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شـیوع بیمـاری کرونـا همـه را غافل گیـر کـرد و وضعیتی پدیـد آورد که بسـیاری را 
بـه تأمـل دربـاره پیامدهـای آن واداشـت. یکی از پیامدهای بحران ناشـی از شـیوع 
ایـن بیمـاری، تعلیـق نهادهـای عمومـی بـود؛ تفاوتـی هـم نمی کنـد هـم فعالیت و 

کنش گـری نهادهـای مـدرن و هـم نهادهـای سـنتی بـه حالت تعلیـق درآمد. 
تعطیلـی برخـی نهادهـا در ابتـدای شـیوع بیمـاری مـورد پذیرش واقع شـد، اگرچه 
تـداوم آن، بحران هـای دیگـری پدیـد آورد. بـرای مثال تعطیلی نهادهـای اقتصادی 
و کسـب و کارهـا در ابتـدا مـورد پذیـرش قـرار گرفـت، امـا تـداوم آن، بـه دوگانه 

معیشـتـ  سـالمت انجامید. 
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ایـن بحـران فشـارهای زیـادی بر پیکـر نظام 

سیاسـی و اجتماعی وارد سـاخت و سـبب شـد 

گشایشـی در فعالیت هـای اقتصـادی رخ دهد. 

نهـاد آمـوزش، فرهنـگ و هنـر، ورزش و دیگـر 

نهادهـای عمومـی کم وبیـش بـا ایـن مسـئله 

روبـه رو شـدند و رفتارهـای متفاوتـی از خـود 

بـروز دادند. 

در ایـن  میـان بحث هـای فراوانـی دربـاره 

موقعیت نهاد دین و حامان آن، یعنی عالمان 

دیـن و واکنـش دین داران در بحران اخیر مطرح 

شـد. برخـی دیـن داران از همـان ابتـدای تعلیق 

فعالیت و تعطیلی اماکن مذهبی، زیارت گاه ها 

و مجالس و مناسـک دینی، هیئت ها، مسـاجد 

و حتی حوزه های علمیه از خود واکنش نشـان 

داده و در مـواردی بـا هجـوم بـه اماکـن مقدس 

نسـبت بـه این تعلیق اعتـراض کردند. 

تصاویـری نیـز از حضور برخـی روحانیون در 

کنار ضریح  حضرت فاطمه معصومه � و اعام 

بسته شـدن  بـا  مخالفت شـان 

اماکـن مقـدس منتشـر شـد و 

در مقابـل تعـدادی قابـل توجـه 

از مراجـع بزرگـوار تقلیـد بـر لزوم 

رعایت ضوابط پزشـکی و پیروی 

از دسـتورهای بهداشـتی تأکیـد 

کردنـد و بـرای حضـور در اماکـن 

توصیه هـای  رعایـت  مذهبـی 

پزشکان و متخصصان را ضروری 

دانسـتند. پیامـد ایـن کنش هـا 

باعـث پدیدارشـدن دوگانـه امـر 

به ویـژه مناسـک دینـی  دینـی 

و مصلحـت نفـس و به تبـع آن مواجهـه نهـاد 

دیـن بـا نهـاد علـم )پزشـکی( شـد. بی گمـان 

ایـن وضعیـت عالمـان دیـن و روحانیـون را در 

موقعیـت تـازه ای قـرار داد تا دربـاره این دوگانه 

و حواشـی آن اظهـار نظـر کننـد.

 راه حل های فقهی و اصولی دوگانه های مزاحم
 به نظـر می رسـد پاسـخ ایـن پرسـش مهـم، 

نیازمنـد ایـن مقدمـه اسـت کـه از نظـر دینـی، 

احـکام شـرعی را بایـد در سـه مرحلـه متفـاوت 

ولـی متنـاوب، یعنـی مرحلـه جعـل اولیـه از 

سـوی خداونـد، فعلیت یافتـن آن بـرای مکلـف 

و عمـل بـه آن )امتثـال( از سـوی مکلـف در نظر 

گرفـت.

 این احکام گاه در مرحله سـوم یعنی مرحله 

عمل کـردن بـه آن، بـا هـم ناسـازگار و غیرقابـل 

جمـع می شـوند، به گونـه ای کـه عمـل بـه یکی 

از آن هـا، عرصـه را بـر دیگـری تنـگ می کنـد و 

انسـان مکلـف در ایـن مرحلـه یا 

قـدرت انجـام هـر دوی آن هـا را 

دارد، ولـی بـه هـر دلیلـی انجـام 

هـر دو را بـه مصلحت نمی داند و 

لذا مردد اسـت که کدام را انجام 

دهـد و کـدام را ترک کند )تزاحم 

اهتمامـی( یـا بـه اسـتناد قرائن 

و شـواهد مختلـف درمی یابد که 

تـوان انجـام هر دو را ندارد و خود 

را در  برابـر یـک دوگانـه می بینـد 

کـه بایـد تنهـا یکـی از آن دو را 

برگزینـد )تزاحـم امتثالـی(. باید 

ایــن مرحلــه  انســان مکلــف در 
یــا قــدرت انجــام هــر دوی آن هــا 
را دارد، ولــی بــه هــر دلیلــی انجــام 
هــر دو را بــه مصلحــت نمی دانــد و 
لــذا مــردد اســت کــه کــدام را انجــام 
دهــد و کــدام را تــرک کنــد )تزاحــم 
اهتمامــی( یــا بــه اســتناد قرائــن و 
کــه  شــواهد مختلــف درمی یابــد 
تــوان انجــام هــر دو را نــدارد و خــود 
را در  برابــر یــک دوگانــه می بینــد کــه 
بایــد تنهــا یکــی از آن دو را برگزینــد 

)تزاحــم امتثالــی(.
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توجـه داشـت کـه در هیچ یـک از این حالت ها، 

حکـم شـرعی تغییـر نمی کند.

ایــن دوگانه هــا کــه در فقــه اســامی از 

ــل  ــاد می شــود، ذی ــوان تزاحــم ی ــا  عن آن هــا ب

ــام  ــع از انج ــام مان ــون ازدح ــی هم چ مباحث

ماننــد  می شــود،  مطــرح  شــرعی  حکــم 

)دوگانه بوســیدن حجراالســود و دوری جســتن 

ــا  ــدگان( ی ــرآفرین طواف کنن ــام دردس از ازدح

همیــن موضوعــی کــه امــروزه بــا آن مواجهیــم، 

یعنــی دوگانــه: انجــام برخــی مناســک دینــی 

ماننــد رفتــن بــه زیــارت، هیئــت ، مســجد و ... 

از یک ســو و جلوگیــری از شــیوع یــک بیمــاری 

واگیــر بــه نــام کرونــا کــه از راه تنفــس در 

ــوی  ــود، از س ــل می ش ــی منتق ــن عموم اماک

دیگــر؛ به گونــه ای کــه انجــام هم زمــان هــردو 

بــه شــکلی کــه در گذشــته بــوده اســت ممکــن 

ــت. نیس

ــی بحــث دوگانه هــا )تزاحــم( در اصــول  ول

و  گســترده تر  بســیار  فقــه 

نظــری  ســاحت  در  دقیق تــر 

مــورد توجــه اســت و منشــأ یــک 

سلســله بحث هــای مبنایــی، 

پرجاذبــه و اثرگــذار شــده اســت. 

اصولیــان بــر ایــن پایــه کــه 

دو ســوی ایــن دوگانــه چــه 

وضعیتــی دارنــد و یــا نــوع رابطه 

آن هــا بــا یک دیگــر چگونــه 

دقیقــی  بحث هــای  اســت، 

مطــرح کرده انــد تــا روشــن 

ســازند در صــورت روبه روشــدن 

ــد  ــوی آن را بای ــدام س ــا، ک ــن دوگانه ه ــا ای ب

برگزیــد.

ــر دو  ــر ه ــم اصــول، اگ ــه مباحــث عل بر پای

حکــم از نظــر اهمیــت همســان باشــند مکلــف 

بــه انتخــاب خــود می توانــد یکــی از دو ســوی 

ایــن دوگانــه را برگزینــد ولــی در صــورت 

برتربــودن یکــی از آن هــا نــزد شــارع مقــدس بــر 

دیگــری، بایــد گزینــه برتــر را برگزیــد و اصولیــان 

ــا  ــر را ب ــه برت ــخیص گزین ــار و روش تش معی

ــل  ــه تفصی ــف ب ــای مختل ــه مؤلفه ه ــه ب توج

ــد. ــرار داده ان ــورد بحــث ق م

اســاس  بــر  برتــری  ایــن  تشــخیص   

مؤلفه هایــی صــورت می گیــرد کــه مهم تریــن 

آن عبــارت اســت از: عقلــی یا شــرعی بودن دلیل 

برتــری یــک حکــم نســبت بــه دیگــری، دارای 

ــکان  ــه ام ــودن دو حکــم ک ــا نب ــودن ی ماک ب

عمــل بــه هــر دو نیســت، وضعیت هــر  یک از دو 

حکــم از نظــر ویژگی هایــی هم چــون وجــوب 

و اســتحباب و اباحــه، امربــودن 

هنجــاری  نهی بــودن،  یــا 

بــودن،  وصفــی  یــا  بــودن 

وضعی بــودن،  یــا  تکلیفــی 

تنگنــای زمانــی داشــتن یــا 

نداشــتن )واجــب مضیــق یــا 

الزام آوربــودن  موســع بودن(، 

)واجــب  اختیاری بــودن  یــا 

تعیینــی و تخییــری(، جایگزین 

ــا  ــتن ی ــی داش ــا عرض ــی ی طول

نداشــتن هــر یــک از آن هــا 

)بدل داشــتن(، عینــی یــا کفایــی 

اصــول،  علــم  مباحــث  بر پایــه 
گــر هــر دو حکــم از نظــر اهمیــت  ا
بــه  مکلــف  باشــند  همســان 
از  انتخــاب خــود می توانــد یکــی 
دو ســوی ایــن دوگانــه را برگزینــد 
ولــی در صــورت برتربــودن یکــی 
مقــدس  ع  شــار نــزد  آن هــا  از 
را  برتــر  گزینــه  بایــد  دیگــری،  بــر 
برگزیــد و اصولیــان معیــار و روش 
تشــخیص گزینــه برتــر را بــا توجــه به 
مؤلفه هــای مختلــف بــه تفصیــل 

داده انــد. قــرار  بحــث  مــورد 
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یــا حق الناس بــودن،  بــودن، حق اهلل بــودن 

ــه  ــوط ب ــا من ــودن ی ــدرت عقلی ب ــه ق ــوط ب من

قــدرت شــرعی بودن، تقــدم زمانی داشــتن 

ــا نداشــتن انجــام یکــی از دو حکــم نســبت  ی

بــه دیگــری، همیشــگی یــا موقت بــودن 

ناســازگاری دو حکــم بــا یک دیگــر، چرایــی 

ــف از انجــام هم زمــان دو حکــم  ــی مکل ناتوان

حکــم،  دو  متعلق هــای  وجــودی  )اتحــاد 

ــری و ...(، روح  ــرای دیگ ــی ب ــودن یک مقدمه ب

ــک از  ــر ی و حکمــت و مقاصــد شــریعت در ه

دو حکــم، و ســرانجام گســتره تعلــق هــر یــک 

از دو حکــم )مشخص ســاختن این کــه هــر 

ــدام گســترده  ــه ک ــق ب ــم متعل ــک از دو حک ی

اســت:  شــریعت  پنج گانــه  قلمروهــای  از 

پاس داشــت دیــن، عقــل، نفــس، نســل و 

مــال(. 

در  سـخن گفتن  بنابرایـن 

بـاره برگزیـدن یکـی از دو گزینـه 

در صورتـی کـه عمـل بـه هـر دو 

ممکـن نباشـد، چنـدان آسـان 

 . نیسـت

مـا نیـز اکنـون با یـک دوگانه 

روبـه رو هسـتیم کـه انجـام هـر 

چنـد  هـر  نیسـت.  ممکـن  دو 

دیـن  قطعـًا  دوگانـه  ایـن  در 

شـاید  و  دارد  پیش بینی هایـی 

تردیـدی هـم در پاسـخ نهایـی 

آن وجـود نداشـته باشـد و همـه 

بداننـد کـه حفـظ جـان و پرهیـز 

از تضییـع حـق دیگـران واجـب 

اسـت و یـا از منظـری دیگـر اگـر ایـن دوگانـه 

بیـن یـک امـر مسـتحب و یـک امـر واجـب 

باشـد، تردیـدی در مقدم داشـتن امـر واجـب 

وجـود نداشـته باشـد، به ویـژه این کـه این گونه 

امـور مذهبـی مسـتحبی دارای جایگزیـن هـم 

هسـتند و تردیـدی در اولویـت حفـظ جان خود 

و دیگـران وجود نداشـته باشـد، ولـی نکته مهم 

در این جاسـت کـه فراینـد رسـیدن بـه پاسـخ 

اسـتوار و قابل اعتماد دراین باره بسـیار پیچیده 

و نیازمنـد دقت نظرهـا و دانـش دینـی درخـور 

اسـت. 

نهایـی  راهـکار  اسـت،  شایسـته  بنابرایـن 

در این گونـه مـوارد و پاسـخ دقیـق ایـن نـوع 

پرسـش ها را از فقهـای بزرگـوار مطالبـه کـرد.

و  مصالـح  مناسـک-  دوگانـه   
و  پزشـکان  فقیهـان،  جایـگاه 

حاکمان 
و  فقهــا  عمــوم  رویکــرد 

کــه  اســت  ایــن  اصولیــان 

ضوابــط  و  اصــول  کاربســت 

تدویــن شــده در منابــع فقهــی و 

اصولــی بــرای برگزیــدن یکــی از 

ــده  ــر عه ــا ب ــوی دوگانه ه دو س

خــود مــردم اســت، امــا بــا توجــه 

کنونــی  پیچیدگی هــای  بــه 

جوامــع بشــری از یک ســو و 

ضــرورت اخــذ تصمیــم عمومــی 

ــر،  ــگان از ســوی دیگ ــرای هم ب

ایــن  آســانی  بــه  نمی تــوان 

کــه فقهــا  البتــه تردیــدی نیســت 
بــرای اعــام نظــر تخصصــی خــود 
از  برخــی  موقــت  تعطیــل  بــرای 
تعظیــم  و  عبــادات  مصادیــق 
بــه  مراجعــه  بــه  گزیــر  نا شــعائر 
نظریــات کارشناســی پزشــکان و 
هســتند.  آن هــا  قــراردادن  مبنــا 
همان طــور کــه در موضــوع شــیوع 
بودیــم  شــاهد  کرونــا  بیمــاری 
کــه برخــی از مراجــع نســبت بــه 
تعطیــل تدریــس خــود و توصیــه 
ــن  ک ــردم در اما ــر م ــور کمت ــه حض ب
نظــر  و  دادنــد  هشــدار  عمومــی 
خود را مســتند به نظر کارشناســی 

بودنــد. کــرده  پزشــکان 
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ــی  ــوم کل ــه مفه ــه خــود مــردم ب ــم را ب تصمی

ــراد از آن  ــاختن م ــدون  مشخص س ــردم و ب م

وانهــاد. 

ــون  ــم، هم چ ــا ه ــیوع کرون ــرای ش در ماج

هــر رویــداد دیگــر ســزاوار اســت کــه هــر کــس 

ــد.  ــر کن ــار نظ ــرو تخصصــی خــود اظه در قلم

اظهــار نظــر تخصصــی دربــاره واگیربــودن 

ــودن  ــا نب ــودن ی ــاری و خطرآفرین ب ــن بیم ای

حضــور در محافــل عمومــی بی تردیــد برعهــده 

پزشــکان و متوليــان بهداشــت اســت و اظهــار 

نظــر دیگــران در ایــن زمینــه فاقــد اعتبــار 

مي باشــد، ولــی توصیــه بــه تــرک زیارت هــا و 

مراســم عبــادی جمعــی ماننــد نمــاز جماعــت 

و دعاهــا بهتــر اســت از ســوی متولیــان امــور 

ــرد.  ــی صــورت بگی دین

البتــه تردیــدی نیســت کــه فقهــا بــرای اعام 

ــت  ــل موق ــرای تعطی ــود ب ــی خ ــر تخصص نظ

برخــی از مصادیــق عبــادات و تعظیــم شــعائر 

ــات کارشناســی  ــه نظري ــه مراجعــه ب ــر ب ناگزی

پزشــکان و مبنــا قــراردادن آن هــا هســتند. 

ــاری  ــیوع بیم ــوع ش ــه در موض ــور ک همان ط

ــع  ــی از مراج ــه برخ ــم ک ــاهد بودی ــا ش کرون

ــه  ــه تعطیــل تدریــس خــود و توصی نســبت ب

ــی  ــن عموم ــردم در اماک ــر م ــور کمت ــه حض ب

هشــدار دادنــد و نظــر خــود را مســتند به نظــر 

کارشناســی پزشــکان کــرده بودنــد. پــس نظــر 

ــا و پزشــکان در جــای خــود  ــدام از فقه هــر ک

ــت. ــح اس ــری ارج ــه تعبی ــت دارد و ب اهمی

یــک  بــاره  در  تصمیم گیــری  مرجــع 

آن  اثرگــذاری  قلمــرو  براســاس  مســئله، 

ــد؛ شــاید نظــر تخصصــی یــک  تفــاوت می کن

پزشــک بــرای یــک فــرد بســنده و قابــل  اعتمــاد 

ــاره یــک مســئله  ــی اظهــار نظــر در ب باشــد ول

پزشــکی بــرای عمــوم مــردم و یــا فراخوانــدن 

ــد  ــه نیازمن ــی ک ــار عموم ــک رفت ــه ی ــردم ب م

تخصــص و همه جانبه نگــری اســت بایــد از 

ســوی نهادهــای رســمی ماننــد ســازمان نظــام 

پزشــکی یــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــه همیــن ترتیــب  پزشــکی صــورت بگیــرد و ب

بــرای یــک مســئله عمومــی مربــوط بــه ســطح 

کشــور، تصمیم گیــری حســب مــورد بــر عهــده 

ــری نظــام اســت.  ــی رهب ــا حت ــت و ی دول

امــا مهــم آن اســت کــه هیچ یــک از اظهــار 

نظرهــا بــدون پشــتوانه مراجعــه بــه نظريــات 

ــورت  ــکان ص ــکان و غیرپزش ــی پزش کارشناس

نمی گیــرد. 

در بــاره حرم هــای مطهــر هــم می تــوان بــا 

ــب موضــوع چنیــن  در نظرگرفتــن همــه جوان

ــا  ــت آن ه ــی موق ــم تعطیل ــه تصمی ــت ک گف

ــرد  ــورت بگی ــا ص ــت آن ه ــوی تولی ــد از س بای

ــت.  ــت نیس ــت حکوم ــد دخال ــًا نیازمن و الزام

البتــه کامــًا روشــن اســت کــه بازبــودن 

حرم هــا کــه خــود یــک مــکان عمومــی بــرای 

مراجعــه مــردم اســت به معنــای الــزام یــا 

ــت  ــا نیس ــور در آن ج ــه حض ــردم ب ــویق م تش

و هیــچ منافــات نــدارد کــه حــرم بــاز باشــد و 

ــور در  ــای حض ــه پیامده ــبت ب ــان نس هم زم

آن جــا بــه مــردم هشــدار و یا آموزش داده شــود. 

ــات  ــاز جماع ــور در نم ــاجد و حض ــاره مس درب

نیــز مراجــع بزرگــوار و یــا مرکــز رســیدگی بــه 
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امــور مســاجد می تواننــد تعییــن تکلیــف 

کننــد ولــی بــا توجــه بــه وجــه حکومتــی 

ــل  ــاره تعطی ــری درب ــه، تصمیم گی ــاز جمع نم

ــد  ــدون تردی ــا عــدم تعطیــل نمــاز جمعــه ب ی

ــه  ــد از ســوی شــورای سیاســت گذاری ائم بای

ــورت  ــری ص ــم رهب ــام معظ ــا مق ــه و ی جمع

ــرد. بگی

 تلقی های برخی دین باوران
نـوع تلقـی برخـی دین باوران مـا در این گونه 

توصیه هـای  انگاشـتن  کم اهمیـت  مـوارد 

پزشـکی و بهداشـتی و حتی مسـلمات عقلی به 

بهانـه شـفابخش یا منزه بـودن فضاهای مرتبط 

بـا اهـل بیـت  اسـت. اخیـرًا دوسـتی تعریف 

می کـرد در یکـی از مجالـس عـزای حضـرت 

زهـرا � آن هـم در یـک نهـاد آموزشـی پـرآوازه 

بـه کسـی کـه بـا دسـت های بـدون دسـت کش 

کفش هـای عـزاداران را مرتـب کـرده بـود و بـا 

همـان دسـت بدون شست وشـو 

پرداخـت،  چـای  ریختـن  بـه 

تذکـر داده بـود کـه بایـد قبـل 

اسـتکان ها،  بـه  دسـت زدن  از 

دسـت های خـود را بشـوید. آن 

فـرد در پاسـخ گفتـه بود به برکت 

حضـرت زهرا هیچ کس مشـکلی 

پیـدا نمی کنـد و همیـن تمـاس 

دسـت بـا ایـن کفش هـا و آنچـه بـه خـودش 

می گیـرد خـودش مایـه برکـت اسـت و بی اعتنا 

بـه ایـن تذکـر به کار خود ادامـه داده بود. بدون 

تردیـد همـه مـا بـا مـوارد فراوانی از این دسـت 

روبـه رو شـده ایم. 

یــک میوه فــروش  نــزد  پیــش  چنــدی 

ــرگاه  ــی ه ــل خاص ــه دلی ــه ب ــازه دار ک غیرمغ

می کنــم،  خریــد  او  از  بیفتــد  مســیرم 

درحالی کــه ماســک زده بــودم، کارت بانــک 

را بــا دســتمال کاغــذی از او پــس گرفتــم. وی 

پــس از مقدمــه ای کوتــاه بــا صدایــی فریادگونه 

مــرا خطــاب کــرد کــه خــدای احــد متعــال قدیــر 

را رهــا کــرده ای بــه یــک قطعــه پارچــه و کاغــذ 

چســبیده ای؟! بــا خنــده بــه او پاســخ دادم کــه 

بــا همیــن تکــه پارچــه و دســتمال کاغــذی بــه 

خــدا چســبیده ام. چنيــن اشــخاص پاک نهــاد 

متدّیــن بیــن دو مفهــوم خلــط کرده انــد؛ 

این کــه معصومــان علیهم الســام ایــن تــوان 

را دارنــد کــه اگــر اراده کننــد می تواننــد موالیــان 

خود را از هر گزندی دور بدارند یک بحث اســت 

ــرایطی  ــر ش ــواره و در ه ــا هم ــه آن ه و این ک

و بــرای همه کــس چنیــن می کننــد بحــث 

دیگــری اســت. ایــن دو را نبایــد 

یکــی انگاشــت، اگــر چنیــن بــود 

ــت بهداشــت و  ــدون رعای ــه ب ک

اصــول ایمنــی از عنایــات اهــل 

باشــیم،  بهره منــد    بیــت

از  نبایــد هیــچ گاه هیچ یــک 

از  و    معصومــان پیــروان 

جملــه خــود آن هــا دچــار هیــچ 

آســیبی شــوند. حــال آن کــه تاریــخ گــواه 

اســت کــه چنیــن نیســت و شــواهد مختلفــی 

از مسموم شــدن آنــان و شــیعیان آن هــا و 

شــیوع وبــا و مرگ ومیــر گســترده در شــهرهای 

گزینــه  رعایــت اصــول بهداشــتی 
اهــل  بــه  توســل  جایگزیــن 
اســت  راهــی  نیســت،    بیــت
کــه بــه توصیــه خــود آن هــا بــرای 
از  بیشــتر  چــه  هــر  بهره منــدی 
می شــود.  پیمــوده  آن هــا  عنایــات 
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شیعه نشــین در طــول تاریــخ در دســت اســت 

ــودی  ــت وج ــدرت و برک ــن ق ــی ای ــر کس و اگ

ائمــه  را بخواهــد یکســره نفــی کنــد، افــزون 

بــر ادلــه عقلــی بــه ده هــا شــاهد تاریخــی بــرای 

ــت ها  و  ــاف برداش ــر خ ــا ب ــی آن ه شفابخش

رویه هــا و دســتاوردهای پزشــکی اســتناد 

می کنیــم. 

و  بهداشــتی  و  ایمنــی  اصــول  رعایــت 

قوانیــن بــرای دور مانــدن از انــواع گزندهــا چــه 

ــر  ــک ام ــر آن ی ــه در غی ــرد و چ ــه نب در صحن

بدیهــی عقلــی اســت کــه شــرع مقــدس هــم 

بــر آن پــای فشــرده اســت. جــز در مــواردی کــه 

ــی  ــرای مصلحت ــد ب ــا بای ــد و ی انســان می توان

آســیب  خــود  بــه  بزرگ تــر 

از  کــه  نیســت  روا  برســاند، 

رعایــت دســتورهای پزشــکی 

بپوشــد.  چشــم  ایمنــی  و 

بهداشــتی  اصــول  رعایــت 

گزینــه جایگزیــن توســل بــه 

ــی  ــت، راه ــت  نیس ــل بی اه

اســت کــه بــه توصیــه خــود 

آن هــا بــرای بهره منــدی هــر 

ــا  ــات آن ه ــتر از عنای ــه بیش چ

می شــود.  پیمــوده 

ــه در  ــت ک ــف اس ــای تأس ج

ــه  ــر این گون یکــی دو دهــه اخی

ــه  ــت و این گون ــای سس تلقی ه

بیشــتری  رواج  رفتارهــا 

یافتــه اســت، تــا جایــی کــه 

ــن  ــم در همی ــش ه ــدی پی چن

خجالــت آور  فیلــم  انتشــار  شــاهد  فضــا، 

بــه آتش کشــیدن نمــاد دانــش پزشــکی از 

ســوی کســانی کــه خــود را بــه دیــن منســوب 

بودیــم. می دارنــد، 

ــای  ــادی در بخش ه ــیار زی ــای بس نمونه ه

مختلــف ابــواب حدیثــی و فقهــی وجــود دارد 

کــه نشــان دهنده ضــرورت اتخــاذ روش هــای 

ُعَقایــی و َعقانــی در برابــر بیماری هــای 

واگیــردار اســت. از ایــن نــوع روایــات می تــوان 

جــواز مقابلــه بــا بیماری هــای واگیــردار را 

برداشــت کــرد. گرچــه ایــن امــر عقلــی اســت و 

اگــر هیــچ روایتــی هــم دراین بــاره نداشــتیم، 

ــم را  ــن حک ــدان همی ــش خردمن ــل و من عق

به هرحــال  می کــرد.  صــادر 

ایــن ظاهرگرایــی دینــی بلیــه ای 

اســت کــه بــه جــان جامعــه 

اســامی مــا افتــاده اســت و 

مدتــی اســت بــا آن روبــه رو 

هســتیم و نگــران گســترش 

هــم  آن  گذشــته  از  بیــش 

ــزرگان  ــم ب ــتیم و امیدواری هس

علمــای مــا ایــن خطــر را بیشــتر 

حــس کننــد و بــه چاره اندیشــی 

در برابــر آن بپردازنــد. 

  نقش آفرینی نهادهای دینی
ايـن پرسـش در ذهـن متبلور 

می شـود، كـه آيـا نهادهای دینی 

بـا  را در مواجهـه  نقـش خـود 

شـیوع ایـن بیمـاری بـه خوبـی 

کنــون مراجــع بزرگــوار بــه کمــک  ا
مشــاوران اجتماعــی و رســانه ای 
مشــاورانی  چنیــن  گــر  ا ـ  خــود 
بســیار  فرصــت  ـ  باشــند  داشــته 
و  بازخوانــی  بــرای  خوبــی 
بازطراحــی رابطــه متولیــان امــور 
دینــی بــا اقشــار مختلــف مــردم و 
ناصــواب  ذهنیت هــای  اصــاح 

 . نــد فته ا یا
آنــان و بــه پیــروی از آن ها بســیاری 
در  می تواننــد  دینــی  نهــادی  از 
آفــات  مناســب  فرصــت  ایــن 
از  بســیاری  آســیب های  و 
کژاندیشــی ها و ظاهرگرایی هــای 
مــردم  بــرای  را  دینــی  ک  خطرنــا
کننــد و جایــگاه و اعتبــار  تبییــن 
فرهنــگ  در  بشــری  یافته هــای 

بنمایاننــد مــردم  بــه  را  دینــی 
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انجـام داده انـد یا نه؟ پاسـخ این پرسـش منفی 

اسـت، چراكـه در شـرایط کنونـی، که متأسـفانه 

اعتمـادی به رسـانه های خارجـی و داخلی برای 

آمـوزش دینـی درسـت  مـردم نیسـت، بـزرگان 

دینـی مـا و به ویـژه مراجـع بزرگـوار می تواننـد 

نقش آفرینـی بسـیار مؤثرتـری داشـته باشـند. 

دربـاره رسـانه های بیگانـه، تردیـد نداریم که هر 

چـه در قالـب برنامه هـای کارشناسـی و فیلم ها 

و تبلیغـات بیـان می کننـد، بیـش از آن کـه 

بـه قصـد خیرخواهـی صـورت بگیـرد، بـه قصـد 

ضدارزش هـای  رواج  و  باورهـا  سسـت کردن 

هنجارشـکن و ناکارآمـد جلـوه دادن حکومـت 

و تضعیـف روحیـه مـردم نجیـب و مظلوممـان 

صـورت می گیـرد. 

یکـی از شـبکه های اجتماعـی عربـی اخیـرًا 

گزارشـی از حجـم بسـیار سـنگین تبلیغـات 

رسـانه های وابسـته به سـعودی برای بازداشتن 

عراقی هـا از سـفر بـه ایـران منتشـر کـرده بـود. 

روشـن اسـت کـه هـدف ایـن تبلیغـات حفـظ 

جـان عراقی ها نیسـت، بلکـه هدفی جز افزایش 

فاصلـه بـا ایرانیـان و ضربـه اقتصـادی بـه ایران 

نـدارد. رسـانه های داخلـی و به ویژه رسـانه ملی 

هم که متأسـفانه به دلیل پیشـینه سیاست زده 

خود منبع خبری قابل اعتمادی برای آگاهی از 

وضعیـت واقعی جامعـه و کانونی قابل اعتماد 

بـرای آمـوزش مـردم و برآورنـده همـه انتظارات 

بـرای بسـیاری از نخبگان کشـور نیسـت. 

در چنیـن شـرایطی، مراجـع تقلیـد و بزرگان 

در  مؤثـری  بسـیار  نقـش  می تواننـد  دینـی 

توجیـه و راهنمایـی مـردم و کاهش آالم روحی 

آن هـا داشـته و پاسـخ گوی انبـوه پرسـش های 

مـردم باشـند. اکنـون مراجـع بزرگـوار بـه کمک 

مشاوران اجتماعی و رسانه ای خودـ  اگر چنین 

مشـاورانی داشـته باشـندـ  فرصت بسیار خوبی 

بـرای بازخوانـی و بازطراحـی رابطـه متولیـان 

امـور دینـی بـا اقشـار مختلـف مـردم و اصـاح 

ذهنیت هـای ناصـواب یافته انـد. 

آنــان و بــه پیــروی از آن ها بســیاری از نهادی 

دینــی می تواننــد در ایــن فرصــت مناســب 

آفــات و آســیب های بســیاری از کژاندیشــی ها 

و ظاهرگرایی هــای خطرنــاک دینــی را بــرای 

مــردم تبییــن کننــد و جایــگاه و اعتبــار 

یافته هــای بشــری در فرهنــگ دینــی را به مردم 

ــگاه واقعــی  ــد جای ــد، آن هــا می توانن بنمایانن

رفتارهایــی ماننــد قربانی کــردن، نذرکــردن، 

خوانــدن برخــی ادعیــه و زیارت نامه هــا را 

ــای طبیعــی و بشــری و  ــا بای ــه ب ــرای مقابل ب

ــه  ــات خردمندان ــا اقدام ــا ب ــی آن ه ــدم تناف ع

بشــری روشــن کننــد، آن هــا می تواننــد راهــی 

ــادن  ــرای کنار هم نه ــنجیده ب ــه و س خردورزان

از  و گرد هــم آوردن علــم و معنویــت کــه 

مســلمات فکــر اســامی به ویــژه بــر پایــه 

ــردم و  ــرای م ــت، ب ــت اس ــل بی ــب اه مکت

به ویــژه جوانانمــان پیشــنهاد کننــد. 

ــم کــه شــیوع ایــن بیمــاری در  ــاد نبری از ی

اســفندماه و ادامــه آن، خســارت های ســنگین 

اقتصــادی بــرای کشــور در پــی داشــته اســت و 

چــه بســیار از صنــوف و حتــی دست فروشــان 

و صاحبــان مشــاغل موقــت کــه اندوختــه خــود 

ــد. اگــر مراجــع تقلیــد هــم  را از دســت داده ان



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

70
ــق اصــول  ــت دقی ــرای رعای ــردم را ب ــه م وظیف

بهداشــتی به منظــور مهــار ایــن بیمــاری و 

جلوگیــری از شــیوع آن از یــک ســو و دعــوت 

بــه خیرخواهــی و مواســات و نوع دوســتی 

ــزد  ــان گوش ــه آن ــی ب ــه خوب ــر ب ــوی دیگ از س

کننــد، بی گمــان ایــن اقــدام آن هــا می توانــد 

در زدودن غــم از چهــره مــردم خوبمــان و 

ــش از  ــه بی ــا ک ــایی از مشــکات آن ه گره گش

همــه بهــای این گونــه بایــا را می پردازنــد، 

ســهم داشــته باشــد.

پی نوشت:

1. ايـن يادداشـت برپايـه مصاحبـه ای بـوده کـه در اوايل 
اسـفند 1398 تنظیم شـده اسـت. 

2. عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلومقم.
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