
 

 

 هاچالشو  هافرصت گیر؛همه بالیای و دینی هایزشار  مواجهه
 1 )ایران( دکتر محمدرضا کالن فریبایی: نویسنده

 16/06/1399: پذیرش                           06/04/1399: دریافت

 چکیده
 پیروان برای جهان ادیان تاریخ درطول گیرهمه بالیای با دینی هایارزش مواجهه چگونگی

 این زندگی به ادیان حداکثری نگرش. است داشته همراه به هاییشچال و بوده مطرح هاآن
 علم هایچالش است، شده حداقلی هانگرش هر چه اما است؛ کرده تشدید را هاچالش
 گیرعالم یک بیماری صرفاً  ویروس کرونا است. پیداکرده افزایش گیرهمه بالیای دربرابر

 -اقتصادی هایسیاست به انتقاد زمینه که بود سیاسی -اجتماعی شوک نبود؛ بلکه
 تاریخ که تغییراتی کند؛ ایجاد اساسی تغییرات تواندمی که شوکی، کرد مهیا را اجتماعی

 و قوت نقاط رسد استخراجبه نظر می .باشد نکرده تجربه است ممکن آن را شبیه ایران
 «سوات»ل مد با تواندمی هااز ارزش دفاع با رویکرد ادیان درحوزه موضوع این ضعف

 سبب دینی هایارزش در میان خرافه همواره کهاین مهم نکته. قرار گیرد سنجش مورد
 این است. تئوری داده تنزل را ادیان پیروان ایمان و میزان شده در زندگی دین نقش کاهش
 ارتباط دینی در جامعه دین گسترش در فرایند و غلو گراییخرافه گفتمان طرح با مسئله

 مفاهیم که بوده است سؤال این به پاسخ در صدد پژوهش بر این اساس، این د.دار تنگاتنگ
نتایج  باشد؟ داشته امتداد تواندیم چگونه گیر،همه بالیای با مواجهه در دینی هایارزش و

 گاه هر ادیانپژوهش در راستای پاسخ به این سؤال، به طرح این فرضیه پرداخته است که 
 از را خود رشد توان طبیعی و اجتماعی هایبحران برابر در د،انشده غلو و افراط دچار

 ایفای . از طرفی با توجه به هدف این پژوهش که عبارت بوده است ازاندداده دست
؛ است علم و دین تعامل الگوی شاخص انسان، زندگی پیشرفت در ادیان اساسی نقش
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 تعامل ای،رشته میان وشر با تطبیقی مطالعات روش مورد استفاده در این پژوهش، لذا
 تحققدهد های پژوهش نشان مییافته .ساخته است ممکن را علم و دین میان گسترده
 که است انسان در زندگی علم و دین کارآمد عنصر عملی، و نظری عرصه در هاارزش

 توامان تعامل ایده سودمندی لذا کند؛می فراهم او برای معنوی و مادی در ابعاد را پیشرفت
 است. مقاله این دستاورد اسالم دین پیروان برای دین و لمع

 

 هافرصت و هاچالش گیر،همه بالیای دینی، هایارزش: واژگان کلیدی

 مقدمه
 آسمانی بالیمیالد مسیح  از قبل سال 3900 حدود تا هابیماری تاریخی، نظر از
 حال به رسیدگی و درمان به کسی علمی، هایپیشرفت عدم و به دلیل آمدندمی شمار به

 ها وتجربه به توجه با پیشاتاریخ دوران مردم وجود، این با ؛کردنمی اقدام بیماران
  .کردندمی پیشگیری یا جلوگیری از بیمار شدن ایگونه به خود خرافی یا مذهبی اعتقادات

 هابیماری با مواجهه در ایران از جمله میان مردم جوامع مختلف خرافی وجود اعتقادات
 هنوز علم شوند کهمی تلقی خرافی دلیل به این باورها از برخی. انکارناپذیر است واقعیتی

 ادیان هایای از ارزشعمده بخش امروزه حال این با نیست؛ هاآن اثبات یا توضیح به قادر
 به طور کلی، برخی. رسدمی نظر به نادرست و غیر واقعی مردم، دانش میانگین در برابر

  .شودمی ناشی مذهبی از اصول خاص و از قرائت ها دارنددر افسانه هریش باورها
 به تظاهر و پزشکی هایپروتکل به افراد بعضی اعتناییبی اخیر روزهای در

 موهن هایحرکت ویژه به کرونا، بیماری معالجه جویجست در نادرست هایروش
 فضای در شد موجب آن هایفیلم و تصاویر انتشار و شیعه متبرک هایحرم در

 و علوم با مخالفت و عقالنی روش از دوری به را متدینان و دین برخی عمومی،
 بدون مسئله این که بررسی کنند متهم عقالنیت اساس و پزشکیعلم  هایروش

 .نیست سنجش قابلواگرایی  و تقابل هایخوانش ارزیابی
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 را اجتماعی ستگسدین،  و پیروان میان ادیان هایارزش بودن بنیاندانش فاقد
یت  چه؛ چنانشودمی ناشی دین آن کالمی یا فقاهتی نظام بازتولید از که کندمی تقو

 میان گسست نشود، پیشگیری پیروان دینی عملکرد در گراییخرافه و انحراف از اگر
  .شد خواهد بیشتر جامعه و ادیان

 را کشور و جامعه نهادهای همه که فراگیر است بحرانی کرونادر این میان، 
 دین و رسانه دولت، اقتصاد، آموزش، نهادهای تا خانواده از ؛است کرده خود درگیر
 و نبوده عمومی سالمت شامل تنها کرونا عصر بحران. هستند آن درگیر نوعی به همه

 .شودمی محسوب نیز دینیو  فرهنگی ،اقتصادی سیاسی، بحران
 صنوف و مشاغل از سیاریب کرونا ویروس شیوع که شرایطی دررسد به نظر می

 و ایرانی باالی شعور با همگان الزم است ،است داده قرار ثیرتأ تحت را کشور
 .بروند هموطنان دیگر یاری به شرایط این درک ضمن تاریخی

 دین گیرد، قرار هجوم مورد است ممکن که چیزی اولین اجتماعی هایبحران در
 پذیرش با نخبگان نابراینب. ببیند آسیب است ممکن که است دینی وحکومت

 مورد کرونا متغیر با را کشور کالن اهداف الزم است زندگی، در دین و علم جایگاه
 در عظیم تحول منتظر کرونا متغیر بانیز  دینی وراناندیشه و دهند قرار بازتعریف

 هایبا رنج در مواجهه اسالمی هایو سایر دانش فقه کالم، علم هایچالش و هاظرفیت
 به فوری و جامع هایپاسخ ضرورت فقه، اندیشی مناط در چنینهم؛ باشند یبشر

 .یابدمی اهمیت دوچندان فقها برای پساکرونا هایچالش

 مفاهیم پایه
 ارزش .1
 درباره انسانی هایگروه یا افراد که است عقایدی شناسی،جامعه در اصطالح ارزش

 گوناگون، هایشارز. دارند است، بد یا خوب مناسب و مطلوب و چهآن
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هنجار  و عادت از هاارزش. است انسانی در فرهنگ اساسی هایجنبه گرنمایان
 (13۷۷ پور،رفیع) .گیرندمی سرچشمه

 مشترک آرمان و ددار اهمیت گروه اعضای برای که کارهایی به ،کلی طور به
 هنجارهای از جامعه یک هایارزش. گویندمی ارزش د،شومی تلقی گروه اعضای

 . نمایندمی دفاع نآ
 و است پیوستگی خواستار که شودمی متجلی آرمانی منزله به نخست ؛ارزش

 به را آن که شودمی گرجلوه رفتارهایی یا اشیا در ،دوم و کندمی احترام به دعوت
 .کندمی بیان (نمادین) سمبلیک یا عینی ایشیوه

 هاییارزش انسانی، قاخال. سازدمی را اخالق هاارزش مجموعه رسدنظر می به
 انسان، نوع تکامل درجه و دگیرمی سرچشمه انسان نوعی فطرت از که هستند

 رسالت ترینمهم راستا، این در. شودمی ارزیابی هاارزش این رشد درجه برحسب
 هایارزش بر ادیان رو، این از ؛است اخالقی هایارزش و اصول ترویج رسالت ادیان،

 را انسانی جامعه تا است این ادیان هدف که چرا دارند؛ دکیأت اخالقی و انسانی
 اسالم، مبین دین ویژه به ادیان بیشتر درآن  تبع به و دکن تراخالقی و ترانسانی
 (1395 ،شمس و حسینیعلی) .دارند سازگاری دین با اخالقی هایارزش

 بالیای طبیعی .2
 انسانی که منشأ شودمی گفته بارزیان حوادث از ایمجموعه به طبیعی بالیای
 وقوع تواننمیها قبل مدت از حداقل یا بوده بینیپیش قابل غیر حوادث این. ندارند

 سیل، زلزله، ؛ اعم ازاست گوناگونی انواع دارایاین بالیا  .نمود بینیپیش را آن
 حرارت، درجه شدید تغییرات برق، و رعد بهمن، تگرگ، سونامی، گردباد، طوفان،

 .آتشفشانو  خشکسالی
 انسانی عملکردهای از ناشی مستقیم غیر طور بهطبیعی  بالیای از برخی

 از ناشی سیل و زمین شدن گرم، هوا آلودگی افزایش از ناشی بالیای مثال برای. هستند
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 که دارند طبیعی منشأ برخی و هستند جمله این از انسان دست به هاجنگل تخریب
 .است شده اطالق گیرهمه یایبال، نوشتار این در نمونه دو هر به
(http://www.Asemankafinet.ir) 

 و هاویروس از بزرگی خانواده 1هاکروناویروس مانند طبیعی بالیای برخی
 و مرس سارس، سرماخوردگی، ویروس از که هستند کروناویریده زیرمجموعه

 و شدند کشف میالدی 19۶5 سال در هاکروناویروس .شودمی شامل را 19-کووید
 به ویروس این. داشت ادامه 1980 دهه اواسط تا مداوم طور به هاآن روی بر مطالعه

 ویروس کرونا 7 تاکنون ؛کندمی پیدا شیوع پرندگان و پستانداران در طبیعی طور
 192-وویدک جدید کرونای آن نوع آخرین و است شده کشف انسان، به شده منتقل

 شیوع انسان در گیریهمه با چین ووهان شهر در میالدی 2019 دسامبر در است که
 .است شده مواجه آن با سیستم کل که است یبحران اولین کروناگیری همه. کرد پیدا

 گیربالیای طبیعی همه .3
 جامعه به 3گیرهمه مخاطرات ورود از بیستم سدە پایانی هایدهه تا تحلیلگران

 فکری فضای وارد تدریج به گرانلتحلی و سیاستمداران اما؛ نداشتند دانیچن تالش
 -اندونزی وقت جمهور رئیس میالدی 2012 سال در که جاآن تا شدند جدید

 آسیایی وزیران کنفرانس پنجمین هافتتاحی مراسم در -4یودهویونو بامبانگ سوسیلو
 ملی اولویت را طبیعی بالیای کاهش ،دولت کرد اعالم بالیا مخاطرات کاهش برای

 آن گوناگون اشکال در طبیعی بالیای که دریافته زیرا ؛است داده قرار خود نخست
 . هستند کشور این برای تهدید بزرگترین

                                                           
1. Coronaviruses 

2. nCoV-2019 

3. Pandemic 

4. Susilo Bambang Yudhoyono 
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 تریپیچیده در سطح را خود ملی امنیت مباحث که آمریکا مثل چنین در کشوریهم
 منتشر گزارش از بیش میالدی 2018 تا 2010  سال از دفاع وزارت کند،می پیگیری

 رویدادهای و اقلیمی از تغییرات ناشی تهدیدات به آشکارا هادر آن که است کرده
بر  از این پیش تا آمریکا که 1میهن امنیت به موسوم راهبرد. است شده اشاره طبیعی

تهدید کنندە  مخاطرات نوع همه تا تغییر کرد نحوی به بود، متمرکز تروریستی حمالت
 دهد. قرار نظر مد را طبیعی بالیای از جمله آمریکا ردمم و سرزمین

 فجایع که نیست شکی. کرد باز را خود جای طبیعی بالیای ترتیب، این هب
 داشته روستایی و شهری هایاقامتگاه و افراد بر ویرانگری تأثیرات دتوانمی طبیعی

 نمایند، داغدار را زیادی هایخانواده ممکن زمان کمترین در توانندمی هاآن .دباش
 ،گذارند جای بر دیدهآسیب هایجماعت و مردم بر درازمدتی روانی و روحی آثار

 هازیرساخت کنند، تحمیل اقتصادکشورها بر خسارت ریال میلیاردها است ممکن
 .نمایند مختلطوالنی  هایسال برای شاید را توسعه فرایند و کنند ویران را

 کهاین بر مبنی هستند بحثی آغاز درحال جتدری به تحلیلگران در عین حال،
 و ملی امنیت بر ایمنطقه و محلی تهدیدات بر عالوه است ممکن طبیعی بالیای
  .باشد داشته حادی نیز تأثیرات حکومت و درهم تنیدە مردم معنای به دینی هایارزش

 نویسنده توجه مورد نیز فرهنگی رویکرد با بحث این زوایای و ابعاد از برخی
 سازوکارهایاین پژوهش،  تحلیل تمرکز هنقط اساس این بر. است گرفته قرار

 .است دینی هایارزش بر طبیعی بالیای تأثیرگذاری احتمالی
 خرافه .4

 یا قصه حکایت، معنی به «خ» حرف ضم با «خرفه» و عربی ایواژه «خرافه»
 درو  هانامهواژه در. است خرافات آن جمع که است باطل رأی و فاسد ایعقیده

                                                           
1. Homeland Security 



 47/  ...گيرهای دینی و بالیای همهزشمواجهه ار

 و منطق عقل، با که یاساسبی اعتقادات: است آمدهچنین  خرافات کلمه تعریف
 عقاید از پیروی از است عبارت نیز پرستیخرافه. باشد نداشته سازگاری واقعیت

 آن به علقتم خرافی فرد که ایجامعه دانش و فرهنگ درجه با که یاساسبی و باطل
 سخن و کالم یا و خرد زوال معنای به لغت رد خرافه. باشد نداشته تناسبی ،است
 . است درآمده یدارخنده صورت به که است ناصوابی و دروغ

 ایشان،. داندمی خرافه را غیرمستند و دلیل بدون اعتقاد و سخن طباطبایی عالمه
 معنای. داندمی گوییخرافه اند،داده مفسرین که را هاییاحتمال و اقوال ایپاره

 و دلیل بدون دینی تجربه و ایمان احکام، و معارف اعتقاد، گفتار، رفتار، دینی، خرافه
 و ناپذیراثبات بشری، سلیم خرد با منافی و معارض واقعیت، و حقیقت از برهنه علت،

    .است دین گوهر و مقاصد با ناسازگار و دینی قوانین اصول و مبانی با متعارض
 (1388 ،مصباح همایون از نقل به)

 در نخبگان حکومت نظریهو صاحب  شناس ایتالیاییجامعه -1توپاره وویلفرد
 -اقتصاد علم دربهینگی  اصل و مدیریت علم در 20/80 قانون سیاست، علم

 با گرفته، ریشه تخیالت دنیای از که کرده عریفت سحرآمیزی مرموز قوای را خرافات
بیان  شده پذیرفته عیطبی امر یک عنوان به اجتماعی اعضا سوی از و آمیخته فرهنگ

 مبنای که است اعتقاداتی با مترادف خرافه معتقدندبسیاری  متفکران. است شده
 .کرد فرض تواننمی آن برای علمی و تجربی
 و باورها سلسله: کرد تعریف گونهاین توانمی را خرافه کلی بندیجمع یک در
 کافی دانش عمدتاً  که اقشاری ذهن در خاص موضوع یک حول گرفته شکل عقاید
گاهی و جهل از ناشی بیشتر خرافه ،اساس این بر. ندارند موضوع به نسبت  انسان ناآ
 .است هاپدیده علی روابط و پیوندها درباره

                                                           
1. Vilfredo Pareto 
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 مبانی نظری پژوهش
تواند تهدیدها و سازوکار می 6های دینی با بالیای طبیعی از طریق مواجهه دین و ارزش

که در ادامه سازکارهای یاد شده به عنوان متغیرهای  ها را برای جامعه تبیین کندفرصت
 گیرد:تأثیرگذار در دینداری فردی و اجتماعی در حکومت دینی مورد بررسی و تحلیل قرار می

 ترکیب دین و خرافه .1
  هنگام مواجهه و پس بحرانیشرایط  های دینی با خرافه درگرایی و ترکیب ارزشخرافه

توجهی از قابل ای را درگیر کند یا بخش سطح گسترده به ویژه اگر طبیعیبالیای  از
های آشوب ستیزی وگریزی و دینخطر دینسازد، امکانات کشور را به خود مشغول 

 دهد. حکومت دینی افزایش می اجتماعی را در
گونه سوانح، سطح باالی تداخل کارکردی، این ناشی از ویژگی شرایط بحرانی

حتی ؛ را در پی خواهد داشتباالی نارضایتی اجتماعی گیر و سطح هراس همه ابهام و
شهرهای دارای  در ویروس کرونازلزله، طوفان، سیل یا  مثلهایی چه فاجعهچنان

اعتماد به  ستیزی و تزلزل درد، احتمال دیندهرخ  مرکزیت سیاسی و درسطح وسیع
 هایدارند که حفره را های حکمرانی دینی وجود دارد. تمام این موارد قابلیت اینتوانایی

 .کنند کنار تهدیدات داخلی و خارجی آشکار ستیزی را درگریزی و دیندین
 که دارد وجود متفاوتی هاینظریه جامعه، در خرافی عقاید پیدایش عوامل مورد در

 تاریخ به گذرا نگاهی. کرد اشاره محیطی فشارهای و هاترس به توانمی هاآن جمله از
 شرایط از ناگهانی هایهراس از ناشی خرافات پیدایش دهد،می نشان انسان زندگی
 هاینسل به زمان گذر در خرافی هایاندیشه این و است انسان پیرامون روحی و مادی
 داراندین از گروهی توسط مذهبی شهرهای برخی در خرافی روند این و شده منتقل بعدی

 . دارد ادامه همچنان
 دانندمی بشر خامی و جهل را خرافات رشد و دایشپی مهم عوامل از یکی محققان

 معلول و علت قانون ها،پدیده منطقی رابطه حقایق، درک از انسان اندازه هر به معتقدند و
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 پرستیو خرافه دچارخرافات نسبت همان به باشد، عاجز واقعیات و فهم تشخیص
 علمی، هایلحراه شناخت از مشکالت با برخورد در خرافی انسان زیرا ؛شودمی

 دلیل به فراگیر بالیای به نسبت او یابیعلت اندیشه و ماندمی عاجز منطقی و عقلی
گاهی فقدان  هر به خویش اقناع و تسکین برای نتیجه در. شودمی ضعیف علمی آ
 .شودمی معتقد و متوسل خیالی و اوهام

 که اجتماعی نینقوا و طبیعی قوانین میان تفاوت به قادر ایقبیله بشر که جاآن از
 الیتغیر را اجتماعی قوانین نبوده؛ ،است هاانسان اجتماعی زندگی عملکرد از ناشی
 هایاهرم همان با که یابددرمی چنین هاآن اصالح و ترمیم جای به و کندمی فرض
 نیز اجتماعی مسائل و هاپدیده با تواندمی ،شدمی مواجه طبیعی قوانین با که ایقبیله

 .بردمی سود جاری اجتماعی امور مهار برای جادو نفرین و ابزارهای از نتیجه در. دروبرو شو
 کورکورانه تقلید را خرافات به اعتقاد عمده علت مورخان و روانشناسان طرفی از

 از خرافات معتقدند هاآن .دهندمی تعمیم بشری جوامع همه به را نظریه این و دانندمی
 .شودتر میقوی پیوسته و داردمی نگه همیشه را تأثیر خود لذا شود؛می تلقین کودکی دوران

 نظرصرف. دارد خصوص این در ایکننده تعیین نقش اقتصادی -اجتماعی پایگاه
 اقتصادی پایگاه به که اجتماعی منزلت یا طبقاتی موقعیت چونهم گوناگون هاینام از
 متغیرهای ترینکاربردی و رینتمهم از سازه یا مفهوم این ،شودمی داده اجتماعی و

 مراتبسلسله در هاآن هایموقعیت و افراد عقاید ایستارها، رفتارها، تحلیل در مستقل
 جامعه مختلف قشرهای رفتار در هافرصت در نابرابری که گونههمان. است اجتماعی

 اتطبق .شودمی واقع مؤثر نیز افراد اجتماعی هاینگرش در گذارد،می بسزایی تأثیر
 در اجتماعی بینش سطح لحاظ از و ترناتوان خود مشکالت حل در کهنیز  اجتماعی

 .کنندمی بازتولید را باورها این دارند، قرار تریپایین سطح
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 از یکی که شودمی گرفته کار به کالم علم در مختلفی هایروشاز طرف دیگر، 
 و در جهت عتقادیا مباحث برای عقلی روش در. است عقلی روشها آن ترینمهم

. شودمی استفاده عقلی تفکر از ،آن از دفاع و اعتقادی هایآموزه اثبات و تبیین
 کسب برای مستقل ابزاری منزله به را عقل متکلم، که است آن روش این پیشفرض

 و بپذیرد معرفت کسب در را عقل توانایی شناسیمعرفت نظر از یعنی بشناسد؛ معرفت
 .باشد معتقد عقل حجیت به نیز شرعی جنبه از

 قبول کالم و الهیات در را عقلی روش ظاهرگرایان و گرایانحس ،اساس این بر
 تفکر روش به شیعه هایاخباری و سنت اهل از حدیث اهل اسالم، جهان در. ندارند
 مجازنیز  را دینی ظواهر تأویل آنان. اندنداشته اعتقاد پژوهیدین و کالم علم در عقلی

 ظواهر بر جمود در برگزیده و را افراط راه باره این در حدیث اهل از گروهی .دانندنمی
 راه دیگر گروهی و گراییدند تشبیه و تجسیم به که رفتند پیش جاآن تا روایات و آیات

  .واگذاشتند شارع به را ظواهر گونهاین فهم و برگزیدند را تفویض و توقف
 تفکر روش سنی، و شیعی از اعم المیک هایفرقه و مذاهب در عین حال، بیشتر

 هایدیدگاه آن قلمرو به نسبت ایشان میان در هر چند اند؛شناخته رسمیت به را عقلی
 .شودمی یافت متفاوتی

 امام به عنوان متکلم برجسته شیعی و طوسی شیخ و مرتضی سید مفید، شیخ
 برجسته ابه متکلمبه مث بغدادی عبدالقاهر و باقالنی ابوبکر قاضی جوینی، الحرمین

. اندبوده عقلی تفکر روش به پایبند فلسفی هایبحث به ورود بدون همگی ،سنت اهل
 (1395، رضایی هاآسیابانو  سلیمانی بهبهانی)

یه آل دوره امامی متکلم و فقیه که مرتضی سید به عنوان نمونه؛  از بود، بو
 و نگریسطحی با جدی مخالفت که است شیعی عالم گرایعقل علمای ترینمهم

 سید. بودند و قاضی رضی، امیرالحاج سید برادرش و مرتضی سید. دارد گریقشری
کید کالمی مباحث و در عقاید عقل بر حجیت مرتضی  بر آن عالوه و داشت تأ
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 پیشگامان از وی. است داشته گرایانهعقل رویکردی نیز خود فقهی هایاندیشه در
 از احکام در استنباط اخباریان خالف بر که شده دانسته شیعه فقه در اجتهادی روش

 برجای قرآن تفسیر فقه و اصول در فقه، بسیاری از ایشان آثار. بردمی بهره عقلی ادله
 قبول را واحد خبر حجیت مفید همانند شیخ مرتضی چنین سیدهم. است مانده

 (https://www.iqna.ir). نداشت
 داده ایالعادهفوق اهمیت اسالمدین  در اندیشیدن و کردن فکربه طور کلی، به 

 آیات در .است آمده کریم قرآن آیه 40 در بار 40 «عقل» کلمهتا جایی که  است شده
 فرماید:در آیه زیر که می جمله از است؛ شده پرداخته اندیشیدن لزوم و اهمیت به مختلفی

ُمُروَن »
ْ
َتأ

َ
اَس بِ  أ نُفَسُکْم  اْلِبِر َوَتنَسْوَن الن 

َ
نُتْم  أ

َ
َفاَل  اْلِکَتاَب  َتْتُلوَن  َوأ

َ
 أ

 را خودتان و دهیدمی فرمان نیکی به را مردم آیا ﴾44، بقره﴿ ؛«َتْعِقُلوَن 
 اندیشید؟نمی مگر خوانید،می (مقدس) کتاب آنکه حال کنید؟می فراموش

 فرماید:ای دیگر میچنین در آیههم
ُه َلُکْم  ُن ُیَبیِّ  َکَذِلَک » ُکْم  الل   خداوند﴾ 242 ،بقره﴿ ؛«َتْعِقُلوَن  آَیاِتِه َلَعل 

 .بیاندیشید کهآن برای کند،می تبیین شما برای را خود هاینشانه سانبدین

 رغمکند. علیمی اعالم اندیشیدن را برای زمین روی خدا هایبر این اساس، نشانه
 . برسانند ضریح به را دستشان باید تزیار در کنندمی گمان زائران برخی این

 ایرنا خبرگزاری با گفتگو در -خراسان علمیه حوزه تبلیغ مدیر -صابری احمد
 آمیخته رضوی خراسان در صفر و محرم هایماه هایعزاداری برخی: گویدچنین می

 .است شده شناسایی خرافه 150 تاکنون که است هابدعت و خرافات با
(http://www.irna.ir) 

کارشناس  -مهدی غفاری در کشور است؛ گراییمهدی ماجراهایمثال دیگر، 
 هزار 3 از بیش مردم ناآگاهی واسطه به امروز: گویدمی زمینه این در -شناسیفرقه

https://www.iqna.ir/
http://www.irna.ir/news
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( http://www.zohur.net) .هستند هازندان در زمان امام دروغین مدعی

 در دینی هایارزش میان در خرافات گسترش عامل ایگسترده سطح در مسائل این
 و خرافه ترکیب مشوق نهادها و هاجریان برخی گاهی و شده گذشته دهه چند

 (abaronline.irhttps://www.kh) .اندشده نیز دینی هایارزش
یان افراط .2  و تحول در باورهای دینی گرایان غالیجر

  آزمون کارآمدی برابر های دینی دربالیای طبیعی، حکومت شرایط بحرانی ناشی از در
 شود.های دینی ایجاد میدین و ارزش سیاسی و اجتماعی شدیدی بر فشار گیرند وقرار می

شود و بحران انسانی با بحران انسانی میبحران طبیعی تبدیل به  یشرایط چنین در
 .کندو انتظارات را صعودی و فزاینده می ده، منحنی تقاضاای گستربازنمایی رسانه

 دینی باورهای شدند، باعث غالی هایجریان و دینی گرایانافراط وسطی قرون در
 پاارو و غرب در دگراندیشی یا 1رنسانس آغازگر طاعون بیماری و شود متحول مردم
 شفابخش وکشیشان کلیسا کردندمی گمان عادی مردمان طاعون شیوع از قبل. گردد

 مقدس آب پاشیدن دیدندکه خود چشمان با مردم طاعون شیوع از پس اما! هستند
 و گرفت طاعون هم کشیش بلکه نشد، هاآن شفای باعث بیماران رویکشیش  توسط
 آتشببرد؛ از جمله  بین از را طاعون تا زد کاری هر به دست کلیسا .کرد ترک را زندگی

 از مردم شدن دور اصلی عوامل از موضوع این .نرفت ازبین طاعون اما هاگربه زدن
 سبب یزیرگدین روندو همین  بود یافته ترکیب خرافات با که شد ادیانی هایارزش

 .گردید میالدی 15 قرن در شرقی و غربی اروپای در رنسانس
 روزهای در شیعیان متبرک اماکن در دینی پیروان برخی ایرفتاره در دیگر نکته

 دینی رویکرد با خرافات از پیروی و آن، شد مشاهده کروناویروس  گیریهمه از پس
 شیعه امامان دغدغه همواره تاریخ درطول دینی جهل و خرافات با مبارزه لهئمس. است

                                                           
1. Renaissance 

http://www.zohur.net/
https://www.khabaronline.ir/news/
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 دوره در هابیماری درمان و طبابت با مرتبط خرافات. است بوده اسالمی علمای و
 همراه پادشاهان تقدیس به اعتقاد با که مصادیق این از یکی. است بوده رایج صفویه

 .ستا هابیماری درمان در شاه توانایی به باور است، بوده
 به آمریکا و اروپا چین، در میالدی 2020 سال در کروناویروس  عصر بحران

 و ثروتمندترین حتی هابحران گونه ینا در داد، نشان جهانی اقتصاد مدعیان عنوان
 این به. شوند خارج بحران از توانندب زحمت به است ممکن نیز جهان کشورهای

 هایشاخص منظر از هاآن پیشینی وضعیت که دینی درجوامع کارآمدی بحران ترتیب،
 بحران به است ممکن ایجامعه چنین نباشد، مناسبی وضعیت در اجتماعی اعتماد

 بحران چونهم عواملی با نیز اعتماد بحران. شود گرفتار یاسیس مشروعیت
 .دارد یمستقیم هرابط ستیزیدین و دینی گراییافراط اجتماعی، نارضایتی مشروعیت،

 از ناشی را خود مشکالت اند،شده بالیا گرفتار که کسانی، دیگر عبارت به
 زندگی در خود پیشرفت مانع را دین و دانسته دینی هایارزش یا داراندین حاکمیت

 شود؛نمی مربوط دین ذات به تردید یابند. اینمی تردید دین اصل به نسبت و کنندمی تلقی
 .شود اصالح باید که گرددمی باز دینی پیروان عملکرد به بلکه

 ،است برخوردار حکمرانی در ایویژه اهمیت از هاآن مشورت و مردم مشارکت
 پیاده امکان همیشه یعنی ؛است نسبی آن عملی رتبهم و دینی حکومت اجرای چند هر

 نامناسب شرایط بخاطر بلکه دین ذات از نه نقص این و ندارد وجود آن کامل شدن
 . است جامعه در ادیان پیروان ناصواب عملکرد و مردم کامل آمادگی عدم و جامعه

 سرنوشت در را مردم مشارکت خود زمان در دینی حکومت اگررسد به نظر می
 فراهم پیرو هامیلیون برای گریزیدین زمینه ،کند ایجاد واقعی شکل به جامعه اساسی
 درست آن، معنای به 1دموکراسی وجودکنندە آن،  تعیین و اساسی شرایط ازکه  شد نخواهد

                                                           
1. Democracy 
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 .است جامعه اساسی و عمومی هایگیریتصمیم در شرایط واجدین حداکثری مشارکت
 (1391)پروین و نورایی، 

استوار  معنا این بر ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون اصول برخی و قانون روح
 و ندارد تعبدی جنبه و کندمی استفاده عقالیی راهکارهای از دینی حکومت که است
 .است آن اساسی لواصاز  ساالریمردم

 به و شود تصرف غالیان و گرایانافراط توسط دینی مسیرحکومت اگربنابراین، 
 دینی حاکمیت و دینداران جامعه روی پیش خطرناکی سرنوشت آید،در انحصار

 حکومت درهرم گرایانو افراط غالیان تاریخ در طول هر گاه چنان کهبود؛ هم خواهد
 . است شده دین تخریب عامل و کرده سرباز گریزیدین و ستیزیدین گرفتند، قرار دینی

 مبارزه پیوسته دینی گرایاناطافر و غالیان با ایشان بیت اهل و اکرم پیامبر
 نتیجهدر  خرافات رواج. اندنموده توصیه را راهبرد این نیز خود پیروان به و کرده

 میان یعلّ  رابطه ناکام اکتشاف پذیری،جامعه ناقص جریان چونهم رخدادهایی
 روی پیش دشوار چالشی که است اقتصادی و اجتماعی فرودست پایگاه و هاپدیده

 .است قرارداده عصرپساکرونا در علمیه حوزه آموزشی و هنگیفر نهادهای
 مناسکم تور  .3

ادیان کاهش خواهد  هایثیر ارزشأ، تیابدجامعه افزایش  فربهی مناسکی دراگر پدیده 
مشخص است که  هنجاریمناسک دینی، نوعی رفتار نمادین و قراردادی با  ؛یافت
کنند. مناسک تعلق به دین اجرا می نشانهعنوان شعار و  های دینی آن را بهگروه و افراد

 حوزه فرهنگ کدام در شود که هررفتاری را شامل می هایشکلدینی طیف وسیع و از 
 .یابدمعنا و مفهوم می

 و انسجام حفظ شود کهمی شامل را متنوعی کارکردهای مجموعه مناسک
. رودبه شمار می هاآن ترینمهم از دینی، گروه هر باورمندان جامعه به بخشیهویت
عد و دارد وجود مناسک مذاهب، و ادیان در همه  اخالقی، و اعتقادی ابعاد کنار در مناسکی ب 
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 روندهای برخی است ممکن طبیعی بالیای؛ اما دهدمی تشکیل را دینداری مثلث
 تا آن آثار که کند ایجاد جامعه در بلندمدت محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی،

 را مناسک باید، لذا باشد داشته فرهنگی پیامدهای کشور برای هادهه و هاسال
 موجب مناسک رویزیاده و تورم زیرا ؛کرد تعبیه جامعه برای یمتعادل صورت به

 .است شده هاآسیب افزایش
 خاطر به است ممکن ویروس کرونا حتی و زلزله خشکسالی، مثل بالیایی گاهی

 حاکمیت و کند ایجاد ایمنطقه و هریش ستیزیدین از بزرگی موج نیافتگی توسعه
 و اجتماعی اقتصادی، پیامدهای دینی هایحکومت اگرپس  .ببرد الؤس زیر را دینی

 و دست آن فرهنگی پیامدهای با ناچارند زود یا دیر نمایند، مدیریت نتوانند را هویتی
 .کنند نرم پنجه

 ثانوی مدهایپیا از دیگری هاینمونه گروهی هایسرخوردگیو  فقر بیکاری،
 دینی باورهای و فرهنگی عرصه در را خود آثار که هستند طبیعی بالیای با دینی مواجهه
 .کرد دخواه آشکار ایران جامعه

 فرهنگی، تغییرات مذهبی، اقتصاد سیاسی، مناسبات قبیل از یمختلف عوامل
 نوعاً . دارند مستقیم دخالت زمینه این در ایرسانه تحوالت و کشور نیافتگی توسعه

 احساس رقیب دینی هایگروه جانب از و داشته بودگی اقلیت خصلت که هاییگروه
 اختصاصی مناسک تولید ظرفیت واجد اکثریت هایگروه از بیش کنند،می خطر

 تمایزیابی. کندمی فراهم را یمضاعف تمایزیابیها گروه این برای مناسک. هستند
 تشیع، منظر ینا از. است هویتی معهجا بقای تضمین و هویت حفظ برای سازوکاری

 استعدادسنت  اهل مذاهب از بیشتر اسالم جهان در اقلیتی مذهب یک عنوان به امامیه
  .دارد ثانویه سازیمناسک
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 منطقه این چه هر است؛ شریعت الفراغ منطقة در مناسک این پیدایش محل
 در را ثانویه ناسکم. بود خواهد بیشتر ثانویه مناسک پیدایش امکان باشد، ترفراخ

 د،نباش داشته خلوص به میل اولیه مناسک چه هر. کرد محصور تواننمی ثابتی شکل
 را ثانویه مناسک. دندار آمیزش و التقاط به میل ،فرهنگ خصلت تبع به ثانویه مناسک

 ثانویه مناسک توانمی داراندین تعداد به دیگر، بیان به. کنندمی ابداع داراندین
 (shia.com-http://www.socio) .ساخت

 کارکرد و شود منجر مذهب و دین اصل مخاطره به مسیر این که جاستآن خطر
ی است جدید نسل در دینی هایارزش ثیرتأ مانع مناسکی، فربهی. کند اثربی را دین

 واکسن تولید به معرفتی هایوبمیکر طریق این از و اندشده نخبگان چرخه وارد که
 به مردم گرایش مانع و داده رونق آینده نسل میان را گریزیدین و انجامدمی معرفتی

 .شودمی دینی هایارزش
 اند:اظهارنظر کرده متفاوتی از دیدگاه دارد که قابل اعتنایی منتقدان مذهبی مناسک توسعه

 تقابل در را مناسکی دین هک هستند دینی روشنفکران منتقدان، از دسته یک -
 دینداری شدن فربه معنای به را مناسک رشد و دانندمی دینی معرفت با

 ظاهرگرایی و گراییفرم شاخص و اندیشمعرفت دینداری افول و پسندعامه
 .دانندمی دینی

 مصداق را مناسک رشد که هستند دینی نخبگان و علما برخی دوم دسته -
 بیشتر دسته این نگرانی. دانندمی ناب تشیع از دوری و دین زدگیعوام رشد

 کرده تغییر داراندین جامعه مرجعیت مناسک، رشد با که است آن از ناشی
 ،اندمذهبی عواطف تحریک و مناسک اصلی کارگزاران که مداحان و

 . شوند روحانیت جانشین

http://www.socio-shia.com/
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 تاریخی هایدر اعتبار روایت که هستند مورخانی و محققان دسته سومین -
 نظر از را نوظهور هایمناسبت برخی و کنندمی اشکال نوظهور اسکمن

 .دانندمی جعلی و پایهبی تاریخی
 به هاایرانی باوریدین در پشتیبان نهادهای توسط ایگسترده تحریفات ،هرحال به
 نیازهای از بخشی که مذهب توسعه دهدمی نشان بشری . تجربهاست آمده وجود

 تواندمی باشد، عقالنی چارچوب از خارج اگر ،دهدمی شکیلت را داراندین فرهنگی
 .سازد قربانی ایفرقه و مذهبی تعصبات پای به را انسانی جامعه و بوده آمیزمخاطره

 طمع مورد عواطف تحریک در باال ظرفیت دلیل به مناسکاز طرف دیگر، 
 طمع نای گراییدین مدعی هایدولت در ویژه به است؛ بوده سیاسی هایقدرت

 مؤسسان عنوان به هادولت نام است شده سبب زمینه، همین. است شدیدتربوده
 هایجریان اراده ردپای مناسک، سازیفربه روند در ؛ لذاشود ثبت ثانویه مناسک
 .است مشهود سیاسی

 چونهم هاییشاخص دهد،می نشان اخیر هایسال در مختلف هایپژوهش
 داری،روزه و نماز مثل رسمی و اولیه مناسک به دتقی حتی و دینی اعتقادات اخالق،

 بوده افزایش به رو ثانویه مناسک هاآن موازات به که درحالی ؛اندداشته کاهشی روند
 . است کرده رشد دینداری ابعاد همه کرد ادعا تواننمی ،دیگر عبارت به .است

 اخالقی، و اعتقادی ابعاد شدن رقیق موازات به دینداری در ثانوی مناسک غلظت
 گزارمناسک دار، انساندین انسان به جای روند، استمرار این. است دین ضرر کارآمدی به

 . کندمی تربیت و تولید
 جامعه تقویت فردی،میان مناسبات بهبود جامعه، حفظ به جدید مناسک اگر
 ایرادی منجر شود، شهروندان حقوق به معنابخشیخواهی و تمامیت از پرهیز مدنی،

 .است خطرناکقرار گیرد،  ایفرقه هویت و تمایز تشدید مسیر در روند این وقتی اما ارد؛ند
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رشد  مذهبی، هایتنش و ادبیات توسعه سنت، اهل با تاریخی اختالف سازیبرجسته
 لئازمساتکفیر  جریان پیدایش و مذهبی محافل و هاهیئت در غالیانه ادبیات و غلو

 گفتمان توسعه و مذهبی خشونت تولید به که یریمس ؛است در این مسیر پرمخاطره
 اثربی هاگیریهمه با درمواجهه را دینی هایارزش و انجامید خواهد جنگ

 .کرد خواهد
 کشمکش علم و دین .4

 دین .گرفت ایران و روم شکل تمدن مانند هادر جوار سایر تمدن اسالمی تمدن
 هاتمدن از بین بردن سایر قائل به سازیتمدن است و در راه طرفدار تمدن اسالم
قرار  تهدید مورد با ویروس کرونا بشری تمدن در عصر معاصر که نظم. نیست
 همدردی به یکدیگر با دشمنی جای به بشری هایتمدن شایسته است است، گرفته

 .اندیشه کنند یکدیگر با همراهی و
 شد، هنوشت الدین شهرستانیسید هبة توسط «واإلسالم الهیئه» هنگامی کتاب

 یکی که درحالی حل شده است؛ علمی مسئله یک که گرفت شعف را شیعه دنیای
است؛  هموار و مسطح اسالم از نظر دین زمین کره بود که کتاب آن این از مسائل

 ثابت علمی دالیل با دانشمندان همه امروزه ( یعنی مطلبی که1356)شهرستانی، 
 است.  کروی زمین شکل اندکرده

 و فراز و سرگذشت که به بیان نیز هدایت صادق نوشته «اسالم نکاروا» رساله
 رویکرد همین با، پردازدمی اروپایی بالد به اسالم مبلغان از تن چند سفر نشیب
 بر مبتنیرا مورد هدف قرار داده است،  دارانهدین نهاد طنز با زبان که کتاب این. است
 نویسندگان از بسیاری. است دهدرآم هاکتاب و مقاالت دل از که است هاییمثال

 تعریف آنها کارهای از مدام و اندرفته را آن به نزدیک یا راه همین اخیر، سده در مذهبی
 .است بوده بومی علم تولید و جدید علم کوبیدن برای ؛ روندی کهاست شده تمجید و
 (1396، و خزائیلی چلونگر)
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 این بر برخی. دارد دیرینه داستانی، حوزه این ادبیات در دین و علم رویارویی
 آن تبع به و دینی اعتقادات و دین اهمیت روند علم، گسترش با که بودند عقیده

 معتقد 1مانند ماکس وبر شناسانجامعه برخی. پیمود خواهد نزولی سیر دینی مشارکت
 بخش گراییعلم و شد خواهد خشکانده مذهب هایریشه ،2مدرنیته ظهور با بودند
 به علمی معرفت تدریجی انباشتچون  ؛است زده رقم را زداییدین ندفرای از مهمی

 نیاز پس بودند، رازآلود روزگاری که دهدمی را هاییحیطه بر تسلط و فهم قدرت مردم
 (http://isna.ir) .کندمی فروکش تدریج به دین به توسل مجال و

 دین نه داشتند نظر مد را خرافاتی مذهب و شده یفتحر دین آنان نویسنده نظر به
 تشیع مذهب واسالم  دین نمود تالش بایدبنابراین . استمسلم  حقیقت یک که اسالم

 کاهش علم با آن مواجهه چالش تا نمود دور گریافراط و گراییخرافه گونه هر از را
 چهآن و دین به نسبت مردم شوند، انباشه تدریج به اگر دینی مشکالت و هابحران. یابد

 .تغییرخواهد کرد دین علم تعامل درباره نظرشان و شده تحول دچار است، وابسته آن به
 از بیشتر مناطق برخی در حتی و گذشته همانند استثنا چند جز بهجهان امروز 

 انسانیت جاودانه ویژگی معنا، برای جستجو به معنای دینی انگیزه. است دینی ،گذشته
؛ است انسان نوع دگرگونی به شبیه چیزی مستلزم انگیزه این بردن بین از. است بوده
 .نیست آن رفتن بین از احتمال نیز آینده در و نرفته بین از تاکنون دینی انگیزهلذا 

 گرفتار دینی جامعه در دین اگردر عین حال، این نکته را باید در نظر داشت که 

 هاییشد. در این میان، پاسخ خواهد آن هایپیامد گرفتار نیز دینی حکومت شود، بحران
 این از را ما نتوانست بحرانی مرحله دریک ایم،داشته موجود هایپرسش برای که

 مانند علمیه حوزه ؛ لذادهد عبور بود، کرده گرفتار را مسیحیتدین  هاقرن که مرحله

                                                           
1. Max Weber 

2. Modernity 

http://isna.ir/
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 کندمی رفک گاهیهجمه که  همه این مقابل در که بپذیرد باید همسو نهادهای سایر
  (1398نصیری، ) .است خالی دست است، سیاسی

 نشان -ایسپا -ایران دانشجویان افکارسنجی مرکز نظرسنجی جدیدترین نتایج
 شما برای کرونا شیوع زمان در خداوند و دین اهمیت که سؤال این به پاسخ در دهدمی

: اندگفته ایران مردم درصد 47 ، چنین بود کهاست کرده تغییری چه قبل به نسبت
 اندگفته درصد 4/48شده است،  قبل از بیشتر برایشان در این مدت خدا و دین اهمیت

 خداوند و دین اهمیت اندگفته مردم درصد 5/3 تنها و نشده ایجاد تغییری نظر این از
 5/3مین آمار رسد هنظر می به (http://ispa.ir). است شده قبل از کمتر برایشان

 .بدانیم پاسخگو را خود باید دهددرصدی نیز نشان می
 تعارض با گفتمان نظام پزشکی جدید .5

 جامعه درآن  نابرابری و ناکارآمدی دلیل به پزشکی نظام گفتمان با دینی گرایانافراط
ی بستر برکنند؛ این گفتمان ، معرفی میکشدمی رخ به را غنی و فقیر فاصله که ایرانی

 مختلف اقشار میان درآمدی هایتفاوت از نظرصرف را پزشکان که است تواراس
 کند.می معرفی پزشکی ساختار نظام سرشار منافع از برندگانبهره عنوان به پزشکی جامعه

علم  توسعه پزشکی، و علمی مراکز در اخیر دهه چند در ایران افتخارات از یکی
 قطب یک خاورمیانه، منطقه در یرانا است شده سبب که امری ؛استجدید  پزشکی

 .باشد پزشکی مهم
 مدرنیته دستاوردهای از مندیبهره اسالمی، عقالنیت اساس بر و حاضر عصر در

 بعدی،تک رشد با جامعه این صورت در غیر ناپذیر است؛اجتناب ضرورت یک عنوان به
 داشت. خواهد همراه به را مطلق گراییعلم یا پردازیخرافه قبیل از هاییو چالش عواقب

 متخصصان پزشکی و علمی دستورات با دین نام به برخی کرونا مسئله در کهاین
  آملی   جوادی الله تعبیرآیت به. است کرده نگران را گرادین وراناندیشه پردازند،می مقابله به

http://ispa.ir/
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 جامعه برای اسالمی طب توانمی چگونه دارد، سند آن درصد 5 که روایت هزار 6 با
  (http://www.ensafnews.com). کرد ارائه ونیکن

 نظام گفتمان با دینی گرایانافراط و گراخرافه هایجریان مخالفت دلیل شاید
و  مدرن پزشکی هایدرمان بودن گران، پزشکان نزد ثروت و قدرت تجمیع پزشکی
 کارکرد که است این فرضیه. است درمان هایهزینه پوشش در هابیمه نامناسب کارکرد

 به و بودن بردارهزینه و گران ساختاری، هایناکارآمدی دلیل به مدرن پزشکی نظام
 .است شده سنتی طب به برای گرایش بستری جامعه، فقیر و ضعیف هایگروه راندن حاشیه

 نظام به حمله با برخی که سازدمی مناسبی هدف مدرن، پزشکی از روند این
 با را درمان و بهداشت نظام در شده ایحاشیه هایگروه از هاییبخش مدرن، پزشکی

 .بتازند مدرن پزشکی به دینی رویکرد با و سازند همراه خود
 دوره نوزایی باورهای دینی .6

 و مجد شدن زنده و اسالم حیات تجدید موجب ایران اسالمی انقالب که عصری در
 با گراافراط هایجریان و مسئولین برخی عملکرد ،گردید ماسال جهان دیرینه عظمت
 در دین کارکرد به نسبت مردم برخی دلسردی موجب و شد همراه بنیادی هایضعف
بازگشت به سنن قبل از  -1ترمیدور نوعی هایتا جایی که زمینه گردید اجتماعی عرصه

 آورده است. را به وجود -انقالب
 تولد یا مذهبی نوزایی یک پساکرونا، عصر در اسانشنجامعه بینیپیش اساس بر
 این تحول اولین شودمیبینی و پیش داد خواهد رخ یا داده رخ اسالمی ایران در جدید

علم  .بود خواهد فقه مانند اسالمی هایدانش در سایر سپس و کالم در علم نوزایی
 اجتماعی هایتنشاز عقاید، در  دفاع برای تالش رغمعلی که است نیز دانشی کالم

                                                           
1. Thermidor 

http://www.ensafnews.com/
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 منانمؤ همبستگی سلب موجب و کردایفا  ایبرجسته نقش ،افراد بندیتقسیم و جامعه
 (1385، 1آرنولد) .شد مرتبط نیز جامعه اقتصاد با ای کهشد؛ مسئله ملی همبستگی و جامعه
 جزئی که شودمی بینیپیش نیز 2الئیسیته یا گریعرفی نوع یک تحول فرایند این در

 از یکی و است خصوصی حوزه از عمومی حوزه یا مدنی جامعه و دولت یجدای از
 ممکن شهرها برخی در گریعرفی این تأثیر .دهدمی تشکیل را مدرن عصر بنیادهای

 نزدیکان بین قدس آستان که یطبقات ، فاصلهمشهدشهری مثل  در اما ؛باشد کم است
 اند،داشته طبقاتی شکاف ینا در نقشی نیز نهادها سایر و کرده ایجاد مردم و خود

 روحانی مسئوالن ،جامعه میان در توانمی را فاصله این آثار و است کرده حاد را مسئله
 . کرد مشاهده مردم و روحانی غیر و

 و پاریس شهر دو در که دارد وجود نیز اروپا تحوالت تاریخ در مشابه مصداق یک
 گویدمی معنا این در الئیسیته .قابل رصد است تاریخی اما متفاوت نقش دو با لندن
 ؛باشد داشته را خود دین باید کس هر نتیجه در و است اشراف برای موجود آیین و دین

 هیات و مداحان که چیزی ، مشابهشد خواهد عرفی دین یک مردم دین صورت این در
 (138۷)وثیق،  .کنندمی دنبال ی ایرانشهرها برخی در مذهبی های

 جامعه معنوی پیشوایان عهده به جامعه افراد میان در اخالق ممکار افزایش جایگاه
 خود جای معنوی نفوذ ،شود سپرده قدرت به یکسره وظیفه این اگر است؛ شده گذاشته

 وانهاده سیاست به جامعه اخالق سنجش معیار. داد خواهد سیاسی قدرت نفوذ به را
 تورم فقهی، جزئیات به زتمرک. اندشده سالح خلع نوعی به اخالق کارشناسان و شده

 عمده به شخصی منافع بنا به که کس هر دست بازگذاشتن و هاینیآ و رسوم و مناسک
 .است کرده سست را دین هسته جایگاه شود، مشغول خرافات توسعه حتی ظواهر و کردن

                                                           
1. Thomas Arnold 

2. Laicit 
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 باور و ایمان تبدیل شکل، و پوسته به اصل و هسته وانهادن این رسد از عللبه نظر می
. است قدرت منظومه و سوژه به معنوی و وجدانی، روحی امور تبدیل و سیاسی ارابز به

 خود در معده را دیگر ، نیمه«ماست سیاست عین ما دیانت»مشهور که  عبارت این شاید
 واسطه تعریف به دگراندیش نیازی داراندین روزها این دلیل همین به است و کرده هضم

 . است شده قربانی آنان در پیشگاه آن اخالقی مکارم و دین و بینندخدا نمی و خود میان
 و کاتولیک کلیسای شوروی، جماهیر اتحاد در حتی و غرب دراز طرفی 

 که کردند کوشش قدسی سلطه جهت در هاییشیوه با خود مذهبی اقتدار از ارتدوکس
 آمده پیش فرصت از علمیه حوزه باید بنابراین. گردید سیاست و دین جدایی به منجر

 به بخشیدن مصونیت برای و کند اندیشه شده یاد هایچالش برابر در و بگیرد بهره
 نخبگان از جویی کند و در این مسیررا پی بحران از نرفت ونیرب راهکار دین، اصل

 .کند پشتیبانی و حمایت
گیری ویروس در مجموع، نمودار پژوهش از مجموع مسیر طی شده در شکل

 رت زیر ترسیم کرد:توان به صوکرونا را می

 
 : فرایند مسیری ویروس کرونا1 نمودار
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 گیرهای بالهای همهو چالش هافرصت
 اسناد گواه به. شد ماناتو قحطی با و گیرهمه ایران در وبا بیماری پیش سال 150در 

 به وبا تأثیرات امروز مثل نیز زمان آن ،مردندمی تن 150 تا 100 روزانه تاریخی،
 از سرشار زمان آن در ایران جامعه. نشد محدود مردم درمانی -بهداشتی زندگی
 .بود شده حکومت از مطالبه و مناقشه

 دار امین به ملقب کمپانی آیت الله بیماری از بعد سال چند به عنوان مثال؛
 و ایران رعایای از اکثری ،نکند مردم حال به فکری دولت اگر: نویسدمی الضرب

 ایران. به است بزرگی خسارت این و کنندمی وچک ارومیه و سلماس ارامنه
 به گذار اصلی میانجی دو را قحطی و وبا متفکران، و دانانتاریخ از بسیاری

 که ایران در دولت بازسازی ضرورت طلیعه را وبا گیریهمه هاآن. دانندمی مشروطه
 هاییهالی گوش و چشم وبا،؛ گویی انگارندمی ،شد منجر مشروطه انقالب به بعدها

 و رتق را امور که نهادی معنای به دولت ایران، در که گشود امر این به را جامعه از
 . ندارد وجود کند، فتق

 از کشورها همه که است افتاده اتفاق یهایزمان در کرونا ویروسدر عین حال، 
 با. هستند برخوردار بحران مدیریت ستادهای و بزرگ هایوزارتخانه مرکزی، دولت

 هادولت مدیریت نحوه به را زیادی انتقادات 19کوید بیماری  گیریعالم ال،ح این
 شود:ها اشاره میها و چالشکه در ادامه به برخی فرصت کرد وارد جهانی سطح در

 عدالت اجتماعی در توسعه .1
 با فردی مبارزه نحوه چند هر؛ کندمی تهدید را همه که استی ویروس کرونا،

 رفاه حداقل کردن فراهم که آموخت ارانگزسیاست به وناکر. است متفاوت ویروس
 سرنوشتهم همه که چرا ؛است ضروری و الزم هانشینحاشیه و ضعیف اقشار برای

و  بگیرد فرا را نقاط همه تواندمی ایحاشیه مناطق ضعیف بهداشت هستند؛ لذا
در  اقشار ههم کرونا، بیماری مدیریت در تواند موجب آن شود کهمی نیافتگی توسعه
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در کنار این، فقر اقتصادی نیز  .محاسبات ستاد مدیریت بحران کشورها قرار نگیرند
 نان به ،نکنند کار روز یک اگر که دارند وجود اقشاری عامل مهم دیگر است؛ هنوز

 .مانندمی محتاج شب
 دستورالعمل مبارزه با بحران و بالیا .2

 غافلگیر بحران، یک با مواجهه در که ندبیندیش تمهیداتی باید آموخت کشورها به کرونا
 . کنند آماده سخت روزهای برای را خود که آموخت نیز سیاستمداران به. نشوند

 پیش از العمل دستور مشخص شد ،ایران وارد شد به کرونا وقتیبه عنوان مثال؛ 
 باعث فقدان این. ندارد وجود خطرناک بیماری یک با مبارزه برای خاصی و شده تعیین

 انتظار ؛ در حالی کهشد متضاد گاهی تصمیمات و صحیح شکل به بحران مدیریت دمع
 دینی نهادهای حتی، باشد مشخص پیش از بحرانی چنین با مبارزه دستورالعمل بود این

 .کردندمی ایجاد خود هایسیستم در را آمادگی چنین بایستمی فرهنگی و
کید بر همبستگی جهانی .3  پرهیز از اختالف و تأ

را  فضا تواندمی دیگر طرف از و راهگشا طرف یک از مستقر هایدولت به تقادان
 هادولت همه مدیران به کرونا. به دنبال سوء استفاده هستند که کند مهیا کسانی برای

 .باشند متحد باید خطرناک بیماری یک با مبارزه در فهماند
 تبدیل حاکمیت اب ملت و مردم با مردم اختالف به است ممکن مدیران اختالف

تمرکز بر پیشگیری در مسیر  با باید که است بزرگ اجتماعی چالش یک این و شود
 اجتماعی زیرساخت یک همبستگی. به آن داد بیشتری اهمیت ،اجتماعی همبستگی

 . دارند یمنظم برنامه آن حفظ و گسترش برای متمدن هایملت که است
. داد تغییر را هاجریان و اباحز سیاستگذاری کرونا بیماریاز طرف دیگر، 

یت و اقتصادی مشکالت رفع سمت به سیاسی هایجریان بیشتر شعار  تقو
 شرایط این در که سیاسی هایجریان داد است و نشان درمانی و بهداشتی هایزیرساخت
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 بالیای وجود شرایط .باشند داشته جایی مردم میان در توانندنمی کنند،می گروکشی
 مسئله یک بلکه؛ نیست سیاسی جنگ مناسب برای شرایط کشور، در طبیعی

 و ملت مشارکت عمومی، همبستگی نیازمند آن از عبور و است جهانی عمومی
 است. حاکمیت و مردم اتحاد و دولت

یست و دانش .4  های نومحیط ز
 محیط فعاالن. است شده تبدیل جهانی بحران به هاستسال زیستی محیط بحران

 هاسال ترینپرحادثه از یکی را میالدی 2018 سال و بخرا را زمین حال زیست
 و سیل تا درختان قطع و سهمگین هایطوفان از دانند؛می زیست محیط برای
 .سابقهبی هایسوزیآتش

 و هوا کیفیت بهبود از آمارهایی زمین، شدن خلوت با و کرونا شیوع از بعد
 دیگر بار داشت آن بر را منتقدان که رسید گوش به کالنشهرها زیست محیط

. کنند دفاع زیستی محیط هایآرمان از و نقد را دولت زیستی محیطی مدیریت
 دانستندمی فرصتی را کرونا زیست محیط و اقلیم تغییر پدیده ،کارشناسان و فعاالن

 در زمین تنفس برای فرصتی و دهند نوید را آن علیه نه و طبیعت با بهتر زندگی تا
 . بگیرند نظر

 پاکسازی را طبیعت نوعی به و کردند عمل بهداشتی هایپروتکلیز به ن مردم
 نظام هایپروتکل با مبارزه به دینی گرایانافراط و تندروها از ایعده هرچند ؛کردند

 .کردند تشدید را اجتماعی هایچالش سنتی طبی با و رفتند ایران پزشکی
 هایپروتکل و زیست یطمح به پیش از بیش باید که فهماند که کرونانتیجه آن

 داد. اهمیت معاصر سودمند هایدانش سایر و پزشکی
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 ها و ادیانهمکاری بین المللی دولت .5
 ایتجربه ،است ظالمانه هایتحریم فشار تحت که ایران مثل کشورهایی برای کرونا

 هم به جهان هایانسان همه فهماند کشورهای زورگو به این ویروس. بود خاص
 گفتمان طبل بر تواننمی شرایطی چنین در و هستند سرنوشتهم یکدیگر با و وابسته
 جاودانگی مذاهب و ادیان حتی چیز همه به که است صلح گفتمان بلکه زد؛ جنگ

 .سازدمی ماندگار جامعه افراد میان را ادیان انسانی هایارزش و بخشدمی
 همیاری و کاریهمبه  بلکه ها؛کشور داخل در تنها نهکه  آموخت چنین کرونا

 نیازمند کشورها همه نیاز است و جهان و منطقه سطح در مذاهب و ادیان و هادولت
 .هستند رگیکدی با بیشتر تعامل و ارتباط

 گرایی دینیپرهیز از افراط .6
 و الهی هایارزش جمله از ادیان مشترک وجوه تقویت و دینی گفتگوی همواره

 هایظرفیت از گیریبهره با گریافراطی و تخشون از پرهیز و مودت و دوستی انسانی،
 معنوی جایگاه یارتقا به که هاییارزش اشاعه و دینی فرهنگ ترویج مسیر در ادیان

 ، ضروت حیاتی دارد.انجامدمی انسان
 ؛است مواجه هراس و خشونت گرایی،افراط از موجی با جهانی جامعه اکنون

 خشونت از پایانیبی چرخه ایجاد و مذهبی و قومی یهادرگیری آن نتیجه که موجی
 فهمیکج و از ناشی بیشتر خشونت و نفرتاین . دنیاست نقاط از برخی در نفرت و

رسد و به نظر می است دینی اصول و بشری واالی های ارزش و مفاهیم درک در
 هاانسان تواندمیکه  باشد خشونت و نفرت چرخه از رفتن برون راه ترینمهم گفتگو،

 همزیستی مدارا، فرهنگ آنها بین و کرده جمع خود دور به هاتفاوت تمام با را
 .کند ایجاد همدیگرپذیری و آمیزمسالمت
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 همیشه دین این و بوده گریافراطی و خشونت با تقابل در همواره اسالم دین نگاه
کید رویمیانه و تعقل بر . است آرامش و صلح با منطبق خود ذات در و داشته تأ

 ایران ابتکار به که 1392 درسال گراییافراط و خشونت علیه جهان قطعنامه مطابق با
 همه تعهد بر گذاشتن صحه ضمن رسید، ملل سازمان عمومی مجمع ییدأت به

 با توام گراییافراط کردن محکوم به نسبت خود عزم و صلح به نسبت مذاهب
 موضوع این بر کند،می تهدید را هاانسان زندگی و بوده گسترش حال در که خشونت

 هیچ به نباید و تواندنمی آن ظواهر و اشکال همه در خشونت با توام گراییافراط که
 .است شده کیدتأ شود، داده نسبت قومی و تمدن ملیت، مذهب،

 آموزنده هایی که داشت،بدی همه رغمعلی کروناویروس  و طبیعی بالیای
 و هاسیاست اساسی تغییر ایجاد انتو که ایآموزنده رود؛نیز به شمار می خوبی

 عامل یک کهآن از بیش کرونا و طبیعی بالیای معنا این به. است دارا را ارانسیاستگز
 تاریخ، گواه به که شوکی هستند؛ سیاسی -اجتماعی شوک یک باشند، مخرب

 .است کرده ممکن را مشروطه انقالب وقوع چونهم تغییراتی
 شدن بهتر و طبیعی بالیای با مواجهه در هاارزش فراگیری به توانمی بنابراین،

 ست.ب امید جهان ادیان در سیاسی -اجتماعی شرایط

 گیرینتیجه
یک  عنوان به کروناویروس  تأثیر خصوص در اخیر ماه چند در زیادی هایتحلیل

 فرهنگی پیامدهای برخی. است شده نوشته و گفته جهان آینده برگیر بیماری همه
 اعتقادات بر تأثیر و پساکرونا جامعه در دین جایگاه بر آن تأثیر هجمل از کرونا

 خودمختار، عقل ،مدرنیته،زمینه این در. است آن دگرگونی و دین چهره و مذهبی
 و دین و علم کشمکش خرافات، و دینی هایارزش ترکیب دینی، گراییافراط
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 مواجهه چالش که هستند شدن عرفی و دینی نوزایی اصلی عوامل از مناسک تورم
 . کندمی تشدید را فراگیر بالیای با دینی

. دارد عهده بر سنگینی مسئولیت تاریخی، پدیده این برابر در علمیه حوزه نهاد
 و است عاملی تک نگرش یک شود،می شدن عرفی به منجر مدرنیته که نظریه این

 بوده کنونی ایدنی از تردینی گذشته دنیای که آن یکی :است شده بنا مفروض چند بر
 دارد تالش علم رمتغی. کنندمی دوری شدن دینی از هاانسان جوامع، شدن مدرن با و

 و ایمان عصر از عبور با تاریخی تکامل فرایند در انسان که کند اثبات را موضوع این
 .است رسیده علم عصر به فلسفه

 انسان اللاستق و جهان شدن علمی با که است آینده نبودن تردینی دوم مفروض
 .کندمی هدایت استقالل فرایند به را انسان خودبنیاد و خودمختار عقل نخست، عقل از

. است عقل دمؤی وحی زیرا شود؛نمی عرفی ،اسالم مسیر، این از معتقدند برخی
 از وحی علت همین به و است تعامل در عقل با و دانسته حجت را عقل ،وحی
 آید.می دست به عقل طریق

 این و گیردمی صورت عقل اساس بر دین مبنایی باورهای احرازو  یند انتخاب
 است مرجع، عقل که است این معنای به عقل خودبنیادی. است خودبنیاد عقل کار

  .یابدمی کاهش چنین انسانی نزد در دین جایگاه پس است؛ خودش از اعتبارش و و حجیت
 ؛رودنمی مناسک تورم الدنب به باشد، عقل بر مبتنی که دینیرسد به نظر می

 با نویسندگان برخی. کندمی جلوگیری خرافات و دینی هایارزش ترکیب از بلکه
 را دین کند، کمک جهان در کرونا بحران حل به نتوانست مذهب که استدالل این

 سر دین بر علم پیروزی آواز و کرده معرفی ناتوان طبیعی، فراگیر بالیای با درمواجهه
 معتقدان و پیروان تعداد کاهش به حتی است ممکن امر این اند،دهش مدعی و داده

 . شود منجر دینی
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 جهانی جامعه زندگی سبک گسترش در را کرونا بحران سیاستمداراناز طرفی، 
 کرونا پدیده. کنندمی معرفی آن عامل را مجازی هایفناوری و دانسته پراهمیت
 اثبات بحران کنترل و هاگیریتصمیمدر را مقتدر و متمرکز دولت نهاد وجود ضرورت

 این دانند؛می برجسته جهانی سیاست اصلی در محور را ملت و دولت و اهمیت کرده
 زیارت هایممنوعیت با ارتباط در که خرافات پشتیبان هایجریان که است حالی در

 است. افراطی جریان این ستیزیدولت از کردند که نشان اعالم صراحت به مقدس اماکن
 مذهبی، هایئتهی سیما، و صدا به ویژه نهادها برخی نقش بایدبنابراین، 

 و سنجشگرایی، خرافه و دینی گراییافراط کردن ورشعله در خوانانروضه و ذاکرین
 که دارد مجدد و مستمر تدریجی، فرهنگی کار به نیاز چالش این رفع. شود بررسی
 متولیان سایر و پرورش و موزشآ وزارت ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت توسط

 توانندمی زمینه در این نادرست، هایرویه اصالح با هادانشگاه به ویژه کشور فرهنگی
 . دهند انجام مؤثری اقدامات

 ایران اسالمی جامعه از زداییخرافه در را خود نقش کرونا ویروسکه نتیجه آن
 نهادهای به تمامی و دکر نمایان را داریمدعیان دین برخی خطر و کرد آشکار

 ؛نیست گستریدین عامل افراطی روند این که نمود گوشزد دینی جامعه از پشتیبان
 .است شده گریزیدین اسباب بلکه
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