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

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

او می توانـد بـرای متفکـران کشـور مـا جدی تلقی شـود. 

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

پرسـش و پرداختـن بـه آن با نظر بـه اقتضائات 

در  تـا  کـرده  سـعی  ایرانـی،  جامعـۀ  خـاص 

یادداشـتی شـفاهی با عنوان »برای عصر جدید 

برنامه ریـزی کنیـم؛ تقریـری بـر مقالـۀ هنـری 

کسـینجر«4، حساسـیِت دیگـر فعـاالن عرصـۀ 

فرهنگی یا سیاسـت گذاری و مسـئوالن مربوط 

را بـرای ایـن طرح مسـئله برانگیزانـد. از این رو، 

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

را فـراروی خواننـدگان محتـرم گـذارد.  

 تعلیـق مناسـک جمعـی و توجـه بـه ابعـاد باطنی 
تشیع

اگـر نگوییـم وضعیـت فعلـی در تاریـخ بشـر 

بی سـابقه اسـت، حداقل در تاریخ معاصر ایران 

در سـده اخیـر، یـک وضعیت بسـیار اسـتثنایی 

اسـت و ایـن باعـث شـده در جامعـه ایـران 

در وضعیـت  مناسـک جمعـی 

تعلیـق قـرار بگیـرد. در این جـا 

بایـد بـه نکته ای اشـاره کنم و آن 

ایـن اسـت کـه برخـاف ادیانـی 

ماننـد مسـیحیت کـه بایـد برای 

مراسـم عشـای ربانـی خودشـان 

در یـک مـکان مقـدس حضـور 

کرونـا  پدیـده  باشـند؛  داشـته 

بـا روحیـه تشـیع کـه یـک بعـد 

باطنـی قوی هـم دارد، ناسـازگار 

نیسـت. یعنی شـرایط فعلی به این معنا نیست 

 کـه اگـر مـردم بـه مسـجد یـا حرم هـای ائمه

یـا مراکـز مقـدس و عتبـات نرونـد، رفتـار دینی 

آن هـا معلـق خواهـد شـد. 

آن چیزی که به نظر من قدری سـخت اسـت 

و حالت تعلیق را ممکن اسـت سـخت تر بکند، 

برخاسـته از الهیات سیاسـی اسام گرایی است 

کـه در ایـن چهـار دهـه در ایـران نهادینـه شـده 

اسـت. تعلیـق ایـن مناسـک بـرای کسـانی کـه 

در ایـن فضـا می اندیشـند و در ایـن فضـا رشـد 

کرده اند، یک مقداری شـوک آور اسـت. ولی اگر 

از منظـر تشـیع نـگاه کنیـم، بـه گونـه ای قابـل 

فهـم و قابـل صورت بنـدی اسـت و می شـود در 

مـورد آن صحبـت کرد که آیا واقعًا برای کسـانی 

کـه ذیـل تشـیع قـرار می گیرنـد، نبـود مناسـک 

جمعـی بـه معنـای ایـن اسـت کـه دیـن داری 

تخفیـف پیـدا می کنـد و کم رنـگ می شـود؟ به 

نظـر مـن در تشـیع بـه مثابـه مذهبی کـه ابعاد 

و سـاحات باطنـی قـوی  دارد، کرونـا نمی توانـد 

تأثیـر بنیادینـی بگذارد.

تعلیـق  وضعیـت  ایـن  در 

مناسـک، الزم اسـت نسـبت بـه 

مفهـوم و معنای »شـعائر« تأمل 

آیـا  باشـیم.  داشـته  بیشـتری 

شـعائر به معنای امری اسـت که 

در فقـدان آن دچـار گسـیختگی 

اجتماعـی می شـویم؟ مـا چـه 

تعریـف و چـه فهـم و  صـورت 

بندی ای از مفهوم شـعائر داریم؟ 

بـه نظـر مـن شـعائر بـرای فردی 

کـه بـه یـک دیـن یا نظـام معنایی بـاور دارد، به 

مثابـه نقشـه راه بـرای یافتـن جهت در هسـتی 

اسـت، ولـی الیـه زیریـن یـا الیه باطنی شـعائر، 

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

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

یـک جهـان پر معناسـت.

 اگـر ایـن را لحـاظ کنیـم، رویکردمـان به این 

سـؤال کـه آیـا عـدم انجـام شـعائر در شـرایط 

فعلـی خطری بـرای جامعه مؤمنان دارد، تغییر 

خواهـد کـرد و در ایـن صورت می توانیم از انواع 

سـبک های دیـن داری صحبـت کنیـم؟ اتفـاق 

کرونـا در جامعـه ایـران، فرصتـی را برای جامعه 

مؤمنـان فراهـم کـرد تـا درباره نوعـی دین داری 

کـه فاصلـه زیـادی بـا ظاهرگرایـی دارد، تأمـل 

. کنند

بـه طـور مثـال در مورد مناسـک مـاه رمضان 

و مشـخصًا شـب های قدر و روز قدس، درسـت 

اسـت کـه یـک ُبعد شـب های قـدر، بعد جمعی 

اسـت و در این شـب افراد و مؤمنان در کنارهم 

قـرار می گیرنـد و لیالـی قـدر را قـدر می داننـد و 

تـاش می کننـد بـا خداونـد و بـا امـر معنـادار 

ارتباطـی پیـدا کننـد، ولـی در ایـن وضعیتـی 

کـه پروتکل هـای بهداشـتی هم 

مطـرح شـده اسـت، آیـا عـدم 

برگـزاری جمعـی، بـه شـب قـدر 

ضربـه می زند؟ آیـا فاصله گذاری 

افـراد، بـه معنـای ظهـور و بـروز 

کمتر شـب های قدر و کمترشدن 

ارزش آن خواهـد بـود؟

 برنامـه شـب های قـدر را از 

بررسـی  می تـوان  منظـر  چنـد 

کـرد: یـک، این کـه بـه صـورت 

جمعـی دعـا می کنیـم؛ دوم، آن 

جامعه پذیـری افـراد، مخصوصـًا 

کـودکان و نوجوانـان و جوانـان در جمع هـای 

بزرگ تر اسـت؛ سـوم، به مفهومی برمی گردد که 

برخـی جامعه شناسـان درباره کارناوالیزه شـدن 

اعیـاد و شـعائر دینـی در ایـران مطـرح کردنـد.

 بـه نظـر می آیـد ایـن ُبعد، امـروز کمتر نمود 

پیـدا بکنـد و ابعاد باطنی پررنگ تر خواهد شـد.

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

منجـر بـه تقلیل و یـا تخفیف و یا تضعیف دین 

و امـر دینـی در جامعـه مؤمنـان نمی شـود. آن 

چیـزی کـه ممکن اسـت قـدری ضربـه ببیند یا 

دچـار آسـیب شـود و اتفاقـًا قابـل تأمـل اسـت، 

ایجـاد فاصلـه بیـن اقشـاری از جامعـه اسـت 

ایدئولـوژی سیاسـی اسـام گرایی و  بـه  کـه 

ایدئولـوژی حاکـم، باورمنـد هسـتند. 

عـدم تجمـع ایـن قشـر از جامعـه بـه صورت 

منسـجم و مدیریـت شـده کـه نمونـه بـروز آن 

در روز قـدس و 22 بهمـن اسـت، 

ممکن اسـت فاصلـه ای در میان 

ایـن قشـر ایجـاد کند. مثـًا نماز 

جمعـه کـه برگـزار نمی شـود، بـه 

نظـرم، ُبعـد ایمانـی افـراد ضربـه 

زیـادی نمی بینـد ولـی آن بعدی 

کـه خیلـی مهـم بـوده و در ایـن 

چهاردهـه نهادینـه شـده اسـت، 

یـک  مثابـه  بـه  جمعـه  نمـاز 

امـر سیاسـی عبـادی اسـت؛ نـه 

عبـادی سیاسـی. بعـد سیاسـی 

ایـن شـرایط،  در  نمـاز جمعـه 

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

ً
دچــار آســیب شــود و اتفاقــا

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

 . هســتند
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تحت الشـعاع قـرار گرفتـه اسـت 

و ایـن قابـل مطالعـه اسـت. مـا 

چنیـن تجربـه ای را حتی در زمان 

جنـگ هـم نداشـتیم.

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

انتقـادی بـه وضعیـت مدیریـت 

جامعـه  در  دینـی  نهادهـای 

معاصـر ایـران نـگاه کنیـم، ایـن 

حـس را می تـوان مـورد بررسـی قـرار داد کـه آیا 

ما دچار فربهی مناسـک نشـده ایم؟ آیا ما دچار 

نوعی از ظاهرگرایی نسـبت به اعمال دین داری 

نشـده ایم؟ آیـا می تـوان وضعیـت جدیـد را بـه 

مثابـه یـک فرصتـی بـرای تأمل و تفکـر ببینیم 

کـه به نظـر می آیـد، هماهنگـی و هم سـازی 

بیشـتری با روحیه تشـیع دارد. تشـیع، مذهبی 

اسـت کـه سـاحات باطنـی قوی تـری دارد و 

اساسـًا دیانت را صرفًا در ظاهرگرایی و مناسـک 

نمی کنـد.  خاصـه 

مذهـب تشـیع ظاهـر را نفـی نمی کنـد ولـی 

آنچـه کـه بـه تشـیع در طـول تاریـخ 1400 سـاله 

قدرت داده، ساحت باطنی آن است. پیش بینی 

دربـاره فرم هایـی کـه در آینده نزدیک یا در آینده 

میـان مـدت ممکن اسـت در جامعه ظهور کند، 

قـدری زود اسـت ولی ایـن را می توانیم بگوییم 

کـه یقینـًا تعلیق مناسـک جمعـی، نوعی تلنگر 

برای نهادهایی اسـت که سـتادهای مختلفی را 

به عنوان مثال برای اقامه مناسـک و شـعائر در 

جامعه ایران درست کرده بودند و 

از ِقبل آن ها سـرمایه های کانی 

را هـم می گرفتنـد و کادرسـازی 

می کردنـد، ماننـد سـتاد اقامـه 

اعتـکاف.  اقامـه  سـتاد  نمـاز، 

ایـن سـتادها، دیـن و دیانـت را 

بوروکراتیـزه می کنـد و هرچیزی 

کـه دامـن بـه کارمندوارگی دین 

و ظهـورات و بـروزات دینی بزند، 

نقـض غـرض دین خواهـد بود. 

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

وقتـی در مـورد امـر دینی صحبـت می کنیم، 

یـک بخـش مهمـش در مـورد این اسـت کارکرد 

دین و سبک های دین داری چیست؟ ولی نکته 

دیگـری کـه مخصوصـًا در نـوع مدیریـت مراکـز 

دینـی، حرم هـا و عتبـات در جهـان شـیعی باید 

بـه آن توجـه شـود، بعـد اقتصادی اسـت. مراکز 

دینـی، صرفـًا مراکـز دینی به معنـای این که امر 

مقـدس را بازنمایـی می کنند، نیسـتند. 

مجموعـه ای  مقـدس،  اماکـن  و  حرم هـا 

هسـتند کـه عـاوه بـر ابعـاد معنـوی، ابعـاد 

اقتصـادی خیلـی بزرگـی هـم دارنـد. مثـًا در 

مشـهد، کسـب و کار افرادی که در خیابان های 

منتهـی بـه حـرم هسـتند، بـه حرم وصل اسـت 

و در ایـن وضعیـت، فقـط امـر دینـی در حالـت 

تعلیـق قـرار نگرفته اسـت، بسـیاری از کسـانی 

کـه معیشت شـان، بـه ایـن جریـان و ایـن فضا 

متصل اسـت، زندگی شـان در حالت تعلیق قرار 

کـــه  اســـت  مذهبـــی  تشـــیع، 
ســـاحات باطنـــی قوی تـــری دارد 
در   

ً
صرفـــا را  دیانـــت   

ً
اساســـا و 

ــه  ــی و مناســـک خاصـ ظاهرگرایـ
 . نمی کنـــد

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

یک دیگـر و بـر زندگی روزمره مردم مورد بررسـی 

بیشـتری قـرار گیرد.

  بازگشـایی اماکـن متبرکـه و لـزوم توجـه بـه ُبعد 
عاطفی دین داری 

در مـورد بازگشـایی حرم هـا و 

مسـاجد، چند ُبعد را باید مد نظر 

قرار داد: 

و  پزشـکی  بعـد  یـک، 

اپیدومولوژیـک اسـت کـه ذیـل 

بهداشـت  وزارت  پروتکل هـای 

قابـل تعریـف و تحدیـد اسـت. 

کـه  را  اخبـاری  و  اطاعـات 

و  بهداشـت  وزارت  از  تاکنـون 

سـازمان بهداشـت جهانی داریم، 

بـر ایـن امـر تاکیـد می کننـد که 

نه تنهـا مراکـز دینـی، حتی مراکز 

مراکـز  و  تجـاری  و  اقتصـادی 

آموزشـی هـم نبایـد به یـک بـاره 

گشـوده شـود، چون ممکن اسـت به شـیوع این 

بیمـاری دامـن بزنـد؛ 

دوم، مدیریت و سیاست گذاری اجتماعی و 

هم چنین ابعاد دینی و مذهبی وحتی عاطفی 

جامعه مؤمنان است. انسان هایی که به این 

بارگاه ها رجوع می کنند و این مکان ها را دارالشفا 

و  دین دارانه  زندگی  ترمیم  برای  و  می دانند 

احیای زندگی دین دارانه خودشان، این مراکز 

را بسیار مهم می دانند. این ساحت ها نباید با 

هم دیگر خلط شوند و از سوی دیگر ما نباید 

سیاست یک بام و دو هوا و غیرمنسجم در 

مورد بازگشایی مراکز دینی و مذهبی و تجاری 

و آموزشی داشته باشیم. 

گفتنـی اسـت، بخشـی از مـردم یـا بسـیاری 

دیـن داری  نـوع  از  دین داری شـان  مـردم،  از 

فیلسـوفانه، حکیمانـه، آکادمیـک، فقیهانـه و 

عارفانـه نیسـت و بـه عبارتـی 

دیـن داری آن هـا بیشـتر حالـت 

عامیانـه دارد و نـوع نسبت شـان 

بـا ایـن مراکـز و بقـاع مقـدس 

اسـت.  احساسـی  و  عاطفـی 

ایـن  اجتماعـی  آسـیب های 

گـروه در ایـن موضوع قابل تأمل 

اسـت. یـک دلیـل آن این اسـت 

کـه ایـن وضعیت ایزوله ای که بر 

جامعه تحمیل شـده، فشـارهای 

روحـی و روانـی را بـر خانواده هـا 

و افراد، بسـیار زیاد کرده و شـاید 

بشـود گفـت نـوع نـگاه افـراد و 

جامعـه نسـبت به خانـه و کانون 

خانـواده ، حداقـل در ایـن تاریـخ معاصر، به این 

شـدت  محـدود بـه فضـای فیزیکی خانـه نبوده 

اسـت.5این شـیوه از زندگـی یکسـری فشـارها 

و ضیق هایـی را بـر روح و روان آدم هـا ایجـاد 

می کنـد و کسـانی کـه نـوع دین داری شـان، 

عامیانه بوده اسـت و در این شـرایط نمی توانند 

بـرای عـوض شـدن حال خـود حتی به مسـجد، 

حـرم و زیـارت اماکـن متبرکـه برونـد، فشـار 

مضاعفـی را خصوصـًا از حیـث عاطفـی تحمـل 

می کننـد. 

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

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

مراکـز دینی، موضوعی نیسـت کـه صرفًا وزارت 

بهداشـت و جامعـه پزشـکی بتوانـد در مـورد 

آن سیاسـت گذاری کنـد. این جـا جایـی اسـت 

کـه جامعه شناسـان، مـردم شناسـان، فقیهان، 

متألهـان، فیلسـوفان و کسـانی کـه دغدغـه امر 

جمعـی و جامعـه دارنـد، بایـد حضـور داشـته 

باشند و این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار 

دهنـد و براینـد این هـا منجر به سیاسـت گذاری 

شـود تـا بتوانـد یـک گشـایش و فرصتـی بـرای 

مردمی که در خانه ها به گونه ای حبس شـدند، 

ایجـاد کند. 

به نظـر می رسـد، در حـوزه سیاسـت گذاری، 

نسـبت به ظرفیت هـای فرهنگی 

و دینـی، كمتـر توفیق داشـتیم. 

اگـر آمـار مصوبـات سـتاد ملـی 

کرونا را مشـاهده كنیم خواهیم 

دیـد کـه تـا چـه میـزان بـه ابعاد 

و چـه  بهداشـتی  و  اقتصـادی 

و  فرهنگـی  ابعـاد  بـه  میـزان 

دینـی توجـه شـده اسـت. ایـن 

و  تمرکـز  نـوع  می توانـد  آمـار 

توجـه سیاسـتگذاری و مدیریت 

را نشـان دهـد.

 بنابرایـن در میـدان سیاسـت گذاری بایـد 

فعال تـر بـود و ایـن میـدان بایـد محـل مانـور 

حوزویـان باشـد، چـرا كـه هـم متخصصان دین 

هسـتند و هـم انگیزه هـای دینـی دارنـد و نـه 

انگیزه هـای رسـمی و اداری. عامـل موفقیـت 

آنـان نیـز در همیـن وجـه اجتماعی آنان اسـت 

كـه بـه صـورت مدنـی و بـا دغدغـه دینـی وارد 

موقعیت هـای بحرانـی می شـوند. بـا ایـن كار 

عـاوه بـر كمـك به حل بحران، وجـه دینی را در 

كشـاكش بحـران اشـاعه می دهنـد.

ایـن روش هـا نوعـی از نظام های سیاسـی و 

اجتماعـی را پدیـد مـی آورد كه نـه در نظام های 

اقتدارگـرا و نـه نظام هـای لیبرال قابل مشـاهده 

اسـت. در نظـام لیبرالـی، در مواجهـه با بیماری 

كرونـا انسـجام سیسـتمی و اجتماعـی بـه هم 

ریخـت و به ویـژه در ابتـدای شـیوع این بیماری 

صحنه هـای اجتماعـی بسـیاری نشـان داده 

شـد كـه ایـن عـدم انسـجام كامًا مشـهود بود. 

نظام های اقتدارگرا مانند چین اگرچه انسـجام 

سیسـتمی قـوی داشـتند، امـا 

نقشـی برای جامعه و جنبه های 

مدنـی بـه جـز تبعیـت در نظـر 

نگرفتنـد. امـا آنچـه در ایـران رخ 

داد انسـجام اجتماعـی تحـرك 

مدنـی قـوی و مؤثـر بـود. در این 

میـان حوزویـان و نهـاد دین هم 

ایفـا  نقـش فرهنگـی و دینـی 

نمودنـد و هـم بـه »مواسـات« 

عمـل كـرده و نقـش اجتماعـی 

قابـل توجهـی داشـتند.

  امـکان ظهـور نظام هـای جدید و تغییـر در نظام 
سرمایه داری

کیسـینجر در مقالـه اخیـر خود اشـاره کردند، 

نظام سـرمایه داری با این شـکل و شـمایلی که 

تـا قبـل از دوران کرونـا داشـت، دیگـر به معنای 

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

ً
اساســا و  نیســت  اســتمرار 

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

بدهنــد. 
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کارکردی خودش، قابل اسـتمرار 

نظـام  نـوع  اساسـًا  و  نیسـت 

سـرمایه داری بـه گونـه ای شـده 

اسـت کـه انسـان ها یـا مردمانی 

که در آن سازوکار قرار می گیرند، 

نمی تواننـد ادامـه بدهنـد. 

وی اشـاره می کنـد که جامعه  

یا نظامی که در آینده می خواهد 

شـکل بگیـرد، بایـد ابعـاد عدالت 

اجتماعـی را جـدی بگیـرد. ایـن 

یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه 

تقریبـًا در ایـن نـود سـال اخیـر بـه صورت هـای 

مختلـف بحـث شـده بـود. امـروز هـم نقدهـای 

نظـام  و  نئولیبرالیـزم  بـه  اساسـًا  بنیادینـی 

سـرمایه داری وارد اسـت که توجهی به مسـئله 

کار و کارگـر و توزیـع عدالـت نـدارد و بـه نظـر 

مـن اسـتمرار نظـام سـرمایه داری، بعـد از ایـن 

دوران کرونایـی بـه دلیـل تعلیق هایـی که برای 

نظام هـای مبتنـی بـر آن رخ داد، اگـر نگوییـم 

غیـر ممکـن اسـت، دچـار چالش هـای بنیادین 

خواهد شـد. 

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

وضعیـت ایـران در مقایسـه بـا بسـیاری از 

کشـورهایی کـه در چالـش و در مبـارزه بـا کرونا 

قـرار گرفتنـد، غیـر قابـل مقایسـه اسـت. ایـران 

تنهـا کشـوری اسـت که با قطع شـدن سیسـتم 

بانکـی، بـا محاصـره اقتصـادی نزدیـک بـه صـد 

درصـدی و عـدم فـروش نفـت، توانسـته اسـت 

برابـر  در  را  مدیریـت  از  نوعـی 

چنیـن ویروسـی ایفا بکند و این 

قابـل مطالعـه اسـت. 

درسـت اسـت کـه نقدهـای 

بهداشـت،  وزارت  بـه  زیـادی 

بهداشـتی،   سیاسـت گذاری 

اجتماعـی و .. وجـود دارد ولـی 

کـدام  باشـیم  داشـته  توجـه 

کشـور در جهـان اسـت کـه بـا 

شـرایط ما توانسـته باشـد با این 

ویـروس مقابلـه کنـد. بـه عنوان 

مثـال کشـور ایتالیـا نـه حصـر اقتصـادی دارد، 

نـه تحریـم شـده اسـت و نه سیسـتم بانکی اش 

قطـع اسـت. بنابرایـن، ایـن کشـور عمـًا دچـار 

چنـان فاجعـه ای شـد کـه چنـد کشـور دیگـر به 

کمکش رفتند. اگر می خواهیم جامعه شناسـی 

بهداشـت، جامعه شناسـی پزشـکی و مدیریت و 

سیاسـت گذاری بهداشـتی را مورد نقد و بررسـی 

قـرار بدهیـم، بایـد بـه این شـرایط توجـه کنیم 

و بگوییـم چـه عوامـل و مؤلفه هایـی توانسـت 

انسـان ایرانـی را در چنیـن وضعیتی کمک کند 

تـا بتوانـد از ایـن وضعیـت عبـور کنـد. 

نکتـه دیگـری کـه گفتنی اسـت، تـاب آوری 

بـاالی جامعـه ایرانی اسـت. معمـواًل در جاهای 

دیگر سؤال در مورد علت پایین بودن تاب آوری 

اسـت، ولـی در مـورد جامعه ایـران باید بگوییم 

چـرا تـاب آوری این جامعه باالسـت. برخی این 

پرسـش را مطـرح می کننـد کـه آیا گسـیختگی 

اجتماعی در جامعه وجود دارد و نهاد دینی چه 

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

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

ً
چهاردهــه، دائمــا

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

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

کـه مـا دچـار گسـیختگی اجتماعـی شـدیم و 

حـاال بایـد ببینیـم نهـاد دینـی چـه کمکـی بـه 

آن می کنـد، ولـی بایـد اشـاره كنیـم کـه اتفاقـًا 

گسـیختگی اجتماعـی وجود ندارد یـا رخ نداده 

اسـت و علت آن تاب آوری جامعه ایران اسـت. 

اگـر چنیـن اتفاقی در آلمان یا سـوئد افتاده بود 

که در وضعیت تحریم قرار بگیرد و هیچ امکان 

خرید و فروش و سیسـتم بانکی نداشـته باشـد 

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

جامعـه آن هـا تحمـل می کرد؟

آن چیـزی کـه امـروز در کشـورهای دیگر یاد 

می کننـد این کـه جامعـه ایـران، اگـر نگوییم در 

طـی یک سـده اخیـر، حداقل در ایـن چهاردهه، 

دائمـًا بـا بحران هـای بزرگـی روبه رو بوده اسـت 

و مدیریـت در درون بحران هـا، تبدیـل بـه یـک 

سـبک شـده اسـت و این سـبک می تواند مورد 

نظـام  کـه  بگیـرد. همان طـور  قـرار  مطالعـه 

سـرمایه داری نئولبیـرال در انگلسـتان یـا در 

آمریـکا، یـا نظام سوسـیال دمکراسـی در سـوئد 

یـا کشـورهای اسـکاندیناوی، نظـام توتالیتـر و 

نظـام اقتدارگـرای چیـن را بررسـی می کنیـم، 

سـبک مدیریـت در جامعـه ایـران کـه دائمـا در 

درون بحران هـا بـوده اسـت را باید مورد مطالعه 

قـرار دهیـم و ببینیـم این سـبک، چـه تاثیراتی 

بر دیگر سبک های مدیریتی و روح و روان افراد 

در جامعـه می گـذارد. هم چنیـن دیـن داری و 

حامـان دیـن یعنـی حـوزه و روحانیـت چگونه 

بـه ایـن انسـجام و تـاب آوری مـردم در مواجهه 

بـا ایـن بحران هـا یاری رسـاندند؟

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

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

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