
ک روشن فکری حوزوی پژوا

کـه پرچـم   مجلـه حـوزه مولـود حـوزه پـس از انقـاب اسـت. 
روشـن فکری حـوزوی  را در سـال های نخسـت انقـاب اسـامی 
کـه انقـاب  برافراشـت ایـن مجلـه همـراه بـا رسـالتی متولـد شـد 
اسـامی بـر دوش حوزویـان نهـاد. مجلـه حـوزه هم پـا و در سـایه 
انقـاب اسـامی نزدیـک بـه چهـار دهه در عرصـه مطبوعات دینی 
و حوزوی حضوری گونه  گون و پر رنگ داشـت و نخسـتین مجله 
صنفی و حوزوی اسـت که از دهه شـصت پیرامون سـازمان دهی 
و مـأ موریـت  هـای نویـن حـوزه در راسـتای اهـداف انقاب قلم زده 

اسـت.

  دهـه نخسـت، در مسـائل صنفـی روحانیـت مأموریت هـای 
جدیـد آن دربـاره انقـاب اسـامی رقـم خـورد و حوزویـان را بـه 
گیـری علومـی فراخوانـد کـه پاسـخ  گـوی  نوسـازی تشـکیات و فرا

پرسـش  هـا ونیازهـای نوپیـدا باشـد.

اسـوه گانی  شناسـاندن  بـه  دوره،  آن  درخـور  دوم،  دهـه    
پرداخـت کـه در میـدان مرزبانـی عصـری از دین و شـکوفایی حوزه 
و اصاحـات اجتماعـیـ ــ دینـی  کامیـاب بـوده  انـد، ماننـد میـرزای 
جمال الدیـن  سـید  نائینـی،  میـرزای  مفیـد،  شـیخ   ، شـیرازی 

اسـدآبادی، آیـة اهّلل بروجـردی، امـام خمینـی و ... .

  دهـه سـوم،در پی نـوع نـگاه حـوزه بـه موضوعـات اجتماعـی و 
انقابـی و نوپدیـد بـود و در هـر سـه زمینـه فـراز و فرود هایـی داشـته 

اسـت.

پیدایـی  و  اسـامی  انقـاب  چهل سـالگی  آسـتانه  در  امـروز 
پرسـش هایی نوآمـد و عصـر دیجیتـال و جهانـی شـدن بـه یـاری 
فرهیختـگان و روشن اندیشـان حـوزوی، هـم دغدغـه سـامت و 
طـراوت و توفیـق انقـاب اسـامی را در سـر  دارد و هـم چونـان دهـه 
اول دل نگـران ناخوشـی »حـال حـوزه« و دغدغـه دار انجـام بهینـه 

وظایـف و رسـالت حوزویـان اسـت.

مجلـه حـوزه از موضـع فـن آوران حوزه پـژوه، سـخن می گویـد و 
توجیه کننـده حـال کنونـی حـوزه و روحانیـت نیسـت، بلکه در پی 

افق گشـایی  و  فـردای  تمدن سـازی حـوزه و روحانیـت اسـت.

  دوره جدید، شماره هفتم
دوره پیاپی شماره 182، سال سی و ششم
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درچنـد مـاه گذشـته پدیده کرونا، زیسـت بشـر را دچار دگردیسـی کرد. این 
ویـروس، فراتـراز وبـا، طاعون و بیماری های بسـیار سـخت در گسـتره جهانی 
همـه الیه هـای زیسـتی، اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی، دینـی، مذهبی و اداری 
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پاندومــی کرونــا نــه تنهــا بنیادهــای دانــش 

و علــم بشــری را بــه چالــش کشــید و دانشــوران 

ســازمان های  و  پزشــکی  زیســتی،  علــوم 

متولــی ســامت و بهداشــت را درمانــده کــرد، 

بلکــه زندگــی دینــی و ســلوک و مناســک 

ــز  ــازمان ها، مراک ــرد و س ــر ک ــی را درگی مذهب

ــرد  ــل ک ــی را تعطی و مراســم بین المللی و دین

و پرســش هایی را دربــاره دیــن الهیــات و 

ــد آورد و همــه  معــارف الهــی در ذهن هــا پدی

گروه هــا در تمــام ســطوح را در سرتاســر زمیــن 

بــه میــدان مبــارزه کشــاند؛ همــه نهادهــا، 

دســتگاه های حکومتــی، دانشــوران  مراکــز 

علمــی و راهبــردی، ســازمان های جهانــی و 

ــدان  ــه می ــوان ب ــا همــه ت ــی، ب نهادهــای مدن

آمدنــد تــا راه هایــی بــرای پیش گیــری از 

بهم ریــزی شــبکه زندگــی،کاری، اقتصــاد، 

ــد و زندگــی  معیشــت مــردم و جامعــه بجوین

ــه  ــود را ب ــی خ ــی و بین الملل ــردی ،اجتماع ف

گونــه ای ســامان دهنــد کــه هــم چــرخ اقتصــاد 

و مناســک و مراســم و آمــوزش و اداره جامعــه 

و حکومــت بچرخــد و هــم در مقابلــه بــا ایــن 

ــود. ــری داده ش ــای کمت ــروس هزینه ه وی

در ایــران جریــان کرونــا  بــه گونــه ای 

متفــاوت بــا دیگــر کشــورها رخ نمــود، پــس از 

ــم، شــهر  ــرای نخســتین بار در شــهر ق ــن ب چی

ــد  ــکار ش ــه آش ــوزه علمی ــام و ح ــون و قی خ

ــه  ــمنان ب ــرای دش ــد ب ــوژه ای ش ــن س و همی

کمیــن نشســته انقــاب اســامی و روحانیــت، 

تــا بلکــه از ایــن نمــد، بــرای رســیدن بــه اهداف 

ــی و  ــان دین ــد و ایم شوم شــان کاهــی بدوزن

اعتقــاد مــردم بــه روحانیــت را سســت کننــد. 

بوق هــای رســانه ای اســتکبار و صهیونیســت و 

در کشــورهای غربــی، عبــری  عربــی و فضــای 

مجــازی چنــد هفتــه ایــن رخ داد را ســوژه کردند 

و پرســش هایی چالــش بــر انگیــز و شــبه افکن 

مطــرح کردنــد. گفتنــد: ایــن ویــروس را طــاب 

خارجــی آن هــم طلبه هایــی کــه از چیــن 

آمدنــد، وارد کردنــد، تــا از ایــن راه هــم رابطــه 

ــن  ــم ذه ــازند و ه ــره س ــن را تی ــران و چی ای

مــردم را علیــه حــوزه علمیــه برآشــوبند و هــم 

ــا رصــد و مدیریــت واکنش هــای شــتاب زده  ب

برخــی روحانیــون ســنتی  حــوزه علــوم دینــی 

ــای  ــدس نمازه ــن مق ــی اماک ــر تعطیل در براب

ــم  ــر مناســک و مراس ــه، مســاجد و دیگ جمع

مذهبــی روحانیــت را واپســگرا و مخالــف علــم 

و کارشناســی های حــوزه ســامت معرفــی 

ــد. کنن

رهبــر  هوش منــدی  بــا  خوش بختانــه 

ــی مراجــع  ــاب اســامی و همراه ــه انق فرزان

ــای  ــری، توطئه ه ــای رهب ــا تدبیر  ه ــوار ب بزرگ

دشــمنان انقــاب و اســام نــاب بــا شکســت 

روبــه رو شــد و حوزه هــای علمیــه و روحانیــت 

و دیــن داران و مذهبی هــا بــه بهتریــن وجهــی 

نــه تنهــا دشــمن را  نــاکام کردنــد، بلکــه اقــدام 

ایثارگرانــه گروهــی از روحانیــت و طــاب و 

ــا  ــراه ب ــتان ها هم ــی  در بیمارس ــان دین عالم

پزشــکان و پرســتاران و عیــادت و کمــک روحی 

و مــادی بــه بیمــاران کرونایــی  و انجــام وظیفه 

پرخطــر آداب کفن ودفــن و شست وشــو طبــق 

دســتور رهبــری بــر انجــام آییــن و آداب کامــل 
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ــرگ زرینــی در ســپهر  ــرای مــردگان، ب ــی ب دین

ــردم  ــت و م ــان و روحانی ــرای حوزوی ــران، ب ای

ــن  ــه در ای ــورد، ک ــم خ ــی رق ــن دار و مذهب دی

نوشــتار جــای گــزارش آن ایثارهــا، خدمــات و 

ــرکات   نیســت.  ب

میدان هــای  در  حضــور  بــا  روحانیــون 

ــیب پذیر  ــرهای آس ــه قش ــت ب ــی  و خدم عمل

آوردهــای  نیــز،  خدماتــی  حوزه هــای  در 

خوبــی داشــته اند. گرچــه ســلطه رســانه ای 

صهیونیســتی بــر فضــای مجــازی و رســانه های 

ــود  ــروغ و نم ــتی از ف ــتکباری و صهیونیس اس

ایــن خدمــات کاســت و چنان چــه بایســت 

ســرمایه اجتماعــی پدیــد نیــاورد.

بــا همــه ايــن دســتاورد، نــه تنهــا درس هــای 

حــوزه تعطیــل نشــد و حوزویــان بــا مهارت هــا 

و  فــن آوری  از  بهره بــرداری  شــیوه های  و 

ــان ارتباطــات و ظرفیت هــای بســیاری کــه  زب

ــتر  ــد، بیش ــا دارن ــازی و نرم  افزاره فضــای مج

آشــنا شــدند و بــه میدان هــا و فــن آوری 

گســترده تری در عرصــه تبلیــغ آمــوزش و 

ــک  ــم و مناس ــام مراس ــی و انج خدمات  پژوه

ــد. ــی دســت یافتن مذهب

  روحانیــت نیــز در حوزه هــای الهیــات، 

کام، فقــه، اخــاق وتبییــن روز آمــد بنیادهای 

چگونگــی  و  مناســک  و  آداب  معرفتــی 

زیســت بــا کرونــا و ســبک زندگــی در دوره 

ــا و پســاکرونا بیــش از هشــتاد نشســت  کرون

اندیشــه ورزی و گفت وگوهــای انتقــادی در 

اجتماعــی  کانال هــای  و  فضــای مجــازی 

پیرامــون پرســش ها نــو آمــد، دربــاره نــوع 

ــه  ــت ک ــام گرف ــا انج ــای کرون ــی در فض زندگ

ــس از  ــرای پ ــنک ب ــرمایه ای گران س ــود س خ

کرونــا و رخ دادهایــی از این گونــه اســت.

ــا  دســت آورد بــزرگ دیگــری کــه اگــر کرون

پیــش نمی آمــد، حوزه هــا از آن محــروم بودند، 

معرفتــی،  روشــی  کاســتی های  شــناخت 

فقهــی و فلســفی در ســاماندهی زندگــی امــروز 

دینــی و روبه روشــدن  عالمــان  دینــی بــا 

ــد: ــد مانن ــبهه های جدي ــش و ش ــا پرس ده ه

و  باهـا  تبییـِن  و  تفسـیر  در  کاسـتی  ـ 

مصیبت هـا درخـور ذهن و زبان و پرسـش های 

امـروز؛

ـ کاســتی در شــناخت و تبییــن قلمــرو دیــن 

و علــم و تعامــل دیــن داری و علــم ورزی و 

ــاحت  ــی در دو س ــای علم ــری از داده ه بهره ب

ــی؛ ــی دین نظــری و عمل

ـ کاســتی در بیــان ســبک زندگــی دینــی در 

ــا وجــود  جهــان مــدرن و پســامدرن آن هــم ب

ــا؛ ــا و پدیده ه ــن رخ داد ه چنی

توان مندســازی  و  توســعه  بایســتگی  ـ 

بهــره وری  و  واســتنباط  اجتهــاد  دســتگاه 

بیشــتر از قــرآن و عقــل، دو منبــع اساســی 

اســتنباط و اجتهــاد معــارف و احــکام دینــی؛

ــد نظــر در روش شناســي  ـ بایســتگی تجدی

علــوم دینــی و گونــه اندیشــه ورزی حوزه هــای 

علــوم دینــی؛

ـ بایســتگی توجــه بــه ظرفیت هــای علــوم 

آفاقــی در کنــار علــوم انفســی  همــراه بــا 

ــژه  ــی  به وی ــوم طبیع ــا عل ــف ب ــن تکلی تعیی

ــه: "التجربــۀ فــوق العلــم"  تجربه هــای بشــری ک
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و"التجربــة علــم مســتأنف " می بینیــم کــه امــام 
ــه  ــازی ب ــه را علمــی کــه نی معصــوم، تجرب

دانــش دیگــر نــدارد و مســتأنف اســت معرفــی 

ــرده اســت. ک

ـ تعــارض میــان بهم ریــزی کان اقتصــادی 

کشــور و ســامت و زندگی برخی از شــهروندان، 

بــه گونــه اي کــه نگاه هــای مســئوالن جهانــی 

کشــورهای  اســت.  متفــاوت  این بــاره  در 

ــر ســامت اقتصــادی  ســرمایه داری اصــل را ب

نهادنــد و  وزن اصلــی  را در ایــن تضــاد بــه 

ــد؛               اقتصــاد داده ان

ـ پرســش از قلمــرو دیــن و عقــل در زندگــی 

انســان و جایــگاه دیــن و عقــل و مرز شناســي  

زندگــی  به ســامانی  در  ایــن دو  جایــگاه  و 

انســان و اداره جوامــع بشــری و پرســش های 

ریزتــری ماننــد: عقانیــت و تــرس در رفتارهــای 

ــان.  ــی و حاکم حکومت

ــان  ــا  می ــن روزه ــه ای ــی ک ــن جدال همی

رئیــس جمهــور و رئیــس مجلــس پیــش 

آمــد. در تزاحــم میــان ســامت یــک مســئول 

عالــی و حضــور در اجتماعــات و سرکشــی های 

مردمــی چــه بایــد کــرد؟ آیــا بایســت ســرمایه 

اجتماعــی را کــه از حضــور رئیــس  قــوه در میان 

مــردم بــه دســت  می آیــد، فــدای هزینه هایــی 

ــزاری  ــرگ آن و برگ ــا م ــاری و ی ــا بیم ــه  ب ک

ــد کــرد؟  ــات پیــش مــی آی انتخاب

ـ پرســش از کارکرد و جایگاه دعا و توســات 

ــا  ــام زادگان و عزاداری هــا. آی ــان و ام ــه امام ب

ــد حرم هــا، مشــاهد مشــرفه و مکان هــای  بای

ــه  ــل و توب ــا توس ــا ب ــد ت ــاز می مان ــی ب زیارت

ــده  ــرآن آم ــم. در ق ــا می رفتی ــگ کرون ــه جن ب

اســت عــذاب الهــی بــر قــوم یونــس قطعــی 

شــده بــود، حضــرت یونــس از ســرپیچی و 

کارهــای قومــش و نپذیرفتــن دعــوت او را بــه 

توبــه ناراحــت شــد و از قومــش کنــاره گرفــت. 

بــا رفتــن حضــرت یونــس، آن هــا بــه خــود 

ــه  ــد ن ــد. خداون ــه و تضــرع کردن ــد و توب آمدن

 تنهــا آن قــوم را عــذاب نکــرد، کــه یونــس

را گرفتــاری زنــدان شــکم ماهــی کــرد. یــا 

این کــه بگوییــم چــون ســامت انســان در 

شــرع مقــدس و حیــات او از اهــّم امــور اســت،  

ــامت  ــات و س ــظ حی ــرای حف ــه ب ــر آنچ و ه

انســان الزم اســت از اهــّم واجبــات  اســت  

ــامت و  ــان س ــر کارشناس ــا نظ ــت ب و مخالف

دســتورالعمل های ســتاد کرونــا حرامــی بــزرگ 

اســت، به ویــژه آن کــه پــای حق النــاس و جــان 

مــردم و بیمــاری دیگــر افــراد در میــان اســت؛ 

ــرآن  ــه ق ــه آنچ ــل ب ــن و عق ــرو دی ـ در قلم

و ســنت  و ادلــه گفته انــد گــوش دهیــم، 

شــجاعانه بــا فقــر علمــی و روشــی مان  روبــه رو 

شــویم و در رســیدن بــه حــق و حقیقــت از 

بگذریــم. داشــته های مان  و  موقعیت هــا 

ــه و  ــیوه اندیش ــن، ش ــم و دی ــرو عل در قلم

ــی  ــوزه را ب ــر ح ــم ب ــه ورزی حاک ــوع اندیش ن

ــه  ــر  آنچ ــه ه ــیم و ب ــش کش ــه چال ــراس ب ه

کتــاب وحــی  و عقــل رهنمــون شــد تــن 

ــر  ــم ب ــه حاک ــد در اندیش ــی برآنن ــم. برخ دهی

ــه عقــل و  حوزه هــا ســهم و نقــش درخــوری ب

قــرآن داده نشــده اســت و اگــر مــا بــه همــان 

انــدازه کــه بــه ســنت و اجتهــاد بهــا می دهیــم 
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ــری و  ــت ظاه ــه دو حج ــل ک ــرآن و عق ــه ق ب

ــند  ــش می باش ــرای آفریدگان ــی ب ــی اله باطن

ارج گذاریــم، بــه ظرفیت هــای بســیاری در 

ــید. ــم رس ــاد خواهی اجته

 در شریعت اسامی در تزاحم میان ترک 

واجب و انجام حرام با سامتی و حیات انسان، 

فقه جعفری از شکل و قالب درانجام مناسک به 

سوی انجام آن به شکلی که تزاحم نباشد، عقب 

می نشیند و تا رفع خطر مجوز صادر می کند. از 

نماز با همه آداب آن به نماز با اشاره سر و چشم  

زیارات،  بسنده می کند در مناسک مستحبی 

توسات و آیین ها و عزاداری که امر آسان تر 

و شکل های گونا گون انجام آن بیشتر است.

 در اين راســتا، ده ها موضوع و پرســش های 

نوپیــداي دیگــر در عرصــه فقــه، کام و علــوم 

اخــاق کــه در زندگــی کرونایــی خــود را نشــان 

داده اســت و برخــی دســتگاه های حــوزوی 

بــرای آن نشســت ها و ویژه نامه هایــی ترتیــب 

ــواد و مایه هــای راه گشــاه در  ــه م ــد و ب داده ان

پاســخ بــه پرســش های نو  پدیــد و گــذار از 

ــای  ــدرن و مجموعه ه ــی م ــای زندگ چالش ه

ــد. فرهنگــی دشــمن دســت یافته ان

ـ در تفســیر باهــا و مصیبت هــا و علــل 

شــد،  اشــاره  چنان چــه  شــرور،  پیدایــش 

ــا  ــی اســت. برخــی کرون دیدگاه هــای گوناگون

را دست ســاز بشــر می داننــد و چیــن و آمریــکا 

در ایــن زمینــه از متهمــان ردیــف نخســت اند. 

و برخــی الهیــون و دیــن داران کــه متــون دینــی 

هــم اســتوار بخــش نــگاه آن هاســت، رفتارهای 

زیرپانهــادن  آفرینــش،  و  فطــرت  خــاف 

هنجارهــای اساســی دینــی و رفتــار ضــد دینــی 

و اخاقــی انســان را عامــل پنــداری کرونــا 

شــمرده اند. افــزون برآیــه: 

ْيــِدي 
َ
َكَســَبْت أ ــا  َبْحــِر ِبَ

ْ
َبــّرِ َوال

ْ
َفَســاُد ِف ال

ْ
»َظَهــَر ال

ُهــْم 
َّ
َعل

َ
ل ــوا 

ُ
َعِمل ــِذي 

َّ
ال َبْعــَض  ِلُيِذيَقُهــْم  ــاِس  الّنَ

َيْرِجُعــوَن«.1
ــی از امامــان معصــوم رســیده  گفته های

 ــن موســی الرضا اســت. امــام همــام علی ب

ــد: فرمودن

 َيكوُنــوا 
َ

نــوِب مــا ل
ُّ

مــا أحَدَث الِعبــاُد ِمن الذ
ّ
كل

وُنــوا 
ُ

 َيك
َ

ــم ِمن البــاِء مــا ل ُ َيفَعلــُون، أحــَدَث اهّلُل لَ
َيعِرُفــون؛2

ــام  ــدی انج ــان جدی ــدگان گناه ــر گاه بن ه

دهنــد، خداونــد هــم آن هــا را بــه باهــای 

ناشــناخته ای گرفتــار می کنــد.

ــاب  ــاره و انتخ ــر در این ب ــرای داوری بهت  ب

برخــوردی پردســتاورد بــا پدیــده »کرونــا«، 

بایســت ماهیــت کرونــا را و آفــاق و نــوع کارکرد 

آن را شــناخت. کرونــا از گونــه شــرور در زندگــی 

انســان اســت؟ در حالي كــه در هســتی  مــا شــر 

مطلــق نداریــم، شــر نســبی اســت  و دو گونــه 

اســت، كــه برخــی شــرور از مناســبت انســان 

ــد و  ــد می آین ــا پدی ــر آفریده ه ــود و دیگ ــا خ ب

دســت پخت خــود انســان اســت، ماننــد قتــل 

ــرای  ــه ب نفــس و کشــتن انســان دیگــر، کــه ن

ــرای مقتــول؛ قاتــل  ــه ب قاتــل ســودی دارد و ن

ــی رود،  ــمار م ــه ش ــم ب ــرت ظال ــا و آخ در دنی

ــترده  ــیار گس ــت بس ــم از رحم ــرک و ظال مش

ــرد. ــره ای نمی ب ــی به اله

بنابرایــن کرونــا، گرچــه واکنــش رفتارهــای 
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ســتم گرانه و فطرت ســتیز آدمــی اســت، ولــی 

ــان  ــت انس ــه خواس ــدن آن ن ــور و پدیدآم ظه

بــوده اســت و نــه هــم اکنــون در اختیــار 

ــا آن و  ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــه می توان اوســت و ن

ــد.  ــاره ای کن ــیب های آن چ ــردن آس ــا کم ک ی

ــان   ــه زم ــی ک ــن پدیده های ــا چنی در برخــورد ب

آمــدن و رفتــن و کــم و زیادکــردن آن از دایــره 

ــه در  ــه ک ــت، همان گون ــرون اس ــر بی اراده بش

جبهــه ســامت برنامه ریــزی و مدیریــت آن 

ــات  ــاق والهی ــاحت اخ ــت، در س ــوار اس دش

و اداره جامعــه و ســامان دهی زندگــی هــم 

ــت.  ــخت اس ــت آن س مدیری

مدیریت  و  مهار  که  کرونا،  دیگر  ویژگی 

گستره  می کند  دشوار  را  آسیب هایش  و  آن 

فراکشوری و اقلیمی و قاره ای آن است، كه 

همه انسان ها را درگير کرده است. در دنيا حوزه 

قدرت هم نتوانسته است خود را از كرونا در 

امان بدارد، به ناو آمریکا در قلب اقیانوس و 

جان سرکردگان استکبار در کاخ سفید و الیزه 

نفوذ کرده است، هیچ کس در هیچ کجای عالم 

از دایره واگيري اش بیرون نیست. 

نــه  ويــروس،  ايــن  بــا  مقابلــه  بــرای 

ــاف،  ــه اصن ــه هم ــامت، بلک ــوزه س ــا ح تنه

ــبات  ــت مناس ــازمان ها بایس ــتگاه ها و س دس

خــود را در درون کرونــا و پــس از کرونــا روشــن 

کننــد و مــردم نیــز کــه در ایــن گرفتــاری 

آســیب  کــه   آن هایــی  به ویــژه  جــان کاه 

بیشــتری دیده انــد، ازگروه هــای مرجــع  و 

ــف  ــوزه وظای ــور ح ــی در خ ــد انتظارات توان من

و کارکردهــای آنــان دارنــد.

کــه  و حوزویــان  مبلغــان  روحانیــان،   

در همــه رخ دادهــای تلــخ ایــران اســامي 

پناهــگاه و راهنمــای پابرهنــگان و محرومــان و 

ــن  ــد. بایســت در ای ــازار بوده ان ــردم کوچه وب م

ــند و  ــک بشناس ــش را نی ــف خوی رخ داد وظای

ــد. ــام دهن ــه انج ــن وج ــه بهتری ب

بــرای   بایســته اســت ســتاد ویــژه ای 

ــردن  ــار باالب پســاکرونا تشــکیل شــود و در کن

ــرای  ــا، ب ــت کرون ــت در وضعی ــرد روحانی کارک

دوران پســاکرونا فکــر و چــاره ای کننــد و 

بــا بهره گیــری از کارشناســان اجتماعــی و 

فــن آوری، و با اســتفاده از داده های نشســت ها 

ــادی و تجربه هــای دوره  و گفت وگوهــای انتق

کرونــا، بــه طــرح تــراز و کارگشــایی برســند. إن 

شــاءاهّلل.

پی نوشت:
1 . روم، آيه41.

2 . کلینی، کافی، ج2، ص 275.
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در بازشناسـی تأثیرگذاری، شـباهت ها، تفاوت ها و ... ویروس کرونا)کووید-19( 
و شـیوع ناگهانـی آن، بـا  برداشـت هایی اصولـی و کارا  و گاهـی سسـت و بی پایه، 
آن قـدر سـریع اتفـاق افتـاد، کـه  همه نخبگان کشـور به ویژه علمـا، فضال، فعاالن 
اجتماعی، روان شناسـان، سیاسـیون، جامعه شناسـان و ... را به واکنش های منفی 

و یا مثبت واداشـت.
ایران به لحاظ شواهد تاریخیـ  اجتماعی و هم   به دلیل وضعیت خاص دین در نظام 
جمهوری اسالمی در پیوند با دیگر ساحت های زندگی اعم از سیاست، جامعه، 

اقتصاد و ... وضعیت متفاوتی را در مواجهه با ویروس کرونا تجربه کرده است. 
حضـور دیـن در ایـران کامـاًل از الگـوی سـکوالِر حضور دیـن در کشـورهای دیگر 
متمایـز اسـت و ایـن تمایـز خودش را در لحظـات بحرانی نظیر شـیوع ویروس کرونا 
نشـان داده اسـت. اما از میان وجوه متعدد دین، به دلیل تأثیر شـیوع این ویروس 
بـر وجـه اجتماعی حیات انسـان و ضرورت اتخاذ زندگی قرنطینه ای، وجه مناسـکی 

و اجتماعـی دیـن بیـش از دیگـر ابعـاد آن در معرض نگاه ها قرار گرفته اسـت. 

ونایی وچالش های کر
هویت دینی در ایران



13
98

ان 
ست

 تاب
   

تم
 هف

اره
شم

11
بنابراین شکل خاص مناسک دینی در ایران 

می تواند شکل متمایز مثبت یا منفِی مواجهۀ 

ایرانی با کرونا را در قیاس با کشورهای دیگر 

رقم بزند.  به نظر می رسد مناسک دینی در ایران 

بتواند به عنوان متغیر مستقلی در تحوالت دورۀ 

شیوع کرونا و پسا کرونا نقش آفرینی کند و شاید 

بر شکل گیری الگوی اسامیـ  ایرانی مواجهه با 

کرونا به عنوان متغیر وابسته تأثیر بگذارد.

از  برداشـت هایی  می آیـد،  پـی  در  آنچـه 

مجموعـه دیدگاه هـای دكتـر تقـی آزادارمكـی 

)اسـتاد تمام دانشـگاه تهران( اسـت، كه مجله 

»حوزه«  توانسـته كلیدواژه و ابعاد این موضوع 

اجتماعـی را كـه همـگان بـه نوعـی درگیـر ایـن 

مهم هسـتند را  فرادید خوانندگان محترم نهد.

  جامعـه شناسـی از جنـگ تحمیلـی و کرونـا در 
هویت دینی ایران

از این کـه کرونـا چـه امـری اسـت و چـه 

وضعیتی دارد، اتفاق نظر در میان صاحب نظران 

وجـود نـدارد. گروهـی آن را حتـی در ایـن زمـان 

کـه دامنـه بیمـاری و کشـته های ناشـی از آن 

فراگیـر شـده اسـت، در قد و قامت یـک ویروس 

می داننـد کـه صرفـًا فـرد ضعیـف یا کسـانی که 

بهداشـت را رعایـت نمی کننـد، متأثـر می کنـد. 

در مقابـل، ادعـای اصلـی مـن این اسـت، که 

کرونـا یـک جریـان عمـده و فراگیـر اجتماعـی 

می باشـد کـه یکـی از ابعـاد آن بهداشـتی و 

درمانـی اسـت. ایـن ادعـا را در کتاب اول از سـه 

کتابـی کـه در مـورد کرونـا در ایران به نگارش در 

آورده ام بـه تفصیـل اشـاره کـرده ام. 

کـه  اسـت  عمـده ای  جریـان  یـک  کرونـا 

عرصه هـای مختلـف از سـاحت سیاسـی گرفته 

تـا نظـام اجتماعـی، خانـواده و دیـن را دچـار 

تغییـرات عمـده کـرده و می کنـد. نبایـد ایـن 

پدیـده و جریـان را بـه یـک اتفـاق در عرصـه 

پزشـکی تقلیـل دهیـم. جریـان کرونـا همـه 

عرصه هـای زیسـت ایرانی و غیـر ایرانی را تحت 

تأثیـر قـرار داده اسـت. کرونـا را نمی تـوان صرفًا 

بـا بعضـی از ویروس هـای دیگـر مقایسـه کـرد. 

ایـن پدیـده را حداقـل باید بـا جریان های عمده 

در جهـان مـدرن چـون جنگ و انقاب یا جریان 

توسـعه و نوسـازی مقایسـه کنیـم. 

و  کرونا  میان  مقایسه ای  بخواهیم  اگر 

جنگ تحمیلی انجام دهیم، تأثیرهای کرونا از 

جهاتی فراتر از دوران جنگ تحمیلی در ایران 

بوده است. در مرحله اول، جنگ یک  بخش از 

مردم کشور که در غرب و جنوب کشور زندگی 

می کردند متأثر ساخت و در مرحله دیگر، به 

دلیل تبدیل شدن جنگ از یک حادثه حاشیه ای 

و مرزی به امری ملی و مهم، بخش هایی دیگر 

از جامعه ایرانی را با خود درگیر ساخت. به طور 

خاص، جنگ تحمیلی زمانی از امری حاشیه ای 

و مرزی به امری سیاسی و ملی تبدیل شد که 

ایدئولوژی آن ساخته شد. 

  ایـن ایدئولوژی بـا محوریت حضرت امام

صورت بنـدی شـد. با ایـن وجود جنگ هم چنان 

بـه نقش آفرینـی بخشـی از نیروهـای اجتماعی 

کمـک کـرد. در دوران جنـگ، جمعیـت خاصـی 

در میـدان حضـور داشـتند که بعـد از پایان دوره 

جنـگ، ایـن نیروهـا وارد عرصـه بازسـازی و 
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سـازندگی شـدند و بیش از ده سـال طول کشید 

تـا وارد عرصه هـای سیاسـی شـوند. جانبـازان، 

رزمنـدگان، خانـواده شـهدا و  نیروهـای مهمـی 

در سـاختار نظـام اجتماعـی و سیاسـی نبودنـد 

و یـک دوره طوالنـی طـول کشـید تـا اینـان بـه 

نیـروی اثرگـذار تبدیـل شـوند و در سـایه نقـد 

دولت هایـی کـه قصدشـان عبـور از موقعیـت 

جنگـی و تقویـت جامعـه و شـرایط بعد از جنگ 

بـود، این گـروه، امکان سـازمان دهی پیدا کنند 

و بتواننـد دولـت تشـکیل دهند. 

جنگ بخش عمده جامعه ایرانی را )هم به 

صورت بندی  لحاظ  به  هم  و  سرزمینی  لحاظ 

گفتمانی(  فضای  لحاظ  به  هم  و  نیروها 

تحت تأثیر قرار داد. نتایج جنگ در ایران منشأ 

تحوالت عمده ساختاری شد و اثرات آن در دوره 

معاصر هم چنان باقی و تعیین کننده می باشد. 

توانسـته منشـأ  این کـه جنـگ  بـا وجـود 

تغییـرات عمـده ای در ایـران شـود، امـا کرونـا 

در مقایسـه بـا جنـگ، هـم در مرحلـه ظهـور و 

هـم در مرحله توسـعه و فراگیـری اش، به عنوان 

پدیـده  فراگیـر ملـی اثرات مهم تـر و ماندگارتری 

دارد. کرونـا بـه دلیـل این کـه فقـط در سـرزمین 

ایرانـی مسـتقر نشـده اسـت و در همـه جا ظهور 

کـرده و ابعـاد بین المللـی و جهانی یافته اسـت، 

متفـاوت از دیگـر پدیده هـا می باشـد. این پدیده 

ضمـن این کـه از جنگ تحمیلی نقش بیشـتری 

در ایـران داشـته اسـت از جنـگ جهانی دوم هم 

اثرگذارتـر می باشـد. درسـت اسـت کـه جنـگ 

جهانـی دوم، جهانـی شـد امـا اثراتـش بیشـتر 

در اروپـا ظاهـر شـد. بـا وجـود این کـه کرونـا در 

جامعـه جهانـی در مسـیر گسـترش قـرار دارد، 

آنچـه بـرای مـا در پی داشـته اسـت ایرانی اسـت 

و آن را »کرونـای ایرانـی« می نامـم. این کـه آن را 

تحـت عنـوان »کرونـای ایرانـی« تعبیـر کـردم 

به خاطـر ایـن اسـت که کرونا خیلی ایرانی شـده 

و مختصـات جامعـه ایرانـی را هـم بـا خـودش 

دارد و در نتیجـه بـا کرونـا در بیشـتر جوامـع 

فـرق می کنـد. هرچنـد در ایـران مسـتقر اسـت 

و كشـورمان در مسـیر اثرپذیـری از کرونـا قـرار 

گرفتـه و کرونـا هـم رنگ و بـوی ایـن عوامـل و 

عناصـر را پیـدا کـرده اسـت. 

طرح مفهوم »کرونای ایرانی« پرسش هایی را 

به دنبال دارد، اما در این جا تنها به اثرات کرونا 

بر حوزه دین و مناسبات دینی و مراسم دینی 

خواهم پرداخت. از آن جایی که کرونا به عنوان 

یک پدیده تمام عیار در ایران توانسته است کلّیت 

حیات اجتماعی ایران را به چالش بکشد و مرکز 

نظام اجتماعی ایرانی را هدف قرار دهد، عناصر و 

اجزای آن، مانند حوزه دین و مناسک دینی نیز از 

این تأثیر فراگیر بی نصیب نمانده اند. 

مرکزیت جامعه ایرانی، انسجام و پیوستگی 

اجتماعی است. در نتیجه اولین اثرات کرونا 

نیز بر وضعیت پیوستگی، انسجام و سازگاری 

اجتماعی می باشد. شواهد نشان از این دارند 

که جامعه ایرانی در جریان کرونا به پیوستگی 

است.  رسیده  بیشتری  اجتماعی  انسجام  و 

رخ  این چنینی  فراگیر  جریان  یک  وقتی که 

می دهد، طبیعتًا نقطه کانونی تمامی حوزه ها 

مورد حمله قرار می گیرند. کرونا موجب شده است 

تا رابطه دولت و ملت در دوره جدید بازسازی شود 
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و هم یاری برای برون رفت از این 

مشکل در میان همه گروه های 

اجتماعی و عناصر نظام سیاسی 

بیشتر شود. 

نیز  نهادی  به لحاظ  کرونا 

اقتصاد، سیاست و هم خانواده و 

دین را تحت تأثیر قرار داده است. 

به طور خاص عنصر مرکزی فرهنگ 

و  و هم دردی  )سازگاری  ایرانی 

هم یاری و دین داری( در اثر وقوع 

کشیده  عمده  چالش  به  کرونا 

شده است. در همین جهت گیری 

است که کرونا، دین در ایران را 

به هر شکل و ساحتی که حاضر 

داده  قرار  تهاجم  می باشد مورد 

است. ولی به دلیل این که دین در 

ایران بیش از همه تجلی هایش، 

و  فراگیرتر  عامیانه اش  تجلی 

مهم تر شده است، دین عامه و 

دین داری عمومی را متأثرتر کرده. 

از منظر جامعه شناسانهـ  و نه از 

منظر دین دارانه، اسام و تشّیع در 

ایران عنصر هویت بخش اند و تجّلی و ظرف ظهور 

دین در ایران در مناسک و مراسم است و اساسًا 

ساحت مناسک دینی در ایران خیلی اهمیت 

دارد. حتی در دوره پهلوی ها به رغم تظاهر به 

دین داری مسئله آن ها دین و دین داری نبود و 

ناچار بودند تا رابطه شان را با دین عامه هم تراز 

و  است  ایرانی  قصه   هویت  قصه،  این  کنند. 

هویت ماست و کسی نمی تواند از آن عبور کند. 

ــًا  ــوری اســامی طبیعت جمه

را  دینــی  مناســک  عرصــه 

ــن  ــت و در ای ــرده اس ــت ک تقوی

ــه  ــک، ب ــم و مناس ــه مراس عرص

ــره  ــام گ ــر در نظ ــت معاص هوی

ــه  ــن اســت ک ــورده اســت. ای خ

هویــت ایرانــی، هویــت دینــی  ـ  

ــه  ــی ک ــت. هویت ــمی اس مراس

جمهــوری اســامی براســاس 

آن عمــل می کنــد و کشــور را 

مدیریــت می کنــد و جامعــه 

ـ   دینــی   هویــت  براســاس 

می یابــد.  ســامان  مراســمی 

علمــای  دغدغــه  اصلی تریــن 

دیــن و حوزه هــای دینــی کــه 

ــند،  ــه می باش ــا جامع ــط ب مرتب

آن اســت کــه چــه تعــداد از 

مــردم در آداب و رســوم دینــی 

شــرکت  دینــی  مناســک  و 

ــا کاهــش  ــش ی ــد. افزای می کنن

مشــارکت کنندگان  تعــداد 

در مراســم و مناســک، حــوزه 

سیاســت و دیــن داری را تحــت فشــار قــرار 

ــش  ــر هویت بخ ــر، عنص ــن عنص ــد. ای می ده

بــرای مــردم ایــران اســت.

  تطـور نیروهای هویت بخـش در ایران و ضربه 
کرونا به اسالم مداحی

اگـر نـگاه تاریخـی به نیروهـای هویت بخش 

در ایـران داشـته باشـیم، بـا تنـوع و تکثـر آن ها 

بــا وجــود این کــه جنــگ توانســته 
منشــأ تغییــرات عمــده ای در ایران 
کرونــا در مقایســه بــا  شــود، امــا 
جنــگ، هــم در مرحلــه ظهور و هم 
گیــری اش،  در مرحلــه توســعه و فرا
ملــی  گیــر  فرا پدیــده  به عنــوان 
اثــرات مهم تــر و ماندگارتــری دارد. 
کرونــا بــه دلیــل این کــه فقــط در 
ســرزمین ایرانــی مســتقر نشــده 
ــرده  اســت و در همــه جــا ظهــور ک
جهانــی  و  بین المللــی  ابعــاد  و 
دیگــر  از  متفــاوت  اســت،  یافتــه 
ــده  ــن پدی ــد. ای ــا می باش پدیده ه
ــی  ــگ تحمیل ــه از جن ــن این ک ضم
نقــش بیشــتری در ایــران داشــته 
دوم  جهانــی  جنــگ  از  اســت 
هــم اثرگذارتــر می باشــد. درســت 
کــه جنــگ جهانــی دوم،  اســت 
جهانــی شــد امــا اثراتــش بیشــتر در 
اروپــا ظاهــر شــد. بــا وجــود این کــه 
کرونــا در جامعــه جهانــی در مســیر 
گســترش قــرار دارد، آنچــه بــرای مــا 
در پــی داشــته اســت ایرانــی اســت 
و آن را »کرونــای ایرانــی« می نامــم. 
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متعـدد  نقش آفرینی هـای  و 

دوران  در  می شـویم.  روبـه رو 

در  محـوری  نقـش  مشـروطه، 

هویت بخشـی جامعـه بـر عهـده 

روشـن فکران بـود، درحالی که در 

دوران انقاب اسامی و جمهوری 

و  روشـن فکران  اول،  اسـامی 

علمـای دیـن با هم ایـن نقش را 

عهـده دار بودنـد. اما بعد از مدتی 

با ظهور جمهوری اسـامی دوم، 

از زمان شـکل گیری آن به شـکل 

سـازمانی بـا محوریـت علمـای 

دینـی، ایـن نقـش بـه علمـای 

حوزه هـای علمیـه واگـذار شـد. 

آن هـا از طریـق ابزارهایـی کـه در 

اختیـار داشـتند بـا توجه بـه دوگانه هویت ملی 

و دینـی، بـر هویـت دینـی بـا ارجـاع بـه متـون 

و وقایـع و حـوادث تاریـخ اسـام، سـاحت های 

جدیـدی از هویـت دینـی ایرانـی ارائـه دادنـد. 

در جمهوری اسامی سوم، اندکی پس از 

آن، جامعه مداحان در ایران این نقش محوری 

را بر عهده گرفتند. در این نوع از دین داری با 

محوریت مداحان، مناسک و آیین های بزرگ 

آنچه  اساس،  این   بر  یافتند.  پررنگی  نقش 

و  مراسم  تغییر  می زند،  هم  به  را  دین داری 

آیین هاست. وقتی آدم ها نمی توانند در مراسم 

شرکت کنند، عنصر مرکزی دین ایرانی، خصوصًا 

دین با محوریت مداحان در این مراسم دینی، 

متفاوت  خیلی  این  و  می بیند  عمده  آسیب 

است با تعطیلی یک درس خارج فقه عالمی که 

می تواند در فضای مجازی هم آن 

را ارائه کند. 

وجهـه  دیگـر،  عبـارت  بـه 

هویت بخـش دیـن داری در حال 

حاضـر دروس خـارج فقه علمای 

بـزرگ و مراجع تقلید نیسـت که 

کرونـا آن را تغییـر دهـد؛ بلکـه 

مداحـان مهم تـر از علمـای دیـن 

شـده و نقـش اصلـی هویت یابی 

براسـاس دیـن عامـه بـه عهـده 

آن هـا می باشـد. در این شـرایط، 

کـه  ایرانـی  دیـن  مرکـز  کرونـا 

همـان آیین هـا و مراسـمات بـا 

تأثیرگـذاری مداحـان می باشـد 

بـه چالـش کشـیده اسـت. 

  جریان های دین دارِی پساکرونا
در حال حاضر یک حمله اساسـی و جدی به 

دینمان، به دین جمهوری اسـامِی سـوم )دوره 

مداحـان(، شـده اسـت و اگـر ایـن ادامـه پیـدا 

بکنـد، احتمـال وقـوع شـرایط و موقعیت هـای 

متفاوتـی هسـت، كـه چنـد بحث مطرح اسـت: 

یکـی از آن هـا، بازگشـت بـه شـرایط قبـل کرونا 

می باشـد، زیـرا فـرض بعضـی از افراد این اسـت 

کـه کرونـا بـه زندگی افـراد کار داشـته و به دین 

و حـوزه دیـن داری کاری نکرده اسـت. 

دوم، اثـرات محـدود اسـت، كـه بعضـی  از 

فرهنـگ  حـوزه  متخصصـان  و  کارشناسـان 

عمومـی و دیـن عامـه بـه »شـرایط تعلیـق« و 

»وضعیت تعلیقی مراسم دینی در ایران« اشاره 

از منظــر جامعه شناســانهـ  و نــه از 
منظر دین دارانه، اســام و تشــّیع 
ــد  ــر هویت بخش ان ــران عنص در ای
ــی و ظــرف ظهــور دیــن در 

ّ
و تجل

ایــران در مناســک و مراســم اســت 
 ســاحت مناســک دینــی 

ً
و اساســا

دارد.  اهمیــت  خیلــی  ایــران  در 
حتــی در دوره پهلوی هــا به رغــم 
مســئله  دیــن داری  بــه  تظاهــر 
نبــود  دیــن داری  و  دیــن  آن هــا 
رابطه شــان  تــا  بودنــد  ناچــار  و 
کننــد.  را بــا دیــن عامــه هم تــراز 
ایــن قصــه، قصــه   هویــت ایرانــی 
کســی  اســت و هویــت ماســت و 

کنــد.  نمی توانــد از آن عبــور 
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کرده انـد. از نظـر آن هـا، با تغییر شـرایط و پایان 

وضعیـت تعلیقـی، مراسـم بـه شـکل خـودش 

ظهـور می کنـد و مـردم به آن هـا توجه می کنند. 

امـا بـاور بـر این اسـت کـه کرونا اثـرات بیش از 

شـرایط تعلیق بر حوزه دین وارد کرده اسـت. به 

نظر می رسـد کرونا دو اثر عمده بر حوزه مراسـم 

وارد کـرده اسـت: یکـی، آییـن و مراسـم دینی را 

کامـًا از دسـتور کار خـارج کنـد كـه احتمالـش 

بیشـتر اسـت. دیگر این که می تواند این دوری 

را تبدیـل بـه یـک دل تنگـی مهـم و تـوأم بـا غم 

بـرای دیـن داران کند.

درواقـع یـک حالـت و برنامـه آن اسـت، کـه 

تعطیلـی طوالنـی مـدت مناسـک، یـک نـوع 

دل تنگـی ایجـاد می کنـد و نتیجـه آن بازتولیـد 

اسـام مداحی با قدرت بیشـتری شـود. در این 

صـورت می توان تصور کـرد، مداحی های خیلی 

عجیـب و غریـب رشـد خواهند کـرد و دین داری 

از نـوع ایـن مراسـمات در ایـران افزایش خواهد 

یافـت کـه شـبه رادیـکال افراطـی آن ریشـه در 

صوفی گـری قدیمـی مـا دارد.

حالت دیگر آن است، که تعویق 

در شروع مراسم و مناسک، زمینه 

حوزه  در  بازاندیشی  و  بازبینی 

دین، در حوزه دین عامه و هم 

در حوزه دین به معنای مناسک 

و آیین ها را پیش  آورد. در این 

)موافق  جریان  دو  هر  صورت، 

می توانند  آیین ها(،  مخالف  و 

در عین حال که رقیب هم دیگر 

هستند، در کنار یک دیگر زیست 

و زندگی کنند. همان طور که در عرصه موسیقی، 

موسیقی پاپ آمد و در کنار موسیقی سنتی 

زیست کرد. ولی موسیقی پاپ توجه دارد که 

برای موفقیت خود باید مرکزیت موسیقی سنتی 

را بزند. 

در بحث کرونا نیز ممکن است یک بازگشت 

بـه دینـی کـه محـور آن روضـه و آخونـد خانگی 

باشـد رخ دهـد و دیـِن مداح محـور و آیین هـا 

و مراسـمات بـزرگ کنـار بـرود. در ایـن حالـت، 

روحانیـت احتمـااًل باید خانه بـه خانه به آدم ها 

سر بزند و از دینی که تا ظهور جمهوری اسامی 

سـوم بـا محوریـت مداحان وجود داشـت، دفاع 

کنـد. اگـر ایـن کرونـا همین طـور کـه هسـت، 

بمانـد. آن جـا بایـد روحانیـت تکثیـر شـود و 

مبلغـان دیـن به خانه مـردم بروند و روضه های 

خانگـی یک نفـره دو نفـره برگـزار کننـد، یعنـی 

ممکـن اسـت چنیـن سـبکی ایجاد شـود. چون 

آن حـّظ و بهـره دینـی و احسـاس خودمانـی از 

فضـای مجازی برای دین داران دین عامه پسـند 

بـه دسـت نمی آید. 

این كـه  توجـه  قابـل  نکتـه 

دیـن داری اکثـر مـردم براسـاس 

فهـم عقانـی و تابـع بحـث و 

اکثـر  دیـن داری  نیسـت.  نظـر 

مـردم مـا بیشـتر احساسـی و 

عاطفـی اسـت. در ایـن جریـان، 

افـزون بـر تقویـت حضـور دیـن 

آخونـد  و  روضـه  محوریـت  بـا 

خانگی، روشـن فکران حوزه دین 

و فهـم دیـن و تاریـخ دیـن رشـد 

ســـوم،  اســـامی  جمهـــوری  در 
جامعـــه  آن،  از  پـــس  اندکـــی 
مداحـــان در ایـــران ایـــن نقـــش 
گرفتنـــد.  عهـــده  بـــر  را  محـــوری 
بـــا  دیـــن داری  از  نـــوع  ایـــن  در 
محوریـــت مداحـــان، مناســـک و 
ــی  ــزرگ نقـــش پررنگـ ــای بـ آیین هـ
یافتنـــد. بـــر ایـــن  اســـاس، آنچـــه 
می زنـــد،  هـــم  بـــه  را  دیـــن داری 
آیین هاســـت. و  مراســـم  تغییـــر 
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پیـدا کننـد و وارد میـدان شـوند. دربـاره این که 

در ایـن موضـع رقابتـی کدام یک موفق خواهند 

شـد بایـد قـدری زمـان بگـذرد و بعـد قضـاوت 

کنیـم. 

  تفـاوت تاثیـر کرونـا بـر دیـن داری در رمضان و 
محرم

تأثیر کرونا بر ماه رمضان، متفاوت از ماه محرم 

است. مناسک رمضان، روزه داری است که بیشتر 

عمل دینی فردی است و تنها وجه اجتماعی آن 

حضور در مسجد و در نهایت تشکیل اجتماعات 

شب های قدر است. درحالی که در محرم، مراسم 

و سازمان های دینی ظهوری متفاوت دارند. در 

محرم، تکیه، حسینیه و خیابان داریم، رسانه 

داخلی و خارجی داریم و همه این ها به اضافه 

آدم هایی است که در ایام محرم و تاسوعا و 

عاشورا در خیابان و عزاداری حضور دارند و ... . 

برنامه های ماه رمضان، یک مناسک کامًا 

عمل  و  است  خانوادگی  هم  کمی  و  فردی 

دینی روزه داری فردی و حضور 

مذهبی  اجتماعات  در  محدود 

است. در صورت فقدان مسجد و 

اجتماع دینی، در معرض شنیدن 

صدایی از رادیو یا دیدن برنامه ای 

از تلویزیون مشکل افراد قابل  حل 

می باشد. افراد دینی که در معرض 

می گیرند  قرار  رسانه ای  مراسم 

خیلی متحمل سختی نمی شوند. 

در رمضان، مسجد، خیلی پدیده 

اصًا  این که  نه  نیست.  مرکزی 

نباشد، بلکه در مقایسه با محرم اثرات محدود 

دارد. نقش مسجد در مراسم دینی رمضان محدود 

و خودمانی و درون دینی است؛ اما اگر کرونا تا 

محرم ادامه پیدا کند، در آن جا باید احساس خطر 

کرد، چراکه در آن جا می تواند به تعطیلی عنصر 

هویت بخش برای ایران منجر شود.

  کرونـا و بازگشـت بـه عرصه هـای کنش سـنتی 
دین داری با محوریت علما

بـه نظـرم از دو منظـر می توان به پدیده کرونا 

نـگاه کـرد: یکـی، آیـا ایـن حکومـت کاری کرده 

است و آیا نیروهایش را به خوبی در این مسیر 

قرار داده و آزاد کرده اسـت؟ دوم، دین داران چه 

کرده اند؟

سـطح  در  كـه  اسـت،  گفتنـی  پاسـخ  در 

دیـن داران، یـک بازگشـت بـه عرصه های کنش 

سـنتی رخ داده اسـت و ایـن یـک اتفـاق بسـیار 

خـوب بـرای دین داری می باشـد، ولی این دیگر 

آن مناسـکی نیسـت کـه جمهـوری اسـامی 

سـوم مبلغش بـود. در دوره های 

اخیـر، به دلیـل طـرح مشـکات 

و مسـائل بـه ظاهـر مهـمِّ دیگـر 

و به طـور خـاص وجـود تحریـم، 

خدمت رسـانی بـه مـردم تـا حـد 

زیادی از دسـتور کار خارج شـده 

بـود. بـه همیـن دلیـل بـه طـور 

مداوم بر تعداد فقرا و مشـکات 

آن هـا افـزوده شـد. 

حـوزه دیـن بـه کار خـودش 

پرداختـه و آن چیـزی کـه قبـل از 

ــا نیــز ممکــن اســت  در بحــث کرون
یــک بازگشــت بــه دینــی کــه محــور 
آن روضــه و آخونــد خانگــی باشــد 
و  مداح محــور  دیــِن  و  دهــد  رخ 
کنــار  آیین هــا و مراســمات بــزرگ 
بــرود. در ایــن حالــت، روحانیــت 
 بایــد خانــه بــه خانــه بــه 

ً
احتمــاال

آدم هــا ســر بزنــد و از دینــی کــه تــا 
ظهــور جمهــوری اســامی ســوم 
وجــود  مداحــان  محوریــت  بــا 

کنــد.  داشــت، دفــاع 
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انقاب اسـامی با عنوان خدمت رسـانی علمای 

دیـن، در دسـتور کار بـود از حـوزه فعالیت آن ها 

خـارج شـده بـود. در گذشـته، عالـم دیـن، در 

منطقه خودش، درگیر مسـائل و 

مشـكات مردم و خدمت رسانی 

به آن ها بود و حتی به مشكات 

اخاقـی  آن هـا توجـه می کـرد و 

از دیگـران کمـک می خواسـت 

تـا مشـکل آن هـا را حـل کنـد. 

حـوزه  نمایندگـی  دغدغـه اش 

اجتماعـی بـود. ولی با گسـترش 

اسـامی،  جمهـوری  حیـات 

علمای دینی بیشـتر درگیر حوزه 

رسمی شدند و از حضور در حوزه 

عمومـی خـارج گردیدنـد. در این 

وضعیـت اسـت کـه کرونـا تلنگر 

عمـده ای بـه حـوزه و رفتـار علمـای دینـی وارد 

کـرد. کرونـا یـک مقـداری کمک کرده اسـت که 

دیـن داراِن مـا از طریق فعال شـدن بخش مدنی 

جامعـه، یعنـی گروه هـای اجتماعـی محلـی 

فعال  شـوند. این خودش یک گفتمان جدیدی 

در عرصـه دیـن داری ایجـاد خواهـد کـرد. 

بر این اساس، این پدیده می تواند منجر به 

بازگشت علما به محوریت دین داری در ایران 

شود. در بیست سال اخیر دین داری در ایران 

دین داران  نه  نمایندگی می کردند،  مداحان  را 

فاضل و دانشمندان و آخوندها و علمای دینی 

و روشن فکران دینی و مانند این ها. به همین 

دلیل است که می گویم کرونا یک فرصت طایی 

ایجاد کرده است. کرونا می تواند این سبک از 

دین داری، یعنی دین مناسکی را در مقابل دین 

عقانی و اخاقی کم بها کند. این که ما همیشه 

دنبال اجتماعات بزرگ بودیم و با یک متکلم 

وحده ای مثل یک مداح یا عالم 

دینی که به شکلی مداح قلمداد 

تغییر  بودیم؛  مواجه  می شد، 

خواهد کرد. 

در این گونه مراسمات بزرگ، 

به دلیل حضور همه یا اکثریت، 

وجود  مناقشه ای  طرح  امکان 

ندارد و هیچ شبهه دینی پاسخ 

داده نمی شود و فقط وجه عاطفی 

و احساسی و بیرونی دین تبلیغ 

کرونا،  می رسد  به نظر  می شود. 

این سبک از دین داری را مورد 

مناقشه بنیادین قرار می دهد که 

البته ممکن است پیامد این مناقشه و چالِش 

بنیادین، بازگشت رادیکال مراسمی باشد. 

وقتی کـه یـک جریـان فراگیـر این چنینـی 

رخ می دهـد، طبیعتـًا بایـد در تمامـی عرصه ها، 

کانـون آن عرصه هـا را مـورد حملـه قـرار دهـد. 

در شـرایط فعلـی، تمامـی دین داران در سـطوح 

مختلـف اجتماعـی از کان و خـرد فعالیـت و 

تـاش می کننـد تـا مسـائل فقـر و بیمـاری و 

بیـکاری را کاهـش دهنـد. ایـن فعالیـت اگـر 

اسـتمرار پیـدا کنـد، رویکـرد جدیـد در عرصـه 

دیـن داری بـه وجـود خواهـد آمـد کـه آن وقت، 

علمـای مـا بایـد وارد بحث های دیگری در حوزه 

دیـن شـوند، ماننـد این کـه بـرای گروه هـای 

فرودسـت چـه کار کنیـم؟

جمهــوری  حیــات  گســترش  بــا 
اســامی، علمــای دینــی بیشــتر 
درگیــر حــوزه رســمی شــدند و از 
حضــور در حــوزه عمومــی خــارج 
گردیدنــد. در ایــن وضعیــت اســت 
بــه  عمــده ای  تلنگــر  کرونــا  کــه 
ــار علمــای دینــی وارد  حــوزه و رفت
کــرد. کرونــا یــک مقــداری کمــک 
مــا  دیــن داراِن  کــه  اســت  کــرده 
بخــش  فعال شــدن  طریــق  از 
گروه هــای  مدنــی جامعــه، یعنــی 
فعــال  شــوند. محلــی  اجتماعــی 
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  کنـش دینی بـر مبنـای عاطفه و 
احساس

شروع  کجا  از  دین  این که 

می شود و به کجا می رود، یک 

مطلب  ولی  است،  عقلی  بحث 

این است که اصًا کنش دینی 

و رفتار دینی در جامعه در کجا 

پیامبر  می شود؟  شروع  عقل  از 

و  تبلیغ  وقتی که  خدا�هم 

از  می دهد  انجام  دینی  کنش 

ُبعد احساس و عاطفه شروع می کند. بعدًا نقش 

فیلسوفان دینی را داریم. عمل دین داران و شروع 

یاران  حتی  و  مردم  مجاب کردن  و  دین داری 

خیلی نزدیک پیامبر خدا�  به دین داری از ُبعد 

احساس و عاطفه بوده است. من نمی گویم دین 

به معنای تأکید بر احساس و خیال است. من 

می گویم دین قاعده و ساحتش در این جاست. 

ماهیت دین، مربوط به احساس و هیجان و 

عاطفه است. 

 فضای مجازی و تولید سکوالریزم دینی
مراسـمات  و  آیین هـا  مـورد گسـترش  در 

در فضـای مجـازی، الزم اسـت دقـت بیشـتری 

داشـته باشـیم. ویژگی هـای فضـای مجـازی، 

تبلیـغ  اگـر  اسـت.  ویژگی هـای وحشـتناکی 

دیـن داری بـه فضـای مجـازی واگـذار شـود، 

دیـن را مضمحـل خواهـد کرد. بـرای این مدعا، 

چنـد دلیـل دارم: اواًل، فضـای مجـازی، با هدف 

خبررسـانی ایجـاد شـده اسـت و هـدف بعـدی 

آن به سـخره گرفتن و اسـتهزای 

اسـت.  همه چیـز 

فضای مجازی، اطاعات دهنده 

است ولی آگاهی دهنده نیست. 

مانند  حقیقی  فضای  در  وقتی  

می خوانیم،  نماز  محله  مسجد 

خیلی  و  مجتهد  با  ما  تکلیف 

در  چیزها معلوم می شود. ولی 

عنصر  هزاران  مجازی  فضای 

انتخاب  و  دارد  وجود  جهت  و 

نوع دین و دین داری و مناسک 

بستگی به اختیار و ذائقه مخاطب دارد. این 

فضای مجازی همه را محروم می کند و نابود 

می کند. دین داری در این فضا، یک دین بدون 

مجتهد، بدون روحانی، بدون آخوند و بدون آیة اهلل 

خواهد بود. دینی خواهد بود که فرد و فضای 

مجازی تعیین کننده است. این مسئله  ساده ای 

نیست. نباید نقش فضای مجازی را در حوزه دین 

و دین داری این قدر ساده تصور کنیم. 

قدرت فضای مجازی به شناخت بیشتر و 

به چالش کشیدن و حذف کردن و جابه جاکردن 

است. به این سادگی در اختیار نیست که بتوان 

آن را مدیریت کرد و منطق خاص خودش را دارد. 

فضای مجازی اغواگری می کند. محصول این 

نوع از دین داری در فضای مجازی، سکوالریزم 

می شود. باید مواظب باشید از دین دارِی فضای 

مجازی، سکوالریزم و دین فردی درمی آید تا 

دین جمعی یا آن چیزی که ما به آن نیاز داریم 

و تاش کردیم در انقاب اسامی آن را بسازیم 

و به آن عمل کنیم. 

گــر تبلیــغ دیــن داری بــه فضــای  ا
را  دیــن  شــود،  گــذار  وا مجــازی 
بــرای  کــرد.  خواهــد  مضمحــل 
دارم:  دلیــل  چنــد  مدعــا،  ایــن 
بــا هــدف  ، فضــای مجــازی، 

ً
اوال

خبررســانی ایجــاد شــده اســت و 
هــدف بعــدی آن به ســخره گرفتن 

اســت.  همه چیــز  اســتهزای  و 
فضای مجازی، اطاعات دهنده 
گاهی دهنده نیست.  است ولی آ
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نتیجه دین داری و مناسک دین داری در فضای 

مجازی، ایجاد سکوالریزم رادیکال و دین داری 

فردگرایانه است.این قصه خیلی عجیب و خیلی 

خطرناک می باشد. از این جهت دعا کنیم هرچه 

زودتر کرونا تمام بشود. دعا کنید برگردیم به 

فضای واقعی و مراودات و احساسات و رفتن 

به حرم و دیدن و شفاعت خواستن تا بتوانیم 

دینمان را نگه داریم وگرنه یک دین دیگری را 

شاهد خواهیم بود. 

  فضای مجازی؛ از بین برنده  دین احساسی
فضـای مجـازی، اصـًا چنیـن فرصتـی برای 

فـرد کـه بتوانـد احسـاس و عاطفـه و دیـدار و 

دیـدن را بیـان کند، فراهـم نمی کند در حالی که 

و  عاطفـه  براسـاس  بیشـتر  مـا  دیـن داری 

احسـاس بوده اسـت نه عقل و فکر و براسـاس 

عاطفـه و احسـاس مجـاب می شـدیم و دیـن 

را می پذیرفتیـم. فضـای مجـازی فـرد را منفـک 

می کنـد و در یـک خـأ می گـذارد. 

همه  مسخره کردن  و  استهزا  اطاع رسانی، 

سؤاالت  تولید  و  مهم  سؤاالت  و  عرصه ها 

بی پاسخ، سرنوشت دین داری در فضای مجازی 

است. همان طور که اشاره شد، دین با احساس 

روبه روست نه با عقل. درست است که شما 

فیلسوف هستید و به صورت عقانی از دین  

دفاع می کنید، ولی دین داری مبتنی بر احساس 

و عاطفه و هیجان و مراودات فی مابینی است 

و این دین، دین ماندگاری است و برای جامعه 

مفید است تا دین عقانی که شامل یک طیف 

خاصی از جامعه است. در فضای مجازی دین 

مجازی  فضای  نمی شود.  پدیدار  احساسی، 

نمی تواند آن احساس را منتقل کند و نمی تواند 

جایگزین فضای حقیقی و عاطفی شود.

بعـد از این کـه دیـن داری جامعـه بـه فضای 

مجـازی واگـذار شـد، علمـای دینـی مـا کار 

خودشـان را تعطیـل کردنـد و توجـه نکردنـد 

چـه اتفاقـی رخ داد. حضـور آن هـا در مسـجد، 

حضورشـان در ایـام محـرم و صفـر، نشسـتن 

آن ها در مسـجد و قراردادن خودشـان در مقابل 

منبـر و وعـظ و خطابـه چقـدر ارزش داشـت. 

گروهـی هـم بـه دنبـال قـدرت و سیاسـت 

و بحث هـای انتزاعـی رفتنـد و همیـن سـبب 

 شـد، ایـن نـوع از دیـن داری عاطفـی کـه بنیـان 

دین داری اسـام در ایران اسـت، تضعیف شود. 

علمـای دینـی موفـق کسـانی هسـتند که محل 

مراجعـه آدم هـا در لحظه هـا و موقعیت هـای 

متفـاوت در مسـجد، خانـه و... باشـند. زمزمـه 

و مـزه دیـن داری در آن جـا تولیـد می شـود، نـه 

در فضـای مجـازی. دیـن عقانی، دیـن دولتی، 

دیـن سـکوالر و دیـن اطاعاتی را تولید می کند. 

مـن اصـًا اعتقـاد نـدارم که اگر فضـای مجازی 

اسـتقرار پیـدا کنـد از دیـن به معنـای واقعی آن 

 کـه فرهنـگ و فضـای اخاقـی و انسـانی تولید 

می کنـد، چیـزی باقـی خواهـد مانـد و حداقـل 

پیامـد آن ایـن اسـت کـه آخونـد و روحانـی از 

جامعـه حـذف خواهد شـد.

  جامعه شناسـی کرونـا و انفعـال جامعـه ایـران و 
غربیان

از  دسـت  ایـران  مـردم  یک زمانـی  اگـر 
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دین داری شـان برداشـتند، آیـا معنایـش ایـن 

اسـت کـه دیـن باطـل بود؟ اگـر یک عالـم دینی 

فاسـد بـود به معنـای فاسـدبودن دیـن اسـت؟ 

 در پاســخ گفتنــی اســت، كــه ایــن نگاه هــا 

اســت.  ســاده انگارانه ای  نگاه هــای  خیلــی 

را  ایــران  روشــن فکری  سال هاســت  مــا 

باطــل کردیــم. اتفاقــًا روشــن فکری ایرانــی 

از ایــن کشــور خارج شــده اســت. بخــش 

ــی  ــوزه دین ــی، در ح ــده روشــن فکری ایران عم

خارج شــده اســت و بــه همیــن دلیــل شــبهات 

ــده اســت  دیــن در حوزه هــای علمیــه باقی مان

و حــوزه علمیــه گرفتــار یــک سکوالریســم 

شــده. به نظــرم، جایــی کــه اآلن محــل تولیــد 

اندیشــه های ســکوالر اســت، حــوزه می باشــد. 

چــون در حــوزه، روشــن فکر دینــی کــه مســئول 

ایــن فکــر بــود و ایــن توانایــی را داشــت کــه در 

ــه  ــد، از عرص ــخ گو باش ــا پاس ــل چالش ه مقاب

خــارج شــد و پاســخ دادن بــه ســؤال هایی کــه 

ــد و می توانســتند در  در بــدو امــر دینــی نبودن

نهایــت نتیجــه دینــی بدهنــد بــه گــردن خــود 

ــاد.  ــزاران حــوزه افت ــی و کارگ علمــای دین

بـر  ایـن اسـاس، کرونـا کـه می آیـد، مرکـز 

نظـام اجتماعـی ایـران را می زنـد. این کـه علما 

عقب نشـینی کردنـد و همـه عرصه هـا را تعطیل 

کردنـد، بـه چـه دلیل بود؟ برای این که سـامت 

جامعـه را پذیرفتنـد و دیـن در این جـا یـک 

شـجاعت بنیادیـن بـه خـرج داد وگرنه در خیلی 

جاهـا اگـر دیـن رادیکال داشـتیم باید می گفت 

مـن بـه هر طریق، مناسـک و آییـن خود را حفظ 

می کنـم ولـی ایـن کار را نکـرد. 

و  بومـی  جامعه شناسـی  ایـن  به نظـرم 

آن بخـش روشـن فکری کـه نظـام معرفتـی 

را دنبـال می کنـد بـه دنبـال بیـان تغییـرات 

اسـت. اکثـر جامعه شناسـان ایـران، تغییـرات 

و تطـورات جریان هـای اجتماعـی را می گوینـد 

تـا  را توضیـح می دهنـد  و مسـیر تغییـرات 

این کـه بخواهنـد ایدئولـوژی غرب گرایانـه را 

اشـاعه بدهنـد. البتـه مـن نمی گویـم در میـان 

جامعه شناسـان ایرانـی افـرادی وجـود ندارنـد 

کـه جریـان غـرب را ترویـج می کننـد ولـی ایـن 

چـه ارتباطـی دارد بـه این کـه بگوییـم ایـن 

چارچوب هـای نظـری جامعه شناسـانه باطـل 

هسـتند و بایـد جایگزین هایشـان را بیاوریـم؟ 

شـما اآلن کارهـای جامعه شناسـان ایرانـی را 

به  و  هستید  فیلسوف  شما  که  است  درست 
ولی  می کنید،  دفاع  دین   از  عقانی  صورت 
دین داری مبتنی بر احساس و عاطفه و هیجان 
دین  دین،  این  و  است  فی مابینی  مراودات  و 
ماندگاری است و برای جامعه مفید است تا دین 
که شامل یک طیف خاصی از جامعه  عقانی 
است. در فضای مجازی دین احساسی، پدیدار 
نمی شود. فضای مجازی نمی تواند آن احساس 
را منتقل کند و نمی تواند جایگزین فضای حقیقی 

و عاطفی شود.
بعد از این که دین داری جامعه به فضای مجازی 
را  خودشان  کار  ما  دینی  علمای  شد،  گذار  وا
رخ  اتفاقی  چه  نکردند  توجه  و  کردند  تعطیل 
در  حضورشان  مسجد،  در  آن ها  حضور  داد. 
مسجد  در  آن ها  نشستن  صفر،  و  محرم  ایام 
و  وعظ  و  منبر  مقابل  در  خودشان  قراردادن  و 

خطابه چقدر ارزش داشت.
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که در رابطه با تأثیرات کرونا بر جامعه ایرانی و 

خانـواده ایرانـی بحث می کننـد، ماحظه کنید. 

این کـه کرونـا در عرصه های متفاوت چه اثراتی 

گذاشـته اسـت و چـه تغییـر مسـیرهایی اتفاق 

ایـن  کار، کار جامعه شناسـی  افتـاده اسـت. 

بومـی تجربـی ایرانـی اسـت. کرونـا فرهنگ  ما 

را در جایـی کـه ضعیـف بودیـم زده اسـت و در 

غـرب هـم هرجایـی ضعیـف بـود، زده اسـت. 

غـرب به دلیـل این کـه بخـش فقـرا را فرامـوش 

کـرده و سـالمندان را جمـع کـرده بودنـد، ایـن 

ویـروس همـه را گرفـت و کشـت. در کشـور ما، 

نظام اقتصادی و شـغل ضربه خورد و به همین 

دلیـل مدیـران تصمیـم گرفتنـد سـریع تر به کار 

برگردنـد. کرونـا همـه جوامـع را یک جـوری زده 

اسـت و هرجامعـه ای یـک پاسـخ متفاوتـی بـه 

آن ارائـه می دهـد.

  ساحت دین و کنش عالمان دینی
در مورد دو ساحتی کردن دین هم باید اشاره 

کنم، من دین را یک دین به معنای عالمان دینی 

که بحث عقانی و بحث تاریخ دین می کنند، 

در نظر دارم. فعالیت این گروه از عالمان منجر  

و فعالیت  اندیشه دینی می شود  به ساختن 

آن ها خصوصًا در دوره استبداد پررنگ می شود. 

به عنوان نمونه در رژیم شاه، آقای مطهری و 

عامه طباطبایی بیشترین نقش را در تولید 

زمان  در  فعالیت  این  داشتند.  دینی  اندیشه 

استبدادی انجام شده و هیچ اختالی هم در 

فهم دینی در شرایط استبدادی ایجاد نکردند 

ولی توانستند فعالیت بسیار زیادی انجام دهند 

که حتی در جمهوری اسامی ما نتوانستیم 

به اندازه عامه طباطبایی کار انجام بدهیم. آن 

چیزی که بدان اشاره کردم، عمل دینی است. 

معتقـدم جمهـوری اسـامی فضایـی اسـت 

کـه عمـل دینـی بایـد درسـت اتفاق بیفتـد. قرار 

بـود مـا به مسـلخ فرهنگـی نرویم، دچـار تهدید 

و بیگانگی فرهنگی اجتماعی نشـویم. من این 

معنا از دین را می گویم. دینی که مردم بتوانند 

از آن  اخـاق، معرفـت، وفـاداری و خدمـت 

بپروراننـد و یـا دربیاورنـد. این چیزی اسـت که 

کرونـا آن را مـورد سـؤال و چالـش قـرار می دهد. 

کرونـا کاری بـه بحـث فقهـا و نوشـتن کتاب 

و کاس هـای آن هـا ندارد، اما مراودات انسـانی 

را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. من دین اسـام و 

شـیعه را دیـن پنج تـن آل عبـا می دانم. دین 

خانوادگـی می دانـم. والیـت و امـام علـی و 

فرزنـدان او کـه اهـل خانه انـد، می تواننـد ایـن 

دیـن را پیـش ببرنـد ولـی دیـن خانوادگـی 

دیـن  به تدریـج،  این کـه  به دلیـل  نمی مانـد 

منطـق خـودش را پیـدا می کنـد. پـس خانـواده 

ویرانـش نمی کنـد و آن را از بیـن نمی بـرد. 

منطقـش، منطـق خود دیـن داران و اجتماعات 

از آن خانـه بوده انـد.  دین دارانـی اسـت کـه 

آن جـا یـک مناسـبات حیات منـد و یـک فضای 

اجتماعـی خـاص خـودش را دارد که منطق دین 

را تعییـن می کنـد درحالی کـه برخـی عالمـان 

دینـی بـه دنبـال جداکـردن ایـن فضـا و منطـق 

از دیـن داری هسـتند و تـاش می کننـد بقـای 

دیـن داری را بـه نهاد دین و قـدرت پیوند دهند.
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دیدگاه هـای کرونایـی دکتـر تقـی آزاد ارمکی، ابهامات و پرسـش هایی را 
پیـش  رو گذاشـت،که توسـط حجت االسالم والمسـلمین حمید پارسـانیا 
عضـو شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی و هیئـت علمـی دانشـکده علـوم 
اجتماعـی دانشـگاه تهـران، مورد نقد و بررسـی قرار گرفت و پاسـخ های 

آن ارائه شـد.

و جهش
ابعاد باطنی

دین داری

وضعیت اپیدمی
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بدیـن ترتیب،»مجلـه حـوزه« بـا ارائـه هر دو 

دیـدگاه، می کوشـد تـا نسـبت بحـران کرونـا و 

دیـن داری در جامعـه ایـران را مورد کنکاش قرار 

دهـد.  تشـبیه کرونـا به دوران جنـگ تحمیلی، 

تشـبیه زیبایی اسـت، اما تفکیک میان آن دو را 

که در مطلب دکتر آزاد ارمکی بود، نمی پسندم. 

ايشـان در ايـن تشـبيه گفتنـد: برخـاف جنـگ 

کـه یـک گـروه خاصـی وارد معرکـه شـدند و 

بعـد از جنـگ یـک اجتماعـی را تشـکیل دادنـد 

و توانسـتند دولـت تشـکیل بدهنـد، در پدیـده 

کرونـا، همـه درگیـر شـده اند. الزم اسـت به این 

نکته توجه شـود که ما امروز بعد از گذشـت سـه 

دهـه از جنـگ، بسـیاری از نقاط قوت انقابمان 

همـان  در  داشـتیم،  کـه  موفقیت هایـی  و 

نیروهایـی اسـت کـه در جنـگ پـرورش یافتند. 

امـام راحـل نيـز به ايـن موضوع اشـاره كرده اند: 

»آنچـه برای این جانب غرورانگیز 

روحیـه  اسـت  افتخارآفریـن  و 

بـزرگ و قلـوب سرشـار از ایمـان 

و اخـاص و روح شـهادت طلبی 

ایـن عزیزان که سـربازان حقیقی 

فـداه  ارواحنـا  ولیّ الّله االعظـم 

هسـتند می باشـند و ایـن اسـت 
فتح الفتـوح.«1

 به نظرم، در جنگ هم، همه  

ایرانی ها درگیر بودند و همه ی 

البته  بودند.  درگیر  هم  جهان 

ابعاد و مسائل آن فرق می کند، 

اما این تشبیه را باید توجه داشته 

همه جانبه  تقریبًا  که  باشیم 

است. یعنی آن چنان نیست که کسانی که به 

جبهه نمی رفتند، با جنگ درگیر نبودند )موافق 

و مخالف هر کدام کار خود را می کرد(. اآلن هم 

دقیقًا در کرونا همه کنش گرند، همان طوری که 

در جنگ همه کنش گر بودند. 

در دوران جنـگ، همـه  دنیـا علیـه مـا وارد 

عمـل شـدند. در داخـل کشـور نیز همـه نیروها 

کنش گر بودند و هر کسـی کار خودش را انجام 

مـی داد، روشـن فکران ما کار خودشـان را کردند 

و نیروهای انقابی کار خودشان را. ضد انقاب 

هـم کار خـودش را می کـرد. یـک تفاوتـی در 

این جـا وجـود دارد و آن ایـن اسـت که در جنگ 

همـه ایسـتاده بودنـد و برنامـه می ریختنـد، اما 

در پدیـده کرونـا، ایـن ویـروس، بیرونی هـا را 

هـم درگیـر خـودش کـرده اسـت. امـا در جنـگ 

این طـور نبـود، یعنـی هـم شـرق و هـم غـرب 

و هـم منطقـه، همـه هماهنـگ 

عمـل می کردنـد و خودشـان یک 

جبهه بیرونی داشـتند، اما کرونا 

آن هـا را هـم در درون خود درگیر 

کرده اسـت. 

  کرونـا؛ فرصتی برای بروز ابعاد 
باطنی دین داری 

به نظـر می رسـد، در تحلیـل 

دکتـر آزاد از عمل کـرد دیـن، اواًل، 

بیشـتر بخش مناسـکی آن مورد 

توجه قرار گرفت؛ ثانیًا، مناسـک 

هـم بـه مناسـک موجـود در آن 

خاصه شـده اسـت. حـال آن که 

مــا امــروز بعــد از گذشــت ســه دهــه 
از جنــگ، بســیاری از نقــاط قــوت 
کــه  انقابمــان و موفقیت هایــی 
نیروهایــی  همــان  در  داشــتیم، 
پــرورش  جنــگ  در  کــه  اســت 
یافتنــد. امــام راحــل نیــز بــه ایــن 
موضــوع اشــاره کرده انــد: »آنچــه 
غرورانگیــز  این جانــب  بــرای 
روحیــه  اســت  افتخارآفریــن  و 
بــزرگ و قلــوب سرشــار از ایمــان 
و اخــاص و روح شــهادت طلبی 
ایــن عزیــزان کــه ســربازان حقیقــی 
فــداه  ارواحنــا  ولّی اهّلل االعظــم 
هســتند می باشــند و ایــن اســت 

فتح الفتــوح.«
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بخـش مناسـکی دیـن در ایـران بـه آنچـه کـه 

اکنون قوی اسـت و حضور و بروزی گسـترده و 

همه جانبـه دارد، محـدود نمی شـود. اصـًا دین 

همه زندگی در ایران اسـت و این ویژگی اسـام 

و تشـیع اسـت و در هر شـرایطی بخشـی از آن 

ظهـور می کنـد. لـذا اگـر شـما به 

تشـیع توجـه کنید، جمـع میان 

»ظاهـر و باطـن« بسـیار قـوی 

ست.  ا

در تحلیل ایشان، باطن دین 

باطن  دیده نشده است. حضور 

است که قدرت مانور در مناسک 

خداوند  می آورد.  پدید  نیز  را 

همه جا هست، امام در همه جا 

ٌه 
َ
َماِء ِإل ِذي ِف الَسّ

َّ
هست. »َوُهَو ال

بزنم،  مثالي  ٌه«2. 
َ
ِإل ْرِض 

َ ْ
ال ِف  َو

شاید در میان مناسک، منسکی 

مهم تر از نماز نداشته باشیم که 

در هیچ حال تعطیل نمی شود و 

اقامه صاة بسیار مهم است و 

از ویژگی مؤمنان این است که وقتی  به قدرتی 

می رسند و بروز و ظهور اجتماعی دارند، بروز 

نماز را پررنگ می کنند و اقامه صاة می کنند.3 

در بروز ظاهری و بیرونی بسیار مهم است که 

رئیس یک مجموعه اداری، نمازش را بخواند، در 

جلوی مردم بیاید و به جماعت نماز بخواند، این 

در سطح بروز اجتماعی، بازدارنده از منکر است. 

ــد نمــاز  ــذا در ســطح فرهنــگ عمومــی بای ل

حضــور زنــده و فعــال داشــته باشــد. همیــن نماز 

ــد  ــعی می کن ــد س ــدا بکن ــت پی ــر فرص ــه اگ ک

بــروز و ظهــور اجتماعــی خــودش را نشــان 

ــش  ــته باشــد، صدای ــه و اذان داش ــد، مأذن بده

اول وقــت همــه شــهر را فــرا بگیــرد؛ امــا اگر نشــد 

کــه مأذنــه داشــته باشــد، بایــد بــدون مأذنــه و 

ــجد،  ــل مس ــد داخ ــر نش ــود، اگ ــه ش اذان اقام

بایــد در خانــه اقامــه شــود و اگــر 

نشــد کــه ایســتاده، بایــد نشســته 

باشــد، اگــر نشــد نشســته، بایــد 

خوابیــده باشــد و اگــر هیچ کــدام 

ــد  ــود، بای ــش نب ــا امکان از این ه

ــا اشــاره قلــب باشــد. مــا ایــن  ب

مســئله را در زیــارات هــم داریــم. 

ــه  ــت ک ــن نیس ــی این چنی یعن

وقتــی  جنبه بیرونی یک منســک 

گرفتــه شــد، جنبه باطنــی و قلبی 

آن هــم گرفتــه شــود. 

اصـًا هیـچ قرائتـی از تشـّیع 

اجـازه نمی دهـد کـه ظاهـر دین، 

جـدای از باطـن آن دیـده شـود 

و عمـًا باطـن دیانـت اواًل، اآلن 

خـودش را نشـان می دهـد و ثانیـًا، در قالـب 

مناسـکی جدیـد ظهـور پیـدا می کنـد، بنابرایـن 

تشـبیه جمهـوری اسـامی سـوم بـه جمهوری 

مناسـک بی وجـه اسـت.

کرونــا اتفاقــًا یــک فرصتــی اســت تــا نشــان 

ــه مناســکی آن  ــه جنب دهــد دیــن داری هــم ب

خاصــه نمی شــود و هــم مناســک آن بــا همــه 

ــی  ــاد زندگ ــه ابع ــا هم ــاط دارد. ب ــی ارتب زندگ

ــد.  ــش می کن ــاط دارد و کن ارتب

به نظــرم، حرکــت مذهبــی و دیــن داری 

نمی دانــم دکتــر آزادارمکــی، بــا چــه 
کــی جمهــوری اســامی ســوم  ما
را جمهــوری مناســک می داننــد؟ 
اصــًا هیــچ قرائتــی از تشــّیع اجــازه 
نمی دهــد کــه ظاهــر دیــن، جــدای 
از باطــن آن دیــده شــود و عمــًا 
، اآلن خــودش 

ً
باطــن دیانــت اوال

در   ،
ً
ثانیــا و  می دهــد  نشــان  را 

ظهــور  جدیــد  مناســکی  قالــب 
پیــدا می کنــد. 

 یــک فرصتــی اســت 
ً
کرونــا اتفاقــا

تــا نشــان دهــد دیــن داری هــم 
بــه جنبــه مناســکی آن خاصــه 
نمی شــود و هــم مناســک آن بــا 

ارتبــاط دارد.  همــه زندگــی 
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مــردم در کرونــا را نبایــد در رفتــن یــا نرفتــن بــه 

نمازجمعــه و یــا بــه زیارت گاه هــا خاصــه کــرد. 

حرکــت ایــران در مقابلــه بــا کرونــا در قیــاس بــا 

بقیــه کشــورها، کامــًا متفــرد و یگانــه اســت و 

ایــن تفــرد عمل کــرد، بــه علــت حضــور بــاور و 

اعتقــاد دینــی مــردم اســت. 

اآلن تمــام مراکــز و مجموعه هــای مذهبــی 

و فرهنگــی ماننــد آســتان قــدس رضــوی، 

ــه  ــان را ب ــر، امکاناتش ــز دیگ ــران و مراک جمک

خدمــت مبــارزه بــا کرونــا آورده انــد و ایــن رفتــار 

ــال  ــی در ح ــک دین ــی از مناس ــوان بخش به عن

ــام  ــدس، تم ــتان ق ــت. آس ــور اس ــروز و ظه ب

ــدش را  ــوان و خــط تولی ــان و ت نیروهــا، خادم

بــه خدمــت مبــارزه بــا کرونــا و حــوزه خدمــات 

اجتماعــی آورده اســت. ایــن کار بســیار فراگیــر 

و گســترده اســت. البتــه ایــن هــم جــای ســؤال 

دارد کــه چــرا بازنمایــی صحیحــی از فعالیــت و 

خدمــات مراکــز و آســتان های مقــدس انجــام 

نمی شــود و گاهــا بــه نــام دیگــران ثبــت و 

بازنمایــی می شــود.

  انعطـاف در الیـه مناسـکی دین و بروز مناسـک 
اجتماعی جدید در هم دلی

درسـت اسـت کـه سـطح مناسـکی دیـن 

به شـدت در یک سـطحی آسـیب دیده است، اما 

مناسـک بـه یـک صـورت دیگر بـروز پیـدا کرده 

اسـت. به عنـوان مثـال در دوران جبهـه وقتـی  

رزمنـده اعـزام می شـد، از زیـر قرآن رد می شـد و 

ایـن یـک منسـک بـود و جهـاد بـود. 

امـروز هـم تاشـی که مـردم بـرای همکاری 

و رسـیدگی بـه هم دیگـر می کنند، یک منسـک 

اجتماعی دینی اسـت. همه خانواده ها بخشـی 

از بیمارسـتان شـده اند. همه، مریض خودشـان 

را در درون خودشـان می پذیرنـد و تـا جایـی کـه 

بتواننـد بـه جـای دیگـر نمی فرسـتند. این گونه 

رفتارهـا، بـه نـوع اعتمـاد، بـاور و اندیشـه مردم 

بازمی گـردد. این هـا همـه دین اسـت. 

متأســفانه اکثــرًا، ابعــاد کرونــا را بــه دو بعــد 

ســامت و اقتصــاد تقلیــل داده انــد، درحالی کــه 

ــه  ــه، نســبت ب ــن جامع ــگ ای ــه و فرهن جامع

فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه انجــام 

می شــود، بســیار فعــال اســت ولــی خودآگاهی 

در ســطح مدیریــت اجتماعــی نســبت بــه ایــن 

قضیــه وجــود نــدارد. به لحــاظ تئوریــک و 

نظــری نیــز، صاحب نظــران از تحلیــل آن غفلــت 

ــزی نســبت  ــد و در مدیریــت و برنامه ری کرده   ان

بــه ظرفیــت حضــور دیــن و چگونگــی اســتفاده 

ــود. ــت گذاری می ش ــر سیاس از آن، کمت

  جامعه مقاوم و تغذیه از بستر فرهنگی
اگــر ایــن عمل کــرد دینــی مــردم در مرحلــه 

خیریه هایــی  و  نیازمنــدان  بــه  رســیدگی 

ــه  ــی ک ــاد بررســی شــود و فراخوان ــه راه افت ک

رهبــری بــرای مــاه مبــارک رمضــان و کمــک بــه 

ــد مــورد  آســیب دیدگان اقتصــادی بیــان کردن

توجــه قــرار گیــرد، می تــوان تحلیل هــای 

دیگــری از جامعــه ایــران داشــت. برخــی خیلــی 

ســاده از کنــار مســئله می گذرنــد و می گوینــد 

ــتیم.  ــده هس ــت بحران دی ــا مملک م

البتــه ایــن ســخن درســتی اســت ولــی نباید 
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مســئله را بــه آن تقلیــل داد و 

بایــد گفــت مــا ملــت مقاومــی 

هســتیم و بــه همیــن دلیــل در 

ــری  ــت بهت ــا مقاوم ــر کرون براب

مقاومــت  همیــن  و  داریــم 

دائمــًا از بســتر دیــن داری مــردم 

تغذیــه کــرده اســت که توانســته 

ــم  ــد و اآلن ه ــدا بکن ــه پی ادام

ادامــه می دهــد.  را  ایــن کار 

خیلــی تعجــب می کنــم کــه 

وضعیــت  ســنجش  بــرای 

دیــن داری مــردم، صرفــًا بــه 

مناســک  از  خاصــی  بخــش 

آن هــا توجــه می شــود و وقتــی 

ایــن بخــش از مناســک نیســت، 

ــن  ــود دی ــه می ش ــه گرفت نتیج

ــت.  ــه اس ــیه رفت در حاش

به نظـر می رسـد دیـن در عرصه هـای جدیـد 

فرصـت بـروز و ظهور پیداکرده اسـت و مناسـک 

مربـوط بـه آن بخـش را نیـز ایجـاد می کنـد. 

بعـد از کرونـا یـک تعبیـری را رهبـری بـه کار 

بردنـد، کـه یـک رزمایـش انجـام شـده اسـت. 

یـک همایـش ملـی بـرای این که با این مسـئله 

مقاومـت بکننـد، یـک مجموعه هـای جدیـد به 

وجـود آمده انـد. گروه هـای فراوانی کـه به درب 

خانه هـا می رونـد، سرشـماری می کننـد ولـی 

متأسـفانه ایـن زوایـای کرونـا و دیـن داری و 

باورهـای مـردم دیـده نمی شـود.

  غفلت سیاست گذاران از ظرفیت های فرهنگی 

دینـی جامعـه در مواجهـه بـا پدیده 
کرونا

برخــی  بــا  جلســه ای  در 

عالــی  شــورای  اعضــای  از 

ــا  ــه ب ــی در رابط ــاب فرهنگ انق

سیاســت گذاری های فرهنگــی 

مربــوط بــه کرونــا، وزرای محترم 

گزارش هایــی را ارائــه کردنــد. 

اکثــر وقــت ایــن جلســه بــه دو 

ُبعــد از  پدیــده کرونــا اختصــاص 

داشــت: یکــی، ســامت مــردم، 

ــت  ــم اس ــیار مه ــه بس ــه البت ک

و محــور قضیــه می باشــد و 

ديگــر، اقتصــاد. 

سیاســت گذاری ها  نــوع 

انجــام  کــه  فعالیت هایــی  و 

می شــود، براســاس ایــن دو محــور اســت. 

درســت اســت کــه در مدیریــت و برنامه ریــزی 

ــد دو بخــش ســامت و اقتصــاد،  مســئله، بای

حضــور فعــال داشــته باشــند و لکــن نبایــد بــه 

ایــن دو بخــش خاصــه شــود. بخــش فرهنــگ 

و دیــن نیــز بایســتی حضــور مســتقیم و فعــال 

داشــته باشــد تــا هــم از ظرفیــت آن اســتفاده 

اثــر  برنامه ریز هــا در  بهینــه شــود و هــم 

ــانند. ــن بخــش آســیب نرس ــه ای ــت، ب غفل

 متأســفانه مــا در ســطح مدیریــت اجتماعی، 

بــه هویــت اجتماعــی و فرهنگــی کرونــا کمتــر 

ــه،  ــه در جامع ــی ک ــم. ظرفیت ــه می کنی توج

عمــل می کنــد، دقیقــًا باورهــای دینــی مــردم 

اســت کــه ســطوح بســیار مختلفــی دارد. مــا 

، ابعـاد کرونـا را بـه 
ً
کثـرا متأسـفانه ا

دو بعـد سـامت و اقتصـاد تقلیـل 
و  جامعـه  درحالی کـه  داده انـد، 
فرهنـگ ایـن جامعـه، نسـبت بـه 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
کـه انجـام می شـود، بسـیار فعـال 
گاهـی در سـطح  اسـت ولـی خودآ
نسـبت  اجتماعـی  مدیریـت 
نـدارد.  وجـود  قضیـه  ایـن  بـه 
نیـز،  نظـری  و  تئوریـک  به لحـاظ 
آن  تحلیـل  از  صاحب نظـران 
کرده   انـد و در مدیریـت و  غفلـت 
بـه ظرفیـت  برنامه ریـزی نسـبت 
حضـور دیـن و چگونگـی اسـتفاده 
سیاسـت گذاری  کمتـر  آن،  از 

. د می شـو
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ــتی  ــزی درس ــت گذاری و برنامه ری ــر سیاس اگ

را  مردمــی  ظرفیت هــای  و  دهيــم  انجــام 

آینــده  در  می توانیــم  کنیــم،  شناســایی 

اســتفاده بســیار بهتــری از آن داشــته باشــیم.

 اگــر نــگاه فرهنگــی حاکــم باشــد، مســاجدی 

ــون مقاومت هــا و فعالیت هــا  را کــه عمــًا کان

و کنش هــای مردمــی بــرای کروناســت، شــاید 

بتوانیــم فعــال کنیــم و کیت هــای تشــخیص را 

در مســاجد قــرار دهیــم و هــر مســجدی، کانــون 

تشــخیص کرونایی هــای محلــه خــودش و 

کانــون مدیریــت ایــن مســئله باشــد. علی رغــم 

این کــه در میــدان، نیروهــای دینــی و مذهبــی 

بســیار فعــال هســتند امــا برنامه ریــزان نســبت 

بــه ایــن بعــد کمتــر حساســیت نشــان دادنــد، 

درحالی کــه وجــه تمایــز فرهنــگ ایرانــی در 

ــطح و  ــن س ــا، در ای ــده کرون ــا پدی ــه ب مواجه

الیــه تعریــف می شــود. اگــر مدیریــت کان 

بخواهــد مســیر و اســتراتژی حرکــت را تعییــن 

ــه دارد،  ــی ک ــت دین ــن ظرفی ــد از ای ــد، بای بکن

ــه هــدر  ــت ب ــن ظرفی ــه ای ــد وگرن اســتفاده  کن

خواهــد رفــت. 

ســطح  بــرای  خوبــی  نشــانه های  امــا 

برنامه ریــزی و مدیریــت مــا در توجــه بــه ایــن 

ــر  ــدارد و فک ــود ن ــی وج ــای فرهنگ ظرفیت ه

می کنــم ظرفیــت دینــی بایــد فضــای تئوریــک 

متناســب بــا خــودش را ســامان دهــد. جامعــه 

ــا،  ــده م ــت و آین ــدرن نیس ــه م ــران، جامع ای

ســوخت کردن جامعــه دینــی بــرای جهــان 

ــرب رخ  ــه در غ ــی ک ــد اتفاق ــکوالرـ  به مانن س

ــود. ــد ب دادـ  نخواه

  وحدت میان ظاهر و باطن دین
آقـای دکتـر آزادارمكـی حوزه هایـی را بیـن 

دیـن تفکیـک می کننـد که البته درسـت اسـت. 

مثـًا حـوزه مناسـک، یـا حـوزه فعالیت هـای 

اجتماعـی، فعالیت هـای علمـی و... امـا یـک 

وحدتی بین همه این ها هست که این وحدت 

را نبایـد فرامـوش کـرد. آن حـاق و حقیقت دین 

و روح دیـن داری اسـت کـه بـه همـه  این هـا 

وحدت می دهد و به حسـب شـرایط مختلف در 

هـر یـک از این هـا ظاهـر می شـود و از آن نبایـد 

غفلـت کـرد. اگـر در مناسـک، آن ُبعـد معنوی و 

معرفتـی نباشـد، نفـاق شـکل می گیـرد و اصـًا 

ایـن مناسـک نیسـت. ایـن عامـل وحـدت را 

نمی شـود از مناسـک جـدا کـرد، ایـن را نبایـد 

از نظـر دور داشـت. ایشـان می گوینـد علمـا و 

روحانیـون چـه کار می کردند کـه هنوز بعضی از 

مناسـک بـروز و ظهـور دارد؟ 

ایـن  علمـا  اتفاقـًا  می گوييـم:  پاسـخ  در 

و  می کردنـد  کنتـرل  و  حمایـت  را  مناسـک 

هرجایـی کـه شـکل بدعت می گرفـت، مقاومت 

می کردنـد. نمی گویـم کـه مناسـک کامـًا در 

چارچـوب اصـول انجـام می شـود. امـا از اصول 

هـم نمی توانـد خیلـی فاصلـه بگیـرد.

آن كسـی کـه واقعـًا متدّیـن اسـت و هویت 

دینـی دارد، همان طـور کـه در مناسـک شـرکت 

می کنـد، فعالیـت اجتماعی هـم انجام می دهد 

و کار علمـی خـودش را هـم می کنـد. حضـور 

در همـه ایـن صحنه هـا، حضـور دینـی اسـت. 

وقتی کـه زمینـه بـرای حضـور در مناسـک نبود، 
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تقیـه می کند. در حوزه تقیه دین 

بـروز و ظهـور نـدارد و هیچ کـدام 

از رفتارهـای ظاهری را ندارد. اما 

دیـن در آن آسـیب نمی بینـد. 

جنـاب  تقسـیم بندی  ایـن 

عرصه هـای  )بیـن  آزاد  آقـای 

دیـن داری(،  مختلـف 

تقسـیم بندی خوبـی اسـت، امـا 

به نظـرم نکتـه دیگـری کـه بایـد 

در جـای خـودش مورد توجه قرار 

بگیـرد، توجـه بـه حقیقـت دیـن 

و دیـن داری اسـت کـه بـه همـه  

ایـن ابعـاد وحـدت می بخشـد 

و مانـع از گسسـت بیـن آن هـا 

. د می شـو

  ضعف نظری در بازخوانی فرهنگ دینی ایرانیان
تئوریـک  سـطح  در  مـا  مسـائل  از  یکـی 

این گونـه پدیده هـا و حـوادث اسـت کـه هنـوز 

نتوانسـتیم به تناسـب ایـن هویـت و حقیقتـی 

مفهوم سـازی  دارد،  وجـود  جامعـه  در  کـه 

کنیـم. اگـر عمل کـرد و تاریـخ خـود را بازخوانی 

کنیـم، می بینیـم ایـن دیـن بـود کـه انقـاب 

کـرد امـا از حیـث تئوریـک کاری نکردیـم. نـه 

این کـه نتوانسـتیم، بلکـه فضـای تئوریـک و 

مفهومـی مـدرن بـه یک شـکلی غلبـه دارد و 

کار را سخت و دشـوار کـرده اسـت. اآلن هـم بـه 

ماننـد اول انقـاب، دیـن حضـور جـدی دارد، 

امـا چـون به لحـاظ تئوریـک و نظـری درسـت 

عمـل نمی کنیـم، نمی توانیـم تحلیـل کنیـم 

هضم شـدن  قابـل  برایمـان  و 

نیسـت. 

همان طــوری کــه مناســک 

از ابعــاد دیگــر قابــل جدا شــدن 

سیاســی،  عمل کــرد  نیســت، 

مدیــران   ، سیاســت مداران 

از  اصــًا  مــا  برنامه ریــزان  و 

قابل تفکیــک  یک دیگــر 

نیســتند. بحثــم ایــن اســت کــه 

ــت،  ــطح مدیری ــون در س ــا چ م

عمــل  درســت  و  آگاهانــه 

نمی کنیــم، ایــن هــراس وجــود 

ــم  ــت عظی ــن ظرفی ــه ای دارد ک

به خاطــر  دینــی  توانمنــد  و 

ــه  ــک، ب فضــای نظــری و تئوری

نفــع مدرنیتــه ایرانــی ســوخت بشــود، یعنــی 

بخواهیــم ایــن ظرفیــت را به ســوی جهــان 

مدرن شــدن ببریــم. بــه نظــرم ایــن یــک چالش 

جــدی ماســت و متدینیــن مــا بــه همــان 

ــد،  ــی دارن ــال اجتماع ــور فع ــه حض ــدازه ک ان

ــز  ــد در ســطح نظــری و سیاســت گذاری نی بای

تــاش کننــد.

ــود کــه مــا واقعــًا در ســطح   بحثــم ایــن ب

آگاهانــه و سیاســت گذاری، بــه ایــن ظرفیــت 

عظیــم هیــچ توجهــی نمی کنیــم تــا بــرای آن 

برنامه ریــزی بکنیــم و بــه آن ســرویس بدهیــم. 

ــی کــه منحصــر  ــرد دین ــم از عمل ک ــط داری فق

بــه مناســک نیســت، خدمــت می گیریــم 

خدمــت دادن  بــرای  برنامه ریــزی  هیــچ  و 

ــم  ــش را زدم و گفت ــم. مثال ــی نمی کنی طراح

گــر در مناســک، آن ُبعــد معنــوی  ا
و معرفتــی نباشــد، نفــاق شــکل 
مناســک  ایــن  اصــًا  و  می گیــرد 
را  ایــن عامــل وحــدت  نیســت. 
کــرد،  نمی شــود از مناســک جــدا 
ایــن را نبایــد از نظــر دور داشــت. 
و  علمــا  می گوینــد  ایشــان 
کــه  روحانیــون چــه کار می کردنــد 
هنــوز بعضــی از مناســک بــروز و 

دارد؟  ظهــور 
 علمــا 

ً
در پاســخ می گوییــم: اتفاقــا

ایــن مناســک را حمایــت و کنتــرل 
کــه شــکل  می کردنــد و هرجایــی 
مقاومــت  می گرفــت،  بدعــت 

می کردنــد.
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ــدی  ــورت ج ــاجد را به ص ــود مس ــرا نمی ش چ

فعــال کــرد؟ چــرا چنــد سیاســت جــدی نســبت 

بــه همیــن حــوزه مناســک، نداشــته باشــیم؟ 

ــا  ــت ها و برنامه ریزی ه ــاح سیاس ــم در اص ه

ــًا  ــا. واقع ــن فعالیت ه ــی ای ــم در بازنمای و ه

بازنمایــی مناســبی از عمل کــرد مذهــب و 

ــن انجــام نشــده اســت. دی

  کرونـا؛ ظرفیتـی برای نمایش مناسـک دینی در 
عرصه اجتماعی

نکته خوبی را دکتر آزادارمكی اشـاره کردند و 

اصًا من از تحلیل  ایشـان و نحوه ورود و خروج 

ایشـان اسـتفاده های زیـادی کـردم و اگـر هـم 

تعریضـی داشـتم با اسـتفاده از حرف های خود 

ایشـان نسـبت بـه این مسـئله بـود. آن نکته ای 

کـه اآلن مهـم اسـت و مـورد توجـه ایشـان قـرار 

گرفـت، بـا بیـان دیگـری می گويـم. دیـن، گرم 

اسـت و با همه  وجوِد انسـان ارتباط دارد و این 

ارتباط در سـطح عمومی با جهات چهره به چهره 

زنـده می شـود یا بسـط پیـدا می کند. 

شـروع آن اين گونه اسـت، كه ما بچه هایمان 

را در خانـه بـا خانـواده، بـا دیـدار و شـنیدار و 

ابعـاد ظاهـری کم کم به سـمت دین می آوریم. 

درسـت اسـت که شرایطی مانند وضعیت کرونا، 

بـه بعضـی از هویت هـای دینـی و ارتباطـات 

گـرم آسـیب رسـانده اسـت، امـا ماننـد دوران 

جنـگ، یـک شـرایط جدیـدی را واقعـًا ایجـاد 

کـرد. ببینیـد جهـاد خـودش یـک هویـت دینی 

ـِة َفَتَحـُه 
ّ
َن َ ْبـَواِب الْ

َ
َهـاَد َباٌب ِمْن أ ِ

ْ
اسـت. »َفِإَنّ ال

ْوِلَياِئـِه«.4 
َ
ـِة أ اَصّ اهّلَلُّ ِلَ

ــتند و  ــاد هس ــال جه ــن در ح اآلن متدّینی

مرگ آگاهــی در میــان مــردم و متدّینیــن 

ــرم، ارزش  ــت. به نظ ــده اس ــتر ش ــیار بیش بس

این هــا کمتــر از آن مســئله حســی، در مناســک 

ــدا  ــت پی ــون اآلن فرص ــت. و چ ــوم نیس مرس

ــن ابعــاد  ــه عمق گرفتــن ای کــرده اســت، زمین

در دیــن داری بیشــتر خواهــد شــد. همان طــور 

کــه جبهــه یــک نســلی را بــرای جهــاد و 

جنــگ وارد میــدان کــرد، کرونــا نیــز نشــان داد، 

فعالیت هــای اجتماعــی، امــری بــود کــه مــورد 

غفلــت دیــن داران بــوده و کرونــا توانســت یــک 

نــوع ســامان جدیــدی بــه مناســبات اجتماعــی 

و خدمــات اجتماعــی دیــن داران بدهــد و 

ــا نشــان دهــد  ــه م ــدی را ب ظرفیت هــای جدی

اآلن متدّینیــن در حــال جهــاد هســتند و 
گاهــی در میــان مــردم و متدّینیــن  مرگ آ
به نظــرم،  اســت.  شــده  بیشــتر  بســیار 
ــی،  ــئله حس ــر از آن مس ــا کمت ارزش این ه
چــون  و  نیســت.  مرســوم  مناســک  در 
زمینــه  اســت،  کــرده  پیــدا  فرصــت  اآلن 
دیــن داری  در  ابعــاد  ایــن  عمق گرفتــن 
کــه  همان طــور  شــد.  خواهــد  بیشــتر 
و  جهــاد  بــرای  را  نســلی  یــک  جبهــه 
جنــگ وارد میــدان کــرد، کرونــا نیــز نشــان 
امــری  اجتماعــی،  فعالیت هــای  داد، 
کــه مــورد غفلــت دیــن داران بــوده  بــود 
ســامان  نــوع  یــک  توانســت  کرونــا  و 
و  اجتماعــی  مناســبات  بــه  جدیــدی 
خدمــات اجتماعــی دیــن داران بدهــد و 
مــا نشــان  بــه  را  ظرفیت هــای جدیــدی 
دهــد کــه آثــار خــودش را در آینــده نشــان 

داد. خواهــد 
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ــده نشــان خواهــد  ــار خــودش را در آین ــه آث ک

داد.

  مالزمـه  سـاحت عقالنـی بـا ُبعد 
احساسی و عاطفی دین داری

بــا ایــن بحث هــای دکتــر 

آزاد بهتــر آگاه می شــوم، کــه 

بیــن  این قــدر  ایشــان  چــرا 

حوزه هــای دیــن احساســی و 

می کننــد.  تفکیــک  عقانــی 

ــدون  ــن داری ب ــن، دی ــر م از نظ

تردیــد و بــدون شــک از افــق 

می شــود.  آغــاز  احساســات 

دیــن داری گــرم اســت و برخــورد چهره به چهــره 

و احســاس در آن وجــود دارد، امــا تقلیــل دیــن 

و دیــن داری بــه ســاحت احســاس، نمی توانــد 

ــد.  ــول باش ــل قب قاب

دیــن بــا مواجهــه حســی، قــوه خیــال 

متناســب بــا خــودش را ایجــاد می کنــد و بــاز 

ــی خــودش را  ــت عقل ــه مــی رود هوی ــر ک باالت

پیــدا می کنــد و این هــا اصــًا از هم دیگــر 

ــه؛ در ســطح عمــوم  قابل تفکیــک نیســتند. بل

مــردم در یــک فرهنــگ، همــه قــوت عقانــی 

ــان  ــاط خیال ش ــن اســت ارتب ــا ممک ــد ی ندارن

آن قــدر قدرتمنــد نباشــد امــا در درون فرهنــگ 

دو ُبعــد احســاس و عقــل بایــد هم دیگــر 

ــته  ــی داش ــر فرهنگ ــا اگ ــد. م ــت کنن را حمای

باشــیم کــه فیلســوفان آن  نیچــه و کانــت 

باشــند، مواجهــه بــا حــس و برخــورد بــا عالــم 

ــری  ــه دیگ ــدت نتیج ــال در درازم حــس و خی

خواهــد داشــت و نمی توانــد ادامــه پیــدا کنــد 

و حتــی همیــن برخــورد حســی و عاطفــی دیگــر 

ــن در  ــذا ای ــد داد. ل روی نخواه

ــردم  ــه ســطوح م خــودآگاه هم

ــت.  نیس

ــن قســمت از ســخنان  ــا ای ب

ــه  ــم ک ــًا موافق ــر آزاد کام دکت

و  حســی  برخــورد  و  حــس 

مهمــی  نقــش  چهره به چهــره 

به هیچ وجــه  ایــن  امــا  دارد. 

از اهمیــت فضــای خیــال و 

آن  به دنبــال  و  خیــال  صــور 

فضــای عقــل نمی کاهــد. دیــن 

ــد و  ــه می زن ــل جوان ــق عق ــن از اف ــر م به نظ

ــار و  ــد و در ســطح رفت ــال را اشــباع می کن خی

ــد و اصــًا  ــودش را نشــان می ده ــا خ کنش ه

ــًا  ــد. اتفاق ــد بیای ــن نمی توان ــن، دی ــز ای به ج

ــه  ــر پای ــن ب ــات و اســتمرار دی ــت ثب ــد گف باي

فهــم عمیق)عقانــی( و نــه احساســی اســت و 

وقتی کــه بعــد خیــال و بعــد عقلــی ایــن دیــن 

قــوی می شــود، ثبــات و اســتحکام آن قوی تــر 

می شــود. منظــورم از بعــد عقلــی دیــن، اعتقــاد 

و ایمــان بــه دریافــت و فهــم معنــای عمیــق از 

دیــن اســت نــه مفهــوم اســتداللی فلســفی آن.

  فضای مجازی؛ حقیقی یا مجازی؟ 
مراسمات  و  آیین ها  گسترش  مورد  در 

عمیق تر  قدری  می توانیم  مجازی  فضای  در 

بپردازیم. فضای مجازی به یک لحاظ حقیقی تر 

از فضایی است که ما آن را حقیقی می نامیم. 

ثبــات و اســتمرار دیــن بــر پایــه فهــم 
ــه احساســی  ــی( و ن عمیق)عقان
خیــال  بعــد  وقتی کــه  و  اســت 
قــوی  دیــن  ایــن  عقلــی  بعــد  و 
می شــود، ثبــات و اســتحکام آن 
ــر می شــود. منظــورم از بعــد  قوی ت
ــه  عقلــی دیــن، اعتقــاد و ایمــان ب
دریافــت و فهــم معنــای عمیــق از 
دیــن اســت نــه مفهــوم اســتداللی 

آن. فلســفی 
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حقیقی  موجود  جهان  در  امروز  که  را  آنچه 

می گوییم، حقیقی نیست و این نیز نوعی مجاز 

است، که جای حقیقت نشسته است. سؤالی که 

مطرح می شود این است که چرا ما برخوردهای 

طبیعی را حقیقی می دانیم؟ این همان پرسش 

جهان  که  نیز هست  هوسرل  پدیدارشناسانه 

طبیعی پوزیتویستی را در تعلیق می برد. یکی 

از مازمات حقیقی دانستن عالم طبیعت، این 

است که من خودم را به بدنم تقلیل می دهم و 

همین طور دیگری را به بدنش تقلیل می دهم. 

اولین آسیب این باور، دوری ما از هم دیگر 

به هم دیگر  نمی توانیم  اصًا  این که  و  است 

وصل شویم. 

انســان همــواره از افــق ذهــن فعالیــت 

می کنــد، حتــی وقتــی  مــن، فــرد دیگــری 

را می بینــم از مســیر فکــر و 

خیــال و از افــق ذهنــم او را 

ــق جســمم.  ــه از اف ــم، ن می بین

در  درحالی اســت که  ایــن 

جهــان فیزیکــی خــودم را بــه 

جســم می کاهــم. در فضــای 

کــه فضــای ذهــن  مجــازی 

اســت، حقیقــت اول، ارتباطــات 

ــال  ــق خی ــران در اف ــا دیگ ــا ب م

برقــرار می شــود و نبایــد ایــن 

را دســت کم گرفــت. البتــه آن 

قــوت و قدرتــی کــه به خاطــر 

نــوع برداشــت ذهنــی و افــق 

وجــودی مــا در مراجعه هــای 

دارد،  وجــود  چهره به چهــره 

در فضــای ذهنــی نیســت. امــا ایــن مســئله، 

ــم خیــال نیســت،  به خاطــر ظرفیــت خــود عال

ــال ماســت،  ــوه خی ــی ق ــف فعل ــر ضع به خاط

شــود،  اســتفاده  خیــال  ظرفیــت  از  اگــر 

ــه مراتــب بیشــتر از افــق  توانمندی هــای آن ب

ــس  ــم، ح ــد بگوی ــازه بدهی ــت، اج ــس اس ح

ــرزان نیســت.  ــال ضعیــف و ل چیــزی جــز خی

پــس نبایــد اهمیــت فضــای مجــازی را در نظــر 

نگیریــم. 

فضــای مجــازی درواقــع فضــای خیــال 

اســت و مــا همــواره درصحنــه خیــال زندگــی 

می کنیــم. می تــوان جهانــی را تصــور کــرد 

کــه در آن ایــن فضــای حســی حــذف شــود و 

ــب گــردد. در حدیــث از  آن فضــای ذهنــی غال

ــاٌم  ــاِس ِنَی حضــرت امیــر آمــده اســت: »النَّ

ایــن  اْنَتَبُهــوا«5  َماُتــوا  َفــِإَذا 

فضــای عینــی کــه مــا به عنــوان 

ــن  ــم، ای عینیــت تلقــی می کنی

شکســته خواهــد شــد و بعــد 

خواهیــم فهمیــد فضــای خیــال 

مــا فضــای قوی تــری بــوده 

و بــا ایــن نــوع مأنوس تــر و 

ــت. ــورتر اس محش

  رهایی یا مدیریت فضای مجازی
موجــود،  مجــازی  فضــای 

و  نیســت  مــا  دســت 

ــای  ــا فض ــدی ب ــای ج تفاوت ه

ــا،  ــن فض ــوس دارد. در ای محس

ــد حضــور بســیار  ــن بای متدّینی

فضــای مجــازی درواقــع فضــای 
همــواره  مــا  و  اســت  خیــال 
درصحنــه خیــال زندگــی می کنیــم. 
می تــوان جهانــی را تصــور کــرد کــه 
در آن ایــن فضــای حســی حــذف 
شــود و آن فضــای ذهنــی غالــب 
حضــرت  از  حدیــث  در  گــردد. 
ــاِس 

َ
»الّن اســت:  آمــده   امیــر

ایــن  اْنَتَبُهــوا«5  َماُتــوا  ا 
َ

ــِإذ
َ
ف ِنَیــاٌم 

مــا به عنــوان  کــه  فضــای عینــی 
ایــن  می کنیــم،  تلقــی  عینیــت 
بعــد  و  شــد  خواهــد  شکســته 
خواهیــم فهمیــد فضــای خیــال 
بــا  و  بــوده  مــا فضــای قوی تــری 
ایــن نــوع مأنوس تــر و محشــورتر 

. ســت ا
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ــم اآلن  ــن نمی توان ــند. م ــته باش ــدی داش ج

ــًا آن  ــه الزام ــم ک ــم کن ــی حک به صــورت قطع

چیــزی کــه اآلن در فضــای مجــازی غلبــه دارد 

یــا وجــود داشــته اســت، سرنوشــت محتــوم آن 

ــی  ــال االن بخــش عظیم ــوان  مث اســت. به عن

ــای  ــی در فض ــوزوی و دین ــای ح از فعالیت ه

ــک  ــن تفکی ــرم ای ــان دارد. به نظ ــازی جری مج

و تقســیم بیــن مجــاز و حقیقــت، نیازمنــد 

بررســی  در نشســت های جداگانــه اســت. 

ــی دارم،  ــر آزادارمك ــؤال از دکت ــک س ــا ی ام

مــا وقتــی فضــای مجــازی و فضــای طبیعــی 

را در مقابــل هــم قــرار می دهیــم، به نوعــی 

میــان آن دو تفکیــک قائــل می شــویم، واقعــًا 

اگــر فضــای مجــازی را رهــا  کنیــم و بگوییــم 

ــا فضــای مجــازی  ــا نیســت، آی ــه م ــق ب متعل

مــا را رهــا می کنــد و مــا بــا گســترش فضــای 

ــای  ــن داری را در فض ــم دی ــازی، می توانی مج

زندگــی ســنتی خودمــان دنبــال کنیــم؟ آیــا این 

ــزان  ــا چــه می ــود؟ مــا ت ــر خواهــد ب امکان پذی

قــدرت انجــام ایــن کار را داریــم؟ فضای مجازی 

چــه مقــدار بــر فرزنــدان و محیــط زندگــی مــا 

غلبــه پیــدا کــرده اســت و مــا تــا چــه میــزان 

می توانیــم زندگــی خــود را از آن جــدا کنیــم؟

  ثبات عقلی در معرفت دینی
ــر از  ــن غی ــه دی ــه، کــه معرفــت ب ــن نکت ای

خــود دیــن داری اســت، نکتــه درســتی اســت. 

ــا عواطــف و  ــی ب ــرم اســت، یعن ــن داری گ دی

احساســات و ... ارتبــاط دارد. ایــن هیــچ جــای 

تردیــدی نیســت. منتهــا معرفت بــه دین، دارای 

مراتبــی اســت، یعنــی هرکســی کــه معرفــت به 

دیــن دارد دیــن دار نیســت. امــا دیــن دار بــا یــک 

ــورد. آن کســی  ــد می خ ــت پیون ــی از معرف افق

ــه و  ــط خان ــودش را از محی ــن داری خ ــه دی ک

ــرد، فقــط  ــوام می گی ــواده و آشــنایان و اق خان

ــه خــودش ایــن همراهــی  به خاطــر قوم و قبیل

ــه خــودش  ــه قوم و قبیل را انجــام می دهــد و ب

هــم بازمی گــردد. کســی کــه دینــش را از عمــل 

ــا تغییــر آن هــا،  و کنــش دیگــران می گیــرد، ب

تغییــر پیــدا می کنــد. در حدیــث داریــم: » 
ِقــواُم اْلَمــْرِء َعْقُلــُه َو ال دیــَن ِلَمــْن ال َعْقــَل َلــُه؛6 

ــرد اوســت  ــرد، خ ــده( م ــن نگه دارن ــوام، )رک ق

و کســی کــه خــرد نــدارد، دیــن نــدارد.« اصــًا 

ــن  ــدارد. دی ــن ن ــدارد دی ــل ن ــه عق ــی ک کس

هرکــس به انــدازه عقــل اوســت. اگــر عقــل فــرد 

قــوی شــد و قدرتمنــد شــد، آن دیــن، قــوی و 

ــود.  ــد می ش قدرتمن

ــی  ــل مفهوم ــا، عق ــل، در این ج ــراد از عق م

ــینند و آن کاری  ــوفان بنش ــه فیلس ــت ک نیس

را کــه آن دیــن دار بــا آن گره خــورده اســت، 

ــًا  ــم احیان ــان ه ــد خودش ــد و بع ــیر کنن تفس

متدّیــن نباشــند. دیــن در حــوزه فرهنــگ بســط 

پیــدا می کنــد. امــا در کانــون دیــن داری، 

ــطح  ــر س ــت. اگ ــم اس ــت مه ــطح معرف آن س

خیالــی، عقلــی و شــهودی دیــن قــوت و قــدرت 

بگیــرد، دیــن ثبــات و اســتمرار پیــدا می کنــد 

و نبایــد بخــش گــرم وجــود انســان را بــه افــق 

ــم.  ــل دهی حــس تقلی
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مقدمه
پس از گذشـت مدتی از شـیوع ویروس کرونا و کنترل اوضاع کشـور مخصوصًا 
در حوزۀ پزشـکی و سـالمت، حدودًا در اواسـط اردی بهشـت1399، پرسـش از 
سرنوشـت نهادهایی مانند اقتصاد و معشـیت، سیاسـت و حکمرانی و دین و فرهنگ 
در دورۀ کاهـش تاثیـرات اجتماعـی شـیوع ایـن ویروس یـا همان دورۀ مشـهور به 
پسـاکرونا بـه موضـوع مورد تأمل بسـیاری از متفکـران و تحلیل گران تبدیل شـده 

است. 
یکـی از ایـن تحلیل گـران کـه به واسـطۀ رابطـه اش بـا دسـتگاه های سیاسـی 
ایـاالت متحـدۀ آمریـکا در سـال های گذشـته، در ایـران شـناخته شـده اسـت، 
هنـری کیسـینجر1 اسـت. او در یادداشـتی بـا عنـوان »نظـم جهانی جدیـد پس از 
بحـران کرونا«2 شـرایط پس از کرونا را شـرایطی جدید بـرای جهان معرفی کرد. در 
این جـا قصـد پرداختـن بـه جزئیـات تحلیل کیسـینجر را نداریم، اما طرح پرسـش 

او می توانـد بـرای متفکـران کشـور مـا جدی تلقی شـود. 

�پیامدهای 
کــرونــایپی
تعلیق
مناسک جمعی
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دکتـر سـیدجوادمیری3 بـا اهمیت طرح این 

پرسـش و پرداختـن بـه آن با نظر بـه اقتضائات 

در  تـا  کـرده  سـعی  ایرانـی،  جامعـۀ  خـاص 

یادداشـتی شـفاهی با عنوان »برای عصر جدید 

برنامه ریـزی کنیـم؛ تقریـری بـر مقالـۀ هنـری 

کسـینجر«4، حساسـیِت دیگـر فعـاالن عرصـۀ 

فرهنگی یا سیاسـت گذاری و مسـئوالن مربوط 

را بـرای ایـن طرح مسـئله برانگیزانـد. از این رو، 

مجله »حوزه« بر آن شـد، اجمالی از آن نوشـتار 

را فـراروی خواننـدگان محتـرم گـذارد.  

 تعلیـق مناسـک جمعـی و توجـه بـه ابعـاد باطنی 
تشیع

اگـر نگوییـم وضعیـت فعلـی در تاریـخ بشـر 

بی سـابقه اسـت، حداقل در تاریخ معاصر ایران 

در سـده اخیـر، یـک وضعیت بسـیار اسـتثنایی 

اسـت و ایـن باعـث شـده در جامعـه ایـران 

در وضعیـت  مناسـک جمعـی 

تعلیـق قـرار بگیـرد. در این جـا 

بایـد بـه نکته ای اشـاره کنم و آن 

ایـن اسـت کـه برخـاف ادیانـی 

ماننـد مسـیحیت کـه بایـد برای 

مراسـم عشـای ربانـی خودشـان 

در یـک مـکان مقـدس حضـور 

کرونـا  پدیـده  باشـند؛  داشـته 

بـا روحیـه تشـیع کـه یـک بعـد 

باطنـی قوی هـم دارد، ناسـازگار 

نیسـت. یعنی شـرایط فعلی به این معنا نیست 

 کـه اگـر مـردم بـه مسـجد یـا حرم هـای ائمه

یـا مراکـز مقـدس و عتبـات نرونـد، رفتـار دینی 

آن هـا معلـق خواهـد شـد. 

آن چیزی که به نظر من قدری سـخت اسـت 

و حالت تعلیق را ممکن اسـت سـخت تر بکند، 

برخاسـته از الهیات سیاسـی اسام گرایی است 

کـه در ایـن چهـار دهـه در ایـران نهادینـه شـده 

اسـت. تعلیـق ایـن مناسـک بـرای کسـانی کـه 

در ایـن فضـا می اندیشـند و در ایـن فضـا رشـد 

کرده اند، یک مقداری شـوک آور اسـت. ولی اگر 

از منظـر تشـیع نـگاه کنیـم، بـه گونـه ای قابـل 

فهـم و قابـل صورت بنـدی اسـت و می شـود در 

مـورد آن صحبـت کرد که آیا واقعًا برای کسـانی 

کـه ذیـل تشـیع قـرار می گیرنـد، نبـود مناسـک 

جمعـی بـه معنـای ایـن اسـت کـه دیـن داری 

تخفیـف پیـدا می کنـد و کم رنـگ می شـود؟ به 

نظـر مـن در تشـیع بـه مثابـه مذهبی کـه ابعاد 

و سـاحات باطنـی قـوی  دارد، کرونـا نمی توانـد 

تأثیـر بنیادینـی بگذارد.

تعلیـق  وضعیـت  ایـن  در 

مناسـک، الزم اسـت نسـبت بـه 

مفهـوم و معنای »شـعائر« تأمل 

آیـا  باشـیم.  داشـته  بیشـتری 

شـعائر به معنای امری اسـت که 

در فقـدان آن دچـار گسـیختگی 

اجتماعـی می شـویم؟ مـا چـه 

تعریـف و چـه فهـم و  صـورت 

بندی ای از مفهوم شـعائر داریم؟ 

بـه نظـر مـن شـعائر بـرای فردی 

کـه بـه یـک دیـن یا نظـام معنایی بـاور دارد، به 

مثابـه نقشـه راه بـرای یافتـن جهت در هسـتی 

اسـت، ولـی الیـه زیریـن یـا الیه باطنی شـعائر، 

کــه بــه یــک  شــعائر بــرای فــردی 
بــاور  معنایــی  نظــام  یــا  دیــن 
دارد، بــه مثابــه نقشــه راه بــرای 
یافتــن جهــت در هســتی اســت، 
ولــی الیــه زیریــن یــا الیــه باطنــی 
گاهــی بــه  شــعائر، همــان شــعور و آ
ایــن جهــان اســت کــه یــک جهان 

پر معناســت.
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همـان شـعور و آگاهـی بـه این جهان اسـت که 

یـک جهـان پر معناسـت.

 اگـر ایـن را لحـاظ کنیـم، رویکردمـان به این 

سـؤال کـه آیـا عـدم انجـام شـعائر در شـرایط 

فعلـی خطری بـرای جامعه مؤمنان دارد، تغییر 

خواهـد کـرد و در ایـن صورت می توانیم از انواع 

سـبک های دیـن داری صحبـت کنیـم؟ اتفـاق 

کرونـا در جامعـه ایـران، فرصتـی را برای جامعه 

مؤمنـان فراهـم کـرد تـا درباره نوعـی دین داری 

کـه فاصلـه زیـادی بـا ظاهرگرایـی دارد، تأمـل 

. کنند

بـه طـور مثـال در مورد مناسـک مـاه رمضان 

و مشـخصًا شـب های قدر و روز قدس، درسـت 

اسـت کـه یـک ُبعد شـب های قـدر، بعد جمعی 

اسـت و در این شـب افراد و مؤمنان در کنارهم 

قـرار می گیرنـد و لیالـی قـدر را قـدر می داننـد و 

تـاش می کننـد بـا خداونـد و بـا امـر معنـادار 

ارتباطـی پیـدا کننـد، ولـی در ایـن وضعیتـی 

کـه پروتکل هـای بهداشـتی هم 

مطـرح شـده اسـت، آیـا عـدم 

برگـزاری جمعـی، بـه شـب قـدر 

ضربـه می زند؟ آیـا فاصله گذاری 

افـراد، بـه معنـای ظهـور و بـروز 

کمتر شـب های قدر و کمترشدن 

ارزش آن خواهـد بـود؟

 برنامـه شـب های قـدر را از 

بررسـی  می تـوان  منظـر  چنـد 

کـرد: یـک، این کـه بـه صـورت 

جمعـی دعـا می کنیـم؛ دوم، آن 

جامعه پذیـری افـراد، مخصوصـًا 

کـودکان و نوجوانـان و جوانـان در جمع هـای 

بزرگ تر اسـت؛ سـوم، به مفهومی برمی گردد که 

برخـی جامعه شناسـان درباره کارناوالیزه شـدن 

اعیـاد و شـعائر دینـی در ایـران مطـرح کردنـد.

 بـه نظـر می آیـد ایـن ُبعد، امـروز کمتر نمود 

پیـدا بکنـد و ابعاد باطنی پررنگ تر خواهد شـد.

 بحران کرونا و ابعاد سیاسی دین داری
بحـران کرونـا و تعلیـق آیین هـای مذهبـی، 

منجـر بـه تقلیل و یـا تخفیف و یا تضعیف دین 

و امـر دینـی در جامعـه مؤمنـان نمی شـود. آن 

چیـزی کـه ممکن اسـت قـدری ضربـه ببیند یا 

دچـار آسـیب شـود و اتفاقـًا قابـل تأمـل اسـت، 

ایجـاد فاصلـه بیـن اقشـاری از جامعـه اسـت 

ایدئولـوژی سیاسـی اسـام گرایی و  بـه  کـه 

ایدئولـوژی حاکـم، باورمنـد هسـتند. 

عـدم تجمـع ایـن قشـر از جامعـه بـه صورت 

منسـجم و مدیریـت شـده کـه نمونـه بـروز آن 

در روز قـدس و 22 بهمـن اسـت، 

ممکن اسـت فاصلـه ای در میان 

ایـن قشـر ایجـاد کند. مثـًا نماز 

جمعـه کـه برگـزار نمی شـود، بـه 

نظـرم، ُبعـد ایمانـی افـراد ضربـه 

زیـادی نمی بینـد ولـی آن بعدی 

کـه خیلـی مهـم بـوده و در ایـن 

چهاردهـه نهادینـه شـده اسـت، 

یـک  مثابـه  بـه  جمعـه  نمـاز 

امـر سیاسـی عبـادی اسـت؛ نـه 

عبـادی سیاسـی. بعـد سیاسـی 

ایـن شـرایط،  در  نمـاز جمعـه 

ــای  ــق آیین ه ــا و تعلی ــران کرون بح
یــا  و  تقلیــل  بــه  منجــر  مذهبــی، 
و  دیــن  تضعیــف  یــا  و  تخفیــف 
مؤمنــان  جامعــه  در  دینــی  امــر 
نمی شــود. آن چیــزی کــه ممکــن 
یــا  ببینــد  ضربــه  قــدری  اســت 
 قابــل 

ً
دچــار آســیب شــود و اتفاقــا

تأمــل اســت، ایجــاد فاصلــه بیــن 
اقشــاری از جامعــه اســت کــه بــه 
ایدئولــوژی سیاســی اســام گرایی 
باورمنــد  کــم،  حا ایدئولــوژی  و 

 . هســتند
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تحت الشـعاع قـرار گرفتـه اسـت 

و ایـن قابـل مطالعـه اسـت. مـا 

چنیـن تجربـه ای را حتی در زمان 

جنـگ هـم نداشـتیم.

 فرصتـی برای تامل در دین داری 
و وضعیت مدیریت نهادهای دینی
رویكـردی  بـا  قـدری  اگـر 

انتقـادی بـه وضعیـت مدیریـت 

جامعـه  در  دینـی  نهادهـای 

معاصـر ایـران نـگاه کنیـم، ایـن 

حـس را می تـوان مـورد بررسـی قـرار داد کـه آیا 

ما دچار فربهی مناسـک نشـده ایم؟ آیا ما دچار 

نوعی از ظاهرگرایی نسـبت به اعمال دین داری 

نشـده ایم؟ آیـا می تـوان وضعیـت جدیـد را بـه 

مثابـه یـک فرصتـی بـرای تأمل و تفکـر ببینیم 

کـه به نظـر می آیـد، هماهنگـی و هم سـازی 

بیشـتری با روحیه تشـیع دارد. تشـیع، مذهبی 

اسـت کـه سـاحات باطنـی قوی تـری دارد و 

اساسـًا دیانت را صرفًا در ظاهرگرایی و مناسـک 

نمی کنـد.  خاصـه 

مذهـب تشـیع ظاهـر را نفـی نمی کنـد ولـی 

آنچـه کـه بـه تشـیع در طـول تاریـخ 1400 سـاله 

قدرت داده، ساحت باطنی آن است. پیش بینی 

دربـاره فرم هایـی کـه در آینده نزدیک یا در آینده 

میـان مـدت ممکن اسـت در جامعه ظهور کند، 

قـدری زود اسـت ولی ایـن را می توانیم بگوییم 

کـه یقینـًا تعلیق مناسـک جمعـی، نوعی تلنگر 

برای نهادهایی اسـت که سـتادهای مختلفی را 

به عنوان مثال برای اقامه مناسـک و شـعائر در 

جامعه ایران درست کرده بودند و 

از ِقبل آن ها سـرمایه های کانی 

را هـم می گرفتنـد و کادرسـازی 

می کردنـد، ماننـد سـتاد اقامـه 

اعتـکاف.  اقامـه  سـتاد  نمـاز، 

ایـن سـتادها، دیـن و دیانـت را 

بوروکراتیـزه می کنـد و هرچیزی 

کـه دامـن بـه کارمندوارگی دین 

و ظهـورات و بـروزات دینی بزند، 

نقـض غـرض دین خواهـد بود. 

  ارتبـاط تعلیق امر دینی)حرم ها( با تعلیق زندگی 
روزمره

وقتـی در مـورد امـر دینی صحبـت می کنیم، 

یـک بخـش مهمـش در مـورد این اسـت کارکرد 

دین و سبک های دین داری چیست؟ ولی نکته 

دیگـری کـه مخصوصـًا در نـوع مدیریـت مراکـز 

دینـی، حرم هـا و عتبـات در جهـان شـیعی باید 

بـه آن توجـه شـود، بعـد اقتصادی اسـت. مراکز 

دینـی، صرفـًا مراکـز دینی به معنـای این که امر 

مقـدس را بازنمایـی می کنند، نیسـتند. 

مجموعـه ای  مقـدس،  اماکـن  و  حرم هـا 

هسـتند کـه عـاوه بـر ابعـاد معنـوی، ابعـاد 

اقتصـادی خیلـی بزرگـی هـم دارنـد. مثـًا در 

مشـهد، کسـب و کار افرادی که در خیابان های 

منتهـی بـه حـرم هسـتند، بـه حرم وصل اسـت 

و در ایـن وضعیـت، فقـط امـر دینـی در حالـت 

تعلیـق قـرار نگرفته اسـت، بسـیاری از کسـانی 

کـه معیشت شـان، بـه ایـن جریـان و ایـن فضا 

متصل اسـت، زندگی شـان در حالت تعلیق قرار 

کـــه  اســـت  مذهبـــی  تشـــیع، 
ســـاحات باطنـــی قوی تـــری دارد 
در   

ً
صرفـــا را  دیانـــت   

ً
اساســـا و 

ــه  ــی و مناســـک خاصـ ظاهرگرایـ
 . نمی کنـــد

نفــی  را  ظاهــر  تشــیع  مذهــب 
نمی کنــد ولــی آنچــه کــه بــه تشــیع 
در طــول تاریــخ 1400 ســاله قــدرت 
داده، ســاحت باطنــی آن اســت.
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گرفتـه اسـت. اساسـًا باید تاثیر ایـن پدیده ها بر 

یک دیگـر و بـر زندگی روزمره مردم مورد بررسـی 

بیشـتری قـرار گیرد.

  بازگشـایی اماکـن متبرکـه و لـزوم توجـه بـه ُبعد 
عاطفی دین داری 

در مـورد بازگشـایی حرم هـا و 

مسـاجد، چند ُبعد را باید مد نظر 

قرار داد: 

و  پزشـکی  بعـد  یـک، 

اپیدومولوژیـک اسـت کـه ذیـل 

بهداشـت  وزارت  پروتکل هـای 

قابـل تعریـف و تحدیـد اسـت. 

کـه  را  اخبـاری  و  اطاعـات 

و  بهداشـت  وزارت  از  تاکنـون 

سـازمان بهداشـت جهانی داریم، 

بـر ایـن امـر تاکیـد می کننـد که 

نه تنهـا مراکـز دینـی، حتی مراکز 

مراکـز  و  تجـاری  و  اقتصـادی 

آموزشـی هـم نبایـد به یـک بـاره 

گشـوده شـود، چون ممکن اسـت به شـیوع این 

بیمـاری دامـن بزنـد؛ 

دوم، مدیریت و سیاست گذاری اجتماعی و 

هم چنین ابعاد دینی و مذهبی وحتی عاطفی 

جامعه مؤمنان است. انسان هایی که به این 

بارگاه ها رجوع می کنند و این مکان ها را دارالشفا 

و  دین دارانه  زندگی  ترمیم  برای  و  می دانند 

احیای زندگی دین دارانه خودشان، این مراکز 

را بسیار مهم می دانند. این ساحت ها نباید با 

هم دیگر خلط شوند و از سوی دیگر ما نباید 

سیاست یک بام و دو هوا و غیرمنسجم در 

مورد بازگشایی مراکز دینی و مذهبی و تجاری 

و آموزشی داشته باشیم. 

گفتنـی اسـت، بخشـی از مـردم یـا بسـیاری 

دیـن داری  نـوع  از  دین داری شـان  مـردم،  از 

فیلسـوفانه، حکیمانـه، آکادمیـک، فقیهانـه و 

عارفانـه نیسـت و بـه عبارتـی 

دیـن داری آن هـا بیشـتر حالـت 

عامیانـه دارد و نـوع نسبت شـان 

بـا ایـن مراکـز و بقـاع مقـدس 

اسـت.  احساسـی  و  عاطفـی 

ایـن  اجتماعـی  آسـیب های 

گـروه در ایـن موضوع قابل تأمل 

اسـت. یـک دلیـل آن این اسـت 

کـه ایـن وضعیت ایزوله ای که بر 

جامعه تحمیل شـده، فشـارهای 

روحـی و روانـی را بـر خانواده هـا 

و افراد، بسـیار زیاد کرده و شـاید 

بشـود گفـت نـوع نـگاه افـراد و 

جامعـه نسـبت به خانـه و کانون 

خانـواده ، حداقـل در ایـن تاریـخ معاصر، به این 

شـدت  محـدود بـه فضـای فیزیکی خانـه نبوده 

اسـت.5این شـیوه از زندگـی یکسـری فشـارها 

و ضیق هایـی را بـر روح و روان آدم هـا ایجـاد 

می کنـد و کسـانی کـه نـوع دین داری شـان، 

عامیانه بوده اسـت و در این شـرایط نمی توانند 

بـرای عـوض شـدن حال خـود حتی به مسـجد، 

حـرم و زیـارت اماکـن متبرکـه برونـد، فشـار 

مضاعفـی را خصوصـًا از حیـث عاطفـی تحمـل 

می کننـد. 

باید  سیاست گذاری  میدان  در 
باید  میدان  این  و  بود  فعال تر 
محل مانور حوزویان باشد، چرا 
که هم متخصصان دین هستند 
و هم انگیزه های دینی دارند و نه 
انگیزه های رسمی و اداری. عامل 
موفقیت آنان نیز در همین وجه 
اجتماعی آنان است که به صورت 
وارد  دینی  دغدغه  با  و  مدنی 
موقعیت های بحرانی می شوند. 
کمك به حل  کار عاوه بر  با این 
کش  بحران، وجه دینی را در کشا

بحران اشاعه می دهند.
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و  حرم هـا  بازگشـایی  موضـوع  ایـن رو،  از 

مراکـز دینی، موضوعی نیسـت کـه صرفًا وزارت 

بهداشـت و جامعـه پزشـکی بتوانـد در مـورد 

آن سیاسـت گذاری کنـد. این جـا جایـی اسـت 

کـه جامعه شناسـان، مـردم شناسـان، فقیهان، 

متألهـان، فیلسـوفان و کسـانی کـه دغدغـه امر 

جمعـی و جامعـه دارنـد، بایـد حضـور داشـته 

باشند و این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار 

دهنـد و براینـد این هـا منجر به سیاسـت گذاری 

شـود تـا بتوانـد یـک گشـایش و فرصتـی بـرای 

مردمی که در خانه ها به گونه ای حبس شـدند، 

ایجـاد کند. 

به نظـر می رسـد، در حـوزه سیاسـت گذاری، 

نسـبت به ظرفیت هـای فرهنگی 

و دینـی، كمتـر توفیق داشـتیم. 

اگـر آمـار مصوبـات سـتاد ملـی 

کرونا را مشـاهده كنیم خواهیم 

دیـد کـه تـا چـه میـزان بـه ابعاد 

و چـه  بهداشـتی  و  اقتصـادی 

و  فرهنگـی  ابعـاد  بـه  میـزان 

دینـی توجـه شـده اسـت. ایـن 

و  تمرکـز  نـوع  می توانـد  آمـار 

توجـه سیاسـتگذاری و مدیریت 

را نشـان دهـد.

 بنابرایـن در میـدان سیاسـت گذاری بایـد 

فعال تـر بـود و ایـن میـدان بایـد محـل مانـور 

حوزویـان باشـد، چـرا كـه هـم متخصصان دین 

هسـتند و هـم انگیزه هـای دینـی دارنـد و نـه 

انگیزه هـای رسـمی و اداری. عامـل موفقیـت 

آنـان نیـز در همیـن وجـه اجتماعی آنان اسـت 

كـه بـه صـورت مدنـی و بـا دغدغـه دینـی وارد 

موقعیت هـای بحرانـی می شـوند. بـا ایـن كار 

عـاوه بـر كمـك به حل بحران، وجـه دینی را در 

كشـاكش بحـران اشـاعه می دهنـد.

ایـن روش هـا نوعـی از نظام های سیاسـی و 

اجتماعـی را پدیـد مـی آورد كه نـه در نظام های 

اقتدارگـرا و نـه نظام هـای لیبرال قابل مشـاهده 

اسـت. در نظـام لیبرالـی، در مواجهـه با بیماری 

كرونـا انسـجام سیسـتمی و اجتماعـی بـه هم 

ریخـت و به ویـژه در ابتـدای شـیوع این بیماری 

صحنه هـای اجتماعـی بسـیاری نشـان داده 

شـد كـه ایـن عـدم انسـجام كامًا مشـهود بود. 

نظام های اقتدارگرا مانند چین اگرچه انسـجام 

سیسـتمی قـوی داشـتند، امـا 

نقشـی برای جامعه و جنبه های 

مدنـی بـه جـز تبعیـت در نظـر 

نگرفتنـد. امـا آنچـه در ایـران رخ 

داد انسـجام اجتماعـی تحـرك 

مدنـی قـوی و مؤثـر بـود. در این 

میـان حوزویـان و نهـاد دین هم 

ایفـا  نقـش فرهنگـی و دینـی 

نمودنـد و هـم بـه »مواسـات« 

عمـل كـرده و نقـش اجتماعـی 

قابـل توجهـی داشـتند.

  امـکان ظهـور نظام هـای جدید و تغییـر در نظام 
سرمایه داری

کیسـینجر در مقالـه اخیـر خود اشـاره کردند، 

نظام سـرمایه داری با این شـکل و شـمایلی که 

تـا قبـل از دوران کرونـا داشـت، دیگـر به معنای 

خــود  اخیــر  مقالــه  در  کیســینجر 
اشــاره کردند، نظام ســرمایه داری 
با این شــکل و شــمایلی که تا قبل 
از دوران کرونــا داشــت، دیگــر بــه 
معنــای کارکــردی خــودش، قابــل 
نــوع   

ً
اساســا و  نیســت  اســتمرار 

گونــه ای  نظــام ســرمایه داری بــه 
یــا  انســان ها  کــه  اســت  شــده 
ــرار  ــازوکار ق ــه در آن س ــی ک مردمان
ادامــه  نمی تواننــد  می گیرنــد، 

بدهنــد. 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

40
کارکردی خودش، قابل اسـتمرار 

نظـام  نـوع  اساسـًا  و  نیسـت 

سـرمایه داری بـه گونـه ای شـده 

اسـت کـه انسـان ها یـا مردمانی 

که در آن سازوکار قرار می گیرند، 

نمی تواننـد ادامـه بدهنـد. 

وی اشـاره می کنـد که جامعه  

یا نظامی که در آینده می خواهد 

شـکل بگیـرد، بایـد ابعـاد عدالت 

اجتماعـی را جـدی بگیـرد. ایـن 

یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه 

تقریبـًا در ایـن نـود سـال اخیـر بـه صورت هـای 

مختلـف بحـث شـده بـود. امـروز هـم نقدهـای 

نظـام  و  نئولیبرالیـزم  بـه  اساسـًا  بنیادینـی 

سـرمایه داری وارد اسـت که توجهی به مسـئله 

کار و کارگـر و توزیـع عدالـت نـدارد و بـه نظـر 

مـن اسـتمرار نظـام سـرمایه داری، بعـد از ایـن 

دوران کرونایـی بـه دلیـل تعلیق هایـی که برای 

نظام هـای مبتنـی بـر آن رخ داد، اگـر نگوییـم 

غیـر ممکـن اسـت، دچـار چالش هـای بنیادین 

خواهد شـد. 

  ضـرورت مطالعـه مدیریـت ایـران و تـاب آوری 
مردم در مواجهه با کرونا 

وضعیـت ایـران در مقایسـه بـا بسـیاری از 

کشـورهایی کـه در چالـش و در مبـارزه بـا کرونا 

قـرار گرفتنـد، غیـر قابـل مقایسـه اسـت. ایـران 

تنهـا کشـوری اسـت که با قطع شـدن سیسـتم 

بانکـی، بـا محاصـره اقتصـادی نزدیـک بـه صـد 

درصـدی و عـدم فـروش نفـت، توانسـته اسـت 

برابـر  در  را  مدیریـت  از  نوعـی 

چنیـن ویروسـی ایفا بکند و این 

قابـل مطالعـه اسـت. 

درسـت اسـت کـه نقدهـای 

بهداشـت،  وزارت  بـه  زیـادی 

بهداشـتی،   سیاسـت گذاری 

اجتماعـی و .. وجـود دارد ولـی 

کـدام  باشـیم  داشـته  توجـه 

کشـور در جهـان اسـت کـه بـا 

شـرایط ما توانسـته باشـد با این 

ویـروس مقابلـه کنـد. بـه عنوان 

مثـال کشـور ایتالیـا نـه حصـر اقتصـادی دارد، 

نـه تحریـم شـده اسـت و نه سیسـتم بانکی اش 

قطـع اسـت. بنابرایـن، ایـن کشـور عمـًا دچـار 

چنـان فاجعـه ای شـد کـه چنـد کشـور دیگـر به 

کمکش رفتند. اگر می خواهیم جامعه شناسـی 

بهداشـت، جامعه شناسـی پزشـکی و مدیریت و 

سیاسـت گذاری بهداشـتی را مورد نقد و بررسـی 

قـرار بدهیـم، بایـد بـه این شـرایط توجـه کنیم 

و بگوییـم چـه عوامـل و مؤلفه هایـی توانسـت 

انسـان ایرانـی را در چنیـن وضعیتی کمک کند 

تـا بتوانـد از ایـن وضعیـت عبـور کنـد. 

نکتـه دیگـری کـه گفتنی اسـت، تـاب آوری 

بـاالی جامعـه ایرانی اسـت. معمـواًل در جاهای 

دیگر سؤال در مورد علت پایین بودن تاب آوری 

اسـت، ولـی در مـورد جامعه ایـران باید بگوییم 

چـرا تـاب آوری این جامعه باالسـت. برخی این 

پرسـش را مطـرح می کننـد کـه آیا گسـیختگی 

اجتماعی در جامعه وجود دارد و نهاد دینی چه 

کمکی می تواند به آن بکند، این سـؤال ها، این 

آن چیــزی کــه امــروز در کشــورهای 
دیگــر یــاد می کننــد این کــه جامعــه 
گــر نگوییــم در طــی یــک  ایــران، ا
ایــن  در  حداقــل  اخیــر،  ســده 
ــا بحران هــای   ب

ً
چهاردهــه، دائمــا

و  اســت  بــوده  روبــه رو  بزرگــی 
بحران هــا،  درون  در  مدیریــت 
شــده  ســبک  یــک  بــه  تبدیــل 
می توانــد  ســبک  ایــن  و  اســت 

بگیــرد. قــرار  مــورد مطالعــه 
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پیش فـرض را در ذهـن مخاطـب قـرار می دهـد 

کـه مـا دچـار گسـیختگی اجتماعـی شـدیم و 

حـاال بایـد ببینیـم نهـاد دینـی چـه کمکـی بـه 

آن می کنـد، ولـی بایـد اشـاره كنیـم کـه اتفاقـًا 

گسـیختگی اجتماعـی وجود ندارد یـا رخ نداده 

اسـت و علت آن تاب آوری جامعه ایران اسـت. 

اگـر چنیـن اتفاقی در آلمان یا سـوئد افتاده بود 

که در وضعیت تحریم قرار بگیرد و هیچ امکان 

خرید و فروش و سیسـتم بانکی نداشـته باشـد 

و در عیـن حـال بـا کرونا مواجه شـود، آیا باز هم 

جامعـه آن هـا تحمـل می کرد؟

آن چیـزی کـه امـروز در کشـورهای دیگر یاد 

می کننـد این کـه جامعـه ایـران، اگـر نگوییم در 

طـی یک سـده اخیـر، حداقل در ایـن چهاردهه، 

دائمـًا بـا بحران هـای بزرگـی روبه رو بوده اسـت 

و مدیریـت در درون بحران هـا، تبدیـل بـه یـک 

سـبک شـده اسـت و این سـبک می تواند مورد 

نظـام  کـه  بگیـرد. همان طـور  قـرار  مطالعـه 

سـرمایه داری نئولبیـرال در انگلسـتان یـا در 

آمریـکا، یـا نظام سوسـیال دمکراسـی در سـوئد 

یـا کشـورهای اسـکاندیناوی، نظـام توتالیتـر و 

نظـام اقتدارگـرای چیـن را بررسـی می کنیـم، 

سـبک مدیریـت در جامعـه ایـران کـه دائمـا در 

درون بحران هـا بـوده اسـت را باید مورد مطالعه 

قـرار دهیـم و ببینیـم این سـبک، چـه تاثیراتی 

بر دیگر سبک های مدیریتی و روح و روان افراد 

در جامعـه می گـذارد. هم چنیـن دیـن داری و 

حامـان دیـن یعنـی حـوزه و روحانیـت چگونه 

بـه ایـن انسـجام و تـاب آوری مـردم در مواجهه 

بـا ایـن بحران هـا یاری رسـاندند؟

پی نوشت: 
* دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
1  . Henry Alfred Kissinger (-1923)
2  . The New World Order After the Coronavirus 
Crisisa, accesable in
h t t p s : / / w w w. g m f u s . o r g / c o m m e n t a r y /
new-wor ld-order-af te r-coronavi rus-cr i -
s i s - v i e w - h e n r y - k i s s i n g e r 

3 . قابل دست رسی در:
https://www.mehrnews.com/news/4

4. معمـواًل وجود فاصلـه قابل توجه بین محل کار و محل 
زندگـی بـه عنـوان يکی از شـاخصه های زندگـی صنعتی 
و پسـاصنعتی تعريـف می شـود و می گوينـد مثـل دوران 
کشـاورزی نیسـت کـه مزرعـه و خانـه در کنـار هم ديگـر 
باشـد. در وضعیتـی کـه اآلن پیـش آمـده اسـت، خانـه 
بسـیاری از افـراد تبديـل به محل کارشـان شـده اسـت.

https://www.gmfus.org/commentary/new-world-order-after-coronavirus-crisis-view-henry-kissinger
https://www.gmfus.org/commentary/new-world-order-after-coronavirus-crisis-view-henry-kissinger
https://www.gmfus.org/commentary/new-world-order-after-coronavirus-crisis-view-henry-kissinger
https://www.mehrnews.com/news/4897398/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%B1


اد*
رنژ

جبا
سن 

درآمدمح
اپیدمـی کرونـا کـه هم اکنـون صورتـی پاندمیـک و جهانـی بـه خود گرفته اسـت، 
هم اینـک  کـه ایـن سـطور نـگارش مـی شـود، بـا سـرعتی خیره کننـده در حـال 
گسـترش در سـطح جهان اسـت. این پدیده که هنوز بسـیاری از ابعاد آن ناشناخته 
اسـت، عـالوه بـر تأثیراتی کـه در حوزه های متعدد مادی اعم از اقتصاد، معیشـت، 
سـالمت و ... برجای گذاشـته اسـت، سـاحت اندیشـه و دانش های بشری و الهی 
را نیـز از امـواِج سـهمگیِن خـود، متأثر کـرده به گونه ای که از زمان فراگیرشـدن، 
اکثر اندیشـمندان، عالمان و دین پژوهان را به واکنش واداشـته اسـت. در حقیقت 
کرونـا، هـر دو سـاحت عمل و اندیشـه را به نحـوی تحت تأثیر تکانه هـای خود قرار 

است.  داده 
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در کشـور مـا، طیـف متنوعـی از عالمـان 

علـوم طبیعـی، علـوم انسـانی و دانش پزشـکی 

دربـاره ایـن ویـروس و ابعـاد آن مباحثـی را 

مطـرح کرده انـد و کرونـا از جملـه باعـث شـد 

تـا پرسـش های مهمـی در حـوزه دیـن )اعـم از 

پرسـش های اعتقادی، اخاقی و فقهی( مطرح 

شـود. خیـر یـا شـربودن کرونـا، بـای طبیعـی 

یـا آسـمانی بودن ایـن پدیـده، احـکام فقهـِی 

دفـن امـوات کرونایـی، کرونـا و مسـئله علـم و 

دیـن، کرونـا و باورهـای اخاقی و پرسـش های 

فراوانـی از ایـن دسـت که هـم در میان نخبگان 

و نيـز در میـان مـردم) بـا شـدت و ضعف( طرح 

شـد، باعـث گردید تا حـوزه و روحانیت به عنوان 

متولـی اصلـِی نهـاِد دیـن و مخاطـب اصلـی 

پرسـش های یادشـده، از منظرهای گوناگون به 

پاسـخ گویی بپـردازد. 

در ایـن مـدت، شـاهد واکنش های متفاوتی 

از حوزویـان از منظرهـای گوناگـون کامـی، 

فقهـی، فلسـفی، الهیاتـی، عرفانـی و ... بودیـم 

کـه در ادامـه یـک صورت بنـدی از آن تقدیـم 

خواننـدگان محتـرم خواهـد شـد. گرچـه الزم 

اسـت قبـل از ورود بـه ایـن صورت بندی، از باب 

ضـرورت نکاتـی چند اشـاره شـود:

یـک  تاکنـون،  آن کـه  دلیـل  بـه  اول، 

صورت بنـدِی توصیفـِی جامـع از مواجهـه حوزه 

با کرونا ویروس ارائه نشـده، لذا الزم دانسـتیم 

کـه بـدون پررنگ کردن ابعـاد تحلیلی و یا حتی 

انتقـادی )طبیعی اسـت کـه نگارنده برای برخی 

اظهارات حتمًا بدون موضع نیسـت(، سـعی در 

ارائـه یـک صورت بنـدی جامـع از ایـن مواجهـه 

داشـته باشـد. گرچـه البتـه در برخـی جاهـا، 

مختصـر تحلیلـی هـم از نظـر نگارنـده در بـاب 

برخـی اظهـارات آمـده اسـت؛

دوم، ایـن صورت بنـدی ارائه شـده در شـش 

رویکـرِد فلسـفی، کامـی ـ الهیاتـی، تمدنـی، 

عرفانـی، فقهـی، تفسـیری )روایـی( و در آخـر 

رویکـرد جامعه شناسـی دیـن )بـا تأکیـد بـر دو 

مؤلفـه خرافـه و مناسـک( و پـس از یـک کار 

نسـبتًا سـنگیِن منبع یابـی )اعـم از احصـای 

برخـی  حتـی  و  مصاحبه هـا  یادداشـت ها، 

دیدگاه هـای  منعکس کننـده  کتاب هـای 

حوزویـان( ارائـه شـده اسـت. طبیعـی اسـت 

کـه محقـق دیگـری بـا همیـن منابـع، یـک 

ارائـه کنـد؛  صورت بنـدی متفاوتـی 

سـوم، منظـور از حوزویـان در این جـا، همـه 

حوزویـان نیسـت. درواقـع ایـن صورت بنـدی 

تمامـی  دیـدگاه  ارائـه شـده منعکس کننـده 

حوزویـان نیسـت. برخـی از روحانیـت سـنتی، 

ارتبـاط چندانـی بـا فضـای رسـانه ندارنـد و یـا 

این کـه اگـر اظهـار نظری هم درخصـوص کرونا 

ویروس داشـته اند، گاه در حلقه های خصوصِی 

درسـی و غیر درسـی بـه ابـراز نظـر پرداخته انـد. 

لـذا صورت بنـدی حاضر، عمدتـًا منعکس کننده 

بخـش نواندیـش حـوزه اسـت که ارتباط نسـبتًا 

مداومـی بـا فضـای رسـانه دارد؛

چهارم، بخش های مهم دیگری را نیز می شد 

مسـتقًا بـه ایـن صورت بنـدی افـزود. به عنوان 

مثـال مطالـب متعـددی طی این مـدت در باب 

کرونا از منظر مناقشـه علم و دین توسـط برخی 

اسـاتید و محققـان حـوزوی مطـرح گردیـد کـه 
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ذیـل رویکـرد تمدنی و تحِت عنواِن دین و کرونا 

آمـده اسـت. یـا مثـًا در مباحـث الهیاتـِی طرح 

شـده، می تـوان وجوِه متعـدِد الهیاتی را )اعم از 

الهیات سـامت، الهیات رنج، الهیات شـهری و 

...( از هـم تفکیـک نمـود. اما بـه جهت پرهیز از 

تعـدِد رویکردهـا و یـا حتـی ره یافت های درون 

یک رویکرد، سـعی شـد صورت بندی رویکردها 

بـا حداقـل تعداِد عناوین مسـتقل ارائه شـود؛

پنجـم، در هـر رویکـرد، افـزون  بر افـرادی که 

آرای آن هـا مورد اشـاره قـرار گرفته، دیدگاه های 

دیگـری هـم در میـان حوزویـان وجـود داشـته 

اسـت کـه جهـت پرهیز از تطویـل کام، به همه 

آن هـا اشـاره نشـده اسـت؛ گرچـه سـعی شـده 

عمـده دیدگاه هـای مهـم و قابـل اعتنـا در هـر 

رویکـرد، مـورد اشـاره قـرار بگیرد. 

1. رویکرد تمدنی
 کرونا و تحول در وضعیت های تمدنی

حبیـب اهلل بابایـی در راسـتای مصـاف دو 

تمـدن اسـام و غـرب بـر ایـن عقیـده اسـت که 

تحـت تأثیـر تجربـه کرونـا زمینه ای فراهم شـد 

کـه در بسـتر همیـن جریـان مـا بـه درک بهتری 

از خـود و غـرب دسـت یابیـم. امـا یک پرسـش 

مهـم در ایـن میـان بـه ذهـن متبـادر می شـود 

و آن این کـه آیـا ایـن تجربـه بـه خـودی خـود، 

مثبـت اسـت یـا منفی؟

 بابایی به این سؤال پاسخ مثبت می دهد از 

ایـن جهـت کـه کرونا را یکـی از مراحلی می داند 

کـه بسـیاری را بـه توانایی هـا و قابلیت هـای 

خـودی و ناتوانی هـا و نقایـص غـرب آگاه کرد. 

امـا یـک نکتـه اساسـی درمورد ایـن تجربه از 

نظـر بابایـی وجـود دارد و آن، ماهیـت زمینه ای 

اسـت کـه بـه یک معنـا نوعی آزمون و مسـابقه 

طبیعـی و غیرمصنوعـی میـان مـا و غرب در آن 

به وقـوع پیوسـت. در واقـع در ایـن زمینـه، بـه 

ویـژه در مواجهـه ابتدایـی و اولیـه، دسـت برتـر 

بـا تمـدن غـرب بـوده اسـت. بـه ایـن معنـا کـه 

درک مـا از غـرب خصوصـًا در مراحـل ابتدایـی 

آن، در زمینـه ای اتفـاق افتـاده اسـت کـه تجدد 

در آن، برتـری قابـل توجهـی به ویـژه از منظـر 

تکنولوژیـک و دانـش فنی داشـته اسـت. تفوق 

غـرب در ایـن مواجهـه ابتدایـی و بـه تعبیـر 

بابایـی، درک نامتـوازن از خـود و غـرب باعـث 

شـد ما بنده و غرب ارباب شـود و همین مسـئله 

هـم باعـث حرکـت مـا بـه سـمت خودشناسـی 

و غربی شناسـی شـد. ایـن وضعیـت عمـًا بـه 

تخدیـر ما منتهی شـد که خـود به علت پایداری 

و نوعـی خصلـت طبیعـی و ذاتی پیداکردن این 

تفـوق بـود، كـه طـی حداقـل دو قـرن تبعـات 

جبران ناپذیـری را بـرای مـا بـه همـراه داشـت. 

حـال آن کـه کرونـا تـا حـدودی توانسـت ایـن 

مسـئله را به عکـس کنـد. گرچـه ایـن تحـول در 

ایـن نگـرش  از انقـاب اسـامی ایـران نیـز آغاز 

شـده بود.

 کرونا و معیار مرگ در تمدن ها
بابایی در یادداشـتی با عنوان "کرونا و معیاِر 

مـرگ در تمدن هـا" بـه ایـن نکته اشـاره می کند 

کـه آنچـه بـه بهانـه کرونـا در جهـان مـدرن رخ 

داده اسـت، بازگشـت مسئله مرگ به فلسفه ها، 

هم اکنـون  و  تمدن  هاسـت  و  فرهنگ هـا 
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گونه هـای مواجهـه بـا مسـئله مـرگ، از جملـه 

نقطه هـای عطف تمدن هـای موجود در چالش 

با کروناسـت.

ايشـان در تأییـد مدعـای خویـش گزاره های 

جالب و قابل تأملی به  نقل از کتاب تنهایی دم 

مرگ نوشـته نوربرت الیاس می آورد. الیاس در 

ایـن کتـاب بـر وضعیـت مـرگ در عصـر جدیـد 

اشـاره می کنـد و تنهایـی هنـگام مرگ را بسـیار 

آزاردهنـده می بینـد و می گویـد همان طورکـه 

افـراد در دنیـای جدیـد در عشـق ورزیدن تنهـا 

هسـتند، بـه  هنـگام مـرگ نیز در تنهایی به سـر 

می برند. بیشـترِ مرگ های مدرن در بیمارسـتان 

و در تنهایی و در حالتی ناخوشایند رخ می دهد، 

درحالی کـه در قدیـم افراد در کنار خانواده جهان 

را تـرک می گفتنـد، اعضـای خانـواده حرف های 

تسـلی بخش بـه فـرد محتضـر می زدنـد، فـرد 

محتضـر هـم اطرافیـان خـود را نصیحـت و بـه 

آن هـا وصیـت می کرد.

وی در ادامـه بـا ایـن نکته اشـاره می کند که 

نوربـرت الیـاس بـا تأکیـد بـر ماهیت مـرگ، به 

مسـئله مرگ هراسـی در جهان جدید هم اشـاره 

می کنـد و می گویـد: مـا در وضعیـت مـدرن، 

دل مـان نمی خواهـد در مـورد مـرگ فکر کنیم و 

دل مـان نمی خواهـد افراد درحال مرگ را ببینیم 

و اساسـًا دل مان نمی خواهد درمورد گذشـتگان 

و مرده هـا و قبرهایشـان فکـر و ذکـری داشـته 

باشـیم. وی بـه تلخـی می گویـد »ناتوانی ما در 

یـارِی افـراد دِم مـرگ، چیزی نیسـت جز این که 

مـرِگ دیگـری یادآور مرگ خود ماسـت. تماس 

بیـش از انـدازه بـا فـرد دِم مـرگ تهدیدی اسـت 

بـرای رؤیاپردازی ما دربـاره نامیرایِی خودمان«. 

این کـه مـا به مثابـه یـک روبات سـخن گو صرفًا 

آمـار مرده هـا را بشـماریم و از آن بـه سـهولت 

و سـرعت عبـور کنیـم نشـان از همیـن تـرس 

از میرایـِی خـود مـا و نگرانـی از واقعیـت مـرگ 

در آینـده نزدیـک مـا دارد. اگـر واقعیـت مرگ را 

بهتـر درک می کردیـم و آن را در فراینـد تمدنـی 

خود سـرکوب نمی کردیم امروز در سـخن گفتن 

از مـرگ انسـان ها، انسـانی تر عمـل می کردیـم.

از سـیاق عبـارات بابایـی در ایـن یادداشـت 

این گونـه بر می آیـد کـه وی یکـی از نقـاط قوت 

تمـدن اسـامی را رویارویـی و مواجهـه با مرگ 

می دانـد و ایـن چیـزی اسـت کـه تمـدن مدرن 

از آن گریـزان اسـت. وی شـاید بـه همیـن دلیل 

کرونـا را یـک نقطـه عطف در تاریخ تمدن مدرن 

غـرب مـی داند؛ چـه این که به تعبیـر وی کرونا 

باعـث بازگشـت مسـئله مـرگ بـه فلسـفه ها، 

فرهنگ هـا و تمدن هاسـت. 

به نظــر می رســد کــه زندگــی مــردم مــا 

ایــران،  کان شــهرهای  برخــی  در  به ویــژه 

ــات  ــه در برخــی جه ــل شــبهات هایی ک به دلی

ــن  ــرده، ای ــدا ک ــی پی ــدرن غرب ــی م ــا زندگ ب

ــه  ــرگ، ب ــِی دِم م ــرِد منف ــی و تف ــس تنهای ح

بیمــاران کرونایــی مــا نیــز )به ویــژه بــا توجــه 

بــه شــرایط قرنطینــه و مســری بودن ایــن 

بیمــاری( وجــود دارد و از ایــن   جهــت بابایــی 

بــه طــاب جهــادِی خدمات رســان بــه بیمــاران 

کرونایــی این چنیــن توصیــه می کنــد: هرچنــد 

امــروز ورود طلبه هــای جهــادی بــرای کارهــای 

خدماتــی بیمــاران به جــای خــود کاری اســت 
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ــزی  ــا رســالت طلبگــی چی ــس ارزشــمند، ام ب

بیــش از ایــن اقتضــا می کنــد. طلبه هــای 

جهــادی و امدادگــر پیــش از آن کــه بخواهنــد 

یــا بتواننــد جــای خدمــات پرســتاری را بگیرنــد، 

بایــد جــای خــود را در امــور روانــی و روحانــِی 

ــر  ــت، پ ــی اس ــم خال ــیار ه ــه بس ــاران ک بیم

ــد. نماین

 کرونا و تغییر حوزه حکمرانی
میرباقــری بــر ایــن عقیــده اســت، کــه 

»دست ســاز  ویروســی  کرونــا،  چنانچــه 

باشــد«، و نــه طبیعــی، تمــّدن غــرب آن را 

بــرای تضعیــف تمــّدن اســام بــه پرچــم داری 

جمهــوری اســامی، ســاخته اســت. میرباقــری 

بــا طــرح ایــن پرســش کــه "درحالی کــه کرونــا 

ــر  ــت بش ــات روی دس ــر، تلف ــب کم ت ــه مرات ب

گذاشــته، عّلــت ایــن همــه ایجــاد رعــب و 

بزرگ نمایــی کرونــا چیســت؟" بــه ایــن نکتــه 

اشــاره می کنــد کــه  چــه کرونــا دست ســاز 

ــا  ــد ب ــرب می خواه ــر، غ ــه خی ــوده باشــد چ ب

ــه  ــری ب ــه چهارمیلیاردنف ــک قرنطین ــاد ی ایج

وســعت کل دنیــا، بشــر را وارد فــاز جدیــدی از 

حیــات خــود کنــد: »حیــات مجــازی«. حیاتــی 

کــه احساســات و تمــام ابعــاد زندگــی بــر 

ــود. ــت می ش ــال، مدیری ــم« و خی ــور »وه مح

میرباقـری معتقد اسـت، کـه کرونا یک خطر 

بزرگـی اسـت، ولـی پشـِت بزرگ نمایـی بیـش 

از حـد آن یـک توطئـه نهفتـه اسـت. این کـه 

چهارمیلیـارد آدم را بـه قرنطینـه می برنـد و ایـن 

وحشـت و رعـب را در جامعـه جهانـی ایجـاد 

می کننـد،  ایـن یـک امـر طبیعـی نیسـت. ایـن 

یـک نقشـه اسـت. یـک توطئـه پشـت آن قـرار 

دارد.

ایشـان بـرای کرونـا ابعـاد مختلفـی را قائـل 

اسـت. یکـی از ایـن ابعاد، جنبه های شـناختی 

جنبـه  یـک  "به نظـرم  کروناسـت:  ویـروس 

شـناختی دارد کـه در علوم شـناختی بایـد مورد 

بررسـی قرار گیرد. هراسـی که در جامعه جهانی 

ایجـاد کردنـد کـه می توانـد چهارمیلیـارد آدم را 

بـه قرنطینـه ببرنـد؛ ایـن می توانـد یـک طراحی 

بـزرگ باشـد. به خصـوص توجـه کنیـد کـه این 

هـراس، وقتـی به جامعه جهانی گسـترش پیدا 

می کنـد و تبدیـل بـه یـک امـر اثرگذار می شـود 

کـه از 30 بهمـن 98، اعـام می شـود کـه از قـم 

شناسـایی شـده است. پیداسـت که یک توطئه 

پشـت ایـن قضیـه اسـت کـه از ایـران و از قـم 

اعـام شـود. به صورت یک بمـب اطاعاتی بازار 

بورس آمریکا و اروپا شـروع به سـقوط می کند. 

درحالی کـه قریـب بـه چندماه قبـل، از چین رخ 

داده بود، اّما ارزش بورس اروپا و آمریکا سـقوط 

نکـرد. منحنی هـا و آمارهـای رسـمی اش وجود 

دارد."

میرباقـری در عیـن حـال بـر ایـن باور اسـت 

که اگر  ما از طراحی های دشـمن غافل بشـویم 

ممکـن اسـت کـه این ویـروس را بـه یک امری 

علیـه مـا تبدیل کنند. ولی اگر ما از طراحی های 

دشـمن غافـل نشـویم و موضع گیـری تمدنـی 

بکنیـم، حتمـًا مـا پیروز خواهیم شـد.

رییس فرهنگسـتان علوم به این نکته اشـاره 

می کنـد کـه اآلن هـم که می خواهند بشـریت را 

از دنیـای مـادی بـه فضای مجـازی ببرند، یعنی 
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یک بار بشـریت را در محبس و زندان دنیا بردند 

و ارتبـاط او را بـا عالـم غیـب قطـع کردنـد، و  

دیگـر بـار می خواهنـد او را به سـیاه چال فضای 

مجـازی ببرنـد. موفـق نخواهنـد شـد، یعنـی 

جامعـه ایمانـی ایـن امـر را نخواهنـد پذیرفت و 

آنـان شکسـت خواهنـد خورد.

 کرونا، پیچ تاریخی و تغییر حکمرانی جهانی
رویارویـی  از  تحلیلـی  پیروزمنـد  علیرضـا 

تمدنـِی عقانیـت مادی و عقانیت توحیدی در 

بحران کرونا ارائه می دهد و به پنج بحران بزرگ 

تمـدن غرب اشـاره می کنـد. وی این پنج بحران 

را شـامل: بحـران بی هویتی، بحـران بی عدالتی، 

بحـران فقـدان امنیـت، بحران گسـترش ابتذال 

و فسـاد اخاقـی و در آخـر بحـران دروغ بـودن 

آزادی وعده داده شـده در تفکر لیبرالیسـم است 

کـه در مجمـوع بحران هـای درونـی تمدن غرب 

را تشـکیل می دهـد. افـزون بـر این کـه از نظـر 

او، بزرگ تریـن عامـل بحـران بیرونـی غـرب هم 

انقـاب اسـامی ایـران اسـت. از نظـر پیروزمند 

غـرب تـاش زیـادی بـه خـرج داد تـا انقـاب 

اسـامی را مهـار کنـد اما نتوانسـت.

ايشـان بـر ایـن عقیده اند کـه در قضیه کرونا 

دو رویکـرد اصلـی وجود دارد: 

اول، این که کرونا دست سـاز بشـر اسـت که 

در ایـن رویکـرد قرائت هـای گوناگونـی داریـم، 

كـه عبارت انـد از:

 آیـا ایـن کار بـرای بـه زانـو  درآوردن چیـن 

اسـت؟ 

آیـا بـا هـدف حاکمیت بخشـی بـه فضـای 

اسـت؟  مجـازی 

آیـا ایجـاد مرگ ومیر آگاهانه و هدایت شـده 

بـرای حـذف طیـف سـنی خاصی از وبـال گردن 

نظام سـرمایه داری اسـت؟ و ... .

دوم، این كـه کرونا یک واقعه  طبیعی اسـت 

و از حیـوان بـه انسـان منتقـل و اپیدمی جهانی 

شـده اسـت و چون از آن شـناختی نداشـتند در 

حـال جـوالن دادن اسـت. آثـاری هـم دارد کـه 

اجتناب ناپذیـر اسـت، اقتصـاد لطمـه می بیند، 

روابـط لطمـه می بینـد و... .

پیروزمنـد در ادامـه اشـاره می کنـد کـه حتی 

فـرض دوم را قریـن بـه صحـت بدانیـم، همیـن 

کـه بشـر قـدرت سـاخت ویروس هـای ترکیبـی 

را پیـدا کـرده، قابـل تأمـل اسـت و از این قضیه 

چنیـن نتیجـه مـی گیرد کـه: "بشـریت به دلیل 

راه غلطـی کـه تمدن غـرب طی کرده، در معرض 

خطـر و نابـودی اسـت؛ بایـد آن را احسـاس کرد 

و چـاره ای اندیشـید. برفـرض کـه قضیـه کرونـا 

تعمـدی نباشـد امـا نشـان می دهـد کـه امنیت 

بسـیار شـکننده اسـت و اگـر قـرار باشـد ایـن 

فناوری به دسـت انسان های سـفاک، بی اخاق 

و بی عقلـی باشـد کـه فعـًا حکومـت جهانـی را 

به دسـت دارنـد، آینـده ای بدتـر در پیش اسـت."

پیروزمنـد در عیـن هشـداری کـه نسـبت بـه 

خطرهـای احتمالـِی ناشـی از اسـتمرار مدیریت 

انسـان های ناالیـق در عرصـه حکمرانـی جهانی 

می دهـد، بـر ایـن بـاور اسـت که کرونـا ظرفیت 

جدیـدی بـرای عبـور از پیچ تاریخـی ایجاد کرده 

اسـت و از ایـن رهگـذر می تـوان بـرای مقابلـه 

فرهنگی با تمدن مادی و سـهم خواهی نسـبت 

بـه حاکمیـت معنویـت کمـک گرفت. 
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پیروزمند چهار جريان احتمالی را در شـرایط 

پسـاکرونا برمی شـمارد: یـک، حرکـت جهـان 

بـه سـمت توقیـت ملی گرایـی؛ دو، حرکـت بـه 

سـمت جهانی سـازی؛ سـه، حرکت بشر به سوی 

شـکل گیری  چهـار،  معتـدل؛  جهانی سـازی 

جهانی سـازی توحیـدی. در آخـر بـه ایـن نکتـه 

اشـاره می کنـد کـه بایـد بـرای تحقق سـناریوی 

چهـارم تـاش کرد. 

2. رویکرد فقهی
 فقه کرونا؛ ضمان و مسئولیت مدنی

آیـةاهلل محقـق دامـاد بـر ایـن بـاور اسـت که 

"دیگری شناسـی" در قواعـد مربـوط بـه مبحـث 

ضمانات قهریه در فقه اسـامی، بسـیار عقایی 

و پیشـرفته اسـت و ایـن احـکام ناظر به حرمت 

نهـادن بـه حیـات آدمی اعم از خـود و دیگران و 

نیز احترام به کرامت و آسـایش دیگران اسـت. 

وی بـا اسـتناد بـه ایـن قواعـد، چنـد نمونـه از 

احـکام مربـوط را بـه مخاطـب می شناسـاند از 

جملـه بـه ایـن نکتـه  مهم اشـاره مـی دارد، که:

 "چنانچـه شـخصی بدانـد و یـا شـخصًا و یـا 

از طریـق اخطـار کارشناسـان مربـوط احتمـال 

عقايی بدهد که حضور و یا شرکت در جلسه ای 

و یـا ماقـات بـا فرد و یا افرادی موجب اضرار به 

آن هـا می گـردد، شـرعًا واجب اسـت کـه مطلقًا 

اجتنـاب کنـد و در صورت تخلـف چنانچه ثابت 

شـود که تماس او موجب اضرار شـده و بیماری 

وی سـرایت بـه دیگـران کـرده، در فـرض اقـدام 

عمـدی موجـب مسـئولیت کیفـری و ضامـن 

کلیه خسـارات وارده به زیان دیده خواهد بود و 

در صـورت غیر عمد ضامن کلیه خسـارات وارده 

و اگـر موجـب فـوت شـده ضمـان دیـه برعهـده 

اوسـت و اگـر خـودش نیـز فـوت کنـد، ضمانت 

شـرعی به عهده او باقی اسـت و متعلق به ترکه 

او می گـردد و وارثـان متوفـا بایسـتی از محـل 

ترکـه وی خسـارات را ادا نماینـد تـا ذمـه متوفا 

بری گـردد."

وی هم چنیـن بـه حکـم مربـوط بـه انجـام 

اعمال مسـتحبی نظیر حضور در مجامع چنین 

مـی آورد:

 "انجـام اعمـال مسـتحبی نظیـر حضـور در 

مجامع چنانچه به نظر کارشناسـان بهداشـتی با 

احتمال عقايی سـرایت بیماری مواجه باشـد، 

نه تنهـا از اسـتحباب برخـوردار نیسـت، بلکـه 

بـا حرمـت جـدی و اکیـد روبـه رو خواهـد بـود؛ 

بنابرایـن به رغـم اسـتحباب مؤکـد و فضیلـت 

نمـاز جماعـت و عبـادت در مشـاهد مشـرفه 

هرگاه حسـب نظر کارشناسان بهداشت احتمال 

عقايـی باشـد که حضور در ایـن اماکن مقدس 

سـبب ضرر به خود یا اضرار به دیگران می شـود 

نه تنها مسـتحب نیسـت، بلکه در برخی فروض 

عبـادت مـورد نهـی شـارع قـرار می گیـرد و بنابر 

نظـر بسـیاری از فقیهـان بـزرگ باطـل و اعاده یا 

قضـای آن واجـب می گـردد."

کرونـا و فقـه؛ فرصت هـا و چالش هـا )از 

مناط اندیشـی( تـا  فقـه  جهانی سـازی 

حجةاالسـام احمـد مبّلغی در »وبینار کرونا 

و فقه اسـامی« به این نکته اشـاره می کند که 

دو فرصـت و دو چالـش مهـم بـه واسـطه کرونا 

بـرای فقـه به وجود آمده اسـت: 
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وی درخصـوص ایـن دو چالـش می گويـد: » 

چالش هـای به وجـود آمـده بـرای فقـه، متوجه 

تجربـه فقهـی و میـراث فقهـی و نگـرش برخـی 

از علمـای فقیـه اسـت. البتـه از نظـر ایشـان، 

ایـن چالش هـا نـه متوجـه شـریعت اسـت و نه 

متوجـه جـان مایه هـا و اصالت هـای فقهـی و 

نهایتـًا این کـه این چالش هـا می تواند زمینه را 

بـرای تکامـل تجربـه فقهـی ما فراهـم کند.  این 

دو چالـش مشـخصًا عبارتنـد از: 

اول، برآمـدن و آشکارشـدن نیـاز جامعـه بـه 

پاسـخ های دینـِی فراتـر از پاسـخ های صرفـًا 

فقهـی )جامعـه کرونـا زده بـه یـک پاسـخ های 

جامع االطـراف و فراتـر از پاسـخ های فقهـی و 

صرفـًا فقهـی نیـاز دارد(؛

 دوم، نیـاز جامعـه بـه پاسـخ های فـوری و 

به هنـگام و نـه پاسـخ های بطئـی و کنـد. 

ايشـان بـه دو فرصـت ایجـاد شـده توسـط 

کرونـا بـرای فقـه اسـامی اشـاره می کنـد: 

" اول، انتقـال ذهنیـت و تجربـه فقهـی بـه 

فضاهـا و مسـائل کان جهانـی و انسـانی؛ 

پرداختـن  بـرای  فقـه  امکان یابـی  دوم، 

آزادانه تـر، دقیق تـر و مناط محـور بـه جنبه های 

آیینـی و مراسـمی. درحقیقـت بایـد از ایـن دو 

و  فقـه"  "جهانی اندیشـی  با عنـوان  فرصـت 

"مناط اندیشـی فقـه" یـاد کـرد.

علی اکبـر رشـاد، یکـی دیکر از کسـانی اسـت 

که با رویکرد فقهی با کرونا مواجه شـده اسـت. 

ايشـان ضمـن این کـه واقعه کرونـا را یک بحث 

مفصل تقسـیم تاریخ  می داند و برآن اسـت که  

جهان در شـرف یک چرخش تاریخی اسـت. لذا  

تاریـخ جهـان، بـه ما قبـل کرونـا و ما بعـد کرونا 

تقسـیم و براثر این فاجعه انسـانی و این حادثه 

تلـخ، جهـان، دگرگون خواهد شـد، در عین حال 

از منظری فقهی به این نکته اشاره می کند که" 

واقعـه کرونـا چه بسـا از جنس جنگ بیولوژیک 

قلمـداد شـود. بـه همین جهت به جـای مباحث 

اصـول فقه السیاسـه و هم چنیـن فقه القضـا و 

نیـز خـارج اصـول و هم چنیـن فلسـفه اصـول 

مبحث فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک 

را اجمااًل باید طرح کرد و پیرامون آن اندیشـید.

  معیار وجود، خوف و ضرر
ابوالقاسـم علیدوسـت رییـس انجمـن فقـه 

حـوزه علمیـه نیـز بـا اشـاره بـه این کـه امـروزه 

مانـدن در خانـه، تکلیـف شـرعی و ملـی اسـت، 

اشـاره می کنـد به این که معیـاِر مدت زمان الزم 

بـرای مانـدن در قرنطینـه، زمان خاصی نیسـت، 

بلکه بسـته به خوف و ضرر اسـت: شـاید برخی 

چنیـن تصـور داشـته باشـند کـه حـاال مدتـی 

صبـوری کردیـم و کفایـت می کنـد، ایـن افـراد 

چنیـن تصـور دارنـد کـه زمـان در حل مسـئله 

تأثیرگـذار اسـت، درحالی کـه یک مـاه، چهل روز 

و دو مـاه معیـار نیسـت، معیـار وجـود، خـوف 

و ضـرر اسـت، ممکـن اسـت ایـن خـوف و ضرر 

تـا شـش ماه هـم به طـول بینجامـد و ممکنـه 

در مـدت اندکـی پایـان یابـد، امـا متخصصـان 

معتقدنـد مـردم هر چقـدر بیشـتر تحمـل کنند، 

زودتـر ایـن زنجیـر انتقـال تأثیـر و تأثـر تمـام 

می شـود، از این جهـت بایـد صبـر کـرد.

  حفظ جان انسان؛ در رأس احکام فقهی
محمـد جـواد فاضـل لنکرانـی نیـز از زاویـه 
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فقهـی و از دریچـه حفـظ جـان انسـان ها بـه 

بحـث کرونـا پرداختـه اسـت. ایشـان بـر ایـن 

بـاور اسـت: "فقـه شـیعه به حـدی مسـتحکم 

اسـت کـه در رأس واضـح احـکام فقـه شـیعه 

وجـوب حفـظ جـان انسـان قـرار دارد. تمام این 

عباداتـی کـه بـرای خداوند انجـام می دهیم اگر 

مزاحمت با حفظ جان انسـان داشـته باشـد این 

یـک امـر بسـیار واضـح در فقـه و اصول ماسـت 

کـه در مسـئله تزاحـم حفـظ جـان مقدمـه بـر 

این هاسـت. نه تنهـا مقـدم اسـت در برخـی از 

مـوارد فقهـا تصریـح کرده انـد کسـی کـه روزه یا 

نمـاز بـرای او ضـرر داشـته باشـد روزه گرفتـن یا 

نمازخوانـدن بـر او حرام اسـت. ضوابط فقهی ما 

از جهـت مراجعـه، اعتمـاد و از نظـر لـزوم عمـل 

به دسـتورهای پزشـکان بسـیار روشـن اسـت." 

شـاهد مثـال این کـه امـام خمینـی در 

برخـی فتـاوا فرمودنـد: اگـر کسـی در زمسـتان 

بخواهـد بـرای گرفتـن وضـو به حیاط بـرود و با 

آب سـرد وضو بگیرد و سـردی آب برای پوسـت 

او ضـرر داشـته باشـد فرمودند کـه قاعده الحرج 

در آن جـا جریـان پیـدا می کنـد و وضو را برطرف 

می کنـد. 

3 .رویکرد الهیاتیـ  کالمی 
  جهان شمولی سالمت در الهیات اسالمی

سروش محاتی بر این عقیده است، که یکی 

از ویژگی های الهیات سـامت آن اسـت که نظر 

فراگیـر بـه همـه انسـان ها دارد و بـرای عافیـت 

و سـامت همـه انسـان ها ارزش قائـل اسـت. 

وی اضافـه می کنـد که  "گاه پنداشـته می شـود 

کـه اگـر مـا نـگاه الهیاتی به سـامت انسـان ها 

داشـته باشـیم ممکـن اسـت با مرزبنـدی میان 

انسـان ها مواجه شـویم؛ یعنی قطعًا افرادی که 

مؤمن شـناخته می شـوند سـامت آنان مهم تر 

از سـامت کسـانی تلقی می شـود که به الهیات 

باور ندارند و درواقع سـامت گروه دوم ارزشـی 

ندارد." درحالی که در الهیات اسـامِی سـامت، 

چنیـن نگاهی پذیرفته نیسـت. 

نـگاه غلـط پیـش گفتـه باعـث شـده تـا بـه 

تعبیـر سـروش محاتـی، برخی رویکـرد مثبتی 

بـه الهیات سـامت ندارند، ولی متون اسـامی 

نشـان می دهـد کـه اسـام برای همه انسـان ها 

ارزش قائـل اسـت.

 کرونا؛ اسالم و الهیات شّر
برخـی از محققـان حـوزوی کـه از پایـگاه و 

رویکـرد الهیاتـی بـه مسـئله کرونـا پرداخته اند، 

نقطـه عزیمـت بحث خود را از معناداری یا عدم 

معنـاداری کرونـا آغاز کرده انـد. به عنوان مثال، 

حمیدرضا شـاکرین این پرسـش را طرح می کند 

کـه: "آیـا حادثه کرونا پدیـده ای معنادار اسـت 

یـا بی معنـا؟ و اگـر معنـادار اسـت، معنـای آن 

چیسـت و در کـدام نظـام اندیشـگی و الهیاتـی 

می تـوان معنـای آن را دریافـت؟« 

وی در پاسـخ این چنیـن اشـاره دارد کـه: »در 

نگـرش مـادی نمی توان برای آن معنایی یافت. 

درواقـع ایـن پدیـده ای کر و کور، تصادفی و فاقد 

هرگونـه حساب شـدگی و حکمـت اسـت. در 

الهیاتی پانته ایستی، دئیسـتی،  نگاه هـای 

پویشـی و لیبرال هم وضع بهتر از این نیسـت.«

 ايشـان امـا وضعیـت الهیـات اسـامی و 
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توحیـدی بـه ایـن پرسـش را در مواجهـه بـا این 

پرسـش بـه چهـار دلیـل  متفاوت تـر می بینـد: 

»اما در نگره توحیدی وضعیت بسـیار متفاوت 

اسـت، كـه در ایـن نـگاه آن ها را بر می شـماريم: 

اول، همـه چیـز در ایـن عالـم حکیمانـه اسـت؛ 

دوم، شـّر محـض یـا گزافـی وجود نـدارد و آنچه 

شـّر خوانـده می شـود محفوف به خیـرات کثیر 

اسـت که بايسـتی شـناخته شـود و از آن ها به 

درسـتی بهره بـرداری نمـود؛ سـوم، آنچـه شـّر 

می خوانیـم غالبـًا بـا رفتارهـای مـا پیونـد دارد؛ 

چهـارم، در نظام سـنت های الهـی وجوه و ابعاد 

مختلفـی از ایـن مسـئله به دسـت می آید که به 

ایـن مسـئله معانـی مختلفـی داده و درس هـا 

ارائـه  بشـریت  بـه  سـازنده ای  پیامدهـای  و 

می کنـد.«

 کرونا و الهیات وجودی
علیرضـا قائمی نیـا، پرداختـن بـه الهیـات 

انتزاعـی محـض) نظیـر بحـث توحیـد، نبـوت و 

...( را گرچـه در پرداخـت مبانی ضروری می داند 

منتهـا اتـکای صـرف بـه آن را به خصـوص در 

مواجهـه بـا پدیده هـا و مسـائل انسـانی نظیـر 

کرونـا، نابسـنده می دانـد و بـه همان جهـت بـر 

الهیـات وجـودی تأکیـد می کنـد. 

الهیـات وجـودی از نظـر وی  »راهـی اسـت 

کـه مـا را بـا مسـائل انسـانی مواجـه می کنـد و 

از آن شـکل انتزاعـی محـض خـارج می کنـد. 

انسـان در رنـج، در تنهایـی، در ناامیـدی و در 

مسـائلی مانند کرونا چـه وضعـی دارد؟ این ها 

در الهیـات وجـودی مـورد بحث قـرار می گیرد«. 

البتـه الهیات اگزیستانسیالیسـتی هم ورود به 

ایـن دسـت مسـائل انسـانی دارد،  امـا در آن جا 

خـدا مغفـول اسـت و از مفاهیم کتاب و سـنت 
کمـک گرفته نمی شـود.1

  الهیـات ریزوماتیـک شـهری و فضـای ارتباطی 
کرونا

الهیات شـهری واکاوی و بازخوانی رشـدمند 

متون مقدس با نگاه شـهری و خوانش شـهر با 

نگاه الهیاتی اسـت. در الهیات شـهری که نوعی 

الهیـات فضا و مـکان اسـت، به دنبـال تحقـق و 

عینیت یافتـن ایمـان، امید، رسـتگاری، نجات، 

احسـان، رهایی، عدالت و آزادی در متن زندگی 

شهری هستیم.2 

در الهیـات شـهری، دو رویکـرد عمـده مطرح 

اسـت که خود برگرفته از اسـتعاره تفکر درختی 

و تفکر ریزوماتیک در اندیشـه دلوز اسـت:

الف( رویکرد عمودی و درختی؛
ب( رویکرد افقی و ارتباطی یا ریزوماتیک.

علی الهی خراسانی يكی از محققان حوزوی، 

تأثیر  به  ریزوماتیک  شهری  الهیات  منظر  از 

بحران کرونا بر زیست انسانی پرداخته است 

نوع  این  تکثرگرایانه  و  ارتباطی  ماهیت  و 

الهیات را این گونه برمی شمارد: »الهیات شهرِی 

فضایی مکانی  درهم تنیدگی  با  ریزوماتیک 

حرکت می کند و درپِی ایجاد اتصال و پیوستن 

در  رویکرد  این  است.  ارتباطی  به شبکه های 

الهیات شهری با حرکت افقی و بین رشته ای، 

نهادگریز و غیرمتمرکز و تمایل به موقعیت های 

دینی سیال  و  روان دارد.

به دنبـال  ریزوماتیـک  شـهرِی  الهیـات 

فضاهای عمومِی پسـت سـکوالر در شهر است و 
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در حـوزه عمومـی )هابرمـاس( فعالیت می کند. 

ایـن الهیـات شـهری، گفت وگویـی، تکثرگـرا و 

مشـارکت جو با سـازمان های ایمان نهاِد مردمی 

است.«3 

رویکـرد درخـت واره بـه الهیـات شـهری در 

عیـن این کـه یـک رویکرد فضایی  مکانی اسـت 

در عیـن حـال، یک رویکرد نهادی هم محسـوب 

می شـود. تجربه حضور مردم در اماکن مقدسـه 

و مشـارکت چهره به چهـره مـردم در نهـاد خیـر، 

از جملـه داللت هـای نهادی بـودن ایـن رویکـرد 

الهیاتی اسـت.4 

بــا ســربرآوردن بحــران کرونــا، »به نظــر 

ــهرِی درخــت واره  ــات ش ــواره الهی ــد دی می رس

ــل،  ــورد و در مقاب ــَرک خ ــا َت ــادی در کرون و نه

ــوه بیشــتری  الهیــات شــهرِی ریزوماتیــک جل

ــدا  ــروز پی ــی ب ــای ارتباط ــت و خاقیت ه یاف

ــاختارِی  ــم س ــه نظ ــتگی ب ــا وابس ــرد. کرون ک

ــش  ــه و چال ــار خدش ــهر را دچ ــی در ش الهیات

کــرد و ایمــان، نجــات و رهایــی را در ارتباطــاِت 

غیرمتمرکــز و تکثرگــرا نشــاند و هویــت ایمانــی 

در شــهر از قلمــروی محکــم و غیرمنعطــف 

ــا  ــو ب ــاِط روبه جل ــر رفــت و در ارتب ــادی فرات نه
ــدا شــد.«5 ــری« هوی »دیگ

موعود اندیشی و پساکرونا 
 کرونا، نگرشی از دریچه الهیات امید

پسـاکرونا  جهـان  بهروزی لـک،  غامرضـا 

را از منظـر الهیـات مهـدوی و موعوداندیشـی 

مـورد توجـه قـرار داده و بـر ایـن بـاور اسـت کـه 

هم اکنـون در وضعیـت کرونایـی دو کان رونـد 

در حـال شـکل گیری اسـت: 

اول، اسـتغاثه جهانـی بـه سـمت خـدا که در 

سراسـر دنیا شـاهدیم؛ 

دوم، نگاه به منجی عالم اسـت، که می توان 

فهـم بهتـر در جهـت زیسـت زندگـی مؤمنانـه 

مهـدوی ایجـاد کرد.6  

البتـه ايشـان ایـن رونـد را با ثبـات نمی داند 

و معتقـد اسـت چنان کـه قـرآن هـم در سـوره 

عنکبـوت )آیـه 65 ( اشـاره دارد، وقتـی انسـان 

از طوفـان دریـا نجـات یابـد و پایش به خشـکی 

برسـد دوبـاره به سـمت شـرک مـی رود.

4 . رویکرد فلسفی عرفانی
  کرونـا و سـفر درونـی؛ رویکـردی عرفانـی بـه 

مسئله کرونا ویروس
سیدسـلمان صفـوی از منظـری عرفانـی بـه 

ویـروس کرونـا پرداختـه اسـت. وی به عنـوان 

مقدمـه بـه ایـن نکته اشـاره می کند که تعالی و 

قـوت روح )کـه در عرفـان بـه ویـژه عرفان عملی 

بسـیبار مورد تأکید اسـت(، مددرسـان انسان در 

کنترل و مدیریت درد و امراض جسمانی است.7  

وی اظهـار مـی دارد کـه در عالم ناسـوت، جسـم  

و  روح در هم تنیـده و بـا هم دیگـر تعامـل دارند. 

یـک روح متـوکل بـه خـدای تعالـی در مواجهه 

بـا اضطراب و اسـترس ناشـی از ویـروس کرونا، 

بـا حفـظ آرامـش به راحتی تسـلیم نمی شـود.8 

وی در نکتـه ای جالـب بـه ایـن مسـئله اشـاره 

می کنـد کـه روح آن گاه کـه فربـه شـود بـا سـفر 

درونـی، ابتـای بـه بیمـاری کرونـا را کاهـش 

می دهد: "به نظر می رسـد دیواره الهیات شـهرِی 

درخـت واره و نهـادی در کرونـا َتـَرک خـورد و 
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در مقابـل، الهیـات شـهرِی ریزوماتیـک جلـوه 

بیشـتری یافـت و خاقیت هـای ارتباطـی بروز 

پیـدا کـرد. کرونـا وابسـتگی به نظم سـاختارِی 

الهیاتـی در شـهر را دچـار خدشـه و چالـش 

کـرد و ایمـان، نجـات و رهایـی را در ارتباطـاِت 

غیرمتمرکـز و تکثرگـرا نشـاند و هویـت ایمانـی 

در شـهر از قلمروی محکم و غیرمنعطف نهادی 

فراتـر رفـت و در ارتبـاِط روبه جلـو بـا »دیگـری« 

هویدا شـد."9 

ايشـان هم چنیـن از  لحاظ معرفت شناسـی، 

معرفت شناسـی مـدرن را نابسـنده می دانـد و 

ایـن نابسـندگی به واسـطه کرونـا بیشـتر قابـل 

درک اسـت. وی این چنیـن توضیـح می دهـد: 

"انسـان امـروز در مواجهـه بـا بحـران جهانـی 

معرفت شناسـی  منظـر  از    کرونـا،  ویـروس 

درمی یابـد کـه حتـی قـادر بـه دیدن همـه ابعاد 

همه امور دنیوی نیسـت، چه رسـد به شـناخت 

همـه امـور جهـان غیـب و شـهادت! ممکـن 

اسـت برخـی نوابـغ متوجه بحران شـده باشـند؛ 

نظیـر بیـل گیتـس مؤسـس مایکروسـافت، اما 

گفتمـان غالـِب قـدرت، مایـل بـه شـنیدن ایـن 
واقعیـت نبـود."10

  کرونا و مقام توبه
علـی فضلـی، کـه از منظـر عرفـان بـه بحـث 

کرونـا پرداختـه اسـت و از نظـر وی، در فرهنـگ 

دینـی و عرفانـی، ریشـه همـه مصیبت هـا گناه 

اسـت  کـه از روی عمـد و یـا سـهل انگاری از مـا 

سـر زده اسـت.11 ایـن به این معناسـت کـه آنچه 

مـا درو  می کنیـم، حاصـل چیـزی اسـت کـه 

کاشـته ایم. همیـن گنـاه هـم باعـث می شـود 

کـه پیونـد آدمـی بـا خـود و خدای خود سسـت 

شـود و چنان کـه گفتـه شـده دوری از خداونـد 

هـم باعث سـختی معیشـت و هـم واجد عقاب 

اخـروی می شـود. از طرفـی خداونـد راه ترمیـم 

رابطـه خـود بـا بنـدگان را نیز بازگذاشـته اسـت. 

یکـی از ایـن راه هـا همان توبه اسـت که یکی از 

مقامـات مهـم در عرفان اسـامی به ویژه عرفان 

عملـی اسـت: "بـرای ریشـه کن سـاختن ایـن 

بـای عظیـم و رنـج آور باید سـفری بـه صحرای 

درون خویـش داشـته باشـیم. بـا یـاد گناهـان 

خویـش و بـا دلـی شکسـته بـه درگاه خـدا رویم 

و در پیشـگاهش عاجزانـه و متضرعانـه نالـه 

زنیـم کـه از گناهـان مـا درگـذر؛ بـر سـجاده نیاز 

بنشـینیم و بر گذشـته خویش زار زار بگرییم تا 

خـدا بـه مهـرش نظری بر مـا بینـدازد و گناهان 
ما را ببخشد و این مصیبت را از ما دور سازد."12

5 . رویکـرد جامعه شناسـی دیـن )بـا تاکیـد بر دو 
مفهوم مناسک و خرافه(

  کرونا و مقوله دین داری
برخـی بـر این باورند که اساسـًا نسـبت میان 

"رنـج  و  ربیمـاری" بـا "گرایشـات دینـی" اساسـًا 

مثبـت اسـت و ایـن تهدیدهـا و دل نگرانی هـا 

هسـتند که بسـتر روی آوری انسـان ها به عوالم 

دیگـر و عوامل ماوراء الطبیعی می شـده اسـت. 

علیرضـا شـجاعی زند، بـر ایـن بـاور اسـت که 

حتـی اگـر ایـن نسـبت را عّلـی و ایجـادی هـم 

ندانیـم؛ امـا یـک نسـبت ایجابـی میان شـان 

برقـرار اسـت، بـه همیـن رو مشـاهده می شـود 

افـرادی هـم کـه توجهـات دینی  بـارزی ندارند، 
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در چنیـن موقعیت هایـی دینی تـر می شـوند.13  

یکـی از ایـن دل نگرانی هـا و بحران هایـی کـه 

باعـث افزایـش ضریـب دیـن داری در جامعـه 

شـده، از جملـه بحـران کروناسـت.  

دیـن داری  بـه  روی آوردن  علـت  ايشـان 

را این گونـه تبییـن می کنـد: "یکـی از علـل 

روشـن اش قطـع زنجیـره عـادی زندگـی اسـت 

و آنچـه بـه عـادت و روال تبدیـل شـده اسـت. 

می دانیـد کـه شـرایط یک دسـت و روندهـای 

متعـارف و تکـراری در زندگـی اساسـًا موجـب 

غفلـت از ابعـاد دیگـر وجـودی و عرصه هـای 

دیگـر حیـات می شـوند و ایـن قبیـل تکانه هـا 

و قرارگرفتـن در موقعیت هـای خطیـر بعضـًا 

باعـث عطـف توجـه بـه نیازهـا و ظرفیت هـای 

مغفول مانـده انسـان می گردنـد. ایـن دربـاره 

همـه انسـان ها کما بیـش صـدق می کنـد؛ امـا 

در افـراِد بـا دین داری هـای خفیف تـر بـه مراتب 

بیشـتر اسـت. 

در چنین شـرایطی نوعًا شـاهد روآوری های 

غیر مترقبه و خارج از چارچوب از سـوی افرادی 

هسـتیم کـه کمتـر درگیـری و دغدغـه دینـی 

داشـته اند. چـرا؟ چـون اینـان کسـانی اند که در 

زندگی شـان کمتـر پیـش آمده که بـه واقعیتی 

بـه اسـم مـرگ فکـر کننـد. یکـی از خصوصیات 

عمومـِی دنیـای فوِق مـدرن غربی همین غفلت 

از پرسـش های وجودی اسـت و از جمله غفلت 

از واقعیتـی بـه اسـم مـرگ کـه در کنـار زندگـی 

اسـت و بلکـه در درون آن حضـور دارد. 

شـايان توجـه اين کـه بـا هر نفسـی کـه ممدِّ 

ِح ذات، یـک گام بـه مـرگ  حیـات اسـت و مفـرَّ

نزدیک تـر می شـویم. این واقعیـِت گریزناپذیر و 

باشـِک مـرگ اسـت که انسـان مـدرن به نوعی 

آن را نادیـده گرفتـه و بـه فرامـوش سـپرده و یـا 

سـعی بلیغـی دارد کـه آن را نادیـده بینـگارد."

 وی معتقـد اسـت، کرونـا هـم بر دیـن دارِی 

انسـان مـدرِن بی توجه به دیـن، تاثیر می گذارد 

و هـم بـر دیـن دارِی دیـن داران. اما بـه دو گونه 

تأثیـر دراین بـاره قائـل اسـت، كه دربـاره تفاوت 

تأثیـراِت دیـن داری دیـن داران و غیر دین داران 

نـکات جالبـی اشـاره می کند: "کرونـا باعث بروز 

دو اتفـاق در زندگـی، خصوصـًا زندگـی مـدرن 

شـده و آن تشـدید تنهایـی و فراغـت اسـت. 

انسـان مدرنـی کـه به نحـو غالـب دچـار عارضـه 

تنهایـی اسـت؛ اکنـون به دلیـل دسـتورالعمل 

فاصله گـذارِی اجتماعـی بـر تنهایـی اش افزوده 

شـده و به دلیـل توقـف فعالیت های یومیه اش، 

بـر زمـان فراغتـش نیز اضافه شـده اسـت. 

این فراغت اگر در شرایط دیگری روی می داد 

کـه انسـان ها بـا اضطـراب و محدودیت هـای 

و  ماهیـت  حتمـًا  نبودنـد،  مواجـه  کنونـی 

سمت و سـویی دیگری پیـدا می کرد. ماهیتی از 

جنـس بی خبـری و بی خیالی و سرخوشـی های 

بیشـتر. امـا چـون کـه خیلی نمی شـود به پارک 

و رسـتوران رفـت و بـه سـفر و تفریحـات دیگـر 

پرداخت؛ ناخواسـته فرصت و بسـتری را فراهم 

آورده بـرای پاسـخ دادن بـه آن توجهـات دینی و 

معنـوِی متـروک مانده. 

کـه  کسـانی  و  دیـن داران  بـاب  در  قصـه 

دغدغه هـا و درگیری هـای دینی شـان پیـش از 

این هم برقرار بوده، البته قدری متفاوت است. 
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ایشـان خیلـی نیـاز بـه ایـن تلنگرها بـرای اعتنا 

پیداکـردن بـه دیـن و معنویـت نداشـته اند؛ در 

عیـن حـال همه آن عناصر پیش گفته بر ایشـان 

نیـز اثرگـذار بـوده اسـت. مثـل تنبـه پیداکـردن 

به دسـت آوردِن  و  مـرگ  نزدیکـی  بـه  نسـبت 

فرصـت و خلـوت بیشـتر؛ لـذا بـرای ایشـان هم 

به نوعـی چـراِغ دیـن و دیـن داری در ایـن ایـام 

روشـن تر شـده اسـت."14 

 کرونا، مناسک و دین داری باطنی
تعلیق برخی مناسـک در ایام کرونا، گاه این 

ذهنیـت را ایجـاد کـرده کـه خوِد دیـن داری هم 

بـه حالـت تعلیـق درآمـده و یا این کـه به محاق 

رفتـه و یـا دسـت کم با اقبال کـم جامعه مواجه 

شـده اسـت. این رویکرد به دلیل غفلت از ابعاد 

باطنی دین به نظر می رسـد و متوقف ماندن در 

نوعی ظاهرگرایی محسـوب می شـود. 

حمیـد پارسـانیا بـر ایـن عقیـده اسـت، کـه 

نباید دین داری به  سـویه مناسـک و آیین های 

بیرونی آن فروکاسـته شـود. بلکه نسـبت آن با 

باطـن دیـن داری هـم باید دیده شـود.15 ايشـان 

حتـی بـه زایـش ایـن باطـن بـاور دارد و آن را 

مولـد و موجـد آیین هـا و فعالیت هـای نویـن 

اجتماعـی مبتنـی بر دین به ویژه در همین ایام 

کرونایـی می دانـد؛ چنان کـه دفـاع مقـدس را 

نمونـه بـارزی از کنش های گسـترده دین دارانه 

به مثابـه مناسـِک برآمـده از باطـِن دیـن داری 

می دانـد. 

نکتـه دیگـری کـه وی درخصـوص آیین هـا 

و مناسـک نوپدیـد )به ویـژه آن هایـی کـه لزومًا 

برآمـده از متـن و باطـن دیـن داری نیسـتند( 

بـدان اشـاره می کنـد، ایـن اسـت کـه همـواره 

هسـته اسـام سـنتی توسـط علما بر مراسمات 

و آیین های نوپدید اشـراف داشـته و انحرافات 

آن هـا را کنتـرل کرده اسـت و چنین نیسـت که 

مناسـک نوپدیـد، ارتباطی بـا  دین داری عالمان 

نداشـته باشند.16 

پارسـانیا بـر ایـن بـاور اسـت، کـه حتـی در 

شـرایط تقیه نیز این ارتباط قطع نشـده اسـت، 

یعنی در شرایط تقیه هم علی رغم از دست رس 

خارج شـدن  مناسـک مـورد قبـول دیـن، باز هم 

امـکان حفـظ دیـن وجـود دارد و ایـن تحلیـل 

تنهـا در صورتـی پذیرفتـه می شـود کـه دیـن و 

دیـن داری نبایـد صرفًا به الیه و ظاهر مناسـکی 
دین کاسـته شـود.17

 کرونا، دین و خرافه
در ايـن مـدت کرونايـی برخـی رفتارهـای 

سـطحی نظیـر لیسـیدن ضریـح توسـط چنـد 

نفـر معـدود انجـام گرفـت، كـه بهانـه ای شـد تا 

اصـِل حقیقـِت شـفادهِی اولیای خـدا و تقدِس 

زیارت گاه هـا، زیـر سـؤال بـرده شـود. 

سـوزنچی در نقـد چنیـن دیدگاهـی بـر تمایز 

جدی میان خرافه پرستی و انکار حقیقت تأکید 

دارد: "از اشـتباهات بزرگ این اسـت که به خاطر 

سوءاسـتفاده از یـک امـر حق، بـه  مقابله با اصل 

آن اقدام شـود. هر حقیقتی زمینه سوء استفاده 

دارد؛ نبایـد به خاطـر ایـن سوء  اسـتفاده ها خـود 

آن حقیقـت را زیـر سـؤال بـرد. مثـًا قـرآن کریم 

حـاوی باالتریـن حقایـق اسـت؛ آیا چـون امثال 

معاویه از آن سوءاسـتفاده می کردند، باید خود 

قـرآن را کنـار بگذاریـم؟!"18 و بـر ایـن باور اسـت 
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که این دسـت رفتارها نباید بهانه ای شـود تا ما 

اصـل مقدس بـودن زیارت گاه هـای اولیای خدا 

را و یـا شـفایافتن انسـان ها بـا عنایت اولیاءاهلل 

را انـکار کنیم. 

ايشـان بـر مقدس بـودن اماکن دینـی تأکید 

می ورزد و آن را با محترم بودن متفاوت می داند 

و در توضیح آن اشـاره دارد: "آیا آرامگاه ها صرفًا 

چـون سـاختمان اند مقـدس نیسـتند. خـوب، 

کعبه هم یک سـاختمان اسـت؛ همه مسـاجد 

هـم سـاختمان اند! به عـاوه، فـرق »محتـرم« 

و »مقدس« بـودن در چیسـت؟ اگـر به خاطـر 

سـاختمان بودن مقـدس نیسـتند، محتـرم هم 

نیسـتند! مقـدس و محترم بـودن یـک مـکان 

به خاطـر نسـبتی اسـت کـه بـا یک امـر مقدس 

کـه  همان گونـه  می کنـد؛  برقـرار  محتـرم  و 

مسـاجد، کلیسـاها، کنیسـه ها به خاطر نسبتی 

کـه بـا خداونـد برقـرار می کننـد )محـل عبـادت 

خداوندنـد( مقدس می شـوند )تقدس و احترام 

سـایر اماکـن دینـی هـم در اسـام مـورد تأکید 

بـوده اسـت؛ )حـج، آیـه40(، مکان هایی هم که 

نسـبتی واضـح بـا اولیای خـدا برقـرار می کنند، 

محتـرم و مقـدس می شـوند. 

آری، تفـاوت محتـرم و مقدس در این اسـت 

کـه امـر مقـدس حتما وجهه دینـی و الهی دارد؛ 

ولـی چیـزی کـه محتـرم اسـت، امـا مقـدس 

نیسـت، وجهـه الهـی و دینـی نـدارد و فقـط در 

عـرف روابـط انسـانی ارزش منـد اسـت، ماننـد 

سـاختمان سـفارت هـر کشـور در کشـور دیگـر، 

)مادام که روابط حسـنه ای بین دو کشـور برقرار 
اسـت( کـه فقـط محتـرم اسـت، نه مقـدس."19

  کرونا و اعتدال در مناسک گرایی
حسـن بوسـلیکی، کرونـا را فرصتـی بـرای 

اعتـدال در مناسـک گرایی می دانـد. از سـیاق 

عبارات  وی در این خصوص این چنین برمی آید 

که او چندان با رویه مناسـکِی فعلی در جامعه 

چنـدان هـم دل نیسـت؛ بـه همین دلیـل کاربرد 

دعای انفرادی را )که به واسـطه کرونا زمینه آن 

بیشـتر فراهـم شـده اسـت(، گاه بیـش از دعای 

دسـته جمعی می دانـد.20   

مثبـت  را  جمع گرایـی  روحیـه  اصـل  وی 

می دانـد امـا آفـت آن را همیـن مراسـم گرایی 

می دانـد. و ایـن رویکـرد را نقـد و ضمـن آن، 

تعریـف متفاوتـی از دعاکردن مطـرح می کند:" 

ایـن روحیـه )جمع گرایـی( در عیـن این کـه 

خیلی خـوب و سـرمایه اجتماعـی اسـت، در 

عرصـه مذهبـی آفـت مراسـم گرایی را به دنبـال 

دارد؛ ادعیه مهم مانند کمیل، آداب شـب احیا، 

ندبه و عاشورا و حتی اعتکاف را مراسم جمعی 

کرده ایـم و گاهـی حضور در این مراسـم ها فارغ 

از خوانـدن الفـاظ دعـا ممکـن اسـت برخـی را 

ارضـا کند. 

ادعیـه نوعـی ارتبـاط ماورائـی شـخصی و 

درونـی انسـان بـا خداونـد اسـت؛ ممکن اسـت 

کسـی حتـی در حیـن این کـه در خیابـان عبـور 

می کنـد، در یـک لحظـه بـا نهایـت توجـه قلبـی 

متوجه خدا شـود و با او سـخن بگوید؛ این هم 

مناجـات اسـت و مناجـات و دعـا صرفًا خواندن 

ادعیـه طوالنـی چندین صفحه ای و چندسـاعته 

در یـک جمـع عمومی نیسـت.21 

ايشـان ضمـن اذعـان بـه این که بیـان لفظ و 
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محتـوای ادعیـه در حـد اعجاز اسـت، بـه پرهیز 

از برخـورد قشـری و ظاهـری بـا الفـاظ توجـه 

می دهـد، از همیـن زاویه به فرصت ایجاد شـده 

توسـط کرونـا اشـاره  می کند: "کرونـا فرصتی به 

ما داده تا دعا را فارغ از مراسم و مناسک گرایی 

انجـام دهیـم؛ بـدون تعارف مـا از اصالت گرایی 

در به کاربـردن ادعیـه به خاطـر جمع گرایـی دور 

افتاده ایـم و ایـن روزهـا کـه مجبوریـم در خانـه 

بمانیـم فرصـت مناسـبی بـرای آن اسـت کـه 

دعاکـردن انفـرادی را دنبـال کنیـم کـه ممکـن 

اسـت کاربـرد آن بـرای زندگـی ما خیلی بیشـتر 

از دعاهـای دسـته جمعی و مراسـمی باشـد؛ 

این روزها فرصتی اسـت تا آچارکشـی مجددی 

در بحـث دعاخوانـی مراسـمی داشـته باشـیم و 
تعـادل ایجـاد کنیم."22

6 . رویکرد تفسیری روایی
 حدیث کرون و نشانه شناسی کرونا!

در ابتـدای ورود ویـروس کرونـا بـه کشـور، 

یـک حدیـث  به سـرعت در فضـای مجـازی 

 منتشـر شـد و ادعـا شـده بـود کـه امـام علی

هزارواندی سـال پیـش وقـوع ایـن ویـروس را 

پیش بینـی کـرده اسـت و چنیـن فرموده انـد 

ون«.  ون، جیتـاح الدنیا كور ون و قر ون و قـر کـه: »قـر

منبـع ایـن حدیث نیز کتاب »عظـامئ الدهور الیب 

يـة« معرفـی شـده اسـت  عـی الدبيـزی،  ۵۶هجر
و به نظـر می رسـد، هم زمـان بـا شـیوع ویـروس 

کرونا برخی سـایت های عربی و توسـط یک نام 

جعلـی ایـن متن کـه در برخـی کتاب های فاقد 

اعتبـار و ارزش علمـی یافـت شـده اسـت را بـا 

تغییـردادن واژگان »وبـا و طاعـون« به »کرون« 
منتشـر کرده باشـد.23

محمدجـواد فاضـل لنکرانـی، از جمله اولین 

کسـانی بـود کـه بـه ایـن حدیث واکنش نشـان 

داد. وی ایـن حدیـث را سـاختگی دانسـت  و 

گفـت: از ایـن کتـاب بـا چنيـن نامـی تاکنـون 

دیـده نشـده و حتـی در فهرسـت کتاب خانـه 

امیرالمؤمنیـن علـی نامـی از ایـن کتـاب و 

مؤلـف وجـود نـدارد و بـه  هیچ وجـه نمی تـوان 

چنیـن حدیثـی را بـه حضـرت نسـبت داد. 

روشـن اسـت کـه ایـن عبـارات سـاختگی 

اسـت. وی هم چنیـن بـر ایـن بـاور اسـت کـه 

کسـانی کـه بـا عبـارات نهج الباغـه آشـنایی 

دارنـد، می داننـد که بیـان این  همه خصوصیات 

کـه تمامـًا هم درحال وقوع اسـت، دأب و روش 

حضـرت علـی نبـوده اسـت.

مصطفی عباسی نیز حدیث مذکور را جعلی 

می داند و بر سه نکته دراین باره تأکید می کند: 

"الـف( در هیچ یـک از مجامـع روایـی نـه 

شـیعه و نـه اهل سـنت، نه متقـدم و نه متأخر، 

هرگـز حدیثـی بـا چنیـن مضامینـی نیامـده 

اسـت. حتـی عالمـان شـیعی به خاطـر اهمیت 

بسـیار ویژه  مسـئله مهدویـت، تمـام اهتمـام 

خـود را صـرف کردنـد تـا همـه اخبـار و احادیث 

مربـوط بـه حـوادث و اتفاقـات آخرالزمـان را 

در قالـب ماحـم و فتـن جمـع آوری و حفـظ 

کننـد، امـا در چنیـن کتاب هایـی نیـز مـا هرگـز 

مضامینـی شـبیه بـه متـن يادشـده نمی یابیم؛

ب( در تراجـم علمـا و معاجـم رجالـی، اصـًا 

شـخصیتی بـه نـام ابوعلی دبیزی وجـود ندارد، 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

58
بلکه شـخصیتی سـاختگی و موهوم اسـت؛

ج( در معاجـم کتاب شناسـی هرگـز کتابـی 

با عنـوان »عظامئ الدهـور« توسـط هیـچ مؤلفـی 
نوشـته نشده اسـت.«24

کرونا و مرگ سفید؛ رویکردی نشانه شناسانه

روایتـی  در  جملـه  از  روایـات،  برخـی  در 

کـه از امـام صـادق  نقـل شـده و در کتـاب 

کمال الدیـن مرحـوم شـیخ صـدوق )جلـد دوم، 

صفحه 355( آمده اسـت، به وقوع مرگ سـفید 

به عنـوان یکـی از نشـانه های ظهور اشـاره شـده 

اسـت.

در ایـن روایـت، سـلیمان بن خالد گویـد: از 

امـام صـادق  شـنیدم کـه می فرمـود: 

»قبـل از قیـام قائم ، دو نوع مرگ ومیر رخ 

می دهـد؛ مـرگ سـرخ و مرگ سـپید. تـا این که 

از هـر هفت نفـر، پنج نفرشـان از بیـن برونـد. 

مرگ سـرخ با شمشـیر و مرگ سـفید با طاعون 

اسـت.« پرسشـی که در این جا مطرح می شـود 

این اسـت که آیا مرگ سـفید همان کروناسـت 

یـا خیر؟ 

پاسـخ ابراهیـم شـفیعی سروسـتانی به این 

سـؤال منفـی اسـت. وی بـه ایـن نکتـه اشـاره 

می کنـد کـه در دوره هـای قبـل هم مشـابه این 

بیمـاری بـا تلفـات فـراوان در ایـران و جهـان 

اتفاق افتاده اسـت و امروز با این پدیده مواجه 

هسـتیم و ممکـن اسـت در ادوار دیگـر نیـز این 

نـوع بیماری هـا در جهـان اتفـاق بیفتد و تلفات 
بیشـتری بگیرد.25

بالی جدید، معلول معصیت جدید؛ 
حدیثی از امام رضا

حیـدری کاشـانی بـا نقـل حدیثـی از امـام 

رضـا کـه اشـاره می کنـد در رابطـه بـا باهای 

جدیـد،  وقتـی بندگان گناهی را انجام می دهند 

و آن گنـاه شـایع می شـود در میـان مردمـی که 

پیـش از آن مرتکـب نمی شـدند )یعنـی مرتکب 

گناهـان جدیـدی شـده اند کـه نسـل های قبـل 

مرتکب نشـده اند(، خداوند متعال یک بیماری 

و یـک ابتـای جدیـد را وارد عرصـه زندگی بشـر 

می کنـد. 

شـاخصه های  میـان  در  دارد،  اشـاره  وی 

ویـروس کرونـا، مـواردی اسـت کـه هنـوز ابعاد 

آن کامًا شـناخته نشـده اسـت. با تمام ادعایی 

کـه بشـر در پیشـرفت پزشـکی دارد از سـرعت 

ایـن ویـروس جـا مانده اسـت. و می افزاید برای 

رفـع ایـن بیمـاری بایـد ببینیـم کـه چـه خـط 

قرمزهایـی را رد کرده ایـم کـه چنیـن بیماريـی 

دامن گیـر مـا شـده اسـت؟ 

حیـدری کاشـانی بـرای رفـع ایـن بیمـاری 

بـر ایـن بـاور اسـت کـه چنانچـه در ادعیـه هـم 

آمـده: »اللهـم اغفـر یل الذنـوب الـی تغیـر النقـم« از 

همـه گناهانـی که نعمت عافیـت، اجتماعات، 

روابـط سـالم و ... انسـانی را تغییـر می دهنـد، 
بایـد اجتنـاب کنیم.26

  کرونا و تطبیق آیات؛ نگره ای تفسیری
معمـواًل در هنگامـه بحران هـا در یک جامعه 

دینـی، میـزان تمایـل به تطبیق آیـات و روایات 

بـر برخـی جزئیـات حـادث شـده در آن بحـران 

افزایـش قابـل توجهـی می یابـد. این کـه ایـن 

تطبیق هـا بـه چـه میـزان بـه صـواب نزدیـک 

اسـت و یا چه کسـی توانایی تشـخیِص صائب 
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بـودن یـا نبـودِن ایـن تطبیق هـا را دارد و نیـز 

این که قواعد و اصول درسـت و مناسـب جهت 

این گونـه تطبیق هـا چگونـه تعیین می شـوند، 

فـی نفسـه از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت. در 

بحـران کرونـا، عاوه بـر برخـی روایـات، بعضی 

آیـات قـرآن نیـز دسـت مایه تطبیقاتـی از ایـن 

دسـت شد. به عنوان مثال برخی عبارت »ِتْسَعَة 

َعَشـَر« در سـوره مدثـر را بـه ویـروس کوویـد 19 
تطبیـق دادند.

عقیـده  ایـن  بـر  ابوالقاسـم  محمـد حـاج 

اسـت، کـه تفسـیر قـرآن، شـرایط و ضوابطـی 

دارد و افـرادی کـه قـرآن را تفسـیر می کنند باید 

یک سـری قوانیـن و احکامـی را رعایـت کننـد 

و آن مطالبی کـه بـه قـرآن نسـبت می دهنـد 

براسـاس فهم و تفسـیر کام باشد که اگر مفسر 

ایـن ضوابـط را رعایت نکند، تفسـیر به رأی کرده 

 27 است.

وی در این خصـوص بـه نقـل حدیثـی از امام 

صادق  درباره مذمت چنین تفاسـیری اشـاره 

می کند: 

ْ ُيْؤَجـْر َو ِإْن  َصـاَب لَ
َ
ِيِه ِإْن أ

ْ
ُقْرآَن ِبَرأ

ْ
ل

َ
ـَر ا »َمـْن َفّسَ

ـَماِء«؛  لّسَ
َ
ْبَعـُد ِمَن ا

َ
 َفُهـَو أ

َ
ْخَطـأ

َ
أ

کسی که قرآن را به رأی و نظر خویش تفسیر 

کنـد، اگـر درسـت و مطابـِق بـا واقـع باشـد، اجر 

و پاداشـی برایـش نیسـت و اگـر خطا بـرود، هر 

آینـه )از مـرز و حـق و حقیقت( بیشـتر از فاصله 

آسـمان ها از یک دیگر، دور شـده اسـت. 

ايشـان بـر ایـن باور اسـت، که عـدد نوزده که 

در آیـه آمـده مربـوط بـه تعـداد نگهبانـان دوزخ 

اشـاره دارد و هیـچ ارتباطـی بـا کرونـا ندارد. 

رویکرد فلسفی
  کرونا و عقالنیت خود بنیاد

 هایدگـر در نقـدی کـه بـر عقانیـت دکارتـی 

دارد، بـر ایـن بـاور اسـت کـه این نـوع عقانیت 

کـه کامـًا سـوبژکتیو اسـت، تبعـات ویرانگری 

داشـته و دارد. وی از لـوازم ایـن عقانیـت را 

جدایـی سـوژه و ابـژه می دانـد. از نظـر هایدگـر 

همیـن نـگاه باعـث شـده تـا بشـر آن اتحـاد و 

تائمـی را کـه میـان سـوژه و ابـژه در فلسـفه 

کاسـیک برقـرار بـوده از بیـن بـرود. 

رهـاورد چنیـن نگاهـی در اندیشـه هایدگـر، 

ابژه شـدن طبیعـت و در نتیجـه اسـتیای بشـر 

بـر طبیعـت و محیـط زیسـت و چنـگ انداختن 

بـه صورت آن اسـت. 

عبدالحسـین خسـروپناه، از جملـه افـرادی 

اسـت کـه بحـران کرونـا را از منظـر فلسـفی و با 

رویکـرد نقـد عقانیـت خـود بنیـاد تحلیل کرده 

اسـت.  وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه کرونـا چهار 

بحـران را ایجـاد کرده اسـت: 

بحران معنا را در رابطه با خود؛

بحران بندگی را در رابطه با خدا؛

 بحـران زیسـت محیطـی را در رابطـه بـا 

؛  طبیعـت

و در آخـر بحـران روابـط اجتماعی را در رابطه 

انسـان با انسان. 

وی بر این باور است، که عقانیت خودبنیاد 

بشـری عامل کروناسـت. ايشـان معتقد اسـت، 

این عقانیت خودبنیاد و سـکوالر سـبب شده تا 

ویروسـی ماننـد کرونـا ایـن همه مشـکل ایجاد 
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کنـد، گرچـه خـود ایـن ویـروس هـم به علـت 

تصـرف بی رویه انسـان مدرن بـر طبیعت ایجاد 

شـده است. 

  کرونا و فلسـفه سیاسـی؛ تجدید نظر در مفهوم 
امنیت

نجـف لک زایـی از جملـه محققانـی اسـت 

کـه از موضـع فلسـفه سیاسـی به ویـژه از منظره 

فلسـفه امنیـت بـه بحـران کرونـا توجـه کـرده 

اسـت. وی بر این باور اسـت، که کرونا از جمله 

عوامـل تسـهیل کننـده ورود نظریه های امنیت 

بـه موج سـوم ایـن نظریه هاسـت. 

از نـگاه ايشـان، مـوج اول مطالعـات امنیتی 

از بعـد از جنـگ جهانـی دوم بـه راه افتـاد کـه 

نظریه هـای ایده آلیسـتی و رئالیسـتی در ایـن 

بـاب مطـرح شـد. محـور در امنیـت در مـوج 

اول، امنیـت نظامـی اسـت. از آن جـا که امنیت 

جوامع و کشـورها از ناحیه قدرت نظامی سـایر 

کشـورها مورد آسـیب قرار می گرفت؛ مسابقات 

تسـلیحاتی شـکل می گیـرد و ایـن مسـابقات 

تسـلیحاتی تـا چنـد دهـه ادامـه پیـدا می کند و 

تمرکز کشـورها بر گسـترش ارتش و تسـلیحات 

می شـود. سـپس اتفاقاتـی می افتد کـه امنیت 

و  جـدا  نظامـی  امنیـت  محـدود  تعریـف  از 

نظریه هـای جدیـد امنیـت شـکل می گیـرد.28 

در مـوج اول پیمـان ورشـو بـا محوریـت 

شـوروی و ناتـو )سـازمان آتانتیـک شـمالی( 

بـا محوریـت آمریـکا شـکل گرفت. با فروپاشـی 

شـوروی، پیمان ورشـو نیز فرو پاشـید، ولی ناتو 

در خـودش انعطـاف ایجـاد کـرد و در مـوج دوم 

از بحـث تهدیـدات نظامـی رویکرد خود را عوض 

کـرد و فضـای جدیـدی مثـل:  اسام هراسـی، 

مباحـث نـرم، فرهنگـی، حقوق بشـر، تروریسـم 

و ... بـرای خـود تعریـف کـرد. 

و   90 دهـه  در  بالـکان  عملیات هـای 

عملیات هایـی کـه در ماجـرای لیبـی و آنچـه 

کـه در حادثـه 11 سـپتامبر انجـام دادنـد باعـث 

مشـروعیتی برای ناتو در موج دوم امنیت شـد. 

ناتو برای ماندگاری اش، طرح امنّیت موّسـع را 
تعریـف و پی گیـری کـرد.29

وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه بحـران کرونـا 

نابسـندگی مـوج دوم، نظریه هـای امنیـت را 

در عمـل نشـان داد، کـه در مـوج سـوم امنیـت 

بـا شـروع کرونـا آن را شـاهديم کـه هـم امنیت 

مضّیـق، کـه هـدف را به سـوی امنیـت نظامـی 

می بـرد، و هـم امنیـت موسـع، کـه در همـان 

پنـج ُبعـد حرکـت می کند، همه ناقص هسـتند. 

لـذا دولت هـا مجبورنـد در مفهوم امنیت تجدید 

نظر کنند و مقوالت متعددی را در بحث امنیت 
وارد کننـد.30

 لک زایی به مفهوم امنیت متعالیه به عنوان 

الگـوی بدیـل در مـوج سـوم مطالعـات امنیـت 

توجـه می دهـد و آن را واجـد ظرفیت هايـی 

الزم بـرای تدویـن یـک نظریـه امنیتـی جامـع 

بـا توجـه بـه جهـان پسـا کرونا می دانـد. وی 

دراین خصـوص، ایـده  گذار را امنیت دنیاگرایانه 

به سـمت امنیت متعالیه را پیشـنهاد می دهد:" 

در موج سوم چاره ای نداریم و باید از امنّیت 

دنیاگرایانـه عبـور کنیـم و بـه امنیـت متعالـی 

برسـیم. در امنیـت متعالـی نیـروی فریـب، 

شـهرت، شـهوت، حّقه و کنار گذاشـته می شـود 
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و بـه مقولـه ایمـان و ارتبـاط با خدا و اسـتعانت 

از خـدا و هم گرایـی و می رسـند، و از ایـن طریق 

هـم خودشـان بـه امنّیت می رسـند و هـم برای 

دیگـران ایجـاد امنّیـت می کننـد. در این مرحله 

بـا حفـظ بهداشـت و جنبه هـای فـردی، امنّیت 
خانـواده و جامعـه را بـه  وجـود می آورند."31

لـذا فلسـفه سیاسـی اسـامی و حکمـت 

متعالیـه ظرفیـت خوبـی دارد کـه مـوج جدیـد 

امنیـت و یـا همـان مـوج سـوم امنیت را شـکل 
دهـد، بـه وجـود آورد و گسـترش دهـد.32

از مجمـوع آنچـه اشـاره شـد، چنیـن به نظـر 

می رسـد که سـطح حوزه و روحانیت در تحلیل 

بحـران کرونـا )به ویژه بخش نواندیش حوزه( به 

پختگـی و بلـوغ قابـل توجهـی دسـت پیدا کرده 

اسـت، گرچه شایسـته اسـت اهتمام بیشـتری 

پرداخـت  جهـت  روحانیـت  و  حـوزه  توسـط 

جدی تـر بـه ابعـاد انضمامـی این بحـران جهت 

کشـف زوایـای ناگشـوده آن مصـروف گردد.
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شـیوع بیمـاری کرونـا همـه را غافل گیـر کـرد و وضعیتی پدیـد آورد که بسـیاری را 
بـه تأمـل دربـاره پیامدهـای آن واداشـت. یکی از پیامدهای بحران ناشـی از شـیوع 
ایـن بیمـاری، تعلیـق نهادهـای عمومـی بـود؛ تفاوتـی هـم نمی کنـد هـم فعالیت و 

کنش گـری نهادهـای مـدرن و هـم نهادهـای سـنتی بـه حالت تعلیـق درآمد. 
تعطیلـی برخـی نهادهـا در ابتـدای شـیوع بیمـاری مـورد پذیرش واقع شـد، اگرچه 
تـداوم آن، بحران هـای دیگـری پدیـد آورد. بـرای مثال تعطیلی نهادهـای اقتصادی 
و کسـب و کارهـا در ابتـدا مـورد پذیـرش قـرار گرفـت، امـا تـداوم آن، بـه دوگانه 

معیشـتـ  سـالمت انجامید. 
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ایـن بحـران فشـارهای زیـادی بر پیکـر نظام 

سیاسـی و اجتماعی وارد سـاخت و سـبب شـد 

گشایشـی در فعالیت هـای اقتصـادی رخ دهد. 

نهـاد آمـوزش، فرهنـگ و هنـر، ورزش و دیگـر 

نهادهـای عمومـی کم وبیـش بـا ایـن مسـئله 

روبـه رو شـدند و رفتارهـای متفاوتـی از خـود 

بـروز دادند. 

در ایـن  میـان بحث هـای فراوانـی دربـاره 

موقعیت نهاد دین و حامان آن، یعنی عالمان 

دیـن و واکنـش دین داران در بحران اخیر مطرح 

شـد. برخـی دیـن داران از همـان ابتـدای تعلیق 

فعالیت و تعطیلی اماکن مذهبی، زیارت گاه ها 

و مجالس و مناسـک دینی، هیئت ها، مسـاجد 

و حتی حوزه های علمیه از خود واکنش نشـان 

داده و در مـواردی بـا هجـوم بـه اماکـن مقدس 

نسـبت بـه این تعلیق اعتـراض کردند. 

تصاویـری نیـز از حضور برخـی روحانیون در 

کنار ضریح  حضرت فاطمه معصومه � و اعام 

بسته شـدن  بـا  مخالفت شـان 

اماکـن مقـدس منتشـر شـد و 

در مقابـل تعـدادی قابـل توجـه 

از مراجـع بزرگـوار تقلیـد بـر لزوم 

رعایت ضوابط پزشـکی و پیروی 

از دسـتورهای بهداشـتی تأکیـد 

کردنـد و بـرای حضـور در اماکـن 

توصیه هـای  رعایـت  مذهبـی 

پزشکان و متخصصان را ضروری 

دانسـتند. پیامـد ایـن کنش هـا 

باعـث پدیدارشـدن دوگانـه امـر 

به ویـژه مناسـک دینـی  دینـی 

و مصلحـت نفـس و به تبـع آن مواجهـه نهـاد 

دیـن بـا نهـاد علـم )پزشـکی( شـد. بی گمـان 

ایـن وضعیـت عالمـان دیـن و روحانیـون را در 

موقعیـت تـازه ای قـرار داد تا دربـاره این دوگانه 

و حواشـی آن اظهـار نظـر کننـد.

 راه حل های فقهی و اصولی دوگانه های مزاحم
 به نظـر می رسـد پاسـخ ایـن پرسـش مهـم، 

نیازمنـد ایـن مقدمـه اسـت کـه از نظـر دینـی، 

احـکام شـرعی را بایـد در سـه مرحلـه متفـاوت 

ولـی متنـاوب، یعنـی مرحلـه جعـل اولیـه از 

سـوی خداونـد، فعلیت یافتـن آن بـرای مکلـف 

و عمـل بـه آن )امتثـال( از سـوی مکلـف در نظر 

گرفـت.

 این احکام گاه در مرحله سـوم یعنی مرحله 

عمل کـردن بـه آن، بـا هـم ناسـازگار و غیرقابـل 

جمـع می شـوند، به گونـه ای کـه عمـل بـه یکی 

از آن هـا، عرصـه را بـر دیگـری تنـگ می کنـد و 

انسـان مکلـف در ایـن مرحلـه یا 

قـدرت انجـام هـر دوی آن هـا را 

دارد، ولـی بـه هـر دلیلـی انجـام 

هـر دو را بـه مصلحت نمی داند و 

لذا مردد اسـت که کدام را انجام 

دهـد و کـدام را ترک کند )تزاحم 

اهتمامـی( یـا بـه اسـتناد قرائن 

و شـواهد مختلـف درمی یابد که 

تـوان انجـام هر دو را ندارد و خود 

را در  برابـر یـک دوگانـه می بینـد 

کـه بایـد تنهـا یکـی از آن دو را 

برگزینـد )تزاحـم امتثالـی(. باید 

ایــن مرحلــه  انســان مکلــف در 
یــا قــدرت انجــام هــر دوی آن هــا 
را دارد، ولــی بــه هــر دلیلــی انجــام 
هــر دو را بــه مصلحــت نمی دانــد و 
لــذا مــردد اســت کــه کــدام را انجــام 
دهــد و کــدام را تــرک کنــد )تزاحــم 
اهتمامــی( یــا بــه اســتناد قرائــن و 
کــه  شــواهد مختلــف درمی یابــد 
تــوان انجــام هــر دو را نــدارد و خــود 
را در  برابــر یــک دوگانــه می بینــد کــه 
بایــد تنهــا یکــی از آن دو را برگزینــد 

)تزاحــم امتثالــی(.
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توجـه داشـت کـه در هیچ یـک از این حالت ها، 

حکـم شـرعی تغییـر نمی کند.

ایــن دوگانه هــا کــه در فقــه اســامی از 

ــل  ــاد می شــود، ذی ــوان تزاحــم ی ــا  عن آن هــا ب

ــام  ــع از انج ــام مان ــون ازدح ــی هم چ مباحث

ماننــد  می شــود،  مطــرح  شــرعی  حکــم 

)دوگانه بوســیدن حجراالســود و دوری جســتن 

ــا  ــدگان( ی ــرآفرین طواف کنن ــام دردس از ازدح

همیــن موضوعــی کــه امــروزه بــا آن مواجهیــم، 

یعنــی دوگانــه: انجــام برخــی مناســک دینــی 

ماننــد رفتــن بــه زیــارت، هیئــت ، مســجد و ... 

از یک ســو و جلوگیــری از شــیوع یــک بیمــاری 

واگیــر بــه نــام کرونــا کــه از راه تنفــس در 

ــوی  ــود، از س ــل می ش ــی منتق ــن عموم اماک

دیگــر؛ به گونــه ای کــه انجــام هم زمــان هــردو 

بــه شــکلی کــه در گذشــته بــوده اســت ممکــن 

ــت. نیس

ــی بحــث دوگانه هــا )تزاحــم( در اصــول  ول

و  گســترده تر  بســیار  فقــه 

نظــری  ســاحت  در  دقیق تــر 

مــورد توجــه اســت و منشــأ یــک 

سلســله بحث هــای مبنایــی، 

پرجاذبــه و اثرگــذار شــده اســت. 

اصولیــان بــر ایــن پایــه کــه 

دو ســوی ایــن دوگانــه چــه 

وضعیتــی دارنــد و یــا نــوع رابطه 

آن هــا بــا یک دیگــر چگونــه 

دقیقــی  بحث هــای  اســت، 

مطــرح کرده انــد تــا روشــن 

ســازند در صــورت روبه روشــدن 

ــد  ــوی آن را بای ــدام س ــا، ک ــن دوگانه ه ــا ای ب

برگزیــد.

ــر دو  ــر ه ــم اصــول، اگ ــه مباحــث عل بر پای

حکــم از نظــر اهمیــت همســان باشــند مکلــف 

بــه انتخــاب خــود می توانــد یکــی از دو ســوی 

ایــن دوگانــه را برگزینــد ولــی در صــورت 

برتربــودن یکــی از آن هــا نــزد شــارع مقــدس بــر 

دیگــری، بایــد گزینــه برتــر را برگزیــد و اصولیــان 

ــا  ــر را ب ــه برت ــخیص گزین ــار و روش تش معی

ــل  ــه تفصی ــف ب ــای مختل ــه مؤلفه ه ــه ب توج

ــد. ــرار داده ان ــورد بحــث ق م

اســاس  بــر  برتــری  ایــن  تشــخیص   

مؤلفه هایــی صــورت می گیــرد کــه مهم تریــن 

آن عبــارت اســت از: عقلــی یا شــرعی بودن دلیل 

برتــری یــک حکــم نســبت بــه دیگــری، دارای 

ــکان  ــه ام ــودن دو حکــم ک ــا نب ــودن ی ماک ب

عمــل بــه هــر دو نیســت، وضعیت هــر  یک از دو 

حکــم از نظــر ویژگی هایــی هم چــون وجــوب 

و اســتحباب و اباحــه، امربــودن 

هنجــاری  نهی بــودن،  یــا 

بــودن،  وصفــی  یــا  بــودن 

وضعی بــودن،  یــا  تکلیفــی 

تنگنــای زمانــی داشــتن یــا 

نداشــتن )واجــب مضیــق یــا 

الزام آوربــودن  موســع بودن(، 

)واجــب  اختیاری بــودن  یــا 

تعیینــی و تخییــری(، جایگزین 

ــا  ــتن ی ــی داش ــا عرض ــی ی طول

نداشــتن هــر یــک از آن هــا 

)بدل داشــتن(، عینــی یــا کفایــی 

اصــول،  علــم  مباحــث  بر پایــه 
گــر هــر دو حکــم از نظــر اهمیــت  ا
بــه  مکلــف  باشــند  همســان 
از  انتخــاب خــود می توانــد یکــی 
دو ســوی ایــن دوگانــه را برگزینــد 
ولــی در صــورت برتربــودن یکــی 
مقــدس  ع  شــار نــزد  آن هــا  از 
را  برتــر  گزینــه  بایــد  دیگــری،  بــر 
برگزیــد و اصولیــان معیــار و روش 
تشــخیص گزینــه برتــر را بــا توجــه به 
مؤلفه هــای مختلــف بــه تفصیــل 

داده انــد. قــرار  بحــث  مــورد 
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یــا حق الناس بــودن،  بــودن، حق اهلل بــودن 

ــه  ــوط ب ــا من ــودن ی ــدرت عقلی ب ــه ق ــوط ب من

قــدرت شــرعی بودن، تقــدم زمانی داشــتن 

ــا نداشــتن انجــام یکــی از دو حکــم نســبت  ی

بــه دیگــری، همیشــگی یــا موقت بــودن 

ناســازگاری دو حکــم بــا یک دیگــر، چرایــی 

ــف از انجــام هم زمــان دو حکــم  ــی مکل ناتوان

حکــم،  دو  متعلق هــای  وجــودی  )اتحــاد 

ــری و ...(، روح  ــرای دیگ ــی ب ــودن یک مقدمه ب

ــک از  ــر ی و حکمــت و مقاصــد شــریعت در ه

دو حکــم، و ســرانجام گســتره تعلــق هــر یــک 

از دو حکــم )مشخص ســاختن این کــه هــر 

ــدام گســترده  ــه ک ــق ب ــم متعل ــک از دو حک ی

اســت:  شــریعت  پنج گانــه  قلمروهــای  از 

پاس داشــت دیــن، عقــل، نفــس، نســل و 

مــال(. 

در  سـخن گفتن  بنابرایـن 

بـاره برگزیـدن یکـی از دو گزینـه 

در صورتـی کـه عمـل بـه هـر دو 

ممکـن نباشـد، چنـدان آسـان 

 . نیسـت

مـا نیـز اکنـون با یـک دوگانه 

روبـه رو هسـتیم کـه انجـام هـر 

چنـد  هـر  نیسـت.  ممکـن  دو 

دیـن  قطعـًا  دوگانـه  ایـن  در 

شـاید  و  دارد  پیش بینی هایـی 

تردیـدی هـم در پاسـخ نهایـی 

آن وجـود نداشـته باشـد و همـه 

بداننـد کـه حفـظ جـان و پرهیـز 

از تضییـع حـق دیگـران واجـب 

اسـت و یـا از منظـری دیگـر اگـر ایـن دوگانـه 

بیـن یـک امـر مسـتحب و یـک امـر واجـب 

باشـد، تردیـدی در مقدم داشـتن امـر واجـب 

وجـود نداشـته باشـد، به ویـژه این کـه این گونه 

امـور مذهبـی مسـتحبی دارای جایگزیـن هـم 

هسـتند و تردیـدی در اولویـت حفـظ جان خود 

و دیگـران وجود نداشـته باشـد، ولـی نکته مهم 

در این جاسـت کـه فراینـد رسـیدن بـه پاسـخ 

اسـتوار و قابل اعتماد دراین باره بسـیار پیچیده 

و نیازمنـد دقت نظرهـا و دانـش دینـی درخـور 

اسـت. 

نهایـی  راهـکار  اسـت،  شایسـته  بنابرایـن 

در این گونـه مـوارد و پاسـخ دقیـق ایـن نـوع 

پرسـش ها را از فقهـای بزرگـوار مطالبـه کـرد.

و  مصالـح  مناسـک-  دوگانـه   
و  پزشـکان  فقیهـان،  جایـگاه 

حاکمان 
و  فقهــا  عمــوم  رویکــرد 

کــه  اســت  ایــن  اصولیــان 

ضوابــط  و  اصــول  کاربســت 

تدویــن شــده در منابــع فقهــی و 

اصولــی بــرای برگزیــدن یکــی از 

ــده  ــر عه ــا ب ــوی دوگانه ه دو س

خــود مــردم اســت، امــا بــا توجــه 

کنونــی  پیچیدگی هــای  بــه 

جوامــع بشــری از یک ســو و 

ضــرورت اخــذ تصمیــم عمومــی 

ــر،  ــگان از ســوی دیگ ــرای هم ب

ایــن  آســانی  بــه  نمی تــوان 

کــه فقهــا  البتــه تردیــدی نیســت 
بــرای اعــام نظــر تخصصــی خــود 
از  برخــی  موقــت  تعطیــل  بــرای 
تعظیــم  و  عبــادات  مصادیــق 
بــه  مراجعــه  بــه  گزیــر  نا شــعائر 
نظریــات کارشناســی پزشــکان و 
هســتند.  آن هــا  قــراردادن  مبنــا 
همان طــور کــه در موضــوع شــیوع 
بودیــم  شــاهد  کرونــا  بیمــاری 
کــه برخــی از مراجــع نســبت بــه 
تعطیــل تدریــس خــود و توصیــه 
ــن  ک ــردم در اما ــر م ــور کمت ــه حض ب
نظــر  و  دادنــد  هشــدار  عمومــی 
خود را مســتند به نظر کارشناســی 

بودنــد. کــرده  پزشــکان 
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ــی  ــوم کل ــه مفه ــه خــود مــردم ب ــم را ب تصمی

ــراد از آن  ــاختن م ــدون  مشخص س ــردم و ب م

وانهــاد. 

ــون  ــم، هم چ ــا ه ــیوع کرون ــرای ش در ماج

هــر رویــداد دیگــر ســزاوار اســت کــه هــر کــس 

ــد.  ــر کن ــار نظ ــرو تخصصــی خــود اظه در قلم

اظهــار نظــر تخصصــی دربــاره واگیربــودن 

ــودن  ــا نب ــودن ی ــاری و خطرآفرین ب ــن بیم ای

حضــور در محافــل عمومــی بی تردیــد برعهــده 

پزشــکان و متوليــان بهداشــت اســت و اظهــار 

نظــر دیگــران در ایــن زمینــه فاقــد اعتبــار 

مي باشــد، ولــی توصیــه بــه تــرک زیارت هــا و 

مراســم عبــادی جمعــی ماننــد نمــاز جماعــت 

و دعاهــا بهتــر اســت از ســوی متولیــان امــور 

ــرد.  ــی صــورت بگی دین

البتــه تردیــدی نیســت کــه فقهــا بــرای اعام 

ــت  ــل موق ــرای تعطی ــود ب ــی خ ــر تخصص نظ

برخــی از مصادیــق عبــادات و تعظیــم شــعائر 

ــات کارشناســی  ــه نظري ــه مراجعــه ب ــر ب ناگزی

پزشــکان و مبنــا قــراردادن آن هــا هســتند. 

ــاری  ــیوع بیم ــوع ش ــه در موض ــور ک همان ط

ــع  ــی از مراج ــه برخ ــم ک ــاهد بودی ــا ش کرون

ــه  ــه تعطیــل تدریــس خــود و توصی نســبت ب

ــی  ــن عموم ــردم در اماک ــر م ــور کمت ــه حض ب

هشــدار دادنــد و نظــر خــود را مســتند به نظــر 

کارشناســی پزشــکان کــرده بودنــد. پــس نظــر 

ــا و پزشــکان در جــای خــود  ــدام از فقه هــر ک

ــت. ــح اس ــری ارج ــه تعبی ــت دارد و ب اهمی

یــک  بــاره  در  تصمیم گیــری  مرجــع 

آن  اثرگــذاری  قلمــرو  براســاس  مســئله، 

ــد؛ شــاید نظــر تخصصــی یــک  تفــاوت می کن

پزشــک بــرای یــک فــرد بســنده و قابــل  اعتمــاد 

ــاره یــک مســئله  ــی اظهــار نظــر در ب باشــد ول

پزشــکی بــرای عمــوم مــردم و یــا فراخوانــدن 

ــد  ــه نیازمن ــی ک ــار عموم ــک رفت ــه ی ــردم ب م

تخصــص و همه جانبه نگــری اســت بایــد از 

ســوی نهادهــای رســمی ماننــد ســازمان نظــام 

پزشــکی یــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــه همیــن ترتیــب  پزشــکی صــورت بگیــرد و ب

بــرای یــک مســئله عمومــی مربــوط بــه ســطح 

کشــور، تصمیم گیــری حســب مــورد بــر عهــده 

ــری نظــام اســت.  ــی رهب ــا حت ــت و ی دول

امــا مهــم آن اســت کــه هیچ یــک از اظهــار 

نظرهــا بــدون پشــتوانه مراجعــه بــه نظريــات 

ــورت  ــکان ص ــکان و غیرپزش ــی پزش کارشناس

نمی گیــرد. 

در بــاره حرم هــای مطهــر هــم می تــوان بــا 

ــب موضــوع چنیــن  در نظرگرفتــن همــه جوان

ــا  ــت آن ه ــی موق ــم تعطیل ــه تصمی ــت ک گف

ــرد  ــورت بگی ــا ص ــت آن ه ــوی تولی ــد از س بای

ــت.  ــت نیس ــت حکوم ــد دخال ــًا نیازمن و الزام

البتــه کامــًا روشــن اســت کــه بازبــودن 

حرم هــا کــه خــود یــک مــکان عمومــی بــرای 

مراجعــه مــردم اســت به معنــای الــزام یــا 

ــت  ــا نیس ــور در آن ج ــه حض ــردم ب ــویق م تش

و هیــچ منافــات نــدارد کــه حــرم بــاز باشــد و 

ــور در  ــای حض ــه پیامده ــبت ب ــان نس هم زم

آن جــا بــه مــردم هشــدار و یا آموزش داده شــود. 

ــات  ــاز جماع ــور در نم ــاجد و حض ــاره مس درب

نیــز مراجــع بزرگــوار و یــا مرکــز رســیدگی بــه 
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امــور مســاجد می تواننــد تعییــن تکلیــف 

کننــد ولــی بــا توجــه بــه وجــه حکومتــی 

ــل  ــاره تعطی ــری درب ــه، تصمیم گی ــاز جمع نم

ــد  ــدون تردی ــا عــدم تعطیــل نمــاز جمعــه ب ی

ــه  ــد از ســوی شــورای سیاســت گذاری ائم بای

ــورت  ــری ص ــم رهب ــام معظ ــا مق ــه و ی جمع

ــرد. بگی

 تلقی های برخی دین باوران
نـوع تلقـی برخـی دین باوران مـا در این گونه 

توصیه هـای  انگاشـتن  کم اهمیـت  مـوارد 

پزشـکی و بهداشـتی و حتی مسـلمات عقلی به 

بهانـه شـفابخش یا منزه بـودن فضاهای مرتبط 

بـا اهـل بیـت  اسـت. اخیـرًا دوسـتی تعریف 

می کـرد در یکـی از مجالـس عـزای حضـرت 

زهـرا � آن هـم در یـک نهـاد آموزشـی پـرآوازه 

بـه کسـی کـه بـا دسـت های بـدون دسـت کش 

کفش هـای عـزاداران را مرتـب کـرده بـود و بـا 

همـان دسـت بدون شست وشـو 

پرداخـت،  چـای  ریختـن  بـه 

تذکـر داده بـود کـه بایـد قبـل 

اسـتکان ها،  بـه  دسـت زدن  از 

دسـت های خـود را بشـوید. آن 

فـرد در پاسـخ گفتـه بود به برکت 

حضـرت زهرا هیچ کس مشـکلی 

پیـدا نمی کنـد و همیـن تمـاس 

دسـت بـا ایـن کفش هـا و آنچـه بـه خـودش 

می گیـرد خـودش مایـه برکـت اسـت و بی اعتنا 

بـه ایـن تذکـر به کار خود ادامـه داده بود. بدون 

تردیـد همـه مـا بـا مـوارد فراوانی از این دسـت 

روبـه رو شـده ایم. 

یــک میوه فــروش  نــزد  پیــش  چنــدی 

ــرگاه  ــی ه ــل خاص ــه دلی ــه ب ــازه دار ک غیرمغ

می کنــم،  خریــد  او  از  بیفتــد  مســیرم 

درحالی کــه ماســک زده بــودم، کارت بانــک 

را بــا دســتمال کاغــذی از او پــس گرفتــم. وی 

پــس از مقدمــه ای کوتــاه بــا صدایــی فریادگونه 

مــرا خطــاب کــرد کــه خــدای احــد متعــال قدیــر 

را رهــا کــرده ای بــه یــک قطعــه پارچــه و کاغــذ 

چســبیده ای؟! بــا خنــده بــه او پاســخ دادم کــه 

بــا همیــن تکــه پارچــه و دســتمال کاغــذی بــه 

خــدا چســبیده ام. چنيــن اشــخاص پاک نهــاد 

متدّیــن بیــن دو مفهــوم خلــط کرده انــد؛ 

این کــه معصومــان علیهم الســام ایــن تــوان 

را دارنــد کــه اگــر اراده کننــد می تواننــد موالیــان 

خود را از هر گزندی دور بدارند یک بحث اســت 

ــرایطی  ــر ش ــواره و در ه ــا هم ــه آن ه و این ک

و بــرای همه کــس چنیــن می کننــد بحــث 

دیگــری اســت. ایــن دو را نبایــد 

یکــی انگاشــت، اگــر چنیــن بــود 

ــت بهداشــت و  ــدون رعای ــه ب ک

اصــول ایمنــی از عنایــات اهــل 

باشــیم،  بهره منــد    بیــت

از  نبایــد هیــچ گاه هیچ یــک 

از  و    معصومــان پیــروان 

جملــه خــود آن هــا دچــار هیــچ 

آســیبی شــوند. حــال آن کــه تاریــخ گــواه 

اســت کــه چنیــن نیســت و شــواهد مختلفــی 

از مسموم شــدن آنــان و شــیعیان آن هــا و 

شــیوع وبــا و مرگ ومیــر گســترده در شــهرهای 

گزینــه  رعایــت اصــول بهداشــتی 
اهــل  بــه  توســل  جایگزیــن 
اســت  راهــی  نیســت،    بیــت
کــه بــه توصیــه خــود آن هــا بــرای 
از  بیشــتر  چــه  هــر  بهره منــدی 
می شــود.  پیمــوده  آن هــا  عنایــات 
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شیعه نشــین در طــول تاریــخ در دســت اســت 

ــودی  ــت وج ــدرت و برک ــن ق ــی ای ــر کس و اگ

ائمــه  را بخواهــد یکســره نفــی کنــد، افــزون 

بــر ادلــه عقلــی بــه ده هــا شــاهد تاریخــی بــرای 

ــت ها  و  ــاف برداش ــر خ ــا ب ــی آن ه شفابخش

رویه هــا و دســتاوردهای پزشــکی اســتناد 

می کنیــم. 

و  بهداشــتی  و  ایمنــی  اصــول  رعایــت 

قوانیــن بــرای دور مانــدن از انــواع گزندهــا چــه 

ــر  ــک ام ــر آن ی ــه در غی ــرد و چ ــه نب در صحن

بدیهــی عقلــی اســت کــه شــرع مقــدس هــم 

بــر آن پــای فشــرده اســت. جــز در مــواردی کــه 

ــی  ــرای مصلحت ــد ب ــا بای ــد و ی انســان می توان

آســیب  خــود  بــه  بزرگ تــر 

از  کــه  نیســت  روا  برســاند، 

رعایــت دســتورهای پزشــکی 

بپوشــد.  چشــم  ایمنــی  و 

بهداشــتی  اصــول  رعایــت 

گزینــه جایگزیــن توســل بــه 

ــی  ــت، راه ــت  نیس ــل بی اه

اســت کــه بــه توصیــه خــود 

آن هــا بــرای بهره منــدی هــر 

ــا  ــات آن ه ــتر از عنای ــه بیش چ

می شــود.  پیمــوده 

ــه در  ــت ک ــف اس ــای تأس ج

ــه  ــر این گون یکــی دو دهــه اخی

ــه  ــت و این گون ــای سس تلقی ه

بیشــتری  رواج  رفتارهــا 

یافتــه اســت، تــا جایــی کــه 

ــن  ــم در همی ــش ه ــدی پی چن

خجالــت آور  فیلــم  انتشــار  شــاهد  فضــا، 

بــه آتش کشــیدن نمــاد دانــش پزشــکی از 

ســوی کســانی کــه خــود را بــه دیــن منســوب 

بودیــم. می دارنــد، 

ــای  ــادی در بخش ه ــیار زی ــای بس نمونه ه

مختلــف ابــواب حدیثــی و فقهــی وجــود دارد 

کــه نشــان دهنده ضــرورت اتخــاذ روش هــای 

ُعَقایــی و َعقانــی در برابــر بیماری هــای 

واگیــردار اســت. از ایــن نــوع روایــات می تــوان 

جــواز مقابلــه بــا بیماری هــای واگیــردار را 

برداشــت کــرد. گرچــه ایــن امــر عقلــی اســت و 

اگــر هیــچ روایتــی هــم دراین بــاره نداشــتیم، 

ــم را  ــن حک ــدان همی ــش خردمن ــل و من عق

به هرحــال  می کــرد.  صــادر 

ایــن ظاهرگرایــی دینــی بلیــه ای 

اســت کــه بــه جــان جامعــه 

اســامی مــا افتــاده اســت و 

مدتــی اســت بــا آن روبــه رو 

هســتیم و نگــران گســترش 

هــم  آن  گذشــته  از  بیــش 

ــزرگان  ــم ب ــتیم و امیدواری هس

علمــای مــا ایــن خطــر را بیشــتر 

حــس کننــد و بــه چاره اندیشــی 

در برابــر آن بپردازنــد. 

  نقش آفرینی نهادهای دینی
ايـن پرسـش در ذهـن متبلور 

می شـود، كـه آيـا نهادهای دینی 

بـا  را در مواجهـه  نقـش خـود 

شـیوع ایـن بیمـاری بـه خوبـی 

کنــون مراجــع بزرگــوار بــه کمــک  ا
مشــاوران اجتماعــی و رســانه ای 
مشــاورانی  چنیــن  گــر  ا ـ  خــود 
بســیار  فرصــت  ـ  باشــند  داشــته 
و  بازخوانــی  بــرای  خوبــی 
بازطراحــی رابطــه متولیــان امــور 
دینــی بــا اقشــار مختلــف مــردم و 
ناصــواب  ذهنیت هــای  اصــاح 

 . نــد فته ا یا
آنــان و بــه پیــروی از آن ها بســیاری 
در  می تواننــد  دینــی  نهــادی  از 
آفــات  مناســب  فرصــت  ایــن 
از  بســیاری  آســیب های  و 
کژاندیشــی ها و ظاهرگرایی هــای 
مــردم  بــرای  را  دینــی  ک  خطرنــا
کننــد و جایــگاه و اعتبــار  تبییــن 
فرهنــگ  در  بشــری  یافته هــای 

بنمایاننــد مــردم  بــه  را  دینــی 
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انجـام داده انـد یا نه؟ پاسـخ این پرسـش منفی 

اسـت، چراكـه در شـرایط کنونـی، که متأسـفانه 

اعتمـادی به رسـانه های خارجـی و داخلی برای 

آمـوزش دینـی درسـت  مـردم نیسـت، بـزرگان 

دینـی مـا و به ویـژه مراجـع بزرگـوار می تواننـد 

نقش آفرینـی بسـیار مؤثرتـری داشـته باشـند. 

دربـاره رسـانه های بیگانـه، تردیـد نداریم که هر 

چـه در قالـب برنامه هـای کارشناسـی و فیلم ها 

و تبلیغـات بیـان می کننـد، بیـش از آن کـه 

بـه قصـد خیرخواهـی صـورت بگیـرد، بـه قصـد 

ضدارزش هـای  رواج  و  باورهـا  سسـت کردن 

هنجارشـکن و ناکارآمـد جلـوه دادن حکومـت 

و تضعیـف روحیـه مـردم نجیـب و مظلوممـان 

صـورت می گیـرد. 

یکـی از شـبکه های اجتماعـی عربـی اخیـرًا 

گزارشـی از حجـم بسـیار سـنگین تبلیغـات 

رسـانه های وابسـته به سـعودی برای بازداشتن 

عراقی هـا از سـفر بـه ایـران منتشـر کـرده بـود. 

روشـن اسـت کـه هـدف ایـن تبلیغـات حفـظ 

جـان عراقی ها نیسـت، بلکـه هدفی جز افزایش 

فاصلـه بـا ایرانیـان و ضربـه اقتصـادی بـه ایران 

نـدارد. رسـانه های داخلـی و به ویژه رسـانه ملی 

هم که متأسـفانه به دلیل پیشـینه سیاست زده 

خود منبع خبری قابل اعتمادی برای آگاهی از 

وضعیـت واقعی جامعـه و کانونی قابل اعتماد 

بـرای آمـوزش مـردم و برآورنـده همـه انتظارات 

بـرای بسـیاری از نخبگان کشـور نیسـت. 

در چنیـن شـرایطی، مراجـع تقلیـد و بزرگان 

در  مؤثـری  بسـیار  نقـش  می تواننـد  دینـی 

توجیـه و راهنمایـی مـردم و کاهش آالم روحی 

آن هـا داشـته و پاسـخ گوی انبـوه پرسـش های 

مـردم باشـند. اکنـون مراجـع بزرگـوار بـه کمک 

مشاوران اجتماعی و رسانه ای خودـ  اگر چنین 

مشـاورانی داشـته باشـندـ  فرصت بسیار خوبی 

بـرای بازخوانـی و بازطراحـی رابطـه متولیـان 

امـور دینـی بـا اقشـار مختلـف مـردم و اصـاح 

ذهنیت هـای ناصـواب یافته انـد. 

آنــان و بــه پیــروی از آن ها بســیاری از نهادی 

دینــی می تواننــد در ایــن فرصــت مناســب 

آفــات و آســیب های بســیاری از کژاندیشــی ها 

و ظاهرگرایی هــای خطرنــاک دینــی را بــرای 

مــردم تبییــن کننــد و جایــگاه و اعتبــار 

یافته هــای بشــری در فرهنــگ دینــی را به مردم 

ــگاه واقعــی  ــد جای ــد، آن هــا می توانن بنمایانن

رفتارهایــی ماننــد قربانی کــردن، نذرکــردن، 

خوانــدن برخــی ادعیــه و زیارت نامه هــا را 

ــای طبیعــی و بشــری و  ــا بای ــه ب ــرای مقابل ب

ــه  ــات خردمندان ــا اقدام ــا ب ــی آن ه ــدم تناف ع

بشــری روشــن کننــد، آن هــا می تواننــد راهــی 

ــادن  ــرای کنار هم نه ــنجیده ب ــه و س خردورزان

از  و گرد هــم آوردن علــم و معنویــت کــه 

مســلمات فکــر اســامی به ویــژه بــر پایــه 

ــردم و  ــرای م ــت، ب ــت اس ــل بی ــب اه مکت

به ویــژه جوانانمــان پیشــنهاد کننــد. 

ــم کــه شــیوع ایــن بیمــاری در  ــاد نبری از ی

اســفندماه و ادامــه آن، خســارت های ســنگین 

اقتصــادی بــرای کشــور در پــی داشــته اســت و 

چــه بســیار از صنــوف و حتــی دست فروشــان 

و صاحبــان مشــاغل موقــت کــه اندوختــه خــود 

ــد. اگــر مراجــع تقلیــد هــم  را از دســت داده ان
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ــق اصــول  ــت دقی ــرای رعای ــردم را ب ــه م وظیف

بهداشــتی به منظــور مهــار ایــن بیمــاری و 

جلوگیــری از شــیوع آن از یــک ســو و دعــوت 

بــه خیرخواهــی و مواســات و نوع دوســتی 

ــزد  ــان گوش ــه آن ــی ب ــه خوب ــر ب ــوی دیگ از س

کننــد، بی گمــان ایــن اقــدام آن هــا می توانــد 

در زدودن غــم از چهــره مــردم خوبمــان و 

ــش از  ــه بی ــا ک ــایی از مشــکات آن ه گره گش

همــه بهــای این گونــه بایــا را می پردازنــد، 

ســهم داشــته باشــد.

پی نوشت:

1. ايـن يادداشـت برپايـه مصاحبـه ای بـوده کـه در اوايل 
اسـفند 1398 تنظیم شـده اسـت. 

2. عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلومقم.
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مقدمه

تعطیلـی مناسـک، حرم هـای مطهـر، مسـاجد و بـه تبـع آن شـیوه نقش آفرینـی و 
کنش گـری حـوزه علمیـه در مواجهـه بـا کرونـا، یکـی از موضوعات مهمی اسـت 
کـه مـورد توجه کارشناسـان و صاحب نظـران حوزه دین داری و سیاسـت گذاران 
فرهنگـی کشـور قـرار گرفـت. در ایـن میان دو نـگاه به صورت جـدی در محافل 

علمی و رسـانه ای مطرح شـده اسـت:
گروهـی بـر ایـن بـاور بودند، که حـوزه علمیـه در مواجهه با تصمیمات سـتاد ملی 
کرونـا، رویکـردی منفعالنـه داشـته و بدون توجـه به پیامدهای مذهبـی، فرهنگی 
و اجتماعـی، صرفـًا منظـر بهداشـتی را در تصمیم گیـری مـالک قـرار داده و بر این 

اسـاس حـوزه علمیـه تنها شـنوا و مجری تصمیمات سـتاد ملی بوده اسـت؛
 گروهـی دیگـر نیـز معتقدنـد، اگرچـه حـوزه علمیـه در فراینـد سیاسـت گذاری 
فرهنگـی در کشـور نقـش ممتـازی ندارد، ولـی در این زمانـه و در موضوع کرونا، 
نحـوه مواجهـه و حضـور حـوزه علمیه در ایـن بحران در پذیـرش تعطیلی حرم های 
مطهـر و حضـور نماینـده حـوزه علمیـه در تصمیم گیـری سـتاد ملـی، تجربـه ای 

شایسـته و ممتـاز در تاریـخ حوزه اسـت.
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آنچه در این جا ارائه می شود، نتيجه تبادل 

نظريات استادان و صاحب نظرانی از دو دیدگاه 

يادشده است، که در فضای مجازی به صورت 

مکتوب و صوتی انجام شده است. از یک سو، 

آقای دکتر حبیب اله بابایی با انتشار یادداشتی 

تحت عنوان »سکوالریزاسیون کرونایی و انفعال 

حوزه های علمیه« معتقد بر انفعال حوزه علمیه 

در این بحران می باشد و از سوی دیگر، آقای 

یادداشت  انتشار  با  بهمنی  محمدرضا  دکتر 

»دین داری اجتماعی را به مناسک جمعی تقلیل 

ندهیم« این ادعا را نپذیرفته و به آن پاسخ 

می دهد. حجج اسام آقایان: دکتر محمدعلی 

میرزایی، احمد رهدار، مصطفی جمالی و مختار 

شیخ حسینی از استادانی هستند که همراه با 

نگارندگان در این گفت وگو مشارکت داشته اند 

آقای دكتر  بر عهده  نیز  و دبیری این بخش 

موالئی بوده است. 

شـایان توجـه اسـت، کـه ایـن گفت وگـو بـه 

هیچ وجـه در مقـام تأییـد یـا رد یـک ادعـا یـا 

پاسـخ به همه سـؤال ها و شـبهات مطرح شـده 

از سـوی اسـتادان نبـوده اسـت و صرفـًا مرحلـه 

اول از مباحثـی اسـت کـه در برخـی قسـمت ها، 

بـه دالیلـی ماننـد محدودیت هـای  سـؤال ها 

فضـای مجـازی و موکول شـدن مباحثـات بـه 

جلسـات حضـوری بعـد از رفـع محدودیت های 

کرونایی، بی پاسـخ مانده اسـت. چنان که بعید 

نیسـت برخـی صاحـب نظـران در ادامـه فراینـد 

پژوهـش و تأمـات و مباحثـات خویـش از 

ادعایـی کـه پیشـتر مطرح کرده بودنـد بازگردند 

و بـه ادعایـی مقابـل گرایـش یابنـد. 

در آخـر یـادآوری می شـود، رسـالت ذاتـی  

»مجلـه حـوزه«، كـه انعـكاس نظريـات محافل 

علـت  و  انگیـزه  اسـت،   حوزويـان  علمـی 

اصلـی انتشـار ایـن مباحـث را بنـا بـه اهمیـت 

و پیچیدگـی مسـئله از  یک سـو و نشـان دادن 

نظريـات گوناگـون  درون سـازمانی، نسـبت بـه 

مسـائل مطروحـه روز می باشـد. طبیعی اسـت 

كـه پیـروی از هـر رویکـرد و منظـر، تبعـات و 

و  تصمیم گیـری  حـوزه  در  مختلفـی  آثـار 

سیاسـت گذاری خواهـد داشـت کـه شايسـته 

اسـت مـورد توجـه قـرار گیـرد.

  سکوالریزاسیون کرونایی     
و انفعال حوزه های علمیه

حجة االسالم حبیب اله بابایی:
1. بسـیاری از نخبـگان در حـوزه و دانشـگاه، 

هنوز عقانیت پشـتیبان در تعطیلی مسـاجد و 

نماز هـای جمعـه و اماكن متبرکه را نمی دانند و 

راز انفعال حوزه و تبعیت آن از همه دستورهای 

دولتـی و پزشـکی را نیـز درک نمی کننـد. ای 

حوزه هـای  در  تصمیم گیـر  مسـئوالن  کاش، 

علمیـه، تاریـخ سکوالریزاسـیون در جهـان غرب 

)و همین طـور جهـان اسـام( را ایـن روزهـا 

بیشـتر مرور کنند و ببینند سکوالریزاسـیون نه 

یـک فراینـد فلسـفی بلکه یک فراینـد اجتماعی 

و مهم تـر از آن یـک فراینـد روانـی و احساسـی 
بوده اسـت.2 

آن جـا کـه مـزاج جامعـه تغییـر می کنـد و 

عادت ها دگرگون می شـود و آن جا که مناسـک 
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دینـی و دیـن داری اجتماعـی در اوج فعالیـت 

بـازار ماهی فروشـان متوقـف می شـود، اصـل 

دیـن داری بـه صورت طبیعـی به محاق می رود. 

امـروز برخـی از روحانیـون بـا ژسـت همراهی با 

علـم و نوگرایـی و بـا تأکیـد بـر قاعـدۀ »ال ضرر« 

بـه دیـن داری خانگی و معنویت هـای فردِی در 

انـزوا توصیـه می کننـد، لیکـن نمی داننـد کـه 

سکوالریزاسـیون حداقلـی )یا سکوالریزاسـیون 

مهربان( به شکل طبیعی و ناخواسته راه را برای 

سکوالریزاسـیون حداکثـری )سکوالریزاسـیون 

نامهربـان و الحـادی( همـوار می کنـد. 

آنچه در این باره جالب است درک بهتر برخی 

جریانـات سـکوالر از جایـگاه و اهمیت مسـجد، 

حرم و نماز جمعه در جامعه ایران امروز اسـت. 

ایـن طیف هوشـمندانه کرونـا را فرصتی طایی 

می دانند و برای تعلیق مناسـک  )و شـاید حذف 

شـریعت و ترویج طریقت های نوظهور معنوی( 

از میـان برخـی حوزویان هـم یارگیری می کنند 

و تأخیـر و یـا تعطیلـی امکان مذهبی را به زبان 

حوزه و دانشـگاه تئوریزه می کنند. از این منظر، 

تبلیغـات منفـی علیـه قـم، عتبـات مقدسـه، 

روحانیـت، تولیت هـای امـکان مقدسـه و حتی 

جوسـازی علیه طب موسـوم به »طب اسامی« 

)بـا تمامـی حواشـی ای کـه داشـت( همـه ذیل 

یـک پـروژه و بـرای مأموریتـی واحـد شـکل 

گرفتـه و آن هـدم و هتـک دیـن داری اجتماعی 

)و حـذف کارکردهـای سیاسـی و منطقـه ای و 

هویتی مناسـک اسـامی( است. 

انفعـال حـوزه کـه بخشـی از آن بـه خاطـر 

فقـدان اسـتقال الزِم حـوزه علمیـه در برابـر 

دولت اسـت، موجب گشـته که حوزه به راحتی 

مقامـات  طعنه هـای  و  کنایه هـا  تحقیرهـا، 

سـخن گو در دولـت را تحمـل کنـد و آن گاه بـه 

جـای موضع هایـی از سـر قـدرت و اعتبـار، بـه 

سـمت تیـم کارشناسـی دولـت غـش کنـد و بـا 

ضعفـی آشـکار و آزاردهنـده مایه سرگشـتگی و 

سـرگردانی طیف وسـیعی از مؤمنان در زیسـت 

شـود.  دین داری شـان 

امـروز بـه جـای این که حـوزه و متولیـاِن آن 

امـر دیـن داری مـردم را تمشـیت کنند جـا را به 

گونـه ای خالـی کرده انـد کـه دیـن داران و گاه 

طلبه هـای جهـادی مجبورنـد دین داری شـان را 

از دولـت و نهادهـای مربـوط گدایی کنند. حوزه  

اگـر نتوانـد مسـائل داخلِی مربـوط به دین داری 

در ایـران را تدبیـر کنـد، بی شـک از نقش آفرینی 

در تحـوالت دینـِی منطقـه  مثـل حـج و اربعین 

نیـز بازخواهـد مانـد. آن گاه ادعـای تمدن گرایی 

بـرای چنین حوزه ای بیشـتر یـک ادعای لوکس 

و فیـک خواهـد بود تـا ادعایی واقعی و اثرگذار.

  دین داری اجتماعی را             
تقلیـل  جمعـی  مناسـک  بـه 

ندهیم
محمدرضا بهمنی:3

و  مسـاجد  زیارتـی،  اماکـن  تعطیلـی 

اجتماعات مذهبی در روزهای کرونایی، سـبب 

شـده اسـت که محافل حوزوی و دانشـگاهی به 

بررسـی موضـوع تأثیر کرونـا بر عرصه دین داری 

بپردازنـد. از آن جـا کـه پدیده کرونـا، با کلیدواژه 

»فاصله گـذاری اجتماعـی« خودنمایـی کـرده 
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اسـت، لذا مسـئله ایـن گفت وگوهـای علمی را 

می تـوان در حـوزه »دیـن داری اجتماعـی« قرار 

داد. 

دیدگاه های مطرح شـده در این گفت وگوها 

را شـاید بتـوان در طیفـی از نظريـات بدبینانـه 

تـا نگاه هـاي هم دالنـه بـه تصمیـم سـتاد ملی 

مقابلـه با کرونا بـرای تعطیلی اجتماعات دینی 

طبقه بنـدی کـرد. دوسـتانی کـه دغدغه مندانـه 

انتقادهـای جـدی نسـبت بـه تعطیلـی اماکـن 

و اجتماعـات دینـی داشـتند، اکنـون و پـس از 

بازگشـایی اماکن کسـب و کاری انتقادشـان را 

بـه اعتـراض بـه حوزه هـای علمیـه تبدیـل کرده 

و برچسـب انفعـال و وادادگـی را بـر پیشـانی 

مدیـران و دسـت اندرکاران حوزه هـای علمیـه 

زده اند. 

نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت، کـه دیـن داری 

اجتماعی را باید در پیوستاری از اقامه مناسک 

جمعـی در اماکـن مذهبـی تـا اقامـه دیـن در 

حکمرانـی در جامعـه اسـامی تحلیل و تفسـیر 

کرد. بر این اساس، اگرچه تعطیلی مراکز دینی 

و زیارتـی را بـه ویـژه در ایام مبارک رمضان، یک 

خسـران فرهنگی و دینی باید دانسـت، اما نباید 

آن را در رده وقایعـی کـه نیـاز به فریاد وا اسـاما 

داشـته باشـد، تلقی کرد.

بررسـی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت شـیوع 

جهانـی کوویـد-19 بـر دیـن داری اجتماعـی، 

قطعـًا از مسـئله های پـر اهمیـت اسـت و لـذا 

جـا دارد مراکـز دین پژوهشـی و فرهیختـگان 

حوزوی و دانشـگاهی هم زمان به دنبال تحلیل 

فرصت شناسـانه از شـرایط کرونایی )که امروزه 

هیـچ تصویـر روشـنی بـرای پایـان آن متصـور 

نیسـت( باشـند و راهکارهـای خاقانـه بـرای 

اعتـای دیـن داری اجتماعـی در صحنه هایـی 

ماننـد تعامـات اقتصـادی، روابـط اجتماعـی، 

مناسـبات سیاسـی داخلـی و بین المللـی و 

مهم تـر از این هـا ایده هـای دوراندیشـانه بـرای 

اعتـای دین داری اجتماعی در یک افق تمدنی 

و بـرای الگـوی نویـن حکمرانـی پسـاکرونایی، 

ارائـه نماینـد.

  پذیرش تخصص نهاد              
علم به عنوان راهکاری

برای مقابله با سکوالریزاسیون 
از نگاه اجتماعی به دین

حجة االسالم محمدعلی میرزایی:4 
1. تمدن گرایی در نگاه دین یک پدیده جدید 

اسـت. درگذشـته و در طی 1400 سـال گذشـته 

بسـیار نـادر و شـاید غیرمعمـول بوده اسـت که 

بـا یـک مبنـای جامعه سـازانه و اجتماعـی بـه 

ماننـد شـهید صـدر و حضـرت امام بـه فقه نگاه 

شـود. غالـب رویکـرد حاکم بر جریـان دین داری 

و تدویـن ابـواب فقهـی، نگاه فردی بوده اسـت. 

البتـه آن هـا قصد فردیت و فردگرایی نداشـتند، 

امـا چـون مبنـای آن هـا خالـی از عقانیت های 

اجتماعـی بـوده، بـه ناچـار مبتنی بـر خبر واحد 

یـا اعتبـار سـند گزاره هـا، نگاه هـای دینی فردی 

سـاخته شد. 

قصدم کوچک شـمردن یـا ندیدن تاش هاي 

علمـا و بـزرگان را نـدارم، ولـی سـخن مـن بـا 

کسـانی اسـت که دعوی تمدن سـازی دارند و در 
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عیـن حـال به طور زیرپوسـتی به خاطر انفعال از 

آن چیزی که سـکوالرها می گویند، خواسـتار به 

حاشـیه راندن عقانیت و حاکمیت اجتماعی و 

بداهـت علمـی هسـتند. یعنـی اگـر سـکوالرها 

گفتند این چه مسـاجد و امکان متبرکی اسـت 

کـه قـدرت مواجهـه با بیماری را در این مکان ها 

نداریـد! مـا بایـد در مقابلـه با آن هـا اعام کنیم 

کـه ای مـردم، بیشـتر بـه مسـجد و نمـاز جمعه 

بیاییـد! قرار نیسـت مسـائل تمدنـی خودمان را 

به خاطر هشـدار صدها هزار متخصص پزشـکی 

تعطیـل کنیـم. ایـن نـگاه بـا نگاه تمدن سـازی 

در تبایـن و ناسـازگاری بنیادینـی قرار می گیرد.

2 . اگـر در برابـر ایـن ویـروس بـا رویکـردی 

سـلفی مابانه بـه حجیت اخبـار و نقل برگردیم و 

بگوییم این ویروس نباید به تضعیف مناسـک 

دینی منجر شود و همه  برنامه ها را بدون تغییر 

و تحـول برگـزار کنیم، سـؤال اصلـی این خواهد 

بـود کـه مرجعیـت احـکام علمـی با دین اسـت 

یـا بـا علـم؟ هرگونه پاسـخ بـه این سـؤال، لوازم 

بسـیار گسـترده ای خواهد داشـت. اگر بر مقابله 

با هشـدار پزشـکان تاکید کنیم، روح این سخن 

بازگشـت بـه نوعـی نگاه سـلفیت و علم زدایی از 

جریـان تمـدن و تمدن دینی اسـت.

 بـه گمانـم مسـئله دیـن، جوهـر، مقاصـد، 

اهـداف، غایـات و رویکـرد عقانیـت در دیـن، 

بسـیار مهم تر از مسـائل روبنایی است. حضرت 

امـام چندسـال حـج راکـه اهمیتـش از نمـاز 

جماعت، جمعه و مسـجد، بسـیار باالتر هسـت، 

بـه خاطـر یـک مسـئله مرتبـط بـا مفسـده های 

کان تمدنـی و اجتماعـی، متوقـف کردنـد. 

مطلبـم ایـن هسـت که این مسـئله واقعـًا نیاز 

بـه تأمـل و توقـف دارد. 

3 . حـوزه علمیـه اگـر راه خودش را از راه علم 

جـدا کنـد، در آینـده آسـیب های بسـیار بزرگ و 

شـاید غیـر قابـل جبـران خواهد دید. اگـر از نظر 

علمی ثابت شـود برگزاری مناسـبت های دینی 

عامـل تأثیرگـذاری در افزایش ابتا بوده اسـت، 

آیا می توانیم از منظر دینی از برگزاری مناسـک 

دفاع کنیم؟ این درسـت اسـت که حوزه علمیه 

بـه وظایـف خـودش عمـل نمی کند، اما سـخن 

و اختـاف مـا در این جـا صرفـًا در یـک موضوع 

اسـت وآن تـن دادن حـوزه به حکم علم اسـت. 

نهـاد علـم حکـم کرده که مـردم تجمع نکنند 

و حوزه تمکین کرده اسـت، که اگر حوزه با نهاد 

دانـش و علـم درگیر شـود آغاز سکوالریزاسـیون 

بـه طـور جدی تـر از همیشـه کلیـد می خـورد. 

خواهنـد گفـت نهـاد دیـن حاضـر نشـد دسـت 

از ظواهـر بـردارد بـا این کـه می دانسـتند ایـن 

حرکـت باعـث باالرفتـن و اوج گرفتـن ابتـا بـه 

ایـن ویروس می شـود. 

اآلن موجـی از عقانیـت در اندیشـه دینـی 

اتفـاق افتـاده اسـت و بنـده به عنـوان یک طلبه 

در هـر منبـر و در هـر کشـوری سـربلندانه از 

اندیشـه دینـی عقانـی کـه حاضـر نشـده جـان 

انسـان ها را به خاطر مناسـک تهدید بکند، دفاع 

می کنـم. شـما می دانیـد در بحـث اصـول فقـه، 

وجـود ظـن و گمـان قوی بر احتمـال خطر برای 

وجـوب پرهیـز از آن کافـی اسـت.

 الزم نیسـت یـک نظریـه علمـی صـد درصـد 

درست داشته باشیم که آن را اثبات کند، مبني 
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بـر اين كـه فعالیت هـای اجتماعـی دینی، مضر 

اسـت و بعـد تعطیـل کنیـم. همیـن کـه شـما 

شـصت درصد یا هفتاد درصد هم احتمال خطر 

بدهیـد، از نظـر شـرعی تشـکل ایـن اجتماعات 

جایز نیسـت. تعجب من از این اسـت که وقتی 

جریان هـای سـلفی در جهـان قبـول کردنـد کـه 

مناسک شـان را متوقـف کننـد، یـک جریـان 

عقانـی حکیمانـه ای مثل جریان تشـیع چطور 

می توانـد در ایـن زمـان هم چنـان اصـرار بـر 

برگزاری مناسـک داشـته باشـد؟!

 این جا یک سـؤال مطرح مي شـود که واقعًا 

ائمـه معصومان نمازهـای جماعت و جمعه 

را کامًا برقرار می کردند و چون به خاطر شـرایط 

سیاسـی برقـرار نمی کردنـد، آیـا می توانیـم بـر 

منطق مناسـکی آن ها خدشـه وارد بکنیم؟ 

بـه نظـرم ایـن منطـق، منطـق مسـتحکمی 

خطرناکـی  دام  یـک  شـرایط،  ایـن  نیسـت. 

پیـش روی حـوزه علمیه و نهاد دین اسـت. این 

دام عبـارت از ایـن اسـت کـه حوزه به خاطر نبود 

فعالیت های مناسـکی، فریاد وا اسـام سـردهد 

و بعـد هـم همین انفعال، منجر به مستمسـک 

جدیـد و دسـتاویز تـازه ای بـرای طـرح کـردن 

مسـئله سکوالریسم بشـود. کاری که اآلن حوزه 

انجام داد، دقیقًا ضد اندیشـه سکوالریسـتی بود 

و اگـر حـوزه بخواهد بـا روحانیونی که تخصص 

طـب ندارنـد در برابـر علـم بیاسـتد، اتفاقـًا ایـن 

زمینه سـاز سکوالریزاسـیون در ایـران و جهـان 

اسـام خواهـد بـود. ایـن اتفـاق سـبب خواهـد 

شـد بگوینـد حـوزه علمیـه، علـم تجربـی را بـه 

رسـمیت نمی شناسـد. 

البتـه ممکـن اسـت برخی بگوینـد، این علم 

نیسـت و ظن هسـت. اما سـوال این اسـت که 

مرجعیـت علمـی حـوزه علمیه در این زمینه چه 

کسانی هستند؟ در یک نظامی به نام جمهوری 

اسـامی، وزارت بهداشـت و متخصصان، شـبه 

اجمـاع و توافـق دارنـد که ایـن یک تهدید جدی 

بـرای جـان نمازگـزاران و مـردم در فعالیت های 

اجتماعـی و دسـته جمعـی اسـت. مـا بـا کدام 

پشـتوانه عقانیـت می توانیـم با ایـن مخالفت 

بکنیـم؟ طبیـب حضـرت امـام می گفت من 

در عمـرم بیمـاری مطیع تـر از حضـرت امـام در 

برابـر علـم و طـب ندیـدم. البتـه این بـه معناي 

ایـن نیسـت کـه این علم، وحی اسـت. احتمال 

خطـا در آن وجـود دارد و حتـی ایـن احتمـال 

وجـود دارد کـه اگـر بخشـی از ایـن اجتماعـات 

در ایـن زمانـه برقـرار بود اتفاقی هـم نمی افتاد، 

ولـی اگـر حـوزه بخواهـد چنین حرفـی بزند باید 

مرجعیتی در قضاوت های علمی داشـته باشـد. 

نهـاد حـوزه نمی توانـد در همـه عرصه هـا ماننـد 

طـب، مهندسـی و هسـته ای ورود کنـد. بایـد 

تخصـص هـر حـوزه ای را به رسـمیت بشناسـد. 

ما می توانیم از اطبا و نهاد سـامت درخواسـت 

کنیـم تـا زمانی کـه اطمینـان شـبه یقیـن برای 

شـما حاصـل نشـده، تعامـل بشـتري داشـته 

باشيم. 

4. ایـن فرضیـه کـه نهـاد سـامت در جهـان 

می خواهـد  قرنطینـه   و  کرونـا  بـا  معاصـر، 

دیـن  ریشـه  و  بدهـد  بسـط  را  سکوالریسـم 

و مناسـک را از بیـن ببـرد، نیـاز بـه تحلیـل و 

اثبـات دارد. در حـال حاضـر هیـچ دلیلـی در 
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اثبـات توطئه آمیـز بـودن ایـن مسـئله نداریـم. 

محدودیـت فعالیت هـای عبـادی و مناسـک 

جمعـی واقعـًا یـک رنـج و یـک درد اسـت، یک 

آسـیب اسـت. اما مگر بیمارشـدن یک مسلمان 

درد و رنـج نیسـت. ضمـن آن که علـم نمی گوید 

نمـاز جمعـه و جماعـت را کنـار بگذاریـد. علـم 

می گویـد تـا زمانی که وضعیت کرونا در منطقه 

بـه حالـت سـفید برنگشـته و خطـر انتشـار این 

بیمـاری وجـود دارد، فعالیت ها را محدود کنید. 

این یک مسـئله خیلی طبیعی و منطقی اسـت. 

مـا نمی توانیـم در برابـر نـص علـم بـا گمـان، با 

احتمـال و عاطفـه و احسـاس اجتهـاد کنیـم.

  عدم انحصار علم به              
 پزشکی و پرسش از منطق

 تصمیمات مذهبی ستاد کرونا
حجة االسالم حبیب اله بابایی: 

1.  اواًل، در جامعـه علمـیـ  بـه فـرض این کـه 

علم متعلق به دانشـگاه اسـت-، علم دانشگاهی 

منحصـر بـه علـم پزشـکی نیسـت. در موضوعی 

مثل کرونا که اساسـًا یک مسـئله صرفًا پزشـکی 

نیسـت و یـک مسـئله فرهنگـی و اجتماعی نیز 

هسـت، بایـد سـخنان علمـای جامعه شـناس و 

علمای روان شناس را هم شنید. وقتی صحبت 

از علـم می کنیـم، ایـن علـم کجاسـت؟ آیا فقط 

بـه علـم پزشـکی مرکزیـت علمـی می دهیـد یـا 

روان شناسـی و جامعه شناسـی و سـایر علـوم 

نیـز در ایـن پدیـده چندضلعـی و چندالیـه ای 

نقـش و حضـور دارنـد. اتفاقـًا یکـی از همیـن 

اسـتادان در حضور رئیس جمهور آماری را ارائه 

کردنـد و گفتنـد در ابتدا تعطیلی ها را بر اسـاس 

گمانه هـا انجـام دادیـم ولـی بعـد از بررسـی ها 

مشـخص شـد که درصد ابتا و آلودگی حرم ها، 

زیـر یـک درصـد و مسـاجد هفت درصد اسـت.

2. سـؤال دیگـر ایـن اسـت، وقتـی مشـاهده 

می شـود در همـه مکان هـا ماننـد بوسـتان ها، 

پارک هـا، بازارهـا و ... زندگـی برقـرار اسـت و 

تنهـا مـدارس و سـینماها تعطیـل اسـت؛ حال، 

بازگشـایی حرم هـا، مسـاجد و نمازجمعـه بـا 

ادبیاتـی تنـد و طعنه آمیـز اسـتثنا می شـود. 

اساسـًا ایـن صورت مسـئله، از مسـئله ای صرفًا 

پزشـکی خـارج شـده اسـت و بایـد پرسـید ایـن 

تعطیلـی چـه پیامـد و تأثیـری بـر دیـن داری 

مـردم دارد؟ 

آداب  بـه  بایـد  فرهنگـی  نهادهـای   .  3

گفت وگـو ملتـزم باشـند. نبایـد بـه محض بیان 

نظريـات مخالـف، آن را بـا برچسـب هایی مانند 

سـلفی گری و غیرعلمـی منـزوی کنیـم. افـراد 

متعـددی از دانشـگاه های مختلـف، از مراکـز 

علمـی حـوزوی و ...، در مـورد بحـث مراکـز 

مذهبـی، مناسـک مذهبـی و ...، بحث هـا و 

سـؤال هایی دارنـد. سـؤال مـن در انفعـال حوزه 

ایـن اسـت که حـوزه علمیه غیـر از تعطیلی چه 

کار دیگـری انجـام داد؟ 

آیا فقه پویا این است که وقتی خطری پیش 

آید، حکم به تعطیلی دهد؟ فقه، کام، فلسفه 

جدید  شرایط  برای  پاسخ هایی  چه  عرفان  و 

پاسخ گویی سرگردانی مردم  دارند؟  دین داری 

در آمدن یا نیامدن به مساجد و حرم ها را چه 

کسی باید بدهد؟ عرضم این است که این چه 
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هنری است که در وضعیت های بحرانی، حوزه 

جلوتر از همه در قرنطینه پیشتاز شود؟ شرایط 

جامعه دین دار در این چند ماه تغییراتی داشته 

است و الزم است حوزه های علمیه برای پاسخ 

به این مسائل مستحدثه کنش گری درستی 

داشته باشد.

4. حـوزه علمیـه بایـد سـهم و نقـش خـود را 

- نـه ضرورتـًا در طـب یـا طب اسـامی کـه اصًا 

بحثم آن نیسـت- را در سیاسـت گذاری فرهنگی 

کرونـا ایفـا کنـد. اگر حـوزه علمیـه نتواند نقش 

خـود را ایفـا کنـد، آن گاه در سیاسـت گذاری 

فرهنگـی کـه صرفًا از سـوی نهاد پزشـکی باشـد 

تردیـد داریم. 

اگـر گفتـه می شـود در سـتاد کرونـا، کمیتـه 

فرهنگـی تشـکیل شـده اسـت، خـوب اسـت 

بیـان شـود ایـن کمیتـه از چه تاریخی تشـکیل 

شـده و نماینـده اصلـی حـوزه در ایـن کمیتـه 

تعطیلـی  در  کمیتـه  ایـن  نقـش  کیسـت؟ 

مسـاجد و حرم هـای مطهـر چـه بـوده اسـت؟ و 

تصمیم گیـری بـرای بازبودن یا بسـته بودن این 

اماکـن بـر اسـاس چـه منطقی اتخاذ می شـود؟

5. نگارنـده دربـاره موضـوع کرونـا، مطالـب 

و یادداشـت های زیـادی را در ایـران و جهـان 

بررسـی و مطالعه کردم و بر این اسـاس از بحث 

در این باره اسـتقبال می کنم و اساسـًا این گونه 

بحث ها جزء سـنت حوزه اسـت. سـال 70 یا 71 

که ما وارد حوزه شـدم، این شـیوه از بحث ها بر 

سـر موضوعـات روز رایـج بود و اتفاقًا پیشـرفت 

حـوزه در دوره انقـاب اسـامی کـه چنـد برابـر 

دانشـگاه پیشـرفت داشـته بـه خاطـر همیـن 

گفت وگوهـای درونـی و انتقـادی اسـت. 

  لزوم توجه به حضور                
سیاسـت گذاری  در  حـوزه 
فرهنگی و منفعل نبودن حوزه 

در پدیده کرونا
محمدرضا بهمنی: 

1. اگـر موضـوع انفعـال حوزه هـای علمیـه 

در نظـام سیاسـت گذاری فرهنگـی کشـور را بـه 

عنوان یک موضوع مسـتقل قرار دهید، حسـب 

تجربـه پانزده سـاله ای کـه در نقطـه اتصال حوزه 

علمیـه و نظـام برنامـه و بودجـه ا ی کشـور قـرار 

داشـتم، نـکات جدی تـری خواهـم داشـت. از 

یک سـو، تجریـه برنامـه سـوم توسـعه را بـه یاد 

دارم کـه حـوزه علمیـه )بـا محوریـت آقایـان: 

سـبحانی، صالحـی و ...( فعاالنـه وارد شـد و از 

درون آن برنامـه، پایه گذاری هایـی بـه یـادگار 

مانـد و هم چنیـن در برنامـه پنجـم.

 امـا برنامـه ششـم توسـعه را هم بـه یاد دارم 

کـه بـا التمـاس بـرای خیلـی از کارگروه هـای 

برنامه نماینده درخواسـت می شـد و در آخر هم 

یـک فـرد رده سـوم از حـوزه حضور پیـدا می کرد 

و نظاره گـر مباحـث بود. هم چنین اگر بنا باشـد 

نظـام سیاسـت گذاری فرهنگـی کشـور تحلیـل 

و نقـد شـود، در آن مـورد هـم مطالـب مهمـی 

وجـود دارد کـه طبعـًا هـر دو از حوصلـه ایـن 

مبحـث خـارج اسـت. در مجمـوع، جـای بسـی 

شـکرگزاری اسـت کـه موضـوع ورود فعال حوزه 

به نظام سیاسـت گذاری، اکنون به یک مسـئله 

تبدیل شـد. 
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2. تعبیـر »انفعـال حـوزه« در موضـوع کرونا، 

مبتنـی بـر تحلیل دقیقی نیسـت. اتفاقـًا، حوزه 

در ایـن موضـوع در نسـبت بـا تجربـه گذشـته، 

یکـی از موفق تریـن مداخـات را داشـت. علـت 

ایـن موفقیـت بـه دلیـل انضمامـی شـدن )بـه 

اعتبـار ایـن کـه موضوعـی عینـی ماننـد کرونـا 

مطـرح بـود( و تغییـر الگـوی مداخلـه بـود. در 

مـورد الگـوی ورود حـوزه بـه مسـئله رمضـان و 

اجتماعـات دینـی، از حدود یک مـاه قبل، مدیر 

محتـرم حوزه هـای علمیـه، حجۀ االسـام آقای 

اعرافی نقش مسـتقیم و مؤثری در تصمیمات 

سـتاد کرونـا در موضـوع رمضـان و بازگشـایی 

مسـاجد داشـته اند. 

کلیـت الگـوی حضـور و نقش آفرینـی هم در 

دو مطلـب آمده:

 الف( مداخله در عالی ترین سـطح سـازمانی 

حوزه؛

 ب( نقش آفرینـی مفصلـی ایشـان )به نوعی 

ایشـان هـم سـفیر مراجـع و هـم معتمـد دفتـر 

رهبـری بودنـد(.  حضـور و نقش آفرینی ایشـان 

تغییـرات مشـخص و روشـنی در تصمیمـات 

سـتاد داشت. 

بگوینـد  برخـی  اسـت  ممکـن  البتـه 

حجة االسام والمسـلمین اعرافـی، جریان های 

متعـدد و متنـوع در حوزه را نمایندگی نمی کند، 

کـه در ایـن صـورت خواهم گفت، اگر در ادبیات 

سیاسـت گذاری فرهنگـی وارد شـویم، درجـه 

ملموسـی از سـاخت یافتگی را بایـد بپذیریـم.

3. بنابرایـن، مطلبـی کـه در برخـی محافـل 

مطرح می شود که تنها وزارت بهداشت و برخی 

اشـخاص بـرای حـوزه و نظـام فرهنگـی کشـور 

تصمیـم می گیرنـد، صـادق نیسـت. علـت ایـن 

اظهارات هم ناشـی از دوربودن از میدان اسـت. 

تصمیم گیری هـای کرونایـی کشـور )کـه البتـه 

 حتمًا نیاز به نقد و بررسـی دارد( در یک سـاختار 

تعریـف شـده )و نـه فردمحـور( رخ می دهـد. در 

نظـام تصمیم سـازی و تصمیم گیـری کرونایی 

کشـور، مؤلفه هـای بهداشـتی و درمانـی وزن 

پررنگـی دارنـد کـه اقتضـای مسـئله اسـت امـا 

در ایـن سـاختار تصمیم گیـری، عاوه بـر بخش 

بهداشـتی )کـه فقـط یکـی از بخش هاسـت(، 

کمیتـه فرهنگـی، کمیتـه اجتماعـی، کمیتـه 

امنیتـی، کمیتـه حقوقـی و قضایـی هـم دیـده 

شـده است.

4. یادداشـت »سکوالریزاسـیون کرونایـی« 

و  مذهبـی  اماکـن  تعطیلـی  بـه  اشـاره  بـا 

ارجـاع حوزویـان بـه پـروژه سکوالریزاسـیون در 

غـرب شـروع می شـود و ضمـن پروژه انـگاری 

تعطیلی هـای اماکـن مذهبـی و فرصت طلبـی 

جریـان سـکوالر بـرای تشـدید تعطیلی هـا و 

دوگانه سـازی های متعـدد )ماننـد دوگانه حوزه 

و دولـت(، گسـتره دیـن داری را بـه مناسـک 

جمعـی و زیسـت دیـن داری مؤمنـان را بـه 

اجتماعـات مذهبـی و اماکـن تقلیـل می دهـد. 

در این رابطه چند سـؤال از منظر تمدنی مطرح 

می شـود:

آیـا بـرای ادعای پروژه بـودن تعطیلی اماکن 

مذهبـی، مسـتنداتی وجـود دارد یـا تنهـا یـک 

برداشـت ذهنی اسـت؟

دوگانه سـازی های درون حـوزوی و میـان 
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حـوزوی، بـا منطـق انسـجام آفرینی در رویکـرد 

تمدنـی، چـه نسـبتی دارد؟

چنبـن متنـی را چطـور با رویکرد کل نگری به 

پدیده هـا باید تطبیق بدهیم؟

آیـا صبـر تمدنـی را در مواجهـه بـا چنیـن 

انتظـار داشـت؟ بایـد  مسـئله ای 

بـر اسـاس شـاخصه نظام واره گـی در رویکرد 

تمدنی، اجتماعات مذهبی چه نسـبتی با سـایر 

سـطوح و الیه هـای دین داری برقـرار می کند؟

  پرهیز از استانداردسازی     
تحلیـل  در  یکسـان نگری  و 

رفتار حوزه علمیه و نهاد دین
مهدی موالیی آرانی: 

1. تحلیـل رفتـار نهـاد حوزه، مراجـع و اماکن 

متبرکـه را نمی تـوان بـه سـادگی و در قالب یک 

گـزاره اسـتاندارد )انفعـال حـوزه یـا فعال بـودن 

حـوزه یـا..( صورت بنـدی کـرد. در ایـن عرصـه 

اتفاقاتی رخ داد که نیاز به تحلیل جامع تر دارد. 

بـه عنـوان مثـال در مورد بسـتن اماکن متبرکه، 

نمی تـوان کنش نادرسـت برخی 

از تولیت هـای حرم هـای مطهـر 

را نادیـده گرفـت و در مورد اقدام 

وزارت بهداشـت قضـاوت کرد.

و  حرم هـا  بسته شـدن   .2

مسـاجد برای مناسـک عبادی و 

تعطیلـی نمـاز جمعه، در ابتدای 

شـروع شـیوع کرونا با احتسـاب 

شـرایط و اقتضائـات خـاص آن 

دوره، در مجمـوع اقدامـی به نفع 

جریـان دیـن داری اجتماعـی بـود و سـبب شـد 

سـرمایه اجتماعـی دیـن داران را افزایـش دهد.

3. اگـر مسـاجد و تولیـت حرم هـای مقدس، 

هوشـمندانه تر عمـل می کردنـد، می توانسـتند 

حرم هـا، مصلی هـا و مسـاجد را بـه مرکـز اصلی 

خدمـات اجتماعـی بهداشـتی در سـطح تمامی 

شـهرها تبدیـل کننـد. بـه عنـوان مثـال صحـن 

یـا  معصومـه�  حضـرت  حـرم  جواداالئمـه 

مصلـی قـدس قـم یـا صحـن جامـع رضـوی در 

مشـهد، محـل اصلـی تجمیـع و سـازماندهی 

خدمـات و وسـایل مـورد نیاز مـردم در رزمایش 

همدلـی می شـد و بـه نحـوی مفهـوم »مسـجد 

سـنگر اسـت« در سـطح کان مجـددًا بازنمایـی 

می شـد. اگرچـه در میـدان عمـل، ایـن کار تـا 

حـدی انجـام شـد ولـی اگـر قـدرت و قـوت این 

کار و رهبـری ایـن کار بـه درسـتی و بـا دقت بود 

و بازنمایـی خوبـی می شـد، بهتـر بـود.

4. بازگشـایی حرم ها و مسـاجد را نمی توان 

بـه صـورت صفـر و یکـی مورد بررسـی قـرار داد. 

نمی تـوان بـرای کل کشـور تصمیـم یکسـان 

گرفـت. کـه همـه بـاز باشـند یـا 

بسـته. ای  کاش، موضوع مناطق 

سـفید، زرد و قرمز زودتر اعام و 

اجـرا می شـد تـا حساسـیت های 

فرهنگـی و دینـی کمتر می شـد. 

در مـورد حرم هـای مطهـر نیـز به 

ذهنـم می رسـد نیازمنـد اقدامی 

میانـه هسـتیم )نـه بسـته بودن 

کامـل و نـه بـاز بـودن کامـل(. 

می شـود  می رسـد،  به نظـر 

بسته شــدن حرم هــا و مســاجد 
بــرای مناســک عبــادی و تعطیلــی 
نمــاز جمعــه، در ابتــدای شــروع 
شــیوع کرونــا بــا احتســاب شــرایط 
و اقتضائــات خــاص آن دوره، در 
ــان  ــه نفــع جری مجمــوع اقدامــی ب
و  بــود  اجتماعــی  داری  دیــن 
اجتماعــی  ســرمایه  شــد  ســبب 

دیــن داران را افزایــش دهــد.
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متناسـب بـا شـرایط فعلـی برخـی از صحن هـا 

صرفـا بـرای عبـور و مرور باز شـود یـا این اماکن 

بـرای اقشـار خاصـی ماننـد پزشـکان و پرسـتان 

بـاز باشـد تا در زمان هـای خاصی در حرم حضور 

داشـته باشـند و از طریـق ایـن ارتبـاط معنـوی، 

روحیـه مجـددی کسـب کننـد.

5. برچسـب زدن چـه از سـوی حـوزه بـه نهاد 

حاکمیـت و دولـت و چـه از سـوی دولـت بـه 

حـوزه؛ نـه تنها مسـئله را حل نخواهـد کرد بلکه 

بـاب گفت وگـو را خواهـد بسـت و جز دورشـدن 

از یک دیگـر نتیجـه ای نخواهد داشـت. تا جایی 

کـه اطـاع دارم، کمیتـه فرهنگی کرونا از همان 

هفتـه اول ایـن حادثـه تشـکیل شـد و برخـی 

فرهنگـی  سیاسـت گذاری  فارغ التحصیـان 

دانشـگاه باقرالعلـوم در نـگارش سیاسـت ها 

و سـاختار ایـن کمیتـه در ابتـدای شـروع نقش 

مؤثری داشـتند.

  عقالنیت دینی و عرفی           
حوزه در مواجهه با کرونا

مختار شیخ حسینی:4 
بـا چنـد گزاره در یادداشـت »سکوالریزاسـون 

کرونایـی« هم دل نیسـتم:              

1. اول ناظـر بـه عنـوان یادداشـت اسـت. 

وقتـی می گوییـم سکوالریزاسـیون، اشـاره بـه 

یـک پـروژه طراحـی شـده دارد کـه انـگار عده ای 

نتیجـه آن  برنامه ریـزی کردنـد کـه  عامدانـه 

نهادینـه شـدن سکوالریسـم باشـد. مـن چنین 

پـروژه عامدانـه ای را نمی بینـم.

2. در متـن آمـده کـه بسـیاری از نخبـگان 

حـوزوی و دانشـگاهی، تاکنـون از عقانیـت 

پشـتیبان در تعطیلـی مراکـز دینی قانع نشـدند 

و این عقانیت پشـتیبان را برنمی تابند. سـؤالم 

ایـن کـه در جامعـه ای مثل عربسـتان که خیلی 

منصب گراتـر از مـا سـت و در جامعـه ای مثـل 

مصـر کـه اصاحی تـر اسـت و در بقیـه جهـان 

اسـام چطـور مراکـز دینـی و حتی سـلفی های 

رادیـکال، ایـن عقانیت پشـتیبان را پذیرفتند؟ 

اصـا می تـوان گفت اصل تعطیلی یک مسـئله 

عرفـی اسـت کـه همـه دنیـا تعطیـل کردند چه 

عربسـتان،  ایـران، ایتالیـا و.... تفـاوت مـا بـا 

جامعـه عربسـتان، مصـر و... می توانـد در دوره 

باشد.  پسـاکرونا 

اگـر مـا ظرفیت هایـی ماننـد فقـه، عرفـان 

و...داریـم بایـد تدبیـر کنیـم و از ایـن ظرفیـت 

بـرای پسـاتعطیلی و حتـی دوران تعطیلـی 

اسـتفاده کنیـم و ایـن ماحظـه، دیگـر متوجـه 

سیاسـت گذاران و کسـانی کـه تعطیـل کردنـد، 

نخواهـد بـود. اگـر سکوالریسـم از فعال نشـدن 

ایـن ظرفیت هـا برمی خیـزد، بایـد گفـت نقـش 

اصلی را در این قضیه، نهاد دین و حوزه دارد که 

نتوانسـته هیـچ پـروژه ایجابی بـرای حل بحران 

معنـا در شـرایط کنونـی از خـودش ارائـه کنـد. 

چـرا مـا سـمت و سـو را به آن جایـی می بریم که 

اصـل تعطیلی اسـت؟ جهت به سـمت کسـانی 

اسـت کـه هیچ پـروژه ایجابی بـرای این بحرانی 

که در پسـا تعطیلی شـکل گرفته، ارائه نکردند.

3. نویسـنده، در متـن ادعـا کـرده اسـت کـه 

در غـرب و جهـان اسـام، شـروع سـکوالریزم 

از طریـق فراینـد روانـی و احساسـی بـوده نـه 
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فلسـفی. در مورد غرب دانشـی ندارم تا قضاوت 

کنـم، ولـی در جهـان اسـام ایـن ادعـا نیـاز بـه 

اسـتدالل دارد. ورود سکوالریسـم بـه جهـان 

اسـام بـا بخـش فکـری و اندیشـه و مفاهیمی 

که در سـمت الگوی رقیب شـکل گرفته بود، رخ 

داد و در روشـن فکران مسـیحی شـامات نقش 

مهمی در نهادینه سـازی این اندیشـه داشـتند. 

در واقـع بـا قرائت هـای بعضی از اسـام گرایان 

مثـل علـی عبدالـرزاق ایـن امـر نهادینـه شـد و 

این کـه گفتـه شـود سکوالریزاسـیون بـا جنبـه 

روانـی و احساسـی شـروع می شـود حداقـل در 

جهـان اسـام، ایـن را هـم دل نیسـتم. 

4. شـاید مـراد نویسـنده، نـوع خاصـی از 

سکوالریسـم اسـت کـه در این صـورت باید مراد 

از آن مشـخص شـود. آن چیـزی کـه عمومیـت 

دارد این اسـت که سکوالریسـم مربوط به دوره 

زمانـی 1798 و حملـه ناپلئـون اسـت و در ایـن 

زمینـه گفت وگوهـای زیـادی از اندیشـمندانی 

ماننـد تهتـاوی و خیرالدیـن تونسـی ارائه شـده 

اسـت. اگـر منظور نویسـنده فضایی غیـر از این 

مفهـوم و دوره ای غیـر از ایـن اسـت نیـاز بـه 

تصریـح و تبییـن دارد.

5. به نظرم دغدغه پنهان این متن چرایی 

بازگشایی بعضی از مراکز مثل بازار ماهی فروشان 

و بوستان هاست در حالی که اماکن دینی بسته 

است. کشور ما اقتصاد ضعیفی دارد و اقشار 

زیادی از این جامعه درآمد روزشان به اندازه 

هزینه همان روزشان است. در چنین جامعه ای 

اگر گرسنگان را قرنطینه کنیم یعنی آن ها را 

به مرگ خودخواسته سوق داده ایم و با فلسفه 

قرنطینه که حفظ نفس انسان هاست، تعارض 

دارد. در حالی که این ضرورت را در بازگشایی 

اماکن دینی نمی بینیم. 

6. معتقـدم کـه تأخیـر در بازگشـایی اماکـن 

دینـی را نه تنهـا سـویی بـه سـمت سکوالریسـم 

نمی دانـم کـه ایـن را نمـاد عقانیـت دینـی و 

عرفـی می دانـم و معتقـدم تعطیلی ایـن مراکز 

و تعطیلـی موقـت ایـن مراکـز سـبب بـه محاق 

رفتـن امـر دینـی نمی شـود. در دو ماه گذشـته، 

شـخصًا، از طریق فضای مجازی، حضور زنده در 

دعاهـای کمیلـی داشـتم که از روسـتاهای دور 

افتاده عربسـتان پخش می شـد یا مراسـم های 

مذهبـی کـه در کویـت و قطـر برگزار می شـد. 

7. نکته آخر این كه در متن آمده است، 

حوزه در این موضوع از دستوری که از سمت 

دولت آمد، کامًا تبعیت کرد و این غش کردن 

یک  این  نظرم،  به   است.  دولت  سمت  به 

مسئله ساده ای است که حوزه در یک موضوع 

عرفی به کارشناسان متخصص گوش سپرد و 

مسئله بیشتر از این نیست. حال اگر نسبت 

به متخصصی نقدی داریم یا متخصصی دیگر 

حرف دیگری زده است، موضوع عوض خواهد 

شد.

  تبیین معنای سکوالریسم          
بـا  ایـران  جامعـه  تمایـزات  و 

عربستان در مواجهه
حجة االسالم حبیب اله بابایی:

1. سکوالریزاســیون یــک فراینــد اســت ایــن 

فراینــد گاهــی اوقــات ممکــن اســت در قالــب 
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یــک پــروژه شــکل گیــرد و جامعــه را ســکوالر 

کنــد و گاهــی بــه صــورت طبیعــی و ناخــودآگاه 

ــای  ــب آق ــن ســخن، مطل ــن از ای رخ دهــد. م

ــه  ــن ک ــرش نوی ــن و نگ ــاب دی ــتیز در کت اس

ــور  ــی در ظه ــی منطق ــًا ربط ــد »اساس می گوی

علــم بــا ســقوط مســیحیت وجــود نداشــت.« 

اســتفاده کــردم و گفتــم در ارتبــاط بیــن ســقوط 

مســیحیت و ظهــور علــم جدید، حرکــت جامعه 

ــک  ــه ی ــود بلک ــی نب ــت منطق ــرب، حرک در غ

حرکــت احساســی و عاطفــی بــود. تعبیــر آقــای 

اســتیز ایــن اســت کــه مــردم خیلــی وقت هــا 

ــم  ــی تصمی ــد و منطق ــر نمی کنن ــی فک منطق

ــیون  ــه سکوالریزاس ــذا همیش ــد و ل نمی گیرن

یــک پــروژه نیســت. 

2. در کتاب ســکوالریزم از ظهور تا ســقوط در 

مقالــه ای کــه از سیدحســین نصر ترجمه شــده، 

آمده اســت که سکوالریســم در جهان اســام از 

دوران معاویــه شــروع شــده اســت)البته روایت 

رایــج و معمــول ایــن اســت کــه سکوالریســم 

در غــرب از دوره جــورج هالیــواک در قــرن 18 

ــان  ــیون از دوره یون ــده سکوالریزاس ــروع ش ش

ــی  ــه برخ ــه ای ک ــت به گون ــوده اس ــتان ب باس

می گوینــد ســکوالر بــودن جــزء ذاتیــات غــرب 

اســت( اگــر بــا ایــن نــگاه بــه تاریــخ اســام و 

ــا از  ــدی م ــم، عای ــگاه کنی ــیون ن سکوالریزاس

بحــث متفــاوت خواهــد بــود و هوشــمندی مــا 

ــا حــوادث بیشــتر خواهــد شــد.  در مواجهــه ب

ــیون  ــد سکوالریزاس ــان می ده ــگاه نش ــن ن ای

ــوده  ــه ای نب ــه اندیش ــام همیش ــان اس درجه

اســت.

3. جامعــه ای مثــل عربســتان کــه پشــتوانه 

عقانــی الزم و پیشــرفت های علمــی را در 

حــوزه و دانشــگاه نــدارد، ناگزیــر اســت خیلــی 

راحــت بــه تعطیلــی تــن بدهــد چــون اساســا 

ــدارد. امــا مــا  ــزار طراحــی جایگزیــن را ن نرم اف

ــه،  ــان، فق ــفه، عرف ــود فلس ــه خ ــه در جامع ک

اخــاق و علــوم انســانی اســامی داریــم، صرفــًا 

ــم.  ــت بدهی ــی رضای ــه تعطیل ــم ب نمی توانی

ــی  ــت نخبگان ــن ظرفی ــد از ای ــا بای ــًا م قاعدت

را  جایگزین هایــی  و  می کردیــم  اســتفاده 

تعییــن و تدبیــر می کردیــم.

فرمایش تان  پنهان،  دغدغه  مورد  در   .4

درست است. نظرم این است که امکان اجرای 

قرنطینه چین در ایران وجود ندارد و این اساسًا 

شدنی نیست، چون زیرساخت اقتصادی آن را 

نداریم. سؤالی که در این جا دارم این است که 

اماکن  بازگشایی  برای  اولویت سنجی ها  این 

را بر اساس چه اطاعات و چه منطقی اتخاذ 

می کنیم؟ اگر این منطق وجود دارد، بیان شود 

و در معرض اصحاب نظر گذاشته شود تا بدانیم 

آن منطق چیست که این اولویت ها یکی را به 

تعویق  و یکی را به تعجیل می اندازد.

5. قضاوت درباره حضور مردم در برنامه های 

دینـی در فضـای مجـازی و میـزان تاثیـر و 

بهره بـرداری از آن، نیازمنـد بررسـی دقیق تـر و 

دارد. جامع تـر 

6. منظــور مــن برخــی از کســانی در حــوزه 

هســتند کــه عمــًا نــه فقــط جریــان نواندیشــی 

یــا روشــن فکری را دنبــال می کننــد، بلکــه 

عمــًا زاویه هــا و فاصله هایــی بــا اندیشــه 
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اســامی و  اصــل نظــام و انقــاب دارنــد. 

منظــور مــن ایــن نیســت کــه هــر کس تیشــرت 

ــود.  ــوزوی می ش ــرت پوش ح ــد،  تیش می پوش

ــو را دوســتانی  ــن گفت وگ جمــع حاضــر در ای

ــم. ــوز می دان ــی و دلس ــق، انقاب ــزه، متخل من

  پذیرش منفعالنه حوزه          
تحت عنوان علم مدرن 

احمــد  حجة االســالم 
 5 : ر ا رهــد

ــا قطــع نظــر از واژگان کــه اصــًا مــورد  1. ب

بحــث نیســت، ایــن قضیــه بســیار واضــح 

هســت کــه در قضیــه کرونــا، اگــر چــه نتیجــه، 

ــی هــم  ــر میرزای ــل دکت ــه از تحلی ــان ک آن چن

برمی آمــد دربــاره تــن دادن حــوزه بــه داده هــای 

ــل  ــًا قاب ــن اساس ــا ای ــت اســت، ام ــم، مثب عل

انــکار نیســت کــه حــوزه اصــًا در ایــن قضیــه 

مشــارکت نکــرده اســت و تــن دادن حــوزه، 

انفعــال و بی نســخه گی  از ســر  تن دادنــی 

اســت. اشــکال نــدارد کــه حــوزه فعاالنــه ورود 

کنــد و بعــد از یــک ورود فعاالنــه تــن بدهــد. 

واضــح هســت کــه عقانیــت شــیعه، 

مســیحی  عقانیــت  جنــس  از  عقانیتــی 

ــوش  ــا فرام ــت، ام ــت نیس ــم اس ــد عل ــه ض ک

ــه در  ــوزه علمی ــر در ح ــالیان اخی ــم در س نکنی

ــاالت و کتاب هــای  ــم مــدرن، مق ــن عل ــد ای نق

ــا  ــه ب ــه شــد ک ــادی نوشــته ایم. حــال چگون زی

همیــن علــم بایــد خودمــان را بســنجیم!؟ اآلن 

همراهــی مــا بــا ایــن علــم یــک همراهــی از ســر 

بی نســخه گی اســت و شــکی در آن نیســت. 

ــه ایــن قضیــه  ــوط ب مــا در بحــث الهیاتــی مرب

ــرار  ــورد اســتنطاق ق ــل بیشــتر هــم م ــه اوای ک

می گرفتیــم مانــده بودیــم چگونــه پرســش های 

ــم.  ــخ بدهی ــردم را پاس ــر م متکث

2 .کرونــا یــک مســئله چنــد بعــدی اســت. 

در تصمیم گیــری راجــع بــه ایــن موضــوع، 

اقتصــادی،  مختلــف  ابعــاد  کارشناســان 

ــی، سیاســی و...حضــور داشــتند و الزم  امنیت

هــم بــوده اســت، امــا نماینــده نهــاد دیــن در 

ایــن تصمیم گیــری کیســت؟ چنــد تحلیــل از 

پایــگاه کامــًا دینــی دربــاره ایــن موضــوع ارائــه 

ــی  ــر بابای ــی یادداشــت دکت شــد. ســخن اصل

ــم.  ــه عمــل کردی ــن اســت کــه مــا منفعان ای

چنــد مــاه از ورود کرونــا می گــذرد ولــی هنــوز 

یــک نســخه دینــی بــرای مناســک اجتماعــی 

ارائــه نکردیــم. درســت اســت کــه رفتــار مــردم و 

حضــور در خیابان هــا و شــروع کســب وکارهــا، 

حجیــت آور نیســت، امــا عقانیتــی در پشــت 

ــت آن را  ــد حجی ــه می توان ــه اســت ک آن نهفت

ــه  ــردم ب ــه م ــدازه ک ــان ان ــد. به هم ــات کن اثب

ــت و  ــه دیان ــد ب ــاز دارن ــد نی ــان شــب و درآم ن

ــد.. . حضــور دیــن هــم نیــاز دارن

3. در موضـوع کرونـا، افـرادی بـه اسـم علم، 

تا توانسـتند حوزه را به انفعال محض کشـاندند 

و ناکارآمـدی حـوزه را در ایـن پذیرش و تسـلیم 

محـض از علمـی کـه نمی دانیـم حجیتـش را 

از کـی و کجـا بـه دسـت آورده اسـت، دارنـد بـه 

رخ کشـاندند و انفعـال حـوزه را نمایـان کردنـد. 

این کـه مـا عقانیتـی داریـم کـه به حـرف بقیه 

متخصصـان گـوش می دهیـم کامـًا درسـت 
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اسـت، امـا ایـن همـه می گفتیـم دین مـا، دین 

جامع است و برای هر شرایطی برنامه دارد ولی 

حتی سـناریوی بدیلی برای شـرایط فعلی ارائه 

نکردیـم. حتـی بحـث نکردیم که آیا می شـود با 

رعایت فاصله اجتماعی، یک سـری از مناسـک 

خودمـان را برگـزار کنیم؟

  موفقیت حوزه علمیه              
در موضـوع کرونـا علی رغـم 

انفعال تاریخی
حجة االسالم محمدعلی میرزایی: 

1. مسـئله سـکوالریزم، واقعًا مسئله ساده ای 

نیسـت و بحث هایـی کـه ارائـه شـد نیازمنـد 

مباحثـات جدی تر اسـت. ایـن بحث ها مثل آن 

کـوه یخـی اسـت کـه این نـوک کرونایـی اش را 

می بینیـم. یعنـی زخمـی اسـت که کرونـا آن را 

بـاز کـرده اسـت و واقعًا این باید باز بشـود. اآلن 

اشـاره شـد کـه کتاب هـای زیـادی در نقـد ایـن 

علـم مـدرن نوشـته شـده و از سـوی دیگـر رفتار 

حضـرت امـام را داریـم کـه طبیبـش فرمـود 

مـن در عمـرم، بیمـاری تسـلیم تر از حضـرت 

امـام در برابـر طـب ندیدم. 

ایـن دو نـگاه متفـاوت اسـت و بـر ایـن 

اسـاس حـوزه در برابـر نـدای علـم و تخصـص 

در یـک بیمـاری تمکیـن کـرده و مـن ایـن را 

افتخـار بـزرگ تاریـخ حـوزه می دانـم و اعتقادم 

ایـن اسـت کـه ایـن نقطـه، آغـاز درسـت کردن 

بعضـی از اشـتباهات برخـی افـراد اسـت. اگـر 

مسـیر سـابق حـوزه را ادامـه می دادیـم باید کار 

بـه کتاب سـوزی کرونـا می کشـید، ولـی حـوزه 

بـه دانـش طـب تمکین کرد. ایـن تمکین حوزه 

علمیـه از نظـر تخصصـی دانـش طـب، بـه ایـن 

معنـا نیسـت کـه حـوزه، تعریف اگوسـت کنت 

و کانـت و دکارت و هـگل و پسـت مدرنیسـم 

و غـرب را بـرای علـم قبـول کـرده و به رسـمیت 

شـناخته اسـت.

2. حــوزه علمیــه 1400ســال هســت کــه 

ــل  ــدن روی ری ــه و تم ــم، جامع ــث عل در بح

طبیعــی خــودش حرکــت نمی کنــد. اعتقــادم 

ــک  ــاز ی ــاب اســامی آغ ــه انق ــن اســت ک ای

ــود کــه فقــه حــوزه، تغییــرات  ــی ب ــر ریل تغیی

جــدی کــرد و وارد میــدان اجتماعــی و حکومت 

شــد. امــا ســایر حوزه هــا ماننــد کام هنــوز در 

کنــار هســتند. ایــن را هــم بایــد توجــه داشــته 

باشــیم کــه زمــان چهــل ســال، زمــان زیــادی 

بــرای تغییــرات تحــوالت عمیــق نیســت 

ــرایط  ــا ش ــب ب ــان را متناس ــد انتظاراتم و بای

ــوزه  ــم. ح ــل کنی ــان تعدی ــات و زم و اقتضائ

ــه  ــی ب ــی و مزمن ــاری قدیم ــک بیم ــه ی علمی

نــام ضعــف سیســتماتیک علــم و ســاختار دارد 

و نمی تــوان انتظــار داشــت کــه حــوزه علمیــه 

بــه ســرعت و فعاالنــه وارد میــدان کرونــا شــود. 

ــه  ــت، ک ــن واقعی ــرش ای ــن پذی 3. در عی

ــال  ــک انفع ــوادث ی ــا ح ــه ب ــوزه در مقابل ح

تاریخــی داشــته و دارد، ولــی معتقــدم در 

جریــان کرونــا، نبایــد خودزنــی کنیــم. وقتــی 

حــوزه علمیــه بــا بســتن حــرم امــام رضــا و 

حــرم حضــرت معصومــه� موافقــت کــرد و در 

مقابلــش یــک عــده ای ضریــح لیســی کردنــد 

ــه اعتقــاد مــن،  ــا درب حــرم را شکســتند، ب ی
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ــرون  ــن ماجــرا ســربلند بی ــه از ای حــوزه علمی

ــداق  ــک مص ــر ی ــر س ــن ب ــت م ــد. صحب آم

ــه  ــی مواجه ــد تاریخ ــی رون ــه بررس ــت ن اس

حــوزه بــا حــوادث. بــا احتســاب ایــن شــرایط و 

وضعیت هــا، بــه گمانــم آقــای اعرافــی، حــوزه 

ــون، حضورشــان در  ــه، طــاب و روحانی علمی

مواجهــه و مقابلــه بــا کرونــا افتخارآمیــز بــود. 

هیــچ کــدام از مراجــع ســنتی مــا در برابــر ایــن 

ــد. ــراض نکردن ــات اعت تصمیم

 ضعف حضور حوزه علمیه          
تصمیم سـازی،  نظـام  در 

تصمیم گیری و اجرا
حجة االسالم مصطفی جمالی:6

1. در بــاب تحلیــل کنش گــری حــوزه در 

ــه  ــاد مســئله ب ــد ابع ــا بای ــاب مســئله کرون ب

خوبــی لحــاظ شــده و بــا نگاهــی جامــع داوری 

شــود. در بــاب نحــوه کنتــرل ایــن مســئله، در 

جامعــه بــا ســه حــوزه نظــام »تصمیم ســازی، 

تصمیم گیــری و اجــرا« مواجــه هســتیم و بایــد 

ــن  ــه ای ــه را نســبت ب کنش گــری حــوزه علمی

ــورد بررســی و داوری  ــه م ــوزه، جداگان ــه ح س

قــرار دهیــم. از طرفــی بایــد توجــه کنیــم کــه 

ــام  ــه سرپرســتی نظ ــای علمی رســالت حوزه ه

روحــی، نظــام فکــری و نظــام رفتــاری جامعــه 

ــردی و اجتماعــی اســت.  در دو ســاحت ف

ــاب نظــام اجــرا و مدیریــت کنتــرل  2. در ب

ویــروس کرونــا، بایــد بیــن برنامه ریــزی، 

ســازمان دهی و اجــرا تفکیــک کنیــم. در ایــن 

بــاب می تــوان گفــت، حــوزه علمیــه تنهــا 

در بخشــی از مدیریــت اجرایــی و عملیــات 

اجرایــی فعالیــت خوبــی داشــته و طــاب 

ــی حضــور  ــردم و کادر درمان ــار م جــوان در کن

داشــتند.  چشــم گیری 

امــا در بــاره مدیریــت اجرایــی، ظرفیــت 

حــوزه  تنهــا بایــد در ایــن حضــور ُخــرد تقلیــل 

ــا حــوزه علمیــه در برنامه ریــزی  داده شــود؟ آی

ــته  ــور داش ــا حض ــار کرون ــازمان دهی مه و س

ــا در  ــت؟ آی ــوده اس ــری ب ــا مج ــا تنه ــت ی اس

اجــرا هــم از ظرفیــت تبلیغــی موجــود حــوزه 

ــه  ــا ب ــا تنه ــه ی ــه صــورت گرفت اســتفاده بهین

ــت؟    ــده اس ــنده ش ــغ بس ــی تبلی تعطیل

3. در حــوزه تصمیم گیــری هــم واقعــًا 

ــوده  ــدار ب ــه مق ــه چ ــای علمی ــش حوزه ه نق

ــری،  ــه تصمیم گی ــه اولی ــا در حلق ــت؟ آی اس

حــوزه نماینــده دارد؟ و از چــه زمانــی نماینــده 

حــوزه حضــور داشــته؟ آیــا از ظرفیــت فقهــی و 

ــه  ــه اســتفاده بهین قانون نویســی حــوزه علمی

صــورت گرفتــه اســت؟ چنــد حلقــه فقهــی در 

ــاب شــکل گرفتــه اســت کــه پشــتوانه  ایــن ب

نماینــده حــوزه باشــد؟ آیــا حضــور مــا در 

ایــن حــوزه فعــال بــوده یــا منفعــل؟ بــه نظــر 

می رســد قســمتی از ســخن دکتــر بابایــی ناظــر 

ــا  ــا ب ــوزه تنه ــه ح ــت ک ــمت اس ــن قس ــه ای ب

ــوده  ــق ب ــه تصمیمــات ســتاد موف ــن دادن ب ت

ــی  ــه راحت ــود ب ــلم خ ــاالی ِس ــه ب ــا روحی و ب

حکــم بــه تعطیلــی مســاجد و زیارتگاه هــا 

ــال آن کــه می توانســت بــا حضــور  داده و ح

فعــال، تصمیــات دقیق تــری متناســب بــا 

پروتکل هــای بهداشــتی موجــود اتخــاذ کنــد و 
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دیگــران را هــم بــا خــود در قبــول ایــن تصمیــم 

ــد. ــراه کن هم

4. امــا در حــوزه تصمیم ســازی کــه بــه نظــر 

می رســد مهم تریــن بخــش در مواجهــه بــا ایــن 

ــای  ــاب پروتکل ه ــخن در ب ــت، س ــران اس بح

ــا  ــه ب ــاب مواجه ــی در ب ــتی و اجتماع بهداش

ایــن بحــران اســت کــه برخاســته از عقانیتــی 

خــاص و مــورد پذیــرش جامعــه جهانــی 

ــوزه   ــه ح ــت ک ــن اس ــدی ای ــوال ج ــت. س اس

ــی ســاخت تمــدن اســامی  ــه مدع ــه ک علمی

و تغییــر معــادالت قــدرت، ثــروت و اطاعــات 

ــا مقهــور نظــام  ــی اســت، آی در مقیــاس جهان

ــی  ــای جهان ــود و پروتکل ه ــی موج کارشناس

نشــده اســت و اصــا آیــا توانســته مبتنــی بــر 

معــارف دیــن عقانیــت منســجمی ارائــه دهد؟ 

ــریع  ــته اند س ــا توانس ــگاه های م ــا پژوهش آی

وضعیــت خــود را بــا ایــن بحــران وفــق دهنــد 

و از ایــن فرصــت بــرای فــرودگاه مباحــث خــود 

ــد؟  ــه نماین اســتفاده بهین

آیــا پژوهشــگاه دفتــر تبلیغات اســامي، که 

بــه تعبیــر رهبــری انقــاب، »نماد روشــن فکری 

حوزه هــای علمیــه اســت.« توانســته بــه یــک 

ــه برســد و ابعــاد  تحلیــل جامــع در ایــن زمین

مختلــف ایــن بحــران )بهداشــت روحــی، 

ــف  ــای مختل ــاری( را در حلقه ه ــری و رفت فک

ــرده و  ــکافی ک ــود موش در پژوهشــکده های خ

بــه طرحــی جامــع دســت پیــدا کنــد و بــه نظــام 

تصمیم گیــری عرضــه کنــد؟ یــا بــاز بــا تفکیــک 

ســنتی موضوع شناســی و حکم شناســی کل 

ــکوالر داده و  ــان س ــت کارشناس ــه دس کار را ب

تســلیم محــض موضوع شناســی آن هــا شــده 

ــا  ــم تنه ــان ه ــاب درم ــی در ب ــا حت ــت؟ ی اس

مهــر تأییــد بــه علــم تجربــی طــب موجــود زده 

و کاتولیک تــر از پــاپ نتایــج آن را قطعــی 

دانســته و مخالفــت بــا آن را بــه هیچ وجــه 

تحمــل نکــرده و هــر گونــه ســخن از طــب 

ــا  ــت و ب ــرده اس ــه ک ــه خف ــامی را در نطف اس

ــای بعضــی از  ــه برخــی بی خردی ه تمســک ب

ــنتی و  ــب س ــام ط ــنتی تم ــب س ــاب ط اصح

ــود  ــی دانســته و خ ــاره منتف اســامی را یک ب

ــت و  ــان داده اس ــدی آن نش ــان ج را از مخالف

حتــی ایــن را از افتخــارات خــود حســاب کــرده 

کــه حــوزه تســلیم علــم روز و نظــام کارشناســی 

ــت.  اس

ــن  ــج ای ــر رهــدار پــس نتای ــر دکت ــه تعیب ب

همــه مباحــث در بــاب علــم و دیــن بــه یک بــاره 

ــس  ــال نیســت پ ــن انفع ــر ای ــت؟ اگ ــا رف کج

چیســت؟ آیــا نمی تــوان ســخن از فقــه ســامت 

ــا در  داشــت )آن هــم فقــه جامــع ســامت( ت

گام بعــد ایــن فقــه بــه علــم ســامت و در آخــر 

ــام ســامت  ــی و اداره نظ ــای اجرای ــه الگوه ب

ختــم شــود؟

5. در آخــر این کــه در ایــن ایــام چقــدر 

ــام و  ــان اس ــا جه ــته ب ــه توانس ــوزه علمی ح

ــران و  ــن بح ــاب ای ــرب در ب ــان غ ــی جه حت

ــیند و  ــو بنش ــه گفت وگ ــف آن ب ــاد مختل ابع

ــن  ــد دی ــارف بلن ــر مع ــت در نش ــن فرص از ای

اســتفاده بهینــه نمایــد و مگــر نــه ایــن اســت 

کــه رســالت حــوزه حضــور در مقیــاس جهانــی 

ــد؟ ــامی می باش ــت اس ــه ام ــکل دهی ب و ش



13
98

ان 
ست

 تاب
   

تم
 هف

اره
شم

89

پی نوشت:
1 . عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ 

اسـامی.
2 . استیس، دين و نگرش نوين.

فرهنـگ  و  علـوم  پژوهشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو   .3
. می سـا ا

4. عضو هیئت علمی جامعۀ المصطفي العالمیه.
فرهنـگ  و  علـوم  پژوهشـگاه  علمـی  هیئـت  عضـو   .5

. می سـا ا
6. عضـو گروه علوم سیاسـی پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ 

اسامی.
.7.  عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

8. عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسامی.
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مقدمه
»کرونـا« یکـی از چالش هایی اسـت که خسـارت های فزاینده ای به جامعه بشـری 
از جملـه کشـور مـا تحمیـل کـرد. همه متولیان زیسـت بهینه در تالش انـد تا از این 
بیماری منحوس و ناشـناخته با کمترین آسـیب به نحوی که گذار شایسـته و مورد 
قبـول همـگان باشـد، عبور کنند. بررسـی های بـه روز و آمار مراکز رسـمی، حاکی 
از گسـترش و تثبیـت درازمـدت ایـن بیمـاری اپیدمی در حیات بشـری اسـت، که 

به باور دانشـمندان، تأثیر زیادی در دگردیسـی زیسـتی برجای گذاشـته اسـت.
از ایـن رو، در جوامـع اسـالمی، به دلیل آمیختگی زیسـت کرونایی با فقه اسـالمی، 
ضـروری اسـت فقهـا و عالمـان دینی با تکیه بـر فقه پویا، باب جدیـدی با »رویکرد 

فقهی به کرونا« بگشـایند تا راه گشـای عامه باشـد.

ݣݣݣهݤݤݤ حو�ز
و

فقه  زمانه بحران
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طبـق قاعـده مترقی فقهی» الضـرر و الضرار« 

مسـئولیت هایی بـر عهـده فقهـا و عالمان دینی 

می باشـد، كـه بـا دانسـته های فقهـی خویـش 

سـره را از ناسـره بـرای مـردم روشـن گری كننـد، 

چراكه فقه اسـامی دانشـی است كه سرپرستی 

زندگی انسـان را در سـاحت های گوناگون، اعم 

از فـردی و اجتماعـی بـر عهـده دارد و گره هـای 

كـور را به سـهولت می گشـاید. 

از یـاد نبریـم كه فقـه، دینی بودن كاركردهای 

انسـان، جامعـه و حكومـت را در نظام اسـامی 

تبیین و تفسـیر می كند. از این رو، بایسـتی به 

نیازهـای نویـن بشـری از طریـق بـه روزرسـانی 

مبانـی و قواعـد فقهـی پاسـخ گو باشـد و بـرای 

پدیده هـای نوظهـور نظیـر ایـدز، كرونـا و ماننـد 

آن هـا سـازوكار و برنامه هـای به هنـگام دینـی 

پیش بینـی نمایـد. بدیـن ترتیـب فقـه پویـا و 

راه گشـاه بایسـتی در برابـر بحران هـای بشـریت 

امـروز راه حـل متناسـب بـا آن ارائه كند و زمینه 

برپایـی و اقامـه دیـن را در جامعه فراهم سـازد.

فقه و فقها نمی توانند به سادگی از كنار این 

مهـم  بگذرنـد، چراكـه بـا تعیین وظیفه شـرعی 

بـرای افـراد جامعـه و حكومـت، امـكان مقابلـه 

بـا گسـترش چنیـن پدیده هایـی كه آدمـی را به 

كام مـرگ می كشـاند و یـا در برابـر بحران هـای 

طاقت فرسـایی قـرار می دهـد، برنامـه مدونی از 

منابـع اصیـل دینـی ارائه گردد تا رسـالت فقه و 

فقهـا بـه روشـنی رخ نماید.

همـكاری  بـا  حـوزه «  »مجلـه  ایـن رو  از   

اجتماعـی  و  تمدنـی  مطالعـات  پژوهشـكده 

یادداشـتی از حجۀ االسـام احمـد مبّلغـی در 

ایـن شـماره آورده و دیـدگاه ایشـان را فرادیـد 

می نهـد. محتـرم  خواننـدگان 

 

ضـرورت فقـه به هنـگام در گسـتره تحـوالت    
جهانی

1. ویـروس کرونـا فرصت هـا و چالش هـای 

زیـادی را در زمینه هـای مختلـف به وجود آورده 

اسـت و از آن جا که فعًا در درون این وضعیت 

هسـتیم، شـاید امـکان رصـد و تحلیـل جامع از 

آن کاری دشـوار باشـد و بایـد منتظـر شـد تـا 

بتـوان بعـد از کرونـا بحث هـای جدی تـری را 

دنبـال کـرد. در ایـن میـان، یکـی از دانش هایی 

کـه در معـرض کرونـا قـرار گرفتـه، دانـش فقـه 

اسـت کـه فـراروی آن فرصت هـا و چالش هـای 

تـازه ای را گشـوده اسـت. در این بـاره ضـرورت 

دارد فرصت هـا و چالش هـا بـا هم در نظر گرفته 

شـود تـا بتـوان نقطه های چالشـی را کم کرده و 

فرصت هـا ایجـاد شـده را برای تعالـی اجتماعی 

فقـه و دیـن، و همین طـور افزایش تجربه فقهی 

فعـال کرد؛

2. چالش هـای به وجـود آمـده بـرای فقه، نه 

متوجه شـریعت اسـت و نه متوجه جان مایه ها 

و اصالت هـای فقهـی؛ چالش هـای برآمـده از 

کرونـا، متوجـه تجربـۀ فقهـی و میـراث فقهی و 

نگـرش برخـی از علمـای فقیـه اسـت. از این رو، 

بایـد بیـن جان مایه هـای فقهـی و تجربه فقهی 

کـه در حـال صیـرورت و شـدن اسـت، تفکیـک 

کرد؛

3. ایـن چالش هـا، هرچنـد چالـش  هسـتند 

ولـی بسـیار مبارک بـوده و زمینه را برای تکامل 
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تجربـه فقهـی همـوار می کنند. مسـائل نوظهور 

در برابـر فقـه، موجـب می شـود فقهـا فعالیـت 

بیشـتری کننـد، افق هـای جدیـدی بگشـایند و 

الیه هـای عمیق تـر و بیشـتری از فقـه را عرضـه 

کننـد. در ایـن صـورت، چالش هـا نـه بـه بحران 

بلکـه بـه تکامـل و تعالـی فقـه می انجامد؛

4. تکامل فقه هرگز به معنای دست کشیدن 

از اصالت هـای فقـه، یـا تضعیـف شـریعت و یـا 

خـروج از دامنـه و دائـره واقعیـت و جوهره فقه 

نیسـت. شـریعت تمامیت هـا و اصالت هایـی 

دارد کـه فقـه در تجربـه و تفکـر فقهـی اش بایـد 

بـه آن نزدیک تر بشـود.

  فرصت های کرونا برای فقه اسالمی
کرونـا دو فرصـت بـرای فقـه 

اسـامی ایجـاد کـرده اسـت، كه 

در این جـا بـه اجمـال بـه آن هـا 

می پردازیـم:

اول، فرصـت انتقـال ذهنیـت 
و تجربـه فقهـی بـه فضاهـا و 

مسـائل کان جهانی و انسـانی؛ 

کرونـا زمینه هـا و فرصت هایـی 

را پدیـد آورده اسـت کـه در آن 

فقیهـان و پژوهش گـران فقهـی 

جایگاه هـای  و  خاسـتگاه ها  از 

یـک  بـه  معطـوف  و  محـدود 

وضعیـت ُخـرِد قومـی و مذهبی 

اجتماعـِی  وضعیـت  یـک  بـه 

و  جهانـی  و  گسـترده،  کان، 

انسـانی انتقـال پیـدا کننـد، بـا 

چنیـن نگاهـی می تـوان گفـت كـه ایـن یـک 

فرصـت بسـیار بزرگـی اسـت، کـه فـراروی فقـه 

گشـوده شـده اسـت. 

امـا پرسـش این جاسـت، كه چرا بایـد این را 

فرصت دانسـت؟ چرا انسانی اندیشـی برای فقه 

باید یک فرصت تلقی شود؟  در پاسخ بایستس 

اشـاره كـرد، فرصـت »جهانـی و انسـانی بودن« 

دالیلـی دارد کـه بـه یـک مـورد اشـاره می کنـم. 

آنچـه دیـن و همین طـور مذهـب شـیعه از 

مهدویـت ارائـه می کنـد، آمیختـه از نگاه هـای 

جهانـی، انسـانی، عدل محـوری نسـبت به همۀ 

ابنـای بشـر اسـت. عدالـِت مهـدوی، عدالتـی 

جامـع و جهانـی و انسـانی خواهـد بـود فارغ از 

این کـه نفع برنـدگان و اسـتفاده کنندگان از این 

عـدل مسـلمانان باشـند یـا غیـر 

مسـلمانان. 

و خارج  نگاه کان  بنابراین 

از قومیت در دین و مذهب یک 

امر تعبیه شده و نهادینه شده در 

صلب و اساس دین است. برای 

همین زمینه برای جهانی اندیشی 

و انسانی اندیشی برای فقه یک 

فرصت است. بدین سان فقها باید 

یک ُپرکاری متناسب با همین 

فرصت و ظرفیت داشته باشند، 

این فرصت ها را به هنگام درک 

کنند و آن را به بحث و گفت وگو 

گذارند و از آن در زیست دینی 

دین داران استفاده کنند.  

دوم، امکان یابـی فقـه بـرای 

فقــه،  برابــر  مســائل نوظهــور در 
موجــب می شــود فقهــا فعالیــت 
افق هــای  کننــد،  بیشــتری 
الیه هــای  و  بگشــایند  جدیــدی 
را  فقــه  از  بیشــتری  و  عمیق تــر 
صــورت،  ایــن  در  کننــد.  عرضــه 
چالش هــا نــه بــه بحــران بلکــه بــه 
می انجامــد؛ فقــه  تعالــی  و  تکامــل 
به معنــای  هرگــز  فقــه  تکامــل 
اصالت هــای  از  دست کشــیدن 
یــا  و  یــا تضعیــف شــریعت  فقــه، 
خــروج از دامنــه و دائــره واقعیــت 
و جوهــره فقــه نیســت. شــریعت 
اصالت هایــی  و  تمامیت هــا 
کــه فقــه در تجربــه و تفکــر  دارد 
فقهــی اش بایــد بــه آن نزدیک تــر 

. د بشــو
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پرداختـن آزادانه تـر، دقیق تـر، و مناط محورتـر 

بـه جنبه هـای آیینـی و مراسـمی؛ بـه این معنا 

فرصتـی دیگـری اسـت که کرونا بـرای علم فقه 

به وجود آورده اسـت. البته بخشـی از این بحث 

مربـوط بـه علم کام اسـت. برای حصول نتیجه 

می تـوان دیـن را بـه سـه بخـش تقسـیم کرد: 

 1. بخـش بینشـی بـا محوریـت اجتماعـات 

دینـی و شـعائر دینـی. این بخـش را عمدتا علم 

فقـه تصـدی و تنظیـم می کنـد. فقـه در ایـن 

بخـش بـه تنظیـم شـعائر و تأمیـن چارچـوب 

و محتـوای آن هـا و نسبت شـان بـا یک دیگـر 

می پـردازد؛

 2.  بخـش بینشـی بـا محوریـت اعتقـاد و 

معرفـت و دل دادگـی بـه خداونـد اسـت. محـور 

اصلی در این بخش، اعتقاد به خدا و دل دادگی 

به خداسـت؛

اسـت،  توقعـی  بخـش   .3  

این کـه مـردم چـه توقعی از دین 

دارنـد. شـفاخواهی از نهادهـا و 

کارکـرد  یـک  دینـی  نمادهـای 

خیلی فوری دین اسـت که مردم 

توقع دارند. مشـکات، امراض و 

گرفتاری هـا را جبـران و حـل کند 

ایـن بخش)توقعـی( عمدتـًا  و 

دسـت مـردم اسـت هرچنـد فقه 

و فقهـا نیـز ممکـن اسـت در آن 

اثرگذار باشـند. گاه زمام توقعات 

دینـی مـردم از دسـت عالمـان 

گرفتـه می شـود و خواسـت های 

متراکـم و لحظـه ای مردم بر فقه 

تحمیـل می شـود. مشـکلی کـه در ایـن میـان 

وجـود دارد، ایـن اسـت کـه منطـق دیـن و ابعاد 

ایـن منطـق در قبـال تنظیم این توقعات از دین 

نادیـده و مغفـول و مهمـل گذاشـته می شـود.

  ارتبـاط سـه بخـش دیـن بـا فرصت  هـای کرونـا 
برای فقه

سـؤال ایـن اسـت کـه ایـن سـه بخـش چـه 

ربطـی بـه مدعـای بحـثـ  کرونـا فرصتـی برای 

فقـه پیـش آورده اسـتـ  ، دارد؟ در این باره چند 

نکتـه را بایـد در نظـر گرفت، كـه به فراخور بحث 

اشـاره می كنیـم.

اول، این کـه دامنه هـا و ابعـاد بخـش دوم 
)معرفتـی( و سـوم )مـردم و توقـع آن ها( گاه در 

کشـاکش بـا هـم قـرار می گیرند. این کشـاکش 

نوعـًا نهـان )البتـه بـا بازتاب هـای قابـل رویت( 

و البتـه تدریجـی اسـت. بخـش 

خـدا  بـا  ارتباطـی  و  معرفتـی 

بـا بخـش توقعـی )کـه بخـش 

فوریات اسـت( در اصطکاک قرار 

می گیـرد. البتـه ایـن اصطـکاک 

از حیـث جوهـر دیـن نیسـت. به 

لحاظ جوهری میان با خدا بودن 

و از خـدا خواسـتن و دعاکـردن و 

توسل جسـتن تضـادی نیسـت. 

اصـل دعـا و توسـل از اقتضائات 

مسـّلم و غیرقابـل انـکار اسـت. 

در قرآن هم این مسئله فراوان 

مـورد تأکیـد قرارگرفتـه اسـت؛ 

لیکـن دامنـۀ بخـش توقعـی که 

قومیــت  از  خــارج  و  کان  نــگاه 
در دیــن و مذهــب یــک امــر تعبیــه 
شــده و نهادینــه شــده در صلــب و 
اســاس دیــن اســت. بــرای همیــن 
جهانی اندیشــی  بــرای  زمینــه 
فقــه  بــرای  انسانی اندیشــی  و 
یــک فرصــت اســت. بدین ســان 
فقهــا بایــد یــک ُپــرکاری متناســب 
ظرفیــت  و  فرصــت  همیــن  بــا 
ایــن فرصت هــا  داشــته باشــند، 
را  آن  و  کننــد  درک  به هنــگام  را 
بــه بحــث و گفت وگــو گذارنــد و از 
آن در زیســت دینــی دیــن داران 

کننــد. اســتفاده 
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زمـام آن بـه دسـت مردم و نه علماسـت موجب 

می شـود توقعـاِت از دیـن دامنه هایـی پیـدا 

 کنـد و ایـن دامنـۀ گسـترده تضـادی بـا قلمـرو 

بخـش دوم پیدا  کـرده و اختاط 

و اختالـی در مـرز بیـن ایـن دو 

به وجـود می آیـد.

کشـاکش بیـن بخـش دوم و 

بخش سوم، دو چالش دیگر هم 

ایجاد می  کند. گاه بخِش توقعی 

اصالت هایـی پیـدا می کنـد کـه 

ایـن اصالـِت انتظـارات از دیـن، 

موجـب اصطکاک هایی در توجه 

به خدا و غرورشکنی در برابر خدا 

و تضـرع در برابـر خـدا می شـود. 

در ایـن وضعیـت، گویـا دین غیر 

از حـل مشـکات انسـان کاری 

نـدارد. در این صورت اساسـًا حل 

مشـکات اصالت پیدا می کند و 

حـل مشـکات به جـای معرفت 

می نشـیند.  گسـترش  خداونـد 

ایـن توقعـات و بی رویه بـودن آن، اصالـت ُبعـد 

معرفتـی را تحت الشـعاع قـرار می دهـد. ایـن 

چالـش دومـی اسـت که بـا فربه شـدن توقعات 

از دیـن، فضـا بـرای ابعـاد معرفتی)بخش دوم( 

اساسـًا تنگ می شـود.

دوم، بخـش اول کـه در اختیـار فقـه اسـت از 
کشـاکش بین بخش معرفتی با بخش توقعات 

مردمـی متأثـر می شـود. اگـر بخـش توقعـات 

مردمـی فضـا را بـر بخش معرفتـی تنگ کند، در 

ایـن صـورت راه تنفس برای قابلیت های فقهی، 

منـاط فقهـی، اهداف فقهی بسـته خواهد شـد. 

چـون یـک وضعیت کلیشـه ای را مـردم به دین 

تحمیـل می کنند و در این وضعیت کلیشـه ای، 

قابلیت هـای فـرو خفتـه در فقـه 

مجـال ظهور پیـدا نمی کند.

سوم، آنچه در شرایط کرونایی 
بینشـی  تقویـت  می دهـد  رخ 

دین اسـت. شـاید اساسـی ترین 

فایـده مترتـب بـر بیماری هـای 

این   گونـه ای کـه همۀ مناسـبات 

را متأثـر می کند، تقویت بینشـی 

دیـن به مثابه یک ره آورد اسـت. 

بینـش معرفتـی و دینـی در این 

وضعیـت، بی پیرایه تـر، جدی تر، 

معنادارتـر و عمیق تـر می شـود. 

ایـن عمق یابـی و  بـه مـوازات 

معنایابـِی ابعـاد معرفتی، بخش 

دچـار  دیـن  از  مـردم  توقعـی 

تعدیـل می شـود. در ایـن بسـتر 

می کنـد  پیـدا  اهمیـت  آنچـه 

تخلـق بـه اخـاق خـدا و شکسته شـدن غـرور 

انسـان در برابـر خداسـت.

  چالش های کرونا برای فقه اسالمی
اگـر از فرصت هـا عبور کنیـم، با چالش هایی 

مواجـه می شـویم کـه کرونـا بـرای فقـه ایجـاد 

کـرده اسـت. دو چالـش جـدی عبارتند از:

 1. برآمـدن و آشکارشـدن نیـاز جامعـه بـه 

پاسـخ های دینِی فراتر از پاسخ های صرفًا فقهی 

)جامعـه  کرونـازده به پاسـخ های جامع االطراف 

رخ  کرونایــی  شــرایط  در  آنچــه 
دیــن  بینشــی  تقویــت  می دهــد 
اساســی ترین  شــاید  اســت. 
بیماری هــای  بــر  مترتــب  فایــده 
کــه همــۀ مناســبات  این   گونــه ای 
را متأثــر می کنــد، تقویــت بینشــی 
دیــن بــه مثابــه یــک ره آورد اســت. 
بینــش معرفتــی و دینــی در ایــن 
وضعیــت، بی پیرایه تــر، جدی تــر، 
می شــود.  عمیق تــر  و  معنادارتــر 
و  عمق یابــی  ایــن  مــوازات  بــه 
معنایابــِی ابعــاد معرفتــی، بخــش 
دچــار  دیــن  از  مــردم  توقعــی 
تعدیــل می شــود. در ایــن بســتر 
آنچــه اهمیــت پیــدا می کنــد تخلــق 
بــه اخــاق خــدا و شکسته شــدن 
برابــر خداســت. انســان در  غــرور 
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و فراتـر از پاسـخ های صرفـًا فقهـی نیـاز دارد(؛

بـه پاسـخ های فـوری و  نیـاز جامعـه   .2

بطـیء. و  کنـد  پاسـخ های  نـه  و  به هنـگام 

امـا چالـش اول این کـه مـا بـه پاسـخ های 

جامع تـر و کامل تـری نیاز داریم. باید فقه اصغر 

و اکبـر را درهـم تنیـده و مرتبـط بـا هـم بدانیم. 

اآلن متأسـفانه بین این دو فاصله افتاده اسـت. 

در دوران قدیـم، فقـه معطـوف به تهذیب نفس 

بـود، فقـه حاوی نگرش هـای معرفتی و کامی 

بـود. امـا ایـن ظرفیـت عمیـق، مدت هاسـت 

غیرفعـال و یـا کم فعال شـده اسـت. 

ایـن درحالـی اسـت کـه جامعـه کرونـازدۀ 

فقهـی،  جامـِع  پاسـخ  امـروز 

کامـی و عرفانـی می خواهـد. 

در ایـن میـان فقـه نبایـد از کل 

دیـن نمایندگی کند. پاسـخ های 

فقهـی بایـد برآمـده از نگاه هـای 

کامـی و عرفانی دقیق و تهذیب 

نفـس و دعامحـور باشـد. ایـن 

نـه بـدان معناسـت کـه یـک جـا 

نکتـه ای فقهـی و جـای دیگـر 

نکتـه ای کامـی، اخاقـی و یـا 

عرفانـی گفته شـود، بلکه منظور 

آن اسـت کـه فتـوای فقهـی بـه 

صـورت هوشـمند و چارچوب دار 

بتواند پاسـخی جامـع ارائه کند.

چالـش دوم، اساسـًا امـروزه 

بـا عنایـت بـه تحـوالت سـریع و شـتابنده، فقـه 

بایـد بتوانـد پاسـخ های فوری آمـاده کند. کرونا 

شـیوع فـوری دارد و مسـئله هایش هـم به طور 

متراکـم و سـریع در زمینه هـای مختلف بازتاب 

پیـدا می کنـد و جامعـه را فـورًا متأثـر از خـود 

می کنـد. در ایـن شـرایط اگر فقـه بخواهد تأخیر 

داشـته باشـد، نمی توانـد در برابـر ایـن حادثـه 

بـزرگ پاسـخ های مؤثـر و الزم را ارائـه کنـد. اگر 

مباحـث حقوقـی بـر زمیـن بماند، اگـر قوانینی 

کـه بایـد بـه سـرعت تدویـن بشـود فقـه آن را 

معطل بگذارد، طبیعی اسـت که مشـکات حل 

نخواهد شـد. نباید گفت که ما تجربه نداشـتیم، 

حـوزه باید بسـیاری از کارهایـش را تعطیل کند 

و به سـرعت به سـمت تهیه پاسـخ های جامع و 

پاسـخ های برخـوردار از الگـو حرکـت کند.

یــک  خــودم  دیــدگاه  از 

انتقــادی را بایســتی از حیــث 

بــه  واژگانــی  و  ادبیاتــی 

عبــارت متن محوربــودن فقــه 

در  آن  زمینه محورنبــودن  و 

ــه  ــه ب ــم، ك ــرح كن ــا مط این ج

نظــر می رســد ایــن ادبیــات 

بــرای یــک مطالعــه روشــی 

و یــا در چارچــوب یــک روش 

اســتنباطی نمی توانــد قــرار و 

قــوام درســتی داشــته باشــد. 

ــن صــورت  ــه ای تقســیم بندی ب

درســت نیســت. مــا یــک متــن 

ــن  ــن مت ــه ای ــد ب ــم و بای داری

همیشــه  و  کنیــم  مراجعــه 

ــگاه  ــوع ن ــا دو ن ــم. منته ــه بکنی ــد مراجع بای

اســت، یــک نــوع نــگاه، متــن را از جامعــه جــدا 

می کنــد. ایــن جداســازی متــن از جامعــه 

پاســخ  امــروز  کرونــازدۀ  جامعــه 
جامــِع فقهــی، کامــی و عرفانــی 
می خواهــد. در ایــن میــان فقــه 
نبایــد از کل دیــن نمایندگــی کنــد. 
پاســخ های فقهــی بایــد برآمــده از 
نگاه هــای کامــی و عرفانــی دقیــق 
دعامحــور  و  نفــس  تهذیــب  و 
باشــد. ایــن نــه بــدان معناســت 
و  فقهــی  نکتــه ای  جــا  یــک  کــه 
کامــی،  نکتــه ای  دیگــر  جــای 
اخاقــی و یــا عرفانــی گفتــه شــود، 
بلکــه منظــور آن اســت کــه فتــوای 
و  هوشــمند  صــورت  بــه  فقهــی 
پاســخی  بتوانــد  چارچــوب دار 

کنــد. جامــع ارائــه 
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هــم دو قســم اســت: یکــی، 

ــن و  ــدور مت ــان ص ــه  زم جامع

ــن  ــه مت ــه ای ک ــری، جامع دیگ

می خواهــد در آن تطبیــق شــود. 

بنابرایـن متـن بایـد با جامعه 

و شـرایط اجتماعی مرتبط باشد؛ 

یکـی از حیـث تشـکیل و دیگر از 

حیث تطبیق. حال اگر كسـی به 

عنوان مفسـر اصولی فقیه، متن 

را فهـم کند بدون این که شـرایط 

اجتماعی تشـکیل متن را ببیند، 

متـن را خوب نمی فهمد. از دیگر 

سـو، اگـر متـن را خـوب بفهمـد 

ولی شـرایط اجتماعی تطبیق را، 

مثل کرونا یا مسـائل مسـتحدثه 

دیگـر نظیـر ایـدز و ... را خـوب 

نفهمـد، آن را کـه تطبیـق می کنـد، مصـداق 

واقعـی متـن نیسـت. ممکن اسـت یـک متنی 

غایب شـود و یک متن دیگری را تطبیق بدهد. 

بـه نظـر می رسـد از حیـث ادبیاتـی اغلـب 

بـه متـن توجـه می شـود، امـا مشـکل در ایـن 

اسـت کـه بـه شـرایط اجتماعـی تشـکیل متـن 

و بـه شـرایط اجتماعـی تطبیـق متـن توجـه 

. نمی کنیـم

می گوییـم  وقتـی  کرونـا،  فرصـت  دربـاره 

کرونـا یـک فرصـت اسـت، یـک شـرطی را هـم 

دارد؛ فرصـت اسـت بـه شـرط این کـه شـما این 

فرصت را در مسـیر تعالی فقه و جامعه دینی و 

فقهـی قـرار بدهید. صـرف وجود 

فرصـت کافـی نیسـت کـه فقه را 

ببـرد بـه سـمت پاسـخ گوکردن، 

توسـعه  یابی، بلکـه اسـتفاده از 

ظرفیت هـای فقـه و اسـتفاده از 

یک راهکار شناخته شـده دقیقی 

کـه علـم فلسـفه فقـه آن را بـه 

مـا نشـان می دهـد، ایـن شـرط 

ضـروری و قطعـی و انکارناپذیـرِ 

فرصت هاسـت.  از  بهره گیـری 

بنابرایـن چنانچـه از فرصت هـا 

اسـتفاده نشـود، ممکـن اسـت 

تبدیـل بـه تهدیـد شـود و حـال 

آن كـه بایسـتی تهدیدهـا تبدیل 

بـه فرصـت بشـود. 

نکتـه آخـر این که اگـر فقهای 

کنونـی و حوزه هـای کنونـی مـا و متفقهان ما از 

فرصت های پهن شـده فراروی فقه در اثر شـرایط 

کنونی، اسـتفاده نکنند، این اسـتفاده به شـکل 

تدریجـی رخ خواهـد داد، منتها نوش داروی بعد 

از مرگ سهراب خواهد بود. اكنون حوزه نیازمند 

یـك تكاپـوی علمـی اسـت، چراكـه بزرگ تریـن 

مسـئله بـا بازتاب هـای گسـترده جهانـی، پیش 

آمـده اسـت. حـوزه بایـد از این فرصت اسـتفاده 

کنـد تـا ایـن روند و فراینـد تبدیل به یک فرصت 

و مسـیر تعالی شود.

پی نوشت:
*  عضو مجلس خبرگان رهبری.

کنونــی و حوزه هــای  گــر فقهــای  ا
از  مــا  متفقهــان  و  مــا  کنونــی 
پهن شــده  فرصت هــای 
شــرایط  اثــر  در  فقــه  فــراروی 
ایــن  نکننــد،  اســتفاده  کنونــی، 
اســتفاده بــه شــکل تدریجــی رخ 
خواهــد داد، منتهــا نــوش داروی 
خواهــد  ســهراب  مــرگ  از  بعــد 
نیازمنــد  حــوزه  کنــون  ا بــود. 
اســت،  علمــی  تکاپــوی  یــك 
بــا  مســئله  بزرگ تریــن  کــه  چرا
جهانــی،  گســترده  بازتاب هــای 
پیــش آمــده اســت. حــوزه بایــد 
کنــد تــا  از ایــن فرصــت اســتفاده 
بــه  تبدیــل  فراینــد  و  رونــد  ایــن 
یــک فرصــت و مســیر تعالــی شــود.

طالب جهادی و تکاپوی فرانقش
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روحانیـت در تاریـخ پـر فرازونشـیب خویـش از جایگاه رفیعـی برخوردار ح
بوده اسـت؛ در عرصه های خطیر، نقش آفرینی حیاتی خود را نشـان داده 
و توانسـته اسـت حضور کارآمد و مؤثری در زندگی مردم داشـته باشـد. 
هـر چنـد روحانیت پس از پیروزی انقالب اسـالمی کارکردهای مدیریتی، 
سیاسـی و فرهنگـی متنوعـی پیدا کرد، اما حضـور اجتماعی آنان کم رنگ 
شـد و شـاهد نوعـی عدِم موفقیِت نقش و انتظـار از روحانیت در چند دهه 

هستیم.  اخیر 

سویه های متعارض
 نظم نهادی - نظم جهادی

طالب
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شم شــریعت اســام همــه جنبه هــای زندگــی 

ــت  ــه روحانی ــرد و وظیف ــان را در برمی گی انس

ــه  ــر در هم ــف بش ــف و تکالی ــناخت وظای ش

ابعــاد زندگــی اســت و حیطــه فعالیــت و 

مســئولیت هایش بســیار گســترده می باشــد. 

روحانیــت، در طــول ســال های فعاليــت خــود 

بــه جهــت منزلــت اجتماعــی باالیــی کــه 

میــان مــردم داشــته ، همــواره مــورد احتــرام، 

محبوبیــت، اعتبــار و محــل رجــوع مــردم قــرار 

گرفتــه اســت. هم چنیــن بــه لحــاظ آگاهــی از 

دانــش دینــی، مرجــع رســمی تبییــن ارزش هــا 

ــت  ــی و دارای موقعی ــای دین ــت باوره و تثبی

برتــری در میــان مــردم بوده انــد. به رغــم ایــن 

قاعــده  کلــی، منزلــت اجتماعــی روحانیــت، در 

ــر  ــدون  تغیی ــزان و ب ــک می ــه ی ــه ادوار ب هم

نبــوده اســت؛ و بــه علت هــای گوناگونــی 

ــار  ــت دچ ــه روحانی ــبت ب ــردم نس ــت م ذهنی

ــا  ــان ب ــی آن ــت اجتماع ــده و منزل ــیب ش آس

ــا  ــر دوره ه ــا دیگ ــه ب ــبی در مقایس ــول نس اف

مواجــه شــده اســت.

ســرمایه اجتماعــِی نهــاد روحانیــت، بــه 

ارتباطــات میــان روحانیــت و مــردم بــه عنــوان 

منبعــی بــا ارزش اشــاره دارد کــه موجــب 

اعتمــاد متقابــل می گــردد. ایــن ســرمایه 

اجتماعــی یــک ظرفیــت و جوهــره اجتماعــی 

اســت کــه همــکاری میــان روحانیــت و اقشــار 

مختلــف جامعــه را ارتقــا می بخشــد. هــر نهــاد 

اجتماعــی بــرای دســت یابی بــه اهــداف خــود 

ــات  ــه و امکان ــا تجرب ــر افــراد آگاه و ب عــاوه ب

و ابــزار مــادی بــه عواملــی همچــون اعتمــاد، 

تعهــد و مســئولیت پذیری هــم نیــاز دارد 

ــی  ــرمایه اجتماع ــان س ــل هم ــن عوام ــه ای ک

ــر  ــه در ســال های اخی هســتند. ســرمایه ای ک

ــار آســیب شــده اســت. دچ

کاهــش ســرمایه اجتماعــی روحانیــت، 

می توانــد بــه دلیــل نــوع سیاســت گذاری 

حــوزه باشــد کــه منجــر بــه کــم توجهــِی ایــن 

قشــر بــرای ورود بــه عرصه هــای خدمــات 

اجتماعــی و فرهنگــی شــده اســت. هم چنیــن 

همچــون  مســائلی  اخیــر،  ســال های  در 

ــی،  ــانه ها و شــبکه های اجتماع گســترش رس

دشــمنی هایی  از  برخــی  روزافزون شــدن 

ــت  ــود دارد، وضعی ــت وج ــه روحانی ــه علی ک

غیرمطلــوب اقتصــادی کشــور و نیــز برخــی از 

ــه  ــت )از جمل ــه روحانی ــده ب ــای وارد ش نقده

را  روحانیــت(  حکومتی شــدن  بــه  انتقــاد 

بوده ایــم.  شــاهد 

در نتیجــه  بی اعتمــادی بــه روحانیــت 

گســترش پیــدا کــرده اســت و تصــور می شــود 

کــه مشــکات جامعــه وابســته و برخاســته از 

ــر  ــر منج ــن ام ــت می باشــد و ای ــاد روحانی نه

بــه کاهــش ســرمایه اجتماعــی نهــاد روحانیــت 

شــده اســت.

حضــور اجتماعــی روحانیــت در شــکل های 

امدادگــری فرهنگــی و طــاب جهــادی، فرصت 

و موقعیــت مناســبی بــرای تقویــت ســرمایه ی 

ــاط  ــق ارتب ــت از طری ــاد روحانی ــی نه اجتماع

مؤثــر و کنش گــری فعــال در حیطه هــای 

مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگی ایجاد 

ــد. کنش گــران حــوزوی در ســال های  می کن
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اخیــر بــه دلیــل ورود بــه عرصه های بکــر و بدیع ف

ــادی در  ــای جه همچــون مشــارکت در گروه ه

موقعیت هــای بحرانــی، فعالیــت در جهــت 

محرومیت زدایــی، ایجــاد نشــاط اجتماعــی 

و طنزپــردازی اجتماعــی بــرای کــودکان و 

ــِت  ــا مدیری ــی ب ــای دین ــان در قالب ه نوجوان

تبدیــل نیــاز بــه تقاضــا، هویت هــای جدیــدی 

خلــق کردنــد کــه قابــل الگوگیــری بــرای دیگــر 

گروه هــای فعــال و امدادگــر فرهنگــی اســت. 

سیســتم  بــه  روحانیــون  ورود  هم چنیــن 

آمــوزش و پــرورش در قالــب تدریــس، تأســیس 

مدرســه کــه موجــب خدمت رســانی بــه مــردم، 

برقــراری ارتبــاط مســتمر و بســط مشــارکت و 

اعتمــاد متقابــل،  هم بســتگی اجتماعــی، 

ــرده  ــم ک ــی را فراه ــکاری و همدل ــه هم زمین

اســت و ایــن امــر موجــب مقبولیــت و پذیــرش 

روحانیــت از ســوی اعضــای جامعــه می شــود.

همان گونــه کــه پیش تــر اشــاره شــد، 

یکــی از جلوه هــای حضــور روحانیــت، »طــاب 

جهــادی« اســت کــه در شــرایط بحرانــی 

به مثابــه کنش گــران فعــال اجتماعــی وارد 

مشــترک  ویژگی هــای  می شــوند.  میــدان 

در هویــت طــاب جهــادی، برخــورداری از 

امیــد  معنویت گرایــی،  همچــون  صفاتــی 

آفرینــی و پای بنــدی بــه اصــول اخاقــی اســت 

ــازد  ــان را می س ــت آن ــرف، هوی ــک ط ــه از ی ک

و از طــرف دیگــر، آنــان را از ســایر فعــاالن 

ــن  ــود همی ــازد. وج ــز می س ــی متمای اجتماع

ــور  ــتعد حض ــا را مس ــه آن ه ــت ک ویژگی هاس

ــی  ــای اجتماع ــدان بحران ه ــت در می و فعالی

می کنــد. بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه 

در  شــدید  مســئولیت  احســاس  ویژگــی 

ــرای  ــه کار ب ــه، روحی ــان جامع ــال محروم قب

ــردم،  ــه م ــه ب ــذاری صادقان ــت گ خــدا و خدم

احســاس وظیفــه در صــورت وجــود تقاضاهــای 

فرهنگــی و معنــوی در جامعــه، احســاس ِدیــن 

ــن  ــه و ادای ِدی ــوزه علمی ــالت های ح ــه رس ب

از طریــق خدمت رســانی علمــی و عملــی، 

دغدغه منــدی بــرای نشــر و گســترش معــارف 

غیرموظفــی،  فعالیت هــای  انجــام  دیــن، 

ــوزش و  ــرای کســب آم ــوه ب ــای بالق توانایی ه

مهارت هــای جدیــد اشــاره کــرد.

تجربــه کنش گــری اجتماعــی حوزویــان در 

ــه  ــد ک ــان می ده ــادی نش ــاب جه ــت ط قام

ــا  ایــن ایــن نــوع از فعالیت هــای اجتماعــی ب

مســائلی روبه روســت. مهم تریــن مســئله، 

ــه  ــت ک ــی اس ــازمان یافتگی و نظم ــکل س ش

طــاب جهــادی می بایســت درون آن بــه 

کنــش بپردازنــد. آیــا نظــم نهــادی و نظــم 

ــد  ــا می توانن ــد ی ــویه متعارضن ــادی دو س جه

ــم  ــری در نظ ــویه دیگ ــد و س ــتی کنن هم زیس

ــد؟  ــا گذارن ــازمانی بن س

  تمایز میان مدیریت جهادی و گروه جهادی
ــن دو  ــتفاده از ای ــه در اس ــه اول این ک نکت

اصطــاح »مدیریــت جهــادی و گروه هــای 

جهــادی« الزم اســت دقــت کافــی صــورت 

گیــرد. خلط کــردن ایــن دو، گاهــی اوقــات 

رهــزن می شــود. افــرادی کــه در گروه هــای 

ــی از  ــک بخش ــد، ی ــت می کنن ــادی فعالی جه
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شم جامعــه هســتند کــه وابســته بــه طیــف خاصی 

ــان اقشــار و گروه هــای  هــم نیســتند و در می

ــف از شــیعیان، اهــل ســنت، پزشــکان،  مختل

ــان، فرهنگی هــا و ... حضــور  خانم هــا، نوجوان

دارنــد. این هــا عشــق و عاقه شــان ایــن اســت 

ــاری  ــک و ی ــه کم ــا، ب ــع بحران ه ــه در موق ک

ــال و  ــی جــان، م ــات حت ــد و برخــی اوق بیاین

آبــروی خــود را می گذارنــد تــا ایــن مشــکات 

ــع شــود.  رف

ــا  ایــن فعالیــت جهــادی، ارتبــاط کاملــی ب

اعتقــادات مذهبــی نــدارد و در همــه جــای دنیا 

ــا را رصــد و  ــنخ فعالیت ه ــن س ــوان از ای می ت

مشــاهده کــرد. البتــه از حیــث کمــی و کیفــی 

ــه  ــت. این گون ــاوت اس ــا متف ــن فعالیت ه ای

ــادی  ــای جه ــه گروه ه ــوط ب ــا، مرب فعالیت ه

اســت امــا هنگامــی کــه شــهيد حــاج قاســم 

ــادی  ــت جه ــوی مدیری ــک الگ ــوان ی ــه عن را ب

ایشــان  می بینیــم  می کنیــم،  بررســی 

ــکیاتی  ــک تش ــب ی ــود را در قال ــت خ فعالی

ــد. در  ــام می ده ــدس انج ــپاه ق ــم س ــه اس ب

ــه  ــم ن ــیع، آن ه ــکیات وس ــک تش ــب ی قال

در ســطح محلــی و ملــی بلکــه در ســطح 

ــروه  ــک گ ــر از ی ــر فرات ــن دیگ ــی. ای بین الملل

جهــادی دوســتانه و غیررســمی اســت. صفــت 

ــاق  ــت اط ــه مدیری ــا ب ــن ج ــادی« در ای »جه

در  در شــهرداری،  كــه می توانــد  می شــود 

ــک  ــد. تفکی ــه باش ــا در وزارت خان ــت و ي دول

ایــن دو را بــه ایــن دلیــل آوردم، کــه اگــر 

روحیــات و ویژگی هــای گروه هــای جهــادی را 

بــه صــورت دقیــق نشناســیم، در اســتفاده کردن 

ــای  ــطوح و الیه ه ــان در س ــرداری از آن و بهره ب

دیگــر به عنــوان مدیــر جهــادی بــا چالــش 

مواجــه خواهیــم شــد. الزم اســت در مطالعاتــی 

ــیوه  ــا، ش ــن گروه ه ــای ای ــه، ویژگی ه جداگان

ــواده و جامعــه  ــی آن هــا در محیــط خان تربیت

ــود. ــی ش بررس

  از اهــداف عینــی و تفــاوت در انگیزه هــا تــا 
فقــدان مــدل تبلیــغ دیــن در بحــران

ــدادی  ــا تع ــراه ب ــه هم ــی هایی ک در بررس

ــای  ــت گروه ه ــاره فعالی ــران درب از پژوهش گ

ــی  ــج جالب ــه نتای ــتیم،1 ب ــه داش ــادی طلب جه

دســت یافتیــم کــه بــه بخشــی از آن هــا اشــاره 

می شــود. اکثــر مســئوالن گروهــای جهــادی، 

ــاه  ــال اهــداف ملمــوس، عینــی و کوت ــه دنب ب

ــن گروه هــا در امــوری کــه  مــدت هســتند. ای

آســیب بــه صــورت عینــی نمــود پیــدا کــرده و 

ــه و ســیل قابــل مشــاهده و  ــا، زلزل مثــل کرون

ــوند.  ــرعت وارد می ش ــه س ــت ب ــوس اس ملم

انگیزه هــای ایــن گروه هــا خیلــی بــا یک دیگــر 

ــا  ــل در آن ه ــاص کام ــت. از اخ ــاوت اس متف

مشــاهده می شــود تــا حضــور در صحنــه بــرای 

اهــداف خــاص صنفــی. برخــی از گروه هــا 

اعــام می کننــد هدف شــان از حضــور در 

چنیــن میدان هایــی اثبــات خوب بــودن قشــر 

ــرای مــردم اســت. هــدف برخــی از  روحانــی ب

ــگاه  ــای جای ــت و ارتق ــه، تثبی ــای طلب گروه ه

اجتماعــی روحانیــت در اذهــان مــردم اســت. 

ــه نوعــی تقلیــل اهــداف  ــه اهــداف، ب این گون

روحانیــت از خدمت رســانی بــرای رضــای خــدا 
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بــه اهــداف خــاص صنفــی اســت. اگرچــه ایــن ف

دو در تناقــض بــا یک دیگــر نیســتند، امــا 

ــاوت  ــیار متف ــر بس ــا یک دیگ ــا ب ــطح آن ه س

ــت. اس

نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه بعضــی 

ــل  ــن دلی ــه ای ــی را ب ــیر طلبگ ــاب، مس از ط

انتخــاب کرده انــد کــه فعالیــت خدمــات 

اجتماعــی خــود را بــا شــدت و شــتاب بیشــتری 

ــت  ــل تربی ــه دلی ــراد ب ــن اف ــد. ای ــام دهن انج

خانوادگــی و روحیــات و عایــق فــردی، جــز بــه 

ــد  فعالیــت خدمــات اجتماعــی فکــر نمی کنن

و بــر ایــن باورنــد کــه بــا لبــاس و اعتبــار 

بیشــتری  خدمــات  می تواننــد  روحانیــت 

ــداف  ــد اه ــد و می توانن ــه کنن ــردم ارائ ــه م ب

ــه  ــک ب ــه کم ــان را ک ــی خودش ــزه اصل و انگی

ــد.  ــام دهن ــر انج ــت بهت ــوع اس ــردم و هم ن م

ــا  ــراد، ب ــن اف ــًا ای ــه عموم ــر این ک ــه دیگ نکت

گرفته انــد.  فاصلــه  علمــی  فعالیت هــای 

ــاالی علمــی  ــا تحصیــات ب ــرادی ب اگرچــه اف

هــم در ایــن گروه هــا حضــور دارنــد، امــا 

جریــان غالــب این گونــه نیســت.

يكــي دیگــر ایــن اســت کــه اکثــر گروه هــای 

طلبــه، هیــچ مــدل، الگــو و فراینــدی بــرای امــر 

ــبت  ــد. نس ــادی ندارن ــن در کار جه ــغ دی تبلی

بــه حــوادث بــه صــورت انفعالــی وارد میــدان 

می شــوند و برنامــه ای متناســب بــا ماموریــت 

تبلیغــی خــود ندارنــد. پژوهشــگاه ها و مراکــز 

ــز  ــن موضــوع تمرک ــد روی ای ــی می توانن علم

ــا و  ــیل، کرون ــئله س ــًا در مس ــه واقع ــد ک کنن

ــرای  ــی ب ــه مدل ــد آن، از چ ــی مانن بحران های

ــه  ــی ک ــرد؟ هنگام ــره ب ــد به ــن بای ــغ دی تبلی

ــه  ــه وارد صحنــه ســیل می شــود و بیــل ب طلب

دســت می گیــرد چگونــه می بایســت ایــن 

مســیر را ادامــه دهــد و چگونــه آن را بــا تبلیــغ 

ــد؟  ــد می زن ــن پیون دی

  گریزان از ارتباط و تعامل با نهادهای رسمی
دســتگاه های  از  گروه هــا  ایــن   بيشــتر 

حکومتــی و نهادهــای رســمی گریــزان و بیــزار 

ــع  ــی را مان ــتگاه های حاکمیت ــتند و دس هس

ــه  ــر چ ــد. اگ ــان می دانن ــای خودش فعالیت ه

ــف  ــه ضع ــی، ب ــن گریزان ــل ای ــی از دالی بخش

دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی برمی گــردد 

ــز  ــادی نی ــای جه ــر، گروه ه ــا از ســوی دیگ ام

مســیر و الگــوی تعامــل بــا نهادهــای رســمی 

ــل  ــه دلی ــًا ب ــراد عمدت ــن اف ــد. ای را نمی دانن

ویژگی هــای فــردی ، اصــًا نمی تواننــد بــا 

دســتگاه های رســمی و بوروکراتیــک کار کننــد. 

ایــن امــر نیــاز بــه آمــوزش دارد. نکتــه دیگــر در 

تعامــل و ارتبــاط ایــن گروه هــا بــا ســازمان های 

دولتــی آن اســت کــه ایــن گروه هــا، منتظرنــد 

ــازمان های  ــتگاه ها و س ــی از دس ــه ضعف نقط

ــه ای  ــن را بهان ــد و همی رســمی مشــاهده کنن

بــرای عــدم همــکاری و تعامــل بــا آن مجموعــه 

ــد. ــرار  دهن ق

ــا ارزش هــا  در یــک گــروه جهــادی، افــراد ب

ــمی  ــازمان های رس ــاوت از س ــی متف و اهداف

ــروه  ــت گ ــه ماهی ــرا ک ــد، چ ــم آمده ان ــرد ه گ

امدادگــری، فرهنگــی و جهــادی بــا یــک 

ــفه  ــتند. فلس ــاوت هس ــمی متف ــازمان رس س
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شم شــکل گیری یــک ســازمان رســمی عمدتــًا 

ــم از مســائل  ــه مســائل محیطــی اع پاســخ ب

ــت،  ــی و... اس ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص

ــروه  ــک گ ــه فلســفه شــکل گیری ی حــال آن ک

امدادگــر جهــادی در کنــار جبــران کمبــود 

حــل  در  رســمی  ســازمان های  عمل کــرد 

مســائل مختلــف محیطــی، پاســخ بــه آرمــان 

ــراد در راســتای  ــی اف ــدای درون خواهی هــا و ن

رشــد معنــوی اعضــا می باشــد. 

ایــن امــر یعنــی تفــاوت در ماهیــت اهــداف 

ــه  ــادی، منجــر ب ــروه جه ســازمان رســمی و گ

تفــاوت در اســتراتژی ها و ســاختارها خواهــد 

شــد. فرهنــگ نهــادی در مقابــل فرهنــگ 

و  آرمان گرایــی  بــه معنــای  بوروکراتیــک، 

جهــادی،  چشم داشــت،  بــدون  فعالیــت 

ــرایط  ــن ش ــت. در ای ــه اس ــه و فعاالن خالصان

اســت کــه جنــس و ســنخ چشــم اندازها، 

اهــداف و مطلوبیت هــای فــردی، تشــکیاتی 

ــد؛ چــرا کــه  ــدا می کن و ســازمانی اهمیــت پی

بــه تناســب جنــس و ســنخ چشــم اندازها، 

راهبردهــا و اهــداف اســت کــه تصمیــم 

ــدن و  ــه بروکرات ش ــان دوگان ــرد در می می گی

تشکیاتی شــدن کــدام را انتخــاب نمایــد.

انتخــاب فرهنــگ نهــادی و تشــکیاتی، 

الزم  مکانیزم هــای  همــه  درونی شــدن 

بــرای نیــل بــه اهــداف و چشــم اندازها را 

موجــب می شــود؛ در ایــن شــرایط، انگیــزه 

ــر  ــراد تأثی ــی در اف ــادی و بیرون ــای م بخش ه

چندانــی نخواهــد داشــت. عمل کــرد افــراد 

ــی  ــد درون ــزان تعه ــع می ــرایط، تاب ــن ش در ای

ــد  ــب نشــان می ده ــن مطل ایشــان اســت. ای

کــه در گروه هــای جهــادی طــاب، کار نهــادی 

اصالــت بیشــتری دارد؛ ایــن نهادینگــی تحــت 

ــارهای  ــه فش ــت ک ــی اس ــر مطلوبیت های تأثی

ــال آن  ــه دنب ــان را ب ــراد، آن ــی اف ــوی درون معن

مطلوبیت هــا می کشــاند کــه می تــوان بــه 

ایــن نــوع از فشــار، فشــارهای نهــادی معنوی و 

درونــی گفــت. در ایــن شــرایط، گــروه لزومــًا نــه 

بــه خاطــر فشــارهای نهــادی اجبــاری و قانونی، 

و نــه بــه خاطــر فشــارهای نهــادی اجتماعــی و 

فرهنگــی، بلکــه بــه جهــت درون معنــوی افــراد 

اســت کــه رفتارهــای گروهــی و فــردی اعضــای 

ــود. ــه می ش ــروه، نهادین گ

  تعارض عاملیت و خادمیت در گروه های جهادی 
و سازمان های بوروکراتیک

نکتـه دیگـر، تعـارض دو نظریـه عاملیـت و 

خادمیـت اسـت کـه شـاید ریشـه بحـث قبلـی 

را بشـود در این جـا پیـدا کـرد. در مدیریـت، بـه 

نظریـه عاملیـت و خادمیـت پرداختـه شـده 

اسـت. نظامـات حکومتـی و دولتـی، خصوصـًا 

بوروکراسـی  اسـاس  بـر  مدرنیتـه  عصـر  در 

ویژگی هـای  از  یکـی  اسـت.  شـده  طراحـی 

بوروکراسـی، غیرشخصی سـازی، یعنـی اعتماد 

بـه سیسـتم ها بـه جـای اعتماد به افراد اسـت. 

بـه عنـوان مثـال در هنـگام مراجعـه بـه بانـک، 

مبنای شناسـایی، کارت ملی و بررسـی و تأیید 

از طریق سیسـتم اسـت. اگر بخواهيم خوانش 

ارائـه کنيـم، اساسـًا  بوروکراسـی  از  دیگـری 

بوروکراسـی بـر ایـن فـرض بنـا شـده اسـت کـه 
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بنـده و شـما بـه هیچ وجـه بـه هم دیگـر اعتماد ف

نمی کنیـم. آن کـه اعتمـاد مـی آورد سیسـتم 

اسـت نـه فـرد. 

امـا در گروه هـای جهـادی و حتـی مدیریـت 

جهـادی، افـرادی فعالیـت می کننـد، که روحیه 

آن هـا بـر مبنـای تئـوری خادمیـت اسـت نـه 

عاملیـت، در حالی کـه سیسـتم های رسـمی بـر 

مبنـای بوروکراسـی و عاملیـت طراحـی شـده 

اسـت. البتـه ایـن تفسـیر و خوانـش نگارنـده 

اسـت. وقتـی یـک فـرد جهـادی بـا روحیـه 

سیسـتمی  و  سـازمان  یـک  وارد  خادمیـت 

می شـود کـه بر مبنـا و رویکـرد عاملیت طراحی 

شـده اسـت، اساسـًا تعارضـی ایجـاد می کند که 

امـکان همـکاری را بـه صفـر می رسـاند. افـراد 

خـدوم، تمـام زندگـی و مـال و جـان خـود را 

و  برسـد  بـه سـرانجام  کارهـا  تـا  می گذارنـد 

انتظـار روحـی و روانی شـان هـم ایـن اسـت 

کـه سیسـتم و سـازمان بـه آن هـا اعتمـاد کنـد 

و انتظـار ندارنـد بـرای هـر درخواسـت چندیـن 

مرحلـه نامه نـگاری و سـند و مـدرک و امضـا 

بوروکراتیـک،  فرایندهـای  ایـن  کننـد.  ارائـه 

روحیـه ی افـراد خـادم را از بیـن می بـرد. 

نتیجـه ای کـه از ایـن بحـث مي گيريـم ایـن 

اسـت کـه آوردن افـرادی بـا روحیـه خادمیت از 

گروه هـای جهـادی، در سیسـتم های اداری و 

حکومتـی کاری نادرسـت و غلـط اسـت و منجر 

بـه نابـودی فـرد می شـود. الزم اسـت در ابتـدا 

فرایندها و بوروکراسـی ها کاهش یابد، گرایش 

بـه تئـوری خادمیت افزایش یابـد و بعد نیروی 

جهـادی همـراه بـا آشـنایی بـا حـوزه سـازمان و 

اقتضائات و لوازم آن وارد شـود. این که ما یک 

فـرد جهـادی را وارد سـازمان کنیـم و بر اسـاس 

فرایندهـای بوروکراتیـک بـرای انجـام هر کاری 

از او بخواهیـم نامه نـگاری کنـد، اجـازه بگیـرد، 

دو سـه مـاه معطـل بمانـد و... در تعارض جدی 

بـا فعالیـت گروه هـای جهادی اسـت. 

گروه هـای جهـادی عمدتًا از افرادی تشـکیل 

شـده اسـت کـه بـا ادبیـات سـازمان آشـنایی 

ندارنـد. غیـر از این کـه روحیـات ایـن افـراد 

بـا سـازمان هم خوانـی نـدارد، آگاهـی آنـان 

نسـبت بـه اقتضائـات و شـرایط سـازمان نیـز 

ناچیـز اسـت. چنانچـه سـطح ایـن گروه هـا از 

سـطح گـروه و در نهایـت یـک مؤسسـه کوچک 

باالتـر بـرود، مسـاوی بـا مـرگ آن هـا خواهـد 

بـود. بـه هیچ وجـه در طراحی هـا نبایـد دنبـال 

آن باشـیم کـه ایـن گروه هـا توسـعه پیـدا کرده 

و جایگزیـن نهادهـای رسـمی شـوند. در ایـن 

مسـیر، دسـتگاه ها و نهادهـای حاکمیتـی نیـز 

بایـد رابطـه خـود بـا ایـن گروه هـا را اصـاح 

کننـد و نقـش خـود را بـه نقـش پشـتیبانی در 

و  مالـی، سـخت افزاری  زمینه هـای مختلـف 

نرم افـزاری تغییـر دهنـد.

پی نوشت:
* استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.

مطالعـات   گـروه  پژوهشـی  پروژه هـای  از  يکـی   .1  
فرهنگی اجتماعی پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسامی، 
تجربه نـگاری گروه هـای امدادگـر فرهنگی طلبه اسـت.
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حوزه هـای علمیـه از همـان ابتـدای پدیـداری خـود، نهـادی رسـالتی بـوده و 
دسـت کم تا پیش از انقالب اسـالمی از سـاختار و تشـکیالت منسـجم و سلسـله 
مراتبـی برخـوردار نبـوده اسـت. نهاد مرجعیـت به جز برخی زمان هـا که وحدت 
مرجعیـت مشـاهده شـده، در بیشـتر اوقـات متکثـر بـوده اسـت. آنـان بـرای 
اداره حوزه هـای علمـی بـر پایـه نوعـی مناسـبات مدرسـه ای، بـه تنظیـم  رفتار و 
کارویژه هـای حوزویـان می پرداختنـد. دربـاره این کـه حـوزه علمیـه چـه نـوع 
سـازمانی اسـت بحث هایـی درگرفته اسـت، اما آنچـه مهم تر اسـت این که اواًل، 
بدانیـم کـه حـوزه یک نهاد و تشـکیالت دینِی مدنی اسـت؛ ثانیًا، فلسـفه وجودی 

آن را بایـد از اهـداف و کارکردهایـش جسـت وجو کـرد.
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 بن مایـه مرجعیـت و عالمان دینی به عنوان ف

تبییـن و ترویـج کننـده آموزه هـای مذهـب و 

احکام شـرعی پیشـینه ای بسیار دور دارد. شاید 

مهم تریـن  علمـی،  حوزه هـای  مانیفسـت  در 

آیـه ای کـه رسـالت آنـان را تعییـن کـرده اسـت 

و بسـیار بـه آن تمسـک می جوینـد.1 و نقش ها 

و کارویژه هـای سـه گانه ای را بـرای حوزویـان 

»انـذار«  یـا  و  »نفـر«  آیـه  می کنـد،  ترسـیم 

می باشـد، كـه خداونـد می فرمایـد: 

 َنَفـَر ِمـْن 
َ

ـْوال
َ
وا َكاّفـه فل ْؤِمُنـوَن ِلَيْنِفـُر ُ »َوَمـا َكاَن الْ

وا  يـِن َوِلُيْنـِذُر ُهـوا ِف الِدّ
ّ

ـْم َطاِئَفـٌة ِلَيَتَفَق  ِفْرَقـٍة ِمْنُ
ّ

ُكِل
وَن«.2 ُر ـذَ ُهـْم َیْ

َّ
َعل

َ
ـْم ل ْیِ

َ
ا َرَجُعـوا ِإل َقْوَمُهـْم ِإذَ

این نقش ها عبارتند از:
1. درک و فهـم عمیـق از دیـن و دریافـت پیـام 

وحی از منابع دینی »لیتفقهوا«؛

2. بازگشـت بـه میـان مـردم، انذار و هشـدار 

وا«؛ آنهـا و ابـاغ پیـام دین »لینـذر

3.تـاش بـرای تحقق آرمان دینـی، به بیانی 

دیگـر تبلیـغ هدفمنـد و امیـد بـه اثرگـذاری آن 
ون«.3 »لعلهم یـذر

الویـری، حوزه های علمیه را اصلی ترین نهاد 

آمـوزش، تربیت و سـازماندهی صاحب نظران و 

مبلغـان اسـامی در سـطوح مختلـف می دانـد 

کـه بـا پیشـینه دراز و بـه منزلـه یـک سـازمان 

اجتماعـی دارای اهـداف، سـاختار، سـازوکار 

و نقـش و کارکـرد درونـی و اجتماعـی خاصـی 

بـوده اسـت. وی بـا بهره گیـری از نظریه هـای 

جامعه شـناختی درباره گروه ها و سـازمان های 

اجتماعـی معتقـد اسـت کـه حوزه هـای علمیه 

از  و  غیردیوان سـاالر  سـازمان های  جملـه  از 

نقـش  کـه  اجتماعی انـد  خودیـار  گروه هـای 

اجتماعـی خـود را از نظام هـای معطـوف بـه 

ارزش الهـام می گیرنـد. در حالـی کـه برخـی 

نویسـندگان، ابهـام در اهـداف و رسـالت های 

حـوزه را یکـی از کاسـتی های حـوزه نام برده اند، 

وی اهـداف و رسـالت هایی بـه شـرح زیـر بـرای 

حوزه ها برمی شـمرد: شـناخت معارف اسامی، 

تبییـن دیـن، تبلیـغ دیـن، و دعـوت مـردم بـه 

سـوی خـدا، دفـاع از دیـن، اسـتنباط حکـم، 

همراه سـاختن علم و اخاق و تعهد اجتماعی، 

حفـظ نظـام اسـامی، تقویـت حـوزه و تربیـت 

نیـرو بـرای انجـام رسـالت های یادشـده. 

رسـالت اصلـی حوزه هـا را می توان فرادهی و 

فراگیـری معـارف دینـی در حیطه های مختلف 

بـا انگیـزه الهـی و بـا جهت گیـری تربیتـی و 

اخاقـی و انتقـال آن به مـردم در قالب آموزش، 

تبلیغ و همراه کسـب مهارت های جانبی مانند 

خطابـه و مناظره دانسـت، تحـوالت عصر جدید 

و گسـترش فنـاوری و به ویـژه پیـروزی انقاب 

رسـالت های  در  جـدی  تحوالتـی  اسـامی، 

بـرآوردن  و  آورده  پدیـد  علمیـه  حوزه هـای 

نیازهـای نظـام حکومـت اسـامی و افزایـش 

گسـتره مخاطبـان بـه همه پهنه جهـان، در زمره 
رسـالت های نویـن آن قـرار گرفتـه اسـت.4

بنابرایـن حوزویـان کسـانی هسـتند که این 

نقش هـا و وظایـف را بـر عهـده می گیرنـد. امـا 

پرسـش این اسـت که آیا همه آنچه مسـئولیت 

و نقـش روحانیـون را تعیین می کند منحصر به 

فهم دین و اباغ آن اسـت و یا مسـئولیت های 

دیگـری نیـز بـر عهـده آنـان می باشـد؟ به نظـر 
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شم می رسـد پاسـخ کلـی ایـن اسـت که فهـم، اباغ 

و ترویج دین مسـئولیت اصلی و مطابق هویت 

شـأنی و ذاتـی حوزویان اسـت امـا اقتضائات و 

شـرایط زمانـه به ویـژه پـس از انقاب اسـامی، 

مسـئولیت های دیگـری نیـز بـر دوش آنـان 

قـرار  داده اسـت. اغلـب ابهامـات دربـاره نقـش 

روحانیـت و حوزه هـای علمیه از تکثر دیدگاه ها 

دربـاره ایـن مسـئولیت های اقتضایی اسـت.

در  دگردیسـی  اسـامی،  انقـاب  رخـداد 

نهادهـای اجتماعـی را در پـی داشـت تـا جایـی 

کـه حوزه هـای علمیـه نیـز ایـن دگردیسـی را 

تجربـه کردنـد. تحـول در موقعیـت روحانیت نه 

تنهـا مناسـباتش بـا سـاختار قدرت سیاسـی را 

فزاینده ساخت بلکه عده ای از آنان را در کسوت 

سیاسـت مداران رسـمی درآورد. برخـی نیـز وارد 

فضاهای هنری و ورزشـی شـدند؛ به فیلم سازی 

و سـایر فعالیت هـای هنـری پرداختنـد یـا بـا 

عنوان کارشـناس یا فعال اقتصادی یا سیاسـی 

تجربـه نقش هـای دیگـری را بـرای خـود ثبـت 

کردنـد. ایـن تغییـر در موقعیـت اگـر نگوییـم 

تغییـر هویـت، دسـت کم بـه تردیـد در هویـت 

و نقـش حوزویـان انجامیـده اسـت. از صاحبان 

سـخن و قلم زیاد شـنیده می شـود که روحانیت 

دچـار »از جاکندگـی« شـده و یـا روحانیـت 

»تغییـر کاربـری« داده اسـت یـا دیگـر در جـای 

خـود نیسـت؛ و نـه تنها برخـی اختافات درون 

صنفـی بلکـه کاهـش منزلت روحانیت را به این 

»تغییـر مـکان« آنـان نسـبت می دهنـد. 

چنیـن  می نویسـد:  حوزویـان  از  یکـی 

انتقادهایـی بـه طـور پراکنـده از رسـمی ترین 

رسـانه های کشـور گاهی شـنیده می شود؛ حتی 

سرسـخت ترین مدافعـان حضـور روحانیـان در 

همـۀ عرصه هـای سیاسـی، فرهنگـی، هنـری، 

ورزشـی، تفریحـی، علمـی، درمانـی و... گاهـی 

از وضعیـت  و  بـه شـکوه می گشـایند  زبـان 

موجـود اظهـار ناخرسـندی می کننـد. بـا وجـود 

این، دانسـته نیسـت که چرا کسـی به ریشۀ این 

آسـیب ها توجـه نمی کند. متأسـفانه روحانیت 

در کشـور ما، تقریبا تغییر کاربری داده اسـت و 

دیگـر نمی توانـد - نه این که نخواهد- به رسـالت 

اصلـی و پیشـین خـود عمـل کنـد. روحانیـت 

هم چنـان مـردم را بـه اخـاق و معنویت دعوت 

می کنـد، و از قضـا بیـش از هـر دوره ای در تاریخ 

ایـران، فرصـت سـخنرانی های دینـی و معنـوی 

یافتـه اسـت. امـا جایـگاه و نـوع مشـاغل و 

مشـغله ها و ارتباطـات و مسـئولیت هایی کـه 

پذیرفته اسـت، از تأثیرگذاری معنوی و اخاقی 

او کاسـته اسـت. این تصور خام که سیاسـت را 

می تـوان مهـار زد و رام دیـن کـرد، روحانیـت را 

به گوشـه ای از رینگ جامعه برد که بسـیاری از 

شـهروندان برای سامان بخشـی به امور معنوی 

و اخاقـی خـود به آن جا نمی روند. این جدایی، 

هـم بـه زیـان روحانیـت اسـت و هم بـرای یک 
جامعـۀ شـرقی زیان بار اسـت.5 

در مقابل، مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل 

حوزه هـای علمیـه کشـور در رویکردی حداکثری 

کارویژه های روحانیت را بر اسـاس پاسـخ گویی 

حوزه هـای علمیـه بـه نیازهـای خـرد و کان 

می دانـد کـه ایـن نیازها در چهار سـطح نیازهای 

حـوزه علمیـه، جامعه اسـامی، نظـام جمهوری 
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اسـامی و نیازهـای بین الملـل می باشـد.6 در ف

رویكـرد حداقلـی، نقش هـای محـدود معنوی و 

اخاقـی و ترویجـی بـرای حوزویـان مـورد توجه 

اسـت و تفسـیرهای محدودتـری از آموزه هـای 

دینی و سیره علما در  مسئولیت های اجتماعی 

آنان ارائه می شـود. در مقابل، رویكرد حداكثری 

نیز معیار روشـنی برای ایفای نقش های متكثر 

بـرای حوزویـان بیـان نمی كنـد. هـر دو رویكـرد 

بـه این پرسـش كـه حوزویان چـه »نقش« هایی 

می تواننـد بـر عهـده بگیرنـد بـه خوبـی پاسـخ 

نمی دهنـد. در حـال حاضـر حضـور طـاب علوم 

دینـی در بحـران شـیوع بیمـاری کرونـا، فرصتی 

دست داد تا گفت وگوهایی درباره طاب جهادی 

حاضـر در میـدان مبـارزه بـا این بیماری توسـط 

پژوهشـکده مطالعات تمدنی و اجتماعی انجام 

گیـرد. ایـن نوشـتار بـا تکیـه بـر آن گفت وگوهـا  

بـه بررسـی موضـوع نقش طاب جهـادی در این 

تکاپـو می پـردازد؛ در عیـن حـال بهانـه ای اسـت 

تـا فراتـر از آن، بـه مسـئله فرانقش ها کـه امروزه 

حوزویـان مجـال حضـور در آن هـا را یافته انـد، 

اشـاراتی داشـته باشد. 

  بحران پاندومی و نقش های ناسازه
را  شرایطی  کرونا،  بیماری  شیوع  هنگامه 

پدید آورد که همه کنش گران اجتماعی را وادار 

به تحرک تازه ای در این بحران ساخت. حوزویان 

نیز به مثابه گروهی از کنش گران اجتماعی به 

صورت فعالی به مواجهه با این بحران پرداختند. 

در برخی گزارش ها به حضور بیش از دوازده 

هزار طلبه در میدان مبارزه با کرونا اشاره شده 

است. هم چنین حضور بیش از شش صد نفر از 

خواهران طلبه در بیمارستان ها و آرامستان ها و 

حدود پنج هزار نفر دیگر در فضاهای پشتیبانی و 

خیریه، نشان دهنده حجم گسترده ای از حضور و 

فعالیت حوزویان در این میدان است. همكاری 

با مددكاران اجتماعی در قالب »مشاوره سوگ« 

و همدلی و همیاری با خانواده های سوگوار، 

ارائه مباحث معنوی و عاطفی برای مدیریت 

احساسات و عواطف و رفتارهای مردم، حمایت 

و پشتیبانی از كادر درمان، حمایت و پشتیبانی 

معیشتی نیازمندان و آسیب دیدگان از بحران 

عنوان  به  بنزین ها  پمپ  در  حضور  كرونا، 

آلوده ترین محیط ها پس از بیمارستان ها و ... 

از جمله موارد دیگری بود كه روحانیون و طاب 

جهادی را به حضور فعال و مؤثری در زمانه 

بحران كشاند.

مردمی  جهادی،  طاب  اصلِی  مخاطبان 

هستند که هدف اصلی دین داری اند. بسیاری از 

طاب و روحانیون با توجه به اقتضائات زمانه و 

شرایط محیطی، برای ارتقای دین داری مردم که 

از مسئولیت های خود می دانند، از روش های 

متعدد و متفاوتی برای تبلیغ دین بهره می گیرند. 

انتخاب برخی روش ها همواره مجادالتی درون 

صنف روحانیت و یا بیرون آن، پدید آورده است. 

در همین بحران اخیر در حوزه سامت، حضور 

حوزویان در بیمارستان ها، آرامستان ها و پمپ 

بنزین ها و حتی ضد عفونی کردن خیابان ها و 

خرید نیازهای عمومی برای مردم، نمونه هایی 

از اقدامات اجتماعی برای گسترش معنویت 

دینی و تسهیل در انجام امور شرعی بوده است. 
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شم حضـور طـاب جهـادی در میـدان مبـارزه بـا 

کرونـا ایـن پرسـش را پیـش رو نهـاد کـه چـه 

نسـبتی میـان هویـت و نقـش حوزویـان بـا 

فعالیت هـای آنـان بـه عنـوان طـاب جهـادی 

وجود دارد؟ و اساسـًا چه معیاری وجود دارد تا 

نشـان دهـد کدام یـک از ایـن اقدامـات و رفتـار 

حوزویـان بـا نقـش آنـان هم سـاز اسـت و کدام 

ناهم سـاز؟ بی گمـان انگیزه هایـی کـه طـاب 

را وارد میـدان مبـارزه و جهـاد بـا ایـن بیمـاری 

همه گیـر سـاخته اسـت می توانـد در پاسـخ بـه 

ایـن پرسـش مـا را یـاری رسـاند. 

حجةاالسام مرادی، در یکی از گفت وگوهای 

وبینـاری اعـام مـی دارد که: »از ابتـدای بحران 

کرونـا قرارگاهـی را در تهـران بـا چهـار هدف زیر 

تشـکیل دادیم: 1. ارتقای امید در سـطح جامعه 

بـرای مقابلـه بـا ایـن ویـروس؛ 2. جلوگیـری از 

انتشـار ویـروس؛ 3. اصـاح ذهنیت ها نسـبت 

بـه روحانیت از طریق خدمت رسـانی اجتماعی؛ 

4. کادرسـازی و ارتقای تشـکیاتی و الگوسازی 
برای مجموعه های مشـابه.«7 

اغلـب ایـن اهـداف، هـر کنش گـر اجتماعی 

مسـئولی را وادار بـه ایفـای نقـش و اقـدام 

بـه گـروه و قشـر خاصـی تعلـق  می کنـد و 

نـدارد؛ هرچنـد بـه دلیـل ماحظـات معنـوی و 

اخاقـی حوزویـان، ظرفیت های بیشـتری برای 

دسـتیابی بـه اهـداف اجتماعـی آنـان فراهـم 

می شـود. بـه نمونـه ای از توفیقـات حوزویـان 

در یکـی از تجربه هـای الگوسـازی فعالیت های 

جهادی در سـطح بین الملل اشـاره می شـود. » 

در سـال های گذشـته بـا همـکاری و هماهنگی 

گـروه سـازندگی امـام موسـی صـدر، تجربیـات 

خـود را برای کشـورهای مختلـف مانند آلمان و 

بوسـنی ارائه کردیم. از نکات مهم دیگر در بیان 

ایـن تجـارب، بیـان تفاوت هـا و تمایـزات کار 

جهـادی بـا کار پیش آهنگـی و داوطلبانه هـای 

مرسـوم در جهـان اسـت. در همایشـی کـه در 

تونـس بـرای انجمن هـا و گروه هـای مردمـی 

داشـتیم، روی ایـن نکتـه تاکیـد کـردم کـه 

فعالیـت داوطلبانـه مـا بر اسـاس نگاه اسـامی 

اسـت نه انسـانی. اعتقاد ما بر این اسـت چون 

خداوند به ما دسـتور داده و دین از ما خواسـته 

اسـت، ایـن کار را انجـام می دهیـم. این نکته را 

هـم اضافـه کنم، در آن برهه ی زمانی در تونس، 

قـدری نگاه های سـلفی گری و اسـام سیاسـی 

پررنـگ بـود و بـرای حضـور اسـام در جامعـه، 

تنهـا، راه هـای خشـن را توصیـه می کردنـد. بـه 

راهـکاری  یـک  فعالیت هـای جهـادی  نظـرم 

بـود کـه می توانسـت انـرژی موجـود در جوانان 

مسـلمان را کـه دوسـت دارنـد دیـده شـوند، بـه 

میـدان بیـاورد تـا بـه جامعه خدمـت کنند و به 

دنیـا نشـان بدهیـم کـه دیـن مـا چنیـن دینـی 

اسـت کـه بـه ما دسـتور می دهد بـه فکر دیگران 
باشـیم و خدمـت بکنیـم.«8 

آنچـه بـرای طاب جهادی فرصت ایجاد کرده 

است، ویژگی های مشترک در هویت آنان است. 

برخـورداری از صفاتـی همچون معنویت گرایی، 

امیـد آفرینـی و پای بنـدی بـه اصـول اخاقـی 

اسـت که از یک طرف، هویت آنان را می سـازد و 

از طـرف دیگـر، آنان را از سـایر فعاالن اجتماعی 

متمایـز می سـازد. وجود همین ویژگی هاسـت 
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کـه آن هـا را مسـتعد حضـور و فعالیـت در ایـن ف

میـدان بحران هـای اجتماعی می کند. به عنوان 

نمونـه می توان به ویژگی احسـاس مسـئولیت 

شـدید در قبـال محرومـان جامعـه، روحیـه کار 

بـرای خـدا و خدمـت گذاری صادقانـه به مردم، 

احسـاس وظیفـه در صـورت وجـود تقاضاهـای 

فرهنگی و معنوی در جامعه، احسـاس ِدین به 

رسـالت های حـوزه علمیـه و ادای ِدیـن از طریق 

خدمت رسـانی علمـی و عملـی، دغدغه منـدی 

بـرای نشـر و گسـترش معـارف دیـن، انجـام 

وظایـف غیـر موظفی، توانایی هـای بالقوه برای 

کسـب آموزش و مهارت های جدید اشـاره کرد.

یـا  »خـود«  اجتماعـی؛  مسـئولیت  و  طـالب    
»فراخود«

پیش تر اشـاره شـد، که یکی از اهداف طاب 

جهـادی اصـاح ذهنیت های اجتماعی نسـبت 

بـه روحانیـت اسـت. هدفـی کـه  برخـی آن را 

تقلیـل اهـداف طـاب جهادی تلقـی نموده اند. 

اجتماعـی،  خدمت رسـانی  طریـق  از  این کـه 

ذهنیت هـا نسـبت بـه روحانیـت اصـاح شـود 

متضمـن دو معناسـت. یکی این کـه روحانیت 

دچـار بحـران منزلـت شـده اسـت و ورود بـه بـه 

میدان هـای اجتماعی را بـرای اصاح موقعیت 

»خـود« برگزیده اسـت. دیگـر آن که ایفای برخی 

نقش هـای اجتماعـی آنـان جنبـه صنفی دارد و 

به حل مسـئله »خود« و پاسـخ به شـبهاتی که 

متوجـه روحانیـت اسـت، می پـردازد. بی گمان 

روحانیـت بایـد بـه معرفـی خود و رفع شـبهاتی 

کـه دربـاره اش مطـرح می شـود بپـردازد اما این 

یـک هـدف اصیـل تلقی نمی شـود. 

در این بـاره دکتر مریم اردبیلی که بحث های 

خـود را در قالـب امدادگران فرهنگی ارایه نموده 

اسـت،  بـا انتقـاد از اقدامـات و رویکردهـای 

منفعانـه کـه ممکـن اسـت بـه بحـران هویـت 

بینجامـد؛ می گویـد: » ایـن نکتـه نیـز قابل ذکر 

اسـت کـه حضـور روحانیـت در میـدان کرونـا، 

برخـی از اسـتعاره های منفـی نسـبت بـه طاب 

انـگاره   شکسـت.  را  فرهنگـی  امدادگـران  و 

روحانیـِت کنـار گـود، انـگاره  این کـه روحانیت 

وارد عرصـه نمی شـود و مسـئله واقعـی مـردم 

را حـل نمی کنـد، توسـط بعضـی از گروه هـای 

جهـادی واقعـًا شکسـته شـد ولـی سـؤال ایـن 

است که در آینده چه استعاره ای در ذهن مردم 

از گروه هـای جهـادی و طاب باید شـکل بگیرد 

و چگونـه می خواهیـم ایـن اسـتعاره را تغییـر 

دهیم و بسازیم، نیاز به تأمل و برنامه دارد. اگر 

از قبل نسـبت به این سـؤال فکر کرده باشـیم و 

برنامه داشـته باشـیم، در آن اقدامات ناگهانی و 
تکانـه ای، متناقـض عمـل نمی کنیم.«9 

هم چنیـن دکتـر میثـم لطیفـی در مطلبـی 

انتقـادی مـی  آورد: »من احسـاس می کنم ورود 

نیروهـای جهـادی طلبـه بـه داسـتان کرونا یک 

ورود انفعالـی بـود. ایـن حضـور در برابـر هجمه 

شـدیدی بود که علیه قم و مجموعه های دینی 

کشـور انجـام شـد. در روزهـای اول، خیلـی این 

فشـار زیـاد بـود کـه منشـأ بیمـاری قم اسـت و 

قم را قرنطینه کنید. طاب به شـدت با مشـکل 

مواجـه شـدند و در ایـن فضـا نیروهـای جهادی 

طلبه وارد شـدند. من مطلقًا نمی خواهم بگویم 
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شم کار این بزرگواران اشـتباه اسـت، کارشـان بسیار 

ارزشـمند و درسـت بود، ولی احسـاس می کنم 

یک اشـتباهی صورت گرفت که مفهوم جهاد و 

مدیریـت جهـادی و حرکـت جهادی را با تضییق 

معنایـی مواجـه کـرد. بدیـن ترتیـب بخشـی از 
فعالیـت طاب بـرای اعاده حیثیـت بود.«10 

 ایـن نـگاه انتقـادی از سـوی دکتـر حسـین 

پـرکان نیـز ارائه شـده اسـت. وی معتقد اسـت: 

»کـه انگیـزه گروه هـای جهـادی طلبـه خیلی با 

یک دیگـر متفـاوت اسـت. از اخـاص کامـل در 

آن هـا مشـاهده می شـود تـا حضـور در صحنـه 

بـرای اهـداف خـاص صنفـی. برخـی از گروه هـا 

اعـام می کننـد هـدف مـا از حضـور در صحنـه 

اثبـات خوب بـودن قشـر روحانـی بـرای مـردم 

اسـت. هـدف برخـی از گروه هـای طلبه، تثبیت 

و ارتقـای جایـگاه اجتماعی روحانیت در اذهان 

مـردم اسـت. این گونـه اهداف، بـه نوعی تقلیل 

اهـداف روحانیـت از خدمت رسـانی برای رضای 

خـدا بـه اهداف خاص صنفی اسـت. اگرچه این 

دو در تناقـض بـا یک دیگـر نیسـتند، اما سـطح 
آن هـا بـا یک دیگـر بسـیار متفاوت اسـت.«11 

البتـه ایشـان بـه اهـداف دیگـری اشـاره 

می کنـد، ماننـد علقه هـای اجتماعـی و حـل 

مشـکات مـردم کـه در کسـوت روحانیـت بـه 

نحـو مؤثرتـری قابـل دسـتیابی اسـت.

از  روحانیـت می بایسـت  به نظـر می رسـد 

طریـق حضـور اجتماعـی خـود به ویژه بـا انتقال 

هوش مندانـه ارزش هـا و باورهـای دینـی از 

طریـق شـیوه های نویـن و خدمت رسـانی بـه 

خصـوص در عرصـه آسـیب های اجتماعـی و 

حـوادث طبیعـی، بـه اصـاح ذهنیـت مـردم و 

ایجـاد تغییـر مثبـت در دیـدگاه آنـان نسـبت 

بـه خـود بپـردازد. ایـن تکاپـو اگر چـه از اهداف 

اصیـل روحانیت نمی باشـد، امـا موجب تثبیت 

مرجعیـت روحانیـت در امـور دینی و گسـترش 

دیـن داری می شـود.

  نسـبت فعالیت هـای جهـادی بـا هویـت و نقش 
طلبه 

حجة االسـام کریـم خان محمـدی معتقـد 

اسـت: الگـوی ایـده آل فعالیت هـای جهـادی 

همـان الگـوی فعالیت هـای بسـیج در دوران 

جنـگ اسـت. بنابراین با برشـمردن ویژگی های 

بسـیجی بودن انتظـار خـود را از هویـت طـاب 

جهـادی بیـان می کنـد. وی می گویـد: » برخـی 

از ویژگی هـای فعالیت هـای جهـادی در دوران 

دفـاع مقـدس عبـارت بـود از: 

1. بـدون مـزد دنیـوی: فعالیـت جهـادی بـه 

فعالیتـی گفتـه می شـود کـه مـزد دنیـوی -چـه 

مـادی و چـه غیرمـادی- نـدارد. به عبـارت دیگر، 

فعـاالن جهـادی بـدون چشم داشـت فعالیـت 

می کننـد و اگـر مزدی هسـت، این مزد به تعبیر 

قرآنـی، فـی سـبیل اهلل اسـت. یعنی مزدشـان از 

سـوی خداست؛ 

2. تمام وقـت بـودن فعالیـت : یک بسـیجی، 

جانانه و جان برکف وارد میدان می شـد و همه 

تـوان و نیروی خـود را می آورد؛

 3. تناسب داشتن با موضوع: فعالیت بسیج 

به تناسب نیاز و موضوع شکل می گیرد یعنی 

مقطع بندی زمانی دارد و فارغ از شغل است. 
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4. مردمی و بدون پیش شرط: ورود به بسیج ف

شرط نداشت و همه  اقشار اعم از زن و مرد و 

با هر موقعیتی می توانستند در  پیر و جوان 

قالب بسیجی در جبهه حضور پیدا کنند. افراد با 

تحصیات پایین و تحصیات عالی، ثروتمند و 

فقیر، طبقات باال و طبقات پایین در بسیج حضور 

داشتند و به صورت کلی، مردمی بود و وابستگی 

نهادی نداشت. هر فعالیتی که این ویژگی ها را 

داشته باشد، یک فعالیت جهادی است.« 

ایشـان سـپس دربـاره نسـبت فعالیت هـای 

جهـادی بـا هویـت و نقـش طلبه هـا توضیـح 

می دهـد: » اگـر طـاب می خواهنـد فعالیـت 

جهـادی انجام بدهنـد، این فعالیت باید مربوط 

به نقش خودشـان باشـد، رسـالت و نقش اولیه 

طـاب، تبلیـغ دیـن اسـت. اخیرًا دیـدم بعضی 

مراکـز یـا فعـاالن جهـادی طلبـه می گفتنـد در 

ایـن ایـام کرونـا باید هـر نوع فعالیتـی را انجام 

دهیـم. مثـًا اگـر در پمـپ بنزیـن نیـاز اسـت، 

طلبـه وارد شـود و بـه مـردم در بنزین زدن کمک 

کنـد. بـه نظـر من این امر درسـت نیسـت، چون 

خـروج از نقـش طـاب اسـت. اگـر طلبه ها این 

کار را انجـام دهنـد، بعـد از آن، بـا بحـران نقـش 

مواجـه می شـوند و نـگاه مردم به طلبه ها عوض 

ماننـد  فعالیت هایـی  بایـد  طـاب  می شـود. 

غسـل دادن اجسـاد کرونایـی، یـا فعالیت هـای 

تبلیغـی در بیمارسـتان را انجـام دهنـد کـه در 

راستای نقش طلبه  است. از جمله فعالیت های 

خوبـی کـه انجـام شـد، اصـاح برخـی شـعارها 

بـود، برخـی شـعارهایی کـه سـاختیم ماننـد 

قـدری  می دهیـم«،  شکسـت  را  کرونـا  »مـا 

سـکوالر بـود؛ چینی هـا هـم همیـن شـعار را 

دادنـد. مـا بایـد در این جـا تغییـر می دادیـم 

کـه بـا تـاش دوسـتان شـعار مـا بـه »بـه مـدد 

الهـی کرونـا را شکسـت می دهیـم« تغییـر پیدا 

کـرد.«.12 اگرچـه خان محمـدی، معیـاری بـرای 

هم راسـتایی فعالیت هـای طـاب و نقش آنان 

ارائـه نمی دهـد امـا با ذکر مصادیـق پیش گفته 

بـه اقداماتـی اشـاره می کند کـه نقش طاب در 

جنبه هـای تبلیـغ دین در آن ها آشـکارتر اسـت. 

از  برخی  اگرچه  است:  معتقد  نیز  لطیفی 

فعالیت های طاب برای اعاده حیثیت الزم بود 

اما نیازمند بازنگری در ایفای نقش های چند 

وجهی هستیم. جایگاه طلبه و نظام روحانیت 

ما، جایگاهی است که بایستی نقش رهبری 

خودش را در مدیریت این فضا حفظ بکند. ما 

یک تلقی اعوجاجی از مدیریت جهادی داریم. 

این که می گویم نقش رهبری و شأن رهبری باید 

حفظ بشود، منظور این است که برای داشتن 

باید در میانه میدان حضور  این شان، طلبه 

داشته باشد و مانند یک فرمانده عمل کند. در 

ابتدای این حادثه دیدیم برخی انتظار دارند یک 

طلبه هرکاری را انجام دهد. شخصا در بعضی 

محات دیدم که طلبه ها محله ها را ضدعفونی 

می کردند ولی دیگر جوانان صرفًا نگاه می کردند. 

این باعث می شود نقش و توان رهبری طلبه از 

بین برود. من این تعبیر را به کار می برم، مثل 

فرمانده ای که شب عملیات بگوید به میدان 

مین خوردیم و می خواهیم خط را باز بکنیم 

و بعد بگوید برادران شما نروید و خودش روی 

مین برود و به شهادت برسد و خط را هم باز کند. 
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شم یک چنین فضایی را ما در این عرصه دیدیم. در 

تاریخ معاصر خودمان و حتی در دوره انقاب 

اسامی، نمونه های زیادی از طاب داشتیم که 

نقش رهبری در عرصه خدمات اجتماعی را بر 

عهده داشتند. مشکلمان این است که مفهومی 

به اسم »علمای باد« کامًا از بین رفته و عالم 

باد نداریم. اگر حیثیت و مرجعیت عالمان 

شهرمان، خدشه دار شده است، به آن دلیل است 

که در طول سال در کنار مردم نیستند. 

  رسم جهادی در فضای نظم بوروکراتیك
یکـی از مشـکات و ابهاماتـی که پیش روی 

فعالیت هـای جهـادی طاب در دوره بحران قرار 

داشـته اسـت تعامـل گروه هـای خودجـوش و 

غیرنهادی با سازمان های رسمی و بوروکراتیک 

می باشـد. حجۀ االسـام شـفیعی از تجربیاتش 

می گویـد: ورود مـا به بیمارسـتان بـا یک اتفاق 

و ارتبـاط غیررسـمی و نـه بر اسـاس فرایندهای 

اداری شکل گرفت. اگر بخواهیم تجربه ای برای 

آینـده لحـاظ بکنیـم، شـاید یکـی از مهم تریـن 

ویژگی هـا ایـن باشـد کـه نباید منتظـر کارهای 

سـازمانی و اداری باشـیم. فرایندهـای اداری 

و رسـمی، هـم زمان بـر و طوالنـی اسـت و هـم 

اینکه احتمال موفقیت و به نتیجه رسـیدن آن 

بسـیار پاییـن اسـت. آن چیزی کـه می تواند به 

سـرعت مسـئله را حل کند، ارتباطات غیررسمی 

و دوسـتانه اسـت. بعـد از ورود بـه بیمارسـتان، 

فعالیت های خود را در چند حوزه شامل: همراه 

جهـادی، توزیـع خوراکـی و کمـک در خیریه ای 

ویـژه معلـوالن و بیمـاران طبقه بنـدی کردیم.

وی در ادامه به تفاوت میان قرارگرفتن در 

موقعیت بیمارستان و فعالیت در بحران هایی 

مانند سیل وزلزله  می پردازد: نکته دوم برای 

فعالیت در بیمارستان این است که ما در دل یک 

بوروکراسی بسیار سخت و جایی که روحانیت و 

علما و حوزه هنوز نتوانسته بودند ورود مستقیم 

و جدی داشته باشند، توانستیم یک عملیات 

جهادی انجام بدهیم. در حادثه سیل و زلزله، 

ورود اقشار مختلف اعم از طلبه و غیرطلبه بسیار 

راحت است و مخاطب ما، عموم مردم است اما 

برای ورود به محیط خاص بیمارستان، به صورت 

طبیعی پرسنل رسمی، نسبت به غیرخود، موضع 

خیلی سختی دارد. رعایت ماحظاتی مانند عدم 

ورود به منازعات طب سنتی و طب اسامی و 

طب مدرن یکی از شرط های الزم برای موفقیت 
در این میدان است.13

تجربه کنش های جهادی نشان دهنده نوع 

ویژه ای از نظم تشکیاتی است که چه به صورت 

شرایط سخت  با  شبکه ای  یا  مراتبی  سلسله 

نظم های بوروکراتیک دم ساز نیست. تا وقتی  

فعالیتی جهادی باشد و هیچ ارتباط سازمانی 

نداشته باشد، سرعت پیشرفت کار، خیلی خوب 

است اما وقتی بخشی از کارها به یک سازمان 

در  چابکی  فقدان  دلیل  به  می شود،  مرتبط 

سازمان، از سرعت کار به شدت کاسته می شود. 

به نظر می رسد حل این نظم دوگانه که در یک 

نیازمند  فعالیت مشترک در پی حل بحرانند 

ارائه الگوی هم ساز و نه همگون می باشد.

از منظر دیگری خان محمدی، مشـكل اقدام 

نهـادی  نظم یافتگـی  در گیـرودار  را  جهـادی 
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می دانـد و بـه آسیب شناسـی آن می پردازد. وی ف

معتقـد اسـت: یـک آسـیب جـدِی فعالیت های 

جهادی تمایل آن ها به سـازمانی و نهادی شـدن 

اسـت. در فعالیت جهادی، نظم نهادینه شـده ای 

وجـود نـدارد، کارایی معمواًل کم اسـت و تلفات 

زیاد است. در دوران دفاع مقدس نیز، بسیجیان 

نداشـتند، میـزان شـهدای  نهادی شـده  نظـم 

بسـیجی بـاال بـود ولـی چـون جهـادی عمـل 

می کردنـد، بسـیار موفـق بودنـد و واقعًا جنگ را 

بسـیجی ها پیـروز کردنـد. مـا در این جـا بـا یک 

چالـش مواجـه هسـتیم. تمایل به نظم بخشـی 

سـبب می شـود این گونـه نهادهـا، میـل بـه 

بسـیج  وقتـی  باشـند.  داشـته  نهادینه شـدن 

تبدیـل بـه نهـاد می شـود، از وضعیـت جهـادی 

خارج می شـود. چالش ما این اسـت که چگونه 

هـم در وضعیـت جهـادی بمانیم و هم از اتاف 

وقـت و تلفـات زیـاد پرهیز کنیم و هم از سـوی 

دیگـر نهادینـه نشـویم.  فعالیت هـای جهـادی 

مخصوصـًا در پدیـده کرونـا یا ابتای کرونا، باید 

زیرنظر و خواسـته نهادهای رسـمی انجام شود. 

اگـر نیروهـای جهـادی بخواهند مسـتقل عمل 

کننـد، بی نظمـی به وجـود می آیـد. منتها نباید 

به گونه ای باشـد که تابع و پیرو یک نهاد باشـند 

و یـا این کـه خودشـان بـه یـک نهـاد و سـازمان 

تبدیل شـوند. گروه های جهادی باید به سـمت 

یـک نظم جامعه شـناختی حرکـت کنند نه نظم 
سـاختاری و مفهـوم مدیریتی.14

  فرجام سخن
ورود طاب حوزه در قالب گروه های جهادی 

فراتـر از موضوعـی خـاص، »چیسـتی نقـش 

و مسـئله قرارگرفتـن حوزویـان در موقعیـت 

فرانقش« را پیش می كشد. در این كه حوزویان 

یك هویت اصلی و شـأنی دارند - پیش تر به آن 

اشـاره شـد- و نقش ها و مسئولیت هایی برعهده 

آنـان قـرار می دهـد اختافـی وجـود نـدارد. اما 

گاهـی مقتضیـات زمـان و شـرایط محیطـی، 

حوزویـان را در موقعیـت فرانقـش قرار می دهد. 

حضـور در محیط هـای سیاسـی و سـازمان های 

و  مسـائل  در  درگیرشـدن  اداری،  و  رسـمی 

موضوعـات متعـدد و متنـوع اجتماعـی و حتی 

ورود بـه حوزه هـای اقتصـادی، ایـن پرسـش را 

بـه میـان آورده اسـت کـه قرارگرفتـن حوزویان 

در ایـن موقعیت هـا مطابـق بـا شـأن و هویـت 

آنـان می باشـد؟ آیا آنـان فراتر از نقش های خود 

رفته انـد و گرفتـار بحـران هویـت شـده اند؟   

پرسـش از نقـش و هویـت حوزویـان از دو 

سـو مطـرح شـده اسـت: یكـی، درون حـوزوی 

و دیگـری، بـرون حـوزوی. بـه طـور مثـال در 

گذشـته، عـده ای درون حـوزه، حتـی پوشـیدن 

لبـاس ُجنـدی )نظامـی( توسـط روحانیـون را 

خـاف شـأن و خـاف  مـروت می دانسـتند و 

طـاب را شایسـته ورود بـه بسـیاری از نقش ها 

نمی دانسـتند؛ حـال آن كـه در زمانـی دیگـر در 

دفـاع از مسـلمین و جامعـه اسـامی، واجـب 

شـرعی )كفایـی( بشـمار می آیـد. اکنـون نیـز 

از حوزویـان هسـتند کـه  زیـادی  گونه هـای 

کنش گـری روحانیـت در عرصه هـای سیاسـی 

و اجتماعـی را منـع می کننـد و آن را آفتـی برای 

ایـن هویـت برمی شـمارند. امـا در سـویه بیرون 
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شم حوزوی متغیرهای سیاسـی، اجتماعی دخالت 

دارد. جامعه شناسـان اغلـب جابجایـی نقـش و 

ورود حوزویـان بـه موقعیت هـای فرانقـش را 

آسـیبی بـه جایـگاه مرجعیـت آنـان در جامعـه 

می داننـد. بنابرایـن هـر دو سـوگیری ارزیابـی 

خـود را بـه طـور مشـخص، بـر پذیـرش و یا عدم 

پذیـرش کردارهـای روحانیون توسـط عرف عام 

قرار می دهند. این معیار پسـندیده ای اسـت که 

قرارگرفتـن آنـان در فرانقـش را ارزیابی می کند.

نمونه های فراوانی در سیره علمای دوران 

گذشته و حال می توان اشاره نمود که آنان در 

موقعیت های فرانقش قرار داشته اند. به طور 

مثال درباره آیة اهلل شیخ غامرضا یزدی و سیره 

ایشان، موارد زیادی ثبت شده است. ایشان 

حتی به معیشت مردم نیازمند هم توجه داشت 

آن هم نه از باب تبلیغ دین، بلکه از جهت 

انسانی. مقام معظم رهبری در جایی با اشاره 

فقرای  به  یزدی  غامرضا  شیخ  رسیدگی  به 

زردشتی و کلیمی یزد و بردن نان و آرد به منازل 

ایشان می فرماید: این آدم یهودی است و به 

خدا،پیغمبر،قرآن و دین ما هیچ اعتقادی ندارد، 

اما صرف این که فقیر است و احتیاج به کمک 

امیرمؤمنان  – همان که  انسان است  و  دارد 

علی می فرمایند: » و اّما شبیه لک ف اللق« 

- موجب می شود ایشان ]شیخ غامرضا یزدی[ 

برود این خدمات را انجام بدهد.15 

در سـویه های درون حـوزوی، طلبه زیسـتن 

تنها یک موضوع صنفی نیست، بلکه مسئله ای 

اجتماعی اسـت. بنابراین داوری درباره تناسـب 

نقش هایـی کـه یـک طلبـه و روحانـی از خـود 

ایفـا می کنـد نیازمنـد سـنجه های اجتماعـی و 

بـه تعبیـری ماحظـه عـرف اجتماعـی اسـت. 

اعضـای جامعـه کـه مخاطبـان روحانیت در امر 

تبلیغ دینی هسـتند باید این صنف را به مثابه 

گـروه مرجـع بپذیرنـد و در غیر این صورت نقش 

اصلـی آنـان مورد مناقشـه واقع می شـود. البته 

ماحظـه اجتماعـی نیـز امـر قطعـی به شـمار 

نمی آیـد؛ چـرا که گاهـی هنجارهـای اجتماعی 

و سـنن متـداول در جامعـه مغایـر بـا احـکام 

الهـی، مبتنـی بـر بدعـت و یـا خرافـات اسـت و 

پیـروی از آنهـا مذمـوم اسـت. » بـه بیـان دیگر، 

عـرف جامعـه و هنجـار عمومـی نـه موضـوع 

مسـتقلی بـرای مخالفـت اسـت و نـه موضـوع 

مسـتقلی بـرای تبعیـت؛ یعنـی نـه مخالفـت با 

عـرف همیشـه ارزش به شـمار مـی رود و نه الزم 

اسـت کـه همیشـه به دنبـال آن حرکـت شـود. 

امـا شـخصیت انسـان نبایـد در نظر مـردم، یک 

شـخصیت ناهنجـار، منفـرد، لج بـاز، بی منطـق 

و همیشـه متفـاوت باشـد. بنابرایـن، تـا آن جـا 

کـه واجـب یـا مصلحـت اهمـی اقتضـا نکنـد، 

شایسـته اسـت انسـان از رویه متعارف و هنجار 

عمومـی پیـروی کند.«16 

روحانیون  اجتماعی  دیگر حضور  از سوی 

مزیت های دیگری نیز دارد. به طور مثال در 

تحقیقات میدانی مهم ترین جنبه ای كه اعتبار 

این نوع از تحقیقات را بیشتر می كند حضور 

مستقیم طاب پژوهش گر در محیط بحران زده 

است. فعالیت های میدانی، انبانی از تجربیات 

زیسته و داده های اجتماعی معتبر را در اختیار 

محققان حوزوی قرار می دهد تا بر مبنای آن به 
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گاهـی نیـز طاب در نقش هایی فرو می روند 

كـه اصالتـی برای آنان نـدارد، اما فرصتی فراهم 

می سـازد تا بتوانند مخاطب و محیط اجتماعی 

تبلیـغ دینـی خـود را بشناسـند و بـه اقتضـای 

آن، فعالیـت دینـی خـود را سـامان دهنـد و 

رضایـت مخاطبـان خـود را بـا تنوع سـایقی كه 

دارنـد جلـب نماینـد و از ایـن طریـق، موقعیـت 

مرجعیـت اجتماعـی خـود را ارتقا بخشـند. 

امـا همـه این هـا بـرای حوزویانـی كـه در 

موقعیـت فرانقـش و هویـت اقتضایـی قـرار 

می گیرنـد ممکن اسـت آسـیب هایی بـه همراه 

داشته باشد. مهم ترین آسیب حل شدن آنان در 

فرانقش هاسـت؛ به طور مثال در موقعیت های 

اداری، نقـش كارمنـدی بـر نقـش حـوزوی آنان 

غلبـه می یابـد و یا همیـن طاب جهادی گاهی 

چنـان در نقـش خـود فرو می رونـد كه موقعیت 

عالمانـه خـود را دچـار اختـال می كننـد و از آن 

دور می شـوند.

پی نوشت:
*  پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.

1. بـرای مشـاهده نمونه هايـی از ايـن برداشـت. ر.ک: 
نشـريه پیـام حـوزه، زمسـتان 1375، شـماره 12، ص 

.104
2. توبـه، آيـه 122: شايسـته نیسـت مؤمنـان همگـی 
)به سـوی میـدان جهـاد( کوچ کننـد؛ چرا از هـر گروهی 
از آنـان، طايفـه ای کوچ نمی کنـد )و طايفـه ای در مدينه 
بمانـد(، تـا در ديـن )و معـارف و احـکام اسـام( آگاهـی 
يابنـد و بـه هنـگام بازگشـت به سـوی قـوم خـود، آن هـا 
را بیـم دهنـد؟! شـايد )از مخالفـت فرمـان پـروردگار( 

بترسـند، و خـودداری کننـد.
الشیعه و المرجعیه  حول  تسخیری،  محمدعلی   .3
 ، فی الوقت الحاضره، المجمع العالمی الهل البیت

قم، 1422ق، ص 192.
4. محسـن الويـری، حوزه هـای علمیـه، دائره المعـارف 
آمـوزش عالـی، زيـر نظـر نادرقلـی قورچیـان و ديگـران، 
تهـران، بنیاد دانشـنامه بزرگ فارسـی، 1383، ص369 

و 368.
5. رضا بابايی در يادداشـت »سکوالريسـم شرقی« که در 

فضای مجازی انتشـار يافته است.
کوهسـاری،  حسـینی  والمسـلمین  حجة االسـام   .6

سـايت شـفقنا، 1 تیـر 1399، کـد خبـر 961846.
7. مهـدی مواليـی آرانـی، مسـائل فرهنگـی- اجتماعی 
کرونـا و پیامدهای آن در عرصه حکمرانی )گفت وگوهای 
تحلیلـی(، قـم، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـامی، 

1399، ص 249.
8. همان، ص252.

9. همان، 285.
10. همان، ص 269.
11. همان، ص 287.

12. همان، ص264- 267.
13. همان، ص247.
14. همان، ص266.

15. بیانـات رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در ديـدار 
مرحـوم  بزرگداشـت  ملـی  کنگـره  برگزارکننـدگان 
آية الّلـه حـاج شـیخ غامرضـا يـزدی )فقیـه خراسـانی(، 

.1396 /5 /30
طلبگـی:  زی  مراعـات  نـوری،  عالـم زاده  محمـد   .16
حفـظ آبـروی هـزار سـاله روحانیت شـیعه، مجلـه حوزه، 
ويـژه بزرگداشـت آيةالّلـه شـیخ غامرضـا يـزدی )فقیـه 

ص85.  ،1396  ، خراسـانی( 
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ویـروس کرونـا که از اسـفند 98 در کشـور ایران فراگیر شـد، تأثیراتـی فراتر از مهد

ابعـاد پزشـکی و بهداشـتی بر زندگی و زیسـت فـردی و اجتماعی داشـت. این 
ویـروس متقلـب،2 تعامـالت اجتماعی و روزمره انسـان ها را به چالش کشـیده 
و  نظام هـای آموزشـی و مـدارس را از فضـای حقیقـی بـه فضای مجازی سـوق 
داده اسـت. انـگاره اقتـدار انسـان امـروزی را فروریخته و گرایـش به معنویت 
و سـاحت های غیرمـادی را افـزوده. شـبهات کالمـی و اعتقـادی درباره شـّر و 
نسـبت آن بـا ایـن ویـروس و عمل کـرد انسـان به وجـود آورده اسـت، تعطیلی 
اماکن متبرکه و اعتاب مقدسـه را با خود به همراه داشـته.  نظام های حکمرانی 
کشـورها را در معـرض یـک آزمـون جدی و واقعـی نهاده و الگوهـای مدیریتی 
مختلـف از شـرق تـا غـرب عالـم را در مقابل یـک آزمون مشـخص در معرض 

داوری قرار داده اسـت. 
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مکاتــب نظــری، فلســفی، عرفانــی و علــوم 

مختلــف را از عرصــه نظــر بــه عمل وارد كشــانده 

تــا عیــار هــر مکتــب و نظریــه در واقعیت نشــان 

داده شــود. دوگانه هــای اخاقــی جدیــدی 

و  فــردی  زندگــی  مختلــف  حوزه هــای  در 

اجتماعــی ایجــاد نمــوده و مدل هــای موجــود 

ــش  ــا چال ــازی را ب ــای مج ــی در فض حکمران

ــش  ــا بخ ــت. این ه ــرده اس ــه ک ــدی مواج ج

ــت  ــروس اس ــن وی ــای ای ــی از پیامده کوچک

ــل  ــا حداق ــت برخــی از آن ه ــوان گف ــه می ت ک

در صدســال اخیــر کم نظیــر یــا بی نظیــر بــوده 

ــت.  اس

ــن  ــا ای ــه ب ــن مواجه ــان، اولی ــن می در ای

پزشــکی،  عرصــه  دانشــمندان  را  ویــروس 

پزشــکان و پرســتاران داشــتند و همــه تــاش 

خــود را بــرای حفــظ ســامتی جــان انســان ها 

بــه کار بســتند، امــا بــه تدریــج بــا بــروز 

پیامدهــای فراگیــر ایــن ویــروس در حوزه هــای 

فرهنگــی، اجتماعــی، مذهبــی، سیاســی، 

امنیتــی و..، اندیشــمندان دیگــر عرصه هــا 

نیــز وارد میــدان شــدند و بــه تحلیــل و تفســیر 

ــه  ــا مقابل ــه و ی ــی مواجه ــاد آن و چگونگ ابع

بــا آن پرداختنــد. آنچــه در ایــن نوشــتار بــدان 

ــتی  ــت های سیاس ــت، برداش ــم پرداخ خواهی

کرونایــی  گفت وگــوی  دوازده  مجموعــه  از 

کــه در چهــار محــور: »دیــن داری اجتماعــی«، 

»علــوم اســامی«، »خدمــات اجتماعــی« و 

ــی« اســت، ســه مــورد از آن، در ایــن  »حکمران

شــماره » مجلــه حــوزه« بــرای خواننــدگان 

ــت:  ــل اس ــرار ذی ــه ق ــه و ب ــامان یافت س

  بخش اول: دین داری اجتماعی و کرونا
در  کـه  موضوعاتـی  و  مباحـث  مجموعـه 

براینـده ایـن مطالـب مطرح شـده، به شـرح زیر 

اسـت:

1. تأثیـر کرونـا بـر مناسـک دینـی: بررسـی 
تأثیـر کرونـا بـر عبـادات و مناسـک، یکـی از 

دغدغه هـای اصلـی وبینارهـا بـود، کـه در ایـن 

زمینـه نظریـات زیـر مطـرح گردیـد:

اگرچـه کرونـا مناسـک جمعـی را کـه هویت 

دینـی جامعـه ایـران بر مبنای آن تعریف شـده، 

مـورد هـدف قـرار داده اسـت، امـا بـا توجـه بـه 

اقتضائـات خـاص دینـی گفتنـی اسـت، تأثیـر 

کرونـا و تعطیلـی مناسـک و مسـاجد، تاثیـر 

جـدی بـر دیـن داری مـردم نخواهـد داشـت.

حضـور پررنـگ نیروهـای دینـی در خدمـات 

اجتماعـی و کمـک به مسـتمندان و نیازمندان 

و پشـتیبانی در عرصه هـای مختلـف، مناسـک 

جدیـدی از دیـن در عرصـه خدمـات اجتماعی را 

بـه نمایـش گذاشـت و ایـن قابلیـت و ظرفیـت 

دیـن اسـام اسـت کـه بـا تعطیلـی موقـت یک 

بخـش، می توانـد بـه سـرعت و متناسـب بـا 

نیازهـای جامعـه، مناسـک جدیـد اجتماعـی را 

ایجـاد کند.

بـا توجـه به پیوسـتگی و وحـدت میان ابعاد 

ظاهـری و باطنی دین داری، کرونا فرصتی برای 

تمرکـز بـر ابعـاد باطنی دین ماننـد مرگ آگاهی 

شـده اسـت و مؤمنـان از ایـن فرصت بـرای تدبر 

در ایـن الیه هـا اسـتفاده خواهنـد کـرد. البتـه 

گروهـی دیگر از اسـتادان، ایـن اتفاق را فرصتی 
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دیـن داری  سیاسـی  ابعـاد  از  کاسـتن  بـرای 

اجتماعی در ایران دانسـته و ضرورت بازخوانی 

سـاختارهای ایجادشـده بـرای مدیریـت امـور 

دینـی را مطـرح کردند

2. آینــده دیــن داری )از ظهــور و افــول 
برخــی جریان هــا تــا تغییــر در روندهــا و 

ــن داری  ــده  دی ــن داری(: آین ــاخص های دی ش

ــی  ــر موضوعات ــا، از دیگ ــی تحــوالت کرون در پ

بــود کــه در این بــاره نظریــات زیــر طــرح شــد:

یکــی از پیامدهــای شــرایط فعلــی، افزایــش 

دیــن داری در فضــای مجــازی اســت، امــا ایــن 

افزایــش، از دو منظــر قابــل بررســی اســت. 

برخــی اســتادان معتقدنــد: چــون کنــش دینــی 

بــر مبنــای عاطفــه و احســاس اســت و فضــای 

مجــازی، نمی توانــد ایــن حــس را ایجــاد کنــد، 

ــازی،  ــای مج ــن داری در فض ــتمرار دی ــذا اس ل

ضربــه شــدیدی بــه دیــن داری در جامعــه ایــران 

ــد  ــه تولی ــز منجــر ب ــت نی خواهــد زد و در نهای

ــل،  ــد. در مقاب ــد ش ــی خواه ــکوالریزم دین س

ــن داری  ــه دی ــد: گرچ ــر معتقدن ــی دیگ گروه

می توانــد بــا ُبعــد احساســی و عاطفــی شــروع 

ــه  ــر پای ــن ب ــتمرار دی ــات و اس ــا ثب ــود ام ش

فهــم عمیــق )عقانــی( و نــه احساســی اســت 

و ســاحت عقانــی بــا ُبعــد احساســی و عاطفــی 

دیــن داری مــازم اســت. از ســوی دیگــر، فضای 

مجــازی نیــز در تقابــل بــا فضــای حقیقــی نبوده 

ــترش  ــن رو، گس ــت. از ای ــت اس ــک واقعی و ی

دیــن داری در فضــای مجــازی یــک واقعیتــی 

اســت کــه نمی تــوان مدیریــت آن را رهــا کــرد 

ــود. ــه آن بی توجــه ب ــا نســبت ب ی

در صــورت اســتمرار تعطیلــی مناســک 

جمعی جدید و ســنتی، ســه برنامه برای دوران 

ــت  ــود: 1. بازگش ــد ب ــرح خواه ــاکرونا مط پس

ــا  ــن داری ب ــنتی دی ــش س ــای کن ــه عرصه ه ب

محوریــت علمــا؛ 2. ظهــور جریان هــای جدیــد 

ــان ســنتی؛ 3. زیســت  ــه محاق رفتــن جری و ب

ــا  ــن داری ب ــر دی ــدد و متکث ــای متع جریان ه

محوریــت علمــا، مداحــان و گروه هــای دیگــر 

در کنــار یک دیگــر.

شــرایط کرونایــی نشــان داد، ســنجش 

دیــن داری صرفــًاً بــر اســاس حضــور مــردم در 

ــت  ــی نیس ــاخص کامل ــی، ش ــک جمع مناس

و از ایــن رو، تغییــر شــاخص های ســنجش 

ــر اســاس ســه معیــار آموزه هــای  دیــن داری ب

دیــن، کنــش دیــن داران و تبــار تاریخــی و 

همین طــور  و  اجتماعــی  فرهنگــی  بســط 

لحــاظ حضــور مــردم در مناســک اجتماعــی بــه 

عنــوان ُبعــدی از ابعــاد دیــن داری از ضروریــات 

ــود. ــد ب خواه

حرم هــای  بازگشــایی  و  تعطیلــی   .3
مطهــر: زیــارت حرم هــای مطهــر یکــی از 

مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه در ایــن 

ایــام مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. عــده ای 

معتقدنــد تعطیلــی حرم هــا، ضربــه ای بــه 

ــس  ــران نخواهــد زد و پ ــه ای ــن داری جامع دی

ــردم  ــور م ــا، حض ــدن تعطیلی ه از برداشته ش

در حرم هــا بــه حالــت قبــل برخواهــد گشــت. 

گروهــی دیگــر نیــز بــا توجــه بــه احتمــال خطــر 

افزایــش شــیوع بیمــاری، بازگشــایی حرم هــا 

و مناســک و احتمــال افزایــش مبتایــان را 
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یــک مخاطــره بــزرگ بــرای جریــان دیــن داری 

دانســته اند. برخــی نیــز ایــن پدیــده را از 

ــینی  ــرده و هم نش ــی ک ــن بررس ــث نمادی حی

ــد  ــا مانن ــایر پدیده ه ــا س ــا ب ــی حرم ه تعطیل

تعطیلــی اماکــن تاریخــی و بــازار را دارای 

ــوی و  ــاد معن ــی ابع ــای تقلیل گرای ــک معن ی

ــردم  ــی م ــان عموم ــا در اذه ــادی حرم ه فرام

دانســته اند. گروهــی از منظــر فقهــی بــه ایــن 

ــه  ــد مواجه ــن باورن ــر ای ــه و ب مســئله پرداخت

ــی حرم هــای  ــده تعطیل ــا پدی ــه ب حــوزه علمی

مطهــر و نمازهــای جمعــه و جماعــت، نمادی از 

پویایــی فقــه شــیعه و نشــان از اهمیــت علمــا و 

مراجــع نســبت بــه حفــظ جــان انســان ها دارد. 

ــن شــیوه  ــر ای ــل، گروهــی تعبی ــی در مقاب ول

کنش گــری حــوزه علمیــه بــه عنــوان نمــادی 

ــا  ــه پوی ــی فق ــه«، را تقلیل گرای ــی فق از »پویای

دانســته و بــر ایــن باورنــد فقــه، زمانــی پویایــی 

ــه مســائل  ــرد کــه ب ــات خواهــد ک خــود را اثب

و آســیب هایی کــه بــه واســطه تعطیلــی 

ــی  ــردی و اجتماع ــن داری ف ــر دی ــک ب مناس

پدیــد آمــده، پاســخ گو باشــد. برخــی اســتادان 

ــا و  ــی حرم ه ــرش تعطیل ــد: پذی ــز معتقدن نی

مناســک در ابتــدای شــیوع بحــران، نمــادی از 

عقانیــت شــیعه در مواجهــه بــا بازنمایی هــای 

منفــی علیــه ایــن نهــاد و تاشــی بــرای حفــظ 

ســرمایه  و  بــود  دیــن  کیــان  و  حیثیــت 

اجتماعــی ایــن نهــاد را افزایــش داد امــا 

اســتمرار آن بــا توجــه بــه بازگشــایی بســیاری 

از بخش هــای دیگــر از یک ســو و پایین آمــدن 

ــبت  ــردم، نس ــی از م ــاب آوری بخش ــزان ت می

بــه بازگشــایی محــدود و مقیــد مناســک 

در مــاه رمضــان بــر اســاس پروتکل هــای 

بهداشــتی ســریع تر اقــدام شــود. در ایــن 

راســتا، اســتادان تأکیــد داشــتند بــا توجــه بــه 

چندبعدی بــودن موضــوع، حضــور متخصصــان 

و کارشناســان عرصه هــای مختلــف ماننــد 

دیــن، جامعه شناســی، روان شناســی و.. بــرای 

ــت. ــح الزم اس ــی صحی ــاذ تصمیم اتخ

4. چگونگــی تعامــل حــوزه علمیــه بــا 
ســتاد ملــی کرونــا: یکــی دیگــر از موضوعــات، 

ــی  ــا ســتاد مل ــه ب ــل حــوزه علمی شــیوه تعام

کرونــا و تصمیمــات کرونایــی ناظــر بــه 

ــز  ــا نی ــن ج ــت. در ای ــوده اس ــی ب ــش دین بخ

برخــی بــر ایــن بــاور بودنــد، علی رغــم تجربــه 

ــه  ــه در مواجه ــوزه علمی ــی ح ــی انفعال تاریخ

ــا بخش هــای سیاســت گذاری و تصمیمــات  ب

ــده  ــا حضــور نماین ــا ب ــی، در موضــوع کرون مل

بــه صــورت  و  علمیــه،  عالــی حوزه هــای 

کامــًا انضمامــی یــک تجربــه موفقــی رخ داده 

اســت، امــا در مقابــل گروهــی، مواجهــه حــوزه 

ــر  ــن موضــوع تاریخــی و همه گی ــه در ای علمی

و همه جانبــه را موضعــی کامــا انفعالــی 

ــات  ــد تصمیم ــد رون ــن باورن ــر ای دانســته و ب

ــان  ــورت پنه ــه ص ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ب

رونــد سکوالریزاســیون  در حــال رخ دادن اســت. 

برخــی دیگــر معتقدنــد: باالبــودن یک پارچگــی 

اجتماعــی و تــاب آوری و مقاومت مردم در برابر 

ــه  ــت جامع ــم موفقی ــل مه ــا دو عام بحران ه

در مواجهــه بــا بحران هایــی ماننــد کروناســت 

ــه از  ــورت آگاهان ــه ص ــت گذاران ب ــه سیاس ک
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ــگ  ــه توســط بخــش فرهن ــا ک ــن ظرفیت ه ای

دینــی بــه وجــود آمــده اســتفاده می کننــد، امــا 

ــش  ــه بخ ــبت ب ــت گذاری نس ــام سیاس در مق

ــت از مرکزیت بخشــی  ــی و حمای ــگ دین فرهن

ــرده و  ــت ک ــد مســجد غفل ــی مانن ــه نهادهای ب

تمرکــز خــود را بــر دو حــوزه بهداشــت و اقتصــاد 

قــرار می دهنــد. 

5. مواجهــه حــوزه علمیــه بــا علــم پزشــکی 
مــدرن: مواجهــه حــوزه علمیــه بــا علــم 

ــگاه  ــرش ن ــدم پذی ــا ع ــرش ی ــکی و پذی پزش

متخصصــان پزشــکی، دیگــر محــور مــورد 

بحــث در ایــن وبینارهــا بــود. عــده ای پذیــرش 

نــگاه متخصصــان در تعطیلــی مناســک و 

ــوزه  ــخ ح ــی در تاری ــه عطف ــا را نقط زیارتگاه ه

دانســته و معتقــد بودنــد، كــه نــگاه اجتماعــی 

بــه دیــن و پذیــرش تخصــص نهــاد علــم 

ــیون  ــا سکوالریزاس ــه ب ــرای مقابل ــکاری ب راه

اســت و اگــر حــوزه علمیــه ایــن کار را نمی کــرد 

آغــازی بــر رونــد سکوالریســِم طوالنــی در 

حــوزه می شــد. در مقابــل گروهــی معتقــد 

لزومــًا  سکوالریزایســون  شــروع   بودنــد: 

فلســفی نیســت و گاهــی اوقــات از ُبعــد 

ــی و احساســی شــروع می شــود و شــیوه  روان

مواجهــه بــا تصمیمــات ســتاد ملــی و پذیــرش 

ــد  ــروع فراین ــی، ش ــًا علم ــای اصطاح نگاه ه

ــگاه  ــن ن ــود. در ای ــد ب ــیون خواه سکوالریزاس

ــکی  ــم پزش ــًا عل ــم، صرف ــود عل ــد می ش تأکی

نیســت و ضــرورت دارد از یک ســونگری در 

حاکمیــت نــگاه پزشــکان در ایــن موضــوع 

ــود. ــز ش پرهی

6. خاهــای نظــری، فقــدان تحقیقــات 
میدانــی و ضعــف بازنمایــی مــدل ایرانــی: خــأ 

نظــری در بازخوانــی جامعــه ایــران و رفتارهــای 

ــان، مســئله ای اســت  ــی ایرانی ــی و مذهب دین

کــه تمامــی دغدغه منــدان بــر آن تأکیــد 

دارنــد.: ایــن خــأ از دو جهــت بایــد مــورد دقــت 

گیــرد: 1.  ضعف هــای جــدی در بنیان هــا و 

ــاد  ــه ابع ــرای مطالع ــری ب ــای نظ چارچوب ه

مــردم  اجتماعــی  رفتارهــای  و  دیــن داری 

مســلمان ایــران؛ 2.  ضعــف تحقیقــات میدانــی 

ــار  ــار اقش ــی رفت ــع در بررس ــِی جام و پیمایش

مختلــف جامعــه ایــران بــرای حضــور در 

ــای  ــارت حرم ه ــد زی ــی، مانن ــک مذهب مناس

مطهــر و شــب های قــدر. 

در ســاحتی دیگــر فقــدان ایــن تحقیقــات، 

ــرای  ــاوری ب ــزان خودب ــث شــده اســت می باع

ــا در  ــا کرون ــه ب ــی در مواجه ــدل ایران ــه م ارائ

ــی  ــای چین ــل مدل ه ــی در مقاب ــطح جهان س

ــی اســت  ــن در حال ــد. ای ــن باش ــی پایی و غرب

کــه بــا توجــه بــه وجــود ظرفیت هــای فرهنگــی 

ــگ  ــه فرهن ــران و حضــور فعاالن ــی در ای و دین

دینــی در مواجهــه بــا ایــن بحــران و باالبــودن 

)علی رغــم  اجتماعــی  َنــرم  یک پارچگــی 

ــتمی(  ــی سیس ــدی یک پارچگ ــای ج ضعف ه

از یک ســو و ویژگی هــای خــاص ایــران ماننــد 

شــرایط تحریمــی اهمیــت ارائــه مــدل ایرانــی 

ــت. ــیار باالس ــر بس ــای دیگ ــل مدل ه در مقاب

بخش دوم: علوم اسالمی و کرونا
در بخــش علــوم اســامی، از ســه حــوزه 

فقــه، کام و عرفــان در مــورد کرونــا و موضــوع 
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ــد از:  ــده آن عبارتن شــّر بحــث شــد، كــه براین

1. فرصت هــا و چالش هــای کرونــا بــرای 
فقــه: از نــگاه فقهــی، کرونــا دو فرصــت: »انتقال 

ذهنیــت و تجربــه فقهــی بــه فضاهــا و مســائل 

»امکان یابــی  و  انســانی«  و  جهانــی  کان 

فقــه بــرای پرداختــن آزادانه تــر، دقیق تــر، 

و  آیینــی  جنبه هــای  بــه  مناط محورتــر  و 

مراســمی« را ایجــاد کــرد، در عیــن حــال ایــن 

ــدن  ــدن و آشکارش ــش: »برآم ــی دو چال اپیدم

ــر از  ــِی فرات ــخ های دین ــه پاس ــه ب ــاز جامع نی

پاســخ های صرفــًا فقهــی« و »نیــاز جامعــه 

بــه پاســخ های فــوری و به هنــگام و نــه 

پاســخ های ُکنــد و آرام« را نیــز بــرای علــم 

ــود آورد. ــه بوج فق

2. کرونــا و مســئلۀ شــّر در عالــم  )شــّر؛ 
یــک واقعیــت عینــی یــا امــری عدمــی(: یکــی 

از ســؤال های نظــری در ایــن گفت وگــو و 

ــان  ــش کام از یک ســو و عرف خصوصــًا در دان

ــبت  ــش از نس ــر، پرس ــوی دیگ ــفه از س و فلس

میــان کرونــا و شــّر در عالــم اســت. آیــا کرونــا 

یــک شــّر واقعــی اســت یــا کرونــا نیــز مخلوقــی 

ــاخته  ــری برس ــا ام ــد و ی ــات خداون از مخلوق

انســان و فعــل انســانی اســت؟

 در نــگاه عرفانــی، اصــل بــر ایــن اســت کــه 

از خداونــد جــز کار خیــر صــادر نمی شــود و شــّر 

اساســا امــری عدمــی اســت. در نگاه هایــی 

همچــون نظریــه صــدور و هم چنیــن در نظــام 

احســن، هــر چــه در نظام هســتی هســت و خدا 

ــای  ــه جلوه ه ــر و هم ــه خی ــده، هم آن را آفری

الهــی اســت. امــا در نــگاه کامــی اواًل، بایــد از 

واژه الــم بــه جــای کلمــۀ شــّر اســتفاده کــرد. 

از ایــن منظــر نــگاه عدمــی بــه شــّر، مســئله را 

حــل نمی کنــد؛ ثانیــًا، در ایــن نــگاه، شــّر نیــز 

مخلــوق خــدا و یــک امــر وجــودی اســت. بــر 

ایــن اســاس امــوری ماننــد ســیل و زلزلــه شــّر 

نیســت، بلکــه باعــث شــّر، درد و رنــج می شــود 

ــرای تضــرع و  ــد مســیری باشــد ب کــه می توان

تواضــع بــه درگاه الهــی باشــد. 

   بخش سوم: خدمات اجتماعی و کرونا )مطالعه 
فعالیت  گروه های جهادی طلبه(

ایــن  در  کــه  موضوعاتــی  مهم تریــن 

ــرح  ــه ش ــت ب ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــش، م بخ

می باشــد: زیــر 

1. تناســب خدمــات اجتماعــی و هویــت 
طــاب: تناســب خدمــات اجتماعــی ارائه شــده 

ــوزوی  ــأن ح ــت و ش ــا هوی ــاب ب ــوی ط از س

آن هــا از ســؤال های اصلــی ایــن حــوزه اســت. 

برخــی از فعــاالن بــر ایــن بــاور بودنــد، وظیفــه 

طلبــه، رســیدگی بــه مســائل و مشــکات 

مــردم اســت و در ایــن مســیر، هــر اقدامــی کــه 

ــن  ــد. ای ــام می ده ــد انج ــه باش ــوان طلب در ت

گــروه معتقدنــد، در صورتــی کــه روحانیــت در 

ــرای تأثیرگــذاری  ــه ب ــار مــردم باشــد، زمین کن

روحانیــت در ابعــاد خــاص دینــی فراهــم 

ــگاه، حضــور  ــن ن ــر اســاس ای خواهــد شــد. ب

طــاب جهــادی در بخش هــای ملمــوس و 

عینــی کــه بــرای مــردم بــه ســرعت قابــل درک 

ــدا  ــش پی ــه شــدت افزای و مشــاهده اســت، ب

می کنــد امــا گروهــی از ایــن رویکــرد را در 
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ــد در  ــته و معتقدن ــاک دانس ــدت خطرن بلندم

ــا  ــت ب ــگاه، روحانی ــن ن ــتمرار ای ــورت اس ص

ــت مواجــه خواهــد شــد.  بحــران هوی

ــه تخصصــی  ــه وظیف ــی ک ــه کارهای ورود ب

ســایر گروه هاســت، گرچــه در یــک مقطــع 

ــی شــاید مناســب و الزم باشــد،  خــاص بحران

امــا اســتمرار آن ســبب خواهــد شــد آن گــروه 

از وظیفــه خــود شــانه خالــی کنــد و روحانیــت 

ــی  ــئون اختصاص ــف و ش ــام وظای ــز از انج نی

ــروه،  ــن گ ــاد ای ــه اعتق ــود. ب ــوان ش ــود نات خ

ــات  ــا و خدم ــرد، کمک ه ــن رویک ــتمرار ای اس

طــاب را بــه امــور مــادی و یــدی تقلیــل 

خواهــد داد و حوزه هــای فکــری و معنــوی کــه 

نیازمنــد حضــور جــدی طــاب و وجــه تمایــز 

ــع خواهــد شــد.  ــت واق ــورد غفل آن هاســت م

2. الگـوی تبلیـغ دیـن در خدمات اجتماعی: 
نداشـتن الگوهای تعریف شـده برای تبلیغ دین 

در ضمن خدمات اجتماعی از مسئله های مهم 

فعاالن و مسـئوالن حوزوی اسـت. بررسـی های 

اصلـی  چالـش  می دهـد،  نشـان  انجام شـده 

در نبـود مطالعـات پشـتیبان ناظـر بـه نسـبت 

و ارتبـاط تبلیـغ دیـن بـا خدمـات اجتماعـی 

و خاء هـای تئوریـک در سـامان دهی نحـوه 

شـروع و اسـتمرار فعالیت هـای جهـادی طاب 

در ایـن حـوزه اسـت. 

و  جهــادی  فعالیــت  ویژگی هــای   .3
مستندســازی و بازنمایــی آن: در این بــاره 

ــادی  ــای جه ــن گروه ه ــد: رفت ــی معتقدن برخ

بــه ســمت ساختارســازی و نهادســازی و 

تخصیــص پــاداش  و انگیزه هــای مــادی بــرای 

فعــاالن و حتــی رســانه ای کردن فعالیت هــا 

ــای  ــفه گروه ه ــت و فلس ــا ماهی ــض ب در تناق

ــت  ــی اس ــن در حال ــود. ای ــد ب ــادی خواه جه

کــه تجربه هــای اخیــر نشــان می دهــد بــا 

ــروه  ــک گ ــت ی ــترش فعالی ــدن و گس بزرگ ش

ــن  ــادی، راهــی جــز ساختارســازی و تدوی جه

ــود  ــا وج ــرای فعالیت ه ــول ب ــت و اص سیاس

ــدارد.  ن

البتــه نظریــات دربــاره معنــا و مفهــوم 

ســاختار و چگونگــی انجــام آن متفــاوت 

اســت. در بعــد سیاســت  و اصــول نیــز عــده ای 

بــر ایــن باورنــد، تصریــح و تدویــن رســمی ایــن 

اصــول از ایجــاد برخــی چالش هــا خصوصــا در 

ــرد.  ــری خواهــد ک ســاحت رســانه ای پیش گی

ــازی  ــت و مستندس ــه، ثب ــر این ك ــه دیگ نکت

تجــارب و دانــش فعــاالن میدانــی اســت کــه 

ــا  ــد، ام ــه کرده ان ــه آن توج ــا ب ــی گروه ه برخ

ــن  ــود در ای ــه جــدی مفق ــک حلق ــان ی هم چن

ــًا  ــز، تقریب ــانه نی ــوزه رس ــت. در ح ــوزه اس ح

تمامــی فعــاالن بــر ایــن بــاور بودنــد، ضعــف 

در حــوزه رســانه و بازنمایــی فعالیت هــای 

جهــادی طــاب، از چالش هــا و مســائل جــدی 

ــن حــوزه اســت. ای

4. چگونگــی پشــتیبانی نهــاد حــوزه از 
فعالیــت طــاب جهــادی: یکــی از ســؤال های 

جــدی دیگــر ایــن اســت کــه نهــاد حــوزه 

ــد؟  ــتیبانی کن ــادی پش ــاب جه ــه از ط چگون

چگونگــی هماهنگــی نیروهــای طلبــه بــا 

یک دیگــر، پشــتیبانی رســمی، حقوقــی و 

ــادی،  ــای جه ــه ای از نیروه ــور بیم ــژه ام به وی



13
98

ان 
ست

 تاب
   

تم
 هف

اره
شم

125
انتقــال تجربــه نیروهــای جهــادی بــه فعــاالن 

از  اســتفاده  دیگــر کشــورهای اســامی و 

تجــارب فعــاالن دیگــر کشــورها از جملــه ایــن 

ــاد  ــا، نه ــر این ه ــزون ب ــت. اف ــات اس موضوع

ــن  ــداری حضــور طــاب در ای ــرای پای حــوزه ب

عرصــه، زمینه هــای فکــری و انگیزه هــای را 

ــف  ــا اســتفاده از راهکارهــای مختل ــوی ب معن

مقــدس،  دفــاع  تجربــه  بازخوانــی  ماننــد 

ــی  ــده، یک ــه آین ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــت کن تقوی

دیگــر از مســائل اصلــی، رشــد هدف منــد و 

و  خودجــوش  رشــد  یــا  برنامه ریزی شــده 

ــت. از  ــادی اس ــای جه ــه گروه ه ــدون برنام ب

ــر  ــری جــدی ب ــن موضــوع، تاثی آن جــا کــه ای

ســاختار و آینــده آموزشــی و تعاماتــی حــوزه 

علمیــه بــا مــردم خواهــد داشــت، الزم اســت از 

ــوزه  ــمی ح ــزی و رس ــام برنامه ری ــو، نظ یک س

علمیــه بــا نگاهــی آینده پژوهانــه بــه ایــن 

موضــوع بیندیشــد و از ســوی دیگــر، الزم اســت 

بــرای اســتمرار موفقیــت ایــن گروه هــا هــوش 

ــا از بحــران  آینده نگــر در آن هــا تزریــق شــود ت

هویــت در آینــده آنــان بــه دلیــل مواجه شــدن 

ــری  ــوع جلوگی ــر و متن ــای متکث ــا بحران ه ب

ــد. کن

بــا  همــکاری  و  تعامــل  چگونگــی   .5
ــی(: در  ــی و حاکمیت ــمی )دولت ــای رس نهاده

ــی  ــاد حــوزه، مســئله اصل ــا نه ــار تعامــل ب کن

ــادی، شــیوه  ــر تمامــی گروه هــای جه و فراگی

ــا نهادهــای رســمی اعــم از حــوزوی  تعامــل ب

و دولتــی و حاکمیتــی اســت. تفــاوت نظــر و 

ــان گروه هــای جهــادی در ایــن  رویکــرد در می

بخــش بســیار زیــاد اســت. برخــی بــا نگاهــی 

کامــا منفــی تعامــل بــا نهادهــای رســمی را بــه 

معنــای اتــاف وقــت می داننــد و بــه صــورت 

ــات غیررســمی  ــق ارتباط خودجــوش و از طری

وارد محیــط بیمارســتان شــدند و برخــی دیگــر 

بــر ایــن باورنــد بایــد از تجربــه نهادســازی 

ــود  ــتفاده ش ــامی اس ــاب اس ــاله انق چهل س

و ورود بــه محیط هــای بیمارســتانی و غیــر 

ــود  ــد ب ــدار خواه ــی پای ــتانی در صورت بیمارس

کــه هماهنگی هــای رســمی و اداری انجــام 

ــد.  ــده باش ش

 و از ســوی دیگــر، ایــن تعامــل ســبب 

خواهــد شــد میــان ظرفیت هــای مختلــف 

ــل  ــده و از تداخ ــاد ش ــی ایج ــور، هم افزای کش

کاری  مــوازی  و  هم پوشــانی  و  وظایــف 

از  اســتفاده  چگونگــی  شــود.  جلوگیــری 

نیروهــای جهــادی و تفکیــک میــان گــروه 

ــای  ــاوت مبن ــادی و تف ــر جه ــادی و مدی جه

گروه هــای جهــادی و اداری در دو تئــوری 

خادمیــت و عاملیــت از دیگــر مباحــث مطــرح 

در ایــن حــوزه بــوده اســت. هم چنیــن برخــی 

اســتادان نیــز بــا تمرکــز بــر وظایــف حاکمیــت، 

پشــتیبان  ســامانه های  ایجــاد  پیشــنهاد 

بــرای به اشــتراک گذاری ایده هــا، تجــارب، 

مطــرح  را  توان مندی هــا  و  نیازمندی هــا 

کردنــد.

6. موقعیــت مســجد و اســتمرار فعالیت هــا: 
گروه هــای جهــادی بــرای پرهیــز از چالــش 

ــا  ــگام بحران ه ــًا در هن ــه صرف ــودن ک موقتی ب

ایجــاد می شــود؛ نیازمنــد داشــتن یــک پایــگاه 
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فیزیکــی و ثابــت هســتند کــه در طــول زمــان 

ارتبــاط مســتمری بــرای جــذب، نگــه داری 

ــا  ــای نیروهــای خــود داشــته باشــند. ب و ارتق

توجــه بــه اهــداف و ماموریــت تمدنــی انقــاب 

اســامی و شــئون طلبگــی، موقعیتــی بهتــر از 

»مســجد« بــرای ایــن مأموریــت وجــود نــدارد 

ــان  ــا، آن چن ــت کرون ــه متاســفانه در موقعی ک

ــود  ــتفاده ش ــگاه اس ــن جای ــد از ای ــه می ش ک

و آن را بــه جایــگاه ممتــاز و حقیقــی خــود 

ــد، اســتفاده نشــد. نزدیــک کن

پی نوشت:
*  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.

اجتماعـی  فرهنگـی  مطالعـات  علمـی  هیئـت  عضـو 
اسـامی. فرهنـگ  و  علـوم  پژوهشـگاه 

ايـن عبـارت را مقـام معظم رهبری در جلسـه سـتاد ملی 
کرونـا )99/2/21( بـه کار بردند.
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