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 جامعه شناختی سالمت

 و نقش و سالمت زمینه در انتقادی و جدی تأمل تا است مناسبی فرصتباشد، می کرونا اپیدمی درگیر ایران جامعه که روزها این

 اگرچه. بیندیشیم موقعیت این فرهنگی پیامدهای برخی به و باشیم داشته قلمرو این در هاگذاری سیاست و دولت شهروندان، جایگاه

 ظهور حال در و آشکار نسبتاً وجوه برخی اما کنیم، تحلیل را ترومایی و کرونایی موقعیت این ماندگار پیامدهای تا است ودز هنوز

 . هستند توضیح قابل موقعیت این از ناشی

 و «بیماری و سالمتی معنای شدن اجتماعی» نخست: دارد وجود موقعیت این درباره مشاهده قابل و آشکار کامالً نکته دو

 بر و شده سالمتی مقوله بیشتر یافتن اهمیت موجب پدیده، دو اینکه . «عمومی افق و سپهر در زندگی یافتن اهمیت» دیگری

 انتقادی عمومی حوزه» را آن توانمی که است چیزی گسترش و گیریشکل از ناشی نیز تحوالت این. است افزوده آن اهمیت

 زمان از. است اجتماعی هایشبکه و هارسانه گسترش از ناشی عموماً نیز حوزه این شدن همگانی و گیریشکل. نامید «سالمت

 گسترش تدریج به و گرفت شکل ایران عمومی حوزه در سالمت بحث مدرن، آموزشی هاینظام و مطبوعات و هارسانه پیدایش

 و پزشکان آن در که ایحوزه. داشت اختصاص بهداشتی و پزشکی مالحظات و فنی مباحث بهپیش از این سالمت تنها زیرا ، یافت

 نتیجه در اکنون اما کردند،می بیان را بیماری و سالمتی بهداشتی، پزشکی ،فنی هایجنبه صرفاً رسمی هایرسانه و آموزشی نهادهای

        ؛یمهست انتقادی هایورزی و اندیشه هاپرسشگری شاهد شهروندی، و جهانی مستقل، اجتماعی هایشبکه و هارسانه گسترش

 اگر. هستند سالمت و بدن زندگی، انسان، شناختی هستی و بنیادی هایپیش فرض نقد به ناظر که هاییبازاندیشی و هاورزیاندیشه

 گسترش ایران در را( پزشکی هایدانشگاه و پزشک داروخانه، بیمارستان،) آن نهادهای و مدرن پزشکی علم گیریشکل زمینه تجدد

به  جامعه در را بیماری و سالمتی درباره ایتازه «فرهنگی گفتمان» شدن، جهانی فرایندهای و اجتماعی هایشبکه ها،رسانه داد؛

    .دهند عهتوس و تضمین را سالمتی تا کنندمی تالش عمومی حوزه طریق از مردم که گفتمانی ،وجود آورد

 
 گفتگوی جمعی و سالمت 

 قلمرو» از بیرون سالمت، به مربوط یهاپدیده جمله از همگانی پدیده هیچ

 در. گیرند جای توانندنمی «عمومی حوزه» و «جمعی گفتگوی

 اجتماعی هایشبکه و مطبوعات ها،رسانهنظیر:  عمومی حوزه

 هایبحث و «جمعی تیحساس» از بیماری و سالمت مقوالت

 و شیوه به گاههیچ پدیده این .است برخوردار همگانی گسترده

 سالمت مسئله اگرچه. است نداشته پیشینه ایران در کنونی شدت

 سالمت جامعه با گفتگوی جمعی ازطریق:
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 این به عمومی حوزه در «جمعی گفتگوی» طریق از تا کند تالش هر فرد اینکه اما بوده برخوردار اهمیت از انسان برای همیشه

 در و یشامعاصرپ هایدوره در. است جدید و نوظهور کامالً ایپدیده بپردازد، خود سالمت توسعه و تضمین به شدت و گستردگی

 و شخصی حریم در و خداوند و انسان رابطه چارچوب در و دینی اندازی چشم در عمر و سالمتی بیماری، مقوله ، سنتی ایران فرهنگ

 جدیدی امر سیاسی، و عمومی قلمرو به آن معانی و مسائل وسالمتی  وروداما امروز، . کردمی پیدا را خود توجیه و توضیح خصوصی

 «انتقادی» ،«مستقل» ،«همگانی گو و گفت» تازه، تجربه این در. است شده مکنم ساختاری تحوالت ظهور تیجهن در که است

 عمومی حوزه از ایتازه شکل را آن توانمی رواین از. است پیشین هایتجربه با آن کننده متمایز هایویژگی مهمترین « آزاد»و

 .نامید سالمت

 
  بیماری و سالمت مقوله از اجتماعی فهم

 با و همیشه از بیش بیماری و سالمت مقوله به همگی آنها. هستند گفتگو و جستجو حال در ایویژگی هر با و گروه هر از شهروندان

 و گیریشکل چگونگی و فرآیند و هابیماری علل و زمینه در مهمی و دقیق هایپرسش دنبال به و اندشده حساس تازه رویکردی

 رسیدن» حال در ایرانی جامعه ،گفتگویی موقعیت این در. هستند هابیماری درمان و پیشگیری هایراه همه از ترمهم و آنها گسترش

 .است «بیماری و سالمت مقوله از اجتماعی فهم به

 است یاتازه نگرش یا دیدگاه دادن شکل حال در تدریج به دیدمی «شخصی امر» را سالمت مقوله تاکنون که ایرانی جامعه و انسان

 برساخت از منظور. شودمی تعریف و تلقی «فرهنگی و اجتماعی برساخت» صورت به سالمت و بیماری تازه، نگرش این در که

 و چینش چگونگی و شدن تنیده درهم و اجتماعی زندگی فرایند محصول سالمتی و هابیماری که است این فرهنگی و اجتماعی

 محققان برای سالمت و بیماری کردن پذیر فهم شیوه این. هستند فرهنگی و سیاسی عی،اجتما اقتصادی، نیروهای و عوامل آرایش

 .است ظهور حال در ایپدیده عمومی، سطح در آن گسترش و رواج اما دارد، ایدیرینه سابقه اجتماعی، علوم

 پیدا آن دهنده شکل و أثیرگذارت نیروهای وسالمت جسم  «کردن پذیر فهم و فهمیدن چگونگی» زمینه در را ایتازه نگاه مردم

 که است آمده وجود به امکان این اجتماعی، هایشبکه ویژه به و ایرسانه و ارتباطی هایفناوری گسترش و ظهور نتیجه در؛ کنندمی

 ایکهشب-ایرسانه جدید موقعیت این در. دهند انجام خود، مهم و حیاتی مقوالت و موضوعات تمام در همگانی گفتگوی شهروندان،

 در این. باشددر دیدگاه مردم  جایگاه ترینمهم شاید و مهم جایگاه کسب حال در تدریج به سالمت مقوله که بینیممی ارتباطی، و

 جامعه اصلی یهااولویت ازتواند می آموزشکه ؛ است جمعی هایاولویت و دستورکارها تعیین عمومی، حوزه اصلی وظیفهشرایط، 

 در آن گیری قرار امکان تا است «بزرگی شوک» انتظار در و نیست اولویت دردر حوزه عمومی  آموزشباشد، اما آنچه مشهود است 

 و هااولویت در بهتری جایگاه سالمتی که سازد فراهم را زمینه این است ممکن کرونا اپیدمی شوک. کند پیدا را عمومی حوزه

  .کند کسب جامعه دستورکارهای
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  ئولیت اجتماعی شهروندان درحوزه سالمت مس

 را یکدیگر تا کنندمی تالش مردم. است کارگزاران و شهروندان اجتماعی مسئولیت به معطوف افراد نگاه جدید، پرسشگری این در

نمایند  ییادآور ریکدیگ به لحظه به لحظه را بیماری از پیشگیری یا بیماری درمان یا سالمتی هایبایسته و هاضرورت و دهند آموزش

 گویی. دهند قرار هم اختیار در را فرهنگی و علمی دستاوردهای ترینتازه و

 گفتگو طریق از خواهدمی که است «اجتماعی پزشک» حکم شهروند هر

 کند کمک دیگری و خود به یادآوری و بحث و اطالعات انتشار و خلق و

 . بدارند پاس را سالمتی و زندگی تا

 کنندد  دعوت را همگان تا کنندمی مسئولیت احساس وندانشهر حال عین در

 اوضدا   مراقدب  ،«جمعای  باانی دید» و نقدد  ،اجتماعی گفتگوی راه از که

 نحدوه  بررسدی  از ،«سدالمت  حدوزه  باندان  دیدده » عندوان  بده  شهروندان. باشند

 ایشدیوه  بده  کده  خواهندد می مسئول، نیروهای و هاسازمان تک تک عملکرد

 پاسدخگو  شهروندان سالمت برای هایشانمسئولیت ربارهد مسئوالنه و شفاف

 و گیدری  شدکل  حدال  در انتقادی گفتگوی ،سالمت عمومی حوزه در. باشند

 را سدالمت  از مراقبدت  مسئولیت باید صنوف و هاگروه همه و است گسترش

  داران، داروخانده  پزشدکان، درمانی،  بهداشتی، مراکز  کاالهای و محصوالت کنندگان تولید کنندگان و عرضه مانند باشند، دار عهده

؛ در غیدر ایدن   دارندد  سدالمت  مقولده  بدا  پیونددی  مسدتقیم  غیر یا مستقیم شکلی به که هاییگروه و هاسازمان و نهادها همه و هادانشگاه

 منافع و اعملکرده ،گفتارها ،رفتارها تک تک اجتماعی، هایشبکهمواجه خواهند بود. بطوری که  «استیضاح اجتماعی »صورت با

 بدا  ندوعی  بده  کده  صدنوف  و هدا حرفه اجتماعی، هایگروه تمام دیدگاه این از. دهندمی گزارش جامعه به و کرده رصد دقت با را آنها

  .باشند پاسخگو باید الجرم درگیرند زندگی و سالمت مقوله

 
 رنسانس زندگی 

 مخاطرات نتیجه در یا سیل زلزله، قحطی، خشکسالی، مانند یطبیع بالیای نتیجه در ایرانی، جامعه و انسان تاریخ، طول تمام در

 و وبا مانند واگیردار و همگانی هایبیماری گسترش و گیری شکل نتیجه در یا و هانظمی بی ها،غارتگری ها،جنگ مانند اجتماعی

 متعالی حقیقتی صورت به همگان برای و ناپذیر اجتناب امری او بیماری و انسان مرگ که ایگونه به بود کرده عادت مرگ به طاعون،
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 ءارتقا ها،تکنولوژی توسعه ها،ملت-دولت گسترش شهرها، گیری شکل پزشکی، هایپیشرفت نتیجه در معاصر، ایران در .بود درآمده

 . است بوده پیشروی و ظهور حال در «زندگی» تدریجبه  فرهنگ، بنیادین تحول نتیجه در مهمتر همه از و سواد و آموزش گسترش و

 لحظه هر از بیش ایرانی جامعه؛ است یافته افزایش ایگسترده و پرشتاب طور به بیماری و سالمتی به نسبت حساسیت ، امروز ایران در

 توصیف «زندگی انقالبرنسانس یا » عبارت با توانمی را نکته این. است زندگی درباره گفتگو برای آماده خود، تاریخ دیگر

 دنبال ناپذیری وصف شوق و شور و حساسیت با را آن ایرانی، جامعه و انسان که هستیم چیزی گیری لشک شاهداکنون  .کرد

 آگاهی و احساس این به ایرانی انسان گویی. گفتگوهاست اصلی کانون «آدمی» انقالب، این در. «زندگی انقالب» یعنی کند،می

 افراد .است شده برخوردار متعالی اهمیت و ارزش از ما برای بقا و دنمان و زیستن به میل. است مهم نفسه فی زیستن، که است رسیده

 حوزه و عرصه به رازندگی  و دنبرگزین را زندگی مرگ، جای به که دنبینمی خود وجوددر  و جامعه در را توانش و قابلیت این

            را  عمومی حوزه به انسان کشاندن برای بیشتری استعداد و توانایی که استاشتیاق به زیستن  این هامروز د،نکشانب عمومی

 آورد. می فراهم

 تمام در «زندگی باد زنده»انونیشعار ک تا است شده دالی و نشانه درنوردیده، نیز را ایران جامعه و است جهانی ویروسی کرونا

، هاجنگ ،واگیردار هایبیماری یجهنت در ایران مردم از عظیمی جمعیت ،تاریخ طول تمام در. شود داده سر عینی و مجازی فضاهای

 که بینیممی هامروز اما ؛شده است تحمیل انسان و جامعه بر مرگ همیشهو  رفتند میان از گوناگون جمعی هایخشونت و هاغارتگری

 .است تغییر حال در زندگی سوی به جامعه فرهنگی و شناختی الگوهای و برگشته ورق گویی

 و فکری افق در زندگی جایگاه و اهمیت نشانه، این خوانش اساس بر تواندمی فرد که است شده اینشانه و دال کرونا ویروس

 کامل عینیت و تمامیت یا شده تثبیت مرحله به هنوز "زندگی انقالب" یا "زندگی ظهور" البته. کند دریافت و کرده رصد را اجتماعی

ی جامعه که است این نشانگر اخیر هایماه همین در ایرانی عهجام واکنش گیری می باشد.شکل؛ بلکه در حال است نرسیده آن

 انقالب این در و افراد جامعه رو این از ؛زندمی پس گذشته از بیش را مرگ و داردمی گرامی گذشته از بیش را زندگی ایرانی،

 فرهنگ به بتواند سالمت رهنگف از ظهور حال در شکل این تا دنکن اعمال را خود پذیری مسئولیت و تالش نهایت باید ،زندگی

 .شود تبدیل کشور سالمت غالب

 


