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در بازشناسـی تأثیرگذاری، شـباهت ها، تفاوت ها و ... ویروس کرونا)کووید-19( 
و شـیوع ناگهانـی آن، بـا  برداشـت هایی اصولـی و کارا  و گاهـی سسـت و بی پایه، 
آن قـدر سـریع اتفـاق افتـاد، کـه  همه نخبگان کشـور به ویژه علمـا، فضال، فعاالن 
اجتماعی، روان شناسـان، سیاسـیون، جامعه شناسـان و ... را به واکنش های منفی 

و یا مثبت واداشـت.
ایران به لحاظ شواهد تاریخیـ  اجتماعی و هم   به دلیل وضعیت خاص دین در نظام 
جمهوری اسالمی در پیوند با دیگر ساحت های زندگی اعم از سیاست، جامعه، 

اقتصاد و ... وضعیت متفاوتی را در مواجهه با ویروس کرونا تجربه کرده است. 
حضـور دیـن در ایـران کامـاًل از الگـوی سـکوالِر حضور دیـن در کشـورهای دیگر 
متمایـز اسـت و ایـن تمایـز خودش را در لحظـات بحرانی نظیر شـیوع ویروس کرونا 
نشـان داده اسـت. اما از میان وجوه متعدد دین، به دلیل تأثیر شـیوع این ویروس 
بـر وجـه اجتماعی حیات انسـان و ضرورت اتخاذ زندگی قرنطینه ای، وجه مناسـکی 

و اجتماعـی دیـن بیـش از دیگـر ابعـاد آن در معرض نگاه ها قرار گرفته اسـت. 

ونایی وچالش های کر
هویت دینی در ایران
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بنابراین شکل خاص مناسک دینی در ایران 

می تواند شکل متمایز مثبت یا منفِی مواجهۀ 

ایرانی با کرونا را در قیاس با کشورهای دیگر 

رقم بزند.  به نظر می رسد مناسک دینی در ایران 

بتواند به عنوان متغیر مستقلی در تحوالت دورۀ 

شیوع کرونا و پسا کرونا نقش آفرینی کند و شاید 

بر شکل گیری الگوی اسامیـ  ایرانی مواجهه با 

کرونا به عنوان متغیر وابسته تأثیر بگذارد.

از  برداشـت هایی  می آیـد،  پـی  در  آنچـه 

مجموعـه دیدگاه هـای دكتـر تقـی آزادارمكـی 

)اسـتاد تمام دانشـگاه تهران( اسـت، كه مجله 

»حوزه«  توانسـته كلیدواژه و ابعاد این موضوع 

اجتماعـی را كـه همـگان بـه نوعـی درگیـر ایـن 

مهم هسـتند را  فرادید خوانندگان محترم نهد.

  جامعـه شناسـی از جنـگ تحمیلـی و کرونـا در 
هویت دینی ایران

از این کـه کرونـا چـه امـری اسـت و چـه 

وضعیتی دارد، اتفاق نظر در میان صاحب نظران 

وجـود نـدارد. گروهـی آن را حتـی در ایـن زمـان 

کـه دامنـه بیمـاری و کشـته های ناشـی از آن 

فراگیـر شـده اسـت، در قد و قامت یـک ویروس 

می داننـد کـه صرفـًا فـرد ضعیـف یا کسـانی که 

بهداشـت را رعایـت نمی کننـد، متأثـر می کنـد. 

در مقابـل، ادعـای اصلـی مـن این اسـت، که 

کرونـا یـک جریـان عمـده و فراگیـر اجتماعـی 

می باشـد کـه یکـی از ابعـاد آن بهداشـتی و 

درمانـی اسـت. ایـن ادعـا را در کتاب اول از سـه 

کتابـی کـه در مـورد کرونـا در ایران به نگارش در 

آورده ام بـه تفصیـل اشـاره کـرده ام. 

کـه  اسـت  عمـده ای  جریـان  یـک  کرونـا 

عرصه هـای مختلـف از سـاحت سیاسـی گرفته 

تـا نظـام اجتماعـی، خانـواده و دیـن را دچـار 

تغییـرات عمـده کـرده و می کنـد. نبایـد ایـن 

پدیـده و جریـان را بـه یـک اتفـاق در عرصـه 

پزشـکی تقلیـل دهیـم. جریـان کرونـا همـه 

عرصه هـای زیسـت ایرانی و غیـر ایرانی را تحت 

تأثیـر قـرار داده اسـت. کرونـا را نمی تـوان صرفًا 

بـا بعضـی از ویروس هـای دیگـر مقایسـه کـرد. 

ایـن پدیـده را حداقـل باید بـا جریان های عمده 

در جهـان مـدرن چـون جنگ و انقاب یا جریان 

توسـعه و نوسـازی مقایسـه کنیـم. 

و  کرونا  میان  مقایسه ای  بخواهیم  اگر 

جنگ تحمیلی انجام دهیم، تأثیرهای کرونا از 

جهاتی فراتر از دوران جنگ تحمیلی در ایران 

بوده است. در مرحله اول، جنگ یک  بخش از 

مردم کشور که در غرب و جنوب کشور زندگی 

می کردند متأثر ساخت و در مرحله دیگر، به 

دلیل تبدیل شدن جنگ از یک حادثه حاشیه ای 

و مرزی به امری ملی و مهم، بخش هایی دیگر 

از جامعه ایرانی را با خود درگیر ساخت. به طور 

خاص، جنگ تحمیلی زمانی از امری حاشیه ای 

و مرزی به امری سیاسی و ملی تبدیل شد که 

ایدئولوژی آن ساخته شد. 

  ایـن ایدئولوژی بـا محوریت حضرت امام

صورت بنـدی شـد. با ایـن وجود جنگ هم چنان 

بـه نقش آفرینـی بخشـی از نیروهـای اجتماعی 

کمـک کـرد. در دوران جنـگ، جمعیـت خاصـی 

در میـدان حضـور داشـتند که بعـد از پایان دوره 

جنـگ، ایـن نیروهـا وارد عرصـه بازسـازی و 
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سـازندگی شـدند و بیش از ده سـال طول کشید 

تـا وارد عرصه هـای سیاسـی شـوند. جانبـازان، 

رزمنـدگان، خانـواده شـهدا و  نیروهـای مهمـی 

در سـاختار نظـام اجتماعـی و سیاسـی نبودنـد 

و یـک دوره طوالنـی طـول کشـید تـا اینـان بـه 

نیـروی اثرگـذار تبدیـل شـوند و در سـایه نقـد 

دولت هایـی کـه قصدشـان عبـور از موقعیـت 

جنگـی و تقویـت جامعـه و شـرایط بعد از جنگ 

بـود، این گـروه، امکان سـازمان دهی پیدا کنند 

و بتواننـد دولـت تشـکیل دهند. 

جنگ بخش عمده جامعه ایرانی را )هم به 

صورت بندی  لحاظ  به  هم  و  سرزمینی  لحاظ 

گفتمانی(  فضای  لحاظ  به  هم  و  نیروها 

تحت تأثیر قرار داد. نتایج جنگ در ایران منشأ 

تحوالت عمده ساختاری شد و اثرات آن در دوره 

معاصر هم چنان باقی و تعیین کننده می باشد. 

توانسـته منشـأ  این کـه جنـگ  بـا وجـود 

تغییـرات عمـده ای در ایـران شـود، امـا کرونـا 

در مقایسـه بـا جنـگ، هـم در مرحلـه ظهـور و 

هـم در مرحله توسـعه و فراگیـری اش، به عنوان 

پدیـده  فراگیـر ملـی اثرات مهم تـر و ماندگارتری 

دارد. کرونـا بـه دلیـل این کـه فقـط در سـرزمین 

ایرانـی مسـتقر نشـده اسـت و در همـه جا ظهور 

کـرده و ابعـاد بین المللـی و جهانی یافته اسـت، 

متفـاوت از دیگـر پدیده هـا می باشـد. این پدیده 

ضمـن این کـه از جنگ تحمیلی نقش بیشـتری 

در ایـران داشـته اسـت از جنـگ جهانی دوم هم 

اثرگذارتـر می باشـد. درسـت اسـت کـه جنـگ 

جهانـی دوم، جهانـی شـد امـا اثراتـش بیشـتر 

در اروپـا ظاهـر شـد. بـا وجـود این کـه کرونـا در 

جامعـه جهانـی در مسـیر گسـترش قـرار دارد، 

آنچـه بـرای مـا در پی داشـته اسـت ایرانی اسـت 

و آن را »کرونـای ایرانـی« می نامـم. این کـه آن را 

تحـت عنـوان »کرونـای ایرانـی« تعبیـر کـردم 

به خاطـر ایـن اسـت که کرونا خیلی ایرانی شـده 

و مختصـات جامعـه ایرانـی را هـم بـا خـودش 

دارد و در نتیجـه بـا کرونـا در بیشـتر جوامـع 

فـرق می کنـد. هرچنـد در ایـران مسـتقر اسـت 

و كشـورمان در مسـیر اثرپذیـری از کرونـا قـرار 

گرفتـه و کرونـا هـم رنگ و بـوی ایـن عوامـل و 

عناصـر را پیـدا کـرده اسـت. 

طرح مفهوم »کرونای ایرانی« پرسش هایی را 

به دنبال دارد، اما در این جا تنها به اثرات کرونا 

بر حوزه دین و مناسبات دینی و مراسم دینی 

خواهم پرداخت. از آن جایی که کرونا به عنوان 

یک پدیده تمام عیار در ایران توانسته است کلّیت 

حیات اجتماعی ایران را به چالش بکشد و مرکز 

نظام اجتماعی ایرانی را هدف قرار دهد، عناصر و 

اجزای آن، مانند حوزه دین و مناسک دینی نیز از 

این تأثیر فراگیر بی نصیب نمانده اند. 

مرکزیت جامعه ایرانی، انسجام و پیوستگی 

اجتماعی است. در نتیجه اولین اثرات کرونا 

نیز بر وضعیت پیوستگی، انسجام و سازگاری 

اجتماعی می باشد. شواهد نشان از این دارند 

که جامعه ایرانی در جریان کرونا به پیوستگی 

است.  رسیده  بیشتری  اجتماعی  انسجام  و 

رخ  این چنینی  فراگیر  جریان  یک  وقتی که 

می دهد، طبیعتًا نقطه کانونی تمامی حوزه ها 

مورد حمله قرار می گیرند. کرونا موجب شده است 

تا رابطه دولت و ملت در دوره جدید بازسازی شود 
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و هم یاری برای برون رفت از این 

مشکل در میان همه گروه های 

اجتماعی و عناصر نظام سیاسی 

بیشتر شود. 

نیز  نهادی  به لحاظ  کرونا 

اقتصاد، سیاست و هم خانواده و 

دین را تحت تأثیر قرار داده است. 

به طور خاص عنصر مرکزی فرهنگ 

و  و هم دردی  )سازگاری  ایرانی 

هم یاری و دین داری( در اثر وقوع 

کشیده  عمده  چالش  به  کرونا 

شده است. در همین جهت گیری 

است که کرونا، دین در ایران را 

به هر شکل و ساحتی که حاضر 

داده  قرار  تهاجم  می باشد مورد 

است. ولی به دلیل این که دین در 

ایران بیش از همه تجلی هایش، 

و  فراگیرتر  عامیانه اش  تجلی 

مهم تر شده است، دین عامه و 

دین داری عمومی را متأثرتر کرده. 

از منظر جامعه شناسانهـ  و نه از 

منظر دین دارانه، اسام و تشّیع در 

ایران عنصر هویت بخش اند و تجّلی و ظرف ظهور 

دین در ایران در مناسک و مراسم است و اساسًا 

ساحت مناسک دینی در ایران خیلی اهمیت 

دارد. حتی در دوره پهلوی ها به رغم تظاهر به 

دین داری مسئله آن ها دین و دین داری نبود و 

ناچار بودند تا رابطه شان را با دین عامه هم تراز 

و  است  ایرانی  قصه   هویت  قصه،  این  کنند. 

هویت ماست و کسی نمی تواند از آن عبور کند. 

ــًا  ــوری اســامی طبیعت جمه

را  دینــی  مناســک  عرصــه 

ــن  ــت و در ای ــرده اس ــت ک تقوی

ــه  ــک، ب ــم و مناس ــه مراس عرص

ــره  ــام گ ــر در نظ ــت معاص هوی

ــه  ــن اســت ک ــورده اســت. ای خ

هویــت ایرانــی، هویــت دینــی  ـ  

ــه  ــی ک ــت. هویت ــمی اس مراس

جمهــوری اســامی براســاس 

آن عمــل می کنــد و کشــور را 

مدیریــت می کنــد و جامعــه 

ـ   دینــی   هویــت  براســاس 

می یابــد.  ســامان  مراســمی 

علمــای  دغدغــه  اصلی تریــن 

دیــن و حوزه هــای دینــی کــه 

ــند،  ــه می باش ــا جامع ــط ب مرتب

آن اســت کــه چــه تعــداد از 

مــردم در آداب و رســوم دینــی 

شــرکت  دینــی  مناســک  و 

ــا کاهــش  ــش ی ــد. افزای می کنن

مشــارکت کنندگان  تعــداد 

در مراســم و مناســک، حــوزه 

سیاســت و دیــن داری را تحــت فشــار قــرار 

ــش  ــر هویت بخ ــر، عنص ــن عنص ــد. ای می ده

بــرای مــردم ایــران اســت.

  تطـور نیروهای هویت بخـش در ایران و ضربه 
کرونا به اسالم مداحی

اگـر نـگاه تاریخـی به نیروهـای هویت بخش 

در ایـران داشـته باشـیم، بـا تنـوع و تکثـر آن ها 

بــا وجــود این کــه جنــگ توانســته 
منشــأ تغییــرات عمــده ای در ایران 
کرونــا در مقایســه بــا  شــود، امــا 
جنــگ، هــم در مرحلــه ظهور و هم 
گیــری اش،  در مرحلــه توســعه و فرا
ملــی  گیــر  فرا پدیــده  به عنــوان 
اثــرات مهم تــر و ماندگارتــری دارد. 
کرونــا بــه دلیــل این کــه فقــط در 
ســرزمین ایرانــی مســتقر نشــده 
ــرده  اســت و در همــه جــا ظهــور ک
جهانــی  و  بین المللــی  ابعــاد  و 
دیگــر  از  متفــاوت  اســت،  یافتــه 
ــده  ــن پدی ــد. ای ــا می باش پدیده ه
ــی  ــگ تحمیل ــه از جن ــن این ک ضم
نقــش بیشــتری در ایــران داشــته 
دوم  جهانــی  جنــگ  از  اســت 
هــم اثرگذارتــر می باشــد. درســت 
کــه جنــگ جهانــی دوم،  اســت 
جهانــی شــد امــا اثراتــش بیشــتر در 
اروپــا ظاهــر شــد. بــا وجــود این کــه 
کرونــا در جامعــه جهانــی در مســیر 
گســترش قــرار دارد، آنچــه بــرای مــا 
در پــی داشــته اســت ایرانــی اســت 
و آن را »کرونــای ایرانــی« می نامــم. 
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متعـدد  نقش آفرینی هـای  و 

دوران  در  می شـویم.  روبـه رو 

در  محـوری  نقـش  مشـروطه، 

هویت بخشـی جامعـه بـر عهـده 

روشـن فکران بـود، درحالی که در 

دوران انقاب اسامی و جمهوری 

و  روشـن فکران  اول،  اسـامی 

علمـای دیـن با هم ایـن نقش را 

عهـده دار بودنـد. اما بعد از مدتی 

با ظهور جمهوری اسـامی دوم، 

از زمان شـکل گیری آن به شـکل 

سـازمانی بـا محوریـت علمـای 

دینـی، ایـن نقـش بـه علمـای 

حوزه هـای علمیـه واگـذار شـد. 

آن هـا از طریـق ابزارهایـی کـه در 

اختیـار داشـتند بـا توجه بـه دوگانه هویت ملی 

و دینـی، بـر هویـت دینـی بـا ارجـاع بـه متـون 

و وقایـع و حـوادث تاریـخ اسـام، سـاحت های 

جدیـدی از هویـت دینـی ایرانـی ارائـه دادنـد. 

در جمهوری اسامی سوم، اندکی پس از 

آن، جامعه مداحان در ایران این نقش محوری 

را بر عهده گرفتند. در این نوع از دین داری با 

محوریت مداحان، مناسک و آیین های بزرگ 

آنچه  اساس،  این   بر  یافتند.  پررنگی  نقش 

و  مراسم  تغییر  می زند،  هم  به  را  دین داری 

آیین هاست. وقتی آدم ها نمی توانند در مراسم 

شرکت کنند، عنصر مرکزی دین ایرانی، خصوصًا 

دین با محوریت مداحان در این مراسم دینی، 

متفاوت  خیلی  این  و  می بیند  عمده  آسیب 

است با تعطیلی یک درس خارج فقه عالمی که 

می تواند در فضای مجازی هم آن 

را ارائه کند. 

وجهـه  دیگـر،  عبـارت  بـه 

هویت بخـش دیـن داری در حال 

حاضـر دروس خـارج فقه علمای 

بـزرگ و مراجع تقلید نیسـت که 

کرونـا آن را تغییـر دهـد؛ بلکـه 

مداحـان مهم تـر از علمـای دیـن 

شـده و نقـش اصلـی هویت یابی 

براسـاس دیـن عامـه بـه عهـده 

آن هـا می باشـد. در این شـرایط، 

کـه  ایرانـی  دیـن  مرکـز  کرونـا 

همـان آیین هـا و مراسـمات بـا 

تأثیرگـذاری مداحـان می باشـد 

بـه چالـش کشـیده اسـت. 

  جریان های دین دارِی پساکرونا
در حال حاضر یک حمله اساسـی و جدی به 

دینمان، به دین جمهوری اسـامِی سـوم )دوره 

مداحـان(، شـده اسـت و اگـر ایـن ادامـه پیـدا 

بکنـد، احتمـال وقـوع شـرایط و موقعیت هـای 

متفاوتـی هسـت، كـه چنـد بحث مطرح اسـت: 

یکـی از آن هـا، بازگشـت بـه شـرایط قبـل کرونا 

می باشـد، زیـرا فـرض بعضـی از افراد این اسـت 

کـه کرونـا بـه زندگی افـراد کار داشـته و به دین 

و حـوزه دیـن داری کاری نکرده اسـت. 

دوم، اثـرات محـدود اسـت، كـه بعضـی  از 

فرهنـگ  حـوزه  متخصصـان  و  کارشناسـان 

عمومـی و دیـن عامـه بـه »شـرایط تعلیـق« و 

»وضعیت تعلیقی مراسم دینی در ایران« اشاره 

از منظــر جامعه شناســانهـ  و نــه از 
منظر دین دارانه، اســام و تشــّیع 
ــد  ــر هویت بخش ان ــران عنص در ای
ــی و ظــرف ظهــور دیــن در 

ّ
و تجل

ایــران در مناســک و مراســم اســت 
 ســاحت مناســک دینــی 

ً
و اساســا

دارد.  اهمیــت  خیلــی  ایــران  در 
حتــی در دوره پهلوی هــا به رغــم 
مســئله  دیــن داری  بــه  تظاهــر 
نبــود  دیــن داری  و  دیــن  آن هــا 
رابطه شــان  تــا  بودنــد  ناچــار  و 
کننــد.  را بــا دیــن عامــه هم تــراز 
ایــن قصــه، قصــه   هویــت ایرانــی 
کســی  اســت و هویــت ماســت و 

کنــد.  نمی توانــد از آن عبــور 
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کرده انـد. از نظـر آن هـا، با تغییر شـرایط و پایان 

وضعیـت تعلیقـی، مراسـم بـه شـکل خـودش 

ظهـور می کنـد و مـردم به آن هـا توجه می کنند. 

امـا بـاور بـر این اسـت کـه کرونا اثـرات بیش از 

شـرایط تعلیق بر حوزه دین وارد کرده اسـت. به 

نظر می رسـد کرونا دو اثر عمده بر حوزه مراسـم 

وارد کـرده اسـت: یکـی، آییـن و مراسـم دینی را 

کامـًا از دسـتور کار خـارج کنـد كـه احتمالـش 

بیشـتر اسـت. دیگر این که می تواند این دوری 

را تبدیـل بـه یـک دل تنگـی مهـم و تـوأم بـا غم 

بـرای دیـن داران کند.

درواقـع یـک حالـت و برنامـه آن اسـت، کـه 

تعطیلـی طوالنـی مـدت مناسـک، یـک نـوع 

دل تنگـی ایجـاد می کنـد و نتیجـه آن بازتولیـد 

اسـام مداحی با قدرت بیشـتری شـود. در این 

صـورت می توان تصور کـرد، مداحی های خیلی 

عجیـب و غریـب رشـد خواهند کـرد و دین داری 

از نـوع ایـن مراسـمات در ایـران افزایش خواهد 

یافـت کـه شـبه رادیـکال افراطـی آن ریشـه در 

صوفی گـری قدیمـی مـا دارد.

حالت دیگر آن است، که تعویق 

در شروع مراسم و مناسک، زمینه 

حوزه  در  بازاندیشی  و  بازبینی 

دین، در حوزه دین عامه و هم 

در حوزه دین به معنای مناسک 

و آیین ها را پیش  آورد. در این 

)موافق  جریان  دو  هر  صورت، 

می توانند  آیین ها(،  مخالف  و 

در عین حال که رقیب هم دیگر 

هستند، در کنار یک دیگر زیست 

و زندگی کنند. همان طور که در عرصه موسیقی، 

موسیقی پاپ آمد و در کنار موسیقی سنتی 

زیست کرد. ولی موسیقی پاپ توجه دارد که 

برای موفقیت خود باید مرکزیت موسیقی سنتی 

را بزند. 

در بحث کرونا نیز ممکن است یک بازگشت 

بـه دینـی کـه محـور آن روضـه و آخونـد خانگی 

باشـد رخ دهـد و دیـِن مداح محـور و آیین هـا 

و مراسـمات بـزرگ کنـار بـرود. در ایـن حالـت، 

روحانیـت احتمـااًل باید خانه بـه خانه به آدم ها 

سر بزند و از دینی که تا ظهور جمهوری اسامی 

سـوم بـا محوریـت مداحان وجود داشـت، دفاع 

کنـد. اگـر ایـن کرونـا همین طـور کـه هسـت، 

بمانـد. آن جـا بایـد روحانیـت تکثیـر شـود و 

مبلغـان دیـن به خانه مـردم بروند و روضه های 

خانگـی یک نفـره دو نفـره برگـزار کننـد، یعنـی 

ممکـن اسـت چنیـن سـبکی ایجاد شـود. چون 

آن حـّظ و بهـره دینـی و احسـاس خودمانـی از 

فضـای مجازی برای دین داران دین عامه پسـند 

بـه دسـت نمی آید. 

این كـه  توجـه  قابـل  نکتـه 

دیـن داری اکثـر مـردم براسـاس 

فهـم عقانـی و تابـع بحـث و 

اکثـر  دیـن داری  نیسـت.  نظـر 

مـردم مـا بیشـتر احساسـی و 

عاطفـی اسـت. در ایـن جریـان، 

افـزون بـر تقویـت حضـور دیـن 

آخونـد  و  روضـه  محوریـت  بـا 

خانگی، روشـن فکران حوزه دین 

و فهـم دیـن و تاریـخ دیـن رشـد 

ســـوم،  اســـامی  جمهـــوری  در 
جامعـــه  آن،  از  پـــس  اندکـــی 
مداحـــان در ایـــران ایـــن نقـــش 
گرفتنـــد.  عهـــده  بـــر  را  محـــوری 
بـــا  دیـــن داری  از  نـــوع  ایـــن  در 
محوریـــت مداحـــان، مناســـک و 
ــی  ــزرگ نقـــش پررنگـ ــای بـ آیین هـ
یافتنـــد. بـــر ایـــن  اســـاس، آنچـــه 
می زنـــد،  هـــم  بـــه  را  دیـــن داری 
آیین هاســـت. و  مراســـم  تغییـــر 
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پیـدا کننـد و وارد میـدان شـوند. دربـاره این که 

در ایـن موضـع رقابتـی کدام یک موفق خواهند 

شـد بایـد قـدری زمـان بگـذرد و بعـد قضـاوت 

کنیـم. 

  تفـاوت تاثیـر کرونـا بـر دیـن داری در رمضان و 
محرم

تأثیر کرونا بر ماه رمضان، متفاوت از ماه محرم 

است. مناسک رمضان، روزه داری است که بیشتر 

عمل دینی فردی است و تنها وجه اجتماعی آن 

حضور در مسجد و در نهایت تشکیل اجتماعات 

شب های قدر است. درحالی که در محرم، مراسم 

و سازمان های دینی ظهوری متفاوت دارند. در 

محرم، تکیه، حسینیه و خیابان داریم، رسانه 

داخلی و خارجی داریم و همه این ها به اضافه 

آدم هایی است که در ایام محرم و تاسوعا و 

عاشورا در خیابان و عزاداری حضور دارند و ... . 

برنامه های ماه رمضان، یک مناسک کامًا 

عمل  و  است  خانوادگی  هم  کمی  و  فردی 

دینی روزه داری فردی و حضور 

مذهبی  اجتماعات  در  محدود 

است. در صورت فقدان مسجد و 

اجتماع دینی، در معرض شنیدن 

صدایی از رادیو یا دیدن برنامه ای 

از تلویزیون مشکل افراد قابل  حل 

می باشد. افراد دینی که در معرض 

می گیرند  قرار  رسانه ای  مراسم 

خیلی متحمل سختی نمی شوند. 

در رمضان، مسجد، خیلی پدیده 

اصًا  این که  نه  نیست.  مرکزی 

نباشد، بلکه در مقایسه با محرم اثرات محدود 

دارد. نقش مسجد در مراسم دینی رمضان محدود 

و خودمانی و درون دینی است؛ اما اگر کرونا تا 

محرم ادامه پیدا کند، در آن جا باید احساس خطر 

کرد، چراکه در آن جا می تواند به تعطیلی عنصر 

هویت بخش برای ایران منجر شود.

  کرونـا و بازگشـت بـه عرصه هـای کنش سـنتی 
دین داری با محوریت علما

بـه نظـرم از دو منظـر می توان به پدیده کرونا 

نـگاه کـرد: یکـی، آیـا ایـن حکومـت کاری کرده 

است و آیا نیروهایش را به خوبی در این مسیر 

قرار داده و آزاد کرده اسـت؟ دوم، دین داران چه 

کرده اند؟

سـطح  در  كـه  اسـت،  گفتنـی  پاسـخ  در 

دیـن داران، یـک بازگشـت بـه عرصه های کنش 

سـنتی رخ داده اسـت و ایـن یـک اتفـاق بسـیار 

خـوب بـرای دین داری می باشـد، ولی این دیگر 

آن مناسـکی نیسـت کـه جمهـوری اسـامی 

سـوم مبلغش بـود. در دوره های 

اخیـر، به دلیـل طـرح مشـکات 

و مسـائل بـه ظاهـر مهـمِّ دیگـر 

و به طـور خـاص وجـود تحریـم، 

خدمت رسـانی بـه مـردم تـا حـد 

زیادی از دسـتور کار خارج شـده 

بـود. بـه همیـن دلیـل بـه طـور 

مداوم بر تعداد فقرا و مشـکات 

آن هـا افـزوده شـد. 

حـوزه دیـن بـه کار خـودش 

پرداختـه و آن چیـزی کـه قبـل از 

ــا نیــز ممکــن اســت  در بحــث کرون
یــک بازگشــت بــه دینــی کــه محــور 
آن روضــه و آخونــد خانگــی باشــد 
و  مداح محــور  دیــِن  و  دهــد  رخ 
کنــار  آیین هــا و مراســمات بــزرگ 
بــرود. در ایــن حالــت، روحانیــت 
 بایــد خانــه بــه خانــه بــه 

ً
احتمــاال

آدم هــا ســر بزنــد و از دینــی کــه تــا 
ظهــور جمهــوری اســامی ســوم 
وجــود  مداحــان  محوریــت  بــا 

کنــد.  داشــت، دفــاع 
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انقاب اسـامی با عنوان خدمت رسـانی علمای 

دیـن، در دسـتور کار بـود از حـوزه فعالیت آن ها 

خـارج شـده بـود. در گذشـته، عالـم دیـن، در 

منطقه خودش، درگیر مسـائل و 

مشـكات مردم و خدمت رسانی 

به آن ها بود و حتی به مشكات 

اخاقـی  آن هـا توجـه می کـرد و 

از دیگـران کمـک می خواسـت 

تـا مشـکل آن هـا را حـل کنـد. 

حـوزه  نمایندگـی  دغدغـه اش 

اجتماعـی بـود. ولی با گسـترش 

اسـامی،  جمهـوری  حیـات 

علمای دینی بیشـتر درگیر حوزه 

رسمی شدند و از حضور در حوزه 

عمومـی خـارج گردیدنـد. در این 

وضعیـت اسـت کـه کرونـا تلنگر 

عمـده ای بـه حـوزه و رفتـار علمـای دینـی وارد 

کـرد. کرونـا یـک مقـداری کمک کرده اسـت که 

دیـن داراِن مـا از طریق فعال شـدن بخش مدنی 

جامعـه، یعنـی گروه هـای اجتماعـی محلـی 

فعال  شـوند. این خودش یک گفتمان جدیدی 

در عرصـه دیـن داری ایجـاد خواهـد کـرد. 

بر این اساس، این پدیده می تواند منجر به 

بازگشت علما به محوریت دین داری در ایران 

شود. در بیست سال اخیر دین داری در ایران 

دین داران  نه  نمایندگی می کردند،  مداحان  را 

فاضل و دانشمندان و آخوندها و علمای دینی 

و روشن فکران دینی و مانند این ها. به همین 

دلیل است که می گویم کرونا یک فرصت طایی 

ایجاد کرده است. کرونا می تواند این سبک از 

دین داری، یعنی دین مناسکی را در مقابل دین 

عقانی و اخاقی کم بها کند. این که ما همیشه 

دنبال اجتماعات بزرگ بودیم و با یک متکلم 

وحده ای مثل یک مداح یا عالم 

دینی که به شکلی مداح قلمداد 

تغییر  بودیم؛  مواجه  می شد، 

خواهد کرد. 

در این گونه مراسمات بزرگ، 

به دلیل حضور همه یا اکثریت، 

وجود  مناقشه ای  طرح  امکان 

ندارد و هیچ شبهه دینی پاسخ 

داده نمی شود و فقط وجه عاطفی 

و احساسی و بیرونی دین تبلیغ 

کرونا،  می رسد  به نظر  می شود. 

این سبک از دین داری را مورد 

مناقشه بنیادین قرار می دهد که 

البته ممکن است پیامد این مناقشه و چالِش 

بنیادین، بازگشت رادیکال مراسمی باشد. 

وقتی کـه یـک جریـان فراگیـر این چنینـی 

رخ می دهـد، طبیعتـًا بایـد در تمامـی عرصه ها، 

کانـون آن عرصه هـا را مـورد حملـه قـرار دهـد. 

در شـرایط فعلـی، تمامـی دین داران در سـطوح 

مختلـف اجتماعـی از کان و خـرد فعالیـت و 

تـاش می کننـد تـا مسـائل فقـر و بیمـاری و 

بیـکاری را کاهـش دهنـد. ایـن فعالیـت اگـر 

اسـتمرار پیـدا کنـد، رویکـرد جدیـد در عرصـه 

دیـن داری بـه وجـود خواهـد آمـد کـه آن وقت، 

علمـای مـا بایـد وارد بحث های دیگری در حوزه 

دیـن شـوند، ماننـد این کـه بـرای گروه هـای 

فرودسـت چـه کار کنیـم؟

جمهــوری  حیــات  گســترش  بــا 
اســامی، علمــای دینــی بیشــتر 
درگیــر حــوزه رســمی شــدند و از 
حضــور در حــوزه عمومــی خــارج 
گردیدنــد. در ایــن وضعیــت اســت 
بــه  عمــده ای  تلنگــر  کرونــا  کــه 
ــار علمــای دینــی وارد  حــوزه و رفت
کــرد. کرونــا یــک مقــداری کمــک 
مــا  دیــن داراِن  کــه  اســت  کــرده 
بخــش  فعال شــدن  طریــق  از 
گروه هــای  مدنــی جامعــه، یعنــی 
فعــال  شــوند. محلــی  اجتماعــی 
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  کنـش دینی بـر مبنـای عاطفه و 
احساس

شروع  کجا  از  دین  این که 

می شود و به کجا می رود، یک 

مطلب  ولی  است،  عقلی  بحث 

این است که اصًا کنش دینی 

و رفتار دینی در جامعه در کجا 

پیامبر  می شود؟  شروع  عقل  از 

و  تبلیغ  وقتی که  خدا�هم 

از  می دهد  انجام  دینی  کنش 

ُبعد احساس و عاطفه شروع می کند. بعدًا نقش 

فیلسوفان دینی را داریم. عمل دین داران و شروع 

یاران  حتی  و  مردم  مجاب کردن  و  دین داری 

خیلی نزدیک پیامبر خدا�  به دین داری از ُبعد 

احساس و عاطفه بوده است. من نمی گویم دین 

به معنای تأکید بر احساس و خیال است. من 

می گویم دین قاعده و ساحتش در این جاست. 

ماهیت دین، مربوط به احساس و هیجان و 

عاطفه است. 

 فضای مجازی و تولید سکوالریزم دینی
مراسـمات  و  آیین هـا  مـورد گسـترش  در 

در فضـای مجـازی، الزم اسـت دقـت بیشـتری 

داشـته باشـیم. ویژگی هـای فضـای مجـازی، 

تبلیـغ  اگـر  اسـت.  ویژگی هـای وحشـتناکی 

دیـن داری بـه فضـای مجـازی واگـذار شـود، 

دیـن را مضمحـل خواهـد کرد. بـرای این مدعا، 

چنـد دلیـل دارم: اواًل، فضـای مجـازی، با هدف 

خبررسـانی ایجـاد شـده اسـت و هـدف بعـدی 

آن به سـخره گرفتن و اسـتهزای 

اسـت.  همه چیـز 

فضای مجازی، اطاعات دهنده 

است ولی آگاهی دهنده نیست. 

مانند  حقیقی  فضای  در  وقتی  

می خوانیم،  نماز  محله  مسجد 

خیلی  و  مجتهد  با  ما  تکلیف 

در  چیزها معلوم می شود. ولی 

عنصر  هزاران  مجازی  فضای 

انتخاب  و  دارد  وجود  جهت  و 

نوع دین و دین داری و مناسک 

بستگی به اختیار و ذائقه مخاطب دارد. این 

فضای مجازی همه را محروم می کند و نابود 

می کند. دین داری در این فضا، یک دین بدون 

مجتهد، بدون روحانی، بدون آخوند و بدون آیة اهلل 

خواهد بود. دینی خواهد بود که فرد و فضای 

مجازی تعیین کننده است. این مسئله  ساده ای 

نیست. نباید نقش فضای مجازی را در حوزه دین 

و دین داری این قدر ساده تصور کنیم. 

قدرت فضای مجازی به شناخت بیشتر و 

به چالش کشیدن و حذف کردن و جابه جاکردن 

است. به این سادگی در اختیار نیست که بتوان 

آن را مدیریت کرد و منطق خاص خودش را دارد. 

فضای مجازی اغواگری می کند. محصول این 

نوع از دین داری در فضای مجازی، سکوالریزم 

می شود. باید مواظب باشید از دین دارِی فضای 

مجازی، سکوالریزم و دین فردی درمی آید تا 

دین جمعی یا آن چیزی که ما به آن نیاز داریم 

و تاش کردیم در انقاب اسامی آن را بسازیم 

و به آن عمل کنیم. 

گــر تبلیــغ دیــن داری بــه فضــای  ا
را  دیــن  شــود،  گــذار  وا مجــازی 
بــرای  کــرد.  خواهــد  مضمحــل 
دارم:  دلیــل  چنــد  مدعــا،  ایــن 
بــا هــدف  ، فضــای مجــازی، 

ً
اوال

خبررســانی ایجــاد شــده اســت و 
هــدف بعــدی آن به ســخره گرفتن 

اســت.  همه چیــز  اســتهزای  و 
فضای مجازی، اطاعات دهنده 
گاهی دهنده نیست.  است ولی آ
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نتیجه دین داری و مناسک دین داری در فضای 

مجازی، ایجاد سکوالریزم رادیکال و دین داری 

فردگرایانه است.این قصه خیلی عجیب و خیلی 

خطرناک می باشد. از این جهت دعا کنیم هرچه 

زودتر کرونا تمام بشود. دعا کنید برگردیم به 

فضای واقعی و مراودات و احساسات و رفتن 

به حرم و دیدن و شفاعت خواستن تا بتوانیم 

دینمان را نگه داریم وگرنه یک دین دیگری را 

شاهد خواهیم بود. 

  فضای مجازی؛ از بین برنده  دین احساسی
فضـای مجـازی، اصـًا چنیـن فرصتـی برای 

فـرد کـه بتوانـد احسـاس و عاطفـه و دیـدار و 

دیـدن را بیـان کند، فراهـم نمی کند در حالی که 

و  عاطفـه  براسـاس  بیشـتر  مـا  دیـن داری 

احسـاس بوده اسـت نه عقل و فکر و براسـاس 

عاطفـه و احسـاس مجـاب می شـدیم و دیـن 

را می پذیرفتیـم. فضـای مجـازی فـرد را منفـک 

می کنـد و در یـک خـأ می گـذارد. 

همه  مسخره کردن  و  استهزا  اطاع رسانی، 

سؤاالت  تولید  و  مهم  سؤاالت  و  عرصه ها 

بی پاسخ، سرنوشت دین داری در فضای مجازی 

است. همان طور که اشاره شد، دین با احساس 

روبه روست نه با عقل. درست است که شما 

فیلسوف هستید و به صورت عقانی از دین  

دفاع می کنید، ولی دین داری مبتنی بر احساس 

و عاطفه و هیجان و مراودات فی مابینی است 

و این دین، دین ماندگاری است و برای جامعه 

مفید است تا دین عقانی که شامل یک طیف 

خاصی از جامعه است. در فضای مجازی دین 

مجازی  فضای  نمی شود.  پدیدار  احساسی، 

نمی تواند آن احساس را منتقل کند و نمی تواند 

جایگزین فضای حقیقی و عاطفی شود.

بعـد از این کـه دیـن داری جامعـه بـه فضای 

مجـازی واگـذار شـد، علمـای دینـی مـا کار 

خودشـان را تعطیـل کردنـد و توجـه نکردنـد 

چـه اتفاقـی رخ داد. حضـور آن هـا در مسـجد، 

حضورشـان در ایـام محـرم و صفـر، نشسـتن 

آن ها در مسـجد و قراردادن خودشـان در مقابل 

منبـر و وعـظ و خطابـه چقـدر ارزش داشـت. 

گروهـی هـم بـه دنبـال قـدرت و سیاسـت 

و بحث هـای انتزاعـی رفتنـد و همیـن سـبب 

 شـد، ایـن نـوع از دیـن داری عاطفـی کـه بنیـان 

دین داری اسـام در ایران اسـت، تضعیف شود. 

علمـای دینـی موفـق کسـانی هسـتند که محل 

مراجعـه آدم هـا در لحظه هـا و موقعیت هـای 

متفـاوت در مسـجد، خانـه و... باشـند. زمزمـه 

و مـزه دیـن داری در آن جـا تولیـد می شـود، نـه 

در فضـای مجـازی. دیـن عقانی، دیـن دولتی، 

دیـن سـکوالر و دیـن اطاعاتی را تولید می کند. 

مـن اصـًا اعتقـاد نـدارم که اگر فضـای مجازی 

اسـتقرار پیـدا کنـد از دیـن به معنـای واقعی آن 

 کـه فرهنـگ و فضـای اخاقـی و انسـانی تولید 

می کنـد، چیـزی باقـی خواهـد مانـد و حداقـل 

پیامـد آن ایـن اسـت کـه آخونـد و روحانـی از 

جامعـه حـذف خواهد شـد.

  جامعه شناسـی کرونـا و انفعـال جامعـه ایـران و 
غربیان

از  دسـت  ایـران  مـردم  یک زمانـی  اگـر 
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دین داری شـان برداشـتند، آیـا معنایـش ایـن 

اسـت کـه دیـن باطـل بود؟ اگـر یک عالـم دینی 

فاسـد بـود به معنـای فاسـدبودن دیـن اسـت؟ 

 در پاســخ گفتنــی اســت، كــه ایــن نگاه هــا 

اســت.  ســاده انگارانه ای  نگاه هــای  خیلــی 

را  ایــران  روشــن فکری  سال هاســت  مــا 

باطــل کردیــم. اتفاقــًا روشــن فکری ایرانــی 

از ایــن کشــور خارج شــده اســت. بخــش 

ــی  ــوزه دین ــی، در ح ــده روشــن فکری ایران عم

خارج شــده اســت و بــه همیــن دلیــل شــبهات 

ــده اســت  دیــن در حوزه هــای علمیــه باقی مان

و حــوزه علمیــه گرفتــار یــک سکوالریســم 

شــده. به نظــرم، جایــی کــه اآلن محــل تولیــد 

اندیشــه های ســکوالر اســت، حــوزه می باشــد. 

چــون در حــوزه، روشــن فکر دینــی کــه مســئول 

ایــن فکــر بــود و ایــن توانایــی را داشــت کــه در 

ــه  ــد، از عرص ــخ گو باش ــا پاس ــل چالش ه مقاب

خــارج شــد و پاســخ دادن بــه ســؤال هایی کــه 

ــد و می توانســتند در  در بــدو امــر دینــی نبودن

نهایــت نتیجــه دینــی بدهنــد بــه گــردن خــود 

ــاد.  ــزاران حــوزه افت ــی و کارگ علمــای دین

بـر  ایـن اسـاس، کرونـا کـه می آیـد، مرکـز 

نظـام اجتماعـی ایـران را می زنـد. این کـه علما 

عقب نشـینی کردنـد و همـه عرصه هـا را تعطیل 

کردنـد، بـه چـه دلیل بود؟ برای این که سـامت 

جامعـه را پذیرفتنـد و دیـن در این جـا یـک 

شـجاعت بنیادیـن بـه خـرج داد وگرنه در خیلی 

جاهـا اگـر دیـن رادیکال داشـتیم باید می گفت 

مـن بـه هر طریق، مناسـک و آییـن خود را حفظ 

می کنـم ولـی ایـن کار را نکـرد. 

و  بومـی  جامعه شناسـی  ایـن  به نظـرم 

آن بخـش روشـن فکری کـه نظـام معرفتـی 

را دنبـال می کنـد بـه دنبـال بیـان تغییـرات 

اسـت. اکثـر جامعه شناسـان ایـران، تغییـرات 

و تطـورات جریان هـای اجتماعـی را می گوینـد 

تـا  را توضیـح می دهنـد  و مسـیر تغییـرات 

این کـه بخواهنـد ایدئولـوژی غرب گرایانـه را 

اشـاعه بدهنـد. البتـه مـن نمی گویـم در میـان 

جامعه شناسـان ایرانـی افـرادی وجـود ندارنـد 

کـه جریـان غـرب را ترویـج می کننـد ولـی ایـن 

چـه ارتباطـی دارد بـه این کـه بگوییـم ایـن 

چارچوب هـای نظـری جامعه شناسـانه باطـل 

هسـتند و بایـد جایگزین هایشـان را بیاوریـم؟ 

شـما اآلن کارهـای جامعه شناسـان ایرانـی را 

به  و  هستید  فیلسوف  شما  که  است  درست 
ولی  می کنید،  دفاع  دین   از  عقانی  صورت 
دین داری مبتنی بر احساس و عاطفه و هیجان 
دین  دین،  این  و  است  فی مابینی  مراودات  و 
ماندگاری است و برای جامعه مفید است تا دین 
که شامل یک طیف خاصی از جامعه  عقانی 
است. در فضای مجازی دین احساسی، پدیدار 
نمی شود. فضای مجازی نمی تواند آن احساس 
را منتقل کند و نمی تواند جایگزین فضای حقیقی 

و عاطفی شود.
بعد از این که دین داری جامعه به فضای مجازی 
را  خودشان  کار  ما  دینی  علمای  شد،  گذار  وا
رخ  اتفاقی  چه  نکردند  توجه  و  کردند  تعطیل 
در  حضورشان  مسجد،  در  آن ها  حضور  داد. 
مسجد  در  آن ها  نشستن  صفر،  و  محرم  ایام 
و  وعظ  و  منبر  مقابل  در  خودشان  قراردادن  و 

خطابه چقدر ارزش داشت.
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که در رابطه با تأثیرات کرونا بر جامعه ایرانی و 

خانـواده ایرانـی بحث می کننـد، ماحظه کنید. 

این کـه کرونـا در عرصه های متفاوت چه اثراتی 

گذاشـته اسـت و چـه تغییـر مسـیرهایی اتفاق 

ایـن  کار، کار جامعه شناسـی  افتـاده اسـت. 

بومـی تجربـی ایرانـی اسـت. کرونـا فرهنگ  ما 

را در جایـی کـه ضعیـف بودیـم زده اسـت و در 

غـرب هـم هرجایـی ضعیـف بـود، زده اسـت. 

غـرب به دلیـل این کـه بخـش فقـرا را فرامـوش 

کـرده و سـالمندان را جمـع کـرده بودنـد، ایـن 

ویـروس همـه را گرفـت و کشـت. در کشـور ما، 

نظام اقتصادی و شـغل ضربه خورد و به همین 

دلیـل مدیـران تصمیـم گرفتنـد سـریع تر به کار 

برگردنـد. کرونـا همـه جوامـع را یک جـوری زده 

اسـت و هرجامعـه ای یـک پاسـخ متفاوتـی بـه 

آن ارائـه می دهـد.

  ساحت دین و کنش عالمان دینی
در مورد دو ساحتی کردن دین هم باید اشاره 

کنم، من دین را یک دین به معنای عالمان دینی 

که بحث عقانی و بحث تاریخ دین می کنند، 

در نظر دارم. فعالیت این گروه از عالمان منجر  

و فعالیت  اندیشه دینی می شود  به ساختن 

آن ها خصوصًا در دوره استبداد پررنگ می شود. 

به عنوان نمونه در رژیم شاه، آقای مطهری و 

عامه طباطبایی بیشترین نقش را در تولید 

زمان  در  فعالیت  این  داشتند.  دینی  اندیشه 

استبدادی انجام شده و هیچ اختالی هم در 

فهم دینی در شرایط استبدادی ایجاد نکردند 

ولی توانستند فعالیت بسیار زیادی انجام دهند 

که حتی در جمهوری اسامی ما نتوانستیم 

به اندازه عامه طباطبایی کار انجام بدهیم. آن 

چیزی که بدان اشاره کردم، عمل دینی است. 

معتقـدم جمهـوری اسـامی فضایـی اسـت 

کـه عمـل دینـی بایـد درسـت اتفاق بیفتـد. قرار 

بـود مـا به مسـلخ فرهنگـی نرویم، دچـار تهدید 

و بیگانگی فرهنگی اجتماعی نشـویم. من این 

معنا از دین را می گویم. دینی که مردم بتوانند 

از آن  اخـاق، معرفـت، وفـاداری و خدمـت 

بپروراننـد و یـا دربیاورنـد. این چیزی اسـت که 

کرونـا آن را مـورد سـؤال و چالـش قـرار می دهد. 

کرونـا کاری بـه بحـث فقهـا و نوشـتن کتاب 

و کاس هـای آن هـا ندارد، اما مراودات انسـانی 

را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. من دین اسـام و 

شـیعه را دیـن پنج تـن آل عبـا می دانم. دین 

خانوادگـی می دانـم. والیـت و امـام علـی و 

فرزنـدان او کـه اهـل خانه انـد، می تواننـد ایـن 

دیـن را پیـش ببرنـد ولـی دیـن خانوادگـی 

دیـن  به تدریـج،  این کـه  به دلیـل  نمی مانـد 

منطـق خـودش را پیـدا می کنـد. پـس خانـواده 

ویرانـش نمی کنـد و آن را از بیـن نمی بـرد. 

منطقـش، منطـق خود دیـن داران و اجتماعات 

از آن خانـه بوده انـد.  دین دارانـی اسـت کـه 

آن جـا یـک مناسـبات حیات منـد و یـک فضای 

اجتماعـی خـاص خـودش را دارد که منطق دین 

را تعییـن می کنـد درحالی کـه برخـی عالمـان 

دینـی بـه دنبـال جداکـردن ایـن فضـا و منطـق 

از دیـن داری هسـتند و تـاش می کننـد بقـای 

دیـن داری را بـه نهاد دین و قـدرت پیوند دهند.


