
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 

درگیرگرد.  را 
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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.
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