وضعیت اپیدمی

و جهش
ابعاد باطنی
دین داری
حجة االسالم حمید پارسانیا

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 انقلاب فرهنگـی و هیئـت علمـی دانشـکده علـوم
اجتماعـی دانشـگاه تهـران ،مورد نقد و بررسـی قرار گرفت و پاسـخ های
آن ارائه شـد.

دیـن داری در جامعـه ایـران را مورد کنکاش قرار

و مخالف هر کدام کار خود را میکرد) .اآلن هم
ً
دقیقا در کرونا همه کنش گرند ،همانطوری که

تشـبیه زیبایی اسـت ،اما تفکیک میان آن دو را

در جنگ همه کنش گر بودند.

دهـد .تشـبیه کرونـا به دوران جنـگ تحمیلی،
که در مطلب دکتر آزاد ارمکی بود ،نمیپسندم.

در دوران جنـگ ،همـه دنیـا علیـه مـا وارد

ايشـان در ايـن تشـبيه گفتنـد :برخلاف جنـگ

عمـل شـدند .در داخـل کشـور نیز همـه نیروها

کـه یـک گـروه خاصـی وارد معرکـه شـدند و

کنش گر بودند و هر کسـی کار خودش را انجام

بعـد از جنـگ یـک اجتماعـی را تشـکیل دادنـد

مـیداد ،روشـن فکران ما کار خودشـان را کردند

و توانسـتند دولـت تشـکیل بدهنـد ،در پدیـده

و نیروهای انقالبی کار خودشان را .ضد انقالب

کرونـا ،همـه درگیـر شـده اند .الزم اسـت به این

هـم کار خـودش را میکـرد .یـک تفاوتـی در

نکته توجه شـود که ما امروز بعد از گذشـت سـه

این جـا وجـود دارد و آن ایـن اسـت که در جنگ

دهـه از جنـگ ،بسـیاری از نقاط قوت انقالبمان

همـه ایسـتاده بودنـد و برنامـه میریختنـد ،اما

و موفقیتهایـی کـه داشـتیم ،در همـان

در پدیـده کرونـا ،ایـن ویـروس ،بیرونیهـا را

نیروهایـی اسـت کـه در جنـگ پـرورش یافتند.

هـم درگیـر خـودش کـرده اسـت .امـا در جنـگ

امـام راحـل نيـز به ايـن موضوع اشـاره كرده اند:

اینطـور نبـود ،یعنـی هـم شـرق و هـم غـرب

«آنچـه برای اینجانب غرورانگیز
و افتخارآفریـن اسـت روحیـه
بـزرگ و قلـوب سرشـار از ایمـان
و اخلاص و روح شـهادتطلبی
ایـن عزیزان که سـربازان حقیقی
ولی ّ
اللهاالعظـم ارواحنـا فـداه
ّ
هسـتند میباشـند و ایـن اسـت
فتحالفتـوح1».

به نظرم ،در جنگ هم ،همه
ایرانیها درگیر بودند و همهی
جهان هم درگیر بودند .البته
ابعاد و مسائل آن فرق میکند،
اما این تشبیه را باید توجه داشته
ً
تقریبا همهجانبه
باشیم که

و هـم منطقـه ،همـه هماهنـگ
مــا امــروز بعــد از گذشــت ســه دهــه
از جنــگ ،بســیاری از نقــاط قــوت
انقالبمــان و موفقیتهایــی کــه
داشــتیم ،در همــان نیروهایــی
اســت کــه در جنــگ پــرورش
یافتنــد .امــام راحــل نيــز بــه ايــن
موضــوع اشــاره كردهانــد« :آنچــه
بــرای اینجانــب غرورانگیــز
و افتخارآفریــن اســت روحیــه
بــزرگ و قلــوب سرشــار از ایمــان
و اخــاص و روح شــهادتطلبی
ایــن عزیــزان کــه ســربازان حقیقــی
ّ
ولیاهّللاالعظــم ارواحنــا فــداه
هســتند میباشــند و ایــن اســت
فتحالفتــوح».

عمـل میکردنـد و خودشـان یک
جبهه بیرونی داشـتند ،اما کرونا
آنهـا را هـم در درون خود درگیر
کرده اسـت.

کرونـا؛ فرصتی برای بروز ابعاد
باطنی دینداری
به نظـر می رسـد ،در تحلیـل

دکتـر آزاد از عمل کـرد دیـنً ،
اوال،
بیشـتر بخش مناسـکی آن مورد
ً
ثانیا ،مناسـک
توجه قرار گرفت؛
هـم بـه مناسـک موجـود در آن
خالصه شـده اسـت .حـال آن که

شماره هفتم

دیـدگاه ،می کوشـد تـا نسـبت بحـران کرونـا و

جبهه نمیرفتند ،با جنگ درگیر نبودند (موافق
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بدیـن ترتیب«،مجلـه حـوزه» بـا ارائـه هر دو

است .یعنی آنچنان نیست که کسانی که به
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

بخـش مناسـکی دیـن در ایـران بـه آنچـه کـه

بــروز و ظهــور اجتماعــی خــودش را نشــان

اکنون قوی اسـت و حضور و بروزی گسـترده و

بدهــد ،مأذنــه و اذان داشــته باشــد ،صدایــش

ً
اصلا دین
همهجانبـه دارد ،محـدود نمیشـود.

اول وقــت همــه شــهر را فــرا بگیــرد؛ امــا اگر نشــد

همه زندگی در ایران اسـت و این ویژگی اسلام

کــه مأذنــه داشــته باشــد ،بایــد بــدون مأذنــه و

و تشـیع اسـت و در هر شـرایطی بخشـی از آن

اذان اقامــه شــود ،اگــر نشــد داخــل مســجد،
بایــد در خانــه اقامــه شــود و اگــر

ظهـور میکنـد .لـذا اگـر شـما به
تشـیع توجـه کنید ،جمـع میان
«ظاهـر و باطـن» بسـیار قـوی
ا ست .
در تحلیل ایشان ،باطن دین
دیده نشده است .حضور باطن
است که قدرت مانور در مناسک
را نیز پدید میآورد .خداوند

ّ
َ
هست«َ .و ُه َو َال ِذي ف َّ
الس َم ِاء ِإل ٌه
ِ
َ َْ
ٌَ
ال ْ
ض ِإله» .2مثالي بزنم،
ر
و ِف
ِ
همهجا هست ،امام در همهجا

شاید در میان مناسک ،منسکی

مهمتر از نماز نداشته باشیم که
در هیچ حال تعطیل نمیشود و

نمیدانــم دکتــر آزادارمکــی ،بــا چــه
مال کــی جمهــوری اســامی ســوم
را جمهــوری مناســک میداننــد؟
ً
اصــا هیــچ قرائتــی از تشـ ّـیع اجــازه
نمیدهــد کــه ظاهــر دیــن ،جــدای
ً
از باطــن آن دیــده شــود و عمــا
ً
باطــن دیانــت اوال ،اآلن خــودش
ً
را نشــان میدهــد و ثانیــا ،در
قالــب مناســکی جدیــد ظهــور
پیــدا میکنــد.
ً
کرونــا اتفاقــا یــک فرصتــی اســت
تــا نشــان دهــد دیــنداری هــم
بــه جنبــه مناســکی آن خالصــه
نمیشــود و هــم مناســک آن بــا
همــه زندگــی ارتبــاط دارد.

اقامه صالة بسیار مهم است و
از ویژگی مؤمنان این است که وقتیبه قدرتی

نشــد کــه ایســتاده ،بایــد نشســته
باشــد ،اگــر نشــد نشســته ،بایــد
خوابیــده باشــد و اگــر هیچکــدام
از اینهــا امکانــش نبــود ،بایــد
بــا اشــاره قلــب باشــد .مــا ایــن
مســئله را در زیــارات هــم داریــم.
یعنــی اینچنیــن نیســت کــه
ی جنبه بیرونی یک منســک
وقتـ 
گرفتــه شــد ،جنبه باطنــی و قلبی
آن هــم گرفتــه شــود.

ً
اصلا هیـچ قرائتـی از تشـیّ ع

اجـازه نمیدهـد کـه ظاهـر دین،
جـدای از باطـن آن دیـده شـود

ً
ً
اوال ،اآلن
عملا باطـن دیانـت
و
ً
خـودش را نشـان میدهـد و ثانیـا ،در قالـب

میرسند و بروز و ظهور اجتماعی دارند ،بروز

مناسـکی جدیـد ظهـور پیـدا میکنـد ،بنابرایـن

میکنند3.

تشـبیه جمهـوری اسلامی سـوم بـه جمهوری

در بروز ظاهری و بیرونی بسیار مهم است که

مناسـک بی وجـه اسـت.
کرونــا اتفاقـ ً
ـا یــک فرصتــی اســت تــا نشــان

جلوی مردم بیاید و به جماعت نماز بخواند ،این

دهــد دیــنداری هــم بــه جنبــه مناســکی آن

در سطح بروز اجتماعی ،بازدارنده از منکر است.

خالصــه نمیشــود و هــم مناســک آن بــا همــه

لــذا در ســطح فرهنــگ عمومــی بایــد نمــاز

زندگــی ارتبــاط دارد .بــا همــه ابعــاد زندگــی

نماز را پررنگ میکنند و اقامه صالة

رئیس یک مجموعه اداری ،نمازش را بخواند ،در

حضــور زنــده و فعــال داشــته باشــد .همیــن نماز
کــه اگــر فرصــت پیــدا بکنــد ســعی میکنــد

ارتبــاط دارد و کنــش میکنــد.
بهنظــرم ،حرکــت مذهبــی و دیــنداری

نمازجمعــه و یــا بــه زیارتگاههــا خالصــه کــرد.

اجتماعی دینی اسـت .همه خانوادهها بخشـی

حرکــت ایــران در مقابلــه بــا کرونــا در قیــاس بــا

از بیمارسـتان شـدهاند .همه ،مریض خودشـان

ایــن تفــرد عملکــرد ،بــه علــت حضــور بــاور و

بتواننـد بـه جـای دیگـر نمیفرسـتند .این گونه

اعتقــاد دینــی مــردم اســت.

رفتارهـا ،بـه نـوع اعتمـاد ،بـاور و اندیشـه مردم

اآلن تمــام مراکــز و مجموعههــای مذهبــی

بازمیگـردد .اینهـا همـه دین اسـت.
متأســفانه اکثـ ً
ـرا ،ابعــاد کرونــا را بــه دو بعــد

جمکــران و مراکــز دیگــر ،امکاناتشــان را بــه

ســامت و اقتصــاد تقلیــل دادهانــد ،درحالیکــه

خدمــت مبــارزه بــا کرونــا آوردهانــد و ایــن رفتــار

جامعــه و فرهنــگ ایــن جامعــه ،نســبت بــه

بهعنــوان بخشــی از مناســک دینــی در حــال

فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی کــه انجــام

بــروز و ظهــور اســت .آســتان قــدس ،تمــام

میشــود ،بســیار فعــال اســت ولــی خودآگاهی

نیروهــا ،خادمــان و تــوان و خــط تولیــدش را

در ســطح مدیریــت اجتماعــی نســبت بــه ایــن

بــه خدمــت مبــارزه بــا کرونــا و حــوزه خدمــات

قضیــه وجــود نــدارد .به لحــاظ تئوریــک و

اجتماعــی آورده اســت .ایــن کار بســیار فراگیــر

نظــری نیــز ،صاحبنظــران از تحلیــل آن غفلــت

و گســترده اســت .البتــه ایــن هــم جــای ســؤال

کردهانــد و در مدیریــت و برنامهریــزی نســبت

دارد کــه چــرا بازنمایــی صحیحــی از فعالیــت و

بــه ظرفیــت حضــور دیــن و چگونگــی اســتفاده

خدمــات مراکــز و آســتانهای مقــدس انجــام

از آن ،کمتــر سیاســت گذاری میشــود.

و فرهنگــی ماننــد آســتان قــدس رضــوی،

نمیشــود و گاهــا بــه نــام دیگــران ثبــت و
بازنمایــی میشــود.

جامعه مقاوم و تغذیه از بستر فرهنگی

اگــر ایــن عمل کــرد دینــی مــردم در مرحلــه

انعطـاف در الیـه مناسـکی دین و بروز مناسـک
اجتماعی جدید در هم دلی
درسـت اسـت کـه سـطح مناسـکی دیـن

رســیدگی بــه نیازمنــدان و خیریههایــی
کــه راه افتــاد بررســی شــود و فراخوانــی کــه
رهبــری بــرای مــاه مبــارک رمضــان و کمــک بــه

بهشـدت در یک سـطحی آسـیبدیده است ،اما

آســیبدیدگان اقتصــادی بیــان کردنــد مــورد

مناسـک بـه یـک صـورت دیگر بـروز پیـدا کرده

توجــه قــرار گیــرد ،میتــوان تحلیلهــای

اسـت .به عنـوان مثـال در دوران جبهـه وقتـی

دیگــری از جامعــه ایــران داشــت .برخــی خیلــی

رزمنـده اعـزام میشـد ،از زیـر قرآن رد میشـد و

ســاده از کنــار مســئله میگذرنــد و میگوینــد

ایـن یـک منسـک بـود و جهـاد بـود.

مــا مملکــت بحراندیــده هســتیم.

امـروز هـم تالشـی که مـردم بـرای همکاری

البتــه ایــن ســخن درســتی اســت ولــی نباید
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بقیــه کشــورها ،کامـ ً
ـا متفــرد و یگانــه اســت و

را در درون خودشـان میپذیرنـد و تـا جایـی کـه
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و رسـیدگی بـه هم دیگـر میکنند ،یک منسـک
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مســئله را بــه آن تقلیــل داد و
بایــد گفــت مــا ملــت مقاومــی
هســتیم و بــه همیــن دلیــل در
برابــر کرونــا مقاومــت بهتــری
داریــم و همیــن مقاومــت
دائمـ ً
ـا از بســتر دیـنداری مــردم
تغذیــه کــرده اســت که توانســته
ادامــه پیــدا بکنــد و اآلن هــم
ایــن کار را ادامــه میدهــد.
خیلــی تعجــب میکنــم کــه
بــرای ســنجش وضعیــت
ً
صرفــا بــه
دیــنداری مــردم،
بخــش خاصــی از مناســک
آن هــا توجــه میشــود و وقتــی

ً
متأسـفانه ا کثـرا ،ابعـاد کرونـا را بـه
دو بعـد سلامت و اقتصـاد تقلیـل
دادهانـد ،درحالیکـه جامعـه و
فرهنـگ ایـن جامعـه ،نسـبت بـه
فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
کـه انجـام میشـود ،بسـیار فعـال
اسـت ولـی خودآ گاهـی در سـطح
مدیریـت اجتماعـی نسـبت
بـه ایـن قضیـه وجـود نـدارد.
بهلحـاظ تئوریـک و نظـری نیـز،
صاحبنظـران از تحلیـل آن
غفلـت کرد هانـد و در مدیریـت و
برنامهریـزی نسـبت بـه ظرفیـت
حضـور دیـن و چگونگـی اسـتفاده
از آن ،کمتـر سیاسـتگذاری
میشـود.

ایــن بخــش از مناســک نیســت،
نتیجــه گرفتــه میشــود دیــن
در حاشــیه رفتــه اســت.

دینـی جامعـه در مواجهـه بـا پدیده
کرونا
در جلســهای بــا برخــی

از اعضــای شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی در رابطــه بــا
سیاســتگذار یهای فرهنگــی
مربــوط بــه کرونــا ،وزرای محترم
گزارشهایــی را ارائــه کردنــد.
اکثــر وقــت ایــن جلســه بــه دو
بُعــد از پدیــده کرونــا اختصــاص
داشــت :یکــی ،ســامت مــردم،
کــه البتــه بســیار مهــم اســت
و محــور قضیــه می باشــد و
ديگــر ،اقتصــاد.
نــوع

سیاســتگذار یها

و فعالیتهایــی کــه انجــام
میشــود ،براســاس ایــن دو محــور اســت.

به نظـر می رسـد دیـن در عرصههـای جدیـد

درســت اســت کــه در مدیریــت و برنامهریــزی

فرصـت بـروز و ظهور پیداکرده اسـت و مناسـک

مســئله ،بایــد دو بخــش ســامت و اقتصــاد،

مربـوط بـه آن بخـش را نیـز ایجـاد میکنـد.

حضــور فعــال داشــته باشــند و لکــن نبایــد بــه

بعـد از کرونـا یـک تعبیـری را رهبـری بـه کار

ایــن دو بخــش خالصــه شــود .بخــش فرهنــگ

بردنـد ،کـه یـک رزمایـش انجـام شـده اسـت.

و دیــن نیــز بایســتی حضــور مســتقیم و فعــال

یـک همایـش ملـی بـرای این که با این مسـئله

داشــته باشــد تــا هــم از ظرفیــت آن اســتفاده

مقاومـت بکننـد ،یـک مجموعههـای جدیـد به

بهینــه شــود و هــم برنامهریزهــا در اثــر

وجـود آمدهانـد .گروههـای فراوانی کـه به درب

غفلــت ،بــه ایــن بخــش آســیب نرســانند.

خانههـا میرونـد ،سرشـماری میکننـد ولـی

متأســفانه مــا در ســطح مدیریــت اجتماعی،

متأسـفانه ایـن زوایـای کرونـا و دیـنداری و

بــه هویــت اجتماعــی و فرهنگــی کرونــا کمتــر

باورهـای مـردم دیـده نمیشـود.

توجــه میکنیــم .ظرفیتــی کــه در جامعــه،
عمــل میکنــد ،دقیقـ ً
ـا باورهــای دینــی مــردم

غفلت سیاست گذاران از ظرفیتهای فرهنگی

اســت کــه ســطوح بســیار مختلفــی دارد .مــا
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انجــام دهيــم و ظرفیتهــای مردمــی را

وحدت میان ظاهر و باطن دین

اســتفاده بســیار بهتــری از آن داشــته باشــیم.

دیـن تفکیـک میکننـد که البته درسـت اسـت.

اگــر نــگاه فرهنگــی حاکــم باشــد ،مســاجدی

ً
مثلا حـوزه مناسـک ،یـا حـوزه فعالیتهـای

را کــه عمـ ً
ـا کانــون مقاومتهــا و فعالیتهــا

اجتماعـی ،فعالیتهـای علمـی و ...امـا یـک

و کنشهــای مردمــی بــرای کروناســت ،شــاید

وحدتی بین همه اینها هست که این وحدت

بتوانیــم فعــال کنیــم و کیتهــای تشــخیص را

را نبایـد فرامـوش کـرد .آن حـاق و حقیقت دین

در مســاجد قــرار دهیــم و هــر مســجدی ،کانــون

ه این هـا
و روح دیـنداری اسـت کـه بـه همـ 

تشــخیص کروناییهــای محلــه خــودش و

وحدت میدهد و به حسـب شـرایط مختلف در

کانــون مدیریــت ایــن مســئله باشــد .علیرغــم

هـر یـک از این هـا ظاهـر میشـود و از آن نبایـد

اینکــه در میــدان ،نیروهــای دینــی و مذهبــی

غفلـت کـرد .اگـر در مناسـک ،آن بُعـد معنوی و

بســیار فعــال هســتند امــا برنامهریــزان نســبت

ً
اصلا
معرفتـی نباشـد ،نفـاق شـکل میگیـرد و

بــه ایــن بعــد کمتــر حساســیت نشــان دادنــد،

ایـن مناسـک نیسـت .ایـن عامـل وحـدت را

درحالیکــه وجــه تمایــز فرهنــگ ایرانــی در

نمیشـود از مناسـک جـدا کـرد ،ایـن را نبایـد

مواجهــه بــا پدیــده کرونــا ،در ایــن ســطح و

از نظـر دور داشـت .ایشـان میگوینـد علمـا و

الیــه تعریــف میشــود .اگــر مدیریــت کالن

روحانیـون چـهکار میکردند کـه هنوز بعضی از

بخواهــد مســیر و اســتراتژی حرکــت را تعییــن

مناسـک بـروز و ظهـور دارد؟
ً
در پاسـخ می گوييـم :اتفاقـا علمـا ایـن

اســتفادهکنــد وگرنــه ایــن ظرفیــت بــه هــدر

مناسـک را حمایـت و کنتـرل میکردنـد و

خواهــد رفــت.

هرجایـی کـه شـکل بدعت میگرفـت ،مقاومت

بکنــد ،بایــد از ایــن ظرفیــت دینــی کــه دارد،

امــا نشــانههای خوبــی بــرای ســطح

ً
کاملا در
میکردنـد .نمیگویـم کـه مناسـک

برنامهریــزی و مدیریــت مــا در توجــه بــه ایــن

چارچـوب اصـول انجـام میشـود .امـا از اصول

ظرفیتهــای فرهنگــی وجــود نــدارد و فکــر

هـم نمیتوانـد خیلـی فاصلـه بگیـرد.
ً
واقعـا متدیّ ـن اسـت و هویت
آن كسـی کـه

متناســب بــا خــودش را ســامان دهــد .جامعــه

دینـی دارد ،همانطـور کـه در مناسـک شـرکت

ایــران ،جامعــه مــدرن نیســت و آینــده مــا،

میکنـد ،فعالیـت اجتماعی هـم انجام میدهد

ســوخت کردن جامعــه دینــی بــرای جهــان

و کار علمـی خـودش را هـم میکنـد .حضـور

ســکوالر ـ بهماننــد اتفاقــی کــه در غــرب رخ

در همـه ایـن صحنههـا ،حضـور دینـی اسـت.

داد ـ نخواهــد بــود.

وقتیکـه زمینـه بـرای حضـور در مناسـک نبود،

میکنــم ظرفیــت دینــی بایــد فضــای تئوریــک
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شناســایی کنیــم ،میتوانیــم در آینــده

آقـای دکتـر آزادارمكـی حوزههایـی را بیـن

شماره هفتم

اگــر سیاســت گذاری و برنامهریــزی درســتی
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تقیـه میکند .در حوزه تقیه دین
بـروز و ظهـور نـدارد و هیچکـدام
از رفتارهـای ظاهری را ندارد .اما
دیـن در آن آسـیب نمیبینـد.
ایـن تقسـیمبندی جنـاب
آقـای آزاد (بیـن عرصههـای
مختلـف

دیـنداری)،

تقسـیمبندی خوبـی اسـت ،امـا
به نظـرم نکتـه دیگـری کـه بایـد
در جـای خـودش مورد توجه قرار
بگیـرد ،توجـه بـه حقیقـت دیـن
و دیـنداری اسـت کـه بـه همـه
ایـن ابعـاد وحـدت میبخشـد
و مانـع از گسسـت بیـن آن هـا

و برایمـان قابـل هضمشـدن
ا گــر در مناســک ،آن ُبعــد معنــوی
و معرفتــی نباشــد ،نفــاق شــکل
ً
میگیــرد و اصــا ایــن مناســک
نیســت .ایــن عامــل وحــدت را
نمیشــود از مناســک جــدا کــرد،
ایــن را نبایــد از نظــر دور داشــت.
ایشــان میگوینــد علمــا و
روحانیــون چــهکار میکردنــد کــه
هنــوز بعضــی از مناســک بــروز و
ظهــور دارد؟
ً
در پاســخ میگوييــم :اتفاقــا علمــا
ایــن مناســک را حمایــت و کنتــرل
میکردنــد و هرجایــی کــه شــکل
بدعــت میگرفــت ،مقاومــت
میکردنــد.

میشـو د .

نیسـت .
همانطــوری کــه مناســک
از ابعــاد دیگــر قابــل جدا شــدن
نیســت ،عمل کــرد سیاســی،
سیاســتمداران

،

مدیــران

ً
اصــا از
و برنامهریــزان مــا
یک دیگــر

قابلتفکیــک

نیســتند .بحثــم ایــن اســت کــه
مــا چــون در ســطح مدیریــت،
آگاهانــه و درســت عمــل
نمیکنیــم ،ایــن هــراس وجــود
دارد کــه ایــن ظرفیــت عظیــم
و توانمنــد دینــی به خاطــر
فضــای نظــری و تئوریــک ،بــه

نفــع مدرنیتــه ایرانــی ســوخت بشــود ،یعنــی

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

بخواهیــم ایــن ظرفیــت را بهســوی جهــان
مدر نشــدن ببریــم .بــه نظــرم ایــن یــک چالش

این گونـه پدیدههـا و حـوادث اسـت کـه هنـوز

جــدی ماســت و متدینیــن مــا بــه همــان

نتوانسـتیم بهتناسـب ایـن هویـت و حقیقتـی

انــدازه کــه حضــور فعــال اجتماعــی دارنــد،

کـه در جامعـه وجـود دارد ،مفهومسـازی

بایــد در ســطح نظــری و سیاســت گذاری نیــز

کنیـم .اگـر عمل کـرد و تاریـخ خـود را بازخوانی

تــاش کننــد.
ً
بحثــم ایــن بــود کــه مــا واقعــا در ســطح

کـرد امـا از حیـث تئوریـک کاری نکردیـم .نـه

آگاهانــه و سیاس ـتگذاری ،بــه ایــن ظرفیــت

این کـه نتوانسـتیم ،بلکـه فضـای تئوریـک و

عظیــم هیــچ توجهــی نمیکنیــم تــا بــرای آن

مفهومـی مـدرن بـه یکشـکلی غلبـه دارد و

برنامهریــزی بکنیــم و بــه آن ســرویس بدهیــم.

کار را سخت و دشـوار کـرده اسـت .اآلن هـم بـه

فقــط داریــم از عمل کــرد دینــی کــه منحصــر

ماننـد اول انقلاب ،دیـن حضـور جـدی دارد،

بــه مناســک نیســت ،خدمــت میگیریــم

امـا چـون به لحـاظ تئوریـک و نظـری درسـت

و هیــچ برنامهریــزی بــرای خدمــتدادن

عمـل نمیکنیـم ،نمیتوانیـم تحلیـل کنیـم

طراحــی نمیکنیــم .مثالــش را زدم و گفتــم

کنیـم ،میبینیـم ایـن دیـن بـود کـه انقلاب

بــه همیــن حــوزه مناســک ،نداشــته باشــیم؟

بســیار بیشــتر شــده اســت .به نظــرم ،ارزش

هــم در اصــاح سیاســتها و برنامهریز یهــا
ً
واقعــا
و هــم در بازنمایــی ایــن فعالیتهــا.

اینهــا کمتــر از آن مســئله حســی ،در مناســک
مرســوم نیســت .و چــون اآلن فرصــت پیــدا

بازنمایــی مناســبی از عمل کــرد مذهــب و

کــرده اســت ،زمینــه عمق گرفتــن ایــن ابعــاد

دیــن انجــام نشــده اســت.

در دیــن داری بیشــتر خواهــد شــد .همانطــور
کــه جبهــه یــک نســلی را بــرای جهــاد و

کرونـا؛ ظرفیتـی برای نمایش مناسـک دینی در
عرصه اجتماعی
نکته خوبی را دکتر آزادارمكی اشـاره کردند و

جنــگ وارد میــدان کــرد ،کرونــا نیــز نشــان داد،
فعالیتهــای اجتماعــی ،امــری بــود کــه مــورد
غفلــت دیـنداران بــوده و کرونــا توانســت یــک

ً
اصال من از تحلیل ایشـان و نحوه ورود و خروج

نــوع ســامان جدیــدی بــه مناســبات اجتماعــی

ایشـان اسـتفادههای زیـادی کـردم و اگـر هـم

و خدمــات اجتماعــی دیــنداران بدهــد و

تعریضـی داشـتم با اسـتفاده از حرفهای خود

ظرفیتهــای جدیــدی را بــه مــا نشــان دهــد

ایشـان نسـبت بـه این مسـئله بـود .آن نکتهای
کـه اآلن مهـم اسـت و مـورد توجـه ایشـان قـرار
گرفـت ،بـا بیـان دیگـری می گويـم .دیـن ،گرم
ه وجودِ انسـان ارتباط دارد و این
اسـت و با هم 
ارتباط در سـطح عمومی با جهات چهره به چهره
زنـده میشـود یا بسـط پیـدا میکند.
شـروع آن اين گونه اسـت ،كه ما بچههایمان
را در خانـه بـا خانـواده ،بـا دیـدار و شـنیدار و
ابعـاد ظاهـری کمکم به سـمت دین میآوریم.
درسـت اسـت که شرایطی مانند وضعیت کرونا،
بـه بعضـی از هویتهـای دینـی و ارتباطـات
گـرم آسـیب رسـانده اسـت ،امـا ماننـد دوران
ً
واقعـا ایجـاد
جنـگ ،یـک شـرایط جدیـدی را

َ
َْ ّ َ
َ
«فإ َّن ْال َه َ
اب ِم ْن أ ْب َ
ـاد َب ٌ
ال َن ِـة ف َت َح ُـه
اب
ـو
اسـتِ َ ِ .
ِ
َُّ َ ّ
اصـة أ ْول َيائـه»4.
الل ِل َ ِ ِ ِ ِ
کـرد .ببینیـد جهـاد خـودش یـک هویـت دینی

اآلن ّ
متدینیــن در حــال جهــاد هســتند و
ّ
مرگآ گاهــی در میــان مــردم و متدینیــن
بســیار بیشــتر شــده اســت .بهنظــرم،
ارزش اینهــا کمتــر از آن مســئله حســی،
در مناســک مرســوم نیســت .و چــون
اآلن فرصــت پیــدا کــرده اســت ،زمینــه
عمقگرفتــن ایــن ابعــاد در دیــنداری
نطــور کــه
بیشــتر خواهــد شــد .هما 
جبهــه یــک نســلی را بــرای جهــاد و
جنــگ وارد میــدان کــرد ،کرونــا نیــز نشــان
داد ،فعالیتهــای اجتماعــی ،امــری
بــود کــه مــورد غفلــت دیــنداران بــوده
و کرونــا توانســت یــک نــوع ســامان
جدیــدی بــه مناســبات اجتماعــی و
خدمــات اجتماعــی دیــنداران بدهــد و
ظرفیتهــای جدیــدی را بــه مــا نشــان
دهــد کــه آثــار خــودش را در آینــده نشــان
خواهــد داد.
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فعــال کــرد؟ چــرا چنــد سیاســت جــدی نســبت

مرگآگاهــی در میــان مــردم و متدیّ نیــن
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کــه آثــار خــودش را در آینــده نشــان خواهــد

خواهــد داشــت و نمیتوانــد ادامــه پیــدا کنــد

داد.

و حتــی همیــن برخــورد حســی و عاطفــی دیگــر

مالزمـه سـاحت عقالنـی بـا ُبعد
احساسی و عاطفی دینداری
بــا ایــن بحثهــای دکتــر

آزاد بهتــر آگاه می شــوم ،کــه
چــرا ایشــان اینقــدر بیــن
حوزههــای دیــن احساســی و
عقالنــی تفکیــک میکننــد.
از نظــر مــن ،دیــنداری بــدون
تردیــد و بــدون شــک از افــق

روی نخواهــد داد .لــذا ایــن در
ثبــات و اســتمرار دیــن بــر پایــه فهــم
عمیق(عقالنــی) و نــه احساســی
اســت و وقتیکــه بعــد خیــال
و بعــد عقلــی ایــن دیــن قــوی
میشــود ،ثبــات و اســتحکام آن
قویتــر میشــود .منظــورم از بعــد
عقلــی دیــن ،اعتقــاد و ایمــان بــه
دریافــت و فهــم معنــای عمیــق از
دیــن اســت نــه مفهــوم اســتداللی
فلســفی آن.

احساســات آغــاز میشــود.

خــودآگاه همــه ســطوح مــردم
نیســت.
بــا ایــن قســمت از ســخنان

ً
کامــا موافقــم کــه
دکتــر آزاد
حــس و برخــورد حســی و
چهره به چهــره نقــش مهمــی
دارد .امــا ایــن بههیچوجــه
از اهمیــت فضــای خیــال و
صــور خیــال و به دنبــال آن
فضــای عقــل نمیکاهــد .دیــن

دیـنداری گــرم اســت و برخــورد چهره به چهــره

به نظــر مــن از افــق عقــل جوانــه میزنــد و

و احســاس در آن وجــود دارد ،امــا تقلیــل دیــن

خیــال را اشــباع میکنــد و در ســطح رفتــار و

و دیـنداری بــه ســاحت احســاس ،نمیتوانــد
قابــل قبــول باشــد.

ً
اصــا
کنشهــا خــودش را نشــان میدهــد و
بهجــز ایــن ،دیــن نمیتوانــد بیایــد .اتفاقــاً

دیــن بــا مواجهــه حســی ،قــوه خیــال

بايــد گفــت ثبــات و اســتمرار دیــن بــر پایــه

متناســب بــا خــودش را ایجــاد میکنــد و بــاز

فهــم عمیق(عقالنــی) و نــه احساســی اســت و

باالتــر کــه مــیرود هویــت عقلــی خــودش را

وقتیکــه بعــد خیــال و بعــد عقلــی ایــن دیــن

ً
اصــا از هم دیگــر
پیــدا میکنــد و اینهــا

قــوی میشــود ،ثبــات و اســتحکام آن قویتــر

قابلتفکیــک نیســتند .بلــه؛ در ســطح عمــوم

میشــود .منظــورم از بعــد عقلــی دیــن ،اعتقــاد

مــردم در یــک فرهنــگ ،همــه قــوت عقالنــی

و ایمــان بــه دریافــت و فهــم معنــای عمیــق از

ندارنــد یــا ممکــن اســت ارتبــاط خیال شــان

دیــن اســت نــه مفهــوم اســتداللی فلســفی آن.

آنقــدر قدرتمنــد نباشــد امــا در درون فرهنــگ
دو بُعــد احســاس و عقــل بایــد هم دیگــر

فضای مجازی؛ حقیقی یا مجازی؟

را حمایــت کننــد .مــا اگــر فرهنگــی داشــته

در مورد گسترش آیینها و مراسمات

باشــیم کــه فیلســوفان آن نیچــه و کانــت

در فضای مجازی میتوانیم قدری عمیقتر

باشــند ،مواجهــه بــا حــس و برخــورد بــا عالــم

بپردازیم .فضای مجازی به یک لحاظ حقیقیتر

حــس و خیــال در درازمــدت نتیجــه دیگــری

از فضایی است که ما آن را حقیقی مینامیم.

است ،که جای حقیقت نشسته است .سؤالی که

به خاطــر ضعــف فعلــی قــوه خیــال ماســت،

مطرح میشود این است که چرا ما برخوردهای

اگــر از ظرفیــت خیــال اســتفاده شــود،

طبیعی را حقیقی میدانیم؟ این همان پرسش

توانمندیهــای آن بــه مراتــب بیشــتر از افــق

پدیدارشناسانه هوسرل نیز هست که جهان

حــس اســت ،اجــازه بدهیــد بگویــم ،حــس

طبیعی پوزیتویستی را در تعلیق میبرد .یکی

چیــزی جــز خیــال ضعیــف و لــرزان نیســت.

از مالزمات حقیقی دانستن عالم طبیعت ،این

پــس نبایــد اهمیــت فضــای مجــازی را در نظــر

است که من خودم را به بدنم تقلیل میدهم و

نگیریــم.

همینطور دیگری را به بدنش تقلیل میدهم.

فضــای مجــازی درواقــع فضــای خیــال

اولین آسیب این باور ،دوری ما از هم دیگر

اســت و مــا همــواره درصحنــه خیــال زندگــی

ً
اصال نمیتوانیم به هم دیگر
است و این که

میکنیــم .میتــوان جهانــی را تصــور کــرد

وصل شویم.

کــه در آن ایــن فضــای حســی حــذف شــود و

انســان همــواره از افــق ذهــن فعالیــت

آن فضــای ذهنــی غالــب گــردد .در حدیــث از

میکنــد ،حتــی وقتــی مــن ،فــرد دیگــری

ـام
حضــرت امیــر آمــده اســت« :ال َّنـ ِ
ـاس ن َِیـ ٌ
َفــ ِإ َذا َم ُ
اتــوا ْان َت َبهُ ــوا» 5ایــن

را میبینــم از مســیر فکــر و
خیــال و از افــق ذهنــم او را
میبینــم ،نــه از افــق جســمم.
ایــن

درحالی اســت که

در

جهــان فیزیکــی خــودم را بــه
جســم میکاهــم .در فضــای
مجــازی کــه فضــای ذهــن
اســت ،حقیقــت اول ،ارتباطــات
مــا بــا دیگــران در افــق خیــال
برقــرار میشــود و نبایــد ایــن
را دســتکم گرفــت .البتــه آن
قــوت و قدرتــی کــه به خاطــر
نــوع برداشــت ذهنــی و افــق
وجــودی مــا در مراجعههــای
چهره به چهــره

وجــود

دارد،

فضــای مجــازی درواقــع فضــای
خیــال اســت و مــا همــواره
درصحنــه خیــال زندگــی میکنیــم.
میتــوان جهانــی را تصــور کــرد کــه
در آن ایــن فضــای حســی حــذف
شــود و آن فضــای ذهنــی غالــب
گــردد .در حدیــث از حضــرت
َّ
ــاس
امیــر آمــده
اســت« :الن ِ
َ ٌ َ َ َ ُ َْ
ُ
َ
5
ِنیــام ف ِــإذا ماتــوا انتبهــوا» ایــن
فضــای عینــی کــه مــا بهعنــوان
عینیــت تلقــی میکنیــم ،ایــن
شکســته خواهــد شــد و بعــد
خواهیــم فهمیــد فضــای خیــال
مــا فضــای قویتــری بــوده و بــا
ایــن نــوع مأنوستــر و محشــورتر
اســت.

فضــای عینــی کــه مــا به عنــوان
عینیــت تلقــی میکنیــم ،ایــن

شکســته خواهــد شــد و بعــد
خواهیــم فهمیــد فضــای خیــال
مــا فضــای قویتــری بــوده
و بــا ایــن نــوع مأنوستــر و
محشــورتر اســت.

رهایی یا مدیریت فضای مجازی
فضــای مجــازی موجــود،

دســت

مــا

نیســت

و

تفاوتهــای جــدی بــا فضــای
محســوس دارد .در ایــن فضــا،
متدیّ نیــن بایــد حضــور بســیار

شماره هفتم

میگوییم ،حقیقی نیست و این نیز نوعی مجاز

به خاطــر ظرفیــت خــود عالــم خیــال نیســت،

تابستان 1398

آنچه را که امروز در جهان موجود حقیقی

در فضــای ذهنــی نیســت .امــا ایــن مســئله،
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مراتبــی اســت ،یعنــی هرکســی کــه معرفــت به

جــدی داشــته باشــند .مــن نمیتوانــم اآلن
ً
الزامــا آن
به صــورت قطعــی حکــم کنــم کــه

دیــن دارد دیـندار نیســت .امــا دیـندار بــا یــک

چیــزی کــه اآلن در فضــای مجــازی غلبــه دارد

افقــی از معرفــت پیونــد میخــورد .آنکســی

یــا وجــود داشــته اســت ،سرنوشــت محتــوم آن

کــه دیــنداری خــودش را از محیــط خانــه و

اســت .بهعنــوانمثــال االن بخــش عظیمــی

خانــواده و آشــنایان و اقــوام میگیــرد ،فقــط

از فعالیتهــای حــوزوی و دینــی در فضــای

به خاطــر قوم و قبیلــه خــودش ایــن همراهــی

مجــازی جریــان دارد .به نظــرم ایــن تفکیــک

را انجــام میدهــد و بــه قوم و قبیلــه خــودش

و تقســیم بیــن مجــاز و حقیقــت ،نیازمنــد

هــم بازمیگــردد .کســی کــه دینــش را از عمــل

ی در نشســتهای جداگانــه اســت.
بررســ 

و کنــش دیگــران میگیــرد ،بــا تغییــر آن هــا،

امــا یــک ســؤال از دکتــر آزادارمكــی دارم،

تغییــر پیــدا میکنــد .در حدیــث داریــم« :
ـرءِ عَ ْق ُلـ ُ
ـن ال عَ ْقــلَ
ـن ل َِمـ ْ
ـه َو ال دیـ َ
قِ ـ ُ
ـوام ْال َمـ ْ

را در مقابــل هــم قــرار میدهیــم ،به نوعــی
میــان آن دو تفکیــک قائــل میشــویم ،واقعـ ً
ـا

قــوام( ،رکــن نگهدارنــده) مــرد ،خــرد اوســت

و کســی کــه خــرد نــدارد ،دیــن نــدارد ».اصـ ً
ـا

اگــر فضــای مجــازی را رهــاکنیــم و بگوییــم

کســی کــه عقــل نــدارد دیــن نــدارد .دیــن

متعلــق بــه مــا نیســت ،آیــا فضــای مجــازی

هرکــس بهانــدازه عقــل اوســت .اگــر عقــل فــرد

مــا را رهــا میکنــد و مــا بــا گســترش فضــای

قــوی شــد و قدرتمنــد شــد ،آن دیــن ،قــوی و

مجــازی ،میتوانیــم دیــنداری را در فضــای

قدرتمنــد میشــود.

مــا وقتــی فضــای مجــازی و فضــای طبیعــی

ـه؛6
َلـ ُ

زندگــی ســنتی خودمــان دنبــال کنیــم؟ آیــا این

مــراد از عقــل ،در این جــا ،عقــل مفهومــی

امکانپذیــر خواهــد بــود؟ مــا تــا چــه میــزان

نیســت کــه فیلســوفان بنشــینند و آن کاری

قــدرت انجــام ایــن کار را داریــم؟ فضای مجازی

را کــه آن دیــندار بــا آن گرهخــورده اســت،
ً
احیانــا
تفســیر کننــد و بعــد خودشــان هــم

غلبــه پیــدا کــرده اســت و مــا تــا چــه میــزان

متدیّ ــن نباشــند .دیــن در حــوزه فرهنــگ بســط

میتوانیــم زندگــی خــود را از آن جــدا کنیــم؟

پیــدا میکنــد .امــا در کانــون دیــنداری،

چــه مقــدار بــر فرزنــدان و محیــط زندگــی مــا

آن ســطح معرفــت مهــم اســت .اگــر ســطح

ثبات عقلی در معرفت دينی

خیالــی ،عقلــی و شــهودی دیــن قــوت و قــدرت

ایــن نکتــه ،کــه معرفــت بــه دیــن غیــر از

بگیــرد ،دیــن ثبــات و اســتمرار پیــدا میکنــد

خــود دی ـنداری اســت ،نکتــه درســتی اســت.

و نبایــد بخــش گــرم وجــود انســان را بــه افــق

دیــنداری گــرم اســت ،یعنــی بــا عواطــف و

حــس تقلیــل دهیــم.

احساســات و  ...ارتبــاط دارد .ایــن هیــچ جــای
تردیــدی نیســت .منتهــا معرفت بــه دین ،دارای
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