مقدمه

تعطیلـی مناسـک ،حرمهـای مطهـر ،مسـاجد و بـه تبـع آن شـیوه نقشآفرینـی و
کنش گـری حـوزه علمیـه در مواجهـه بـا کرونـا ،یکـی از موضوعات مهمی اسـت
کـه مـورد توجه کارشناسـان و صاحبنظـران حوزه دینداری و سیاسـت گذاران
فرهنگـی کشـور قـرار گرفـت .در ایـن میان دو نـگاه به صورت جـدی در محافل
علمی و رسـانهای مطرح شـده اسـت:
گروهـی بـر ایـن بـاور بودند ،كه حـوزه علمیـه در مواجهه با تصمیمات سـتاد ملی
کرونـا ،رویکـردی منفعالنـه داشـته و بدون توجـه به پیامدهای مذهبـی ،فرهنگی
ً
و اجتماعـی ،صرفـا منظـر بهداشـتی را در تصمیمگیـری ملاک قـرار داده و بر این
اسـاس حـوزه علمیـه تنها شـنوا و مجری تصمیمات سـتاد ملی بوده اسـت؛
گروهـی دیگـر نیـز معتقدنـد ،اگرچـه حـوزه علمیـه در فراینـد سیاسـت گذاری
فرهنگـی در کشـور نقـش ممتـازی ندارد ،ولـی در این زمانـه و در موضوع کرونا،
نحـوه مواجهـه و حضـور حـوزه علمیه در ایـن بحران در پذیـرش تعطیلی حرمهای
مطهـر و حضـور نماینـده حـوزه علمیـه در تصمیمگیـری سـتاد ملـی ،تجربـهای
شایسـته و ممتـاز در تاریـخ حوزه اسـت.

يادشده است ،که در فضای مجازی به صورت

علمـی حوزويـان اسـت،

انگیـزه و علـت

مکتوب و صوتی انجام شده است .از یکسو،

اصلـی انتشـار ایـن مباحـث را بنـا بـه اهمیـت

آقای دکتر حبیباله بابایی با انتشار یادداشتی

و پیچیدگـی مسـئله از یکسـو و نشـان دادن

تحت عنوان «سکوالریزاسیون کرونایی و انفعال

نظريـات گوناگـون درون سـازمانی ،نسـبت بـه

حوزههای علمیه» معتقد بر انفعال حوزه علمیه

مسـائل مطروحـه روز می باشـد .طبیعی اسـت

در این بحران میباشد و از سوی دیگر ،آقای

كـه پیـروی از هـر رویکـرد و منظـر ،تبعـات و

دکتر محمدرضا بهمنی با انتشار یادداشت

آثـار مختلفـی در حـوزه تصمیمگیـری و

«دین داری اجتماعی را به مناسک جمعی تقلیل

سیاسـت گذاری خواهـد داشـت کـه شايسـته

ندهیم» این ادعا را نپذیرفته و به آن پاسخ

اسـت مـورد توجـه قـرار گیـرد.

میدهد .حجج اسالم آقایان :دکتر محمدعلی
میرزایی ،احمد رهدار ،مصطفی جمالی و مختار

سکوالریزاسیون کرونایی
و انفعال حوزههای علمیه

و دبیری این بخش نیز بر عهده آقای دكتر

حجةاالسالم حبیباله بابایی:

شیخحسینی از استادانی هستند که همراه با
نگارندگان در این گفتوگو مشارکت داشتهاند
موالئی بوده است.

 .1بسـیاری از نخبـگان در حـوزه و دانشـگاه،

شـایان توجـه اسـت ،کـه ایـن گفتوگـو بـه

هنوز عقالنیت پشـتیبان در تعطیلی مسـاجد و

هیچ وجـه در مقـام تأییـد یـا رد یـک ادعـا یـا

نمازهـای جمعـه و اماكن متبرکه را نمیدانند و

پاسـخ به همه سـؤال ها و شـبهات مطرح شـده
ً
صرفـا مرحلـه
از سـوی اسـتادان نبـوده اسـت و

راز انفعال حوزه و تبعیت آن از همه دستورهای
دولتـی و پزشـکی را نیـز درک نمیکننـد .ای

اول از مباحثـی اسـت کـه در برخـی قسـمتها،

کاش ،مسـئوالن تصمیمگیـر در حوزههـای

سـؤال ها بـه دالیلـی ماننـد محدودیتهـای

علمیـه ،تاریـخ سکوالریزاسـیون در جهـان غرب

فضـای مجـازی و موکول شـدن مباحثـات بـه

(و همینطـور جهـان اسلام) را ایـن روزهـا

جلسـات حضـوری بعـد از رفـع محدودیتهای

بیشـتر مرور کنند و ببینند سکوالریزاسـیون نه

کرونایی ،بیپاسـخ مانده اسـت .چنان که بعید

یـک فراینـد فلسـفی بلکه یک فراینـد اجتماعی

نیسـت برخـی صاحـب نظـران در ادامـه فراینـد

و مهمتـر از آن یـک فراینـد روانـی و احساسـی

پژوهـش و تأملات و مباحثـات خویـش از
ادعایـی کـه پیشـتر مطرح کرده بودنـد بازگردند
و بـه ادعایـی مقابـل گرایـش یابنـد.

بوده

اسـت2.

آن جـا کـه مـزاج جامعـه تغییـر میکنـد و
عادتها دگرگون میشـود و آن جا که مناسـک

شماره هفتم

نظريات استادان و صاحبنظرانی از دو دیدگاه

«مجلـه حـوزه» ،كـه انعـكاس نظريـات محافل
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دینـی و دیـن داری اجتماعـی در اوج فعالیـت

دولت اسـت ،موجب گشـته که حوزه به راحتی

بـازار ماهیفروشـان متوقـف میشـود ،اصـل

تحقیرهـا ،کنایههـا و طعنههـای مقامـات

دیـن داری بـه صورت طبیعـی به محاق میرود.

سـخن گو در دولـت را تحمـل کنـد و آن گاه بـه

امـروز برخـی از روحانیـون بـا ژسـت همراهی با

جـای موضعهایـی از سـر قـدرت و اعتبـار ،بـه

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

سـمت تیـم کارشناسـی دولـت غـش کنـد و بـا

فردی در
بـه دیـن داری خانگی و معنویتهـای
ِ

ضعفـی آشـکار و آزاردهنـده مایه سرگشـتگی و

انـزوا توصیـه میکننـد ،لیکـن نمیداننـد کـه

سکوالریزاسـیون حداقلـی (یا سکوالریزاسـیون
مهربان) به شکل طبیعی و ناخواسته راه را برای

سـرگردانی طیف وسـیعی از مؤمنان در زیسـت
دین دار یشـان شـود.
متولیـان آن
امـروز بـه جـای این که حـوزه و
ِ

سکوالریزاسـیون حداکثـری (سکوالریزاسـیون

امـر دیـن داری مـردم را تمشـیت کنند جـا را به

نامهربـان و الحـادی) همـوار میکنـد.

گونـهای خالـی کردهانـد کـه دیـن داران و گاه

آنچه در این باره جالب است درک بهتر برخی

طلبههـای جهـادی مجبورنـد دین دار یشـان را

جریانـات سـکوالر از جایـگاه و اهمیت مسـجد،

از دولـت و نهادهـای مربـوط گدایی کنند .حوزه

حرم و نماز جمعه در جامعه ایران امروز اسـت.
ایـن طیف هوشـمندانه کرونـا را فرصتی طالیی

داخلی مربـوط به دین داری
اگـر نتوانـد مسـائل
ِ
در ایـران را تدبیـر کنـد ،بیشـک از نقشآفرینی

ک (و شـاید حذف
میدانند و برای تعلیق مناسـ 
شـریعت و ترویج طریقتهای نوظهور معنوی)

ه مثـل حـج و اربعین
دینـی منطقـ 
در تحـوالت
ِ

نیـز بازخواهـد مانـد .آن گاه ادعـای تمدنگرایی

از میـان برخـی حوزویان هـم یارگیری میکنند

بـرای چنین حوزهای بیشـتر یـک ادعای لوکس

و تأخیـر و یـا تعطیلـی امکان مذهبی را به زبان

و فیـک خواهـد بود تـا ادعایی واقعی و اثرگذار.

حوزه و دانشـگاه تئوریزه میکنند .از این منظر،
تبلیغـات منفـی علیـه قـم ،عتبـات مقدسـه،
روحانیـت ،تولیتهـای امـکان مقدسـه و حتی
جوسـازی علیه طب موسـوم به «طب اسالمی»
(بـا تمامـی حواشـیای کـه داشـت) همـه ذیل

دین داری اجتماعی را
بـه مناسـک جمعـی تقلیـل
ندهیم
محمدرضا بهمنی3:

یـک پـروژه و بـرای مأموریتـی واحـد شـکل

تعطیلـی اماکـن زیارتـی ،مسـاجد و

گرفتـه و آن هـدم و هتـک دیـن داری اجتماعی

اجتماعات مذهبی در روزهای کرونایی ،سـبب

(و حـذف کارکردهـای سیاسـی و منطقـهای و

شـده اسـت که محافل حوزوی و دانشـگاهی به

هویتی مناسـک اسلامی) است.

بررسـی موضـوع تأثیر کرونـا بر عرصه دین داری

انفعـال حـوزه کـه بخشـی از آن بـه خاطـر

بپردازنـد .از آن جـا کـه پدیده کرونـا ،با کلیدواژه

الزم حـوزه علمیـه در برابـر
فقـدان اسـتقالل
ِ

«فاصلهگـذاری اجتماعـی» خودنمایـی کـرده

میتـوان در حـوزه «دیـن داری اجتماعـی» قرار

نیسـت) باشـند و راهکارهـای خالقانـه بـرای

داد.

اعتلای دیـن داری اجتماعـی در صحنههایـی

را شـاید بتـوان در طیفـی از نظريـات بدبینانـه

مناسـبات سیاسـی داخلـی و بینالمللـی و

تـا نگاه هـاي هم دالنـه بـه تصمیـم سـتاد ملی

مهم تـر از اینهـا ایدههـای دوراندیشـانه بـرای

مقابلـه با کرونا بـرای تعطیلی اجتماعات دینی

اعتلای دین داری اجتماعی در یک افق تمدنی

طبقهبنـدی کـرد .دوسـتانی کـه دغدغهمندانـه

و بـرای الگـوی نویـن حکمرانـی پسـاکرونایی،

انتقادهـای جـدی نسـبت بـه تعطیلـی اماکـن

ارائـه نماینـد.

و اجتماعـات دینـی داشـتند ،اکنـون و پـس از
بازگشـایی اماکن کسـب و کاری انتقادشـان را
بـه اعتـراض بـه حوزههـای علمیـه تبدیـل کرده
و برچسـب انفعـال و وادادگـی را بـر پیشـانی
مدیـران و دسـتاندرکاران حوزههـای علمیـه
زد هاند.

پذیرش تخصص نهاد
علم بهعنوان راهکاری
برای مقابله با سکوالریزاسیون
از نگاه اجتماعی به دین
حجةاالسالم محمدعلی میرزایی4:

نگارنـده بـر ایـن بـاور اسـت ،کـه دیـن داری

 .1تمدنگرایی در نگاه دین یک پدیده جدید

اجتماعی را باید در پیوستاری از اقامه مناسک

اسـت .درگذشـته و در طی  1400سـال گذشـته

جمعـی در اماکـن مذهبـی تـا اقامـه دیـن در

بسـیار نـادر و شـاید غیرمعمـول بوده اسـت که

حکمرانـی در جامعـه اسلامی تحلیل و تفسـیر

بـا یـک مبنـای جامعهسـازانه و اجتماعـی بـه

کرد .بر این اساس ،اگرچه تعطیلی مراکز دینی

ماننـد شـهید صـدر و حضـرت امام بـه فقه نگاه

و زیارتـی را بـه ویـژه در ایام مبارک رمضان ،یک

شـود .غالـب رویکـرد حاکم بر جریـان دینداری

خسـران فرهنگی و دینی باید دانسـت ،اما نباید

و تدویـن ابـواب فقهـی ،نگاه فردی بوده اسـت.

آن را در رده وقایعـی کـه نیـاز به فریاد وا اسلاما

البتـه آن هـا قصد فردیت و فردگرایی نداشـتند،

داشـته باشـد ،تلقی کرد.

امـا چـون مبنـای آن هـا خالـی از عقالنیتهای

بررسـی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت شـیوع

اجتماعـی بـوده ،بـه ناچـار مبتنی بـر خبر واحد

جهانـی کوویـد 19-بـر دیـن داری اجتماعـی،
ً
قطعـا از مسـئلههای پـر اهمیـت اسـت و لـذا

یـا اعتبـار سـند گزارههـا ،نگاههـای دینی فردی
سـاخته شد.

جـا دارد مراکـز دین پژوهشـی و فرهیختـگان

قصدم کوچکشـمردن یـا ندیدن تالش هاي

حوزوی و دانشـگاهی همزمان به دنبال تحلیل

علمـا و بـزرگان را نـدارم ،ولـی سـخن مـن بـا

فرصتشناسـانه از شـرایط کرونایی (که امروزه

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

ً
واقعـا نیاز
مطلبـم ایـن هسـت که این مسـئله

آن چیزی که سـکوالرها میگویند ،خواسـتار به

بـه تأمـل و توقـف دارد.

حاشـیهراندن عقالنیت و حاکمیت اجتماعی و

 . 3حـوزه علمیـه اگـر راه خودش را از راه علم

بداهـت علمـی هسـتند .یعنـی اگـر سـکوالرها

جـدا کنـد ،در آینـده آسـیبهای بسـیار بزرگ و

گفتند این چه مسـاجد و امکان متبرکی اسـت

شـاید غیـر قابـل جبـران خواهد دید .اگـر از نظر

کـه قـدرت مواجهـه با بیماری را در این مکانها

علمی ثابت شـود برگزاری مناسـبتهای دینی

نداریـد! مـا بایـد در مقابلـه با آن هـا اعالم کنیم

عامـل تأثیرگـذاری در افزایش ابتال بوده اسـت،

کـه ای مـردم ،بیشـتر بـه مسـجد و نمـاز جمعه

آیا میتوانیم از منظر دینی از برگزاری مناسـک

بیاییـد! قرار نیسـت مسـائل تمدنـی خودمان را

دفاع کنیم؟ این درسـت اسـت که حوزه علمیه

به خاطر هشـدار صدها هزار متخصص پزشـکی

بـه وظایـف خـودش عمـل نمیکند ،اما سـخن
ً
صرفـا در یـک موضوع
و اختلاف مـا در این جـا

در تبایـن و ناسـازگاری بنیادینـی قرار میگیرد.

اسـت وآن تـن دادن حـوزه به حکم علم اسـت.

 . 2اگـر در برابـر ایـن ویـروس بـا رویکـردی

نهـاد علـم حکـم کرده که مـردم تجمع نکنند

سـلفیمابانه بـه حجیت اخبـار و نقل برگردیم و

و حوزه تمکین کرده اسـت ،که اگر حوزه با نهاد

بگوییم این ویروس نباید به تضعیف مناسـک

دانـش و علـم درگیر شـود آغاز سکوالریزاسـیون

ه برنامهها را بدون تغییر
دینی منجر شود و هم 

بـه طـور جدیتـر از همیشـه کلیـد میخـورد.

و تحـول برگـزار کنیم ،سـؤال اصلـی این خواهد

خواهنـد گفـت نهـاد دیـن حاضـر نشـد دسـت

بـود کـه مرجعیـت احـکام علمـی با دین اسـت

از ظواهـر بـردارد بـا این کـه میدانسـتند ایـن

یـا بـا علـم؟ هرگونه پاسـخ بـه این سـؤال ،لوازم

حرکـت باعـث باالرفتـن و اوج گرفتـن ابتلا بـه

بسـیار گسـتردهای خواهد داشـت .اگر بر مقابله

ایـن ویروس میشـود.

تعطیـل کنیـم .ایـن نـگاه بـا نگاه تمدنسـازی

با هشـدار پزشـکان تاکید کنیم ،روح این سخن

اآلن موجـی از عقالنیـت در اندیشـه دینـی

بازگشـت بـه نوعـی نگاه سـلفیت و علمزدایی از

اتفـاق افتـاده اسـت و بنـده به عنـوان یک طلبه

جریـان تمـدن و تمدن دینی اسـت.

در هـر منبـر و در هـر کشـوری سـربلندانه از

بـه گمانـم مسـئله دیـن ،جوهـر ،مقاصـد،

اندیشـه دینـی عقالنـی کـه حاضـر نشـده جـان

اهـداف ،غایـات و رویکـرد عقالنیـت در دیـن،

انسـانها را به خاطر مناسـک تهدید بکند ،دفاع

بسـیار مهم تر از مسـائل روبنایی است .حضرت

میکنـم .شـما میدانیـد در بحـث اصـول فقـه،

امـام چندسـال حـج راکـه اهمیتـش از نمـاز

وجـود ظـن و گمـان قوی بر احتمـال خطر برای

جماعت ،جمعه و مسـجد ،بسـیار باالتر هسـت،

وجـوب پرهیـز از آن کافـی اسـت.

بـه خاطـر یـک مسـئله مرتبـط بـا مفسـدههای

الزم نیسـت یـک نظریـه علمـی صـد درصـد

کالن تمدنـی و اجتماعـی ،متوقـف کردنـد.

درست داشته باشیم که آن را اثبات کند ،مبني

شـصت درصد یا هفتاد درصد هم احتمال خطر

مرجعیـت علمـی حـوزه علمیه در این زمینه چه

بدهیـد ،از نظـر شـرعی تشـکل ایـن اجتماعات

کسانی هستند؟ در یک نظامی به نام جمهوری

جایز نیسـت .تعجب من از این اسـت که وقتی

اسلامی ،وزارت بهداشـت و متخصصان ،شـبه

جریانهـای سـلفی در جهـان قبـول کردنـد کـه

اجمـاع و توافـق دارنـد که ایـن یک تهدید جدی

مناسکشـان را متوقـف کننـد ،یـک جریـان

بـرای جـان نمازگـزاران و مـردم در فعالیتهای

عقالنـی حکیمانـهای مثل جریان تشـیع چطور

اجتماعـی و دسـته جمعـی اسـت .مـا بـا کدام

میتوانـد در ایـن زمـان هم چنـان اصـرار بـر

پشـتوانه عقالنیـت میتوانیـم با ایـن مخالفت

برگزاری مناسـک داشـته باشـد؟!
این جا یک سـؤال مطرح مي شـود که واقعاً

بکنیـم؟ طبیـب حضـرت امـام میگفت من
در عمـرم بیمـاری مطیعتـر از حضـرت امـام در

ائمـه معصومان نمازهـای جماعت و جمعه

برابـر علـم و طـب ندیـدم .البتـه این بـه معناي

ً
کامال برقرار میکردند و چون به خاطر شـرایط
را

ایـن نیسـت کـه این علم ،وحی اسـت .احتمال

سیاسـی برقـرار نمیکردنـد ،آیـا میتوانیـم بـر

خطـا در آن وجـود دارد و حتـی ایـن احتمـال

منطق مناسـکی آن ها خدشـه وارد بکنیم؟

وجـود دارد کـه اگـر بخشـی از ایـن اجتماعـات

بـه نظـرم ایـن منطـق ،منطـق مسـتحکمی

در ایـن زمانـه برقـرار بود اتفاقی هـم نمیافتاد،

نیسـت .ایـن شـرایط ،یـک دام خطرناکـی

ولـی اگـر حـوزه بخواهـد چنین حرفـی بزند باید

پیـش روی حـوزه علمیه و نهاد دین اسـت .این

مرجعیتی در قضاوتهای علمی داشـته باشـد.

دام عبـارت از ایـن اسـت کـه حوزه به خاطر نبود

نهـاد حـوزه نمیتوانـد در همـه عرصههـا ماننـد

فعالیتهای مناسـکی ،فریاد وا اسلام سـردهد

طـب ،مهندسـی و هسـتهای ورود کنـد .بایـد

و بعـد هـم همین انفعال ،منجر به مستمسـک

تخصـص هـر حـوزهای را به رسـمیت بشناسـد.

جدیـد و دسـتاویز تـازهای بـرای طـرح کـردن

ما میتوانیم از اطبا و نهاد سلامت درخواسـت

مسـئله سکوالریسم بشـود .کاری که اآلن حوزه
ً
دقیقا ضد اندیشـه سکوالریسـتی بود
انجام داد،

کنیـم تـا زمانی کـه اطمینـان شـبه یقیـن برای
شـما حاصـل نشـده ،تعامـل بشـتري داشـته
با شيم .

و اگـر حـوزه بخواهد بـا روحانیونی که تخصص
ً
اتفاقـا ایـن
طـب ندارنـد در برابـر علـم بیاسـتد،

 .4ایـن فرضیـه کـه نهـاد سلامت در جهـان

زمینهسـاز سکوالریزاسـیون در ایـران و جهـان

معاصـر ،بـا کرونـا و قرنطینـه میخواهـد

اسلام خواهـد بـود .ایـن اتفـاق سـبب خواهـد

سکوالریسـم را بسـط بدهـد و ریشـه دیـن

شـد بگوینـد حـوزه علمیـه ،علـم تجربـی را بـه

و مناسـک را از بیـن ببـرد ،نیـاز بـه تحلیـل و

رسـمیت نمیشناسـد.

اثبـات دارد .در حـال حاضـر هیـچ دلیلـی در

شماره هفتم

اسـت و بعـد تعطیـل کنیـم .همیـن کـه شـما

نیسـت و ظن هسـت .اما سـوال این اسـت که

تابستان 1398

بـر اين كـه فعالیتهـای اجتماعـی دینی ،مضر

البتـه ممکـن اسـت برخی بگوینـد ،این علم
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اثبـات توطئهآمیـز بـودن ایـن مسـئله نداریـم.

کردنـد و گفتنـد در ابتدا تعطیلیها را بر اسـاس

محدودیـت فعالیتهـای عبـادی و مناسـک
ً
واقعـا یـک رنـج و یـک درد اسـت ،یک
جمعـی

گمانههـا انجـام دادیـم ولـی بعـد از بررسـیها
مشـخص شـد که درصد ابتال و آلودگی حرمها،

آسـیب اسـت .اما مگر بیمارشـدن یک مسلمان

زیـر یـک درصـد و مسـاجد هفت درصد اسـت.

درد و رنـج نیسـت .ضمـن آن که علـم نمیگوید

 .2سـؤال دیگـر ایـن اسـت ،وقتـی مشـاهده

نمـاز جمعـه و جماعـت را کنـار بگذاریـد .علـم

میشـود در همـه مکانهـا ماننـد بوسـتانها،

میگویـد تـا زمانی که وضعیت کرونا در منطقه

پارکهـا ،بازارهـا و  ...زندگـی برقـرار اسـت و

بـه حالـت سـفید برنگشـته و خطـر انتشـار این

تنهـا مـدارس و سـینماها تعطیـل اسـت؛ حال،

بیمـاری وجـود دارد ،فعالیتها را محدود کنید.

بازگشـایی حرمهـا ،مسـاجد و نمازجمعـه بـا

این یک مسـئله خیلی طبیعی و منطقی اسـت.

ادبیاتـی تنـد و طعنهآمیـز اسـتثنا میشـود.
ً
ً
صرفا
اساسـا ایـن صورت مسـئله ،از مسـئلهای

احتمـال و عاطفـه و احسـاس اجتهـاد کنیـم.

پزشـکی خـارج شـده اسـت و بایـد پرسـید ایـن

مـا نمیتوانیـم در برابـر نـص علـم بـا گمـان ،با

تعطیلـی چـه پیامـد و تأثیـری بـر دیـنداری

عدم انحصار علم به
پزشکی و پرسش از منطق
تصمیمات مذهبی ستاد کرونا
حجةاالسالم حبیباله بابایی:

مـردم دارد؟
 . 3نهادهـای فرهنگـی بایـد بـه آداب
گفتوگـو ملتـزم باشـند .نبایـد بـه محض بیان
نظريـات مخالـف ،آن را بـا برچسـبهایی مانند

ً
اوال ،در جامعـه علمـی ـ بـه فـرض این کـه
.1

سـلفیگری و غیرعلمـی منـزوی کنیـم .افـراد

علم متعلق به دانشـگاه اسـت ،-علم دانشگاهی

متعـددی از دانشـگاه های مختلـف ،از مراکـز

منحصـر بـه علـم پزشـکی نیسـت .در موضوعی
ً
ً
صرفا پزشـکی
اساسـا یک مسـئله
مثل کرونا که

علمـی حـوزوی و  ،...در مـورد بحـث مراکـز
مذهبـی ،مناسـک مذهبـی و  ،...بحثهـا و

نیسـت و یـک مسـئله فرهنگـی و اجتماعی نیز

سـؤال هایی دارنـد .سـؤال مـن در انفعـال حوزه

هسـت ،بایـد سـخنان علمـای جامعهشـناس و

ایـن اسـت که حـوزه علمیه غیـر از تعطیلی چه

علمای روانشناس را هم شنید .وقتی صحبت

کار دیگـری انجـام داد؟

از علـم میکنیـم ،ایـن علـم کجاسـت؟ آیا فقط

آیا فقه پویا این است که وقتی خطری پیش

بـه علـم پزشـکی مرکزیـت علمـی میدهیـد یـا

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

روانشناسـی و جامعهشناسـی و سـایر علـوم

و عرفان چه پاسخهایی برای شرایط جدید

نیـز در ایـن پدیـده چندضلعـی و چندالیـهای
ً
اتفاقـا یکـی از همیـن
نقـش و حضـور دارنـد.

دینداری دارند؟ پاسخ گویی سرگردانی مردم
در آمدن یا نیامدن به مساجد و حرمها را چه

اسـتادان در حضور رئیسجمهور آماری را ارائه

کسی باید بدهد؟ عرضم این است که این چه

جلوتر از همه در قرنطینه پیشتاز شود؟ شرایط
جامعه دیندار در این چند ماه تغییراتی داشته
به این مسائل مستحدثه کنش گری درستی
داشته باشد.
 .4حـوزه علمیـه بایـد سـهم و نقـش خـود را
ً
ً
اصال
ضرورتـا در طـب یـا طب اسلامی کـه
 -نـه

 .1اگـر موضـوع انفعـال حوزههـای علمیـه

بحثم آن نیسـت -را در سیاسـت گذاری فرهنگی

در نظـام سیاسـت گذاری فرهنگـی کشـور را بـه

کرونـا ایفـا کنـد .اگر حـوزه علمیـه نتواند نقش

عنوان یک موضوع مسـتقل قرار دهید ،حسـب

خـود را ایفـا کنـد ،آن گاه در سیاسـت گذاری
ً
صرفا از سـوی نهاد پزشـکی باشـد
فرهنگـی کـه

تجربـه پانزده سـالهای کـه در نقطـه اتصال حوزه
علمیـه و نظـام برنامـه و بودجـهای کشـور قـرار

تردیـد داریم.

داشـتم ،نـکات جدیتـری خواهـم داشـت .از

اگـر گفتـه میشـود در سـتاد کرونـا ،کمیتـه

یک سـو ،تجریـه برنامـه سـوم توسـعه را بـه یاد

فرهنگـی تشـکیل شـده اسـت ،خـوب اسـت

دارم کـه حـوزه علمیـه (بـا محوریـت آقایـان:

بیـان شـود ایـن کمیتـه از چه تاریخی تشـکیل

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

شـده و نماینـده اصلـی حـوزه در ایـن کمیتـه

درون آن برنامـه ،پایهگذار یهایـی بـه یـادگار

کیسـت؟ نقـش ایـن کمیتـه در تعطیلـی

مانـد و هم چنیـن در برنامـه پنجـم.

مسـاجد و حرمهـای مطهـر چـه بـوده اسـت؟ و

امـا برنامـه ششـم توسـعه را هم بـه یاد دارم

تصمیمگیـری بـرای بازبودن یا بسـته بودن این

کـه بـا التمـاس بـرای خیلـی از کارگروههـای

اماکـن بـر اسـاس چـه منطقی اتخاذ میشـود؟

برنامه نماینده درخواسـت میشـد و در آخر هم

 .5نگارنـده دربـاره موضـوع کرونـا ،مطالـب

یـک فـرد رده سـوم از حـوزه حضور پیـدا میکرد

و یادداشـتهای زیـادی را در ایـران و جهـان

و نظارهگـر مباحـث بود .هم چنین اگر بنا باشـد

بررسـی و مطالعه کردم و بر این اسـاس از بحث
ً
اساسـا اینگونه
در این باره اسـتقبال میکنم و

نظـام سیاسـت گذاری فرهنگـی کشـور تحلیـل

بحثها جزء سـنت حوزه اسـت .سـال  70یا 71

و نقـد شـود ،در آن مـورد هـم مطالـب مهمـی
ً
طبعـا هـر دو از حوصلـه ایـن
وجـود دارد کـه

که ما وارد حوزه شـدم ،این شـیوه از بحثها بر
ً
اتفاقا پیشـرفت
سـر موضوعـات روز رایـج بود و

شـکرگزاری اسـت کـه موضـوع ورود فعال حوزه

حـوزه در دوره انقلاب اسلامی کـه چنـد برابـر

به نظام سیاسـت گذاری ،اکنون به یک مسـئله

دانشـگاه پیشـرفت داشـته بـه خاطـر همیـن

تبدیل شـد.

مبحـث خـارج اسـت .در مجمـوع ،جـای بسـی
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است و الزم است حوزههای علمیه برای پاسخ

لزوم توجه به حضور
حـوزه در سیاسـت گذاری
فرهنگی و منفعل نبودن حوزه
در پدیده کرونا
محمدرضا بهمنی:

شماره هفتم

هنری است که در وضعیتهای بحرانی ،حوزه

گفت وگوهـای درونـی و انتقـادی اسـت.
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اشـخاص بـرای حـوزه و نظـام فرهنگـی کشـور

 .2تعبیـر «انفعـال حـوزه» در موضـوع کرونا،
ً
اتفاقـا ،حوزه
مبتنـی بـر تحلیل دقیقی نیسـت.

تصمیـم میگیرنـد ،صـادق نیسـت .علـت ایـن

در ایـن موضـوع در نسـبت بـا تجربـه گذشـته،

اظهارات هم ناشـی از دوربودن از میدان اسـت.

یکـی از موفقتریـن مداخلات را داشـت .علـت

تصمیمگیر یهـای کرونایـی کشـور (کـه البتـه
ً
حتما نیاز به نقد و بررسـی دارد) در یک سـاختار

اعتبـار ایـن کـه موضوعـی عینـی ماننـد کرونـا

تعریـف شـده (و نـه فردمحـور) رخ میدهـد .در

مطـرح بـود) و تغییـر الگـوی مداخلـه بـود .در

نظـام تصمیمسـازی و تصمیمگیـری کرونایی

مـورد الگـوی ورود حـوزه بـه مسـئله رمضـان و

کشـور ،مؤلفههـای بهداشـتی و درمانـی وزن

اجتماعـات دینـی ،از حدود یک مـاه قبل ،مدیر

پررنگـی دارنـد کـه اقتضـای مسـئله اسـت امـا

محتـرم حوزههـای علمیـه ،حجۀ االسلام آقای

در ایـن سـاختار تصمیمگیـری ،عالوه بـر بخش

اعرافی نقش مسـتقیم و مؤثری در تصمیمات

بهداشـتی (کـه فقـط یکـی از بخشهاسـت)،

سـتاد کرونـا در موضـوع رمضـان و بازگشـایی

کمیتـه فرهنگـی ،کمیتـه اجتماعـی ،کمیتـه

مسـاجد داشـتهاند.

امنیتـی ،کمیتـه حقوقـی و قضایـی هـم دیـده

ایـن موفقیـت بـه دلیـل انضمامـی شـدن (بـه

کلیـت الگـوی حضـور و نقشآفرینـی هم در
دو مطلـب آمده:
الف) مداخله در عالیترین سـطح سـازمانی
حوزه؛

شـده است.
 .4یادداشـت «سکوالریزاسـیون کرونایـی»
بـا اشـاره بـه تعطیلـی اماکـن مذهبـی و
ارجـاع حوزویـان بـه پـروژه سکوالریزاسـیون در

ب) نقشآفرینـی مفصلـی ایشـان (به نوعی

غـرب شـروع میشـود و ضمـن پروژهانـگاری

ایشـان هـم سـفیر مراجـع و هـم معتمـد دفتـر

تعطیلیهـای اماکـن مذهبـی و فرصتطلبـی

رهبـری بودنـد) .حضـور و نقش آفرینی ایشـان

جریـان سـکوالر بـرای تشـدید تعطیلیهـا و

تغییـرات مشـخص و روشـنی در تصمیمـات

دوگانهسـاز یهای متعـدد (ماننـد دوگانه حوزه

سـتاد داشت.

و دولـت) ،گسـتره دیـن داری را بـه مناسـک

البتـه ممکـن اسـت برخـی بگوینـد

جمعـی و زیسـت دیـن داری مؤمنـان را بـه

حجة االسالم والمسـلمین اعرافـی ،جریانهای

اجتماعـات مذهبـی و اماکـن تقلیـل میدهـد.

متعـدد و متنـوع در حوزه را نمایندگی نمیکند،

در این رابطه چند سـؤال از منظر تمدنی مطرح

کـه در ایـن صـورت خواهم گفت ،اگر در ادبیات

میشـود:

سیاسـت گذاری فرهنگـی وارد شـویم ،درجـه

آیـا بـرای ادعای پروژه بـودن تعطیلی اماکن

ملموسـی از سـاختیافتگی را بایـد بپذیریـم.

مذهبـی ،مسـتنداتی وجـود دارد یـا تنهـا یـک

 .3بنابرایـن ،مطلبـی کـه در برخـی محافـل
مطرح میشود که تنها وزارت بهداشت و برخی

برداشـت ذهنی اسـت؟
دوگانهسـاز یهای درون حـوزوی و میـان

تمدنـی ،چـه نسـبتی دارد؟

سـرمایه اجتماعـی دیـنداران را افزایـش دهد.

چنبـن متنـی را چطـور با رویکرد کلنگری به

هوشـمندانهتر عمـل میکردنـد ،می توانسـتند

آیـا صبـر تمدنـی را در مواجهـه بـا چنیـن
مسـئلهای بایـد انتظـار داشـت؟

حرمهـا ،مصلیهـا و مسـاجد را بـه مرکـز اصلی
خدمـات اجتماعـی بهداشـتی در سـطح تمامی

بـر اسـاس شـاخصه نظاموارهگـی در رویکرد

شـهرها تبدیـل کننـد .بـه عنـوان مثـال صحـن

تمدنی ،اجتماعات مذهبی چه نسـبتی با سـایر

جواداالئمـه حـرم حضـرت معصومـه یـا

سـطوح و الیههـای دین داری برقـرار میکند؟

مصلـی قـدس قـم یـا صحـن جامـع رضـوی در
مشـهد ،محـل اصلـی تجمیـع و سـازماندهی

پرهیز از استانداردسازی
و یکسـاننگری در تحلیـل
رفتار حوزه علمیه و نهاد دین
مهدی موالیی آرانی:

خدمـات و وسـایل مـورد نیاز مـردم در رزمایش
همدلـی میشـد و بـه نحـوی مفهـوم «مسـجد
ً
مجـددا بازنمایـی
سـنگر اسـت» در سـطح کالن
میشـد .اگرچـه در میـدان عمـل ،ایـن کار تـا

 .1تحلیـل رفتـار نهـاد حوزه ،مراجـع و اماکن

حـدی انجـام شـد ولـی اگـر قـدرت و قـوت این

متبرکـه را نمیتـوان بـه سـادگی و در قالب یک

کار و رهبـری ایـن کار بـه درسـتی و بـا دقت بود

گـزاره اسـتاندارد (انفعـال حـوزه یـا فعال بـودن

و بازنمایـی خوبـی میشـد ،بهتـر بـود.

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

 .4بازگشـایی حرمها و مسـاجد را نمیتوان

اتفاقاتی رخ داد که نیاز به تحلیل جامعتر دارد.

بـه صـورت صفـر و یکـی مورد بررسـی قـرار داد.

بـه عنـوان مثـال در مورد بسـتن اماکن متبرکه،

نمیتـوان بـرای کل کشـور تصمیـم یکسـان

نمیتـوان کنش نادرسـت برخی
از تولیتهـای حرمهـای مطهـر
را نادیـده گرفـت و در مورد اقدام
وزارت بهداشـت قضـاوت کرد.
 .2بستهشـدن حرمهـا و
مسـاجد برای مناسـک عبادی و
تعطیلـی نمـاز جمعه ،در ابتدای
شـروع شـیوع کرونا با احتسـاب
شـرایط و اقتضائـات خـاص آن
دوره ،در مجمـوع اقدامـی به نفع

گرفـت .کـه همـه بـاز باشـند یـا
بستهشــدن حرمهــا و مســاجد
بــرای مناســک عبــادی و تعطیلــی
نمــاز جمعــه ،در ابتــدای شــروع
شــیوع کرونــا بــا احتســاب شــرایط
و اقتضائــات خــاص آن دوره ،در
مجمــوع اقدامــی بــه نفــع جریــان
دیــن داری اجتماعــی بــود و
ســبب شــد ســرمایه اجتماعــی
دیــنداران را افزایــش دهــد.

ی کاش ،موضوع مناطق
بسـته .ا 
سـفید ،زرد و قرمز زودتر اعالم و
اجـرا میشـد تـا حساسـیتهای
فرهنگـی و دینـی کمتر میشـد.
در مـورد حرمهـای مطهـر نیـز به
ذهنـم میرسـد نیازمنـد اقدامی
میانـه هسـتیم (نـه بسـته بودن
کامـل و نـه بـاز بـودن کامـل).
به نظـر

میرسـد،

میشـود

تابستان 1398

پدیدههـا باید تطبیق بدهیم؟

 .3اگـر مسـاجد و تولیـت حرمهـای مقدس،

شماره هفتم

حـوزوی ،بـا منطـق انسـجامآفرینی در رویکـرد

جریـان دیـن داری اجتماعـی بـود و سـبب شـد
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متناسـب بـا شـرایط فعلـی برخـی از صحنهـا

حـوزوی و دانشـگاهی ،تاکنـون از عقالنیـت

صرفـا بـرای عبـور و مرور باز شـود یـا این اماکن

پشـتیبان در تعطیلـی مراکـز دینی قانع نشـدند

بـرای اقشـار خاصـی ماننـد پزشـکان و پرسـتان

و این عقالنیت پشـتیبان را برنمیتابند .سـؤالم

بـاز باشـد تا در زمانهـای خاصی در حرم حضور

ایـن کـه در جامعـهای مثل عربسـتان که خیلی

داشـته باشـند و از طریـق ایـن ارتبـاط معنـوی،

منصبگراتـر از مـا سـت و در جامعـهای مثـل

روحیـه مجـددی کسـب کننـد.

مصـر کـه اصالحیتـر اسـت و در بقیـه جهـان

 .5برچسـب زدن چـه از سـوی حـوزه بـه نهاد

اسلام چطـور مراکـز دینـی و حتی سـلفیهای

حاکمیـت و دولـت و چـه از سـوی دولـت بـه

رادیـکال ،ایـن عقالنیت پشـتیبان را پذیرفتند؟

حـوزه؛ نـه تنها مسـئله را حل نخواهـد کرد بلکه

اصلا میتـوان گفت اصل تعطیلی یک مسـئله

بـاب گفت وگـو را خواهـد بسـت و جز دورشـدن

عرفـی اسـت کـه همـه دنیـا تعطیـل کردند چه

از یک دیگـر نتیجـهای نخواهد داشـت .تا جایی

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

کـه اطلاع دارم ،کمیتـه فرهنگی کرونا از همان

جامعـه عربسـتان ،مصـر و ...میتوانـد در دوره

هفتـه اول ایـن حادثـه تشـکیل شـد و برخـی

پسـاکرونا باشد.

فار غالتحصیلان سیاسـت گذاری فرهنگـی

اگـر مـا ظرفیتهایـی ماننـد فقـه ،عرفـان

دانشـگاه باقرالعلـوم در نـگارش سیاسـتها

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

و سـاختار ایـن کمیتـه در ابتـدای شـروع نقش

بـرای پسـاتعطیلی و حتـی دوران تعطیلـی

مؤثری داشـتند.

اسـتفاده کنیـم و ایـن مالحظـه ،دیگـر متوجـه
سیاسـت گذاران و کسـانی کـه تعطیـل کردنـد،

عقالنیت دینی و عرفی
حوزه در مواجهه با کرونا
مختار شیخحسینی4:
بـا چنـد گزاره در یادداشـت «سکوالریزاسـون
کرونایـی» هم دل نیسـتم:

نخواهـد بـود .اگـر سکوالریسـم از فعال نشـدن
ایـن ظرفیتهـا برمیخیـزد ،بایـد گفـت نقـش
اصلی را در این قضیه ،نهاد دین و حوزه دارد که
نتوانسـته هیـچ پـروژه ایجابی بـرای حل بحران
معنـا در شـرایط کنونـی از خـودش ارائـه کنـد.

 .1اول ناظـر بـه عنـوان یادداشـت اسـت.

چـرا مـا سـمت و سـو را به آن جایـی میبریم که

وقتـی میگوییـم سکوالریزاسـیون ،اشـاره بـه

اصـل تعطیلی اسـت؟ جهت به سـمت کسـانی

یـک پـروژه طراحـی شـده دارد کـه انـگار عدهای

اسـت کـه هیچ پـروژه ایجابی بـرای این بحرانی

عامدانـه برنامهریـزی کردنـد کـه نتیجـه آن

که در پسـا تعطیلی شـکل گرفته ،ارائه نکردند.

نهادینـه شـدن سکوالریسـم باشـد .مـن چنین

 .3نویسـنده ،در متـن ادعـا کـرده اسـت کـه

پـروژه عامدانـهای را نمیبینـم.
 .2در متـن آمـده کـه بسـیاری از نخبـگان

در غـرب و جهـان اسلام ،شـروع سـکوالریزم
از طریـق فراینـد روانـی و احساسـی بـوده نـه

کنـم ،ولـی در جهـان اسلام ایـن ادعـا نیـاز بـه

دارد .در حالی که این ضرورت را در بازگشایی

اسـتدالل دارد .ورود سکوالریسـم بـه جهـان

اماکن دینی نمیبینیم.

که در سـمت الگوی رقیب شـکل گرفته بود ،رخ

دینـی را نهتنهـا سـویی بـه سـمت سکوالریسـم

داد و در روشـن فکران مسـیحی شـامات نقش

نمیدانـم کـه ایـن را نمـاد عقالنیـت دینـی و

مهمی در نهادینهسـازی این اندیشـه داشـتند.

عرفـی میدانـم و معتقـدم تعطیلی ایـن مراکز

در واقـع بـا قرائتهـای بعضی از اسلامگرایان

و تعطیلـی موقـت ایـن مراکـز سـبب بـه محاق

مثـل علـی عبدالـرزاق ایـن امـر نهادینـه شـد و

رفتـن امـر دینـی نمیشـود .در دو ماه گذشـته،
ً
شـخصا ،از طریق فضای مجازی ،حضور زنده در

روانـی و احساسـی شـروع میشـود حداقـل در

دعاهـای کمیلـی داشـتم که از روسـتاهای دور

جهـان اسلام ،ایـن را هـم دل نیسـتم.

افتاده عربسـتان پخش میشـد یا مراسـمهای

این کـه گفتـه شـود سکوالریزاسـیون بـا جنبـه

 .4شـاید مـراد نویسـنده ،نـوع خاصـی از

مذهبـی کـه در کویـت و قطـر برگزار میشـد.

سکوالریسـم اسـت کـه در این صـورت باید مراد

 .7نکته آخر این كه در متن آمده است،

از آن مشـخص شـود .آن چیـزی کـه عمومیـت

حوزه در این موضوع از دستوری که از سمت

دارد این اسـت که سکوالریسـم مربوط به دوره

ً
کامال تبعیت کرد و این غش کردن
دولت آمد،

زمانـی  1798و حملـه ناپلئـون اسـت و در ایـن

به سمت دولت است .به نظرم ،این یک

زمینـه گفت وگوهـای زیـادی از اندیشـمندانی

مسئله سادهای است که حوزه در یک موضوع

ماننـد تهتـاوی و خیرالدیـن تونسـی ارائه شـده

عرفی به کارشناسان متخصص گوش سپرد و

اسـت .اگـر منظور نویسـنده فضایی غیـر از این

مسئله بیشتر از این نیست .حال اگر نسبت

مفهـوم و دورهای غیـر از ایـن اسـت نیـاز بـه

به متخصصی نقدی داریم یا متخصصی دیگر

تصریـح و تبییـن دارد.

حرف دیگری زده است ،موضوع عوض خواهد

 .5به نظرم دغدغه پنهان این متن چرایی

شد.

بازگشایی بعضی از مراکز مثل بازار ماهی فروشان
و بوستانهاست در حالی که اماکن دینی بسته
است .کشور ما اقتصاد ضعیفی دارد و اقشار
زیادی از این جامعه درآمد روزشان به اندازه
هزینه همان روزشان است .در چنین جامعهای

تبیین معنای سکوالریسم
و تمایـزات جامعـه ایـران بـا
عربستان در مواجهه
حجةاالسالم حبیباله بابایی:

اگر گرسنگان را قرنطینه کنیم یعنی آن ها را

 .1سکوالریزاســیون یــک فراینــد اســت ایــن

به مرگ خودخواسته سوق دادهایم و با فلسفه

فراینــد گاهــی اوقــات ممکــن اســت در قالــب
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اسلام بـا بخـش فکـری و اندیشـه و مفاهیمی

 .6معتقـدم کـه تأخیـر در بازگشـایی اماکـن

شماره هفتم

فلسـفی .در مورد غرب دانشـی ندارم تا قضاوت

قرنطینه که حفظ نفس انسانهاست ،تعارض
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یــک پــروژه شــکل گیــرد و جامعــه را ســکوالر

 .3جامعـهای مثــل عربســتان کــه پشــتوانه

کنــد و گاهــی بــه صــورت طبیعــی و ناخــودآگاه

عقالنــی الزم و پیشــرفتهای علمــی را در

رخ دهــد .مــن از ایــن ســخن ،مطلــب آقــای

حــوزه و دانشــگاه نــدارد ،ناگزیــر اســت خیلــی

اســتیز در کتــاب دیــن و نگــرش نویــن کــه
ً
«اساســا ربطــی منطقــی در ظهــور
میگویــد

راحــت بــه تعطیلــی تــن بدهــد چــون اساســا
نرمافــزار طراحــی جایگزیــن را نــدارد .امــا مــا

علــم بــا ســقوط مســیحیت وجــود نداشــت».

کــه در جامعــه خــود فلســفه ،عرفــان ،فقــه،
اخــاق و علــوم انســانی اســامی داریــم ،صرفـ ً
ـا

مســیحیت و ظهــور علــم جدید ،حرکــت جامعه

نمیتوانیــم بــه تعطیلــی رضایــت بدهیــم.
ً
قاعدتــا مــا بایــد از ایــن ظرفیــت نخبگانــی

حرکــت احساســی و عاطفــی بــود .تعبیــر آقــای

اســتفاده میکردیــم و جایگزینهایــی را

اســتیز ایــن اســت کــه مــردم خیلــی وقتهــا

تعییــن و تدبیــر میکردیــم.

اســتفاده کــردم و گفتــم در ارتبــاط بیــن ســقوط
در غــرب ،حرکــت منطقــی نبــود بلکــه یــک

منطقــی فکــر نمیکننــد و منطقــی تصمیــم

 .4در مورد دغدغه پنهان ،فرمایش تان

نمیگیرنــد و لــذا همیشــه سکوالریزاســیون

درست است .نظرم این است که امکان اجرای
ً
اساسا
قرنطینه چین در ایران وجود ندارد و این

 .2در کتاب ســکوالریزم از ظهور تا ســقوط در

شدنی نیست ،چون زیرساخت اقتصادی آن را

مقالـهای کــه از سیدحســین نصر ترجمه شــده،

نداریم .سؤالی که در این جا دارم این است که

آمده اســت که سکوالریســم در جهان اســام از

این اولویتسنجیها برای بازگشایی اماکن

دوران معاویــه شــروع شــده اســت(البته روایت

را بر اساس چه اطالعات و چه منطقی اتخاذ

رایــج و معمــول ایــن اســت کــه سکوالریســم

میکنیم؟ اگر این منطق وجود دارد ،بیان شود

در غــرب از دوره جــورج هالیــواک در قــرن ۱۸

و در معرض اصحاب نظر گذاشته شود تا بدانیم

شــروع شــده سکوالریزاســیون از دوره یونــان

آن منطق چیست که این اولویتها یکی را به

باســتان بــوده اســت بهگونــهای کــه برخــی

تعویق و یکی را به تعجیل میاندازد.

یــک پــروژه نیســت.

میگوینــد ســکوالر بــودن جــزء ذاتیــات غــرب

 .5قضاوت درباره حضور مردم در برنامههای

اســت) اگــر بــا ایــن نــگاه بــه تاریــخ اســام و

دینـی در فضـای مجـازی و میـزان تاثیـر و

سکوالریزاســیون نــگاه کنیــم ،عایــدی مــا از

بهرهبـرداری از آن ،نیازمنـد بررسـی دقیقتـر و

بحــث متفــاوت خواهــد بــود و هوشــمندی مــا

جامعتـر دارد.

در مواجهــه بــا حــوادث بیشــتر خواهــد شــد.
ایــن نــگاه نشــان میدهــد سکوالریزاســیون
درجهــان اســام همیشــه اندیشــهای نبــوده
اســت.

 .6منظــور مــن برخــی از کســانی در حــوزه

هســتند کــه عمـ ً
ـا نــه فقــط جریــان نواندیشــی
یــا روشــن فکری را دنبــال میکننــد ،بلکــه
ً
عمــا زاویههــا و فاصلههایــی بــا اندیشــه

میپوشــد ،تیشــرتپوش حــوزوی میشــود.

میگرفتیــم مانــده بودیــم چگونــه پرسـشهای

جمــع حاضــر در ایــن گفتوگــو را دوســتانی

متکثــر مــردم را پاســخ بدهیــم.

منــزه ،متخلــق ،انقالبــی و دلســوز میدانــم.

. 2کرونــا یــک مســئله چنــد بعــدی اســت.
در تصمیمگیــری راجــع بــه ایــن موضــوع،

پذیرش منفعالنه حوزه
تحت عنوان علم مدرن
احمــد
حجةاالســام
رهــد ا ر 5 :

کارشناســان ابعــاد مختلــف اقتصــادی،
امنیتــی ،سیاســی و...حضــور داشــتند و الزم
هــم بــوده اســت ،امــا نماینــده نهــاد دیــن در
ایــن تصمیمگیــری کیســت؟ چنــد تحلیــل از

 .1بــا قطــع نظــر از واژگان کــه اصـ ً
ـا مــورد

پایــگاه کامـ ً
ـا دینــی دربــاره ایــن موضــوع ارائــه

بحــث نیســت ،ایــن قضیــه بســیار واضــح

شــد .ســخن اصلــی یادداشــت دکتــر بابایــی

هســت کــه در قضیــه کرونــا ،اگــر چــه نتیجــه،

ایــن اســت کــه مــا منفعالنــه عمــل کردیــم.

آنچنــان کــه از تحلیــل دکتــر میرزایــی هــم

چنــد مــاه از ورود کرونــا میگــذرد ولــی هنــوز

برمیآمــد دربــاره تــن دادن حــوزه بــه دادههــای
ً
اساســا قابــل
علــم ،مثبــت اســت ،امــا ایــن

یــک نســخه دینــی بــرای مناســک اجتماعــی
ارائــه نکردیــم .درســت اســت کــه رفتــار مــردم و

انــکار نیســت کــه حــوزه اصـ ً
ـا در ایــن قضیــه

حضــور در خیابانهــا و شــروع کســب وکارهــا،

مشــارکت نکــرده اســت و تــندادن حــوزه،

حجیــتآور نیســت ،امــا عقالنیتــی در پشــت

تندادنــی از ســر انفعــال و بینســخهگی

آن نهفتــه اســت کــه میتوانــد حجیــت آن را

اســت .اشــکال نــدارد کــه حــوزه فعاالنــه ورود

اثبــات کنــد .بههمــان انــدازه کــه مــردم بــه

کنــد و بعــد از یــک ورود فعاالنــه تــن بدهــد.

نــان شــب و درآمــد نیــاز دارنــد بــه دیانــت و

واضــح هســت کــه عقالنیــت شــیعه،

حضــور دیــن هــم نیــاز دارنــد. ..

عقالنیتــی از جنــس عقالنیــت مســیحی

 .3در موضـوع کرونـا ،افـرادی بـه اسـم علم،

کــه ضــد علــم اســت نیســت ،امــا فرامــوش

تا توانسـتند حوزه را به انفعال محض کشـاندند

نکنیــم در ســالیان اخیــر در حــوزه علمیــه در

و ناکارآمـدی حـوزه را در ایـن پذیرش و تسـلیم

نقــد ایــن علــم مــدرن ،مقــاالت و کتابهــای

محـض از علمـی کـه نمیدانیـم حجیتـش را

زیــادی نوشــتهایم .حــال چگونــه شــد کــه بــا

از کـی و کجـا بـه دسـت آورده اسـت ،دارنـد بـه

همیــن علــم بایــد خودمــان را بســنجیم!؟ اآلن

رخ کشـاندند و انفعـال حـوزه را نمایـان کردنـد.

همراهــی مــا بــا ایــن علــم یــک همراهــی از ســر

این کـه مـا عقالنیتـی داریـم کـه به حـرف بقیه

بینســخهگی اســت و شــکی در آن نیســت.

ً
کاملا درسـت
متخصصـان گـوش میدهیـم

شماره هفتم

منظــور مــن ایــن نیســت کــه هــر کس تیشــرت

کــه اوایــل بیشــتر هــم مــورد اســتنطاق قــرار
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اســامی و اصــل نظــام و انقــاب دارنــد.

مــا در بحــث الهیاتــی مربــوط بــه ایــن قضیــه
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اسـت ،امـا ایـن همـه میگفتیـم دین مـا ،دین

بـه دانـش طـب تمکین کرد .ایـن تمکین حوزه

جامع است و برای هر شرایطی برنامه دارد ولی

علمیـه از نظـر تخصصـی دانـش طـب ،بـه ایـن

حتی سـناریوی بدیلی برای شـرایط فعلی ارائه

معنـا نیسـت کـه حـوزه ،تعریف اگوسـت کنت

نکردیـم .حتـی بحـث نکردیم که آیا میشـود با

و کانـت و دکارت و هـگل و پسـت مدرنیسـم

رعایت فاصله اجتماعی ،یک سـری از مناسـک

و غـرب را بـرای علـم قبـول کـرده و به رسـمیت

خودمـان را برگـزار کنیم؟

شـناخته اسـت.
 .2حــوزه علمیــه 1400ســال هســت کــه

موفقیت حوزه علمیه
در موضـوع کرونـا علیرغـم
انفعال تاریخی
حجةاالسالم محمدعلی میرزایی:

در بحــث علــم ،جامعــه و تمــدن روی ریــل
طبیعــی خــودش حرکــت نمیکنــد .اعتقــادم
ایــن اســت کــه انقــاب اســامی آغــاز یــک
تغییــر ریلــی بــود کــه فقــه حــوزه ،تغییــرات

ً
واقعا مسئله سادهای
 .1مسـئله سـکوالریزم،

جــدی کــرد و وارد میــدان اجتماعــی و حکومت

نیسـت و بحثهایـی کـه ارائـه شـد نیازمنـد

شــد .امــا ســایر حوزههــا ماننــد کالم هنــوز در

مباحثـات جدیتر اسـت .ایـن بحثها مثل آن

کنــار هســتند .ایــن را هــم بایــد توجــه داشــته

کـوه یخـی اسـت کـه این نـوک کرونایـیاش را

باشــیم کــه زمــان چهــل ســال ،زمــان زیــادی

میبینیـم .یعنـی زخمـی اسـت که کرونـا آن را
ً
واقعا این باید باز بشـود .اآلن
بـاز کـرده اسـت و

بــرای تغییــرات تحــوالت عمیــق نیســت
و بایــد انتظاراتمــان را متناســب بــا شــرایط

اشـاره شـد کـه کتابهـای زیـادی در نقـد ایـن

و اقتضائــات و زمــان تعدیــل کنیــم .حــوزه

علـم مـدرن نوشـته شـده و از سـوی دیگـر رفتار

علمیــه یــک بیمــاری قدیمــی و مزمنــی بــه

حضـرت امـام را داریـم کـه طبیبـش فرمـود

نــام ضعــف سیســتماتیک علــم و ســاختار دارد

مـن در عمـرم ،بیمـاری تسـلیمتر از حضـرت

و نمیتــوان انتظــار داشــت کــه حــوزه علمیــه

امـام در برابـر طـب ندیدم.

بــه ســرعت و فعاالنــه وارد میــدان کرونــا شــود.

ایـن دو نـگاه متفـاوت اسـت و بـر ایـن

 .3در عیــن پذیــرش ایــن واقعیــت ،کــه

اسـاس حـوزه در برابـر نـدای علـم و تخصـص

حــوزه در مقابلــه بــا حــوادث یــک انفعــال

در یـک بیمـاری تمکیـن کـرده و مـن ایـن را

تاریخــی داشــته و دارد ،ولــی معتقــدم در

افتخـار بـزرگ تاریـخ حـوزه میدانـم و اعتقادم

جریــان کرونــا ،نبایــد خودزنــی کنیــم .وقتــی

ایـن اسـت کـه ایـن نقطـه ،آغـاز درسـت کردن

حــوزه علمیــه بــا بســتن حــرم امــام رضــا و

بعضـی از اشـتباهات برخـی افـراد اسـت .اگـر

حــرم حضــرت معصومــه موافقــت کــرد و در

مسـیر سـابق حـوزه را ادامـه میدادیـم باید کار

مقابلــش یــک عــدهای ضریــح لیســی کردنــد

بـه کتابسـوزی کرونـا میکشـید ،ولـی حـوزه

یــا درب حــرم را شکســتند ،بــه اعتقــاد مــن،

اســت نــه بررســی رونــد تاریخــی مواجهــه

جــوان در کنــار مــردم و کادر درمانــی حضــور

حــوزه بــا حــوادث .بــا احتســاب ایــن شــرایط و

چشــم گیری داشــتند.

وضعیتهــا ،بــه گمانــم آقــای اعرافــی ،حــوزه
علمیــه ،طــاب و روحانیــون ،حضورشــان در

امــا در بــاره مدیریــت اجرایــی ،ظرفیــت

حــوزه تنهــا بایــد در ایــن حضــور ُ
خــرد تقلیــل

مواجهــه و مقابلــه بــا کرونــا افتخارآمیــز بــود.

داده شــود؟ آیــا حــوزه علمیــه در برنامهریــزی

هیــچ کــدام از مراجــع ســنتی مــا در برابــر ایــن

و ســازمان دهی مهــار کرونــا حضــور داشــته

تصمیمــات اعتــراض نکردنــد.

اســت یــا تنهــا مجــری بــوده اســت؟ آیــا در
اجــرا هــم از ظرفیــت تبلیغــی موجــود حــوزه

ضعف حضور حوزه علمیه
در نظـام تصمیمسـازی،
تصمیمگیری و اجرا
حجةاالسالم مصطفی جمالی6:

اســتفاده بهینــه صــورت گرفتــه یــا تنهــا بــه
تعطیلــی تبلیــغ بســنده شــده اســت؟
 .3در حــوزه تصمیمگیــری هــم واقعــاً
نقــش حوزههــای علمیــه چــه مقــدار بــوده

 .1در بــاب تحلیــل کنشگــری حــوزه در

اســت؟ آیــا در حلقــه اولیــه تصمیمگیــری،

بــاب مســئله کرونــا بایــد ابعــاد مســئله بــه

حــوزه نماینــده دارد؟ و از چــه زمانــی نماینــده

خوبــی لحــاظ شــده و بــا نگاهــی جامــع داوری

حــوزه حضــور داشــته؟ آیــا از ظرفیــت فقهــی و

شــود .در بــاب نحــوه کنتــرل ایــن مســئله ،در

قانوننویســی حــوزه علمیــه اســتفاده بهینــه

جامعــه بــا ســه حــوزه نظــام «تصمیمســازی،

صــورت گرفتــه اســت؟ چنــد حلقــه فقهــی در

تصمیمگیــری و اجــرا» مواجــه هســتیم و بایــد

ایــن بــاب شــکل گرفتــه اســت کــه پشــتوانه

کنش گــری حــوزه علمیــه را نســبت بــه ایــن

نماینــده حــوزه باشــد؟ آیــا حضــور مــا در

ســه حــوزه ،جداگانــه مــورد بررســی و داوری

ایــن حــوزه فعــال بــوده یــا منفعــل؟ بــه نظــر

قــرار دهیــم .از طرفــی بایــد توجــه کنیــم کــه

میرســد قســمتی از ســخن دکتــر بابایــی ناظــر

رســالت حوزههــای علمیــه سرپرســتی نظــام

بــه ایــن قســمت اســت کــه حــوزه تنهــا بــا

روحــی ،نظــام فکــری و نظــام رفتــاری جامعــه

تــن دادن بــه تصمیمــات ســتاد موفــق بــوده

در دو ســاحت فــردی و اجتماعــی اســت.

و بــا روحیــه بــاالی ِســلم خــود بــه راحتــی

 .2در بــاب نظــام اجــرا و مدیریــت کنتــرل

حکــم بــه تعطیلــی مســاجد و زیارتگاههــا

ویــروس کرونــا ،بایــد بیــن برنامهریــزی،

داده و حــال آن کــه میتوانســت بــا حضــور

ســازماندهی و اجــرا تفکیــک کنیــم .در ایــن

فعــال ،تصمیــات دقیقتــری متناســب بــا

بــاب میتــوان گفــت ،حــوزه علمیــه تنهــا

پروتکلهــای بهداشــتی موجــود اتخــاذ کنــد و

شماره هفتم

آمــد .صحبــت مــن بــر ســر یــک مصــداق
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دیگــران را هــم بــا خــود در قبــول ایــن تصمیــم

تســلیم محــض موضوع شناســی آن هــا شــده

همــراه کنــد.

اســت؟ یــا حتــی در بــاب درمــان هــم تنهــا

 .4امــا در حــوزه تصمیمســازی کــه بــه نظــر

مهــر تأییــد بــه علــم تجربــی طــب موجــود زده

میرســد مهم تریــن بخــش در مواجهــه بــا ایــن

و کاتولیکتــر از پــاپ نتایــج آن را قطعــی

بحــران اســت ،ســخن در بــاب پروتکلهــای

دانســته و مخالفــت بــا آن را بــه هیچ وجــه

بهداشــتی و اجتماعــی در بــاب مواجهــه بــا

تحمــل نکــرده و هــر گونــه ســخن از طــب

ایــن بحــران اســت کــه برخاســته از عقالنیتــی

اســامی را در نطفــه خفــه کــرده اســت و بــا

خــاص و مــورد پذیــرش جامعــه جهانــی

تمســک بــه برخــی بیخردیهــای بعضــی از

اســت .ســوال جــدی ایــن اســت کــه حــوزه

اصحــاب طــب ســنتی تمــام طــب ســنتی و

علمیــه کــه مدعــی ســاخت تمــدن اســامی

اســامی را یک بــاره منتفــی دانســته و خــود

و تغییــر معــادالت قــدرت ،ثــروت و اطالعــات

را از مخالفــان جــدی آن نشــان داده اســت و

در مقیــاس جهانــی اســت ،آیــا مقهــور نظــام

حتــی ایــن را از افتخــارات خــود حســاب کــرده

کارشناســی موجــود و پروتکلهــای جهانــی

کــه حــوزه تســلیم علــم روز و نظــام کارشناســی

نشــده اســت و اصــا آیــا توانســته مبتنــی بــر

اســت.

معــارف دیــن عقالنیــت منســجمی ارائــه دهد؟

بــه تعیبــر دکتــر رهــدار پــس نتایــج ایــن

آیــا پژوهشــگاههای مــا توانســتهاند ســریع

همــه مباحــث در بــاب علــم و دیــن بــه یک بــاره

وضعیــت خــود را بــا ایــن بحــران وفــق دهنــد

کجــا رفــت؟ اگــر ایــن انفعــال نیســت پــس

و از ایــن فرصــت بــرای فــرودگاه مباحــث خــود

چیســت؟ آیــا نمیتــوان ســخن از فقــه ســامت

اســتفاده بهینــه نماینــد؟

داشــت (آن هــم فقــه جامــع ســامت) تــا در

آیــا پژوهشــگاه دفتــر تبلیغات اســامي ،که

گام بعــد ایــن فقــه بــه علــم ســامت و در آخــر

بــه تعبیــر رهبــری انقــاب« ،نماد روشــن فکری

بــه الگوهــای اجرایــی و اداره نظــام ســامت

حوزه هــای علمیــه اســت ».توانســته بــه یــک

ختــم شــود؟

تحلیــل جامــع در ایــن زمینــه برســد و ابعــاد

 .5در آخــر این کــه در ایــن ایــام چقــدر

مختلــف ایــن بحــران (بهداشــت روحــی،

حــوزه علمیــه توانســته بــا جهــان اســام و

فکــری و رفتــاری) را در حلقههــای مختلــف

حتــی جهــان غــرب در بــاب ایــن بحــران و

در پژوهشــکدههای خــود موشــکافی کــرده و

ابعــاد مختلــف آن بــه گفت وگــو بنشــیند و

بــه طرحــی جامــع دســت پیــدا کنــد و بــه نظــام

از ایــن فرصــت در نشــر معــارف بلنــد دیــن

تصمیمگیــری عرضــه کنــد؟ یــا بــاز بــا تفکیــک

اســتفاده بهینــه نمایــد و مگــر نــه ایــن اســت

ســنتی موضوعشناســی و حکمشناســی کل

کــه رســالت حــوزه حضــور در مقیــاس جهانــی

کار را بــه دســت کارشناســان ســکوالر داده و

و شــکلدهی بــه امــت اســامی میباشــد؟
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اسلامی.
 . 2استیس ،دین و نگرش نوین.
 .3عضـو هیئـت علمـی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ
اسلامی.
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