دشفففمنان دانسففف . اتال 
کرونفا در ابعفادی الهی و فرازمینی« رقم خورد، بسفففففیفار عظیم و عجیف   
اسفف  و همان طور که گذشفف ، حاکی از کنتر  م ر دشففمن در سففرزمین  
شفیعیان، و ِاعما  آن در سفرزمین دشفمنان و بازگشف  این م ر به سفوی  

و آشففففتای آنان در سفففطحی وسفففیع اسففف .    ریختایخودشفففان و به هم
ویژگی ممتفاز مفاورای کرونفا در مقفایسففففففه بفا رویفدادهفای قبلی در این 
روندپژوهی آن اسففف  که این بار برای اولین بار، ح مرانی خدا در هر دو 

و وهانی واقع شففده اسفف . اربعین، هر    وبهه آن هم در سففطحی وسففیع
د از مفذاهف  و حتی ادیفان مختلف در آن  چنفد وسفففففیع اسفففففف  و هر چنف 

حضفور دارند، اما به هرحا  اکثری  آن اوًَل معطوف به شفیعیان اسف  و 
ثانیًا، در یک وبهه رخ داده اسففففف . اما در پدیده کرونا، ما با وسفففففعتی  
وهانی مواوهیم که در یک وبهه، ماورا به سفففم  کنتر  نسفففبی و نیز  

هه دیار، به سفم  آشففتای  رود و همزمان در وبحفظ آرامش پیش می
تر  تر و مفدرن و هرب و مرب بفه رغم تجهیزات و اسفففففبفاب مفادی آراسفففففتفه
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. از این رو، پلففه ح مرانی خفدا در کرونفا را در این رونفد  7کنففدحرکف  می
هفای قبلی در نظر  ای فراتر از پلفهنورافشففففففانی و ازدیفاد نور، بفایفد در پلفه

 گرف .
ای که دگر بار در میان مردمان مدَلنههای زیبا و هدر این میان، از افففففحنه

این سفففففرزمین »ت رار« شفففففد هم نباید گذشففففف ، چه در زحمات دلسفففففوزانه و 
ففداکفارانفه کفادر درمفانی کشفففففور و چفه در مجفاهفدت نیروهفای داوطلف  در داخفل  

، اینها مؤاساتها و چه در همدلی مرد  در عراه رزمایش  وخارب از بیمارستان
فرهنگ و زیسفف  اربعینی در ایران اسفف ! اسففاسففًا، همای حاکی از برزو دگربار  

ها و گویی از ممزمات همیشفای نورافشفانی این نور در این سفالها، این همدلی
نزدیک شفففدن قلوب مرد  به ی دیار اسففف  در فضفففایی که موانع ظاهری برای  

خورد و رهن تحلیل گران اوتماعی ما را معموًَل این آن بسفففففیار به چشفففففم می
اسفف ؛ آری این تصففاویر همدَلنه و مهربانانه که باز هم گواهی    موانع پر کرده

ای اسفففففف  کفه از دیفد دیار بر دسفففففتفان بفاز خفداسفففففف ، از آِن همفان وفامعفه
های نخسف  عصفبی  و خشفون  تحلیل  های مدرن غرب، در رتبهسفازیشفاخص

 شود!می
شففففود که این سففففطح از اثرگذاری و برای چندمین بار در این متن ت رار می

ها را نباید به خود و دیار آن نسفففب  داد که این سفففرآغاز سفففقوط از این رفتار 
پل ان اسفف ! حتی نباید رشففد این پل ان را وابسففته به رفتار خویش دانسفف !  

 ها متووه فاعلها و قل کند که رهناسففاسففًا، منطق نارش آیاتی ایجاب می
رافد شفود،  اافلی این آیات، یعنی خداوند متعا  و نظا  حق او باشفد، فعل او 

 
یزان تخ  در   »م مقایسفففه افففورت گرفته توسفففط وزیر محتر  بهداشففف  در این خصفففوق وال  اسففف  .7

آمری فا و اروپفا برای هزار نفر ومعیفال  بین پنج تفا هفف  برابر میزان    ،  در بفدترین شففففففرایطکشففففففورهفایی مثفل 
ما اسفف  و میران پرسففتار به تختشففان نیز در بدترین شففرایط سففه برابر ما اسفف تخ  «. پایااه خبری  های 

 .1399 اردیبهش   2۷شفقنا، 
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و مبنا قرار گیرد. کارکرد االی آیات این   قصد او فهم گردد، برنامه او درک شود
های آیاتی یعنی، زبان سفففخن گفتن خدا با انسفففان! این اسففف ؛ آیات و پدیده

شفففیوه مدیری  کرونا که در این نوشفففتار تا حدی باز شفففد، یعنی ای انسفففان! 
که باید مطیع و و بدان  که همه چیز از اوسففففف که خدایی هسففففف ، بدانبدان

عبد او باشفی نه مشفیو  بازی و زندگی دنیایی! پس به سفوی او از طریق ولیال 
   یف ب هفای اهفل و امفا  او بیفا! تمش کن تفا برنفامفه او را از درون قرآن و هفدایف 

 ( متووه شوی و خود را با آن هماهنگ سازی. به این بیندیش که در برنامه  )
 ند در پساکرونا چیس ر!خداوندی، پله بعدی این رو 

پفاسفففففخ بفه این سفففففؤا  کفه در برنفامفه خفداونفدی پلفه بعفدی پیش روی مفا 
طلبففد امففا برای تنزیففه هر چففه بهتر از برخی چیسفففففف ، خود مجففا  دیاری می

بانه  های بیهای سففطحی و زودپنداریها و تحلیلانااریسففاده منطق که متعصففال
شفود، باید گف   از آن دفا  میای از عالمان دینی نیز  و متأسففانه توسفط عده

که پله بعدی ظهور نیسفف ! درسفف  اسفف  که خاتمه این پل ان به ظهور ختم  
شففففود، چرا که آغازگر و فاعل آن خداسفففف ، اما برنامه خداوندی برای ظهور، می

دارای مقاطع و مراحلی حسفاب شفده اسف  که در قرآن ترسفیم شفده و این طور 
های مسفففففتد  با قرآنی و انطبا   نیسففففف  که بدون این مطالعات مسفففففتح م

های پیرامونی، بتوان به سفففادگی د  از نزدی ی ظهور زد و مرد  را به آن پدیده
یعنی   ،ماند  خوش کرد. طبق این نقشففففه قرآنی، ما در بخش نخسفففف  آخرالزال 

دی را تا مان اوتماعی از دو بخش ااففلی آن هسففتیم و باید مراحل متعدال آخرالزال 
مفان حوادث، پیش رویم تفا بعفد از پشفففففف  سفففففر  زال بخش دو  آن یعنی آخرال

گفذاشفففففتن مراحفل گونفاگون بخش دو  آخرالزمفان و اتمفا  آن، بتوان بفه درک  
مفان«  های آخرالزال طلیعفهافففففبح ظهور نفائفل شففففففد. کرونفا، از این حیفث، از »پیش

مانی که در آن انسففان وارد مان! آخرالزال های آن و نه خود آخرالزال اسفف  نه طلیعه
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شفففففود. از این رو بفایفد کرونفا را در حفد و انفدازه خود در نظفا   میتعفامفل بفا خفدا  
 های خداوندی تحلیل کرد، نه بیشتر و نه کمتر.برنامه

باشفد که این تحلیل و نوشفتار، با عنای  افاح  این آیات خداوندی، فتح 
بفابی برای فهم هر چفه بهتر برنفامفه و ح مرانی خفدا در این زمفانفه و عرضففففففه 

 شاءاهلل.وانه آن به وهانیان باشد. انمطالعات قرآنی پشت



 

 

 

های ممنن: تحلیل چهار  رو و بدیل. جهان پیش37
 سناریو برای آینده سیاست جهانی 

 1االمین سعیدی روح

گیر  یفد و گریبفاندویروس کرونفا قلمرو کشفففففورهفای مختلف را درنور از زمفانی کفه  
َلت   ون شفففد و موو  تیییر و تحوال سففف زندگی بسفففیاری از سفففاکنان سفففیاره م

نظران  های وهانی گردید، پرسشی که رهن ااح و برنامه  تشارفی در معادَل
اسفف  که سففیمای وهان  این  به خود مشففیو  داشففته    الملل را عمیقاً روابط بین

ه سفففففرنوشفففففتی را برای  چهد بود و این مهمان ناخوانده  ارونا چاونه خوپسفففففاک
  هها رونق گرفت ها و سناریوپردازیبینیر پیشاآینده بشر رقم خواهد زد. لذا باز 

روزگفار   نافارِی نظری هریفک از ظن خود بفه چهره  هفای گونفاگوِن و پیروان رهیفافف 
بینی  داشف  که تحلیل و پیشه  ند. البته باید تووال اهروی ما هم  گماردپیش

َلت آینده امر بدیعی نیسفف  که در واکنش به تحوَلت کرونا مطر  شففده  تحوال 

 
دانشفااه اما  افاد    دانشف ده معارف اسفممی و علو  سفیاسفی/  /المللنی گروه روابط ب یعلم  أتی عضفو ه.   1

) (. 
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اقتضائات    المللی دارد که طبیعتاً ای طوَلنی در مطالعات بینباشد بل ه سابقه
تر سفففاخته اسففف . در این نوشفففتار چهار سفففناریوی  برهه کنونی آن را بروسفففته

  آینده  المللی در خصففففوق وضففففعیال بیننظران مسففففائل مطر  میان اففففاح 
ه  و میزان احتما  وقو  هریک با تووال   شفودمیسفیاسف  وهانی طر  و بررسفی  

 گیرد.ویژه تبعات کرونا مورد ارزیابی قرار میَلت نوپدید بهبه تحوال 

 بینی است؟آیا آینده قابل پیش. 1
 اساساً   ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که  از طر  سناریوهای آینده پیش

پفذیر اسفففففف  یفا الملفل ام فانبینی قطعی آینفده در دانش روابط بینآیفا پیش
  « وقففایع ی ی از کففارکردهففای مففاهوِی بینِی بففایففد گففف  هرچنففد »پیش  رخیر

تفاوت بنیادینی میان   ،، ل ن در این رابطهشفودمیهای علمی محسفوب  نظریه
علو  تجربی که   علو  اوتماعی و انسفففففانی با علو  تجربی ووود دارد. برخمف

های بیرونی، رسفیدن به الاوهای عا  و   و ثبات عمل رد پدیدهینیال عبه دلیل  
بینی قابل انجا  اسف ، در علو   قابل تعمیم و وضفع قوانین و به تبع آن پیش

، ممند و رفتارهای متییر او سروکار داریوایی که با انسان نی اوتماعی از آن
بینی کار آسفانی نیسف  و سفازی و پیشانونق  ،دهینیل به الاوسفازی، تعمیم

ها همواره در حفد احتمفاَلت قفابفل نقض و ابطفا  هفا از ام فان وقو  پفدیفدهتحلیفل
 مانند.باقی می

الملفل نیز تحلیفل و هفای علو  اوتمفاعی، در روابط بینمفاننفد سففففففایر شففففففاخفه
ی  اگرها  وبرانایز و موکو  و مشففففروط به امابینی آینده همواره مناقشففففهپیش

ص نیسففف  روزهای کنونی به همین منوا  در آینده  فراوان اسففف . زیرا مشفففخال 
گرد  ن یا حتی عق دتداو  یابند. مم ن اسف  شفاهد تسفریع روندها یا کند شف 

ها خارب از انتظار و کنتر   ها باشفففیم. همچنین بسفففیاری از عوامل و پدیدهآن
  تفأثیرآنفان دهنفد و بر تصفففففمیمفات و الاوی رفتفاری  گیرنفدگان رخ میتصفففففمیم
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گففذارنففد. مففاننففد همین ویروس کرونففا کففه تففا چنففد مففاه پیش وقو  آن در می
ترین سطو  سیاس  وهانی قابل مداران در عالیمقیاس کنونی برای سیاس 

 ر نبود.تصوال 
رخ خواهفد داد هرگز برای نفاظران و تحلیلاران    آنچفهرو و  پس آینفده پیش

بهتر از امروز رقم خواهد   آینده الزاماً یا آا  که  ؤتی ندارد و پاسفخ این سف قطعیال 
دانیم آیا روندهای مووود در آینده  نمی  ،خورد، به روشنی مشخص نیس . زیرا

دانیم آیا رشفد ومعی  افزایش خواهد یاف  نیز حاکم خوهد بود یا خیر؛ نمی
. دانیم آیففا منففابع انرژی پففایففان خواهففد پففذیرففف  یففا خیر و...  یففا کففاهش؛ نمی

های دخیل در وقو   سفففیمای وهان و تعدد عوامل و مؤلفه  دگِی یچیدرنتیجه، پ
در قال     ننظراااح   آنچهو هر    شودمیبینی درس  ما  حوادث مانع از پیش

هفای احتمفالی و قفابفل خفدشفففففه  تحلیفل گوینفد چیزی وزسفففففنفاریوهفای آینفده می
توان به سفففراغ طر  و این واقعی  می نقرار داد فرضنیسففف . اکنون با پیش

 سناریوی مم ن رف . چهار بررسی

 2سناریوی نخست: جهاِن جهانی شده. 2
با اففبیه    خصففواففاً شففدن  در سففناریوی نخسفف  فرض بر این اسفف  که وهانی

های  وریه شففود تا شففاهد حاکمی  نر اقتصففادی بتواند بر سففیاسفف  وهانی چی
ها تسففلیم  بازار آزاد و منطق اقتصففادی بر وهان باشففیم. در این شففرایط دول 

اقتضفائات اقتصفاد وهانی خواهند شفد. این البته هرگز به معنای فروپاشفی و 
تح     کاممً مانند اما ها باقی میهای ملی نیسففف  بل ه دول اضفففمحم  دول 

ر خواهنفد گرفف  کفه وهفانی قرا نفور نیروهفای اقتصففففففادی، اوتمفاعی و فرهناِی 
  هایها نسب  به بازار ها دارند. اهمی  نقش و وایااه دول کنتر  کمی بر آن

 
2. a globalized world 
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  هفای بزرِگ وهفانی بفه مراتف  کفاهش خواهفد یفافف  و این بفازارهفا و شفففففرکف 
د  نف چنفدملیتی هسفففففتنفد کفه توزیع و بفازتوزیع منفابع وهفانی را برعهفده خواه 

 گرف .
اسففففخ ووود دارد که وابسففففتای ر   شففففده این باورِ در سففففناریوی وهان وهانی

ظمی،  نسففففار چنین  آورد و در سففففایهاقتصففففادی، اففففلح و رفاه را به ارمیان می
معففات و کننففده اطال بل ففه تنهففا پردازش ،طلفف  نیسفففففتنففدهففا دیار قففدرتدولفف 
ها در عراففففه  کننده خدمات خواهند بود و تقسففففیم کار وهانی میان آنتأمین

 ارتباطات آنی اورت خواهد گرف . اقتصاد برمبنای تولید و تجارت آزاد و
گرا و هففای فرقففه ق این سفففففنففاریو همچنین منجر بففه کففاهش هویففال حقال ت

.  شفففففود میگرایی، مفذهف  و حتی ملیف    ، قبیلفهطلف  مبتنی بر قومیفال وفدایی
هفا فقط بفه  دهفد و نقش دولف   پیش خود را از دسفففففف  میگرایی اهمیفال یملال 

هفا را در اختیفار افراد بافذارنفد و حفافظ فرافففففف   کفه  شفففففودمیاین خماففففففه 
هفا بفاشفففففنفد. این کفاهش  اکثریف  در عین رعفایف  حقو  اقلیفال   سففففففاَلرِی مرد 

همارایی اقتصففادی حااففل خواهد شففد و   یها درنتیجهدول   ِ  اقتدار و هویال 
اقتصففادی به موازات حاکمی  لیبرالیسففم و   ینگ و پیچیدههای تنااتهم اری

   الح و امنیال   تأمینایده مشهور »الح دموکراتیک« به    بر اساسدموکراسی  
های فرعی ها از هوی . در چنین شفرایطی انسفانانجامیدفراگیر وهانی خواهد  

پوشفند و ونگ، این خطای  و فراملی به نفع »شفهروندی دموکراتیک« چشفم می
زیرا بر طبق منطق اقتصفففادی تنها منجر به    شفففودمیمنسفففوخ    بشفففر عممً   غمبار

. همچنین بفا کفاهش اهمیف   کنفدمیگردد و بفازارهفا را مختفل اتمف منفابع می
های سفففابق باقی ای برای کشفففورگشفففاییدیار انایزه  ،قلمرو در معادَلت وهانی

 ماند.نمی
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 تحلق این سناریو چلدر محتمل است؟. 2-1
بیسفففتم نزدیک شفففد،  قرن  الملل دو  به انتهای  پایان ونگ بین هرچه وهان از

های اقتصاد لیبرا  و تجارت  سازی مانند گسترش رژیم  تحوَلت وریانوبا وق
آور فرآیند  سففرسففا   گرفتِن المللی، سففرع های بینآزاد، افزایش نقش سففازمان

های شفففارف عرافففه حمل و نقل و ارتباطات،  شفففدن متعاق  پیشفففرف یوهان
گ سفففففرد و گذار از رواب کاربرد قدرت سفففففخ  نظامی به اقتصفففففادی،  نان وپای

قطبی و نیز تعمیق وابسفففففتای متقفابل  و حفاد شفففففوروی و نظم دفروپفاشفففففی اتال 
رسفففید بسفففتر بسفففیار ها به نظر مییافتهویژه در مجموعه توسفففعهکشفففورها به

ا شفده اسف  و سفیاسف   شفده مهیال مناسفبی برای تحقق سفناریوی وهان وهانی
 داش .ا شتاب قابل تووهی به سوی آن گا  برمیوهانی ب

هفای  هفا و تنشدر طو  این مفدِت مفدیفد هی  ونای حتی در اوب رقفابف 
بفه   لفل رخ نفداد و عممً مالهفای بزرگ نظفا  بینآمری فا و شفففففوروی میفان قفدرت

شففدن تجارت، اقتصففاد و ای منسففوخ در تعاممت آنان تبدیل شففد؛ وهانیپدیده
های مسففففتمر به ی دیار  ای از اندرکنشر شففففب ه پیچیدهمالیه، کشففففورها را د

در اختیار نیروهای بازار   عرافففففه اقتصفففففاد وهان عممً   پیوند داده بود؛ کارگزارِی 
کننده  نقش تسفهیل  افرفاً ها  یتی قرار گرف  و دول های چندملال ویژه شفرک به

کردنفد؛ اولویف  امنیف  رففاهی در ووامع وریفان سفففففرمفایفه وهفانی را ایففا می
گرایفانفه، ایفدئولوژیفک، دینی و ییفافتفه منجر بفه کفاهش ممحظفات ملال وسفففففعفهت

گیری هوی  شففهروندان گردید؛ شففماری از کشففورهای غیرغربی  نژادی در شفف ل
سففعه غربی و ویژه در شففر  و ونوب شففرقی آسففیا نیز با پذیرش الاوهای توبه

های بلندی را به سفوی  شفده توسفط کشفورهای افنعتی، گا پیمودن مسفیر طی
یافتای برداشففتند و به شففب ه اقتصففاد وهانی لیبرا  پیوسففتند و همه  توسففعه

از   ،کرد که با اطمینانشففدن لیبرا  را مجاب میها طرفداران وهانیاین نشففانه
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   ی و تحقق اففلح و امنیال ملال   دموکراسففی، پایان عمر دول چیرگی فراگیر لیبرا 
 وهانی سخن باویند.

حادیه اروپا همچون تابلویی مقابل در این میان تجربه موفق و درخشففان اتال 
چشفففففمفان همافان قرار داشفففففف  و بیشفففففترین امیفدآفرینی برای نیفل بفه وهفان  

شففده از وان  آن بود. رسففیدن به سففطو  باَلیی از همارایی و واگذاری وهانی
های حسفاس مانند سفیاسف  خاروی،  فراملی حتی در عرافه  داهها به ن افمحیال 

   رنگ کردن مرزها، وضفففع پو  واحد اروپایی، ایجاد سفففیسفففتم کارآمد امنیال کم
ار گذاشفتن ونگ از دسفتورکار کشفورهای قاره سفبز و گسفترش  نومعی، کدسفته

داشتن سودای قانون اساسی واحد،   دموکراسی و حتی در سرهنجارهای لیبرا 
کرد که تعمیم و گسفترش  شفدن تبدیل مینظیری از وهانیبه نمونه بیاروپا را  

ای را برای سفاکنان نظا  وهانی رقم ونهرگتوانسف  سفرنوشف  دگتجربه آن می
 بزند.

از قرن بیسف  و ی م و هزاره سفو  حوادثی   هشفدهای سفسریل ن طی سفا 
که اده  رخ داده که بسفففیاری از امیدهای ایجادشفففده را ناامید کرده و نشفففان د

بینی،  ود زیادی آمیخته با خوشدشدن تا حها از تداو  روند وهانیبینیپیش
شففدن بیشففتر به ووامع رشففد وهانی اندیشففی بوده اسفف . اوَلً مبالیه و سففاده

تداو  توزیع نابرابر ثروت و   ،یافته محدود مانده و در سفففففطح وهانیتوسفففففعه
ها  ها و ناامنیر ونگکشففورهای فقیر و غنی و نیز اسففتمرا  بینتعمیق شفف اف  

؛  شود میویژه در مناطقی مانند غرب آسیا و شما  آفریقا همچنان مشاهده  به
های  طراحی  درنتیجهسفففففابقه و هراسفففففناک تروریسفففففم فراملی  رشفففففد بی  ثانیاً 

هففای آن از هففا و خونریزی عیففال ب  سففففف هففای بزرگ کففه دامنففه  نففابخردانففه قففدرت
کشفیده شفد، امنی  وهانی را به شفدت  یافته نیز  خاورمیانه به مناطق توسفعه

های گسففترده از آسففیا و موب مهاورت  ثالثاً داده اسفف ؛   در معرض مخاطره قرار
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ها مقصر های غربی در وقو  آنهایی که خود دول آفریقا به اروپا بر اثر ونگ
به ووود آورده و همین مسفئله    هاآنای را برای ووامع  بودند، مشف مت عدیده

هراسفففففی و هففای افراطی، نژادپرسفففففتی، بیاففانففهگرایییملال   بففازگشففففففف  دوبففاره
حادیه اروپا از اتال   را در بدنه این ووامع موو  شففده اسفف ؛ رابعاً   هراسففیاسففم 

روزهای اوب خود به شففدت فااففله گرفته و امروز در حضففیض قرار دارد. خروب  
کشفففففورهفای قفاره سفففففبز در قفالف  طر    ترینمهمی ی از    مثفابفهبفهانالسفففففتفان  

اتحادیه را با تنانای عجیبی   ،ی « و احتما  خروب شففماری دیار از اعضففا»برگز 
  مواضفع مثبتی در قبا  دروبرو سفاخته اسف . در سفطح ووامع اروپایی نیز مر 

گرایی ندارند و پرونده قانون اسففاسففی  یبیشففتر و دسفف  کشففیدن از ملال   ادغاِ  
متحفده  ایفاَلت    ؛ خفامسففففففاً کننفدمییفافتفه تلقی  هفاسفففففف  خفاتمفهواحفد را مفدت

هفای تجفارت آزاد، از زمفان لیبرا  و طرا  رژیم  عنوان معمفار اقتصففففففاد وهفانِی بفه
شفدن اقتصفاد تبدیل شفده و با انیهترین مخالف و گیری ترامپ به بزرگقدرت

گرایانه در قال  شفففففعار »او  آمری ا« و وضفففففع حمای   هایسفففففیاسففففف خار  اتال 
سفففففناینی بففه  هففایهففای وارداتی و محففدود کردن مهففاوران، ضفففففربففهتعرفففه

 دستاوردهای تجارت آزاد وارد ساخته اس .
گران از به کرونا نیز امروز مزید بر عل  شفده اسف  تا تحلیلحادثه غیرمترقال 

شففدن لیبرا  گرایی و تضففعیف وهانیگرایی و حمای یاحتما  بازگشفف  به ملال 
سففخن باویند. همه ناظران و اف ار عمومی وهان شففاهد بودند در مقطعی که 

بفه حفد اعمی همفاهنای و   ریبرای مقفابلفه بفا یفک تنانفای مشفففففترک بشففففف  دنیفا
افزایی کشففففورها در قال  ترتیبات ح مرانی وهانی احتیاب داشفففف ، حتی هم

گرایی و کارشف نی در ترین ووامع با ت روی و ی جانبهیافتهتوسفعه  دولتمرداِن 
نا را به  حل مشففترک و نجات قربانیان کرو امور ی دیار امیدهای رسففیدن به راه

   کردند.یأس مبدال 
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ق سفناریوی  تحقال   اندازِ با این تفاسفیر شفاید امروز بیش از هر روز دیار چشفم
 شده، غبارآلود و مبهم اس .وهان وهانی

 : 3ادهای لیبرالهسناریوی دوم: جهان ن. 3
شفففففاهد بازسفففففازی نظا  وهانی مبتنی بر نقش   در سفففففناریوی دو  ما احتماَلً 

حد، اففففندو   مانند سففففازمان ملل متال  (IGOs)المللی  های بینبیشففففتر سففففازمان
های  الملل پو  یا سفففففازمان تجارت وهانی با کمک و مشفففففارک  سفففففازمانبین

هفای ثروتمنفد وهف  مفداخلفه فعفاَلنفه بفه منظور و نیز دولف   (NGOs)غیردولتی  
 failed)های درمانده و فروپاشفیده  شفهروندان در دول رفاه    تأمیناعاده افلح و 

states)  حاکمیال یا در معرض فروپاشففففی خواهیم بود. در این شففففرایط، اهمیال     
و دیار مانعی برای مداخمت بشففردوسففتانه و تیییر    شففودمیی کمتر و کمتر  ملال 

 المللی نخواهد بود.رژیم از سوی مراوع بین
  وامعه ملل و سففازمان تم قیمومیال تحقق چنین سففناریویی یادآور سففیسفف 

المللی و غیردولتی برای اعفاده  هفای بینملفل اسفففففف  کفه در قفالف  آن سففففففازمفان
های بحرانی و آبسفتن  ادهای فروپاشفیده دولتی در محیطهامنی  و بازسفازی ن

در   2۰۰2تا    1999های  هایی که بین سفا یابند مانند تمشکشفم ش حضفور می
داخله ناتو و سفازمان ملل در ونگ یوگوسفموی  تیمور شفرقی افورت گرف  یا م

و همچنین مفداخلفه کشفففففورهفای غربی در بحران لیبی برای سفففففرناونی معمر  
 قذافی.

گونه که از نا  آن پیداس  حاکمی  نهادهای لیبرالی در این سناریو همان
و هففا رژیم  ،هنجففارهففا ،اد همففانففا قواعففدهفف اهمیفف  بسفففففزایی دارد. منظور از ن

ها را به هم اری  سفازد و آنمند میها را قاعدهه رفتار دول هایی اسف  کرویه

 
3. a world of liberal institutions 
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دارد ازوملفه نهفادهفای دموکراتیفک، نهفادهفای  المللی وامیهفای بینبفا سففففففازمفان
ها و حقو  بشفففففر، مداخله بشفففففردوسفففففتانه و نیز نهاد   حمای  از حقو  اقلیال 

نهادهای فراگیر    این  حاکمیال   رسففففا. در سففففایه(R2P)برای حمای     مسففففئولی 
های  آفرینی مراوع حاکمی  فراملی مانند سففازمانام ان نقش  وهانی، طبیعتاً 

ویژه  ها بهالمللی برای مقابله با دی تاتورها و نیز حفاظ  از حقو  انسففففانبین
 ها بیشتر خواهد شد.اقلی 

 ق این سناریو چلدر محتمل است؟تحلّ . 3-1
اریو، فقفدان اقتفدار نهفادی و فقفدان ق این سفففففنف ترین موانع تحقال ی ی از بزرگ

  اورایی منفاسفففففف  برای عملیفاتی کردن تصفففففمیمات  ضفففففمفانف  اورا یفا ظرفیفال 
دهد که هنوز راه درازی  المللی اس  و این به وضو  نشان میهای بینسازمان

ی و هفای ملال   دولف برای گفذار کفامفل از نظم وسفففففتففالیفایی مبتنی بر حفاکمیفال 
  ،ی بفاقی مفانفده اسفففففف . مفانع دیار ای فو  ملال هفا بفه نهفادهف  واگفذاری حفاکمیفال 

های بزرگ برای اعطای اختیار و گسفففتره  َلز  نزد قدرت  فقدان اراده سفففیاسفففِی 
اسفففف . در  ها و کشففففم شللی وه  مدیری  بحرانمالمانور به نهادهای بین

ای با ی دیار  ها در پروندهایم که اگر منافع ابرقدرتموارد بسفیاری شفاهد بوده
ها  خم کشفم ش ز رسفد و بسف  میبه بن  ته باشفد، آن پرونده عممً تعارضفی داشف 

های پیشففففنهادی از ماند و تمامی طر ناپذیر باقی میمزمن و عمب  اففففورتبه
اثر خواهند شفففد. مانند پرونده  المللی یا غیردولتی بیهای بینسفففوی سفففازمان

مان    طر  سففاز بحران سففوریه که تعارض منافع آمری ا و روسففیه مانع موفقیال 
المللی در متوقف کردن ی ی ملل موسفو  به »دیمیسفتورا« گردید و وامعه بین

شفففف ا  تروریسففففم که به کشففففته و آوارگی اففففدهاهزار نفر و ترین اَ عانهاز سففففب  
 سابقه یک کشور انجامید ناکا  ماند.تخری  بی

در برهه کنونی شفففففاهد هسفففففتیم که هنجارهای حقو  بشفففففری    درنتیجه،
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شفففف ار  آهای سففففزاواری به مصففففادیق  د و لذا پاسففففخنآیمیبه اورا درن  خوبیبه
کشفی و نقض گسفترده حقو  بشفر در نقاط مختلف وهان از یمن و سفوریه  نسفل

شففود. تجربیات گذشففته نشففان  گرفته تا فلسففطین و میانمار و دارفور داده نمی
تأثیر روی ردهای  و تح   دلخواهانه  هر اداده که مداخمت بشففففردوسففففتانه همو

هفا نخواهند،  حفده آمری فا اسفففففف  و تفا قفدرتویژه ایفاَلت متال رگ بفههفای بز قفدرت
 هند برد.االمللی کاری از پیش نخوهای بینسازمان
ق سفففففنفاریوی وهفان نهفادهفای لیبرا  تفا حفدود زیفادی منوط بفه کفاهش تحقال 

المللی و غیردولتی برای  هفای بینهفا و ارتقفاء نقش سففففففازمفاناختیفارات دولف 
ها، گسففففترش دموکراسففففی، ولوگیری از  ز اقلیال ها، حمای  اکاهش خشففففون 

  تأمینکلی   طوربهها، افزایش تولید و توزیع محصففففوَلت کشففففاورزی و بیماری
همچنان موانع بسفیاری   ،  و منافع انسفانی به وای منافع ملی اسف . اماامنیال 

محور در نظا   عبور از نظم دول   یانداز روشفنی برابر سفر راه ووود دارد و چشفم
دار بحران کرونا نیز شفففاهد بودیم  و  که در گیرر نیسففف . کمااینوهانی متصفففوال 

الیال چاونه اختمفات آمری ا و چین مانع از   مؤثر سازمان بهداش  وهانی    فعال
(WHO)  وای یک سففازمان وهانی،  بهآمری ا این سففازمان را  ومهور  بود و رئیس

 »سازمان چینی« خطاب کرد.

   4سناریوی سوم: جهان در آشوب.  4
لیبرالی طراحی شده بود،   بینِی برخمف دو سناریوی پیشین که مبتنی بر خوش

گونه و هراسففناک از آینده  سففناریوی سففو  تصففویری بسففیار تیره و تار و آشففوب
. در قال  این تصویر مم ن اس  وهان آینده  کندمیسیاس  وهانی ترسیم  

هفای درمفانفده در برخی نقفاط و تضفففففعیف نهفادهفای  بفه دلیفل فروپفاشفففففی دولف 

 
4. a world in chaos  
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های  اوضفففففا  دسفففففتخوش آشفففففوب   المللی و لذا ناتوانی نظا  از مدیری بین
های سففیاسففی، عوامل ومعیتی،  عموه، ووود فقر، ناآرامیای شففود. بهگسففترده

نیز می تیییرات آب و هوایی  تشففففففففدیفففد این کمیفففابی منفففابع و  توانفففد در 
در آشفففوب شفففاهد ناممیمات بسفففیاری مانند    گونای مؤثر باشفففد. وهاِن آشفففوب

های  ادی، گسففترش بیماریهای اقتصفف اف های فرهنای و نژادی، رشففد شفف تنش
 محیطی خواهد بود.یافته و فجایع زیس م سازمانیواگیر، وقو  ورا

داند، بسفتری  مل میتسفناریو آن را مح  نتضفعیف اقتدارهای سفیاسفی که ای
های تروریسفتی و نظامیان محلی، گروهگیری شفبهخیز برای رشفد و قدرتحاافل

دانشفففمندان    یهای هموارهانیافراطیون مذهبی فراهم خواهد کرد. ی ی از نار 
های  های کشفففتارومعی در اختیار گروهقرار گرفتن سفففم   الملل، خطرِ روابط بین

بود   شففناسففانهسفف یز های انتحاری یا ترورهای  تروریسففتی برای انجا  عملیات
 پیوندد.که این نارانی در سناریوی وهان در آشوب به حقیق  می

  یفا هفای پس از ونفگ وهفانی اوال د سففففففا الملفل مفاننف تفاریخ روابط بین  تجربفه
( نشففان داده اسفف  که همواره در 1933تا   1929های متعاق  رکود بزرگ )سففا 

خواه در و تمامی   یهای اسففتبدادگونه احتما  توسففل به رژیمشففرایط آشففوب
یابد و این احتما   گری افزایش میهای فاشففففیسففففم، نازیسففففم و نظامیقال 

های آینده در چارچوب سففففناریوی مذکور دهه  رایتوان بدیاری اسفففف  که می
 مطر  کرد.

 حلق این سناریو چلدر محتمل است؟ت. 4-1
یا   گونه و هراسفناک در مناطق در حا  توسفعهاحتما  وقو  این شفرایط آشفوب

 ،  ی وهان بیشفتر اسف  که دلیل آن را باید در فقر، رشفد ومعیال نیافته توسفعه
های درمانده  تر ووود دول بسفا از همه مهممحیطی، فسفاد و چهفجایع زیسف 

سفففابقه و شفففومی مانند داعش  ووو کرد. ظهور پدیده بیدر این مناطق وسففف 
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امنی را در حافظه  که تصففاویر دلخراشففی از کشففتار، شفف نجه، تخری ، غارت و نا
های  گیری گروهتفاریخ معفاافففففر وهفان ثبف  کرد، بفه همافان نشففففففان داد قفدرت

المللی در مهار آنان چه سرنوش   ها و نهادهای بینتروریستی و ناتوانی دول 
 تواند برای وامعه وهانی رقم بزند.باری را میرق 

  آشففففوب مختص مناطق شففففد وضففففعیال ر میشففففاید تا پیش از این تصففففوال 
نیفافتفه وهفان مفاننفد شفففففمفا  آفریقفا و خفاورمیفانفه اسفففففف  و وهفان  عفهتوسففففف 

های  تفاوتی این افففحنهتواند با خیالی آسفففوده و از روی بییافته میتوسفففعه
ترور و کشفففففتفار را نظفاره کنفد و مطمئن بفاشففففففد کفه دامنفه آن بفه قلمرو    بفارِ رقف 

های تروریسففتی داعش در نقاط کشففورهای غربی نخواهد رسففید. ل ن عملیات
بود آش ارا    2۰15وادث خونین پاریس در سا   حنقطه اووش   کهانمختلف وه

ها  افزا و مشفترکی از سفوی همه کشفورها و سفازماناثبات کرد که اگر اقدا  هم
ای از تهدید تروریسففم وهانی در امان نخواهد  هی  نقطه  عممً   ،اففورت نسذیرد

 بود.
ور این تهفدیدات به که روسفففففیفه برای ولوگیری از نفه اینن تفه وال  تووفال 

منطق حضفور دول  پوتین   اافوَلً  خاک خود از مد  »اسفتبدادی« اسفتفاده کرد.
اسفففففد   در معرکه سفففففوریه و دفا  از بقای دول  غیردموکراتیک و اسفففففتبدادِی 

مشفففففی مقفامفات آمری فایی و اروپفایی همین بود کفه بفه درسفففففتی  برخمف خط
وای خود را به آشوب و     در این منطقهدارای حاکمیال   تشخیص داد اگر دولِ  

دامنه این آشفففوب دیر یا زود به مناطق اطراف روسفففیه   ،ناامنی مسفففتمر بدهد
نیز تسفری خواهد یاف  و کنتر  آن   اهمچون داغسفتان و چچنسفتان و آبخازی

بفه مراتف  دشفففففوارتر خواهفد شففففففد. لفذا پوتین اتهفا  حمفایف  از اسفففففتبفداد و 
تروریسففم را   ن خرید تا ناامنِی بشففر را به وا  هی به دموکراسففی و حقوتووال بی

دیار    مورداسففتفادهدر اطراف مرزهایش نبیند. این الاو مم ن اسفف  در آینده  
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 ا سازد.، شرایط را برای تحقق سناریوی چهار  مهیال درنتیجهنیز قرار گیرد و   آن

 5گراسناریوی چهارم: جهان واقع. 5
محور  شففففففاهفد احیفای نظفا  دولف  در قفالف  سفففففنفاریوی چهفار  وهفان احتمفاَلً 

ها  ناکامی و فروپاشی اقتدارهای وهانی و آغاز دور ودیدی از تنش  یدرنتیجه
ها  شتنهفای بزرگ نظیر آمری فا، چین و روسفففففیفه خواهفد بود. این  میفان قفدرت

ای در های هسففتهدی داشففته باشففد ازومله اشففاعه سففم تواند عوامل متعدال می
ه منجر به رقاب  تسفففلیحاتی با ورود ژاپن یا کشفففورهایی مانند کره شفففمالی ک

دریایی چین و  کره ونوبی به دلیل احسففففاس تهدید خواهد شففففد، کشففففم ش
ش چین و آمری ا  تنش روسففیه و ناتو بر سففر اوکراین،  تنژاپن در دریای ژاپن،  

ش چین و همسایاانش  تنش هند و پاکستان بر سر کشمیر،  تنبر سر تایوان،  
ش چین و تنسفففل و اسفففساراتلی در دریای چین ونوبی، بر سفففر تملک وزایر پارا

  .ر سففر سففوریه و عرا  بژاپن بر سففر وزایر سففناکو و نیز تنش سففعودی و ایران 
هفا و هفای نظفامی دولف آمفادگی  منجر بفه افزایش  هفااحیفای این کشفففففم ش

گرایفانفه و هفای واقعهفای نظفامی خواهفد شففففففد و از ایفدهگیری اتحفادشففففف فل
 الملل غبارروبی خواهد کرد.ابط بینگرایانه در رونوواقع

به برداشفف  روسففیه و چین از   یرسففد این سففناریو تا حدود زیادبه نظر می
المللی بسفففففتای دارد و اش بفه تعهفدات بیناقفدامفات آمری فا و میزان پفایبنفدی

گیری چنین  اقدامات ترامپ از زمان ورودش به کاخ سفففففید تاکنون در شفففف ل
« سفففب   6  آمری اخار سفففیاسففف  »اوال امپ با اتال ر بوده اسففف . تر برداشفففتی مؤثال 

اش شفده اسف  که المللیدات بینحده به تعهال اعتنایی چشفمایر ایاَلت متال بی
میلی ترامپ نسفب  به حضفور در ژاپن و کره ونوبی، امتنا  از نمود آن را در بی

 
5. a realist world  
6 . America First 
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ای  وانبه از توافق هسفته یه و اوکراین، خروب یکور های سف ورود ودی به بحران
ایران، ابراز تمایل برای خروب از موافقتنامه تجارت آزاد آمری ای شففمالی   با  1+5

های غیردوسففففتانه در قبا  ناتو و اعضففففای آن مشففففاهده  گیری)نفتا( و موضففففع
گرایی و کننفده هم فاری و چنفدوفانبفهکنیم. تمفامی این رفتفارهفا تضفففففعیفمی
اسفف  و بسففتر  شففدن لیبرا   مثابه رویاردانی آمری ا از دسففتاوردهای وهانیبه

گرا ق سفففففنفاریوی وهفان واقعحقال تمحور و منفاسفففففبی را برای تقوی  نظفا  دول 
 سازد.فراهم می

 ق این سناریو چلدر محتمل است؟تحلّ . 5-1
ها کنشففاران ااففلی دهد مادامی که دول   میدانی نشففان میتحلیل وضففعیال 

را ها  شفدن نتواند خودمختاری و اسفتقم  آنسفیاسف  وهانی باشفند و وهانی
نارند و بایرد، رهبران سففیاسففی همچنان از منظر منافع ملی خود به وهان می

آمیزی مانند کشففففم ش اسففففرائیل و فلسففففطین یا هند و لذا موضففففوعات تنش
پاکستان در نقاط مختلف تداو  خواهد یاف  و این به معنای تحقق سناریوی  

گرایفانفه، واقعیفک عفامفل دیار برای تفداو  رفتفارهفای   .گرا خواهفد بودوهفان واقع
به چالش کشفیده شفدن وایااه برتر آمری ا از وان  روسفیه و چین اسف  که 

نظریه »گذار قدرت« با تووه به تمش آمری ا برای حفظ وضع مووود    بر اساس
هفای بزرگ   ن اسفففففف  منجر بفه وقو  ونفگ میفان این قفدرتمو برتری خود م

 شود.

 باال ره کدام سناریو؟. 6
بسففففا دیار سففففناریوهای  اکنون باید پرسففففید از میان این چهار سففففناریو و چه

یک در آینده سففیاسفف  وهانی محقق خواهد شففدر در محتمل سففرانجا  کدا 
گونه که در آغاز این نوشفففففتار رکر گردید، هی  آینده  پاسفففففخ باید گف  همان
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ین قطعی و روشففففنی ووود ندارد. در نااه او  شففففواهدی دا  بر وقو  ی ایک ا
توان ارائه کرد. برای مثا  روابط سفناریوها از وضفع کنونی سفیاسف  وهانی می

یافته ام ان تحقق مد   آمری ا، اروپا، ژاپن، کانادا و دیار کشفففورهای توسفففعه
، در حالی که وضففعی  نابسففامان  کندمیشففده را تداعی  او  یعنی وهان وهانی

آشفففففوب را به رهن   خاورمیانه و شفففففما  آفریقا مد  سفففففو  یا همان وهان در
سففففففازد؛ همچنین روابط آمری فا و روسفففففیفه یفا هنفد و پفاکسفففففتفان بفا متبفادر می

 شباه  دارد.  کندمیگرایانه ترسیم  اندازی که مد  چهار  در وهان واقعچشم
  سففیاسفف   رسففد وهان آینده که در معرض تحوال با این حسففاب به نظر می

  و توزیع قفدرت  ار، هویفال وهفانی و گفذار بفه نظمی نوین و تیییر الاوهفای اقتفد
ثباتی اسفففف  و لذا بسففففیار غیرقابل  قرار دارد، وهانی آمیخته با پیچیدگی و بی

آمیزی  تناقض  طوربهتوان گف  سففففیاسفففف  وهانی  بینی خواهد بود. میپیش
اسف     (a system of organized complexity)  افتهییک نظا  پیچیدگی سففازمان

گی و ابهفا  دارد و در چنین نظفامی  یفافتای، پیچیفدیعنی در عین سففففففازمفان
ها انسفففان را تصفففمیم شفففمار اندکی از رهبران متأسففففانه سفففرنوشففف  میلیون

دهد که الملل هم نشففان می. تاریخ خونبار روابط بینکندمیسففیاسففی تعیین  
بار اسفف  وقتی سففرنوشفف  وهان به دسفف  رهبرانی  چقدر خطرناک و مصففیب 

آن بسففیار ناقص اسفف  و همواره در   باشففد که فهمشففان از رفتار خود و تبعات
 خار تصمیمات اشتباه هستند.معرض اتال 





 

 

 یسازیجهان و   کرونا. 38

 1ن یرام  ی محمدعل 

  .داشفففففف    نخواهفد  یادیف ز   شفففففبفاهف   آن، از  شیپ  یایف دن  بفا  کرونفا از  بعفد  یایف دن
 را  خود  که  هسففففتند  یکسففففان  همان  روس،یو  نیا  ریت ث و  دیتول یااففففل   هممتال 

  ع ی طب.  دانندیم  خودشفففان  یل یطف ،را  یبشفففر  وامعه یمابق  و  خدا«  »فرزندان
 جفادیا  یهسفففففت  خفالق  کفه  ینظم نیا  در.  ب نفد  یاقفدام  خودش  هیف عل  توانفد ینم

 .ندارد ووود یتضادال  و تناقض کرده،
  »عامل  حتماً   زند؛یم  هم  بر را  وهان  نظم  یروسففففف یو   ع ،یطب  در  ناگهان  اگر

 ونون ابوَل،  سفففارس،  دز،یا  مثل  یمدرن  فو   یهایماریب. دارد  ینقشففف   «یرونیب
  طی مح  و  ع یطب  ،یرونیب  یعامل   که  دهدیم  نشففففان  کرونا، و یبرف    ت   ،یگاو

 .سازدیم ماریب و آلوده را انیآدم س یز 
 دامن  ییهفایآلودگ  کفه داده  رخ  شففففففهیهم  ففاقفاتاتال  نیا  از  بشفففففر  خیتفار   در
فا  افتاده اس .  بارها  ،یوسط   قرون در.  اس   گرفته  را  یمناطق  قرن  در  این اتال

 
  ی انقمب اسففمم  یاوتماع   -یوبهه فرهنا   المللنی مجمع ب  یمجاز  یوگوولسففه گف  /1399  نیفرورددهم . 1

 .نی رام   ی  محمدعل استان فارس با حضور
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 با و  قیتحق  اثر  بر  سففففایکل و  آمد  شیپ اروپا در  یسففففراسففففر  طاعون  زدهم،یسفففف 
 هزار 12 ،منطقه  کی در  فقط و  شفمرد  رمقصفال   را  ان«یهودی»  گذشفته،  موارد  تجربه

  آلوده  هم  را  انیهودی  گذشفته،  سفا  هزار  سفه  یط   ها،یغرب  .سفوزاندند را  یهودی
 .شناختندیم خود س یز  طیمح یآلودگ  عامل هم و دانستندیم

 و حرف  فعمً   .گف    یال قطع  با  توانینم هنوز  سففف ،یک رمقصفففال  اَلن  که  نیا
 در  خودش  م رر و  یطوَلن  سفففابقه با  یاافففل   هممتال  کی  اما  اسففف ؛  ادیز   ثیحد

 یمابق و  خدا  فرزندان را  قو   کیف   که دارد  ووود   ،یف بشفففففر   هیف عل   یف ونفا  انجفا 
 و   تلمود)  خودشففففففان  ینید  نافاه  از  .دانفدیم قو   آن یل یطف را  یبشفففففر  وفامعفه

  وهان مرد  از  یهتووال   قابل  بخش  دیبا(  یونیاففه دانشففورانهای  دسففتورالعمل
  هودی کامل  طرهیسففف   ام ان  تا  شفففوند  ناتوان  و  لیعل و  لیرل  هیبق و  رندیبم  دیبا
 .آورند بدس  را وهان بر مطلق  یال حاکم و گردد فراهم انیوهان سرنوش  بر

  یها ااهیپا اما  سففف ،ین  خاقال   یایویراف  کی  به  محدود  هاآن حضفففور  امروز
  یع یوسفف   یهاشففااهیآزما  که  اسفف   س«یانال و   ایآمر   ل،ی»اسففرائ  هاآن یااففل 

  پوشفففففش  تحفف   یاتم  و  ییایفف میشففففف   و  ی روبیم  یافزارهففاونففگ دیفف تول  یبرا
 .دارند وهان سراسر در «یت یملال  چند یهای»کمسان

 « 1هانظمیبی  نظم»  تئوری اساس  بر کرونا،  انتشار  و  تولید. 1
  یچاونا   مشفففاهده  یبرا  مورچاان  َلنه در  ختنیر   آب  تجربه  مثل  اسففف   یحالت 

 .هاآن یومع رفتار
 ایآ  که  آمد  شیپ  یمدیم  سفففففتمیب  قرن  هفتاد  -  شفففففصففففف   دهه در  یبحث 

  چاونه  هاآن  نظم  دارند،  نظم  اگر  هسففتندر نظمیب ای و  دارند  نظم  هاکه شففان
 تقریباً   رسف ا  حاکم  هاآن  ینظمیب  بر  یقانون  چه  ،هسفتند  نظمیب  اگر و  اسف 

 
1. Chaos-Theory 
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 .شد یشناخت  وامعه و یشناسمرد   مقوَلت وارد  بحث  نیا  ش،یپ  سا   5۰ از
 فتنه  هر ای  توطئه  ونگ،  کی دارد،  یخ یتار   ینظم  که  منسففجم  یاوامعه در

  ،ی نظم یب  طیشفرا  در  نندیبب  بعد  ،زدیبر  همه  ب  نظمش  تا  کنندمی وارد  را  یارید
 و اقتدار  آن  وامعه، ایآ  و  زندیم  سففففر  وامعه  مختلف  یقشففففرها از  یرفتار  چه

  یبرا   یمختلف  یهاداده  ،یبررسف   نیا از  ر؛یخ ای  شفودمی  ت رار سفابقش  انسفجا 
 .آورندیم دس  به وامعه آن هیعل خودشان یبعد یزیر برنامه

 نقاط ییشففففناسففففا  یبرا  یشفففف یآزما  نیچن  ،کرونا  که دارد  ووود  احتما   نیا
  به و  پندارندیم  برتر  قو   را  خود  که  یکسفان  .باشفد  یبشفر ووامع  تقوال  و  ضفعف
 در کفه  یقفدرتمنفد و  گونفاگون ابزار بفا  هسفففففتنفد،  وهفان  بر مطلق   یفال حفاکم دنبفا 

  ینما یسفف   ،ینظام  حات یتسففل  اسفف ،یسفف   ،رسففانه  اقتصففاد،  لیقب از  ،دارند  اریاخت
  ،ی الملل نیب  ینهادها  ریسفففففا و  پو   یالملل نیب  افففففندو   ،یوهان  بانک  وود،یهال

  دول   که  دانسفف   دیبا .کنند  شیآزما  وهان  مرد   بر را  یبحران  نیچن  بخواهند
  ،ی دراففد دو  یهاسفف یونیاففه  یَلب.  سفف ین  یملال  مسففتقل  دول   کی   ا،یآمر 
 .اندیاال  رگذاریتأث و احنه پش  ا طرال 

 دیفف پفد  عتوقال   مورد  کفه  کنففد  جفادیا  را یَلت تحوال   و  راتییتی  بسففففففا چفه  کرونفا
 از امروز  خودش   ایآمر   دول   که  دیایب  شیپ سؤا   دیشا.  نباشد  آوردندگانش 

 یمسففتقل   دول    ا،یآمر   دول   که  میبدان  دیبا اما  اسفف ،  متضففرر  کرونا  مسففئله
   ایآمر  در و  دارند حضففففور  ایدن  یوا  همه در  هاسفففف  یونیاففففه یَلب.  سفففف ین

...  و  ترامپ و اوباما  اسف ؛  کنندهنییتع و  یقو  اریبسف   رشفانیتأث و  حضفورشفان
  یباز شفففف   مهیخ  عروسففففک  ینوع   به  و  ندارند  را   ایآمر   کمن  اطمعات از  یل یخ

 .هستند
 چند  ،ترعیوسف   فیط در  ای  نفره  افد  چند  یَلب  که  اسف  نیا  ارید  مهمال   ن ته

  اند؛کرده  خود  برده را  وهان  یهودی  ونیلیم 15 -1۴  ها،سففف یونیافففه  ینفر هزار
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 بر  مطلق   یففال حففاکم  دنبففا   و  داننففدیم  برتر  قو   را  خود کففه  ییهففانیهم  یعنی
 .هستند وهان

 اجتماعی فرهنگی گستتتیختگیهماز  و  اقتصتتتادی  ورشتتتنستتتتگی. 2
 آمرینا

  محرز  یامر   ایآمر   یاقتصاد  یورش ستا   اقتصاددانان،  یبرا  ش،یپ  یهاسا  از
 که  شفففد  صمشفففخال   ش،یپ  سفففا   چهل  حدود  اان،یر   رونالد  زمان در.  اسففف   بوده

 که دَلر  نیا  .سففف ین  آن  یمرکز  بانک و   ایآمر   دول   دسففف  در دَلر  پشفففتوانه
 حا ،  نیع در و  ،طمسفف   پشففتوانه  بدون  ،کنندمی  دادوسففتد  آن  با غالباً   امروز

  شففتریب  وهان در  معامله  قابل  یکاَلها  تما  از  شفففده،  ریت ث و  چاپ دَلر  زانیم
 .اس 

 با  زین  وهان اقتصففاد  دیبا حاَل  اسفف ،  شففده  یمتمشفف    ایآمر   اقتصففاد  یوقت 
  ، ا یآمر   یاقتصفاد  یورشفسفسفتا   تا  بخورد  نیزم  کرونا  وحشفتناک«  یوَلی»ه  نیا

  یز ی ر برنامه  تواند،یم  ه« ی»نظر  نیا  .یوهان  خورده  نیزم  اقتصفاد با  بشفود  همراه
 .باشد یست یونیاه ساَلرانهیسرما گسترده و قیدق

 .اس   یمنف  بنده  پاسخ رودریم  شیپ  آن  زانیر برنامه  اراده  با  زیچ  همه  ایآ
 البته  اسف ؛  گرفته  هم  را   ایآمر  و اروپا دامان  و  شفده  ریفراگ اَلن  ،یماریب  نیا

  خفانمفانیب  ونیلیم  چنفد  و  پنچفاه کفه  نفدارنفد  یادغفدغفه   فایآمر   میرژ  اففففففاحبفان
 امففا ؛کنففدمی ییکففارهففا  خود   یففال ثیح  حفظ  یبرا دولفف  هرچنففد  رنففد؛یبم  یهما 

 .اندشده ریپذ  یآس مجموعاً  بهرحا 
  خودشفففففان کشفففففور  یرهبر در  داشفففففتند، را  وهان  یرهبر  یعاادال   که  ییهاآن

 وحشففففتناک  اریبسفففف    ایآمر  در  یدرمان و  یبهداشففففت    یال وضففففع اَلن.  انددرمانده
  بزرگ  یشهرها  کنتر  و  هستند  باش  آماده   ایآمر   حمسلال   یروهاین  تما   .اس 

 .اندگرفته دس  در را
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 به   یال امن  و یآزاد  ،رفاه  فهلال ؤم  سففه  با  که   ایآمر   که  میباشفف   داشففته  ادی  به
  شفففهروندان  سفففمم  و وان   یال امن هم اَلن  اما  اسففف ؛  دهیرسففف   یوهان  قدرت

  خواهد و  خورده  ضفففربه  تشفففدال ب  آن اقتصفففاد  هم  اسففف ،  افتاده  خطر  به   ایآمر 
 که  یطوربه  اسففف ،  دهید   یآسففف   شفففدیداً    ایآمر   یاوتماع    یال امن  هم و  خورد
 ییغذا  مواد  کمبود  با  که  اسفف   نیا   ایآمر   حمسففلال   یروهاین  دغدغه  نیتر بزرگ

  وامعه در  یزندگ   عممً  و  شفود  یاوتماع   یهاآشفوب  دچار  ،کشفورشفان  ،یقحط  و
 با  دسف  در  اسفلحه  ونیلیم  5۰۰  حدود با  آد   ونیلیم  3۰۰.  شفود  مختل   ایآمر 

 هم  با  مشفترک  یت یقوم و  یدت یعق ،یفرهنا   ،یخ یتار   نسفب    یه  که  یاوامعه
 سففففا   5۰۰-  ۴۰۰ از  که  ینیمهاور   نیا  .مهاورند و  اندبهیغر   هم با  همه  ندارند،

  قتل را  یبوم  مرد  هم  بودنفد  کش  آد  هم  انفد،کرده  مهفاورت   فایآمر   بفه  شیپ
 دنبا   ،کنندمی  مهاورت   ایآمر   به  که  یکسفففففان هم هنوز  کردند؛  غارت و  عالم

  ش ننده  باف  نیا  ندارند؛  یانسان و  یاله  زهیانا و  هستند  خود  یشخص  منافع
 . اس یآمر  وامعه

 و  دنیتا  بتاقی  و  اروپتا  اتحتادیتب  بتا  آمرینتا  رابطتب  جهتانی،   بعتد  در.  3
 شودمی  دگرگون  تبشدّ  اشمستعمره کشورهای

 با  اشرابطه  اسفف ،  شففده  که  بشففود  مبتم  کرونا  مشفف ل  نیا  به   ایآمر   اگر حاَل
 سففلطه  تواندینم   ایآمر .  شففودمی  متزلز   خودش  مسففتعمره  یکشففورها و  ایدن

... و  نیبحر  و  امارات  و  عربستان  مثل  اشمستعمره  یکشورها  یرو  بر  را  خودش
.  دهد  ادامه  طیشرا  نیا در...   ایتالیا  و  آلمان و  ژاپن  مثل  خود  تابع  یکشورها و

  مثابه  به  را   ایآمر   ارید  وهان،  یکشفففففورها اوضفففففا ،  نیا  با  رسفففففدیم  نظر  به
 .رف یپذ نخواهند گاههیت 

  احتما  نیا و  آوردیم  رونیب   ایآمر   سفففففلطه  ریز  از  را  خودش اروپا  هیاتحاد
 و   بروند  خود  نیشفففف یپ  اسففففتقم   سففففم   به ییاروپا  یکشففففورها  که دارد  ووود
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 .بشود یمتمش ای دگرگون زین اروپا هیاتحاد
  هفاآن   کمفک  بفه  یارید  کشفففففور  ننفد،یبیم  اروپفا  هیف اتحفاد یهفادولف  یوقت 

  کمفک  بففه  هففایفرانسفففففو  ایفف  هففا؛ییایفف تففالیا  کمففک بففه هففایآلمففان  مثمً   د،یفف آینم
  خودش منافع  ف ر  به  یکشففففور  هر  فقط  که  نندیبیم  و  روندینم  هایسفففف یانال

 نیا و  شفففودمی فراهم اروپا  هیاتحاد  یکشفففورها  اسفففتقم   یبرا  نهیزم  اسففف ،
 .شودمی متزلز  شدیداً  هیاتحاد

  بر  ااکمیت و  یملّ   هایانومت  بب نستتبت جهانیان  نگاه تغییر.  4
 جهان

   یال حاکم  و  ح وم   به  انیوهان  نااه  نو   رسفففد،یم  نظر  به  ،یاسففف یسففف   بعد در
 .کنندمی سهیمقا و نندیبیم را رهبرانشان عمل رد مرد . کرد خواهد رییتی

 حاکم   سفمیسف وَلر   که  گذشفته  سفا  25۰  حداقل در  ،سف وَلر  وهان در  یوقت 
  ها  یال حاکم  نیا رهبران  و  شفففففده  ودا  ها یال حاکم از  یاله  هایارزش و  اسففففف 

 عرافه  در مبدأ،  مثابه  به  عالم  یخدا و   یمعنو و  نید  نقش  یبرا  یارزشف    یه
  نو   و  رهبرانشفان  به  نسفب   وهان  مرد   شفودمی  باعث  نباشفند،  قائل  ،اسف یسف 

 .بشوند دیشد دیترد دچار هاآن  یال حاکم
 و   ورزش و  لمیف با  را  مرد   ها،رسانه  که  هاس   سا   ،یغرب  یزندگ   سبک در

  یانسفان   .باشفند  نداشفته  رابطه  خدا  با  تا  کنندمی  سفرگر ...  و  عاتتنوال  و  شینما
 از   بعفد   نیل  انفد؛کرده  خفدا  خود نیاز یوفا را  اسفففففف   نیزم یرو خفدا  ففهیخل کفه

  عصففر  یزیخداگر   یاتیتبل  سففا   ۴۰۰  حدود و  سففمیسفف وَلر    یال حاکم  سففا   25۰
 کرده عبور  ینیدیب  آن از  بر   سفرع  با  بشفر  که  مینیبیم امروز  اما  ،یروشفنار

 .اس  آورده یرو  یمعنو به و
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  دا  سوی  بب  همگانی بازگشت. 5
 دونفالفد یبرا  قرآن  یقفار .نفد  آورده یرو خفدا بفه ووامع  عمو  سففففف وَلر  غرب  در

 در .رودیم  مسففلمانان  مسففجد  به  نیچ  رهبر  خواند؛یم  قرآن  نژادپرسفف ،  ترامپ
  به  وهان  یاسف یسف   سفران  ؛شفودمی  پخش  هامناره از اران  یافدا  دوباره  ایاسفسان

 . ... و کنند دعا شانیبرا که شوندیم لمتوسال  مسلمانان
 محقق  دارد یاخفامنففه  امفا  یهفابینیپیش  کفه  میکنیم مشففففففاهفده  اَلن

  ری غافلا   اسفففم   به  انیوهان  اسفففتقبا   نیا از  خودمان  مسفففلمانان، ما  .شفففودمی
  .م یندار   یوهان  وامعه   یهدا  و  طیشفرا   یر یمد  یبرا یطرح  و  برنامه و  میشفد

  انجفا  یکفار  و  مین ن  دقفال  فضففففففا  نیا  خطرات  در اگر بود، مراقف   دیف بفا البتفه
 و   هارهن و  گرف   خواهند  دسف به   را  عمل  ابت ار  ن،یاطیشف   همان  باز  م،ینده
  ی»انرژ   و  دهندیم  سفففو   ی د یرتوحیغ و  کارب  یهاعرفان  سفففم   به  را  هاقل 

 .کنندمی خلق  خالق نیاز یوا را «یهست  »شعور و «یهانیک
 که  یت یونا  هر  هاسفا   نیا در  هسفتند،  وهان  بر  طتسفلال   دنبا   که  یگروه   آن

 و   داعش  تا طالبان  و  القاعده  جادیا از  اند؛داده  انجا   مسلمانان  هیعل  توانستند
 و هیسفور   یهانیسفرزم   یتخر   ه،یجر ین  و  ریکشفم و  انماریم در  کشفتار .النصفره

 کی  حاَل. ...  و  منی   ملال   وحشفففتناک  کشفففتار  ن،یبحر   مثل  یاسفففارتااه  و  عرا 
  مظلو   یهفا ملفال  نفع  بفه  و  دهفد  رییتی  نیچن را عفالم  توانفدیم  ز،ینفاچ  روسیو 

 .شود تما  مسلمان

 است کرده  جدیدی مرالب وارد را انسان  کرونا، . 6
 و   علو   کارکرد  تا  گرفته  یاوتماع  و  یفرد  اتیح  نظم از  ز،یچ  همه  روسیو   نیا

  داریب  اففففدسففففاله  چند  خواب  کی از  انیآدم  گویی  .اسفففف  کرده  مختل  را فنون
  یا یدن  با  کرونا از  بعد  یایدن  .اسف   شفده  یدیود  مرحله وارد انسفان و  اندشفده

 .داش  نخواهد یادیز  شباه  آن، از شیپ
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 را  اریهمفد  یقحط   ترس از  ،هافروشفففففافاه  غارت  یبرا   ایآمر  و اروپا در مرد 
 مرد .  اسفف    یعج ران؛یا   ملال  با  دیکن  سففهیمقا  را نیا  شففما  .کنندمی  دیتهد

  همفه رغمیعل   هسفففففتنفد؛  آرا  چقفدر  ونفگ،  و  میتحر   سففففففا  چهفل  از بعفد  مفا
 افبور و منسفجم  ما  وامعه  باز یول   شفرور،  قو   آن  یهارسفانه  یروان  یهاهجمه
 .اس  مانده

 و   یاوتمفاع  و  یفرهنا   تقوال  نقفاط یرو  یاخفامنفه امفا   یوقت   میفهمیم اَلن
  تفا  انیف دانشفففففافاه از.  چفه  یعنی  ،کننفدمی  هیفال ت  رانیا  ملفال   یمعنو  و  یدت یف عق

 .کنندمی یفداکار نیچن نیا ران،یا  ملال  انیجیبس تا پزش ان ان،یحوزو 
 به  مرد  و  اسففففف   شفففففده  یبازسفففففاز  وهان در  خانواده  نهاد  دوباره  یطرف  از

  خواهند  یماهو  رییتی فنون و  علو  از  یبعضفففف .  اندآورده  پناه  خود  یهاخانواده
  علو   یبرخ   یطرف  از.  اسفف   شففده  فراهم   یال بشففر   یبرا  یعلم  وهش  نهیزم. کرد
  کی کمسفففف   ط ال   مثمً   ناتوانند؛  که  فهمندیم  بودند،  شففففده  رت بال  و  غرور  دچار  که

 .بشتابند مرد  یاری به باهم و  داشته باشد ییافزاهم  یسنتال   ط ال   با  تواندیم

 نوین  نگرشی  با  بشری،  جوامع شدن جهانی.  7
 و   اسفف   شففده  یوهان  نااهش  ،یماریب  نیهم  تأثیر  تح   ،یبشففر  وامعه  امروز

  یسفاز یوهان  آن  با  ،شفدن  یوهان  نیا  .آوردیم  دیپد را  ینینو  شفدن  یوهان  نیا
 .اس  متفاوت اریبس بود، دنبالش به  ایآمر  و است بار انیور  که

 یباز.  بسفففازند  خود  اراده  با و  محور حو   را  وهان  خواسفففتندیم  هایی ایآمر 
 .اس  وستهیپ خیتار  دانزباله به و خورده ش س  ،هاآن یسازیوهان

  سفففف وَلرشففففان  حاکمان  و  هادول   به   ااتال   که  فهمندیم  یطرف  از  وهان  ملل
  نیز یطرف   از  .بفاسفففففتنفد خود  یپفا  یرو دیف بفا  و  کنفدینم هفاآن بفه  یکم    یه

  همان  ؛کندمی  رییتی  یوهان  یهمبسففتا   سففم   به  ،ییگرا   یملال  از  نااهشففان
  امبرش،یپ و  انیوهان  نید  اسفم   .اسف   اسفم   یدیتوح  شفهیاند در  که  ینااه 
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 .اس  انیوهان یبرا رحم  امبریپ

 الهی انسان  ببطیّ   ایات  بر  مبتنی  نوینی نظم.  8
 و   مداررسفففففال   د،متعهال   انسفففففان  خداوو، و  یاله  انسفففففان  بر  یمبتن ینینو  نظم

  یخ ی تار   وهش  باعث  ،ییخداگرا نیا  .اسف   ی ریگشف ل حا   در  ریپذ یال مسفئول
  عدال  و  یدیتوح  وامعه  ،یانسفففان  وامعه و  شفففد  خواهد  کرونا از  بعد  انسفففان

 و   گشفففففف   دخواهف   یمنج   دنبفا  بفه  و بود خواهفد  هفانعمف   گزارشففففف ر  و  خواه
 .اهلل  شاء ان .آمد خواهد دیپد ظهور مقدمات

 و مآ ذ منابع. 9
 ق معارف،  نشففر  انتشففارات  تهران ،یاسففمم تمدن و  فرهنگ  خیتار (، 1388) فاطمه ،یوان احمد

2۴. 

 .5۴۰ ق اشجع، انتشارات  تهران او ،  ولد د،یعم یفارس فرهنگ(، 1389) حسن د،یعم

  تهران. ینظر یهاسففتهیبا  ؛یسففاز اسففممتمدن دانشففااه بر یدرآمد(، 138۷) یعل   ،ییابرقو یآدم
 .39 ق ،یفرهنا   مطالعات و ریزیبرنامه دفتر انتشارات

 .35 ق ن،ینورالثقل  تهران ان،یامو عصر  در یاسمم تمدن(، 1385) محمد  ،یسسهر

  فصفففلنامه  ،ینیخم اما   دگاهید از  یاسفففمم  تمدن(،  1391) محمودرضفففا  زاده،  افففنم ؛ییحی ،یفوز
 .9 ق، 9 شماره ،یاسمم تمدن و فرهنگ و خیتار  یپژوهش  یعلم

 مرداد 2۴ ،یفرهنا  مهیضم اطمعات، روزنامه قرآن، دگاهید از تمدن(، 139۷) رضا ،یزیمهر 





 

 

  در نو یر داد ا ی خیتار  تنرار ،پساکرونا یایدن. 39
 ؟دوباره طلوع ای  افول راه در نای آمر  ؛ی جهان نظم
 ( یفناور و   علم یگذاراستیس منظر از ینگاه )

 1ی طهرانچ  یمهد  محمد

  به وسیله  ،بار  نیاول  یبرا  ،یومع  کشتار  سم   یریکارگه  دو  با ب  یونگ وهان
  ماندن  یبجا و  ییایآسفففف   شففففهر  دو در  یومعهدسففففت کشففففتار و  متحده  اَلتیا

 و  علم  گرفتن  خفدمف ه بف   در كفه  دیف وفد  یبفدعت . افف یف   خفاتمفه  ،رانیو   ییاروپفا
 اَلتیا   یال حاکم  با  كه  نینو  ینظم.  شفد  خلق  ،کشفورها  ینیآفر قدرت  در یفناور

 به وسفیله  2کیاسفسوتن  ماهواره  پرتاب  تكانه  با  ،دهه  کی از  پس و  آغاز  متحده

 یوحشفففت   و  هایی ایآمر   انیم در، 195۷  اکتبر  چهار  در  یشفففورو  ریاتحاد وماه
 به  ،دانسفففففتندیم  ونگ  فناورانه  فاتحان را  خود که  یمردم انیم  در  العادهفو 

 و  علم در یشفففففرانیپ  از دوره نیا  در  اقتفدار.  منجر گردیفد  غرب  و  شفففففر  بلوک

 
   /یدانشااه آزاد اسمم   اس یر   /و پمسما  زری پژوهش ده ل  /یبهشت   دی دانشااه شه یعلم  أتی عضو ه. 1

 پرتاب شد.  وهان که به وسيله اتحاد وماهیر شوروی به فضا  ماهواره  . نخستین2
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 اقتدار  یهژمون  توانسففف   کیاسفففسوتن  پرتاب در  آنچه و  دیگرد  حاافففل یفناور
 در یشفففورو  ریوماه  اتحاد کردن  دایپ  باَل  دسففف   ،کند دار  خدشفففه را  یی ایآمر 

 .بود ییفضا یفناور
 و مرد   هتووال    ا،یآمر   خیتار  در  یارید حادثه  هر از  شیب  کیاسفسوتن  بحران

 از    یحما در  یدولت   هایسففیاسفف  وضففع  یباَل   یال اهم  به  را  گذاراناسفف یسفف 
  ،ی علم  یبرتر  حفظ  هدفشان  که  ییهااس یس  اس ،  کرده  ول   یفناور  و  علم

  سفففففنگ.  بود  وهفان  یکشفففففورهفا  ارید  برابر در  متحفده  اَلتیف ا  ینظفام و  فنفاورانفه
  ،شففففد   نهاده  کیاسففففسوتن  به واکنش  در و دو   یوهان  ونگ انیپا در  که  ییبنا

 بر.  آورد  بووود  راند،یم  شیپ  به را  متحده  اَلتیا  علم  امروز  که یکلال   یسففاختار
 مورد  قاتیتحق  انجا  هیاول  بسفتر  هادانشفااه  ،یاسفت یسف  کمن  ماتیتصفم  هیپا

 در علم  شفففففرفف یپ  هفدف بفا یملال   یهفاشفففففافاهیآزمفا  .گرفف  قرار  دولف    یف حمفا
  هفااسفففففف  یف سففففف  نیا و  دیف گرد  یانفداز راه  ازهفایف ن  ارید و یملال    یفال امن  از   یف حمفا

 و   علو  در  را  یل یت م  متیتحصفففف   که  دیگرد  انیدانشففففجو از  ینسففففل   بخشالها 
  خم  در و  دو   یوهان  ونگ انیپا از  پس  بمفااففله.  کردندیم  دنبا   یمهندسفف 

  ینهادها  و  اف ی شیافزا  علم از  دول    یحما سفففرد،  ونگ  نیآغاز   یهاسفففا 
 در  متحده  اَلتیا  یشفتازیپ سفا   پنجاه  کنندهنیتضفم  که  شفدند شف وفا  یعلم
  همراهه  بف  را  وهفان  یرهبر   یفال موقع  حفظ  آن یپ در و بود  یوهفان یفنفاور  و  علم

 .داش 
 وارده  تكانه  مرهون ،کشفور نیا  یاقتصفاد و  یاسف یسف   یهاشفرف یپ  ،بمشفک 

  .اسف    بوده  کیاسفسوتن  پرتاب  سفب   به  یریغافلا یپ  در  یی ایآمر   وامعه  به
 در  ناسففا  سیتاسفف  و  کناره در  ییفضففا  قانون   یتصففو  توان به از این موارد می

  یها شففااه یآزما  سیتاسفف   علم،  ادیبن  بودوه  یبرابر  ده  چند شیافزا  ،1958  سففا 
  شفرفتهیپ یپژوهشف   یهاپروژه  آژانس  سیتاسف   سفا   همان در  سفرانجا  و  یملال 



   591  ینو در نظم جهان  یرخداد ای  خی پساکرونا، تکرار تار  یایدن

 

 

 که  1دفا   وزارت  داخل  شناسنددریم  دارپا  نا   با  را  آن  یاریبس اکنون  كه-  (آرپا)

 در و  -اسففف   کیاسفففسوتن  رینظ  فناورانه  یهایریغافلا از  یریشفففایپ  آن فهیوظ
،  د یگرد دار  عهده  را  باَل  خطرپذیری  با  نوآورانه  یپژوهش  هایاندیشه  طر   مقابل

 .داش  ادامه ستمیب قرن انیپا تا روند نیا اشاره كرد.
 به  یابیدسففت  شففر ،  بلوک  یفروپاشفف   شففد،  گذاشففته  سففر  پشفف   سففتمیب  قرن

 را  نینو  یاسفلطه  ،یمجاز  یفضفا  بر   یال حاکم(  NBIC)  همارا  یهایفناور و  علو 
 در  رشفففد  روند و  یاوتماع   توسفففعه  .دادیم  دینو  ،بعد  قرن  یبرا  هایی ایآمر   به

 ،یعال   آموزش  یوهان  یایویراف در  زیاناشففففاف   ییوابجا  کی  مختلف  مناطق
  یچنفدقطب   یایف دن کیف   شففففففدن  داریف پفد  بفه  منجر و  آورد  دیف پفد  ینوآور و پژوهش

  متحده  اَلتیا  توسفففط  علم  یرهبر  هادهه  از پس  یمهندسففف  و  علم در  ندهیفزا
 دو در کشفورها  یگذارهیسفرما  یبررسف .  اسف   بوده  ژاپن و اروپا  هیاتحاد   ا،یآمر 

  فی ط در  را  یپژوهشففف   بسفففتر در  یگذارهیسفففرما  به  مربوط  مهمال   نقش  ریاخ  دهه
 در پژوهش  یاافل   اریباز   که  متحده  اَلتیا.  دهدیم  نشفان  کشفورها از  یعیوسف 
  ییوابجا  به  نسففب   شیهایناران از  اشیباَلدسففت  اسففناد در  ،اسفف   بوده  ایدن

  یتوانمند  از  یناشف   منحصفرًا،  نه  و ژهیو   طوربه  که  رقاب   یوهان  یدورنما  یالرزه
 ،اسففففف   ویفدرات  هیف روسففففف   یحت  و  هنفد و  نیچ  فنفاورانه و  یعلم  رشفففففد حا  در
 .دیگویم

  رشففد  آهنگ در  ،دهه کی  از  شیب در رانیا  یاسفففمم  یومهور  یشفففتازیپ  با 
  تعفداد  در  15 رتبفه بفه  1996  سففففففا   در  58 افاهیوفا  از  رانیا یعلم  یبرونفدادهفا
 و   یاهسففته  اففنع   رشففد.  اسفف   دهیرسفف   ،ریاخ  یهاسففا  در  یعلم  یبروندادها

 کی  ه مثابهب  زین  را رانیا  یل یت م  متیتحصففففف   انیدانشفففففجو  تعداد  و ییفضفففففا
 اَلتیف ا  یسفففففو از  منفعمنفه،  یراهبرد  هفامیتحر . کرد  مطر   یعلم  نوظهور  قفدرت
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  دی گرد  دنبا   یودال   اففورتبه نار یا  یعلم  رشففد  از  یریولوگ  یبرا   ایآمر   متحده
الیال   بهانه  به و   عرافففه در  تنها  نه رانیا  یاسففففمم  یومهور  یاهسففففته  یهافعال

 .اف ی توسعه ودال  به زین یعلم یهاعراه در بل ه ،ینفت  و یبان   ،یاقتصاد
 افاهیوفا  یبررسففففف  حفا  در ،علم  دیف وفد  یایف ویراف خلق از پس  متحفده اَلتیف ا
  گزارش.  اسف   کرده  درک  یاممحظه  قابل  وهیشف   به را  ضفعف  نقاط و  اسف   خود

  دارباشیب  فراخوان  کی  ، ایآمر   علم  ادیبن  توسط  2۰۰5  سا  در  «طوفان  فراز  بر »
 قرار  هاآن  سفلطه  یرو  شیپ  که  اسف   یدات یتهد  بر  یمبتن  ،متحده  اَلتیا  یبرا

 در  دهیعق  نیا.  اسف   داشفته  اوباما   یر یمد  بر  یر یچشفما اثر  گزارش  نیا. دارد
 نففه یزم  در بل ففه ،آموزش  بففا  ارتبففاط  در تنهففا  نففه کففه  دارد  ووود  متحففده  اَلتیفف ا

 حا  در  سفففرع ب  مشفففترک  یایدن در   ایآمر   یشفففتازیپ  زین  انیبندانش عیافففنا
  یبرا   انیدانشففففجو  یینها  مقصففففد  متحده  اَلتیا  ،گذشففففته در.  اسفففف   لیتحل

 سفا  در  که  یانیدانشفجو  تعداد.  اسف   بوده  وهان  سفطح در  یل یت م  متیتحصف 
 در  نفر  784000 بفه  نفر 475000  از انفدکرده نفا   ثبف   متحفده  اَلتیف ا  در  2000
 وذب  در کشفففورها  ارید  رقاب   سفففب ه  ب  تاکنون.  اسففف   دهیرسففف   2013  سفففا 

 با  ،تعداد شیافزا  رغمیعل   متحده  اَلتیا  سفففففهم  شفففففتر،یب  یخارو   یدانشفففففجو
  2013  سففففا   %19  به 2000  سففففا  در  ا یال سفففف   یدانشففففجو   یومع  %25 از  کاهش

 که  اسف   ییکشفورها  ارید  آلمان و  فرانسفه  ا،یاسفترال  انالسفتان،.  اسف   دهیرسف 
 امروز  یایدن در  ،ارید  انیب  به.  اسف   بوده  انیدانشفجو  دسفته  نیا  عمده  مقصفد

 با  کارگران  ابد،ییم  گسفففففترش روز  هر  ارتباطات  نیا  که  ی می  و  سففففف یب  قرن
 اقتصفاد و  ها ملال   نوآورانه   یال ظرف  یکنندگ ومع  منشفا  یمهندسف  و  علو   مهارت

 با  را  یعال   آموزش  به  یدسففترسفف   ،کشففورها از  یبرخ  در  هادول .  هسففتند  یرقابت 
  ییوففابجففا   شیافزا  بففا هففاآن  ،ا یففال ا  نیهم  در.  انففد نموده  فراهم  ییبففاَل   یففال اولو

  کردند،یم کار  ای و  لیتحصففف   یمهندسففف  و  علو   حوزه در  که  خود  ماهر  یروهاین
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  اری  دی با  درخشفان  یهااسفتعداد  وذب  در  کشفورها  که  یطوربه  اندشفده  مواوه
 .اندگذاشته مسابقه
  تح   ، ایآمر   علم  ادیبن  به وسففففیله  که یفناور  و  علم  یهاشففففاخص  نیآخر 
  دهنده  نشان  ،اس   شده  منتشر  2۰2۰ در  یمهندس و  علو   یهاشاخص  عنوان

 و   پژوهش  ی هفاشففففففاخص موارد  از  یل یخ  در  نیچ  پیشفففففتفازی یحت  ایف و   یبرابر
 کشفور  در  یدکتر  منیالتحصف فارغ  تعداد.  سف ا   ایآمر   متحده  اَلتیا از  ینوآور

  ،ار ید  طرف از.  اسف   دهیرسف   یی ایآمر   منیالتحصف  فارغ  تعداد  ی  ینزد  به  نیچ
  یدرافد   سفاَلنه  وهان سفطح در  پژوهش  نهیهز  در  متحده  اَلتیا  سفهم  زانیم

  بخودش  را  سفففهم  نیا  نیچ  خصفففوافففاً   ییایآسففف   یکشفففورها و  ابدییم  کاهش
  یکشففورها   ومع از  پژوهش در  نیچ  یگذارهیسففرما زانیم  .دهدیم  اختصففاق

 سفففر  پشففف   زین  را   ایآمر   یبزورد  شفففودمی  ینیبشیپ  و  شفففده  شفففتریب ییاروپا
  قی تحق  در  یوهان  یگذارهیسفرما از   ایآمر   سفهم  2017  تا 2000  سفا  از.  باذارد

 %20  بفه  %25  از  سفففففهمش  زین  اروپفا  نیهمچن و افتفهیف  کفاهش  %25 بفه  %32  از
  %42  به  %25 از یشفففرق   یایآسففف   یکشفففورها  سفففهم  عوض در  و  داشفففته  کاهش

 در.  اسفف   متحده  اَلتیا  یبرا  یودال   یخطر  زنگ  نیا  که  اسفف   داشففته شیافزا
 2018  تا 2000  یهاسففففا   فااففففله در  ،علم  یایدن  کل در  یپژوهشفففف   یبروندادها

  %21  به  %5 از  نیچ  سفهم  مقابل در و  افتهی  کاهش  %17  به  %28 از   ایآمر   سفهم
  یان یم و  باَل یفناور  با عیافففنا  افزودهارزش سفففهم در.  دهدیم  نشفففان شیافزا

 در که  ینحو  به.  اسف   بوده  ریچشفما  اریبسف   متحده  اَلتیا  درمقابل  نیچ  رشفد
 از   نیچ  سفهم  درعوض و  یکاهشف   %32  به  %38 از   ایآمر   سفهم  باَل  یهایفناور

 در  متوسفففط و  باَل  یهایفناور  با  عیافففنا در و  اسففف   یافته شیافزا  %21  به  6%
  هاشفاخص   نیا  .اسف   گرفته  یشف یپ  %22  با   ایآمر   سفهم از  %28 با  نیچ  2018

 .اس  کنندهناران اریبس  ایآمر  یبرا
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 ی ملال    یال امن و  اقتصففففاد در  زمان  هر از  شیب  ینوآور و  علم  که  نیا با  امروزه
 در  كفه  هسفففففتنفد  آن  ناران  دانشفففففمنفدان از  یبرخ   اسفففففف ،  رمؤثال   متحفده  اَلتیف ا

 اَلتیا  حاکمه  نظا   یگذارهیسففففرما  مختلف  ابعاد  به  هتووال  با رقبا  با  سففففهیمقا
  ا ی اشففت از  ،یاوتماع   -یاسفف یسفف   مشفف مت و  ینظام  حوزه درخصففواففًا    متحده

 اثر  در  واقع،  در.  شفففففود  کفاسفففففتفه ،علم  از  دولف    یف حمفا  بفه نسفففففبف   یعموم
 دامنه.  اسفففف   افتاده  خطر  به  علم در   ایآمر   یوهان  یبرتر  غفل ، و  یهتووال یب
  که  شفففففودمی  آغفاز  2۰۰1  سفففففستفامبر  ازدهمیف  از  بعفد  یهفاترس از  ،هفایناران نیا

 و کنند  درک  را  اقتدار در  علم   یال اهم  نتوانستند  متحده  اَلتیا  گذاراناس یس
 در  دول   اهما  از  فتأسففففال  ابراز  و  علم  شففففدن  یاسفففف یسفففف  مورد در  هایناران  تا

 در ونفگ سففففففه وارد  متحفده اَلتیف ا  .5  رفف  شیپ  اتیف اضففففف یف ر  و  علو   آموزش
 منطقه  به  را  یادیز   ام انات و  روهاین.  دیگرد  افیانسففتان و  فارس  جیخل  منطقه

 و یرانیو   دهفه دو  ،هیف سفففففور  و  عرا  در  یابت یف ن  یهفاونفگ  ،آن از پس  .نمود وارد
 .خ یر  فرو را متحده اَلتیا یهژمون ،ونگ

 از  ،دانش بر  یمبتن  و  یوهفان دیف وفد  اقتصففففففاد  در  بخواهفد  فایآمر   چنفانچفه
  اسف   ازین مورد  ترعیوسفر   شفتریب  یعلم  یهاشفرف یپ  رد،یبا  یشف یپ  خود  یرقبا
 یدولت   هایسفففیاسففف  و  علم  به  نسفففب   افته یدیتجد  یدتعهال   مسفففئله  نیا  که

 یبرخ  علم  بفه نسفففففبف  دولف   و  مرد  دتعهفال   از یناران. طلبفدیم  را  آن  یحفام
ه بف   تفا  کفهرا   کیف ز یف  یدکترا  نینخسفففففت (1)  یآا  -آر  اهلر ورنون  نفدهینمفا  ازوملفه

   کنند  مطر   را  پرسفش  نیا  که  داشفته  آن  بر  ،اسف  کرده  دایپ  راه  کناره  به  حا 
  لی ب  رینظ  یارید افراد  « 6  رکجاسففففف   م،یدار   ازین  کیاسفففففسوتن  به  که  »اکنون

  همچون یاحففادثففه  رخففداد یآرزو  ، روسفففففففاففف یمففا شفففففرکفف   سیرئ تس،یگ
  به  منجر  ارید  بار  تا  اندکرده  بازگو  را  ک یاسفسوتن برهه  اافطم   به ای  کیاسفسوتن
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 از   یبرخ  ۷.  شففود  دول   توسففط  علم  حوزه در  شففانهیدوراند  هایسففیاسفف  وضففع
 در علم  جیترو   انجمن  نیشففف یپ  سیرئ ،(1)  و سفففون  یشفففرل   رینظ  ها یشفففخصففف 

 در »ما  که  هسفففتند  باور نیا  بر( 2)  رنسفففلر  کیت نیپل   تویانسفففت  سیرئ  و   ایآمر 

  رسفانه یملال   کانون  ییگردهما در  9.  «  میمواوه  خاموش  بحران کی  با  حاضفر  حا 
 در را  شفانیهادغدغه  هادانشفااه و  وکار کسف   رهبران  آن در  که  2۰۰5 هیفور  در

 و   نیچ  رینظ  ییایآسففف   یکشفففورها  ظهور از  حاافففل  رشفففد  به  رو  رقاب   با ارتباط
  دی تهد  را  متحده اَلتیا  یفناورانه و  یعلم  یبرتر  که  یرقابت   ،کردند مطر   ،هند
 بحران  کی  نی»ا  کرد  اشففاره( 4)  نتلیا ییاورا  ارشففد  ریمد  ،(3)  بارت  گیکر   .کندمی

.  دهد  پاسففخ  آن  به  درسفف   یی ایآمر   رهن  که  سفف ین  یزیچ و  اسفف   یج یتدر 
  ده ی برگز سففندهینو  1۰».  سفف «ین  هم  یسففونام ای  کیاسففسوتن  همچون  یاضففربه

  بحران  نیا  کففه  داردیم  اظهففار  دمن،یفف فر   ا   تومففاس  مز،یتففا  ورکیوین  مقففاَلت
 که  یزیچ  اسففف ،  متحده  اَلتیا  یمهندسففف  و  یعلم  انیبن  مسفففتمر  شیفرسفففا»

 ما  یباَل  یزندگ   ی اسففتانداردها دهندهء ارتقا  و   ایآمر  در  ینوآور  أمنشفف   تاکنون
 11. «اس  بوده

 به وسیله  که  «  21  قرن در   ایآمر   یعلم  اس یس   کی»پسااسسوتن  کتاب در
 و   کیکروم  مک  ل،ین  ،اسف   افتهی  انتشفار    2۰۰8 سفا   در  اانیشف یم  دانشفااه

  یناران   یبرا  یادیز   لی»دَل   که  معتقدند  ،کتاب نیا  سفففففندگانینو  ،تثیاسفففففم
  یهفا آزمون  در  یی فایآمر  آموزاندانش. دارد ووود  متحفده اَلتیف ا حفاکمفه  نظفا 

 با  ع،یاففففنا از  یاریبسفففف .  رندیگیم  یفیضففففع  جینتا  یاضفففف یر  و  یعلم  یالملل نیب
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 در  ،ینیچ  یهاشففرک   خصففواففاً   ،یخارو   یهاشففرک   به  ااهشففانیوا یواگذار
  متحده  اَلتیا  مشففاغل.  هسففتند  خود  یسففنتال   یرهبر  نقش دادن  دسفف  از  حا 
  رفتن باَل  با.  شوندیم  یسساربرون  یخارو   یکشورها  به  شتریب و  شتریب روز  هر

  یها شفففرف یپ  خود،  دسففف   به  یعلم  قاتیتحق  انجا   به  کشفففورها  ارید  دتعهال 
  موب  روز  بفه روز.  ردیگیم  افففففورت  متحفده  اَلتیف ا از خفارب در  یپژوهشففففف  مهمال 

 در  نا  ثب   عد   به  میتصففم  ،ایدن  سففراسففر  ممتاز  آموزاندانش از  ی ترگسففترده
 در که  کشففورها  ارید  یآموزشفف   مؤسففسففات  وذب  و  گرفته   ایآمر   یهادانشففااه

 مفا  یبرا یبیرق  بفه شففففففدن  لیف تبفد  حفا   در  پژوهش  و آموزش   یفال فیک  نفهیزم
  یم ی عظ  فناورانه و  یعلم  موانع  با  متحده  اَلتیا  کهآن  حا .  شفوندیم  هسفتند،

 بالقوه   احتما  و  کشفورها  ارید  نف   به  یوابسفتا   لیقب از ،یملال   یهاچالش  یبرا
  مواوه  شناسانه،زیس   یحمله  خطر  برابر  در  دفا  و  ریفراگ  یهایماریب  به  ابتم

 .اس 
  کی اسسوتن  پرتاب  معروف  هشدار  نو  از  یخطر  زنگ  چند  هر  ،مش مت  نیا

  گرفته  دهیناد  دینبا  اما  آورند،ینم در  ادا  به  را  یشورو  ریوماه  اتحاد  دس ه  ب
  دسفففف ،  نیا از  یارید  اریبسفففف   مشفففف مت و  هاچالش  نیا   ،ینها در.  شففففوند

  یچاونا   به  نسففففب   یعموم  یآگاه  شیافزا  متعاقباً  و  هات تووال  دامنه شیافزا
 را  متحفده اَلتیف ا  مرد   فنفاورانفه  و  یعلم شفففففرفف یپ یراهبر  در دولف   عمل رد

 کیف   بفه ،یفنفاور و  علم در  وهفان  یرهبر  یجفاب  متحفده  اَلتیف ا  کفه نیا.  طلبنفدیم
 . بود خواهد فتأسال  هیما یبس شود، لیتبد دمقلال 

 به  ابتم  دهه  کی از پس   ایآمر   علم  مداراناسف یسف   ینیبشیپ  بر  هیال ت   با
 و   شففد  مبد    یال واقع  به  احتما  از  شففناسففانهزیسفف   حمله ای و  ریفراگ  یماریب

 و  علم حوزه در یوفدال   یف رق دو ، فایآمر   و  نیچ  نیب  یوفدال   چفارچوب  در قفایدق
   ایآمر .  اعود  راه در  نیچ و  اس   افو   ریمس  در   ایآمر   که  ییروزها  در  یفناور
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  یی ایآمر   سفففربازان  زین  نیچ و  خواندیم  ینیچ  روسیو  را  شفففده  ظاهر  روسیو 
  روسیو   نیا  و یشف    علال   را  وهان  یهاارتش  یورزشف   مسفابقات در  کنندهشفرک 

 .داندیم
 ظهور ،اسففف   خیتار   ت رار  که   اوال   یویسفففنار   در.  اسففف   شیپ در  ویسفففنار  دو
 خصفففوافففاً   ،یفناور و  علم  عرافففه در  دیود  کنشفففاران  به وسفففیله  یدیود  تكانه

 اسناد در  هایی ایآمر   سلطه  دیتهد  ه مثابهب  ،اس   دهه  کی از  شیب  که  نیچ
  دوره بسففان  ،نبرد  نیا در.  گرددیم مطر   گذاراناسفف یسفف   یسففو از  یباَلدسففت 
  ردیگیم  شف ل دو   سفرد  ونگ  غال  در  یدیود  یقطب دو  یایدن ای  کیاسفسونت

 نیا  یی ایآمر   گذاراناس یس  دید از  که  نیا  مار  ،شودینم  قمحقال  امر  نیا  که
  کی اسففففسوتن  بسففففان  ،یارید  تكانه  بسففففان  متحده  اَلتیا در  گیری وهانیهمه

   متحوال   یاگونهه  ب را  یی ایآمر  یفناور  و  علم  هایسففففیاسفففف   همزمان  بتواند
 و   دیود  یشففف ل  در   ایآمر  یفناور و  علم  یبرتر  کنندهنیتضفففم  بتواند  که  ب ند

 سفففاله  پنچاه  دوره  کی در  تا  شفففود  گرفته کار  به  ینحو  به  آن  جینتا و  مسفففتمر
 روز  هر  که ایفااففله و  دیآ  شیپ  متحده  اَلتیا  علم در  واروهش  یروند  ،ارید
 ایاح  دوباره  ،اس   شدن  کم  حا  در  نوظهور  یکشورها  یسو از  شتریب و  شتریب

.  اسفففففف    دور  شفففففر   در  یوهفان اقتصففففففاد  یفعل   رونفد فتوقال  آن  َلزمفه  و گردد؛
  خصفوافاً   منطقه گاز  و  نف   بر  طتسفلال .  سفتندیا باز  طسش از  نوظهور  یهااقتصفاد

  بتواند  دیبا  شففوک نیا ردیپذ  اففورت  یانرژ داریپا  منابع  ه مثابهب رانیا و  عرا 
  رشد کنار در  یخارو   یاساس  موانع از  ی  ی.  ب شد  رونیب  معرکه نیا  از را   ایآمر 

 از   یریولوگ  در  اسففف  رانیا  یاسفففمم  یومهور  ،ویسفففنار  نیا در  نیچ  شفففتابان
 کفه اسفففففف   ففارس  جیخل  یانرژ منفابع  بر هفایی فایآمر   یچرا و  چونیب  سفففففلطفه

 .درآورد زانو به را آن خواهدیم میتحر  با  ایآمر 
  نظفا   بفه را  خود یوفا  ،یی فایآمر   سفففففلطفه  نظفا  بفار نیا کفه دو   یویسفففففنفار 
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 دسف   از بسفان  ،بود  نخواهد یاافل   کنشفار  کی   ایآمر   ارید  که  دهدیم  ینینو
  دسف   یکشفور  به  سفرد ونگ  دوران در  که  ییاروپا  یکشفورها  برتر  ااهیوا دادن
 کی از  شیب در  حیافففففر   یهاینیبشیپ  رغمیعل   که  چرا.  شفففففدند  لیتبد یدوم

  نظا  در  سففففازمانی  یناکارآمد  هیشففففب  شففففتریب و  معناسفففف یب  یریگغافل  دهه
 هر  پسففاکرونا  یایدن در  کنمیم  یادآوری  انتها در.  کندمی  ولوه   ایآمر    یر یمد
   یر یمفد  و  یی فایآمر   یسففففففازیوهفان  یتئور  گفف  دیف بفا  حفاً یافففففر  ،دهفد  رخ  چفه

 .دانس  افتهی خاتمه دیبا را متحده اَلتیا  سارچهی یوهان
  ،شففده   برشففمرده  یهاویسففنار  از  کدا   هر  قتحقال  شففود كهمی  یادآوری  آخر در

  یها زرادخانه  از  یمحصففففول   منظر از  روسیو   منشففففا  نییتع  به  نسففففب   تواندیم
 ای و  خوارمورچه  رینظ  یوانیح از  انتقا  ای و  متحده  اَلتیا  شففففناسفففانه زیسفففف 

 ومهور  سیرئ  رفتار اما  .دینما  مشفففففخص  را  نیچ  ووهان در  انسفففففان  به  خفاش
 با  مقابله و رانیا  یاسفففمم  یومهور  شفففتریب  چه  هر  میتحر   به اافففرار در  ترامپ

  بودن  محوربرنامه  احتما   گیری وهانی،همه  طیشفرا نیا در  عرا   یحشفدالشفعب
 ،اسففف   انداخته  خطر  به  را  های زیادیانسفففان  وان  که گیری وهانی راهمه  نیا

 !ماندینم ابر پش  ماه . بی تردید،کندمی متبادر رهن به



 

 

  در ییاستثنا  یهافر ت از استفاده امنان. 40
 یجهان جامعب

 1ی الله تی آ درضایام
الیال  از  یاریبسففف  محور  شفففدن«ی»وهان  شیسفففا  پ  2۰   ای دن  یپژوهشففف   یهافعال

بشففر همانند    یابعاد زندگ   ریبه سففا  ی که از بعد اقتصففادمخصففواففاً   بود،  دهیگرد
 نیا  اریکشفففففورها منفعمنه خود را در اخت  یدر حا  بسفففففط بود. برخ   زیفرهنگ ن

تما  تمشفففشفففان را کردند که بر   ،گراسفففتعمار  یکشفففورها یول   ،قرار دادند  ندیفرآ
کففه   کردنففدیم  یووامع سفففففع  نیسفففففوار شفففففونففد. ا یوهففان رییتی  نیموب ا
سففو  دهند.    « یسففازی»غرب  به  تیجهدرنو   « یسففازیشففدن« را به »وهانی»وهان

  «ی ساز یی ای»آمر   بانه از همه ابزارش استفاده کرد تا آن را بهآمقلدر  زین   ایآمر 
  یبرا   ییها یال موقع  توانسففففف یشفففففدن م  یوهان  .وه  بدهد  رییتی  ایکل دن

الیال  از  یملل فراهم کند که برخ   ریسففففا ها  و روس  هاینیچ  ،انیرانیما ا  یهافعال
 بود.  ایآمر  یودال  دیتهد برخمففرا   نیاستفاده از ا در

 
 /1398اسفففند  15  ی، اسففتاد گروه فلسفففه/ دانشففااه عممه طباطبایی/ تاریخ ناارش الله  یآ  درضففای حم .1
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  ،ن تمفدال  یوفا  یوفا در سففففففا   2۰ نیا  طو  در  شیهفایهمسفالا   ارید و   فایآمر 
  اندکرده  اسفتفاده  ،شفده  یوهان  عالم در  یسفوارموب  با  یوهان  اقتصفاد و  فرهنگ

  یها لمیف  مثل  ییابزارها  با را  کشففففورها ریسففففا  مرد  از  یانبوه   اند توانسففففته و
 یفضففا و  یاوتماع   یهاشففب ه  ،یخبر  یهارسففانه  ،یاانهیرا  یهایباز  ،یینمایسفف 

 استفاده  فرا  نیا  از اقتصاد در  هاینیچ  گرچه.  ب شند  خود  دنبا ه  ب  یمجاز
 بفا  کردنفد  یسفففففع  و گرفتنففد  دسفففففف ه بفف   را  اقتصففففففاد  یوهففان  انیفف ور   و  کرده

  بسفففط  یولو  ،نیچ در  یبوم  یهاافزار نر  و  وهان در  خودشفففان  یافزارهاسفففخ 
  به  که  اسف   دهیدوان  شفهیر   آنچنان  سفرطان نیا  یول   ،رندیبا را  یسفازیی ایآمر 

 .کرد دایپ یوهان دانیم آن در یشتریب حضور توانینم ،هایسادگ  نیا
الیفال   یهفاشفففففب فه  نیا  یتمفام   همه بفا  قیعم  یاگونفهه  بف   ، فایآمر  نفور و  فعفال

  رنی زنج  نیا  یخواسفت یم  اگر  که  بود  دهیدوان  شفهیر   هامل   ریسفا  یزندگ  یایزوا
  مواوه  یوهان و  یامنطقه  یهابحران  با  ،یدرآور  او  نفور  از را  وسفففففتهیپ  همه  ب
 .میگشتیم

 کار از نفور  شففففب ه و  رهیزنج  نیا  ، بارهی  به  وهان،  یِی کرونا  طیشففففرا  نیا در
  نی ترگسفترده و  نیتر روشفن.  اسف   گسفسفته  هم از  رهیزنج  یتمام ایگو  و افتاد
 و یکار  یسفففففرها در  مخصففففواففففا  ،المللیبین  یهاارتباط  شففففدن  یوهان  ولوه

 نیا  ادامه  اففففورت در.  اسفففف   شففففده  فمتوقال   كاممً   که  بود  یوهان  یگردشففففار
  تشدال ب  ،یوهان  اقتصاد  مثل  شدن  یوهان  ارید  ابعاد  ،ارید  چندماه  تا   یال وضع

 یکنون   یال وضفففع.  شفففد  خواهد  پاره  یاقتصفففاد  ی هارهیزنج و کرد  خواهد  رییتی
  ح وم  یقبل   نظا   که  اسفف   انقمب از  پس کشففور  کی   یال وضففع  هیشففب  وهان

  ازآنجاکه.  شففففود  ا فعال   ،نیاز یوا  نظامی  دیبا  اففففورت  نیا در.  پاشففففدیم  هم از
  شففده  میتنظ  نظامی   یه لذا  ،دادینم  را  گسففسفف   نیا  احتما   یکسفف   گاههی 

  هاانقمب از  پس  طیشففرا  ماننده  ب  طیشففرا  نیا در.  اسفف   نشففده  یاح طرال   ،یارید
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 حاکم  یهاگروه  از  ریغ  یهرگروه   طیشفففففرا نیا در.  شفففففودمی یوار  مرب  و  هرب
  یسففففع  و  ردیبا  دسفففف  در را  قدرت  عنان  تواندیم  که  کندمی  دایپ  دیام ،یقبل 

 .کند برپا را نیاز یوا نظامی کرد خواهد
 که  اسفف    یال موقع  نیبهتر   ،یسففازیوهان  گسففسفف  و  کرونا از پس  طیشففرا
 با  خودشففففان  یهاسففففتمیسفففف   یزیر یپ  به  المللنیب  عراففففه در  بتوانند  یکسففففان
  همه  که  اسففف   درسففف .  کند پا  بر قبل  به  نسفففب   متفاوت و  خاقال   هایارزش
 نیا در  یول   ،اسفف   شففده  جیبسفف   کرونا  با  مقابله  وه  در  کشففورها  ییاورا  توان
 کشفففففور   به  کمک  یبرا  پردازاننظا   و  پردازان  هینظر   یبرا  ییوا  ،ریفراگ  جیبسففففف 
  پردازان،سففففتمیسفففف   کشففففور،  پردازانهینظر   شففففودمی  شففففنهادیپ لذا.  ندارد  ووود

 و سفطح  نیا در  یافراد و کشفور  یهاشفناسراهبرد  الملل،نیب روابط  شفمندانیاند
  مووود،  طیشفففرا  به  نسفففب   منفعمنه  حضفففور  یبجا  ،مرتبط  یهارشفففته  همه در

  انوا   کننفد  یسفففففع  ،ینارندهیآ با و  کننفد برپا  یمجفاز یفضفففففا در  ف ر  یاتاقهفا
  ،کرونفا  از  بعفد  متففاوت  طیشفففففرا  یبرا و کننفد  میترسففففف  را  یوهفان  ا فعفال  حضفففففور

 نیا  زودتر  هرکه  ،یوهان  یفضففففا در  دوباره حضففففور در.  کنند  ارائه  را  ییهابرنامه
  یت یال موقع نیا. بود  خواهفد ولوتر  بفاشففففففد  داشفففففتفه را  هفایشففففف یانفد  دور  گونفه

  می بتوان   خداوند  یاری  با  اسف   دیام.  سف ا ما  مثل  ییهاکشفور  یبرا  ییاسفتثنا
 .میکن یزیر هیپا ایدن در را دیود ینتمدال  شیدایپ نهیزم

 طمسففففلال   یبرا  ،یت رارنشففففدن  طیشففففرا نیا از  و  دیز یبساخ  شففففمندانیاند  پس
 .دیکن اقدا  یمتعال  هایارزش ساختن
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 1ی ا فهان نصر   رضایعل
 ایکرده   دایدر وامعه انتشفففففار پ یتازگ بچه    ،دینوپد  یعفون  یهایماریب ای  دزیا
  و ی همه وا شفف سففرع  در  بدر هر اففورت    ،از قبل ووود داشففته اسفف   که  نیا
  یعفون   یهفایمفاریاز پژوهشفففففاران، ب یتعفداد  نیاز ا  شیپ  [1 . کنفدمی  دایف پ

 نیا یخطرزا عوامفلدربفاره   یکلال   یج یه قرار دادنفد و بفه نتفامورد تووفال  را دیف نوپفد
  دربفاره  قیتحق،  2دییف مجلفه ااز اهفداف    ی  یمثفا ،  برای.  دنفدیف رسففففف   هفایمفاریب

مواردی    شفففففامل  که  اسففففف   ،شفففففودمی  هایماریب نیا  بروز  موو   که  یعوامل 
  ؛ی شففففناخت  یال ومع و  یانسففففان  رفتار  ؛ی روبیم  راتییتی و  یسففففازگارهمچون   

  یها مسفففافرت  ن؛یزم  یکاربر  موضفففو  و  یاقتصفففاد  توسفففعه  افففنع ؛  و یفناور

 
انداز و  پژوهشفار پژوهشف ده چشفمپژوهی مرکز تحقیقات سفیاسف  علمی کشفور. آیندهدانشفجوی دکتری   .1

  ل ی سه، 2ها   علال  یا  هیَل  لی از کتاب تحل  یبخش ادداش ی نیا esfahani@nrisp.ac.irپژوهی/ رایانامه   آینده
از انتشففارات    یمحمد فراهان  ان،ی وسفففی  میمر  ،ینصففراافففهان  رضففای عل ،یمبصففر  یاهلل با ترومه مهد   یعنا

و گسففففترده تر به  ترقی مقاله وه  نااه عم نیطالعه اعلم و اففففنع  وهان معااففففر اسفففف . م   شففففااهیاند
 اس .  دی مف  دینوپد یفونع  روسیو  کی  مثابهبه   روسیکروناو 

2. Journal of EID. 
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،  ی عموم   سففففمم   یارهایمع  شففففدن  اعتباریب  ؛یالملل نیب  ی هاتجارت و  یخارو 
 اس .

 ،یروسففففف یو   یهایماریب  بروز در  احتماَل  که  یعوامل  از  را  یفهرسفففففت   1مورس 

  2هاوس  وا .  اس   آورده  [2  مروع  در  ،اس   رمؤثال   انسان  در  یقارچ  و  ییایباکتر 

  زایعوامل بیماری از  اینمایه و کرده  یبررسف   ارید  یدگاه ید از را  هایماریب  بروز
  بروز  موو   که  یعوامل   شففففناخ  در  اطمعات  نیا [3.  آورد  بدسفففف   را  نوظهور

عوامل   در تد  75  کب  موضفو  نیا.  اسف   رمؤثال  و  دیمف  ،شفودمی  هایماریب عیسفر 
  یبرا   اسفففففف   یهشففففففدار  هسفففففتنفد، 33   یتزونوت انستتتتتتان، در  نوظهور  زایبیمفاری

  نی ب  ارتباطات  توسفففعه  به  که  یدامسزشففف    یهاگیرشفففناس همه و  پزشففف اندا 
 وحش  اتیح  نقش  آن،  بر  عموه.  دهند   یال اهم  انسان  یسممت   حوزه  در  اَلنفعال 
   یفال اهم  حفائز ،وحش  اتیف ح  قلمرو بفه  انسففففففان  تجفاوز و  یمفاریب منبع  مثفابفه بفه

  یتر عیوسف   فیط  تا  اسف   ی ارشتتبنیب  ی هاگروه  ورود  ازمندین  نیهمچن[ ۴   اسف ،
  انسفان  سفمم   حوزه  یهاگروه افرفاً   تا  شفوند وارد  موضفو  نیا در  هادگاهید از
 و   یارشففففته نیب  ردیرو   به  ازین نیا.  کنند  مشففففارک   امر  نیا در  یدامسزشفففف   و

 .شد رفتهیپذ 2۰۰3 سا  در دییا یقات یتحق وامعه طرف از ریفراگ
 اگر  کفففه  بود  نیا  جیرا  یهفففابحفففث  در  موضفففففو   ترینمهم  زمفففان  آن  در

  ،زبان یم  نیچند  با  دهیچیپ ووامع در  یعفون  یهایماریب  یهایشففففناسفففف یایپو
  شفدهیی شففناسففا  یدهایتهد  بر  گذاشففتن  تأثیر ای  کنتر   شففود،  دهیفهم  خوبیبه
 [ 5.  اسفف   ترآسففان  وحش  اتیح و  دا   اقتصففاد  ،یعموم  سففمم   یهاحوزه در
  دانیم  کی منزله  به  را  دینوپد  یعفون  یهایماریب  چالش  ،پژوهشففاران  شففتریب

 
1. Morse 
2. Woolhouse 

 . بیماری هایی که می تواند از حیوانات به انسان انتقا  یابد.3
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.  هسففتند  آن  در  یروزیپ  دنبا   به  مسففتمر  اففورتبه که  نندیبیم  انیپایب  ونگ
  ییشفناسفا  را  دشفمن  که  اسف   نیا  ینبرد  هر در  [6   یدیکل  دفا  منظور،  نیا  به
 که  معناسف   نیبد  نیا.  دهد  انجا   یاسفاسف   حرک   بخواهد  کهآن از  قبل  دیکن

  راهبردهفای بفا ووود این،.  شتتتتتود  دهیتد بتازدارنتده راهبرد  یت مثتابتب  بتب  دیتبتا  1شیپتا

 منابع  صیتخصفف   هدف  با(  هادول   ازومله)  نهادها از  یاریبسفف  در  که  بازدارنده
  هاآن  یبرا  یبیآسف   که  شفودمی  یسفازادهیپ  مدتکوتاه  ینااه   با  ،شفودمی اورا

 و  استت رستا تارهایز  و  منابع صیتخصت  و تأمین  بب منو  مؤّثر مراقبت.  دیآیم  شفمار  به

 طیشتترا در  گرچب.  دارد ازین  ی گذاربیستترما و  کشتتورها  یاستتیستت  اراده  بب  جهت نیهم در

  واگیری  مثا ،  یبرا. شتتود  ختبیانگ بر قبل  از شتتتریب  هاتتوجّ   تا  استتت ازین  ی اضتتطرار
 شیافزا  موو   و  دیبخشفففف   تشففففدال   را شیپا  به  ازین،  2۰۰3  سففففا  در  2سففففارس

 .شد وهان سرتاسر در آن یبخشاثر و ییکارآ
 به  نسفففب   تروامع  یدگاه ید  تا  اندشفففده  مندعمقه  دانشفففمندان از  یاریبسففف 

  عوامل  یجهان  شیگرما و تیجمع  رشتتد.  باشففند  داشففته  یعفون  یهایماریب ظهور
 محققان  شفتریب  یسفو  از که  هسفتند  یعفون  یهایماریب  ظهور در  کنندهدیتشفد

  بسففتر  وامعه،  سففطح در  کنندهنییتع  عوامل  نیا [۷.  اسفف   شففده  ییشففناسففا
 و شیپا  ،منظر  نیا از.  کندمی  فراهم  یعفون  یهایماریب  و یشفف   یبرا  یمناسففب
  یر یشتتتتگیپ  جهت  در  بیثانو   یهاروش آن  با  مرتبط  یصتتتت یتشتتتتخ  یهافّعالّیت
  بب از  بعد  هایماریب  نوع  نیا  ییشتتتناستتتا  ،هاروش  نیا  ضتتتعر  نلطب و  استتتت
 اافم   دنبا   به  یریشفایپ  هدف  با  هیلاوال   ی ردهایرو .  اسف   هاآن  آمدن  وجود

  هدف با  که  یریشفففففایپ  یراهبردها  نیا.  هسفففففتنفد  خطرآفرین  عوامل حذف  ایف 
  بهداشتت ی هارستتا تیز  بهبود  ،ی ستتازمنیا  شففامل  ،شففودمی اورا  انسففان  یسففممت 

 
1. surveillance 

1. severe acute respiratory syndrome (SARS). 
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 یرهتایّ متغ بهبود  ،ینروبیم ضتتتتتتدّ   ییایتمیشتتتتت  موادّ  از محتتاطتانتب استتتتتتفتاده ،یعموم

 [8.  است یاجتماع 
  یشفففففافت  دچار  موضفففففو  نیا از  کهآن  بدون  نار،وامع  مندنظا   دگاهید از 

  مرتبط  اری دی با  دینوپد  یعفون  یهایماریب  بر  رمؤثال   یاوتماع   عوامل ،میشفففففو
  جادیا)  1کیآنتراپوون  عوامل  نیا از  یاریبسفففف   .گذارندیم اثر  هم  بر و  هسففففتند

 و یدامسزشففف    یهاگیرشفففناس همه  ن،یبنابرا  هسفففتند؛(  انسفففان  توسفففط  شفففده
  واناتیح   یومع در  هایماریب  نیا بانمسففبال  و  سففمم   حوزه  یهاداناقتصففاد

الیال  که  باشفففند  اریهشففف   دیبا  ،وهان  سفففرتاسفففر در  ابعاد  یاریبسففف  در  هاآن  فعال
 اثر  نتمدال   کی  اتیح ادامه واقع  در و  انسفففان  سفففمم   بر  که دارد  را  آن  ظرفی 
الیال   حوزه نیا  در ما از  یاریبسف   افورت،  هر در.  باذارد   کهآن  بدون  میکنیم  فعال
الیال  رگذاریتأث و گسترده حوزه همتووال   چرار یول . میباش خود یهافعال

  واناتیح  مقابل  نقطه  مثابه  به)   یال ومع  با  دامسزشفک   ی هاگیرشفناس همه
  سفففمم   یچندبعد  دهیچیپ  عوامل و  دارند وکار  سفففر(  کنندمی  یزندگ   یفرد  که
  یها  سنال  از  هاآن.  کنندمی  یبررس  را(  ساده و  منفرد  هاینمونه  نه  و)  واناتیح

  یبرا  ، ردیرو  نیا. دارنفد  هیف ت  آمفار و هفاداده بر و  کننفدمی  یرویپ  یتجرب  یعلم
  ،مشاهدات   اساس  بر  و  رسدیم  نظر  به  مناس   ینیال مع  سطح  تا  مسائل  یبررس

 که  یاطمعات  فقدان در  واناتیح  سفففففمم   حوزه  یگذاراسففففف یسففففف   شفففففهیهم
  موضففو   نیا  بر  2هسففتون.  شففودمی  انجا   ،بدانند  یکاف  را  آنهاگیرشففناس همه

  ،وانات یح  سففففمم   حوزه  یهایگذاراسفففف یسفففف   نی»بهتر   که  بود  کرده  تأکید
  اسف   بهتر  واقعا  نیبنابرا [9 .  اسف «  علم و  اسف یسف   به  مانأتو  نااه از  برآمده
 جهان در  را آن گاهیجا  ،کنندمی مطالعب یموضتتوع  درباره  هاگیرشففناسهمه  کب  یوقت 

 
1. Anthropogenic. 

2. Hueston 
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  استتتتت«ی»ستتتت ای  »علم«  منظر  را از آن  فلط  کب  نیا تا  کنند  یبررستتتت  ستتتتط   نیچند در

 .کنند یبررس

  عفونی   هتایبیمتتاری  گفتمتتان  در  هتاتعلتتّ   ایالیتب  تحلیتتل  کتاربرد.  1
 نوپدید

  یها  علال  و  یتانیل  یهاهیَل  یبررسفففف   به  گرفته  اففففورت  یهاپژوهش  شففففتریب
 هیَل  یبررسففف .  اسففف   پرداخته  دینوپد  یعفون  یهایماریب  موضفففو  در  یاوتماع 
 در ما از  کدا   هر  اعتقادات و  اتیال فرضفففف   که یفرهنا   طیمح  درک  ی بهنیبوهان

 در  بل ه  پردازد،ینم  ق یحق  به  هیَل  نیا.  اسفف   ازمندین  کند،می  دایپ ظهور  آن
  وستجو  را  هاق یحق از  یبعض   ما  چرا  که  شودمی  یبررس  موضو   نیا  هیَل  نیا
  چه و دارد  ووود  مسفئله نیا در  ییهاتناقض  چه  رنه را  ارید  یبعضف  و  میکنیم
  یرساختارها یز   میهست قادر ما  ایآ  ربشود  آن از  اس   مم ن  ییهایداورشیپ

 نیا در  رمیده  صیتشففخ  ،اسفف   عراففه نیا  ارانیباز  از  مسففتقل  که  را یفرهنا 
 نیا[ 1۰ .  دیدانینم  واقعا  را  یزیچ  چه  که  دیفهمیم  یضففففمن  طوربه  شففففما  هیَل
  به را  آن  بتوانند  دانشففمندان  شففتریب  حاضففر  حا  در  یحت   که  سفف ین  مهارت  کی

 .بدهند ادی دیار آن
  روسیو  ظهور کرد؛  انیب  توانیم  موضفففو   نیا  ترقیعم  فهم  یبرا  که  یمثال 

   اسففف    بوده  رمؤثال   ریز   عوامل  ،یماریب نیا  ظهور در.  اسففف   2۰۰3  سفففا  در  ساین
  به  کینزد  وهیم  یهاباغ  که  ییهانیزم  در)  یکشفففاورز شیافزا   ،یال ومع  رشفففد
 قطع)  1آن  رییتی و  هاسفتااهیز    یتخر [  11   ،(اسف   هاخوک  یناهدار  یهام ان

  یاوتماع   یها علال   هیَل  در  خوبیبه  عوامل  نیا(.  آن  زدن  آتش  و  ونال  درختان
 .ردیگیم قرار

 
1. habitat degradation and modification. 
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 مورد که  اسف   یبعد  موضفو   ،ینیبوهان  هیَل در  روسیو   نیا ظهور  لیتحل
 از   برآمفده   یفال ومع  رشففففففد  مسفففففئلفه  تمفا  مثفا ، یبرا.  ردیگیم  قرار یبررسففففف 

  سففففف ه یرو  آن  گرفتن  دهیناد  به  لیتما  که  اسففففف   غرب  یافففففنعت   ینیبوهان
  هاستااه یز    یتخر  در  یاال   کمحرال .  دارد  منابع  مصرف  یعنی   ،یال ومع  شیافزا

 قرار   یال ومع  رشفففد  تأثیر  تح   کاممً   که  اسففف   منابع  کل  مصفففرف  آن،  رییتی و
  مسئله.  اس   انسان  هر در  مصرف  یالاوها و  زانیم از  برآمده  مایمستق و دارد
 دایپ  تشففدال  کشففاورزان  در  یباغدار کنار در  خوک  پرورش  چرا  که  اسفف   آن  ،بعد

 دنبا   به  که  اسفف   یایاوتماع   یهانظا   با  مرتبط  رفتارها،  نیچن  راسفف   کرده
  اسف   ینیبوهان  یمبنا  بر  که  هسفتند  «یی»کارآ و  یاقتصفاد  رشفد  ،افزودهارزش

  خود  .اسففف   حاکم  توسفففعه  حا  در  بسفففرع  و  افته یتوسفففعه  یکشفففورها در  که
 (.29نمودار ) اس  ینیبوهان نیا دهنده نشان افته«ی »توسعه یواژه

 

 ی در کشور مالز پای ن  روسیعّلتها ظهور و  یاب یال ل یتحل  :29نمودار 

 نیا پس در  دیآیم  نظر  به  که  ییهااسففتعاره  اسففتعاره،  /اسففطوره  سففطح در

شتن ک، (آنفلونزا، سارس)افزایش میزان بیماری ، مرگ انسان ها، -لیتانی
خوک ها، خفّاش میوه خوار به مثابه منبع بیماری

ا، رشد جمعیّت، تشدید کشاورزی، تخریب زیست بوم ه-علّت اجتماعی
(علّیتفکّر )فعالیت های انسان 

دل سود، چرا؟ م-رشد جمعیّت یا مصرف منابع؛ تشدید-جهان بینی/گفتمان
بازارهای رو به فزونی، رشد اقتصادی ومصرف

، «رشد خوب است»، «غرب بهترین است»-استعاره/اسطوره

«تکنولوژی ما را نجات خواهد داد»
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  »رشفففد  اسففف «،  نیبهتر   »غرب   اسففف   ترینمهم  ریز   موارد  دارند، قرار  موضفففو 
 در واقعا  که  ییهااسففتعاره.  داد«  خواهد  نجات را  ما  ی»ت نولوژ و  اسفف «  خوب

 که  یموارد با  اسففففف   مم ن  دهد،یم  شففففف ل  مسفففففئله  نیا  به  یمالز کشفففففور
 ،هیَل  نیا  یبررسف  در  شفمندانیاند و  باشفد  متفاوت  اسف ،  شفده  داده  صیتشفخ

 اسفففف ،  کرده  دایپ  ظهور  آن در  یماریب نیا  که  یبافت  از  یترقیعم  یابیارز   دیبا
 نشفان  کی  شف ل  در  لیتحل  نیا از  هیَل  هر در یاافل   موضفوعات.  باشفند  داشفته

 .اس  شده داده

 نتیجب. 2
 که  ی رایهاکمحرال   درباره  دنیشفففف یاند  یبرا  ییتوانا  هاعل   یاهیَل  لیتحل  روش

 جادیا  را  ییهاپرسفففش و  اسففف   برده  باَل  ،کنندمی فایا  نقش  هامسفففئله  نیا در
 روش  نیهمچن.  اسفف   شففده  منجر  مناسفف   یاسففت یسفف   یهانهیگز   به  که  کرده
 نیا از  را  یاریبسف   1مشفترک(  یهامضفمون)  یهاهیدرونما  ،ها علال   یاهیَل  لیتحل

 نیا در  یاوتماع   یها علال   هیَل  یبررسفف  در.  کرد  آشفف ار  ها چالش و  موضففوعات
  یها نظفا   و  هفایمفاریب نیا  نیب  ی قفدرتمنفد  ونفدیپ  کفه  دیف فهم  توانیم  مسفففففئلفه

 ووود  به ای و  اندکرده دایپ  توسفففففعه  هاچالش  نیا  چاونه و دارد ووود  ییغذا
  آشففففف ار یروشفففففن  به  ،اسفففففتعاره  /اسفففففطوره و  ینیبوهان  یهاهیَل در.  اندآمده

  هاآن  دس   در  چرا و  اس   یکسان  چه  دس   در  قدرت  موضو   نیا در  شودمی
  تأثیر  به  موضففو ، نیا  ینیبوهان هیَل  یبررسفف  در  مثا   یبرا.  اسفف   گرفته قرار

  مسفففتمر  یاقتصفففاد  رشفففد  یبرا  آن در  که  برد یپ  توانیم  ینیبوهان  گسفففترده
 ان فار  رشففففففد حفدود  یبرا را احتمفا   گونفه هر قف یحق در  و  اسفففففف  قفائفل  ارزش

 [ 12.  سف ین ژهیو  ای فرد  به  منحصفر و  نو  ینشف یب  ،هااف یدر   نیا  البته.  کندمی

 
1. common themes. 
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  ،هفا  علفال   یاهیف َل  لیف تحل روش قیطر   از نشیب نیا بفه  یابیف دسفففففت حفا   هر بفه
 .کندمی فراهم هیَل چهار هر در راهبردها توسعه یبرا را یفرات 

 دس ه  ب  نشیب  اساس  بر  چاونه  که  نیا در  یگذاراناس یس و  دانشمندان
  یهفا چفالش  برسفففففنفد، راهبرد  و  اقفدا   بفه  هفا علفال  یاهیف َل  لیف تحل روش  از  آمفده

  نحوه  تا دارد  ووود یمبرم  ازین  که  رسفدیم  نظر  به  مثا ،  یبرا.  اندداشفته  یادیز 
.  رد یگ قرار  یشففففف یبازاند مورد  ییغذا  مواد  مصفففففرف و  یگذارارزش  حمل،  د،یتول
  ی ربند یپ  دوباره  نیزم  ارهیسففففف   ییغذا  هاینظا   تا  اسففففف   ازین  دیارعبارتبه

  تتترفاً   مستتتائل نیا  به  تا  کندمی  کمک  ما  به  روش  نیا از  برآمده  نشیب.  شفففوند
 یاجتماع -شتتتناستتتانب  ب.م  یموضتتتوعات   نهایا  بلنب  ،میباشتتت  داشتتتتب دینبا  یفنّ  دگاهید

 .دارد ی اشا ب چند و ی ابیچندال نردیرو  بب ازین آن الّ  و درک کب هستند

  یا مطالعه  هر  یاال   وزء  دیبا  ،ندهیآ  به  نسب   یانتقاد  رتف ال   رسدیم  نظر  به
  یبررسفففف   مانند  ،اسففففف   یوهان  یهاچالش  یودال   یبررسففففف   دنبا   به که  باشفففففد

  درخواس   دیبا  گیرشناسانهمه از  وه   نیهم  در.  دینوپد  یعفون  یهایماریب
  ندهیآ  یهانسففل در مورد  را  شففانیشففنهادیپ  یهاحلراه  یاحتمال   راتیتأث  تا کرد

  منحصفر  یفرافت   ،وامعه  نیا از  یبخشف   مثابه  به  گیرشفناسفان همه. کنند  یبررسف 
الیال    تما   در  تا  دارند  یاوتماع   یدتعهال   واقع  در  و  دارند  اریاخت  در  فرد  به   یها فعال

  ی ا بیال  لیتحل  روش  ،شتتتت یب.  باشففففند داشففففته  نظر در  را را  خود  مهمال   نقش  خود

 میکن  ارکت  هدف  نیا  ستتتمت بب  ود تالش  اداکثر با تا  کندمی  کم   ما بب  هاتعلّ 
 با ،های ماریب معالجب دنبال بب فلط  کب  میشتتتو  رها  1یپزشتتن ستتتیز   یفنّ   نگاه  نیا  از و

  یبرا   ریمسفف  نیا در  قد   نیلاوال   ،ها علال   یاهیَل  لیتحل  روش.  استتت درمان  و دارو
  یبرا   دیف ود  یهاراه  ابدا  با  تا اسففففف   ازهایف ن از  تروامع  یهایابیف ارز   توسفففففعفه

  موضفففففو   نیا در  دیف وفد  یوهفان  یخودآگفاه   کیف   بفه کردن،  عمفل و  دنیف شففففف یانفد

 
1. technical biomedical view. 



   611  دینوپد یعفون یهایماریگفتمان ظهور ب  لیتحل

 

 

 .کرد دایپ دس 

 و مآ ذ منابع. 3
S. S. Morse, ‘Factors in the emergence of infectious diseases’, Emerging Infectious  Diseases, 

Vol 1, 1995, 7. 
Ibid. 

M. E. J. Woolhouse, ‘Population biology of emerging and re-emerging pathogens’, Trends in 

Microbiology, Vol 10, 2002, S3. 

S. Cleaveland, M. K. Laurenson & L. H. Taylor, ‘Diseases and their domestic  mammals: 

Pathogen characteristics, host range and the risk of emergence’, Phil. Trans. R. Soc. Lond., Vol 

356, 2001, 991. 

Ibid. 

M. E. J. Woolhouse (2002), op. cit. 

8 D. B. Louria ‘Emerging and re-emerging infections: The societal determinants’, Futures, Vol 

32, 2000, 581. 

Ibid. 

W. D. Hueston, ‘Science, politics and animal health policy: Epidemiology in  action’, Preventive 

Veterinary Medicine, Vol 60, 2003, 3. 

S. Inayatullah, ‘Layered methodology: Meanings, epistemes and the politics of  knowledge’, 

Futures, Vol 34, 2002, 481. 

R. C. Pulliam, J. H. Epstein, J. Dushoff, S. A. Rahman, M. Bunning, A. A. Jamaluddin, A. D. 

Hyatt, H. E. Field, A. P. Dobson, P. Daszak & the Henipah virus  Ecology Reasearch Group 

(HERG), ‘Agricultural intensification, priming for  persistence and the emergence of Nipah 

Virus: A lethal bat-borne zoonoses’, J. R. Soc. Interface, Vol 9, 2012, 89. 

C. D. Butler, ‘Infectious disease emergence and global change: Thinking  systemically in a 

shrinking world’, Infectious Diseases of Poverty, Vol 1, 2012, 

 





 

 

 
 





 

 

 


