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ویـروس کرونـا که از اسـفند 98 در کشـور ایران فراگیر شـد، تأثیراتـی فراتر از مهد

ابعـاد پزشـکی و بهداشـتی بر زندگی و زیسـت فـردی و اجتماعی داشـت. این 
ویـروس متقلـب،2 تعامـالت اجتماعی و روزمره انسـان ها را به چالش کشـیده 
و  نظام هـای آموزشـی و مـدارس را از فضـای حقیقـی بـه فضای مجازی سـوق 
داده اسـت. انـگاره اقتـدار انسـان امـروزی را فروریخته و گرایـش به معنویت 
و سـاحت های غیرمـادی را افـزوده. شـبهات کالمـی و اعتقـادی درباره شـّر و 
نسـبت آن بـا ایـن ویـروس و عمل کـرد انسـان به وجـود آورده اسـت، تعطیلی 
اماکن متبرکه و اعتاب مقدسـه را با خود به همراه داشـته.  نظام های حکمرانی 
کشـورها را در معـرض یـک آزمـون جدی و واقعـی نهاده و الگوهـای مدیریتی 
مختلـف از شـرق تـا غـرب عالـم را در مقابل یـک آزمون مشـخص در معرض 

داوری قرار داده اسـت. 
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مکاتــب نظــری، فلســفی، عرفانــی و علــوم 

مختلــف را از عرصــه نظــر بــه عمل وارد كشــانده 

تــا عیــار هــر مکتــب و نظریــه در واقعیت نشــان 

داده شــود. دوگانه هــای اخاقــی جدیــدی 

و  فــردی  زندگــی  مختلــف  حوزه هــای  در 

اجتماعــی ایجــاد نمــوده و مدل هــای موجــود 

ــش  ــا چال ــازی را ب ــای مج ــی در فض حکمران

ــش  ــا بخ ــت. این ه ــرده اس ــه ک ــدی مواج ج

ــت  ــروس اس ــن وی ــای ای ــی از پیامده کوچک

ــل  ــا حداق ــت برخــی از آن ه ــوان گف ــه می ت ک

در صدســال اخیــر کم نظیــر یــا بی نظیــر بــوده 

ــت.  اس

ــن  ــا ای ــه ب ــن مواجه ــان، اولی ــن می در ای

پزشــکی،  عرصــه  دانشــمندان  را  ویــروس 

پزشــکان و پرســتاران داشــتند و همــه تــاش 

خــود را بــرای حفــظ ســامتی جــان انســان ها 

بــه کار بســتند، امــا بــه تدریــج بــا بــروز 

پیامدهــای فراگیــر ایــن ویــروس در حوزه هــای 

فرهنگــی، اجتماعــی، مذهبــی، سیاســی، 

امنیتــی و..، اندیشــمندان دیگــر عرصه هــا 

نیــز وارد میــدان شــدند و بــه تحلیــل و تفســیر 

ــه  ــا مقابل ــه و ی ــی مواجه ــاد آن و چگونگ ابع

بــا آن پرداختنــد. آنچــه در ایــن نوشــتار بــدان 

ــتی  ــت های سیاس ــت، برداش ــم پرداخ خواهی

کرونایــی  گفت وگــوی  دوازده  مجموعــه  از 

کــه در چهــار محــور: »دیــن داری اجتماعــی«، 

»علــوم اســامی«، »خدمــات اجتماعــی« و 

ــی« اســت، ســه مــورد از آن، در ایــن  »حکمران

شــماره » مجلــه حــوزه« بــرای خواننــدگان 

ــت:  ــل اس ــرار ذی ــه ق ــه و ب ــامان یافت س

  بخش اول: دین داری اجتماعی و کرونا
در  کـه  موضوعاتـی  و  مباحـث  مجموعـه 

براینـده ایـن مطالـب مطرح شـده، به شـرح زیر 

اسـت:

1. تأثیـر کرونـا بـر مناسـک دینـی: بررسـی 
تأثیـر کرونـا بـر عبـادات و مناسـک، یکـی از 

دغدغه هـای اصلـی وبینارهـا بـود، کـه در ایـن 

زمینـه نظریـات زیـر مطـرح گردیـد:

اگرچـه کرونـا مناسـک جمعـی را کـه هویت 

دینـی جامعـه ایـران بر مبنای آن تعریف شـده، 

مـورد هـدف قـرار داده اسـت، امـا بـا توجـه بـه 

اقتضائـات خـاص دینـی گفتنـی اسـت، تأثیـر 

کرونـا و تعطیلـی مناسـک و مسـاجد، تاثیـر 

جـدی بـر دیـن داری مـردم نخواهـد داشـت.

حضـور پررنـگ نیروهـای دینـی در خدمـات 

اجتماعـی و کمـک به مسـتمندان و نیازمندان 

و پشـتیبانی در عرصه هـای مختلـف، مناسـک 

جدیـدی از دیـن در عرصـه خدمـات اجتماعی را 

بـه نمایـش گذاشـت و ایـن قابلیـت و ظرفیـت 

دیـن اسـام اسـت کـه بـا تعطیلـی موقـت یک 

بخـش، می توانـد بـه سـرعت و متناسـب بـا 

نیازهـای جامعـه، مناسـک جدیـد اجتماعـی را 

ایجـاد کند.

بـا توجـه به پیوسـتگی و وحـدت میان ابعاد 

ظاهـری و باطنی دین داری، کرونا فرصتی برای 

تمرکـز بـر ابعـاد باطنی دین ماننـد مرگ آگاهی 

شـده اسـت و مؤمنـان از ایـن فرصت بـرای تدبر 

در ایـن الیه هـا اسـتفاده خواهنـد کـرد. البتـه 

گروهـی دیگر از اسـتادان، ایـن اتفاق را فرصتی 
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دیـن داری  سیاسـی  ابعـاد  از  کاسـتن  بـرای 

اجتماعی در ایران دانسـته و ضرورت بازخوانی 

سـاختارهای ایجادشـده بـرای مدیریـت امـور 

دینـی را مطـرح کردند

2. آینــده دیــن داری )از ظهــور و افــول 
برخــی جریان هــا تــا تغییــر در روندهــا و 

ــن داری  ــده  دی ــن داری(: آین ــاخص های دی ش

ــی  ــر موضوعات ــا، از دیگ ــی تحــوالت کرون در پ

بــود کــه در این بــاره نظریــات زیــر طــرح شــد:

یکــی از پیامدهــای شــرایط فعلــی، افزایــش 

دیــن داری در فضــای مجــازی اســت، امــا ایــن 

افزایــش، از دو منظــر قابــل بررســی اســت. 

برخــی اســتادان معتقدنــد: چــون کنــش دینــی 

بــر مبنــای عاطفــه و احســاس اســت و فضــای 

مجــازی، نمی توانــد ایــن حــس را ایجــاد کنــد، 

ــازی،  ــای مج ــن داری در فض ــتمرار دی ــذا اس ل

ضربــه شــدیدی بــه دیــن داری در جامعــه ایــران 

ــد  ــه تولی ــز منجــر ب ــت نی خواهــد زد و در نهای

ــل،  ــد. در مقاب ــد ش ــی خواه ــکوالریزم دین س

ــن داری  ــه دی ــد: گرچ ــر معتقدن ــی دیگ گروه

می توانــد بــا ُبعــد احساســی و عاطفــی شــروع 

ــه  ــر پای ــن ب ــتمرار دی ــات و اس ــا ثب ــود ام ش

فهــم عمیــق )عقانــی( و نــه احساســی اســت 

و ســاحت عقانــی بــا ُبعــد احساســی و عاطفــی 

دیــن داری مــازم اســت. از ســوی دیگــر، فضای 

مجــازی نیــز در تقابــل بــا فضــای حقیقــی نبوده 

ــترش  ــن رو، گس ــت. از ای ــت اس ــک واقعی و ی

دیــن داری در فضــای مجــازی یــک واقعیتــی 

اســت کــه نمی تــوان مدیریــت آن را رهــا کــرد 

ــود. ــه آن بی توجــه ب ــا نســبت ب ی

در صــورت اســتمرار تعطیلــی مناســک 

جمعی جدید و ســنتی، ســه برنامه برای دوران 

ــت  ــود: 1. بازگش ــد ب ــرح خواه ــاکرونا مط پس

ــا  ــن داری ب ــنتی دی ــش س ــای کن ــه عرصه ه ب

محوریــت علمــا؛ 2. ظهــور جریان هــای جدیــد 

ــان ســنتی؛ 3. زیســت  ــه محاق رفتــن جری و ب

ــا  ــن داری ب ــر دی ــدد و متکث ــای متع جریان ه

محوریــت علمــا، مداحــان و گروه هــای دیگــر 

در کنــار یک دیگــر.

شــرایط کرونایــی نشــان داد، ســنجش 

دیــن داری صرفــًاً بــر اســاس حضــور مــردم در 

ــت  ــی نیس ــاخص کامل ــی، ش ــک جمع مناس

و از ایــن رو، تغییــر شــاخص های ســنجش 

ــر اســاس ســه معیــار آموزه هــای  دیــن داری ب

دیــن، کنــش دیــن داران و تبــار تاریخــی و 

همین طــور  و  اجتماعــی  فرهنگــی  بســط 

لحــاظ حضــور مــردم در مناســک اجتماعــی بــه 

عنــوان ُبعــدی از ابعــاد دیــن داری از ضروریــات 

ــود. ــد ب خواه

حرم هــای  بازگشــایی  و  تعطیلــی   .3
مطهــر: زیــارت حرم هــای مطهــر یکــی از 

مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه در ایــن 

ایــام مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. عــده ای 

معتقدنــد تعطیلــی حرم هــا، ضربــه ای بــه 

ــس  ــران نخواهــد زد و پ ــه ای ــن داری جامع دی

ــردم  ــور م ــا، حض ــدن تعطیلی ه از برداشته ش

در حرم هــا بــه حالــت قبــل برخواهــد گشــت. 

گروهــی دیگــر نیــز بــا توجــه بــه احتمــال خطــر 

افزایــش شــیوع بیمــاری، بازگشــایی حرم هــا 

و مناســک و احتمــال افزایــش مبتایــان را 
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یــک مخاطــره بــزرگ بــرای جریــان دیــن داری 

دانســته اند. برخــی نیــز ایــن پدیــده را از 

ــینی  ــرده و هم نش ــی ک ــن بررس ــث نمادی حی

ــد  ــا مانن ــایر پدیده ه ــا س ــا ب ــی حرم ه تعطیل

تعطیلــی اماکــن تاریخــی و بــازار را دارای 

ــوی و  ــاد معن ــی ابع ــای تقلیل گرای ــک معن ی

ــردم  ــی م ــان عموم ــا در اذه ــادی حرم ه فرام

دانســته اند. گروهــی از منظــر فقهــی بــه ایــن 

ــه  ــد مواجه ــن باورن ــر ای ــه و ب مســئله پرداخت

ــی حرم هــای  ــده تعطیل ــا پدی ــه ب حــوزه علمی

مطهــر و نمازهــای جمعــه و جماعــت، نمادی از 

پویایــی فقــه شــیعه و نشــان از اهمیــت علمــا و 

مراجــع نســبت بــه حفــظ جــان انســان ها دارد. 

ــن شــیوه  ــر ای ــل، گروهــی تعبی ــی در مقاب ول

کنش گــری حــوزه علمیــه بــه عنــوان نمــادی 

ــا  ــه پوی ــی فق ــه«، را تقلیل گرای ــی فق از »پویای

دانســته و بــر ایــن باورنــد فقــه، زمانــی پویایــی 

ــه مســائل  ــرد کــه ب ــات خواهــد ک خــود را اثب

و آســیب هایی کــه بــه واســطه تعطیلــی 

ــی  ــردی و اجتماع ــن داری ف ــر دی ــک ب مناس

پدیــد آمــده، پاســخ گو باشــد. برخــی اســتادان 

ــا و  ــی حرم ه ــرش تعطیل ــد: پذی ــز معتقدن نی

مناســک در ابتــدای شــیوع بحــران، نمــادی از 

عقانیــت شــیعه در مواجهــه بــا بازنمایی هــای 

منفــی علیــه ایــن نهــاد و تاشــی بــرای حفــظ 

ســرمایه  و  بــود  دیــن  کیــان  و  حیثیــت 

اجتماعــی ایــن نهــاد را افزایــش داد امــا 

اســتمرار آن بــا توجــه بــه بازگشــایی بســیاری 

از بخش هــای دیگــر از یک ســو و پایین آمــدن 

ــبت  ــردم، نس ــی از م ــاب آوری بخش ــزان ت می

بــه بازگشــایی محــدود و مقیــد مناســک 

در مــاه رمضــان بــر اســاس پروتکل هــای 

بهداشــتی ســریع تر اقــدام شــود. در ایــن 

راســتا، اســتادان تأکیــد داشــتند بــا توجــه بــه 

چندبعدی بــودن موضــوع، حضــور متخصصــان 

و کارشناســان عرصه هــای مختلــف ماننــد 

دیــن، جامعه شناســی، روان شناســی و.. بــرای 

ــت. ــح الزم اس ــی صحی ــاذ تصمیم اتخ

4. چگونگــی تعامــل حــوزه علمیــه بــا 
ســتاد ملــی کرونــا: یکــی دیگــر از موضوعــات، 

ــی  ــا ســتاد مل ــه ب ــل حــوزه علمی شــیوه تعام

کرونــا و تصمیمــات کرونایــی ناظــر بــه 

ــز  ــا نی ــن ج ــت. در ای ــوده اس ــی ب ــش دین بخ

برخــی بــر ایــن بــاور بودنــد، علی رغــم تجربــه 

ــه  ــه در مواجه ــوزه علمی ــی ح ــی انفعال تاریخ

ــا بخش هــای سیاســت گذاری و تصمیمــات  ب

ــده  ــا حضــور نماین ــا ب ــی، در موضــوع کرون مل

بــه صــورت  و  علمیــه،  عالــی حوزه هــای 

کامــًا انضمامــی یــک تجربــه موفقــی رخ داده 

اســت، امــا در مقابــل گروهــی، مواجهــه حــوزه 

ــر  ــن موضــوع تاریخــی و همه گی ــه در ای علمی

و همه جانبــه را موضعــی کامــا انفعالــی 

ــات  ــد تصمیم ــد رون ــن باورن ــر ای دانســته و ب

ــان  ــورت پنه ــه ص ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ب

رونــد سکوالریزاســیون  در حــال رخ دادن اســت. 

برخــی دیگــر معتقدنــد: باالبــودن یک پارچگــی 

اجتماعــی و تــاب آوری و مقاومت مردم در برابر 

ــه  ــت جامع ــم موفقی ــل مه ــا دو عام بحران ه

در مواجهــه بــا بحران هایــی ماننــد کروناســت 

ــه از  ــورت آگاهان ــه ص ــت گذاران ب ــه سیاس ک
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ــگ  ــه توســط بخــش فرهن ــا ک ــن ظرفیت ه ای

دینــی بــه وجــود آمــده اســتفاده می کننــد، امــا 

ــش  ــه بخ ــبت ب ــت گذاری نس ــام سیاس در مق

ــت از مرکزیت بخشــی  ــی و حمای ــگ دین فرهن

ــرده و  ــت ک ــد مســجد غفل ــی مانن ــه نهادهای ب

تمرکــز خــود را بــر دو حــوزه بهداشــت و اقتصــاد 

قــرار می دهنــد. 

5. مواجهــه حــوزه علمیــه بــا علــم پزشــکی 
مــدرن: مواجهــه حــوزه علمیــه بــا علــم 

ــگاه  ــرش ن ــدم پذی ــا ع ــرش ی ــکی و پذی پزش

متخصصــان پزشــکی، دیگــر محــور مــورد 

بحــث در ایــن وبینارهــا بــود. عــده ای پذیــرش 

نــگاه متخصصــان در تعطیلــی مناســک و 

ــوزه  ــخ ح ــی در تاری ــه عطف ــا را نقط زیارتگاه ه

دانســته و معتقــد بودنــد، كــه نــگاه اجتماعــی 

بــه دیــن و پذیــرش تخصــص نهــاد علــم 

ــیون  ــا سکوالریزاس ــه ب ــرای مقابل ــکاری ب راه

اســت و اگــر حــوزه علمیــه ایــن کار را نمی کــرد 

آغــازی بــر رونــد سکوالریســِم طوالنــی در 

حــوزه می شــد. در مقابــل گروهــی معتقــد 

لزومــًا  سکوالریزایســون  شــروع   بودنــد: 

فلســفی نیســت و گاهــی اوقــات از ُبعــد 

ــی و احساســی شــروع می شــود و شــیوه  روان

مواجهــه بــا تصمیمــات ســتاد ملــی و پذیــرش 

ــد  ــروع فراین ــی، ش ــًا علم ــای اصطاح نگاه ه

ــگاه  ــن ن ــود. در ای ــد ب ــیون خواه سکوالریزاس

ــکی  ــم پزش ــًا عل ــم، صرف ــود عل ــد می ش تأکی

نیســت و ضــرورت دارد از یک ســونگری در 

حاکمیــت نــگاه پزشــکان در ایــن موضــوع 

ــود. ــز ش پرهی

6. خاهــای نظــری، فقــدان تحقیقــات 
میدانــی و ضعــف بازنمایــی مــدل ایرانــی: خــأ 

نظــری در بازخوانــی جامعــه ایــران و رفتارهــای 

ــان، مســئله ای اســت  ــی ایرانی ــی و مذهب دین

کــه تمامــی دغدغه منــدان بــر آن تأکیــد 

دارنــد.: ایــن خــأ از دو جهــت بایــد مــورد دقــت 

گیــرد: 1.  ضعف هــای جــدی در بنیان هــا و 

ــاد  ــه ابع ــرای مطالع ــری ب ــای نظ چارچوب ه

مــردم  اجتماعــی  رفتارهــای  و  دیــن داری 

مســلمان ایــران؛ 2.  ضعــف تحقیقــات میدانــی 

ــار  ــار اقش ــی رفت ــع در بررس ــِی جام و پیمایش

مختلــف جامعــه ایــران بــرای حضــور در 

ــای  ــارت حرم ه ــد زی ــی، مانن ــک مذهب مناس

مطهــر و شــب های قــدر. 

در ســاحتی دیگــر فقــدان ایــن تحقیقــات، 

ــرای  ــاوری ب ــزان خودب ــث شــده اســت می باع

ــا در  ــا کرون ــه ب ــی در مواجه ــدل ایران ــه م ارائ

ــی  ــای چین ــل مدل ه ــی در مقاب ــطح جهان س

ــی اســت  ــن در حال ــد. ای ــن باش ــی پایی و غرب

کــه بــا توجــه بــه وجــود ظرفیت هــای فرهنگــی 

ــگ  ــه فرهن ــران و حضــور فعاالن ــی در ای و دین

دینــی در مواجهــه بــا ایــن بحــران و باالبــودن 

)علی رغــم  اجتماعــی  َنــرم  یک پارچگــی 

ــتمی(  ــی سیس ــدی یک پارچگ ــای ج ضعف ه

از یک ســو و ویژگی هــای خــاص ایــران ماننــد 

شــرایط تحریمــی اهمیــت ارائــه مــدل ایرانــی 

ــت. ــیار باالس ــر بس ــای دیگ ــل مدل ه در مقاب

بخش دوم: علوم اسالمی و کرونا
در بخــش علــوم اســامی، از ســه حــوزه 

فقــه، کام و عرفــان در مــورد کرونــا و موضــوع 
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ــد از:  ــده آن عبارتن شــّر بحــث شــد، كــه براین

1. فرصت هــا و چالش هــای کرونــا بــرای 
فقــه: از نــگاه فقهــی، کرونــا دو فرصــت: »انتقال 

ذهنیــت و تجربــه فقهــی بــه فضاهــا و مســائل 

»امکان یابــی  و  انســانی«  و  جهانــی  کان 

فقــه بــرای پرداختــن آزادانه تــر، دقیق تــر، 

و  آیینــی  جنبه هــای  بــه  مناط محورتــر  و 

مراســمی« را ایجــاد کــرد، در عیــن حــال ایــن 

ــدن  ــدن و آشکارش ــش: »برآم ــی دو چال اپیدم

ــر از  ــِی فرات ــخ های دین ــه پاس ــه ب ــاز جامع نی

پاســخ های صرفــًا فقهــی« و »نیــاز جامعــه 

بــه پاســخ های فــوری و به هنــگام و نــه 

پاســخ های ُکنــد و آرام« را نیــز بــرای علــم 

ــود آورد. ــه بوج فق

2. کرونــا و مســئلۀ شــّر در عالــم  )شــّر؛ 
یــک واقعیــت عینــی یــا امــری عدمــی(: یکــی 

از ســؤال های نظــری در ایــن گفت وگــو و 

ــان  ــش کام از یک ســو و عرف خصوصــًا در دان

ــبت  ــش از نس ــر، پرس ــوی دیگ ــفه از س و فلس

میــان کرونــا و شــّر در عالــم اســت. آیــا کرونــا 

یــک شــّر واقعــی اســت یــا کرونــا نیــز مخلوقــی 

ــاخته  ــری برس ــا ام ــد و ی ــات خداون از مخلوق

انســان و فعــل انســانی اســت؟

 در نــگاه عرفانــی، اصــل بــر ایــن اســت کــه 

از خداونــد جــز کار خیــر صــادر نمی شــود و شــّر 

اساســا امــری عدمــی اســت. در نگاه هایــی 

همچــون نظریــه صــدور و هم چنیــن در نظــام 

احســن، هــر چــه در نظام هســتی هســت و خدا 

ــای  ــه جلوه ه ــر و هم ــه خی ــده، هم آن را آفری

الهــی اســت. امــا در نــگاه کامــی اواًل، بایــد از 

واژه الــم بــه جــای کلمــۀ شــّر اســتفاده کــرد. 

از ایــن منظــر نــگاه عدمــی بــه شــّر، مســئله را 

حــل نمی کنــد؛ ثانیــًا، در ایــن نــگاه، شــّر نیــز 

مخلــوق خــدا و یــک امــر وجــودی اســت. بــر 

ایــن اســاس امــوری ماننــد ســیل و زلزلــه شــّر 

نیســت، بلکــه باعــث شــّر، درد و رنــج می شــود 

ــرای تضــرع و  ــد مســیری باشــد ب کــه می توان

تواضــع بــه درگاه الهــی باشــد. 

   بخش سوم: خدمات اجتماعی و کرونا )مطالعه 
فعالیت  گروه های جهادی طلبه(

ایــن  در  کــه  موضوعاتــی  مهم تریــن 

ــرح  ــه ش ــت ب ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــش، م بخ

می باشــد: زیــر 

1. تناســب خدمــات اجتماعــی و هویــت 
طــاب: تناســب خدمــات اجتماعــی ارائه شــده 

ــوزوی  ــأن ح ــت و ش ــا هوی ــاب ب ــوی ط از س

آن هــا از ســؤال های اصلــی ایــن حــوزه اســت. 

برخــی از فعــاالن بــر ایــن بــاور بودنــد، وظیفــه 

طلبــه، رســیدگی بــه مســائل و مشــکات 

مــردم اســت و در ایــن مســیر، هــر اقدامــی کــه 

ــن  ــد. ای ــام می ده ــد انج ــه باش ــوان طلب در ت

گــروه معتقدنــد، در صورتــی کــه روحانیــت در 

ــرای تأثیرگــذاری  ــه ب ــار مــردم باشــد، زمین کن

روحانیــت در ابعــاد خــاص دینــی فراهــم 

ــگاه، حضــور  ــن ن ــر اســاس ای خواهــد شــد. ب

طــاب جهــادی در بخش هــای ملمــوس و 

عینــی کــه بــرای مــردم بــه ســرعت قابــل درک 

ــدا  ــش پی ــه شــدت افزای و مشــاهده اســت، ب

می کنــد امــا گروهــی از ایــن رویکــرد را در 
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ــد در  ــته و معتقدن ــاک دانس ــدت خطرن بلندم

ــا  ــت ب ــگاه، روحانی ــن ن ــتمرار ای ــورت اس ص

ــت مواجــه خواهــد شــد.  بحــران هوی

ــه تخصصــی  ــه وظیف ــی ک ــه کارهای ورود ب

ســایر گروه هاســت، گرچــه در یــک مقطــع 

ــی شــاید مناســب و الزم باشــد،  خــاص بحران

امــا اســتمرار آن ســبب خواهــد شــد آن گــروه 

از وظیفــه خــود شــانه خالــی کنــد و روحانیــت 

ــی  ــئون اختصاص ــف و ش ــام وظای ــز از انج نی

ــروه،  ــن گ ــاد ای ــه اعتق ــود. ب ــوان ش ــود نات خ

ــات  ــا و خدم ــرد، کمک ه ــن رویک ــتمرار ای اس

طــاب را بــه امــور مــادی و یــدی تقلیــل 

خواهــد داد و حوزه هــای فکــری و معنــوی کــه 

نیازمنــد حضــور جــدی طــاب و وجــه تمایــز 

ــع خواهــد شــد.  ــت واق ــورد غفل آن هاســت م

2. الگـوی تبلیـغ دیـن در خدمات اجتماعی: 
نداشـتن الگوهای تعریف شـده برای تبلیغ دین 

در ضمن خدمات اجتماعی از مسئله های مهم 

فعاالن و مسـئوالن حوزوی اسـت. بررسـی های 

اصلـی  چالـش  می دهـد،  نشـان  انجام شـده 

در نبـود مطالعـات پشـتیبان ناظـر بـه نسـبت 

و ارتبـاط تبلیـغ دیـن بـا خدمـات اجتماعـی 

و خاء هـای تئوریـک در سـامان دهی نحـوه 

شـروع و اسـتمرار فعالیت هـای جهـادی طاب 

در ایـن حـوزه اسـت. 

و  جهــادی  فعالیــت  ویژگی هــای   .3
مستندســازی و بازنمایــی آن: در این بــاره 

ــادی  ــای جه ــن گروه ه ــد: رفت ــی معتقدن برخ

بــه ســمت ساختارســازی و نهادســازی و 

تخصیــص پــاداش  و انگیزه هــای مــادی بــرای 

فعــاالن و حتــی رســانه ای کردن فعالیت هــا 

ــای  ــفه گروه ه ــت و فلس ــا ماهی ــض ب در تناق

ــت  ــی اس ــن در حال ــود. ای ــد ب ــادی خواه جه

کــه تجربه هــای اخیــر نشــان می دهــد بــا 

ــروه  ــک گ ــت ی ــترش فعالی ــدن و گس بزرگ ش

ــن  ــادی، راهــی جــز ساختارســازی و تدوی جه

ــود  ــا وج ــرای فعالیت ه ــول ب ــت و اص سیاس

ــدارد.  ن

البتــه نظریــات دربــاره معنــا و مفهــوم 

ســاختار و چگونگــی انجــام آن متفــاوت 

اســت. در بعــد سیاســت  و اصــول نیــز عــده ای 

بــر ایــن باورنــد، تصریــح و تدویــن رســمی ایــن 

اصــول از ایجــاد برخــی چالش هــا خصوصــا در 

ــرد.  ــری خواهــد ک ســاحت رســانه ای پیش گی

ــازی  ــت و مستندس ــه، ثب ــر این ك ــه دیگ نکت

تجــارب و دانــش فعــاالن میدانــی اســت کــه 

ــا  ــد، ام ــه کرده ان ــه آن توج ــا ب ــی گروه ه برخ

ــن  ــود در ای ــه جــدی مفق ــک حلق ــان ی هم چن

ــًا  ــز، تقریب ــانه نی ــوزه رس ــت. در ح ــوزه اس ح

تمامــی فعــاالن بــر ایــن بــاور بودنــد، ضعــف 

در حــوزه رســانه و بازنمایــی فعالیت هــای 

جهــادی طــاب، از چالش هــا و مســائل جــدی 

ــن حــوزه اســت. ای

4. چگونگــی پشــتیبانی نهــاد حــوزه از 
فعالیــت طــاب جهــادی: یکــی از ســؤال های 

جــدی دیگــر ایــن اســت کــه نهــاد حــوزه 

ــد؟  ــتیبانی کن ــادی پش ــاب جه ــه از ط چگون

چگونگــی هماهنگــی نیروهــای طلبــه بــا 

یک دیگــر، پشــتیبانی رســمی، حقوقــی و 

ــادی،  ــای جه ــه ای از نیروه ــور بیم ــژه ام به وی
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انتقــال تجربــه نیروهــای جهــادی بــه فعــاالن 

از  اســتفاده  دیگــر کشــورهای اســامی و 

تجــارب فعــاالن دیگــر کشــورها از جملــه ایــن 

ــاد  ــا، نه ــر این ه ــزون ب ــت. اف ــات اس موضوع

ــن  ــداری حضــور طــاب در ای ــرای پای حــوزه ب

عرصــه، زمینه هــای فکــری و انگیزه هــای را 

ــف  ــا اســتفاده از راهکارهــای مختل ــوی ب معن

مقــدس،  دفــاع  تجربــه  بازخوانــی  ماننــد 

ــی  ــده، یک ــه آین ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــت کن تقوی

دیگــر از مســائل اصلــی، رشــد هدف منــد و 

و  خودجــوش  رشــد  یــا  برنامه ریزی شــده 

ــت. از  ــادی اس ــای جه ــه گروه ه ــدون برنام ب

ــر  ــری جــدی ب ــن موضــوع، تاثی آن جــا کــه ای

ســاختار و آینــده آموزشــی و تعاماتــی حــوزه 

علمیــه بــا مــردم خواهــد داشــت، الزم اســت از 

ــوزه  ــمی ح ــزی و رس ــام برنامه ری ــو، نظ یک س

علمیــه بــا نگاهــی آینده پژوهانــه بــه ایــن 

موضــوع بیندیشــد و از ســوی دیگــر، الزم اســت 

بــرای اســتمرار موفقیــت ایــن گروه هــا هــوش 

ــا از بحــران  آینده نگــر در آن هــا تزریــق شــود ت

هویــت در آینــده آنــان بــه دلیــل مواجه شــدن 

ــری  ــوع جلوگی ــر و متن ــای متکث ــا بحران ه ب

ــد. کن

بــا  همــکاری  و  تعامــل  چگونگــی   .5
ــی(: در  ــی و حاکمیت ــمی )دولت ــای رس نهاده

ــی  ــاد حــوزه، مســئله اصل ــا نه ــار تعامــل ب کن

ــادی، شــیوه  ــر تمامــی گروه هــای جه و فراگی

ــا نهادهــای رســمی اعــم از حــوزوی  تعامــل ب

و دولتــی و حاکمیتــی اســت. تفــاوت نظــر و 

ــان گروه هــای جهــادی در ایــن  رویکــرد در می

بخــش بســیار زیــاد اســت. برخــی بــا نگاهــی 

کامــا منفــی تعامــل بــا نهادهــای رســمی را بــه 

معنــای اتــاف وقــت می داننــد و بــه صــورت 

ــات غیررســمی  ــق ارتباط خودجــوش و از طری

وارد محیــط بیمارســتان شــدند و برخــی دیگــر 

بــر ایــن باورنــد بایــد از تجربــه نهادســازی 

ــود  ــتفاده ش ــامی اس ــاب اس ــاله انق چهل س

و ورود بــه محیط هــای بیمارســتانی و غیــر 

ــود  ــد ب ــدار خواه ــی پای ــتانی در صورت بیمارس

کــه هماهنگی هــای رســمی و اداری انجــام 

ــد.  ــده باش ش

 و از ســوی دیگــر، ایــن تعامــل ســبب 

خواهــد شــد میــان ظرفیت هــای مختلــف 

ــل  ــده و از تداخ ــاد ش ــی ایج ــور، هم افزای کش

کاری  مــوازی  و  هم پوشــانی  و  وظایــف 

از  اســتفاده  چگونگــی  شــود.  جلوگیــری 

نیروهــای جهــادی و تفکیــک میــان گــروه 

ــای  ــاوت مبن ــادی و تف ــر جه ــادی و مدی جه

گروه هــای جهــادی و اداری در دو تئــوری 

خادمیــت و عاملیــت از دیگــر مباحــث مطــرح 

در ایــن حــوزه بــوده اســت. هم چنیــن برخــی 

اســتادان نیــز بــا تمرکــز بــر وظایــف حاکمیــت، 

پشــتیبان  ســامانه های  ایجــاد  پیشــنهاد 

بــرای به اشــتراک گذاری ایده هــا، تجــارب، 

مطــرح  را  توان مندی هــا  و  نیازمندی هــا 

کردنــد.

6. موقعیــت مســجد و اســتمرار فعالیت هــا: 
گروه هــای جهــادی بــرای پرهیــز از چالــش 

ــا  ــگام بحران ه ــًا در هن ــه صرف ــودن ک موقتی ب

ایجــاد می شــود؛ نیازمنــد داشــتن یــک پایــگاه 
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فیزیکــی و ثابــت هســتند کــه در طــول زمــان 

ارتبــاط مســتمری بــرای جــذب، نگــه داری 

ــا  ــای نیروهــای خــود داشــته باشــند. ب و ارتق

توجــه بــه اهــداف و ماموریــت تمدنــی انقــاب 

اســامی و شــئون طلبگــی، موقعیتــی بهتــر از 

»مســجد« بــرای ایــن مأموریــت وجــود نــدارد 

ــان  ــا، آن چن ــت کرون ــه متاســفانه در موقعی ک

ــود  ــتفاده ش ــگاه اس ــن جای ــد از ای ــه می ش ک

و آن را بــه جایــگاه ممتــاز و حقیقــی خــود 

ــد، اســتفاده نشــد. نزدیــک کن

پی نوشت:
*  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی.

اجتماعـی  فرهنگـی  مطالعـات  علمـی  هیئـت  عضـو 
اسـامی. فرهنـگ  و  علـوم  پژوهشـگاه 

ايـن عبـارت را مقـام معظم رهبری در جلسـه سـتاد ملی 
کرونـا )99/2/21( بـه کار بردند.


