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 چکیده

اظهار کرد که جهان پسا کرونا با  توان میدر فرهنگ، اقتصاد، اخالق، الهیات و روابط ایجاد کرده که  ای زلزلهویروس کرونا چنان 

ویروس کرونا بیماری نوظهوری است که در مدت خیلی کوتاه جان بسیاری از متفاوت خواهد شد.  طورقطع بهجهان پیشا کرونا 

موازین فقهی ایراد ضرر و  برحسبرا گرفته و ناقالن این بیماری نقش اساسی در شیوع و انتشار آن را داشته و دارند.  ها انسان

عامل انگیزشی اخالقی، بر رفتارهای بهداشتی  عنوان بهای دینی خسارت به غیر گاهی عنوان جنایت پیدا کرده است و در باوره

مثبت داشت پیروی جامعه از موازین بهداشتی، انجام خود  تأثیر -13و سالمت معنوی مردم در بحران بیولوژیکی پاندمی کویید 

می و شواهد دینی عل های یافتهمراقبتی، مراقبت در منزل، مشارکت خانواده در خدمات سالمت در سطوح پیشگیری با 

 .پرهیز نمودند انداخت میهمخوانی داشت مردم بنابر شرط مسلمانی، از انجام کارهایی که سالمت خود یا دیگران را به مخاطره 

 

 ، سبک زندگی، دینکرونا، فقههای کلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

گذاشته مناسک عبادی جمعی را تعطیل کرده،  تأثیرزندگی مردم را تغییر داده و بر رفتار مذهبی و دینی مردم ویروس کرونا 

حرم ها، درب مساحد و مشاهد مشرفه را بسته و آیین مذهبی تعطیل و تکفین اموات را لغو و محدود کرده است . ویروس کرونا 

قرار داده و دولت ها را به حمایت های  تأثیراری و دولتی را تحت عالوه بر دین به حوزه حقوق عمومی و دستگاههای اد

از ویروسی که اندازه آن یک میکرون هم تجاوز نمی کند. در  تأثیراقتصادی و معیشتی از مردم واداشته است این همه تغییر و 

ث مرگ بسیاری می گردد که از حال حاضر بیماری های واگیردار نوظهور از نوع کشنده در حال افزایش بوده که سالیانه باع

کرونا اشاره کرد ویروس های کرونا گروه بزرگی از ویروس ها هستند که  13به بیماری ناشی از کووید  توان میجمله آنها 

را آلوده کنند و باعث بروز ناراحتی های تنفسی شوند این ناراحتی ها ممکن است به اندازه  ها انسانند حیوانات وتوان می

را آلوده می کنند  ها انسانی خفیف یا به اندازه ذات الریه شدید باشند در موارد نادر، ویروس های کرونای حیوانی، سرماخوردگ

و سپس بین آنها سرایت پیدا می کنند این ویروس در حال حاضر تبدیل به عامل بیماری واگیردار جهانی یا به عبارتی، پاندمی 

شایع ترین راه انتقال این ویروس از طریق انتقال قطرات تنفسی فرد آلده با سرفه یا شده است. بر اساسا اظهار نظر متخصصان 

در مرحله ی اول از طریق قطرات بزاق یا ترشحات بینی فرد بیمار هنگام عطسه و 13عطسه صورت می گیردویروس کویید 

 سرفه منتقل می شود بنابراین رعایت اداب تنفسی بسیار مهم است. 

( یک بیماری تنفسی نوظهور است که توسط یک ویروس جدید ایجاد می شود. این COVID19 9013) بیماری کرونا ویروس

بیماری بسیار عفونی و عالئم اصلی آن شامل تب، سرفه خشک، خستگی و تنگی نفس است. و همچنین با سندرم اختالل حاد 

رد انعقادی مشخص می شود اگر چه علت اصلی انتقال ویروس تنفسی، شوک سپتیک، اسیدوز متابولیک و خونریزی و عملک

د از طریق حیوانات مانند خفاش ها به توان میهنوز قابل بررسی است، اما پژوهش ها نشان می دهد کرونا ویروس، مشابه سارس 

ویروس ها جا خوش انسان منتقل شود.البته گویا کرونا نیامده که برود و دست کم این ویروس در کنار سایر میکروب ها و 

خواهد کرد اگر خیلی خوش بینانه بیندیشم، به نظر می رسد در آینده قرار است که این ویروس با وجود کنترل شدن، گاه 

را بیازارد و یا بیشتر به بهداشت و پیشگیری دعوت کند. پس الزم است مسئولیت مردم و دولتها در مقابل این  ها انسانگاهی 

 ات آن بر سبک زندگی جهت ترسیم حد و حدود مسئولیت بررسی شود. ویروس مشخص شده و اثر

یک امر طبیعی موضوع حکم نیست؛زیرا اساسا آنچه  عنوان بهبه لحاظ فقهی، حقوقی و اخالقی خود بیماری واگیر یا همه گیر 

ی مرگ برای شخص می در بیماری اتفاق می افتد، موضوع طبیعی است که البته موجب اختالل در عملکرد یا ناراحتی و حت

گردد و از آن رو که ابتال به آن گسترده و مسری بوده آن را بیماری واگیر و همه گیر می نامند. با توجه به جایگاه مقوله حیات 

در نظام های هنجاری، باید مبانی اخالقی و حقوقی ناظر به مواجهه با مقوله حیات و سالمتی مورد توجه قرار گیرد. همچنین از 

که این عمومی شدن خطر سبب عدم امنیت روانی نیز می گردد، به لحاظ اجتماعی عنصر امنیت روانی نیز اهمیت می آنجا 

یابد. ما در این پایان نامه مسئولیت دولت و مردم در قبال این بیماری که موجب تغییر در سبک زندگی دینی مردم شده است 

 دن حد و حدود مسئولیتها.بررسی می کنیم و سبک زندگی دینی را جهت مشخص کر

موضوع قواعد و احکام فقهی و حقوقی در مواجهه با بیمار و بیماری، غالبا فعل یا ترک فعل است. در اینجا باید نسبت رفتار را با 

ری این گونه بیماری ها تبیین کرد. برای شناخت نسبت رفتار با بیماری همه گیر و ارائه قواعد مربوط با آن الزم است نوع بیما

طرف رابطه در قواعد و احکام حقوقی در دو سطح  عنوان بهبه لحاظ ابتال و شیوع بررسی شود. بررسی ویژگی های بیماری 

صورت می گیرد: نخست در سطح ابتال و ویژگی های آن و دیگری در سطح چگونگی پیشگیری و مواجهه و درمان. به خوبی 
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افعال مربوط به مواجهه را بررسی کرد که چگونگی  توان می؛ یعنی زمانی  روشن است بحث دوم مترتب بر موضوع اول می باشد

ابتال به بیماری و شیوع آن تبیین شده باشد. مسئولیت مردم و حکومت ها در این بحران چگونه است. نوع نگاه مذهبی مردم در 

و در مقابل بیماری باعث تغییر در  مسئولیت پذیری و خود مدیریتی در بحران ها از جمله بیماری کرونا بسیار مشهود است

 مدل مراسمات مذهبی شده است. در مساجد با فاصله حضور یافتن و از تجمع پرهیز کردن نمونه این تغییرات است 

در دوران کرونا، دین گرایی، خدا باوری و اساسا باورها شکل و شمایل متفاوتی یافته اند و گویا باید توجه بیشتر به دین و خدا  

ی گسترده تری را انتظار داشته باشیم و پایبندی به باورها عمدتا شکل جدی تر و جدیدتری به خود خواهد گرفت. هر چند گرای

این یکی از فرصت ها و زیبایی های جدید در زندگی ماوراگرایی ماست اما تهدیدات ویژه ای را هم در پاسخ به نیازهای عاطفی 

 می آورد. و زندگی دینی انسان معاصر به ارمغان 

حوادث و بیماری ها باعث می شوند که انسان افزون بر توجه به پاسخگویی به نیازهای جسمی و درمانی، به نیازهای روحی و 

ند موجبات التیام خود و توان میروانی نیز اهمیت دهد. در این میان دینداران و مذهبی ها به سبب وابستگی به آئین خاص 

ند اما غیر متدینان از خال معنوی رنج می برند. پیروان ادیان، به ویژه دین اسالم با کتاب و سنت به را فراهم آور ها انساندیگر 

یاری خود و دیگران می آیند. شیعه و مکتب اهل بیت )ع(دارای آموزه های الهی، توصیه های معصومان )ع( و به ویژه ادعیه و 

ن نامه حاضر را برای کمک به خود مدیریتی بیشتر و مدیریت بحران در پناهگاه تمام لحظه های مراجعه کنندگان است. لذا پایا

 جامعه بشری در مقابل بیماری کرونا انتخاب کرده ام که امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 پیشینه تحقیق-3

 این .بیان می داردمسئولیت دولت در قبال بیماران مبتال به کرونا در پایان نامه خود تحت عنوان  (1000علیر ضا فتحی )

پژوهش به بررسی مبانی و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال کرونا و وضع حقوقی تقویم خسارت مبتالیان به کرونا پرداخته 

 توان میاست. نتایج این تحقیق نشان داد که در خصوص مسئولیت دولت در برابر خسارات نیز اگرچه برخی از اقدامات دولت را 

حسان و اجرای قانون اهم توجیه نموده و وی را از مسئو لیت رهاند، اما هیچ توجیهی برای با استناد به قواعدی نظیر قاعده ا

برخی فعل ها یا ترک فعل ها، نظیر عدم اعمال محدودیت های ضروری در زمان مقتضی وجود ندارد. بنابراین، دولت برطبق 

می رسد نظریه قرارداد اجتماعی، ناکارآمدی  اصول حقوقی و شرعی واجد مسئولیت مدنی خواهد بود. عالوه بر این، به نظر

مبانی سنتی، نظریه دولت متعارف و نظریه دولت مسئول، از جمله مهم ترین مبانی جبران خسارت از بزه دیدگان توسط دولت 

 می باشند. 

هدف  کرونا بر صادرات شرکت های کوچک و متوسط تأثیربررسی در پایان نامه خود تحت عنوان  (1000) جواد چنانی خلفی

کرونا بر عرضه و  :کرونا بر صادرات شرکت های کوچک و متوسط بود.. نتایج تحقیق نشان داد تأثیرتحقیق حاضر، بررسی از 

منفی و  تأثیرهای کوچک و متوسط  کرونا بر درآمد شرکت .مثبت و معنادار دارد تأثیرهای کوچک و متوسط  تقاضا در شرکت

کرونا بر در دسترس  .مثبت و معنادار دارد تأثیرهای کوچک و متوسط  ان شرکتکرونا بر مشاغل و حقوق کارمند .معنادار دارد

 .مثبت و معنادار دارد تأثیرهای کوچک و متوسط  بودن منابع مالی برای شرکت

 در بیماران مرگ اضطراب بینی پیش در مذهبی مقابله و معنوی سالمت نقش در مقاله خود تحت عنوان( 1933شهناز نوحی )

 ابعاد تقویت با بیماران و در را مرگ اضطراب تواند می مذهبی مقابله و معنوی سالمت داد نشان کرونا نتایج یروسو به مبتال

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2b0e7362d07e464cb029f9eac8bd8775/search/d745ab10749af50159e48c27d0ac3811
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2b0e7362d07e464cb029f9eac8bd8775/search/d745ab10749af50159e48c27d0ac3811
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=جواد چنانی خلفی&basicscope=5&item_id=1432930
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=جواد چنانی خلفی&basicscope=5&item_id=1432930
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/548829e05b023706ef8507b6c467f827/search/d745ab10749af50159e48c27d0ac3811
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 کاهش کرونا به مبتال بیماران در را بیماری از ناشی مرگ کند پیشب ینی کرونا ویروس به مبتال اضطراب توان می معنویت

 .داد

تحت عنوان پیامدهای اجتماعی شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران داده های  در مقاله خود (1933حسین ایمانی جاجرمی )

به دست آمده نشان می دهد که این بحران بر حوزه هایی چون خانواده و آموزش، روابط کار و برخی گروه های اجتماعی مانند 

یان مقاله راه کارهایی مانند ضروت اتخاذ زنان، کودکان، صاحبان مشاغل خرد و مهاجران بیشترین پیامدها را داشته است. در پا

 رویکرد انسجام اجتماعی به موازات سیاست فاصله اجتماعی پیشنهاد شده است. 

( در مقاله خود تحت عنوان مبانی فقهی حقوقی تکالیف دولت در وجوب پیشگیری و کنترل بیماری 1000سید مهدی جوکار )

بر اساس ضوابطی روشن تحت عنوان رابطه  توان مینین ایران، عقال و شرعا های مسری بیان می دارد. در فقه امامیه و قوا

استناد، تکالیف و مسئولیت هایی مشخص و مستند به ادله اربعه و قواعد فقهی در وجوب پیشگیری و کنترل بیماری های 

 مسری خصوصا کرونا برای دولت اسالمی قائل شد.

 

 مفهوم کرونا در لغت 

که عامل فساد هوا بوده و موجب از کار افتادن اعضاء تنفسی بدن انسان و جهاز  1مجموعه ای از امراض یا ویروس های فراگیر  

المنیر  همچنین از مصباح 9عنوان کرونا داد ابن منظور نیز تعریفی مشابه این را آورده است  توان میهاضمه وی می شود را 

از مصادیق این ویروس دانست  توان میاز بین برد  توان میچنین بر می آید که آنچا را صرفا از طریق شستشو با صابون 
 0المحیط از آن به مراضی شایع و فراگیر تعبیر کرده است.9

و فی الحدیث ذکر » است و ابن اثیر با استفاده از حدیثی آن را به جارف )آنچه که می تراشد و با خو می برد( معنا کرده 

 1«سمی جارفا النه کان ذریعا، جرف الناس کجرف السیل « الطاعون الجارف »

مجموعه ای از بیماری های کرونا می گویند به گونه ای که این جمع » گفت: توان میبنابراین در مفهوم شناسی کرونا 

مرکز تحقیقات «)نموده عملکرد هر کدام را مختل می سازندمشترکاتی داشته، مسری بوده و جهاز هاضمه یا ریه و.. را درگیر 

 ویروس شناسی، ویروس کرونا(

 

نتیجه گیری-8  

یک بیماری نوظهور است که عالئم عمومی و اصلی آن عفونت است که باعث تب، سرفه  13بیماری کرونا ویروس کووید 

یک امر طبیعی موضوع حکم  عنوان بهری واگیر خشک، خستگی و تنگی نفس است به لحاظ فقهی، حقوقی و اخالقی خود بیما

نیست، زیرا اساسا آنچه در بیماری اتفاق می افتد موضوع طبیعی است اما به جهت اهمیت حیات در نظام های هنجاری باید 

 مبانی اخالقی و حقوقی آن را مد نظر قرار داد 

                                                           
 913، ص18، ج1010واسطی زبیدی،  1
 963، ص19،ج1010ن منظور، اب 9
 999،ص:9فیومی، ج 9
 011،ص10،ج1010صاحب بن عباد،  0

 969، ص:1جزری ابن اثیر، ج 1
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د برای برخی مبتال شوندگان به توان میرایت دارد و بیماری کرونا از جمله بیماریهای واگیرداری است که سرعت زیادی در س

ویژه سالمندان، بیماران زمینه ای و زنان باردار وسیله کشنده تلقی شود تا کنون بهترین راه برای مبارزه با آن پیشگیری است 

جامعه با فرد بیمار رعایت بهداشت و قرنطینه بهترین راهکار پیشگیرانه است مخفی نمودن بیماری و ارتباط با دیگر اعضای 

یکی از عوامل اساسی شیوع این بیماری است هر شخصی مسئولیت حفظ جان خود و دیگران را دارد و در صورت رعایت نکردن 

بهداشت شخصی و عمومی ضامن می باشد و اگر شخص ناقل بیماری باشد طبق حکم شرعی وابسته به قواعد فقهی )ضمان، 

ی که انتقال بیماری او منتهی به مرگ شود اگر انتقال ویروس عمدی باشد، یعنی ناقل بیماری تسبیب، اتالف، الضرر..( در صورت

 با قصد قتل اقدام کند، شخص جانی قصاص می شود بعالوه هزینه درمانی را چنانچه قابل توجه و سنگین باشد 

با گرایشات دینی اساسا مثبت است و  «رنج و بیماری» اگر چه بر اساس نظریه دین پژوهان کالسیک که معتقدند نسبت میان 

به عوالم دیگر و عوامل ماوراء الطبیعی می شوند چرا که  ها انساناین بیماری تهدید و دل نگرانی ها هستند که بستر روآوری 

ضعیت مدرن به فرض آنکه صائب باشد و به تحقق هم رسیده باشد خال معنویتی را پدید می آورد که موجب عطش نوعی 

است این قبیل افراد در اولین موقعیت مستعدی که قرار بگیرند، نظر همین کرونا، واکنش های  ها انسانودی در حسرت وج

دینی و معنوی بیشتری از خودشان نشان می دهند. بیماری کرونا باعث شد که در سراسر جهان مردم به دین و خدا بیشتر 

د درمانی برای این بیماری داشته باشند و مردم به واقعیت درونی روی آورند و پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی هم نتوانستن

خود که خدا و دین باشد روی آوردند و در کشور ما این امر بیشتر نمایان شد و با لحاظ اینکه مساجد و اماکن زیارتی بسته 

بهداشت به این امر کنار بیایند. شدند و مردم به صورت مجازی توانستند ارتباط برقرار کنند و با توکل و آرامش درونی و حفظ 

در دوران کرونا دین گرایی، خداباوری و اساسا باورها شکل و شمایل متفاوتی یافتند و گویا باید توجه بیشتری به دین و خدا 

 گرایی داشته باشیم. 
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