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 کرونا همچون طبیعی بالیای با مواجه در اسالمی فقه رویکرد

                                              لیال محمودی مدوئیه

 مدیر دفتر قضایی و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 )پست الکترونیک تایمز یازده نازک(ایمیل

 

 چکیده

در حوادث  .وحوادث انسانی  تقسیم بندی کردند زلزله طبیعی مانبالیای طبیعی را می توان به دودسته حوادث 

شیوع انواع بیماری های واگیر دار از جمله این گونه  .سالمت جسمی انسانها در معرض خطر قرار می گیرد انسانی،

ز دیدگاه غالب برخورد عقالنی با رعایت مسائل بهداشتی وپزشکی وپیروی ا بالیای طبیعی است.در فقه اسالمی،

تعدی  و پلیدی بر همکاری حرمت با استناد به قواعد فقهی مانند قاعده الضرر واست .این رویکرد پزشکان   دستورات

قرنطینه ورعایت  وبا استناد به روایاتی از پیامبر اکرم)ص( وامامان  معصوم،راه حل بیماری های همه گیر مانند کرونا را

 طب" مدعی سنتی جریان یکی داشت، وجود موازی جریان دو ،بنیادگرایانه نگرش در فاصله اجتماعی می داند.البته

 سنتی جریان روحانیون اکثریت.نگریست می پدیده این به سیاسی دیدگاه با که "سیاسی" جریان دیگری و "اسالمی

 االجراء الزم را بهداشتی های توصیه و پیوسته "خردگرایانه"جریان به اندکی یرتأخ و تردید با "غیرسیاسی"

توصیه نمی کردند.اما با گسترش بیماری وخطرات  درعین حال کسانی بودند که رعایت مسائل بهداشتی را.دانستند

 ناشی از آن ،این دیدگاه چندان مورد توجه واقع نشد. 

 ،کرونا. طبیعی بالیایی ، اسالمی فقهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

 ازنگاه اما. باشد می زندگی الینفک اجزاء از است انیهمگ و طبیعی امری که مرگ پدیده مانند الهی امتحانات و بالیا

 در و باشد زندگی حقایق و واقعیت شناخت و آمدن خود به برای فرصتی و آزمایش تواند می مشکلی و حادثه هر قرآن

 نگرش و باورها تغییر الزمه ، مهم این که ببیند مرتبط دینی مسایل با را وارده مصیبت باید دیده حادثه فرد میان این

 دراین کریم، قرآن آیات.  باشد می حوادث اینگونه با دینی مقابله آموزش و ها مصیبت و بالیا از مردم نادرست های

 که دارد زدگان مصیبت دینی درونی و بیرونی گیری جهت در تعادل و توازن ایجاد برای ای العاده فوق ظرفیت زمینه

 کنار حفظ برای ثرمؤ راهبردی و کند دور درونی گونه وسواس فشار یا و بیرونی افراطی گرایش از را فرد تواند می

 (5: 1391)حکمت،.دهد ارایه غیرمترقبه حوادث با آمدن

 فوائد بر عالوه که دارد را خود خاص نظام است، هستی موجودات به الهی فراگیر رحمت که هستی جهان و طبیعت

 از ناآگاهی علت به انسان. اند جمله آن از طبیعی حوادث که ؛رددا زیانبار اثراتی مخلوقات برای اوقات گاهی بیشمار،

 مطلق شر و عدالتی بی را بالیا این بروز منصفانه، غیر داوری و ظاهری نگاهی با غالباً حوادث؛ این وقوع حکمت

 (77: 1398مهر،)حسن زاده،ادیبی .است مانده دور موضوع حقیقت از و پنداشته
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 به توانندمی بالیا این. هستند ویرانگر واقعاً خشکسالی و سیل سونامی، لغزش، زمین ان،آتشفش زلزله، طبیعی، بالیای

 چندر طی پیوندند.د به بوقوع اقتصاد و اجتماع افراد سالمت برای ناخوشایند نتایجی داشتن بر در با و آهسته یا سرعت

ور غیرقابل باوری زندگی حداقل یک میلیارد اند و بطها نفر از مردم را گرفتهدهه گذشته بالیای طبیعی جان میلیون

اند. کشورهای در حال توسعه بطور اند و همچنین ضربات اقتصادی شدیدی را متحمل نمودهنفر را تحت تأثیر قرار داده

یر اند. مرگ و مهای آمادگی مقابله با بالیا از آن آسیب دیدهیی و برنامهنامتناسبی بدلیل کمبود منابع، تأسیسات زیربنا

های ناشی از ریزش ای در اثر جراحات، آسیبظهدهند بطور قابل مالحناشی از بالیا بویژه بالیایی که به سرعت رخ می

 .(45: 1392.)زارع،اندساختمان و غرق شدن بوده

 اصلی سالمت تهدیدکننده عوامل از یکی همواره حال، به تا گذشتهسده های  طی در واگیردار بیماریهایهمچنین 

 با مستقیم غیر و مستقیم تماس ازطریق آنها انتقال که است بیماریهایی ؛واگیردار بیماریهای از منظور. بوده اند اانهانس

وبا  بیماریها در گذشته به صورت طاعون واین می شوند. منتشر به سرعت جامعه سطح در و بوده اشیا حیوانات، انسان،

 ایدز، ابوال، مانند کشنده نوع دو به بیماریها این ی گسترش می یابد.رواج داشت وامروزه به صورت بیماری های ویروس

 راه هیچ که کشنده مطلقاً نوع دو به نیز کشنده های ویروس. شوند می تقسیم برفک و تبخال مانند غیرکشنده و مرس

 واگیردار بیماریهای. شوند می تقسیم تب و سل اقسام برخی مانند کشنده نسبتاً و شد ذکر آنچه مانند ندارند، درمانی

 اند شده افراد باالی میر و مرگ باعث و کرده پیدا شیوع ازافراد زیادی تعداد بین در سرعت به گاهی آن، نوع از فارغ

 .(127: 1394.)فروغی وهمکاران،

 در هابیماری شیوع خطر انتظار معموالً .بین وقوع بالیای طبیعی وبروز بیماری ها رابطه وجود داردهمچنین 

 این و اجساد بین رابطه از ترس این زیاد احتمال به است، باال بسیار دهدمی رخ طبیعی بالیای از بعد که هاییرانحب

 اما شده، داده ارتباط مردم آوارگی با آغاز در هابیماری شیوع خطر فاکتورهای چه اگر. گیردمی نشأت هابیماری قبیل

 ،حادثه وقوع از قبل موردنظر جمعیت سالمتی شرایط جمعیت، میزان بهداشتی، امکانات و سالم آب بودن دسترس در

 شیوع خطر دادن قرار الشعاعتحت برای محلی هایبیماری اکولوژی مفهوم با همه بهداشتی خدمات بودن دسترس در

 .دارد ارتباط بالیا از متأثر جمعیت در میر و مرگ بروز و مسری هایبیماری

یر واگیر دار بر می گردد درگذشته که روش های درمان واع بیماری های واگیردار وغبخشی از بالیای طبیعی به ان

 وپیشگیری از بیماری های مسری پیشرفت چندانی نکرده بود .اینگونه بیماری موجب مرگ ومیر می شد. 

 طبیعی بالیای-1

کس نمی تواند ابعاد چنین ا به خود مشغول کرده و هیچ الیای طبیعی از قدیمی ترین مسائلی است که فکر بشر رب

اعراف و در سبا  73دثه ای را به طور دقیق و قطعی تصور و یا پیش بینی نماید، خداوند در آیه اول سوره حج و آیه حا

را  بالیای طبیعی و چگونگی وقوع آن 155مزمل و بقره آیه  14و سوره زلزله و آیه  14و عنکبوت آیه  17و  16آیه 

ی طبیعی اتفاق می افتد اثرات مخرب و تکان دهنده ای بر جای ک فاجعه ای که بر اثر بالیاتشریح کرده است. بدون ش

خواهد گذاشت که وحشت کامل ناشی از آن در افراد مختلف به خصوص کسانی که در محل حادثه یا اطراف آن 

 که است آمده صراحت به155و 153 آیه بقره درسوره  کـریم قرآن در .زندگی می کنند کامال محسوس و مشهود است

 )بقره الصبرین بشر و الثمراتو و االنفس االموال من و نقص و الجوع الخوف من بشیء کمنوللنب ».آزماییم می را شما ما

 گمان بی و کند مشاهده نیز را خداوند ننگرد و دستان را طبیعت قهر تنها ها ویرانی این پس در انسان (.چنانچه155

: 1388سپهری،)است. نامیده آزمایش را ناگواریها این خداوند آنکه ویژه به.شد خواهد تر کسب فرسـا روح هـای رنج آن

2). 

 وحـوادث هـا پدیده بودن دار وجهت معنادار. است مطرح ومذاهب ادیان در طبیعی بالیای درباره که مباحثی جمله از

  که آنچه سبب به»: فرماید می 41 آیه روم درسوره کریم قرآن در خداوند چنانکه.است طبیعی مترقبـه غیـر
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 آنان اند،به شده مرتکب که را آنچه از بعضی سزای تا آمده پدید ودریا خشکی در فـساد آورده فراهم مردم های دست

 را طبیعی بالیای و حوادث مسلمانان. است رایج مسیحیان و مسلمانان مخصوصاً ها ادیان اکثر در اعتقاد این. «بچشانند

 دهد می رخ که حوادثیو انسان اعمالبین  معتقدند و پندارند می گناهان اعمال نتیجهو آزمایش و امتحان عنوان به

 خاطر به رسد می شما به که مصیبت آنچه» :دارد اشاره کریم قرآن در خداوند چنانکه .دارد وجود مستقیم ارتباط

 سوره) «کند می شما جلوگیری کارهای از یبسیار تاثیر از تعالی خدای البته اید، کرده خود دست به که است کارهایی

 زیادی حد تا طبیعی مترقبه غیر انسان وحوادث اعمال میان که شود می استنباط چنین آیات این از (13 آیه رعد

 می 96 آیه اعراف سوره در اوست.خداوند خود اعمال نتیجه آید می بوجود انسان بـرای که اتفاقی هر است و ارتباط

 لیکن و گشایم می نهاآ بر وزمین آسمان از برکتهایی ما کردند، پیشه تقوا و آورند می ایمان بالد، اهل اگر: فرماید

 و شـود منحـرف خـدا وبنـدگی عبودیـت راه از انـسان اگـر بنابراین .گرفتیم آنان از را آوردشان دست ،کردند تکذیب

 هالکـت ودریـا، خـشکی در فساد ظهور منتظر باید ،گردد ناپسند و زشت اعمال مرتکب و کند دنبال را فساد و ضاللت

 باشد وطوفان صاعقه زلزله، سیل، مانند حوادثی و طبیعی بالیای سایر و جنگها بروز ظلم، شیوع امنیت، سـلب امتهـا،

 اقوام بر که را مختلفی طبیعی نمونه وبرای عبرت انگیزی حوادث وبالیای عنوان بـه قرآن در سبحان خدای که

 (.3: سپهری،پیشین) کند. می بیان کرده نازل ونگوناگ

 

 بیماری کرونا-1-1

 که داد گزارش( چین هوبی استان) ووهان شهرداری درمان و بهداشت کمیته ، 2019 سال دسامبر 31 تاریخ در

 رقرا با ییدجد مورد  ووهان شهر در. است شده آغاز دسامبر 8 از عالئم با ناشناخته ءمنشا الریه ذات مورد 27

 از جهانی بهداشت سازمان است. داشته وجود زنده حیوانات و ماهی ، صدف پوست با مشترک معرض در گرفتن

 مجرای ترشحات توان می ویروساز مهمترین عوامل انتقال   است. یادکرده nCOV2019 عنوان به ویروس این

 این انتقال راههای از دیگر یکی نیز هوا اتذر از انتقال همچنین  را نام برد. از فرد به فرد یا باسطوح تماس ،تنفسی

 ومبتالیان مسن درافراد بیماری به ابتال عوارض ،شود می منتقل راحتی به تجمعات در ویروس این. است ویروس

 روز 14تا3 بیماری این نهفتگی دوره.هستند خطر در نیز ونوزادان کودکان ،است شدیدتر مزمن های بیماری به

 عالئمی نیز بیماران از کمی تعدا.کند می بروز خشک های ،سرفه ،خستگی تب با عمدتاً بیماری این عالئم است

 یک گذست از پس یابد می شدت درآنها بیماری این که بیمارانی .دارند واسهال بینی ،آبریزش بینی گرفتگی مانند

 ،ترجمه هونگ ون.)است نشده ییدأت ویروسبا  مقابله برای ثریؤم روش تاکنون.شوند می مشکل دچار هفته

 (3: 1398وهمکاران، بذرافشان

 افزایش و نگرانی ایجاد موجب و گرفته را جهان کشورهای بیشتر ،2019 دسامبر در کرونا ویروس از ناشی عفونت

 و است خوردگی سرما و آنفوالنزا بیماری شبیه بیماری این عالئم. است وتا به امروز ادامه دارد گردیده افراد در اضطراب

 به ابتال از نگرانی دیگر سوی از. است شده استرس و وحشت به منجر که شده مطرح فرد به منحصر تهدیدی واننع به

 درمان یک وجود عدم و -جزئی حتی -آن با مرتبط عالئم مورد در نگرانی و عزیزان بیماری مورد در نگرانی عفونت،

 مردم است ممکن یابد، افزایش ها نگرانی  این که یزمان. شود می اضطراب افزایش به منجر ویروس کورنو برای قطعی

 اختالالت اضطراب، استرس، نظیر اختالالتی با امر این. کنند پزشکی تجهیزات سایر و ماسک آوری جمع به شروع

 سالمت و شد خواهد همراه  افسردگی و معده ناراحتی قلب، ضربان افزایش مانند جسمی عالئم عصبانیت، خواب،

 . آورد می نپایی را عمومی

 :است آمده دست به پزشکی اطالعات منابع به مراجعه از که ویروس این هایویژگی از برخی
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 خانواده از نوزده، و هزار دو کووید حاد تنفسی بیماری ویروس یا ،-COVID) 19 )کووید ویروس: ویروس تبار: یکم

 .است (Coronaviruses) کرونا ویروسی

 طبقه گونه این توانمی را فراگیری و گستردگی این در ثرؤم عوامل: آن شیوع نرخ ندهفزای فراگیری و گستردگی: دوم

 :نمود بندی

 :کرونا ویروس واگیری شدت .1

 در. افتدمی اتفاق سرعت به و راحتی به  دیگر شخص به شخصی از ویروس انتقال و است باال نسبتاً کرونا واگیری توان

 هم، دیگر، خطرناک هایویروس دیگر از برخی از کرونا از نوع این گیری همه به منجر انتقال سرعت میانگین واقع

 به. است تربیش مراتب به است، کرونا ویروسی خانواده دیگر عضو که( حاد تنفسی سندروم) سارس ویروس چون

 العاده فوق شیوع» را آن شیوع و اند نامیده «مرض العاده فوق دهنده نشر» را ویروس این به مبتالیان دلیل همین

 .اند دانسته «مرض

 :دوران این در آن سرایت و نهفتگی دوره بودن طوالنی .2

 است؛ پذیر سرایت دوره، این در که این است زا مشکل آنچه و است، طوالنی نسبتاً ویروس این سرایت و اختفاء دوره

 نشان آشکار صورت به را مریضی به یابتال بالینی هایعالمت هنوز که حالی در ویروس، این به مبتالی افراد: یعنی

 دوران در چه اگر نیز دیگر مشابه هایویروس برخی. گردند دیگران به ویروس سرایت موجب است، ممکن دهند،نمی

 که آن یا و است ویروس این از ترکوتاه نهفتگی دوران این اما شوند؛می منتقل و کنندمی سرایت خود نهفتگی و کمون

 .است ویروس این از کمتر نهفتگی دوران در هاآن پذیری عشیو و انتقال شدت

 گستردگی بیماری  واکسن و .3

 کرونا با مبارزه دشواری به وضعیت این.واکسن هایی که تاکنون استفاده شده نتوانسته اند این بیماری را کنترل کنند

 .است داده گسترش را آن شیوع و سرایت دامنه و است انجامیده

 :بهبودی از پس ویروس شتبازگ امکان .4

 این. است بهبودی از پس آن، ویروس از ناشی مریضی شرایط بازگشت امکان کرونا، ویروس تمایزبخش هایویژگی از 

 گسترش عوامل از تواندمی صحت، و ییدأت صورت در است، شده مشاهده ژاپن و چین در اخیراً که ویروسی، ویژه رفتار

 .باشد ویروس فراگیری و شیوع

 کرونا با مقابله در جهانی بهداشتی نظام-1-2

 کروناویروس عفونت موارد هجوم با مقابله آماده ، جهان سراسر در درمان و بهداشت های سیستم آیا که السؤ این

 برای فراخوانی بیانگر کرونا فعلی شیوع هستیم؟ بیمارستان به بیماران افزایش آماده ما آیا اینکه مورد در هستند؟وبحث

 پیامد .است برخوردار حیاتی اهمیت از پزشکان اجتماعی -روانی درک.است اجتماعی و روانی پژوهشگران برای ماقدا

 پرداختن برای شواهد بر مبتنی راههای یافتن و تبعیض و( احتیاط علت و نگرانی عدم یا) حد از بیش ترس کرونا مانند

 هست کرونا آیا اینکه از نظر صرف آینده در عفونت شیوع ایبر همچنین. بود خواهد مهم کرونا  برای ،موضوعات این به

 است ممکن و است ناپذیر اجتناب بعدی شدید گیری همه که کنند می بینی پیش شناسان ویروس.دارد اهمیت نه یا

از  یکی ازراههای پیشگیری از بیماری های واگیردار قرنطیه افراد است که.(2019 ، تیلور) برسد فرا آینده های سال در

 توقف از ،ممانعت وفیزیکی جسمی ،قرنطینه خانگی قرنطینه از هدف. گذشته های دور به طور سنتی انجام می شد

 عوارض بدون ناقل زیادی شمار که تازمانی است وسوم دوم نسل مبتالیان بروز از جامعه،جلوگیری در بیمار وآمد ورفت

 که باشد مشکلی حل راه تواند می مهم انتخاب یک عنوان به خانگی قرنطینه ،باشد داشته وجود بالقوه بیمار یا

 بیمارستان به ودرمان تشخیص برای باید عوارضی هر بروز درصورت. کنند حل را آن توانند نمی درمانی نهادهای

  سایر و چای ،نوشیدن خواندن اجتماعی،کتاب های رسانه در فعالیت از می تواند فرد مدت دراین کرد مراجعه
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 ون.)برود بین واز داده دست از خودرا گسترش توانایی 19 کوید تا کند استفاده فراغت اوقات کننده غنی های فعالیت

 .(3: 1398وهمکاران، بذرافشان ،ترجمه هونگ

 اسالم دربرخورد با بیماری های واگیردار بهداشتی های توصیه -1-3

 طوفان،:مانند آسمانی بالیای که معتقدند و است شده اشاره انسان اعمال با طبیعی بالیای میان رابطه به ادیان همه در

 است عمیقی تذکر بالها این شده ایجاد گناهان و خطاها و خداوند دستورات از انسانها نافرمانی دلیل به صاعقه، سیل،

 و هکفار و منؤم برای ترقی نردبان و هدیه بیت اهل معارف در و گردند بیدار تا شنیدن نداشتند گوش که آنانی برای

 و عزم ثبات باعث الهی آزمایشات و بالیا.است دیگران برای دهنده کیفری هشدار و گنهکاران، برای پاک سازی عامل

 متزلزل طبیعی بالیای و مترقبه غیر حوادث به هنگام رسیدن انسان شود می موجب و گردد می یأر قوت و اراده

. نماید تالش آن ایجاد در پیشگیرانه و ثرمؤ کارهای با بالیا این زا رهایی برای و بردارد قدم قوی اراده و صبر با و نشود

 و ها عذاب شدن ومنصرف خداوند رحمت نزول سبب استغفار و توبه با و خود از را طبیعی بالیای و الهی خشم و

 سازند.)همان( فراهم را طبیعی بالیای

بیماری های مختلف مانند وبا،طاعون به اشکال  بخشی از بالیای طبیعی ،بیماری های واگیر دار هستند که در گذشته

    .ودردهه های اخیربه شکل ابوال،ایدز وکرونا ظاهر شدند

 در زمینه بیماریهای واگیردارروایات -1-3-1

 از گریختن بودن مجاز به مربوط فصل عنوان با الشیعه وسائل قدرگران مجموعه در االحتضار کتاب بیستم باب در

 مرزداران و رزمندگان مانند کسانی برای آنجا در ماندن که مواردی در جز) دارد، رواج آن در عوناط و وبا که جاهایی

 عُقاَلیی روشهای اتخاذ ضرورت گرنشان و نزدیک هم به بسیار آنها همه مضمون که است آمده روایت پنج( است واجب

 منطقه یک در وبا شیوع باره در السالم علیه صادق امام از ؛گویدمی حدیث اویر.است واگیر هابیماری برابر در عَقالنی و

 را منطقه( وبا ترس از) است ساکن آنجا در که کسی که پرسیدم سرزمینی هر در یا( مصر سرزمین هم شاید) معین

 و بود دشمن برابر در که ایمنطقه ساکنان برای امر این از( ص) پیامبر ندارد، اشکالی فرمودند حضرت کند،می ترک

 از که است کسی همچون بگریزد وبا از که کسی فرمودند و کردند نهی گریختند  شهر آن مردمان و افتاد آنجا در وبا

 لذا و. )نشود خالی( دشمن برابر در) آنها منطقه که گفتند روی آن از پیامبر را این باشد، گریخته دشمن مقابل

 را وبا (430 ـ 429 : 2 ج الشیعه، وسائل) (ندارد منعی هست، وبا آن در که مناطقی از عادی شرایط در مردم گریختن

 نوع این از توانمی بنابراین،. انددانسته فراگیر بیماری هر مفهوم به .(ق 385) عباد بن صاحب همچون دانانلغت برخی

 باره این در هم تیروای هیچ اگر و است عقلی امر این گرچه. کرد برداشت را واگیردار هایبیماری  با مقابله جواز روایات

 .کردمی صادر را حکم همین خردمندان منش و عقل نداشتیم،

 لَهُ وَضَعَ إِلَّا دَاءً یضَعْ لَمْ وَجَلَّ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ تَدَاوَوْا»: است فرموده نیز مداوا ی درباره -وآله علیه اهلل صلی-بزرگ یامبرپ

 پیری جز دردی هر برای خداوند زیرا بروید معالجه دنبال(»3855/شماره به داود ابو سنن)«الْهَرَمُ وَاحِدٍ دَاءٍ غَیرَ دَوَاءً،

 اإلصفهانی، نعیم أبو النبوی، الطب)«فَتَدَاوَوْ شِفَاءً لَهُ أَنْزَلَ إِلَّا دَاءً ینْزِلْ لَمْ اللَّهَ إنَّ»: است فرموده ونیز «است قرارداده دوا

 آمده روایات برخی در.بروید درمان دنبال پس است قرارداده برایش دوا دهفرستا که دردی هر خداوند( »11 شماره به

 خارج شهر آن از پس داد، رخ مسری مرض آن شهری در اگر یعنی «مِنها تَخرُجُوا فَال بأرض اَنتُم و وَقعَ اذا»: است

( مسری مرض دارای) هزد طاعون شهر از فرار که گردیده وارد نیز مضمون این حتی (75ص ، 10ج العمال کنز.)نشوید

 اجر و است کافر با جنگ میدان در استقامت چون آنجا، در ورزیدن استقامت و ماندن و کافر؛ با جنگ میدان از فرار

 .دارد را شهید

 بِأَرْضٍ به سَمِعْتُمْ إذَا»: اند فرموده ایشان شود می استناد )ص(رسول حضرت فرموده به ازجمله هم قرنطینه با رابطه در

 که شنیدید هرگاه( »1120 شماره به بخاری، صحیح)«مِنْهُ فِراراً تَخْرُجُوا فَال بِهَا وَأنْتُمْ بِأرضٍ وَقَعَ وِإذَا عَلَیهِ، قْدَمُواتَ فال
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 ترک پرهیز، هدف به را آنجا شد پیدا هستید که جایی در اگر و نروید آنجا سربرآورده محلی در وبا

 وارد شهر آن به شما باشد، دیگری شهر در بیماری آن اگر»: فرمود دیگر روایت در (2: 1399محمودیان،)«نکنید

 (201: 2ج ؛ المرتضی امالی)«نشوید

 اجتماعات از فرار و ویروس به ابتال از ترس: گویند می و شده متوسل قدر و قضا ی قضیه به دین، دلسوزان از برخی

 زیر مستندات به و باشد می عقیده به مخل و بوده قدر و قضا به اعتقاد اصل به باور مخالف مساجد، اجتماع ازجمله

 مَا اللَّهُ شَآءَ وَلَوْ «است خداوند انحصار در دادن فرمان و آفریدن( »54/األعراف) وَالْأَمْرُ الْخَلْقُ لَهُ أَال: شوند می متوسل

 .«جنگیدند نمی باهم -انبیا پیروان از برخی -خواست می خدا اگر( »253/البقره) یرِیدُ مَا یفْعَلُ اللَّهَ ولکنَّ اقْتَتَلُواْ

 می تشکیل را اکثریت که دیگر ای عده. است کوبیدن هاون در آب و بیهوده است کاری بیماری از پرهیز بنابراین

 برخی شمایل، و شکل مرگ، و والدت زمان و مکان والدین، انتخاب چون ای دایره در اگر انسان که باورند این بر ،دهند

 و دهد می انجام که کارهایی اکثریت در است، اختیار بی و مجبور…و ذاتی استعدادهای ارثی، صفات روحی، تحاال از

 در تواند می و است مند بهره «کسب» از کالم اهل قول به کم دست و است مختار زند می سر او از که رفتارهایی

 قبل یا و نکند مراجعه طبیب به بیماری صورت در اگر پس باشد، کننده تعیین و مؤثر خود اخروی و دنیوی سرنوشت

 .است مسئول خود ننماید، مراعات را بهداشتی های توصیه بیماری به ابتال از

 درزمینه مقابله بیماری های واگیرداراستدالل های فقهی -1-3-2

قاعده د، عبارتند از: کرد، که اهم این قواع بیانتوان قواعد چندی را در ارتباط با این موضوع از آیات و روایات می

عدم ورود به "قاعده  ، "دور شدن از بیماری مسری"، قاعده "حرمت همکاری بر پلیدی و تعدی "قاعده ، "الضرر"

حرمت اضرار به نفس و اضرار به "، قاعده "وجوب نجات بیماران درگیر"، قاعده "منطقه آلوده شده و عدم خروج از آن

 ." ضمان حاصل از تسبیب"، قاعده "غیر

 قاعده الضرر -الف

جمله اصولی که در جهت پیشگیری از خسارات وقایع طبیعی مورد استناد قرار می گیرد اصل عقلی دفع ضرر از 

(مبنای 206: 4محتمل است که مضمون آن حکم عقل به وجوب دفع ضرر احتمالی ویا مظنون است)آخوند خراسانی،

انجام کاری احتمال ضرر باشد عقل به  ذا هرگاه در مورد ترک یااصل احتیاط نیز حکم عقل به دفع ضرر محتمل است ل

می ، غرب به شرط پاسکال یاد می شود  این برهان عقلی که از آن در (186: 2،ج1419)خویی،.احتیاط حکم می کند

با  ؛تواند دربرآورد خطر وکاهش آسیب پذیری حوادث طبیعی نقش مهمی ایفا نماید چرا که عقل سلیم حکم می کند

در مسیل ویا روی گسل قرارندهد وگرنه مصداق کسی  را جغرافیای زمین مسکن خودر گرفتن ژئوپولتیک ودرنظ

رامالمت کند چرا که  (ونمی تواند کسی جز خود195با دست خویش به هالکت افکنده )بقره : را بود که خود خواهد

 (79: 1398)حسن زاده ،ادیبی مهر،.خودکرده را تدبیر نیست

براساس  .بیماری ها به ویژه بیماری های واگیر دارمی توان به قاعده الضرر استناد کرد در زمینه ابتال به انواعبنابراین 

اگرچه ، (156: 1413دراسالم حکم ضرری واقع نشده وهیچ فردی نباید به دیگری ضرربرساند)سبزواری، قاعده الضرر،

واشیای ضرری برحسب زمان ومکان اق های آن اعم از اعمال قاعده الضرر،قاعده ای ثابت وتغییر ناپذیر است اما مصد

 یکی از مصادیق آن پیشگیری از بیماری ودوری از موقعیت های بیماری زا است. .متغیر ونسبی است

 بنابراین از قاعده فوق می توان موارد زیر را استنباط کرد:

 .باشد احتمالی عقالئی نحو به اهخو و یقینی ضرر خواه است، واجب شرعاً و عقالً خود از ضرر دفع -1

 .است مدنی مسئولیت و ضمان موجب و است حرام مطلقاً غیر به اضرار -2

 یا و حضور که بدهد عقالئی احتمال مربوط کارشناسان اخطار طریق از یا و شخصا یا و بداند شخصی چنانچه -3

 اجتناب مطلقاً که است واجب شرعاً گردد، می هاآن به اضرار موجب افرادی یا و فرد با مالقات یا و ای جلسه در شرکت

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

7 

 در کرده، دیگران به سرایت وی بیماری و شده اضرار موجب او تماس که شود ثابت چنانچه تخلف صورت در و کند

 عمد غیر صورت در و بود خواهد دیده زیان به وارده خسارات کلیه ضامن و کیفری مسئولیت موجب عمدی اقدام فرض

 ضمانت کند، فوت نیز خودش اگر و اوست برعهده دیه ضمان ،شده فوت موجب اگر و وارده اتخسار کلیه ضامن

 ادا را خسارات وی ترکه محل از بایستی متوفی وارثان و گردد می او ترکه به متعلق و است باقی او عهده به شرعی

 .گردد بری متوفی ذمه تا نمایند

 که شود ثابت چنانچه دارد، قرار مخفی بطور بدن در مدتها ونارک ویروس متخصصین نظر حسب اینکه به توجه با -4

 و ضمان ولی است گناه بی جهل علت به چند هر ، شده دیگری به انتقال موجب بیماری خفاء زمان در فردی

 .برآید وارده خسارات عهده از بایستی و دارد ذمه بر را وارده خسارات مسئولیت

 نظر حسب سالخوردگان. است اوقات سایر از تر سنگین ایوظیفه لخورده،اس والدین از مراقبت ایام دراین -5

 آنان. است فرزندان عهده به نخستین درجه در آنان مراقبت و پیشگیری. مواجهند تر جدی خطر با پزشکی کارشناسان

 به آنان از را مراقبت نهایت که است واجب متخصصین از الزم دستورات گرفتن و بهداشتی مالحظات تمام رعایت با

 با که است شرعی واجب فرزندان بر نگیرند، جدی را احتیاطات سن کهولت علت به است ممکن آنان. آورند عمل

 خاص شرائط در و سازند وادار بهداشتی دستورات رعایت به را آنان احترام و ادب کمال رعایت و مهربانانه گفتگوهای

 .نمایند اتخاذ آنان با برخورد برای پزشکی رینمشاو از را الزم دستورالعملهای آنان، ناتوانی

درخصوص کودکان نیز چنین وظیفه ای برای مراقبین وجود دارد. مراقبین و سرپرستان باید کودکان را از کارهائی  -6

کوتاهی و ورود خسارت به دیگران که ممکن است موجب انتقال بیماری به دیگران بشود، محافظت کنند که در صورت 

 .ضمان و مسئولیت به عهده اولیاء آنان است

 احکام و است حرام باشد، مواجه بیماری شیوع و نقل  یا و بیماری تحمل عقالئی احتمال با چنانچه مسافرت انجام- 7

 خسارات مسئولیت و ضمان ولی است، جایز هم اگر قطعی اضطرار فرض در البته. گردد می مترتب آن بر حرام سفر

 .است باقی خود جای در دیگران به اضرار

 بیماری سرایت عقالئی احتمال با بهداشتی کارشناسان نظر به چنانچه مجامع در حضور نظیر مستحبی اعمال انجام -8

 رغم به بنابراین. بود خواهد روبرو اکید و جدی حرمت با بلکه نیست، برخوردار استحباب از تنها نه باشد، مواجه

 احتمال بهداشت کارشناسان نظر حسب گاه هر مشرفه مشاهد در عبادت و جماعت نماز فضیلت و کدؤم استحباب

 بلکه نیست مستحب تنها نه شودمی دیگران به یااضرار خود به ضرر سبب مقدس اماکن دراین حضور که باشد عقالئی

 آن قضای یا اعاده و باطل بزرگ فقیهان از بسیاری نظر بنابر و گیرد می قرار شارع نهی مورد عبادت فروض دربرخی

 (4: 1399داماد، محقق.گردد) می واجب

 نفی عسر وحرجقاعده -ب

همچنین در فقه اسالمی مطابق قاعده نفی عسر وحرج ،هرگونه ضیق ودرتنگا قرار گرفتن از نظر دین اسالم حرام 

تنگنا گذاشتن وتحمیل عسر وحرج به یکدیگر منع قاعده انسان ها از به مطابق این .(113: 1414است )حرعاملی، 

شده اند.بنابراین در زمان شیوع بیماری ها ،شرایط باید به نحوی باشد که برای افراد جامعه عسر وحرج نباشد 

 وهمگان با رعایت اصول بهداشتی ،به زندگی طبیعی خود ادامه دهند

 عدیت و پلیدی بر همکاری حرمتقاعده -ج

قابلیت و با استناد به آیه قرآنی وال تعاونوا علی االثم والعدوان ، به محتوا و ساختار مضمونی آن،  این قاعده با توجه

 .تطبیق بر موضوعی همچون: بیماری کرونا و نقش افراد در این انتشار را دارد

ه، جمع شدن آید: نکته اول: معنی کلمه تعاون در این آیچگونگی این تطبیق با توجه به دو نکته زیر به دست می

تعاون عبارت است از اجتماع چندین نفر "گوید: ای از افراد برای ایجاد یک امر است. آیت اهلل خویی میمجموعه
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، مانند غارت اموال، کشتن نفوس و ساخت مساجد و پل ها صادر شودبرای ایجاد امری از خیر یا شر که از همه آن

 (1: 1398)مبلغی، "ها

گیرد: صورت اول: تعاون بر اساس تبانی: مقصود، تبانی و توافق امر، به دو صورت شکل مینکته دوم: تعاون بر یک 

مسجد، یا عمل  ای از افراد با هم است، برای صدور عملی؛ خواه عمل نیکوکارانه، مانند: ساختن پل یامجموعه

 .نامید "ون بسیطتعا"توان مجرمانه، مانند غارت اموال، یا آسیب زدن به کسی. این نوع تعاون را می

گیرد که همه، بی آن که از قبل، صورت دوم: شکل دادن به یک روند اجتماعی: این نوع تعاون در صورتی شکل می

ها با ترکیب خود، فرآیند اجتماعی واحدی را شکل تبانی کرده باشند، به یک طریق رفتار کنند و این رفتار

توان توان به همه نسبت داد. این قسم را می، نتیجه را میبه دلیل نقش مجموعه در ایجاد این فرایند .بدهند

این قسم، در مسائل اجتماعی  آن، مصادیق متعدد و متنوعی وجود دارد. نوعاً  نامید که برای "تعاون غیر بسیط"

 گیرد. موضوع آیه، شامل این نوع ازرایط پیچیده اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، .. و حتی غذایی شکل میثر از شأمت

کنند، آگاه باشند به شود؛ البته مشروط به اینکه افرادی که در ایجاد فرآیند اجتماعی مشارکت میتعاون هم می

ارهای همزمان است که یک روند اجتماعی گیرد و این رفتها به صورت همزمان با هم شکل میاینکه رفتارهای آن

ها از طریق رفتار واحد همزمان، مشغول گر آنکند. به تعبیر دیمنتهی به پیدایش وضعیت خاص را ایجاد می

: مبلغی،پیشین) .شودساختن یک فرآیند هستند که منتهی به شکل گیری یک حالت یا وضعیت )مثالً بیماری( می

که با رفتارهای نسنجیده و خارج از چارچوب اصول بهداشتی )همچون: حضور در (بر اساس این قاعده، کسانی 2

بخشند، چنانچه آگاه از کار خود باشند، عی گسترش بیماری کرونا را شکل یا عمق میاجتماعات(، روند اجتما

 .آیدبه حساب می "عدوان"و  "اثم"رفتارشان مصداق تعاون بر 

توان به عنوان افعال ممنوع یا قابل بررسی به عنوان منع افعال زیر را می با تطبیق این قاعده بر موضوع کرونا،

 :شرعی به حساب آورد

نزدیک شدن به شخص یا اشخاص دیگر در صورت داشتن این بیماری، یا حتی در صورت مشکوک بودن به آن؛  -1

 .به ویژه در حالت ابتال به سرفه یا عطسه

 .تشکیل جلسات، خصوصاً جلسات انبوه -2

 .شرکت در جلسات به صورت بی مهابا و بدون چارچوب بهداشتی .3

 .وده به یک شهر یا منطقه غیر آلوده دیگرمسافرت از یک شهر یا منطقه آل - 4

 (3)همان: .احتکار ابزار و کاالهای مورد نیاز بهداشتی و دفاعی در قبال این بیماری کشنده در جامعه -5

 چالش فقهی با کرونا-1-3-3

 مینهز در متشرعان و باوران دین بین در جدیدی مسائل و شرایط کرونا، ویروس نشده پیش بینی و نابهنگام شیوع 

 مرتبط، مواد و الکل طهارت و نجاست اموات، تیمم و غسل قبیل از شرعی، و فقهی فردی مسائل با آنان مواجهه

 و نجاست حرام، و واجب حرام، و حالل تعیین و دینداران فردی متشرعانه زیست حوزه در مسائل، این.پدیدآورد

 و بود روشن اضطراری، شرایط این در فقهی اصلی واعدق شریعت، مبانی به آشنایان برای .گرفت می قرار... و طهارت

 را هایی جایگزین آن برای فقه که بود حرج و عسر و اضطراری شرایط سایر شبیه شرایط، این در متشرعین تکلیف

 جامعه اکثریت .اما اضطراری شرایط در تدفین و تکفین غسل، از بدل یا و وضو از بدل تیمم قبیل از بود، کرده مشخص

 طبیعی جدید، و مستحدثه مسائل این با مواجهه در. بشنوند فقیهان زبان از را مسائل این که بودند نیازمند عانمتشر

 مدون، فقهی اصول مبنای بر جدید، شرایط این با پاسخگویی در فقیهان. کنند می رجوع فقیهان به متشرعان که بود

 برخی. کنند بیان مقلدین و متشرعین برای مناسبی اوایفت جدید، شرایط با همگام توانستند و نداشتند خاصی مشکل

 این در گفت توان می .دهد انطباق جدید شرایط با را خود توانست اما بود خیرأت و تردید با ابتدا در هرچند فتاوا از
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 مواجه خاصی مشکل با خویش شرعی زیست برای متشرعان اولیه، غافلگیری دوران از عبور از پس مورد،

 (.2: 1399شتیان،)فر.نشدند

 کامــل توجــه آن درمــان و بیمــاری ســالمتی، مفاهیــم بــه انســان، بــه گرایانــه واقع نــگاه بــا امامــان

 جــدی مباحــث از امــروزه بــه تــا دیربــاز از آنــان، از مانــده جــای بــه میالاســ طــب روایــات. اند داشــته

 طـب بـه پزشـکی علـوم مختلـف هـای حوزه دانشـمندان گرایـش گســترش بــا امــروزه.اســت هبــود پرچالــش و

 روایــات بــا طــب ویــژه به تجربــی، علــوم همنوایــی زمینــه در هایــی تفریط و افـراط می،الاسـ و سـنتی

 طبــی احادیــث و روایــات بــه یــدبا کــه می آیــد وجــود به بــاور ایــن گاهــی. شــود می مشــاهده

 شـده صـادر معصـوم یـک زبـان از سـخنان ایـن زیـرا کـرد؛ عمـل تعبـد و ایمـان بـا فقهـی احادیـث نیــزهماننـد

 .(59: 1394)دیانی،امامی،.اسـت

 در گروهی، دینی ممراس و جمعی مناسک با ارتباط در و منانهؤم جمعی زیست با باوران دین مواجهه در بعدی بحران

 مراسم برگزاری مثل جمعی مناسک این از بسیاری برگزاری عدم هرچند. کند می پیدا بروز باوران دین جامعه اندرون

 ولی کند، نمی وارد دینداران شرعیات به ای صدمه مذهبی اماکن زیارت جماعات، و جمعه نماز مذهبی، مراسم و اعیاد

 مورد در اما.است گروه یک هویتی نمادهای از جدایی بسان آن، ترک و باشد می "دینداران هویتی های نشانه" ها این

 از مذهبی تجمعات ،"بنیادگرایانه" نگرش در. بودیم نگرش دو شاهد ما که گفت توان می کنونی، ابتالی مورد مناسک

. نبودند بردار تعطیل یچکدامه بنابراین شدند می تلقی دارالشفاء و بوده مقدس نیز، مذهبی اماکن و بوده دور به شرور

 مبنای بر اگر نتیجتاً و کرد می پزشکی و بهداشتی های توصیه از پیروی به دعوت "خِردگرایانه" نگرش آن، برابر در اما

 مشکلی آن، تعطیلی با شدند، می تعطیل بایستی می مذهبی های مکان و گروهی مذهبی مراسم ها، توصیه آن

 (2: فرشتیان،پیشین.) .نداشتند

 جریان دیگری و "اسالمی طب" مدعی سنتی جریان یکی داشت، وجود موازی جریان دو بنیادگرایانه، نگرش در

 و تردید با "غیرسیاسی" سنتی جریان روحانیون اکثریت. نگریست می پدیده این به سیاسی دیدگاه با که "سیاسی"

 تفاوت لیدال از یکی.دانستند االجراء الزم را بهداشتی های توصیه و پیوسته "خردگرایانه"جریان به اندکی خیرأت

 به روحانیون خود اجمالی شناخت و کنونی نسبی آگاهی پیشین، های سده در برخوردشان با روحانیون کنونی برخورد

 از ولی بداند شیطان و خبیث را موجودات این اگرچه نیز روحانیت طاعون، و وبا عصر برخالف یعنی است، جدید علوم

 دسترسی و مجازی فضای وجود دوم، دلیل. دارد آشنایی اجماالً نیز ویروس و میکروب مثل هایی پدیده با دیگر سویی

 قرنطینه در کشورها سایر شیوه و مبتالیان آمار مورد در اطالعات جمله از آن، سریع تبادل و اطالعات فوری و آسان

 (3)همان: .است

 مسئولیت حقوقی انتقال بیماری-1-3-4

 نتیجه به منجر هم زود اوقات خیلی گاهی که تدریجی فرایند یک طی می تواند کشنده نسبتاً یا نوعاً ماریهایبی انتقال

 جرائم دارد ارتکاب قابلیت اساس این بر که جرائمی دسته فرایند، این به توجه با .می انجامد فرد مرگ به و می شود

 نسبتاً یا نوعاً همه از مهمتر و ضرر گستره و شدت و روانی عنصر حسب بر است که فرد جسمانی تمامیت با مرتبط

 تبیین ؛می نماید ضروری آنچه امر بادی در اما نمود، ارائه آن از مختلفی انواع می توان بیماری، بودن عواملکشنده 

 شامل تمامی ،مجرمانه فعل واگیردار، بیماریهای انتقال به مربوط پرونده های در.می باشد کشنده نسبتاً یا نوعاً از مراد

 از آلوده خونی فرآورده های جنسی،تهیه دخول به اقدام. می آورد فراهم را بیماری انتقال موجبات که است رفتارهایی

 مانند و آلوده سرنگ های یا سوزن قبیل از یا عضالنی وریدی از اعم تزریق وسایل فروش پالکت ها، یا پالسما قبیل

 مبتالکننده محکومیت و مبتال فرد مرگ به منجر می تواند رفتارها این تمامی .آیند می شمار به رفتارها نوع این از آن،

 است بررسی برخوردار اهمیت از که آنچه واقع در.می باشد مرتکب روانی عنصر قتل نوع عامل تعیین کننده اما شود،
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 انتقال دهنده برابر در انونگذارواکنش ق نوع تعیین کننده نتیجه در و قتل نوع مبین که بوده اعمال این روانی عنصر

 (.142: 1394بود.)فروغی وهمکاران، خواهد بیماریها این

 بیمار. دارد بیمـاربی اطالع به نسبت بیشتری تکالیف و مسئولیت است، مطلع خود بیماری از که همچنین بیماری

 این که احتیاطی اقدامات. دهد هشدار هستند درارتباط او بـا که اشخاصی به خود بیماری به نسبت است موظف مطلع

 اقـدامات و اطـالع رسـانی بـه تکلیف ایمنی، به تعهد. است سالم انسان ازیک بیـشتر کنـد، رعایـت بایـد بیمار

 مقابل در.محقـق می گردد مطلـع بیمـار مـدنی مسئولیت آنها به توسل با که هستند اصولی و مبانی احتیـاطی،همگی

 صورت در نیز شخص این بلکه. است ازمسئولیت مـصون بیماری، به ابتال از بی اطالع یمارب که پنداشت چنین نباید

 بیماری انتقال مسبب که صورتی در و بوده خسارات پرداخت به مکلف گونـه خطایی، هـیچ انجـام بـدون حتـی اتالف

 .(47: 1393)یزدانیان،ثقفی،.است مسئول مقصرانه باشد،اعمال

 با مرتبط جرائم انتسابی بیشترجرائم مبتال فرد در قوی اثربخشی خاطر به کشنده نسبتاً یا نوعاً دارواگیر عوامل مورد در

 وقوع قتل  امکان در فقها بیشتر نظر قانونگذار 92. ا.م.ق290 ماده به توجه با. بود خواهد قتل ویژه به جسمانی تمامیت

این بدان معنا است .است عمدی موارد در انتقال دهنده اصقص به قائل و پذیرفته را بیماری زا عامل انتقال در عمدی

به  توجه با فقها، از بعضی البته دیگری را آلوده نماید مرتکب قتل شده است. که اگر کسی از طریق انتقال بیماری فرد

 و عمدی تلق اثبات ، درأدر قاعده به توجه با و مسلمین خون در احتیاط با و استناد رابطه احراز در ذکرشده مشکالت

 286 ماده مطابق. نیست پذیرفته کنونی نظم حقوقی در دیدگاه این که کرده اند تردید انتقال دهنده، قصاص نتیجه در

می  شرایط، احراز صورت در مردم، عامه خطرانداختن نفوس به نوعی امکان و گسترده نحو به انتقال مورد در 92. ا.م.ق

آن  در موجود ابهام دلیل به ماده در موجود شرایط تحقق هرچند نمود، وممحک فی االرض به افساد را مرتکب توان

 ویروس انتقال صورت در. ذهنی تا یابد عینی جنبه بیشتر واقع در و گرفته صورت احتیاط با باید و مشکل بسیار

 که است گریدی مجرمانه عنوان عمدی قتل به شروع ،تصادف مثال عنوان به دیگر علت به مرگ وقوع و کشنده بیماری

 مبتالکننده و می باشد دوم علت به منتسب 1392. ا.م.ق 371 ماده حالت مطابق این در قتل زیرا دارد، تحقق قابلیت

عمدی  قتل به شروع به 92. ا.م.ق 122 ماده موجب بهه است. نرسید نتیجه به اما داده، انجام کشنده را نوعاً عمل که

نمی  دیگر فرض این بود،در نگردیده محقق نیز مجرمانه نتیجه اما نبود، کار در دومی علت اگر اما شد، خواهد محکوم

 تحقق باشدمی مبتال فرد مرگ که نتیجه مجرمانه تا کرد صبر باید بلکه نمود، محکوم قتل به شروع به را مرتکب توان

 جرائم و کشنده غیر یماری زایب عوامل درباره .نمود محکوم آن ومجازات عمدی قتل به را مبتالکننده فرد و نماید پیدا

 تهدید و جرح و ضرب چون جرائمی که نمود رجوع جزایی مختلف به قوانین است الزم آن، انتقال دهندگان به انتسابی

 (142)فروغی وهمکاران،پیشین: .نمود ذکر نمونه عنوان به شرایطی تحت میتوان میان این در عمومی را بهداشت علیه

 بیماران واگیردار با وردبرخ و معاشرت نحوه -1-4

 خاکی کره های قاره تمامی کردن درگیر و سرزمینی مرزهای تمامی از بیماری این گذر و کرونا ویروس گیری همه

 ادیان و ها آئین کشورها، از عملکردها و اقدامات چگونگی تا باورها و ها ایده و ها نگرش از کاملی نقشه تواند می زمین،

 مورد بر مبتنی پویا زنده های ایسم میان تطبیقی شکل به را بدیعی و جذاب مطالعات و ندک ترسیم ما برای مختلف

 بر کرونا ثیرأت پیرامون دینی و مذهبی های دستورالعمل و باورها و ها نگرش توان می مثال عنوان به بزند؛ رقم پژوهی،

 کنش دیگر سوی از و کرد طالعهم تطبیقی صورت به را مختلف ادیان و مذاهب های عبادتگاه فعالیت چگونگی

 «دین شناسی جامعه» زاویه از را ها دستورالعمل به تقید چگونگی و دینی رهبران اعمالی شیوه به را ادیان به معتقدان

 از یکی شک بدون اما میان این در.رسید نوینی های ایده و جدید مطالعات به دین شناسی جامعه منظر از و کرد رصد

 پژوهشگران، و محققان و اسالمی علوم دانشمندان انسانی، علوم اندیشمندان خصوص به کشور علمی جامعه وظایف

 های بینی پیش شویم، بحران دیگر های الیه و بعدی مرحله وارد اینکه از قبل اینکه و است موضوعات با عالمانه کنش
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 ریزی برنامه و اندیشیده آن، منفی پیامدهای کاهش یا مدیریت برای راهکارهایی همچنین و عالمانه و منطقی

 (2: 1399)استادیان،.شود

 به تمرکز ،آموزش حوزه در است؛ کرده مواجه تغییر با را انسانی روابط شکل اجتماعی، ابعاد در مدت کوتاه در کرونا

 و  جمعه نماز همچون اجتماعی مناسک از بسیاری دینی بعد در است؛ رفته مجازی و غیرحضوری های آموزش سمت

 اعیاد و( ع)ائمه شهادت در مذهبی های مراسم و است شده مواجه های محدودیت با مطهر های حرم زیارت و اتجماع

 با که است شیعی اجتهاد در نهفته عقالنیت ثرازأمت ها تصمیم این شک بدون که است شده کشیده تعطیلی به اسالمی

 است شده اتخاذ مکان و زمان عناصر به نظر عطف اب و جواهری تفکر بر  منطبق و زندگی جاری های واقعیت  به توجه

 مساله، تحلیل جدید، اقتضائات و شرایط به توجه با ها لهأمس توصیف است، اسالمی علوم و انسانی علوم رسالت آنچه.

 کشور پزشکی علوم های دانشگاه امروز که همانگونه دیگر عبارت به است؛ پژوهی راهکار و پژوهی آینده و بینی پیش

 تمامی و  شده بسیج کرونا با شکست و مبارزه سیاست ذیل در و است شده درگیر کرونا بیماری با محسوس صورت به

 دیگر سوی از و اند کرده بسیج را خود های ظرفیت و امکانات تمامی و اند شده خط به بهداشت وزارت ستاد و صف

 به را... و گری غربال و رسانی اطالع برای یمجاز فضای از گیری بهره غیرحضوری، آموزش همچون جدید رویکردهای

 فوت بدون را خود دقیق های برنامه نیز انسانی علوم های دانشگاه و علمیه های حوزه تا دارد ضرورت اند، گرفته عهده

 و علم تولید روند به کارمشترک تقسیم یک با و کنند اعالم موضوع این در کاربردی و بنیادین مطالعات حوزه در وقت

 کمک است آخرت و دنیا سعادت برای بشر ابنای به دانش و علم خدمت که مهمتر هدف چنینهم

 (2: استادیان،پیشین.)نمایند

 رعایت نکات بهداشتی-1 -1-4

 کندنمی فردی بهداشت رعایت که شخصی از روایات در است، شده مذمّت شدت به فردی بهداشت نکردن رعایت

 تحریم و نهی شدت به شودمی جامعه به زیان و ضرر باعث که اجتماعی حیطم کردن آلوده.است شده تنفّر اظهار

 به که چه هر» است شده روایت( السّالمعلیه) صادق امام از حلبی درصحیح. است شده دانسته آورضمان و گردیده

 شامل قطع طور به روایت ضرر ابزار و راه از خصوصیت الغاء با« .است آورضمانت برساند آسیب مسلمانان راه

 و خود سالمت حفظ (183 : 19 ج الشیعه بود)وسائل خواهد جامعه به رسیدن آسیب و اجتماع محیط آلودگی

. است شرعی واجب باشد، داشته شدیدی ضرر یا و جانی خطر که بیماریهایی برابر در دیگران سالمت از مراقبت

 با که است «احسان» یقاعده و «ضررال» یقاعده و «نفس حفظ وجوب» یقاعده مسأله این یعمده دلیل

 و خوردنی ها و معامالت نیز و حج و روزه نمازو و طهارت احکام از اعم عبادات در گوناگون موارد و مصادیق

 قتل صراحت به که کریم قرآن بر عالوه. است آمده بالتسبیب و بالمباشره ضمان نیز و درمان احکام نوشیدنی ها و

 تهلکه به نفس القای از و داندمی بشریت یهمه احیای با برابر را نفس احیای و انسانها یهمه قتل با برابر را نفس

 . (195 آیه: بقره، است)سوره کرده منع

 بهداشتیحرمت سهل انگاری در رعایت نکات -1 -1-4

 دستورالعملهای رعایت و مواظبت است، جدی خطر چون متخصص پزشکان تشخیص به کرونا ویروس شیوع در

 نظام. است آورضمان و دارد شرعی حرمت کرونا ویروس انتشار در تسبیب و انگاریسهل و است واجب داشتیبه

 در .بگیرد نظر در متخلفان برای نیز خسارت و مجازات گذاری،قانون با تواندمی خطرناک و تخلف موارد در اسالمی

 کرونا ویروس خطر از را دیگری یا خود نجا که است منطبق هاییدستورالعمل حفظ وجوب بر مالک نیز اینجا

 و نیست کمتر کرونا ویروس خود خطر از ناامیدی و یأس و فتنه و تفرقه و شایعه ویروس خطر البته. کندمی حفظ

 ضد و بهداشتی لوازم و دارو احتکار .شودمی شامل را موارد این نیز نفس حفظ برای تقیه یادله زمینه این در

 انسانی ضد عملی آنکه بر عالوه عمومی، سالمتی و جان حفظ برای عمومی نیاز شرایط در آن رنظای و کنندهعفونی
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 مجرمان به نسبت حکومتی تعزیرات براساس و است مجرمانه عمل و بحران شرایط در احتکار مصادیق از است،

 صورت در جامعه افراد که شودمی ایتغذیه و خوراک و خورد موارد یهمه شامل احتکار حرمت ادله. شودمی رفتار

 احتمال که عمومی تجمعات در. شوندمی حرج و عسر و مشقت و ضیق و تنگنایی و نوعی ضرر دچار کمبود،

 آسیب معرض در افراد یا مسری بیماران تشخیص و کنترل امکان و دارد وجود آن در مُسری بیماری انتشار عقالیی

 و سالمتی برای و است مضر تجمعی هرگونه که دهدمی نظر تماداع مورد کارشناس و ندارد وجود پزشکی نظر از

 در عمومی اعتکاف و جمعه نماز مثل عبادی و مذهبی حتی تجمعات گونهاین شک بال دارد، خطر عمومی بهداشت

 آن دلیل شود، تعطیل باید دارد، وجود عمومی بهداشت و سالمتی برای عقالیی ضرر که زمانی تا جامع مسجد

 .است شریعت احکام تیسیر قاعده و مشقت و عسر رفع و حرج ال قاعده و الضرر قاعده و نفس حفظ بوجو قاعده

 حفظ وجوب با تزاحم در عمومی تجمعات جدی، طور به کرونا ویروس شیوع بادر زمینه اقامه نماز جمعه وجماعت،

 شورای اعالم و کرونا با مبارزه ملی ستاد تشخیص به و است عمومی بهداشت رعایت و دیگران و خود نفس

 تزاحم که موردی هر در. بود نخواهد جایز آن اقامه و تعطیل عنداللزوم جمعه نماز اقامه جمعه، نماز سیاستگذاری

 برای عمومی مصلحت باشد، ارجح عمومی یمفسده مالک و دهد رخ عمومی یمفسده و عمومی مصلحت بین

 جانی خطر مفسده از تا شودمی متوقف جمعه نماز اقامه لحتمص مثل شود،می متوقف عمومی مفسده از جلوگیری

 به کمک یا و کرونایی بیماران به یاری و امداد همچنین.شود جلوگیری کرونا ویروسی واگیردار بیماری گسترش و

 رعایت همچنین کرونایی ویروس شیوع شرایط در گیرانهپیش اقدامات یا و کرونایی بیماری معرض در افراد

 مصادیق از پشتیبانی، و افزاییهم و همیاری هرگونه و کرونا ویروس دادن شکست برای تالش و مومیع بهداشت

 (3: 1399است)کعبی، التّقوی و البرّ علی تعاون

 نتیجه گیری

 مجازات زمینی یا آسمانی بالیای با را کار امت ها ،معصیت برخی گذشته در خداوند کریم قران آیات برخی اساس بر

 طبیعی سوانح بعضی با نیز آینده در را معاصی از برخی خداوند اینکه .84 و 64 اعراف و 59 بقره قبیل از است، کرده

 به طبیعی موهبت یا سانحه هراینکه  اما .است محتمل دهد، پاداش طبیعی مواهب با را طاعات برخی یا دهد کیفر

 الهی قطعی سنن از.است آن برخالف دلیل بلکه ،است دینی معتبر دلیل گونه هر فاقد است طاعت یا معصیت یواسطه

 ترس، قبیل از دشوار امور با را خود بندگان برخی خداوند( 155 بقره) ابتالء سنت اساس بر. است استدارج و ابتال

 برخی خداوند( 182-183 اعراف) استدراج سنت اساس بر. آزماید می ثمرات و انفس و اموال در نقص و گرسنگی

 .کنند سقوط تری افزون درکات به آخرت در تا کند می عطا نعمت از بیشتری درجات را خود کار معصیت بندگان

ی طبیعی از قبیل ابتالء و آزمایش است یا از قبیل مجازات و کیفر از اسرار الهی است، و جز با علم غیب اینکه سانحه

 توان می قاطعانه آنچه .را با گناه مرتبط دانست نمی توان با قاطیعت زلزله، سیل، طوفان، صاعقه یا دیگر بالیای طبیعی

 پیش را حوادث از بخشی تواند می خود دانش با بشر و  هستند طبیعی علل معلول طبیعی حوادث که است این گفت

 .کند پیشگیری آنها آسیبهای بعضی از کرده بینی

. می گردد مرگ بسیاری باعث سالیانه و دهبو افزایش حال در کشنده، نوع از نوظهور واگیردار بیماریهای حاضر حال در

رویکرد اصلی .می آیند حساب کشنده به غیر نیز اکثراً و کشنده نسبی صورت به برخی مطلقاً، بیماریها این از معدودی

فقه اسالمی در برخورد با اینگونه بیماری ها مطابق سنت وروایات ،رعایت اصول بهداشتی وپزشکی است. طبق دیدگاه 

می،درزمان شیوع بیماری های واگیردار مردم عالوه بر رعایت قرنطیه واصول بهداشتی ،در تکالیفی فقهای اسال

نه دستورات فقهی بر مبنای قواعدی مانند قاعده الضرر وقاعده نفی مانندنماز جمعه وجماعت نباید شرکت کنند.اینگو

 وحقوقی بر عهده خاطیان است.  عسر وحرج بنا شده است ودر صورت عدم رعایت این مسائل مسئولیت کیفری
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 منابع:

 .جعفر ،دارالکتاب،قم(منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه ،جزایری محمد 1413آخوند خراسانی،محمد کاظم)-

 .9/1/99رسا، اسالمی، خبرگزاری انسانی علوم مطالعات خال و ویروس کرونا،( 1399علیرضا)،استادیان -

 شناسی آسیب ملی همایش احادیث، و قرآن دیدگاه از طبیعی وحوادث بالیا وقوع علل بررسی،( 1391ه)منیر، پناه حکمت-

 .شرقی آذربایجان استان نور پیام دانشگاه هریس، شرقی، بایجان آذر استان در 91 مرداد 21 ی زلزله اثرات ریزی وبرنامه

طبیعی،فقه ومبانی حقوق اسالمی،دوره  بالیای در حرانب مدیریت فقهی ( بررسی1398) محمد مهر ادیبی حسن، زاده حسن-

 .4،شماره 12

 .محمد حسین ،کتابفروشی مصطفوی ،قم ،اجود التقریرات نایینی،(1419ابوالقاسم) ،خویی-

 .دوم شماره سوم، پزشکی،دین وسالمت، دوره احادیث به استناد در نو ( رویکردی1394محمد شمس الدین،امامی محمد)،دیانی -

 حیاتی، شریانهای در HSE و بحران مدیریت ملی کنفرانس واگیردار، هایبیماری و طبیعی بالیای (1392 اصغر)علی ,زارع-

 .پارس خرد کیمیا شرکت تهران، شهری، مدیریت و صنایع

ه، حادث از بعد های آسیب ی تحملطبیع مترقبه غیر مخاطرات و حوادث در دینی رویکردهای تاثیر،( 1388یداهلل)،سپهری -

 .ایران آبخیزداری ملی مهندسی همایش پنجمین

 .البیت ،قموسائل الشیعه،آل ،ق(1414حرمحمدبن حسن)،عاملی -

 .االهیات،گزارش خبری تا شرعیات از دینی؛ هویت بحران و کرونا،( 1399حسن) ،فرشتیان-

 حقوق فصلنامه ، انتساب قابل جرائم و رواگیردا بیماریهای در کیفری مسؤولیت احراز نحوه،( 1394فضل اهلل وهمکاران) ،فروغی-

 .سی وپنجم شماره نهم، سال پزشکی،

 .21/12/1398بیماری،شبکه اجتهاد، شیوع در انگاریسهل شرعی حرمت،( 1398عباس)،کعبی -

 .8/3/99بازدید پزشکی،تاریخ وآموزش ودرمان بهداشت وزارت واگیر،پایگاه های بیماری فقه،( 1399)مصطفی، داماد محقق-

  25/12/1398،خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران تاریخ"کرونا ویروس با مقابله" فقه،( 1398احمد) ،مبلغی-

(،گروه 1398وهمکاران) بذرافشان ،ترجمه19دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتال به ویروس کوئید، (2019جانگ ) هونگ ون-

 .زبان چینی دانشگاه تهران
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