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 1آینده کرونا در فراگردهای فرهنگی، تمدنی و حکمرانی جایگاه بازخوانی

 2سید مجید مطهری نژاد

با ماندگاری و گسترش سریع خود در جوامع جهانی و پیامدهای بزرگ و کوچک خود در سطوح مختلف اجتماعی،  کرونا

توانست به سرعت از گردونه یک بیماری سیستم تنفسی و ایمنی بدن انسان، فراتر رود و  به بزرگترین پاندمی تاریخ بشری از 

های فرهنگی، تمدنی و حکمرانی جهانی نیز گسترش خود را به آیندهشود و بلکه دامنه تاثیر  تبدیل حیث مطالعات اجتماعی

های روایتکنیم کالنسعی می، ناشی از آن های بزرگ اجتماعیاکنونیت بحران و یادگیریتوصیفی دهد. در این نوشتار با مطالعه 

رجح دنی انقالب اسالمی، روایت مهای تمنگر پیرامون فضای پساکرونایی جامعه جهانی را شناسایی و مبتنی بر ظرفیتآینده

  3تی آن را به نحوی خالصه تبیین کنیم.های سیاسخویش و سویه

 های بزرگ اجتماعی:و یادگیری بحران اکنونیت

نیز  ای و...پاندمی کرونا، فراتر از مرزهای پزشکی و درمانی، در عرصه مطالعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، رسانه

یشان، مداران، روحانیون و کشدانان، سیاست. اندیشمندان، مدیران، اقتصاداست همراه داشتهبه دنیاگیری را برجسته یک وضعیت 

تره تر آنکه یادگیری اجتماعی در گسپردازند. مهمخود می های مختلف نظری و میدانیپا به پای پزشکان به ارایه نظرات و تحلیل

عالوه ع همه جوامو  مواجهه صحیح با ابعاد مختلف این بحران نوظهور افزایش یافته است بسیار وسیعی از جوامع انسانی برای

 و فرهنگیهای حکمرانی و کنشفضای و مقایسه در حال رصد خودشان، العه فضای فرهنگی و مدیریتی کشورهای بر مط

ن ها بپردازند، ممکریف برخی واقعیتها به تحممکن است رسانه جوامع مختلف دنیا در مواجهه با این بحران هستند.تمدنی 

ز گرفتن امداران زیادی دنبال ماهیممکن است منفعت، اقدام کنندها نگرانیو دلکاری برخی مشکالت ها به پنهاناست دولت

ها ممکن است نوع ادراک گروههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به نفع خود باشند، در عرصهکرونا آلود پاندمی آب گل

های کاردا، ر این فضای یادگیری یکپارچه انسانیو جوامع از برخی رویدادها و مسائل محلی/ ملی/جهانی تناقض آمیز باشد، اما د

ا های انسانی و جهانی رها در یک پیوستار زمانی، مسیر متفاوتی از آیندهآنهمبسته و همسوی زیادی نیز وجود دارد که چینش

  بازنمایی خواهد نمود:

ار برای مه جهانی های اندیشمندان و حاکمانها و برنامهها، ساختارها، سیاستایم که نظریهبه وضعیتی رسیدهحاال از سویی  

های هزارتوی سیاستی، جایی برای خودنمایی و خودبرتر های عاج دانشی و قلعه، بیش از آنکه در برجمواجهه با این ویروس

و  دهدبروز و ظهور خود را نشان میشده جهانی داشته باشد، به سرعت در کف میدان اجتماعِپردازان و طراحان آن بینی نظریه

 به کند. حاالمی را ابتر واضعانشان توخالی داری، فرصت داعیههاگیرد و عمر کوتاه آنقرار میفراگیر اجتماعی مورد ارزیابی 

                                                           
علوم انسانی و علوم اجتماعی در مواجهه با پاندمی کرونا، با راهبری دانشگاه امام صادق  اندیشمندانهای منظور درج در مجموعه تحلیل این نوشتار به 1

 نگاشته شده است. 1399السالم در نوروز علیه
 السالمفرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق  علیه معارف اسالمی و عضو علمی دانشکده 2

های ا و شبکهه، از ارایه متون و منابع گفتاری یا نوشتاری اندیشمندان مختلف علوم اجتماعی در رسانهری از تطویل بیش از حد این مقالهمنظور جلوگیبه  3

 ه است.  داجتماعی و نظائر آن، در متن صرف نظر شده است و محقق صرفا به ارایه تصویر کلی برآمده از این فضای پربسامد مطالعاتی بسنده کر



ار و های کسب و کفروریختگی نظام ازهراسناکی  ،جمعی و هرروزه مرگ و بیماری ایم که هراسناکی از پرتگاهوضعیتی رسیده

-یتمسئول از پرده مدیریت جهانی، هراسناکیدستهای رمزآلود و مخوف پشت ، هراسناکی ازالمللیو بین ارتباطات اجتماعی

 نظامهای دینی و ارزش شدننسبی جهانی، هراسناکی ازو آرامش  سالمتناهموار و ناهمسو با زیستی  هایفرهنگ ناپذیری

 ، هراسناکی ازاجتماعی بزرگ هایها در حل مسالهکارآمدی آنهای هویتی و نامناسک و آیینو فروپاشی  جمعیباورهای 

د، آورهای مختلف اجتماعی را به میدان میاز نیروهای نظامی، گروه و پیش نرم و سختی که بیش های نوین هیبریدیِجنگ

همه و  ه،نتیجقاعده و بیبیفرارهای دسته جمعی -یا مهاجرتغارهای تفردگرایی و قبیلگی  -قرنطینه ساختباز هراسناکی از

 وهای بازاندیشی در نظام فرهنگی و اجتماعی به شدت بیمناک و آزرده کرده است و او را به لبه ذهنیت جامعه جهانی را همه

مدرن  جهان این انسان به استضعاف کشیده شده . حاالاست نمودهخویش نزدیک ای وارهبازگشت از آرزوهای انیمیشنی و بازی

 سوزیشیک آتمعیت انسانی را گرفتار کرده است، چند میلیارد ج ،چینیخفاش یک ویروس  در یک دوره کوتاه زمانی، بیندمی

ا آمریکایی، میلیاردها انسان ردموکراسی سوزانیده است و یک رییس جمهور  استرالیایی، چند میلیارد حیوان و درخت را جنگل

ای بیرون و روزنه داند این ویروس نانومتری از هر چرخهمیاو کرده است. حاال  زدهبهت غربی نظام جهانیاز جعلی بودن 

تح و به جای جنگ یا ف عصر علم و فناوری را به چالش کشیده است پایان تاریخی های تمدنیآیندهتمام بلندای جهیده است، 

انند دنمی در این روزها پزشکان. های روی دست و پایش بکندها، بایستی فکری به حال جنگ با ویروسستارگان در آسمان

، نندای را توصیه کو ایمنی گله بدون مداخله، مسیر حیات طبیعی ویروس کنند یا و ضد عفونی قرنطینه ها راشهرها و خانه همه

-کاری کنند، با ابزار قدرت و سرکوب اجتماعی، مردم را وادار به پذیرش پروتکلپنهان دانند شفاف باشند یان نمیمداراسیاست

سیال و ناآزموده و ناکارآمد بهداشتی و پزشکی کنند و یا آن را به سان فرصتی برای ارتقا فرهنگ عمومی جامعه و نظام های 

عی را ماندگار جمهای همیشهدانند مناسک و آیینروحانیون و کشیشان نمی کنند.رفتاری ایشان در فضایی داوطلبانه تعریف 

یه کنند. مومنان توجرا برای کمک به سالمت جمعی  هابرای ابراز نیاز به درگاه الهی ترویج کنند یا تعطیلی این مناسک و آیین

های یژیکی و شناختی تعبیر کنند و مناسب آن استراتبیولوژهیبریدی دانند این بحران را بخشی از یک جنگ نمی هااستراتژیست

ی را در فضای های تعاملکه بایستی استراتژی قلمداد نمایند به عنوان یک بحران ناخواسته اجتماعیرا فعال کنند یا آن را  تقابلی

 ماریو بی حطی و گرسنگیمدارانه برای نجات از خطر قدانند در نگاهی منفعتاقشار مختلف اجتماعی نمی .جهانی فعال کنند

ها هجمه کنند و سهم بیشتری از مواد غذایی و بهداشتی برای خود ذخیره کنند یا در نگاهی مسئوالنه، ، به فروشگاهحراندوره ب

د و بازگردن های خودهای به یغما رفته به خانهزده وارد نشوند و دست خالی از فروشگاهسعی کنند در تب و تاب مردم قحطی

  ایثار و خدمت باال زنند. تر برای کمک به نجات بشریت، در حد بضاعت فردی و اجتماعی خود آستینالنهیا مسئو

ک دانیم باید سبمی از ما های اجتماعی بزرگ و امید بخش مواجهیم. حاال بسیاریاز یادگیری با حجم زیادیدیگر از سویی  اما

ی کلینکال ها، فراتر از سیاستدانیممیحاال  .اصالح کنیم مصرفی، ارتباطی و...های مختلف بهداشتی، ان را از جنبهزندگی خودم

مواجهه با  در و ارتباطی متمایزی را اجتماعی های فرهنگی،سیاست - سقلمهتری از حکمرانی، در سطح ویژهپزشکی، بایستی 

، ا، فراتر از فردیت و قبیلگی و حتی ملیتمهای فرهنگی و اجتماعی ، کنشدانیممی. حاال مدنظر داشته باشیمهایی چنین بحران

 حکمرانی وبیناگویا مسابقه بزرگ  و ، همانطور که رفتار آنان در معرض ما قرار داردگیرددر معرض یک جامعه جهانی قرار می

به سرعت منجر به قضاوت هویتی  ما و دیگران رفتارهای موجه یا غیرموجه راه افتاده است و فرهنگی در سطح جهانی بهبینا

 جهادی داوطلبانه و ،صادقانهو مشارکت پذیری و پاسخگویی مسئولیت دانیمود. حاال میشهمدیگر در این فضای تسابقی می



 یم هرنفسی کهدانحاال میکند. تر میکوتاه چقدر ها رامسیر گذار از این نوع بحران، ایثار و گذشت فردی و جمعی ،اجتماعی

و هر نعمت را است نعمت هزاران!! در هر نفس  دانیمیعنی چه و می آید مفرح ذاتو چون برمی رود ممد حیات استمیفرو 

ارزد و چقدر باید تالش کنیم تا دستهای آلوده ما به صورتمان نزدیک نشود. دانیم یک نفس سالم چقدر می، حاال میهزاران شکر

و ای  ندکبا مغفرت بیکرانش جبران می ،کنیم، چگونه توبه ما راوقتی به سوی خدا بلند میاما دستهای آلوده را  دانیمحاال می

تر شود و ای کاش در بلندای عبودیت و و ای کاش دینداری ما هر روز خالصانه آلوده نباشند ،در درگاه الهی دستان ما کاش

. باشدو چندروزه نترمان کوتاه بازگشت خالصانه و ای کاش این قرب الهی به جای عبودیت نفس و قرب طاغوت مستقر شویم

ا هی نیاز جمعی برای گذار از ابتالئات و هراسناکیچقدر به طعم زیبای محبت و همدلی در کانون خانواده و عرضهدانیم حاال می

نیازشان زیاد و کند و چقدر کوچ پروردگار عالمیاندر درگاه  ،دانیم چقدر همه مردم دنیابه درگاه الهی نیاز داریم. حاال می

خواهد بود  تردیگر دعا کنیم و چقدر زیبا و ستودنیبرای هم خوب هستمستحق ترحمند و چقدر رنگ هست و چقدر یک

، به اطلبانهدنی و خونریزیلذت جویی ، فساد به جای د که بایدنهایی به سرعت یاد بگیر، در قبال چنین صحنههمه بشریتاگر 

 ممکن است در آغاز راه و دورانی جدید باشیم ودانیم حاال می .دنرنامه الهی برای نوع بشر بازگردبنظام و خویش در جایگاه 

اال ح های او گشوده باشد. دهنده عالم و آدم شاید فرصتی دوباره برای رشد و تعالی بشریت در پس نیازها و فغانپرورش

ی های دیگرو آینده انگارانه پیشرفت و ترقی جهان مدرن نباشدساده خطممکن است همان دانیم که گویا روال و نظام دنیا می

ا و هانتظار ماست؟ با کدام بازیگران و کدام سناریوها و سیاستها در و کدام آینده هایهکدام سو اما. ممکن است در راه باشند

  ها؟برنامه

 

 

 :گرایانهآیندههای روایتخرده

پس از بحران کرونا دنبال شود را کنار هم بگذاریم و از دل در اکنونیت و نیز تواند ای که میگرایانههای آیندهخرده روایت اگر

سیر آینده م ،شاید بتوانیم به نحو موثرتری به دست آوریم،های پساکرونایی جهان را روایتترین کالنها، اصلیروایتاین خرده

 آن شناسایی کنیم.های پسینی پاندمینی خود را در مواجهه با این پاندمی و تمد

 :معطوف به چیستی ویروس  هایخرده روایت (1

همه چیز را از منظر خود ویروس کرونا دنبال  خواهیمکرونا تمام شده است و در یک بازنگری برای آینده، می فرض کنیم

ویروس جهش یافته در چرخه زندگی یک  کنیم. آیا ویروس کرونا در یک چرخه طبیعی زیستی به وجود آمده است؟ آیامی

آیا بروز چینی آن، اولین بروز  باشد؟است؟ آیا یک ویروس آزمایشگاهی با اهداف کامال علمی می ناسالم بین انسان و حیوان

ایی اند و شناسیافته ویروس جدید بوده است و یا در آنفوالنزای آمریکایی، هزاران نفر به علت این ویروس جان باختهجهش

 یک ویروس آزمایشگاهی با اهداف جنگ بیولوژیککرونا آیا  ها ثبت شده است؟اند و یا عامدانه به علت آنفوالنزا مرگ آنهنشد

 باشد؟ می در معاصریت و آینده جامعه جهانی



 :ویروس مهار به معطوف هایروایت خرده (2

کشورها و جامعه جهانی را در مواجهه با بزرگترین  و نحوه عملکرد خواهیم ظرفیتمیحاال فرض کنیم کرونا تمام شده و 

های هآیا باید سامان بررسی کنیم.در آینده  مشابه هایپاندمی-ها را برای مواجهه با اپیدمیو آمادگی آن موضوع مشترک انسانی

ل از طراحی کنیم و قبهایی با احتمال واگیر تر اجتماعی در سطح جهانی برای شناسایی بیماریآزمایشگاهی و رصد هوشمندانه

به شده های بهداشتی و درمانی تجرپروتکل، باید به نحوی غیراضطراریآیا  ها، توان کنترل آنها را داشته باشیم؟اپیدمی شدن آن

جهانی ارتقا دهیم و سازی های مشابه و جلوگیری از پاندمی، برای مهار اپیدمیهای مشابه رایروسوو  در مهار ویروس کرونا

 های بیشتری را دنبال کنیم و آنها را در قالببا باور به اینکه خطر جدی هست، خالقیت ؟ آیا بایدموارد بعدی به کاربندیمدر 

انه و یا رویدادهای فناورهای طبیعی مانورهای پیوسته یادگیری اجتماعی نظیر مانورهای آمادگی برای زلزله در مواجهه با بحران

های ر ردهد اجتماعی-فرهنگیگریز های مسئولیتسازی کنیم؟ آیا باید مستبدانه با گروهپیادها و.... هبرای مهار این نوع بیماری

 ،جدی بگیریم و نوع آمادگی اجتماعی خود راهای هیبریدی را برخورد کنیم؟ آیا باید خطر جنگ مختلف محلی/ ملی/ جهانی

 دهیم؟ارتقاء نرم تهاجمی  -های یک فضای دفاعیمبتنی بر شاخصه

 های معطوف به پیامدهای ویروس در حکمرانی جهانی:خرده روایت (3

ان کرونا در کشورهای مختلف جهان، آینده بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از بحرپیامدهای  با این حجم ازحاال 

های شچرخ ،اندمی مواجه باشدقدرت و حکمرانی جهانی چه تغییراتی خواهد کرد و اگر بناباشد جهان آینده با تکرار این نوع پ

یابند؟ میها دوباره جایگاه مرکزی خودشان را در ساختار مدیریت جهانی بازدولتصحنه مدیریت جهانی چه خواهد بود؟ آیا 

های راس هرم جهانی از جهان غرب به سمت جهان شرق خواهیم بود؟ آیا صنعت گردشگری از آیا شاهد چرخش قدرت

و ما با یک جهان مجازی شده  آیا مجازی سازی جهانی سرعت بیشتری خواهد گرفتموقعیت ممتاز جهانی افول خواهد کرد؟ 

سرعت های هماهنگ در مدیریت بحران قشبرای ایفای نشدن جهانیفرایند آیا ؟ فراگیر در آینده نزدیک مواجه خواهیم بود

 گریزی جهانی شدت خواهد یافت و فرایند جهانی شدنها، مسئولیتها از گرداب سختیبه علت گذار ملت خواهد گرفت و یا

های شدگی به دورانگرد خواهد شد؟ آیا با یک فروپاشی اجتماعی و اقتصادی هولناک جهانی و پرتابدچار وقفه و عقب

ها و کسب و کارهای جدیدی در عرصه مراقبت و سالمت جهانی رونق و یا صنعت و فناوری مواجه خواهیم شدپیشامدرن 

-تگیآیا وابسهای جهانی مبتنی بر منابع جدید قدرت مواجه خواهیم بود؟ بندیها و قطب؟ آیا با نسل جدید جنگخواهد گرفت

یا آ های متقابل جهانی موضوعیت پیدا خواهد کرد؟منافع همکاریمندی از بهره برای «روح جمعی بشری»حلول  بیشتر و های

 های پارادایم مدرنیته و موالید آن را شاهد خواهیم بود و به یک فضای فراپارادایمی جدید پرتاب خواهیم شد؟آشوبناکی کرانه

 با کرونا:در مواجهه  ی فرهنگ دینیو اثرگذار یاثرپذیر هایحیطههای معطوف به خرده روایت (4

وارد شد و جامعه دینی به حاشیه رانده  ها از سوی نهاد علم به نهاد دیناگر در قرون رنسانس و روشنگری، بیشترین هجمه

به نحوی داوطلبانه و بلکه به عنوان یک شد، در پاندمی کرونا، بسیاری از بزرگان و عالمان دینی در کشورهای مختلف جهان، 

عی دینی را برای متدینین نهی کردند و مراکز فرهنگی مدرن نیز غالبا تعطیل شدند. اگر برپایی مناسک جمعمل واجب مومنانه، 

قیم زده، ارتباط مستآوری اقتصادی جوامع بحرانآوری فرهنگی، اخالقی و عاطفی جوامع و حتی تابباورمان این باشد که تاب

کنیم قرار  فرضتر آینده چکار باید بکنیم؟ های عمیقحرانافزایش باورها و ارتباطات دینی و فرهنگی دارد، برای مواجهه با ببا 



بار   ،هاییآیا باید در چنین بحران هایی مواجه شویم.هست هرسال برای یک دوره بلندمدت فصلی با چنین اپیدمی/ پاندمی

ز و مناسک همواره مراک ها و فضای مجازی بگذاریم و بیشتری از تبلیغات و تربیت دینی و فضاسازی فرهنگی را به دوش رسانه

بتی جمعی در های مراقای مجهز به سیستمنگرانهمراکز دینی و فرهنگی را به نحو پیشآیا باید دینی و فرهنگی را تعطیل کنیم؟ 

های مقدس و عدم هراس از چنین ها بکنیم؟ آیا باید جسارت ماندن بر باورهایی نظیر شفابخشی مکانمواجهه با این بحران

را ترویج کنیم؟ آیا باید با تغییر کاربری مراکز دینی و فرهنگی و نیز  و عدم تعطیلی مراکز و مناسک جمعی یهایبحران

های جدید، این مراکز و مناسک را به بخشی از سیستم و ساختار محلی/ ملی/ جهانی مبارزه با بحران تبدیل کنیم؟ سازیمناسک

الب در پارادایم غو همراهی نهاد دین با آن پیشین که معطوف به کنترل بحران  ی و فعالانفعال هایآیا باید فراتر از رهیافت

ها را توضیح گیری این بحرانهای الهیاتی که چیستی و چرایی شکلجهانی هست، مبتنی بر مبانی عمیق دینی، به بازخوانی سنت

ها ارایه کنیم؟ آیا باید فراتر از بازخوانی بحراندهد بپردازیم و رهنمودهای کالن دینی برای اصالح اجتماعی و گذار از این می

گرایانه زمانبا خوانشی آخرال ات حقانی نظام هستیسیر تغییر، در هایی راحیطه تاثیر و تاثر چنین بحران جایگاه و ،پژوهانهسنت

گروهی/ ملی/ جهانی، های فردی/ آیا باید فراتر از تمام رفتارها و عملکردهای ریز و درشت بشری در عرصه جستجو کنیم؟

گ و جامعه گن جستجو کنیم و  فراتر از یک فرد و را های خالفتی آن در عالمربوبیت زنده و جاری پروردگار عالمیان و سامانه

صصان مردان و متخهای انباشته، متناقض و ابتر دولتنگریها و پیششده در هزارتوی تحلیلگمو یا  ه با ماجراهمبهوت در مواج

اقتصادی، فرهنگی و ....، تماشاگر و بلکه همراه با دست ربوبی خداوند و خلیفه خداوند در بسط و قبض حیطه و پزشکی، 

 ؟ های جوامع جهانی را در این معنا و منظر جستجو کنیمگستره عملکردی این موجود کوچک و نادیدنی باشیم و آینده

 

 گرا:های آیندهروایتکالن

باشد می قابل احصا های پساکروناییهای مختلف موضوعی مرتبط با کرونا و آیندهدیگری نیز در حیطههای بسیار خرده روایت 

ها، ما را به سمت سه دسته تیپولوژی کالن این خرده روایت. نمایدها ضروری نمیطرح تفصیلی همه آن ،که در این نوشتار

  کند:گرا راهنمایی میکالن روایت آینده

 اندازی مدرنیته جهانیروایت پوستکالن (1

کنند یم آینده بشریت پیشنهاد هاضمه پارادایم غالب جهانی، برای ینگر، یک نمودار خطی منطبق با قوهغالب این خطوط آینده

شوند و در واقع جهان بشریت دوباره گردانان و برخی عناصر موضوعی آن نسبت به وضعیت موجود، جابجا میو تنها صحنه

تر سناریوهای خام و اولیه . به عبارتی بیشکندی جدیدتر جهان مدرن خود را محبوس میو الگوها هافناوری ها،در رینگ نظریه

د و این دستپاچگی موجو دهدنوید می های نوین جهانیمتناسب با پاندمی را اندازی مدرنیته جهانیپوستجهان پساکرونایی، 

 و کند که فرصت بازخوانی و رشد و چاالکی بیشتر مدرنیتهوپدید تلقی میرا امری بدیهی و گذار برای عبور از یک بحران ن

 . کنداندازی جدید فراهم میرا برای یک پوست پسامدرنیته

 اندازی نهاد دین، معنویت و فرهنگپوست (2



 ده جهانیزنهاد دین، معنویت و فرهنگ متناسب با فضای بحران ایفای نقش فعالای تاکید بر گونهها، بهروایتسطح دوم کالن

های اجتماعی و جامانده از مناسک دینی و فرهنگی دارد. جامعه فرورفته در فردیت قرنطینگی و افول کسب و کارها و فعالیت

 شود. فوبیا و ترس از بیماری، مرگ وخویش، به سرعت در گرداب یک بحران ترکیبی و چندسطحی فراکرونایی گرفتار می

 نازعاتم از سوی بستگان به علت ترس از سرایت بیماری، خستگی و افزایش مشاجرات،قحطی، تنهایی و رها شدگی بیماران 

های ضد و نقیض ت اجتماعی، اخبار و چالشتخانگی، سردرگمی و رهاشدگی در فضای نامعلوم و متش هایو حتی خشونت

ی های بیمارستانی و خستگشدن و گسترده شدن حیطه و آثار بیماری، پرشدن تخت های اجتماعی، طوالنیای و شبکهرسانه

های مختلف جهان و... همه و همه نیاز حداکثری جوامع مفرط کادر پزشکی، مقایسه عملکردها و پیامدهای رفتاری دولت

که نهاد علم و دانش تخصصی کند. در حالیآشکار می ،نیرا به افزایش حس امید و گذار پیروزمندانه از بحران جها انسانی

تر بیماری هست و حتی منجر به تعطیلی مناسک جمعی دینی های بیشتر برای کنترل سریعپزشکی مجبور به اعمال محدودیت

شری، ده بهای آینشود، اما نقش امیدبخش نهاد دین، معنویت و فرهنگ در چنین فضای روبه گسترشی در دورانو فرهنگی می

ورتبندی در یک صهایی که به فعال شدن نهاد دین و معنویت روایتفراموش شدنی و قابل غفلت نیست. در چنین وضعیتی، خرده

ی ابرای همراهی با نهاد علم و دانش حرفهها، ها، فضا مجازی و رسانهجدید رفتاری و سلوکی و حتی مناسکی در بستر خانواده

اد یک کالن کنند، ظرفیت ایجتماتیک آن دو را به مثابه یک نظام فرهنگی و اجتماعی نوین پیشنهاد میاتحاد سیستاکید دارند و 

های دارند، به نحوی که در جهان آینده با گونه اندازی نهاد دین، معنویت و فرهنگپوستگرا را برای روایت نوین و آینده

 گیری مواکب سالمت، تشکیلخواهیم بود. در جامعه ایران شکلهای فرهنگی و دینی مواجه دیگری از ارتباطات و فعالیت

بسیجی حریم سالمت برای همراهی و پرستاری بیماران تنها و نیازمند، برگزاری مراسم تغسیل و تدفین  -های جهادی طلبهگروه

 گری،تی، آموزشی و غربالهای حمایهای بیماران و عزاداران، تبدیل مراکز مذهبی به پایگاهشرعی، حمایت و دلداری خانواده

هایی از بروز و ظهور این های دچار ترس و اضطراب اجتماعی و.... نمونههای تلفنی سالمت معنوی و روانی به خانوادهمشاوره

   باشد.گرا در نهاد دین و معنویت و فرهنگ اجتماعی میکالن روایت آینده

 و مسابقه ادیان به ساحت سوم دین جهش (3

ف را در نقاط مختل هاآنبرخی از د و در آینده نزدیکی بروز و ظهور ندرست باش ی پیشینیهارهیافت بسیاری ازممکن است 

ا و هها و فناوریهای زیرین این بروز و ظهور نظریهکه نباید فراموش کنیم، در الیه جهان شاهد باشیم، اما مساله بنیادینی

 دهمطالعات خطی آین فراپارادایمی مواجه باشیم کههای جدید است ما با گسل، ممکن و حتی دینی الگوهای پساکرونایی مدرن

د. به آیها برنمیاز عهده پاسخگویی به آن ،نهاد دین و معنویت و فرهنگ یاندازجهانی و حتی پوست اندازی مدرنیتهو پوست

ات از حیتری های طوالنیو دوره شوند های بیشتر جهانی تکرارها و تخریبها با هجمهخصوص اگر بناباشد این نوع بحران

ار گرفت و ه قرممورد هج هافیزیولوژی انسانکه با انتشار ویروس کرونا، تنها بخشی از سیستم در حالی. بشری را درگیر کنند

عالوه آنکه بترین راهکار پیشگیری از انتشار، یعنی قرنطینه خانگی و شهری، موثرترین راهکار هم بود و ترین و دردسترسساده

حاال ، انتقال یافت هاو رسانه ه سرعت به فضای مجازیب و فرهنگی، اقتصادی های ارزش اجتماعی،حجم زیادی از زنجیره

ترک در کلمات کلیدی مشاز میان اقیانوس در بحبوحه ارتباط با بیگانگان،  ،های بشریپاندمی بعدی چند نسلدر فرض کنیم 

دمی/ اپی جدیدی از هایگونه بامدرنی،  گرایانه ترنسو آخرالزمان ای، اسطورههای کهنو داستان ها، بازیمیان صدها فیلم، سریال

ت شکالدچار منیز  ها راروان انسان ،و بیولوژیکی شناختی ترکیبی هایمبتنی بر فناوری که های انسانی مواجه شویمپاندمی



شده جهانی، ظرفیت آموزش و نیز راهبری امور اجتماعی خود از طریق فضای مجازی را نیز انسان روانی و دنکن چندسطحی

خدشه و مشکل جدی خدمات رسانی ها، هکرها و بدافزارهای بشری، دچار فضای مجازی نیز با ویروس نداشته باشد و یا 

اندازی مناسک و پوست اندازی مدرنیتهدر ذیل سناریوهای پوستدر چنین شرایطی آیا هنوز خواهیم توانست جهانی شود، 

ه عنوان ب ،های  جدید دانشی و فناوری بشریهایی امیدوار باشیم؟ مادامی که تمام ظرفیتاز چنین پاندمی راحت ، به گذاردینی

سکه  و دو روی گیردداری مورد توجه قرار میخواهی در مسابقه جهانی سرمایهترین ابزارهای ارتقای هرم قدرت و سهماصلی

ما باید باور داشته  کند،های انسانی رهنمون میما را به سمت افول بیشترآینده ،های جهان مدرنپایان تاریخی و جنگ تمدن

ها خیلی وقت است که آغاز شده، . واقعیت آن هست که این جنس پاندمیدبومواجه خواهیم تری های سختپاندمیبا باشیم که 

آثار آن را در یک سطح جهانی متوجه نشده است. آلودگی و گرم شدن  و فشرده نظیر کرونا، یبه صورت دفعاما جوامع انسانی 

های سوزیهای زمین، آتشهای فراگیر، فرونشستهای قطب شمال، کاهش منابع آب و خشکسالیهوای جهان، ذوب شدن یخ

ی، اشناختی، ژنتیک، هوش مصنوعی، فناوری هستهگرایانه علوم جهانی، بحران معنویت و اخالق، هراسناکی از کارکردهای سلطه

های مختلف آخرالزمان الیه ،ایو به صورت برجسته ماستجهان واقعی  های زیستیهای هیبریدی و.... همه و همه پاندمیجنگ

یافت ک رهما فقط ی ،اندازی مدرنیته رسد از دل سناریوهای پوستبه نظر می کند.عیان میامروزی را بشر اجتماعی و زیستی 

یده های پیشینی، فراتر از اروایتگرای خردهبرخی از خطوط آینده کنیم.می انگارانه به وضعیت موجود را دنبالتاخیری و ساده

 شدگی به یک وضعیت فراپارادایمی، ما را به سمت هوشمندی زودتر از موعدی برای پرتابو نهاد دین اندازی جهان مدرنپوست

داری م، امپراطوری رم شرقی را به دامن مسیحیت و عصر دینطاعون ژوستینیناگر کند. گذار از مدرنیته راهنمایی می پایان و

یرایی پروتستانیزم پکند و اگر طاعون سیاه، اروپا را از فئودالیسم و سازمان قدرتمند کلیسای کاتولیک به عصر دینجهانی پرتاب می

توانیم این انتظار را داشته باشیم که با کرونای چینی، قبل از پرتاب شدگی سخت آیا میکند، می گرایی پرتابمداری اثباتو علم

را  مواریث نابودگر خویش فقط بگزینیم وما رحل اقامت به سوی موقعیت جدیدی  و پرهزینه نسلی برای جوامع انسانی، خودِ

ری، های تمدنی و جهانی دیگتوانیم همراه با همه مردم دنیا، به آیندهاست که می؟ این بهترین فرصتیبه آیندگان انتقال ندهیم

یادگیری  نترین و ماندگارتری، اثربخشبزرگترین ترین،های موازی نگاه کنیم و این جدیاندازهای برساختی مدرنیتهاز چشمفراتر 

 از بحران کرونا در زمین هست.

یابی نشینیم و ارزها را با یکدیگر به نظاره میها و حکمرانی دولتگی ملتاگر امروز در یک فضای تسابقی، نوع مواجهه فرهن 

جوامع  های تمدنی نوینانعکاس فرهنگی و سیاسی کرونا، در ارایه مسیر و افقتوانیم میدان مسابقه را فراتر از کنیم، آیا میمی

ا خواهد های سخت جهانی را دارگذار بشریت از صحنهانسانی دنبال کنیم و اینکه کدام رهیافت، توانایی تبیین صحیح آینده و 

های مختلف تاریخی و پژوهی موجود، میدان مسابقه اصلی جوامع انسانی را در دوراننگاری و تمدنبود؟ در حالی که تاریخ

از این  و اندبودهغالبا علم و دین ابزارهای اصلی نهاد قدرت  کند وتعریف میتمدنی، مسابقه فیمابین نهاد دین و علم و قدرت 

با کرونا وارد  ، آیاخوردتر از دیگر موضوعات جاری در جهان بشری به چشم میها برجستهحیث تاریخ پادشاهان و حکومت

ایم و یا وارد دوران جدیدی از تر تسابقی دین و علم به نفع میدان علم با تعطیلی مراکز و مناسک دینی شدهمیدان سخت

یسای تعریف دینداری کل مبتنی بر مداریِبازگشت به عصر دینبا دانیم در حالی که مییت خواهیم شد؟ داری دین و معنومیدان

وال چنین اص ورا به توحشی فراصلیبی سوق خواهد داد  آنو بلکه  شودحل نمی یتهیچ مشکلی از بشر ،قرون میانه در کاتولیک

های سکوالری به دین و یا رهیافت نیم رهیافتداکه میضروری و در حالی عقالنی و نه حقانی و نهبازگشتی نه مقدور است،  



 همه و همه ،انسانی مدرنیته-به علت ذات خدا، به یک نظام فرهنگی و اجتماعی نویناتحاد سیستماتیک دین و مدرنیته به مثا

ای همیسر خواهد بود و نسبت آن با انباشتهمیدان دیانت و خدامحوری چگونه هایی ناکارآمد و یا ناممکن هستند، بازگشت به ایده

 ،و آیا اصوال چنین بازگشتی تعریف خواهد شدداری مناسکی جاری در جهان معاصر چگونه دانشی جهان مدرن و نیز دین

وجود و م ی سخت آخرالزمان اجتماعیهافضا جوامع انسانی از تری برای گذارمسیر سهلتری برای آینده بشریت و تبیین غنی

اگر بنا باشد از منظر دانش مدرن نتوانیم خواهد نمود؟ فراهم  االدیانیبین و های فرامادیستار تکاملی آن تا بروز آخرالزمانپیو

ای هها و سناریوهای دانشی موجود، تا مرز آشوبناکی کرانهچنین سطوحی از آینده جهان بشری را تبیین کنیم و صرفا با نظریه

از منظر  یهای بشربازخوانی آینده توانیم در دستگاه الهیات تمدنی بهآیا میباشد،  ناخواناجلو بیاییم و بقیه راه  جهان معاصر

اگر بنا  و روی بشریت را خواناتر کنیم؟مسیر پیش مبادرت کنیم و نه متالطم جهان معاصرو جانمایی آن در گردو ادیان مختلف

 ترین میدان برایاصلی ،های برآمده از آن راو تمدن مسابقه ادیان میدانتوانیم آیا میهست دوباره به ساحت دین بازگردیم، 

. در این میدان مسابقه از منظر تمدن نوین تعریف کنیممواجهه با پیوستار ابتالئات آخرالزمان اجتماعی تا آخرالزمان فرامادی 

ر مفاهیم مبتنی ب سک و ساختارهای اجتماعی و ارتباطی نهاد دین،منا اندازی و رفرماسیونفراتر از پوست توانیمآیا میاسالمی، 

لزله بپردازیم و در مواجهه با هر ز بخشی جوامع انسانیبلند قرآنی به تبیین معاصریت و آینده جهان بشری و فراگردهای نجات

ندانم کاری برای حمایت اجتماعی  ها قرارگرفتن، یا دستپاچگی وها و قضاوتو بحران اجتماعی، به جای انفعال و در کنج هجمه

های نوپدید مناسکی و ارتباطی برای گذار از گی در اکنونیت بحران و رویههای اجتماعی و یا درجازدهمومنان و دیگر گروه

 رشد و تعالی همه جانبه اجتماعی و تمدنی تعریف کنیم؟ های دیگری را به سوی بحران، منظر و رهیافت

 

 طالعات قرآنی تمدن:راه آینده از منظر م 

های تاریخی را مبنای تمدن اسالمی، دوران ترینرایج در جهان مدرن، مطالعات قرآنی به عنوان اصلی نگاریبرخالف تاریخ

ا کارگزاری ببالغ بر میلیاردها سال، جهان پیشاانسانی، مندی آسمان و انسان تعریف نموده است. در حالی که مبتنی بر نوع رابطه

های  طغیان در جریان بود و دوران ایشایستهبه نحو  4در درگاه الهیتحمیدی و تقدیسی ایشان  هایمبتنی بر ظرفیتمالئک و 

ه دیگر نسبت ب و ارتقا ابعادی او انسانبا خلق های اولیه سپری شده بود، خداوند انسان -و سرکشی و خونریزی اجنه و نسناس

 شروع دورانی، ظرفیت انسان پیشاهبوطی را برای دنیایی، برزخی و روحی جسمانیصور ، عالوه بر 5نور فطرت اب موجودات

ارتقاء داد. در  داری برآمده از آندر ساحت سوم توحید و دین در عالم هستیهای عظیم همراه با تحولپرسرعت و پرقابلیت 

سان انداری ایشان در همین دو ساحت جریان داشت، مقید به توحید ذاتی و توحید در نظام الهی بودند و دین ،که مالئکحالی

ه ساحت توحید ظرفیت ورود ب، در گستره نظامات هستی هاکارگیری آناسما الهی و توان به تعلیم پیشاهبوطی، مبتنی بر ظرفیت

ی استقرار خلیفه زمین مرکز عالم برا ،دارا شد و از همین حیث در جایگاه ساحت سوم دین داری برآمده از آن راو دین 6والیی

                                                           
 أَعْلَمُ إِنّی الَق لَکَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِکَ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ یَسْفِکُ وَ فیها یُفْسِدُ مَنْ فیها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَلیفَةً اأْلَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنّی لِلْمَالئِکَةِ رَبُّکَ قالَ إِذْ وَ 4

 (30بقره: )تَعْلَمُونَ ال ما

 (30روم: )یَعْلَمُونَ ال النّاسِ أَکْثَرَ لکِنَّ وَ الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِکَ اللّهِ لِخَلْقِ تَبْدیلَ ال عَلَیْها النّاسَ فَطَرَ الَّتی اللّهِ فِطْرَتَ حَنیفًا لِلدِّینِ وَجْهَکَ فَأَقِمْ 5

 یالَّذ ذَا مَنْ اأْلَرْضِ فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لَهُ : ساحت توحید در نظام  نَوْمٌ ال وَ سِنَةٌ تَأْخُذُهُ ال الْقَیُّومُ الْحَیُّ هُوَ إاِلّ إِلهَ ال اللّهُ: ساحت توحید ذاتی 6

 هُوَ وَ احِفْظُهُم یَؤُدُهُ ال وَ اأْلَرْضَ وَ السَّماواتِ کُرْسِیُّهُ وَسِعَ شاءَ بِما إِالّ عِلْمِهِ مِنْ ءٍبِشَیْ یُحیطُونَ ال وَ خَلْفَهُمْ ما وَ أَیْدیهِمْ بَیْنَ ما یَعْلَمُ بِإِذْنِهِ إاِلّ عِنْدَهُ یَشْفَعُ



که آدم ع با توان اسمایی خود در ساحت سوم دین، توانست بهشت آغازین انسانی را ایجاد کند و در در حالی رب در آن شد.

 ماندن درو باقی 7عزم شایسته در ساحت سوم دینداری را بروز دهدآن استقرار پیدا کند، اما نتوانست در دوران بهشتی خود، 

ظاری انتترین توصیه خداوند به انسان پساهبوطی، چشماو را فراهم آورد. اولین و اصلی موجبات هبوط ،ساحت دوم دینداری

 در واقع این فرصت را داشته است که در ،هبوطیپسا. بشر وامانده در فضای 8ها بودهای الهی و تبعیت از جریان هدایتهدایت

ای هسازی ظرفیتمندی از ساحت سوم دین و فعالالهی، مسیر بهره آیات و همراهی با سلسله خلفاء، هادیان، رسوالن و اولیاء

ی سرزمین صالحان با بروز حداکثری ساحت سوم دینداری ابعادی نظام آفرینش انسانی را دنبال کند و خود را به گستره-اسمایی

مختلف نشئه دنیا تا نشئه ظهور قابل مطالعه و های الهی در دوران هایبر این اساس، فراگرد وزین و جامع نظام برنامه برساند.

که اقوام و در حالیدهد های مختلف تاریخی نشان میهای دینی جوامع انسانی در دورانبازخوانی سریع کنشباشد. فهم می

ن الهی که به نابودی آل فرعون انجامید، به انکار رسوالرسالت حضرت موسی ع، تا دوران نخستین  موساییجوامع دوران پیشا 

و مشغول شدند  9اسماء عاری از سلطان الهیبه پرستش  خداوندها پرداختند و به جای آن و فرامین حقانی و آیات، معجزات

قوام و ا توحیدی، خداوند به شرایعاسراییل و شروع عصر از دوران وراثت بخشی بنی حق عذاب الهی و هالکت گردیدند،مست

 الحق درخویش را به سوی اظهار دین تعالی تا با پیوستار تکاملی ادیان، مسیر 10کندا میتری عطبشری فرصت فراخ جوامع

الهی در تمام هموار نمایند و فراگرد ربوبیت اهللسوم دین با همراهی خلیفه  سرزمین صالحان و بسط دینداری در ساحت

از مجرای وجودی ایشان فهم کنند  مفهومی،ضوع و در هر لحظه و زمانی و در هر مو ،ها و زمین و مابینهما راهای آسمانحیطه

د و بنده ، در جایگاه عبربوبی و پرورش دهنده نظام هستیو بلکه فراتر از یک تماشاگر و حتی بهره برنده از این فراگرد عظیم 

ت عمال صالحیبه اِاهلل، های اسمایی و فرااسمایی خلیفهبا عزم شایسته در مواجهه با ظرفیت ،درگاه الهیو اهل یقین سائح 

ه کگری غیرحقانی بشر متدین مواجه هستیم. در حالیاما در واقعیت تاریخی، در دوران موسایی و پس از آن، با کنشبپردازند. 

ه حداکثری از آن و رسیدن ب مندیتا بهره ،های خالفتی آنجوامع انسانی بایستی در پلکان ادراک نظام ربوبی خداوند و سامانه

ندی مباور و همراهی با نظام تفصیلی تربیت، پرورش و برنامهکردند، در مسیری وارونه به جای یت حرکت میپلکان صالح

 (، اصلیت بخشیدند و در عین باورمندی به خدای11گی خداوند را)یداهلل مغلولهبستهخداوند برای عالم و آدم، مسیر دست

ویه انسان زمینی کردند. این ر-درونیِ خدا هایرا معطوف به توانمندیساز، پیشبرد تمام امور دنیایی و بشری ساعت گرآفرینش

های پساموسایی در بسیاری از جوامع  متدین قابل مطالعه و ادراک هست، اما در دوران بروز مدرنیته و اگرچه در تمام دوران

دوران قرون میانه، با تفسیر  واقع اگر در ترین بروز و ظهور آن را شاهد هستیم. درداری نهاد علم به جای نهاد دین، اصلیمیدان

                                                           
 مِنَ یُخْرِجُونَهُمْ الطّاغُوتُ أَوْلِیاؤُهُمُ کَفَرُوا الَّذینَ وَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذینَ وَلِیُّ اللّهُ: ساحت توحید والیی... (255بقره: )الْعَظیمُ الْعَلِیُّ

 لَکُمْ ما الْعَرْشِ عَلَی اسْتَوی ثُمَّ أَیّامٍ سِتَّةِ فی بَیْنَهُما ما وَ اأْلَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذی / اللّهُ(257)خالِدُونَ فیها هُمْ النّارِ أَصْحابُ أُولئِکَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ

 (9 الشوری)قَدیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلی هُوَ وَ الْمَوْتی یُحْیِ هُوَ وَ الْوَلِیُّ هُوَ فَاللّهُ أَوْلِیاءَ دُونِهِ مِنْ اتَّخَذُوا أَمِ/ (4 :السجدة)تَتَذَکَّرُونَ فَال أَ شَفیعٍ ال وَ وَلِیٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ

 (115 :طه)عَزْمًا لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَنَسِیَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلی عَهِدْنا لَقَدْ وَ 7

 (38بقره: )یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ فَال هُدایَ تَبِعَ فَمَنْ هُدًی مِنّی یَأْتِیَنَّکُمْ فَإِمّا جَمیعًا مِنْها اهْبِطُوا قُلْنَا 8

 أَکْثَرَ نَّلکِ وَ الْقَیِّمُ الدِّینُ ذلِکَ إِیّاهُ إاِلّ تَعْبُدُوا أاَلّ أَمَرَ لِلّهِ إاِلّ الْحُکْمُ إِنِ سُلْطانٍ مِنْ بِها اللّهُ أَنْزَلَ ما آباؤُکُمْ وَ أَنْتُمْ سَمَّیْتُمُوها أَسْماءً إاِلّ دُونِهِ مِنْ تَعْبُدُونَ ما 9

 (40 یوسف:)یَعْلَمُونَ ال النّاسِ

لَکانَ لِزامًا وَ أَجَلٌ  وَ لَوْ ال کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ (128ألُولِی النُّهی ) آلیاتٍ ِ ذلِکَ َ مَساکِنِهِمْ إِنَّ فیأَ فَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فی  10

 (129هود: مُسَمًّی )

 کُفْرًا وَ طُغْیانًا بِّکَرَ مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ ما مِنْهُمْ کَثیرًا لَیَزیدَنَّ وَ یَشاءُ کَیْفَ یُنْفِقُ مَبْسُوطَتانِ یَداهُ بَلْ قالُوا بِما لُعِنُوا وَ أَیْدیهِمْ غُلَّتْ مَغْلُولَةٌ اللّهِ یَدُ الْیَهُودُ قالَتِ وَ 11

 (64 مائدةال)الْمُفْسِدینَ یُحِبُّ ال اللّهُ وَ فَسادًا اأْلَرْضِ فِی یَسْعَوْنَ وَ اللّهُ أَطْفَأَهَا لِلْحَرْبِ نارًا أَوْقَدُوا کُلَّما الْقِیامَةِ یَوْمِ إِلی الْبَغْضاءَ وَ الْعَداوَةَ بَیْنَهُمُ أَلْقَیْنا وَ



در دوران  ،کلیسا، هنوز ردپایی از ربوبیت التقاطی مسیحی پیدا بود نهاد شماریو اصلیت 12مشرکانه تثلیثی از نظام ربوبی خداوند

گی بستهدستهای بخشی نهاد علم، تمامیت ربوبیت جاری و ساری خداوند در نظامات جهان هستی، در انگارهپسامیانه، با اصلیت

 و هاوارهگرایی به نظام ربوبی خداوند، درهزارتوی بازیو حتی جامعه متدینین جهان را در فضای شک یهودی گم شدخدای 

 . دوران تمدن اولیه اسالمی نیز، در واقع غالبا بروز و ظهوری13مدرن گرفتار کرد یجهان تمدن جویانهلذتهای انگاریبازیچه

بود و علیرغم باورهای کالن اعتقادی به نظام ربوبیت الهی، اما فراگرد حصولی آن با  مسلمانان از ساحت دوم دینداری نسبی

السالم، در جایگاه بزرگترین خلفای علیهم ائمه هدیاهلل علیه و آله و اهلل صلیرسولاز جامعه اسالمی همراهی و تبعیت عدم 

ی گرایو نه آخرالزمان -مدار . فراگردهای فشرده و چندسطحی آخرالزمانی حقدور نگشتمق رب و صاحبان اسماء و کلمات الهی

انکار،  یدر واقع فرصتی دوباره برای گذار از فضا -و وامانده ادیانگشته برساخته و التقاطی سینمای هالیوود و پیروان گم

پلکان  ن دریقی الهی و همراهی با خلیفه رب تا رسیدن بهادراک نظام ربوبیت به سوی ،جوامع انسانیمند شدن گرایی و بازیشک

نور  در مواجهه با اراده اطفاء یافتگی نوراهللاز سویی با فراگردهای تامو چندسطحی، باشد. در این فضای فشرده صالحیت می

برای  16فشرده ابتالیی سویی با فراگردهایمواجهیم و از  15های آفاقی و انفسیدر حیطه اهللو بروز آیات 14خداوند در زمین

االدیانی و بیناتمدنی، برای حرکت به سوی ها در یک فضای تسابقی بینایجاد نیاز حداکثری در جوامع انسانی و پرتاب آن

بخشی او هست مواجه خواهیم بود و در های بزرگ هدایتی و نجاتجریان-الحق که همانا همراهی با خلیفه رب و فضادین

های عذاب الهی گرفتار خواهند هو در گردونهای حقانی الهی متمایز خواهند گشت سامانهی جبهه باطل از هاعین حال بدسامانه

 باطل در دوران پیشاظهوری به دوران حاکمیت فراگیر حق انتقال خواهیم یافت. و از پارادایم اختالطی حق و  17شد

 حقانی عالم:های بازخوانی پاندمی کرونا در فراگرد بروز و ظهور آینده

جایگاه ند، کتاریخ و آینده، حق و باطل و نظائر آن را تبیین می خدا و انسان، ،و زمین در این فراگرد بلند حقانی که نسبت آسمان

ای ها قرار دارد و مبتنی بر این جایگاه شناسی، چه بایستهکجآن و پیامدهای اجتماعی پسینی  یهاپاندمی کرونا و پاندمیو شانیت 

های در نظام فرم فناوری و تغییر هایکه فراتر از روایتزده جهانی دنبال کنیم سیاستی و رفتاری را باید در جوامع بحران

های آنان، برای ها، نیازها و عزمروی جوامع انسانی و امیدها، هراس، تبیین بهتری را از مسیر پیشاجتماعی و دینی جهان مدرن

 پیش روی ما بگذارد؟ همراه با رشد و تعالی حقانی جهان بشری ،جهش به ساحت سوم دینداری

اکید بر با ت هیبریدی جهانی هایجنگبرای ورود به  یا آمریکایی آزمایشگاه بیولوژیک پاندمی کرونا را محصول یک اگر -

سو اوت و غیر هممتفگی دسوپ خفاش چینی و سبک زنبرآمده از  یا حتی اگرو  تشخیص بدهیم حمله به ایران و چین

                                                           
 بِاللّهِ فَآمِنُوا هُمِنْ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِلی أَلْقاها کَلِمَتُهُ وَ اللّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْنُ عیسَی الْمَسیحُ إِنَّمَا الْحَقَّ إاِلَّ اللّهِ عَلَی تَقُولُوا ال وَ دینِکُمْ فی تَغْلُوا ال الْکِتابِ أَهْلَ یا 12

 (171 النساء)وَکیالً بِاللّهِ کَفی وَ اأْلَرْضِ فِی ما وَ السَّماواتِ فِی ما لَهُ وَلَدٌ لَهُ یَکُونَ أَنْ سُبْحانَهُ واحِدٌ إِلهٌ اللّهُ إِنَّمَا لَکُمْ خَیْرًا انْتَهُوا ثَالثَةٌ تَقُولُوا ال وَ رُسُلِهِ وَ

 فَارْتَقِبْ (9)یَلْعَبُونَ شَکٍّ فی هُمْ بَلْ (8)اأْلَوَّلینَ آبائِکُمُ رَبُّ وَ رَبُّکُمْ یُمیتُ وَ یُحْیی هُوَ إاِلّ إِلهَ ال (7)مُوقِنینَ کُنْتُمْ إِنْ بَیْنَهُما ما وَ اأْلَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبِّ 13

 (12دخان: )مُؤْمِنُونَ إِنّا الْعَذابَ عَنَّا اکْشِفْ رَبَّنَا (11)أَلیمٌ عَذابٌ هذا النّاسَ یَغْشَی (10)مُبینٍ بِدُخانٍ السَّماءُ تَأْتِی یَوْمَ

 (8صف: )الْکافِرُونَ کَرِهَ لَوْ وَ نُورِهِ مُتِمُّ اللّهُ وَ بِأَفْواهِهِمْ اللّهِ نُورَ لِیُطْفِؤُا یُریدُونَ 14
 (53 فصلت:)شَهیدٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلی أَنَّهُ بِرَبِّکَ یَکْفِ لَمْ وَ أَ الْحَقُّ أَنَّهُ لَهُمْ یَتَبَیَّنَ حَتّی أَنْفُسِهِمْ فی وَ اآْلفاقِ فِی آیاتِنا سَنُریهِمْ 14

 
 (30 المؤمنون)لَمُبْتَلینَ کُنّا إِنْ وَ آلیاتٍَ ذلِکَ فی إِن16َّ

 (11دخان: )أَلیمٌ عَذابٌ هذا النّاسَ یَغْشَی (10)مُبینٍ بِدُخانٍ السَّماءُ تَأْتِی یَوْمَ فَارْتَقِبْ 17



 ویروس چینی برای چرخش قدرت جهانی یا و گریز جامعه چینی در قبال فرهنگ و سالمتی جوامع بشریو مسئولیت

توانیم و نباید بروز بنابراین نمی اهلل نیست.باشد و عذابمی 18الناسفتنَةً ،جنسیت آن مبتنی بر مفاهیم قرآنیتعریف کنیم، 

جهانی برای جبهه باطل  اهلل در گستره وسیعخاصه الهی که با عذاب هایی را، از جنس آخرالزمانِها و پاندمیچنین بحران

اجتماعی جایابی نماییم. آخرالزمان خاصه الهی، در  ن را در فضای آخرالزمانتوانیم آاگرچه می ریف کنیم،توام هست تع

های درونی آن در پهنه گرایی به نظام ربوبی و سامانهدرهم تنیده و فراگیر جوامع انسانی، شامل شک مواجهه با دوجرمِ

و دامنه لهو و  19شودآغاز می و غیرحقانی بشر، های دنیاییمندیما بینهما و نیز ورود در فضای بازیها، زمین و آسمان

و در عین حالی که  رود نیز پیش می و داعیه اناربکم االعالیی او دجالی یهای جادوگرانهانسانی تا دورانو فساد لعب 

برای جاماندگان در جبهه  الهیسخت های عذاب پیوستاربه  ،فراهم است بشریفرصت بازگشت و نجات بخشی جوامع 

اش ببرای بیدارباش و آماده مختلفی های الهیبا رزمایش ی،آخرالزمان سخت و  این فضایقبل از وقوع شود. منجر می باطل

، پیشاآخرالزمانین رزمایش تریترین و اصلیخاصه الهی مواجه هستیم. مهم ن آخرالزمانیاورود به دور جهت ،جوامع انسانی

خداوند  له بودنیداهلل مغلوباور به   نهادینه سازی اسرائیلیانی است که نظام جهانی نوع بشر را، مبتنی برنخست بنی نابودی

و  دسوق دادنجهانی فسادگستری و  انگاریبازیچهپاندمی های ربوبی او، به سوی انگاری سامانهدر عالم هستی و نادیده

با  ،در سطحی فراتر از دوران آخرالزمان اجتماعی ،های اصلی آخرالزمانی نیزدر دوران ،انگاری راالبته این فراگرد بازیچه

گیری کل، تا شباشندهمان جامعه شیاطین و دشمنان مبین انسانی میها، آن ترین گروهمهمکه  ،همیاری بیگانگان عالم انسانی

دهند و از همین حیث به گرایانه فساد نخست، ادامه میوم ایشان، در ترازی فراتر از سطح مادیگیر دپاندمی و فساد عالم

شود که نتیجه رویگردانی از فضا و دورانی اطالق می واقع به در آخرالزمان اجتماعی .شوندعذاب الیم الهی گرفتار می

ای هنظام طبیعت و نیز نظام زیستی و اجتماعی بشر در قالبها و فسادهای های ربوبی عالم، به صورت انواع نابسامانیسامانه

در  ،ابتالئات یروندهکند. این سیر انعکاسی و پیشها و... خود را منعکس میها، ناکارآمدیمختلف ابتالئات، فتن، جنگ

ه پس ورود بسهای اصلی پیشاآخرالزمانی و واقع منجر به هشدارباش و بیدارباش جوامع بشری برای ورود به رزمایش

-از بدسامانه ایکننده نقطهاز سویی منعکسابتالئات پسینی آن، می کرونا و این منظر، پاندشود. از می حیطه اصلی آخرالزمان

ه تر آنکباشند و مهممی های اصلی آخرالزماندوران رزمایش هنگ نزدیکی بهاهستند و از سویی ضرب های فسادی مذکور

رای مواجهه با بهای خالفتی آن سامانهتر جوامع انسانی به نظام ربوبی اهلل و بازگشت خالصانهبستر و فضای بیدارباش و 

  هستند.دوران اصلی آخرالزمان 

ر سپهر شوند، دزاییده می و ابتالئات آخرالزمان اجتماعی الناسدر فضای فتنهنی که های فراگیر جهادر واقع کرونا و بحران  -

خاطب جامعه مجهت و انگیزان و نیز و دستگاه خالفت رب، بنا به موضوع و ماهیت فتنه و فتنههای ربوبی خداوند سامانه

یفه رب در عالم منجر شود. جامعه ربوبی خداوند از مجرای خل نظام های متفاوتها و واکنشالعملتواند به عکسآن، می

-هالعمل خلیفه رب را مبتنی بر گونالهی، عکس های سننانگارهکه مبتنی برجهش یافته به ساحت سوم دینداری، در حالی

ری باور دارند، در فضای کنشی و رفتا و غیر دقیق الناس، در فضای ایمانی خویش به صورت یک ادراک کلیشناسی فتنه

خلیفه رای از مج ،و منتظرانه، سعی در بازشناسی نوع واکنش نظام ربوبی خداوند ، متمرکزخویش، در رهیافتی بسیار عمیق

                                                           
 فی بِما أَعْلَمَبِ اللّهُ لَیْسَ وَ أَ مَعَکُمْ کُنّا إِنّا لَیَقُولُنَّ رَبِّکَ مِنْ نَصْرٌ جاءَ لَئِنْ وَ اللّهِ کَعَذابِ النّاسِ فِتْنَةَ جَعَلَ اللّهِ فِی أُوذِیَ فَإِذا بِاللّهِ آمَنّا یَقُولُ مَنْ النّاسِ مِنَ وَ 18

 (10 العنکبوت:)الْعالَمینَ صُدُورِ
 (9دخان: )یَلْعَبُونَ شَکٍّ فی هُمْ بَلْ (8)اْألَوَّلینَ آبائِکُمُ رَبُّ وَ رَبُّکُمْ یُمیتُ وَ یُحْیی هُوَ إاِلّ إِلهَ ال (7)مُوقِنینَ کُنْتُمْ إِنْ بَیْنَهُما ما وَ اأْلَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبِّ 19



راتر دینداری، ف-انتظاری-دارند و در این فراگرد ادارکی در نسبت با آن ،مدارنه خویشو تنظیم کنش دین فتنه ب به آنر

ه شوند کمیگر بیرونی، با ارتقاء درجات عبودیت خویش، به سطح و جایگاهی نزدیک از یک باور قلبی و یا مشاهده

 اختهیک س ،کرونادانیم در حالی که می از این منظر ند.شوا میدار را ظرفیت کنش صالحانه در پهنه ربوبیت خلیفه رب

کشورهای  های دانشی و فناورانهداد که با توجه به پیشرفتنشان میهای پیشینی ما بود، تجربه و یا پدیده چینی آمریکایی

ز همین و شاید ا داشتندمی نظیر کنترل ویروس سارس یا ابوال و... در مرزهای چین باید ،راامکان کنترل آن یافته، توسعه

 حیث دولتمردان آمریکایی و حتی اروپایی با تکبر و نخوت و دمیدن در آتش فتنه در مواجهه با چین و ایران عمل کردند.

یر گها برای جوامعی مثل ایران، دامنی آنانسان شود و فتنهاما چرا کنترل ماجرا از دست آنان خارج می در چنین فضایی،

راهبری نظام دانشی و فناوری مدرن جهان بشری، طی مدت کوتاهی  دارداعیههای ترین کشوریچرا اصلشود؟ خودشان می

که ایران از سویی در یک در حالی د؟نشوچین و ایران و دیگر کشورهای جامعه جهانی دچار می ازی تربه وضعیت اسفبار

ه حتی هست و درحالی ک مورد سوالآن هست و از سویی کارآمدی مدیریتی  سابقه تحریم بیرونی گرفتارسخت و بینظام 

گ شناختی و جنجنگ بیولوژیک ثانویه و بر علیه ایران قابل تایید نباشد، موضوعیت اولیه اگر موضوع جنگ بیولوژیک 

  های چندمیلیونی برای بیماری و مرگ ایرانیانبینیتمام پیشرا چانکار ناپذیر هست،  در بحران کرونا ای بر علیه آنرسانه

 ؟ندکهای نخست جهانی افول میو علیرغم گستره اپیدمی در ایران، تعداد مبتالیان از رده شودآوری تعدیل میبه نحو بهت

توانیم آیا میدهد؟ سامان میهای جهانی ها را در مواجهه با آغازگران فتنهبخشیها و جهتگریچه مکانیزمی این تعدیل

 کبارگریسازی و استبه فتنهنظام ربوبی عالم را از مجرای خلیفه رب و امام عالم، العمل عکس ی،هایپیرنگمبتنی بر چنین 

توانیم پیوستار نظام مکر الهی را در مواجهه با مکر اولیای طاغوت و آیا می ؟مطالعه کنیم جبهه باطل در ماجرای کرونا

توانیم آیا می ؟کنیمو نظاره رصد  ،تا رسیدن به جایگاه خیرالماکرین بودن خداوند در این فتنه و نظائر آن، انگیزان عالمفتنه

فتار ر های نظیر آن باشیم؟گی خداوند در این بحران و بحرانگی اولیای طاغوت به جای دست بستهبستهمنتظر دست

ی، اجتماعی، جهانی، های مختلف فرددر حیطه در جایگاه خلیفه رب، امام عالممنتظرانه، ما را به مطالعه عمیق رفتارهای 

، فراتر از بسندگی به یک انتظار حسی و انفعالی و یا یک انتظار فعال غیر همسو با حیطه و سویه نشئاتی طبیعی، آسمانی و

 کند. اثرگذاری امام عالم دعوت می

برنامه و رفتار نظام ربوبی خداوند از مجرای خلیفه رب،  انتظاریِ-راکیجهش به ساحت سوم دینداری و ورود به پلکان اد -

ابی ارزیدر  ،، مسیر ورود به ساحت تسابقی ادیان توحیدی راجوامع ایمانیفردی و اجتماعی حیطه در ساحتی فراتر از 

بسیاری از که گشاید. در حالیهای جامعه بشری میها و بحرانگشایی از پیچگرههای آنان برای ها و توانمندیظرفیت

 در سراشیبی بازگشت به مامن و پناهگاه الهیجهان در مواجهه با پاندمی کرونا،  و حتی غیر دینی جوامع دینیها و گروه

دارند، اما این مهم قابل اعتنا خواهد بود که آیا فراگردهای ربوبی عالم در مواجهه با هرنوع بازگشتی از جوامع انسانی،  قرار

در مواجهه با جامعه  ،عالم خداوند در العمل نظام ربوبید داد؟ آیا عکسواحد و همگون را بروز خواهالعمل عکس یک

حید والیی گرایی و جامعه غیرباورمند به توهای تثلیثی یا ثنویتمتدینین باورمند به یداهلل مغلوله و جامعه باورمند به انگاره

رب در حیطه ایمانی و عدم تقید به این باور ایمانی در  یباورمند به نظام خالفتمعه جا یا های خالفتی رب وو سامانه

ها و زمین و مابینهما و العمل نظام ربوبی خداوند به جامعه موقنین به این نظام در پهنه آسمانساحت رفتاری، با عکس

های پلورالیزمی در همانندانگاری هو انگار ایفای برترین رفتارهای صالحانه در این گستره ربوبی، یکسان خواهد بود

ی ها و باورهااالدیانی شاهد به چالش کشیده شدن داعیهیا در یک نظام تسابقی بین اثبات خواهند شدعملکردی ادیان 



فسیر ؟ تهای آخرالزمانی خواهیم بودالحقی در دورانهای دینها به سوی سامانهو فرصت ارتقاء آنتحریفی و التقاطی ادیان 

االدیانی، در گستره وسیع ابتالئات فشرده و پیچیده آخرالزمانی، شانیت و جایگاه بلند ای بینتصویری این فضای مقایسه

های مختلف ابتالئات آخرالزمان اجتماعی و آخرالزمان خاصه مسابقه ادیان را نمایان خواهد کرد. هر یک از ادیان در صحنه

چقدر  و بخشی جوامع ایمانی و رشد و تعالی ایشان را دارندشرده ابتالیی و نجاتار از این فضای فالهی، چقدر ظرفیت گذ

والیی -نوع مواجهه نظام انقالبی، ؟ مبتنی بر این ظرفیت بلند و جهانی مسابقه ادیانترندهای حقانی عالم نزدیکبه سامانه

آخرالزمان اجتماعی و آخرالزمان نهایی، چه  های مختلفهای پسینی آن در دورانایران اسالمی با پاندمی کرونا و پاندمی

تفاوتی با مواجهه جوامع دینی آمریکا، اسراییل، ایتالیا، ترکیه یا عربستان باید داشته باشد؟ اگر ورود به پاندمی کرونا را به 

العبور و همراه در یک مسیر سخت و صعب ،های اصیل آخرالزمانیسان ورود لشکری در حال حرکت به سوی رزمایش

 های مراقبتی اولیه، رهیافت عبور ما از آن وضعیتفرض کنیم، فراتر از پناه گرفتن لشگر در سامانهبا تهاجم جبهه دشمن 

چه خواهد بود؟ آیا در یک وضعیت انفعالی، بدون هیچ واکنش جدی در همان صحنه تهاجمی باقی خواهیم ماند تا دشمن 

نشینی و بازگشت از مسیر فکر خواهیم کرد؟ آیا به وضعیت ج از وضعیت بحرانی به عقببه ما مسلط شود؟ آیا برای خرو

اومی های مددر مواجهه با چنین بحرانمسئله ما فعال فرار رو به جلو و پشت سر گذاشتن بحران خواهیم پرداخت؟ در واقع 

 های حقانیگر اجتماعی به سوی آیندههای توانمند پرتابوجود سامانهکه گریبانگیر جامعه اسالمی ایران هست، عدم 

به  های اجتماعیاز بحران سامانه حرکتی و پیشرانی جامعهیک  ،مهدویت و ظهور در نظام حکمرانی ما در واقع باشد.می

سوی جلو نیست و تنها در اندیشه و باور اعتقادی کارگزاران حاکمیتی به عنوان یک باور فردی موضوعیت دارد ودر 

های ایمانی برای ارتقاء فضای معنوی و فرهنگی جامعه اسالمی در کنار هزاران فضای ن حالت به مناسکتریخوشبینانه

جهش به ساحت سوم دینداری و همراهی موقنانه و صالحانه با نظام ربوبی کنیم. مناسکی و جمعی ضد فرهنگی بسنده می

ی فضاها ترین رهیافت مواجهه بان، بهترین و جدیخداوند از مجرای خلیفه رب، در فضاهای بزرگ و جهانی مسابقه ادیا

های اصلی آخرالزمان نهایی خواهد بود و عدم ورود به این فضای تسابقی و ابتالیی آخرالزمان اجتماعی و ورود به صحنه

رود ما وهای حقانی عالم بیشتر خواهد نمود و نحوه های پیشینی، فقط فاصله تمدنی ما را با آیندهروایتکالنبسندگی به 

 تر خواهد کرد.به آن دوران را، بسیار سخت

مواجهه با بحران کرونا قابل بازخوانی هست، نوع مواجهه جوامع انسانی با دوران جدید مساله مهم دیگری که در  -

تند ها توانسباشد. اگرچه فضای مجازی  و رسانههای اجتماعی میپساکرونایی باالخص در بستر فضای مجازی و شبکه

های آموزشی و ارتباطی و حتی اقتصادی این دوران را تامین کنند و بسیاری از کشورها را به ءقابل توجهی از خالبخش 

 ترین سازندِ ای، اصلیهای حکمرانی خود سوق دهند، اما همین فضای مجازی و رسانهسازی بیشتر سامانهسوی مجازی

ازی سمند سازی و پاندمیاند و در واقع نقش اصلی بازینیز بوده های هویتی و فرهنگی و اخالقی جوامع انسانیبدسامانه

دن شفعالاند. آیا در پی اخالقی و سقوط ارزشی جوامع انسانی را  داشتهبیهای انسانی، اعتیاد مجازی، ای شدن گروهذره

ندی مشدگی به یک دوران فشرده و حداکثری بازیپرتاب کرونایی، ما باید منتظر جهانها در بیشتر فضای مجازی و رسانه

 های اصلی آخرالزمانیباشیم و ضرباهنگ رزمایش پساکرونایی های ربوبی عالم در جهانانگاری سامانهرفتاری و بازیچه

تی های زیساندازی در نهاد دین و فرهنگ برای رهایی از پاندمیهای پوستشدیدتر خواهند شد؟ اگر بنا باشد با رهیافت

زرگترین پرتگاه فرهنگی و هویتی تاریخی خویش راهبری به چنین دورانی وارد شویم در واقع جوامع انسانی را به لبه ب

گرا، پیشرانی جامعه اسالمی و دیگر جوامع انسانی به رفت از این پاندمی سخت و هولناک آیندهایم. تنها راه برونکرده



های ربوبی اهلل و سامانه بهع باورمند گیری جوامو کمک به شکل ساحت سوم دینداری در میدان بزرگ مسابقه ادیان

  خواهد بود. آفرینگریز در یک سویه یقینبازی

ه نقط جهش به ساحت سوم دینداری،  روایتکالن در پساکرونایی،ها و پیامدهای و پاندمی پاندمی کرونا بندی،در یک جمع

هان بازگشت ج منحنیای از پایان سعادت و آرامش بشری و یا نقطه پایان کارکردهای نهاد دین و معنویت نیست، بلکه نقطه

خشی و بهای نجاتجاری الهی و سامانههای تمدنی آن، به سوی باور و یقین به نظام ربوبیت فراگیر و بشری با تمام گستره

گیری کلتکاملی آن تا ش پلکانکه برپایی انقالب اسالمی و در حالیباشد. رشد دهنده آن برای تمام بشریت معاصر و تاریخی می

معی از ج مندینوراهلل و بهره شوندههای تامبه سوی سامانه راجوامع انسانی پدیده بزرگ و الهی اربعین، منحنی بازگشتی -آیه

های آمادگی پیشاآخرالزمانی را و رزمایشها و ابتالئات بزرگ جهانی، ضرباهنگ نزدیکی ،  بروز و ظهور زلزلهکندآن نمایان می

معضله اصلی فضای سیاستی و دانشی حاکم بر نهادهای سیاسی، فرهنگی و  کنند.االدیانی را نمایان میهای تسابقی بینسامانه

مبتنی بر ادراک و همراهی با  ،اجتماعی ما، عدم توجه به شانیت انقالب اسالمی و پیوستارهای تکاملی آن در جهان معاصر

گوی و درجازدگی در ال اشدبمی االدیانی و بینا تمدنینسانی در یک فضای تسابقی بزرگ بینساحت سوم دینداری جوامع ا

گیری تمدن نوین اسالمی در چنین های بلند رهبران انقالب اسالمی، فاصله ما را از شکلمدرنیته اسالمی بر خالف اندیشه

هایی در گستره جهانی، به جای پیشرانی الگوهای حقانی تمدن گیری چنین بحرانکرده است و به ناچار در شکل ترترازی افزون

ها ه سیاستگرایی ب، دچار بسندههای خالفتی رببازنمایی چیستی و چگونگی کارکرد نظام ربوبی عالم و سامانهمی در نوین اسال

 شویم.ها و سناریوهای پارادایم غالب جهانی میو پروتکل

 

 

 

 

 

 

 

 


