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حجت االسالم دانیال بصیر

سردبیر
پژوهشگر فلسفه دین

با شـیوع گسـترده  ویـروس کرونا و بحرانی شـدن وضعیت 
جامعـه در ابعـاد مختلـف سیاسـی، اقتصـادی، فرهنگـی، 
اجتماعـی و علمـی و برهـم زدن نظـم نویـن مـادی جهان 
و درگیـری در عرصه هـای پزشـکی و بهداشـتی و آشـفتگی 
معـادالت زیسـت بشـری، بحـران جـدی دیگـری فضـای 
الهیاتـی را نیـز در هـم نوردیـد؛ بحرانـی که باعث شـد، به 
زعـم عـده ای الهیات بـه پیش از کرونا و پسـاکرونا تقسـیم 
شـود؛ در ایـن بحبوحـه گروهـی بـا نگرشـی بنیادگرایانـه 
بـر طبـل  جدایـی دیـن از علـم تاختـه و دینـداران و فضای 
دینـی را مصـون از هرگونـه بال وآفـات می دانسـتند، عده ای 
بـرای ترمیـم گزاره هـای الهیاتـی خویـش بـه پـا خواسـته 
و رویکردهـای جدیـد و جـدی را بـرای خوانـش مجـدد 
از گزاره هـای دینـی ارائـه دادنـد و  عـده ای روشـنفکر تیـغ 
تیـز بـر دسـت گرفته و بـا روشـی پوزیتوسـتی بـه گزار های 
توحیـدی  ـ  دینـی  الهیـات  کـه  شـدند  حملـه ور  دینـی 
دیگـر پاسـخگوی سـواالت بشـر نیسـت و نمی توانـد بـه 

دغدغه هـای فکـری بشـر در عرصـه دینـی پاسـخ بدهـد!
الهیـات  بیـن  درگیـری  آمـده،  پیـش  نـزاع  بیـن  واقـع  در 
توحیـدی و الهیـات لیبرالی  بسـیار جدی تر از سـایر نزاع ها 

خونمایـی کـرد؛ در این ماجرا روشـنفکران دینـی داخلی به 
عدم پاسـخگویی الهیـات توحیدی پرداختنـد  و در بیانات 
و نوشـتارهای خـود  اصـرار داشـتند که به مخاطبـان چنین 
القـا کننـد که الهیـات دینی و یا بـه تعبیر خودشـان الهیات 
سـنتی و جهـان دینـداری حاکم بـر جامعه اسـالمی  عاجز 
از پاسـخگویی اسـت پـس می بایسـت بـه سـمت مباحث 

تجربـی حرکـت کنیم!
پـس، الهیـات لیبرال بر الهیـات توحیدی در مقام پاسـخ به 
دغدغه هـای بشـری ترجیـح دارد و در ایـن قضیـه، الهیات 

لیبـرال مـدرن موثرتر عمـل می کند!
بنابرایـن، در این فضـای الهیات دانان توحیدی با دو مسـاله 
روبـرو هسـتند: اوال الهیـات لیبـرال در ادعـا خـود چقـدر 
ثابـت قـدم اسـت؟ رویکـرد ایـن نـوع الهیـات بـا مسـائل 
پیشـرو چگونـه اسـت؟ ثانیـا الهیـات توحیـدی آیا نیـاز به  
ترمیـم دارد و نیازمنـد بازخوانـی جدید و نو می باشـد؟ و یا 
اینکـه نگـرش و و رویکـرد موجـود در ایـن الهیات مـا را به 

سـر منزل مقصـود می رسـاند؟
اسـت  بهتـر  ابتـدا  پرسـش  دو  ایـن  بـه  پاسـخ  مقـام  در 
تاریخچـه ای از الهیـات غربـی و مـدرن را کـه طـی دوسـه 

بنیـادی شـده اسـت را خـوب  قـرن اخیردچـار تغییـرات 
مطالعـه کنیـم کـه اندیشـه این نـوع از الهیـات، خـدا را در 
همـان ابتـدا ورود بـه دنیای مـدرن  به ساعت سـاز الهوتی 
تلقـی می کنـد کـه از مقـام الهـی فقـط بسـنده بـه مقـام 
خلقـت نمـوده و دیگر مقـام ربوبـی  براش متصور نیسـت 
کـه بتوانـد در ایـن عالـم دخل و تصرفی داشـته باشـد؛ این 
خوانـش از الهیـات، آغـاز روایتـی اسـت که خـدا را کامال 
منقطـع از عالـم قلمـداد می کنـد و مقـام بقـا و تدبیـر را به 

بشـریت تفویـض می کنـد.
 در ادامـه ایـن سـیر تاریخـی و با پیشـرفت علـوم تجربی و 
دنیای صنعتی و ماشـینی، آرام آرام سـیر مفهومی از الهیات 
بـه خـدای رخنه پـوش تقلیل پیـدا کرد؛ خـدای رخنه پوش 
در واقـع فقـط پاسـخگوی ابهاماتـی بـود که ذهـن و هوش 
بشـر از پاسـخ به آن عاجـز مانده بود ولـی تمامی معادالت 
و مشـکالت می بایسـت توسـط همیـن بشـر مـادی حل و 

فصل شـود.
در ایـن فضـا و گفتمـان، الهیـات لیبـرال مـدرن آرام آرام 
شـکل اصلـی خـود را می گیرد؛الهیاتـی متولـد می شـود 
کـه هیچگونـه سـنخیتی بـا الهیـات دینـی نـدارد و در واقع 

بازخوانی  مجدد از الهیات توحیدی
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عـاری از گزاره هـای الهیـات سـنتی و دینی،   اسـت. در 
ایـن الهیـات دیگر خبـری از باورها و گزار هـای ماورایی 
نیسـت . الهیـات غربـی در ایـن دوره، خدایـی را ارائـه 
می دهـد کـه دارای صفـات محـدود، بی جـان، ناقص، 
همتـراز بـا سـایر مخلوقات و موجـودات  و در بسـیاری 
از موارد انسـان گونه دارای احساسـات و عواطف است.

الهیـات مـدرن بـا توجـه بـه نسـبی گرایی حاکم بـرآن و 
نگـرش طبیعـی بـه خالـق، در مواجهـه با مشـکالت و 
مسـائل در واقـع صـورت مسـئله ها را پـاک می کنـد بـه 
جـای پاسـخگویی؛ در واجهـه بـا سـیل، زلزلـه، آفات 
را  خـدا  می دهـد  ارائـه  کـه  توجیهـی  نهایـت  بالیـا  و 
بازنشسـته ای معرفـی می کنـد که دیگـر کارایی خـود را 

از دسـت داده اسـت.
جالـب اسـت ایـن نـوع نگـرش و رویکـرد از الهیـات 
جایگزیـن الهیـات توحیـدی و دینـی شـود کـه بـا نگاه 
قرآنـی و روایـی، مبتنـی بـر تبیینـی عقلی، تصویـری از 
خـدا رقـم می زنـد کـه واجـب الوجـود اسـت و دارای 
همـه کمـاالت اسـت و ربوبیـت و قـدرت او مطلـق 
 و تنها بـا این نگاه 

ً
 شـرور در عالـم دقیقـا

ً
اسـت و اتفاقـا

توحیـدی، قابل پاسـخ اسـت. تمامی شـرور ذیـل اراده 
الهـی تعریـف می شـود و بـه خـدای دومی نسـبت داده 
نمی شـود آن گونـه کـه در برخـی از ادیـان ثنـوی دیـده 
می شـود و در ذیـل ربوبیـت حضـرت حـق و مبتنـی بر 
صفـات خداونـد کـه صفـت عدالـت، حکمـت، علم، 
پیـدا  درخـور  تبییـن  اوسـت،  خیرخواهـی  و  قـدرت 

می کنـد.
الهیـات توحیـدی و دینـی بـا نگـرش فلسـفی و مبانـی 
قرآنـی کـه دارد، خـدا را خـدای بازنشسـته یـا منقطع از 

ایـن جهـان نمی داند بلکه عـالوه بر مقـام خلقت، مقام 
بقـا و مقام تدبیر را برایش متصور اسـت؛ خدای الهیات 
توحیـدی در جهـان مـادی جریـان دارد و از پنجره هـای 
گوناگونـی مقـام ربوبیـت خـود را بـر ایـن عالـم اعمال 
می کنـد. ایـن نگـرش و خوانـش از الهیـات، در واجهه 
بـا سـیل، زلزلـه، آفـات و بالیـا طبیعـی حیثیت هـای 

مختلفـی را قائـل می شـود.
بـال و آفـات را بـرای عـده ای کفـاره گناهـان می دانـد؛ 
بـرای گروهـی امتحـان و ابتـال قلمـداد می کنـد؛ بـرای 
عـده ای تلنگـر و بـرای برخـی از اولیـای الهـی از بـاب 

ارتقـا درجـه توجیـح می کنـد.
اگـر چـه الهیـات توحیـدی از هـر زوایه ای چـه عقلی و 
نقلـی، حیثیت هـای گوناگونـی را ارائه می دهـد و دارای 
ظرفیت هـای الزم و وافـر بـرای پاسـخگویی به مسـائل 
مختلـف اسـت امـا ایـن بـدان  معنا نیسـت که نیـاز به 
بازخوانی هـای جدیـد نداشـته باشـد؛ بر ماسـت که در 
 در پس ایـن حادثه کرونا، 

ً
ایـن دوره معاصـر و خصوصا

بیشـتر در مقولـه الهیات رنج کار کنیـم و از ظرفیت های 
الهیاتـی خود بیشـتر پرده نمایـی کنیم.

الهیـات ما در بعـد نظری و معرفتی نقصی نـدارد اما در 
مـورد الهیـات رنج و شـر باید اذعان نمود کـه الهیات ما 
بایـد چابک تـر و کاربـردی تر شـود. ما نیازمنـد الهیات 
زندگـی هسـتیم یعنی بایـد امتـداد مباحـث متافیزیکی 
را تـا زندگـی روزمـره انسـان در ایـن دنیا بکشـانیم. این 
 به 

ً
مقولـه وقتـی بـه تحقـق می رسـد کـه الهیـات صرفـا

جنبه هـای نظـری و معرفتـی بشـر نپـردازد بلکـه ارتباط 
ایـن عرصه هـا را با دیگر سـاحات وجودی انسـان مانند 
احساسـات و عواطـف و نیازهای روحـی و روانی او نیز 

در نظـر گیـرد. بـه عبارت روشـن الهیـات مـا نمی تواند 
نسـبت بـه رابطـه عقـل و روان بـی توجه باشـد و خود را 
در محـدوده مباحث انتزاعـی و نظری محض، محبوس 
نمایـد بلکـه باید داللت هـای مباحث نظـری را تا حوزة 
مباحـث روان شـناختی، اجتماعـی و رفتـاری امتـداد 
دهـد. مـا از ایـن مقوله بـه الهیات و کالم مضـاف تعبیر 

می کنیـم.
 بـه عنوان نمونـه الهیات دینی، باید در مورد نگاه انسـان 
بـه رنج و شـر بـه لحـاظ روانی )نـگاه مثبت یـا منفی(، 
و نیـز بحـران معنـا بـا تکیـه بـر جهـان بینـی توحیـدی 
ایـن  الهیاتـی کـه تـاب آوری مـا را در  و انگیزشـهای 
صحنه هـا بیشـتر نمـوده و زمینـه سـاز نشـاط روحـی و 
معنـوی و رفـع اضطراب و افسـردگی و مقوالتـی از این 

سـنخ اسـت، بیشـتر ورود نماید.
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ع علم 7 ع علم  سال مسلمانان حاکم بالمناز 350350 سال مسلمانان حاکم بالمناز برای مدت برای مدت 

در جهان بودنددر جهان بودند  
گفت وگوی اختصاصی »فکرت« با دکرت مهدی گلشنی

یدگی و نظم نوین اجتماعی جامعه ایران ونا، ورز کر
گفت وگوی با دکرت ابراهیم فیاض

ونا و مناسک مذهبی25 کر
دکرت سیدحسین رشف الدین

31
ونا، نصرت الهی شامل حال مدت ایران  در قضیه کر

شده است 
گفت وگوی اختصاصی »فکرت« با حجت االسالم دکرت رضا برنجکار

ونا، فرصتی برای دعوت جهان اسالم به همبستگی 37 کر
گفت وگوی اختصاصی »فکرت« با دکرت محمد علی آذرشب
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تاريخ علم در ايران در 
گفتگو اختصاصی 

با مهدي گلشني 

با موضوع 
عدم تعارض علم و دین

تهيه و تنظيم: سيد حسني امامي

برای  مدت برای  مدت 350350  
مسلمانان  مسلمانان سال  سال 
ع  بالمناز ع حاکم  بالمناز حاکم 

علم در جهان علم در جهان 
  vv بودند بودند

»جهــان اســام اگــر بخواهــد تغييــر کنــد بايــد دو کار را انجــام 

يــات اوليــه زندگــي خــودش  دهــد؛ يکــي اينکــه در ضرور
ــود  ــد و خ ــته باش ــوآوري داش ــه ن ــد. دوم اينک ــا کن را خودکف
ــا کا  ــده. م  مصرف کنن

ً
ــا ــه  صرف ــد ن ــم باش ــده عل توليدکنن

ــه علــم  ــر حاشــيه اي ب ــا حداکث ــده علــم هســتيم، ي مصرف کنن
غربــي مي زنيــم. يــک تئــوري مشــهور مثــال بزنيــد کــه در يــک 
قــرن اخيــر از جهــان اســام بــه غــرب صــادر شــده باشــد؟ چرا 
نشــده اســت؟ بــراي اينکــه بــه فکــر آن نبودنــد. حــاال هــم کــه 
ــاالت  ــداد مق ــق تع ي ــم از طر ــد عل ــد ،تولي ــر آن افتاده ان ــه فک ب
منتشــر شــده در ISI ســنجيده مــي شــود کــه نــوآوري واقعــي در 
آنهــا وجــود نــدارد و بــه نــدرت مشــکات کشــور در آن مطــرح 
ــزي نيســت  مي شــود و اگــر رفــع مشــکات مطــرح باشــد چي
ــد.  ــرا منعکــس کنن ــاب مجــات خارجــي باشــد کــه آن کــه ب
ــاح  ــه اصط ــده ايم و ب ــل ش ــار تسلس ــرم دچ ــه نظ ــن ب بنابراي
يــم دور ســر خــود مي گرديــم کــه ايــن کاري عبــث اســت.  دار
 
ً
مشــکلي  ديگــري کــه بــر مشــکات قبــل افــزوده شــده و قبــا

ــون  ــرب اکن ــه غ ــت ک ــن اس ــود، اي ــرح نب ــدت مط ــن ش ــه اي ب
ــا او رقابــت  ــد ب بســيار هوشــيار شــده کــه جهــان اســام نتوان
ــدان  ــک فيزيک ــه ي ــد ک ــح مي بيني ي ــيار صر ــن بس ــد. بنابراي کن
مــا  مي گويــد  مراکــش  در  ســخنراني  يــک  در  يکايــي  آمر
نخواهيــم گذاشــت کــه يــک ژاپــن اســامي بــه وجــود بيايــد.«

شـناخت وضعیـت حـال و امروز علوم ما، مسـتلزم شـناخت دقیق تاریخ علـم در ایران 
و جهـان و بررسـي وضعیـت امـروز و برنامـه ریـزي بـراي آینـده اسـت. در گفتگـو بـا 
دکتر مهدي گلشـني، اسـتاد بازنشسـته دانشـگاه صنعتي شـریف و عضو شـوراي عالي 
انقـالب فرهنگـي به بررسـي وضعیت تاریـخ علم در ایـران پرداختیم که اکنـون متن آن 

پیش روي شماسـت:
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ــم در ايــران را  	 ــر بخواهيــم تاريــخ عل اگ
بررســي کنيــم، بــه نظــر مي رســد الزم اســت 
از دوره دانشــگاه جنــدي شــاپور آغــاز کنيــم. 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــان چگون ــم در آن زم ــت عل وضعي

دانشـگاه جنـدي شـاپور، فعالیت هـاي علمـي خوبـي قبـل از 
اسـالم داشـته اسـت، البتـه عمدتـا هـم در رشـته هاي پزشـکي 
بـوده اسـت. اگـر بخواهیم تاریـخ علم به مفهـوم امـروزي آن را 
در ایـران بررسـي کنیـم، واقعـا باید بـه دوره بعد از اسـالم توجه 
کنیـم کـه حـدود 150 سـال بعـد از هجـرت بـا ترجمـه متـون 
یونانـي شـروع شـد. »جـرج سـارتن« تقسـیم بندي خوبـي در 
مـورد تاریـخ علـم در جهـان اسـالم انجـام داده کـه منصفانه به 
نظـر مي رسـد. وي مي گویـد براي مدت 350 سـال مسـلمانان 
حاکـم بالمنـازع علـم در جهـان بودنـد. او این دوره 350 سـاله 
را بـه هفت دوره پنجاه سـاله تقسـیم بندي مي کنـد و در رأس هر 
پنجـاه سـال، عالمـي را مشـخص مي کنـد کـه نماینده مبـرز آن 
پنجـاه سـال اسـت. پنجاه سـال اول بـا جابر بـن حیان، شـاگرد 
امـام جعفـر صـادق)ع(، شـروع مي شـود و پنجاه سـال آخر هم 
بـه حکیـم عمر خیـام ختم مي شـود. بعـد از 350 سـال از قرن 
دوم هجـري بـه آخـر قـرن پنجـم هجـري مي رسـیم که سـارتن 
معتقد اسـت براي مدت 250 سـال بعد مسـلمانان با مسیحیان 
در حاکـم بـودن درعلم شـریک بودنـد. دوره هایـي در این مدت 
350 سـال وجـود داشـت کـه علومي ماننـد ریاضیـات، نجوم، 
بخش هایـي از فیزیک مثل نور و طب درخشـش داشـته اسـت. 
قله هـاي ایـن دوران هـا بـه زمان هایـي برمي گـردد کـه تضـارب 
آرا و آزادي بحـث وجـود داشـت، مثـل دوران سـامانیان، دوران 

دیالمـه، و .... ایـن دوران هـا دوره هـاي بسـیار درخشـاني بود. 

ــه  	 ــد ادام ــن رون ــاد کــه اي ــي افت *چــه اتفاق
ــت؟ نياف

متأسـفانه بـا حاکمیـت متکلمیـن اشـعري کـم کـم اوضـاع و 
احـوال دگرگـون شـد و آزادي و تضـارب آرا کمتـر شـد ، و ایـن 

مطلـب تجلـي عمـده اش در قـرن پنجـم بـود. در دوران غزالـي 
خواجـه  و  مي رسـد  حداکثـر  بـه  اشـعریون  حاکمیـت  دوره 
نظام الملـک، نظامیـه هـا را در شـهرهاي بغـداد و ... مي سـازد، 
کـه در آنهـا تمـام علـوم عقلـي را کنـار گذاشـته مـي شـود. در 
رسـمي ترین مـدارس آن زمـان نـه ریاضیـات تدریـس مي شـد 
ونـه طبیعیـات و فلسـفه. از فقـه هـم فقط فقه شـافعي بـه خاطر 
مذهـب خواجـه نظام الملـک و فقـه حنفـي بـه دلیـل مذهـب 
ملک شـاه، تدریـس مي شـد و حتـي بقیـه فقه هـاي اهـل سـنت 
هـم تدریـس نمي شـد. وضعیـت بـه گونـه اي شـد کـه در ایـن 
دوران، سـلطان محمـود غزنوي تعـدادي از کتاب ها را سـوزاند. 
بدیـن ترتیب با حاکمیت اشـاعره، علـوم و خصوصا علوم عقلي 
بـه طرف انحطـاط رفت. البته به تدریج دانشـمندان سرشناسـي 
ماننـد خواجه نصیر، قطب الدین شـیرازي و ... ظهـور کردند که 
از طریـق مدارس رسـمي نظیر نظامیه تربیت نشـده بودند، بلکه 
 خواجه 

ً
از طریـق معلمـان خصوصـي تربیت یافتـه بودند. مثـال

نصیـر بـا پنج نسـل واسـطه، شـاگرد ابن سـینا بـود. اینها سـتاره  
درخشـان بودنـد، اما زودگذر بودنـد و بعد از آنها کارشـان ادامه 
پیـدا نکـرد. به همـت خواجه  نصیر، یـک مرکز علمـي در مراغه 
بـه اوج رسـید، امـا یـک مرتبـه بعـد از خواجـه نصیـر در کوتـاه 
مـدت خامـوش شـد. رصدخانـه اي کـه غیاث الدیـن جمشـید 
کاشـاني در آن بـوده نیـز بـا فعالیت هـاي او بـه اوج رسـید امـا 
زود خامـوش گشـت. بعـد از آن دوران ما فقط سـتارگاني موقت 
داریـم، ولي تـا حد زیادي چـراغ علم در جهان اسـالم خاموش 

مي شـود.

در ايــن زمــان وضعيــت فلســفه در جهــان  	
ــه اســت؟ اســام چگون

در آن زمان در جهان اسـالم، از علوم عقلي فقط فلسـفه، آن هم 
فلسـفه الهـي و نـه فلسـفه طبیعـي، باقي مانـد و آن هـم فقط در 
ایـران. بقیـه جهان اسـالم بعـد از ابن رشـد حتي یک فیلسـوف 
ممتاز هم نداشـته و ندازند، در حالي که بعـد از خواجه نصیر در 
ایـران، فیلسـوفان بزرگـي آمدند و زمینـه را براي ظهـور مالصدرا 

فراهـم کردنـد کـه او هم زمینـه را براي دانشـمندان بـزرگ عصر 
مـا فراهم کـرد، ولي غیـر از فلسـفه الهي، علوم عقلـي خاموش 
بود و علوم اسـالمي منحصر به فقه و اصول و تفسـیر و ... شـد.

از جنــدي شــاپور تــا دوران معاصــر آيــا اين  	
گونــه بــوده کــه فقــط علمــاي ديــن، عالمــان علوم 

ديگــر بودنــد يــا خير؟

نـه! در آن دوران درخشـان تنهـا علماي دین عالـم علوم مختلف 
 زکریاي رازي یـک عالم دیني نبود، البتـه در دوران 

ً
نبودنـد. مثـال

تمـدن اسـالمي، تعـدادي از علما معلومـات بسـیار عمیقي در 
 ابـن سـینا هـم در علوم اسـالمي 

ً
علـوم اسـالمي داشـتند. مثـال

بسـیاري ورود داشـت و هـم در پزشـکي، یـا ابوریحـان اگر چه 
ستاره شـناس درجـه اول زمان خـودش بود، در جغرافیـا و ملل و 
نحـل و دیگـر علوم هم توانـا بـود. ابوریحان چند سـال باارزش 
از عمـر خـود را در هنـد صـرف کـرد و چنـان بـا مـردم آنجا در 
آمیخـت کـه فکـر مـي کردنـد از خودشـان اسـت بعـد هـم بـا 
صراحت و صداقت افکارشـان را گزارش داد و گفت: بسـیاري از 
ایـن حرف هایـي را کـه از قـول آنها مي زنـم، خودم قبـول ندارم، 

خوبــي در مــورد تاريــخ علــم در جـهـان اســام انـجـام  »جــرج ســارتن« تقســيم بندي  	
داده کــه منصفانــه بــه نظــر مي رســد. وي مي گويــد 
بامنــازع  حاکــم  مســلمانان  ســال   350 مــدت  ـبـراي 
علــم در جـهـان بودنــد. او ايــن دوره 350 ســاله را بــه 
هفــت دوره پنجــاه ســاله تقســيم بندي مي کنــد و در 
رأس هر پنجاه سال، عاملي را مشخص مي کند که 
نماينده مربز آن پنجاه سال است. پنجاه سال اول 
بــا جابــر بــن حـيـان، شــاگرد اـمـام جعفــر صــادق)ع(، 
شــروع مي شــود و پنجــاه ســال آخــر هــم بــه حکيــم 

عمــر خـيـام ختــم مي شــود. 

برای مدت30 سال مسلامنان 

حاکم بالمنازعدر جهان بودند

دکرت مهدی گلشنیدکرت مهدی گلشنی
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ولـي مجبـورم صادقانه عقایـد آنهـا را منعکس کنم.
آري، بسـیاري از دانشـمندان غیـر از حوزه تخصصي خودشـان 
در  حـوزه علـوم انسـاني ، و ازجملـه علـوم دینـي، ورود کامـل 
داشـتند که خواجه نصیر نمونه تمام عیاري از آنهاسـت. خواجه 
نصیـر در فلسـفه، کالم، شـعر، ریاضـي و ... سـرآمد عصرخود 
بـود  و واقعـا در هـر بخش مهمي کـه نام ببرید کتابـي دارد، ولي 
علمـا صرفـا عالمـان دین نبودنـد، نه از جندي شـاپور بـه بعد و 

نه بعـد از نهضـت ترجمه.
ابـن هیثـم کـه یک عالـم تـراز اول اسـت، به عنـوان عالـم دیني 
معـروف نیسـت، ولـي آن موقـع تقریبـا کلیاتـي از همـه علـوم 
را مي دانسـته اسـت. ممکـن اسـت تبحـر عالمـي در حـوزه اي 
بیشـتر بوده باشـد، مثال مسـلما تبحر ابن سـینا در پزشکي بیش 
از ریاضـي بـود، ولـي ایـن طـور نبـود کـه ریاضیـات را ندانـد. 
ابوریحـان متخصص فلسـفه نبود، ولي در فلسـفه ورود داشـت 

بـه همیـن دلیـل آن سـؤاالت معـروف را از ابن سـینا پرسـید.

بــه نهضــت ترجمــه اشــاره کرديــد يکــي از  	
ــد  ــه وارد مي کنن ــت ترجم ــه نهض ــه ب ــبهاتي ک ش
ــاد کــه  ــه ايــن خاطــر اتفــاق افت ايــن اســت کــه ب
ــم  ــا عل ــکلي ب ــه ش ــا ب ــد ي ــن را بگيرن ــوي دي جل
ائمــه)ع( مبــارزه کننــد و يــا دانشــمندان مختلفــي 
را پــرورش دهنــد تــا بگوينــد هماننــد ائمــه)ع( از 

نظــر علمــي زيــاد هســتند؟

بلي، این شـبهه بسـیار معروف اسـت، اما من شـخصا اعتقادي 
از  سـني  و  شـیعه   

ً
اوال اینکـه  بـراي  نـدارم.  موضـوع  ایـن  بـه 

پیغمبـر)ص( روایـت کـرده اند که »اطلبـوا العلم ولـو بالصین« 
)علـم را بیاموزیـد ولـو اینکـه در چین باشـد(. واضح اسـت که 
منظورشـان از علـم در ایـن حدیـث، علـوم دینـي نبوده اسـت، 
ثانیـا اسـتدالل بسـیار زیبـا و متقنـي مرحـوم اسـتاد مطهـري 
در ایـن زمینـه دارنـد کـه مي فرماینـد: ائمـه)ع( بـه بسـیاري از 
کارهـاي خلفـا ایـراد مي گرفتند، ولي یـک مورد وجود نـدارد که 
به ما رسـیده باشـد کـه ائمه)ع( بـه ترجمه علـوم از یونانـي ایراد 

گرفته باشـند. به نظرم این اسـتدالل بسـیاریمتقني اسـت. اینکه 
گفتـه شـده علـم )حکمـت( را ولـو از مشـرکین و منافقیـن و ... 
یـاد بگیریـد- طبق احادیثي کـه از پیامبر)ص(، امـام علي)ع( و 
... بـه کرات به ما رسـیده اسـت- مسـلما منظورشـان ایـن نبوده 
 تفسـیر قـرآن را از چیني هـا بیاموزید. وقتي گفته شـده 

ً
کـه مثـال

علـم، علـم بـه مفهوم کلـي آن مـد نظربوده اسـت. 

ــت  	 ــه نهض ــع ب ــان راج ــي از کارشناس يک
ترجمــه گفتــه بــود وقتــي مســلمانان بــه کتابخانــه 
اســکندرانيه رســيدند، کتاب هــاي خاصــي را 
برداشــتند، کتاب هــاي زيــادي در آن کتابخانــه 
بــود، امــا آنهــا کتاب هــاي خاصــي را برداشــتند، 

ــت؟ ــاط چيس ــن ارتب ــما در اي ــر ش نظ

درسـت اسـت. آیا مسـلمانان همه کتاب هـاي یونانـي را ترجمه 
کردنـد؟، نـه، آنهـا سـراغ »ایلیـاد و اودیسـه« هومـر نرفتند، من 
نشـنیده ام کـه ایـن کتـاب را ترجمـه کـرده باشـند. آنهـا سـراغ 
کتاب هایـي رفتنـد کـه احسـاس کردند به دردشـان مي خـورد و 

در آن آثار و رشـد علوم مطرح شـده در آنها سـهم داشـتند و نظر 
خودشـان و گزینش خودشـان را هـم منعکس کردنـد. آیا فارابي 
و ابـن سـینا بحثهایشـان دربـاره نبـوت و معـاد را از افالطـون و 
ارسـطو أخـذ کردند؟ اسـتدالل بر وجـود خداوند به این شـکل 
کجـا در یونـان مطـرح بـوده اسـت؟، مسـلمانان کتاب هایـي 
را برداشـتند کـه نیـاز داشـتند. آنهـا مثـال کتاب هـاي منطقـي را 
برداشـتند، چون احسـاس مي کردند بـراي آنها ضروري اسـت؛ 
اما معلوماتشـان از اسـالم به آنهـا این توان را مـي داد که انتخاب 
کننـد و لـذا همه چیـز را ترجمـه نکردند. این کاري اسـت که ما 
هم  بایـد در زمان حاضر براسـاس اولویت هایمـان انجام دهیم. 
اینکـه هـر داسـتاني و هر چیزي که در هر گوشـه اي هسـت باید 
ترجمـه شـود، درسـت نیسـت. بایـد اولویت هـا را مشـخص 
کـرد. به نظـرم مسـلمانان در زمـان نهضـت ترجمـه اولویت ها 
را خـوب تشـخیص دادنـد. مـن بیـداري آن موقـع آنها را بیشـتر 
از بیـداري فعلـي خودمـان مي دانـم. اکنـون بـه شـکل عجیبي، 
مرعـوب غـرب هسـتیم، وهر چیـزي که از غـرب براي مـا بیاید 
تقـدس دارد. هر شـخصي کـه از غرب بیاید انگار کـه از عالمي 
دیگـري آمـده اسـت. همـواره غربي هـا را به عنـوان نمـاد برتري 
تـوي سـر علمـاي خودمـان مي زنیـم و متأسـفانه این احسـاس 
حقـارت در برابـر افرادي کـه از بیرون محیط خودمـان مي آیند، 

هـم در حـوزه وجـود دارد و هم در دانشـگاه!

در جنــدي  	 اســاتيد مي گفــت  از  يکــي 
بنابــر  يونانــي  فيلســوفان  از  عــده اي  شــاپور، 
ــاه  ــخت گيري هاي پادش ــي و س ــات زمان مقتضي
يونــان بــه آنجــا آمدنــد و تدريــس مي کردنــد بعدا 
ــن ورود و  ــتند و در اي ــاره برگش ــطه اي دوب ــه واس ب
خــروج مباحــث اوليــه فلســفه را از ايــران بــه يونــان 

ــت؟ ــاط چيس ــن ارتب ــما در اي ــر ش ــد،  نظ بردن

بلـي، درسـت اسـت. شـواهدي وجـود دارد که فلسـفه ابتـدا از 
ایـران بـه یونـان رفتـه اسـت. بسـیاري از اسـاتید و کارشناسـان 
معتقـد بودنـد و اکنـون هم اسـاتیدي ماننـد جناب دکتـر دیناني 

خودـشـان   بســياري از دانشــمندان  	 تخصــي  حــوزه  از  غــر 
در  حــوزه علــوم انســاين ، و ازجملــه 
علــوم دينــي، ورود کامــل داشــتند کــه 
خواجــه نصــر نمونــه تـمـام عيــاري از 
آنهاســت. خواجــه نصــر در فلســفه، 
ســرآمد   ... و  ريــايض  شــعر،  کام، 
عصرخــود بــود  و واقعــا در هــر بخــش 
مهمي که نام بربيد کتابي دارد، ويل 
نــه  نبودنــد،  ديــن  عامـلـان  صرفــا  علمــا 
از جنــدي شــاپور بــه بعــد و نــه بعــد از 

ترجمــه. نهضــت 

برای مدت30 سال مسلامنان 

حاکم بالمنازعدر جهان بودند

دکرت مهدی گلشنیدکرت مهدی گلشنی
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بـه ایـن امـر اعتقـاد دارند. مـن ایـرادي به ایـن اعتقاد که فلسـفه 
از ایـران بـه یونـان رفتـه اسـت، نـدارم و با وجـود بعضـي قرائن 
حتـي آن را محتمـل مـي دانـم، البتـه کار خوبـي که الزم اسـت 
انجام شـود این اسـت کـه دنبال مقـدار زیادي شـواهد ملموس 
تـر تاریخـي  در مکتوبات باقـي مانده از آن عصـر بگردند و این 
را بـه صورت مسـتند نشـان دهنـد، ولي بنـده به آن اعتقـاد دارم.

از اســام همــان  	 در مــورد دوران بعــد 
تقســيم بندي کــه ســارتن کــرده بــود بيشــتر توضيح 
دهيــد. اينکــه هــر دوره اي چــه ويژگي هايــي 
ــاني  ــه کس ــته آن چ ــدگان برجس ــت و نماين داش
بودند؟همچنيــن علــم در کجــاي جهــان اســام 

ــت؟ ــوده اس ــز ب متمرک

علمـي کـه به مـا از آن دوران درخشـان تمدن رسـیده، عمدتا در 
جاهایـي بـوده کـه آن موقـع جزو ایـران بوده اسـت. ایـران بزرگ 
آن موقـع، مهـد عمـده ایـن علـوم بـوده اسـت. البته آن علـوم به 
کشـورهاي دیگـري هم نفوذ کـرده و دانشـمندان آنجا هم تالش 
 علوم جهـان اسـالم مدتـي در آندلس)اسـپانیاي 

ً
داشـتند. مثـال

فعلـي( متمرکـز بود و حتـي از غـرب )اروپا(  به آنجـا مي آمدند 
کـه علوم را یـاد بگیرند. ولي تقریبـا مي توان گفت: از سـال150 
هجـري قمـري کـه تقریبـا نهضـت ترجمـه شـروع مي شـود تـا 
قـرن پنجـم هجـري قمـري دورانـي اسـت که علـم کـم و بیش 
پیشـرفت داشـته و سـتارگاني هـم ظهـور کـرده انـد و بـه نظـرم 
نماینـدگان هـر دوره همان هایـي هسـتند کـه سـارتن نـام بـرده 
از  بیـش  افـراد شـاخص  نیم قرن هـا  از  بعضـي  در  اسـت.البته 
آنچـه کـه سـارتن ذکـر کرده بـوده انـد. مثال ابـن سـینا و بیروني 
هـر دو متعلـق بـه یک نیم قـرن هسـتند و سـارتن، بیرونـي را به 
خاطـر تنـوع کارهایـش بـه عنـوان نماینـده آن نیـم قـرن معرفي 
کردهاسـت. اما ابن سـینا اگر شـاخص تر از بیروني نباشد کمتر 
از او نیسـت. مي تـوان گفت کـه حدود50 نفر در این350 سـال 
افـراد بسـیاریفعال بوده انـد. رازي ،ابن سـینا،ابن هیثـم، خیام ، 
خوارزمـي، ابوالوفـاي جوزجانـي و ... همگـي متعلـق بـه ایـن 

دوران درخشـان هستند.

ــه  	 ــام را در چ ــان اس ــوم در جه ــت عل اف
چيــزي مي دانيــد، عــده اي نقــش اســتعمار، 

مي کننــد؟!  مطــرح  را   ... و  خردگريــزي 

اسـتعمار که آن وقت اصال مطرح نبود. در پنج - شـش قرن اول 
هجـري اسـتعمار کجا بـوده اسـت؟! البته بعضـي از تفحص ها 
حاکـي از آن اسـت که اروپایي هـا همراه با جنگ هـاي صلیبي، 
بعضـي کارهـاي مقدماتـي کردنـد تـا کشـورهاي اسـالمي را 
بـه سـمت انقـراض بکشـانند. حتـي بعضـي  معتقدنـد کـه آنها 
چنگیزخـان مغـول و دیگـران را تشـویق کردند تا به ایـران حمله 
کنـد. امـا بنـده علـت عمده عقـب رفتن علـوم در جهان اسـالم  
را حاکمیـت تفکر بسـیار بسـیار محدودکننده اشـعري مي دانم، 
و البتـه علمایـي کـه این تفکر را داشـتند شـدیدا توسـط حکام و 
خلفـاي عباسـي حمایـت مي شـدند. این تفکـر به نفـع خلفاي 
عباسـي بـود و باعـث ادامه حکومتشـان مي شـد. وقتي خالفت 
بـه متوکل  عباسـي رسـید، جّو خفقان توسـط اشـعریون و خلفا 
حاکـم شـد و ایـن امـکان وجـود نداشـت کـه بـه حـکام ایـراد 

گرفـت - زیـرا ایـن کار مخالـف آن طرز تفکـر بود. 
وقتـي بـه زمـان هـاي جلـو مـي آئیـم، مثـال از زمـان صفویه به 
بعـد، آن وقـت نقـش اسـتعمار کـم کـم پر رنـگ تـر مي شـود. 
بـرادران »شـرلي« که بـه ایـران آمدند کارهـاي مرموزانـه زیادي 
انجـام دادنـد. غـرب از آن موقع بـه بعد در بسـیاري از معادالت 
نقـش داشـت. آنهـا در جنگ هـاي ایـران و عثمانـي در تحریک 
 دوره صفویـه مقـارن 

ً
یکـي علیـه دیگـري مؤثـر بودنـد. ضمنـا

زمانـي اسـت کـه علـم در غـرب تـازه در حـال تکـون بـود و در 
مقابـل در جهـان اسـالم بـه انحطـاط گرائیـده بود.

بــه صفويــه اشــاره کرديــد. از زوايــه ديگــر  	
ــه نوعــي  ــه ب ــه نظــر مــي رســد کــه دوران صفوي ب
ــور  ــي ظه ــمندان بزرگ ــوده و دانش ــکوفايي ب بازش

ــد؟ کردن

در ایـن دوران شـکوفایي بیشـتر در علـوم خـاص دیني و فلسـفه 

اسـت. آن هم مسـتحضر هسـتید که فلسـفه تحت چه فشـاري 
بـوده کـه مثـال مالصـدرا را تبعیـد کردنـد و واقعـا منـزوي بـوده 
اسـت. فقط در زمینه فلسـفه چیزهایـي باقي مانده اسـت اما در 

علـوم طبیعـي و فیزیکـي کمتر آثـار ارزنـده داریم .

در معماري چطور؟ 	

منظـورم علـوم تجربي بـود. معماري، همـواره در تاریخ اسـالم 
بـوده و در زمان صفویه شـکوفاتر هم شـده اسـت؛ امـا در علوم 

تجربـي، شـکوفائي در آن دوران نمي بینم.
مانـده  باقـي  موقـع  آن  از  تجربـي  علـوم  در  کـه  آثـاري  تنهـا 
چیزهائي اسـت نظیر »خالصة الحسـاب« شـیخ بهایي، ولي به 
 ممتازي از دوران صفویـه در علوم فیزیکي 

ً
طـور کلي چیز واقعـا

باقـي نمانده اسـت. شـاهکارهاي باقیمانـده از دوران صفویه در 
زمینـه فلسـفه و هنـر اسـت. الته هنـر در ایـران هیچ وقـت فرود 
نداشـته اسـت- حتـي در دوران تیمور هـم آثار هنـري در برخي 

جاهـا دیده مي شـود.

از آن  	 مــا  بــه  کــه  عمدتــا  علمــي  رســيده،  تمــدن  درخـشـان  دوران 
در جاهايــي بــوده کــه آن موقــع جــزو اـيـران 
مهــد  موقــع،  بــزرگ آن  اـيـران  بــوده اســت. 
آن  البتــه  اســت.  بــوده  علــوم  ايــن  عمــده 
نفــوذ  هــم  ديگــري  کشــورهاي  بــه  علــوم 
تــاش  هــم  آنجــا  دانشــمندان  و  کــرده 
مــديت  جـهـان اســام  علــوم  مثــاً  داشــتند. 
در آندلس)اسپانياي فعيل( متمرکز بود و 
حتي از غرب )اروپا(  به آنجا مي آمدند که 

بگرنــد. يــاد  را  علــوم 
برای مدت30 سال مسلامنان 

حاکم بالمنازعدر جهان بودند

دکرت مهدی گلشنیدکرت مهدی گلشنی
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ــه افــرادي کــه نقــش اســتعمار  	 در پاســخ ب
ــارتن  ــول س ــه ق ــت ب ــد گف ــد باي ــرح مي کنن را مط
مســلمانان حــدود 350 ســال در رأس بودند و بعد 
طــي ســالهايي علــوم ميان مســيحيان و مســلمانان 
مشــترک بــود. امــا هميــن کــه کشــوري بتوانــد بــه 

ســطحي برســد کــه از ديگــر کشــورها ممتاز شــود 
ــه  ــن فاصل ــد ،همي ــا زور بگوي ــه آنه ــد ب ــا بتوان ت
را بايــد بــا علمــي و در زمانــي طــي کنــد ،هميــن 
فاصلــه را آفريقــا يــا آســيا در خــواب و رکــود طــي 

کردنــد و اروپــا بــا قــدرت. درهميــن مــدت جهان 
اســام در خــواب بــود کــه باعــث برتــري يکــي بــر 

ديگــري و نهايتــا اســتعمار او شــد!

در ایـن مـدت مـا در خـواب بودیم، بـراي اینکه تفکـري خاص 
حاکـم شـد کـه علـوم عقلـي را کنـار گذاشـت و  دیگـر هیـچ 
وقـت حـکام به ایـن فکر نبودنـد که ضـرورت این علـوم را درک 
کننـد. عالمـان عمـده هـم در ایـن مـدت یـا فالسـفه بودنـد یـا 
فقهـا. به نـدرت شـخصي ماننـد خواجه نصیـر یا ابـن نفیس یا 
غیاث الدین جمشـید کاشـاني ظهـور کردنـد. اینهـا تکینه هایي 
بودنـد کـه ظاهـر شـدند. در این مـدت کمتـر تشـویقي در کار 
بوده اسـت تا دانشـمندان و اندیشـمندان ظهور کننـد. ابوریحان 
بـا چـه احترامي وارد دسـتگاه قابوس بن وشـمگیر مي شـد؟ این 
گونه تشـویق ها باعث شـکوفایي مي شـد. یا زمـان عضدالدوله، 
علمـا چقدر احترام داشـتند؟ امـا در این مدتي که جهان اسـالم 
در خـواب بـود، دیگـر هیـچ خبـري از ایـن اوضـاع و احـوال و 
احترام هـا نبـود. در دوران قاجاریـه و صفویه نیزتشـویقي در کار 

 در خـواب بودیم.
ً
نبـود و مـا کال

در زمـان قاجاریـه، دلیـل اینکـه آنها به سـراغ علوم جدیـد رفتند 
بـه خاطـر شکسـتي بـود کـه در جنـگ از روسـیه خوردنـد. این 
کار کـم کم بیدارشـان کـرد که نمي تواننـد بدون سـالح و ابزار- 
آالت جدیـد جنگي در ایـن گونه صحنه ها موفق شـوند. ابزار- 
آالت جدیـد جنگـي هم علـم و فنـاوري مي خواسـت. بنابراین 
بـه ایـن فکـر افتادنـد که عـده اي را بـراي تحصیـل این علـوم به 
خارج از کشـور بفرسـتند. متأسـفانه علماي دیني هم در خواب 
مطلـق بودنـد ،چـون حـس نکردنـد کـه الزم اسـت ایـن نقـاط 

ضعـف جبران شـود.

ــه  	 ــد و مدرنيت ــم جدي ــا عل ــا ب ــه م مواجه
ــت؟ ــوده اس ــه ب چگون

بسـیار منفعالنـه بوده اسـت. علم جدیـد از طریق افـرادي که از 
زمان قاجاریه به خارج از کشـور فرسـتاده شـده بودند وارد شـد. 
ایـن افـراد علـوم را منتقـل کردنـد، منتهـا بـا یک عقـده حقارت 

نسـبت بـه غـرب. ایـن علـوم وارد ایران شـد که مـا این علـوم را 
بگیریـم و صرفـا بـه نسـل هاي بعـدي منتقـل کنیم و یـا حداکثر 
چیزهـاي سـاده اي بسـازیم. اینکـه فکـر خالقـي وجـود داشـته 
باشـد کـه مـا خودمان هـم بایـد تولیـد کنیـم در ذهن هـا نبود و 
اکنـون هـم بـه انـدازه کافـي در ذهن ها نیسـت. هم حـکام، هم 
علمـاي زمـان بایـد در فکر باشـند، امـا به  ایـن فکـر نبودند که 
ایـن عقب ماندگـي الزمـه اش ایـن اسـت کـه مـا چیزهایـي را 
کـه نمي دانیـم یـاد بگیریـم. همچنیـن تکلیـف داریم  کـه براي 
خودمـان سـازندگي و نـوآوري داشـته باشـیم. ایـن امـر اصـال 
مطـرح نبـود و فقـط بـه فکـر تقلیـد بودند. فـالن تکنولـوژي در 
خـارج وجـود دارد، باید یـا آن را مونتاژ کنیم و یـا بخریم. اکنون 
هـم نـوآوري آن اهمیتي را که باید در محافـل علمي و در جامعه 

ما داشـته باشـد، ندارد.
جهـان اسـالم اگر بخواهد تغییـر کند بایـد دو کار را انجام دهد؛ 
یکـي اینکه در ضروریـات اولیه زندگي خـودش را خودکفا کند. 
دوم اینکـه نـوآوري داشـته باشـد و خـود تولیدکننـده علم باشـد 
 مصرف کننـده. مـا کال مصرف کننـده علـم هسـتیم، 

ً
نـه  صرفـا

یـا حداکثـر حاشـیه اي بـه علـم غربـي مي زنیـم. یـک تئـوري 
مشـهور مثـال بزنیـد کـه در یـک قـرن اخیـر از جهان اسـالم به 
غرب صادر شـده باشـد؟ چرا نشـده اسـت؟ براي اینکـه به فکر 
آن نبودنـد. حـاال هـم کـه بـه فکـر آن افتاده انـد ،تولیـد علـم از 
طریـق تعـداد مقـاالت منتشـر شـده در ISI سـنجیده مي شـود 
کـه نـوآوري واقعـي در آنهـا وجود نـدارد و به ندرت مشـکالت 
کشـور در آن مطرح مي شـود و اگر رفع مشـکالت مطرح باشـد 
چیزي نیسـت کـه باب مجالت خارجي باشـد کـه آنرا منعکس 
کننـد. بنابرایـن بـه نظـرم دچار تسلسـل شـده ایم و بـه اصطالح 

داریـم دور سـر خـود مي گردیـم که ایـن کاري عبث اسـت. 
 
ً
مشـکلي  دیگـري کـه بـر مشـکالت قبـل افـزوده شـده و قبـال
بـه ایـن شـدت مطـرح نبـود، این اسـت که غـرب اکنون بسـیار 
هوشـیار شـده که جهان اسـالم نتواند بـا او رقابت کنـد. بنابراین 
بسـیار صریـح مي بینیـد کـه یـک فیزیکـدان آمریکایـي در یک 
سـخنراني در مراکـش مي گویـد مـا نخواهیـم گذاشـت که یک 
ژاپـن اسـالمي بـه وجـود بیایـد. عواملشـان هـم در کشـورهاي 
مختلـف وجـود دارنـد و با برنامه هـا و خط  دادن ها مسـلمانان را 

برای مدت30 سال مسلامنان 

حاکم بالمنازعدر جهان بودند

دکرت مهدی گلشنیدکرت مهدی گلشنی
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از فکـر اینکـه تولیدکننده باشـند، خـارج مي کننـد. مثال بعضي 
از محصـوالت بـوده کـه در داخـل شـروع بـه تولید آنهـا کردند  
ولـي بـه محـض اینکـه تولیـد شـروع شـد و صنعـت ذیربـط 
شـروع به رشـد کـردن کـرد، بالفاصلـه واردات آن کاال با قیمت 
پایین تـر از کشـورهاي دیگـر شـروع شـد. 10ـ  15 سـال پیـش 
مکـرر اخبـاري از این دسـت را در رسـانه ها مي شـنیدیم. برخي 
از دوسـتان مهندسـي کـه افراد سـطح باالیـي بودند گله داشـتند 
کـه چـرا حـاال کـه ایـن کارهـا دارد بـه نتیجـه مي رسـد واردات 
آنهـا بـا تعرفه هـاي پائیـن صـورت مي گیرد. مـا باید حواسـمان 
بسـیار جمـع باشـد کـه الزمـه تغییـر وضعیـت ایـن اسـت  که 
خودباوري داشـته باشـیم. ایـن وضعیت اکنون در جهان اسـالم 
وجـود نـدارد و بـه جـاي آن عقـده حقارت  نسـبت به غـرب بر 
بسـیاري از  تحصیلکـرده هـاي ما حاکم شـده اسـت. در  تهران 
در کنفرانسـي شـرکت کرده بودیم . در یک جلسـه ،سـه نفر باید 
سـخنراني مي کردنـد، دو نفرشـان ایراني بودند کـه مراتب باالي 
اسـتادي دانشـگاه را داشـتند و یک نفـر دیگر هـم آمریکایي بود 
کـه تـازه همـان سـال دکترایـش را گرفتـه بـود. وقتـي که جلسـه 
سـخنراني شـروع شـد مجـري برنامـه ایراني هـا را بـا عبـارت 
دکتـر فـالن و دکتـر فـالن معرفي کـرد ولـي آن فـرد آمریکایي را 
بـا عبارت پروفسـور فـالن معرفي نمـود، در حالي کـه آن جوان 
آمریکایـي  تـازه در همان سـال فارغ التحصیل شـده بـود و هنوز 
اسـتادیار هم نشـده بـود. وقایعي از این دسـت را به کـرات دیده 
ام و بـه صـورت مسـتند مي توانـم نشـان دهـم. ایـن وضعیت ها 
بایـد عـالج شـود .بایـد آن حسـي کـه در ژاپني هـا بیدار شـد و 
ژاپـن را تغییـر داد، در ایراني هـا هـم بیـدار شـود. در اواخـر قرن 
نوزدهـم یـک ژاپني را فرسـتاده بودنـد در اروپا تحصیـل کند. او 
بـه خانواده اش نوشـت:  این اروپایي هاي مطنطـن چیزي اضافه 
بـر مـا ندارنـد که مـا از آنهـا عقب تر باشـیم. هیچ دلیلـي وجود 
نـدارد کـه ما از آنهـا جلو نزنیـم. این داسـتان در کتابـي آمده که 

بـه زبان فارسـي ترجمه شـده اسـت.
چگونـه ژاپنـي که در خـواب مطلق بود یک مرتبه بیدار شـد؟ در 
دوران جنـگ جهانـي دوم ژاپـن با غرب رابطه اي نداشـت و جزو 
گـروه هم دسـته هیتلر بـود، اما بعدا بعضـي از بهتریـن کارهاي 
 چگونـه حـس بیـداري 

ً
فیزیـک در ژاپـن انجـام شـد. واقععـا

در مـردم ژاپـن زنـده شـد. آیـن روي کار آمـدن دولـت بیـدار 
میجـي بـود کـه باعـث آن تحول شـد. اکنـون اولویت هـا اصال 
بـراي مـا مطرح نیسـت، فقـط علـوم مهندسـي و فنـاوري جلوه 
دارد و دیگـر رشـته ها اصـال اهمیـت نـدارد. طبـق برنامه ریـزي 
مي خواهیـم در سـال 1404در منطقـه اول باشـیم، امـا در مفـام 
برنامـه ریـزي مي گوئیـم در سـال 1404 باید فالن  تعـداد فناور 
)تکنولوژیسـت( داشـته باشـیم! اینکـه داشـتن فنـاوران موفـق 
مسـتلزم ایـن اسـت کـه مـا عـده اي را  هـم مثـال در علـوم پایـه 
پـرورش دهیـم تـا آنهـا نـوآوري داشـته باشـند و ایـن نوآوري ها 

منجـر بـه فنـاوري جدیـد و ... شـود، مـد نظر نیسـت. بـه نظرم 
اولویت هـاي واقعي مان پوشـیده اسـت و متأسـفانه آن جاهایي 
از زبـدگان اسـتفاده نمي کننـد،  کـه تصمیـم مي گیرنـد چـون 
برنامه هـا آن طـور کـه بایـد از پختگـي الزم برخـوردار نیسـت.

ــذا  	 ــه غ ــا ب ــم م ــي بزني ــم مثال ــر بخواهي اگ
احتيــاج داريــم احتيــاج بــه غذا يــک امر ضــروري 
اســت، حــال اگــر لبــاس شــيکي نداشــتيم طوري 
ــزام  ــاوري اع ــم فن ــا نمي گوئي ــال م ــت. ح نيس
فضانــورد بــه کــره مــا را بايــد داشــتيم، امحداقــل 
الزم اســت در مــورد نفــت که يــک منبع خــدادادي 
اســت بــه ســطحي از تکنولــوژي برســيم کــه 
ــه  ــل ب ــا تبدي ــم و ي ــتخراج کني ــان اس آن را خودم
ــورت  ــه ص ــرا ب ــا آن ــم ت ــر کني ــاي ديگ فرآورده ه
خــام نفروشــيم. امــا در ايــن زمينــه هــم نتوانســته 

ــم؟  ــام دهي ــچ کاري انج ــم هي اي

اشـتباه  را  خودمـان  اولویت هـاي  کـه  اسـت  امـر  ایـن  علـت 
تشـخیص داده ایم. بیسـت و چند سـال پیش در دانشـگاه علم و 
صنعـت سـخنراني داشـتم. در آن سـخنراني اولویت هاي عصر 
 الزم اسـت از 

ً
را گفتـم و بعـد از آن هم بارهـا تکرار کرده ام. مثال

نظـر مـواد غذایي خودکفـا شـویم. اگـر روزي واردات کاالهاي 
اساسـي میسـر نشـد ،چـه اتفاقـي خواهـد افتـاد؟ مي تـوان بـا 
محدودیـت کاالهـاي لوکـس و... زندگـي کـرد، اما بـدون غذا 
کـه نمي تـوان زندگـي کـرد. حـدود هشـت سـال پیش یکـي از 
مسـئوالن وزارت نفـت را در فـرودگاه دیـدم. درآن زمـان اصـال 
صحبـت از تحریـم و ... نبـود، ولـي مـن بـه او گفتـم: چـرا مـا 
کـه نفـت خـام را به خـارج از کشـور مي فروشـیم بنزیـن را باید 
از خـارج وارد کنیـم ؟ چـرا الاقـل مصـرف داخلـي را خودمـان 
تأمیـن نمي کنیـم؟ ایشـان جوابـش ایـن بـود بعضـي از چیزهـا 
ماننـد پتروشـیمي بـراي ما اولویـت دارد. وقتي قضایـاي تحریم 
بنزیـن در چنـد سـال پیـش مطـرح شـد، من درسـت بـه حرف 
خـودم رسـیدم. بایـد آینده نگري همـراه با تشـخیص اولویت ها 
در کار باشـد و بعـدا به سـراغ چیزهـاي بعدي بروند. متاسـفانه 
 وجود نـدارد. بارها از مسـئوالن عالي رتبه 

ً
ایـن مالحظـات اصال

پرسـیده ام کـه اولویت هـاي شـما در تکنولـوژي چیسـت؟ امـا 
نتوانسـته انـد جـواب دهنـد. یـک مـورد کـه بـه حدود 15سـال 
پیـش بـر مي گـردد، پرسـیدم کـه اولویـت شـما در تکنولـوژي 

کنــد بايــد دو کار را انـجـام دهــد؛ يکــي اينکــه در  جـهـان اســام اگــر بخواهــد تغيــر  	
خودکفــا  را  خــودش  زندگــي  اوليــه  ضروريــات 
کنــد. دوم اينکــه نــوآوري داشــته باشــد و خــود 
توليدکننده علم باشد نه  صرفاً مصرف کننده. 
مــا کا مصرف کننــده علــم هســتيم، يــا حداکــر 

بــه علــم غربــي مي زنيــم.  حاشــيه اي 

برای مدت30 سال مسلامنان 

حاکم بالمنازعدر جهان بودند

دکرت مهدی گلشنیدکرت مهدی گلشنی



شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

13

چیسـت؟ معـاون پژوهشـي وزیـر جـواب داد: »مـا براسـاس 
درخواسـت ها عمـل مي کنیـم«، یعنـي براسـاس تقاضـا عرضه 
مي کنیـم. اینکه درسـت نیسـت. مـا باید به محیط خـط بدهیم. 
بایـد دانشـمنداني کـه مي فهمنـد، نـه دوسـتان و رفیقـان و افراد 
درجـه دوم و سـوم، بلکه افـرادي که مي فهمند، بنشـینند و بحث 
کننـد تـا بـه نتیجـه  پختـه اي برسـند و براسـاس آن برنامه ریـزي 

صـورت گیـرد. مـن حاکـم بـودن ایـن وضعیـت را نمي بینم.

ــن  	 ــري مهم تري ــد آينده نگ ــر مي رس ــه نظ ب
صفــت يــک مديــر باشــد کــه اکنــون در فرهنــگ 

مــا مغفــول اســت!

بایـد  اسـت.  الزم  شایسـتگان  از  اسـتفاده  آینده نگـري  بـراي 
شایسته سـاالري حاکـم باشـد. مـا بایـد از قـوه عاقلـه افـرادي 
کـه فکـر دارنـد اسـتفاده کنیـم. چند سـال پیشـبراي شـرکت در 
کادمي  کادمـي علـوم جهـان اسـالم در مالـزي بودیم، رئیـس آ آ
علـوم کـره جنوبـي هم آمـده بـود و سـخنراني کـرد. وي گفت: 
مـا بررسـي کردیم و بـه این نتیجه رسـیدیم که یک سـتاد علمي 
از بهتریـن علمـاي کشـور زیر نظر رئیس جمهور تشـکیل شـود 
تـا اولویت هـا در عرصه هـاي مختلف تکنولـوژي، علـم و ... را 
مشـخص کنند. براي تغییر و توسـعه باید افراد شایسـته انتخاب 
شـوند، نـه ایـن کـه هرچـه دوسـت و رفیـق و آشـنا را کنـار هـم 
جمـع کننـد  کـه بـراي آینـده کشـور برنامـه ریـزي و خـط دهي 
کننـد. برخـي از افـراد نه یک جـا و دو جا، بلکه همه جا هسـتند 
و بنابرایـن اگـر آنهـا فکرشـان باطل باشـد، این خطا بـه همه جا 
سـرایت مي کنـد. اسـتفاده از شایسـتگان بایـد صـورت گیرد که 
متأسـفانه کمتـر مـي شـود. متاسـفانه  هرچه هم پیـش مي رویم 
وزارتخانه ها احسـاس اسـتغناي بیشـتر از نخبـگان دارند و کمتر 

مشـورت مي کننـد.
در گذشـته، اگر وزارت علـوم، تحقیقات و فناوري مي خواسـت 
طرح هـاي مهـم را اجـرا کنـد بـه جـد بـا دانشـگاه ها مشـورت 
مي کـرد، امـا حـاال فقـط ابالغ مـي کننـد. وضعیت بسـیار فرق 
کـرده اسـت. رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب اسـتفاده از تفکـر 

شایسـتگان اسـت و افـراد باید بر اسـاس شایسـتگي شـان براي 
در  زبـده اي  نیروهـاي  شـوند.  منصـوب  مختلـف  شـغل هاي 
کشـور هسـتند که شـناخته شـده نیسـتند و هنـر وزارتخانه ها در 
این اسـت که این نیروها و اسـتعدادهاي مناسـب را شناسـایي و 

از آنهـا اسـتفاده کنند. 
در سـال 1983 کنفرانـس توسـعه دانـش و فنـاوري در دانشـگاه 
 هیئـت 

ً
شـریف برگـزار شـد - کنفرانـس بزرگـي بـود و انصافـا

علمـي بسـیار قـوي هـم داشـتیم. اسـاس را ایـن قـرار دادیم که 
مقاالتـي را کـه مي رسـد بـدون نـام نویسـنده آنهـا بـراي سـه 
داور بفرسـتیم تـا ارزیابـي شـوند. نتیجـه ایـن بود کـه بعضي از 
افـرادي کـه اصال شـناخته شـده نبودند مقاالتشـان پذیرفته شـد 
ولـي بعضـي از دوسـتان بسـیار نزدیـک ما کـه اسـتاد عالي مقام 
هسـتند مقاالتشـان پذیرفتـه نشـد. آن موقـع توجه کـردم چقدر 
اسـتعدادهاي علمـي نهفته در کشـور وجـود دارد. باید نیروهاي 
متأسـفانه  شـود.  اسـتفاده  آنهـا  از  و  کشـف  کشـور  خـوب 

رفاقت سـاالري مانـع از ایـن قضیـه اسـت.

ــت،  	 ــازي و ... اس ــکل حزب ب ــان مش هم
يعنــي کســي کــه بــه قــدرت رســيد از افــراد 
ــراي  ــد ب ــه مي شناس ــرادي ک ــودش و اف ــزب خ ح
ــا  ــد و اص ــتفاده مي کن ــف اس ــت هاي مختل پس

شايسته ســاالري مفهومــي نــدارد!

بعضـي وقت هـا در زندگي روزمـره متعلق به یک گروه هسـتید، 
ولـي وقتـي قرار مي شـود حاکمیتي داشـته باشـید بایـد خودتان 
ایـن  بدانیـد.  بـه همـه مـردم و کل کشـور مسـئول  نسـبت  را 
 موضع  پـروري و 

ً
حـس واقعـا در رجـال مـا بیدار نیسـت. غالبـا

رفیق پـروري و ... حکمفرماسـت. 

ــا  	 ــور م ــي کش ــکات اساس ــي از مش يک
ــت، در  ــه اس ــدون نتيج ــاي ب ــزاري همايش ه برگ
مراســم افتتاحيــه و اختتاميــه ايــن همايش هــا 

ــا  ــه اص ــد ک ــخنراني مي کنن ــي س ــراد خاص اف
مرتبــط بــا موضــوع همايــش نيســت و راجــع بــه 

مي کننــد! ســخنراني  ديگــر  موضوع هــاي 

یکـي از مـواردي کـه مایـه تأسـف اسـت همیـن اسـت. بـراي 
کنفرانـس توسـعه دانـش و فناوري دانشـگاه شـریف کـه عرض 
برگـزاري  از  پـس  نهایـت  در  کشـیدیم.  بسـیاریزحمت  شـد، 
همایـش، مجموعـه مقاالت بـه صورت کتاب در حدود هشـت 
جلد منتشـر شـد. متاسـفانه حتـي یکـي از سـازمان ها و مراجع 
رسـمي نخواسـتند کـه ایـن کتاب هـا را بـراي آنهـا بفرسـتیم، با 
وجـود اینکـه کنفرانـس مزبـور در همـه حوزه هـا وارد شـده بود 
و دانـش بـه معنـاي کلي کلمه- پزشـکي، علـوم انسـاني، علوم 
مهندسـي، علـوم تجربي، آموزش و پـرورش و ...- مد نظربود و 
مقـاالت خوبـي هـم دریافت شـده بود. بـه ندرت خواسـتند که 

مجموعـه مقاالت منتشـر شـده را برایشـان بفرسـتیم.
تعـدادي کارگاه هـم در حیـن برگـزاري همایـش برگـزار شـد و 
جمع بنـدي نهایـي صـورت گرفـت کـه اولویت هـا چیسـت ؟ 
آسـیبها چیسـت؟ ... ، اما همه بدون اسـتفاده باقـي ماند. همین 
کار را در سـال 1385 در علـوم انسـاني انجـام دادیـم، وحجـم 
عظیمـي مقالـه تهیـه شـد کـه به صـورت 9 کتاب منتشـر شـد، 
امـا هیـچ  جا نخواسـتند کـه از بتایـج آن بهـره مند شـوند، یعني 
کنفرانـس و سـمینار برگزار مي شـود، بـدون اینکه بهـره اي از آن 
 درسـت نیسـت یـک تغییر 

ً
حاصـل شـود. ایـن وضعیـت اصال

تفکـر اساسـي هـم در ذهـن کارگـزاران و هـم در ذهـن افـراد 
تحصیل کـرده الزم اسـت.

تأکيــد  	 اولويت بنــدي  مســأله  روي 
داشــتيد. اخيــرا در برخــي از صنايــع و علــوم 
ــم  ــه نمي خواه ــم- البت ــته اي ــرفت هايي داش پيش
ــا ديگــر  ــوم ب ــع و عل ــن صناي ــان اي مقايســه اي مي
کشــورهاي صنعتــي انجــام دهــم، چــون بايــد از 
وضعيــت ايــن صنايــع و علــوم در ديگــر کشــورها 

برای مدت30 سال مسلامنان 

حاکم بالمنازعدر جهان بودند

دکرت مهدی گلشنیدکرت مهدی گلشنی
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ــع و  ــا، صناي ــر عرصه ه ــا در ديگ ــود- ام ــع ب مطل
علــوم اصــا کاري صــورت نــداده ايــم و برخــي 
از مســئوالن بــه خاطــر اينکــه گــزارش از عملکــرد 
ــوب  ــوان را خ ــر لي ــه پ ــد نيم ــه دهن ــان ارائ خودش
ــي را اصــا  ــد و نيمــه خال ــان مي کنن و شــفاف بي

نمي بيننــد!

بلـي! بیان شـما توصیف بسـیار خوبي اسـت. همواره آمـار داده 
مي شـود در صورتـي کـه آمـار، تحلیـل مي خواهـد و تحلیـل 
اصـال وجـود نـدارد. بهتریـن بیان، هـم بیـان جنابعالي بـود که 
نیمـه پـر لیـوان را نشـان مي دهنـد و نیمـه خالـي لیوان را نشـان 
نمي دهنـد یـا اصـال نمي بیننـد؛ در صورتـي کـه نیمـه خالـي 
لیـوان ممکن اسـت نیمـه پر لیـوان را هم خراب کنـد. چیزي که 
باعـث مي شـود افسـوس بخورم مسـاله آماري اسـت کـه مکرر  
راجـع بـه پیشـرفت ها داده مي شـود ولـي خبـري از تحلیـل در 
آنهـا وجـود نـدارد. آمار باید تحلیل شـود، باید مشـخص شـود 
پیشـرفت ها در جهـت اولویت هـا بوده اسـت یـا نـه؟! کارهایي 
بـدون برنامـه انجـام شـده اسـت. بارهـا مـن از وزارت علـوم، 
تحقیقات و فناوري خواسـته ام لیسـت نوآوري هـا را ارائه دهند، 
لیسـت رفـع نیازها را ارائـه دهنـد، و اینکه چقـدر در جهت رفع 
نیازهـا کار شـده اسـت؟، چقـدر از واردت کـم شـده اسـت؟، 
امـا کمتر جـواب شـنیده ام. فقط همواره تعـداد مقـاالت را ارائه 
مي دهنـد. ایـن روزها هم کـه تعـداد فارغ التحصیـالن دکترا هم 
مزیـد بـر علـت شـده اسـت –اینکه  بـه هر قیمتـي که شـده باید 

تعـداد دکتـرا را زیـاد کرد.

مي رســد  	 نظــر  بــه  اصــا 
جريــان  در  خاصــي(  رانت)ســودجويي عاي 
ــه  ــت ک ــرده هس ــت پ ــت هايي پش ــت، دس هس
نمي گــذارد تصميم هــاي مناســب در برخــي از 
عرصه هــا گرفتــه شــود مثــا بيــش از 30 ســال از 
انقــاب اســامي گذشــته، امــا مثــا چــادر کــه 

وســيله اي اســت بــراي حجــاب زنــان و ايــن همــه 
ــن و  ــرا از ژاپ ــد آن ــا باي ــم ام ــد مي کني ــرآن تأکي ب
کــره وارد کنيــم، يعنــي حتــي اقــدام نکــرده ايــم که 

ايــن کاال را در داخــل کشــور توليــد کنيــم!

اتفاقـا ایـن بحـث هفته گذشـته شـوراي عالي انقـالب فرهنگي 
بـود. یکـي از آقایـان روحانـي مي فرمودنـد: ببینیـد عبـا، عمامه 
و چیزهائـي کـه پوشـیده ام همـه سـاخت خـارج اسـت. حدود 
10-15 سـال پیـش بـه هند رفتـم. از صبح تا شـب با پـاي پیاده 
در شـهر بمبئـي گشـتم. مي خواسـتم ببینـم چـه خبـر اسـت و 
چقـدر جنـس خارجي در این شـهر وجـود دارد. بسـیاریحیرت 
زده شـدم. هـر جـا رفتـم جنـس داخلي بـود. مـا ایـن فرهنگ را 

نداریـم .نـه تنهـا جنـس داخلـي مطـرح نیسـت، بلکـه آخرین 
مـد جنـس خارجـي مطـرح اسـت. مسـابقه اي را که در داشـتن 
اتومبیـل، موبایـل و ...آخریـن مد وجـود دارد ببینیـد. اینها همه 
حاکـي از این اسـت کـه ما واقعـا اصالـت خودمان را از دسـت 
داده ایـم. عـالج واقعـه انجـام کار هـاي فرهنگـي اسـت و کار 
فرهنگـي را نمي تـوان بـه زور تحمیل کـرد. ممکن اسـت بتوانید 
جلـوي کسـي را بگیریـد، امـا همیشـه کـه نمي تـوان آنـرا ادامـه 
داد. نمونـه بـارز آنـرا در داخـل هواپیماهائـي کـه ایـران خـارج 
مـي شـوند،  مي بینیـد )غیـر از آنهائي که مقصدشـان عربسـتان 
و عتبـات اسـت(. بـه محـض اینکـه سـوار هواپیمـا مي شـوند 
درصد بسـیار باالیـي از بانوان روسـري هاي خـود را مي اندازند. 
ایـن نشـان مي دهـد کـه حجـاب عقـده اي بـراي  بعضـي افـراد 

برای مدت30 سال مسلامنان 
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شـده اسـت. زماني مـن  در شـوراي عالي انقـالب فرهنگي این 
مسـأله را مطـرح کـردم و گفتم ببینیـد در مالزي نـه حزب حاکم 
یـک حزب اسـالمي اسـت و نه گـروه امر بـه معـروف و نهي از 
منکـر حاکـم اسـت، امـا عـده اي حجـاب دارنـد و عـده اي هم 
حجـاب ندارنـد و آنکـه حجـاب دارد حجابـش بـه تمـام معنـا 
درسـت اسـت و ایـن گونه نیسـت کـه مثل  بعضـي از بانـوان ما 
فـرق سـرش باز باشـد. حـال اگـر از آن کسـي که حجـاب دارد 
بپرسـید کـه چـرا حجـاب دارد؟ جوابش این اسـت کـه حجاب 
بخشـي از هویـت اسـالمي او اسـت.اگر در مکان هاي مختلف 
ایـن کشـور برویـد، هـم افراد بـا حجـاب مي بینیـد و هـم افراد 
بي حجـاب وهیـچ گونـه احسـاس حقـارت و ... بـراي بانـوان 
محجبـه وجـود نـدارد. بارهـا شـده کـه همـراه هیئتـي سـرزده 
بـراي بازدیـد وارد سـازماني شـدیم و دیدیـم که یـک خانم دکتر 
حجـاب تمـام عیـاري دارد و در کنـارش منشـي اش بي حجاب 
اسـت. سـخن من در جلسـه شـوراي عالي انقالب فرهنگي این 
بـود کـه افـرادي کـه در مالزي حجـاب دارنـد فرهنـگ حجاب 
بـا زور مي تـوان  برایشـان جاافتـاده اسـت. مـا فکـر مي کنیـم 
بسـیاري از چیزها را غالب کرد. اسـالم اگر بخواهـد وارد جایي 
شـود باید بـا منطق به جلـو برود البتـه من نمي گویـم که محیط 
را بـاز بگذارنـد تا هرکـس هر کاري کـه دلش مي خواهـد انجام 
دهـد، بلکـه مي خواهـم بگویـم واجـب  اسـت کار فرهنگـي 
انجـام شـود ،ولـي ایـن کار صـورت نمي گیـرد. منطـق زور در 
درازمـدت اثـر نمي کند. مرحوم دکتر شـریعتي اواخر دوره شـاه، 
تعـدادي سـخنراني انجـام داد این سـخنراني ها تعـداد زیادي از 
دختـران جـوان را محجبـه کـرد؛ بسـیاریزیاد، افـرادي کـه اصال 

 سرشـان چیـزي نبود.
ً
قبـال

کار فرهنگـي بسـیار مهم اسـت، اما محیـط ما نمي داند اسـالم 
را چگونـه تبلیـغ کنـد و بـه کار فرهنگـي هـم اعتقـاد جـدي 
نـدارد. ایـن همـه ناهنجاري هـا کـه در اجتمـاع مـا هسـت، از 
قبیـل تخلـف در راهنمایـي و رانندگـي و...، ناشـي از فقـدان 
فرهنـگ اجتماعـي اسـت. مسـئولیت مـا در اجتماع چیسـت؟ 
شـما چنـد در صـد از برنامه هـاي تلویزیـون را مي توانید نشـان 
دهیـد کـه راجـع بـه مسـئولیتهاي اجتماعـي ، ناهنجاري هـاي 
اجتماعـي، و آفات ناهنجاري ها سـخن بگوید؟ براي ما زشـت 

اسـت کـه مثـال در کشـورهایي ماننـد امـارات، دبـي، ابوظبي و 
... علي االصـول نقـض مقـررات رانندگـي نمي بینیـد، امـا در 
ایـن مملکـت بـه طـور دائـم نقـض مقـررات مي بینیـد. یـک 
راننـده تاکسـي  برایـم تعریـف مي کرد کـه در خیابـان یک طرفه 
مي رفتـه اسـت و شـخصي برعکـس مي آمـده، ولي وقتـي به آن 
راننـده متخلف ایـراد مي گیـرد، او مي خواسـته وي را بزند. افراد 
خالفـکار بـه خاطر هوشـیاري محیط اصـال نباید جـرأت کنند 
تخلـف کنند. چـرا در اروپـا و آمریـکا این گونه تخلفـات کمتر 
اتفـاق مي افتـد؟ بـراي اینکـه محیط، هوشـیار اسـت. در حدود 
20 سـال پیـش در فنالنـد در خیابانـي راه مي رفتم، و شـخصي 
جلوتـر از مـن بـود. دیدم او ایسـتاد و خم شـد و برگ خشـکیده  
انداخـت.  اي را از روي چمـن برداشـت و در سـطل اشـغال 
بسـیار برایـم جالـب بود. مـا در جامعـه وظایفـي داریـم و براي 
آشـنا شـدن افراد بـا این وظائـف بایـد کار فرهنگي انجام شـود. 
تلویزیـون که رسـانه مهمـي اسـت ، مي تواند در فرهنگ سـازي 
در ایـن زمینـه هـا نقـش مهمـي ایفـا کنـد، و حـد اقل حـاال که 
 به پخـش سـریال هاي سـرگرم کننده مي گـذرد ، 

ً
وقتـش عمدتـا

در  ال بـه الي آنها برنامه هـاي فرهنگي بگذارند کـه ناهنجاري ها 
را بیـان کنند تـا مردم بیشـتر مراعات حقوق همدیگـر و مراعات 

اخـالق را بکنند.

حــال بــه مســائل فرهنگــي اشــاره کرديــد،  	
حــدود 10 ســال پيــش بــود شــنيدم کــه پايتخــت 
ــا در  ــت. ي ــان اس ــهر جه ــن ش ــنگاپور، زيباتري س
ــت  ــداول اس ــکا مت ــي در آمري ــريال هاي خارج س
ــن  ــد در بي ــي بلن ــوار و حصارکش ــام دي ــزي بن چي
ــي در  ــن وضعيت ــر چني ــدارد. اگ ــود ن ــازل وج من
ــخص  ــد؟!، مش ــي مي افت ــه اتفاق ــد چ ــران باش اي
ــم  ــيار مه ــران بس ــي در اي ــائل فرهنگ ــت مس اس

ــت. اس

مـن بسـیار ناراحـت مي شـوم وقتـي مي بینم کـه در کشـورهایي 
مثـل امـارات، قطـر و ... کـه بـه مراتـب از نظر سـطح علمي از 
مـا پائین تـر هسـتند و یـا کشـورهایي کـه اصـال قابل مقایسـه با 

مـا نیسـتند بعضـي از ایـن ناهنجاریها کمتـر رخ مـي دهد. یک 
راننـده تاکسـي ایرانـي در دبي به مـن مي گفت: این ماشـیني که 
سـوار هسـتیم، فالن ماشـین ایراني اسـت. آنرا معیـوب به اینجا 
مي فرسـتند و آبروي مـا ایراني ها از بین مـي رود. او واقعا دغدغه 
داشـت، امـا  این دغدغه هـا اکنون  بـراي محیط مـا کمتر وجود 
دارد. مـا نمي توانیـم ادعـاي سـروري و اولـي و... در جهـان را 
داشـته باشـیم، بـدون اینکـه شـرایطش را فراهـم کنیـم. جهـان، 
جهانـي قانونمنـدي اسـت. غـرب بي جهـت بـه ایـن موقعیـت 
نرسـیده اسـت. البته غرب در حق مـردم جهان بسـیاریاجحاف 
مي کنـد -و بـه نظرمـن اگـر بـا ایـن مـدل پیـش برونـد آینـده 
تمدنشـان در خطر اسـت - اما حسـاب و کتاب هایي در زندگي 
آنهـا هسـت و بـه خاطـر همیـن اسـت کـه زندگـي دنیوي شـان 

مقـدار زیادي نظـم دارد. 

ــن  	 ــه نظــرم اي ــد، ب ــت اشــاره کردي ــه هوي ب
قــدر شــرايط بــد شــده و خودباختگــي وجــود دارد 
کــه جوان هــاي مــا وقتــي رســانه ها و ماهواره هــاي 
غربــي را مي بيننــد عيــن آن بازيگــر و يــا ورزشــکار 
ــت  ــن اس ــر اي ــم ديگ ــأله مه ــد و مس ــپ مي زنن تي
کــه ديگــران و افــرادي را کــه پوشــش درســت دارند 

ــده حقــارت مي نگــرد! ــه دي اصــا ب

تغییـر و اصـالح ایـن وضعیت بـه کار فرهنگي نیـاز دارد. زماني 
یکـي از دوسـتان پاکسـتاني االصل که اکنـون مقیم کاناداسـت، 
مي گفـت: یـک سـریال مذهبـي جـذاب را در پاکسـتان نشـان 
دادنـد کـه همـه مـردم را پـاي تلویزیون مي کشـاند. این سـریال 
بسـیار آموزنـده بـود و توانسـت تأثیـرات فرهنگـي و اجتماعـي 
زیـادي بگـذارد. بایـد از این ظرفیت ها اسـتفاده شـود. به خاطر 
زمینـه قـوي مذهبي در محیط، الزم اسـت از رسـانه ملـي براي 
اصـالح فرهنـگ و اوضـاع و احـوال اجتماعـي اسـتفاده کنیـم. 
حواسـمان جمع باشـد که فقـط نخواهیم مردم بخندند. سـال ها 
پیـش بنـده به یک میزگـرد تلویزیوني دعوت شـدم. قبـل از آغاز 
میزگـرد، بـه اتـاق رئیـس مرکز پژوهشـي آن شـبکه رفتـم. وقتي 
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وارد اتـاق شـدم، متوجـه شـدم که بیـن رئیـس  و معاونش بحثي 
در جریـان اسـت. معاون به رئیـس مي گفت: فالن برنامه بسـیار 
طرفـدار دارد ولـي بدآمـوزي هـم دارد و بایـد آن را اصالح کنیم. 
رئیـس مي گفـت: نـه!، چـون ایـن برنامـه طرفـدار دارد، بایـد به 
همیـن صورت پخش شـود. معـاون مي گفت باید اصالح شـود 
و رئیـس مي گفـت: نـه!، در نهایـت رئیـس گفـت: من رئیسـم و 
تـو معـاون، بایـد حـرف مـرا عمـل کنـي. مـن وارد بحث شـدم 
و بـه رئیـس گفتـم: منطـق حکـم مي کنـد کـه در صحبت هـاي 
معـاون خـود تأمـل کنیـد. رئیس جـواب من را نـداد تـا اینکه  به 
میـز گـرد، کـه بـه طور زنـده پخش مـي شـد، رفتیم لحظـه آخر 
پخـش برنامه زنـده تلویزیونـي، هنگامي که رئیس مي خواسـت 
خداحافظـي کنـد، او زهـر خـود را ریخـت و گفـت: البتـه مـن 
مثـل آقاي دکتر گلشـني نیسـتم که فکـر کنم همه مسـائل را باید 
 نام فلسـفه 

ً
فلسـفي حـل کـرد. ایـن در حالي بـود که مـن اصال

را در آن برنامـه نیـاورده بـودم زیـرا بحـث  آن میزگـرد در مـورد 
ماهـواره بـود و اینکـه آیـا خانواده هـا آنتن ماهواره داشـته باشـند 
یـا نـه؟! او در مقابـل معاونـش جـواب مـرا نـداد، امـا در پخش 
برنامـه گفـت مـن مثل آقـاي گلشـني فکر نمي کنـم البتـه دیگر  
فرصتـي نبود تـا من جوابش را دهـم و بگویم مرد حسـابي!، من 
در تمـام ایـن مـدت اصـال بحث فلسـفي کـردم؟! منظـورم این 
اسـت کـه برخوردهـا ایـن گونه اسـت و ایـن نشـانه بي فرهنگي 
اسـت – البته آن رئیس محترم اسـتاد دانشـگاه هم بـود. ما در هر 
شـغلي که باشـیم وظیفه مـان این اسـت که به نتیجـه فعالیت ها 
و آثـار فعالیت هـا و حرف هایمان حساسـیت داشـته باشـیم، اما 
واقعیـت این اسـت کـه میان مـردم اصـال چنین توجهـي مطرح 

 . نیست
بـه نظرم صدا و سـیما خصوصـا تلویزیون به تجدیـد نظر کامل 
در برنامه هـاي خـود نیازمنـد اسـت، چـون آن به قـول حضرت 
امـام)ره( یک دانشـگاه عمومي اسـت. الزم اسـت مردم سـرگرم 
شـوند، ولـي نه فقط بـا حـوادث و رویدادهاي طبیعي و مسـائل 
سـر گـرم کننـده. الزم اسـت مقـدار زیـادي هـم بحث هـاي 
اجتماعـي مطرح شـود و نـکات اخالقـي گنجانده شـود تا مثال 
مخاطـب ببینـد آثـار تخلـف در رانندگي چه چیزهایي اسـت؟، 
مي کنـد؟!،  دفـاع  خـودش  هویـت  از  چگونـه  کشـور  فـالن 

چیني هـا چقـدر غیـرت دارنـد و ایـن امر در پیشـرفت و رشـد و 
توسعه شـان چقـدر مؤثـر اسـت؟! آثـار هویـت ملي بـه نمایش 

گذاشـته شـود. صدا وسـیما کالس درس عمومـي اسـت. 
وضعیـت دانشـگاه ها نیز همین گونه اسـت. در دانشـگاه ها فقط 
تدریـس صـورت مي گیـرد، دانشـجو ممکـن اسـت متخصص 
شـود کـه چگونـه بـا لیـزر کار کنـد و ...، چگونـه دسـتگاهي را 
بسـازد، ولـي اینهـا تنها بخشـي از زندگي اوسـت، همـه زندگي 
او نیسـت. دانشـجو و یا فارغ التحصیل دانشـگاه بایـد یک تفکر 
اجتماعي داشـته باشـد تـا بداند بـا اجتماع چگونـه برخورد کند 
و علـم خـود را چگونـه در اجتمـاع پیـاده کند. ایـن موضوعات 

اکنـون اصـال در دانشـگاه ها مطرح نیسـت.

وضعيــت اجتمــاع بــه شــدت بغرنج شــده  	
اســت در محافــل عمومــي؛ متــرو، اتوبــوس و ... 
بيشــتر بــا فقــر فرهنگــي و معضات و مشــکات 
برخــورد مي کنيــم و افــراد ســر کوچک تريــن 
ــديد  ــورد ش ــم برخ ــا ه ــائل ب ــن مس و جزئي تري
ــما  ــت و ش ــي از چيس ــور ناش ــن ام ــد، اي مي کنن

ــد؟  ــه مي کني ــي ارائ ــه راه حل چ

مي خواهـم همیـن موضـوع را بگویـم، اگر شـبکه هاي مختلف 
صدا و سـیما، جرایـد، روزنامه هـا، مجـالت و کتاب هـا وارد این 
عرصه هـا شـوند و بـه کمک خبرگان مسـائل را تبیین کننـد ، آنها 
مي تواننـد مؤثـر واقع شـوند. راننـده میني بوس که در شـهر مکه 
مکرمـه مـا و دیگـر حجاج را  از حـرم به هتل مي بـرد،  وقتي در 
مسـیرش مي خواسـت دور بزنـد، کامـال مي ایسـتاد تـا از طرف 
مقابـل هیـچ ماشـیني نیـاي دو آن وقـت دور مـي زد. وقتـي این 
رفتارهـا را مي دیـدم واقعـا حیـرت زده مي شـدم.البته هـر دفعـه 
راننـده  تغییـر مي کـرد ولـي حساسـیت راننـدگان  بـر اینکـه از 

ســيما  	 و  صــدا  نظــرم  خصوصــا تلويزيــون بــه تجديــد نظــر کامــل  بــه 
اســت،  نيازمنــد  خــود  برنامه ـهـاي  در 
يــک  اـمـام)ره(  ـقـول حـضـرت  بــه  چــون آن 
دانشگاه عمومي است. الزم است مردم 
ـسـرگرم ـشـوند، ويل نــه فقــط بــا ـحـوادث 
ســر  مســائل  و  طبيعــي  رويدادـهـاي  و 
گــرم کننــده. الزم اســت مقــدار زيــادي هــم 
بحث هاي اجتماعي مطرح شــود و نکات 
اخاقــي گنجانــده شــود تــا مثــا مخاطــب 
ببيند آثار تخلف در رانندگي چه چيزهايي 
هويــت  از  چگونــه  کشــور  فــان  اســت؟، 
خــودش دفــاع مي کنــد؟!، چيني هــا چقــدر 
غرت دارند و اين امر در پيشرفت و رشد 
و توسعه ـشـان چقــدر مؤثــر اســت؟! آثــار 
شــود.  گذاشــته  نمايــش  بــه  مــيل  هويــت 
صدا وســيما کاس درس عمومــي اســت. 
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طـرف مقابـل اصـال ماشـیني نیایـد برایم بسـیاریمهم بـود. چرا 
مـا نمي توانیـم اینهـا را بـه مردم آمـوزش دهیم؟ همین مسـائل و 
معضـالت اجتماعـي اسـت کـه ناهنجاري ها را ایجـاد مي کند. 
الزم اسـت بزرگان و مسـئوالن به مسـائل اجتماعـي توجه کنند، 
بایـد بـه مسـأله هویـت و اینکـه هویـت و اسـتقالل چـه نقـش 
مهمـي در اسـتقالل دارد، توجـه کـرد. متأسـفانه ایـن توجهـات 
وجـود نـدارد و وقتـي کـه انتقـاد مي کنیـم سـر و صدا و دادشـان 
بلنـد مي شـود و مهربانانـه برخـورد نمي کننـد. آنهـا بـه جـاي 
اینکه بگویند این دوسـت ماسـت و غرضي نـدارد و نمي خواهد 

اسـتفاده شـخصي کنـد، داد و فریادشـان بلند مي شـود.

ــان  	 ــان و روانشناس ــي از جامعه شناس بعض
ــر  ــا تأثي ــه مث ــد ک ــاره کردن ــوع اش ــن موض ــه اي ب
ــار اجتماعــي مســتقيم  ــر رفت مســائل اقتصــادي ب
اســت. رفتــار مــردم در خيابــان بــه گونــه اي اســت 
ــي  ــدوري م ــا قل ــد ب ــار مي کنن ــگار افتخ ــه ان ک
تواننــد حــق خــود را بگيرنــد. در صورتــي کــه حتي 
اگــر حقشــان هــم باشــد گذشــت کــردن چقــدر 

ــت؟! ــر اس ــر و مهم ت بهت

اینهـا به عـدم حاکمیـت فرهنگ مناسـب برمي گردد. بـه میراث 
گذشـته فرهنگـي ما اعـم از شـعرها و آثـاري که برجـاي مانده، 
متـون دینـي و اخالقـي و ... ،توجـه کنیـد .همـه آنهـا امـر بـه 
اخـالق نیکـو و گذشـت مي کنند. حال من این سـؤال را از شـما 
مي پرسـم، چنـد درصد از مـردم ما از ایـن متون آگاهـي دارند؟ 
در قدیـم وقتـي کسـي چنـد کالس درس خوانـده بـود مقداري 
از گلسـتان را بـراي شـما از بـر مي خوانـد. خانواده هاي گذشـته 
در حـد چنـد کالس درس خوانـده بودنـد، اما درک و فهم شـان 

واقعا بسـیار بـاال بود.

برخــي از کارشناســان معتقدنــد اگــر وضــع  	
اقتصــادي مــردم خــوب باشــد، در رفتارشــان تأثيــر 

مثبــت دارد، چــون وضــع اقتصــادي مــردم خــوب 
نيســت و مــردم کافــه و ســر در گــم هســتند و بــه 
ــد  ــان باي ــه خاطــر يــک لقمــه ن قــول خودشــان ب
بــا قلــدوري و بــه اصطــاح نــان را از دهــان شــير 
بيــرون بکشــند و ... ايــن رفتارهــا گســترش پيــدا 

مي کنــد؟

مـن قبـول دارم کـه وضعیت اقتصادي بـر رفتار تأثیرگذار اسـت. 
حدیثـي داریـم کـه »من ال معـاش له ال معـاد لـه« و حدیثي که 
«. ایـن هـم کـه اولیـاي 

ً
مـي گویـد: »کاد الفقـر أن یکـون کفـرا

امـور بایـد بـه فکر مشـکالت مردم باشـند تا وضعیت معیشـتي 
مـردم بهتـر و فاصلـه فقر و غني کمتر شـود بـراي اینکـه این امر 
اثرگـذار اسـت، تردیدي نـدارم، ولـي مي خواهـم بگویم ضمن 
اینکـه ایـن کارها باید انجام شـود و از اهم واجبات هم هسـت، 
اگـر مـردم بـا فرهنگ باشـند مقدار زیـادي جلـوي تندروي هاي 
ناشـي از فقـر اقتصـادي و ... را مي گیـرد. بعضـي از افـراد، فقیر 
هـم هسـتند و یـا چیـزي هـم ندارنـد، امـا اعتقاداتـي دارنـد که 
بـه خاطـر آنهـا بسـیاریکارها را انجـام نمي دهنـد. ایـن نشـان 
مي دهـد که بعـد فرهنگـي جلـوي بسـیاریاز کارهـا را مي گیرد. 
پـس صـرف اینکـه وضعیـت اقتصـادي مـا بهبـود یابـد کافـي 
نیسـت، بلکه الزم اسـت وضعیت فرهنگي مردم نیز بهتر شـود، 
چـون فرهنـگ مناسـب جلوي بعضـي از تندروي هاي ناشـي از 
کمبودهـا را مي گیـرد و بنابرایـن بیشـترین تأکیـدم بـر اصـالح 
فرهنـگ اسـت . فرهنـگ مناسـب  اسـت کـه باعـث مي شـود 
افـرادي کـه امور اقتصادي در دسـت آنهاسـت به فکـر مردم هم 

باشند. 
متاسـفانه، تفکـر فرهنگـي برغالـب اقتصاددان هـاي مـا حاکـم 
نیسـت، و بعضـي از آنها بیشـتر به جمـع و ضربهـاي اقتصادي 
مشـغولند، ولي اگر رضایت مردم برایشـان اهمیت داشـته باشـد 
آن وقـت محاسـبات اقتصادي آنهـا دقیقتر خواهد شـد. بنابراین 
بـه نظـرم ریشـه مسـائل اقتصـادي بـه فرهنـگ بـر مي گـردد  و 
قسـمت زیـادي از اصـالح امـور اقتصـادي وابسـته بـه فرهنـگ 

است.  درسـت 

زنداني هــاي  	 و  ياغي هــا  کــه  شــنيده ام 
انگلســتان را در ابتــدا فرســتادند بــه اســتراليا، امــا 
اســتراليا حــاال بــه جايي رســيده کــه اگــر بخواهيم 
از نظــر فرهنگــي آنــرا بــا کشــور مــا مقايســه کنيــم 
ــش در  ــدي پي ــود، چن ــد ب ــگفتي خواه ــاي ش ج
ــه  ــتراليا ب ــس اس ــه پلي ــودم ک ــده ب ــه خوان روزنام
ــته  ــي داش ــواران کاه ايمن ــه موتورس ــر اينک خاط
باشــند کاه ايمنــي بــه همــراه يــک دســته گل بــه 

ــد؟ ــه مــي دادن آنهــا هدي

اتفاقـا ایـن گفتـه شـما تأییـدي بـر عرایـض قبلـي بنـده اسـت. 
بسـیاري از کارهـا را بـا کار فرهنگـي مي توان انجـام داد. بعضي 

از بـزرگان و مسـئوالن مـا ایـن نکتـه را درک نمي کننـد. 

*اتفاقا آمار هم گرفته بودند و دیدند بسیار تأثیرگذار هم بود.
کار فرهنگـي بسـیار اثـر مي گـذارد. علـت نفـوذ و تأثیرگـذاري 

عظیـم پیامبـر)ص( بـه خاطـر اخالقشـان بود.

فرهنگــي  	 تفکــر  برغالــب اقتصاددان هــاي مــا حاکــم نيســت،  متاســفانه، 
و بعيض از آنها بيشرت به جمع و ضربهاي 
رضايــت  اگــر  ويل  مشــغولند،  اقتصــادي 
آن  باشــد  داشــته  اهميــت  برايـشـان  مــردم 
دقيقــرت  آنهــا  اقتصــادي  محاســبات  وقــت 
ريشــه  نظــرم  بــه  بنابرايــن  شــد.  خواهــد 
مســائل اقتصــادي بــه فرهنــگ بــر مي گــردد  
و قســمت زيــادي از اصــاح امــور اقتصــادي 

اســت.  درســت  فرهنــگ  بــه  وابســته 

برای مدت30 سال مسلامنان 

حاکم بالمنازعدر جهان بودند

دکرت مهدی گلشنیدکرت مهدی گلشنی
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برخــي از کشــورها بيــش از 200 ســال  	
ــم  ــن نمي خواه ــيدند و م ــعه رس ــه توس ــت ب اس
ــا  ــم، ام ــه کن ــا مقايس ــا آنه ــان را ب ــور خودم کش
ــره  ــزي، ک ــه، مال ــد ترکي ــتند مانن ــورهايي هس کش
جنوبــي کــه در مــدت کوتاهــي به توســعه رســيدند 
و يــا حداقــل رشــد بااليــي را تجربــه کردنــد. 
ــکاتي  ــي از مش ــه برخ ــت ک ــن اس ــورم اي منظ
کــه در کشــور وجــود دارد بــه گونــه اي اســت کــه 
انــگار قابــل حــل نيســت در صورتــي کــه برخــي از 

ــد؟ ــل کردن ــي ح ــه راحت ــا را ب ــورها اينه کش

دالیلـش بـه نظرمـن عـدم اسـتفاده از فکـر موجـود در محیط و 
عـدم شایسته سـاالري اسـت. بایـد از فکـر موجـود در محیـط  
و افـرادي کـه نسـبت به کشورشـان تعهـد داشـته باشـند و به آن 
اهمیـت مي دهنـد، اسـتفاده کـرد. امـا اکنـون کمتر از ایـن گونه 
افـراد اسـتفاده مي شـود، و بلکـه بیشـتر از تکنوکرات ها اسـتفاده 
مـي شـود. یکـي از مشـاهیر زمانـي گفتـه بـود: حـاال اهمیـت 
نـدارد کـه این چیزهـا را تولید کنیم، چـون مي توانیم آنهـا را وارد 

 . کنیم

در برخــي از صنايــع مانند نظامــي و دفاعي،  	
نانوتکنولــوژي، پرتــاب موشــک بــه فضــا يــا حتي 
ــا  ــيم ام ــرب نرس ــاي غ ــه پ ــايد ب ــکي، ش در پزش
پيشــرفت هاي جهــش واري داشــتيم، چگونــه 
ــا  ــه عرصه ه ــرفت ها در هم ــن پيش ــه اي ــت ک اس
ايــن  نيســت؛ اگــر همــان مديريتــي کــه در 
ــم  ــر ه ــي ديگ ــود دارد در بخش هاي ــا وج عرصه ه
ــود! ــر ب ــا بهت ــت م ــون وضعي ــد اکن ــال مي ش اعم

اوال اگـر آمـاري حتي در همین رشـته هایي که نام بردید به شـما 
دادنـد ایـن آمـار را بـا تأمـل و با مشـورت اهـل اش قبـول کنید. 
بسـیاریبه آمـار دل خـوش نباشـید. رشـد در برخي از قسـمت ها 

بـه خاطـر جـو حاکـم و یـا بودجـه صرف شـده اسـت. اگـر در 
نانوتکنولـوژي  در  برنامـه اي  مي خواهیـم  بگوئیـد  دانشـگاه ها 
داشـته باشـیم فـورا بـه شـما بودجـه مي دهنـد. بودجـه اي کـه 
صـرف نانوتکنولـوژي شـده اسـت صـرف هیچ بخـش دیگري 
نشـده اسـت، یعنـي آن حـوزه اي اسـت کـه مسـئوالن بـه آن 
توجـه کردنـد و رشـد مقـاالت هـم در آن زیـاد شـده اسـت. اما 
بـه نظرمـن  بـه نسـبتي کـه بودجـه صـرف ایـن حوزه هـا شـده 
بـه همـان نسـبت محصـول و تولیـد نداشـته ایـم؛ غیـر از اینکه 
نسـبت بودجـه اي که در ایـن حوزه هزینه شـده بـه بودجه هزینه 
شـده در بعضـي بخشـهاي دیگـر قیـاس مع الفـارق سـت. پس 
اگـر برخـي از رشـته ها ترقي کـرده به خاطر این اسـت کـه واقعا 
بـه آن رسـیدگي کردنـد و اهمیـت دادنـد. بخش هـاي نظامي به 
خاطـر ضـرورت جنگ و حوادث بعـد از آن رشـد کردند، یعني 
احسـاس خودکفایـي و خطـري کـه وجـود داشـت و هنـوز هم 
ادامـه دارد باعـث شـده که  در این حوزه ها رشـد داشـته باشـیم. 
در پزشـکي و برخـي رشـته هاي دیگـر مقـداري رشـد بـوده اما 
در حـد تـوان مملکـت ما نبـوده اسـت، ظرفیت ما بسـیاریبیش 
از اینهاسـت. مـا دانشـمندن خوبـي داریـم کـه بعضـي وقت ها 
وقت شـان را صـرف کارهـاي بیهـوده مي کننـد و تمام هـم و غم 
شـان ایـن اسـت کـه مقالـه اي بنویسـند تـا در مجلـه خارجـي 

چـاپ شـود و افتخـاري شـود کـه تعـداد مقاالت باالسـت. 
بایـد ایـن احسـاس زنـده شـود کـه مـا بایـد در محیط نـوآوري 
داشـته باشـیم و ایـن احسـاس زنـده شـود که مـا خودمـان باید 
نیازهـاي داخلـي خـود را رفـع کنیـم، نـه اینکـه همـه چیـز بـه 
اصطـالح از سـیر تـا پیـاز را از خـارج وارد کنیـم، و اتفاقـا در 
بعضـي از قسـمت ها کـه از نظـر علمـي بسـیار خـوب ولـي 
وارد کننـده بـزرگ هـم هسـتیم. معنایـش این اسـت که مـا علم 
خـود را هـدر داده ایـم و در جـاي مناسـب صـرف نکـرده ایـم. 
مثال هـاي بـارزي در ایـن زمینـه وجـود دارد کـه مي توانـم بیـان 

. کنم

برای مدت30 سال مسلامنان 

حاکم بالمنازعدر جهان بودند

دکرت مهدی گلشنیدکرت مهدی گلشنی
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گفت وگو

با ابراهیم فیاض، استاد 

دانشگاه تهران 

        پژوهشگر جامعه شناسی 

یدگی و  ونا، ورز یدگی و کر ونا، ورز کر
اجتماعی  نوین  اجتماعی نظم  نوین  نظم 
ایران ایرانجامعه  جامعه 

کرونا تقریباً تمام دنیا را درگیر خود کرده است. پدیده ای  	

و  اقتصــاد  تــا  ســامت  و  بهداشــت  از  مختلفــی  ســاحات  کــه 

سیاست را تحت تأثیر قرار داده است. جامعه شناسی فاجعه 

و فهم دقیق وضع کرونایی به داشنت تصویر واقع گرایانه تری 

از جهــان پســاکرونا کمــک خواهــد کــرد.  ابراهیــم فیــاض، اســتاد 

دانشگاه تهران معتقد است بحران، نظم متعین را به سمت 

فروپاشــی خواهــد بــرد، امــا چنیــن پدیــده ای در کشــوری کــه تــازه 

پــا در راه عقانیــت و تعیــن گذاشــته، معکــوس عمــل می کنــد 

و نه تنهــا باعــث فرســایش نمی شــود کــه ورزیدگــی اجتماعــی را 

به دنبال خواهد داشت. این استاد دانشگاه نیروهای اجتماعی 

ورزیدگــی اجتماعــی  ایــن   مـحـرک  موتــور  و  ـسـرمایه  نوظهــور را 

می دانــد و معتقــد اســت ایــن ورزیدگــی نظــم اجتماعــی نوینــی را 

به دنبــال خواهــد داشــت کــه بــه اقتصــاد هــم تســری پیــدا خواهــد 

کــرد. در ادامــه، گفت و گــوی کرونایــی مــا بــا عضــو هیات علمــی 

دانشــگاه تـهـران از منظرـتـان می گــذرد.

 

 در چنــد ســال اخيــر تحليل هايــی در رابطــه بــا جامعــه ايــران  	
ــری  ــان تعابي ــان و غيرکارشناس ــوی کارشناس ــت و از س ــود داش وج
يــاد بــه کار  مثــل خســتگی، فرســايش و حتــی فروپاشــی اجتماعــی ز
ــران  ــه اي ــخت ۹۸، جامع ــال س ــن، در س ــود اي ــا وج ــد. ب ــرده می ش ب
از ســيل و زلزلــه تــا حــوادث آبــان و درگيــری نظامــی بــا آمريــکا را بــر 
بســتری از تحريــم اقتصــادی پشت ســر گذاشــت و بــه کرونــا رســيد. 
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کرونا ورزدیگی و نظم نوین 

اجتامعی جامعه ایران

دکرت ابراهیم فیاضدکرت ابراهیم فیاض

ــن  ــا اي ــل شــما از نحــوه مواجهــه جامعــه ب تحلي
بحران هــای بــزرگ چيســت؟ آيــا تــاب آوری 
جامعــه ايــران را ابطال کننــده چنيــن نظراتــی 

می دانيــد؟

تمــدن همــه چیــز را تعیین شــده و عقالنــی می کنــد. 
ــاده  ــرودگاه پی ــما در ف ــه ش ــه ای ک ــرب از لحظ در غ
وقتــی  اســت.  تعیین شــده  همه چیــز  می شــوید، 
اگــر  اســت،  تعیین شــده  و  تعین یافتــه  همه چیــز 
امــری طبیعــی کــه قابل کنتــرل نباشــد آن را بــه 
ــی  ــد. زمان ــود می آی ــه وج ــتیصال ب ــد، اس ــم بزن ه
ــود و  ــرل ب ــد کــه قابل کنت ــا می آم ســیل هایی در اروپ
حتــی تفریــح و بــازی مــردم هــم تعطیــل نمی شــد، 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــده ای مواج ــا پدی ــا االن ب ام
ــته ها  ــار کش ــت و آم ــع نیس ــل رف ــادگی قاب ــن س ای
اروپــا و آمریــکا بســیار زیــاد شــده اســت.  در 
مــردم به شــدت وحشــت زده و از آینــده نگراننــد. 
ــد،  ــور می کن ــی ظه ــن مقیاس ــران در چنی ــی بح وقت
ــا خطــر فروپاشــی مواجــه می شــود.  اصــل تمــدن ب
اروپــا و آمریــکا در مواجهــه بــا کرونــا فعــال در 
ــا  ــتند، ام ــود هس ــرمایه خ ــردن از س ــال خرج ک ح
ــور  ــوز قابل تص ــده هن ــا در آین ــن هزینه ه ــات ای تبع
نیســت. در بحــران ۲۰۰۸ هــم همین طــور بــود. 
ــان  ــا مردم ــتیم ت ــال را می فرس ــا ب ــد م ــرآن می گوی ق
ــای  ــه خط ــا ب ــا این ه ــوند، ام ــر ش ــرر و متذک متض
ــت  ــن اس ــه آن ای ــد و نتیج ــری روی می آورن بزرگ ت
کــه بــالی عظیم تــری به وجــود می آیــد. بحــث 
فروپاشــی ســاختارهای قانونــی و عقالنــی در غــرب 
 جــدی اســت. کرونــا اندیشــمندان و متفکــران 

ً
واقعــا

غربــی را به شــدت درگیــر خواهــد کــرد و از آن 
متاثــر خواهنــد شــد، بنابرایــن بحــران در یــک نظــم 
تعیین یافتــه باعــث تزلــزل و فروپاشــی می شــود.
امــا در کشــوری مثــل مــا کــه تــازه قــدم در راه 
تعیــن و عقالنیــت برداشــته اســت، چنیــن پدیــده ای 
ورزیدگــی  باعــث  کــه  فرســایش  باعــث  نــه 
یــا جوانــی کــه  می شــود؛ مثــل یــک نوجــوان 
قدرتمندتــر می کنــد. را  او  زیــاد عضله هــای  کار 
در غــرب بــه یکبــاره بــه فروشــگاه ها حملــه و آن هــا 
ــد، امــا اینجــا مــردم حتــی ســفرهای  را خالــی کردن
از  به راحتــی  و  نکردنــد  تــرک  را  نوروزی شــان 
منظــر  از  البتــه  می کردنــد.  خریــد  فروشــگاه ها 
ــر  ــا اگ ــود، ام ــتی نب ــای درس ــا کاره ــتی این ه بهداش
ــا  ــا کرون ــه ب ــردم در مواجه ــش  م ــوه کن ــه نح از زاوی
بــه قضیــه نــگاه کنیــم، به خاطــر ســرمایه اجتماعــی 
ــگ  ــداری و فرهن ــر از دین ــه متأث ــا ک ــاالی ایرانی ه ب
ــن  ــا ای ــردم ب ــش م ــوع کن ــت، ن ــر اس ــائل دیگ و مس
ــه  ــم تعیین یافت ــن در نظ ــود، بنابرای ــاوت ب ــده متف پدی
جهــت پیامدهــای بحــران بــه ســمت فروپاشــی 
اســت، امــا در نظــم در حــال اســتقرار و اســتحکام، 
بحــران بــه قوی شــدن ســاختار کمــک می کنــد.
ــی و  ــن درون ــل رخ داد، تعی ــار چرنوبی ــی انفج وقت
انســجام شــوروی فروپاشید. در شــوروی مارکسیسِت 
در  به ســرعت  و  متعیــن  همه چیــز  کمونیســت، 
ــاختار را  ــل کل س ــا چرنوبی ــود، ام ــت ب ــال حرک ح
به هــم ریخــت و شــوروی را از هــم پاشــاند. در 
ــا یــک  تاریــخ هــم هســت کــه خیلــی از تمدن هــا ب
ــد. ــن رفته ان ــی از بی ــالی طبیع ــک ب ــا ی ــاری ی بیم

.

 

 شــما معتقديــد ســرمايه اجتماعــی در  	
ــی  ــوع »ورزيدگ ــک ن ــه ي ــران ب ــا بح ــه ب مواجه
اجتماعــی« منتهــی خواهــد شــد. مکانيســم ايــن 
ــای  ــا نيروه ــت؟ آي ــورت اس ــه ص ــه چ ــه ب پروس
اجتماعــی تــازه ای ايــن مهــم را برعهــده دارنــد؟ به 
عنــوان مثــال، در هميــن قضيــه کرونــا نهــاد دولت 
در همه جــای دنيــا بــا چالــش جــدی مواجه شــد. 
در کشــور خــود مــا بروکراســی معمــول حتــی در 
مــواردی مثل تغســيل و دفــن امــوات و ضدعفونی 
 
ً
معابــر هــم بــا مشــکل جــدی مواجــه شــد و نهايتا

ايــن خــأ بــا ظهــور نيروهــای اجتماعــی مردمــی 
از طلبــه و دانشــجو تــا جهادگــران عــادی پــر 
شــد. نســبت ظهــور ايــن نيروهــای اجتماعــی بــا 

ورزيدگــی مورداشــاره شــما چيســت؟

دولت هــای  ایــران  در  مــا  مشــکل  بزرگ تریــن 
دهــم  و  نهــم  دولــت  غرب گــرا هســتند. حتــی 
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از  بدتــر  ایران گرایــی داشــت،  ادعــای  هــم کــه 
بــه  دولــت غرب گــرا  دولــت اصالحــات شــد. 
ــی  ــور توجه ــات کش ــی و امکان ــای درون ظرفیت ه
نــدارد و نگاهــش بــه خــارج از مرزهــای ایــران 
اســت؛ مثــل جوانــی کــه کار نکنــد و گدایــی کنــد. 
ــن  ــه ام کــه ای ــرم اســت. مــن بارهــا گفت ــن یــک ف ای
ــردم  ــه م ــی ک ــت. از زمان ــت نیس  دول

ً
ــال ــت اص دول

در جاده هــا در بــرف گیــر کــرده بودنــد، ایــن دولــت 
بــود. گنده گویــی  به اصطــالح  و  شــعار  دچــار 

اســت،  حرف درمانــی  دولــت  اصلــی  گفتمــان 
ــل  ــی مث ــتند. غرب گرای ــرا هس ــه غرب گ ــون هم چ
گدایــی اســت. برجــام هــم یــک نــوع گدایــی 
ــد.  ــت دادن ــا من ــد ب ــم دادن ــزی ه ــر چی ــود و اگ ب
هواپیمــا را آوردنــد و در ایــران نشــان مان دادنــد 
و وزیــر مــا هــم رفــت و بــا آن عکــس گرفــت، 
ندادنــد. مــا  بــه  را  هواپیمــا  هــم  آخــرش  امــا 

ــد،  ــی باش ــم غرب گرای ــان حاک ــر گفتم ــن اگ بنابرای
ــد.  ــد رخ می ده ــما می گویی ــه ش ــی ک ــن اتفاق همی
هســتند  متمــدن  خودشــان  کــه  غربی هــا  تــازه 
ــم  ــا ه ــر م ــاال اگ ــوند، ح ــت می ش ــد ورشکس دارن
ــف  ــم کــه دیگــر تکلی ــد کنی ــم از آن هــا تقلی بخواهی
ــد؟  ــرق ش ــرا غ ــک چ ــتی تایتانی ــت. کش ــن اس روش
تایتانیــک تعیــن داشــت و پرقــدرت و پرســرعت 
ــره  ــور غیرمنتظ ــه به ط ــض اینک ــه مح ــا ب ــود، ام ب
ــد،  ــود ش ــرد، ناب ــورد ک ــی برخ ــوه یخ ــک ک ــه ی ب
ــن« را  ــدم تعی ــد »ع ــه ای نتوان ــی جامع ــن وقت بنابرای
بفهمــد، مشــکل درســت می شــود. ایــن دولــت 
مــا فقــط دولــت روتیــن اســت و عــدم تعیــن و 
دولــت  هیــات  در   

ً
نهایتــا نمی فهمــد.  را  بحــران 

فاصله گــذاری  کــه  می کننــد  برگــزار  جلســه ای 
اجتماعــی رئیــس بــا وزرا در آن برجســته اســت!
ــاوت  ــاع متف ــد، اوض ــی باش ــه مردم ــر جامع ــا اگ ام
ــن  ــل تعی ــدت اه ــدر به ش ــگ، بنی ص ــت. در جن اس
ــپاه  ــد و س ــد کار کن ــش بای ــود ارت ــد ب ــود. معتق ب
و بســیج را اذیــت می کــرد، امــا بنی صــدر کــه 
رفــت، مــا در اوج کشــتار منافقیــن دو عملیــات مهــم 
بیت المقــدس و فتح المبیــن را انجــام دادیــم و مناطــق 
ــد. ــور آزاد ش ــوب کش ــاک جن ــادی از خ ــیار زی بس
نکبــت.  و  ذلــت  و  خفــت  یعنــی  غرب گرایــی 
در قصــه ســیل پارســال هــم دولــت مســتاصل 
بــود و اســتانداران آن هــم همین طــور، بنابرایــن 
غرب گرایــی نوعــی کپــی کلــی و عاریــه ای فــرم 
ــا  ــرم ب ــن ف ــا ای ــود ب ــرار ب ــر ق ــت. اگ ــرب اس از غ
بحــران مواجــه شــویم، بدتــر از غــرب بــر ســر 
بــا کوتاهــی دولــت  مــا می آمــد و دیدیــد کــه 
می شــد. بحرانــی  داشــت  قضیــه  اوایــل  در 
ــت  ــا نعم ــرای م ــدر ب ــان داد چق ــم نش ــم ه تحری
ــلیم  ــت تس ــن دول ــد ای ــث ش ــم باع ــت. تحری اس
ــد  ــط بیاین ــردم وس ــود م ــا خ ــرود ت ــار ب ــود و کن ش
و کار را بــه دســت بگیرنــد. مــن خبــر دارم کــه 
بودجــه پدافنــد غیرعامــل قطــع شــده و آن را حــذف 
ــام  ــالل در نظ ــرا کارش اخ ــت غرب گ ــد. دول کرده ان
ــده  ــران ایجادکنن ــوص در بح ــت و به خص و کارهاس
اخــالل اســت، چــون خــودش تــوان انجــام کار 
را نــدارد، نمی گــذارد ســایر نیروهــای اجتماعــی 
هــم وارد کار شــوند، زمانــی هــم کــه اوضــاع بدتــر 
ــاز  ــا ب ــه عقب نشــینی اســت، ام ــور ب می شــود، مجب
ــد. ــام می ده ــن کار را انج ــت ای ــر و من ــا تکب ــم ب ه

»عــدم  بنابراین  	 نتوانــد  جامعــه ای  وقتــی 
تعیــن« را بفهمــد، مشــکل درســت 
می شود. این دولت ما فقط دولت 
روتین است و عدم تعین و بحران 
هیــات  در  نهایتــاً  نمی فهمــد.  را 
می کننــد  برـگـزار  جلســه ای  دولــت 
که فاصله گذاری اجتماعی رئیس 
اســت!  برجســته  آن  در  وزرا  بــا 
باشــد،  مردمــی  جامعــه  اگــر  امــا 
اوـضـاع متفــاوت اســت. در جنــگ، 
بنی صدر به شدت اهل تعین بود. 
معتقــد بــود ارتــش بایــد کار کنــد و 
می کــرد،  اذیــت  بســیج را  و  ســپاه 
امــا بنی صــدر کــه رفــت، مــا در اوج 
کشتار منافقین دو عملیات مهم 
بیت املقــدس و فتح املبیــن را انـجـام 
زیــادی  بســیار  مناطــق  و  دادیــم 
شــد.  آزاد  کشــور  جـنـوب  خــاک  از 
غرب گرایــی یعنــی خفــت و ذلــت و 

نکبــت. 
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بنابرایــن مشــکل اصلــی مــا دولتــی غرب گــرا اســت 
کــه مانعــی بــر ســر راه اســت. قبــل از انقــالب 
ــت. »رزم آرا«  ــم هس ــاال ه ــود و ح ــوع ب ــن موض ای
می گفــت مــا یــک آفتابــه هــم نمی توانیــم ]بســازیم[ 
رئیس جمهــور  معــاون  هــم  فعلــی  دولــت  در  و 
بزبــاش  آبگوشــت  می توانیــم  فقــط  مــا  گفــت 
ــاش  ــت بزب ــه آبگوش ــت ک ــه نیس ــازیم. او متوج بس
بعــد مردم شناســی غــذا یکــی  فنــی در  از نظــر 
زمــان  ســال ها  و  غذاهاســت  پیچیده تریــن  از 
بــرده تــا تکنولــوژی ســاخت آبگوشــت بزبــاش 
بیایــد. اگــر مباحــث لوئــی اشــتراوس  به وجــود 
بنابرایــن  نمــی زد،  حرفــی  چنیــن  می فهمیــد،  را 
ماســت. مشــکل  بزرگ تریــن  غرب گرایــی 

خــود غــرب در حــال فروپاشــی اســت، چــه برســد 
ــن  ــی از ای ــرا. راه خالص ــای غرب گ ــن دولت ه ــه ای ب
ــش و  ــگ و دان ــردم و فرهن ــه م ــت ب ــم برگش ــا ه تنگن
ــه  ــردم االن در صحن ــت. م ــی اس ــی و قوم ــم بوم عل
وارد شــده اند. در بســیاری از شــهرها خــود مــردم 
سم پاشــی  را  ماشــین ها  و  کنتــرل  را  جاده هــا 
می کردنــد. ایــن دولــت در بعــد هماهنگــی بایــد وارد 
ــون  ــت و چ ــاخته نیس ــتش س ــه کاری از دس ــود ک ش
ــد در کار  ــعی می کن ــدارد، س ــوان کار را ن ــودش ت خ
ســایر نیروهــای اجتماعــی هــم اختــالل ایجــاد کنــد.

 درواقــع شــما معتقديــد نهــاد دولــت،  	
جامعــه مدنــی را رقيــب خــود تلقــی می کنــد؟

 از جامعه 
ً
بلــه، تمــام غرب گراهــا دیکتاتورنــد و اصــال

ــی  ــال غرب گرای ــد و به دنب ــان نمی آی ــی خوش ش مدن

و  آزادی  شــعار  اســت  ممکــن  هســتند.  آمرانــه 
ــی  ــه مدن ــه جامع ــا ب ــا این ه ــد، ام ــی بدهن دموکراس
بــاور ندارنــد و تنهــا یــک دیکتاتــوری و یــک جامعــه 
مقیــد بــه غــرب را قبــول دارند. چــون مردم مــا فرهنگ 
و ســنت خــاص خودشــان را دارنــد، می خواهنــد 
کننــد. بــا زور تحمیــل  را  ایــران غرب گرایــی  در 

متأســفانه در صداوســیمای مــا هــم غرب گرایــی 
در  کــه  کســی  می شــود.  ترویــج  به شــدت 
خــودش  می کنــد  ایــران«  »ایــران،  صداوســیما 
امــا  می کننــد،  ایــران  ایــران  کاناداســت!  کارگــر 
و  کننــد  جمــع  پــول  تــا  هســتند  ایــن  به دنبــال 
بعــد  و  کننــد  ثبــت  غــرب  در  را  بچه هایشــان 
هــم از دبیرســتان، این هــا را بــه آنجــا بفرســتند.

ــمت  ــه س ــم ب ــه ه ــن قضی ــرا در همی ــت غرب گ دول
صنــدوق بین المللــی پــول رفــت و از آمریــکا تقاضای 
ــن  ــرا چنی ــت غرب گ ــرد. دول ــا را ک ــذف تحریم ه ح
حالتــی دارد، امــا رهبــری گفتنــد کــه این طــور نمانیــد 
و نهادهــای مردمــی را در بعــد اقتصــادی و اجتماعــی 
تقویــت کنیــد. ایــن مــوارد باعــث ورزیده شــدن 
ــاد  ــیار زی ــال بس ــه احتم ــد و ب ــد ش ــه خواه جامع
نویــن  نظــم  یــک  ورزیدگــی،  ایــن  به واســطه 
اجتماعــی در ایــران پســاکرونا شــکل خواهــد گرفــت 
و ایــن نظــم نویــن اجتماعــی به شــدت جهشــی عمــل 
خواهــد کــرد و بــه اقتصــاد هــم تســری خواهــد یافت.

 در قضيــه کرونــا، نهــاد دولــت در دنيــا  	
ــی  ــه مدع ــان اول ک ــورهای جه ــوص کش به خص
ــدت آزادی  ــتند، به ش ــازار هس ــم ب ــر نظ ــه ب تکي
ــم  ــدت ه ــدود و به ش ــی را مح ــردی و اجتماع ف

در حــوزه اقتصــاد و اجتمــاع مداخلــه کــرد. حتــی 
اکونوميســت در جلــد جنجالــی خــود، تصويــری 
را از يــک شــهروند اروپايــی کــه بــا قــاده ای 
در دســت، ســگش را در اختيــار گرفتــه منتشــر 
کــرد کــه بــر گــردن هميــن شــهروند قــاده دولــت 
وجــود داشــت. بــه نظــر شــما در جهــان پســاکرونا 
چــه اتفاقــی بــرای نهــاد دولــت خواهــد افتــاد؟ آيــا 
ــا اينکــه فکــر  نهــاد دولــت فربه تــر خواهــد شــد ي
می کنيــد جامعــه مدنــی ســعی خواهــد کــرد 
ــرد و آن را  جلــوی دخالــت گســترده دولــت را بگي

ــد؟ ــدود کن مح
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ــا  ــت. اروپ ــرق گذاش ــکا ف ــا و آمری ــن اروپ ــد بی بای
به خاطــر آب و هوایــی کــه دارد، به شــدت به هــم 
پیوســته و کامــال دولت محــور اســت. شــهرهای 
ــتند و  ــم هس ــه ه ــک ب ــیار نزدی ــه بس ــادی دارد ک زی
ــل  ــدارد؛ مث ــود ن ــی وج ــت و بیابان ــم اس ــا متراک فض
شــمال کشــور مــا. در ایــن شــرایط پــای دولــت 
ــود  ــوع وج ــن موض ــم ای ــل ه ــد و از قب ــط می آی وس
داشــته اســت. امــا زمانــی کــه دولــت به شــدت 
گرفتــه  به دســت  را  کنتــرل  و  شــده  صحنــه  وارد 
اســت، بعیــد می دانــم بــه آزادی ای کــه قبــل از 
ایــن ماجــرای کرونــا وجــود داشــت، برگردیــم.

ــواری اوج  ــاد و رانت خ ــا فس ــا در اروپ ــل از کرون قب
ــت  ــت دخال ــه دول ــی ک ــه زمان ــود، چراک ــه ب گرفت
کنــد، رانــت افزایــش پیــدا می کنــد، امــا چــون 
ــی  ــدان در زندگ ــأله چن ــن مس ــود، ای ــت ب ــور نعم وف
رانت خــواری  نمــی داد.  نشــان  را  مــردم خــودش 
و فســاد بیشــتر بعــد قضایــی و درونــی داشــت 
 فــرد مجبــور بــه اســتعفا می شــد، امــا 

ً
و نهایتــا

ــل از  ــا قب ــاده، ب ــا اتفــاق افت ــزی کــه االن در اروپ چی
ــت آن  ــز دول ــه و تمرک ــا مداخل ــت. ب ــاوت اس آن متف
ــت  ــد دول ــر می رس ــد به نظ ــدت بعی ــن ش ــه ای ــم ب ه
ــی  ــد، چراکــه امکانات ــد اســتقامت کن ــان بتوان همچن
ــل در  ــد حداق ــران کن ــار را جب ــن فش ــد ای ــه بتوان را ک
کوتاه مــدت و بعــد از کرونــا نخواهــد داشــت. در 
ــم. ــد می دان ــرض را بعی ــن ف ــن ای ــم م ــدت ه درازم

اروپــا در ایــن قضیــه تــالش داشــت بــه روســیه 
می رســد  به نظــر  و  شــود  نزدیک تــر  چیــن  و 
محــور آمریــکا – اروپــا در اقتصــاد رو بــه پایــان 

ــد،  ــروع ش ــن ش ــا از چی ــه کرون ــم ک ــت. می دانی اس
ــه  ــت؛ س ــا رف ــه ایتالی ــپس ب ــید و س ــران رس ــه ای ب
کشــوری کــه در مســیر جــاده ابریشــم )محــور 
ــاد(  ــعه اقتص ــرای توس ــن ب ــتراتژیک چی ــزرگ و اس ب
ــا جنــگ بیولوژیــک آمریــکا مواجــه  قــرار داشــتند، ب
شــدند، چراکــه محــور جــاده ابریشــم تهدیــدی 
می شــد. تلقــی  آمریــکا  اقتصــاد  بــرای  جــدی 

ــی  ــران فروپاش ــا در بح ــه اروپ ــن اتحادی ــر م ــه نظ ب
اســت، چراکــه قــرار بــود اتحادیــه بــا مالیــات مــردم 
کشــورهای عضــو بــه یــک نهــاد سیاســی- اقتصــادی 
ــه داد  ــر ب ــع خط ــه در موق ــود ک ــل ش ــدرت تبدی پرق
برســد، امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد. حتــی ایتالیایی هــای 
معتــرض بــه اتحادیــه اروپــا پرچــم ایــن کشــور 
ــد  ــد ش ــت خواه ــزاره تقوی ــن گ ــد. ای ــش زدن را آت
کــه اگــر »دولــت ملــی« وجــود داشــت، بهتــر 
مجبــور  اروپایی هــا  کنــد.  عمــل  می توانســت 
ــاس  ــی« را براس ــت مل ــاره »دول ــد دوب ــد ش خواهن
و  کننــد  بازتعریــف  درونــی  عدالت اجتماعــی 
خــود را از لیبرالیســم آمریکایــی نجــات دهنــد.

 پــس شــما معتقديــد ايــن تغيير در ســاخت  	
ــدل  ــه م ــبت ب ــی نس ــاق متفاوت ــی اتف ــت مل دول

ــا و برگزيــت خواهــد بــود؟ بريتاني

و  فاشیســتی  بریتانیــا  در  دولــت  مــدل  بلــه، 
محافظــه کاری اســت کــه ســرمایه دارها و ملکــه 
 بــر فاصلــه طبقاتــی اضافه 

ً
پشــت آن هســتند و اساســا

ــم  ــت می کن ــن از آن صحب ــه م ــی ک ــد. دولت می کن
ــت  ــی اس ــاع مدن ــاس اجتم ــی براس ــای مدن دولت ه

و الگــوی آن هــم متأثــر از ایــران خواهــد بــود.
دولت هــای فاشیســتی اجــازه پخــش اذان را هــم 
ــن  ــا در برلی ــه کرون ــن قضی ــا در همی ــد، ام نمی دادن
اجــازه پخــش اذان از مأذنــه مســاجد داده شــد. ایــن 
ــی  ــت و نوع ــد رف ــن خواه ــی از بی ــم اروپای فاشیس
 فرهنگــی 

ً
دولــت ملــی جدیــد جماعت گــرا کــه کامــال

و ســنت گرا و مردمــی اســت، شــکل خواهــد گرفــت و 
لیبرالیســم و سوسیالیسم و فاشیســم را پس خواهد زد.
ــت  ــد گرف ــکل خواه ــم ش ــی ه ــی عدالت گرای نوع
ــرافیت  ــه اش ــی ب ــکاف طبقات ــر ش ــتادن ب ــا ایس ــه ب ک
تبعــات  و  زد  خواهــد  ضربــه  بارون هــا  و  لردهــا 
خواهــد  اقتصــاد  و  صنعــت  در  هــم  جالبــی 
نــگاه  فرانســه  تظاهرات هــای  بــه  داشــت. شــما 
از  سوسیالیســت تر  را  خــودش  مکــرون  کنیــد. 
به شــدت  امــا  می دهــد،  نشــان  سوسیالیســت ها 
از ســرمایه دارها دفــاع می کنــد و مــردم احســاس 
اســت! رفتــه  کاله  آن هــا  ســر  کــه  می کننــد 

 درباره آمريکا تحليل شما چيست؟ 	

در آمریــکا آزادی هســت، امــا در زمــان بحــران همــان 
ــت  ــد. دول ــدا می کن ــورت را پی ــن ترین ص آزادی خش
آن هــم  می شــود  اروپــا  از  وحشــی تر  به شــدت 
به لحــاظ ســاختاری. در فیلم هایشــان هــم دیده ایــد 
کــه آخــر داســتان، ارتــش وارد می شــود و شــروع 
بــه کشــتن می کنــد و هیــچ رحمــی هــم نــدارد.
ــنگی  ــه گرس ــا ب ــکا خیلی ه ــه در آمری ــال اینک احتم
بیفتنــد و بعــد هــم روی هــم اســلحه بکشــند و 
بعــد هــم ارتــش وارد شــود، بســیار باالســت. االن 



شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

24

کرونا ورزدیگی و نظم نوین 

اجتامعی جامعه ایران

دکرت ابراهیم فیاضدکرت ابراهیم فیاض

آمــار خریــد ســالح در آمریــکا به شــدت افزایــش 
و  آسیاســی ها  یعنــی  رنگین پوســتان  و  کــرده  پیــدا 
ــتند. ــلحه  هس ــد اس ــال خری ــا درح ــکای التینی ه آمری

درحــال  بقیــه  از  بیــش  رنگین پوســتان  آمریــکا  در 
ــب  ــا لق ــه کرون ــپ ب ــم ترام ــدای کار ه ــد. از ابت مرگن
ــان  ــوب هم ــاز در چارچ ــه ب ــی را داد ک ــروس چین وی
ایــده نژادپرســتی بــود. ســریعا ورود خارجی هــا را 
ــش  ــال افزای ــت. احتم ــا را بس ــرد و مرزه ــدود ک مح
ــن کشــور باالســت. ــژادی در ای ــش و شــکاف های ن تن

آمریکا بســیار گســترده و پــر از بیابان های برهوت اســت 
کــه خیلی هــا در آن خواهنــد مــرد و کســی متوجــه هــم 
نخواهــد شــد. زمانــی کــه آمریــکا حالــت جنگــی پیــدا 
کنــد دیگــر فرقــی بیــن ملــت خــودش و ســایر ملت هــا 
ــتند،  ــرا هس ــی ملت گ ــا کم ــاز اروپایی ه ــذارد. ب نمی گ
امــا فرهنــگ آمریکایــی کابویــی اســت و هرکــس زودتر 
اســلحه را بکشــد دوئــل را برده اســت. دولت فاشیســت 
و نژادپرســت ترامــپ بــر ســر کار اســت و همیــن 
ــرد. ــد ک ــر خواه ــونت را جدی ت ــش خش ــد افزای تهدی

 به عنــوان نکتــه پايانــی اگــر مطلبــی هســت  	
بفرماييد.

تــا  می کنیــم  نــازل  بالیــی  مــا  می گویــد  قــرآن 
را  گنــاه  و  فســاد  و  ظلــم  و  کننــد  تضــرع  مــردم 
کنــار بگذارنــد و به ســمت مــا برگردنــد. بعــد از 
آن بــه آن هــا نعمــت می دهیــم امــا آن هــا از روی 
و  می کننــد  طغیــان  بیش تــر  لجاجــت  نوعــی 
شــد. خواهــد  نــازل  ســنگین تری  بــالی  ســپس 

ــد و  ــدی ش ــالی ج ــک ب ــار ی ــرب دچ ــال ۲۰۰۸ غ س

بحرانــی کــه شــرکت های بــرق و مســکن ایجــاد کردند، 
گرســنگان بســیاری را به وجــود آورد. بــا چاپیــدن دنیــا از 
ایــن بحــران گذشــتند و حتــی مدعــی شــدند کــه ایــن 
بازگشــت به مراتــب قوی تــر از گذشــته خواهــد بــود. امــا 
کرونــا نشــان داد این هــا دیگــر افتخــاری نــدارد. حملــه 
بــه هــم و ماســک  دزدی، جنــگ پنهــان اســت و نشــان 
ــد. ــم ندارن ــم رح ــان ه ــه خودش ــا ب ــد این ه می ده
بعــد از ۲۰۰۸ ببینیــد راهپیمایی هــای همجنس گرایــان 
در غــرب از ویــن تــا نیویــورک چقــدر زیــاد شــد. نکتــه 
ــا  ــود. خیلی ه ــلیمانی ب ــم س ــهادت حاج قاس ــر ش دیگ
ــود و ۲۵  ــم ب ــان حاج قاس ــه هم ــس زکی ــد نف معتقدن
ــد  ــرکت کردن ــان ش ــییع ایش  در تش

ً
ــورا ــون حض میلی

ــود. ــاک ب ــد کــه او پ ــر او گریســتند و شــهادت دادن و ب
ــان  ــه در زم ــت ک ــی هس ــل قول ــت نق ــه بهج از آیت الل
می شــوند.  جابه جــا  نشــانه ها  از  خیلــی  ظهــور 
ــرد  ــک ف ــا ی ــد ام ــور کن ــفیانی ظه ــت س ــن اس ممک
نباشــد و گروهــی مثــل داعــش باشــند کــه حتــی 
ــهید  ــد او را ش ــته باش ــیعی داش ــم ش ــی اس ــر کس اگ
به دنبــال  االن  هــم  جهانــی  فطــرت  می کننــد. 
ــدی  ــتار جدی ــان کش ــن می ــر در ای ــت. اگ ــی اس منج
ــود. ــتناک می ش ــت وحش ــد، وضعی ــاق بیفت ــم اتف ه
آمریــکا در ونزوئــال و عــراق به دنبــال ایجــاد درگیــری و 
ــه  ــدت ب ــکا به ش ــم آمری ــا ه ــا همین ج ــود. ت ــگ ب جن
ــن  ــر کوچک تری ــت و اگ ــده اس ــک ش ــی نزدی فروپاش
ــه خواهــد خــورد.   ضرب

ً
ــی انجــام دهــد، شــدیدا حرکت

ــرغ  ــور و م ــد زنب ــا چن ــم ب ــرود ه ــه و نم ــپاه ابره س
دریایــی نابــود شــد. بــال بــر ســر این هــا نــازل خواهــد 
شــد و این بــار به صــورت ویــروس کوچکــی ایــن 

اتفــاق خواهــد افتــاد. تــا همین جــا هــم به شــدت 
ــی  ــان مدع ــده اند و خودش ــک ش ــی نزدی ــه فروپاش ب
ــار چنیــن بحرانــی  هســتند از جنــگ جهانــی دوم گرفت
بــه ایــن ابعــاد و گســتردگی و پیچیدگــی نشــده بودنــد.
آخرالزمانــی  تئــوری  شکســت  دیگــر  نکتــه 
صهیونیســت های مســیحی بــود کــه بــاور داشــتند 
ــیح  ــمنان مس ــرد و دش ــد ک ــخیر خواهن ــان را تس جه
ــا ایــن وضعــی  )مســلمانان( را از بیــن خواهنــد بــرد. ب
ــا  ــی این ه ــوری مذهب ــی تئ ــد حت ــود آم ــه وج ــه ب ک
ــده  ــر و برگزی ــژاد برت ــد ن ــد بودن ــد. معتق ــود ش ــم ناب ه
یــک کشــور  در  نمی رونــد؛  بیــن  از  کــه  هســتند 
کوچــک تــا االن ۱۰ هــزار نفرشــان دچــار ایــن بیمــاری 
شــدند. بنابرایــن تئوری هــای این هــا درخصــوص 
ــت  ــده بازگش ــد. ای ــود ش  ناب

ً
ــال ــم عم ــان ه ــده جه آین

 انحرافــی بــود از بیــن خواهــد رفــت.
ً
مســیح کــه کامــال

ــود  ــک ب ــکا تایتانی ــی آمری ــی فرهنگ ــراژدی اجتماع ت
ــد  ــه بع ــود ک ــور ب ــان گالدیات ــی هم ــراژدی نظام و ت
صهیونیســت های  و  نئوکان هــا  و  پســر  بــوش  بــه 
کــه  کردنــد  مطــرح  یهودی هــا  رســید.  مســیحی 
ــدر  ــت و چق ــپ اس ــیحیت ترام ــی مس ــن منج آخری
ــد  ــد ش ــود خواه ــا ناب ــا این ه ــد. ام ــا کردن ــرای او دع ب
ــی  ــک منج ــه ی ــتند ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــه ب و االن هم
مســیح واقعــی بیایــد. چیــزی کــه اتفــاق افتــاده 
اســت شکســت تمــام تئوری هــای صهیونیســت ها 
ــی  ــت و االن زمان ــت اس ــاره مهدوی ــا درب و انحراف ه
اســت کــه شــیعه بایــد گفتمــان مهدویــت را احیــا کند.
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کاهــش مناســک مذهبــی چــه فرصت هــا و چالش هايــی را بــه  	
ــت؟ وجود آورده اس

ازبــاب مقدمــه توجــه بــه چندنکتــه را ضــروری می دانــم: اوال، کاهــش 
ــک  ــک، ی ــق مناس ــه مطل ــی ن ــک جمع ــی مناس ــی یعن ــک مذهب مناس
ــروز  ــی از ب ــده ناش ــل ش ــرورت تحمی ــک ض ــه ی ــود، بلک ــاب نب انتخ
ــاس  ــی آنهــم درمقی ــش بین ــل پی ــداد نســبتا بی ســابقه وغیرقاب ــک روی ی
و  بــودن  اختیــاری  غیــر  ویژگــی  همیــن  احتمــاال  بــود.  جهانــی 
جهانگســتری آن، و نیــز داشــتن منشــاء بیرونــی، درافزایــش میــزان تــاب 
آوری و تحمــل پذیــری آن درســطح ملــت و دولــت موثــر بــوده اســت؛ 
ــن باالدســتی مســتند  ــه برخــی قوانی ــز ب ــن تعطیلــی موقــت نی ــا، ای ثانی
ــود،  ــای خ ــی پروتکل ه ــی در برخ ــت جهان ــازمان بهداش ــت. س اس
تعطیلــی همــه مراکــز تجمــع را بــه هنــگام بــروز بحران هــای اپیدمیــک 
ــده  ــن قاع ــمول ای ــزاز ش ــی نی ــز مذهب ــت و مراک ــده اس ــتار ش را خواس
مســتثنا نیســتند؛ ثالثــا، ایــن تعطیلــی مجــوز شــرعی نیــز دارد. توصیــه 
ــای  ــروز بیماره ــگام ب ــه هن ــان ب ــه مومن ــت ک ــن اس ــات ای ــی روای برخ
مســری همچــون وبــا و طاعــون، بایــد بــرای حفــظ جــان خــود 
ــل  ــه دالی ــت ب ــی موق ــن تعطیل ــا، ای ــد؛ رابع ــهرودیارمالوف فرارکنن ازش
عقالنــی نیزمســتند اســت. عقــل صراحتــا برلــزوم حفــظ جــان خــود و 
دیگــران، بــه هنــگام احتمــال بــروز خطر)مــرگ(، تاکیــد دارد. بــه دلیــل 
ــن  ــز ای ــال نی ــودن احتم ــف ب ــرض ضعی ــا ف ــی ب ــل، حت ــت محتم اهمی
ــد  ــه خواه ــول و موج ــیار معق ــن،  بس ــای ام ــه ج ــردن ب ــاه ب ــرز و پن تح
بــود. در منابــع دینــی، بــرای اثبــات ایــن ضــرورت عقلــی، گاه بــه قاعــده 
ــا،  ــتناد می شود؛خامس ــب اس ــه واج ــوب مقدم ــده وج ــا قاع ــرر ی الض
ــرای  ــم ب ــج آنه ــتثنای ح ــه اس ــورت جمعی)ب ــه ص ــک ب ــام مناس انج

دکرت دکرت سیدحسین سیدحسین 
شرف الدینشرف الدین

عضو هیات علمی عضو هیات علمی 
موسسه آموزشی موسسه آموزشی 

و پژوهشی امام و پژوهشی امام 
خمینیخمینی

با موضوع  با موضوع  
ماسک دینی ماسک دینی 

ونا وناکر کر
 و مناسک مذهبی و مناسک مذهبی
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کرونا و ماسک دینی

دکرتسیدحسینشرفالدیندکرتسیدحسینشرفالدین

کســانی کــه حــج واجــب دارنــد(، امــری مســتحب؛ 
و حفــظ جــان و ســالمت خــود و دیگــران در مقابــل 
قابلیــت  ودارای  االنتقــال  ســریع  ویــروس  یــک 
ــان  میرانندگــی، امــری واجــب اســت. وعمــوم مومن
ــی،  ــن تزاحمات ــا چنی ــه ب ــه در مواجه ــد ک واقف ان
همــواره بایــد امرواجــب را برامرمســتحب مقــدم 
ــه صــورت  داشــت؛ سادســا، برخــی از مناســک را ب
فــردی نیــز می تــوان بــه انجــام رســانید )مثــل 
ــخنرانی ها  ــتماع س ــرآن، اس ــالوت ق ــا، ت ــاز، دع نم
وموســیقی های مذهبــی و...(. از اینــرو، تعطیلــی 
ــم  ــت ک ــه دس ــل اقام ــه اص ــا ب ــی آنه ــکال جمع اش
برخــی ازآنهــا خللــی وارد نمی ســازد؛ ســابعا، وقتــی 
فقهــا و مراجــع عظــام تقلیــد بــه عنــوان هادیــان امت 
و تبیین کننــدگان مجــازو ممنــوع الهــی  بــر ایــن 
ــد  ــه صالحدی ــد و ب ــد نهادن تعطیلــی موقــت مهرتایی
ــی را امضــا  ــن تعطیل جامعــه پزشــکی، ضــرورت ای
ــه تبــع آن تولیــت اماکــن مقدســه، ســتاد  ــد و ب کردن
امــور مســاجد و ســتاد اقامــه نمازجمعــه در موضعــی 
ــران  ــد؛ دیگ ــدام کردن ــا اق ــی آنه ــه تعطیل ــترک ب مش
را نرســد کــه بــا اجتهــاد درمقابــل نــص، بــرآن 
ــمرند.  ــت ش ــی بدع ــد و آن را نوع ــری کنن خرده گی
ــم  ــرض کن ــد ع ــوال بای ــل س ــه اص ــخ ب ــا درپاس ام
کــه ایــن تعطیلــی موقــت، زمینــه و فرصــت مناســبی 
بــرای اطــالع یابــی درک برخــی واقعیــات، ضــرورت 
اندیشــه ورزی یــا بازاندیشــی پیرامــون آنهــا و بــه تبــع 
آن انجــام برخــی اقدامــات و اصالحات ضــروری در 
عرصه هــای مختلــف فرهنگــی، مذهبــی، اجتماعــی، 
سیاســی و ارتباطاتــی را فراهــم ســاخت. از آن جمله:    

ضعــف و ناتوانــی انســان مــدرن در مواجهــه بــا 
ــق  ــاز عمی ــاده،  نی ــر س ــه ظاه ــای ب ــی بحران ه برخ
و وابســتگی شــدید و زوال ناپذیــر انســان بــه عوامــل 
ــور  ــالح ام ــت اص ــی جه ــی ماورای ــی و نیروهای غیب
ــوه  ــن و نح ــم و دی ــرو عل ــن قلم ــی،  تعیی ــن جهان ای
ــوه  ــا در نح ــل آنه ــای محتم ــا، چالش ه ــل آنه تعام
مواجهــه بــا واقعیــات عینــی، تعارضــات و تزاحمــات 
کاربــردی  و  توصیه هــای عملــی  میــان  محتمــل 
آنهــا، مالک هــای ترجیــح آراء کارشناســانه یکــی بــر 
دیگــری، اســتلزامات همــکاری آنهــا در تدبیــر امــور 
ــژه در بحران هــا،  واکاوی ذهنیت هــا و  اجتماعــی بوی
انگاره هــای خرافــی مــردم در مواجهــه بــا موضوعــات 
و  تخصص هــا  گرفتــن  جــدی  دینــی،  و  علمــی 
ایجــاد فرصــت بــرای متخصصــان هرحــوزه جهــت 
نقــش آفرینــی بیشــتر در توســعه جامعــه، بازخوانــی 
ضــرورت و اهمیــت کارکــردی اماکن قدســی و میزان 
وابســتگی مــا بدان هــا، ظرفیت هــای روحانیــت 
ــراز  ــد )فرات ــی جدی ــای خدمات ــای نقش ه ــرای ایف ب
کارکردهــای معهــود(، حساســیت بیشــتر نســبت 
بــه ضرورت هــا و چالش هــای حــوزه بهداشــت 
عمومــی، نقــش و اهمیــت رســانه ها در ســامان یابی 
وجــود  ضــرورت  افکارعمومــی،  تشــویش  یــا 
ــرورت  ــئوالن، ض ــردم و مس ــان م ــترک می ــان مش زب
ــطحی  ــای س ــار نظره ــرح اظه ــع در ط ــاد مان ایج
وغیرکارشناســانه کــه موجــب تشــویش و تحیــر 
عمــوم می گــردد، جــدی شــدن موضــوع جریــان آزاد 
ــرورت  ــای الزم(، ض ــت هنجاره ــات )بارعای اطالع
ــت  ــا هوی ــن آن ب ــی و در آمیخت ــت مل ــت هوی تقوی

ــو  ــای ناهمس ــع انگاره ه ــم رف ــت ک ــا دس ــی ی دین
برخــی  اعمــال  متشــرعان،  برخــی  ذهنیــت  در 
ــا،  ــا، نگرش ه ــا، ارزش ه ــام باوره ــات درنظ اصالح
مرجــح  زندگــی  ســبک  و  دینــی  هنجارهــای  و 
مومنانــه، افزایــش ضریــب حساســیت و میــزان توجــه 
ــه مســئولیت های مدنــی و وظایــف متقابــل  عمــوم ب
ــه  ــی ب ــد وجه ــات چن ــرورت التف ــهروندی، ض ش
ــاد  ــرورت ایج ــی، ض ــای اجتماع ــائل و بحران ه مس
ــه  ــات ب ــیج امکان ــرای بس ــتادی ب ــای س مدیریت ه
ــان  ــژه می ــه بوی ــان مفاهم ــت زب ــاز،  تقوی ــگام نی هن
ــای  ــش آموزه ه ــادی در بخ ــردم ع ــان و م متخصص
ــازمان ها  ــزام س ــزان الت ــش می ــی، افزای ــی و دین علم
ــردی،  ــالق کارب ــت اخ ــه رعای ــی ب ــای مدن و نهاده
بازخوانــی منطــق و نحــوه تشــخیص اولویت هــا 
ــش  ــرورت افزای ــی، ض ــرایط بحران ــح در ش و مصال
بــه  مســئول  ســازمان های  پاســخگویی  تــوان 
نیازهــا و مطالبــات مــردم، ضــرورت افزایــش ســواد 
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بهداشــتی و ســواد رســانه ای مــردم، درک عمیــق 
ــت  ــانه ها در مدیری ــل رس ــی بدی ــرد ب ــش و کارک نق
ــا  ــتر ب ــه بیش ــر چ ــنایی ه ــرورت آش ــا، ض بحران ه
ظرفیت هــای رســانه ای کشــور بــرای تامیــن نیازهــای 
معارفــی مــردم )الهیــات مجــازی(، توجــه بیشــتر بــه 
ــت ازبحران هــا در  ــرون رف نقــش دعــا و توســل در ب
ــا  ــه گروه ه ــتر ب ــه بیش ــول، توج ــات معم ــار اقدام کن
و  ایده هــا  تفســیر  در  دگراندیــش  جریانــات  و 
آموزه هــای مذهبــی، لــزوم کســب آمادگی هــای 
بــا بحران هــای  گاهانــه  آ بــرای مواجهــه  بیشــتر 
صمیمیت هــای  نقــش  و  اهمیــت  محتمــل، 
ــه  ــوم ب ــی عم ــور، انگیزه یاب ــبرد ام ــی در پیش جمع
ایثــار و از خودگذشــتگی و همیــاری و مســاعدت 
ــیب پذیر،  ــار آس ــژه اقش ــوم بوی ــج عم ــع حوای دررف
همــه  بــا  عاطفــی  پیونــد  بــه  تمایــل  تشــدید 
ابنــاء بشــر در گســتره جهــان، کاهــش شــیطنت 
قدرت هــای اســتکباری در شــرایط اســتیصال و... 

کاهــش  	 بــا  معتقدنــد  عــده ای 
ــا رخ داده، ديــن  مناســک گرايی کــه در زمــان کرون
ــاره  ــرده و دوب ــدا ک ــردی راه پي ــای ف ــه عرصه ه ب
ــک از  ــدن مناس ــه ش ــر فرب ــر اث ــه ب ــی را  ک معناي
ــما  ــر ش ــت،ن ظ ــه اس ــود را بازيافت ــت داده ب دس

چيســت؟

ــا  ــک ی ــه مناس ــم ب ــداری قائ ــا دین ــن ی ــه دی  اوال هم
مناســک جمعــی نیســت. دین ابعاد دانشــی، بینشــی، 
ارزشــی، منشــی، تجربــی و رفتــاری نیــزدارد؛ و البتــه 
ــیار  ــگاه بس ــک جای ــه مناس ــرد ک ــوان ک ــکار نمی ت ان
مهمــی در دینــداری و دیــن ورزی مومنــان و نمایــش 

ــش  ــه بخ ــداد، اگرچ ــن روی ــا، ای ــان دارد؛ ثانی ایم
قابــل توجهــی ازمناســک دینــی را تعطیلــی کشــانده 
امــا جلوه هــا و نمادهــای رفتــاری دیــن را کال و 
بــه صورتــی جایگزین ناپذیــر بــه محــاق نبــرده 
ــه  ــا هم ــی ب ــا تعطیل ــش ی ــن کاه ــا، ای ــت؛ ثالث اس
ــارت  ــی زی ــون تعطیل ــل توجهش)همچ ــتره قاب گس
نمازهــای  مشــرفه،  ومشــاهده  مقدســه  اماکــن 
مجالــس  و  ســخنرانی ها  جمعــه،  و  جماعــت 
ــن های  ــد جش ــدا کن ــه پی ــر ادام ــاید اگ ــظ و ش وع
نیمــه شــعبان، مراســم احیــای شــب های قــدر، 
ــی  ــاد مل ــوگواری ها و اعی ــج، س ــی ح ــم جهان مراس
ــن(  ــی اربعی ــرم، راهپیمای ــام مح ــژه ای ــی بوی و مذهب
موقــت اســت )ان شــاء اللــه( و انتظــار مــی رود 
ــده ای  ــا در آین ــبی کرون ــا نس ــل ی ــار کام ــا مه ــه ب ک
ــردد.  ــادی بازگ ــت ع ــه حال ــز ب ــه چی ــک، هم نزدی
ــی  ــت موضــع فردگرای در هــر حــال، تشــدید و تقوی
در دینــداری و ســیره و ســلوک مومنــان، در صورتــی 
احتمــال وقــوع دارد کــه ایــن وضعیــت اســتمرار 
یافتــه و بــه قاعــده تبدیــل شــود. عــالوه اینکــه دینــی 
همچــون اســالم حتــی درســطح جهــان بینــی و 
مبانــی و مفروضــات اندیشــه ای و اعتقــادی اش، نیــز 
قویــا ســویه ها و تنبهــات اجتماعــی دارد و ایــن جنبــه 
بــه ابعــاد ایدئولوژیکــی )بایــد و نبایدهــا( و تشــریعی 
ــری  ــع دیگ ــن موان ــود. همچنی ــدود نمی ش ــن مح دی
نیــز وجــود دارد کــه بــه لحاظ ســاختاری مانــع تحقق 
ــه  ــود حافظ ــه: وج ــوند از آن جمل ــی می ش فردگرای
واره هــا،  عــادت  زیســته،  تجربه هــای  جمعــی، 
ــه، در  خاطــرات و ارتــکازات، ســبک زندگــی مومنان

بــروز  توصیــه برخــی روایــات  	 هنــگام  بــه  مومـنـان  کــه  اســت  ایــن 
بیمارـهـای مســری همچــون وبــا و طاعــون، 
باید برای حفظ جان خود ازشهرودیارمالوف 
فرارکننــد؛ و ایــن تعطیلــی موقــت بــه دالیــل 
صراحتــا  عقــل  اســت.  نیزمســتند  عقانــی 
برلزوم حفظ جان خود و دیگران، به هنگام 
دارد.  تاکیــد  خطر)ـمـرگ(،  بــروز  احتمــال 
ـفـرض  بــا  بــه دلیــل اهمیــت محتمــل، حتــی 
ضعیــف بــودن احتمــال نیــز ایــن تحــرز و پنــاه 
بــردن بــه جــای امــن،  بســیار معقــول و موجــه 

بــود. خواهــد 
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معــرض تبلیغــات رســانه ها بــودن، ادای مناســک 
فــردی، ارتباطــات اجتماعــی هرچنــد محــدود و 
ــی  ــاس، تعطیل ــن اس ــر ای ــانه ها. ب ــی رس ــا میانج ب
موقــت دینــداری در ســاحت رفتــار جمعــی، هرچنــد 
یــک آســیب فرهنگــی و اجتماعــی انکارناپذیراســت 
امــا قطعــا موجــب فــردی شــدن دینــداری و محــدود 
شــدن کنش هــای دینــی بــه ارتبــاط مومــن بــا خــود، 
خــدا و طبیعــت نمی شــود. باالتــر اینکــه برخــی 
معتقدنــد کــه تعطیلــی موجــود موجــب افزایــش 
عطــش اجتماعــی مــردم بــرای حضــور در ایــن 
اماکــن و انجــام مناســک شــده و تاثیــرات مثبــت آن 
ــان در  ــدی مومن ــارکت ج ــب مش ــده در قال را در آین
ــرد.  ــاهده ک ــوان مش ــا می ت ــوع رفتاره ــن ن ــه ای اقام

بــا  	 پــس از تعطيلــی حرم هــای مطهــر 
عــده ای از افــراد مواجــه شــديم کــه بــه نظــر 
ــارت  ــای  زي ــا عــدم درک درســت معن می رســيد ب
و مناســک مواجــه شــدند، ايــن فهــم غلــط ناشــی 

از چيســت؟

ــه  ــی )ک ــش هیجان ــن واکن ــش از ای ــم بخ فکرمی کن
البتــه غیــر منتظــره هــم نبــود( از بــروز نوعــی تعارض 
ــی  ــت های قبل ــا و پیش داش ــان انگاره ه ــناختی می ش
مومنــان و القائــات ایــن ایــام حکایــت داشــت. 
بــرای مومنــی کــه ایــن اماکــن را مدفــن اولیــای 
ــن  ــای ام ــیه، حرم ه ــوس قدس ــان نف ــی و صاحب اله
ــته گان،  ــی فرش ــزول و عــروج پیاپ ــل ن الهــی، مح
مظــان اجابــت دعــوات، مامــن و ملجــاء بیچــاره گان 
و گمگشــتگان می دانســت و می دانــد؛ بــا تلقــی 
ــز  ــن نی ــن اماک ــه ای ــا ک ــیوع کرون ــام ش ــی در ای القای

آلودگی انــد،  درمعــرض  اماکــن  ســایر  همچــون 
مومنــان بــرای حفــظ ســالمت خــود بایــد از حضــور 
در آنهــا همچــون ســایر اماکــن پرهیــز کنند و آنهــا نیز 
همچــون ســایر اماکــن بــرای تطهیر بــه مواد شــوینده و 
ضــد عفونی کننــده نیــاز دارنــد و ... شــوک آورســت. 
پنجــره فــوالدی کــه تــا دیــروز مــردم بــه قصــد تشــفی 
ــال  ــل احتم ــه دلی ــروز ب ــتند ام ــل می بس ــدان دخی ب
تســری ویــروس بایــد از آن فاصلــه بگیرنــد و...؛ 
دلیــل دوم بــروز ایــن واکنــش، احتمــاال ناشــی از بــر 
هــم خــوردن ریتــم عــادی زندگــی، اخــالل در برخــی 
ــی  ــاره برخ ــرک یکب ــی، و ت ــبک زندگ ــای س مولفه ه
عــادات مالــوف اســت. انســان معمــوال هنگامــی کــه 
ــود،  ــی ناگزیرمی ش ــن زندگ ــای روتی ــرک رونده ــه ت ب
ــد،  ــت جدی ــا وضعی ــدن ب ــار آم ــرای کن ــی ب ــا مدت ت
ــوم،  ــل س ــویش دارد؛ دلی ــرگردان و تش ــاس س احس
از  برخــی  خرده گیری هــای  و  طعنه هــا  در  ریشــه 
دگراندیشــان داخلــی و خــارج نشــین داشــت کــه باور 
ــز و  ــن مراک ــت ای ــت و نزاه ــه قداس ــردم ب ــوم م عم
شفابخشــی آنهــا را بــه ســخریه گرفتــه و خرافــه تلقــی 
کردنــد؛ دلیــل چهــارم اینکــه، از دیــد برخــی مومنان، 
بســتن ایــن اماکــن هرچنــد موقــت،  اعــالن تعطیلــی 
شــعائر و بــا واســطه اعــالن تعطیلــی دینــداری بــود، 
ــه شــعاردینی مالــوف، بخــش انفــکاک  ــزام ب چــه الت
ــان  ــت. مومن ــه اس ــلوک مومنان ــداری و س ناپذیردین
ــذا  ــد و ل ــور می دانن ــعائر مام ــم ش ــه تعظی ــود را ب خ
ــد؛  ــان می دهن ــش نش ــا واکن ــی آنه ــل تعطیل در مقاب
دلیــل پنجــم احتمــاال ایــن بــود کــه برخــی تــن دادن 
بــه ایــن تعطیلــی را ناشــی از  پذیــرش مرجعیــت علــم 

و  	 طعنه هــا  در  دگراندیـشـان  ریشــه  از  برخــی  خرده گیری ـهـای 
بــاور  کــه  داشــت  نشــین  خــارج  و  داخلــی 
ایــن  نزاهــت  و  قداســت  بــه  مــردم  عمــوم 
بــه ســخریه  و شفابخشــی آنهــا را  مراکــز 
اینکــه،  و  کردنــد؛  تلقــی  خرافــه  و  گرفتــه 
از دیــد برخــی مومـنـان، بســنت ایــن اماکــن 
هرچنــد موقــت،  اعــان تعطیلــی شــعائر و 
بــا واســطه اعــان تعطیلــی دینــداری بــود، 
چــه التــزام بــه شــعاردینی مالــوف، بخــش 
انفکاک ناپذیردینداری و ســلوک مومنانه 
اســت. مومنــان خــود را بــه تعظیــم شــعائر 
مامــور می داننــد و لــذا در مقابــل تعطیلــی 

می دهنــد. نـشـان  واکنــش  آنهــا 
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ــازع  ــر مرجعیــت بالمن ــه آن ب ــم پزشــکی( و غلب )عل
ــا  ــی علم ــت و همراه ــد. موافق ــیر می کردن ــن تفس دی
ایــن تلقــی را نیــز تصحیــح کــرد؛ دلیــل ششــم اینکــه  
برخــی بــر ایــن بــاور بودنــد کــه در شــرایط بحرانــی و 
غلبــه دم افــزون یــأس و نومیــدی عمومــی، ضــرورت 
حضــور در ایــن مراکــز بــا هــدف توســل و التجــاء، به 
ــان  ــر زم ــش از ه ــردم بی ــد و م ــی می یاب ــت فزون غای
ــد.  ــه ایــن حضــور وابســتگی وجــودی دارن دیگــر، ب
اهمیــت اســتراتژیک و انحصــاری ایــن مراکــز بویــژه 
در تامیــن ایــن نــوع کار کــرد، بــاز بــودن آنهــا حتــی 
ــل و موجــه  برغــم بســتن همــه مراکــز تجمــع را مدل
نیــز احتمــاال نگــران پــس  می ســاخت. برخــی 
رفــت  و واگرایــی اعتقــادی توده هــای عامــی بودنــد. 
ــی  ــه نمایندگ ــت ب ــع تولی ــالن موض ــد از اع ــه بع البت
ــد  ــع تقلی ــی مراج ــری و همراه ــم رهب ــام معظ از مق
جــو آرام شــد و بــا روشــنگری های ســخنرانان و 
ــز مدیریــت شــد. در  ــی ایــن شــوک نی وعــاظ روحان
ــی و  ــی ـ اجتماع ــتر فرهنگ ــل آن بیش ــال، دالی هرح
ــادی.    ــی و اعتق ــا دین ــود ت ــناختی ب ــدی روان ش تاح
ــه  ــت ک ــم اس ــه مه ــن نکت ــه ای ــه ب ــال، توج در هرح
مراکــز قدســی و عبــادی نــه بــه اعتبــار جنبــه ارزشــی 
ــار اینکــه کانون هــای تجمــع مردم انــد  ــه اعتب بلکــه ب
ــه  ــد، ب ــا ســایر مراکــز ندارن ــی ب ــن حیــث فرق و از ای
تعطیلــی کشــیده شــدند؛ نکتــه دیگــر، شــفا بخشــی 
ــا  ــی ب ــول( منافات ــرض قب ــا ف ــز )ب ــن مراک ــوی ای معن
ــر ازدحــام جمعیــت و  ــوده شــدن آنهــا تحــت تاثی آل
ــن مرکــز  ــران ای ــدارد. زای ــروس ن ناقــالن محتمــل وی
ــود را از  ــد خ ــعی می کنن ــز س ــادی، نی ــرایط ع در ش

ــه ســرما خوردگــی و ســایر  ــا افــراد مبتــال ب تمــاس ب
ــر  ــه دیگ ــد؛ نکت ــدور دارن ــردار ب ــای واگی بیماری ه
ــتگاه  ــه دس ــتن ب ــل جس ــفاخواهی و توس ــه، ش اینک
ــن  ــی در ای ــور فیزیک ــتلزم حض ــار)ع( مس ــه اطه ائم
ــران  ــژه در ای ــان بوی ــیعیان جه ــت. ش ــا نیس مکان ه
ــت  ــت و ممنوعی ــل محدودی ــه دلی ــالها ب ــراق، س و ع
ــارت  ــین)ع(، از دور زی ــام حس ــرم ام ــور در ح حض
ــر  ــز اکث ــک نی ــد. هم این ــت می کردن ــب حاج و طل
مــردم و شــیعیان غیــر ســاکن در شــهرهای مذهبــی، 
بــه راحتــی توفیــق حضــور مســتقیم در ایــن مشــاهد 
ــد.  ــنده می کنن ــارت از راه دور بس ــه زی ــد و ب را ندارن
ــازی  ــات مج ــق ارتباط ــارت از طری ــی زی ــکان یاب ام
نیــز تاحــد زیــاد، عطــش حضــور را فرونشــانده 
کــه  کســانی  بــرای  بویــژه  را  آن  ضــرورت  و 
اســت.  داده  تقلیــل  ندارنــد،  دسترســی مســتقیم 

ــم  	 ــن مفاهي ــه اي ــاره ب ــم دوب ــر بخواهي اگ
نگاهــی بيندازيم فلســفه زيــارت و انجام مناســک 

ــت؟ ــی چيس دين

مناســک و آیین هــا از ارکان بنیادیــن هر دیــن و مذهب 
ــارکت  ــرای مش ــن از مج ــد و موم ــمار می آین ــه ش ب
ــدس و  ــر مق ــا ام ــال ب ــاط و اتص ــد ارتب ــا قص در آنه
عالــم بــاال را دارد. ازدیدگلیفوردگیرتز،مردم شــناس 
و  تبلــور  و  نمادیــن  مناســک، صــور  امریکایــی، 
ــد. دو  ــن داری ان ــه ای از ارکان دی ــب یافت ــد ترکی تجس
ــای  ــه ارزش ه ــزام ب ــی الت ــداری یعن ــم دین ــن مه رک
ــود( و  ــته می ش ــه زیس ــه ک ــان آنگون ــی )جه اخالق
ــور  ــه تص ــه ک ــان آنگون ــی )جه ــان بین ــرش جه پذی

ــد.  ــم می آمیزن ــه ه ــک ب ــب مناس ــود( در قال می ش
بــه بیــان دیگــر، انجــام مناســک، بــه ظهــور در آوردن 
ــت. از  ــای آن اس ــر مبن ــتن ب ــی و زیس ــت قدس حقیق
دیــد وی، مومنــان بواســطه شــرکت در مناســک دینــی 
ــن  ــد و از همی ــش می کنن ــی جه ــر قدس ــه درون ام ب
روســت کــه پــس از انجــام مناســک و بازگشــت 
ــود  ــی را در خ ــی تغییرروح ــادی، نوع ــی ع ــه زندگ ب
احســاس می کننــد. مناســک معمــوال در لحظــه 
موســوم بــه لحظــه قدســی کــه فــرد از دنیــای روزمــره 
ــام  ــود، انج ــدا می ش ــود ج ــول خ ــتغاالت معم و اش
ــون  ــن، همچ ــان دی ــی جامعه شناس ــد. برخ می گیرن
ــال در  ــک و اعم ــه مناس ــد ک ــن باورن ــم برای دورکهی
نــزد عمــوم دینــداران، جایگاهــی باالتــر و برتــر 
از عقایــد و باورداشــت ها دارنــد. مومنــان عــادی 
ــه ادای مناســک،  ــق ب ــورت توفی ــا در ص ــوال تنه معم
ــه  ــام یافت ــود را انج ــه خ ــئولیت مومنان ــالت و مس رس
ــات  ــت های و مفروض ــه باورداش ــد و ب ــی می کنن تلق
ندارنــد.  تفصیلــی  التفــات  اندیشــه ای  و  نظــری 
از منظــر کارکــردی نیــز انجــام مناســک، آثــار و نتایــج 
ــا  ــی دارد ی ــی در پ ــل توجه ــی قاب ــی و اجتماع روح
عمــوم مومنــان انتظــار دارنــد از رهگــذر آنهــا بــه ایــن 
نتایــج دســت یابنــد. فرهنــگ دینــی عمدتــا از طریــق 
ــد.  ــداوم و انتقــال می یاب مناســک عینیــت، تثبیــت، ت
جلوه هــای  طریــق  از  عمدتــا  فرهنگ هــا  تمایــز 
ــت  ــته عینی ــراد وابس ــی اف ــای عین ــن و رفتاره نمادی
ــک  ــارکت در مناس ــا مش ــا ب ــان تنه ــد. مومن می یاب
اســت کــه ایمــان دینــی خــود را کمــال بخشــیده و بــه 
صــورت مکــرر در مســیر تعالــی تدریجــی بــاز تولیــد 
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کرونا و ماسک دینی

دکرتسیدحسینشرفالدیندکرتسیدحسینشرفالدین

می کننــد. بــه بیــان دیگــر، مناســک، از مصادیــق بــارز 
اعمــال صالحــی اســت کــه در متــون دینــی بــه عنــوان 
ــدون انجــام دســت  مکمــل ایمــان معرفــی شــده و ب
کــم اشــکال الزامــی آنهــا، ایمــان افــراد فاقــد نصــاب 
ــا  ــارت اماکــن مقدســه ی ــود. زی ــت خواهــد ب مقبولی
قبــور اولیــاء نیــز بــه عنــوان یکــی از مناســک دینــی، 
ــز در صــورت برخــورداری ازشــرایط و زمینه هــای  نی
ــیار  ــوی بس ــار معن ــی، آث ــی و تربیت ــادی، روح اعتق
ارزشــمندی بــه دنبــال دارد. ایــن نــوع مناســک، 
ــوی  ــی و معن ــال روح ــاط و اتص ــه ارتب ــوه زمین بالق
ــرد را  ــازد، ف ــم می س ــاال را فراه ــان ب ــا جه ــن ب موم
ــه و تهذیــب روحــی تــذکار می دهــد،  ــه لــزوم تزکی ب
اشــتیاق بــه انجــام خیــرات و مبــرات را تشــدید 
می کنــد، آنهــا را بــه نوعــی خلــوت گزینــی و کاهــش 
میــزان فــرو رفتگــی درامــور عــادی و روزمــره  تشــویق 
معنویت جویــی  بــرای  آنهــا  اشــتیاق  می کنــد؛ 
قدســی و کاهــش تعلقــات بــه عالــم ناســوت را 
ــی را  ــه روح ــی خلس ــه نوع ــد، زمین ــک می کن تحری
فراهــم می ســازد، بعضــا افقــی بــرای تجربــه انقــالب 
روحــی، تنبــه و تذکــر، توبــه و اصــالح  فــراروی فــرد 
ســخت  گره هــای  درگشــودن  بعضــا  می گشــاید، 
ــتگیری  ــن دس ــل از موم ــکالت الینح ــالج مش و ع
ــان از  می کنــد. روشــن اســت کــه حــظ و بهــره مومن
ایــن قبیــل اعمــال عبــادی نســبت آشــکاری بــا میــزان 
معرفــت دینــی، تربیــت و منــش دینــی، آمادگــی 
زندگــی،   ســبک  زیســته،  تجربه هــای  روحــی، 
ســرمایه فرهنگــی و اهتمــام عملــی ایشــان دارد.  

چگونه می توان در روزگاری که انجام 	

	 

	 

 خيلــی از مناســک موقتــا بــه تاخيــر افتــاده  	
ــای  ــک از راه ه ــای مناس ــرد ه ــه  کارک ــت، ب اس

ديگــری دســت پيدا کــرد؟

ــتگی  ــک، وابس ــی از مناس ــه برخ ــت ک ــن اس روش
ندارنــد، اگرچــه شــکل  بــه جماعــت  جوهــری 
ــه،  ــل نمازهــای یومی جمعــی آنهــا مرجــح اســت مث
فردی انــد  اصالتــا  برخــی  نیایش هــا؛  و  دعاهــا 
مثــل نمازهــای مســتحبی، روزه داری، تــالوت قــرآن، 
و  ســخنرانی ها  اســتماع  دینــی،  متــون  مطالعــه 
موســیقی های مذهبــی، زیــارت از راه دور؛ برخــی نیز 
بــه دلیــل قائــم بــودن بــه جمــع قاعدتــا امــکان اقامــه 
ــل نمــاز جمعــه، مراســم حــج، مجالــس  ــد مث ندارن
ــه.   ــظ و خطاب ــات وع ــوگواری، جلس ــادمانی و س ش
ــرای پرکــردن خــالء ناشــی از عــدم  ظرفیــت دیگــر ب

ــانه های  ــری از رس ــی، بهره گی ــک جمع ــکان مناس ام
ــانه ها  ــت. رس ــی اس ــبکه های اجتماع ــی و ش جمع
ــخنرانی،  ــن، س ــریال، انیمیش ــم، س ــش فیل بــا پخ
علمــی،  مناظــرات  پاســخ،   و  پرســش  جلســات 
قرائــت قــرآن، قرائــت ادعیــه،  پخــش اذان، نمازهــای 
جماعــت ضبــط شــده، و...در حفــظ روحیــه و 
ــبکه های  ــد. ش ــا موثرن ــان قوی ــی مومن ــتیاق دین اش
ــردن  ــر ک ــارت از راه دور و پ ــکان زی ــازی نیزام مج
پخشــی از اوقــات فراغــت از طریــق دریافــت و 
انتقــال اطالعــات و تجربیــات مذهبــی، کاهــش آثــار 
ــی،  ــی و اجتماع ــه فیزیک ــی از فاصل ــوارض ناش و ع
ارتباطــات خویشــاوندی،  و  رحــم  انجــام صلــه 
نوشــتاری  و  صوتــی  کلیپ هــای  از  اســتفاده 
متضمــن اطالعــات مفیــد، برگــزاری آنالیــن و آفالین 
ــی  ــی و غیردین ــای دین ــای درس وآموزش ه کالس ه
و...را بــه نحــو قابــل قبولــی فراهــم ســاخته اند. 
افزایــش  و  زیرســاخت ها،  توســعه  شــک،   بــی 
ــری  ــکان بهره گی ــانه ای،  ام ــواد رس ــی س ــی و کیف کم
ــی در  ــا حت ــن ظرفیت ه ــر از ای ــتر و بهت ــه بیش هرچ
ــال،  ــر ح ــازد. در ه ــم می س ــادی را فراه ــرایط ع ش
ــت  ــن وضعی ــی از ای ــوارض ناش ــش ع ــرای  کاه ب
برخــی ســازگاری ها  ایجــاد  آن،  بــا  کنارآمــدن  و 
ضــروری و اجتنــاب ناپذیــر بــه نظــر می رســد.    
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کرونا ورزدیگی و نظم نوین 

اجتامعی جامعه ایران

دکرت ابراهیم فیاضدکرت ابراهیم فیاض

اـیـران  	 ملــت  حــال  نـصـرت الهــی شــامل  کرونــا،  در قضیــه 

شــده اســت مــا انتظــار داشــتیم از آســمان یــک صاعقــه بیایــد و 

بــوده اســت؟  ایــن  ایــن ویــروس را نابــود کنــد؟! آیــا ســنت خــدا 

خداونــد بــه مــا کمــک کــرده اســت. ایــن روحیــه دینــی کــه در بیــن 

نـشـان  همــه  داده انــد،  هــم  دســت  بــه  دســت  و  هســت  مــردم 

می دهنــد خــدا کمکــش را بــه مــا کــرده اســت. برنامه ریــزی آن هــا 

ایــن  امــا  می کردنــد؛  نابــود  یکدیگــر را  بایــد  مــردم  کــه  بــود  ایــن 

نــداد. رخ  اتفــاق 

طــی روزـهـای اخیــر و پــس از شــیوع ویــروس کرونــا  	
در کشورمان، مطالب مختلفی پیرامون تقابل علم 
و دین منتشر شده است. عده ای با مقاصد مختلف 
و جهــت تغییــر رویکــرد مــردم نســبت بــه دیــن، تــاش 
کرده انــد تــا دوقطبــی دیــن – علــم را مطــرح کننــد و از 
ایــن رهگــذر مذهــب را شکســت خورده جلــوه دهنــد. 
همچنیــن عــده ای دیگــر مســئله شــرور و نــگاه الهــی و 
عــدم یاری رســانی خداونــد متعــال در ایــن ـشـرایط را 
پیش کشــیده و کوشــیده اند تــا از ایــن جهــت بــر افــکار 
عمومی تأثیر بگذارند. در همین رابطه گفت و گویی با 
»حجت االسام و املسلمین رضا برنجکار« مرتجم، 
نویسنده، مؤلف و پژوهشگر، عضو هیأت علمی و 
رئیــس ســابق پردیــس فارابــی دانشــگاه تـهـران انـجـام 
شــده اســت. در ادامــه مــنت مصاحبــه تقدیــم می شــود:

گفت وگوی اختصاصی 
»فکرت«

با حجت االسام دکرت 

رضا برنجکار 

ونا، نصرت  ونا، نصرت در قضیه کر در قضیه کر
الهی شامل حال ملت الهی شامل حال ملت 
ایران شده استایران شده است



شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

32

در قضیه کرونا نرصت الهی 

شامل حال ملت ایران شده 

است

دکرت رضا برنجکاردکرت رضا برنجکار

 برخــی در فضــای مجــازی و حقيقی  	
ً
 اخيــرا

ــا  ــا کرون در خصــوص عملکــرد ديــن در مواجــه ب
شــبهه می کننــد و بــه عبــارت ديگــر، ديــن را 
ــاره توضيــح  ــن ب ــد. در اي ناکارآمــد جلــوه می دهن

بفرمائيــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــبهات ناش ــؤاالت و ش ــن س ای
 اعتقــادات 

ً
 دیــن را نشــناختیم و واقعــا

ً
مــا واقعــا

ــن  ــه ای ــانی ک ــن کس ــل ای ــم؛ حداق ــی را نمی دانی دین
ــن  ــه دی ــد ک ــر می کنن ــد و فک ــکاالت را می گیرن اش
 روحانیــون 

ً
بــرای پزشــکی آمــده اســت، یعنــی مثــال

پزشــکانی هســتند کــه مطــب دارنــد و ائمــه در 
ــته اند و  ــب داش ــه مط ــوده ک ــن ب ــان ای ــع کارش واق
ــد،  ــرا دوا نمی دهن ــده چ ــاری آم ــن بیم ــه ای ــاال ک ح
ــم وارد  ــه عل ــد ب ــا باش ــکلی اینج ــر مش ــع اگ در واق
ــت. ــن اس ــم همی ــا ه ــه االن در دنی ــرا ک ــت چ اس

در واقــع ویــروس کرونــا ناتوانــی علــم را نشــان 
ــن  ــدا دی ــع خ ــن را؛ در واق ــی دی ــه ناتوان ــد ن می ده
را بــرای مــداوای مــردم نفرســتاده؛ نــه پیامبــران 
ــد  ــب دارن ــن مط ــای دی ــه علم ــته اند و ن ــب داش مط
و نــه در هیــچ آیاتــی از قــرآن آمــده دیــن بــرای 
ــا پــل ســاختن آمــده اســت. پزشــکی و مهندســی  ی

ــز  ــت نی ــل بی ــرده، اه ــی ک ــودش را معرف ــرآن خ ق
ــان  ــا نش ــن کرون ــد و ای ــی کرده ان ــان را معرف خودش
 آموزه هــای دینــی را بلــد 

ً
می دهــد کــه مــا واقعــا

ــد از  ــا بای ــی دارد و م ــاء مختلف ــن منش ــتیم و ای نیس
ــرای  ــل ب ــم، حداق ــتفاده کنی ــا اس ــت کرون ــن فرص ای
ــا  ــد و ت ــجد نمی رفتن ــال مس ــا به ح ــه ت ــی ک آن های
نداشــته اند،  دیــن  علمــای  بــا  ارتباطــی  به حــال 

ــؤاالت  ــا س ــده ب ــث ش ــئله باع ــن مس ــه ای ــاال ک ح
فرصــت  از  بایســتی  شــویم،  مواجــه  مختلفــی 
اســتفاده کنیــم و حقایــق دینــی را بــه مــردم بگوییــم.

 با اين تفاسير، وظيفه دين چيست؟ 	

ــه  ــتم، ن ــت هس ــاب هدای ــن کت ــد: م ــرآن می گوی ق
ــت  ــاب هدای ــاب، کت ــن کت ــکی؛]۱[ ای ــاب پزش کت
اســت بــرای کســانی کــه تقــوا داشــته باشــند. 
ــوش  ــرف گ ــه ح ــه ب ــانی ک ــرای کس ــی ب ــوا یعن تق
ــرف  ــه ح ــد ک ــی دیدن ــد و وقت ــه کنن ــد، مطالع بدهن
اینکــه کســی  بپذیرنــد.   حقیقــت اســت، 

ً
واقعــا

 مســجد نــرود، کتابــی هــم نخوانــد و نــه 
ً
اصــال

روایتــی بدانــد، بعــد بگویــد دیــن چــرا جــواب 
نمی دهــد، بایــد از او پرســید: شــما چــه زمانــی 
از دیــن جــواب خواســتی و دیــن جــواب نــداد؟
ــم  ــم، می بینی ــگاه کنی ــرآن ن ــه ق ــا ب ــر م ــن اگ بنابرای
ــه  ــت، البت ــت اس ــاب هدای ــودش کت ــرآن خ ــه ق ک
بــرای کســانی کــه تقــوا داشــته باشــند. تقــوا در اینجــا 
یعنــی بــه محــض اینکــه فهمیــد حــق اســت، بپذیــرد 
 آن کســی کــه نمی خواهــد بپذیــرد، قــرآن، 

ّ
و اال

او را هــم نمی توانــد هدایــت کنــد. تنهــا کســانی 
ــوند. ــت می ش ــتند، هدای ــت هس ــب هدای ــه طال ک
ــرآن  ــت. ق ــده اس ــان ها آم ــت انس ــرای هدای ــرآن ب ق
ــا  ــه تنه ــده، ن ــا آم ــان از کج ــد انس ــه بگوی ــده ک آم
قــرآن بلکــه همــه ادیــان الهــی می گوینــد مــا از 
ــه  ــم و اینک ــا بروی ــت کج ــرار اس ــم، ق ــا آمده ای کج
بایــد چگونــه در دنیــا زندگــی کنیــم؛ یعنــی در 

واقــع خداونــد برنامــه کمــال و برنامــه ســعادتی 
ــه آن عمــل کنیــم  ــرای انســان چیــده کــه اگــر مــا ب ب
ســعادت دنیــا و آخــرت را بــه دســت می آوریــم.
کمــال  و  ســعادت  برنامــه  آمــده  واقــع  در  دیــن 
ــر  ــود مگ ــه نمی ش ــن البت ــت؛ ای ــده اس ــان را چی انس
بــا ارتبــاط بــا خداونــد. خداونــد کمــال مطلــق 
اســت؛ دیــن آمــده کــه انســان های ناقــص را و 
ــل  ــق وص ــی مطل ــه آن غن ــر را]۲[ ب ــان های فقی انس
کنــد و انســان در واقــع بــه کمــال و ســعادت برســد.
ــد  ــد بای ــا آم ــی کرون ــد وقت ــا بگوی ــه م ــده ب ــن آم دی
ــال  ــا احتم ــما ب ــر ش ــد، اگ ــه کنی ــک مراجع ــه پزش ب
پزشــک  بــه  و  مواجــه شــدی  در جانــت  خطــر 
مراجعــه نکــردی، گنــاه کــرده ای، خودکشــی کــرده ای 
ایــن  انســان  و مجــازات خواهــی شــد. وظیفــه 
ــن  ــد. دی ــه کن ــک مراجع ــه پزش ــد ب ــه بای ــت ک اس
آمــده کــه برنامــه ســعادت را بگویــد؛ در مــورد دنیــا
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ــن  ــری ای ــت، موضع گی ــرده اس ــری ک ــز موضع گی  نی
ــا  ــد در دنی ــر بخواه ــان اگ ــع انس ــه: در واق ــت ک اس
ــد؛  ــه کن ــدس مراجع ــه مهن ــد ب ــازد، بای ــه بس خان
اگــر مریــض بشــود بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنــد. 
ــا و  ــه علم ــد ب ــی بای ــائل دین ــه در مس ــور ک همان ط
متخصــص دیــن مراجعــه کــرد، در مســائل پزشــکی 
ــود. ــوع ش ــر رج ــن ام ــن ای ــه متخصصی ــد ب ــز بای نی

ــرای  	 ــد ب ــن درخواســت از خداون ــل بي  تقاب
ــت  ــکان جه ــه پزش ــوع ب ــاری و رج ــفای بيم ش

ــتند؟ ــير هس ــع و تفس ــل جم ــور قاب ــه، چط معالج

در هــر زمینــه ای بایــد بــه متخصــص آن رجــوع 
ــز ادعــا نکــرده کــه متخصــص امــور  ــن نی شــود؛ دی
پزشــکی اســت. بنابرایــن، ایــن مســئله ناشــی از ایــن 
ــن  ــا دی ــکل دارد، و م ــا مش ــادات م ــه اعتق ــت ک اس
ــک مســئله  ــن ی ــق نشــناختیم. در دی را درســت و دقی
وجــود دارد بــه نــام دعــا یــا مســئله ای وجــود دارد بــه 
نــام زیــارت یــا مســئله ای وجــود دارد بــه نــام توســل.

ــچ  ــد: هی ــا می گوی ــه م ــدی ب ــرش توحی ــد: نگ ببینی
اتفاقــی نمی افتــد، مگــر اینکــه خــدا آن را امضــا 
کنــد؛ هیــچ برگــی از درخــت نمی افتــد مگــر اینکــه 
ــد.  ــه باش ــق گرفت ــه آن تعل ــد ب ــدر خداون ــا و ق قض
ــا  درســت اســت کــه پزشــک متخصــص اســت و م
ــا  ــم، اّم ــه پزشــک مراجعــه کنی ــم ب ــه داری هــم وظیف
ــت؛  ــه نیس ــت تام ــک عل ــه پزش ــم ک ــن را می دانی ای
تجویــز دارویــی  پزشــک  اســت  ممکــن  یعنــی 

 

کنــد کــه مــا را خــوب کنــد یــا خــوب نکنــد.
ــد  ــدا کردن ــود پی ــه و بهب ــر مراجع ــه دکت ــا ب خیلی ه
ــه  ــا مراجع ــد؛ خیلی ه ــوت کردن ــم ف ــا ه و خیلی ه
ــز قــرار می گیرنــد  می کننــد تحــت عمــل جراحــی نی
ناموفــق  خیلی هــا  و  اســت  موفــق  عمل شــان  و 
اســت و از دنیــا می رونــد؛ بنابرایــن بایــد بدانیــم کــه 
شــفای نهایــی و آن امضــای نهایــی خداونــد اســت. 
امــا نــه اینکــه مــا مثــل مطــب بــه خــدا مراجعــه کنیــم 
ــن  ــویم؛ ای ــوب بش ــد خ ــرص بده ــا ق ــه م ــدا ب و خ
ــت؛  ــت اس ــک، طباب ــب و پزش ــه طبی ــت! وظیف نیس
ولــی مــا بایــد بدانیــم کــه تــا خــدا نخواهــد آن قــرص 
ــد  ــن خداون ــذارد و ای ــودش را نمی گ ــر خ و دارو اث
اســت کــه در نهایــت تعییــن و امضــا می کنــد.

 نحــوه کارکــرد دعاکــردن و توســل بــه  	
خداونــد متعــال و اهــل بيــت )ع(، در زمان شــروع 

ــت؟ ــه اس ــاری چگون بيم

ــْم«]۳[؛ 
ُ
ک

َ
ْســَتِجْب ل

َ
أ در قــرآن آمــده: »اْدُعوِنــی 

متأســفانه مــا قــرآن را درســت معنــا نمی کنیــم. 
ــد  ــن اســت کــه: دعــا کنی ــه ای ــن آی  کجــای ای

ً
ــا واقع

ــرآورده کنــم؟ مــا از خــدا می خواهیــم ویــروس  ــا ب ت
کرونــا را از بیــن ببــرد، پــس چــرا از بیــن نمی بــرد؟ در 
کــدام آیــه و یــا روایــت آمــده کــه: اگــر از خــدا چیزی 
بخواهیــد، خــدا آن را بــرآورده می کنــد؟ شــاید یــک 
مــداح یا کســی که ســواد نداشــته، ایــن را گفته باشــد.
ــْم: مــرا بخوانیــد تــا بــه شــما 

ُ
ک

َ
ْســَتِجْب ل

َ
»اْدُعوِنــی أ

جــواب بدهــم.« احتمــال اینکــه ایــن جــواب دادن بــه 

بــه قــرآن  	 نگاه کنیم، می بینیم که قرآن خودش  بنابرایــن اگــر مــا 
کتاب هدایت است، البته برای کسانی 
کــه تـقـوا داشــته باشــند. تـقـوا در اینجــا 
حــق  فهمیــد  اینکــه  محــض  بــه  یعنــی 
کــه  کســی  آن  ااّل  و  بپذیــرد  اســت، 
هــم  او را  قــرآن،  بپذیــرد،  نمی خواهــد 
کســانی  تنهــا  کنــد.  هدایــت  نمی توانــد 
هدایــت  هســتند،  هدایــت  طالــب  کــه 
می شــوند. قــرآن بــرای هدایــت انســان ها 
بگویــد  کــه  آمــده  قــرآن  اســت.  آمــده 
قــرآن  تنهــا  نــه  آمــده،  کجــا  از  انـسـان 
بلکــه همــه ادـیـان الهــی می گوینــد مــا از 
کجــا آمده ایــم، ـقـرار اســت کجــا برویــم 
زندگــی  دنیــا  در  چگونــه  بایــد  اینکــه  و 
کنیــم؛ یعنــی در واقــع خداونــد برنامــه 
ـبـرای انـسـان  کمــال و برنامــه ســعادتی 
کنیــم  عمــل  آن  بــه  مــا  اگــر  کــه  چیــده 
دســت  بــه  را  آـخـرت  و  دنیــا  ســعادت 

می آوریــم.
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ــه   ب
ً
ــای برآورده شــدن باشــد، هســت؛ امــا قطعــا معن

 اســتجابت دعــا را برخــی 
ً
ــا ــا نیســت. اتفاق ــن معن ای

ــن  ــد. ای کاش ای ــی توضیــح داده ان ــه خوب ــات ب روای
ــه  ــر گفت ــد، و اگ ــه می ش ــردم گفت ــرای م ــت ب روای
شــده کاش مــردم بــه ایــن روایــات دقــت می کردنــد.

دعــا  اســتجابت  می فرماینــد:  )ع(  صــادق  امــام 
تعلــق  آن  بــر  حکمــت  گاهــی  دارد:  معنــا  ســه 
گرفتــه و خداونــد صــالح می دانــد کــه جــواب 
ــود.  ــرآورده ش  ب

ً
ــورا ــما ف ــته ش ــه خواس ــد ک ــن باش ای

ــد  ــی نمی خواه ــر دلیل ــه ه ــد ب ــی خداون ــک وقت ی
ــام  ــت در انج ــود، و حکم ــام بش ــن کار انج ــه ای ک
ــته  ــد خواس ــد می آی ــا خداون ــت. اینج ــن کار نیس ای
را بــرای قیامــت ذخیــره می کنــد؛ یعنــی جــواب 
ــن را  ــد و ای ــی می ده ــد ثواب ــه خداون ــت ک ــن اس ای
ــا در  ــا م ــه بس ــی دارد و چ ــه م ــت نگ ــرای روز قیام ب
ایــن دعــا  قیامــت می گوییــم: خــوب شــد  روز 
را خداونــد بــرآورده نکــرد و ذخیــره االنــم شــد. 
ــای  ــد دع ــت نمی بین ــد مصلح ــه، خداون ــوم اینک س
ــه  ــخصی را ک ــا از آن ش ــود، ام ــرآورده بش ــخص ب ش
ــع  ــر، دف ــن ش ــل ای ــری را مث ــرده ش ــا را ک ــن دع ای
می کنــد. یعنــی شــری کــه هســت را دفــع نمی کنــد، 
می  کنــد. دفــع  را  دیگــری  شــر  عــوض  در  امــا 

ــه   ب
ً
ــا ــرا واقع ــت. چ ــت اس ــه روای ــک نمون ــن ی ای

ــان  ــات آن ــه روای ــم و ب ــه نمی کنی ــت مراجع ــل بی اه
یعنــی  دعــا  اســتجابت  نمی دهیــم؟  فــرا  گــوش 
نیســت،  بی توجــه  و  می دهــد  جــواب  خداونــد 
یعنــی ایــن اســت کــه مــا دعــا کنیــم و هیــچ اتفاقــی 
ــاق  ــا اتف ــد؛ ام ــاق می افت  اتف

ً
ــا ــه حتم ــد. ن رخ نده

 
ً
 بیمــاری ســریعا

ً
همیشــه ایــن نیســت کــه مثــال

دارد؛  حکمتــی  یــک  خداونــد  شــود.  برطــرف 
بــا  می خواهــد  می  کنــم،  عــرض  مــن   ،

ً
مثــال

ایــن بیمــاری دمــاغ انســان های مســتکبر را کــه 
ــم،  ــا عل ــا ب ــت و م ــن نیس ــه دی ــازی ب ــد نی می گوین
روان پزشــکی و مهندســی جــای خــدا نشســته ایم 
را بــه خــاک بمالــد. شــاید هــم می خواهــد مــا 
اســت. این طــور  هــم   

ً
قطعــا کنــد،  امتحــان  را 

ــت  ــب اس ــه«]۴[؛ جال ــِر ِفْتَن ْی
َ

خ
ْ
ــِرّ َوال

َّ
ــْم ِبالش

ُ
وک

ُ
»َنْبل

کــه آیــات و روایــت حکمت هــای شــرور را توضیــح 
داده انــد، امــا می گوییــم چــرا شرهســت؟ چــرا 
ــح  ــرآن توضی ــه ق ــی ک ــت؟ در حال ــا هس ــِر کرون ش
می دهــد کــه چــرا شــر را آفریــده اســت. قــرآن 
حکمــت شــر را این گونــه توضیــح می دهــد: »َو 
ــٍص ِمــَن 

ْ
 َوَنق

ِ
ُجــوع

ْ
ــْوِف َوال

َ
خ

ْ
ــْیٍء ِمــَن ال

َ
ــْم ِبش

ُ
ک َوَنّ

ُ
َنْبل

َ
ل

اِبِریــَن«]۵[  ــِر الَصّ
ّ

َمــَراِت َو َبِش
َّ
ــِس َوالث

ُ
ْنف

َ ْ
ْمــَواِل َوال

َ ْ
ال

ــل  ــر مقاب ــد: در براب ــان می کن ــود را بی ــد رهنم و بع
ــد.  ــاه ببری ــدا پن ــه خ ــد و ب ــر کنی ــد صب ــرور بای ش
ــد  ــن باش ــش ای ــت مصلحت ــن اس ــدا ممک ــاال خ ح
کــه اســتجابت دعــا را بــه معنــای برآورده شــدن قــرار 
دهــد، ممکــن اســت مشــکالت دیگــر را حــل کنــد، 
ــک  ــا ی ــد ت ــش کن ــان ها را آزمای ــت انس ــن اس ممک
چیزهایــی را بفهمنــد و بــه خــدا توجــه کننــد. ایــن هم 
ــی  ــچ جای ــن در هی ــت؛ بنابرای ــتجابت اس ــی اس معن
ــد  ــتیم بای ــزی را خواس ــر چی ــا ه ــه م ــده ک ــه نش گفت
ــود. ــتجاب ش ــان مس ــیم و دعایم ــه آن برس  ب

ً
ــریعا س

ــد،  ــخص ش ــئله اش مش ــا مس ــی دع ــل: وقت ــا توس ام
ــا  ــت. م ــن اس ــم همی ــت )ع( ه ــل بی ــه اه ــل ب توس

ــواب   ج
ً
ــا ــم و حتم بــه اهــل بیــت توســل می کنی

ــد و  ــدا می خواهن  از خ
ً
ــا ــت حتم ــل بی ــد. اه می دهن

خــدا هــم ترتیــب اثــر می دهــد. امــا ترتیــب اثــردادن 
گاهــی بــه ایــن اســت کــه همــان دعــا بــرآورده شــود، 
گاهــی بــر ایــن اســت کــه مشــکالت دیگرمــان 
برطــرف شــود و ثوابــی بــرای مــا در نظــر گرفته شــود.

 از نظــر شــما، ميــزان مــدد الهــی بــه  	
کشــورمان و ملــت ايــران در ماجــرای شــيوع 
اســت؟ بــوده  انــدازه ای  ويــروس کرونــا چــه 

تصــور مــن ایــن اســت کــه در قضیــه کرونــا، خداوند
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 خیلــی کمــک کــرده اســت. ببینیــد: کشــورهای 
غربــی، و همــان آمریــکا کــه اقتصــاد برتــر دنیاســت، 
ــت.  ــاص داده اس ــا اختص ــه کرون ــون دالر ب ۵ تریلی
 تریلیــون را نمی توانیــم تصــور کنیــم! ایــن 

ً
مــا اصــال

ــد  ــیار ثروتمن ــا بس ــت؛ این ه ــاد اس ــیار زی ــغ بس مبل
ــا –  ــه دنی ــتند، هم ــم نیس ــم ه ــه تحری ــتند و البت هس
ــه  ــت ک ــه مقاوم ــالمی و جبه ــوری اس ــز جمه ــه ج ب
مقابــل آمریــکا ایســتاده اند – بــا آن هــا هماهنــگ 
ــان  ــند؛ هم ــم می ترس ــکا ه ــه از آمری ــتند و بلک هس
آلمــان کــه اقتصــاد اول اروپــا اســت از آمریــکا 
ــران  ــه ای ــت ک ــا نیس ــع آن ه ــه نف ــد. االن ب می ترس
ــن  ــان در ای ــر نفعش ــال حاض ــد، در ح ــم کنن را تحری
ــم از  ــف اع ــوازم مختل ــا ل ــران از آن ه ــه ای ــت ک اس

ــی را  ــا لوازم ــره آن ه ــد. باالخ ــداری کن دارو را خری
تولیــد کرده انــد و بــه نفعشــان اســت کــه ایــران 
ــند. ــکا می ترس ــا از آمری ــد، ام ــد کن ــا خری از آن ه

ــیار  ــروت بس ــر، ث ــاد برت ــن اقتص ــا ای ــکا ب ــا آمری ام
ــت،  ــده اس ــز ش  عاج

ً
ــا ــاد واقع ــعت زی ــاد و وس زی

آورده  روی  شــرکایش  از  ماســک دزدی  بــه  یعنــی 
اســت. آمریــکا در ایــن ماجــرا از آلمــان، ایتالیــا و… 
ــود  ــه خ ــت ک ــب اس ــت و جال ــده اس ــک دزدی ماس
ــد.  ــک می دزدن ــر ماس ــم از همدیگ ــورها ه ــن کش ای
ــه  ــرار دارد ک ــرایطی ق ــز در ش ــان نی بیمارستان هایش
می کننــد.  قطــع  مســن  افــراد  بــرای  را  اکســیژن 
بیمارســتان ها  راهــرو  در  و  خیابان هــا  در  مــردم 
مهم تریــن  از  یکــی  کــه  نیویــورک  افتاده انــد. 
اســت. شــده  فلــج  آمریکاســت،  ایالت هــای 

ــا  ــه م ــر علی ــا ب ــه دنی ــه هم ــورمان ک ــت کش آن وق
ــای  ــت تحریم ه ــه تح ــاع ک ــن اوض ــتند، در ای هس
 دولــت پــول نــدارد کــه بــرای 

ً
شــدید هســتیم و واقعــا

ــم  ــر ه ــد، و اگ ــاص بده ــردم اختص ــدن م قرنطینه ش
پولــی دارد ایــن منابــع مالــی خیلــی محــدود اســت؛ 
چــون مــا ســال های ســال در تحریــم بوده ایــم.

امــا ایــن وضــع ایــران اســت: مســاجد بــه کارگاه تولید 
ــای  ــه روزه ــکالتی ک ــدند؛ مش ــل ش ــک تبدی ماس
ــرف  ــه برط ــت هم ــود داش ــتان ها وج اول در بیمارس
ــه  ــه، هم ــل اینک ــه دلی ــید. ب ــک ها رس ــد و ماس ش
ــا وارد  ــد، طلبه ه ــم دادن ــت ه ــه دس ــت ب ــردم دس م
این هــا  کردنــد؛  کمــک  و  شــدند  بیمارســتان ها 
همــه نصــرت الهــی اســت. مشــکل ایــن اســت کــه 
حتــی کمــی هــم بصیــرت نداریــم و واقعیــت هــا را 

نمی بینیــم کــه خــدا اینجــا معجــزه کــرده اســت. خدا 
ــا ایــن ویــروس کرونــا همــه غربی هــا و مســتکبران  ب
شــده ایم. ســربلند  مــا  و  اســت  کــرده  فلــج  را 
ــد و  مــا انتظــار داشــتیم از آســمان یــک صاعقــه بیای
ــن  ــنت خــدا ای ــا س ــد؟! آی ــود کن ــروس را ناب ــن وی ای
ــا کمــک کــرده اســت.  ــه م ــد ب ــوده اســت؟ خداون ب
ایــن روحیــه دینــی کــه در بیــن مــردم هســت و دســت 
بــه دســت هــم داده انــد، همــه نشــان می دهنــد 
ــزی  ــت. برنامه ری ــرده اس ــا ک ــه م ــش را ب ــدا کمک خ
را  یکدیگــر  بایــد  مــردم  کــه  بــود  ایــن  آن هــا 
نــداد. رخ  اتفــاق  ایــن  امــا  می کردنــد؛  نابــود 
مــا کلیپ هــا و اطالعاتــی در دســت داریــم کــه 
ــرای  ــدن ب ــال آماده ش ــکا درح ــد آمری ــان می ده نش
ــود، و  ــا ب ــروس کرون ــد از وی ــران، بع ــه ای ــه ب حمل
ســؤال و بررســی می کردنــد کــه ویــروس کرونــا 
چقــدر بــر ســپاه و ارتــش ایــران تأثیــر گذاشــته اســت 
ــد   دیدن

ً
ــد. بعــدا ــه را بررســی می کردن و امــکان حمل

ــد و  ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب ــردم دس ــه م ــه هم ک
همــه آمده انــد وارد میــدان شــدند. روحانیــون و 
علمــا وارد شــدند، مســاجد نمــاز جماعتشــان را 
تعطیــل کردنــد، کمک هــای مردمــی بــه دســت 
نیازمنــدان رســید، کارخانــه و کارگاه هــای تولیــد 
ماســک تشــکیل شــد و…؛ بــدون اینکــه دولــت مــا 
بــه انــدازه دولــت آمریــکا پــول داشــته باشــد، حجــم 
اعظمــی از مشــکالت و بحــران برطــرف شــد. روزی 
در بیمارســتان ها تخت خواب هــا پــر شــده بــود، 
 نصــف تخت هــای بیمارســتانی 

ً
امــا االن تقریبــا

ــی هســتند. ــم خال در بســیاری از شــهرها، اعــم از ق
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پــس نصــرت چــه بایــد باشــد؟ انتظــار داریــم تــا بــه 
خداونــد گفتیــم کــه پــول بــده، خداونــد یــک بســته 
ــن،  ــدام دی ــدازد؟ ک ــا بیان ــرای م ــمان ب ــول از آس پ
ــه اســت؟ چــرا  کــدام خــدا و اهــل بیــت ایــن را گفت
ــردن  ــه گ ــا را ب ــری چیزه ــم یک س ــی آیی ــط م ــه غل ب
ایــن  بــرای  دیــن می گذاریــم و می گوییــم دیــن 
مســئله آمــده و حــاال کــه انجــام نــداد، دیــن بــه درد 
ــن  ــد: »م ــج( می فرماین ــان )ع ــام زم ــورد!  ام نمی خ
بــه شــما توجــه دارم؛ اگــر مــن پشــت صحنه بــه شــما 
ــد.«  ــما را می دریدن ــمنان ش ــردم، دش ــک نمی ک کم
ــا  ــود، ام ــود ش ــا ناب ــر کرون ــران در اث ــود ای ــرار ب ق
اســت. بی نظیــر  دنیــا  در  ایــران  وضعیــت  االن 

البتــه نمی توانیــم کشــورمان را بــا چیــن مقایســه کنیم. 
ــان  ــا هم ــر ارزی را دارد، و ب ــن ذخای ــن، بیش تری چی
ذخایــر توانســت مــردم را در خانه هایشــان نگــه دارد، 
بــه واســطه همیــن قضیه دو مــاه تمــام مــردم را قرنطینه 
ــد. امــا  ــه مــردم دادن ــد و بســته های غذایــی را ب کردن
ــه  ــت، و ن ــول داش ــدازه پ ــه آن ان ــه ب ــا، ن ــور م کش
دیکتاتــوری حاکــم بــر آنجــا داشــت. در چیــن پلیــس 
وارد عمــل نشــد، بلکــه ارتــش چیــن بــه میــدان آمــد.

ــد  ــا خداون ــم، ام ــات را نداری ــن امکان ــه ای ــا اگرچ م
ــکی  ــرای پزش ــن ب ــن، دی ــرد. بنابرای ــک ک ــال کم متع
 
ً
ــا ــد. اتفاق ــکان نبودن ــران پزش ــت. پیامب ــده اس نیام
پیامبــران توصیــه کرده انــد کــه در صــورت نیــاز 
ــی  ــب خارج ــک طبی ــم. ی ــه کنی ــک مراجع ــه پزش ب
بــود؛ مســلمانان مــی خواســتند آن را  در مدینــه 
ــه  ــه ب ــود ک ــن ب ــم ای ــان ه ــد، استداللش ــراج کنن اخ
ــوی  ــالم جل ــر اس ــا پیامب ــد. ام ــاز ندارن ــک نی پزش

ــت و گفــت: مــن خــودم هــم  ــب را گرف اخــراج طبی
ــت  ــب، طباب ــه طبی ــم، وظیف ــه می کن ــه او مراجع ب
ــت(  ــن کاری )طباب ــرای چنی ــن ب ــت و م ــردن اس ک
ادعایــی  هیــچ گاه چنیــن  دیــن  پــس  نیامــده ام.  
نداشــته اســت. علمــا هیچ وقــت مطــب نداشــته اند!
بــه مســئله اســتجابت دعــا هــم اشــاره کــردم. 
ــا  ــد ی ــک می کن ــد کم ــه خداون ــبهه ک ــن ش ــا ای ام
 خداونــد متعــال کمــک می کنــد؛ 

ً
خیــر؟ قطعــا

و  اســت  مختلــف  خداونــد  کمک هــای  امــا 
هیمشــه هــم مصلحــت بــر انجام شــدن فــوری 
ایــن  اوقــات  گاهــی  حتــی  نیســت.  خواســته 
بــه  گاهــی  ماســت.  نفــع  بــه  مستجاب نشــدن، 
ــه  ــا را ب ــال م ــد؛ ب ــی باش ــه بالی ــت ک ــان اس نفعم
ــد. ــاد می کن ــتگی ایج ــد و همبس ــه می ده ــدا توج خ
بــا  سیاســی  جناح هــای   

ً
معمــوال کشــورما  در 

همدیگــر درگیــر هســتند، امــا ایــن اتفــاق در مــدت 
ــی در  ــر شــده اســت. فضــای مثبت ــر بســیار کم ت اخی
کشــور بــه وجــود آمــده، در صورتــی کــه در حالــت 
عــادی بایســتی مــا تــا االن نابــود می شــدیم؛ از 
داخــل بــه هــم می ریختیــم، مــردم همدیگــر را نابــود 
می کردنــد، قحطــی بــه وجــود می آمــد و آمریــکا نیــز 
ــن اتفاق هــا رخ  ــا هیچ کــدام از ای ــه می کــرد. ام حمل
ــود می شــد،  ــد ناب ــران بای ــداد. در حالــت عــادی ای ن
ــیاری  ــه بس ــبت ب ــا نس ــت م ــه وضعی ــی ک در صورت
ــه و…  ــان، فرانس ــکا، آلم ــم از آمری ــور ها، اع از کش
بســیار بهتــر اســت. ایــن کشــورها باالتریــن رتبه هــای 
ــد  ــرا نمی توانن ــس چ ــد، پ ــم را دارن ــکی در عال پزش
ــکل  ــد پروت ــل آمدن ــد؟ در مقاب ــل کنن ــکل را ح مش

نوشــتند: کــه افــراد بــاالی ۶۰ ســال را مــداوا نکنیــد!
امــا چنیــن اتفاقــی هیــچ گاه در کشــورمان رخ نــداد، 
ــک  ــم و کم ــم دادی ــت ه ــه دس ــت ب ــم دس ــه ه بلک
کردیــم و بحــران را برطــرف کردیــم. ان شــاءالله 
میــزان همبســتگی بیش تــر شــود. بنابرایــن هــم 
ــا  ــم م ــت، و ه ــردن اس ــال کمک ک ــد در ح خداون
بــر اســاس انگیزه هــای دینــی دســت بــه دســت 
ــم. ــل کرده ای ــئله را ح ــع مس ــم و در واق ــم داده ای ه

]۱[. امل * َذلَِک الِْکتَاُب َل َریَْب ِفیِه ُهًدى لِلُْمتَِّقیَن، سوره مبارکه 

بقره، آیات ۱ و ۲

]۲[.یَا أَیَُّها النَّاُس أَنْتُُم الُْفَقرَاُء إَِل اللَِّه َو اللَُّه ُهَو الَْغِنیُّ الَْحِمیُد، 

سوره مبارکه فاطر، آیه ۱۵

]۳[. سوره مبارکه غافر، آیه ۶۰

]۴[. سوره مبارکه انبیاء، آیه ۳۵

]۵[. سوره مبارکه بقره، آیه ۱۵۵
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اجتامعی جامعه ایران

دکرت ابراهیم فیاضدکرت ابراهیم فیاض

به نظــر در اـیـران یــک الگــوی جهانــی و یــک الگــوی بســیار  	

عــادی  مــردم  و  روحانیــت  ســپاه،  ارتــش،  شــد؛  ارائــه  زیبایــی 

می رســد  به نظــرم  شــدند.  صحنــه  وارد  ـتـوان  تـمـام  بــا  همگــی 

هیــچ ـجـای دنیــا ایــن نــوع خـیـزش عمومــی کــه کل کشــور را در 

بــر می گیــرد - تــا جایــی کــه اطــاع دارم - بــه وجــود نیامــده اســت. 

بنابرایــن اـیـران می توانــد ایــن فداکاری ـهـای کادر پزشــکی، ورود 

روحانیــون و ورود عمــوم مــردم را بــه عـنـوان الگــو و طــرح ارائــه 

بدهــد و بــه نظــر مــن در تاریــخ ثبــت خواهــد شــد.

ویروس کرونا مدتی پس از شیوع در کشور چین، به تمام نقاط دنیا سرایت کرد 

و اکنون تمام کشورها با این ویروس خطرناک درگیر شده اند. در این بین، نحوه 

تقابل غرب و جهان اسالم با بحران همه گیری کووید ۱۹ بحثی است که می توان آن 

را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. به همین جهت گفت و گوی ویژه ای با »دکرت 

محمدعلی آذرشب«، پژوهشگر ایرانی زبان و ادبیات عربی، استاد دانشگاه تهران، 

عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران شورای عالی انقالب فرهنگی، عضو 

شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در امور بین امللل انجام شده است. در ادامه منت مصاحبه تقدیم می شود:

ــوده  	 ــه ب ــا چگون ــا کرون ــام ب ــان اس ــرب و جه ــه غ  * مواجه

ــت؟ اس

گفت وگوی
اختصاصی
»فـــــــــــــــــــــــــــکرت«

با دکرت محمدعلی 

آذرشب، پژوهشگر ایرانی 

زبان و ادبیات عربی، 

استاد دانشگاه تهران 

با موضوع  
کرونا 

ونا، فرصتی برای دعوت  ونا، فرصتی برای دعوت کر کر

همبستگی به  اسالم  همبستگیجهان  به  اسالم  جهان 
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دکرت ابراهیم فیاضدکرت ابراهیم فیاض

یکــی از مســائل مهمــی کــه بــه نظــرم می رســد 
ــک  ــا ی ــه کرون ــت ک ــن اس ــم ای ــرح کنی ــد مط بای
ــی  ــت؛ یعن ــود آورده اس ــه وج ــی ب ــتگی جهان همبس
بــه عبــارت دیگــر هــر نقطــه ای از نقــاط دنیــا 
دنیــا  کل  واقــع  در  می بینــد،  آســیب  کــه  وقتــی 
ایــن همبســتگی جهانــی  اســت.  دیــده  آســیب 
ــه  ــرای اینک ــت ب ــب اس ــم و مناس ــت مه ــک فرص ی
ایــن را بــه صــورت یــک الگویــی اعــالم کنیــم 
و دنیــا را بــه همبســتگی جهانــی دعــوت کنیــم.

دوم اینکــه فرصتــی پیــش آمــده تــا بــه جهــان اســالم 
ــد  ــه بای ــر از هم ــالم اوالت ــان اس ــم؛ جه ــوت کنی دع
ــه هــر حــال هــم  ایــن همبســتگی را داشــته باشــد. ب
قــرآن، هــم ســنت و هــم ســیره ائمــه و ســیره صالحین 
کرده انــد؛  دعــوت  همــدردی  و  همبســتگی  بــه 
ــفانه در  ــا متأس ــود. ام ــاد ش ــر ایج ــد بیش ت ــن بای ای
ــتگی  ــکل گرفتن همبس ــای ش ــه ج ــالم ب ــان اس جه
ــری و  ــزی و درگی ــگ و خون ری ــورها، جن ــان کش می
فتنه انگیــزی پیــش آمــده اســت؛ اکنــون فرصــت 
مناســبی پیــش آمــده تــا ایــن مســئله را مطــرح کنیــم.

یــک مطلــب دیگــری هــم هســت: به نظــرم می رســد 
بــرای تقریــب بیــن مذاهــب اســالمی االن یــک 
ــا  ــت؛ م ــده اس ــود آم ــه وج ــی ب ــیار خوب ــوژه بس س
نبایــد گرفتــار ایــن تفرقــه مذهبــی و طایفــه ای و قومی 
ــوان  ــه عن ــالم را ب ــان اس ــد کل جه ــه بای ــیم، بلک باش
ــا  ــم. االن اروپایی ه ــرار بدهی ــد ق ــور واح ــک کش ی
ــوع  ــا تمــام مشــکالتی کــه بینشــان هســت، یــک ن ب
ــورهای  ــه کش ــی ب ــک مال ــی و کم ــتگی مال همبس
آســیب دیده را دارنــد پیش بینــی می کننــد و ســعی 

می کننــد کــه بــه کشــورهای آســیب دیده بیش تــر 
ــتگی  ــوع همبس ــک ن ــت ی ــد؛ در حقیق ــک کنن کم
ــن  ــد بی ــاب اوال بای ــده و از ب ــود آم ــه وج ــی ب اروپای
ــد. ــود بیای ــه وج ــئله ب ــن مس ــز ای ــالم نی ــان اس جه
کشــورهای ثروتمنــد و کشــورهایی کــه امکانــات 
کشــورهای  کمــک  بــه  بایــد  دارنــد  بیش تــری 
دارای  کــه  کشــورهایی  علی الخصــوص  و  فقیــر 
پناهنــدگان  االن  بشــتابند.  هســتند ،  پناهنــدگان 
ــای   اردوگاه ه

ً
ــا ــتند؛ اتفاق ــه هس ــیب پذیرتر از هم آس

آفریقــا  در  اســالمی  کشــورهای  در  پناهنــدگان 
یــک  بایــد  و  اســت  فــراوان  خیلــی  آســیا  و 
شــود. این هــا  بــه  خاصــی  عنایــت  و  توجــه 

* يعنــی در بحــث جهــان اســام و منطقــه  	
ــرای  ــا از آن ب ــده ت ــش آم ــت پي ــن فرص االن بهتري

ــم؟ ــتفاده کني ــانی اس کمک رس

بلــه، بــرای همبســتگی، بــرای دوری از تفرقــه مذهبی 
و قومــی و بــرای دوری از هدف هــای کوچــک و 
رفتــن بــه ســمت هدف هــای بــزرگ فرصــت خوبــی 
ــت  ــارت اس ــالم عب ــان اس ــت. جه ــده اس ــش آم پی
ــمت های  ــن قس ــد بی ــی، و نبای ــد تمدن ــک واح از: ی
درگیــری  ایجــاد  بیندازیــم،  تفرقــه  تمــدن  ایــن 
یــک  بایــد  بلکــه  بیندازیــم؛  اختــالف  و  کنیــم 
نــوع همبســتگی ایجــاد شــود. به نظــرم می رســد 
کــه ایــن شــرایط کرونایــی، فرصــت مســاعدی 
اســت. مســائل  نــوع  ایــن  طرح کــردن  بــرای 

* اســتاد بــه نظــر شــما، جامعــه ايــران  	
توانســته ايــن همبســتگی را حفــظ کنــد؟ بــه 

ــامی  ــوری اس ــه جمه ــوع مقابل ــر ن ــارت ديگ عب

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــا چگون ــا کرون ــران ب اي

ــی و یــک الگــوی  ــران یــک الگــوی جهان به نظــر در ای
بســیار زیبایــی ارائــه شــد؛ ارتــش، ســپاه، روحانیــت و 
مــردم عــادی همگــی بــا تمــام تــوان وارد صحنه شــدند. 
ــوع خیــزش  ــا ایــن ن به نظــرم می رســد هیــچ جــای دنی
ــا جایــی  عمومــی کــه کل کشــور را در بــر می گیــرد – ت
ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــود نیام ــه وج ــالع دارم – ب ــه اط ک
ایــران می توانــد ایــن فداکاری هــای کادر پزشــکی، ورود 
روحانیــون و ورود عمــوم مــردم را بــه عنوان الگــو و طرح 
ارائــه بدهــد و بــه نظــر مــن در تاریــخ ثبت خواهد شــد.

کرونا، فرصتی برای دعوت 

جهان اسالم به همبستگی

دکرت محمدعلی آذرشبدکرت محمدعلی آذرشب



اساسًا فیلسوفان دین بعد از 
وشنگری به این نتیجه  دوره ر

رسیدند که عمر دین به سر 
آمده است. گویی دیگر خدا 

و امور غیبی هیچ تأثیری بر 
ونا  جهان ما ندارند؛ اما کر

نشان داد که این طوری نیست 
و بالهایی که در گذشته به طور 

محدود بر قوم خاصی نازل 
می شد، االن به صورت فراگیر 

یت  محقق شده است و کل بشر
وسی که با چشم  در برابر ویر

دیده نمی شود، سر تعظیم 
ود آوردند و تسلیم شدند. فر
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برای الیهات اسالمی نیست ور معضلی  شر مساله 
دکرت محمد محمدرضایی

ونا و مواجه الهیات لیبرال و الهیات توحیدی کر
حجت االسالم دکرت محمد علی عبداللهی

41

با بحران اجتماعی61 مواجهه  در  عقالنیت شیعی 
حجت االسالم دکرت عبدالحسین خسروپناه

نگاه تعاملی به مساله علم و دین63
حجت االسالم دکرت محمد جعفری هرندی

ونا67 کر درباره  فلسفی  تأمالت 
دکرت رضا داوری اردکانی
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نیســت  	 اســامی  الهیــات  ـبـرای  معضلــی  شــرور،  مســأله 

پــاره ای از فضائــل و کمــاالت اخاقــی و  بــه  آدمــی اگــر بخواهــد 

انسانی برسد باید بر مشکات و موانع غلبه پیدا کند. انسان 

مـقـام صــرب و شــجاعت نمی رســد. شــجاعت و  بــه  بــه ســهولت 

صــرب، فضیلتــی اســت کــه در آن غلبــه بــر موانــع و ـتـرس و ـمـرگ 

می فرمایــد:  ابراهیــم  حـضـرت  مــورد  در  خداونــد  اســت.  نهفتــه 

ابراهیم بعد ار آنکه از آزمون های سخت موفق بیرون آمد به 

مـقـام امامــت رســید.

و  ایــران  انتشــار ویــروس کرونــا در  بــه مناســبت  پیــش  چنــدی 
جهــان مصاحبــه ای از عبدالکریــم ســروش، تحــت عنــوان »خــدا 
بــه هــر دردی نمی خــورد« در رســانه های مجــازی منتشــر شــد.

وی در آن مصاحبــه، مطالبــی را مطــرح نمــود کــه نیــاز بــه نقــد و 
بیــان  را  مطالــب  آن  ابتــدا  این جانــب]۱[  دارد.  بیش تــری  بررســی 
ــم  ــرح خواه ــی مط ــد و بررس ــب نق ــود را در قال ــرات خ ــپس نظ و س
ــد.  ــه قضــاوت بپردازن ــز خــود ب ــدگان عزی ــان و خوانن ــا مخاطب نمــود ت

اینک سرفصل مطالب ایشان: 	

ــون  ــام مدف ــه ام ــم ک ــری نداری ــی معتب ــی و نقل ــل عقل ــچ دلی ۱- هی
بدهــد  پاســخ  آن هــا  بــه  و  بشــنود  را  زائــران  در خــاک، صــدای 
باشــد. آن هــا را داشــته  بــرآوردن حاجــات  قــدرت   

ً
یــا اساســا و 

۲- آتــش غرب زدگــی، توســط برخــی افــراد نــادان همــه چیــز غربــی را 
از غربــال انــکار گذرانــد؛ علــوم انســانی غربــی را و حــاال طــب غربی را.

نقد به مصاحبه ای از 
عبدالکریم سروش، 
تحت عنوان »خدا به 
هر دردی نمی خورد« 

دکرت محمد 
محمدرضایی 

با موضوع  
الهیات شرور

برای  معضلی  ور،  شر برای مسأله  معضلی  ور،  شر مسأله 
نیست اسالمی  نیستالهیات  اسالمی  الهیات 
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ــا  ــیعیان ب ــیرازی، ش ــرزای ش ــان می ــه در زم ۳- اینک
خوانــدن زیــارت عاشــورا، وبــا را بــر طــرف کردنــد، 
 دروغ اســت و یــک دروغ تفرقه افکنانه اســت که 

ً
قطعــا

یــک نــوع خداپرســتی قبیله گرایانــه را تبلیــغ می کنــد.
اینکــه  و  نمی خــورد  دردی  هــر  بــه  خــدا   -۴
شــما در هــر حادثــه ای پــای خــدا را بــه میــان 
 خطاســت. خــدا بــه درد تنهایــی 

ً
بکشــید، قطعــا

می خــورد. عاشــقی  درد  بــه  می خــورد،  روح 
در  شــر  مســأله  کــه  دارم  ضعیفــی  امیــد   -۵
غربــی  الهیــات  هماننــد  اســالمی  الهیــات 
بایــد  شــرور  مســأله  بــا  شــود.  گرفتــه  جــدی 
ارتبــاط خــود را بــا خــدا از نــو تعریــف کنیــم.

 تفصیل مطالب همراه با نقد و بررسی: 	

امامان، صدای زائران را نمی شنوند! 	

ــی  ــل عقل ــچ دلی ــد: »هی ــروش می گوی ــر س ۱- دکت
و نقلــی معتبــری نداریــم کــه ایــن خفتــگان در 
زیــر خــاک، خــواه امــام، خــواه خواهــر امــام و 
صــدای زائــران را می شــنوند. و بــه آن هــا پاســخ 
ــات  ــر آوردن حاج ــدرت ب  ق

ً
ــا ــا اساس ــد و ی می دهن

آن هــا را دارنــد. مــن مشــکلی نــدارم، بــا اینکــه 
ــی  ــد و حت ــرام بگذارن ــود احت ــزرگان خ ــه ب ــان ب آدمی
قصــه  امــا  بگذارنــد،  احتــرام  آن هــا  قبــور  بــه 
و  اســت  چیــزی  ســتایش کردن  و  حرمت نهــادن 
قصــه حاجت خواســتن و شفاخواســتن چیــز دیگــری 
اســت، این هــا را بایــد از یکدیگــر جــدا کــرد.« 

نقد: 	

بــر خــالف دیــدگاه آقــای ســروش، آیــات و روایــات 
داللــت بــر آن دارنــد کــه پیامبــر گرامــی اســالم )ص( 
ــت  ــت عنای ــه جه ــه ب ــن )ع( ک ــرات معصومی و حض
ویــژه خداونــد بــه آن هــا و بــه جهــت مقــام و منزلــت 
ــنوند  ــا را می ش ــخن م ــم س ــد ه ــزد خداون ــا ن آن ه
و هــم می تــوان از آن هــا درخواســت نمــود کــه 
ــد. ــا کنن ــد دع ــه درگاه خداون ــا ب ــوزش م ــرای آم ب

و اینک دالیل: 	

ــد.  ــت می کن ــه را اجاب ــا الل ــد، دعــای اولی ۱- خداون
ــل«  ــرب نواف ــث »ق ــالم در حدی ــی اس ــر گرام پیامب
بــه مقامــات اولیــا اللــه چنیــن اشــاره می کنــد: 

»بنــده مــن بــر اثــر انجــام فرایــض و نوافــل بــه 
می شــود.  مــن  محبــوب  کــه  می رســد  مقامــی 
ــوم  ــوش او می ش ــن گ ــد، م ــن ش ــوب م ــی محب وقت
کــه  می شــوم  او  چشــم  و  می شــنود  آن  بــا  کــه 
آن  بــا  کــه  می گــردم  او  زبــان  و  می بینــد  آن  بــا 
ســخن می گویــد و دســتش می شــوم کــه بــا آن 
می گیــرد. هــر گاه مــرا بخوانــد اجابــت می کنــم 
و اگــر چیــزی از مــن بخواهــد می بخشــم.«]۲[
کراماتــی  و  خارق العــاده  امــور  بــه  قــرآن،   -۲
و  انبیــا  ســوی  از  کــه  می کنــد  اشــاره 
می رســد.  انجــام  بــه  خــدا  خــاص  بنــدگان 
می کنیــم: اشــاره  نمونــه  چنــد  بــه  اینــک 
الــف: حضــرت یوســف، بــه فــردی )بــرادرش( 
مأموریــت داد کــه بــه نزد پــدر خود، حضــرت یعقوب 
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کــه از فــراق او نابینــا شــده بــود، بــرود و پیراهــن او را 
بــر چهــره پــدر بیفکنــد تــا بینایــی خــود را بــاز یابــد.

ْن َجــاَء 
َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
قــرآن در ایــن بــاره می فرمایــد: »ف

ــْم 
َ
ل
َ
 أ

َ
ــال

َ
ــًرا ق  َبِصی

َّ
ــد

َ
اْرت

َ
ــِه ف ــی َوْجِه

َ
ــاُه َعل

َ
ق

ْ
ل
َ
ــیُر أ َبِش

ْ
ال

ــوَن:]۳[  ُم
َ
ْعل

َ
 ت

َ
ــا ال ــِه َم

َّ
ــَن الل ــُم ِم

َ
ْعل

َ
ــی أ ــْم ِإنِّ

ُ
ک

َ
 ل

ْ
ــل

ُ
ق
َ
أ

پــس چــون مژده رســان آمــد آن ]پیراهــن[ را بــر 
چهــره او انداخــت پــس بینــا گردیــد گفــت آیــا 
بــه شــما نگفتــم کــه بی شــک مــن از ]عنایــت[ 
خــدا چیزهایــی می دانــم کــه شــما نمی دانیــد.«

یــاران  بــه  ب: هنگامــی کــه حضــرت ســلیمان 
از شــما  یــک  اشــاره می کنــد کــه کــدام  خــود 
بیــاورد،  مــن  بــرای  را  بلقیــس  تخــت  می توانــد 
ــه  ــا کــه ب ــام آصــف بــن برخی ــه ن ــاران او ب یکــی از ی
ــم  ــک چش ــود در ی ــا ب ــی دان ــاب اله ــی از کت علم
نمــود. حاضــر  را  بلقیــس  تخــت  زدن  هــم  بــر 

ــٌم ِمــَن 
ْ
ُه ِعل

َ
ــِذی ِعْنــد

َّ
 ال

َ
قــرآن می فرمایــد: »قــال

 
َ
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ــود  ــی[ ب ــاب ]اله ــی از کت ــزد او دانش ــه ن ــی ک کس
ــر  ــود را ب ــم خ ــه چش ــش از آنک ــن آن را پی ــت م گف
ــلیمان[  ــون ]س ــس چ ــی آورم پ ــت م ــی برای ــم زن ه
ــن  ــت ای ــد گف ــتقر دی ــود مس ــزد خ ــت[ را ن آن ]تخ
ــد  ــرا بیازمای ــا م ــت ت ــن اس ــروردگار م ــل پ از فض
و  می کنــم  ناسپاســی  یــا  سپاســگزارم  آیــا  کــه 
ــش  ــود خوی ــه س ــا ب ــزارد تنه ــپاس گ ــس س ــر ک ه
کنــد  ناسپاســی  کــس  هــر  و  می گــزارد  ســپاس 

اســت.« کریــم  و  بی  نیــاز  پــروردگارم  بی  گمــان 
ــرت  ــب حض ــه از جان ــاده ای ک ــور خارق الع ج: ام
ــه اذن و قــدرت الهــی انجــام شــده اســت:  مســیح ب
ماننــد ســاختن پرنــده ای از گل، زنده کــردن مــردگان، 
شــفا دادن کــور مــادرزاد و بیمــاران العــالج و… .]۵[

بنابرایــن، بــر اســاس ایــن آیــات، انجــام امــور 
امــری  الهــی،  انبیــا  ســوی  از  خارق العــاده 
اســت. گرفتــه  قــرار  قبــول  مــورد  و  عــادی 

۳- توســل بــه انبیــا و اولیاءالهــی: قــرآن، از مؤمنیــن 
ــب  ــان و طل ــتغفار گناه ــت اس ــه جه ــد ک می خواه
ــوند.  ــل ش ــی متوس ــا اله ــا و اولی ــه انبی ــات ب حاج
ْیــِه 

َ
ــوا ِإل

ُ
ــَه َواْبَتغ

َّ
ــوا الل

ُ
ق

َّ
ِذیــَن آَمُنــوا ات

َّ
َهــا ال یُّ

َ
»َیــا أ

ِلُحــوَن:]۶[ 
ْ

ف
ُ
ــْم ت

ُ
ک

َّ
َعل

َ
وا ِفــی َســِبیِلِه ل

ُ
َه َوَجاِهــد

َ
َوِســیل

ْ
ال

پــروا  از خــدا  آورده  ایــد  ایمــان  ای کســانی کــه 
در  و  جوییــد  تقــرب  و[  ]توســل  او  بــه  و  کنیــد 
ــوید.« ــتگار ش ــه رس ــد ک ــد باش ــاد کنی ــش جه راه

ــون  ــباب گوناگ ــایل و اس ــدا وس ــه خ ــرب ب ــرای تق ب
ــای  ــه دع ــل ب ــا توس ــه آن ه ــه از جمل ــود دارد ک وج
ــه  ــی ک ــه هنگام ــرای نمون ــت. ب ــی اس ــران اله پیامب
ــی  ــود پ ــای خ ــه خط ــوب ب ــرت یعق ــدان حض فرزن
ــه از  ــتند ک ــد و از او خواس ــدر آمدن ــش پ ــد، پی بردن
ــوا 

ُ
ال

َ
خــدا بــرای آن هــا طلــب آمــرزش کنــد. »ق

اِطِئیــَن 
َ
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َ
ق

ِحیــُم:]۷[ گفتنــد ای پــدر بــرای گناهــان مــا  الرَّ
آمــرزش خــواه کــه مــا خطــاکار بودیــم؛ گفــت 
آمــرزش  شــما  بــرای  پــروردگارم  از  زودی  بــه 
ــان اســت.« ــده مهرب ــا آمرزن می خواهــم کــه او همان

ــانی  ــه: کس ــد ک ــان می کن ــر بی ــه ای دیگ ــرآن در آی ق
کــه بــر خــود ســتم کردنــد بــه نــزد پیامبــر می آمدنــد 
ــم  ــر ه ــد و پیامب ــوزش می کردن ــب آم ــدا طل و از خ
ــر  ــا ب ــن م ــرد]۸[، بنابرای ــتغفار می ک ــا اس ــرای آن ه ب
ــی  ــا اله ــا و اولی ــم از انبی ــات می توانی ــن آی ــاس ای اس
ــه  ــد؛ همان گون ــا کنن ــا دع ــق م ــه در ح ــم ک بخواهی
کــه در زمــان رســول خــدا و حضــرت یعقــوب 
ــام رســید. حــال ممکــن اســت  ایــن کار بــه انج
ــات  ــان حی ــالت در زم ــن توس ــه ای ــود ک ــؤال ش س
ــل  ــی توس ــه ول ــورت گرفت ــدا ص ــی خ ــر و ول پیامب
ــخ  ــح نیســت. در پاس بعــد از وفــات آن هــا صحی
ــان  ــی انس ــت و اثربخش ــه حقیق ــت ک ــوان گف می ت
ــات  ــن روح در حی ــم و ای ــه جس ــت ن ــه روح اوس ب
می دهــد.]۹[ ادامــه  خــود  حیــات  بــه  برزخــی 
می نمایــد  بیــان  صراحــت  بــه  قــرآن  ضمــن  در 
خــود  پــروردگار  نــزد  و  زنده انــد  شــهدا  کــه: 
معصــوم  امامــان  و  پیامبــران  و  می خورنــد  روزی 
 خــود نیــز 

ً
کــه افضــل از شــهدا هســتند بعضــا

در زمــره شــهدا بوده انــد. در ضمــن همــه مــا در 
نمازهــای واجــب روزانــه، بــر پیامبــر گرامــی اســالم 
ســالم می فرســتیم]۱۰[، اگــر ایشــان ســالم مــا 
را نشــنود کــه لغویــت در کالم الزم می آیــد.]۱۱[
ــه  ــر و ائم ــه پیامب ــل ب ــوق توس ــل ف ــاس دالی ــر اس ب
معصومیــن کــه جــان پیامبــر هســتند و خداونــد 
عنایــت خــاص بــه آن هــا داشــته و پلیــدی را از آنــان 
ــات و  ــان حی ــت]۱۲[، در زم ــوده اس ــرف نم ــر ط ب
ــدای  ــم ص ــا ه ــت و آن ه ــح اس ــان صحی ــات آن مم
مــا را می شــنوند و هــم در صــورت مصلحــت، 
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می فرمایــد. مســتجاب  را  آنــان  دعــای  خداونــد 
ــر عبدالکریــم ســروش  ــاب آقــای دکت بنابرایــن از جن
ــل  ــیع و توس ــادات تش ــاب اعتق ــه در ب ــم ک می خواه
ــا تأمــل  ــه ب ــا الل ــر و امامــان معصــوم و اولی ــه پیامب ب
و تفکــر بیشــتری ســخن بگوینــد. )در ضمــن جهــت 
مطالعــه بیش تــر در بــاب توســل و شــفاعت و عقایــد 
ــرت  ــرم حض ــتاد محت ــای اس ــه کتاب ه ــت ب وهابی
ــود.( ــه ش ــبحانی مراجع ــر س ــی جعف آیت الله العظم

انکار طب و علوم انسانی غربی 	

۲- دکترعبدالکریــم ســروش در بخشــی از مصاحبــه 
ــط  ــی توس ــش غرب زدگ ــن آت ــد: »همی ــان می کن بی
دامــن  انقــالب  از  پــس  نــادان  افــراد  از  برخــی 
ــال  ــاره از غرب ــی را دوب ــز غرب ــه چی ــد و هم زده ش
انــکار گذرانــد و هیــچ چیــز را باقــی نگذاشــتند 
ــی را.« ــب غرب ــال ط ــی را و ح ــانی غرب ــوم انس عل

نقد: 	

ــه  ــت، ن ــریت اس ــتاورد کل بش  دس
ً
ــی اوال ــب غرب ط

 بــزرگان و مراجــع تقلیــد در حوزه 
ً
تنهــا غربیــان و ثانیــا

کرونــا هیچ کــدام طــب غربــی را انــکار نکــرده، بلکــه 
همــواره ســفارش کرده انــد کــه دســتوارت پزشــکی را 
ــه  ــالم )ص( ب ــر اس ــن پیامب ــد. همچنی ــت نمائی رعای
مســلمانان ســفارش می کننــد کــه علــم و حکمــت را 
کــه گم شــده مؤمــن اســت، هــر کجــا یافتیــد حتــی از 
دســت کافــران و مشــرکان بگیریــد و نیز علــم را طلب 
کنیــد هــر چنــد کــه در چیــن باشــد]۱۳[، و یــا اینکــه 
پیامبــر طلــب علــم را بــر هــر مســلمانی واجــب کرده 

ــد  ــی او می توانن ــروان واقع ــه پی ــال چگون ــت؛ ح اس
بــا دانــش و علــم، ســر ســتیز داشــته باشــند!؟
امــا قصــه علــوم انســانی غربــی، قصــه دیگــری 
سفارشــات  و  عقــل  دســتورات  طبــق  اســت 
ــا  ــی در آن ه ــخن حق ــر س ــن، اگ ــرات معصومی حض
وجــود دارد، مــورد پذیــرش ولــی اگــر مطالــب 
علــوم  نقــاب  تحــت  واقعــی  غیــر  و  نادرســت 
نیســت. پذیــرش  قابــل  شــود،  مطــرح  انســانی 
ایــن   

ً
اوال غربــی،  انســانی  علــوم  ســردمداران 

علــوم را بــر اســاس مادی گرایــی و تجربه گرایــی 
ــوع  ــه موض ــان را ک  انس

ً
ــا ــوده و ثانی ــا نم ــض بن مح

ایــن علــوم اســت، حیوانــی برخاســته از تنــازع 
 
ً
بقــا و بریــده از مبــدا و منتهــا می داننــد. مســلما
ــرد،  ــکل بگی ــی ش ــن مبان ــاس ای ــر اس ــه ب ــی ک دانش
ــد. ــه بنمای ــان ارائ ــتی از انس ــر درس ــد تصوی نمی توان
ــانی  ــوم انس ــدران عل ــی از پ ــخنان برخ ــه س ــک ب این
غربــی اشــاره نمــوده تــا خــود قضــاوت نمائیــد 
نادرســت، می تــوان  نظریــات  ایــن  بــا  آیــا  کــه 
داشــت؟ صحیحــی  انســانی  علــوم   

ً
واقعــا

کــه  اســکاتلندی]۱۴[  هیــوم  دیویــد  دیــدگاه   .۱
علمــی  تجربه گرایــی  جریــان  بــر  زیــادی  تأثیــر 
داشــته اســت و می تــوان او را پــدر تجربه گرایــی 
ــد:  ــنی می گوی ــه روش ــی ب ــد، در عبارت ــد نامی جدی
»اگــر کتابــی دربــاره الهیــات یــا مابعدالطبیعــه 
مدرســی در دســت بگیــرم، می پرســم آیــا در آن 
ــدد  ــا ع ــت ی ــاره کمی ــی درب ــتدالل انتزاع ــچ اس هی
هســت؟ آیــا اســتدالل تجربــی دربــاره واقعیــات 
و موجــودات در آن هســت؟ اگــر پاســخ منفــی 

اســت پــس آن را در آتــش افکنیــد چــون چیــزی 
ــدارد.«]۱۵[ ــود ن ــاب وج ــن کت ــطه در ای ــز سفس ج
روشــن اســت کــه براســاس ایــن تعابیــر، هیــوم 
عالــم  خــدا،  جملــه  از  ماوراطبیعــی  امــور  بــه 
غیــب و آخــرت و… اعتقــادی نــدارد. او کســی 
کــه  مــی دارد  اظهــار  صراحــت  بــه  کــه  اســت 
ــه  ــه تجرب ــل و ب ــه حاص ــا از تجرب ــت م ــه معرف هم
ــن  ــا ای ــه آی ــت ک ــن اس ــوال ای ــود. س ــم می ش خت
 علمــی و نظریــه مخالــف آن غیــر 

ً
نظریــه واقعــا

ــن  ــا ای ــتدل ب ــت مس ــا مخالف ــت؟ و آی ــی اس علم
اســت؟ جدیــد  علــوم  بــا  مخالفــت  نظریــه، 

اوالً  	 غربــی  اســت،  طــب  بشــریت  کل  دســتاورد 
بــزرگان  ثانیــاً  و  غربـیـان  تنهــا  نــه 
کرونــا  حــوزه  در  تقلیــد  مراجــع  و 
انــکار  را  غربــی  طــب  هیچ کــدام 
ســفارش  هـمـواره  بلکــه  نکــرده، 
کرده انــد کــه دســتوارت پزشــکی را 
رعایــت نمائیــد. همچنیــن پیامــرب 
مســلمانان  بــه  )ص(  اســام 
و  علــم  کــه  می کننــد  ســفارش 
مؤمــن  گم شــده  کــه  را  حکمــت 
از  حتــی  یافتیــد  کجــا  هــر  اســت، 
دست کافران و مشرکان بگیرید و 
نیز علم را طلب کنید هر چند که 

باشــد چیــن  در 
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کــه  لنــدن  دانشــگاه  اســتاد  پیرســون]۱۶[،  کارل 
ــی  ــه علم ــای طبیعت گرایان ــادی در تبیین ه ــر زی تأثی
و  طریــق  تنهــا  علمــی،  »روش  می گویــد:  دارد، 
مدخــل واقعــی بــه کل قلمــرو معرفــت اســت.«]۱۷[

ــی و مکانیکــی  ــدگاه، روش تجرب ــن دی ــر اســاس ای ب
ــت  ــم اس ــق عال ــف حقای ــق کش ــا طری ــی، تنه علم
ــاره  ــوان درب ــی نت ــق روش علم ــه از طری ــوری ک و ام
انســانی،  معرفــت  قلمــرو  از  نمــود،  داوری  آن 
خــارج هســتند. در نتیجــه مابعدالطبیعــه و دیــن 
می گیرنــد. قــرار  بشــری  معرفــت  از  خــارج 

ــناس  ــوف و جامعه ش ــت]۱۸[، فیلس ــت کن ۲. اگوس
 او را بنیان گــذار جامعه شناســی 

ً
فرانســوی کــه معمــوال

جدیــد و فلســفه پوزیتیویســم می داننــد، بــر آن اســت 
کــه روش پوزیتیویســتی و تجربــی، برتریــن روش 
ــانی  ــن انس ــول ذه ــل و تح ــه تکام ــن مرحل و آخری
اســت. او دوران تفکــر بشــر را ســه مرحلــه می دانــد:

الف-مرحله ربانی؛ 	

ب-مرحله فلسفی؛ 	

ج-مرحله تجربی. 	

براســاس دیــدگاه او، دوران دو مرحلــه ربانی و فلســفی 
بــه ســرآمده اســت و ادیــان موجــود، محصــول مرحله 
ــون  ــه اکن ــت ک ــی اس ــن آدم ــول ذه ــی از تح خاص
ــه  ــی و اندیش ــن علم ــت. ذه ــته اس ــان آن گذش زم
ــت و  ــه الوهی ــد ب ــر نمی توان ــی( دیگ ــی )تجرب اثبات
ــد.]۱۹[ ــته باش ــاور داش ــی ب ــاورا طبیع ــودات م موج

مشــهور  جامعه شــناس  دورکیــم]۲۰[،  امیــل   .۳

فرانســوی معتقــد اســت کــه قوانیــن و اخالقیــات، کار 
و تفریــح، علــم و فرهنــگ و از همــه مهم تر دیــن، زاده 
اجتمــاع اســت. همچنیــن منشــأ همــه ادیــان بــزرگ 
و کوچــک توتم پرســتی اســت و پرســتش توتــم، 
نمــادی از پرســتش جامعــه اســت. بنابرایــن آنچــه در 
همــه ادیــان مــورد پرســتش قــرار می گیــرد و نیروهــا و 
ویژگــی فراطبیعــی بــه آن نســبت داده می شــود، چیزی 
جــز جامعــه نیســت. امــا مــردم تصــور می کننــد کــه 
موجــودی الوهــی را می پرســتند کــه در فراســوی 
ــان  ــته های آن ــه خواس ــد ب ــرار دارد و می توان ــان ق جه
ــی  ــد.]۲۱[ یعن ــل کن ــان را ح ــکالت آن ــخ و مش پاس
ــه اشــتباه  ــان ب خــدا همــان جامعــه اســت کــه متدین
او را موجــود مــاورا طبیعــی قلمــداد می نماینــد.
ــناس  ــاددان و جامعه ش ــس]۲۲[، اقتص ۴. کارل مارک
بــزرگ آلمانــی کــه در تحــوالت فکــری و اجتماعــی 
ــت،  ــته اس ــر داش ــیار تأثی ــتم بس ــرن بیس ــی ق سیاس
اســت  دیــن  ســازنده  »انســان،  اســت:  معتقــد 
نــه دیــن ســازنده انســان«؛ »دیــن افیــون مــردم 
بیــزارم.«]۲۳[ از همــه خدایــان  اســت«؛ »مــن 

ــی  ــناس اتریش ــد]۲۴[، عصب ش ــد فروی ۵. زیگمون
می شــود،  شــناخته  روانــکاوی  علــم  پــدر  کــه 
دیــن و خــدا جلــوه غریــزه  اســت کــه  معتقــد 
سرکوب شــده جنســی اســت و نیــز تصــور خــدا 
نتیجــه فرافکنــی تصــور پــدر درون خــود انســان 
افســانه ای  و  خرافــه  تصــور،  ایــن  امــا  اســت، 
اســت.]۲۵[ تهــی  آســمان  و  نیســت  بیــش 
ــا  ــه ب ــت ک ــن معناس ــالمی بدی ــانی اس ــوم انس عل
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چشــمانی بــاز و عقالنیــت الزم، روش و آئیــن پــدران 
ــل و  ــا دلی ــرار داده و ب ــد را مــورد نقــادی ق علــم جدی
ــی  ــر راه صحیح ــان ب ــه آن ــازیم ک ــوم س ــان معل بره
تفســیرها  آن هــا  مقابــل  در  و  نکرده انــد  حرکــت 
آوریــم. عمــل  بــه  درســتی  نظریه پردازی هــای  و 

حــال ســؤال ایــن اســت کــه ایــن پــدران علــم جدیــد 
ــوم  ــن عل ــت تدوی ــکار نادرســت، صالحی ــن اف ــا ای ب
جدیــد را داشــته اند؟ آیــا مــا بایــد ایــن افــکار 
ــوان  ــه عن ــات ب ــا تبلیغ ــی را ب ــر علم ــت و غی نادرس
نظریــات علمــی، دانســته و نظریه هــای مخالــف 
ایــن تئوری هــا را غیــر علمــی و دخالــت ایدئولــوژی 
ــجویان  ــن و روان دانش ــم و ذه ــداد کنی ــن قلم در دی
بــه اصطــالح  ایــن نظریــات  از  کنــده  آ خــود را 
ــا  ــت ب ــه مخالف ــر گون ــوده و ه ــی نم ــت علم نادرس
آن هــا را دخالــت دیــن در عرصــه علــم تلقــی نمائیم؟

آیــا پیــروی از ایــن پــدران علــوم انســانی جدیــد کــه 
ملحــد و تجربه گــرا و مادی گــرا هســتند. یــادآور ایــن 
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 کــه بــه آنــان گفتــه شــود: از آنچــه خــدا نــازل کــرده 
ــزی  ــا از چی ــه م ــه، بلک ــد: ن ــد، می گوین ــروی کنی پی
ــم!  ــر آن یافتی ــود را ب ــدران خ ــه پ ــم ک ــروی می کنی پی
ــذاب  ــه ع ــوت ب ــان را دع ــیطان آن ــر ش ــی اگ ــا حّت آی
ــد(؟!« ــت می کنن ــاز هــم تبعّی ــد )ب ــروزان کن ــش ف آت
ــی  ــالم )ص(، برخ ــی اس ــر گرام ــه پیامب ــی ک هنگام
از مــردم را دعــوت بــه آئیــن، عقالنــی و درســت 
ــای  ــن و برنامه ه ــا از آئی ــه م ــد ک ــود، می گفتن می نم
می فرمایــد  قــرآن  و  می کنیــم  پیــروی  پدرانمــان 
ــر راه  ــود ب ــه خ ــی ک ــه از پدران ــت کورکوران ــا تبعی آی
ــر  ــه نظ ــت؟ ب ــتی اس ــر درس ــد، ام ــح نبودن صحی
می رســد کــه پــدران علــم جدیــد کــه براســاس 
ــه اصــول وحیانــی   علمــی و تجربه گرایان

ً
ــا روش صرف

ــر روش  ــرده ب ــیر ک ــن و تفس ــی را تبیی ــاورا طبیع و م
صحیــح و درســتی حرکــت ننموده انــد. بنابرایــن 
ــوم  ــای عل ــی از یافته ه ــا برخ ــی ب ــم مخالفت ــر ه اگ
ــت. ــوق اس ــل ف ــه دالی ــود ب ــی می ش ــانی غرب انس
خداپرســتی قبیله گرایانــه و دروغ بــودن قرائــت زیــارت 
ــه امــام حســین )ع( جهــت رفــع  عاشــورا و توســل ب
ــی  ــرزای شــیرازی در نجــف، وبای ــان می ــا »در زم وب
ــن  ــدم، م ــن مجته ــت م ــام داد و گف ــان پی ــد؛ ایش آم
ــیعیان  ــم. ش ــه نمی گوی ــخن از گزاف ــم، س نیک خواه
برونــد زیــارت عاشــورا را بخواننــد تــا شــر وبا کاســته 
شــود؛ شــیعیان رفتنــد و زیــارت عاشــورا را خواندنــد 
و پــس از آن شــیعیان از وبــا مصــون ماندنــد… .
ــدارم.  ــه ن ــن حادث ــت و دروغ ای ــه راس ــن کاری ب م
 دروغ داریــم تــا دروغ. 

ً
 دروغ اســت… . اوال

ً
قطعــا

ایــن نــوع دروغ، تفرقه افکــن اســت. یــک خداپرســتی 
و   بــه نظــر می رســد کــه پــدران علــم  	 علمــی  صرفــاً  روش  براســاس  کــه  جدیــد 

تجربه گرایانه اصول وحیانی و ماورا طبیعی 

را تبییــن و تفســیر کــرده بــر روش صحیــح و 

ننموده انــد. حرکــت  درســتی 
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ــن  ــه ای در درون ای ــه و قبیله گرایان ــیار خودخواهان بس
ــرای  ــدا ب ــدگان خ ــا بن ــه گوی ــت ک ــه اس ــه نهفت قص
ــه کمــک ایــن یکــی مــی رود، ولــی  ــد ب او فــرق دارن
این گونــه  واللــه  نمــی رود،  یکــی  آن  کمــک  بــه 
دی نــداری قابــل تأییــد نیســت و مــن از موضــع 
روشــنفکران دینــدار بــه همــه دوســتان و همــه کســانی 
ــا  ــه این ه ــم ک ــنوند می گوی ــن را می ش ــخن م ــه س ک
نــه جــز ذات دیــن اســت و نــه جــز اعــراض دیــن.«

نقد: 	

ایــن مطلــب دکــرت ســروش دو مطلــب  	 از 

می شــود: اســتفاده  مهــم 

ــر  ــیعیان اگ ــه ش ــردم و از جمل ــه م ــر ک ــن خب ۱-ای
ــت؛ ــد، دروغ اس ــتجاب کن ــدا مس ــد، و خ ــا کنن دع

بنــدگان  از  برخــی  بــه  خــدا  ۲-اینکــه 
بی توجــه  دیگــر  برخــی  بــه  و  توجــه 
اســت. قبیله گرایانــه  خداپرســتی  باشــد، 

ــروش،  ــر س ــتنباط دکت ــر دو اس ــد ه ــر می رس ــه نظ ب
ابتــدا  در  اســت.  قرآنــی  آموزه هــای  برخــالف 
آقــای  بــه مطلــب دوم اشــاره می کنیــم. جنــاب 
لطــف  رحیــم،  و  رحمــان  خداونــد  ســروش، 
خــود را بــه انســان ها در قالــب وحــی از طریــق 
پیامبــران ارزانــی داشــته اســت. مــردم بــا ایــن 
هدایــت الهــی بــه دو گونــه برخــورد می کننــد:

۱- برخــی از انســان ها بــا دیــدن معجــزات الهــی بــا 
آغــوش بــاز پیامبــر و پیــام الهــی او را می پذیرنــد و در 

ــارزه می کننــد. ــه ظالمــان و مفســدان مب رکاب او علی
۲- دســته دیگــر از انســان ها کــه از هوای نفــس 
تبعیــت کــرده بــا پیامبــر و پیــام او بــه مخالفــت 
برخاســته و کمــر همت بــه نابــودی آن هــا می گمارند. 
و در ایــن راه از هیــچ جنایتــی دریــغ نمی ورزنــد. 
ــن و از  ــاکر و مؤم ــوان ش ــه عن ــته اول ب ــرآن از دس ق
ــد. ــاد می کن ــور ی ــر و کف ــوان کاف ــه عن ــته دوم ب دس

ــا  ِإمَّ َو ــاِکًرا 
َ

ش ــا  ِإمَّ  
َ

ــِبیل السَّ ْیَنــاُه 
َ

َهد ــا  »ِإنَّ
ــوًرا:]۲۸[ مــا راه را بــه او نشــان دادیــم خــواه 

ُ
ف

َ
ک

ناســپاس.« یــا  گــردد  پذیــرا  و  باشــد  شــاکر 
ــٌن  ــْم ُمْؤِم

ُ
ــٌر َوِمْنک اِف

َ
ــْم ک

ُ
ِمْنک

َ
ــْم ف

ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
ــِذی خ

َّ
ــَو ال »ُه

ــت  ــی اس ــر:]۲۹[ او کس ــوَن َبِصی
ُ
ْعَمل

َ
ــا ت ــُه ِبَم

َّ
َوالل

ــار داد(  ــما آزادی و اختی ــه ش ــد )و ب ــما را آفری ــه ش ک
ــتند،  ــن هس ــی مؤم ــر و گروه ــما کاف ــی از ش گروه
اســت.« بینــا  می دهیــد  آنچــه  بــه  خداونــد  و 
ســرزنش  و  مذمــت  را  کافــران  دســته  خداونــد، 
نمــوده و بــه آن هــا وعــده عــذاب می دهــد و از 
ایــن رو دشــمن خــود می دانــد و دســته مؤمنــان 
را تشــویق و تأییــد و از ایــن رو آن هــا را دوســت 
ــد. ــت می ده ــده بهش ــا وع ــه آن ه ــته و ب ــود دانس خ

اینک آیات در ارتباط با گروه مؤمنان: 	

اِبُئــوَن  ِذیــَن َهــاُدوا َوالصَّ
َّ
ِذیــَن آَمُنــوا َوال

َّ
۱-  »ِإنَّ ال

 
َ

ــل ــِر َو َعِم ــْوِم الِْخ َی
ْ
ــِه َوال

َّ
ــَن ِبالل ــْن آَم ــاَری َم َص َوالنَّ

ــوَن:]۳۰[  ــْم َیْحَزُن  ُه
َ

ــْم َوال ْیِه
َ
 َعل

ٌ
ــْوف

َ
 خ

َ
ــال

َ
َصاِلًحــا ف

ــان و  ــان و صابئ ــد و یهودی ــان آورده ان ــه ایم ــا ک آن ه
ــه و روز  ــد یگان ــه خداون ــان ب ــر گاه ایم ــیحیان ه مس
جــزا بیاورنــد و عمــل صالــح انجــام دهنــد نــه ترســی 
بــر آن هــا اســت و نــه غمگیــن خواهنــد شــد.«
ِمــَن  ِرُجُهــْم 

ْ
ُیخ آَمُنــوا  ِذیــَن 

َّ
ال َوِلــیُّ  ــُه 

َّ
»الل  -۲

ْوِلَیاُؤُهــُم 
َ
ــُروا أ

َ
ف

َ
ِذیــَن ک

َّ
ــوِر َوال ــی النُّ

َ
َمــاِت ِإل

ُ
ل

ُّ
الظ

ــاِت  َم
ُ
ل

ُّ
ــی الظ

َ
ــوِر ِإل ــَن النُّ ــْم ِم ِرُجوَنُه

ْ
 ُیخ

ُ
ــوت

ُ
اغ

َّ
الط

وَن:]۳۱[ 
ُ

ــد اِل
َ

ــا خ ــْم ِفیَه ــاِر ُه ــاُب النَّ ْصَح
َ
 أ

َ
ــک ِئ

َ
ول

ُ
أ

خداونــد، ولــی و سرپرســت کســانی اســت کــه 
ــوی  ــه س ــا، ب ــا را از ظلمت ه ــد، آن ه ــان آورده  ان ایم
نــور بیــرون می بــرد. )امــا( کســانی کــه کافــر شــدند، 
ــا را از  ــه آن ه ــتند، ک ــا هس ــا طاغوت ه ــای آن ه اولی
ــا  ــد، آن ه ــرون می برن ــا بی ــوی ظلمت ه ــه س ــور، ب ن
اهــل آتش انــد و همیشــه در آن خواهنــد مانــد.«
۳- همچنیــن قــرآن در آیاتــی می فرمایــد: خــدا، 
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محســنین، مطهریــن، توابیــن، متقیــن وصابریــن 
ــَه 

َّ
و متوکلیــن و مقســطین را دوســت دارد. »ِإنَّ الل

ُمْحِســِنیَن:]۳۲[ خداونــد، نیکــوکاران را 
ْ
ُیِحــبُّ ال

ِقیــن:]۳۳[  ُمتَّ
ْ
ــَه ُیِحــبُّ ال

َّ
ــِإنَّ الل

َ
دوســت مــی دارد«؛ »ف

دارد.«  دوســت  را  پرهیــزکاران  خداونــد 

و  	 کاـفـران  بــا  ارتبــاط  در  آیــات  اینــک 

ن ا مفســد

ْصَحــاُب 
َ
 أ

َ
ِئــک

َ
ول

ُ
ُبــوا ِبآَیاِتَنــا أ

َّ
ذ

َ
ــُروا َوک

َ
ف

َ
ِذیــَن ک

َّ
۱-»َو ال

َمِصیــر:]۳۴[ امــا 
ْ
ِبْئــَس ال اِلِدیــَن ِفیَهــا َو

َ
ــاِر خ النَّ

ــب  ــا را تکذی ــات م ــدند و آی ــر ش ــه کاف ــانی ک کس
ــه در آن  ــد، و جاودان ــاب دوزخن ــا اصح ــد آن ه کردن
می ماننــد، و ســرانجام آن هــا ســرانجام بــدی اســت.«

ِرُجوَنُهــْم 
ْ

 ُیخ
ُ

ــوت
ُ

اغ
َّ

ْوِلَیاُؤُهــُم الط
َ
ــُروا أ

َ
ف

َ
ِذیــَن ک

َّ
۲- »َوال

ــاِر ُهْم  ْصَحــاُب النَّ
َ
 أ

َ
ِئــک

َ
ول

ُ
َمــاِت أ

ُ
ل

ُّ
ــی الظ

َ
ــوِر ِإل ِمــَن النُّ

وَن:]۳۵[ )امــا( کســانی کــه کافر شــدند، 
ُ

اِلــد
َ

ِفیَهــا خ
ــا را از  ــه آن ه ــتند، ک ــا هس ــا طاغوت ه ــای آن ه اولی
ــا  ــد، آن ه ــرون می برن ــا بی ــوی ظلمت ه ــه س ــور، ب ن
اهــل آتش انــد و همیشــه در آن خواهنــد مانــد.«

ــد،  ــد: خداون ــی می فرمای ــران در آیات ــن ق ۳- همچنی
ــران، ظالمــان و مفســدان، مســرفان و مســتکبران  کاف
آیــه ای دیگــر می فرمایــد  در  و  نــدارد  را دوســت 
تبعیــت  مــن  از  داریــد  دوســت  را  خــدا  اگــر 
کنیــد تــا خــدا شــما را دوســت داشــته باشــد. 
خداونــد  اِفِریــَن:]۳۶[ 

َ
ک

ْ
ال ُیِحــبُّ   

َ
ال ــَه 

َّ
الل ــِإنَّ 

َ
»ف

 ُیِحــبُّ 
َ

ــُه ال
َّ
کافــران را دوســت نمــی دارد«؛ »َوالل

ــت  ــتمکاران را دوس ــد، س ــَن:]۳۷[ و خداون اِلِمی
َّ

الظ
ِســِدیَن:]۳۸[ 

ْ
ُمف

ْ
ال ُیِحــبُّ   

َ
ال ــُه 

َّ
َوالل نمــی دارد«؛ 

نــدارد.« دوســت  را  مفســدان  خداونــد  و 
 فلســفه بهشــت 

ً
جنــاب آقــای دکتــر ســروش! اصــوال

و دوزخ و عدالــت خــدا، داللــت بــر آن دارد کــه 
ــق  ــخنان ح ــرش س ــم در پذی ــن عال ــان ها در ای انس
بــه اختیــار خــود برابــر نیســتند، برخــی مفســد 
و کافــر و برخــی دیگــر مؤمــن و پرهیزکارنــد و از 
ایــن رو، عدالــت خداونــد اقتضــا می کنــد کــه 
ــد.  ــورد نمای ــا برخ ــا آن ه ــاوت ب ــیوه متف ــه دو ش ب
ــه:  ــد ک ــاره می فرمای ــن ب ــت در ای ــه صراح ــرآن ب ق
ــرار  ــدان ق ــان مفس ــان را همس ــان و صالح ــا مؤمن م
نمی دهیــم و اگــر کســانی فکــر کننــد کــه آن هــا 
در نــزد خــدا برابرنــد، چــه بــد داوری کرده انــد 
ــد. ــه فرمایی ــل توج ــات ذی ــه آی ــه ب ــوان نمون ــه عن ب
اِلَحــاِت  ــوا الصَّ

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َوَعِمل

َّ
 ال

ُ
ْم َنْجَعــل

َ
۱- »أ

ِقیــَن  ُمتَّ
ْ
ال  

ُ
َنْجَعــل ْم 

َ
أ ْرِض 

َ ْ
ال ِفــی  ِســِدیَن 

ْ
ُمف

ْ
ال

َ
ک

ــاِر:]۳۹[ آیــا کســانی را کــه ایمــان آورده انــد و  جَّ
ُ

ف
ْ
ال

َ
ک

ــد همچــون مفســدان در  ــح انجــام داده  ان عمــل صال
زمیــن قــرار دهیم، یا پرهیــزگاران را همچــون فاجران!«
ُهْم 

َ
ْن َنْجَعل

َ
َئاِت أ ــیِّ ِذیــَن اْجَتَرُحوا السَّ

َّ
ْم َحِســَب ال

َ
۲- »أ

ــْم  ــَواًء َمْحَیاُه ــاِت َس اِلَح ــوا الصَّ
ُ
ــوا َوَعِمل ــَن آَمُن ِذی

َّ
ال

َ
ک

ُمــوَن:]۴۰[ آیــا کســانی کــه 
ُ
ــا َیْحک ــْم َســاَء َم ُه

ُ
َوَمَمات

مرتکــب ســیئات شــدند، گمــان کردنــد کــه مــا آن هــا 
ــل  ــد و عم ــان آورده ان ــه ایم ــانی ک ــون کس را همچ
ــد قــرار می دهیــم کــه حیــات و  صالــح انجــام داده ان
مرگشــان یکســان باشــد؟ چــه بــد داوری می کننــد.«
بنابرایــن از نظــر قــرآن بنــدگان خــدا در پیشــگاه 
خداونــد برابــر نیســتند، زیــرا برخــی از آنان بــا اختیار 
خــود راه فســاد و تباهــی را انتخــاب کــرده و در زمــره 

ــه  ــد ک ــرار گرفته ان ــدا ق ــت خ ــورد مذم ــران و م کاف
جایــگاه آنــان دوزخ اســت و برخــی دیگــر بــا اختیار و 
تعقــل خــود راه ایمــان و عمــل صالــح را برگزیده انــد 
و در زمــره نیکــوکاران و تقــوا پیشــگان و مــورد محبت 
ــگاه آن هــا بهشــت بریــن  ــد و جای ــرار گرفته ان خــدا ق
اســت. البتــه رحمانیــت خداونــد اقتضــا می کنــد کــه 
ــوی  ــت دنی ــز از رزق و روزی و نعم ــران نی ــی کاف حت
ــتقیم  ــه راه مس ــه روزی ب ــاید ک ــوند، ش ــد ش بهره من
هدایــت یابنــد و یــا راه بهانه جویــی بســته شــود.]۴۱[
بنابرایــن ایــن ســخن دکتــر ســروش کــه: »اگــر 
خداونــد تفاوتــی بیــن بنــدگان قائــل شــود و حاجــات 
یکــی را بپذیــرد و حاجــات دیگــری را نــه و یــا 
ــه،  ــری ن ــک دیگ ــه کم ــرود و ب ــی ب ــک یک ــه کم ب
ــه  ــچ وج ــه هی ــت«، ب ــه اس ــتی قبیله گرایان خداپرس
بــا آموزه هــای قرآنــی ســازگاری نــدارد. خداونــد 
ــگاه  ــران اســت و جای ــان و دشــمن کاف دوســت مؤمن
مؤمنــان بهشــت و جایــگاه کافــران دوزخ اســت.
امــا در بــاب مدعــای دیگــر ایشــان کــه توســل 
بــه امــام حســین )ع( )قرائــت زیــارت عاشــورا( 
اســت. دروغ   

ً
قطعــا وبــا  بیمــاری  رفــع  در 

البتــه پاســخ بــه ایــن مدعــای ایشــان در بخــش 
ــه  ــی ب ــد، ول ــی داده ش ــا اله ــا و اولی ــه انبی ــل ب توس
اجمــال عــرض می کنــم کــه کســانی کــه خداونــد را 
ــدن  ــرای برآورده ش ــا ب ــد و ی ــالص بخوانن ــر اخ از س
حاجــات خــود بــه انبیــا و اولیــا الهــی متوســل 
شــوند، در صــورت مصلحــت، حاجــات آن هــا 
ــرآن در  ــدارد. ق ــکار ن ــای ان ــود و ج ــرآورده می ش ب
ایــن بــاره می فرمایــد: خداونــد دعــای هــر دعــا 
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ــا،  ــت دع ــه اجاب ــد البت ــت می کن ــده ای را اجاب کنن
 ِعَبــاِدی 

َ
ک

َ
ل
َ
ا َســأ

َ
مشــروط بــه دعــا کــردن اســت. »َو ِإذ

ــاِن  ا َدَع
َ
 ِإذ

ِ
اع

َّ
ــد ــَوَه ال ــُب َدْع ِجی

ُ
ــٌب أ ِری

َ
ــی ق ِإنِّ

َ
ــی ف َعنِّ

وَن:]۴۲[ 
ُ

ــد
ُ

ُهــْم َیْرش
َّ
َعل

َ
ُیْؤِمُنــوا ِبــی ل

ْ
َیْســَتِجیُبوا ِلــی َول

ْ
ل

َ
ف

و هنگامــی کــه بنــدگان مــن از تــو دربــاره مــن ســؤال 
ــه  ــده را ب ــد بگــو( مــن نزدیکــم! دعــای دعــا کنن کنن
هنگامــی کــه مــرا می خوانــد پاســخ می گویــم، 
ــن  ــه م ــد و ب ــرا بپذیرن ــوت م ــد دع ــا بای ــس آن ه پ
ایمــان بیاورنــد تــا راه یابنــد )و بــه مقصــد برســند(.«

ــُم 
ُ
ک  َربُّ

َ
ــال

َ
و یــا در آیــه ای دیگــر می فرمایــد: »َوق

ــْن  ِبُروَن َع
ْ
ــَتک ــَن َیْس ِذی

َّ
ــْم ِإنَّ ال

ُ
ک

َ
ــَتِجْب ل ْس

َ
ــی أ اْدُعوِن

ــَم َداِخِریــَن:]۴۳[ پــروردگار  وَن َجَهنَّ
ُ
ل

ُ
خ

ْ
ِعَباَدِتــی َســَید

ــما  ــای( ش ــا )دع ــد ت ــرا بخوانی ــت م ــه اس ــما گفت ش

ــر  ــن تکب ــادت م ــه از عب ــانی ک ــم، کس ــت کن را اجاب
می ورزنــد بــه زودی بــا ذلــت وارد دوزخ می شــوند.«

ــْم 
ُ
 ِبک

ُ
ــأ ــا َیْعَب  َم

ْ
ــل

ُ
ــد: »ق ــر می فرمای ــه دیگ ــا در آی و ی

ــوُن 
ُ
 َیک

َ
َســْوف

َ
ْبُتــْم ف

َّ
ذ

َ
 ک

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــْم ف

ُ
 ُدَعاُؤک

َ
ــْوال

َ
ــی ل َربِّ

ــا:]۴۴[ بگــو پــروردگار مــن بــرای شــما ارجــی  ِلَزاًم
قائــل نیســت اگــر دعــای شــما نباشــد، شــما )آیــات 
ــما  ــان ش ــد و دام ــب کردی ــران را( تکذی ــدا و پیامب خ
ــد.« ــد ش ــدا نخواه ــما ج ــت و از ش ــد گرف را خواه
قــرآن در ایــن آیــات بــه صراحــت اشــاره می کنــد کــه 
ــدا  ــدن خ ــه خوان ــروط ب ــردم مش ــج م ــت حوائ اجاب
ــع  ــد بالطب ــد را نخوانن ــانی خداون ــر کس ــت. اگ اس
ــر  ــن ام ــود. ای ــرآورده نمی ش ــر ب ــا نی ــات آن ه حاج
ــه قاعلیــت فاعــل. از  ــل اســت ن مرهــون قابلیــت قاب
ــد  ــب فرزن ــد طل ــا از خداون ــرت ذکری ــن رو، حض ای
ــود.  ــرآورده نم ــات او را ب ــز حاج ــد نی ــرد و خداون ک
ــَت  ْن

َ
ــْرًدا َوأ

َ
ــی ف ْرِن

َ
ذ

َ
 ت

َ
ــُه َربِّ ال ــاَدی َربَّ  َن

ْ
ــا ِإذ ِریَّ

َ
»َوَزک

ــاد آور( در آن  ــه ی ــا را )ب ــَن:]۴۵[ و زکری َواِرِثی
ْ
ــُر ال ْی

َ
خ

ــد )و عــرض کــرد(  ــروردگارش را خوان ــگام کــه پ هن
پــروردگار مــن! مــرا تنهــا مگــذار )و فرزنــد برومنــدی 
وارثانــی.« بهتریــن  تــو  و  کــن(  عطــا  مــن  بــه 

ــرآورده  ــوب را ب ــرت ای ــای حض ــر دع ــه دیگ و در آی
َنا َمــا ِبــِه ِمــْن 

ْ
ــف

َ
ش

َ
ک

َ
ــُه ف

َ
اْســَتَجْبَنا ل

َ
می فرمایــد. »ف

ُهــْم َمَعُهــْم َرْحَمــًه ِمــْن 
َ
ل
ْ
ــُه َوِمث

َ
ْهل

َ
ْیَنــاُه أ

َ
ــرٍّ َوآت

ُ
ض

َعاِبِدیــن:]۴۶[ مــا دعــای او را 
ْ
ِلل ــَری 

ْ
ِعْنِدَنــا َوِذک

ــت  ــه داش ــی را ک ــم، و ناراحتی های ــتجاب کردی مس
برطــرف ســاختیم و خاندانــش را بــه او بازگرداندیــم، 
ــی از  ــا رحمت ــم، ت ــا افزودی ــر آن ه ــان را ب و همانندش
ســوی مــا باشــد، و تذکــری بــرای عبادت کننــدگان.«

ــدا را  ــی خ ــر کس ــه ه ــت ک ــی اس ــنت اله ــن س ای
بخوانــد در صــورت مصلحــت، دعــای او بــه اجابــت 
ــی  ــی هنگام ــاص اله ــت خ ــن عنای ــد. بنابرای می رس
ــته  ــت الزم را داش ــده قابلی ــه بن ــود ک ــن می ش ممک
باشــد و اال از طــرف خــدا همــواره فیض آماده اســت.
نتیجــه اینکــه اگــر شــیعیان، متوســل بــه امــام حســین 
ــد کــه در حــق آن هــا دعــا  )ع( شــوند و از او بخواهن
ــد  ــرار گیرن ــی ق ــاص اله ــت خ ــورد عنای ــا م ــد ت کن
یــا بیمــاری آن هــا برطــرف گــردد، جــای انــکار 
ــوب  ــرت یعق ــدان حض ــه فرزن ــه ک ــدارد؛ همان گون ن
ــا  ــدند ت ــل ش ــدر متوس ــه پ ــود ب ــوزش خ ــرای آم ب
ــن  ــه پیراه ــه ک ــد و همان گون ــا کن ــا دع ــق آن ه در ح
ــز  ــود و نی ــا نم ــدر را بین ــم پ ــف چش ــرت یوس حض
اعطــای فیــض و عنایــت الهــی در صورتــی کــه 
ــل ظرفیــت آن را داشــته باشــد برخــالف  قابلیــت قاب
ســخن  محتــوای  پــس  نیســت.  الهــی  عدالــت 
ــدارد کــه  ــکار ن ــرزای شــیرازی جــای ان منقــول از می
ــت.  دروغ اس

ً
ــا ــد قطع ــت می گوی ــه صراح ــان ب ایش

خدا به هر دردی نمی خورد! 	

۴- دکتــر ســروش در بخشــی دیگــر از مصاحبــه خود 
ــت اندیش  ــن معیش ــدای دی ــد: »آن خ ــرح می کن مط
ــدا  ــرد، آن خ ــر می ک ــأن را پ ــای زندگی ش ــه خالءه ک
ــر  ــت حاض ــچ وق ــدا هی ــت. آن خ ــب اس ــون غای اکن
ــط  ــت فق ــر اس ــد حاض ــر می کردن ــت. فک ــوده اس نب
در خیــال آن هــا حاضــر بــوده اســت. هــر اتفاقــی کــه 
ــد  ــت. می گفتن ــرده اس ــدا ک ــد خ ــاد می گفتن می افت
ــن را  ــان م ــدا ج ــر داده، خ ــک دخت ــن ی ــه م ــدا ب خ
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ــد  ــل خداون ــه علت العل ــه در اینک ــرده. البت ــظ ک حف
ــر  ــه در ه ــا اینک ــم، ام ــکی نداری ــث و ش ــت، بح اس
ــان  ــه می ــد را ب ــای خداون ــما پ ــی ش ــه خاص حادث
بیاوریــد و آن را در عــرض علــل طبیعــی بنشــانید 
نمی خــورد،  دردی  هــر  بــه  خــدا  اســت.  خطــا 
بــه درد تنهایــی روح می خــورد، بــه درد عاشــقی 
ــورد  ــتایش می خ ــتش و س ــه درد پرس ــورد و ب می خ
 بــه ایــن نقش هــا احتیــاج داریــم و 

ً
و همــه مــا عمیقــا

اکنــون بــرای تــوازن بــا زندگــی مــدرن بایــد خدایــی 
ــم.«  ــن بیاوری ــه مت ــود، ب ــیه ب  در حاش

ً
ــال ــه قب را ک

نقد: 	

ــد: ــر می آی ــه ب ــر ســروش دو نکت ــن مطلــب دکت از ای
مــا  و  نمی خــورد  دردی  هــر  بــه  ۱-خــدا 
اتفــاق  کــه  حادثــه ای  هــر  در  نمی توانیــم 
بکشــیم؛ میــان  بــه  را  خــدا  پــای  می افتــد 

و  تنهایــی  درد  بــه  فقــط  ۲-خــدا 
می خــورد. مــا  پرســتش  و  عشــق بازی 

در پاســخ ایشــان می تــوان گفــت کــه ایــن مدعیــات 
ــت،  ــر اس ــی معتب ــی و نقل ــل عقل ــالف دالی ــر خ ب
زیــرا مــا ســوی اللــه کــه موجوداتــی ضعیــف و 
ــه  ــم در لحظ ــدوث و ه ــم در لحظــه ح فقیرنــد ه
ــت  ــه نیس ــد. این گون ــاج دارن ــد احتی ــه خداون ــا ب بق
کــه مخلوقــات فقــط در لحظــه حــدوث بــه خداونــد 
ــر  ــه از عم ــر لحظ ــه در ه ــند. بلک ــته باش ــاز داش نی
ــد.  ــی موجودن ــت اله ــوت و نورانی ــه ق ــود ب ــا خ و بق
ــه  ــدا را ب ــای خ ــد پ ــه ای، بای ــر حادث ــن رو در ه از ای
میــان کشــید. البتــه علــت حقیقی بــودن خــدا در 

ــان  ــاری انس ــال اختی ــا افع ــی ب ــی منافات ــر حالت ه
ــت  ــه عل ــی ک ــی و روای ــل قرآن ــک دالی ــدارد و این ن
حقیقــی هــر حادثــه ای خداونــد اســت و در هــر 
حادثــه ای، بایــد پــای خــدا را بــه میــان کشــید:
دارد  بــرآن  داللــت  توحیــد،  بــه  اعتقــاد 
همــه  و  عالــم  همــه  مدبــر  و  خالــق  کــه 
اســت: خداونــد  اتفاقــی،  هــر  و  موجــودات 
 

ُ
َواِحــد

ْ
ال َوُهــَو  ــْیٍء 

َ
ش  

ِّ
ل

ُ
ک اِلــُق 

َ
خ ــُه 

َّ
الل ــِل 

ُ
۱-»ق

چیــز  همــه  خالــق  خــدا  بگــو  ــاُر:]۴۷[  هَّ
َ

ق
ْ
ال

اســت و او اســت یکتــا و پیــروز! و نیــز خداونــد 
اســت.« هســتی  همــه  کارگــردان  و  مدیــر 
ِمیــَن:]۴۸[ 

َ
َعال

ْ
ال َربِّ  ــِه 

َّ
ِلل  

ُ
َحْمــد

ْ
۲-»ال

اســت  خداونــدی  مخصــوص  ســتایش 
اســت.« جهانیــان  پــروردگار  کــه 
و  موجــودات  ممــات  و  حیــات  آیاتــی  در  قــرآن 
می دانــد: خداونــد  را  آن هــا  همــه  رســان  روزی 
ــْن  مَّ

َ
ْرِض أ

َ ْ
ــَماِء َوال ــَن السَّ ــْم ِم

ُ
ک

ُ
ــْن َیْرُزق  َم

ْ
ــل

ُ
۱- »ق

ــَن  ــیَّ ِم َح
ْ
ــِرُج ال

ْ
ــْن ُیخ ــاَر َوَم ْبَص

َ ْ
ــْمَع َوال  السَّ

ُ
ــک َیْمِل

ــُر  بِّ
َ

ــْن ُید ــیِّ َوَم َح
ْ
ــَن ال ــَت ِم َمیِّ

ْ
ــِرُج ال

ْ
ُیخ ــِت َو َمیِّ

ْ
ال

ــوَن:]۴۹[ 
ُ

ق تَّ
َ
 ت

َ
ــال

َ
ف
َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ق

َ
ــُه ف

َّ
وَن الل

ُ
ول

ُ
َســَیق

َ
ْمــَر ف

َ ْ
ال

ــن روزی  ــمان و زمی ــما را از آس ــی ش ــه کس ــو چ بگ
ــوش  ــق( گ ــک )و خال ــی مال ــه کس ــا چ ــد و ی می ده
و چشم هاســت و چــه کســی زنــده را از مــرده و 
مــرده را از زنــده خــارج می ســازد و چــه کســی 
امــور )جهــان( را تدبیــر می کنــد؟ بــه زودی )در 
پاســخ( می گوینــد: خــدا، بگــو پــس چــرا تقــوا 
نمی ترســید(؟!« خــدا  از  )و  نمی کنیــد  پیشــه 
ــِه 

َّ
ــی الل

َ
 َعل

َّ
ْرِض ِإال

َ ْ
ــٍه ِفــی ال ۲- »َوَمــا ِمــْن َدابَّ

 ِفــی ِکَتــاٍب 
ٌّ

ل
ُ
َها َوُمْســَتْوَدَعَها ک رَّ

َ
ــُم ُمْســَتق

َ
َیْعل َهــا َو

ُ
ِرْزق

ُمِبیــٍن:]۵۰[ هیــچ جنبنــده ای در زمیــن نیســت مگــر 
ــل  ــرارگاه و مح ــت، او ق ــدا اس ــر خ ــه روزی او ب اینک
ــاب  ــد، همــه این هــا در کت نقــل و انتقالــش را می دان
آشــکاری )لــوح محفوظ علــم خداوند( ثبت اســت.«
ــًرا  ْم

َ
ــی أ

َ
ض

َ
ا ق

َ
ــِإذ

َ
ــُت ف ُیِمی ــی َو ــِذی ُیْحِی

َّ
ــَو ال ۳- »ُه

ــت  ــی اس ــوُن:]۵۱[ او کس
ُ
َیک

َ
ــْن ف

ُ
ــُه ک

َ
 ل

ُ
ــول

ُ
ــا َیق َم ِإنَّ

َ
ف

کــه زنــده می کنــد و می میرانــد، و هنگامــی کــه 
ــود  ــد: موج ــه آن می گوی ــا ب ــد تنه ــزی را اراده کن چی
می شــود.« موجــود  بالفاصلــه  نیــز  او  بــاش! 
ــوع  ــن ن ــه ای ــی ب ــی )ع( در عبارات ــن عل امیرالمؤمنی
کارگردانــی خداونــد و یــا توحیــد ربوبــی اشــاره 
می کنــد و بــر آن اســت کــه حیــات و نورانیــت و 
ــت و  ــد اس ــه خداون ــودی ب ــر موج ــوت ه ــا و ق غن
ــد. ــی موجودن ــوت اله ــا و ق ــه غن ــودات ب ــه موج هم
ــْیٍء:]۵۲[ و 

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ــْیٍء َو ُنــوُر ک

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
۱- »َو ُهــَو َحَیــاُه ک

اوســت کــه حیات هــر چیز و نــور هر چیزی اســت.«
اِئــٌم 

َ
ق ــْی ٍء 

َ
ش  

ُّ
ل

ُ
ک َو  ــُه 

َ
ل اِشــٌع 

َ
خ ــْی ٍء 

َ
ش  

ُّ
ل

ُ
»ک  -۲

 
ّ

ِل
ُ
ُه ک ــَوّ

ُ
ِلیــٍل َو ق

َ
 ذ

ّ
ِل

ُ
ِقیــٍر َو ِعــُزّ ک

َ
 ف

ّ
ِل

ُ
ِبــِه، ِغَنــی ک

بــه  قائــم  و  خاشــع  شــیء  هــر  ِعیــٍف:]۵۳[ 
َ

ض
ــر  ــزت ه ــر و ع ــر فقی ــای ه ــدا غن ــت و خ ــدا اس خ
ذلیــل و قــوت و نیــروی هــر ضعیفــی اســت.«

َمصیــُر   
َ

ْیــک
َ
ِال َو  ــه،  داَبّ  

ّ
ِل

ُ
ک ناِصَیــُه  »ِبَیــِدَک   -۳

 َنَســَمه:]۵۴[ مهــار هــر جنبنــده ای در کــف 
ّ

ِل
ُ
ک

ــت.« ــوی توس ــه س ــانی ب ــر انس ــت ه ــو، و بازگش ت
بــه  »خــدا  می گویــد:  ســروش  آقــای  اینکــه 
حــوادث  در  حضــوری  و  نمی خــورد  دردی  هــر 
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عالــم نــدارد«، از ایشــان ســؤال می شــود: پــس 
اســت؟ هســتی  عالــم  کارگــردان  کســی  چــه 

بت پرســتان در توحیــد در خالقیت مشــکلی نداشــتند 
ــودات  ــه موج ــق هم ــدا، خال ــه خ ــد ک ــرآن بودن و ب
اســت، امــا تدبیــر برخــی از حــوادث از جملــه حادثه 
ــن رو  ــتند و از ای ــدا نمی دانس ــده خ ــر عه ــگ را ب جن
آن هــا بــه بت هــا متوســل شــده و در جنگ هــای آن هــا 
را بــا خــود حمــل می کردنــد. قــرآن چنیــن اعتقــادی 
وا 

ُ
ــذ

َ
خ

َّ
ــرار می دهــد. »َوات ــی ق ــورد نه ــدت م ــه ش را ب

ــا  ا:]۵۵[ آن ه ــزًّ ــْم ِع ُه
َ
ــوا ل وُن

ُ
ــًه ِلَیک ــِه آِلَه

َّ
ــْن ُدوِن الل ِم

غیــر از خــدا معبودانــی بــرای خــود انتخــاب کردنــد 
ــی؟(.« ــدار خام ــه پن ــد )چ ــان باش ــه عزتش ــا مای ت

وا 
ُ

ــذ
َ

خ
َّ
ــد: »َو ات ــر می فرمای ــه دیگ ــرآن در آی ــز ق و نی

ُیْنَصــُروَن:]۵۶[  ُهــْم 
َّ
َعل

َ
ل آِلَهــًه  ــِه 

َّ
الل ُدوِن  ِمــْن 

خویــش  بــرای  معبودانــی  خــدا  از  غیــر  آن هــا 
شــوند.« یــاری  کــه  امیــد  ایــن  بــه  برگزیدنــد 

ــه  ــود ک ــا، آن ب ــتش بت ه ــتان از پرس ــدف بت پرس ه
معتقــد بودنــد کــه خداونــد بــه هــر دردی نمی خــورد، 
زیــرا حضوری در برخــی از حوادث عالم نــدارد و این 
ــوادث  ــن ح ــه در ای ــتند ک ــدا( هس ــر از خ ــا )غی اله ه
ــا  ــا و بت ه ــه اله ه ــن رو، ب ــد و از ای ــت می کنن دخال
احتــرام کــرده و مــورد پرســتش قــرار می دادنــد تــا در 
ــه کمــک آن هــا بیاینــد. جنگ هــا و حــوادث دیگــر ب

ــر  ــای دکت ــاب آق ــب از جن ــن مطل ــه ای ــه ب ــا توج ب
بت پرســتان  مشــکل  می شــود:  ســؤال  ســروش 
ــرار  ــرآن ق ــت ق ــورد مذم ــدر م ــن ق ــه ای ــود ک ــه ب چ
گرفته انــد؟ آن هــا هــم اعتقــاد داشــتند کــه خــدا 
بــه هــر دردی نمی خــورد و در برخــی حــوادث، 

ــه جــای خــدا اله هــا  ــان نیســت و ب پــای خــدا در می
گرفته انــد.  عهــده  بــه  را  وظیفــه  ایــن  بت هــا  و 
ــر  ــه ه ــدا ب ــر خ ــه: اگ ــت ک ــن اس ــؤال ای ــال س ح
حضــور  حــوادث  برخــی  در  و  نمی خــورد  دردی 
ــا  ــت؟ آی ــوادث اس ــر آن ح ــی مدب ــه کس ــدارد، چ ن
آن مدبــر غیــر خــدا خــود قــوی و غنــی مطلــق 
ــی  ــات اله ــی از مخلوق ــف و مخلوق ــا ضعی ــت ی اس
کــه حــدوث و بقــا آن بــه دســت خــدا اســت؟

اگــر آن مدبــر فرضــی، موجــودی کامــل و مســتقل و 
بی نیــاز از خــدا اســت کــه بــا توحیــد در خالقیــت و 
توحیــد در ذات ســازگار نیســت و نوعــی شــرک اســت 
کــه دالیــل عقلــی و نقلــی معتبر بــر خالف آن اســت. 
ــات الهــی  ــر فرضــی مخلوقــی از مخلوق اگــر آن مدب
اســت کــه حــدوث و بقــا آن به دســت خدا اســت، در 
نتیجــه علــت حقیقــی خــدا اســت نــه مدبــر فرضــی. 
ــور دارد. ــد حض ــوادث، خداون ــه ح ــن در هم بنابرای

بنابرایــن، ایــن ســخن کــه »خــدا بــه هــر دردی 
نمی خــورد و در هــر حادثــه خــاص حضــور نــدارد«، 
خطــای محــض اســت که بــا عــرض معــذرت بیش تر 
ــت. ــت اس ــر جاهلی ــتان عص ــاد بت پرس ــبیه اعتق ش

نتیجــه  فــوق،  مطالــب  اســاس  بــر  همچنیــن 
می گیریــم کــه خــدا عــالوه بــر اینکــه بــه درد تنهایــی 
ــم  ــا ه ــی م ــی اجتماع ــه درد زندگ ــورد، ب ــا می خ م
هــم  مــا  بین الملــل  زندگــی  درد  بــه  می خــورد، 
می خــورد. درســت اســت کــه زندگــی مــدرن، تنهــا 
نقــش خــدا را در خلــوت و تنهایــی انســان می دانــد، 
ولی مشــکالت انســان مــدرن هــم از همان جا شــروع 
ــود،  ــی خ ــی و بین الملل ــات اجتماع ــه در حی ــد ک ش

نقشــی بــرای خــدا قائــل نیســت. هدایت گــر جامعــه 
ــاف(  ــل در اوص ــدا )حداق ــرف خ ــأذون از ط ــد م بای
ــدا  ــب خ ــد از جان ــز بای ــاع نی ــن اجتم ــن ای و قوانی
 

َ
ــک ِئ

َ
ول

ُ
أ
َ
ــُه ف

َّ
 الل

َ
ــَزل ْن

َ
ــا أ ــْم ِبَم

ُ
ــْم َیْحک

َ
ــْن ل باشــد. »َو َم

ــه احکامــی کــه  ــوَن:]۵۷[ و هــر کــس ب اِلُم
َّ

ــُم الظ ُه
ــت.« ــتم گر اس ــد، س ــم نکن ــرده حک ــازل ک ــدا ن خ
ــا همــه ابعــادش بایــد در همــه زندگــی مــا  توحیــد ب
ــت  ــه نیس ــه، این گون ــی موحدان ــد. زندگ ــی کن تجل
کــه در خلــوت و تنهایــی بــا خــدا عشــق ورزی کــرد، 
ولــی در صحنــه اجتمــاع و حــوادث جهــان بــا خــدا 
ــدا  ــر خ ــوت ب ــد. در خل ــته باش ــق ورزی نداش عش
ــم  ــی و مه ــای اجتماع ــی در کاره ــد، ول ــوکل کن ت
ــاد،  ــن اعتق ــد. ای ــته باش ــوکل نداش ــدا ت ــه خ ــود ب خ
کــه »خــدا بــه هــر دردی نمی خــورد و فقــط بــه 
درد تنهایــی روح می خــورد«، اعتقــاد بــه شــکلی 
ــت  ــورد مذم  م

ً
ــدیدا ــه ش ــت ک ــم اس از سکوالریس

بــه حکومــت  اعتقــاد  قــرآن اســت و همچنیــن 
)عــج(  ولی عصــر  حضــرت  عادالنــه  و  جهانــی 
بیان گــر آن اســت کــه دخالــت دیــن در عرصــه 
مســائل اجتماعــی و حکومتــی، آمــوزه ای دینــی 
اســت، زیــرا کــه یکــی از اهــداف پیامبــران، اجــرای 
ــُم 

ُ
 َبْیَنک

َ
ْعــِدل

َ
 ِل

ُ
ِمــْرت

ُ
عدالــت در جامعــه اســت. »َو أ

:]۵۸[ و مأمــورم در میــان شــما عدالــت کنــم.«
قــرآن از زبــان پیامبــر نقــل می کنــد کــه مأمــور 
شــدم کــه میــان شــما عدالــت را برپــا ســازم و 
تحقــق عدالــت کامــل در جامعــه بین الملــل بــه 
ــرد. ــورت می گی ــج( ص ــود )ع ــدی موع ــت مه دس

مساله شرور 
معضلی برای 

الهیات اسامی 
نیست

 
محمد محمدرضایی
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مسأله شر و کرونا 	

۵- آقــای دکتــر ســروش در بخشــی دیگــر از مصاحبه 
ــا  ــالمی و ی ــات اس ــانس الهی ــر و رنس ــاب تغیی )در ب
سکوالریســم شــیعی و کرونــا( چنیــن می گویــد: 
ــتبری  ــان س ــد بنی ــا( نمی توانن ــه کرون ــا )حادث »این ه
را تــکان بدهــد. مــن تنهــا امیــدی کــه دارم کــه امیــد 
ضعیفــی هــم هســت، ایــن اســت کــه مســأله شــر در 
ــران جــدی  ــی و در ای ــه طــور کل ــات اســالمی ب الهی
گرفتــه شــود. چــون فلســفه اســالمی بــه مســأله شــر 
ــه اســت. االن مــا از رنســانس  کماهــو حقــه نپرداخت
ــا  ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری ــم. یک ــخن گفتی ــا س اروپ
ــا  ــه م ــود. اینک ــرور ب ــه ش ــا قص ــانس اروپ در رنس
بایــد از نــو ارتبــاط خــود را بــا خــدا تعریــف کنیــم.«

نقد: 	

بعــد  اروپــا  در  می آیــد:  بــر  ایشــان  مطالــب  از 
از رنســانس مســأله شــر را جــدی گرفتنــد، امــا 
در الهیــات اســالمی هماننــد آنجــا مســأله شــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــت. در اروپ ــده اس ــه نش جــدی گرفت
ــدا  ــا خ ــود را ب ــاط خ ــر، ارتب ــأله ش ــن مس جدی گرفت
ــر  ــان ب ــر ایش ــر دیگ ــد. )از تعابی ــف کردن ــو تعری از ن
می آیــد کــه در حادثــه ویــروس کرونــا کــه یــک 
پدیــده شــرگونه اســت، نبایــد پــای خــدا را بــه میــان 
نمی خــورد(. دردی  هــر  بــه  خــدا  زیــرا  کشــید 

ــود و  ــت می ش ــدا ثاب ــدا خ ــالمی، ابت ــات اس در الهی
ســپس ارتبــاط خــدا بــه عنــوان خالــق و مدبــر جهــان 
ــات  ــرد. در الهی ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــان م ــا جه ب
اســالمی، مســأله شــرور )اعــم از شــرور در طبیعــی 

ماننــد زلزلــه، ســیل و آتشفشــان و… و شــرور اخالقی 
ــل  ــگ و…( معض ــارت، دزدی و جن ــل، غ ــد قت مانن
ــازگاری  ــت و س ــدا نیس ــه خ ــاور ب ــرای ب ــدی ب ج
کامــل بیــن جهــان مــادی واجــد شــرور و اعتقــاد بــه 
خــدا وجــود دارد. برخــی از راه حل  هــای معضــل 
ــد از: ــه اجمــال عبارتن ــات اســالمی ب شــرور در الهی

ــه دليــل فلســفی و عقلــی، امــر  	 ۱- شــر، ب
ــت. ــی اس عدم

۲- شــر الزمــه جهــان مــادی اســت، و  	
خيــر خلــق جهــان مــادی بيشــتر از عــدم خلــق آن 

ــت. اس

۳- شر، ناشی از آزادی انسان است. 	

۴- شر ناشی از جزئی نگری است. 	

۵- شر ناشی از جهل انسان است. 	

۶- شــر، علــت شکوفاشــدن اســتعدادها و  	
ــی و  ــرای غفلت زداي ــی ب ــی و عامل ــل اخاق فضائ
هديــه ای بــه بنــدگان خــاص و عاملــی بــرای ابتاء 

و آزمــون الهــی اســت.

 یــک معضــل 
ً
امــا مســأله شــر در غــرب واقعــا

 -۱ بــه  قائــل  یــا  رنســانس  از  بعــد  از  و  اســت 
ــتند و  ــر هس ــدا و ش ــود خ ــی وج ــازگاری منطق ناس
ــوان  ــه عن ــزاف( را ب ــر گ  ش

ً
ــا ــر )مخصوص ــا ۲- ش ی

ــد  ــدا می دانن ــود خ ــدم وج ــر ع ــی ب ــاهد و دلیل ش
ــق  ــال مطل ــق و کم ــات مطل ــا صف ــر، ب ــا ۳- ش و ی
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ــا بــه تعبیــری خــدا، قــدرت  خــدا ناســازگار اســت ی
ــن  ــدارد. از ای ــرور ن ــردن ش ــن ب ــرای از بی الزم را ب
دالیــل  مهم تریــن  از  یکــی  نابــاوران،  خــدا  رو، 
می داننــد. شــر  مســأله  را  خــدا  وجــود  انــکار 

البتــه شایســته ذکــر اســت کــه هــم در جهــان غــرب 
و هــم در میــان متفکــران اســالمی، انتقــادات جــدی 
ــل مدافعــان  ــد و دالی ــن دیدگاه هــا وارد نموده ان ــه ای ب
ــا  ــی و نارس ــر را ناکاف ــدا و ش ــود خ ــازگاری وج ناس
ــک  ــن م ــد »مرلی ــوفی مانن ــی فیلس ــد و حت می دانن
کــورد آدامــز«، نــه تنهــا شــر را بــا وجــود خــدا 
ناســازگار ندانســته، بلکــه شــر را بــه عنــوان راه و 
ــان نمــوده اســت. ــات وجــود خــدا بی ــر اثب ــی ب دلیل

ــأله  ــه مس ــالمی ب ــوفان اس ــرد فیلس ــن رو، رویک از ای
 
ً
ــال ــن کام ــرب زمی ــران مغ ــرد متفک ــا رویک ــر ب ش

ــن از درد و  ــرب زمی ــران مغ ــت. متفک ــاوت اس متف
رنــج آغــاز می کننــد و بــرای توجیــه آن بــا مشــکالت 
زیــادی مواجــه می شــوند. در صورتــی کــه فیلســوفان 
را  خــدا  مخلوقــات،  طریــق  از  ابتــدا  اســالمی 
اثبــات و ســپس بــه مســأله شــرور می پردازنــد.

ــالمی آن  ــی و اس ــات غرب ــن الهی ــر بی ــاوت دیگ تف
ــر  ــا ش ــج و درد را ب ــن رن ــرب زمی ــه در مغ ــت ک اس
مســاوی می داننــد و از ایــن رو بــا مشــکالت زیــادی 
ــج و شــر  ــان رن ــی کــه می مواجــه شــده اند، در صورت
تفــاوت اســت. رنــج یــک مفهــوم حســی ولــی شــر، 
ــتوانه  ــا پش ــا ب ــه بس ــت. چ ــی اس ــوم عقل ــک مفه ی
یــک ایدئولــوژی و جهان بینــی، نــه تنهــا، رنــج 
ــد  ــد. مانن ــز می  باش ــوب نی ــه مطل ــت، بلک ــر نیس ش
دانشــمندانی کــه بــا شــوق و ذوق رنــج کشــف 

و  می کننــد  تحمــل  را  علمــی  قوانیــن  و  حقایــق 
ــه  ــی ب ــه قهرمان ــل ب ــت نی ــه جه ــکارانی ک ــا ورزش ی
ــه  ــد و چ ــخت می رون ــای س ــج تمرین ه ــتقبال رن اس
ــد از  ــری )ع( بع ــب کب ــم، زین ــه بنی هاش ــا عقیل زیب
».

ً
 جمیــال

ّ
حادثــه کربــال فرمــود: »مــا رأیــُت اال

بــه قــول آن فیلســوف رواقــی کــه از شــدت درد فریــاد 
ــم  ــازاری نخواه ــرا بی ــد م ــر چن ــج ه ــی زد: »ای رن م
پذیرفــت کــه تــو شــری« زیــرا بــا آنکــه آه و فغــان آن 
فیلســوف گــواه بــدی رنج اســت با ایــن حــال او دلیلی 
نــدارد کــه آن را شــر بشــمرد، چــرا کــه رنــج از ارزش 
شــخص او نمی کاهــد بلکــه فقــط او را در وضعیــت 
ــی  ــد، در صورت ــرار می ده ــواری ق ــایند و دش ناخوش
ــد. ــس او را می کاه ــزت نف ــک دروغ ارزش ع ــه ی ک

ــم  ــی ه ــا غرب ــالمی ب ــات اس ــاوت الهی ــن تف بنابرای
در رویکــرد و پرداختــن بــه مســأله شــر اســت و 
ــب آن  ــر. تعج ــج و ش ــتن رن ــان انگاش ــم در یکس ه
ــه  ــد ک ــروش آرزو می کن ــر س ــای دکت ــه آق ــت ک اس
ــی  ــات غرب ــرای الهی ــر ب ــأله ش ــه مس ــه ک همان گون
ــدا  ــود خ ــه وج ــاد ب ــت و در اعتق ــکل آفرین اس مش
مشــکل پیــدا کرده انــد و خــدا را عاجــز از رفــع 
شــرور می داننــد، در الهیــات اســالمی نیــز این گونــه 
شــود و از نــو ارتبــاط خــود را بــا خــدا تعریــف کننــد.

خداونــد در قــرآن، بــه راز شــرور اشــاره می  نمایــد. »َو 
ــٍص ِمــَن 

ْ
 َوَنق

ِ
ُجــوع

ْ
ــْوِف َوال

َ
خ

ْ
ــْیٍء ِمــَن ال

َ
ــْم ِبش

ُ
ک َونَّ

ُ
َنْبل

َ
ل

اِبِریــَن:]۵۹[  ــِر الصَّ
ِّ

َبش َمــَراِت َو
َّ
ــِس َوالث

ُ
ْنف

َ ْ
ْمــَواِل َوال

َ ْ
ال

 همــه شــما را بــا چیــزی از تــرس، گرســنگی، 
ً
قطعــا

ــش  ــا آزمای ــود میوه ه ــی، و کمب ــی و جان ــان مال زی
اســتقامت کنندگان!« بــه  بشــارت ده  و  می کنیــم 

خداونــد در ایــن آیــه، راز شــرور را نیــل بــه فضیلــت 
و کمــال و صبــر می دانــد. آدمــی اگــر بخواهــد 
و  اخالقــی  کمــاالت  و  فضائــل  از  پــاره ای  بــه 
ــه  ــع غلب ــکالت و موان ــر مش ــد ب ــد بای ــانی برس انس
ــر و  ــام صب ــه مق ــهولت ب ــه س ــان ب ــد. انس ــدا کن پی
ــی  ــر، فضیلت ــجاعت و صب ــد. ش ــجاعت نمی رس ش
ــرگ  ــرس و م ــع و ت ــر موان ــه ب ــه در آن غلب ــت ک اس
ــم  ــرت ابراهی ــورد حض ــد در م ــت. خداون ــه اس نهفت
ــای  ــه از آزمون ه ــد ار آنک ــم بع ــد: »ابراهی می فرمای
ســخت موفــق بیــرون آمــد بــه مقــام امامــت رســید.«
ــی   ِإنِّ

َ
ــال

َ
ُهــنَّ ق مَّ

َ
ت
َ
أ
َ
ِلَمــاٍت ف

َ
ــُه ِبک ــی ِإْبَراِهیــَم َربُّ

َ
»َو ِإِذ اْبَتل

 
َ

 ال
َ

ــال
َ
ــی ق ِت یَّ رِّ

ُ
ــْن ذ  َوِم

َ
ــال

َ
ــا ق ــاِس ِإَماًم  ِللنَّ

َ
ــک

ُ
َجاِعل

اِلِمیــَن:]۶۰[  )بــه خاطــر بیاوریــد( 
َّ

 َعْهــِدی الظ
ُ

َیَنــال
هنگامــی کــه خداونــد ابراهیم را بــا وســایل گوناگونی 
ــد،  ــر آم ــش ب ــده آزمای ــی از عه ــود، و او به خوب آزم
خداونــد بــه او فرمــود: مــن تــو را امــام و رهبــر مــردم 
قــرار دادم، ابراهیــم عــرض کــرد: از دودمــان مــن )نیز 
امامانــی قــرار بــده( خداونــد فرمــود: پیمــان مــن بــه 
ــدان  ــته از فرزن ــا آن دس ــد )و تنه ــتمکاران نمی رس س
تــو که پــاک و معصــوم باشــند شایســته ایــن مقامند.«
امــام خمینــی )ره( و  بــه  در روزگار مــا می تــوان 
فرماندهان دالور و شــجاع و با فضیلت ســپاه اســالم و 
در رأس آن ها شــهید حاج قاســم ســلیمانی و… اشــاره 
نمــود کــه بــر اثــر غلبــه بــر ســختی ها و نامالیمــات 
و تــرس و مــرگ بــه مقــام صبــر و شــجاعت رســیدند 
ــرار  ــمن ق ــت و دش ــد دوس ــورد تمجی ــو م ــه نیک و چ
گرفته انــد. بنابرایــن، امیــد و آرزوی دکتــر ســروش در 
بــاب از نــو تعریف کــردن ارتبــاط انســان بــا خــدا بــا 
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پرداختــن جدی تــر بــه مســأله شــرور، وجهــی نــدارد.

در پایــان از خداونــد منــان می خواهــم کــه توفیــق فهم 
صحیــح دیــن اســالم را بــه همــه مــا عنایــت بفرماید.

]۱[. دکرت محمد محمدرضایی، استاد متام فلسفه دانشگاه تهران 
و رئیس کارگروه فلسفه دین و کالم جدید شورای تحول و ارتقا 

علوم انسانی و برنامه ریزی وزارت علوم(
]۲[. ان دعانی، اجبته و این سالتنی اعطیته. کلینی، الکافی، ج ۲، 

ص ۳۵۲
]۳[. سوره مبارکه یوسف،آیه ۹۶

]۴[. سوره مبارکه منل، آیه۴۰
]۵[. سوره مبارکه آل عمران، آیه۴۹

]۶[. سوره مبارکه مائده، آیه ۳۵
]۷[. سوره مبارکه یوسف، آیات ۹۷-۹۸

]۸[. َواْستَْغَفَر لَُهُم الرَُّسوُل
]۹[. َو ِمْن َورائِِهْم بَْرزٌَخ إِلی یَْوِم یُبَْعثُوَن

]۱۰[. السالم علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته
]۱۱[. شایسته ذکر است هنگامی که این جانب به مناسبتی با 

برخی از عاملان وهابی گفت و گو می کردم به آن ها گفتم که پیامرب 
زنده است و جواب سالم ما را می شنود، زیرا ما در مناز به او سالم 

می کنیم، ایشان در پاسخ گفت: پیامرب فقط سالم ما را می شنود 
ولی حاجات دیگر ما را منی شنود!

]۱۲[. یُریُد اللَُّه لِیُذِهَب َعنُکُم الرِّجَس أَهَل البَیِت َویُطَهِّرَکُم 
تَطهیرًا

یِن ]۱۳[. اُطلُبوا الِعلَم ولَو ِبالصِّ
)۱۷۱۱-۱۷۷۶( .]۱۴[

 Hume.An Enquary Concerning human(  .]۱۵[
)۱۶۵,understanding.p

)۱۹۳۳-۱۸۵۷( .]۱۶[
]۱۷[. محمدرضایی، محمد، الهیات فلسفی، ص ۳۷

)۱۸۵۷-۱۷۹۸(  .]۱۸[
)Louis.p.pojman,philosophy of Religion, p92( .]۱۹[

)۱۹۱۷-۱۸۵۸( .]۲۰[
]۲۱[. محمودی، ابوالفضل، خاستگاه دین، در کتاب محمدرضایی، 

محمد و دیگران جستارهایی در کالم جدید، ص ۲۰۱
)۱۸۸۳-۱۸۱۸( .]۲۲[

]۲۳[. آردن، ریمون، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ص 
۳۸۱

)۱۹۳۹-۱۸۵۶( .]۲۴[
]۲۵[. محمودی، ابوالفضل، خاستگاه دین، در کتاب محمدرضایی، 

محمد و دیگران جستارهایی در کالم جدید، ص ۱۸۷؛ توسلی، 
غالم عباس، نظریه های جامعه شناسی، ص ۶۲ و ص ۱۸۷

]۲۶[. سوره مبارکه بقره، آیه  ۱۷۰

]۲۷[. سوره مبارکه لقامن، آیه ۲۱
]۲۸[. سوره مبارکه النسان، آیه ۳
]۲۹[. سوره مبارکه التغابن، آیه ۲
]۳۰[. سوره مبارکه املائده، آیه ۶۹
]۳۱[. سوره مبارکه بقره، آیه ۲۵۷
]۳۲[. سوره مبارکه بقره، آیه ۱۹۵

]۳۳[. سوره مبارکه آل عمران، آیه ۷۶
]۳۴[. سوره مبارکه التغابن، آیه۱۰
]۳۵[. سوره مبارکه بقره، آیه ۲۵۷

]۳۶[. سوره مبارکه آل عمران، آیه ۳۲
]۳۷[.  سوره مبارکه آل عمران، آیه ۵۷

]۳۸[. سوره مبارکه مائده، آیه ۶۴
]۳۹[. سوره مبارکه ص، آیه ۲۸

]۴۰[. سوره مبارکه الجاثیه، آیه ۲۱
]۴۱[. َو رَْحَمِتی َوِسَعْت کُلَّ َشْیٍء
]۴۲[. سوره مبارکه بقره، آیه ۱۸۶

]۴۳[. سوره مبارکه غافر، آیه۶۰
]۴۴[. سوره مبارکه فرقان، آیه ۷۷
]۴۵[. سوره مبارکه انبیاء، آیه ۸۹
]۴۶[. سوره مبارکه انبیاء، آیه ۸۴
]۴۷[. سوره مبارکه الرعد، آیه ۱۶
]۴۸[. سوره مبارکه الحمد، آیه ۲

]۴۹[. سوره مبارکه یونس، آیه ۳۱
]۵۰[. سوره مبارکه هود، آیه ۶

]۵۱[. سوره مبارکه غافر، آیه ۶۸
]۵۲[. کلینی، کافی، ج ۱، ص ۱۳۰

]۵۳[. نهج البالغه، خطبه ۱۰۹
]۵۴[.  نهج البالغه، خطبه ۱۰۹

]۵۵[. سوره مبارکه مریم، آیه ۸۱
]۵۶[. سوره مبارکه یس، آیه ۷۴

]۵۷[. سوره مبارکه مائده، آیه ۴۵
]۵۸[. سوره مبارکه شورای، آیه ۱۵
]۵۹[. سوره مبارکه بقره، آیه ۱۵۵
]۶۰[. سوره مبارکه بقره، آیه ۱۲۴

مساله شرور 
معضلی برای 
الهیات اسامی 
نیست
 

محمد محمدرضایی
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کرونا تنها نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رایج  	

دســتگاه های  ضعف ـهـای  بلکــه  اســت،  نکشــیده  چالــش  بــه  را 

الهیاتــی را نیــز برمــا ســاخته اســت.

ــه  ــج را ب ــی رای ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــای سیاس ــا نظام ه ــا تنه کرون
چالــش نکشــیده اســت، بلکــه ضعف هــای دســتگاه های الهیاتــی 
ــای  ــن ج ــا همی ــده ت ــان نگارن ــه گم ــت. ب ــاخته اس ــال س ــز برم را نی
کار می تــوان گفــت دو گونــه از الهیــات روبــروی یکدیگــر صــف 
ــد  ــالش می کنن ــی ت ــطح نخبگان ــک در س ــر ی ــروان ه ــیده اند و پی کش
ــن دو  ــه ای ــد. مواجه ــود بهره گیرن ــع خ ــه نف ــده ب ــش آم ــِت پی از فرص
ــت ها  ــاالت، یادداش ــا در مق ــس از کرون ــه پ ــه ک ــی آن گون ــاِم الهیات نظ
ــت. ــی اس ــل ارزیاب ــطح قاب ــه س ــه در س ــکاس یافت ــا انع و گفت وگوه

۱. سیاسی 	

 
ً
جریــان روشــنفکری دینــی یــا نواندیشــی دینــی )اصطالحــی کــه اخیــرا
رواج یافتــه( نمایندگــِی الهیــاِت لیبــرال را بــه عهــده داشــته و دارد. 
ــد،  ــت می کن ــی آن را روای ــه کــه روشــنفکرِی دین ــرال آن گون ــاِت لیب الهی
اگــر نگوییــم از بیــخ و بــن سیاســی اســت، دســت کم سیاســت 
ــورت  ــه ص ــن ب ــش از ای ــی پی ــنفکرِی دین ــت. روش ــارِز آن اس ــِه ب وج
ــِت  ــیعه و حاکمی ــِت ش ــا روحانی ــه ب ــوص در مواجه ــه خص ــرر ب مک
جمهــوری اســالمی وجــِه سیاســی خــود را آشــکار کــرده اســت.

نقد به مصاحبه ای از عبدالکریم 

سروش، تحت عنوان »خدا به هر دردی 

نمی خورد« 

حجت االسام دکرت محمدعلی 

عبداللهی

ونا و مواجهه  ونا و مواجهه کر کر
و  لیبرال  و الهیاِت  لیبرال  الهیاِت 
توحیدی توحیدیالهیاِت  الهیاِت 
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کرونــا امــا فرصتــی پیــش کشــید کــه نخســت دکتــر 
ــِه  ــیار، وج ــتاب بس ــا ش ــه ب ــروش البت ــم س عبدالکری
سیاســی الهیــاِت لیبــرال را عریان تــر کنــد. پــس 
ــطه  ــاگردان بی واس ــماری از ش ــروش ش ــر س از دکت
ــِن الهیاتــی  ــِش عناوی و بــا واســطه او نیــز در پوش
ــد  ــد. این بــار نیــز مانن ــام دادن ــِل سیاســی انج فع
گذشــته نقطــه ی اصلــی پیــکاِر سیاســی متوجــه 
ــت زدگِی  ــی و سیاس ــود. بی مایگ ــیعه ب ــت ش روحانی
ــاِد  ــه، و نه ــم، قرنطین ــاب ق ــخنان در ب ــی از س بعض
ــه ی  ــن و ذائق ــه ذه ــود ک ــان ب ــیعه، چن ــِت ش روحانی
ــم  ــراِد ک ف

َ
ــخنان، ا ــن س ــی آزرد. ای ــانی را م ــر انس ه

اطــالع از نهــاِد روحانیــت شــیعه و تعالیــِم آن را 
گاه. ــره و آ ــه انســاِن خب ــا چــه رســد ب ــج مــی داد ت رن

به جمله های زیر نگاه کنید: 	

ــه هیــچ وجــه از  ــه مقــدس ب »ایــن اماکــن مســّمی ب
ــابقه ای  ــه س  ک

ً
ــتند. اوال ــر نیس ــان مقدس ت ــان آدمی ج

ــی و  ــل عقل ــچ دلی ــا هی  م
ً
ــا ــد، ثانی ــالم ندارن در اس

ــر  ــگان در زی ــن خفت ــه ای ــم ک ــری نداری ــی معتب نقل
ــام،  ــر ام ــواه خواه ــند، خ ــام باش ــواه ام ــاک، خ خ
خــواه بــرادر امــام، صــدای زائــران را می شــنوند 
ــدرت   ق

ً
ــا ــا اساس ــد و ی ــخ می دهن ــا پاس ــه آن ه و ب

ــان  ــان در زم ــد. آن ــا را دارن ــات آن ه ــرآوردن حاج ب
ــّب  ــه ط ــان ب ــان دردهاش ــرای درم ــود ب ــات خ حی
می کردنــد.«]۱[ مراجعــه  دوران  طبیبــان  و  زمانــه 

ــه  ــی آورد ک ــان م ــه زب ــی ب ــخنان را کس ــن س ــر ای اگ
ــه شــهید  ــه توصی ــود مــن ب ــه ب در پیشــینه خــود نگفت

مطهــری چنــد ســال نــزِد یــک روحانــِی فاضــل 
ــخن او  ــتم س ــانی می توانس ــه آس ــده ام، ب درس خوان
را بخوانــم و بفهمــم، ولــی کســی ایــن ســخنان را بــر 
زبــان ســاری و جــاری کــرده اســت کــه بــه درســتی 
ــی  ــه خوب ــد. او ب ــوکل را می دان ــل و ت ــای توس معن
می دانــد کــه شــنیدِن ســخِن شــخِص مضطــر از 
ســوِی ولــیِّ خــدا و امــام معصــوم در تفکــِر شــیعه بــه 
ــِی تفکــر شــیعه  ــا اســت. اگــر ســروش مبان چــه معن
ــی و  ــای کالم ــوم و معن ــه مفه ــت ب ــاب والی را در ب
عرفانــِی آن نمی دانســت و چنیــن ســخن می کــرد 
ــناختی  ــا ش ــا ب ــت، ام ــل داش ــگ و تأم ــای درن ج
توجیهــی  نمی توانــم  دارم  ســروش  دکتــر  از  کــه 
ــم. ــخنان او بیاب ــرای س ــی ب ــِل سیاس ــاِم فع ــز انج ج

به عبارت های زیر نگاه کنید: 	

»دیری ســت کــه در تاریــخ اســالم قصــه ی رفتــن بــه 
مزارهــا اهمیــت و قداســت پیــدا کــرده، ایــن مــزارات 
ــم دارد  ــی ه ــرده و گردانندگان ــدا ک ــرقفلی هایی پی س
ــل  ــیاری نق ــه بس ــزات مجعول ــات و معج ــه کرام ک
می کننــد و در میــان مــردم می پراکننــد و از ایــن طریــق 
ــا و  ــگام ناامیدی ه ــد و در هن ــق را می رباین دل خالی
ــدن  ــه رواش ــد ک ــن می کنن ــان  تلقی ــه آن ــواری ها ب دش
ــزارات  ــن م ــا را از ای ــدن بالی ــان و برطرف ش حاجتش
ــی و  ــت عقل ــچ حج ــه هی ــد در صورتی ک ــب کنن طل
نقلــی معتبــری بــر صحت ایــن رفتارهــا نداریــم.«]۲[
بــه  آن هــم  شــیعه  روحانیــان  کارکــرد  تقلیــِل 
انعــکاس می دهــد،  ایــن صورتــی کــه ســروش 

ــن ســخنان  ــع اســت. ای بی گمــان امــری خــالف واق
از  باشــد و گوینــده  اگــر هــم مصداقــی داشــته 
ارزش  باشــد  گفتــه  خیرخواهــی  و  شــفقت  ســر 
بــه  را  متدینــان  عمــل  و  دارد  آسیب شــناختی 
نیســت. نویــی  و  تــازه  کار  امــا  نقــد می کشــد، 
ــخن  ــه، س ــت اندیش و تاجران ــدارِی معیش ــِد دین نق
تــازه ای نیســت کــه دکتــر ســروش بخواهــد آن را 
بــرای خــود فضیلتــی بــه شــمار آورد. نگارنــده 
ــه شــریفه ۱۶۵  ــل آی ــزان ذی ــه تفســیِر المی ایشــان را ب
ــد  ــاع می ده ــران، ارج ــه ۳۱ آل عم ــره وآی ــوره بق س
تــا بخوانــد و ببینــد چگونــه عالمــه طباطبایــی، 
عاشــقانه  دینــدارِی  المیــزان،  تفســیر  صاحــب 
جــزِو  باشــد  شــده  ناشــی  معرفــت  از  اگــر  را 
مزایــا و محاســن دیــن اســالم شــماره می کنــد.

باز هم به سخنان زیر نگاه کنید: 	

»روحانیانــی کــه پیشــوایان عــوام هســتند و خودشــان 
هــم عــوام  و عــوام  زده هســتند این گونــه امــور را 
ــر  ــه بهت ــا چ ــرای آن ه ــد. و ب ــغ می کنن ــویق و تبلی تش
از اینکــه روزگاری فــرا برســد کــه مــردم تصــور کننــد 
ــد.«]۳[ ــر نمی آی ــکی کاری ب ــب و پزش ــت ط از دس
دکتــر ســروش از ایــن دســت ســخنان در مــورد 
ــت.]۴[  ــه اس ــته و گفت ــیار نوش ــیعه بس ــت ش روحانی
ــر  ــای دکت ــته ها و گفته ه ــه نوش ــار ک ــر ب ــده ه نگارن
ــد  ــه قن ــد کــه او چگون ــد و می بین ســروش را می خوان
ــای  ــه پ ــت ب ــه ی روحانی ــد نامنصفان ــی را در نق پارس
دیــِو کینــه و هــوای نفــس می ریــزد و مغالطــه ی جــزء 
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می بــرد. مضاعــف  رنــج  می کنــد،  کار  در  کل  و 
و  نهــاد روحانیــت  نقــِد  همــه می دانیــم کــه در 
اکنــون  چــه  و  گذشــته  در  چــه  آن  کارکردهــای 
ــد  ــز بای ــن نی ــش از ای ــت، بی ــده اس ــه ش ــخن گفت س
ــی  ــدق و خیرخواه ــِر ص ــرگاه از س ــود، ه ــه ش گفت
هــم  مؤثــر  شــده  گفتــه  عقده گشــایی  نــه  و 
بیرجنــدی  کار  بــه  نمونــه  بــرای  اســت.  افتــاده 
تحریف هــای  یــا  و  احمــر  کبریــت  کتــاِب  در 
ــد. ــه بنگری ــر وروض ــد منب ــری در نق ــورای مطه عاش

ــخنان  ــرای س ــی ب ــم توجیه ــالش می کن ــه ت ــر چ ه
کــه  دســت  ایــن  از  دیگــری  نمونه هــای  و  بــاال 
ــه و  ــا – گفت ــس از کرون ــوص پ ــه خص ــم – ب ــیار ه بس
ــم  ــا می توان ــم. تنه ــم، نمی توان ــدا کن ــده پی نوشته ش
ایــن ســنخ گفتــار و نوشــتار را بــر انجــاِم فعــِل 
ــم. ــل کن ــایی، حم ــری و عقده گش ــی، انتقام گی سیاس

 به عبارت های زیر توجه کنید: 	

»از برخــی اســتثناها کــه بگذریــم فقیهــان شــیعه دیگر 
ــا  ــت« را ت ــن و بهداش ــزاع »دی ــه ن ــت ک ــا اس مدت ه
حــدود زیــادی بــه ســود پزشــکی جدیــد وانهاده انــد و 
بارهــا حتــی در فتواهــای خــود بــر مرجعیت پزشــکان 
ــی  ــی، حت ــد. وانگه ــد کرده ان کی ــکی تأ ــور پزش در ام
ــراغ  ــوان س ــر نمی ت ــرن اخی ــم ق ــه را در نی ــک فقی ی
ــرم  ــه ح ــکی ب ــان پزش ــای درم ــه ج ــه ب ــت ک گرف
ــای دوا و  ــه ج ــا ب ــدد و ی ــل ببن ــیعه دخی ــان ش امام
ــد.«]۵[ ــرف کن ــین مص ــام حس ــت ام ــان ترب درم

گاهــی از نویســنده صــادر  ــا از ســِر آ ــارات ی ــن عب ای

ــوِن شــِق ثالــث  ــر قان گاهــی. بناب ــا از ســِر ناآ شــده ی
ــرد.  ــرض ک ــوان ف ــری نمی ت ــال دیگ ــرود احتم مط
گاه باشــد بایــد بدانــد هیــچ فقیهــی  اگــر نویســنده نــاآ
ــع و  ــای قاط ــن بن ــا ای ــیعه ب ــه ش  فق

ِ
ــخ ــول تاری در ط

قطعــِی عقــال یعنــی رجــوع بــه اهــل خبــره مخالفــت 
ــر  ــه ب ــد و فقی ــد از مجته  تقلی

ً
ــا ــت. اساس ــرده اس نک

پایــه همیــن بنــا و ســیره عقــال اســتوار اســت. چگونــه 
ــه ایــن روشــنی کســی  ممکــن اســت در مســئله ای ب
چنــان ســخن کنــد کــه گویــی فقــه شــیعه پنجاه ســال 
ــِت  ــت و از مخالف ــده اس ــدار ش ــواب بی ــت از خ اس
ــت.  ــته اس ــت برداش ــکان دس ــان و پزش ــا متخصص ب
ــدارد،  ــی ن ــث طوالن ــی بح ــت گنجای ــن یادداش ای
ــاد  ــاب اجته ــه ب ــاال را ب ــای ب ــنده ی عبارت ه نویس
و تقلیــد در کتابهــای اصولــی ارجــاع می دهــم.
نگارنــده بیــش از ایــن وقــت خواننــده فرهیختــه ایــن 
یادداشــت را بــا نقل ســخنانی از این دســت نمی گیرد. 
کافــی اســت بــه متــن مصاحبــه رجــوع کنیــد تــا کاِر 
سیاســی و سیاســی کاری را بــه وضــوح در آن ببینیــد.
الهیــاِت  سیاســِی  جنبــه ی  از  ســخن  وقتــی 
اســت،  میــان  در  توحیــدی  الهیــاِت  و  لیبــرال 
نیــز  توحیــدی  الهیــاِت  پیــرواِن  عکس العمــِل 
سیاســی  متأســفانه  ولــی  منفعالنــه  هرچنــد 
کاِر دیگــری هــم می تــوان کــرد؟  اســت. مگــر 
اســت. ســنگ  پــاداش  را  کلوخ انــدارز  باالخــره 

 ۲. علمی 	

مواجهــه ی  بــاب  در  قضــاوت  و  تحلیــل  بــرای 

کــه دکــرت  نقــِد دینــدارِی معیشــت اندیش  	 نیســت  تــازه ای  ســخن  تاجرانــه،  و 
ســروش بخواهــد آن را ـبـرای خــود فضیلتــی 
بــه شــمار آورد. نگارنــده ایـشـان را بــه تفســیِر 
املیزان ذیل آیه شریفه ۱۶۵ سوره بقره وآیه ۳۱ 
آل عمــران، ارجــاع می دهــد تــا بخوانــد و ببینــد 
چگونــه عامــه طباطبایــی، صاحــب تفســیر 
املـیـزان، دینــدارِی عاشــقانه را اگــر از معرفــت 
ناشی شده باشد جزِو مزایا و محاسن دین 

اســام شــماره می کنــد.
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علمــِی الهیــاِت توحیــدی و الهیــاِت لیبــرال زود 
اســت ولــی ســالی کــه نکــو اســت از بهــارش پیــدا 
اســت. دکتــر ســروش در مصاحبــه ی پیش گفتــه 
کــه می تــوان  اســت  اشــاره کــرده  نکتــه  دو  بــه 
ــت. ــوط دانس ــه مرب ــن مواجه ــی ای ــه علم ــه جنب ب

الــف( در شــرایط کرونــا بایــد بــه علــم پنــاه بــرد و این 
الهی دانــان و روحانیان انــد کــه در شــرایط کنونــی 
ــد. ــم برده ان ــاف عل ــه مص ــتی ب ــه نادرس ــن را ب دی

»یکــی از روحانیــان گفتــه بــود کــه روشــنفکران 
ــه  ــا ب ــد ت ــه می زنن ــی له ل ــن ایام ــرای چنی ــی ب دین
مــردم بگوینــد دیــن از سیاســت جداســت یــا دنبــال 
علــم برویــد و دنبــال دیــن نرویــد. در حالی کــه خــود 
ایــن مرتجعــان دیــن و علــم را بــه ســتیز بــا یکدیگــر 
ــه  ــان همیش ــی سخنان ش ــنفکران دین ــد. روش برده ان
ــن  ــاوت از دی ــارات متف ــوده و انتظ ــن ب ــن و معی روش
و علــم را بــه نیکــی تعریــف و تعییــن کرده انــد. 
خالصــه بگویــم کــه آن  مرتجعیــن نــه تنهــا در 
ــی  ــد بلکــه در پ ــم بودن ــا عل فکــر تســویه  حســاب ب
ــد  ــم بودن ــی ه ــنفکران دین ــا روش ــاب ب ــویه  حس تس
ــد.  ــان دوختن ــرای خودش ــی ب ــد کاله ــن نم و از ای
ــود.  ــان ب ــود جــان آدمی ــزی کــه مطــرح نب اینجــا چی
چیــزی کــه مطــرح نبــود حرمــت دیانــت بــود.«]۶[

ایــن ســخنان بــه صراحــت تاریــخ علــم و دیــن 
را تحریــف می کنــد. اگــر گوینــده ایــن ســخنان 
ــریعت  ــک ش ــط تئوری ــض و بس ــه قب ــب نظری صاح
ســخنان  ماننــد  را  او  ســخن  می توانســتم  نبــود 
ــم و  ــت، عل ــد کان ــده ای مانن ــم. ع ــی کن ــت تلق کان
دیــن را بــه لحــاِظ قلمــرِو موضــوع، بــه لحــاِظ روِش 

اثبــات مدعیــات از یکدیگــر جــدا می داننــد، در 
ــر  ــه کار یکدیگ ــن کاری ب ــم و دی ــورت عل ــن ص ای
کار  و  می رفتنــد  خــود  راه  هریــک  و  نداشــتند 
ــط  ــض و بس ــب قب ــا از صاح ــد. ام ــود می کردن خ
ــد در علــم  شــریعت کــه منتظــر اســت کشــفی جدی
ــر  ــا ب ــا ج ــد ت ــد آی ــو پدی ــه ای ن ــا حادث ــد و ی رخ ده
اداره  میــداِن  از  و  شــود  تنگ تــر  و  تنگ تــر  دیــن 
اجتمــاع بیــرون رود، ایــن ســخنان مســموع نیســت.
چنــان  بــاال  عبــاراِت  مفــاد  ایــن،  بــر  افــزون 
اســت کــه گویــی علــم پیــش از دیــن مدعیــاِت 
ــته  ــود داش ــاری خ ــرو انحص ــاب قلم ــتی در ب درس
کــه دشــمن روشــنفکران اند  عــده ای روحانــی  و 
حســاب  تصفیــه  می خواهنــد  علــم  بــا  و 
برده انــد. علــم  مصــاف  بــه  را  دیــن  کننــد 

؛ تاریــخ دوره جدیــد نشــان می دهــد کــه پــس از 
ً
اوال

دوره تجدیــد حیــات علمــی فرهنگی اروپــا، صاحبان 
ــن  ــاِف دی ــه مص ــم را ب ــه دروغ عل ــم ب ــاِن عل و مدعی
ــن  ــد. ای ــن نیاوردن ــِر دی ــر س ــه ب ــا ک ــد و چه ه بردن
ــن،  ــر دی ــور اگ ــه بارب ــه گفت ــه ب ــت ک ــی اس در حال
عالمــان را مجــاز نکــرده بــود کــه در طبیعــت تصــرف 
کننــد، هرگــز بــا رشــِد کنونــِی علــم مواجــه نبودیــم.
ــت؟!  ــت اس ــی نادرس ــخِن آن روحان ــر س ؛ مگ

ً
ــا ثانی

ــردم  ــه م ــو ب ــن گفت وگ ــود در همی ــروش خ ــر س دکت
توصیــه می کنــد کــه بــه علــم گــوش فــرا دهنــد چــون 
خــدا در همــه جــا بــه کار نمی آیــد. ایــن ســخن هــر 
ــم  ــه کاِر عل ــن ب ــه دی ــت ک ــن اس ــرش ای ــد ظاه چن
ــز دیگــری حکایــت  ــا باطنــش از چی ــدارد ام کاری ن
دارد؛ ریشــه در نــزاع دیــن و علــم دارد. ســخنان 
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ــن  ــفه مغرب زمی ــی فلس ــود متعاط ــه خ ــده ک نگارن
ــم و  ــا عل ــمنی ب ــتیزی و دش ــِر غرب س ــت از س اس
ــن  ــخناِن م ــه س ــت بلک ــی نیس ــرفت های علم پیش
مســَتظهِر بــه تاریــخ علم و دیــن در دوره جدید اســت.

کــه  می دانیــم  خوبــی  بــه  مــا  همــه ی  ؛ 
ً
ثالثــا

دانــِش  در  و  علــم  بــه  بایــد  کرونــا  قصــه ی  در 
کــه: خواســت  خــدا  از  و  بــود  امیــدوار  بشــر 

علیــم  ای  بخــش  روشــنی  را  فکرهــا 
حلیــم ای  ببخشــا  مــا  بــر  مــا  کار 

ــم  ــا را ه ــد کرون ــم بتوان ــا عل ــر حت ــال اگ ــن ح ــا ای ب
درمــان کنــد، دیگــر بشــر اعتمــاِد گذشــته را بــه 
ــروس  ــوم، وی ــا معل ــت. از کج ــد داش ــم نخواه عل
دیگــری خانمان ســوزتر و فراگیرتــر گریبــاِن بشــر 
تضمیــن  می توانــد  علــم  آیــا  نگیــرد.  را  بیچــاره 
ــخ  ــک پاس ــد؟ بی ش ــد ش ــن نخواه ــه چنی ــد ک ده
ــوان  ــم می ت ــه عل ــم ب ــد می کن کی ــت. تأ ــی اس منف
بــه  کــرد،  تکیــه  نمی تــوان  ولــی  داشــت  امیــد 
کــرد: تکیــه  بایــد  آفریــن  ِعلــم  علیــِم  خــدای 

 / رس  فریــاد  عقل هــا  دهنــده ی  ای 
هیچکــس نخواهــد  تــو  نخواهــی  تــا 

ثبــات  و  تمکیــن  و  قــوت  دهنــده ی  ای 
نجــات ده  بی ثباتــی  از  را  خلــق   /

ــر را  ــئله ش ــای مس ــروش پ ــر س ــت دکت ب( در نهای

ــت: ــه اس ــیده و گفت ــان کش ــه می ــی ب ــر علم از منظ
»مــن تنهــا امیــدی کــه دارم کــه امیــد ضعیفــی هــم 
ــات  ــر« در الهی

ّ
ــأله »ش ــه مس ــت ک ــن اس ــت، ای هس

ــه  ــدی گرفت ــران ج ــی و در ای ــور کل ــه ط ــالمی ب اس
ــّر  ــأله ی ش ــه مس ــالمی ب ــفه ی اس ــون فلس ــود. چ بش
کمــا هــو حقــه  نپرداختــه اســت. االن مــا از رنســانس 
ــا  ــن مؤلفه ه ــی از مهم تری ــم، یک ــخن گفتی ــا س اروپ
ــا  ــود و اینکــه م ــا قصــه ی شــرور ب در رنســانس اروپ
بایــد از نــو ارتبــاط خــود را بــا خــدا تعریــف بکنیــم. 
ــه کــه در پایتخــت  ــی آن زلزل ــه ی لیســبون، یعن حادث
ــکان داد.  ــردم را ت ــدان م ــی وج ــال رخ داد، خیل پرتغ

ــن  ــم در ای ــر ه ــد ولت ــاب کاندی ــه کت ــد ک و می دانی
زمینــه نوشــته شــد و چیزهــای دیگر. مســأله ی شــرور 
در الهیــات مســیحی از آن به بعــد بســیار جــدی 
گرفتــه شــد. فیلســوفان مــا چنانکــه بایــد و شــاید بــه 
شــرور نپرداختنــد و حداکثــر سخنشــان ایــن بــود کــه 
شــّر یــک امــر ســلبی ســت، یعنــی نقصــان و فقــدان 
ــر از  ــزی فرات ــن و بــس. چی یــک کمــال اســت، همی
ــه ی  ــن حادث ــم از ای ــا بتوانی ــر م ــد. اگ ــن نگفته ان ای
تلــخ یــک میــوه ی شــیرین بیــرون بکشــیم ایــن 
اســت کــه بحــث شــرور را خیلــی جــدی بگیریــم و 
آن را وارد عالــم معرفت شناســی دینــی کنیــم.«]۷[
دکتــر ســروش می پذیــرد کــه الهیــات توحیــدی، 
بــه ویــژه مســئله تــوکل و توســل در الهیــات شــیعی، 
ــن  ــا ای ــرزد، ب ــا بل ــاد کرون ــا ب ــه ب ــت ک ــدی نیس بی
ــئله  ــون در مس ــیعی چ ــاِت ش ــاوِر او الهی ــه ب ــال ب ح
ــت،  ــر اس ــف و الغ ــداده، نحی ــام ن ــّر کاری انج ش
ــر  ــا بلــرزد و مســئله شــّر ســبب خی ــا کرون چه بســا ب
شــود. اگــر مســئله شــّر را جــدی بگیریــم شــاید بتوان 
ــوان ســکوالریزم شــیعی چیــد. ــا عن ــوه شــیرینی ب می
ــا را  ــده کرون ــر ســروش پدی ــز چــون دکت ؛ مــن نی

ً
اوال

ــدوارم  ــرم و امی ــک می گی ــال نی ــه ف ــت ب ــن جه از ای
پیــش  از  بیــش  پژوهشــگران  و  دانشــمندان  کــه 
بــه مســئله شــّر و راه حل هــای آن توجــه کننــد.
؛ مشــتاقانه منتظــر مقالــه، یادداشــت یــا کتابــی 

ً
ثانیــا

ــه  ــد ک ــان ده ــروش نش ــر س ــه در آن دکت ــتم ک هس
راه حل هایــی  چــه  مغرب زمیــن  دیــِن  فیلســوفاِن 
نوینــی بــرای مســئله شــّر یافته انــد و چــه دســت آورد 
در  تسلیم شــدن  داده انــد.  دســت  بــه  تــازه ای 

حتــا علــم بتوانــد کرونــا را هــم درمــان  بــا ایــن حــال اگــر  	
کند، دیگر بشر اعتماِد گذشته را به 
علم نخواهد داشت. از کجا معلوم، 
و  خانمان ســوزتر  دیگــری  ویــروس 
فراگیرتر گریباِن بشر بیچاره را نگیرد. 
آیــا علــم می توانــد تضمیــن دهــد کــه 
چنین نخواهد شــد؟ بی شــک پاســخ 
منفــی اســت. تأکیــد می کنــم بــه علــم 
می ـتـوان امیــد داشــت ولــی نمی ـتـوان 
ِعلــم  علیــِم  خــدای  بــه  کــرد،  تکیــه 

آفریــن بایــد تکیــه کــرد
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ــود  ــدم وج ــر ع ــاهدی ب ــر را ش ــئله، و ش ــر مس براب
نیســت. مســئله  حــل  کــه  دانســتن  خداونــد 

؛ ســخنان ســروش در مصاحبــه یــاد شــده نشــان 
ً
ثالثــا

می دهــد کــه او شــّر را دلیــل و یــا شــاهدی بــر 
ــِت  ــدِم دخال ــی ع ــفی یعن ــی و فلس ــکوالریزم ذهن س
خداونــد در جهــان می دانــد. خدایــی کــه فقــط 
ــه  ــز ب ــاره نی ــت، عاشــِق بیچ ــوب و معشــوق اس محب
ِصــرف وجــود چنیــن معشــوقی مبتِهــج و دلخــوش.

ســروش بایــد توضیــح دهــد کــه چــرا انســان ها 
و  ملمــوس  دلبرهــای  و  محبوب هــا  بــه  نبایــد 
محسوســی کــه از قضــا بــه کاِر عاشــِق زاِر خــود 
معشــوقی  بــه  بایــد  و  ببندنــد  دل  می آینــد،  نیــز 
عشــق  وانگهــی  ببندنــد.  دل  خیالــی  و  ندیــده 
چگونــه پدیــد می آیــد؟ آیــا جــز راه معرفــت راه 
ــت و  ــطح معرف ــان س ــت؟ در هم ــم هس ــری ه دیگ
ــود. ــل ش ــل منح ــل ب ــّر ح ــئله ش ــد مس ــی بای گاه آ

ــه خصــوص  ــاِت توحیــدی ب ــده الهی ــه گمــان نگارن ب
الهیاتــی کــه بــا خزینــه لغت حکمــت متعالیه ســیراب 
الهیــاِت متعالیــه، می توانــد  شــده اســت یعنــی 
مســئله شــّر را بــه گونــه ای توضیــح دهــد کــه شــخِص 
صاحــِب معرفــت بــا کنــار زدن حجاب هــای علمــی 
تبدیــل بــه عاشــقی زار شــود کــه بــا تمــام وجــود )فقر 
وجــودی( حضــوِر همه جایــِی معشــوق را حــس 
کنــد. امــا حضــوِر خــدا در لحظه لحظــه ی هســتی نــه 
بــرای ســاختن واکســن کرونــا و یــا جلوگیری از ســیل 
و زلزلــه و یــا جنــگ، غــارت و کشــتار اســت بــل از 
ــت.  ــن نیس ــدون او ممک ــتی ب ــه هس ــت ک آن رو اس
 ایــن ســخن نیــاز بــه بحث هــای 

ِّ
هضــم و حــل

مبنایــی دارد. جــای آن ایــن یادداشــت کوتــاه نیســت.

۳. آسیب شناسی 	

توحیــدی  الهیــات  مواجهــه  می رســد  نظــر  بــه 
منظــر  از  کرونــا،  از  پــس  لیبــرال  الهیــات  و 
قابــل توجــه، مفیــد و  آسیب شــناختی مســئله ای 
ــات را  ــن دو الهی ــاره ای ــه دوب ــت. مواجه ــاز اس کارس
 

ِ
از ایــن جهــت کــه توانایــی نظــری ِخــود را در موقــع
ــم. ــد می دان ــد، مفی ــه می زنن ــه محــک تجرب ــا ب کرون
ــه ی  ــروش در مصاحب ــر س ــِب دکت ــی از مطال بخش
از  پــاره ای  دارد.  آسیب شــناختی  ارزِش  معهــود، 
ــد  ــت می گوی ــاِد روحانی ــاره نه ــه او درب ــخنانی ک س
ماننــد قصه هایــی کــه بعضــی از روحانیــان بــر 
ــت  ــق اس ــع منطب ــا واق ــد آن، ب ــد و مانن ــا گوین منبره
حــن و بافــت ســخناِن او نشــان می دهــد 

َ
ولــی ل

ــل. ــا الباط ــراد به ــه ی ــت ک ــی اس ــه ی حق ــه کلم ک
بــه گمــان نگارنده،کرونــا موجــب شــده اســت 
کــه الهیــاِت توحیــدی و الهیــاِت لیبــرال ســعی 
دهنــد،  نشــان  چابــک  را  خــود  هریــک  کننــد 
و  ســازند  برطــرف  را  خــود  ضعــف  نقــاط 
نقطه هــای قــوت خــود را تیزتــر و تندتــر کننــد، 
را  اســتفاده  بیش تریــن  پیش آمــده  فرصــت  از 
ــت. ــک گرف ــال نی ــه ف ــد ب ــر را بای ــن ام ــد. ای ببرن
ــرال در  ــاِت لیب ــه الهی ــد ک ــی می کن ــده پیش بین نگارن
دوره کرونــا آســیب بیش تــری ببینــد، زیــرا پشــتوانه ی 
ــرای  ــون ب ــت و اکن ــم اس ــرال عل ــاِت لیب ــی الهی اصل
ــد  ــد نبای ــش از ح ــه بی ــت ک ــده اس ــن ش ــر روش بش
ــه دارد. ــان ادام ــث همچن ــد. بح ــکا کن ــم ات ــه عل ب

 ]۱[. تار نماِی زیتون Thursday, Mar 19, 2020، اپیدمی 

کرونا و طرح »مسئله شر« در گفت وگو با عبدالکریم 

سروش.

]۲[. همان

]۳[. همان

]۴[. نک:کیان ۷۴ شماره ۲۶(

]۵[. )یاسر میردامادی پژوهشگر دینی ،تارنمای بی بی 

سی، ۰۱ مارس ۲۰۲۰ – ۱۱ اسفند ۱۳۹۸(

]۶[. )همان(

]۷[. همان

و  بــه نظــر می رســد  	 توحیــدی  الهیــات  مواجهــه 
از  کرونــا،  از  پــس  لـیـربال  الهیــات 
مســئله ای  آسیب شــناختی  منظــر 
قابل توجه، مفید و کارساز است. 
الهیــات  دو  ایــن  دوبــاره  مواجهــه 
را از ایــن جهــت کــه توانایــی نظــری 
بــه محــک  در موقــِع کرونــا  ِخــود را 
می دانــم. مفیــد  می زننــد،  تجربــه 
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کســانی کــه نــگاه اخباری گــری داشــتند. یــک اخبــاری گــری  	

جدیــد ضــد عقانیــت داشــتند. شــفا دادن بیمــاران یــک کرامــت 

ایــن اســت  بــر  ایــن استثناءســت. ســنت الهــی  و معـجـزه اســت. 

می گفتنــد  برخــی  یــا  باشــد.  جــاری  زندگــی  در  عــادی  روال  کــه 

ایــن  کــه  حالــی  در  می کنیــم!  مقابلــه  ســنتی  طــب  دارو ـهـای  بــا 

داریــد  ادعــا  چگونــه  آن وقــت  نشــده  شناســایی  هنــوز  ویــروس 

کــه درـمـان او را می دانیــد؟! نبایــد ریســک کــرد. کمــا اینکــه طــب 

نــداده اســت. درـمـان قطعــی  نیــز هنــوز  مــدرن 

از یــک زاویــه و نــگاه، کرونــا مثــل هــر پدیــده نامبارکــی اســت کــه بــرای 
ــاله  ــن مس ــاو... و ای ــا و آنفوالنزاه ــل ویروس ه ــد مث ــاق می افت ــر اتف بش
ــل  ــده ای مث ــا پدی ــی ب ــر وقت ــود دارد. بش ــه وج ــت ک ــی اس ــک واقعیت ی
ــه کار گرفــت  ــه مواجــه شــد، عقــل خــود را ب آتشفشــان و ســیل و زلزل
ــایر  ــا س ــت ب ــک جه ــا از ی ــد. ام ــه کن ــر مقابل ــده ش ــن پدی ــا ای ــه ب ک
ــا زود  ــر تقریب ــی را بش ــای قبل ــت. بیماری ه ــاوت اس ــا متف بیماری ه
شناســایی می کــرد و بــا آن بــه مقابلــه برمی خواســت، امــا ایــن ویــروس 
یــک ویــروس هوشــمند اســت  و مرتــب شــکل عــوض می کنــد. 
لــذا دربــاره ایــن قضیــه بایــد گفــت یــک پدیــده جدیــدی و یــک حادثــه 
نوینــی اســت کــه شــاید شــبیه صدســال پیشــی باشــد کــه بشــر بــا انــواع 
ویروس هــا مواجــه شــد. ایــن مجهــول بــودن و خــاص بــودن ویــروس 
اســت. در واقــع کوویــد19 یکســری تبعــات سیاســی، اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی بــه وجــود مــی آورد. ایــن ویــروس همــه کشــورها 

حجت االسالم 
دکرت عبدالحسین 

خسروپناه 

با موضوع  
الهیات شرور

 عقالنیت شیعی در مواجهه  عقالنیت شیعی در مواجهه 
اجتماعی بحران  اجتماعیبا  بحران  با 
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ــن  ــر ای ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــه اس را دربرگرفت
ویــروس ادامــه پیــدا کنــد، اساســا نــوع رفتــار 
ــوض  ــادی ع ــی و اقتص ــالت سیاس ــان ها و تعام انس
ــا یــک علــوم انســانی جدیــدی مواجــه  شــود و مــا ب
ــتند،  ــان هس ــه انس ــوم ک ــن عل ــوع ای ــویم. موض ش
علــوم  لــذا  و  می گیــرد  قــرار  تغییــر  دســتخوش 
متناســب بــا آن نیــاز اســت. چــه پســا کــه تحــول در 
فلســفه و کالم شــکل بگیــرد. ســاختارهای اجتماعــی 
ــر  ــذا اگ ــود. ل ــوض ش ــال ع ــی کام ــط اجتماع و رواب
ایــن ویــروس ماننــد ســایر شــرور در عالــم طبیعــت 
ــار  ــد و مه ــه یاب ــر آن غلب ــان ب ــد انس ــه بتوان ــد ک باش
ــتیم  ــه رو نیس ــدی رو ب ــاق جدی ــا اتف ــی ب ــد خیل کن
و رفتــار انســان ها بــه حالــت عــادی برخواهــد 
ــن  ــن زودی ای ــه ای ــد ب ــر نتوان ــر بش ــا اگ ــت. ام گش
ــر  ــد بش ــر می آی ــه نظ ــد، ب ــایی کن ــروس را شناس وی
ــی  ــد و حت ــدا می کن ــدی پی ــاختار جدی ــت و س هوی
ــود. ــد ب ــر خواه ــتخوش تغیی ــز دس ــانی نی ــوم انس عل

 در برابــر ایــن پدیــده قطعــا بایــد از عقالنیت اســتفاده 
کنیــم. عقــل بشــر بــه میــدان می آیــد تــا بــا ویــروس 
ــت  ــوع نیس ــک ن ــت ی ــد. عقالنی ــه نمای ــا مقابل کرون
ولــو عقــل اســتدالل گر یــک نــوع اســت. عقالنیــت را 
می تــوان بــه عقالنیــت ســکوالر و عقالنیــت مذهبــی 
ــر  ــل تدبیرگ ــکوالر عق ــت س ــرد. در عقالنی ــیم ک تقس
ــدارد.  ــرای او اهمیــت ن ــی ب ــز اهــداف دین و برنامه ری
امــا در عقالنیــت دینــی، عقــل تدبیرگــر دغدغه هــای 
ــم از  ــی بخواهی ــه وقت ــذا در جامع ــز دارد. ل ــی نی دین
ــه  ــا ب ــد حتم ــد بای ــتفاده کنن ــزاری اس ــت اب عقالنی
دغدغه هــای دینــی نیــز توجــه شــود. متاســفانه برخــی 

تصمیم گیــران آنقــدر کــه بــه تعطیلــی اماکنــه مذهبــی 
و دینــی تاکیــد دارنــد روی بــازار و پاســاژها و مراکــز 
اقتصــادی شــلوغ تاکیــد نمی کننــد. عــرض بنــده ایــن 
اســت کــه بــه هــر حــال در اســتفاده از عقــل تدبیرگــر 
ــود. ــه ش ــز توج ــه نی ــی جامع ــای دین ــد دغدغه ه بای
کســانی  مناســک،  تعطیلــی  بــه  نســبت 
کردنــد: مقابلــه  پدیــده  ایــن  بــا  کــه 
1. کســانی بودنــد کــه ایــن تصمیــم نظــام را بــه دلیــل 
عــرق مذهبــی نپذیرفتنــد. البتــه خــوب بــود کــه یــک 
ــه  ــت ک ــورت می گرف ــی ص ــی، فرهنگ ــت تبلیغ پیوس
گاه نماینــد. یــک دفعه به بســته شــدن این  متدینیــن را آ
مراکــز نظــر دادنــد و ایــن خطایــی بــود کــه از ســوی 

عامــالن صــورت گرفــت. مثــل گــران کــردن بنزیــن. 
ــک  ــتند. ی ــری داش ــگاه اخباری گ ــه ن ــانی ک 2. کس
اخبــاری گــری جدیــد ضــد عقالنیــت داشــتند. شــفا 
ــن  ــت. ای ــزه اس ــت و معج ــک کرام ــاران ی دادن بیم
ــن اســت کــه روال  ــر ای استثناءســت. ســنت الهــی ب
عــادی در زندگــی جــاری باشــد. یــا برخــی می گفتنــد 
بــا دارو هــای طــب ســنتی مقابلــه می کنیــم! در 
ــده  ــایی نش ــوز شناس ــروس هن ــن وی ــه ای ــی ک حال
را  او  داریــد کــه درمــان  ادعــا  آن وقــت چگونــه 
ــب  ــه ط ــا اینک ــرد. کم ــک ک ــد ریس ــد؟! نبای می دانی
مــدرن نیــز هنــوز درمــان قطعــی نــداده اســت.
اســالمی  ســنتی  طــب  طریــق  از  عــده ای   .3
تعطیلــی  بــه  لزومــی  کــه  می کردنــد  بیــان 
مــا  طــب  بلکــه  نیســت  مناســک  و  مســاجد 
کــه  حالــی  در  اســت.  ویــروس  ایــن  جوابگــو 
ــد  ــت بای ــده نیس ــناخته ش ــوز ش ــروس هن ــن وی ای
ــر. ــا خی ــت ی ــو هس ــن جواب گ ــا ای ــه آی ــم ک ببینی
4. گــروه دیگــری نیــز بودنــد که عــادت دارنــد در برابر 
تصمیمــات نظــام بایســتند و به بهانــه ای مقابلــه کنند. 

این مختصری از جریان شناسی این دست از افراد بود.
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هرکــدام از علــم و دیــن کار خودشــان را انجــام می دهنــد،  	

در عرصه کاری که انجام می دهند؛ این دو حوزه با هم مرتبط 

می شوند. دو تا حوزه با هم ارتباط دارند؛ علم حوزه ای است 

و دیــن حــوزه دیگــر؛ نــه کامــاً بــا هــم ارتبــاط دارنــد و نــه کامــاً از 

هم جدا هستند. اگر دین به حوزه مسائل طبیعی می پردازد، 

در راستای پیشربد اهداف و کنرتل در دین هم می بینید که ما 

بــه مســائل علمــی و تجربــی توجــه شــده اســت. البتــه در راســتای 

ســعادت و عدالــت انـسـان. علــم و دیــن حــوزه مســائل مـشـرتک 

هــم دارنــد کــه در حــوزه مشــرتک البتــه تعــارض پیــدا می شــود. 

مســئله شــرور همــزاد بــا خــود انســان اســت. از ابتــدای خلقــت بشــر 
در ایــن دنیــا »لقــد خلقنــا االنســان فــی کبــد« در رنــج و محنــت انســان 
زاده می شــود و رشــد می کنــد و زیســت می کنــد و در نهایــت بــا 
ــازه  ــر ت ــک ام ــه شــرور ی ــا مــی رود. مقول ــت از دنی ــج و محن ــن رن همی
ــری  ــی فراگی ــون اپیدم ــا چ ــد کرون ــی مانن ــی پدیده های ــت، ول ای نیس
ــری  ــن فراگی ــاال خــود همی دارد، موضــوع دیگــری اســت کــه خــب ح
ــه  ــا مقول ــز م ــته نی ــای گذش ــت. در دوره ه ــی نیس ــز نوپای ــاز چی ــم ب ه
ــن  ــری ای ــم فراگی ــاید حج ــا ش ــم؛ ام ــته ای ــر را داش ــای فراگی بیماری ه
ــا در  ــه بس ــه چ ــاری ک ــن بیم ــی ای ــتر زمان ــن بس ــم چنی ــاری و ه بیم
ــتردگی  ــن گس ــا چنی ــاری ب ــن بیم ــک چنی ــر ی ــرن اخی ــی دو ق ــی یک ط
در فضــای بیــش از ۱۳۰ ۱۴۰ کشــور جهــان آن هــم بــا آمــار مبتالیــان 
و چــه افــرادی کــه از دنیــا رفتنــد کــه ایــن بحرانــی را در زندگــی 

 حجت االسام دکرت محمد حجت االسام دکرت محمد 

جعفری هرندیجعفری هرندی

به  تعاملی  به نگاه  تعاملی  نگاه 
مساله علم و دینمساله علم و دین
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بشــر رقــم زد و در عرصه هــای مختلــف علمــی، 
ــناختی  ــه ش ــای جامع ــکی و جنبه ه ــادی، پزش اقتص
و روان شــناختی و هــم چنیــن از بعــد فرهنگــی و 
ــرد.  ــاد ک ــران ایج ــا بح ــئله کرون ــم مس ــادی ه اعتق
ــت  ــه اس ــل توج ــودش قاب ــه خ ــم البت ــن ه ــاال ای ح
ــه  ــه ب ــا چگون ــه م ــت ک ــن هس ــه ای ــته ب ــا بس ــه آی ک
ایــن مقولــه نــگاه کنیــم. برخــی جنبــه تحدیــد گونــه 
ایــن بحــران را برجســته می کننــد و بیشــتر هــم 
ــه  ــا ب ــر و ی ــران ناپذی ــوارض جب ــیب ها و ع روی آس
ــت  ــردن، دس ــران ک ــرای جب ــوار ب ــیار دش ــوی بس نح
می گذارنــد و عــده ای روی مقولــه فرصــت بــودن ایــن 
حادثــه. مــن خــودم تلقــی ام ایــن اســت کــه حادثــه 
کرونــا مثــل بســیاری از حــوادث ناگــوار دیگــر یــک 
ســکه دو رو اســت و جنبــه تحدیدگونگــی آن روشــن 
اســت و در کنــار ایــن جنبــه تحدیــد گونگــی، جنبــه 
 
ً
فرصــت بــودن ایــن بحــران بایــد توجــه بشــود و اتفاقا
ابعــاد ایــن بحــران و اینکــه چــه ظرفیت هــای بســیار 
خوبــی در همیــن بحــران بــرای مــا رقــم خورده اســت 
 آن 

ً
کــه اگــر از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده شــود، قطعــا

فرصت هایــی کــه بــه دســت مــا می دهــد بــرای 
ــان و از  ــادی م ــی - اعتق ــر مذهب ــده فک ــت آین زیس
بعــد اقتصــادی هــم از جنبه هــای پزشــکی و درمانــی 
ــد. ــاز باش ــت س ــا فرص ــرای م ــد ب ــدر می توان ــه ق چ

ــته  ــواالت داش ــه س ــبت ب ــه نس ــم البت ــه را ه ــن نکت ی
ــی  ــران معنای  بح

ً
ــا ــا واقع ــا م ــه آی ــه ک ــیم، اینک باش

ــه  ــرد ک ــم ک ــرض خواه ــن ع ــم؟ م ــا نداری ــم ی داری
ــگاه  ــوع ن ــه ن ــته ب ــا بس ــران معن ــود بح ــه وج ــاور ب ب
 در 

ً
ــا ــح، خصوص ــع و صحی ــگاه جام ــر ن ــت. اگ اس

 مثبتــی 
ً
منظومــه توحیــدی داشــته باشــیم، نــگاه کامــال

ــران  ــا بح ــه تنه  ن
ً
ــا ــد و اتفاق ــم می زن ــا رق ــرای م ب

ــا  ــرای م ــی ب ــه زندگ ــود، بلک ــاد نمی ش ــی ایج معنای
ــرض  ــه را ع ــن مقدم ــود. ای ــم می ش ــر ه ــا دارت معن
کــردم کــه برســم بــه اصــل موضوعــی کــه فرمودنــد. 
بــا توجــه بــه بســیاری از ســوال ها و چالش هــای 
ــر  ــاه اخی ــار م ــه چه ــام و س ــن ای ــه در همی ــری ک فک
ــر ایــن بیمــاری شــدیم، ایــن ســوال ایجــاد  کــه درگی
ــی دارد  ــه مثبت ــم میان ــا عل ــن ب  دی

ً
ــا واقعــا شــد کــه آی

و ســازگار اســت یــا بــا همدیگــر تنافــی دارنــد؟ چــرا 
ــر  ــای دکت  اینکــه آق

ً
ــا ــن ســوال مطــرح شــد؟ اتفاق ای

 تــازه اســت. 
ً
برنجــکار فرمودنــد برخــی مســائل واقعــا

ــم  ــان عل ــی می  چالش
ً
ــال ــیک اص ــا در دوران کالس م

ودیــن در موضــوع شــرور مشــاهده نمی کنیــم. یعنــی 
ــی  ــه وقت ــم ک ــاهده نمی کنی ــدرن مش ــل از دوره م قب
چنیــن حادثه هایــی پیــش بیایــد، تعــارض بیــن علــم 
 بحث هایــی مطــرح شــود 

ً
و دیــن مطــرح شــود. مثــال

کــه صفــات خــدا زیــر ســوال و چالــش قــرار بگیــرد 
 ضــرورت شــر در زندگــی انســان ها مطــرح 

ً
یــا مثــال

می شــد، امــا اینکــه چنیــن بحــران ســؤالی و بحرانــی 
در مناســبات علــم و دیــن رقــم بزنــد، ایــن مربــوط بــه 
دوره مــدرن اســت کــه اشــاره ای بــه آن خواهــم کــرد. 
در ایــن ایــام نیــز بــه نحــوی برخــی از موضــع گیــری 
ــه اینهــا  ــا می شــد، ب ــا کرون ــی کــه در مواجهــه ب های
دامــن مــی زد. مــن یکــی دو تــا از ایــن برخوردهــا را 
ــاهده  ــران مش ــن بح ــده ای در همی ــم. ع ــرض بکن ع
 نفــی می کردنــد و 

ً
کردیــم کــه علــم پزشــکی را کامــال

ــه  ــت هایش را ب ــکی دس ــم پزش ــد عل ــد ببینی می گفتن

در  بــا توجــه بــه بســیاری از  	 کــه  فکــری  چالش ـهـای  و  ـسـوال ها 
کــه  مــاه اخیــر  اـیـام و ســه چهــار  همیــن 
درگیــر ایــن بیمــاری شــدیم، ایــن ـسـوال 
بــا علــم  دیــن  ایجــاد شــد کــه آیــا واقعــاً 
میانــه مثبتــی دارد و ســازگار اســت یــا بــا 

دارنــد؟ تنافــی  همدیگــر 
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ــد؛  ــر نمی آی ــرده و کاری از آن ب ــاال ب نشــانه تســلیم ب
ــه همــان روش هــای ســنتی  ــم پزشــکی برگشــته ب عل
ــا  ــم را ره ــن عل ــذا ای ــذاری، ل ــه گ ــه و فاصل قرنطین
کنیــد و برویــم ســراغ همــان جنبه هــای دینــی؛ یعنــی 
ــنتی  ــب س ــث ط ــاال بح ــل. ح ــا و توس  دع

ً
ــا صرف

ــای  ــه روش ه ــم ک ــام می دیدی ــن ای ــت. در همی نیس
 متکــی بــه طــب اســالمی بــود کــه باید 

ً
برخــی صرفــا

برویــم ســراغ آموزه هــای دینــی. ایــن از ایــن طــرف و 
ــد،  ــم زده بودن ــه عل ــانی ک ــم کس ــرف می بین از آن ط
 
ً
ــال ــتند، کام ــتی داش ــگاه پوزیتویس ــا ن ــرا ی ــه گ تجرب

ــا  ــد حرم ه ــه ببینی ــد ک ــا بودن ــن فرصت ه ــر ای منتظ
بســته شــد و توســل و زیــارت کــه مشــخص شــد کــه 
ایــن کارهــا تــا بــه حــال هــم نتیجــه بخــش نبــوده و 

خرافاتــی بــوده و االن کــه بزنــگاه نیــاز انســانی اســت 
ــت.  ــته اس ــی االن بس ــد ول ــاز باش ــد ب ــا بای و حرم ه
ــن  ــدارد در ای ــی ن ــن حرف ــه دی ــود ک ــوم می ش معل
زمینــه. ایــن را عــرض کــردم کــه چالــش بیــن علــم و 
دیــن و تعــارض بیــن ایــن دو را مقولــه دربــاره کرونــا 
کــه برخوردهایــی افراطــی و تفریطــی ایــن چالــش بــه 
ــگاه مــا چــه اســت؟  ــا ن نحــوی برجســته تر شــد. ام
مــن می خواهــم از فرصتــم اســتفاده کنــم و وارد 
تبییــن جامع تــر بشــوم. ببینیــد در فضــای مقولــه علــم 
ــتیم.  ــی داش ــرات مختلف ــا و نظ ــا دیدگاه ه ــن، م و دی
ــدگاه  ــار دی ــاص روی چه ــکل خ ــه ش ــوان ب ــاید بت ش
ــم و  ــن عل ــبت بی ــورد نس ــه در م ــت ک ــت گذاش دس
ــت. در  ــرح اس ــن مط ــم و دی ــن عل ــه بی ــن و رابط دی
 از زمان شــکل 

ً
طــی ایــن ۳ - ۴ قــرن اخیــر خصوصــا

گیــری علــم مــدرن از قــرن ۱۶ و ۱۷ بــه ایــن طــرف 
ــم.  ــاهده می کنی ــدگاه را مش ــرش و دی ــار نگ ــا چه م

ــن  ــه بی ــی اینک ــت یعن ــارض اس ــدگاه تع ــی دی یک
علــم و دیــن هیــچ گونــه ســنخیت و تناســبی نیســت 
ــد و تعــارض  ــا هــم هیــچ رابطــه ای ندارن ــن دو ب و ای
ــن  ــن در همی ــا دی ــم ی ــا عل ــده ی ــر بن ــه تعبی ــد. ب دارن
ــم را  ــط عل ــده ای فق ــم. ع ــاخه داری ــر ش ــا دو زی ج
ــس.  ــده ای بالعک ــرد و ع ــن را ط ــد و دی ــول می کنن قب
ــارض  ــن تع ــل همی ــرش ذی ــن دو نگ ــن االن ای همی
ــم  ــه عل ــن مقول ــر در همی ــرش دیگ ــد. نگ می گنج
و دیــن، نگــرش تــوازی و جدایــی بیــن ایــن دو 
 
ً
اســت. ایــن دو تعارضــی و ارتباطــی ندارنــد و کامــال
مرزشــان از هــم جــدا اســت. هیــچ ارتباطــی وجــود 
نــدارد، تــا اصطــکاک و ارتباطــی وجود داشــته باشــد. 
یــک جدایــی کامــل وجــود دارد. نگــرش ســوم نگرش 
ــه  ــم را ب ــد عل ــه می آی ــی ک ــت. دیدگاه ــل اس تداخ
ــرای  ــد و ب ــرار می ده ــن ق ــه دی ــوی زیرمجموع نح
ــود.  ــل نمی ش ــت قائ ــتقل هوی ــکل مس ــه ش ــم ب عل
 در همیــن زمره 

ً
دیــدگاه اســالمی و طــب دینــی تقریبــا

ــد،  ــم باش ــی ه ــر علم ــد اگ ــه می گوین ــد ک می گنج
بایــد آن را از درون متــون دینــی بکاویــم و اســتخراج 
کنیــم. دیــدگاه چهــارم دیــدگاه تعامــل اســت. دیــدگاه 
تعامــل بیــن علــم و دیــن کــه بــا هــم تعــارض ندارنــد 
و حــوزه شــأن از هــم جــدا نیســت که تــوازی باشــد و 
تمایــز بیــن دو قلمــرو باشــد. علــم زیرمجموعــه دیــن 
هــم قــرار نمی گیــرد. علــم بــرای خــودش یــک شــاخه 
ــه و  ــق تجرب ــی انســان ها از طری ــی اســت. یعن معرفت
از طریــق حــس بــه دســتاوردهای معرفتــی می رســند 
کــه زیرمجموعــه علــم قــرار می گیــرد و دیــن عرصــه 
دیگــر زندگــی بشــر اســت که توســط انســان رقــم زده 

همیــن مقولــه علــم و دیــن، نـگـرش  نـگـرش دیگــر در  	
ـتـوازی و جدایــی بیــن ایــن دو اســت. 
ایــن دو تعارضــی و ارتباطــی ندارنــد و 
کاماً مرزشان از هم جدا است. هیچ 
ارتباطــی وجــود نــدارد، تــا اصطــکاک 
و ارتباطــی وجــود داشــته باشــد. یــک 

جدایــی کامــل وجــود دارد.
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نمی شــود، بلکــه بســته معرفتــی اســت کــه از طــرف 
ــا عرصــه  ــن دو ت ــد ســبحان داده می شــود و ای خداون
ــد. ــان را دارن ــاص خودش ــت خ ــدام مأموری ــر ک ه

ــته  ــل را برجس ــدگاه تعام ــم دی ــون می خواه ــن چ م
ــت  ــا اس ــول م ــورد قب ــه م ــی ک ــی دیدگاه ــم یعن بکن
کــه بــر اســاس همیــن دیــدگاه هــم کــه پاســخ 
می دهیــم، یعنــی تعــارض علــم و دیــن همیــن 
ــد. علــم  ــن کنن ــن را تبیی ــم و دی ــد مســئله عل جــا بای
و دیــن هــر کــدام مأموریــت خــاص خودشــان 
را دارنــد؛ علــم راه معرفتــی اســت کــه تکیــه اش 
ــم را  ــر عل ــه تعبی ــن ک ــت. م ــه اس ــس و تجرب ــر ح ب
ــم  ــت. عل ــی اس ــم تجرب ــرادم عل ــرم م ــه کار می ب ب
ــت  ــناخت طبیع ــه ش ــه ب ــرای اینک ــر ب ــی بش تجرب
ــی  ــت را یعن ــناخت طبیع ــن ش ــد، ای ــدا کن ــت پی دس
اتفاقــات و حــوادث طبیعــی را بشناســد و ســازو 
کارهــای ارتباطــی بیــن حــوادث و پدیده هــای عالــم 
را بشناســد، بــرای پیــش بینــی و کنتــرل، پیــش بینــی 
حــوادث و وقایــع آینــده و کنتــرل ایــن حــوادث 
ــم  ــت عل ــن مأموری ــودش. ای ــع خ ــتای مناف در راس
اســت. امــا دیــن چیســت؟ دیــن یــک بســته معرفتــی 
انبیــای  طریــق  از  ســبحان  خداونــد  کــه  اســت 
ــار  ــی در اختی ــدس اله ــون مق ــب مت ــودش در قال خ
ــه  ــد ب ــرای اینکــه انســان بتوان ــرار می دهــد؛ ب بشــر ق
ــا  ــد. ســعادت دنی ــدا کن ســعادت جــاودان دســت پی
ــت  ــر نیس ــد نظ ــرت م ــعادت آخ ــط س ــرت. فق و آخ
ــرت  ــعادت آخ ــه س ــط ب ــن را فق ــا دی ــه برخی ه ک
اخــروی  و  دنیــوی  ســعادت  می کننــد.  محــدود 
ــت. ــا اس ــر دو اینه ــتای ه ــن در راس ــه دی ــر دو ک ه

ــن هــم می شــود حــوزه و قلمــرو مأموریتــی دیــن.  ای
هرکــدام از علــم و دیــن کار خودشــان را انجــام 
ــد؛  ــام می دهن ــه انج ــه کاری ک ــد، در عرص می دهن
ایــن دو حــوزه بــا هــم مرتبــط می شــوند. دو تــا 
ــا هــم ارتبــاط دارنــد؛ علــم حــوزه ای اســت  حــوزه ب
ــاط  ــم ارتب ــا ه  ب

ً
ــال ــه کام ــر؛ ن ــوزه دیگ ــن ح و دی

ــن  ــر دی ــتند. اگ ــدا هس ــم ج  از ه
ً
ــال ــه کام ــد و ن دارن

ــتای  ــردازد، در راس ــی می پ ــائل طبیع ــوزه مس ــه ح ب
پیشــبرد اهــداف و کنتــرل در دیــن هــم می بینیــد 
ــده  ــه ش ــی توج ــی و تجرب ــائل علم ــه مس ــا ب ــه م ک
اســت. البتــه در راســتای ســعادت و عدالــت انســان. 
علــم و دیــن حــوزه مســائل مشــترک هــم دارنــد کــه 
در حــوزه مشــترک البتــه تعــارض پیــدا می شــود. 
ــه در گذشــته مطــرح  ــاال شــبهاتی ک ــام ح ــن ای در ای
ــرح  ــاره مط ــات دوب ــن تعارض ــا ای ــه ب ــوده در رابط ب
ــز  ــا نی ــنفکران م ــی از روش ــی بعض ــت. حت ــده اس ش
آمده انــد و آنهــا را بررســی کردنــد. آقــا دیــن در 
حــوزه مشــترک یــک حرفــی زده و علــم حرفــی 
زده بــه تعــارض می رســند؛ تعــارض بیــن علــم 
ــا  ــم ی ــم عل ــه می گوئی ــا ک ــی م ــم واقع ــی و عل حقیق
ــد. ــرده باش ــل ک ــود عم ــه خ ــه وظیف ــه ب ــی ک ساینس

کار خودشان را انجام می دهند، در  هرکــدام از علــم و دیــن  	
کــه انـجـام می دهنــد؛  عرصــه کاری 
این دو حوزه با هم مرتبط می شوند. 
دو تا حوزه با هم ارتباط دارند؛ علم 
حــوزه ای اســت و دیــن حــوزه دیگــر؛ 
بــا هــم ارتبــاط دارنــد و نــه  نــه کامــاً 
کامــاً از هــم جــدا هســتند. اگــر دیــن 
به حوزه مسائل طبیعی می پردازد، 
در راســتای پیشــربد اهــداف و کنــرتل 
بــه  مــا  کــه  می بینیــد  هــم  دیــن  در 
مسائل علمی و تجربی توجه شده 
اســت. البتــه در راســتای ســعادت و 
حــوزه  دیــن  و  علــم  انـسـان.  عدالــت 
در  کــه  هــم دارنــد  مســائل مـشـرتک 
پیــدا  تعــارض  البتــه  مـشـرتک  حــوزه 
می شــود. در ایــن ایــام حــاال شــبهاتی 
که در گذشته مطرح بوده در رابطه 
با این تعارضات دوباره مطرح شده 
اســت. حتــی بعضــی از روشــنفکران 
بررســی  را  آنهــا  و  آمده انــد  نیــز  مــا 
کردنــد. آقــا دیــن در حــوزه مـشـرتک 
علــم حرفــی زده  و  یــک حرفــی زده 
بــه تعــارض می رســند؛ تعــارض بیــن 
علــم حقیقــی و علــم واقعــی مــا کــه 
می گوئیــم علــم یــا ساینســی کــه بــه 

وظیفــه خــود عمــل کــرده باشــد.
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بــه وجــود  	 بــا اختیــار  گرچــه  آمــد،  بــه وجــود  نظــم  وقتــی 

آمده باشد، اما این نظم دیگر با رأی و هوس و نظر اشخاص 

ـجـان  اســت،  ممکــن  بلیــات  و  بــزرگ  ـحـوادث  نمی کنــد.  تغییــر 

دردمنــدان و مســتعدان نظــر و تفکــر را متوجــه خطــر کنــد و بــه 

گفــت آـنـان، صورتــی خــاص بدهــد. در  صــد ســال اخیــر جنگهــا و 

بایــا در نظــر، ادب و تفکــر اروپایــی تفــاوت آشــکار داشــته اســت 

تا آنجا که چشم انداز پیشرفت پدیدآمده در قرن هه به تدریج 

پســت مدرن  اندیشــه  در  باالـخـره  و  شــد  پوشــیده تر  و  پوشــیده 

امیــد بــه آینــده  نظــم کنونــی جهــان، دیگــر جایــی نــدارد. گویــی در 

ایــن جهــان معنــای زندگــی گــم شــده اســت و مردمــان بــا ســودای 

گــذران عمــر در فضــای مجــازی دلخوشــند و احیانــا آن  را نشــان 

کمــال آدمــی می داننــد.

کرونــا تاکنــون منشــأ آســیب ها و آثــار زیانبــاری در کشــور مــا و 
همــه  جهــان بــوده و چــه بســا کــه آثــار بیشــترش نیــز در آینــده ظاهــر 
شــود؛ ایــن را هــم گفته انــد کــه کرونــا آمــده اســت تــا ســیر فروپاشــی 
جهــان را ســرعت بخشــد هرچنــد کســانی انتظــار دارنــد پــس از کرونــا 
بــر نظام هــای سیاســی کشــورها در جهــت صــالح  تعدیل هایــی 
عمومــی صــورت گیــرد، آنچــه تاکنــون روی داده اســت آفتهایــی مثــل 
افزایــش تعــداد بیــکاران  و گرســنگان و ایجــاد پریشــانی در اقتصــاد تولید 

دکرت رضا داوری 
اردکانی

با موضوع  
نگاهی فلسفی به 

کرونا

درباره  فلسفی  درباره تأمالت  فلسفی  تأمالت 
ونا وناکر کر
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و نوعــی بالتکلیفــی در اقتصــاد  بین الملــل و تعطیلــی 
رســوم دینــی و در خانه نشــینی مردمــی کــه تنهایــی را 
بــه آســانی تــاب نمی آورنــد. البتــه صحنه هــای زیبــای 
گروه هــای مردمــی و فــداکاری پزشــکان و پرســتاران 
را نیــز نبایــد از نظــر دور داشــت. در مــورد تحــوالت 
ــت  ــن اس ــا ای ــتر احتمال ه ــی بیش ــی و اجتماع سیاس
ــر  ــر س ــه ب ــا چ ــس از کرون ــم پ ــوز نمی دانی ــه هن ک
ــا  ــی تغییره ــد بعض ــد. بای ــد آم ــان خواه ــن جه ای
ــل  ــرو اص ــعه یافته پی ــورهای توس ــوص در کش به خص
ــت های  ــیاری از سیاس ــا بس ــد ت ــی روی ده دمکراس
ــل هیاهــوی  ــا الاق ــل شــود ی ــدری تعدی ــی ق نئولیبرال
عصــر نئولیبرالیســم قــدری فروکــش کنــد. و احتمــال 
دارد کرونــا نظــم جهــان را نشــانه گرفتــه باشــد.

ــاس  ــل هابرم ــی مث ــران، نامداران ــان صاحب نظ از می
و چامســکی کــه عالیــق اخالقــی دارنــد، امیدوارنــد 
توســعه یافته   کشــورهای  مــردم  بی پناهــی  کرونــا 
و  دمکراســی ها  صوری بــودن  و  آمریــکا  و  اروپــا 
بالیــا  و  آفــات  مقابــل  در  را  دولت هــا  ناتوانایــی 
آشــکارتر کنــد. آنهــا در مــورد آینــده خوش بیــن 
ــه  ــد ک ــر دور نمی دارن ــکان را از نظ ــن ام ــتند و ای هس
ــان  ــود و  جه ــدارک ش ــی ت ــای کنون ــص و ضعفه نقای
ــرود. احتمــال دارد  ــه ســمت دمکراســی مطلــوب ب ب
کــه تمنــای آنــان تــا حــدودی بــرآورده شــود؛ امــا هــر 
ــرا  ــود، زی ــری کــه روی دهــد، موقــت خواهــد ب تغیی
ــرار دارد،  ــت انگاری ق ــیبی نیس ــه در سراش ــی ک جهان
ــرود. ــه ســمت صــالح و اصــالح ب ــد ب مشــکل بتوان

و  اشــخاص  خواســت  بــه  هرگــز  زمــان  چــرخ 
ــی  ــان کنون ــردد. در زم ــته و نمی گ ــا نمی گش گروه ه

ــر  ــت و ه ــک اس ــط تکنی ــت بس ــیرش در جه ــز س نی
چــه ایــن بحــث اقتضــا کنــد، محقــق می شــود

ــا  ــان م ــد. در زم ــار برس ــه انفج ــه نقط ــاید ب ــا ش  ت
ــه علــم  تکنیــک تعلــق دارد و حکومت هــا،  قــدرت ب
قــدرت  نماینــدگان  بلکــه  مــردم  نماینــدگان  نــه 
البتــه راههــای خشــونت را خــوب  تکنیک انــد و 
ــاید  ــه ش ــید ک ــوان اندیش ــی می ت ــند. گاه می شناس
ــدرت  ــدن ق ــت کم ش ــم در جه ــرد نئولیبرالیس رویک
ــار  ــد. اعتب ــرای آن باش ــی ب ــا توجیه ــا ی حکومت ه
ــگان بیشــتر  ــل تاچــر و ری ــدرت سیاســتمدارانی مث ق
ــرای کوچکترکــردن حکومــت  در توانایــی عزمشــان ب
و کاســتن از قــدرت آن بــود؛ ولــی نئولیبرالیســم یــک 
امــر طبیعــی یــا شــبیه طبیعــت نیســت کــه بــه حــال 
ــام  ــد. نظ ــادل برس ــه تع ــا ب ــود ت ــته ش ــود واگذاش خ
کنونــی جهــان ضدطبیعــت اســت. در آزمایــش 
ــوم  ــدرت حکومــت در هج ــودن ق کرونــا ظاهری ب
ــکات  ــن ن ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــکار ش ــی آش اپیدم
بعیــد نیســت کــه در بعضــی کشــورها حکومــت بــه 
ســمت سوسیال دمکراســی میــل کنــد و از آنجــا 
ــر  ــدارد، حکومــت رادیکال ت کــه دمکراســی وجــود ن
شــود؛ ولــی حوادثــی کــه اشــاره شــد، تغییــر در نظــم 
جهــان نیســت، زیــرا نظــم جهــان تابــع قوانینی  اســت 
ــتقیمی  ــر مس ــد تغییی ــا نمی توانن ــوادث و بالی ــه ح ک
ــدار  ــک هش ــا ی ــا کرون ــا آی ــد؛ ام ــاد کنن در آن ایج
ــک  ــون هیچ ی ــاید  تاکن ــت؟ ش ــر نیس ــالم خط ــا اع ی
ــت و  ــی و سیاس ــر زندگ ــور در تغیی ــای نوظه از بالی
فرهنــگ اثــر مســتقیم نداشــته اســت، در مــورد قــوم 
ــد  ــی  تأیی ــا کس ــنیده ایم، ام ــادی ش ــکات زی ــول ن مغ

بــه  	 یــا بیشــرت مــردم   تأثیــر مســتقیم کرونــا توجــه دارنــد و کســی  همــه 
ایــن بــا را کــه لرزشــی در نظــام  جهــان ایجــاد 
و  بــزرگ  خطــر  یــک  نشــانه   اســت،  کــرده 
برهم خــوردن نـظـام جـهـان نمی دانــد. وقتــی 
نظــم  بایــد  یــا  می شــود  وـیـران  نظــم  یــک 
دیگــری ـجـای آن را بگیــرد یــا آـشـوب حاکــم 
 شــود. نظــم جهــان  آینــده بــر چــه اساســی بنــا 

اســت. ایــن  بــزرگ  مســئله   شــد؟  خواهــد 
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نکــرده اســت ایــن حادثــه  هولنــاک در تفکــر و شــیوه  
زندگــی مــردم ایــران چــه تغییــری پدیــد آورده اســت.

و  بزرگ تریــن  از  یکــی  جدیــد  جهــان  در 
پرتلفات تریــن اپیدیمی هــا، آنفلوآنــزای اســپانیایی 
بــود کــه در جنــگ جهانــی اول حــدود دو ســال 
همــه جهــان را مبتــال کــرد، اگــر اثــری هــم داشــت، 
و  داد  تمییــز  آثــار جنــگ  از  را  اثــر  آن  نمی تــوان 
ــدن  ــل از آم ــی قب ــر کم ــالب اکتب ــرد. انق ــک ک تفکی
ــن  ــدرت یافت ــش و ق ــود، پیدای ــزا روی داده ب آنفلوآن
فاشیســم و نازیســم در ایتالیــا و آلمــان هــم بیشــتر بــه 
ــچ   هی

ً
ــرا ــردد و ظاه ــت از آن بازمی گ ــگ و شکس جن

مورخــی هــم بــر اثــر آن در حوادث سیاســی اشــاره ای 
ــت  ــن اس ــب ای ــان غال ــی گم ــت. وانگه ــرده اس نک
ــتمداران  ــر سیاس ــزم و تدبی ــا ع ــا ب ــر تغییره ــه اکث ک
در  می گیــرد.  صــورت  مــردم  همــت  اثــر  بــر  و 
ــل  ــاری را دخی ــر بیم ــم، اگ ــر کردی ــه ذک ــوردی  ک م
اســت. داشــته  معکــوس  و  منفــی  اثــر  بدانیــم، 

نظم جهان  آینده 	

همــه یــا بیشــتر مــردم بــه  تأثیــر مســتقیم کرونــا توجــه 
ــام  ــی در نظ ــه لرزش ــال را ک ــن ب ــی ای ــد و کس دارن
 جهــان ایجــاد کــرده اســت، نشــانه  یــک خطــر بــزرگ 
ــک  ــی ی ــد. وقت ــان نمی دان ــام جه ــوردن نظ و برهم خ
نظــم ویــران می شــود یــا بایــد نظــم دیگــری جــای آن 
را بگیــرد یــا آشــوب حاکــم  شــود. نظــم جهــان  آینــده 
ــزرگ  ــئله  ب ــد؟ مس ــد ش ــا خواه ــی بن ــه اساس ــر چ ب
ــت و  ــن نی ــه حس ــخ ب ــده تاری ــه ش ــت. گفت ــن اس ای
خیرخواهــی خوبــان فرقــی نمی گــذارد و درخواســت 

و آرزوی آنــان را برنمــی آورد؛ یعنــی تاریــخ راه خــود را 
مــی رود و مــردم را بــا خــود همــراه می کنــد چنان کــه 
ــر  ــق رأی و نظ ــر وف ــور ب ــیر ام ــد س ــه می پندارن هم
ــا  ــد ی ــن ســیر را کن ــد کــه ای ــاد می گیرن آنهاســت و ی
ــد.  ــر دهن ــد تغییی ــیر را نمی توانن ــا مس ــد؛ ام ــد کنن تن
چــه  می شــود؟ آزادی  تکلیــف  می پرســیم  پــس 

اختیــار  یکــی،  دارد:  صــورت  دو  اختیــار  اینجــا 
اشــخاص در امــور جزئــی و زندگــی شــخصی و 
ایجــاد تغییــرات عارضــی اســت کــه بدیهــی بــه  نظــر 
ــخ  ــیر تاری ــر مس ــار در تغیی ــری، اختی ــد. دیگ می رس
ــخ را  ــد کــه تاری ــار ندارن اســت؛ امــا اشــخاص اختی
ــر  ــه تغیی ــد؛ بلک ــتند، ببرن ــه خواس ــویی ک ــر س ــه ه ب
تاریــخ در تفکــر ظاهــر می شــود و بــا دگرگــون شــدن 
ــن آن از  ــازه و پذیرفت ــول ت ــدن اص ــد آم ــر و پدی تفک
طــرف مــردم، نظــم خواســتن تحقــق می یابــد. وقتــی 
ــه وجــود  ــار ب ــا اختی ــه وجــود آمــد، گرچــه ب نظــم ب
ــا رأی و هــوس  ــن نظــم دیگــر ب ــا ای آمــده باشــد، ام
و نظــر اشــخاص تغییــر نمی کنــد. حــوادث بــزرگ و 
بلیــات ممکــن اســت، جــان دردمنــدان و مســتعدان 
نظــر و تفکــر را متوجــه خطــر کنــد و بــه گفــت آنــان، 
صورتــی خــاص بدهــد. در  صــد ســال اخیــر جنگهــا 
و بالیــا در نظــر، ادب و تفکــر اروپایــی تفــاوت 
آشــکار داشــته اســت تــا آنجــا کــه چشــم انداز 
ــیده  ــج پوش ــه به تدری ــرن ه ــده در ق ــرفت پدیدآم پیش
ــت مدرن  ــه پس ــره در اندیش ــد و باالخ ــیده تر ش و پوش
ــی  ــر جای ــان، دیگ ــی جه ــم کنون ــده  نظ ــه آین ــد ب امی
ــم  ــی گ ــای زندگ ــان معن ــن جه ــی در ای ــدارد. گوی ن
ــا ســودای گــذران عمــر در  ــان ب شــده اســت و مردم

فضــای مجــازی دلخوشــند و احیانــا آن  را نشــان 
کمــال آدمــی می داننــد. بــا اینکــه شــعر، ادب و 
ــه ایــن توهــم بــزرگ  فلســفه معاصــر ابتــالی مــا را ب
ــه  ــه  آن پرداخت ــر ب ــد، کمت ــاک گوشــزد می کن و خطرن
می شــود یــا بــا آنهــا تفنــن می کننــد. تفنــن بــا فلســفه  
ــدن  ــده »بی معنی ش ــات برمالکنن ــا ادبی ــا مدرن ب پس
ــات  ــن ادبی ــود ای ــت. وج ــدی اس ــانه  ب ــی« نش زندگ
فلســفه امــری اتفاقــی و بیــان نظــر و ســلیقه اشــخاص 
اینهــا افشــاگری چیــزی  اســت کــه در  نیســت. 
»زمــان« وجــود دارد، ولــی شــاید ابتالئــات و بلیــات 
ــی  ــر را اندک ــی بش ــه  توان ــرور هم ــی غ ــم بیهودگ ه
بیشــتر آشــکار کنــد و ناتوانــی او را پیــش چشــم 
ــذارد. ــر بگ ــده اث ــر آین ــن  راه در تفک ــا آورد و از ای م

عصر تبدیل علم به اطاعات 	

ــر  ــتن و کمت ــتر دانس ــرت بیش ــه عس ــا زمان ــه  م زمان
اندیشــیدن اســت. در ایــن زمــان علــم بــه اطالعــات 
تبدیــل شــده و اطالعــات جهــان را پــر کــرده اســت و 
ــه صــورت کاال  ــن اطالعــات کــه ب ــا ای کار جهــان ب
درآمــده و خریــد و فــروش می شــود، می گــردد. 
ــد  ــو می گیرن ــد و خ ــو گرفته ان ــا آن خ ــم ب ــان ه مردم
و نمی پرســند چــرا زمانــه چنیــن شــده اســت و 
ــه  ــود ک ــه ش ــی گفت ــی رود؟ وقت ــا م ــه کج ــی ب آدم
ــی  ــه معن ــر ب ــت؛ تفک ــردن نیس ــان فکرک ــان، زم زم
متــداول مراعــات نشــده اســت؛ زیــرا تفکــر بــه 
جربــزه  بینــی،  مصلحــت  و  حســاب بری   معنــی 
داشــتن و حتــی پژوهــش و جســتجوی دالیــل وجــود 
دارد و بیــش از همیشــه نیــز در کار اســت. علــم، 
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تکنیــک و دولــت الکترونیــک هــم هســت؛ اما کســی 
ــان چیســت و ســرانجامش چــه  ــن جه نمی پرســد ای
ــی  ــه وقت ــند ک ــن می اندیش ــه ای ــر ب ــود و کمت می ش
همــه نیروهــای طبیعــت کــه شــیرة آن  را کشــیده اند، 
چــه بــر ســر آدمــی می آیــد و آنهــا در برهــوت 
خــاک و افــالک و اخــالق چــه خواهنــد کــرد؟

ــون  ــردن در »اکن ــر ب ــام و به س ــاز و انج ــت از آغ غفل
ــه  ــانی ب ــر کس ــت و در نظ ــادی اس ــری ع ــی« ام ته
ــه کاالی  ــم ب ــی عل ــود. وقت ــی می ش ــال تلق ــن کم عی
در  دیگــر  اختیــارش  می شــود،  تبدیــل  مصرفــی 
ــوم  ــت و معل ــگاه ها نیس ــمندان و دانش ــت دانش دس
نیســت کــه تــا چــه انــدازه در جهــت تأمیــن صــالح 
ــای  ــن کارگردان ه ــون بزرگ تری ــرار دارد. اکن ــر ق بش
و شــرکت های  نظامــی  قدرت هــای  علــم،  بــازار 
چندملیتــی هســتند کــه رقــم بــزرگ بودجــه  پژوهــش 
را آنهــا تأمیــن می کننــد و پژوهــش را بــه راه و ســمتی 
ــرد.  ــد، می ب ــن کن ــا را تأمی ــع آنه ــائل و مناف ــه مس ک
چــون علــم قــدرت اســت، کشــورها و ملتهــا در 
ــی  ــده اند. گوی ــم وارد ش ــه کار عل ــم ب ــا ه ــت ب رقاب
ــازار بازمی گــردد.  ــن ب ــه ای ــازار مقاله نویســی هــم ب ب
ــگاه ها  ــمندان و دانش ــابقه را دانش ــن مس ــه ای ــه اینک ن
بــرای توســعه و پیشــرفت علــم طراحــی کــرده باشــند! 
ــارج  ــمندان خ ــت دانش ــم از دس ــه عل ــم ک نمی گوی
قــرار  ســوداگری  قدرت هــای  دســت  در  و  شــده 
ــه اســت. پژوهــش کار دانشــمندان اســت، امــا  گرفت
بــه ایــن هــم بایــد اندیشــید کــه مســائل علــم از کجــا 
می آیــد و چگونــه طــرح می شــود و پژوهشــی کــه در 
ــد  ــی می توان ــه مصارف ــود، چ ــتد می ش ــازار دادوس ب

داشــته باشــد؟ شــرکت های بــزرگ دارویــی چــه 
ــر  ــا ه ــد؟ از آنه ــا می گیرن ــل کرون ــی در مقاب موضع
ــأ  ــاب منش ــه در ب ــت ک ــع داش ــد توق ــد نبای ــه بکنن چ
کار  ایــن  کننــد.  تحقیــق  همه گیــر  بیماری هــای 
محققــان و دانشــمندان اســت. از جملــه  مســائل مهم 
در ماجــرای کوویــد هــه، منشــأ ایــن بیمــاری اســت. 
اگــر منشــأ و آغــاز را بدانیــم، پایــان را بهتــر می توانیــم 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــرض ای ــک ف ــم. ی ــدس بزنی ح
ویــروس از طبیعــت برآمــده و بــر جــان مــردم افتــاده 
ــت؛  ــوان پذیرف ــکل می ت ــه را مش ــن فرضی ــت. ای اس
ــف  ــون کش ــت  تاکن ــود، می بایس ــن ب ــر چنی ــرا اگ زی
و مشــخص شــده باشــد کــه از کجــا و چگونــه آمــده 
ــرا  ــود، چ ــود ب ــت موج ــر در طبیع ــا اگ ــت؟ ثانی اس
مــردم زمان هــای گذشــته بــه آن مبتــال نشــده  بودنــد؟ 

ثالثــا امــر طبیعــی بــه شــرایط خــاص طبیعــی وابســته 
ــود و در  ــدا می ش ــان پی ــه ناگه ــی ک ــت. ویروس اس
ــر  ــه همــه  جــا مــی رود و همه گی طــی دو، ســه مــاه ب
ــتر  ــال بیش ــد؟ احتم ــی باش ــه طبیع ــود، چگون می ش
ایــن اســت کــه آن را در آزمایشــگاه تولیــد کــرده یــا در 
آنجــا بــر اثــر تصــادف پدیــد آمــده باشــد. ایــن قضیــه 
از آن  جهــت اهمیــت دارد کــه اگــر ویــروس طبیعــی 
باشــد، شــاید راه عالجــی بــرای آن پیــدا شــود؛ زیــرا 
ــت  ــت در طبیع ــال اس ــد س ــد چهارص ــک جدی تکنی
ــوز  ــت و هن ــان داده اس ــی اش را نش ــیده و توانای کوش
ــر  ــا اگ ــد؛ ام ــم برمی آی ــای مه ــده  کاره ــم از عه ه
زاده و ســاخته خــودش باشــد، از عهــده دفعــش 
مگــر  می ســازد.  واکســن  حداکثــر  و  برنمی آیــد 
ــیب هایی را  ــات و آس ــت لطم ــته اس ــک توانس تکنی
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ــران کنــد؟  ــه طبیعــت و جــان انســان ها زده جب کــه ب
ــم  ــود، ترمی ــر نش ــر خطرناک ت ــه ازون اگ ــکاف الی ش
ــه  جــای خــود  ــی دیگــر ب نمی شــود. آبهــای زیرزمین
ــود و…  ــاک نمی ش ــهرها پ ــوای ش ــد، ه برنمی گردن
ــی  ــد و گاه ــر« نمی کن ــه »فک ــی ک ــفانه جهان متأس
حتــی خطــر نزدیــک بــه پیــدا را نمی بینــد و بــه 
جــای اندیشــیدن بــه خطــر، شــکوه و شــکایت 
می کنــد و همچنــان می گویــد بگــذار علــم بــه 
ــی  ــان و آدم ــر جه ــر س ــرود، ب ــش ب ــوژی پی تکنول
ــل از  ــر قب ــه عص ــه ب ــد! البت ــد، بیای ــه می خواه هرچ
ــید  ــد اندیش ــا بای ــت، ام ــوان بازگش ــوژی نمی ت تکنول
کــه تکنیــک مــا را کجــا می بــرد و آیــا می توانــد شــر 
ــد؟ ــع کن ــی رف ــر آدم ــا را از س ــل کرون ــی مث بالیای

تحمل تا کجا؟ 	

ــر  ــد، حداکث ــگاه باش ــده از آزمایش ــا برآم ــر کرون اگ
ــل آن  ــد در مقاب ــوژی می توان ــم و تکنول ــه عل کاری ک
ــی  ــن یعن ــت و ای ــن اس ــاختن واکس ــد، س ــام ده انج
ــیم  ــر باش ــای دیگ ــه و کوویده ــران کوویده ــد نگ بای
ــدازه و  ــا چــه  ان ــوم نیســت کــه مــردم جهــان ت و معل
ــد  ــا را خواهن ــن اختالل ه ــل ای ــاب تحم ــا ت ــا کج ت
ــه  ــت ک ــن اس ــم، ای ــون می بینی ــه اکن ــت؟ آنچ داش
ــان  ــدان جه ــردم و قدرتمن ــای م ــه گروه ه ــه  آنچ هم
ــتند،  ــت داش ــورها( دوس ــی کش ــتثنای برخ ــه اس )ب
ــه نظــر می رســد بعــد  تعطیــل شــده اســت و بعیــد ب
ــم  ــاید نظ ــردد. ش ــل برگ ــورت قب ــم به ص ــا ه از کرون
علــم و پژوهــش دانشــگاه هــم بــه صورتی که هســت، 
باقــی نمانــد! مثــال بــا شــروع کوویــد وظیفــه ای را کــه 
ــنگین تر  ــه، س ــده گرفت ــش برعه ــال پی ــکی از س پزش
شــده اســت. اکنــون پزشــکی عــالوه  بــر تعییــن 
ــر  ــد در براب ــتی، بای ــی بهداش ــالمت و زندگ ــدل س م
ــد.  ــم آمــاده باش ــناس ه ــای ناش ــوم بیماری ه هج
ــت،  ــدا نیس ــم ج ــت از عل ــه سیاس ــت ک ــت اس درس
در  به تدریــج شــریک  و  دارد  فــرق  پزشــکی  امــا 
بی آنکــه  اســت،  شــده  جامعــه  بــه  نظم بخشــی 
ســخن سیاســی بگویــد و تصمیــم سیاســی بگیــرد و 
بــه اقــدام سیاســی دســت بزنــد. نظــم پزشــکی کــه از 
ــود،  ــی از نظــم اجتماعــی شــده ب ــا پیــش جزئ مدته
حــاال ســهم بیشــتری در ایــن نظــم پیــدا کــرده اســت. 
کرونــا ناشــناخته آمــد و شــاید ناشــناخته نیــز بــرود؛ 
امــا بایــد منتظــر کوویدهــه بــود و چــه بســا کــه ایــن 
تسلســل ادامــه خواهــد یافــت. گاهــی فکــر می کنــم 

در جهانــی کــه »هــوا دلگیــر، درهــا بســته، ســرها در 
گریبــان، دســتها پنهــان، نفســها ابــر، دلهــا خســته و 
ــرده،  ــن دل م ــن، زمی ــکلت های بلورآجی ــان اس درخت
ســقف آســمان کوتــاه، مهــر و مــاه غبارآلوده« اســت، 
اگــر کرونــا بالهــای ارضــی، ســماوی و بشــری پی در 
پــی هــم بیاینــد و فقــر، بیــکاری و افســردگی افزایــش 
ــه  ــود، چ ــر بش ــه روز انضباطی ت ــی روزب ــد، زندگ یاب
ــد از  ــان بای ــن جه ــت؟ در ای ــم داش ــی خواهی جهان
ــر  ــا، ه ــان و بق ــظ جانم ــرای حف ــیم و ب ــا بترس کرون
کاری می توانیــم بکنیــم و بــه ایــن جهــت اکنــون بایــد 
در فکــر تحقــق دو شــعار باشــیم: »در خانــه بمانیــم« 
و »کرونــا را شکســت می دهیــم«. مــن هــم امیــدوارم 
بــا کوشــش دانشــمندان، پزشــکان و پرســتاران و 
همــت مــردم، کرونــا شکســت بخــورد؛ ولــی غافــل 
نبایــد بــود کــه پــس از کرونــا همــه چیــز بــه شــرایط 
ــه  ــد ک ــان کن ــر گم ــروه اگ ــر گ ــردد. ه ــل بازنمی گ قب
کرونــا بیــرق او را بــاال بــرده اســت، گمــان بــدی دارد.
ــان  ــی جه ــان حت ــود، جه ــد ب ــد نبای ــن و ناامی بدبی
ــت؛  ــتی نیس ــدی و زش ــره ب ــز یکس ــا نی ــس از کرون پ
عارفــان  بــه  بایــد  را  آن  زیبادیــدن   

ً
مطلقــا امــا 

واگذاشــت و کوشــید زشــتی ها و زیبایی هــا را بــا 
هــم دیــد، در ایــن صــورت خوش بینــی ســاده لوحانه 
و بدبینــی آدمهــای ازخودراضــی و پرتوقــع کمتــر 
ــازع  ــر تن ــدار عص ــر م ــرخ ب ــه چ ــروز ک ــود. ام می ش
بقــا می گــردد، طبیعــی اســت کــه همــه می خواهنــد 
کرونــا را شکســت بدهنــد، ولــی مهــم ایــن اســت که 
 جبهــه ای کــه 

ً
جهــان از شــر آن خــالص شــود. اتفاقــا

پزشــکان، پرســتاران، پژوهنــدگان، مــددکاران مردمــی 
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ــر و  ــه مه ــد، جبه ــاد می کنن ــند و جه در آن می کوش
دوســتی تــوأم بــا شــجاعت اســت؛ از یــاد نبریــم کــه 
ــی از اهــل جنــگ و جــدال هــم غایــت کار  گروه های
ــد  ــان می دانن ــاران مهرب ــهر ی ــه ش ــیدن ب ــود را رس خ
و نگراننــد یــا بایــد نگــران باشــند کــه مهربانــی کــی 
ــا  ــت؟ ت ــده اس ــه ش ــاران را چ ــهر ی ــرآمده و ش ــه س ب
زمانــی کــه شــهر، شــهر کینــه و دشمنی اســت، 
ــه  ــعار »در خان ــود. ش ــد ب ــا خواهن ــا و کروناه کرون
بمانیــد« یــک ضــرورت اســت، ولــی از آفــات ایــن 
امــر ضــروری نبایــد غافــل مانــد، خانه نشــینان 
ــاید  ــد، ش ــرون می آین ــه بی ــردا از خان ــت ف ــروز وق ام
ــگ و روی  ــا رن ــی ی ــان تازگ ــازار در نظرش ــه و ب کوچ
دیگــر داشــته باشــد. خیابــان و کوچــه کم وبیــش 
همــان اســت کــه بــوده، امــا عابــر تماشــاگرش تغییــر 
کــرده. بســیاری از آنهــا آزرده تنهایی انــد، مــردم همــه 
ــای  ــرا اقتض ــد، زی ــل کنن ــی را تحم ــد تنهای نمی توانن
ــه  ــی ب ــاز ذات ــردم نی ــت. م ــودن اس ــان باهم ب تبعش
ــد،  ــه جهــان خــاص دارن ــودن و تعلق داشــتن ب باهم ب
ــود،  ــق می ش ــوت خل ــزرگ در خل ــار ب ــه آث ــن ک ای
منافاتــی با نســبت داشــتن بــا دیگــران و جهان نــدارد. 
ــوت  ــا دع ــاعران ب ــران و ش ــی متفک ــوت و تنهای خل
ــت  ــود و در حقیق ــل می ش ــر حاص ــعر هن ــر و ش تفک
ــم  ــا دوســت اســت، نتیجــه اش هــم تحکی خلــوت ب
نســبت بــا زمــان یــا پدیــد آمــدن نســبتی دیگر اســت.

نبایــد »خلــوت بــا دوســت« را بــا جدا شــدن مــردم از 
یکدیگــر و تنهایــی اضطــراری تحمیلــی اشــتباه کــرد 
ــغلی  ــای ش ــه گرفتاری ه ــی ک ــی را مردم ــن تنهای و ای
دارنــد و بــه ســرگرمی های جمعــی نیازمندنــد، تــاب 

ــیب  ــی آس ــن تنهای ــان در ای ــاید روحش ــد و ش ندارن
ببینــد و پریشان شــان کنــد. بــرای ایــن پریشــانی هــم 
بایــد فکــری کــرد. آیــا کســانی کــه در خانــه نماندنــد 
ــه  ــه در خان ــی ک ــتند؟ آنهای ــی نداش ــازی جای در ب
ــر  ــه ناگزی ــانی ک ــد: اول، کس ــه  گروهن ــد، س نماندن
بــه حکــم وظیفــه یــا بــرای بــه دســت آوردن لقمــه ای 
نــان نمی توانســتند در خانــه بماننــد یــا خانــه ای 
ــه  ــانی ک ــروه دوم، کس ــد. گ ــه در آن بمانن ــتند ک نداش
بــرای  را طرحــی سیاســی  طــرح در خانه مانــدن 
ــی  ــگ تلق ــداری و فرهن ــن و دین ــه دی ــیب زدن ب آس
می کننــد، ایــن گــروه خطــر اپیدمــی را چنــدان 
بــزرگ نمی بیننــد کــه از بیــم آن کارهــا، مراســم، 

رفــت و آمدهــا، مســجدها و حرم هــا را تعطیــل 
کننــد؛ و باالخــره گــروه ســوم کــه چنــدان بنــده نظــم 
ــای  ــم ج ــازی عال ــروه در ب ــن گ ــتند. ای ــون نیس و قان
ــوردن  ــران و برهم خ ــگام بح ــا هن ــد، ام ــی ندارن مهم
ــا  ــوند، ام ــه می ش ــار معرک ــازی و آتش بی ــم وارد ب نظ
گروه هــای دیگــر مــردم حتــی اگــر بنیــاد نظــم غالــب 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد، ت ــتی بدانن ــه  سس ــان را رو ب در جه
ــوردن  ــی برهم خ ــد، در پ ــخص نباش ــال مش ــه اجم ب
ــی  ــه اصول ــد و چ ــد آم ــش خواه ــه پی ــم چ ــن نظ ای
حاکــم خواهــد شــد، از آشــوب اســتقبال نمی کننــد. 
ــی  ــرای همراه ــان ب ــی جه ــم کنون ــا نظ ــت ب مخالف
ــم  ــم زدن نظ ــی در بره ــد توجیه ــا نمی توان ــا کرون ب
داشــته باشــد؛ زیــرا آســیبی کــه بــا راه یافتــن خلــل و 
ــه  ــتر ب ــد، بیش ــد می آی ــا پدی ــام کاره ــالل در نظ اخت
گرســنگان، بیــکاران و ناتوانــان می رســد. کرونــا 
ــان تر  ــد، آس ــی نمی شناس ــر و غن ــه فقی ــا اینک ــم ب ه
ــد. ــان راه یاب ــان محروم ــع پریش ــه جم ــد ب می توان
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اختصاصی فکرت 

ونا آشکار شد ورشکستگی و خشــونت نئولیبرالیسم با کر
دکرت اسدالله رحمان زاده

شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

74 ونا وناشوؤن جهانی در پساکر شوؤن جهانی در پساکر
آیت الله رشاد 

94 جلوه های هنر در بحران های بشری
دکرت سیدمهدی ناظمی قره باغ

98 ونا اهداف سینمای راهبردی غرب در کر
میالد پورعسگری
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مشروح اولین جلسه از درس خارج فقه مهندسی 

ژنتیک و جنگ بیولوژیک 

آیت الله رشاد 

شؤون جهانی در شؤون جهانی در 
ونا وناپساکر پساکر

انســانی  	 فاجعــه  و  تلــخ  واقعــه  ایــن 

بشــر  زندگــی  ســبک  و  اخــاق  حــوزه  در  حتــی 

تأثیــر  در حــوزه علــم،  بــود.  گــذار خواهــد  تأثیــر 

شگرفی خواهد گذاشت. این واقعه در قلمرو 

نظامیگــری و حــوزه تولیــد ســاح، تأثیــر خــود را 

خواهــد گذاشــت. چـنـان کــه در زمینــه فقــه هــم 

ایــن واقعــه می توانــد آثــار و پیامدهایــی داشــته 

باشد که از جمله آنها و از ابعاد و بخش های 

حوزه ـهـای  آمــدن  وجــود  بــه  آن،  پراهمیــت 

جدیــد در فقــه اســت. ایــن واقعــه اهــل حــوزه و 

اصحــاب فقــه و تفقــه را بــه اندیشــه فــرو بــرده 

کــه الزم اســت  و آنهــا را موضوعاتــی جدیــدی 

بــه آن نگریســته و فقــه آنهــا  نــگاه شــریعت  از 

می کنــد. متوجــه  بشــود  تولیــد 

درس  از  جلسه  اولین  مشروح  گزارش  رو  پیش  منت   

که  است  بیولوژیک  جنگ  و  ژنتیک  مهندسی  فقه  خارج 

می شود؛ برگزار  آنالین  صورت  به  رشاد  الله  آیت  توسط 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله، و الصلوه علی رسول الله، وعلی آله 
آل الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله، 

الی يوم لقاء الله.
ــور  ــر کش ــه از سراس ــی ک ــت فضالی ــالم خدم ــا س ب
بشــیوه  امــروز  از  کشــور،  از  خــارج   

ً
احیانــا و 

انــد. پیوســته  ایــن جلســه بحــث  بــه  مجــازی 
اعیــاد شــعبانیه خاصــه میــالد مبــارک و نورانــی 
حضــرت بقیــه اللــه ســالم اللــه علیــه و عجــل 
اللــه تعالــی فرجــه الشــریف را بــه همــه مســلمین و 
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ــی  ــن گرام ــم. همچنی ــرض می کنی ــک ع آزادگان تبری
می داریــم علمــا، چهره هــا و مــردم عــادی را کــه بر اثر 
بیمــاری کوویــد نــوزده در ایــن ایــام جــان باخته انــد.

شؤون جهانی در پساکرونا 	

ــه عنــوان بیــان فلســفه پرداختــن  درمقدمــه بحــث، ب
التکنولوجیــا  بــه دروســی تحــت، عنــوان “فقــه 
معــادل  کــه  البیولوجیــه”  الحــرب  و  الحیویــه 
جنــگ  و  ژنتیــک  “مهندســی  فارســی  در  آن 
بیولوژیــک” اســت مطالبــی را عــرض می کنیــم.
در ایــن جلســات بنــا داریــم مباحــث فقهی ایــن حوزه 
بســیار گســترده را بــه اجمال مــورد بحث قــرار بدهیم.
را  دروس  سلســله  ایــن  چــرا  اینکــه  توضیــح  در 
بــه جــای بحث هــای عــادی کــه طــی ســنوات 
می کنــم،  عــرض  می کنیــم،  شــروع  داشــته ایم 
ــخ  ــیم تاری ــل تقس ــک مفص ــع ی ــا در واق ــه کرون واقع
ــی  ــش تاریخ ــک چرخ ــرف ی ــان در ش ــت، و جه اس
اســت،. تاریــخ جهــان، بــه مــا قبــل کرونــا و مــا بعــد 
ــن  ــانی و ای ــه انس ــن فاجع ــر ای ــیم و براث ــا تقس کرون
ــد  ــون خواه ــان، دیگرگ ــخ، جه ــه تل ــه و حادث کارث
شــد. ایــن واقعــه بســیاری از شــئون بشــری را تحــت 
ــی  ــاختارهای جهان ــا س ــد داد. بس ــرار خواه ــر ق تأثی
ــاره ای از اتحادیه هــا  ــرد و پ ــرار بگی مــورد بازنگــری ق
منحــل و تبدیــل شــود. اقتصــاد جهــان پــس از 
کرونــا تغییــر خواهــد کــرد و ایــن واقعــه، حتــی 
مباحــث الهیاتــی را نیــز تحــت تاثیرقــرار خواهــد داد.

تاریخــی  	 چرخــش  یــک  ـشـرف  در  جـهـان 

ســت ا

ــوزه  ــی در ح ــانی حت ــه انس ــخ و فاجع ــه تل ــن واقع ای
ــر گــذار خواهــد  اخــالق و ســبک زندگــی بشــر تأثی
خواهــد  شــگرفی  تأثیــر  علــم،  حــوزه  در  بــود. 
نظامیگــری  قلمــرو  در  واقعــه  ایــن  گذاشــت. 
تأثیــر خــود را خواهــد  تولیــد ســالح،  و حــوزه 
گذاشــت. چنــان کــه در زمینــه فقــه هــم ایــن واقعــه 
می توانــد آثــار و پیامدهایــی داشــته باشــد کــه از 
ابعــاد و بخش هــای پراهمیــت  از  آنهــا و  جملــه 
آن، بــه وجــود آمــدن حوزه هــای جدیــد در فقــه 

ــه و  ــاب فق ــوزه و اصح ــل ح ــه اه ــن واقع ــت. ای اس
ــی  ــرده و آنهــا را موضوعات ــرو ب ــه اندیشــه ف تفقــه را ب
ــه آن  ــریعت ب ــگاه ش ــت از ن ــه الزم اس ــدی ک جدی
نگریســته و فقــه آنهــا تولیــد بشــود متوجــه می کنــد.

براســاس ایــن تصــور و احســاس ضــرورت، بــه 
ــدود  ــات مح ــوب جلس ــه در چارچ ــید ک ــر رس نظ
در  بحــث  بــاب،  فتــح  بــاب  از  و  معــدودی  و 
ــک  ــگ بیولوژی ــک و جن ــی ژنتی ــو مهندس ــه ن زمین
ــران  ــی از س ــه بعض ــان ک ــی رود چن ــال م ــه احتم ک
را  آن  هــا  استراتژیســت  و  سیاســیون  و  کشــورها، 
مطــرح کرده انــد واقعــه کرونــا از جنــس جنــگ 
بیولوژیــک قلمــداد شــود، را مــورد توجــه قــرار دهیــم

حادثه کرونا و مسؤولیت کنونی حوزه 	

در چنیــن شــرایطی و در افــق آینــده و عالم پســا کرونا، 
حــوزه، مســئولیت هایی دارد کــه در جــای خــود و در 
زمــان مناســب بایــد بــه آن پرداخــت. از جملــه ایــن 
مســئولیت ها ایــن اســت کــه بــه ُبعــد فقهی از ســویی 
و جهــت اخالقــی از دیگــر ســو بپــردازد و بــه ابــواب 
ــن  ــای ای ــه و پیامده ــن واقع ــا ای ــط ب ــائل مرتب و مس
کارثــه و حادثــه جهانــی بپــردازد. بنابــر ایــن، در حــد 
ــه  ــوان یــک طلب ــه عن وســع خــود و بضاعــت کــم، ب
بــه ایــن مســئله و موضــوع اجمــاال می پردازیــم. 
ــب،  ــه مناس ــت در مواجه ــوزه می بایس ــه ح ــرا ک چ
ــی  ــع اینچنین ــوادث و وقای ــا ح ــی ب ــول و منطق معق
پیــش آهنــگ و پیشــتاز باشــد و بــه گمانــه زنــی، آینده 
شناســی و آینــده پژوهــی مبــادرت ورزیــده، متناســب 
بــا نیازهایــی کــه در شــرف پدیــد آمــدن اســت 
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موضــع بگیــرد و بــه آن نیازهــا و احتیاجــات بپــردازد.

راه تحول و تکامل فقه 	

ــار  ــن رفت ــرو چنی ــم در گ ــه ه ــل فق ــول و تکام تح
علمــی و منطقــی اســت. البتــه برخــی اســاتیدو 
فضــالی جــوان، گاه تحــت عنــوان مســائل مســتحدثه 
بــه مســائلی کــه مــورد ابتــالی جهــان و انســان 
امــروز اســت می پردازنــد. ولــی ایــن مقــدار کفایــت 
بــه  و  فروعــی محــدود  بــه  پرداختــن  نمی کنــد. 
ــیخته و  ــورت گس ــه ص ــئله ها، ب ــک مس ــالح، ت اصط
غیرمنســجم، چنــدان در تحــول و تکامــل علــم فقــه 
ــه  ــی از جمل ــر علم ــول ه ــود. تح ــد ب ــر نخواه مؤث
ــد  ــت. بای ــای آن اس ــول مؤلفه ه ــه تح ــه، ب ــم فق عل
ــایل«،  ــوع«، »مس ــی«، »موض ــوزه »مبان ــج ح درپن
»غایــت« و »منهــج« کــه »مؤلفــه هــای رکنــی علــم« 
انــد تحــول بــه وجــود بیایــد تــا علــم متحــول شــود. 
ــح  ــد و فت ــای جدی ــائل، عرصه ه ــوزه مس ــد در ح بای
ــب تــک مســئله ها،  ــه در غال نشــده گشــوده شــود. ن
بلکــه اهــل فضــل بــه بســته ای از مباحــث و مســائل 
در یــک حــوزه پــر اهمیــت و نوپیــدا بپردازنــد و 
ــااز ایــن رهگــذر، بــه  تولیــد ادبیــات جدیــد شــود. ت
ــول و  ــود و در تح ــزوده ش ــه اف ــی در فق ــج ابواب تدری
ــی  ــه در مواقع ــان ک ــذارد. چن ــر بگ ــه تأثی ــل فق تکام
ــت  ــل بی ــب اه ــه مکت ــه فق ــه، خاص ــخ، فق از تاری
ــده  ــدم ش ــش ق ــواردی پی ــم در م ــه علیه ــالم الل س
و تأثیــرات تاریخــی در تحــوالت داشــته اســت.

رهــربی  	 سرنوشت ســاز  و  مرتقــی  فـتـوای 

بنیادیــن ســلول های  در 

ــم در  ــرض می کن ــبت ع ــه مناس ــه و ب ــاب نمون از ب
همیــن مســئله تکنولــوژی بیولوژیــک و بــه اصطــالح 
ــک  ــر ی ــت تأثی ــا تح ــاوری، در روزگار م ــت فن زیس
فتــوای ارزشــمند و مترقــی، اتفــاق بــا ارزش ی افتــاد. 
آن ایــن بــود کــه در مســئله ســلول های بنیادیــن 
ــت  ــوزه زیس ــائل ح ــث و مس ــن مباح ــه از مهم تری ک
فنــاوری )التکنولوجیــا الحیویــه( اســت، چندیــن 
ــا در  ــه آی ــد ک ــرح ش ــش مط ــن پرس ــش ای ــال پی س
ــم  ــت ورود کنی ــز اس ــادی جای ــلول های بنی ــوزه س ح
یــا جایــز نیســت؟ آیــا ورود در ایــن حوزه هــای 
مطالعاتــی، در حــوزه علــم، بــه نحــوی دخالــت 
ــور و  ــن تص ــی چنی ــت؟ بعض ــی نیس ــت اله در خلق
توهمــی داشــتند. در آن ایــام وقتــی ایــن ســوال مطرح 
ــه  ــه ب ــود ک ــر ب ــوش پس ــان ب ــکا – زم ــد، در آمری ش
اصطــالح اینهــا مدعــی انــد مذهبــی هســتند- بــوش 
گفــت ایــن اقــدام یــک اقــدام خــالف اخــالق اســت. 
ــت  ــت در کار خــدا اســت. نوعــی دخال چــون دخال
ــه از  ــتفتائی ک ــس از اس ــی پ ــت. ول ــت اس در خلق
رهبــر معظــم انقــالب شــد کــه آیــا چنیــن مطالعــات 
ــه  ــه؟ ایشــان فرمودنــد؛ ن ــا ن علمــی مجــاز هســت ی
ــت و  ــه حلی ــوا ب ــان فت ــدارد. ایش ــکلی ن ــچ مش هی
ــه  ــد ک ــرده بودن ــه ک ــه توصی ــد. البت ــواز داده بودن ج
 
ً
ــا ــی و احیان ــن حیوان ــلول های بنیادی ــوص س در خص
ــن کار در  ــس از ان، ای ــود. پ ــه ش  مطالع

ً
ــال ــی فع نبات

ایــران شــروع شــد. نهــی آقــای بــوش در آمریــکا تأثیر 
منفــی خــودش را گذاشــت. ایــن فتــوای مترقــی رهبــر 

فروعــی  	 بــه  محدود و به اصطاح، تک مسئله ها،  پرداخــنت 
بــه صــورت گســیخته و غیرمنســجم، 
فقــه  تکامــل علــم  تـحـول و  در  چنــدان 
مؤثــر نخواهــد بــود. تـحـول هــر علمــی از 
جملــه علــم فقــه، بــه تحــول مؤلفه هــای 
آن اســت. بایــد درپنــج حــوزه »مبانــی«، 
و  »غایــت«  »مســایل«،  »موضــوع«، 
»منهــج« کــه »مؤلفــه ـهـای رکنــی علــم« 
علــم  تــا  بیایــد  وجــود  بــه  تـحـول  انــد 

شــود.  متـحـول 
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ــران  ــودش را در ای ــت خ ــر مثب ــالب تأثی ــم انق معظ
گذاشــت. لــذا مــا االن در زمــره کشــورهایی هســتیم 
ــن دانــش  ــاال و ردیف هــای اول ای کــه در رتبه هــای ب
ــت  ــاوری تح ــت فن ــش زیس ــی از دان ــتیم. بخش هس
تأثیــر همیــن فتــوای مترقــی و زنــده، اینگونــه هســت.

ضرورت ورود دین به مباحث الهیاتی و  	

فقهی زیســت فناوری

در هــر حــال، ورود دیــن چه در افق الهیــات و مباحث 
ــی،  ــث اخالق ــالق و مباح ــق اخ ــه در اف ــی، چ کالم
چــه در افــق فقــه و مباحــث احکامــی و حتــی در افــق 
ــول  ــرات تح ــد تأثی ــت می توان ــد معرف ــم و تولی عل
آفریــن، تاریــخ ســاز و سرنوشــت ســازی را رقــم 

زنــد. بــزرگان مــا البتــه بایــد وارد شــوند. بنــده طلبــه 
 
ً
تنهــا از بــاب فتــح بــاب بحــث وارد می شــوم. احیانــا
ممکــن اســت بــر اثــر طــرح ایــن مباحــث، و پــاره ای 
ــص و  ــو ناق ــه نح ــد و ب ــن می رس ــه ذه ــه ب ــی ک نکات
ــن  ــم در ای ــی ه ــرد دیگران ــم ک ــوان خواهی ــارس عن ن
حــوزه ورود کننــد و بحث هایــی را مطــرح کننــد.
عنــوان بحــث، همانطــور کــه عــرض کردیــم ” 
البیولوجیــه”  الحــرب  و  الحیویــه  التکنولوژجیــا 
مهندســی ژنتیــک و جنــگ بیولوژیک”واحیانا مســئله 
 کاربــرد 

ً
تولیــد، نگهداشــت، خریــد، فــروش، احیانــا

ــد  ــک خواه ــالح بیولوژی ــه اصط ــای ب ــگ افزاره جن
ــت.  ــا چیس ــکام اینه ــم اح ــم ببینی ــود. می خواهی ب
 
ً
مبــاح اســت یــا خیــر. جایــز اســت یــا خیــر. احیانــا
ــی  ــه مبان ــا چ ــدود و ب ــه ح ــت در چ ــز اس ــر جای اگ
جایــز اســت. اگــر ممنــوع اســت بــه لحــاظ شــرعی 
ادلــه اش چیســت. ایــن را می خواهیــم بحــث کنیــم.
ــن  ــه همی ــم. ب ــث کنی ــم بح ــاال می خواهی ــا اجم م
جهــت چنــد محــور محــدود را بناســت مــورد بحــث 
ــه در  ــی ک ــه مباحث ــد، مجموع ــر چن ــم ه ــرار دهی ق
ــرو  ــیع و قلم ــای وس ــا معن ــاوری ب ــت فن ــوزه زیس ح
گســترده آن قابــل طــرح وبحــث اســت بســیار وســیع 
اســت. چنانکــه اگــر کســی موضــوع اصلــی خــارج 
فقــه اش را بــه مباحــث و مســائل عنــوان فقــه زیســت 
فنــاوری اختصــاص دهــد حداقــل بایــد پنــج ســال و 
بســا بیــش از آن یعنــی یــک دوره معتنابهــی از خــارج 
فقــه را بایــد بــه ایــن مســائل بپــردازد. چــون مباحــث 
ــی  ــت. وقت ــرح اس ــل ط ــش قاب ــن بخ ــی در ای فراوان
ــاره  ــه اش ــاوری ک ــت فن ــث زیس ــاختار مباح ــه س ب

ــه ای از آن  ــت و قائم ــیم، فهرس ــرد برس ــم ک خواهی
مباحــث ارائــه خواهیــم کــرد و آنجــا روشــن خواهــد 
شــد کــه چــه مقــدار و چــه مباحثــی و بــا چــه ابعــاد 
ــل  ــه قاب ــن زمین ــی در ای ــاظ فقه ــترده ای از لح گس
ــه  ــی -ک ــاظ اخالق ــور از لح ــت. همینط ــث اس بح
ــز  ــت- و نی ــارج هس ــا خ ــث م ــوع بح ــه از موض البت
در حــوزه الهیــات و مباحــث کالمــی فهرســت بلنــد 
باالیــی از مباحــث قابــل طــرح و بحــث اســت.

مهندســی  	 فقــه  دروس  ســاختار  و  ســیر 

نتیــک ژ

ــدود و  ــات مح ــن جلس ــای ای ــیر بحث ه ــاال س اجم
ــرای  ــی آن را ب ــای اصل ــم و محوره ــا داری ــدود بن مع
مخاطبیــن اجمــاال عــرض می کنــم. از همــه فضــالی 
ــی  ــن محورهای ــم ای ــا می کن ــرم تقاض ــز و محت عزی
ــد،  ــرار دهن ــل ق ــورد تأم ــم را م ــرض می کنی ــه ع ک
ــه منابــع مراجعــه کننــد، اگــر مقاالتــی وجــود دارد  ب
-گرچــه ادبیــات ایــن بحث هــا بســیار فقیــر اســت و 
مقالــه و کتــاب کمتر نوشــته شــده اســت- جســتجو و 
دسترســی پیــدا کننــد و مطالعه کننــد و پیشنهاداتشــان 
را در جهــت تکمیــل و توســعه بحــث ارائــه فرماینــد.

ــه”  ــوان “امــور تمهیدی ــه را تحــت عن ــد نکت ــدا چن ابت
مــورد بحــث قــرار خواهیــم داد. از جملــه راجــع بــه 
تحلیــل عنــوان “فقــه التکنولوجیــا الحیویــه و الحــرب 
البیولوجیــه” خــود این عنــوان را باید تبییــن کنیم. مراد 
از بیوتکنولــوژی و زیســت فنــاوری و منظــور از جنگ 
بیولوژیــک چیســت. بعضــی از “مفــردات مفتاحیه” و 
واژه هــای کلیــدی کــه در ایــن بحــث بــه کار مــی رود 
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ــوری  ــادی تص ــی و مب ــوم شناس ــالح مفه ــه اصط ب
بحــث را تحــت عنــوان “التعــرف علــی التکنولوجیــا 
ــا و  ــی ماهیت ه ــح ال ــه و التلوی ــی الجمل ــه ف الحیوی
ــم داد. ــرار خواهی ــاره ق ــورد اش ــام ها م ــا و اقس نطاقه

ــه  ــی الجمل ــه ف ــا الحیوی ــی التکنولوجی ــرف عل “التع
و التلویــح الــی ماهیت هــا و نطاقهــا و اقســام ها” 
یــک محــور و امــر اولــی اســت کــه ذیــل بحث هــای 
در  همچنیــن  کــرد.  خواهیــم  عــرض  مقدماتــی 
الحــرب  علــی  التعــرف  البیولوجیــه،  “الحــرب 
البیولوجیــه و التلویــح الــی نطاقهــا و اقســام ها.”

محــور دومــی کــه ذیــل بحث هــای تمهیــدی و 
ــت  ــم داد اهمی ــرار خواهی ــث ق ــورد بح ــی م مقدمات
زیســت فنــاوری و ابعــاد و میادیــن و ســاحاتی اســت 
ــه  ــود “اهمی ــا می ش ــامل آنه ــاوری ش ــت فن ــه زیس ک
االســتراتجیه  مجاالتهــا  و  الحیویــه  التکنولوجیــه 
ــاوری  ــت فن ــا زیس ــن. در روزگار م ــا الراه ــی عهدن ف
از یــک گســترش و ســعه بــی نظیــری برخــوردار 
ــوان طــرح  ــن عن ــل ای ــی در ذی شــده، مباحــث فراوان
ابعــاد  دارای  الحیویــه”  “التکنولوجیــه  می شــود. 
مختلــف و عرصه هــای گوناگــون اســت. عــالوه 
ــهای-  ــه بخش ــه هم ــی- بلک ــه در بخش های ــر اینک ب
مخاطراتــی  و  خطــرات  هــم  مباحــث  ایــن  از 
بــه  ارزشــمندی  دســتاوردهای  و  اســت  مطــرح 
بایــد  نتیجــه  در  دارد.  وجــود  مختلــف  جهــات 
اهمیــت زیســت فنــاوری و ابعــاد و عرصه هــای 
آن اجمــاال مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد.

ــد  ــاره بای ــورد اش ــد م ــی را بای ــور مقدمات ــی ام بعض
قــرار بدهیــم. امــر نخســت، مباحــث مفهومــی 

شناســی و مباحــث مربــوط بــه مبــادی تصوریــه، امــر 
ــاحات  ــاد و س ــاوری و ابع ــت فن ــت زیس دوم، اهمی
ــه  ــی ک ــاالت مختلف  احتم

ً
ــا ــا و احیان آن در روزگار م

هــم از بــا رویکــرد مثبــت و هــم از بــا رویکــرد 
منفــی در ایــن زمینــه مطــرح اســت. محــور ســومی 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــد م ــی بای ــش مقدمات ــه در بخ ک
بدهیــم پیشــینۀ تاریخــی ایــن مســئله اســت. پیشــینۀ 
ــه  ــم ب ــت. ه ــه اس ــورد توج ــت م ــی از دو جه تاریخ
ــه  ــم ب ــی و ه ــالح عمل ــه اصط ــوع و ب ــاظ موض لح
ــی اینکــه  ــه اصطــالح علمــی و نظــری. یعن لحــاظ ب
در تاریــخ بشــر زیســت فنــاوری چــه پیشــینه ای 
ــه  ــاوری ب ــت فن ــه زیس ــده ک ــا ش ــی ادع دارد. گاه
ــی-  ــای ابتدای ــو در صورت ه ــیع آن -ول ــای وس معن
ــت  ــن الزم اس ــاله دارد. ای ــزار س ــش ه ــینه ای ش پیش
ــد  ــرد. و بع ــرار بگی ــاره ق ــث و اش ــورد بح ــاال م اجم
ــه  ــا ب ــه م ــنت و فق ــاب، س ــالمی و در کت در دوره اس
ــه ایــن مســئله پرداختــه  لحــاظ نظــری چــه مقــدار ب
ــت  ــی اس ــع روش ــارم در واق ــر چه ــت. ام ــده اس ش
ــاوری  ــت فن ــه زیس ــث فق ــه مباح ــد ب ــا آن بای ــه ب ک
ــن  ــون ای ــم. چ ــدا کنی ــت پی ــک دس ــی ژنتی و مهندس
 
ً
مبحــث دارای پیشــینه و ادبیــات غنــی نیســت و طبعــا
فقهــای مــا مثــل ســایر ابــواب فقــه بــه ایــن مبحــث 
ــیر  ــم س ــم بگویی ــه بتوانی ــوی ک ــه نح ــد. ب نپرداخته ان
ــائلی  ــث و مس ــه مباح ــت و چ ــث چیس ــیر بح و مس
ــه آن  ــد ب ــا بای ــوان مطــرح شــده و م ــن عن ــل ای در ذی
ــب  ــی مناس ــک روش شناس ــا ی ــد ب ــویم. بای وارد ش
ــل  ــروع قاب ــیق ف ــب و تنس ــبی ترتی ــۀ مناس و منهجی
ــۀ  ــم. در”منهجی ــه کنی ــوان را ارائ ــن عن ــل ای ــرح ذی ط

تنســیق بحــوث فقــه التکنولوژیــه الحیویــه و الحــرب 
البیولوجیــه” مــا بــا یــک منطقــی کــه در نظــر داریــم و 
عــرض خواهیــم کــرد توضیــح می دهیــم کــه چگونــه 
می تــوان فروعــات ایــن بحــث فقهــی را تنظیــم 
ــجمی  ــیر منس ــی و س ــب منطق ــک ترتی ــا ی ــرد و ب ک
ــر داد. ــرار داد و نظ ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــا را م آنه
ایــن چهــار نکتــه نکاتــی اســت کــه بــه مثابــه 
پرداختــه  آنهــا  بــه  بایــد  مقدماتــی  بحث هــای 
در  و  اجمــال  بــه  داریــم  بنــا  آن  از  بعــد  شــود. 
می کنیــم  عــرض  االن  کــه  فصلــی  ســه  حــد 
بپردازیــم. عنــوان  ایــن  اصلــی  مباحــث  بــه 

در افــق  	 دیــن چــه  الهیــات و مباحــث کامــی، چــه در افــق  ورود 
اخاق و مباحث اخاقی، چه در افق 
فقه و مباحث احکامی و حتی در افق 
علم و تولید معرفت می تواند تأثیرات 
تحول آفرین، تاریخ ساز و سرنوشت 

ســازی را رقــم زنــد.
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جنــگ  	 و  فقــه ژنتیــک  دروس  محــور اول 

بیولوژیــک

فصــل اول در خصــوص مبــادی و بــه اصطــالح 
امــروز پیــش انگاره هــای نظــری فقــه مهندســی 
ــوی  ــه نح ــه ب ــه ای ک ــد اصولی ــز قواع ــک و نی ژنتی
ــن موضــوع و  ــه ای ــت ب ــه اس ــه و ذات الصل ــط ب مرتب
ــن  ــد در ای ــه می توانن ــه ای ک ــد فقهی ــن قواع همچنی
حــوزه بحثــی مــورد تمســک قــرار بگیــرد اختصــاص 
بپردازیــم  فــروع  بــه  آنکــه  از  پیــش  مــا  دارد. 
ــاخت های  ــی و زیرس ــاره ای از مبان ــه پ ــم ب می خواهی
معرفتــی و قواعــد ایــن مبحــث بپردازیــم. “المبــادی 
ــه”  ــد الفقهی ــه و القواع ــد االصولی ــه و القواع النظری
ــه ایــن مبحــث اختصــاص خواهیــم  یــک فصــل را ب
ــل  ــه تفصی ــت ب ــا نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــه ای داد. البت
ــه  ــد ارائ ــه در ح ــویم بلک ــا وارد ش ــن محوره در ای

فهرســت اســت. چــون ورود تفصیلــی بــه ایــن 
ــاز دارد و  ــی نی  طوالن

ً
ــبتا ــک دوره نس ــه ی ــا ب محوره

قصــد تطویــل نداریــم. اجمــاال اشــاره کنیــم مبــادی 
ــک  ــی ژنتی ــاوری و مهندس ــت فن ــث زیس ــری بح نظ
ــه  ــد اصولی ــه قواع ــم چ ــن بگویی ــت. همچنی چیس
ــح  ــز توضی ــت. نی ــط اس ــث مرتب ــن مبح ــا ای ای ب
ــام  ــد در مق ــه می توان ــد فقهی ــدام قواع ــه ک ــم ک دهی
اصطیــاد فــروع جزئیــه در ایــن زمینــه بــه کار بیایــد.

محــور دوم دروس فقــه ژنتیــک و جنــگ  	

بیولوژیــک

فصــل دوم ی کــه بناســت بــه آن بپردازیــم خالصــه ای 
و نمونه هایــی نمــوذج و نمــاذج از فــروع فقهــی 
التکنولــوژی الحیویــه، فقــه مهندســی ژنتیــک را 
مــورد بحــث قــرار خواهیــم داد ایــن را البتــه بــا 
ــا  ــرد االن بن ــم ک ــرض خواهی ــه ع ــدی ک ــته بن دس
بــه همیــن  بــر مــرور اجمالــی می گذاریــم و  را 
از  دوم  فصــل  در  مــا  واقــع  در  می کنیــم.  اکتفــا 
ــوان زیســت  ــه ای از فــروع فقهــی عن مباحثمــان نمون
ــم  ــرض می کنی ــه ع ــی ک ــب منطق ــا ترتی ــاوری را ب فن
ــاحات و  ــاد و س ــون ابع ــرد. چ ــم ک ــرح خواهی مط
ــل  ــت، ذی ــف اس ــاوری مختل ــت فن ــای زیس عرصه ه
ــکام را  ــاره ای از اح ــاحات پ ــاد و س ــک از ابع ــر ی ه
و  کــرد  خواهیــم  طــرح  را  فقهــی  پرســش های  و 
ــخ  ــه پاس ــم ب ــه داری ــدودی ک ــیار مح ــت بس در وق
ــت. ــم پرداخ ــی خواهی ــه و مبان ــاس ادل ــر اس ــا ب آنه

محــور ســوم دروس فقــه ژنتیــک و جنــگ  	

بیولوژیــک

فصــل ســوم و آخریــن فصلــی که بنــا داریــم انشــاالله 
اگــر توفیــق الهــی همــراه باشــد صالحیتــی باشــد ان 
اشــالله بــه آن بپردازیــم پــاره ای و نمونه هایــی از فقــه 
ــک  ــگ بیولوژی ــه جن ــت فق ــه اس ــرب البیولوجی الح
ــد  کــه خــب امــروزه قدرت هــا از آن اســتفاده می کنن
و پرســش هایی را ایجــاد کــرده اســت. در قلمــرو 
هــای مختلــف از جملــه قلمــرو فقــه در ایــن زمینــه 
ــه اجمــال بحــث را برگــزار خواهیــم کــرد.  هــم مــا ب
چــون مبحــث جنــگ بیولوژیــک در واقــع یکــی 
از فروعــات و محورهــای زیســت فنــاوری و فقــه 
ــه  ــت و ب ــاظ اهمی ــه لح ــت. ب ــاوری اس ــت فن زیس
اعتبــار اینکــه ایــن روزهــا در دنیــا مطــرح شــده اســت 
کــه بیمــاری کوویــد نــوزده و شــیوع ویــروس کرونــا 
از نــوع جنــگ بیولــوژی اســت، بــه ایــن اعتبــار ایــن 
محــور را تفصیــل بیشــتری خواهیــم داد. ولــی خــب 
نــه چنــدان مفصــل. لهــذا محــور ســوم ایــن سلســله 
بحث هــا و دروس مــا ذیــل عنــوان فصــل ســوم “نبــذه 
ــود  ــد ب ــرب البیولوجیه”خواه ــه الح ــروع فق ــن ف م
ــی و  ــات امنیت ــه جه ــی دارد در زمین ــم مباحث ــه ه ک
ــک  ــالح بیولوژی ــه س ــی و در زمین ــات جنگ ــم جه ه
و هــم انــواع مســائلی کــه در زمینــه جنگ هــای 
بیولوژیــک قابــل طــرح هســت و حکــم فقهــی دارد. 
اجمــاال بــه اینهــا هــم ان شــاالله خواهیــم پرداخــت

شــد،  عــرض  کــه  توضیحاتــی  توجــه  بــا 
ایــن  مباحــث  اجمالــی  ســاختار  و  ســیر 
بــود: خواهــد  زیــر  ترتیــب  بــه  دروس  سلســله 
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دروس فقه 	

البیولوجّیــه الحــرب  و  الحیوّیــه  التکنولوجیــا 
ه امــور تمهیدّیــه 

ّ
فاتحــه: فــی البحــث عــن عــد

قبــل   ،
ً
اجمــاال الیهــا  الّتلویــح  بنــا  یجــدر 

فقــه  عــن  البحــث  صلــب  فــی  الخــوض 
البیولوجّیــه: الحــرب  و  الحیوّیــه  التکنولوجیــا 

و  العنــوان  علــی  التعــّرف  الّول:  المــر 
للمبحــث. المفتاحّیــه  الّتراکیــب  و  المفــردات 

۱ التعــّرف علــی »الّتکنولوجیــا الحیوّیه« فــی الجمله، 
و التلویــح إلــٰی »ماهّیِتها«، و »نطاِقها« و »اقســاِمها«.

و  البیولوجّیــه«  »الحــرب  علــی  التعــّرف   ۲
»اقســام ها«. و  »نطاقهــا«  إلــی  التلویــح 

الحیوّیــه  الّتکنولوجیــا  اهّمّیــه  انــی: 
ّ
الث المــر 

الّراهــن  عهدنــا  فــی  اإلســتراتجّیه  مجاالتهــا  و 
)و  المعطیــات  و  یــات 

ّ
التحد جهتــی  مــن 

الحیوّیــه  الّتکنولوجیــا  فقــه  اهمیــه  بالّتالــی 
مختلفــه: منظــارات  مــن  اخالق هــا(  و 

الحیوّیــه«  »الّتکنولوجیــا  نشــئه  الــث: 
ّ
الث المــر 

التأریــخ. عبــر  البیولوجّیــه«  »الحــرب  و 
فقــه  بحــوث  تنســیق  منهجّیــه  الّرابــع:  المــر 
البیولوجّیــه. الحــرب  و  الحیوّیــه  التکنولوجیــا 

»المبــادئ  إلــی  عابــره  نظــره  الّول:  الفصــل 
»القواعــد  و  الصولیــه«  »القواعــد  و  النظرّیــه« 
بفقــه  الّصلــه[  ]ذات  قــه 

ّ
المتعل الفقهیــه« 

البیولوجّیــه. الحــرب  و  الحیوّیــه  الّتکنولوجیــا 
النظرّیــه  المبــادئ  إلــی  عابــره  نظــره 
لفقــه  البعیــده[  و  القریبــه  و  ]المباشــره 
البیولوجّیــه. الحــرب  و  الحیوّیــه  الّتکنولوجیــا 

الصولّیــه  القواعــد  إلــی  عابــره  نظــره 
الّتکنولوجیــا  بفقــه  الصلــه[  ]ذات  قــه 

ّ
المتعل

البیولوجّیــه. الحــرب  و  الحیوّیــه 
الفقهّیــه  القواعــد  إلــی  عابــره  نظــره 
الّتکنولوجیــا  بفقــه  الصلــه[  ]ذات  قــه 

ّ
المتعل

البیولوجّیــه. الحــرب  و  الحیوّیــه 
ــا  ــه الّتکنولوجی ــروع فق ــن ف ــذه م ــی: نب ان

ّ
ــل الث الفص

ه فصــوص.
ّ

ــه، فنحــث عنهــا مــن خــالل عــد الحیوّی
ــق 

ّ
یتعل مــا  فــی  الّول:  الفــّص 

اإلنســانّیه. الوراثّیــه  بالَهندســه 
ــق 

ّ
یتعل مــا  فــی  انــی: 

ّ
الث الفــّص 

الحیوانّیــه. الوراثّیــه  بالَهندســه 
ــق 

ّ
یتعل مــا  فــی  الــث: 

ّ
الث الفــّص 

الّزراعّیــه. و  الّنباتّیــه  الحیوّیــه  بالتکنولوجیــا 
ــق 

ّ
یتعل مــا  فــی  الّرابــع:  الفــّص 

الغذائّیــه. الحیوّیــه  بالتکنولوجیــا 
ــق 

ّ
یتعل مــا  فــی  الخامــس:  الفــّص 

الصّحّیــه. الحیوّیــه  بالتکنولوجیــا 
ــق بالصیدلــه الحیوّیه و 

ّ
الفــّص الّســادس: فی مــا یتعل

اســتخدام التکنولوجیــا الحیویــه فــی تصنیــع الدویه.
مــن  نبــذه  الــث: 

ّ
الث الفصــل 

البیولوجیــه. الحــرب  فقــه  فــروع 
ــق 

ّ
یتعل مــا  فــی  الّول:  الفــص 

المنّیــه. الحیوّیــه  بالتکنولوجیــا 
ــق 

ّ
یتعل مــا  فــی  الثانــی:  الفــص 

العســکرّیه. الحیوّیــه  بالتکنولوجیــا 

ــق بالســلحه الدّمــاره.
ّ
الفــص الثالــث: فــی مــا یتعل

ــن  ــی م ــات مقدمات ــه اول و توضیح ــان جلس در پای

تاکیــد می کنــم کــه بنــا داریــم ان شــاالله بــه عنایــت 
الهــی و توجهــات حضــرت حجــت، ســالم اللــه علیه 
ایــن بحث هــا را روزهــای زوج ارائــه کنیــم ان شــاالله 
ــه  ــم و ب ــروع می کنی ــت درس را ش ــاعت هف رأس س
صــورت آنالیــن برخــط و زنــده ایــن دروس از طریــق 
ــد  ــش خواه ــت پخ ــه فقاه ــیا و مدرس ــبکه ای ش ش
ــن. ــه الطاهری ــد و ال ــی محم ــه عل ــل الل ــد. وص ش
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گزارش فکرت از اتفاقات اخیر در غرب در پی بحران 

کرونا

رسوایی غرب در ماجرای تأمین رسوایی غرب در ماجرای تأمین 
اقالم بهداشتی و غذاییاقالم بهداشتی و غذایی

شــیوع  	 از  پــس  کوتاهــی  بســیار  مــدت 

جـهـان،  مختلــف  نقــاط  در  کرونــا  ویــروس 

بــا  غربــی  پیـشـرفته  و  ثروتمنــد  کشــورهای 

مشکاتی اعم از کمبود لوازم بهداشتی برای 

مواجــه  شــهروندان  اســتفاده  و  درمانــی  کادر 

دارد. ادامــه  همچـنـان  کمبــود  ایــن  و  شــدند 

ــی  ــالدی ۲۰۱۹، ویروس ــال می ــان س ــتانه پای در آس
ــوص  ــه خص ــن و ب ــور چی ــا« در کش ــام »کرون ــه ن ب

از  پــس  و  کــرد  پیــدا  شــیوع  ووهــان  شــهر  در 
مدتــی بــه ســایر کشــورهای جهــان پاگذاشــت. 
نــه  مدت زمــان  طــی  ناخوانــده،  میهمــان  ایــن 
خطرنــاک  همه گیــری  یــک  بــه  بلنــدی  چنــدان 
ــاط  ــی در نق ــزاران قربان ــروز ه ــا ام ــد و ت ــل ش تبدی
اســت. گذاشــته  جــای  بــر  جهــان  مختلــف 

ســاختگی بودن  بــر  مبنــی  زمزمه هایــی  اگرچــه 
ــروس  ــن وی ــد ای ــکا در تولی ــد ۱۹ و نقــش آمری کووی
شــنیده می شــود، امــا به نظــر می رســد مســئله ای 

ــوه  ــی نح ــی دارد، بررس ــت بررس ــون قابلی ــه اکن ک
ــا  ــا کرون ــه ب ــا یکدیگــر در مواجه تعامــل غربی هــا ب
انقــالب  معانــد  رســانه های  اســت.  ویــروس 
ــالش  ــرب ت ــا در غ ــیوع کرون ــش از ش ــالمی، پی اس
ــوری  ــتی جمه ــی و بهداش ــتم درمان ــا سیس ــد ت کردن
اســالمی را ناکارآمــد جلــوه دهنــد. پــس از رســیدن 
بــه کشــورهای غربــی و درگیرشــدن  کوویــد ۱۹ 
کشــورهایی نظیــر آمریــکا، آلمــان، فرانســه، انگلیــس 
 – ســعودی  رســانه های  ویــروس،  ایــن  بــا  81و… 



شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

82

لندنــی بــا افزایــش تالش هــای خــود کوشــیدند 
غــرب  ناکارآمدی هــای  پنهان کــردن  ضمــن  تــا 
در مواجهــه بــا ایــن بحــران، عملکــرد خــوب و 
موفــق جمهــوری اســالمی را زیــر ســؤال ببرنــد.

نحــوه  بررســی  بــه  یادداشــت  سلســله  ایــن  در 
بــا  ایــران  مواجهــه جوامــع غربــی و کشــورمان 
پرداختــه  کرونــا  ویــروس  همه گیــری  بحــران 
نگاهــی  قســمت،  ایــن  در  شــد.  خواهــد 
و  بهداشــتی  اقــالم  کمبــود  ماجــرای  بــه  گــذرا 
غذایــی در کشــورهای غربــی خواهیــم داشــت.

کمبود لوازم بهداشتی در آمریکا 	

مــدت بســیار کوتاهــی پــس از شــیوع ویــروس کرونــا 
ــد و  ــورهای ثروتمن ــان، کش ــف جه ــاط مختل در نق
پیشــرفته غربــی بــا مشــکالتی اعــم از کمبــود لــوازم 
بهداشــتی بــرای کادر درمانــی و اســتفاده شــهروندان 
ــش  ــان کمابی ــود همچن ــن کمب ــدند و ای ــه ش مواج
ــد  ــار کووی ــای انتش ــتین روزه ــه دارد. در نخس ادام
ــود  ــا کمب ــردم ب ــی، م ــورهای غرب ــر کش ۱۹ در اکث
دســتمال توالــت مواجــه شــدند. ایــن مســئله تاجایــی 
پیش رفــت کــه ضمــن تبدیل شــدن آن بــه یک مشــکل 
ــوک  ــا در فیس ب ــس کالیفرنی ــکا، پلی ــدی در آمری ج
از آمریکایی هــا خواســت کــه بــه دلیــل کمبــود 
دســتمال توالــت بــا شــماره ۹۱۱ تمــاس نگیرنــد.]۱[

در جریــان مقابلــه بــا کرونــا ویــروس، اســتفاده 
دارد  بســیاری  اهمیــت  پزشــکی  ماســک های  از 
و  ماســک  از  اســتفاده  بــه  درمانــی  کادر  نیــاز  و 

بــه  متالنشــدن  جهــت  پزشــکی،  لباس هــای 
ایــن ویــروس و انجــام وظایــف پزشــکی بســیار 
ــه  ــی ک ــد غرب ــورهای ثروتمن ــا کش ــت. ام ــم اس مه
ــا  ــرفته بودن آن ه ــوص پیش ــی درخص ــواره مطالب هم
منتشــر می شــود، در تأمیــن ماســک و لباس هــای 
ــدند. ــه ش ــکل مواج ــا مش ــان ب ــتی موردنیازش بهداش
در همیــن راســتا، چنــدی پیــش پایــگاه خبــری 
»ان بی ســی« نوشــت: »انجمــن پزشــکی آمریــکا 
اعــالم کــرده اســت کــه پزشــکان آمریکایــی ماســک 
کافــی ندارنــد و تمــام روز فقــط از یــک ماســک 
اســتفاده می کننــد.«]۲[ ناتوانــی آمریــکا در تهیــه 
ــبب  ــز س ــی نی ــزان کاف ــه می ــکی ب ــای پزش لباس ه
شــد تــا کادر درمانــی ایــن کشــور مجبــور بــه 

ــظ  ــاس محاف ــای لب ــه ج ــه ب ــه زبال ــتفاده از کیس اس
ــی از  ــا یک ــد ت ــب ش ــئله موج ــن مس ــوند. همی ش
پرســتاران بیمارســتان »مونــت ســینا وســت« بــه 
لبــاس  به جــای  زبالــه  کیســه  از  اســتفاده  دلیــل 
محافظتــی، جــان خــود را از دســت بدهــد.]۳[
ایــاالت  بیمارســتان های  در  اســفناک  وضعیــت 
از آن اشــاره گشــت،  بــه گوشــه ای  متحــده کــه 
در  نیویــورک  در  پرســتار  ده هــا  تــا  شــد  باعــث 
ــان  ــکی همزم ــزات پزش ــود تجهی ــه کمب ــراض ب اعت
بــا تشــدید شــیوع کرونــا، مقابــل یکــی از مهم تریــن 
بیمارســتان های ایــن شــهر تظاهــرات کننــد.]۴[
ــات  ــرات انتخاب ــزد دموک ــندرز«]۵[، نام ــی س »برن
ریاســت جمهوری آمریــکا نیــز در یــک رشــته پیام 
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ــال  ــه، در ح ــرزی ناباوران ــه ط ــت: »ب ــری، نوش توئیت
حاضــر در آمریــکا، دکترهــا و پرســتاران به طــور 
غیرضــروری جــان خودشــان را در مســیر درمــان 
ــج  ــا رن ــروس کرون ــه از وی ــد ک ــرار داده ان ــی ق بیماران
تجهیــزات  کمبــود  بــا  آن هــا  چراکــه  می برنــد، 
محافظتــی شــخصی ماننــد ماســک، دســتکش و 
لبــاس محافــظ روبــرو هســتند؛ ایــن غیرقابــل قبــول 
ــون   از قان

ً
ــا  و قوی

ً
ــورا ــد ف ــور بای ــت. رئیس جمه اس

تولیــد دفاعــی اســتفاده کنــد و بــه تولیدکننــدگان 
شــخصی  تجهیــزات  تمامــی  تــا  دهــد  دســتور 
ــوازم پزشــکی  ــه و دیگــر ل ــی، دســتگاه تهوی محافظت
ــد  ــم، تولی ــاز داری ــن بحــران نی ــا در طــول ای را کــه م
کنــد.«]۶[ اقــدام  حــاال  بایــد  ترامــپ  کننــد. 
باایــن حــال امــا دونالــد ترامــپ کــه از ابتــدای شــیوع 
کروناویــروس در آمریــکا ســعی داشــت ایــن ویروس 
ــم  ــت مه ــس از توئی ــد، پ ــوه ده ــت جل ــم اهمی را ک
ــه کادر پزشــکی آمریــکا توصیــه کــرد کــه  ســندرز، ب
 اســتفاده کننــد و گفــت: 

ً
ماســک ها را تمیــز و مجــددا

»مــا مایع هــای بســیار خوبــی بــرای ایــن کار داریــم 
کــه ماســک ها را ضدعفونــی کنیــم و آن هــا )کادر 
ــن  ــه ای ــروع ب ــر ش ــر و بیش ت ــه بیش ت ــان( هرچ درم
کار )ضدعفونــی و اســتفاده مجــدد از ماســک ها( 
کرده انــد. آن هــا ماســک ها را ضدعفونــی می کننــد.«
ایــن پیشــنهاد ترامــپ آنقــدر عجیــب و غیــر علمــی 
بــود کــه شــبکه تلویزیونــی »ســی ان ان« بــا اشــاره بــه 
اظهــارات ترامــپ گزارش کرد که: »مشــخص نیســت 
کــه منظــور ترامــپ چــه نــوع ماســکی اســت، امــا بنــا 
بــه دســتورالعمل های ســازمان غــذا و داروی آمریــکا 

بــرای ماســک های ِان ۹۵، ایــن نــوع ماســک ها قابــل 
نیســت«.]۷[ مجــدد  اســتفاده  و  اشــتراک گذاری 

 

کمبود لوازم بهداشتی در ایتالیا 	

ــه  ــر از هم ــا، زودت ــا در اروپ ــروس کرون ــیوع وی ش
گریبان گیــر ایتالیــا شــد و شــرایط ســختی را بــر 
ایــن کشــور حاکــم ســاخت. در روزهــای اولیــه 
ــا  ــور ب ــن کش ــا، ای ــروس در ایتالی ــا وی ــیوع کرون ش
کمبــود شــدید ماســک مواجــه شــد. ایتالیــا کــه خــود 
تولیدکننــده ماســک نیســت، ]اواســط اســفندماه 
ــروس ۸۰۰  ــیوع کروناوی ــا ش ــه ب ــرای مقابل ۱۳۹۸[ ب
ــت  ــی درخواس ــک از آفریقای جنوب ــدد ماس ــزار ع ه
ــه  ــد تهی ــن کشــور اعــالم کردن ــا مقامــات ای کــرد ام
دســت کم ۱۰ میلیــون ماســک دیگــر نیــاز اســت.]۸[
بــا گذشــت زمــان و البتــه کاهــش آمارهــای مبتالیــان 
بــه کوویــد ۱۹ و کاهــش نســبی تعــداد جان باختــگان 
ــران  ــا بحب ــان ب ــور همچن ــن کش ــا ای ــا، ام در ایتالی
کمبــود اقــالم بهداشــتی اعــم از ماســک، دســتکش، 
الــکل دســت و پنجــه نــرم می کنــد.]۹[ همیــن 
ــا در  ــی ایتالی ــا کادر درمان ــده ت ــث ش ــا باع کمبوده
معــرض ابتــال بــه کوویــد ۱۹ قــرار گیرنــد. در همیــن 
ــی  ــات درمان ــش مقام ــاه پی ــک م  ی

ً
ــدودا ــتا، ح راس

ایتالیــا خبــر دادنــد کــه دســت کم ۲ هــزار پزشــک در 
ایــن کشــور بــه ویــروس کرونــا مبتــال شــده اند.]۱۰[

آمـلـان،  	 در  بهداشــتی  ـلـوازم  کمبــود 

انگلیــس و  فرانســه 

ــزو  ــه ج ــتان ک ــه و انگلس ــان، فرانس ــورهای آلم کش
و  اروپــا  کشــورهای  قدرتمندتریــن  و  مهم تریــن 
جهــان هســتند نیــز بــا کمبود شــدید اقــالم بهداشــتی 
ــار ایــن کمبودهــا،  و خوراکــی مواجــه شــدند. در کن
افزایــش قیمــت لــوازم بهداشــتی مســئله ای اســت کــه 
ــی دارد. ــورهای غرب ــران در کش ــق بح ــان از عم نش

جمــع آوری  آلمانــی  رســانه های  کــه  آمــاری 
ــیوع  ــه ش ــای اولی ــد در روزه ــان می ده ــد نش کرده ان
کوویــد ۱۹ در آلمــان، تقاضــا بــرای ماســک های 
ــر  ــا اواخ ــه ت ــر ژانوی ــه اواخ ــک ماه ــردار در ی فیلت
ــه قیمــت  ــر افزایــش داشــت، و البت ــه، ۵۰۰ براب فوری
 افزایــش پیــدا کــرد.]۱۱[

ً
ماســک ها نیــز شــدیدا

در اروپــا، زودتــر از همــه گریبان گیــر ایتالیــا  شــیوع ویــروس کرونــا  	
کشــور  ایــن  بــر  را  ســختی  ـشـرایط  و  شــد 
شــیوع  اولیــه  روزـهـای  در  ســاخت.  حاکــم 
بــا  کشــور  ایــن  ایتالیــا،  در  ویــروس  کرونــا 
کمبــود شــدید ماســک مواجــه شــد. ایتالیــا 
نیســت،  ماســک  تولیدکننــده  خــود  کــه 
مقابلــه  ـبـرای   ]۱۳۹۸ اســفندماه  ]اواســط 
عــدد  ـهـزار   ۸۰۰ کروناویــروس  شــیوع  بــا 
ماســک از آفریقای جنوبــی درخواســت کــرد 
امــا مقامــات ایــن کشــور اعــام کردنــد تهیــه 
اســت نیــاز  دیگــر  ماســک  میلیــون   ۱۰ دســت کم 
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رسوایی غرب در 
ماجرای تامین اقام 

بهداشتی 
 

اختصاصی فکرت

در فرانســه تأمیــن اقــالم بهداشــتی بــه بحرانــی 
»امانوئــل  کــه  جایــی  تــا  شــد،  تبدیــل  جــدی 
مکــرون«، رئیس جمهــور ایــن کشــور بــا اشــاره 
ماســک،  کمبــود  بــا  فرانســه  مواجه شــدن  بــه 
کــرد:  اعــالم  دارو،  و  تنفســی  کمــک   دســتگاه 
»بــا کمبــود دســتگاه های کمــک تنفســی مواجــه 
هســتیم و از نظــر تأمیــن برخــی داروهــا مشــکل 
ــد ماســک و دســتگاه  ــد تولی ــم. اولویــت مــا بای داری
ــد«.]۱۲[ ــور باش ــل کش ــی و دارو در داخ کمک تنفس

بــا  درگیرشــدن  از  پــس  از  نیــز  انگلســتان 
بــرای  بهداشــتی  لــوازم  تأمیــن  در  کروناویــروس 
جــدی  بحرانــی  بــا  شــهروندان  و  درمانــی  کادر 
روبــرو شــد. وخامــت شــرایط در انگلســتان بــه 
ــای کادر  ــز« از اعض ــر رابرت ــه »دکت ــید ک ــدی رس ح
درمانــی، دســت بــه افشــاگری در خصــوص شــرایط 
ــد ۱۹ زد. او  ــا کووی ــه ب ــتان در مواجه ــم انگلس وخی
در همیــن راســتا گفــت: »بیمارســتان در آســتانه 
ســقوط اســت. بخــش مراقبت هــای ویــژه پــر از 
ــه  ــت. هم ــا اس ــروس کرون ــه وی ــال ب ــاران مبت بیم
تشــخیص  غیر اضطــراری  جراحــی،  عمل هــای 
ــرطانی.  ــاران س ــرای بیم ــی ب ــده؛ حت ــو ش داده و لغ
کمبــود نیــرو و کادر درمــان وجــود دارد، کمبــود 
کمبــود  ویــژه،  مراقبــت   مخصــوص  تخت هــای 
آنتی بیوتیک هــای الزم و دســتگاه تنفــس مصنوعــی.«

در  »پرســتاران  گفــت:  همچنیــن  رابرتــز  دکتــر 
بخــش مراقبت هــای ویــژه ناچارنــد کارهایــی را 
ــق  ــروس از طری ــال وی ــر انتق ــه خط ــد ک ــام دهن انج
ذرات موجــود در هــوا برایشــان وجــود دارد امــا 

بــه آن هــا گفتنــد کاله هــای معمولــی پارچــه ای 
محافظــت   

ً
اصــال و  دارد  ســوراخ  کــه  بگذارنــد 

نمی کنــد؛ ایــن اشــتباه اســت. بــه همیــن دلیــل 
یــا  زبالــه  پالســتیکی  کیســه های  ناچاریــم 
ــیم.« ــرمان بکش ــتیکی را روی س ــای پالس پیش بند ه
ایــن عضــو کادر درمانــی انگلیــس همچنیــن بــه 
تاریخ مصــرف  ماســک های  از  اســتفاده  ماجــرای 
ــک های  ــت: »ماس ــرد، و گف ــاره ک ــز اش ــته نی گذش
تنفســی محافــظ کــه در حــال حاضــر مــورد اســتفاده 
تاریخ مصــرف  برچســب های  آن هــا  روی  اســت، 
جدیــد چســبانده شــده اســت. دیــروز یکــی از آن هــا 
را دیــدم کــه ســه بــار روی آن برچســب خــورده 
ــود  ــرف آن ۲۰۰۹ ب ــان مص ــخ پای ــی تاری ــود. اول ب
را  مصــرف  تاریــخ  دیگــری  برچســب  آن  روی  و 
۲۰۱۳ زده بــود و ســومین برچســب کــه بــر روی 
آن دو قــرار گرفتــه بــود، تــا ســال ۲۰۲۱ بــود«.
 هفتــه گذشــته 

ً
]۱۳[روزنامــه گاردیــن نیــز تقریبــا

ــد(  ــوم )۳۲.۵ درص ــک س ــدود ی ــرد: »ح ــالم ک اع
ماســک،  بــه  می گوینــد  انگلیســی  جراحــان 
روپــوش و ســایر لوازمــی کــه بــرای ایمن مانــدن 
ندارنــد.«]۱۴[ دسترســی  اســت،  نیــاز  آن هــا 

کمبود مواد غذایی در غرب 	

ــوازم بهداشــتی جهــت اســتفاده  ــود ل ــر کمب عــالوه ب
کادر درمانــی و شــهروندان و ناتوانــی دولت هــای 
خالی شــدن  اقــالم،  ایــن  تأمیــن  در  غربــی 
تــا  شــد  باعــث  غذایــی  مــوارد  فروشــگاه های 

ــرب  ــخ غ ــه تاری ــر صفح ــری ب ــیاه دیگ ــه س صحن
متنفــذ  از کشــورهای  بســیاری  ببنــدد. در  نقــش 
و ثروتمنــد غربــی کــه در همیــن یادداشــت بــه 
ــود  ــه وج ــرس ب ــهروندان از ت ــد، ش ــاره ش ــا اش آن ه
ــه  ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــی ش ــی در پ ــدن قحط آم
فروشــگاه های مــواد غذایــی حملــه ور شــدند تــا 
ــن  ــان در بحــث تأمی ــه دولت هایش ــد ب نشــان دهن
ــد. ]۱۵[ ــی ندارن ــاد چندان ــاز اعتم ــورد نی ــالم م اق

https://plink.ir/P4fNr .]۱[

https://www.tasnimnews.com/fa/ .]۲[

/2227957/03/01/1399/news

https://www.tasnimnews.com/fa/ ]۳[

2233204/11/01/1399/news

7308708/https://www.yjc.ir/fa/news .]۴[

Bernie Sanders .]۵[

/2674702/http://www.iribnews.ir/fa/news .]۶[

494961/https://www.hamshahrionline.ir/news .]۷[

98121411243/https://www.isna.ir/news .]۸[

/2685502/https://www.iribnews.ir/fa/news .]۹[

3886634/https://iqna.ir/fa/news .]۱۰[

830843/https://snn.ir/fa/news .]۱۱[

1371231/https://www.khabaronline.ir/news .]۱۲[

724100/http://www.jahannews.com/news .]۱۳[

1061076/https://www.mashreghnews.ir/news .]۱۴[

605741/https://www.mizanonline.com/fa/news .]۱۵[

606215/https://www.mizanonline.com/fa/news
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گزارش از گفتگو با اسدالله رحمان زاده، 

استاد دانشگاه »کنت را کاستا کالج« 

کالیفرنیا

خشونت  و  خشونت ورشکستگی  و  ورشکستگی 
شد آشکار  ونا  کر با  شدنئولیبرالیسم  آشکار  ونا  کر با  نئولیبرالیسم 

و  	 جـهـان  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
تحوالتی که حول آن شــکل گرفت، باعث شــد 
تأثیــر  تحــت  بشــر  از زندگــی  مختلفــی  ســاحات 
باعــث  ویــروس  ایــن  گیــرد.  ـقـرار  ویــروس  ایــن 
شــد کــه متفکرینــی بــه بازخوانــی معنــای زندگــی 
بــه دنیــا و وجــوه  بنشــینند و از منظــری جدیــد 
مختلف آن نگاه کنند. تاکنون تامات فلسفی 
صــورت  کرونــا  ویــروس  مــورد  در  مختلفــی 
ایــن  در  متعــددی  ـسـواالت  و  اســت  گرفتــه 
فیلـسـوفان مطــرح  زمینــه مطــرح شــده اســت. 
ایــن ویــروس  در مــورد  بــه نحــوی  یــک  دنیــا هــر 

اســدالله  بــا  گفتگــو  در  نشســته اند.  تأمــل  بــه 
رحـمـان زاده، اســتاد دانشــگاه »کنــت را کاســتا 
بــه  داشــت  خواهیــم  نگاهــی  کالیفرنیــا  کالــج« 
در موضــوع کرونــا  مباحثــی کــه متفکریــن دنیــا 

کرده انــد. مطــرح 

ــر  ــه تقری ــن اینک ــو ضم ــن گفتگ ــان زاده در ای رحم
ــف در  ــوفان مختل ــفی فیلس ــدگاه فلس ــود را از دی خ
مــورد ویــروس کرونــا بیــان می کنــد بــه پرســش های 

مــا در مــورد ایــن ویــروس پاســخ داده اســت. تأمــل 
ــی  ــه حقایق ــه چ ــا را ب ــا م ــورد کرون ــفی در م فلس
رهنمــون می کنــد؟ بعــد از عبــور از کرونــا، مــا 
کجــا خواهیــم بــود؟ آیــا نســل انســان، تحــت تأثیــر 
ایــن اتفــاق تغییــر خواهــد کــرد؟ اگــر شــرایط فعلــی 
ــان ها و  ــهرها و انس ــره ش ــد، چه ــته باش ــه داش ادام
طبیعــت چگونــه خواهــد بــود؟ کرونــا تاریــخ را 
ــان  ــه رحم ــت ک ــواالتی اس ــد؟ و… س ــر می ده تغیی
85زاده در ایــن گفتگــو بــه آن پاســخ گفتــه اســت.
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متــن زیــر بخــش اول از گفتگــوی تفصیلــی مهــر بــا 
ایــن اســتاد »کنــت را کاســتا کالــج« کالیفرنیــا اســت.

ــت  ــت اینس ــت: واقعی ــان زاده گف ــه رحم ــد الل اس
ــا  ــی م ــن تاریخی-اجتماع ــه مت ــه ب ــدون توج ــه ب ک
ــان در آن  ــش و جایگاهم ــان خوی ــه درک زم ــادر ب ق
ــر  ــی ب ــه درک تاریخی-اجتماع ــود. البت ــم ب نخواهی
ــور  ــرد. منظ ــکل می گی ــک ش ــی از متافیزی ــتر نوع بس
بنــده از متافیزیــک یعنــی آن لنــز بــاوری کــه از طریــق 
آن کنــه واقعیــت را بــه عنــوان انتولــوژی تاریخــی درک 
فرض هایمــان  پیــش  را  آن  می توانیــم  می کنیــم. 
بنامیــم. امــا درک پیــش فرض هــای متافیزیکــی آســان 
ــت  ــه برداش ــت ک ــب نیس ــن عجی ــس ای ــت. پ نیس
تاریخــی و تفســیر فیلســوفان و متفکرانــی ماننــد 
حکمــت، ســروش، صلواتــی، میــری، عبدالکریمــی، 
گامبــن، نانســی، موهــان، هــراری، ژیــژک، نگــری،  آ
ــزی،  ــری تبری ــاس، قم ــکی، هابرم ــاروی، چامس ه
ــا یکدیگــر  ــا میردامــاد و دیگــران ب جــوادی آملــی، ی
ــود را در  ــه خ ــم ک ــاز داری ــا نی ــت. م ــاوت اس متف
ــه  ــوفان، جامع ــاوت فیلس ــای متف ــرض دیدگاه ه مع
ــرار  ــن ق ــان و دیگــر متخصصی شناســان، اقتصــاد دان
ــته  ــش داش ــان خوی ــن تری از زم ــا درک روش ــم ت دهی
ــل  ــدون تعام ــتیم و ب ــه هس ــور ک ــا همانط ــیم. م باش
ــود  ــه خ ــران( ب ــد دیگ ــان و نق ــران )آینه هایم ــا دیگ ب
کوریــم. ایــن اســت کــه در بحث هــای ایمــان پیشــا 
کیــد می کنیــم کــه نقــد، جــز  فلســفی مــا بــر ایــن تأ
ــاز اســت. ــر جزمــی و ب ــر ایمــان غی ــا پذی ــی ن جدای

و  شــرح  بــه  کــه  دهیــد  اجــازه  داد:  ادامــه  وی 
ــروس  ــورد وی ــود در م ــاد خ ــا برنه ــدگاه ی ــط دی بس

بپــردازم: موجــود  تاریخــی  متــن  در  کرونــا 
وی افــزود: اگــر فقــط بــه لیســت متفکرین فــوق توجه 
ــم:  ــروه مواجهی ــا دو گ ــا ب ــه تفاوت ه ــا هم ــد ب کنی
ــا،  ــکوالرهای م ــان س ــن. در می ــکوالرها و مؤمنی س
ــری،  ــاروی، نگ ــد ه ــت ها مانن طیفــی از مارکسیس
ــرار  ــراری ق ــت، و ه ــکی آنارشیس ــژک، و چامس و ژی
ــود  ــش، می ش ــم و بی ــن، ک ــان مؤمنی ــد. و در می دارن
ــن  گامب ــرار داد. آ ــر دوســتان ذکــر شــده را ق ــه اکث بقی
ــه  ــرای اینک ــروه، ب ــن دو گ ــن ای ــم مابی را می گذاری
بــرای ایــن حقیــر، بــه دلیــل عــدم اطالعــات کافــی، 
ــن  ــر بنیامی ــد والت ــه او مانن ــت ک ــن نیس ــوز روش هن
پســت ســکوالر و مســیحایی messianic اســت 
یــا بــه نوعــی دیگــر )هــر چنــد در کتــاب »کلیســا و 
ــاور دارد(.  ــن ب ــه دی ــد ک ــر می آی ــه نظ ــاهی« ب پادش

در اینجــا بنــده دیــدگاه دینی-فلســفی دکتــر حکمــت 
را بــه عنــوان یــک مؤمــن دربــاره ویــروس کرونــا بــه 
ــای  ــل دیدگاه ه ــده« در مقاب ــول خزی ــوان »مجه عن
ــم داد: ــرار خواه ــت ق ــکوالر و مارکسیس ــتان س دوس

دیدگاه ـهـای  	 بــه  تـمـام  آگامــن  و  ســکوالر  و  مارکسیســت 
مســئله نقــش ویــروس کرونــا در افشــای 
بی رحمی های سیاست های نئولیربالی، 
کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم گـسـرتش 
پیــدا کــرد و همزـمـان بــا پاـیـان جنــگ ســرد 
در دوران ریگان در آمریکا توافق یافت، 

می کننــد تاکیــد 
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ــت:  ــا گف ــج« کالیفرنی ــتا کال ــت را کاس ــتاد »کن اس
ــکوالر و  ــت و س ــای مارکسیس ــام دیدگاه ه  تم

ً
ــا تقریب

گامبــن بــه مســئله نقــش ویــروس کرونــا در افشــای  آ
ــد  ــه بع ــی، ک ــت های نئولیبرال ــای سیاس بی رحمی ه
از جنــگ جهانــی دوم گســترش پیــدا کــرد و همزمــان 
ــکا  ــگان در آمری ــرد در دوران ری ــگ س ــان جن ــا پای ب
توافــق یافــت، تاکیــد می کننــد. ایــن سیاســت ها 
ــرا، و  ــرای فق ــی ب ــای اجتماع ــا، حمایت ه اتحادیه ه
همــه مقرارتــی را کــه بــر قــدرت ســرمایه داران نظارت 
داشــته و آن را محــدود می کردنــد بــه تدریــج حــذف 
کردنــد. و درمقابــل بــه خصوصــی کــردن تمــام 
ــب  ــام جوان ــردن تم ــی ک ــی و کاالی ــای زندگ فضاه
زندگــی بشــری، از جملــه اطالعــات خصوصــی 
ــرف  ــرمایه داری مص ــع س ــه واق ــد. ب ــراد، پرداختن اف
گــرای نئولیبــرال کــه موجــب شــکاف های اجتماعــی 
ــرمایه داری  ــکوالر س ــل س ــد، تفکر-عم ــش ش موح
در شــیء ای کــردن انســان و دنیــا را بــه نتایــج نهایــی 
ــذت  ــرده و ل ــه م ــن رابط ــت. ای ــانده اس ــش رس خوی
ــم  ــه روح و جس ــل ب ــواری در عم ــد خونخ ــرا مانن گ
افــراد و کــره زمیــن بــا خشــونت تجــاوز کــرده اســت.
ــز و واضــح  ــزی کــه شــگفت انگی وی ادامــه داد: چی
اســت اینســت کــه ایــن ویــروس کوچــک، سیاســت 
وحشــتناک نئولیبرالیســتی ســرمایه داری را بــه عنــوان 
ــی  ــترش ویران ــیخته، گس ــام گس ــادی لج ــد اقتص رش
زمیــن و مصــرف گرایــی، و نابرابــری عمیــق بیــن توده 
کســفام ۲۶ نفــر از میلیاردرهــای دنیــا  مــردم )بنــا بــر آ
بیــش از ۵۰ ٪ از مــردم دنیــا ثروت دارند( را مشــخص 
گامبــن،  ، بنابــر آ

ً
و برجســته کــرده اســت. و مشــخصا

بــه تبــع نقــد فوکــو از زیست-سیاســت )بیوپولیتیک( 
بافــت  خــوِد  کــه  سیاســت ها  ایــن  نئولیبرالــی، 
ــداز  ــم ان ــد، چش ــرل می گیرن ــر کنت ــه زی ــی را ب زندگ
ــوده اند:  ــا گش ــل م ــون در مقاب ــم اکن ــی را ه هولناک
 bare »تنــزل تهــی دســتان بــه »زنــده بــودن محــض
 der(کــه ماننــد یهودیــان و پیکــره مســلمان life
muselmann( در اردوگاه هــای نــازی فاقــد هرگونــه 
ــا تئولوژیکــی هســتند و در پــی  اهمیــت حقوقــی و ی
اولیــن بحران هــای جــدی موضــوع اردوگاه هــای 
ــد شــد. ــی خواهن ــام عموم ــل ع ــا قت نژادپرســتانه و ی

وی افــزود: سیاســت های نئولیبرالیســتی همچنیــن 
افشــاگر توخالــی بــودن »حقــوق بشــر« سکوالریســم 
اســت. حقــوق بشــر ی کــه حتــی در ســر خــم 
 تمــام دنیــا( در مقابــل 

ً
ــا کــردن تمــام غــرب )و تقریب

تحریم هــای گســترده ایــران از طــرف دولــت ترامــپ 

از پیــش پوشــالی بــودن خویــش را اعالم کرده اســت.
رحمــان زاده گفــت: از طــرف دیگــر مســلمان مؤمنــی 
ــان  ــی از زم ــا درک ظریف ــت، ب ــر حکم ــد دکت مانن
کنونــی بشــر، کــه آن را شــب تاریــک انســانیت 
ــدس  ــات مق ــتی حی ــل نیهیلیس ــد، در تقلی می خوان
بشــر ی بــه »زنــده بــودن محــض«، عوارضــی را 
ــی  ــش بین ــد پی ــا حــدی مانن ــه ت ــد ک مشــاهده می کن
ــه  ــر. او ب ــه ای معنوی ت ــه گون ــا ب ــت، ام ــن اس گامب آ
درســتی معتقــد اســت کــه در نبــود ایمــان بــه غیــب 
ــر وارد  ــه ناگزی ــرده را ب ــب« م ــان ها »غی ــده، انس زن
حیطــه دیــدگاه و زندگــی خویــش کــرده و زهــر ایــن 
غیــب مــرده و بیگانــه را بــه وجــود تصادفــی خویــش 
تزریــق می کننــد. بــرای اینکــه تخیــل انســان در نبــود 
ایمــان بــه غیــب، بــه عنــوان یــک ضــرورت وجــودی، 
ــا  ــه ناگزیــر بــه ســمت نوعــی مجهــول متخاصــم ی ب
ــیده  ــش کش ــراف خوی ــود و اط ــاوت در وج ــی تف ب
می شــود. و بدینســان وجــود مقــدس انســان بــه 
ــی،  ــزی، جنس ــوبگر غری ــای آش ــا نیروه ــد Id، ی ای
 ،Deleuze Rhizome ــوزی ــزوم دل گاه، ری ــودآ ناخ
ــموم  ــی مس گاه ــی آ ــالم نوع ــا اع ــی، ب ــن کانت نوم
ــل  ــد تبدی ــد مانن ــده ای جس ــه پدی ــان ب ــاره انس درب
کــه  نیســت  عجیــب  ایــن  بنابرایــن  و  می شــود. 
ــی  ــعور و تصادف ــمنی الش ــه دش ــا ب ــروس کرون وی
بــا خاســتگاهی مجهــول این همــه تخیــل بشــر 
ــه  ــه ب ــرای نمون ــت. ب ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی را تح
ــه  ــد ک ــه کنی ــروس توج ــاره وی ــژک درب ــر ژی تصوی
ــه  ــروس ن ــه وی ــد ک ــق می کن ــرف تصدی ــک ط از ی
ــی  ــرگ و زندگ ــرز م ــت، در م ــرده اس ــه م ــده و ن زن

بــه واقــع  	 ـگـرای    مـصـرف  داری  ـسـرمایه 
شــکاف های  موجــب  کــه  نئولـیـربال 
تفکــر- شــد،  موحــش  اجتماعــی 

در  داری  ـسـرمایه  ســکوالر  عمــل 
شــیء ای کــردن انـسـان و دنیــا را بــه 
نتایج نهایی خویش رسانده است. 
ایــن رابطــه مــرده و لــذت ـگـرا ماننــد 
و  روح  بــه  عمــل  در  خونـخـواری 
جسم افراد و کره زمین با خشونت 

اســت کــرده  تجــاوز 
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اســت، و از ســوی دیگــر بــه تبــع هــگل آن را تجلــی 
ــان  ــه انس ــد ب ــه می خواه ــد ک ــی بین ــق م روح مطل
ــت،  ــش نیس ــی بی ــم ویروس ــه او ه ــد ک ــادآوری کن ی
!« می نویســد:

ً
در مقالــه »نظــارت و تنبیــه، بلــه لطفــا

ــا چیــزی مواجــه می شــویم کــه هــگل  »در این جــا ب
یــا  داوری  می خوانــد،  نظرورزانــه«  »داوری  را  آن 
ــت ترین  ــن و پس ــی واالتری ــر این همان ــه ب ــی ک حکم
کیــد می کنــد. همــه بــا مثــال هــگل در  امــور تأ
از  او  تحلیــل  نتیجــۀ  »پدیدارشناســی روح«، کــه 
ــتخوان  ــناییم: »روح اس ــت، آش ــی اس جمجمه شناس
ــال مــا بایــد ایــن باشــد: »روح ویــروس  اســت«. مث
 نوعــی ویــروس نیســت 

ً
اســت«. آیــا روح بشــر ضمنــا

کــه مثــل انــگل از جانــور بشــری تغذیــه می کنــد، از 
ــد، و گاه آن  ــره می کش ــود به ــد خ ــر بازتولی آن به خاط
ــا  ــد؟ و، از آن ج ــرار می ده ــب ق ــرض تخری را در مع
ــم  ــد فرامــوش کنی ــان اســت، نبای کــه رســانۀ روح زب
ــزی  ــطحش، چی ــن س ــز، در پایین تری ــان نی ــه زب ک
ماشــینی اســت و از قواعــدی تشــکیل شــده کــه 
مجبوریــم آن هــا را بیاموزیــم و از آن ها پیــروی کنیم.«

وی ادامــه داد: توجــه کنیــد کــه ژیــژک طــوری حــرف 
ــد،  ــو گویــی »ذات« ویــروس را می دان ــد کــه ت می زن
همانطــور کــه »ذات« انســان و زبــان بــرای او نوعــی 
تکــرار مــرده ماشــینی اســت ماننــد ویــروس. در 
ــه  ــن نکت  ای

ً
ــررا ــفی مک ــان پیشافلس ــای ایم بحث ه

ــو گویــی  ــن متافیزیــک »ت ــم کــه ای ــادآوری کردی را ی
ــب  ــذف غی ــا ح ــم«، ب ــی دان ــزی را م ــن ذات چی م
ــد.  ــم می رس ــه نیهیلیس ــز، ب ــر چی ــول در ه و مجه
ــار  ــزار ب ــی ه ــا علم ــکوالر ی ــر س ــر تفک ــال اگ ح

ــت«،  ــر نیس ــرف آخ ــن ح ــد، »ای ــیه بگوی در حاش
ــده،  ــول زن ــه غیب-مجه ــان ب ــدم ایم ــر ع ــه خاط ب
ــدون  ــودش را ب ــه خ ــدارد ک ــی ن ــه گاه ــه تکی نقط
ــول  ــه ق ــس ب ــد. پ ــق کن ــی معل ــوچ گرای ــقوط در پ س
پیــرس Peirce بــه اولیــن فرضیــه ای کــه برایــش کار 
ــت  ــد حقیق ــه بدان ــدون اینک ــی آورد، ب ــاور م ــد ب کن
حکمــت  دکتــر  چــون  مؤمنــی  فــرد  چیســت. 
در هــر چیــزی حضــور غیــب را مــی بینــد. بــه 
ــروس  ــه »وی ــت در مقال ــای حکم ــار زیب ــن گفت ای
ــد: ــه کنی ــده« توج ــول خزی ــوان مجه ــه عن ــا ب کرون

زیســتی  انســان،  امروزیــن  زیســت  »نحــوه 
ــون زدائی  ــن افس ــر ای ــت. اگ ــده اس ــون زدائی ش افس
را بــه معنــای ورود انســان بــه زیســت خانه ای روشــن 
و شــفاف بدانیــم، الزمــه اش ایــن اســت کــه آدمیــان، 
در زندگی شــان، نقطــه ای تاریــک ندارنــد. همــه 

ــت و  ــری اس ــل اندازه گی ــن و قاب ــان روش ــز برایش چی
ــل  ــی می ــن امــر یعن ــد روشــن شــود. همی ــا می توان ی
بــه زیســتن در جهانــی روشــن ســبب شــده اســت کــه 
ــه  گاهان ــته، آ ــا ندانس ــته ی ــا — دانس ــه م  هم

ً
ــا تقریب

گاهانــه — خــود را بــه ســمت زندگــی در  یــا ناآ
بی نهایــت  جهان النه هــا  بکشــانیم.  »جهان النــه« 
ــو 

ُ
ودرت

ُ
ــد ت ــی می توانن ــد و حت ــمایل دارن ــکل و ش ش

و برهم خفتــه و به هم گشــوده باشــند؛ بــه گونــه ای 
ــته  ــه« نداش ــتن در »جهان الن ــاس زیس ــا احس ــه م ک
ــول  ــتنی، اف ــان زیس ــانه های چن ــی از نش ــیم. یک باش
ــر  ــی »ام ــب« یعن ــت. »غی ــب« اس ــه غی ــان ب »ایم
ــناخته ها«،  ــِی ناش ــان نامتناه ــی »جه ــول«، یعن مجه
و یعنــی »ســپهر بی کــران تاریکی هــا«. واقعیــت 
عینــی و انضمامــی مــا بــه عنــوان انســان، ایــن اســت 
ــه  ــی« احاط ــناخته و تاریک ــول و ناش ــا »مجه ــه ب ک
شــده ایم. هــر چیــز غیــر از ایــن بــه مــا بگوینــد و القــا 
کننــد، مــا را فریــب داده انــد. »مــا را فریــب داده انــد« 
اســتخفافمان  و  درهم شکســته اند  را  مــا  یعنــی 
کرده انــد. مــا بــا »ایمــان بــه غیــب« وزن مــان، 
ــه  ــا گسســت از »ایمــان ب وزن کل هســتی اســت و ب
ــیار  ــان، بس ــک وزن م ــویم. این ــُبک می ش ــب« س غی
ــت و  ــو گوش ــصت هفتاد کیل ــت؛ ش ــده اس ــم ش ک
اســتخوان و امعــا و احشــائیم و دیگــر هیــچ. بــه 
هــر جــا بخواهنــد پرتابمــان می کننــد. پرتابمــان 
ــن  ــه روش ــت ترین نقط ــه پس ــک ب ــا این ــد. م کرده ان
ــته ها  ــن از دانس ــده ایم؛ روش ــاب ش ــان پرت ــن جه ای
و خواســته های دیگــران. روشــنی و وضوحــی کــه 
باطنــش جزمیــت اســت و ایــن جزمیــت را بــه 

وحشــتناک  ایــن ویــروس  	 سیاســت  کوچــک، 
را  داری  ـسـرمایه  نئولیربالیســتی 
لـجـام  اقتصــادی  رشــد  عـنـوان  بــه 
گســیخته، گـسـرتش ویرانــی زمیــن 
و مصرف گرایی، و نابرابری عمیق 
بیــن تــوده مــردم )بنــا بــر آکســفام ۲۶ 
از  بیــش  میلیاردرـهـای دنیــا  از  نفــر 
۵۰ ٪ از مــردم دنیــا ثــروت دارنــد( را 
اســت کــرده  برجســته  و  مشــخص 
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ــد«. ــا داده ان ــورد م ــه خ ــنی ب ــوح و روش ــم وض اس
وی افــزود: بــرای نمونــه دیگــر بــه نــگاه مؤمنــی چــون 
صلواتــی توجــه کنیــد. او برخــوردش بــا ایــن ویــروس 
ــد  ــت. او می گوی ــوی اس ــدگاه ژرف معن ــک دی از ی
ــم: ــگاه کنی ــا ن ــه دنی ــی ب ــر صدرای ــر از منظ ــه اگ ک
ــاری  ــم ج ــمندانه در عال ــز هوش ــه چی ــم هم »می ینی
و هوشــمندانه مدیریــت می شــود و هــرج و مــرج 
ــر  ــدارد. ه ــق ن ــم تحق ــودی در عال ــم وج و آنارشیس
چیــزی در عالــم کار خــودش را انجام می دهــد؛ منتها 
یکــی مظهــر جــالل اســت و دیگــری مظهــر جمــال. 
االن مــا از نــگاه فیلســوف یــک صورتبنــدی بــرای این 
ــدی،  ــن صورتبن ــاس ای ــر اس ــم. ب ــه دادی ــئله ارائ مس
ــی را  ــام دغدغه های ــا تم ــت. م ــناک نیس ــا هراس کرون

کــه یــک پزشــک بــرای ســالمت مــا مطــرح می کنــد 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای ــی نکت ــم ول ــات می کنی مراع
امــر باعــث هراســناکی مــا و اینکــه از واقعیــت 
ــر  ــا را محکم ت ــه م ــود، بلک ــم نمی ش ــه بگیری فاصل
ــی را کــه  و اســتوارتر در مســیر نگــه مــی دارد و معنای
ــد.« ــظ می کن ــا حف ــرای م ــتیم ب ــی داش ــرای زندگ ب
ــت:  ــا گف ــج« کالیفرنی ــتا کال ــت را کاس ــتاد »کن اس
گامبــن نوشــته بــود.  ژیــژک آن مقالــه را در نقــد آ
گامبــن در مــورد ویــروس کرونــا  علــی رغــم اشــتباه آ
و وضعیــت اضطــراری موجــود، او بــا بصیرتــی ژرف 
از آینــده ای کــه در حــال آمــدن اســت صحبــت 
ــزل  ــن از تن گامب ــه آ ــری ک ــع تصوی ــد. در واق می کن
ــض« bare life دارد،  ــودن مح ــده ب ــه »زن ــان ب انس
اهمیــت  و  اجتماعــی  حقــوق  فاقــد  موجــودی 
معنــوی، همــان تصویــری اســت کــه ژیــژک از 
ــد  ــد او را نبای ــد )هرچن ــه می ده ــا ارائ ــه م ــان ب انس
زیــادی جــدی گرفــت(. ایــن تقلیــل انســان بــه 
ــا  ــروس معــرف وضعیــت اســتثنایی اســت کــه بن وی
 homo( ــاکر ــو س ــه هوم ــان ب ــن انس گامب ــر آ ــر نظ ب
sacer( مبــدل می شــود. هومــو ســاکر، در اوایــل 
ــی  ــه زندگ ــه از عرص ــود ک ــی ب ــی کس ــب روم مذه
ــاح  ــل او مب ــاری گذاشــته شــده، قت ــه کن اجتماعــی ب
و قاتــل او مجــرم نبــود، امــا کشــتن او نیــز ضرورتــی 
نداشــت. او همــان »لعنــت شــده اســت« کــه حتــی 
ــی  ــی قربان ــدارد کــه در مراســم مذهب ــن را ن ارزش ای
ــرمایه  ــه س ــه جامع ــت ک ــد اس ــن معتق گامب ــود. آ ش
ــه  ــه مرحل ــت را ب ــان های تهیدس ــرال انس داری نئولیب
هومــو ســاکر تنــزل داده اســت. نکتــه ظریــف و قابــل 

ــان  ــان و زب ــاکر در زم ــو س ــه هوم ــت ک ــل اینس تآم
ــا در  ــد. ام ــی می ده ــدس« معن ــان مق ــر »انس معاص
 بــه معنایــی برعکــس 

ً
زمــان روم قدیــم ایــن واژه دقیقــا

ادیــان ابراهیمــی بــه کار بــرده می شــد. تقلیــل انســان 
مقــدس بــه فیزیولــوژی و بقــای او کــه در واقــع نوعــی 
نژادپرســتی رومــی بــود، مظهــر قبــول داروینیســم بــه 
روایــت دنیــل دنــت و نیهیلیســم معاصــر اســت کــه 
بگونــه ای معمــا وار، ماننــد پارادوکــس هومــو ســاکر، 
ــر  ــم زی ــت و ه ــن« autonmous اس ــم »خودآیی ه
مجموعــه مــرگ، آنچه کــه دنیل دنــت »توانایــی بدون 
 »competence without comprehension ــم فه
نامــد. مــی  انســانی«  »ویــروس  ژیــژک  یــا  و 

گامبــن ســخن تحریــک آمیــز و  رحمــان زاده گفــت: آ
تأمــل انگیــزی را طــرح می کنــد: در پــی تقلیل انســان 
سیاســی bio بــه انســان حیوانــی zeo، و بنــده اضافــه 
ــوت  ــکوالر از ملک ــان س ــدن انس ــی ش ــم ته می کن
ــوس  ــوان نوم ــه عن ــهر ب ــن ش ــی، اردوگاه جایگزی اله
nomos )قانــون، هنجــار( مدرنیتــه شــده اســت. در 
ــد: ــن می کن ــورش را روش ــن منظ گامب ــه ای آ مصاحب

»مــن بــه اردوگاه نــه بــه عنــوان یــک واقعیــت 
خارجــی بلکــه بــه گونــه ای چهارچــوب پنهــان 
ــی از  ــت؟ بخش ــتم. اردوگاه چیس ــه می نگریس جامع
قلمــروی کــه بیــرون از نظــم سیاســی-قضایی وجــود 
دارد، تحقــق وضعیــت اســتثنایی. امــروزه، وضعیــت 
ــه  ــز رخن ــه چی ــه هم ــی ب ــت زدای ــتثنایی و سیاس اس
ــای  ــارت دوربین ه ــت نظ ــای تح ــا فض ــد. آی کرده ان
اســت  کنونــی عمومــی  در شــهرهای  مداربســته 
ــی؟ …«  ــا خارج ــت ی ــی اس ــی، داخل ــا خصوص ی
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جامعــه  در  تعریــف  ایــن  طبــق  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــی ب ــای متفاوت ــرال اردوگاه ه ــرمایه داری نئولیب س
وجــود آمــده اســت کــه بیــرون از فضــای سیاســی-

ــام  ــون تم ــم اکن ــکا ه ــد. در آمری ــرار دارن ــی ق قضای
تحــت  در  فــروش  بــرای  خصوصــی  اطالعــات 
قــرار  داری  ســرمایه  بــزرگ  شــرکت های  اختیــار 
ــم مســتند »The Great Hack« در  ــد. اگــر فیل دارن
ــد متوجــه می شــوید کــه ایــن  ــگاه کنی نتفلیکــس را ن
ــو  ــه ت ــت ک ــکار اس ــک راز آش ــا ی ــرای آمریکایی ه ب
گویــی موبایلشــان )در آمریــکا ســل فــون میگوینــد( 
ــی  ــد. یعن ــرد را می دان ــق ف ــات و عالی ــه اطالع هم
ایــده فضــای خصوصــی کــه یکــی از مفاخــر غــرب 
بــود هــم اکنــون موضــوع بــده بســتان و کنتــرل 
ــتی  ــان زیست-سیاس ــن هم ــت. ای ــتی اس نئولیبرالیس
اســت کــه فوکــو بــا ظهــور نئولیبرالیســم مــا را دربــاره 
آن هشــدار داد. امــا بنــده می خواهــم ایــن موضــوع را 
تصریــح کنــم کــه تمــام ایــن »اردوگاه هــای« کنتــرل 
و اطالعــات، هنگامــی کــه الیگارشــی مالــی آمریــکا 
ــر  ــش را در خط ــتان خوی ــوم تهیدس ــل هج در مقاب
ببینــد در جهــت اردوگاه واقعــی بــرای انقیــاد و حــذف 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــت ق ــار دول ــن در اختی مهاجری

وی افــزود: ایــن تــا حــد زیــادی محتمــل اســت کــه 
در آینــده ای نــه چنــدان دور، ثروتمنــدان نئولیبــرال بــا 
ــرمایه داری،  ــی س ــتم دولت ــش و سیس ــه ارت ــل ب توس
ــفید  ــر س ــان غی ــت انس ــتانه اهمی ــزل نژادپرس ــا تن ب
ــکوالر  ــب س ــا مذه ــکوالر ی ــتم س ــرا در سیس و فق
ــودن  ــده ب ــا زن ــان ی ــات عری ــه »حی ــتی ب اوانجلیس
ــای ــد بیماری ه ــی مانن ــی بحران های ــض«، در پ مح

ــن  ــر و مهاجری ــن فق ــیل مهاجری ــر و س ــان گی  جه
ــتان را  ــی دس ــن، ته ــش زمی ــی از گرمای ــیِل ناش س
ــی  ــت زدای ــج جمعی ــه تدری ــع و ب ــا جم در اردوگاه ه
کننــد. اکثــر ایــن متفکریــن چــپ و حتــی نــوح 
سوسیالیســم  از  نوعــی  ظهــور  احتمــال  هــراری 
ــراری  ــت اضط ــل وضعی ــتی را در مقاب ــی فاشیس مل
ــه  ــد، چنانک ــن می دانن ــم ممک ــش داری ــه در پی ای ک
ــون(  ــت کلینت ــابق کار دول ــر س ــش )وزی ــرت رای راب
ــزه  ــه جای ــی ک ــاددان آمریکای ــتیگلیتس )اقتص و اس
نوبــل اقتصــاد را بــرد( سیســتم نئولیبرالیســتی موجــود 
می نامنــد. ثروتمنــدان«  بــرای  »سوسیالیســم  را 
گامبــن ســخن تحریــک آمیــز و تأمــل انگیــزی  آ
ــی  ــل انســان سیاس ــرح می کنــد: در پــی تقلی را ط
اضافــه  بنــده  و   ،zeo حیوانــی  انســان  بــه   bio
ــوت  ــکوالر از ملک ــان س ــدن انس ــی ش ــم ته می کن
ــوس  ــوان نوم ــه عن ــهر ب ــن ش ــی، اردوگاه جایگزی اله
nomos )قانــون، هنجــار( مدرنیتــه شــده اســت
ــه  ــد ک ــور کنی ــال تص ــرای مث ــت: ب ــان زاده گف رحم
ــری  ــی همه گی ــای قبل ــد مورده ــروس مانن ــن وی ای
ــدگان  ــزای پرن ــا آنفلوآن ــه ت ــدز گرفت ــی( از ای )ویروس
ــود و  ــرل نب ــل کنت ــوال و ســارس قاب و ویروس هــای اب
هیــچ واکســنی هــم بــرای آن پیــدا نشــود. چــه اتفاقــی 
در ایــن دوران نیهیلیســم ســرمایه داری نئولیبرالــی کــه 
حیــات انســان بــه واقعیــت فیزیولوژیکــش تنــزل پیــدا 
کــرده اســت می افتــاد؟ دیویــد هــاروی این ســناریو را 
بعیــد نمی دانــد کــه در صــورت گســترش ایــن بیماری 
دولــت ترامــپ وضعیــت اســتثنایی اعــالم کنــد:
»اگــر چیــن نتوانــد نقــش خــود را در ۲۰۰۸-۲۰۰۷ 

و حتی نوح هراری احتمال ظهور نوعی  اکــر ایــن متفکریــن چــپ  	
از سوسیالیسم ملی فاشیستی را در 
مقابــل وضعیــت اضـطـراری ای کــه در 
پیــش داریــم ممکــن می داننــد، چنانکــه 
دولــت  کار  ســابق  راـبـرت رایــش )وزیــر 
کلینتــون( و اســتیگلیتس )اقتصــاددان 
نوبــل اقتصــاد را  کــه جاـیـزه  آمریکایــی 
بــرد( سیســتم نئولیربالیســتی موجــود 
ثروتمنــدان«  ـبـرای  »سوسیالیســم  را 

می نامنــد
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تکــرار کنــد، اکنــون مســئولیت برون رفــت از بحــران 
اقتصــادی فعلــی بــه ایــاالت متحــده منتقــل می شــود 
و اینجــا طنــز نهایــی نهفتــه اســت: تنهــا سیاســتی کــه 
عملیاتــی خواهــد بــود، چــه از نظــر اقتصــادی و چــه 
ــزی  ــتی تر از چی ــیار سوسیالیس ــی، بس ــر سیاس از نظ
اســت کــه برنــی ســندرز شــاید پیشــنهاد دهــد و ایــن 
حمایــت  تحــت  بایــد  نجات بخــش  برنامه هــای 
ــیدن  ــاب »بخش ــر نق  زی

ً
ــاال ــپ و احتم ــد ترام دونال

ــه آن  ــود. هم ــاز ش ــکا« آغ ــه آمری ــاره ب ــت دوب عظم
 مخالــف نجــات 

ً
جمهوری خواهانــی کــه عمیقــا

مالــی ســال ۲۰۰۸ بودنــد، ناگزیرنــد بــه اشــتباه 
ــد  ــا دونال ــت ب ــا از در مخالف ــد ی ــراف کنن ــود اعت خ
ــر  ــات را ب  انتخاب

ً
ــاال ــپ احتم ــد. ترام ــپ درآین ترام

ــرد و  ــد ک ــو خواه ــراری لغ ــت اضط ــای وضعی مبن
آغــاز یــک دوران ریاســت جمهــوری امپراتورمآبانــه را 
بــرای نجــات ســرمایه و جهــان از طغیــان و انقــالب 
سیاســت های  تنهــا  اگــر  کــرد.  خواهــد  اعــالم 
ــگاه  ــند، آن ــتی باش ــت های سوسیالیس ــاز سیاس کارس
الیگارشــی حاکــم بی شــک بــه ســمت تضمیــن ایــن 
ــت ها  ــه آن سیاس ــرد ک ــد ک ــت خواه ــوع حرک موض
ملی گــرا(  )سوسیالیســت  ناسیونال سوسیالیســتی 
باشــند و نــه سوسیالیســت مردم گــرا. وظیفــه سیاســت 
ضدســرمایه داری جلوگیــری از وقــوع این امر اســت.«
وی ادامــه داد: اگــر ایــن بیمــاری قابــل کنتــرل نباشــد، 
البتــه ثروتمنــدان همانگونــه کــه اکنــون در قلعه هــای 
فئودالــی خــود، کــه gated community نامیــده 
ــیم  ــای س ــه قلعه ه ــد، ب ــی می کنن ــوند، زندگ می ش
ــود  ــده خ ــت ش ــلحانه محافظ ــیده و مس ــادار کش خ

ــای  ــتان اردوگاه ه ــرای تهیدس ــرد و ب ــد ب ــاه خواهن پن
ــان  ــه گم ــاخت، و ب ــد س ــدام را خواهن ــاری و اع اجب
بنــده تحقــق ایــن رویــداد نزدیــک اســت. اگــر 
ــرات  ــمندان تغیی ــش از ۹۰٪ از دانش ــی بی ــش بین پی
ــا  ــا ۱۰ ت ــا ت ــد، م ــت در آی ــن درس ــوای زمی آب و ه
ــود  ــم ب ــیل هایی خواهی ــاهد س ــر ش ــال دیگ ۲۰ س
کــه میلیونهــا نفــر را از یــک کشــور بــه ســمت 
کشــور دیگــر جابجــا خواهنــد کــرد. در ایــن شــرایط 
ثروتمنــدان کشــورهای غربــی چــه در مقابــل فقــرای 
ــن  ــیل مهاجری ــر س ــه در براب ــان و چ ــور خودش کش
ــا  ــد کــرد؟ آی ــن چــه خواهن ــکای التی از آســیا و آمری
ناســیونال سوسیالیســم آقــای ترامــپ بــه مســلخ 
بــردن تهیدســتان در اردوگاه هــای مــرگ نیســت؟
وی افــزود: برنهــاد بنــده اینســت کــه در درک و تفســیر 
ویــروس کرونــا مــا بــا دو دیــدگاه نیهیلیســتی و 
قدرگــرا مواجــه هســتیم و هــر کــدام بــه نوعــی افــراط 
 دکتــر حکمــت بدرســتی 

ً
و تفریــط می پردازنــد. مثــال

مــا را دعــوت می کنــد کــه از »جهــان النــه« و »زبــان 
النــه« خــارج شــویم و هیــچ »نــور کاذب« علمــی و 
ســکوالر را بــه عنــوان بــاوری جزمــی از واقعیتی بدون 
ــر  ــه نظ ــا ب ــم. ام ــّوام نپذیری ــدهء ق ــِب زن مجهول-غی
می رســد کــه در افــراط در ایــن دیــدگاه درســت، او بــه 
نــوری کــه خداونــد از طریــق علــم و تفکــر ســکوالر، 
بــرای آنهــا کــه می تواننــد ببیننــد، بــرای بــرون رفــت 
و نجــات انســان ها در عمــل صالــح می فرســتد، 
توجــه نمی کنــد. او بــه علــوم و فالســفه ای کــه 
خــود بــه حــدود دانــش بشــری و ناتوانــی بشــر 
ــود  ــالت وج ــه معض ــخگویی ب ــن در پاس ــود آئی خ

نمی کنــد. اعتنایــی  می کننــد،  داللــت  خویــش 
ــت:  ــا گف ــج« کالیفرنی ــتا کال ــت را کاس ــتاد »کن اس
ــردازد  ــی می پ ــه جزئیات ــکوالر ب ــران س ــدگاه متفک دی
ــان  ــده رحم ــب زن ــه غی ــان ب ــدم ایم ــر ع ــه بخاط ک
ماحصلــی جــز پــوچ گرایــی معنــوی نــدارد. امــا ایــن 
ــم.  ــه نکنی ــات توج ــن جزئی ــه ای ــه ب ــت ک ــتباه اس اش
 شایســته اســت کــه دکتــر حکمــت و صلواتــی 

ً
مثــال

گامبــن، هــاروی،  عزیــز بــه دقــت بــه روایــت آ
بدیــو، ژیــژک و غیــره توجــه کننــد بــرای اینکــه 
آنــان  اقتصادی-اجتماعــی  مشــاهدات  خــالل  از 
مــا می توانیــم »مائیــت« )کلمــه دکتــر حکمــت 
ــرد:  ــه مف ــت ن ــع اس ــه جم ــت« ک ــای »ماهی ــه ج ب
»چــه ای هــا«( زمانــه خویــش را دریافتــه و وظایــف 
ــر ایــن اســاس تنظیــم  معنوی-اخالقــی خویــش را ب
ــم  ــونت نئولیبرالیس ــتگی و خش ــر ورشکس ــم. اگ کنی
هــم اکنــون بــا تهاجــم ایــن ویــروس آشــکار و بــارز 
ــه  ــت ک ــته اس ــده شایس ــم بن ــه زع ــت، ب ــته اس گش
مؤمنــان بــر برافراشــته شــدن اردوگاه هــای تهیدســتان 
در آینــده ای نــه چنــدان دور تأمــل کــرده و بــرای 
ــه  ــت ب ــرای خدم ــش ب ــی خوی ــه اله ــرای وظیف اج
محرومــان آمــاده باشــند. در آینــده ای نــه چنــدان دور 
اکثــر کشــورهای دنیــا بــا گرمایــش زمیــن و ســیل ها 
ــد  ــه خواهن ــی از آن مواج ــر ناش ــای واگی و بیماری ه
ــز  ــاره ای ج ــچ چ ــان هی ــت مؤمن ــن حال ــد. در ای ش
همبســتگی  و  محلــی  کمک هــای  ســازماندهی 
شــهروندی، ورای قدرتمــداری دولتهــا، نخواهنــد 
داشــت. در آن زمــان، دولت هــای غربــی بــدون 
شــک در حــال برافراشــتن اردوگاه هایــی خواهنــد بــود 
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ــرده،  ــدا ک ــدان ج ــدگان را از ثروتمن ــرا و پناهن ــه فق ک
ــه  ــتان مواج ــت تهیدس ــورش و مقاوم ــا ش ــی ب و وقت
ــد. ــان بپردازن ــی آن ــته جمع ــتار دس ــه کش ــوند، ب ش

ــور  ــه حض ــی، ک ــدگاه اله ــک دی ــه داد: از ی وی ادام
زنــده خداونــد در همــه حــوادث، تأمــل و توجــه مــا 
را بــه آمــوزش رّب خویــش بــر می انگیــزد، ایــن 
حقیــر در شــیوع ویــروس کرونــا در میــان این آشــوب 
نئولیبرالیســتی کــه نســل بشــر را، بــه قــول چامســکی، 
ــی  ــالح های اتم ــن و س ــش زمی ــا گرمای ــه ب در مقابل
ــینه  ــاش و واکس ــت، بیدارب ــه اس ــر انداخت ــه خط ب
ــد  ــی خداون ــو گوی ــم. ت ــی ن ــی ب ــی را م ــدن اله ش
دارد بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه انســان در مرحلــه 
خطرناکــی اســت. از یــک طــرف توهمــات و نخــوت 
پیــروزی و تفــوق علمی-تکنولوژیــک کــه امثــال 
نــوح هــراری و کاکــو و بســیاری دیگــر در بــوق 
ورشکســتگی  دیگــر  ســوی  از  و  دمنــد،  مــی  آن 
ــتی  ــام نئولیبرالیس ــوی در نظ ــی و معن ــط اجتماع رواب
ــم  ــی سوسیالیس ــت نوع ــه در حقیق ــرمایه داری، ک س
ــت.  ــه اس ــرای هم ــم ب ــدان و نیهیلیس ــرای ثروتمن ب
ویــروس کرونــا )یعنــی »تــاج«( بــه گســیختگی 
بافــت اجتماعــی، خــالء معنــوی، و فقــدان آمادگــی 
ــروس  ــن وی ــا ای ــه ب ــان در مواجه ــک انس تکنولوژی
کوچــک اشــارت می کنــد. حــال شــرایطی صــد 
ــر  ــا نف ــی میلیون ه ــد، وقت ــور کنی ــر را تص ــر بدت براب
از  زمیــن  گرمایــش  از  ناشــی  ســیل های  اثــر  در 
میــان گرســنگی و عطــش و بیماری هــای واگیــر 
ــن هســتند. ــر روی زمی ــی ب متعــدد در حــال جابجای

ــکوالر  ــای س ــباع دیدگاه ه ــل، اش ــزود: در مقاب وی اف

ــان  ــوادث جه ــی در ح ــت اله ــدن حکم ــه دی ــادر ب ق
ــادر  ــوی ق ــر معن ــن فق ــا ای ــباع ب ــن اش ــت. ای نیس
ــا ســرمایه  ــا شــعارهای سوسیالیســتی ی نیســت کــه ب
داری غیــر نئولیبرالیســتی در انســان ها آن قــدرت 
ــرای  ــوکل ب ــا ایمــان و ت ــزد کــه ب معنــوی ای را برانگی
بهبــود شــرایط خویــش بــه عنــوان یــک وظیفــه 
معنــوی برخیزنــد، چــه پیــروز شــوند و چــه بمیرنــد. 
اشــباع ســکوالر قــادر نیســت کــه بــه تــوده مــردم در 
ــه  ــش )ن ــل خوی ــی و عم ــا روش زندگ ــا، ب اردوگاه ه
فقــط کلمــه و ادعــا(، ایــن درک صحیــح را کــه انســان 
ــان  ــت، نش ــش اس ــادی خوی ــرایط اقتص ــش از ش بی
دهنــد. اشــباع ســکوالر قــادر نیســت ایــن موضــوع را 
درک کنــد کــه تفکــر و عمــل ســرمایه داری مصــرف 
ــک  ــط ی ــه فق ــده ن ــان دهن ــیخته نش ــام گس ــرا و لج گ
گرســنگی  بلکــه  اقتصادی-اجتماعــی،  بیمــاری 
معنــوی تــا ســر حــد مــرگ اســت. تــوده مردمــی کــه، 
ــرای چندیــن قــرن،  ــا تفــوق ایدئولــوژی ســکوالر ب ب
ــای  ــد، در الیه ه ــت داده ان ــش را از دس ــان خوی ایم
ــالء درون  ــی و درخ ــب اجتماع ــوی مصائ ــو در ت ت
ــن کار  ــا ای ــطحی »آی ــوال س ــل س ــش در مقاب خوی
خداســت؟« دســت آمــوزش دهنــده رّب را خواهنــد 
ــرای  ــوی ب ــی معن ــد و آمادگ ــد دی ــا نخواهن ــد ی دی
برخاســتن ورای ایــن آزمایــش الهــی را خواهنــد یافت 
یــا نخواهنــد یافــت. امــا هــر چــه پیــش آیــد طلیعــه 
ــود. ــد ب ــوی خواه ــروزی معن ــداری و پی ــی بی نوع
ــر  ــه اکث ــت ک ــی اس ــن واقعیت ــت: ای ــار داش وی اظه
متفکــران فــوق، از جملــه هابرمــاس، چیــزی مثبــت 
ــاط  ــالم ارتب ــد: اع ــروس می بینن ــن وی ــیوع ای در ش

جهانــی انســان ها بــا یکدیگــر، نشــان دادن فقــر 
ــواگری  ــر، رس ــک بش ــی و اطالعاتی-تکنولوژی دانش
احســاس  داری،  ســرمایه  نئولیبرالیســم  سیســتم 
اینکــه همــه مــا دربرابــر ایــن ویــروس برابریــم 
)ملکــه انگلیــس و بوریــس جانســون، نخســت وزیــر 
انگلســتان، هــر دو مبتــال بــه ویــروس کرونا شــدند.(، 
امــکان ســقوط فاشیســم و برخاســتن حکومت هــای 
مردمــی یــا سیســتم های خــود گــردان محلــی. البتــه 
ــی در  ــردان محل ــتم های خودگ ــراری سیس ــده برق بن
ــا  ــد ت ــن می دان ــتر ممک ــرج را بیش ــرج و م ــرایط ه ش
برقــراری حکومت هــای مردمــی. ایــن احتمــال زمانی 
پیــش خواهــد آمــد کــه تــوده مــردم غــرب در مقابــل 
ــد.  ــر قرارگیرن ــرار ناگزی ــر، و اضط ــت، فق ــدم امنی ع
حتــی هــم اکنــون، پــس از تمــام اعمــال نابخردانــه، 
گانگســتری، و ویرانگــر ترامــپ، نزدیــک بــه ۵۰٪ از 
ــرایط  ــر ش ــتند و اگ ــپ هس ــدار ترام ــان طرف آمریکایی
ــزار  ــود ۲۳ ه ــا وج ــد، ب ــت بمان ــه هس ــور ک همینط
ــاری  ــه بیم ــال ب ــزار مبت ــش از ۵۸۰ ه ــی و بی قربان
کرونــا و سیاســت های گســیخته و نــا پیوســته ترامــپ 
در مدیریــت بیمــاری، احتمــال زیــاد دارد کــه ترامــپ 
در دوره دوم انتخابــات نیــز برنــده شــود. فقــط بــه ایــن 
ــت های  ــع سیاس ــه تب ــادی ب ــاع اقتص ــه اوض ــل ک دلی
داری  ســرمایه  از  نئولیبرالیســتی  زدایــی  مقــررات 
ثروتمنــدان،  مالیــات  لغــو  اســتریت،  وال  مالــی 
حفــاری  کننــده  تحدیــد  سیاســت های  کاهــش 
ــای  ــت مالیات ه ــی، و پرداخ ــرکت های نفت ــرای ش ب
ــا و  ــی بانک ه ــات مال ــرح نج ــرای ط ــهروندان ب ش
شــرکت های وال اســتریت، بــورس و اقتصــاد آمریــکا 



شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

93

ــر را حفــظ کــرده اســت  ــادل نابراب ــن تع ــان ای همچن
ــون، ۱۴  ــم اکن ــا ه ــور دنی ــن کش ــه در ثروتمندتری ک
آپریــل ۲۰۲۰، »فقــط« یــک نفــر از هــر هشــت 
نفــر آمریکایــی زیــر خــط فقــر زندگــی می کنــد، ۱۵ 
ــکا  ــودکان آمری ــه ک ــودکان، ۲۱٪ از هم ــون از ک میلی
ــون از  ــد، و ۳۷ میلی ــی می کنن ــر زندگ ــط فق ــر خ زی
ــن  ــا ای ــد. ام ــج می برن ــنگی رن ــا از گرس آمریکایی ه
ــک  ــه نزدی ــند، بلک ــان خاموش ــا همچن ــه تنه ــردم ن م
ــاره بــه گانگســتر  بــه ۵۰٪ از آنهــا حاضرنــد کــه دوب
و دیوانــه خــود بــزرگ بینــی ماننــد ترامــپ رأی دهنــد. 
ــادی  ــاع اقتص ــر اوض ــه اگ ــدم ک ــده معتق ــن بن بنابرای
 بعــد از اینکــه الیگارشــی 

ً
بســیار وخیــم شــود و قطعــا

ــن  ــتادن مهاجری ــه فرس ــرمایه دار ب ــه س ــی طبق مال
فقــر و ســیل های ناشــی از گرمایــش زمیــن بــه 
ــردازد،  ــا بپ ــتان دنی ــی دس ــام ته ــل ع ــا و قت اردوگاه ه
احتمــال تغییــر بنیادیــن در آمریــکا وجــود دارد.

کــه  اینســت  دیگــر  نکتــه  گفــت:  زاده  رحمــان 
هیچکــدام از ایــن نظریــه پردازهــا بــه موضــوع رشــد 
ــع  ــی الواق ــب، و ف ــی تناس ــار و ب ــادی ناهنج اقتص
از معنویــت اشــاره ای نمی کننــد. بهــروز  خالــی 
اســراری  و  جهــان  »پریشــانی  مقالــه  در  قمــری 
کــه کرونــا هویــدا کــرد«، نشــان می دهــد کــه 
ــت: ــور اس ــده ک ــه آین ــادی ب ــکوالر اقتص ــتم س سیس
»در کتــاب اخیــر خــود بــه نــام »توســعه ای کــه خــود 
را مــی بلعــد«، جولــی لوینگســتون، پژوهشــتگر 
ــا،  ــوب آفریق ــخ جن ــی و تاری ــردم شناس ــته م برجس
تصویــری عبــرت آمیــز از رشــد اقتصــادی در کشــور 
ُبتســوانا ترســیم می کنــد کــه ابعــاد جهانــی اش 
ــن  ــد. ای ــا دی ــار دنی ــه و کن ــر گوش ــوان در ه را می ت
کتــاب ماجــرای توســعه ای را نقــل می کنــد کــه 
بــا تمــام معیارهــای مقبــول اقتصــادی، داســتانی 
ــا.  ــاره آفریق ــر در ق ــی نظی ــت ب ــک موفقی ــت از ی اس
ــا  ــالدی ت ــه ۶۰ می ــط ده ــتقالل در اواس ــان اس از زم
کنــون، تولیــد ناخالــص ملــی در ُبتســوانا بیــش از ۱۵ 
برابــر رشــد داشــته اســت. بخــش اعظــم ایــن رشــد 
از اســتخراج معــادن المــاس و دیگــر ســنگ های 
ــد،  ــر می طلبی ــتخراج کارگ ــد. اس ــن ش ــا تأمی گرانبه
آب فــراوان می خواســت بــرای حفــاری، جــاده بــرای 
مــواد اســتخراج شــده، بــرای شــهرهایی کــه بــه ســبب 
ــس  ــد، مزارعــی کــه یکــی پ معــادن توســعه می یافتن
از دیگــری بــه مراکــز پــرورش گاو تبدیــل می شــدند، 
گاوهایــی کــه در ســتایش آنهــا شــعر می ســرودند بــه 
کشــتارگاه ها رفتنــد و گوشتشــان در بســته بندی هــای 
بهداشــتی در ســوپر مارکــت هــای اروپــا بــه فــروش 

رفــت. در میــان داســتان المــاس و آب و جــاده و گاو و 
فزونــی تولیــد ناخالــص ملــی امــا چیــزی عمیــق و پر 
مخاطــره در جریــان بــود. آب هــای زیر زمینــی تخلیه، 
زمین هــای بــارور بیابانــی، ســدها بــی آب، جاده هــا 
ــع  ــی و صنای ــدند. گاوداری صنعت ــین ش ــر از ماش پ
معدنــی چنــان تأثیــرات اقلیمــی و آلودگی جــوی پدید 
ــردازد.« ــج آن را می پ ــای نتای ــان به ــه جه ــد ک آوردن

ــه  ــرد ک ــه می گی ــزی نتیج ــری تبری ــه داد: قم وی ادام
ــه  ــاری از هرگون ــته ع ــرن گذش ــرمایه داری در دو ق س
معنویتــی، طبیعــت را تیــول خــود دانســته و همانطــور 
کــه هایدگــر می گویــد بــه همــه منابــع طبیعــی 
 standing reserve آمــاده«  بــه عنــوان »ذخیــره 
ــث داغ  ــن بح ــران ای ــال در ای ــت. ح ــرده اس ــگاه ک ن
اســت کــه چــرا مدرنیســم بــه ایــران نمی آیــد؟ 
ــش  ــتان گرمای ــه در آس ــت ک ــخ اس ــده تاری ــن خن ای
ــواع،  ــی ان ــته جمع ــراض دس ــمین انق ــن و شش زمی
کــه ماحصــل عمــل انســان خودآییــن مــدرن اســت، 
ــدرن  ــرمایه داری م ــه س ــد ک ــان منتظرن ــی ایرانی برخ
ــد  ــم را در رش ــت آن مدرنیس ــود. دس ــران ش وارد ای
اقتصــادی ناهنجــار نمی بیننــد کــه هــم اکنــون در دنیا 
ــیاری  ــای بس ــت و گونه ه ــز در کار اس ــران نی و در ای
ــه مــرز انقــراض کشــانده اســت. ــر ایــن ســیاره ب را ب بســیار  بنــده معتقــدم کــه  	 اقتصــادی  اوـضـاع  اگــر 

وخیــم شــود و قطعــاً بعــد از اینکــه 
ـسـرمایه  طبقــه  مالــی  الیگارشــی 
دار بــه فرســتادن مهاجریــن فقــر و 
ســیل های ناشــی از گرمایــش زمیــن 
تهــی  ـعـام  قتــل  و  اردوگاه هــا  بــه 
دستان دنیا بپردازد، احتمال تغییر 

دارد وجــود  آمریــکا  در  بنیادیــن 
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بحــران اساســا یــک بخشــی از حیــات انســانی 
اســت کــه از ســویی گریــز ناپذیــر اســت و از ســوی 
ــتیم  ــراری هس ــا ف ــه از بحران ه ــم ک ــن مایی ــر ای دیگ
ــی  ــذا وقت ــند. ل ــا نباش ــه بحران ه ــم ک ــت داری و دوس
بحــران هســت، مــا نیســتیم و ســاختار وجــودی کــه با 
آن زندگــی معــروف و مرســوم خویــش را داشــتیم، در 
معــرض خطــر و نیســتی می بینیــم. بحــران می توانــد 
تاریخــی و اجتماعــی نباشــد و فــردی باشــد. در 
بحــران فــردی هــم خیلــی اوقــات می بینیــم کــه فــرد 

مشــکلی دارد و طبــع شــاعری آن مثــال گل می کنــد. 
ــا یــک  مثــال روشــن آن در عزاداریهاســت کــه فــرد ب
بحــران روحــی مواجــه می شــود و احساســات او 
ــال  ــات او فع ــعر و ادبی ــس ش ــا ح ــود ت ــبب می ش س
ــاهد  ــی ش ــکل اجتماع ــاق را در ش ــن اتف ــود. همی ش
هســتیم. وقتــی تاریــخ، فرهنــگ و اجتمــاع خــود را در 
معــرض بحــران می  بینیــم، بســته بــه شــدت بحــران، 
می شــویم.  فاصله گــذاری  یــک  دچــار  نیــز  مــا 
یــک فاصلــه بیــن خــود و هنجار هــای مطلــوب 

ــان  ــذاری چن ــن فاصله گ ــم. گاه ای ــاس می کنی احس
عمیــق و تــکان دهنــده خواهــد بــود کــه امــکان 
یــک تجربــه هنــری بــرای مــا پیــش مــی آورد.
یــک  ابتــدا  دهــی  جهــت  بــرای  منتهــی 
کنــم: مــی  عــرض  مطالــب  ســری 
بحــران وقتــی زمینه ســاز هنــر می شــود کــه بــه 
ــداد،  ــه روی ــد حادث ــود. بای ــیر ش ــران تفس ــکل بح ش
ــق  ــد در اف ــس بای ــد. پ ــر بیای ــه نظ ــران ب ــک بح ی
فکــری انســان بــه بحــران تفســیر شــود. مرحلــه بعــد 
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ــن  ــکان ای ــران ام ــذاری رخ داد بح ــن فاصله گ ــه ای ک
را بــه وجــود مــی آورد کــه هنــر خــود را نشــان دهــد. 
هنــر اساســی، »بنیادگــذار« و »متفکرانــه« اســت 
ــاد  ــان ایج ــرای انس ــد ب ــخ جدی ــد تاری ــه می توان ک
ــانس  ــر رنس ــاز هن ــانس زمینه س ــران رنس ــد. بح نمای
شــد کــه یــک هنــر بنیادگــذار در کلیــت خــود بــود. 
امــا »هنــر مراقبــت« بــه دنبــال ایــن اســت کــه انســان 
ــم  ــار ه ــاره در کن ــا را دوب ــد و آنه ــع کن ــا را جم ه
ــت.  ــس اس ن

ُ
ــر ا ــتر هن ــذا بیش ــد. ل ــرار ده ــر ق دیگ

و  تاریــخ  هنــر  کــه  متفکرانــه  هنــر  واقــع  در 
ــاق  ــخ اتف ــدرت در تاری ــه ن ــت، ب ــیس کننده اس تاس
ــاق  ــی اتف ــه وقت ــت دارد ک ــدر اهمی ــا آنق ــد ام می افت
زیــرا  کــرد  توجــه  آن خیلــی  بــه  بایــد  می افتــد 
ســایر هنرهــا از سرچشــمه او اســتفاده می کننــد 
جدیــدی  حقیقــت  و  دارد  حقیقــت  از  بهــره ای  و 
هرگونــه  بــر  حقیقــت  ایــن  و  می کنــد  متولــد  را 
نــگاه موســوم بــه عقالنــی و نظــری تقــدم دارد. 
کــه  می شــود  ســبب  بحــران  شــرایط  در  اینکــه 
وجوهــی از هنــر اولویــت پیــدا کنــد، بــه ایــن دلیــل 
اســت کــه در نظــر قــوم ایــن بحــران چگونــه تفســیر و 
ــا،  ــه مغول ه ــال در حمل ــود. مث ــدی می ش صورت بن
مشــروعیت  و  حکومــت داری  از  خاصــی  ســبک 
سیاســی متکــی بــر قــدرت ایــل و قبیلــه مرســوم شــده 
بــود، بنابرایــن هــر قومــی کــه وارد می شــد بــه عنــوان 
ــه می شــد. شــاید  ــوم غالــب و مشــروع هــم پذیرفت ق
ــاق  ــد اتف ــه فهمی ــد ک ــی باش ــم فردوس ــا ابوالقاس تنه
بزرگــی در ایــران در حــال وقــوع اســت! بنابراین تالش 
نمــود عقالنیــت همــراه بــا معنویــت خــود را گوشــزد

 کنــد. بــا ایــن حــال هــر چنــد کــه در علــو مقــام او 
نمی توانــد تردیــد کــرد، امــا بــه هــر روی در حاشــیه 
قــرار گرفــت و کالم او در حیــات واقعــی مــا منشــا اثر 
واقــع نشــد. بعــد از فردوســی ســنت دبیــری ایرانیــان 
ــود، مشــروعیت بخــش  کــه معروفتریــن آن بیهقــی ب
بــه ســنت ســالطین تــرک بــه حســاب می آمــد. 
و  شــدند  خــوارزم  شــهر  وارد  مغول هــا  وقتــی 
ــه  ــازه جامع ــد، ت ــردم زدن ــه م ــراوان ب ــیب های ف آس
ــاده  ــا افت ــش پ ــه پی ــک مقول ــا ی ــه ب ــد ک ــی فهمی ایران
روبــه رو نیســت! بــه خصــوص در ســخنرانی مشــهور 
ــور  ــود را مام ــه خ ــجدجامع ک ــان« در مس »چنگیزخ
عــذاب الهــی معرفــی کــرد. بنابراین بــرای مســلمانان 
ــه متفــاوت  ــا یــک مقول ــن تلنگــر خــورد کــه مــا ب ای
روبــه رو هســتیم و هیــچ کــس یــاری مقابلــه بــا آنــرا 
نداشــت. مغــول یــک چنیــن بحرانــی را ایجــاد کــرد. 
ــت  ــی شکس ــت عباس ــه خالف ــردم ک ــاد م ــن اعتق ای
ناپذیــر بــوده، از بیــن رفــت. از همیــن رو ایــن عامــل 
موجــب فاصله گــذاری بیــن انســان ایرانــی آن عصــر 
ــه  ــبهاتی ک ــد و ش ــر کنن ــود تفک ــا خ ــه ب ــت ک گذاش
ــان  ــد. عرف ــخ گوی ــود را پاس ــده ب ــاد ش ــش ایج برای
در واقــع منظــری بــود کــه می توانســت بــه ایــن 
پرســش ها پاســخ بدهــد. لــذا عرفــان بســط عمومــی 
یافــت. امــا ایــن عرفــان نــاب ابــن عربــی نبــود، بلکــه 
یــک نــوع هنــر مراقبــت بــه صــورت تصوفــی بــود کــه 
آمــاده مــا را گــرد هــم جمــع نمایــد و متحــد ســازد.

ــی  ــتند: گروه ــتیز هس ــان س ــته عرف ــوال دو دس معم
ــتند  ــوی هس ــی دوره پهل ــوژی زدگ ــع ایدئول ــه تاب ک
ــعه  ــیر توس ــود را در مس ــه خ ــد جامع ــعی دارن ــه س ک

موجــود، نــه هــر متفکرانــه و نــه هــر مراقبــی   خیلــی از صــور مختلــف هــر  	
بلکه »هر مصرفی« هستند. مثل موسیقی. 
ـسـرگرم  را  انـسـان  کــه  اســت  هــری  اینهــا 
بــرود  یــادش  تــا مســاله و بـحـران از  می کنــد 
و یــک حالــت غفلــت ـبـرای او ایجــاد می کنــد. 
هر تسلی بخش هری است که ما بتوانیم 
گوییــم.  ســخن  انـسـان ها  درد  از  هــر  بــا آن 
مســئولیت بدهیــم و ایــن پـیـام را بدهیــم کــه 

می کنیــم.  درک  را  آنهــا  درد 
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وقتــی  امــا  برســانند  معنــای مرســوم خــود  بــه 
امــکان توســعه در کشــور فراهــم  کــه می بیننــد 
نمی شــود بــه دنبــال مقصــر می گردنــد. در طــی 
انســانی  100 ســال گذشــته عوامــل مقصرهــای 
تغییــر کــرده و ایــن تغیــرات حکومتــی نتوانســته کــه 
ــذا ایــن گــروه ســعی  ــد ل معضــل توســعه را حــل کن
کــرده کــه در تاریــخ عامــل را شناســایی کننــد و 
ــه  ــان ب ــر ایرانی ــق خاط ــا تعل ــد. آنه ــر را بیابن مقص
عرفــان را عامــل عــدم توســعه یافتگــی یافته انــد، 
ــم  ــب عل ــلک قل ــارف مس ــران ع ــه ای ــی ک در حال
ــوان  ــوم  را نمی ت ــرن س ــل از ق ــوده و حداق ــان ب جه
نــدارد. ایــن حــرف صحــت  و  نادیــده گرفــت. 

گروهی دیگر کســانی هســتند کــه ایدئولــوژی اخوانی 
ــد  ــر عالقه من ــه در ظاه ــد ک ــر چن ــد ه ــلفی دارن وس
انقــالب اســالمی نیــز هســتند. ایــن ایدئولــوژی 
ــعدی در آن  ــظ و س ــال حاف ــرا امث ــه چ ــوده ک ــن ب ای
ــی  ــیج عموم ــد بس ــا بای ــرودند؟! آنه ــعر س ــر ش عص
ــد  ــگان می جنگیدن ــه بیگان ــد و علی ــی کردن ــالم م اع
و...! ایــن دومــی خام تــر از گــروه اولیــن اســت. 
ــند.  ــری می اندیش ــاحت دیگ ــه س ــزرگ ب ــاعران ب ش
او نــگاه می کنــد کــه چــه چیــزی ناگفتــه مانــده 
اســت. در آن بحــران فزاینــده، چــه حرفــی دارم؟! 
ــن نداشــت و همــه  ــل و غــارت کــه گفت تجــاوز و قت
می دیدنــد، امــا چیــزی کــه ناگفتــه مانــده ایــن اســت 
کــه مــن آالن کــه همــه مقدســات و افــکارم زیــر پــا 
لــه شــده اســت و همــه فکــرم زیــر رو شــده اســت، 
ــه  ــی ب ــخ های قبل ــی پاس ــم؟! وقت ــد بکن ــه بای ــن چ م
پرســش های مــن پاســخ گــو نیســت بــا ایــن بحــران 

وجــودی چــه بایــد کنــم؟! اینجاســت کــه »حافــظ« 
بــه داد انســان می رســد و می توانــد راه جدیــدی 
ــد  ــظ می گوی ــازد. حاف ــدا س ــر پی ــر آن عص ــرای بش ب
حیــات ظاهــری انســان و مقــدرات دســت مــا نیســت 
و مــا تاحــدی نقــش داریــم. عمــده ایــن مقــدرات و 
عمــده ایــن زندگــی بــازی اســت و بــه حســب بــازی 
ــت  ــر و سرنوش ــاله تقدی ــم. او مس ــدا می کنی ــش پی نق
را بــرای روشــن می ســازد. مســاله اصلــی و فرعــی را 
ــه  ــر ک ــد ه ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــد، ب ــیم می کن ترس
باشــی خواهــی مــرد و شــوخی های زندگــی را جــدی 
نگیریــد. حافــظ یــادآوری می کنــد کــه همــه چیزهایی 
ــدی  ــک ح ــم از ی ــه می کنی ــا تجرب ــن دنی ــه در ای ک
ــت. ــن اس ــظ ای ــرف حاف ــتند. ح ــدی نیس ــش ج بی

البتــه مــن انــکار نمی کنــم کــه بــا »حافظ هــا« 
ــظ هــم  ــدون حاف ــا ب ــه توســعه رســید ام ــوان ب نمی ت
نمی شــود. »حافــظ« تاریــخ ماســت و اگــر قــرار بــوده 
بــه یــک توســعه برســیم، نــه ایــن توســعه های قالبــی 
ــد  ــود، بای ــتقر ش ــعه مس ــک توس ــه ی ــی بلک و واردات
ــظ«  ــا«، »حاف ــت »موالن ــم و دس ــن راه را برگردی ای
ــه  ــم. البت ــی کنی ــم ط ــا ه ــم و ب ــام« را بگری و »خی
ــا  ــه از دل اینه ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــن ب ــم ای بازه
توســعه در می آیــد، از دل شــعر و ادبیــات توســعه 
لحــاظ  خــود  تاریــخ  در  بایــد  امــا  نمی آیــد  در 
ــد  ــک رابای ــد و کدامی ــی داری ــه امکانات ــه چ ــد ک کنی
ــود. ــراض نم ــد اع ــک را بای ــدام ی ــرد و ک ــظ ک حف
ــه  ــادر هم ــعر م ــه ش ــد ک ــران معتقدن ــی متفک برخ
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ــر اســت کــه  ــی هن ــا جای ــری ت هنرهاســت و هــر هن
ــر  ــعر هن ــط ش ــر، فق ــارت بهت ــه عب ــت و ب ــعر اس ش
اســت. چــون شــعر نزدیک تریــن امــر بــه زبــان 
اســت. و همــان جایــی اســت کــه زبــان متولــد 
نظــم  شــعر،  از  منظــور  شــود  دقــت  می شــود. 
نیســت بلکــه یــک کالم اســتعاره  ای اســت کــه 
برجســتگی خــود را در ادبیــات و متــون آن قــوم 
ــدی از  ــیر جدی ــک تفس ــر ی ــد و بیانگ ــان می ده نش
مســائل نیــز هســت. پــس اگــر قــرار باشــد کــه هنــر 
ــدی  ــخ جدی ــه تاری ــد ک ــی رخ ده ــه و بزرگ متفکران
ــعر  ــد ش ــا بای ــد، قطع ــان آی ــه ارمغ ــران ب ــس بح از پ
باشــد امــا شــعر بــه منزلــه نظــم نیســت بلکــه شــعر 
ــداد  ــک رخ ــعر ی ــره ش ــت. جوه ــم نیس ــال نظ اص
ــا  ــرای م ــدی ب ــی جدی ــک معان ــت و ی ــتعاری اس اس
ــب  ــذا کت ــت ل ــع اس ــآورد. کالم مرج ــان می ــه ارمغ ب
ــرار  ــن رده ق ــز در ای ــرآن، نی ــوص ق ــه خص ــدس ب مق
ــای  ــه معن ــز ب ــه منظــور از اســتعاره نی ــد. البت می گیرن
ــی در  ــداد معنای ــک رخ ــه ی ــت بلک ــطویی نیس ارس
ــدی  ــات جدی ــت و ترکیب ــی اس ــی قدیم ــب کلمات قال
ــزی  ــود. چی ــی ش ــل م ــم حاص ــات قدی ــه از کلم ک
ــن یــاد می شــود. ــه تضمی کــه در فنــون بالغــی ب
در صــور هنــر موجــود، مــا فیلم هــای ســینمایی 
زیــادی مــی بینیــم کــه از بحــران صحبــت می کننــد. 
برخــی معتقدنــد پدیــدار شــدن ژانــر زامبــی در فیلــم 
وســریال ناشــی از تجلــی بحــران در هنر سینماســت. 
ــواع  ــت. ان ــن راستاس ــز در همی ــان نی ــر آخرالزم ژان
ــه  ــوع تجرب ــک ن ــه ی ــه هم ــا دارد ک ــام فیلم ه واقس
ــر  ــت. بش ــه اس ــران رفت ــتقبال بح ــه اس ــران و ب بح

خــوب فهمیــده کــه در شــرایطی زندگــی می کنــد کــه 
هــر لحظــه بایــد منتظــر ظهــور بحــران باشــد. ســینما 
ــی ســینمای بحــران  ــه نحــو خوب آلفــرد هیچــکاک ب
ــی  ــی آمریکای ــینما او زندگ ــد. در س ــان می ده را نش
ــت  ــوب اس ــای خ ــز در ج ــه چی ــه هم ــد ک می بینی
ــا   ــن توانایی ه ــود ای ــرور خ ــی و غ ــا در اوج توانای ام
ــن  ــت! و کوچکتری ــد اس ــوت بن ــک ف ــه ی ــم او ب و نظ
چیز هــا مــی توانــد نظــم مــا را بگیــرد. پــس در همــه 
ــد.  ــکاس یاب ــران انع ــدی بح ــا ح ــوان ت ــا می ت هنره
ــر  ــور هن ــکان ظه ــط ام ــه فق ــت ک ــعر اس ــا در ش ام
متفکرانــه وجــود دارد. بعــد از شــعر تــا حــدی 
برخــی هنرهایــی نیــز داریــم کــه امــکان تثبیــت شــعر 
را دارنــد. تجربــه انســان ها نشــان داده کــه هنــر 
ــت.  ــرده اس ــت می ک ــه را تثبی ــاری کالم متفکران معم
ــرده  ــدا می ک ــور پی ــد ظه ــه در معاب ــاختی ک ــوع س ن
ــه  ــی را ب ــان معنای ــن جه ــان ها ای ــرای انس ــت ب اس
ــکل  ــه ش ــدا ب ــان در ابت ــی انس ــاند. یعن ــت رس تثبی
شــورانگیز و بــه شــکل کامــال محتوایــی، شــوری کــه 
شــعور و محتــوا را در دل خــود نهفتــه اســت، جهــان 
معنایــی را در متــن نشــان می دهــد، ســپس آنــرا 
ــت  ــد و در نهای ــعر می رس ــه ش ــد و ب ــه می کن زمزم
ــدی  ــک معب ــت آن ی ــت و تثبی ــظ و مراقب ــرای حف ب
ــود  ــه خ ــن تجرب ــردن، ای ــه ک ــا زمزم ــا ب ــازد ت می س
ــد  ــد. آداب و رســوم جدی ــق حفــظ نمای ــان حقی از بی
المپیک هــا،  جشــنواره ها،  مثــل  امــروز  دنیــای 
انســان  کــه  بودنــد  آدابــی  و...  جهانــی  جــام 
ــمیت  ــه رس ــود را ب ــور خ ــا حض ــطه آنه ــدرن بواس م
ایــن  می کنــد.  موجودیــت  اعــالم  و  می بخشــد 

ــق  ــت تعلی ــا حال ــطه کرون ــال بواس ــوم فع آداب و رس
یافتــه اســت. ایــن اتفاقاتــی کــه پیــش روی ماســت.

ــر  ــف هن ــور مختل ــی از ص ــه، خیل ــر اینک ــه دیگ نکت
موجــود، نــه هنــر متفکرانــه و نــه هنــر مراقبــی 
بلکــه »هنــر مصرفــی« هســتند. مثــل موســیقی. 
ــد  ــرگرم می کن ــان را س ــه انس ــت ک ــری اس ــا هن اینه
ــت  ــک حال ــرود و ی ــادش ب ــران از ی ــاله و بح ــا مس ت
تســلی  هنــر  می کنــد.  ایجــاد  او  بــرای  غفلــت 
ــر از  ــا آن هن ــم ب ــا بتوانی ــه م ــت ک ــری اس ــش هن بخ
ــم و  ــئولیت بدهی ــم. مس ــخن گویی ــان ها س درد انس
ــم.  ــا را درک می کنی ــه درد آنه ــم ک ــام را بدهی ــن پی ای
ایــن هنــر مراقبــت اســت کــه درد مــا را کاهــش مــی 
دهــد. اوج ایــن هنــر مراقبــت، در »ســعدی« اســت. 
ــن  ــعی ک ــت و س ــن اس ــع همی ــت وض ــد اس او معتق
کــه فرصت هــا و امکانــات را بببینیــد و تهدیدهــا 
نــدارد. در هنــر معاصــر  بــاز  از مســیر  را  شــما 
مــا اوج ایــن هنــر را در شــهریار می بینیــم. البتــه 
ــد.  ــرا بفهم ــا آن ــد ت ــان باش ــرک زب ــخص ت ــد ش بای
اوج هنــر متفکرانــه شــاید در فرهنــگ مــا، شــعر 
را  محدودیت هــا  کــه  شــعری  باشــد.  حافــظ 
را  ســاختارها  بنیــادی  بــی  و  می کنــد  گوشــزد 
مســیر  ایــن  در  هــم  »خیــام«  می دهــد.  نشــان 
ــان  ــادی را نش ــه بی بنی ــده ک ــق نش ــی موف ــت ول اس
ــان  ــه انس ــیده ک ــی رس ــک اساس ــه ی ــظ ب ــد. حاف ده
دنبــال  بــه  بایــد  و  اســت  انیســی  یــک حیــوان 
ــرود. ــر ب ــا دیگ ــدا و منش ــک مب ــا ی ــن ب ــس گرفت ان
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و  حــرص  از  برخواســته  جنگ هــای  گذشــته  در 
مذهبــی  درگیری هــای  یــا  و  زمامــداران  طمــع 
ــد.  ــان ها بودن ــر انس ــرگ و می ــل م ــن عام بزرگ تری
امــا در ایــن بیــن عامــل ســومی هــم وجــود داشــت 
از  برآمــده  قحطــی  و  فقــر  پیامــد  حاصــل  کــه 
ــام  ــاری ن ــنده، بیم ــل کش ــن عام ــود. ای ــا ب جنگ ه
ســرعت  کــه  واگیــرداری  بیماری هــای  داشــت. 
و وســعت کشــتار آن هــا کمتــر از جنــگ نبــود.

ــل  ــاد گرفــت از ایــن عام ــان ی ــذر زم ــا گ ــر ب بش

علیــه  ســالح  عنــوان  بــه  کشــنده  و  بیمــاری زا 
ــردن  ــوده ک ــا آل ــن ب ــد. بنابرای ــتفاده نمای ــمن اس دش
ــده ای  ــردن ع ــالء ک ــا مبت ــن و ی ــذای مخالفی آب و غ
دســت بــه ایــن کار می زدنــد. بعدهــا بــا رشــد 
بیماری هــا،  عامــل  شــناخت  و  پزشــکی  علــم 
ــاالر و  ــان زرس ــاع جری ــس طّم ــث و نف ــن خبی ذه
الیگارشــی حاکــم بــر جهــان تــالش نمــود تــا 
ــت  ــاخته و در جه ــاری زا را س ــل بیم ــن عام ــود ای خ
ــرد. ــه کار گی ــود ب ــع خ ــترش مناف ــا گس ــظ و ی حف

ــی،  ــمن شناس ــث دش ــدای از بح ــود ج ــن وج ــا ای ب
ابــوال،  ســارس،  چــون  ویروس هایــی  انتشــار 
ــان  ــدن ج ــه ش ــدگان و گرفت ــزای پرن ــدز، آنفوالن ای
انســان های بســیار و بــا توجــه بــه تأثیــرات فرهنگــی، 
ــا،  ــن بیماری ه ــادی ای ــی و اقتص ــی، سیاس اجتماع
از  یکــی  بــه  اپیدمی هــا  و  ویروس هــا  اکنــون 
موضوعــات مهــم ســینما و هنــر تبدیــل شــده اســت.
در واقــع یکــی از موضوعــات مهــم و پــر تکــرار ژانــر 
ــأله  ــن مس ــینما، همی ــی س ــت و علمی-تخیل وحش
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ــی اســت کــه گاهــی  اپیدمی هــا و عوامــل بیماری زای
ــل  ــده و نس ــی ش ــع آخرالزمان ــوع وقای ــه وق ــر ب منج
انســان را بــا خطــر مواجــه می ســازد. فیلم هایــی 
ــاخته  ــم«  س ــتم«، »تهاج ــانه هس ــن افس ــون »م چ
ــیوع«  ــاخته 1995م، »ش ــون« س 2007م، »12 میم
ــل  ــم مث ــد آن ه ــای جدی ــاخته 2011م و نمونه ه س
»جنگ هــای وی«، »مــردگان متحــرک« و »گــذرگاه« 
کــه بــه شــکل ســریال در حــال پخش اســت. البتــه از 
ایــن امــر هــم نباید غافــل مانــد که ســاخت آثــاری از 
ایــن دســت آن هــم در تعــداد زیــاد بــه دلیــل اســتقبال 
ــای  ــرس از بیماری ه ــه ت ــرا ک ــت. چ ــن اس مخاطبی
بخواهــد  مخاطــب  تــا  شــده  باعــث  اپیدمیــک 
اطالعــات بیشــتری دربــاره شــیوع بیمــاری، درک 
پیچیدگی هــای آن و نــوع مقابلــه بــا آن را فــرا بگیــرد.
امــا نکتــه ای کــه در ایــن آثــار هالیــوودی قابــل 
ــا  ــی از آن ه ــی برخ ــش بین ــت پی ــل اس ــه و تأم توج
بــه  کشورهاســت.  حتــی  و  دنیــا  آینــده  دربــاره 
عنــوان نمونــه دو واقعــه »یــازده ســپتامبر« و »بــه 
می تــوان  را  ترامــپ«  دونالــد  رســیدن  ریاســت 
ــی در  ــور ضمن ــه ط ــه ب ــپتامبر ک ــازده س ــرد. ی ــام ب ن
بیــش از 18 فیلــم مثــل: »آرماگــدون« )مایــکل 
ــو« ) 1993(،  ــوپر ماری ــرادران س ــی – 1998(، »ب ب
»هکــرز« )یــان ســافتلی – 1995(، و... بــه آن اشــاره 
ــه در  ــپ ک ــد ترام ــوری دونال ــت جمه ــده  و ریاس ش
2002م  در  سیمســون ها  انیمیشــن  از  صحنــه ای 
 دقیــق بــه آن پرداختــه شــده بــود.  

ً
بــه شــکلی کامــال

ولــی چگونــه می شــود کــه ســاخته های هالیــوود 
چنیــن ســاخت  می شــود؟  تبدیــل  واقعیــت  بــه 

 فیلم هایــی کــه آینــده جهــان را پیــش از وقــوع آن بــه 
تصویــر می کشــند باعــث شــده تــا عــده ای هالیــوود 
ــته و  ــده داش ــه آین ــگاه ب ــه ن ــد ک ــینمایی بدانن را س
اگــر کســی  امــا  دنیــا نســخه می پیچــد.  بــرای 
ــاالر و  ــودی، زرس ــت یه ــوود و ماهی ــینمای هالی س
ــن از  ــد و همچنی ــرده آن را بدان ــت پ ــتعماری پش اس
ــر  ارتبــاط و همــکاری پنتاگــون و هالیــوود بــا خب
ــاری  ــن آث ــاخت چنی ــه س ــد ب ــر نمی توان ــد، دیگ باش
ــگاه  ــه آن ن ــبت ب ــل نس ــا حداق ــد و ی ــاوت باش بی تف
ــی  ــوال اصل ــت س ــد. در حقیق ــته باش ــطحی داش س
اینجاســت کــه آیــا امریــکا آینــده جهــان را پیشــگویی 
اســت؟  آن  ســاخت  حــال  در  یــا  و  می کنــد 

ویرس کرنا و پیشگویی هالیوود 	

ــن و در  ــا و انتشــار آن از چی ــا شــیوع بیمــاری کرون ب
ــل شــدن  ــر شــدن آن و تبدی ــر و همــه گی ادامــه فراگی
ــه یــک بحــران جهانــی، برخــی ایــن  ایــن بیمــاری ب
بیمــاری را چیــزی شــبیه ویــروس )MEV-1( در 
فیلــم »شــیوع« دانســتند. فیلمــی کــه در 2011م 
ــی شــد. اگــر  توســط »اســتیون ســودربرگ« کارگردان
ــد  ــم دارن ــا ه ــباهت هایی ب ــاری ش ــن دو بیم ــه ای چ
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــا بیش تراس ــای  آن ه ــا تفاوت ه ام
ــگویی  ــی و پیش ــش بین ــی پی ــم مدع ــاز ه ــی ب برخ
شــده اند. جهــان  آینــده  از  هالیــوود  ســینمای 

ایــن ویــروس بــا اینکــه نســبت بــه ویروس هــای هــم 
خانــواده خــود چــون آنفوالنــزای نــوع B، آنفوالنــزای 
ــی  ــود؛ ول ــر ب ــم خطرت ــارس ک ــوال و س ــی، اب خوک
میــزان وحشــت و ضربــه اقتصــادی حاصــل از آن باور 

تـکـرار ژانــر وحشــت و علمی-تخیلــی  در واقــع یکــی از موضوعــات  	 پــر  مهــم و 
عوامــل  و  اپیدمی هــا  مســأله  همیــن  ســینما، 
وقــوع  بــه  منجــر  گاهــی  کــه  اســت  بیماری زایــی 
بــا  انـسـان را  نســل  و  شــده  وقایــع آخرالزمانــی 
خطــر مواجــه می ســازد. فیلم هایــی چــون »مــن 
افسانه هستم«، »تهاجم«  ساخته 2007م، »12 
میمون« ساخته 1995م، »شیوع« ساخته 2011م 
»جنگ ـهـای  مثــل  هــم  آن  جدیــد  نمونه ـهـای  و 
بــه  کــه  »گــذرگاه«  و  متـحـرک«  »مــردگان  وی«، 

اســت. پخــش  حــال  در  ســریال  شــکل 
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نکردنــی و غیــر قابــل تصــور بــود. شــیوع ایــن بیماری 
همــراه  بــه  خــود  بــا  را  فراوانــی  گمانه زنی هــای 
داشــت. احتماالتــی نظیــر جنــگ بیولوژیکــی آمریکا 
علیــه چیــن بــرای ضربــه اقتصــادی بــه او، پیشــگویی 
ــوود از ایــن واقعــه، احتمــال وقــوع جنــگ و.... هالی

می خواهیــم  اینجــا  در  مــا  کــه  چیــزی  امــا 
و  هالیــوود  پیشــگویی های  بپردازیــم  آن  بــه 
کــه  ســینمایی  اســت.  آن  اپیدمیــک  ســینمای 
بــدون شــک بــا تولیــد آثــاری از ایــن دســت، 
مــردم  عمــوم  وحشــت  در  به ســزایی  نقــش 
ــت.  ــته اس ــا داش ــاری کرون ــه بیم ــبت ب ــان نس جه
به طــور کلــی ویرس هــای همه گیــر هالیــوود کــه 
 منجــر بــه وقــوع فاجعــه انســانی، آخرالزمانــی 

ً
غالبــا

از  می تــوان  را  می شــوند  آخرالزمانــی  پســا  یــا  و 
چنــد جهــت بررســی نمــود. از جهــت »منشــاء 
ــروس«،  ــدرت وی ــان«، »ق ــور میزب ــروس«، »کش وی
نجــات«،  »عامــل  ویــروس«،  کننــدگان  »مهــار 
ــی بیماری هــای  ــوود در معرف ــرد ســینمای هالی »راهب
»تأثیــر  و  الزمانــی«  آخــر  وقایــع  و  اپیدمــی 
ســاخت چنیــن فیلم هایــی بــر افــکار عمومــی«.

منشاء ویروس 	

ــل  ــوودی عوام ــای هالی ــا در فیلم ه ــش ویروس ه پخ
مختلفــی دارنــد مثــل طبیعــت، دولت هــا یعنــی 
ــی،  ــرکت های خصوص ــاص، ش ــور خ ــه ط ــش ب ارت
تروریســم و موجــودات فضایــی. البتــه در برخــی 
ــل  ــت مث ــخص نیس ــاری مش ــل بیم ــز عام ــوارد نی م
فیلــم »کــوری«  ســاخته » فرنانــدو مریلــس« در 

عجیــب  ویــروس،  انتقــال  عامــل  یــا  و  2008م 
و غریــب اســت مثــل انتقــال ویــروس زامبــی در 
طریــق  از  کــه   »Panty pool« کانادایــی  فیلــم 
می شــد. محقــق  دیگــران  بــه  انگلیســی  زبــان 

ســازنده  	 ـشـرکت های  و  دولت هــا  1ـ 

اپیدمیــک بیماری ـهـای 

در فیلم هایــی کــه ارتــش و ســازمان های دولتــی 
ــل  ــد، مث ــروس را دارن ــار وی ــی در انتش ــش اصل نق
ــروس«  ــی »وی ــم ژاپن ــا« و فیل »ردکان 1«، »دیوانه ه
 ایــن نهادهــا بــه دنبــال 

ٌ
ســاخته 1980م و غیــره غالبــا

ســاخت یــک ســالح مخــرب بیولوژیکــی یــا مــاده ای 
ــد. در  ــر نماین ــود را قوی ت ــربازان خ ــه س ــتند ک هس

برخــی مــوارد نیــز مثــل ســریال »گــذرگاه« ، تــالش 
دولــت آمریــکا بــرای بــه دســت آوردن درمانــی 
ــی  ــت ول ــی« اس ــزای خوک ــاری »آنفوالن ــرای بیم ب
را  جهــان  آشــام ها  خــون  کــه  می شــوند  باعــث 
تصــرف نمــوده و یــک آخرالزمــان را رقــم زننــد.
ــه در  ــود ک ــه نم ــم توج ــه ه ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای البت
ــا  ــات ب ــارزه و نج ــت مب ــا محوری ــن فیلم ه ــه ای قاطب
ــرکت های  ــه در آن ش ــی ک ــا فیلم های ــت. ام آمریکاس
بــزرگ داروســازی ســازنده ویــروس و رقــم زدن 
فاجعــه انســانی هســتند، عبارتنــد از ســری فیلم هــا و 
انیمیشــن های »رزیدنت اویل« و فیلــم »12 میمون«.
ــاک  ــروس خطرن ــی وی ــون« نوع ــم »12 میم در فیل
ــود  ــاخته می ش ــی س ــرکت خصوص ــک ش ــط ی توس
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ولــی توســط یــک تروریســت کــه از همــکاران 
ــام  ــه، در تم ــرقت رفت ــه س ــت ب ــروس اس ــازنده وی س
ــان را در 1995م  ــارد انس ــج میلی ــش و پن ــان پخ جه
ــده  ــی مان ــد باق ــک درص ــرد. ی ــرگ می ب ــه کام م ب
ــال  ــه دنب ــرده و ب ــاه ب ــن پن ــر زمی ــه زی ــز ب انســان ها نی
ــتند. ــن هس ــطح زمی ــه س ــت ب ــرای بازگش ــی ب راه
ــرال«  یــک  در فیلــم »رزیدنــت اویــل« شــرکت »آمب
اســت کــه در زمینه هــای  َبرشــرکت چندملیتــی 

َ
ا

ــد.  ــت می کن ــف دارو، فعالی ــژه کش ــه وی ــف ب مختل
ــه  ــی ب ــور اتفاق ــه ط ــرکت ب ــن ش ــی، ای ــد از مدت بع
می توانــد  کــه  می کنــد  پیــدا  دســت  ویروســی 
از  یــک  نمایــد.  تبدیــل  زامبــی  بــه  را  انســان ها 
ــه از آن  ــد ک ــن می افت ــر ای ــه فک ــرکت ب ــای ش رؤس

ــد.  ــتفاده نمای ــک اس ــالح بیولوژی ــک س ــوان ی ــه عن ب
َبرشــرکت بــا همــکاری بخــش 

َ
در نهایــت ایــن ا

ــد  ــه رش ــه بهان ــف، ب ــع مختل ــاالر جوام ــه زرس نخب
ــد  ــم می گیرن ــذا تصمی ــع و غ ــود مناب ــت، کمب جمعی
را  آخرالزمــان  یــک  ویــروس،  ایــن  وســیله  بــه 
ــد. ــل نماین ــن را تعدی ــره زمی ــت ک ــی و جمعی طراح
زیرزمینــی  از شــهرک های  کار  ایــن  بــرای  آنــان   
ــتفاده  ــان اس ــف جه ــق مختل ــده در مناط ــاخته ش س
کردنــد و بــا ســاختن نمونه هــای واقعــی انســانی 
از طریــق ژنتیــک، فضــای شــهری را طراحــی و 
ــم  ــق فه ــا از طری ــد ت ــار دادن ــروس را در آن انتش وی
میــزان تلفــات، ســرعت انتشــار، جــو روانــی حاصــل 
ــورها و  ــری کش ــیب پذی ــزان آس ــه، می ــن فاجع از ای
عملکــرد آنــان را پیــش بینــی نماینــد. در واقــع آنــان 
از ایــن طریــق بــه دنبــال ارتقــاء ویــروس مــورد 

ــند. ــود برس ــداف خ ــه اه ــد ب ــا بتوانن ــد ت ــر بودن نظ
اگرچــه در فیلــم مــورد نظــر دربــاره قــدرت یــک ابــر 
شــرکت دارویــی اغــراق شــده اســت؛ ولــی در دنیــای 
َبرشــرکت های دارویــی چنیــن 

َ
واقعــی برخــی از ا

ــی  ــال برخ ــور مث ــد. به ط ــام می دهن ــی را انج کارهای
از ایــن ابــر شــرکت ها بــرای آزمایــش داروهــای 
ــل  ــری مث ــورهای فقی ــراغ کش ــه س ــود، ب ــد خ جدی
هنــد و آفریقــا می رونــد. آنــان بــا تأســیس مؤسســات 
پزشــکی و دادن رشــوه بــه پزشــکان، داروهــای خود را 
ــه  ــد ک ــش می کنن ــانی آزمای ــای انس ــر روی نمونه ه ب
 بــرای بیمــار، عــوارض جبــران ناپذیــری را بــه 

ً
بعضــا

همــراه خواهــد داشــت. بیمارانــی کــه بــه دلیــل فقــر و 
عــدم توانایــی پرداخــت هزینه درمان و نجــات از درد، 
مجبورنــد بــرای درمــان از ایــن داروهــا اســتفاده کنند. 
ــیاری از  ــه بس ــود ک ــه نم ــد توج ــز بای ــه نی ــن نکت بدی
ــس  ــکا و انگلی ــل آمری ــه مث ــعه یافت ــورهای توس کش
نیــز بــرای کار بــر روی بیماری هــای واگیــردار و 
ــارج از  ــود را در خ ــات خ ــی، مؤسس میکروب شناس
 در کشــورهای فقیــر وجهــان ســوم بنــا 

ً
کشــور و غالبــا

ــن کار هــم امنیــت شــهروندان  ــا ای ــان ب ــد. آن می کنن
ــر روی  ــی ب ــه راحت ــم ب ــوده و ه ــظ نم ــود را حف خ
کــه  کار می کننــد.  موضوعــی  پروژه هــای خــود 
ــه آن  ــی« ب ــر جهان ــم »تأثی ــی در فیل ــکل ضمن ــه ش ب
ــون  ــم، همچ ــن فیل ــه در ای ــت. البت ــده اس ــاره ش اش
ســایر آثــار هالیــوودی آمریــکا نقــش منجــی را دارد.

ــی  ــرکت های داروی ــاره ی ش ــه درب ــری ک ــه دیگ نکت
ــرکت ها  ــن ش ــا و ای ــکاری دولت ه ــود دارد، هم وج
اســت. همســو شــدن اهــداف سیاســی و منافــع 

فیلــم »12  	 خطرنــاک  در  ویــروس  نوعــی  میمــون« 
توسط یک شرکت خصوصی ساخته 
می شود ولی توسط یک تروریست که 
از همــکاران ســازنده ویــروس اســت بــه 
ســرقت رفتــه، در تمــام جهــان پخــش و 
پنــج میلیــارد انســان را در 1995م بــه کام 
ـمـرگ می بــرد. یــک درصــد باقــی مانــده 
انـسـان ها نیــز بــه زیــر زمیــن پنــاه بــرده و 
به دنبال راهی برای بازگشت به سطح 

هســتند. زمیــن 
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مــادی شــرکت های داروســازی کــه قربانیــان آن 
هســتند.  بی خبــر  جــا  همــه  از  بی دفــاع  مــردم 
بــه طــور مثــال در 2005م جــرج بــوش، رئیــس 
ــه  ــری ب ــس خب ــک کنفران ــرای ی ــکا ب ــور آمری جمه
صحبت هــای  موضــوع  می کنــد.  ســفر  مریلنــد 
واگیــردار«  آنفوالنــزای  راهبــردی  »طــرح  بــوش 
ــدار  ــن هش ــخنرانی ضم ــن س ــود. او در ای ــون ب پنتاگ
ــزای  ــاره آنفوالن ــیوع دوب ــه ش ــبت ب ــردم نس دادن م
ــال  ــاره آن را داد. در کم ــوع دوب ــال وق 1918م، احتم
ــرده  ــزای مرغــی« را ب ــام »آنفوالن  ن

ً
ــا ــاوری صراحت ناب

ابــراز نگرانــی می کنــد.  بــه شــیوع آن  و نســبت 
جالب تــر ایــن کــه او آســیا را منشــاء احتمالــی 
می دانســت.  آمریــکا  بــه  ویــروس  ایــن  ورود 
جــورج بــوش بــه همیــن بهانــه یعنــی بــرای بیمــاری 
ــه  ــت بودج ــود درخواس ــده ب ــاهده نش ــوز مش ــه هن ک
یــک و نیــم میلیــارد دالری می کنــد و ایــن بودجــه بــر 
اســاس برنامــه »جنــگ پیشــگیرانه« دولــت به شــرکت 
دارویــی »گیلعــاد ســاینس« بــرای تولیــد دارو واگــذار 
شــد. نکتــه این جاســت که بیشــتر ســهام این شــرکت 
ــوش  ــت ب ــاع وق ــر دف ــفلد«، وزی ــه »رامس ــق ب متعل
بــود. همیــن امــر موجــب شــد تــا ســهام ایــن شــرکت 
در آن زمــان از هفــت دالر بــه 50 دالر افزایــش یابــد. 
البتــه همــکاری دولت هــا و شــرکت های دارویــی 
ــه  ــه در زمین ــت بلک ــا نیس ــوزه بیماری ه ــا در ح تنه
بــه  کــه  داروهایــی  می باشــد.  نیــز  دارو  پخــش 
عــوارض  و  می شــود  تبلیــغ  مختلــف  بهانه هــای 
در  البتــه  می گیــرد.   را  بی گنــاه  مــردم  دامــن  آن 
ــده  ــع ش ــر واق ــکایت ها موث ــم ش ــوارد ه ــی م برخ

پرداخــت  بــه  مجبــور  دارویــی  شــرکت های  و 
 Israels« :جریمــه می شــوند. شــرکت هایی مثــل
 Johnson« و   »Teva«، »purdue pharma
Johnson &« از جملــه موسســاتی هســتند کــه 
بــه دلیــل پخــش داروهــای اعتیــاد آور از ســوی 
شــدند.  جریمــه  دالر  میلیون هــا  فــدرال،  دادگاه 

2ـ عوامل طبیعی بیماری های واگیردار 	

ویــرس  انتشــار  عامــل  هالیــوودی  فیلم هــای  در 
خفــاش،  مثــل:  حیواناتــی  طبیعــی  منشــاء  بــا 
ــدگان و... هســتند کــه بیمــاری  میمــون، خــوک، پرن
را منتقــل می کننــد. در فیلــم هنــدی »ویــروس« 
ســاخته 2019م و فیلــم »شــیوع« بــه کارگردانــی 
ــت.  ــاش اس ــروس خف ــال وی ــل انتق ــودربرگ، عام س
2019م  ســاخته  پرخطــر«  »منطقــه  ســریال  در 
میمون هــا  1995م  ســاخته  »شــیوع«  فیلــم  و 
می دهنــد.  انتشــار  را  موتابــا  و  ابــوال  ویــروس 
دارای  اپیدمــی  فیلم هــای  در  ویروس هــا  ایــن 
ــل  ــتناکی مث ــم وحش ــریع و عالئ ــار س ــرعت انتش س
ــم  ــه عالئ ــتند. البت ــدید هس ــب ش ــزی و ت ــون ری خ
ــگاه  ــزا و... هیچ ــوال، آنفالن ــون اب ــی چ بیماری های
ــود  ــان داده می ش ــا نش ــه در فیلم ه ــدت ک ــن ش ــه ای ب
نیســت و ایــن شــدت بیمــاری بــرای جذابیــت 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــه اس ــه کار رفت ــم ب ــتر فیل بیش
ویــروس  بــه  کــه  »ویــروس«  هنــدی  فیلــم  در 
ــا  ــاران ب ــم بیم ــه، در فیل ــیوع آن پرداخت ــا« و ش »نیپ
تــب 40  اســتفراغ های شــدید،  نظیــر  عوارضــی 
ــتند. ــر هس ــر روی 120 درگی ــار 200 ب ــه و فش درج

ساخته 2019م و فیلم »شیوع« ساخته 1995م  در ســریال »منطقــه پرخطــر«  	
میمون هــا ویــروس اـبـوال و موتابــا را انتشــار 
فیلم ـهـای  در  ویروس هــا  ایــن  می دهنــد. 
اپیدمی دارای سرعت انتشار سریع و عائم 
تــب شــدید  و  ریــزی  مثــل خــون  وحشــتناکی 
چــون  بیماری هایــی  عائــم  البتــه  هســتند. 
ایــن شــدت  بــه  اـبـوال، آنفاـنـزا و... هیچــگاه 
کــه در فیلم هــا نـشـان داده می شــود نیســت 
و ایــن شــدت بیمــاری ـبـرای جذابیــت بیشــرت 

فیلــم بــه کار رفتــه اســت. 
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شــد  ســاخته  2011م  در  کــه  »شــیوع«  فیلــم  در 
داســتان از ایــن قــرار اســت کــه یــک تاجــر زن 
آمریکایــی بعــد از بازگشــت از ســفر کاری خــود 
بــه ووهــان چیــن، مبتــالء بــه بیمــاری می شــود 
بعــد  می کشــد.  را  او  روز  چنــد  عــرض  در  کــه 
از مــدت کوتاهــی در سرتاســر آمریــکا و جهــان 
گزارشــاتی می رســد کــه مــوارد مشــابهی وجــود 
ــی  ــرما خوردگ ــبیه س ــاری ش ــم آن بیم ــه عالئ دارد ک
ــد.  ــل آن عاجزن ــایی عام ــکان از شناس ــت و پزش اس
 »1-MEV« ایــن ویــروس کــه دانشــمندان آن را
ــون انســان را  ــد در عــرض یــک مــاه 26 میلی می نامن
بــه کام مــرگ بــرده و یــک آخرالزمــان را رقــم می زنــد.

ــت  ــد از پش ــه بع ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــم ب ــن فیل ای
ســر گذاشــتن بحران هــای »ســارس« در 2002م 
ــرده  ــر روی پ ــی« در 2009م ب ــزای خوک و »آنفوالن
ســینما رفــت، توانســت بــا صــرف هزینــه 60 میلیــون 
دالر فروشــی بالــغ بــر 136 میلیون دالر داشــته باشــد. 

الــف ـ2ـ شــباهت ویــروس )MEV-1( فیلــم  	

شــیوع بــا ویــروس کرونــا

امــا نکتــه ای کــه دربــاره فیلــم شــیوع حائــز اهمیــت 
اســت آن اســت کــه بســیاری از مــردم بعــد از 
تماشــای آن پــس از نــه ســال، »شــیوع« را پیــش 
ــان  ــا در زم ــروس کرون ــار وی ــوود از انتش ــی هالی بین

ــار،  ــرض اخب ــی در مع ــر کس ــد. اگ ــر می دانن حاض
ــن مــدت  شــایعات و توصیه هــای پزشــکی کــه در ای
ــرار  ــت، ق ــده اس ــش ش ــا پخ ــروس کرون ــاره وی درب
ــه  ــک ن ــدون ش ــد، ب ــم را ببین ــن فیل ــد ای ــرد و بع بگی
افــزوده می شــود  او  و وحشــت  تــرس  بــر  تنهــا 
بلکــه احســاس می کنــد ویــروس کرونــا همــان 
آن چنــد  ویــرس )MEV-1( اســت کــه شــیوع 
ســال قبــل توســط هالیــوود پیــش بینــی شــده اســت.

همــان  فیلــم  ایــن  داســتان   
ً
واقعــا آیــا  امــا 

اســت؟ امــروز  کرونــای  بیمــاری  جریــان 

بــا  	 فیلــم »شــیوع«  ویــروس  شــباهت های 

کرونــا: ویــروس 

یــک  نظــر  مــورد  ویــروس  دو  هــر   -
اســت. خفــاش  هــم  آن  دارنــد  منشــاء 

چیــن  یعنــی  کشــور  یــک  از  بیمــاری   -
می شــود. منتقــل  جهــان  همــه  بــه 

فیزیکــی، آب  و هــوا،  انتقــال )تمــاس  - شــیوه 
ــل:  ــری )مث ــم ظاه ــدودی عالئ ــا ح ــذا و...( و ت غ
ســرماخوردگی( در هــر دو بیماری شــبیه هم هســتند.

ــرعت  ــروس س ــن دو وی ــر ای ــباهت دیگ ش  -
ــیار  ــم بس ــه در فیل ــه البت ــت ک ــال آن هاس ــاالی انتق ب
اغــراق آمیــز بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. 

ب ـ 2ـ تفاو ت های میان این دو ویروس: 	

ویــروس  کــه  اســت  ایــن  نکتــه  اولیــن   -
تکثیــر  آن  در  و  نمــوده  حملــه  ریــه  بــه  کرونــا 
عــالوه   )1-MEV(ویــروس امــا  می شــود. 

ســاخته  در فیلــم  	 2011م  در  کــه  »شــیوع« 
شد داستان از این قرار است که 
یــک تاجــر زن آمریکایــی بعــد از 
بازگشــت از ســفر کاری خــود بــه 
ووهان چین، مبتاء به بیماری 
می شــود کــه در عــرض چنــد روز 
مــدت  از  بعــد  می کشــد.  را  او 
در سرتاســر آمریــکا و  کوتاهــی 
کــه  می رســد  گزارشــاتی  جـهـان 
ـمـوارد مشــابهی وجــود دارد کــه 
عائــم آن بیمــاری شــبیه ـسـرما 
از  پزشــکان  و  اســت  خوردگــی 
عاجزنــد.  آن  عامــل  شناســایی 
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و  حملــه  نیــز  مغــز  بافت هــای  بــه  ریــه   بــر 
می کنــد.  تخریــب  را  آن  مرکــزی  ســلول های 
- در فیلــم، ابتــالء بــه ویــروس باعــث گیجــی، 
ــوع و  ــز(، ته ــه مغ ــه ب ــل حمل ــه دلی ــد )ب ــاری دی ت
تشــنج می شــود. ولــی ابتــالء بــه کرونــا، تنگــی 
پــی  دارد. در  را  ریه هــا  افتــادن  کار  از  و  نفــس 

و  نــدارد  فیلــم محدودیــت  در  مبتالیــان  - ســن 
کرونــا  ولــی  می گیــرد.  بــر  در  را  ســنین  تمــام 
تهدیــد  را  ســال  میــان  و  مســن  افــراد  بیشــتر 
احتمــال  بــا  ســال   20 زیــر  افــراد  و  می کنــد 
مواجــه هســتند. مــرگ  و  ابتــالء  بــرای  کمتــری 

فیلــم،  در  بیمــاری  نهفتــه  یــا  و  کمــون  دوره   -
ایــن  کــه  حالــی  در  اســت  روز  پنــج  زیــر 
اســت. روز   14 2تــا  بیــن  کرونــا  در  حالــت 
-MEV( میــزان مــرگ و میــر توســط ویــروس -

 26 حــدود  چیــزی  روز،   130 ظــرف  در   )1
ــروس  ــار در وی ــق آم ــا طب ــت. ام ــر اس ــون نف میلی
کرونــا تنهــا 2 تــا 3٪ مبتالیــان فــوت می کننــد. 
همانطــور کــه مشــاهده می کنیــد تعــداد تفاوت هــای 
میــان ایــن دو ویــرس بیشــتر از شــباهت های آن 
ــی  ــای ویروس ــر بیماری ه ــدای از آن اکث ــت. ج اس
بیــان شــده اشــتراک  خطرنــاک در شــباهت های 
دارنــد. بــه طــور مثــال خفــاش پرنــده ای اســت 
ــاری  ــارس، ه ــاری س ــه بیم ــل س  ناق

ً
ــوال ــه معم ک

 فیلــم چنیــن بیمــاری 
ً
و ابــوال اســت. یعنــی اوال

را پیــش گویــی نکــرده اســت و در ثانــی هیــچ 
ــم  ــه در فیل ــه آنچ ــدارد ک ــود ن ــی وج ــای نگران ج
رخ داده در دنیــای واقعــی محقــق خواهــد شــد و 

ــت. ــنده اس ــن نویس ــه ذه ــاخته و پرداخت ــا س آن تنه
بــا ایــن حــال برخــی نســبت بــه ایــن فیلــم و ویــروس 
ــا  ــان ب ــردم جه ــام م ــر تم ــال حاض ــه در ح ــا ک کرون
ــور  ــه ط ــد. ب ــی می دهن ــتند احتماالت ــر هس آن درگی
ــب  ــن رقی ــن، بزرگ تری ــا از چی ــروس کرون ــال وی مث
ــم   ه

ً
ــا ــت. دقیق ــده اس ــاز ش ــکا، آغ ــادی آمری اقتص

ــالت و  ــردم آن در تعطی ــه م ــی ک ــو چین ــال ن در س
ــه کشــورهای مختلــف هســتند  در حــال مســافرت ب
ــه  ــس خزان ــم رئی ــرف ه ــود. از آن ط ــف می ش کش
دربــاره کرونــا می گویــد: »کرونــا  آمریــکا  داری 
می توانــد بــرای آینــده اقتصــاد آمریــکا یــک فرصــت 
ایــن  بــه  ایــن مــوارد ذهن هــا را  باشــد«. همــه 
ــر  ــن ام ــکا در ای ــه آمری ــد ک ــت می کن ــمت هدای س
تحــت عنــوان بیوتروریســم نقــش داســته اســت. 

ــتی  ــودی و صهیونیس ــل یه ــه دلی ــز ب ــر نی ــی دیگ برخ
ــروس  ــیوع« و وی ــم »ش ــکا، فیل ــوود آمری ــودن هالی ب
طراحــی  قبــل  از  برنامــه  از  بخشــی  را  کرونــا 
کــه  می داننــد  الملــل  بیــن  صهیونیســم  شــده 
و  دارویــی  بــزرگ  شــرکت های  آن هــا  پشــت 
صهیونیســتی هســتند. از نظــر ایــن عــده، ســود 
بیشــتر و گســترش حاکمیــت بــر ملت هــا از راه 
نــوع  ابزارهــای  از  بیمــاری،  انتشــار  و  ســاخت 
ــان  ــه جری ــود ک ــوب می ش ــدرن محس ــتعمار م اس
می بــرد.  بهــره  آن  از  مدت هاســت  صهیونیســم 



شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

105

آیا دولت آمریکا بر ساخته های هالیوود  	

نظارت دارد؟

ــق  ــگار و محق ــورد« خبرن ــو آلف ــکر« و »متی ــام س »ت
انگلیســی هســتند کــه طــی گزارشــی بــا عنــوان 
ــگ  ــغ جن ــی تبلی ــاره چگونگ ــناد درب ــاگری اس »افش
توســط هالیــوود بــه نیابــت از پنتاگــون، ســیا و 
ــه  ــنادی ک ــاس اس ــر اس ــی« و ب ــت مل ــس امنی آژان
بــه  قانــون »الیحــه آزادی اطالعــات«  از طریــق 
ــد. ــخ گفته ان ــوال پاس ــن س ــه ای ــد، ب ــت آورده ان دس
ــکا  ــت آمری ــای دول ــزارش »دخالت ه ــن گ ــق ای طب
از  برخــی  فیلم نامه هــای  بازنویســی  شــامل 
تاریــخ  فیلم هــای  محبوب تریــن  و  مشــهورترین 
ــد«،  ــز بان ــای »جیم ــری فیلم ه ــه س ــینما از جمل س

دنیــای  فیلم هــای  و  »تبدیل شــوندگان«   ســری 
»مــارول«  و »دیتکتیــو کامیکــس«  ]ســری هایی 
ــی« و  ــرد عنکبوت ــن«، »م ــوپرمن«، »بتم ــد »س مانن
غیــره[ می شــود.« ســکر و آلفــورد تلویزیــون آمریــکا 
بی نصیــب  ایــن کشــور  نفــوذ دولــت  از  را هــم 
مشــابهی  »دخالت هــای  معتقدنــد:  و  نمی داننــد 
روی تلویزیــوِن ارتش محــور آمریــکا هــم ِاعمــال 
برنامه هــای پرطــرف داری  می شــود، از جملــه در 
 ،)Hawaii Five-O( جنایــی  ســریال  ماننــد 
 ،)America›s Got Talent( ــتعدادیابی ــه اس برنام
 Jay و   Oprah( محــور  گفت وگــو  برنامه هــای 
و   )Cupcake Wars( آش پــزی  برنامــه   ،)Leno
شــبکه های  در  متعــددی  مســتندهای  همچنیــن 
»بی بی ســی.« و  تاریــخ«  »کانــال  »پی بــی اس«، 
ــس  ــری در لس آنجل ــط دفت ــا توس ــن کاره ــه ای هم
ــود.  ــام می ش ــتراب« انج ــپ اس ــت »فیلی ــه ریاس ب
ــکا  ایــن شــخص رابــط بیــن صنعــت ســرگرمی آمری
و وزارت دفــاع اســت. در حقیقــت رضایــت ایــن 
ــات ارتــش  ــا تمــام امکان شــخص باعــث می شــود ت
مثــل ناوهــا، هواپیماهــا، مشــاروه و حتــی بازیگــر بــه 
صــورت رایــگان در اختیــار ســازنده فیلم قــرار بگیرد. 
فیلــم ســازان نیــز بــرای کاهــش هزینه هــای ســاخت 
ــه میــل ارتــش  فیلــم مجبــور خواهنــد بــود فیلــم را ب
ــد راب«  ــه »دیوی ــه گفت ــازند. ب ــکا بس ــت آمری و دول
نویســنده و گزارشــگر هالیــوود، ایــن دفتــر لــس 
آنجلــس اســت کــه تعییــن می کنــد کــه چــه قســمتی 
شــود. اضافــه  یــا  و  سانســور  حــذف،  فیلــم  از 
ارتــش بــرای ســاخت فیلم هایــی دربــاره خــود، 

خــط قرمزهایــی دارد. بــه طــور مثــال اشــاره بــه 
ــا آزار غیــر  خــود کشــی ســربازان، کشــیدن مــواد و ی
نظامیــان توســط ســربازان آمریکایــی ولــو بــه شــکل 
 اشــاره بــه جنــگ ویتنــام 

ً
طنــز ممنــوع اســت. یــا مثــال

بــه هــر شــکلی. بــه طــور مثــال در فیلــم »هالــک«، 
ســاخت ایــن شــخصیت از یــک آزمایشــگاه نظامــی 
عملیــات  نــام  یافــت.  تغییــر  نظامــی  غیــر  بــه 
ــه«  ــر مزرع ــدا »کارگ ــز در ابت ــک نی ــتگیری هال دس
ــت  ــرد. عل ــر ک ــی« تغیی ــرد عصبان ــه »م ــه ب ــود ک ب
هــم آن بــود کــه »کارگــر مزرعــه« نــام یــک عملیــات 
بــود. ویتنــام  در جنــگ  آمریــکا  ارتــش  واقعــی 

در ایــن بیــن ســازمان ســیا نیــز در ســاخت فیلم هــای 
جاسوســی مربــوط بــه خــود دخالــت می کنــد.

بــه دلیــل  	 نیــز  دیگــر  هالیــوود  برخــی  بــودن  صهیونیســتی  و  یهــودی 
ویــروس کرونــا  و  فیلــم »شــیوع«  آمریــکا، 
را بخشــی از برنامــه از قبــل طراحــی شــده 
کــه  می داننــد  امللــل  بیــن  صهیونیســم 
و  دارویــی  بــزرگ  ـشـرکت های  آن هــا  پشــت 
عــده،  ایــن  نظــر  از  هســتند.  صهیونیســتی 
سود بیشرت و گسرتش حاکمیت بر ملت ها 
از راه ساخت و انتشار بیماری، از ابزارهای 
می شــود  محـسـوب  مــدرن  اســتعمار  نــوع 
کــه جرـیـان صهیونیســم مدت هاســت از آن 

می بــرد.  بـهـره 
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ــه آتشــین«،  ــی چــون »گلول ــال فیلم های ــه طــور مث  ب
بــا  »مالقــات  پرســتانه«،  میهــن  »بازی هــای 
والدیــن« و »salt« بــا دخالــت ایــن نهــاد اطالعاتــی 
ــه  ــت ک ــان داش ــد اذع ــه بای ــده اند. البت ــاخته ش س
دخالــت ســیا در صنایــع ســرگرمی آمریــکا بــه 
ــه  ــم ب ــاید بگویی ــا ش ــت. ی ــون نیس ــعت پنتاگ وس
قــدری مخفــی اســت کــه کم تــر جلــب توجــه 
ــط  ــدون« راب ــس بران ــیا »چی ــازمان س ــد. در س می کن
ــن  ــت. ای ــرگرمی آمریکاس ــع س ــا صنای ــاد ب ــن نه ای
 »The Recruit« شــخص حتــی پیــش نویــس فیلــم
را خــود می نویســد و جالــب آن اســت کــه در فیلــم 
ــد.  ــم می آی ــی فیل ــاور فن ــوان مش ــه عن ــا ب ــش تنه نام
فعالیــت  از  بخشــی  تنهــا  شــده  بیــان  مــوارد 
ــازی  ــم س ــت فیل ــکا در صنع ــی آمری ــای دولت نهاده
ــت  ــدم حاکمی ــی ع ــه معن ــت ب ــن دخال ــت. ای اس
یهودیــان و صهیونیســم بیــن الملــل بــر هالیــوود 
و صنعــت ســرگرمی دنیــا نیســت. بلکــه ایــن دو 
ــا یکدیگــر در یــک جبهــه  ــزوم ب ــع ل ــان در مواق جری
ــتند.  ــو هس ــم همس ــا ه  ب

ً
ــوال ــد و معم ــرار می گیرن ق

ســاخت  در  آمریــکا  دخالــت  احتمــال  بنابرایــن 
و شــیوع ایــن ویــروس در جهــان بعیــد نیســت. 

ویروس های کشنده با عاملی ناشناخته  	

در اپیدمی هــای ســینمای هالیــوود گاهــی شــاهد 
ــور  ــه ط ــان ب ــاء آن ــه منش ــتیم ک ــی هس ــل طبیع عوام
ــم  ــال در فیل ــور مث ــه ط ــت. ب ــخص نیس ــق مش دقی
ســینمایی »فقــط«  ســاخته 2019م، بــارش عجیــب 
برف هــای ســیاه رنــگ از آســمان کــه دلیــل آن 

ــارش  ــن ب ــوم اســت ناگهــان آغــاز می شــود. ای نامعل
ــک  ــده و ی ــران ش ــان و دخت ــی زن ــرگ تمام ــث م باع
ــد. تعــداد جنــس مؤنــث  آخــر الزمــان را رقــم می زن
بــه قــدری کــم می شــود کــه دولــت بــرای معرفــی و 
پیــدا کــردن زنــان ســالم –جهــت درمــان و آزمایــش- 
عــالوه بــر برررســی تــک تــک منــازل توســط 
ــد. ــن می کن ــون دالری تعیی ــای میلی ــش، جایزه ه ارت
ــر  ــه ب ــوری«  ک ــوان »ک ــت عن ــری تح ــم دیگ در فیل
ــارماگو« در 2008م  ــان مشــهور »ژوزه س ــاس رم اس
ــک  ــی ی ــناخته ای اهال ــاری ناش ــده، بیم ــاخته ش س
ــات  ــد. مقام ــفید« می کن ــوری س ــار »ک ــهر را دچ ش
نیــز بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری، افــراد مبتــال 
شــده را در یــک آسایشــگاه روانــی قرنطینــه می کننــد. 
ــگاه  ــاکنان آسایش ــی زود س ــز خیل ــم نی ــه فیل در ادام
ــوند.  ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــود ب ــبات خ در مناس
ــه  ــت ک ــور( هس ــی )م ــا زن ــان آن ه ــه می ــی ک درحال
هنــوز کــور نشــده و ایــن را از بقیــه پنهان کرده اســت. 
ــل  ــه دالی ــی و ب ــور ناگهان ــه ط ــز ب ــم نی ــان فیل در پای
نامعلــوم همــه بیمــاران، بینایــی خــود را بــاز می یابند.

ویروس ـهـای  	 شــیوع  و  تروریســم 

میــک پید ا

ــاء  ــم منش ــا در فیل ــی از بیماری ه ــن برخ ــن بی در ای
ــت  ــروه تروریس ــک گ ــط ی ــی توس ــد ول ــی دارن طبیع
در جامعــه پخــش شــده و فاجعــه می آفرینــد. شــاید 
بهتریــن مصــداق بــرای اینگونــه فیلم هــا، فیلــم 
ــتان  ــد. داس ــاخته 2002م باش ــی«  س ــر جهان »تأثی
ــه در  ــت ک ــا« اس ــام »مانگی ــه ن ــی ب ــاره ویروس درب
ــه  ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــیوع پی ــی ش ــتایی آفریقای روس
دلیــل خطرنــاک بــودن و انتشــار ســریع، آن روســتا که 
ــه ظاهــر همــه ســاکنان آن کشــته شــده اند، توســط  ب
ــار آن  ــا از انتش ــود ت ــاران می ش ــکا بمب ــت آمری دول
جلــو گیــری شــود. بــا ایــن حــال یک کــودک مبتــال از 
روســتا فــرار نمــوده و چنــد کیلومتــر دورتــر می میــرد.
 بــه دلیــل خطرنــاک بــودن ویــروس، دولــت آمریــکا 
تصمیــم می گیــرد بــر روی ویــروس و واکســن آن 
ــه کار  ــان منطق ــگاهی در هم ــز آزمایش ــک مرک در ی
ــد  ــف می کن ــن را کش ــه واکس ــک مربوط ــود. پزش ش
امــا قبــل از انتقــال آن بــه آمریــکا توســط یــک گــروه 
تروریســت ها  مــی رود.  ســرقت  بــه  تروریســتی 
ویــروس را در سرتاســر آفریقــا پخــش می کننــد 
و ویــروس در عــرض کمتــر از یــک روز کل قــاره 
هــم  بــار  ایــن  امــا  می کنــد.  مبتــالء  را  آقریقــا 
ــات  ــرای نج ــکا ب ــجاع آمری ــداکار و ش ــربازان ف س
تروریســت ها  و  شــده  کار  بــه  دســت  بشــریت 
می گیرنــد. پــس  را  واکســن  و  بــرده  ازبیــن  را 
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3ـ موجودات فضایی و انتشار ویروس 	

جملــه  از   »invasion« یــا  »تهاجــم«  فیلــم 
ــا ماهیــت موجــودات فضایــی  فیلم هــای ویروســی ب
ــفینه ای  ــه س ــت ک ــرار اس ــن ق ــتان از ای ــت. داس اس
فضایــی در آمریــکا ســقوط می کنــد کــه حامــل 
ویروســی همــه گیــر اســت و باعــث تغییــر ســاختار 
درونــی انســان ها می شــود. بــه ایــن شــکل کــه آنــان 
دارای هیــچ احساســی نیســتند. در فیلــم »ویــروس« 
ایــن شــکل  بــه  یــا همــان »موجــود فضایــی« 
ــت  ــه اس ــر و اندیش ــه دارای فک ــده ک ــان داده ش نش
ــالء  ــان ها را مبت ــه انس ــا هم ــوده ت ــد ب ــه من و عالق
ــازد. ــود بس ــرای خ ــص را ب ــی بی نق ــد و دنیای نمای

و  	 مشــهور  اپیدمــی  زامبــی؛  ویــروس  4ـ 

هالیــوود ســینمای  محـبـوب 

ــینمای  ــی از س ــش مهم ــد بخ ــه می دانی ــور ک همانط
ــون  ــا خ ــی و ی ــروس زامب ــه وی ــوود ب ــی هالی اپیدم
ــی  ــا گاه ــه فیلم ه ــن گون ــق دارد. در ای ــام ها تعل آش
منشــاء ایــن ویــروس خــود طبیعــت بــوده اســت مثل: 
»جنــگ جهانــی Z«، »گــذرگاه« ، »جنگ هــای وی« 
، »مــردگان متحــرک« ، »از مــردگان متحرک بترســید«  
ــکل  ــه ش ــی ب ــا ویروس ــه فیلم ه ــن گون ــره. در ای و غی
ــل  ــد و انســان ها را تبدی ــدا می کن ناشــناخته شــیوع پی
بــه زامبــی نمــوده و یــک آخرالزمــان را رقــم می زنــد.
کــه  همانطــور  نیــز  مــوارد  برخــی  در  البتــه 
شــرکت های  یــا  و  ارتــش  شــد  بیــان   

ً
قبــال

ــتند.  ــروس هس ــن وی ــار ای ــل انتش ــی عام خصوص

قدرت ویروس 	

در فیلم هایــی بــا موضــوع بیماری هــای اپیدمــی 
 
ً
ــا ــه غالب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ــدرت ویروس ه ق
ــی  ــا آخرالزمان ــی، پس ــد آخرالزمان ــه پیام ــی از س یک
و یــا فاجعــه انســانی را در فیلم هــا رقــم می زنــد. 
داســتان ها  غالــب  محــور  زامبــی  فیلم هــای  در 
در محیطــی آخرالزمانــی و یــا پســا آخرالزمانــی 
ــایر فیلم هــا ویروس هــا  پیــش مــی رود. امــا در س
در برخــی مــوارد یــک واقعــه آخرالزمــان را رقــم 
می زننــد و یــا اغلــب فاجعــه انســانی را در پــی 
دارنــد. مثــل فیلــم »شــیوع« ســودربرگ بــا تــم 
آخرالزمانــی و یــا پســا آخرالزمانــی مثــل فیلــم 
فیلــم  یــا  و  1980م  ســاخته  »ویــروس«  ژاپنــی 
ــانی. ــه انس ــم فاجع ــا ت ــزا« ب ــی »آنفالن ــره جنوب ک
امــا نکتــه ای کــه بایــد دربــاره قــدرت ویروس هــا در 
ــکنی های  ــاختار ش ــت، س ــر گرف ــا در نظ ــن فیلم ه ای
اجتماعــی اســت کــه در آخرالزمــان و پســا آخرالزمان 
غالــب  در  می دهــد.  رخ  بشــری  جوامــع  در 
فیلم هایــی بــا ایــن مضمــون مــا شــاهد مــواردی نظیر 
ــی«،  ــتار«، »بی رحم ــل و کش ــرج«، »قت ــرج و م »ح
»بی قانونــی«، »نابــودی نظــم اجتماعــی«، »فــرو 
دوســتی«  انســان  »حــس  و  اخالقیــات«  پاشــی 
ــم  ــی توســط شــخصیت های مثبــت و خــوب فیل حت
هســتیم. بــه تصویــر کشــیدن غــارت مغازه هــا، 
دزدی، کشــتار یــک دیگــر بــرای غــذا و اســلحه، دارو 
و... تأثیــر قابــل توجــه ای بــر مخاطــب خواهــد نهــاد.
تأثیراتــی کــه مــا در کشــورهای اروپایــی و آمریــکا بــا 
شــیوع بیمــاری کرونــا شــاهد آن بودیــم. هجــوم مردم 

ــی  ــدم دسترس ــی، ع ــواد غذای ــگاه های م ــه فروش ب
اغــالم  بــه  جامعــه  ضعیــف  قشــر  و  نیازمنــدان 
ضــروری و مــورد نیــاز، رهــا نمــودن ســالمندان 
ــف  ــی ، ص ــا در تنهای ــرگ آن ه ــگاه ها و م در آسایش
اســلحه  مغازه هــای  پشــت  در  مــردم  کشــیدن 
ماســک  حامــل  کشــتی های  غــارت   ، فروشــی 
و اقــالم بهداشــتی توســط کشــورهای بــه ظاهــر 
لهســتان،  چــک،   ، آمریــکا  پیشــرفته  و  متمــدن 
ــا را  ــه اروپ ــه اتحادی ــکلی ک ــه ش ــان ب ــه، آلم فرانس
تبدیــل بــه اتحادیــه دزدان اقــالم دارویــی نمــود. 

عامل نجات 	

موضــوع  دارای  کــه  فیلم هایــی  تمــام  در   
ً
تقریبــا

فیلم هــای  از  برخــی  در  حتــی  هســتند  اپیدمــی 
ــا »گــذرگاه« همیشــه یــک  ــل »ردکان 1« ی ــی مث زامب
ــر روی  ــروس ب ــه وی ــود دارد ک ــانی وج ــتثنای انس اس
ــر  ــیوع« 2011م همس ــم »ش ــدارد. در فیل ــر ن آن تأثی
ــه  ــب ب ــت نس ــروس اس ــل وی ــه ناق ــری ک زن تاج
ــد  ــه زن و فرزن ــن ک ــا ای ــت. ب ــاوم اس ــروس مق وی
او در کمتــر از ســه روز می میرنــد ولــی او حتــی 
ــره  ــزای« ک ــم »آنفوالن ــود. در فیل ــم نمی ش ــار ه بیم
جنوبــی، ناقــل ویــروس آنفوالنــزای خوکــی، خــودش 
ــکان  ــی پزش ــت و حت ــن اس ــروس ایم ــه وی ــبت ب نس
ــم  ــد. در فیل ــف می کنن ــن را کش ــق او واکس از طری
»outbreak« ناقــل بیمــاری یــک میمــون اســت 
ــت و  ــاوم اس ــاری مق ــه بیم ــبت ب ــودش نس ــه خ ک
ــد. در  ــف ش ــون کش ــن میم ــق همی ــن از طری واکس
ــه  ــان هایی ک ــی Z« انس ــگ جهان ــی »جن ــم زامب فیل
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ــبت  ــتند نس ــالء هس ــن مبت ــای مضم ــه بیماری ه ب
ــد  ــت دارن ــالء مصونی ــراد مبت ــروس و اف ــن وی ــه ای ب
و همیــن امــر عامــل نجــات بشــریت می شــود.

ــط  ــروس توس ــی وی ــم آنت ــوارد ه ــی م ــه در برخ البت
پزشــکان و بــا کمــک ارتــش یــا بهتــر بگوییــم 
می شــود.  ســاخته  و  کشــف  آمریکایی هــا 

مهار کنندگان ویروس ها 	

اپیدمی هــای  موضــوع  بــا  فیلم هایــی  اکثــر  در 
خطرنــاک مــا شــاهد نقــش آفرینــی ســه گــروه 
ــت  ــازمان پهداش ــا »س ــش، )WHO( ی ــتیم؛ ارت هس
جهــان« و )CDC( یــا »مراکــز مدیریــت و پیشــگیری 
بیمــاری ایــاالت متحــده آمریــکا«. قبــل از پرداختــن 
ــه  ــد ب ــی، بای ــای اپیدم ــورد در فیلم ه ــه م ــن س ــه ای ب
ــا  ــه آن ه  در هم

ً
ــا ــه تقریب ــود ک ــه نم ــه توج ــن نکت ای

آخرالزمــان و یــا پســا آخرالزمــان وقتــی محقــق 
ســقوط  آن  ارتــش  یــا  و  آمریــکا  کــه  می شــود 
نمایــد. تلقیــن ایــن مفهــوم کــه مــرز بیــن فروپاشــی 
ــدن و  ــن تم ــرز بی ــا م ــت و ی ــری و بدوی ــه بش جامع
ــکا  ــه آمری ــی ک ــی زمان ــت. یعن ــکا اس ــره آن آمری غی
ســقوط نمایــد، دنیــا بــه آخــر خــود می رســد.

امــا دربــاره نقــش ارتــش در ایــن فیلم هــا بایــد گفــت 
کــه در بیماری هــای اپیدمــی یــک از گزینه هایــی 
کــه بــرای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس از ســوی ارتــش 
ــر  ــا منفج ــم و ی ــب ات ــه بم ــود، گزین ــنهاد می ش پیش
ــش  ــر ارت ــش دیگ ــت. نق ــوده اس ــط آل ــردن محی ک
عبــارت اســت از کمــک کــردن بــرای قرنطینــه نمــودن 
مبتالیــان، جلوگیــری از حــرج و مــرج، همــکاری بــا 

متخصصــان بــرای کشــف و یــا پیــدا کــردن واکســن 
مــورد نظــر یــا اگــر بخواهیــم بــه طــور کلــی بگوییــم 
آنــان نقــش منجــی را دارنــد. حتــی در فیلم هایــی کــه 
نقــش منفــی داســتان یــک فــرد نظامــی اســت، مقابل 
ــد. ــرار می دهن ــداکار ق ــوب و ف ــی خ ــک نظام آن ی
نکتــه بعــدی همــکاری دو نهــاد »ســازمان بهداشــت 
ــت و پیشــگیری بیمــاری  ــا » مرکــز مدری ــی« ب جهان
ــاد  ــن دو نه ــراد ای ــه اف ــت. اینک ــکا« اس ــای آمری ه
بــرای  فداکارانــه  و  صادقانــه  چقــدر  فیلــم  در 
ــروس ــیوع وی ــر از ش ــان و جلوگی ــردم جه ــات م نج
ــکاری را  ــن هم ــالش می کننــد. نمونــه کامــل ای ت
می تــوان در فیلــم »شــیوع« ســودربرگ مشــاهده 
ــا  ــه فیلم ه ــن گون ــر در ای ــارت دقیق ت ــه عب ــود. ب نم

جامعــه پزشــکی جهــان برجســته ســازی شــده 
ــه  ــاص ک ــی خ ــیوع ویروس ــع ش ــا در مواق ــت ت اس
وحشــت ناشــی از آن ســریع تر از خــود ویــروس 
انتشــار می یابــد، ایــن نهادهــا بــه عنــوان یــک 
نقــش  معتبــر،  هدایت گــر  راهنمــای  و  مرجــع 
ایفــا نماینــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد فضــای 
ــد. ــت نماین ــروس را مدری ــد از وی ــده بع ــاد ش ایج

کشورهای میزبان 	

اپیدمــی  بیماری هــای  طبیعــی  عوامــل  دربــاره 
ــا از  ــن بیماری ه ــر ای ــه اکث ــت ک ــد گف ــوود بای هالی
ــه  ــل همیش ــم مث ــاز ه ــده و ب ــاز ش ــا آغ ــاره آفریق ق
ارتــش آمریــکا و )CDC( هســتند کــه بــرای نجــات 
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مــردم جهــان دســت بــه کار می شــوند. البتــه در 
ــوص  ــرق و خص ــان ش ــا مردم ــن فیلم ه ــی از ای برخ
ــای  ــیوع بیماری ه ــل ش ــی عام ــم بادام ــان چش مردم
یــا  »شــیوع«  فیلــم  مثــل  هســتند.  خطرنــاک 
و  ســودربرگ«  »اســتیون  ســاخته   »Contagion«
ــانگ  ــم س ــاخته » کی ــا »Flu« س ــزا« ی ــم »آنفالن فیل
ســو« کــه منشــاء بیمــاری چیــن و کــره جنوبی اســت.
در فیلــم »OUTBREAK« ســاخته 1995م کــه 
ــک  ــاره ی ــده، درب ــه ش ــیوع« ترجم ــی »ش ــه فارس ب
ویــروس عفونــی مرمــوز بــه نــام »موتابــا« اســت کــه 
ــک  ــط ی ــده و توس ــدا ش ــا پی ــر« آفریق ــهر »زئی در ش
ــر  ــم »تأثی ــد. در فیل ــار می یاب ــالء انتش ــون مبت میم
ــار  ــا انتش ــا« ب ــام »مانگی ــه ن ــی ب ــی« ویروس جهان
ــه  ــر مواج ــا خط ــا را ب ــاره آفریق ــود کل ق ــریع خ س
 The Hot Zone « می ســازد و بالخــره در ســریال
« کــه در 2019م توســط اســتودیوهای تلویزیونــی 
فیــری  »اســکات  و  یکــم«  و  بیســت  »فاکــس 
 ســاخته شــد، در بخــش پایانــی 

ً
پروداکشــن« مشــترکا

ســریال عامــل همــه بیماری هــای عفونــی و اپیدمــی 
ــد. ــی می کن ــا معرف ــاره آفریق ــوال را ق ــدز و اب ــل ای مث
در بخــش پایانــی وقتــی »نانســی« شــخص اول 
فیلــم، از جلســه ســران ارتــش و )CDC( خــارج 
برخــورد  اســتادش »دکتــر کارتــر«  بــا  می شــود 
می کنــد کــه در حــال ســیگار کشــیدن اســت. کارتــر 
ــد  ــی می گوی ــه نانس ــود ب ــخنان خ ــی از س در بخش
ــوال از اونجــا  ــن اومــدن. اب ــن میمون هــا از فیلیپی »ای
ــن  ــد چنی ــی دارد.« بع ــاء آفریقای  منش

ً
ــا ــاد. حتم نمی

ــل  ــام عوام ــوال و تم ــدز، اب ــه »ای ــد ک ــه می ده ادام

پرخطــر بــه دلیــل دســت درازی بشــر بــه محیط هــای 
ــوده«.  ــورده ب ــت نخ  دس

ً
ــال ــه قب ــت ک ــی اس طبیع

ــش،  ــال پیدای ــای در ح ــد: »ویروس ه ــر می گوی کارت
ــی  ــد. حت ــه می دهن ــن ادام ــات یافت ــش و نج ــه جه ب
بــا نابــودی محیــط زیســت طبیعی شــان و وقتــی 
از  بعــد  شــدن«  قوی تــر  قبــل  از  می گــردن  بــر 
ــه  ــی رود ک ــا م ــر روی آفریق ــش ب ــه نمای ــن صحن ای
ــک  ــمت ی ــه س ــق ب ــک قای ــل ی ــر در دخ ــر کارت دکت
جزیــره در حــال حرکــت اســت. در ایــن لحظــه 
ــکل  ــو ش ــن گفتگ ــق ران ای ــر و قای ــر کارت ــان دکت می
مریــض  میمون هــای  تاجرهــا  »ایــن  می گیــرد: 
را همینطــور در داخــل ایــن جزیــره می اندازنــد؟ 
بلــه، »ماربــرگ، )HIV(، ابــوال و...دارن بــا هــم 
ــه، فقــط منتظــر  ــن همین ــم زمی ترکیــب میشــن، جهن
ــیطان« ــره ش ــه؟ جزی ــمش چی ــدنه.اینجا اس آزاد ش
بعــد از ایــن تصویــر روی خانم »نانســی« مــی رود که  
در حــال ســخنرانی اســت. فیلــم و ســخنرانی بــا ایــن 
ــه  ــان می رســد؛ »در حالــی کــه خان ــه پای جمــالت ب
ــون را  ــان ش ــم، میزب ــود می کنی ــا را ناب ــن ویروس ه ای
ــاور کنیــد کــه ایــن هیــوال  ازبیــن می بریــم، ایــن را ب
ــد برایــش آمــاده شــویم«. ــاز می گــردد. بای ــاره ب دوب
ــوه دادن شــیوع  ایــن جمــالت جــدای از طبیعــی جل
ــی  ــا را مرکــز بیمــاری معرف ــروس هــا، آفریق ــن وی ای
نمــود و دخالــت نظامــی و خدماتــی آمریــکا را 
ــرس از  ــن ت ــوه داد. همچنی ــه جل ــاره موج ــن ق در ای
ــاخت. ــی س ــگی و دائم ــا را همیش ــوال و ویروس ه اب

ــا  	 ــرا آفريق ــه چ ــت ک ــوال اينجاس ــا س ام
 بــه عنــوان منشــاء بســياری از ويروس هــای 

ً
غالبــا

فيلم هــای اپيدميــک معرفــی می شــود؟

آفریقا سرزمین استعماری جدید 	

قــاره آفریقــا و کشــوهای آن اگــر چــه بــه ظاهــر فقیرند 
ــی  ــی و معدن ــع طبیع ــی از مناب ــه ای غن ــی منطق ول
هســتند. جــدای از آن از  جهت موقعیــت ژئوپلیتیکی 
نیــز بعضــی از کشــورهای آن مثــل: مصــر، جیبوتــی، 
لیبــی، تونــس، گینــه و... دارای جایــگاه ویــژه ای برای 
قدرت هــای جهانــی هســتند. البتــه از ایــن نکتــه 
هــم نبایــد غافــل مانــد کــه کشــورهای آفریقایــی 54 
ــث  ــود باع ــن خ ــه ای ــد ک ــل دارن ــازمان مل رأی در س
جلــب توجــه قدرت هــای جهانــی شــده اســت.

مؤسســه  ارشــد  کارشــناس  نایــدو«  »سانوشــا 
بــه  تــاوون«   گفــت و گوهــای جهانــی »کیــپ 
ــن  ــا« در ای ــیمایا گازین ــزاو یس ــی »نی ــه روس روزنام
بــاره می گویــد: »آفریقــا بــه فضــای راهبــردی و 
دیپلماتیکــی بــرای نقــش آفرینــان جهانــی بــه منظــور 
دســت یابــی آن هــا بــه اهــداف جهانــی خــود تبدیــل 
شــده اســت. در ایــن بیــن روســیه و آمریــکا بخشــی 
ــی  ــا را راه ــه آفریق ــتند ک ــورهایی هس ــگاه کش از باش
ــی  ــت یاب ــی و دس ــن الملل ــق بی ــت منط ــرای تقوی ب
ــت  ــاره ای اس ــا ق ــد. آفریق ــد می بینن ــع جدی ــه مناب ب
و  روســیه  اقتصــادی  و  ژئوپلیتیکــی  منافــع  کــه 
امریــکا را بــه یکدیگــر بســیار نزدیــک کــرده اســت.« 

قــاره  	 در  مختلــف  کشــورهای  حضــور   

یقــا فر آ

ــن  ــرد ای ــه ف ــر ب ــای منحص ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ب
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قــاره چیــزی حــدود یــک دهــه اســت کــه کشــورهای 
صنعتــی جهــان بــه آن روی آورده انــد. بــه طــور مثــال 
در کشــورهایی چــون چــاد، جمهــوری  آمریــکا 
دمکراتیــک کنگــو، ســومالی، اتیوپــی، اوگانــدا، 
ــی دارد.  ــر رنگ ــور پ ــه، حض ــا و نیجری ــودان، کنی س
البتــه تعامــالت تجــاری و اقتصــادی آمریــکا بــا 
ــه 39  ــارد دالر در 2000م ب ــاره از 200 میلی ــن ق ای
اســت. یافتــه  کاهــش  2017م  در  دالر  میلیــارد 

آمریکا 	

ــه  ــد ب ــا بای ــاره آفریق ــکا در ق ــور آمری ــاره حض درب
چنــد نکتــه دقــت نمــود. اول ایــن کــه حضــور ایــن 
بهانه هــای مختلفــی  بــه  آفریقــا  در  قــدرت  ابــر 
ــک،  ــای اپیدمی ــم، بیماری ه ــور تروریس ــل حض مث
ــن  ــردد. دوم ای ــق می گ ــادی و... محق ــت اقتص فعالی
ــادی  ــالت اقتص ــم تعام ــش حج ــی از کاه ــه بخش ک
آمریــکا، مربــوط بــه خودکفایــی ایــن کشــور در 
زمینــه انــرژی بــوده و بخــش دیگــر آن هــم بــه 
حضــور رقبــای تجــاری آمریــکا مثــل روســیه و 
ــا  ــا ب ــه اروپ ــاری اتحادی ــای تج ــرار داده ــن و ق چی
41 کشــور آفریقایــی بــاز می گــردد. نکتــه ســوم 
ــه  ــتر ب ــکا بیش ــر آمری ــال حاض ــه در ح ــت ک آن اس
دنبــال حضــور نظامــی در کشــورهای آفریقایــی 
اپیدمیــک، تروریســت و  بیماری هــای  بهانــه  بــه 
ــد  ــق بتوان ــن طری ــا از ای ــت ت ــی اس ــوزش نظام آم
ــد.   ــه نمای ــود مقابل ــای خ ــزون رقب ــوذ روز اف ــا نف ب
مقالــه ای  در  تایمــز  نیویــورک  دلیــل  همیــن  بــه 
می نویســد: و  نمــوده  اشــاره  مطلــب  ایــن  بــه 

قــاره  تروریســتی  تهدید هــای  آمریــکا  »دولــت 
ایــن   در  آمریــکا  اهــداف  و  منافــع  علیــه  ســیاه 
قــاره را انگیــزه اصلــی بــرای تقویــت بنیان هــای 
اســت.«  کــرده  معرفــی  آنجــا  در  نظامــی اش 
ــل  ــد غاف ــر نبای ــن ام ــان از ای ــال مخاطب ــن ح ــا ای ب
شــوند کــه حضــور نظامــی مســتقیم در یــک کشــور 
باعــث واکنــش افــکار عمومــی خواهــد شــد بنابرایــن 
آمریــکا گام هــای اولیــه خــود را بــه بهانه هایــی 
ــتانه  ــر دوس ــای بش ــتی و کمک ه ــان دوس ــون انس چ
ــپ  ــور کم ــن کش ــال ای ــور مث ــه ط ــی دارد. ب ــر م ب
اســتراتژیک  کشــور  در  2002م  در  را  »لومونیــه« 
و  نظامــی  غیــر  اهــداف  بــا  فقیــر »جیبوتــی«  و 
ــتقرار  ــد از اس ــا بع ــد. ام ــا می کن ــتانه بن ــر دوس بش
 200 مبلــغ  2013م  ســال  در  نظامــی  نیروهــای 
ــی  ــزات نظام ــازی و تجهی ــرای بازس ــون دالر ب میلی
ــود.  ــه نم ــین هزین ــر نش ــدون س ــای ب آن و هواپیماه

روسیه 	

ــلیحات  ــلحه و تس ــده اس ــن کنن ــن تأمی ــیه دومی روس
ــق  ــن طری ــور از همی ــن کش ــت. ای ــا اس ــاره آفریق ق
ــی در  ــورهای آفریقای ــه رأی کش ــدرت آن را دارد ک ق
ســازمان ملــل را تغییــر دهــد. صــادرات اســلحه 
ایــن گونــه تصــّور نشــود  البتــه  در مقابــل رأی. 
ــد  ــن کاری می زن ــه چنی ــت ب ــیه دس ــا روس ــه تنه ک
بلکــه آمریــکا و ســایر کشــورهای اروپایــی نیــز 
کشــور  ایــن  نیســتند.  مســتثناء  قاعــده  ایــن  از 
کشــور  معــادن  و  انــرژی  بخــش  در  همچنیــن 
ــن  »زیمبابوه«کــه بزرگ تریــن ذخایــر فلــزات پالتی

ایــن  بــه عبارتــی  دارد.  فعالیــت  اســت،  جهــان 
ــار شــرکت هــای روســی هســتند. بخش هــا در اختی

چین و هند و اتحادیه اروپا 	

2018م  در  هنــد  و  آفریقــا  تجــاری  معامــالت 
63 میلیــارد دالر و تعامــالت اقتصــادی اتحادیــه 
اروپــا و ایــن قــاره چیــزی حــدود 280 میلیــارد 
بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  چیــن  امــا  اســت.  دالر 
رقیــب اقتصــادی آمریــکا، ســهم قابــل توجــه ای 
بــه شــکلی  دارد.  اختیــار  در  را  تجــارت  ایــن  از 
کــه کشــورهای آفریقایــی حاضــر بــه قطــع ایــن 
ــتند. ــکا نیس ــا آمری ــکاری ب ــه هم ــه بهان ــارت ب تج
چیــن بــا توجــه بدهــکاری خارجــی کشــورهای 
کــم  وام هــای  تــا  می کنــد  تــالش  آفریقایــی، 
بهــره بــرای آنــان جــور نمایــد. چیــن همچنیــن 
تجــاری  وام هــای  دالر  میلیــارد   86 از  بیــش 
ایــن  از  تــا  ایــن کشــورها فراهــم نمــوده  بــرای 
طریــق بتواننــد از زیــر فشــار مؤسســات مالــی 
شــوند. همــراه  او  بــا  و  شــده  خــارج  جهانــی 
در  آفریقــا  و  تجــارت مســتقیم چیــن  اگــر چــه 
2015م پنــج در صــد بــود ولــی میــزان تجــارت 
2000م  ســال  در  10میلیــارد  از  آنــان  طرفــه  دو 
طــی 20 ســال بــه چیــزی حــدود 200 میلیــارد 
ــه  دالر رســیده اســت. حضــور چیــن در آفریقــا ب
ــزی«  ــه »مکن ــه موسس ــت ک ــگ اس ــر رن ــدری پ ق
ــه  ــود ک ــالم نم ــی اع ــی گزارش ــن 2017م ط در ژوئ
ــت  ــا فعالی ــی در آفریق ــش از ده هــزار شــرکت چین بی
ــر  ــای بش ــن کمک ه ــن چی ــر ای ــالوه ب ــد. ع می کنن
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دوســتانه ای نظیــر ایجــاد زیــر ســاخت های حمــل و 
ــا  ــرای آفریق ــاط را ب ــت و ارتب ــوزش، بهداش ــل، آم نق
ــکا در قالــب آمــوزش  ــل آمری ــی مث انجــام داده و حت
ســودان  مثــل  کشــورهایی  در  ســالح،  تأمیــن  و 
جنوبــی، جیبوتــی، کنگــو و مالــی حضــور دارد. 

آفریقای فقیر قربانی استعمار 	

همانطــور کــه گفتــه شــد کشــورهای فقیــر مســلمان 
آفریقــا در حقیقــت غنــی هســتند ولــی فرهنــگ 
ــژاد پرســتی، اختــالف  غلــط، جنگ هــای داخلــی، ن
و تفرقــه و رفتــار قبیلــه ای ناشــی از سیاســت های 
ــگاه  ــب ن ــان را عق ــه آن ــت ک ــتعماری، سال هاس اس
داشــته. مردمــان آن ضعیــف و دولت هــای آنــان 
همیــن  هســتند.  جهانــی  بانک هــای  بدهــکاران 
ــه  ــد ب ــورها نتوانن ــن کش ــا ای ــود ت ــر می ش ــور منج ام
ــورهای  ــتانه کش ــر دوس ــر بش ــه ظاه ــنهادهای ب پیش
ــد. ــواب رد دهن ــتعماری ج  اس

ً
ــا ــرمایه دار و بعض س

ــات  ــل خدم ــا در مقاب ــد ت ــان را وادار می کن ــر آن فق
کشــورهای  ملــی  و  طبیعــی  ســرمایه های  آنــان 
ــای  ــه ج ــند و ب ــز بفروش ــی ناچی ــه قیمت ــود را ب خ
تولیــد، خــام فروشــی کننــد. بــه همیــن دلیــل 
چیــزی حــدود یــک دهــه اســت کــه ایــن قــاره 
بــرای تصــرف و  ابــر قدرت هــا  صحنــه رقابــت 
ــت.   ــده اس ــر ش ــردم فقی ــن م ــروت ای ــب ث تصاح

ویروس ابوال و منافع آمریکا در آفریقا 	

تــا  ابــوال در 1976م شناســایی شــده و  اپیدمــی 
ــار آن در  ــن ب ــون 26 دوره شــیوع داشــته کــه اخری کن

2013م و در غــرب آفریقــا بــود. آخریــن دوره شــیوع 
ــان و  ــد محقق ــث ش ــه باع ــت ک ــی داش ویژگی های
ــه  ــد ک ــی را نماین ــی زن ــن گمان ــی ای ــکار عموم اف
انتشــار ابــوال بــا برنامــه ریــزی صــورت گرفته اســت.
ــار آن«،  ــدن مه ــی ش ــون »طوالن ــی چ ــی های ویژگ
ــر  ــور دیگ ــد کش ــه« و چن ــور »گین ــار در کش »انتش
بــه طــور همزمــان  و ســرعت بی ســابقه انتقــال 
ــق  ــه تعوی ــی«، »ب ــورهای آفریقای ــایر کش ــه س آن ب
انداختــن تأمیــن بودجــه و تأخیــر در کمــک رســانی« 
ــح  ــظ صل ــه حف ــه بهان ــی ب ــای نظام و »ورود نیروه
در منطقــه غــرب آســیا و جلوگیــری از انتشــار«. 
ــان  ــزان مبتالی ــل توجــه دیگــر ایــن دوره، می ــه قاب نکت
ــیوع های  ــام ش ــر تم ــار براب  چه

ً
ــا ــه تقریب ــود ک آن ب

ــرز  ــدون م ــکان ب ــه پزش ــازمان خیری ــود. س ــی ب قبل
گویــی  پاســخ  عــدم  می گویــد؛  بــاره  ایــن  در 
دولت هــای محلــی و ســازمان بهداشــت جهانــی بــه 
درخواســت های آنــان باعــث بــروز چنیــن فاجعــه ای 
شــده اســت. بــه طــور دقیق تــر بــا یــک برنامــه 
ــت. ــورت گرف ــن کار ص ــده ای ــی ش ــش طراح از پی

آمریکا عامل و سازنده ابوال در آفریقا 	

بعــد از 26 دوره انتشــار ایــن ویــروس، روزنامــه 
»لیبریــا«  روزنامــه  بزرگ تریــن  آبــزرور«  »دیلــی 
ــکا  ــی، آمری ــناد علم ــع اس ــا ارائ ــا ب ــرب آفریق در غ
ابــوال  ویــروس  کننــده  منتشــر  و  ســازنده  را 
بــا سلســله  »آمریــکا  نوشــت:  و  نمــود  معرفــی 
عملیات هــای مخفــی خــود در آفریقــا بــا اســم رمــز 
»تفاهــم نامــه 200« ایجــاد و گســترش ویــروس 

مهلــک ابــوال را در دســتور کار خــود قــرار داد«.
اســت  معتقــد  برودریــک«   »ســیرل  پروفســور 
شــرکت های تولیــد کننــده انحصــاری ایــن نــوع 
ــانی  ــان کس ــکا هم ــک در آمری ــالح های بیولوژی س
ــا و  ــش ویروس ه ــرل و آزمای ــه کنت ــه وظیف ــتند ک هس
واکســن مربــوط بــه آن را در قــاره آفریقا دارنــد. »هورو 
ــه در  ــاس« ک ــه حس ــاب »منطق ــنده کت ــز«  نویس ویت
1998م انتشــار یافــت بــه این شــرکت اشــاره نمــوده و 
ــا  ــن شــرکت صنعتی-نظامی-پزشــکی ب ــد ای می گوی
همــکاری کشــور آفریقــای جنوبــی تــالش می کننــد 
تــا از طریــق بیماری هــای اپیدمیــک، کاهــش نســل و 
جمعیــت را در ســایر کشــورهای آفریقایی رقــم بزنند.

ــای  ــوان »ویروس ه ــا عن ــود ب ــق خ ــاره تحقی او درب
ــادف  ــت، تص ــوال؛ طبیع ــدز و اب ــور: ای ــال ظه در ح
بیــش  بررســی  بــا  یــا عمــد« می گویــد: »مــن 
از 2500 ســند دولتــی و گــزارش علمــی نتیجــه 
طبیعــی  آن هــا  شــک،  بــدون  کــه  می گیریــم 
ــکا  ــران آمری ــهروندان نگ ــدگان و ش ــتند و خوانن نیس
بگیرنــد  تصمیــم  تــا  می گــذارم  آزاد  را  جهــان  و 
بودنــد  وحشــتناک  تصــادف  یــک  این هــا  کــه 
یــا یــک آزمایــش کنتــرل جمعیــت خطرنــاک«.

دکتــر »میشــل میدیــن«  متخصــص بیماری هــای 
بویــل«   »فرانســیس  دکتــر  میکروبــی،  و  عفونــی 
ــاب »جنــگ بیولوژیکــی و تروریســم«،  نویســنده کت
لبیریــا  دانشــگاه  از  برودریــک«  »کایریــل  دکتــر 
هســتند  افــرادی  دیگــر  از  دالویــر  دانشــگاه  و 
را  زنــی  گمانــی  ایــن  مختلــف  دلیــل  بــه  کــه 
دارنــد کــه ویروس هــای اپیدمیکــی چــون ابــوال 
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یافتــه اســت. آفریقــا شــیوع  آمریــکا در  توســط 
 )CDC( دالیلــی چــون قــرار داشــتن آزمایشــگاه های
در مرکــز شــیوع ابــوال، پیــش گویــی آنفالنــزای 
ــای کادر  ــه ج ــی ب ــای نظام ــال نیروه ــدگان، ارس پرن
پزشــکی و فراهــم نمــود تجهیــزات پزشــکی و...

منافع اقتصادی آمریکا در آفریقا 	

خــدادای  ثــروت  از  آفریقایــی  فقیــر  کشــورهای 
ــه،  ــون گین ــورهایی چ ــد. کش ــر خوردارن ــی ب فراوان
لیبریــا، مالــی، ســیرالئون و... دارای منابــع خــام ارزان 
ــس،  ــیت، م ــل: بوکس ــاال مث ــت ب ــا کیفی ــت و ب قیم
طــال، آهــن و... هســتند کــه بــا شــیوع ویروس هــای 
ــی  ــیه ای و چین ــای روس ــوذ رقب ــم از نف ــک ه اپیدمی
کاســته می شــود و هــم در مقابــل خدمــات پزشــکی 
و بهداشــتی می تــوان از ایــن معــادن اســتفاده نمــود.

ــم  ــکا مه ــرای آمری ــدری ب ــه ق ــادی ب ــع اقتص مناف
ــدان  ــی متح ــظ آن حت ــرای حف ــکا ب ــه آمری ــت ک اس
ــاره حــذف قذافــی در  ــرد. درب ــن مــی ب خــود را از بی
ــه  ــدی ک ــای جدی ــرار داده ــد ق ــی معتقدن ــی برخ لیب
ــد  ــث می ش ــود باع ــته ب ــن در 2011م بس ــا چی او ب
تــا هژمونــی غــرب در آفریقــا بــه خطــر بیافتــد. 
ــیان  ــال شورش ــان س ــر هم ــل در اکتب ــن دلی ــه همی ب
ــان  ــم زم ــا ه ــدند ت ــی ش ــن مال ــکا تأمی ــط آمری توس
بــا حملــه ناتــو کار قذافــی را یــک ســره کننــد.

ـشـرکت ـهـای دارویــی و منافــع اقتصــادی  	

آـنـان در آفریقــا

ــتند در  ــادا توانس ــکا و کان ــات آمری ــات تحقیق موسس

ــرای  ــوال ب ــی اب ــن قطع ــال 2010م واکس ــر س اواخ
ــانی  ــه انس ــول نمون ــد و ق ــف نماین ــا را کش میمون ه
دادنــد.  را  واکســن  صــادرات  و  2011م  تــا  را  آن 
ــرا؟ ــا چ ــد. ام ــق نش ــگاه محق ــه هیچ ــده ای ک وع
امــر  ایــن  مخالــف  دارویــی  شــرکت های  ایــن 
بودنــد و دلیــل آن هــا هــم صــرف مبالــغ زیــاد بــرای 
توســعه محصــوالت بــه کشــورهای فقیــری بــا تــوان 
ــود. چــرا کــه طــی مراحــل مــورد  پرداخــت انــدک ب
ــن  ــه ای بی ــان هزین ــر روی انس ــان آن ب ــر و امتح نظ
ــت. ــه داش ــارد دالرهزین ــم میلی ــک و نی ــا ی ــک ت ی
بــا ایــن وجــود شــیوع دوبــاره ابــوال شــرایط را 
تغییــر داد. کشــورهای مختلــف بــه فکــر جمــع 
ــه  ــد. اتحادی ــن افتادن ــه واکس ــرای تهی ــول ب آوری پ
 100 از  بیــش  آمریــکا  دالر،  میلیــارد   1/3 اروپــا 
ــس  ــون دالر و انگلی ــترالیا 18 میلی ــون دالر، اس میلی
80میلیــون پونــد کمــک نمودنــد. نتیجــه آن شــد کــه 
ــوالی  ــماره 31 ج ــت«  در ش ــکی »النس ــه پزش مجل
2015م بــه نقــل از ســازمان بهداشــت جهانــی، 
توســط  ابــوال  واکســن  آمیــز  موفقیــت  ســاخت 
ــر داد. ــادا« را خب ــان کان ــت و درم ــازمان بهداش »س
در حقیقــت شــیوع ابــوال و خبر کشــف واکســن، بازار 
ــرکت های  ــادا و ش ــکا، کان ــرای آمری ــود آوری را ب س
دارویــی ایــن کشــور ایجــاد نمــود. چــون جــدای از 
ــق  ــی از طری ــود فراوان ــی، س ــن الملل ــای بی کمک ه
فــروش واکســن و اقــالم دارویی و بهداشــتی به دســت 
ــاه  ــان بی گن ــزاران انس ــان ه ــن ج ــن بی ــد. در ای آوردن
گرفتــه شــد آن هــم بــه بهــاء ســود بیشــتر شــرکت های 
ــکا. ــون آمری ــتعمارگری چ ــورهای اس ــی و کش داروی

منافع نظامی آمریکا در آفریقا 	

ــی  ــروی نظام ــزاران نی ــا ه ــوال در آفریق ــیوع اب ــا ش ب
ــال در  ــور مث ــه ط ــدند. ب ــا ش ــی وارد آفریق آمریکای
2014م اوبامــا چهــار هــزار نیــروی نظامــی بــه بهانــه 
ــزام  ــا اع ــرب آفرییق ــه غ ــی ب ــز درمان ــاخت مراک س
نمــود. ایــن در حالــی اســت کــه بعــد از پیــدا شــدن 
یــک مــورد ابتــالء بــه ابــوال در تگــزاس، بــرای مبــارزه 
بــا ایــن ویــروس دســتور بــه تشــکیل گروه هــای 
ــل  ــد. در مقاب ــکا را می ده ــر آمری ــکی در سرتاس پزش
ــروی  ــا نی ــی تنه ــزار آفریقای ــن ه ــرگ چندی ــرای م ب
نظامــی ارســال می کنــد. بایــد بــه آمریــکا گفــت کــه 
ســالح ها ویروس هــا را نمی کشــند بلکــه پزشــکان و 
داروهــا هســتند کــه چنیــن کاری را انجــام مــی دهند.
یکــی از تحلیــل گــران آمریکایــی مســائل روابــط بیــن 
ــور  ــاره حض ــت« درب ــگ هول ــام »کری ــه ن ــل ب المل
ــرح  ــت: »ط ــد اس ــا معتق ــکا در آفریق ــی آمری نظام
دولــت آمریــکا در رابطــه بــا ابــوال در آفریقــا، تســلط 
همچــون  آمریــکا  اســت«.  اقتصــادی  و  نظامــی 
ــتعمارگر گذشــته بــه دلیــل تحــت  دولت هــای اس
ــل،  ــن المل ــی و بی ــکار عموم ــن اف ــرار گرفت ــار ق فش
نمی توانــد بــه یــک ســرزمین بــه طــور مســتقیم 
ــات  ــن را توجیه ــن بهتری ــد، بنابرای ــی کن ــکر کش لش
اســت. دار  واگیــر  بیماری هــای  و  بشردوســتانه 

منافع سیاسی آمریکا در آفریقا 	

از جملــه منافــع سیاســی کــه آمریــکا از طریــق 
وســیله  بــه  آفریقــا  در  اپیدمیــک  ویروس هــای 
خــود  خارجــی  و  داخلــی  قدرتمنــد  رســانه های 
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بــه دســت مــی آورد، تصویــر بشــر دوســتانه ای 
خــود  از  جهــان  مــردم  اذهــان  در  کــه  اســت 
می ســازد. اگــر بــه فیلم هــای اپیدمیــک هالیــوود 
ــکا اســت کــه در خــط مقــدم  ــن آمری ــد ای ــگاه کنی ن
مبــارزه بــا ویــروس  قــرار دارد و بــا فــداکاری و 
از جــان گذشــتن پزشــکان و ســربازان آمریکایــی 
می یابنــد. نجــات  جهــان  مــردم  کــه  اســت 
ایــن ویروس هــا، فــرار  منفعــت سیاســی دیگــر 
ــکا  ــی آمری ــی و چین ــای روس ــذاران و رقب ــرمایه گ س
ــن  ــان مهم تری ــت. در پای ــر اس ــورد نظ ــه م از منطق
منفعــت سیاســی آمریــکا در شــیوع ایــن ویروس هــا، 
جایــگاه امریــکا و تأثیــر گــذاری او در مناســبات 
اســت.  آفریقــا  غــرب  کشــورهای  تحــوالت  و 

تأثیــر ســاخت چنیــن فیلــم هایــی بــر افــکار  	

عمومــی

قــدرت  و  ســالح ها  دیگــر  امــروز  دنیــای  در 
نظامــی حــرف اول در قدرت نمایــی و حکومــت 
ــیوه  ــز ش ــتعمار نی ــی اس ــد. حت ــان را نمی زنن ــر جه ب
بــا شــیوه های  اکنــون  مــا  و  داده  تغییــر  را  خــود 
جدیــد مبارزاتــی همچــون جنــگ نــرم و جنــگ 
ــی،  ــن قدرت نمای ــتیم. در ای ــه رو هس ــناختی رو ب ش
رســانه  و قــدرت رســانه ای حــرف اول را می زنــد.
ــی  ــیم کش ــیاره س ــا در س ــه م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــوژی  ــوق تکنول ــه مخل ــم ک ــی می کنی ــده ای زندگ ش
از  نیــز  آن  حاصــل  رســانه ای  ابزارهــای  اســت. 
هــر طــرف مــا را احاطــه نموده انــد و بــا حجــم 
می دهنــد،  قــرار  مــا  اختیــار  در  کــه  اطالعاتــی 

دنیــای ذهنــی مــا را می ســازند. بــه شــکلی کــه 
ــی و  ــای واقع ــان موقعیت ه ــدن می ــل ش ــاوت قائ تف
ــود.  ــن می ش ــر ممک ــخص غی ــرای ش ــی ب ــر واقع غی
ــوان  ــه می ت ــک اینگون ــای اپیدمی ــاره فیلم ه ــا درب ام
گفــت کــه بــا توجــه زمینــه ی وحشــت و حــس 
بــه  نســبت  مخاطــب  در  موجــود  کنجــکاوی 
ــه  ــور توج ــتیاق و همینط ــردار، اش ــای واگی بیماری ه
ــر بیشــتری اســت. همیــن مســاله منجــر  ــه ایــن ژان ب
خواهــد شــد تــا کاشــت مطالــب در ذهــن مخاطــب 
بــه بهتریــن شــکل ممکــن صــورت بگیــرد. ایــن گونه 
ــی  ــان کرونای ــک جه ــری از ی ــدا تصوی ــا ابت فیلم ه
ــق  ــی از طری ــور ضمن ــه ط ــد ب ــد و بع ــیم می کنن ترس
ــد  ــما می گوین ــه ش ــاری ب ــری و رفت ــای تصوی نماده
کــه در مواجــه بــا ایــن دنیــای پرخطــر چگونــه فکــر 
کنیــد. وقتــی ایــن ســاختارهای ذهنــی و کاشــت های 
اطالعاتــی در چندیــن فیلــم مختلــف تکــرار شــود در 
نهایــت بــر روی عملکــرد شــما هــم تاثیــر می گــذارد.
و  فیلم هــا  ایــن  در  کــه  اطالعــات غلطــی  تکــه  
شــباهت های  دلیــل  بــه  شــده  تکــرار  ســریال ها 
ــما  ــرای ش ــی، ب ــای واقع ــا و دنی ــان آن ه ــود می موج
ــت  ــه ثب ــن ب ــی در ذه ــت عین ــک واقعی ــکل ی ــه ش ب
می رســد. همیــن گونــه می شــود کــه بــا ظهــور 
ــیوع«  ــم »ش ــردم فیل ــیاری از م ــا، بس ــاری کرون بیم
را  بــود  2011م  ســاخته  کــه  ســودربرگ  اســتیون 
ــروس  ــه وی ــن ک ــا ای ــتند. ب ــوود دانس ــگویی هالی پیش
ــی  ــای فاحش ــا تفاوت ه ــروس کرون ــا وی ــم ب در فیل
داشــتند ولــی بــه دلیــل اطالعــات غلــط و المان هــای 
اشــتباهی تثبیــت شــده در ذهــن مخاطــب، مضاعــف 

ــه در  ــی ک ــم زد. اتفاقات ــی رق ــت عموم ــدن وحش ش
آمریــکا و کشــورهای اروپایــی شــاهد آن بودیــم 
مثــل صــف کشــیدن پشــت مغازه هــای اســلحه 
فروشــی، صــف طوالنــی بــرای خریــد مــواد قضایــی، 
ــی، دارو  ــای مصرف ــرای کااله ــورد ب دزدی، زد و خ
ــن  ــه ای از ای ــل توج ــی قاب ــه بخش ــک و.... ک و ماس
ــه در  ــت ک ــت هایی اس ــان سیاس ــه هم ــا نتیج رفتاره
دنبــال می شــوند.  ایــن مضامیــن  بــا  فیلم هایــی 
امــا ایــن سیاســت ها چــه فایــده ای بــرای ســازندگان 
ــت  ــواب آن مدری ــت، ج ــح اس ــال واض آن دارد؟ کام
جهانــی اســت. صاحبــان قــدرت و ثــروت از طریــق 
اینگونــه فیلم هــا رفتارهــای شــما را مدریــت می کننــد 
ــا  ــانند ت ــود می کش ــواه خ ــمت دلخ ــه س ــما را ب و ش
ــد.  ــن نماین ــود را تامی ــی خ ــادی و سیاس ــداف م اه
واگیــردار  بیمــاری  کشــوری  اگــر  کنیــد  فــرض 
خاصــی را بســازد و بعــد بخواهــد در جهــان انتشــار 
دهــد. در صورتــی کــه از نــوع مواجــه مــردم بــا ایــن 
بیمــاری اطــالع داشــته باشــد بــه راحتــی می توانــد از 
ایــن طریــق فضــای حاکــم بعــد از شــیوع را مدریــت 
کنــد تــا منافــع اقتصــادی و سیاســی خــود را از طریــق 
ــد. ــن نمای ــر تامی ــای دیگ ــا ملت ه ــود و ی ــردم خ م

معرفــی  	 در  هالیــوود  ســینمای  راهــربد 

آخرالزمانــی  وقایــع  و  اپیدمــی  بیماریـهـای 

بــرای بدســت آوردن راهبــرد ســینمای هالیــوود بایــد 
بــه گرداننــدگان آن توجــه نمــود. هالیــوود و ســینمای 
ــت.   ــت آمریکاس ــان و دول ــار یهودی ــرب در انحص غ
ــی  ــرکت های خصوص ــط ش ــز توس ــکا نی ــت آمری دول
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ــود.  ــت می ش ــا و... مدری ــانه ای، بانک ه ــی، رس نفت
ــروت  ــع ث ــر مناب ــم ب ــدرت حاک ــن ق ــدف ای ــا ه ام
ــی  ــراغ نظریات ــه س ــما ب ــت ش ــی اس ــت؟ کاف چیس
کــه دربــاره پایــان ایــن جهــان داده شــده توجــه 
کنیــد. نظریــه »دهکــده جهانــی« مــک لوهــان، 
»پایــان تاریــخ« فوکویامــا یــا »برخــورد تمدن هــای« 
ــودن  ــه ای ب ــت بهان ــی در نهای ــون، همگ ــگ ت هانتین
ــر  ــم ب ــاالر حاک ــان زرس ــرب و جری ــیطره غ ــرای س ب
ــتعمار و  ــز اس ــزی ج ــدف چی ــن. ه ــره زمی ــه ک هم
آن  شــیوه های  تنهــا  و  نیســت  ملت هــا  اســتثمار 
ــز بخشــی از  ــک نی متفــاوت اســت. ســینمای اپیدمی
ــان شــده اســت.  ــرای هــدف بی ــان ب سیاســت های آن
پایــان جهــان چیــزی نیســت کــه ســینمای هالیــوود و 
متفکــران غربــی آن را ابــداع نمــوده باشــند. بلکــه در 
قومیت هــا و نژادهــای مختلــف در سرتاســر جهــان، 
ــود دارد.  ــی وج ــطورهای آخرالزمان ــتان ها و اس داس
ــانی  ــات انس ــان حی ــاطیر یون ــال در اس ــور مث ــه ط ب
ــوس  ــر آن زئ ــه آخ ــه در مرحل ــه دارد ک ــج مرحل پن
ــن زردتشــت  ــا در آئی ــد. ی ــود می کن ــز را ناب همــه چی
پایــان دنیــا بــا جنــگ میــان خدایــان پایــان می یابــد. 
ــل  ــا عوامــل طبیعــی مث ــا ب در برخــی دیگــر هــم دنی
ــود.  ــام می ش ــدان و... تم ــه، یخبن ــاد، زلزل ــاران، ب ب
ــم از  ــی ه ــه برخ ــوود ک ــتان های هالی ــی در داس ول
ــان  ــان جه ــده پای ــه ش ــام گرفت ــطورهای اله ــن اس ای
ــی  ــتکبار جهان ــداف اس ــت اه ــواه و در جه ــه دلخ ب
ســاخته می شــود. در حقیقــت هــدف از ســاخت 
فیلم هایــی بــا مضمــون پایــان دنیــا ایجــاد ســردرگمی 
ــه از  ــت ک ــی اس ــاع سیاس ــت از اجم ــه اطاع و روحی

قبــل تعییــن شــده و در فیلم هــا نشــان داده انــد. 
ــف  ــت تحری ــم در جه ــا ه ــن تالش ه ــی از ای بخش
بحران هــای  ازدرک  عمومــی  توجــه  کــردن  دور  و 
بحران هایــی  اســت.   امــروز  دنیــای  واقعــی 
و.... فقــر  جنــگ،  اقتصــادی،  رکــود  مثــل 
ــر  ــوود ب ــک هالی ــینمای اپیدمی ــه س ــری ک ــه دیگ نکت
آن تاکیــد دارد گــره زدن آینــده بشــریت بــا سرنوشــت 
ــک  ــای اپیدمی ــی در فیلم ه ــت. یعن ــرب اس ــدن غ تم
ــا  ــت ب ــر اس ــرب براب ــدن غ ــزان تم ــی خ آخرالزمان
ــر  ــرف دیگ ــریت. از ط ــخ بش ــردای تاری ــی ف تاریک
ــن غــرب اســت کــه راه نجــات  در بیشــتر فیلم هــا ای
را کشــف و جامعــه بشــری را نجــات می دهــد. 
در  آن  پیشــگامی  و  غــرب  رهبــری  عبارتــی  بــه 
ــد. ــه می کن ــود دیکت ــان خ ــه مخاطب ــز را ب ــه چی هم
بــه طــور کلــی بــا بررســی ســینمای اپیدمیــک 
ژانــر  ایــن  کــه  شــد  متوجــه  می تــوان  هالیــوود 
بــر روی برخــی از مســائل زیــاد تاکیــد می کنــد 
ــتی  ــی، نژادپرس ــا هراس ــی، آفریق ــالم هراس ــل: اس مث
ــت و زرد  ــاد آفریقاس ــه نم ــیاه ک ــگ س ــه رن ــبت ب نس
کــه نمــاد ســرزمین های شــرق اســت، درجــه دو 
ــن  ــی، چی ــان هراس ــا، آخرالزم ــی نژاده ــودن برخ ب
هراســی، مرجعیــت غــرب، ناجــی بــودن غــرب و....
اپیدمیــک  ســینمای  دربــاره  کــه  پایانــی  نکتــه 
آخرالزمانــی بایــد بیــان داشــت ایــن اســت کــه 
ــان  ــه پای ــبت ب ــی نس ــی ذهن ــن فضای ــاختن چنی س
و  دینــی  آخرالزمــان  تــا  می شــود  باعــث  دنیــا 
مذهبــی بــه محــاق رود و از طــرف دیگــر مــردم 
ــتور  ــا دس ــی، ب ــان فرض ــا آخرالزم ــه ب ــرای مقابل را ب

کاهــش  مثــل  جهانــی  اســتکبار  العمل هــای 
جمعیــت، ســالح هســته ای و...همــراه می کنــد.



اساسًا فیلسوفان دین بعد از 
وشنگری به این نتیجه  دوره ر

رسیدند که عمر دین به سر 
آمده است. گویی دیگر خدا 

و امور غیبی هیچ تأثیری بر 
ونا  جهان ما ندارند؛ اما کر

نشان داد که این طوری نیست 
و بالهایی که در گذشته به طور 

محدود بر قوم خاصی نازل 
می شد، االن به صورت فراگیر 

یت  محقق شده است و کل بشر
وسی که با چشم  در برابر ویر

دیده نمی شود، سر تعظیم 
ود آوردند و تسلیم شدند. فر
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دکرت محمدهادی هامیون

برساختکروناویروساجتماعی
دکرت محمدرضا زهرایی

کروناوافولاندیشهغرب127
حجت االسالم مومنی

بهبهانهکرونانگاهیدیگربهفیلمشیوع128
سعید مستغاثی

هفتدرسعدالتپژوهانهازوضعیتکرونا130
حجت االسالم دکرت مهدی کریمی

انسانپساکرونا134
دکرت نعمت الله کرم اللهی
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139 با توکل زانوی اشتر ببند! 
علی بهاری

ونا وناتاملی دیگر درباره کر تاملی دیگر درباره کر
دکرت سید مجید کمالی

ونا وایتی وجودی از کر تقلیل وجودبه سالمتی ر
دکرت عبدالله صلواتی

ونایی کر پنداری  دوگانه 
حجت االسالم دکرت عبدالله محمدی

شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

138 ونا و اخالق ونا و اخالقکر کر
دکرت بخشعلی قنربی 

142 ونا کر پنداری  دوگانه  ماوراطبیعی؛  یا  طبیعی  علل 
حجت االسالم دکرت مهدی عبداللهی

144 ونا تا ابهام در ارائه آمار صحیح در غرب کمبود کیت تشــخیص کر
حجت االسالم رحیمی
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موسی علیه السالم در بازگشت از مدین و آغاز رسالت، 
عمومی  افکار  فشار  ایجاد  و  الهی  معجزات  پناه  در 
را  خود  قوم  مصر،  در  سال  چهل  توانست  فرعون  بر 
سازماندهی کرده و آماده خروج به سوی قدس نماید. 
قوم  شاید  که  سرنوشت ساز  نقطه  این  در  درست  اما 
پایان  به  مشکالت  همه  می کردند  تصور  بنی اسرائیل 
رسیده و از فرعون و فرعونیان خالصی یافتند، خداوند 
آزمایشی بزرگ بر سر راهشان تا قدس قرار داد، ابتالء 
 باید دریای سرخ در ناحیه اتصال به 

ً
به دریا، که ظاهرا

سوئز باشد، نه نیل که نقطه آغاز حرکتشان بود. موسی 
علیه السالم به جای آن که آنان را به سوی شمال شرق 
کند،  هدایت  فلسطین  و  غزه  سپس  و  سینا  به  ورود  و 
مرحله  هنوز  برد.  دریا  این  سمت  به  را  آنان   

ً
مستقیما

آنان  به  خدا  ولّی  بود.  مانده  باقی  آزمایش  از  بزرگی 
به  تند  و زبان  او می نگریستند  به مدیریت  ناباورانه  که 
اّن   

ّ
بودند، گفت »کال لمدرکون« گشوده  »اّنا  شکایت 

خداوند  معجزه  و  بزنید  آب  به  سیهدین«.  ربی  معی 
را ببینید. اگرچه آنان جز دو نفر دل به دریا نزدند، اما 
بر  خداوند  اراده  در  را  مسیر  تغییر  سّر  و  خدا  معجزه 
به چشم خویش دیدند. فرعون و سپاهیانش  هالکت 

به نظر می رسد اینک و در این دوره ی آخرالزمانی و در 
این  در  ظهور،  بهشت  سوی  به  زمینه ساز  قوم  حرکت 
مقطع قرار گرفته ایم. چهل سال نخستین تربیت را پشت 
سر گذاشته و به نظر آماده رسیدن به مقصود شده ایم. 
بی شک همانطور که مرشدمان در این راه بشارت دادند، 
آن  فتنه های  و  نخست  گام  سختی  به  گام  دومین  این 
از  اگر  دارد که  بزرگ  ابتالئاتی   

ً
اما ظاهرا بود،  نخواهد 

گام نخست آموخته باشیم، همه آن را باید مکر غالب 
خداوند و تبدیل تهدید ظاهری به فرصت واقعی بدانیم، 
نجات  و  شیطان  حزب  سقوط  سرعت  باالبردن  برای 
مؤمنان. چندی پیش نیز بشارت »اّن معی رّبی« ایشان را 
در آغاز این راه شنیدیم. ویروس کرونا و بیماری همه گیر 
ناشی از آن را در این چارچوب نیز می توان تحلیل کرد.
تمدنها  برخورد  نظریه  ادامه  که  تمدنی،  نگاه  یک  در 
کرونا  ویروس  با شیوع  مقابله  ماجرای  می شود،  تلقی 
غربی  تمدن  دو  محک  میدان  و  آوردگاه  به  جهان،  در 
تمدن  بوضوح  آن  در  که  شده  تبدیل  کنفوسیوسی  و 
کنفوسیوسی توان مثال زدنی خود را در برابر آوازه غرب و 
تمدن غربی به نمایش گذاشته است. مدیریت بیماری 
در چین به عنوان منشأ و آغازگر ماجرا با شروعی ناگهانی 

کشورهای  در  آن  الگوی  تکرار  و  زیاد،  جمعیتی  با  و 
اقماری تمدنی و فرهنگی پیرامون آن همانند سنگاپور، 
جایی  به  را  الگو  این  موفقیت  جنوبی،  کره  و  ویتنام 
که  ایتالیا  اتباع کشوری همانند  مورد  امروز  که  رساند 
زمانی نقطه آغاز تمدن غرب بوده، نیز قرار گرفته است. 
این در حالی است که در جبهه مقابل و در کشورهایی 
همچون آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی 
مهمان  این  برابر  در  حیرت  و  سردرگمی  اردوگاه،  این 
ناخوانده - و شاید خودخوانده - کار را به جایی رسانده 
که با آماری بسیار پایین تر از چین، رفتارهای غیرتمدنی 
نازکی  برداری  الیه  با  و  کرده  ظهور  بحران  در  مردم 
عمق  ساختن  آشکار  و  غرب  تمدن  زیبای  رویه ی  از 
ضعیف و فاسد آن، جامعه را در آستانه فروپاشی قرار 
داده است. ماجرای نایاب شدن دستمال و صف خرید 
اسلحه در کشورهای این اردوگاه تنها می تواند ما را به 
بیندازد.  آخرالزمانی  هالیوودی  فیلمهای  و  رمانها  یاد 
این وضعیت صرف نظر از این که بر سر حکومتها یا 
دولتها و رئیسان جمهور چه بیاید، یک سقوط تمدنی 
است، سقوطی که حتی با حفظ شکل ظاهری، فرایند 
است. نشسته  تجربه  به  درون  از  را  پاشیدگی  هم  از 

 

دکرت محمدهادی 
همایون 

استاد دانشگاه امام صادق علیه 

همراهی خدا در آوردگاه تمدن ها
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اما ایران و انقالب اسالمی و الگوی تمدن نوین اسالمی 
در این میان برای به نمایش گذاشتن همراهی خداوند 
با ولّی برای جهانیان چه سوغاتی دارد؟ آیا باید همانند 
معلوم  که  برود  آهنین  نظمی  سمت  به  چینی  الگوی 
نیست جامعه در مراحل بعدِی احتمالی توان تکرار آن 
را بدون آسیبهای فرهنگی و تمدنی داشته باشد، همانند 
آنچه از افزایش آمار طالق در میان زوجهای چینی پس 
از خانه نشینی کرونایی گفته می شود، یا در برابر شیوع 
بیماری هم همان سیاستی را در پیش گیرد که در اقتصاد 
و عدم  آزاد  بازار  بر  مبنی  تمدن غرب  شکست خورده 
بویژه  که  سیاستی  دارد،  وجود  دولت  جدی  مداخله 
در مدل انگلیسی به صراحت اعالم شده و از مطالعه 
است؟ استنباط  قابل  بوضوح  نیز  جهانی  آمارهای 

در تبیین این الگو به نظر می رسد بایستی به تبیین حقیقت 
و باطن ابتالء پیش آمده نگاهی دقیق تر داشته باشیم. در 
یک کالم می توان گفت کرونا در اوج نخوت و اقتدار 
علمی مورد ادعای انسان بر طبیعت و فناوری به سراغ 
وی آمده تا عجز و ضعف او را در تعامل با این موجود 
کوچک به وی نشان دهد. طبیعی است که اگر در این 
مرحله انسان در کلیت خویش متنبه نشده و راه توبه را 
در پیش نگیرد، احتمال مواجهه با شرایط سخت تر در 
همین چارچوب، که به طور کلی مواجهه با آن در مخیله 
تمدن موجود نگنجد، احتمال دور از ذهنی نمی نماید. 
تصحیح  به  اعتقاد،  اصالح  از  فراتر  بی شک  توبه  این 
تنظیم  به  فردی  رفتارهای  اصالح  از  باالتر  و  رفتارها، 
 تمدنی نیازمند 

ً
رفتارهای اجتماعی، حکومتی و نهایتا

که  است  بزرگی  فرصت  و  آزمون  همان  این  و  است. 
خداوند در ابتدای گام دوم در پیش روی ما گشوده است.

نشانه بزرگ همراهی خداوند با ما در این راه شهید بزرگی 
است که پیش از ورود به این مرحله اعجاب انگیز تقدیم 
به شهید قاسم  اقتدای  با  ادعا کرده ایم که  کرده و همه 
سلیمانی می خواهیم امتی باشیم که بر مبنای آیه شریفه 
قّره اعین و اجعلنا  ازواجنا و ذرّیاتنا  لنا من  »رّبنا هب 
« در آخرالزمان تبدیل به امام شده و پیشگام 

ً
للمّتقین اماما

امم  و  اقوام  نوین اسالمی در میان دیگر  توسعه تمدن 
می گردد. ویژگی های این شهید بزرگوار که در پی شهادت 
پرافتخار  مسیر  این  در  آمده،  چشم  به  بیشتر  مبارکش 
راهگشای ما خواهد بود، همانطور که دست توانای او نیز 
با ورود به عالم برزخ برای کمک به ما بازتر خواهد بود.
در این صحنه پربهجت و تمدن ساز، آنچه پیشتر از هر 
عاملی دیگری به پیش تاخته و جلوه کرده است، انفجار 
با سردمداری  مدافعان سالمت  طبقه  به چشم آمدن  و 
مدافعان  همراهی  و  کشور  درمان  و  بهداشت  گروه 
همیشگی آبروی کشور بویژه روحانیان و نظامیان و در 
رأس آن بسیج مردمی و امت پرافتخار انقالب اسالمی 
است. این بروز و ظهور، و این همراهی و وحدت، و 
 این تقدس یابی در 

ً
این صحنه های ایثار و جهاد، و نهایتا

 دنیوی، نشانه روشنی از 
ً
خصوص امری به ظاهر کامال

کمترین دستاورد ما در این مصاف خواهد بود که الگوی 
شاءالله. ان  کرد،  خواهد  عرضه  جهانیان  به  را  نوینی 
و  حکومتی  تعامالت  و  سیاستگذاری  عرصه  در  اما 
دولتی، همچنان که فتنه های گام نخست نیز نشان داد 
قرار  مردم  انقالبی  رفتار  و  بصیرت  پس  در  همواره  که 
باشیم.  بیشتر  توجه  نیازمند  می رسد  نظر  به  می گیرد، 
سیاستگذاری  در  مدرن  پزشکی  نگاه  یافتن  محوریت 
این امر که بی شک امری همه جانبه و تمدنی و فرهنگی 

جبران ناپذیری  و  سنگین  خسارتهای  می تواند  است، 
تحمیل  امت سازی  و  تمدن سازی  مسیر  ادامه  بر  را 
در  مکمل  و  سنتی  طب  یاری  گذاشتن  کنار  نماید. 
بر  تعطیلی  امر  کردن  متوجه  نخست،  گامهای  همان 
بنیانهای دینی و مناسکی از همان ابتدای کار، در عین 
ساحات،  دیگر  در  قرنطینه  و  تعطیلی  عدم  بر  اصرار 
برای  آزادراهها  و  بزرگراهها  پی  در  پی  افتتاح  با  همراه 
تأمل دیگر همه می تواند نشان  قابل  نمونه های  سفر و 
از ضعف یا ناکارآمدی این رفتار سیاستی داشته باشد.
به نظر می رسد تجربه دفاع مقدس و یادآوری خاطرات 
آن تا حدودی می تواند ما را امیدوار کند که در صورت 
والیت  و  قانون  از  تبعیت  و  انسجام  و  وحدت  حفظ 
می توانیم اندک اندک به خود آمده و انحصار سیاست را 
در امور و چارچوبهای فهم دنیوی شکسته و اندک اندک 
توجه مردم را به شکلی جمعی به قوانین ماوراء هم جلب 
اسالمی  در جمهوری  پیشرفت  الگوی  بی شک  کنیم. 
قطع توجه از دنیا و تمرکز مطلق بر آخرت نیست. جمع 
میان دنیا و آخرت که حقیقتی است جاودانه و حاکم 
انقالب  بفرد  منحصر  الگوی  خلقت،  نظام  همه  بر 
اسالمی برای رسیدن به تمدن نوین و زمینه سازی ظهور 
است. در این نگاه زیارت هیچگاه با سالمت در تقابل 
به  نگاهمان  یا  بدانیم  اینچنین شد  اگر  نمی گیرد،  قرار 
زیارت اشکال دارد و یا تعریف مان از سالمت. هشیار 
می گذاریم. پشت سر  را  دریا  ولّیمان  با  داریم  باشیم، 
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قــم,  اخبــار  بــه  کرونــا  مبتالیــان  ورود  بــا 
ایــن پدیــده ضــروری  تحلیــل جامعــه شناســی 
تحلیــل  ایــن  شــد  خواهــد  تــالش  اســت, 
کنــد.  مســاله  ایــن  حــل  در  کمکــی  بتوانــد 
مســاله  یــک  کرونــا  ویــروس  پدیــده  معتقــدم 
ــوان  ــه عن ــک ب ــر لوزوی ــه نظ ــت. بناب ــی اس اجتماع
یــک برســاخت گــرای اجتماعــی, مســاله اجتماعــی 
بــودن,  زا  تکثــر, مشــکل  و  تعــدد  ویژگــی  دارای 
ــل  ــتن, قاب ــر داش ــه تغیی ــودن و اراده ب ــر ب ــل تغیی قاب
ــل  ــکل زا, قاب ــا; مش ــده کرون ــت. پدی ــخیص اس تش
ــود  ــاره اش وج ــر درب ــه تغیی ــرل, اراده ب ــر و کنت تغیی
دارد, تعــداد مبتالیــان کمتــر از انگشــتان دســت ولــی 
ــد  ــر را تایی ــدد و تکث ــد تع ــترش آن قی ــال گس احتم
میکنــد, بــا ایــن وصــف ایــن یــک پدیــده اجتماعــی  
و نیازمنــد تحلیــل و تبییــن جامعــه شــناختی اســت. 

پدیــده کرونــا دارای یــک بعــد عینــی و یــک  	

بعــد ذهنــی اســت.

بعــد عینــی کرونــا  همــان واقعیــت کرونــا اســت کــه 
شــامل یــک ویــروس ســرماخوردگی معمولــی اســت 

ولــی همانطــور کــه ویــروس ســرماخوردگی همــواره 
ــده  ــور. ای ــم همانط ــن ه ــت ای ــر اس ــال تغیی در ح
ــات«  ــرماخوردگی, »ارتباط ــن س ــده ای ــزی پدی مرک
اســت. ایــن بیمــاری از طریــق ارتباطــات منتقــل مــی 
شــود. و بــا کنتــرل ارتباطــات کنتــرل مــی شــود. خود 
بیمــاری از نظــر تهدیــد حیــات, بــی خطــر اســت و 
فقــط بــرای افــراد دارای بیمــاری هــای خطرنــاک یــا 
ــام  ــای انج ــالش ه ــام ت ــس تم ــر دارد. پ ــن خط مزم
شــده بــرای کنتــرل ارتباطــات مقدمــه کنتــرل بیمــاری 
ــردم. ــه م ــه هم ــت ن ــر اس ــیب پذی ــراد آس ــاره اف درب
ــل  ــده, بدلی ــن پدی ــی ای ــه بعــد ارتباطات ــا توجــه ب    ب
ــراد  ــه اف ــی ک ــای ارتباط ــوژی ه ــواع تکنول ــور ان ظه
در نقــش هــای مختلــف ظاهــر مــی شــوند و شــدت 
ــا  ــاط در جامعــه شــبکه ای, تعــداد تمــاس هــا ب ارتب
ــش  ــیار افزای ــا بس ــدن« ه ــترک« و« ب ــیای مش »اش
مــی یابــد و همچنیــن در ابعــاد »جهانــی« گســترش 
دارد. پــس ایــن پدیــده یــک پدیــده جهانــی  اســت.
بعــد ذهنــی کرونــا, شــامل برســاخت مســاله کرونــا 
ــی دارد و  ــک عامالن ــاخت ی ــن برس ــرای ای ــت. ب اس
یــک دســته شــرایط. در میــان عامــالن; مقصــر و 

قربانــی را تعریــف میکننــد آنچــه دربــاره مســاله کرنــا 
ــط  ــا توس ــانه ای کرون ــاخت رس ــد برس ــوان دی ــی ت م
ماشــین جنــگ رســانه ای اســت کــه در کنــار جنــگ 
راه  توســط,آمریکاییها  _چیــن  آمریــکا  اقتصــادی 
ــی  ــی معرف ــل چین ــر عام ــان مقص ــن می ــاد. در ای افت
ــن مســاله  ــی مــردم جهــان, ذینفــع در ای شــد و قربان
ســازی آمریکایــی هــا و تولیــد کننــدگان محصــوالت 
بهداشــتی شــامل ماســک و دارو و دســتکش در یــک 
شــبکه جهانــی قابــل تشــخیص اســت. بــا توجــه بــه 
واقعیــت عینــی کرونــا,  ملــت هــای چیــن و یــا امروز 
مــردم ایــران مخصوصــا قــم, متضــرر و مــورد هــدف 
ــردم  ــرایط م ــن ش ــتند. در ای ــانه ای هس ــگ رس جن
گاهــی از ایــن برســاخت اجتماعــی,  ایــران بایــد بــا آ
ــرماخوردگی  ــک س ــوان ی ــه عن ــا ب ــت کرون ــا واقعی ب
و نــه یــک ویــروس مرگبــار روبــرو شــوند و بــه 
ــتورالعمل  ــت دس ــا رعای ــود و ب ــی خ ــی عموم زندگ
ــرس  ــد. ت ــه دهن ــا ادام ــرل کرون ــی کنت ــای عموم ه
ــا  ــه ه ــناختی هزین ــل ذهنی_ش ــک عام ــوان ی ــه عن ب
ــن در  ــد داد, ای ــش خواه ــران افزای ــردم ای ــرای م را ب
حالیســت کــه کرونــا اینقــدر هزینــه نخواهد داشــت.

 

دکرت محمدرضا زهرایی

پژوهشگر حوزه علوم اجتامعی

اجتماعی وس  ویر ونا  کر برساخت 
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زندگــی  	 ســبک  و  کرونــا  عصــر  تـحـوالت 

یــی کرونا

ــا,  ــا اپیدمــی و جهانــی شــدن شــیوع بیمــاری کرون ب
ــی  ــات انبوه ــر و اطالع ــرگ و می ــار م ــار اخب انتش
دربــاره کرونــا بــه مجموعــه ای از نگرانــی هــا و 
دســتور العمــل هایــی منجــر شــده کــه ســبک 
زندگــی متفاوتــی را ایجــاد کــرده اســت. ســبک 
ــای آن  ــش ه ــدود ۱۹۶۰ و جنب ــی از ح ــای زندگ ه
ــا  ــت ت ــوده اس ــی ب ــت خواه ــال هوی ــه دنب دوره  ب
ــای  ــاب ه ــا انتخ ــظ بق ــهای حف ــا.  ارزش ــظ بق حف
ــرار  ــان ق ــل انس ــی در مقاب ــبک زندگ ــی در س اندک
ــه همیــن خاطــر مســاله ســبک زندگــی مطــرح  داد ب
ــت خواهــی سلســله  ــش هــای هوی ــی جنب ــود. ول نب
ــرد.  ــاد ک ــی را ایج ــای متفاوت ــاب ه ــها و انتخ ارزش
دســتورالعمل  مجموعــه  کرونایــی,  ارزشــهای 
از  ارزشــها  ایــن  کروناســت.  بــا  مقابلــه  هــای 
دانــش پزشــکی اعتبــارش را مــی گیــرد و مبتنــی 
ــس  ــها از جن ــن ارزش ــت. ای ــی اس ــارب عین ــر تج ب
خاطــر  ایــن  بــه  ســت,  بقــا  حفــظ  ارزشــهای 
ــود.  ــد ب ــی خواه ــبک زندگ ــوع س ــک ن ــتیبان ی پش
ایــن ســبک زندگــی دارای مولفــه هایــی اســت:

ــه, محــور مــی شــود. و  ــم. خان ــه بمانی ــد در خان ��بای
ــا  ــه اعض ــوند. هم ــی ش ــع م ــه جم ــواده در خان خان
تمــام وقــت حضــور دارنــد. تحصیــل در خانــه 
بوســیله ابزارهــای ارتبــاط دیجیتــال انجــام مــی 
شــود. کار در خانــه و دور کاری بــرای بخــش زیــادی 
ــی  ــد کار خانگ ــر تولی ــار دیگ ــود. ب ــی ش ــم م فراه

ــیم کاری  ــر تقس ــن خاط ــه همی ــود. ب ــی ش ــا م احی
ــی  ــن م ــود ازبی ــه ب ــرون خان ــی از کار در بی ــه ناش ک
رود.  تقســیم کار , کار در بیــرون خانــه, بســیاری 
داری,  بچــه  اشــپزی,  مثــل  کارهــای خانگــی  از 
ــبزی  ــی, س ــویی و اتوکش ــالمند, رختش ــتاری س پرس
خــرد کنــی و و .. را ایجــاد کــرده بــود کــه ایــن شــغل 
هــا در حــال نابودینــد. البتــه بایــد در آینــده  دیــد کــه 
چــه نیازهــای شــغلی جدیــدی ایجــاد خواهــد شــد.

ــنا.  ــا آش ــوری ن ــای حض ــاس ه ــن تم ــن رفت ��از بی
آنچــه گفتــه میشــد بــه دالیــل جامعــه متحــرک, 
خانــواده ســنتی نیازمنــد بازاندیشــی مــی شــد و 
آلترناتیوهــای  خانــواده مثــل ازدواج ســفید, موقــت و 
دیگــر اشــکال ازدواج طــرح مــی شــد, بــا توجــه بــه 
ســبک زندگــی کرونایــی ایــن اشــکال جدیــد روابــط 
ــود. ــد ب ــی خواه ــر منطق ــن و غی ــی خطرآفری جنس

ــب  ــات غال ــا ثب ــط ب ــوی رواب ــر الگ ــن خاط ــه ای  ب
ــا فضــای مجــازی  ــد آی ــد دی ــه بای خواهــد شــد. البت
مــی توانــد جایگزیــن هایــی را مســلط کنــد و آیــا ایــن 
جایگزیــن هــا خطرنــاک تــر از کرونــا نخواهنــد بود?
��آنچــه مربــوط بــه مدیریــت بــدن بــود و مبتنــی 
بــه  توجــه  بــا  هویــت خواهــی,  ارزشــهای  بــر 
ــال  ــی فع ــای زیبای ــک ه ــق کلینی ــال از طری ــر ابت خط
ملغــی اســت. صنعــت مدیریــت بــدن را اصــل 
ــد.  ــی کن ــد م ــدان تهدی ــم«  دوچن ــه بمانی »در خان
��تحــول مفهــوم کار. تحــول مفهــوم کار, از کار یــدی 
ــر بســتر  ــی ب ــه کار اطالعاتــی و مبتن ــه ای ب و کارخان
ــود در  ــد ب ــای دوره جدی ــی ه ــه از ویژگ ــال ک دیجیت
دوران کرونایــی ســرعت بیشــتری مــی یابــد. اقتصــاد, 
آمــوزش, حکمرانــی, فرهنــگ و ارتباطــات اجتماعــی 
دیجیتــال در مــدت یــک ماهــه اخیــر در جهــان 
ــد  ــی رس ــر م ــرده و بنظ ــدا ک ــده ای پی ــت فزاین اهمی
کــه بــا طوالنــی شــدن خطــر ایــن بیمــاری و احتمــال 
ــرعت  ــول س ــن تح ــابه, ای ــای مش ــاری ه ــیوع بیم ش
ــان و  ــل, درم ــال تحصی ــد. مث ــته باش ــتری داش بیش
معاینــه, خریــد, تعمیــرات, ســفر و گردشــگری, پول و 
تولیــد ســرمایه وو..همگــی از ایــن تحــوالت متاثــر و 
انتظــار مــی رود بــر  بســتر دیجیتــال بــاز تعریف شــود 
��بــا اضمحــالل حیــات اجتماعــی بیــرون خانــه, عمال 
مصــرف تظاهــری و مصــرف گرایــی کاهــش مــی یابد 
و رکــود اقتصــادی ناشــی از تحــوالت کرونایــی یــک 
ــد آورد. ــان خواه ــه ارمغ ــه را ب ــت گون ــی قناع زندگ
و  مناســک  در  تحوالتــی  کاهــش شــیوع,  ��بــرای 
ــبک  ــاده و س ــاق افت ــی اتف ــی دین ــای جمع ــن ه آیی

جنبــش  خطــر شــیوع,  	 در  خیابانــی«  »سیاســت 
مــی  عملــی  غیــر  را  اجتماعــی  ـهـای 
کنــد. همچنیــن بنــا بــر سیاســت ـهـای 
دول مختلــف, بســیاری از آزادی هــا 
اقتــدار  حکمرانــی  جـهـان  و  محــدود 
را  دمکراتیــک  غیــر  و  مســئول   , ـگـرا 
تجربه خواهد کرد. نیاز به حکمرانی 
جهانی, قابل اعتماد, صالح و عادل 
کنــرتل خـطـرات  ـبـرای  پیــش  از  بیــش 

شــود. مــی  درک  جهانــی,  مشــابه 
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کنــد. مــی  تجربــه  را  تغییراتــی  دینــی  زندگــی 
��خطــر شــیوع, »سیاســت خیابانــی« در جنبــش 
هــای اجتماعــی را غیــر عملــی مــی کنــد. همچنیــن 
ــیاری از  ــف, بس ــای دول مختل ــت ه ــر سیاس ــا ب بن
ــرا  ــدار گ ــی اقت ــان حکمران ــدود و جه ــا مح آزادی ه
, مســئول و غیــر دمکراتیــک را تجربــه خواهــد کــرد.
�� نیــاز بــه حکمرانــی جهانــی, قابــل اعتمــاد, صالــح 
بــرای کنتــرل خطــرات  پیــش  از  بیــش  و عــادل 
ــط  ــه فق ــان ن ــود. جه ــی ش ــی, درک م ــابه جهان مش
آرزویــش را دارد بلکــه ایــن حکمــران را مــی ســازد.
اجتماعــی  و  فرهنگــی  زیــاد  بســیار  ��تغییــرات 
ــد.  ــی کن ــی م ــار بحرانهای ــاد را دچ ــی, اقتص کرونای
ــورد  ــد خ ــم  خواه ــری رق ــوالت دیگ ــی آن تح در پ
کــه قابــل تصــور نیســت و بایــد منتظــر مانــد. 
��بنظــر نمــی رســد, ایــن تحــوالت محــدود بــه 
دوره عمــر کرونــا باشــد, زیــرا کــه بــا کاهــش 
بقــا  بــرای  بشــر  هــا,  اپیدمــی  زمانــی  فاصلــه 
اســت. کرونایــی  زندگــی  ســبک  نیازمنــد 
ــی ــات خانگ ــا و حی ــی دوره کورن ــوالت اجتماع تح
ــا،  ــاری کورن ــی بیم ــداوم دوره اپیدم ــترش و ت ــا گس ب
مطالعــه تحــوالت اجتماعــی پدیدآمــده بــر اثر ســبک 
ــت.  ــا ضروریس ــا کرون ــه ب ــر مقابل ــی ب ــی مبتن زندگ
مفاهیــم اجتماعــی بــر اثــر تغییــرات پدیــد آمــده نیــاز 
ــوالت  ــزی تح ــته مرک ــد. هس ــف دارن ــاز تعری ــه ب ب
مــی  »درخانــه  گفتمــان،  از  ناشــی  کرونایــی، 
ــن  ــی تری ــم؛ اصل ــه مــی مانی ــم« اســت. در خان مانی
ــه  ــا کروناســت. در خان ــه ب ــرای مقابل دســتورالعمل ب
مــی مانیــم؛ یــک ایدئولوژیســت کــه همــه روابــط و 

مناســبات اجتماعــی را حــول خــود تغییــر مــی دهــد. 
ــتیبانی از ارزش  ــل پش ــه دلی ــم ب ــی مانی ــه م در خان
ــل،  ــم تعطی ــی را ه ــک دین ــات«، مناس ــظ حی »حف
تغییــر و بازســازی مــی کنــد. حفــظ حیــات؛ آن نقطــه 
ــدرت  ــه ای ق ــبکه رابط ــروعیت زا در ش ــی مش انتهای
اســت. اســالم از آن دســته ادیانــی اســت کــه حفــظ 
حیــات در صــدر ارزش هــای آن در کنــار توحید جای 
ــن  ــن چنی ــم« ای ــی مانی ــه م ــه »در خان ــال ک دارد. ح
ــرای  ــی« را ب ــات خانگ ــوم »حی ــی دارد، مفه اهمیت
توضیــح روابــط و زندگــی اجتماعــی کــه حــول محور 

»خانــه« شــکل مــی گیــرد، صــورت بنــدی مــی کنم.
حیــات خانگــی، نحــوه ای از زندگی اجتماعی اســت 
کــه افــراد در محیــط خانــه و بــا تاکیــد بــر مرزهایــی 
ــان  ــد در زم ــی کن ــاد م ــواده« ایج ــوم »خان ــه مفه ک
ــه  ــد. آنچ ــی کنن ــی م ــته، زندگ ــر از گذش ــی ت طوالن
مرزهــای ایــن واحدهــای اجتماعــی را از هــم جدا می 
کنــد، خانــواده اســت. خانــه بــه تنهایــی نمــی توانــد 
ایــن واحدهــا را از هــم جــدا کنــد. خانواده بر اســاس 
ــد  ــا »پیون ــی  ب ــی و خون ــادی، عاطف ــبات اقتص مناس
ــرد. ــی گی ــکل م ــای آن ش ــان اعض ــوی« می ــای ق ه
جمــع  کــه  اســت  مفهومــی  خانگــی  حیــات 
زمــان  در  خانــواده  اعضــای  همــه  شــدن 
مقابــل  در  امنیــت  حفــظ  بــرای  را  طوالنــی 
دهــد. مــی  توضیــح  مســری  هــای  بیمــاری 

آموزش و تحصیل: 	

ــادی را  ــوالت زی ــد تح ــر چن ــل ه ــوزش و تحصی آم
ــه  ــا ب ــی در دوره کورن ــت ول ــته اس ــر گذاش ــت س پش
ــه  ــم مدرس ــل نظ ــه و تحم ــور در مدرس ــار حض ناچ
یــا دانشــگاه یــا هــر محیــط آموزشــی فیزیکــی، 
در مــکان خــاص آمــوزش و حضــوری برچیــده 
مــی شــود. بنابرایــن ارتباطــات بــا همســاالن و 
تحمــل نظــم آموزشــی از میــان مــی رود و گونــه 
دیگــر مبتنــی بــر آمــوزش غیــر حضــوری یــا مبتنــی 
ــع  ــود. در واق ــی ش ــه م ــازی تجرب ــای مج ــر فض ب
یــک نهــاد جامعــه پذیــری از میــان مــی رود و 
ــری  ــه پذی ــوری جامع ــط حض ــه محی ــواده یگان خان
ــود  ــی ش ــد بررس ــال بای ــن ح ــا ای ــود. ب ــد ب خواه

هــر چنــد تـحـوالت زیــادی را پشــت  آمــوزش و تحصیــل  	
در  ولــی  اســت  گذاشــته  ســر 
در  حضــور  ناچــار  بــه  کورنــا  دوره 
مدرســه و تحمل نظم مدرســه یا 
دانشــگاه یــا هــر محیــط آموزشــی 
فیزیکی، در مکان خاص آموزش 
شــود.  مــی  برچیــده  حضــوری  و 
همســاالن  بــا  ارتباطــات  بنابرایــن 
و تحمــل نظــم آموزشــی از مـیـان 
بــر  مبتنــی  دیگــر  گونــه  و  رود  مــی 
یــا مبتنــی  آمــوزش غیــر حضــوری 
مــی  تجربــه  مجــازی  فـضـای  بــر 
شــود. در واقــع یــک نهــاد جامعــه 
پذیری از میان می رود و خانواده 
جامعــه  حضــوری  محیــط  یگانــه 

بــود. خواهــد  پذیــری 



شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

123

ــه  ــد جامع ــی توان ــه م ــازی چگون ــای مج ــه فض ک
ــد؟ ــامان ده ــودکان را س ــی ک ــات خانگ ــری حی پذی

گاه  و  معلــم  نقــش  مــادران  خانگــی،  درحیــات 
واســط معلــم را بــرای دانــش آمــوز ایفــاء مــی کننــد، 
ــه معلمــی توســعه مــی  بنابرایــن مفهــوم »مــادری« ب
ــند  ــتری باش ــدان بیش ــه دارای فرزن ــی ک ــد، مادران یاب
ــی  ــه آمــوزش تحصیل ــِب وقــت خــود را ب عمــال اغل
کودکانشــان ســپری خواهنــد کــرد و براســاس آموزش 
ــا در همــه  ــر و تقریب مجــازی »زمــان« آمــوزش متغی
طــول شــبانه روز تــداوم مــی یابــد. مســاله محدودیت 
تعــداد وســایل ارتباطــی بــرای همــه اعضــای خانواده 
تنظیمــات و مقــررات دیگــری را بــرای دسترســی 
ایجــاد مــی کنــد و مســائل مرتبــط بــا نابرابــری درون 
خانــواده  را نیازمنــد بازتعریــف مــی کنــد. در موضوع 
ــی  ــدان دسترس ــی و فق ــایل ارتباط ــه وس ــی ب دسترس
ــال  ــواد دیجیت ــدان س ــا فق ــا و ی ــواده ه ــی خان برخ
ــی« را  ــری آموزش ــاله »نابراب ــا، مس ــانه ای آنه و رس
ــت  ــد حمای ــه نیازمن ــد ک ــی کن ــت م ــا اهمی ــیار ب بس
اســت. اجتماعــی  گــذارن  سیاســت  مداخلــه  و 

زنان و حیات خانگی 	

بــه دلیــل تعطیلــی مــدارس، مهدکــودک هــا و دیگــر 
نهادهــای نگهــداری کــودک، امــکان واگــذاری موقت 
بچــه داری بــه غیــر وجود نــدارد و ناچــار مــادران باید 
ــن  ــد. همچنی ــه از کودکانشــان نگهــداری کنن در خان
ــه غــذا از رســتوران  ــل خطــرات ناشــی از تهی ــه دلی ب
ــه  ــه خان ــر ب ــار دیگ ــه ب ــن وظیف ــا، ای ــذا پزه ــا و غ ه

واگــذار مــی شــود. ضــرورت ضدعفونــی خریدهــای 
بــه وظیفــه  تبدیــل  اعضــای خانــواده،  نیازهــای 
ــای  ــر کاره ــر دیگ ــالوه ب ــر ع ــت گی ــف و وق مضاع
خانگــی شــده اســت. بــا ایــن فــروض »کار خانگــی« 
بــدون دســتمزد هــم از نظــر کمیــت و کیفیــت دچــار 
ــی  ــدی تاریخ ــا پیون ــن ب ــت. همچنی ــده اس ــر ش تغیی
کــه »مــادری« بــا »کار خانگــی« داشــته اســت، 
ــته  ــر از گذش ــت ت ــا اهمی ــیار ب ــادری بس ــوم م مفه
شــده اســت و مســائل تقســیم کار خانگــی مــی توانــد 
مفاهیــم دیگــری مثــل » کار کــودکان« را متاثــر کنــد.

ارزش و حیات خانگی 	

ــی  ــی را مبتن ــاختارهای اجتماع ــتلز )۱۳۹۶( س کاس
بــر » ارزش« مــی دانــد وســازمان تولیــد را در جامعــه 
ــوم  ــول در مفه ــاس تح ــی براس ــبکه ای و اطالعات ش
ارزش صــورت بنــدی مــی کنــد. اگــر ارزش در نظــام 
ســرمایه داری، دارایــی مــادی اســت، در جامعــه
اطالعاتــی، اطالعــات و دانــش؛ در جهــان کرونایــی، 
حیــات ارزش اســت، ولی خانــواده یا بــه عبارتی خانه 
ارزش اســت کــه مــی توانــد ایــن حیــات را محافظــت 
ــی  ــا ارزش ــی ب ــواده دارای ــتن خان ــن داش ــد. بنابرای کن
ــه  ــن جامع ــر بنیادی ــوان عنص ــه عن ــواده ب ــت. خان اس
ــان  ــت. در جه ــک اس ــه کوچ ــک جامع ــع ی در واق
ــامحتا  ــی مس ــال جایگزین ــواده در ح ــی خان کرونای
جامعــه اســت. بــدون خانــواده توانایــی اجــرای 
ــا مخصوصــا در  ــا کرون ــه ب دســتورالعمل هــای مقابل
خانــه، کاهــش مــی یابــد. بــدون خانــواده در صــورت 
ــاب آوری دوره  ــت، ت ــه مراقب ــاز ب ــل نی ــه دلی ــال، ب ابت
ــی از  ــر ناش ــرگ و می ــد. م ــی یاب ــش م ــت کاه نقاه
کرنــا بــا ابعــاد خانــواده و کامــل بــودن آن رابطــه دارد.

کار و حیات خانگی 	

همانطــور کــه در ۱۹۰۰میــالدی بــا انقــالب صنعتــی 
ــا  ــه ه ــه کارخان ــاورزی ب ــروی کار از کش ــال  نی انتق
انجــام شــد بــا انقــالب اطالعــات ســهم نیــروی کار 
خدماتــی مطابــق نمــودار۱،  از کار کارخانه ای پیشــی 
گرفــت. ) مشــونیس، ۱۳۹۵: ۱۱۷( بــا گســترش فــن 
آوری هــای دیجیتــال و اطالعــات، ظهور رســانه های 

دیگــر  بــه دلیــل تعطیلــی  	 و  هــا  مهدکــودک  مــدارس، 
نهادـهـای نگهــداری کــودک، امــکان 
واگــذاری موقــت بچــه داری بــه غیــر 
بایــد  مــادران  نــدارد و ناچــار  وجــود 
در خانــه از کودکانـشـان نگهــداری 
کننــد. همچنیــن بــه دلیــل خـطـرات 
ناشــی از تهیــه غــذا از رســتوران هــا 
و غــذا پزهــا، ایــن وظیفــه بــار دیگــر 
بــه خانــه واگــذار مــی شــود. ضــرورت 
نیازـهـای  خریدـهـای  ضدعفونــی 
اعضای خانواده، تبدیل به وظیفه 
مضاعف و وقت گیر عاوه بر دیگر 

اســت.  شــده  خانگــی  کارـهـای 
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شــبکه اجتماعــی و موبایلیــزه شــدن جامعــه، تحولــی 
ــی  ــود.  جامعــه اطالعات در مفهــوم کار آغــاز شــده ب
ــی  ــر م ــوم کار را تغیی ــج مفه ــه تدری ــن ب ژرژفریدم
داد، همانطــور کــه آلــن تــورن)۱۳۹۶( توضیــح 
ــردش  ــه در آن گ ــی ک ــه اطالعات ــد، جامع ــی ده م
ســریع اطالعــات مهــم تریــن عامــل محســوب مــی 
ــکل  ــش، ش ــدی از دان ــوع جدی ــای ن ــر مبن ــود، ب ش
ــی از  ــی متفاوت ــدی از ســرمایه گــذاری، بازنمای جدی
ــه  ــت. جامع ــده اس ــا ش ــی بن ــازمان اجتماع کار و س
ــرد و دور کار و  ــای خ ــب و کاره ــا کس ــی، ب اطالعات
جــدا از هــم ســازمان تولیــد را متحــول کــرده اســت. 
ــه  ــم ک ــد مواجهی ــازمانی از تولی ــا س ــب ب ــن ترتی بدی
ــه  ــا ک ــات و داده ه ــبکه ای از اطالع ــر ش ــی ب مبتن
وجــود خارجــی ندارنــد، انــدازه کارخانــه هــا کوچک 
و دســتکاری نمادهــا هســته مرکــزی ایــن نــوع تولیــد 
ــدن  ــت ش ــی اهمی ــث ب ــی  باع ــا همگ ــت. اینه اس
کارگــران تولیــدی شــده اســت. ایــن نــوع کار جدیــد 
ــای دانــش و تحصیــالت ارزش گــذاری مــی  ــر مبن ب
شود.کاســتلز)۱۳۹۶(  اساســی تریــن تقســیم بنــدی 
را در ایــن جامعــه تمایــز میــان نیــروی کار خودبرنامــه 
و   )self-programmable labor( شــده  ریــزی 
ــود  ــروی کار خ ــد. نی ــی دان ــی م ــروی کار عموم نی
برنامــه ریــزی شــونده هماهنــگ بــا جامعــه شــبکه ای 
ــع  ــتجو و تجمی ــت جس ــش ظرفی ــی افزای دارای ویژگ
دوبــاره اطالعــات بــا محوریــت ایــده پــردازی و 
خالقیــت مــی باشــد. درحالیکــه نیــروی کار عمومــی 
بــا افزایــش ســطح فنــآوری با ماشــین قابــل جایگزینی 
اســت. افزایــش نیــروی کار منعطــف، بطــور مســتقیم 

بــا مونــث ســازی نیــروی کار حــق الزحمــه ای طــی 
ســه دهــه گذشــته مرتبــط اســت. ســازمان اجتماعــی 
ــوان  ــه عن ــازمان کار را ب ــوع س ــن ن ــز ای ــواده  نی خان
ــان  ــی زن ــغلی و خانوادگ ــف ش ــازگار وظای روش س
 )۶۲ )بردلی،هریــت،۱۳۹۰:  کنــد.  مــی  تنظیــم 
ــه  ــد ک ــی ده ــح م ــتلز توضی ــتلز، ۱۳۹۶( کاس )کاس
گرچــه در ابتــدا بنظــر مــی رســد کــه زنــان بــه دلیــل 
دســتمزد پاییــن و افزایــش آمــوزش حرفــه ای در 
ــط  ــوند و در بس ــی ش ــتثمار م ــاالر اس ــرد س ــام م نظ
ــه عامــل  نظــام ســرمایه داری اطالعاتــی و جهانــی ب
ــام  ــت نظ ــی در نهای ــوند، ول ــی ش ــل م ــی تبدی مهم
ــب  ــن ترتی ــا ای ــد، ب ــی کنن ــف م ــاالر را تضعی مردس
ــان  ــوان ن ــه عن ــرد ب ــگاه م ــف جای ــن تضعی ــه ضم ک
ــواده، در شــرایِط متحــول شــده ی کســب  آور در خان
ــازماِن کار،  ــرِی س ــاف پذی ــه انعط ــوف ب و کاِر معط
ــرو و  ــل نی ــه تعدی ــد ب ــردان تهدی ــغلی م ــگاه ش جای
ــده  ــان دهن ــای نش ــن رونده ــود. ای ــی ش ــراج م اخ
ــان در  ــردان و زن ــان م ــه می ــق در رابط ــوالت عمی تح
محیــط کار و خانــواده اســت. )کاســتلز، ۱۳۹۶: ۳۹(

ــا تحــول در  ــه توانســته ب ســازمان اجتماعــی کار زنان
ــز  ــا را دچارتمرک ــزرگ آنه ــای ب ــرکت ه ــاختار ش س
ــد و کســب و کارهــای خــرد درون شــبکه  ــی کن زدای
ــت  ــد و تح ــی کنن ــت م ــل فعالی ــم متص ــه ه ای ب
عنــوان تعاونــی و شــراکت یــا ائتــالف راهبــردی 
)strategic alliances or partnerships( نامیــده 
ســرمایه  کار،  ســازمان  نــوع  ایــن  شــوند.  مــی 
گــذاری شــبکه ای و اقتصــاد شــبکه ای را ایجــاد 
ــاری  ــذاری اعتب ــی از ارزش گ ــه ناش ــت ک ــرده اس ک

رابطــه ای و جهانــی اســت و ســهم دســت کاری 
یــا    )information Manipulation( اطالعاتــی
شــناختی )cognitive Manipulation(  باالســت.
برخــی بــرای توضیــح تقســیم جنســیتی کار از نظریــه 
ســرمایه انســانی بــه معنــی دارایــی هایــی کــه در یــک 
فــرد جمــع اســت اســتفاده مــی کننــد و بــا ایــن فرض 
کــه هــر فــردی کــه بتوانــد ســرمایه انســانی بیشــتری 
در دوره هــای آموزشــی کســب کنــد مــی توانــد 
ــان  ــال زن ــن ح ــا ای ــت آورد. ب ــتری بدس ــوق بیش حق
بدلیــل حضــوردر خانــه نمــی تواننــد ســرمایه انســانی 
ــت،۱۳۹۰:  ــد. )بردلی،هری ــت آورن ــه دس ــی ب باالی
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــران نش ــواهدی در ای ــا ش ۶۲( ام
زنــان ســهم باالیــی در آمــوزش عالــی دارنــد بنابرایــن 
ســرمایه انســانی باالیــی کســب مــی کننــد کــه 
ــد. ــه را دارن ــای مردان ــگاه ه ــا جای ــت ب ــی رقاب توانای
ــی  ــن کراول ــد ۱۳۹۵: ۳۳۲( هل ــان، حمی ) عبداللهی
ــن  ــح مــی دهــد کــه تقســیم هــای بی )۱۳۹۰( توضی
ــان و  ــی و کار زن ــی و خصوص ــای عموم ــه ه عرص
مــردان خــاص مدرنیتــه اســت. تقســیم کار زنــان در 
ــروی کار باعــث ابهــام ویژگــی  ــه و مــردان در نی خان
ــه  ــرا ک ــت زی ــده اس ــی ش ــیم کار جنس ــای تقس ه
زنــان هــم کار بیــرون از خانــه بــا دســتمزد و هــم کار 
خانگــی بــدون دســتمزد را انجــام مــی دهنــد بنابرایــن 
ــت.  ــارن اس ــردان نامتق ــان و م ــن زن ــیم کار بی تقس
ــت  ــن در حالیس ــن، ۱۳۹۰: ۱۰۸( ای ــی، هل )کراول
ــران تقســیم کار خانگــی،از  کــه در جوامعــی مثــل ای
ایــن پــس بــر مبنــای مفروضــات عصــر مــدرن قابــل 
ــه  ــا نظری ــق ب ــد مطاب ــی رس ــر م ــت. بنظ ــن نیس تبیی
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عبداللهیــان )۱۳۹۵ ( بایــد از طریــق روابــط ترکیبــی 
شــیوه هــای فرهنگــی، مناســبات کار خانگــی را 
توضیــح داد. بــه اعتقــاد ایشــان نیروهــای اجتماعــی 

ــران بعــد از انقــالب اســالمی ۱۳۵۷ )۱۹۷۹م( از  ای
طریــق ســازوکارهای روابــط ترکیبــی وارد میــدان مــی 
شــوند و بــا تعامــل اجتماعــی و اســتفاده از واقعیــت 
هــای توافقــی ارزشــهای جدیــد را در کنــار ارزشــهای 
ــن جهــان، »تعامــل«  ــد. در ای ــم حفــظ مــی کنن قدی
ــو را مــی ســازد.  و »همــکاری« پیکــره اجتماعــات ن
براســاس  و  بنابرایــن   )۳۰۴ )عبداللهیــان،۱۳۹۵: 
جامعــه شناســی ایــران، تقســیم کار خانگــی در دوران 
ــا تعامــل بیشــتر  ــا مبتنــی بــر حیــات خانگــی ب کرون
ــه،  ــواده درون خان ــای خان ــر اعض ــرد و دیگ زن و م
ــان  ــهم زن ــف س ــن وص ــا ای ــود.  ب ــی ش ــول م متح
ــد،  ــد ش ــتر خواه ــی بیش ــات خانگ ــبات حی در مناس
زیــرا کــه خانــه محیــط اصلــی تعامــالت اجتماعــی 

ــه  ــی زنان ــه دارای ویژگ ــه خان ــود در حالیک ــی ش م
بیشــتری از دیگــر محیــط هاســت.  بنظــر مــی رســد 
بــا تقاطــع محوریــت خانــه، خصلــت فرهنگــی 
ســازمان کار جدیــد، روابــط مبتنــی بــر فضــای 
مجــازی و زیرســاخت هــای دیجیتــال در حیــات 
اجتماعــی  تحــوالت  کرونــا،  دوران  در  خانگــی 
خصلتــی زنانــه مــی یابــد و نیــروی اجتماعــی زنــان، 
ســهم زیــادی در تحــوالت اجتماعــی ایــن دوران 
ــالب  ــد از انق ــران بع ــه ای ــت. در جامع ــد داش خواه
اســالمی ۱۳۵۷ )۱۹۷۹م(، زنــان ســهم باالتــری 
ــد  ــته ان ــند و توانس ــی باش ــانی دارا م ــرمایه انس از س
ــد  ــگاهی و تولی ــالت دانش ــتری از تحصی ــهم بیش س
ــن  ــا ای ــد. ب ــب کنن ــی را تصاح ــوالت فرهنگ محص
فــرض کــه تعامــل و تعــاون ویژگــی حیــات خانگــی 
ــل  ــی در مقاب ــات خانگ ــن حی ــت، ای ــی اس کرونای
ــد  ــاوت نخواه ــی تف ــه ب ــرون از خان ــری« بی »دیگ
بــود ولــی ایــن تعــاون در جوامعــی کــه نســبت امــر 
اجتماعــی بــا اقتصــاد سیاســی ضعیــف تــر اســت پــر 
قــدرت تــر اســت. بــه نظــر فرهــادی )۱۳۷۳(ایــران؛ 
بــه لحــاظ تاریخــی و ســاختارهای فرهنگــی همــواره 
دارای ویژگــی مشــارکت جویانــه، روابــط تعــاون 
و همــکاری بــوده اســت. پــس حیــات خانگــی 
ایرانــی پیــش بینــی مــی شــود بــا تعــاون، همدلــی و 
تعامــل، آســیب هــای اقتصــادی ناشــی از تحــوالت 
دوران کرونــا را جبــران کنــد. در ایــن بــاره ســهم 
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــری معظ ــازی رهب ــان س گفتم
ــه، ورود گــروه هــای  ــی مومنان ــا دال مرکــزی همدل ب
جهــادی، طــالب و بســیجیان در کمــک بــه کادر 

ــک و گان  ــد ماس ــا، تولی ــتان ه ــان درون بیمارس درم
ــیج  ــدان و بس ــه نیازمن ــک ب ــالم الزم، کم ــر اق و دیگ
عمومــی کمــک بــه نیازمنــدان از شــواهد ایــن فــرض 
اســت کــه در مقالــه دیگــری بــه آن خواهــم پرداخت.

حیات خانگی و حیات مجازی 	

همانطــور کــه قبلتــر توضیــح داده شــد، حیــات 
ــر وب و  ــی ب ــی مبتن ــتر ارتباط ــدون بس ــی، ب خانگ
امکانــات ارتبــاط راه دور امــکان پذیــر نخواهــد بــود. 
بنابرایــن کســب و کارهــای زیــادی مبتنــی بــر فضــای 
ــت  ــری اس ــکل گی ــال ش ــت در ح ــازی و اینترن مج
ــی  ــوه زندگ ــه وج ــرای هم ــای الزم ب ــرم ه ــا پلتف ت
انســانی محبــوس در خانــه را در اختیــار گــذارد. 
امــروز در ایــران خریــد هــای اینترنتــی، تمــاس هــای 
ــک  ــع آوری کم ــازی، جم ــوزش مج ــری، آم تصوی
بــرای نیازمنــدان، مراســم دعــا و نیایــش، ســمینارها، 
مناظــره هــا، کنســرت هــا، ســینما و صدهــا رخــداد 
ــات راه  ــتر ارتباط ــر بس ــازی و ب ــورت مج ــر بص دیگ
ــترکان  ــان و مش ــت و مخاطب ــام اس ــال انج دور در ح
ــات  ــده حی ــائل عم ــال مس ــن ح ــا ای ــادی دارد. ب زی
بــه  دسترســی  در  تبعیــض  و  نابرابــری  مجــازی، 
ارتباطــی و ســواد  ابزارهــای  و  گوشــی هوشــمند 
ــر اینترنــت اســت. نقــش دولــت  رســانه ای مبتنــی ب
نابرابــری  ایــن  کاهــش  در  مردمــی  مشــارکت  و 
ــنهادی اســت. بــا ایــن حــال هنــوز  راه حــل پیش
ــرض  ــوزه ق ــروری در ح ــای ض ــرم ه ــه پلتف ــاز ب نی
الحســنه، شــبکه هــای اجتماعــی تخصصــی یــا 
ــائل  ــات مس ــی اطالع ــبکه مل ــی و ش ــی بوم عموم

ســازی رهــربی معظــم انقــاب اســامی بــا   در ایــن بــاره ســهم گفتـمـان  	
دال مرکزی همدلی مومنانه، ورود گروه 
در  بســیجیان  و  طــاب  جهــادی،  ـهـای 
بیمارســتان  درون  درـمـان  بــه کادر  کمــک 
اقــام  دیگــر  و  گان  و  ماســک  تولیــد  هــا، 
بســیج  و  نیازمنــدان  بــه  کمــک  الزم، 
ـشـواهد  از  نیازمنــدان  بــه  کمــک  عمومــی 
ایــن ـفـرض اســت کــه در مقالــه دیگــری بــه 

پرداخــت. خواهــم  آن 
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ــات خانگــی و دوران  ــود شــرایط حی ــرای بهب دیگــر ب
ــد محصــوالت  ــن تحــوالت اســت. در تولی گــذار ای
فرهنگــی توجــه بــه هویــت دینــی و ملــی از ضــرورت 
ــروز  ــه ام ــت ک ــاحت اس ــن س ــه ای ــه ب ــای توج ه
ــی  ــی و مردم ــان حاکمیت ــه متولی ــت در هم ــا غفل ب
بیشــتر در حــوزه  آشــفتگی  ایــن  اســت.  همــراه 
ســبک زندگــی مســائل عدیــده ای را بــه همــراه دارد.

نتیجه گیری: 	

ــان  ــا، گفتم ــا کرون ــه ب ــدن دوره مقابل ــی ش ــا طوالن ب
ــی  ــای زندگ ــه ه ــه عرص ــم« هم ــی مانی ــه م »در خان
بشــر را متحــول کــرده اســت بنابرایــن بــرای توضیــح 
تمرکــز روابــط اجتماعــی در خانــه، مفهــوم »حیــات 
خانگــی« را صــورت بنــدی کردیــم. حیــات خانگــی، 
ــوان  ــه عن ــا ب ــوان دارایــی دوره کرون ــه عن ــواده را ب خان
ــان  ــات خانگــی زن ــرد. در حی ارزش در نظــر مــی گی
ــند  ــی باش ــه را دارا م ــدرت خان ــتری از ق ــهم بیش س
ــی  ــعه م ــی توس ــه معلم ــادری ب ــال، م ــن ح و در عی
یابــد و وظایــف زن در خانــه افزایــش مــی یابــد. 
ــی  ــان ایران ــهم زن ــودن س ــاال ب ــل ب ــه دلی ــن ب همچنی
در تحصیــالت عالــی بعــد از انقــالب اســالمی ۵۷، 
زنــان ســرمایه انســانی باالتــری دارنــد و در تحــوالت 
ــد.  ــری دارن ــگاه باالت ــی کار، جای ــازمان اجتماع س
ــا  ــروی کاری ب ــی کار، نی ــازمان اجتماع ــوالت س تح
ویژگــی  افزایــش ظرفیــت جســتجو و تجمیــع دوبــاره 
اطالعــات بــا محوریــت ایــده پــردازی و خالقیــت را 
ــد، در ادامــه ســازگاری بیــن وظایــف  طلــب مــی کن

شــغلی و خانوادگــی از ویژگــی هــای دیگــر ایــن نــوع 
ــت  ــع محوری ــا تقاط ــد ب ــی رس ــر م ــت. بنظ کار اس
خانــه، خصلــت فرهنگــی ســازمان کار جدیــد، 
ــاخت  ــازی و زیرس ــای مج ــر فض ــی ب ــط مبتن رواب
ــا،  ــال در حیــات خانگــی در دوران کرون هــای دیجیت
ــد و  ــی یاب ــه م ــی زنان ــی خصلت ــوالت اجتماع تح
نیــروی اجتماعــی زنــان، ســهم زیــادی در تحــوالت 
اجتماعــی ایــن دوران خواهــد داشــت. بالتبــع نیازهــا 
بــر بســتر فــن آوری هــای ارتباطــی دیجیتــال و فضای 
مجــازی پاســخ داده مــی شــوند و کســب و کارهــای 
متناســب بــا آن بــه ســرعت در حــال افزایــش اســت. 
مســائل اصلــی حیــات خانگــی؛ مســاله نابرابــری در 
دسترســی بــه ابزارهــای ارتباطــی دیجیتــال مثــل تلفن 
ــه اینترنــت و ســواد رســانه  هــای هوشــمند متصــل ب
ای اســت و مســائل ناشــی از تحــوالت کار و از بیــن 
ــر  ــه نظ ــت. ب ــد اس ــای جدی ــب و کاره ــن کس رفت
مــی رســد کــه جوامعــی مثــل ایــران کــه رابطــه بیــن 
ــت  ــر اس ــی ضعیفت ــر اجتماع ــی و ام ــاد سیاس اقتص
ــر تعامــل و ســازوکارهای  ــی ب ــات خانگــی؛ مبتن حی
ــد از  ــه بع ــی ک ــای فرهنگ ــیوه ه ــی ش ــط ترکیب رواب
ــد،  ــر ش ــای آن ظاه ــانه ه ــالمی ۵۷ نش ــالب اس انق
ــوابق  ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــود، و ایرانی ــی ش ــاد م ایج
ــری  ــاون و یاریگ ــا تع ــی ب ــتر فرهنگ ــی و بس تاریخ
ــد داد. ــش خواهن ــذار را کاه ــن گ ــای ای ــیب ه آس
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ویروس با عالئم حاد تنفسی است که در سال ۲۰۲۰ در شهر 

ووهان چین آغاز شد و به سرعت به همه گیری تبدیل شد 

و پس از آن جهانی شد و به دلیل سرعت شیوع و افزایش 

مرگ و میر ناشی از آن بحران های زیادی را ایجاد کرد. جهان 

تعطیل شد و مردم خانه نشین و شهرها خالی از تحرک و 

منفی رسید. در ساعاتی  و  بی سابقه صفر  قیمت  به  نفت 
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ــنیدیم  ــا را ش ــام کرون ــار ن ــرای اولین ب ــه ب از روزی ک
ــار  ــت، اخب ــتیزی در دنیاس ــه اوج کروناس ــا االن ک ت
اقتصــادی  تأثیــرات  از  زیــادی  تحلیل هــای  و 
شــده  مطــرح  پســاکرونا  جهــان  تــا  کرونــا 
اســت. البتــه پیامدهــای کرونــا تنهــا در اقتصــاد 
حتــی  و  جامعــه  فرهنــگ،  و  نمی شــود  خالصــه 
می گیــرد. بــر  در  را  نظامــی  و  امنیتــی  مســائل 

ایــران،  در  کرونــا  شــیوع  ابتــدای  روزهــای  در 
ــه  ــی را علی ــگ تبلیغات ــان جن ــه چن ــانه های بیگان رس
ایــران بــه راه انداختنــد، کــه گویــی ایــران مرکــز تولیــد 
 مقصــر اصلــی 

ً
و پخــش کرونــا در دنیــا شــده و اصــال

ــی نگذشــت کــه  ــران اســت. امــا مدت ــن ماجــرا ای ای
ــی  ــکا و درماندگ ــا و آمری ــا در اروپ ــیوع کرون ــا ش ب
برخــی از همیــن کشــورهای مدعــی پیشــرفت و 
ــت.   برگش

ً
ــال ــا، ورق کام ــار کرون ــوژی در مه تکنول

ــا  ــم کرون ــا طع ــرم ب ــگ ن ــانه ای جن ــاد رس ــه ابع البت
فراتــر از این هاســت و تحلیــل خــود را دارد. آنچــه در 
ایــن بیــن بــرای مــا مهــم اســت، ناکارآمــدی غــرب 
ــرل  ــرب  زده در کنت ــنفکران غ ــای روش ــدرن و اتوپی م
 خــود بانــی آن بوده انــد.

ً
پدیــده ای اســت کــه ظاهــرا

ــا  ــا، همانج ــکا و اروپ ــزرگ آمری ــهرهای ب ــروز ش ام
ــت و  ــم، صنع ــی، آزادی، لیبرالیس ــد دموکراس ــه مه ک
توســعه هســتند در ایــن ماجــرا بــه ِگل نشســته اند. چه 

ــی  ــد زندگ ــروس بتوان ــرد ذره ای وی ــاور می ک ــی ب کس
آن هــا را مختــل کنــد. صحبت از کشــورهای پیشــرفته 
ــی.  ــاده آفریقای ــور دور افت ــالن کش ــه ف ــت، ن اروپاس
صحبــت از کشــورهایی اســت کــه شــعار توسعه شــان 
ــر کــرده اســت. بــه راســتی چــه بــر 

َ
گــوش فلــک را ک

ســر غــرب آمــده و بــه کدامین ســو در حرکت اســت؟ 
 چــه می خواهــد بــه مــا بگویــد؟!

ً
کرونــا دقیقــا

در  کم تــر  کــه  مطالبــی  مهم تریــن  از  یکــی 
ــار  ــرب در مه ــدی غ ــون ناکارآم ــای پیرام تحلیل ه
 تحلیــل ناکارآمــدی 

ً
کرونــا بــه آن اشــاره شــد، اساســا

تفکــری اســت کــه غــرب مــدرن را بنــا نهــاده 
اســت. انداختــه  روزی  چنیــن  بــه  را  بشــریت  و 
رفتــار  کــه  معتقدنــد  دنیــا  در  علــم  فیلســوفان 
ــه  ــا دارد. ب ــر آن ه ــوع تفک ــه در ن ــا ریش حکومت ه
ــم  ــا بگوی ــه می اندیشــی ت ــان ســاده تر: بگــو چگون بی
ــه  ــت ک ــف اس ــیدن و تفلس ــوع اندیش ــتی! ن ــه هس ک
رفتــار سیاســی و اجتماعــی مــا را رقــم می زنــد.
خــود  نکبت بــار  حیــات  طــول  در  آمریــکا 
ــا  ــرای کرون ــه در ماج ــود ک ــرده ب ــک دزدی نک ماس
ایــن کار دیگــر را هــم کــرد تــا کارنامــه ســیاه 
تکمیــل  را  بشــریت  علیــه  خــود  جنایت  هــای 
ــر  ــاد تفک ــوان نم ــه عن ــکا ب ــاال آمری ــد. ح ــرده باش ک
غــرب یــک مثــال اســت، وگرنــه هــر حکومتــی 

ــدا  ــت خ ــی عبودی ــر نف ــری اش ب ــای فک ــه بنیان ه ک
باشــد، سرنوشــتی بهتــر از آمریــکا نداشــته و نــدارد.
ــل  ــل تحلی ــزل و تقلی ــع از تن ــه مان ــاره آنچ ــن ب در ای
مــا می شــود تــا دعــوا را تنهــا بیــن دو فــرد یــا 
بنیان هــای  بــه  توجــه  نبینیــم، همیــن  حکومــت 
 بــر 

ً
فکــری تمدن هاســت. تمــدن غــرب اساســا

نفــی عبودیــت خــدا بنــا شــده اســت و همیــن نکتــه 
اساســی اســت کــه بــه مــا کمــک می کنــد تــا رفتــار 
ــا بلکــه در تمامــی  ــه تنهــا در کرون امــروز غــرب را ن
مســائل بتوانیــم تحلیــل کنیــم و از افــول کامــل ایــن 
تمــدن در آینــده ای نه چنــدان دور ســخن گوییــم.
روبروســت،  تئــوری  فقــدان  بــا  غــرب  امــروز 
ــته،  ــه ِگل نشس  ب

ً
ــا ــرب تمام ــادی غ ــای م تئوری ه

غــرب دیگــر نســخه ای بــرای ســعادت بشــریت 
نــدارد و البتــه هیــچ گاه نداشــته اســت. امــروز تشــت 
رســوایی غــرب بیــش از پیــش بــه زمیــن افتــاده 
اســت. امــروز از غــرب تنهــا هیمنــه ای پوشــالی 
ــروز  ــت. ام ــزش اس ــال ری ــم در ح ــه آن ه ــده ک مان
بــا  و  شکســت خورده  عرصه هــا  همــه  در  غــرب 
ــن  ــروز بهتری ــه ام ــت و البت ــت روبروس ــران هوی بح
فرصــت بــرای تفکــر انقالب اســالمی اســت کــه وارد 
میــدان شــود و در عمــل نســخه شــفابخش اســالم را 
ــود. ــن ش ــه چنی ــد ک ــد. باش ــان ده ــان نش ــه جهانی ب

 

حجت االسالم محسن مومنی

پژوهشگر تاریخ معارص

ونا و افول اندیشه  کر
غرب
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در تاریخ سینما فیلم های بسیاری درباره شیوع بیماری 
های خطرناک و العالج ساخته شده که بعضا سمت و 
سوی آخرالزمانی هم یافته است، از فیلم »وحشت در 
خیابان ها« ساخته الیا کازان و با شرکت جک پاالنس در 
سال ۱۹۵۰ گرفته تا آثاری مانند: »۱۲ میمون« ساخته 
تری گیلیام و »اپیدمی« به کارگردانی ولفگانگ پیترسن 
در سال ۱۹۹۵،  »۲۸ روز بعد« از دنی بویل محصول 
»من  و  هیرشیبگل  الیور  ساخته  »تهاجم«   ،۲۰۰۲
افسانه هستم« به کارگردانی فرانسیس الرنس و »مه« به 
کارگردانی فرانک دارابانت و براساس داستانی از استفن 
کینگ در سال ۲۰۰۷، »کوری« به کارگردانی فرناندو 
میرلیس در سال ۲۰۰۸ )که امسال فیلم »دو پاپ« را در 
فصل جوایز هالیوود داشت( و براساس داستان معروف 
خوزه ساراماگو، »شیوع« ساخته استیون سودربرگ در 

سال ۲۰۱۱ و …
برخی از فیلم های یاد شده به رواج بیماری خطرناک در 
میان انسان ها به خاطر آزمایش ها یا پروژه های بیولوژیک 
» مه«،  فیلم های  همچون  شده  پرداخته  آمریکا  ارتش 
»اپیدمی«، »تهاجم«، »من افسانه هستم« و برخی هم 

دلیل رواج بیماری را براساس تغییر و تحوالت زیست 
برخی  در  می کشند.  تصویر  به  طبیعی  یا  و  محیطی 
فیلم ها مبتالیان به نوعی زامبی بدل شده مثل »۲۸ روز 
بعد«، »من افسانه هستم«، »تهاجم« و »کوری« و … و 

در برخی دیگر به وضعیت دلخراشی می میرند.
اما از میان همه فیلم های نامبرده یا نام نبرده، فیلم سال 
۲۰۱۱ استیون سودربرگ یعنی »شیوع« بیش از سایرین 
به وضعیت امروز شایع شدن ویروس کرونا در جهان 
زی  »اسکات  را  فیلمنامه اش  که  فیلمی  دارد.  شباهت 
آثار سودربرگ   از  دیگر  برخی  نویسنده  و  نوشته  برنز« 
مانند »خبرچین« و »عوارض جانبی« هم بوده و همین 
امسال هم عالوه بر ساخت فیلم »گزارش«، فیلمنامه 

»الندرومات« را هم برای سودربرگ نوشت.
در فیلم »شیوع« یک بیماری ویروسی از هنگ کنگ 
و توسط یک زن آمریکایی به نام بث امهوف )گویینت 
از  یکی  و  شیکاگو  به  وی  توسط  شده،  شروع  پالترو( 
به  وقتی  سپس  و  می کند  سرایت  قدیمی اش  دوستان 
دچار  را  پسرش  بازگشته،  سکونتش  محل  میناپولیس، 
معرض  در  هم  را  دیمن(  )مت  میچ  و همسرش  کرده 

ابتال قرار می دهد.
ترکیبات  از  حاصل  نتیجه  که  شده  یاد  ویروس  اما 
بیولوژیک درون بدن خفاش و خوک بوده توسط خوک 
طریق  از  و  رسیده  کنگ  هنگ  در  رستورانی  به  آلوده 
به دیدن  امهوف که عالقه  به بث  آن رستوران  سرآشپز 

سرآشپز داشته منتقل می گردد.
از این پس ویروس افراد بسیاری را در دنیا آلوده کرده و 
پس از مرگ سریع بث و پسرش براثر آنسفالیت مغزی و 
همچنین دوستش در شیکاگو، به دیگر نقاط جهان مانند 
انگلیس و هند و … کشیده شده و در طی مدت ۲۶ 
روز، دو و نیم میلیون نفر را در آمریکا و ۲۶ میلیون نفر 

را در سراسر جهان می کشد.
بیماری  از  پیشگیری  و  کنترل  مانند  هایی  سازمان 
 )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان  و   )CDC(
تحقیقات وسیع خود را به سرپرستی فردی به نام دکتر 
چیورز )الرنس فیشبرن( آغاز کرده که در همان اواسط 
نام دکتر میرز )کیت  به  از متخصصین خود  کار یکی 
وینسلت( را براثر ابتالء به بیماری از دست می دهند 
ولی متخصص دیگر یعنی دکتر الی هکستال )جنیفر 

 

سعید مستغاثی 

پژوهشگر حوزه سینامی اسرتاتژیک

فیلم  به  دیگر  ونانگاهی  کر بهانه  به 
ع« »شیو
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الی( تا پایان ماجرا حضور داشته و اساسا واکسن اصلی 
را هم او کشف می کند.

در این میان یک خبرنگار اینترنتی یا وبالگ نویس به نام 
آلن کروموید )جود الو( هم مدام به شایعات دامن زده 
و همه تالش ها برای نابودی ویروس و بیماری را نتیجه 
زد و بند شرکت های دارویی با سازمان های بین المللی 
رد  مخاطب  میلیون  دوازده  گویا  که  خودش  و  دانسته 
واکسن  عنوان  به  را  دارویی  دارد،  بوکش  فیس  صفحه 
بابتش میلیون ها دالر به جیب می زند،  اعالم کرده که 
انتقال  مخاطبانش  به  را  واقعیت  از  ذره ای  آنکه  بدون 
داده باشد! البته در کنار این شایعه پراکنی ها، خود دکتر 
که  آمریکا  ارتش  بیولوژیک  آزمایشات  به  هم  چیورز 
معموال سرچشمه چنین اختالالت بیولوژیک و محیط 

زیستی است نیز مشکوک شده است.
فیلم  یک  به  خود  اواسط  از  تقریبا  »شیوع«  فیلم 
شهرها  اماکن  و  خیابان ها  می شود،  شبیه  آخرالزمانی 
حمله  خانه ها  و  فروشگاه ها  به  مردم  شده،  خالی 
می کنند، ارتش شهرها را ایزوله کرده و اجناس را میان 
می پردازند  غارت  به  گروه هایی  می کنند،  تقسیم  مردم 
حضور  به  که  مشابه  فیلم های  برخالف  اما  و… 
می انجامد،  غریب  و  عجیب  موجودات  یا  و  زامبی ها 
همان  براساس  و  واقع گرایانه  گونه ای  به  »شیوع«  فیلم 
پیشروی  و  یافتن واکسن  برای  آزمایشگاهی  تحقیقات 

بیماری پیش می رود.
فیلم هایش،  دیگر  مانند  همچنان  سودربرگ  استیون 
خودش با نام »پیتر اندروز« فیلمبرداری فیلم را برعهده 
داشته و با ریتمی قابل توجه فیلم را شروع و ادامه داده 
و  ویروس  از  وحشت  تعلیق  او  می رساند.  پایان  به  و 

ناگزیری  نقطه  به  فیلم  اواسط  در  را  ناشناخته  بیماری 
رسانده اما همچنان می تواند با انبوه بازیگران معروف 
فیلم، آن را از نقطه یاد شده رها ساخته و به انجام قابل 
قبول و امید بخشی برساند، در حالی که از هیچ تغییر 
و تحول غیر منطقی و فراتر از فیلمنامه نیز بهره نگرفته و 
همه ابعاد قصه اعم از شخصیت ها و داستان را با منطق 

خود قصه پیش می برد.
امروز تحت عنوان  آنچه  و  فیلم »شیوع«  شباهت های 
کرونا، به صورت اپیدمی درآمده، باعث شده که شک 
و شبهه هایی درمورد ساخت فیلم بوجود بیاید و اینکه 
گویا سناریوی چنین واقعه ای از حدود ۱۰ سال پیش 
ریخته شده بوده است. اینکه هر دو بیماری چه در فیلم 
منشاء  آمده،  چین  از  کرونا،  عنوان  به  چه  و  »شیوع« 
به  و  دارد  آنفوالنزا  بوده و عالئمی همچون  آن خفاش 
سرعت سرایت کرده و مرگبار است )اگرچه کرونا مثل 
نبوده( موضوعاتی است  فیلم »شیوع« مرگبار  ویروس 
که بسیاری را نسبت به فیلم یاد شده و منشاء بیماری 
که  هم  مصاحبه هایی  است.  گردانده  مشکوک  کرونا 
اخیرا و پس از اپیدمی ویروس کرونا توسط برخی دست 
اندرکاران فیلم صورت گرفته به این شک ها و ابهامات 

افزوده است.
در  »شیوع«  فیلمنامه  نویسنده  برنز  زی  اسکات 

مصاحبه ای گفته:
»شاید بعضی ها بگویند که این شباهت ها غیر طبیعی 
با  که  زمانی  چون  نیستم.  متعجب  من  اما  است؛ 
من  به  آن ها  کردم،  زمینه صحبت  این  در  متخصصان 
گفتند که این موارد روزی اتفاق در جهان خواهند افتاد!«
در  شباهت ها  مورد  در  هم  شیوع  فیلم  کننده  تهیه 

مصاحبه ای دیگر گفته:
»عقیده سودربرگ و اسکات برنز این بود که فیلمی به 
علوم  و  واقعی  پروتکل های  با  که  بسازیم  دقیق  شدت 

مطابقت داشته باشد!!«
کمپانی هایی  توسط  شیوع  فیلم  که  باشیم  داشته  توجه 
اصلی  استودیوهای  جمله  )از  وارنر  برادران  مانند 
به  فیلم های  که در ساخت  تولید شده است  هالیوود( 
اصطالح پیشگویانه مانند »جن گیر« )که تئوری حمله 
به عراق را سی سال قبل از آن ارائه کرد( و »هکرز« و 
»برادران سوپر ماریو« )تصویرسازی قبلی از حمله به 
و  سپتامبر(  یازده  واقعه  و  نیویورکی  دوقلوی  برج های 
»جوکر« )تصویرسازی و نسخه پیچی برای شورش های 
ضد سرمایه داری سال ۲۰۱۹( و… سابقه طوالنی دارد 
و همچنین کمپانی »ریجنسی« متعلق به آرنون میلچان 
سالح های  صنعت  اصلی  کننده  تامین  عنوان  به  که 
هسته  ی اسراییل از سوی شیمون پرز رییس سابق رژیم 

صهیونیستی، لقب پسر خوب اسراییل را دریافت کرد!
قضایای  با  فیلم شیوع  اینکه شباهت های  نکته جالب 
ویروس کرونا در جهان باعث شده، پس از گذشت ۹ 
سال مجددا میلیون های نفر در دنیا به تماشای این فیلم 
بنشینند و باعث شوند تا در همین یکی دو هفته اخیر 
و  اینترنتی  فیلم های  پربیننده ترین  در زمره  فیلم شیوع 
در وب سایت هایی مانند »آی تونز« در کنار فیلم های 
و  هالیوود«  در  روزگاری  همچون  »روزی  جدیدی 

»انگل« قرار بگیرد!!
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 درس اول 	

کرونــا یــک وضعیــت اســت، وضعیتی کــه در آن یک 
ــدا کــرده و گســترش  ــه ســرعت شــیوع پی ــروس ب وی
ــه  ــل ب ــر تبدی ــه بیش ت ــرعت هرچ ــا س ــد و ب می یاب
ــی  ــی بحران ــا وضعیت ــود. کرون ــران می ش ــک بح ی
اســت امــا نــه بحرانــی در ســطح یــک جامعــه خــرد 
ــی  ــه بحران ــاص بلک ــی خ ــه جغرافیای ــک منطق ــا ی ی
ــی. ــای جهان ــای جغرافی ــول و عرض ه ــدازه ط ــه ان ب
جهانــی اندیشــیدن و راه کار جهانی دادن بــرای مقابله 
بــا ایــن وضعیــت از لــوازم این بحــران جهانی اســت. 
 نشــدن قســمتی از مشــکل در بخــش کوچکــی 

ّ
حــل

 ایــن 
ّ

 نشــدن مســأله در کل
ّ

از زمیــن بــه معنــای حــل
کــره خاکــی و باقی مانــدن وضعیــت بحرانــی اســت، 
به گونــه ای کــه پایــان بحــران کرونــا بــه معنــای پایــان 
ــت. ــن اس ــاط زمی ــه نق ــی در هم ــت بحران وضعی
و  ــی 

ّ
فرامل وضعیــت  یــک  کرونایــی  وضعیــت 

فرافرهنگــی اســت. ایــن وضعیــت را می تــوان در 
چالش هــای مشــابهی نظیــر، اقتصــاد، سیاســت 
و فرهنــگ نیــز مشــاهده کــرد. توزیــع ناعادالنــه 

ثــروت در بخشــی از کــره خاکــی و عــدم التــزام 
ــای  ــه معن ــی ب ــت توزیع ــول عدال ــه اص ــورها ب کش
 جامعــه 

ّ
  مانــدن مســأله عدالــت در کل

ّ
الینحــل

بشــری اســت، چــرا کــه بی عدالتــی و ظلــم بــه 
ســرعت گســترش یافتــه و بخش هــای مختلــف 
کرونــا  می گیــرد.  بــر  در  را  جهانــی  اقتصــاد 
نــگاه مــا را از خــرده وضعیت هــا بــه وضعیتــی 
جهانــی]۱[ در مواجهــه بــا مســائلی نظیــر عدالــت، 
ــر  ــاد و فق ــی، فس ــاد، نقدینگ ــت، اقتص ــط زیس محی
می کشــاند. کرونــا ایــن درس را بــه مــا می دهــد 
کــه مســائل جهانــی، راه حل هــای جهانــی دارد.

درس دوم 	

ــه  ــدرن را ب ــان م ــری در جه ــت نابراب ــا وضعی کرون
چالــش می کشــاند. حــوزه ســالمت و تغذیــه از 
عمده تریــن معیارهــای عدالــت توزیعــی در جوامــع 
بشــری اســت و رفــاه حداقلــی در ضروری تریــن 
اســباب حیــات و برخــورداری از حداقل هایــی از 
ــش  ــن نمای ــه ای بارزتری ــر جامع ــتانداردها در ه اس
تحقــق عدالــت و برابــری در ســطح آن جامعه اســت. 

کرونــا در وضعیــت نابرابــری پیچیــده ای]۲[ کــه ایــن 
روزهــا دامــن جوامــع مــدرن را گرفتــه اســت بــدون 
توجــه بــه مرزهــای نابرابــر اجتماعــی وارد شــد.
ــود  ــری موج ــر نابراب ــق ب ــا منطب ــی کرون رفتارشناس
 ٪۴۰ حــدود  اســت.  مــا  معاصــر  جهــان  در 
ماننــد  جامعــه ای  در  جان باختــگان  آمــار  از 
آمریــکا بــرای نمونــه از میــان ۱۴٪ سیاه پوســتان 
اقتصــادی  وضعیــت   

ً
عمومــا کــه  کشــور  ایــن 

ضعیف تــری دارنــد و در شــرایط نابرابــر زندگــی 
ــوده اســت.  ــد، ب ــرار دارن ــه سفیدپوســتان ق نســبت ب
مختلــف  طیف هــای  میــان  در  کرونــا  بنابرایــن 
بــه یکســان قربانــی نگرفتــه اســت. اجتماعــی 
عــدم امــکان دسترســی بــه امکانــات درمانــی، 
تغذیــه ناســالم و نقــص سیســتم ایمنــی بــدن از 
ــی  ــدم دسترس ــالم، ع ــی و ناس ــه ناکاف ــت تغذی جه
بــه امکانــات بهداشــتی در مواجهــه بــا ایــن ویــروس 
و عــدم امــکان قرنطینــه از جهــت فقــر مالــی و نیــاز 
ــر  ــرگ و می ــزان م ــت، می ــده اس ــبب ش ــه کار س ب
در میــان طبقــات فقیرتــر شــیب تندتــری داشــته 
ــری و  ــود نابراب ــت وج

ّ
ــه عل ــا ب ــاء کرون ــد. بق باش

 

حجت االسام
مهدی کریمی 

پژوهشگر فلسفه، عضو هسته 
عدالت پژوهی دفرت تبلیغات 

اسالمی

وهانه از وضعیت  هفت درس عدالت پژ
ونایی کر
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شــکاف و در نتیجــه فقــر در میــان جوامــع فقیــر، بــه 
ــدن وضعیــت   نشــدن مســأله و باقی مان

ّ
ــای حــل معن

کرونایــی اســت کــه در درس اّول بــه آن اشــاره شــد.
کرونــا بــه مــا می آمــوزد کــه بــرای مواجهــه بــا 
بحران هــا و اپیدمی هایــی در حــوزه ســالمت الزم 
 هایــی از عدالــت و برابــری را در میــان 

ّ
اســت حداقل

طبقــات اجتماعــی لحــاظ کــرد. ایــن درس هم چنیــن 
ــت  ــه عدال ــی ک ــا زمان ــد، ت ــاد آوری می کن ــا ی ــه م ب
ــژه  ــه وی ــی ب ــه اجتماع ــن نظری ــه بنیادی تری ــه مثاب ب
ــکان  ــردد، ام ــم نگ ــه فراه ــالمت و تغذی ــوزه س در ح
ــی فراهــم نیســت، عــالوه  ــی از وضعیــت بحران رهای
بــر آنکــه ممکــن اســت بحران هــای نوظهــور در 
ســطح جامعــه ایجــاد و گســترش یابــد. بحران هایــی 
نظیــر رکــود، فقــر، اعتراضــات گســترده اجتماعــی و 
ــه مــا درس  ــا ب ــان رفتــن نظــم اجتماعــی. کرون از می
ــژه در  ــه وی ــترده را ب ــی گس ــکاف طبقات ــردن ش ــر ک پ
می دهــد. ســالمت  نظیــر  ضــروری  حوزه هایــی 

درس سوم 	

وضعیت کرونایــی و شــکاف طبقاتــی و از ســویی 
ــبب  ــود، س ــظ خ ــاء و حف ــرای بق ــان ب ــل انس تمای
می شــود. خودخواهــی،  دیگــری  بــه  بی توجهــی 
غــرور و دیگــر ســتیزی بارزتریــن شــکل خــود 
را در مواجهــه بــا کرونــا بــه نمایــش می گــذارد. 
ــع خــود و  ــرای حفــظ مناف ــل ب ــع و تمای منازعــه مناف
ــا منافــع اجتماعــی،  ــر منافــع دیگــری ی ترجیــح آن ب
مرزهــای اخالقــی جدیــدی را تعریــف می کنــد.

ــک،  ــر ماس ــتی نظی ــوازم بهداش ــار ل ــادره و انب مص
دســتکش و مــواد ضدعفونــی و اســتفاده از ایــن 
ــر اقتصــادی،  ــه ســود بیش ت ــرای رســیدن ب کاالهــا ب
ــادی را در  ــی اقتص ــدی از معرفت شناس ــوزه جدی ح
جامعــه مــدرن می گشــاید. بــا عنایــت بــه درس 
نخســت یعنــی وضعیــت کرونایــی، ایــن رفتارهــا بــه 
معنــی کمــک بــه باقی مانــدن وضعیــت کرونــا اســت.

ــه  ــای منفعت طلبان ــوزد، رفتاره ــا می آم ــه م ــا ب کرون
ــری  ــگاری دیگ ــه نادیده ان ــر پای ــه ب ــه ک و خودمحوران
بــه مثابــه حقیقتــی انســانی و دارای کرامــت، بنــا 
ــد  شــده اســت، وضعیــت کرونایــی را تشــدید می کن
و یگانــه راه بــرای پایــان ایــن وضعیــت، انــگاره 
و  )همدلــی(  پنداشــتن  خــود  چــون  را  دیگــری 
دیگــری را مقــدم بــر خویــش دانســتن )ایثــار( اســت.

ــت  ــش وضعی ــد پایان بخ ــالق می توان ــای اخ مرزه
کرونایــی و تحقــق عدالــت باشــد. کرونــا ایــن درس 
را بــه مــا می دهــد کــه اخــالق، همدلــی و گســتره ای 
در  مهــم  دینــی می توانــد گنجینــه ای  مفاهیــم  از 
و تحقــق  بــه وضعیــت کرونایــی  پایان بخشــیدن 
ــکوه  ــا ش ــی ب ــد. صحنه های ــی باش ــه ای آرمان جامع
از جلوه هــای اخالقــی کــه مبتنــی بــر آموزه هــای 
ــه  ــای جامع ــن روزه ــره ای ــی در خاط ــی و اخالق دین
مــا و گاه جامعــه جهانــی بــه وقــوع پیوســت، امــکان 
ــانی را در  ــط انس ــالق و رواب ــدرت اخ ــرورت ق و ض
ــان داد.  ــی نش ــای بحران ــان  وضعیت ه ــرل و پای کنت

درس چهارم 	

کرونــا تصویــری جدیــد از واقعیــت جامعــه جهانــی 

ــابقه و  ــان مس ــا جه ــان م ــرد. جه ــه ک ــا ارائ ــه م را ب
پیشــی گرفتن از یکدیگــر در عرصه هــای گوناگــون 
ــا  ــت. ام ــی اس ــی و علم ــی، نظام ــادی، سیاس اقتص
ــه  ــگان و ب ــارکت هم ــکاری و مش ــزوم هم ــا، ل کرون
ــی و  ــی، پژوهش ــتاوردهای علم ــتراک گذاری دس اش
ــران  ــن بح ــا ای ــه ب ــق را در مواجه ــای موف عمل کرده
بــه همــگان یــادآوری کــرد. یادمــان هســت کــه 
باقی مانــدن کرونــا در یــک نقطــه جغرافیایــی بــه 
اســت. دنیــا   

ّ
پایان نیافتــن بحــران در کل معنــای 

ــیدن  ــرای رس ــت ب ــی آموخ ــه جهان ــه جامع ــا ب کرون
بــه جامعــه ای خالــی از وضعیــت کرونایــی الزم 
ــکاری  ــارکت و هم ــابقه، مش ــای مس ــه ج ــت ب اس
ــان و  ــن درم ــای نوی ــار روش ه ــم. انحص را برگزینی
پیشــگیری در اختیــار یــک کشــور خــاص بــه معنــای 
ــت. ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــر ب ــه خط ــت ک آن اس

ــی منطقــی 
ّ
ــه راه حل ــرای رســیدن ب ــا نشــان داد ب کرون

در مواجهــه بــا مســائل جهانــی بیــش و پیــش از 
ــکاری  ــرای هم ــتری ب ــت بس ــی الزم اس ــر اقدام ه
ــد.  ــم آی ــی فراه ــطح جهان ــردی در س ــی و کارک علم
چالش هایــی ماننــد فقــر، بیــکاری، رکــود، نقدینگــی، 
ــه  ــان هم ــترک می ــائلی مش ــری و… مس ــاد، نابراب فس
جوامــع اســت و بایــد بــه ایــن نکتــه اذعــان کــرد کــه 
مســائل مشــترک، پاســخ های مشــترک دارد و بــا 
توجــه بــه تعبیــر حکیمــان کــه همــه چیــز را همــگان 
داننــد، الزم اســت بــرای حــل مســائل و مشــکالتمان 
بــه ویــژه در حوزه هــای مرتبــط بــا عدالــت و برابــری 
ــبی  ــای نس ــه موفقیت ه ــه ب ــورهایی ک ــه کش از تجرب
دســت یافته اند، اســتفاده کنیــم. کرونــا ایــن درس 
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را بــه مــا داد کــه مشــارکت و همــکاری را جایگزیــن 
بــا  بــه جــای تجربــه و خطــا  مســابقه کنیــم و 
اســتفاده از تجربــه دیگــران از هزینه هــا بکاهیــم.

درس پنجم 	

در همــان ابتــدای شــیوع کرونــا در چیــن برخــی 
ــطح  ــا در س ــا زود کرون ــر ی ــیوع دی ــان از ش کارشناس
جهانــی خبــر دادنــد. زمانــی نزدیــک بــه ۵ مــاه 
ــرای  ــاختارهای الزم را ب ــع س ــا جوام ــود ت ــت ب فرص
ســازند.  فراهــم  کرونایــی  وضعیــت  بــا  مقابلــه 
امکانــات و زیرســاخت های الزم را بــرای مقابلــه 
ــِت  ــرده و در نهای ــاد ک ــترده ایج ــران گس ــک بح ــا ی ب
ــوند. ــرو ش ــده روب ــان ناخوان ــن مهم ــا ای ــی ب آمادگ

کرونــا بــه مــا آموخــت بــرای مواجهــه بــا بحران هــا از 
ــا وجــود آنکــه  ــم. ب علــم آینده پژوهــی]۳[ بهــره ببری
وضعیت هــای  احتمالــی  ابعــاد  همــه  نمی تــوان 
بحرانــی را پیش بینــی کــرد امــا نــگاه نافــذ مــا بــه آینده 
می توانــد بــه میــزان زیــادی در مواجهــه بــا بحران هــا 
 

ّ
بــه حداقــل بــرای  اســت  باشــد. الزم  ســودمند 
ــی  رســاندن خســارات ناشــی از وضعیت هــای بحران
در آینــده بــا آینده پژوهــی در بازه هــای زمانــی مرتبــط 
بــا آینــده نزدیــک یــا دور، بــه بررســی ابعــاد مختلــف 
اقتصــادی و آثــار اجتماعــی ایــن بحران هــا پرداخــت.

ــان  ــه آرم ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــا آموخ ــه م ــا ب کرون
ــر  ــی اگ ــود حت ــت موج ــه وضعی ــت ب ــری و عدال براب
ــا  ــور نابرابری ه ــم و ظه ــاء نکنی ــت اکتف ــوب اس مطل
را در بازه هــای زمانــِی آینــده پیش بینــی و بررســی 

کنیــم. پیش بینــی رکــود اقتصــادی در ســطح جهانــی 
پیامدهایــی  می کشــد،  را  آن  انتظــار  جهــان  کــه 
خواســته یــا ناخواســته بــر اقتصــاد و وضعیــت عدالت 
ــا  ــت آی ــن اس ــش ای ــت، پرس ــد داش ــران خواه در ای
بــرای مواجهــه بــا چنیــن وضعیتــی آینده پژوهــی 
ــده  ــه آین ــا می آمــوزد ب ــه م ــا ب ــم؟ کرون الزم را کرده ای
ــا پیش بینــی وضعیت هــا و بحران هــا  توجــه کنیــم و ب
ــا خســارت های  ــم ت آمادگی هــای الزم را فراهــم آوری
بــه کم تریــن میــزان تقلیــل دهیــم. احتمالــی را 

درس ششم 	

ــی،  ــای دین ــش آموزه ه ــت نق ــا آموخ ــه م ــا ب کرون
مواجهــه  در  را  انســانی  فضیلت هــای  و  معرفتــی 
ــارف  ــه مع ــم. اگرچ ــدی بگیری ــران ج ــرل بح و کنت
ــعه  ــبب توس ــت، س ــوزه عقالنی ــدان آم ــی در فق دین
ــر و  ــه وضعیتــی پیچیده ت ــران و وارد شــدن آن ب بح
مقاومــت اهــل دیــن در برابــر اســتفاده از ابــزار علــم 
ایــران  از آن را در  می گــردد، چنانکــه نمونه هایــی 
ــل،  ــا در مقاب ــم، ام ــاهده کردی ــورها مش ــایر کش و س
ــم بنیادینــی چــون  ــا بهره گیــری از مفاهی ــن ب نهــاد دی
قانون پذیــری، همدلــی و تعــاون و ایجــاد و گســترش 
نهادهــای اجتماعــی و فعــال در قالــب گروه هــای 
ــترده ای در  ــش گس ــد نق ــی می توان ــادی و مردم جه
مواجهــه بــا وضعیت هــای بحرانــی ایفــاء کنــد.
ــعه  ــه و توس ــار توج ــت در کن ــا آموخ ــه م ــا ب کرون
ــای  ــا وضعیت ه ــه ب ــرای مواجه ــی ب ــای دولت نهاده
و  جهــادی  اجتماعــی،  کانون هــای  بحرانــی، 

ــاء  ــگ ایف ــر رن ــیار پ ــی بس ــد نقش ــی می توانن مردم
خیزش هــای  ایــن  هدایــت  و  طبقه بنــدی  کننــد. 
اجتماعــی کــه بــر مبنــای شــبکه ای از مفاهیــم 
بنیادیــن دینــی و انگیزه هــای معرفتــی و انســانی 
در  ظرفیــت  ایــن  از  اســتفاده  و  می یابــد  شــکل 
خلــق  بــه  می توانــد  اوضــاع،  تغییــر  جهــت 
معجزه هایــی در وضعیــت بحرانــی بینجامــد.]۴[
ایجــاد  بــرای  بــزرگ  فرصــت  ایــن  از  اســتفاده 
کانون هــای  و  گســترده  اجتماعــی  شــبکه های 
ــر  ــا فق ــارزه ب ــت، مب ــق عدال ــت تحق ــال در جه فع
بــه ایجــاد جهانــی بهتــر می انجامــد.  و فســاد، 
ــِی  ــای اجتماع ــش نهاده ــت نق ــا آموخ ــه م ــا ب کرون
را  دینــی  و  اخالقــی  آموزه هــای  بــر  مبتنــی 
بگیریــم. جــدی  پیچیــده  وضعیت هــای  در 

درس هفتم 	

کرونــا، حساســیت  آخریــن درس  و  درس هفتــم 
بــه آنچــه روی می دهــد، اســت. هــر روزه آمــار 
کوویــد۱۹،  بیمــاری  بــه  مبتالیــان  از  دقیقــی 
تعــداد بهبودیافتــگان و جان باختــگان بــه اطــالع 
جهانــی  و  ــی 

ّ
مل ســطح  در  رســانه ها  و  مــردم 

ــدار  ــن مق ــوزد همی ــا می آم ــه م ــا ب ــد. کرون می رس
ــای  ــا بحران ه ــط ب ــای مرتب ــه داده ه ــیت ب از حساس
ــت. ــا الزم اس ــن بحران ه ــار ای ــرای مه ــوش و ب خام
ویرانگــر  تأثیــر  و  اقتصــادی  نابرابری هــای 
ــردن  ــر جابجاک ــرمایه داری ب ــان س ــت های جه سیاس
مرزهــای نابرابــری و توســعه طبقــه اشــراف و در کنــار 
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کرونــا  از  کم تــر  اقتصادهــای خــرد،  نابــودی  آن 
ــتکبار،  ــتضعاف و اس ــه اس ــرد. رابط ــی نمی گی قربان
میــان دولت هــای توســعه یافته و دیگــر کشــورها، 
و  جهان خــواری  و  اســتعماری  سیاســت های 
ــعه  ــبب توس ــرمایه دار س ــان س ــایی های جه کشورگش
ــاخت های  ــودی زیرس ــنگی و ناب ــی، گرس جنگ طلب
اســت. شــده  مســتقل  و  فقیــر  کشــورهای 
ــران  ــا بح ــط ب ــار مرتب ــه آم ــه ب ــزان ک ــه آن می ــا ب آی
کرونــا توجــه می شــود، بــه آمــار کشته شــدگان و 
ایــران،  خانمان ســوز  جنگ هــای  آســیب دیدگان 
ــی و دیگــر کشــورها  افغانســتان، عــراق، ســوریه، لیب
ــت؟  ــده اس ــه ش ــته توج ــه گذش ــار ده ــی چه در ط
ــخت  ــای س ــت تحریم ه ــا وضعی ــن جنگ ه ــه ای ب
ــه  ــمالی را اضاف ــره ش ــران و ک ــد ای ــورهایی مانن کش
ــالمت  ــاد و س ــر اقتص ــگ ب ــر از جن ــه کم ت ــد ک کنی
مردمــان ایــن کشــورها تأثیــر نگذاشــته اســت؛ عــالوه 
بــر ایــن، وضعیت نابرابــِر جهانــی، جمعیت هــای 
گرســنه ای]۵[ را پدیــد آورده اســت کــه در هر ســاعت 
ناشــی  آســیب های  از جهــت  آن هــا  از  تعــدادی 
از گرســنگی، جــان خــود را از دســت می دهنــد.
ــه  ــیت ب ــدم حساس ــار و ع ــن آم ــه ای ــی ب بی توجه
بالیــی کــه نابرابــری در توزیــع ثروت هــای اجتماعــی 
بــر ســر مــردم مــی آورد، بــه معنــای ادامه یافتــن ایــن 
رونــد باطــل و مسأله نشــدن و در نتیجــه راه چــاره 
نیافتــن بــرای ایــن بحران هــا در ســطح جهانی اســت.
 ۱۵۴ حکمــت  در  )علیه الســالم(  امیرالمؤمنیــن 
ــر:  ــوت االکب ــر الم ــد: »الفق ــه می فرمای نهج البالغ

فقــر، مــرگ بزرگ تــر اســت.« ایــن مهــم یعنــی 
آســیب های ناشــی از بحــران فقــر در ســطح جوامــع 
بحــران  هــر  از  بزرگ تــر  جهانــی  مقیــاس  در  و 
دیگــری اســت. کرونــا ایــن درس را می دهــد کــه بــه 
بحران هــا و آســیب های ناشــی از آن هــا حســاس 
ــدن  ــرای خارج ش ــی ب

ّ
ــتجوی راه حل ــیم و در جس باش

از وضعیــت ِ بحرانــی، حــال عامــل بحــران یــک 
ــر. ــت نابراب ــک وضعی ــا ی ــد ی ــی باش ــل طبیع عام
 ۱۵۳ حکمــت  در  )علیه الســالم(  امیرالمؤمنیــن 
قــوٍم  بفعــل  »الراضــی  می فرمایــد:  نهج البالغــه 
فــی  داخــٍل   

ّ
کل علــی  و  معهــم  فیــه  کالداخــل 

ــه:  ــی ب ــم الّرض ــه و إث ــل ب ــم الَعم ــان، إث ــٍل اثم باط
ــی  ــد یک ــروه، مانن ــک گ ــردار ی ــه ک ــده ب رضایت دهن
از آن گــروه اســت و هــر کســی کــه در باطــل گروهــی 
مشــارکت کنــد دو گنــاه بر دوش می کشــد، گنــاه عمل 
ــه آن کار.«]۶[ بنابرایــن  ــاه رضایــت ب ــه آن کار و گن ب
ــای  ــه بحران ه ــبت ب ــیت نس ــا حساس ــت، ب الزم اس
 مصنــوع دســت انســان و 

ً
خامــوش کــه عمومــا

ــدن  ــت و مطرح ش ــی اس ــای طاغوت ــل کارکرده حاص
آمــاری روزانــه و شــفاف در رســانه ها، ایــن بحران هــا 
 

ّ
ــل ــدد ح ــانی در ص ــه انس ــا جامع ــده ت ــأله ش مس
ــد. ــی برآی ــت بحران ــروج از وضعی ــران و خ ــن بح ای

پی نوشت ها: 	

 Global(عدالتی جهانی )Global state(۱[. وضعیت جهانی[
الگوهای  بر  مبتنی  که  عدالتی  می طلبد،  را   )justice
مشرتک اخالقی و بر پایه گفتگو های دینی و فرهنگی شکل 
بی توجهی  معنای  به  عدالت  از  تصویر  این  لزوماً  می گیرد. 
به کرثت های فرهنگی نیست بلکه این مهم می توان نگرش 
محتوای  از  که  عدالت  از  مطلوب  الگویی  سمت  به  را  ما 
معانی و مفاهیم همه ادیان الهی استفاده می کند، بکشاند.
وجود  با  پیچیده  مساوات گرای  جامعه  یک  در   ]۲[
نابرابری های  به  نابرابری ها  این  کوچک،  نابرابری  تعدادی 
 ,1983  ,Michael Walzerنمی گردد تبدیل  بزرگ تر 
وضعیت  در  مقابل  در  اما   .))Spheres of justice
بازتولید  سرعت  به  کوچک  نابرابری های  پیچیده، 
می گردد. تبدیل  بزرگ تر  نابرابری های  به  و  شده 
]۳[. مطالعات آینده پژوهی Futures studies(( در حوزه 
عدالت به مطالعه روند رو به رشد نابرابری ها و تاثیر آن در 
واقعیت فردای جامعه می پردازد. این مهم سبب می شود با 
پیش بینی وضعیت نابرابری در فردایی که جامعه ناگزیر به آن 
می رسد مطالعات نظری و کاربردی را برای حل مسائل عدالت 
در دنیای فردا و پس فردا )به تعبیر فردید( سامان بخشیم.
پیوند دهنده اعضای جامعه  الگوی محبت را  ]۴[. می توان 
بر  دانست،  پویایی  جمعیت های  چنین  شکل گیری  در 
مردم  میان  مبادالت  و  انسانی  مناسبات  الگو  این  اساس 
فضیلت های  بر  مادی،  سودجویی های  بر  ابتناء  جای  به 
مانند  عناوینی  ذیل  دینی  معارف  است.  استوار  انسانی 
روابط  این  برادران  با  به همسایه و مواسات  اخوت، توجه 
با  سرمایه  دیگر  سوی  واز  است  کرده  نظریه سازی  را 
می یابد. معنوی  رویه ای  انسانی  خصیصه های  با  پیوند 
تحقیق  و  تصحیح  به  نهج البالغه،   .]۵[
.۱۵۴ حکمت  ص۴۳۸،  عطاردی،  عزیزالله 
تحقیق  و  تصحیح  به  نهج البالغه،   .]۶[

.۱۴۶ حکمت   ،۴۳۷ ص  عطاردی،  الله  عزیز 
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الهــی  فطــرت  بــر  ابوالبشــر  آدم  کــه  روزی  از 
 مســجود فرشــتگان 

ً
سرشــته و بــا آموختــن اســما

اغــوا  بــه  متکبــر کمــر  و  عنــود  شــد، دشــمنی 
اولیــن  بســت.  ذریــه اش  و  خــود  ریشــه کنی  و 
ضربــه ایــن دشــمن، هبــوط انســان از بهشــت و 
گرفتــاری او بــه انــواع ابتالئــات بــود. در تمــام طــول 
نیــز تالش هــای  تاریــخ حیــات بشــر در زمیــن 
ثمربخــش  گونــه ای  بــه  شــیطان  خســتگی ناپذیر 
اســتمرار یافتــه و توانســته اکثــر ذریــه آدم را در شــمار 
ــا شــود. ــرار داده و بسترســاز هــالک آنه ــون ق الیعقل

ــه  ــی ک ــای نافرمان ــوام و قریه ه ــا اق ــان بس ــن می در ای
ــه  ــده اند تــا مای ــت ســخت الهــی ش دچــار عقوب
ــَر 

َ
ث

ْ
ک

َ
ــا أ ــه »م ــغ ک ــا دری ــوند، ام ــران ش ــرت دیگ عب

 اإِلْعِتبــاُر« و ایــن درب هم چنــان بــر ایــن 
َّ

ــل
َ
ق
َ
ِعَبــُر َو أ

ْ
ال

پاشــنه چرخیــده و بشــر غفلــت زده نــه تنهــا بــر نفــس 

خویــش پــای ننهــاده بلکــه بــا اختیــار خویــش درب 
خانــه وجــودش را بــه روی شــیطان گشــوده و او را بــر 
اســب چمــوش نفــس خویــش ســوار کــرده و فرصــت 
ــود را  ــای خ ــری هوس ه ــت پی گی ــازی در جه ترک ت
بــه او داده اســت. گرچــه بشــر در طــول حیــات خــود 
ــچ گاه  ــده و هی ــده ش ــیطان گزی ــوراخ ش ــا از س باره
هــم عبــرت نگرفتــه اســت، امــا در تمــام دوران 
پیشــامدرن، کفــر و شــرک و نفــاق و فســق او بیشــتر 
عملــی و فاقــد پشــتوانه نظــری بــوده اســت. امــا، در 
پانصــد ســال اخیــر بــا برپایــی تمــدن مــدرن و اتخــاذ 
انسان شناســی  و  سکوالریســتی  هستی شناســی 
ــتمرار  ــی اس ــروی عمل ــا دنیاگ ــه تنه ــتی، ن اومانیس
یافــت و روحیــه تکالــب بــه دنیــا تشــدید شــد، 
بلکــه مکاتــب فلســفی و نظریــات علمــی گوناگونــی 
و  سکوالریســم  عقلــی  و  نظــری  توجیــه  بــرای 
ــت. ــده اس ــه ش ــد و عرض ــان تولی ــادی انس خودبنی
ــا  ــا، ی ــه دنی ــیدن ب ــت بخش ــا اصال ــدرن ب ــر م بش
ــا  ــرده و ی ــکار ک ــرت را ان ــک و آخ ــه متافیزی ملحدان
ــر از  ــه ای فروت ــا را در مرتب ــرش آنه ــورت پذی در ص

ــرش آنهــا  ــگاه پراگماتیســتی پذی ــا ن ــا نشــانده و ب دنی
ــت.  ــرده اس ــا ک ــرای دنی ــودمندی ب ــه س ــوط ب را من
ــه  ــاور ب ــن و ب ــه دی ــاد ب ــر اعتق ــاس، اگ ــن اس ــر ای ب
ــه  ــردی ب ــطح ف ــد در س ــرگ بتوان ــس از م ــان پ جه
ــاد آرامــش و در ســطح  ــی و ایج ــای زندگ ــد معن تولی
ــجام  ــی و انس ــت جمع ــد هوی ــه بازتولی ــی ب اجتماع
ــرش  ــام و پذی ــور اهتم ــود، درخ ــر ش ــی منج اجتماع
ــی  ــای دین ــا و ارزش ه ــظ باوره ــر حف ــا اگ ــت. ام اس
اجتماعــی  یــا  فــردی  هزینــه  کمتریــن  مســتلزم 
اســت. ناپذیرفتنــی  و  مذمــوم  امــری  باشــد، 
متأســفانه بــه دلیــل جهان گســتر شــدن تفکــر و 
فرهنــگ مــدرن، امــروزه گفتمــان سکوالریســتی، بــه 
ــه و  ــوب یافت ــی رس ــه گفتمان ــه، ب ــر الکال و موف تعبی
طبیعــی تبدیــل شــده بــه گونــه ای کــه تصــور خــالف 
آن دشــوار و تلقــی همیشــگی بــودن آن امــری بدیهــی 
ــود و  ــری رازآل ــه ام ــرگ ن ــگاه، م ــن ن ــت. در ای اس
انتقــال دهنــده انســان بــه ســرای باقــی کــه پدیــده ای 
فنــی و تکنیــکال اســت کــه در نتیجــه بــروز نارســایی 
ــه  ــن ن ــدن رخ می دهــد، بنابرای در کارکــرد اعضــای ب

۶ اصل برای 
ساختار شناسی 
تحریف امام
 

دکرت مهدی ابوطالبی

 

دکرت نعمت الله کرم اللهی 

مدیر گروه علوم اجتامعی دانشگاه 
باقرالعلوم علیه السالم

ونا کر پسا  انسان 
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ــل  ــر و قاب ــری گریزپذی ــه ام ــوم بلک ــتی محت سرنوش
دســتکاری اســت، بــه همیــن دلیــل یکــی از مهم ترین 
دســتورکارهای امــروز و فردای انســان مــدرن نامیرایی 
ــت.  ــر اس ــا عم ــخ انقض ــدن تاری ــر افکن ــه تأخی و ب
ــوم  ــای عل ــز ظرفیت ه ــالت نی ــن رس ــق ای ــرای تحق ب
زیســتی و هــوش مصنوعــی را بــه منظــور مداخــالت 
ــا  ــرای ارتق ــو روبات هــا ب ــری از نان ژنتیکــی و بهره گی
ــت. ــه اس ــت گرفت ــه خدم ــدن را ب ــی ب ــتم ایمن سیس

ــور آن  ــا و عب ــاری کرون ــروز بیم ــا ب ــا ب ــن روزه ای
 / پاندمــی  بــه  همه گیــری   / اپیدمــی  مرحلــه  از 
ــان  ــه انس ــر و از جمل ــاد بش ــه اح ــری، هم جهان گی
مــدرن در مقابــل وضعیتــی آنومیــک و بی ســابقه قــرار 
ــای  ــا و یافته ه ــه پیش فرض ه ــه هم ــت ک ــه اس گرفت
ــه چالــش کشــیده اســت. انســانی کــه  ــی او را ب ذهن
ــاور  ــدا را ب ــرگ خ ــم م ــانیچه ای توه ــان پس در جه
کــرده و بــا چشــم بســتن بــر آســمان، خــود را متولــی 
ــد،  ــی می دان ــردی و اجتماع ــی ف ــی زندگ معنابخش
امــروز در چنــگال نامرئــی مــرگ گرفتــار شــده و 
خــود را از هــر زمــان دیگــری بــه نابــودی نزدیک تــر 
ــود  ــی خ ــالت ذهن ــام تخی ــان تم ــن انس ــد. ای می دان
دربــاب خودبنیــادی بشــر و توانایــی او در تنظیــم 
معــادالت عالــم را نقــش بــر آب دیــده و دچــار 
ــه  ــرار ب ــن اضط ــت. ای ــده اس ــرار« ش ــت »اضط حال
اشــکال گوناگــون نمایــان شــده و تصاویــر فراوانــی از 
مناجات هــای جمعــی اقشــار مختلــف در فضاهــای 
ــباب  ــام اس ــه از تم ــت ک ــه اس ــار یافت ــی انتش عموم
مــادی قطــع امیــد کــرده و بارش هــای رحمــت 
الهــی را بــا تمــام وجــود درخواســت می کننــد.

بــه نظــر می رســد، بیمــاری کرونــا جلــوه ای از 
دخالــت اراده الهــی بــرای برگرفتــن حجــاب غفلت از 
دیــدگان انســان عافیــت زده ســرکش مــدرن و تلنگــری 
شــدید بــرای بیــدار کــردن او از خــواب منیــت و 
باشــد.  شــیطان  بــه  سرســپردگی  و  نفس زدگــی 
ــه  ــم غلب ــار توه ــدرن دچ ــان م ــه انس ــت ک دهه هاس
بــر مشــکالت همیشــگی بشــر یعنــی »گرســنگی« و 
»بیمــاری« و »جنگ« شــده و خــود را آمــاده پرداختن 
»نامیرایــی«،  ماننــد  نوینــی  دســتورکارهای  بــه 
»ســعادت ابــدی« و »قــدرت خدایــی« می دانــد. 
ــق رســانه هایی  ــز از طری ــن دســتورکارها را نی ــه ای البت
چــون ســینما تصویرســازی کــرده و تــا حــدودی بــه 
خــود و دیگــران باورانــده اســت. در چنیــن شــرایطی 
محاســبات  تمــام  میکروســکوپی  موجــود  یــک 
انســان مــدرن را در هــم ریختــه و صحنــه ای بدیــع از 
ــای  ــودن قدرت ه ــالی ب ــردرگرمی و پوش ــی و س ناتوان
مــادی را در مقابــل چشــمان جهانیــان ترســیم کــرده 
ــا و  ــی دل ه ــرای دگرگون ــژه ای ب ــت وی ــت، فرص اس
بازنگــری در احــوال بنــی آدم پیــش آمــده اســت.

ــاری  ــور از بیم ــته و رنج ــر و دل شکس ــان مضط انس
بیــش از هــر زمــان دیگــری  جهان گیــر کرونــا، 
حضــور خداونــد را در قلــب خویــش احســاس 
ــال  ــه درگاه او و امتث ــت ب ــی بازگش ــد و آمادگ می کن
تمــدن  پایه هــای  امــروزه  دارد.  را  الهــی  فرامیــن 
فطرت ســتیز مــدرن بــه شــدت سســت شــده و 
ــی  ــت اله ــای رحم ــت بارقه ه ــرای دریاف ــرایط ب ش
مســاعد شــده اســت. دیگــر بــار فطــرت الهــی 
ــادالت  ــبات و مع ــوی محاس ــان در فراس ــود انس وج

ــره  ــدن گ ــوده ش ــار گش ــم انتظ ــی چش ــادی و دنیای م
ــر الهــی اســت و مســیر  ــه ســرپنجه تدبی ســختی ها ب
خــروج از ســختی بــه آســانی را از او طلــب می کنــد.
بــرای فهــم و تفســیر انســان پســاکرونا، نبایــد امیــدی 
بــه ذخیــره نظــری و مفهومــی علم مــدرن بســت، چرا 
میــت ایــن علم لنگ 

ُ
کــه بــرای جــوالن در ایــن وادی ک

اســت. علــم مــدرن بــه دلیــل ابتنــاء بــر سکوالریســم 
معرفت شناســی  در  داشــتن  ریشــه  و  اومانیســم  و 
توصیــف  و  دیــدن  از  تجربه گــرا،  و  وحی ســتیز 
ســاحت عقالنــی و متافیزیــک هســتی و انســان کــور 
و گنــگ اســت. علــم مــدرن بــه دلیــل کــوری ذاتــی 
ــرای دیــدن ابعــاد الهــی و فطــری  ــا ب ــه چشــمی بین ن
ــی،  ــی ذات ــل گنگ ــه دلی ــه ب ــان دارد و ن ــود انس وج
ــاحت  ــن س ــف ای ــرای توصی ــا ب ــا و رس ــی گوی زبان
دارد؛ بنابرایــن تمســک بــه علــوم انســانی و اجتماعــی 
مــدرن بــرای فهــم و توصیــف انســان پســاکرونا، بــه 
تعبیــر کرایــب نوعــی خشــونت زبانــی علیــه واقعیــت 
ایــن انســان اســت و اســتفاده از ایــن زبــان نــه 
آشــکار کننــده حقیقــت وجــودی انســان، کــه نوعــی 
حجــاب مفهومــی و نظــری در مقابــل فهــم اوســت.
شــناخت و توصیــف انســان پســاکرونا جــز بــا نــگاه 
ــالت  ــت. رس ــر نیس ــرت امکان پذی ــان فط ــی و زب دین
ــم  ــای عل ــور از محدودیت ه ــک عب ــا این ــنگین م س
ــی  ــم انداز دین ــی چش ــدی مفهوم ــدرن و صورت بن م
ــی  ــگاه دین ــت. ن ــا آن اس ــب ب ــان متناس ــد زب و تولی
ــگاه  ــک ن ــه ی ــک ن ــاکرونا این ــان پس ــه انس ــی ب و اله
ــگاه  ــا ن ــه تنه ــل ک ــای بدی ــان نگاه ه ــاص در می خ
حقیقــی و ســازگار بــا ظرفیت هــا و واقعیت هــای 
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اخــالق  تعریــف  در  اخــالق  عالمــان  از  برخــی 
گفته اند:»صفــات نفســانی راســخ و پایــداری کــه 
ــات  ــا آن صف ــب ب ــی متناس ــوند افعال ــب می ش موج
به ســهولت و بــدون نیــاز بــه تأمــل و تــروی از آدمــی 
تهذیب االخــالق  شود«)ابن مســکویه،  صــادر 
.)51 بی تــا:  بیــدار،  قــم،  تطهیراالعــراق،  و 

ــان  ــه انس ــت ک ــان از آن جه ــه انس ــالق ب ــن اخ ای
اســت، مربــوط مــی شــود و هیچگونــه حــد و مــرزی 
نمی شناســد بلکــه در همــه جــای عالــم کاربــرد 
ــان  ــودی انس ــاختار وج ــال در س ــن ح دارد و در عی
نهفتــه اســت و اگــر کســی نتوانــد آن را شــکوفا کنــد 
ــان خــارج  چــه بخواهــد چــه نخواهــد از مــدار آدمی
نــدارد. انســانیت هیچگونــه ســهمی  در  و  شــده 

دامنــه اخــالق همــه عرصه هــای زندگــی در بــر 
ــه  ــرد ک ــرض ک ــوزه ای را ف ــوان ح ــرد و نمی ت می گی
نتوانیــم در آن حــوزه از اخــالق ســخن بــه میــان 
ــه ای  ــر حادث ــرای ه ــغلی و ب ــر ش ــرای ه ــم. ب آوری
ــه  ــالق را ب ــر اخ ــت. اگ ــده اس ــف ش ــی تعری اخالق
دو دســته کاربــردی و غیرکاربــردی تقســیم کنیــم 
اخــالق غیرکاربــردی تنهــا بــه جنبه هــای نظــری 
اخالقــی  عمــل  نحــوه  در  البتــه  کــه  می پــردازد 

ــردی  ــالق کارب ــا اخ ــتقیم دارد. ام ــر مس ــان اث آدمی
تقســیم  غیرحرفــه ای  و  حرفــه ای  حــوزه  دو  بــه 
مهم تریــن  از  حــوادث  اخــالق  کــه  می شــود 
اســت.  غیرحرفــه ای  اخــالق  بخش هــای 
حــدودی  تــا  جــاری  نظام  هــای  حــوادث  در 
آســیب  ثابــت  روندهــای  و  می شــوند  مختــل 
دیگــری  وضــع  امــور  جریــان  و  می بیننــد 

بــرای  زمینــه  جهــت  ایــن  از  می کنــد  پیــدا 
می شــود. فراهــم  اخــالق  بــروز  عــدم  و  بــروز 
آمــدن حــوادث  بــه وجــود  بــا  تعبیردیگــر  بــه   
ــا  ــرار از آن مهی ــالق و ف ــان دادن اخ ــرای نش ــه ب زمین
آن  در  کریــم  قــرآن  زیبــای  به تعبیــر  و  می شــود 
نشــان می دهــد؛  را  زمیــن گوهرهــای خــود  روز 
و  آشــکار  را  پنهــان خــود  باطــن  آدمیــان  یعنــی 
اخالقی انــد  کســانی  چــه  کــه  می شــود  معلــوم 
دارنــد.  فاصلــه  اخــالق  از  کســانی  چــه  و 
ــاری  ــر بیم ــان درگی ــه جه ــت ک ــی اس ــون دو ماه اکن
ــور  ــر به ط ــن ام ــت. همی ــروس کروناس ــی از وی ناش
بــه  دولت هایــی  چــه  کــه  داد  نشــان  واضــح 
را  اخــالق  دولت هــا  کــدام  و  پای بنــد  اخــالق 
ــه  ــکا بالفاصل ــث آمری ــت خبی ــد. دول ــا نهادن ــر پ زی
ــاد  ــه اقتص ــیدن ب ــیب رس ــود را از آس ــحالی خ خوش
چیــن اعــالم کــرد و نشــان داد کــه بــرای دولتمــردان 
آمریکایــی اخــالق هیــچ ارزشــی نــدارد و تنهــا چیــز 
ــت  ــان دول ــن می ــس. در ای ــت و ب ــمند دالر اس ارزش
ــکل دارد  ــا مش ــه ده ه ــالمی ک ــوری اس ــز جمه عزی
بیشــتر از دو میلیــون ماســک بــه چین فرســتاد و نشــان 
داد کــه اخــالق و انســان دوســتی فراتر از مرزهاســت. 

 

دکرت بخشعلی قنربی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی تهران مرکزی

ونا و اخالق کر

اخــاق  	 کــه  ایــن  جهــت  آن  از  انـسـان  بــه 
انـسـان اســت، مربــوط می شــود 
مــرزی  و  حــد  هیچ گونــه  و 
نمی شناسد بلکه در همه جای 
عیــن  در  و  دارد  کاربــرد  عالــم 
حال در ساختار وجودی انسان 
نهفتــه اســت و اگــر کســی نتوانــد 
آن را شــکوفا کنــد چــه بخواهــد 
آدمـیـان  مــدار  از  نخواهــد  چــه 
انســانیت  در  و  شــده  خــارج 

نــدارد. ســهمی  هیچ گونــه 
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اســالمی.  جمهــوری  عزیــز  دولــت  بــر  آفریــن 
ــن  ــز مــا هــم دچــار ای ــران عزی ــن امــروز کــه ای همی
ویــروس شــده اســت ســفیر چیــن 5000 هــزار 
ــل  ــی تحوی ــرف ایران ــه ط ــا را ب ــش کرون ــت آزمای کی
ــه دارد. ــالش ادام ــه ت ــت ک ــود نوش ــت خ و در توئی

ــاهد  ــم ش ــران ه ــا ای ــز م ــور عزی ــل کش ــا در داخ ام
 پــاره ای از بداخالقی هــا 

ً
تحقــق اخــالق و بعضــا

ــان  ــز جامعه م ــکان عزی ــد از پزش ــدا بای ــتیم. ابت هس
ــارزه  ــدم مب ــط مق ــا در خ ــن روزه ــه ای ــم ک ــاد کنی ی
بــا ایــن ویروس انــد و از جــان مایــه می گذارنــد 
ایــن  بــه  عزیزمــان  پزشــک  چندیــن  ابتــالی  و 
ویــروس خطرنــاک نمونــه بــارز ایــن ایثارگــری و 
بهداشــت  وزارت  معــاون  اســت.  اخالق مــداری 
جنــاب آقــای دکتــر حریرچــی یکــی از ایــن فــداکاران 
ــروس  ــن وی ــا ای ــارزه ب ــه در راه مب ــت ک ــز اس عزی
ــه  ــت ک ــت. اینجاس ــده اس ــی ش ــز ویروس ــود نی خ
ــیم. ــالق باش ــروز اخ ــور و ب ــاهد ظه ــم ش می توانی

ــان و  ــران و مهندش ــم از مدی ــا می توانی ــار اینه در کن
ــبانه روز  ــه ش ــم ک ــاد کنی ــی ی ــران و تولیدکنندگان کارگ
ــای  ــا نیازه ــه ب ــز در رابط ــردم عزی ــا م ــد ت کار می کنن
ــوند.  ــه نش ــار مضیق ــاری دچ ــن بیم ــه ای ــوط ب مرب
می بوســیم.  را  دستشــان  و  می فرســتیم  درودشــان 
ــی  ــر فرصت ــی از ه ــا ایران ــی از م ــگفتا برخ ــا ش ام
و  می کنیــم  اســتفاده  بداخالقــی  بــروز  بــرای 
خــود  بــرای  کیســه ای  آمــده  پیــش  حــوادث  از 
ــد در  ــتمان می رس ــه دس ــدازه ک ــر ان ــم و ه می دوزی
ــاز  ــاس موردنی ــای اجن ــش قیمت ه ــکار و افزای احت
نمی شــویم!!!  گــذار  فــرو  کوششــی  هیــچ  از 

بی خرد  حیوانات  با  نامردان  شما  پرسید  باید  نماها  آدم  از 

اینجا  در  آیا  دارد؟  تفاوتی وجود  چه  قلب  و  عقل  فاقد  و 

ِمَن  َكثرًِيا  ِلَجَهَنَّم  َذَرأَْنا  »َوَلَقْد  کریم  قرآن  شریفه  آیه 

اَل  أَْعُيٌ  َوَلُهْم  بَِها  َيْفَقُهوَن  اَل  ُقلُوٌب  َلُهْم   * ْنِس  َواْلِ اْلِجِنّ 

َكاْلَْنَعاِم  أُوَلِٰئَك   * بَِها  َيْسَمُعوَن  اَل  آَذاٌن  بَِها َوَلُهْم  ُيْبِصُروَن 

در حقيقت، بسيارى  اْلَغاِفُلوَن؛  ُهُم  أُوَلِٰئَك   * أََضُلّ  ُهْم  َبْل 

]چراكه [  آفريده ايم.  دوزخ  براى  را  آدميان  و  جّنيان  از 

نمى كنند،  دريافت  را[  ]حقايق  آن  با  كه  دارند  دلهايى 

گوش هايى  و  نمى بينند،  آنها  با  كه  دارند  چشماىن  و 

بلكه  چهارپايان  همانند  آنان  نمى شنوند.  آنها  با  كه  دارند 

گمراه ترند. ]آرى،[ آنها همان غافل ماندگانند)اعراف/ 179(«.

ــالق  ــه اخ ــویم ک ــل ش ــم غاف ــه ه ــن نکت ــد از ای نبای
هرگــز در ســاحت گفتــار آدمیــان خالصــه نمی شــود 
بلکــه تــا زمانی کــه از زبــان بــه اعضــای بــدن 
ــوان  ــود، نمی ت ــاری نش ــاری و ج ــا س ــد و در آنه نرس
یکــی  گفــت.  آدمــی ســخن  بــودن  اخالقــی  از 
را  آدمــی  می توانــد  کــه  جاهایــی  مهم تریــن  از 
در محــک توجــه اخالقــی قــرار دهــد حــوادث 
بیماری هــای  بــروز  البتــه  کــه  اســت  گوناگــون 
ــت.  ــارز آن اس ــق ب ــا از مصادی ــد کرون ــر مانن واگی
از خــود  کــه  اســت  ایــن ســوال  اکنــون جــای 
شــاهد  می توانیــم  شــرایط  ایــن  در  آیــا  بپرســیم 
پای بنــدی خودمــان بــه اخــالق باشــیم یــا نــه؟

نکتــه  	 ایــن  از  نبایــد 
شــویم  غافــل  هــم 
در  هرگــز  اخــاق  کــه 
ســاحت گفتــار آدمـیـان 
خاصه نمی شود بلکه 
بــه  زـبـان  از  تــا زمانیکــه 
و  نرســد  بــدن  اعـضـای 
در آنهــا ســاری و جــاری 
از  نمی ـتـوان  نشــود، 
آدمــی  بــودن  اخاقــی 
از  یکــی  گفــت.  ســخن 
مهمرتیــن جاهایــی کــه 
در  را  آدمــی  می توانــد 
اخاقــی  توجــه  محــک 
ـحـوادث  دهــد  ـقـرار 
کــه  اســت  گوناگــون 
البتــه بــروز بیماری هــای 
کرونــا  ماننــد  واگیــر 
آن  بــارز  مصادیــق  از 
ـجـای  اکنــون  اســت. 
کــه  اســت  ـسـوال  ایــن 
از خــود بپرســیم آیــا در 
ایــن ـشـرایط می توانیــم 
پای بنــدی  ـشـاهد 
اخــاق  بــه  خودـمـان 

نــه؟ یــا  باشــیم 
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»هــر روز دســت خــود را روی قلبتــان بگذاریــد 
کنیــد« قرائــت  را  حمــد  ســوره  مرتبــه  هفــت  و 

ایــن توصیــه ای بــود کــه یکــی از مراجــع تقلیــد بــرای 
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا بــه مــردم کــرد. دو مرجــع 
دیگــر هــم نــکات مشــابهی گفتنــد و مــردم را بــه دعــا 
ــار،  ــن اخب ــار ای ــد از انتش ــد. بع ــل فراخواندن و توس
ــه  ــازی ب ــای مج ــکار در فض ــخر و ان ــی از تمس موج
ــن  ــان دی ــان، عالم ــماری از توییت نویس ــاد. ش راه افت
ــاوری  ــم و فن ــا عل ــت ب ــتری و ضدی ــه  خرافه گس را ب
متهــم کردنــد. امــا آیــا واقعــا دعــا کــردن بــرای دفــع 
ــرت  ــکی مغای ــش پزش ــا دان ــار ب ــفای بیم ــال و ش ب
دارد؟ نــکات زیــر شــاید بتوانــد ایــن گــره را بگشــاید:

1. در نظــام خلقــت، هــر معلولــی علتــی دارد. قاعــده 
علــت یکــی از زیربنایی تریــن قواعــدی اســت کــه در 
ــت  ــل از درخ ــرگ، بی دلی ــان دارد. ب ــم جری ــن عال ای
نمی افتــد و آتــش بیهــوده کاغــذ را نمی ســوزاند. هــر 
ــاص  ــون خ ــت و از قان ــی اس ــول علت ــده ای معل پدی
خــود پیــروی می کنــد. »کرونــا« هــم پدیــده ای 
پزشــکی اســت کــه ســالمتی مــردم در سراســر جهــان 
ــه شــکل  ــد ب ــرار داده و طبعــا بای را تحــت الشــعاع ق

ــع  ــه مراج ــان ک ــرد. هم چن ــه ک ــا آن مقابل ــی ب علم
تقلیــد هــم در کنــار دعــا، رعایــت نــکات بهداشــتی 
برشــمرده اند. الزم  را  متخصصــان  و  پزشــکان 
ــر  ــد و آن را ب ــان را آفری ــه جه ــی ک ــان خدای 2. هم
اســاس نظــام علــت و معلــول اســتوار ســاخت خــود، 
ــت  ــر دانس ــار بش ــای در اختی ــی از ابزاره ــا را یک دع
ــا آن حتــی سرنوشــت حتمــی  کــه انســان می توانــد ب
ــالم در  ــا علیه الس ــام رض ــد! ام ــوض کن ــش را ع خوی
حدیثــی قضــای حتمــی خداونــد را بــا کوچک تریــن 
ــی  ــای حتم ــی قض ــد! وقت ــر می دان ــل تغیی ــا قاب دع
خداونــد بــا کوچک تریــن دعــا قابــل رفــع اســت آیــا 
ــر ممکــن اســت؟ ــا غی ــا دع ــروس ب ــک وی ــرل ی کنت
ــد  ــاره ش ــم اش ــت ه ــد نخس ــه در بن ــان ک 3. هم چن
اعتقــاد بــه دعــا منافاتــی بــا کار علمــی و شــبانه روزی 
ــا  ــه دع ــی ک ــیعه، کس ــث ش ــا در احادی ــدارد. اتفاق ن
ــش  ــد نکوه ــام نمی ده ــی انج ــی تالش ــد ول می کن
شــده اســت. در حدیــث دیگــری نیــز خداونــد، 
پــروردگاری معرفــی شــده اســت کــه دوســت نــدارد 
کارهــا را انجــام دهــد مگــر از طریق وســیله و اســباب 
ــکان  ــی پزش ــالش علم ــداوم ت ــن ت ــان. بنابرای خودش

و پرســتاران بــا دعــای مومنــان منافاتــی نــدارد.
را  فرآینــد  یــک  اثرگــذاری  دعــا  گاهــی   .4
بــه  دارویــی شــفابخش  مثــال  تســریع می کنــد. 
باعــث  امــا دعــا  بیمــار خورانــده شــده اســت 
ســریع تر  و  بهتــر  بدنــش  در  دارو  می شــود 
ســازد. برطــرف  را  مشــکل  و  کنــد  عمــل 
5. ســخن را بــا حدیثــی از پیامبــر بــه پایــان می بــرم. 
در زمــان رســول خــدا شــخصی شــترش را بــاز 
گذاشــته و پیــش پیامبــر آمــده بــود. رســول خــدا بــه 
ــواب  ــته ای؟ ج ــاز گذاش ــترت را ب ــرا ش ــود: چ او فرم
فرمــود:  حضــرت  کــردم.  تــوکل  خــدا  بــه  داد: 
»شــتر را ببنــد و ســپس بــه خــدا تــوکل کــن.«

 

علی بهاری

دانش  آموخته ارشد فلسفه دین

با توکل زانوی اشتر ببند!
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باشــد،  »پدیــدار«  یــک  می توانــد  کرونــا  آیــا 
ســراغ  آن  از  پدیدارشناســی  در  کــه  معنایــی  بــه 
در  می توانــد  چیــزی  هــر  ظاهــر،  بــه  داریــم؟ 
باشــد  پدیدارشناســی  متعلــِق  پدیــدار،  مقــاِم 
نیســت.  کار  در  بــاره  ایــن  در  محدودیتــی  و 
کرونــا خــود را از طریــِق ظهوراتــش در بدِن اشــخاِص 
ــش  ــه ذات ــد ک ــه، می بای ــد و این گون ــال می نمایان مبت
را از طریــِق ایــن ظهــوراِت پراکنــده در تن هــای 
متکثــر ترســیم کنــد. بــا این حــال، هنــوز ذاتــش را در 
ــمندان  ــاب گِر دانش ــِن حس ــته و ذه ــه داش ــان، نگ پنه
ــگاه داشــته؛  و ویروس شناســان را از ذاِت خــود دور ن
بســته.  را  بــر خــود  راِه تصــرِف دیگــری  گویــی 
ســوژه ناتــوان می نمایــد از تعییــِن ذاتــش. پــس، 
آیــا کرونــا همچــون امــری متعالــی اســت کــه 
محیــط بــر اذهــاِن مشــروط آدمیــان اســت یــا 
ــود  ــد خ ــی تاریخمن ــه در تحوالت ــت ک ــی اس حقیقت
ــت  ــن روس ــد، و از همی ــکار می کن ــرانجام آش را س
یــا شــاید طــوِر  نمی آیــد.  فراچنــگ  کــه هنــوز 
دیگــری باشــد: یعنــی، کرونــا اساســا فاقــد ذات 
نــدارد.  پدیــداری  وجــه  همیــن رو،  از  و  اســت، 

ــراغ  ــه از او س ــی ک ــد، ظهورات ــور باش ــن ط ــر ای اگ
از  او  نیســتند.  او  پدیدارهــای  واقــع،  در  داریــم، 
مــا نمی گریــزد چــون امــری متعالــی ســت یــا 
اینکــه تاریخــی بــر او نگذشــته؛ بلکــه او از مــا 
نیســت،  بازنمودیــن  واقعیتــی  چــون  می گریــزد 
ــال،  ــن ح ــت و در عی ــی ای نیس گاه ــچ آ ــِق هی متعل
ــا  ــاس، آی ــن اس ــر ای ــت. ب ــم نیس ــهودی ه ــه ش مقول
می توانیــم بگوییــم کــه کرونــا اصــال وجــود نــدارد؟ 
روشــن اســت کــه کرونــا منشــأ یــک بیمــارِی فراگیــر 
ــس  ــد. پ ــد می کن ــان را تهدی ــاِن آدمی ــه ج ــت ک اس
 از هســتی، انــگار بی ســابقه 

ِ
کرونــا هســت! ایــن نــوع

 نوینــی از آدمــی اســت. نوعی 
ِ

اســت؛ وابســته بــه نــوع
از انســان کــه شــاید در ســپیدماِن ایجــادش هســتیم. 
ــودش را  ــه خ ــاِص ب ــراِض خ ــن، ام  نوی

ِ
ــوع ــن ن ای

مطالبــه می کنــد، حتــی اطــالِق عنــواِن بیمــاری 
بــر ایــن حالــِت نوبنیــاد شــاید بی ربــط باشــد.

کرونــا تنهــا نشــان از گذر آدمــی از وضعیــِت معهود و 
متعارفــش بــه وضعیــت یــا ناوضعیــِت دیگــری اســت 
کــه هنــوز تــن بــه صورت بنــدِی مفهومــی نمی دهــد. 
ایــن ناتوانــی را حتــی نمی تــوان بــه وضعیــِت نیســت 

انگارانــه مــان نســبت داد. وضعیــِت نیســت انگارانــه 
ــا  ــت ی ــای دیگریس ــوِر ارزش ه ــاِر ظه ــوز در انتظ هن
دســت کم امــکاِن بــودِن ارزش هایــی دیگــر را منتفــی 
نمی کنــد. ناوضعیــِت کرونــا، قبــل از هــر چیــز، 
ــِی  ــه در پ ــتر از آنک ــت، او بیش ــته اس ــن وابس ــه ت ب
ــد.  ــری می اندیش ــِن دیگ ــه ت ــد، ب ــری باش ارزش دیگ
ــه  ــا هم ــارف ب ــِن متع ــه  ت ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــه ســوژه، ســاحِت تکنیکــی  ارزش هایــش، وابســته ب
و نیســت انــگارِی مقتضــی اش اســت. کرونــا نشــانه 
اضمحــالل ایــن منطــِق زبانــِی تکنیکــی اســت 
بی آنکــه لزومــا منطــق و ارزِش تــازه ای بیافرینــد. 
ــه  ــم ک ــم می افزای ــن را ه ــیکال ای ــی پارادوکس ــه بیان ب
ــابقه ای دارد،  ــداِر بی س ــتِی نا-پدی ــه هس ــا گرچ کرون
ــته  ــود برخاس ــتی اش خ ــزد، هس ــوژه می گری و از س
ــاد  ــه بنی ــوژه ای ک ــان س ــت؛ هم ــدرن اس ــوژه م از س
منطــِق تکنیکــِی ســیاره ای را گذاشــته و ›چین-عالــم‹ 
ــدار،  ــزی ناپدی ــاِم چی ــا در مق ــته. کرون ــا داش را برپ
فرامی خوانــد. رادیــکال  اندیشــه ای  بــه  را  مــا 

 

دکرت سید مجید کمالی

استاد دانشگاه آزاد اسالمی و 
پژوهشگر فلسفه

درباره  دیگر  تاملی 
ونا کر
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ــی  ــه خودآگاه ــا را ب ــاری م ــک بیم ــیوع ی ــی ش گاه
ای می رســاند کــه شــاید در حالــت عــادی ایــن 
ــی از  ــد. خودآگاه ــی آم ــت نم ــه دس ــی ب خودآگاه
ــان.  ــای خودم ــا و توانمندی ه ــت ه ــا، محدوی ــج ه رن
گاهــی یــک ویروســی کــه بــه چشــم نمــی آیــد 
دنیــا را بــه هــم می ریــزد و مــا را از وحــدت بــه 
کثــرت و از کثــرت بــه وحــدت رهنمــون می کنــد. 
کرونــا دلهــای پراکنــده ای را یــک دل کــرده و بــه خــط 
ــا ســبب شــده از  ــان. کرون ــرای نجــات هموطن کــرده ب
حــال و روز همدیگــر بیشــتر مطلــع شــویم. ایــن یعنــی 
حرکــت از کثــرت بــه وحــدت. در مقابــل کرونــا، بــی 
مروتــی طیفــی را بــه نمایــش گذاشــته طیفــی کــه از درد 
و رنــج و نگرانــی مــردم ســوء اســتفاده کــرده و در حــال 
احتــکار و گران فروشــی ماســک و اقــالم مورد نیــاز مردم 
در مقابلــه بــا ایــن ویــروس هســتند و همیــن طــور دیگر 
امــور ضــد انســانی کــه کرونا توانســته آنهــا را بــه نمایش 
بگــذارد و اینهــا یعنــی حرکــت از وحــدت بــه کثــرت. 
ــد  ــی کن ــن م ــه ای ــا را متوج ــاری م ــک بیم ــی ی گاه
کــه جهــان ذاتــا بــی قــرار اســت و مــا در ذهــن 
خــود جهانــی کوچــک و آرام ســاختیم بــا ســقفی 
کوتــاه، امــا هــر از گاهــی ایــن جهــان بــی قــرار 
خــودی نشــان می دهــد و مــی گویــد باطــن ایــن 
ــمکش. ــم و کش ــر از تزاح ــت و پ ــرکش اس ــان، س جه

آدمــی غالبــا تالش مــی کند کلبــه کوچکی از آســایش را 

بــرای خویــش و خانــواده اش بســازد. امــا مــدام حوادث 
ــار  ــه را دچ ــن کلب ــای آرام ای ــی فض ــی و فراطبیع طبیع
تالطــم می کنــدو ایــن تالطــم، آدمــی را دچار پریشــانی 
و اضطــراب می کنــد. مراقبــت ذهنــی ایــن امــکان را بــه 
مــا مــی دهــد تــا نــرم نرمــک از ایــن کلبــه بیــرون آییــم 
و خــود را بــا همــان واقعیــت ســرکش رو در رو کنیــم بــا 
ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار نــه ترســی وجــود مــا را فــرا 
مــی گیــرد نــه حــزن و اضطرابــی بــه ســراغمان مــی آید. 
ســالمتی  بــه  را  وجــود  ویــروس  یــک  گاهــی 
مــی کاهــد و جنبــه هــای دیگــر وجــود و خــود 
می شــود.  ســپرده  فراموشــی  دســت  بــه  وجــود 
داریــم  گریزیــم  مــی  آن  از  کــه  را  چیــزی  شــاید 
مقدمــات رفتــن بــه ســویش را فراهــم مــی کنیــم 
ــه  ــرس ب ــه ت ــود ب ــل وج ــات تقلی ــن مقدم و همچنی
ــم.  ــی کنی ــم م ــالمتی را فراه ــل س ــه می ــراب ب اضط
ســعی مــی کنیــم از کرونــا بگریزیم تــا در ســالمتی پناه 
گیریــم یــا بــه ابقــای ســالمتی خــود مــدد رســانیم امــا 
غافــل از اینکــه بــا ایــن کار خویــش را از وجــود دور می 
کنیــم یعنــی وجــود را بــه جنبــه ای فــرو مــی کاهیــم و 
تمنــای وصــال آن جنبــه را داریــم. در مقابــل ایــن تقلیــل 
وجــود بــه ســالمتی، انــکار ســالمتی یــا رعایــت نکردن 
پیشــگیری هــا و درمان هــای پزشــکی و بهداشــتی قــرار 
ــود  ــه می ش ــل گفت ــن تقلی ــل ای ــه در مقاب ــدارد، بلک ن
وجــود مظاهــر زیبای دیگــری هــم دارد همانند معنویت 

هماننــد قــدرت هماننــد اخــالق هماننــد زیبایــی ووو. 
ــز  ــود آن چی ــر از خ ــنده ت ــزی کش ــرس از چی ــی ت گاه
اســت مثــل تــرس از مــرگ کــه از مــرگ تلخ تــر و 
مهلک تــر اســت. پــس می تــوان گفــت: یــک ویروســی 
ــرده  ــر ک ــه تکثی ــروع ب ــی ش ــان عین ــه در جه ــت ک اس
اســت و یــک ویروســی اســت کــه در جهــان ذهــن مــن 
شــکل گرفتــه اســت. بســته بــه اینکــه ویــروس در جهان 
ذهــن چــه باشــد ضریــب تخریــب او شــکل می گیــرد. 
حــال اگــر ویــروس در عیــن قــوی باشــد و ایــن قــوت 
همــراه شــود بــا ویــروس تقویــت شــده در جهــان ذهن، 
شــاید امیــدی بــه بهبــود فــرد مبتــال نباشــد، امــا بــه نظر 
می رســد پیــش از مراقبــت پزشــکی و بیــش از آن باید به 
مراقبــت ذهنــی در ایــن فقــره اهتمــام داشــتدر نهایت، 
هــدف نقــد روشــنفکر هــم رفتــار مــردم اســت، هــم 
ــردم  ــی از م ــد یک ــنفکر، هرچن ــت. روش ــار دول رفت
ــادی  ــذاری انتق ــه گ ــد فاصل ــواره بای ــا هم ــت، ام اس
خــود را حفــظ کنــد و فرامــوش نکنــد کــه بــه همــان 
میــزان کــه رفتــار مــردم تحــت تاثیــر عمــِل حاکمیــت 
ــه  ــت: ب ــردم اس ــده از م ــز برآم ــت نی ــت، حاکمی اس
ــی  ــده از انقالب ــش برآم ــه نظام ــوری ک ــژه در کش وی
ــد و  ــویه باش ــد دوس ــد بای ــس نق ــت. پ ــی اس مردم
نقــدی کــه بــرای مــردم دردآور نباشــد، نقــد نیســت.

وایتی وجودی  تقلیل وجود به سالمتی؛ ر
ونا از کر

 

دکرت عبدالله صلواتی

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی



شمـاره  سه  |  هشت مــــردادماه ۱۳۹۹

w w w . F e k r a t . n e t

141

 

دکرت عبدالله صلواتی

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

یکــی از عوامــل تقویــت تمدنهــای بشــری، همســویی 
ــخ  ــت. تاری ــوده اس ــر ب ــا یکدیگ ــی ب ــگان علم نخب
اســالم، ایــن فــراز و فــرود را بــه روشــنی در یــاد 
رفتــاری  گاه  و  نظــری  چالشــهای  برابــر،  در  دارد. 
دانشــمندان  بــا  میــان میســحیت تحریــف شــده 
فیلســوفان و متکلمــان، فقهــا و عرفــا و  تجربــی، 
... ســرعت رشــد تمدنهــا را ســلب کــرده اســت. 
برخــی دوقطبیهــای کاذب و بیحاصــل، ذهــن نخبــگان 
ــه  ــا ب ــه را مدته ــر جامع ــای دیگ ــه ه ــع آن، الی ــه تب و ب
ــدارد.  ــاز می ــی ب ــدف اصل ــرده و از ه ــغول ک ــود مش خ
ــه عقــل و دیــن، علــم  از جملــه ایــن دو قطبیهــا، دوگان
ــه  ــبت ب ــی نس ــی و الهیات ــی علم ــه یاب ــن، ریش و دی
پدیــده هــا یــا دوگانــه درمــان تجربــی و معنــوی اســت. 
مشــاهدات علمــی و تجربــی یکــی از راههــای معرفــت 
ــتقراء و ...  ــکل اس ــل مش ــه دلی ــه ب ــه اگرچ ــت ک اس
ــی  ــوارد، معرفت ــیاری از م ــی در بس ــتند، ول ــی نیس یقین
موجــه را بــه دنبــال دارد کــه از ســوی دیــن نیــز تخطئــه 
نشــده اســت. روایــات نیــز معرفتــی ظنــی، اطمینانــی 
و گاه یقینــی بــه بــار مــی آورنــد کــه هیچکــدام خــارج 
ــزات و  ــی معج ــتند. حت ــی نیس ــی معلول

ّ
ــد عل از قواع

ــت  ــناخته از عل ــوارد ناش ــاندن م ــز شناس ــات نی کرام
ــی . ــی معلول

ّ
ــام عل ــارج از نظ ــه خ ــت ن ــول اس ومعل

بــا توجــه بــه مطلــب فــوق، تعــارض میــان آمــوزه هــای 
تجربــی و دســتورات دینی، در بیشــتر مــوارد بــدوی و در 
حقیقــت تعارض نما هســتند. در موارد تعــارض نیز باید 
تابــع موازیــن معرفــت شــناختی در بــاب ارزش معرفت 
ــای  ــه ه ــر از یافت ــات برت ــی روای ــود. گاه ارزش معرفت ب
علمــی اســت و گاه برعکــس. نمیتــوان گفــت همــواره 
روایــات بــر شــواهد تجربــی مقدم هســتند یــا برعکس.

ــی  ــده هــا، منافات ــی علمــی پدی ــه ریشــه یاب ــن ن بنابرای
بــا علــل تکوینــی و غیبــی دارد و نــه درمانهــا و توصیــه 
هــای تجربــی نافــی دســتورات دینــی اســت. زبــان علم 
ــی  ــمند تجرب ــت. دانش ــار نیس ــان انحص ــگاه زب هیچ
ــف  ــن، داروی ال ــای م ــه ه ــد در تجرب ــد بگوی میتوان
ــت  ــده اس ــخیص داده ش ــد تش ــان ب مفی ــرای درم ب
ــه  ــد. ب ــی کن ــل را نف ــر عل ــر دیگ ــد تأثی ــی نمیتوان ول
ــد  ــد ادعــا کن ــی نمیتوان ــارت دیگــر دانشــمند تجرب عب
کــه عامــل ایــن بیمــاری »فقــط« ایــن پدیــده اســت و 
ــان  ــود راه درم ــی ش ــد مدع ــب نمیتوان ــن ترتی ــه همی ب
ــت.  ــت اس ــا مراقب ــن دارو ی ــط« ای ــاری »فق ــن بیم ای
در حادثــه ناگــوار کرونــا نیــز بــه همــان انــدازه کــه نادیده 
ــر  ــهای معتب ــه از روش ــی ک ــای تجرب ــه ه ــن یافت گرفت
عقالیــی و علمــی بــه دســت آمــده اند نادرســت اســت، 
تمســخر روایاتــی کــه ریشــه یــا درمــان بیماریهــا را بیان 

میکننــد، بــا موازیــن معرفت شــناختی ســازگار نیســت. 
مناقشــات اخیــر، گاه ســبب فراموشــی اهــداف اصلیتــر 
میشــود، فرامــوش نکنیم مــردم به انــدازه آرامــش و  امید، 
ــد،  ــز محتاجن ــان نی ــت ایم ــدا و تقوی ــر خ ــوکل ب ــه ت ب
همچنیــن در کنار تقویــت معنویت و نگــرش توحیدی، 
بــه رعایــت اصــول بهداشــتی نیازمنــد. نگــرش کالن و 
ــه ابعــاد علــم و دیــن و نیــز نیازهــای مــادی و  جامــع ب
معنــوی بشــر، امــروز بیــش از هر زمــان دیگر ضــروری 
ــای  ــان راهه ــل می ــاء تقاب ــه الق ــن هزین ــت. همچنی اس
ــران  ــر بح ــه درگی ــه جامع ــرایطی ک ــز در ش ــی نی معرفت
روحــی اســت، بیــش از دیگــر زمانهــا آســیب زاســت.
پــی نوشــت: نگارنــده منکــر دسیســه هــای اســتکباری 
و تــالش رســانه ای جریــان طاغــوت در ترویــج تفکــر 
پوزیتویســتی و بــی اعتنــا ســاختن مومنیــن بــه امــور و 
ــه   ب

ً
ــا ــت صرف ــن یادداش ــت. ای ــوی نیس ــای معن فضاه

ــت. ــه اس ــئله پرداخت ــن مس ــانه ای ــت شناس ــد معرف بع
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ربزموجــودی مرمــوز و بــه نســبت خطرنــاک بــه 
ــران  ــان ای ــور عزیزم ــر از کش ــا س ــروس کرون ــام وی ن
ــی  ــاس نگران ــردم احس ــیاری از م ــت. بس درآورده اس
مــی کننــد. روال طبیعــی زندگــی اجتماعــی بــه هــم 
ــه، برنامــه عــادی مراکــز آموزشــی و پژوهشــی  ریخت
تقریبــا تعطیــل شــده اســت. ســازمان هــای فراوانــی 
ــن  ــتند. در ای ــروس هس ــن وی ــا ای ــارزه ب ــر مب درگی
میــان، پزشــکان و پرســتاران عزیــز و ســایر کادر 
ــتند،  ــالمت هس ــان س ــق مدافع ــه ح ــه ب ــکی ک پزش
وظیفــه دشــواری بــر دوش دارنــد و شــواهد نشــانگر 
آن اســت کــه از عهــده ایــن وظیفه ســنگین در خدمت 
بــه خلــق خــدا برخواهنــد آمــد، امــا نگرانــی از ایــن 
ــم  ــی یابی ــه درم ــود ک ــی ش ــتر م ــی بیش ــده زمان پدی
ایــن پدیــده تنهــا یــک مســئله پزشــکی  و بهداشــتی 
نیســت، بلکــه متأســفانه وجــوه دیگــری یافتــه اســت 
ــت. ــئله اس ــکی مس ــه پزش ــر از وجه ــه گاه پررنگت ک

 بــا اندکــی تأمــل درمــی یابیــم در ایــن عرصــه، بیــش 
ــان  ــا را نش ــمانی م ــالمت جس ــا س ــه کرون از آن ک
ــر  ــا ب ــه باشــد، مســائل دیگــری در پوشــش کرون رفت
ــد.  ــه ان ــگ انداخت ــا چن ــی م ــی و روان ــالمت ذهن س
خــود کرونــا تــوان ایجــاد ایــن آســیب روانــی را 

ــل  ــت عوام ــزار دس ــان اب ــن می ــه او در ای ــدارد، بلک ن
ــازی  ــفته مج  آش

ً
ــا ــای واقع ــت. فض ــده اس ــر ش دیگ

ــاختگی  ــه س ــق، بلک ــای غیردقی ــز از آماره ــه لبری ک
ــزدور  ــمن و م ــای دش ــانه ه ــای رس ــیاه نمایی ه و س
اســت، ذهنیــت مــردم عزیــز مــا را نشــانه رفته اســت. 
ــای  ــانه ه ــی و رس ــدرکاران اصل ــت ان ــالت دس رس
ــه  ــئله ب ــاد مس ــق از ابع ــانی دقی ــالع رس ــی اط مردم
ــت.  ــان اس ــگیری و درم ــای پیش ــوص راهکاره خص
ــالت  ــد رس ــه نبای ــی جامع ــالمت ذهن ــان س مدافع
خطیــر و جهــاد کبیــر خــود را فرامــوش کننــد.
یکــی دیگــر از آســیبهای جــدی کــه بــه بهانــه کرونــا 
بــر جــان مــردم عزیــز مــا وارد میشــود، آســیب 
ــل  ــوم عل ــه موه ــی از دوگان ــه ناش ــت ک ــی اس ایمان
طبیعــی یــا علــل مــاوراء طبیعــی؟ اســت.  ایــن 
دوگانــه دروغیــن در بســتر کرونــا در دو عرصــه الــف( 
ــد.  ــان میده ــود را نش ــان خ ــی و ب( درم ــه یاب ریش
برخــی بــا ژســت علمــی اندیشــی بــار پیدایــش همــه 
ــون  ــی چ ــه بیماریهای ــی از جمل ــای طبیع ــده ه پدی
ــد و  ــی گذارن ــی م ــل طبیع ــر دوش عوام ــا را ب کرون
در پــی آن، بهبــود وضعیــت و رهایــی از شــرایط 
ناگــوار را نیــز تنهــا در دســتان طبیعــت جســتجو 

ــان  ــل، چن ــه مقاب ــر در جبه ــی دیگ ــد. برخ ــی کنن م
کیــد مــی کننــد کــه گویــا امــور  بــر امــور معنــوی تأ
مــادی از دایــره علیــت و معلولیــت خــارج انــد.
ــد نیســت. هنــوز صــدای  ــه، امــری نوپدی ایــن دوگان
گوســت کنــت در تاریــخ بــه گــوش مــی رســد  آ
ــاعلم  ــفی را پیش ــه فلس ــی و اندیش ــر الهیات ــه تفک ک
ــن کــه خــدا را تنهــا در حــد  ــا نیوت مــی انگاشــت، ی
ــا  ــناخت، ی ــی ش ــوش م ــه  پ ــدای رخن ــواره خ و ق
آنــان کــه نقــش و تأثیــر خداونــد در جهــان آفرینــش 
پیدایــش مخلوقــات  تنهــا در کســوت آغازگــر  را 
و بســان ســاعت ســاز الهوتــی مــی انگاشــتند.
ــر  ــم و تفک ــرآن کری ــدی ق ــی توحی ــان بین ــا جه ام
فلســفی نهفتــه در آن بــا آمــوزه نورانــی توحیــد افعالــی 
بــه روشــنی نشــان می دهــد، نظام تأثیــر و تأثــر در کل 
ــرار  ــد در هــرم هســتی ق ــان دارد. خداون هســتی جری
دارد و همــه موجــودات لحظــه بــه لحظــه و در همــه 
شــئون هســتی خــود، محتــاج افاضــه و وجودبخشــی 
اوینــد و در عیــن حــال، ایــن موجــودات بــر یکدیگــر 
تأثیــر مــی نهنــد و در ایــن میــان تفاوتــی میــان موجود 
ــا  ــاده و معن  م

ً
ــا ــت.  اساس ــادی نیس ــادی و غیرم م

ــر  ــتقل از یکدیگ ــور مس ــده و دو کش ــرو بری دو قلم

دوگانه  ماوراطبیعی؛  یا  طبیعی  علل 
ونایی کر پنداری 
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نیســتند. خــود ایــن مرزکشــی میــان مــاده و معنــا نیــز 
موهــوم اســت. بــر ایــن اســاس، هــم چنــان کــه امــور 
مــادی در پیدایــش امــور مــادی تأثیــر مــی گذارنــد، 
ــور  ــد، ام ــی کن ــرف م ــنگی را برط ــیدن آب تش نوش
معنــوی نیــز بــر امــور مــادی تأثیــر مــی نهنــد، مثــل 
ایــن کــه گناه مؤمــن موجــب تنگــی روزی او میشــود، 
یــا نمــاز شــب بــه رزقــش وســعت مــی دهــد و . . . 
در پدیــده ویــروس کرونــا نیــز هم در ســوی 1( ریشــه 
یابــی و علــت شناســی و هــم در جهت 2( پیشــگیری 
ــرد: ــز ک ــری پرهی ــه نگ ــک جانب ــد از ی ــان بای و درم

ــا  ــه هــای مــادی کرون ــوان علــل و زمین ــه مــی ت 1( ن
را نادیــده گرفــت و نــه رواســت کــه چشــم بــر زمینــه 
هــای معنــوی ایــن پدیــده ببندیــم. کرونــا یــک پدیــده 
ــی  ــدی م ــیب ج ــا آس ــدن م ــه ب ــه ب ــت ک ــادی اس م
رســاند. همــان طــور کــه عوامــل مــادی و طییعــی و 
یــا حتــی آزمایشــگاهی!!! ایــن پدیــده مــادی را بایــد 
بررســی کــرد، نبایــد از نــگاه کالن ایمانــی بــه آن نیــز 
غافــل شــد. بنــا بــر توحیــد افعالــی هیــچ موجــودی 
ــد،  ــی اذن و اراده الهــی وجــود نمــی یاب در هســتی ب
ــت  ــن اس ــه ممک ــید ک ــئله اندیش ــن مس ــد در ای بای
ایــن بیمــاری و بــال ریشــه در برخــی رفتارهــای 
ــی  ــرای برخ ــا ب ــد. باله ــته باش ــا داش ــت م نادرس
مایــه تعالــی و عــروج در مراتــب معنــوی انــد و 
ــتی  ــای نادرس ــازات رفتاره ــر، مج ــی دیگ ــرای برخ ب
کــه در زبــان دیــن، »گنــاه« نامیــده مــی شــوند.

و  یابــی  ریشــه  بعــد  در  نگــری  دوجانبــه   )2
در  نگــری  دوجانبــه  بــه  را  مــا  کرونــا  پیدایــش 
میشــود: رهنمــون  درمــان  و  پیشــگیری  بعــد 

الــف( حاصــل شناســایی علــل مــادی پیدایــش 
ایــن عوامــل  از  و تشــدید کرونــا آن اســت کــه 
دوری کنیــم و امیــد اســت دانشــمندان تالشــگر 
ــف  ــز کش ــان آن را نی ــد داروی درم ــورمان بتوانن کش
ــد از  ــتی بای ــائل بهداش ــت مس ــا رعای ــس ب ــد. پ کنن
ــدان  ــر ب ــا اگ ــم، ی ــری کنی ــا جلوگی ــش کرون پیدای
ــه  ــان را ب ــی درم ــد طبیع ــد فرآین ــدیم، یای ــوده ش آل
ــم. امــا ایــن بعــد مــادی  ــال کنی درســتی و دقیــق دنب
ــه ــدارد، بلک ــوی آن ن ــه معن ــا روی ــی ب ــئله منافات مس

ب( عوامــل ماوراطبیعــی همچنــان کــه در ســایر 
مــوارد تأثیرگذارنــد، در ایــن عرصــه نیــز بریــده 
از قلمــرو طبیعــت نیســتند. بــر همیــن اســاس، 
ــه درگاه  ــرع ب ــا و تض ــود، دع ــان خ ــتغفار از گناه اس
ــه دادن  ــی، صدق ــاء اله ــه اولی ــل ب ــروردگار، توس پ
ــای  ــا در ج ــوی آنه ــر معن ــه تأثی ــوری ک ــر ام و دیگ
خــود اثبــات شــده اســت، بعــد دیگــر مســئله اســت 
ــل  ــه اه ــورد توج ــد م ــادی بای ــد م ــار بع ــه در کن ک
ــمندان  ــه اندیش ــت ک ــن روس ــد. از همی ــان باش ایم
س 

ّ
ــد ــام خمینی)ق ــرت ام ــون حض ــا همچ ــی م دین

ســّره( هــم بــر رعایــت مســائل مــادی و توصیــه هــای 
ــوی. ــور معن ــر ام ــم ب ــتند و ه ــد داش کی ــکی تأ پزش

ــدا  ــم. خ ــی خوری ــویم، آب م ــی ش ــنه م ــی تش وقت
ــا  ــد. در اینج ــی کن ــیراب م ــا را س ــیله آب م ــه وس ب
ــز و  ــکان عزی ــای پزش ــه ه ــت توصی ــا رعای ــم ب ه
ــالی  ــان، از ابت ــروردگار جهانی ــا پ ــوی ب ــاط معن ارتب
ــان  ــان کــه امیرمؤمن ــم، چن ــه کرونــا دور می مانی ب
علیــه الســالم از دیــوار در حــال ســقوط فاصلــه 
گرفــت، و فرمــود: از قضــای الهــی بــه قــدر او 

ص369( التوحیــد،  )الصــدوق،  بــردم.  پنــاه 
ــا نادیــده گرفتــن توصیــه  در ایــن پدیــده ناگــوار کرون
ــی  ــای تجرب ــه ه ــده از یافت ــه برآم ــکی ک ــای پزش ه
مســتند بــه روشــهای معتبــر عقالیــی و علمــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــزان غیرعقالن ــان می ــه هم ــت، ب اس
ــل.  ــا و توس ــل دع ــوی از قبی ــور معن ــر ام ــکار تأثی ان
اصــرار بــر ایــن قبیــل دوگانــه هــای پنــداری کرونایــی 
تنهــا فایــده اش، ضــرر و زیــان مردمــی اســت کــه در 
میانــه مشــکالت اقتصــادی فــراوان، گرفتــار بیمــاری 
واگیــرداری شــده اند کــه بــرآورد دقیقــی از آن ندارند.
علــل طبیعــی و علــل ماوراءطبیعــی هــر دو در نظــام 
هســتی دخالــت دارنــد، امــا همگــی بــه اراده الهــی!
َو    .  .  . آِلــِه  َو  ــٍد  ُمَحمَّ َعلــی    

ِّ
َصــل

َ
ف ُهــمَّ 

َّ
لل

َ
ا

نــی 
ْ

ْوِجد
َ
ا َو  ُت، 

ْ
ف

َ
ْســل

َ
ا مــا  َدَنــِس  ِمــْن  ْرنــی  هِّ

َ
ط

.  . ــالَمِة.  السَّ َبــْرَد  نــی 
ْ
ِذق

َ
َوا عاِفَیــِة، 

ْ
ال َحــالَوَة 

بارخدایــا بــر محمــد و آلــش درود فرســت . . و مــرا 
ت 

ّ
ــذ ــن، و از ل ــاک ک ــته پ ــال گذش ــی اعم از آلودگ

ــه  ــتی را ب ــی تندرس ــا، و گوارای ــم فرم ــت کامیاب عافی
مــن بچشــان . . . )فــرازی از دعــای 15 صحیفــه 
الســالم( علیــه  العابدیــن  زیــن  امــام  ســجادیه 
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تــا  کرونــا  تشــخیص  کیــت  کمبــود  از 
غــرب! در  صحیــح  آمــار  ارائــه  در  ابهــام 

کرونایــی  بیمــاران  بستری شــدن  هزینه هــای 
اعــالم  طبــق  آمریــکا  بیمارســتان های  در 
ــه  ــته ب ــه، بس ــراد دارای بیم ــرای اف ــی، ب سی ان بی س
ــد از  ــه دارن ــرکت بیم ــا ش ــه ب ــه ای ک ــه بیم ــوع برنام ن
می کنــد.  تفــاوت  دالر   ۳۸۷۵۵ تــا  دالر   ۲۱۹۳۶
در حالــی کــه هزینــه بســتری و درمــان مبتالیــان بــه 
کرونــای فاقــد بیمــه بــه ۷۵۰۰۰ دالر می رســد.

تــا  کرونــا  تشــخیص  کیــت  کمبــود  از 
غــرب! در  صحیــح  آمــار  ارائــه  در  ابهــام 

ــی  ــالدی ۲۰۱۹، ویروس ــال می ــان س ــتانه پای در آس
بــه نــام »کرونــا« در کشــور چیــن و بــه خصــوص در 
ــه  شــهر ووهــان شــیوع پیــدا کــرد و پــس از مدتــی ب
ــان  ــن میهم ــت. ای ــان پاگذاش ــورهای جه ــایر کش س
ــه  ــدی ب ــدان بلن ــه چن ــان ن ــی مدت زم ــده، ط ناخوان
ــروز  ــا ام ــد و ت ــل ش ــاک تبدی ــری خطرن ــک همه گی ی
هــزاران قربانــی در نقــاط مختلــف جهــان بــر جــای 
گذاشــته اســت. در شــماره پیشــین، بــه کمبــود اقــالم 
ــی از  ــورهای غرب ــی کش ــی در برخ ــتی و غذای بهداش
ــاره  ــه اش ــس و فرانس ــا، انگلی ــکا، ایتالی ــه آمری جمل

شــد. در ایــن قســمت، بــه برخــی از مشــکالت 
دیگــری کــه کشــورهای غربــی در بحــران همه گیــری 
می پردازیــم. شــدند،  مواجــه  آن  بــا   ۱۹ کوویــد 

کمبود کیت تشخیص کرونا 	

بعــد از اهمیــت بســیار بــاالی لــوازم بهداشــتی اعــم 
از ژل هــای ضدعفونــی، دســتکش و ماســک های 
بهداشــتی جهــت اســتفاده شــهروندان و کادر درمانی 
جهــت پیشــگیری از ابتــال بــه ویــروس کرونــا، 
باالیــی  اهمیــت  از  تشــخیص کرونــا  کیت هــای 
برخــوردار هســتند، چراکــه تشــخیص ابتــالی افــراد 
بــدون وجــود ایــن وســیله پزشــکی ممکــن نیســت.
ایــاالت متحــده آمریــکا بــه عنــوان ابــر کشــور جهان، 
ــه  ــد ب ــان می ده ــود نش ــه از خ ــداری ک ــه اقت ــا هم ب
تشــخیص  تأمیــن کیت هــای  در  فجیعــی  شــکل 
ــران  ــن بح ــد.]۱[ ای ــه ش ــران مواج ــا بح ــد۱۹ ب کووی
ــش،  ــاه پی ــک م  ی

ً
ــدودا ــه ح ــت ک ــی پیش رف تاجای

ــدور  ــا ص ــا ب ــت کالیفرنی ــتی ایال ــئوالن بهداش مس
ــه  ــد ک ــالغ کردن ــتان ها اب ــه بیمارس ــتورالعملی ب دس
از ایــن پــس، تنهــا از افــرادی کــه شــرایط جســمانی 
بســیار وخیمــی دارنــد تســت کرونــا گرفتــه شــود.]۲[ 

ایــن بــه معنــای افزایــش آمــار جانباختــگان در آمریکا 
ــی نســبت  ــای بی اهمیت ــه معن ــارت دیگــر، ب ــه عب و ب
بــه جــان هــزاران انســان در کشــور آمریکاســت.
ــور  ــی کــه مجب ــه مســئوالن سیاســی آمریکای از جمل
بــه اعتــراف در ایــن زمینــه شــدند، »مایــک پنــس«، 
ــن  ــود.]۳[ همچنی ــکا ب ــور آمری ــاون رئیس جمه مع
بــه  نســبت  کــه  آمریکایــی  مقامــات  از  یکــی 
ــه  عملکــرد ضعیــف دولــت ترامــپ در بحــران مقابل
انتقــاد کــرد، ســناتور   

ً
بــا کروناویــروس شــدیدا

»تیــم کیــن« بــود. یــک مــاه پیــش، کیــن بــه همــراه 
نوشــتند:  زمینــه  ایــن  در  آمریکایــی  ســناتور   ۱۵
ــخیص  ــر در تش ــث تأخی ــود باع ــای موج »کمبود ه
ــده  ــور ش ــن کش ــا در ای ــه کرون ــال ب ــه ابت ــوارد اولی م
میلیون هــا شــهروند  کــه می توانــد جــان  اســت 
ایــن کشــور را بــه خطــر بیانــدازد. بیمارســتان ها 
ــه  ــت ب ــدادی تس ــی تع ــد و وقت ــا ندارن ــت کرون تس
ســواب  می شــوند  متوجــه  می رســد  دستشــان 
ــد،  ــدا می کنن ــدارد؛ وقتــی ســواب پی تســت وجــود ن
ــت.«]۴[ ــواب نیس ــاز س ــورد نی ــیمیایی م ــواد ش م
ــن  ــه تأمی ــی در زمین ــم اروپای ــورهای مه ــه کش اگرچ
کیت هــای تشــخیص کرونــا بــا بحــران مواجــه 

ونا تا ابهام در  از کمبود کیت تشخیص کر
ارائه آمار صحیح در غرب!

 

حجت االسام مجید رحیمی

پژوهشگر حوزه دین
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نشــدند و ایــن مشــکل در آمریــکا بیشــتر دیــده 
ــا  ــیوع کرون ــدای ش ــتان از ابت ــا انگلس ــود، ام می ش
ایــن  بــا  کمابیــش  تاکنــون،  جهــان  سراســر  در 
مشــکل دســت و پنجــه نــرم می کنــد. »مارتیــن 
پزشــکان  ســلطنتی  کالــج  رئیــس  مارشــال«، 
عمومــی انگلیــس )۱۳۹۸/۱۲/۲۹( ضمــن اعــالم 
کمبــود کیــت تشــخیص کرونــا در ایــن کشــور، 
ــت  ــکای از دول ــری اس ــبکه خب ــا ش ــو ب در گفت  و گ
»بوریــس جانســون« خواســت ضمــن افزایــش تعــداد 
کیت هــای تشــخیص کرونــا، پزشــکان را در اولویــت 
انجــام آزمایــش ابتــال ایــن ویــروس قــرار دهــد.]۵[

می رســد  نظــر  بــه  امــا  زمــان  گذشــت  بــا 
چراکــه  باشــد؛  پابرجــا  همچنــان  مشــکل  ایــن 
انگلیــس  می دهــد  نشــان  اخیــر  بررســی های 
اتمــی  کالهک هــای  صاحــب  کشــور  به عنــوان 
کمبــود  دلیــل  بــه  قاره پیمــا  موشــک های  و 
تجهیــزات آزمایــش کرونــا، یکــی از پایین تریــن 
دارد.]۶[ را در جهــان  انجام شــده  آزمایــش  آمــار 

کرونــا  تشــخیص  کیت هــای  تأمیــن  راســتای  در 
ــغالی رخ داده  ــرزمین های اش ــب در س ــی عجی اتفاق
ــی  ــی اقدام ــرائیل ط ــاد« اس ــازمان »موس ــت. س اس
را  کرونــا  ویــروس  تشــخیص  کیــت  هــزار   ۱۰۰
 یــک  مــاه پیــش از کشــورهای خارجــی 

ً
حــدودا

ــا  ــروس کرون ــخیص وی ــد تش ــا در رون ــرد ت وارد ک
صــورت  پیشــرفتی  اشــغالی  ســرزمین های  در 
بهداشــت  وزارت  مدیــرکل  معــاون  امــا  گیــرد؛ 
رژیــم صهیونیســتی اعــالم کــرد: کیت هــای وارد 
شــده همــان چیــزی نبــوده کــه واحــد درمــان و 

بهداشــت اســرائیل بــا کمبــود آن مواجــه شــده بــود.
کیت هــای  موجــود،  گزارش هــای  طبــق 
معیــوب تشــخیص ویــروس کرونــا کــه موســاد 
وارد فلســطین اشــغالی کــرد، فاقــد مایــع مــورد 
نیــازی بــود کــه میله هــای تســت قبــل از انجــام 
غربالگــری نهایــی بایــد در آن فــرو رود و بــدون 
ــت.]۷[ ــن اس ــا غیرممک ــش کرون ــع، آزمای ــن مای ای

هزینه آزمایش و درمان کرونا 	

بــرای  آمریــکا  دولــت  درماندگــی  بــر  عــالوه 
تأمیــن کیت هــای تشــخیص کرونــا، آن دســته از 
ــی  ــرای بررس ــش دادن ب ــانس آزمای ــه ش ــی ک بیماران
ــد  ــت می آوردن ــه دس ــد۱۹ را ب ــه کووی ــان ب ابتالیش
ــوند  ــه می ش ــخت تری مواج ــدی و س ــران ج ــا بح ب
و آن هزینه هــای سرســام آور بستری شــدن و انجــام 
ــه  ــی کــه هزین ــه کروناســت. درحال ــال ب آزمایــش ابت
تســت کرونــا در چیــن کمتــر از ۱۷ دالر اســت و 
بیمه هــا همــه ی هزینه هــا را پرداخــت می کننــد، 
ــی  ــهروند آمریکای ــک ش ــرای ی ــه ب ــن هزین ــا ای ام
بیمــه ۱۴۰۰ دالر اســت. شــهروندانی کــه  دارای 
دارای بیمــه نیســتند نیــز بــرای انجــام تســت کوویــد 
۱۹ بایســتی حــدود ۳۳۰۰ دالر پرداخــت کننــد.]۸[

ــش  ــای آزمای ــه هزینه ه ــن ک ــس از ای ــی پ ــه مدت البت
ــس  ــود، مجل ــوق ب ــرح ف ــه ش ــکا ب ــا در آمری کرون
ــگان  ــا رای ــرای آمریکایی ه ــا را ب ــت کرون ــکا تس آمری
ــدن  ــای بستری ش ــا هزینه ه ــال ام ــن ح ــا ای ــرد؛ ب ک
اعــالم  طبــق  آمریــکا  بیمارســتان های  در 
ــه  ــته ب ــه، بس ــراد دارای بیم ــرای اف ــی، ب سی ان بی س

ــد از  ــه دارن ــرکت بیم ــا ش ــه ب ــه ای ک ــه بیم ــوع برنام ن
می کنــد.  تفــاوت  دالر   ۳۸۷۵۵ تــا  دالر   ۲۱۹۳۶
هزینــه بســتری و درمــان مبتالیــان بــه کرونــای 
بــه ۷۵۰۰۰ دالر می رســد.]۹[ نیــز  بیمــه  فاقــد 
آمارهــا و گزارش هــای موجــود نشــان  همچنیــن 
ــورهای  ــد۱۹ در کش ــش کووی ــه آزمای ــد هزین می ده
انگلیس و آلمان به ترتیب ۴۰ و ۲۷۳ دالر است.]۱۰[
کرونایــی  بیمــاران  بستری شــدن  هزینه هــای 
اعــالم  طبــق  آمریــکا  بیمارســتان های  در 
ــه  ــته ب ــه، بس ــراد دارای بیم ــرای اف ــی، ب سی ان بی س
ــد از  ــه دارن ــرکت بیم ــا ش ــه ب ــه ای ک ــه بیم ــوع برنام ن
می کنــد.  تفــاوت  دالر   ۳۸۷۵۵ تــا  دالر   ۲۱۹۳۶
در حالــی کــه هزینــه بســتری و درمــان مبتالیــان بــه 
کرونــای فاقــد بیمــه بــه ۷۵۰۰۰ دالر می رســد.

تبعیض نژادی 	

در بیــن همــه مشــکالتی کــه آمریــکا در عرصــه 
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ــد ۱۹ ب ــا کووی ــه ب مقابل
می کنــد، تبعیــض نــژادی علیــه سیاه پوســتان کــه 
البتــه در تاریــخ ایــن کشــور ســابقه زیــادی دارد نیــز 
ــاالت  ــت: ای ــوان گف ــده و می ت ــت ش ــر عل ــد ب مزی
متحــده رتبــه اول ضعیف تریــن عمکــرد در برابــر 
ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــروس را ب کروناوی
خبــری  پایــگاه   ،)۱۳۹۹/۱/۳( گذشــته  روز 
»ایندیپندنــت« نوشــت: در »شــیکاگو« در ایالــت 
 ۷۰ از  بیشــتر  سیاه پوســتان  آمریــکا،  »ایلینویــز« 
درصــد جانباختــگان بــه کرونــا را بــه خــود اختصاص 
ــکا  ــی آمری ــت جنوب ــا«، ایال ــد. در »لوییزیان می دهن
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نیــز، در حالــی کــه ۷۰ درصــد جان باختــگان ویروس 
ــتند  ــه هس ــن منطق ــتان ای ــه سیاه پوس ــا از جامع کرون
ــا  ــت آن ه ــن ایال ــی در ای ــد جمعیت ــر درص ــه از نظ ک
ــد. ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــد را ب ــا ۳۲ درص تنه

آفریقایی-آمریکایــی  کــه  »میشــیگان«  ایالــت  در 
بــه خــود  را  درصــد کل جمعیــت   ۱۴.۱ حــدود 
اختصــاص می دهنــد، طبــق آمارهــای اولیــه، ۴۰ 
مــرگ گــزارش شــده در ایــن ایالــت بــر اثــر ویــروس 
ــه  ــاص دارد؛ در منطق ــه اختص ــن جامع ــه ای ــا ب کرون
»ان آربــر« ایــن ایالــت، ۴۸ درصــد کســانی کــه 
ــده اند،  ــتری ش ــا بس ــروس کرون ــه وی ــال ب ــرای ابت ب
سیاه پوســت هســتند؛ ایــن درحالــی اســت کــه 
در ایــن ناحیــه تنهــا ۱۱ درصــد جمعیــت آن بــه 
ایــن گــروه جمعیتــی اختصــاص دارد. در شــهر 
ــد کل  ــیاهان ۲۶ درص ــز، س ــکا نی ــی » آمری »میلواک
جمعیــت شــهر هســتند، امــا نزدیــک بــه نیمــی 
ــدود ۸۱  ــد و ح ــا دارن ــروس کرون ــه وی ــانی ک از کس
ــروس، در  ــن وی ــه ای ــال ب ــی از ابت ــرگ ناش ــد م درص
میــان ایــن گــروه جمعیتــی گــزارش شــده اســت.]۱۱[

ــه  ــوان ب ــئله می ت ــن مس ــی ای ــام آسیب شناس در مق
صحبت هــای »دنیــل دوز«، اســتاد حقوق و سیاســت 
بهداشــت در دانشــکده پزشــکی »مورهــاوس« ایالــت 
جورجیــا، اشــاره کــرد. دنیــل دوز بــر ایــن بــاور اســت 
نابرابری هایــی  بــا  سیاه پوســتان  از  بســیاری  کــه 
بــه  منجــر  کــه  می کننــد  نــرم  دســت وپنجه 
شــده  آن هــا  میــان  در  مرگ ومیــر  نــرخ  افزایــش 
ــا  ــیاری از آن ه ــد: »بس ــن می گوی ــت. او همچنی اس
)سیاه پوســتان( حتــی در شــرایطی می میرنــد کــه 
ــتان  ــت سیاه پوس ــت. اقلی ــان نیس ــک انس ــأن ی در ش

ــد  ــت داده ان ــا از دس ــه م ــود را ب ــاد خ ــکا اعتم آمری
آمریکایــی،  فقــط روی جوامــع  نــه  امــر  ایــن  و 
می گــذارد.«]۱۲[ تاثیــر  کشــور  کل  بــر  کــه 

 ابهام در ارائه آمار و ارقام صحیح 	

کشــورهای غربــی نظیــر فرانســه، هــر از گاهی نســبت 
بــه شــرایط داخلــی ایــران اعتــراض کــرده و اتهاماتــی 
ــدای  ــد. در ابت ــالمی وارد می کنن ــوری اس ــه جمه را ب
شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران نیــز رســانه های 
ســعودی – لندنــی بــه جهــت تشــویش اذهــان عمومی 
در زمینــه عــدم ارائــه آمارهــای صحیــح در خصــوص 
ایــران،  در  کرونــا  بــه  جانباختــگان  و  مبتالیــان 
گزارش هــای دروغینــی را منتشــر می کردنــد. امــا 
فرانســه و انگلســتان در همیــن زمینــه متهــم هســتند.
کشــوری  فدراســیون  رئیــس  والتــو«،  »فردریــک 
ــرد:  ــالم ک ــه، )۱۳۹۹/۱/۶( اع ــتان های فرانس بیمارس
تلفات ناشــی از ویروس کرونا بســیار بیشــتر از آماری 
اســت کــه دولــت پاریــس بــه صــورت رســمی اعــالم 
می کنــد. والتــو، دولــت فرانســه را بــه پنهــان کاری در 
مــورد ارائــه آمــار صحیــح و واقعــی در مــورد تلفــات 
ــرد.]۱۳[ ــم ک ــور مته ــن کش ــا در ای ــروس کرون وی
چنــد روز پــس از صحبت هــای والتــو و مدتــی پــس 
از آنکــه فرانســه آمــار مــرگ و میــر مبتالیــان بــه کووید 
نمی کــرد،  اعــالم  را  در خانه هــای ســالمندان   ۱۹
وزارت  ســالمت  مدیــرکل  ســالومون«،  »ژروم 
ــرگ  ــار م ــار آم ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــت فرانس بهداش
ــالمندان از  ــای س ــا در خانه ه ــی از کرون ــر ناش و می
ابتــدای شــیوع کرونــا ویــروس را اعــالم کــرد و البتــه 
ایــن آمــار زیــر ســوال رفــت؛ زیــرا بررســی ها حاکــی 

ــزارش  ــه گ ــی در ارائ ــه ناهماهنگی های ــود ک ــن ب از ای
ــی  ــگان کرونای ــان و جانباخت ــداد مبتالی ــون تع پیرام
دارد.]۱۴[ وجــود  فرانســوی  مقامــات  میــان  در 
ــی در  ــای کرونای ــت آماره ــز صح ــته نی ــه گذش هفت
ــر  ــتون«، مدی ــان اش ــد. »ج ــه دار ش ــتان خدش انگلس
ســابق منطقــه ای ســرویس خدمــات و بهداشــت 
انگلیــس در مصاحبــه بــا اســکای نیــوز گفــت: 
ــروس  ــه وی ــال ب ــی از ابت ــر ناش ــرگ و می ــداد م »تع
 دو برابــر آمارهایــی اســت کــه تاکنون 

ً
کرونــا احتمــاال

به طــور علنی و رســمی اعالم شــده اســت. در شــرایط 
کنونــی، بســیاری از اطالعــات و آمــاری کــه دولــت 
دربــاره تعــداد تلفــات ویــروس کرونــا ارائــه می دهــد، 
ــی  ــر قیمت ــه ه ــد ب ــا بای ــت و م ــه دروغ اس ــک ب نزدی
کــه شــده مانــع از وقــوع ایــن رویــداد شــویم.«]۱۵[
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