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Abstract 
The epidemic corona disease has surrounded worldwide for several mounts. 
However, in this short period of time, it has left very significant social, 
economic, political and even cultural impacts on all communities that 
affected by this disease. In this paper, it is tried to analyze the effect of 
corona disease on the religion in Iran, through qualitative and participatory 
observation method. Trend analysis of the corona's prevalence and 
observation of the actions of social agents showed that this disease has had 
significant effects on the socio-religious actions of agents, the political 
legitimacy of the government and cultural changes in the field of religion. 
According to strong interconnectedness of religion and politics in Iran, it can 
be said that the physiological and medical challenge of Covid 19 has led to a 
political-religious challenge for the government. Also despite the lack of 
security conditions based on the vital emergency, visible changes are taking 
place in the process of changing from religious beliefs to customary values. 
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در  استیرابطه مذهب، علم و س لی: تحلسمیکرونا و سکوالر

 رانیدر کشور ا 91 دیکوو یماریمواجهه با بحران ب

 

 

 رانینور،، تهران، ا امیدانشگاه پ یشناس جامعه اریاستاد   انیدیاکرم حم
 

 چکیده
 در همین مدت کوتاه حال نیباا گذرد يمدر سطح جهان  کرونا یکدمیپی اماریبشیوع  از چندین ماه

 یبر جا یماریب نیبا ا ریدر همه جوامع درگ بارزی يفرهنگ يو حت ياسیس ،یاقتصاد ،ياجتماع راتیتأث

بر مقوله مذهب  یماریب نیا ریتأث يو مشاهده مشارکت يفیشده به روش ک يمقاله سع نیدر ا گذاشته است.

کنشگران  یها کرونا و مشاهده کنش یماریب وعیروند ش لی. تحلردیقرار گ لیمورد تحل رانیدر کشور ا

دولت و  ياسیس تیکنشگران، مشروع يمذهب -ياجتماع یها بر کنش یماریب نینشان داد ا ،ياجتماع

در  استیو س نید دیشد يوستگیداشته است. با توجه به پ يانینما راتیتأث نیدر حوزه د يفرهنگ راتییتغ

 یبرا يمذهب -ياسیمنجر به چالش س 91 دیکوو يپزشک و يکیولوژیزیگفت چالش ف توان يم ران،یکشور ا

 یمشهود راتییتغ ،ياتیبر اساس اضطرار ح ،یوجود تیامن طینبود شرا رغمیاست و عل دهیحکومت گرد

 .است یریگ در حال شکل يعرف یها به ارزش ينید یها از ارزش رییتغ ریدر س

  .شدن، قدرت ینیردیابراز وجود، غ یها بقاء، ارزش یها ، مذهب، ارزش91 دیکوو :ها واژهکلید
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 مسئلهمقدمه و طرح 

گذرد؛ مهماني  به ایران مي 91بیش از شش ماه از ورود مهمان ناخوانده، ویروس کووید 

های مختلف جامعه اعم از اقتصاد، سیاست و  که با ورود خود تغییرات وسیعي در حوزه

ی تر عیوسمنجر به تغییرات  ندهیدر آشود  بیني مي فرهنگ بر جای گذاشته است و پیش

گیری چون  های همه های چندی از شیوع بیماری گردد. کشور ایران در تاریخ خود تجربه

 طور بهوبا و طاعون داشته است. هر تجربه منجر به تغییرات فرهنگي و اجتماعي شده است. 

نمونه در دوره قاجار، بهداشت عمومي بسیار پایین و دسترسي به دارو و درمان دشوار بود. 

کنار تا مبلغین مذهبي مسیحي سعي کنند در شهرهای مختلف ایران در  این امر سبب شد

زنان راهبه  ژهیو بهبه تبلیغ دیني هم بپردازند؛  مراکز درماني و تربیت کادر پزشکي سیتأس

 Hajianpoorپرداختند ) و ماما و پرستار با ورود به منازل به تبلیغ پروتستان مي پزشک دندان

& Bineshifar, 2016: 98.)  در زمان حکومت فتحعلي شاه  که یوجوددر همین دوره با

پزشک انگلیسي صورت گرفت،  جان کرمیککوبي آبله توسط  اولین واکسیناسیون یا مایه

گیرها و  های فرهنگي زیادی در مقابله با واکسیناسیون وجود داشت. فال همچنان مقاومت

ن به خون انسان راه یابد و شود ج ها شایعه کرده بودند واکسن زدن موجب مي دعانویس

مجبور شد ضمانت اجرایي برای این قانون بگذارد که هرکس از اولیای اطفال در  ریرکبیام

 Shahrv & Newspaper.Nتومان به دولت جریمه بپردازد ) 5این امر کوتاهي کند، باید 

با  ، تفاوت بارزی0202(. مورد تاریخي فوق در عین شباهت به شیوع کرونا در سال 668

گرایي در امور مملکتي  در پي گسترش علم و مقابله با خرافه ریرکبیامآن دارد. در آن زمان 

در  ها يپراکن عهیشاها و  های خاصي چون دعانویس بود و این امر سبب نارضایتي گروه

بهداشت، علم و رابطه دولت  ازلحاظاما امروزه کشور ؛ های دولتي بود جهت شکست برنامه

 گار امیرکبیر تفاوت بسیار دارد.و دین با روز

چند کشور معدود، همه  جز به 0202و جهاني کرونا در سال  ریگ همه  درگیری بیماری

 های نابسامانيواسطه  به بیماری این ه است.های بسیاری کرد را دچار چالشها  دولت

 نیز موارد برخي گذاشته است و در ها دولت عملکرد بر وافری تأثیر اجتماعي و اقتصادی
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های لیبرال در برابر  دولت ه است.ردیدگ ها حکومت در مشروعیت های بحران به منجر

بحران ویروس کرونا شکست خوردند؛ زیرا تمام دستاوردهای لیبرال دموکراسي یعني رفاه 

در (. Sheykhzadeh, 2019: 57الشعاع ویروس کرونا قرار گرفت ) و آزادی هر دو تحت

ی پادشاهي، گسترش ها نظامتقویت اقتدارگرایي در  منجر بهخاورمیانه بحران کرونا 

 Hazrati Razlighi etاست )شده  ی ناسیونالیستي، تعمیق شکاف دولت و ملتها شیگرا

al., 2021.) رد،که پیوند نزدیکي بین قدرت و دین وجود دا کشورهای مسلمان در 

عنوان  دارای علم نوین به تقابل با پزشکاندر مذهبیون با علم سنتي و دیني در کنار یا 

 ،رواني و اجتماعي، های اقتصادی در ایران نیز افزون بر بحران .ندا هدرمانگر وارد عرصه شد

شده است. نظر به اهمیت های مذهبي سیاسي ایجاد  در حوزه مذهب و سیاست نیز چالش

این  پیش رو سعي دارد با روش کیفي و بر اساس نظریه مبنایي بهمقاله  موارد مذکور،

منجر به تغییر روابط چندگانه دولت، بیماری کرونا ی کلیدی پاسخ دهد که: آیا ها سؤال

ویروس  واقعاًدین و مردم شده است؟ اگر آری، این تغییر در چه جهتي بوده است؟ آیا 

 است و نظم غالب را به چالش کشیده است؟ کننده دگرگون، ویروسي 91کووید 

 و هدف تحقیق ضرورت

روز پس از  52 قاًیدق 9011بهمن  02، کشور ایران در 91پاندمي کووید  روزشماربر اساس 

اولین گزارش مرتبط با بیماری کرونا در کشور چین، ورود این بیماری به کشور را با 

گزارش ابتالی دو بیمار در بیمارستان مسیح دانشوری اعالم کرد. روند گسترش و شدت 

و  یع و باال بود که نقطه عطفي در مباحث علميآثار اجتماعي این بیماری چنان سر

 اجتماعي شد: دوران قبل از کرونا و دوران پسا کرونا.

ی مختلف به اثرات بیماری کرونا پرداختند. علوم اجتماعي نیز ها جنبهعلوم مختلف از 

گشودند و به تغییرات فرهنگي، اجتماعي،  مدخل جدیدی تحت عنوان دوره پسا کرونا

فرهنگي  راتیتأث نیتر مهماین بیماری و بحران متعاقب آن پرداختند. از  اسياقتصادی و سی

و  ها نگرش نیتر مهم ازجملهکرونا، تغییرات نگرشي و ارزشي و حتي سبک زندگي است. 

ی دیني اشاره کرد. با توجه به ساختار فرهنگ ها ارزشبه نگرش و  توان يم ها ارزش
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منجر به تغییرات وسیع  تواند يماسالمي جامعه و نوع حکومت دیني، تغییر در این بعد 

تحلیل و بررسي اثرات بحران کرونا بر تغییرات  رو نیازااجتماعي، فرهنگي و سیاسي شود. 

 ر ضروری است.خاص در مورد دین و رابطه دین و سیاست بسیا طور بهارزشي و 

تعامل علم نوین بررسي کیفي -9از:  اند عبارتتحقیق اکتشافي پیش رو  اهداف اصلي

دولت و مردم در مقابله با بحران بیماری  کنش برهمفهم  -0.و دین در مقابله با بیماری کرونا

 های علم نوین پزشکي، دین، دولت و مردم بررسي پیامد تعامالت و تقابل -0کرونا 

 یشینتحقیقات پ

( تحقیقات اجتماعي سیاسي 9011متأسفانه در زمان اجرای تحقیق حاضر )تیر و مرداد 

اجتماعي فرهنگي و سیاسي بحران کرونا صورت  راتییو تغی رگذاریتأثمنسجمي در باب 

 :شود يمبه چند مورد اخیر اشاره  وجود نیباانگرفته بود 

در  های ناشي از کرونا مرگ ( نشان دادند در کشورهای غربي2021) 9و بوکرا بنترا

های اولیه  های قوی اجتماعي به کمک بین مهاجران بیشتر است؛ زیرا به دلیل نابرابری

های  خاص در فرانسه سرعت گسترش ویروس در محله طور بهدسترسي کمتری دارند. 

را برای توصیف این عدم تعادل  «آنومي پاندمي»فقیرنشین بیشتر بود. محققان اصطالح 

 های متأخر آن به کار گرفتند. عي در بحران سالمتي دوران پاندمي کرونا و بحراناجتما

برای مسلمانان بلکه  فقط نهسال پیش  9022( معتقدند اسالم 2021حمید و همکاران )

برای نوع بشر، برای هر مسئله راهکاری داشته است. راهکارهایي مثل تشویق بهداشت 

ي، شکیبایي و کوش سختشخصي، رعایت فاصله و قرنطینه در صورت لزوم، امید به آینده، 

 شود. توکل به خدا. امروزه این راهکارها برای مقابله با کرونا هم پیشنهاد مي

را مطرح کردند و به  «جهاني کرونا حکومت»( ایده 2020سندگان )جمعي از نوی

و  ستیز طیمح، الملل نیبهای سالمت، اشتغال، روابط  بررسي اثرات کرونا در حوزه

مهاجرت پرداختند. این نویسندگان معتقدند در شکل حکمراني جهاني، کرونا باعث ادغام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bentrar& Boukrou 
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ا امکان دسترسي راحت اطالعات بیشتر جهان برای گسترش حکومت دیجیتالي شده است ت

های پراکنده  را فراهم آورد و مشارکت دوستانه نمایندگان و متخصصان در شبکه

 Theو تعامالت دیپلماتیک و مذاکرات را تسریع نماید ) جغرافیایي را ممکن سازد

Authors.2020). ( به2020میلر ) ی سیاسي، ها داللتویژه در یک مجموعه مقاالت،  طور

 ، اقتصادی و انساني کرونا در کشور چین را گردآوری نموده است.اجتماعي

تواند در پیشگیری و درمان بیماری  ( معتقد است معنویت مي2021سلطان محمدی )

کرونا مؤثر باشد به این صورت که با افزایش مهارت و حمایت اجتماعي، خودآگاهي 

زندگي سبب کاهش اضطراب و مثبت، تسکین فشارهای عصبي و تغییر نگرش به بیماری و 

( سالمت و زندگي 2021گردد. نعمتي و انصاری ) تقویت سیستم ایمني و قلبي عروقي 

ها و مفید در توسعه  شهروندان و احقاق آن را جمله از وظایف دولت حقوق ازباکیفیت را 

دانند. محققین در مصاحبه با دهیاران بخش مرکزی شهر همدان این مسئله را بررسي  مي

 ژهیو بهحکمران خوب در سالمتي افراد  عنوان بهردند و نتایج بیانگر نقش شایان دولت ک

 روستاییان است.

تحقیقات مرتبط با کرونا در بخش پزشکي است و یا اثرات  مالحظه قابلبخش 

در فوق مطالعات سلطان محمدی و نعمتي و انصاری به تحقیق  ذکرشدهاقتصادی. در موارد 

مقاله پیش رو بر روابط متقابل دین،  دیتأک، اما به لحاظ روش و است تر کینزدحاضر 

ارائه  91سیاست و علم، نگاه جدیدی در باب اثرات ویروس خیلي کوچک کووید 

 .شود يم

 مالحظات مفهومی

 بیماری و درمان 

بیماری از هر نوعي )جسمي، رواني و اجتماعي( یعني عدم سالمت و برهم خوردن وضعیت 

 در باب علت بیماری .دانست نظم موجود مي يختگیگس بیماری را ازهمبقراط مطلوب. 

محیط فیزیکي  -0محیط زیستي  -9 :توان به چهار عامل اشاره کرد ميخاص  طور بهجسمي 

عوامل  -0ورسوم و فرهنگ و  آداب ،محیط اجتماعي و شرایط اقتصادی جمعیت -0
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ها از  در درمان بیماریي، طورکل بهفارغ از علت،  (.Mohseni, 1997:62) اجتماعي و رواني

طب سنتي که در ایران با دین  -0سحر و جادو  ،علم -9: شود بهره گرفته مي علم متمایزسه 

و  بنا به نوع جامعه. طب نوین 0-شود  طب سنتي اسالمي خوانده ميگاهي و  شده ختهیآمنیز 

 جوامع در .غالب استهای درمان  ای یکي از روش در هر جامعه مرحله رشد فکری بشری،

 و بیماری، اجنه مفاهیم برند مي سر به طبیعي ماورای و رباني مرحله در هنوز که ابتدایي

دوره  در میالد از بعد 522 های سال در ایران در ارتباط تنگاتنگي باهم دارند. جادو

ایجاد  يشد که براثر جادوی مخالفان و یا شور چشم ای تصور مي اری پدیدهبیمساسانیان 

یک نوع باد و هوای خارج از شمایل سیزده زار معروف )در سواحل جنوبي ایران  .شود مي

ها با عالئم خاصي  و ابتالی به هر یک از آن دش های خاصي دانسته مي عامل بیماری( ماده

زخم عامل  چشم . در میان همه اقوام ایراني(Mohseni, 1997:118-120) شد شروع مي

ان »مقابله با آن خواندن آیه  شد و راهکار دانسته ميبیماری ناگوار و بسیاری از حوادث 

و یا جن زدگي غش که عامه مردم تحت عنوان  بیماری صرعدرمان  ؛ و یادبو «یکاد

آهن یا فوالد با عالئم جادویي جنس برنج، ز بندهای فلزی ا دستهمراه داشتن ، شناختند يم

 طبع و یا غذاها ها سردی و گرمي برخي بیماریعلت نیز  . در طب سنتيشد يممفید تلقي 

 .شود دانسته مي

با به حاشیه راندن طب  پزشکي نوین ، علمتفکر اثباتيبا در جوامع مدرن توسعه یافته 

در حقیقت در مرحله اثباتي رشد  هاست. درمان بیماری سنتي و سحر و جادو، علم غالب

 عهیماوراءالطبدین به تبدیل شده است. ای تقابلي  به رابطهرابطه علم و دین فکری بشر، 

پویاست رابطه  عهیماوراءالطبکه رابطه طبیعت و  پردازد و علم به طبیعت. البته همچنان مي

گرایي دیني در تقابل با علم بود اما با طرح  ي اصولوسط قروندین و علم نیز پویاست. در 

در دو  که یطور بهز شد نظریه تکاملي داروین و جنبش پروتستاني، آزادسازی دیني آغا

دین، تکامل دین و مفاهیم دیني در  منشأقرن اخیر، دین به موضوع علم بدل شده است و 

در حقیقت دین که زماني  (Cragun, 2001) .های علمي هستند طول زمان موضوع بررسي

شد حاال به موضوع  فاعل شناخت بود و از طریق دین علت امور کشف و شناخته مي
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های  ی است. در دولتدار نیدوضعیت  شناخت يپو علم اثباتي در  شده لیتبدشناخت 

های دیني همچنان چالش بین  ي دین به امری شخصي بدل شده است، اما در دولتنیردیغ

 دین و علم وجود دارد.

 دین

دارد که وجه اشتراکشان   یا افتهی سازمانهای وسیع  در تعریفي مفهومي، دین اشاره به گروه 

. عالمه (Cragun, 2001)و مفاهیمي چون خدا، فرشته و شیطان است  عهیماوراءالطب

تسلیم  عنوان بهروشي برای زندگي دنیوی تلقي کرده و هم  مثابه بهطباطبائي دین را هم 

 ,Ahmadpourاحکام )شدن انسان در برابر بیانات صادره از مقام ربوبي در زمینه معارف و 

و هم امور فرامادی و یا  اند داشتهمواره هم به امور مادی توجه (. همه ادیان ه2020:346

دیني چون مجتهد شبستری معرفت دیني را چیزی متفاوت و  نظران صاحب رو نیازاآخرت. 

و معتقدند اگر معرفت بشری درتقابل معرفت دیني قرار  دانند يم ها انسانفراتر از معرفت 

بر متغیر و  پژوهان نید(. در مقابل برخي Ahmadpour, 2020:346 بگیرد اعتبار ندارد )ا

(. از منظر Soroush, 2007:177-179دارند ) دیتأکعصری بودن خلوص دین و فهم دیني 

یک نهاد و یک امر مقدس ممکن است کارکردهای مثبت یا  عنوان به دیني، شناس جامعه

دستگاهي متشکل از اعتقادات  صرفاًین دکارکردگرایان به باور  .منفي در جامعه داشته باشد

ها شامل مناسک رسمي و مراسم نمادین برای  و باورها نیست بلکه دستگاهي از کنش

عقیده دورکیم به  .ي استمهای موس مشخص کردن گذر از مراحل مهم زندگي و جشن

 منافع ایجاد رو نیازا و ثبات و نظم ، حفظاین مناسک با حفظ همبستگي و انسجام اجتماعي

در مکتب اسالم نیز دین  (.,Inglehart 2008:26دارد ) جامعه برای اساسيکارکرد  جمعي،

و مقرراتي است که در  ها قانونی از عقاید، اخالق و ا مجموعه نید دارای کارکرد است؛

در  (.Javadi Amoli, 1993:93دارد )جهت پرورش انسان و اراده جامعه انساني کاربرد 

و شکل مقدس از خود  (Marks ,2002:54ون مردم )افی را مذهب مارکس مقابل، نقطه

اله هکه مذهب  پر دردی است جهان نقد ،داند و معتقد است نقد مذهب بیگانگي افراد مي

 را عامطور  به مذهبي یها مارکس آزادی انسان (,Marks 2002:54)مقدس آن است 
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 انسان گوید و مي (Mark,2002:19داند ) مي عامطور  به مذهب از دولت آزادی از عبارت

 مذهب قید از را خود سیاسيازنظر  خصوصي، قلمرو به عمومي قلمرو از مذهب راندن با

تاریخي یک دین فراگیر همواره  طور به، وجود نی. باا(Marx,2002:124کند ) مي آزاد

 شده است. سبب وحدت بین شهروندان یک جامعه مي

 عرفی شدن یا سکوالریسم

 هرچندبا شروع روشنگری برخي کشورهای اروپایي روند سکوالرشدن را آغاز کردند. 

دین مخالف علم نیست و  لزوماًکنند، اما  گاه پیروان ادیان از چتر دین علیه علم استفاده مي

کند. افزون بر روشنگری، در قرون اخیر، با  حتي پیروانش را به یادگیری علم تشویق مي

برای خنثي کردن اختالفات دیني و آشتي بین  ها دولت، برخي شدن يانجهتوسعه مدرنیته و 

شهروندان با ادیان مختلف، رویه سکوالریسم را در پیش گرفتند. در این کشورها 

علیه مذهب و باور مذهبي نیست بلکه سبب آشتي باورهای مذهبي  تنها نهسکوالریسم 

 (.Galadari, 2011:2شود ) ي ميمختلف در جامعه و آزادی افراد در اجرای مناسک مذهب

کشور  911 از (2017) بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهشي پیو

د و جدایي کلیسا و ني دارترجیحن و نه دیرسمي  ( نه دیندرصد 50) کشور 92۱ جهان

یک دین رسمي  (درصد 00)کشور  00تنها ، شوند يمو سکوالر تلقي است  برقراردولت 

همچنین سایر تحقیقات نشان داده که در . 9این کشورهاست ازجملهکشور ایران  کهدارند 

رود و تمایزهای  ی همگرایي فرهنگي پیش ميسو بهها و ادیان، جهان  سطح روابط بین ملت

 (Cragun, 2001).بین جوامع در حال کاهش است

 با دهد مي نشان های کمي های جهاني و سنجش اینگلهارت نیز با اجرای پیمایش

ذشته گ سال 52 طي صنعتي پیشرفته کشورهای مردم وجودی، امنیت سطوح افزایش

ت و گلهارتحقیقات این (.Inglehart, 2008:344اند ) پیشرفته ينیردیغهای  گرایش یسو به
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

و در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند مسلمان  ،که دین رسمي دارندهایي درصد کشور 12که  این تأملنکته قابل . 9

 .جز کشورهای با سطح پایین و یا متوسط توسعه انساني هستند اد و عمومًنقرار دار
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 .توسعه انساني و اقتصادی استسطح سایر تحقیقات بیانگر پیوند بین الگوی حکومتي و 

& Rezaie, Ahangari ) بین دموکراسي و رشد اقتصادی ای یت دو طرفهعل که یطور به

برقرار  (Bafandeh, Imandoost et al. 2013) و دموکراسي و سطح توسعه انساني (2011

 های ابراز وجود رشد امنیت وجودی به ظهور ارزشی اینگلهارت، ها افتهبنابر ی .است

ني بر همنوایي گروه و تنوع انسا ،آزادی فردی بر نظم جمعي ترجیح که بر انجامد يم

 اجتماعي نیروهای وجود ابراز یها ارزش رشد داللت دارد.اقتدار دولتي بر استقالل مدني 

 های نظام در دموکراسي به گذار به و کنند مي عمل دموکراسي سود به که کند مي ایجاد

,Inglehart ) کنند مي کمک دموکراتیک های نظام در آن کارآمدی و دموکراتیک غیر

2010:78.) 

 قدرت

در ادامه بحث رابطه دین، حکومت و علم باید به مفهوم مشترک این سه، یعني قدرت 

عیني در  طور بهزندگي از سده هفدهم به بعد  کننده ادارهبه عقیده فوکو قدرت پرداخت. 

اشین م یکمنزله  به بدن بر که ها انضباط قطب -9 :اند افتهیدو شکل اساسي تکمیل و توسعه 

قطب  -0و  ؛شود های کالبد شکافانه بدن انسان را شامل مي متمرکز است و سیاست

موجود زنده متمرکز  سازوکارهای سامان دهنده که بر بدن گونه انسان و  ها و کنترل دخالت

(. ,Foucault 2009:160) گیرد شناختي جمعیت را در بر مي های زیست است و سیاست

چه فردی چه  ،ها هایي برای تعدیل یا رام کردن بدن ن قدرتي است که رویهفانضباط 

را در چنبره  زیچ همه ها آن واسطه بهابزارهایي که قدرت انضباطي  .کند فراهم مي ،جمعي

مفهوم  .قضاوت هنجار ساز و تجسس ،از نظارت سلسله مراتبي اند عبارتگیرد  خویش مي

دن و قدرت است و دال بر این بو اتبيمرسلسله نظارت سلسله مراتبي دال بر پیوند میان 

آثار و نتایج  القاکننده ،شده يطراحکه برای نظارت و مراقبت  يودستگاه دماست که 

قدرت مادون  ،در بطن نظام انضباطي در مورد قضاوت هنجار ساز باید گفت .قدرت است

 اصلدر  .شود بهبودی رفتارها اعمال مي اییي نهفته است که برقضامجازات و مجازات فرا 

 آن اصالحدرصدد  انضباطي قدرت اعمال است که ناهمنوایي شود مي مجازات که چیزی
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پاداش  و تشویق طریق از آن بر افزون بلکه مجازات و تنبیه طریق ازفقط  نه انضباط است.

ي و داوری به مراتب سلسله نظارت فنون از ترکیبي یعني انضباط بیترت نیا به کند. مي عمل

بندی و مورد قضاوت قرار  طبقه داوری به هنجارسازافراد از طریق  است. هنجار ساز

در  انضباطي یسازوکارها انتشار و بر این اساس توزیع (.,Barry 2006:112) رندیگ يم

 نهادهای گسترش -9 دهد: مي رخ خاص فرآیند چهار رهگذر از اجتماعي پیکرهسراسر 

 0 انضباطي یسازوکارها شدن نهادینه -0 مولد و مثبت انضباط ظهور -0 انضباطي

 (.,Barry 2006:117) ودستگاه پلیسي دم يده سازمان

ی و سلطه تکنولوژ وداشتن قوه قهریه، کنترل دانش  واسطه بههای امروزی  دولت

را  9پذیری فوکو حکومتکنند.  فرهنگي بیشترین قدرت انضباطي را در جامعه ساری مي

داری  پذیری از قرن هجدهم با توسعه سرمایه حکومت .کند شکل مدرن قدرت تلقي مي

بهداشت و ، های مربوط به کنترل رشد ها و تکنیک ظهور ایده جمعیت و یک رشته از دانش

از  جنبه یک تنها دولت نهادهای طریق از کردن فوکو حکومت ازنظر .باروری ایجاد شد

گوناگون در  های رفتار به شیوه هدایت است. پذیری حکومت به مربوط های استراتژی

 او (.Nash, 2001:45) گیرد سراسر حوزه اجتماعي صورت مي در نهادها و کردارها

های آزاد تعریف  حکومت را هدایت رفتار و تالش برای تأثیرگذاری بر اعمال سوژه

افکند  شئونات زندگي افراد سایه مي همه برهای توتالیتر، دولت  در حکومت ژهیو به. کند مي

که  همچنان درواقعکند.  و انضباط مطلوب خود را از طریق دانش و تکنولوژی برقرار مي

دانش  ،شود آن مولد مي واسطه بهترین مفهومي که قدرت  عمومي کند يمفوکو نیز تأکید 

ی بین ریذناپ کیتفک(. دانش، مولد قدرت و در خدمت قدرت است. پیوند Ibid:39) است

ای از معرفت  هیچ رابطه قدرتي نیست که حوزه»گوید  این دو برقرار است. فوکو مي

مستلزم و باني روابط قدرت  واحد درآنهمبسته خود را ایجاد نکند و هیچ معرفتي نیست که 

 (.Barry, 2006:100) «نباشد

د و ده ي ارتباط مياجتماع ایه کو قدرت را با مبارزات ستیزه جویانه جنبشفو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Governmentality 
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به چالش کشیده شدن سوژگي  ،های مبارزات جنبه نیتر کند یکي از مهم استدالل مي

ها  سوژه .کند ژه و هم به سوژه تبدیل مياب افراد را هم به ؛ زیرا قدرتهاست توسط آن

(. Nash, 2001:40) شوند های قدرت ساخته مي ها و کردار همواره مطیع شده و در گفتمان

یي که ها ابژهاند،  شده ، در حقیقت به ابژه تبدیل اند قدرتمطیع و رام  ها سوژه که يزمان

 شود. شان تحلیل رفته و در مقاومت، دوباره فعلیت یافته و نمایان مي توانایي بالقوه سوژگي

عي اجتما یها جنبش .قدرت وجود دارد مقاومت هم وجود دارد جا هر رو نیازا

های موجود و بر مبنای پذیرش  هویت تا حدی بر مبنای ابراز وجود طرف کیاز

، اند و کردارهای قدرت ایجاد شده ها گفتمانهای بهنجار و نابهنجاری که در  بندی طبقه

 ها جنبش .های موجودند از طرف دیگر گاهي در بردارنده نفي هویت و رندیگ يمشکل 

مدعي برخورداری از حق متفاوت بودن هستند و بر هر چیزی که افراد را  طرف کیاز

 ،کند فرد را جدا  آنچههر با  ،اما از طرف دیگر ،دنکن مي دیتأکسازد  حقیقتاً فرد مي

، مخالف بوده و اش را دچار شقاق کند زندگي اجتماعي ،پیوندهایش را با دیگران بگسلد

هویت  های محدودکننده ب رگردد و او را به شیوهرا مجبور سازد که به درون خود ب او

را دارد، به  مقاومت عنصر خود در(. قدرت همواره Nash, 2001:40) دهد خودش پیوند

و  سرعت بهها همیشگي نخواهند بود و باالخره  این دلیل است که حتي مستبدترین حکومت

ای اجتماعي ه ، توسط عنصر مقاومت، به شکل انقالب یا جنبشمدت يطوالنیا در 

 خواهند شد. شکسته درهم

 چارچوب مفهومی

علم پزشکي نوین نمایانگر رشد اقتصادی جامعه  گلهارت،نیهای ا طبق نظریه تغییرات ارزش

خدمات به برند و  طبقاتي از جامعه که در وضعیت مطلوب اقتصادی به سر مي .است

 به بیشتری برخوردارند ود طبیعتاً از امنیت وجودی نپزشکي نوین دسترسي بیشتری دار

های بقا و  ارزش بهتر  های عقالني تمایل بیشتری دارد در مقابل طبقات محروم ارزش

لب غادیني  های در حکومت مبتني بر دین نیز ارزش. های دیني تمایل بیشتری دارند ارزش

های دیني و اقشار محروم و دلیل  های دیني نقطه اشتراک حکومت هستند و ارزش
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توان  يم 0بر اساس نظریات اینگلهارت 9.باشد دیگر ميیکاز  این دوی متقابل ها حمایت

 دیاگرام علي امنیت وجودی و نهادهای دموکراتیک را به شکل زیر ترسیم نمود.

 
 و امنیت وجودی نهادهای دموکراتیک رابطه علی بین .0شکل 

Figure1. Causal relationship between the democratic institutions and 

existential security 

 همگي امروزی جوامع گفت توان مي فوکوانضباط  و قدرت نظریه بر اساس از سوی دیگر

 نظارتي ابزارهای از استفاده و ها گفتمان دهي شکل با ها حکومت و هستند انضباطي جوامع

 گفتمان دیني، های حکومت در کنند. مي قدرت اعمال پلیس قضایي و های دستگاه چون

در راستای ایدئولوژی دیني  ها ارگان و نهادها همه و حاکمیت است غالب گفتمان دیني

 های حکومت در گفت توان مي باال مطالب به توجه با .کنند اعمال نظم و قدرت مي ،البغ

 از حمایت و دیني قدرت و نظم اعمال جهت درراستا  هم سیاست رسمي و دین دیني،

 یي اگر داعیه دموکراتیک بودن داشته باشند،ها دولتچنین  کنند. مي عمل دیني های ارزش

های  تر دیده شدن پیروان سایر ادیان و اقلیتکم یا نادیده و رسمي دین غلبه دلیل به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

اینگلهارت در بررسي فرضیه بازارهای دین دریافت که در بسیاری از جوامع فقیر، جایي که دین برای جامعه اهمیت  9.

کنند سعي دارند با ترویج یا کنترل نهادهای دیني، قدرت و مشروعیت خود را حفظ  دارد، حاکمان اقتدارگرا

(Ingelhart, 2004:331.) 

های فرهنگي  فرض اساسي اینگلهارت در نظریه نوسازی رابطه بین وضعیت صنعتي و توسعه یافتگي جامعه با ارزش .0

های سکوالر و  ستند، در جوامع صنعتي، ارزشهای بقاء غالب ه است بر این اساس در جوامع توسعه نیافته، ارزش

های حاکم بر جامعه موجب تقاضا  ی ابراز وجود. بر اساس این نظریه ارزشها ارزشعقالني و در جوامع فراصنعتي، 

نوسازی، تغییر  -رجوع شود به کتابهای مقدس و عرفيگردد ) برای نهادهای دموکراتیک یا غیر دموکراتیک مي

 فرهنگي و دموکراسي(.
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ممکن است  د داشت و یا حتينی نخواهآمددموکراسي کار ،ها و یا اپوزیسیون ينیردیغ

. با مراجعه به نتایج تحقیقات موسسه پیو، دیده های استبداد دیني شکل بگیرد حکومت

های  ایسلند و نروژ حکومتدر  فقط ،کشور دارای دین رسمي 00از مجموع  شود مي

ای کشورهای  . با توجه به وضعیت دیني و توسعه9هستندحاکم باال کارآمدی با دموکراسي 

 ي(ررسمیغ/رسمي ) ن غلبه دیندر اکثر موارد بیگفت  توان موسسه مذکور، مي موردمطالعه

 .و سطوح توسعه رابطه منفي برقرار است

های مبتني بر دین، برای صیانت از دین و قدرت خود، سیاست خود را بر  حکومت

ی از معرفت دیني و حتي معرفت ریگ بهرهکوشند با  کنند و مي ی ميگذار هیپادین 

کي اعمال نظم و انضباط کنند. در این حالت وجه اشتراک دین و علم، ابزاری تکنولوژی

های دیني است که از  بودن و وسیله قدرت قدرتمندان شدن است. نمونه بارز آن بنیادگرایي

رابطه دین و علم  حال نیبااگیرند.  علم مدرن در جهت اشاعه باورهای دیني خود بهره مي

 .دین و دیدگاه افراد خاصمنافع ، موردنظرد: زمان حداقل به سه عامل بستگي دار

(Cragun, 2001) 
در مورد کشور ایران در برهه کنوني، امروزه در عصر مدرنیته و پسامدرنیته عرفي 

ایران،  ازجملهشدن دیني الگوی غالب جهاني است، ولي در کشورهای دارای دین رسمي 

منافع حکومت به منافع دین پیوند خورده است و منافع نهاد دین وابسته به حکومت و تأیید 

و تقویت قدرت حکومت است. پیوند نهادهای دین و حکومت در سطح عیني در پیوند 

است. در مورد کنشگران اجتماعي هرچند نقش  مشاهده قابلمراجع دیني و مسئوالن دولتي 

و نظام سیاسي است،  شدن يجهانمتأثر از عناصر  نشگران اجتماعيکنشگری و عاملیت ک

 واسطه بهانضباط حکومتي  نیسراسر بکنشگران اجتماعي در عین محصور بودن در نظام 

ي و ایجاد تغییرات اجتماعي فرهنگي را ساختارشکنوجود عامل مقاومت، همواره قدرت 

 دارند.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 در حکومت سلطنتي و کشور در 92 کهکشور دین رسمي اسالم دارند  0۲کشور دارای دین رسمي  00مجموع  از .9

کشور سطح توسعه انساني باالیي دارند که اکثر آنها  1کشور مسلمان  0۲از  .کشور حکومت جمهوری برقرار است 9۲

 .کشورهای نفت خیز خاورمیانه هستند ءجز
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حق طبیعي کنشگران اجتماعي  نیتر مهم مورد هجوم قرار دادن واسطه بهبیماری کرونا 

عامل قدرتمندی، کنشگران اجتماعي را به مقاومت و  عنوان بهیعني حق حیات، 

شرایط نامساعد  رغم بهی که ا گونه بهي و کاهش ریسک خطر مرگ واداشت. هنجارشکن

ي برای رسیدن به امنیت جان ها ارزشاقتصادی و نبود امنیت وجودی، ظهور گرایش به تغییر 

فرهنگي بیماری کرونا در -سیاسي ریتأثبر این اساس، در بررسي  دور از انتظار نخواهد بود.

های تغییرات ارزشي اینگلهارت و جامعه انضباطي فوکو سعي  کشور ایران با استناد به نظریه

 پژوهشي تحقیق پاسخ داده شود. سؤاالتشد به 

 روش تحقیق 

ا استناد بگیری نظری  در این مطالعه سعي شده به روش کیفي مبتني بر نظریه مبنایي و نمونه

کاشاني  اهلل تیآبه مشاهدات همراه با مشارکت محقق در مراکز درماني )بیمارستان 

کاشاني اصفهان( و ثبت مشاهدات، مراسم  اهلل تیآهای خانواده و  شهرکرد و بیمارستان

ها و اعیاد مذهبي  (، مناسبتبرگزار شدکه در اکثر شهرها مجازی  های قدر سوگواری )شب

های مستخرج از فضای مجازی  ی اجتماعي روزمره و همچنین استفاده از دادهها کنشو 

 سؤاالتی تلگرامي و صفحات شخصي اینستاگرام به ها کانالهای واتساپي،  گروه ژهیو به

های تصویری و متون  ی افراد، کلیپها واحد ثبت کنش پژوهشي تحقیق پاسخ داده شود.

. جامعه آماری باشد يمهای اجتماعي تلگرام، واتساپ و اینستاگرام  در شبکه منتشرشده

حکومتي و عموم مردم است.  مسئوالنشامل چهارگروه کنشگر کادر درمان، متولیان دیني، 

 گروه مذکوری تحقیق از نوع نظری است به این صورت که در هر یک از چهار ریگ نمونه

شهروندان، مفاهیم مرتبط با  شده مشاهدههای  کدگذاری باز اولیه کنش بر اساسدر ابتدا 

ی فضای مجازی، تلویزیون و ها دادهی از ریگ بهرههای آن گروه انتخاب و با  کنش

مشاهدات مجدد، اشباع نظری حاصل شد و مفاهیم محوری برگزیده گردید. در این راستا 

 صورت بهای فیزیکي و چه  مستقیم و در فضای مشاهده صورت بهچه  های هر گروه، کنش

های  ای اعم از رسانه رسمي تلویزیون و شبکه متون تصویری و یا کالمي در فضاهای رسانه

ی هر گروه در سه مرحله باز، ها یکدگذارجداگانه کدگذاری گردید.  طور بهمجازی، 
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ها شناسایي  و عاملیت اری باز( مفاهیممحوری و گزینشي انجام شد. در مرحله اول )کدگذ

گردید، در مرحله دوم )کدگذاری محوری( مقوالت کنش و در مرحله نهایي با تجمیع 

و پیامدها استخراج  ها یاستراتژی محوری و گزینشي، ها یکدگذارمفاهیم حاصل از 

 گردید.
 های کنشگر روهمفاهیم مستخرج از کدگذاری محوری و گزینشی به تفکیک گ نیتر مهم .0جدول 

Table1. The most important extracted concepts from sectional and axial 

coding, based on agents groups 
 مفهوم نهایی مفاهیم محوری گروه

 حکومتي )دولت( مسئوالن
کاری، ارجحیت سیاست بر مردم، ارجحیت دین بر  پنهان

 سالمت مردم

حفظ قدرت سیاسي و 

 دیني

 مردم
اعتمادی به دولت، نارضایتي از دولت، اعتماد به تجربیات  بي

 جهاني، هنجارشکني

نقد عملکرد دولت، تغییر 

 ها ارزش

 متولیان دیني )دین(
گیری از ضعف علم نوین در مقابله با کرونا، به چالش  بهره

 گیری از دولت کشیدن علم پزشکي، بهره

قدرت یافتن طب سنتي 

 اسالمي

پزشکي علم )کادر درمان 

 نوین(
 یا حرفهعمل  یا حرفهی، عمل به تعهدات ا حرفهدفاع از حیثیت 

ی ا رسانهی مبتني بر نظر همکاران متخصص علوم اجتماعي و کدگذاری ریپذ نانیاطم

ی کنشگران اجتماعي )پیامد( در مقابله با ها کنشاز  شده استخراجباشد. مفهوم نهایي  مي

 مدل نهایي .باشد يمبحران کرونا و شرایط ساختاری نابسامان اقتصادی، عرفي سازی دیني 

 ارائه گردیده است. c ۱و نظریه پدیدار شده، نیز بر اساس مدل  ها افتهی

 ی تحقیقها افتهی

 کنش برهم-0ی کرونا ریگ همهتوصیف  -9های تحقیق صورت گرفته در سه بخش؛  یافته

مدل  -0گیری کرونا؛ دولت، دین، علم پزشکي نوین و مردم  های اصلي دوران همه عاملیت

 .گردد يمعلي نهایي، ارائه 
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  کرونا در ایران -و برهم زننده نظم غالب ریگ همهگسترش بیماری 

فضای  بازه زماني گسترش کنترل نشده بیماری کرونا، در مباحثي که در نیتر یکي از مهم

کرونا محدود به  .بود 91کووید  دموکرات بودن ویروس ،مطرح بود 91عمومي جامعه 

را مورد و بدون اعمال تبعیض همه  نبودسن و حتي شغل خاصي  ،قومیت ،جنسیت ،طبقه

خود  زیعکه در توزیعي توعدالت  الوه برعظاهراً این ویروس یا بیماری  اد.د ميهدف قرار 

ها چون پوشش اختالط  در برخي زمینه اقشار را شامل شد،و  ها گروه همهداشت و 

های  بهداشتي و اجرای حرکات موزون و اجرای دیجي یها جنسي در مکان یها گروه

ي چون دینهمچنین در کشورهای  .بود بخش یآزاد ينوع موسیقي تابوشکني کرد و به

 .چالش کشیدهای دیني را به  ایران کرونا ویروس همچون مارتین لوتر برخي آموزه

حکومت ایران حکومتي مذهبي است در حقیقت کرونا ویروس با  که یيازآنجا

و ایجاد چالش مذهبي قدرت حکومتي و سیاست را به چالش  يطلب یو آزاد يخواه عدالت

هنوز کارکرد مثبت یا منفي این شیوه عمل موردبحث و اجماع  هرچند ،کشید

ولي اثرات اجتماعي آن، از روابط  استنظران اجتماعي و سیاسي قرار نگرفته  صاحب

اجتماعي بین فردی تا روابط بین مردم و دولت، نمایان است. شاید دولت ایران پس از چند 

را کنترل نماید، اما عملکرد ضعیف دولت در ابتدای  ریوم مرگماه استیصال توانست بحران 

سایر نقاط جهان و عدم توجه جدی به پیشرفت کرونا در  ژهیو بهشیوع بیماری کرونا، 

ي بر اعتماد مردم نسبت تأمل قابل، اثرات منفي 9روز نخست ۲2احتمال ورود آن به ایران در 

 به دولت بر جای گذاشت.

 گیری کرونا؛ دولت، دین و علم  کنشگران اصلی دوران همه کنش برهم

 پزشکی نوین

اجتماعي و به شکل و متعاقب آن بحران وسیعي که همه ابعاد نظام  91ورود ویروس کووید 

های سالمت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ را در بر گرفت، سبب چالش،  بارزی خرده نظام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 روز نخست پاندمي کرونا ۲2پیوست روزشمار مراجعه شود به  .9
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های اصلي این بحران )دولت،  های تدافعي و یا تهاجمي بین عاملیت واکنش -کنش 

به چالش کشیدن مشروعیت دولت دوازدهم، آغازی  مذهب، نظام سالمت و مردم( شد.

 های فرهنگي و متعاقب آن تقویت عرفي شدن دین بود. رزشبرای تغییر و گذار از ا

های چهار عاملیت دولت، مذهب، نظام سالمت  ها گزینشي کنش در فرایند کدگذاری

 .گردد يمها کشف و استخراج گردید که در ادامه ارائه  این عاملیت های و مردم، استراتژی

 بحران مشروعیت دولت دینی .0

شود اولین مورد گزارش کرونا و  دیده مي ،ایران مراجعه شودروز شمار کرونا در اگر به 

 ،قم به شهرهای تهرانمذهبي  گسترش کرونا از شهر بود. شیوع آن در شهر مذهبي قم

های مذهبي و سیاسي نقطه آغاز  کاشان و سپس شهرهای شمالي کشور و بیماری شخصیت

های مسلمان چیني به شهر  رود طلبهوچرا دولت مانع ؛ مذهبي بود -های سیاسي پرسشگری

چرا دولت  ؟نمود و شیوع بیماری را کتمان نمود یکار پنهانچرا دولت  ؟قم نشد

چرا هواپیمایي ماهان علیرغم شیوع بیماری در کشور  ؟مذهبي قم را قرنطینه نکردشهر

آگاه از علم طب مذهبي  یها تیشخصچرا چین را ادامه داد؟  –همچنان پروازهای ایران 

علیرغم دسترسي به امکانات  سیاسي یها تیشخصچرا  د؟مغلوب کرونا شدنسنتي اسالمي، 

هم قدرت سیاسي و مشروعیت دولت  ها یپرسشگراین  د؟مغلوب کرونا شدنویژه پزشکي، 

 .را به چالش کشید و هم قدرت شفابخشي طب سنتي مذهبي را

دین و  -نگ دولت تنگات ارتباط گربیان رسمي بودن دین اسالم در کشور ایران،

دولت دیني است بلکه کل نظام و  تنها نه، ایران کشور البته در .دین است -سیاست  هاینهاد

دولت از طریق  ،زیر نفوذ نهاد دین جامعه اعم از سه قوه و مردم دیني هستند. در ایران

 ،مجلس و شورای مصلحت نظام طریقاز و گیرد  تصمیماتي مي ،و مصوبات یگذار قانون

(. ,Bruce J. Cohen 1993:160) کند این تصمیمات دولتي را به لحاظ دیني نافذ مي

 جمهوری نهاد اجتماعي در کشور نیتر غالبدیني است و نهاد دین  کامالً حکومت

 .اسالمي ایران است

آید که بحران،  علیرغم اینکه در نگاه اول به نظر مي بحران بیماری کرونا، در واقع به
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ی پیش رفته است که برعکس تصور ا گونه بهسالمتي است، اما اوضاع  –یک بحران علمي 

قرار گرفته است و در عوض  دیموردترداولیه، مشروعیت نظام سالمت و پزشکي کمتر 

پیوند قوی اری، های نخست شیوع بیم ضعف عملکردی در ماه واسطه بهمشروعیت دولت 

اقتصادی با کشور چین و عدم ارتباط با سایر کشورهای  -، ارتباط سیاسيبا دین رسمي

چیني موجود در  متیق ارزانکیفیت و  است؛ کاالهای بي شدهدچار بحران  افتهی توسعه

اعتمادی به کشور  شکست تولید ملي و اقتصاد داخلي همواره باعث نوعي بدبیني و بي بازار،

های دولت در ارتباط با کشور چین گشته است. شیوع  اهش اعتماد به سیاستچین و ک

ي کاال و خدمات پزشکي از سوی کشور رسان کمککرونا و ورود آن از کشور چین، عدم 

چیني در بازار و شایعه ساخت ویروس کرونا در  تیفیک يبچین، وجود داروهای 

ي سریع رسان اطالعدولت در موارد  های کشور چین، همه و همه در کنار اهمال آزمایشگاه

ی مدني ها تیمسئولکه جز ) واکسندر آغاز گسترش بیماری، عدم قرنطینه شهر قم و تهیه 

ي دولت هرچه الملل نیبمزید بر علت شد تا تصمیمات سیاسي و روابط  باشد( دولت مي

 از گردد.فرایند بحران مشروعیت دولت آغ قرار گیرد و در حوزه سیاست، دیموردتردبیشتر 

 های فرهنگی اجتماعی تغییر ارزش -4

وضعیت  طرف کیازدر شرایطي که بیماری کرونا با قدرت در حال گسترش بود، 

سلب نموده بود و  ها آننامطلوب معیشتي اکثریت افراد قدرت نافرماني مدني اقتصادی را از 

از طرف دیگر انحصار تصمیمات سیاسي در دست حکومت، امکان اعالم نارضایتي از 

 جهیدرنتبرقراری/ قطع روابط سیاسي با دیگر کشورها را از عامه مردم سلب کرده بود، 

افراد مشروعیت دولت را در  ،نیازا شیپبیشتر شدن فاصله دولت و مردم دور از انتظار نبود. 

پس از حادثه سقوط  که چنان چالش کشیده بودند؛کستن هنجارهای مذهبي به الب شغ

های  فیلم ،های بدون حجاب رسمي قربانیان عکس، 9011هواپیمای مسافربری در زمستان 

 وسیعي طور بههای خانوادگي که در فضای مجازی  ها و مراسم مهماني ،ها خصوصي جشن

و قانوني مبتني بر داشتن حجاب و جدایي  همگي مغایر با هنجارهای رسمي که منتشر شد

رونا و قرباني شدن ککرونا نیز پس از حمله  بحران در مورد .فضاهای زنانه و مردانه بود
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های پرسنل  رقصیدنیي از ها ها و فیلم عکس ، انتشارهای قم و گیالن افراد بسیار در استان

 یها پیکل ؛شروع شد در فضای مجازی پرستار و نیروهای خدمات ،پزشک ،بیمارستاني

 ،سورپرایز کردن پرستار در شب تولدش در بیمارستان ،پرستاران در بیمارستان البرز رقص

 یداش ،رقص درمانگران در بیمارستان درگیر کرونا همراه با آموزش شستشوی دست

رقص  ،رقص کردی درمانگران ،پرسنل و رقص لری در بیمارستان بعد از بهبود یک بیمار

رقص بیماران و  ،ر بیمارستان چالوس برای روحیه دادن به بیماران کرونایيد ...دکتر 

در  ها از آوردن دیجي یيها پیکلدرمانگران در بیمارستان گنجویان دزفول و در ادامه 

مراسم  ،در بیمارستان شهر نور ازجملههای شمالي برای چالش رقص  های استان بیمارستان

های موسیقي  ارستان صیاد شیرازی گرگان و یا گروهبا حضور دیجي در بیم در به سیزده

حتي در مواردی کاربران فضای  .اه افتادرها  سنتي محلي لری و بختیاری در بیمارستان

های  خواهان برگزاری کالس ،درمانگران بخش یهای انرژ مجازی ضمن تقدیر از کنش

. در حقیقت این پزشکان شدند ژهیو بهها  تخصصي رقص و حرکات موزون برای این گروه

ي غالب بود که منجر به تغییر مذهب -رفتارهای نابهنجار انحرافي، در مقابله با نظم سیاسي

بحران کرونا سبب شد تا تغییر  مذهبي حاکم گردید. –های سنتي اجتماعي  ارزش

نه مطابق نظر ) وجودهای ابراز  های بقاء به تغییر ارزش های فرهنگي از ارزش ارزش

در طي یک ضرورت تاریخي و حصول رفاه اقتصادی بلکه در یک نافرماني اینگلهارت و 

 کاهش مشروعیت دولت و اعالم نارضایتي( رخ دهد. هنجاری و در جهت

حقوق طبیعي  نیتر مهم طرف کیازي مرتبط با مدرنیته، شناخت جامعههای  در دیدگاه

آن توسعه  تبع به ته )وهدف مدرنی نیتر مهمها، حق حیات و آزادی هستند و از طرفي  انسان

ایجاد فراواني مادی و رفاه است. طبق نظریه نوسازی اینگلهارت، در جوامع  (اقتصادی

ی ابراز ها ارزشی سو بهآزادی و حق حیات( ) بقاءی اولیه ها ارزشفراصنعتي،  افتهی توسعه

ود کشور ایران شرایط متفاوت بود و علیرغم نب اما در مورد دهند؛ يمتغییر جهت  وجود

های  جهشي در ارزش ترین حق طبیعي حق حیات، تغییرات سطح رفاه باال، در دفاع از مسلم

ی سنتي مذهبي مبتني بر مشیت الهي و ها ارزشی که ا گونه بهفرهنگي اجتماعي رخ داد، 
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ناامیدی و بیگانگي از دولت و  گشته و افراد در ترس از مرگ، رنگ کمآزمون الهي 

 حیاتی ابراز وجود روی آوردند؛ بهره گرفتن از زمان کوتاه ها ارزش، به ها سنت

هایي چون حجاب و حفظ حریم  ي( ارزش فرهنگي غالب گشت و ارزشرواقعیغاحساسي )

 شد. رنگ کممحرمیت و... 

 به چالش کشیدن دین -1

 سبب شکستن در مقابله با این ترس، جلو روبهو فرار  کرونا ترس از مرگ ناشي از بیماری

رقص یا همان  و رهایي از چارچوب ساختار فرهنگي غالب گردید.ای ممنوع هنجاره

 ازجمله ،که گاه با پیگرد قانوني نیز همراه است ای هنجار ممنوعه ،حرکات موزون

 تنها نه نا،گیری کرو هنجارهای ممنوع در فضای عمومي کشور ایران است که در همه

برای بیماران و حتي کادر درماني به کار گرفته  يدرمان رواننوعي  عنوان بهشکسته شد بلکه 

چون حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، حرم  کنار بسته شدن اماکن مذهبيدر  .شد

عدم برگزاری  زادگان در اقصي نقاط کشور، های مطهر سایر امام امام خمیني و حرم

ی ک شروع بود براو حتي نمازهای جمعه ی نمازهای جماعت، های مذهبي مراسم

دفاع  درو  يهنجارشکناین  در مقابله باسنتي مذهبي  ءباطروحانیون و ا .تر های بزرگ چالش

 یها يدرمان روانمذهبي و  -های درمان سنتي  روش یریکارگ بهبا  ،با مجوز دولتدین از 

. البته ایران در دوره قاجاریه نیز همچنین وضعیتي وارد عرصه مقابله با کرونا شدند ،مذهبي

به کرده است؛ زماني که جمعیت زیادی در اثر عدم دسترسي به آب آشامیدني سالم را تجر

شدند مبلغان مذهبي تالش  وبا و طاعون مي های و امکانات بهداشتي، قرباني بیماری

 Hajian) بپردازندکردند تا با استفاده از این اوضاع نامساعد پزشکي به تبلیغ مسیحیت  مي

poor & Bineshi Far, 2016:84)وضع اندکي متفاوت از قاجاریه  9011اما در بهار سال  ؛

 دولت و دین از دفاع بلکه نوین پزشکي بانه نبرد با کرونا یا نبرد  اصلي هدف اینجا بود؛
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 .9بود

دولت هم برای رفع بحران مشروعیت خود با اتکا به اقشار مذهبي و عامه افراد  

ضمن  رد تا این قشهاجازه د ها آنبه  گر با حمایت از روحانیون درمان سعي کرد باور دین

ها،  ی پزشکي وزارت بهداشت و بیمارستانها یگذار استیسشرکت در جلسات تخصصي 

در  يدرمان روانهای  تدوین و مشاوره ،در امر درمان بیماریپزشکي کادر درمان  موازات به

 نیمسئولحمایت دولت از درمان گران دیني و همراهي  باوجود. ها عمل کنند بیمارستان

ی درماني با درمانگران دیني، ها میتی وزارت بهداشت، کنش اکثر پزشکان و باال رده

های دیني دعا  ي، روشدرمان اهیگی سنتي ها روشگران مذهبي از  کنشي تقابلي بود. درمان

ر امامان معصوم و حتي های مطه های متبرک حرم درماني و استعمال و زیارت پارچه

اما  ؛استفاده کردند 91های جمعي دعا برای درمان بیماران مبتال به کووید  برگزاری مراسم

گران مذهبي مؤثر واقع  های درمان های پزشکي، درمان در خیلي از موارد، همچون درمان

یج سبب نشد و منجر به مرگ یا وخامت حال بیماران و یا گسترش بیشتر بیماری شد. این نتا

 مذهبي گردید. -های سنتي افزایش حساسیت جامعه و واکنش شدید به درمان

گران مذهبي، استراتژی دفاعي دولت برای دفاع از  حمایت دولت از درمان

ها و دفاع از بنیان  سیاسي همچون مقاومت در برابر تحریم–ی اقتصادی ها یگذار استیس

با کنترل بیماری از طریق مذهب و قشر  خواست مي حکومت انقالب و دین اسالم بود.

مشروعیت خود به تداوم هنجارهای مذهبي حکومتي قدرت و  افزایشبا  زمان هم ،مذهبي

 .آید دولت در این برنامه چندان موفق نبوده است به نظر مي وجود نیباا .کمک کند

ی ها يدوقطبتوان گفت  های حاصل از تحقیق حاضر مي ي، با توجه به یافتهطورکل به

ای مشکالت وافر  سنت / مدرنیته، مذهب/ علم نوین و مردم/ دولت در شرایط زمینه

شدن دین و آزادی سازی دیني در کشور ایران  اقتصادی، سنتزی برای آغاز جریان عرفي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

، به واسطه حمایت مالي و خود در جهان دیني نفوذ گسترش خاطر تالش در به دولتدر فضای عمومي جامعه  .9

 های مسلمان چیني و دانشجویان مسلمان کشورهای جنوب شرق آسیا و افریقا، های تحصیلي به طلبه اعطای بورس

 .شد شناخته ميدر کشورش عامل شیوع ویروس کرونا 
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 ها در یک مدل علي به شکل زیر قابل ترسیم است. ماحصل یافته شد.

 عرفی شدن دینی. مدل علی اثرگذاری ویروس کرونا بر 4کل ش

Figure2. Causal model of Corona`s effect on religious secularism 

شرایط علي در کنار  عنوان به که در دیاگرام باال نمایان است بحران بیماری کرونا همچنان

حتي ) يبهداشتشرایط سخت اقتصادی عامه مردم و نبود امکانات مناسب پزشکي و 

های  زمینه عنوان به( کننده يضدعفوناسک، دستکش و مواد ترین موارد چون م ابتدایي

ساختاری سبب شدند تا برخالف نظریه تغییر ارزشي اینگلهارت، جامعه نه در شرایط رفاه 

های بقاء گذر کند و به  اقتصادی بلکه در شرایط ناامیدی و اضطرار تاریخي از ارزش

، این قتیحق درشدن دیني روی آورد.  های ابراز وجود مبتني بر عقالنیت و عرفي ارزش

استراتژی جامعه بود که در عین ناامیدی از دولت با شکستن هنجارهای  نیتر بزرگگذر 

ممنوع دیني، نادیده گرفتن مقررات دولتي خاص اماکن عمومي، اعالم نارضایتي از 

های حمایتي کارا، نظم غالب  ی سیاسي و اقتصادی دولت و فقدان بستهها یگذار استیس

د. در دوران بحران کرونا چهار و مشروعیت دولت را به چالش بکشن مذهبي -سیاسي

عاملیت متفاوت در جامعه فعال بودند؛ عاملیت دولت، عاملیت رهبران و درمانگران دیني، 

بین این چهار  در عاملیت عامه مردم. تاًینهاعاملیت درمانگران متکي به علم پزشکي نوین و 

علم سنتي دیني  –دولت و علم پزشکي نوین  –عاملیت دو رابطه تقابلي آشکار بین مردم 
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شکل گرفت و دو رابطه حمایتي شامل حمایت مردمي از علم پزشکي نوین و حمایت 

ی تقابلي و تعامل ا رابطهدولت از درمانگران دیني. رابطه تعاملي علم نوین و دین به شکل 

دین و دولت به شکل حمایت بیشتر دولت از دین نمایان گردید. در این میان عملکرد 

قرار  موردانتقاداز سوی مردم بلکه گاه از سوی رهبران و درمانگران دیني  تنها نهدولت 

دولت شد. عالوه بر نارضایتي مردم از دولت، رابطه   و باعث بحران مشروعیت گرفت يم

های علمي و عقالني به جامعه و  تعاملي مردم و علم پزشکي نوین نیز منجر به نفوذ ارزش

 ردید.های دیني سنتي گ شدن ارزش رنگ کم

 گیرینتیجه

توان دو نوع سکوالریسم را  کنند مي ( خاطرنشان مي2017) 9که ویر و کواک گونه همان 

از هم متمایز کرد: سکوالریسم سیاسي که بر جدایي دین و سیاست تأکید دارد و 

شناسانه افراد سکوالر را تشریح  که باورهای معرفتي و هستي 0ينیب جهانسکوالریسم 

ای از  کند. سکوالریته به مفهوم عام به همین نوع اخیر اشاره دارد یعني مجموعه مي

و جوامع سکوالر هستند. در این معنا  ها سوژهها و تمایالت که ویژگي  هنجارها، حساسیت

گیری است که هم شامل افراد سکوالر سکوالریته هنوز دولتي نیست بلکه یک زمینه فرا

اما در سکوالریسم به معنای خاص سیاسي، مدیریت دولت  ؛است و هم باورمندان مذهبي

شود که برخي  ( و شاید همین امر سبب مي,Blankolm 38 :2020-39دین بنیان است )

,Galadary ) رندیبپذیک دین خاص با تعصبات خاص  عنوان بهها سکوالریسم را  دولت

 ( که البته خطرات این نیز کمتر از توتالیتریانیسم سیاسي و مذهبي نیست.2011

کشورهایي است که سیاستش برمبنای دیانت است. در یک سال  ازجملهکشور ایران 

اخیر تغییرات فرهنگي در کشور در حال رخ دادن است که ممکن است دیانت بنیادی 

است که شورای انقالب فرهنگي سعي  بیش از یک دهه هرچندکشور را دچار مشکل کند. 

ي چندان رانسانیغی علوم انساني دارد اما در دانش تکنولوزیکي و ساز يبومبر اسالمي و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Toddd Weir & Johannes Quack 

2. WorldView 
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موفق نبوده است و در بحران بیماری کرونا غلبه دانش تکنولوژیکي بر علوم انساني عیان 

ایجاد شد که  دین و تنگاتنگي بین علم نوین کرونا، رقابت بیماری با مواجهه شد. در

 و مناسب و کافي سالمت خدمات ارائه در دولت ضعف سو کی همچنان ادامه دارد؛ از

از بین بردن آثار سوء  و ماریبی با مقابله برای مردم مختلف اقشار از مالي یها تیحما عدم

نسبت به دولت در بین اقشار مختلف  ی مردماعتماد يبسبب آن در اقتصاد و معیشت مردم 

 یاعتماد يببدبیني و  ،از سوی دیگر به دلیل پیوستگي دولت با قشر مذهبي .استشده 

و  موردشکنسبت به دولت به مذهب و قشر مذهبي نیز تسری یافته است و باورهای دیني 

شود هیچ فرد بیمار مبتال به کرونا صرفاً به  که دیده مي است چنان قرارگرفتهتردید 

د و بیماران کرونایي در اولین مرحله به پزشک و کن سنتي و دیني اکتفا نمي یها درمان

طلب شفا و سالمت از امامزادگان و اشخاص مقدس کاهش  .کنند بیمارستان مراجعه مي

گیری  های مذهبي و حضور در اماکن مذهبي کاهش چشم شرکت در مراسم، شدیدی یافته

خود و اطرافیان کمک  سالمت بهکنند با رعایت نکات بهداشتي  مي سعيداشته و افراد 

 .دیني استسنتي و های  گیری از ارزش هایي از عقالني شدن و فاصله همه نمونه ها نیا .دنکن

ها و  فرسایش سیستماتیک باورها، ارزش»عنوان بهنوریس و اینگلهارت سکوالریسم را 

(. در الگوی نظری Norris & Ingelhart, 2007:33)«کنند يماعمال مذهبي تعریف 

گردد و  های جمعي در مذهب مي دارشدن آیین ارت، سکوالریسم باعث خدشهاینگله

امنیت وجودی تضمین شود، مذهب موقعیت مرکزی در زندگي فرد نخواهد  که يدرصورت

دارند تا  دیتأکپردازان امنیت وجودی بیشتر بر امنیت  که اینگلهارت و نظریه داشت. درحالي

امنیت  جهیدرنت( معتقد است سکوالریسم 1520) 9عقالنیت و تمایز کارکردی. استارک

اثر فرسایشي بر دین  عقالني شدن واسطه بهوجودی نیست بلکه این مدرنیزاسیون است که 

، به میرمستقیغمستقیم و  طور بهسکوالریسم  هرحال به(. Sturk, 2015: 38) استداشته 

ناشي از  لطف توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعي، توسعه انساني و برابری اقتصادی

 مدرنیزاسیون و امنیت وجودی ناشي از مدرنیزاسیون و توسعه تحقق خواهد یافت.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Rodney Stark 
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خطرات جوامع سنتي و  نیتر مهم، زیآم مخاطرهکه در بحث جامعه  همچنان

 ایراني جامعه مورددر ، عدم امنیت جاني، فقر و تضادهای دروني است، توسعه درحال

امنیت وجودی بلکه در شرایط اضطرار و ر شرایط رفاه و ه دن گفت جامعه توان يم

البته  .ابدی يمعرفي شدن دیني سوق  یسو به اولیه یها يهنجارشکن با ،اعتمادی سیاسي بي

شار مرفه و برخوردار از امنیت وجودی این پدیده با سرعت بیشتری پیش رفته قهرچند در ا

های مشروعیت  در شرایط نامساعد اقتصادی و با تداوم بحرانشود  بیني مي پیش ،است

منجر به  ،دین شدنده عرفي شدن دین و به حوزه خصوصي راندولت و بیماری کرونا، 

های اجتماعي مبتني بر  گیری جنبش کاهش قدرت جامعه انضباطي مبتني بر دین و شکل

ای درمان سریع و یا ه ي و عدم دسترسي به راهالملل نیبی ها میتحر .مقاومت گردد

نیز مزید بر علت است و اگر همچنان ادامه یابد  ،91 دیکووواکسیناسیون در برابر ویروس 

 .بخورد رغماجتماعي آرام  های جنبششاید تغییرات و رویدادهای متفاوت از 

های فرهنگي تسلر و همکارانش  و در پایان باید گفت بر اساس مطالعه تغییرات ارزش 

 کردندرد مردمان کشور عراق که چهار نوع حکومت را مشخص ( در مو022۱)

دموکراسي اسالمي، دموکراسي سکوالر، اقتدارگرایي اسالمي و اقتدارگرایي سکوالر(؛ به )

آید در تغییرات ارزشي صورت گرفته در کشور ایران نیز تمایل به دموکراسي بیش  نظر مي

ایش به دموکراسي سکوالر تا حدودی بحران کرونا سبب شد تا گر از اقتدارگرایي است و

ای در راستای تغییرات ارزشي  قوت بگیرد. در همه جوامع، هر زمان اراده جمعي جامعه

مسیر تاریخي جامعه را  تواند يمشکل بگیرد، شکل تعامل دولت و برخورد با اراده جمعي 

ت کنوني نقش دولت ایران در غلبه نوع حکومت و تغییرا بحبوحهمشخص کند و در 

اهمیت فراوان  حائزفرهنگي، اقتصادی و اجتماعي که با جرقه یک عامل سالمتي آغاز شد 

 است.

 سپاسگزاری

کاشاني شهرکرد،  اهلل تیآی ها مارستانیبو کادر درمان  نیمسئولي و همراهاز همکاری 
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پناهي که  نیمحمدحساز استاد بزرگوار دکتر  کاشاني اصفهان سپاسگزارم. اهلل تیآالزهرا و 

 های ارزنده باعث غنای این مقاله گردیدند سپاسگزارم. با راهنمایي
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 090روزشمار کووید  .0 وستیپ

؛ در چین چند نفر به یک بیماری مشابه با 9011ماه دی 92؛ برابر با 0291دسامبر  09 -

 الریه سوریه دچار شدند. شبیهه ذاتعالئمي 

 کار گروه پشتیباني مدیریت حوادث به ؛ شروع9011 دی 99؛ برابر با 0202اول ژانویه  -

 سازمان بهداشت جهاني؛

سازمان بهداشت  ؛ ارسال بستۀ اطالعاتي از طرف9011 دی 02؛ برابر با 0202ژانویه  92 -

 جهاني به کشورها؛

بیماری ناشناخته در چین  براثر؛ نخستین مرگ 9011 دی 09؛ برابر با 0202ژانویه  99 -

 گزارش شد.

؛ چند کشور اروپایي و آمریکا گزارش چین را 9011 دی 02؛ برابر با 0202ژانویه  02 -

 تأیید کردند.

سازمان بهداشت  ؛ جلسۀ کمیتۀ اضطراری9011 ؛ برابر با اول بهمن0202ژانویه  00 -

 جهاني تشکیل شد.

 99؛ همۀ شهرهای چین ارتباط خود را با شهر 9011؛ برابر با دوم بهمن 0202ژانویه  00 -

 ي ووهان قطع کردند.ونیلیم

نفر به بیماری جدید  122هزار و  1؛ در چین، 9011بهمن  99؛ برابر با 0202ژانویه  09 -

 نفر بر اثر آن جان باختند. آمریکا سفر به چین را لغو کرد. 090مبتال شدند و 

در کشور فیلیپین با عالئمي  ساله 00؛ یک مرد 9011بهمن  90؛ برابر با 0202دوم فوریه  -

 بیماری در خارج از چین؛ براثرمشابه بیماران چیني درگذشت. نخستین مورد مرگ 

نفر در یک کشتي کروز گردشي  ۱22هزار و  0؛ 9011بهمن  9۱؛ برابر با 0202فوریه  5 -

 در ژاپن قرنطینه شدند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

برگرفته از مقاله دکتر ابراهیم انصاری با عنوان جامه شناسي پسا کرونا، در مقدمه کتاب تبیین نظری هفت مساله  9

 دانشگاهي دانشگاه اصفهاناجتماعي نوشته جان دی کارل، ترجمه اکرم حمیدیان، انتشارات جهاد 
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؛ پزشک چیني، دکتر لي لیانگ، براثر بیماری 9011بهمن  91ابر با ؛ بر0202فوریه  ۲ -

 جان باخت.

 91 نام کووید؛ ویروس ناقل بیماری، رسماً به9011بهمن  00؛ برابر با 0202فوریه  99 -

 ی شد.گذار نام

؛ بیماری به اروپا رسید. فرانسه نخستین مرگ 9011بهمن  05؛ برابر با 0202فوریه  90 -

 گزارش کرد.در اروپا را 

 000؛ پس از دو هفته قرنطینه و آزمایش مجدد، 9011بهمن  02؛ برابر با 0202فوریه  91 -

 نفر سرنشینان کشتي ژاپني سالم بیرون آمدند. ۱22هزار و  0نفر از 

؛ رسماً کرونا به ایران رسید و بیمارستان مسیح 9011بهمن  02؛ برابر با 0202فوریه  91 -

  به بیماری را گزارش کرد.دانشوری دو مورد ابتال

ها دربارۀ ؛ لغو پروازها در ایران و انتشار پیام9011اسفند  90؛ برابر با 0202فوریه  00 -

 کرونا؛

ترین رشد ناگهاني در اروپا از ایتالیا ؛ سریع9011اسفند  90؛ برابر با 0202فوریه  00 -

 د.نفر رسی 952نفر به  5شروع شد. جمعیت مبتالیان در ایتالیا از 

 ازلحاظ؛ ایران به جایگاه دومین کشور مبتال 9011اسفند  95؛ برابر با 0202فوریه  00 -

فوتي داشت.  90نفر مبتال و  ۱9هفته، رسماً  جمعیت در دنیا رسید و در کمتر از یک

در این تاریخ، ایران بعد از چین دومین کشور مبتال گزارش شد. به همین دلیل، بقیۀ 

عراق، افغانستان،  ازجملهنتقال کرونا به کشورهای دیگر، کشورها ایران را سبب ا

بحرین، کویت، عمان، لبنان، عربستان، کانادا و آمریکا دانستند. در سطح جهاني 

های مشکوک ایرج حریرچي، معاون وزیر بهداشت، در مصاحبۀ خبری نیز، سرفه

 قرار گرفت. موردتوجه

ین ابتال در آمریکای التین )برزیل( ؛ نخست9011اسفند  9۲؛ برابر با 0202فوریه  0۱ -

 گزارش شد.
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را یک  91 اسفند؛ سازمان بهداشت جهاني رسماً کووید 91؛ برابر با 0202فوریه  01 -

 ( توصیف کرد.Pandemicگیر ) بیماری همه
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