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چكیده
مسئلۀ علم و دیم از جملم مسمئل اصمل در فلسمۀۀ دیم بم حسمئ مم آیم .
رخ ادهئی ب خصوص تئریخ بسترهئی هستن برای ب محک گذاشت الگوهمئی
ک برای تبیی نسبت علم و دیم در فلسمۀۀ دیم محمر شم انم  .ازجملمۀ ایم
رخ ادهئی تئریخ ک جئمعۀ بشری امروز بئ آن دست ب گریبئن است م تموان بم
بحران کرونئ اشئر کرد .ب نظر م رس الگوهئی ک تئکنون برای تبیمی نسمبت بمی
عل و دی محر ش ان همگم بم واسمحۀ نظمری بمودن تموان بررسم واقعیّمت
انضمئم عل و دی را در ارتبئط بئ بحران کرونئ در ایران ن ارنم واقعیّتم کم بم
میزان زیئدی بیش از آنک تئبع تحلی هئی مۀهوم بئش  ،تئبع مؤلۀم همئی اجتممئع
است .م عئی ای مقئل آن است ک پیرامون ای رخ اد تئریخ  ،دی گئه کم قئلم
ب تعئرض میئن عل و دی است قئب اطالق ب وضمعیت جمئری در ایمران نیسمت،
ول واقعیّت انضمئم حکئیت از بروز تعئرض همئی در مواجهمۀ جئمعمۀ دینم بمئ
توصی هئی علم دارد .دلی ای اخمتال تضمئد بمی تحلیم مۀهموم و واقعیّمت
انضمئم است .ب نظر م رس بئ در نظمر گمرفت مقولم ای بم نمئ «دیم عئمیئنم »
م توان ای اختال را درک کرد .در ای مقئل بئ ب کئر گرفت مقولۀ «دی عئمیئنم »،
ک خصوصئً در محئلعئت اجتمئع دی و از منظر پ ی ارشنئسئن قئب تصور اسمت،
تالش م شود تئ تبیین از تعئرض پیش آم در ارتبمئط بمئ بحمران کرونمئ در ایمران
ارال گردد .ب ی منظور بئ بررس نئکئرآم ی دی گئ هئی موجود در ارتبئط بئ نسمبت
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بی عل و دی در ادبیئت ای حوز  ،گۀت م شود ک بئ در نظر گرفت مقولمۀ «دیم
عئمیئن » م توان تبیین از مسئلۀ علم و دیم بم دسمت داد کم مشخصمئً در ایمران
پیرامون بحران کرونئ قئب استعمئل بئش .
کلیدواژهها :عل  ،دی  ،بحران کرونئ ،دی رسم  ،دی عئمیئن .

 .1مقدمه
نسبت بی عل و دی از جمل مسئل اسئسم در حموزف فلسمۀۀ دیم بم حسمئ مم آیم .
تالشهئی فلسۀ متع دی برای تعیی نسبت بی عل و دی صورت گرفت ک هر کم ا بمر
وجه از مسئل تأکی دارن  .در ایران نیز ب واسمحۀ اهمیمت مقولمۀ تمئریخ علم و نیمئز بم
توسع و دین بودن جئمعۀ ایران ،مسئلۀ عل و دی مورد توج جم ّی قمرار گرفتم اسمت و
نظری پردازان متع ّدی دربئرف آن اعال موضع کرد ان  .فمئر از بحم همئی معممول در ایم
حوز ک در کتئ هئی متع ّدی م توان از آنهئ سرا گرفت ،مسئلۀ عل و دی جزء مسمئل
زن ف فلسۀۀ دی ب حسئ م آی چون ای مسئل  ،ب مئنن مسئل دیگمری همومون بحم
معنئی زن گ و دی و اخالق ،در دقئیق مختلف تئریخ مجئل طر مم یئبم و زز اسمت
متۀکران متنئسب بئ شرایط ج ی نسبت ب بئزان یشم در آن اهتممئ ورزنم  .موضموع کم
امروز مسئلۀ عل و دی را مج داً بر سر زبئنهئ آورد بحران کرونئ است.
ویروس کرونئ (و بیمئری کووی  ))Coronavirus disease (COVID-19)( 01-اتۀئق بمود
ک از اواخر سئل  7101میالدی در چی برای اوّلی بئر ظهمور یئفمت و در مم ت کم تمر از
چهئر مئ ب ل ب یک معض جهئن ش  .کشورهئی مختلف متنئسمب بمئ منئسمبئت فرهنگم
خود رویکردهئی متنوع را در قبئل ای بیمئری و نحوف مواجه بئ شیوع آن اتخئذ کردن کم
تحلی کنون همۀ ای رویکردهئ ب نظر عجوزن م رس  .ابعئد ای بیممئری و جهمئن شم ن
آن ب نحوی است ک مسلمئً تئ سئلیئن متمئدی تأثیرات فراوانم در سمئحئت مختلمف حیمئت
انسئن خواه گذشت .ای وضعیّت هر ذهم پرسمشگمری را بم خمود درگیمر مم کنم و
پرسشهئی زیئدی را در ارتبئط بئ آن برم انگیزان  .از جملمۀ ایم مسمئل  ،بررسم رویکمرد
کشورهئی دی دار در مواجه بئ ای بحران است ک بم نظمر مم رسم بتموان از خمالل ایم
بررس و مشئه ف نئبسن گ هئی موجود ،نسبت ب بمئزنگری در مسمئلۀ علم و دیم همّمت
گمئرد .مسلمئً ای پرسش در چئرچو تالشهئی است ک پیشتر بمرای فهم ایم مسمئل
صورت گرفت ان  ،ول م ّعئی ای مقئل آن است ک بحمران کرونمئ منظمر ج یم ی را پمیش
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روی مسئلۀ عل و دی م گشئی و رسئلت ای مقئل بررس ای منظر ج ی است.
براسئس روایت علم از بحران کرونئ ،ای ویمروس یکم از موضموعئت علم پزشمک
ج ی است و بئیم براسمئس الگوهمئی معیمئرین کم در علم پزشمک بمرای مواجهم بمئ
بیمئریهئی ویروس وجود دارد بئ آن مواج ش ک براسئس آن ب ترتیب عالل شنئسمئی ،
روشهئی پیشگیری و درمئن بررس و در نهئیت ،نسبت ب مهمئر و جلموگیری از شمیوع آن
ویروس اق ا م شود .از آنجئ ک دی اسال نیز براسئس خئتمیّت عل ازصول مم ع اسمت
در ارتبئط بئ مسئل مختلف دی گئه متنۀذ دارد ،هر گون اظهئرنظری از جئنب جئمعۀ دینم
در قبئل ای فراین محمل است برای طر مجم د مسمئلۀ علم و دیم اظهئرنظرهمئی کم
مشخصئً در ایران بعضئً در موافقت یئ مخئلۀت محر ش ان و شرایط برای طر مج ّد ایم
مسئل را فراه کرد ان  .مواضع کم از جئنمب جئمعمۀ دینم در مخئلۀمت بمئ توصمی همئی
پزشک محر شون بر تعئرض دزلت دارن و مواضع ک بمر تأییم توصمی همئی پزشمک
تأکی دارن را م توان قئل ب استقالل ،گۀتوگو یئ وح ت دانسمت (توضمید دربمئ همر
یک از ای دی گئ هئ در بخش بع ی خواه آم ) .بنئبرای در اینجئ فرض گرفت م شود کم
را ح علم در ح بحران کرونئ مشمخ اسمت 0و مواضمع جئمعمۀ دینم در برابمر ایم
را ح هئ است ک تعیی کنن ف نسبت میئن عل و دی است.
در پئسخ ب ای قبی اظهئرنظرهئ برخ افمراد از زوایمئی مختلمف بم طمر ایم مسمئل
پرداختن  .ول م عئی اصل ای مقئل آن است ک بحران کرونئ وضعیّت منحصمرب فمردی را
در ارتبئط بئ مسئلۀ عل و دی ایجئد کرد و هرچن متۀکمران ،همر یمک براسمئس الگوهمئی
پیشی  ،پئسخهئی ب ای نسبت داد ان  ،ول ب نظر م رس ک نسبت ب وجو انحصمئری آن
غئف مئن و در نهئیت از تحلی کلّ مسئل نئتوان ش ان  .ای مقئل بئ مح ود کمردن خمود
ب بررس مسئل در ایران م ع آن اسمت کم بحمران کرونمئ پمرد از شمکئف بنیمئدی بمی
الگوهئی دی داری در ایران برم دارد ک ب ون لحئظ نمودن ای شکئ  ،عمالً امکمئن پئسمخ
ب مسئل میسّر نیست .ب طور مشخّ  ،م عئی ای مقئلم آن اسمت کم نمم تموان براسمئس
الگوهئی پیشی در بررس مسئلۀ عل و دی موفّق ب فه بحران کرونئ در ایران شم چمون
هرچن الگوهئی پیشی هر یک در ارتبئط بئ تحلی بحران کرونمئ در ایمران نمئینم دارنم و
متۀکران تالش کرد ان براسئس آن الگوهئ ب تحلی مسئل اق ا کنن  ،ولم آشمکئرا مسمئل
ح نش ای فراوان بئق مئن است و ای  ،اوزً نئبسن گ آن الگوهئ را مشخ م سمئزد و
ثئنیئً ،از ضرورت افزودن ابزارهئی برای تحلی مسئل پرد برم دارد .ب نظمر مم رسم ابمزار

 06بحران کرونا :بستری برای بازنگری در...

مورد نیئز در اینجئ قئل ش ن بم تممئیزی اسمت میمئن دیم رسمم ( )formal religiosityو
عئمیئن (.)folk religiosity
در ای مقئل پس از بررس مواضع طر ش دربئ کرونئ و نسبت آنهمئ بم الگوهمئی
پیشی  ،بئ اتخئذ موضع پ ی ارشنئسئن ک براسئس آن «دی عئمیئن » قئب تصور م شمود ،بم
نئکئرآم ی آن الگوهئ نظر خواهی ان اخت و در نهئیت ب فه بهتمری از ایم مسمئل دسمت
خواهی یئفت.

 .2مواضع مختلف در ارتباط با بحران کرونا
در ادبیئت پژوهش عل و دی  ،صورتبن یهئی متۀئوت برای بررس نسمبت علم و دیم
محر ش است .هر یک از ای صورتبن یهئ تالش دارنم بمئ توجم بم احکمئم کم از
جئنب متص ّیئن دی یئ متولّیئن عل صئدر م شون نسبت ب تعیی نسبت میمئن علم و دیم
ب طور کل اق ا کنن  .برای مثئل ،آلیسمتر ممکگمرا ( )Alister E. McGrathاز الگموی دو
وجه سخ ب میئن م آورد ک عبئرتن از ( )0تقئب و ( )7ع تقئب  ،کم شمق دو خمود
ب ( )7.0ه گرا بودن عل و دی یئ ( )7.7متمئیز بودن آن دو قئب تقسی اسمت ( McGrath,
 .)1999: 44-50از سوی دیگر ایئن بئربور ( )Ian Barbourمعتقم بم الگموی چهمئروجه در
ارتبئط بئ مسئلۀ عل و دی است ک در عرض ه قرار دارن  .ای چهئروجم عبمئرتانم از:
تعئرض ،استقالل ،گۀتوگو و وح ت (بئربور .)01 :0931 ،مسلمئً دقت در ظرایف هر یمک
از ای دی گئ هئ روش کنن ف وجو شبئهت و تۀئوت میئن آن دو است ،7ولم بم طمور کلم
م توان م ع ش ک الگوی بئربور برای مقصود مئ در ای مقئل منئسبتر اسمت چمون اوزً
احصئء نظری و جئمعیت بیشتری دارد و م توان مواضع محمر در ایمران پیراممون بحمران
کرونئ را بهتر توضید ده  ،و ثئنیئً وجهۀ نظری/مۀهوم دارد و ای ویژگم تقریبمئً بمی هممۀ
الگوهئی محر ش برای بررس نسبت عل و دی مشترک اسمت .بنمئبرای در ایم مقئلم
برای پیشبرد مبئح مق مئت از الگوی بئربور بهر خواهی گرفت.
از ابت ای اسۀن  0913ک ظهور کرونئ در ایران ب طور رسم تئیی ش تمئ زممئن نگمئرش
ای مقئل  ،هر یک از چهئر دی گئ الگموی بمئربوری ،نمئینم داشمت انم و مواضمع متۀکمران
ایران  ،هر ک ا وجه از ای وجو را نمئین گ کرد ان  .در واقع بئ بررسم مواضمع طمر
ش توسط متۀکران در ارتبئط بئ ای مسئل م توان م ع ش ک ای چهئر دی گئ هر یمک
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قئللین دارن و متۀکران ایران تالش کرد ان براسئس ای چهئر دی گئ ب فه بحران کرونمئ
در ارتبئط بئ مسئلۀ دی اهتمئ ورزن  .در زیر ای چهئر دی گئ قئب مشئه است:

 9-2ديدگاه تعارض
دستک تئ ب امروز س متۀکر صراحتئً قئل ب دیم گئ تعمئرض شم انم بم ی معنم کم
تصرید دارن وضعیّت مسئلۀ عل و دی در ایران پیرامون بحمران کرونمئ وضمعیّت تعمئرض
است .م عئی ایشئن ب ی قرار است ک مواضع جئمعمۀ دینم ایمران در قبمئل بحمران کرونمئ
محئبق گزار هئی نهئد عل نیست و ای ع تحئبق پرد از تعئرض بنیئدی میمئن علم و دیم
برم دارد .از جمل ای اظهئرنظرهئ م توان ب مواضع زیر اشئر کرد.
رحی محم ی ،از اعضئی پیوسمتۀ انجمم جئمعم شنئسم ایمران ،در اظهمئرنظری بیمئن
م کنن ک «در واقع آشکئر ش ن ایم سمتیز و نئسمئزگئری میمئن دیم و علم از پیئمم هئی
ویروس کشن کورونئ است و مئ ایرانیئن را بئ پرسشهمئی تعیمی کننم مواجم مم سمئزد»
(محم ی .)0913 ،حس مح ث  ،استئدیئر دانشگئ آزاد اسالم  ،در اظهئر نظر دیگمری بیمئن
م کنن :
درواقع ای نوع کئرزار بی عل و دی است .وقت ای بح محر م شود گوی نیروی
دین در مقئب نیروی علم و متخصّصئن پزشک کشور ایستئدگ م کن  .بنئبرای  ،منئزع
ق یم عل و دی در کشور دوبئر زن ش و از همی منظر است ک بئ مقئبل بئ
دستئوردهئی علم دنیئ برمبنئی برخ بئورهئی اسحور ای ،اعتبئر دی و نوع از فرهنگ
دین را زیر سوال م برد (مح ث .)0913 ،

در فئی تصویری ک از سروش دبئ در فضئی مجئزی منتشر ش ایشئن نیز بیئن م کن کم
تئ زمئن ک اسال ح اکثری بر سر کئر بئش  ،ای قبی تعئرضهئ پمیش خواهم آمم (دبمئ ،
 .)0913البت بئی متذکر ش ک ای افراد لزومئً خود قئل ب الگوی تعئرض میئن علم و دیم
نیستن یعن بیئن نم کنن ک نسبت میئن عل و دی ضرورتئً تعئرض اسمت بلکم مم ّعئی
ایشئن ای است ک آنو در ایران محقّق ش نشئندهن ف چیزی جز الگوی تعمئرض نیسمت.
پیشنهئد ای افراد (مشخصئً پیشنهئد حس مح ث و سروش دبئ ) جمئیگزین دینم عقالنم
یئ ح اقل است ک ای تعئرضهئ را از میئن بردارد و ب ه زیست مسئلمتآمیز دی و علم
منته شود.
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 2-2ديدگاه استقالل
قئللی ب دیم گئ اسمتقالل علم و دیم نیمز در ایمران نمئینم گئن دارنم  .شمئی از جملم
برجست تری ای نمئین گئن در ارتبئط بئ بحران کرونئ رسمول جعۀریمئن ،اسمتئد گمرو تمئریخ
دانشگئ تهران ،بئش ک در یک مصئحبۀ محبوعئت  ،پس از بررس همئی تمئریخ ممرتبط بمئ
ای موضوع ،موضع خویش در قبئل ای مسئل را روش سمئخت اسمت .او مم گویم « :اگمر
روحئنیّت ،طبیب معنوی مرد است و منئبع خودش را دارد ،پزشک طبیمب ممئدّی و مسمتق
است و کئرش هیچ ارتبئط بئ منئبع طب روحئن و دین ک بمرای تمروی تقموا در زنم گ
است ،ن ارد» (جعۀریئن .)0913 ،اصرار جعۀریئن بر استقالل تئ آنجئ پمیش مم رود کم حتّم
تأکی مراجع برای پیروی از توصی هئی پزشک را بالوج دانست و بیئن مم کنم کم اسئسمئً
نیئزی ب اعال موضع از جئنب آنئن نیست و پزشکئن بئی براسئس آنو برایشئن محرز شم
عم کنن .
عب الکری سروش نیز در اظهئرنظری مبه ک البت مشخصئً در ای ارتبئط بئ مسمئلۀ علم
و دی محر نش بیئن م کن ک «مئ بئی ایم انتظمئرات را عموض کنمی و از دیم انتظمئر
نجئت و سعئدت اخروی داشت بئشی و بس» (سروش .)0911 ،بئ کنمئر هم قمرار دادن ایم
عبئرت و تصریحئت ک ایشئن پیشتر در ارتبئط بئ مسمئلۀ علم و دیم محمر شم اسمت
م توان م ع ش ک سروش نیز قئل ب دی گئ استقالل است و وظیۀۀ دی را پرداخت بم
امور اخروی م دان و رسئلت عل را پرداخت ب امور دنیوی.

 9-2ديدگاه گفتوگو
در ای میئن دی گئ افرادی مثم ابمراهی اخالصم  ،اسمتئد جئمعم شنئسم دانشمگئ عالمم
طبئطبئل  ،را م توان ذی دی گئ قئللی ب گۀمتوگمو تقسمی بنم ی کمرد .براسمئس دیم گئ
گۀتوگو ،هرچن روشهئ و مضمون دی و علم از یکم یگر مسمتق هسمتن  ،ولم نقمئط
تالق و پیون مهم بی آنهئ وجمود دارد کم بئیم کشمف شمود (بمئربور .)37 :0931 ،در
اظهئرات اخالص ه دزلتهئی نئظر دی گئ استقالل دی م شود ،ول در فقراتم اشمئر
دارد ب اینک بئی میئن عل و دی دادوست صورت م گیمرد و همر یمک از جئنمب دیگمری
چیزی م آموزد .ب تعبیر اخالص :
ن دی  ،مراد

بئ عل (در معنئی تجرب ) است و ن عل (در معنئی تجرب آن) ه ارز بئ
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دی  .عل  ،عل است و دی  ،دی هر دوی آن هئ عزیز و برخوردار از اصول موضوع ،
اه ا  ،لواز و کئرکردهئی خئص خود بود و هیچ ک ا قئب تحوی ب دیگری نیست.
[ ]...ب ی ترتیب ،از جمل درسهئی مه کرونئ ،ضرورت بئزان یش و بئزتعریف قلمرو
عل و دی و اه ا و کئرکردهئی هر ک ا از آن دو از سوی متولّیئن آن دو نهئد ،و نیز
9
تأمی بیش از پیش استلزامئت تعئم چن سوی و متقئطع آن دو بئ یک یگر است.
(اخالص )0913 ،

بنئبرای م توان دی گئ اخالص را در ای میئن گۀتوگوی دانسمت .مسملمئً بمی ایم
دی گئ و دی گئ استقالل تۀئوت وجود دارد تۀئوتهئی کم نمم تموان همیچ یمک از ایم
دی گئ هئ را ب دیگری تحوی برد.

 4-2ديدگاه وحدت
در نهئیت ه م توان از دی گئ وح ت صحبت کرد ک براسئس آن ،بئ قئل ش ن ب تمئیزی
بی دی و عل واقع و دی و عل ظئهری ،تعئرضهئ را ب دی و عل ظمئهری احئلم داد
م شود و بیئن م شود ک دی و عل حقیق در واقع بئ یک یگر سمئزگئری و تاللم دارنم .
غرویئن در ارتبئط بئ بحران کرونئ قئل ب چنی دی گئه شم اسمت (غرویمئن .)0913 ،بم
اعتقئد بئربور در ای دی گئ ه  ،تأسیس مئبع الحبیعۀ جئمع است ک مشمتم بمر علم و
دی بئش و از تعئرضهئ عبور کن (بئربور .)11 :0931 ،ب نظر م رس غرویمئن نیمز در ایم
میئن قئل ب تأسیس چنی مئبع الحبیع ای بئش ک در آن تعئرضهئ از میئن برداشت شود.
چنئنو از نق قولهئی بئز قئب مشئه است ،هر یمک از چهمئر دیم گئ در ارتبمئط بمئ
بحران کرونئ در ایران نمئین گئن و قئلالن دارن و الگوی بئربور بمرای تحلیم بحمران کرونمئ
کئربست دارد .بنئبرای ب نظر م رس کم الگموی چهمئروجه بمئربور بمرای تحلیم مسمئل
دستک در ایران کئرآم است .ول م ّعئی ای مقئل آن است ک در سئحت انضممئم ایم
الگو نئبسن گ دارد و نم توان واقعیّت مسئل روش سئزد .بخش بع ی متکۀ بررس ایم
نئبسن گ است.

 .۳نابسندگی الگوهای نظری برای تحلیل نسبت علم و دین در ایران
بئ عنئیت ب آنچ در ارتبئط بمئ بحمران کرونمئ در ایمران رد داد مم تموان مم ع شم کم

 06بحران کرونا :بستری برای بازنگری در...

الگوهئی موجود برای تحلی نسبت میئن عل و دی نئبسن هسمتن  .ایم نئبسمن گ از آن
جهت قئب فه است ک هیچیک از الگوهئی محر ش قئبلیت تحلیم واقعیّمت انضممئم
نسبت بی عل و دی در ایمران را ن ارنم  .در ایم بخمش بم نئکئرآمم ی همر یمک از ایم
دی گئ هئ اشئر خواه ش و نتیج خواهی گرفت ک نئکئرآم ی همۀ ای دی گئ همئ دزلمت
دارد بر نئبسن گ الگوی بئربور برای تحلی نسبت بمی علم و دیم در ایمران .نشمئن دادن
نئکئرآم ی دی گئ تعئرض ب نسبت س دی گئ دیگر صریدتر است هر چن کم در نهئیمت
است زل خواه ش ک همۀ ای الگوهئ بم دلیم نظمری بمودن و عم توجم بم واقعیّمت
اجتمئع دی  ،نئبسن هستن و ب دلی ای نئبسن گ از تحلی واقعیّت نسبت علم و دیم
نئتوان .بنئبرای در ابت ا ب نئکئرآم ی صرید دی گئ قئل ب تعمئرض خمواهی پرداخمت و در
ادام ب نئکئرآم ی عموم همۀ دی گئ هئی نظری اشئر خواه ش .

 9-9ناکارآمدي صريح ديدگاه مبتنی بر تعارض
از همۀ دزیل ک برای نئکئرآمم ی الگوهمئی معممول در نسمبت میمئن علم و دیم محمر
م شود ،نئکئرآم ی دی گئ مبتن بر تعئرض خصوصئً در ارتبمئط بمئ بحمران کرونمئ در ایمران
صریدتر ب نظر م رس  .ای صراحت ب ای دلی است ک مئ تجرب هئی تمئریخ مشخصم
از تعئرض میئن دی و عل داری ک مقئیسۀ آنهئ بئ نحوف مواجهمۀ جئمعمۀ دینم بمئ بحمران
کرونئ نشئندهن ف هیچ قرابت نیست .برای مثئل ،محم الحم اد روایمت مسمتن ی از برخمورد
مسلمئنئن اه سنت بئ شیوع بیمئری وبئ در جهئن اسال ارال مم دهم  .در روایمت او آنوم
روش است تالش مح ثی برای فراه آوردن احئدیث است ک مرگ بر اثر وبمئ را نم تنهمئ
پذیرفتن ک محلو جلو م ده تئ جئی ک بیئن م شمود ممرگ بمرای مسملمئن مصم اق
شهئدت است (الح اد .)0913 ،ای در حئل است ک در ارتبئط بئ بحران کرونئ همیچ یمک از
ای اق امئت در جئمعۀ شیعیئن ایران دی نم شود .روایمتهمئی مشمئبه از تحقمق الگموی
تعئرض در دنیئی مسیح ه قئب مشئه است ک هیچک ا بمئ آنوم در ایمران در جریمئن
است تحئبق ن ارد.
در حقیقت ب نظر م رس ک شرط ابت ای برای صئدق دانسمت دیم گئ تعمئرض ،طمر
گزار هئی از جئنب نهئد دی است ک بئ گزار هئی طر ش از جئنمب نهمئد علم تعمئرض
داشت بئش  .ای گزار هئ ب دانش ارجئع دارن ک ادعئ م شود دی مشتم بمر آنهمئ اسمت.
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اگر جئمعۀ دین از ابت ا ب دنبئل چنی گزار هئی نرود و عمالً دی م ع داشت گمزار همئی
دانش در ای ارتبئط نبئش  ،شرط زز برای تحقق تعئرض از میمئن برداشمت مم شمود و در
واقعیّت ه تعئرض رد نم ده  .دی بر ای اسئس خود را ب گزار همئی ارزشم محم ود
کرد و اگر چنی بئش  ،هیچ نئسئزگئریای بئ علو پی ا نم کن (ملکیئن.)902 :0912 ،

چنئنو برتران راس م ع است سرچشمۀ فکری برخورد بی دی و عل احکئ دینم
ب شمئر م رود (راس  .)07 :0913 ،محئلعۀ مواضع متولّیئن دی در میئن شمیعیئن حکئیمت از
ای موضوع دارد ک عمالً در ای زمین  ،حک مستقل صمئدر نشم اسمت و عممالً تمالش
برای طر گزار هئی دانش در ارتبئط بئ بحران کرونمئ صمورت نگرفتم اسمت .در واقمع در
اظهئرنظرهئی مراجع تقلی ک متولّ نهئد دی در ایران ب حسئ م آین همیچ دزلتم بمرای
وجود چنی گزار هئی دانش دی نم شود (بیئتزنجئن ( ،)0913 ،جموادی آملم ،)0913 ،
(خئمن م ای( ،)0911 ،خراسممئن ( ،)0913 ،روحممئن ( ،)0913 ،سممبحئن ( ،)0913 ،سیسممتئن ،
( ،)0911صمممئف گلپئیگمممئن ( ،)0913 ،علمممویگرگمممئن ( ،)0913 ،مظمممئهری،)0911 ،
(مکئر شیرازی( ،)0913 ،نوریهم ان .0)0913 ،
بررس دقیق اظهئرات مراجع حکئیت از آن دارد ک آنهئ ب رعئیمت کئمم توصمی همئی
پزشک تأکی کرد ان و از مۀئد ای اظهئرات برم آی ک گوی حتم نظمر مراجمع بم ایم
توصی هئی پزشک تۀیض ش است .ای تۀیض حکئیت از دو واقعیّت دارد:
 .0ای نشئن م ده ک دست کم در بحمران کرونمئ ،اسمال شمیع حتم در روایمت
ح اکثری ه بئ عل تعئرض ن ارد .تۀیض اختیئر ب توصی هئی پزشمک را نمم تموان
ب معنئی تحقق اسال ح اقل در نظمر گرفمت ،بلکم ایم اظهمئرنظر بم نحموی القمئء
م شود ک گوی نظر فقی در ارتبئط بئ بحمران کرونمئ محمئبق آن چیمزی کم پزشمک
م گوی  .بنئبرای مبتن بر ای تۀیض ،روایت حم اکثری حۀمم مم شمود و عممالً در
نتیجۀ آن ،احکئ عرصۀ پزشک نیز حک دی در نظر گرفت م شود.
 .7عالو بر ای  ،ای اظهئرات بر ابحئل دی گئ مبتن بر استقالل دزلمت دارنم چمون
عمالً در اینجئ موضوع ممورد بحم  ،از دیم خمئرن نشم و هنموز شمئم در دیم
ب حسئ م آی  .حک ب نحوی صورتبن ی ش ک گوی حک ِ پزشک همئن حکم ِ
دی است .زیرا براسئس دی گئ استقالل بئی بی عل و دی در حموز همئی موضموع،
روش و غئیت تۀئوت بئش  ،امئ در اینجئ تۀئوت احراز نم شود و نظریمۀ اسمتقالل نیمز
واف ب مقصود نیست.
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بر ای اسئس م توان م ع ش ک دی گئ تعئرض در ارتبئط بئ بحمران کرونمئ در ایمران
صئدق نیست و بی عل و دی نسبت تعئرض صراحتئً برقمرار نمم بئشم (هرچنم تلویحمئً
نسبت استقالل نیز بر ای اسئس صئدق نیست).

 2-9ناکارآمدي عمومی همة الگوهاي نظري
عالو بر نئکئرآم ی صرید دی گئ تعئرض ،همۀ الگوهئی نظری برای تبیی نسبت بمی علم
و دی دستک دارای یک نئکئرآم ی عموم نیز هستن و آن عبئرت است از نظمری بمودن
آنهئ .ب طور کل م ّعئی مسئلۀ عل و دی  ،کشف نسبت دو مقولۀ عل و دیم بم مثئبم دو
امر کلّ است ،و بر ای اسئس است ک احکئ نهئد عل و نهئد دی برای تعیی نسمبت میمئن
آن دو اهمیت م یئب چون ب واسحۀ ای نهئدهئ است کم کلیّمت ممورد نظمر مسمئل تمأمی
م شود .تنهئ در صورت یک از نسبتهئی چهئرگئنۀ بئربوری محقق م شمود کم از جئنمب
نهئد عل و نهئد دی ب مسئل نگریست شود ول آنو در واقع امر پیرامون بحمران کرونمئ در
ایران اتۀئق افتئد دزلت بر شکل از تعئرض دارد ک البت ای بئر ن در سحد نهئد عل و دیم ،
بلک در سحد جئمعۀ دین و جئمعۀ علم است .مخئلۀتهئی ک از جئنمب برخم از افمراد
درون جئمعۀ دین بئ توصی هئی پزشک دی ش را نم توان بم عنموان موضمع نهمئد دیم
درنظر گرفت و نم توان آن را براسمئس الگموی بمئربوری تحلیم کمرد ،ولم درعمی حمئل
نم توان از آنهئ چش پوش کرد بلک بئی آن را در لحئظ نمودن نسبت میمئن علم و دیم
لحئظ نمود.
مخئلۀت ک از سوی بخش از جئمعۀ دین بئ بست شم ن مکمئنهمئی مقم ّس و اجمرای
منئسک صورت گرفت را بئی تعمئرض در سمحد واقعیّمت اجتممئع در نظمر گرفمت و نم
تعئرض میئن نهئد عل و نهئد دی  .الگوهئی نظری برای تحلیم نسمبت علم و دیم اسئسمئً
ورودی ب ای سئحت ن ارن و همگ بم واسمحۀ تأکیم بمر کلیّمت ،در سمحد نهمئد بمئق
م مئنن  .ول آنو مسلّ است ای است ک ای تعئرض در سحد جئمعۀ دین اتۀمئق افتمئد
و بئ واقعیّت انضمئم دی در ارتبئط است .در حقیقت ب نظر م رس کم اوزً در اینجمئ بمی
نهئد دی و بخش از جئمعۀ دین تعمئرض وجمود دارد و ثئنیمئً ،تعمئرض بمی آن بخمش از
جئمعۀ دین بئ نهئد عل است دو تعئرض ک هیچک ا در الگوهمئی نظمری تحلیم علم و
دی در نظر گرفت نم شود.
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بنئبرای ب نظر م رس ک ای نئکئرآم ی عموم همۀ الگوهئی نظمری اسمت .در جهمت
جبران ای نئبسن گ  ،ب نظر م رس از خمالل طمر مقولمۀ «دیم عئمیئنم » بتموان چمئر ای
ان یشی  .در حقیقت ب نظر م رس «دی عئمیئن » کلیم ی بمرای حم مشمک تعمئرض بمی
بخش از جئمعۀ دین بئ نهئد عل بئش  .فص بع ی متکۀ بررس ای مۀهو است.

 .4کلید فهم تعارض انضمامی علم و دین« :دین عامیانه»
ب نظر م رس ک کلی فه تعئرض میئن عل و دی در ارتبئط بئ بحران کرونمئ ،نم تعمئرض
میئن نهئد دی بئ نهئد عل  ،ک تعئرض میئن «دی عئمیئنم » بمئ نهمئد علم اسمت .تمالشهمئی
زیئدی برای تعریف دی عئمیئن صورت گرفت است .دی عئمیئن از جمل مقوزت است کم
متۀکران اجتمئع برای فه برخم از کمنشهمئی جئمعمۀ دینم جعم کمرد انم  .متۀکمران
اجتمئع در تحلی دی نم توانن در سحد کلیئت بئق بمئنن و بئی ب دنبئل مقوزت بئشمن
ک واقعیّت اجتمئع دی را توضید ده  .ب ی منظور ایشمئن در تحلیم واقعیّمت اجتممئع
دی متوج کنشهئی از سوی جئمعۀ دین ش ان ک در اظهئرات دی رسمم قئبم تبیمی
نیست و برای جبران ای کئست ب مۀهو «دی عئمیئن » رجوع کرد ان (موسم پمور.)0919 ،
بنئبرای دی عئمیئن از وجوه از دی سخ ب میئن م آورد ک در بررسم همئی نهمئدی از
دی غئف مئن است بررس هئی نهئدی ک مستن ب متمون مقم س ادیمئن هسمتن و بعضمئً
وجهۀ ارزش /هنجئری نیز ب خود م گیرن .
ب طور کلّ دو گون دی عئمیئن قئب تصور اسمت )0( :دیم عئمیئنم ای کم در جواممع
کوچک مبتن بر قبیل شک مم گیمرد و ( )7دیم عئمیئنم ای کم در جواممع بمزرگ شمک
م گیرد ( .)Heibert et al, 1999: 75بئ توج ب مقتضیئت ای مقئل  ،مئ در اینجئ بمئ گونمۀ دو
دی عئمیئن سروکئر داری یعن دین ک در نسمبت بمئ ادیمئن رسمم در جواممع شمهری و
بزرگ تعریف م شون  .چئلز هم .زنگ در تعریف دی عئمیئن دستک هۀمت تعریمف را از
یک یگر متمئیز م کن ک مراد از دی عئمیئن در اینجئ بئ تقسیر دو از ای تۀئسمیر ممرتبطتمر
است:
دی عئمیئن ب منزلۀ دی مرد عئدّی غیرروحئن در یک جئمعۀ دین و در تضئد بمئ دیم
روحئنیئن .روحئنیئن ،حئمالن سنّت عئلمئن ان ک معموزً بر وجئهت فرهیختگ استوار اسمت
[ ]...زمئن ک دانش مشروع نزد روحئنیئن مح ود شود ،ممرد غیرروحمئن متمون مقم ّس را
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ب شیوف خئصّ خود یعن براسئس نیئزهئ و شمعور و تشمخی
(زنگ.)71 :0919 ،

خودشمئن تۀسمیر مم کننم

بر ای اسئس ،دی عئمیئن مردم را شئم م شود ک در وضعیّتهمئی عمئدی بم عنموان
جزل از ب نۀ جئمعۀ دین پذیرفت م شمون  ،ولم حیمئت آنهمئ خصوصمئً در بزنگمئ همئی
اجتمئع (مثالً در ارتبئط بئ کرونئ در اینجئ) بروز واقع خود را پیم ا مم کنم  .ایم گونم از
دی داری در زیر پوست دی رسم ب حیئت خویش ادام م ده و بم نحموی حتم از آن
تغذی م کن  .ب تعبیری مرد عئدی در ادیئن عئمیئن برخ از آموز همئی کلم سمنتهمئی
دین رسم را م آموزن ول ب آن اکتۀئ نم کننم و آن را بم مسمئلل از فرهنمگ عئمیئنم
جئری در سحد جئمع م آمیزن (و براسئس همی وج است ک از تعبیر «عئمیئنم » اسمتۀئد
م کنی و ن «عوامئن »).
آنئن در مجئلس محلّ جمع م شون  ،در مواقع خئص برای انجمئ منئسمک و اعممئل در
معئب  ،مسئج  ،حر هئ یئ کلیسئ حئضمر مم شمون و از روحئنیمئن و وعمئظ مم خواهنم در
منئسک فئمیل در منزل حئضر شون .
بئ ای حئل ،برای اکثر آنهئ اَشکئل محلّ دی رسم صرفئً بخشم از حیمئت آنهمئ اسمت.
معموزً آنهئ مشغول زن گ و سروکل زدن بئ بحرانهئی زن گ هرروز شئن هستن  .چمون
رهبران در ادیئن رسم دغ غۀ موضوعئت بزرگ دارنم  ،ممرد بمرای تبیمی و مواجهم بمئ
پرسشهئی روزان خود ب بئورهئی محلّ و اعمئل مث احضئر اروا  ،جئدو و چش زخم
م پردازن (.)Heibert et al, 1999: 76-7

یعن ب تعبیری م توان گۀت ک دی عئمیئن همئن کئست ای را جبران مم کنم کم دیم
رسم از آن بئزمئن است.
پژوهشهئی در ارتبئط بئ تعریف دی عئمیئن در اسال نیز صورت گرفتم اسمت .گونمۀ
عئمیئنۀ اسال  ،ه بئ نگرشهئی عئلمئن دین و ب طور کل نخبگئن فرهنگ فئصل دارد ،هم
بئ رویکردهئی مراجع حکومت و سیئس مرکزی .در واقع ،مرد از ای مراجع و مراکز پمیش
م افتن و احسئس م کنن ک آنهئ بنئبر مصئلد محئفظم کمئر شم انم (واردنبمورگ:0919 ،
 )13و اق امئت دی داری عئمیئن برای جبران انۀعئل دی رسم قوا مم گیمرد .تجربم همئی
دین در زن گ روزمر غئلبئً از ای گون دی داری عئمیئن تجرب هئی دسمتاولم بم دسمت
م ده  .برای مثئل تقریبئً همۀ دی داران بئ افرادی مواج مم شمون کم قئلم بم بئورهمئی
هستن ک مستن ب متون مق س و مورد تأیی متولیئن دی رسمم نیسمت ولم فمرد آن را
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جزل از بئور دین خویش ب حسئ م آورد .ای بئورهئ ک غئلبئً از فرهنگ عئمیئنمۀ جئمعم
ب دی منتق ش ان بئ بئورهئی دین ترکیب ش و نزد فرد وجئهت دینم پیم ا مم کننم
ب نحوی ک فرد حقیقتئً بئور پی ا م کن ک آن بئور عئمیئن بخش از دی است.
تالشهئی برای مقئبل بئ دی عئمیئن  ،ه از جئنب متولّیئن دی رسم و هم از جئنمب
روشنۀکران ،صورت م گیرد اول غئلبئً بئ عنوان «انحرافئت دین » بمئ دیم عئمیئنم روبم رو
م شود و دوم معموزً تحت تعبیر «خراف » ب سرا آن م رود .فئر از اینک در واقمع چم
معیئری برای تمئیز قئل ش ن میئن بئور ،انحرا و خراف وجود دارد ،ای عنئوی ابزارهمئی
در اختیئر دی رسم از یک سو و روشنۀکران از سوی دیگر قمرار مم دهم تمئ عمالو بمر
منکو کردن آگئهئنۀ دی عئمیئن  ،آن را ب صورت نئخودآگئ از دستگئ تحلیل خمویش نیمز
کنئر بگذارن واقعیّت ک از دریوۀ پ ی ارشنئس جئمعۀ دین بئی وجود آن را تص یق کمرد
ول ب دزی ارزش /هنجئری از دستگئ تحلیل کنئر گذاشت م شمود و ایم غۀلمت بئعم
ب فهم مسئل انضمئم جئمعۀ دین م گیرد.
در ارتبئط بئ بحران کرونئ نیز ب نظر م رس چنی وضعیت پیش آم اسمت .در حقیقمت
دی عئمیئن ک ذی دی رسم ظر سئلیئن گذشت نض گرفت و از آموز هئی دی رسمم
ارتزاق کرد  ،برای خویش آموز هئ و مۀئهی وضع نمود ک لزوممئً بمئ تۀسمیر دیم رسمم
ه خوان نیست .ول ای ع ه خوان جز در مواقع بحران بمروز نمم کنم  .در ارتبمئط بمئ
بحران کرونئ چنی وضع حئد ش است :آموز هئی دیم عئمیئنم دربمئ زیمئرت قبمور
الم در درون دی رسم شک گرفت و حت از درون آن مؤیّ ات نیز پی ا کرد است ،ولم
از آن فراتر رفت و در دقئیق مث بروز بحران کرونئ مجئل ظهور پی ا م کن تئ جئی کم در
برابر دی رسم قرار م گیرد و ب مخئلۀت بئ آن م پردازد.
براسئس الگوی معمول دیم داری ،در هنگمئ بمروز مسمئل مختلمف ،افمراد دیم دار بم
مۀسّری مشروع مت مراجع م کنن ک در اینجئ متولّیئن دیم رسمم هسمتن چمون آنمئن
خود یئ توانئی تۀسیر را ن ارن یئ برای تۀسیر خود مشروعیّت قئل نیستن  .ول ایم الگموی
معمول در هم جئ صئدق نیست .در واقع در بزنگئ هئی دیم داران عئمیئنم تۀسمیر مۀسّمری
مشروع را رضئیتبخش نم یئبن و از آن ع ول م کنن  .از جمل ای بزنگئ همئ مواجهم بمئ
مسئلل است ک خصوصئً بئ مسئل سیئس و منئسبئت ق رت درگیمر اسمت .در ایم مواقمع
دی عئمیئن در ابت ا تالش م کن ک محلو خویش را در تۀئسمیر مشمروع و متولّیمئن دیم
رسم بیئب و در صورت ک در ای مسیر کئمیئ نشود ،تالش م کن تمئ محئلبمئت خمود را
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مستقالً پیش ببرد .دی داری رسم در مواجه بئ عملکرد دیم عئمیئنم در ایم موقعیّمتهمئ
مواضع ای دی داران را تن روی و افراط گرایم قلمم اد مم کننم  ،ولم ایم قبیم تعمئبیر
دستک در تحلی واقعیّت اجتمئع م خلیت ن ارن و بم واسمحۀ شمأن صمرفئً معرفتم  ،در
تحلی هئ م نظر قرار نم گیرد .در واقع آنو در سئحت انضمئم رد م ده جزل از دیم
درنظر گرفت م شود و بئی بئ قئل ش ن بئ تۀکیکهئی مث «دی رسمم » و «دیم عئمیئنم »
برای طبق بن ی و تبیی آن تالش کرد.
اینگون ب نظر م رس ک درنظر گرفت مقولۀ «دی عئمیئن » تبیی گر تعئرضئت اسمت کم
در واقعیّت انضمئم جئمعۀ دین در ارتبئط بئ بحران کرونئ پیش آم اسمت ،ولم در سمحد
نهئدی قئب مشئه نیست .در واقع ،م عئی اصل آن است کم براسمئس الگوهمئی معممول
بررس نسبت میئن عل و دی تعئرض میئن عل و دی دستک در ارتبئط بئ بحمران کرونمئ
و پیرامون ای بحران در ایران وجود ن ارد بلک تعئرض اوزً میئن دی رسم و دی عئمیئنم
است و ثئنیئً تعئرض میئن دی عئمیئن و نهئد عل است .مخئلۀتهئی کم بمرای بسمت شم ن
حر حضرت معصوم (س) در ق و حر امئ رضئ (ع) در مشه صمورت گرفتم حکئیمت
از ای تعئرضهئ دارن مخئلۀتهئی ک توسط مراجع ب عنوان متولّیمئن دیم رسمم تأییم
نش  ،ول در ادام هرچن مجئل بروز از آن گرفت ش ول همونئن ب حیئت خمویش ادامم
م ده .

 .5نتیجهگیری
براسئس آنو گۀت ش  ،ب نظر م رس ک الگوهئی معمول برای بررس نسبت میمئن علم و
دی برای تحلی بحران کرونئ در ایران بسن نیستن  .ای تحلی همئ همگم پیراممون بحمران
کرونئ نمئین گئن داشت ان  ،ول هیچ یک از ایم تحلیم همئ قئبلیمت تبیمی کئمم مسمئل را
ن اشتن  .ای گون ب نظر م رس ک مشک عم ف ای تحلی هئ توقف در سحد نظری/نهمئدی
و نئدی گرفت تحلی هئی انضمئم /اجتمئع است .1از جمل مقموزت کم در تحلیم همئی
انضمئن /اجتمئع مورد استۀئد است ،مقولۀ «دی عئمیئن » است .دی عئمیئن بم نموع قئبم
انتسئ ب دی است و ب نوع از آن ج است .ول آنو مه است آن است ک بمرای تبیمی
تعئرضهئی صورت گرفت در ای میئن چئر ای جز مراجع ب ای مقولم وجمود نم ارد .در
واقع دی عئمیئن دارای عل  ،جهئنبین و منئسک مخصوص خود است ک مورد تأییم دیم
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رسم نیست ول ب هر ترتیب ب حیئت خویش ادام م ده و در بزنگئ هئی مجئل بمروز
م یئب .
ب نظر م رس ک بئ ظهور م رنیت و ک رنگ ش ن مشروعیّت نهئدی رسم در دی (کم
البت روشنۀکری دین نیز در آن سه بزرگ داشمت اسمت) (برگمر ،)009-0 :0919 ،مجمئل
برای ظهور شک هئی غیررسم و عئمیئن دی بیشتر فراه مم شمود .در حقیقمت بم نظمر
م رس کئهش اعتبئر نهئدهئی رسمم دیم و بمئز شم ن امکئنمئت بمرای تۀئسمیر فمردی و
شخص  ،پیئم هئی نیز ب همرا دارد ک از جملۀ آنهئ بروز اَشکئل از دیم داری اسمت کم
هرچن بیشتر فردی و خودآیی هستن  ،ول عالو بر ای خودکۀئیئن عم م کنن و بمرای
اق ا و کنش در سحد اجتمئع نیئز کمتری ب مرجعیّتهمئی بیرونم دارنم  .از جملمۀ ایم
اق امئت خودکۀئیئن تر ،تعئرضئت است ک در سحد انضممئم در مخئلۀمت بمئ توصمی همئی
علم و مغئیر بئ نظر نهئد رسم دی در بحران کرونمئ در ایمران اتۀمئق افتمئد .در اینجمئ نیمز
دی داری رسم تحت عنوان انحرا و روشمنۀکری بمئ اتهمئ خرافم بم سمرا آن رفمت
اق امئت ک هر دو بئع مخ وش ش ن تصویر واقعیّت اجتمئع دی در ایران م شود .ایم
درحئل است ک ب نظر مم رسم رویکمرد صمحید لحمئظ نممودن دیم عئمیئنم در سمحد
تحلی هئی دین و تالش در جهت مواجهۀ صحید بئ آن است.

پینوشت
 .0مخئلۀتهئی بئ قحع بودن و خل نئپذیری را ح هئی علم از جئنب نسب گرایئن و بح همئی
مشخصئً در ارتبئط بئ نسبت بی عل پزشک بئ سئیر علو طبیع نیز محر است ک در ای مقئلم
از ذکر و بررس آنهئ صر نظر ش است.
 .7برای مالحظۀ تحلیل از ای الگوهئ ،ببنی (احم ی و آیتالله )0933 ،
 .9کژنویس از م است.
 .0ممک است ک در ای میئن برخ از مراجع اختالفئت بئ نظر قئطبۀ فقهئ داشمت بئشمن  ،ولم ایم
نظرات ب صورت رسم محر نم شون و بنئبرای قئب ارجئع نیستن .
 .1از جمل مع ود تالشهئی صورت گرفت در ایران برای نزدیک ش ن ب «دی عئمیئن » در بررسم
نسبت عل و دی  ،مصئحبۀ مصحۀ ملکیئن است ک البت ب نظر م رس رویکردی کئمالً متۀمئوت
بئ ای مقئل دارد .در آن مصئحب ایشئن م ع م شون ک تودف دی داران در سحد گمزار ای دیم
بئق م مئنن و تعئرضهئ را در آنجئ پیگیری م کننم  ،در حمئل کم تعمئرض در سمحد روحیم
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بیشتر در سحد عئلمئن اتۀئق م افت ای در حئل است ک براسئس م عئی ای مقئل  ،ایم دیم
رسم است ک در سحد گزار ای و مستن بم متمون بحم مم کنم و دیم عئمیئنم اسمت کم
غیرمستن ب متون و براسئس روحیۀ دین عم مم کنم  .بم بیمئن ایشمئن «ممئ همر چم از سمحد
تود هئی مرد و مت ینئن سئد ان یش و سئد لو ادیئن و مذاهب بئزتر بمروی  ،بم نظمر مم حم
تعئرض مشک تر م شود ،یعن تود هئ اگر ب تعئرض برخورد م کنن  ،بیشتر همی تعئرض بمی
گزار هئی دین و گزار هئی علم است و اتۀئقئً ح ای نوع تعمئرض ،از انمواع دیگمر آسمئنتمر
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