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بشر به  و سالمتی در خلقت و حیات نشدنی با عنوان صحتموهبتی الهی و انکار هدف: و زمینه 

ت، ز مخاطرامقصود نوشتار کنونی ا فتد.اُهایی به مخاطره ودیعه نهاده شده که ممکن است در بزنگاه

 از سپهای واگیردار در ایجاد خطر مؤثرند. ای هستند که تحت عنوان بیماریعوامل تهدیدکننده

ز قبیل های خطرناک ابیماری ز قبیل سل، وبا، طاعون و برخیهای واگیردار اشیوع انواع بیماری

« وناکر»ار بنام ایدز، هپاتیت و ابوال درگذشته، امروزه تکثیر سریع ویروسی مرگب ماالریا، حصبه،

ل مستد موضوع جدید و جدی جامعه پزشکی شده است. برای تأمین سالمتی مردم، مبانی متقن و

ماری یجاد تکلیف بر ذمه دولت اسالمی در وجوب پیشگیری و کنترل شیوع بیاحقوقی برای  -فقهی 

ای حقوقی، و آر -ادله و قواعد فقهی مقاله، با استناد به این از نگارش تصور است که هدفکرونا قابل

 فقیهان، بیان وظایف دولت در این زمینه است.

های ی دادههمچون سایر مطالعات فقهی و حقوقی، بر مبنا قوام این نوشتار ها:روش و مواد

 بر مبتنی و حلیلیت -توصیفی  نیز تحقیق مستخرج از نظام فقه و حقوق استوار گشته و روش

 نان است.داهای فقیهان امامیه و آرای حقوقدیدگاه واکاوی

ایی و قنینی، اجرتم از حاکمیتی اعدولت در نظام حقوقی و سیاسی اسالم، به تمام ارکان  ها:یافته

 موجب رابطه استناد، ادله زمینه تأمین امنیت، رفاه و سالمت مردم، به شود که درنظارتی اطالق می

 .فقهی و حقوقی متقن، وظیفه تأمین سالمت آحاد جامعه را دارا است

یز نبه اخالق در پژوهش و  مالحظات مربوط داری در تحلیل،ضمن رعایت امانت مالحظات اخالقی:

 د.تون و ارجاع به منابع رعایت گردیامانت در استناد به م

ت اساس ضوابطی روشن تحتوان برمی امامیه و قوانین ایران، عقالً و شرعاً  فقه در گیری:نتیجه

قواعد فقهی در  مشخص و مستند به ادله اربعه و هاییعنوان رابطه استناد، تکالیف و مسئولیت

  های مسری خصوصاٌ کرونا برای دولت اسالمی قائل شد.یوجوب پیشگیری و کنترل بیمار
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 مقدمه. 1

 بشر به الهی هایامانت و هاموهبت صحت و سالمتی، از جمله

ها در کنار شده تا انسان اساس، همواره توصیه همین بر و است

از آن محافظت  الهی، خردمندانه مواهب و هانعمت سایر

توان انکار نمود این است که نعمت نمایند. اما حقیقتی که نمی

اثر بروز یک سری  سالمتی در برخی شرایط ممکن است بر

ها نیز با توجه به ها به مخاطره اُفتد. بیماریبیماریامراض و 

ماهیت و شیوه تأثیرشان دارای انواع متنوعی هستند که در 

بندی به دو نوع مسری )واگیردار( و یک نحو از تقسیم

مسری  هایتصور هستند. بیماریغیرمسری )غیرواگیردار( قابل

 تا مختلف ادوار در یا فراگیر که محل بحث نوشتار کنونی است،

 تهدیدکننده ترین مسائلاساسی از یکی همواره به امروز،

مسری، آن  هایبیماری از اند. منظوربوده هاانسان سالمت

 از طریق هاآن انتقال که شیوع و هستند هاییبیماری دسته از

 بوده ...و اشیا حیوانات، انسان، با غیرمستقیم یا مستقیم تماس

یابند. این شکل از نتشار میا سرعتبه جامعه سطح در و

ها در مقایسه با سایر امراض، گاه بسیار تهدیدکننده و بیماری

کشنده هستند ولی برای کشنده هستند و گاه نیز اگرچه غیر

کنند. برخی از این نوع امراض انسان ایجاد مشکل و دردسر می

های کشنده وسیله یک سری ویروسبه مسری مانند وبا و ابوال

شوند که حتی ممکن است راه درمانی برایشان وجود تولید می

نداشته باشد که همین مسئله موجب اختالالت عدیده در 

 نوع این جدید موارد شود. لکن ازسطوح مختلف جامعه می

 غیرقابل وصفی شیوع ویژه ایراناخیراً در جهان به که هابیماری

 مواجه با چالش جدی را جهانی جامعه سالمتی و پیداکرده

و تکثیر  .است «کرونا»نموده، شیوع ویروسی مرگبار بنام 

آن )کشنده یا غیرکشنده(،  نوع هر از امراض مسری شیوع

 و جسمانی تمامیت سالمت علیه تهدیدی طور حتم و یقینبه

قی شده و در صورت عدم پیشگیری یا تل آحاد جامعه بهداشتی

صدمات  ویروس و بیماری، نوع برحسب است کنترل، ممکن

ناپذیری به مردم وارد آید. اگرچه به گفته جامعه جبران

 طُرق از مسری خصوصاً کرونا هایبیماری انواع پزشکی، ویروس

 جنسی زوجین، روابط مانند ارتباط عادی روزمره، مختلف

گردد، اما اقدامات منتقل می ...وهوا وآب آلوده،خون انتقال

این  خطرات به هتوج با ویژه وزارت بهداشتاساسی دولت و به

جامعه بسیار حائز اهمیت است. در این  برای هانوع بیماری

پیشگیری فردی، یک سری تکالیف و  لزوم بر عالوه میان،

 راستای در قوانین مناسب تدوین جملههای مهم منمسئولیت

تصور  بر ذمه دولت قابل قربانیان از حمایت و جامعه سالمت

و ایضاً استقرار حاکمیت  بوده و با توجه به اهمیت موضوع

از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه  دینی، واکاوی مطلب

 است. بسیار ضروری

درک درستی از اهمیت مسئله، با  با مقاله پیشرو  بنابراین،

واکاوی در فقه امامیه و قوانین جاری ایران، و با مفروض 

 های واگیردار، در حد اندک بهوسیله بیماریدانستن تهدید به

مسری خواهد پرداخت و درنهایت  هایبیماری با مرتبط مسائل

اینکه  دنبال یافتن پاسخی روشن برای دو سؤال است؛ اوالً  به

چه اساسی تکلیف بر عهده دارد؟ می در این راستا بردولت اسال

و  ثانیاً در صورت اثبات تکلیف برای دولت، چه وظایف

 طور مصداقی بر ذمه دارد؟هایی بهمسئولیت

 

 مالحظات اخالقی. 2

مالحظات مربوط به اخالق  داری در تحلیل،ضمن رعایت امانت

در پژوهش و نیز امانت در استناد به متون و ارجاع به منابع 

 .رعایت گردید

 

 ها. مواد و روش3

قوام این نوشتار همچون سایر مطالعات فقهی و حقوقی، بر 

وار گشته و های مستخرج از نظام فقه و حقوق استمبنای داده

 واکاوی بر مبتنی و تحلیلی -توصیفی  نیز تحقیق روش

 دانان است.های فقیهان امامیه و آرای حقوقدیدگاه

 

 ها. یافته4

دولت در نظام حقوقی و سیاسی اسالم، به تمام ارکان حاکمیتی 

شود که در زمینه اعم از تقنینی، اجرایی و نظارتی اطالق می

موجب رابطه استناد، ادله ت مردم، به تأمین امنیت، رفاه و سالم

فقهی و حقوقی متقن، وظیفه تأمین سالمت آحاد جامعه را دارا 

 .است
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 . بحث5

 . تبارشناسی مفاهیم1-5

 . مفهوم تکالیف1-1-5

به معنی  «کُلَفت»از مادة « تکلیف»این واژه جمع مکسر 

همچنین کاربست  .(1) است شدهگرفتهسختی و مشّقت 

امر به چیزی که در آن مشقت و تکلیف در تشریع احکام یعنی 

ولی در فرهنگ معین عالوه بر معانی  .(2)باشد سختی 

بر عهده کسی کار سخت گفته همچون به رنج افکندن، پیش

است شده نیز اشاره ای که باید انجام دادوظیفهگذاردن، به 

آنچه در مانحن فیه منظور است، همین معنای اخیر یعنی  .(3)

مترادف بودن واژه تکالیف با مفهوم وظایف است و تکیه اصلی 

رسالت، نوشتار در حوزه شناخت مفهومی، حول کلماتی چون 

وظیفه، عمل، اقدام و... است. بنابراین  فریضه، مسئولیت، نقش،

برده شد،  .. نامجا در ادامه از تکلیف، مسئولیت، وظیفه و.هر

« وظیفه» کلمهمعنای جملگی به یک معناست. مضافاً بر اینکه 

 عهده کسی باشد بردر لغت یعنی آنچه اجرای آن شرعاً یا عرفاً 

 .(4) است« تکلیف»که تقریباً مترادف با همان معنای لغوی 

 

 . مفهوم دولت2-1-5

این واژه در ادبیات فارسی به معنای حکومت، فرمانروایی، 

اند دولت برخی نوشته .(4)شود سیطره و  قدرت استعمال می

ترین بنابراین، مهم .(3)یعنی گروهی بر مملکت حکومت کنند 

کلیدواژه مرادف با دولت، مفهوم حکومت است که در تعریف 

حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای »آن چنین آمده: 

ها و روابطی که میان از آن هرکدام، وظایف و اختیارات فرمانروا

البته این واژه در متون  .(5)« های حکومتی موجود استاندام

کرات و در معانی متنوعی بکار ویژه قانون اساسی بهحقوقی به

ای از اصول، دولت بر رفته است که برخی عقیده دارند در پاره

 علوم در فرهنگهمچنین  .(6)شود وزیران اطالق میهیئت

حکومت یعنی تشکیالت سیاسی و اداری کشور و »سیاسی، 

چنانچه طبق نظر اهل  .(7)« نگی و روش اداره یک کشورچگو

نویسند؛ لغت، دولت و حکومت را مترادف بدانیم، برخی می

واسطه آنان، هایی است که بهحکومت به معنای مجموعه ارگان

کند. لذا عالوه بر قشر سیاسی قوه حاکم اعمال اقتدار می

وزیران، شامل مجلس و مجریه مانند رییس کشور، هیئت

  .(5)شود رایی میهای دیوانی، اداری و اجدستگاه

بنابراین مقصود از واژه دولت در نوشتار کنونی، جمیع 

 های حاکمیتی اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی است.دستگاه

 

 مفهوم کرونا .3-1-5

که این روزها اولویت  (COVID-19) 19واژه کرونا یا کووید 

 درستی شناختهاول جامعه پزشکی در جهان شده، هنوز به

فن در پزشکی مسلم است، و ر اهلنشده است. اما آنچه از تعابی

گرفته، این  ( قرارWHOمورد تأیید سازمان بهداشت جهانی )

شود که اطالعات اولیه مفهوم به یک نوع ویروس اطالق می

های حاکی از آن است که این بیماری تأثیراتی بر بخش

نام کرونا ویروس مختلف بدن ازجمله دستگاه تنفسی دارد. 

ها است. خورشیدی ناشی از این اسپایکبرگرفته از ظاهر تاج 

های آلفا، بتا، گاما ها به نامتاکنون چهار جنس از کرونا ویروس

و دلتا شناسایی شده و کرونا ویروس مرس در جنس بتا کرونا 

این . (8)ویروس از زیر خانواده کرونا ویروس قرار گرفته است 

تواند عالئم آنفوالنزا و عالئم تنفسی ایجاد کند. ویروس می

 1960ه در ده ( ابتداH.CO.Vویروس کرونا انسانی )

 RNAهای بزرگ شده است. این ویروس، ویروس شناسایی

آموز و هستند که طیف وسیعی از حیوانات اهلی و دست

این بیماری در ماه  .(9)کند ها را درگیر میهمچنین خفاش

 دهد و فردی که بهزمستان و همچنین نزدیک بهار رخ می

تواند شود میابه سرماخوردگی می دلیل ویروس کرونا مبتل

های کرونا بادیبارها در معرض آن قرار بگیرد به این دلیل آنتی

متغیر است. با انجام مطالعات پزشکی و مروری بر اظهار 

کرونا ویروس  رسد کهمی نظرهای کارشناسان به نظر

های هاست و بیماریای از خانواده بزرگ ویروسشاخهزیر

مختلفی از سرماخوردگی معمولی تا سندرم حاد و شدید 

 .(10)کندتنفسی یا همان سارس را ایجاد می

 

 . حقوق مردم و اعتنای دولت 2-5

 زندگى اجتماعى است قالب طور طبیعی دربه، هازندگى انسان

از قبیل و آثار مفید و سازنده در زندگى بشرى،  مراحلتمام و 
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 امنیت، سالمت و... ها، علوم و فنون و صنایع گوناگون،تکامل

و بدون  همکارى و تعاون است، زندگى اجتماعى نتایجهمه از 

در گرو تشکیل حیات اجتماعى تردید، ایجاد و تداوم این 

، به طور حتم، آن در چنین شرایطیرو و ز اینحکومتهاست و ا

در  ، امنیت و آرامشنظم تواند داعیه دار برقراریحکومتی می

با نگرش « ولقد کرمنا بنی آدم»باشد که به مصداق  جامعه

 الهی و اسالمی روی کار آید.

عنوان رکن اساسی از طرفی، در حکومت عدل اسالمی، مردم به

ستند که محترم دانستن این جامعه، دارای حقوق مسلمی ه

حقوق، بر ذمه مجریان حاکمیت است. در ادامه مطلب، برای 

شناهت بیشتر این حقوق، به رئوس مهمی از منظر نگارنده در 

 شود.این باب اشاره می

 

پذیری در تصریح به ایفای تعهد و مسئولیت. 1-2-5

 مقابل دیگران 

یکی از  عنوانبهی و انجام تعهدات که همواره ریپذتیمسئول

تواند از عوامل ایجاد مباحث مهم در اسالم مطرح بوده می

وفاق، همدلی و حفظ نظام در جامعه شود، زیرا هر فردی چه 

دارای شخصیت حقیقی و چه دارای شخصیت حقوقی )دولت( 

اگر نسبت به تعهدی که در قبال دیگران دارد، حساس و 

که به رعایت حقوق باشد، این امر عالوه بر این ریپذتیمسئول

انجامد، موجب ترقی فرد و جامعه نیز خواهد شد. از طرفی می

و  یریپذتیمسئولبا توجه به ارتباط نزدیک میان 

ی مقدمه ریپذتیمسئولی برخی عقیده دارند که شناسفهیوظ

هتمام به انجام تعهدات و همچنین ا .(11) ی استشناسفهیوظ

رسیدگی به امور دیگران همیشه در زمره مسائل مهم جوامع 

 کراتبههای متنوع دینی بشری بوده و این مسئله در آموزه

و مشتقات آن « مسئول»است. در همین رابطه، واژه  شده انیب

 شدهواقعبارها در متون دینی و سیره اولیای الهی مورد تأکید 

« وَ أَوُْفوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کاَن مَسْؤُال»نمونه آیه  عنوانبهاست. 

فرماید؛ به عهد خود وفا کنید که درباره وفاى به ( می34)اسرا/

 هُمْ  وَ یَفْعَلُ عَمَّا لُئیُسْ لَا»عهد سؤال خواهد شد. و یا آیه 

دهد انجام مى آنچه]خداوند[ در »(؛ 23)انبیا/« لُونئیُسََْ

 «.شوندها[ بازخواست مىشود و آنان ]انسانمىبازخواست ن

این آیات و مشابه این فرمایشات الهی، تصریح به انجام تعهد 

در روایتی از پیامبر )ص(  نیهمچننسبت به دیگران دارند. 

و شما نیز بازخواست  شومیمن بازخواست م»که؛  شده نقل

تى نسبت به آنچه خداوند از هر سرپرسو  (14-12) «دیشویم

 .(15) کندیگذار کرده بازخواست مرا به او وا اشیسرپرست

 ، ادعیهروزه ،در اسالم عبادت و تقرب به خدا، در نمازبنابراین 

و  هاانجام مسؤولیتوفاداری به شود، بلکه و... خالصه نمی

اجتماعی ازجمله احسان و خدمت به بندگان خدا،  تعهدات

با قصد  که یرفع گرفتاری و حل مشکالت آنان نیز درصورت

شود و سوب میها محقربت انجام گیرد، از بهترین عبادت

ی ترفراواناین مهم برای دولت که موقعیت و امکانات  صدالبته

نسبت به اقشار جامعه دارد بیشتر اهمیت دارد و مسئولیت 

 کند.می ترنیسنگدولت را 

 

  و مردم . اسالم و رابطه ساختارمند میان دولت2-2-5

برآیند محتوایی در اندیشه سیاسی اسالم برای ایجاد حکومت 

که در آرای فقیهان امامیه گاهاً و محدود در سخنان دینی 

متقدمین و بیشتر و گسترده در تفکرات فقهای معاصر یافت 

شود، حاکی از ساختارمند بودن و بنیادین فکر کردن اسالم می

خوبی در فقه سیاسی در حوزه سیاسی است و این مطلب به

 انتخاب را دولتی مردم که یافته است. این توقع و ایده تبلور

به  مربوط کنند، اجرا را آنان های مورد انتظارسیاست تا کنند

دنیای امروز از بستری با عنوان  در که است مدرنی دولت

 باستانی معنای به دموکراسی آید. گرچهمی پدید دموکراسی

 (16) بود شهروندان از حاکمان ایدوره انتخاب در یونان، آن

یافتگی جوامع، دموکراسی معنای اما باگذشت زمان و توسعه

ای به خود گرفت و در میادین سیاست یعنی مردم بتوانند تازه

با این نگاه و نیز کنند.  انتخاب مسئوالنه را خود گرانحکومت

لت باید های منتخب از طریق رأی و نظر ماندیشه اسالم، دولت

عنوان یک حق مسلم مرتباً در ایجاد آرامش و نظم عمومی به

تالش وافر کنند و در عمل، به انجام یک سری وظایف حتمی 

بپردازند که جدا از نگاه دینی و مذهبی به عقیده برخی 

دولت  .(17) مردم است رفاه هاحکومت اصلی متفکران وظیفة

ی امور ترین نمود قدرت و حاکمیتی است که برای ادارهعالی
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ای چه دینی و چه غیردینی آید و در هر جامعهبه وجود می

مظهر توجه به مصالح عمومی است و اگر در مدار دین تشکیل 

شود، باید به وجوه اخالقی، مذهبی متعهد گردد و تکالیف 

و امنیت، حراست ظم نیاز جامعه همچون؛ حفظ ن اساسی مورد

بستگی ملی، تأمین ، ایجاد و حفظ اتحاد و هماز حقوق طبیعی

آل در حد توان و...  را در مناسب رفاه، بهداشت و آسایش ایده

های خود داشته باشد. با این وصف دولت از منظر فقه برنامه

ای واحد و مبتنی بر ای است که باید شالودهسیاسی پدیده

صورت کارآمد از ه باشد تا بتواند بههای اسالمی داشتارزش

عهده وظایف محوله برآید و درنتیجه رابطه حیاتی خود با 

مردم را حفظ نماید. ادبیات سیاسی اسالم در ایجاد یک رابطه 

خوبی در سیره کالمی و ساختارمند میان دولت و ملت، به

شود. ویژه امام علی )ع( یافت میرفتاری حاکمان دین به

)دولت و مردم(  و امت امام متقابل با حقوق ابطهدر ر حضرت

دارم، شما  بر شما حقی من که گونهمردم، همان ای فرماید:می

در  همواره که است شما آن دارید. حق حق نیز بر من

در  رفاه شما بکوشم و در تأمین به نسبت خالصانه رهنمودهای

سازم. و در  را فراهم ممکن وسایل همگانی، تمامی زندگی

نیایم. و در  کوتاه گسترده در سطح همگان و تعلیم تربیت

 هوشیار و هشداردهنده بر رفتار و کردار شما پیوسته نظارت

 آثار خصوص در (. ایشان همچنین34البالغه، خطبهباشم )نهج

 گاههیچ»: فرمایندمی مردم با مسئوالن ارتباط عدم ناخوشایند

 رهبران بودن پنهان که مدار، پنهان مردم از زیاد را ودخ

است. نهان  امعهج امور در اطالعیکم و خوییتنگ از اینمونه

پوشیده  را از دانستن آنچه بر آنان زمامدارانشدن از رعیت، 

جلوه  بزرگ اندک، و کار اندک بزرگ کارپسدارد. است، بازمی

 نماید، و باطل به لباس حقکند؛ زیبا زشت و زشت زیبا میمی

آید. زمامدار آنچه را که مردم از او پوشیده دارند، درمی

ای ندارد تا با آن راست از دروغ داند، و حق نیز نشانهنمی

بنابراین، توجه دولت به امورات مردم و  .(18)« شود شناخته

 شود.می کارکردهای گرایشیحفظ اعتماد مردم، موجب بروز 

هستند که در گرایش مردم نسبت  این نوع کارکردها، مواردی

مثالً اعتماد سیاسی بر گرایش مردم گذارند؛ به دولت تأثیر می

به میزان توزیع قدرت میان دولت ملّی و حکومت محلی مؤثر 

 .(19) است

 

)تفکیک اِعمال  دولت تکالیف در تمایز. 5-2-3

 حاکمیت(

توان تمام تکالیفی که بر ذمه دولت وجود دارد را یقین نمیبه

از یک سنخ دانست بلکه باید میان نحوه اِعمال حاکمیت در 

 ِاعمال میان مندی دولت تمایز قائل شویم. تفکیکوظیفه

 نداناحقوق وسیلهبه بار نخستین حاکمیت، اِعمال و تصدی

 (20)داشت  زیادی طرفداران ابتدا در فرانسه مطرح شد و

 درآمده متروک و منسوخ نظریه صورتبه امروزه که ایگونهبه

آنچه مسلم است این است که دولت  هرحال به .(21) است

باید به فکر حفظ مصالح عامه باشد و در این راستا و 

خصوص در ایجاد جامعه عاری از بیماری مسری و خطرناک، به

هر اقدامی که صورت دهد نحوه حاکمیت خود را به منصه 

ظهور رسانده و درواقع تفاوت اعمال حاکمیت با اعمال 

تشخیص است. اقدامات دولت در  جا قابلنگری از همیتصدی

های واگیردار، اغلب در راستای پیشگیری از شیوع بیماری

گری. زیرا اعمال صالحیت حاکمیتی است نه تصدی

ری حقوقی و عادی از قبیل گرایانه اموهای تصدیفعالیت

... شبیه به سایر مردم است ولی اعمال حاکمیتی، تجارت و

 (22) لت دارای اقتدار مطلق استشامل اموری است که دو

 و حاکمیت اعمال تشخیص و تمییز برای دقیقی ضابطهالبته 

در متن قوانین  نیز محملی  و (23)وجود ندارد  تصدی اعمال

بلکه  (24) برای تشخیص نوع اعمال تکالیف دولت وجود ندارد

جا تشخیص دهد که منافع عمومی دولت مقتدر است و هر

تواند ورود کند و با اتخاذ تدابیر الزم مشکالت درخطر است می

را حل نماید. بنابراین نحوه انجام امور در مواقع بحرانی به 

توان به این دیدگاه البته می .(24)تشخیص قوه مجریه است 

یک اشکال اساسی وارد نمود مبنی بر اینکه با عنایت به کثرت 

ای عمل کردن کارگزاران و تنوع مدیریتی، راه برای سلیقه

تمالی، شود که برای رهایی از این معضل احپذیر میامکان

های مدیریتی و نظارت بر حسن اجرای وظایف، تبیین سیاست

 تواند راهگشا باشد.می
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 در استناد و تکالیف دولت سنجی رابطهقابلیت .5-3

 مسری هایبیماری

 از اعم تکالیف و اثبات مسئولیت، تحمیل با مرتبط مباحث در

 های مسری،وضعی برای دولت در مواجهه با بیماری و تکلیفی

است و باید موردتوجه قرار گیرد، قابلیت  دارای اهمیت هآنچ

های افعال دولت و بیماری میان استناد رابطه اثبات سنجی و

 این با مرتبط عناصر مسری است. شناخت ماهیت استناد و

در  در موارد مختلف که آن احراز و کاربست و چگونگی رابطه

 عنوانهب گاهی و علیت رابطه به آن حقوق از مباحث فقه و

 میان نظرهاییاختالف شود، همواره باعثمی یاد سببیت رابطه

لذا قبل  است؛ گردیده عمل در عرصه همچنین و نظرانصاحب

چیست؟  رابطه استناد ماهیت که گردد بررسی از هر چیز باید

ضمن بحث بدان باید بپردازیم، بررسی  که دیگر مهم کتهن

دولت در پیشگیری و  این مطلب در احراز تکلیف برای کاربرد

 های مسری است.کنترل بیماری

 

 تنقیح مناط در رابطه استناد .5-3-1

استناد، ابتدا باید  رابطه برای داشتن درک صحیح از مفهوم

 استناد، رابطه ماهیت آن مورد واکاوی و کنکاش قرار گیرد.

 پدیده دو بین سببی یا علّی پیوند مبین که است ایرابطه

مقصود از رابطه استناد  .(25)و نتیجه است  ررفتا یعنی مادی

شده به فاعل  در قانون مدنی و جزایی، انتساب عمل انجام

 امور در استناد میان تفکیک با داناناست و البته برخی حقوق

 و عناصر ازجمله استناد، اند رابطةنموده تأکید مدنی و کیفری

بیان مباحث  از باید و است کیفری مسئولیت تحّقق ارکان

 یک عنوانبه بحث مورد حوزه خسارت در پرداخت و ضمان

ران، ـظام حقوقی ایـدر ن .(26) کرد اصیل پرهیز موضوع

موضوع،  اهمیت از فهم درست مختلف با در مواضع گذازقانون

 تأکید استناد رابطه اثبات و رازاح لزوم با تصویب موادی به

 احراز دارد. همچنین برای تشخیص مسئولیت کیفری، ضرورت

 الزام جنایت، بر مادی رکن از بخشی عنوانبه استناد رابطة

  492 ماده بر همین اساس، مستفاد از .مبتنی است قانونی

 نتیجه که است دیه یا قصاص موجب صورتی در م. ا، جنایت.ق

باشد. بنابراین، جنایت در  مرتکب رفتار به مستند حاصله

صورتی به جانی و جبران خسارت در صورتی به متلف ارتباط 

شده به  کند که بتوان انتساب فعل و استناد عمل انجامپیدا می

 این اشخاص را اثبات نمود.

این  شودمی حاصل آنچه فقیهان نیز نظرات تحلیل تحقیق و با

ایجاد بار مسئولیت برای افراد نکته است که در احراز علت و 

 در مواضع مختلف اعم از مدنی )ضمان قهری( و کیفری، احراز

 سببیت یا علیت رابطه و عام مفهوم در رابطه استناد اثبات و

بنابراین آنچه از . (29-27)است  آن الزم  خاص مفهوم در

شده در بیان ماهیت رابطه استناد برداشت  مطالب گفته

ن حقوقی، رابطه استناد و شود این است که در دکتریمی

قوالتی چون انتساب، سببیت، علت و... در مباحث مختص به م

آیند و چگونگی مسئولیت افراد را مسئولیت مدنی و کیفری می

نماید. لکن نگارنده از طریق رابطه استناد و عناصر تبیین می

حقوقی، با تمسک به دو دلیل زیر که با  –آن در متون فقهی 

توان در اثبات تکلیف عقیده دارد که می رائه شده،نگاه تحلیلی ا

های مسری نیز از رابطه برای دولت در مواجهه با بیماری

 استناد بهره جست. 

منظور تعیین مسئولیت کاربست رابطه استناد، به دلیل اول:

حقوقی است و مسئولیت نیز مطلقاً یعنی پاسخگو بودن و خود 

ه به لحاظ ادبیاتی و معنایی، ک آنجا مند دانستن و ازرا وظیفه

مفاهیم تکلیف، وظیفه و مسئولیت مرادف یکدیگر هستند، 

مند دانستن دولت و پاسخگو دانستن آن در توان در وظیفهمی

 مسائل مختلف، از رابطه استناد بهره برد. 

 و اساسی، عمومی حقوق از یکی سالمت، برخورداری از حق

 اسالمی دولت که ودشمی محسوب بنیادین اشخاص در جامعه

 از محترم دانستن و محافظت نمودن در راستای دارد وظیفه

رو این رساند. از انجام به در جامعه را الزم اقدامات حق، این

 درمانی جهت تأمین سالمت افراد، و پیشگیرانه هرگونه فعالیت

 حق رود و البته توجه به اینشمار می به دولت وظایف از

 اهمیت بیماری مسری هستند، چارد که اشخاصی درخصوص

کارگیری مفاهیمی چون انتساب و یابد. بنابراین، بهمی بیشتری

 که کندرابطه استناد جهت اثبات این حق عمومی، ایجاب می

 درمان برای الزم سایر امور و هاباشد زمینه موظف دولت

نماید. بنابراین کاربرد رابطه استناد به معنای  را فراهم اشخاص
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های مسری در مواجهه با بیماری اب مسئولیت به دولتانتس

 بالاشکال است.

دولت در پیشگیری از  اقدامات اینکه به توجه با دلیل دوم:

 درمان بیماران جهت تأمین سالمت افراد و امراض واگیردار

 است، انجام وظایف، راستای در حاکمیتی و ِاعمال جزء

مصوب  ریکشو خدمات مدیریت قانون 8 ماده» موجببه

 که تحقق آن است اموری از دسته آن حاکمیتی ، امور«1386

بدون  آن منافع و است کشور حاکمیت و اقتدار موجب

 از این مندیبهره و گردیده جامعه اقشار همه شامل محدودیت

شود دیگران نمی استفاده برای محدودیت موجب خدمات نوع

 آموزش و تبهداش )ک( ماده مذکور ارتقای که بند آنجا و از

 واگیردار، هایآفت و هابیماری از پیشگیری و عمومی، کنترل

عمومی را  هایبحران و طبیعی حوادث اثرات کاهش و مقابله

قلمداد کرده، لزوم  حاکمیتی اعمال مصادیق از یکی عنوانبه

پاسخگو دانستن دولت و تحمیل مسئولیت بر ذمه آن و 

یق رابطه استناد انتساب وظیفه پیشگیری و درمان، از طر

 منطقی است.

 

طریقی رابطه استناد و تکلیف دولت در  کاربرد. 2-3-5

 هابیماری

اثبات  راستای ابزاری در عنوانداشتن رابطه استناد به طریقیت

ویژه در برابر تکلیف بر ذمه دولت در حفظ سالمت جامعه به

مسئله  که معنا است بدین این .دارد های مسری کاربردبیماری

 تکلیف برای دولت اثبات و احراز در نتساب و رابطه استنادا

اساس دولت و جمیع  این موضوعیت. بر نه دارد طریقیت

انتساب در برابر مشکالت و  بودن دارا خاطر به کارگزاران

 ساقط وجههیچمسئولیت دارند و این مسئولیت به هابحران

همچون  شود. البته ضابطه در ایجاد مسئولیت برای دولتنمی

ضمان در مواضع حقوقی از قبیل اتالف  وضعی حکم تحمیل

عمل  نتیجه به فعل انتساب و استناد احراز به منوط و...،

 اندنموده تصریح فقها نیز اکثر که گونههمان .است ارتکابی

 صحت وضعی، حکم اصلی مصداق عنوانبه ضمان، دائرمدار

است.  مشاهده قابل ایشان، آرای در که است استناد و انتساب

(30 ,31). 

 

 های مسریدولت مکلف در مواجهه با بیماری .5-4

 منطقی برای قابلیت سنجی تعهد و ایجاد هرگونه التزام

ذمه دولت اسالمی در  به انتساب یک سری وظایف و تکالیف

های واگیردار، باید مستند به دالیل خصوص مبارزه با بیماری

 مندی ومتقن فقهی و حقوقی باشد. تحّقق ماهیت وظیفه

مقتضای عقلی در چهارچوبی از ادله ری باید بهپذیمسؤولیت

 نحوه از بیشتر شناخت منظوررو بهاین محصور باشد. از

 در را آن هایسنجی تکالیف دولت، ریشهمسؤولیت و امکان

 .نماییممی بررسی مبحث، این حد اقتضای در فقه و حقوق

 

 . فقه پژوهی5-4-1

ادله نقلی و عقلی  زترین ادله کاربردی در فقه امامیه اعم امهم

 دارد، را به دولت مسؤولیت بر داللت که فقهی به انضمام قواعد

 حجت عنوانبه که عقلآنجایی از و نماییممی تبیین ترتیب

عنوان نقطه مشترک به است، استنباط منابع از یکی باطنی،

 داشت؛ ای خواهیماشاره اختصار نحو به فقه و حقوق،

 

 آیات .5-4-1-1

فرماید: است که میسوره مبارکه یوسف )ع(  99آیه  الف:

 إِن مِصْرَ ادْخُلُواْ قَالَ وَ َأبََویْهِ إِلَیْهِ ءَاوَى یُوسُفَ عَلىَ  دَخَلُواْ فَلَمَّا»

 «.ءَامِنِینَ اللَّهُ شَاءَ

که حضرت یعقوب )ع( مطابق آیه شریفه هنگامی تشریح آیه:

با حضرت بیت ایشان به نزدیکی مصر وارد شدند و و اهل

یوسف )ع( مالقات نمودند، او پدر و مادر خود را در آغوش 

گرفت و گفت همگى وارد مصر شوید که به خواست خداوند 

گونه که در تفسیر آیه امان خواهید بود. آن و همگى در امن

اند؛ حضرت یوسف ع با یادآورى امنیت مصر، اشاره کرد گفته

و  خودکامه اىهها و طاغوتکه مصر امروز، مصر فرعون

کار نیست، بلکه با آمدن یوسف محیطى امن به وجود جنایت

 و و در حقیقت، مصر در حکومت یوسف امن .(32) آمده است

 .(33)امان شده بود 
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فهم از آیه و مالحظه برخی تفاسیر،  تقریب استدالل به آیه:

ها به اشاره دارد که حضرت یوسف )ع( از میان تمام نعمت

 نیترمهممسئله امنیت اشاره کرد، زیرا امنیت بدون تردید، از 

طلبی، ملتی با جهاد و ایثار کهیهنگاموجوه حاکمیت است. 

هایی از با وعده پیچند وحاکمیت ظلم و طاغوت را در هم می

قبیل، امنیت، رفاه، عدالت و... توسط حاکمان دین )علما و 

کنند، پس از استقرار صالحان( حکومت دینی را جایگزین می

ها عملی گردند. البته مراد از امنیت چنین حکومتی باید وعده

برخی مفسرین براى این بود که در آیه شریفه اگرچه به عقیده 

جواز لوک جبار مصر خائف بودند و بىمردم از م وقتآندر 

 .(35, 34)داخل مصر گردند  توانستندینم

ولی به توضیح بسیاری دیگر از مفسرین، منظور از تصریح این 

جمله که در امنیت خواهید بود، مطلق امنیت است کما اینکه 

دوری از قحطی و  ،(36)برخی آن را ایمنى از آفات و بلیّات 

و برخی دیگر به معنای امنیت جانی، مالی و...  (37)مشقت 

و برخی نیز امنیت را به دوری از هر نوع مکروهی  (38)دانسته 

استدالل نگارنده در تطبیق آیه با بحث  .(39)اند تفسیر نموده

ی دولت هاتیمسئولدر این است که الجرم باید وظایف و 

ی کرد. وظایفی که به بنددستهدینی را در دو بخش اساسی 

مسائلی همچون آرامش، امنیت روحی و اجتماعی و ملی 

یی که به حوزه آسایش و رفاه هاتیمسئولو  گرددیبازم

ای مانند امنیت . اگر دایره مقولهکندیماقتصادی ارتباط پیدا 

را به امنیت روحی، جسمی، مالی و... بسط دهیم، بر حاکمیت 

الزم است که آن را تأمین نماید و بدون شک مواجهه منطقی 

با بیماری همچون کرونا که جمیع معانی و مصادیق امنیت 

اندازد، در چارچوب )جسمی، مالی و روحی( را به خطر می

است. از طرفی مردم وقتی به  فیتعر قابللت وظایف دو

حاکمیت دینی اعتماد داشته باشند، و با تأسی از این آیه یقین 

ها حاکم باشند، امنیت برقرار خواهد شد کنند که اگر یوسف

کند در مواقعی که تهدیدی مانند این اعتماد حکم می (40)

کرونا سالمتی مردم را نشانه گرفته،  ژهیوبههای مسری بیماری

با جدیت در رفع بیماری و بحران کوشش کنند زیرا تأمین 

 صحت و سالمت، تحقق عینی امنیت است. 

آید که می به دستب مهم این مطل بنابراین با مداقه در قرآن

ترین وظیفه و مسئولیت دولت اسالمی برقراری امنیت، اساسی

اعم از برقراری نظم و دفاع از جان و مال مردم و شهروندان 

است و رویارویی با امراضی همچون کرونا، از مصادیق اتم و 

 اکمل برقراری و دفاع از امنیت است.

یَا َأیُّهَا الَّذِیَن آمَنُوا »: فرمایدسوره مائده است که می 1آیه  ب:

 «أَوْفُوا بِالْعُُقودِ

اى کسانى که ایمان  داردخداوند بیان می تشریح آیه:

. به لحاظ ادبی، واژه به قراردادهاى خود وفا کنید ایدآورده

امر است و به عقیده علمای علم اصول، امر که جمع « اوفوا»

و بدون تردید  (42, 41)داللت دارد « طلب»آن اوامر است، بر 

وجوب دارد، یعنی بر همگان الزم است به عقود  داللت بر

ه الف طرفی واژه عقود جمع محلى بخویش پایبند باشند و از 

عام تلقی  است کلمه عقود در آیه را و الم است، لذا مناسب

اساس منطق شمولیت لفظ عام، آن را حمل کنیم بر نموده و بر

با این بیان »هر چیزى که عنوان عقد بر آن صحیح است. 

شود که معناى خاصى که بعضى از مفسرین براى روشن مى

عقود، عقودى اند صحیح نیست، یکى گفته: مراد از عقد کرده

است که در بین مردم جریان دارد، مانند عقد بیع و نکاح و 

بندد، مثالً عهد، و یا عهدى که آدمى خودش با خود مى

خورد که فالن کار را بکند یا نکند، و دیگرى گفته: سوگند مى

هایی است که اهل جاهلیت در بین خود مراد از عقود پیمان

حمله  که موردرا در هنگامی بستند، مبنى بر اینکه یکدیگرمى

ها وجوهى است که در معنا و مراد قرار گرفتند یارى دهند. این

ها دلیلى از یک از آناند، و بر هیچذکر کرده "عقود "به کلمه

 .(43)« ناحیه لفظ آیه نیست

عقیده اکثریت و بلکه مشهور به تقریب استدالل به آیه: 

-43)است « عهود»در حقیقت « عقود»مفسرین، منظور از 

، وفا به عقد و عهد واجب است. آیة شریفه موجبیعنی به .(46

عمومى است و چون عهد و عقد مشخصی  ظاهر این دستور

گیری نمود و قائل شویم وفا به هر توان اطالقذکر نشده، می

چیزى که در عرف، عقد و پیمان شمرده شود بر همگان واجب 

وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ »آیه و الزم است. مؤید این مطلب 

عهد خود وفا کنید  فرماید به( است که می34)اسرا/« مَسْؤُال
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در همین راستا چون  که درباره وفاى به عهد سؤال خواهد شد.

-ها، ایجاد رفاه همهیکی از مهمترین اهداف تشکیل حکومت

جانبه برای مردم است و اساساً عهدهایی که حاکمان و 

کنند، تالش در ها با مردم به هنگام اخذ بیعت تعهد میدولت

تأمین سالمتی و حفظ  ها،انایجاد رفاه و آسایش، حل بحر

پزشکان،  است، لذا کلیه اقدامات کادر درمانی اعم از ها و...نسل

 منظوربه معموالً های وزارت بهداشت کهپرستاران و سایر گروه

 مشروعیتواجد  تنهانه گیردمی صورت بیماران درمان و مداوا

جمله پیشگیری و کنترل موارد از اکثر در بلکه باشند،می

 و بر طبق آیه موردبحث، داشته ضرورت راضی مانند کروناام

  .شوندمی محسوب واجب شرعی

بنابراین با مداقه در آیه مورد بحث، از آنجایی که تامین 

شود، سالمت جامعه از عهدهای مهم حاکمیت تلقی می

از  آن و افزایش صحت و سالمت عمومیحفظ درمیابیم که 

 ذکر خوبی از اطالق آیهو این مهم به ،وظایف حکومت است

 ایجامعه سطح سالمت عمومیاگر شود زیرا شده فهمیده می

این  و آسایش و امنیت است، کاهش یابد نشانه فقدان رفاه

بدان معناست که دولت و حکومت از عهده وظایف نخستین و 

پس است؛  که با مردم عهد بسته بود برنیامدهاولیه خود 

نترل و درمان امراض کوشش و جدیت در ک که قدرهمان

افزایش امنیت و  ومیر افراد موجبمسری و جلوگیری از مرگ

، افزایش رشد جمعیتی است و درنهایت باعث آرامش و آسایش

شود موقع که بدعهدی محسوب میناکارآمدی و عدم تالش به

این بدان معنا و  اعتماد عمومی خواهد شد کاهش نیز باعث

ئولیت و وظایف اصلی خود از عهده مس دولت خواهد بود که

 .برنیامده است

 

 روایات .5-4-1-2

 کاریبیهوده ، عرصهآفرینشعرصه  ،اسالم مطابق اندیشه

 ی خاصتوجه به فلسفه و هدف مخلوقات عالم باهمه و  نیست

اند و لذا مقوله سالمتی بسیار حائز اهمیت است و شده طراحی

اشت و به همین جهت روایات متعدد و زیادی در باب بهد

کلی در حوزه فردی و اجتماعی وجود دارد و  طورسالمتی به

مندی در منابع روایی متقن، تصریحی خصوصی برای وظیفه

از باب  دولت جهت تأمین سالمت جامعه نشده است و لذا

ناظر به اختصار و دوری از اطاله کالم، دو خبر کلی و عام که 

 شوند.ارزیابی می است مسئولیت همگانی

 یَهْتَمَ  مَنْ لَمْ»: ندیفرمایمحدیث مشهور نبوی است که الف: 

 .(48, 47, 12)« بِأُمُورِ الُْمسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ

فارغ از سند روایت که صحیح و مشهور است  تشریح روایت:

مُحَمَّدُ بْنُ یَْحیَى عَْن  جملهمنی از راویان اسلسلهو این خبر با 

دِ بِْن عِیسَى عَِن اْبنِ مَْحبُوبٍ عَْن مُحَمَّدِ بِْن أَحْمَدَ بِْن مُحَمَّ

الْهَاشِمِیِّ َعنْ َأبِی عَبْدِ اللَّهِ ع و مندرج در اسناد معتبر الْقَاسِمِ 

ی حدیث است که اللفظتحتآمده، معنای با اهمیت و 

فرماید؛ اگر کسی نسبت به امور مسلمانان توجه نداشته می

 باشد، مسلمان نیست.

های مختلف اوالً حدیث از جنبه ق روایت با موضوع:تطبی

باشد و لذا مفهوم تواند ی میهرکس« مَن»اطالق دارد. مراد از 

. البته مراد از دولت، مجریان و کارگزاران دارد بردولت را نیز در

هستند. زیرا دولت به خودی خود یک شاکله و چهارچوب 

هده دارند. در است و کارمندان و کارگزاران امور دولت را ع

نیز به وجه خاصی مقید نشده و لذا هر نوع « اهتمام»خصوص 

تواند مصداقی از جامعه می حفظتوجه و اقدام در راستای 

اهتمام باشد و در بحث کنونی، پیشگیری از شیوع بیماری 

کرونا و کنترل آن تا بهبودی بیماران، یقینًا  جملهمنواگیردار 

مصداق کاملی از اهتمام است. از طرفی این اهتمام به زمان 

باید توجه به امورات  هازمانخاصی منوط نشده و در تمام 

مسلمین نمود، لذا کارکردهای دولت هم در مواقع عادی و هم 

ی کالم، شود. ثانیاً در انتهادر مواقع بحرانی اهتمام تلقی می

باشند، از گردونه  تفاوتیبکسانی که نسبت به مسائل مردم 

اسالم خارج دانسته شده است. این مطلب حاکی از آن است 

که اگر دولتی بر محور اسالم شکل گیرد، چنانچه نسبت به 

ی هایماریبدر مواجهه با  ژهیوبهی اسالممشکالت جامعه 

اند منادی مکتب تومسری، اقدامات الزم را صورت ندهد، نمی

اسالم باشد و لذا فهم از حدیث، ضرورت پرداختن  بخشاتیح

به مقوله درمان و کنترل امراض واگیردار توسط دولت را 

 کند.دوچندان می
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 )ص( که فرمودند: خبر مشهوری است منقول از پیامبر ب:

 .(50, 49, 13)« لٌ َعنْ رَعِیَّتِهِوَ کُلُّکُمْ مَسُْئو رَاعٍ کُلُّکُمْ»

رسد، در خصوص این نظر میان که به چنآن تشریح حدیث:

شود. مطلب اول: روایت چند مطلب وجود دارد که ذکر می

اختالف در نقل روایت توسط محدثین است. دیلمی در ارشاد 

صورت نقل القلوب به خالف بسیاری از محدثین، روایت را بدین

أَمِیُر کُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ َعنْ َرعِیَّتِهِ وَ اَلْ»نموده است؛ 

اَلَّذِی عَلَى اَلنَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَْسئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ وَ اَلرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى 

اعِیَةٌ عَلَى أَهْلِ بَیِْت بَعْلِهَا  أَهْلِ بَیْتِهِ وَ ُهوَ مَسُْئولٌ َعنْهُمْ وَ اَلمَرْأَُة رَ

اعٍ عَلَى مَالِ سَیِّدِهِ وَ هَُو وَ وُلْدِهِ وَ هِیَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَ اَلْعَبْدُ رَ

 .(50)« .کُمْ مَسُْئولٌ َعنْ رَعِیَّتِهمَسْئُولٌ َعنْهُ أَالَ فَکُلُّکُمْ رَاعٍ وَ کُلُّ

همة شما همانند چوپان هستید هم  فرمود: ر )ص(یعنی پیامب

چنان که او مسئول حفاظت و نگاهدارى گوسفند است شما 

و  ،یردستانزه نسبت ب یددار هم مسئولیت سنگینى به عهده

و تربیت عیال و فرزندان خود  ییمرد مسئول راهبرى و راهنما

شوهر خود  یتبو زن مسئول نگاهدارى فرزندان و اهل هست،

و خدمتکار و کلفت مسئول اموال موال و آقاى خود  هست،

 آگاه باشید که هر کس مسئولیتى بر عهدة او است و ،باشندیم

ها مسئولیتیگران. مطلب دوم: وظایف و تکالیفى نسبت به د

و عواملی در تنوع آن  مختلف است وارههمدر معنا و مصداق 

 م که واژهیکناشارهنقش دارد. به همین جهت باید به این نکته 

به شبان ، «راعی» گاهی دو معنا دارد.در حالت فاعلی  «راع»

 است وچوپانی شود که وظیفه او گفته می (گوسفندچران)

و لذا  علف حیوانات باشد و چوپانی این است که در فکر آب

 را است گله آنچه را که مایه حیات و نمو دغدغه او این است

دارنده نگهو  حافظ به معنای «راعی» و اما گاهی کندپیدا باید 

کیفیت  و البته دنیعنی همه، حافظ دیگری هست ،است

هرکسی در موقعیتی که هست اینکه  و مختلف است اظتحف

بستگی به تشخیص و حفظ کند،  چیزی و چگونه از چهباید 

   دارد. راعی تدبیر

که از ادات « کلکم»مطلب سوم: مفاد حدیث، با توجه به واژه 

یت مسئولشود، عمومیت دارد و این شمولیت یعام محسوب م

 مندی وشده در متن حدیث، حکایت از تسری وظیفهیهتوص

 احساس تکلیف در تمام ارکان جامعه دارد.

برای ایجاد ارتباط با بحث توجه به  تطبیق روایت با موضوع:

 دو مقدمه ضروری است؛

 رعایت تمایز بین وظایف متعددى است که پیامبر مقدمه اول:

اند. به نظر امام خمینی ره، رسول اکرم )ص( داراى )ص( داشته

ها و سه نوع مقام هستند و بنابراین در هر مورد باید فرمان

مقام . (51)احکام ایشان با توجه به این مطلب سنجیده شود 

اول رسالت است. در این مقام، ایشان )ص( دریافت و ابالغ 

و نظر شارع مقدس توسط ایشان بیان  دارند عهدهوحی را به 

 اصطالح بهسیاست یا  گردد. مقام دوم تصدى امورمى

است؛  ی است که این مقام با مقام نخست متفاوتدارحکومت

زیرا در مورد نخست، رسول خدا )ص( از خود ابتکارى نداشت 

کرد. پس اگر نهى و امرى وجود و فقط احکام الهى را ابالغ مى

ی بود؛ ولى در مقام دوم، رسول خدا تعالیبارداشت، متعلق به 

رئیس امت، شخصاً و با صالحدید خودش دستور  عنوانبه)ص( 

اید. مقام سوم رسول اکرم فرمکند و امر و نهى مىصادر مى

)ص( منصب قضاوت است؛ یعنى ایشان عالوه بر وظایف نبوت 

و حکومتی، در مواجهه با خصومات و مرافعات بین مردم نیز به 

 .(52)نشست قضاوت مى

وَمَا »آیات  موجببهبا قبول سه مقام پیشین،  مقدمه دوم:

را  آنچه؛ (7)حشر/« مْ عَنْهُ فَانْتَهُواآتَاکُمُ الرَّسُولُ َفخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُ

 آنچه ازرسول خدا برای شما آورده بگیرید ]و اجرا کنید[، و 

ُمؤْمٍِن وَ ال مُ»نهی کرده خودداری نمایید و  ٍة إِذا وَ ما کانَ لِ ؤْمِنَ

ْم وَ مَْن  ُه أَمْراً أَْن یَُکوَن لَهُمُ اْلخِیََرةُ ِمنْ أَمْرِهِ قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُ

( یعنى 36احزاب/»؛ «یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالالً مُبیناً

خداوند و پیغمبرش  کهیوقتاى حق ندارد هیچ مؤمن و مؤمنه

د نسبت به اوامر و نواهى خدا و پیغمبر اندر امرى قضاوت کرده

کس خدا و پیغمبر را معصیت کند، کند. هر نظر اعمال

گمراهى بزرگ و واضحى مرتکب شده است. الزم است تمامی 

ای به اجرا درآید. البته آیه هدر هر زمین دستورات پیامبر )ص(

امر از سیاقى که دارد، شامل تمامى او نظرصرفوَمَا آتَاکُمُ ... با »

شود، و تنها منحصر به دادن و و نواهى رسول خدا )ص( مى

ء نیست، بلکه شامل همه اوامرى که ندادن سهمى از فى

و اکنون . (43)فرماید هست کند و نواهیى که صادر مىمى

، که بیانگر «کلکم راع....»خصوص فرمایش ایشان مبنی بر در
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مندی دولت است، وظیفه همگانی در برابر جامعه یتکلیفوجود 

بدون تردید د. شومشخص می ی مسری نیزهایماریبدر قبال 

، اموری را که در ارتباط با معنا و مفهوم این روایتبخشی از 

-گونه که میگیرد و همانیفرد و جامعه است، دربرم سالمت

االجرا هستند؛ لذا اداره امور دانیم این دو از واجبات و الزم

ها و کنترل و آموزش آن زایماریبهداشتی، شناسایی عوامل ب

کم گروهی از مردم، بخشی از تکالیفی است که دست آحادبه 

ها را ف جاندارند تا جلوی اتال تحت عنوان دولت هاانسان

که های وابسته به آنپزشکی و حرفهبنابراین اقدامات  .بگیرند

از کنند، به جامعه عرضه می بهداشتی را یدهامروزه خدمات

است و  «کلکم راع»و از مصادیق  نیازهای اولیه جامعه انسانی

 ید اهمیت آن دانسته شود.با

 

 عقل .5-4-1-3

انستن مصالح عامه مهم د خصوصبهتوجه به ضروریات جامعه 

که از  هایماریبهمچون تالش در حفظ سالمتی و مبارزه با 

عقل سلیم نشأت دارد، همواره در سیره کالمی و عملی عقالء 

)حاکمان دینی( نیز مشهود است و این مطلب حتی در احکام 

در کتاب  شیخ طوسیفقهی فردی نیز رعایت شده است. 

هنگام بحث از اراضی مفتوح العنوة، ، زکات مبسوط، بخش

أن التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحة » :نویسدمی

یجوز لإلمام » :نیز فرموده جهاد در بخش (53)« المسلمین

وخلیفته إذا دخل دارالحرب أن یجعل الجعایل علی ما فیه 

 امام و جانشین او، هنگام؛ )همان( یعنی« مصلحة المسلمین

اساس مصلحت مسلمین، جعل توانند برورود به دارالحرب، می

که  شرعی احکامو  اسالمیجامعه  الحرعایت مص .قرارداد کنند

بر پایة مصالح و مفاسد نوعی بناشده، مثل واجباتی که حفظ 

ها بستگی دارد، مانند پزشکی، نظام زندگی مردم به آن

« واجبات نظامیه»بنّایی و نانوایی که به گری، خیاطی، ریخته

خصوصاً تأمین سالمت  هادر همه زمینه (54)معروف هستند 

بر همه عقالً  عمومی و ایجاد جامعه عاری از هر نوع بیماری

 اینالزم است و ایجاد آمادگی در  ویژه حاکمیتبه مسلمانان

َأعِدُّوا لَهُم مَااستَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِزمینه ن ِربَاِط ، مطابق آیه وَ

ِه عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکمْ؛ )انفال/   ( بر همه واجب60الْخَیلِ ُترْهِبُونَ بِ

پذیرد که بسترسازی قوه عاقله میباشد. می شرعی و عقلی

امنیت جانی، اجتماعی و همچنین سالمتی در  برای ایجاد

تأثیر تأمین سالمت است و  مردممصالح  ترینمهمجامعه از 

اساس همین د، آرامش و رفاه عمومی دارد. بر در رش بسزایی

مصلحت  جا که ضرورت ایجاب کرد در امور بهداشتیباید هر

  گذاری الزم صورت گیرد.سرمایه عامه تضمین شود و

ای، عموم مردم نیازهایى دارند که بدون تردید در هر جامعه

ها را به هایى بریزند و آنها و برنامهرهبران جامعه باید طرح

حله اجرا درآورند تا آن نیازها به بهترین وجه ممکن برآورده مر

شود و هر تالشی که برآورنده آن نیازها باشد و منافع آن براى 

هایش بچربد، فعل داراى عقالنیت است. جامعه بر زیان

تالش در مهار امراضی مثل کرونا که جان تمام ملت  ساننیبد

ی از افزایش این ریشگیدر پاندازد و کوشش را به مخاطره می

حفظ سالمتی مردم، از  هدف بای مسری هایماریبقبیل 

مصادیق حقوق و منافع عمومی مردم و جامعه در نظر گرفته 

نیز همواره  شود و عالوه بر عقل مستقل، سیره عقالء عالممى

یی بوده است و اکنون نیز در مواجهه با هاتالشموافق با چنین 

ارنده عقل سلیمی، دولت را در ، هر دآورمرگاین بیماری 

مجریان حوزه  داند. بنابراین بربهبود بخشی به امور ملزم می

، از هیچ هاآنسالمت عقالً الزم است جهت حفظ عموم و خود 

ی مسری هایماریبکوششی در کنترل این بیماری و سایر 

 دریغ نورزند.

 

 . واکاوی در حقوق5-4-2

ترین حقوق بشری حق بر تأمین سالمت ازجمله ابتدایی

عنوان اصلی گردد که در اسناد حقوق بشری، بهمحسوب می

مهم برای تضمین افزایش نسل، ایجاد رفاه اجتماعی و... تلقی 

شود. این اصل در قوانین داخلی بسیاری از کشورها نیز وارد می

گردیده است، و جمهوری اسالمی ایران نیز در قانون اساسی و 

صل مهم توجه داشته است. بنابراین در قوانین عادی به این ا

 بر داللت ترین اصول حقوق اساسی کهاین قسمت به مهم

بنا به اصولی از  نماییم.می دارد، را تبیین دولت مسؤولیت

های مختلف برای قانون اساسی، تکالیف متعددی در جنبه

http://wikifeqh.ir/شیخ_طوسی
http://wikifeqh.ir/شیخ_طوسی
http://wikifeqh.ir/زکات
http://wikifeqh.ir/زکات
http://wikifeqh.ir/جهاد
http://wikifeqh.ir/جهاد
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شده که بخشی از این اصول کاربردی، در بینیدولت پیش

صورت زیر از این رسد بتوان بهه نظر میحوزه سالمت است. ب

مند دانستن دولت برای پیشگیری از اصول در وظیفه

 های مسری استفاده برد.بیماری

تأمین  موضوع اقدامات به دولت تکلیف الف: اصل

 سالمت

 که است دولت این پیشگیری از شیوع امراض واگیردار، در

صورت به دولت که است. بدین معنا هاحمایت ارائه مسئول

 عهده بر را سالمت جامع نظام برقراری کلی تکلیف قدتمام

معنای وزارت بهداشت  به دولت عمل، البته شاید در .دارد

کند که با توجه به  هاحمایت این ارائه به اقدام مطلوب نتواند

شده، مقصود از دولت در مواجهه با تعریف مفهومی ارائه

حاکمیت است. در همین های واگیردار، تمام ارکان بیماری

اساسی که منطبق بر فقه اسالمی نیز  قانون 29 صلاراستا 

مستفاد از این اصل قانونی،  .معناست این متضمن باشدمی

 ملت حق برابر در هاحمایت این ارائه به دولت ملزم و مکلف

 یافته شهرت نیز همبستگی اصل به اصل این»است. البته 

 .(55)« گی دولت از مردم استتسمیه آن، نماینداست که وجه

 که است آن اصل این از منظور فراگیری عادالنه: ب: اصل

های دولت در تأمین سالمت و مبارزه با بیماری هایحمایت

 افراد همه عام، فراگیر و عادالنه بوده و شامل مفهوم به مسری

و  شود. در همین راستا، بخشی از اصول سوم و بیستمی ملت

 قانون 9 ج مادة بند و یک ماده یک تبصره اساسی، قانون نهم

 و 1383ب مصو اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام ساختار

 این بر نیز 1948 بشر حقوق جهانی اعالمیه روح حاکم بر

ایجاد امکانات عادالنه برای معنا که  بدین .دارد تأکید موضوع

 ساختن هر طرفهای مادی و معنوی و برهمه در تمام زمینه

 وظایف بهداشت ازجمله و تغذیه هایزمینه در محرومیت نوع

 حق عمومی سالمت از برخورداری و دولت در ایران است

 صرفبه هاهمه انسان و گردد خاصی قشر به محدود تواندنمی

 را تأمین بهداشت مزایای از برخورداری حق بودن، انسان

مسری از قبیل کرونا، محض شیوع بیماری بنابراین، به .دارند

طور خود را برای رفع این معضل بهدولت باید تمام امکانات 

 قوانین طبق است مکلف لذا دولتعام و منصفانه بسیج نماید. 

 مشارکت از حاصل درآمدهای و عمومی محل درآمدهای از

تأمین سالمت  برای را الزم هایحمایت و خدمات مردم،

 کند. تأمین کشور افراد یکیک

 

مندی مصداقی دولت در مواجهه با . وظیفه5-5

 های مسریبیماری

تکالیف دولت در مواجهه با  انطباق سنجی فرآیند در

توان یک سری امور شریعت، می های مسری با قوانینبیماری

را به شکل مصداقی با حفظ اولویت ذکر نمود که در ادامه به 

 شود. سه مورد اساسی اشاره می

 

 ی متناسب با اوضاعدههشدار .5-5-1

 های مسریبیماریدولت برای جلوگیری از شیوع  بدون شک

ای جانبهکرونا، اقدامات همه ی مانندمقابله با ویروسو در کشور 

تا با همکاری همه نهادها و با  دهددر دستور کار قرار باید را 

محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این 

یکی از  کن شود.رل و ریشهکامل کنت طوربهبیماری 

ترین اقدام الزم در این زمینه، ترین و شاید مهماصولی

بخشی به شکل هشداری است. زیرا رسانی و آگاهیاطالع

، در این خصوص گذاریسرمایه ترینخرجکمپربارترین و شاید 

گسترش آموزش بهداشت و دانش بهداشتی مردم است و این 

ضرورت آگاهی از اصول بهداشت،  کهاینگردد، مگر میسّر نمی

 .در کنار دیگر مسائل ضروری مطرح شود

خوبی تواند خطر را بهدادن هشدارهای اقناعی به مردم می

ای فقهی و مورد تأیید عقل قاعده گوشزد نماید. در فقه امامیه،

که در بسیاری از کتب مشهور  (51) وجود دارد بنام تحذیر

 دْ اَعْذََر مَنْ قَ»با تمسک به روایت  (56)فقهی ازجمله المقنعه 

خصوص در ما شده و در ابواب مختلف بهبیان (48, 14)« حَذَّر 

استفاده است. فقیهان امامیه بر مبنای قاعده  نحن فیه، قابل

تحذیر عقیده دارند اگر کسی هنگام عملی مثل تیراندازی، به 

توجهی نماید، مخاطب هشدار دهد و او به هشدار بی

البته کاربست قاعده  .(57, 56)هشداردهنده مسئولیت ندارد 

درستی اعمال شود، تحذیر اگر با شرایط مهمی که دارد به
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ئولین گونه مسئولیتی از باب مدنی یا کیفری متوجه مسهیچ

امر نیست و منظور از شرایط این است که اوالً باید خطر جدی 

باشد و دولت با دادن هشدار، مخاطب را با عمق واقعه آشنا 

رسانی کند و ثانیاً دولت وظیفه دارد متناسب با اوضاع اطالع

ای که تمامی مردم از خطرات ویروس کرونا گونهنماید، به

 که از باب نمونه در قانون بهمثال آگاه شوند. چنان عنوانبه

کارگیری سالح، شرط اصلی در قانونی بودن تیراندازی مأمور، 

شده ایست دادن و اخطار دادن با صدای رسا به خاطی عنوان

های دیداری ر این زمینه، استفاده از ظرفیت رسانهو لذا د (58)

طرفی حاصل عملی هشدار  ازو شنیداری حائز اهمیت است. 

مسلمانی بداند هر کاری که باعث  دادن این است که اگر

باشد خدمتی در جهت  هاآنآسایش مسلمانان و حفظ سالمت 

محیط و کمک به حفظ  سازیپاکرضای خدا است، از 

 مثالً عمل خیر استقبال خواهد کرد.  عنوانهببهداشت عمومی 

إِذَا مَاَت »روایت نبوی به استناد، عمومیدر وقف و خدمات 

إِلَّا ِمنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَاِریَةٍ وَ عِلْمٍ یُْنتَفَُع بِهِ َو  عَمَلُهُ الرَّجُلُ اْنقََطعَ

بسیاری از بناها و اعمال  ،(50, 13)«  وَلَدٍ صَاِلحٍ یَدْعُو لَهُ 

، کشیلولهآببهداشتی نظیر بهسازی محیط، ایجاد حمام، 

ش بهداشت، از مصادیق روش و مسلم مرکز بهداشت و آموز

خواهد بود. به همین دلیل « ینتفع به علم و»صدقه جاریه 

 .ای قوی برای توسعه بهداشت خواهند یافتمسلمانان انگیزه

 

 تسهیل امور بهداشتی . 5-5-2

از دیگر وظایف حتمی و مهم دولت در مسیر پیشگیری و 

ف تسهیل در های واگیردار، اقداماتی باهدکنی بیماریریشه

امور بهداشتی است. در زمانی که ویروسی مانند کرونا شیوع 

کرده، بدون شک جسم و روح و مال مردم در خطر است  پیدا

دهنده از و در این صورت، اتخاذ تصمیمات تسهیلی و آرامش

های قبیل اختصاص مراکز درمانی مجهز، کم نمودن هزینه

ات بهداشتی از قبیل ای، دادن امکانپزشکی، ارتقاء سطح بیمه

تواند روند کنترل بیماری و درمان کننده و... میمواد ضدعفونی

المللی های بینبیماران را بهبود بخشد. از محتوای پروتکل

ازجمله قوانین سازمان بهداشت جهانی و قانون اساسی ایران 

اصل سوم قانون  12توان به این مورد استناد نمود. بند نیز می

ریزی هر نوع گانه دولت را پی16از وظایف اساسی، یکی 

جمله بهداشت دانسته که جهت تحقق زدایی منمحرومیت

اهداف جمهوری اسالمی باید مورد اهتمام قرار گیرد. البته ذکر 

این نکته اهمیت دارد که بگوییم اقدامات تسهیلی نباید به 

های مطالبه مردم متوقف باشد، زیرا مسئله مقابله با بیماری

سری، حق فردی نیست تا دولت به انتظار مطالبه بنشیند، م

محض احساس خطر، قبل از بحرانی شدن بلکه الزم است به

 گفته همت گمارد.اوضاع، دولت به انجام امور پیش

 

 مقابله با جرائم ارتکابی .5-5-3

های مسری، ممکن است وضعیت روانی به هنگام وقوع بیماری

تهاباتی شود و در این میان برخی هایی دچار الجامعه به علت

دنبال سودجویی باشند.  سعی کنند با اهداف منفعت طلبانه به

ارتکاب اعمالی از قبیل احتکار ضروریات پزشکی، ترک 

توجهی عمدی و خطرآفرین به مسئولیت پزشکی، بی

هشدارهای الزم، تولید و نشر مواد غیربهداشتی و... ازجمله 

طلب است که از دیگر وظایف جرائم ارتکابی افراد فرصت

کنی حتمی و مهم دولت در مسیر پیشگیری و ریشه

های واگیردار، مقابله با چنین اعمالی است. عدالت بیماری

های کند که شناسایی سرچشمهتقنینی و قضایی حکم می

فساد، وضع قوانین مورد نیاز، تسریع در برخورد با محتکرین و 

ی ویژه و اموری مانند سایر مجرمین، اختصاص شعب قضای

تواند ارتکاب اعمال اینها در کنار نظارت دقیق و مستمر می

 خرابکارانه را کاهش و یا به صفر رساند.

 

 گیرینتیجه. 6

با توجه به ارائه مطالب فوق، دولت اسالمی به تمام ارکان 

زمینه تأمین امنیت، رفاه و  شود که درحاکمیتی اطالق می

که با مردم بسته، در چارچوب سالمت مردم طبق عهدی 

موجب رابطه شریعت و قانون اساسی وظایفی بر ذمه دارد که به

استناد، ادله فقهی و حقوقی متقن، دولت اسالمی به طور کلی 

وظیفه تأمین سالمت آحاد جامعه را دارا است و در مواقع 

های مسری، عقالً و شرعًا محض شیوع بیماریحساس، بویژه به

طور مقابله و کنترل بوده و در این راستا به دارای تکلیف
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مصداقی دارای وظایف متعددی است. دولت به عنوان کفیل 

اساس توجه به مصالح عامه کننده حقوق و برمردم و تضمین

موظف است مطابق اصول قانون اساسی و مطابق صالحیت 

جانبه خویش مخصوصاٌ با ایجاد ستاد حاکمیتی از اقتدار همه

ه برده و با بسیج تمام امکانات، دادن هشدارهای بحران بهر

منظور آگاهی بخشی از نوع بیماری و چگونگی حفظ مناسب به

سالمتی تا عبور از شرایط بحرانی، مقابله با جرائم احتمالی و 

تسهیل شرایط بهداشتی برای عموم، از حقوق عمومی و مسلم 

نا های واگیردار همچون کرومردم به هنگام شیوع بیماری

 محافظت نماید. 

 

 تقدیر و تشکر. 7

با توجه به اینکه مقاله حاضر نتیجه تحقیقات نگارنده بوده و 

توسط نویسنده بطور مستقل ارائه گردیده، لذا وجهی برای 

 . تقدیر از دیگران وجود ندارد

 

 سهم نویسندگان. 8

از آنجا که کلیه مطالب این نوشتار محصول کنکاش و مداقه 

اشد و نویسنده دیگری سهیم نبوده است، لذا بنویسنده می

 گردد.میات حاصله به نگارنده برتمامی مسئولیت و امتیاز

 

 تضاد منافع .9

پژوهش حاضر قبالً در سایر مجالت علمی منتشر نشده و از 

حیث اصالت تحقیقی و مطالعاتی، وابسته به جایی نبوده و 

ه لحاظ مالی باشد و بصرفاً محصول تفکر و مداقه نویسنده می

 .نیز مرتبط یا متأثر از هیچ سازمان یا نهادی نیست
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Background and Aim: There is an undeniable divine gift in the name of health 

and well-being in creation and human life, which may be endangered at times. 

The purpose of the present article on hazards are the threatening factors that are 

known as infectious diseases. Following the outbreak of infectious diseases such 

as tuberculosis, cholera, plague and some deadly diseases such as malaria, 

typhoid, AIDS, hepatitis and Ebola, the rapid proliferation of a deadly virus called 

"corona" has become a new and serious topic in the medical community. In order 

to ensure the health of the people, solid and well-founded jurisprudential-legal 

principles to create a duty on the Islamic State in the obligation to prevent and 

control the spread of coronary heart disease can be imagined that the purpose of 

writing this article, citing jurisprudential-legal arguments and rules, and jurists 

Expressing the duties of the government in this regard.   

Materials and Methods: The consistency of this article, like other jurisprudential 

and legal studies, is based on data extracted from the jurisprudence and law 

system, and the research method is descriptive-analytical and based on the 

analysis of the views of Imami jurists and the opinions of jurists. 

Results: In the Islamic legal and political system, the government refers to all the 

pillars of government, including legislative, executive and supervisory, which in 

the field of ensuring the security, welfare and health of the people, according to 

the citation, solid jurisprudential and legal arguments, has the duty to ensure the 

health of society.  
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Conclusion: In Imami jurisprudence and Iranian law, rationally and religiously, 

based on clear criteria called the relationship of citation, specific duties and 

responsibilities based on the four arguments and rules of jurisprudence in the 

obligation to prevent and control infectious diseases, especially coronary, can be 

assigned to the Islamic State. 
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