
با آن،  کرونا، برای مقابله  از زمان شیوع ویروس 
»غربی  الگوی  و  شرقی«   - »چینی  الگوِی  دو  حداقل 
کــرونــا در  ــایــی - آمــریــکــایــی« بـــرای مــواجــهــه بــا  - اروپ
درگیری  به واسطه  هرچند  شد.  ح  مطر جهان  سطح 
با مسئله ای مشابه، تمایز میان این دو الگو، چندان 
سیاست گذاری،  فضای  در  حداقل  اما  نیست،  زیــاد 
اتـــخـــاذ ســـیـــاســـت هـــای اقـــتـــدارگـــرایـــانـــه چــیــنــی در 
سیاست های  مــقــابــل  در  گــســتــرده  قــرنــطــیــنــه ســازِی 
اجتماعی،  فضای  گذاشتن  بــاز  و  حداقلی  قرنطینه 
آمریکا  و  انگلستان  نظیر  کشورهایی  دربــاره  بــه ویــژه 
می تواند فصل ممیِز این دو الگو باشد. در این میان، 
سهم  کرونا،  با  مواجهه  به  مربوط  اخبار  در  نیز  ایران 
ایستادن  داد.  اخــتــصــاص  خــود  بــه  را  توجهی  قــابــل 
از  گــر  ا جهان،  خبری  سایت های  بــاالی  رده هــای  در 
سهم رسانه های معاند با جمهوری اسالمی بگذریم، 
کــه در روزهـــای  احــتــمــااًل بــه ایــن دلــیــل بـــوده اســت 
و  داشــت  قــرار  اول  کشور  سه  بین  در  ایــران  نخست، 
سیر  همین  امــا  آمــد؛  پایین تر  رده هـــای  بــه  به تدریج 
با  قیاس  در  به خصوص  جهانی  رده بــنــدِی  در  نزولی 
بــه ویــژه  و  ــایــی  اروپ کــشــورهــای  بعضی  صــعــودِی  سیر 
به طور قطع  کوتاه،  بسیار  زمانی  بازه  آن هم در  آمریکا 
در  کرونا  با  مواجهه  برای  خاصی  الگوِی  حضور  بیانگر 

ایران بوده است.
ایــران،  کــرونــا در  بــه  آغــاز شیوع اخــبــار مــربــوط  از 
به  مــربــوط  اخــبــار  صــدر  در  دینی  نیروهای  و  نهادها 
مربوط  غلط  یا  صحیح  اخبار  بودند؛  کرونا  با  مواجهه 
کرونا از شهر مذهبی قم تا حوادث مربوط به  به شیوع 
تعطیلی بارگاه های زیارتی و اتخاذ موضع معقول بعد 
از آن توسط تولیت های محترم تا نقش آفرینی جهادی 
مختلف، به ویژه  بخش های  در  روحــانــیــت  بی نظیر 
کامِل احکام شرعی مربوط به  بیمارستان ها و رعایت 
و  جهادی  فعالیت های  تا  درگذشتگان  ک سپارِی  خا
از همه مهم تر،  و  نیروهای حزب اللهی  بی مزد و منِت 

همه  رأس  در  سیاسی   - دینی  رهبِر  یک  نقش آفرینی 
همه جانبه  حمایت  و  حــادثــه  ــن  ای بــه  مــربــوط  امـــور 
کرونا و اطالق »شهداِی  ایشان از ستاد ملی مبارزه با 
این  بــا  مــقــدِم مقابله  ــارزان خــط  مــب بـــرای  ســالمــت« 
منحصربه فرِد  و  خاص  گی های  ویژ از  همگی  ویروس، 
است.  بوده  کرونا  با  مواجهه  ایرانی   - اسالمی  الگوِی 
گی ها در برخی  این ویژ از  اینکه ممکن است برخی  با 
اما  بــاشــد،  کــشــورهــای دیــگــر وجــود داشــتــه  و  از ملل 
ــراِن  ایـ بــه  منحصر  بــی شــک  ــا  آن هـ مــیــان  هماهنگی 

اسالمی است.
از این  که بخش قابل توجهی  البته روشن است 
یا  مجازی  و  رسانه ای  فضای  در  خاص  فعالیت های 
ثبت  عدم  این  شد.  نخواهد  ثبت  کشور  رسمِی  حتی 
ــل متعددی  بــه دالی مــی تــوانــد  کــه  مــجــازی  یــا  رسمی 
رسانه ای  و  رسمی  نامساعد  فضای  وجــود  همچون 
رعایت  یا  اقداماتی  چنین  انگیزه  فهم  ــرای  ب جهان 
در  متدین  کنشگران  دینی  نیت  خلوص  اقتضائاِت 
در  اقــدامــات  ایــن  بی تأثیری  به  باشد،  اقــدامــات  ایــن 

نخواهد  منجر  اجتماعی  واقعیت  متن  و  عمل  میداِن 
شد. اینکه رسانه های مجازی یا سازمان های رسمی 
در  سیاست گذاری،  حوزه  تصمیم گیراِن  به خصوص  و 
حیِن درگیری با این ویروس، نقش چندانی به حوزه 
تصمیمات  اغلب  و  نمی دهند  فرهنگ  حتی  یا  دین 
»سالمت«  حــوزه  دو  جهانِی  پروتکل های  اســاس  بر 
هرگونه  از  برخاسته  مــی شــونــد،  اتــخــاذ  »اقــتــصــاد«  و 
گاهانه  ناآ یا  گاهانه  آ ناخواسته،  یا  خواسته  مالحظه 
منکر  نمی شود  باعث  باشد،  بی طرفانه  یا  مغرضانه  و 
نقش و تأثیر مهم نیروهای دینی شویم؛ خواه در قالب 
نقش آفرینی های  قالِب  در  خواه  سنتی،  درمان های 
اجتماعِی متدینین در بهبود شرایط ایران در مواجهه 

کرونا. با 
به  خاص،  نقش آفرینی های  این  ثبت  بنابراین 
حال  در  پیش گفته،  دالیــل  جمله  از  متعدد  دالیــل 
نمی گیرد،  صـــورت  خـــودش  ــــدازه  ان و  حــد  در  حــاضــر 
این  انضمامِی  و  عینی  حضور  بــرای  دلیلی  هیچ  امــا 
بهتر  ایرانی،  جامعه  بهبودیافته  وضعیت  در  نیروها 
در  جهانی  رده بــنــدی  در  ایــران  نــزولــِی  سیر  همین  از 
شرایط  تحمل  با  آن هــم  غربی،  کشورهای  با  قیاس 
این  با  نیست.  تحریم ها  از  ناشی  اقتصادِی  سخت 
حال، شاید به دلیل شرایط سخت و سرعت تحوالت 
کرونا، صورت بندِی این نقش آفرینی  دوره اوج شیوع 
قطع  به طور  اما  اســت،  نبوده  میسر  چندان  خــاص، 
تــوجــه بــه ایــن الــگــو، صــورت بــنــدی و نــظــریــه پــردازی 
فرایند  در  فرهنگ  و  دیــن  حضور  اجــازه  و  آن  ــاره  درب
حــوزه  کــنــار  در  ســیــاســت گــذارانــه  تصمیمات  اتــخــاذ 
ایــران  سربلندِی  بــاعــث  نه تنها  اقــتــصــاد،  و  ســالمــت 
اسالمی در میان جهانیان خواهد شد و از این جهت، 
کرونا به فرصتی جهانی تبدیل می شود، بلکه  تهدید 
امــواج  بــا  مــواجــهــه  در  امــکــانــات  بهتر  تجهیز  امــکــان 
را  مهرماه  در  ویـــروس  ایــن  ــاره  دوبـ شــیــوع  احتمالِی 

کرد. فراهم خواهد 
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کرونا  صورت بندِی الگوی اسالمی - ایرانی مواجهه با 
کرونا در دوره پسا

  دکتر محمدرضا قائمی نیک

شاید به دلیل شرایط سخت 
و سرعت تحوالت دوره اوج 

ع کرونا، صورت بندِی این  شیو
نقش آفرینی خاص، چندان میسر 

نبوده است، اما به طور قطع 
توجه به این الگو، صورت بندی و 
نظریه پردازی درباره آن و اجازه 
حضور دین و فرهنگ در فرایند 

اتخاذ تصمیمات سیاست گذارانه 
در کنار حوزه سالمت و اقتصاد، 

نه تنها باعث سربلندِی ایران 
اسالمی در میان جهانیان خواهد 

شد...
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