
 

 

 ندارانیو جامعه د ینداریکرونا، د

 1روزمندیپ رضایعل

اٍن كوّفٍر » ّ ال ُيِحُبَّ ُكَّّ ّخوَّ يّن آَّموا ۗ ِإّنَّ اَلّلَّ ّ ُيداِفُع ّعِن اَّلَّ  «2ِإّنَّ اَلّلَّ
 ویروس کرونا جامعه جهانی را غافل گیر کرد، نه تنها عامه مردم بلکه پزشککککاس، سکککیاسککک  مداراس،

صناف،علما، ار صادداناس، مددکاراس اجتماعی، ا شی خانواده و... . در باقت سانه، مراکز علمی و آموز اب ر
میاس جنبه های متنوع و تاثیرگذار ماجرا جنبه ای که پر حجم بداس پرداخته شکککده اسککک  ن   دی  

 داراس در ای  میداس و مت اباًل تاثیر ای  پدیده در دینداری مردم بوده اس .
از قم  -بنا به آنچه ابتدا در رسککانه ها منتشککر شککد-غازی  روزهایی که خبر انتشککار ویروس منسوس از آ

م دس به گوش رسککید، عده ای ینی  شککاید کردند که عامل ورود آس به ایراس چالب یینی م یم قم 
صطفی و به تبد حوزه علمیه را عامل اولیه معرفی نم سطه بی توجهی جامعه الم ودند بود. و به ای  وا

دیری نگذش  که موج دوم خبری شروع شد مبتنی بر اینکه علمای قم  و که البته مستندًا تکذیب شد
ماند قرنطینه شدس مشهد و قم شدند و به ای  دلیل بیماری به کل کشور سرای  کرده اس  و تالش 

یند. در موج کردند از ای  چریق ت ابلی بی   حوزه علمیه با مردم از چریق موضککوع سککالم  ایجاد نما
سرای   سرع  و کیفی   شنا بودس پدیده و  شد، به دلیل ناآ سوم، مسأله تعطیلی ب اع متبرکه مطرح 

زوم ای  تعطیلی، یند روزی به چول انجامید. گذشته از اینکه در همی  ایام نیز لآس بررسی کارشناسی 
مردم نیز مسدودی  ضککور کم حجمی در ای  اماک  داشککتند و در سککایر اماک  تجمد حجامعه مذهبی 

فی بود تا اعت اد مذهبی مردم به دارالشککفا بودس ای  اماک  اجدی اجرا نمی شککد، همی  ایام کوتاه ک
م دس به سخریه گرفته شده  و باز هم جامعه مذهبی به مسوری  علما را در م ابل مردم قرار دهند و 

اس خارج نشککی  نیز به جرگه تع یب آنها را مخالف علم و خرافاتی قلمداد نمایید تاجایی که روشککنفکر
کنندگاس ای  سیاس  رسانه ای ملسق شدند و ع ده های دهها ساله خود نسب  به روحانی  را مجدد 

 بروز دادند.
سل و حتی  شکی پر خطر بودس غ شخیص اولیه جامعه پز ساد افراد متوفی بود، ت بهانه بعدی دف  اج

مذهبی از ای  ماجرا نیز بهانه یهارم را به دسککک  داد و عه متیمم نیز تشکککجد جنازه آنها بود، اکراه جا
 البته به تدریج جامعه پزشکی مت اعد شد که با رعای  شرایط غسلی انجام شود.

به موازات ای  موارد موج دیگری به بهانه شکککیوه درماس ای  بیماری به راه افتاد و آس ت ابل جامعه 
ل چب شیمیایی و چب سنتی بود. بعض متخصصاس مذهبی با جامعه علمی و علم پسند در قالب ت اب

چب ایرانی یا سنتی که به غلط خود را نماینده چب اسالمی معرفی می کردند نیز البته از سر دلسوزی 
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و انگیزه برای بهبودی مردم ناشیانه بهانه کافی فراهم نمودند و عده ای از متخصصاس چب شیمیایی و 
ستی آنها نیز فرص  را برا سیا سنتی مهیا دیدند با وجودی که خود حامیاس  سویه حساب با چب  ی ت

 لمی نداشتند در م ابل است اده از دان  چب سنتی م اوم  نمودند.ع نیز درماس
فارغ از تفاوت یا حتی تنازع علمی ای  دو گروه آنچه برای عده ای دسیسه گر مهم بود دمیدس بر چبل  

پسکککند بود.ای  موج به تدریج با مواجهه مع ول تر عه علمی و علم ماختالف جامعه دینداراس با جا
 ی  خط خبری خارج شد.ر چرفی  تخفیف پیدا کرد و از مسو

ضاس و به ویژه فرارسیدس شبهای قدر و تبلیغ مبلغاس مذهبی آغاز مموج ششم با ورود به ماه مبارک ر 
ایا با رعای  اصککول شککد، با پذیرش عدم اعزام مبلغی  و برگزاری مجالا احیا و ف ط در مسککاجد و تک

 بهداشتی ای  بهانه ت ابل نیز خنثی شد.
موج هفتم ایجاد ت ابل بی  سالم  و مناسک مذهبی با نزدیک شدس مسرم السرام و ایام اقامه عزای 
سانه های خارجی کلید خود و به ویژه پا از  صریح ر سالم به قوت و با حمای   شهدا علیه ال سیدال

شتی. اس اعالم رئیا جمهور مبتنی بر ب شور با رعای  موازی  بهدا سم در همه مناچق ک رگزاری ای  مرا
متبرکه، تجربه  عشا اهلل جامعه مذهبی همچوس مجالا شبهای قدر و و تجربه بازگشایی مسدود و ب ا

متفاوتی را در عزاداری به نمای  بگذارند و تضرع جمعی به درگاه الهی را پشتوانه اجاب  دعاها و رفد 
 ر دهند.ای  بال قرا

صبورانه از  ضمیر خود عالوه بر عبور  ش   جامعه مذهبی با هدای  رهبری معظم دام ظله و علمای رو
ای  هجمه پر حجم رسکککانه ای با حضکککور مبتکرانه و مسکککئو نه همدلی و ایثار جمعی را به نمای  

ش ، حضور مستمر جمعی از روحانیوس جهادی در ک ستای  وا دا ش  و اغیار را نیز به  نار بیماراس گذا
سک غ ض  تولید ما سالیی برای بازماندگاس بود، نه سته که ت ستاراس فداکار و خ ضطرب، پر مدیده و م

بدوس یشم داش  اجرای فراگیر چرح مواسات مومنانه، پاسخ منط ی، مستدل و مسترمانه به شبهات 
زدنی بود که  اعت ادی مطرح شککده، پذیرش بلکه پی  گامی در رعای  موازی  بهداشککتی، تجربه مثال

در کنار تلخی واقعه، زیبایی ایماس، پیوند مومنانه، خالصککانه و در هم شکککسککت  معیارهای زندگی اهل 
 دنیا را به نمای  گذاش .

م را ردای  تضرع عاجزانه به درگاه الهی و توسل به ساح  معصومی  علیهم السالم نه تنها دینداری م
بلکه عطر معنوی  و دینداری را بی  از پی  در فضای  امعه دینداراس را منفعل نساخ ،جتضعیف و 

 جامعه گسترانید.
اس شا اهلل شر ای  ویروس منسوس از سر همه جوامد کوتاه شود اما تا ای  شرایط ادامه دار باید ادامه 
ای  سیاس  رسانه ای را انتظار داش  و آگاهانه تر از گذشته با آس بر خورد نمود و هر یه انسجام در 

، علما و مسککئولی  مسترم بیشککتر باشککد دام ظلهبی به مسوری  رهبری معظم امعه مذهجگیری موضککد
الش معاندی  نتیجه عکا خواهد دادت


