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ABSTRACT 

Background and Aim: Aside from the crisis and hardships caused for the international society, nation-

states and the individuals, the Covid-19 pandemic has faced the man with the fact that the social life of 

human being contains serious pitfalls and deficiencies. A fact which stands true for the social life of 

Iranians as well. The post-Covid social, political, cultural and economical situation of the Iranian society 

has sustained compelling turbulences and has disclosed several deficiencies. As to one of such 

deficiencies, one can refer to the health-care system which has clearly proven its flaws and vulnerabilities 

one of which is the absence of health governance. The public law of health theory (which must be 

distinguished from the public health law concept) is a theory which has never been raised in the Iranian 

legal literature and can provide a promising solution for the fight against Covid-19 pandemic. According 

to the said theory, focus must be had on dissemination of public law of health and heath governance in 

order for all the organs of the governance system to function toward provision of health care. 

Method: the present study is a theoretical study performed with the descriptive-analytical research 

method and a modern approach. The material has been collected with reference to the documents, books 

and papers available in the libraries and worldwide web. 

Ethical Considerations: Throughout the research, ethical considerations related to collection of data and 

references have been respected. 

Results: Health governance discourse in context of health approach- public law assists officials against 

Covid-19 

Conclusion: The dissemination of the health governance discourse within the framework of the public 

law of health theory can be useful in resolving, to a great extent, the difficulties and hardships in the 

management of the fight against Covid-19 pandemic in the Iranian legal system. 
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ای در مقابله با  رشته ملی در ضرورت ترویج حکمرانی سالمت به مثابه راهکاری میانأت

 پاندمی کرونا در پرتو حقوق عمومی سالمت

1آرین قاسمی
 

 .یرانا ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،پژوهشگر مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی .1

 چکیده

آدمیان به وجود آورده است، یک واقعیت  کشورها و هایی که برای جامعه جهانی، دولت پاندمی کرونا با همه مشکالت و دشواری :هدف و زمینه

های جدی دارد. بافت و  ها نقصان نماید که زیست ورای فردی انسان را فراروی انسان کنونی قرارداده است. این واقعیت داللت بر این موضوع می

ساظهور کرونا تالطمات جدی یافته و ساخت زیست انسان ایرانی نیز چنین است. وضعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... ایرانیان پ

های خود را نشان داده است و  ها، وضعیت نظام سالمت است که به روشنی هم کاستی ها خود را نشان داده است. یکی از این خلل خلل

با دانشواژه حقوق )که نباید  «حقوق عمومی سالمت»پذیر گردیده است. یکی از مظاهر این کاستی، فقدان حکمرانی سالمت است. نظریه  آسیب

ه د مولودی مسعود برای مقابله با پاندمی کرونا بتوان میسالمت عمومی خلط شود( دیدگاهی فاقد سابقه طرح در ادبیات حقوقی ایران است که 

اده و ترویج دهد گسترش یافته، موضوع حکمرانی سالمت را مورد مداقه قرار د «حقوق عمومی سالمت»بار آورد. بر بنیان این نظریه باید دیدگاه 

 سالمت قرار گیرد. تأمینتا تمام اجزای نظام حکمرانی در وضعیت پاندمی کرونا در خدمت 

تحلیلی و رویکرد نوگرا بدون هرگونه سابقه طرح در نظام  ـ   روش تحقیق توصیفی های نظری است که با  پژوهش حاضر از نوع پژوهش :روش

اینترنتی و با مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت حقوقی ـ  ای آوری صورت کتابخانه است. شیوه گردحقوقی جمهوری اسالمی ایران انجام یافته 

 انجام یافته است.

 ، صداقت و امانتداری رعایت شده است.در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون :اخالقی مالحظات

 دارد.« حقوق عمومی سالمت»ان حکمرانی سالمت در بستر نظریه جدید گفتم ییافته پژوهش داللت بر ضرورت ارتقا :ها هیافت

بسیاری مصائب مربوط به مدیریت مقابله با ، «حقوق عمومی سالمت»در صورت ترویج گفتمان حکمرانی سالمت در بستر نظریه  :گیری نتیجه

 کرونا در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران حل خواهد گردید.

 سازی گفتمانعمومی سالمت؛ حکمرانی سالمت؛ پاندمی کرونا؛ حقوق  :کلیدی واژگان
 

 a_ghassemi@hotmail.com :الکترونیک پست ؛آرین قاسمی :مسئول نویسنده

 50/50/1051تاریخ انتشار:  ؛11/50/1055 :پذیرش تاریخ ؛11/51/1055 :دریافت تاریخ

 :گیرد قرار استناد مورد زیر روش به مقاله این است خواهشمند
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 مقدمه

را باید نقطه عطفی در زندگی انسان معاصر  0510سامبر د

ای نوظهور به  دانست. این ماه، زمانی است که جهان با پدیده

نام شناسایی نخستین مورد ابتال به بیماری تنفسی حاد در اثر 

یا آنچه در  0ابتالی به کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی 

چین مواجه هان میان جامعه مشهور است کرونا، در شهر وو

دنیای کنونی ما روی جدیدی از کنون، شد. از آن زمان تا

ها و  ها، عطوفت و برخورداری ها هها، ناداشت ها و ناکاستیخأل

 ،دیگر را به خود دیده است« نا...»و « با...»ها و هزاران  شقاوت

گر شده، ضعف و فتورت انسان  اما آنچه بیش از همه جلوه

است. در برابر حوادث سهمگین ی خویش ها هفریفته به داشت

جان  ها ، از جمله میلیون(1بار خود )کرونا با همه خسارات زیان

( یک واقعیت عیان را به چشم 0گرفته در سراسر جهان )

انسان مغرور به تعریف و تنظیم مناسبات خود آورد: نارسایی 

و  (3-0ساخته در بستر فرا ) شدید و عمیق مناسبات انسان

مناسبات برساخته آدمیان از پس قرون و  سویکدرون مرزی. از 

 کشورها سست بنیادی خود اعصار در پیرابند فرامرزهای دولت

و از سوی  (1-0)را نشان داد  ـ (7)در همگرایی و واگرایی ـ 

شده  دیگر سست بنیانی ساختارها و بافتارهای ساخته و بافته

ووید ترتیب، چه ک بدین ،درون مرزهای کشورها را به رخ کشید

یافته یا انتشار یافته بدانیم و  را ساخته دست آدمی و نشت 10

چه آن را برآمده توالی ژنتیکی جدیدی به دست طبیعت، این 

گیری موجد وضعیت  عالم»به تعبیر سازمان بهداشت جهانی 

های پنهان  ، واقعیت ترک«اضطراری بهداشت عمومی جهانی

 )اعم از سیاسی شکننده در سازه ساختار تنظیم یافته جوامع

، (13) ، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی(10) ، اقتصادی(11-15)

و حتی نظامی( را به بهترین  (11) محیطی ، زیست(10)دینی 

شکل نشان داد و دگرگون ساخت. به دیگر سخن، پاندمی 

پذیر  نشان داد که ساختار جوامع تا چه اندازه آسیب 10وید وک

 و نیازمند ترمیم است.

مصون نماند.  هشد نمایانده انی نیز از این نقصانجامعه ایر

ی اقتصادی، اجتماعی، ها همؤلفنشان داد که  10ید وکو

ها و  فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... جامعه سیاسی ایران گسل

های وافری دارد. از نخستین شناسایی ابتال به این  گسست

 1301، یعنی اسفندماه ویروس در ایران و اعالم عمومی آن

کنون، جامعه ایرانی هزاران تن از هموطنانش را از دست داده تا

و پنج خیزش اساسی را شاهد بوده است. این پنج پیک، تبعات 

اند. از مشکالت عمیق اقتصادی، تا تبعات  گوناگونی را برآورده

های وسیع سیاسی تا معضالت شگرف  جدی فرهنگی، از چالش

کرونا در ایران  سالمت و... همگی مشکالتی است که فراگیری

 اند. بروز داده

هایی  یکی از موضوعاتی که در این میان رخ نمود، نارسایی

روست. این ه ب ها رو است که نظام سالمت در کلیت خود با آن

اند که دست اندرکاران مقابله با  مشکالت گاه چنان عمیق شده

را به  ـ یعنی سطح وزارتـ کرونا، حتی در باالترین سطح 

اند. بررسی ابعاد و تبعات  ای نیز انداخته های رسانه گویی گله

پژوهشی  یکهکشان ،آنچه کرونا بر جامعه ایرانی آورده است

ی ها هاست که اقدام مقتضی خود در علوم گوناگون، رشت

های  های متعدد هر یک و زیرگرایش ها، گرایش متفاوت آن

رایش ه ویژه گبطلبد، اما از منظر حقوقی،  متناسب اینان را می

حقوق عمومی یک واقعیت را عیان ساخته است. مشکالتی که 

 نظام سالمت در عرصه مدیریت کرونا از منظر حقوقی با آن رو

زا )پروبلماتیک( این واقعیت مهم است که  مسألهروست ه ب

فقدان یک نظریه گفتمانی جامع در رابطه با امر سالمت در 

یران و ترویج بُعد حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ا

ترتیب فقدان نظریه گفتمانی  بدین ،نماید آن به وضوح رخ می

 های سالمت در عرصه حکمرانی به واسطه عدم توجه به زیرساخت

ی خود این دانشواژه که حتـ « حقوق عمومی سالمت»الزم 

کنون در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران فاقد سابقه تا

گردد و  حضر اندیشه ارائه میبار به م طرح بوده و اینک نخستین

 ـ نباید با اصطالح متدوال حقوق سالمت عمومی خلط گردد

سازی مشکالت مدیریت مقابله با کرونا در نظام  در مضاعف

ی شگرف بر جای تأثیرحکمرانی جمهوری اسالمی ایران 

، اما گذارده است. ضرورت پژوهش حاضر از دل همین امر ساده

ید. پرسش اصلی پژوهش آن است آ میحائز اهمیت راهبردی بر

مشکالت مقابله با پاندمی کرونا در نظام حقوقی جمهوری »که 

و فرضیه « اسالمی ایران دچار کدامین نقص گفتمانی است؟
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ضرورت ترویج گفتمانی »پژوهش بر این استوار است که 

د توان میحکمرانی سالمت در پرتو حقوق عمومی سالمت 

« .اندمی کرونا را مرتفع نمایدمشکالت فراپزشکی مقابله با پ

ـ  سنجش فرضیه در محک آزمون با روش تحقیق تحلیلی

اینترنتی در ساماندهی ـ  ای توصیفی و شیوه گردآوری کتابخانه

های مجزای مُعَدَد به محضر اندیشه تقدیم  مبتنی بر بخش

 است. گردیده

 

  روش

روش  های نظری است که با  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

تحلیلی و رویکرد نوگرا بدون هرگونه سابقه  ـ  توصیفیتحقیق 

طرح در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران انجام یافته است. 

اینترنتی و با مراجعه به ـ  ای آوری صورت کتابخانه شیوه گرد

 اسناد، کتب و مقاالت حقوقی انجام یافته است.

 

 ها هیافت

حکمرانی گفتمان  اییافته پژوهش داللت بر ضرورت ارتق

 دارد. «حقوق عمومی سالمت»سالمت در بستر نظریه جدید 

 

 بحث

بستر نظری بحث : بستر نظری: حقوق عمومی سالمت. 1

دسته نخست، علوم  :فیه در شناخت دو گونه علوم است مانحن

؛ دسته دوم، حقوق عمومی سالمت معاضد سالمت هستند

 است.

در بستر  سویه سالمت همه تأمین: . علوم معاضد سالمت1-1

داریِ دانش و  سازی و بیشینه یک جامعه تنها در گرو بیشینه

اقدامات پزشکی و دیگر حِرَف وابسته بدان نیست. به دیگر 

سخن، حتی در صورتی که تمامی دانش پزشکی انکشاف گردد 

ف پزشکی و ع و آموزش به شاغالن حرو در فرآیند تحقیق، تتب

 المت یکایک شهروندانجانبه س همه تأمینوابسته منتقل شود، 

بلکه افزون بر این، به منظور نیل به  ،نماید امری مُستَبعد می

سالمت شهروندان )در معنای مطلوب سازمان بهداشت جهانی 

که سالمت را مفهومی غیر از صرف نبود بیماری تعبیر نموده 

ی دیگری از موضوع نیز هست که در ها هاست( مستلزم سوی

سالمت شهروندان انجامد.  تأمینبه د توان میبرآیندی کالن 

سالمت شهروندان در گرو  تأمینحرکت در مسیر  بخشی از راه

پزشکی  هایی است که در حاشیه یا در کنار دانش ه به دانشتوج

پردازند که  ف وابسته به آن به حمایت از این دانش مییا حر

نامید. به  های یادشده را علوم مُعاضِد سالمت دانش توان می

، پزشکی هایی همچون پزشکی، دندان عالوه بر دانش ت دیگرعبار

با  داروسازی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی و... که مستقیماً

ها  آن هستند که باید از آن تأمینسالمت ارتباط و در خدمت 

ها نیز  ای از دیگر دانش به علوم سالمت یاد کرد، مجموعه

عاضِد سالمت هستند که افزون بر این علوم سالمت، علوم مُ

شکی )اعم از خود با امور پز هستند. موضوع این علوم مستقیماً

رف وابسته به آن( یا سالمت ارتباط ندارد، دانش پزشکی یا ح

ای از مطالعاتشان به نگرش، تحلیل و  لیکن در گرایش یا حوزه

در نهایت مساعدت و معاضدت دانش پزشکی و حرف وابسته 

نهایی خود توفیق یابد.  به غایتپردازند تا در نیل  به آن می

ی گوناگون ها هدر شاخ توان میطیفی گسترده از این علوم را 

از جمله علوم انسانی مورد اشاره قرار داد. به عنوان  ،دانش

نمونه، دانش الهیات در رویکرد معاضدی به سالمت، الهیات 

دهد. دانش اخالق، در این  پزشکی را مورد اشاره قرار می

فناوری  ق پزشکی یا اخالق زیستی یا اخالق زیسترویکرد اخال

 شناسی در این رویکرد، جامعه مل دارد. جامعهأرا محل ت

گیرد. یکی از علومی  شناسی پزشکی را مورد در دستور کار می

 مل است، حقوق سالمت است. أکه در این حوزه قابل ت

کارویژه دانش حقوق، تنظیم  حقوق عمومی سالمت؟ .1-2

ترتیب از آنجا که در بستر یک  اعی است، بدینروابط اجتم

جامعه روابط گوناگونی وجود دارد، الزم و حتی فراتر، ضروری 

ای از قواعد از پیش تعیین  است تا این روابط بر اساس مجموعه

شده، تنظیم گردد. این دانش مُتکفِل تنظیم این روابط در 

ک های گوناگون دانش حقوق هر ی بستر جامعه است. گرایش

بخشی به یکی از این روابط هستند.  دار انتظام به نحوی عهده

 ،گردد برای مثال آنجا که روابط میان شهروندان برقرار می

 ،حقوق خصوصی و آنجا که رابطه میان حکومت و مردم است
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دار تنظیم روابط اجتماعی است. گرایش  حقوق عمومی عهده

ی، اندامی، حقوق عمومی آنچنانکه از نظریات گوناگون موضوع

آید، به تعبیر  میشکلی، سلسله مراتبی و پویایی بر مادی،

Leon Duguit گر مناسبات میان طبقه فرمانروایان و  تنظیم

ی گوناگون ها هنهادهای آن و فرمانبراداران است. تمامی سوی

این گرایش، اعم از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار، 

مالیه عمومی و... هر  حقوق شهری و روستایی، حقوق مالی و

حاکم، ـ  مدارداریِ قانون یک کارکرد اساسی خود را بر

اند.  گرای این مناسبات قرار داده بنیاد و آزادی محور، حق عدالت

ی مغفول در حقوق عمومی، اهتمام آن به ها هیکی از جنب

انگاری ادبیات  موضوع سالمت است. این سخن به معنای نادیده

 ،حق بر سالمت و سالمت عمومی نیستعلمی موجود پیرامون 

ی، نگره، رویکرد، گراییدن یا گیر بلکه به معنای فقدان سویه

یافتن مبانی، مبادی، بنیادها، سازوکارها، ساختارها،  نیل

ی حقوق عمومی به سمت و سوی سالمت ها هعملکردها و روی

ی گوناگون حقوق عمومی از این ها هاست. به دیگر سخن، جنب

دار است که تمرکز توجه خود را معطوف به مقتضی برخور

تواند شامل،  سالمت نماید. این امر در حوزه حقوق عمومی می

ی گوناگونی گردد. در حقوق اساسی، حقوق اساسی ها هجلو

گرا،  تواند مشتمل بر حقوق اساسی سالمت آزادی سالمت می

حقوق اساسی سالمت نهادگرا، حقوق اساسی سالمت هنجارگرا 

واند ت اساسی سالمت باشد. در حقوق اداری، میو دادرسی 

مشتمل بر ساختارهای اداری سالمت، اعم از ساختارهای 

 تمرکزگرا سالمت، ساختارهای عدم تمرکز سالمت، ساختارهای

عدم تراکم و نهادهای صنفی سالمت و همچنین اداره و 

سالمت و حتی قراردادهای اداری سالمت باشد. در بعد حقوق 

ی مربوط به این سویه ها هتواند گستر ه عمومی، میمالی و مالی

 .از حقوق عمومی را معطوف به حوزه سالمت بررسی نماید

نویسی و  ریزی، بودجه ی مربوط به بودجهها هبرای مثال حوز

بر گیرد. در بعد حقوق رویکردهای حقوق مالی سالمت را در

کار، وضعیت سالمت در روابطه کار و تنظیم مناسبات 

حتی  این روابط را موضوع عمل قرار دهد،ر دولت در گ دخالت

مشتمل بر مسائل نوظهور گردد. نظیر همین امر در دیگر 

تواند تجلی یابد. بنابراین  موضوعات حقوق عمومی نیز می

، «حقوق عمومی سالمت»القصوای سخن آن است که  غایت

عمومی به موضوع سالمت به دربردارنده عطف توجه حقوق 

 سالمت از گذر منظومه حقوق عمومی است. تأمینمنظور 

 حقوق عمومی سالمت و پاندمی کرونا: حکمرانی سالمت .2

تجلی عمومی کاربست حقوق عمومی سالمت:  .2-1

تجلی عرصه عمومی کاربست نظریه : حکمرانی سالمت

توان  نماید که می ای رخ می در حوزه «حقوق عمومی سالمت»

به دیگر سخن، حقوق  از آن به حکمرانی سالمت یاد کرد.

سازد که جلوه  ای را می عمومی سالمت، زیرساخت نظری

از »کند.  بیرونی آن به شکل حکمرانی سالمت تجلی پیدا می

 کردن به واژه یونانی... به معنی هدایتشناسی حکمرانی  نظر واژه

گردد و توسط افالطون در رابطه با چگونگی  کردن برمی یا اداره

است... این اصطالح در  ستفاده شدهطراحی نظام حکومت ا

فرهنگ فشرده آکسفورد... عمل یا روش حکمراندن و همچنین 

راندن است... کاربرد... واژه حکمرانی... به  اداره یا وظیفه حکم

که  (10) «در تعقیب اهداف مشترک متمرکز... ها هنقش شبک

بر سه وجهی ای متشکل از بخش خصوصی، جامعه مدنی و 

به مفهوم فرآیندهایی »حوزه دولت، حکمرانی،  دولت است. در

ها و نهادهای عمومی و حکومتی امور عمومی  است که سازمان

سویه  برای نیل به مقصود همه (17)« رسانند... را به انجام می

شدن سالمت در عرضه عمومی، موضوع سالمت باید از پارادایم 

داشته  اتخاذ که تعریفی حداقلی از سالمتیعنی  ،پزشکی زیست

و بر خدمات پزشکی فناورانه و مداخالت بهداشت عمومی و نیز 

پارادایم زیستی، روانی و اجتماعی که سالمت را به عنوان 

ای اجتماعی و مرتبط با دستور کار عدالت اجتماعی که  پدیده

فراتر  ،(11) ای از اقدامات سیاستی است نیازمند اشکال پیچیده

ن حکمرانی سالمت رسید که دید و به الگوی نوینی تحت عنوا

ظری بر مبنای هدفی نانداز  سالمت را مفهومی دارای چشم

 .(11)انگارد  می ،جانبه دارد اجتماعی که نیاز به همکاری همه

سالمت  تأمینبر بستر این بنیاد، نیل به هدف غایی یعنی 

ای است که مستلزم این است که در  شهروندان در گرو پدیده

یوسته است. ضلع نخست به هنجارهای ضلعی به هم پ یک سه

رات که از آن هنجارهای حاکم قوانین و مقر گردد. حاکم باز می
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گردد، ساختار نظام حکمرانی )در هر  به روح حاکم تعبیر می

و  گردد دو سطح سیاسی و اداری که از آن به کالبد تعبیر می

که از آن به فرآیندها و بروندادها تعبیر عملکرد این نظام 

تمامی  ترتیب بدین ،در خدمت سالمت قرار گیرد ،شود می

اجزای نظام حکمرانی در قسمت مربوط به سالمت شهروندان، 

 گیرد. در خدمت سالمت شهروندان قرار می

انون اساسی، قوانین عادی نخست، نظام هنجارگذاری اعم از ق

ت وزیران جملگی بستر أرات مصوب هیمصوب قوه مقننه و مقر

سالمت شهروندان هنجار  تأمینبه منظور  قانونی الزم را

های کلی نظام  این امری است که در سیاست ،گذارند می

ذیل بند دوم ذکر شده است. این بند  1303سالمت ابالغی 

جانبه و انسان سالم  تحقق رویکرد سالمت همه»دارد  مقرر می

بر این اساس « های اجرایی و مقررات در همه قوانین، سیاست

جانبه  امر سالمت که از آن به سالمت همهبند، مطابق این 

در همه قوانین،  «ویکردر»تعبیر شده است، باید به عنوان یک 

سپس  ،های اجرایی و مقررات مورد توجه قرار گیرد سیاست

نظام حکمرانی در هر دو سطح سیاسی و اداری اجزای خود را 

دهد. به عنوان نمونه مقامات  در خدمت این غایت قرار می

ر( در راستای سالمت عمومی گام یاسی )سطح وزیر و باالتس

ی اداری )که در این مَقسَم جایگاه ها هدارند و دستگا میبر

نمایند. در  مادون دارند( نیز در مسیر سالمت عمومی اقدام می

نهایت فرآیندها و بروندادهای این ساختار نیز بر اساس 

شهروندان  سالمت تأمینهنجارها و کنش نظام حاکم در راه 

 کند.  عمل می

سازی حکمرانی سالمت: مقتضی مقابله با  گفتمان .2-2

یعنی  ،الذکر دستیابی به فراگیرِ فوق: گیری کرونا همه

حکمرانی سالمت در حد اعالی آن امروزه در بستر مفهومی به 

یابد.  ی میرانی سالمت )زمامداری سالمت( تجلنام حکم

گوناگونی است. یکی از  موضوع حکمرانی سالمت دارای ابعاد

سازی حقوق سالمت و به تبع آن  این ابعاد این موضوع گفتمان

سازی باید  سازی حکمرانی سالمت است. این گفتمان گفتمان

ی سازد. سطح ی باشد که در سه سطح خود را متجلبه نحو

نخست، سطح خاص یا خواص است. در این سطح باید با تولید 

از کتابی و مقاله، تولید ادبیات علم، تولید منابع مرجع اعم 

 یعنی تعمیق ادبیات علمی از ،علمی مورد نیاز برای دانشگاهیان

مدت  های توجیهی کوتاه از جمله کنفرانس ،های گوناگون روش

 ،و... موضوع حکمرانی سالمت را از غنای الزم برخوردار ساخت

سازی  سپس برآمده از این غنای علمی در راستای برونداده

(Output Making برای عرصه عملی نسبت به راهکاریابی و )

راهکارسازی برای نظام سالمت )که در ادبیات این روزهای 

جامعه دانشگاهی ما از این کار به ارتباط با صنعت تعبیر 

سطح دوم، سطح عام است. در این سطح  ؛شود( اقدام نمود می

نتایج  وردها واها، لوازم، دست باید مفاهیم، اقتضائات، ضرورت

حاصل از ادبیات علمی حکمرانی سالمت را برای طبقه فرمانروا 

یعنی آنان که در  ،ین حکومتیمأموراعم از مقامات سیاسی و 

کنند و نیز عامه شهروندان  جایگاه قدرت عمومی عمل می

تشریح نمود و حکمرانی سالمت را به یک فرهنگ عمومی 

ره عمومی تبدیل ساخت. در نهایت موضوع را به عرصه ادا

ی آن راهکارها را ساخت ها هسالمت، پیوند داد و از خالل یافت

 یا اصالح نمود.

 مونه ساده در این رابطه قابل توجه است. به عنوان نمونهیک ن

از آنجا که موضوع امنیت تبدیل به یک گفتمان در سپهر 

 مسألهجامعه ایران اسالمی گردیده است. در صورت بروز یک 

تا یک مشکل اساسی(،  مسألهحی )از امنیتی در هر سط

یعنی هم  ،اند آگاه ،همگان به خوبی از آنچه باید انجام دهند

دانند که در چنین وضعیتی بر  طبقه حکمرانان، به خوبی می

اساس چه مصوبات یا قوانینی باید اقدام گردد، چه اقداماتی 

های الزم برای انجام این  باید صورت پذیرد، تبعیت از فرمان

ای بر  گردد، هر دستگاه چه وظیفه مات چگونه انجام میاقد

اساس چه سلسله مراتبی بر عهده دارد و... و هم طبقه 

شهروندان از اقدامات الزم در این مورد آگاهی ولو حداقلی 

وانند خود را با این اقدامات وفق داده و ت دارند و به خوبی می

امر  در صورتی که ،گردد امور عمومی دچار اختالل نمی

حکمرانی سالمت نیز تبدیل به یک گفتمان گردیده بود، در 

تِ منتهی به بروز هه با پاندمی کرونا اعوجاج و تشتمواج

 آمد. مشاکل پدید نمی
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ای که از آغاز پاندمی کرونا در  عنایت به مشاکل بسیار گسترده

به خوبی  ،جمهوری اسالمی ایران، فراروی قرار گرفته است

نظریه گفتمانی دارد. به عنوان نمونه تنها  نشان از فقدان این

به شرح  ،تواند مورد توجه قرار گیرد برخی از این موارد که می

 :زیر است

 

 

 زا، مصداق و جایگاه آن در گفتمان لهأمس :1جدول 

 جایگاه موضوع در گفتمان زدا لهأیکی از مصادیق مس زا مسأله طبقه

ن
انا

مر
حک

 

 حقوق اساسی سالمت تبیین اشتقاق از شورای عالی امنیت ملی جایگاه ستاد ملی مقابله

 حقوق اساسی سالمت تبیین اشتقاق از صالحیت شورای عالی امنیت ملی اعتبار مصوبات ستاد

 حقوق اساسی سالمت استناد استظهار به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نقش فرماندهی وزارت بهداشت

 حقوق اساسی، حقوق اداری سالمت اجراهای کیفری و اداریضمانت  عدم اجرای مصوبات ستاد

 حقوق اساسی، حقوق اداری سالمت سازوکارهای نظارت، ضمانت اجراهای کیفری و اداری نظارت بر اجرای مصوبات ستاد

 حقوق اداری، حقوق مالیه سالمت اختصاص بودجه اضطراری وضعیت معیشت کادر درگیر مقابله

 حقوق مالیه سالمت اص بودجه اضطراریاختص بودجه مقابله

 حقوق اداری سالمت وحدت فرماندهی، اختصاص اضطراری امکانات لجستیکی مقابله

 حقوق اداری سالمت گیری، مدیریت اجرا وحدت تصمیم واکسیناسیون

ان
ند

رو
شه

 

 المتحقوق اساسی س کیفری( فرهنگ عمومی، الزام حقوقی )مدنی/ های بهداشتی عدم رعایت پروتکل

 حقوق اساسی سالمت کیفری( فرهنگ عمومی، الزام حقوقی )مدنی/ نقض مقررات منع آمد و شد

 حقوق مالی و مالیه سالمت ارائه تسهیالت مالی و مالیاتی از سوی دولت جبران زیان ناشی از تعطیل کار

 حقوق مالی و مالیه سالمت ارائه تسهیالت مالی و مالیاتی از سوی دولت الزام تولیدکننده به تولید معین

 

 

به دیگر سخن، هر یک از مشاکلی که اینک در رابطه با 

مدیریت پاندمی کرونا و مقابله با این ویروس در عرصه عمومی 

)نه از منظر علمی پزشکی( وجود دارد، چه در رابطه با 

مدیریت موضوع در نظام بهداشت و درمان، چه متفرعات آن 

م و... هر یک به نحوی پاسخی مانند وضعیت معیشت مرد

حقوق عمومی »درخور در حوزه حقوق سالمت به ویژه 

و زیرموضوعات تخصصی آن، مانند حقوق اساسی « سالمت

سالمت، حقوق اداری سالمت، حقوق مالی و مالیه عمومی 

سالمت یا حقوق کیفری سالمت دارد، لیکن به واسطه فقدان 

« عمومی سالمت حقوق»سازی حقوق سالمت به ویژه  گفتمان

های علمی ترویج یافته در این رابطه به درستی در اختیار  پاسخ

جامعه علمی )به طور خاص( و جامعه ایرانی )به طور عام( قرار 

ست به واسطه فقدان زیرساخت الزم در  نگرفته است و بدیهی

های اداری از آگاهی الزم  بعد علمی و عرصه اجرایی دستگاه

 ارد برخوردار نیستند.برای اقدام در این مو

به عنوان تنها یکی از . چگونگی نظری حل مسائل: 3

ضعف نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی »ها حل مسأله  نمونه

در این سپهر گفتمانی « مقابله با کرونا توسط مقامات عمومی

در سه سطح اختصاصی، عمومی و کاربردی به شکل زیر انجام 

 گردد: می

)گام راهبردی( موضوع نظارت بر سطح زیرساختی )خاص( 

اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا از موضوعاتی که است 

حقوق عمومی »که در سپهر حقوق سالمت زیرمجموعه 

 گردد. دسته بندی می« سالمت

موضوع حقوق اساسی « حقوق عمومی سالمت»در سپهر 

سازی نمود. در این راستا باید نسبت به  سالمت را باید علمی

های گفتمان  ها و تعلیم جنبه تألیف منابع الزم، فهم سویه

حقوق اساسی سالمت در بعد علمی اقدام نمود. این امر شامل 

حقوق اساسی سالمت نظریه )نظریات اساسی حقوق اساسی 

سالمت(، حقوق اساسی سالمت هنجاری )هنجارهای حقوق 
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اساسی سالمت( و حقوق اساسی سالمت نهادی )نهادها حقوق 

سازی  یکی از مظاهر اساسی ترتیب بدین ،اسی سالمت( استاس

امنیت سالمت است. این  تأمینسالمت، سازوکارهای نهادی 

 تأمینای از نهادها وظیفه  امر به این معناست که مجموعه

سالمت شهروندان را بر عهده دارند. یکی از این نهادها که در 

شورای دار این موضوع گردیده است،  وضعیت پاندمی عهده

مجموعه آن ستاد ملی مبارزه با ملی و نهاد زیرعالی امنیت 

زایی در این  پردازی علمی و گفتمان لذا ادبیات، کرونا است

جایگاه  ، مانندتواند شامل موضوعات و مسائلی رابطه می

 تأمینسالمت، نهادهای متولی  تأمینسالمت، وضعیت حقوقی 

ادها و اعتبار این سالمت، وظایف، اختیارات و صالحیت این نه

مصوبات، سازوکار نظارت، قلمرو و ابعاد نظارت، چگونگی انجام 

سازی نظارت  نظارت، سازمان انجام نظارت و چگونگی بهینه

 باشد.

به دیگر سخن، نسبت به دسته وسیعی از موضوعات باید 

ادبیات علمی تولید گردد تا در گام دوم نسبت به ترویج عام 

گردد، اقدام  سازی دانش تعبیر می ومیآنکه از آن به گام عم

سازی( سطح دوم در  شود. سطح ترویجی )عام( )گام عمومی

رابطه با موضوعات یاد ترویج عمومی این دانش برای مقامات و 

رسانی حائز  شهروندان است. در این بعد، سازوکارهای اطالع

گونه که مقامات مرتبط به نحوی نسبت به  ت است. هماناهمی

وعات مرتبط با کار خود آگاهی عمومی دارند، مفاد موض

تواند از  سازی دانش موضوعات حقوقی سالمت نیز می عمومی

 طرق گوناگون در اختیار مقامات قرار گیرد.

سازی  این سطح، بعد دیگری نیز دارد که از آن به عمومی

گردد تا عموم شهروندان بتوانند از آگاهی  عمومی تعبیر می

گونه که با  برخوردار باشند. برای مثال همانالزم در این رابطه 

بخشی در خصوص عالئم ویروس کرونا  حجم وسیعی از آگاهی

شناسند و بر  را کم و بیش می عالئمهمه شهروندان اینک این 

موارد فوق نیز  ،لزوم استفاده از ماسک تنفسی آگاهی دارند

های عمومی دارند. سطح  سازی به روش امکان اجتماعی

سازی )کاربرد دانش در عرصه عمل( بدیهی است در  هداد برون

صورتی که دو مرحله گذشته به درستی تبیین و تبویب گردد، 

از آسانی وافر برخوردار است، اما در صورتی  دستیابی به غایت

ی با وجود مفاد فوق، کماکان با عدم اقدام یا اقدام ناقص که حت

حتی ضمانت سازوکار حقوقی زیر به را ،تواجه صورت پذیرد

اجرای الزم را به منظور دستیابش به غایت در اختیار متولیان 

 دهد. این سازوکار حقوقی عبارتست از: قرار می

قانون اساسی جمهوری اسالمی  170به ذیل اصل  مستنداً

مقام معظم رهبری قابل  تأییدایران، مصوبات این شورا پس از 

مصوبه این شورا اجراست. ستاد ملی مقابله با کرونا بر اساس 

جایگاه و تصمیمات این ستاد  . از این روپدید آمده است

مستظهر به شورای یاد شده است. کلیه مقامات عمومی، 

ها مکلفند در راستای وظایف ذاتی  ها و دستگاه نهادها، سازمان

خود، مصوبات ستاد یادشده را به واسطه آنکه در حکم قانون 

ات ستاد در بعد کیفری اجرا نمایند. تخطی از مصوب ،است

آید و مرتکب وفق ماده  تهدید بهداشت عمومی به حساب می

قانون مجازات اسالمی به حبس تا یک سال محکوم  011

قانون آیین دادرسی کیفری،  70گردد و با عنایت به ماده  می

مقامات رسمی مکلفند این وقوع این امر را به منظور اقدام 

د. این تخطی از منظر اداری نیز قضایی به دادستان اعالم نماین

)بند هفتم( قانون رسیدگی به  1لذا وفق ماده  ،تخلف است

ت رسیدگی أتخلفات اداری باید موضوع جهت رسیدگی به هی

 به تخلف اداری دستگاه متبوع ارجاع گردد.

تواند راهگشا باشد.  برای درک بهتر موضوع، یک مثال ساده می

سازی الزم در رابطه با  علم به عنوان نمونه دانش پزشکی، از

(. سازی طب اورژانس برخوردار گردیده است )گام نخست: دانش

این دانش از خالل سازوکارهای هنجارگذاری به شکل هنجارها 

 ،اند و چه کدهای دستوری( هنجارسازی گردیده نامه آیین)چه 

های اورژانسی  تبیمارستانی از آنچه باید در وضعیلذا مقامات 

اند. شهروندان نیز در موارد مواجهه  به خوبی آگاه ،دانجام دهن

ها مراجعه  گونه مصادیق بالفاصله به اورژانس بیمارستان با این

نمایند و در صورت نقض قواعد به روشنی ضمانت اجرای  می

 الزم نیز وجود دارد.

ابطه با ابعاد در یک قیاس صحیح، از منظر تکنیکی در ر

 ،یز منطق فراز فوق برقرار استت کرونا نحقوقی مدیریت وضعی
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لیکن به دالیل گوناگون به ویژه فقدان سابقه مواجهه با چنین 

ای، کلیه اقداماتی که تا این لحظه در این رابطه انجام  پاندمی

تنها در سطح سوم و با کمی اغماض در سطح  ،گردیده است

دوم بوده است. بدیهی است در صورتی که اقدام الزم در سطح 

مصائب و مشاکل  ،پذیرفت ه درستی صورت مینخست، ب

تر کل  کمتری دامن نظام بهداشت و درمان و در نگاهی وسیع

 گرفت. نظام جمهوری اسالمی ایران را می

گمان دستیابی به غایت در رابطه با پاندمی فعلی و در  بی

های  سازی و آمادگی در رابطه با پاندمی تر آماده نگاهی کالن

گی حکمرانی سالمت در  تر بهینه طور کالناحتمالی بعدی و به 

گونه راهکارها  گرو راهکارهایی در هر سه بعد فوق است. این

تواند در  ی مضاعف است که انجام آن میالبته نیازمند همت

درازمدت راهبرد )استراتژی( مدیریت ابعاد حقوقی سالمت را 

سازی علمی  تسهیل نماید. نخستین گام در این رابطه ادبیات

های گوناگون حقوق سالمت را از ژرفای  زم است که سویهال

یک حق  فعلی که بیش و کم تنها در اندازه فهم به اندازه صرفاً

المللی و... باقی مانده است، ژرفا بخشیده و تبیین  و اسناد بین

سازی علمی، ترویج آن نیز هم در  نماید. بدیهی است با ادبیات

و هم در میان عامه مردم  میان مدیران جمهوری اسالمی ایران

تواند به تسهیل امور کمک وافر و شایانی نماید و در نهایت  می

ها، هنجارها و عملکردهای نظام  های در برنامه این سویه

سازی  بهداشت و درمان تجلی یابد. ثمره این امر گفتمان

 مدیریت حقوقی سالمت در نظام جمهوری اسالمی ایران است.

 

 گیری نتیجه

انی سالمت حکمر سازی گفتمانارسایی ناشی از فقدان اثبات ن

حقوق »آمده از پژوهش حاضر، یعنی در پرتو نظریه جدید بر

نشان داد که باید مداقه در نظام حقوق  «عمومی سالمت

نموده  ندیشی قرار داد. این ضرورت اقتضاسالمت را مورد بازا

ا است که باید سلسله اقدامات مقتضی در این رابطه، همراست

ی گذشته در رابطه با ها هبا کلیه دیگر اقداماتی که در طول ما

در دستور  ،مدیریت این بیماری منحوس صورت پذیرفته است

اقدامات باید در هر سه سطح فوق  کار قرار گیرد. این سلسله

ادبیات حقوق سالمت را فراتر از صرف یک حق به مثابه یک 

سالمی ایران در های رایج در جمهوری ا دانش به میان دانش

بسط « حقوق عمومی سالمت»بلکه باید نخست، نظریه  ،آورد

امر حکمرانی سالمت از دل این نظریه ترویج  یابد، سپس

البته بدیهی است، این سازوکارها خود باید در  ،گفتمانی یابد

مدت و بلندمدت تبیین گردند.  مدت، میان ی زمانی کوتاهها هباز

تواند  میای خواهد بود که  الحهگمان برآمد کار باقیه ص بی

یت موضوع مدیریت سالمت در نظام جمهوری اسالمی اهم

ایران را تا حد موضوعات حساسی مانند امنیت، اقتصاد و 

 سیاست باال برد.

 

 نویسندگان مشارکت

مراحل پژوهش را به انجام رسانده و ضمن  یتمام آرین قاسمی

ال پژوهش را در قب ییپاسخگو تیمسئول ،یینسخه نها تأیید

 .است رفتهیپذ

 

 قدردانی و تشکر

 .ابراز نشده است

 

 منافع تضاد

 ق،یرا در رابطه با تحق یگونه تضاد منافع احتمال چیه سندهینو

 ت.مقاله اعالم نکرده اس نیو انتشار ا فیتأل

 

 مالی تأمین

 ق،یتحق یبرا یمال تیحما گونه چیکه ه دینما یاظهار م سندهینو

 .نکرده است افتیمقاله در نیو انتشار ا فیتأل

 

 اخالقی مالحظات

 شامل یا کتابخانه مطالعه یاخالق یها هبجن حاضر پژوهش در

 .تاس شده تیرعا یامانتدار و صداقت متون، اصالت
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