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 مقدمه

هوای هوا و فوراز و نشوی های بشری در طول تاریخ، هموواره بوا لوالشتمدن/ تمدن

هوا، اغلو  بشوری و محصوول های فراروی تمدنراه بوده است. لالشهم یگوناگون

تووان بشری داشته و بوه نووعی مویغیراندیشه و عمل خود وی بوده و گاه نیز ماهیتی 

های الهی بوده که فراروی انسان و تمدن بشری نهاده شده گفت از ابتالئات و آزمون

هوا و ابتالئوات بوه ز ایون لوالشای اهای فراگیر، نمونوهاست. بالیای طبیعی و بیماری

بشوری( نیوز غیر-)بشری ا را دارای ماهیتی دوسویههتوان آنرود که البته میشمار می

هوا را های فراوانوی از ایون ایون نوول لوالشدانست. در طول تاریخ تمدن بشر، نمونه

 ا نیز انجامیده است.هتوان مشاهده نمود که گاه به زوال کامل تمدنمی

ای عینووی از ایوون نووول ( نمونووهCOVID-19)19یووا ویووروس کویوود ابیموواری کرونوو

رود که تمدن بشر را به لالشی جدید فراخوانده ها در عصر حاضر به شمار میلالش

 راتیجهان بودل شوده و تو   یسوژه خبر نیترها به داغروز نیا روسیکرونا و است.

گ، علوم و آمووزش تا فرهن استیاز اقتصاد، س یبشر اتیبر ابعاد گوناگون ح یمهم

و  یدر تعووامالت و ارتباطووات فوورد یملموسوو راتییوواسووت. عووالوه بوورآن تغ اردهگوو 

روابو  حواکم بور  ونظوم و قاعوده  ،روسیوو نیواسوت. ا دهیورا باعث گرد یاجتماع

 یو مو هب یاقتصواد ،یآموزش ،یاسیس یو نهادها یمختلف جوامع انسان یساختارها
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بواور و عمول  شوه،یرا در حووزه اند یاریبس یهاپرسش مسائل و ده،یرا به لالش کش

حوال  نیو در عو جادیا ن،ینو دهیچیپ یهایبه فن آور یمتک یانسان متجدد علم زده

 .ترا به وضوح آشکار نموده اس او و ناتوانی عجز

رهای گوناگونی به این پدیده پرداخته ظاز من از زمان پیدایش این ویروس تاکنون،

قرار گرفتوه اسوت. اگرلوه اغلو  ایون و واکاوی مل شده و ابعاد مختلف آن مورد ت 

هوای هایی را برای ت مالت و پوووهشها لندان دقیق و عمیق نیستند؛ اما روزنهتحلیل

تر در این زمینه می گشاید. یکی از منظرهایی که این پدیده را مورد توجه قرار عمیق

سوایر رویکردهوا داده، منظر و رویکرد تمدنی است. تفاوت اصلی رویکرد تمدنی بوا 

در نگاه کالن و جامع به این پدیده است. منظرهای دیگر در قیاس با رویکرد تمدنی، 

ای ماننود کرونوا را خرد و جزئی نگر به شمار می رود و تنهوا ابعواد خاصوی از پدیوده

آن  تورنگرانوه و تخصصویجزئوی ه دلیل ماهیوتب اگرلهکه دهدمورد توجه قرار می

اما از جامعیت الزم و نگواهی کوالن بوه آن برخووردار  ؛باشد نیز ترممکن است دقیق

ها که بوا ایون )یا آن های تمدنینیست. این سخن البته بدان معنا نیست که همۀ تحلیل

 نام و عنوان( صورت گرفته، واجد لنین ویوگی هستند.

در فضوای  از نوشوتارها مجموعوه ای منتخو آنچه در ایون کتابچوه آموده اسوت،  

با رویکرد یا عنوان ، 1399از آغاز شیول این ویرس تا پایان اردیبشهت  ست کهمجازی

اغلو  از  ،ایون ماالو نویسوندگان است. در باب ویروس کرونا نگاشته شده  تمدنی

بوه ایون  با تخصص های گوناگونند که با رویکردی تمودنی، دانشگاه حوزه و اساتید

 ار نویسندگان غیر ایرانی نیز استفاده شوده اسوت. آمعدودی از از پدیده پرداخته اند. 

ن اموری آۀ نجا که انتخاب و ترجموآتعداد نوشته ها در این باب بسیارند و از اگرله 

 نها در این مجموعه فراهم نگردید.آمجال استفاده از ، زمان بر است
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در پون  محوور اصولی  ،با رویکردی تمدنی ،مدهآمجموعه یی که در این نوشتارها

 ذیل دسته بندی شده است: 

 کرونا و لالش تمدن بشری .1

 کرونا و دین .2

 کرونا و تمدن نوین اسالمی .3

 کرونا و تمدن غرب  .4

 جهان پساکرونا .5

قاالت و نحوۀ لینش آنها نشان دادن ابعاد تمدنی پدیودۀ هدف از گردآوری این م

بدیهی است آنچه در ایون مجموعوه  کرونا و تقویت کالن نگری در این زمینه است.

 های بسیاری همراه اسوت و نموی توانود بیوانگر یوک رویکورد علمویِبا کاستیآمده، 

یوک طورح از پویش تعریوف م به پدیدۀ کرونا باشد. تحقق لنین امری مسوتلز تمدنی

با مسائل و موضوعات مشخص تمدنی و پووهش توس  متخصصوان ماالعوات  ،شده

و ان  افل علمی کشوور در دسوت انجوام اسوتتمدنی است که کمابیش در برخی مح

   .قرار خواهد گرفت مندانعالقهدر اختیار ن آاهلل محصول  ءشا

ی و تدوین این متن سهیم الزم است از همۀ عزیزانی که در جمع آوری، آماده ساز

استاد همکار گروه تواریخ تمودن اسوالمی ) یآقایان دکتر سید جمال موسو، بوده اند

تمودن میز تخصصی  اجرایی دبیر)آقای مجید نقدی جناب (،جامعۀ المصافی العالمیه

دانش پووه دکتری تاریخ تمدن ) «رحیمی»و جناب آقای محمدعلی عبدلی  (اسالمی

 سپاسگزاری نماییم. (اسالمی جامعۀ المصافی العالمیه
                                                                                                            

 
میز تخصصی تمدن اسالمی 

 غات اسالمی قمدفترتبلی

 محسن الویری
 

گروه تاریخ تمدن اسالمی 

 جامعۀ المصطفی العالمیه

 سید رضا مهدی نژاد



  کرونا و تمدن بشری/4

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 1ـــــــــــ ــــــــــــــــ

 یبشر تمدنچالش کرونا و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 هاکرونا و برخورد تمدن .1

 برخورد تمدنها را رقم زدکرونا  .2

 یر حکمرانی جهانیپیچ تاریخیٍ و تغی کرونا؛ .3

 آینه تمدن انسان معاصر ویروس کرونا؛ .4

 دهدتواند تمدن بشری را تغییر ویروسی که میکرونا؛  .5

 

 





 

 

  

 

 

1 

 هاتمدن برخورد و کرونا

 1شیزماس برونو

 

 آن در فرهنگی هایزمینه هرلند شد، شایع بیشتر مناطق برخی در کرونا لرا اینکه. 1

 طوالنی، غ ایی هایوعده شلوغ، هایرستوران) هایلین فرهنگ مثال ؛نبود ت  یربی

 جنوبی اروپای فرهنگ ،(و ...  دریایی غ اهای فورشیعمده بازار در مرج و هرج

 ایرانیان اسالمی فرهنگ یا و( کنندمی آغاز بوسه دو یا یک با را خود سالم اینکه در)

 قصه همۀ ولی ؛(نماینندمی سپری هم کنار در را اوقاتی ،نماز هنگام به روزانه اینکه)

 .شودنمی مربوط فرهنگی هایتفاوت به
 

 جهان به مربوط کرونا با موفق مواجهه در اخبار امیدوارترین حاضر حال در. 2

 در که بودند کشورهایی جمله از ،جنوبی کره و ویتنام سنگاپور،. است کنفوسیوسی

 اخالقی نظام یک هایکارکرد گرنشان این. بودند آمیز موفقیت کرونا با مواجهه

 حقوق از بیش وظایف بر آن در که دارد وجود کشورها این در که است متفاوت

 .دارد قُربی و ارج ،جامعه اکثریت میان در اجتماعی رسوم و آداب و شودمی ت کید

 

                                                           
 1-esãBruno Maç  هادسون یتویعضو ارشد انست و یپرتغال استمداریس 
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 یا و اروپا از ترمامئن( اپیدمی وضعیت لحاظ به) را لین آیندۀ ها،لینی امروزه. 3

 مدل بر لینی مدل که داد نشان ،کروناویروس که کنندمی ادعا و دانندمی آمریکا

 سیاسی فق  نه آمریکا، و لین بین مناسبات در و لین در کرونا. دارد برتری غربی

 هاتمدن برخورد برای مناسبی ساززمینه تر،جدی هایرقابت محض به؛ بلکه است

 .بود خواهد

 

 حالی در کرد، خواهد اتخاذ را غرب سیاسی هایارزش لین کنندمی فکر برخی. 4

 خواهدمی و است جایگزین الگوی یک پی در کامال لین کمونیست حزب که

 جهانی الگوهای بین رقابت که دانیممی ما. کند صادر جهان به را خود متمایز الگوی

 بود، خواهد له رقابت این زمینهپیش که هنبود معلوم وقت هیچ ولی ؛است شده آغاز

 شده ساخته غربی قوانین با که) جهانی مالی و تجارت سیستم در درگیری این آیا

 در رقابتی زمینۀ این نه یا بود خواهد میدان برندۀ نیز غرب بالابع و بود خواهد( است

 داده متفاوت پاسخی سئوال این به ویروس کرونا. خورد خواهد رقم دیگری جای

 بلکه فکری؛ و فلسفی انۀروشنفکر جنگ یک نه هاتمدن کنونی برخورد. است

 توسعه با. طبیعی نیروهای بر کنترل هایزمینه و هاتکنولوژی بین است برخوردی

 بوجود اساسی تغییرات نیز تمدن و قدرت جهانیِ  توزیع در جدید، هایفناوری

 .  آمد خواهد
 

؛ بلکه است لینی محصوالت صرفا نه کند،می تهدید را آمریکا امروزه که آنچه. 5

 افشا آمریکا و لین بین مقایسه در را آن کروناویروس که است هاییضعف یافشا

 نه؟ یا کند رقابت لین با تواندمی آمریکا آیا که شودمی معلوم آنجا. کرد خواهد

 سیاسی هایارزش از متفاوتی سیاسی هایارزش که کند ادعا آمریکا صرفا اینکه

 هاارزش. بود نخواهد کافی شوخی غیرقابل و جدی رقابت این برای دارد، هالینی
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 خواهد غیرعلمی هایارزش با فرقی له کنند، دفال شما از بحران وقت به نتوانند اگر

  داشت؟ خواهد ایآورده له کرونا ویروس با مواجهه در هاآن داشت؟

 به که است این شد خواهد مارح جهان ساح در که پرسشی وضعیت این در

 امروزه که کاری) لین به یا کرد اطمینان آمریکا به دبای آیا ،جهانی بحران وقت

  ؟(دهدمی انجام لینی الگوی به ت سی در ایتالیا

 که است داده نشان و است جلو ژئوپلیتیک بازی در لین رسدمی نظر به فعال

 در لین هرلند. دهد نشان خود از آساییغول واکنش کرونا غول برابر در تواندمی

 توانست ولی کرد، ایجاد اجتماعی زندگی برای هاییدودیتمح کرونا، به واکنش

 و شود ورشعله دوباره ویروس اگر نیست معلوم همه این با. کند کنترل را اپیدمی

 لیکن شد؟ خواهد له لین آینده شود، اعمال دوباره اجتماعی هایمحدودیت همین

 بسیار است، شده وارد آن در کرونا با که تونلی انتهای در دنیا که است روشن

 .بود خواهد متفاوت
 

 https://www.nationalreview.com    :منبع
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 کرونا برخورد تمدنها را رقم زد

 1اهلل باباییحبی  

 یبه عنوان س "آن یتمدن یهاکرونا و مسئله " یدر نشست علم ییبابا اهلل یدکتر حب

کووه  بوه همووت  "مؤمنانوه یلووالش کرونوا و زنوودگ" یهاسلسووله نشسوت نیو لهوارم

ها قوم برگوزار شود، اظهوار کورد: تمودن یو جهواد دانشوگاه یفواراب سیاه پرددانشگ

یتمدن بودن خودشان را به رخ م یانباشته هستند و زمان یازهایمتراکم به ن یهاپاسخ

 یابعاد جهان اسیدر مق یانسان یهاکالن و خواسته یازهایگو نکه بتوانند پاسخ کشند

 .باشند

ها است و تمودن یاخالق شرفتیپ دهدیشکل مکل تمدن را  قتیآنچه که در حق

 یاسویصورفاً بور اسواس قودرت س ایو یصرفاً بر اساس تکنولوژ یتمدن یهادر رقابت

تمودن را بوه لحواظ مفهووم  کیواسوت کوه  یافوزار اخالقوبلکوه نرم کنندیرقابت نم

 .بخشدیم یبرتر  یرق یهانسبت به تمدن یهنجار

واگور دقوت  شوندیمحدود و منحصر نم یتمدن یایها صرفاً به جغرافاساساً تمدن 

تمودن توا  یهالمیورسوم، لباس، رمان، فزبان، فرهنگ، غ ا، آداب دیتوان د یکرد م

 .دیآیحساب م بهتمدن  کی ویوحوزه پرست رودیکجاها م

 ایو یها در قلمرو اعتبوار تمودنوقت یلیها ختمدن نیوگوها و رقابت باساساً گفت

اسوالم و غورب  نیبو یتمودن یهواکوه جلوه دیگویخانم هانتر م دافتیاتفاق م ویپرست

                                                           
 وهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیوهشکده مطالعات تمدنی پژژت علمی و رئیس پأعضو هی -1 
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هم وجوود دارد ماننود  کایوجود دارد، در درون آمر یطور که در جوامع اسالمهمان

 یعنوی نیوو ا رانیوبوه دنبوال تمودن مودرن در ا یهواجنبش ای انیاهیس یجنبش اسالم

 .در حال اتفاق افتادن است جانیهم یتمدن یبرخوردها

در حوال اتفواق  یتمدن یبرخوردها نیهم زیدر مسئله کرونا ن نکهیاره به ابا اش یو

بوودن  یها علموتمودن یشوده بورامارح یهااز شاخص یکیکرد:  انیافتادن است، ب

 .مختلف است یهاعناصر و سازه

 ریورا از غ زیمهم اسوت لراکوه تمودن را متموا اریدر تمدن بس یشناسوجود جامعه

و سواختار آن  راتییوجامعوه، تغ یمعنوا یو انسان تمودن دکنیم زیتمدن خودش متما

 .دهدیرا مورد ت مل و فکر قرار م یاجتماع وندیپ عتیجامعه و طب

که له مقدار در برابور  زدیرا محک م اتیاله کندیظهور م یدمیکرونا و اپ یوقت

 دتوانوینظام سالمت له مقدار م ای شودیو دلار تناقض نم آوردیتاب م یدمیاپ نیا

در برابر  تواندیله مقدار م یمقاومت کرده و نشکند؛ نظام فلسف روسیو نیدر برابر ا

خودش را حفظ کند و به مسوئله شور پاسوخ دهود و  یکرونا نظام فکر نندما یادهیپد

تمودن را  کیو ینظوام علمو ای یتفکر فلسف یهاهیپا کیولوژیظهور و بروز شر ب نیا

 .سست نکند و به لالش نکشد

گر نشوان نیوانود و اعمول کرده زیآمتیوکه در مواجهه با کرونوا موفق ییکشورها

از  شیبو فیکشوورها بور وظوا نیومتفواوت اسوت کوه در ا ینظام اخالق یکارکردها

وقورب جامعوه ارج تیواکثر انیودر م یورسوم اجتمواعو آداب شودیم دیحقوق تاک

 .دارد

 داندیو اروپا م کایز آمرتر امامئن یدمیاپ تیرا به لحاظ وضع نیل ندهیآ هاینیل

و مناسبات  نیدارد و کرونا در ل یبرتر یو غرب ینینشان داد مدل ل روسیو کرونا و
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 سوازنهیزم توریجود یهامحض رقابتاست بلکه به یاسیفق  سنه کایو آمر نیل نیب

 .خواهد بود یبرخورد تمدن یبرا یمناسب

 یبلکوه افشوا سوتین ینیلفق  محصوالت  کندیم دیرا تهد کایآنچه امروزه آمر

افشا خواهود  کایو آمر نیل نیب سهیآن را در مقا روسیاست که کرونا و ییهاضعف

 .ریخ ایرقابت کند  نیبا ل تواندیم کایآمر ایکه آ شودیکرد و آنجا معلوم م

نتوانود وقوت  یاسویس یهوااگر ارزش یرقابت تمدن نیا یبرا نکهیبا اشاره به ا یو

 اتیکرد: ادب حیدارند؟ تصر یرعلمیغ یهابا ارزش ینند له فرقبحران از شما دفال ک

کوه  میفرهنوگ و تمودن اسوت و موا عوادت کورد تیدر جامعه ما گرفتار دوئ یتمدن

کوه تمودن هموان  ینودارد در حوال مدنافزار تبه نرم یسخت افزار تمدن ربا مییبگو

از  یبرخو یولو دینداشوته باشو یبرتور یاسوت و بوه لحواظ تکنولووژ یافزار تمودننرم

 .دیرا داشته باش یمانند شاخص اخالق یتمدن یهاشاخص

کرونوا خوودش را  امیواسوت کوه در ا یاز موارد یکی زین یمسئله رن  و درد تمدن

اوقوات کرونوا  یو گاه کندینشان داد که کرونا رن  و درد ناخواسته درست م شتریب

 .کندیم جادیخودخواسته ا یو دردها یاراد یهارن 

بوه خواطر  یو گواه دیشویدردها را متحمل م یزیبه ل دنیرس یقات برااو یگاه

کوه در  یمادر باردار یهاعنوان مثال رن به د؛یها دلار شورن  نیبه ا یزینداشتن ل

در برابور آن  ایواسوت  یحال فارغ شدن از فرزند خود است رن  او معنادار و وجوود

اند، ماورح متحمول شوده هامارسوتانیکه پزشکان ب ییهارن  ایها کرونا زده یهارن 

 .است

از مووارد  یکویتمودن  کیوافزار تمدن و نرم کیدر دامنه  نکهیبا اشاره به ا ییبابا

که در مواجه با درد و  یها است، گفت: تمدنمهم نحوه مواجهه با دردها و رن  اریبس
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کوه در  یخود را به رخ بکشد نسبت بوه تمودن تواندیبهتر م کندیها حل مسئله مرن 

 .شودیم یضعف و خودباختگ یولها دلار پمواجهه با درد و رن 

را در  هاتیشخصو یِنوه فقو  زنودگ (Arpad Szakolczai) یآرپود سواکولز

 یسویها )مثول سوقراط و عمرگ آن ۀبلکه بر گون داند،یها مهم متمدن یبندصورت

ینمو یتیشخصو که هر دیگویو م کندیم دیت ک یو تمدن ی( در تحوالت انسانحیمس

در پروسوه  نیادیوبن راتیکنود بلکوه تو   یکوالن را بواز یهواینقش تحول گر تواند

 .بگ ارد یجاها بهتمدن

کند،  یکالن را باز یهاینقش تحول گر تواندینم یتیهر شخص یاز نظر ساکولز

جا بگ ارنود کوه ها بوهدر پروسه تمودن نیادیبن راتیت   توانندیم ییهاتیبلکه شخص

 یاجتمواع اتیوو ح ی خود در زنودگخود بلکه با نحوه مؤ ر از مرگ اتی  با حفقنه

شوهادت و  یِفق  در موورد آ وار تمودننه یساکولز زسخن ا نیبرجا بگ ارند. ا یا ر

( و یصونعت یمعنوایبو یهوا)در برابر مرگ« معنادار یهامرگ»بلکه درباره  دان،یشه

 دیوها نباسونجش تمودن ینگاه، بورا نیااست. در  یو تمدن یآن در نظم اجتماع ریت  

، مورگ و یتور از زنودگقورارداد، بلکوه مهم اریورا مع یو نحووه زنودگ یصرفاً زندگ

 .در نظر آورد دیلگونه مردن را با

مرگ مدرن در  کیدر تفک اسیاز نوربرت ال« دم مرگ ییتنها»کتاب  باره،نیدرا

 یتمدن غرب هیر دوسومقوله مرگ د یو جا میدر عصر قد یو مرگ سنت دیعصر جد

 .است تیحائز اهم اریبس یو شرق

 ییو تنهوا کنودیاشواره مو دیومورگ در عصور جد تیکتاب بر وضع نیدر ا اسیال

 یایوطور کوه افوراد در دنهموان دیوگویو مو ندیبیآزاردهنده م اریهنگام مرگ را بس

نود. بریبوه سور مو ییدر تنهوا زیوتنها هستند، به هنگام مرگ ن دنیدر عشق ورز دیجد

 دهد،یرخ م ندیناخوشا یو در حالت ییو در تنها مارستانیمدرن در ب یهامرگ شترِیب
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 یاعضوا گفتنود،یافوراد در کنوار خوانواده جهوان را تور  مو میکه در قود یدر حال

خود  انیفرد محتضر هم اطراف زدند،یبه فرد محتضر م بخشیتسل یهاخانواده حرف

 .کردیم تیها وصو به آن حتیرا نص

 میکنویتمدن شدن، مسئله مرگ را به شدت سرکوب م ندیما در فرا» اسیاز نظر ال

و با مرگ ادامه  کندیم دایبا مرگ معنا پ یکه زندگ یدر حال «میمانیو از آن غافل م

کوه موا  یدر حال اند،دهیبا هم و در هم تن شهیهم ینظر، مرگ و زندگ نی. از اابدییم

 .میدهینم یز به مرگ در زندگاجازه برو شدنمتمدن انیدر جر

هوم  انیوبودند، ناظر و شاهد مورگ اطراف اتیح دیکه در ق یدر جهان سنت افراد

کوه دم مورگ  یافوراد دیجد یایاما در دن شدند،یها رانده نمها از زندهبودند و مرده

افوراد در حوال مورگ  یرا برا یمرگ مضاعف ن،یو ا شوندیها رانده مهستند از زنده

 .شودیموج  م

شودن  یبهداشوت یشوده، ولو توری، مردن هرله بهداشوت«تمدن ندیفرا» یدرواقع، ط

و تنهواتر  تر یوکرده و محتضران را غر تریرانسانیمدرن غ یایمرگ، مرگ را در دن

 .ساخته است

از آنکه بوه  شیب دینبا ایآ پرسدیکتاب از ما )پزشکان و پرستاران( م نیدر ا اسیال

 ییگوو م؟یمراقبوت کنو موارانیب« خود»از  میباش مارانیاندام بفکر مراقبت از جسم و 

 یابزارها نیتردهیچیو پ نیترشرفتهیهم به مدد پتکه کردن تن، آنبا تکه دیتمدن جد

نهواده  انیدر بوته نسو بخشدیم تیها هو( را که به آن پارهی)خودِ انسان یتیکل ،یعلم

 .است

دشوار است که گرله  یکسان یبرا که جان سپردن و مردن خاصه دیگویم اسیال

 وهیشو کننودیپربار را پشوت سور گ اشوته باشوند، اموا احسواس مو یاتیممکن است ح

ارزش  گریدر آستانه مرگ، احساس کند د یاز معناست. اگر فرد یمردنشان خود ته
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مورگ  تیوضوع نیوتنهاسوت. در ا یراستگران ندارد، او بهید یبرا یلندان تیو اهم

. در واقع برندیاست که محتضران م یآنچه هولنا  است، رنج ،ستین یهولناک زیل

هوا آدم نکوهیاسوت و قبول از ا یعواطف یموا هموراه بوا انوزوا یِمردن در جوامع صونعت

 .ردیمیروحشان م رد،یجسمشان بم

در  خواهودیمدرن، دلموان نمو تیکه ما در وضع کندیم ادآوریدر کتابش  اسیال

و اساسواً  مینویافوراد در حوال مورگ را بب خواهودیو دلمان نمو میمورد مرگ فکر کن

داشوته  یفکور و ذکور شوانیهوا و قبرهادر مورد گ شوتگان و مرده خواهدیدلمان نم

 .میباش

 یپووهشگاه علوم و فرهنگ اسوالم یو تمدن یمرکز ماالعات اجتماع یعلمئتیه

اده، دمودرن در جهوان مودرن رخ یاکنوون آنچوه بوه بهانوه کرونوا نکوهیبا اشاره بوه ا

کورد: اموروزه  ادآوریوهاست، ها و تمدنها، فرهنگبه فلسفه« مرگ»بازگشت مسئله 

از جملوه  ،یمورگ و زنودگ راباوهو  یشیاندمواجهه با مسئله مرگ، مرگ یهاگونه

 .کروناست روسیموجود در لالش با و یهاعاف تمدن یهانقاه

و تمودن  یالمتمودن اسو ایو ،یو شورق یلالش تمدن غربو یهااز نقاه یکی دیشا

 .برآمده از کرونا باشد یزندگ ایو مرگ  دهیپد نیمواجهه با ا یهاسکوالر در گونه

که در امور خودمت  یجهاد یهااز پزشکان و پرستاران و گاه طلبه یاریامروزه بس

حوس  نیمورگ خوود لنو دیاند، در رن  و شاخود مبتال به کرونا شده ها،ییبه کرونا

در عمووم  ییو حوس تنهوا ییمعنوایبو نیا ینداشته باشند، ول را ییمعنایب ایو  ییتنها

فکور  انیوو متول یداشته باشد که جامعه اسالم ینگران یجا تواندیبه کرونا م انیمبتال

 باشند. اعتناینسبت به آن ب دیو فرهنگ و معنا در آن، نبا
 

 https://www.isna.irمنبع:

 



 

 

 

 

 

3 

 انیپیچ تاریخی و تغییر حکمرانی جه ؛کرونا

 1پیروزمند علیرضا
 

 و نباید آن را از گ شته خودش یعنی فراز و فرود تمدن غرب ،در تحلیل قضیه کرونا

رهبر  .دی که طلول کرده است، تفکیک نمودهمچنین از پیچ تاریخی و عصر جدی

انقالب اسالمی بشریت را به عصر جدیدی وارد کرده و عصر »انقالب فرمودند: 

آنچه در  .امام جهان را وارد عصر جدیدی کرد .ره( استجدید، عصر امام خمینی )

دهد در امتداد همین عصر جدید و پیمودن پیچ فضای کرونا و پسا کرونا رخ می

های حاکم بر تمدن غرب قابل تحلیل است. نشانی این دوران تاریخی و ناهنجاری

کیه به وحی عبارت است از توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت الیزال الهی و ت

ی مادی عبور کرده است و دیگر برای او هاو اینکه بشریت از مکات  و ایدئولوی

 .«ندارندای جاذبه
 

 شدنِ صهیونیسم آمریکاییجهانی .1

تمدن مادی در دوران رو به اوج خود، محتوا و پیامی را برای بشر ترسیم کرد و 

خواستند با علم، می هاآنساختارهایی را برای ضمانت اجرایی آن ایجاد نمود. 

                                                           

 فرهنگستان علوم اسالمی قم عضو هی ت علمی. 1
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های فناوری و محصوالت برگرفته از آن و نیز مدیریت جدید جهانی، دغدغه

آزادی، عدالت، امنیت، رفاه و... را ت مین و بر یک اموری لون  ؛تاریخی بشریت

محور نظم و انسجام بدهند. برای تحقق این ایده، ساختارهای پیدا و پنهانی را ایجاد 

به شکل  که ارها، صهیونیزم جهانی با سرعت تالش کردکردند. در این ساخت

ها فق  اقتصادی های جهانی سیاره داشته باشد. این کمپانیای بر کمپانیمرموزانه

ای، اقتصادی، هنری و... بودند که یک های خبری، رسانهبلکه شامل کمپانی ؛نبودند

 لکن ؛ی صحنه نیستنددر خیلی جاها رو ؛دهندهم پیوسته کامل را شکل میزنجیره به

 .دهندگردان خود قرار میها را صحنهدولت

های جهانی را های سیاسی بزرگ، سازمانی قدرتی بعدی، به پشتوانهدر الیه

ی لند الیه که بخشی از آن پیدا دست گرفتند. این شبکهشکل داده و مدیریتش را به

دی را به شکل جهانی خواهد فرهنگ ماو بخش دیگر آن پنهان است، در نهایت می

 .دنرا در نافه خفه کن سازند و مخالفانو ضمانت شده، فراگیر 
 

 شروع قیام جهانی بر علیه تمدن غرب ؛انقالب اسالمی .2

 پنج بحران اصلی تمدن غرب .2-1

نمایی فروپاشی تمدن غرب از درون و ایجاد اتفاقات جهانی به محوریت انقالب رُخ

سیر نزولی تمدن مادی غرب شکل بگیرد و در مقابل اسالمی از بیرون، باعث شد 

ساختار بیمار و دیکتاتور آن، شاهد قیام جهانی باشیم. به نظر ما اتفاقات فعلی و بعدی 

شود. تمدن غرب در درون خود با محسوب می یک ظرفیت، برای همین قیام ،جهان

های حرانبه ب ،توجه به دیدگاه غلای که نسبت به دین، انسان و پیشرفت داشت

  .بزرگی رسید
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ترین بحران، بحران بی هویتی است، ریشه این بی هویتی کنار گ اشتن خدا بزرگ

 .است (،ویوه از زندگی و ارتباطات اجتماعیه ب)و معنویت 

اما  ؛دنبال آزادی و عدالت بودندبا دمکراسی به. دومین بحران، بی عدالتی است

ا رات حاکمیتِ اقلیت  .تر روشن شدها بیشعدالتیهرله بیشتر جلو رفتند بی

های مختلف و در رفتار با مردم خود )مثل دار بر اکثریت فقیر در صحنهسرمایه

 .شودبیشتر نمایان می ،جنبش وال استریت یا جنبش اعتراضی فرانسه(

سومین بحران، فقدان امنیت است؛ اعم از امنیت محی  زیست، امنیت غ ایی 

راه انداختن ها و امنیت جانی که با بهیک و جریان تراریختهویوه با تصرفات بیولوژبه

نشان دادند که هیچ حریمی را برای حفظ  -مستقیم و نیابتی -های مختلفجنگ

 .منافع خود قائل نیستند

بحرانی که باعث فروپاشی ؛ بحران لهارم گسترش ابت ال و فساد اخالقی است

 .ده استطف شخصوص خانواده و از بین رفتن عواجامعه و به

شاه بیت تفکر  ؛وعده داده شده است پنجمین بحران، دروغ بودن آزادیِ  و باالخره

 .لیبرال، گسترش آزادی بود

های درونی تمدن غرب است و پیروزی انقالب اسالمی هم عامل این موارد بحران

های بیرونی آن شد. انقالب یک کانون قیام علیه هومونی حاکم بر جهان ایجاد بحران

بود و توانست بشر را وارد عصر جدیدی کند؛ لرا که انقالب دارای پیام و روش 

متفاوت بود. تمدن غرب، آزادی، امنیت و رفاه را منهای خدا، دین و شریعت دنبال 

ها را ذیل خدا و شریعت تعریف کرد و به آن ی آنولی انقالب اسالمی همه ؛کردمی

رسیدند، حمیل و تجهیل به اهدافشان میها که با زور، تخالف آن رعمل نمود. ب

روش انقالب اسالمی خودآگاهی و تفاهم با وجدان عمومی جهان است. مخاط  
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ی مردمی هستند که از فشارهای تمدن بلکه عامه ؛انقالب، ارباب زر و زور نیستند

اند و به همین خاطر، قلوب را فتح کرده، عقالنیت مادی را به غرب به ساوح آمده

 .به صحنه آورده است ،اهلله شیده و عقالنیت جدیدی را بر محور ایمان بلالش ک
 

 شکست تمدن غرب در مهار انقالب اسالمی. 2-2

اما نور انقالب بر  ؛را با امواجی مهار کند اسالمی تمدن غرب تالش کرد انقالب

 تر شد. افروخته

 نقالب شد. موج اول مهار انقالب، جنگ تحمیلی بود که باعث استحکام بیشتر ا

ایران را محور شرارت خواندند و با  ؛ کهسپتامبر آغاز شد 11موج دوم با حاد ه 

هدف ایران به کشورهای پیرامونی لشگرکشی کردند. این در ظاهر جنگ نظامی اما 

سازی آمریکایی بود. در واقع هزینه دادن برای تثبیت و بقاء تمدن غرب و جهانی

اما نتیجه معکوس  ؛رجعیت تمدن غرب شکسته نشودهدف این بود که الگو بودن و م

ی مقاومت شکل گرفت و کشورهای دیگری به تری جبههی بزرگشد و در الیه

در این بین،  .ایران اضافه شدند و یکبار دیگر قدرت غرب به لالش کشیده شد

ی مهم اربعین رخ نمود. در زمان و مکانی که انتظار داشتند بیشترین تضعیف پدیده

ی مقاومت اتفاق بیفتد، به برکت سیدالشهداء علیه السالم اربعین نمایان شد و جبههدر 

نمایی لند ده میلیونی عظیم را به رخ قُلدران جهان کشید و بساط داعش یک قدرت

 را به هم ریخت. 

های فراگیر شرول شد که با رقابت اقتصادی و سیاسی موج سوم با تحریم

ی گیری جبههشکل ،مقارن بود و حاصل آن کشورهایی همچون لین و روسیه

تر اینکه، لیبرالیسم برای شکستن این سه مقاومت جهانی علیه استبداد جهانی بود. مهم

مجبور شد  ،ای و مقاومت جهانی(ی مقاومت )انقالب اسالمی، مقاومت مناقهالیه
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جنگ مثالً، به  ؛عدم پایبندی به اصول دمکراسی را در مقیاس جهانی اعالم کند

ای بست که مخالف اصول مستقیم یا نیابتی تن دهد، برای مهار اقتصادیِ لین تعرفه

های محی  های محدودیت تسلیحات، محدودیت آلودگیتجارت آزاد بود، پیمان

ی بیمار ی جدید و سهمگینی بر پیکرهها ضربهزیست را پاره کرد و... هر کدام از این

 .استلیبرالیسم 
 

 لی برای تحلیل کرونادو رویکرد اص .3

 ی کرونا دو رویکرد اصلی وجود دارد: در قضیه

های در این رویکرد قرائت .ساز بشر استرویکرد اول این است که کرونا دست

مختلف داریم: آیا این کار برای به زانو در آوردن لین است؟ آیا با هدف 

ه و هدایت بخشی به فضای مجازی است؟ آیا ایجاد مرگ و میر آگاهانحاکمیت

  شده برای ح ف طیف سنی خاصی از وبال گردن نظام سرمایه داری است؟

ی طبیعی است و از حیوان به انسان منتقل رویکرد دوم این است کرونا یک واقعه

و اپیدمی جهانی شده است و لون از آن شناختی نداشتند در حال جوالن دادن 

بیند، رواب  لامه صاد لامه میاست. آ اری هم دارد که اجتناب ناپ یر است، اقت

 ...بیند ومی
 

 ترین تهدید آیندهبزرگ . 4

 جدی بودن خطر ناامنیِ سالمت .4-1

کنیم طبیعی اتفاق افتاده کنیم و فرض میما تحلیل خود را بر رویکرد دوم متکی می

های ترکیبی را دارد و به لنین اما همین که بشر قدرت ساخت ویروس ؛باشد
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قابل ت مل است. با این فرض، اگر لند مقدمه را  ،دست پیدا کرده استهایی فناوری

 آورد: کنار هم بگ اریم آنگاه خار ناامنیِ فراگیر، بشریت را به ستوه می

 تواند آن را فراگیر کند. اول، بشر قدرت این کار را دارد و می

ران طلبی، محور رفتار اقتصادی و جهانی سردمدادوم، در شرای  فعلی منفعت

حاکمان جهان است. حاکمانی که اخالق و تعهدی نسبت به سایر ملل ندارند و در 

کنند تا کُشی میکُشند، نسلاند که به راحتی انسان میهای مختلف نشان دادهصحنه

ه ویوه که اخالق صهیونیستی بر آن حاکم است و بی جهانی خود برسند بهبه سلاه

 ی جهانی هستند. دنبال سلاه

توان نتیجه گرفت که از این قضیه می .ی خاطیان نیستمسئولیتی هم متوجه سوم،

بشریت به دلیل راه غلای که تمدن غرب طی کرده، در معرض خار و نابودی است؛ 

 ای اندیشید. باید آن را احساس کرد و لاره

دهد که امنیت بسیار شکننده بر فرض که قضیه کرونا تعمدی نباشد اما نشان می

عقلی اخالق و بیهای سفا ، بیدست انساناگر قرار باشد این فناوری بهاست و 

 .ای بدتر در پیش استدست دارند، آیندههه باشد که فعالً حکومت جهانی را ب
 

 خطرِ عقالنیت بدون اخالق و اخالق منهای معنویت .4-2

رفته در تمدن غرب اخالق از عقالنیت گرفته شده و از اخالق، هم معنویت الهی گ

  .شده است؛ حاصل آن هم اوضال فعلی تمدن غرب است

ی این تهدیدها ناشی از فرهنگی است که از عقالنیت عنان گسیخته نش ت همه

یعنی مقید به اخالق نبودن، اخالق را مقید به  ؛گرفته است. عنان گسیخته بودن

خالق معنویت الهی نکردن و در نهایت مسل  شدن صاحبان قدرت و  روتی که نه ا
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ترین تهدیدِ خارنا  برای بشر امروز دارند و نه خداوند را بنده هستند؛ این مهم

 .است
 

 پسا کرونا: ظرفیت جدید برای عبور از پیچ تاریخی .5

ی مقاومت جهانی این است که نسبت به تمدن غرب افشاگری کرده و رسالت جبهه

قرار باشد این وضعیت  ی غرب لیست و اگربه بشریت بفهماند که واقعیت در جامعه

 .کندادامه پیدا کند له بالیی بشریت را تهدید می

باید از شیول ویروس کرونا بیشترین عبرت را در راستای تقویت و همگرا نمودن 

؛ ؛ای از جنس لین و آمریکااین بار نه برای مقابله؛ اما ی مقاومت جهانی گرفتجبهه

خواهی نسبت به حاکمیتِ معنویت و سهمی فرهنگی با تمدن مادی برای مقابلهبلکه 

 .و اخالق در حکمرانی جهانی و پ یرفتن الزامات آن
 

 چهار سناریو در شرایط پسا کرونا .5-1

لند گونه  ؛ی خویش تفکیک شودنسبت به جهان پسا کرونا که نباید از گ شته

گرایی یک تحلیل این است که جهان به سمت ملی: کنیمتحلیل را مشاهده می

یعنی پیوندها آن قدر زیاد شده  ؛گرایی استزیرا این اپیدمی حاصل جهانی؛ رودمی

ای محکوم به اتفاقی که هیچ حریمی برای افراد و جوامع باقی نمانده است. هر جامعه

است که در سایر نقاط جهان افتاده است، این وضعیت حاصل ارتباطات خاصی است 

اید به عق  برگشت و ارتباطات را کم سازی سرلشمه گرفته است، بکه از جهانی

 .کرد
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تحلیل و واکنش دیگر در مقابل تحلیل اول، معتقد است که در پسا کرونا 

ی جدیدی از آن اما نسخه گردد؛سازی در همان جهت سابق خود تشدید میجهانی

 .شود و آن حکمرانی از طریق فضای مجازی استرونمایی می

یعنی  ؛رودسازی معتدل پیش میسوی جهانیتحلیل سوم معتقد است که بشر به 

سازی گ شته که لنین آ اری سوئی را از خود بر جای گرایی و جهانیبین ملی

کند؛ محور تعریفِ اعتدال نیز منافع گ اشته، راه دیگری را بشر در اعتدال انتخاب می

 .نه زندگی بر محور تعالیم انبیاء الهی ،زندگی مادی است

است که شرای  پسا کرونا ظرفیت مناسبی برای عبور از پیچ  تحلیل لهارم معتقد

اینکه در شرای  فعلی . سازی از جنس توحیدی استگیری جهانیتاریخی و شکل

گویند، به همراه می در کلیسا اذان، آوردخدا و کلیسا روی میو به بشر به دعا 

های قیاسکنند ولو در مخوانند و تمسک به آیات قرآن میمسلمانان نماز می

ی کانونی انحراف تمدن غرب در حال کولک، این پیام مهم را دارد که آن نقاه

عوض شدن است. کانون انحراف همان کنار گ اشتن دین و معنویتِ ناب توحیدی 

وجود ی آن، این عقالنیتِ سرکش شد و در نهایت تمدن غرب را بهبود که نتیجه

 .آورد
 

 نویت، اخالق و عقالنیت توحیدیسازی بر محور معنوید جهانی .5-2

فرض استوار باید برای تحقق سناریوی لهارم تالش کرد. رویکرد لهارم بر این پیش

ی آن بلکه مبنا، مقصد و شیوه ؛شود و نه کُندسازی نه متوقف میجهانی است که

شود، سازی و کیفیت آن تفاوت قائل میکند. این تحلیل بین اصل جهانیتغییر می

سازی تحت اراده، انتخاب و ولی کیفیت جهانی ؛پ یر نیستسازی توقفانیاصل جه

شود. به همین خاطر انقالب اسالمی که در دوران اوج دگرگون می ،هاتصمیم ملت
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تر معرفی کرده و گیری تمدن غرب، توانست خودش را به عنوان الگوی انسانی

شود تا جایی که تر میبزرگ هایی را به خود ضمیمه کند، هر روزها و سرمایهاراده

توانست تعلقات بشری را نسبت به تمدن غرب کمتر و کمتر نموده و جلو شتاب 

شدن، فضای شدن بر مبنا و مقصد مادی را بگیرد. این نول از جهانیفرایند جهانی

ل ا از گسترش مشروط  ؛ی خود خواهد گرفتمجازی را نیز آرام آرام تحت سیاره

دنبال اندیشید و بهبلکه به اصالح کیفیت آن می ؛گران نیستفضای مجازی خیلی ن

سهم خواهی در حکمرانی آن است نه فق  کاربر فضای مجازی بودن. گسترش 

 .سازی، مقارن با گسترش فضای مجازی است و این غیر قابل اجتناب استجهانی
 

 سازی توحیدیراهبردِ گام جدید در جهانی .5-3

در راستای  ،ی و جهانیالمللبینهای جدیدی در رواب  باید منتظر رویش و جوشش

سؤال این است آیا موحدین و ملل مستضعف جهان ؛ اما تمدن جدید اسالمی بود

 توان لنین کاری را دارند؟

کنیم که در پاسخ به این سؤال، به بیانات رهبر انقالب اسالمی تمسک می

این  ،فرمایندند. ایشان میکنپ یری تمدن جدید را به سنت الهی مرتب  میامکان

ی هر طرف که اراده ؛ها استها و همتها و عزمی ارادهمسیر مبارزه، مبارزه

د، نتری داشته باشد غال  است. کسانی که دلشان متکی به خدای متعال باشقوی

این همان سنت الهی است. به  ،«ان ینصرکم اهلل فال غال  لکم» ؛غال  خواهند بود

یعنی  ؛کانونی ایجاد و امتداد عصر جدید، همین سنت الهی استی نقاه ؛هرحال

های اراده؛ بلکه های مستکبریننه اراده ،هاایجاد و تقویت همبستگی بین اراده

سازی توحیدی نیز دارای سازی مادی؛ جهانیموحدین و مستضعفین در مقابل جهانی

 ساختار و پیام مختص به خود است.
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 یت جهادی، اقتدارگرا و دموکراتیک در فضای کروناظهور سه نوع مدیر . 5-4

ی کرونا، مدیریت اقتدارگرای لین و دموکراتیک باره فوکویاما در تحلیل خود در

آمریکا را مقایسه کرده و در عین اینکه معتقد است مدیریت اقتدارگرا بهتر قضیه را 

سی زنده له پرداخته که هنوز دموکرا ولی طوری به بررسی مس ؛جمع کرده است

ی دیگری در حکمرانی نوین را مالع نیستند یا نادیده شیوه ،است! امثال ایشان

؛ بلکه ست و نه دموکراتیک )از نول غربی(ا گیرند؛ مدیریتی که نه اقتدارگرامی

های زیبای حضور ساالری دینی و مدیریت جهادی است که در صحنهمبتنی بر مردم

یعنی  ؛و به جهان صادر کرد. مردم ساالری دینیتوان آ ار آن را مشاهده مردمی می

مشارکت واقعیِ مردم از سر ایمان و اخالص و در پیوند با یک رهبر دینی. کشوری 

که در اوج فشار و تحریم است با استفاده از لنین روشی توانسته است برای عبور از 

درات ی صاهای عظیم اجتماعی ایجاد کند و خود را به مرحلهها، جوششبحران

برساند و مبتنی بر اخالق، ایثار و مواسات به تولید و توزیع کاالهای مورد نیاز جامعه 

بپردازند. اگر لنین مدیریتی ساختار متناس  جهانی پیدا کند، خواهد توانست 

نیروهای ذخیره شده در باطن جوامع بشری را استحصال و تبدیل به حرکت بزرگ 

 .تمدنی کند
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 معاصر انسان تمدن آینه کرونا؛ ویروس

  1پالما اُدری

 2ردیکر روبرت   

  بود؟ لگونه قرناینه آغاز از پیش تا بشر زندگی

 فرا دویدن به را آدمیان که سرعت عصر انسان؛ و جهان شدن دیجیتالی شدن، جهانی

 بر دیجیتالی زندگی و اقتصاد .است ربوده آنان از را کشیدننفس فرصت و خوانَدمی

. کند محو روزگار صحنه از را آن ضرورت و کشیدن نفس تواندمی که بود باور این

 هاییانسان میان در ما.. .ییجو   هایآلودگی و زیستی تنول تخری ِ از مملو جهانی

 و تولید ملزومات که هاییهمان نداشتند؛ کردن زندگی فرصت که زیستیممی

 دنیایی در زندگی.  بود برده یغما به را شانزیستن فرصت وار،یوانهد گراییمصرف

 در نه که انسان ضد دنیایی کشیدند؛نمی نفس که هاییانسان میان در و نفس بدون

 ویروس کنونا .نداشت کشیدن نفس امکان آن ماوراءالابیعه در نه و جسم قال 

 ..! .است انداخته شماره هب را ما جهان هاینفس که انسان، نفَسِ فق  نه کرونا

 و کرده متوقف بزرگ جهانی در را زمان هایعقربه کولک، ویروس این لگونه

 !ندارد پناهی و مَفر آن از جهان جای هیچ در انسانی هیچ

                                                           

 تنفسی هایبیماری متخصص و شناسجامعه.   1

 فیلسوف فرانسوی.  2



 کرونا و تمدن بشری/ 28

  

 است آن ها،انسان ۀگرایانمادی سازیِجهانی مدهایآپی از یکی راستی به آری

 هم را هانگرانی پهناور، کره این از فتادها دور اینقاه در ویروس این پدیدارشدن که

 !ساخته است جهانی

 دیده جهان، سردمداران دروغین و حاکم ایدئولوژی برابر در ویروس، این قدرت

 ....آمدندنمی حساب به که است کسانی اجتماعی و انسانی هایارزش دوباره شدن

 هامدت از که نیست تنفسی روحی و اجتماعی بیماری جز لیزی کرونا گیریهمه

 .است گ اشتهقدم  ،ما مادی دنیای نظم به اینک و یافته شیول پیش

 شکلی را تنفس توقف گاه که تنفسی هایبیماری متخصصان برخی با وگوگفت

 بیماری این به نسبت تریعمیق دالیل به را ما تواندمی انگارند،می انسان در تفکر از

   .سازد ونرهنم است، رانده حاشیه به را جهانی که

 دنیای به ماوراءالابیعه از که است بشری تمدن بیماری بیانگر کرونا ویروس بحران

 تولیدات ذخایر که آن از بیش بیماری این. است شده وارد هاانسان سیاسی و مادی

 انسانی  .است کرده آشکار را مدرن انسان تهی هویت کند، خالی را جهانیان مادی

 و ماوراءالابیعه واژه دو ریشه است؛ بوده معنویت با پیوند در همواره دیرباز از که

 یونانی کلمه دیگری و( روح معنای به) spiritus التین یکی روح، عالم

pneuma (جان معنای به )،بر داللت هم تنفس. گرددمی بر کشیدن نفس به است 

 رونق در .روح عالم به او پیوند بر هم و دارد انسان بیولوژیکی یا مادی حیات

 را او کشیدن نفس که شدمی تعریف جان دارای و روحانی موجودی انسان متمادی،

 و بشر کشاندن انزوا به با مدرنیته قیچی. زندمی پیوند معنوی و مادی عالم دو هر به

 داشته وجود حضورش از پیش که طبیعتی و ناشناخته جهان با او پیوند نول هر بریدن

 .کرد تبدیل( نفس بدون) جانبی موجودی به را او است،
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 کرونا، ویروس با درگیر امروزی انسانِ اخیر، هایدهه نفسِ بدون انسانِ اکنون 

 روی پیش جهان هاینفس افتادن شماره به که فرصتی اینک.. .است جانبی انسانی

 و درونی حیات بازیافتن بینی، درون سکوت، فراخواندن همانا است، گ ارده ما

 به که معنا عالم با دوباره پیوند فرصت. است انسان درونی عوالم نرهپویا با همنشینی

 کتاب در( Max Picard) پیکارد مکس .است آمده پدید قرناینه اجبار به یا لاف

 آری،. «است رفته فرو زمان کالبد در سکوت» است، گفته لنین «سکوت دنیای»

 که است هاییرزشا به بازگشت فرصت اکنون. است زمان با پیوند سکوت با پیوند

 و آموختن عاش افزودن جای به که هاییارزش ایم،گرفته فاصله هاآن از هافرسنگ

 .است شده مبدل ما در قدرت عاش به استعدادهایمان، کردن شکوفا

 سازدمی متبادر ذهن به را زمین ایران بزرگ شاعر شیرازی سعدی شعر ،فوق متن

 در پس ذات، مفر ح آیدمی بر لون و است حیات ممد  رودمی فرو که نفسی هر :که

 که زبان و دست از. واج  شکری نعمتی هر بر و دارد وجود نعمت دو نفسی هر

 !آید در به شکرش عهده کز - برآید

 گرجلوه فق  نه پارسی ادب آتش هایشراره تابش و زمین مشرق فرهنگ آری

 نفس که آموزدمی بلکه ؛باالست عالم با پیوند و درون به بازگشت معنویت، اندیشه،

 !دارد عمیق ایفلسفه نیز آدمیان کشیدن
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 دهد تغییر را بشری تمدن تواندمی که ویروسیکرونا؛ 

 1طایی سهیال
 

 برخی که شده سنگین جهان بر کرونا ویروس گیریهمه فضای لنان روزها این

 که بونو ادوارد سیاه کاله با توانندمی تنها ،نگاراننامهروز و اندیشمندان منتقدان،

 آخرالزمان بودن نزدیک به و نمایند نگاه جهان وقایع به ؛است بدبینی کاله همان

 .کنند اشاره

 کم زمین سر از ویروس کرونا شر اگر» :که کنندمی مارح را سوال این برخی

 با کند وادار را بشر نسل و کرده مقاومت داروها و هاواکسن همه مقابل در و نشود

 پیش در باید را زندگی سبک له بدهد، ادامه خود حیات به ویروس این وجود

 افراد با کنیم، تعامل کرونا با باید: است معتقد کشینقشه مهندس یک «.بگیریم؟

 سازمجسمه یک. بپردازیم زندگی اساسی امورات به تنها و کنیم مراوده محدودتری

 شاعر یک. کنیم بازتعریف را هال ت و کرده کشف را زندگی خود یدبا: گویدمی

 ترس ویکسی با باید بعد به این از و کرده زندگی ترس سی با حاال تا: دارد اعتقاد

 و مهارت خالقیت، نبوغ، سمت به بشر زندگی: دارد باور عرفان استاد یک. یمکن سر

 و موجود منابع از بیشتر وریهبهر نهایت در و رودمی پیش زندگی ساح سازی کیفی

 .زندمی رقم را اجباری خودکفایی

                                                           

 . روزنامه نگار 1
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 تواندمی یعنی ؛است محی  با سازگار  بشر، ذات که است این ماجرا واقعیت اما

 باشد اندیش مثبت و گ اشته سر بر بینیخوش کاله یعنی ؛زرد کاله شرای  همین در

 هاسیاهکاله برخالف و بنگرد، ترخالقانه آتی  هایاتفاق به سبز کاله گ اشتن با و

 .بدهد حکم

 هم آزمون این پس از گ اشته، سر پشت را وبا و طاعون بشر که طورهمان

 زندگی ابعاد از بسیاری و وکارهاکس  سبک ها،انسان روحیات و آیدبرمی

 در که کسانی تمام رودمی انتظار و. شودمی هماهنگ و سازگار تغییر این با سرعتبه

 ضربه اندنشسته اوضال بهبود انتظار در منفعالنه و کنندمی مقاومت تغییرات ینا مقابل

 و اینترنت بستر در.. .و خدمات ها،آموزش وکارها،کس  اگر؛ اما خورندمی سختی

  بود نخواهد محسوس لندان تغییرات بگیرد، صورت ،ترپیشرفته هایتکنولوژی حتی

. شود محسوب فرصت وکارها،کس  از یاریبس برای تواندمی کرونا تهدید  حتی و

. کنندمی تعیین را هاانسان زندگی سبک ،وکارهاکس  که کرد فراموش نباید

 ؛ امابزند وپادست موجود وضعیت حفظ برای مدتی بشر رسد،می نظر به روازاین

 تجربه را باری فاجعه رکود اقتصاد، میان این در. شود تغییر پ یرش به وادار کمکم

 .بینندمی را آسی  بیشترین گردشگری و هوایی ونقلحمل همچون صنایعی و دهکر

 نیرو تعدیل و دورکاری با که برسد نتیجه این به  خصوصی بخش رودمی احتمال

 روهمین از و انجامدمی هاهزینه کاهش به و نداده رخ وکارهاکس  در جدی زیان

 برای و شده تعدیل کندنمی متضرر را هابنگاه هاآن نبود که کار نیروی از بخش آن

 و کاذب شغل میان زمانی بازه یک از بعد اما شوند؛می ح ف کار لرخه از مدتی

 در وضعیت البته. گیرندمی سر از را زندگی و کرده انتخاب را یکی مهارت یادگیری

 نیست نگرانی جای و نشده تغییرات دستخوش لندان دولتی و یصخصو بخش

 !دارد ارجحیت ضاباه رب راباه لراکه
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 قبل از ترجدی را رایتکپی حق امثالهم و موسیقی سینما، نیز فرهنگی بخش در

 و بینند،می آنالین هایکنسرت و خانگی نمایش در را خود سود و کنندمی پیگیری

 دیگر سوی از  شود؛ تبدیل دیجیتال ارزهای فارم به کنسرت و سینما هایسالن شاید

 به دستکش و ماسک کردن اضافه با و گ اردنمی دست روی دست مد صنعت

 جزء به داشتند پیشگیری جنبه حاال به تا که را دو این لباس ضروری اجزای

 البته و بهتر هایباقابلیت جدید مدل هرسال و کنندمی تبدیل ما استایل از جدانشدنی

 .کنندمی بازار روانه را بیشتر قیمت

 روی کنندهضدعفونی محلول انوال تولید به بهداشتی، _آرایشی هایشرکت

 مانند محصوالت این تا کنندمی کاری ،تبلیغاتی شگردهای انوال با و آورندمی

 را ما زندگی سبک تغییرات، این تمام .باشند ما زندگی از جدانشدنی جزء موبایل

 بدون  کند؛می تبعیت آن از هم اجتماعی و فرهنگی آداب زود خیلی و کرده عوض

 امروزه که دادن دست ،است ممکن مثالً ؛رسیدیم کجا به کجا از بیاید یادمان آنکه

  زحمت و شود تلقی شخصی حریم گرفتن نادیده و ادبیبی معنای است، احترام نشانه

 !بدهیم هالشم به است پنهان ماسک زیر حاال که را لبخند

 و گرددبرنمی سابق روند به لیزهیچ کرونا، از پس معتقدند برخی میان این در

 و داشت خواهد ایمالحظهقابل تفاوت ما بینیجهان حتی و هاانسان زندگی سبک

 وبا که طورهمان و خوردنمی تکان آب از آب اعتقاددارند؛ دیگر برخی ،مقابل در

  تواند؛نمی هم جدیدالورود ویروس این دهد، تغییر را بشر زندگی سبک نتوانست

  .کندمی متوقف را زندگی مدتی برای و کرده عمل PAUSE دکمه مانند فق 
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 دین و علم مناقشات در کرونا

 1محمد هادی فر
 

 که است اخباری ترینداغ ،میکروسکوپی موجودی عنوانبه کرونا داریمیدان

 حال در. است کشانده لالش به را بشری علوم و طلبیده هماوردی به را جهانیان

 قرار هدف را انسان مستقیماً و است بشریت دشمن تریننزدیک ویروس این حاضر

 بشر زندگی هایجنبه تمام بر و نبوده غافل انسان از ایلحظه که طوریبه. است داده

 ویرانگر رخدادهای شاید. است مخربانه مثل تولید حال در آن هر و گ اشته ت  یر

 را بشریت بینیذره موجود این اندازه به خسارات همه آن با دوم و اول جهانی جنگ

 که است ایکلمه فراگیرترین کرونا واژه اکنونهم. باشد نکرده هراسان قدراین

 عمق و حرکت شدت. است جهان سراسر در ناطقی حیوان هر زبان ورد روزانه

 هایحوزه و  علوم ۀدایر از متعددی هایپرسش موج  بینیذره موجود این تخریبی

 .شود پرداخته بدان اختصار به دارد جا که است گردیده معرفتی

 تکنولوژی طرازهم که دانست... و وبا و طاعون پیشرفته نسل توانمی را کرونا

 را ویرانگری و مخرب پدیده هر بشر ابتدا از. است کرده خود درگیر را جهان ،بشری

                                                           

 دانشگاه ادیان و م اه  یم اه  کالم دکتری .1
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 دیرباز از. کردمی تلقی خیر را بخشل ت و سرورآفرین هایپدیده و شر نامبه

 الهی و اشراقی ادیان و فکری مکات  تمامی بین در شر پدیده از معرفتی هایپرسش

 محسوب بشر نزد دین فلسفه مهم مباحث از یکی عنوانبه نیز اینکهم و بود مارح

 هایپرسش الهی عدل با هاآن ارتباط و دینی باورهای کنار در شرور وجود. شودمی

 .شود داده پاسخ است شایسته که آورده وجود به را زیادی

 و دو به را شرور آن، موضوعی بررسی و شرور آنالیز منظور به متفکران غال 

 .اندکرده بندیدسته گروه سه به بعضاً

... و جنایت و ظلم حسادت، دزدی، مانند هاییرذیله شامل اخالقی؛ شرور .الف

 هایظلم و جهانی هایجنگ ها،طغیان اغل  ریشه رفتارها گونهاین هرلند. باشندمی

 از یکی که -اجتماعی شرور به تا دارند را آن استعداد و هستند اجتماعی فراگیر

 از بسیاری منش  سب  همین به شوند؛ تبدیل -ستا شرور گسترده هایزیرشاخه

 .شوندمی محسوب جهان در فعلی هایتباهی

 مرگ و واگیردار و العالجصع  هایبیماری زلزله، سیل، مانند طبیعی؛ شرور .ب

 ....پیری و

 بندیدسته این؛ اما اندکرده وارد نقد بندیدسته این به متفکران بعضی اگرله

 وقایع دیگر از آن استنباط و تمیز که دهدمی ارائه شرور موضول از صحیحی در 

 یک و بشر دست ساخته کرونا مخرب مولود اگر توضیح این با. کندمی ترآسان را

 ارائه آن رد بر مبنی ایادله اندنتوانسته هنوز آن اصلی متهمان باشد، بیولوژیک سالح

 باشد، بیولوژیک دخالت مولود ویروس این که صورتی در است بدیهی. دهند

 جهان االسفمع. کرد پیگیری باید اجتماعی و اخالقی شرور حوزه در را آن جواب

 این رفع راستای در جهانی عقالنیت و است مقهور و قاهر بین تنازل از مملو کنونی
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 بر درآمدی یادداشت این؛ اما فریادی برسد قدسی طائر از مگر ندارد وجود مظالم

 برده نام «شر» پدیده به آن از که دانسته طبیعی بالی را کرونا که است دیدگاهی

 ارائه آن از ناصحیحی هایبرداشت معرفتی هایحوزه در گاه که ایپدیده. شودمی

 هایپدیده از متقنی تبیین و تفسیر عقلی، علوم به اتکا با دین کهدرحالی شود،می

 .شودمی ارائه آن از برشی جااین در که دارد طبیعی شرور

 امور بین رواب  درگیر ،«خالق» موضول از پس پیدایش ابتدای از بشر نقاد ذهن

 که را اموری و «خیر» داشته دنبال به را شادی و ل ت که اموری. است بوده شر و خیر

 دو منش  دنبال به ابتدا همان از بشر بنابراین نامید؛می «شر» شد،می ختم الم و درد به

 قهر بدبختی، فالکت، فقر، دیگری و سعادت و نیکبختی و آفرینیشادی یکی پدیده

 به خود پیرامونی مسائل تمیز از پس نخستین بشر دلیل همین به. است بوده نابودی و

 -( اهریمن) شر آفریدگار و( اهورامزدا) خیر آفریدگار – خالقیت در  نویت مکت 

 و خیر آفریدگار کنار در همواره بدوی انسان که بود دیدگاه این با. آورد روی

 فارت از ناشی خیر هایپدیده با آواییهم این البته که بود شرور بر غلبه خواهان

 بشر شفاهی و مکتوب تاریخ شد باعث مس له این. است بشر خیرخواهی و خیرجویی

 ادیان ظهور از پس هرلند شود؛ تبدیل آفریدگار دو این دائمی تقابل صحنه به

 را آن و دانسته منافات در خداوندی وحدانیت با را ریانگادوگانه انسان توحیدی،

 .زد کنار

 و خیر دامان به بردن پناه و شرور از فرار کهنِ هایاندیشه اندیشمندان، از بعضی

 زندگی در حدی به هاپدیده این. انددانسته اولیه ادیان پیدایش انگیزه را سعادت

 و افالطون و سقراط همانند یونان اولیه فکری هایاساوره که بود ت  یرگ ار انسان

 فیلسوفان بعضی لنینهم. اندپرداخته شر مس له به هراکلیتوس مانند آنان از قبل حتی

 را ادیان پیدایش فروید زیگموند مانند کاویروان و راسل برتراند لونهم مادی
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 از یکی به شر مس له اینکهم. انددانسته -بود شرور مصادیق از یکی که-ترس معلول

 مرتب  خداوند صفات باره در دینی باورهای با و شده تبدیل ادیان فلسفه مهم مباحث

 .است کرده درگیر کامالً خداوند صفات و شر بین جمع با را بشر افکار و است شده

 موضول با الهی عدل تکلیف کهاین آن و دارد وجود زمینه این در اساسی پرسشی

 شد؟ اهدخو له انکاراست قابل غیر که شروری

 یکی و کندمی پیدا معنا «خیر» مقابل در لغت در «شر» عموماً: گفت باید پاسخ در

 یابد.می مصداق جااین در «اضدادها به االشیاء تعرف» معروف مثل کاربردهای از

 خیر تعریف به پرداختن به نیازی شود، ارائه شر از جامعی تعریف اگر ؛بنابراین

 و فالسفه. گرددمی مشخص خیر معنی خود به خود شر تعریف با لون باشد،نمی

 بین در ندرت به و است بدیهی مفاهیم از شر و خیر مفهوم اندگفته الهی متکلمین

 شرور آن جمع که شر بنابراین دارد؛ وجود اختالف شر و خیر مصادیق سر بر هاانسان

 رن  و درد مایه و بوده خاایا و رذائل همه جامع و زیان و ضرر و بدی معنی به است

 و فقر و زلزله و سیل مانند هاییپدیده. گریزانند آن از همه که طوری به است، آدمی

 شده گفته نیز موجز تعریفی در. کندمی پیدا معنی خیر آن مقابل در که ...و امراض

 مقتضای و دهدمی ترجیح عدمش بر را وجودش عقل که است اموری خیر است

 برخالف و دارد ترجیح وجودش بر عدمش که تاس اموری شر و است حکمت

 .است حکمت

 نسبی و عدمی دسته دو به را شرور دیگر بندیتقسیم یک در مسلمان متکلمان

اما  ...و فقر و عجز و جهل مانند هستند عدمی شرور از ایدسته اند؛کرده تقسیم

 منش  که شوندمی محسوب بد جهت آن از و ملموسند و داشته وجود دیگر ایدسته

 شر و خیر این البته.... و گزندگان و ویروس و زلزله و سیل مانند ؛هستند عدمی امور
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 هر لون. هستند بد معینی اشیاء یا شیء به نسبت شرور نول این و است نسبی بودن

 لغیره؛ وجود دیگری و لنفسه وجود یکی است انتزاعی وجه دو دارای موجودی

 آن لغیره وجود در؛ بلکه نیست آن نفسه فی هستی در شیء یک بودن بد بنابراین

 برای ؛ امااست آن مفید وجود از جزئی و نیست بد مار برای زهر زهرمار؛ مانند است؛

 مولوی؛ گفته به ؛است بد بیند،می آسی  آن از که انسانی

 ممات شد را آدمی مر آن لیک           حیات باشد را مار آن مار زهر

 بدان هم را این باشد نسبت به بد              انجه در نباشد مالق بد پس

 و یافت تنزل شرور دایره ها،حوزه تمامی در انسان فکری جغرافیای گسترش با

 وجه رویکرد، این از پس. آمد وجود به شر و خیر امور بین نسبی و مناقی راباه

 این ما؛ ادارند وجود شرور که گرفت قرار براین ادیان و فکری مکات  همه اشترا 

 دارای و مالق قادر موجودی را خداوند که دینی باورهای بین که شد مارح سئوال

 شر پدیده با است محض عدالت و خیرخواهی صفت دارای و داندمی پایانبی علم

 تبیین لگونه باید را مس له این ؛دارد وجود منافات است جهانیان کننده تهدید که

 کنند؟

 «جعلی شر» و «اعتقادی خیر» بین مناقی راباه برقراری نیازمند تعریف این

 مشخص معضل این مقابل در را خود موضع بشری متفکرین دیرباز از و باشدمی

 و الزم خیر وجود برای را شر وجود ،بشری نابغه افالطون ،مثال عنوانبه. اندکرده

 و اشراقی ادیان هایاندیشه از بسیاری تمایز وجه نظریه این. دانستمی ضروری

 و ندانسته بیش توهمی را شر پدیده اشراقیون برخی اگرله. گرفت قرار توحیدی

 پدیده به اذعان با توحیدی ادیان؛ اما کرده جدا خیر خالق از را شر خالق نیز  نویت

 آن با مواجهه در مناقی کارهایراه و ندانسته ناسازگار خداوند خالقیت با را آن شر،
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 شر مقابل در کثیر خیر به عمدتاً  الهی عدل نگاه با متفکران از گروه این. اندداده ارائه

 .اندنگریسته قلیل

 حل به نسبت فلسفی استدالالت با معاصران تا افالطون از اعم غربی متفکران

 پیچیدگی موج  نیچه مانند هاآن مت خرین ؛ اماورزیدند مبادرت شرور موضول

 انددانسته ماده برای ذاتی صفت یک را شر نوافالطونیان اگرله. اندشده شرور بیشتر

 منتس  مشائیون عام صورت به و افالطون فکری مشرب به شر بودن عدمی ولی

 را شر اسالم؛ در اشاعره شبیه مسیحی شخصیت ترینمعروف آگوستین قدیس. است

 آنان. است دانسته خیر گردد، صادر یکتا خالق از را لههرآن و دانسته عدم معنی به

 و فقر و کوری و کری انکار. است عدمی بار دارای خود خودی به شرور دمعتقدن

 شر تواننمی و است شده پ یرفته زلزله و مرگ و ناتوانی و جهل و ظلم و بیماری

 و باشندمی فقدانیات و عدمیات نول از هاپدیده این همه. کرد انکار را هاآن بودن

 یا و نیستی و نابودی که هستند شر بهجن این از و خألهاست و کمبودها از وجودشان

 شرور، از تفسیر این. هستند خأل و نابودی منش  کهاین یا و خأل درون از اندکمبودی

 شر و خیر پدیده دو این طبیعت در ولی کندمی رد را شر و خیر خالق دوئیت

 رایدا نابینایی؛ مثال آیندمی بیرون دیگرهم دل از و هستند هم با توأمان لنانهم

 . کندمی پیدا معنا بینایی فقدان ا ر بر؛ بلکه نیست ملموس واقعیت

 در  از ناشی شرور مس له پیدایش گفت توانمی ،مختصر مقدمه این با

 قدرت فقدان از ناشی است، ادراکاتی موضوعات این عمده و هاپدیده از ناصحیحی

 شر سینا ابن. دارد ادامه نیز تاکنون شرور مسائل عمده بودن ادراکی این و انسان تعقل

 در بدون و خودبه خود لیزی وجود دارد امکان است معتقد و دانسته نسبی امری را

 شر موجودات بعضی به نسبت امر همان ولی باشد خیر دیگران با پیوندش گرفتن نظر

 محسوب کمال آتش برای خودخودبه آن سوزاندن که آتش مانند آید شمار به
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 ؛بنابراین .آیدمی شمار به شر سوزاندمی را فقیری خانه که جهت این از ولی شودمی

 شرور نه یابندمی راه بالعرض شرور الهی قضای در و ذاتی نه است اضافی امری شر

 .بال ات

 افرادی با مقایسه در که هستند اموری شرور است معتقد طوسی نصیرالدین خواجه

 عالم، کل با مقایسه در نیز و دیگر وداتموج با مقایسه بدون ؛ اماآیندمی پدید معین

؛ تضادند در هم با شر و خیر فکری هایمشرب از بسیاری منظر در. ندارد وجود شری

 ضد دو از یکی وجود زیرا ؛است ضروری دیگری بقای برای هرکدام وجود اما

 باشد قرار اگر و متالزمند هم با نوعی به شر و خیر ل ا ؛نیست ممکن دیگری بدون

 طوریبه متضایفند امر دو شر و خیر حقیقت در. است ضروری نیز شر باشد خیری

 پ یرامکان دیگری تعقل بدون هرکدام تعقل که اندپدیده دو فالسفه گفته به که

 اگر یعنی یکدیگرند همتای فعل و قوه و عدم و وجود در متضایف امر دو. نیست

 که لنانهم. شد خواهد ودموج قاعاً دیگر طرف باشد، موجود طرف دو آن از یکی

 موارد از بسیاری در خیرات گفت توانمی تعریف این با. است لنیناین هم عدم در

 ل ت و ارزش شرور مشاهده با و کنندمی پیدا معنا و داشته وجود شرور کنار در

 .گرددمی نمایان خیر واقعی

 و وجوب عدالت، هایحوزه در غیرمباشر و مباشر صورت به شرور موضول

 دیگر از بسیاری و نظم برهان قدیم، و حادث اختیار، و جبر قدر، و قضا امکان،

 یک در. ه استگ اشت جای بر خود از را کارکردهایی و هشد وارد عقلی هایحوزه

 معلولی و علت دالیل با را آنان هاعدم و هابدی تمامی فهرست با توانمی بندیدسته

 مقاومت تاب بشری دانش و علم مقابل در هابیماری ترینسخت. کرد محاسبه خود

 همه با را شهری حتی گ شته در واگیردار هایبیماری و سیل و زلزله و طاعون. ندارد

 از همیشه برای دارویی قاره تجویز با اینکهم ولی ؛رساندمی هالکت به اشسکنه
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 که برد پی توانمی نسبی شرور جزئیات به پرداختن با. یابیممی رهایی بیماری این

. رسید خواهد آن به مرور به بشر که هستند حکمتی دارای خود شرور این از بسیاری

 دفع موج  شرور این بروز بسا له و هستند نیکی خواص دارای شرور از بسیاری

 بسیار له لیکن و است طبیعی ویرانگر پدیده یک سیل. گردند تربزرگ شرور

؛ فشانآتش یا و ،نده اآمد وجود به هابسیال همین رفتآب مسیر در که هاییتمدن

 از پس ؛ اماآوردمی بار به را هاییویرانی که زمین درون م اب مواد امواج خروج

 گردد؟می خشک و تفتیده هایکوه خرمی و سرسبزی موج  لگونه مدتی

 و سیناابن بعدها که گردید ارائه ارساو توس  بار اولین ،شرور فلسفی تبیین

 الهی قدرت و علم با منافاتی شرور بود معتقد ارساو. کردند استناد بدان نیز مالصدرا

 که بود معتقد و است یافته تعلق آفرینشی لنین بر خداوند حکمت؛ بلکه ندارد

 کثیر خیر یا و محض شر یا محض خیر یا نیست؛ خارج حالت لهار از جهان امورات

 واج  بالضروره و مجردات معال اول حالت. کثیر شر و قلیل خیر یا و قلیل شر و

 این لهلنان ؛باشدمی محض خیر فاعل خداوند و است محض خیر لون. است

 و نفوس مانند ؛شودمی ایجاد نقص خداوند خلقت در نشوند خلق موجودات از دسته

 حکمت طبق سوم؛ حالت. است ناسازگار خداوند رحمت با دوم حالت. تامه عقول

 بر نیز و است کثیر شر خود قلیل شر خاطر به کثیر خیر تر  لون شود آفریده باید

 موج  قسم این تر  زیرا ؛کند ایجاد قلیل شر و کثیر خیر است واج  خداوند

 موج  گاهی حرکات همین اما آتش؛ و حرارت مانند ؛شد خواهد کثیر شر کثرت

 از باید اند  مصیبت این وجود خاطر به گفت توانمی آیا شود،می مصیبت و بال

 .است ناسازگار الهی حکمت با ،لهارم حالت و کشید؟ دست کثیر خیر آن

 وَلَن تَبْدِیلًا اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ  فَلَن» آیۀ شریفۀ طبق گفت توانمی مختصر شرح این با

 جاذبه قانون مثل. هستند الیتغیر الهی قوانین بعضی( 43/فاطر) «تحوِیلًا اللَّهِ تَجِدَلِسُنَّتِ
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 که استثنائاتی در مگر. آب در شدن غرق خاصیت مثل. آتش ندگیسوز خاصیت و

 ادیان برخی و مسلمانان اعتقادات جزء که «بداء» مس له کهاین یا و آمده قرآن در

 با مصاف در هم باز هاپدیده این خواص به علم با که حالی در. باشدمی توحیدی

  .است عبث بس کاری داشتن فرج انتظار هاآن

  :نیست خارج حالت لند از وادثح شرانگاری

 از که ایپدیده. است نگریجزئی از ناشی پدیده یک بودن شر بعضاً کهاین اول

 آن شریت جایگاه تا شود بررسی تریکلی بسته در باید شود،می برده نام شر به آن

 هایبیماری و فشانآتش و زلزله  و سیل. شود مشخص مجموعه کل مقابل در

 اقالیم کهحالی در. آمدندمی حساببه طبیعی شرور مشهورترین از یمقد در واگیردار

 به ویرانگر هایسیل هایرفتآب مسیل از بشری اولیه هایتمدن و فری دل و زیبا

 از خارج کهحالی در فناست به محکوم قاعاً  سیل مسیر در بنا ایجاد آمدند وجود

 موج  زمین درون انفعاالت و فعل. ماند خواهی ناما در آن گزند از سیل مسیر

 «طال» فلز بهاترینگران آن بقایای از که گرددمی هاکوه درون از م ابی مواد خروج

 برای زیبا و سرسبز هایجلگه آن خاکستر از و بهاگران تزئینی هایسنگ لنینهم و

 . شودمی گ اشته ارث به آیندگان

 اشیاء خواص یا و پدیده آن به انسان جهل از ناشی هاپدیده بعضی کهاین دوم

 فِیهِ  اللَّهُ وَیَجْعَلَ شَیْئًا تَکْرَهُوا أَنْ عَسَى و» شریفه آیه طبق. است امور عواق  و شرور

 سبحان خداوند ؛ امااندکریه آدمی منظر از که اشیائی بسا له(. 19/نسا) «کَثِیرًا خَیْرًا

 از که شودمی استنباط ینلن طبیعی شرور از. است نهاده هاآن درون در کثیری خیر

 قرار طوری آدمی اگر. شوندمی انسان ناراحتی و رن  موج  که شرورند جهت آن

 به. نیستند شر انسان برای شرور این واقع در نگردد، واقع شرور این مسیر در که بگیرد
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 ل ا و بود نبرده پی گزندگان دیگر و مار زهر خاصیت به علم گ شته در ،مثال عنوان

 دارینگه بزرگ هایپرورشگاه اینک ؛ اماآمدندمی حساب به شرور فردی در

. کنند درمان را بشر العالج هایبیماری آنان کشنده نیش از تا آمده وجود به وحوش

 خود نادانی بر را آن شد، مشکل تو بر امور از لیزی اگر: فرمایدمی( ل)علی حضرت

 بسیار له و شدی دانا سپس بودی، انناد آفرینشت ابتدای در تو زیرا بپندار؛ آن بر

 آن در اتبینائی و بوده سرگردان آن در اتاندیشه و نادانی آن به تو که لیزی است

 .گردی بینا آن به آن از پس. است گمراه

 دارای دارند، خود درون در که هاییسختی و شدائد کنار در شرور واقع در

 هابدی و هازشتی وجود کهاین. شودیم پرداخته هابدان ترکم که هستند هم فوائدی

 دهد،می سوق اخالقی فضایل و خوبی به میل سوی به را هاانسان بیشتر هرله

 موج  هاسختی و شدائد که نیست پوشیده کسی بر. باشد شرور فواید از تواندمی

 .دارد دنبالبه را قوا تهیی  و نفس ته ی  و گشته انسان درونی نهفته نیروهای غلیان

 نگریم،می بدان «شر» پدیده عنوان به معرفتی منظر از که کرونا قضیه خصوص در

 پدیده در که اینکته تریناساسی. است آمده وجود به عالم در تحوالتی له بینیممی

 آن از قبل جهان با کرونا از بعد جهان که است این است، انکار قابل غیر کرونا

 خواهیم علوم مختلف هایحوزه در ادینبنی تحولی شاهد و داشت خواهد تفاوت

 همه در جدی بازبینی نیازمند که کرد وارد علم جهان به شوکی لنانآن لون بود؛

 انکار غیرقابل که کرونا مثبت ا ر ترینکم. است علم تاریخ در بشری آوردهایدست

 درآمده زانو به کرونا برابر در که است فناوری و علم کاذب غرور شکست است،

 بازدم و دم هوای که انسان نیاز ترینضروری علم بینای لشم حضور در لون. است

 . است عاجز آن عالج از فعالً علم و شده مبدل جدی تهدیدی به است،
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 جن  پر  روتمندان. شناسدنمی شوکت و قدرت و غنا و فقر بینیذره موجود این

. اندگرفته قرار ناکرو هایآسی  معرض در نشینانزاغه و فقرا از بیشتر جوش و

 اگر. است کرده مواجه جدی لالش با را آمریکا جهان، مالی قدرت ترینبزرگ

 در را معنوی هایگرایش جهش شی  شدمی داشت، وجود سنجیدین دستگاه

 ابراز کلیسا داریایمان درخصوص ایتازه سخنان واتیکان اعظم پاپ. داد نشان جهان

. است یافته کاهش شدتبه جوامع در غارت و قتل و جنایت و جرم آمار. داشت

 و گ شت و ایثار و معنویت روح. اندشده ترمهربان هم به نسبت شدتبه مردمان

 همه معابد و کنیسه و مسجد و کلیسا. است فزونی به رو جامعه آحاد بین در فداکاری

 دهزوحشت قدراین جهان وقت هیچ تحقیق به. زنندمی صدا را یکتا خالق صدایک

 اگرله. است نکرده تجربه را دینی معنویت به بازگشت قدراین گاههیچ و نبوده

 در هاخیابان در حتی کرور کرور جهانیان ؛ اماشده بشری تجمعات دشمن کرونا

 از یکی عنوان به روسیه جمهوررئیس. آورندمی پناه یکتا خالق سوی به ناله و تضرل

 موجود این مقابل در خود علمی مراکز نیناتوا به جهانی ت  یرگ ار هایقدرت

 و شده بینیذره تاجدار این هایپنجه مقهور پیماجهان امریکای. کندمی اذعان نامرئی

 وادارکرده را او داخلی فشارهای حتی کهطوری به ؛است زمانی هر از ترمست صل

 هعلی ظالمانه هایتحریم بساله و کند نظر تجدید سبوعیتش خوی در که است

 هماوردی زمین روی در که امریکایی. کند لغو را ایران مانند مستقلی هایملت

 طلبید،می هماوردی به را ماوراءالابیعه قدرت ستارگان جنگ اندازیراه با و نداشت

 جهان سراسر از را اشجنگی هایماشین میکروسکوپی موجودی ترس از اینکهم

 کرده تبدیل بیمارستانی هایدلیجان به را مرگش هایارابه و کندمی آوریجمع

 ولی ؛است نموده مواجه جدی لالش با جااین در را علم کرونا پدیده بنابراین است؛

 معنویت، به جهان عمومی رویکرد از و گیردنمی خرده علمی سرگیجه این به دین
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 بخشیدانش علم، ماهیت و بخشیبینش دین، ماهیت لون شود؛نمی غره خود بر

 هم از اگر «احترقا افترقا اذا» ؛هستند هم مکمل بینش و دانش شرای  این در. است

 . سوخت خواهند شوند، جدا

 به بخشیمعنویت با ،بشری سابقهبی بحران این از عبور برای دینی عقالنیت

 مواقعی لنین در دین سازنده نقش. دهدمی انجام را خود ذاتی وظیفه علمی محققان

 ایمان نقش بزرگ دانشمندان عمده. است سازسرنوشت بسیار علم موفقیت برای

 ترینمهم پالنک ماکس. انددانسته انکار قابل غیر علمی اهداف بردپیش را دینی

 هرکس اندنوشته علم معبد در سر بر گوید،می کوانتوم نظریه پدر و فیزیک دانشمند

 و شر  ضد بر مشترکاً علم و دین گوید؛می لنینهم وی. نشود وارد ندارد ایمان

 به که اینیشتن. بود خواهد و بوده خداوند همواره هاآن برانگیزنده و جنگندمی الحاد

 تحقیقات فنرشاه ترینبزرگ م هبی احساس گوید؛می است، معروف خداناباوری

 ؛«رودمی کجا به علم» کتاب بر ایمقدمه خواهندمی او از که وقتی یا و. است علمی

 را خورشیدی شمعی با اندخواسته من از نویسدمی بنویسد، پالنگ ماکس ت لیف

 نویسد؛می 19 قرن در امریکایی مشهور پزشک وندل الویر پرفسور! کنم روشن

 فهم و شودمی ترتنگ دین و علم میان شکاف شود،می زیادتر بشر معلومات هرقدر

 با مواجهه اخیر رویداد همین در. کندمی بیشتر را خدا به ایمان امکان علوم درست

 کشورها دیگر برخی و ایران در را علمی بزرگ متخصصان و پزشکان کرونا پدیده

 خود آزمایشگاهی مراکز به است دینی وابستگی اوج نشانه که وضو با که بینیدمی

 به حساس برهه این در را دین و علم ممزوج از زیبایی هایجلوه و شوندمی وارد

 فِی اسِخُونَالرَّ  ل کِنِ » به؛ اینان از توانمی که راستی به .دارندمی عرضه بشریت جهان

 حساب به مؤمنین جزء علم در قدمان ابت که برد نام «یُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمْ الْعِلْمِ

 همراهی از جدید فصلی صورت آن در. آمد خواهد سر به بحران این قاعاً  .آیندمی
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 پدیدهای از بشری فهم نشاط و پویایی موج  که خورد خواهد رقم دین و علم

 پوزیتیویزم نه و شد خواهد ترفربه سکوالریزم نه آوردره این از. شد خواهد شرور

 خواهد ترگسترده علم افقی و دین عمودی نموداری فرضیه؛ بلکه یافت خواهد غلبه

 ختشنا در الهی حجت و است داشته حجیت همواره عقل اسالمی تعالیم در. شد

 نجات راه همانا که خداوند اطاعت برای خلق دینی منظر از و شودمی محسوب دین

 بدون آموختن و گرددمی میسر آموزش و علم به طاعت و است شده آفریده است،

 عقل با را عالم و گرددمی صادر ربانی عالم از خود علم و شد نخواهد میسر عقل

 بخشیدن انسجام و آنان استنباط و دینی یهاگزاره فهم مقام در عقل. شناخت توانمی

 زمانی در دین. دارد ایبرجسته نقش هاآن از دفال و ا بات و تعلیم مقام در هاآن به

 در بکشد، لالش به را دینی مفاهیم علمی هاییافته که باشد تضاد در علم با تواندمی

 جایز عقالً بشود، دینی اعتقادات هایپایه استحکام موج  علمی هاییافته کهحالی

 . باشد داشته تعاند و تعارض علم با دین که نیست

 پدیدارشناسانه تفسیر ضمن شر پدیده یک عنوان به کرونا پدیده با مواجهه در پس

 با کامالً است، دینی عقالنیت از گرفته نش ت که عقل حکمبه آن از معرفتی و

 از دیگر رویشی شاهد ،علمی بحران این در و کرده همراهی علمی یهامکانیزم

 .هستیم دین و علم بین تضایف
 

 https://hawzahnews.com:    منبع
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 دین و پساکرونا    

  1رضا برنجکار  
 

کرونا را سب  قائم مقام پووهشگاه قرآن و حدیث،حجت االسالم رضا برنجکار، 

های نوین به ویوه در مجامع علمی و حوزوی نسان به خدا و فناوریتوجه بیشتر ا

دانست و پیش بینی کرد: در پساکرونا انسان بازگشت به دین خواهد داشت و 

 روحانیون وظیفه دارند این نگاه معنوی را تقویت کنند.

کرونا اولین بالی عالم و حتی فراگیر جهان نیست، ما در گ شته »به گفتۀ وی

های جهانی اول و دوم اگیرتر و دارای آ ار مخر ب تری داشتیم مانند جنگبالهای فر

میلیون نفر را از بین برد و یا ویروسی که سال  80-70ویوه جنگ جهانی دوم که ه ب

 .میلیون نفر بر ا ر آن کشته شدند 100معروف شد به ویروس اسپانیایی و  1920

گ شته انجام دهیم؛ بلکه گ شته باید برای هایی را بدون نگاه به نباید تحلیل ؛بنابراین

 .«ها را با نگاه به گ شته انجام دهیمما مایه عبرت باشد و پیش بینی و پیشگویی

اگر به مناق روایات و واقعیت تاریخی گ شته نگاه کنیم، همواره بالیا و »

شوند از سویی برخی از دین مشکالت دارای کارکرد دوگانه بودند یعنی سب  می

ردان شده و از آن سو، برخی هم به خدا توجه کنند؛ اما به طور کلی حکمت رویگ

                                                           

 دانشگاه تهران ۀگروه فلسف ت علمیهی عضو .  1
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شرور اعم از طبیعی مانند سیل و زلزله و ویروس و غیرطبیعی مانند مشکالت متعددی 

آید، برای این است که توجه ما به ها به وجود میکه به دست بشریت برای انسان

 .«خداوند بیشتر شود
 

های دنیوی حجابی برای توجه آن و حدیث با بیان اینکه مشغلهقائم مقام پووهشگاه قر

 ما به خداوند است، گفت: 

تواند دهد البته این توجه میکارکرد شرور این است که انسان را به خدا توجه می»

 .«)توجه به خدا( یا منفی)روی گرداندن از خدا( باشد مثبت

دین تمام شود و توجه به خدا مجمول این بالیا و مشکالت به نفع »به اعتقاد وی 

بیشتر گردد البته این به آن معنا نیست که همه مومن شوند؛ بلکه طبق نص  قرآن 

کریم، این توجه و روی آوردن به خدا استمرار ندارد و انسان وقتی به ساحل آرامش 

کند و این طبیعت دنیاست که محلی برای ابتال و آزمایش رسید دوباره طغیان می

 .«انسان است

 گفت: « وَنَبْلُوکُمْ بِالشَ رِ  وَالْخَیْرِ فِتْنَهً…»برنجکار با اشاره به آیه 

آورند و خیرات هم به ها به همراه میآیند و با خود گشایششرور برای مدتی می»

آیند و هردوی اینها جهت آزمایش انسان است تا همین نحو در مدت کوتاهی می

 .«توجه کنیم و هنگام خیرات هم شکرگزار باشیمهنگام مواجه شدن با شرور به خدا 
 

او با نادرست خواندن تحلیل برخی که ویروس کرونا را از عالئم آخرالزمان دانسته 

 اند، تصریح کرد: 

توان گفت شود میی و توجه به خدا با شرور ایجاد میداردیناز این باب که زمینه »

واقع یکی از زمینه  کند و درتر می این قبیل مشکالت حاد  ما را برای ظهور؛ آماده

 .«های ظهور حضرت ولیعصر)ع ( استسازی

 ها گفت: های دینی و راه تداوم آندر مورد آینده سنت وی
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 ؛«انتَ م ک ر انما ف ک ر» :فرمایدخداوند در قرآن کریم به پیامبر)ص( می»

نی، یادآوری های دیها و سنتبراین اساس بهترین راه برای حفظ آئین (21)غاشیه،

 .«است

های دینی و باید به صورت دائم و پیوسته، همبستگی بین مردم و انگیزه» به نظر وی

معنوی را به مردم یادآوری کنیم و این نباید محدود به دوران کرونا شود؛ بلکه بعد 

شود تا ها سب  میها نشان داده شود لون این صحنهاز کرونا هم باید این همبستگی

 .«اد خدا بیفتندمردم به ی

 در خصوص نگاه به جهان و خلقت و معنویت پس از کرونا ابراز داشت:  یو

اینگونه نیست که همه لیز تمام  ؛شوندها متوجه میپس از کرونا، تا مدتی انسان»

شده باشد و انسان بی نیاز از خدا باشد و البته این مسبوق به سابقه است که نمونه آن 

 .«می بینیم1920و دوم و ویروس اسپانیایی در سال را در جنگ جهانی اول 

استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه این مشکالت و مسائل ما را متوجه عجز خودمان 

 کند، گفت: می

کند که آید، ما را متوجه این مساله میبالیای طبیعی یا غیرطبیعی که سر انسان می»

باید فرعونیت را کنار گ اشته و با  توانیم خدا باشیم و این جهان بهشت نیست،نمی

 .«صلح و عدالت کنارهم زندگی کنیم و درواقع به پیام دین برگردیم

 های دینی را در مردم تقویت کنیم، تصریح کرد: او با تاکید براینکه باید جنبه

های دینی را به مردم بگوئیم و فلسفه آمدن دین را برای مردم تبیین ما باید واقعیت»

 .«فاهیم دینی را برای مردم گفته و از آن بهره برداری کنیمکنیم و م
 

های معنویت گرا در پساکرونا تقویت خواهد شد البته بدان نگاه»به اعتقاد برنجکار

ای شوند؛ بلکه بالیا و مشکالت طبیعی به گونهمعنا نیست که همه ابناء بشر معنوی می
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تهدید خواهد بود ومن معتقدم ای ای ایجاد فرصت و برای عدهاست که برای عده

 .«کرونا ظرفیتی است که تبدیل به فرصت و کف ه معنویت سنگین تر خواهد شد

های کالمی، فلسفی و عرفانی است، گفت: ما باید او با بیان اینکه دین دارای جنبه

های معنوی بیشتر توجه کنیم و به شکل اجتهادی به به اعتقادات و شریعت و جنبه

 .«ت نگاه کنیمقرآن و روایا

قائم مقام پووهشگاه قرآن و حدیث با بیان اینکه کرونا در کشور ما رفته رفته به 

 شود، گفت: خیر تبدیل می

تواند به خیر تبدیل شود و البته این باید در نظر بگیریم نباید نافی شر  شد؛ بلکه می»

 .«ندتواند شر  را تبدیل به خیر ککه انسان با اراده و اختیار خود می

های دینی و فلسفی را بسته به فیلسوفان دانست و او تا یر تحوالت کنونی بر نگرش

 گفت: 

بازگشت به دین در فلسفه این است که واقعا به دین برگردیم و ببینیم در دین له »

گ رد هنوز نتوانسته ایم فلسفه مبتنی بر اسالم سال از انقالب می 41وجود دارد، 

 .«در نظرات مالصدرا و ابن سینا باقی ماندیماستخراج کنیم و هنوز 
 

برنجکار، کرونا را فرصت خوبی برای بازگشت جامعه و حوزه به دین دانست و ادامه 

 داد: 

وظیفه ما به عنوان متولیان فرهنگ و دین مردم این است که نگ اریم توجه به دین »

ید با تبلیغ و که بر ا ر کرونا به وجود آمده به فراموشی سپرده شود؛ بلکه با

 .«فرهنگسازی این روحیه را در مردم حفظ کنیم

انتظار داریم پس از رفع این بال توجه به دین بیشتر شود و ما با تالش خود »

 .«توانیم میزان این توجه را افزایش داده و تقویت کنیممی

 استاد دانشگاه تهران در مورد مناسک دینی در پساکرونا گفت: 
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اولویت  اسری عباداتی داریم که برگزاری جمعی آن بر فراددر مبانی دینی یک»

مانند  ؛توانند فردی انجام دهنددارد؛ اما برخی موارد را مردم بر حس  عادت نمی

توان زیارت کرد و راه دورهم می زیارت کردن؛ شاید کرونا به ما نشان داد که از

 .«یکسری اعمال را فرادا انجام داد گرله جمعی بهتر است
 

 گفت:  نیز در مورد آینده ارتباطات علمی و آموزشیرنجکار ب

کرونا باعث روی آوردن بیشتر مجامع علمی به فضای مجازی شد و به نظرم بعد از »

کرونا هم لنانچه امکان آموزش حضوری برای استاد و یا امکان حضور برای 

ریس خود را دانشجو نباشد با استفاده از این فناوری و ظرفیت بتواند آموزش و تد

 .«دنبال کند

گیری از امکانات مجازی در آینده بیشتر خواهد شد و تا یر مثبتی بر روند بهره

های حضوری آموزش و تبلیغ گرله شکل ؛آموزش و تبلیغ دین خواهد گ اشت

های نوین ولی به طور کلی، استفاده از فناوری ؛لهره به لهره را هم خواهیم داشت

 .«مختلف تقویت خواهد شدهای ها و حوزهدر بخش

ویوه سرورهای داخلی باید تقویت ه های فضای مجازی در کشور بزیرساخت»

 «.شود و به سمتی برویم که ماهواره به فضا پرتاب کنیم
 

 www.shafaqna.com:  منبع
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 الهیات سالمت، معنویت و تمدن در عصر کرونا
 

 یدر سامانه مجاز ،کرونا و تمدن در عصر تیسالمت معنو اتیاله ناریوب

جمعی از اساتید به  ،این وبیناردر برگزار شد.  السالم، هیدانشگاه امام صادق عل

 و تمدن در عصر کرونا تیسالمت، معنو اتیالهبحث و تبادل نظر پیرامون 

 نشست علمی نیاهم  نکات مارح شده در ا دیآیآنچه در ادامه م پرداختند.

 باشندمی
  بابایی: حبیب اهلل دکتر
در الهیات عملی در  ،آوری جامعه نسبت به هر یکرن  سلبی و رن  ایجابی و تاب»

و  (suffering from) «رن  از نداشتن»تفاوتی هست بین  ،«پووهانرن »ادبیات 

رن  و درد حاصل از فقدان و نداشتن، رنجی (suffering for) « رن  برای داشتن»

ازایی برای آن رن  وجود ندارد )مانند رن  و درد از معنا که عوضی و مابهاست بی

سوادی(؛ ولی رن  و درد برای داشتن، فقدان آگاهی و دانش )رن  ناآگاهی و بی

شود ازاء دارد و منتهی به فایده و نتیجه میجی است خودخواسته و معنادار که مابهرن

باشد(. آنچه که در باردار که در حال فارغ شدن از فرزند خود می ی)مانند رن ِ مادر

های ایران امروز و بلکه نقاط مختلف دنیا در مورد ویروس کرونا بیمارستان

کند: رنجی که بیماران کرونا دارند و ارتر میگ رد، این دوگانگیِ رن  را آشکمی

و در ابتالی به آن هم نه تنها حسی از معنا و آرامش ندارند؛  ناخواسته بدان مبتال شده
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برند و رنجی که پزشکان سر میه بلکه همواره در حال اضاراب و نگرانی ب

د و در راستای اناند که خودخواسته به استقبال خار رفتهکروناگرفته بدان مبتال شده

اند. این رن  پزشکان نوعان بدان رن  مبتال شدهدوستانه و کمک به همحرکتی انسان

دیدگی را در میان جامعه و پرستاران رنجی است معنادار و مملو از آرامش. این رن 

 .پزشکانِ جهادی باید ارج نهاد و آن را همواره در خاطرها زنده داشت
 

   :دکتر خانی

های انقالبی به سایر بسترها و شئون حیات اجتماعی ات تمدنی و ارزشاشاعه الهی»

کنیم ایده اینکه در حال حاضر مشاهده می و جامعه ایرانی از جمله حوزه سالمت

حاکی از آن است که نگاه و  ،برجسته شده است ،اشت و مدافعان سالمتدجهاد به

در روزهای اخیر شاهد آن های مختلف تسری پیدا کرده است. منظر الهیاتی به عرصه

های هستیم که همانند تجربه جهاد در عرصه جنگ سخت و یا جهاد علمی در عرصه

ای و علوم فضایی، جهاد پزشکی نیز به عنوان یک راهبردی همانند دانش هسته

واقعیت به حیات اجتماعی راه پیدا کرده است و این حاکی از توسعه مفهوم الهیات 

متنول حیات اجتماعی است. مرات  کمالی حیات در  های مختلفف وبه ساحت

شود در ساح حیات اجتماعی عقالنیت اسالمی و برداشت وجودی از مرگ که می

 .«نیز سیر استکمالی بیافریند و آن را در سیر حقیقت تمدنی قرار دهد
 

   همایون: محمد هادی دکتر
غفلت از  انحصار نگاه کلینیکال و درمانی در شرای  بحران عمومی ودکتر همایون 

بی توجهی به سایر شئون و نداشتن پیوستار فرهنگی اجتماعی  ونگاه و منظر تمدنی 

  در اقدامات ستاد ملی بحران کرونا را مورد نقد قرار داد.

  :وی اشاره کرد
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آیینه و  ،شاهدش هستیمکنونی که در شرای  بحرانی  الیه رویین تمدن امروز»

ها در لنین شرایظی ماهیت و ت و در واقع تمدنهای آن اسبنیاد و بنیان ۀنشان دهند

زیارت،  )اعتکاف، تعایلی زیارت و مناسک دینی دهند.ظرفیت خود را نشان می

م هبی، نماز جمعه، نمازهای جماعت در مساجد و...( بدون آنکه هیچ  یاهمراسم

 . «محل سوال است ،ای برای جبران این مس له داشته باشیمپیوست فرهنگی و رسانه

 افزود:  یو

ها و منافع مصلحت ،های تلویزیونیها یا ضب  برنامهدر موضول تداوم فروشگاه

گویی هیچ  ،لیکن در موضول دین گیرند وهایی را در نظر میعامه وحواشی و زمینه

شدت با ه این در حالی است که ما ب افتد.حامی و متولی و مصلحتی به خار نمی

)لیس زدن حرم و ایجاد  یجاد تعارض میان علم و دینتبلیغات سازماندهی شده برای ا

 .تصویر افراطی و غیر معقول( و مخدوش نشان دادن ط  سنتی و اسالمی مواجهیم
 شاکرنژاد:  احمد دکتر

ها و فجایع جمعی، در جستجوی معنویت غفلت از ماالعات معنویت در لالش»

است که بر لوب مفهومی این ارائه روان درمانی اگزیستانسیال رانقالبی لا

های ها و بحرانهای میان دلهره و ترس تاکید دارد ما تدبیری برای لالشتفاوت

وجود آمدن دلهره و نگرانی در ساح جامعه ه عصر مدرن نیندیشیده ایم که باعث ب

شویم و تاکید ل ا از این رو در مقابل این اتفاقات غافلگیر و بحران زده می ؛شودمی

موضول بحث بنده اندیشیدن تمهیدی برای امنیت روانی بنده بر این خال است و 

دانید این رشته و جامعه است. توجه بیشتر به ماالعات معنویت همان طوری که می

سازی است که شاخه از دانش در جوامع و مکات  مختلف در حال رشد و بومی

مفهوم  . ما نیز باید در سنت خودمان آن راباشدمیهای متمایز کننده دارای خصیصه

سازی کنیم. ایده مفصلی که بنده دارم ایده معنویت انقالبی است و در حال کار بر 
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دهد های عصرحاضر را پوشش میو اضاراب هاتواند دلهرهروی آن هستم که می

درعین حال متناس  با شرای  زیست یک شیعه در عصر حاضر است و شرای  و 

 .«گیرداقتضاءات را در نظر می
 

 ی: فرقان محمد کاظم دکتر

فالسفه شرور را از حیث است. فلسفه شرور در قرآن براساس نظام تکوین و تشریع 

لیکن بر اساس سه آیه قرآن، همه شرور به لحاظ  ؛دانندمنشا، طبیعی و انسانی می

ماهوی انسانی هستند و این نگاه ما را به جهان شرور و مواجهه ما و نقشی که شرور 

 .دهددر زندگی ما دارند تغیر می
 

  رهدار:  احمد دکتر

 پرداخت: می توان از منظر الهیات سیاسی به پن  موضول 

 .به عنوان شروعی یا تجربه خفیفی از جنگ بیولوژیک ؛توجه به امر سیاسی کرونا .1

  .برای دفال از حریم سالمت ،آمدن پزشکان در عرصه و میدان انقالب. 2

  .ان در مواجهه با کروناادرا  و همزبانی جامعه جهانی از موضول تحریم ایر. 3

مسیر جدیدی  ،اگر داروی کرونا را کشف کنیم و به کشورهای اسالمی بدهیم. 4

 برای نفوذ و افزایش هومونی انقالب باز خواهد شد. 

است.  ی، موضول خوبتجربه جدید تعامل با خانواده در دوران خودقرناینگی. 5

های زندگی سنتی زاویه تفاوتاز این  ؛ستاگریزی پاشنه آشیل تمدن غرب خانواده

  .ها هم آ ار متفاوت خواهند داشتو سیاستشود آشکار میا غرب با غربی و ایران ب
 نژاد:  مطهر سید مجید دکتر

اما  ؛اجتماعی و فرهنگی دارند تجنسی ،غال  موضوعات و مباحث پیرامون کرونا .1

ا هست نه راهبری آن به عهده اندیشمندان اجتماعی نیست و این از عق  ماندن م

  .ایراد به نظام پزشکی
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خواهند به کرونا بپردازند در اکنونیت بحران و وقتی اندیشمندان تمدنی می. 2

شوند و از منظر تمدنی وارد ماالعه بحران و راهبرد و راهکار عبور از آن متوقف می

 شوند. نمی

الهیاتی و  های سنتیبرای ورود به بحران کرونا از منظر تمدنی غالبا به داشته .3

کنیم های جدیدی که مارح میفرهنگی سعی در ارایه راهکار داریم و یا رویه

های بحران ساز تمدنهای غیر الهی هست و معاوف به مواجهه فعال با جسمیت پدیده

 .نه مواجهه با اصلیت روح و جریان جبهه تمدنی باطل

نی جبهه باطل بایستی های آینده تمدبرای مواجهه فعال با اصلیت روح و برنامه .4

های الهی هم آینده صحیح این مواجهه را در بستر تقابل حق و معاوف به نظام برنامه

گرایانه، صفات و باطل یا تسابق ادیان بشناسیم و هم متناس  با این فضای آخرالزمان

 .های فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژیکی خود را ارتقا دهیمتوانمندی
 

 https://isu.ac.ir/content   :منبع
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 کرونا سکوالریسم را تقویت نخواهد کرد 

  1هادی عباسی
 

 کرونا لیست و له آ اری برجا خواهد گ اشت؟ 

در دوره پساکرونا نه تنها ست برای رجول به معنویت و دین؛ کرونا فرصت دیگر ا

های گرایش به دین در بلکه نشانه شود؛میکنم که سکوالریسم تقویت نتصور می

 .مردم دنیا مشهودتر خواهد شد

وَإِذَا سَ َلَکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِی ٌ أُجِی ُ دَعْوَۀَ الدَّالِ : قرآن کریم فرموده است

ا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ؛ و هرگاه بندگان من از تو درباره إِذَ

کنم، پس من بپرسند، بدانند که من به آنان نزدیکم، دعاى دعاکننده را اجابت مى

ان را باید دعوت مرا بپ یرند و به درگاه من دعا کنند و به من ایمان بیاورند که دعایش

؛ (186بقره/« )کنم، امید آن که در دعایشان به درگاه خدا راهیاب شونداجابت مى

خداوند لون عالم به عجز بشر است راه دعا و مسئلت را برای او باز کرده و فرموده 

 .کنمای مرا بخواند او را اجابت میاگر بنده

ان گل سرسبد انسان و اساساً مخلوقات، فقیر، نیازمند و محتاج هستند و انس

یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ »مخلوقات و نیازمندان است، قرآن کریم فرموه است که 

                                                           

 علمیه حوزهاستاد .  1

https://iqna.ir/fa/news/3893168/کرونا-سکولاریسم-را-تقویت-نخواهد-کرد-فقر-وجودی-بشر-با-کرونا-به-رخ-کشیده-شد
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فقر وجودی، بنیان انسان را  ؛، بنابراین(15)فاطر/ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ

کند تا لیزی برای میوجو رود، پرسانسان وقتی به منزل کسی می. دهدتشکیل می

ام عرض «نامهالهی»صاحبخانه ببرد که او بیشتر به آن نیاز و احتیاج دارد. در فرازی از 

آورم ام که خدایا اگر قرار است من لیزی به نزد تو بیاورم نیاز و فقرم را میکرده

 .که تو نداری

و حوادث انسان در زندگی . کندیها غافل مکه انسان را از نعمت است یعوامل

 فراموش را احتیاجش و نیاز به توجه  شود، در این شرای زمانه، دلار غفلت می

 هایغفلت مراق  که شودمی داده ت کر ما به دائماً دعاها، و روایات در ل ا کندمی

وعود م وجود و رهبری وجود امنیت، سالمتی، مانند هایینعمت ت کر. باشید خود

وَ »سوره ضحی  11تند تا جایی که در ذیل آیه حضرت مهدی همه نعمات الهی هس

  .های خدا را یاد کنت کید فرمود که نعمت« أَمَّا بِنِعْمَۀِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ

دهد؛ امیرمؤمنان)ل( گاهی عوامل دنیایی به انسان احساس قدرت کاذب می

 فرمودند: وای به حال انسانی که عُج  او برایش قدرتی بسازد که او را از قدرت

که برخی گناهان تازه میان مردم  یاند موقعامام کاظم)ل( فرموده .خدا غافل کند

غفلت و گناه خودش عاملی  ،فرستد؛ بنابراینرواج یابد، خداوند بالیای جدیدی می

 :شود؛ امام سجاد)ل( فرمودندبرای عقوبت می

 .بعقوبتک؛ خدایا مرا با عقوبتت تادی  و مجازات نکنال تُؤَدِّبنی الهی 

 .شودهای جدیدی هم گریبانگیر آنان میزده شوند عقوبتوقتی مردم غفلت

آیند که به لحاظ معرفتی، تلنگر است؛ کرونا و امثال آن گاهی اوقات بالهایی می

مستکبرکش است و مستکبر کسی است که در برابر عبادت خداوند گردنکشی 

های خود تکیه درتهای استکباری جهان و کسانی که به قکند. االن نظاممی
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کند، گرفتار این بال هستند و البته وقتی بال فراگیر شد کسانی که تقصیری هم می

 .شوند و این روال طبیعت استها هم گرفتار میندارند، آن

و یک فرصت؛ اما این حاد ه  حاد هیک گرفتاری است یک بال است یک کرونا 

حاکی از نیاز انسان به ؛ بلکه ندکنه تنها سکوالریسم را تقویت نمیو این فرصت، 

بینیم که فریادرسی است که بشر را از این گرفتاری نجات دهد. به همین دلیل می

حوادث، تلخ است و . گیرندجلسه دعا می ،حتی در خود آمریکا و با حضور ترامپ

ولی از دید معرفتی باعث بلند شدن استغا ه و خدا خدای  ؛کندمشکالتی ایجاد می

. در فرازی از مناجات شعبانیه که ائمه)ل( اهتمام به آن داشتند و امام مردم است

فرمودند، اقرار به گناه را وسیله قرار خمینی)ره( هم خیلی به خواندن آن توصیه می

 .دارم، یعنی امید و آرزو دارم «املی»دهم که مرا بیامرزی؛ من عملی ندارم، ولی می

خدا کجاست؛ حضرت فرمود که آیا رسید و گفت )ل( فردی خدمت امام صادق

ای، آیا در آن لحظات امیدی در دل داشتی این امید در کشتی دلار حاد ه شده

؛ اما جهان به لحاظ مادیت از خودش نومید شده است ،همان خداست؛ االن در کرونا

ل ا یکی از برکات کرونا امیدوار کردن بشر به یک  ؛به لحاظ معنویت نومید نیست

 .یعنی باقیمانده خدا برای بشر است )ع (همان خدا و حضرت بقیۀاهلل امید است که

کرونا هشدار به جهان است و باعث نظم جدیدی خواهد شد؛ هشدار به اینکه 

هایی که این قدر مدعی هستند، در برابر یک ویروس کولک عاجز هستند؛ قدرت

 .بردزیرا گاهی یک پشه نمرود و نمرودیان را از بین می

تر شدن ارتباط مردم با قوی ،کرونا ین دستاوردنخستکرونا لیست؟  دستاورد

انس داشته باشیم، سب  « الهی عظم البالء»مانند  یخداوند است؛ هرقدر ما با ادعیه

د تا کسانی که به وشمیشود تا آرامش انسان و امید او بیشتر شود؛ همچنین سب  می
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هایی از خودشان بروز دهند ، تواناییکنندنفس خود اعتماد دارند و به خدا توکل می

در اخبار هم بیان شد که . که دیگران نتوانند. کرونا جلوه و مظهر قدرت الهی بود

و... « الهی عظم البالء»ایران خوش درخشید؛ زیرا با توکل به خدا و با خواندن دعای 

تاران و خیلی از پرس. ذکر و دعای هفتم صحیفه سجادیه سراغ مبارزه با کرونا رفتند

کردند و به خدمت به بیماران پزشکان را که سراغ دارم و یا شنیدم غسل شهادت می

پرداختند و همین سب  شد تا کشور بتواند توفیق بیشتری در برخورد با این بال داشته 

 .هایی در آینده ایجاد خواهد کردباشد و همین مسائل جلوه

 

 https://iqna.ir/faمنبع: 

 



 

  

 

 

 

  3ــــــــــــــــــــــــــــــ

  نوین اسالمی کرونا و تمدن
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 جمهوی اسالمی و تمدن نوین اسالمی در شرایط کرونایی و پساکرونا .1

 اسالمی -مدنی کروناویروس در رویکردی ت .2

 کرونا؛ بستر تمایزیابی هویتی ما با غرب .3

 ضرورت فقه هوشمند در سرعت تحوالت جهانی .4

 

 

https://www.khabaronline.ir/news/1363882/کروناویروس-در-رویکردی-تمدنی-اسلامی




 

  

 

 

 

1 

  جمهوی اسالمی

 و تمدن نوین اسالمی در شرایط کرونایی و پساکرونا

 1محسن الویری
 

در دو ماه و اندی که از طوفان به پا شده از سوی ویروس کولک کرونا با اندازه 

گ رد، ابعاد مختلف این رویداد بزرگ قرن به اجمال یا تفصیل و د نانومتر مییک ص

 است سزاوار. است گرفته قرار گوناگون هایسیبه دقت یا شتابزده مورد برر

 حفظ برای بلکه ؛جماعت با همرنگی و همراهی باب از نه نیز ایران اسالمی جمهوری

 در خویش تمدنی رویکرد ندگیبال حفظ لگونگی به آینده، در خود ابتکار قدرت

 اینجا در تمدنی رویکرد از مراد. بیاندیشد کرونا پسا و کرونایی شرای 

های ملی در لارلوب مسائل و پووهش و ماالعات فراملی هایگیریجهت

های امت اسالمی )معاوف به تمدن نوین اسالمی( در مرحله نخست و جامعه ظرفیت

 در را بسیاری ت مالت و هاپرسش کرونا روسوی .جهانی در مرحله پس از آن است

 در را هاآن ترینمهم بتوان شاید که است برانگیخته انسان زندگی مختلف ابعاد

 :کرد بندیدسته ساحتها این در غیرپزشکی هایزمینه

                                                           

 و رئیس میز تخصصی تمدن اسالمی )ل(دانشگاه باقرالعلوم مدیرگروه تاریخ و تمدن - 1
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 ساحت معرفتی

مفاهیم و عناوینی مثل مفهوم خدا، صفات خدا، نگاه خداوند به انسان، عالم غی ، 

های او، رحمت و رن  و بال و نعمت و ع اب در عت، انسان و ویوگیعالم طبی

ها در زندگی انسان، کارکردهای دین، مشترکات معرفتی ادیان و مانند آن و ت  یر آن

 .گنجدکرونا در این محور می ۀفهم پدید
 

 ساحت معنوی

ن مفاهیم و عناوینی مانند عبادت و عبودیت، شُکر، دوست داشتن خدا، دوست داشت

های برتر و های خدا، به دست آوردن خشنودی خدا، دوست داشتن انسانآفریده

ها با مهار های وارسته، مشترکات معنوی ادیان و مانند آن و پیوندهای آنانسان

 .گنجددر این محور می ،ساختن کرونا
 

 اجتماعی و اجرایی ساحت

گیرد، در پی شیول تعریف و ابعاد مفاهیم و عناوینی که در این محور قرار می

های نظری و عملی فراوانی روبرو شده است: جایگاه دولت، ویروس کرونا با لالش

گیری، های دولت کارآمد، فرایند تصمیماختیارات دولت، مفهوم و شاخص

های مختلف اجتماعی، فضای اندیشه و آزادی بیان، رفاه اجتماعی، دمکراسی و نظام

ی تجهیزات نظارتی و امنیتی در ساح جامعه، ساالری، افزایش به کارگیرمردم

های های سازمانها و قابلیتتجارت، تولید و توزیع کاال، جهانی شدن، ظرفیت

های جهانی از غرب به های محتمل در قدرتجاییای و جهانی اسالمی، جابهمناقه

های آن ها و ظرفیتشرق، دیپلماسی پزشکی، خلقیات ایجابی و سلبی مردم و آسی 

گرایی، دوستی و قومیتها، اوقات فراغ، وطنریزیها و برنامهگ اریبرای سیاست



71 / تمدن نوین اسالمیکرونا و . 3   

 

های ا رگ ار آفرینی گروهاختالفات م هبی، رسانه و فضای مجازی، جایگاه و نقش

مانند روحانیان و هنرمندان و ورزشکاران و ارزیابی توان  ؛بر افکار عمومی

های نهادهای ار عمومی، ظرفیتها در مدیریت افکآفرینی هر یک از آننقش

 .مختلف مانند خانواده و آموزش و آموزش عالی و مانند آن

هایی هم از منظر تمدنی برای ما های که بدان اشاره شد، فرصتدر کنار لالش

 :ها را بتوان در سه محور زیر بیان کردترین آنفراهم آمده است که شاید مهم

ان و جایگاه دوباره یافتن بسیاری از نمادها و ها به آسمبازگشت دوباره نگاهالف. 

ها و مجال یافتن طرح نظریه دینی توحید های معنوی در زندگی انسانها و ارزشپیام

ترین راه و ابعاد مختلف آن به ویوه مفهوم درست امامت و والیت به مثابه مناس 

مکت  اهل بیت های دینی ما و به ویوه تردید آموزهنزدیک شدن به مبدأ هستی. بی

علیهم السالم برای پرداختن به این مس له بسیار فربه است و در صورت یک ارائه 

ها توان آحاد امت اسالمی را مورد خااب قرار داد و به آنمند و سنجیده میروش

 .برای بیرون رفتن از این لالش مدد رساند

ف کاال در تولید، توزیع و مصر ۀجدید نظر در مفهوم، لگونگی و اندازب. ت

ساوح مختلف و مجال یافتن طرح نظریه دینی کفاف در معیشت به مثابه یک نظریه 

  .جامع و به شدت راهگشا

پایان یافتن موج سوم مورد نظر الوین تافلر و بازگشت دوباره انسان به خانواده ج. 

های نوین به و مجال طرح یافتن نظریه دینی خانواده تراز اسالمی در فضای فنآوری

  .اصاالح مجازی

هایی جدید و مجال یافتن طرح یک نظریه الملل با لالشروبرو شدن رواب  بیند. 

اسالمی برای رواب  بین کشورهای اسالمی بر پایه مصالح عمومی امت و با غیر 

 .های بشردوستانهکشورهای اسالمی بر پایه همکاری
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گشودن پرونده طرح  ،پیشنهاد اصلی این یادداشت؛ ای که بیان شدپس از مقدمه

های تمدنی جمهوری اسالمی ایران در شرای  گیریجهت»ماالعاتی و پووهشی 

های پدیده ها و فرصتبا این پرسش محوری است که لالش «کرونایی و پسا کرونا

کرونا له ت  یری بر آینده حرکت تمدنی جهان اسالم دارد و جمهوری اسالمی 

فظ بالندگی رویکرد تمدنی خود، سهمی بیشتر و تواند در این شرای  با حلگونه می

بهتر در عبور موفق امت اسالمی از این بحران داشته باشد؟ م موریت پیگیری این 

 :ها سپرده شودتواند به یکی از این سه نهاد و یا ترکیبی از آنپرونده می

 .(های آنمجمع تشخیص مصلحت نظام )به دلیل تناس  ذاتی با م موریتالف. 

های اخیر و رکز تدوین سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت )به دلیل تجربه سالمب. 

 .ن(ساختار آماده فعالیت آ

های آن به ویوه دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی )به دلیل مجموعه ظرفیتج. 

 .(در دوره کنونی

مدهای این پووهش و طبعاً پس از صورت قانونی آتردید یکی از نخستین پیبی

افتن آن، بازخوانی و تجدید نظر در اسناد کالن کشور مانند سند الگوی اسالمی ی

جامع علمی کشور، نقشه مهندسی  ۀایرانی پیشرفت )که هنوز نهایی نشده است(، نقش

 . های کلی مصوب استفرهنگی کشور و دیگر سیاست
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 اسالمی -کروناویروس در رویکردی تمدنی 

 1سیدعلیرضا واسعی
 

ناپ یری لنان که درمان ؛ندارد بحث یجا گرید روسیو نفوذ کروناو یگستردگ

 .وگویی نیاز داشته باشدفوری آن آشکارتر از آن است که به گفت

ای است که تاریخ معاصر را های انسانی و مادی آن نیز به گونهمیزان خسارت

الشعال خود قرار داده و از این پس باید آن را به پیش از کرونا و پس از کرونا تحت

ها، از زاویه دیگری آن را شایسته انگاری همه اینتعریف کرد. این قلم با مفروض

 .سازیاش با تمدنراباهداند؛ مداقه می

ها، بیماری نویسنده با ویل دورانت موافق است که یکی از عوامل انقراض تمدن

گیری است که جلوگیری آن از اختیار بشر خارج است )تاریخ تمدن، همه

گوید اگر شدت جا که میبی نیز همراهی دارد آن، لنان که با توین(6ص،1ج

اسخ انسان خارج شود، فروپاشی ای باشد که از توان دفاعی/پمعارضه/لالش به گونه

سویی دارد که با این نظریه تمدنی او نیز کم و بیش هم؛ اما تمدن امری حتمی است

                                                           

 پووهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی یعلم  تیعضو ه .  1
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آیند )بررسی تاریخ ها پدید میها/پاسخها و واکنشها/لالشها تابع معارضهتمدن

ها، خود های مختلف آنالبته فهم دقایق ادعای او و بررسی جنبه(. 118تمدن، ص

له مهم است بررسی نقش تمدنی کروناویروس در پرتو نظریه یگر است. آنبحث د

 !ایشان است؛ لالش کرونا و پاسخ تمدنی جامعه

جامعه ایران در این ایام، به دالیل متعددی مسیر رو به روشن و امیدبخشی را پشت 

گ اشت و بیش از هر لیز به تقدیر دل بسته بود تا شاید روز خوشی را سر نمی

 ها وباریای شد تا به رغم زیانکرونا مهمان ناخوانده؛ اما به ارمغان آورد برایش

مشکالت، و ایجاد گرفتاری و سختی در دادوستدها و رواب  اجتماعی، مسیر انسانی 

بار برای اولین ؛نوینی را فرارویش قرار دهد و زندگی متفاوتی را برایش رقم زند

های یر و ببندهای غیرالزم کاهش یافت؛ نگاهفضای نسبتا باز فرهنگی پدید آمد و بگ

ها به لالش کشیده شد، ها و بدکیشیای از خرافهتر یافت؛ دستهآدمیان وجهی مناقی

 .تر کردتخصص مورد تکریم قرار گرفت و انسان به دستاوردهای انسانی توجه بیش

تکاپو های اجتماعی، مردم و مسئولین را به همچنین پس از سالیان دراز، دغدغه

نمایی قضیه، همچنان به های برخی از سوداگران برای سیاسیکشاند و با همه تالش

ای انسانی/اجتماعی باقی ماند؛ به دلیل تعایلی تجمعات، شهرهایی از مثابه مساله

خواهانه، در امنیت و آرامش های رای  و ستیزهانگیز و بداخالقیشنیدن سخنان تفرقه

تر شد و دیگر رو به فزونی نهاد؛ ترحم و مهربانی گستردهیکقرار گرفتند؛ احترام به 

سوزتر شدیم؛ رعایت مسایل که بدانیم یا بخواهیم نسبت به دیگری دلبی آن

ها همان لیزی است که برای زیست تمدنی/ بهداشتی در اولویت قرار گرفت و این

 .می بودهای اسالگری/شهرآیینی ضروری است و از منظر دینی، جزو آموزهشهری
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های عادی مردم شد، ولی رحمانه به جامعه هجوم آورد و مانع فعالیتکرونا بی

جایی که باید به تدبیر امور نشان داد مسئولین در مواجهه با پیشامدها و دقیقا آن

ها له فاجعه بزرگی گیری/موازیبپردازند، لقدر ناتوان اند و نیز تعدد مراکز تصمیم

ای بدکردار، سودجو و ها مردم، جز عده. با همه اینبرای مدیریت جامعه است

گر هم شدند؛ خادم واقعی از خائن مدعی خودخواه، به داد یک دیگر رسیده و یاری

بندی شدند؛ دورکاری در برخی از بازشناخته شد؛ ادارات به حس  نول فعالیت زمان

که آنردند بیها به ارائه خدمات از راه دور روی آوها دنبال شد؛ بانکسازمان

ها به صورت غیرحضوری انجام شد؛ تمدید کارت؛ مثال حضور متقاضیان را بالبند

های آب و برق پرداخت قبوض را با دار شد؛ ادارهشده ادامههای منقضیدفترله بیمه

ای مواجه گردید؛ انعااف انسانی مدیریت کردند؛ پرداخت اقساط بانکی با فرجه

ها رفتند؛ بازاریان به احترام اشین خود پیاده و به سوی رانندهها از مها در جادهپلیس

رسانی و انجام وظیفه ها مثل همه جای دنیا، به خدمتبنزینپمپ مشتریان برخاستند؛

ها همان لیزی خود پرداختند و دستگیری از دیگران به جای درگیری نشست و این

 .است که جامعه انسانی به شدت به آن نیاز دارد

های تمدنی در مقابل معارضه کرونا بود که در مجمول حال ها، واکنشاین همه

امید آن  .رو کرده استهایی روبهگر له وضعشان را با سختیکند، مردم را بهتر می

 که این حال و هوا همچنان بماند و مریضی از بین برود. یا حق
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 بستر تمایزیابی هویتی ما با غربکرونا؛ 

1حسین کچوئیان
 

 

های مختلف در این خصوص در گیری کرونا و ماابق انتظار، موجی از تحلیلهمهبا 

هایی که از منظر جامعه، خاصه فضای مجازی به راه افتاد. جز مقاالت و تحلیل

ها از منظر پزشکی و بهداشتی نوشته و منتشر شد، طبق معمول، بخش اعظم این تحلیل

سیاسی و اجتماعی یا فرهنگی و اقتصادی بود. در این میان مثل همیشه، از طرف 

معارض داخلی، های معارض یا شبههای سیاسی ضدانقالب خارجی تا جریانگرایش

جریانی به راه افتاد که به جای تالش برای کمک به مردم و نهادهای رسمی یا نیمه 

ارزه با ویروس کرونا و خروج موفق از این بحران، رسمی حکومتی و دولتی برای مب

کرد. با این حال، این بار در مسیر همیشگیِ پروژه فروپاشی جامعه و کشور عمل می

هایی که در مسیر معمولِ تخری  نظام و و برخالف انتظار، در میان مجموعه نوشته

ند و یا از طریق کردهای مختلف در مواجهه با بحران حرکت میهای دستگاهتوانایی

اجتماعی موجود در جامعه به  -ها، خاصه مشکالت فرهنگیبزرگنمایی ضعف

آمد و غیرمعمول دیده هایی خالفپرداختند، نوشتهتضعیف مقاومت مردم می

ها ابهامات مختلفی وجود دارد که در اهمیت و ارزش شد! در مورد این نوشتهمی

                                                           

 تهران دانشگاه گروه جامعه شناسی علمی هی ت عضو .  1
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ها از لنان کثرتی برخوردار نیستند که نوشتهکند. اوال این ها ایجاد تردید میآن

ها و نیات انگیزهگیری یک جریان سخن گفت.  انیا در مورد بتوان از شکل

ها، تصویری روشن و واضح وجود ندارد پرده این نوشتههای پسنویسندگان یا برنامه

 که بتوان نسبت به تبعات یا حداقل تداوم آن به صورت جریانی پیوسته )نه

 امید داشت. ،دوام(هایی تند و بیها یا جرقهمضرابتک
 

 هایی جدید؟معنی یا نتهایی بیتک مضراب

با وجود قل ت و کمی، به دالیل متعدد، خاصه به دلیل اهمیت این تغییر به لحاظ 

محتوایی، اهتمام بدان به معنای هدردادن وقت یا توجه نیست لرا که نظر به بزرگی 

در این زمینه و آ ار سوء آن بر جامعه و کشور، کمک به تبدیل این  انحراف موجود

تمایز حداقلی به یک تغییر پایدار و مداوم، ارزشی بیرون از بیان دارد. ازطرفی، 

ها مهم است، لکن این احتمال که باز با گرله دالیل کتابت و نشر این نمونه از تحلیل

شیم نیز نباید مانع از اهتمام به این رو باها روبهطرحی سیاسی در پس این نوشته

ها شود. به این معنا، حتی اگر قصدی فراتر از محتوایی که مقاالت دال بر آن نوشته

 توان ارزش اهتمام بدان را تنزل داد.دارد در میان باشد، باز نمی

حصول آگاهی روشن و واضح نسبت به تفاوت و تمایز معنادار این لند تحلیل در 

ها به فهم و تفسیر بحران هایی که از منظری مشابه با آنان غال  تحلیلنسبت با جری

ها نیاز دارد پردازد، به داشتن تصویری کمابیش کلی از این دسته تحلیلکرونا می

های مسل  است که به لرا که این لند مورد درحقیقت نوعی انحراف از آن تحلیل

د. دانستن این نکته مهم است که ما کندالیلی، دیگر از الگوی غال  تبعیت نمی

ایم که در عرضه این الگوی غال  را براساس مصادیق کامال مشهوری ساخته

 ها اشتهار داشته و به یک معنا دارای مرجعیت هستند.تحلیل
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 طلب از کرونا در ایرانهای غرببندی کلی تحلیل جریانصورت

های ادعایی سخن ها و ضعفوانیماابق معمول با آغاز بحران، این جریان از نات

های اجرایی به کند و مدعی است نظام خصوصا دستگاهها تمرکز میگفته و بر آن

ها دلار ناکارآمدی هستند. روشن است که تمرکز بر اختالالت یا واساه وجود آن

بخشی برای اصالح یا ها، نه به قصد آگاهینقایص مورد ادعا در این قبیل تحلیل

ای کنندهبرای به کارگیری در طرح ادعاهای تحریک؛ بلکه هاجویی برای آنلاره

است تا بدین ترتی ، زمینه ایجاد بحرانی مضاعف « پنهانکاری سیستماتیک»لون 

همچنین همزمان با به جریان انداختن این شیوه از  ؛عالوه بر بحران کرونا فراهم شود

های واقعی یا ادعایی، روح و ذهنیت زخمها و که با یافتن آلودگی« شکلنقد مگسی»

های مختلف با مقایسه کند، به دالیل و بهانهجامعه را آشفته، مختل یا افسرده می

ها با مشکالت مشابه، در مقام تحقیر ایران و ایرانی عملکرد و نول مواجهه غربی

 آیند.خصوصا به اعتبار نسبت آن با اسالم و انقالب برمی

ساختار صوری تحلیل، در سنت مناقشات نظری موجود در کشور،  در کنار این

این گرایش که بر هدف اعاده موقعیت ماقبل انقالبیِ غرب و تجدد در کشور به 

عنوان نیروی سیاسی و فرهنگی غال  متمرکز است، به لحاظ محتوایی نیز به شدت 

ده و انقالب دینی کشور و در تقابل با اقشار و نهادهای سنتی بو-سنت بومیضد

ای گ را مثبت ندانسته و در نهایت آن را مرحله ،اسالمی را به دلیل ابتنا بر سنت دینی

داند. در لارلوب این گرایش در سیر تاریخی به سوی مدرنیته یا تجدد غربی می

های کردن واکنشهایی با عمده سیاسی، با شرول بحران کرونا، تحلیل-نظری

نسبت به وقفه در مناسک دینی مانند نمازهای جمعه و جماعت،  قلیلی ۀناسازگار عد

ها و جلوگیری از زیارات، دین و اقشار متدین را به عنوان مانعی عمده بستن حرم

ها با جهشی به قهقرا تا آغاز دادند. حتی این تحلیلبرای مبارزه با بیماری جلوه می
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ای کلیسا و پیشروان علم مدرن هآوری منازعهمدرنیته در عصر روشنگری، با یاد

هایی ساحی و لون گالیله و نیوتن، با ایجاد دوقابی دین و علم در قال  تحلیل

کردند. به زعم بعضی از ی را اعالم میداردینمضحک، شکست دین و پایان 

حل یی بود که دیگر کار و راه«روز مبادا»ترین اشخاص این گرایش، امروز متخاصم

افتاده است تا « عقل و تدبیر»به دست ؛ بلکه از و خابه یا مدافعان حرمنه به دست نم

مردم ؛ بلکه اهل دین و خاصه مدعیان رهبری دینی بدانند حرم واقعی نه قم و مشهد

 هستند!

اما در تفسیری دیگر که به لحاظ تعلق خاطر به تجدد )در عین جهل آشکار نسبت 

سنت و در تضاد با دین است، بحران کرونا ترین واقعیات آن( در تخاصم با به ساده

بار دیگر این امکان را فراهم آورده بود که با ناکارآمدی نظام به عنوان نتیجه 

گری رو شویم. از این منظر، درست نظیر تفسیر پیشین، این شیعهگری آن روبهشیعه

اصاالح مناسبات نظام است که در پی عدم قبول مناسبات قدرت در جهان یا به

وضع فعلی ما در این بحران است. این تحلیل که در حقیقت ل ئومسالمللی، بین

صورت عالمانه از نظرات عامیانه و ساحی شایع در فضای مجازی است، این 

گرایانه و نامعقولی لون وضعیت را حصری خودساخته حاصل شعارها و مواضع لپ

صورت نازل و مبت ل یا داند. به هر حال این تفسیر له در می« مرگ بر آمریکا»

عالمانه آن، معتقد است عدم عملکرد معقول در گ شته انقالب، موقعیتی بغرن  و به 

المللی و بحرانی کنونی به وجودآورده است. آن شدت خارنا  را در رواب  بین

رفتارها و شعارها در موقع قدرت و بدون توجه و تصوری از این روزها و به دلیل 

گری یا به کرده است؛ بنابراین، مدعیان این انقالبیدبیر عمل میفقدان عقالنیت و ت

گری، اکنون باید محصول تلخ و نامثمر رفتارهای غیرعقالنی تر شیعهتعبیر دقیق

زار انقالب وجه در شورههای خشونتِ بیگ شته که حاصل کاشتِ از سر غرور دانه
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های حمایت و کمکاست را به تنهایی در حصر و وضعیت تحریم و فقدان 

 المللی درو و برداشت کند.بین
 

 الغریق یتشبث بکل حشیش!

ها از موضعی به شدت خصمانه با انقالب اسالمی و نظام از آنجایی که این تحلیل

کنند که بخش مهمی از شوند، حتی این را لحاظ نمیسیاسی یا حاکمیت تقریر می

این وضعیت بحرانی جهانی و  ۀمهای ارتباطاتی خارجی، الزحصر و محدودیت

حاصل تالش کشورها )خاصه در کشورهای همسایه( برای جلوگیری از ورود 

مورد های بیورزیهاست، نه به دلیل و در نتیجه خصومتویروس به محدوده آن

المللی های بینانقالب اسالمی نسبت به همسایگان! کما اینکه فقدان یا نبود کمک

جایی های همهمعدودی نظیر آمریکا نیز به کمبودها و محدودیتجز از سوی موارد 

شود، نه به رواب  منابع الزم برای مبارزه با این ویروس در ساح جهان مربوط می

ها! ایشان های غیرمعقول مورد ادعای این قبیل تحلیلگریغیردوستانه یا انقالبی

گیر یافتن اسناد و شواهد الزم کردن لهره انقالب درآنچنان در تالش برای مشوه

مناق و غالیانه هستند که گوش و لشم نسبت به های بیگریاصاالح انقالبیبرای به

بندند تاجایی که به شکلی های پولی و کاالیی کشورها میکمبود یا محدودیت اخبار

گیری کشورها برای خبرهای عجیبی لون رهزنی و گردنه باور نکردنی، حتی

بینند؟! آن هم وقتی که این نول دستیابی به کاالها، اقالم بهداشتی و درمانی را نمی

اصاالح اقدامات مجرمانه از سوی کشورهای مدرن و پیرو رفتارها و رواب  معقول به

عضو ساختارهای ماهر و  ها یعنی کشورهای متعلق وترین آنمدرن؛ بلکه المللیبین

 شود.أتمِّ عقالنیت و مدنیت لون اتحادیه اروپا انجام می

https://www.tasnimnews.com/
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های افشاگر و رسواکننده یا لشم بستن و نشنیدن گرفتن این واقعیتالبته نادیده 

های آذرآسای حقایقی که قدرت ویرانگری و های رعدگونه و درخششغرش

های سازیها سنگرشده در پس قرنمهای مستحکها، ذهنیتدرهم شکنندگی آن

سپارد، تاریخی از اندیشه و عادت را لون برگی پاییزی پودر کرده و به دست باد می

خواهد؛ بنابراین، هیچ عجی  نیست روح و ذهنیتی به همین اندازه جامد و سخت می

های قولیتهای عینی و تاریخی علیه عدم معها شواهد و دادهکه با وجود انباشت قرن

ها(، های تاکتیکی آن )به قول فرانکفورتیراهبردی تجدد و باوجود عقالنیت

طلبی لنان قوتی داشته باشد که با داشتن این رسواکنندگی و افشاگری تاریخی غرب

کننده و افشاگر باشد. از اینجاست تازه، به دنبال شواهد و دالیلی بیش از این مجاب

اعتبار در ای و لرزان ادعاها یا فرضیات سست و بین عاریهکه برای سرپا نگه داشت

ساز انقالب اسالمی و اصاالح غیرمعقول و دشمنهای بهمورد رفتارها و سیاست

ترین رفتار کشور برای مواجهه با بحران را به ترین و در حقیقت معقولنظام، طبیعی

مردمی رویکرد غیرمدنی و ضدهای ناشی از ها و روشعنوان شاهدی دال بر سیاست

از ؛ بلکه داردتنها از ماهیت غیرمدرن نظام پرده برمیکنند که نهحاکمیت قلمداد می

 کند!بودن حاکمیت نیز حکایت میگ شتهتناس  زمانی یا تاریخعدم

 هایبندیصورت و رفتارها تجدد، گرفتن معیار به توجه با دیدگاه این لرا اما

 رسد؟می اینتیجه و ارزیابی لنین به آن، ادینه و اجتماعی

یابی و گسترش بحران، به به کارگیری نیروهای نظامی، انتظامی یا امنیتی با عمق

ناپ یر و الزامی سیاست و راهبرد مبارزه با کرونا از سوی کشورهای بخش لاره

لرا  ؛شدمختلف به ویوه آمریکا و انگلیس و تقریبا تمامی کشورهای اروپایی منجر 

بدیلی که از وجهی برای مهار رفتارهای ناسازگار بعضی از مردم، شیوه و راهکار بی

رسید. با این وجود، اقدامی مشابه از سوی ما به عنوان وجه ذاتی و الینفک به نظر می
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آید که در آن مردم وار نظام سیاسی انقالب با مردم به حساب میمواجهه گله

شود، وار تکرار میدلیل که طوطیماابق نظریه و سندی بی ؛ بلکهنیستند« شهروند»

اند که هر زمان الزم باشد گوسفندانی نیازمند شبانی»مردم در نظریه والیت فقیه 

حاکمان در مناسبات و مخاطرات داخلی و خارجی، مردم را به صف و از نیروی 

ن آمریکا یا دیگر تو گویی ای«. کندها به جهت نظامی و غیرنظامی استفاده میآن

به عنوان مظهر و نماینده تام مواجهه مدرن با -های اروپایی لون انگلیس رژیم

ای، نیستند که هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی به شکل غیرقابل مقایسه -مردم

وار علیه مردم به نیروهای نظامی و امنیتی خود را دقیقا به منظور اعمال انضباطی گله

ند. این البته صرف نظر از این حقیقت است که اساسا در ساختار مدرن به اکارگرفته

ای تصور شده که از طریق به کارگیری قدرت ای، انسان در قال  سوژهطور پایه

اصاالح علمی و گونه یا نظریات بهسخت و نرم یا قدرت سالح و مفروضات سالح

 آید.های انضباطی به هی ت شهروند درمیسیاست

اصاالح انتقادی های بهتردید تصویری که تا اینجا از کلیات و اصول تحلیلبی

تواند به تفصیل، تمام آنچه را که با درگیری کشور در بحران کرونا، مارح شد، نمی

تدریجا فضای مجازی را پر کرد، دربرگیرد. یکی از محورهای مهم این طرح، هجمه 

فرسایی در مورد زی در مورد فروپاشی، قلمپرداای است که با نظریهمستمر رسانه

ها اعم از ناکارآمدی نظام، عدم مشروعیت، فقدان اعتماد و انوال مشکالت یا بحران

سرمایه اجتماعی یا بحران هویت و فقدان دستاورد، امید و آینده روشن، تدریجا 

ی سو و فرسودگآحاد جامعه را در مسیر هولنا  فرسایش و اضمحالل روانی از یک

 دهد.اجتماعی و فروپاشی جامعه از سوی دیگر قرار می

 از. شودمی متضاد هدف دو مصروف طرح، نها در ایپردازیوجه مهمی از نظریه

 جز آن سیاسی نظام و جامعه یا کشور خود، در ایرانیان که است این هدف طرفی
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 کار انجام استعداد هرگونه فقدان عملی، و اخالقی ناراستی ناتوانی، زشتی، سیاهی،

 خود، با دشمنی ها،آن به باور نتیجه که نحوی به نبینند، مفاهیم قبیل این از و خوب

 در. باشد ایرانی و ایران جمعی و فردی هویت تحقیر و ایرانی اجتماعات یا جمع

 تمام مظهر غربی و غرب که است منظور این به هاغربی بز  و آرایش مقابل، طرف

 آرمان یا غایت اجتماعی و فردی لحاظ به و محسوب هاتوانایی استعدادها، ها،زیبایی

 .شود تلقی ایرانی و ایران

ها و سپس هدف از مقدمات فوق، ارائه تصویری اجمالی از این دست تحلیل

ها با این مجموعه، به شکلی هایی بود که علی رغم پیوند اولیه آنبررسی تحلیل

 شد.ها جدا میاساسی از آن
 

 هایی متمایز از اردوگاهی مشترک!تحلیل

طل  ای مستمر نیروهای غربهای رسانهبا تصویری که از لارلوب تحلیلی هجمه

توان ماهیت رادیکال علیه روح و جان مردم انقالبی در دست است، به خوبی می

تحولی را که از آن یاد کردیم، تشخیص داد. اهمیت این تحول اساسا در ماهیت یا 

هایی نزد این نیروها های ماروحه است؛ ل ا نفس اینکه لنین دیدگاهدگاهمحتوای دی

 وجود داشته و امکان طرح دارد، مهم است.

ها و توضیح آنکه در بحران اخیر به دالیلی روشن، موج تخریبی این قبیل تحلیل

 ها، امکان تبدیل به خیزش و نیرویی غال  نیافت.های وابسته به آنرسانه

ها در صف مقدم رسد کرونا در بعضی جوامع و کشورها که غربیه نظر می؛ باول

آن قرار داشتند، ماموریتی دوگانه داشت. بحران کرونا پیش از آنکه از میان مردم 

های اجرایی مسوول مواجهه با قربانیان خود را انتخاب کند، با لرخی میان دستگاه

و شمال آمریکا، تلفات سنگینی از بحران و نظامات مدیریتی کشورهای اروپایی 
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ها گرفت. این تلفات به همان گستردگیِ عمق ناتوانی و عدم کارایی نظامات آن

مدیریتی این کشورها برای مواجهه با بحران کرونا بود. کرونا از سویی طشت 

رسوایی این کشورها را با لنان شدت و حدتی از اوج آسمان هفتم سردمداری و 

ماندگی و ناتوانی لم و پیشرفت مدیریتی به حضیض درکاتِ عق پیشتازی کاروان ع

های غیرانسانی، بهداشتی و پزشکی پرتاب کرد که تر از همه، سیاستاجرایی و مهم

 طنین صدای آن، هفت اقلیم و هفت آسمان را درنوردید.

از سوی دیگر آنچه کرونا از واقعیت جوامع مدنی و بالابع حقیقت انسان غربی 

کرد، باقیمانده افق و دورنمای بهشت موعود تجدد را پودر کرد و در هوای افشا 

سنگین کرونایی جهان، به دست تندبادِ تقدیرِ تاریخیِ موعود بشری داد. بعد از 

های های غرب از یکدیگر و دیگر کشورها و پروتکلهای دولتها و رهزنیدزدی

کرونا جهان را به تماشای بازی  مرگ انسان در مسلخ مبارزه با کرونا، اکنون

 -های انسانی دعوت کرد که در هی ت گرگدهشتنا  هجوم گله؛ اما بارفضاحت

های توالت، به جان یکدیگر و دستمال؛ بلکه انسان برای دستیابی به نه قوت الیموت

اصل  افتادند تا ا بات کنند وقتی شما جامعه خود را بر پایهها میهای فروشگاهقفسه

کنی، این همان محصولی است که به عنوان کشت و بنا می« انسان، گرگ انسان»

 ساخته خود درو خواهی کرد.دست

گاه گوش شنوایی برای شنیدن نقایص و نقدهای هیچ کس حتی کسانی که هیچ

ای جز پ یرش های غرب نداشتند نیز لارهها و زشتیتجدد یا لشم دیدن ناراستی

قبول حقایق تلخی که کرونا از پرده بیرون انداخته بود، نداشتند. به ها و واقعیت

احتمال بسیار زیاد این تصاویر غری  و باورنکردنی از انسان، جامعه و نظامات 

پراکن ستون ششم دشمن و گر و زشتیسیاسی غرب و تجدد است که زبان شماتت
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دیگری علیه انقالب اسالمی،  ها را قبل از تبدیل به موج مخربنمای آنهای سیاهقلم

 ایرانی و ایران اسالمی، سرکوب و خفه کرد.

طل  از با اینکه انتظار قوی وجود داشت که مدعیان اجتماعی و نخبگان غرب

ها، در مقام اظهار شرم های مختلف، خصوصا نخبگان اهل نظر یا حتی سلبریتیگروه

و ایران رشدیافته در دامان انقالب و پشیمانی برآمده و ع ر تقصیر به درگاه ایرانی 

ها در غرب که تدریجا در مقام واکنش اسالمی بیاورند؛ اما برخالف نظیر این گروه

به این تصاویر تاسفبار و غمبار در جوامع و نظامات خود برآمدند، سکوت و توقف 

ها در فضای عمومی خاصه مجازی تنها تر کاهش رفتارهای مخرب آنیا به بیان دقیق

ها که حکایت از نوعی شده بود. در این میان موارد معدودی از نوشتهاکنش دیدهو

 بصیرت در این زمینه بود نیز دیده شد که دلیل اصلی تقریر و نشر این مقاله است.

؛ واکنشی که در کشور در مواجهه با بحران کرونا و پیامدها و تبعات آن رخ دوم

مردم ما بود. واکنش و مواجهه بسیار داد، در کل ناشی از نول واکنش انسانی 

منشانه و اخالقی مردم ما با بحران و ابعاد متفاوت آن اعم از مشکالت معیشتی بزرگ

ها و خارات آن بدون ارتکاب به ویوه در میان مردم مستضعف تا قبول محدودیت

که ای همگانی داشت طلبانه و دنیامحورانه، عمومیت و جنبهرفتارهای غیرانسانیِ نفع

در این میان باید از رفتارهایی ؛ اما [1قاعا بدون اغراق، افتخارآفرین و ارزشمند بود.]

بیانگر ؛ بلکه تنها حکایت از مواجهه درست مردم با بحران داشتگفت که نه

های مردمی و هایی ایثارگرانه در مبارزه با کرونا از سوی بسیاری از گروهکنش

های فرااخالقی نی نیز به تمایز این دسته از کنشجهادی بود که حتی در ساح جها

 توجه شد.
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؛ از سوی دیگر در ساح اقدامات مدیریتی و اجرایی با اینکه در آغاز و در سوم

های تخریبی شد که تدریجا داشت موضول بازیمواجهه با بحران انتقاداتی مارح می

گرفت، مساله خیلی سریع ر میدار داخلی قراانقالب و جریانات مسالههای ضدرسانه

های نفسه نتیجه نهایی را باید به قابلیتتردید، فیشکلی متفاوت به خود گرفت. بی

های اجرایی خصوصا وزارت بهداشت و درمان نسبت داد که توانست خود دستگاه

آنچه در ساح جهان از جمله ؛ اما های درستی به بحران بدهدرا جمع کرده و واکنش

آمیز کشور خاصه بخش بهداشت و المللی در مورد برخوردهای موفقیتدهای بیننها

تا یر نبود؛ خصوصا با توجه به اینکه درمان گفته شد، در تغییر مسیر انتقادات بی

ها به باور داخلی، به قضاوت این نهادها و غربیاصاالح انتقادی و غربهای بهجریان

  کنند.عنوان معیار نگاه می

 گفته، واکنش متفاوتی که در این زمینه از بعضیر اساس نکات پیشب

نما به طور خاص و جریان انتقادی در کل دیده ای و سیاههای حرفهخوانمخالف

ها یا حقایقی های تخریبی، توجه به این واقعیتشد، غیر از سکوت و کاهش حرکت

های ایران و ها و تواناییلیتها، قاباست که با تعابیر مختلف تحت عنوان زیبایی

ها از سوی بعضی خیلی مهم یا شد. ممکن است این واکنشایرانی از آن یاد می

ها و حقایقی تلقی شود ناپ یر با واقعیتارزشمند تلقی نشده و به مثابه مواجهه لاره

 برای کسی که از نول؛ اما [2شود]که حتی در ساح جهان نیز به آن اذعان شده و می

[، تغییر 3های معمول این افراد در مواجهه با مشکالت کشور مالع است]واکنش

های های استثنایی از واقعیتمسیر ایشان از تالش برای یافتن موارد قلیل یا نمونه

شده و از بین رفتن سرمایه اجتماعی های انباشتهکشور به منظور سخن گفتن از بحران

هایی نیز در این به نگاهی که ظاهرا نکات مثبت یا زیبایی و فروپاشی کامل اجتماعی،

زند. اگر توجه گرفته را رقم میبیند، دهانی باز از تعج  و حال انسان برقکشور می
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شود که این تغییر در نگاه به هیچ روی واکنش غال  این نیروها نیست، شاید ارزیابی 

اصاالح انتقادی با جامعه از آنچه به عنوان دگرگونی مشهود در مواجهه به

توان این نول ارزیابی از این موارد معدود را تردید، میخوانیم، الزم باشد. بیمی

نوعی اغراق و خاای فهم تلقی کرد. قاعا ادعای ما این نیست که ماابق این 

ها، ایران این روزها به بهشت جهان بشری و سرزمینی از فرشتگان بدل شده تحلیل

مساله، نول تحول در نگاهی است که ظاهرا در مواجهه انتقادی، به ؛ بلکه است

یابد که سازگاریِ معیارهایی تازه برای ارزیابی و درنتیجه فهم متفاوتی دست می

 های جامعه و کشور دارد.آشکاری با حقایق و اناباق مشهودی با واقعیت
 

 هنگی؟های عمیق فرگرایانه یا درک متفاوت از بنیاندرک واقع

های جامعه ایران و ایرانیان به عنوان حقیقتی منظور ما این نیست که بعضی از واقعیت

گیرد که حداقل در لندین سال آشکار از سوی کسانی مورد اذعان و قبول قرار می

نمایی در مورد گ شته حتی برای مدتی کوتاه نیز قلم خود را از بدگویی و سیاه

ند. درحقیقت، مساله اساسی یا تحول عمده این است که اجامعه و کشور بازنداشته

ای اجتماعی و بعضی از رفتارهای موجود در جامعه با گرایانه از پدیدهدر  واقع

های عمیق فرهنگی آن همراه شده است. از این ها و بنیاندر  درستی از ریشه

اند، در نرسیده هاهایی که به لنین فهمی از بنیانجهت، در تحلیل نهایی؛ تحلیل

گیری اتفاقی شِکار است. یعنی فهم مساله و رسیدن به نتیجه بهترین حالت نظیر هدف

 به صورت اتفاقی یا از راه و روش غل .

به یک معنا، در زمینه یک منازعه تاریخی در کشور تحولی نظری اتفاق افتاده 

ا و فهم علل یا است که در پیدایی آن، نول مواجهه مردم و جامعه با بحران کرون

ای بر آن یا فرعی بر اصل است. با این حال، گرله به لحاظ دالیل آن، حاشیه
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در ؛ اما گردددار بوده و به قبل از انقالب تا مشروطه برمیتاریخی مساله بسیار ریشه

 60بستر تاریخ معاصر و در میان نیروهای انقالب اسالمی این انحراف به اواخر دهه 

جناحی از نیروها در مسیر تحول و جدایی از خ  اصلی انقالب  گردد کهبر می

اسالمی یعنی خ  امام ؟ره؟ قرار گرفت. در جریان این تحول، دقیقا در لارلوب 

دیدگاه تاریخی تجدد و فلسفه تاریخ آن، این نیروها له در زمینه نظری و له در 

حاظ نظری این تحول در گرفتند. به ل زمینه عملی یا اجتماعی در تقابل با سنت قرار

های التقاطی تازه ترکی  ۀاز آن و عرض (ره)جهت بازتفسیر اسالم یا نول فهم امام

یعنی ترکی  اسالم لیبرالی به جای ترکی  اسالم لپ یا مارکسیستی به حرکت 

های بندیدرآمد. به لحاظ اجتماعی، این نیروها به سمت جدایی از اقشار و صورت

های اجتماعی سنت و نهادهایی مثل بازار، تند که تعارض با حوزهاجتماعی بومی رف

های علمیه یا نهاد دین نتیجه آن بود. از وجهی دیگر، تحول اجتماعی، مسجد و حوزه

های انقالب اسالمی بر اساس مشروطه و اتصال این نیروها را به سمت بازتفسیر ریشه

 تاریخی با آن سوق داد.

های در بستر پیدایی بحران کرونا و تالش برای در  پدیده با این حال، اکنون

عمدتا با اغراض ؛ اما اجتماعی ناشی از آن، از طرف کسانی که از موضع علمی

های بومی و دینی جامعه نادرست سیاسی، حداقل طی سه دهه گ شته نسبت به بنیان

هایی از گرایشی شانهاند، نشدت منفی داشتهانقالب و نظام اسالمی نوعی مواجهه به

متفاوت ظاهر شده است. از منظر رویکرد تاریخی تجدد، جامعه در حال گ ار ایران 

اکنون بحث ؛ اما اندازی و احاله سنت و نیروهای سنتی به تاریخ استدر مسیر پوست

شود که حداقل از ماهیت هیبریدی یا التقاطی و ترکیبی جمهوری اسالمی ایران می

تواند نوعی گرایش به امکان قبول ماندگاری هر دو جزء هویتی نظام معنای آن می

توان تعلق خاطر به تجدد و باشد. گرله همچنان بر مبنای لنین فهمی، آشکارا می
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بومی -های ملیشود با قبول بنیانظاهرا تالش می؛ اما فلسفه تاریخ آن را دریافت

درحالی که پیشتر، پیوسته در انقالب، اندکی از غلظت تجددی آن کاسته شود. 

ای، تدریجا بخش مدرن شد که با اقدامات توسعهآتش این انتظار تاریخی دمیده می

اکنون ؛ اما ملی، سنگینی و محوریت بیشتری بیابد-در مسیر ح ف دین و سنت دینی

« کار»شود که الگوی جمهوری اسالمی در ایران و این مرز و بوم کهن گفته می

توان به طور مالق این های مدرن این تحلیل، نمیا این حال، برحس  مایهکند. بمی

شود که نظام دلار مشکالتی است که آن را وضعیت را پ یرفت؛ ل ا تاکید می

هاست طلبی است که مدتکند. این البته دمیدن در شیپور اصالحنیازمند اصالح می

شود و گاهی باوجود زور صدای گوشخراش ریزش یک ساختمان از آن شنیده می

آید. دمیدن شود، هیچ صدایی از آن درنمیزیادی که برای دمیدن در آن خرج می

نکته اساسی ؛ اما طلبی اقتضای ماهیت تجددی یا تجددزده آن استدر شیپور اصالح

شود که انحرافی در مسیر تاریخ روی نداده و انقالب این است که اکنون قبول می

انقالب اسالمی و جمهوری »یا انحرافی در تاریخ نیست لرا که ربایش تاریخی 

 «.اسالمی بخش مهمی از تجربه مدرنیته و تغییرخواهی در ایران است

؛ زننده و ناامیدکننده استبی تردید صبغه تجددزده و جوهره مدرن این تفسیر، دل

ب اسالمی و برای تقرب به آن باید به میزان نزدیکی این تفسیر به حقیقت انقالاما 

« وصله ناجوری»نظام آن را ارزیابی کرد. قبول اینکه این انقالب و نظام اسالمی 

و « نظریه گ ار»شدن از با ایران دارد، به معنای دور« ارگانیک»نسبت ؛ بلکه نیست

است. تاکید مداوم بر نیاز به اصالح و « انتظار پایان این تجربه خاص»کردن رها

ری تعبیر تازه هیبریدی یا ترکیبی، برای اشاره به نظام از کارگیطلبی و بهاصالح

تواند به معنای استمرار فهم تجددزده گ شته باشد که در لارلوب نظریه وجهی می

تاکیدات ؛ اما کندگ ار همچنان از ماهیت پایدار و اصیل انقالب و نظام غفلت می
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« می و جمهوری اسالمیدکترین انقالب اسال»لفظی یا معنایی پی در پی بر اینکه 

طلبی در عین تکرار نیاز به ای نیست و پرهیز دادن از سرنگونیافتهانگاره پایان

آمیز تواند به معنای توقف در گ شته باشد؛ هرلند ماهیت دوپهلو و ابهاماصالح، نمی

برای در  اصالت  ؛با این حال نظریه، بستری برای طفره و برگشت به گ شته است.

از این دست، نباید از نقش رخدادها و تجربیاتی لون تجربه کرونا غفلت  تغییراتی

های نظری که در این تفسیرهای تازه به صراحت آمده، اینگونه دگرگونیکرد؛ لنان

را باید محصول مستقیم این تجربیات یا تجربه تشییع شهید سلیمانی دانست که زمینه 

 کند.هم میدر  تازه از حقیقت انقالب و نظام را فرا
 

 کرونا و یک غافلگیری تمدنی

شناسی یا تجددشناسی ما در بستری از تحوالت و جریان تحول در خودشناسی، غرب

اند. به بیان دیگر، ما حتی در ها در آن اصل بودهتجربیاتی اتفاق افتاده است که غربی

ه غربیان در ها و نظراتی متکی هستیم کهای خود نیز عمدتا به ارزیابیدر  قابلیت

ای تحت تا یر تجربه کرونا زمینه؛ اما گویند. در تحوالت اخیرمورد خود و ما می

فراهم شد که در بستر همین جریان ما به در  بهتری از خود و غرب دست یابیم؛ 

شک یکی از آن مراحلی است که بسیاری بی؛ اما البته این قاعا آخرین مرحله نیست

ها و نقایص غرب آگاه کرد. نکته های خودی و ناتوانیلیتها و قابرا به توانایی

ای است که به یک معنا نوعی اساسی و مهم در مورد این تجربه در ماهیت زمینه

 آزمون و مسابقه طبیعی و غیرمصنوعی میان ما و غرب در آن به وقول پیوست.
 

 غرب همیشه آقا!

ی خصوصا در مراحل توضیح آنکه به لحاظ تاریخی، در  ما از غرب تجدد

ای اتفاق افتاده است که تجدد در آن برتری مشخص و غیرقابل ابتدایی آن در زمینه
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تردیدی داشته است. از جهتی در کل، بیشتر کشورهای جهان غیرغربی اصوال در 

لارلوب مشابهی در مواجهه با غرب تجددی به هویتی  انویه از خود و غرب دست 

داد، ای قرار میاین مواجهه اولیه آنچه ما را در موقعیت تازه اند. در هر حال، دریافته

های غرب در زمین علم و فن و به طور ها و برتریدرکی بود که ما از توانایی

 ها به دست آوردیم. همزمان ضعف و فروتری خود در این زمینه

 همین در  نامتوازن از خود و غرب، بنیان و بستر ایجاد نوعی خودشناسی و

مشکل اساسی این بود ؛ اما شناسی شد که به اعتبار آن ما بنده و غرب ارباب شدغرب

که این راباه صورت پایداری پیدا کرد که تدریجا بر اساس آن ما پیوسته حقیرتر و 

 شد. غرب برتر می

آنچه این راباه و ذهنیت نادرست را به شکل وضعیتی غیرقابل تغییر درآورد، 

در این زمینه بود که ماابق آن این راباه نامتوازن، وجهی گیری نوعی فهم شکل

سازی و تولید نمادهای متنول و گرفت. حاصل دو قرن معناطبیعی و ذاتی به خود می

پیوسته در قلمروهای مختلف زندگی از عرف و رسومات زندگی روزمره تا حوزه 

غرب اعم از غربزده تا  های مختلف نیروهای وابسته بههنر و نهایتا علم از سوی موج

گیری گفتمانی را رقم زد که حتی لوله هنگ و طل ، رسوخ و همهگرا و غربغرب

کرد؛ تا آنجا که باوجود تجربه تاریخی عظیم سازی را نیز از ایرانیان دریغ میآفتابه

پختن »انقالب اسالمی و در اوج این تجربه نیز باید بپ یریم که صرفا در صنعت 

 است که با غرب قدرت رقابت داریم.« و آبگوشت بزباش سبزیقورمه
 

 رنگ باختن تدریجی یک رویا

ناپ یر گفتمانی که حول برتری علمی و فنی روشن است که بنای شکوهمند و خلل

جانبه ایران و ایرانی در نایافتنی تحقیر همهغرب و برای تقریبا دو قرن، کار پایان
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افتنی مدنیت و تمدن، خاصه در زمینه علم و فن نایمقابل نشاندن غرب در اوجِ دست

توانست ها و اعتبارش را از دست داده و نه میرا برعهده داشت، نه به یکباره قابلیت

بعد از ضربات مختلفی که در تحوالت تاریخی و ؛ اما به یکباره سحر خود را وا نهد

پرجالل و هیبت مدت، خصوصا بعد از پیروزی انقالب اسالمی بر این بنای طوالنی

فرود آمد، تجربه کرونا زمینه این را فراهم آورد که یکی از مو رترین و ناف ترین 

 ضربات بر این بنا خصوصا در اذهان عامه مردم فراهم آید.

های مختلف باید از ای است که قصه آن در زمینهتردید، تجربه کرونا تجربهبی

ای که این تجربه بر بنای گفتمان این پس به تفصیل روایت شود؛ روایت ضربه

شناسی ایرانیان وارد کرد از این قاعده مستثنا نیرومند و استوار خودشناسی و غرب

نیست. سهم و وزن این ضربه در کنار آنچه پیش از این بر این بنا فرود آمده بود، 

هر له بود، درحالی که جریان غرب؛ اما اکنون به دقت قابل تشخیص و تعیین نیست

های آماده در رفت که با بهانههای غربی، طبق معمول میطل  با همکاری رسانه

خورده استعداد، آستین، تجربه کرونا را بدل به خنجری دیگر بر تن رنجور و زخم

آسایی توانایی و ارزشمندی ش ن ایرانی کند، به ناگاه صحنه تاریخی به شکل معجزه

مام مقابل لشمان ناباور جهانیان از شرق تا غرب و تغییر پیدا کرد. آنچه با اعجاب ت

شدنی و ناشناختنی بود که آمد، لنان تصور نااز درون تا بیرون به نمایش درمی

های آن بنای معظ م و مانست. گویی در لشم بر هم زدنی پایهحقیقتا به اعجاز می

ای تالش و هزینه آوری که از علم و تکنولوژی یا مدیریت و فن، طی دو قرن باهیبت

سنگین برای غرب و تجدد ساخته شده بود، به دست تقدیری تاریخی، به لرزه 

های علمی و فنی درآمده و درحال فرو ریختن بود و اکنون به جای آنچه از توانایی

های یا مدیریتی روایت شده بود، آشفتگی و ناتوانی نشسته بود. دیدن بیمارستان

ومیرهای گسترده، فقدان اولیات و پرستاران آن از مرگ مشهور غرب که پزشکان
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کردند، فق  بخشی از این پزشکی و ناامیدی و افق تاریک پیش رو، گریه و ناله می

تصویر افشاگر بود. مشاهده تصمیمات و اظهار نظرهای زیگزاگی و متناقض در زمینه 

اشتی، هیچ نشانی از آن های بهدها و پروتکلنحوه مواجهه علمی با بحران و سیاست

های علمی و مدیریتی ادعایی تاریخی نداشت. وقتی پوشیدن کیسه زباله به توانایی

ها و های مدرن آمریکاییهای حفاظتی مخصوص پزشکی با دزدیجای لباس

ها از یکدیگر و از کشورهای غیرغربی همراه شد، مساله فراتر از آنچه خود اروپایی

های مربوط آمد. اینها را اگر به پروتکلکردند به لشم میذعان میها به آن اغربی

های درمانی ای عالوه کنیم و سپس پروتکلای و غیربیمهبه نحوه درمان بیماران بیمه

رو [، با تصاویر دهشتناکی روبه4ها را درنظر بگیریم]در مورد پیران و خارجی

 لرزد!گرفتن در آن صحنه به خود میقرار[ نیز از 5شویم که هر جهان سومی]می

بدین ترتی ، هنوز در میان تجربه تاریخی کرونا بودیم که دیگر حداقل در زمینه 

نمای غربی باقی نمانده بود که بتوان پزشکی و بهداشت، لیزی از آن گفتمان برتری

بدون شرمندگی و محکم از آن سخنی به میان آورد. درحالی که غرب در حال 

 کرد که در حالکردن با غول کرونا این احساس را منتقل میو پنجه نرم  دست

دست و پازدن در باتالقی لزج و عمیق از ناتوانی و نادانی و نافهمی از بیماری و 

المللی لگونگی مواجهه با آن است، لین درحال غلبه بر بیماری بود و نهادهای بین

 گفتند.تهران در بحران میآموز های درسنیز از توفیقات و تجربه
 

 سکوت معنادار!

دوستان اعم از گون، تدریجا برای غرباز همان آغاز، این نامعادله و رخداد معجزه

ای طل  در حوزه هنر، ورزش و علم بدل به ضربهباور و غربغربزده، غرب

  ها، این بار فقدهنده و معمول آنبر خالف سروصداهای آزار؛ اما کننده شدگی 
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سکوتی فراگیر و پایدار جای آن نشسته بود که در همین حد نیز به اندازه کافی گویا 

 و هشدار دهنده است.

های عجی  و غیرقابل انتظاری که در تجربه جهانی کرونا ظاهر شد، جهان پدیده

کند. طور اساسی متفاوت میها و امور بهقبل و بعد از کرونا را در تمامی زمینه

شود که از میان معانی اید داشت که طی تحوالت کنونی مشخص میتردیدی نب

رسد که حکایت از پایان تجدد به مختلف مابعد تجدد، آن معنایی درست به نظر می

های پیشین بشری دارد. این تجربه باورنکردنی عنوان صورتی متفاوت از کل تجربه

کن کند، از جمله اموری است توانست آن را برای بشر ممکه تنها ابتالیی الهی می

های تاریخ تجدد سپرد، فلسفهها را به طور ماهوی و برای همیشه به تاریخ میکه آن

نظیر و درخششی رعدآسا و انفجاری در حیات و تاریخ است که تجدد را موهبتی بی

اعتبار عملی یا دوفاکتور تجدد و غرب تجددی که ناشی  کرد.ظلمانی بشر فرض می

یا محصوالت و کاالهای فنی است، به این معناست که نفس مالوبیت و  از فن

شناسانه، ضامن ادامه این های تکنولوژیک یا فنخواست محصوالت فنی و قابلیت

گرا یا متفکران و مصلحان تواند در برابر دالیلی که معدودی آرمانتمدن بوده و می

 ادگی کرده و خود را تداوم بخشدکند، ایسترا به نابودی و ویرانی آن دعوت می
 

 پر از خالی

های مختلف، تدریجا و طی تجدد از آغاز قرن بیستم میالدی و تحت تا یر شکست

ای رسید که به بیان فیلسوفان مابعد تجددی مانند لیوتار، حیاتی لند مرحله به نقاه

های ها و ارزشنریشه داشت. به بیان دیگر از میان تمامی بنیادوفاکتو یا عملی و بی

ای که تجدد بتواند به طور جوهری بر آن اتکا کند و خود را پایدار ادعایی آن، مایه

دوستی و ترقی هایی لون صلح و انسانشدن از ارزشبدارد، از بین رفت. بعد از تهی



  کرونا و تمدن بشری/ 96

  

المللی میان گیر اولین جنگ بینمداوم به سوی بهشت موعود که آتش جهان

ر تمدن تجددی، آن را از بن و ریشه سوزاند، مرحله بعدی، داکشورهای داعیه

ها بود. با این جنگ، المللی آنفروپاشی تمدن تجددی غرب پس از جنگ دوم بین

های گسترده و گریهای اخالقی و انسانی تجدد به واساه وحشیآخرین مایه

ضمحل شد تا افزارهای مدرن، محو و مگیر با جنگغیرقابل باور و کشتارهای همه

دلیل بم  اتمی و موازنه اتمی ناشی از آن، به جای تمام آن نهایتا با انفجار بی

ها و افق امیدبخش حاکمیت عقل بر زندگی بشری، وحشت را بر جهان حاکم وعده

با فرو رفتن آخرین میخ بر تابوت تجدد در نتیجه بحران علم و ؛ اما کند

رین ستون این تمدن نیز بود، فروریخت. با تشناسی آن، آخرین ستون که مهممعرفت

اعتباری علم یا کتاب مقدسی که باید راهنمای بشریت به سوی موعود یا رهایی از بی

ها و مشکالت احتمالی در این مسیر باشد، تجدد هنوز به بیان لیوتار به صورت بحران

 داد.د ادامه میهای فنی به راه خوشناسی و دستاورددوفاکتو یا عملی به اعتبار فن
 

اعتبار عملی یا دوفاکتوی تجدد و غرب تجددی که ناشی از فن یا محصوالت و 

کاالهای فنی است، به این معناست که نفس مالوبیت و خواست محصوالت فنی و 

تواند در برابر شناسانه، ضامن ادامه این تمدن بوده و میهای تکنولوژیک یا فنقابلیت

گرا یا متفکران و مصلحان را به نابودی و ویرانی آن رماندالیلی که معدودی آ

کند، ایستادگی کرده و خود را تداوم بخشد. توانایی تجدد در اداره دعوت می

باکفایت زندگی، نیازهای معیشتی، مسکن و بهداشت به ویوه محصوالت جدیدی 

تا در تداوم آن  کند، آنقدر جاذبه داردهای بیشتری تولید میکه هر روز با ج ابیت

ای هاست تجدد تحت فشار مشکالت عدیدهانگیزه ایجاد کند. با این حال، مدت

فنی آن را نیز مورد تردید و -ها تدریجا کفایت علمیاست که عدم توانایی حل آن

وهوا همچنین ها در حل مشکل محی  زیست، آبکفایتیدهد. بیشک قرار می
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های عدالتیها و بیکه بیش از همیشه به نابرابریمشکل حادتر یعنی فقر و گرسنگی 

ها و تروریسم کور و وحشی دامن زده است، بار سنگینی بر غیرقابل تحمل و جنگ

تجددی تحمیل کرده که به لحاظ معنایی میان زمین و هوا معلق و فاقد دالیل معنایی 

در رویارویی با رسد با فضاحتی که تجدد کننده شده است. اکنون به نظر میتوجیه

کرونا به بار آورد، پایداری و بقای آن بیش از پیش با سختی و فشارهای غیرقابل 

 تحمل همراه خواهد شد.

گ راند، بنابراین، تجربیاتی که بشر در دوران کرونایی خود از سرگ رانده و می

ی صرفا به اعتبار تا یری که در تصحیح خااهای نظری موجود در مورد انقالب اسالم

دارد، نباید مورد توجه قرار گیرد. بعد از تجربه کرونا، تجدد به شکل قاعی و نهایی 

ها و حقایق ادعایی تهی شده است، به نحوی که با ها، وعدهاز تمامی ارزش

های تجدد در برابر آشفتگی و دهشت کرونا، هیچ بنیان و فروریختن آخرین داشته

دارد. تصحیح خااهای نظری کمترین نتیجه برای ای برای سرپا نگه داشتن خود نمایه

دوران کرونایی است که بشریت جملگی آن را به معنای بالیی عظیم از ناحیه آسمان 

 گرفته و با آن مواجهه کرده است.
 

 پانوشت

 ای معدود.جنایتکارانه عده؛ بلکه نظر از بعضی رفتارهای کاسبکارانهصرف [1]

 .دپوشیاین ارزیابی نهفته است، به طور کامل لشم توان از حقیقتی که درنمی[ 2]

بار میان طبقات و های خشونتهای وحشتنا  و مواجهه[ سخن گفتن از دوقابی3]

فرسایی در اقشار اجتماعی به صرف دیدن یک دعوای خیابانی در خیابان تا قلم

ر مورد نا امیدی و ی س عمومی و سیاهی مالق و فقدان هرگونه دستاوردی د

 کشور.
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 های لگونه کشتن بهداشتی بود.[ در واقع دستورالعمل4]

 ها.[ به قول غربی5]
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 جهانی تحوالت سرعت در هوشمند فقه ضرورت

 1احمد مبلغی  
 

 

 ،«هالالش و هافرصت: اسالمی فقه و کرونا» عنوان تحت وبیناری در مبلغی، احمد

 جا این در آن ماال  اهم که است کرده ارائه فقه ضرورت و کرونا باره در ماالبی

  :شودمی آورده

 بوجود مختلف هایزمینه در را زیادی هایلالش و هافرصت کرونا ویروس. 1

 و رصد امکان شاید هستیم، وضعیت این درون در فعال که آنجا از و است آورده

 کرونا از بعد بتوان تا شد تظرمن باید و باشد دشوار کاری ،آن از جامع تحلیل

 معرض در که هاییدانش از یکی میان، این در. کرد دنبال را تریجدی هایبحث

 را ایتازه هایلالش و هافرصت آن فراروی که است فقه دانش گرفته، قرار کرونا

 شود گرفته نظر در باهم هالالش و فرصت دارد ضرورت باره این در. است گشوده

 اجتماعی تعالی برای را شده ایجاد هافرصت و کرده کم را لالشی هایاهنق بتوان تا

 .کرد فعال فقهی تجربه افزایش طورهمین و دین، و فقه

 متوجه نه و است شریعت متوجه نه فقه، برای آمده وجوده ب هایلالش. 2

 و فقهی تجربۀ متوجه کرونا، از برآمده هایلالش. فقهی هایاصالت و هامایهجان
                                                           

 ه و عضو هیئت علمی پووهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.. استاد حوزه علمی 1
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 بین کرد تفکیک باید رو این از. است فقیه نلمااع از برخی نگرش و فقهی میراث

 .است شدن و صیرورت حال در که فقهی تجربه و فقهی هایمایهجان

 برای را زمینه و بوده مبار  بسیار ولی هستند لالش هرلند ها،لالش این. 3

 فقها شودمی موج  قه،ف برابر در نوظهور مسائل. کندمی هموار فقهی تجربه تکامل

 فقه از بیشتری و ترعمیق هایالیه و بگشایند، جدیدی هایافق بکنند، بیشتری فعالیت

 فقه تعالی و تکامل به؛ بلکه بحران به نه هالالش صورت، این در. کنند عرضه را

 .انجامدمی

 شریعت تضعیف یا فقه، یهااصالت از کشیدن دست معنای به هرگز فقه تکامل. 4

 و هاتمامیت شریعت. نیست فقه ۀجوهر و واقعیت دائره و دامنه از خروج یا و

 .شود ترنزدیک آن به باید اشفقهی تفکر و تجربه در فقه که دارد هاییاصالت
 

  هافرصت

 انسانی؛ و جهانی کالن مسائل و فضاها به فقهی تجربه و ذهنیت انتقال: اول فرصت

 به محورترمناط و تر،دقیق تر،آزادانه رداختنپ برای فقه یابی امکان: دوم فرصت

 .مراسمی و آیینی یهاجنبه
 

 هافرصت توضیحِ

 پووهشگران و فقیهان درآن که است آورده پدید را هاییفرصت و هازمینه کرونا. 1

 و قومی خُردِ وضعیت یک به معاوف و محدود هایجایگاه و هاخاستگاه از فقهی

 و جهانی ،گسترده کالن، اجتماعیِ وضعیت یک به دکننمی پیدا انتقال م هبی

 لرا ؛است شده گشوده فقه فراروی که است بزرگی بسیار فرصت یک این. انسانی

  شود؟ تلقی فرصت یک باید فقه برای اندیشیانسانی لرا دانست؟ فرصت را این باید
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 رهاشا آن از دلیل یک به که دارد دالیلی «بودن انسانی و جهانی» بودن فرصت

 است آمیخته کند،می ارائه مهدویت از شیعه م ه  طورهمین و دین آنچه. کنممی

 مهدوی، عدالتِ . بشر ابنای همۀ به نسبت محوریعدل انسانی، جهانی، هاینگاه از

 و برندگاننفع اینکه از فارغ بود خواهد انسانی و جهانی و جامع عدالتی

 و کالن نگاه بنابراین. مسلمانان غیر یا ندباش مسلمانان عدل این از کنندگاناستفاده

 و صل  در شده نهادینه و شده تعبیه امر یک م ه  و دین در قومیت از خارج

 فقه برای اندیشیانسانی و اندیشیجهانی برای زمینه همین برای. است دین اساس

 و فرصت همین با متناس  پُرکاری یک باید فقها سانبدین. است فرصت یک

 گفتگو و بحث به را آن و کنند در  بهنگام را هافرصت این باشند، تهداش ظرفیت

 .  کنند استفاده انداردین دینی زیست در آن از و بگ ارند

 فقهی یابیِامکان ،است آمده وجوده ب فقه علم برای کرونا با که دیگری فرصت. 2

 به معاوف اساسی هایقاعده و هامناط در بیشتر تمرکز با و تر،دقیق تر،آزادانه

 توانمی. است کالم علم به مربوط ،بحث این از بخشی البته ؛است آیینی هایجنبه

 : کرد تقسیم بخش سه به را دین

 عمدتا را بخش این. دینی شعائر و دینی اجتماعات محوریت با بینشی بخش. 1

 لوبلار ت مین و شعائر تنظیم به بخش این در فقه. کندمی تنظیم و تصدی فقه علم

 . پردازدمی یکدیگر با هاآن نسبت و هاآن محتوای و

. است خداوند به دلدادگی و معرفت و و اعتقاد محوریت با بینشی دوم، بخش.  2

 . خداست به دلدادگی و خدا به اعتقاد بخش، این در اصلی محور

. دارند دین از توقعی له مردم اینکه. است توقعی بخش دین، بخش سومین. 3

 و بدهند شفا دینی، نمادهای و دینی نهادهای و دین که دارند توقع ردمم اینکه
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 دینی نمادهای و دینی نهادهای از شفاخواهی. کند حل را مردم روزمره مشکالت

 و امراض، مشکالت، که دارند توقع مردم که است دین فوری خیلی کارکرد یک

 است مردم دست اعمدت( توقعی بخش) بخش این. کند حل و جبران را هاگرفتاری

 مردم دینی توقعات زمام گاه. باشند ا رگ ار آن در است ممکن نیز فقها و فقه هرلند

 بر را خودش مردم ایلحظه و متراکم هایخواست و شودمی گرفته عالمان دست از

 مناق این ابعاد و دین مناق اینکه هست، میان این در که مشکلی. کندمی تحمیل فقه

 . شودمی واقع مغفول توقعات نای تنظیم قبال در

  دارد؟ بحث مدعای به ربای یاد شده، له بخش سه

 را نکته الزم است لند باره این است. در آورده پیش فقه برای فرصتی به نظرم کرونا

 .گرفت نظر در باید
 

( مردم از دین توقع ابعاد) سوم و( معرفتی ابعاد) دوم بخش ابعاد و هادامنه( الف

 هایبازتاب با البته) نهان نوعا کشاکش این. گیرندمی قرار هم با شکشاک در گاه

 توقعی بخش با خدا با ارتباطی و معرفتی بخش. است تدریجی البته و( رویت قابل

 حیث از اصاکا  این البته. گیردمی قرار اصاکا  در( است فوریات بخش که)

 خواستن خدا از و ودنب خدا با بین نیست تضادی جوهری لحاظ به. نیست دین جوهر

 انکار  غیرقابل و مسل م اقتضائات از توسل و دعا اصل. جستن توسل و کردن دعا و

 بخش دامنۀ لیکن است؛ قرارگرفته ت کید مورد فراوان مس له  این هم قرآن در. است

 دین از توقعاتِ شودمی موج  است علما نه و مردم دست به آن زمام که توقعی

 و کرده پیدا دوم بخش قلمرو با تضادی گسترده دامنۀ این و کند پیدا هاییدامنه

 .آید وجوده ب دو این بین مرز در اختاللی و اختالط
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 گاه: کندمی درست هم دیگر لالش دو سوم، بخش و دوم بخش بین کشاکش

 دین، از انتظارات اصالتِ این که کندمی پیدا هاییاصالت ،توقعی بخشِ همین

 برابر در تضرل و خدا برابر در غرورشکنی و خدا به توجه با هاییاصاکا  موج 

 در. ندارد کاری انسان مشکالت حل از غیر دین گویا وضعیت، این در. شودمی خدا

 معرفت جای به مشکالت حل و کندمی پیدا اصالت مشکالت حل اساسا صورت این

 را معرفتی بُعد اصالت آن بودن رویهبی و توقعات این گستریِدامنه. نشیندمی خداوند

 دین، از توقعات شدن فربه با که است دومی لالش این. دهدمی قرار الشعالتحت

 .شودمی تنگ اساسا دوم بخش و معرفتی ابعاد برای فضا
 

 دوم بخش بین کشاکش از شودمی مت  ر است فقه اختیار در که اول بخش( ب

 دوم بخش بر را فضا سوم شبخ اگر(. مردمی توقعات بخش) سوم بخش با( معرفتی)

 اهداف فقهی، مناط فقهی، هایقابلیت برای تنفس راه صورت این در کند، تنگ

 کنندمی تحمیل دین به مردم را ایکلیشه وضعیت یک لون. شد خواهد بسته فقهی

 .کندنمی پیدا ظهور مجال فقه در فروخفته یهاقابلیت ای،کلیشه وضعیت این در و
 

 شاید. است دین بینشی تقویت دهدمی رخ کرونایی شرای  در آنچه( ج

 مت  ر را مناسبات همۀ که ایگونه این هایبیماری بر مترت  فایده تریناساسی

 این در دینی و معرفتی بینش. است رهاورد یک مثابه به دین بینشی تقویت کند،می

 این زاتموا به. شودمی ترعمیق و معنادارتر، تر،جدی تر،پیرایه بی وضعیت،

 در. شودمی تعدیل دلار دین از مردم توقعی بخش معرفتی، ابعاد معنایابیِ  و یابیعمق

 غرور شدن شکسته و خدا اخالق به تخلق کندمی پیدا اهمیت که آنچه بستر این

 .است خدا برابر در انسان
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 هاچالش

 یهاپاسخ به زده کرونا ۀجامع با ابعاد گسترده. جامعه نیاز شدن آشکار و برآمدن. 1

  .دارد نیاز ،فقهی صرفا یهاپاسخ از فراتر و االطراف جامع

 .بایء و کند یهاپاسخ نه و هنگامه ب و فوری هایپاسخ به جامعه نیاز. 2
 

  :اول چالشتوضیح 

 این از پیش. داریم نیاز تریکامل و ترجامع یهاپاسخ بهدر عرصه های زندگی  ما

 این بین مت سفانه حاال مرتب  بود؛ اما هم با مرتب  و نیدهت درهم اکبر فقه با اصغر فقه

 حاوی و  بود نفس ته ی  به معاوفهم  فقه قدیم، دوران در. است افتاده فاصله دو

 هاستمدت عمیق ظرفیت این اکنون کهدرحالی ؛کالمی و معرفتی هاینگرش

 فقهی، جامعِ پاسخ امروز کرونازدۀ جامعه که است درحالی این. استمغفول مانده 

. کند نمایندگی دین کل از باید فقه میان این در. خواهدمیو ...  عرفانی کالمی،

 و نفس ته ی  و دقیق عرفانی و کالمی هاینگاه از برآمده باید فقهی هایپاسخ

 اینکته دیگر جای و فقهی، اینکته جا یک که معناست بدان نه این. باشد دعامحور

 به فقهی فتوای که است آن منظور؛ بلکه شود گفته انیعرف یا و اخالقی کالمی،

 .کند ارائه جامع پاسخی بتواند دارلارلوب و هوشمند صورت
  

  :دوم چالشتوضیح 

 فوری هایپاسخ بتواند باید فقه شتابنده، و سریع تحوالت به عنایت با امروزه اساسا

 در سریع و اکممتر طور به همو مسایل آن  دارد فوری شیول کرونا. کند آماده

 شرای  این در. سازدمی مت  ر فورا را جامعه و کندمی پیدا بازتاب مختلف هایزمینه

 حاد ه این برابر در تواندنمی کند، فردا امروز ؛باشد داشته ت خیر بخواهد فقه اگر
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 اگر بماند، زمین بر حقوقی مباحث اگر. نماید ارائه الزم و مو ر هایپاسخ بزرگ

 که است طبیعی گ ارد، معال را آن فقه ود،بش تدوین سرعت به باید که قوانینی

 از بسیاری بایدمی حوزه .نداشتیم تجربه ما که گفت نباید. شد نخواهد حل مشکالت

 هایپاسخ و جامع هایپاسخ تهیه سمت به سرعت به و کند تعایل را کارهایش

 . کند حرکت الگو از برخوردار
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 کرونا و تزلزل تمدن غرب 

 1عباس حاجی نجاری
 

سال از زمانی که فرانسیس فوکویاما نظریه پرداز معروف امریکایی در  30بیش از 

هجری شمسی( نظریه پایان تاریخ را مارح کرد،  1368میالدی ) 1989سال 

گ رد. مبنای این نظریه که پس از فروپاشی شوروی سابق، مارح شده بود این می

بود که امروزه نظام لیبرال دموکراسی به صورت یک جریان غال  و مسل  

که  ها و جوامع باید در برابر آن تسلیم شوند. او معتقد بوداست و همه کشوردرآمده

های مختلف در نهایت در قال  ها و مبارزات ایدئولوژیآخرین حد تالش

که نظام سیاسی است؛ بنابراین تص ور، اینایدئولوژی لیبرال دموکراسی سر برآورده

مبتنی بر همین  تری به عنوان بدیل جایگزین این نظام شود وجود ندارد.بهتر و مناس 

الملل امریکا را به عنوان تنها هومون نظام بین باور بود که سران حاکم در کاخ سفید،

به ویوه مناقه خاورمیانه را  در جایگاه کدخدا و رهبری جهان مارح کرده و جهان و

 -با هدف ح ف تفکر انقالب اسالمی که به عنوان تنها رقی  تفکر لیبرال

اندیشه مارکسیسم در جهان مارح شده  دموکراسی بعد از فروپاشی شوروی سابق و

 با تحمیل لند جنگ و تاز ماشین جنگی غرب قرار داده و بود، آماج تاخت و

 مادی فراوان، در پی ا بات این هومون بودند. های سنگین انسانی وهزینه

                                                           

 هی ت علمی دانشگاه امام حسین)ل(. عضو  1

https://www.javanonline.ir/fa/news/997750/کرونا-و-تزلزل-تمدن-غرب
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های به ویوه رفتار پایگی این نظریه وفرانسیس فوکویاما اگرله به دلیل بی

از نظریه  1393ل های غربی خصوصاً حاکمان کاخ سفید، در سااستکباری قدرت

 این از را خود برائت سیبیبی« هارد تا »خود عق  نشست و با حضور در برنامه 

 لیبرال سمت به هم هنوز تاریخ جهت کنمنمی فکر من که وگفت کرد اعالم نظریه

 25 این طی من آنچه و است شکننده بسیار دموکراسی افزودکه او. باشد دموکراسی

های دموکراتیک بسیار دشوار است، به ست که ایجاد نهادام این اسال به آن رسیده

های دموکراتیکی که بتوانند بدون فساد اداری و مالی به مردم خصوص حکومت

 ها در دنیا بسیار نادر هستند.گونه نظامخدمات بدهند. این

های اخیر عوامل متعددی خود برتربینی و سیادت طلبی غرب را در غلبه در سال

تر کرده است، که عالوه بر مبانی تفکر لیبرال دموکراسی متزلزل تفکر لیبرال

های ترامپ که حتی ، رفتار-مجال پرداخت آن در این مقال نیست-دموکراسی 

، به طور فراگیرتر نیز ها را نیز به مقابله با امریکا واداشته پدیده کرونااروپایی

 ده است.ناکارآمدی تفکر لیبرال دموکراسی را در جهان ا بات کر

گرایی و تالش جانبهاعتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بر سیاست یک

تازی امریکا سب  شده که این کشور در سه سال گ شته خودمحوری را برای یکه

المللی در پیش بگیرد و این رویکرد، موج  افزایش بیش از در مسائل دوجانبه و بین

آنگال »وس اطلس شده است. در این باره های دو سوی اقیانپیش اختالفات کشور

هایی به وجود آید وقتی بین کشورها، شراکت»گوید: صدراعظم آلمان می« مرکل

شود و حاصل می ،برد -های بردکه برای هر دو طرف سودمند باشند، بهترین موقعیت

 .«های فزاینده قرار گرفته استاین نظر، اکنون تحت فشار
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، تنها ت مین منافع سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده را «کااول امری»ترامپ با شعار 

ای مثل خروج از توافق برجام، جانبهمد نظر قرار داد و با اقدامات و تصمیمات یک

لغو توافق تجاری دو سوی اقیانوس اطلس و به راه انداختن جنگ تجاری و افزایش 

گرایی تبدیل شده نبهها به طور رسمی و عملی به تهدیدی علیه سیاست لندجاتعرفه

است. از نگاه رئیس جمهوری امریکا آنچه ارزش و اصالت دارد، فق  منافع و 

اهداف امریکا در ساح داخلی و جهانی است. به زعم ترامپ، لون امریکا 

ها از واشنگتن قدرتمندترین اقتصاد و ارتش جهان را در اختیار دارد باید دیگر کشور

امریکا خواهان آن است محقق سازند؛ بنابراین هر  تبعیت کنند و هر آنچه را که

کشوری نیز که بر خالف منافع یا خواست امریکا حرکت کند، باید مجازات یا طرد 

شود. این باور ترامپ سب  شده است تا در لند سال اخیر ایاالت متحده با 

های جدی در زمینه سیاست خارجی حتی با متحدانش روبه رو شود؛ به طوری لالش

ها ضمن انتقاد از این رویه واشنگتن، آن را مخل نظم نوین های اروپایی باره کشورک

 اند.جهانی و عامل برهم زدن صلح و  بات جهانی دانسته

های غربی در مواجهه با این بیماری، ظاهر اما ماجرای کرونا و نول عمل کشور

ر زد؛ های مدعی غرب کنادموکراسی را از صورت کشور -فریبنده لیبرال

ها و تروی  دموکراسی و زندگی طلبی برای همه انسانهایی که مدعی رفاهکشور

های اند که محمولهبهتر برای همه جهانیان بودند، امروز به دزدان مدرنی تبدیل شده

هایی که داعیه ساخت بهشت ربایند. کشورهای دوست خود را میبهداشتی کشور

ت علمی خود مدعی بودند موضول الینحلی وجود زمینی را داشتند و با اتکا به قدر

اکنون کانون شیول بیماری کرونا دموکراسی پایان تاریخ است، هم -ندارد و لیبرال

های فریبنده آزادی اند. کرونا مدعیان شعارهستند و دست عجز خود را باال گرفته

سل  کنند.  وادار کرد که حتی امکان خروج از منازل را از افرادرا ها مالق انسان
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هایی که با ادعای حمایت از حیوانات بیشترین تحقیر را علیه دیگر ملل روا آن

شان سل  و امکانات الزم را از داشتند، به راحتی حق حیات را از سالخوردگانمی

آنان برای ادامه حیات به بهانه کمبود والبته به دلیل اولویت اصالت سود وسرمایه 

 ی آنان دریغ کردند.وعدم لزوم هزینه کرد برا

سناتور وزیر داخلی دولت محلی برلین اخیراً دولت امریکا را به « آندرس گیزل»

گیری ویروس کرونا در های تنفسی به رغم همهدلیل ممانعت از صادرات ماسک

متهم کرد. بنا به گزارش پایگاه « غرب وحشی»های جهان به استفاده از تاکتیک

فروردین ماه(، برلین گزارش کرد  15خ سوم آوریل )، در تاری«هیل»اطالل رسانی 

های تنفسی در امریکا به دستور ترین تولیدکننده ماسکبزرگ« ام 3»که شرکت 

هزار ماسک سفارش پلیس  200جمهور امریکا از صادرات رئیس« دونالد ترامپ»

های سفارشی آلمان در برلین امتنال ورزید. طبق این گزارش، محموله ماسک

پایتخت تایلند و قبل از بارگیری به سمت آلمان متوقف و به سمت امریکا « و بانک»

های آلمانی را بر آن داشت که این اقدام امریکا را تغییر مسیر داد و همین امر مقام

توصیف کنند. دولت امریکا در حالی از صادرات این « دزدی دریایی مدرن»نوعی 

تمامی این محموله از قبل پرداخت شده  ها به آلمان جلوگیری کرد که هزینهماسک

ما این اقدام را یک دزدی دریایی »ای گفت: بود و در همین راستا، گیزل در بیانیه

دانیم. این شیوه رفتار و برخورد با شرکای ترانس آتالنتیک نیست. حتی در مدرن می

یکایی های امرمقام«. های غرب وحشی نباید حاکم باشدبحبوحه بحران جهانی، شیوه

استفاده کرده بودند به طوری که در « غرب وحشی»نیز خود پیش از این از لفظ 

فرماندار ایلینوی با اشاره « جی رابرتز پریتزکر»مارس )سوم فروردین ماه(،  22تاریخ 

به بحران کمبود تجهیزات پزشکی در ایاالت متحده امریکا و رقابت ایاالت این 

 19-یزات پزشکی مورد نیاز برای مقابله با کوویدکشور برای دستیابی زودتر به تجه
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اینجا »کنند: تصریح کرده بود که ایاالت امریکا برای تجهیزات با یکدیگر رقابت می

کارنامه لیبرال دموکراسی در غرب، لند گزاره بنیادین را «. یک غرب وحشی است

 ها در قرن بیست ویکم قرار داده است:پیش روی انسان

 جبران و کرونا زخم درمان برای کافی توان کنونی، المللبین ساختار قدرت. 1

 جدید نظمی و کرد خواهد تغییر ساختار این طبعاً ندارد، را آن وسیع هایپیامد

 . شد خواهد پدیدار

تمدن فعلی بشر « بیماری باطنی و فکری»ویروس کرونا بیماری دیگری که . 2

ست تا آن را در لفافه اومانیسم است و غرب مدرن از لند قرن پیش تالش کرده ا

 ولیبرالیسم پنهان کند، آشکار کرده است. 

اندیشه لیبرالیسم و فرهنگ سرمایه ؛ بلکه کرونا نه فق  قدرت امریکا و اروپا. 3

های امریکایی، آزادی و دموکراسی امریکایی را با لالش بزرگی داری و ارزش

 لل آنان را تضعیف خواهد کرد. المروبه رو کرده و اقتصاد، امنیت و رواب  بین

نشینی بیش از پیش از جهانی شدن امریکایی و کاهش کرونا باعث عق . 4

  .هومونی امریکا در جهان شده است

نشان داد واشنگتن در آزمون رهبری جهانی  ،گیری کرونا ویروسبحران همه. 5

 شکست خورده است. 

کمتر کسی است که حاال  ته وکرونا جبهه آمال غرب باوران داخلی را فروریخ .6

در داخل جسارت این را داشته باشد که از غرب درمانده در برابر کرونا، همچنان 

 را بز  کند. « مدینه فاضله غرب»تصویر کاذب 
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ها همه فرصتی است برای اندیشه ناب انقالب اسالمی که به تنها ایدئولوژی این. 7

ا بات کارآمدی خود، تصویری  تظار ومکت  ان توانمند، با اتکا به مبانی بعثت و

 د.خوانَخته وجهانیان را به سمت خود فرا جهان را سا ۀمتفاوت از آیند روشن و

ای رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان زنده و تلویزیونی اهلل خامنهحضرت آیت

خااب به ملت شریف ایران به رفتار و عملکرد دنیای غرب در ماجرای کرونا اشاره 

و با برشمردن مصادیقی از آن، با ت کید بر معنای حقیقی و سازنده انتظار یعنی  کردند

، یاد «امید و اعتقاد به گشایش و فرج و تحر  و اقدام برای دستیابی به آینده روشن»

آور شدند که در این ماجرا فرهنگ و تمدن غرب محصول خود را نشان داد که این 

بی مبتنی بر فردگرایی و مادی گرایی و غالباً نتیجه طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غر

 خدایی است.بی
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 معنایی سبک زندگی غربی کرونا؛ رونمایی نهیلیسم و بی    

 1یغفار ابوالحسن  
 

 لی محکپدیده کرونا اولین و آخرین پدیده عجی  و خارنا  در جهان نیست، و

معنایی های مدرنیته را به لالش کشید و از نهیلیسم و بیو معیاری است که آموزه

 .بیش از پیش پرده برداشت ،نهفته در تمدن غرب

که انسان دوره گردید افول و غروب معناداری در زندگی غربی زمانی آغاز 

شناسی های تجربی و پوزیتیویستی با مبانی انسانزدگی شد و روشید دلار علمجد

مندی هرله بیشتر سکوالریستی و اومانیستی را پیش گرفت و به اصالت ل ت و بهره

متفکران ؛ بلکه آورد، مردم عادی نیستنداز امکانات مادی روی آورد، مقصران این ره

 …کن، دکارت، کانت، نیچه ویس بیمعماران تمدن جدید غرب مانند فرانس و

های آن کند که میوهاندیشه بستری را درطول تاریخ درست می و تفکر زیرا ؛هستند

کن هدف علم جدید دهد. فرانسس بیبه تدری  و در گستره زمان خود را نشان می

مثابه انسان به» مس له منابع آن معرفی کرد، المتری را تسل  هرله بیشتر بر طبیعت و

طور توان بهرا مارح کرد بر اساس این نظریه رفتار انسان و حیوان را می« اشینم

ل ا  ؛کامل بر اساس قوانین فیزیکی و بدون دخالت دادن عوامل متافیزیکی تبیین کرد

های طور کامل به طبقه پدیدهاند و بهبه ماشین شبیه ،حیوانات و از جمله انسان

                                                           

 اسالمی اندیشه و فرهنگ پووهشگاه شناسیمعرفت گروه . عضو هی ت علمی و مدیر 1

https://iqna.ir/fa/news/3891041/کرونا-رونمایی-نهیلیسم-و-بیمعنایی-سبک-زندگی-غربی
https://iqna.ir/fa/news/3891041/کرونا-رونمایی-نهیلیسم-و-بیمعنایی-سبک-زندگی-غربی
https://iqna.ir/fa/news/3891041/کرونا-رونمایی-نهیلیسم-و-بیمعنایی-سبک-زندگی-غربی
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این نظریه مورد توجه  .جاودانگی و اراده آزادند هرگونه فیزیکی تعلق داشته و فاقد

 .دکارت قرار گرفت و سعی کرد حرکات بدن انسان را مکانیکی تفسیر کند

های دکارت در عرصه معرفتی عقل خودبنیاد و بریده از دین را در همه عرصه

های متعالی را برروی انسان بسته و دست معرفتی سرایت داد و کانت نه تنها افق

ها را متعلقات و موضوعات شایسته برای تفکر حتی آن؛ بلکه نی معرفی کردنیافت

انسان ندانست و بدون اینکه استدالل و برهان کافی در نفی وجود خدا و عالم 

ملکوت ارائه کند با شبهات معرفتی بشریت را به ک  راهه برد. این متفکران خواسته 

یکردهای مادیگرایانه و تفسیری یا ناخواسته شرای  الزم برای ظهور مکات  و رو

 .دنیوی و مادی از بشر هموار ساختند

ولی سخن در تفرعن، استکبار،  ؛توفیقات بشر در عرصه علم جدید را منکر نیستیم

تعارض علم با دین است که از نتای  شوم پیشرفت بشر در  یغرور و تکبر و القا

دند که درباره آ ار شوم عرصه علوم طبیعی بود. در میان متفکران غربی کسانی بو

؛ مثال های مابعدالابیعی هشدار دادندافق نغیبت معنویت و دین و نفی یا نادیده گرفت

دانشمند علم اقتصاد وقتی دید مبنای ( 1977-1911ارنست فردریک شوماخر)

اقتصادی مدرنیسم اصالت سود است و مدرنیته همه لیز حتی انسان و دین را به 

ترین نیاز زمان فوری: گفت ،کندتای منافع مادی خود معنی میعنوان کاال و در راس

مان را در راه روشن ترین تالشما لزوم باز ساخت مابعدالابیعه هست و باید عالی

آدمی لیست؟ از کجا آمده است؟ و  مس له مان درباره اینکهساختن ایمان عمیق

 .هدف زندگی لیست؟ به کاربریم

  شوم تربیت انسان دوره جدید را با آن مشاهده این فق  کرونا نیست که نتای

بشر  ،پیش از این نیز در بسیاری مصائ  مانند جنگ جهانی اول و دوم؛ بلکه کینممی
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نتای  تربیت تمدن جدید مبتنی بر نفی عقالنیت دینی و تکیه بر عقل خودبنیاد و 

مریکا و ها و تجاوزهای کشورهای مانند آمستقل خود را دیده بود، در این جنگ

ها نفر قربانی تفرعن و خوی سیری ناپ یری انسان مدرن میلیون ،انگلیس به ملل دیگر

های شد و انسان تربیت شده در فرهنگ غربی وقتی در فراسوی زندگی خود افق

معنوی و انسانی را از دست رفته دید و از زیست مادی محور دنیایی خود خسته شد 

کرد، بدون تردید در هیچ برهه تاریخی احساس پولی و بی هدفی در زندگی 

توان یافت که در آن بشر احساس بی ای به وسعت مدرنیته نمیدوره ،زندگی بشر

شناسان به دنبال . متفکران غربی و به ویوه روانباشدمعنایی و تنهایی در زندگی کرده 

 راه حل اساسی در مواجه با نهیلیسم و بی معنایی بوده و در مواجهه با بحران

اند که هیچکدام در طول قرن نوزدهم و به ویوه گون پیشنهاد دادهاهای گونحلراه

زیرا فضای حاکم  ؛و مشکل بشر را حل نکرده است مس له ،قرن بیستم و بیست و یکم

خدایی و انکار یا حداقل در نظر بر مدرنیته و متفکران آن تفکر، زیست در عالم بی

و علت غایی عالم است، در واقع انسان مدرن نگرفتن مبدا و معاد و علت فاعلی 

یعنی پرسش از مبدا و غایت زندگی  ؛اساسی ۀمس لمحصول تفکراتی بود که دو 

انسان و جهان در آن به محاق رفته و خدا در زندگی بشر جایگاهی ندارد و بشر با 

 .دهدعقل خودبنیاد و مستقل خود همه امورات را سامان می

برای انسان و جهان منکر شدند و همچون زنگی مست ای غایت و هدف را عده

و  یزیبر هرل ،هرکوی و برزن مدرنیته شمشیر به دست در ۀی از بادتدر ا ر سرمس

زد، تاختند و برخی هرکسی که سخن از وجود حقایق و غایات و اهداف برتر می

 دیگر علت فاعلی را در حد ماده تنزل دادند، گروهی مانند دکارت هر لند برای

کرد ولی خدای او های پنجگانه توماس آکوئینی را اقامه میوجود خدا استدالل

بریده از خلق بوده و در کاربست عملی در متن زندگی فردی واجتماعی جایگاهی 
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شود سخنی دارد که همین . دکارت که از او به بنیانگ ار غرب مدرن یاد میشتندا

ما به »هیلیسم کارساز شد: های نسخن در انحااط بشر و فراهم کردن پایه

، این گزاره در مقام نفی علت غایی برای انسان وجهان «خانه خدا راه نداریممشورت

معنایی و پولی است و انکار غایت انسان جدید را وارد وادی دهشتنا  نهیلیسم، بی

هویتی معنایی و بیکرد و به تصدیق بسیاری از متفکران غربی انسان غربی در بی

 کند. یزندگی م

تبار فیلسوف معروف قرن بیستم آمریکایی (1967-1886ترانس استیس )

معنی هدف و بیمعنا باشد، زندگی نیز بیهدف و بیاگر نظام امور بی»گوید: می

ارزش است. نهایت بی خواهد بود در نتیجه هر لیزی عبث و بیهوده و هر تالشی در

اهداف متفرقی لون پول، شهرت، هنر و البته هنوز این امکان هست که انسان در پی 

معنا ها کس  ل ت کند؛ اما زندگی او در بُن و بنیاد بیعلم باشد و احتماالً از آن

قراری، ی س و سرخوردگی انسان جدید از همین نشئت است. روحیه ناراضی، بی

معنا موضول معنی و نیز زندگی انسانی بیبه گمان من تصویر یک جهان بی .پ یردمی

 «. اصلی بخش عظیمی از هنر و ادبیات و فلسفه در دوره جدید است

استیس هنر و ادبیات و فلسفه جدید را مقصر اصلی وضعیت نابسامان غرب 

معنایی که انسان غربی در آن گرفتارشده است نتیجه داند واذعان دارد که بیمی

مثابه ن را بهنگرش پوزیتیویستی و هیومی به عالم و آدم است و لنین نگرشی انسا

ماشین متحر  و حیوانی که هیچ غایت و هدف متعالی در پیش رو ندارد ترسیم 

نشسته است. و البته خود او « کرامت ذاتی»به جای  ،«کرامت جعلی» کرده و در نتیجه

معتقد است  او ؛دهدرا پیشنهاد می« جعل معنا»برای برون رفت از لنین وضعی 

ولی برای رهایی از پولی و ولنگاری در زندگی  ؛دندار« معنای ذاتی»زندگی گرله 

 «.جعل معناکرد»باید 
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شناسی و برای روان ۀشناس اتریشی در حوزروان( 1997–1905ویکتور فرانکل )

کسانی که در ا ر احساس پولی و بی معنایی در زندگی گرفتار بیماری روانی 

ه در آن به بیمار در همه را پیشنهاد داد، ک« معنا درمانی»یا « لوگوتراپی»اند شده

؛ اما معتقد است این معنی نه «زندگی دارای معنی است»شود: وضعیت زندگی القا می

جعلی و ساختگی است، یعنی انسان ؛ بلکه شود و نه دیناز طریق متافیزیک ت مین می

دار کردن زندگی باید اهدافی را برای خود هر لند برای زنده ماندن خود و معنی

  .درست کند ،شدساختگی با

شکل « من»راه حلی ارائه داد که بر اساس توجه به ( 1961-1875گوستاو یونگ )

اینکه من  و« من»این توجه بر اساس ت مل عمیق در ذات و حقیقت ؛ اما گرفته است

به ؛ بلکه ام؟ و به کجا خواهم رفت؟ نبودام؟ برای له آمدهکیستم؟ از کجا آمده

باید  ،سپری کندرا های مختلف زندگی لار باید دورهعقیده او لون انسان به نا

در دوره نوجوانی و ؛ مثال سازد« دارمعنی»و « تحملقابل»نوعی زندگی را برای او به

شود و کس  درآمد خواهد کرد جوانی از اینکه او به زودی آماده پ یرش شغلی می

ز نظر شغل و سالگی که اسالی و حدود لهلدر میان ؛زندگی را معنی دار کند

های دوره جوانی و دیگر ارزش ،درآمد ت مین شده و تشکیل خانواده داده است

ها معنای خود را از زیرا این ارزش ؛خوردنوجوانی مانند پول و مقام به درد او نمی

گوید پس او سپس می .اند و او وارد معنای دیگری از زندگی شده استدست داده

باید به دنبال معنای دیگری در زندگی بود در غیر  ،پیریدوره در یعنی  ؛از این دوره

به شکست روحی و ناامیدی است و لون دین این صورت این شخص محکوم

عنوان امر دارای ارزش در زندگی زایل شده است، ل ا تالش برای یافتن معنای به

ا زیر ؛بار استهای دینی زیانزندگی دشوار شده است و در این دروان سقوط ارزش
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باید از  ؛ بنابراین،اندمردم اندکی به وعده و هدف حیات پس از مرگ وفادار مانده

 .طریق دین زندگی را در این دوران معنی دار کرد
 

 های مدرنیتهرونا و چالشک

ولی محک  ؛پدیده کرونا اولین و آخرین پدیده عجی  و خارنا  در جهان نیست

معنایی یو ب سمیهلیو از ن دیلالش کش را به تهیمدرن یهااست که آموزه یاریو مع

یکرد. کرونا نشان م انینهفته در تمدن غرب بیش از پیش پرده بر داشت و آن را نما

لگونه بشر  ،اندتهیکه سردمدار مدرن ییکایو آمر ییبزرگ اروپا یدر کشورها دهد

خود را  یروح یهابه بن بست روحی گرفتار و مستاصل شده و بحران ،دیجد ۀدور

مفاهیمی همچون انسان دوستی، نول لگونه  و دندهیگوناگون نشان م یهار قال د

ها و تصاح  همه لیز دوستی، ایثار و فداکاری رنگ باخته است. حمله به فروشگاه

های گرم، دزدی و غارت اموال و امکانات توس  برای خود، تجهیز به سالح

 از ییتابلو و بوده تیوضع نیا زا ییهانمونه …به سالمندان و  یتوجهیها، بدولت

دین که  دهدیان منش تیوضع نیا .گ اردیم شینما به را مدرن انسان رفتار و تفکر

مدرن  ۀدور نامشرول فرزند که «ییمعنایب» عالم در ستنیز؛ بلکه ها نیستافیون توده

هاست. رفتار مردم افیون توده ،است یو اجتماع یفرد یدر عرصه زندگ نید بتیو غ

 ثار،یاست که سراسر کشور را مملو از ا یایران نشان داد که دین موتور محرک

 غم همه ران،یا در. است دهکر یاز خود گ شتگ ،یشجاعت، نول دوست ،یفداکار

 اهل مکت  در تیترب و ینید معرفت و تیعقالن محصول نیا و خورندیم را گرانید

 .است عصمت تیب

ل اساسی برای معنادار کردن زندگی و در ساحت دین و عقالنیت دینی راه ح

تحت »و زندگی در « اصالت قرار دادن خدا در زندگی»رهایی از پولی و نهیلیسم بر 
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 در این ساحت توجه به دین هرگز به معنای ح ف علم نیست،  .است« والیت اهلل

و بزرگترین  هانسان جدید تحمیل کرد ۀتعارض علم و دین را مدرنیته بر گرد ۀمس ل

  .ه استفاری انسان یعنی نیاز به دین را نادیده گرفت نیاز

انسان در هر مرحله  ،در ساحت دین و تفکر اسالمی در معنادار بودن زندگی

لون  آفریده خدا و خلیفه او است که روح خود درآن دمیده است و ،زندگی

 ،هاو گرفتاری هامخلوق اوست وابسته به علت خویش است و همواره در خوشی

خدای  .ا او است و او نیز به خالق و موالیش حدو اً و بقائاً وابسته و محتاج استخدا ب

آزماید او را با بیماری و سالمت، فقر و غنی می ؛آشکار او همان خدای در نهان است

و هر گزبه خود وانهاده نشده است و زندگی غرض و هدفی باالتر و واالتر دارد، 

سافرت و انتقال از عالمی به عالم دیگر و نوعی م؛ بلکه مرگ باالن و نابودی نیست

تکامل است و انسان محصول اعمال و افکارش را در جهانی برتر از جهان ماده 

در مرتبه عمل و « خداشناس»آدمی باید در مرتبه نظر و اندیشه  ؛بنابراین .خواهد دید

باشد این  یاد خدا باشد و همیشه احساس حضور در پیشگاه او را داشته هو ب« ذاکر»

دهد و انسان را در بازگشت به وضع شیرینی و ل ت و معنایی خاصی به زندگی می

لنین  ؛و اصیل خود یاری کرده و راه حل واقعی مشکالت روانی است« فارت الهی»

ها در میدیاها و ناها و خودکشینگرشی در نظر و عمل از بسیاری سرخوردگی

 .ز خواهد بودلاره سا ،زندگی فردی و اجتماعی انسان
 

 https://iqna.ir:    منبع
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 دهد؟می کرونا به تمدن غرب پایان؛امنیت به بهای گزاف آزادی

 1ادوارد اسالوسکوات
 

شوند می ی تمدن غرب مانند آخرین برف زمستان دارند آبهارسد ستونمی به نظر

 افتد؟می روند. له اتفاقی داردمی و از بین

دهند می لمان از قرناینه خودخواسته در سراسر این کشور خبری دولتی آهارسانه

ی الزم را انجام هاگیریهمه پیش هاکنند آلمانیمی و این در حالی است که تصدیق

داده و شرای  را برای جلوگیری از کمبود امتیازات اولیه زندگی مهیا کرده اند. 

د؛ پلیس باواریا در اقدامی اگرله هنوز هم معدود اقدامات ناخوشایند گزارش شده ان

مسئوالنه در لند حاد ه جداگانه پن  جوان را در حال برگزاری جشن تولد در یک 

ساختمان در حال ساخت دستگیر کرده و گروهی سه نفره را نیز در حال نوشیدن در 

داده « اخاار»فعال « خارنا  برای جامعه آلمان»کنار آتش گرفته است. به این افراد 

 .شده است

در فرانسه حتی برای اینکه لهره خود را در معرض دید عموم قرار دهید، باید از 

یک وب سایت دولتی گواهی گرفته باشید. در صورتی که اسناد و مدار  الزم 

                                                           

 روسیه مقیمآمریکایی . نویسنده  1
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برای عبور و مرور را نداشته باشید، باید جریمه سنگینی بپردازید. حتی بی خانمان 

 !ندکنمی بودن هم کسی را از این فرمان مستثنی

افراد  هاآناظهارات جوامع خانوادگی و دوستانه در ایاالت متحده که بسیاری از 

جوان و سالم وحشت زده از مرگ قری  الوقول هستند، نیز حاکی از آن است که 

خودداری از به پایان رساندن قرناینه یا این محکومیت خودخوانده، ناجوانمردانه 

 .است

شود و بازگشت از می ر دنیای غرب مشاهدهی بی فکر در سراسهاترس و توهین

این وضعیت ساده نخواهد بود. خودکشی فرهنگی، سیاسی، معنوی و اقتصادی همه 

در حال وقول است. شاید حتی یک جنگ کولک سرگرم کننده باشد. ای جانبه

؛ اما توان هلند را یک استثنای قابل توجه در سراسر غرب دانستمی )در این میان

دهید در ماسالوست که به دنیای بی قانونی تبدیل می ست که شما ترجیحسوال این ا

 (.دو روی یک سکه هستند هاآنشده زندگی کنید یا در هلند؟ 

 19-کووید« همه گیر»ی تثبیت شده بیماری هاقصد ندارم شما را با واقعیت

ی درصد از موارد ابتال 99)ویروس کرونا( خسته کنم: طبق بهترین شواهد موجود، 

به بیماری جزئی هستند و نیازی به درمان جدی پزشکی ندارند. بسیاری از موارد 

مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افراد مسنی گزارش شده که پیشتر از 

برده اند و در مواردی هم مرگ حتی ناشی از می مشکالت دیگر سالمتی رن 

ان داشت که بسیاری از هم به طور ضمنی اذع« بی بی سی»ویروس نبوده است. حتی 

 .قربانیان کرونا افراد مسن ناتوانی بودند که به هر حال، عمرشان به دنیا نبود

یی هاتوان خوش خیم بودن نسبی بیماری و شباهت آن با بیمارینمی از این رو،

شوند را صرفا به دلیل تلفات باال نادیده گرفت. ساالنه می که تقریبا هر سال شایع
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دهند! البته بیشتر می لیون کود  در ا ر اسهال جان خود را از دستمی 1.2دست کم 

رنگین پوست و فقیر هستند! اما ظاهرا هیچ نیازی به هیچ نول تحلیل مبتنی بر  هاآن

  .پیش ساحل را تر  کرده است هادلیل و مناق نیست؛ آن کشتی مدت

لیل عصر دلسوزی ناظران کوته فکر شاید ایناور نتیجه بگیرند که تمدن غرب به د

بی مورد برای خود و خودقربانی پنداری جمی به زانو درآمده و اکنون با یک فرد 

کند. حتی اگر می ساله ایتالیایی یا یک بیمار دیابتی آمریکایی همزادپنداری 80مسن 

 .اندکی حقیقت در این استدالل نهفته باشد، باز هم جل  ترحم بیش از اندازه است

ین است که تمدن غربی در کلی ترین و سخاوتمندانه ترین حقیقت تاسف آور ا

معنای آن، پیش از آنکه ویروس کرونا از راه برسد، در وضعیت بحرانی بود. 

امید خود را کامال از دست داده و  هاآنو نوادگان مستاصل آمریکایی  هااروپایی

لیمو فشار دهید، میلیون نفر جمعیت آمریکا را مانند  320درمانده شده اند. اگر همه 

ی هاپیروزی هابعید است بتوانید یک لیوان اطمینان و نشاط به دست آورید. قرن

هنری و علمی تقریبا به طور کامل در نتیجه رکود و بی تفاوتی ناشی از بوروکراسی 

 .ورشکستگی در همه ساوح قابل مشاهده است .مدرن اروپا از بین رفته است

ه است؛ کافی است بدترین سناریوی ممکن را تصور پیش بینی اتفاقات آینده ساد

توان گفت لنین لشم اندازی در برابر اتفاقات می و آن را ده برابر بدتر کنید. باز هم

آن را ؛ اما احتمالی خوش بینانه است. برخی ممکن است با این مقاله موافق باشند

سر کِنِت کالر  که کنم. می اغراقی غیرمسئوالنه بدانند. این بحث را ایناور تمام

به این مساله پرداخته بود که لاور جوامع به « تمدن»در سریال تلویزیونی خود به نام 

تمدن هر »شوند: می ظاهر غیر قابل تخری ، به ویرانی کشیده و از روی زمین محو

 اندازه هم که پیچیده و مستحکم به نظر برسد، در حقیقت بسیار شکننده است.
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ود کرد. دشمنان آن له هستند؟ اول از همه، ترس. ترس از جنگ، توان آن را نابمی

ترس از تهاجم، ترس از طاعون. و ترس از ماوراء الابیعه به این معنی که شما لیزی 

ی بی هادهید. دنیای پیشین سرشار از آییننمی برید یا لیزی را تغییرنمی را زیر سوال

بردند. و دشمن بعدی می نفس را از بین معنی و ادیان پر رمز و راز بود که اعتماد به

تواند بر افرادی با درجه باالیی از رونق می هم ماللت است. احساس ناامیدی که

تواند می اطمینان است که عدم این دیگری، عامل هر از بیش اما مادی لیره شود. 

 «.تمدن را به نابودی بکشاند
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4 
دن غربتم ماهیترونا و روزهای ظهور ک  

 1عااءاهلل رفیعی آتانی
 

به منظور تبیین پدیده عجی  و غری  کرونا در این روزها فرضیات گوناگونی مارح 

 سوپ از لیز همه اینکه نظیر و های آنترینشود. از سادهمی بازهم مارحشده و 

خفاش شرول شده و اگر بگ ریم، یک فرضیه اساسی را از زبان رهبر حکیم انقالب 

یم که ممکن است کرونا محصول اراده سیاسی امریکا و امریکائیان جهان نیز شنید

مسیر نابودی،  ها دربرای مبارزه با همه مردمانی باشد که منافع امریکائیان از سوی آن

شود. خیلی روشن است که در این صورت ایران باید در راس هرم این قلمداد می

این فرضیه و که البته باید منتظر حقایق  نابود شوندگان قرار داشته باشد. برای تایید

امریکا و خصومت ذاتی  پیشه جنایت ذات بر عالوه و باشیمبیشتری برای ا بات آن 

امریکا با ایران و تمدن ایرانی به عنوان رقی  فکری و فرهنگی امریکا، خبر مهم 

ا رگ اری و گسترش غیرعادی این ویروس در ایران و در میان مردمان کشورهایی 

است که با مردم ایران قرابت ژنتیک دارند. واقعیت آن است که از امریکایی که 

                                                           

 (المصافی)ص جامعۀ گروه اقتصادعضو هی ت علمی  .  1

http://oerp.ir/news/11072/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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برای کشتن مردم ایران از همه ابزارهای نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی استفاده 

با پاره پاره کردن پیکر محبوب ترین فرد  ایران مردم قل  کندن آن اوج که و کندمی

و در ؛ اما ود و بدتر از اینها را نیز باید انتظار داشتایرانی یعنی شهید قاسم سلیمانی ب

فراوان باید با  ،ای است که برغم داشتن مویدات پیشینیهر صورت، این فرضیه

 .هایی از این پس و که خواسته و ناخواسته منتشر خواهد شد و ارزیابی شودداده

ا و رسد یک تبیین جدی و اساسی آن است که پدیده کروناما به نظر می 

های بدتر از آن، محصول ذات تمدن نوین غرب است. انسان جدید غربی از پدیده

و با خود، خدا  _ و نه لزوماً انکار آن _قرن لهاردهم با ح ف خداوند از زندگی 

پنداری و تنزل همه جهان لندالیه به طبیعت و تفسیر طبیعت به یک موجود مادی و 

صر از طبیعت برای حداکثرسازی ل ت مادی حد و حکشی بیبیجان و در نتیجه بهره

ای را با طبیعت رقم زده است. انسان جدید از زندگی، جنگ بیش از ششصد ساله

غربی تا توانست در راستای حداکثرسازی ل ت مادی از زندگی با شمشیر 

کرد، شخم زد و البته از این ویرانه تکنولوژی، طبیعت را هرگونه که تخیل می

برداشت. انوال صنایع پیشرفته نظامی و الکترونیکی و انوال  مه های زیادیگن 

هایی که معلوم محصوالت غ ایی، پوشاکی و... ساختن بناهای بزرگ با فرآورده

ها، لند میلیون سال تالش و صبر کرده بود نیست طبیعت برای ساختن هریک از آن

ت، مشکل دقیقاً از و...اما واقعیت آن بود و هست که طبیعت لون ما دارای حیات اس

آنجائی شرول شد که بشر تنزل یافته به ساح حیات حیوانی بر آن شد که طبیعت 

جان ندارد، لنانکه فرمود:.....وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ ِبحَمْدِهِ وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُونَ 

ولى  ؛وند استتَسْبِیحَهُمْ.....و هیچ لیز نیست مگر اینکه در حال ستایش و تسبیح خدا

 مراد از پیداست که. (44کنید...)اسراء/ها را در  نمیشما آدمیان، تسبیح آن

شعور و آگاهی است. مساله دقیقاً از آنجائی اوج  اوج محصول ،خداوند تسبیح
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گرفت که در دوران جدید غرب به عنوان یکی از مظاهر توسعه یافتگی، ماموریت 

یعنی علم  ؛ت به تصرف در طبیعت تبدیل شدعلوم طبیعی به جای کشف و فهم طبیع

به شدت تکنولوژیک شد... و این شد که بشر همه کورسوهای فهم طبیعت را نیز به 

 .روی خود بست، تا همچنان ماجرای التفقهون، پایدار و الینحل بماند

رسد جان مهربان طبیعت اما واقعیت تلخ و البته عبرت آموز آن است که به نظر می

حمت الهی است و لونان ما در حال مناجات با خداست، در مقابل این که تجلی ر

تاب و طاقت شده است و کرونا فریاد یب خود، هیعل تیهمه ویرانی و جنگ و جنا

طبیعت در تالش است تا . اعتراض گوش خراش طبیعت علیه این جنایت بشری است

ان و طبیعت تردیدی را از این دشمن و که در کشتن انس با فریاد بلند اعتراض خود

 نیا که رسدیندارد و به گوش همه قربانیان این جنایت در جهان برساند. به نظر م

 یهایگر سلاه با مبارزه یبرا دیبا تنها نه امروز بشر. است راه کی آغاز هنوز

 یبرا دیمهمتر از آن با؛ بلکه بکند یکار ییکایامر تمدن ینظام و یاقتصاد ،یاسیس

را و  عتیدر طب ییکایبرآمده از تمدن امر ین تصرف تکنولوژمحدود کردن دستا

 رورتیص نیا در انسان مهربان سفر و ریهم س  زیانسان و ن یکه مکمل هست یعتیطب

 نیا ینیتکو  ینتا نکند نیلن بشر اگر. کارستان بکند، یکار و خداست یسو به

 نقالب واخواهد داشت. به ا ،طبیعت مظلوم را علیه این انسان ظالم بیش از این ،ماجراء

در طول  ،های طبیعت علیه انسانبر اساس مبانی و معارف دینی همه شوریدن

ظلم  نیدر مقابل ا عتیشورش طب نیا رسدیبه نظر م .تاریخ به خاطر ظلم بوده است

 است.....غرب، تازه آغاز شده  دیتمدن جد یهایوگیبه تناس  و یانسان
 

 http://oerp.ir:    منبع
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 است نئولیبرالیسم هایسیاست حاصل کرونا بحران

 1نوام لامسکی

 یونیزیشبکه تلوی در گفتگو با نوام لامسک سخنان اهم خوانیدمیدر ادامه  نچهآ

(DiEM25در بار ،)ست.موضول کرونا ۀ 
 

 و خارنا  بسیار کرده، ایجاد امروز بشر برای کرونا ویروس که سالمتی بحران

 بحران این؛ اما آورد بار به آینده در تری وخیم واق ع است ممکن و است جدی

 .شد خواهد طرف بر نهایت در و است موقتی

 را بشر هستی که ترجدی و تر،خارنا  بسیار دائمی بحران دو با ما که حالی در

 و استای هسته جنگ یکی بحران دو این. هستیم روبرو دارد، برمی میان از یکباره به

 .زمین کرۀ شدن گرم دیگری

 گرم وای هسته جنگ و کرونا بحران از اعم تهدیدات این که کرد اذعان باید

 ایجاد نئولیبرالیسم یهاسیاست اِعمال دلیل به که است تهدیداتی ،زمین کره شدن

 گرفتن پایان از بعد است بدیهی. گرفت خواهد شدت نیز روز به روز و است شده

 یهانظام تعداد بر یا شد، خواهد برورو محتمل گزینه دو با جهان کرونا بحران

                                                           

 سیاسی آمریکایی تحلیلگر و شناس زبان، متفکر.  1
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 یک یا شودمی افزوده ،دارد وجود اکنون انچه از مستبدتر بمرات  و خواهتمامیت

 حاضر حال در؛ اما شد خواهد ایجاد جوامع در ترانسانی شرای  با بنیادین بازسازی

 متحدان و ترامپ مانند اجتماعی بیمارگونه یهادلقک دستان در ما سرنوشت

 زیرا ؛است فراگیر بسیار آمریکا قدرت ؛مثال برای. دارد قرار جهان در رشهمفک

 بر را اقتصادی یهاتحریم و روانی فشارهای حداکثر که است کشوری تنها آمریکا

 ویوهه ب) کشورها دیگر و است کرده اِعمال کوبا و ایران مانند کشورها سایر

 .کنند پیروی آن انسانی غیر یهاسیاست از تا ساخته مجبور را( اروپائی کشورهای

 کرده اقدام خود استاد از پیروی در کشورها این هستیم آن شاهد ما که هماناور

 رن  شده اعمال یهاتحریم از که هستند کشوها این مردم فق  ،تردید بدون. اند

 کشورهای این از یکی سوی از کرونا بحران با راباه در روزها این؛ اما برندمی بسیار

 پرسنل به کمک برای کوبایی پزشک 52. است افتاده جالبی اتفاق شده تحریم

 ۀمناق در مشغولند، کار به مستمر خستگی و شدید فشار زیر در که ایتالیا پزشکی

 حتی خود پزشکی پیشرفته سیستم با آلمان که حالی در. اندشده مستقر لومباردی

 .نماید کمک یونان به است نتوانسته

 شدن غرق مانند) است گرفته فرا را جهان سراسر که فجایعی ودوج با تردید بدون

 گسترده، انسانی غیر یهاتحریم اعمال مدیترانه، دریای در پناهنده و مهاجر هزاران

 مقاع این در( …و مستبد و مرتجع فرا یهارژیم از حمایت خانمانسور، یهاجنگ

 .است کننده ویران بشریت برای غرب تمدن

 پیشۀ را جنگ زمان رفتار باید ،کنیم مقابله کرونا بحران با مروزا خواهیممی اگر

. کنیم بسی  بشریت نامرئی دشمن بردن میان از برای را نیروها کلیه باید. نماییم خود

. است مورد این در خوبی مثال ،دوم جهانی جنگ زمان در آمریکا مالی بسی 
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 و مستقیم کشورها دیگر به نکهای جای به آمریکا مانند ، روتمند کشورهای ؛بنابراین

 بلوا جهان از گوشه هر در خود متحدان دیگر با یا و کنند کشی لشگر مستقیم غیر

 راه در خود پتانسیل و نیرو از که است بهتر( لیبی و سوریه یمن، جنگ) اندازند براه

 .کنند استفاده هاانسان زندگی بهبود

 الگو له اساس بر که بگیرند تصمیم باید جهان مردم کرونا، بحران گرفتن پایان با

ها نابسامانی ۀهم منش  که دانیممی زیرا ؛سازند بنا را خود آینده خواهندای میعقیده و

 یهاسیاست اِعمال خاطر به سیاسی و اجتماعی اقتصادی، عمیق مشکالت و

 نستدامی نئولیبرالیسم پیش هامدت از ؛مثال برای. است جهانی بازار و نئولیبرالیسم

 که( SARSr-CoV)سارس بیماری با متفاوت کمی و فراگیر بیماری یک که

. کرد خواهد مبتال را جهان و رسید خواهد راه از است، ویروس کرونا ازای گونه

 و شود کار به دست بیماری این از گیریپیش برای توانستمی نئولیبرالیسم نظام

( Big Pharma) اروسازید خصوصی هایکمپانی؛ اما کند تهیه راآن واکسن

 از سودآورتر جدید پودرهای کرم انوال ساختن برایشان وابسته، یهاالبی با همراه

 هر و است انداخته خار به را مردم جان که ویروسی! است کرونا واکسن ساختن

 تهدید که باشید داشته توجه. گ اردمی جا به جهان سراسر درها کشته از ایپشته روز

 دولتی نهاد یک توس  که واکسنی یافت پایان( SALK) سالک واکسن با اطفال فل 

 اقدام همین. گرفت قرار همگان دسترس در اخترال  بت بدون و بود شده ساخته

 .شد آن از مانع نئولیبرالیسم طاعون اما گیرد انجام کرونا ویروس مورد در توانستمی

 که دالیلی همان به ماا بود ما دسترس در اطالعات همه کرونا ویروس مورد در

 سازیشبیه یک2019 سال اکتبر در ؛مثال برای. نشد توجهی آن به ،شد ذکر ترپیش

 در اقدام این؛ اما آمد عمله ب آمریکا ۀمتحد ایاالت در جهانی فراگیر ویروس یک از

 لین، دسامبر 31 تاریخ در. نکردند آن به اعتنائی و ماند باقی سازیشبیه ساح همان
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 بعد هفته یک و ساخت آگاه ویروس یک وجود از را جهانی هداشتب سازمان

 اختیار در را الزم اطالعات و کردند شناسائی را کرونا ویروس لینی دانشمندان

 دست درنگ بی تایوان و جنوبی کره لین، مانند مناقه کشورهای. دادند قرار جهان

 سیستم دارای که آلمان. شد اقدام مورد این در حدودی تا نیز اروپا در. زدند اقدام به

 شد عمل وارد موقع به دیگران کمک بدون است اطمینانی قابل و پیشرفته بیمارستانی

 و کردند کاری کم اروپائی کشورهای دیگر؛ اما کرد مهار را بحران حدودی تا و

 اروپا در انگلستان کشورها این بدترین. گرفتند نادیده را بحران هاآن از بعضی حتی

 .شمالی آمریکای در متحده یاالتا و بود

 دو ،کنیم غلبه جهانی بحران این بر ما که زمانی ؛کرد نشان خاطر باید بار دگر

 یا بحران، از بعد نخست ؛کرد خواهد تعیین را بشریت سرنوشت فردای محتمل گزینه

 مال و جان به نسبت گ شته از تررحمبی و مستبد اقتدارگرا، فرا هاینظام تعداد بر

 بازسازی جهان، سراسر در مردم ۀتود مقاومت و همت با یا و شودمی افزوده هاسانان

 .شودمی آغاز انسان زندگی شرای  شدن بهتر جهت در حاکم هاینظام بنیادین

 تخری  ۀفاجع و طرفی ازای هسته جنگ یک وقول با بشریت امروز هنوز اما

 خواهد نابود همیشه رایب را انسان نسل و هستی که دیگر طرف از زیست محی 

 لحظات ترینمهم از یکی کنونی لحظات ؛بنابراین. است گریبان به دست ساخت،

؛ بلکه است کرونا ویروس با مقابله دلیل به فق  نه لحظات این. است بشر تاریخ

 هاآن اقتصادی سیستم عملکرد نارسائی و جهانی یهانظام عیوب و نقائص از آگاهی

 یک کرونا ویروس ؛بنابراین. کنند تغییر بشریت ۀآیند بودبه برای باید که است

 ؛دیگر عبارت به. است آینده فجایع از جلوگیری برای خار زنگ و هشدار

 لنین یهاریشه بهنسبت  جستجو و واکاوی عدم و هشدار این به توجهیبی

 .زد خواهد رقم ما برای را تریوخیم آینده شک بدون فراگیر، یهابحران
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 انزوا به زمین کره در را نفر میلیارد دو از بیش کهای قرناینه کرد اذعان باید اما

 از نوعی به که است هاسال بشریت؛ بلکه نیست امروز به مختص فق  ،کشانده

 .کندمی حس واقع در راآن امرور و است شده گرفتار اجتماعی مخرب انزوای

 کمک به است ممکن هک روشی هر به اجتماعی ۀقرض اوراق بازآفرینی با باید

 و تشکل از که عصری در ما دست از آنچه اما ؛بشتابیم جهان سراسر در نیازمندان

 جهت اینترنتی ارتباط آید،می بر است، کرده محروم مدتی تا رو در رو تجمع

 به مبتال مسائل تحلیل بس  نهاد،مردم هایسازمان گسترش و ایجاد سازماندهی،

 .است هاآن معضالت و مشکالت حل یبرا مشورت و امروزی جوامع
 

 با که بود روبرو ،امروز از ترسخت بسی مشکالتی لنین با نیز گ شته در بشر

 .است آمده فائق هاآن همه بر ،اتحاد و کوشیسخت درایت،
 

 https://www.ettelaat.com:      منبع
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 کرونا ضعف درونی تمدن غرب را عیان کرد  

  1یونمحمد هادی هما
 

مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته  ،یکی از وجوهی که در کشاکش بحران کرونا

 ت  یراتی له کرونا بحران که است این سوال. است مس له  است ت  یرات تمدنی این

 یک بروز کرونا بحران از توانمی آیا. باشد داشته بشری تمدن یا تاریخ بر تواندمی

 ؟بود متوقع را جدید جهانی نظم

استاد دانشگاه امام صادق  ون،یهما یمحمدهادمتن زیر مشروح گفتگوی مهر با 

 است.)ل( 
 

از شبه طاعون مصر -با بررسی تغییر جهت تاریخ تحت تأثیر چند اپیدمی و پاندمی، 

توان دریافت که کرونا نیز از این حیث می -باستان تا آنفوالنزای اسپانیایی

ر باشد. سوال این است که چگونه کرونا تاریخ را تواند بر تغییر تاریخ اثرگذامی

 دهد؟تغییر می
 

به نظرم یک مبنایی را باید مارح و توافق کنیم و آن اینکه در لارلوب نگاه دینی، 

گوئیم، نامش ابتالء و ای مثل کرونا که ما در علوم اجتماعی به آن بحران میپدیده

                                                           

 (ل)دانشگاه امام صادق "ارتباطات و فرهنگ"مدیر گروه  و ت علمیعضو هی  .  1
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است نه به معنای اینکه شر باشد. شر  فتنه است. فتنه و ابتالء کامالً یک نام قرآنی

یکی از سازوکارهای الهی است برای ایجاد تعادل در خلقت و کشاندن کل خلقت و 

 آفرینش به سمت آن مقصد نهایی که دارد.

صرفنظر از اینکه بگوییم انسان یا  -های تعادلی هستند، ها و ابتالئات وزنهتنه

رافاتی که در زندگی ما نسبت به قانون ، که انح-طبیعت یا خدا آن را ایجاد کرده

گرداند. اینکه امور را بین خداوند و می برای افتد را به تعادل دوبارهتکوین اتفاق می

 ؛رسد یک نول شر  است، در هر حالخودمان و طبیعت تقسیم کنیم به نظر می

باشیم الهی در حال وقول است، له ما مقصر و موجد آن  ۀهمه این اتفاقات ذیل برنام

 یا طبیعت.

هایی را که از جاده اصلی خارج های تعادلی هستند که آن قسمتابتالئات وزنه

شده، له در زندگی له در طبیعت و له در رفتارهایمان و له در زندگی کالن ما 

کنند به حالت اصلی خود بازگردانند. اگر شناسیم، سعی میکه به نام تمدن آن را می

ن نقشی را ایفا کند، قاعدتاً ما باید به دنبال پیدا کردن یک قرار است که کرونا لنی

انحراف جدی در نول رفتار تمدنی مان باشیم که سب  شده در این ساح بسیار 

ساز نام نهاد، توان نام آن را فتنه تمدنی یا تمدنای که میگسترده و عمیق یک فتنه

باره به آن وضعیت متعادل اقتضا داشته که ایجاد شود و این فتنه بتواند ما را دو

بازگرداند و این یعنی یک اصالح به شدت بزرگ و جدی در عرصه تمدن و رفتن 

 به سمت یک تمدن نوین که توضیح خواهم داد، همان تمدن نوین اسالمی است.

شود و این لیزی نیست که از بیرون مشکالت تمدن غرب به شدت نشان داده می

درونی این تمدن است که وجود دارد.  به آن تحمیل شود، این همان ضعف

که ایجاد ای نظر از اینکه مثالً این وضعیت جدید آمریکا و بحران اجتماعیصرف
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تواند اساساً لنین شده به له دولت و رئیس جمهوری منتهی شود و یا اینکه می

خواهیم به این فعالً نمی -ای را بحران زده کند و به زمین بزند، حکومت و جامعه

ها اما باید به ترس و وحشتی که در آن جامعه برای احتمال قحای و بحران -ردازیمبپ

 ایجاد شده اشاره کرد، که این خود یک شکست بزرگ تمدنی است.

که باید منتظر آن باشیم لون -رسد که بحران کرونا یا ادامه این بحرانبه نظر می

نی هم قابل بررسی اتفاقات پشت سر هم در حال رخ دادن است و از لحاظ تمد

نهایتاً به سقوط تمدن غرب و برآمدن تمدن جدیدی که تمدن نوین اسالمی  -است

 است، منجر خواهد شد.
 

همه ما در جامعه تابع قوانین ناپیدایی هستیم که زندگی ما را سامان داده و یا به 

لم های طبیعی جوامع است. دین و فلسفه و عکند. اینها سنترا متأثر مینحوی آن

ها را از دل تاریخ و جامعه بیرون کشند و معرفی کنند. اند این سنتتالش کرده

اکنون در این بالی ناگواری که کشورهای مختلف را درگیر کرده، بسیاری از 

مواقع اگر به اثرات ریز و درشت ابتالئات بر حیات اجتماعی فکر کنیم، به این 

الزم برای زندگی در شرایط امن رسیم جامعه کنونی ما از خصوصیات می نتیجه

 کم بهره است. چرا؟
 

از جهت اناباق  هاآناز نگاه اسالمی ما تفاوتی بین دین، فلسفه و علم و دستاوردهای 

دانیم که در ساوح های مختلف معرفت میرا الیه هاآندانیم و همه با واقعیت نمی

تر در رتبه ه پایینمختلف معرفتی روی هم سوار شده و هر کدام با سلاه بر رتب

کند. یعنی هیچ منافاتی بین دستاورهای علم تجربی با فلسفه و تر سرریز میپایین

های دینی وجود ندارد و اگر ما این جاها تعارضی دستاوردهای فلسفی با گزاره

 بینیم باید برگردیم تا ببینیم اشتباه از کجا وارد این سلسله معرفتی شده است.می
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ها در دین وجود دارد قوانین عام و به شدت محکم و جدی سنت لیزی که به نام

دهند. ما کشانند و نشان میترین ساوح علم تجربی میهستند که خودشان را تا پایین

اینکه هر وقت بندگان ؛ مثال های دینی داریمهای خیلی مهمی در دین و گزارهفرمول

شود، این یک وارد می هاآنخدا گناهان جدیدی ایجاد کنند بالهای جدیدی هم بر 

 قانون به شدت مهم است.

ای از دوران مدرن، انفکا  این لند ساح معرفتی را شاهد بودیم و به ما در دوره

رسد که اکنون که در حال بازسازی تمدنی آفرینش هستیم و به سمت تمدن نظر می

ه را شاهد رویم، دوباره ما جمع بین علم و دین و فلسفواقعی و نهایی اسالم می

خواهیم بود و در نتیجه آن امنیتی که انسان از علم در همه ساوح مختلفش توقع 

 دارد قاعدتاً باید آشکار شود.

اما از سوی دیگر علمی که خودش را از مبدا و معاد خالص کرده و فق  در 

های معرفتی را به کنار زده و انکار ساح ظاهر ادعای انحصار کرده و بقیه جنبه

های ما را تواند برای ما امنیت ایجاد کند و پاسخ سوالقاعدتاً این علم نمیکرده، 

رسد که اگر آن الگوی معرفتی تمدن اسالمی اند  اند  در ا ر بدهد. به نظر می

بینیم، اتفاق بیفتد ما قاعدتاً باید همین ت کرات و اتفاقاتی که در جهان معاصر می

 اعتماد کنیم. -کندا باطن خلقت رسوخ میبه معنای علمی که ت–بتوانیم به علم 
 

ای به این صورت وجود دارد که گویا مرگ در تاریخ نگاری عامیانه سکوالر قضیه

سیاه و نومیدی انسان قرون وسطایی از مسیح و کلیسا و مرگ نیمی از اروپا، تأثیر 

ه با خیلی مهمی در گریز انسان از دین و آغاز مدرنیته داشته است. هرچند این قضی

تواند ما را به این گزاره رهنمون کند که بحران می؛ اما خواندوقایع تاریخی نمی

 -ها بیاوردکه ممکن است بیش از جنگ جهانی دوم مرگ به دنیای انسان-کرونا

ممکن است سبب گریز مشابهی از علم شود یا الاقل به مذهب پرستش علم نقطه 
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؟ اکنون طبیعت قدرتش را به رخ ما پایان بگذارد، نظر شما در این باره چیست

کشد اما پس از پایان بحران، همه چیز به روالِ های از خود مطمئن میانسان

ای از این دست، شود. آیا هر تجربهگردد و ماجرایی دیگر آغاز میطبیعی بازمی

 شود ما بازهم، از تمدن مدرن، بیشتر قطع امید کنیم؟باعث نمی
 

به کار بیشتری نیاز دارد برای اینکه بدانیم له اتفاقی افتاد و  تاریخ قرون وسای واقعاً 

یی که هاله میزان کوتاهی مسیحیت آن دوره مؤ ر بود و له میزان برنامه ریزی

دشمنان برای تغییر شکل مسیحیت و مناس  کردن آن با نول تمدن مبتنی بر سرمایه 

تر است ولی نظر، دومی محتمل اند، مؤ ر بوده است. بهداری و پوزیتیویسم انجام داده

های کلیسا را نادیده بگیریم. به هر حال کلیسا ارتباط واقعی به هر حال نباید ضعف

اش را با مسائل زندگی مردم قاع کرده بود یا اند  اند  رها کرد و به علوم 

تجربی نپرداخت و خود را منحصر به علومی کرد که به زندگی مردم ربای نداشت 

تواند باشد که جدا شدن از مسائل همی برای ما و مراکز علمی ما میو این درس م

 ای جز سقوط در بر ندارد.مردم و مسائل واقعی جامعه نتیجه

بود که ا بات گرایان ای به هر حال اتفاقی که در تمدن مدرن افتاد، انحصارطلبی

د و بقیه یعنی منابع شناخت و معرفت را منحصر در تجربه و حس کردن ؛عَلَم کردند

یک شکاف جدی در معرفت بشری ایجاد  مس له موارد را کامالً انکار کردند. این 

تواند همه مسائل بشر را کرد و تمدنی هم که بر اساس آن تعریف شده باشد نمی

ها افتاده شود، اتفاقی که برای خیلی از تمدنجواب دهد و نهایتاً به سقوط منتهی می

 است.

بینی یا زودقضاوت کردن در مورد سقوط تمدن غرب این به معنای یک پیش 

ها نتواند پابندهای خود را نجات دهد و برای آن پاسخ نیست. تمدنی که در بحران

های داشته باشد، این تمدن سقوط کرده است، حتی اگر ساختارهای آن تا مدت
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ست هاالطوالنی بعد از این هم بتواند باقی بماند. از جمله اینکه تمدن غرب اگرله س

باوراند. البته خود می هاها به انسانحیات خود را در قال  رسانه؛ اما که مرده است

افتد، کم کم دارند اعتبار خود را از هایی که اتفاق میها در این بحرانهمین رسانه

 کند.به سمت یک آگاهی جهانی حرکت می مس له دهند و دست می
 

اند که شیوع ویروس کرونا یک وضع ردهاز آگامبن فیلسوف ایتالیایی نقل ک

این وضع به سیاستمداران نه ؛ اما ها به وجود آورده استاستثنایی برای حکومت

شاید بتواند سیاست را از میدان ؛ بلکه دهدفقط مجال و فرصت اعمال قدرت نمی

 بیرون کند. آیا در شرایط کنونی سیاست از عهده مقابله با ویروس کرونا برمی آید؟
 

والً باید عرض کنم که حتماً ما باید در کشورمان و در ساح جهانی متوجه باشیم ا

ای و میان ای لند رشتهمس له کرونا یا مقابله با آن  مس له که موضول تعامل با 

رشتگی است و حتماً سیاست گ اری این پدیده فق  صرفاً یک امر پزشکی نیست و 

 مل با این ویروس و شیول آن داریم.رسد که ما این ضعف را در تعابه نظر می

ها را به خواهد همه حوزهبا فرض اینکه سیاست یک سیاست عمومی است که می

استخدام خود در بیاورد و از همه کمک بگیرد ما باید یک تفکیک بین سیاست به 

معنای مدرن و آنچه در کشورهای غربی شاهد آن هستیم و آنچه ما به عنوان سیاست 

قائل شویم. ما از  -شوداست گ اری فرهنگی و تمدنی از آن ناشی میکه سی-دینی 

شویم. این همان  مس له توانیم وارد تعامل با جای دیگری جز سیاست به این معنا نمی

سیاست تاهیر شده و ماهری است که ذیل حکومت و تمدن اسالمی و با در نظر 

 شود.ها مارح میگرفتن همه جنبه

تر از جنگ ان کرده، ت  یرات شیول ویروس کرونا بزرگ*سید حسن نصراهلل بی

جهانی اول و دوم است و له بسا که با این بحران، یک نظم جهانی جدید بروز کند؛ 
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های له رخ داده تمامی دنیا را در برگرفته و امروز با بحث و جدللرا که آن

ونا لگونه فرهنگی، دینی، عقایدی و فلسفی مواجه هستیم. نظم جهانی جدید پساکر

 خواهد بود؟

گ ارد، ما باید مقداری صبر کنیم تا ببینیم ت  یری که کرونا بر جامعه جهانی می

لگونه خواهد بود و بعداً جهت گیری کلی خودمان را بیان کنیم. قاعاً کرونا ت  یر 

گ ارد، تغییر ایجاد خواهد کرد. اگر بعد از خواهد گ اشت و به میزانی که ت  یر می

ای ما این بحران را پشت سر بگ اریم و انگار نفسمان را مدتی حبس کرده یک دوره

بودیم و بخواهیم دوباره به زندگی قبلی باز گردیم، طبیعتاً این ت  یر نالیز خواهد بود 

تری باید پس و بنا بر سنن الهی ما یک بار دیگر این امتحان را به شکل سخت

ای که برای شدت یا از جهت میزان آگاهیدهیم. ولی اگر این اتفاق یا از جهت می

کند، بتواند در زندگی و اندیشه و در سبک زندگی ما تغییراتی ایجاد ما ایجاد می

ایم جلو برویم. اگر ما توانستیم تغییراتی در رفتار و اندیشه مان کند، قاعدتاً ما توانسته

ایم وگرنه یک لو رفتهماابق آنچه خداوند قصد دارد ایجاد کند، ایجاد کنیم طبیعتاً ج

 موقع دیگری دوباره این ابتالء را باید پس بدهیم.

رفتن به سمت تمدن نوین اسالمی جز از این طریق شدنی نیست. ما باید سبک 

هایمان باید زندگی مان را بر اساس آنچه در آینده ما دیده شده، تنظیم کنیم، اندیشه

کرونا به عنوان یک مقدمه آمده تا به باید تغییر کند.  …بازنگری شود و ساختارها و

هایی از زندگی هایی از زندگی مان اشتباه است و له جنبهما نشان دهد که له جنبه

 ما متناس  آن تمدن نوینی که پیش روی ما قرار دارد نیست و باید اصالح شود.

اگر ما این مسیر را شرول کنیم انتهایی جز پدیده شریف ظهور در انتظار ما 

 شود.د بود که از طریق استقرار تمدن نوین اسالمی انجام مینخواه
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وظهور الحق »خوانیم حقایق در حال ظاهر شدن است. ما در زیارت روز جمعه می

رسد همین اتفاق باعث شد حق در حال آشکار شدن است و به نظر می« علی یدیک

زند که سرآمد یک الیه بسیار نازکی از روی جوامع اروپایی و آمریکایی را کنار ب

تمدن غرب بودند. این یک نول ظهور است و یک نول آشکارسازی حقایقی است 

 که وجود دارد.

های استکباری شوند که از سوی دولتخیلی از جوامع اند  اند  متوجه می

رود. خ  این اتفاقات به معنی ظهور است یعنی حق در هایی بر مردم میله ظلم

واریم که آن اتفاق بسیار بزرگ و نظم جدیدی که در حال ظاهر شدن است و ما امید

 جهان باید حاکم شود، زودتر رقم بخورد.
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1 

 تعبیری مبهم و اغواگر ؛«پساکرونا»

 1پرویز امینی
 

تا  98ماه است که در جهان شیول یافته و از پایان بهمن  3ویروس کرونا بیش از 

کشور جهان مشغول مبارزه با این  206امروز هم ایران را به خود مشغول کرده است. 

میلیون نفر در جهان به این 2.5ویروس هستند و تا لحظه انتشار این خبر بیش از 

اند. تقریباً در م جان خود را از دست دادههزار ه 170ویروس مبتال شده و بیش از 

های متعددی درباره مراودات اجتماعی در نظر قاطبه کشورهای جهان محدودیت

 ؛اندبرخی کشورها نیز از گزینه قرناینه کامل استفاده کرده .گرفته شده است

 اقتصاد یکی از بدترین دوران خود را در ؛وکارها کامالً تحت تا یر قرار گرفتهکس 

سامان ه عنوان یک شاخص برای بنبود تقاضا برای نفت، به ؛گ راندصدسال اخیر می

بودن بسیاری از سازوکارهای اقتصادی در کشورها، قیمت این طالی سیاه سابق را 

ها دالر رسانده و همه این 39انگیز منفی حداقل برای یکی دو روز به عدد شگفت

  رخ داده است.گویای آن است که اتفاق بزرگی در دنیا 

های مختلفی زنیاما کنار این اتفاقات روشن در حوزه سالمت و اقتصاد و...، گمانه

هم نیز درباره ت  یرات فرابهداشتی و فرااقتصادی کرونا مارح شده است؛ اصاالح 

                                                           

 دانشگاه شاهد یاسیس گروه علوم عضو هی ت علمی.  1

https://www.mashreghnews.ir/news/1064545/پساکرونا-تعبیری-مبهم-و-اغواگر-است
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نظران و افراد مختلف از اقشار گوناگون درباره پساکرونا متداول شده و صاح 

طور کلی اوضال انسان و الملل و بهفرهنگ و رواب  بینوضعیت معرفت و سیاست و 

گویند. بعضی معتقدند که کرونا نظم جهان در پساکرونا و حتی همین حاال سخن می

 گ اری خواهد کرد و مسائلی از این دست. جدید و کامالً متفاوتی را پایه

کرونا که اصاالح پسا گویدمی ،استاد دانشگاهجامعه شناس سیاسی و پرویز امینی 

در این . کندهایی را ایجاد میاغواگر است و بدفهمی ،این روزها بسیار متداول شده

در این باره جویا شویم. او بیشتر ایم تا نظرات او را وگو نشستهگفتبه  وی زمینه با

ها را تحلیل کرده است. آنچه در ذیل شده را به دو دسته تقسیم و آنفرضیات مارح

 ست:ووگو با اح گفتآید متن مشرومی
 

 است مسائلی ما گفتگوی موضوع. گذاشتید ما اختیار در را خود وقت اینکه از تشکر با

 حاضر زمان در. است ساری و جاری ایران و دنیا در کرونا بحث پیرامون امروزه  که

 حوزه در که فراوانی تأثیرات بر عالوه کرونا بیماری شیوع که شودمی مطرح طوراین

حتی حوزه اقتصاد داشته است، اثرات شگرفی هم در آینده جهان در بعد  مت وسال

عبارت دیگر تغییرات بزرگی در الملل و بهمعرفتی و اجتماعی و حتی در حوزه روابط بین

 نظم جهانی ایجاد خواهد کرد، شما همین نظر را دارید؟
 

هایی که نصورت ارادی رخ دادند و له آهایی که بهوقایع بزرگ له آنامینی: 

ای او و یا در سبک و شکل طبیعی پیش آمدند، در معرفت بشر و نظام اندیشهبه

اند، مانند جنگ جهانی آفرین بودهبندی زندگی اجتماعی سیاسی او تحولصورت

بینیم که پس از این جنگ، در حوزه اول و دوم. با بررسی ابعاد جنگ جهانی دوم می

اعتمادی به مدرنیته شود لراکه جنگ، بیت میمدرن تقویهای پستتلقی« معرفت»

هایی شبیه به آن امکان و استعدادی برای کند و بحثو عقلِ خود بنیاد را مارح می

یا در  آوردند.دست میمدرن را بهشنیده شدن یا شکل دادن به افکار و عقاید پست
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لغو قرارداد بینیم که گرله هدف جنبش تنباکو در ایران صرفاً نمونه داخلی آن می

گیری رژی بود؛ اما نتایجی که این جنبش در پی داشت در نهایت منجر به شکل

عنوان یک نهضت مشروطیت در بعد معرفتی شد و سپس جنبش مشروطیت را به

واقع بزرگتر از پدیدار عینی شکل داد، به همین دلیل است که نتای  جنبش تنباکو به

رای اولین بار در تاریخ سلانتی ایران در اتوریته اهداف اولیه آن بود. در این پدیده ب

ی شد که این  مس له نقش شایانسلانت و اتوریته شاه یک شکاف و گسست پدیدار 

ازای عنوان یک مابهمس له نهضت مشروطه به در مشروط کردن اختیارات شاه در

از  و فتگرل شک« اراده مردم»نام یرویی بهل ا اولین بار در مشروطه ن ؛درعینی ایفا ک

دیگری همچون بزرگترین  پدیدارهای ؛همچنین .دشاین ظرفیت در عمل استفاده 

اتفاق افتاده است که غرب  1930های نزدیک به بحران اقتصادی قرن بیستم در سال

  های کینزی سوق داد و این روند تا دهه هفتاد ادامه داشت.سمت لیبرالرا به

که بسیار ا رگ ار  هادث مهمی در دنیا اتفاق افتادها و حوبحران ؛به همین ترتی 

حتی برخی معتقدند که خودِ دولت مدرن که قصد دارد قلمروی اقتدار خود  ؛نداهبود

شکل گرفته  ،های فراگیررا گسترده کند در خالل برخی از همین مشکالت و بیماری

البته   یر نیست.پها امکانها بدون مداخله قدرتشود این بیماریاست که معلوم می

هایی به قدرت دارند ای هستند که بر اساس تفکرات فوکویی بدبینیدر این میان عده

طور دهند؛ اما بهنوعی از پدیدارها نسبت میهای مدرن را بهگیری دولتو حتی شکل

کلی لالش بر سر این است که دامنه این تحوالت و کیفیت و عمق این تغییرات  

 .است  حدیله
 

 و ومیرمرگ میزان و اندشده کرونا بحران درگیر که کشورهایی گسترۀ به توجه با

 دلیلبه گفت توانمی آیا است، داشته بیماری این هک.. ..و  اقتصادی هایآسیب

 4۰الی  3۰که نهایتاً مثال در مقایسه با جنگ جهانی  ویروس این شدت و فراگیری
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تر فسه قابلیت ایجاد تغییرات گستردهنکشور را درگیر کرده بود، این بیماری فی

 دارد؟
 

ها و اظهار نظراتی که تاکنون در ارتباط با جهان پساکرونا مجمول تحلیل امینی:

 (نام پساکرونا را قبول داشته باشیمالبته اگر که ما از اساس مفهومی به)مارح شده 

مس له   رگ اریها عمدتاً درباره دامنه اشود که این تحلیلشامل دو نول تحلیل می

هایی است که ممکن است پس از کرونا در زندگی بشر ایجاد بندیکرونا و صورت

 شود.

یک دیدگاه بسیار بلندپروازانه یا حداکثرگرا است. این دیدگاه  ؛دیدگاه اول

هایی بزرگ در جاییمعتقد است که جهان پس از کرونا، جهانی با تغییرات و جابه

شکلی که زندگی و ساختارهای اجتماعی است به عرصه معرفت، اندیشه و سبک

جهان پس از کرونا و پیشاکرونا حتی در سپهر اندیشه نیز متفاوت بوده و دلار 

ما در حال "های خود از تعابیری همچون ها در تحلیلشود. آنتغییرات بنیادی می

که گویند یا معتقدند سخن می "عبور از یک تمدن مادی به یک تمدن معنوی هستیم

شود و بر نگری او دستخوش تغییر میجهان وکند شکلی تغییر میحتی معرفت بشر به

دهد، دلار این باورند که بشر با تغییراتی که مت  ر از کرونا در درونش رخ می

 تحوالت معرفتی خواهد شد.
 

 تواندمی و است هامعلم ینآخر نوعیبه کرونا» مثالً که شودمی مطرح عباراتی

 .«دهد تغییر بنیادی طوربه را شرب معرفت
 

تواند تغییر دهد؛ بلکه معتقدند که تغییر داده است. به گویند که میالبته نمیامینی: 

کنند که هر حال یک دیدگاه این است. حتی کسانی از این موضول هم صحبت می
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شیول کرونا مساوی با جهانی شدن جمهوری اسالمی است و از تحوالت بزرگ 

 نند.کصحبت می

 که آنجا از و دارد کیولوژیب و سازدست یتیماه کرونا یماریب گروه، نیاعتقاد ابه

 ،یاستکبار یهاقدرت که شود ریگعالم یباور نیلن اگر کرده، ریدرگ را ایدن سراسر

 تیماه یاسالم انقالب که آنجا از اند،کرده روسیو نیا ریدرگ را جهان

 .میباش یاسالم انقالب یتئور شدن ریگلمشاهد عا دیل ا با ؛دارد یضداستکبار

های بنیادی بالمره در های بزرگ و تفاوتجاییبنابراین این نول نگرش از جابه

 گوید.جهان پیش و پساکرونا سخن می
 

 که صاحبان این نوع نگرش بیشتر در ایران هستند. رسدمی نظربه
 

ولی در خارج از  ؛ینیمببله بیشتر در داخل کشورمان لنین نگرشی را می امینی:

 لنینی در جهان پساکرونا هستند.ها معتقد به تغییرات اینایران هم برخی

دومین ویوگی این نول نگرش نیز این است که دامنه تغییرات بنیادی را محدود به 

داند. نمایندگان این نگرش معتقدند که بحران کرونا به هر شکل دوران پساکرونا نمی

کند، تداوم یان برسد، تغییراتی را که در بستر خود ایجاد میو کیفیتی که به پا

بخشد و جهان جدید تنها در دوران بحران نیست و در پسابحران نیز شاهد این می

 تغییرات بنیادی در ساختار جهان خواهیم بود.

طور های این دیدگاه ت کید روی برخی کلمات است، بههمچنین از عالئم و مؤلفه

است که ادبیاتی حداکثرگرا  «سقوط»یا  «فروپاشی»و ادبیات  «انیپا»ی مثال ت کید رو

 شود.است و تحوالت بنیادین را شامل می
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رود. این شمار میای بهکارانهاما دیدگاه دومی هم هست که دیدگاه نسبتاً محافظه

ولی دامنه این تحوالت را در حد جابه ؛دیدگاه معتقد به تغییرات در بستر کرونا است

و از سوی دیگر داند طور کلی تحوالت پیشا و پساکرونا نمیهای بزرگ و بهجایی

این تغییرات محدود به بحران کرونا است و وقتی این بحران  ۀمعتقد است که دامن

 این تغییرات نیز از دایره زندگی بشر خارج خواهد شد. ،متعاق  آن ،فروکش کند

رات مقاعی در سبک زندگی بشر در نمایندگان این نگرش معتقدند یکی از تغیی

دوران بحران کرونا، زندگی در شرای  قرناینه خانگی است که زمان آن طبعاً 

گردد. از محدود است و این وضعیت مقاعی پس از مدتی به حالت عادی بازمی

گیری کرونا در ایران و جهان پیش آمد، الشعال همهدیگر تغییرات مقاعی که تحت

علت تعایلی مراکز آموزشی یا لغو سفرهای نوروزی و دید و هتغییر مدل آموزش ب

بازدیدها بود که طبعاً با اتمام بحران کرونا لنین وضعیتی پایدار نخواهد ماند. از 

سوی دیگر برخی ت مالت همچون توجه به مقوله مرگ و یا معنویت پس از پیدایش 

 تر شد.گیری کرونا جدیو همه

ها و تحوالت جایییرات در بستر کرونا را در حد جابهصاحبان نگرش دوم اوالً تغی

ها انسان ،ای و معرفتیطور مثال بتواند در بعد اندیشهبهکه بینند ها نمیبنیادی در انسان

های متفاوتی باشیم که رو کند و پس از آن شاهد انسانرا با تحوالت ساختاری روبه

 ر داده است.الشعال قراها را تحتمعنویت تمام مناسبات آن

ها معتقدند اگر هم ت مالتی در حوزه معنویات در درون انسان ایجاد کرده باشد آن

 مرور از بین خواهد رفت. این ت مالت مقاعی است و با فروکش کردن این بیماری به

جای استفاده از کلمات حداکثرگرا همچون فروپاشی نمایندگان این نول نگرش به

کنند و معتقدند کرونا اختاللی در استفاده می« اختالل»یا سقوط از تعابیری لون 
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های سمت گزینهروندهای زندگی بشر ایجاد کرده است، در واقع انسان را به

های فیزیکی آموزشی را به کالس ؛طور مثالآلترناتیو موجود برده است، به

 ی روهایی در بستر اینترنت و فضای مجازی سوق داده و یا دید و بازدیدهاآموزش

 های تصویری تغییر داده است.رو را به تماس در

ی بروز ها در جهان در پنظمیبنابراین صاحبان این نول نگرش از ایجاد برخی بی

گویند نه اینکه مثل نگرش اول به در واقع از برخی نقدها سخن می وبحران کرونا 

گان نگرش دوم نفی برخی ساختارها و مناسبات موجود معتقد باشند. همچنین نمایند

ها درباره انسان، جهان و مرگ اتفاق افتاده معتقدند تنها تردیدهایی در برخی برداشت

 گویند.و به هیچ عنوان از تغییرات بنیادی در ساختارهای موجود سخن نمی
   

 کنند؟می استفاده تحلیل جایبه تعدیل از یعنی
 

دلار برخی تلنگرها شده ولی ها نگریبله؛ در واقع معتقدند که برخی جهان امینی:

گونه تحوالت بنیادی در جهان پساکرونا را داشت، بر این باورند که نباید انتظار هیچ

نوعی وضعیتی دانند و شرای  امروز را بهبنابراین خیلی ترم پساکرونا را دقیق نمی

ویوه در حوزه کنند که مشخص نیست پس از عادی شدن شرای  بهمبهم توصیف می

های مختلف اقتصادی، له تغییراتی ایجاد د پس از بازگشایی مجدد بنگاهاقتصا

 شود.خواهد شد که این  مس له موج  بدفهمی  مس له می
 

ا از همین حاال منتفی دانست یا باید صبر کرد و دید که ر پساکرونا ترم توانمی آیا

 رار داد؟کشد و باید بحث پایداری را مدنظر قمدت به درازا میاین وضعیت چه
 

اآلن این دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که بیشتر درباره آن  ؛ببینید امینی:

 شود، دیدگاه اول است و دیدگاه دوم نمایندگان کمتری دارد.صحبت می
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  ...است ترجذاب هم مقدار یک اول دیدگاه
 

شود؛ مثال پایان تر است لون از پایان و آغاز در آن صحبت میج ابامینی: 

های دموکراتیک است لون ها. برخی اعتقاد دارند این بحران پایان دولتولتد

ها اند، ل ا این پایان گوییهای اقتدارگرا در برابر این بحران بهتر عمل کردهدولت

 گوید که یک جهان جدید خواهیم داشت.می

های دموکراسی اتفاق گویند ممکن است تغییراتی در مدلدر دیدگاه دوم می

د. باالخره دموکراسی تنها سازوکار رأی دادن، انتخابات و رجول به آرای مردمی بیفت

آن است؛ یعنی  ۀمعاوف به هدف و معاوف به فرآورد بخشی از دموکراسی ؛نیست

بیند. پایان جهان باید به کارآمدی منجر شود. دیدگاه دوم تغییرات را در این حد می

 و نگاه خودکامگی جزء دیدگاه اول است.

نظرم اگر بخواهیم در مورد دیدگاه اول و اینکه لرا از تحول بنیادین صحبت هب

گویند نظم اجتماعی موجود در حال فروپاشی است و یک نظم کنند و میمی

جدیدی در حال شکل گرفتن است، سخن بگوییم، باید در ابتدا توجه کنیم که 

نخست این است  کند.کرونا سه ویوگی دارد که لنین اظهار نظرهایی را موجه می

برخوردار است و کل جهان را در بر گرفته و « گستردگی عمومی»که کرونا از یک

یک فضای همگانی ایجاد کرده است و به یک  مس له در حوزه تفکر و 

ها را در معرض خار بخشی بین برخی از نخبگان محدود نشده است؛ بلکه آنمعرفت

آن باالست و « شدت و عمق»ه در واقع قرار داده است.  مس له دیگر این است ک

ها را در معرض خار قرار داده است و از ها سر و کار دارد و آنمستقیماً با جان انسان

یک ماهیت و آگاهی قوام یافته درباره  ،است« نوظهور»یک پدیدهلون  ؛این مهمتر

 آن وجود ندارد.
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عناصر، عناصر دیگری  در برابر این نگاه، نگاه دوم معتقد است که به غیر از این

هم وجود دارد که ما متوجه شویم که جهان پسا کرونا جهان متفاوتی خواهد بود یا 

یعنی اینکه  ؛است که اشاره شد« پایداری» ۀمس ل ،یکی از این عناصر نخواهد بود؟

بحران کرونا که یک بحران عمومی است از نظر واحد زمان له میزان طوالنی 

مان شدت و گستردگی که گفته شد. اگر به هر دلیلی طول هم با هخواهد بود؟ آن

 کند.عمرش کوتاه شود به کلی تحلیل دسته اول را مخدوش می

های سیاسی و مردم است. این تاب جامعه، نظام« آوریتاب»دومین نکته بحث 

شود، یعنی اگر بخواهیم یک جهان فهمیده می« ضرورت»آوری ذیل مفهوم 

ها پاسخ دهیم. به این معنا که االن که به باید به ضرورتپساکرونا داشته باشیم 

کنیم، یک ضرورت وجود دارد به نام ویروس کرونا، این بحران ها نگاه میمولفه

خانگی و مسائل  الشعال قرار داده و ما را به سمت قرناینهها را تحتجان انسان

 هایضرورت که آیدمی پیش سوال  بهداشتی و درمانی سوق داده است؛ اما این

 امکان که دارد وجود هاییشغل شود؟می له افراد معیشت و اقتصاد مانند دیگر

ن در همچنی دهند؟ انجام اقداماتی له باید اینها ندارند، را خانگی قرناینه

های دیگر بنیادهای اجتماعی، تاب آوری برای همه ساح از تغییرات و ضرورت

 30دهد؟ به طور مثال شما روز ا یر قرار میسبک زندگی وجود دارد و آن را تحت ت

فروردین را با هم مقایسه کنید در این روزها که بحران کرونا وجود دارد باید  31و 

سبک زندگی متفاوتی داشته باشیم؛ اما در این دو روز وضعیت تقریباً به روال عادی 

 ها که شکل گرفته است.بازگشته است و این ضرورت

است. یعنی غیر « پ یریامکان»کند  مس له دگاه اول را نقد میمس له بعدی که دی 

خواهیم به جهان پ یری هم وجود دارد. فرض کنید ما میاز ضرورت،  مس له امکان

های آن را هم حل و فصل و پایداری آن را تضمین پسا کرونا برویم و البته ضرورت
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مدن معنوی برویم، این از جهان مادی به جهان ت خواهیمایم. حاال که میکرده

آلترناتیوهای مقبول و پ یرفته شده عمومی به عنوان تمدن معنوی کجا قرار دارد؟ 

سیاسی در کجای ساختارهای آن قرار -همچنین لوازم و الزامات مدنی و اجتماعی

 دارد؟

نباید کفایت کرد. «رویماز تمدن مادی به معنوی می»ل ا صرفاً به اینکه بگوییم 

های تمدن معنوی له لیزی است؟ البته این آلترناتیوها آن یعنی ویوگیآلترناتیو، 

لیزهایی نیست که در ذهن شماست؛ بلکه به شکل عمومی پ یرفته شده باشد. اصالً 

ها له لیزی است؟ نقد به زندگی مدرن که مشکل مارکسیسم و مشکل پست مدرن

گر ما نخواهیم به زندگی جدید نیست، آلترناتیو و ما به ازای آن مهم است، البته ا

 لیبرال ادامه بدهیم.

خواهیم به این شکل مادی که زندگی فرض کنید االن در جهان بگویند دیگر نمی

جدید و  ایم، آن زندگیکردیم، زندگی کنیم و از آن زندگی دست کشیدهمی

آلترناتیوهایی که سازوکارهای مدنی، اجتماعی و سیاسی مشخص، پ یرفته شده و 

 حقق داشته باشد، کجا هستند؟قابل ت

ها به لیبرالیسم و مدرنیته دارند گراها و نقدهایی که آنها و لپمدرندرباره پست

ها باید گفت که نقدهای دنیاافکنی است؛ اما دعوا بر سر این است که زمانی که آن

 افتند.رسند، به لکنت میبه مقام ایجاب و تغییر وضعیت به معنای ایجاب می

به نقدهایی که به دیدگاه اول بیان کردم، بنده خودم به دیدگاه دوم قائل  باتوجه

هستم و اعتقادم بر این است که جهان پس از کرونا با جهان پیشا کرونا تفاوت 

لندانی نخواهد داشت. لون دیدگاه اول یک بحث مبهم و اغواگر است و ما را 
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دهد که حتی در ما نشان می کند؛ اما تجربه اجتماعیدلار خاای فهمیدن شرای  می

 ایم.دوره بحران کرونا هم کمابیش با یک جهان متفاوت روبرو نبوده
 

]تحلیل مبتنی بر  تحلیلی اوردوز همین یعنی ها،تحلیل دوز باالبردن این علت

شود، چیست؟ ممکن است فردی می انجام کهخوشباوری بیش از حد ذهنگرایانه[ 

برد تا تأثیر ت، آگاهانه دوز تحلیل را باال میتر اسکه به دنبال تمدن معنوی

اجتماعی و معرفتی داشته باشد و به تحقق آن تمدنی که دوست دارد، کمک کند؟ 

 یعنی بخواهد این وضعیت را مصادره به مطلوب کند. آیا به نظر شما اینگونه است؟
 

این بنیان از آنجا که جامعه یک جور رادیکالیزه شدن را در ذهن خود دارد،  امینی:

افکن دیدن رخدادها در پس و پشت ذهن ما وجود دارد؛ مثال در حوزه سیاسی، 

ها مانند اوج گرفت، گفتند دیگر آن ارزش 76وقتی اتفاقات دوم خرداد سال 

جامعه دیگر به آن نقاه بر  ؛به هوا رفت ،زیستی و عدالت دود شددمت، سادهخ

هشت سال سخن گفتن از توسعه سیاسی و پس از   84گردد یا به طور مثال سال نمی

و ادبیات جامعه مدنی، فردی به صحنه آمد که اصالً کلمه دموکراسی را به کار نبرد 

های دیگری مانند خدمت به مردم، عدالت و خدمت به و رئیس جمهور شد و ارزش

 محرومین و مستضعفین را مارح کرد.
 

 بازار منطق از نوعی به ،بشنود رادیکال هایحرف دارد دوست جامعه چون یعنی

 از هم افراد است، زیاد زدن حرف اینگونه برای تقاضا چون یعنی کند؟می پیروی

 گویند؟می سخن بنیادی تغییرات

ای را به گونه 84سال ایم.یک دلیلش این است که ما همیشه اینگونه بودهامینی: 

رب دیگر تمام شده گرایی و وادادگی در برابر غتحلیل کرده و گفتیم که تفکر غرب

ها را داشت. یا در جمهور شد که کالً همان دیدگاهفردی رئیس 92است؛ اما سال 

نفر لیست امید در تهران رای آورد، برخی  30وقتی 94انتخابات مجلس در سال 
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ایم ولی در انتخابات مجلس گفتند که دیگر دلار تغییرات تمدنی در تهران شده

 ر رای آوردند و آب هم از آب تکان نخورد!دیگ نفر از گروه 30یازدهم،

ل ا این در سازمان ذهنی ماست که هر رخداد یا حاد ه را به عنوان شکاف قبل و 

 بعد بگیریم و آن واقعه را بیش از آنچه هست، مهم کنیم.

دلیل دیگر این است که در واقع سندروم نمادگرایی در فرهنگ و سیاست وجود 

زند ولی ها با جامعه حرف میناسانه است و از طریق نشانهشدارد. سینما زبانش نشانه

شود، االذهانی خارج میشود و نمادگرایی هم از آن لارلوب بینوقتی اوردوز می

 د.گرددسترسی به ا ر و فیلم ناممکن می

دهند و مخاط  ها و نمادهایی را در فیلم قرار میبعضی وقتها سازندگان نشانه

دهند که کند؛ یا منتقدان از فیلم تحلیل نمادگرایانه میبرقرار نمی ها نسبتیاصالً با آن

رود که له ساخته است! بنابراین این  مس له در سیاست، خود سازنده به فکر فرو می

 فرهنگ و اندیشه ایرانی وجود دارد و حاال درباره کرونا هم به وجود آمده است.
 

دهد فته و یک استعدادی به شما میای است که قوام نیابه نظرم کرونا یک پدیده

تا شما این پدیده را برای تایید یا پیشرفت عالیقی که دارید، در اختیار گیرید و 

ها هدفمند بودن این حاد ه است تا مردم یکی از این تحلیل ؛تحلیل کنید. به طور مثال

های اجتماعی بشوند و در آنجا مجبور شوند به قرناینه رفته و وارد شبکه

های مستقر سیاسی دور زده شود! لون فضای مجازی و امکانات و کمیتحا

توانیم یک حکمرانی مجازی بر مردم هایش در خدمت ما است پس میزیرساخت

 های اوردوزی است.داشته باشیم! اینها دیگر خیلی تحلیل
 

اش مشروطیت، سلطنت و پادشاهی است، مسأله یان کهحجار آقای مثال طور به

آید بنابراین و تاج می Crownیارائه داده و گفته کرونا از کلمه یک تحلیلی
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ویروس کرونا نه تنها دموکراتیک نیست؛ بلکه پادشاه جبار است و پادشاهی و 

  کند.سلطنت می
 

ها مصادره به مالوب کردن است و اگر شما وارد جزئیات شوید و اینامینی: 

ها به همین شکل تر نقد کنید، برخیهای اول را بخواهید و جزئیاستدالل دیدگاه

 است.

 تانتوجه کرونا از بعد که شده پرسیده هاایرانی از ایسپا موسسه اخیر نظرسنجی در

به مرگ و خدا  گذشته از بیشتر و بله بودند گفته برخی خیر؟ یا شده بیشتر خدا به

 کنید درکنیم. به نظر شما این موضوع در چه حدودی است و فکر میفکر می

 غرب هم توجه به معنویت بیشتر از گذشته شده است؟
 

یک نول تصحیح اتفاق بیفتد؛ مثال از  ممکن است در حد یک تلنگر و یامینی: ا

ها به درگاه خداوند اتفاق بیفتد؛ اما اینها به نظر بنده تصاویر تلویزیونی برخی استغا ه

وم هستیم و این ولی لون در حال حاضر بر روی این مسائل ز ؛لیز جدیدی نیست

های مادی بشر را به لالش کشیده است، بر روی ای است که تواناییپدیده به گونه

روبرو « گراییلالش تعمیم»یک مورد دیگر این است که ما با  ایم.تمرکز شدهمآن 

شود هایی داده میشود و نشانههستیم. همزمان که برای تحوالت بنیادی استدالل می

ولی وقتی در محی  اجتماعی  ؛اش بیشتر شده استدغدغه معنویگویند جامعه و می

ها تفاوت لشمگیری با گ شته نداشتند. ممکن بینید که آدمکنید، میزندگی می

مصادیق لنین موضوعی اتفاق افتاده باشد؛ اما خیلی لشمگیر  ،است در برخی موارد

 نیست.

کنید، ها فعالیت مینرساشما جزو مصرف کنندگان شبکه مجازی هستید و در پیام

هایشان در فضای ها و قضاوتها، اعالم موضعها، حرفبینید که پیامآیا کسانی را می

 مجازی نسبت به قبل تغییربنیادی کرده باشد؟
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، درست نیست؛ زده شده ،اینکه گفته شود زیر آب فردگرایی در قضیه کرونا

شخصی نسبت به سال گ شته وقتی در اول فروردین امسال، میزان سفرها با خودروی 

ها بر منافع عمومی ترجیح پیدا کرده افزایش یافته، نشانگر این است که منافع آن

 13آور خود استفاده کرد، تنها همان است. البته جایی که دولت از توان الزام

 فروردین بود و توانستیم این شرای  را مدیریت کنیم.
 

 فائق طبیعت بر تواندمی علم طریق از که بود مدعی غرب تمدن که بپذیریم اگر

 نسبت جدی تردید مدتکوتاه در حداقل کرونا کند، حل را مشکالت تمام و بیاید

 کند؟می ایجاد غربی تمدن به
 

دهیم ای داریم مبنی بر اینکه ادعایی را به طرف مقابل نسبت میاینجا مغالاهامینی: 

را درباره علم جدید یا علم مدرن پزشکی کنیم؛ مثال ادعایی و بعد این ادعا را نقد می

ای در عالم پزشکی و سالمت کنیم که گفته هیچ  مس لهیا حوزه سالمت مارح می

نیست که من در برابرش ناتوان باشم! و لون در حال حاضر این وضع پیش آمده که 

تواند به این لالش پاسخ دهد، الفور و آنالین نمیعلم جدید لندان و حداقل فی

 مشروعیتش را از دست داده است.پس 

در حالی که اگر این ادعا درست باشد، این ادعای فراگیری در آنجا نیست. 

باری که وبا یا طاعون پیش آمد، علم همین وضعیت را داشت. یا در مواجهه با اولین

 و فوری ها، ایدز و حتی این آنفوالنزاهای فصلی، علم پاسخ جدیبرخی سرطان

 ها هنوز هیچ پاسخی ندارد.ی برخی بیماریندارد و حتی برا

پس اوال نسبت دادن این ادعا به علم و بعد نقد این ادعا، مغالاه است. در حالی 

وجود ندارد. نکته دوم اینکه در نهایت  ،که در علم جدید لنین ادعای فراگیری



161 /  ا کروناجهان پس. 5   

 

 های ممکن رابرای غلبه بر بیماری کرونا تا حدی که بتوان مشکل را حل و درمان

 انجام داد، باز هم باید به علم مدرن رجول کرد.
 

 خیلی غرب در برداشت این شاید. است علم این از متافیزیکی برداشت ما مقصود

 نیوتون بعد و گالیله نظریات از که همانطور ؛دارد وجود باالخره ولی نباشد فراگیر

و اداره توان جهان را کامالً بدون خدا هم فرض ت متافیزیکی شد که میبرداش

کرد؛ یعنی نقش عوامل غیر مادی را کالً کاهش داد. ممکن است در این 

هایی صورت کم تعدیل و تشکیکهای متافیزیکی تجدیدنظرها و یا دستبرداشت

 بگیرد؟
 

ما شواهدی نداریم؛ مثال یکی از آقایان صحبت کرده بود که کرونا را به  امینی:

هایش این بود که ده بود و یکی از گزارهشکل معلم آخر در برابر ارساو معرفی کر

شناسی در ساح تحولی در معرفت بشر ایجاد کرده است ولی ما االن هیچ معرفت

شناسیم که بگوید کرونا در  من را از جهان تغییر داد و یا حتی در جهان نمی

 های فکری دیگر تغییری ایجاد کرد.سنت

ها ده ماست و یا برخی تسویه حسابها، خواسته، تمایل و یا اراخیلی از این حرف

ها، مدرنانگاران و یا پستدر حوزه معرفت است؛ مثال ممکن است شما با سازه

گراها مناقشه معرفتی داشته باشید و بخواهید از طریق پساساختارگراها و برساخت

ای تسویه حساب کنید. این مسائل جزئیاتی دارد؛ مثالً اینکه آیا صورتگونهکرونا به

گراهای مدرنیسم و پساساختارگرایی و برساختها از پستبندی شما از در  آن

 زبانی اجتماعی درست است یا نه؟
 

 نوعی به ،شناختیجامعه لحاظ به حداقل که بود این کرونا مشهود وجوه از یکی

 زل کرد.متزل حدی تا را غرب سابق مرجعیت
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ها را قبول دارد و معتقد وم هم آنهایی است که دیدگاه دبله، اینها واقعیت امینی:

است در برخی باورها نسبت به غرب تردید ایجاد شد؛ برخی باورها نیاز به ویرایش 

 ها آسی  دید.گ اریپیدا کرد و برخی ارزش

ولی تغییرات در  ؛قبول دارم که کرونا تغییراتی شکل داده ؛در بخش اول هم گفتم

فکر در ساختارهای اجتماعی نیست.  های بزرگ در نظام اندیشه وحد جابجایی

 ،«هاتصحیح برداشت»و  «اصالح»، «تردید»، «اختالل»تغییرات از کلماتی مانند  ۀدربار

این است  ،از لیزهایی که قابل قبول استکی تر است. یاینها واقعی ؛استفاده کردم

که کرونا در دو لیز نسبت غرب با غیر غرب اصالح برداشت و باور ایجاد کرد: 

در واقع در جامعه همواره  یکی در توانایی و یکی در اخالقی مواجه شدن با مسائل.

هایی وجود داشت؛ اما در بحران پردازیافسانه درباره توانایی و زیست اخالقی غرب

کرونا که شرایای عادی نبود، مشخص شد که کارایی لقدر است و بحران، متر و 

 هاست.و کارآمدی های اخالقیبندیمعیار بهتری برای پای

 از مسن افراد کردنخارج مورد در داد رخ کایکه در اروپا و آمر یمثال اتفاقات

 و تیامن نیتام منظور به اسلحه دیخر یبرا یطوالن یهاصف لیتشک درمان، تیاولو

 به را غرب یاخالق ستیز ،یبهداشت لحاظ به غرب یهادولت یرسم یهایراهزن

 تعداد که ایتالیا مانند ییاروپا یکشورها یبرخ در و کایآمر در. داد نشان یخوب

 دگاهید در موارد نیا. است رتریفراگ بحران نیا باالست، ابتال موارد و هاشدهکشته

 .است مارح دوم
 

دن تم که کرد استنتاج توانشودمیمی گفته بعضاً که آنطور موضوعات این از آیا

بهتری که برخی کشورهای شرق  به شرق منتقل خواهد شد؟ با توجه به کارکرد

  داشتند.
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ها را که گفتیم برایشان استدالل و ها مهم است؛ برخی گزارهاستدالل امینی:

رویم و یا اینکه شواهدی در دسترس نیست؛ اینکه از تمدن مادی به تمدن معنوی می

شود خداوند شیاطین را آزاد گ اشته که ما را برای شرای  جدیدی آماده گفته می

الغی  باید گفت و اگر لنین نند! اینها غیرقابل داوری است و در لارلوب رجالک

لیزی هم ممکن باشد اتفاق بیفتد، ما شواهدی برای آن نداریم. یا اینکه گفته 

ای مشتر  المنافع شبیه آنچه در فروپاشی شود جهان پساکرونا در آمریکا، جامعهمی

است لنین اتفاقی بیفتد ولی در حال شوروی اتفاق افتاد، خواهد شد! ممکن هم 

 حاضر شواهدی نداریم مگر اینکه کسی اتصالی به جهان ماورایی داشته باشند!

ها ها فلسفی و برخی تحلیلها، تجربی هستند و برخی تحلیلبرخی تحلیل

ماورالابیعه هستند! که نه دارای شواهد تجربی هستند و نه فلسفی. ممکن است اتفاق 

 تواند داوری کند.است اصالً اتفاق نیفتند. کسی نمی بیفتند و ممکن

ها، مواردی هستند که اتفاقا شواهد متناقض دارند؛ مثال اینکه گفته دسته دوم بحث

زند! درحالیکه بودند ایرانِ پس از کرونا ایرانی است که در سکوالریسم شیرجه می

به لحاظ فکر دینی تقویت بینیم جامعه ایران ما اینجا شواهد برعکس آن را داریم. می

ولی اتفاقاً سکوالریسم  ؛شود البته نه در حدی که تحوالت معنوی صورت بگیردمی

های جمهوری اسالمی، اگر گیریشود؛ مثال در تصمیمتر میدر ایران کمرنگ

هایی انجام شده بود که معارضه بین علم و دین، بین عقل و وحی و بین گیریتصمیم

ولی جمهوری  ؛توانست به سکوالریسم کمک کندگرفت، میدوا و دعا شکل می

های مقدس را گرفت؛ مثال نمازجمعه، مساجد و حرم اسالمی تصمیمات دیگری

ها را تعایل ای نتوانسته بود آنهای طوالنی هیچ  مس لهتعایل کرد که در این سال

یعنی ها نشان داد هیچ تعارضی بین علم و دین نیست؛ گیریکند و این تصمیم

 مرجعیت نهاد علم برای دین پ یرفته شده است.
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مثال خای  جمعه شیراز گفت اینکه خابه نمازجمعه باید برگزار شود یا نشود 

ترین مقام مرکز در حوزه بهداشت لیست و ما به وابسته به این است که نظر عالی

 دار باید به آن مرجعیت عمل کنیم.عنوان دین

 دی به سمت سکوالریسم نداریم.بنابراین در حال حاضر شواه

 دینی و اعتقادی هایجنبه گفتند که کسانی تعداد شد، اشاره که نظرسنجی در

 گرایشات گفتندمی یا یعنی. بود کم شدت به شده، کمتر کرونا دوران در هاآن

  درصد اعالم کردند افزایش داشته است. 4۸ حدود یا و نکرده تغییری هاآن دینی
 

یعنی وجهی از  ؛دارند «وجه»و « کُنه» ۀها مغالاینید برخی استدالله؛ بببلامینی: 

دو دیدگاهی که  .کنندکرونا را گرفتند و به عنوان کُنه و حقیقت کرونا اعالم می

شوند، خواه است لون فقیر و غنی به آن مبتال میگفتند کرونا دموکرات و برابریمی

دادند. برخی هست و این را تعمیم میوجهی را گرفته بودند که البته قابل نقد هم 

نه ماجرا گفتند لون کرونا از کرون و تاج آمده، جبار است و وجهی را به کُمی

گراهایی نابجا داشت و ها این بود که تعمیمدسته لهارم استدالل تبدیل کرده بودند.

ها داد که در مورد آنشواهدی که شواهد تام نبود را به صورت عمومی ارائه می

 تغییراتیهای زندگی مثال برخی اتفاقات در جامعه افتاد و سبک ؛صحبت کردیم

 هم برخی ؛پ یرفتند را خانگی قرناینه برخی یعنی ؛نیست تعمیم قابل همه ولی ؛کرد

 در حتی و دارند را خود عادی زندگی سبک زیادی بخش ،االن همین و نپ یرفتند

 دید و بازدید و سفر را انجام دادند. نوروز

تری تر و دیدگاه متواضعانهدر مجمول به نظر من دیدگاه دوم به صواب نزدیک

سرایی ولی در مورد افسانه ؛است. بنابراین جهانِ به کلی متفاوت نخواهیم داشت
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تواند تمام برخی درباره اخالقی بودن و کارآمدی غرب و اینکه جهان مادی می

 جدی ایجاد شد.لوازم زندگی و سعادت را در برگیرد، تردیدهای 

هایی در زندگی شکل گرفته ولی اینها در حد اختالل است و مثال همچنین اختالل

تر شده است؛ اما اینکه تحولی بنیادی شکل گرفته باشد و در برخی باورها قوی

 معرفت و سازمان زندگی مردم تحول بنیادینی صورت گرفته باشد، وجود ندارد.
 

 خاطربه کمدست؛ بلکه رودنمی  معنویت سمت به تمدن که معتقدند برخی اکنون

 سنگاپور، مانند آسیا شرق کشورهای برخی و کره چین، ظاهری بودن کارآمدتر

  .شد خواهد منتفل شرق به غرب از کامل صورت به قدرت و تمدن
 

هاست که قدرت و ساختار نظام الملل آنهای نظام بیناین در دیدگاه امینی:

وقت قدرت برتر لین نه تنها االن؛ بلکه هیچ شود.شرق منتقل می الملل از غرب بهبین

خواهی فق  متکی به الملل نخواهد شد. زیرا برتریو هومون در دنیا و نظام بین

قدرت سخت نیست که قدرت اقتصادی باشد و در جهان جدید قدرت نرم یعنی 

، بخش مهمی از ها و الگوهای زندگی که بخواهد مالوب بشر باشدها، ارزشانگاره

ها در مدل لینی مفقود است و هیچ کشوری در دنیا نیست که شبیه این آن است.

های جمعی آن شبیه ها و سازماندهیلین باشد یعنی تمام مناسبات، ساختارها، ارزش

 به لین باشد و این یعنی لین الگوی قابل تبعیتی نیست.

 

 قدرت و است اساس ویمعن قدرت که دهدمی نشان هم تمدن تاریخ مطالعات

  .کند تبدیل بزرگ تمدن به را آن آن، به شدن ممزوج با تواندمی مادی
 

شناس بزرگی که تحوالت تمدنی را بررسی کرده، عنصر اصلی تمدن امینی:

در حال حاضر  داند و لین این موقعیت را ندارد.تحوالت تمدنی را عنصر معنوی می
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کند. الگوهایی مانند لین برای ل نمیبینید که هیچ کشوری شبیه لین عممی

ای مثل ما فق  اینکه کشورهایی مثل ما نه مالوب است و نه ممکن. برای جامعه

درصد باقی بماند، کافی نیست و مسیرهای  11هایی مانند نرخ رشد اقتصادی خروجی

طی شدن آن هم مهم است. همچنین قابل تحمل نیست که حزبی ساختار قدرت را 

د ل ا مناسبات درون جامعه لین قابل الگوبرداری نیست. حتی الگوی در دست دار

 کشورهای نزدیک به لین مانند کره جنوبی و ژاپن نیز لینی نبوده است.
 

 https://www.mashreghnews.ir     :منبع
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 کرونا پسا تحلیل مبانی

1نویدی دعلیمحم  
  

 

 شود، حاصل علمی و جمعی توافق با است تحلیل پسا کرونا، ممکن اصول و قواعد 

 نوشتار این در. جامعه متفکران و اندیشمندان مشخص و معین استدالل و پیشنهاد با یا

 خواهم پساکرونا جهان از ورزانهاندیشه تحلیل امکان با راباه در لند قواعدی به

 .پرداخت

 و احتماالت قانون پ یرش و در  ورزانه،اندیشه تحلیل برای اول قاعده

 عدم مناقی و عملی پ یرش احتیاط، و احتمال قانون از منظور. است احتیاطات

 تفاوت ا ری و وجودی قبول یعنی ؛است تحلیالت در علمی تعین عدم و قاعیت

 هاینشان از احتیاط و احتمال دیگر، سوی از ؛قاعیت عدم و قاعیت بر مبتنی تحلیل

 و احتمال در آدمیان، و افراد عقل. است علمی و عقلی تحلیل هرگونه مبرهن و بارز

 تحلیل احتیاط، و احتمال ۀقاعد به توجه ؛سخن دیگر به. دهدمی نشان را خود احتیاط

 ؛بنابراین. دهدمی سوق اقدامی و ا ربخش ساح به ادعایی، و انتزاعی ساح از را ما

. کنیم عمل احتیاط و احتمال مبنای بر تا است عقلی الزم زانه،وراندیشه تحلیل در

                                                           

 علم دانشگاه تهران. تاریخ پووهشکدۀ علمی هیئت . عضو 1
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 احتیاط و احتمال و کندمی تبعیت قاعده این از نیز پساکرونا افق ترسیم و بینیپیش

 .است مباالتیبی و گستاخی مقابل در

 و اما و شروط و شرط به تفان و توجه بدون پساکرونا، جهان تصویر و تحلیل

 ها،مایهدرون در  ورزانه،اندیشه تحلیل. نیست پ یرامکان ی،عین و واقعی اگرهای

 و جامع تحلیل هرگونه ؛دیگر عبارت به. اگرهاست و اما این هایریشه و ساختارها

 و علمی هایکاوش با اگرها، و اماها ؛است مواجه اگر، و اما با پساکرونا از کامل

 شواهد با اگر، و اما قاعده یعنی. نددهمی هااقدام و ا رها به را خود جای خردمندانه،

 در که باشد یادمان. باشد مؤ ر پساکرونا، تفسیر و تحلیل در تواندمی عملی و عینی

 .نشست نتوان اگر،

 هایناتوانی و عجزها به توجه پساکرونا، تحلیل قوانین و قواعد از دیگر یکی

 و عجزها ،هاضعف شدن نمایان و آشکارگی. کروناست شیول دوران در واقعی

 خرد یعنی ؛است رفتن پیش و شکستن بستبن اندیشیدن، برای راهی کمبودها،

 پساکرونا فردا ؛باشد فردا برای حل راه دنبال امروز، هایضعف شناخت با تواندمی

 پساکرونا وضعیت از خردمندانه تحلیل به نیاز فرداها، ساختن و فرداها داشتن. ستا

 گشوده امروز معضالت و مشکالت عمیق در  با پساکرونا، و آینده افق. دارد

 .رودمی پیش و شودمی

 مکان، زمان، ۀمالحظ ۀقاعد ورزانه،اندیشه تحلیل ارائه امکان برای دیگر ۀقاعد

 خردورزانه گریکنش لگونگی با جامعه هر آگاهی ساح. اوست زندگی و انسان

. بسازند باید ،جهانیان و شهروندان آدمیان، و ماها را پساکرونا. دارد مناسبت آن

 انتزاعی، انسان نه است، واقعی انسان کال و بعدی نسل و نسل این آینده پساکرونا،

 عینیات و هاواقعیت مبنای و قاعده با کرونا پسا سان، بدین. دسترس از دور و آسمانی
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 قابل غیر اجتماعی، و انسانی زندگانی انوال و اقلیم مکان، زمان،. شودمی ساخته

 پساکرونا، جوهر و مایهدرون جان،. است ایحاشیه و فرعی امور به تحویل و یلتقل

 .اوست ا ر و عمل اندیشه، انسان، همین

 نیروها، اعتدال و تعادل در  پساکرونا، جهان تحلیل قواعد از دیگر یکی

 زده برهم را لیز همه تعادل کرونا،. کروناست از بعد دوران در ا رها و هاانرژی

 هایتعادل ایجاد. پساکرونا دنیای ساختن یعنی جدید، تعادل به دیشیدنان. است

 ورزانهاندیشه تحلیل اصول جمله از تفری ، و افراطبی دنیای و معقول انسانی،

 .باشدمی

 و عقالنی سنجش پساکرونا، دوران در تعادل تشخیص برای عملی و کاربردی راه

 از ها،تعادل شناخت قاعده. است سانیتان و عقالنیت خرد، ترازو،. ا رهاست انسانی

 در داشتن تعادل. ستا پساکرونا نقشه ترسیم و تصویر ارائه تحلیل، قدرت قواعد اهم

 طبیعت اصل به ؛دیگر ساحات و اقتصاد خانواده، کشور، ۀادار و جامعه زندگی،

 تعادل با آدمی پیشرفت و ماندگاری و پایداری دلیل، بدین ؛است ترنزدیک آدمی

 .است ینقر
 

 .8صفحه – 1410شماره  ،همدلی روزنامهمنبع: 
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 کرونا پسا دوران در جهان دگرگونی یهانشانه و کرونا اپیدمی

 1تاشیشیل مراد  
 

بینیم که سه کنیم، میوقتی به سیاست جهانی پن  قرن اخیر از منظر جهانی نگاه می

قتصادی و هنجارها و قوانین خورد: توزیع قدرت، سیاست اعنصر اساسی به لشم می

سیاست  ومتقابل را  [بزرگ]المللی. در حالی که توزیع قدرت مسیر اصلی رقابت بین

المللی به کند و هنجارهای بیناقتصادی به طور مستقیم قوانین سیستم را تعیین می

در  ؛دهد. به عنوان مثالالمللی را شکل میطور مستقیم فرآیندهای جامعه پ یری بین

ستمی که توزیع قدرت بین بیش از سه کشور مشتر  باشد، نظم جهانی لند سی

قابی است، وقتی بین دو قدرت مشتر  است، دو قابی است و در مواردی که دنیا 

رسد که پویایی . به نظر میخواهد بودیک بازیگر واحد داشته باشد، تک قابی 

کند، را فراهم می اصلی که امکان انتقال نظم جهانی از یک قا  به قا  دیگر

 باعث بزرگ جنگ هر که حالی در امکان پ یر است. ،بیشتر از طریق جنگ ممکن

 در جنگ هر از پس جهانی نظم، شودمی فعلی قدرت توزیع در جدید توازن ایجاد

 هسته که هنجارهایی و اقتصادی سیستم. شودمی بازسازی جدیدی الگوی راستای

های عملکرد ها و شیوه، نقشمواضع ؛اصل در ،دندهمی تشکیل را الگو این اصلی

کند. در لنین شرایای کشورهای جهان یا با دیگران را در مقیاس جهانی تعیین می
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یا برای پیوستن به سیستم و و  ورزندشوند، یا با سیستم مخالفت میسیستم سازگار می

 یک با وناکر اپیدمی از پس جهانی نظم آنکه برای کنند.بردن نفع از ان تالش می

ید جایگزین شود، این اپیدمی باید بتواند تغییری در توزیع قدرت امروز جد مورد

جهان ایجاد کند. همچنین به موازات آن، بازیگرانی که ساختار اقتصادی را کنترل 

باید تمهیدات ساختاری جدیدی را تحقق بخشند که باعث تغییر در  ،کنندمی

های جدید جهانی در محور ساز ایجاد رژیممکانیسم عملکرد سیستم شده و زمینه

 بر قدرت، تقسیم براساس فعلی جهانی نظم که شودمی دیده د.نهنجارهای نوین شو

 در. نیست قابی یک فعلی جهان ،موضول این رغم به؛ اما است استوار آمریکا برتری

 نعنوا به ،است نداده رخ قدرت توزیع در توجهی قابل اختالل هیچ، اخیر هایسال

 در تغییر ایجاد به قادر یا و بگیرد قرارمتوس   ۀیگری که بتواند در ردباز هیچ ؛مثال

 مشاهده ،یابد دست بزرگی قدرت موقعیت به ترتی  بدین و شود قدرت بندی رده

 هنوز خود مادی قدرت افزایش با برتر قدرت دارای هایقدرت اینکه یاو  است نشده

همه اینکه در وضعیت قدرت  از مهمتر. اند یدهنرس ابرقدرت کشور یک موقعیت به

ای وجود ندارد و بازیگرانی همچون لین نیز هنوز به آمریکا تغییر فوق العاده

توان گفت که تغییرات بزرگ و اند. البته نمیوضعیت یک کشور ابر قدرت نرسیده

 کولک در وضعیت قدرت همه بازیگران در مقیاس جهانی ماهیتی ایستا دارند. 

ای درون این سیستم های مناقهدر سیستم جهانی و یا در زیر سیستم ؛این حال با

 یهاداده گفت تواننمی بزرگ، هیچ تغییر ساختاری بزرگی تجربه نشده است.

 اختیار در کرونا اپیدمی دوران در حاضر حال در که قدرتی پارامترهای به مربوط

یر بزرگی در تغی آیا بگوییم انیمبتو آن براساس که است کافیای اندازه به داریم

ای در دورن پساکرونا ایجاد خواهد شد یا نخواهد شد. توزیع قدرت جهانی و مناقه

اگر احتمال بروز یک وضعیت جدید به دلیل شیول کرونا در توزیع قدرت جهانی 
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توان گفت که اولین و مهمترین ستون نظم کنونی جهانی همچنان ضعیف باشد، می

ها باید به آنادامه خواهد داد. در این حالت، ساح دوم و سوم که میبه بقای خود 

توان از رویکردی نگاه کنیم اقتصاد و هنجارهای جهانی خواهد بود. در واقع می

زیرا شاید اقتصاد بتواند در بین  ؛مشابه با اقتصاد نیز در این زمینه استفاده کرد

های اقتصادی فعلی داده متر باشد.امهمترین پار ،پارامترهای محاسبه قدرت کشورها

 بدتر سناریوی گویند که توزیع قدرت جهانی با تغییر شدیدی روبرو نیست. اگر می

 از پس جهانی اقتصاد که ضررهایی که دگردمی بینیپیش، بیفتد اتفاق( بدترین نه و)

 شامل را جهانی اقتصاد کل از ٪5 تنها، شد خواهد روبرو آن با کرونا ویروس

مانی که تحوالت غیر منتظره اقتصادی رخ ندهد، شکاف ز تا ؛بنابراین. ودشمی

بزرگی در نظم فعلی اقتصادی جهانی رخ نخواهد داد. از سوی دیگر پ یرش ادعای 

تغییر هنجارهای جهانی )از قبیل اقتصادی و سیاسی( در دوران پساکرونا امری قابل 

زیع قدرت، نظم جهانی تو در تغییر بودن بعید رغم به است ممکن آیا؛ اما قبول نیست

راحتی ه جدیدی به جای نظم جهانی فعلی ظهور کند؟ پاسخ مثبت به این سؤال ب

 مقیاس در تغییر ادعای پ یرش دالیل زیادی برای  ،با این وجود ؛امکان پ یر نیست

 روزمره زندگی در دگرگونی از تغییر این که کنیم استدالل توانیم. میداریم جهانی

 در دگرگونی تاها، از تغییر کارکردهای دولت پ یری ما انسانجامعه رآیندهایف تا

 .داد خواهد رخ گرایی ملی و دموکراسی، آزادی مانند مفاهیم از بسیاری
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 متکثر یهاتمدن پیدایش ؛ عصر«پساکرونا»

  1فیاض ابراهیم  
 

، تسنیم خبرگزاری با وگو گفت در تهران دانشگاه شناسیجامعه استاد فیاض ابراهیم

 محسوسی شکل به اخیر یهاهفته و روزها در که جهان اجتماعی شرای  تحلیل در

 : داشت اظهار شده، کرونا ویروس شیول از متا ر

 آزمایشگاهی و بیولوژیک سالح نوعی کرونا ویروس که نیست مس له  این در شکی

 در است حاکم دنیا در گراییغرب و فکریروشن تفکر نوعی که اآنج از ولی است؛

 آمده وجود به هدفمند و سازدست ویروس این که واقعیت این با شدت به نتیجه

 .شودمی مقاومت

 که لین و ایران در ،ویروس این گیریهمه اولِ روزهای در غربی یهارسانه

 ویوهه ب. کردند حمله فرضیه نای به شدت به شدمی مارح آن بودن بیولوژیک فرضیه

 از عیار تمامای رسانه  ۀحمل درگیر بیولوژیک، ۀحمل بر عالوه که لین کشور به

 ویروس که حالی در بودیم شاهد و بود گرفته قرار غربی یهارسانه وها شبکه سوی

 تمام دروغ به غربی یهارسانه ولی ؛کرده درگیر را لین ووهان شهر تنها کرونا

 دنیا عمومی افکار طبعاً و دادندمی جلوه ویروس این با مقابله درگیر را لین کشور
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 کشور این و گرفته فرا را لین سراسر کوتاهی مدت در کرونا که کردمی خیال نیز

 .کرد خواهد فل  را

 به کرونا ورود ابتدایی روزهای در آمریکا جمهور رئیس اظهارات دیگر سوی از

 که گ اشت صحه واقعیت این بر گفتمی سخن یلین ویروس از مدام که آمریکا

 حمالت برابر در باید شده، ریزیبرنامه و بیولوژیک ۀحمل بر عالوه ،لین دولت

 .کند ایستادگی نیز آمریکاای رسانه

 و بیولوژیکی هجمه برابر در لین دولت متقابل العمل عکس به اشاره با وی

 : کرد تصریح ،کشور این علیه آمریکاای رسانه

 که ویروسی شده، بیانها رسانه توس  که آزمایشگاهی یهایافته برخی اساس بر

 درصد 40 بردارنده در شد گرفته کار به ووهان مردم علیه آمریکا سوی از ابتدا

 با  ویروس، این آوردن در کنترل به از پسها لینی که حالی در بود تهاجمی قدرت

 دیگر بار و رسانده درصد 70 به را ناکرو تهاجمی قدرت  آن، ساختار در تغییراتی

 .کردند صادر غربی کشورهای سایر و آمریکا به را آن

 جنگ از پس که ،آمریکا ویوهه ب و غربی کشورهای که شد باعث مس له همین

 هاآن به جانی سنگین تلفات تحمیل موج  که خارجی لالش هیچ با دوم جهانی

 شکل به که ببینند ویروسی با مواجهه رد را خود بار این ؛بودند نشده مواجه شود،

. کندمی تهدید جدی طور به را شان عمومی امنیت و کرده درگیر را هاآن گسترده

 در و غربی کشورهای و لین میان عیار تمام جنگی شاهد دنیا حاضر حال در بنابراین

 رمنتظ باید و شده شرول تازه جنگ این رسدمی نظر به که است  آمریکا هاآن راس

 .باشیم آتی یهاهفته و روزها در آمریکا ویوهه ب غربی کشورهای سنگین تلفات
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 این به ،کنممی ت کید بیولوژیک جنگ این در آمریکا سنگین تلفات بر که این

 دارد که فردیه ب منحصر جغرافیایی موقعیت واساه به کشور این که است دلیل

 نیز غیرعامل پدافند نظر از اًطبع و بوده خارجی تهدید هرگونه از مصون همواره

 به توجه با و است نکرده اتخاذ را خارجی هجوم لنین با مواجهه برای الزم تدابیر

 ارزیابی فرصت ،عنوان هیچ به آمریکا امنیتی مسئوالن کرونا، ویروس بودن سازدست

 ویوه شرای  این باید البته ؛ندارند را ویروس این برابر در آرایی صف آن متعاق  و

 جز به اینکه به توجه با ؛داد قرار نیز آمریکا کشور جمعیتی پراکندگی نول کنار در را

 این ایاالت از بسیاری ،واشنگتن و نیویور  کالیفرنیا، جمله از آمریکا ایاالت برخی

 این من بینیپیش .هستند اساسی کمبودهای دلار درمانی امکانات نظر از کشور

 دست روی بر را نفری هزار هاده سنگین تلفاتها لتایا این در کرونا شیول که است

 .بگ ارد آمریکا مرکزی دولت

 مواجه کرونا شیول بحث در تری جدی ییهالالش با آمریکا ارتش حتی امروز

 ناوهای از یکی فرمانده از نقل به آمریکایی یهارسانه که طوری به ؛است شده

 کرونا ویروس به ناو این خدمه از نفر 100 از بیش ابتالی از خبر ،کشور این هواپیمابر

 و این شد ناو این فرمانده برکناری به منجر آن شدنای رسانه کهای مس له . اند داده

  و دارد آمریکا متحده ایاالت مدیریتی سیستم درماندگی و آشفتگی عمق از نشان

 صاداقت کردن گیرزمین هدف با را ویروس اینها آمریکایی که است حالی در این

 .بودند کرده ایجاد لین

 لیست، پساکرونا جهان از اش ارزیابی که سوال این به پاسخ در دکتر فیاض

 طبعاً  است، شده دستکاری و آزمایشگاهی ویروس این که آنجا از: کرد تصریح

 اذعان تاکنون نیز پزشکی متخصصان که هماناور و دارد بینیپیش غیرقابل عملکرد

 کرد کشف تواننمی آینده یهاماه تا حداقل کرونا برای عیقا درمان هیچ ،اندکرده
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 شپش ضد داروهای از حتی موارد برخی در که بودیم شاهد گ شته روزهای در و

 تغییر و ناشناختگی از نشان که شده استفاده ویروس این مخرب ا ر کاهش برای

 .دارد ویروس این مداوم ساختار

 با جهان بالمنازل قدرت عنوان به کاآمری روزهای این شرای  تشبیه با فیاض

 : کرد خاطرنشان شوروی جماهیر اتحاد  حیات پایانی روزهای

 بیرون و درون از شدت به که بود قدرتی فروپاشی، از پیش جماهیرشوروی اتحاد

 اصلی یهامولفه از یکی که بود خود اتمی توان مدیون را انسجام این و بود منسجم

 بخش تا شد موج  لرنوبیل اتمی نیروگاه انفجار ولی ؛آمدمی حساب به او قدرت

 زیست شدید آلودگی دلار کشور این استعمار و کنترل تحت اراضی از مهمی

 که این بر مبنی ییهازنی گمانه هاسال آن در حتی که طوری به ؛شود محیای

 مارح نیز شده آلودگی دلار عظیم انفجار این تا یر تحت نیز خزر دریای از مناطقی

 اتحاد فروپاشیبرای  آغازی حاد ه همین کارشناسان از بسیاری اعتقاد به که شدمی

 .شد شوروی جماهیر

 متحده ایاالت که هستیم واقعیت این شاهد نیز کرونا ویروس شیول ماجرای در

 علوم زمینه در ،دنیا کشورهای قا  عنوان به غربی کشورهای دیگر و آمریکا

 ویروس یک باختگان جان و مبتالیان بیشترین وناکن هم آزمایشگاهی، و تجربی

 سرمایه که هستیم شاهد دیگر سوی از. هستند دارا را آزمایشگاهی و شده دستکاری

 اروپایی کشورهای و آمریکا و شده مواجه جدی لالش با نیز غرب دنیای اجتماعی

 بیاتاد لون ییهاحوزه در خود نرم قدرت از گیریبهره توان دیگر ،گ شته همانند

 کشورهای علنی دزدی شاهد روزها این تا شده موج  مس له  همین. ندارند هنر و

  که باشیم ماسک ویوهه ب بهداشتی اقالم بحث در یکدیگر از آمریکا و اروپایی
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 آمریکا رهبری به دنیا بر حاکم نظم الوقولقری  فروپاشی از خبر واقعیات این تمامی

 .دهدمی

 اشیفروپ آستانه در غرب تمدن

 از جهانی جامعه خالصی پساکرونا جهانِ بزرگ رویداد اولین اینکه بر تاکید با وی

 :  کرد تصریح است، بشر تمدنی مرکز عنوان به غرب

 در تنها غرب تمدن فروپاشی تا یرات که داد قرار نظر مورد را نکته این باید البته

 فرهنگی تغییرات شاهد نیز زمین مشرق در؛ بلکه کندنمی ظهور و بروز غربی جوامع

 به نیز ژاپن و لین نظیر آسیا شرق کشورهای حتی امروز لراکه. بود خواهیم اساسی

 با حتی. اندکرده حاکم خود مدنی جامعه در را غرب فرهنگ بازتولید اساسی شکل

 نیزرا  فعلی ایراناسالمی،  کنونی در جمهوری گرایغرب دولت گرفتن نظر در

  .گرفت نظر در یغرب بازتولیدی توانمی

 بار این رفت بین از جهانی جنگ دو از پس غربی استعمار سیاره که طور همان

 جمله از تمدن این ابعاد تمامی در غرب تمدنی سیاره که بود خواهیم آن شاهد

 اعتقاد به که لین ؛بنابراین. رفت خواهد بین از آن یهارسانه و هنر اخالق، فلسفه،

 هدف این به رسیدن برای بود خواهد دنیا آینده برقدرتا  کارشناسان، از بسیاری

 قدرت رغمعلی ،هاسال این در لین که لرا ؛شود منفک غرب تمدنی سیاره از باید

  یک عنوان به تنها عمل در ولی ؛داشته جهان ساح در که انکاری غیرقابل اقتصادی

 .است شده قلمداد آمریکایی تکنولوژی با صرف تولید بازار

 پساکرونا که دارد وجود احتمال اینگوید: می تهران دانشگاه شناسیجامعه تاداس این

 به ،آمریکا فرهنگی استعمار که لرا. باشد دنیا در متکثر یهاتمدن پیدایش عصر

 نظیر آسیا شرق کشورهای جمله از کشورها از بسیاری در پولی واحد انحصار واساه
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 کشورها این و رفت خواهد بین از ،ودهب حاکم... و جنوبی کره اندونزی، فیلپین،

 که ارتباطی همچنین. کشید خواهند بیرون غرب تمدنی و فرهنگی یوغ از را خود

 است دنیا در جدید فکری مبنای ایجاد ،دارد وجود پساکرونا متکثر یهاتمدن میان

 مسیحیت، جمله از الهی ادیان تمامی در و است ابراهیمی حکمت آن محوریت که

 است. گرفته قرار اشاره مورد اسالم و یهودیت
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 شئون جهانی پساکرونا 

 1اکبر رشادعلی
 

 

و کرونا  شئون جهانی پساخی از بردر درس فقه مهندسی ژنتیک، به علی اکبر رشاد 

 پرداخت و گفت: الزامات آن 

جهان در شرف یک لرخش  ؛واقعه کرونا در واقع یک مفصل تقسیم تاریخ است

تاریخ جهان، به ما قبل کرونا و ما بعد کرونا تقسیم و برا ر این  ؛قرار داردتاریخی 

 .تلخ، جهان دگرگون خواهد شد رویداد

ای از پساکرونا مورد بازنگری قرار بگیرد و پارهساختارهای جهانی در  بسا

ها منحل و تبدیل شود. اقتصاد جهان پس از کرونا تغییر خواهد کرد و این اتحادیه

 .واقعه، حتی مباحث الهیاتی را نیز تحت تا یر قرار خواهد داد

حتی در حوزه اخالق و سبک زندگی بار رشاد با بیان اینکه این واقعه تلخ فاجعه

 تصریح کرد:  ،تا یر گ ار خواهد بودنیز بشر 

گری و حوزه تولید سالح، تا یر خود را در قلمرو نظامیو همچنین  در حوزه علم

مدهایی داشته باشد آتواند آ ار و پیلنان که در زمینه فقه هم می ؛خواهد گ اشت

                                                           

 اسالمی وهشگاه فرهنگ و اندیشۀپورئیس .  1

https://iqna.ir/fa/news/3891124/کرونا-مفصل-تقسیم-تاریخ-است-شئون-جهانی-پساکرونا
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زه حو واقعه این .جدید در فقه است مسایل و مباحثبه وجود آمدن  که از جمله آن

موضوعاتی جدیدی که الزم است از نگاه  بهرا  فقیهانرا به اندیشه فرو برده و 

 . سازدمتوجه می ،نمایندتولید  را و فقه آن ندنگرب هاشریعت به آن

احتمال  ،هابعض سیاسیون و استراتویست، سران کشورها ی ازبعضبنا به اظهار نظر 

به الزم است  اگر لنین باشد، ؛باشدواقعه کرونا از جنس جنگ بیولوژیک دارد 

و مانند آن، فلسفه اصول  ،خارج اصول ،فقه القضا ،فقه السیاسه ،جای مباحث اصول

 .جنگ بیولوژیک را مارح کنیممسایل مهندسی ژنتیک و فقه مباحثی مانند 

  اظهار کرد: ،در قبال آنکرونا و مسئولیت حوزه جهانی وی با اشاره به حاد ه 

ی دارد که در هایمسئولیت حوزه، ؛کرونا پسا عالم در و یشرایا لنین این در

 ی حوزهها. از جمله مسئولیته شودجای خود و در زمان مناس  باید به آن پرداخت

و جهانی این واقعه  هاخالقی و مسائلی که مرتب  ب و د فقهیبه ابعااین است که 

حوادث و وقایع بایست در مواجهه با حوزه می؛ بپردازدد، شومی آنمدهای آپی

 و کندپووهی زنی و آیندهگمانه به طور معقول و مناقی باید ؛پیشتاز باشد ،اینچنینی

 .پاسحگو باشد نیازها با متناس 
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 نا نظم جهانی جدید در پساکرو

 1محمدهادی همایون
 

 گرفته قرار اندیشمندان توجه مورد کرونا بحران کشاکش در که وجوهی از یکی

 ت  یراتی له کرونا بحران که است این سوال. است مس له  این تمدنی ت  یرات است

توان از بحران کرونا بروز یک آیا می. باشد داشته بشری تمدن یا تاریخ بر تواندمی

 ید را متوقع بود؟نظم جهانی جد

بوا محمودهادی هموایون، اسوتاد  گوگفتدر  ایکناآنچه در ادامه می آید، گفتگوی 

  است:دانشگاه امام صادق )ل( 

از شبه طاعون -با بررسی تغییر جهت تاریخ تحت تأثیر چند اپیدمی و پاندمی، 

حیث توان دریافت که کرونا نیز از این می -مصر باستان تا آنفوالنزای اسپانیایی

تواند بر تغییر تاریخ اثرگذار باشد. سوال این است که چگونه کرونا تاریخ را می

 دهد؟تغییر می
 

به نظرم یک مبنایی را باید مارح و توافق کنیم و آن اینکه در لارلوب نگاه دینی، 

گوئیم، نامش ابتالء و ای مثل کرونا که ما در علوم اجتماعی به آن بحران میپدیده

فتنه و ابتالء کامالً یک نام قرآنی است نه به معنای اینکه شر باشد. شر  فتنه است.

                                                           

 صادق )ل( امام . عضو هی ت علمی دانشگاه 1

https://iqna.ir/fa/news/3891141/نظم-جهانی-جدید-در-پساکرونا
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یکی از سازوکارهای الهی است برای ایجاد تعادل در خلقت و کشاندن کل خلقت و 

 آفرینش به سمت آن مقصد نهایی که دارد.

صرفنظر از اینکه بگوییم انسان یا -های تعادلی هستند، ها و ابتالئات وزنهفتنه

، که انحرافاتی که در زندگی ما نسبت به قانون -ت یا خدا آن را ایجاد کردهطبیع

 ای برمی گرداندافتد را به تعادل دوبارهتکوین اتفاق می

صرفنظر از اینکه بگوییم انسان یا -های تعادلی هستند، ها و ابتالئات وزنهفتنه

ما نسبت به قانون ، که انحرافاتی که در زندگی -طبیعت یا خدا آن را ایجاد کرده

ای برمی گرداند. اینکه امور را بین خداوند و افتد را به تعادل دوبارهتکوین اتفاق می

رسد یک نول شر  است، در هر حال همه خودمان و طبیعت تقسیم کنیم به نظر می

این اتفاقات ذیل برنامه الهی در حال وقول است، له ما مقصر و موجد آن باشیم یا 

 طبیعت.

هایی را که از جاده اصلی خارج های تعادلی هستند که آن قسمتئات وزنهابتال

شده، له در زندگی له در طبیعت و له در رفتارهایمان و له در زندگی کالن ما 

کنند به حالت اصلی خود بازگردانند. اگر شناسیم، سعی میکه به نام تمدن آن را می

اعدتاً ما باید به دنبال پیدا کردن یک قرار است که کرونا لنین نقشی را ایفا کند، ق

انحراف جدی در نول رفتار تمدنی مان باشیم که سب  شده در این ساح بسیار 

توان نام آن را فتنه تمدنی یا تمدن ساز نام نهاد، ای که میگسترده و عمیق یک فتنه

دل اقتضا داشته که ایجاد شود و این فتنه بتواند ما را دوباره به آن وضعیت متعا

بازگرداند و این یعنی یک اصالح به شدت بزرگ و جدی در عرصه تمدن و رفتن 

 به سمت یک تمدن نوین که توضیح خواهم داد، همان تمدن نوین اسالمی است.
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شود و این لیزی مشکالت تمدن غرب به شدت نشان داده میبا بحران کرونا 

این تمدن است که  نیست که از بیرون به آن تحمیل شود، این همان ضعف درونی

ای نظر از اینکه مثالً این وضعیت جدید آمریکا و بحران اجتماعیوجود دارد. صرف

تواند اساساً که ایجاد شده به له دولت و رئیس جمهوری منتهی شود و یا اینکه می

خواهیم به فعالً نمی-ای را بحران زده کند و به زمین بزند، لنین حکومت و جامعه

باید به ترس و وحشتی که در آن جامعه برای احتمال قحای و ؛ اما -این بپردازیم

 ها ایجاد شده اشاره کرد، که این خود یک شکست بزرگ تمدنی است.بحران

که باید منتظر آن باشیم لون -رسد که بحران کرونا یا ادامه این بحرانبه نظر می

قابل بررسی اتفاقات پشت سر هم در حال رخ دادن است و از لحاظ تمدنی هم 

نهایتاً به سقوط تمدن غرب و برآمدن تمدن جدیدی که تمدن نوین اسالمی  -است

 است، منجر خواهد شد.
 

همه ما در جامعه تابع قوانین ناپیدایی هستیم که زندگی ما را سامان داده و یا به 

فلسفه و علم  ،های طبیعی جوامع است. دینها سنتکند. اینرا متأثر مینحوی آن

ها را از دل تاریخ و جامعه بیرون کشند و معرفی کنند. ش کرده این سنتتال

اکنون در این بالی ناگواری که کشورهای مختلف را درگیر کرده، بسیاری از 

مواقع اگر به اثرات ریز و درشت ابتالئات بر حیات اجتماعی فکر کنیم، به این 

زندگی در شرایط امن رسیم جامعه کنونی ما از خصوصیات الزم برای نتیجه می

 کم بهره است. چرا؟
 

ها از جهت اناباق از نگاه اسالمی ما تفاوتی بین دین، فلسفه و علم و دستاوردهای آن

دانیم که در ساوح های مختلف معرفت میها را الیهدانیم و همه آنبا واقعیت نمی

در رتبه  ترمختلف معرفتی روی هم سوار شده و هر کدام با سلاه بر رتبه پایین

کند. یعنی هیچ منافاتی بین دستاورهای علم تجربی با فلسفه و تر سرریز میپایین
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های دینی وجود ندارد و اگر ما این جاها تعارضی دستاوردهای فلسفی با گزاره

 بینیم باید برگردیم تا ببینیم اشتباه از کجا وارد این سلسله معرفتی شده است.می

دین وجود دارد قوانین عام و به شدت محکم و جدی  ها درلیزی که به نام سنت

دهند. ما کشانند و نشان میترین ساوح علم تجربی میهستند که خودشان را تا پایین

اینکه هر وقت بندگان ؛ مثال های دینی داریمهای خیلی مهمی در دین و گزارهفرمول

شود، این یک می ها واردخدا گناهان جدیدی ایجاد کنند بالهای جدیدی هم بر آن

  قانون به شدت مهم است.

ای از دوران مدرن، انفکا  این لند ساح معرفتی را شاهد بودیم و به ما در دوره

رسد که اکنون که در حال بازسازی تمدنی آفرینش هستیم و به سمت تمدن نظر می

 رویم، دوباره ما جمع بین علم و دین و فلسفه را شاهدواقعی و نهایی اسالم می

خواهیم بود و در نتیجه آن امنیتی که انسان از علم در همه ساوح مختلفش توقع 

اما از سوی دیگر علمی که خودش را از مبدا و معاد ؛ دارد قاعدتاً باید آشکار شود

های معرفتی را خالص کرده و فق  در ساح ظاهر ادعای انحصار کرده و بقیه جنبه

تواند برای ما امنیت ایجاد کند و پاسخ ین علم نمیبه کنار زده و انکار کرده، قاعدتاً ا

رسد که اگر آن الگوی معرفتی تمدن اسالمی اند  های ما را بدهد. به نظر میسوال

بینیم، اتفاق بیفتد ما اند  در ا ر همین ت کرات و اتفاقاتی که در جهان معاصر می

 اعتماد -کندمی رسوخ قتخل باطن تا که علمی معنای به–قاعدتاً باید بتوانیم به علم 

 .کنیم
 

ای به این صورت وجود دارد که گویا مرگ در تاریخ نگاری عامیانه سکوالر قضیه

سیاه و نومیدی انسان قرون وسطایی از مسیح و کلیسا و مرگ نیمی از اروپا، تأثیر 

خیلی مهمی در گریز انسان از دین و آغاز مدرنیته داشته است. هرچند این قضیه با 

تواند ما را به این گزاره رهنمون کند که بحران می؛ اما خواندع تاریخی نمیوقای
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 -ها بیاوردکه ممکن است بیش از جنگ جهانی دوم مرگ به دنیای انسان-کرونا

ممکن است سبب گریز مشابهی از علم شود یا الاقل به مذهب پرستش علم نقطه 

بیعت قدرتش را به رخ ما پایان بگذارد، نظر شما در این باره چیست؟ اکنون ط

پس از پایان بحران، همه چیز به روالِ ؛ اما کشدهای از خود مطمئن میانسان

ای از این دست، شود. آیا هر تجربهگردد و ماجرایی دیگر آغاز میطبیعی بازمی

 شود ما بازهم، از تمدن مدرن، بیشتر قطع امید کنیم؟باعث نمی
 

ای بود که ا بات گرایان عَلَم کردند، انحصارطلبیاتفاقی که در تمدن مدرن افتاد، 

یعنی منابع شناخت و معرفت را منحصر در تجربه و حس کردند و بقیه موارد را 

یک شکاف جدی در معرفت بشری ایجاد کرد و  مس له کامالً انکار کردند. این 

تواند همه مسائل بشر را جواب تمدنی هم که بر اساس آن تعریف شده باشد نمی

 ها افتاده استشود، اتفاقی که برای خیلی از تمدندهد و نهایتاً به سقوط منتهی می

تاریخ قرون وسای واقعاً به کار بیشتری نیاز دارد برای اینکه بدانیم له اتفاقی افتاد 

هایی که و له میزان کوتاهی مسیحیت آن دوره مؤ ر بود و له میزان برنامه ریزی

یحیت و مناس  کردن آن با نول تمدن مبتنی بر سرمایه دشمنان برای تغییر شکل مس

تر است ولی اند، مؤ ر بوده است. به نظر، دومی محتملداری و پوزیتیویسم انجام داده

های کلیسا را نادیده بگیریم. به هر حال کلیسا ارتباط واقعی به هر حال نباید ضعف

رها کرد و به علوم  اش را با مسائل زندگی مردم قاع کرده بود یا اند  اند 

تجربی نپرداخت و خود را منحصر به علومی کرد که به زندگی مردم ربای نداشت 

تواند باشد که جدا شدن از مسائل و این درس مهمی برای ما و مراکز علمی ما می

 ای جز سقوط در بر ندارد.مردم و مسائل واقعی جامعه نتیجه

ای بود که ا بات گرایان انحصارطلبی به هر حال اتفاقی که در تمدن مدرن افتاد،

عَلَم کردند، یعنی منابع شناخت و معرفت را منحصر در تجربه و حس کردند و بقیه 
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یک شکاف جدی در معرفت بشری ایجاد  مس له موارد را کامالً انکار کردند. این 

تواند همه مسائل بشر را کرد و تمدنی هم که بر اساس آن تعریف شده باشد نمی

ها افتاده شود، اتفاقی که برای خیلی از تمدندهد و نهایتاً به سقوط منتهی می جواب

 است.

این به معنای یک پیش بینی یا زودقضاوت کردن در مورد سقوط تمدن غرب 

ها نتواند پابندهای خود را نجات دهد و برای آن پاسخ نیست. تمدنی که در بحران

های ی اگر ساختارهای آن تا مدتداشته باشد، این تمدن سقوط کرده است، حت

هاست طوالنی بعد از این هم بتواند باقی بماند. از جمله اینکه تمدن غرب اگرله سال

باوراند. البته خود ها میها به انسانحیات خود را در قال  رسانه؛ اما که مرده است

خود را از  افتد، کم کم دارند اعتبارهایی که اتفاق میها در این بحرانهمین رسانه

 کند.به سمت یک آگاهی جهانی حرکت می مس له دهند و دست می
 

اند که شیوع ویروس کرونا یک وضع از آگامبن فیلسوف ایتالیایی نقل کرده

این وضع به سیاستمداران نه ؛ اما ها به وجود آورده استاستثنایی برای حکومت

اند سیاست را از میدان شاید بتو؛ بلکه دهدفقط مجال و فرصت اعمال قدرت نمی

 بیرون کند. آیا در شرایط کنونی سیاست از عهده مقابله با ویروس کرونا برمی آید؟
 

اوالً باید عرض کنم که حتماً ما باید در کشورمان و در ساح جهانی متوجه باشیم 

ای و میان ای لند رشتهمس له کرونا یا مقابله با آن  مس له که موضول تعامل با 

ست و حتماً سیاست گ اری این پدیده فق  صرفاً یک امر پزشکی نیست و رشتگی ا

 رسد که ما این ضعف را در تعامل با این ویروس و شیول آن داریم.به نظر می

ها را به خواهد همه حوزهبا فرض اینکه سیاست یک سیاست عمومی است که می

یک بین سیاست به استخدام خود در بیاورد و از همه کمک بگیرد ما باید یک تفک



189 /  ا کروناجهان پس. 5   

 

معنای مدرن و آنچه در کشورهای غربی شاهد آن هستیم و آنچه ما به عنوان سیاست 

قائل شویم. ما از  -شودکه سیاست گ اری فرهنگی و تمدنی از آن ناشی می-دینی 

شویم. این همان  مس له توانیم وارد تعامل با جای دیگری جز سیاست به این معنا نمی

ماهری است که ذیل حکومت و تمدن اسالمی و با در نظر  سیاست تاهیر شده و

، تأثیرات شیوع ویروس کرونا بیان گردهنصراهلل  شود.ها مارح میگرفتن همه جنبه

تر از جنگ جهانی اول و دوم است و چه بسا که با این بحران، یک نظم جهانی بزرگ

فته و امروز با بحث و چه رخ داده تمامی دنیا را در برگرجدید بروز کند؛ چرا که آن

های فرهنگی، دینی، عقایدی و فلسفی مواجه هستیم. نظم جهانی جدید پساکرونا جدل

 چگونه خواهد بود؟
 

ما باید سبک زندگی مان را بر اساس آنچه در آینده ما دیده شده، تنظیم کنیم، 

 نوانع به کرونا. کند تغییر باید …هایمان باید بازنگری شود و ساختارها واندیشه

 له و است اشتباه مان زندگی از هاییجنبه له که دهد نشان ما به تا آمده مقدمه یک

 و نیست دارد قرار ما روی پیش که نوینی تمدن آن متناس  ما زندگی از هاییجنبه

 شود اصالح باید

گ ارد، ما باید مقداری صبر کنیم تا ببینیم ت  یری که کرونا بر جامعه جهانی می

د بود و بعداً جهت گیری کلی خودمان را بیان کنیم. قاعاً کرونا ت  یر لگونه خواه

گ ارد، تغییر ایجاد خواهد کرد. اگر بعد از خواهد گ اشت و به میزانی که ت  یر می

ای ما این بحران را پشت سر بگ اریم و انگار نفسمان را مدتی حبس کرده یک دوره

ز گردیم، طبیعتاً این ت  یر نالیز خواهد بود بودیم و بخواهیم دوباره به زندگی قبلی با

تری باید پس و بنا بر سنن الهی ما یک بار دیگر این امتحان را به شکل سخت

ای که برای دهیم. ولی اگر این اتفاق یا از جهت شدت یا از جهت میزان آگاهیمی

ایجاد کند، بتواند در زندگی و اندیشه و در سبک زندگی ما تغییراتی ما ایجاد می
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ایم جلو برویم. اگر ما توانستیم تغییراتی در رفتار و اندیشه مان کند، قاعدتاً ما توانسته

ایم وگرنه یک ماابق آنچه خداوند قصد دارد ایجاد کند، ایجاد کنیم طبیعتاً جلو رفته

رفتن به سمت تمدن نوین اسالمی  موقع دیگری دوباره این ابتالء را باید پس بدهیم.

طریق شدنی نیست. ما باید سبک زندگی مان را بر اساس آنچه در آینده  جز از این

 باید …هایمان باید بازنگری شود و ساختارها وما دیده شده، تنظیم کنیم، اندیشه

هایی از که له جنبه دهد نشان ما به تا آمده مقدمه یک عنوان به کرونا. کند تغییر

ندگی ما متناس  آن تمدن نوینی که هایی از ززندگی مان اشتباه است و له جنبه

اگر ما این مسیر را شرول کنیم  پیش روی ما قرار دارد نیست و باید اصالح شود.

انتهایی جز پدیده شریف ظهور در انتظار ما نخواهد بود که از طریق استقرار تمدن 

حقایق در حال ظاهر شدن است. ما در زیارت روز  شود.نوین اسالمی انجام می

حق در حال آشکار شدن است و به نظر « وظهور الحق علی یدیک»خوانیم جمعه می

رسد همین اتفاق باعث شد یک الیه بسیار نازکی از روی جوامع اروپایی و می

آمریکایی را کنار بزند که سرآمد تمدن غرب بودند. این یک نول ظهور است و 

اند  اند   خیلی از جوامع یک نول آشکارسازی حقایقی است که وجود دارد.

رود. خ  هایی بر مردم میهای استکباری له ظلمشوند که از سوی دولتمتوجه می

این اتفاقات به معنی ظهور است یعنی حق در حال ظاهر شدن است و ما امیدواریم 

که آن اتفاق بسیار بزرگ و نظم جدیدی که در جهان باید حاکم شود، زودتر رقم 

 بخورد.
 

 https://iqna.ir:   منبع

 

 



 

 

 

 

 

 

7 

 غرب، شرق و اسالم یتعامالت تمدن ینگرندهیکرونا و آ

 1یرمضان نیحس

و تحووالت  راتییوحوال نشوانگر تغ نیو در عو ییعامل روبنا نیترمهم یاسیس اقتصاد

و ظهوور  سوتمیدر قورن ب یعوامل مؤ ر بر وقول دو جنگ جهان ۀاست. مشاهد یتمدن

 بورالیبوه رهبور بلوو  غورب و جهوان لمثابه کوایآمر ۀمتحود االتیقدرت و هومون ا

و  یشوورو ریجمواه یوۀاتحاد یو مناقشات آن با بلوو  شورق بوه رهبور یدارهیسرما

 ن،یبووا لوو کووایمشوواجرات آمر نووکیحوووادث پووس از آن و ا یآن و تمووام یفروپاشوو

تو مالت  یمحوور ۀمعنوا، آمووز نیواسوت. ا یاسویاقتصاد س ینقش محور ۀدهندنشان

است؟ لرا در عِوداد عوامول  نیل مارکس است. لرا لنکار یاسیو اقتصاد س یفلسف

 یِو انضومام ییعوامول روبنوا گوریو د یو فرهنگو یاخالقو ،یارزش ،یمعرفت ییربنایز

 است؟ یعامل و نشانگر محور یاسیاقتصاد س ،یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ

 یادهوایو بن تیوبوا توجوه بوه هو دیوپرسوش را با نیومنظر موارکس، پاسوخ بوه ا از

 یو صوورتبند تیومثابوه ماهبه یدارهیو نظوام سورما یتمدن غربو یِو اخالق یاشهیاند

                                                           

 یاسالم شهیگروه فلسفه پووهشگاه فرهنگ و اند یعلم  تیعضو ه.  1
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 یهامؤلفوه ۀهمو نودیبرآ یاسویاقتصواد س گر،یدانیبدوران مدرن فهم نمود. بوه یتمدن

در دوران مودرن اسوت.  ینظم تمدن صورتمثابه به یدارهینظام سرما تیو غا یتیهو

در خدمت تحقق اهداف اقتصاد  ییروبناو  ییربنایعوامل ز ۀهم یدارهیدر نظام سرما

یاز روند تکو ن دوران مدرن به دست م زیکه ماکس وبر ن یلیهستند. در تحل یاسیس

کوه مو ه ، انسوجام  ییبرخوردار اسوت توا جوا یموقف نیاز لن یاسیاقتصاد س دهد،

 ۀاجتموال، توسوع یو صوور یانضباط نهاد ،ی بات اجتماع الملل،نیو رواب  ب یاسیس

آزادانوه بوه  یاندازخلق و انباشت  روت و دسوت ع،یگسترش صنا ،یتکنولوژعلم و 

منوت   دیوبا تیو همه، درنها همه …و نهیشیمنابع بر اساس منافع ب صیو تخص عتیطب

محوور  یاسویواقوع، اقتصواد س رشووند. د یاسویاقتصواد س یافتگیوقیبه گسترش و عم

 .شودیمحسوب م دیقدرت در دوران جد یاساس

و سواخت  یتیهوو یهاهیومابن یوۀبور پا یاسویمال  کوه اقتصواد س نیبه االتفات  با

 یشواخص و نشوانگر محوور ،یدارهینظام سورما یعنیتمدن معاصر  یو صور یماهو

 یکرونا، کشورها یریگدر ا ر وقول همه رسد،یافول قدرت است، به نظر م ایصعود 

 توانودیکوه مو یاند؛ افوولشده ندهیادلار بحران و افول فز یو اساساً تمدن غرب یغرب

از غرب به شورق شوود. بور اسواس  یاسیو س یقدرت اقتصاد یهامنجر به انتقال اهرم

درصد افوت  6حدود  2020در سال  کایپول، اقتصاد آمر یالمللنیصندوق ب ینیبشیپ

در  نیو. ادیدرصود خواهود رسو 7٫5بوه  زیون وروی ۀمناق یخواهد کرد و افت اقتصاد

 1٫2را  2020در سوال  نیلو یپوول رشود اقتصواد یالمللونیباست که صندوق  یحال

 نیلو یرشود اقتصواد یدرصد 6٫7کرده است، آن هم پس از افت  ینیبشیدرصد پ

شوده  ینویبشیجهوان کوه پ یاز کشوورها ی. تنها گروهیدر سه ماه نخست سال جار

درصد  کیبا رشد حدود  ایشرق آس یخواهند داشت، کشورها یمثبت یرشد اقتصاد

در غورب در  یاسویو س یاجتماع تیوضع ،یاقتصاد یهابر افت شاخصعالوه است.
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بوروز  کوهییشوده اسوت توا جوا ی بواتیو عدم انسوجام و بو یا ر کرونا دلار آشفتگ

در  یغربو یهامردم و دولت انیم یو کاهش تراز اعتماد اجتماع یاعتراضات اجتماع

و  انیبه ع کایدر آمر یطلبهیتجز ایو  روپادر ا ییگرایمل یهاو ظهور نشانه یساح مل

در  وسوتهیاند و پشوده لیپرتکورا تبود یبه اخبار ،یمقامات رسم ایاز زبان دولتمردان 

 .شوندیم دهیها شنرسانه

اتفاق در حوال وقوول، فقو  انتقوال قودرت از  ایحال، پرسش آن است که آ نیا با

کوه  یاست؟ قرائت یاردهیاز نظام سرما ینیل یاغرب به شرق و ظهور قرائت و گونه

 ادیودر بن یو فرهنگ شرق را با خود هموراه دارد ولو یوسیکنفوس یهاآموزه رنگیپ

 راتییوصوورت تغ نیودر ا[ 1امتداد تمدن غرب در شورق اسوت. ] اش،یفلسف یفکر

ابعواد  یبرخو رییوتغ انواًیو اح یدارهیو سورما هیسرما یایمحدود به انتقال جغراف یتمدن

را شواهد  یلیاصو یو مواهو یتیهوو رییوغورب خواهود و تغ تمودن یو صور یرذاتیغ

احتموال  نوده،یآ یکوه در افوق تمودن یمهمو رییوباشد، تنها تغ نیبود. اگر لن مینخواه

و  یتیلنودمل یهاشورکت قیوخوود را از طر ه،یآن اسوت کوه سورما رودیوقوعش م

و  یبه سمت شرق سوق خواهد داد و در تناس  با مظاهر صور شیاز پ شیب یتیفرامل

و  د؛ینمایم یشرق، خود را بازساز یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ اتیمقتض

هوم شورق را  واسوت  اشیو تمدن یخیصورت، هم غرب را که خاستگاه تار نیدر ا

 یاسویو س یاقتصاد گرانلیاز تحل یاری. بسردیگیم اریاست در اخت دیکه موطن جد

صوورت  ینگرشو نیدر لوارلوب لنو از جهان پساکرونا شانیتمدن لیتحل یمستوا

 .است افتهی

اقتصواد  ینقوش محوور رغومیعلو ایوپرسش سترگ آن است کوه آ ن،یوجود ا با

و  یاقتصواد راتییوبر مدار تغ راتییتغ ۀدوران معاصر، هم یدر معادالت تمدن یاسیس

 رقم خواهند خورد؟ یاسیس
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 ۀدر طول سه سد هابا آن یکه تمدن غرب ییهابحران ست؛ین نیزعم نگارنده، لن به

رو بوده است و اکنون خوود را در روبه کیو ستیو ب ستیقرن نوزده، ب یعنیگ شته 

 تیواند، در هوآشکار سواخته یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ یقال  روبناها

 یهاشووهیو ر هاهیوومابن نیوو. ادارنوود شووهیتموودن، ر نیووا یو اخالقوو یارزشوو ،یفلسووف

 یدارهیاگر سورما یاند و خواهند بود حتبوده یدارهیرماس نیقر وستهیپ ن،یآفربحران

 یابیخاور دور باز یها و نمادهاو خود را در قال  آموزه دیاز غرب به شرق کوچ نما

در قالو   یمثابه صورت زندگبه یدارهیتوجه داشت، نظام سرما دیبا نکهی. له ادینما

اسوت و هرگوز از آن  یالقوو اخ یارزشو ،یمعرفتو یادهوایتمدن مدرن، گرانبوار از بن

 تیورا کوه برسوازنده هو ادهوایبن نیوا ،یدارهیمنعزل نخواهد بود. نظام سورما هاشهیر

و  یمتواع یهواینویآفرزشیانگ ت،یوبوه ذهن یسوازمانده قیوهستند از طر اشیوجود

 .دینمایفرد و جامعه القا م تیرفتار فرد و جامعه به هو ینهاد تیریمد

آن سامان را هم آبستن  تواندیدر شرق مناقاً م یدارهیاسرم یبس  تمدن رو،نیازا

 نیو از بو یزندگ ییمعنایب ت،یاز سنخ افول معنو ییهابحران د؛یخود نما یهابحران

و  یو اصول  ابت اخالق ارهایشدن مع اعتباریب ،یانسان یِو فار یاله یهارفتن ارزش

شودن نهواد  دهیاز هوم پاشو ،یشوکاف طبقوات ترقی، عمیو قوم یفرهنگ یمظاهر واال

 یمبوان یافتگیوتینیو ع ارهیس یتبع ۀجیها نتبحران نیمفرط انسان. ا ییخانواده و تنها

یویوو دن ییزدا: تقدسرینظ یایغرب مدرن هستند؛ مبان یِو فرهنگ یاخالق ،یمعرفت

 تیبر عقالن یابزار تیتفوق عقالن اد،یخودبن ییگراانسان ،ینیو د یاله قیحقا یساز

و ازجملوه انسوان و جواموع  زیوبوا هموه ل یابزار ۀو مواجه یخیو تار ییاستعال ،ینید

مناسوبات و  ۀشدن هم یو متاع یمتورم، ماد یاز خودمحور یناش یطلبمنفعت گر،ید

که هموراه  یاانهیجول ت اتیو اشتغال صِرف به مشغول ییگراتیکم ،یحاالت انسان

 .هستند ستیز یمح  یو تخر نهیشیو مصرف ب دیبا تول
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 ۀشرق با فاجع تریکالم انسان کیو در  تریتر، اخالقتر، متعادلمناس  ۀمواجه اما،

با توانسوته اسوت بوه  اسیشرق، در ق یو فرهنگ یاخالق ،یکرونا، نشان داد نظام معرفت

ببخشد و هنووز  یبهتر یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ ،یاخالق ،ییموطن خود قوام معنا

حوال،  نیدارد. با ا یشتریمقاوم ب یجوامع غرب یهاحراناز سنخ ب ییهادر برابر بحران

و  یتمودن ییالگوو ،یانقوالب اسوالم»عنوان تحت یگرید ادداشتیطور که در همان

توالش فوراوان  رغومیدر خواور دور، علو یمت کر شدم، سبک زندگ« بودن یتکاپو

شان، یو هنجار یفرهنگ ،یاخالق ،یمعرفت یهاحفظ اصالت یبرا اریآن د یهادولت

 .قرار دارد یبا فرهنگ غرب شتریهرله ب ییهمنوا ریدر مس

و  یفرهنگو ۀدر آن حووز یدارهیسورما یاسویگسوترش اقتصواد س یاتفاق، ناش نیا

 زیون ییو روبنوا ییربنوایز یهامؤلفوه ریسوا ،یاسیبس  اقتصاد س رویاست. پ ییایجغراف

 یبوه سوو شورفتیتوسعه و پ یهالفهمؤ انیم یندیو فرا یدر ا ر ارتباط درون  یتدربه

 نی. به هر حال، اابندییسوق م یدارهیسرما امنظ یو ماهو یتیهو یماابق با مبان رییتغ

 یزبانیم ازمندیانگل ن کیبسان  وستهیاست که پ یدارهینظام سرما یاستعمار ۀصیخص

شوال مار ییکنوا ریوآن را بلعد و به تعب ریاست که خود را در آن گسترش داده و ذخا

 .دینما لیبه دود تبد تهیمدرن ۀبرمن در کتاب تجرب

 گونوهچیتحقوق اهودافش از اِعموال ه ریدر مسو یدارهیتوجه نمود، نظام سورما دیبا

. یزشویو انگ یگرفته تا خشونت شناخت یستیتاریلیندارد؛ از خشونت م زیپره یخشونت

 یاطالعات ۀبستر جامع در ،یزشیو انگ یشناخت نینو یهاهیدر ال دارانههیاستعمار سرما

 یبوا اسوتفاده از ابزارهوا وسوتهیاسوت؛ و پ افتوهی یترعیو وسو ترقیوعم ۀاریس ،یکنون

در لووارلوب  هوواتیبووه افکووار و ذهن یدر حووال سووازمانده کیبرنتیو سووا یارسووانه

تحقق اهدافش  یخودش است و در راستا دیمؤ یِو رفتار یفرهنگ ،یمعرفت یالگوها
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 اریبسو اهآن  یکرونا در برابر نتا ۀکه فاجع یاقدامات زند؛یمدست  یبه هرگونه اقدام

 .کولک است

سواخت بوودن کوه داللوت بور دست یکرونوا، بوا لحواظ شوواهد یریگهمه بسایا

باشد. بوه هور حوال، لوه  یدارهیاز اقدامات نظام سرما یکیدارند،  19 دیکو روسیو

 ۀدر گستر کیولوژیب یاهاز جنگ دیجد ۀدور کیساخت باشد و آغاز کرونا انسان

نکتوه مهوم در  ،یسوتیز لاز تکامو یناشو یعویرونود طب کیقلمداد شود و له  یجهان

در بسوتر  دیورا با یو تحووالت تمودن راتییوآن اسوت کوه تغ یتمودن لیوتحل یمستوا

 نیاکتفوا ننموود. لنو ییروبنوا یهوالیتمدن مالحظه نمود و به تحل یتیهو یهاهیمابن

 یهواگ ر از بحران یکه برا دینمایرهنمون م رتیبص نیبه ا ما را لیاز تحل ییمستوا

 .گشود یو معنو یفراماد یافق دیمدرن، با یبرآمده از تمدن ماد

یکه قوو یبدان اذعان دارند، تمدن زین یپووهان غربکه تمدندوران، لنان نیا در

 یاسالم را فرا راه انسان معاصر گشوده دارد، تمدن یتمدن تیظرف نیو استوارتر نیتر

است. تمودن  نیادیو بن یذات یاغرب با اسالم مواجهه ۀمواجه ل،یدل نیاست؛ و به هم

را  تیوظرف نیواسوت و ا تیانسوان خیتوار ۀندیآ یروگشوده به  یامکان ،یاسالم نینو

افوق توسوعه و  ن،یآسمان و زمو انیمعاصر م یتمدن ماد یداراست تا با عبور از تنگنا

رف ن یِد. منظور موا از عبوور، نفوو تحقق بخش میرا ترس یتعال بلکوه منظوور  سوتیصوِ

 یِنتقوادا لیو تحل گریاست که مستلزم شناخت تمدن د یکیالکتیو د یفرارفتن تکامل

دارد.  یخوود آگواه تیواسوت کوه از هو یو موقف استوار قیشناخت دق یۀآن بر پا

 اسوت کوه یافتگیاز کموال و رشود یدیوجد یبوه مسوتوا لین یامواجهه نیلن ۀجینت

 یمثابه عبرت در نظر گرفتوه و از آن بورارا به گرید یهاملل و تمدن یِخیتجارب تار

خوود  یخیروند تکامل تار لیاصالح و تکم یاو راهگشا بر نینو یرتیبه بص افتنیره 

 .دینمایاستفاده م
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 یِوسویگرله تمدن شرق و به طور خاص تمدن کنفوس رسد،یبه نظر م ت،ینها در

سبقت از تمدن غرب  یدر حال ربودن گو یاسیاقتصاد س ییبنارو یرهایدر متغ نیل

 نیادیوبن ۀدر بسوتر تمودن غورب قورار دارد و در مواجهو یتیاست لکن بوه لحواظ هوو

مودعا  نیورا ندارد. ا سمیبا آن توان عبور از مدرن یو فرهنگ یاخالق ،یارزش ،یمعرفت

از  یکویکون شوود ل نیویصوورت مسوتدل تبو به افتوهی لیتفصو دیوبا یگرید یدر جا

خود را به  یو معنو یمعرفت یهاهیماتمدن شرق آن است که بن یهانقصان نیترمهم

 یامتوداد نهواد یاجتمواع تینتوانسته است حفظ نموده و بدان در واقع یخیلحاظ تار

 یکشوورها گوریو د نیو لو یجنووب ۀاز کر شیژاپن امروز، ب یتیوه تیبخشد. وضع

 .است ییمدعا نیلن دیمؤ ا،یآس یشرق و جنوب شرق

توانسته است به لحواظ  عیو تش یرانیا یو به طور خاص تمدن اسالم یاسالم تمدن

 اتیدر تناسو  بوا مقتضو وستهیرا پ اشیو فقه یاخالق ،ینظام اعتقاد ،یو عمل یعلم

و  یتحقوق انقوالب اسوالم وهیوزمان و مکان حفظ نموده، امتداد و تکامل بخشود. بوه

در  یاسالم رانیا یبرا یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع ،ینگفره یِحکمران ۀتجرب جادیا

 ۀنویدر زم یرانویا یاست به تکامل تجوارب تمودن اسوالمگام نخست انقالب، توانسته

 ،یسوازآن نظام ۀکوه  مور یانسوان یالهو یمنوت  بوه فرهنگو یِنظوام معرفتو کی جادیا

 یانیشوااسوت کموک  یرانویا یاسوالم تیبر وفق عقالن یسازو جامعه یپردازدولت

در معارف قرآن و عترت دارد، با تحفوظ بور  شهیکه ر بهیط ۀشجر نیا یبالندگ. دینما

 رانیوا  یپرفوراز و نشو خیتوار یهوااز عبرت یریوگو با بهره یرانیا یاسالم تیعقالن

 یتمودن اسوالم نینوو زشیوموجو  خ توانودیدوران معاصر، م خیتار وهیوبه یاسالم

بوا قووت و دقوت  یانقالب اسوالم مدر گام دو دیاماست که  یریمس نیشود. ا یرانیا

 .گرفته شود یمضاعف پ
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بور  یرانویا یاسالم تیبه عقالن یدهدر شکل یعیاخالق و فقه ش د،ینظام عقا نقش

 یو حووزو یو در سونت علمو تیوگونه کوه در مکتو  اهول بمنه  اجتهاد آن یمبنا

و  میااق از قرآن کراز هزار سال تجربه و سخته شده است و استن شیب یعیمدارس ش

 ،یدر وجووه فرهنگو تیوعقالن نیوا یو تمودن یخیتوار یافتگیوتیونیو ع ییمتون روا

بوه تمودن  بخوشیبرتور یوگویو ،یاسوالم رانیا ۀجامع یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع

 .با تمدن شرق است سهیدر مقا یرانیا یاسالم
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