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چکیده
بیمـاری کوویـد ۱۹-بـه مثابـه امـر زیسـتی ،بـه وسـیله ویـروس کرونـا در مـدت کوتاهـی
توانسـته بـه لحاظ شـدت شـیوع و شـمار افراد مبتـالء به مثابـه امـری عالمگیر تلقی شـود و
سـبب شـکلگیری وضعیتـی بحرانـی در درون دولتهـا و اجتمـاع مدنـی شـده اسـت .این
وضـع خـود را در برابـر وضعیتـی قرار میدهد که قبل از شـیوع و گسـترش بیمـاری کرونا در
دولتهـا حاکـم بـوده اسـت .مقاله حاضر ،به شـیوه فلسـفی بر این مدعاسـت :امر زیسـتی
در تخالـف بـا امر سیاسـی نیسـت و نسـبتی متخـارج میـان آنها برقـرار نیسـت .یعنی وضع
ماقبـل از وقـوع کرونـارا نبایـد به عنـوان وضـع طبیعی هابـزی قلمداد کـرد ،بلکه بایـد آن را
بـه مثابـه وضعی دانسـت کـه در درون دولـت جریـان دارد و آن ،بـه معنای امـری متعارف و
عـادی میباشـد .از ایـنرو ،لفـظ وضـع طبیعـی واجـد سـه داللت اسـت :داللت سياسـی
اشـاره بـه سیاسـت عادیسـازی و عادیزدایی دولـت دارد که هنگام شـیوع کرونـا و پیدایش
وضعیـت بحرانـی در کشـور به کار بسـته شـد .در عادیسـازی ترسزدایی و تطبیقسـازی و
در عادیزدایـی بیتفاوتـی و بیتوجهـی مدنـی از موازیـن بهداشـتی مرتبط با کرونـا مد نظر
بـوده اسـت .داللـت علمی اشـاره بـه سیاسـت بهنجارسـازی دارد ولـی به دلیل مشـکالتی
همچـون شـناختناپذیری ،عـدم قطعیت و عـدم پیشبینیپذیری حاصل از بیمـاری کرونا،
چنیـن امـری محقـق نشـده اسـت .داللـت اجتماعـی تاکیـد بـر زندگـی روزمـره ،عادتها
و روتینشـدن ،و ارزشزدایـی یـا عادیشـدن دارد .در ایـن داللـت سیاسـت عادیسـازی
مبتنـی بـر تحدیـد رفتـار و تغییـر سـبکزندگی اجتماعی بـوده اسـت .بنابرایـن ،داللتهای
سـهگانه نافـی معنـای سـلبی از مفهـوم وضـع و نیز نشـاندهندة پیوسـت میان امر زیسـتی و
امر سیاسـی میباشـد.
واژگانکلیدی:بیماری کروناویروس ،دولت ،امر سیاسی ،وضع طبیعی و امر زیستی.
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مقدمه

بیماریکروناویـروس یـا کوویـد ۱۹-در ایـن یک سـال و اندی بـا یکهتازی خود

در عرصـه جهانـی توانسـته اسـت عالمگیـری و آدمگیـری خـود را بـه منصـه ظهور
برسـاند .ایـن بیمـاری نـه تنهـا سـبب ایجـاد اختـالل در پیکـر طبیعـی افراد شـده
اسـت بلکـه پیکـر مدنـی را نیـز دسـتخوش معضـالت و مشـکالت عدیـده کـرده
اسـت .در ایـن میـان ،دولتهـا مـن جملـه دولـت ایـران ،بـه عنـوان نهـاد حاکـم
و مسـئول در پیکـر طبیعـی ،مجموعـه اقداماتـی را بـر طبـق موازیـن بهداشـتی در
پیشگرفتـه اسـت تـا بتواند بـا امر بیمـاری و وضعیـت بحرانـی مواجهه شـود .این
تالشهـا در ابتـدا بـرای فـراروی از وضعیـت بحرانـی موجـود بـا ایـن تصـور کـه
بیمـاری مذکـور همچـون بیماریهـای دیگـر قابلیـت تفوق بـر آن وجـود دارد .اما
بـا گذشـت زمـان و آشکارشـدن حقایق علمـی در خصـوص بیماری کرونا شـاهد
ایـن هسـتیم که دولتهـا کوشـیدهاند تا با تطابقسـازی راه همزیسـتی را بـر مقابله
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ترجیـحداده و اجتمـاع را بدیـن سـمت و سـو ،سـوق بدهد.
در ایـن اثنـا ،بیمـاری کرونا ایـن حقیقت را آشـکار کرد کـه مسـائل بیولوژیکی،
یعنـی امـر زیسـتی تـا چـه انـدازه میتوانـد اسـباب مصیبـت را بـرای سیاسـت
فراهـم سـازد .ایـن بیمـاری نـه تنهـا حقایقـی را نسـبت بـه علـم ،اجتمـاع و عقاید
برمالسـاخت بلکـه نشـان داد کـه بایـد در امر مدنـی ،امور زیسـتی را مـد نظر قرار
داد .امـور زیسـتی بـه معنای زیسـت سیاسـت نیسـت ،بلکـه بالعکـس آن در واقع
اشـاره بـه مسـائل زیسـتی و امـور طبیعـی دارد کـه میتوانـد مهمتریـن چالشها را
در قـرن بیسـت و یکم بـرای دولتها ایجـاد کنـد .بیماریهای زیسـتی گویای این
واقعیـت هسـتند کـه امـور باید بـه جـد از سـوی دولتها مـورد توجه واقع شـوند،
ً
بـه ایـن دلیل کـه آنها امـری جهانگیـر و همهگیـر میباشـند و تاثیرات آنهـا صرفا
محـدود بـه سیاسـت نبوده اسـت بلکـه مناسـبات اجتماعی را نیـز در بـر میگیرد.
از ایـنرو ،مهمتریـن مسـئلهای کـه در ایـن میـان مطرح اسـت :داللتهـای وضع
طبیعی چیسـت و درثانی ،چه نسـبتی میان امر زیسـتی و امر سیاسـی وجود دارد؟
هـدف ایـن مسـاله ،فهـم نسـبت میـان امـر سیاسـی و امـر زیسـتی و همچنین،
ایضاحبخشـی مفهـوم وضـع طبیعی اسـت .با این وصف ،در این جسـتار کوشـیده
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مفهـوم بـه لحـاظ فکـری چـه داللتهـای در دوران مـدرن داشـته اسـت .در وهلة
بعـد تـالش شـده کـه امـر زیسـتی ،بیمـاری کرونـا ،در درون وضـع مدنـی مـورد
تحلیـل قـرار گیـرد تـا از این طریـق بتوان نشـانداد کـه داللتهای گذشـته به دلیل
نادیدهانـگاری مسـائل زیسـتی تـا چه انـدازه نیازمنـد بازاندیشـی هسـتند ،و اینکه
چـه اقداماتـی نسـبت به وضـع طبیعی مطرح شـده اسـت.
بحثیدرمبانی
هابـز در فصل سـیزدهم کتـاب لویاتـان در مورد وضـع طبیعی سـخن میگوید.
مفهـوم وضـع در نـزد هابـز با چهـار مسـئله گره خـورده اسـت :فقدان ،فروپاشـی،
خـوف و خصم .مسـئله «فقدان» اشـاره به ایـن دارد که وضع طبیعـی یک وضعیت
فقـدان و عدمـی اسـت ،عدم نهـاد فیزیکی و عدم معنـای ذهنی .این عدم اشـاره به
نهادهـای عمومـی دارد ،منجملـه نهادهای سیاسـی .برای هابز« :وقتـی قدرتی در
کار نباشد....کسـانی کـه تابع هیچ قدرت عمومی نباشـند» (هابـز-۱۵۷ :۱۳۸۴ ،
 .)۱۵۸مسـئله عـدم و فقـدان ،یـک مسـئله عمومـی و با امـور عمومی گـره خورده
اسـت .از نظـر وی ،وقتـی قـدرت عمومـی در کار نباشـد آنـگاه آن وضعیـت ،یک
ً
وضعیـت عدمـی خواهـد بود .حـال ،این امـر عدمی صرفـا فیزیکالی نیسـت بلکه
معناشـناختی نیـز هسـت .امـر معنـا نیـز دو وجـه دارد :وجـه اول ارتباط بـا معانی
مفاهیـم و الفـاظ اسـت« :مفهـوم حق و ناحـق ،عدالت و بـی عدالتـی در آن وضع
معنایـی ندارنـد؛ وقتی قدرت عمومـی در کار نباشـد ،قانونی وجود نـدارد» (هابز،
.)۱۶۰ :۱۳۸۴
وجـه دوم ،اینکـه معنـا اشـاره بـه زیسـتن و زندگـی دارد .،هابـز میگویـد «در
چنیـن وضعی....زندگـی آدمـی گسـیخته ،مسـکنتبار ،زشـت ،ددمنشـانه و کوتاه
خواهـد بـود» (هابـز .)۱۵۸ :۱۳۸۴ ،امـا مسـئله «فروپاشـی» اشـاره بـه ایـن دارد
کـه در وضـع طبیعـی ،فروپاشـی بـه معنـای نابـودی تـن و جسـم طبیعـی آدمـی
اسـت .درحالیکـه ،در وضـع مدنـی بـرای هابـز فروپاشـی بـه معنـای تباهـی و
سـیهروزی و آن بازگشـتی بـه وضـع طبیعـی اسـت .مسـئله «خصـم» در وضعیتـی
وقـوع مییابـد که آدمی از یک سـو نسـبت به خویشـتن ،احسـاس حب و دوسـتی
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دارد و از سـوی دیگـر ،نسـبت بـه دیگـری احساسـی بـه جز تنفـر و نفرت نداشـته
باشـد .این حـس دوگانه سـرآغاز ناامنی اسـت .برای هابـز« :آدمیـان از روی ترس
شـرافتمندانه زندگـی میکننـد» (هابـز ،)۱۰۰ :۱۳۹۵ ،زندگی توام بـا ترس زندگی
فضیلتمندانـه اسـت و زندگـی بـدون تـرس ،زندگـی رذیلتمندانـه اسـت .در نزد
هابـز تـرس و زیسـتن در تـرس امـری شـرافتمندانه بـوده و بـیآن زندگـی معنایـی
نـدارد .معنـای زندگـی ،اعم از طبیعی و مدنی ،وابسـته به ترس اسـت نـه محبت و
خیرخواهـی ارسـطویی .تـرس در وضـع طبیعی ،ترس از همنوع اسـت ،ترسـی که
حاصـل فقـدان قـدرت عمومی میباشـد.
امـا وجـه معرفتی/علمـی وضـع طبیعـی امری دیگر اسـت که ریشـه در اندیشـه
کوهنـی دارد .در اینجـا ،طبيعیبـودن جـای خـود را بـه عادیبـودن میدهـد،
ً
ایـن تغییـر صرفـا در لفـظ نیسـت ،تغییـر در محتواسـت .در نـزد وی «علـم عادی
ً
همـان فعالیتـی اسـت که اکثـر دانشـمندان الجـرم تقریبا تمـام فعالیت خـود را در
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آن صـرف میکننـد ،مبنـی بـر ایـن فرض کـه جامعـه علمـی میداند جهـان به چه
میمانـد» (کوهـن .)۳۴ :۱۳۹۱ ،ایـن فعالیتهـا امـری معمـول و عـادی هسـتند
کـه متخصصـان در وضعیـت بهنجـار آنهـا را انجام میدهنـد .امر عـادی ،فعالیتی
تخصصـی اسـت کـه در آن آدمـی میدانـد که جهـان به چـه صـورت کار میکند؛
ایـن دانسـتن حاصل یـک نگـرش تجربی-طبیعی اسـت.
در چنیـن اجتماعـی ،بر سـر این نـگاه کلی یـک اجمـاع وجـود دارد ،مادامیکه
آن بتوانـد در خصـوص نحـوة کار جهـان ،چیزهـا بگویـد .امـا وقتی مسـائل عادی
و امـور متعـارف نتواننـد بـا توسـل بـه قواعـد و رویدادهـای متعـارف در خصوص
اعوجاجـات یـا ناهنجاریهـا سـخنی بگوینـد در ایـن هنـگام باید منتظـر تغییرات
سـاختاری در نگرشهـای توافقـی /اجماعـی جامعـه علمـی بـود .پـس ،تغییـر و
دگرگونـی در جهـان تابعـی از تغییر نگرشها اسـت نـه بالعکس .آنگونـه که کوهن
میگویـد« :هـر انقـالب علمی تغییـری را در مسـائل پیشروی کاوشهـای علمی
و نیـز موازیـن تعیینکننـده مسـائل مجـاز در حـوزه آن علـم ایجـاد میکنـد .و هـر
یـک از ایـن تغییـرات بینـش علمـی را به گونـهای دگرگـون میکند کـه در نهایت ما
را ملـزم میکنـد کـه آن را دگرگونـی در جهان بدانیـم» (کوهـن.)۳۵ :۱۳۹۱ ،
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تغییـر میشـد و جـای خود را به یـک وضعیت انقالبی یـا بحرانی میدهـد؛ اگرچه
ایـن چرخـه یعنـی امـر متعـارف بـه بحرانـی و بحرانی بـه متعـارف وجـود دارد اما
عامـل آن را بایـد هـم در پیـداش رویـداد و ناهنجاری دانسـت که سـبب شـده امر
متعـارف از حالـت عادیبـودن خـارج شـود و هـم در ابزارهای مفهومـی و علمی
دانسـت کـه قـادر به توضیح امـر پیشآمـده نیسـتند .در این خصوص ،بازگشـت به
وضعیـت عـادی و امر متعـارف ،هنگامی رخ میدهد کـه این ابزارهـای مفهومی و
علمـی قـادر به حل مشـکل پیشآمـده باشـند و آنرا از امـر ناهنجار به امـر هنجار
متعـارف تبدیـل کننـد ،در غیـر ایـن صـورت ،بازگشـت بـه چرخـه متعـارف امری
ناممکـن بـه نظـر میرسـد .امـر نابهنجـار نـه تنها بـه لحاظ شـناختی سـبب تغییر
در اجتمـاع علمـی میشـود ،بلکـه بـه لحاظ اخالقـی نیز اسـباب تغییـر را در افراد
فراهـم میکنـد و آنهـا تعهـدات قبلی خـود را بـه ابزارهـای مفهومی رها میسـازند
و خـود را متعهـد بـه امـر جدیـد یا نوآئیـن میسـازند .امر جدیـد وقتی کـه پذیرفته
شـد و افـراد خـود را وقـف بـدان میکننـد ،آنـگاه آن از حالـت جدید بـودن خارج
شـده و تبدیـل بـه امـر متعـارف و عـادی میشـود .ایـن امر حاصـل توافـق و تعهد
جدیـد اجتماع علمی اسـت.
امـا مفهـوم وضـع طبیعـی ،معنـای سـومی هـم دارد کـه آن مرتبـط بـا زندگـی
روزمـره و زیسـت عامـة مـردم اسـت .در این مـورد طبيعی بـه معنای روتینهشـدن،
عادتکـردن ،عادیشـدن و امـر معمـول اسـت و همچنیـن ،نوعـی ایسـتار طبیعی
بـه جهـان زندگیهـا کـه عـاری از هرگونـه مفاهیـم و محسوسـات نظری یـا علمی
اسـت .در اینجـا مفهـوم وضـع بـا حالتهـا و مدالیتههـا گـره خـورده اسـت ،آن
بـه حالتـی از بـودن در جهـان اشـاره دارد ،نـه جهـان معقـوالت و نـه جهـان
محسوسـات ،بلکـه جهـان زندگیهاسـت؛ بـه تعبیـری «تمـام فعالیتهـای آدمی
موضـوع عادتشـدن هسـتند ،هـر عملـی کـه به کـرات تکـرار شـود مـوردی برای
یـک الگـو میباشـد ....اعمـال عادتشـده ،ویژگـی معناداریشـان بـرای افـراد
حفـظ میشود...خاسـتگاه نقشهـا در فرایندهـای اساسـی مشـابه عادتشـدن و
عینیتیافتـن بـه مثابـه خاسـتگاه نهادهاسـت....نقشها نظـم نهـادی را بازنمایـی
میکننـد» (.)Berger and luckmann, 1971: 70-92
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در فقـره فـوق ،عادتهـا در انبـان شـناخت اجتمـاع تجمیـع میشـوند و همیـن
عادتهـا هسـتند کـه بـه زندگی اجتماعـی افـراد معنا میبخشـند .انبـان اجتماعی
شـناخت و دانش ،مسـتلزم احساس مشـترک و تجربههای زیسته متشـابه میباشد.
ایـن شـناخت اجتماعـی ،شـناختی مبتنـی بـر نظریههـای فلسـفی ،دسـتورات
سیاسـی یـا تجویزهـای علمـی و حتی پزشـکی نیسـتند .آنهـا منطق خـاص خود
را دارنـد و حاصـل شـعور متعـارف در اجتماعی میباشـند .این شـناخت مبتنی بر
نحـوة انجام دادن امور اسـت ،نه شـناخت حاصـل کالسهـای درس در مدارس و
دانشـگاهها یـا دسـتورات حاکمان سیاسـی.
ایـن شـناخت مسـتلزم آن اسـت که افـراد در اجتماع بـه محدودیتها خـود آگاه
باشـند ،همچنیـن آن مسـتلزم احسـاس مشـترک اسـت .بـه تعبیـری« ،در ایسـتار
پس
طبیعـی عملگرایانـه ًاز زندگـی روزمـره ،ما هیـچ فرصتـی نداریم تـا بخواهیم ِ
ظواهـر اعمـال کامـال روتیـن را مالحظـه کنیـم .مـا میتوانیـم باورکنیـم کـه آنهـا
ً
اصـوال متفـاوت از اعمالـی هسـتند کـه در آن ابتـدا با دقت تأمـل میکردیـم که آیا
بایـد بـه هدف یا هـدف دیگـری برسـیم» (.)schutz and luckmann, 1983: 28
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در ایـن فقـره ،چنیـن اسـتنباط میشـود کـه نـه تنهـا اعمـال روزمـره زندگـی تـن به
مفاهیـم و مفروضـات نظـری نمیدهـد بلکـه آدمـی فرصتـی بـرای اندیشـدن و
تاملکـردن در مـورد آنهـا یـا واکاوی امور روزمـره ندارد ،چـون کردارهـای روزمره
زندگـی حاصـل شـناختهای عملـی هسـتند و آنهـا در جهانهـای رخ میدهنـد
کـه آدمـی با زیسـتن و تجربهکـردن دانش و شـناختی حاصـل میکند و امـور دیگر
نیـز تـا زمانیکـه تبدیل بـه عادتهـای زندگی نگردنـد قـادر نخواهند بود بـه آداب
و رسـوم اجتماعـی و در نهایـت بـه نهادهـا و نقشهـا تبدیل شـوند.
بحثیدرتداول
در داللـت سياسـی از مفهـوم وضـع طبیعـی ،بایـد گفـت کـه ایـن داللـت در
عـادت هابـزی اسـت .هابـز وضـع طبیعـی را بـه دیـده وضـع هرج و
خـالف آمـد
ِ
مـرج و آشـوب مینگریسـت ،وضعیتـی که در آن آدمـی در خصم با دیگری به سـر
میبـرد .ایـن وضع یـا در فقدان سـیویتاس/دولت شـکلگرفته یا حاصل فروپاشـی
حاکمیـت و قـدرت در مملکـت میباشـد .وضـع طبیعـی بـه لحـاظ مفهومـی
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آن قـرار دارد .درثانـی ،آن اشـاره بـه یـک وضـع بحرانـی دارد کـه سـبب اختالل در
نظـم سیاسـی و فروپاشـی آن دارد .ایـن وجـه سـلبی وضـع طبیعی در بازگشـت به
وضـع طبیعـی در مسـئله کرونا فاقد اهمیت اسـت و جـای خود را به وجـه ایجابی
میدهـد کـه در آن وضـع طبیعـی بـه معنـای امـری عـادی و طبـق روال گذشـته
اسـت و چنیـن وضعیتـی در فقـدان دولـت نیسـت ،بلکـه در درون دولـت و وجود
آن مطـرح میباشـد .پـس ،اقداماتـی که دولـت در وضع بحرانی همچون سياسـت
ً
عادیسـازی و عادیزدایـی در پیـش میگیـرد اصـوال بـه معنـای «ترسزدایـی»،
«توجهزایـی» و «تطبیقسـازی» اسـت.
در خصـوص خـود مفهـوم وضـع و شـرایط در نـزد دولـت بایـد گفـت آن واجد
داللتهـای عدیدهایـی اسـت« :در واقـع در یـک شـرایطی هسـتیم کـه نبایـد
بگذاریـم اضطـراب در جامعه...ایجـاد شـود و هـم نبایـد بگذاریـم شـرایطی پیش
بیایـد کـه مـردم احسـاس کننـد از شـرایط خطـر این ویـروس به طـور کامـل عبور
کردیـم» (روحانی :1399 ،اردیبهشـت  .)27از فقره فوق چنین اسـتنباط میشـود
کـه شـرایطی در پی بیماری کرونا در کشـور ایجاد شـده اسـت .این شـرایط اشـاره
بـه داللتهـای روانـی دارد ،وضعیـت و حالـت ذهنـی کـه در اجتمـاع در پـی این
بیمـاری پدیـدار شـده اسـت و داللـت مـادی ،وضعیـت و حالت معیشـتی اسـت
کـه افـراد در پـی ایجـاد محدودیتهـا سـبب سـختی و مصائـب در امـر معیشـت
شـدهاند .در واقـع ،ایـن شـرایط روانـی و مـادی حاصـل امر بیمـاری هسـتند و در
پـی آن ایجاد شـدهاند .این شـرایطی کـه بیماری ایجـاد کرده ،همان شـرایط خاص
و اسـتثنایی اسـت کـه دولـت از آن بـه عنـوان ««از ملـت ایـران میخواهـم در این
ً
شـرایط خـاص و خطير....اکیـدا از مسـافرت و ترددهـای غیرضـرور ،خـودداری
نمائیـد» (روحانـی :۱۳۹۸ ،اسـفند  )۸یـاد کرده اسـت.
در ایـن شـرایط ،اتفاقـی کـه رخ میدهـد ایـن اسـت کـه اول بـه شـرایط مـا قبل
از بیمـاری بایـد بازگشـت ،شـرایطی کـه در آن وضعیتهـای روانی و مـادی ایجاد
نشـده بودنـد« :سیاسـتها و برنامههـای اقتصـادی  ....بـرای برگشـت بـه شـرایط
عادی در نظر گرفته شـده اسـت» (روحانی :1398 ،اسـفند  .)29شـرایطی عادی،
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شـرایطی اسـت کـه نـه بـرای مـردم و نـه بـرای دولـت ،مسـئله و مشـکلی را ایجاد
نکـرده بـود و زندگـی در عادتهـا و روتینهبـودن خـود جریـان داشـته اسـت .دوم،
بایـد در شـرایط جدیـدی قـرار گرفـت و ایـن شـرایط جدیـد همانا دستشسـتن از
انـکار وضعیـت جدید یـا نفی بازگشـت و ارجاع بـه وضعیت عادی اسـت .در این
شـرایط جدیـد کـه در وضعیـت خـاص و بحرانـی شـکل میگیـرد همانـا زیسـتن
و مانـدن در آن اسـت .بنابرایـن ،از مفهـوم شـرایط چنیـن برمیآیـد کـه آن بـر یـک
دوگانگی اسـتوار اسـت مانند شـرایط خاص و شـرایط عام ،شـرایط عادی و شرایط
بحرانـی ،شـرایط حقیقـی و شـرایط مجـازی .این شـرایط نیز مبتنـی بر امـر دوگانه
اسـت :شـرایط «عادیسـازی» و «عادیزدایـی» در وضـع مدنـی.
شـرایط عادیسـازی در سـطح سیاسـی ،بـه معنـای «ترسزدایـی» و
«تطبیقسـازی» اسـت .وجـه ترسزدایـی ،بـه صـورت مفهـوم مخالـف ،اشـاره به
وجـود ترسـی دارد که از امری مشـخص و معیـن در وضعیت مدنی صـورت گرفته
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اسـت .آن تـرس درسـت اسـت به معنـای وجودی نیسـت بلکـه در واقـع ،ترس از
بیمـاری اسـت نـه تـرس از مـرگ .تـرس از مـرگ را کسـانی بـا آن مواجـه شـدهاند
کـه بـه بیمـاری فـوق مبتـالء گشـتهاند .این تـرس از مـرگ ،همـان ترس بـه معنای
روانشـناختی اسـت که سـبب برانگیختن احساسـات و هیجانـات در وجود آدمی
پس پـردة بیمـاری نهفتـه و همچـون خـود بیماری
شـده اسـت .تـرس از مـرگ در ِ
امـر مخفـی و نهانی اسـت.
امـا تـرس از مریضـی یا بیمـاری ،ترس از بیمار نیسـت .چـون بیمار خـود مبتال
بـه امـری اسـت کـه در شـرایط عـادی ،تـرس را ایجـاد نمیکنـد و مبتالشـدن بـه
بیمـاری مثـل کروناسـت کـه سـبب ایجـاد تـرس از بیماری هـم در خـود و هم در
اعضـای اجتمـاع شـده اسـت .ایـن تـرس از کروناویـروس امـری طبیعـی اسـت
کـه در مـورد هـر بیمـاری دیگـر میتوانـد بـرای هـر فـرد شـکل بگیـرد ،قطـع نظر
از آنکـه وضعیـت زیسـت او بـه چـه صـورت اسـت یـا اینکـه از چـه شـأنیتی در
اجتمـاع برخـوردار اسـت .در ابتالء بـه بیماری فوق و تـرس از آن ،بـرای همه افراد
امـری علـی السـویه اسـت و بیمـاری برای همه بـه یک انـدازه ایجاد رعـب و ترس
میکنـد .بنابرایـن ،وضعیـت زندگی و شـأنیت اجتماعـی هیچ مدخلیتـی در ابتالء
بـه بیمـاری و مصائـب ندارد.
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قـدرت ،وجـود تـرس میتوانـد هـم مناسـبات سیاسـی و هـم مناسـبات اجتماعی
را در هـم فـرو بریـزد .در واقـع ،دولت در مسـئله تحریـم و کرونا ،همواره کوشـیده
تـا بـا اتخـاذ سیاسـت عادیسـازی شـرایط ،از شـرایط ایجادشـده ترسزدایی کند
سـر
و آن را بـه صـورت امـری عـادی و معمـول جلـوه دهـد .امـا وقتـی مسـئله بـر ِ
جان قدرت در میان باشـد ،دولت کوشـیده تـا با اتخاذ
اعتـراض و ِاعـراض باشـد و ِ
سیاسـت ایجـاد رعـب و وحشـت ،ترسـی را در دل اعضـای اجتماع ایجـاد کند تا
از ایـن طریـق ،بـا یـادآوری بازگشـت به وضعیـت طبیعی هابـزی راه را بـرای تداوم

و تحفـظ خـود فراهـم سـازد .ایـن سیاسـت ترسزدایـی و ترسزایی بیـش از آنکه
امـری طبیعـی و حاصـل وجـود یـک پدیـده باشـد ،حاصـل برداشـتها و تلقیات
ذهنـی اصحاب قـدرت میباشـد.
در واقـع ،ترسزدایـی و ترسزایـی امری مدنی یعنی مصنوعی و برسـاخته اسـت
نـه امـری طبیعـی و ذاتی کـه در بطن خـود پدیـده نهفته اسـت مثل بیمـاری .ترس
حـول یـک واقعه یـا پدیده مثـل بیماری
مدنـی ،تـرس از قواعـد و مقـرارت حاکـم ِ
کرونـا اسـت و ایـن ترس از طریـق و مجـرای خود قـدرت در دل اعضـای اجتماع
شـکل میگیـرد .از اینروسـت کـه دولـت تـاب هیچگونـه ترسزایـی همچـون
ترسهایـی طبیعـی یـا ترسهـای برسـاخته را توسـط گروههـای مخالـف خـود
نـدارد .دولـت بایـد بکوشـد تـا از یـک سـو ،تـرس ،طبیعـی و برسـاخته ،را از بین
رعایت موازین بهداشـتی را در شـرایط خاص
ببـرد و از سـوی دیگـر ،ترس از عـدم
ِ
و خطیـر در اجتمـاع ایجـاد کنـد .در پیشگرفتـن ایـن دوگانگی ،سـبب امتناع خود
فعالیـت و حتـی غایـت مـد نظر میباشـد.
در همیـن راسـتا ،در خصـوص عادیسـازی ،میتـوان چنیـن اظهاراتی از سـوی
دولـت مالحظـه نمـود« :ویـروس آنفلوآنـزای نـوع ب امسـال در آمریـکا  ۱۶هـزار
نفـر و در ایـران اندکی بیـش از  ۱۰۰نفر تلفـات داد؛ ویروس کرونا سـختتر از آن
نیسـت» (روحانی :۱۳۹۸ ،اسـفند  .)۶در این فقره ،قیاسـی که میان دو نوع بیماری
شـکل گرفتـه اسـت ،هـدف آن ترسزدایی از امـر بیماری اسـت .تـرس از بیماری
یـک امـری طبیعی اسـت و این تـرس به لحـاظ تأثیر بـر اجتماع از نظـر دولت ،در
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در مقابـل ،از ایـن تـرس طبیعـی ،بایـد ترسزدایـی شـود؛ چونکـه از منظـر
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مرحلـه پایینتـر از ترسهـای مدنی قـرار دارد که بـا کرونا توام یا حاصل آن اسـت:
«از کرونـا خطرناکتـر ،ایجاد وحشـت و اضطراب اسـت؛ نگذاریم شـایعات روح
مقاومـت مـردم را دچـار مشـکل کنـد» (روحانـی :1398 ،اسـفند  ،)21یـا اینکه
گفتـه شـده اسـت« :اما نکتـه مهم این اسـت کـه از کرونـا خطرناکتـر ،از بیماری
جسـم سـختتر ،بیماری روح و روان اسـت که بایـد با آن مقابله کنیـم و بجنگیم»
(روحانـی :1399 ،فروردین .)1
در ایـن دو اظهـار ،تاکیـد بر وجـه روانی بیماری اسـت نـه خود بیماری .ترسـی
کـه خـود بیمـاری ایجاد میکند یـک ترس طبیعی و جسـمی اسـت و از آن گریزی
نیسـت .تـرس طبیعـی بـه اقدامـات دولـت توجیـه علمـی میبخشـد و آن را بـه
لحـاظ علمـی درسـت و مشـروع میسـازد ،ولـی تـرس دوم از اقدامـات دولـت،
اعتبارزدایـی و ارزشزدایـی میکنـد ،چـون ایـن اقدامـات در مواجهـه بـا بیمـاری
نادرسـت و ناموجـه بـوده اسـت .بـه همیـن دلیـل اسـت که دولـت مـدام میگوید
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نبایـد گذاشـت چنین ترسـی کـه حاصل اقدامات اسـت نه امـر بیماری ،بـر اذهان
اجتمـاع حاکـم گـردد ،چونکـه آن آفتی بـرای «اعتمـاد عمومی» اسـت« :بدترین
کار ایـن اسـت کـه بدخواهـان ایـران و ملـت ..میخواهنـد آرامـش و اعتمـاد را از
مـردم بگیرنـد» (روحانـی :۱۳۹۸ ،اسـفند  .)۱۴دولـت به خوبی دریافته اسـت که
در شـرایط عـادی و بحرانـی ،آنچـه سـبب بقـای اوسـت ،همیـن اعتمـاد عمومی
است.
ازایـنرو ،بایـد از ایـن اعتمـاد عمومـی حراسـت و حفاظـت نمـود .ایـن اعتماد
عمومـی حاصل ذهنیت افراد اسـت نـه ابدان طبیعـی آنها .دولت بـرای اعتمادزایی
نیـاز بـه ترسزدایـی و مقابلـه بـا ترسهـای مدنـی دارد ،در عـوض ،ترسهـای
طبیعـی بـرای وجـود آن امـری موجـه و مشـروع میباشـد .چونکـه ترسزدایـی
سـبب امنیت ولی ترسسـازی سـبب ناامنـی میشـود .در وضع مدنـی ،ترسهای
مدنـی ترسهایـی هسـتند کـه دولـت بـرای قواعـد و مقـرارت بهداشـتی ایجـاد
میکنـد نـه ترسهایی از سـوی مخالفـان بـرای اعتبارزدایـی از دولت .ایـن امنیت
در گـرو مبـارزه بـا شـایعات ،اخبـار و آگاهیهایـی جعلشـده در پیرامـون بیماری
کروناسـت .ایـن ناامنـی حاصـل شایعهسـازی و خصومتسـازی اسـت .عامـل
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اول ،بـا مسـئله آگاهـی و نشـر اخبـار مرتبـط اسـت بیشـتر جنبـه شـناختی دارد تا
معنـای تـرس از بیمـاری نیسـت بلکـه تـرس از معیشـت و امـر معاش میباشـد.
ایـن تـرس ،در واقـع ،تـرس از تباهـی زندگـی و امر معـاش در وضعیـت بحرانی
کرونـا اسـت .در اینجـا ،تـرس طبیعـی بـودن خـود را بـه صـورت تـرس مـادی و
معـاش متبلـور میسـازد .اینکـه وضعیت مـادی افراد در حالـت بد قـرار دارد یک
مسـئله اسـت و اینکـه ترس از بدترشـدن وضعیت مسـئلهای دیگر اسـت .مسـئله
اول ،در ارتبـاط بـا خـود امـر معـاش اسـت؛ اما مسـئله دوم در خصـوص وضعیت
روانـی و ذهنیـت اجتمـاع از امـر معـاش میباشـد .این وضعیـت روانی اسـت که
تحمـل فقـر ،بیکاری ،رکـورد ،تـورم و ناکامیهای مـادی را برای افـراد قابل تحمل
میسـازد ،در غیـر ایـن صـورت ،امـر معـاش ،اعـم از فقـدان و وجـودش ،امـری
ً
کامـال مـادی اسـت ولـی احساسـی کـه در پیرامـون بودنهـا و نبودنهاسـت آن
میتوانـد در اذهـان افـراد و اجتمـاع ایجاد آشـوب کند و فـرد را در وضعیتـی ناگوار
قـرار دهـد .بـرای دولـت نیز ،آنچـه در ایـن میـان اهمیـت دارد همان بعد مـادی یا
طبیعـی در شـرایط بحرانـی کرونا اسـت.
دولـت میکوشـد تـا در وضعیـت بحرانـی و خـاص صدمـات مـادی را بـه
حداقـل برسـاند« :تـالش دولـت بـه حداقـل رسـاندن صدمـات بیمـاری کرونـا
بـر اقتصـاد زندگـی مـردم اسـت» (روحانـی :1398 ،اسـفند  .)21ایـن تـالش،
در وهلـه اول ،در حـد بقـا و تأمیـن ضروریـات ابتدایـی بـرای امـر زیسـتن
اسـت .در وضعیـت بحرانـی« :مبـارزه بـا فقـر هـم مثـل مبـارزه بـا کرونـا مهـم
اسـت» (روحانـی :1399 ،فروردیـن  )14یـا اینکـه «مـا مـرگ کرونایـی را قبـول
نداریـم و بایـد بـه حداقـل ممکـن برسـد ،ما مـرگ از فقـر و گرسـنگی را هـم قبول
نداریـم» (روحانـی :1399 ،فروردیـن  .)20در فقـره فـوق ،از نظـر دولـت مـرگ
ً
صرفـا ناشـی از بیمـاری نیسـت بلکـه فقـر نیز هسـت .همچنیـن در ایـن وضعیت
بیمـاری اسـت که معیشـت افـراد بـه دلیـل سیاسـتهای فاصلهگـذاری اجتماعی
بـه ورطـه تعطیلـی و تعلیـق کشـانده شـده ،و در حد همـان ضروریات باقـی مانده
ً
اسـت .بـر این اسـاس ،هرگونه کمـک و حمایتی نیـز در حد ضروریـات صرفا زنده
مانـدن خواهـد بـود نـه زندگیکـردن.
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جنبههـای مـادی و دیگـر .امـا عامـل دوم ،اشـاره بـه مسـئله دیگـری دارد کـه آن به
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وجـه دیگـر سیاسـت عادیسـازی در تطبيقسـازی اسـت .ایـن وجـه ،یعنـی
تطبیقسـازی ،در نقطـه مقابـل وجـه باالسـت ،چـون وجـه فـوق میکوشـد تـا از
وضعیـت بحرانـی کرونـا فراتـر رفتـه و بـه وضعیـت ماقبـل از کرونـا بازگـردد .این
تصـوری بـود کـه در ابتـدا میـان دولتمـردان و افـراد اجتمـاع پدیـد آمـده بـود کـه
میتـوان بعـد از گذشـت ایـام بـه شـرایط عـادی و زندگـی روزمـره بازگشـت .ایـن
تصـور بـه دلیـل عـدم شـناخت و تشـخیص درسـت از وضعیـت بحرانـی بـود و
نوعـی مواجهـة انکارگرایانـه بـا وخیمبودگـی وضعیـت بحرانـی بود .اما با گذشـت
زمـان ،تصـورات بـه لحـاظ شـناختی از وجـه وهمگرایانـه رهانیـده شـده و به وجه
واقعگرایانـه تمایـل پیـدا کرد .در ایـن امر واقع بود کـه دولت اذعان داشـت فراروی
یـا بازگشـت بـه امـر عـادی بـه آسـانی امکانپذیـر نیسـت و این نوعـی اعتـراف به
عجـز سیاسـی در بازگشـت بـه شـرایط قبلی اسـت.
بـه همیـن دلیـل دولـت میگویـد« :جامعـه بایـد بـاور داشـته باشـد کـه آینـده
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ویـروس کرونـا نامشـخص اسـت .مـردم بایـد زندگـی خـود را بـا این ویـروس در
هـر شـرایطی سـازگار کننـد» (روحانـی :۱۳۹۹ ،خـرداد  .)۱۵در این فقـره ،دولت
از مـردم میخواهـد باورهـای شـناختی خـود را از کرونـا تغییـر دهنـد و بازگشـت
بـه وضـع طبیعی بـرای مدتـی آن را کنـار بگذارنـد .چون منطـق بیمـاری کرونا در
ایـن وضعیـت بحرانـی چنیـن حکم میکنـد .داللـت دیگـر تطبیقسـازی در وجه
مـادی اسـت .ایـن تطبیقسـازی بدیـن معناسـت کـه معیشـت و سـالمت در کنار
هـم بایـد باشـد .افـراد بایـد بتواننـد بـا حفـظ موازیـن بهداشـتی بـه امر معـاش و
فعالیـت اقتصـادی بپردازنـد ،چونکـه اگر ایـن امر نیز حاصل نشـود ،آنـگاه قدرت
سیاسـی بایـد منتظـر اعتراضهایـی باشـد که هسـتیاش را نشـانه خواهنـد گرفت.
تطبیقسـازی مـادی میکوشـد میان افـراط و تفریـط در وضعیت بحرانـی ،راه میانه
را در پیـش بگیـرد و خواهـان حفـظ جـان و نـان باشـد .آنچنـان که دولـت در این
خصـوص گفته اسـت« :کسـب و کارهـا و اقتصاد کشـور همزمان با رونـد مبارزه با
ویروس کرونا ،باید فعال باشـند؛ راه دومی نداریم» (روحانی :۱۳۹۹ ،خرداد .)۱۷
تطبیقسـازی دیگـر ،بـا امـر مجاز اسـت .امـر مجـاز در برابـر امر حقیقـی قرار
ً
میگیـرد ،دقیقـا همین تقابل اسـت که سـبب شـده کـه مجـاز در مرتبـهای پایینتر
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بحرانـی ،دولـت میکوشـد امـر مجـاز را بـر امر حقیقـی حاکـم سـازد ،آنگونه که
میگویـد« :مـا در فعالیـت اجتماعی حتیاالمـکان باید از فضای مجازی اسـتفاده
کنیـم .فضـای حقیقی بایـد اولویت دوم بشـود» (روحانی :1399 ،خـرداد .)17
تطبیقسـازی سـوم ،در خصـوص تطبیقیافتـن بـا قواعـد و مقـررات بهداشـتی
در وضعیـت کرونـا اسـت .ایـن تطبیقیابـی بیـش از آنکـه حاصـل ضرورتهـای
سیاسـی باشـد بایـد حاصـل امـور درونـی و باورهـای ذهنی افـراد باشـد .درواقع،
در وضعیـت بحرانـی ،امـور درونـی هسـتند کـه میتواند فـرد را برای انجـام امور و
تطبیقسـازی یاری رسـاند اما امور بیرونی که مبتنی بر الزامهای حقوقی و سیاسـی
اسـت .از ایـنرو بـرای دولـت ،ایـن سـازگاری یـک مرحلـهای از مراحل طیشـده
در وضعیـت بحرانـی کرونـا اسـت« :همه بایـد بدانند کـه اجرای مرحله سـازگاری
بـا کرونـا هرگـز بـه معنـای کمرنـگ شـدن مقابلـه بـا ایـن بیمـاری و عـدم رعایت
دسـتورالعملهای بهداشـتی در جامعـه نیسـت» (روحانـی :1399 ،خـرداد .)23
امـا وجـه شـرایط عادیزدایـی در سـطح سیاسـی بـه معنـای «توجهزایـی» یـا
«بیتفاوتیزدایـی» از رفتـار اجتماعـی مـردم در مواجهشـدن بـا کروناسـت.
در مفهـوم مخالـف ،بـه ایـن معناسـت کـه مـردم نـه تنهـا تـرس از بیمـاری کرونـا
بـه عنـوان یـک واقعـه در زندگـی روزمرهشـان را کنـار گذاشـتهاند ،بلکـه توجهـی
بـه موازیـن بهداشـتی در سـطح اجتمـاع نیـز ندارنـد .ایـن بیباکـی و بیتوجهـی
سیاسـتمداران را واداشـته اسـت کـه سـخن از توجـه به الزامـات سیاسـی بیماری
در وضعیـت بحرانـی کننـد یا سـخن در خصوص بازگشـت محدودیتهای ناشـی
از بیمـاری در اجتمـاع بـه میـان آورنـد .در ایـن مـورد ،چنیـن گفتهانـد« :مـردم
...تصـور نکننـد کـه همـه چیـز عادی شـده و مسـئوالن نیـز بر ایـن باور باشـند که
کرونـا ممکـن اسـت دوبـاره برگـردد» (نمکـی :۱۳۹۹ ،خـرداد  .)۱۰در ایـن فقره،
مسـئوالن بـر ایـن باورنـد کـه مسـئله کرونا هنـوز تمامنشـده اسـت و مردم بـر این
نظرنـد کـه وضعیـت بحرانـی کرونایـی بـه اتمام رسـیده اسـت.
در نـزد مسـئولین ،کنتـرل و مهـار بیماری بیـش از آنکه مسـتلزم رفتار خـود آنها
باشـد نیازمنـد رفتـار اجتماعـی اسـت« :مهـار کرونـا مسـتلزم رعایـت قرنطینگی
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در وجـه زیباشـناختی و معرفتی از امـر حقیقی قرار بگیـرد .درحالیکه در وضعیت
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اسـت و بـه رفتار اجتماعی مـردم بسـتگی دارد» (جانبابایـی :۱۳۹۹ ،خرداد .)۲۱
اینبیتوجهـی و بیتفاوتـی ،در وهلـة اول حاصـل همـان سیاسـت عادیسـازی
دولـت میباشـد تـا نتیجـه رفتـار اجتماعـی افـراد .ایـن سیاسـتها به گونـهای بود
کـه در ابتـدا بـا بیمـاری آنفلوآنـزای نوع ب مقایسـه میشـد و مـرگ و میر ناشـی از
کرونـا را کماهمیـت جلـوه مـیداد .رفتـار اجتماعـی مردم واکنشـی به سیاسـتها
و اقدامـات دولت میباشـد ،که کوشـیده بـود از بیمـاری ترسزدایی و از شـایعات
و اخبـار ترسزایـی کنـد .سیاسـتی که میکوشـد هرگونـه هشـدارها را در خصوص
بیمـاری بکاهـد یـا بـه کـرات میگویـد «هشـدراها بیـان نشـود و گفتـه نشـود کـه
وضعیـت در حـال بحرانیشـدن اسـت» (روحانـی :1399 ،خـرداد  ،)10بـه ایـن
دلیـل کـه ایجـاد تـرس درمیـان مـردم نکنـد .در همیـن اثنـا ،اقدامـات مسـئوالن
سیاسـی نیـز در ایـن بیتوجهـی را نمیتوان نادیـده گرفت ،برخـی در این خصوص
چنیـن گفتهانـد« :برخـی مسـئوالن دچـار توهـم اتمـام کرونـا شـدهاند و ...همـه
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چیـزی عادیشـده اسـت» (نمکـی :۱۳۹۹ ،خـرداد .)۱۲
در داللـت علمـی ،در خصـوص مفهـوم وضـع طبیعـی بایـد گفـت ایـن وضـع
معنـای متفـاوت از داللت سیاسـی و حتـی اجتماعی اسـت .وضـع طبیعی ،وضع
بهنجـاری اسـت کـه در آن معضـالت علمـی پاسـخهای درخـور نظـری یافتهانـد
و درثانـی ،ناهنجاریهـا بـا حلشـدن تبدیـل بـه امـری بهنجـار و جـزو معرفـت
پیششـدهاند .ایـن وقوفیابـی هـم منـوط بـه پیشـرفت در مسـائل نظـری و هم در
مسـائل عملـی اسـت ،هردو نیازمنـد خالقیت و تغییر در مسـائل جاری اسـت .اما
در اجتماع علمی ،از نظر ویروسشناسـان ،نسـبت به بیماری کرونا چنین مسـائلی
مطـرح هسـتند« :آیـا کرونـا یـک بیمـاری مسـری و عفونـی اسـت؟؛ آیا شکسـت
ایـن بیمـاری امکانپذیـر اسـت؟ آیا راههـای انتقال ویـروس از طریق هـوا و تماس
اسـت؟؛ اینکـه چقدر میزان مـرگ و میر در این بیماری باالسـت یـا اینکه بیماری
ً
اساسـا چقـدر خطرنـاک اسـت؟» (.)Keppler und Protzer, 2020, march 26
در فقـره فـوق ،مسـائل مطرحشـده ،مسـائلی علمـی در یـک اجتمـاع علمـی
ً
اسـت و نـگاه آنهـا بـه مسـئله یـک نـگاه کامـال طبیعـی اسـت .دیگـر اینکـه نگاه
آنهـا مبتنـی بـر نـگاه طبیعتگرایانـه اسـت ،نگاهـی کـه مبتنـی بـر علـم تجربـه
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ویـروس بـه ایـن دلیـل اسـت که مـرگ و میـرش نسـبت بـه آنفلوانزا بیشـتر اسـت.
ایـن اولیـن تفـاوت میـان کرونـا و بیمـاری انفلوانزاسـت .درثانـی ،نحوه گسـترش
ً
و سـرایتکردن نیـز کامـال متفـاوت اسـت» ( .)Kekule, 2020, feb 27بـر طبـق
فقـره فـوق ،احـکام علمـی در خصـوص بیماری کرونـا متفـاوت از باورهـای عامه
و تصـورات سیاسـتمداران اسـت ،ایـن احـکام حاصـل مواجهه علمی بـا بیماری
اسـت نـه شـخصی و نه سیاسـی.
در ایـن حکـم علمـی هرگونـه قیـاس میـان کرونـا و آنفلوانـزا نشـان از
تفاوتهـا جـدی دارد و همیـن تفاوتهاسـت کـه سـبب عالمگیـری کرونـا
شـده اسـت .ویروسشناسـان در مواجـه بـا بیمـاری کرونـا بـر ابعـاد بیولوژیکـی
و طبیعـی بـدن توجـه دارنـد .بـرای آنهـا ،ایمنـی دسـتگاه بـدن مهمتـرن عامـل
در پیشـگیری و مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا اسـت ،و ایـن ایمنـی نسـبتی بـا امنیـت
در داللتهـای سیاسـی نـدارد« :سیسـتم ایمنـی بـدن در برابـر بیمـاری کرونـا
مهـم اسـت .الزم اسـت کـه افـراد آرامـش روانـی خـود را حفـظ کننـد ،چـون
اسـترس بـه سـرعت افـراد را بیمـار میکنـد و اسـباب ابتـالء بـه بیمـاری را فراهـم
میسـازد»(.)Keppler und Protzer, 2020, march 25
امـا در مـورد درمـان بیمـاری ،متخصصیـن مسـائلی را مطـرح میکننـد کـه
تاثیراتـی را در اجتمـاع انسـانی از خـود بـر جـای میگـذارد و مسـئولین نیـز به تبع
چنیـن مسـائلی را بـه کـرات بـه افـراد گـوشزد کردهانـد .از نظـر ویروسشناسـان
«داروهـای ضـد ویـروس وجـود دارند و طیـف گسـتردهای از آنها هنـوز در مرحله
مطالعـات بالینـی آزمایشـگاهی هسـتند...امید بـه داروهـای جدیـد یا اسـتفاده از
ً
داروهـای ایـدز علیـه ویـروس جدیـد  ...یـا کلروکیـن اساسـا باعـث ایجـاد امیـد
کاذب میشـود» ( .)Keppler und Protzer, 2020, Apr 27در ایـن سـخن
گفتهشـده ،امیـد قطعـی نبایـد نسـبت بـه داروهـای ضـد ویـروس و نیـز داروهای
ابداعـی بـرای درمـان کرونا داشـت .این ناامیـدی حاصـل واقعیتهـای علمی در
مواجهـه بـا امـر بیمـاری اسـت .واقعیتهـای علمـی چنیـن گـوش زد میکنند که
در درمـان بیمـاری نمیتـوان امیـدی به تبلغـات سیاسـی حاکمان دل بسـت ،بلکه
واقعیتهـا بایـد جـای تصـورات بنشـیند و بـر اسـاس آن حکـم کرد.

دولت و بیماری کروناویروس (کووید :)1۹-داللتهای بازگشت به وضع طبیعی| محمد عبدالهپور چناری

اسـت .علـم تجربـی بـر دو اصـل تجربـه و تأیید اسـتوار شـده اسـت« :خطرناکی
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درمـان چنیـن بیمـاری ،گرچه امـر غیرممکن نباشـد اما کاری دشـوار و مشـکل
خواهـد بـود ،آنگونـه کـه بیماریهـای ویروسـی ماننـد ایـدز ثابـت کـرده اسـت:
«واکسـن فوقالعـاده مؤثـر علیـه کرونـا شـاید هرگـز سـاخته نشـود و بایـد بـه فکر
موفقیتهـای کوچـک در مقابلـه بـا کرونا بود» (کپلـر :2020 ،مـی  .)11این عدم
تضمینهـا و عـدم بیخطـری در خصـوص واکسـن ناشـی از همـان واقعیتهـا
و صداقتهـای علمـی اسـت کـه در نـزد پژوهشـگران ویروسشـناس بـه وفـور
مالحظـه میشـوند ،ایـن واقعیتهـای صادقانـه تابعـی از تالشهـای علمـی برای
حـل ناهنجـاری شـکلگرفته در اجتمـاع اسـت .در ایـن خصـوص ،دو مسـئله
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خـود علـم اسـت و دیگـری اجتمـاع .در
مطـرح اسـت :یکـی مسـئله مرتبـط بـا ِ
ارتبـاط بـا علـم ،مسـائلی از شـناختناپذیری ،عـدم قطعيـت و پيشبينیناپذیـری
در خصـوص بیمـاری کرونـا و اجتمـاع نیـز عـدم قطعيـت مطـرح میباشـد.
در مـورد شـناختناپذیری چنیـن بیـان کردهانـد کـه «ایـن ویـروس چمـوش و
ناشـناخته اسـت ،هیچکـس جـرات نمیکنـد دربـاره ...ایـن ویـروس بـه راحتـی
حـرف بزنـد» (روحانـی :1399 ،فروردیـن  .)24این چموشبودن ویـروس به این
ً
دلیـل اسـت :اوال نحوة کار آن مشـخص و معلوم نیسـت ،در هـر مکانی و مملکتی
خـود را بـه صـورت گوناگـون و طرقهـای مختلـف نشـان داده اسـت« :شـیوه کار
ایـن ویـروس بـرای ما صـد در صد روشـن نیسـت یعنـی وزارت بهداشـت ،درمان
مـا نمیتوانـد بـه مـا جـواب دهد که شـکل فعالیـت این ویـروس یک مـاه و دو ماه
دیگـر و تابسـتان کـه هـوا گـرم میشـود چگونـه اسـت و چیـز روشـن و قطعـی در
اختیـار نـدارد» (روحانـی :1399 ،فروردین .)17
درثانـی ،ایـن ویـروس در بـدن بـر اسـاس خواسـت افـراد کار نمیکنـد تـا از
بخشهـای ضعیفتـر بپرهیزد« :در مبـارزه با کرونا ...با ویروس چموشـی کشـتی
میگیریـم» (نمکـی :۱۳۹۹ ،خـرداد  .)۱۲ایـن شـناختناپذیری ،به دلیـل نحوه یا
کارکـرد و سـابقه ویـروس مذکـور اسـت کـه از آن در نـزد اجتمـاع علمـی معرفت
پیشـین و وقوفـی از علـل آن وجود ندارد و بـه دلیل کارکردهای متفـاوت ویروس در
بـدن ،شـناخت کافـی و نـه الزم ،هنوز به دسـت نیامده اسـت .ایـن ضعف حاصل
خـود علم اسـت نـه بیماری.
افـزون بـر ایـن ،علـم در مبـارزه بـا کرونا با یـک عدم قطعيـت روبرو اسـت .این
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عـدم قطعیـت در وهلـه اول حاصـل از شـناخت علمی اسـت .علم بنیـاناش را بر
جزئـی ،موقتـی و مشـاهدهپذیر سـر و کار دارد .بر این اسـاس ،قطعیت یـا یقین در
قـرن بیسـتم بـه دلیـل همان اصـل هایزنبرگـی از علـم زدوده شـده اسـت .در وهله
بعـد ایـن عـدم قطعیـت در مسـئله درمـان و تولیـد واکسـن اعـم از داروهـای ضد
ویـروس اسـت .ایـن عـدم قطعیت ،ناشـی از عـدم اعتماد داشـتن بـه مطالعات در
پیشگرفتهشـده بـرای غلبـه بـا بیماری کرونا اسـت ،گرچه سـابقه مبارزه بـا بیماری
ایـدز بـه عنـوان یـک بیمـاری ویروسـی نشـان از واقعیـت علمـی در مناسـبات
متخصصـان دارد کـه تجربـه و زمـان ثابـت نمـوده اسـت بـر اسـاس همـان اصـل
تجربـی ،کـه راه غلبـه بر ویـروس ،راه طوالنی و چه بسـا سـخت میباشـد« :عبور
از ایـن شـرایط واکسـن میخواهـد و امسـال هـم که بعید اسـت واکسـن به دسـت
مـا برسـد؛ سـال بعد شـاید» (روحانـی :1399 ،خـرداد .)3
ایـن عـدم قطعیت ،صـرف نظـر از شـناختناپذیری ،حاصـل پیشبینیناپذیری
نیز هسـت .علـوم طبیعی ،بـه تعبیر فالسـفه علم همچـون الکاتوش ،مدعایشـان
در پیشبینیپذیـری فکتهـای جدیـد و بدیـع اسـت .همین مدعا سـبب شـده بود
کـه آنهـا علـم اجتمـاع را بـه دلیـل پیشبینیناپذیری شـبه علـم بخوانند .حـال این
حکـم دربـارة خود علـم تجربی نیز صادق اسـت که از بنیان دسـتخوش تهی شـده
اسـت و در مواجهـه بـا یـک بیماری چنین عجـز و ناتوانـی میکند کـه از پیشبینی
چـه و وقـوف در قبـل از وقـوع بیمـاری کرونـا و بعـد از آن عاجـز بـوده اسـت:
«پیشبینـی زمانـی بـرای اتمـام ویـروس کرونـا ،بـرای مـا و هیـچ مقـام علمـی و
اجرایـی در سـطح دنیـا ،امکانپذیر نیسـت» (نمکی :۱۳۹۹ ،خـرداد  )۱۰یا «برای
مـا وضعیـت آینـده کرونا قابـل پیشبینی نیسـت» (نمکـی :۱۳۹۹ ،خـرداد .)۱۰
ایـن سـخن متخصصیـن را مسـئولین چنین تکـرار کردهاند« :یعنـی هیچ کس در
دنیـا ،هیـچ مرجـع علمـی و پزشـکی در سـالهای پیـش ،پیشبینـی نمیکردند که
در ایـن روزهـا با یک بیماری مسـری مهاجـم اینچنینی مواجه شـویم» (روحانی،
 :1399فروردیـن  )10یـا اینکـه «نمیدانیـم پایـان ایـن ویروس چه روزی اسـت»
(روحانـی :1399 ،اردیبهشـت  )22و «اگـر میشـد پیشبینـی کـرد ،خیلی خوب
بـود امـا این ویـروس قابـل پیشبینی نیسـت» (روحانـی 3 :1399 ،اردیبهشـت).

دولت و بیماری کروناویروس (کووید :)1۹-داللتهای بازگشت به وضع طبیعی| محمد عبدالهپور چناری

امـر تجربـی گذاشـته اسـت کـه فاقـد قطعیـت و یقیـن اسـت .در تجربـه بـا موارد
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در ایـن فقـرات ،ایـن اعتـراف ضمنـی متخصصیـن و مسـئولین نسـبت بـه عـدم
پیشبینـی و دسـت بـه دامـن غیبشـدن ،گویای این اسـت کـه اصل تمیـز در علم
دسـتخوش تذبذب شـده اسـت تـا جاییکـه هرگونـه تمیز میـان علم و شـبهعلم از
بیـن رفتـه و مدعـای علم نیز دسـتخوش تزلزل واقع شـده اسـت.
امـا مسـئله مرتبـط بـا اجتمـاع در داللـت علمـی در ایـن سـخن خـود را نمایان
سـاخته اسـت« :القـای  ...عـدم قطعیـت نسـبت به آینـده زندگـی ،مفید نیسـت»
(روحانـی :1399 ،خـرداد  .)10در ایـن سـخن نقلشـده ،القاکـردن یـک مسـئله
اسـت و عـدم قعطیـت نسـبت به زندگـی مسـئلهای دیگر اسـت ،آن حاصـل همان
شـناختناپذیری ،عـدم قطعیـت و عدمپیشبینـی اسـت .علم نـه تنهـا در مواجهه
بـا بیمـاری کرونا ،بلکه در بازگشـت بـه وضعیت پیشـین و خاتمـهدادن به وضعیت
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فعلـی نیـز گرفتـار عجـز شـده اسـت و بیمـاری بیـش از آنکه نشـانگر خود باشـد
بـه هویداگـر نابهنجـاری در معرفت علمی تبدیل شـده اسـت .این مسـائل در علم
نتایـج اجتماعـی در بـر دارد و مهمتریـن تالـی منطقـی آن همانا ایجاد تـرس ،عدم
قطیعـت و اطمینـان در زندگـی روزمره اسـت.
در اجتمـاع علمـی بـه تعبیـر کوهـن تمـام تـالش اعضـای متخصص به مسـائل
علمـی و داشـتن تعهـد بـه الگـوی متعـارف اسـت و ایـن وضعیـت شـکلگرفته
صرفنظـر از اینکـه چـه تغییراتـی را در نظریههـای علمـی و سـاختارهای معرفتی
بـه دنبال خواهد داشـت ،سـبب میشـود کـه در اجتماع انسـانی تـرس و اضطراب
ایجـاد شـود .این تـرس و دلنگرانی حاصل بیمـاری یا امر مدنی نیسـت ،آن نتیجه
خـود معرفـت علمـی اسـت .در اجتمـاع انسـانی ،تـرس به جـای تعهد مینشـیند
تـرس نـه از اینکـه قرار اسـت سـاختارهای علمـی دسـتخوش تغییـرات انقالبی و
بنیادیـن شـوند ،در عـوض ،ترس از این اسـت کـه هیـچ قطعیتی ،هیچ شـناختی و
هیـچ پیشبینـی در مـورد بیمـاری وجـود نـدارد .ایـن تـرس حاصل امـر عدمی در
علـم و شـناخت اسـت ،کـه آدمـی در مواجهه بـا ناشـناختهها آنچه تجربـه میکند
همانـا تـرس اسـت و این ترس سـبب میشـود تا تعهـد اجتماع انسـانی نسـبت به
امـر علمـی دسـتخوش تغییـر و تذبذب قـرار گیرد.
در داللـت اجتماعـی ،در ارتبـاط بـا مفهـوم وضـع طبیعـی بایـد خاطـر نشـان
سـاخت کـه آن در وهلـه اول اشـاره بـه زندگـی روزمره و عـادی دارد کـه به صورت
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میشـود وجـه عـادی بـودن خـود را از دسـت میدهـد و جهـان بـه گونـهای دیگر
پدیـدار میشـود و توجـه افـراد را بـه سـوی خـود جلـب میکنـد .در وهلـه دوم آن
اشـاره بـه عادتهـا و امـر روتیـن دارد .در جهانزندگیهـا ،آنچـه اهمیـت دارد
همیـن عادتهـا و احسـاس عادیبـودن امـور اسـت .آدمـی در ایـن جهـان بدون
ً
هیچگونـه ایسـتار مفهومـی ،صرفـا میکوشـد تـا بـا تکرارکـردن مداوم یـک عمل،
نحـوه انجـام دادن آن را یـاد بگیـرد ،گرچـه خـود زندگـی نحـوه از بـودن درجهـان
ً
اسـت و ایـن نحـوه بـا نحوههـای مفهومـی و علمـی کامـال متفاوت اسـت.
در وهلـه سـوم ،آن مسـتلزم ایـن اسـت کـه از امـور تاکیدشـده و بـاارزش،
ارزشزدایـی میکنـد و آنهـا را بـه صـورت امر متعـارف و معمـول تبدیـل میکند.
در ایـن مـورد ،هـر امـری کـه از نظـر برخـی واجـد بیشـترین ارزش و اهمیـت را
دارد در نـزد برخـی دیگـر ،آنهـا بـه دالیـل عدیـدهای ارزش و اهمیـت خـود را از
دسـت میدهنـد و بـرای افـراد بـه سـان امـور متعـارف و معمـول پدیدار میشـوند
بـه صورتـی کـه آن میتوانـد وجه سـلبی یا ایجابی داشـته باشـد .پس ،ایـن داللت
اجتماعـی از وضـع طبیعـی در برابـر داللتهـای دیگـر قـرار میگیـرد و در اینجا
سیاسـت عادیشـدن در زندگـی در خصـوص مسـئله کرونـا در جریـان اسـت.
ایـن سیاسـت حاصـل زیسـتن در جهانهـای اجتماعـی اسـت نـه الزامهـای
سیاسـی یـا الزامهـای پزشـکی .درواقـع ،در چنیـن مناسـباتی اسـت کـه پدیدههـا
و امـور بـه حالـت عـادی در میآینـد و از اهمیـت و ارزش آنهـا کاسـته میشـود.
در وضعیـت بحرانـی نظیـر کرونـا ،دولتمـردان از عادیشـدن امور در نـزد اجتماع
ً
کامـال در تـرس و نگرانـی به سـر میبرند« :بر اسـاس آمـار وزارت بهداشـت ،آمار
فاصلـه گـذاری اجتماعـی در کشـور از حـدود  ۸۰درصـد بـه حـدود  ۳۰درصـد
ً
رسـیده اسـت» (مردانـی :1399 ،خـرداد  .)21عادیشـدن امـور ریشـه در صرفـا
تصـورات و تعهـدات افـراد نسـبت به موازیـن پزشـکی در وضعیت کرونا نیسـت؛
تصـورات حاصـل باورهـا ،آگاهیهـا و امـور ذهنی اسـت و تعهدات هم ناشـی از
الزامـات اخالقـی افـراد میباشـد .عادیشـدن اشـاره بـه واقعیتهـای جـاری در
زندگـی روزمـره دارد .درحالیکـه وضعیت بحرانـی به وضعیت عادی تبدیل نشـده
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و اصـل بـر رعایـت موازیـن بهداشـتی اسـت« :بهداشـت فـردی در شـرایط فعلی
بـرای مـا اصل اسـت» (روحانی :1399 ،اردیبهشـت  .)27بر این اسـاس ،رعایت
موازیـن بهداشـتی مسـتلزم تـرس از تحدیدها و تغييـرات در جهان زندگـی روزمره
است.
در مـورد تحدیدهـا یـا محدودیتهـا بایدگفـت کـه هرگونـه محدودیـت در
مناسـبات اجتماعـی نتوانسـته اسـت اکثریت اجتمـاع را مطیع خود کنـد و در رفتار
اجتماعـی افـراد محدودیتهـای ایجـاد کنـد .ایـن ناکامـی حاصل دو امر اسـت:
یکـی الزامهـای سیاسـی و دیگـری ،تاثیـرات روانـی اسـت .در مـورد اول ،آن بـه
معنـای ایـن اسـت کـه موازین بهداشـتی بـه الزامهای سیاسـی مبـدل شـدهاند و بر
رفتـار اجتماعـی افـراد محدودیتهـای را ایجـاد کـرده اسـت .ایـن محدودیتها،
بـه معنـای ایجـاد موانـع بیرونـی در شـکل موازین بهداشـتی اسـت کـه آن در ابتدا
منجـر بـه قطـع ارتباطات و مناسـبات اجتماعی برای یک دوره خاص شـده اسـت.
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در وهلـة بعـد اسـباب محدودیـت بـر آزادیهـای اجتماعـی را فراهم آورده اسـت،
همـان حداقـل آزادیهـای ابتدایـی اجتماعـی نیـز در وضعیـت کرونـا دسـتخوش
تحدیـد و حدگـذاری شـدهاند.
در ایـن الزامـات ،نسـبت فـرد بـا دیگـری مطـرح میباشـد و فـرد بایـد بکوشـد
میـان خویشـتن خویـش و خویشـتن دیگـری یـک فاصلـه ایجاد کنـد ،کـه در این
فاصلهگـذاری هیچگونـه تمـاس فیزیکـی حاصـل نشـود .ایـن الزامها ،از یک سـو
نسـبت فـرد ودیگـری را از هـم جـدا نمـوده اسـت و از سـوی دیگـر آنهـا الزامهای
بیـرون از جهـان زندگـی تلقیشـده کـه بـر رفتـار اجتماعـی فـرد محدودیتهایـی
ایجـاد کرده اسـت .درحالیکـه ،در جهان زندگیهـا نهتنها ارتباطـات و تماسهای
فیزیکـی جـزو ابتداییتریـن مسـائل میباشـد بلکـه حتـی هرگونـه محدودیـت و
الـزام از بیـرون خـود بـه عنـوان تهدیـدی بـرای زندگـی جمعی تلقیشـده اسـت و
هرگونـه الـزام بیرونـی و اجبـار در عمـل مـورد طـرد و نفـی واقـع میشـود .پـس،
جهانزندگیهـا بـا تماسهـای رودرو و فیزیکـی و نیـز مخیربـودن در انجـام
فعالیتهـا سـرو کار دارد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه موازین بهداشـتی نتوانسـتند
در زندگـی روزمـره بـه عادتهـا تبدیـل شـوند تـا بعدهـا بتوانـد آدابی را در سـطح
اجتمـاع شـکل بدهد.
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بـه لحـاظ روانـی بـد اسـت و از نظـر اپیدمولـوژی نیـز نتایج زیـادی در بـر ندارد»

( )Kekule, 2020, feb 27گویـای ایـن واقعیـت اسـت که هرگونـه محدودیت در
مناسـبات اجتماعـی میتوانـد به لحـاظ روانی نتایج بـد و ناگواری را در پی داشـته
باشـد .بـه لحـاظ روانـی ،در محدودیتهـای کرونایی کـه دولت ایجادکـرده ،افراد
بایـد احسـاس اجتماعـی و بعـد جمعبودگـی خـود را بـه حالـت تعلیـق درآورند و
در وضعیتـی ،زیسـت کننـد کـه نسـبت خـود را بـا دیگـری از هم گسـیخته باشـند
تـا جاییکـه افـراد در پسـتوهای تنهایـی خویـش به صـورت منـزوی به سـر ببرند.
امـا در خصـوص وجـه تغييـرات در زندگـی روزمره بایـد گفت که صـرف نظر از
تغییـرات در رفتـار اجتماعـی ،دولـت خواهـان حداکثر تغییـرات و آن هـم در نحوه
بودنهـا و شـیوههای زیسـتن افراد در جهـان زیسـتهای اجتماعی اسـت« :راهی
نداریـم جز اینکه سـبک زندگی خود را عـوض کنیم»(روحانی :1399 ،خرداد )21
و حتـی «ممکـن اسـت بـرای مدت طوالنی مجبور باشـیم سـبک زندگـی را عوض
کنیـم» (روحانـی :۱۳۹۹ ،خـرداد  .)۱۰ایـن جبریـت کرونایـی ،نـه تنهـا تحدیـد
رفتارهـا بلکـه تغییـر نحوهبودنها و زیستنهاسـت .تغییر در نحوه بودن شـاید از سـر
اجبـار و اضطـرار بـرای مدتی حاصل شـود ولـی از آنجا کـه یک امر بیرونی نسـبت
بـه جهان زندگیهاسـت نخواهد توانسـت بـه مثابه عـادت و امر روتیـن درآید.
نحـوه بودنهـا در جهـان زیسـتها حاصـل آگاهـی و اراده آزاد افـراد اسـت نـه
اجبارهـا و الزامهـای سیاسـی .چونکـه این افـراد و اعضـای اجتماع هسـتند که باید
بـر اسـاس رغبـت و میـل باطنـی ،امـری را بـه کـرات در زندگـی تکـرار کنند تـا آنها
تبدیـل بـه عادتهـای زندگـی شـود ،ایـن ضرورتهـا بیـش از آنکـه بیرونی باشـد
حاصـل امـور درونـی و نیـاز روانـی افـراد میباشـد .افـزون بر ایـن ،هرگونـه تغییر و
ایجـاد شـیوه زیسـت جدیـد ،خود تـوام با تـرس و دلهره اسـت .ایـن ترس نـه تنها به
معنـای از دسـت دادن عادتهـای گذشـته و دلتنگـی بـرای آنهاسـت ،بلکـه بـه معنای
ً
مواجهشـدن با امور ناشـناخته و زیسـتن در فضای غیرحقیقی اسـت ،فضای که اساسـا
مجـاز بـوده و نسـبتی بـا حقایـق امـور وزندگـی نـدارد .از ایـنرو ،در اجتماع سیاسـت
عادیشـدن بدیـن معناسـت کـه تحدیدها و تغییـرات منجر بـه امری متعـارف و عادت
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در زندگـی روزمـره نشـدهاند ،درثانـی ،تـرس و دلهـره در پـس محدودیـت در رفتارها و
تغییـرات نحـوه بودنهـا سـبب شـده کـه از الزامهـای بهداشـتی سیاسـی ارزشزدایـی
شود.
نتیجه

بیمـاری کرونـا بـا عالمگیـری خـود نشـان داد کـه در عالـم نظـر و عمـل ،بایـد

اندیشـههای پذیرفتهشـده و غالـب را بایـد دسـتخوش جـرح و تعدیـل کـرد .چـون در
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اندیشـههای اوایـل دوران مـدرن ،بـه خصوص اندیشـه هابـز ،چنین تصور شـده بود که
ً
مفهـوم وضـع طبیعـی اوال ،داللـت سـلبی دارد و درثانـی ،آن مقـدم یا مابعد سیاسـت
میباشـد ،درجاییکـه نـه سیاسـتی وجـود دارد یـا اینکـه سیاسـت همچـون بهیموت
دسـتخوش زوال و انحطاط از درونشـده و به ورطه وضع طبیعی کشـانده شـده اسـت.
ً
ثالثـا ،هرگونـه بازگشـت بـه وضـع طبیعی بـه معنای بازگشـت به هـرج و مـرج و ناامنی
خواهـد بـود .دلیـل اینامـر آن بود کـه برای بنیانگـذاران اندیشـه سیاسـی دوران مدرن،
مثـل هابـز ،نسـبت میان امر زیسـتی و سیاسـی ،نسـبتی متخـارج و متضاد فرض شـده
بـود ،کـه وجود یکـی بـه معنای عـدم دیگری اسـت.
اگـر وضـع طبیعی حاکم باشـد آن به معنـای فقدان وضع سیاسـی اسـت و اگر وضع
سیاسـی حاکـم باشـد آن داللت بر فقـدان وضع طبیعی اسـت .در مقابل ،امـروزه بر ما
مکشـوف شـده اسـت چنین اندیشـههای بر بنیانهای سسـتی اسـتوار شـده اسـت .به
ایـن دلیـل ،امـروزه امر زیسـتی مثل بیمـاری کروناویروس به ما نشـان داد امور زیسـتی
در درون دولتهـا و امـر مدرنـی قـرار دارند ،و آنهـا قادرند تا الزامهای سیاسـی را تابعی
از خویـش سـازند و معانـی مفاهیـم را مـورد تعلیـق و تغییـر قـرار دهند ،آنگونـه که در
گذشـته معنا و نسـبت امر زیسـتی مـورد تعلیق قرار گرفتـه بود تا جایی کـه مفهوم وضع
طبیعـی بـه مثابـه امری تلقی میشـد کـه داللتهایـی همچـون وضعیت طبیعـی ،امر
متعـارف ،و معنـای روتیـن و عادت را به همراه داشـته اسـت .ایـن داللتها امـروزه در
نسـبت با امر زیسـتی همچـون کرونا به معنـای عادیسـازی و عادیزدایـی ،امر عادی
یا بهنجارشـدن است.
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الف)فارسی
جـان بابایـی ،قاسـم ( 21خـرداد « ،)99زمـان مهـار کرونا بـه رفتار اجتماعی بسـتگی
دارد» برگرفتـه از behdasht.gov.ir
روحانـی ،حسـن ( 3خـرداد « ،)99عبـور از سـه مرحلـه در رونـد مبـارزه بـا کرونا»،
برگرفتـه از 115455/http://www.president.ir/fa
 6( ................اسـفند « ،)98مـردم ایران به دشـمن التماس نخواهند کرد و تسـلیم
نمیشوند» ،برگرفته از 114034/http://www.president.ir/fa
سـال سـالمت و اشـتغال و تحـرک
 1( ..............فروردیـن « ،)99سـال  99را بایـد ِ

در مسـائل اقتصـادی و فرهنگـی بسـازیم» ،برگرفتـه از http://www.president.ir/
114316/fa

 14( .................اسـفند « ،)98برخـی کاسـبان کرونا برای سـودجویی ،ماسـک را
احتکار و پنهـان» ،برگرفتـه از 115609/http://www.president.ir/fa
 14( ..................فروردیـن « ،)99مبـارزه بـا فقـر هـم مثـل مبـارزه بـا کرونـا مهم
اسـت» ،برگرفتـه از 114545/http://www.president.ir/fa
 15( ..................خـرداد « ،)99بـا توجـه بـه آینـده نامعلـوم ویـروس کرونـا،
مـردم بایـد زندگـی خـود را بـا ایـن ویـروس سـازگار کننـد» ،برگرفتـه از http://www.
115687/president.ir/fa
 17( ..................خـرداد « ،)99کادر درمانـی کشـور ،مدافعـان پرنشـاط میـدان
سـالمت هسـتند» ،برگرفتـه از 115719/http://www.president.ir/fa
 17( ..................فروردیـن « ،)99تصمیمـات مهـم سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا
دربـاره زمـان و شـکل فعالیت کسـب و کارها ،ادارات ،مـدارس و مراکز آمـوزش عالی»،
برگرفتـه از 114569/http://www.president.ir/fa
 20( ..................فروردیـن « ،)99پیونـد و اتحـاد ملـی مـا بایـد از هـر روز دیگـر
محکمتـر شـود» ،برگرفتـه از 114623/http://www.president.ir/fa
 21( ..................اسـفند « ،)98مشـکل کرونـا را بایـد جدی بگیریـم» ،برگرفته از
114171/http://www.president.ir/fa
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 21( ..................خـرداد « ،)99تـاب آوری ملـت ایـران در مبـارزه همزمـان بـا
تحریـم و کرونـا در تاریخ ثبـت خواهد شـد» ،برگرفتـه از http://www.president.ir/
115785/fa
 22( ..................اردیبهشـت « ،)99فـداکاری و ایثـار ملـت و بویـژه کادر درمانی
ایـران از ابتـدای شـیوع بیماری کرونـا باید در تاریـخ ماندگار شـود» ،برگرفتـه از http://
115264/www.president.ir/fa
 23( ..................خـرداد « ،)99اجـرای مرحلـه سـازگاری بـا کرونـا» ،برگرفتـه از
115832/http://www.president.ir/fa
 24( ..................فروردیـن « ،)99مـردم همچنـان بـه اصول بهداشـتی توجه کنند
و رفـت و آمدهـا در حـد ضـرورت بـاش» ،برگرفتـه از http://www.president.ir/
114696/fa
 27( ..................اردیبهشـت « ،)99در مـورد کرونـا بایـد حـد وسـط را رعایـت
کنیـم» ،برگرفتـه از .115338/http://www.president.ir/fa
 27( ..................اردیبهشـت « ،)99درمـورد کرونـا بایـد حـد وسـط را رعایـت
فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی ،دوره ،1۲شماره ( ۲پیاپی  ،)6۴زمستان ۹۹

کنیـم» ،برگرفتـه از 115338/http://www.president.ir/fa
 29( ..................اسـفند « ،)98امیـدوارم بـا تـداوم همراهی مردم ،در آینده شـیوع
ویـروس کرونـا سـیر نزولـی داشـته باشـد» ،برگرفتـه از http://www.president.ir/
fa/114307
 3( ..................اردیبهشـت « ،)99در زمینـه کیتهـای تشـخیص بیمـاری کرونـا
و آنتـی بـادی ،میتوانیـم صـادر کننـده باشـیم» ،برگرفتـه از http://www.president.
114848/ir/fa
 4( ..................اسـفند « ،)98مجلـس ،مجلـس همـه اسـت و همـگان باید با آن
همکاری کننـد» ،برگرفتـه از 114012/http://www.president.ir/fa
 8( ..................اسـفند « ،)98تمامـی دسـتگاهها و ارکان کشـور بـه اجرای تمامی
مصوبـات سـتاد ملـی مدیریت بیمـاری کرونـا موظـف و مکلفنـد» ،برگرفتـه از http://
114080/www.president.ir/fa
 10( ..................فروردیـن « ،)99دولـت بـا همـه تـوان حامـی صددرصـد
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http://www.  برگرفتـه از،»سـربازان خـط مقدم بخش سـالمت و درمان کشـور اسـت
114469/president.ir/fa
 «واکسـن مؤثـر علیـه کرونـا شـاید هرگـز سـاخته،)۲۰۲۰  مـی۱۱( ، اولیـور،کپلـر
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. نشـر سـمت:تهـران
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https://behdasht.gov.ir  برگرفتـه از،»رضـوی
 «موافـق تراکـم جمعیـت در محـدوده طرح ترافیک،)99  خـرداد12( ..................
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