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 های االهیاتیگیر؛ تأثیر شرور طبیعی بر جهشدمی جهانلیسبون تا پان ۀاز زلزل
         

 سعیده میرصدری

 دکتری دانشگاه پادربورن آلمانپژوهشگر پست

 

ا در دههای حاشیههمواره مسئلهمسئلۀ شر   ی فلسفی و االهیاتِی تاریخ اندیشه بوده است. ام  های اخیر در غرب به صورت ای در مباحث جد 
ی م ِم پیشدین و پرسش فلسفۀ طرح شده و به یکی از مباحث اصلِی گفتمانی جد  ا های مه  ات تبدیل گردیده است. ام  روی خداباوری و االهی 

میالدی زلزلۀ مهیبی در لیسبون پرتغال اتفاق  8511میالدی و در پی یک شر  طبیعی بود. در سال  81های این گفتمان در قرن گیری نطفهشکل
ی شکل گناه کشته میای تبدیل شده و هزاران انسان بیآن شهر به ویرانهافتد که در پِی می شوند. در مواجهه با این شر  مهیِب طبیعْی گفتماِن شر 
، و به خصوص تئودیسهگیرد که پاسخمی تی به  شر  را که « هان ممکنبهترین ج»پردازی و نظرورزی الیبنیتس در باب های االهیاتی و فلسفی سن 

یی، هیوم،ل قرن مطرح کرده بود مورد هجمه قرار میدر در اوای فیلسوِف انگلیسی، صورت منطقی مسئلۀ شر  را برای اولین بار به  دهد. از سو
ت خداباوری در مواجهه با مسئلۀ شر  را زیر سؤال می ی مطرح کرده و معقولی  برد. و از سوی دیگر، ولتر، ادیب و فیلسوف فرانسوی، صورت جد 

 بینِی خوش باوری ومستقیمًا به هجو ایدۀ بهترین جهان ممکن الیبنیتس پرداخته و خوش« بینیکاندید یا خوش»تاه خود تحت عنوان در رماِن کو
ت یهودیکند. و بدین ترتیب نطفهاو را استهزا می تئودیسۀ  گیرد. مسیحی غربی شکل می-های گفتماِن شر  در پی این بالی طبیعی در سن 

ا در پی بروز پاندمی جهانِی اخیر هیچ مسئلۀ شر   –اسالم  همچون کل  جهاِن  –ایران هم در فضای فکری  ی مطرح نبوده است. ام  گاه به صورت جد 
ا در فضاِی فکرِی مجازی به صورت پررنگ مطرح شده، شاهد شکل ی بودیم که هرچند نه در فضای رسمی دانشگاهی ام  گیری گفتماِن شر 

ران مسلمان ایرانی با آنها مواجه نبودههایی به میان آمپرسش از  های نخستین از طرف سایت زیتون از پنج تناند. پرسشد که تا پیش از آن متفک 
 های مختلف نوشته شده و درها و سایتهای مختلفی در قالبها یادداشتروشنفکران دینی مطرح پرسیده شد. در عکس العمل به این مصاحبه

هایی با موضوع مسئلۀ شر ارائه کردند. این بحث تا همین امروز همچنان ادامه دارد و به سخنرانی فکران دینی سلسلهپی آن چند تن از روشن
 گیری گفتمانی جدید منجر شده است.   شکل

یر کشیدن تأثیر بالیای طبیعی بر شکل نتِز رویدادی ساالهیاتی شر  است. گفتمانی که محصوِل  گیری گفتماناهتمام این پژوهش در به تصو
یی جهش ط فرهنگی است، که سالها به صورت خفته با این پرسش دست به گریبان بوده و در پی یک فاجعۀ-طبیعی با بستری اجتماعی بیعی گو

 یابد. یافته و بروز می
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 «نگریمار یب اتیااله»و  «یمار یب اتیااله» یینوزا

 یپورمحمد مهینع

  و مذاهب انیدر دانشگاه اد نیفلسفه د اریاستاد

زوده مطالعات اف نیا تیکرونا بر اهم یماریجهان با ب ۀسالکی یریاست که با درگ« بدن دیمطالعات جد»از  یاشاخه «یماریب دیمطالعات جد»
 کیتا  شوندیم بیخاص خود با هم ترک یهابا روش یمختلف علم یهان رشتهاست و در آ یاو فرارشته یاچندرشته یماریاست. مطالعات ب

 کیر ه دگاهیسو د کیبا علوم گوناگون دارد. از  هیدوسو یارتباط یماریبه دست دهند. مطالعات ب یماریو عمل واحد نسبت به ب کچارچوب در
 ی. در پداردیاز علوم مختلف عرضه م یدیجد یهانسخه یمارینداز ب با چشم گرید یو از سو کندیم یو نقاد انیرا ب یماریاز علوم درباره ب

 یاتیااله یمحورها ۀدر هم یماریخود را از ب یاتینخست درک االه ۀاست در مرحل یضرور دانانیااله نگر،یماریو گسترش علوم ب جادیا
و  نگریماریب ِی شناسانسان نگر،یماریب ِی دوم خداشناس ۀکنند و در مرحل یو نقاد یبازخوان یو آخرت شناس یانسان شناس ،یشامل خداشناس

 .کنند ارائهنگر یماریب ِی شناسآخرت

 یهاآموزه بپردازد، یماریدر خصوص ب اتیموجود در االه یهادگاهید یو نقاد یکه بناست به بازخوان «یماریب اتیااله»اول در  ۀمرحل در
 یانشانه تیهو»مثال مرض در قلب،  «ینیدر متون د یماریب ۀاستعار ۀگسترد یریکارگبه: »همچون ،کنمیرا نقد م یماریدر خصوص ب یاتیااله
 یجلت سان،یقد زیتما ۀیمنان، ماؤم شیآزما ۀیخدا، ما تیمطلقه و حاکم ۀاراد یقدرت شفابخش خدا، تجل یمثال تجل «ماریشخص ب یرو ابزا

دقه و ص یریدستگ»، «پس از مرگ یدر زندگ یبه بهروز ماریب دیو ام یماریبر بر بص»اجابت دعا،  یۀشکر خدا و ما ادآوریعدل و شکوه خدا و 
به  هیتک» ،«یماریدر ب یااله یتوسل صرف به شفا» ،«یماریدر ب یااله ۀکنترل و تسلط اراد» ،«یماریگناه بودن ب ۀو کفار اوانت» ،«مارانیبه ب

مت اصرار به حک» ،«یماریاز ب یددعوت به خشنو» ،یاله یتسال افتیمرگ و در یادآوریروح،   یپرورش و تعال ،یمثال فروتن «یماریمواهب ب
 «.حکمت نیا افتنیو  یماریداشتن ب

 مبریبهره م ماریدرک و کمک به ب یوجود دارد برا یسنت اتیکه در االه ییهاتیاز ظرف ،یماریب اتیسخن گفتن از االه ۀدر ادام طورنیهم
 یمعنو یهامراقبت»و  «گرانیکمک به د یبرا ماریدعوت ب»، «خدا ندگانیبه عنوان نما ماریهمراهان ب» ،«یااله یشگیحضور هم»همچون: 

  .یبر گوش دادن، زبان عاطف دی: دعا، گفتگو، تأکهمچون «مارانیاز ب

 طلبدیدارد و آن را م ازیبه آن ن ماریگونه که بتازه آن یاتیااله کنمیم یسع ماریانداز شخص ببا چشم «نگریماریب اتیااله»دوم در  ۀمرحل در
 یانهه گوب چرخدیکمال و نقص نم انیم یمراتبدوگانه و نظام سلسله یارذگقطعا بر حول ارزش نگریماریب اتیکنم. االه دیو بازتول یبازساز

اشخاص  ۀهم که ستین نی، چناساس نیباشد. بر ا یته زیو ارزش و تقدس ن لتیو کمال از فض یاز سالمت یبهرگیب لیبه دل ماریکه شخص ب
 ت،یعلولم ،یماریخود ب یاز زندگ یبخش ایبلکه امکان دارد در همه  ،و کمال مطلق به سر ببرند یدر سالمت نگریماریب اتیمقدس و الگو در االه

ر آغوش سندروم داون د مبتال به حیمس یسیاز ع ییهاو مجسمه ری)با توجه به تصاو یحیرا تجربه کرده باشند. در سنت مس یناخوش ای عفض
 فیضع ای معلول ای ماریشان که بائمه و صحابه یو حت ایو اول ای)با توجه به وجود انب یدر سنت اسالم زی( و ننگریماریب اتیمقدس در االه میمر
 ای یو ناخوش یز بر محور سالمتتمرک یبه جا توانیرا م یگذاردوگانه ارزش طور نی. همافتیرا  یمناسب یهانمونه توانیاند( مبوده وابستهو 

 رل تکببودن و اه تیاهل هدا ایتواضع و استغنا  ای ییتقوایهمچون تقوا و ب یادوگانه یهاارزش ۀیبر پا یاستقالل و وابستگ ایکمال و ضعف 
 بنا کرد. دیبودن تجد
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 پساکروناعصر در  یندار ید یدر مبان یشیضرورت بازاند

 

 یاز یا یمحمدعل

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات اریاستاد

 

انده است. اگر کش یلیها را به تعطلطمه زده و آن ینید یهاتیبه فعال ایکشانده و  یلیرا به صورت ظاهر به تعط یتیو ترب یمیتعل یکرونا کارها
 دخواه یباق یطبعًا اثرات سوئ ،نشود دهیآن تدارک د یبرا یخاص یهاکنندهمناسب و جبران یهانیگزیاشود و ج یطوالن هایلیتعط نیزمان ا

گو و و گفت یاست. جامعه تعامل و روادار گریکدیو تعامل مردم با  یزندگ ۀویاثرات در ش نیاز ا یکیخواهد شد.  انینما جیتدرکه به شتگذا
 و خشونت نهیک جیو ترو گرانید یکه در جهت طرد و نف رودیم ییهایسازتیبه سمت هو ینید ۀامعج ی. اما فرهنگ عمومردیپذیارتباط را م

را دامن  یگارو ناساز ریتکف یاست که فضا یو معارف قرآن نیاز د یخاص ریکند، تفس دییامور را تأ نیاز آنکه معارف قرآن ا شیاست. ب ابلهو مق
 ۀنیمز ،ینید یروادار ینید تیبر هو هید که با تکارا نشان د اتیاز آ یامنظومه توانیم ای: اواًل آشودمیال مطرح ؤس نیکه ا نجاستی. ازندیم

ه آثار و چ الگو و منظومه هست؟ ثالثا نیا یبر درست یو چه شواهد ستیچ یشیبازاند نیروش ا اً ینشان دهد. ثانرا  یندارید یدر مبان یشیبازاند
خواهد  شینشود، به سمت شکاف و خشونت پ یفضا داده خواهد که اگر فکر نیاز ا ینییبحث در آغاز تب نیخواهد گذاشت؟ در ا یبرجا یجینتا
 دییأرا ت یگریکدام د هر اتیمجموعه از آ نیوجود دارد که ا اتیدر آ یریخواهد کرد. شواهد انکارناپذ دیرا تشد یزیگرنید ۀنیزم یو از طرف فتر
ختالف که اگر ا رندیبپذ دیروشن است که مسلمانان با اتیحق از آن دسته از آ تیمش یچندگانگ .نه استممتح ۀسور ۀیآن، آ نیتر. مهمکندیم

 ینیاز بدب یخشب کند،یم جیگفتگو را ترو یقرآن فضا یاست. وقت یاله یریتدب ۀاختالف جزو نقش نی. استین یاتفاق شود،یجهان مشاهده م در
 .گرددیمقابل فراهم م و فهم نظر یهمکار ۀنیو زم ،کاسته یو تند
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 از متن مقدس  یااسطوره یهابر خوانش یپاندم ریتأث

 

 جعفر نکونام 

 استاد دانشگاه قم

 

است  یبه سبب گناهان د،یآ یوارد م یبر اقوام یعیطب ریفراگ بتیعذاب و مص کیاست که هرگاه  نیدر گفتمان کتاب مقدس و قرآن سخن از ا
 نیب اآورده و سب دیرا پد یکاتیمتأخران تشک انیبه قبول شده بود؛ اما در م یقدما تلق انیدر م یگفتمان نیاند. چنکه آن اقوام مرتکب شده

ها ، چرا اواًل، آن عذاباهکاران استمجازات گن یبراها این عذابکه اگر  نیا ریآنان فراهم ساخته است؛ نظ یاست که برا ییهاچالش کاتیتشک
ر با اند؛ ثالثًا، چرا بشها مصون ماندهبتیها و مصاز اقوام گناهکار از آن عذاب یاریچرا بس ًا،یو ثان ردیگ یگناه را هم فرا م یها اقوام ببتیو مص

ست سوق داده ا شهیاند نیرا به ا یاریبسها چالش نیکند. ایم دایها را پبتیها و مصخود قدرت مقابله با آن عذاب کییو تکنولوژ یرشد علم
بال در ق کردیرو نیا یسخنران نیها ندارد. در ابه اعمال انسان یربط چیه یعیطب یهابتیها و مصاست و عذاب یااسطوره یگفتمان نیکه چن

 گردد.یم یمقدس بررس یهاکتاب گفتمان
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 االهیات شیو باززا شتنیدرک از خو

 

 یاصفهان یمهد

 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

پس به کند، سیشده آغاز م دهیکه رنسانس نام یخیتار تیمل بر وضعأکار از ت نیا یشود. برا یمتمرکز م شیباززا یمقاله ابتدا بر معنا نیا
ند. کیپرسش م االهیات ییامکان باززا طیاز شرا ،گام بعد در .پردازدیم ییو باززا شیلغت پرداخته سپس به دقت در مفهوم زا یشناسشهیر
در انسان  رییبا توجه به تغ االهیات شیباززا یگام بعد پرسش از معنا در. گرددیمبه انسان باز ییباززا ،شودینه زاده م دیزایکه خدا نه مآنجااز

به طور خاص در دوران  شیدرک انسان از خو رییگام بعد تغ در. تواند داشته باشدیم یمختلف لیدال شیدرک از خو رییتغ. شود یممطرح 
در درون  ییگام نو 18شود که در آن انسان قرن یاشاره م 18قرن  یبه کرونا به عنوان پاندم سپس .ردیگیمورد اشاره قرار م ریفراگ یهایماریب

 یادهایتحول به بن نیا یبر مبنا انیپا دررد. کرونا توجه خواهد ک انیرد. نگارنده به طور خاص به تحول مفهوم فرد و جمع پس از پاگذایخود م
 گردد.یاشاره م دیآیدست مه نگاه تازه به انسان ب نیکه از ا یاتازه االهیات

 

  



 االهیاتی پساکرونا های فلسفه و عرفان اسالمی در تحوالتظرفیت: فلسفه و عرفانپنل 
 

 

 و خالق یانقالب االهیاتسکوت تا  االهیاتاجابت: از  االهیات

 

 هادی وکیلی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار 

 

انسته ملزم د بندگان خود را به دعاکردن فراخوانده و خود را به اجابت م،یرمستقیو غ میبه طور مستق یخداوند متعال م،یاز قرآن کر هیدر چند آ
 بیجم یخدا فیتوص قیاز طر ات،یآ نیشده است. در ا یخداوند به بندگان معرف یاعتنا یعامل اصلۀ دعا به منزل یحت اتیآ یاست. در برخ

هم  ،زین یاریبس اتیشده است. روا دیاجابت تاک تیتو، بر حتمـ  من یو در قالب خصوص ،«دیالوراقرب من حبل»و  «بیقر» ییبه خدا
 با فروکاهش دعا به ارتباط، دعا را ارتباط توانیاند. در مجموع مو موانع آن پرداخته طیاند و هم به ذکر انواع، آداب، شراکرده دیشدت بر دعا تاکبه
و  حاجت ۀین و ادعدرما ۀیادع ش،یاین ۀیاند: ادععمدتا در سه قالب وارد شده یاسالمۀ یو اجابت را ارتباط خدا با بنده دانست. ادع ،با خدا ندهب
حث از انواع ب ۀخود به بهان لحکما فصوصاز  یثیدر فص ش یاکبر ابن عرب خی. شمیکنیبحث توجه خود را به قسم سوم معطوف م نی. در اازین

را به سه قسم  یسؤال یو دعا ،یرسؤالیو غ یسؤال ی( به بحث از انواع دعا و اجابت پرداخته است. او دعا را به دعایاله یها)داد و دهش ایعطا
سائل  ِی لیفصت ای یو علم اجمال یاله یاز سبقت قضا یرا ناش یرسؤالیغ یو دعا کندیم میتقس یو سؤال امتثال یاطیسؤال احت ،یسؤال استعجال

آن اجابت  گریو سر د یسر آن، اجابت استعجال کیگسترده از اجابت قرار گرفته است که  یفیاساس، خداوند در ط نی. بر اداندیثابته م نیع به
 یل  به شکل اق ،ی/ اعدادی/ عل  یطیمزاحم مح یرهایو به شرط کنترل متغ یبه لحاظ تجرب یاله یاستعجال یهااست. در هرحال اجابت ییابطا

 یرواخ ییو اجابت ابطا زیآممواقع به شکل سکوت مصلحت شتریو خالق از جانب اوست و در ب یتطابق ،یاست که مستلزم واکنش انقالب
. کندیالزم برآورد م ۀاز انداز شیسهم خدا را در اجابت ب ،یطیمح یرهایمتغ گرفتندهیبا ناد ،یاسالم االهیاتکه  رسدینظر ماست. به
 سهم پرده بردارد.   نیا بودننهیاز کم تواندیم ازهایحاجات و ن میسهم خدا در برآورده ساختن مستق نییعت یبرا یتجرب یهاپژوهش

  



 های فلسفه و عرفان اسالمی در تحوالت االهیاتی پساکروناظرفیت: سفه و عرفانفلپنل 
 

 

 کرونا ۀدور  یوجود یهاتجربه

 ناپساکرو یجمع یندار یاثر آن در د و

 

 احمد پاکتچی

 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

مصداق  یدین یهاهم در دایره باورها و  هم کنش یدارند و این ویژگ یبه لحاظ ماهیِت سنت بودن همواره گرایش به ماندگار یدین یهاسنت
و با  یوجود دارند که آنها را با چالش ماندگار یدین یهاگاه از بیرون و گاه از درون سنت یمحرک یدارد؛ اما واقعیت آن است که همواره نیروها

 یترین این نیروهامهم ،یدهند. از منظر درون دین ینو سوق م ین طرحتحول و درافکند یرا به سو یدین یهاکنند و جریان یمواجه م طمتال
 یینداردر د یبه تحولو فراتر روند  یتوانند از سطح فردیم یها تنها زمان( است و این دست تجربهی)اگزیستانس یوجود یهامحرکه، تجربه

ین کرونا از چن یگیربرآمده از شرایط همه یوجود یهاضر تجربهحا ۀو مشترک باشد. در مطالع یها نیز جمعاصل آن تجربه کهبینجامند  یجمع
جمع  یداررا در دین یو تحول یها، چه نوع اثراین تجربه یهانشان داده شود که به تناسب گونه گرددیشود و تالش م یبه بحث نهاده م یمنظر

 ه خواهد بود؟چ یتوان انتظار داشت و مشخصًا اثر آن در جوامع اسالمیم اپساکرون ۀدر دور

  



 شناسینوزایی االهیاتی پساکرونا از منظر جامعه: شناسیجامعهپنل 
 

 

 های جدید در جهان پساکرونانیاز به االهیات

 

 نیامهراب صادق

 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

 

به  ازیاز ن یوقت نیادر حال پروازاند. بنابر یفکه در جهات مختل ماندیپرنده م یادر روزگار مدرن به دسته اتیکلمنت معتقد است که االه تیک
 ترشیحال، در ب نی. با امیگوئیسخن م اتیاز کدام االه قاً یکه دق میچالش روبروئ نیبا ا م،یگوئیدر روزگار پس از کرونا سخن م اتیااله

 یاهتا چالش دیکوشیمتعهدانه م اتی  االه . بر خالف روزگار سنت که«به امر واقع تی  حساس»: خوردیبه چشم م زیچ کی د،یجد یهااتیالها
 یهاضیها، تبعها، آشوبانسان را حل کنند. جنگ یهاتا چالش کوشندیم هادانیفرابود را حل کند، در روزگار مدرن االه یمعطوف به خدا

کرونا، به  وسریکند. و دایپ اشیاجتماعبا بافت  یترقیعم وندیفروتن شده و پ یقدر اتیاند که االهسبب شده ریفراگ یهایماریو ب رده،گست
د یخورده و رنجور از کوئکه زخم یاست. انسان یگرید ازین د،یدر جهان جد اتیبه االه ازینشان داد که ن هادانیبه االه ،یمرز تی  موقع کیمثابه 

 دهد. یاو را تسل تواندیچگونه م اتیدارد که بداند االه ازیجان به در برده است، حاال ن 8۱

  



 شناسینوزایی االهیاتی پساکرونا از منظر جامعه: شناسیجامعهپنل 
 

 

 یجهان ۀدر گستر  یاالهیات یر یوگوپذچالش کرونا و گفت

 عبدالمجید مبّلغی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیاستادیار 

 

 زمانه ودر « فراگیری»چالشی مشترک را در جهان امروز شکل بخشیده است. اثرگذاری کرونا سبب شده است تا مفهوم  8۱-فراگیری کووید
در گفتمان پزشکی، به وجوه مختلف زندگی بشر گسترش یابد. به یک معنا کرونا، فراتر از هر  شناسانهمعاصر، فراتر از یک اصطالح آسیب زمینۀ

 گانۀ زیست جمعی ما توسعه یافته است و ابعاد عمودی )مکانی(، افقی )زمانی( و عمقیبحران دیگری پس از جنگ جهانی دوم، در سطوح سه
 دیده و سرگشتهشناسان اجتماعی، پیش از این، از میل و نیاز اعضای یک جامعۀ آسیبهای مختلف زیستی( را درنوردیده است. روان)عرصه

وگو توجه به قدرتی فراگیر است، قدرتی که رویکرد به آن از های این گفتوگو در شرایط بحران سخن گفته بودند؛ از جمله ویژگیبرای گفت
کم ذهنی و شناختی نوعی ترمیم روحیۀ جمعی را سبب می شود؛ چه آنکه این قدرت، فراتر از مقدورات و امکانات، راهی را، دستانمنظری رو

دهد، نوعی ترمیم روحیه را در شرایط شناسی جمعی توضیح میگشاید. این راه، آن گونه که روانعاطفی، به سوی رفع بحران و حل مشکل می
یت روابط منجر به همبستگی در جمع، به مثابه ساختار نامرئی و عاطفی پیونده بحران سبب می شود؛ اء جامعه دهندۀ اعضضمن آن که به تقو

های های فراگیر در سطوح مختلف ما شاهد پدیداری گروهگیری بحرانانجامد. اهمیت این مسئله تا آنجا است که در شرایط شکلآسیب دیده، می
نچه آمد با لحاظ آ. هایی که مخرج مشترک اعضای آن، و نقطه اتصال ایشان به یکدیگر، در معرض بحران بودن استهتازۀ اجتماعی هستیم؛ گرو

یشتن به مثابۀ جامعهیکی از مهم یتی که یافته به اقصی نقاط گای مشترک و تداومترین پیامدهای بحران کرونا عبارت است از: درک بشر از خو
هایی هم چون محیط زیست، صلح جهانی و غیره شود. اکنون، و ذیل عه بسیار مهمی از تحوالت دیگر در زمینهتواند دستمایۀ مجموخود می

 وگو و تشریک مساعی را، فراتر از هر زمان دیگری در تاریخ مکتوبدست، پریشانی مشترک در جامعه جهانی بشری، میل به گفتمناسباتی از این
یافته است و در دل  قدرت، منطقی االهیاتی-وگوی معطوف به فراه است. در این شرایط رویکرد به گفتآدمی، نضج بخشیده و پربسامد گرداند

گاهی االهیاتیظروف و قابلیت این جامعه مشترک )جامعه جهانی( بسط و توسعه پیدا نموده است. درواقع ما شاهد گسترش  های نظام آ
 نی هستیم.الملل و حوزۀ جهاوگوهای االهیاتی در عرصۀ بینگفت

یی از این دست، در وهله بعدی، خود دستمایهگفت -عنام»ای که در پی بحران مشترک میان اعضای آن یابی جامعهگردد برای توانای میوگو
های معاصر، از محیط زیست گرفته تا ای است که جهت حل بسیاری از بحرانیابی جامعۀ جهانی حلقۀ مفقودهگردیده است. این توان« دار

یت جامعۀ جهانی بر اساس درد مشترک، راهی به ت وزیع و تخصیص ناعادالنه قدرت و ثروت، مورد نیاز است. نکته آنجا است که در پی تقو
یابی آن اصول عقالنیت ضروری برای حل گیری و توانای که در فراغ شکلشود؛ حوزهگیری حوزۀ عمومی جهانی نیز گشوده میسمت شکل

یابد؛ ضمن آن که معطوف ساختن ارادۀ ساختارهای قدرت به سمت رفع این مشکالت اساسا انی مجال پدیداری نمیهای فراگیر جهبحران
وگوهای تر حوزۀ عمومی مشترک و جهانی زبان ارتباطی فراگیری را پرورده و ارایه داده باشد؛ زبانی که فضای گفتشود که پیشهنگامی میسر می

 های مرتبط بافع ملی، که ناشی از حوزۀ عمومی ملی است، به مرحلۀ توجه به منافع عمومی و جهانی و بحرانسیاسی را از مرحلۀ توجه به منا
ای هوگوی الهیاتی پدیدارگردیده در پی بحران کرونا از جمله زمینهآن، که ناشی از عقالنیت عمومی و جهانی مشترک است، نایل آورده باشد. گفت

شناختی در عرصه عمومی جهانی، توان حوزه مشترک جهانی را برای نقد تواند، چونان ظرفیتی زبانت است و میدسدهنده به زبانی از اینشکل
  معطوف به منافع مشترک بشری گسترش دهد.



 تأثیر کرونا بر مناسک دینی: مناسکپنل 
 

 گرایی دینی در دوران پساکرونامناسک

 فروغ پارسا

 اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدانشیار پژوهشگ

 فیو تکال دیاز باورها و عقا یامجموعه»را   نیو مذاهب وجود دارد.در واقع اگر د انیاد ۀدر هم یو آداب عباد شیاین یهانییآ یمناسک به معنا
. مناسک شده است زیتجو یاگونهآنها به است که انجام یو اعمال ینید فی، مناسک ناظر به تکالمیکن فیتعر« دارند ییکه منشاء ماورا یو اعمال

. شده است جادیمناسک در جوامع مختلف ا نیاز ا یو پاسدار ییبرپا یبرا یپرقدرت یهادارد و البته نهاد تی  اهم انیاد ۀدر هم یو مراسم مذهب
و  یکند و احساسات اخالق یا مجامعه را آشکار یقدرت اخالق ،یمراسم و مناسک مذهب که شناس معتقد استجامعه کیمثابه  م،بهیدورک
 .جامعه را برعهده دارند یگروه یبخشنموده و مناسک اساسًا کارکرد انسجام تیرا تقو یماعاجت

ک یو اجتماع یبر کارکرد اخالق زین یقرآن یهااسالم و آموزه نید دانسته  یارزکیپره ۀرا نشانبزرگداشت مناسک  یتعال یکرده و خدا دیمناسک تأ
ک دارند. مناس یترنقش پررنگ گریبا مذاهب د سهیمناسک متفاوت است و در مقا ۀمسأل انیعیش یهاگفت در سنت دیهمه با نیاست.  با ا

وجوددارد، به  عهیامامان ش یهاکه از آموزه یراثیم ۀواسط به ،دارد وجود یمذاهب اسالم ۀهم که در ،عالوه بر نماز و روزه و حج  عهیش یعباد
خاص  یاهخاص و ماه یدر روزها زیمختلف هر روز و ن یهامختلف که در ساعت یمستحب یها و اوراد و نمازهانامهتاریدعاها و ز ۀعرص

 .اندداده لیآثار را تشک نیاز ا یمیالبته بخش عظ اراتیشده که ز یآورجمع یگسترده شده و در آثار مختلف ردیانجام گ دیبا

ت اس شده هیطور مؤکد توصبه انیعیآنها در سنت ش ارتیهستند که ز یمقدس یهازادگان، مکانامام زیو ن عهیمدفن و مضجع امامان ش درواقع
زادگان مرقد و حرم امامان و امام ارتیز. کندیم دایبر مکان آرامگاه که حرم نام گرفته کل شهر قداست پ هاست که عالو یقدره قبور ب نیو تقدس ا

 ریممشتاقان حرم، تع ارتیکردن روند ز نهیاست. درهمان حال به مربوطه ثبت و نگاشته شده یهاتابدارد که در ک یالبته آداب و مناسک خاص
 ییساز و کارها ازمندین یهمگ ،اندنموده تکه ارادتمندان امام وقف حضرا یاموال تیرینذورات و مد یآوراماکن، جمع نیا ۀحرم، ادار یو نوساز

ع است. درواق یارتیو اماکن ز ارتیمرهون ز شتریب عهیمناسک ش میاست. حجم عظ ل دادهرا شکمقدس  یهاآستان تیهم تول یاست که بررو
 د.کر یتلق ارتیز یهادرشمار گونه یبه نوع دیبا زیرا ن ()ع نیشهادت امام حس یمراسم عزادار

ج برابر با ح یثواب یعیش اتیروا ید که در برخدار تیاهم یعیش یهادر آموزه یو امام رضا )ع( بقدر )ع( نیامام حس ژهیوهمرقد امامان ب ارتیز
اعم از  ،یارتیمراسم ز یبرگزار درواقع. دارد عهیدر ش ییگرامکتب مناسک ایحلقه و ییدایپ یبرا یمناسب هیتوج همه نیچندصد حج دارد. ا ایو 

سنگ شده که هم یتلق راللهیهمان شعا ایناسک و شمار م در یهمگ... و یخوانیو مولود یو مداح ییسراهیو مرث هایسفرها و تجمعات و عزادار
ات مضبوط در مأثور یهانییو آ یاست که انجام اعمال عباد ینداریاز د یاوهیش یمقدمات به معنا نیبا ا ینید ییگرامناسک ت.قلب اس یتقوا

ت   .دیمانیف میتعر نیبلکه اصل و لب  د ،نیو ظاهر د پوسته ۀمثاب داند و مناسک و آداب را نه بهیم مانیو ا ینداریرا مساوق د ییروا یهاو سن 

 رار داد.ق ریداشتند را تحت تأث یاجتماع ۀکه جنب یاز مناسک و اعمال عباد یاری، بسکرونا یماریب یریگو همه یاز پاندم یناش یهاتیمحدود
دوران تحت شعاع کرونا  نیحج در ا یعنیانان مسلم یجمع یمناسک عمل عباد نیترمهم زیو ن ،نماز جماعت یمحل برگزار ۀمساجد به مثاب

دارد  دیکأداند و ت ینم زیرا جا یعیمقدس امامان و مقابر امام زادگان ش یهاآستان  یلیاما  تعط یعیش ییگرا. مناسکشدند لیو تعطقرار گرفتند 
 یهاکرونا چالش یدر مواجهه با پاندم ینید ییگرامناسک وند. آن مشرف ش ارتیبا قوت به ز دیاماکن مقدس دارالشفا هستند و مردم با نیکه ا

را  شیگرا نیا یهاو پژوهش روشمند در خاستگاه قیعم ۀهمه، مطالع نیداشته است و ا زین نیبه د یو فقه یکالم یکردهایبا رو یاعمده
  .ساخته است یضرور



 تأثیر کرونا بر مناسک دینی: مناسکپنل 
 

 

 یتأثیر دوگانۀ کرونا بر مناسک دین

 

 سید محمدهادی گرامی 

 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

 عاد زندگی بشر را احاطه کرد. حوزۀهای زیادی در پی داشت که تمام ابدر سده بیست و یکم میلادی چالش ظهور بیماری کرونا

تأثر گیری مهای دینی که از پیامدهای این همهترین حوزهنصیب نماند. یکی از مهمالهیات و شؤون دینی نیز از این پیامدها بی

 های مختلف مذهبی بود. شد، مناسک دینی در میان جمعیت

 رسد کرونا دو تأثیر کاملا متمایز بر مناسک دینی گذاشت. مناسکی دینی که در ارتباط مستقیم با این بیماری قراربه نظر می

تر شدند. اما سایر مناسک دینی که ضرورتا ارتباطی به کرونا نداشتند ... ـ فربه ها وداشتند ـ مانند دعا، نذورات، تعویذات، درمان

تر شدند. فربهی مناسکی در ارتباط با کرونا دور از انتظار نبود، اما نحیف شدن مناسک و ـ مانند عبادات، زیارات و .. ـ نحیف

مناسک قلیل تاجتماعات مذهبی بر  نشدن تأثیر سلبی تشکیل های بدنی و نمادین جالب توجه بود که احتمالا باید دلیل آن راآئین

  خوبی نمود یافت.ها، مناسک تدفین و ... بههای مجازی و تلویزیونی دانست. واقعیتی که برای نمونه در عزاداریبه برنامه

های رهیافت ،. در کنار طب مدرنتر شدفربه ،گرفتدوره مناسکی که در ارتباط مستقیم با این بیماری قرار میاین با این حال، در 

استفاده درمانی از تربت امام مثلا )سنتی، اسلامی و ..( مطرح شد.  های مکملمختلفی برای درمان این بیماری براساس طب

 .تپساکرونا شکل گرف یان مسبوق به سابقه نبود، در دورۀحسین )ع( با الگوهایی که پیش از ظهور کرونا در عملکرد شیع

هایی و همچنین توصیف عمیق همدلانه بررسی خواهد کرد کرونا بر مناسک دینی را با ذکر مثال گانۀتأثیر دورو  پژوهش پیش

 آینده این شرایط تأملات و ملاحظات خود را ارائه خواهد کرد. دربارۀو 

 

 


