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  داد نهایی هاي مذهبی و برونشناسی الهیات کرونا: چالش جامعه

  

  2، هادي درویشی1عمادالدین باقی

  

  )15/02/1400 :تاریخ پذیرش ،15/10/1399(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

دادة مذهبی در بحران کرونا و هاي رخمحور اصلی مقالۀ حاضر، گزارشِ چالش

شناختی است. با توجه به مصادیق و جزئیاتی از این چالش در ایران با نگاهی جامعه

رگی داري و چیشده، از جمله افول دین و دینهاي گوناگون مطرحبینیفرضیات و پیش

هاي سهمگینی که در برابر مذهب برانگیخته سکوالریسم بر اثر بحران کرونا، و چالش

پردازد که آیا در دورة ها و پاسخ به این پرسش میداد این چالش است، مقاله به برون

  رود؟شود یا به محاق می پساکرونا دین تضعیف می

ــت و       ــی اسـ ــیفی و تحلیلـ ــی ـ توصـ ــنادي و گزارشـ ــه، اسـ ــۀ روش مطالعـ نظریـ

عنـوان چـارچوب تئوریــک مقالـه در نظـر گرفتــه     بــه  4و وبـر  3کـارکردگرایی دورکـیم  

    شده است. 

در پایان، این نتیجه به دست آمده است که بر اثر بحران کرونا کارکردهاي دین در 

تجربۀ تاریخی ابعادي تضعیف، و در ابعادي دیگر، تقویت شده است؛ همان طور که 

هاي عظیم ممکن است تغییر صورت و حت تأثیر چالشدهد که دین، تنشان می

  رود. گفتمان پیدا کند اما از بین نمی

  

  کرونا، کارکردگرایی، مصادره، مقاومت، سیالیت واژگان کلیدي:

_______________________________________________________ 
            emadbaghi2000@gmail.com      (نویسنده مسئول) مدرس. گروه حقوق، دانشگاه بین المللی چابهار . 1
2

 hadidarvishi26@gmail.com                                               شناسیآموخته دکتري جامعهدانش. 
3 David Émile Durkheim 
4 Maximilian Karl Emil Weber 
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  طرح مسئله 

هاي گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، هایی در زمینهبحران جهانی کرونا نه تنها بحث

هاي الهیاتی در سراسر جهان از پزشکی برانگیخته، بلکه منجر به بحثفرهنگی، نظامی، علمی و 

هایی که در ماه جمله ایران شده است، از جمله مسئلۀ خرافات، تعطیلی اماکن مذهبی، چالش

رو شدند.  ویژه در مناسک جمعی که با خطر اپیدمی روبه رمضان و ماه محرم برانگیخته شد، به

آمده بود و نظام فکري و اجتماعی را دگرگون کرده و موضوع شبیه دورانی که طاعون و وبا 

بحث دانشمندان علوم اجتماعی و دینی شده بود. سخنانی از این دست بسیار گفته شده که 

-اي در فرهنگ، اقتصاد، اخالق و الهیات ایجاد کرده است. به طوري که میویروس کرونا زلزله«

(سیمایی صراف،  »کلی متفاوت خواهد بود ونا بهکرونا با جهان پیشاکر توان گفت جهان پسا

گیري از آنها دربارة داده و نتیجههاي مذهبی رخدر این مقاله، بیشتر بر چالش ).1: 1399

  وضعیت آیندة دین تمرکز شده است.

رین اهداف پژوهش، شناخت روندهاي نگرش الهیاتی متأثر از بحران کرونا و پیامدهاي ت از مهم

  بینی روندهاي آیندة جایگاه دین در جامعه است. آن و در نهایت پیش جمعی و اجتماعی

هاي اند دین بر اثر چالشگردد. برخی گفتهپرسش اصلی پژوهش به پساکرونا و دین باز می

شود، و برخی دیگر معتقدند که دین به بزرگی که در بحران کرونا با آن روبرو شده، منقرض می

شود  کرونا تضعیف میآیا دین در دورة پسا سؤال این است که شود.رود و تضعیف میمحاق می

  رود؟یا به محاق می

  

  

  چارچوب نظري 

چارچوب تئوریک مقاله، نظریۀ کارکردگرایی دورکیم و وبر است. بخش در خور توجهی از 

هایی است که در بحران کرونا برانگیخته شد و ها دربارة مراسم و مناسک مذهبی، چالشبحث

را دوباره مطرح کرد. هرچند دورکیم نیز معتقد » احیاي دین«و » پایان دین«اي متضاد هنظریه

شود، اما معتقد بود بود که دین در دورة جدید و با رشد پوزیتیویسم به پایان خود نزدیک می

شدن وجدان دین در جوامع سنتی، نقش اساسی در حفظ شیرازة اجتماعی دارد و با سست 

- هاي مدرن جایگزین می نتی ناشی از تقسیم کار در دورة مدرن، ارزشهاي سجمعی و ارزش

هاي جدید، دورة  شدن ارزشگیري و نهادینه ). ولی تا شکل303-308: 1369شوند (دورکیم، 

آورد. دین از نظر دورکیم، چهار کارکرد وجود میها، وضعیت آنومی اجتماعی را به خأل ارزش
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بخش دارد. دین از طریق تحمیل انضباط بخش، و خوشبختی بخش، حیاتبخش، انسجامانضباط

سازد. تشریفات ها را براي زندگی اجتماعی آماده می داري، انسانبر نَفس و قدري خویشتن

آورد و بدین سان پیوندهاي مشترك ایشان را دوباره تصدیق  هم میمذهبی، مردم را گرد 

بخشد. اجراي مراسم مذهبی، میراث یکند و در نتیجه، همبستگی اجتماعی را تحکیم م می

دهد و  هاي آینده انتقال می هاي پایدار آن را به نسلکند و ارزشاجتماعی گروه را ابقا و احیا می

بخش نیز دارد ... و به تثبیت توازن اعتماد خصوصی و عمومی یاري سرانجام کارکرد خوشبختی

بخشد زیرا فرد  انسان، معناي خاصی میهاي وجودي  ترین سطح به گرفتاريرساند. در وسیع می

هایی که در نهایت امر، سازد، همان ارزش هاي متعالی وابسته می را به قلمرو فرافردي ارزش

  . )200: 1383ریشه در جامعه دارند (کوزر، 

کار و  قرار دارند که دین را محافظه 1دورکیم و وبر گرچه هر دو در نقطۀ مقابل مارکس

افکنانه و انقالبی دین و دورکیم بر نقش دین در وبر بیشتر بر نقش جداییداند اما افیون می

بخش . وبر نیز نافی نقش انسجام )507: 1379تقویت همبستگی اجتماعی تأکید دارند (گیدنز، 

نخستین نکتۀ اساسی در «گوید: در شرح نظریۀ وبر می 2پارسونزدین نیست و همان طور که 

توان سراغ کرد که بدون آن چیزي زندگی جامعۀ بشري را نمینظریۀ وبر این است که هیچ 

 19: 1397(وبر، » کنندبندي میکند که دانشمندان اجتماعی مدرن آن را به عنوان دین طبقه

بودن شناسی دین با قضیۀ جهانی  بحث وبر دربارة جامعه«[مقدمۀ پارسونز]). به گفتۀ پارسونز 

[مقدمۀ پارسونز]). اما از دیدگاه وبر منافع،  21(همان :» ودشطبیعی آغاز میاعتقاد به امر فرا

  گیري تحول دین، نقش مهمی دارند.همیشه در شکل

دیدگاه دورکیم و وبر از جهتی به فلسفۀ اصالت عمل و مصلحت عملی یا پراگماتیسم بسیار 

 توان با سخناي که میگونه اي مشترك قرار می گیرد، بهشود و در نقطهنزدیک می

ها، کارکردگرایی مورد نظر در این بحث را بهتر توضیح داد. فلسفۀ اصالت عمل پراگماتیست

و چارلز سندرس  4و جان دیویی 3اواخر سدة نوزدهم میالدي توسط متفکرانی مانند ویلیام جیمز

اش این است که پیش از تعیین حقانیت و اعتبار هر به ظهور رسید و خالصه 5سندرس پیرس

اي دارد؟ ا باید معلوم ساخت که ارزش نقد آن چیست؟ یعنی چه اثر و نتیجهنظریۀ فلسفی ابتد

اي پیش از اینکه بودن یا نبودن آن چه تأثیري خواهد کرد؟ هر فکر یا نظریه یا عقیدهو حقیقی 

_______________________________________________________ 
1 Karl Heinrich Marx 
2 Talcott Parsons 
3 William James 
4 John Dewey 
5 Charles Sanders Peirce 



  داد نهایی هاي مذهبی و برونشناسی الهیات کرونا: چالش جامعه

 

9  

معلوم شود که مؤثر و مثمر هست یا نیست، به خودي خود نه صواب است و نه خطا. نظریۀ 

- تر یا کمتر حقیقی بر حسب نتایج آن، حقیقی یا خطا یا حقیقی فکري در جریان آزمایش و

 شود.بودنش مشخص می

گوید اگر کسی بتواند جیمز دربارة مطالعات و تحقیقات خود دربارة انواع تجربۀ دینی می

جزمی مالحظه کند یعنی بدون اینکه در این باره خود را به زحمت مسئلۀ اعتقاد را به طور غیر

یابد که براي بعضی از تواند در قیده یعنی واقعاً حقیقی و درست است یا نه، میبیندازد که ع

کرد که مردم، برخی از معتقدات سودمند و مؤثر هستند یا نیستند. او به این ترتیب فکر می

تواند مسائل عقیدة اخالقی و دینی را از قلمرو مجادالت کالمی جدا تحلیل اصالت عملی می

 ).385 -393 :1389رول، کند (پاپکین و است

» مثابه پدیدة اجتماعیمطالعۀ دین به «و » مطالعۀ دین از بیرون«کاربرد این دیدگاه در 

  فرض است) کارآیی ندارد. است و در مطالعۀ درون دینی و کالمی (که مبتنی بر پیش

  

  روش پژوهش

مطالعۀ ها از طریق دادهروش مطالعه، اسنادي و گزارشی ـ توصیفی و تحلیلی است. 

بندي و توصیف و با روش تحلیل اي و اسنادي و میدانی گردآوري شده، سپس دستهکتابخانه

  اند.محتواي کیفی، حلّاجی شده

-هاي الهیاتی تودة مردم از بیانروایت ها به لزوم تفکیک خردهدر شناسایی و گردآوري داده

ها و مقاالت متکی به کتاب هاي علمی نوعاًگرچه پژوهش شناسانه توجه شده است.هاي جامعه

اند و از استناد به تارنماها و نشریات جز در مورد خبرها و وقایعی که مادة تحلیل پژوهشی

شود، اما به دلیل تازگی موضوع کرونا، عمدة منابع عبارتند از همین اخبار و هستند پرهیز می

-م مواد اولیه تحلیلند و بهاند و در حک هاي کاغذي و مجازي منتشر شده حکایاتی که در رسانه

اي خواهند بود،  ناچار در این مرحله، بیشترین استنادات و منابع درجه اول، عمدتاً منابع رسانه

هاي مورد نیاز پژوهش هستند. در این مرحله حتی صرفاً ثبت و ضبط اخبار، گیرندة دادهرکه درب

ها و غیره در مورد کرونا، امري شتهحکایات، روایات، حوادث، آنچه در افواه عامه می گذرد، پندا

شناختی و هاي ضروري براي تحلیل جامعه مفید و ضروري و بایسته است، زیرا مواد خام و داده

  کند. دقیق مسئله را در آیندة نزدیک فراهم می
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  هاي پژوهشیافته

  کارکردهاي الهیاتی ـ اجتماعی کرونا

کرونا  بات و چیرگی واقعیات:مذهبی کرونا در شکست رسوشناختی کارکرد جامعه

ها ممکن است ) و نشان داد که بسیاري از آیین2020، 1هاي مرگ را تغییر داد (استرینآیین

ضروري است یا انجام نشدنش، خللی در زندگی طبیعی بشر به اي از اینها غیرهبرگزار نشوند. پار

ودند و تصور زندگی بدون آنها آورد. بسیاري از اموري که به صورت مناسک درآمده ب وجود نمی

شد که نبود مشکل بود و در حکم احکام و واجبات اعتقادي و دینی در آمده بودند و تصور می

آنها مساوي است با نبود دین و دینداري و به خطر افتادن ایمان و باور به خدا، با کرونا نشان 

جزء ارکان نیستند، عاداتی  داده شد که بسیاري از آنها نیز عاداتی هستند که محترمند اما

گیرند. در واقع توانند در خدمت ایمان و یاریگر آن باشند اما جاي ایمان را نمیهستند که می

- شدنی نیست و فربهسادگی تفاوت میان دین و مناسک را عریان کرد که آنچه حذف کرونا به

واقع دین امري  تواند باشد یا نباشد، مناسک است. درشدنی است، دین است، و آنچه می

  اند. حقیقی است و مناسک امري اعتباري

چند مورد تعطیلی حج در آزمون همگانی براي نهادهاي مذهبی و نهادهاي عرفی: 

قرون گذشته به دلیل جنگ یا تلفات ناشی از بیماري در هنگام زیارت بوده و تعطیلی در خالل 

اي با تعطیلی حج و سابقه به طور بیحج یا پس از آن رخ داده است. در جریان بحران کرونا 

دیگر نهادهاي مذهبی مواجه شدیم. طواف کعبه پیش از آغاز حج، ممنوع شد. مراسم ساالنۀ 

هاي پیروان ادیان و مذاهب تعطیل شد. البته فقط ها و دیگر عبادتگاهواتیکان و کنیسه

ی نیز تعطیل شدند، اجتماعات مذهبی نبودند که تعطیل شدند بلکه نهادها و اجتماعات عرف

ها غلغله بار، برخالف همیشه که سیزده بدر دشت و کوه و بیابان و پاركچنانکه براي نخستین 

شد، در بحبوحۀ کرونا تقریباً هیچ خبري نبود و قرار شده بود همه در خانه باشند. تعطیلی و می

ور یکسان در معرض نهادهاي مذهبی و عرفی به ط توقف، منحصر به نهادهاي مذهبی نبود، و 

تعطیلی و توقف قرار گرفتند. این آزمون همگانی، همراه با دو برداشت متضاد بود. یک برداشت، 

گرفت منفی بود، که بدون توجه به اینکه این تعطیلی براي نهادهاي عرفی هم بود، نتیجه می

دارد،  2»تورش«که نشانگر عدم ضرورت نهادهاي مذهبی بوده است، در حالی که این منطق 

زیرا اگر این منطق، روایی داشته باشد، باید دربارة نهادهاي عرفی هم حکم مشابهی صادر کرد، 

_______________________________________________________ 
1 . Daniel Estrin 
2 bias 
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بودن آنها را استنباط خاصیت کس از تعطیلی نهادهاي عرفی، عدم ضرورت و بیحال آنکه هیچ 

  کند. نمی

کرد و آن را ینگاه دوم، کامالً انکاري بود و در برابر تعطیلی نهادهاي مذهبی مقاومت م

یافته و هایی را در بسیاري از جوامع توسعهدانست. این نگاه، چالشتوطئۀ خداناباوران می

نیافته و در حال توسعه تقریباً به طور یکسان برانگیخت و نشان داد این نوع عقاید، توسعه

  یافتگی جوامع، وجود دارند.مستقل از سطح توسعه

هاي شدید از دلیل واکنشبه وحانیت، درمانگران): همگرایی نهادهاي رسمی (دولت، ر

-شد و در شبکه هاي مخالف، نسبت به حکومت دینی نوعی نگرش منفی تبلیغ میسوي رسانه

هایی از روحانیون و پزشکان و گیري، گروهیافت. در شرایط همههاي اجتماعی هم بازتاب می

پردازند یا فرصت را براي تبلیغات افات مییابند و به ترویج خردرمانگران نیز بازار خود را می

گیري وباي دورة قاجار، مبلغان مسیحی که در جریان همهشمارند. براي مثال مذهبی مغتنم می

معتقد بودند پزشک مبلّغ، باید نسخۀ زندة انجیل باشد، در شهرهاي مختلف رسیدگی به 

دازي مراکز درمانی و تربیت کادر انزدگان را بر عهده گرفتند و در کنار راه بیماران و قحطی

اما چنانکه ویل دورانت ). 1381و برومند،  1385دادند (رهدار، پزشکی، تبلیغات دینی انجام می

اند و در بحران،  ها به موازات هم بودهپزشکان و روحانیان همواره در پاندمینیز اشاره کرده است 

دربارة طاعون ن آن را نادیده گرفت. دورانت توااي که نمیگونه اند، به نقش مؤثري ایفا کرده

روي هم یک چهارم جمعیت جهان را از بین برد، میالدي در دورة قرون وسطاي اروپا که  1347

گوید: معدودي از پزشکان و کشیشان از بیم واگیري از معالجۀ بیماران سر باز زدند ولی می

د. هزاران تن از طبیبان و روحانیان در اکثریت آنها شجاعانه خود را بدین بوتۀ آزمایش افکندن

  ).78: 1382این راه جان سپردند (دورانت، 

این «هاي حذفی آمده است: در یکی از نادر مقاالت مرتبط با این موضوع، در واکنش به ایده

سپرند، به  روزها پزشکان و پرستاران کانون توجه مردمند. حریصانه به سخنانشان گوش می

روحانیون بزرگ هم مرجعیت  پوشند و قدردان زحماتشان هستند. می نصایحشان جامۀ عمل

کنند. متأسفانه مخالفین نادان تمسخر  اند و صرفاً مردم را به دعا تشویق می آنان را تصدیق کرده

کنند چندانکه گویی آنها به جاي درمان و مراعات اصول بهداشتی، مردم را به دعا ترغیب  می

  ).1398(غالمرضا کاشی، » اند که باید بایستند ون دقیقاً همانجا ایستادهاتفاقاً روحانی .اند کرده

همین کارکرد مثبت و تعامل سودمند روحانیان و پزشکان، خود به یکی از عوامل تداوم نهاد 

رسمی هاي دیگري از روحانیون به عنوان زواید غیر مذهب تبدیل شده و کارکردهاي منفی گروه

  شوند.ته میو خارج از این نهاد شناخ
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  معضل غرق شدن در موقعیت

ها و یا حتی از سوي آمده نه فقط از سوي آتئیستمشکالت و شبهات دینیِ پیش

سازي دین هستند) بلکه از سوي مجتهدین و روشنفکران دینی (که در پی پاالیش و معقول 

سین حوزة علمیۀ مثال، کمال حیدري، از مدر شود. براي گرا، مطرح میفقها، آن هم از نوع سنت

کرونا  یکی از برکات شیوع ویروس «گوید: قم، در فایل ویدئویی که از سخنانش منتشر شد، می

هاي علمی شیعه و سنی به زمین زد. مدعیان آن بود که قرائت رسمی از اسالم را در حوزه

ا، توسل، حل شما چیست؟ اثر دعبراي گفتن دارند؟ راه  اسالم در برابر ویروس کرونا چه چیزي 

که سایر  بیت در برابر ویروس کرونا چیست اعتقاد به مهدویت و ... کجاست؟ امتیاز مکتب اهل 

 . )1399؛ رضایی، 1399(ساجدي،    »ادیان و مکاتب ندارند؟

شناسانه دربارة مدعیات حیدري، این مسئله از این فارغ از مباحث کالمی و محتوایی و دین

هایی را به چالش ها و دین است که کرونا توانسته است پرسش شناسینظر مورد توجه جامعه

وجود آورد و اختصاص به مذهبی به هاي مختلف مذهبی و غیرصورت عمیق و گسترده در الیه

که توضیح و توجیه عقیدتی داشته باشد و منافعی، ولو ایدئولوژیک، در پشت  گروه خاص ندارد 

   خود داشته باشد.

اي اغراق گونه ا در برابر مذهب برانگیخت ولی برخی در این موضوع بههایی رکرونا چالش

هاي مذهبی و حتی براندازي مذهب را داشتند. بینی رنسانس و دگرگونی آموزه کردند که پیش

تأثیر مستقیم و مشهود رویداد و افتادن در چنبرة رویداد، گاهی سبب اغراق در درك مسئله 

شناسی گذارد. از زاویۀ آسیبمی» شدن در موقعیتغرق «ل را شود. نگارنده نام این معضمی

نمایی و دور شدن از نگرش علمی و عاري از نمایی یا کوچکعلمی، این وضعیت سبب بزرگ

از این نظر گرچه براي برخی دلربایی کرد یا منحصر به فرد  19شود. ویروس کوویدسوگیري می

و براندازانۀ برانگیخته باشد زیرا همواره انواع  تلقی شد اما چنین نبود که چالشی استثنایی

هاي سهمگین در برابر دین وجود داشته و نتیجۀ آن پیدایش صدها نظریه و نحلۀ فکري چالش

هاي صرفاً معرفتی و کالمی تا اجتماعی و هاي گذشته بوده است. از چالشو فلسفی در هزاره

هاي مربوط به شُرور را ماري و ... که نظریههاي طبیعی مانند زلزله و سیل و بیسیاسی و چالش

ترین چالش  رو این ادعا که در دورة ظهور کرونا دین در برابر بزرگخلق کرده است. از این

-تاریخی قرار گرفته و حتی احتمال انقراض آن بر اثر این رویارویی مطرح شده، ناشی از غرق 

هایی است که مشابه ط یکی از چالشفق 19که بحران کوویدشدن در موقعیت است، در حالی 

  اند. وفور رخ داده تر و به گیر) پیشهاي همهآن (یعنی بیماري
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را در مدل تقابل سنت و  19درنگ بحران کوویدبرخی نیز بر اثر همین غرق شدن، بی

که  سازي در ایران شده، در حالیمدرنیته بردند و تحلیل کردند گویی کرونا سرآغاز فرایند عرفی

رغ از بحث گسست یا عدم گسست سنت و مدرنیته، که بحث مهمی است، اگر ویروس کرونا فا

  گیري قدیم است و دین و ویروس، قدمتی همانند دارند. جدید است، اما پدیدة همه

اندیشۀ دین «شناختی از نظر جامعههاي جمعی: ها و عبادتگاهچالش تعطیلی زیارتگاه

» باشد ناپذیر است و دین، یک فعالیت جمعی مهم میییاز اندیشۀ پرستش و پرستشگاه جدا

). از نظر دورکیم دو عنصر اساسی پدیدة دینی، یکی پرستش و پرستشگاه 61: 1382(دورکیم، 

است، و دومی، ماهیت جمعی فعالیت دینی. اگر این دو از آن گرفته شود دیگر چیزي به نام 

ر آرامش اعتقادي مؤمنان بیفکند، دقیقاً دین وجود ندارد. آنچه که سبب شد کرونا، زلزله د

هاي جمعی پیروان همۀ مذاهب را تعطیل کرد و ها و هم فعالیتهمین بود که هم عبادتگاه

شود، منشأ احساس ترس و نگرانی و واکنش صورت انضمامی تبیین می چنانکه در ادامه به

به خطر انداخته است. اما  برخی دینداران همین پندار بود که کرونا حیات و موجودیت دین را

هاي شخصی و اخالقی آن است و با این رویدادها از هاي دیگري هم دارد که جنبهدین مؤلفه

  میان نمی رود.

ها این بود که اماکن مذهبی و مراسم مذهبی، با وجود کارکردهاي متفاوت در یکی از چالش

خاطر درآمیختگی مذهب با کشورهاي مختلف، تعطیل شدند. اگر در جوامعی چون ایران به 

گذاشت، در نتیجه، تري میسیاست، تعطیلی مراکز مذهبی بر زندگی مردم تأثیر مستقیم

کرد، اما در جوامعی که مذهب در حوزة عمومی تر و بیشتري دریافت میهاي سریعواکنش

مۀ خارج از اقتدار سیاسی قرار دارد و امري خصوصی است نیز دچار تعطیل و توقف شد. در ه

  رو بود.  این جوامع، تعطیلی مراسم و نهادهاي مذهبی با مقاومت و فشار روبه

هاي کارشناسان دربارة نحوة توسعۀ بینیگیري آمار مبتالیان و قربانیان کرونا و پیشبا اوج

اي و تصاعدي، بحران کرونا شبیه جنگی گسترده با تلفات فراوان آن از طریق گسترش خوشه

ید با مدیریت متمرکز به مقابله با آن شتافت. در ایران مقرر شد ستادي شد که باتلقی می

جمهور تشکیل شد و تشکیل شود و فرماندهی آن را بر عهده گیرد. این ستاد به ریاست رئیس

دانستن آن به تقویت رهبري با حمایت قاطع از آن و اعالم تبعیت از تصمیمات ستاد و واجب 

مراجع و نهادهاي دینی هم براي اولین بار رسماً تبعیت از یک  این ستاد پرداخت. بسیاري از

  نهاد کارشناسی و عرفی را واجب دانستند.

اي را منتشر کرد که رسانی وزارت کشور، متن کامل اطالعیهپایگاه اطالع 1399در فروردین 

-غیر  ی،گونه تجمع و مراسم رسمبرگزاري هر  -6«آن مربوط به نهادهاي مذهبی بود:  7و  6بند
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هاي برگزاري اعیاد شعبانیه در قالب برپایی ایستگاه -7رسمی و مذهبی همچنان ممنوع است. 

خوانی و نظائر آن ممنوع است ... در صورت عدم هاي مولوديصلواتی، برپایی مراسم، جشن

» الذکر، برابر قانون با متخلفین برخورد خواهد شدگانۀ فوقرعایت هر یک از موارد دوازده

 ).1399وزارت کشور، (

شد که بعضاً هرچند این اطالعیه شامل بسیاري از ادارات و مراکز عمومی و عرفی هم می

تر ها ضروريبیش از نهادهاي مذهبی با زندگی روزمرة مردم ارتباط داشتند و در رفع نیازمندي

  کرد. ومت گراي مذهبی ایجاد مقابودند، اما همان دو بند، در میان برخی از نیروهاي سنت

سو مخالفان ها با اعتراضات داخلی، لَه و علیه این اقدام مواجه بود. از یک تعطیلی زیارتگاه

تعطیلی، دست به اقدامات اعتراضی زدند، و از سوي دیگر نیروهاي سیاسی مخالف، انگشت 

ضور گفتند منشأ ویروس در ایران، شهر قم و حاتهام را متوجه مراکز مذهبی کردند. برخی می

دادند. در پی دستورهاي صادره هاي چینی بوده، و برخی مراکز زیارتی را هدف قرار میطلبه

براي تعطیلی مراکز تجمع عمومی از جمله مساجد و اماکن زیارتی، از یک سو به خاطر خطر 

اي با تعطیلی افزایش آلودگی در مراکز زیارتی، اتهاماتی متوجه ایران بود، و از سوي دیگر عده

  کردند. ین مراکز مخالفت میا

گفته شد بسیاري از موارد ابتال در کشورهاي منطقه مربوط به افرادي است که به ایران سفر 

هاي اند و یکی از دالیل اصلی آن نیز زیارت اماکن مقدس شیعیان در ایران است. زیارتگاه کرده

روز  20ردند، پس از کقم و مشهد که در ابتدا در مقابل دستورهاي بهداشتی مقاومت می

مقاومت، سرانجام بر اثر فشارهاي اجتماعی و قانونی و ارادة حاکمیتی و حمایت رهبري نظام، 

روي زائران بسته شد.  رسماً درِ این اماکن به 1398اسفند  26نشینی شدند و در مجبور به عقب

و عتبات عالیات در ترین مرکز دینی مسلمانان این در حالی بود که مسجدالحرام به عنوان مهم

  هیچ مقاومتی تعطیل شدند.  عراق و حرم حضرت زینب در سوریه بی 

هاي اعتراضی مقابل هایی براي برگزاري تجمعپس از تعطیلی حرمین قم و مشهد، فراخوان

اي واکنش حرم حضرت معصومه منتشر شد و هنگامی که خبر تعطیلی حرم منتشر شد عده

راد به منظور ممانعت از بستن حرم به مراجع نامه نوشتند و هجومی نشان دادند و برخی اف

ها این بود که مخالفان تعطیلی، اقلیتی را خواستار مداخلۀ آنها شدند. نکتۀ مهم در بروز واکنش

شدگی بودند، اما به وسیلۀ دادند که فاقد جایگاه رسمی مذهبی و حتی شناختهتشکیل می

  شد. نمایی می  مذهبی حکومت، اعتراضاتشان بزرگ هواداران آنها و نیز مخالفان سیاسی

اي روز عاشورا در قم با شعار حیدر حیدر درِ حرم حضرت معصومه را در پی بستن حرم، عده

هاي که به خاطر خطر کرونا به روي زائران بسته شده بود، شکستند و وارد شدند و فیلم
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طلب این گرا و اصالحگرا و اصولتهاي مختلف سیاسی سنویدئویی از خود منتشر کردند. طیف

نفر از معترضان به تعطیلی  11حرکت را محکوم کردند و به دنبال آن، دادستان قم از بازداشت 

  ).1398حوزه نیوز، آرامگاه حضرت معصومه خبر داد (

هایی به مراجع نوشته و درخواست مقابله با تعطیلی مراکز پیشگان، نامهاز سوي مقاومت

ها بود، ها و سکوت مراجع در برابر این درخواستما نکتۀ مهم، عدم اجابت این نامهمذهبی شد، ا

اما در همان  و حتی گاهی هم برعکس، اعالم نظر صریح دال بر لزوم تعطیلی این مراکز مذهبی. 

هاي  هاي نخست تعطیلی مراکز مذهبی فشارها آن قدر زیاد بود که بحث بازگشایی مکانهفته

  مقابله با کرونا در دستور کار قرار گرفت.  مذهبی در ستاد

توان گفت این مقاومت، فقط در محدودة نه تنها در میان شیعه و سنی، حتی فراتر از آن می

داد: در آن هاي عرفی و اجتماعی هم رخ مینوعی در سایر حوزههاي مذهبی نبود و به کنش

شد، ولی فرهنگی تلقی مییا ناشی از بی اعتنایی مردم به مقررات بهداشتی وها حمل بر بیحوزه

  در حوزة مذهبی، حمل بر تعصب و بحران عقیدتی. 

هاي قم در برابر زمزمۀ بستن حرمکمپین لیسیدن و واکنش در برابر فروپاشی عقاید: 

اي کمپین لیسیدن ضریح و مشهد به منظور حفاظت از سالمتی مردم در برابر شیوع کرونا، عده

اي از کرونا ندارند و ضریح امامان را شفابخش و تا وانمود کنند هیچ نگرانی را راه انداختند

دانند و تصاویري از لیسیدن را ضبط کردند و در فضاي مجازي پخش کردند. آور میمصونیت

اي به دست مخالفان داد تا گسترش ویروس را این حرکت موجی از نگرانی را برانگیخت و بهانه

 بی بدانند که همین موضوع، دلیل مضاعفی بر بستن اماکن متبرکه شد.هاي مذهناشی از مکان

کمپین لیسیدن، نوعی مقاومت در برابر فروپاشی باورها در مورد افرادي بود که باورهایشان نه 

  به مباحث معرفتی و عقالنی که به امور عاطفی، بند بود.

انگلیسی از مردم این کشور  در انگلستان نیز همزمان با شیوع کرونا و در حالی که پزشکان

خواستند از شرکت در چالش کرونا دست بردارند زیرا باعث مرگشان خواهد شد، برخی از 

فرنگی] کردند  ها اقدام به لیسیدن توالت [ شهروندان بریتانیایی به عنوان مقابله با این درخواست

زدن دستگیرة و لیس  هاي اتوبوس و متروزدن میله و کمپین لیسیدن توالت [فرنگی] و لیس

  ).2020مارس  30، 1درِ ماشین راه افتاد (گویا دیلی

-گران و جامعههاي مقدس مذهبی مسلمانان بود تحلیلکمپین لیسیدن اگر فقط در مکان

نایافتگی جهان سومی قلمداد  برد و آن را ناشی از فقر فرهنگی و توسعهشناسان را به بیراهه می

_______________________________________________________ 
1 . http://gooyadaily.com/entertainment/lick-the-toilet-in-england.html 
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در انگلستان نیز همزمان با شیوع کرونا و در یدن در انگلیس، چهرة کردند، اما کمپین لیسمی

حالی که پزشکان انگلیسی از مردم این کشور خواستند از شرکت در چالش کرونا دست بردارند 

زیرا باعث مرگشان خواهد شد، برخی از شهروندان بریتانیایی به عنوان مقابله با این 

 فرنگی] کردند و کمپین لیسیدن توالت [فرنگی] و لیس ها اقدام به لیسیدن توالت [ درخواست

مارس  30زدن دستگیرة درِ ماشین راه افتاد (گویا دیلی، هاي اتوبوس و مترو و لیس زدن میله

2020.(  

دیگري از حقیقت را آشکار ساخت و نشان داد هرچند هر دو گروه در اقلیت هستند، اما 

  بشر با پدیدة جهل فراگیر مواجه است.

دهد جمعیت بزرگی وجود دارد که در کمپین لیسیدن و پدیدة جهل جهانی نشان می

شوند و به موضع صورت احساس شکست عقایدشان و یا در صورت سرخوردگی، رادیکال می

  شوند.لجبازي و تقابل شدیدتر با هرچه مظهر تفاوت و اختالف با عقیدة آنهاست، کشیده می

، پدیدة جهانی است که همواره حضور داشته و امروز 1ویه رواپدیدة جهل مقدس، به تعبیر اولی

شود. روا پس از اشاره شود، پرخطر میهم زنده است ولی وقتی به قدرت و سیاست نزدیک می

گرا، مسیحی، یهودي، مارکسیست و هاي مختلف اسالم اش با افراد فرقهبه تجربیات ارتباطی

). سخن پایانی 14: 1397(روا، » اه رسیده استدوران جهل مقدس از ر«گوید مائوئیست، می

» شدن زمان زیادي در اختیار داردجهل مقدس براي ماندن و شکوفا «کتابش هم این است که 

  ).367(همان: 

هاي بشري، خرافات نیز مانند سایر برساختهگرایی و خرافات: چالش علم و دین؛ عقل

کنند یا از گیرند و مشتریان خود را پیدا میمی بازار ویژة خود را دارند و در شرایط خاصی رونق

است و به میزانی » زوایاي مجهول رویدادها«گیري آن، هاي رونق افتند. یکی از زمینهرونق می

  که آگاهی انسان به موضوع کمتر باشد احتمال گرایش به خرافه بیشتر است.

اصی ندارد و برساختۀ هاي بشري است و ربطی به آیین خترین پنداشتهخرافه از قدیمی

اي کند پدیدهطبیعت بشري است، اما همین خرافه هنگامی که در کسوت ایدئولوژي ظهور می

تفکـر خرافـی «کار آید و پرخطر شود. تواند براي مهندسی جامعه بهشود و میغیرطبیعی می

غیـب، همـواره کـه عالـم    کننـده و احسـاس آرامشـی از ایـنبـه عنـوان یـک نیـروي مسـحور

کـرد و نهایتـاً بـه    هـا و حـوادث دنیـاي مـادي بـازي خواهـدپدیده نقشـی در رویدادهـا، 

دهـد.  تسـکین    مـادي را هـاي دنیـاي توانـد نگرانیکمـک سـاکنان زمیـن خواهـد آمـد، می

_______________________________________________________ 
1 . Olivier Roy 
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(رهنما، » کنـدیدر ایـن مـورد، رفتـار خرافـی بـه عنـوان مسـکن، واقعیـت را تحریـف م

1394 :265 -266.(  

نام دین مقابله کرده و خرافات را براي  هرچند مراجع دینی بزرگی همواره با خرافات به

- ؛ صالحی نجف1399؛ مهاجري، 1381اند (نک: محدث نوري، عقاید دینی خطرناك دانسته

مواره وجود ) اما خرافات، مخلوق جامعه و جهل توده است و ه1398و مطهري،  1384آبادي،

  شود. دارد و در برخی حوادث، فربه می

ها نسبت به حکومت دینی سبب ها و واکنشهاي سیاسی و نارضایتیدر عین حال، تالطم

جا شوند و اموري که توضیح  شود عواطف و عقالنیت در هم آمیزد و مرزهاي آنها جابهمی

 منطقی دارند نیز در زمرة خرافات قرار گیرند. 

بخشی هاي تقابل علم و دین در بحران کرونا، مسئلۀ شفایکی از کانونشی: چالش شفابخ

کنند. رسد که از اشیاي مقدس، درخواست بهبود میبود. فرهنگ شفا در تودة مردم به جایی می

از استمداد و رفع مشکل بیماري و  صور ابتدایی حیات مذهبیدر جاي جاي کتاب دورکیم 

: 1382مقدس در ادیان ابتدایی گزارش داده است (دورکیم، زایمان و شفا جستن از اشیاي 

انگاري رخ داد، اما ). با ظهور مذاهب توحیدي، شورشی علیه این ابزار353 -362 -164 -158

در دورة «به مرور زمان، دوباره همان پدیده تکرار شد، زیرا بشر نیاز به تجسد دارد. از نظر وبر 

- شدند ولی به محض اینکه تفکر نظامانسانی بازنمایی نمی اولیه و جادویی، خدایان به صورتی

آید، خدایان  دهد و سطحی از عقالنیت زندگی به دست می مند در مورد عملکرد مذهبی رخ می

ریختی خدایان به وجود گرایند ... بیش از پیش، عقیدة انساندر یک جامعه، عموماً به تکامل می

هاي واقعی بسیار می خدایان یونانی به شکل شخصیتریختی و بازنمایی تجسانسان .آید می

  ).85- 86: 1397(وبر، » ها بودبیشتر از دین اصیل رومی

گرفتن، محل بحث واقع کردن و هم امکان حقیقی شفا  در دورة کرونا، هم خود طلبِ شفا

قاید شد. هرچند این مناقشه، قدیمی بوده و در آثار ابن تیمیه و پس از آن، همواره به این ع

اهللا خمینی در ایام . در اوایل سدة جاري نیز آیت)1388؛ سبحانی، 1419اند (سبکی، تاخته

پس « دانستند، نوشت و گفتآمیز میجوانی کتابی در پاسخ به منتقدانی که این باورها را شرك

اگر کسی از تربت یا هرچه شفا خواهد بعنوان اینکه او خداست یا شریک خدا است یا دستگاهی 

در مقابل خدا دارد و مستقل در تأثیر است یا صاحب آن قبر خدا است شرکست بلکه دیوانگی و 

جنون است و اگر با این عقیده باشد که خداي قادر بر هر چیز در این یک مشت خاك بواسطۀ 

قدردانی از یک فداکار که در راه دین او تمام هستی خود را از دست داده شفا قرار داده هیچ 

گیري کرونا، ). در بحبوحۀ همه40-41تا: (آیت اهللا خمینی، بی» کفري الزم نمیآیدشرکی و 
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اعتبار خواندن شفابخشی اماکن مذهبی به خداناباوران نیز فرصتی به دست آوردند و با بی

  چالش با آن برخاستند. 

برابر اما گروهی نیز در  آمدندزمان و در مقابل نیز برخی در پی توجیه عقلی مسئله برهم

اعتنایی به دستورهاي ستاد انتقادات آتئیستی معتقد بودند باید ایستادگی کرد و راه مقابله را بی

  دانستند. دادن مصونیت زائران در عمل میکرونا و نشان 

سو گیر مانند طاعون و وبا، و امروز کرونا، از یک هاي همهاصوالً پدیدهگرایی: چالش منجی

گرایی را به میان بخشند، و از سویی دیگر، منجیگرایی را رونق میزارهعقاید آخرالزمانی و ه

هاي ممتاز تبیین  هاي فقیر علیه گروهگرایی گاهی اساساً به عنوان طغیان تودههزاره« آورند.می

هاي آخرالزمانی با عقیدة انتقام الهی تجانس دیدگاهالبته   ).516: 1379(گیدنز، » گردیده است

نویسد: آشوب بزرگی، جهان را در بر گرفته است. ترس و اضطراب ز باورمندان آن میدارد. یکی ا

هاي  سیستم  اي از ریاضیات که به مطالعۀ بر سراسر دنیا حاکم گشته. او با اشاره به شاخه

هاي سخت  هایی از عذابشهرت دارد به نمونه 1»نظریۀ آشوب«پردازد و به  دینامیکی آشفته می

وزیر بهداشت دولت یعقوب لیتسمان ). «1399راد،  کند (هماییقوام اشاره میالهی و هالکت ا

اند،  قرنطینه کرونا در  ها را که بابت  آید و اسرائیلی عید پاك می حضرت مسیح در  اسرائیل گفت  

دهد!  آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع سابق اسرائیل، در پاسخ گفت این وزیر  از کرونا نجات می

  ).1399فروردین  7(ایسنا، » است که از قرن نوزدهم برجامانده است وزیر بهداشتی  بهداشت ما،

هاي ظهور امام زمان  کرونا از نشانه«هاي ظهور امام زمان است.  کرونا از نشانهاند برخی گفته

در روایات آخرالزمان به مرگ سفید به عنوان نشانۀ ظهور اشاره شده است، این  (عج) است زیرا

 »شودشدن ریۀ افراد میسفید  توانیم با ویروس کرونا تطبیق دهیم، زیرا کرونا باعث ا میروایت ر

 ). برخی دیگر این اظهارات را به مثابه شبهه تلقی و رد کردند.1399زاده، (توسلی

گرایی تقویت شده و دیگري که منجیدر دورة بحران کرونا دو نظریه قوت گرفت. یکی این

شاید در تاریخ بشر، «کند که: تضعیف شده است. گروه اول استدالل میگرایی اینکه منجی

قدر امروز، بشري در همه جاي عالَم به    اي اتّفاق افتاده باشد که آحاد بشري، جامعۀکمتر دوره

احساس نیاز به مهدي،  احساس نیاز به یک منجی،    احساس نیاز به یک منجی داشته باشند.

   ).1399اي، (آیت اهللا خامنه» قدرت الهی استاحساس نیاز به یک دست 

مدعیان اسالم در برابر ویروس «گوید حیدري، از استادان حوزة قم، میگروه دوم نیز مانند 

کرونا چه چیزي براي گفتن دارند؟ راه حل شما چیست؟ اثر دعا، توسل، اعتقاد به مهدویت و ... 

  ).1399؛ رضایی، 1399(ساجدي، » کجاست؟

_______________________________________________________ 
1   . chaos theory 
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ها هم کشیده شد (برنجکار، گرایی به نخبگان و رسانهو ابهامات در زمینۀ منجیها پرسش

  ).1399اصفهانیان، ؛ 1399

هاي مذهبی ناشی از کرونا رسیدن ماه رمضان، برگ دیگري از چالشفرارمضان کرونایی: 

م ترین روزها در تقویرا برانگیخت. در شرایط کرونایی وارد ماه رمضان شدیم که از طوالنی

رمضان است، یعنی شانزده ساعت و نیم در شهري مانند تهران و در هواي داغ تابستان. دخالت 

جا عنصر گردش طبیعت و وضعیت جغرافیایی و نیز تعارض علم و دین و پزشکی و شریعت یک

ظهور کردند. آیت اهللا سیستانی فتوا داد: وجوب روزة ماه رمضان، یک تکلیف فردي است و هر 

ط وجوب آن را داشته باشد باید فارغ از اینکه براي دیگران واجب باشد یا خیر، کس که شرای

توانند کارشان را رها کنند و ترس از این دارند که اگر روزه بگیرد. کسانی که به هیچ دلیلی نمی

شوند و هیچ کار دیگري نتوانند انجام دهند که در طول روز، آب ننوشند به ویروس مبتال می

رسانی آیت اهللا روزه بر آنها واجب نیست (پایگاه اطالع ابتال به بیماري مصون نگه دارد،  آنها را از

فقهاي شیعه،    شیعه بدیع نبوده و نیست و همۀ ). این فتوا در فقه  1441شعبان  17، 1سیستانی

در داري قائل به جواز شرب عنداالضطرار هستند، اما فتواي مهم آیت اهللا سیستانی دربارة روزه

  ایام کرونا نمونۀ دیگري از نقش مثبت مرجعیت در بحران کرونا بود.

شناسی شناسی کرونا به مباحث دین یا جامعهبحث جامعهتر:  محرم، چالشی بزرگ

شناسی انگیزد، آن را تبدیل به موضوعی براي جامعه هایی که برمی شود بلکه چالش محدود نمی

، باشگاه، عروسی و عزا تعطیل، ولی مراسم محرم برگزار کند. براي مثال اینکه آرایشگاهدین می

گویند  هایی از مردم میسو گروهشود، این مسئله، موجب بروز چالش اجتماعی است. از یک  می

اگر کرونا خطر دارد باید همه جا تعطیل باشد، اگر خطر ندارد باید همه جا باز باشد. نهادهاي 

هاي عرفی مانند جشن عروسی را تعطیل  راین پدیدهگویند خطرناك است، بناب کارشناسی می

هاي زنی دارند، دستگاه گرا که قدرت فشار و چانهگراي مناسککنند. اما نیروهاي سنتمی

کنند. به عبارتی، تصمیماتی که پیامدهاي کارشناسی را وادار به اتخاذ تصمیم غیرکارشناسی می

موجب بروز چالش اجتماعی دربارة جایگاه و آن متوجه جامعه است، تبعاتی را در پی دارد و 

نام  گرایی بهشود. وقتی که مناسک دین می» کارکرد نامناسب«منزلت دین و یا به تعبیر دیگر 

دیدن منزلت دین  ساز آسیب تواند زمینه رفتن اعتبار آن مناسک میشود، از بین  دین انجام می

گرایش سکوالر تعبیر کرد. تغییر گرایش، روند توان به رشد در جامعه باشد. این پدیده را نمی

_______________________________________________________ 
1 . https://www.sistani.org/persian/archive/26416 
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-شدن دین و این در حالی است که آنچه از آن سخن می شدن و زمینی است، روند عقالنی

  گوییم روند ایجاد بحران است.

-هاي مذهبی بود، اما بیترین چالشبرگزاري سوگواري محرم در بحران کرونا یکی از بزرگ

ها کوشش در ها و نوشتهاز حافظۀ جمعی غایب بود و در گفتهسابقه نبود، گرچه این پیشینه 

هجري شمسی) که  1271هجري قمري (مرداد  1310یادآوري آن و پندگیري بود. در محرّم 

اجتماعات و مراودات بر «وبا اپیدمی شده بود، مردم به عادت دیرین به عزاداري پرداختند. 

شود. از روز دوم محرم، وبا طغیان مهیا میگردد. اسباب انتشار مرض از هر طرف زیادت می

گردند. وبا روز به روز بر  کند. هنوز به دهم نرسیده، روزي صدها تن از مردم هالك می می

ترسد، زودتر  کس بیشتر میرسد. هر افزاید. اضطراب مردم به حد کمال می طغیان خود می

اموات را در تابوت و تابوت را بر رسد.  نفر می 1500میرد. شمار مردگان در تهران به روزي  می

اي باشد،  اي از هر خانواده گونه تشریفات براي هیچ مرده برند و هیچ  پشت االغ به قبرستان می

هاي عزیزان در برابر پدران و  آورند. به این سادگی و آسانی باز یک روز و دو روز، جنازه جا نمیبه

آبادي،  شود (دولت کفن و دفن آنها فراهم نمیمادران و ارحام و اقارب بر زمین است و وسایل 

1362 :116.( 

هاي ها و مقاومتترین چالش بود که با وجود مخالفتبه این دلیل، مناسک محرم بزرگ

ها و بقاع متبرکه، سرانجام با همراهی نهادهاي مذهبی، موفق به فراوان در برابر تعطیلی زیاتگاه

محرم، شرایط متفاوت بود و چون پراکندگی آن بسیار  ها شدند، اما دربارةتعطیلی زیارتگاه

 گسترده است و در مکان معینی مانند زیارتگاه نبود، ممانعت از آن نیز میسر نبود. 

کرد این بود که تصمیم به برگزاري مراسم محرم  زا را تشدید میآنچه این چالش بحران

قربانیانش، نه روند کاهشی بلکه روند درست در زمانی صورت گرفت که آمار مبتالیان به کرونا و 

 توانست به گسترش شدیدتر آن بینجامد. افزایشی داشت، و نوع تجمع می

شدن مناسک، مطلوب است یا نامطلوب؟ آید که آیا اساساً نهادینه این پرسش به وجود می

یی شود هاتواند باعث ایجاد قراردادها و تعریف عادت شدن مناسک در شرایط عادي می نهادینه

ساز تواند در شرایطی مشکلشدن میکه کارکردهاي مثبتی دارند، اما همین نهادینگی و تثبیت 

هاي ویژه در ایران که محرّم با همۀ مراسم دیگر، تفاوتشود چنانکه در مورد محرم شد، به

ترین و پایدارترین مناسک مذهبی است که در ایران وجود عظیم دارد. مناسبت محرم، عمومی

ها و  کنندگان نیز لزوماً افراد متشرع یا مذهبی نیستند و به دالیل دیگر، گروهدارد و مشارکت

  کنند. متشرعه و از لوطیان تا فرهیختگان در آن شرکت میاقشار مختلفی از متشرعه تا غیر
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شدن ایام محرم  رسانی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا، با توجه به نزدیک کمیتۀ اطالع

دقیق و کامل «هاي سوگواري، اطالعیۀ خود را با تأکید ویژه بر رعایت  برگزاري آیین و

هاي بهداشتی از سوي مردم، سخنرانان و مسئوالن هیئات مذهبی، تکایا و  دستورالعمل

 در ایام ماه محرم منتشر کرد.» هاحسینیه

هاي بع آن در شبکهمرزي مخالف و به تهاي برونبا اعالم مقررات مزبور، موجی در رسانه

وجود آمد که دولت به خاطر محرّم، مردم را در معرض نابودي قرار داده است. گروه اجتماعی به 

ها و مقررات، حمله به ستاد ملی مبارزه با کرونا را دادن این محدودیتدیگري با دستاویز قرار 

  دادند. یدر دستور قرار دادند و اقدامات آن را نوعی مبارزه با محرم جلوه م

شود یعنی در  سوگواري محرم به نقطۀ تالقی دین و سیاست و مدیریت سیاسی منجر می

دانند، جامعه اي که اعتماد به نهادهاي رسمی کاهش یافته و معموالً آمارها را واقعی نمیجامعه

کردن مخالفان،  دادن درستی تصمیمات خود و ساکت کند که حکومت براي نشان تصور می

کند تا نشان دهد در تجمعات ربوط به مبتالیان کرونا در تجمعات محرم را دستکاري میآمار م

آید که اگر  وجود می مربوط به مراسم مذهبی، آمار مبتالیان باال نرفته است. آنگاه این پرسش به

هاي عروسی و ... رعایت شود، چرا آنها ها و سالنهاي بهداشتی در مورد باشگاههمین پروتکل

  ید بازگشایی شوند؟ نبا

ماند، پاسخ میکنند و بیهاي مخالف ایجاد میشود و رسانه هاي متوالی که ایجاد میپرسش

کند، و بخش دیگري نیز  هاي بیشتري را در باورها و اعتقادات بخشی از جامعه ایجاد میتَرك

ن دوگانگی اي حل نشده است بلکه هماکند. به عبارت دیگر، هیچ مسئله احساس پیروزي می

  شود.که در گذشته وجود داشته، تعمیق و تشدید می

هاي از طرفی تجربۀ رفتار بخشی از جامعه در تعطیالت نوروز و سیزده بدر و میهمانی

شده و نوعی تمرّد از هاي اعالمخانوادگی که آشکارا در تضاد با مقررات بهداشتی و ممنوعیت

د نداشت و در عین حال از عوامل پایداري بحران حکومت بود و راهی براي برخورد با آن وجو

ویژه که سنت داد رفتار مشابه در جامعۀ مذهبی نیز تکرار خواهد شد. بهکرونا بود، نشان می

دار است و برخالف تمردهاي دیگر، باور به شفابخشی و مصونیت سوگواري محرم، بسیار ریشه

رو مقابله با برگزاري مراسم محرم، روشی ز اینکند، ادر آن، احتمال این تکرار را نیرومندتر می

زا خواهد شد. تدبیر دولت و ستاد کرونا این بود که به جاي مقابله خورده و تنشاز پیش شکست

بار کمتري داشته باشد. این شیوة  با موج، سوارِ موج شود و آن را مدیریت کند که عوارض زیان

هاي نو از قبیل چهار دهۀ گذشته مانند ورود پدیدههاي مدیریت البته دربارة بسیاري از بحران

هاي رغم توصیهتوانست دنبال شود ولی بههاي اجتماعی نیز میویدئو و ماهواره و شبکه
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گیري و تر کرد و هم کنترل و سختهاي دینی را عمیقکارشناسان چنین نشد و هم چالش

هاي مقابله هم ناکام ماند و  وهفشار بر مردم از چشم دین دیده شد و در عین حال، همۀ شی

بار در بحران کرونا به دلیل تمرکز حال براي نخستینآورد. با اینهاي بسیاري را در پیهزینه

مدیریتی و تمکین همۀ نهادها به تصمیمات آن به عنوان نهاد کارشناسی، اتخاذ این شیوه میسر 

  ها ایجاد کرد.شد و الگویی براي مدیریت سایر بحران

  

 ها شناسی واکنشهگون

و » مصادره«ها را به سه دستۀ توان واکنشدر برابر رخدادهاي کرونایی در حوزة مذهبی می

  اند.تقسیم کرد که در ادامه، توضیح داده شده» سیالیت«و » مقاومت«

آمده را مصادره به مطلوب افرادي شرایط پیشگرایانۀ سکوالر): مصادره (رویکرد جزم

فتند کرونا نشان داد دین و نهادهاي دینی، بود و نبودشان اهمیتی ندارد. گکردند و می می

برخی به سبب همین اظهارات، متهم و محاکمه شدند. گرچه این سخنی نادرست بودکه با 

دهندة این است  شدن مراسم و مناسک مذهبی هیچ اتفاقی نیفتاده و این موضوع نشانتعطیل 

طور غریزي و فطري با  ندارند، اما این سخن عوامانه بهاي که این نهادها ضرورت و فایده

حقیقتی اجتماعی انطباق پیدا کرد و آن حقیقت این است که تعطیل مناسک مذهبی در واقع 

شود و آنچه که همۀ  نسبت زیربنا و روبنا را نشان داد. آنچه که باعث اختالل در زندگی مردم می

دهند ز زندگی به طور یکسان به آن واکنش نشان میها با هر گرایش و عقیده و سطحی ا انسان

ترین، است. ضروري» اختالل در معاش«کنند آشوبند و طغیان میطور غریزي برمیو به 

ترین حاجت بشري، معاش است، یعنی آنچه به بقاي او مربوط ترین و ماديترین، واقعی عالی

که در جهت تنسیق امور مادي و  شود. به همین دلیل است که امور معنوي و دینی آنجامی

کنند. تري پیدا میمعیشتی مردم و یا تسهیل آن باشند، دوام و کارکرد دارند و حقیقت جدي

اگر جز این باشد، در واقع امور دینی و معنوي، تشریفات و مناسکی است که جنبۀ تفننی دارد 

بشر باشد آنگاه تبدیل نه جنبۀ ضروري. دین نیز هنگامی که در خدمت تسهیل زندگی و معاش 

شود. دین به عنوان قانون باید موافق و منطبق با زندگی و معاش بشري به امري ضروري می

باشد و این کارکرد، موجب تداوم است. به همین دلیل در متن دین نیز آیاتی که در مورد 

ن زیادي ها و به نوعی معاش و زندگی مادي و روزمرة مردم هستند، وز ها و نوشیدنی خوردنی

). اگر آیات 235- 234: 1399پور، گیرند (شمشیري و سهیلیآیه را در بر می 69دارند و حدود 

کنند. در واقع، تري پیدا میدیگري مانند آیات اسراف و تبذیر و ... هم افزوده شوند، شمار افزون

اخالقی  از منظر دینی هم باید ابتدا آن بخش که مربوط به معاش است، محقق شود، تا آیات
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شود و آن این است که: دین و مناسک تحقق یابند. از همین طریق، نکتۀ دیگري هم آشکار می

دینی حتی همان بخشی که صرفاً جنبۀ مناسکی دارد  و یا جنبۀ تفننی دارد و بیشتر به ارضاي 

و شود، دوام گردد، آنجا که به معاش و اقتصاد مرتبط می نیازهاي عاطفی و روحی بشر باز می

  کند. قوام بیشتري پیدا می

هاي عظیم اقتصادي و گردش مالی گیرند و سازمان هنگامی که نهادهاي دینی شکل می

دارند. کنند، در واقع، این ابعاد مالی و اقتصادي هستند که نهاد دینی را سرپا نگه میایجاد می

آورد. به به آزمون در توانست همۀ اینها را فقط متغیر اثرگذار طبیعی مانند ویروس کرونا می

کند،  هایی که جان آدمی و سالمت او را تهدید می عبارتی ویروس کرونا به عنوان یکی از ویروس

-توانست بدون نیاز به نظم و قشون و زور و قدرت و حکومت، آدمیان را به تغییر عادات و سبک

ر کند. ویروس کرونا کرد ضروري و حیاتی است، وادا اش گمان می ها و آزمودن آنچه در زندگی

  در آزمودن و پاالیش نیازهاي حقیقی و تفننی، نقش متغیر مستقل را ایفا کرد.

هاي برانگیخته شده در برابر تصمیم مقاومتگرایانۀ مذهبی): مقاومت (رویکرد جزم

ستاد کرونا براي تعطیلی مراکز مذهبی و بقاع متبرکه تا حدي ریشه در واکنش به ابهامات و 

شود و به بخشی از هویت فرد می 1عقیدتی داشت. وقتی عقیده و ایدئولوژي درونی هايپرسش

گیرد. در شرایطی که به دلیل خطر ابتال به شود، پدیدة تعصب، ناخودآگاه شکل میتبدیل می

گیرد که مگر شوند، فرد در معرض هجوم این پرسش قرار میبیماري، مراکز مذهبی تعطیل می

یت ندارند؟ مگر شفابخش نیستند؟ و چون تعطیلی آنها به معنی این اماکن مقدس مصون

اش واکنش هاست، او در برابر تَرَك برداشتن ایدئولوژيفرضپذیرش بطالن آن باورها و پیش

هاي معرفتی و شناختی نسبت به مذهب دهد. این مسئله نیز تا حدي ریشه در تفاوتنشان می

  و مناسک مذهبی و اماکن مقدسه دارد. 

تواند توان گفت دلیل عمدة این نوع پیامدها که با هجوم کرونا می شناسی میر آسیبد

اعتقادات را دستخوش تزلزل کند و پیامدهایی نظیر سستی اعتقادات مؤمنان را در پی داشته 

کوشند و آن را اي از روحانیان در شرایط عادي در بسط انتظار از دین میباشد، این است که عده

تر و به آیین نیافتنیاست به جایگاهی هرچه دست» مکارم اخالق«اش ی که هدف اصلیاز جایگاه

دهند و پیوسته در گسترش آن به همۀ پزشکی ـ درمانی و رافع همۀ مشکالت بشر ارتقاء می

هاي دانش و علوم بشري، بهانه و فرصتی کوشند. اینان از ضعفهاي خصوصی و عمومی میحوزه

هاي خود فراهم بخشی به دین و حقانیت نسخهز توانایی بشر و اقتداربراي سلب مشروعیت ا

_______________________________________________________ 
1 . internalize 
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سازند. کم اینکه ثابت کنند علم، شرافتی ندارد، و در نهایت، دین حداکثري میکنند، و دست می

  است. 19هایی چون ویروس کووید خیز در بحرانهاي چالشاین تلقی از دین از زمینه

دو جریان مصادره و رایانۀ و خردورزانه مذهبی): سیالیت و انعطاف (رویکرد معناگ

هاي ارزشی ذهنی مقاومت، با همۀ تضادي که دارند، در یک چیز مشترك هستند، و آن، داوري

-شده، رویکرد خردورزانه و معناگرایی و سیالیت است. در برابر دو جریان یادو دوري از واقع

اي بود گرایانهشود. این نکتۀ مثبت و واقعهده میدور است، مشاگرایانه به دین، که از تصلّب به

هاي علمیه و بیوت مراجع و مؤسسات تحقیقاتی مذهبی با اولین اطالعیۀ وزارت  که حوزه

، با تعطیلی موافقت کردند. اماکن »نَفس«بهداشت و طبق دستورهاي دینی دال بر وجوب حفظ 

ترین مرکز دینی دالحرام، مهمزیارتی نیز پس از چند روز مقاومت، تمکین کردند. مسج

 مسلمانان، و عتبات عالیات در عراق و سوریه نیز تعطیل شدند. 

پذیري با این جریان سیال و معناگرایانۀ مذهبی، جریانی است که همواره به دلیل انطباق

تري در سنت دینی دارد، ماند. از قضا این جریان، پیشینه و پشتوانۀ فربهشرایط، بر جاي می

اند، اما نگاهی عقالیی به مسائل بندي شدهاي از روایات نیز گرچه جزء احادیث طبقهپارهنکه چنا

 کنند. دارند و شیوة زمینی و انسانی در برابر مشکالت آدمی را ترویج می

  گیرينتیجه

شناسی دین، نکتۀ بسیار کلیدي و اساسی وجود دارد که شناسی، به ویژه جامعهدر جامعه

: 1397(وبر، » شناختی، خصلتی سیال دارند هاي جامعه همۀ پدیده«آن اشاره دارد: وبر نیز به 

شناختی و جلوگیري از دادن بینش جامعهاي که اگر خوب درك شود، براي شکل نکته). 112

که  انجام  هاي قطعی و نهایی، سودمند است. در بررسی ها و داوريافتادن در دام جزمیت

 شناختی نشان داده شد. هاي جامعهۀ سیال پدیدهگرفت، عمدتاً همین جنب

تر شدنِ آن و برخی ترین فرضیۀ این مقاله، فرضیات آیندة دین است، که برخی از فربهمهم

گویند. برخی به افولِ دین و برخی دیگر به رشد دین معتقدند و از فروتر شدنِ آن سخن می

شدن  رفتن و فروترینجا نظریۀ به محاق کند. در اگویند بنیادگرایی رشد میحتی کسانی می

  دین، بیشتر مورد توجه و نقد است.

- شده نشان می همه تنوع و گستردگی نظرات و فرضیات مطرحبه گمان نگارنده، نفس این 

دهد که برخالف فرضیۀ احتضار دین، در مجموع شرایط نسبت به گذشته، تغییر چندانی 

به نیافته و همچنان هر کس در چارچوب عقاید خویش، نداشته، و کفۀ هیچ کدام بر دیگري غل

  اند.هاي بیشتر دامن زدهکند. فقط بر بحث پردازي مینظریه
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یا برعکس، گروه دیگري  بالد، و برخالف کسانی که معتقدند پس از کرونا بنیادگرایی می

ر نظر خود دهد که هر دو دیدگاه بکند، حاصل دو نگاه نشان میگرایی رشد می معتقدند مذهب

- دهد براي حقانیت خود یاري میکدام، از آنچه در جهان واقعی رخ می مانند و هر باقی می

هزار پیش هم،  4000فالسفۀ  آورند. به همین دلیل است که در میان جویند و شواهدي می

  1شنویم.دارانه، شبیه چیزي است که امروز میآمیز و دینمطالب کفر

احیاي «انجامد، به گفتۀ روا نا به رشد سکوالریسم و افول دین میبرخالف این تصور که کرو

دین، واکنش علیه سکوالریزاسیون نیست بلکه ثمرة آن است. بازگشت دین در کار نیست بلکه 

  ).25: 1397(روا، » رو هستیم با تحول دین روبه

خود را کرد دین سنتی در دورة مدرن جاي بینی میاین بخش از دیدگاه دورکیم که پیش

اما کارکردهایی که براي  دهد که اخالق پوزیتیویستی است، محقق نشده، اي میبه دین تازه

هایی که در اند. چه مقاومتدین در جامعۀ سنتی برشمرده، در بحران کرونا مجدداً تأیید شده

 مناسک، صورت گرفت، بیانگر نیرومندي همان وابستگی به مناسک و کارکردهاي برابر تعطیلی 

افتادن و با این استدالل که نباید با به خطر  آن است، و چه تعطیل مناسک به شیوة موقتی 

   جان مردم، عقاید آنها متزلزل و نقش و جایگاه دین تضعیف شود.

داران و درمانگران و خداناباوران به وجود عیاري میان تمامیت جبهۀ دیناگر رویارویی تمام

داري محتمل الوقوع بود، اما اساساً ربوط به افول دین و دینهاي مبینیآمد، شاید پیشمی

دستی میان نیروهاي مذهبی نبوده است که چنین رویارویی گاه در طول تاریخ، چنین یک هیچ

گراي مذهبی در جریان بحران کرونا عیاري محقق شود، و دیگر اینکه جریان سیال و واقعتمام

و مقررات بهداشتی براي حفاظت از سالمت و جان مردم،  نقش مؤثرتري ایفا کرد و با دستورها

اند که نه تنها در جوامع اسالمی بلکه همراهی وسیعی داشت. نویسندگان بسیاري شهادت داده

ها و  ها، هندوها و سیک مسیحیان، مسلمانان، بودایی«در همۀ جوامع مذهبی چنین بوده است: 

کرونا ایفا کردند. تقریباً همۀ آنها مجبور به رعایت دیگر پیروان نقش مهمی در مقابله با ویروس 

هاي شدید شدند. در دوران قرنطینه کرونا بیشتر مسلمانان، مسیحیان، هندوها،  محدودیت

هاي معنوي خود را در نهایت رعایت بهداشت و فاصلۀ اجتماعی و با  یهودیان و غیره شدیداً آیین

. ین معنا نیست که مشکالتی وجود نداشته استحداقل تشریفات برگزار کردند. البته این بد

شدن از اجتماعات براي گیر شدند؛ محروم  اهالی ایمان، نخست توسط پاندمی کرونا زمین

خوانی دسته جمعی، مراقبه و پخش و توزیع غذا و نوشیدنی، که خواندن دعا، مناجات و آواز

_______________________________________________________ 
 ١٣٩٧، ترجمۀ زرین فناییان، تھران، انتشارات پارسھ، قھرمانان تاریخویل دورانت،  . رجوع کنید بھ  ١
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تدا قرنطینه را پس زدند. برخی البته در میان متدینان افرادي در اب .نبض حیات ادیان است

کیش خواستار ادامۀ وضعیت گردهمایی سابق  مسیحیان و مسلمانان بنیادگرا و یهودیان سخت

بودند با این اعتقاد که تنها خدا قادر به تعیین تقدیر است اما این نگرش از سوي پاپ فرانسیس 

نیز  1گوتشتاین و رهبران هفت مذهب بزرگ به چالش کشیده شد. خاخام اورشلیم گوشن

). همراهی عمدة جوامع مذهبی، مؤید   2020، 2(تاد» هاي ویدئویی ترتیب داد سلسله برنامه

گزارش ویل دورانت از همراهی روحانیان و پزشکان در پاندمی موسوم به مرگ سیاه در سدة 

 هجده میالدي است. همین کارکرد سودمند، از عوامل دوام نهادهاي مذهبی است.

در دورة جدید دین نیز چون دیگر شئونات فرهنگی «دهد که: یخی نیز نشان میتجربۀ تار

شود بلکه در عالم جدید در حکم ماده و مواد فکري، فلسفی و هنري و کلی متروك نمی به

گیرد. به این آید و در خدمت سیاستمداران و  هنرمندان و فیلسوفان قرار میسیاسی درمی

دهد و این روح تمدن اومانیستی و اصالت بشر ود را از دست میترتیب، دین فعلیت و فعالیت خ

گیرد بخشد. دین در این وضع در شعاع تفکر عالم قرار میاست که به آن، صورت و جهت می

دهند بلکه در عالم جدید، صورتی اعتنایی قرار نمیاندازند و مورد بییعنی آن را دور نمی

  [مقدمۀ محمد مددپور]). 42: 1370تسکیو، (من» کندمتناسب با این عالم پیدا می

پایداري اعتقادات را آوري یا ناتابتوانند ناهایی مانند کرونا مستقیماً نمیالبته پدیده

-توان وقایعی دال بر پناه زمان می دهند، همبنمایانند زیرا چنانکه تجربیات تاریخی نشان می

اینکه مستقیماً سبب تحوالت فکر دینی شوند،  ها بیش از بردن به دین را هم نشان داد. بیماري

توانند تأثیرات بیشتري در شوند، و به واسطۀ تغییرات اجتماعی میسبب تغییرات اجتماعی می

در این دوران، کلیساي «شود: باورهاي دینی بر جاي بگذارند. براي مثال برخالف اینکه گفته می

اروپا تسلط داشت. مردم که خود را در برابر ها در  هاي زندگی انسان کاتولیک بر تمام عرصه

کردند.  بردند و از کشیشان، طلب کمک می ها پناه می دیدند به کلیسا طاعون، بدون سالح می

کاري از دست کلیسا ساخته نیست  رفته این سؤال در اذهان مردم مطرح شد که چرا هیچرفته

چون و چراي کلیسا شکاف برداشت و چنان ادامه دارد؟ قدرت بی  و کشتار ناشی از طاعون هم

شهید ( »صحنه براي تغییرات تاریخی که نهایتاً به خلع قدرت کلیسا منتهی شد آماده گردید

اي از تجربیات مونهدهد. ن)، گزارش ویل دورانت وقایع دیگري را هم نشان می2020ثالث، 

ي کسانی که به سالمت هدایا و نیازها 13483پس از مرگ سیاه در سال «تاریخی این است که 

_______________________________________________________ 
1 Jerusalem Rabbi Alon Goshen-Gottstein 
2 . Douglas Todd 

  میالدي (یادداشت ع. باقی) 1348سال  3



  داد نهایی هاي مذهبی و برونشناسی الهیات کرونا: چالش جامعه

 

27  

-رسته بودند، انجمنی را که این نمازخانه (که تصویري از مریم باکره در آن قرار داشت و می

کرد، غنی ساخت و تصمیم گرفته شد که گفتند معجزاتی در آن ظهور کرده است) را اداره می

  ).30 :6، ج 1382تصویر مریم در معبد مجللی از مرمر و طال جاي داده شود (دورانت، 

ویژه در  دو نیروي مذهب و الئیسیته با قدرت در صحنه ماندند و فقط در مقطعی در اروپا به

تر بود. به عبارت کشورهایی که کلیسا اقتدار و ویرانگري بیشتري داشت، ضدیت با مذهب، قوي

- دیگر، وقتی االن هر دو دیدگاه رشد بنیادگرایی و تضعیف مذهب وجود دارد، یعنی پس از آن 

هم این دو خط موازي وجود خواهند داشت و فقط اگر در این زمانه، یک دیدگاه سیطره داشت، 

احتمال سلطۀ همان وجود داشت و وزن این دو هم بستگی دارد به کفۀ سنگین هر کدام در 

هایی از تحوالت آینده هستند (باقی، دورة بحران. اصوالً عناصر و رخدادهاي فکري امروز، نشانه

توانند بر دین تأثیر  هاي فراگیر کشنده از طریق متغیرهاي دیگري می). اما بیماري190: 1383

  بگذارند و با ایجاد تغییرات اجتماعی، روبناهاي فکري جامعه را به هم بریزند. 

). به 1395اي کامالً کالمی است (باقی، مسئله» فقه«و » شریعت«، »دین«مسئلۀ تفاوت 

ها به خود  اند، به دلیل آنکه این تفاوتناسان این بحث را وانهادهش همین دلیل معموالً جامعه

پذیرد.  شناسی دقیقاً از همین نقطه آسیب می شناسی، اما جامعهشوند نه جامعه دین مربوط می

نه » شناسجامعه«ها را در نظر بگیرد، اما به عنوان  تواند و باید همین تفاوتشناس میجامعه

شده، مشکالت زیادي را در ردن به همین مسئله تفاوت سه مقولۀ یادنک توجه». شناسدین«

ها و شناسی دین به وجود آورده است، از جمله اینکه در بحراندرك مسائل مربوط به جامعه

گیرد، مناسک مذهبی و اشکال  شدت تحت تأثیر قرار میها آنچه بهتحوالت اجتماعی و بیماري

دامنه باشد، فقه یا است و در نهایت اگر تأثیرات، بسیار پهن داريورزي و دینهاي دینو صورت

شود، نه خود دین. اما به دلیل اینکه در ذهن عامه و نیز در نظر شریعت دستخوش تغییر می

عنوان دین یا تجلی دین دانند و همۀ اینها به شناسان، همۀ این مقوالت را همانند می جامعه

کنند و می» تغییر دین«دهد تعبیر به  اتی را که در اینها رخ میشوند، بنابراین تغییر شناخته می

ها کنند. آتئیست انقراض بعضی از مناسک یا مقررات شریعت را به معناي انقراض دین تلقی می

  شده را دارند. و منتقدان دین نیز همین مشکل عدم تفکیک مقوالت یاد

کند و از  هاي دینی را تعریف میشناسی دین خود ابتدا دین و پدیدهدورکیم در جامعه

پردازد و پس از   هاي دینی به تعریف آنها میها و مختصات دین و پدیدهطریق برشمردن ویژگی

-ترین ویژگی آنچه دینی و پدیدة دینی نامیده می رسد که بزرگ بحث مفصلی به این نتیجه می

دس و غیر مقدس به عنوان بودن است، بنابراین شالودة تعریف او تفکیک امر مق» مقدس«شود، 

درست است که دین، تعریف شده اما  ). 29-61: 1382امر دینی و غیر دینی است (دورکیم، 
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شناسانه است و دوم اینکه به هیچ وجه، قادر به تفکیک و تمایز  اوالً این تعریف، فقط جامعه

این تفکیک نیست شده (دین، شریعت، فقه) نیست و نه تنها قادر به میان مقوالت سه گانۀ ذکر

گوید دین و جادو در رسد که هم می شده (یعنی تقدس) به اینجا می بلکه به دلیل معیار برگرفته

 ).56سختی از دین، قابل تشخیص است (همان،  گوید جادو به تضادند و هم می

شناسان تفکیک دین از خرافه بود که بسیاري از جامعهدر اثر همین اشتباه یعنی عدم 

ها خطا  بینی بینی پایان دوران دین و چیرگی سکوالریزم را داشتند و همۀ این پیششبزرگ، پی

 ).136-142: 1383از آب درآمدند (باقی، 

-بود، و می» داريهاي دینشیوه«آنچه در واقع در معرض تغییر بود و واقعاً هم تغییر کرد، 

تر از گذشته حضور یاسیها دین با قوت و قدرت و بلکه سبینیبینیم که برخالف همۀ پیش

کنند، در  شناسان میاشتباه حمل بر شکست جامعه دارد. همین حضور را نیز بعضی دیگر به

هاي شناسان اگر تدقیق شود در واقع اصل تغییرات بزرگ در شیوه بینی جامعه حالی که پیش

» اصول کلی«جان هستند و چون چیزي جز داري درست بود نه در دین. ادیان، سختدین

شوند. برخی روشنفکران دینی و یا عالمان دینی هم این ها مینیستند کمتر دستخوش طوفان

که کاربرد شریعت و فقه در یک معنا توسط طوري برند، بههم به کار می جاي سه مقوله را به

 روشنفکران مذهبی بسیار شایع است.

هاي عظیم أثیر چالشدهند که دین تحت تتجربۀ تاریخی و مطالعات موردي نشان می

رود، زیرا از دیدگاه جامعه شناختی ممکن است تغییر صورت و گفتمان پیدا کند، اما از بین نمی

دین برساختۀ بشري است و احتیاج، مادر اختراع است. بشر به دین همواره احتیاج داشته و آن 

کتب در شرایع و ادیان  را متناسب با نیازهاي زمانه تغییر داده است. فلسفۀ ارسال رسل و انزال

شود با رشد فکري بشر دورة یک شریعت به پایان رسیده و نیز دقیقاً همین است که گفته می

اي که بشر به حدي از رشد عقلی رسیده  آید و ختم نبوت یعنی دورهشریعت و پیامبر تازه می

 )146-144: 1362؛ الهوري، 36-38- 13: 1395که دیگر نیازي به پیامبر تازه ندارد (مطهري، 

- ورزانه یک نظریۀ جامعهداران بدون اینکه التفاتی داشته باشند در بطن یک سخن دینو دین

  کنند.شناسانه را بیان می

هاي سنگینی ها، چالش ها شباهت زیادي به منطق مناظره دارد. در مناظرهمنطق این چالش

یروزي مطلق یا شکست مطلق ها موجب پ وقت مناظرهشود اما هیچ میان دو طرف برگزار می

شوند زیرا همیشه هواداران هر کدام نسبت به دالیلی که دوست دارند و نسبت به دالیل نمی

شوند، و فقط درصد کوچکی هستند که گر مطلوب خود، بیشتر متقاعد و جذب میمناظره

 ممکن است تغییر دیدگاه بدهند.
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، اما ناکارکرد نخواهند شد، و کارکردهاي مذهب حتی اگر به طور موقتی تضعیف شوند

شوند. همچنین نهادهاي عوامل سلبی و ایجابی در دورة بحران یا پس از بحران، متعادل می

اند و ها بیشترین همیاري را با نهادهاي درمانی و پزشکی داشتهمذهبی همواره در اپیدمی

هب ندارند، ولی ممکن ها به طور مستقیم جنبۀ براندازانه نسبت به مذکم این نوع بحراندست

آورند بر نفوذ و هاي اقتصادي و اجتماعی به وجود میاست از طریق تغییراتی که در سایر بخش

  جایگاه دین تأثیرات عمیق بگذارند.
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». هاي ظهور امام زمان (عج) است؟! از نشانه» کرونا«آیا «) 1399فروردین  20توسلی زاد، ابوالفضل (

  ساعد نیوز

https://saednews.com/fa/post/aia-krona-az-neshanhhaye-zhavr-amam-
zmanej-ast 

اي و نادر اصالح دینی، چاپ نهم، مترجمان فریدون بدره 6) تاریخ تمدن، جلد 1382دورانت، ویل (

  هدي و پرویز مرزبان. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

  ) قهرمانان تاریخ، ترجمه زرین فناییان. تهران: نشر پارسه.1397دورانت، ویل (

  ار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام. بابل: کتابسراي بابل.) تقسیم ک1369دورکیم، امیل (

) صور ابتدایی حیات مذهبی، ترجمه نادر ساالرزاده. تهران: انتشارات دانشگاه 1382دورکیم، امیل (

  عالمه طباطبایی. 

 . تهران: سازمان انتشارات جاویدان.1) حیات یحیی، جلد 1362آبادي، یحیی ( دولت

خبرگزاري ». پاسخ محمد رضایی به نظرات سید کمال حیدري) «1399مرداد  22رضایی، محمد (

 https://bit.ly/3jFvlF1 رسمی حوزه

  .45-53: 43مجلۀ زمانه، شمارة ». ها در ایرانتبشیري) «1385رهدار، احمد (

، ترجمه   نژاد: از مجلسی تا احمدي  ن نیا) خرافات به مثابه ایدئولوژي در سیاست ایرا1394رهنما، علی ( 

  انتشارات مهري. . لندن:  فرهاد مهدوي

-) جهل مقدس: زمان دین بدون فرهنگ، چاپ دوم، ترجمه عبداهللا ناصري و سمیه1397روا، الیویه (

  سادات طباطبایی. تهران: انتشارات مروارید.

کمال  قد سخنان کرونایی آیت اهللا سید کرونا و چالش با کدام دین؟ (ن) «1399ساجدي، ابوالفضل (

  . 15: 1399مرداد  15، چهارشنبه 4003روزنامۀ فرهیختگان، شمارة ». حیدري)

 ) آیین وهابیت. قم: دفتر انتشارات اسالمی.1388سبحانی، جعفر (

رف ق) شفاء السّقام فی زیارة خَیرِ األنام. حیدرآباد: دائرة المعا 1419سبکی، علی بن عبدالکافی (

  العثمانیه.

، 1399فروردین  17، یکشنبه 3687روزنامۀ شرق، شمارة ». فقه کرونا) «1399سیمایی صراف، حسین (

  .1ص 

 ) از قرآن بپرس. تهران: نشر سرایی.1399پور، محمد (شمشیري، عبدالکریم؛ سهیلی

تماعی در بحران کرونا و احتمال ایجاد تحوالت سیاسی و اج) «2020مارس  15شهید ثالث، شهیر (

  https://www.bbc.com/persian/iran-features-51890764» ایران

) غلو: درآمدي بر افکار و عقاید غالیان در دین. تهران: انتشارات 1384صالحی نجف آبادي، نعمت اهللا (

 کویر. 

  javadkashi@». پزشکان و روحانیون) «1398اسفند  14غالمرضا کاشی، محمدجواد (
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شناسی، ترجمه محسن ثالثی. تهران: انتشارات  ) زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه1383کوزر، لوئیس ( 

  علمی.

  شناسی، ترجمه منوچهر صبوري. تهران: نشر نی.  ) جامعه1379گیدنز، آنتونی (

  ».چالش لیسیدن توالت در انگلیس همزمان با شیوع کرونا) «2020مارس  30گویا دیلی (

http://gooyadaily.com/entertainment/lick-the-toilet-in-england.html   
  ) لؤلؤ و مرجان، تصحیح و تحقیق: ع.م. رکنی.  قم: انتشارات پیام مهدي (عج).1381محدث نوري (

  ، تهران: انتشارات صدرا.) حماسۀ حسینی1398مطهري، مرتضی (

 ) ختم نبوت. تهران: نشر صدرا.1395مطهري، مرتضی (

) روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدي، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد مددپور. 1370منتسکیو (

  تهران: امیرکبیر.

دوم.  شناسی دین، مقدمه از تالکوت پارسونز، ترجمه محسن ثالثی، چاپ ) جامعه1397وبر، ماکس (

 تهران: نشر ثالث. 

ها از  اي: رود یادداشت / ترور حاج قاسم و نظریۀ اثر پروانه) «1399فروردین  7اهللا ( راد، خلیل همایی 

خبرگزاري میزان ». کنند می  گوییم ما آن چه میکنند، آن خود نه طغیان می

https://www.mizanonline.com/002YDA 
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