
اد*
رنژ

جبا
سن 

درآمدمح
اپیدمـی کرونـا کـه هم اکنـون صورتـی پاندمیـک و جهانـی بـه خود گرفته اسـت، 
هم اینـک  کـه ایـن سـطور نـگارش مـی شـود، بـا سـرعتی خیره کننـده در حـال 
گسـترش در سـطح جهان اسـت. این پدیده که هنوز بسـیاری از ابعاد آن ناشناخته 
اسـت، عـالوه بـر تأثیراتی کـه در حوزه های متعدد مادی اعم از اقتصاد، معیشـت، 
سـالمت و ... برجای گذاشـته اسـت، سـاحت اندیشـه و دانش های بشری و الهی 
را نیـز از امـواِج سـهمگیِن خـود، متأثر کـرده به گونه ای که از زمان فراگیرشـدن، 
اکثر اندیشـمندان، عالمان و دین پژوهان را به واکنش واداشـته اسـت. در حقیقت 
کرونـا، هـر دو سـاحت عمل و اندیشـه را به نحـوی تحت تأثیر تکانه هـای خود قرار 

است.  داده 
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در کشـور مـا، طیـف متنوعـی از عالمـان 

علـوم طبیعـی، علـوم انسـانی و دانش پزشـکی 

دربـاره ایـن ویـروس و ابعـاد آن مباحثـی را 

مطـرح کرده انـد و کرونـا از جملـه باعـث شـد 

تـا پرسـش های مهمـی در حـوزه دیـن )اعـم از 

پرسـش های اعتقادی، اخاقی و فقهی( مطرح 

شـود. خیـر یـا شـربودن کرونـا، بـای طبیعـی 

یـا آسـمانی بودن ایـن پدیـده، احـکام فقهـِی 

دفـن امـوات کرونایـی، کرونـا و مسـئله علـم و 

دیـن، کرونـا و باورهـای اخاقی و پرسـش های 

فراوانـی از ایـن دسـت که هـم در میان نخبگان 

و نيـز در میـان مـردم) بـا شـدت و ضعف( طرح 

شـد، باعـث گردید تا حـوزه و روحانیت به عنوان 

متولـی اصلـِی نهـاِد دیـن و مخاطـب اصلـی 

پرسـش های یادشـده، از منظرهای گوناگون به 

پاسـخ گویی بپـردازد. 

در ایـن مـدت، شـاهد واکنش های متفاوتی 

از حوزویـان از منظرهـای گوناگـون کامـی، 

فقهـی، فلسـفی، الهیاتـی، عرفانـی و ... بودیـم 

کـه در ادامـه یـک صورت بنـدی از آن تقدیـم 

خواننـدگان محتـرم خواهـد شـد. گرچـه الزم 

اسـت قبـل از ورود بـه ایـن صورت بندی، از باب 

ضـرورت نکاتـی چند اشـاره شـود:

یـک  تاکنـون،  آن کـه  دلیـل  بـه  اول، 

صورت بنـدِی توصیفـِی جامـع از مواجهـه حوزه 

با کرونا ویروس ارائه نشـده، لذا الزم دانسـتیم 

کـه بـدون پررنگ کردن ابعـاد تحلیلی و یا حتی 

انتقـادی )طبیعی اسـت کـه نگارنده برای برخی 

اظهارات حتمًا بدون موضع نیسـت(، سـعی در 

ارائـه یـک صورت بنـدی جامـع از ایـن مواجهـه 

داشـته باشـد. گرچـه البتـه در برخـی جاهـا، 

مختصـر تحلیلـی هـم از نظـر نگارنـده در بـاب 

برخـی اظهـارات آمـده اسـت؛

دوم، ایـن صورت بنـدی ارائه شـده در شـش 

رویکـرِد فلسـفی، کامـی ـ الهیاتـی، تمدنـی، 

عرفانـی، فقهـی، تفسـیری )روایـی( و در آخـر 

رویکـرد جامعه شناسـی دیـن )بـا تأکیـد بـر دو 

مؤلفـه خرافـه و مناسـک( و پـس از یـک کار 

نسـبتًا سـنگیِن منبع یابـی )اعـم از احصـای 

برخـی  حتـی  و  مصاحبه هـا  یادداشـت ها، 

دیدگاه هـای  منعکس کننـده  کتاب هـای 

حوزویـان( ارائـه شـده اسـت. طبیعـی اسـت 

کـه محقـق دیگـری بـا همیـن منابـع، یـک 

ارائـه کنـد؛  صورت بنـدی متفاوتـی 

سـوم، منظـور از حوزویـان در این جـا، همـه 

حوزویـان نیسـت. درواقـع ایـن صورت بنـدی 

تمامـی  دیـدگاه  ارائـه شـده منعکس کننـده 

حوزویـان نیسـت. برخـی از روحانیـت سـنتی، 

ارتبـاط چندانـی بـا فضـای رسـانه ندارنـد و یـا 

این کـه اگـر اظهـار نظری هم درخصـوص کرونا 

ویروس داشـته اند، گاه در حلقه های خصوصِی 

درسـی و غیر درسـی بـه ابـراز نظـر پرداخته انـد. 

لـذا صورت بنـدی حاضر، عمدتـًا منعکس کننده 

بخـش نواندیـش حـوزه اسـت که ارتباط نسـبتًا 

مداومـی بـا فضـای رسـانه دارد؛

چهارم، بخش های مهم دیگری را نیز می شد 

مسـتقًا بـه ایـن صورت بنـدی افـزود. به عنوان 

مثـال مطالـب متعـددی طی این مـدت در باب 

کرونا از منظر مناقشـه علم و دین توسـط برخی 

اسـاتید و محققـان حـوزوی مطـرح گردیـد کـه 
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ذیـل رویکـرد تمدنی و تحِت عنواِن دین و کرونا 

آمـده اسـت. یـا مثـًا در مباحـث الهیاتـِی طرح 

شـده، می تـوان وجوِه متعـدِد الهیاتی را )اعم از 

الهیات سـامت، الهیات رنج، الهیات شـهری و 

...( از هـم تفکیـک نمـود. اما بـه جهت پرهیز از 

تعـدِد رویکردهـا و یـا حتـی ره یافت های درون 

یک رویکرد، سـعی شـد صورت بندی رویکردها 

بـا حداقـل تعداِد عناوین مسـتقل ارائه شـود؛

پنجـم، در هـر رویکـرد، افـزون  بر افـرادی که 

آرای آن هـا مورد اشـاره قـرار گرفته، دیدگاه های 

دیگـری هـم در میـان حوزویـان وجـود داشـته 

اسـت کـه جهـت پرهیز از تطویـل کام، به همه 

آن هـا اشـاره نشـده اسـت؛ گرچـه سـعی شـده 

عمـده دیدگاه هـای مهـم و قابـل اعتنـا در هـر 

رویکـرد، مـورد اشـاره قـرار بگیرد. 

1. رویکرد تمدنی
 کرونا و تحول در وضعیت های تمدنی

حبیـب اهلل بابایـی در راسـتای مصـاف دو 

تمـدن اسـام و غـرب بـر ایـن عقیـده اسـت که 

تحـت تأثیـر تجربـه کرونـا زمینه ای فراهم شـد 

کـه در بسـتر همیـن جریـان مـا بـه درک بهتری 

از خـود و غـرب دسـت یابیـم. امـا یک پرسـش 

مهـم در ایـن میـان بـه ذهـن متبـادر می شـود 

و آن این کـه آیـا ایـن تجربـه بـه خـودی خـود، 

مثبـت اسـت یـا منفی؟

 بابایی به این سؤال پاسخ مثبت می دهد از 

ایـن جهـت کـه کرونا را یکـی از مراحلی می داند 

کـه بسـیاری را بـه توانایی هـا و قابلیت هـای 

خـودی و ناتوانی هـا و نقایـص غـرب آگاه کرد. 

امـا یـک نکتـه اساسـی درمورد ایـن تجربه از 

نظـر بابایـی وجـود دارد و آن، ماهیـت زمینه ای 

اسـت کـه بـه یک معنـا نوعی آزمون و مسـابقه 

طبیعـی و غیرمصنوعـی میـان مـا و غرب در آن 

به وقـوع پیوسـت. در واقـع در ایـن زمینـه، بـه 

ویـژه در مواجهـه ابتدایـی و اولیـه، دسـت برتـر 

بـا تمـدن غـرب بـوده اسـت. بـه ایـن معنـا کـه 

درک مـا از غـرب خصوصـًا در مراحـل ابتدایـی 

آن، در زمینـه ای اتفـاق افتـاده اسـت کـه تجدد 

در آن، برتـری قابـل توجهـی به ویـژه از منظـر 

تکنولوژیـک و دانـش فنی داشـته اسـت. تفوق 

غـرب در ایـن مواجهـه ابتدایـی و بـه تعبیـر 

بابایـی، درک نامتـوازن از خـود و غـرب باعـث 

شـد ما بنده و غرب ارباب شـود و همین مسـئله 

هـم باعـث حرکـت مـا بـه سـمت خودشناسـی 

و غربی شناسـی شـد. ایـن وضعیـت عمـًا بـه 

تخدیـر ما منتهی شـد که خـود به علت پایداری 

و نوعـی خصلـت طبیعـی و ذاتی پیداکردن این 

تفـوق بـود، كـه طـی حداقـل دو قـرن تبعـات 

جبران ناپذیـری را بـرای مـا بـه همـراه داشـت. 

حـال آن کـه کرونـا تـا حـدودی توانسـت ایـن 

مسـئله را به عکـس کنـد. گرچـه ایـن تحـول در 

ایـن نگـرش  از انقـاب اسـامی ایـران نیـز آغاز 

شـده بود.

 کرونا و معیار مرگ در تمدن ها
بابایی در یادداشـتی با عنوان "کرونا و معیاِر 

مـرگ در تمدن هـا" بـه ایـن نکته اشـاره می کند 

کـه آنچـه بـه بهانـه کرونـا در جهـان مـدرن رخ 

داده اسـت، بازگشـت مسئله مرگ به فلسفه ها، 

هم اکنـون  و  تمدن  هاسـت  و  فرهنگ هـا 
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گونه هـای مواجهـه بـا مسـئله مـرگ، از جملـه 

نقطه هـای عطف تمدن هـای موجود در چالش 

با کروناسـت.

ايشـان در تأییـد مدعـای خویـش گزاره های 

جالب و قابل تأملی به  نقل از کتاب تنهایی دم 

مرگ نوشـته نوربرت الیاس می آورد. الیاس در 

ایـن کتـاب بـر وضعیـت مـرگ در عصـر جدیـد 

اشـاره می کنـد و تنهایـی هنـگام مرگ را بسـیار 

آزاردهنـده می بینـد و می گویـد همان طورکـه 

افـراد در دنیـای جدیـد در عشـق ورزیدن تنهـا 

هسـتند، بـه  هنـگام مـرگ نیز در تنهایی به سـر 

می برند. بیشـترِ مرگ های مدرن در بیمارسـتان 

و در تنهایی و در حالتی ناخوشایند رخ می دهد، 

درحالی کـه در قدیـم افراد در کنار خانواده جهان 

را تـرک می گفتنـد، اعضـای خانـواده حرف های 

تسـلی بخش بـه فـرد محتضـر می زدنـد، فـرد 

محتضـر هـم اطرافیـان خـود را نصیحـت و بـه 

آن هـا وصیـت می کرد.

وی در ادامـه بـا ایـن نکته اشـاره می کند که 

نوربـرت الیـاس بـا تأکیـد بـر ماهیت مـرگ، به 

مسـئله مرگ هراسـی در جهان جدید هم اشـاره 

می کنـد و می گویـد: مـا در وضعیـت مـدرن، 

دل مـان نمی خواهـد در مـورد مـرگ فکر کنیم و 

دل مـان نمی خواهـد افراد درحال مرگ را ببینیم 

و اساسـًا دل مان نمی خواهد درمورد گذشـتگان 

و مرده هـا و قبرهایشـان فکـر و ذکـری داشـته 

باشـیم. وی بـه تلخـی می گویـد »ناتوانی ما در 

یـارِی افـراد دِم مـرگ، چیزی نیسـت جز این که 

مـرِگ دیگـری یادآور مرگ خود ماسـت. تماس 

بیـش از انـدازه بـا فـرد دِم مـرگ تهدیدی اسـت 

بـرای رؤیاپردازی ما دربـاره نامیرایِی خودمان«. 

این کـه مـا به مثابـه یـک روبات سـخن گو صرفًا 

آمـار مرده هـا را بشـماریم و از آن بـه سـهولت 

و سـرعت عبـور کنیـم نشـان از همیـن تـرس 

از میرایـِی خـود مـا و نگرانـی از واقعیـت مـرگ 

در آینـده نزدیـک مـا دارد. اگـر واقعیـت مرگ را 

بهتـر درک می کردیـم و آن را در فراینـد تمدنـی 

خود سـرکوب نمی کردیم امروز در سـخن گفتن 

از مـرگ انسـان ها، انسـانی تر عمـل می کردیـم.

از سـیاق عبـارات بابایـی در ایـن یادداشـت 

این گونـه بر می آیـد کـه وی یکـی از نقـاط قوت 

تمـدن اسـامی را رویارویـی و مواجهـه با مرگ 

می دانـد و ایـن چیـزی اسـت کـه تمـدن مدرن 

از آن گریـزان اسـت. وی شـاید بـه همیـن دلیل 

کرونـا را یـک نقطـه عطف در تاریخ تمدن مدرن 

غـرب مـی داند؛ چـه این که به تعبیـر وی کرونا 

باعـث بازگشـت مسـئله مـرگ بـه فلسـفه ها، 

فرهنگ هـا و تمدن هاسـت. 

به نظــر می رســد کــه زندگــی مــردم مــا 

ایــران،  کان شــهرهای  برخــی  در  به ویــژه 

ــات  ــه در برخــی جه ــل شــبهات هایی ک به دلی

ــن  ــرده، ای ــدا ک ــی پی ــدرن غرب ــی م ــا زندگ ب

ــه  ــرگ، ب ــِی دِم م ــرِد منف ــی و تف ــس تنهای ح

بیمــاران کرونایــی مــا نیــز )به ویــژه بــا توجــه 

بــه شــرایط قرنطینــه و مســری بودن ایــن 

بیمــاری( وجــود دارد و از ایــن   جهــت بابایــی 

بــه طــاب جهــادِی خدمات رســان بــه بیمــاران 

کرونایــی این چنیــن توصیــه می کنــد: هرچنــد 

امــروز ورود طلبه هــای جهــادی بــرای کارهــای 

خدماتــی بیمــاران به جــای خــود کاری اســت 
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ــزی  ــا رســالت طلبگــی چی ــس ارزشــمند، ام ب

بیــش از ایــن اقتضــا می کنــد. طلبه هــای 

جهــادی و امدادگــر پیــش از آن کــه بخواهنــد 

یــا بتواننــد جــای خدمــات پرســتاری را بگیرنــد، 

بایــد جــای خــود را در امــور روانــی و روحانــِی 

ــر  ــت، پ ــی اس ــم خال ــیار ه ــه بس ــاران ک بیم

ــد. نماین

 کرونا و تغییر حوزه حکمرانی
میرباقــری بــر ایــن عقیــده اســت، کــه 

»دست ســاز  ویروســی  کرونــا،  چنانچــه 

باشــد«، و نــه طبیعــی، تمــّدن غــرب آن را 

بــرای تضعیــف تمــّدن اســام بــه پرچــم داری 

جمهــوری اســامی، ســاخته اســت. میرباقــری 

بــا طــرح ایــن پرســش کــه "درحالی کــه کرونــا 

ــر  ــت بش ــات روی دس ــر، تلف ــب کم ت ــه مرات ب

گذاشــته، عّلــت ایــن همــه ایجــاد رعــب و 

بزرگ نمایــی کرونــا چیســت؟" بــه ایــن نکتــه 

اشــاره می کنــد کــه  چــه کرونــا دست ســاز 

ــا  ــد ب ــرب می خواه ــر، غ ــه خی ــوده باشــد چ ب

ــه  ــری ب ــه چهارمیلیاردنف ــک قرنطین ــاد ی ایج

وســعت کل دنیــا، بشــر را وارد فــاز جدیــدی از 

حیــات خــود کنــد: »حیــات مجــازی«. حیاتــی 

کــه احساســات و تمــام ابعــاد زندگــی بــر 

ــود. ــت می ش ــال، مدیری ــم« و خی ــور »وه مح

میرباقـری معتقد اسـت، کـه کرونا یک خطر 

بزرگـی اسـت، ولـی پشـِت بزرگ نمایـی بیـش 

از حـد آن یـک توطئـه نهفتـه اسـت. این کـه 

چهارمیلیـارد آدم را بـه قرنطینـه می برنـد و ایـن 

وحشـت و رعـب را در جامعـه جهانـی ایجـاد 

می کننـد،  ایـن یـک امـر طبیعـی نیسـت. ایـن 

یـک نقشـه اسـت. یـک توطئـه پشـت آن قـرار 

دارد.

ایشـان بـرای کرونـا ابعـاد مختلفـی را قائـل 

اسـت. یکـی از ایـن ابعاد، جنبه های شـناختی 

جنبـه  یـک  "به نظـرم  کروناسـت:  ویـروس 

شـناختی دارد کـه در علوم شـناختی بایـد مورد 

بررسـی قرار گیرد. هراسـی که در جامعه جهانی 

ایجـاد کردنـد کـه می توانـد چهارمیلیـارد آدم را 

بـه قرنطینـه ببرنـد؛ ایـن می توانـد یـک طراحی 

بـزرگ باشـد. به خصـوص توجـه کنیـد کـه این 

هـراس، وقتـی به جامعه جهانی گسـترش پیدا 

می کنـد و تبدیـل بـه یـک امـر اثرگذار می شـود 

کـه از 30 بهمـن 98، اعـام می شـود کـه از قـم 

شناسـایی شـده است. پیداسـت که یک توطئه 

پشـت ایـن قضیـه اسـت کـه از ایـران و از قـم 

اعـام شـود. به صورت یک بمـب اطاعاتی بازار 

بورس آمریکا و اروپا شـروع به سـقوط می کند. 

درحالی کـه قریـب بـه چندماه قبـل، از چین رخ 

داده بود، اّما ارزش بورس اروپا و آمریکا سـقوط 

نکـرد. منحنی هـا و آمارهـای رسـمی اش وجود 

دارد."

میرباقـری در عیـن حـال بـر ایـن باور اسـت 

که اگر  ما از طراحی های دشـمن غافل بشـویم 

ممکـن اسـت کـه این ویـروس را بـه یک امری 

علیـه مـا تبدیل کنند. ولی اگر ما از طراحی های 

دشـمن غافـل نشـویم و موضع گیـری تمدنـی 

بکنیـم، حتمـًا مـا پیروز خواهیم شـد.

رییس فرهنگسـتان علوم به این نکته اشـاره 

می کنـد کـه اآلن هـم که می خواهند بشـریت را 

از دنیـای مـادی بـه فضای مجـازی ببرند، یعنی 
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یک بار بشـریت را در محبس و زندان دنیا بردند 

و ارتبـاط او را بـا عالـم غیـب قطـع کردنـد، و  

دیگـر بـار می خواهنـد او را به سـیاه چال فضای 

مجـازی ببرنـد. موفـق نخواهنـد شـد، یعنـی 

جامعـه ایمانـی ایـن امـر را نخواهنـد پذیرفت و 

آنـان شکسـت خواهنـد خورد.

 کرونا، پیچ تاریخی و تغییر حکمرانی جهانی
رویارویـی  از  تحلیلـی  پیروزمنـد  علیرضـا 

تمدنـِی عقانیـت مادی و عقانیت توحیدی در 

بحران کرونا ارائه می دهد و به پنج بحران بزرگ 

تمـدن غرب اشـاره می کنـد. وی این پنج بحران 

را شـامل: بحـران بی هویتی، بحـران بی عدالتی، 

بحـران فقـدان امنیـت، بحران گسـترش ابتذال 

و فسـاد اخاقـی و در آخـر بحـران دروغ بـودن 

آزادی وعده داده شـده در تفکر لیبرالیسـم است 

کـه در مجمـوع بحران هـای درونـی تمدن غرب 

را تشـکیل می دهـد. افـزون بـر این کـه از نظـر 

او، بزرگ تریـن عامـل بحـران بیرونـی غـرب هم 

انقـاب اسـامی ایـران اسـت. از نظـر پیروزمند 

غـرب تـاش زیـادی بـه خـرج داد تـا انقـاب 

اسـامی را مهـار کنـد اما نتوانسـت.

ايشـان بـر ایـن عقیده اند کـه در قضیه کرونا 

دو رویکـرد اصلـی وجود دارد: 

اول، این که کرونا دست سـاز بشـر اسـت که 

در ایـن رویکـرد قرائت هـای گوناگونـی داریـم، 

كـه عبارت انـد از:

 آیـا ایـن کار بـرای بـه زانـو  درآوردن چیـن 

اسـت؟ 

آیـا بـا هـدف حاکمیت بخشـی بـه فضـای 

اسـت؟  مجـازی 

آیـا ایجـاد مرگ ومیر آگاهانه و هدایت شـده 

بـرای حـذف طیـف سـنی خاصی از وبـال گردن 

نظام سـرمایه داری اسـت؟ و ... .

دوم، این كـه کرونا یک واقعه  طبیعی اسـت 

و از حیـوان بـه انسـان منتقـل و اپیدمی جهانی 

شـده اسـت و چون از آن شـناختی نداشـتند در 

حـال جـوالن دادن اسـت. آثـاری هـم دارد کـه 

اجتناب ناپذیـر اسـت، اقتصـاد لطمـه می بیند، 

روابـط لطمـه می بینـد و... .

پیروزمنـد در ادامـه اشـاره می کنـد کـه حتی 

فـرض دوم را قریـن بـه صحـت بدانیـم، همیـن 

کـه بشـر قـدرت سـاخت ویروس هـای ترکیبـی 

را پیـدا کـرده، قابـل تأمـل اسـت و از این قضیه 

چنیـن نتیجـه مـی گیرد کـه: "بشـریت به دلیل 

راه غلطـی کـه تمدن غـرب طی کرده، در معرض 

خطـر و نابـودی اسـت؛ بایـد آن را احسـاس کرد 

و چـاره ای اندیشـید. برفـرض کـه قضیـه کرونـا 

تعمـدی نباشـد امـا نشـان می دهـد کـه امنیت 

بسـیار شـکننده اسـت و اگـر قـرار باشـد ایـن 

فناوری به دسـت انسان های سـفاک، بی اخاق 

و بی عقلـی باشـد کـه فعـًا حکومـت جهانـی را 

به دسـت دارنـد، آینـده ای بدتـر در پیش اسـت."

پیروزمنـد در عیـن هشـداری کـه نسـبت بـه 

خطرهـای احتمالـِی ناشـی از اسـتمرار مدیریت 

انسـان های ناالیـق در عرصـه حکمرانـی جهانی 

می دهـد، بـر ایـن بـاور اسـت که کرونـا ظرفیت 

جدیـدی بـرای عبـور از پیچ تاریخـی ایجاد کرده 

اسـت و از ایـن رهگـذر می تـوان بـرای مقابلـه 

فرهنگی با تمدن مادی و سـهم خواهی نسـبت 

بـه حاکمیـت معنویـت کمـک گرفت. 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

48
پیروزمند چهار جريان احتمالی را در شـرایط 

پسـاکرونا برمی شـمارد: یـک، حرکـت جهـان 

بـه سـمت توقیـت ملی گرایـی؛ دو، حرکـت بـه 

سـمت جهانی سـازی؛ سـه، حرکت بشر به سوی 

شـکل گیری  چهـار،  معتـدل؛  جهانی سـازی 

جهانی سـازی توحیـدی. در آخـر بـه ایـن نکتـه 

اشـاره می کنـد کـه بایـد بـرای تحقق سـناریوی 

چهـارم تـاش کرد. 

2. رویکرد فقهی
 فقه کرونا؛ ضمان و مسئولیت مدنی

آیـةاهلل محقـق دامـاد بـر ایـن بـاور اسـت که 

"دیگری شناسـی" در قواعـد مربـوط بـه مبحـث 

ضمانات قهریه در فقه اسـامی، بسـیار عقایی 

و پیشـرفته اسـت و ایـن احـکام ناظر به حرمت 

نهـادن بـه حیـات آدمی اعم از خـود و دیگران و 

نیز احترام به کرامت و آسـایش دیگران اسـت. 

وی بـا اسـتناد بـه ایـن قواعـد، چنـد نمونـه از 

احـکام مربـوط را بـه مخاطـب می شناسـاند از 

جملـه بـه ایـن نکتـه  مهم اشـاره مـی دارد، که:

 "چنانچـه شـخصی بدانـد و یـا شـخصًا و یـا 

از طریـق اخطـار کارشناسـان مربـوط احتمـال 

عقايی بدهد که حضور و یا شرکت در جلسه ای 

و یـا ماقـات بـا فرد و یا افرادی موجب اضرار به 

آن هـا می گـردد، شـرعًا واجب اسـت کـه مطلقًا 

اجتنـاب کنـد و در صورت تخلـف چنانچه ثابت 

شـود که تماس او موجب اضرار شـده و بیماری 

وی سـرایت بـه دیگـران کـرده، در فـرض اقـدام 

عمـدی موجـب مسـئولیت کیفـری و ضامـن 

کلیه خسـارات وارده به زیان دیده خواهد بود و 

در صـورت غیر عمد ضامن کلیه خسـارات وارده 

و اگـر موجـب فـوت شـده ضمـان دیـه برعهـده 

اوسـت و اگـر خـودش نیـز فـوت کنـد، ضمانت 

شـرعی به عهده او باقی اسـت و متعلق به ترکه 

او می گـردد و وارثـان متوفـا بایسـتی از محـل 

ترکـه وی خسـارات را ادا نماینـد تـا ذمـه متوفا 

بری گـردد."

وی هم چنیـن بـه حکـم مربـوط بـه انجـام 

اعمال مسـتحبی نظیر حضور در مجامع چنین 

مـی آورد:

 "انجـام اعمـال مسـتحبی نظیـر حضـور در 

مجامع چنانچه به نظر کارشناسـان بهداشـتی با 

احتمال عقايی سـرایت بیماری مواجه باشـد، 

نه تنهـا از اسـتحباب برخـوردار نیسـت، بلکـه 

بـا حرمـت جـدی و اکیـد روبـه رو خواهـد بـود؛ 

بنابرایـن به رغـم اسـتحباب مؤکـد و فضیلـت 

نمـاز جماعـت و عبـادت در مشـاهد مشـرفه 

هرگاه حسـب نظر کارشناسان بهداشت احتمال 

عقايـی باشـد که حضور در ایـن اماکن مقدس 

سـبب ضرر به خود یا اضرار به دیگران می شـود 

نه تنها مسـتحب نیسـت، بلکه در برخی فروض 

عبـادت مـورد نهـی شـارع قـرار می گیـرد و بنابر 

نظـر بسـیاری از فقیهـان بـزرگ باطـل و اعاده یا 

قضـای آن واجـب می گـردد."

کرونـا و فقـه؛ فرصت هـا و چالش هـا )از 

مناط اندیشـی( تـا  فقـه  جهانی سـازی 

حجةاالسـام احمـد مبّلغی در »وبینار کرونا 

و فقه اسـامی« به این نکته اشـاره می کند که 

دو فرصـت و دو چالـش مهـم بـه واسـطه کرونا 

بـرای فقـه به وجود آمده اسـت: 
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وی درخصـوص ایـن دو چالـش می گويـد: » 

چالش هـای به وجـود آمـده بـرای فقـه، متوجه 

تجربـه فقهـی و میـراث فقهـی و نگـرش برخـی 

از علمـای فقیـه اسـت. البتـه از نظـر ایشـان، 

ایـن چالش هـا نـه متوجـه شـریعت اسـت و نه 

متوجـه جـان مایه هـا و اصالت هـای فقهـی و 

نهایتـًا این کـه این چالش هـا می تواند زمینه را 

بـرای تکامـل تجربـه فقهـی ما فراهـم کند.  این 

دو چالـش مشـخصًا عبارتنـد از: 

اول، برآمـدن و آشکارشـدن نیـاز جامعـه بـه 

پاسـخ های دینـِی فراتـر از پاسـخ های صرفـًا 

فقهـی )جامعـه کرونـا زده بـه یـک پاسـخ های 

جامع االطـراف و فراتـر از پاسـخ های فقهـی و 

صرفـًا فقهـی نیـاز دارد(؛

 دوم، نیـاز جامعـه بـه پاسـخ های فـوری و 

به هنـگام و نـه پاسـخ های بطئـی و کنـد. 

ايشـان بـه دو فرصـت ایجـاد شـده توسـط 

کرونـا بـرای فقـه اسـامی اشـاره می کنـد: 

" اول، انتقـال ذهنیـت و تجربـه فقهـی بـه 

فضاهـا و مسـائل کان جهانـی و انسـانی؛ 

پرداختـن  بـرای  فقـه  امکان یابـی  دوم، 

آزادانه تـر، دقیق تـر و مناط محـور بـه جنبه های 

آیینـی و مراسـمی. درحقیقـت بایـد از ایـن دو 

و  فقـه"  "جهانی اندیشـی  با عنـوان  فرصـت 

"مناط اندیشـی فقـه" یـاد کـرد.

علی اکبـر رشـاد، یکـی دیکر از کسـانی اسـت 

که با رویکرد فقهی با کرونا مواجه شـده اسـت. 

ايشـان ضمـن این کـه واقعه کرونـا را یک بحث 

مفصل تقسـیم تاریخ  می داند و برآن اسـت که  

جهان در شـرف یک چرخش تاریخی اسـت. لذا  

تاریـخ جهـان، بـه ما قبـل کرونـا و ما بعـد کرونا 

تقسـیم و براثر این فاجعه انسـانی و این حادثه 

تلـخ، جهـان، دگرگون خواهد شـد، در عین حال 

از منظری فقهی به این نکته اشاره می کند که" 

واقعـه کرونـا چه بسـا از جنس جنگ بیولوژیک 

قلمـداد شـود. بـه همین جهت به جـای مباحث 

اصـول فقه السیاسـه و هم چنیـن فقه القضـا و 

نیـز خـارج اصـول و هم چنیـن فلسـفه اصـول 

مبحث فقه مهندسی ژنتیک و جنگ بیولوژیک 

را اجمااًل باید طرح کرد و پیرامون آن اندیشـید.

  معیار وجود، خوف و ضرر
ابوالقاسـم علیدوسـت رییـس انجمـن فقـه 

حـوزه علمیـه نیـز بـا اشـاره بـه این کـه امـروزه 

مانـدن در خانـه، تکلیـف شـرعی و ملـی اسـت، 

اشـاره می کنـد به این که معیـاِر مدت زمان الزم 

بـرای مانـدن در قرنطینـه، زمان خاصی نیسـت، 

بلکه بسـته به خوف و ضرر اسـت: شـاید برخی 

چنیـن تصـور داشـته باشـند کـه حـاال مدتـی 

صبـوری کردیـم و کفایـت می کنـد، ایـن افـراد 

چنیـن تصـور دارنـد کـه زمـان در حل مسـئله 

تأثیرگـذار اسـت، درحالی کـه یک مـاه، چهل روز 

و دو مـاه معیـار نیسـت، معیـار وجـود، خـوف 

و ضـرر اسـت، ممکـن اسـت ایـن خـوف و ضرر 

تـا شـش ماه هـم به طـول بینجامـد و ممکنـه 

در مـدت اندکـی پایـان یابـد، امـا متخصصـان 

معتقدنـد مـردم هر چقـدر بیشـتر تحمـل کنند، 

زودتـر ایـن زنجیـر انتقـال تأثیـر و تأثـر تمـام 

می شـود، از این جهـت بایـد صبـر کـرد.

  حفظ جان انسان؛ در رأس احکام فقهی
محمـد جـواد فاضـل لنکرانـی نیـز از زاویـه 
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فقهـی و از دریچـه حفـظ جـان انسـان ها بـه 

بحـث کرونـا پرداختـه اسـت. ایشـان بـر ایـن 

بـاور اسـت: "فقـه شـیعه به حـدی مسـتحکم 

اسـت کـه در رأس واضـح احـکام فقـه شـیعه 

وجـوب حفـظ جـان انسـان قـرار دارد. تمام این 

عباداتـی کـه بـرای خداوند انجـام می دهیم اگر 

مزاحمت با حفظ جان انسـان داشـته باشـد این 

یـک امـر بسـیار واضـح در فقـه و اصول ماسـت 

کـه در مسـئله تزاحـم حفـظ جـان مقدمـه بـر 

این هاسـت. نه تنهـا مقـدم اسـت در برخـی از 

مـوارد فقهـا تصریـح کرده انـد کسـی کـه روزه یا 

نمـاز بـرای او ضـرر داشـته باشـد روزه گرفتـن یا 

نمازخوانـدن بـر او حرام اسـت. ضوابط فقهی ما 

از جهـت مراجعـه، اعتمـاد و از نظـر لـزوم عمـل 

به دسـتورهای پزشـکان بسـیار روشـن اسـت." 

شـاهد مثـال این کـه امـام خمینـی در 

برخـی فتـاوا فرمودنـد: اگـر کسـی در زمسـتان 

بخواهـد بـرای گرفتـن وضـو به حیاط بـرود و با 

آب سـرد وضو بگیرد و سـردی آب برای پوسـت 

او ضـرر داشـته باشـد فرمودند کـه قاعده الحرج 

در آن جـا جریـان پیـدا می کنـد و وضو را برطرف 

می کنـد. 

3 .رویکرد الهیاتیـ  کالمی 
  جهان شمولی سالمت در الهیات اسالمی

سروش محاتی بر این عقیده است، که یکی 

از ویژگی های الهیات سـامت آن اسـت که نظر 

فراگیـر بـه همـه انسـان ها دارد و بـرای عافیـت 

و سـامت همـه انسـان ها ارزش قائـل اسـت. 

وی اضافـه می کنـد که  "گاه پنداشـته می شـود 

کـه اگـر مـا نـگاه الهیاتی به سـامت انسـان ها 

داشـته باشـیم ممکـن اسـت با مرزبنـدی میان 

انسـان ها مواجه شـویم؛ یعنی قطعًا افرادی که 

مؤمن شـناخته می شـوند سـامت آنان مهم تر 

از سـامت کسـانی تلقی می شـود که به الهیات 

باور ندارند و درواقع سـامت گروه دوم ارزشـی 

ندارد." درحالی که در الهیات اسـامِی سـامت، 

چنیـن نگاهی پذیرفته نیسـت. 

نـگاه غلـط پیـش گفتـه باعـث شـده تـا بـه 

تعبیـر سـروش محاتـی، برخی رویکـرد مثبتی 

بـه الهیات سـامت ندارند، ولی متون اسـامی 

نشـان می دهـد کـه اسـام برای همه انسـان ها 

ارزش قائـل اسـت.

 کرونا؛ اسالم و الهیات شّر
برخـی از محققـان حـوزوی کـه از پایـگاه و 

رویکـرد الهیاتـی بـه مسـئله کرونـا پرداخته اند، 

نقطـه عزیمـت بحث خود را از معناداری یا عدم 

معنـاداری کرونـا آغاز کرده انـد. به عنوان مثال، 

حمیدرضا شـاکرین این پرسـش را طرح می کند 

کـه: "آیـا حادثه کرونا پدیـده ای معنادار اسـت 

یـا بی معنـا؟ و اگـر معنـادار اسـت، معنـای آن 

چیسـت و در کـدام نظـام اندیشـگی و الهیاتـی 

می تـوان معنـای آن را دریافـت؟« 

وی در پاسـخ این چنیـن اشـاره دارد کـه: »در 

نگـرش مـادی نمی توان برای آن معنایی یافت. 

درواقـع ایـن پدیـده ای کر و کور، تصادفی و فاقد 

هرگونـه حساب شـدگی و حکمـت اسـت. در 

الهیاتی پانته ایستی، دئیسـتی،  نگاه هـای 

پویشـی و لیبرال هم وضع بهتر از این نیسـت.«

 ايشـان امـا وضعیـت الهیـات اسـامی و 
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توحیـدی بـه ایـن پرسـش را در مواجهـه بـا این 

پرسـش بـه چهـار دلیـل  متفاوت تـر می بینـد: 

»اما در نگره توحیدی وضعیت بسـیار متفاوت 

اسـت، كـه در ایـن نـگاه آن ها را بر می شـماريم: 

اول، همـه چیـز در ایـن عالـم حکیمانـه اسـت؛ 

دوم، شـّر محـض یـا گزافـی وجود نـدارد و آنچه 

شـّر خوانـده می شـود محفوف به خیـرات کثیر 

اسـت که بايسـتی شـناخته شـود و از آن ها به 

درسـتی بهره بـرداری نمـود؛ سـوم، آنچـه شـّر 

می خوانیـم غالبـًا بـا رفتارهـای مـا پیونـد دارد؛ 

چهـارم، در نظام سـنت های الهـی وجوه و ابعاد 

مختلفـی از ایـن مسـئله به دسـت می آید که به 

ایـن مسـئله معانـی مختلفـی داده و درس هـا 

ارائـه  بشـریت  بـه  سـازنده ای  پیامدهـای  و 

می کنـد.«

 کرونا و الهیات وجودی
علیرضـا قائمی نیـا، پرداختـن بـه الهیـات 

انتزاعـی محـض) نظیـر بحـث توحیـد، نبـوت و 

...( را گرچـه در پرداخـت مبانی ضروری می داند 

منتهـا اتـکای صـرف بـه آن را به خصـوص در 

مواجهـه بـا پدیده هـا و مسـائل انسـانی نظیـر 

کرونـا، نابسـنده می دانـد و بـه همان جهـت بـر 

الهیـات وجـودی تأکیـد می کنـد. 

الهیـات وجـودی از نظـر وی  »راهـی اسـت 

کـه مـا را بـا مسـائل انسـانی مواجـه می کنـد و 

از آن شـکل انتزاعـی محـض خـارج می کنـد. 

انسـان در رنـج، در تنهایـی، در ناامیـدی و در 

مسـائلی مانند کرونا چـه وضعـی دارد؟ این ها 

در الهیـات وجـودی مـورد بحث قـرار می گیرد«. 

البتـه الهیات اگزیستانسیالیسـتی هم ورود به 

ایـن دسـت مسـائل انسـانی دارد،  امـا در آن جا 

خـدا مغفـول اسـت و از مفاهیم کتاب و سـنت 
کمـک گرفته نمی شـود.1

  الهیـات ریزوماتیـک شـهری و فضـای ارتباطی 
کرونا

الهیات شـهری واکاوی و بازخوانی رشـدمند 

متون مقدس با نگاه شـهری و خوانش شـهر با 

نگاه الهیاتی اسـت. در الهیات شـهری که نوعی 

الهیـات فضا و مـکان اسـت، به دنبـال تحقـق و 

عینیت یافتـن ایمـان، امید، رسـتگاری، نجات، 

احسـان، رهایی، عدالت و آزادی در متن زندگی 

شهری هستیم.2 

در الهیـات شـهری، دو رویکـرد عمـده مطرح 

اسـت که خود برگرفته از اسـتعاره تفکر درختی 

و تفکر ریزوماتیک در اندیشـه دلوز اسـت:

الف( رویکرد عمودی و درختی؛
ب( رویکرد افقی و ارتباطی یا ریزوماتیک.

علی الهی خراسانی يكی از محققان حوزوی، 

تأثیر  به  ریزوماتیک  شهری  الهیات  منظر  از 

بحران کرونا بر زیست انسانی پرداخته است 

نوع  این  تکثرگرایانه  و  ارتباطی  ماهیت  و 

الهیات را این گونه برمی شمارد: »الهیات شهرِی 

فضایی مکانی  درهم تنیدگی  با  ریزوماتیک 

حرکت می کند و درپِی ایجاد اتصال و پیوستن 

در  رویکرد  این  است.  ارتباطی  به شبکه های 

الهیات شهری با حرکت افقی و بین رشته ای، 

نهادگریز و غیرمتمرکز و تمایل به موقعیت های 

دینی سیال  و  روان دارد.

به دنبـال  ریزوماتیـک  شـهرِی  الهیـات 

فضاهای عمومِی پسـت سـکوالر در شهر است و 
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در حـوزه عمومـی )هابرمـاس( فعالیت می کند. 

ایـن الهیـات شـهری، گفت وگویـی، تکثرگـرا و 

مشـارکت جو با سـازمان های ایمان نهاِد مردمی 

است.«3 

رویکـرد درخـت واره بـه الهیـات شـهری در 

عیـن این کـه یـک رویکرد فضایی  مکانی اسـت 

در عیـن حـال، یک رویکرد نهادی هم محسـوب 

می شـود. تجربه حضور مردم در اماکن مقدسـه 

و مشـارکت چهره به چهـره مـردم در نهـاد خیـر، 

از جملـه داللت هـای نهادی بـودن ایـن رویکـرد 

الهیاتی اسـت.4 

بــا ســربرآوردن بحــران کرونــا، »به نظــر 

ــهرِی درخــت واره  ــات ش ــواره الهی ــد دی می رس

ــل،  ــورد و در مقاب ــَرک خ ــا َت ــادی در کرون و نه

ــوه بیشــتری  الهیــات شــهرِی ریزوماتیــک جل

ــدا  ــروز پی ــی ب ــای ارتباط ــت و خاقیت ه یاف

ــاختارِی  ــم س ــه نظ ــتگی ب ــا وابس ــرد. کرون ک

ــش  ــه و چال ــار خدش ــهر را دچ ــی در ش الهیات

کــرد و ایمــان، نجــات و رهایــی را در ارتباطــاِت 

غیرمتمرکــز و تکثرگــرا نشــاند و هویــت ایمانــی 

در شــهر از قلمــروی محکــم و غیرمنعطــف 

ــا  ــو ب ــاِط روبه جل ــر رفــت و در ارتب ــادی فرات نه
ــدا شــد.«5 ــری« هوی »دیگ

موعود اندیشی و پساکرونا 
 کرونا، نگرشی از دریچه الهیات امید

پسـاکرونا  جهـان  بهروزی لـک،  غامرضـا 

را از منظـر الهیـات مهـدوی و موعوداندیشـی 

مـورد توجـه قـرار داده و بـر ایـن بـاور اسـت کـه 

هم اکنـون در وضعیـت کرونایـی دو کان رونـد 

در حـال شـکل گیری اسـت: 

اول، اسـتغاثه جهانـی بـه سـمت خـدا که در 

سراسـر دنیا شـاهدیم؛ 

دوم، نگاه به منجی عالم اسـت، که می توان 

فهـم بهتـر در جهـت زیسـت زندگـی مؤمنانـه 

مهـدوی ایجـاد کرد.6  

البتـه ايشـان ایـن رونـد را با ثبـات نمی داند 

و معتقـد اسـت چنان کـه قـرآن هـم در سـوره 

عنکبـوت )آیـه 65 ( اشـاره دارد، وقتـی انسـان 

از طوفـان دریـا نجـات یابـد و پایش به خشـکی 

برسـد دوبـاره به سـمت شـرک مـی رود.

4 . رویکرد فلسفی عرفانی
  کرونـا و سـفر درونـی؛ رویکـردی عرفانـی بـه 

مسئله کرونا ویروس
سیدسـلمان صفـوی از منظـری عرفانـی بـه 

ویـروس کرونـا پرداختـه اسـت. وی به عنـوان 

مقدمـه بـه ایـن نکته اشـاره می کند که تعالی و 

قـوت روح )کـه در عرفـان بـه ویـژه عرفان عملی 

بسـیبار مورد تأکید اسـت(، مددرسـان انسان در 

کنترل و مدیریت درد و امراض جسمانی است.7  

وی اظهـار مـی دارد کـه در عالم ناسـوت، جسـم  

و  روح در هم تنیـده و بـا هم دیگـر تعامـل دارند. 

یـک روح متـوکل بـه خـدای تعالـی در مواجهه 

بـا اضطراب و اسـترس ناشـی از ویـروس کرونا، 

بـا حفـظ آرامـش به راحتی تسـلیم نمی شـود.8 

وی در نکتـه ای جالـب بـه ایـن مسـئله اشـاره 

می کنـد کـه روح آن گاه کـه فربـه شـود بـا سـفر 

درونـی، ابتـای بـه بیمـاری کرونـا را کاهـش 

می دهد: "به نظر می رسـد دیواره الهیات شـهرِی 

درخـت واره و نهـادی در کرونـا َتـَرک خـورد و 
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در مقابـل، الهیـات شـهرِی ریزوماتیـک جلـوه 

بیشـتری یافـت و خاقیت هـای ارتباطـی بروز 

پیـدا کـرد. کرونـا وابسـتگی به نظم سـاختارِی 

الهیاتـی در شـهر را دچـار خدشـه و چالـش 

کـرد و ایمـان، نجـات و رهایـی را در ارتباطـاِت 

غیرمتمرکـز و تکثرگـرا نشـاند و هویـت ایمانـی 

در شـهر از قلمروی محکم و غیرمنعطف نهادی 

فراتـر رفـت و در ارتبـاِط روبه جلـو بـا »دیگـری« 

هویدا شـد."9 

ايشـان هم چنیـن از  لحاظ معرفت شناسـی، 

معرفت شناسـی مـدرن را نابسـنده می دانـد و 

ایـن نابسـندگی به واسـطه کرونـا بیشـتر قابـل 

درک اسـت. وی این چنیـن توضیـح می دهـد: 

"انسـان امـروز در مواجهـه بـا بحـران جهانـی 

معرفت شناسـی  منظـر  از    کرونـا،  ویـروس 

درمی یابـد کـه حتـی قـادر بـه دیدن همـه ابعاد 

همه امور دنیوی نیسـت، چه رسـد به شـناخت 

همـه امـور جهـان غیـب و شـهادت! ممکـن 

اسـت برخـی نوابـغ متوجه بحران شـده باشـند؛ 

نظیـر بیـل گیتـس مؤسـس مایکروسـافت، اما 

گفتمـان غالـِب قـدرت، مایـل بـه شـنیدن ایـن 
واقعیـت نبـود."10

  کرونا و مقام توبه
علـی فضلـی، کـه از منظـر عرفـان بـه بحـث 

کرونـا پرداختـه اسـت و از نظـر وی، در فرهنـگ 

دینـی و عرفانـی، ریشـه همـه مصیبت هـا گناه 

اسـت  کـه از روی عمـد و یـا سـهل انگاری از مـا 

سـر زده اسـت.11 ایـن به این معناسـت کـه آنچه 

مـا درو  می کنیـم، حاصـل چیـزی اسـت کـه 

کاشـته ایم. همیـن گنـاه هـم باعـث می شـود 

کـه پیونـد آدمـی بـا خـود و خدای خود سسـت 

شـود و چنان کـه گفتـه شـده دوری از خداونـد 

هـم باعث سـختی معیشـت و هـم واجد عقاب 

اخـروی می شـود. از طرفـی خداونـد راه ترمیـم 

رابطـه خـود بـا بنـدگان را نیز بازگذاشـته اسـت. 

یکـی از ایـن راه هـا همان توبه اسـت که یکی از 

مقامـات مهـم در عرفان اسـامی به ویژه عرفان 

عملـی اسـت: "بـرای ریشـه کن سـاختن ایـن 

بـای عظیـم و رنـج آور باید سـفری بـه صحرای 

درون خویـش داشـته باشـیم. بـا یـاد گناهـان 

خویـش و بـا دلـی شکسـته بـه درگاه خـدا رویم 

و در پیشـگاهش عاجزانـه و متضرعانـه نالـه 

زنیـم کـه از گناهـان مـا درگـذر؛ بـر سـجاده نیاز 

بنشـینیم و بر گذشـته خویش زار زار بگرییم تا 

خـدا بـه مهـرش نظری بر مـا بینـدازد و گناهان 
ما را ببخشد و این مصیبت را از ما دور سازد."12

5 . رویکـرد جامعه شناسـی دیـن )بـا تاکیـد بر دو 
مفهوم مناسک و خرافه(

  کرونا و مقوله دین داری
برخـی بـر این باورند که اساسـًا نسـبت میان 

"رنـج  و  ربیمـاری" بـا "گرایشـات دینـی" اساسـًا 

مثبـت اسـت و ایـن تهدیدهـا و دل نگرانی هـا 

هسـتند که بسـتر روی آوری انسـان ها به عوالم 

دیگـر و عوامل ماوراء الطبیعی می شـده اسـت. 

علیرضـا شـجاعی زند، بـر ایـن بـاور اسـت که 

حتـی اگـر ایـن نسـبت را عّلـی و ایجـادی هـم 

ندانیـم؛ امـا یـک نسـبت ایجابـی میان شـان 

برقـرار اسـت، بـه همیـن رو مشـاهده می شـود 

افـرادی هـم کـه توجهـات دینی  بـارزی ندارند، 
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در چنیـن موقعیت هایـی دینی تـر می شـوند.13  

یکـی از ایـن دل نگرانی هـا و بحران هایـی کـه 

باعـث افزایـش ضریـب دیـن داری در جامعـه 

شـده، از جملـه بحـران کروناسـت.  

دیـن داری  بـه  روی آوردن  علـت  ايشـان 

را این گونـه تبییـن می کنـد: "یکـی از علـل 

روشـن اش قطـع زنجیـره عـادی زندگـی اسـت 

و آنچـه بـه عـادت و روال تبدیـل شـده اسـت. 

می دانیـد کـه شـرایط یک دسـت و روندهـای 

متعـارف و تکـراری در زندگـی اساسـًا موجـب 

غفلـت از ابعـاد دیگـر وجـودی و عرصه هـای 

دیگـر حیـات می شـوند و ایـن قبیـل تکانه هـا 

و قرارگرفتـن در موقعیت هـای خطیـر بعضـًا 

باعـث عطـف توجـه بـه نیازهـا و ظرفیت هـای 

مغفول مانـده انسـان می گردنـد. ایـن دربـاره 

همـه انسـان ها کما بیـش صـدق می کنـد؛ امـا 

در افـراِد بـا دین داری هـای خفیف تـر بـه مراتب 

بیشـتر اسـت. 

در چنین شـرایطی نوعًا شـاهد روآوری های 

غیر مترقبه و خارج از چارچوب از سـوی افرادی 

هسـتیم کـه کمتـر درگیـری و دغدغـه دینـی 

داشـته اند. چـرا؟ چـون اینـان کسـانی اند که در 

زندگی شـان کمتـر پیـش آمده که بـه واقعیتی 

بـه اسـم مـرگ فکـر کننـد. یکـی از خصوصیات 

عمومـِی دنیـای فوِق مـدرن غربی همین غفلت 

از پرسـش های وجودی اسـت و از جمله غفلت 

از واقعیتـی بـه اسـم مـرگ کـه در کنـار زندگـی 

اسـت و بلکـه در درون آن حضـور دارد. 

شـايان توجـه اين کـه بـا هر نفسـی کـه ممدِّ 

ِح ذات، یـک گام بـه مـرگ  حیـات اسـت و مفـرَّ

نزدیک تـر می شـویم. این واقعیـِت گریزناپذیر و 

باشـِک مـرگ اسـت که انسـان مـدرن به نوعی 

آن را نادیـده گرفتـه و بـه فرامـوش سـپرده و یـا 

سـعی بلیغـی دارد کـه آن را نادیـده بینـگارد."

 وی معتقـد اسـت، کرونـا هـم بر دیـن دارِی 

انسـان مـدرِن بی توجه به دیـن، تاثیر می گذارد 

و هـم بـر دیـن دارِی دیـن داران. اما بـه دو گونه 

تأثیـر دراین بـاره قائـل اسـت، كه دربـاره تفاوت 

تأثیـراِت دیـن داری دیـن داران و غیر دین داران 

نـکات جالبـی اشـاره می کند: "کرونـا باعث بروز 

دو اتفـاق در زندگـی، خصوصـًا زندگـی مـدرن 

شـده و آن تشـدید تنهایـی و فراغـت اسـت. 

انسـان مدرنـی کـه به نحـو غالـب دچـار عارضـه 

تنهایـی اسـت؛ اکنـون به دلیـل دسـتورالعمل 

فاصله گـذارِی اجتماعـی بـر تنهایـی اش افزوده 

شـده و به دلیـل توقـف فعالیت های یومیه اش، 

بـر زمـان فراغتـش نیز اضافه شـده اسـت. 

این فراغت اگر در شرایط دیگری روی می داد 

کـه انسـان ها بـا اضطـراب و محدودیت هـای 

و  ماهیـت  حتمـًا  نبودنـد،  مواجـه  کنونـی 

سمت و سـویی دیگری پیـدا می کرد. ماهیتی از 

جنـس بی خبـری و بی خیالی و سرخوشـی های 

بیشـتر. امـا چـون کـه خیلی نمی شـود به پارک 

و رسـتوران رفـت و بـه سـفر و تفریحـات دیگـر 

پرداخت؛ ناخواسـته فرصت و بسـتری را فراهم 

آورده بـرای پاسـخ دادن بـه آن توجهـات دینی و 

معنـوِی متـروک مانده. 

کـه  کسـانی  و  دیـن داران  بـاب  در  قصـه 

دغدغه هـا و درگیری هـای دینی شـان پیـش از 

این هم برقرار بوده، البته قدری متفاوت است. 
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ایشـان خیلـی نیـاز بـه ایـن تلنگرها بـرای اعتنا 

پیداکـردن بـه دیـن و معنویـت نداشـته اند؛ در 

عیـن حـال همه آن عناصر پیش گفته بر ایشـان 

نیـز اثرگـذار بـوده اسـت. مثـل تنبـه پیداکـردن 

به دسـت آوردِن  و  مـرگ  نزدیکـی  بـه  نسـبت 

فرصـت و خلـوت بیشـتر؛ لـذا بـرای ایشـان هم 

به نوعـی چـراِغ دیـن و دیـن داری در ایـن ایـام 

روشـن تر شـده اسـت."14 

 کرونا، مناسک و دین داری باطنی
تعلیق برخی مناسـک در ایام کرونا، گاه این 

ذهنیـت را ایجـاد کـرده کـه خوِد دیـن داری هم 

بـه حالـت تعلیـق درآمـده و یا این کـه به محاق 

رفتـه و یـا دسـت کم با اقبال کـم جامعه مواجه 

شـده اسـت. این رویکرد به دلیل غفلت از ابعاد 

باطنی دین به نظر می رسـد و متوقف ماندن در 

نوعی ظاهرگرایی محسـوب می شـود. 

حمیـد پارسـانیا بـر ایـن عقیـده اسـت، کـه 

نباید دین داری به  سـویه مناسـک و آیین های 

بیرونی آن فروکاسـته شـود. بلکه نسـبت آن با 

باطـن دیـن داری هـم باید دیده شـود.15 ايشـان 

حتـی بـه زایـش ایـن باطـن بـاور دارد و آن را 

مولـد و موجـد آیین هـا و فعالیت هـای نویـن 

اجتماعـی مبتنـی بر دین به ویژه در همین ایام 

کرونایـی می دانـد؛ چنان کـه دفـاع مقـدس را 

نمونـه بـارزی از کنش های گسـترده دین دارانه 

به مثابـه مناسـِک برآمـده از باطـِن دیـن داری 

می دانـد. 

نکتـه دیگـری کـه وی درخصـوص آیین هـا 

و مناسـک نوپدیـد )به ویـژه آن هایـی کـه لزومًا 

برآمـده از متـن و باطـن دیـن داری نیسـتند( 

بـدان اشـاره می کنـد، ایـن اسـت کـه همـواره 

هسـته اسـام سـنتی توسـط علما بر مراسمات 

و آیین های نوپدید اشـراف داشـته و انحرافات 

آن هـا را کنتـرل کرده اسـت و چنین نیسـت که 

مناسـک نوپدیـد، ارتباطی بـا  دین داری عالمان 

نداشـته باشند.16 

پارسـانیا بـر ایـن بـاور اسـت، کـه حتـی در 

شـرایط تقیه نیز این ارتباط قطع نشـده اسـت، 

یعنی در شرایط تقیه هم علی رغم از دست رس 

خارج شـدن  مناسـک مـورد قبـول دیـن، باز هم 

امـکان حفـظ دیـن وجـود دارد و ایـن تحلیـل 

تنهـا در صورتـی پذیرفتـه می شـود کـه دیـن و 

دیـن داری نبایـد صرفًا به الیه و ظاهر مناسـکی 
دین کاسـته شـود.17

 کرونا، دین و خرافه
در ايـن مـدت کرونايـی برخـی رفتارهـای 

سـطحی نظیـر لیسـیدن ضریـح توسـط چنـد 

نفـر معـدود انجـام گرفـت، كـه بهانـه ای شـد تا 

اصـِل حقیقـِت شـفادهِی اولیای خـدا و تقدِس 

زیارت گاه هـا، زیـر سـؤال بـرده شـود. 

سـوزنچی در نقـد چنیـن دیدگاهـی بـر تمایز 

جدی میان خرافه پرستی و انکار حقیقت تأکید 

دارد: "از اشـتباهات بزرگ این اسـت که به خاطر 

سوءاسـتفاده از یـک امـر حق، بـه  مقابله با اصل 

آن اقدام شـود. هر حقیقتی زمینه سوء استفاده 

دارد؛ نبایـد به خاطـر ایـن سوء  اسـتفاده ها خـود 

آن حقیقـت را زیـر سـؤال بـرد. مثـًا قـرآن کریم 

حـاوی باالتریـن حقایـق اسـت؛ آیا چـون امثال 

معاویه از آن سوءاسـتفاده می کردند، باید خود 

قـرآن را کنـار بگذاریـم؟!"18 و بـر ایـن باور اسـت 
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که این دسـت رفتارها نباید بهانه ای شـود تا ما 

اصـل مقدس بـودن زیارت گاه هـای اولیای خدا 

را و یـا شـفایافتن انسـان ها بـا عنایت اولیاءاهلل 

را انـکار کنیم. 

ايشـان بـر مقدس بـودن اماکن دینـی تأکید 

می ورزد و آن را با محترم بودن متفاوت می داند 

و در توضیح آن اشـاره دارد: "آیا آرامگاه ها صرفًا 

چـون سـاختمان اند مقـدس نیسـتند. خـوب، 

کعبه هم یک سـاختمان اسـت؛ همه مسـاجد 

هـم سـاختمان اند! به عـاوه، فـرق »محتـرم« 

و »مقدس« بـودن در چیسـت؟ اگـر به خاطـر 

سـاختمان بودن مقـدس نیسـتند، محتـرم هم 

نیسـتند! مقـدس و محترم بـودن یـک مـکان 

به خاطـر نسـبتی اسـت کـه بـا یک امـر مقدس 

کـه  همان گونـه  می کنـد؛  برقـرار  محتـرم  و 

مسـاجد، کلیسـاها، کنیسـه ها به خاطر نسبتی 

کـه بـا خداونـد برقـرار می کننـد )محـل عبـادت 

خداوندنـد( مقدس می شـوند )تقدس و احترام 

سـایر اماکـن دینـی هـم در اسـام مـورد تأکید 

بـوده اسـت؛ )حـج، آیـه40(، مکان هایی هم که 

نسـبتی واضـح بـا اولیای خـدا برقـرار می کنند، 

محتـرم و مقـدس می شـوند. 

آری، تفـاوت محتـرم و مقدس در این اسـت 

کـه امـر مقـدس حتما وجهه دینـی و الهی دارد؛ 

ولـی چیـزی کـه محتـرم اسـت، امـا مقـدس 

نیسـت، وجهـه الهـی و دینـی نـدارد و فقـط در 

عـرف روابـط انسـانی ارزش منـد اسـت، ماننـد 

سـاختمان سـفارت هـر کشـور در کشـور دیگـر، 

)مادام که روابط حسـنه ای بین دو کشـور برقرار 
اسـت( کـه فقـط محتـرم اسـت، نه مقـدس."19

  کرونا و اعتدال در مناسک گرایی
حسـن بوسـلیکی، کرونـا را فرصتـی بـرای 

اعتـدال در مناسـک گرایی می دانـد. از سـیاق 

عبارات  وی در این خصوص این چنین برمی آید 

که او چندان با رویه مناسـکِی فعلی در جامعه 

چنـدان هـم دل نیسـت؛ بـه همین دلیـل کاربرد 

دعای انفرادی را )که به واسـطه کرونا زمینه آن 

بیشـتر فراهـم شـده اسـت(، گاه بیـش از دعای 

دسـته جمعی می دانـد.20   

مثبـت  را  جمع گرایـی  روحیـه  اصـل  وی 

می دانـد امـا آفـت آن را همیـن مراسـم گرایی 

می دانـد. و ایـن رویکـرد را نقـد و ضمـن آن، 

تعریـف متفاوتـی از دعاکردن مطـرح می کند:" 

ایـن روحیـه )جمع گرایـی( در عیـن این کـه 

خیلی خـوب و سـرمایه اجتماعـی اسـت، در 

عرصـه مذهبـی آفـت مراسـم گرایی را به دنبـال 

دارد؛ ادعیه مهم مانند کمیل، آداب شـب احیا، 

ندبه و عاشورا و حتی اعتکاف را مراسم جمعی 

کرده ایـم و گاهـی حضور در این مراسـم ها فارغ 

از خوانـدن الفـاظ دعـا ممکـن اسـت برخـی را 

ارضـا کند. 

ادعیـه نوعـی ارتبـاط ماورائـی شـخصی و 

درونـی انسـان بـا خداونـد اسـت؛ ممکن اسـت 

کسـی حتـی در حیـن این کـه در خیابـان عبـور 

می کنـد، در یـک لحظـه بـا نهایـت توجـه قلبـی 

متوجه خدا شـود و با او سـخن بگوید؛ این هم 

مناجـات اسـت و مناجـات و دعـا صرفًا خواندن 

ادعیـه طوالنـی چندین صفحه ای و چندسـاعته 

در یـک جمـع عمومی نیسـت.21 

ايشـان ضمـن اذعـان بـه این که بیـان لفظ و 
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محتـوای ادعیـه در حـد اعجاز اسـت، بـه پرهیز 

از برخـورد قشـری و ظاهـری بـا الفـاظ توجـه 

می دهـد، از همیـن زاویه به فرصت ایجاد شـده 

توسـط کرونـا اشـاره  می کند: "کرونـا فرصتی به 

ما داده تا دعا را فارغ از مراسم و مناسک گرایی 

انجـام دهیـم؛ بـدون تعارف مـا از اصالت گرایی 

در به کاربـردن ادعیـه به خاطـر جمع گرایـی دور 

افتاده ایـم و ایـن روزهـا کـه مجبوریـم در خانـه 

بمانیـم فرصـت مناسـبی بـرای آن اسـت کـه 

دعاکـردن انفـرادی را دنبـال کنیـم کـه ممکـن 

اسـت کاربـرد آن بـرای زندگـی ما خیلی بیشـتر 

از دعاهـای دسـته جمعی و مراسـمی باشـد؛ 

این روزها فرصتی اسـت تا آچارکشـی مجددی 

در بحـث دعاخوانـی مراسـمی داشـته باشـیم و 
تعـادل ایجـاد کنیم."22

6 . رویکرد تفسیری روایی
 حدیث کرون و نشانه شناسی کرونا!

در ابتـدای ورود ویـروس کرونـا بـه کشـور، 

یـک حدیـث  به سـرعت در فضـای مجـازی 

 منتشـر شـد و ادعـا شـده بـود کـه امـام علی

هزارواندی سـال پیـش وقـوع ایـن ویـروس را 

پیش بینـی کـرده اسـت و چنیـن فرموده انـد 

ون«.  ون، جیتـاح الدنیا كور ون و قر ون و قـر کـه: »قـر

منبـع ایـن حدیث نیز کتاب »عظـامئ الدهور الیب 

يـة« معرفـی شـده اسـت  عـی الدبيـزی،  ۵۶هجر
و به نظـر می رسـد، هم زمـان بـا شـیوع ویـروس 

کرونا برخی سـایت های عربی و توسـط یک نام 

جعلـی ایـن متن کـه در برخـی کتاب های فاقد 

اعتبـار و ارزش علمـی یافـت شـده اسـت را بـا 

تغییـردادن واژگان »وبـا و طاعـون« به »کرون« 
منتشـر کرده باشـد.23

محمدجـواد فاضـل لنکرانـی، از جمله اولین 

کسـانی بـود کـه بـه ایـن حدیث واکنش نشـان 

داد. وی ایـن حدیـث را سـاختگی دانسـت  و 

گفـت: از ایـن کتـاب بـا چنيـن نامـی تاکنـون 

دیـده نشـده و حتـی در فهرسـت کتاب خانـه 

امیرالمؤمنیـن علـی نامـی از ایـن کتـاب و 

مؤلـف وجـود نـدارد و بـه  هیچ وجـه نمی تـوان 

چنیـن حدیثـی را بـه حضـرت نسـبت داد. 

روشـن اسـت کـه ایـن عبـارات سـاختگی 

اسـت. وی هم چنیـن بـر ایـن بـاور اسـت کـه 

کسـانی کـه بـا عبـارات نهج الباغـه آشـنایی 

دارنـد، می داننـد که بیـان این  همه خصوصیات 

کـه تمامـًا هم درحال وقوع اسـت، دأب و روش 

حضـرت علـی نبـوده اسـت.

مصطفی عباسی نیز حدیث مذکور را جعلی 

می داند و بر سه نکته دراین باره تأکید می کند: 

"الـف( در هیچ یـک از مجامـع روایـی نـه 

شـیعه و نـه اهل سـنت، نه متقـدم و نه متأخر، 

هرگـز حدیثـی بـا چنیـن مضامینـی نیامـده 

اسـت. حتـی عالمـان شـیعی به خاطـر اهمیت 

بسـیار ویژه  مسـئله مهدویـت، تمـام اهتمـام 

خـود را صـرف کردنـد تـا همـه اخبـار و احادیث 

مربـوط بـه حـوادث و اتفاقـات آخرالزمـان را 

در قالـب ماحـم و فتـن جمـع آوری و حفـظ 

کننـد، امـا در چنیـن کتاب هایـی نیـز مـا هرگـز 

مضامینـی شـبیه بـه متـن يادشـده نمی یابیم؛

ب( در تراجـم علمـا و معاجـم رجالـی، اصـًا 

شـخصیتی بـه نـام ابوعلی دبیزی وجـود ندارد، 
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بلکه شـخصیتی سـاختگی و موهوم اسـت؛

ج( در معاجـم کتاب شناسـی هرگـز کتابـی 

با عنـوان »عظامئ الدهـور« توسـط هیـچ مؤلفـی 
نوشـته نشده اسـت.«24

کرونا و مرگ سفید؛ رویکردی نشانه شناسانه

روایتـی  در  جملـه  از  روایـات،  برخـی  در 

کـه از امـام صـادق  نقـل شـده و در کتـاب 

کمال الدیـن مرحـوم شـیخ صـدوق )جلـد دوم، 

صفحه 355( آمده اسـت، به وقوع مرگ سـفید 

به عنـوان یکـی از نشـانه های ظهور اشـاره شـده 

اسـت.

در ایـن روایـت، سـلیمان بن خالد گویـد: از 

امـام صـادق  شـنیدم کـه می فرمـود: 

»قبـل از قیـام قائم ، دو نوع مرگ ومیر رخ 

می دهـد؛ مـرگ سـرخ و مرگ سـپید. تـا این که 

از هـر هفت نفـر، پنج نفرشـان از بیـن برونـد. 

مرگ سـرخ با شمشـیر و مرگ سـفید با طاعون 

اسـت.« پرسشـی که در این جا مطرح می شـود 

این اسـت که آیا مرگ سـفید همان کروناسـت 

یـا خیر؟ 

پاسـخ ابراهیـم شـفیعی سروسـتانی به این 

سـؤال منفـی اسـت. وی بـه ایـن نکتـه اشـاره 

می کنـد کـه در دوره هـای قبـل هم مشـابه این 

بیمـاری بـا تلفـات فـراوان در ایـران و جهـان 

اتفاق افتاده اسـت و امروز با این پدیده مواجه 

هسـتیم و ممکـن اسـت در ادوار دیگـر نیـز این 

نـوع بیماری هـا در جهـان اتفـاق بیفتد و تلفات 
بیشـتری بگیرد.25

بالی جدید، معلول معصیت جدید؛ 
حدیثی از امام رضا

حیـدری کاشـانی بـا نقـل حدیثـی از امـام 

رضـا کـه اشـاره می کنـد در رابطـه بـا باهای 

جدیـد،  وقتـی بندگان گناهی را انجام می دهند 

و آن گنـاه شـایع می شـود در میـان مردمـی که 

پیـش از آن مرتکـب نمی شـدند )یعنـی مرتکب 

گناهـان جدیـدی شـده اند کـه نسـل های قبـل 

مرتکب نشـده اند(، خداوند متعال یک بیماری 

و یـک ابتـای جدیـد را وارد عرصـه زندگی بشـر 

می کنـد. 

شـاخصه های  میـان  در  دارد،  اشـاره  وی 

ویـروس کرونـا، مـواردی اسـت کـه هنـوز ابعاد 

آن کامًا شـناخته نشـده اسـت. با تمام ادعایی 

کـه بشـر در پیشـرفت پزشـکی دارد از سـرعت 

ایـن ویـروس جـا مانده اسـت. و می افزاید برای 

رفـع ایـن بیمـاری بایـد ببینیـم کـه چـه خـط 

قرمزهایـی را رد کرده ایـم کـه چنیـن بیماريـی 

دامن گیـر مـا شـده اسـت؟ 

حیـدری کاشـانی بـرای رفـع ایـن بیمـاری 

بـر ایـن بـاور اسـت کـه چنانچـه در ادعیـه هـم 

آمـده: »اللهـم اغفـر یل الذنـوب الـی تغیـر النقـم« از 

همـه گناهانـی که نعمت عافیـت، اجتماعات، 

روابـط سـالم و ... انسـانی را تغییـر می دهنـد، 
بایـد اجتنـاب کنیم.26

  کرونا و تطبیق آیات؛ نگره ای تفسیری
معمـواًل در هنگامـه بحران هـا در یک جامعه 

دینـی، میـزان تمایـل به تطبیق آیـات و روایات 

بـر برخـی جزئیـات حـادث شـده در آن بحـران 

افزایـش قابـل توجهـی می یابـد. این کـه ایـن 

تطبیق هـا بـه چـه میـزان بـه صـواب نزدیـک 

اسـت و یا چه کسـی توانایی تشـخیِص صائب 
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بـودن یـا نبـودِن ایـن تطبیق هـا را دارد و نیـز 

این که قواعد و اصول درسـت و مناسـب جهت 

این گونـه تطبیق هـا چگونـه تعیین می شـوند، 

فـی نفسـه از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت. در 

بحـران کرونـا، عاوه بـر برخـی روایـات، بعضی 

آیـات قـرآن نیـز دسـت مایه تطبیقاتـی از ایـن 

دسـت شد. به عنوان مثال برخی عبارت »ِتْسَعَة 

َعَشـَر« در سـوره مدثـر را بـه ویـروس کوویـد 19 
تطبیـق دادند.

عقیـده  ایـن  بـر  ابوالقاسـم  محمـد حـاج 

اسـت، کـه تفسـیر قـرآن، شـرایط و ضوابطـی 

دارد و افـرادی کـه قـرآن را تفسـیر می کنند باید 

یک سـری قوانیـن و احکامـی را رعایـت کننـد 

و آن مطالبی کـه بـه قـرآن نسـبت می دهنـد 

براسـاس فهم و تفسـیر کام باشد که اگر مفسر 

ایـن ضوابـط را رعایت نکند، تفسـیر به رأی کرده 

 27 است.

وی در این خصـوص بـه نقـل حدیثـی از امام 

صادق  درباره مذمت چنین تفاسـیری اشـاره 

می کند: 

ْ ُيْؤَجـْر َو ِإْن  َصـاَب لَ
َ
ِيِه ِإْن أ

ْ
ُقْرآَن ِبَرأ

ْ
ل

َ
ـَر ا »َمـْن َفّسَ

ـَماِء«؛  لّسَ
َ
ْبَعـُد ِمَن ا

َ
 َفُهـَو أ

َ
ْخَطـأ

َ
أ

کسی که قرآن را به رأی و نظر خویش تفسیر 

کنـد، اگـر درسـت و مطابـِق بـا واقـع باشـد، اجر 

و پاداشـی برایـش نیسـت و اگـر خطا بـرود، هر 

آینـه )از مـرز و حـق و حقیقت( بیشـتر از فاصله 

آسـمان ها از یک دیگر، دور شـده اسـت. 

ايشـان بـر ایـن باور اسـت، که عـدد نوزده که 

در آیـه آمـده مربـوط بـه تعـداد نگهبانـان دوزخ 

اشـاره دارد و هیـچ ارتباطـی بـا کرونـا ندارد. 

رویکرد فلسفی
  کرونا و عقالنیت خود بنیاد

 هایدگـر در نقـدی کـه بـر عقانیـت دکارتـی 

دارد، بـر ایـن بـاور اسـت کـه این نـوع عقانیت 

کـه کامـًا سـوبژکتیو اسـت، تبعـات ویرانگری 

داشـته و دارد. وی از لـوازم ایـن عقانیـت را 

جدایـی سـوژه و ابـژه می دانـد. از نظـر هایدگـر 

همیـن نـگاه باعـث شـده تـا بشـر آن اتحـاد و 

تائمـی را کـه میـان سـوژه و ابـژه در فلسـفه 

کاسـیک برقـرار بـوده از بیـن بـرود. 

رهـاورد چنیـن نگاهـی در اندیشـه هایدگـر، 

ابژه شـدن طبیعـت و در نتیجـه اسـتیای بشـر 

بـر طبیعـت و محیـط زیسـت و چنـگ انداختن 

بـه صورت آن اسـت. 

عبدالحسـین خسـروپناه، از جملـه افـرادی 

اسـت کـه بحـران کرونـا را از منظـر فلسـفی و با 

رویکـرد نقـد عقانیـت خـود بنیـاد تحلیل کرده 

اسـت.  وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه کرونـا چهار 

بحـران را ایجـاد کرده اسـت: 

بحران معنا را در رابطه با خود؛

بحران بندگی را در رابطه با خدا؛

 بحـران زیسـت محیطـی را در رابطـه بـا 

؛  طبیعـت

و در آخـر بحـران روابـط اجتماعی را در رابطه 

انسـان با انسان. 

وی بر این باور است، که عقانیت خودبنیاد 

بشـری عامل کروناسـت. ايشـان معتقد اسـت، 

این عقانیت خودبنیاد و سـکوالر سـبب شده تا 

ویروسـی ماننـد کرونـا ایـن همه مشـکل ایجاد 
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کنـد، گرچـه خـود ایـن ویـروس هـم به علـت 

تصـرف بی رویه انسـان مدرن بـر طبیعت ایجاد 

شـده است. 

  کرونا و فلسـفه سیاسـی؛ تجدید نظر در مفهوم 
امنیت

نجـف لک زایـی از جملـه محققانـی اسـت 

کـه از موضـع فلسـفه سیاسـی به ویـژه از منظره 

فلسـفه امنیـت بـه بحـران کرونـا توجـه کـرده 

اسـت. وی بر این باور اسـت، که کرونا از جمله 

عوامـل تسـهیل کننـده ورود نظریه های امنیت 

بـه موج سـوم ایـن نظریه هاسـت. 

از نـگاه ايشـان، مـوج اول مطالعـات امنیتی 

از بعـد از جنـگ جهانـی دوم بـه راه افتـاد کـه 

نظریه هـای ایده آلیسـتی و رئالیسـتی در ایـن 

بـاب مطـرح شـد. محـور در امنیـت در مـوج 

اول، امنیـت نظامـی اسـت. از آن جـا که امنیت 

جوامع و کشـورها از ناحیه قدرت نظامی سـایر 

کشـورها مورد آسـیب قرار می گرفت؛ مسابقات 

تسـلیحاتی شـکل می گیـرد و ایـن مسـابقات 

تسـلیحاتی تـا چنـد دهـه ادامـه پیـدا می کند و 

تمرکز کشـورها بر گسـترش ارتش و تسـلیحات 

می شـود. سـپس اتفاقاتـی می افتد کـه امنیت 

و  جـدا  نظامـی  امنیـت  محـدود  تعریـف  از 

نظریه هـای جدیـد امنیـت شـکل می گیـرد.28 

در مـوج اول پیمـان ورشـو بـا محوریـت 

شـوروی و ناتـو )سـازمان آتانتیـک شـمالی( 

بـا محوریـت آمریـکا شـکل گرفت. با فروپاشـی 

شـوروی، پیمان ورشـو نیز فرو پاشـید، ولی ناتو 

در خـودش انعطـاف ایجـاد کـرد و در مـوج دوم 

از بحـث تهدیـدات نظامـی رویکرد خود را عوض 

کـرد و فضـای جدیـدی مثـل:  اسام هراسـی، 

مباحـث نـرم، فرهنگـی، حقوق بشـر، تروریسـم 

و ... بـرای خـود تعریـف کـرد. 

و   90 دهـه  در  بالـکان  عملیات هـای 

عملیات هایـی کـه در ماجـرای لیبـی و آنچـه 

کـه در حادثـه 11 سـپتامبر انجـام دادنـد باعـث 

مشـروعیتی برای ناتو در موج دوم امنیت شـد. 

ناتو برای ماندگاری اش، طرح امنّیت موّسـع را 
تعریـف و پی گیـری کـرد.29

وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه بحـران کرونـا 

نابسـندگی مـوج دوم، نظریه هـای امنیـت را 

در عمـل نشـان داد، کـه در مـوج سـوم امنیـت 

بـا شـروع کرونـا آن را شـاهديم کـه هـم امنیت 

مضّیـق، کـه هـدف را به سـوی امنیـت نظامـی 

می بـرد، و هـم امنیـت موسـع، کـه در همـان 

پنـج ُبعـد حرکـت می کند، همه ناقص هسـتند. 

لـذا دولت هـا مجبورنـد در مفهوم امنیت تجدید 

نظر کنند و مقوالت متعددی را در بحث امنیت 
وارد کننـد.30

 لک زایی به مفهوم امنیت متعالیه به عنوان 

الگـوی بدیـل در مـوج سـوم مطالعـات امنیـت 

توجـه می دهـد و آن را واجـد ظرفیت هايـی 

الزم بـرای تدویـن یـک نظریـه امنیتـی جامـع 

بـا توجـه بـه جهـان پسـا کرونا می دانـد. وی 

دراین خصـوص، ایـده  گذار را امنیت دنیاگرایانه 

به سـمت امنیت متعالیه را پیشـنهاد می دهد:" 

در موج سوم چاره ای نداریم و باید از امنّیت 

دنیاگرایانـه عبـور کنیـم و بـه امنیـت متعالـی 

برسـیم. در امنیـت متعالـی نیـروی فریـب، 

شـهرت، شـهوت، حّقه و کنار گذاشـته می شـود 
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و بـه مقولـه ایمـان و ارتبـاط با خدا و اسـتعانت 

از خـدا و هم گرایـی و می رسـند، و از ایـن طریق 

هـم خودشـان بـه امنّیت می رسـند و هـم برای 

دیگـران ایجـاد امنّیـت می کننـد. در این مرحله 

بـا حفـظ بهداشـت و جنبه هـای فـردی، امنّیت 
خانـواده و جامعـه را بـه  وجـود می آورند."31

لـذا فلسـفه سیاسـی اسـامی و حکمـت 

متعالیـه ظرفیـت خوبـی دارد کـه مـوج جدیـد 

امنیـت و یـا همـان مـوج سـوم امنیت را شـکل 
دهـد، بـه وجـود آورد و گسـترش دهـد.32

از مجمـوع آنچـه اشـاره شـد، چنیـن به نظـر 

می رسـد که سـطح حوزه و روحانیت در تحلیل 

بحـران کرونـا )به ویژه بخش نواندیش حوزه( به 

پختگـی و بلـوغ قابـل توجهـی دسـت پیدا کرده 

اسـت، گرچه شایسـته اسـت اهتمام بیشـتری 

پرداخـت  جهـت  روحانیـت  و  حـوزه  توسـط 

جدی تـر بـه ابعـاد انضمامـی این بحـران جهت 

کشـف زوایـای ناگشـوده آن مصـروف گردد.
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