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 گیری تا مسؤولیتبررسی حقوقی پدیدۀ کرونا؛ از پیش
 

 

 1وحیدیعبدالملک کتر د :نگارنده

 
 

 چکیده
های چالش ،پدیدۀ خطرناک. این استتت بحران فراگیر کرونا  گرفتار امروزه، جهان

های های مهمی را در عرصهپرسش ،جدی برای بشر خلق کرده اس . شرایط کرونایی
س . در زمینۀگی بههندز گوناگونِ سشِحقوقی  وجود آورده ا سی به نظر  این دو پر سا ا

گیری از شیوع کرونا چیس ؟ در ها، مبانی توجیهی پیشباتوجه به تعارض حق رسد:می
دهندۀ آن خواهد هایی متوجه انتقالمستتلولی چه  این ویروس، و انتقال فرض شتتیوع

 د؟ش
سخ ضر، به منظور پا سشتحقیق حا های فوق، قواعد فقهی و حقوقی گویی به پر

های داده به بحث گرفته استت . ییخانهمرتبط به موضتتوع را از یریق مطالعاک کتا 
ک اجتماعی استت . مبانی گیری از شتتیوع کرونا ضتترورپیش ،دهدمیتحقیق نشتتان 

سلاد عقالنی از آموزهاجته چون:هم ییهگانده بودن گانی، فرضههمولی  های دینی، م
شتتدن برخی احما ، الحرج، رخصتت  حفظ حیاک، قاعدۀ الضتترر، قاعدۀ اولوی ، قاعدۀ

سالم  هم صل رجوع به اهل خبره و متخصص و پذیرش حق  به عنوان یک  ،گانیها
 کند.این ضرورک را توجیه میالمللی، دالیلی اس  که تعهد بین

شار ویروس کرونا شرک و معاون  در صورک ،انتقال و انت های گوناگونی دارد. مبا
، ر فرض احراز رابطۀ سببی پدیدۀ مجرمانه تلقی شده اس . این موارد د ،انتشار ویروس
  باشد.د جزا قابل تعقیب و مجازاک میکُ ۸1۸و  ۸1۷مطابق مواد 

نی، گاهگیری، حق سالم  همجزایی، پیش ولی ِلکرونا، مس گانِ کلیدی:واژه

 قواعد فقهی. و مجرمانه پدیدۀ

                                                                                          
 غالِب هراتحقوق علوم سیاسی پوهنتون پوهنځی کادر علمی   1

 غالب
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خورشیدی 1399هشتم. شمارة اول. بهار وسال نُهم نشراتی. سلسلة بیست  

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 مقدمه
شنده سمیّ ،جهان، کرونا را به عنوان یک واقعی  ک س به ر س . تردیدی نی شناخته ا که این  ،  

شور، دین و ملیّ صاص ندارد. پدیدۀ پدیده به ک صی اخت شخ شر را تح  هزندجهانی کرونا،   م گی ب
س أت شورهای زیادی با آن د س . ک ساننکنپنجه نر  میوثیر قرار داده ا های زیادی بدان مبتال د. ان

های بسیاری قربانی این پدیده گردیده اس . کنند. جانناشی از آن را تحمل می و درد و رنجِاند شده 
شدیداً شد جهان،  صاد رو به ر شرک  اقت س .  شده ا شیوع کرونا متأثر  شدهاز  ضرر   اند. های زیادی مت

س  دادهلیونم سیاری از تعهداک جنباند. قراردادها نفر کار خود را از د شده و ب  ۀهای زیادی اجرایی ن
 عملی به خود نگرفته اس .

ستتتوتۀ تفمر تواند خور توجه استتت . کرونا، از زوایای مختلی میدر به این عظم  قطعاً ییپدیده
گیری از ، بحث پیشنخستت  ؛استت  اهمیّ ز تر حایبه لحاظ حقوقی از دو منظر بیشکرونا اما  ؛باشتتد

 های ناشی از شیوع و انتقال کرونا.ولی لگسترش کرونا و دو ، مس
گیری، که در بحث پیشچه این ؛های حقوقی استت هردوی این زاویه، بستتتر مناستتب برای بحث

های فردی با حق ستتتالم  حقوق مطرح استتت . تعارض حقوق و آزادی آشتتتمارا ستتتخن از تعارض
که آیا الز  استت  افراد برای جلوگیری از گستتترش  ،جه  این پرستتش مطرح استت بدین ؛گانیههم

 ۀهیئ  اجتماع، به بهان ۀنمایند ۀکرونا، از برخی حقوق معمول خود دستت  بمشتتند؟ آیا دول  به م اب
 های مرد  دارد؟ کردن آزادی  الز  را برای محدودجلوگیری از گسترش کرونا، صالحی

که آیا کرونا شود. پرسش از اینتری مطرح میهای بیشاز سویی، با انتقال و شیوع کرونا پرسش
س ؟ آیا انتقال آگاهانه و عمدی کرونا یک پدیدۀ نوعاً شنده ا س ،ک س  و م ولی  جزایی دارد؟ لجر  ا
گان هکنندن و تستتهیلگونه استت ؟ در هرصتتورک، حمم معاوناهچعمدی این ویروس حمم انتقال غیر

 مسألهبه ویروس کرونا، حمم  ی خودانتقال کرونا چیس ؟ در فرض عد  آگاهی شخص ناقل از ابتال
 ها جنبۀاین پرسشه چه صورک اس ؟ ی از قراردادها بر اثر گسترش کرونا بگونه اس ؟ احما  تخلّهچ

شرایط کرونا سحقوقی دارند. در  سش از م شی از پدیدۀ کرونا، به ولی لیی، پر های مدنی و کیفری نا
 حقوقی روز تبدیل شده اس ؟  ۀمسأل

سعی می ضر،  شتۀ حا ستفاده از دادهنو های دینی و قواعد حقوقی داوری های علمی، آموزهکند با ا
و « گیری از کروناضتترورک پیش» ، دو محوررا در قبال این مستتایل ارا ه نماید. در این مقاله نگارنده

  مورد بحث قرار گرفته اس . ،«ز شیوع آنهای ناشی اولی لمس»
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گیری تا مسؤولیت بررسی حقوقی پدیدة کرونا؛ از پیش  
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

 گیری از کروناضروت پیش .۱
ی جهان ایق مختلامروزی نیستت . این باله  در یول تاریخ، در من پدیدۀ ،های مستتریبیماری

های شان را از دس  جانها مبتال شده و صدها هزار نفر ها تن به این بیماریلیونظهور کرده اس . م
سال  نیز دورهداده س اند. جهان ا  1۴1۹/ ۳؛ جالمغزی) های مختلفی از وبا و یاعون را به خود دیده ا
 :1۵۲). 

س شندهها در برابر ویروسانواکنش ان شناخته و غیرمر ی می ،های ک شند، متفاوک که اغلب نا با
 برای پدیدارشناسی یاعون، داد کرده اند.یبیعی قلمها را یبیعی و برخی ماورای بوده اس . برخی آن

های گوناگونی کتا  در جهان استتال ، که از ابتدا بین نگاه یبی و حدی ی در کشتتاکش بوده استت ،
نما، متعارض و ها از وبا و یاعون تناقضبه گواهی این منابع، برداشت  مستلمان ۲تدوین شتده است .

 ؛احمد بن حنبل) هی تلقی شده اس به صورک مطلق عذا  ال واقعی بوده اس . گاه، یاعوناغلب غیر
سان هایکتا در بعض  و (1۳1۹ :1۴۲۵ / ۵ج ؛؛ مالک1۴۳: ۳ج شمر جن علیه ان  ،حدی ی به عنوان ل

  . (۳۵۷ :1۴11/  ۷)النسا ی، ج تعبیر گردیده اس 
با ظهور  یاعون  عۀ عمواس»این تصتتتویر از  عدادی از و از بین« واق حابیِ رفتن ت  یاران و صتتت

جراح، معاذ بن جبل، شتترحبیل بن حستتنه و ...، با تردید  مانند ابوعبیدۀ ص() بر اعظمۀ پیا شتتدشتتناخته
« رحم »را  یاعون کرد دیگری به وجود آمد کهروی .(1۶۷و  1۵۵ :1۹۹۷؛ )سیویی جدی مواجه شد
شهید قلمبه خایر ابتال به آ که و کسانیتلقی کرده  شوند،   1۹ج ؛أحمد بن حنبل) شودداد مین فوک 

/1۹۹۶: ۴۹۷).۳    

                                                                                          
مل اون اااون ای االاِر الطاعون281از ابن ابی الدنیا )م « کتاب الطواعین»اشاااارر کرد   توان به این موارداز این میان می.  2 « (، کتاب الِّساااا

الدین احمد بن ابی حجله )م نوشااتع شاا اب ،«الرحمهال اا ر علی نلیق(، داع النقمه ای۶۲۰نوشااتع علدالله بن احمد مقدساای حنللی )م 

م(، ما روار ۱۴۴۹ق/ ۸۵۲بذل اواعون ای اوائد الطاعون، نوشتع بوالفضل احمد بن علی معروف به ابن حجر عسق نی )م  م(،۱۳۷۵ق/۷۷۶

« ایوصااال الدوای ای کآااال لاات الوب» م(، ۱۵۰۵ق/ ۹۱۱الدین علدالرحامن بن ابی بکر سااایو)ی )م الواعون ای االار الطاعون، ج ل

ساام  »اثر م ااطفی بن ابراهی ، « ال ااون ایام یتعلب بالوبای و الطاعون» منسااوب به عارای به نام علدالرحامن بن مدمد حنفی بسااطامی،

آفای من االنس و الجن و او ئک س ،« الآللی ای ذکر ما ای کتاب ال ی ضالین نوشتع مدمد قُون نوشتع مدمد بن « تدفه اوؤمنین و مرشدر ال

نوشااتع « الطب اوساانون ای داع الطاعون»، الضاایااحمد بن ابی از« اتداف اهل الزمان بأالار ملوک تونس و ع د االمان»ناعی، ساالیامن م

(. 776هردو از یوسل بن مدمد الِّسمری )م « شفای االالم ای )ب االس م»و « ذکر الوبای و الطاعون»(، 776ابن ابی حجله تلمسانی )م 

(. ع ور بر این، بدث از )اعون و ش رهای 856الدین علدالرحامن دمآقی صالدی )م اثر زین« ی الطاعون ال اج تسلیة الواج  ا»کتاب 

های صداح احادیث شیعه و سنی ه ، چنان که در بسیاری از جوامع روایی و کتابزدر در منابع عمدۀ تاریخی نیز ذکر شدر است. ه )اعون

 است.بابی در زمینع )اعون اات اص یااته 
الُوا  بِالطَّاُعونِ  . 3 ْمرنةن؟ انقن اتن ابُْن أنِِب عن الٍِك ِِبنا من أنلن أنننُس بُْن من َّلَّ السن الن  قنالن رنُسوُل اللَِّه صن لَّ ن " الطَّاُعونُ ، انقن لنيِْه ونسن ٌة لِكُلا ُمسْ  لَُّه عن  لٍِ ".شن نادن
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نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

ن ای کافرااین پدیده، عذا  الهی بر« بودن یاعونمتناقض غضب و رحم »یاف  برای توجیه ره
  (۴1۴ :1۴1۰/  ۵ج  ؛)بخاری شده اس  و رحم  الهی برای ملمنان تلقّی

اگر یاعون بدان خایر که موجب مرگ مسلمان و  ؛مطرح اس « جمع»در مورد این  یهایپرسش
لح داشته شود، رحم  خوانده شود، هر مسلمانی که عقیده و عمل صانهای  رفتن وی به جن  می در

ش  خواهد رف ؛ شد به به سویی با س  ،از  سان،  ،اگر یاعون رحم  ا شمن جنی ان چرا در روایاک د
شهر مهم اسالمی  دینه جلوگیری کرده و این دوچرا مالیک از ورود آن به ممه و م تلقی شده اس ؟

از یاعون را چرا برخی از اصحا  این برداش   ۴.( ۴۰۹ :1۴1۰/  ۳ج  ؛بخاری) انداز آن محرو  گردیده
/  ۳۶ج  ؛احمدبن حنبل) شتتدن به آن فاصتتله گرفتندقبول نداشتتتند، آن را زجر اعال  نموده و از مبتال

نگاه مسلمانان نسب  به این پدیده  اند. برای همین،متعارض در این زمینه روایاک ظاهراً .(۴۴۹ :1۹۹۶
 یاف ِ(. این ره1۹۵: 1۹۹۸ ؛الحداد و 1۶۷: 1۹۶۳ ؛احمد ابن ابی الضتتیا ) دوگانه بوده استت واره هم

رونا هم وجود دارد. برای همین پرستتش از نحوۀ مواجه با این پدیده و ضتترورک کدوگانه نستتب  به 
سأل ،ز آنگیری اپیش س . در ذیل دالیل ده ۀم ضروک پیش ییگانهجدی ا از کرونا بیان  گیریبرای 
 .گرددمی

 

 های دینیمقتضای اجتهاد عقالنی از آموزه .1ـ1
های متفاوتی از متون برداشتت  ،مذاهب گوناگون ستتایر ادیان در مذاهب مختلی استتالمی و حتا

صورک می شور ما گیرد. خوشدینی  ستنبایی خود مذاهب رایج، عقلبختانه در ک گرا بوده و در منابع ا
گاه به عقل و قیاس توجه دارند. در اصتتول فقه اثناعشتتری، عقل در کنار ستتایر منابع استتتنبایی جای

چون قیاس، مصتتالح مرستتله، هم یدر فقه حنفی نیز مصتتادر .(۲۷: 1۳۹۶ ؛دوستت علی) دارد ییویژه
های در قرا   .(1۷۰: 1۹۹۵ ؛ال عالبی) را برجسته ساخته اس  های عقالنی این مذهباستحسان جنبه

که چنانبر درونی و بیرونی برای انستتان مطرح شتتده استت . در این نگاه، همخردمندانه، دو نوع پیا 
ارستتال کرده استت ، با آفرینش عقل، موجباک هدای  تموینی بران را برای هدای  بشتتر ند پیا خداو

گونه که از این رو، همان ؛یده و ملمنان را به پیروی از آن، دستتتور داده استت انستتان را نیز تدارک د
صیان علیه خداوند تلقی می ص()بر وامر و نواهی پیا اسرپیچی از  شتن فرمانشود، نادیدهع های انگا

خِرَد نیز گناه اس . توجه به سالم  عمومی، یک امر عقالنی اس . سیرۀ مستمرۀ عقال بر این اس  
 که به گواهی علم یب،گیرند. اکنون های خطرناک، نهای  احتیاط را به کار که در مواجه با پدیده

                                                                                          
 « و ال الدجال لطاعوناها اودينة م ئكة، ال يدال عَّل أنقاب» ،سل  الله علیه وصلی ،قال رسول الله . 4
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گیری تا مسؤولیت بررسی حقوقی پدیدة کرونا؛ از پیش  
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

ستقیم افراد و تواتر گواهی  شمان،تجار  م س ، دوری از آن بودن کرونا ثخطرناک پز شده ا امر اب  
 عقالنی اس .
های مستتری حمم عقل حفظ توان اظهار داشتت  که در مواجه با کرونا و بیماریمی ،ترتیببدین

کل ما حمم به العقل حمم »ها اس . این حمم به لحاظ شرعی و از با  قاعدۀ  جان و سالم  انسان
شر س . این حجی ، دارای منجز« عبه ال س ، مخالف  با این رذی  و معحج  ا س . یبیعی ا ی  ا

 حمم، مخالی با حج  شرعی اس .
 

 انسان ضرورت حفظ جان. 2ـ1
ترین و مهم ،ها استت . حیاکحقوقی در استتال ، حفاظ  از جان انستتان یمی از اصتتول برجستتتۀ

گردد. حق حیاک، محور تما  حقوق بشری انسان اس . این حق، در ر محسو  میشالهی برای بدیعه
س ؛ادبی سلب آن را  اکسی حتبه همین دلیل هیچ اک دینی فراتر از حقوق یبیعی ا خود انسان، اختیار 
 ندارد.

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ »کشتن یک انسان به منزلۀ کشتار همۀ آدمیان اس .  ،در باور دینی ما
ادٍ فِی الْأَرْضِ فَمَأَنَمَا قَتَلَ النَاس جمیعا منزلۀ که نجاک یک انستتان نیز به چنانهم ؛(۳الما ده: )« ...فَستتَ

یور در همین ؛(۴ الما ده:)« و مَنْ أَحْیَاهَا فَمَأَنَمَا أَحْیَا النَاسَ جمیعا» ها استت صتتیان  از همه انستتان
 حاوی مسلولی  جزایی دانسته اس . و  گناه را منع کردهکشتن انسان بی ،۳۳ ۀآی ،سورۀ اسراء

ش سالمی ۀارزش حق حیاک در اندی س ؛عمیق ،ا شر غربی ا که در این باور، چه این تر از حقوق ب
س .  حق حیاک نه حق س . خیان  در امان  الهی ناروا ا شده ا یبیعی که امان  و ودیعۀ الهی تلقی 

 ؛(1۹۵)البقره: « ...لُمَۀِ وَالَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیمُمْ إِلَى التَهْ»کشتتی در استتال  جایز نیستت : خود ،برای همین
مُمْ إِنَ اللَهَ کَانَ بِمُمْ رَحِیمًا»دیگری آمده است :  ۀچنین در آیهم حفظ . (۲۹النستاء: )« وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُستَ

کید مورد تأ تتتهاترین منبع دینی مسلمانبه عنوان مهم تتتگونه که در قرآن کریم حیاک انسانی، همان
 ی قرار گرفته اس .روایاک نیز مورد توجه جدّواقع شده اس ؛ در 

َسلَمَ قَالَ:  َصلَى اللَهُ عَلَیْهِ وَ  َسیْفَیْهِمَا کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یُرِیدُ قَتْلَ »عَنِ النَبِیِّ  ْسلِمَانِ بِ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُ
ُسولَ اللَهِ هَذَا« َصاحِبِهِ فَهُمَا فِی النَارِ ًصا عَلَى »الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ:  قِیلَ لَهُ: یَا رَ إِنَهُ کَانَ حَرِی

 .(۳1۶ :1۴11/  ۲ج ؛ی النسا) «قَتْلِ صَاحِبِهِ

بْعَۀِ مِنْهَا قَتْلُ مِعْتُهُ یَقُولُ: الْمَبَا ِرُ ستَ لَا ُ قَالَ ستَ رْکُ مُتَعَمِّداً  النَفْسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَهِ عَلَیْهِ الستَ وَ الشتِّ
نَۀِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَۀِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَحْیِ وَ التَعَرُّ  ُ بَعْدَ الْهِجْرَۀِ وَ عُقُوقُ بِاللَهِ الْعَظِیمِ وَ قَذْ ُ الْمُحْصتتتَ

 . (۲۸1 :1۳۸۶/  ۲ج ؛کلینی) وَاحِدِ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً قَالَ وَ التَعَرُّ ُ وَ الشِّرْکُ
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از گناهان  از این دس  که زیاد هم هس ، کشتن انسان را یهایروای  ،شودمالحظه می کهچنان
س . حرم  قتل، به خایر  سختی برای آن در نظر گرفته ا سته و جزاهای  س  که یّتاهمکبیره دان ی ا

 ها قایل اس . اسال  برای جان انسان
ساناینک، که با  س ها در خطر قرار گرفتهشیوع ویروس کرونا، جان ان ضای باورا دینی این  ، مقت

س  که باید احتیاط بیش سان تری انجا  داد وا سالم  ان صیان  از جان و  سب  به  ها حساس بود. ن
گیرانه در قبال های نظا  پزشتتمی کشتتور و اقداماک پیشمگر با عمل به توصتتیه ؛، مممن نیستت این

شن شده  دوک مورد اتفاق فقهای هرااین نمته در روای کرونا. ۀدویروس ک شور، تأیید  سمی ک مذهب ر
س  صورک وقوع وبا و یاعون،  ا سی نبایدکه در  شهر یاعون ک شود زده گرددوارد   و یا از آن خارج 
 ۵.(1۶۷ :1۹۹۶/  ۲۴ج  ؛احمد بن حنبل)

 

 گانیهسالمت عمومی، مسؤولیت هم. 3ـ1
ر قبال دها، هم مرد  های دینی استت . بر استتاس این آموزهمرکزی آموزهپذیری دال ولی لمستت

 انر قبال ستترنوشتت  جامعه و شتتهروندباشتتند، هم حاکمان دستترنوشتت  اجتماعی خود مستتلول می
ر یول دکه بتواند  ،هد  آفریده نشتتده استت مستتلولی  دارند. در فرهند دینی انستتان عبس و بی

ِسبْتُمْ أَنَما خَلَقْناکُ»برد.  ولی ، به سرلگی رها و بدون مسهزند هوده مْ عَبَ ًا؛ آیا پنداشتید شما را بیأَ فَحَ
أَ » دارد:یز بیان میدر جای دیگر ن کهچنان این تعبیر قرآنی گویا استت ؛ .(11۵الملمنون: ) «آفریدیم؟

از این  .(۳۶قیام : )« لی  اس ؟ولمسآیا انسان پندارد که آزاد و بی / یَحْسَبُ اْإلِنْسانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدًی
ستفاده میآیه سها ا سان هدفی در نظر گرفته و م س . ولیتی مطرلشود که خداوند، برای ان ح کرده ا
س شان، همولی  در برابر خود، خانواده، هملم گار هستی و آفریدیور در برابر نظا  هنوعان و همینکی

ستی سان، باید هم ؛ه سواره در خود بدین جه ، ان سولی  را پرورش دهد و خولاحساس م ول لد را م
 بداند. 

سویی شمیل  ،از  سان را ت صی  ان شخ شی از  س . هوی  جمعی، بخ سان موجود اجتماعی ا ان
یا  ،از این روی کند؛تر میگانی او را بیشهولی  همل. این امر، تملیی اجتماعی و مستتتدهدمی  برپ

اال کلّمم راع و کلّمم مسلول » ول دانسته اس :لدیگر مسهمها را در برابر  ، انسانص() گرامی اسال 
َسمِعَ « :و یا ؛(1۸۴: 1۴۲۴ ؛)الدیلمی« عن رعیّته ْسلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ  ْصبَحَ لَا یَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُ مَنْ أَ

ی به کارهای مسلمانان اهمیّتکسی که صبح کند و  / رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُْسلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُْسلِم

                                                                                          
ْن أنبِيِه، أنوْ .  5 ، عن ْخزُوِميمل الٍِد الْمن ُة بُْن ان نننا ِعكْرِمن ، أنْاَبن ةن لنمن ُد بُْن سن امَّ ثنننا حن دَّ اُن، حن فَّ ثنننا عن لن عن  حدَّ َّلَّ اللَُّه عن ِر  أننَّ رنُسولن اللَِّه صن دا ِه، عنْن جن ما يِْه ْن عن

قنعن الطَّاُعونُ  ِة تنلُوكن " إِذنا ون لَّ ن قنالن ِِف غنزْون قنعن  ونسن إِذنا ون لنيِْه".بِأنرٍْض، ونأننْتُْ  بِ نا ان ن تنْخرُُجوا ِمنْ نا، ون ُموا عن  ، ونلنْستُْ  بِ نا، ان ن تنْقدن
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 غالب

خواهی از مسلمانان را سر دهد که فریاد کمک ،ندهد او از آنان نیس  و کسی که صدای مردی بشنود
  (.1۶۴ :1۳۸۶/  ۲ج ؛و پاسخش را ندهد مسلمان نیس  )کلینی

س س  که م سلمانولی لواقعی  این ا  این امر در کال ِشود. ها محدود نمیپذیری اجتماعی به م
عِرْ قَلْبَکَ الرَحْمَۀَ لِلرَعِیَۀِ وَ الْمَحَبَۀَ لَهُمْ وَ اللُّطْیَ بِهِمْ وَ لَا »بیان شتتده استت :  )رض( حضتترک علی وَ أَشتتْ

ِصنْفَانِ إِمَا أَخِ َضارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ فَإِنَهُمْ  َسبُعاً   «الدِّینِ وَ إِمَا نَظِیرِ لَکَ فِی الْخَلْقفِی  لَکَ تَمُونَنَ عَلَیْهِمْ 
 این آموزه، در ادبیاک فارسی هم جلوه نموده اس : .(۴۲۸: 1۴1۴ ؛دشتی)

 دیتتگتتر انتتدآد  اعضتتتتای یتتک بتتنتتی
 

 کتته در آفتتریتتنتتش ز یتتک گتتوهتتر انتتد 
 چتتو عضتتتتوی بتته درد آورد روزگتتار 

 
 دگتتر عضتتتتوهتتا را نتتمتتانتتد قتترار 

بی  گران  ی حنتت  د م کز  میتو   غ
 

 نشتتتتایتتد کتته نتتامتت  نتتهتتنتتد آدمتتی 
 (۵1۶: 1۳۳۸)سعدی؛    

س  که  شرایط کنونی ،«محن  دیگران»یبیعی ا س . در  صادی نی یمی  ،تنها محدود به ابعاد اقت
 گی را مختل نموده اس .هها کرونا اس . درد و هراس ناشی از آن زندترین محن از بزرگ
 گان استت هولی  هملکه ستتالم  آن مستت ،داندمی ییجامعه را همانند کشتتتی ص()بر استتال  پیا 

س  در  .(۳۴۵ق: 1۴1۴ ؛بخاری) شتی، هم تأمینیبیعی ا توان  ۀگان باید به اندازهسالم  و ایمنی ک
خصتتوص در کشتتور ما، با خطر کرونا مواجه گردیده هگی بشتتر، بهستتهم بگیرند، اینک که کشتتتی زند

کادر مل کنیم و دستورهای که مسلوالنه ع ،کنداس ، هم قواعد دینی و هم اصول حقوقی ایجا  می
 جدی بگیریم. را پزشمی
 

 منع ضرر به دیگران .4ـ1
اس . در اک ر منابع فقهی و اصولی،  «قاعدۀ الضرر»واعد مشهور در نظا  حقوقی اسال  یمی از ق

ضرار فی»عنوان  ضرر و ال سال ال س .  (۴۲۰: 1۳۹۸ ؛ناینی) «اال این قاعده، به عنوان  اهمیّ آمده ا
تر ابوا  فقهى از عباداک گرفته تا اس  که در بیش یییمى از قواعد بنیادین فقهی و حقوقی، به اندازه

فقهای شیعه و سنی قرار گرفته اس . قاعدۀ الضرر، از مبانی توجیهی  ۀمورد استناد و استفاد ،معامالک
کند. بر درستتتی این قاعده دالل  می عقل و ستتن  ،کتا  کافی برخودار استت . دالیل محممی در

، ۲۳۳، 1۹۶، ۲۸۲های کند؛ آیهالضرر را تأیید می ۀکه به روشنى قاعد ،آیاتى وجود دارد کریم قرآنِ در

ساء 1۲، آیۀ بقره ۀسور 1۷۳و  ۲۳1 س ؛ ق،یال ۀسور ۶و آیۀ  سوره ن عالوه بر  گویاى این واقعی  ا

مستتقاّلک  توان آن را ازل عقلى محممى نیز بر درستتی این قاعده وجود دارد و مییهای فوق دالآیه

 آورد. به حسا  هعقلیّ

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
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رَسُولُ  قَضى»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَهِ عَلَیْهِ السَلَا ُ، قَالَ:  های مختلی بیان شده اس .این قاعده در روای 
فْعَۀِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَِضینَ وَ الْمََساکِنِ، وَ قَالَ: لَاَضرَرَ وَاللَ  لَا ِضرَارَ، وَ قَالَ: هِ َصلَى اللَهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِالشُّ

 .(۴۳۶ :1۳۸۶/  1۰ج ؛)الملینی إِذَا رُفَ ِ الْأُرَ ُ، وَ حُدَکِ
ْسحَاقُ بْنُ یَحْیَى بْنِ  َسلَمَ حَدَثَنَا إِ َصلَى اللَهُ عَلَیْهِ وَ  ُسولَ اللَهِ  َصامِ ِ: أَنَ رَ الْوَلِیدِ، عَنْ عُبَادَۀَ بْنِ ال

 .(۲۷ :1۴1۸/  ۴ج ؛ابن ماجه)« لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ»قَضَى أَنْ 
صفهانی« الضرر»مندرج در « الی»به هر روی، چه  شریع  ا آن  و یا، (۲۶تا: بی ؛را نهی بدانیم )

حمم روشتتتنی از آن برداشتتت   .(۳۸1ق: 1۴۳1 ؛آخوند خراستتتانی) را الی نفی جنس حقیقی بدانیم
ضرار مطلق بوده و تما  ابعاد زندمی ضرر و  شر را در بر هگردد. وقتی  شامل گی ب بگیرد؛ بدون تردید 

ساس این قاعده میضرر به جان و سالم  انسان شد. بر ا ش  که توان به روشنی اظهاها خواهد  ر دا
سال  وارد صحی به دیگران ممنوع بوده و جلوگیری از در نظا  حقوقی ا ضرر جانی و  کردن هرگونه 

کردن کرونا و یا هرگونه معاون  و تستتهیل در این زمینه اقدا  به شتتایع ،روایناز ؛آن ضتتروری استت 
زوج به یالق  چون اجباروقتی در مستتایل حقوقی مهمی هم باشتتد.آور میخال  بوده و مستتلولی 

گردد؛ به ستتر، الزا  به پرداخ  نفقه و یالق غیابی توستتط حاکم و... به قاعدۀ الضتترر استتتناد میهم
گیری از کرونا و جلوگیری از شتتتیوع آن، توان به این قاعده در بحث ضتتترورک پیشمی یریق اولی
به گواهی پزشمان، جدی  زیرا ضرر ناشی از شیوع کرونا، هم عمومی و فراگیر اس  و هم ؛استناد نمود

 قابل اعتنا اس . و

 

 قاعدۀ اولویت. 5ـ1
قاعدۀ اولوی ، از قواعد فقهی استت  که در ابوا  گوناگون فقه کاربرد دارد. بستتیاری از احما  در 

که در فرض تزاحم، مطابق قیاس  معنابدین ؛شتتوداجرا می« األولی، فاألولی»مذاهب مختلی، از با  
گردد. برای همین در برخی موارد نماز میتر باشد، عملی آن بیش اهمیّ درجۀ  اولوی ، هر حممی که

سنجماع  با این سن  ح س  ۀکه از منظر دینی  ضرر، خطر، ب ؛مهمی ا صورک  سایر اما در  اران و 
س ؛ شده ا ص   سده اولی من جلب المنفعه»که در ادبیاک دینی داریم: چه این معاذیر رخ  «دفع المف

   . (۳۳1: ۲۰11 ؛حسن العطار)
سال  ضروریاک پنجکه مدعی هم ،شریع  ا س ، از  سان ۀگانخوانی با عقل و فطرک ا ها مانند ان

س  سل، عقل و مال محافظ  نموده ا شایبی دین، نفس، ن رو،  گونه آ ِهمان ؛(۳1 :1۹۹۷/  1ج ؛)ال
سال  می ضروری تح  حمای  ا شد. درامنی  و آزادی هم از امور  شبا ریع احما  دین، مطابق واقع، ت

تقد   .(1۴۰ :1۹۹۵؛ ال عالبی) فطرک انسان و در راستای جلب مصالح انسان و دفع مفاسد از وی اس 
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ساس  س . برا شریع  قرار گرفته ا س ، که مورد تأیید  سده بر جلب منفع  یک امر عقالیی ا دفع مف
گانی را به مخایره انداخته هاین قاعده، دفع ضتترر مهم ناشتتی از کرونا که جان افراد و ستتالم  هم

لحاظ شتتده و تدابیر  استت ، مقد  بر مصتتالح دیگر فردی و اجتماعی استت . این اولوی  باید در عمل
 گیری از ویروس کرونا در نظر گرفته شود. جدی برای پیش

 

 قاعدۀ نفی حرج. 6ـ1
نی آکه مستتتند قر ،یمی از قواعد مهم در فقه و حقوق استتالمی قاعدۀ نفی حرج استت . این قاعده

سال ، امور  شریع  ا س  که در  س . منظور از قاعدۀ نفی حرج این ا سال  ا دارد، مورد وفاق علمای ا
حرجی جایی ندارد. یبق این قاعده، احما  دینی در صورتی قابل تطبیق اس  که موجب عسر و حرج 

در آیاک  ج()زیرا خدواند  ؛باشتتتندبرای مملی نگردد. مرد  در حد توان به انجا  امور دینی مملّی می
خداوند هیچ » .(۷۸متعدد بر نفی حرج تأکید کرده استتت : وَما جَعَلَ عَلَیمُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حرج )الحج: 

سختی شمل و  س یی م شما قرار نداده ا ْسرَ وَلَا یرِیدُ بِمُمْ »و یا:  «را در دین برای  یرِیدُ اللَهُ بِمُمْ الْی
ْسرَ )البقره:  یرِیدُ اللَهُ أَن یخَفِّیَ عَنمُمْ »و « خواهد نه سختی راخداوند برای شما آسانی می» .(1۸۵الْعُ

َسانُ َضعِیفًا )النساء:  د که انسان ضعیی دانچون می ؛خواهد کارها را آسان کندخدا می» ،(۲۸وَخُلِقَ الْإِنْ
 . «و ناتوان اس 
این واقعی ،  دارند که عسر و حرجی در شریع  سمحه و سهلۀ اسال  نیس .اظهار می آیاک فوق

َسرُهُ ) س : إِنَ خَیرَ دِینِمُمْ أَی سول اکر  ا از  -ترین بخش دینبه» ،(1۵۹۳۶ احمد: شبرگرفته کال  ر
بخاری: و یا أَحَبُّ الدِّینِ إِلَى اللَهِ الحَنِیفِیه الَسمْحَه ) ،«تر اس آن مورد اس  که آسان -موارد اجتهادی

 «.گرا و آسان اس ترین دین نزد خدا دینی اس  حقمحبو » ،(۳۸ش 
شیوع کرونایی، ایجا  مین و پیا آاگر تأکید قر صل  س ، در ف سالم  مرد  بر چنین ا کند که 

ستحبی  شود. نباید برای امور م س ، جان مرد  به خطر انداخته نادیده گرفته ن که اغلب قابل جبران ا
 شود.
 

 اصل ضرورت و اضطرار. 7ـ1
ء اصول حقوقی یمی از مواردی که در استنباط احما  شرعی مورد توجه فقهای مسلمان بوده و جز

شمار می س . دو فقهی ما به  از ثباک  ر باور دینی هرچند احما  به صورک عمو رود، اصل ضرورک ا
کنند. موارد زیادی از های اضتتطراری تغییر میپذیر بوده و در حال ند، با این وجود، استتت ناا برخوردار
 اس .« جواز أکل میته برای سد جوع»بارز آن  شود؛ نمونۀراتی در منابع دیده میچنین تغیی
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شناخته   َشقَه تجلب التَ»جمالک  ضروراک تبیح الْمَحْظُورَاک و الْمَ ِسیرال ( ۲۹۸: 1۴۰1 / 1ج ؛بدران)« ی
 کند که موارد ممنوع، مباح شوند.اشاره به این اصل دارد و گویای این اس  که: ضرورک ایجا  می

سو   سلولی  مح سالمی از عوامل رافع م ضرورک، هم در حقوق مدرن و هم در حقوق ا صل  ا
ساس مادمی ضطرار، بر ا سلولیکُ 11۶ ۀگردد. حال  ا شود.   جزایی از مرتمب جر  مید جزا مانع م

اینک با شتتیوع کرونا، ما در این حال  قرار داریم. خطر جدی شتتیوع و انتقال کرونا ستتالم  مرد  را 
گیرانه اتخاذ گردد. این تدابیر، کند که تدابیر پیشکند. در این شتتترایط، ضتتتروک ایجا  میتهدید می

اما یبق این اصل،  شود؛اک میلغو برخی اجتماعهای افراد و هرچند موجب ایجاد محدودی  به آزادی
 چنین روا باشد. ،گر ضرورک بودا

 

 رخصت برخی احکام. 8ـ1
س . به این مفهو  که یمی از مسایل پذیرفته سال ، رخص  برخی احما  ا شده در فقه و حقوق ا

 :1۹۹۹/  1ج ؛هالنملتوانیم به خایر عذری برخال  دلیل و سند شرعی رفتار کنیم )در برخی موارد می
درواقع رخصتتت  به منظور رعای  حال افراد دارای عذر، از حال  اصتتتلی تغییر پیداکرده و به  ؛(۴۵۰

س  )عالء سهول  گراییده ا سهول  جلوه۲۹۹ :1۴1۰/  ۲ج ؛الدین البخاریتخفیی و   یی(. ایجاد این 
عن رستتوا  »باشتتد نیز میآید، این جلوه، محبو  خداوند گانش به حستتا  میهاز الطا  الهی بر بند

یتُهُ )ص()  .(۲۰۲۷ ش ؛ ستتتال:بن خزیمه: إِنَ اللَهَ یحِبُّ أَنْ تُلْتَى رُخَصتتتُهُ کَمَا یحِبُّ أَنْ تُتْرَکَ مَعْصتتتِ
 .«پسنددترک گناهان می ۀاندازهای دین را بهخداوند عمل به رخص »

و برای جلوگیری از  ماع  را موقتاًفقهای مستلمان در مواقع مشتق ، نماز جمعه و ج ،از همین رو
در منهاج الطالبین، آمده اس : وَلَا جُمُعَه عَلَى  ره()از اما  نووی  کهچنان نمایند؛خطر و ضرر رخص  می

عذرهای ملثر جمعه بر کستتانی که » .(۲۸۲ :۲۰۰1/  1ج ؛المحلیتَرْکِ الْجَمَاعَه ) مَعْذُورٍ بِمُرَخِّصٍ فِی
مانند باران، ستتیل، خطر و یا  ؛این معاذیر مختلی استت  .«دارند واجب نیستت  در ترک نماز جماع 

کرونا، در قیاس با این معاذیر از  ۀمستتأل اهمیّ  .(۴۷۸-۴۷۳ :۲۰۰۶/  1ج ؛رک: الشتتربینیمریضتتی )
شدید و... که  سک به دلیل باد و باران  س . اگر نماز جمعه و جماع  و یا دیگر منا اولوی  برخوردار ا

ر نمازگزاران استت ، رخصتت  شتتود، به یریق اولی باید برای جلوگیری از خطر شتتیوع کرونا موجب آزا
 رخص  گردد.

 

 ارجاع امور به متخصص. 9ـ1
که در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته استت ، ارجاع امور به متخصتتصتتان  ییمی از امور مهم

س  سایل حقوقی زیادی ا س . م شده ،ا صان ارجاع داده  ص سالمی به متخ به  اند؛که در تاریخ فقه ا
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 : ۲۰۰۸/  ۳ج ؛شتتود )النوویشتتناستتان، عمل میعنوان نمونه: برای تعیین جه  قبله، به نظر ستتتاره
سب کودک مورد اختال ، از قیافه۲۰1 شخیص ن سان نظرخواهی می(، جه  ت شافعیشنا ؛ شود )ال
شتتود )ابواستتحاق گی چشتتم، به نظر پزشتتمان توجه میهدیدآستتیب، برای تعیین میزان (۲۶۵: ۲۰۰1

سألها این موارد و ده .(۲۲۵: 1۹۸۳ ؛شیرازی شان  ،دیگر ۀم ْسأَلُوا أَهَْل » که فقها از با   دهدمین فَا
ها ن، موضوعاک مختلی را به کارشناسان ارجاع داده و دیدگاه آ(۴۳النحل: )« الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

کرونا، الز   ۀمسألو اکنون نیز به جای توجیه و تفسیر دینی از  اندرا به عنوان اصل موضوعی پذیرفته
گذاری اجتماعی و در مورد فاصلهرا ها اس  این امر را به متخصصان پزشمی، ارجاع داده و دیدگاه آن

 بپذیریم.  گیرانهدیگر تدابیر پیش
 

 المللیاسناد ملی و بینگانی؛ خواست هحق سالمت هم. 10ـ1

سناد مختلی شده در حقوق مدرن به حسا  میگانی، از حقوق پذیرفتههسالم  هم آید. امروزه، ا
ستان، در مقدمه و مادالمللی بر این حق تأکید میداخلی و بین سی افغان سا این حق ، 1۵ ۀکند. قانون ا

صل، به منظور تأمین  س . این ا ضمنی پذیرفته ا صورک  سالم هزندرا به  س   گی مرفّه و محیط زی
سرزمین ساکنان این  ستا  ،برای همه  س . در همین را سب نموده ا دول  را مملی به اتخاذ تدابیر منا

سیب به محیط زیس  و در مواد کُ  ۸1۶تا  ۸1۴گانی در مواد هبرای حفظ سالم  هم د جزا، هرگونه آ
 شده اس . انگارید جزا، انتشار امراض خطرناک جر کُ ۸1۸و  ۸1۷

شتتمول و غیر نیز این حق را از حقوق بنیادین، فراگیر، جهان ییالمللی و منطقهاستتناد مختلی بین
منشور ملل متحد،  ۵۵ ۀآن نموده اس . ماد ها را ملز  به صیان  ازقابل سلب به حسا  آورده و دول 

می اق حقوق اقتصتتتادی، اجتماعی و فرهنگی، مواد  1۲جهانی حقوق بشتتتر، مادۀ  ۀاعالمی ۲۵ ۀماد
کنوانسیون حقوق  ۲۴ ۀکنوانسیون حقوق معلوالن، ماد ۲۵ ۀمختلی می اق حقوق مدنی و سیاسی، ماد

المللی رفع کلیه کنوانستتتیون بین ۵مادۀ  ۴کنوانستتتیون رفع تبعیض علیه زنان، بند  1۲کودک، مادۀ 
کنوانستتیون  ۴۵و  ۴۳، ۲۸های مادهاهدۀ ستتو  جنیوا، مع ۳۰و  ۲۲های اشتتمال تبعیض نژادی، ماده

شر،  1۰ ۀحمای  از حقوق کارگران مهاجر، ماد سیون امریمایی حقوق ب شور افریقایی  1۴مادۀ کنوان من
کنوانستتتتتتتتیون حقوق بشر و زیس  یبی شورای اروپا، این واقعی  را  ۳حقوق و رفاه کودک، مادۀ 

 بازتا  داده اس .
ای واگیردار را هگیری از بیماریگانی، پیشهحمای  از حق ستتتالم  هم این استتتناد، عالوه بر
المللی حقوق اقتصتتادی، می اق بین 1۲ ۀعنوان نمونه در قستتمتی از ماد به ضتتروری دانستتته استت ؛
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ماعی و فرهنگی  جپیش» ،1۹۶۶اجت ماری ۀگیری و معال و ستتتایر  ییگیر، بومی، حرفههای همهبی
 ها برشمرده اس .را از وظایی اصلی تما  دول « هایه این بیماریها و نیز پیمار علبیماری

توانند به دلیل نبود ابزارها و منابع ها نمیاستت  که دول  ییالمللی فوق به گونهتأکید استتناد بین
ترین استتتتاندارد قابل گانی و درمان بیماران ناتوان، مطابق عالیهالز ، در تحقق حق ستتتالم  هم

سم  سالم  ج صول  سلولی ح شانه خالی نمایند. مطلقِ ناتوانی دول   ،و روان، کوتاهی نموده و از م
المللی و حقوق بشتتری در این زمینه باشتتد. اگر دولتی تواند مجوّزی برای عد  اجاب  تعهداک بیننمی

 تحقق حق بر صح ، درمان و ۀالمللی در زمینهای بینادعای ناتوانی در انجا  تعهداک ناشی از می اق
ولی به دلیل محدودی   ؛های خود را به کار گرفته اس سالم  را دارد، باید ثاب  کند که کلیۀ تالش

 منابع و امماناک از اجرای کامل تعهداک بازمانده اس .
سألۀ پیشترتیب، دیده میبدین های واگیردار از جمله کرونا، دارای مبانی گیری بیماریشود که م

المللی های دینی، قواعد فقهی، اصتول حقوقی و استناد مختلی ملی و بینآموزهتوجیهی کافی است . 
سالم   صیان  از جان و  شته و  شیوع و انتقال کرونا دا ضرورک جلوگیری از خطر  شن بر  دالل  رو

 مرد  را آشمارا خایر نشان کرده اس .
صوگیری محدود به افراد و تودهضرورک پیش س . این امر، به  رک توأمان متوجه های مردمی نی

مرد  و دول  استت . افراد باید برای مدتی از برخی حقوق و آزادی خود دستت  کشتتیده و با رعای  
گذاری اجتماعی و ...، به ستتالم  هدستتتوراک نظا  پزشتتمی مبنی بر حفظ بهداشتت  فردی و فاصتتل

برای اعمال   را د. دول  نیز به عنوان متولّی نظم عمومی کشتتور، صتتالحی  الز نعمومی کمک نمای
دارد. دول ، با استفاده از این صالحی ، ضمن حمای  از  ملی در این زمینهحاکمی  و استفاده از منابع 

؛ گیری از شیوع کرونا، اتخاذ نمایدامماناک درمانی، باید تدابیر مناسبی برای پیش تأمینکادر پزشمی و 
مرد ، ضروری اس . این امر، درای  البته روشن اس  که ایجاد رابطۀ منطقی بین معیش  و سالم  

 مردان  باید در عمل به نمایش بگذارند.و هنری اس  که دول 
روشتتن استت  در هر کشتتوری، تنها یک دول  صتتالحی  اعمال قانون را دارد. احزا  ستتیاستتی، 

ند افراد مخایبان قانون ،های مذهبی، مراکز فرهنگی و نهادهای دینی و اجتماعیجریان ند و اهمان
د از هدایاک قانونی دول  پیروی نمایند. هیچ جریانی به دلیل توجیهاک شتتتخصتتتی و مذهبی حق بای

ستوراک پز سالم  مرد  را به خطر اندازد؛ندارد با تخطی از د شورهای  شمی  ساس، در ک بر همین ا
های عادی شتتتان را در فصتتتل کرونایی کنار گذارده و مند مذهبی برنامهمختلی تما  نهادهای قانون

شانمرا سته را کز عبادی  شده و برنامهندا ب های عبادی . اک ر معابد، کلیساها و مساجد جهان مسدود 
 جمعی تعطیل گردیده اس .



 117 

 

گیری تا مسؤولیت بررسی حقوقی پدیدة کرونا؛ از پیش  
نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالبفصل  

 غالب

سال  نیز مشهود اس  اندیش و برخی آخوندهای معشی  به رغم مخالف  ؛این واقعی  در جهان ا
ل، نجی، قم، قاهره، ریاض، استتتال . در کاب نظاهرگرا، اک ر فقهای بزرگ و مجتهدان تراز اول جها

گیری از شتتیوع کرونا فتوا داده اند. بر استتاس این ، لبنان و ... بر ضتترورک پیشا، مالزیاتونس، اندونزی
شمول حر  ممفتاوی، مهم سلمانان به  سهله، کوفه و  ۀترین مراکز مذهبی م ساجد مدینه،  ممرّمه، م

ی برای مدتی تعطیل بنالبی  و اصتتتحا اهل ،امامان ،)ص( گرامی استتتال  برهای پیا چنین حر هم
 گردیده اس . 

 

 های ناشی از شیوع و انتقال کرونامسؤولیت. ۲
مسلولی   ۀها در حوزاللهای حقوقی زیادی مطرح شده اس . برخی از سپرسش ،با شیوع کرونا

رد، که: اگر انتقال ویروس کرونا به صتتورک عمدی صتتورک بگیمدنی و کیفری استت . پرستتش از این
شر چیس ؟ اگر انتقال به صورک غیرِ ۀدهندولی  انتقاللمس  یولیتلعمدی صورک بگیرد، چه مس مبا

ولیتی به عهده لمعاون جر ، چه مستت ، به م ابۀنماید انتقال را فراهم ۀآورد؟ اگر کستتی زمینبه بار می
شته و موجب انتقال  سی از وجود ویروس در بدن خود آگاهی ندا ش ؟ اگر ک گردد، حممش خواهد دا

س ؟ اگر چنان شیوع کرونا قراردادی اجراییه ب کهچی شود، چه حممی خایر  شده و با تأخیر مواجه  ن
سش سبی برای بحثدارد؟ این پر ستر منا صر ها ب صورک مخت شته به  س . در ادامۀ نو های حقوقی ا

 بدان پرداخته خواهد شد.
، ۸1۷ ۀیوع بیماری واگیردار را در مادگانی، شتتهگذار افغانستتتان به خایر حفظ ستتالم  همقانون
 آورده اس :  ۸1۷انگاری کرده اس . در مادۀ جر « انتشار امراض خطرناک» تح  عنوانِ

عمداً مرتمب عملی  ۸1۵و  ۸1۴شتتتخصتتتی که در غیر از حاالک مندرج مواد  (1)
گردد که موجب انتشتار مرض خطرناک گردد، حستب احوال به حبس متوستط تا سته 

؛ گرددزای نقدی از شص  هزار تا یک صد و هشتاد هزار افغانی، محمو  میسال یا ج
شخص 1هرگاه ارتما  فعل مندرج فقرۀ ) (۲) سبب فوک یا معلولی  دایمی  ( این ماده 

به جزای جر  مرتمبه، نیز محمو  می  ،مرتمب عالوه بر جزای مندرج این مادهگردد، 
 . گردد

س . سری ویروس کرونا، یک پدیدۀ خطرناک ا شی از م شناختهخطرناکی آن  نا بودن و بودن، نا
جه ، انتقال این ویروس، تح  عنوان عا  بدین ؛عد  اممان درمان آن با دوای مشتتتخص استتت 

استت ؛ د جزا، دارای مستتلولی  جزایی کُ ۸1۷گیرد و مطابق مادۀ قرار می« انتشتتار امراض خطرناک»
قابل  ،یک این ماده ۀویروس نقش داشته باشند، بر اساس فقربنابراین، فرد یا افرادی که در شیوع این 
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، مطابق هدهندچنین اگر انتقال ویروس کرونا، موجب فوک کستتی گردد، انتقالهم ؛باشتتندمجازاک می
 باشد.دو  این ماده، به عنوان قاتل نیز قابل تعقیب می ۀفقر

از یک ستتو، یبق گواهی تما   ؛انگاری شتتیوع کرونا، از مبانی توجیهی کافی برخوردار استت جر 
 بیماری خطرناک، مسری و کشنده اس ؛متخصصان و مسلوالن عرصۀ سالم ، ویروس کرونا، یک 

صیان  از امنی  عمومی، تطبیق عدال  جزایی، قاعدۀ  سلولی  جزایی از قبیل  سوی دیگر، مبانی م از 
ی که به صورک عمدی و یا که اشخاص ،کندخصوص قاعدۀ اقدا ، بر این نمته دالل  میه انصا  و ب

گوی د، باید پاستتخنندازاگانی را به مخایره میهاحتیایی خود ستتالم  هملوحی و بیبا اهمال، ستتاده
 رفتار شان باشند.

. اس ی  بسب / ولی ، مبتنی بر اثباک رابطۀ استنادلالبته یادآوری این نمته الز  اس  که احراز مس
ترین بحث حقوقی استتت . اثباک این رابطه، برای احراز هرگونه ترین و مشتتتملاستتتتناد مهم ۀرابط
واقع، مستتلولی  مرتمب مبتنی بر احراز ولی  و اعمال مجازاک علیه متهم ضتتروری استت . درلمستت

مجرمانه اس . با تردید در رابطۀ استناد، برا   ذمه  ۀمالزمۀ مستقیم و حقیقی بین رفتار جرمی و نتیج
صل برا   و قاعدح س . این امر، را ا صلی ا صل برا   در مادتأیید می رءدُ ۀال  ا قانون  ۲۵ ۀکند. ا

 د جزای افغانستان، به رسمی  شناخته شده اس . کُ ۵ ۀاساسی و ماد
موجودی  رابطۀ متعار  میان عمل جرمی و »، رابطۀ ستتببی  را ۳۶ ۀد جزای افغانستتتان در مادکُ

 آورده اس : ۳۷اس . در مادۀ  دانسته « نتیجۀ آن
شناخته نمی ۀشخص از جرمی که نتیج( 1) سلول  شد، م   شود.عمل جرمی وی نبا

صی که عمل جرمی وی در احداث نتیجه به اعتبار یمی از علل قبلی یا توأ  با  (۲) شخ
شناخته می سلول  شد، م شده با سهیم  شخص به  ؛شودفعل و یا علل بعدی،  گرچه 
 ملثری  عمل جرمی خود در احداث نتیجه، علم نداشته باشد.

هرگاه عمل شتتتخص به تنهایی در احداث نتیجۀ جر  کافی شتتتمرده شتتتود، ( ۳)
 شودموصو  از عمل جرمی خود مسلول شناخته می

س  سببی ، چ ،اما پرسش این ا س ؟ بهکه رابطۀ  خصوص که انتقال ویروس  هگونه قابل احراز ا
شیوع آن هم یک پدیدۀ فراگیر می یک س  و  صی ا ص صورک امر نامر ی، فنی و تخ شد. در این  با

 گونه اس  و مسلولی  مبتنی بر آن، به چه صورک اس ؟هرابطۀ استناد چ
باید صور مختلی آن را جداگانه ارزیابی نمود. در انتقال  ،های ناشی از کرونابرای بررسی مسلولی 
شر ویروس کرونا چند حال  م س : اول، یک شخص به تنهایی، آگاهانه، عامدانه و صورک مبا تصور ا

راه با افراد دیگر با همین شرایط به صورک شراکتی و در موجب انتقال ویروس گردد. دو ، شخص هم
بودن بیماری که موجب انتقال بیماری شده از وجود و مسری یباشند. سو ، شخصعرض هم ناقل می
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س ؛ صد و  آگاه ا شخص ناقل از وجود بیماری در بدن خود بیااما ق خبر رادۀ انتقال را ندارد. چهار ، 
س  و در عین زمان موجب انتقال می س ا شخص ناقل نی ل را فراهم ولی زمینۀ انتقا ؛شود. پنجم، 

این موارد، عالوه بر انتقال بیماری، موجب مرگ کستتی بر اثر این ویرس  نماید. شتتشتتم، در همۀمی
شود. هشتم، انتقال  سانی یا یبیعی دیگر موجب مرگ کسی  ضمیمۀ عوامل ان گردد. هفتم، بیماری با 

سریان و... ییبیماری به فردی دارای بیماری زمینه هم، رود. نُگیرد و فرد از بین میصورک می مانند 
 ها گردد. کرونا مممن اس  سبب تأخیر در اجرای قراردادشیوع ویروس 

و  د جزا، حمم کسی که عمداًکُ ۸1۷ ۀگانۀ فوق، با درنظر داش  صراح  مادههای نُاز میان فرض
موجب انتقال و  موجب شیوع و انتقال کرونا گردد، مشخص اس . کسی که مستقیماً ،به صورک مباشر

شار این ویروس گردد، و این ام سط یا جزای نقدی انت شود، به حبس متو ر، یبق نظر اهل خبره ثاب  
د کُ ۵۸و  ۵۷دهنده یبق مادۀ گردد. در فرض دو ، افراد انتقالهزار افغانی محمو  می 1۸۰تا  ۳۰از 

سبا ، در تحمل مجازاک شریک می مگر  ؛باشندجزا مسلول تلقی شده و مطابق قواعد تعدد عرضی ا
شیوع ویروس محرز بوده و بیشها که نقش یمی از آناین صورک، این در انتقال و  شد، در این  تر با

 تری را به عهده خواهد داش .شخص، به همان اندازه، بار مسلولی  بیش
در فرض ستتو ، انتقال عمدی ویروس مطرح نیستت . شتتخص ناقل قصتتد جرمی ندارد. در این 

س  که آیا کرونا بیماری نوعاً سش این ا س صورک، پر شنده ا   یا خیر؟ اگر ویروس کرونا را یک ک
شنده تلقی کرده و همانند یک آل  قتّاله بدانیم، جر  نوعاً ییهپدید حمم عمد بوده و در  ارتمابی، در ک

شد. ظاهراً سی، مرتمب، به قتل عمد محمو  خواهد  شناخ  موجود از ویروس  صورک فوک ک یبق 
 نسبتاً  ییهکه پدیدبل ؛کشنده نیس  دنش، نوعاًکرونا و گواهی پزشمان، این ویروس، به رغم خطیر بو

شنده محسو  می صورک انتقال ویروس کرونا، فرد ناقل، مرتمب خطای جرمی  ،این رواز ؛گرددک در 
شود، قتل خطا شمار مییشده و اگر کسی بر اثر آن فوک  ساس مادی به  د کُ ۸1۸ ۀرود. این مورد بر ا

 اس : جزا فیصله خواهد شد. در این ماده آمده
صی که به خطا (1) صیر یا  یشخ شار مرض خطرناک گردد، به حبس ق سبب انت

 گردد.جزای نقدی از سی هزار تا شص  هزار افغانی، محمو  می
( این ماده ستتتبب معلولی  دایمی یا مرگ 1هرگاه ارتما  فعل مندرج فقرۀ  )( ۲)

تمبه، نیز شتتخص گردد، مرتمب عالوه بر جزای مندرج این فصتتل، به جزای جر  مر
 گردد.محمو  می

صد جرمی نداردهر اما با آگاهی از ویروس کرونا در بدن خود و علم  ؛چند در این فرض، مرتمب ق
لوحی، بودن آن، تقصتتیر داشتتته و مرتمب خطای جرمی شتتده استت . وی، با اهمال، ستتادهبه مستتری

 احتیایی و ... موجب انتشار این ویروس گردیده اس .بی
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بودن آن ندارد، گونه ایالعی از وجود ویروس در بدن خود و مسریکه ناقل هیچ ،در فرض چهار 
صد جرمی، عمل انجا  شتن ق سلولی  جزایی ندارد؛ ولی به دلیل فقدان اراده و ندا شده جر  نبوده و م

 اگر موجب ضرر به دیگری گردد، مسلولی  مدنی مطرح اس .
ستازی و ولی در زمینه ؛انتقال بیماری ندارد که فرد مورد نظر نقش مستتقیم در ،در صتورک پنجم

س ،  شته ا سهیل انتقال آن دخال  دا  کند. حمم معاون جر ، درصدق می« عنوان معاون  در جر »ت
تر از مجازاک جر  مرتمبه ینید جزا بیان شتتده استت . معاون به جزای یک درجه پاکُ ۵۹مادۀ  ۳فقرۀ 

که به رغم ممنوعی  برگزاری اجتماعاک از ستتتوی  گردد. در بحث شتتتیوع کرونا افرادیمحمو  می
نمایند، شامل این ماده وزارک صح ، اقدا  به برگزاری مراسم عروسی، عزا، نماز جمعه و جماع  می

 گردند.می
در فرض ششم، که مرتمب، عالوه بر انتقال ویروس موجب مرگ کسی بر اثر آن گردد، بسته به 

س  که از انتقال این ویروس چه س  این ا شته ا  اگر به قصد قتل موجب انتقال گردد، تبعاً ؛قصدی دا
 ،کشنده تلقی نمنیم نوعاً ییهاما اگر قصدی نداشته و ویروس را هم پدید ؛مرتمب قتل عمد خواهد شد

از اما اگر  ؛عمد خواهد بودداد شده و قتل ارتمابی، شبهدر این صورک، از با  ضر  منجر به موک قلم
قتل خطایی تلقی  ،شدهبر بوده و عالوه بر انتقال آن موجب مرگ گردد، قتل انجا خس بیوجود ویرو

 گردد.می
یا یبیعی دیگر نیز در مرگ  مل انستتتانی  نا عوا در فرض هفتم، که عالوه بر انتقال ویروس کرو

استناد دارد. در تسلسل اسبا ،  ۀگی به رابطهکند؛ در این صورک، احراز مسلولی  بستکسی دخال  می
صر تلقی می شود.  هکه برای ایجاد نتیج ،شودسببی مق سب  به تنهایی کفای  کند و مرگ بدان منت

که مقد  در تأثیر بوده یا در ایجاد نتیجه کافی باشد و نتیجه بدان مستند  ،هرکدا  از این عوامل متعدد
مرگ، انتقال بودن مقتضتتی، عامل اصتتلی جا از با  موجودگردد، مستتلول تلقی خواهد شتتد. در این

که عوامل انسانی یا مادی دیگر به تنهایی، نقش عامل مستقل و قایع را بازی مگر این ؛ویروس اس 
س  که عامل  ستناد بین ویروس و نتیجه را قطع نماید. در این صورک، یبیعی ا نموده و بتواند رابطه ا

 مستقل مسلول خواهد بود.  
گیرد و صورک می مانند سریان و... ییبیماری زمینه در فرض هشتم، انتقال بیماری به فرد دارای

سبب پویا،  ۀرود. این مورد، از با  اجتماع سبب پویا و ایستا اس . بر اساس تقد  نظریفرد از بین می
 لیه، به م ابۀعهای ستتابق منتقل نتیجۀ جرمی منتستتب به عامل انتقال ویروس کرونا استت . بیماری

 حال هر در مرگ کهاین مل مستقل و کافی را ایفا نماید. درواقع، اثباکتواند نقش عاسبب ایستا نمی

ستناد نخواهد سببی  ۀرابط باعث نفی لزوماً داد،می هم رخ انتقال ویروس کرونا بدون حتا و  شد؛ و ا
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 در قربانی به احتمال مرگ قتل ناشی از انتقال ویروس، اتها  رد تواند براینمی کسی ،دلیل به همین

 به کرونا بیماری ویروس انتقال، بنابراین؛ متهم، استتتناد نماید ۀمداخل عد  صتتورک در حتا ،حال هر

ویروس  دۀدهنانتقال مسلولی  نافی خواهد مرد، سریان اثر در هر صورک در که ،سریانی بیمار بدن
گذار افغانستان در بحث تسلسل اسبا ، البته این نمته قابل یادآوری اس  که قانون ؛بود نخواهد کرونا

صورک اگر ویروس کرونا برای مرگ فرد س . در این  سته ا سلول دان که بیماری  ،سبب کافی را م
ستند گردد، فرد انتقال  ییزمینه س ، کفای  کند و نتیجه بدان م شته ا سلول تلقی میدا گردد. هنده م
 بینی نبوده باشد.که این امر از قبل برای وی قابل پیش هرچند

که شتتیوع کرونا مممن استت  موجب تأخیر در اجرای قراردادها گردد، روح قواعد  ،در فرض نهم
قوۀ »کند که قراردادها به اعتبار خود باقی بماند. تأخیر صتتتورک گرفته، به دلیل حقوقی ایجا  می

 پیامد منفی برای یر  قرارداد نخواهد داش . ،از این رو ؛گرددبوده و بدون تقصیر تلقی می« قاهره
 

 گیرینتیجه
ها را خطرناک اس . این خطر در کشورهای مختلی انسان ۀواقعی  این اس  که کرونا یک پدید

هایی را به وجود آورده اس . با در نظرداش  تعارض کرونایی پرسش ۀرمخایرکند. شرایط پُتهدید می
سحق صالحیتی ،ش مطرح بودها این پر ضع قیوداک به منظور پیش را که دول  چه  گیری از برای و

 گیری از کرونا چیس ؟دارد؟ مبنای توجیهی پیش ویروس کرونا
گانی، هولی  هملهای دینی، مستتاجتهاد عقالنی از آموزه :ال بیان گردید کهلدر پاستتخ به این ستت

صل الحرج، رخص  ۀاولوی ، قاعد ۀالضرر، قاعد ۀبودن حفظ حیاک، قاعدفرض شدن برخی احما ، ا
المللی، به عنوان یک تعهد بین ،گانیهرجوع به اهل خبره و متخصتتتص و پذیرش حق ستتتالم  هم

 کنند.  دالیلی اس  که بر ضرورک جلوگیری از شیوع و انتقال کرونا دالل  می
 ۀتلقی شتتده و در فرض احراز رابط مجرمانه ۀانتشتتار امراض خطرناک، پدید ۀانتقال کرونا، به م اب

د جزا قابل مجازاک کُ ۸1۸و  ۸1۷باشتتد. مطابق مواد استتتناد، تح  شتترایطی قابل تعقیب جزایی می
 خواهد بود. 

 

  هاسرچشمه

 الرساله.  ۀ. لبنان: ملسسمسند االمام احمد بن حنبل. (1۹۹۶)ابن حنبل، احمد بن محمد. . 1

. ترجمۀ محمد پروین گنابادی. تهران: مقدمۀ ابن خلدونش(. . 1۳۵۷)ابن خلدون، عبدالرحمان. . ۲

 انتشاراک علمی و فرهنگی.
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 . بیروک: دارالجیل.سنن ابن ماجهق(. . 1۴1۸) محمد بن یزید القزوینی.ابن ماجه، أبى عبدا  . ۳

. اتحاف اهل الزمان بأخبار ملوک تونس و عهد االمان  (.. 1۹۶۳الضتتیا . )د بن ابیاحم. ۴

 .کتابه الدولۀ للشلون ال قافیۀ و االخبار تونس:

البی  . المجلد االول. قم: ملسسه آلکفایه االصولق(. . 1۴۳1. )اآلخوند الخراسانی، محمد کاظم. ۵

 لطبعه الصابعه.الحیاء التراث، ا

کشــا ارســرار أــر   صــول . (. ق1۴1۰)البخاری، عالءالدین، عبدالعزیز احمد بن محمد. . ۶

 می.. بیروک: دارالمتا  االسال۲. جالبزدوی

یل. ). ۷ ماع مد بن استتت خاری، مح خاری .ق(. 1۴1۰الب ــحیا الب قا . . ص قاهره: وزاره األو

 األعلی لشئون االسالمی. لجنه احیاء السنه. الطبعه ال انیه. المجلس

. الفکر الســامی  ی تاریا الفقه االســالمی (. 1۹۹۵ال عالبی الحجوی، محمد بن حستتن. ). ۸

 المجلد االول. بیروک: دارالمتب العلمیه. 

شر» (. 1۹۹۸الحداد، محمد. ). ۹ سع ع صوره الوباء  ی القرن التا المجله  .«تمجید الموت، 

 .1۸-1۷التاریخیه للدراساک الع مانیه، العدد 

 جا: داراالسوه.. المجد االولی. بیارأاد القلوبق(. 1۴۲۴. )الدیلمی، حسن بن ابی الحسن. 1۰

سی. ). 11 شایبی، ابراهیم بن مو شر و الموا قات(. 1۹۹۷ال . المجلد االول. القاهره: دار ابن عفان للن

 .التوزیع

 مصرت اسمندریه: دارالوفاء لدنیا الطباعه و النشر. .رم (. ا۲۰۰1الشافعی، محمد بن إدریس. ). 1۲

. بیروک: 1. جمغنی المحتاج الی معر ه الفاظ المنهاج(. ۲۰۰۶الدین. )الشتتربینی، شتتمس .1۳

 دارالمتب العلمیه للنشر و التوزیع.

 .. بیروک: دارالمتب العلمیهحاأیۀ العطار على جمع الجوامع(. تابیالعطار، حسن. ). 1۴

ــر  منهاج الطالبین (. ۲۰۰1الدین محمد بن احمد. )المحلی، جالل. 1۵ . کنز الراغبین  ی أ

 . بیروک: دارالمتب العلمیه.1ج

نهر ق(. . 1۴1۹المغزی، کامل بن حسین بن محمد بن مصطفى البالی الحلبی، الشهیر بالمغزی. ). 1۶

 . حلب: دارالقلم. الذهب  ی تاریا الحلب

بیروک: دار المتب العلمیۀ. منشوراک محمد  .السنن الکبرىق(. . 1۴11النسا ى، احمد بن على. ). 1۷

 .علی بیضون
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ولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (. . 1۹۹۹النمله، عبدالمریم بن علی بن محمد. ). 1۸ ــُ . الْمُهَذَّبُ  ی عِلْمِ  ُص

 . ریاض: ممتبه الرشد.1ج

ــر  المهذب. (۲۰۰۸)الدین یحیى بن شتتتر .  ریا محیالنووی، ابوذک. 1۹ . المجلد المجموع أ

 ال الث. جده. ممتبه االرشاد.

. بیروک: صحیا ابن خزیمهق(. . 1۴۰۰أبو بمر محمد بن إستتحاق بن خزیمۀ. ) النیستتابوری،. ۲۰

 الممتب االسالمی.

قادر بن أحمد بن مصتتتطفى بن عبد الرحیم بن محمد. ). ۲1 لمدخل إلى ا ق(.. 1۴۰1بدران، عبدال

 .. بیروک: ملسسه الرسالهمذهب اإلمام  حمد بن حنبل

 قم: موسسۀ دار الهجرۀ.اول. چاپ جلد. 1. هلبالغانهجق(.  1۴1۴على. ) ،دشتی. ۲۲

شر سعدی، . ۲۳ شیرازی.م صلح بن عبدا   سعدی(. 1۳۳۸) الدین م أعار  صحیح کلیات ا . ت

 نشر علمی.  . تهران:محمد حسن علمی

. تحقیق محمد علی مارواه الواعون  ی اخبار الطاعون (. . 1۹۹۷ستتتیویی، جالل الدین. ). ۲۴

 البار، بیروک: دارالقلم للطباعه والنشر والتوزیع.

 . قم: ملسسه النشر االسالمی.الضرر ۀقاعدتا(. بیشریع  اصفهانی، فتح ا  بن محمد جواد. ). ۲۵

سی. ). ۲۶ سحاق إبراهیم بن علی بن یو شا عیالتنبیه  ی (.1۹۸۳شیرازی، ابو ا . ریاض: الفقه ال

 عالم المتب لطباعه و النشر و التوزیع.

سم. ). ۲۷ س ، ابوالقا شگاه فره هفتم. قم:چاپ   قه و عقل.ش(. 1۳۹۶علی دو شه پژوه ند و اندی

 اسالمی.

 .مهدی آی  الهی. تهران: جهان آرا ۀ. ترجماصول کا ی (.1۳۸۶. )کلینی، محمد بن یعقو . ۲۸

. ابوظبی: ملستتستته زاید بن ستتلطان آل نهیان، الکموطأ االمام م(. ق1۴۲۵مالک بن انس. ). ۲۹

 لألعمال الخیریه و االنسانیه. 

. قم: دفتر انتشاراک ۳. ج منیه الطالب  ی أر  المکاسبش(.  1۳۹۸ناینی، محمد حسین. ). ۳۰

 اسالمی جامعه مدرسین.
 ش. 1۳۸۲قانون اساسی افغانستان، مصو  . ۳1
 ش.1۳۹۶د جزای افغانستان، مصو  کُ. ۳۲
  .1۹۶۶حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصو   می اق. ۳۳
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