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HEAVEN HELPS US!
«ملکوت [خداوند] به ما کمک کند!»

ایــن تیتــری بــود کــه بــر صفحــۀ نخســت مــورخ ١۵ مــارس ٢٠٢٠م از روزنامــۀ 
آمریکایــی مشــهور «نیویورک پســت» نقــش بســته بــود؛ تیتــری بــا فونــت بســیار بزرگ 
ــده می شــد. ــا دســتکش در حالــت دعــا دی ــه اش دســتانی پوشــیده ب کــه در پس زمین

تصویر صفحۀ نخست روزنامۀ نیویورک پست



 «کرونا» و امر دینی
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عامــل ایــن درخواســت کمــک از خداونــد، ویــروس ناشــناخته ای بــه نــام «کرونا» 
(کوویــد‑١٩) بــود کــه از دســامبر ٢٠١٩ در شــهر ووهــان چیــن شناســایی، و در 
مدتــی کوتــاه فراگیــر شــد و همــۀ جهــان را درنوردیــد. درســت در زمانــه ای کــه گمــان 
ــر  ــای فراگی ــوس بیماری ه ــایۀ کاب ــر س ــی، دیگ ــش تجرب ــا پیشــرفت دان ــت ب می رف
ــخ  ــای گســترده در تاری ــل مرگ ومیره ــن عام ــع شــده و ای ــان بشــری رف از ســر جه
جوامــع بشــر مهــار شــده اســت، ویروســی ســریع االنتقال همــۀ تصــورات را برهــم 
زد. عملکــرد مرگبــار  ایــن ویــروس نوظهــور، کــه تــا نیمــۀ اردیبهشــت ١٣٩٩ طبــق 
آمارهــای رســمی بیــش از ســه میلیــون و پانصدهــزار نفــر را بــه خــود مبتــال کــرده و 
جــان بیــش از ٢۴٧ هــزار نفــر را در جهــان ســتانده اســت١، رونــد زندگــی روزمــره  
را به کلــی برهــم زده و بــا ایجــاد شــرایط اضطــراری، دولت هــا و جوامــع بشــری را 
بــه اتخــاذ سیاســت هایی ویــژه بــرای مهــار و کنتــرل و جلوگیــری از شــیوع بیشــتر آن 
واداشــته اســت. ابعــاد گســتردۀ ایــن بیمــاری، همــۀ وجــوه حیــات بشــری را متأثــر 
کــرده و زمینه ســاز مناقشــات نظــری در حوزه هــای مختلــف شــده کــه یکــی از ایــن 

حوزه هــا، دیــن و مقــوالت دینــی اســت.
دین و کرونا از چند جهت باهم مرتبط شده اند: 

• مباحــث و مناقشــات االهیاتــی ازجملــه در موضــوع «شــر» (کــه ایــن بیمــاری 
مصــداق تــازۀ آن اســت)؛ 

ــی  ــدس و آیین ــای مق ــی مکان ه ــا تعطیل ــت ی ــۀ فعالی ــر ادام ــر س • مناقشــات ب
مختلــف؛ (عبادتگاه هــا و زیارتگاه هــا)ی ادیــان 

• مناقشــات بــر ســر مناســک دینــی جمعــی ادیــان و تعلیــق آن ها برای پیشــگیری 
از ایــن بیماری؛ 

ــا  زمینه ســاز طــرح مجــدد آن  ــن کــه کرون ــم و دی • بحــث تاریخــی نســبت عل
شــده اســت. 

در ایــن گــزارش، تــالش شــده اســت به طــور اجمالــی بــه ایــن مباحــث و 

١. «آخرین آمار مبتالیان به کرونا در جهان»، دنیای اقتصاد، ١٣٩٩/٢/١۴. نشانی:
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3650795
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مناقشــات طرح شــده به واســطۀ کرونــا در جامعــۀ ایرانــی از آغــاز اعــالم رســمی 
ــن گــزارش (٢٠  ــان تدوی ــا زم ــران (٢٨ بهمــن ١٣٩٨) ت ــه ای ــروس ب ــن وی ورود ای
اردیبهشــت ١٣٩٩) پرداختــه شــود. تدویــن ایــن گــزارش، نــه پــس از خاتمــۀ بحــران 
ــت موضــوع، در  ــل اهمی ــه به  دلی ــور از آن، بلک ــا عب ــا و نهایی شــدن شــرایط ب کرون
متــن بحــران و بحبوحــۀ شــیوع بیمــاری صــورت پذیرفتــه اســت، یعنــی زمانــی کــه 
هنــوز ندانســته های بشــر دربــارۀ ایــن مهمــان ناخوانــده بیــش از دانســته هایش اســت 
و هنــوز هیــچ پایــان قطعــی ای بــرای وضعیتــی کــه در آن قــرار داریم، مشــخص نشــده 
اســت. طبعــاً  بــا خاتمه یافتــن ایــن بحران‑کــه امیــد اســت در آینــدۀ نزدیــک باشــد 
ــارۀ ایــن پاندمــی و ابعــاد و  ــان بیشــتر و به طــور جامع تــری می تــوان درب ــا اطمین ‑ب

پیامدهایــش ســخن گفــت.





؛         :  
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ــاز  ــان آغ ــرن بیســت ویکمی، از هم ــزرگ بشــر ق ــوان دشــمن ب ــا، به عن ــی کرون پاندم
ظهــورش بســتری بــرای پرســش ها و مباحثــات االهیاتــی فراهــم آورد و خیلــی زود پای 
دیــن را بــه میــان کشــید. ایــن نخســتین باری نیســت کــه یــک بــالی فراگیــر طبیعــی، 
دیــن و دینــداران را متأثــر می ســازد. در تاریــخ ادیــان، نمونه هــای مشــابه بــا تأثیــرات 
به مراتــب بزرگتــر و گســترده تر از کرونــا (الاقــل تــا امــروز) می تــوان ســراغ گرفــت١. 
یــک نمونــۀ مشــهور در جهــان مســیحیت، وقــوع زمین لــرزه ا ی شــدید در ســال ١٧۵۵ 
میــالدی در شــهر لیســبون (پایتخــت پرتغــال) اســت کــه نــه فقــط بــر تــن شــهر بلکه بر 
تــن کلیســای کاتولیــک لــرزه انداخــت. ایــن زمین لــرزه صبــح نخســتین روز نوامبــر و 
وقتــی مــردم در کلیســاها ســرگرم برگــزاری جشــن مذهبــی قدیســان مســیحیت بودند، 
رخ داد و بــر اثــر آن ۶٠ تــا ١٠٠ هــزار نفــر کشــته شــدند و چندیــن کلیســا تخریــب 

١. «چگونه بیماری های عالمگیر، تاریخ را تغییر می دهند؟»، مصاحبه  ایزاک کوتینر با فرانک ام. اسنودن، ترجمه  علی 
کاظمیان و زهرا شوشتری و نگین نژادعلی، پایگاه اینترنتی صدانت، ۴ مارس ٢٠٢٠. نشانی:

https://3danet.ir/how-pandemics-change-history-snowden/
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شــد. ایــن فجایــع آن هــم در یــک شــهر مذهبــی و در هنگامــۀ جشــن مذهبــی، نظریــۀ 
مســیحی مشــیت  الهــی و ایــن بــاور کــه بالیــا ی طبیعــی، ریشــه در گنــاه بنــدگان دارد 
ــرای تحــوالت  ــه ای ب ــه چالــش کشــاند و زمین و عقوبــت الهــی قلمــداد می شــود را ب
دینــی گســترده ای در االهیــات مســیحی فراهــم کــرد کــه ولتــر و دیگــران پرچمــدارش 
ــود و  ــری خ ــاوی حداکث ــا از دع ــینی کلیس ــه عقب نش ــاً ب ــه نهایت ــدی ک ــد؛ رون بودن

به رسمیت شــناختن علــوم تجربــی در تبییــن وقایــع طبیعــی منجــر شــد١. 
ــون در  ــاری طاع ــیوع بیم ــالم، ش ــان اس ــار در جه ــهور، این ب ــۀ مش ــر نمون دیگ
مــاه اوت ١٨١٨ میــالدی در کشــور تونــس اســت کــه صدهــا نفــر را بــه کام مــرگ 
کشــاند. نکتــۀ عجیــب دربــارۀ ایــن فاجعــه آن بــود کــه قربانیــان تنهــا از مســلمانان 
بودنــد و طاعــون دامــن هیچ یــک از اروپاییــان ســاکن تونــس را نگرفــت. دلیــل ایــن 
ــل وجــود برخــی  ــود و درمقاب ــان ب ــۀ اروپایی ــر، مراقبت هــای بهداشــتی و قرنطین ام
باورهــای مذهبــی دربیــن مســلمانان نظیــر آن کــه طاعــون یــک آزمــون و حتــی باالتــر 
یــک موهبــت الهــی اســت و نــه تنهــا نبایــد از آن گریخــت بلکــه بایــد بــه اســتقبال آن 
نیــز رفــت؛ بــاوری کــه ریشــه ای تاریخــی داشــت و بــا تأویــل آیــات قــرآن و تفســیر 
فقیهــان از برخــی روایــات شــکل گرفتــه بــود. امــا ابعــاد گســتردۀ فاجعــۀ مذکــور، بذر 
تردیــد را در دل مؤمنــان کاشــت و زمینه ســاز تغییــر ایــن اندیشــه  شــد٢. در یهودیــت 
ــا  ــن ســال های ١٩۴١ ت ــا بی ــان توســط نازی ه ــۀ مشــابه نسل کشــی یهودی ــز واقع نی

١٩۴۵ میــالدی اســت کــه زمینه ســاز تحوالتــی مهــم در االهیــات یهــودی شــد. 
وجــه اشــتراک ایــن ســه فاجعــه (و دیگر نمونه های مشــابه) شــوک حاصــل از غیبت 
امــر قدســی در هنگامــۀ یــک رخــداد طبیعــی یــا غیرطبیعــِی فاجعه بــار و کشــنده اســت. 
این کــه چــرا قدیســان در روزی کــه به نامشــان اســت، شــفاعت مؤمنــان را نکردنــد تــا بــه 
عقوبــت خــدا دچــار شــوند؟ اینکــه خــدا چطــور توانســت در ســکوت قتــل عــاِم «قــوم 
برگزیــده»اش را بــه نظــاره نشــیند؟ و خالصــه این کــه هنــگام مصیبــت، خدا کجاســت ؟

١.  «ویژگی و امکان االهیات مسیحی در روزگار ما»، جان کنت، ترجمۀ محمدرضا بیات، هفت آسمان، ش٢١ (بهار ١٣٨٣).

٢. «ستایش مرگ: تصویر طاعون در قرن نوزدهم»، محمد الحداد، ترجمۀ احسان موسوی خلخالی، ایرانشهر امروز، 
ش٣، مهر ١٣٩۵.
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ــه  ــۀ «شــرور»، در االهیــات شــر پرداخت ــه ایــن قبیــل پرســش ها پیرامــون مقول ب
می شــود١. «مســئلۀ شــر، مطابــق یــک صورت بنــدی ســاده، از ایــن قــرار اســت: در 
ــه کــه دخالــت  جهــان، شــرور بیهــودۀ بســیاری وجــود دارد، از شــرور طبیعــی گرفت
انســان ها در پدیدآمــدن آن  نقشــی نــدارد، ماننــد ســیل، زلزلــه و آتشفشــان، تــا 
ــرده داری، جنــگ، نسل کشــی و اســتبداد. اگــر خــدا قــادر  شــرور اخالقــی، ماننــد ب
مطلــق اســت می توانــد ایــن شــرور را از میــان بــردارد، اگــر خیرخــواه محــض اســت 

ــد؟  ــن نمی کن ــد٢». پــس چــرا چنی ــن کن می خواهــد چنی
ــئلۀ شــر، موضــوع  ــودی، مس ــات یه ــد االهی ــۀ بع ــات مســیحی و در رتب در االهی
مباحــث و مجــادالت متنوعــی بــوده اســت، امــا در االهیــات اســالمی، «شــر» به صورت 
ــوان  ــاره می ت ــل مختلفــی دراین ب ــوده اســت٣. دالی ــدان موضــوع توجــه نب مســتقل چن
برشــمرد. یاســر میردامــادی (دین  پــژوه)، چهــار دلیــل را بــرای ایــن امــر ذکــر می کنــد: 

١. مسئله  شر در اسالم، اهمیت نیافته زیرا اصوًال االهیات در اسالم 
محوریت ندارد. به عکِس مسیحیت که در آن االهیات (به طور خاص 
مسیح شناسی) محوری است، در اسالم این عمل است که محوری 
است نه باور. از این رو در اسالم، فقه اهمیت دارد نه االهیات و 

بحث از مسئلۀ شر بحثی فقهی نیست.
٢. از آن جا که در مسیحیت، خدا لباس انسان به تن کرده، به میان 
انسان ها آمده، در میان آن ها زیسته و در نهایت به دست  آن ها به 
به  است.  یافته  محوری  اهمیت  شر  مسئلۀ  شده،  صلیب کشیده 
تعبیری در مسیحیت، خدا شهید شده است و چه شری باالتر از این؟ 
اما در اسالم خداوند از عرش خود پایین نیامده، لباس انسان به تن 
نکرده، در میان انسان ها نزیسته و گزندی هم از انسان ها به او نرسیده 

١. نک: دربارۀ شر، نعیمه پورمحمدی، قم: طه، ١٣٩٨.

٢. «مسئلۀ شر ایرانی؛ خدا کجا بود...؟»، یاسر میردامادی، بی بی فارسی، ١٣٩٨/٩/٣، نشانی:
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-50536579

٣. «غیبت خدا ممکن است: پاندمی کرونا و طرح مسئلۀ شر در گفت وگو با یاسر میردامادی»، طاها پارسا، سایت 
زیتون، ١٣٩٩/٢/۶، نشانی:

https://www.zeitoons.com/75479
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و از این رو برای مسلمانان، شر، مسئله ای محوری نشده است.
٣. داستانِ خوردن آدم و حوا از میوۀ ممنوعه در مسیحیت و هم در 
اسالم وجود دارد. هر دو دین قبول دارند که این گناه موجب هبوط آدم 
و حوا از بهشت و سکونت آن ها در زمین شد، اما مسیحیان معتقدند که 
شر حاصل از گناه نخستیِن آدم و حوا به تمام نسل بشر تا قیامت سرایت 
کرده و پاگیر هر انسانی تا قیامت است؛ اما در اسالم چنین اعتقادی 
وجود ندارد و گناه نخستین آدم و حوا به نسل بشر سرایت نکرده است و 
از هبوط که بگذریم، این گناه تنها دامن گیر خود آدم و حوا بوده و به پای 
کل بشریت نوشته نمی شود. از این رو شر گناه نخستین برای االهیات 

مسیحی مهم است اما برای االهیات اسالمی نه.
۴. مسئلۀ شر از آن رو در االهیات جدید و معاصر اسالمی اهمیت 
نیافته که رویارویی مسلمانان با غرب استعماری و پسااستعماری 
موجب شده است مسلمانان در «الک هویتی» فرو روند و دست به 
«ایده آل سازی هویتی» اسالم در مقابل غرب بزنند و درنتیجه گرفتار 
دوگانۀ «خود اصیل شرقی» در مقابل «دیگری منحط غربی» شوند. 
ازاین رو حتی مسائلی که در االهیات قدیم اسالمی (به ویژه سه قرن 
نخست اسالم) در زمرۀ امور مجاز و اندیشیدنی بود، اکنون در زمرۀ 

امور تابو و نااندیشیدنی شده است؛ مسئلۀ شر یکی از آن هاست١. 
ظهــور پاندمــی کرونــا، خصوصــاً  در روزهــای نخســت، برخــی تحلیلگــران را بــه ایــن 
گمــان رهنمــون شــد کــه ایــن بحــران بــه تحولــی کالمــی و االهیاتی در اســالم و تشــیع منجر 
می شــود. به عنــوان مثــال حســن فرشــتیان (دین پــژوه)،  اول فروردیــن ١٣٩٩ چنین نوشــت:

این بحران، هنوز در آغاز راه است و به شکلی تهاجمی به پیش 
تنها  نه  بحران  این  نیز  پساکرونا  دوران  در  حتی  آمد.  خواهد 
متوقف، بلکه تازه فرصتی برای گسترش خواهد پیدا کرد. دوران 
بود.  خواهد  الهیئتی  چالش های  برآمدگی  دوران  آغاز  پساکرونا، 
لرزش این زلزله، ادامه خواهد داشت و بدون تردید روحانیت از 

١. همان.
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هم اکنون باید خودش را برای این بحران فراگیر آماده کند. این 
بحران تازه در آغاز راه است!١

عبدالکریــم ســروش نیــز در مصاحبــه ای بــا موضــوع پیامدهــای االهیاتــی کرونــا 
اظهــار امیــدواری کــرده اســت کــه ایــن پاندمــی بسترســاز اهمیت یافتــن االهیــات شــر 

در اســالم و ایــران شــود: 
است که  این  هست،  هم  ضعیفی  امید  دارم، که  امیدی که  تنها 
جدی  ایران  در  و  به طور کلی  اسالمی  االهیات  در  «شر»  مسئلۀ 
َحقه   ُهو  َکما  شر  مسئلۀ  به  اسالمی  فلسفۀ  چون  بشود.  گرفته 
از  یکی  سخن گفتیم،  اروپا  رنسانس  از  ما  االن  است.  نپرداخته 
مهم ترین مولفه ها در رنسانس اروپا قصۀ شرور بود و اینکه ما باید 
از نو ارتباط خود را با خدا تعریف بکنیم. حادثۀ لیسبون، یعنی آن 
زلزله که در پایتخت پرتغال رخ داد، خیلی وجدان مردم را تکان 
داد و می دانید که کتاب کاندید ولتر هم در این زمینه نوشته شد 
و چیزهای دیگر. مسئلۀ شرور در االهیات مسیحی از آن به بعد 
بسیار جدی گرفته شد. فیلسوفان ما چنانکه باید و شاید به شرور 
نپرداختند و حداکثر سخنشان این بود که شریک امر سلبی ست، 
یعنی نقصان و فقدان یک کمال است، همین و بس. چیزی فراتر 
از این نگفته اند. اگر ما بتوانیم از این حادثۀ تلخ یک میوۀ شیرین 
بیرون بکشیم این است که بحث شرور را خیلی جدی بگیریم و آن  

را وارد عالم معرفت شناسی دینی کنیم٢.
گرچــه ایــن امیــد، چنان کــه وی خــود تصریــح می کنــد، امیــد ضعیفــی اســت و 
بعیــد اســت تحقــق یابــد، درهرحــال اینــک و بــا گذشــت حــدود ســه مــاه از آغــاز ایــن 
فراگیــری، به نظــر می رســد ابعــاد نظــری ایــن فاجعــه چنان کــه در بــدو امــر گویــا چنــان 

١. «ویروس کرونا در فرانسه، کلیسا و روحانیت»، حسن فرشتیان، دین آنالین، ١٣٩٩/١/١، نشانی:
http://www.dinonline.com/content/16026

٢. «خدا به هر دردی نمی خورد: اپیدمی کرونا و طرح مسئلۀ شر در گفت وگو با عبدالکریم سروش»، طاها پارسا، 
زیتون، ١٣٩٨/١٢/٢٩، نشانی: 

https://www.zeitoons.com/74428
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گســترده نبــوده و چنــدان چالــش االهیاتــی جــدی ای، الاقــل در تشــیع، ایجــاد نکــرده 
اســت. هرچنــد در الیه هایــی از بدنــۀ جامعــه، الاقــل در کوتاه مــدت، زمینه ســاز بــروز 
تردیــد در باورهــای دینــی شــده اســت. شــاهد آن کــه در نظرســنجی ای کــه بــا عنــوان 
ــگاه  ــۀ کشــوری)» توســط «پژوهش ــا (مطالع ــدگاه شــهروندان درخصــوص کرون «دی
فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات» در فروردیــن ١٣٩٩ انجــام شــده اســت، حــدود ٢۵ 
ــی در  ــروز تردید های ــا باعــث ب ــار داشــته اند، بیمــاری کرون درصــد پاســخ گویان اظه
باورهــای دینی شــان شــده و ایــن تأثیــر در افــراد فاقــد تحصیــالت دانشــگاهی بیــش 
از تحصیلکــردگان بــوده اســت١. بایــد دیــد در آینــده آیــا کرونــا می توانــد بیــش از ایــن 

تحولــی در باورهــا و نظــام اعتقــادات دینــی ایجــاد کنــد یــا خیــر!

  

١. گزارش نظرسنجی دیدگاه شهروندان درخصوص کرونا (مطالعه  کشوری) ـ موج اول، پژوهشگاه فرهنگ، هنر 
وارتباطات، گروه افکارسنجی و مطالعات افکار عمومی دفتر طرح های ملی، فروردین ١٣٩٩، ص٢۵. 



؛      :  
؟     

طبــق گزارش هــای رســمی، نخســتین شــهری کــه در ایــران وجــود مبتالیــان بــه کرونــا در 
آن شناســایی شــد، شــهر مذهبــی قــم بــود کــه در ٣٠ بهمــن ١٣٩٨ خبــر فــوت دو نفــر 
از اهالــی آن بــه دلیــل ابتــال بــه کرونــا منتشــر شــد١. شــهری کــه در ادبیــات مذهبــی از آن 
بــا  پســوند «المقدســه» یــاد می شــود و همیشــۀ تاریــخ، در فرهنــگ شــیعی، از جایــگاه و 
احتــرام خاصــی برخــوردار بــوده اســت. شــهری کــه به دلیــل وجود مــزار و حــرم حضرت 
معصومــه (س) یکــی از دو شــهر مذهبــی مهــم کشــور (در کنــار مشــهد) و از مقاصــد 
ــز حوزه هــای  ــوده و به جهــت تمرک ــی ب ــی و ســفرهای زیارت ــی گردشــگری مذهب اصل
علمیــه و ســکونت بســیاری از علمــا و روحانیــون در آن، وجهــه ای معنــوی یافتــه اســت. 
ــژه در روزهــای  ــم، به وی ــاری کشــنده از ق ــاز شــیوع یــک بیم بااین اوصــاف، آغ
ــابه  ــد آورد. مش ــی پدی ــکار عموم ــه پرســش هایی را در اف ــود ک ــی ب نخســت، طبیع

١. «فوت دو نفر به دلیل ابتال به کرونا در قم»، خبرگزاری فارس، ١٣٩٨/١١/٣٠، نشانی:
http://fna.ir/df0zxm
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آنچــه برخــی مســیحیانِ معتقــد در زلزلــۀ لیســبون می گفتنــد کــه چــرا بیــن این همــه 
شــهر، لیســبون؟ اینجــا نیــز تبدیــل قــم بــه دروازۀ ورود کرونــا بــه کشــور، مباحثــی 
را برانگیخــت و زمینه ســاز پرســش هایی به ویــژه در جامعــۀ مذهبــی شــد. بســتر 
ــی شــیعه  ــع حدیث ــه در برخــی مناب ــد ک ــی بودن ــن پرســش ها، روایات شــکل گیری ای
(ماننــد کامــل الزیــارات و بحــار االنــوار)، در بیــان فضیلــت قــم و اهالــی اش ذکــر 
شــده اســت، ازجملــه اینکــه قــم، شــهری «مقــدس و نمونــه»، «حــرم اهــل بیــت»، 
ــم و دانــش»،  ــا»، «معــدن عل ــر همــۀ دنی «آشــیانه آل محمــد(ع)»،  «حجــت خــدا ب
«کانــون و پناهــگاه شــیعیان»، «ســالم ترین شــهرها»، «خاســتگاه شــیعیان حقیقــی» 
و «محــل رحمــت الهــی» اســت و مردمانــش «حافظــان دیــن» و «انصــار امامــان» 
ــی خانمان ســوز شــده؛  ــار بالی ــی، گرفت ــن اوصاف ــا چنی هســتند١. و حــاال شــهری ب

برخــالف وعــده ای کــه در روایــات داده شــده اســت.

برخی از روایات در فضیلت شهر قم
امام  صادق(ع): 

ِمنیــَن َحَرماً  ُمؤْ الْ ، َوان ِلامیرِ ــۀُ َمدینَ ، َوانَ ِللرُســولِ َحَرمــاً َوُهــَو الْ ان ِللــِه َحَرمــاً َوُهــَو َمکــۀَ
ــْم.  ۀُ قُ ــدَ نــا َحَرمــاً َوُهــَو َبلْ ، َوان لَ ــۀُ کوفَ َوُهــَو الْ

خداونــد حرمــی دارد کــه مکــه اســت. و بــرای پیامبــر هم حرمــی اســت. و آن مدینه 
اســت و حــرم امیرالمؤمنیــن کوفــه اســت. و حــرم مــا اهــل البیت شــهر قم اســت. 

امام  صادق(ع): 

لیَس. ْم َوِتفْ ۀَ َوقُ الدِ کوفَ بِ تاَر ِمْن َجمیِع الْ ان اللَه اخْ
خداوند ازمیان تمام شهرها، کوفه و قم و تفلیس را برگزیده است.

امام  کاظم(ع):

ر اْلاعادی َوکل ُسوِء. ُهْم شَ ُع اللُه َعنْ فَ ْم ... یدْ ْم ُعش آلِ ُمَحمدٍ َوَمأْوی شیَعِتهِ قُ
قــم، آشــیانه آل محمــد و پناهــگاه شــیعیان آنــان اســت، ... خداونــد شــر دشــمنان 

و هرگونــه شــر و بــدی را از آن شــهر دفــع می کنــد.

١. همراه زائران قم و جمکران ، ناصر مکارم شیرازى، قم: امام على بن ابى طالب علیه السالم، ١٣٩٠.
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امام  صادق(ع):

َجباریَن. َصَمُه قاِصُم الْ ُسوٍء اال قَ ُه َجباٌر بِ َصدَ ْم َو اْهِلِه َو ما قَ َبالیا َعْن قُ ُع الْ فَ دْ تَ َمالِئکۀَ لَ انَ الْ
فرشــتگان، بالیــا را از قــم و مــردم قــم دور می کننــد. هیــچ ســتمگری قصــد بــدی 
نســبت بــه آنــان نکنــد، مگــر آن کــه درهم شــکنندۀ ســتمگران [خــدا] او را درهم شــکند.

امام  صادق(ع):

ها. وعٌ َعنْ فُ َبالَء َمدْ ان الْ واحیها فَ ْم َوَحوالیها َونَ قُ یکْم بِ َعلَ ُن فَ ِفتَ دانَ الْ ُبلْ اذا َعمتِ الْ
هنگامــی کــه فتنه هــا همــه شــهرها را فــرا بگیــرد بــه قــم و اطــراف آن پنــاه ببریــد 

کــه بــال از قــم دفــع شــده اســت١.
آنچــه بــه ایــن پرســش ها دامــن مــی زد، شــایعه ای بــود کــه در شــبکه های اجتماعــی و 
منابــع غیررســمی منتشــر شــد و گویای دخالــت مالحظاتی غیرپزشــکی در رونــد اعالم 
بیمــاری بــود کــه نتیجــه  اش تأخیــری چنــدروزه در هشــدارهای بهداشــتی بــوده اســت. 
یکــی مالحظــات سیاســی (بــرای پرهیــز از تحت الشــعاع  قرارگرفتــن راهپیمایــی ٢٢ 
بهمــن و نیــز انتخابــات مجلــس) و دیگــری مالحظــات مذهبــی و پرهیــز از مورداتهــام  
قرارگرفتــن قــم. ایــن شــایعات هیچــگاه توســط منابــع رســمی و معتبــر تأییــد نشــدند؛ 
امــا انتشــار وســیع آن هــا در فضــای مجــازی بــه جــو بی اعتمــادی دامــن زده و تصویــری 
منفــی از شــهر قــم پدیــد آورد. نشــانه های ایــن امــر را در مــوج تولیــد لطیفه هــای کالمــی 

و تصویــری بــا محوریــت هجــو قــم در آن روزهــا می تــوان دیــد.
در مقــام پاســخ بــه ابهامــات، برخــی از محققــان و نویســندگان دینــی، بــه نقــد 
رویکــرد اخبــاری در مواجهــه بــا متــون حدیثــی پرداختنــد و انگشــت اتهــام را ســمت 

روحانیــت گرفتنــد. ازجملــه علــی طبیعت پــور در یادداشــتی چنیــن نوشــت:
دست  به دست  (ع)  امام صادق  به  منسوب  روایتی  روزها  این 
شده  آنان  دلگیری  و  مؤمنان  به  طعن  موجبات  که  می چرخد 
است. این روایت به این مضمون است که «هر گاه بال و ذلتی 
فاطمه  فرزندان  پناهگاه  آنجا  چون  بروید،  قم  به  رسید،  شما  به 
و استراحتگاه مؤمنان است». باید به مؤمنان گفت دلگیر نشوید 

١. بحار االنوار، نقل از: همراه زائران قم و جمکران ، همان.
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که خودکرده را تدبیر نیست. وقتی هر روایتی را هر کسی و هر 
نهادی بدون بررسی صدوری و داللی بر در و دیوار شهرها می زنند 
و مدام از رادیو و تلویزیون و تریبون ها پخش می کنند، باید انتظار 
چنین روزهایی را هم می داشتند. ... و اما ماجرای این روایت: فارغ 
از بحث صدوری و سندی روایت، باید گفت بسیاری از روایات 
مندرج در کتب روایی ما تاریخمندند و برای مخاطب آن زمان 
و آن مکان بوده است. در اواخر دوران بنی امیه، قیامی به رهبری 
ابن اشعث در عراق رخ داد که در آن یکی از قبایل عرب ساکن کوفه 
به نام «بنی اشعر» (اشاعره) هم شرکت داشت. این قیام شکست 
اسالمی  پهناور  مملکت  نقاط  اقصی  در  آنها  بازماندگان  و  خورد 
متواری شدند. از جمله انقالبیون اشعری به ایران متواری و در محل 
قم کنونی ساکن شدند. آنها با کمک مردم محلی در آن منطقه، برج 
و بارویی ساختند و آن را قم نامیدند که تا اندازۀ زیادی از حکومت 
مرکزی استقالل داشت. اشعریان، شیعه نه به معنی امروزی آن، 
بلکه به معنی عام آن روزی بودند، لذا قم از آن زمان مأمنی برای 
انقالبیون مختلف شیعی اعم از کیسانی و عباسی و امامی شد که 
از دست خلفای وقت متواری می شدند. با انقالب عباسیان بر ضد 
امویان، اشعریان قم هم در آن شرکت کردند و لذا پس از روی کار 
آمدن عباسیان، به پاداش این همکاری، حکومت قم را یافتند که 
استقاللی بیش از پیش داشت. بعدها این اشعریان به تدریج به جناح 
امامی شیعیان نزدیک شدند. به هرحال این روایت بر فرض صحت 
سند، به چنین ماجرایی اشاره دارد. اگر علمای ما این روایت را 
از بستر زمانی خود خارج نمی کردند و برای تأیید حوزۀ قم به آن 

اطالق نمی دادند، اینک چنین شبهه ای مطرح نمی شد١.
برخــی نیــز ریشــۀ ایــن تفکــر را بــه غلــو و جریان هــای غالت نســبت دادنــد. ازجمله 

عمیدرضــا اکبری چنین نوشــت: 

١. «تاریخمندی روایات»، علی طبیعت پور، کانال تلگرامی سی مرغ، ١٣٩٨/١٢/٧، نشانی:
https://t.me/Cmorghgrom30/68
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می گویند: «مگر به ما نگفته اند قم خانه أهل البیت علیهم السالم 
بیاید؟  قم  به  بیماری  نباید  پس  چه؟  خوب که  می گوییم  است؟» 
بیماری داخل منازل خود معصومان هم می آمد. ... در ادامه همین 
روایت «قم عش آل محمد» سخن از هالکت جماعتی از ایشان 
است. (بحار األنوار، ج ۵٧: ٢١۴) چنان که در اخبار متعددی نیز 
غالت قم مذمت شده اند. (رجال کشی: ۵١۶‑۵١٩) در تاریخ، قم 
چند نوبت توسط دشمنان تخریب و غارت شده (مانند حمله مغول). 
چنین مطلق نگری ها خالف آیات قرآن و اخبار معتبره بسیار است 
که بالیای مؤمنان را گسترده تصویر می کند. و نمونه آن تنها در میان 

غالت دیده می شود١. 

١. «ذوق های غلوآمیز در جامعه ما»، عمیدرضا اکبری، کانال تلگرامی غلوپژوهی، ١٣٩٨/١٢/٧، نشانی: 
https://t.me/gholow2/1771
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یکـی از مناقشـات دینـی در جریان پاندمی کرونا، پیرامون فعالیـت اماکن دینی (زیارتگاه ها 
و عبادت گاه هـا) پدیـد آمـد. به دلیـل الگـوی سـرایت ایـن پاندمی ازطریق تماس مسـتقیم و 
نزدیـک مبتالیـان بـا دیگـر افـراد، از نخسـتین سیاسـت هایی کـه بسـیاری از دولت هـا برای 
کنترل این بیماری اتخاذ کردند، ایجاد محدودیت در اماکن عمومی و اجتماعات انسانی 
 مانند بازارها و ادارات بود. اماکن مذهبی نیز طبعاً در این دسته می گنجیدند و در بسیاری 
از کشورها، با تصمیم دولت، موقتاً تعطیل شدند و جریمه های سنگینی برای فعالیت شان 
درنظـر گرفتـه شـد. در ایـران نیـز بـرای پیشـگیری از شـیوع کرونـا در اماکـن زیارتـی، ابتـدا 
تمهیدات بهداشتی اندیشیده شد، اما با ادامه یافتن همه گیری، محدودسازی اماکن مذکور 

در چنـد مرحلـه در دسـتورکار قـرار گرفت که نهایتاً به تعطیلی کامـل آن ها انجامید.

تمهیدات بهداشتی و عملیات ضدعفونی سازی
از هفتــۀ نخســت اســفندماه  ١٣٩٨، تمهیــدات بهداشــتی و عملیات ضدعفونی ســازی 
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در حرم هــا و اماکــن زیارتــی آغــاز شــد. به گفتــۀ مصطفــی فیضــی (سرپرســت معاونــت 
ــاز اســفند، محلول هــای  ــران آســتان قــدس رضــوی) از آغ ــور زائ ــه و ام اماکــن متبرک
ضدعفونــی دســت در ســالن های مهمان ســرای حــرم رضــوی نصــب شــده و در اختیــار 
زائــران قــرار گرفتــه بــود. همچنیــن مکان هــای دارای بــار آلودگــی بــاال نظیــر درب هــا، 
ســنگفرش ها، ســطوح رواق هــا و ســرویس های بهداشــتی چنــد نوبــت طــی شــبانه روز 
ضدعفونــی می شــدند١. محمــد محمــدی ری شــهری (تولیــت آســتان عبدالعظیــم) نیــز 
از تدابیــر بهداشــتی آن آســتان بــرای مقابلــه بــا کرونــا در زمــان زیــارت زائــران خبــر داد و 

اعــالم کــرد کــه آمادگــی کامــل بــرای همــکاری بــا مســئولین بهداشــتی را دارنــد٢.

تصویری از ضدعفونی فضاهای پرتردد در حرم رضوی

تصویری از ضدعفونی ضریح امام رضا (ع)

١. «مروری بر ٣۴ روز تعطیلی حرم ها/ روحانی: اماکن مذهبی تا نیمه اردیبهشت بسته می مانند»، خبرگزاری فارس، 
http://fna.ir/ewm7rw                                                                                              :١٣٩٩/١/٣١، نشانی

٢. همان.



مبحث سوم: مناقشۀ تعطیلی اماکن مقدس؛ «دارالشفا» یا محل ابتال؟ | ١٩

ضدعفونی ســازی حرم هــا بــا انتقــادات و حاشــیه هایی در بدنــۀ ســنتی مذهبــی 
همــراه شــد. به عنــوان مثــال بندانــی نیشــابوری (از وعــاظ مشــهور تهــران) در یــک 
ســخن رانی بــا اشــاره بــه اقدامــات بهداشــتی در زیــارت گفــت، کســی کــه می خواهــد 
بــه ایــن مســائل بهداشــتی عمــل کنــد، بــه حــرم نیایــد و این هــا بی ادبــی بــه حضــرت 
معصومــه اســت١. حاشــیۀ دیگــر، انتشــار کلیپ هایــی از چنــد زائــر در اوایــل اســفند 
بــود کــه بــه نشــانۀ اعتــراض، اقــدام بــه لیســیدن ضریــح امام رضــا (ع) و حضــرت 
معصومــه (س) کــرده بودنــد تــا امــکان آلوده بــودن ضریح هــا، کــه در حالــت معمــول 
درنظــر عامــۀ زائــران مقــدس و متبــرک قلمــداد می شــود را بــه چالــش بکشــانند. ایــن 
کلیپ هــا در شــبکه های اجتماعــی و فضــای مجــازی بازتــاب گســترده ای یافــت و 
ــود.  ــدام ب ــاً در انتقــاد از ایــن اق ــد آورد کــه عمدت ــاً موجــی از واکنش هــا را پدی طبع
شــدت ایــن بازتاب هــا به حــدی بــود کــه تهیه کننــدگان کلیپ هــا دســتگیر شــدند٢.

ایجاد محدودیت های تدریجی برای زیارت 
به مــوازات اقدامــات بهداشــتی، به تدریــج محدودیت هایــی نیز بــرای ورود زائــران ایجاد 
شــد و ازجملــه ورود آن هــا بــه حرم هــا محــدود شــد. به عنــوان مثــال از ابتــدای اســفند در 
حــرم شــاهچراغ در شــیراز ورود زائــران بــه حــرم محــدود بــه یــک در (باب الرضــا) شــده 
و بقیــۀ درهــای حــرم مســدود شــدند٣. همچنیــن در حرم هــا و اماکــن زیارتــی، بخــش 
اصلــی و پرازدحــام، یعنــی ضریــح، در قرنطینــه قــرار گرفتــه و با نصب میله هایــی دور از 
دســترس زائران نگهداشــته شــد. در این مرحله، زوار کماکان می توانســتند در فضاهای 
بــدون ســقف و صحن هــای حــرم تــردد کننــد و بــا فاصلــه زیــارت بخواننــد. نخســتین 
مــکان زیارتــی مهــم در کشــور کــه متولیانــش ضریــح را در قرنطینــه قــرار دادنــد، حــرم 

١. نک: کانال تلگرامی دین، فرهنگ، جامعه، ١٣٩٨/١٢/۵، نشانی: 
https://t.me/mohsenhesammazaheri/1802

٢. «فرد مرتکب اقدام غیرمتعارف در حرم امام رضا(ع) بازداشت شد»، خبرگزاری ایسنا، ١٣٩٨/١٢/١١، نشانی:
https://www.isna.ir/news/98121108896/

٣. «مروری بر ٣۴ روز تعطیلی حرم ها/ روحانی: اماکن مذهبی تا نیمه اردیبهشت بسته می مانند»، خبرگزاری فارس، 
١٣٩٩/١/٣١، نشانی:

http://fna.ir/ewm7rw
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حضــرت عبدالعظیــم بــود کــه از روز ٢ اســفند ضریح هــای آن بــا حصارهایــی محصــور 
شــده و دور از دســترس زائــران قــرار گفــت. در شــهر قــم و بــا مصوبــۀ شــورای تأمیــن 
اســتان در تاریــخ ۵ اســفند مقــرر شــد برگــزاری نمازهــای جماعت در حرم تعطیل شــده 
و بــا نصــب میله هایــی اطــراف ضریــح، امکان دسترســی زائــران محــدود شــود١. اجرای 
ایــن مصوبــه البتــه چنــد ســاعت بیشــتر بــه طــول نینجامیــد و بــا فشــار گروهــی از زائران 
معتــرض بــه محدودیت هــا، حصارهــا برداشــته، و نمــاز جماعــت برپــا شــد؛ اقدامــی که 
در پایگاه اینترنتی رســمی آســتان از آن تحســین، و چنین توصیف شــد: «هشــیاری مردم 

بصیــر قــم مانــع اجرای ایــن کار اشــتباه و غیرایمانی شــد٢». 

اعمال محدودیت در قسمت ضریح حرم عبدالعظیم

نصب میله، گرداگرد ضریح امام رضا (ع)

١. «معماری ایمانی حریم فاطمی، سد پوالدین مبارزه با اپیدمی کرونا»، پایگاه اینترنتی آستانه مقدسه حضرت 
https://news.amfm.ir/1398/12/07                                                     :معصومه، ١٣٩٨/١٢/٧، نشانی

٢. همان.



مبحث سوم: مناقشۀ تعطیلی اماکن مقدس؛ «دارالشفا» یا محل ابتال؟ | ٢١

نصب میله، گرداگرد ضریح حضرت معصومه (س)

بسته شدن اتاق ضریح در حرم امام رضا (ع)

تمرد گروهی از زائران از محدودیت های اعمال شده در حرم حضرت معصومه (س)
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ــان همــۀ  ــا، متولی ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــا تصویــب ســتاد مل ٧ فروردیــن ١٣٩٩ و ب
ــه حــرم و عرضــۀ  ــرای ورود ب ــه اعمــال محدودیــت ب ــزم ب ــی کشــور مل اماکــن زیارت
خدمــات بهداشــتی بــه زائــران شــدند. در همــان زمــان، زمزمه هایــی از ناکافی بــودن 
ایــن محدودســازی ها و لــزوم تعطیلــی کامــل اماکــن مذهبــی به گــوش می رســید کــه 
ــن اســفند، ســیدعلی اکبر  ــای آغازی ــه در روزه ــی داشــت. ازجمل ــی در پ واکنش های
حســینی نژاد (مشــاور تولیــت آســتان حضــرت معصومــه) در مصاحبــه ای چنین گفت: 

تعطیل کردن حرم چه ضرورتی دارد؟ مردم خودشان باید مراقب 
مردم  پناهگاه  اینجا  دارد،  تلخی  پیام  حرم  تعطیل کردن  باشند. 
است و نشستن مردم در گوشه ای از حرم و صحن، مشکلی پیش 
و  نکنند  لمس  و  نزنند  دست  ضریح  به  زائران  حاال  نمی آورد. 

معموال زائران توجیه هستند و مراعات می کنند١. 
پــس از آن، ســخنان ســیدمحمد ســعیدی (تولیــت حــرم حضــرت معصومــه) 
ــدا کــرد و حاشیه ســاز شــد. وی ضمــن  نیــز منتشــر شــد کــه بازتــاب گســترده ای پی
مخالفــت بــا تعطیلــی حــرم، آن را مغایــر بــا اعتقــادات مذهبــی دانســته و گفتــه بــود: 

ما این حرم مقدس را دارالشفا می دانیم، دارالشفا یعنی مردم بیایند 
و از امراض روحی و جسمی شفا بگیرند، پس باید باز باشد و با 
قوت مردم بیایند، البته ما احتیاط را هم شرط می دانیم و مسائل 

بهداشتی را هم رعایت می کنیم.
او همچنین گفته بود:

دشمن می خواهد با استفاده از این روش، هراسی را در دل ها ایجاد 
کند و قم را شهری ناامن نشان دهد و انتقام همه شکست های 

خود را از قم بگیرد٢.
انتشــار ایــن ســخنان بــا واکنش هــای بســیاری  مواجه شــد و برخی کاربران شــبکه های 
مجــازی، آن را دســتمایۀ هجــو روحانیــت و باورهــای دینی قــرار دادند. برخی نویســندگان 

١. «مشاور تولیت آستان قم: تعطیل کردن حرم در اختیار ما نیست»، خبرگزاری ایرنا، ١٣٩٨/١٢/٢، نشانی:
plus.irna.ir/news/83685997/

٢. «امام جمعه قم: ترامپ آرزوی شکست قم به بهانه کرونا را به گور خواهد برد»، پایگاه اطالع رسانی جماران، 
https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1362071                                                      :١٣٩٨/١٢/٣، نشانی
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و محققــان نیــز آن را بــه موضوعــی بــرای مباحــث نظــری و مفهومــی تبدیــل کردنــد. در 
پاســخ بــه ایــن واکنش هــا، مقاله ای در پایگاه رســمی «آســتان مقدســۀ حضرت معصومه» 
ــا»  ــا اپیدمــی کرون ــارزه ب ــوان «معمــاری ایمانــی حریــم فاطمــی، ســد پوالدیــن مب ــا عن ب
انتشــار یافــت کــه در نــوع خــود جالــب توجــه بــود. موضــوع ایــن مقالــه دفــاع [به ظاهــر] 
«علمــی» از عــدم تمهیــدات بهداشــتی جهــت مقابلــه با کرونــا در حــرم و توجیــه آن با ذکر 
ویژگی هایــی خــاص بــرای ســاختمان و فضــای حــرم بــود. بازتاب های منفی، ســبب شــد 

ایــن مقالــه یکــی دو روز پــس از انتشــار از ســایت برداشــته شــود. 

برش هایــی از مقالــۀ «معمــاری ایمانــی حریــم فاطمــی، ســد پوالدیــن 
مبــارزه بــا اپیدمــی کرونــا»

ــنه های  ــا پاش ــزرگ ب ــی ب ــری، باب ــرار می گی ــه ق ــرم ک ــتان (ورودی) ح در آس
ــکینه ای  ــش و س ــد. آرام ــریف می خوان ــع ش ــوی مضج ــه س ــو را ب ــره ای ت نق
ــاال  ــت، ح ــار توس ــان در اختی ــا جه ــود، گوی ــاد می ش ــت ایج ــدگار در قلب مان
بــه ســوی ضریــح مطهــر حرکــت می کنــی و می بینــی هرچنــد ازدحــام بیشــتر 
می شــود، اطــراف تــو را ســازه های نقــره ای بیشــتر حراســت کرده انــد؛ تــا آن کــه 
رخ  در رخ ضریــح شــریف بــر حریــم فاطمــی تکیــه می زنــی و گویــا آرامشــی 
الهــی، قلــب و ضمیــر دردهــا و تنهایی هایــت را پــر کــرده و انــگار دیگــر 
تنهــا نیســتی و موفق تــر از تــو نیســت؛ گویــا آرامــش عالــم را بــه حریــم قلبــت 
هدیــه داده انــد. شــاید مــروری مختصــر در متــن مقــاالت عصــر حاضــر بتوانــد 
گوشــه ای از اســرار ایــن ســاختار و منــش عقالیــی معمــاری ایمانــی حریــم اهل 
بیــت را بــرای مــا نمایــان ســازد. خاصیــت قلیایــی و ضــد باکتــری نقــره را از 
ــی  ــه لیســت طوالن ــی ک ــا جای ــا شــدیم ت جســت وجوگرهای تحــت وب جوی
ــرد.  ــرور مختصــر می ک ــک م ــای ی ــه را محی ــن مقال ــاره اولی ــاالت در این ب مق
قلم هــای دانش پــژوه در ایــن مقالــه، چنیــن ابعــاد تطهیــری نقــره را توصیــف 
کــرده بودنــد کــه «اثــرات ضدباکتریایــی نانــوذرات نقــره توســط بســیاری از 
محققــان مــورد بررســی قــرار گرفــت و پتانســیل مؤثــر آنهــا بــر علیــه طیــف 
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گســترده ای از میکروب هــا ازجملــه باکتری هــای مقــاوم بــه آنتی بیوتیک هــا بــه 
اثبــات رســیده اســت. همچنیــن زئولیــت نقــره یــک مجموعــه متشــکل از گــروه 
فلــزات قلیایــی خاکــی و آلومینــات ســیلیکات کریســتالی اســت کــه بخشــی از 
ــی جایگزیــن شــده  ــادل یون ــده تب آن کــه توســط یون هــای نقــره و ازطریــق پدی
ــد و در حفــظ مــواد غذایــی، ضدعفونــی  اســت، خــواص ضدباکتریایــی دارن
محصــوالت پزشــکی و آلودگی زدایــی اســتفاده می شــوند؛ بنابرایــن نانــو ذرات 
نقــره بــا انــدازه بیــن ١٨ تــا ١٨٨ نانومتــر، پتانســیل ضدباکتریایــی قــوی ای بــر 
ــاس  ــد. برهمین اس ــی دارن ــرم منف ــت و گ ــرم مثب ــای گ ــر دو باکتری ه ــه ه علی
نانــوذرات نقــره، پتانســیل ضدباکتریایــی قــوی ای دارنــد و به عنــوان ســالح های 
قدرتمنــد برعلیــه باکتری هــای عفونــی محســوب می شــوند». ســاختارهای 
شــناختی معمــاری حــرم مطهــر نشــان می دهــد کــه عــالوه بــر الگــوی حقیقــی 
تقابــل بــا کرونــا کــه همــان آرامــش و ســکینه عمومــی اســت، ســازه های حــرم 
مطهــر نیــز در باالتریــن ســطح آنتی باکتریایــی بــوده و مانــع از شــیوع عمومــی 

بیماری هــای واگیــردار و ســد محکمــی بــرای اپیدمــی کرونــا اســت١.

حضور گروهی از سخنرانان مذهبی در حرم حضرت معصومه (۶ اسفند ١٣٩٨)

١. «معماری ایمانی حریم فاطمی، سد پوالدین مبارزه با اپیدمی کرونا»، پایگاه اینترنتی آستانه مقدسه حضرت 
https://news.amfm.ir/1398/12/07                                                              :معصومه، ١٣٩٨/١٢/٧، نشانی
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همچنین در اقدامی بی ســابقه، روز ۶ اســفند، گروهی از ســخنرانان مذهبی مشــهور 
مجالــس مذهبــی (مهــدی طائــب، محمدرضــا عابدینــی، ســیدمحمدمهدی میرباقــری، 
محمدباقــر حیدری کاشــانی، احمد لقمانی، مســعود عالــی و...) که اغلب از کارشناســان 
یــک برنامــۀ مذهبــی پرمخاطــب تلویزیونــی بــه نام «ســمت خدا» نیــز هســتند، به صورت 
ــد؛ اقدامــی کــه در افــکار  ــه زیــارت حــرم حضــرت معصومــه (س) رفتن دســته جمعی ب

عمومــی از آن اعتــراض بــه تمهیــدات بهداشــتی محدودکننــدۀ زیــارت برداشــت شــد. 
ــن  ــت در اماک ــاد محدودی ــر ضــرورت ایج ــر ب ــی ناظ ــرح زمزمه های ــس از ط پ
مذهبــی، برخــی از مراجــع تقلیــد بــا صــدور فتواهایــی بــه اظهارنظــر درایــن موضــوع 
ــی، خــودداری از حضــور در اماکــن و  ــه یوســف صانع ــه آیت الل ــد. ازجمل پرداختن
مجامــع عمومــی و مذهبــی را الزم شــرعی و عقلــی دانســته و آیت اللــه اســدالله بیات 
زنجانــی بــر مبناقــراردادن نظــر مســئوالن بهداشــت و درمــان کشــور در ایــن موضــوع 
تأکیــد کــرد و عمــل بــه توصیــۀ آن هــا را واجــب دانســت١. همچنیــن آیت اللــه بشــیر 
ــوا داد کــه: طلــب شــفا از ائمــه از دور و  نجفــی (از مراجــع ســاکن عــراق) نیــز فت
حالــت خلوتــی و خالی بــودن اطــراف ضریــح از جمعیــت زوار هــم ممکــن اســت و 
محدودســازی حرم هــا بــرای حفــظ ســالمتی شــیعیان ائمــه از بــاب احتیــاط مانعــی 
نــدارد. آیت اللــه ســیدمحمدصادق روحانــی در پاســخ بــه اســتفتایی دربــارۀ بســتن و 
محدودســازی حرم هــا نوشــت: «اشــکالی نــدارد. بلکــه در شــرایطی ماننــد ایــن ایــام 

کــه بیمــاری امــکان گســترش ازطریــق اجتمــاع مــردم دارد، الزم اســت».
درمقابــل، برخــی دیگــر از علمــا و اســاتید حــوزه بــه مخالفــت بــا تعطیلــی حرم هــا 
پرداختنــد. ازجملــه آیت اللــه محمــد ســند با بیــان حرمت بســتن در عتبات و مســاجد، 

ایــن عمــل را از گناهــان کبیــره برشــمرد کــه موجــب دوری از خدا خواهد شــد٢. 

١. «تأکید علما و مراجع قم: عمل به توصیۀ مسئوالن در دوری از اجتماعات، واجب است»، خبرگزاری ایرنا، 
www.irna.ir/news/83689945                                                                         :١٣٩٨/١٢/۶، نشانی

https://t.me/shiawaves_persian/20416     :٢. کانال تلگرامی اخبار شیعیان جهان فارسی، ١٣٩٩/٢/١٣، نشانی
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تصویر استفتا از آیت الله بشیر نجفی

تصویر استفتا از آیت الله سیدمحمدصادق روحانی
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تعطیلی کامل اماکن زیارتی
ــا آن  ــا ب ــا و مخالفت ه ــی و موافقت ه ــن زیارت ــازی تدریجــی اماک ــد محدودس رون
ادامــه داشــت تــا باالخــره در ٢٣ اســفندماه «ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا» تعطیلــی 
ــه  کامــل اماکــن زیارتــی را تصویــب کــرد. نخســتین مــکان زیارتــی کــه ایــن مصوب
ــتغیب  ــیدعلی اصغر دس ــود. س ــیراز ب ــاهچراغ در ش ــرم ش ــرا گذاشــت، ح ــه اج را ب
(تولیــت آســتان مذکــور) در تاریــخ ٢٢ اســفند ١٣٩٨ طــی نامــه ای خطــاب بــه وزیــر 

بهداشــت بــا درخواســت تعطیلــی حــرم موافقــت کــرد و نوشــت: 
اینجانب از همان اوایل پدیدۀ ویروس کرونا اعالم کردم که تمامی 
کارکنان و خدام گرامی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ 
(ع) موظفند با تمام توان و به کارگیری جمیع امکانات، جهت 
پیشگیری از شیوع این بیماری و عدم ابتالی زائرین و مجاورین 
عزیز به آن تالش کنند؛ هرچند محدودیت هایی هم ایجاد گردد. 
اکنون با نزدیک شدن ایام نوروز به ویژه هنگام تحویل سال و خطر 
جدی حاصل از تراکم جمعیت، طبق مصوبۀ ستاد ملی مدیریت 
بیماری کرونا، تعطیلی موقت حرم مطهر یک ضرورت است و لذا از 
عموم ارادتمندان و دوستداران خاندان نبوت تقاضامندم از خانه های 
محل سکونت خود به دعا و توسل بپردازند و مطمئن باشند که قادر 
متعال به شفاعت آن بزرگواران در این شرایط خاص ادعیۀ خالصانۀ 
ایشان را که توأم با دل های شکسته و اشک های ریزان است؛ حتی 

بهتر از وضعیت عادی پذیرا خواهد بود١.
ــز در روز ٢۵ اســفند ١٣٩٨ در  ــدس رضــوی) نی ــت آســتان ق ــروی (تولی ــد م احم
ســخنانی در جمــع خادمــان حــرم رضــوی، بــا تعطیلی حــرم اعــالم موافقت کــرد و گفت: 

متاسفانه گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که شرایطی که باب میل ما 
نیست را بر ما تحمیل می کند و اکنون هم شرایط استثنایی داریم، 
خطر  این  نیست،  شایعات  یا  سیاسی کاری  شعار،  موضوع  این  

١. «حرم شاهچراغ برای جلوگیری از شیوع کرونا تعطیل شد»، خبرگزاری ایرنا، ١٣٩٨/١٢/٢٢، نشانی: 
www.irna.ir/news/83712019/ 
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موضوعی  و  کرده  درگیر  را  دنیا  است که کل  جدی  گرفتاری  و 
شوخی بردار نیست. ... گرچه در شرایط بحرانی هستیم و خطر جدی 
است اما هیچگاه از لطف خدا و عنایت حضرت رضا (ع) و عنایت 
صاحب عصر حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
ناامید نیستیم و دست تضرع و دعا را به سوی خداوند متعال و ائمه 
اطهار (ع) دراز می کنیم. ... دعا و تضرع به درگاه الهی جای خود 
اما وظیفه ای که خداوند بر دوش ما قرار داده در جای خود محفوظ 
است و از ما سلب مسئولیت نمی کند. ... این اعتقاد را داریم که 
امام رضا (ع) اگر عنایت کنند، به اذن الله می توانند بیماران را شفا 
دهند، این اعتقاد و باور قلبی ماست و در این بارگاه  مطهر بارها این 
عنایات را با چشم مشاهده کرده ایم، اما اعتقاد و باورمان یک چیز 
است و وظیفه مان در برابر مسائل طبیعی چیز دیگری است. ... اگر 
ما کوتاهی کردیم و کسی به خاطر کوتاهی ما در حرم مطهر آسیب 
معصومین  حضرات  بنای  باشیم،  پاسخگو  باید  قیامت  روز  دید 
علیهم السالم بر نقض سنت های الهی نیست و می خواهند قوانین 
عالم طبیعت اجرا شود و رهبر معظم انقالب نیز بر همه ما تکلیف 
کردند که مسائل پیشگیرانه و اصول بهداشتی باید رعایت شود و 
این خود حسنه است. ... ما هیچ تصمیم شخصی و فردی نخواهیم 
گرفت و امیدواریم کار به آنجا نرسد، اما مگر بستن حرم مطهر کار 
آسانی است؟ باید جوانب مختلف را سنجید، لذا بدانید در این 
حوزه ما تصمیم شخصی و فردی نخواهیم گرفت. ... این روزها هر 
وقت به حرم مطهر مشرف می شوم، خدا می داند ابتدا عذرخواهی 
می کنم که حرم خلوت شده است، اما چاره ای نداریم، ما حرم مطهر 
را این گونه دوست نداریم و برای ما خوشایند نیست، ولی مسئولیت 
داریم و امام رضا(ع) روز قیامت از ما در خصوص اقداماتمان برای 

حفظ سالمت زائرانشان سؤال خواهند کرد.١

١. «تولیت آستان قدس رضوی: مسئول سالمت مردم در حرم مطهر هستیم»، خبرگزاری ایرنا، ١٣٩٨/١٢/٢۶، نشانی:
www.irna.ir/news/83716131/ 
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ــخ ٢٨  ــز در تاری ــه) نی ــرم حضــرت معصوم ــت ح ــعیدی (تولی ــیدمحمد س س
اســفند ١٣٩٨ از هماهنگــی بــا ســه نفــر از مراجــع بــرای تعطیلــی حــرم ســخن گفت:

تعطیلی حرم، کاری بسیار سخت و تلخ برای همه ما بود. دربارۀ 
ضرورت این کار [تعطیلی حرم] از سه مرجع بزرگوار آیات مکارم 
همه  و  شد  سؤال  صافی گلپایگانی  و  همدانی  نوری  شیرازی، 
تأکید  تعطیلی  این  بر  مختلف،  ضرورت های  بیان  با  بزرگواران 
و بیان کردند، این حرم ها باید در این ایام تعطیل شوند تا از این 
صحنه ها و عرصه ها برای مردم مشکلی به وجود نیاید. امیدوارم با 
رفع مشکل کرونا و بازگشت آرامش نسبی به جامعه، مجدداً طی 

مراسمی اقدام به بازگشایی حرم مطهر کنیم١. 
ایــن ســخنان وی نیــز البتــه حاشیه ســاز شــد و دفتــر آیت اللــه صافــی گلپایگانــی، 
هماهنگــی بــا وی جهــت تعطیلــی حــرم را تکذیــب کــرد٢. نهایتــاً در روز ٢٧ 
اســفند، تولیت هــای آســتان قــدس رضــوی، حــرم حضــرت معصومــه (س) و حــرم 
عبدالعظیــم حســنی (ع) بــا صــدور بیانیــه ای مشــترک از تعطیلــی ایــن حرم هــا خبــر 

دادنــد. در ایــن بیانیــه آمــده بــود:
بهداشتی  مقامات  توصیه های  و  بیماری کرونا  شیوع  و  ورود  با 
در مخاطرات جدی تجمعات، مدتی است که کلیۀ اجتماعات و 
برنامه های گروهی عتبات مقدسه به حال تعلیق درآمد و اکنون 
با گسترش و مخاطرات جدی تر کرونا در سطح کشور و جهان، 
با قلبی شکسته و دلی پردرد، تصمیم سخت ایجاد محدودیت 
موقت انجام گرفت و لذا با حزن و اندوه فراوان، عذرخواهی خود 
را به پیشگاه اهل بیت(ع) در عدم امکان ارائۀ خدمات به زائران 

عزیز حرم های مطهر ابراز می داریم٣.

١. «کدام مراجع تقلید اجازه بسته شدن درهای حرم حضرت معصومه(س) به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا را 
khabaronline.ir/news/1366498                                      :داده بودند؟»، خبرآنالین، ١٣٩٨/١/٢٨، نشانی

https://t.me/namehayehawzavi/4668             :٢. نک: کانال تلگرامی نامه های حوزوی، ١٣٩٨/١٢/٢٨، نشانی

٣. «مروری بر ٣۴ روز تعطیلی حرم ها/ روحانی: اماکن مذهبی تا نیمه اردیبهشت بسته می مانند»، خبرگزاری فارس، 
http://fna.ir/ewm7rw                                                                                              :١٣٩٩/١/٣١، نشانی
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بااین وجــود درهــای حرم هــای امام رضــا(ع)، حضــرت معصومــه و عبدالعظیــم از 
عصــرگاه یــک روز قبــل از ایــن بیانیــه بســته شــده و از ورود زائــران بــه آن هــا جلوگیــری 
به عمــل آمــده بــود. ایــن سیاســت، شــامل دیگــر امامــزادگان و بقــاع مذهبــی کشــور هــم 
شــد و نهایتــاً تــا پایــان اســفند ١٣٩٨ همــۀ اماکــن زیارتــی کشــور کامًال  تعطیل شــدند١. 

مخالفت ها با تعطیلی حرم
تعطیلــی بی ســابقۀ حرم هــا، خصوصــاً کــه بــدون اعــالم قبلــی و به صــورت ضربتــی 
انجــام شــد، در آغــاز بــا واکنش هــا و مخالفت هایــی مواجــه شــد. در عصــر و شــب 
روز ٢۶ اســفند ١٣٩٨ و ســاعتی پــس از اقــدام بــه بســتن درهــای حــرم، گروه هایــی 
ــرم حضــرت رضــا  ــم و ح ــه در ق ــرم حضــرت معصوم ــل ح از معترضــان در مقاب
در مشــهد اجتمــاع کــرده و بــا ســردادن شــعارهایی اعتــراض خــود را بیــان کردنــد؛ 

اعتراضــی کــه از جانــب گروهــی دیگــر «هتــک حرمــت» تلقــی، و محکــوم شــد٢. 

تصویری از تجمع معترضان به تعطیلی حرم در قم

 همچنیــن شــماری از علمــا و وعــاظ کــه اغلــب بــه جریان هــای ســنتی حــوزه تعلق 

https://www.yjc.ir/00UZHA                                          :١. باشگاه خبرنگاران جوان، ١٣٩٨/١٢/٢۶، نشانی

٢. «حمله افراطی ها به حرم حضرت معصومه (س) و حرم امام رضا (ع) / درب حرم شکسته شد/ اعتراض به 
تعطیلی حرم به دلیل کرونا»، سایت خبر عصر ایران، ١٣٩٨/١٢/٢۶، نشانی:

https://www.asriran.com/00314P
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ــه  ــه ایــن موضــوع واکنــش منفــی نشــان دادنــد. ازجمل دارنــد، تلویحــاً  و تصریحــاً ب
آیت اللــه ســیدعلی میالنــی (از علمــای ســنتی قــم و نزدیــک بــه آیت اللــه وحیــد 
خراســانی) در ٢٧ اســفند ١٣٩٨ بــا صــدور بیانیــه ای از مقــام رهبــری درخواســت کــرد 
ــرم و مســئولین حرم هــا و پزشــکان دلســوز جهــت بررســی  ــی از علمــای محت «هیئت
موضــوع حرم هــا تشــکیل گــردد تــا راه حلــی پیــدا کننــد و جلــو آثــار وضعــِی بســته بودن 
و بهانه گیــری دشــمنان گرفتــه شــود و اهــل والیــت ضمــن تشــرف دعاگــو باشــند»١. 

متن کامل بیانیۀ آیت الله سیدعلی میالنی

الحمــد للــه رب العالمیــن والصــالۀ والســالم علــی خیــر خلقــه محمــد وآلــه 
الطاهریــن ولعنــه اللــه علــی أعدائهــم أجمعیــن. 

در ایــن فضــای متشــنج صحبــت کــردن دشــوار اســت، امــا وقتــی صحبت هــای 
بعضــی از مقلدیــن ابــن تیمیــه را دربــاره حضــرات اهل بیــت علیهــم الصــاله 
والســالم شــنیدم بــر خــود الزم دانســتم، ضمــن تشــکر از تمام دســت اندرکاران 

بهداشــت در مبــارزه بــا ایــن بیمــاری عــرض کنــم:
شــفاعت رســول خــدا و اهل بیــت علیهــم الصــاله والســالم و توســل بــه ایــن 
ذوات مقدســه از کتــاب و ســنت و دالئــل عقلــی ثابــت شــده، و هیــچ مســلمانی 
ــۀ  ــاره تشــکیک نکــرده، جــز فرقــۀ ضال ــر اکــرم باشــد در ایــن ب ــِع پیامب کــه تاب
وهابیــت کــه از نظــر عمــوم فرقه هــای اســالمی مــردود اســت. اهل بیــت رســول 
خــدا اولیــاء اللــه هســتند و بــه اذن خــدا شــفا می دهنــد و کــور را بینــا می کننــد 
ــود  ــا موج ــدارک در حرم ه ــناد و م ــت اســت و اس ــردم ثاب ــه م ــزد هم ــن ن و ای
می باشــد. امــا از امامــان دیگــران کــه هیــچ قربــی نــزد خــدا ندارنــد چنیــن آثــاری 
و برکاتــی دیــده نشــده و نخواهــد شــد، ولــذا بــزرگان اهل تســنن در طــول تاریخ 
بــه قبــور اهل بیــت در ایــران و عــراق و ســایر کشــورها متوســل شــده و نتیجــه 
گرفته انــد کــه در منابــع معتبــر مذکــور اســت، و مــا ندیده ایــم بــه قبــور دیگــران 

متوســل شــده باشــند.

١. «بیانیۀ آیت الله میالنی در مورد بسته شدن درب حرم های مطهر»، پایگاه بین المللی شفقنا، ١٣٩٨/١٢/٢٩، نشانی:
https://fa.shafaqna.com/news/909750/
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در اینجــا از مقــام معظــم رهبــری دامت برکاتــه تقاضــا می کنــم دســتور دهنــد 
هیئتــی از علمــاء محتــرم و مســئولین حرم هــا و پزشــکان دلســوز جهــت 
بررســی موضــوع حرم هــا تشــکیل گــردد تــا راه حلــی پیــدا کننــد و جلــوی آثــار 
وضعــِی بســته بــودن و بهانه گیــری دشــمنان گرفتــه شــود، و اهــل والیــت ضمن 
تشــرف دعاگــو باشــند. از خداونــد متعــال، عــزت و ســالمتی و پیروزی کشــور 

را در پنــاه حضــرت ولی عصــر ارواحنــا فــداه خواهانــم.
سیدعلی حسینی میالنی

٢٧ اسفند ١٣٩٨١

مداحــان نیــز بــه تعطیلــی اماکــن زیارتــی و مذهبــی واکنــش منفــی نشــان دادنــد. 
به عنــوان مثــال منصــور ارضــی در مراســم خوانــدن زیــارت عاشــورا  (کــه طبــق روال 
ــزار  ــران» برگ ــروش ته ــف لباس ف ــینیه «صن ــنبه در حس ــای سه ش ــه صبح ه ــر هفت ه

می شــود) بــه اظهــار نظــر دربــارۀ ایــن موضــوع پرداخــت و گفــت:
رعایت بهداشت تا کجا؟ تا جایی که مردم هراسی و ترس از دیگران 
را رواج دهیم؟ من درتعجبم این چه تفکری است؟ وسایل نقلیه 
عمومی، اتوبوس و مترو را هر شب ضدعفونی می کنند تا مردم 
را به مقصد برسانند و استفاده عمومی  شود ولی اماکن مذهبی را 
می بندند؟ آیا حرم ائمه، مساجد و هیئت های امام حسین را وسیله ای 
برای رسیدن نمی دانند، باید این مکان ها بسته و ظرفیت شان نادیده 
گرفته شود؟ پناه مردم هنگام بال از قدیم اماکن مقدس و خانه علما 
بود، همان طور که رعایت بهداشت دستور دینی است. در همین 
حرم ها، مساجد و هیئت ها ذکر توسل و روضه برای دفع بال داشته 
باشیم. تولید هراس با این حجم از اطالعات یک نقشه  است و 

تاریخ قضاوت خواهد کرد این چه نقشه ای بوده است٢. 
اعتــراض بــه تعطیلــی حرم هــا و اماکن مقــدس در قالب نوحه ها و اشــعاری نیز توســط 
مداحــان بیــان شــد. به عنــوان مثــال ســیدرضا نریمانــی (از نســل جدیــد مداحــان جــوان و 

١. همان.

https://t.me/mohsenhesammazaheri/1807         :٢. کانال تلگرامی دین، فرهنگ، جامعه، ١٣٩٨/١٢/٨، نشانی
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سیاســی مشــهور) در فیلمــی کــه در فضــای مجازی منتشــر شــد، ایــن شــعر را  خواند: 
دائــر کارهــا  تمــام  و  بــاز  بازارهــا 

آیــا روا باشــد حــرم اینگونــه بی زائــر؟
ــم الل ــا زبان پیداســت از بی اعتقادی ه

تنهــا حــرم ناامن می باشــد علی الظاهر
افتــاده کار مــا بــه دســت آن منافــق کــه

بــا شــمرهای روز دارد هرهــر و کرکــر
دل بی گمــان مغلوب دنیا می شــود آری

بر شأن اهل بیت وقتی نیست مستبصر
حــق کریمــان اســت ایــن رفتارهــای مــا

کم برکت و خوبی شده از سویشان صادر؟١
در برخــی محافــل مذهبــی، چنیــن تبلیــغ می شــود کــه مســبب تعطیلــی حرم هــا و 
مجالــس، دولــت و رییس جمهــور اســت. (همچنان کــه در بیــت ســوم شــعر مذکــور 
ــز  ــه رییس جمهــور آمــده اســت.) در محافــل شــیعی غیرایرانــی نی هــم، تعریضــی ب
نوحه هایــی در اعتــراض بــه محدودیــت و تعطیلــی حرم هــا توســط مداحــان خوانــده 
می شــود. یکــی از مشــهورترین ایــن نوحه هــا، توســط حیــدر البیاتــی (مــداح مشــهور 

جــوان عراقــی) خوانــده شــده اســت:
لهذا المرض وین الدوه تصیح الناس 

ماتدری كل الدوه اباب العباس
كرونا تخاف امن جفوفه 

(مردم ناله می زنند که دوای این مرض [کرونا] کجاست؟
نمی دانند که دوای همۀ امراض درِ خانۀ عباس است

کرونا از دستان او [حضرت عباس]  می ترسد.)٢
بــا این حــال بــا گذشــت چنــد روز و فرارســیدن ایــام نــوروز از اعتراضــات کاســته 
شــد و حتــی چنــد نفــر از رهبــران تجمعــات اعتراضــی قــم و مشــهد، بــه اختیــار یــا 
https://t.me/mohsenhesammazaheri/2009           :١. کانال تلگرامی دین، فرهنگ، جامعه، ١٣٩٩/٢/٩، نشانی
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اجبــار، بــا انتشــار کلیپ هایــی در شــبکه های اجتماعــی بــه ابــراز ندامــت پرداختنــد١. 

زیارت، پشت درهای بسته 
تعطیلــی حرم هــا، مانــع از مراجعــۀ برخــی از زائــران و مجــاوران بــه حــرم نشــده و در ایام 
تعطیلــی، ایــن افــراد بــا حضــور در پشــت درهــای بســتۀ حــرم بــه خوانــدن نمــاز، زیارت 
و دعــا و برپایــی مراســم مذهبــی می پردازنــد. پدیــده ای کــه محمــد مشــهدی نوش آبــادی 

(پژوهشــگر  دیــن و عرفــان) از آن بــه «دیوارهــای ندبــۀ شــیعه» تعبیر کرده اســت٢. 

تصویری از تجمع زائران پشت درهای بستۀ حرم امام رضا (ع)

زیارت پشت درهای بستۀ حرم امام رضا(ع)

١. «اعتراف و عذرخواهی لیدر تهییج مردم برای حمله به درهای بسته حرم مطهر حضرت معصومه»، سایت خوان 
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3637161        :روزنامه  دنیای اقتصاد، ١٣٩٨/١٢/٢٨، نشانی

٢. «ویروس کرونا و دیوارهای ندبۀ شیعه»، محمد مشهدی نوش آبادی، کانال تلگرامی پی آواز حقیقت، ١٣٩٩/١/١١، 
https://t.me/nushabadi/1116                                                                                                        :نشانی
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تصویری از اقامۀ نماز جماعت پشت درهای بستۀ حرم حضرت معصومه (س)

ابهام در زمان بازگشایی اماکن زیارتی
٢٩ فروردیــن  ١٣٩٩، احمــد مــروی (تولیــت آســتان قــدس رضــوی) در یادداشــت 

اینســتاگرامی خبــر از تدویــن برنامــه ای بــرای بازگشــایی امــکان زیارتــی داد: 
خوشبختانه با هماهنگی وزارت بهداشت و با همکاری آستان های 
حضرت  موسی،  احمدبن  حضرت  معصومه،  حضرت  مقدس 
و  جمکران  مسجد  اجمعین،  علیهم  الله  سالم  حسنی  عبدالعظیم 
سازمان اوقاف، دستورالعمل بازگشایی حرم های مطهر با رعایت 
ضوابط بهداشتی به منظور میزبانی اماکن مقدس از زائران و دلدادگان 
تهیه کرده ایم که ان شاءالله با فراهم آمدن مقدمات الزم، میزبان زائران 

حرم های مطهر خواهیم بود١.
ایــن خبــر، در محافــل مذهبــی، امیــد بازگشــایی حرم هــا در آســتانۀ مــاه رمضــان 
را ایجــاد کــرد. امــا دو روز بعــد، در ٣١ فروردیــن، حســن روحانــی (رئیــس جمهور) 

در جلســۀ «ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا» اظهــار داشــت: 
یکی از شرایطی که کار را برای ما سخت تر کرده و شاید برای همه 
مسلمانان چنین باشد، ماه مبارک رمضان است که پیش رو داریم. 
خیلی روی این فکر شده که چه باید بکنیم. مسجد و اماکن مقدس 

١. «مروری بر ٣۴ روز تعطیلی حرم ها/ روحانی: اماکن مذهبی تا نیمه اردیبهشت بسته می مانند»، خبرگزاری فارس، 
http://fna.ir/ewm7rw                                                                                              :١٣٩٩/١/٣١، نشانی
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چون جزء مکان هایی است که در آن تجمع می شود، همیشه برای ما 
جاذبه دارد و در ماه رمضان جاذبه اش بیشتر می شود. ... ناچاریم به 
مردم بگوییم شرایط قبلی را همچنان تا نیمه اردیبهشت ادامه می دهیم. 
نیمه اردیبهشت باز جلساتی برگزار می کنیم و شرایط کشور را در نظر 
می گیریم و اگر توانستیم تصمیمات جدیدی اتخاذ کنیم، اطالع داده 
می شود. ... به خاطر این شرایط حتماً راز و نیاز فردی خیلی عمیق تر 
و بهتر از گذشته داشته باشند. چون راز و نیاز جمعی نداریم. دل های 
مردم، سوخته است و خدا دعای مردم را مستجاب می کند. قرار بود 
مسئلۀ بررسی موضوع بازگشایی اماکن مقدس را آخر اردیبهشت قرار 
دهیم، اما به درخواست آقای اعرافی از حوزۀ علمیه و اجماع اعضا، 
قرار شد اماکن مقدس، تا نیمه اردیبهشت همچنان بسته باشند و در 

جلسه نزدیک به آن زمان مجدداً بررسی شود١.
بــرای  تقاضاهایــی  مذهبــی  محافــل  نماینــدگان  ســوی  از  مــدت،  ایــن  در 
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــدر ص ــب های ق ــرای ش ــژه ب ــی به وی ــن زیارت ــایی اماک بازگش
ازجملــه در نخســتین روز مــاه رمضــان (۶ اردیبهشــت ١٣٩٩) ٢٢۶ نفــر و تشــکل 
اعــم از وعــاظ، مداحــان، تشــکل های دینــی و هیئت هــای مذهبــی بــا امضــای 
نامــۀ مشــترکی خطــاب بــه مســئوالن «به عنــوان بخشــی از جامعــه مذهبــی کشــور» 

ــده اســت:  ــه آم ــن نام ــد. در ای ــرح کردن ــا را ط ــایی حرم ه درخواســت بازگش
ــا بیمــاری عالم گیــر  ــارزه ب بیــش از دومــاه از تالش هــا و مجاهدت هــا بــرای مب
کرونــا می گــذرد. در ایــن مــدت، جامعــۀ مذهبــی و هیئتــی کشــور، همزمــان 
بــا همراهــی در تصمیمــات آن ســتاد، اقدامــات مختلفــی در کمک رســانی بــه 
آســیب دیدگان ایــن بیمــاری داشــته اســت. همچنیــن بــا درک شــرایط خــاص کشــور، 
بیشــترین همراهــی را در جلوگیــری از تجمعــات (به رغــم وجــود مناســبت های 
متعــدد مذهبــی) انجــام داده اســت. در مســئله بسته شــدن حرم هــای مطهــر، اگرچــه 
هــم در آن زمــان و هــم در گزارش هــای اخیــر ســتاد، آن اعتــاب مقدســه بــا کمتــر از 
نیم درصــد احتمــال شــیوع در انتهــای جــدول اماکــن پرخطــر بودنــد، امــا نهایتــاً ایــن 

١. همان.



مبحث سوم: مناقشۀ تعطیلی اماکن مقدس؛ «دارالشفا» یا محل ابتال؟ | ٣٧

تصمیــم ســتاد بــود کــه اجرایــی شــد. اینــک در آســتانۀ ورود بــه مــاه میهمانــی خــدا، 
ــان مــردم ایــن ســرزمین،  ــاز در می ــارک رمضــان هســتیم، ماهــی کــه از دیرب ــاه مب م
جلســات بــا شــکوه قــرآن و مناجــات، جایــگاه ویــژه ای داشــته اســت. اکنــون و پس از 
تصمیمــات جدیــد آن ســتاد محتــرم، مبنــی بــر بازگشــایی مشــروط بســیاری از اماکن 
از قبیــل پارک هــا، بوســتان ها و حتــی ســینماها، ایــن ســؤال به وجــود می آیــد کــه آیــا 
نمی تــوان بــرای گشــودن حرم هــای مطهــر کــه ملجــاء همیشــگی مــردم ایراننــد نیــز 
ماننــد ســایر اماکــن، پروتکل هــای خــاص، هرچنــد ســختگیرانه در نظــر گرفــت؟١

ــی  ــعرای مذهب ــان ش ــه در بین ش ــه (ک ــن نام ــدگان ای ــای امضاکنن ــوع گرایش ه تن
مشــهوری چــون غالمرضــا ســازگار و ولی اللــه کالمــی و وعــاظ مشــهوری چــون مهــدی 
دانشــمند، حامدرضــا معاونیــان، علی اکبــر مهدی پــور، محمدرضــا زائــری، سیدحســین 
مؤمنــی و حامــد کاشــانی و مداحــان مشــهوری چــون احمــد واعظی، عبدالرضــا هاللی، 
ــد)  ــرار دارن ــوکل ق ــدر ت ــد علیمــی، مهــدی سلحشــور و حی ــی، حمی ســیدرضا نریمان
می توانــد گــواه گســتردگی نارضایتــی جامعــۀ مذهبــی از اســتمرار تعطیلی حرم ها باشــد. 
امــا بــا وجــود ایــن نارضایتی هــا و درخواســت ها، ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 
در تصمیــم خــود تجدیدنظــر نکــرده و علیرضــا رئیســی (معــاون وزارت بهداشــت) 
در کنفرانــس خبــری ٨ اردیبهشــت ١٣٩٩ صراحتــاً  اعــالم کــرد تــا پایــان مــاه رمضان 

١٣٩٩ بازگشــایی اماکــن زیارتــی امکان پذیــر نیســت:
آرزوی همه ماست که بتوانیم اماکن مذهبی مثل حرم امام رضا و حضرت 
معصومه و اماکن متبرکه در شهر تهران و شیراز بازگشایی شوند و زیارت 
کنیم، اما فعًال بنابر وضعیتی که اکنون داریم تا پایان ماه رمضان امکان 
بازگشایی این اماکن وجود ندارد. اگر زمانی وضعیت مان به مرحله ای 
رسید که این اماکن در مناطق سفید باشند، دربارۀ بازگشایی این اماکن 
تصمیم گیری می کنیم البته با روند فعلی بعید می دانم که به زودی این اتفاق 

بیفتد، اما امیدوارم همه ما به این آرزویمان زودتر برسیم٢.

فارس،  خبرگزاری  مساجد»،  و  حرم ها  بازگشایی  بر  مبنی   مسئوالن  از  مداح  و  روحانی   ٢٢۶ «درخواست   .١
http://fna.ir/ex2a59                                                                                                   :١٣٩٩/٢/۶، نشانی

٢.  «حرم امام رضا و حضرت معصومه در ماه رمضان بازگشایی نمی شوند»، پایگاه خبری انتخاب، ١٣٩٩/٢/٨، نشانی:
https://Entekhab.ir/002Hpc.
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ــی و  ــه توســط «دفتر مطالعات اجتماع ــنجی كرونا» ک نتايج «موج چهارم نظرس
فرهنگــی شهرداری تهران» و «مركز افكارسنجــی دانشجويان ايران (ایســپا)» از ٢ تــا 
۴ اردیبهشــت ١٣٩٩ انجام شده است نیــز نشــان می دهــد اكثريت قاطع مردم تهران 
با بازگشایــی اماكن مذهبــی و زيارتگاه ها در ماه رمضان مخالف انــد. ميزان ایــن 
ــان انقالب) ٨٩ درصد و در ميان  ــۀ شمال تهران (باالی خــط خیاب مخالفت در پهن
افراد با تحصيالت عالــی ٨۶ درصــد بــوده اســت. همچنیــن ١٨ درصد از کســانی كه 

ــایی اند، خود درصورت بازشدن به اين اماكن نخواهند رفت١. موافق بازگش

بازگشایی تدریجی
همان طــور کــه از اســفندماه در رونــدی تدریجــی اماکــن زیارتــی تعطیــل شــدند، از 
اوایــل خــرداد، بــا کاهــش آمــار مبتالیــان بــه کرونــا و در پاســخ بــه برخــی مطالبــات 
ازجملــه ازجانــب متولیــان مذهبــی، بازگشــایی تدریجــی ایــن اماکــن در دســتور کار 
مســئوالن قــرار گرفــت. از روز ۵ خــرداد بــا تصویــب ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
ــرای  ــارت ب ــکان زی ــوده شــد و ام ــس از ۶٩ روز گش ــرم امام رضــا(ع) پ ــای ح دره
زایــران به صــورت محــدود، بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، فراهــم آمــد. در ایــن 
مرحلــه، تنهــا حضــور صحن هــا و فضاهــای بــاز حــرم آن هــم بــرای ســاعات محــدود 
(از یــک ســاعت بعــد از طلــوع تــا یــک ســاعت قبــل از غــروب) امکان پذیــر بــود.  

اطالعیه  «آستان قدس رضوی» دربارۀ بازگشایی حرم رضوی

بسم الله الرحمن الرحیم
خداونــد متعــال را شــاکریم کــه بعــد از دوره ای ســخت و ناگــوار، مجــدداً توفیــق 
خدمتگــزاری بــه زائــران آســتان مقــدس رضــوی را نصیــب خادمــان ایــن حریــم 
آســمانی نمــود. بنــا بــر مصوبــۀ ســتاد ملــی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ان شــاءالله 
از روز دوشــنبه ۵ خردادمــاه صحن هــای حــرم مطهــر علــی ابــن موســی الرضــا 
علیه آالف التحیه والثنــاء بــه روی زائــران ارجمنــد روزانــه از یــک ســاعت بعــد از 

١. «نتایج موج چهارم نظرسنجی كرونا» (٢‑۴ اردیبهشت ١٣٩٩)، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران، اردیبهشت ١٣٩٩، ص۴.
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طلــوع آفتــاب تــا یــک ســاعت قبــل از غــروب آفتــاب بازگشــایی خواهــد شــد. 
به منظــور حفــظ ســالمتی زائــران ارجمنــد تقاضــا داریــم در زمــان تشــرف نســبت 

بــه رعایــت مــوارد ذیــل اهتمــام فرماینــد:
١. رعایــت اصــول بهداشــتی اعــم از شست وشــوی مکــرر دســت ها، همراه داشــتن 
ماســک و دســتکش، پوشــاندن بینــی و دهــان در زمان عطســه و ســرفه، خــودداری 

از دســت دادن و روبوسی و...؛
٢. همکاری با خادمان، حفظ نظم و انضباط و فاصله اجتماعی در هنگام تشرف؛

ــوان  ــرای بان ــادر ب ــرآن شــخصی و چ ــه و ق ــب ادعی ــاز، کت ــتن جانم ٣. همراه داش
محتــرم.

اجــرای  در  ارجمنــد  زائــران  مشــارکت  و  خادمــان  تــالش  بــا  ان شــاءالله 
شــیوه نامه ها و حفــظ نظــم و فاصلــه اجتماعــی مناســب در حــرم مطهــر 
رضــوی، شــرایط تشــرف بــه زیــارت و بهره منــدی از انــوار قدســی ایــن 

مضجــع نورانــی بــرای همــگان اســتمرار داشــته باشــد١.  
محدودیــت ســاعات زیــارت البتــه کمتــر از یــک هفتــه دوام یافــت و بــا تصمیــم 
ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا در اســتان های خراســان رضــوی و قــم، از شــامگاه 
١٠ خــرداد  در حــرم رضــوی٢ و از فــردای آن روز در حــرم حضــرت معصومــه٣ 
محدودیــت ســاعتی برداشــته شــده و امــکان حضــور در صحن هــا به طــور ٢۴ 
ســاعته بــرای زایــران فراهــم آمــد؛ البتــه محــدودۀ ضریــح کمــاکان بســته مانــد. نکتــۀ 
جالــب توجــه، همزمانــی ایــن امــر بــا بازگشــایی برخــی از دیگــر مکان هــای زیارتــی 
و عبادتــی مهــم جهــان اســالم ماننــد «مســجد االقصــی» (قــدس)، «مســجد النبــی» 

(مدینــه) و «حــرم حضــرت زینــب» (دمشــق) بــود.   

mashrgh.ir/1075845         :١. «جزئیات بازگشایی حرم امام رضا(ع)»، سایت خبری مشرق، ١٣٩٩/٣/۴، نشانی

٢. «صحن های حرم امام رضا(ع)  از امشب ٢۴ ساعته بازگشایی می شود»، خبرگزاری تسنیم، ١٣٩٩/٣/١٠، نشانی:
https://tn.ai/2276306

٣. «بازگشایی ٢۴ ساعته صحن های حرم مطهر بانوی کرامت»، خبرگزاری صداوسیما، ١٣٩٩/٣/١١، نشانی: 
https://www.iribnews.ir/00BS9p
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ــق و  ــراد، زمینه ســاز تعلی ــاط نزدیــک اف ــا ازطریــق ارتب الگــوی شــیوع پاندمــی کرون
آیین هــای مذهبــِی جمعــی شــد؛ چــه مناســک رســمی، نظیــر نمازهــای جماعــت و 
جمعــه و چــه آیین هــا و مراســم مذهبــی ماننــد عزاداری هــا و جشــن ها. ایــن رخــداد 
ــد مناســکی  ــر رش ــال های اخی ــژه در س ــه به وی ــی ک ــۀ مذهب ــرای جامع ــابقه، ب بی س

باالیــی را تجربــه کــرده، دشــوار اســت.

تعطیلی نمازهای جماعت در مساجد
از نخســتین مناســکی کــه پاندمــی کرونــا منجــر بــه تعطیلــی آن شــد، برپایــی نمازهــای 
جماعــت در مســاجد و نمازخانه هــای کشــور بــود کــه عمــالً  مترادف با تعطیلی مســاجد 
شــد. در روزهــای نخســت، برخــی مســاجد کوشــیدند با تمهیداتــی شــرایط برپایی نماز 
جماعــت درعیــن مراعــات نــکات بهداشــتی را فراهــم کننــد؛ امــا بــا ادامه یافتــن رونــد 

شــیوع بیمــاری، سیاســت تعطیلــی نمــاز جماعــت در دســتورکار قــرار گرفــت.
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اطالعیۀ «مسجد فائق١» دربارۀ رعایت نکات بهداشتی در برپایی نماز جماعت

ــه  ــی دســتور وزارت بهداشــت و ب ــز می رســاند درپ ــن عزی ــه اطــالع مؤمنی  ب
جهــت پیشــگیری از شــیوع بیماری هــای واگیــردار، تــا اطــالع ثانــوی برگــزاری 
کلیــۀ برنامه هــای مســجد فائــق (غیــر از نمازهــای جماعــت یومیــه و ادعیــه و 
ــری از شــیوع بیمــاری از  ــق می شــود. در راســتای جلوگی ــرآن شــب ها) تعلی ق

نمازگــزاران ارجمنــد درخواســت می شــود:
ــه مســجد جــداً خــودداری  ــار ســرماخوردگی از مراجعــه ب • درصــورت مشــاهده آث

فرماییــد!
• مقدمات نماز (مثل وضو) را در منزل انجام دهید.

• همراه خود مهر و جانماز شخصی به همراه بیاورید.
• توصیه هــای پزشــکی جــداً رعایــت شــود. (دســت ندادن، روبوســی نکردن، 

رعایــت فاصلــه بــا افــراد و...)
• خادمیــن مســجد نیــز بــا دودکــردن اســپند و برخــی تمهیــدات بــرای ایمن تــر 

کــردن محیــط مســجد تــالش می کنند.
فعالیت هــای  محدودترشــدن  بــر  مبنــی  ابالغــی  دریافــت  درصــورت   •
مســاجد، تابــع تصمیــم مراجــع ذی ربــط خواهیــم بــود. امیدواریــم بــا دعاهــای 
نــاب و خالصانــۀ شــما مؤمنــان بزرگــوار و بــا رعایــت حداکثــری توصیه هــای 

ــم٢. بهداشــتی، از فیــض نمازهــای جماعــت مســجد محــروم نگردی
در مرحلــۀ اول بــا تصویــب «ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا» از تاریــخ ٧ اســفند 
١٣٩٨ برپایــی نمازهــای جماعــت در حرم هــا و اماکــن زیارتــی ممنــوع شــده و در 
مرحلــۀ بعــد از ١٧ اســفند و بــا اعــالم «مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد» برگــزاری 

نمــاز جماعــت در سراســر کشــور «تــا اطــالع ثانــوی» لغــو شــد٣.

١. مسجدی واقع در جنوب شرقی تهران، محلۀ سنتِی «خیابان ایران».

https://t.me/masjed_faegh/2312                                 :٢. کانال تلگرامی مسجد فائق، ١٣٩٨/١٢/١٠، نشانی

٣. «نماز جماعت تا اطالع ثانوی در مساجد اقامه نمی شود»، خبرگزاری فارس، ١٣٩٨/١٢/١٧، نشانی: 
http://fna.ir/dfjmte



مبحث چهارم: مناقشۀ تعطیلی مناسک؛ مناسک جمعی در تعلیق  | ۴٣

متن اطالعیۀ «مرکز رسیدگی به امور مساجد» دربارۀ تعطیلی نمازهای جماعت

ضمــن عــرض ســالم و ادب و احتــرام خدمــت ائمــۀ محتــرم جماعــات و اهــل 
مسجد

ــن  ــی الموحدی ــعادت مول ــا س ــاً والدت ب ــه مخصوص ــاد رجبی ــاپیش اعی پیش

ــم. ــرض می نمایی ــت ع ــک و تهنی ــالم را تبری ــه الس ــی علی ــن عل امیرالمؤمنی
بــا شــیوع و گســترش ویــروس منحــوس کرونــا، اجتماعــات معنوی مــان گرچــه 
ــا و  ــم دل ه ــا امیدواری ــده اســت ام ــع ش ــر واق ــت، تحــت تأثی ــث کمی از حی
قلب هایمــان در ایــن شــرایط به خــدا نزدیک تــر گــردد. قــدر دعــا و مناجــات 
و بــا او بــودن را بیشــتر بدانیــم و از خلوت هایمــان بــا خــدا بیشــتر بهــره ببریــم. 
در انتظــار فــرج بــرای ظهــور منجــی عالــم امــکان حضــرت بقیــه اللــه االعظــم 

روحــی و ارواح العالمیــن لتــراب مقدمــه الفــداء دعــا کنیــم.
ضمــن توصیــه بــه اســتفاده بیشــتر از ماه هــای پیــش رو و اســتفاده از ظرفیــت 

نمــاز، دعــا، اســتغفار، مناجــات و تــالوت قــرآن، توصیــه می کنیــم:
ــۀ  ــکان ائم ــی االم ــت. حت ــل اس ــوی تعطی ــالع ثان ــا اط ــت ت ــاز جماع ١. نم
محتــرم جماعــات از برگــزاری اجتماعــات اعــم از مجالــس ختــم و جشــن و 

ــد. ــودداری فرماین ــی خ ــای جمع ــۀ برنامه ه کلی
٢. رعایــت کلیــۀ دســتورالعمل های بهداشــتی وزارت بهداشــت و توصیه نامــه 

بهداشــتی مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد الزامــی اســت.
٣. حتی االمـکان درب مسـاجد در اول وقـت شـرعی (بـه مـدت ٣٠ دقیقـه) 

باشـد. باز 
برخود فرض می دانیم از زحمات شــبانه روزی مســئولین وزارت بهداشــت و ســتاد 
کرونــا، کلیــۀ پزشــکان، پرســتاران و مراقبیــن ســالمت جامعه کــه در این ایــام تالش 
وافــری دارنــد، بســیجیان و روحانیت معزز قدردانی و تشــکر ویژه نماییم. مســاجد 

و ائمــۀ محتــرم جماعات همیاران شــما در حوزۀ ســالمت هســتند١.

١. «نماز جماعت تا اطالع ثانوی در مساجد اقامه نمی شود»، خبرگزاری فارس، ١٣٩٨/١٢/١٧، نشانی: 
http://fna.ir/dfjmte
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ــق  ــاه رمضــان کــه موســم ســاالنۀ رون ــژه در م ــی مســاجد، به وی اســتمرار تعطیل
ــی درخواســت  ــاالن مذهب ــی شــخصیت ها و فع ــد برخ ــبب ش ــت، س ــاجد اس مس
ــد. در  ــخ مان ــه بی پاس ــه البت ــد١ ک ــرح کنن ــور را ط ــاه مذک ــاجد در م ــایی مس بازگش
همیــن راســتا «مؤسســه موضوع شناســی احــکام فقهــی» در بیانیــه ای، مســائل فقهــی 
نحــوۀ برگــزاری نمازهــای جماعــت در شــرایط خــاص کرونــا را بــا توجــه بــه فتــاوای 
ــود از نهایــت ظرفیــت احــکام  ــه کوشــش شــده ب ــن بیانی ــان کــرد٢. در ای مراجــع بی
فقهــی بــرای تطبیــق بــا شــرایط خــاص موجــود و تســهیل انجــام مناســک اســتفاده 

شــود. در ایــن بیانیــه آمــده بــود: 
• نماز خواندن با ماسک و دستکش اشکال ندارد و خللی به نماز 

وارد  نمی کند.
هنگام  شرایط،  این  در  دیگر  افراد  با  فیزیکی  فاصلۀ  مراعات   •
برپایی نماز جماعت، الزم و مورد تأکید است. بنابراین اساس، 
فاصله نمازگزار از محل سجده نسبت به فردی که در صف جلو 
ایستاده، تا یک متر اشکال ندارد. (که درنتیجه از محل ایستادن 

خود تا محل ایستادن فرد جلو، بیش از دو متر خواهد بود.) 
• فاصله نمازگزار با کسانی که در طرفین وی ایستاده اند نیز تا یک 

متر اشکال ندارد.

فارس،  خبرگزاری  مساجد»،  و  حرم ها  بازگشایی  بر  مبنی   مسئوالن  از  مداح  و  روحانی   ٢٢۶ «درخواست   .١
http://fna.ir/ex2a59                                                                                                   :١٣٩٩/٢/۶، نشانی

٢. «مسائل فقهی بازگشایی مساجد و مشاهد مشرفه و نحوۀ برگزاری نمازهای جماعت»، شبکه اجتهاد، ١٣٩٩/٢/٨، 
نشانی:

http://ijtihadnet.ir/مسائل‑فقهی‑بازگشایی‑مساجد‑و‑مشاهد‑مشرف/
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تصویر بیانیۀ «مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی»
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ادامة تصویر بیانیۀ «مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی»



مبحث چهارم: مناقشۀ تعطیلی مناسک؛ مناسک جمعی در تعلیق  | ۴٧

در برخــی مســاجد اهــل ســنت نیــز از شــیوه هایی مشــابه مــوارد توصیه شــده در 
بیانیــۀ مذکــور بــرای برپایــی نمازجماعــت ضمــن رعایــت فاصلــۀ اجتماعــی اســتفاده 

شــد کــه در تصاویــر زیــر نمونــه ای از آن دیــده می شــود.

تصاویری از برپایی نماز جماعت اهل سنت با حفظ فاصلۀ اجتماعی

ــا  ــد، ام ــم نش ــاه رمضــان فراه ــتانۀ م ــاجد در آس ــایی مس ــکان بازگش ــه ام گرچ
ــری ٨ اردیبهشــت  ــس خب ــاون وزارت بهداشــت) در کنفران ــی (مع ــا رئیس علیرض

ــت:  ــر داد و گف ــاجد خب ــل مس ــی کام ــت تعطیل ــی در سیاس ١٣٩٩ از تغییرات
ممکن است در یک شهر ده هزار نفری ١٠ تا ١۵ نفر بخواهند برای 
ادای نماز به مساجد بروند، ما اعالم کردیم، بارعایت فاصله گذاری 
اجتماعی مردم می توانند به مساجد بروند و ترجیحاً در خانه وضو 
بگیرند، از ماسک استفاده کنند و با خودشان مهر و جانماز ببرند و در 
مساجد هم فعًال سخنرانی، محافل قرآنی و مجلس دعا و مناجات نباید 

برگزار شود و تنها مردم می توانند برای ادای نماز به مساجد بروند١.
نهایتــاً بــا اعــالم رییس جمهــور و تصویــب «ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا» در جلســۀ 
مورخ ١۴ اردیبهشــت ١٣٩٩، شــرایط بازگشــایی مســاجد و برپایی نماز جماعت در 
١٣٢ شهرســتان کــه دارای «وضعیــت ســفید» تشــخیص داده شــدند، فراهــم شــد، امــا 

١. «حرم امام رضا و حضرت معصومه در ماه رمضان بازگشایی نمی شوند»، پایگاه خبری انتخاب، ١٣٩٩/٢/٨، نشانی: 
http://entekhab.ir/002Hpc.
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در دیگــر شهرســتان ها ازجملــه شــهرهای بــزرگ و مراکــز اســتان، کماکان مســاجد در 
تعطیلــی باقــی ماندند١. 

شیوه نامۀ بازگشایی مساجد در مناطق سفید

تعطیلی نمازهای جمعه
تعطیلــی نمازهــای جماعــت، منجــر بــه تعطیلــی تدریجی برگــزاری نمازهــای جمع ه نیز 
شــد. در مرحلــۀ اول و در رخــدادی بی ســابقه پــس از انقــالب، روز جمعــه ٩ اســفند 
١٣٩٨ مراســم نمــاز جمعــه در ٢٣ مرکــز اســتان (ازجملــه تهــران، قم، مشــهد، اصفهان 
و شــیراز) و چندیــن شــهر دیگــر بــه دلیل پیشــگیری از شــیوع کرونــا لغو شــد٢؛ رخدادی 

کــه حتــی در روزهــای اوج جنــگ تحمیلــی هــم مشــابه اش رخ نــداده بــود.

١. «روحانی: مردم ٨٣درصد پروتکل های بهداشتی را رعایت کردند/ مساجد ١٣٢ شهرستانِ با وضعیت سفید 
https://tn.ai/2255893                                             :بازگشایی می شود»، خبرگزاری تسنیم، ١٣٩٩/٢/١۴، نشانی

٢. «با اعالم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور: نماز جمعه در ٢٣ مرکز استان لغو شد»، خبرگزاری رسمی 
https://hawzahnews.com/news/888368                                                     :حوزه، ١٣٩٨/١٢/٨، نشانی
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استان هایی که از ٩ اسفند ١٣٩٨ برگزاری نماز جمعه در مراکز آن ها تعطیل شده  است

در برخــی اســتان ها تعطیلــی عــالوه بــر مراکــز اســتان، شــهرهای دیگــر را هــم شــامل 
شــد؛ ازجملــه در اســتان قــم کــه بــا تصمیم شــورای تأمین همــۀ نماز جمعه های شــهرهای 
اســتان تعطیــل شــدند. اعــالم ایــن خبــر بــا اســتقبال برخــی از ائمــۀ جمعــه مواجــه شــد. 

به عنــوان مثــال لطف اللــه دژکام (امام جمعــۀ شــیراز) در روز ۶ اســفند چنیــن گفــت:
این که من [به خاطر شیوع ویروس کرونا] باید نماز جماعت را تعطیل 
کنم یا نکنم، مدیر حوزۀ سالمت استان باید بگوید؛ در مورد نحوۀ 
مدیریت بیماری هم باید آنچه در این زمینه اعالم شد، همگان اطاعت 
کنیم. همان گونه که این مدیران هم، در مسائل شرعی مقلد ما هستند، 
ما نیز در تشخیص، مطیع آنها هستیم و نباید این موضوع را نادیده 
بگیریم، زیرا هرج ومرج، مردم را گیج می کند. یک مدیریت باید در 
این زمینه وجود داشته باشد و اگر الزم باشد اطالعیه می دهد و هر 
اطالعیه ای داده شد، اولین کسی که باید اطاعت کند، بنده هستم. 
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می گویند برای برگزاری اعتکاف چه باید کرد؟ به افراد گفتم، نظر 
مسئوالن بهداشتی را کسب و هرچه گفتند، عمل کنید. از اینکه امروز 
آستان مقدس حرم مطهر امام رضا(ع) اعالم کرد در مسائل حرم، 
همه پیرو دستورات بهداشتی هستیم، لذت بردم؛ نباید کاری کنیم که 

بگویند هر کسی برای خود تصمیمی می گیرد١.
درمقابــل، برخــی دیگــر از امامــان جمعــه ازجملــه در مشــهد و قــم (ســیداحمد 
علم الهــدی و ســیدمحمد ســعیدی) بــا ایــن تصمیــم مخالفــت کردنــد٢. در شــهرک 
«پردیســان» قــم نیــز دفتــر امام جمعــه، ســیدصمصام الدیــن قوامــی، بــا صــدور 
بیانیــه ای شــدیداللحن اقدامــات پیشــگیرانۀ بهداشــتی در اماکــن مذهبــی را مصــداق 
«تقدس زدایــی» و در راســتای «پروژۀ پروتســتانی کردن شــیعه»  دانســته و بــر برگزاری 
نمــاز جمعــه اصــرار نمــود. نهایتــاً بــا الــزام و مداخلــۀ «شــورای سیاســتگذاری ائمــه 

جمعــه»، در ایــن شــهرها نیــز نمازجمعــه تعطیــل شــد٣. 
برشی از بیانیۀ دفتر امام جمعۀ پردیسان

تخته شــدن در حــرم و مســاجد شــیعیان آرزوی ناصبی هــا و ســکوالرها اســت. 
ــدی  ــدم بع ــد ق ــد، شــک نکنی ــدا کنن ــق پی ــره توفی ــن فق ــر در ای ــکوالرها اگ س
نجس کــردن در و دیــوار حــرم بــا الــکل اســت و شــک نکنیــم ایــن فراینــد، توقــف 
ــل آن هــا از  ــی از حــرم و مســجد و تبدی ــی نخواهــد داشــت. تقدس زدای و نهایت
دارالشــفا بــه دارالبــال توفیــق بزرگــی بــرای ســکوالرها خواهــد بــود تــا به کلــی از 
تمــام حیــات مؤمنــان تقدس زدایــی کننــد و پــروژۀ پروتســتانی کردن شــیعه را بــه 
ســرانجام برســانند. با موج رســانه ای، این ســو و آن ســو نشــویم. بهداشــت فردی 
را رعایــت کنیــم و بــر خــدا تــوکل کنیــم، آســیبی بــه مــا نخواهــد رســید. بــه قــول 
ــَوکل» و بــه بیــان جنــاب مولــوی: بــا  یدهــا و تَ رســول خــدا صلــوات اللــه علیــه «قَ

١. «آیت اله دژکام: تابع نظر مدیریت واحد در بحث مقابله با کرونا هستم»، خبرگزاری پانا، ١٣٩٨/١٢/٧، نشانی:
http://pana.ir/news/1026430

٢. «مخالفت علم الهدی با تعطیلی نماز جمعه مشهد بخاطر کرونا»، خبرآنالین، ١٣٩٨/١٢/٩، نشانی:
khabaronline.ir/news/1358316

٣. «مصاف کرونا و نماز جمعه»، محسن حسام مظاهری، کانال تلگرامی دین، فرهنگ، جامعه، ١٣٩٨/١٢/٩، نشانی: 
https://t.me/mohsenhesammazaheri/1831
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تــوکل زانــوی اشــتر ببنــد.
ایــن تفــاوت نظــر، تنهــا مختــص ائمــۀ جمعــه شــیعه نبــود و در بیــن اهــل ســنت 
نیــز رخ نمــود و ســبب شــد کــه در تاریــخ مذکــور، نمــاز جمعــه اهــل ســنت زاهــدان 
برگــزار شــود، امــا در هرمــزگان، نمازجمعــه تعطیــل گــردد. بــا اینکــه هــر دو اســتان از 
نظــر تعــداد مبتالیــان بــه کرونــا، طبــق آمــار رســمی وزارت بهداشــت، وضعیتــی مشــابه 
داشــتند. جالــب آن اســت کــه ابتــدا در شــبکۀ اســتانی سیســتان و بلوچســتان (هامــون) 
ــر مولــوی عبدالحمیــد  ــر تعطیلــی نمــاز جمعــه زاهــدان منتشــر شــد و ســپس دفت خب
ــی را تکذیــب  ــر تعطیل ــه ای خب ــا صــدور اطالعی ــۀ اهــل ســنت آن شــهر) ب (امام جمع
کــرده و اعــالم کــرد، نمازجمعــه کمــا فی الســابق برگــزار خواهــد شــد. در ایــن اطالعیه از 
کســانی کــه عالئــم بیمــاری داشــتند تقاضــا شــده بــود در خانــه بمانند و بــه نمــاز نروند١. 
در مقابــل، «شــورای عالــی مــدارس اهــل ســنت و جماعــت جنــوب ایــران» بــا صــدور 

اطالعیــه ای از تعطیلــی نمــاز جمعــه هرمــزگان طبــق نظــر «هیئــت فتــوا» خبــر داد. 
در مرحلــۀ بعــد، طبــق اعــالم وزارت بهداشــت، از روز ١۵ اســفند، نمــاز جمعــه در 
همــۀ شــهرهای بــزرگ و مراکــز اســتان ها تعطیل شــد. بااین حــال عبدالحمید، مجــددا ً بر 
تعطیل نشــدن نمــاز جمعــه در زاهــدان بــه دلیل آن کــه «نماز جمعــه، فرض واجب اســت» 
تأکیــد کــرد و در آن روز نیــز نمــاز جمعــه اهــل ســنت زاهــدان بــه امامــت او برگــزار شــد. 

ــن ١٣٩٩  ــدای فروردی ــا از ابت ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــۀ س ــا مصوب ــاً و ب نهایت
همــۀ نمازهــای جمعــه در سراســر کشــور تعطیــل اعــالم شــد. ایــن تعطیلــی تــا نیمــۀ 
اردیبهشــت ادامــه داشــت. در تاریــخ ١۴ اردیبهشــت، بــا تصویــب ســتاد ملــی و اعــالم 
رییــس جمهــور، در ١٣٢ شهرســتان کــه از نظــر میــزان مبتالیان به کرونا وضعیت شــان 
«ســفید» اعــالم شــده بــود، طبــق نظــر مســئوالن بهداشــتی امــکان ازســرگیری نمــاز 

جمعــه فراهــم شــد. امــا تعطیلــی نمــاز جمعــه در دیگــر شــهرها ادامــه یافــت.

١. «کرونا و مناسک اسالمی: نمازجمعه اهل سنت»، محسن حسام مظاهری، کانال تلگرامی دین، فرهنگ، جامعه، 
https://t.me/mohsenhesammazaheri/1857                                                          :١٣٩٨/١٢/١۵، نشانی
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اطالعیۀ «شورای عالی مدارس اهل سنت و جماعت جنوب ایران» مبنی بر تعطیلی نماز جمعه

تعطیلی مجالس و مناسک مذهبی
ــی اجتماعــات، مراســم و مجالــس  ــا، تعطیل ــرات بیمــاری کرون یکــی دیگــر از تأثی
ــه  ــود ک ــی ب ــا ماه های ــروز)، مصــادف ب ــا ام ــا (ت ــع شــیوع کرون ــود. مقط ــی ب مذهب
در تقویــم مناســکی شــیعه، جایــگاه مهمــی دارنــد؛ یعنــی ماه هــای رجــب، شــعبان 
و رمضــان. تراکــم مناســبت های مذهبــی در ایــن ســه مــاه، ســبب شــده اســت 
ــس  ــزاری مجال ــع برگ ــن مقط ــازه، پرتراکم تری ــن ب ــر، ای ــرم و صف ــد از مح ــه بع ک
اعتــکاف  زمــان  و  ایام البیــض  چــون  مناســبت هایی  باشــد.  مذهبــی  مراســم  و 
(١٣‑١۵ رجــب)، میــالد امام علــی(ع)، وفــات حضــرت زینــب(س)، میــالد 
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امام حســین(ع)، میــالد حضــرت ابوالفضــل(ع)، میــالد امام ســجاد(ع)، میــالد 
ــه(س)،  ــات حضــرت خدیج ــان(ع)، وف ــام زم ــالد ام ــر(ع)، می حضــرت علی اکب
ــن  ــدر، مهم تری ــاً شــب های ق ــی(ع) و نهایت ــالد امام حســن(ع)، شــهادت امام عل می
مناســبت های مذهبــی ایــن ســه مــاه محســوب می شــوند و هرســاله بــرای هرکــدام، 
مجالــس پرشــور و گســترده ای بــا حضــور جمعیــت فراونــی برگــزار می شــود. بــا ایــن 
اوصــاف روشــن اســت کــه اختــالل در برگــزاری مجالــس مذهبــی در ایــن بــازه، چــه 

ــرای جامعــۀ مذهبــی اهمیــت دارد.  ــدازه ب ان
ــن  ــازی اماک ــابه محدودس ــز مش ــی نی ــس مذهب ــزاری مجال ــازی برگ محدودس
زیارتــی به صــورت تدریجــی و در چنــد مرحلــه صــورت گرفــت. در مرحلــۀ نخســت، 
کــه هنــوز ممنوعیــت قانونــی وجــود نداشــت، متولیــان بســیاری از مجالــس و 
هیئت هــای مذهبــی به طــور خودجــوش اعــالم کردنــد کــه جهــت احتیــاط، مجالــس 
ــد ســعید  ــد کــرد. برخــی از مداحــان مشــهور مانن ــداول خــود را برگــزار نخواهن مت
ــق  ــی از تعلی ــا صــدور اعالمیه های ــز ب ــان پناهــی نی ــج و نریم ــان، حســن خل حدادی
جلســات خــود تــا اطــالع ثانــوی خبــر دادنــد. بایــد توجه داشــت کــه ایــن تعطیلی های 
خودخواســته نوعــاً  به دلیــل پرهیــز متولیــان مجالــس از قرارگرفتــن در موضــع اتهــام 
نشــر بیمــاری بــود و نــه لزومــاً اعتقــاد بــه لــزوم تعطیلــی مجالــس. به عبــارت دیگــر 
بــه نظــر می رســد نگرانــی از فشــار افــکار عمومــی بــر محافــل مذهبــی بیــش از خــود 
بیمــاری کرونــا در تعطیلــی مجالــس مذهبــی مؤثــر بــوده اســت. به عنــوان مثــال در 

اعالمیــۀ حســن خلــج (از مداحــان مشــهور تهــران) آمــده اســت:
ندانم کاری های  و  تا کوتاهی ها  هستند  افرادی  همیشه  متأسفانه 
خود را به پای مجالس و اجتماعات مذهبی بگذارند. کمااین که 
چندی پیش نیز عده ای افسردگی و کمبودهای روحی خود را به 
به  بهانه  نداریم  قصد  چون  دادند١.  ربط  بیت(ع)  اهل  مجالس 
دست افراد کم بینش داده باشیم تا مبادا شایع شدن بیماری را به 
حساب جلسات مذهبی بگذارند، به اطالع می رساند تا پایان سال 

١. اشاره به اظهارنظر حاشیه ساز دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت.
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جاری جلسات مربوط به این حقیر تعطیل خواهد بود. البته ... 
گرچه مجالس تعطیل می شود، اما توسل به اهل بیت(ع) هرگز 
تعطیل نخواهد شد که راه نجات از هر میکروب و ویروسی... 
جز بندگی خداو توسل و تمسک به دامان ائمه معصومین نیست. 

تصویر اطالعیه حسن خلج و اعالم تعطیلی جلسات خود
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ــی  ــا تعطیل ــه مخالفــت ب ــل، برخــی دیگــر از مجالــس و متولیان شــان ب در مقاب
پرداختــه و بــر برگــزاری برنامه هــای خــود پافشــاری کردنــد. ماننــد منصــور ارضــی 
کــه اعــالم شــد مجالســش طبــق روال معمــول ســال های قبــل برگــزار خواهــد 
ــه تشــریفات برپایــی  ــا افــزودن تمهیداتــی بهداشــتی ب ــز ب شــد. برخــی هیئت هــا نی
مجلــس (نظیــر ســنجش تــب حضــار پیــش از ورود بــه مجلــس، ضدعفونی کــردن 
مســتمر فضــا، الــزام حضــار بــه شست و شــوی دست هایشــان پیــش از ورود و 
ــه مراســم  ــه می تــوان ب ــوان نمون توزیــع ماســک) فعالیت شــان را ادامــه دادنــد. به عن
عــزاداری شــهادت امام هــادی(ع) بــا مداحــی محمدرضــا طاهــری و حســین طاهــری 

در تاریــخ ۶ اســفند ١٣٩٨ در «حســینیه محبــان اهــل بیــت» تهــران اشــاره کــرد.

تصاویری از مراقبت های بهداشتی در برپایی هیئت در حسینیه محبان اهل بیت

ــی هیئت هــا و  ــا تعطیل ــه مخالفــت ب ــز ب ــر مداحــان، برخــی وعــاظ نی عــالوه ب
ــوان مثــال ســیدعبدالحمید شــهاب (از واعظــان  مجالــس مذهبــی پرداختنــد. به عن

ــه ای چنیــن گفــت:  تهــران) در مصاحب
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ظهور بال و بیماری در آخرالزمان به واسطه اعمال برخی انسان ها طبق 
فرموده پیامبر اعظم (ص) اتفاقی گریبان گیر است. این شرایط، امروز 
سنگ محک شیعیان برای امام زمان(عج) است که می فرمایند: «من به 
واسطۀ رفتار برخی از اعمال شیعیان تنها شده ام». در این کشور زمانی که 
وبا گسترش یافت، آیت الله خوانساری مردم را به خواندن زیارت عاشورا 
توصیه کرد و امروز نیز آیت الله وحید خراسانی توصیه به خواندن سوره 
حمد دارند. نباید جلسات اهل بیت (ع) را با این موضوعات تعطیل 
کرد. هیئت، سینما نیست. اگر هیئت را مثل سینما ببینیم، ما هم در 
حال فیلم بازی کردن هستیم و به شفابخشی اهل بیت (ع) ایمان نداریم. 
مسئولین هیئت ها در ورودی جلسه، وسایل شوینده و بهداشتی تعبیه 
کنند و در جلسه نیز به افراد توصیه کنند تا از دست دادن با یکدیگر پرهیز 

کنند. هیئت ها می توانند ماسک در اختیار هیئتی ها قرار دهند١.
علی رغــم ایــن مخالفت هــا و مقاومت هــا، ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا در گام 
بعــد تصمیــم بــه ممنوعیــت برگــزاری هرگونــه مجلــس مذهبــی گرفــت؛ تصمیمــی 
ــه  ــیت هایی ک ــه حساس ــه ب ــا توج ــد. ب ــالغ ش ــن ١٣٩٩ اب ــخ ٧ فروردی ــه در تاری ک
بیمــاری کرونــا در جامعــه برانگیختــه بــود، چنیــن تصمیمــی در بــدو امــر بــا مخالفت 
چندانــی مواجــه نشــد. بــا گذشــت چنــد هفتــه و در آســتانۀ مــاه رمضــان زمزمه هایــی 
بــرای بازگشــایی مجالــس مذهبــی به گــوش رســید. امــا درعمــل ممنوعیــت قانونــی 
محفــوظ مانــد. تنهــا اســتثنا، مجلــس مناجات خوانــی منصــور ارضــی در «مســجد 
مناجات خوانی هــای  پرمخاطب تریــن  و  مشــهورترین  از  بــود کــه  تهــران  ارک» 
رمضانــی پایتخــت اســت. مســئوالن ایــن مجلــس تــالش کردنــد بــا رعایــت نــکات 
بهداشــتی و فاصله گیــری اجتماعــی طبــق روال هرســاله، مراســم امســال هــم برگــزار 
 شــود، امــا ایــن مجلــس نیــز چنــد شــب بیشــتر بــه طــول نینجامیــد و نهایتــاً در ١١ 

اردیبهشــت ١٣٩٩ بــا دســتور رییس جمهــور تعطیــل شــد٢. 

https://t.me/pirgholaman/2964                                       :١. کانال تلگرامی پیرغالمان، ١٣٩٨/١٢/۵، نشانی

٢. «چه کسی دستور تعطیلی هیئت حاج منصور ارضی را داد؟»، عقیق، ١٣٩٩/٢/١٣، نشانی:
https://aghigh.ir/fa/news/112019
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تعیین محل های نشستن افراد با رعایت فاصلۀ اجتماعی در مسجد ارک

فضای بیرونی مجلس مناجات خوانی در مسجد ارک ـ رمضان ١٣٩٩ 

ــج  ــدر، به تدری ــی در شــب های ق ــس مذهب ــت مجال ــایی موق ــال بازگش بااین ح
ــام  ــخنان مق ــا س ــه ب ــه ای ک ــد. مطالب ــی درآم ــل دین ــه ای در محاف ــورت مطالب به ص
رهبــری در جلســۀ غیرحضــوری بــا «ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا» (کــه در روز ٢١ 

اردیبهشــت برگــزار شــد)، قــوت گرفــت.
برشی از سخنان آیت الله خامنه ای در جلسه  غیرحضوری با «ستاد ملی مبارزه با کرونا»

یــک ســؤال بی پاســخی وجــود دارد در مــورد مراســم دعــا و نمــاز و عبــادت؛ 
مــن البتــه هیــچ پیشــنهادی را در مــورد مســاجد و مراکــز دعــا و ماننــد اینهــا 
بــه ســتاد ملــی ارائــه نمی کنــم؛ یعنــی مــن تابــع نظــر کارشناســی و تشــخیص 
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ــم کــه مســئلۀ  ــی هســتم. لکــن می خواهــم ایــن را بگویی کارشناســی ســتاد مل
ــه در  ــدر ک ــژه در شــب های ق ــان، به وی ــاه رمض ــژه در م ــادت به وی ــا و عب دع
پیــش اســت، یکــی از نیازهــای حتمــی و اساســی مــردم اســت. ایــن بــا نیازهای 
ــادی  ــای م ــر از نیازه ــر باالت ــک نظ ــدارد، از ی ــی ن ــر تفاوت ــک نظ ــادی از ی م
ــم، در  ــائل مه ــژه در مس ــه به وی ــه اینک ــد ب ــاج دارن ــردم احتی ــردم اســت. م م
قضایــا یــا حــوادث مهــم بتواننــد ایــن توســل و ایــن توجــه و ایــن ارتبــاط بــا 
خــدا و خواســتن از خــدا را داشــته باشــند؛ یــک فکــری بــرای ایــن بشــود. مــن 
ــه گذاشــته  ــن زمین ــدم کــه اگــر قواعــد ســخت گیرانه ای هــم در ای ــی معتق حت
بشــود، وضــع بشــود، مــردم مؤمــن و مســجدی مــا بیشــتر از دیگــران بــه قواعــد 
عمــل می کننــد؛ یعنــی بــه مــردم مؤمــن واقعــاً اگــر گفتــه بشــود مثــًال فــرض 
کنیــد کــه در صحن هــا یــا در مراکــز یــا در مســاجد یــا در حســینیه ها بــه ایــن 
ــی  ــه این های ــن اســت ک ــدۀ مــن ای ــد، عقی ــدا کنن ــد حضــور پی شــکل می توانن
کــه اهــل مســجدند، بــه دقــت مراقبــت می کننــد. مــن همان طــور کــه گفتــم، 
ــم.  ــر می دان ــدارم، نظــر کارشناســی و بررسی شــدۀ ســتاد را معتب پیشــنهادی ن
منتهــا توصیــه ام ایــن اســت کــه بررســی ایــن مــورد را بــه کســانی بدهیــد کــه 
اهمیــت حضــور دعــا و توســل و مســائل معنــوی را بــه معنــای واقعــی کلمــه 
درک کــرده باشــند، اینهــا بررســی کننــد مســئله را و تصمیم گیــری کننــد؛ هرچــه 
ــق آن  ــر طب ــه ب ــردم اســت ک ــۀ م ــن و هم ــدۀ م ــر عه ــد، ب ــری کردن تصمیم گی

ــود١. ــل بش ــاءالله عم ــا ان ش تصمیم گیری ه
در پاســخ بــه ایــن مطالبــه و بــا مصوبــۀ ســتاد ملــی، هیئت هــای مذهبــی و 
مســاجد اجــازه یافتنــد در شــب های قــدر (٢٣، ٢۵ و ٢٧ اردیبهشــت) بــرای ســاعات 
محــدودی بازگشــایی شــده و مراســم مذهبــی خــود را برگــزار کننــد. بســیاری از 
ــی چــون برگــزاری  ــا ابتکارات مســاجد و هیئت هــا از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و ب
ــا فاصلــه در فضاهــای  مراســم در فضــای بــاز، روی صندلــی و یــا نشســتن حضــار ب

ــا داشــتند.  سرپوشــیده مجالــس خــود را برپ

١. «بیانات در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا»، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45562                 :آیت الله العظمی خامنه ای، ١٣٩٩/٢/٢١، نشانی
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تصاویری از مراسم احیای شب نوزدهم رمضان ١٣٩٩ در «هیئت انصار الحجۀ(ع)»‑ مشهد

ــد  ــم گرفتن ــی هــم تصمی ــان برخــی محافــل و مجالــس مذهب بااین وجــود متولی
ــد.  ــا دارن ــان برپ ــدون حضــور مخاطب ــی و ب مراســم خــود را به صــورت اینترنت

نمونۀ آگهی برپایی مجالس مذهبی در دو شکل «با حضور مردم» و «بدون حضور مردم»

اگرچــه پــس از شــب های قــدر، مجــدداً برگــزاری علنــی مراســم مذهبــی تعلیــق 
شــد، امــا ایــن فعالیــت محــدودِ ســه روزه زمینه ســاز رفــع تعلیــق برگــزاری مجالس شــد 
و حــدوداً از میانــۀ خردادمــاه بــدون اعــالم رســمی رفــع محدودیت هــا، برخــی مجالس 
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ــز  ــق نی ــه در دورۀ تعلی ــد. (البت ــی فعالیــت خــود را از ســر گرفتن و هیئت هــای مذهب
بعضــی هیئت هــای به صــورت غیرعلنــی، محــدود و غیررســمی  فعالیــت داشــتند.)   

پوستر آغاز برگزاری «هیئت  هفتگی آل یاسین» از ١٣ خرداد ١٣٩٩ 

ــان  ــده و از مخاطب ــاره ش ــتی» اش ــای بهداش ــت پروتکل ه ــه «رعای ــتر ب در پوس
ــد. ــرای شــرکت در مراســم از ماســک و دســتکش اســتفاده نماین خواســته شــده ب

بــا ایــن وجــود پرســش مهمــی کــه ایــن روزهــا در محافــل و مجالــس مذهبــی و 
نیــز در ســطحی دیگــر در فضــای ســازمان ها و نهادهــای فرهنگــی مســئول مطــرح 
اســت ایــن اســت بــا توجــه بــه هشــدارهای تــازه  پزشــکان مبنی بــر احتمــال اوج گیری 
مجــدد مــوج ابتــال بــه بیمــاری کرونــا و نیــز ظهــور اشــکال تــازه ای از ایــن ویــروس، 
برپایــی مجالــس و آیین هــای عــزاداری محــرم و صفــر و آییــن میلیونــی پیــاده روی 
ــاره اعمــال خواهــد  ــا محدودیت هــا دوب ــد یافــت؟ آی اربعیــن چــه وضعیتــی خواهن
ــا  ــاالی آیین هــای عاشــورا آی ــت ب ــه حساســیت و اهمی ــا توجــه ب شــد؟ و اساســا ً ب

محدودســازی و تعلیــق و تعطیلــی مناســک امکان پذیــر اســت؟    



؛       :  
 

تعطیلی مجالس مذهبی، آن هم در ایامی که هرساله یکی از ایام اوج فعالیت این مجالس 
بود، متولیان و بانیان مجالس را به سـمت بهره گیری از رسـانه ها در مقام جایگزین سـوق 
داد. پخـش برنامه هـای مجالـس مذهبـی از رسـانه ها، امر مسـبوق به سـابقه ای اسـت. اما 
آنچـه ایـن مقطـع را بـا تجـارب قبلـی متفـاوت می سـازد ایـن اسـت کـه این بـار رسـانه ها 
اوًال محمـل اصلـی و ثانیـاً تنهـا محمـل برگـزاری مجالـس بودنـد. به عبارت دیگر رسـانه 
بـه خدمـت دیـن درآمـد تـا اجـرای مناسـک دینـی متوقـف نشـود. ایـن امـر بـه دو صورت 
اجرایـی شـد: یکـی پخـش زندۀ مجالـس از مکان های مذهبی اما بـدون حضور  مخاطب 
از شبکه های تلویزیونی؛ و دیگری پخش زنده (Live) از اینترنت و شبکه های اجتماعی. 

پخش زندۀ تلویزیونی
پخش مستقیم و زندۀ مجالس مذهبی به ویژه دعاخوانی ها از اماکن زیارتی و دیگر محافل 
مهـم، از فرم هـای رایـج برنامه هـای مذهبی تلویزیون اسـت١. این برنامه هـا در چند ماه اخیر 
(بحـران کرونـا) نیـز ادامـه داشـت؛ با این تفـاوت که اگر در مـوارد قبلی یک مراسـم درحال 
برگزاری پوشـش زندۀ تلویزیونی می یافت، این بار به دلیل تعطیلی اجتماعات دینی، برنامه 

١. در این زمینه، نک: آیین های تلویزیونی و بازنمایی حزن و فرح مذهبی، علی جعفری، اصفهان: نشر آرما، ١٣٩٧.
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بدون حضور مخاطبان و فقط برای پخش از تلویزیون اجرا می شـد. همچنین برای جبران 
خـأل مجالـس مذهبـی، ایـن برنامه های تلویزیونـی در همۀ شـبکه ها افزایش یافتـه و از نظر 
مداحان و سخنرانان نیز تنوع بیشتری یافتند. ازجمله می توان به برنامه های قرائت دعاهای 
کمیل، ندبه و توسل، قرائت مناجات شعبانیه در ماه شعبان و مناجات خوانی در شب های 
معصومـه(س)،  حضـرت  امام رضـا(ع)،  حرم هـای  از  دینـی  سـخنرانی های  و  رمضـان 

عبدالعظیم حسـنی(ع)، امام خمینی(ره) و امامزاده صالح(ع) اشـاره کرد.  

پوستر یکی از مجالس دعاخوانی تلویزیونی

تصاویری از پشت صحنۀ برنامه های زندۀ مذهبی تلویزیون از اماکن زیارتی در ایام کرونا
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تصاویری از برنامه های زندۀ مذهبی تلویزیون از اماکن زیارتی در ایام کرونا

پخش زندۀ اینترنتی
ــت و  ــده از اینترن ــع، پخــش زن ــن مقط ــس در ای ــزاری مجال ــج برگ ــدل رای ــر م دیگ
شــبکه های اجتماعــی (به ویــژه اینســتاگرام) بــود. بدین صــورت کــه ســخنران یــا مــداح 
در همــان محــل همیشــگی برگــزاری هیئــت یــا مجلــس (حــرم، حســینیه و مســجد) 
ــا مداحــی می پرداخــت.  ــه ســخنرانی ی ــان ب ــدون حضــور مخاطب ــزل خــود ب ــا از من ی
در روزهــای نخســت، ایــن الگــوی جدیــد بیشــتر مورداســتفادۀ مداحــان و ســخنرانان 
ــاً  خــود و مخاطبان شــان مصــرف و دانــش رســانه ای  ــرار گرفــت کــه طبیعت جــوان ق

بیشــتری داشــتند و پیشــتر نیــز اســتفاده از ایــن ابزارهــا را تجربــه کــرده بودنــد.
البتــه «هیئــت مجــازی» بــه ایــن معنا کــه گروهــی از کاربــران با قــرار قبلــی و به صورت 
مجــازی مراســمی برگــزار کننــد، پیشــتر هــم ســابقه داشــت، ولــی چنــدان فراگیــر نبــود و 
مخاطبانــش هــم طبعــاً محــدود به برخی فعــاالن مذهبی فضــای مجازی بــود. همین طور 
پخــش آنالیــن یــا آفالین مجالس مذهبی در اینترنت (مانند پخش Live در اینســتاگرام) 
هــم در ایــن ســال ها خصوصــاً در هیئت هــای جوانــان رایــج بــوده اســت، امــا آنچــه در ایام 
اخیــر و بحــران کرونــا رخ داده، اتفــاق تــازه ای اســت. اینکــه یــک هیئــت برنامــۀ معمــول 
خــود را کالً  به صــورت مجــازی برگــزار کنــد و مخاطبــان همیشــگی اش به جــای شــرکت 
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فیزیکــی در جلســه، شــرکت «مجــازی» داشــته باشــند، یــک پدیــدۀ جدیــد و مهــم و از 
نظــر مطالعــات رســانه و دیــن قابــل مطالعــه اســت. از ایــن پدیــده  در محافــل مذهبــی بــا 
تعابیــر مختلفــی چــون «حســینیۀ مجــازی»، «هیئت مجــازی»، «هیئــت آنالین»، «توســل 
خانگــی» و «حســینیۀ خانگی» یاد می شــود. حســینیه های خانگــی (خانوادگــی) را می توان 
گونــۀ نوپدیــد مکان هــای مناســکی دانســت که محصول شــرایط خــاص کرونایــی درحال 
رواج بیــن خانواده هــای مذهبــی اســت. ایــن پدیــده بــا آن کــه مثــًال یــک طبقــه یا بخــش از 
ســاختمان، به صــورت دائــم بــه برپایــی مراســم مذهبــی اختصــاص یافته باشــد، متفاوت 
اســت. در ایــن حســینیه های خانگــی جدیــد، فقــط اعضــای خانــواده حضــور فیزیکــی 
دارنــد و ســخنران و مــداح حضورشــان مجــازی اســت. یــک امتیاز حســینیه های خانگی، 
عدالــت جنســیتی و ســنی آن هاســت. اینجــا تنهــا فضایــی اســت کــه زنــان (مادر‑دختر) 
هــم می تواننــد هــم دوش مــردان (پدر‑پســر) در متــن مجلــس و مراســم مذهبــی حاضــر 

باشــند و نــه طبــق معمــول مجالــس مذهبی، در حاشــیه و پشــت پــرده. 

پوستر مراسم مجازی قرائت دعای توسل به نیت رفع بالیا توسط «هیئت میثاق با شهدا» با 
مداحی میثم مطیعی با پخش زنده از اینستاگرام
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پوستر مراسم مجازی جشن میالد امام علی(ع) با مداحی محمود کریمی و پخش از سایت هیئت و 
اینستاگرام. در پوستر، اعضای یک خانواده تصویر شده است که در کنار هم در مراسم شرکت کرده اند.

برگزاری یک مجلس روضۀ مجازی با عنوان «توسل خانگی» و شعار «خانه تک تک ما ساده ترین 
هیئت شد» با پخش از رادیو و تلویزیون استانی اصفهان و نیز «حسینیۀ مجازی» اینستاگرام
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ــی،  ــل تجــارب قبل ــان به دلی ــای جوان ــن شــرایط، مداحــان جــوان و هیئت ه در ای
ســریع تر توانســتند خــود را بــا شــرایط غیرمترقبــۀ جدیــد تطبیــق دهنــد و فعالیت شــان 
را به صــورت مجــازی و آنالیــن از ســر بگیرنــد. بــا اســتمرار شــرایط بحرانــی و تعطیلــی 
مجالــس، مداحــان میان ســال و پیشکســوت و هیئت هــای ســنتی هــم ناگزیــر از ورود 
بــه ایــن حــوزه شــده و آن هــا هــم بــه مداحــی و دعاخوانــی آنالیــن رو آوردنــد. به عنــوان 
مثــال می تــوان بــه برگــزاری مجــازی مجالــس هفتگــی یکــی از باســابقه ترین هیئت هــای 

کشــور یعنــی «هیئــت جان نثــاران حســینی صنــف بــزاز تهــران» اشــاره کــرد. 

پوستر برگزاری مجالس هیئت صنف بزاز در فضای مجازی

بایــد توجــه داشــت کــه تعطیلــی مجالس و مراســم مذهبــی، پیامدهــای اقتصادی 
نیــز بــرای اصنــاف خدمــات آیینــی (مــداح و ســخنران) داشــته اســت، چراکــه بخــش 
زیــادی از ایــن افــراد، منبــع درآمدزایــی اصلی شــان همیــن مجالــس و مراســم اســت. 
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به ویــژه در ماه هــای رجــب، شــعبان و رمضــان کــه از مقاطــع اصلــی کســب درآمــد 
ســوق یافتن  در  مؤثــر  انگیزه هــای  از  یکــی  می شــوند.  محســوب  اصنــاف  ایــن 

مداحــان و وعــاظ بــه فعالیــت در فضــای مجــازی، همیــن امــر بــوده اســت. 

نمونه هایی از پوسترهای مجالس مذهبی آنالین
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آیین هــای آنالیــن البتــه تعریــف و ویژگی هــای خودشــان را دارنــد کــه مشــخص 
نیســت متولیــان مجالــس مذهبــی، بــه آن آگاه و برایــش تدبیــر داشــته باشــند. فضــای 
ــژه «اینســتاگرام» (کــه به جهــت  ــال و شــبکه های اجتماعــی به وی رســانه های دیجیت
قالــب تصویرمحــورش، رایج تریــن پلتفــرم برگــزاری مجالــس آنالیــن اســت)، 
شــرایط و مختصــات خــاص خــود را دارد کــه بیــرون از انتخــاب و اختیــار کاربــران 
ــرای  ــد بســتری ب ــا می توان ــن فضاه ــودن ای ــال قابلیــت تعاملی ب ــوان مث اســت. به عن
طــرح شــبهات یــا ادبیــات ضددینــی باشــد و فعالیــت مجالــس را بــا چالــش مواجــه 
کنــد. به عبــارت دیگــر دیجیتالی شــدن، اساســاً ماهیــت آییــن مذهبــی را تغییــر داده 
و آن را بــه «کاال» تبدیــل می ســازد، چراکــه آییــن مذهبــی، محصــول کنــش متقابــل 
آیین گــزار و حضــار حاضــر در مجلــس اســت کــه به صــورت مشــترک فضایــی آیینــی 
را به  طــور زنــده و واحــد می ســازند و چنیــن تعامــل دوســویه ای در برگــزاری آنالیــن 

مراســم امکان پذیــر نیســت. 



؛       :  
  

ــرای مراســم و مجالــس مذهبــی پدیــد آورد، گرچــه  ــا ب وضعیتــی بحرانــی  کــه کرون
ایــن مجالــس و آیین هــا را بــه تعطیلــی کشــاند، امــا از ســوی دیگــر بسترســاز ظهــور 
ــای  ــی از ویژگی ه ــاً  یک ــن اساس ــد. ای ــا ش ــکلی در آیین ه ــات ش ــکارات و ابداع ابت
آیین هــای دینــی اســت کــه قابلیــت انعطــاف  و تغییرپذیــری باالیــی دارنــد و می تواننــد 
در شــرایط مختلــف، صورت هــای متنوعــی را پذیــرا شــوند. مقاطــع بحرانــی و 
بزنگاه هــای خــاص از مقاطعــی هســتند کــه خالقیــت دینــداران بــرای ابــداع فرم هــای 
آیینــی جدیــد مجــال بــروز می یابــد. در بحــران کرونــا و تعطیلــی مجالــس و محافــل 
ــی و  ــبت های مذهب ــازه ای در گرامی داشــت مناس ــکارات ت ــاهد ابت ــز ش ــی نی مذهب
ــی، روضه هــای کوچــه ای،  ــه: کارناوال هــای خیابان ــم؛ ازجمل ــا بودی برگــزاری آیین ه
هیئــت  خودرویــی و دعاخوانــی در پشــت بام. در ایــن فرم هــای جدیــد، بدیل هایــی 
بــرای اجتمــاع فیزیکــی افــراد درنظــر گرفتــه شــده بــود کــه پیشــتر ســابقه نداشــتند.
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کارناوال های خیابانی
ــدازی کارناوال هــا و  ــد، راه ان ــر به اجــرا درآم ــام اخی ــکاری کــه در ای یکــی از شــکل  های ابت
کاروان هــای خیابانــی بــود. ایــن کارناوال هــا به عنــوان جایگزینــی بــرای جشــن های نیمــۀ 
شــعبان بودنــد کــه هرســال بــا شــکوه بســیار برگــزار می شــدند. در ایــن کاروان هــا، کــه هــم 
به صــورت خودجــوش توســط فعاالن هیئت ها و مســاجد و هم به شــکل سازماندهی شــده 
بــا مشــارکت نهادهایــی چون «ســپاه پاســداران انقالب اســالمی»، «بســیج مســتضعفین» 
و «ســازمان تبلیغــات اســالمی» شــکل گرفتنــد، تعــدادی خــودرو کــه بــه باندهــای صوتــی 
بــزرگ مجهــز شــده بودنــد در روزهــای ٢٠ و ٢١ فروردیــن ١٣٩٩ در ســطح خیابان هــای 
شــهر بــه گــردش درآمدنــد و از بلندگوهایشــان به صــورت زنــده یــا ضبط شــده، مداحــی و 
اشــعار مولــودی پخــش می شــد. در مــواردی، تعــدادی موتورســوار و گروه هــای ســرود یــا 

مداحــی نیــز بــا پرچم هــای رنگــی و نشــانه های جشــن در کاروان حضــور داشــتند. 

تصاویری از کارناوال های خیابانی نیمه شعبان در تهران (٢١ فروردین ١٣٩٩)

مشــابه ایــن تجربــه، به شــکل محدودتــر در شــب و روز میــالد امام حســن (١٩و 
٢٠ اردیبهشــت ١٣٩٩) نیــز بــه اجــرا درآمــد. 
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روضه های کوچه ای
یــک فــرم جدیــد دیگر در ایــام اخیر، برپایی مجالــس کوچک دعاخوانــی و روضه خوانی 
در کوچه هــا و حاشــیۀ خیابان هــا بــود. مجالســی کــه بــا رعایــت فاصله گیــری اجتماعــی 
و درنهایــت ســادگی و بــا حضــور چنــد نفــر تشــکیل می شــدند. مبتکــر ایــن روضه هــای 
کوچــه ای برخــی شــیعیان عراقــی بودنــد که بــرای رهایی از بیمــاری کرونا در شــهرهایی 
چــون کربــال، نجــف و بصــره مجالــس توســل و دعــا در کوچه هــا و فضــای بــاز برگــزار 
ــه در  ــه ســابقه اســت و در ادوار گذشــته ازجمل  کردنــد. ایــن نــوع روضه هــا مســبوق ب

زمــان شــیوع بیمــاری  وبــا در نجــف توســط علمــا برپــا می شــد. 

تصاویری از برپایی روضه های کوچک در نجف (اسفند ١٣٩٨)
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تصاویری از برپایی روضه های کوچک در قم (اسفند ١٣٩٨)

هیئت خودرویی
«هیئــت خودرویــی» شــکل ابتــکاری دیگــری بــود کــه ایــن ایــام در تهــران بــرای برگــزاری 
ــام «شــب های  ــا ن ــه ب ــن برنام ــد.  ای ــرا درآم ــه اج ــی شــب های رمضــان ب ــس مذهب مجال
دلتنگــی» و بــا الگوگیــری از مــدل «ســینمادرایوین» بــا مشــارکت «مرکــز موســیقی مــأوا» 
(زیرمجموعــۀ «ســازمان رســانه ای اوج» وابســته بــه ســپاه پاســداران) و «هیئــت ســائلین 
امیرالمؤمنیــن» در شــب های رمضــان ١٣٩٩ در پارکینــگ پــارک ارم برگزار می شــود. در این 
برنامــه، ســخنرانی، شــعرخوانی، زیــارت و مداحــی روی یــک ســن در محوطۀ بــاز پارکینگ 
اجــرا شــده و عالقه منــدان همان طــور کــه در اتومبیل هــای خــود نشســته اند،  شــاهد و ناظــر 
اجرای برنامه هســتند. مداح این برنامه، ســعید حدادیان و فرزندش محمدحســین هســتند 
و ســخنرانانی چــون محمــود ابوالقاســمی و غالمرضــا قاســمیان در آن ســخنرانی می کننــد. 
طبق دســتورالعمل بهداشــتی ایــن برنامه، خودروها بایــد از تونل ضدعفونــی وارد پارکینگ 
شــوند، خارج شــدن از خــودرو حیــن برنامــه ممنــوع اســت و از ورود کســانی کــه عالئــم 

بیمــاری دارنــد جلوگیــری می شــود. همچنیــن موتورهــا اجــازۀ ورود ندارنــد.
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پوستر برنامۀ هیئت خودرویی با نام «شب های دلتنگی»

تصاویری از اجرای برنامۀ هیئت خودرویی با نام «شب های دلتنگی»
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دعاخوانی در پشت بام
فــرم ابتــکاری دیگــری کــه در ایــن ایــام و شــرایط کرونایــی اجــرا شــد، برپایــی مجلس 
دعــا در پشــت بام  منــازل در یــک ســاعت مشــخص بــود. البتــه ایــن ابتــکار، زمینــۀ 
روایــی دارد. شــیخ عبــاس قمــی در مفاتیــح الجنــان (بــه نقــل از کافــی) روایتــی از 
امام صــادق(ع) آورده اســت کــه: «هــرگاه راه یکــی از شــما دور و از خانــه اش تــا قبــور 
مــا مســافت زیــادی باشــد،  بــه پشــت بام بلندتــر منــزل خــود بــاال رود و دو رکعــت 
ــد. به درســتی کــه  ــه ســالم کردن به ســوی قبرهــای مــا اشــاره کن نمــاز به جــا آورد و ب

آن نمــاز و ســالم بــه مــا می رســد».  

نمونۀ آگهی های دعوت به قرائت دعای توسل در شب شهادت امام کاظم(ع) در پشت بام منازل



؛      :  
    

مجموعــه مناســک مــرگ (ماننــد تدفیــن، تشــییع جنازه و مجالــس ختــم) از رایج تریــن 
و پرمخاطب تریــن آیین هــا در جامعــه اســت و کارکردهــای مهمــی در تنظیــم مناســبات 
اجتماعــی و روابــط میان فــردی ایفــا می کنــد. امــا شــرایط خــاص پاندمــی کرونــا، بــا 
ایجــاد تغییــرات بنیــادی در ایــن مناســک، رونــد کاربرد آن هــا را با اختــالل مواجه کرده 

اســت؛ امــری کــه پیامدهــای فــردی و اجتماعــی فراوانــی به دنبــال خواهــد داشــت.

آیین های تدفین 
وجــود خطــر انتقــال ویــروس کرونــا حتــی از اجســاد امواتــی کــه پــس از ابتــال بــه آن از 
دنیــا می رونــد، ســبب شــده اســت تغســیل، تکفیــن و تدفیــن ایــن قربانیــان، پروتکل هــا 
ــناخته بودن  ــل ناش ــد. به دلی ــته باش ــادی داش ــدگان ع ــا فوت ش ــاوت ب ــریفاتی متف و تش
ــه خــاک  ــدون تشــریفات شــرعی ب ــا ب ــان کرون ــاری، در روزهــای نخســتین، متوفی بیم
ــا تغییراتــی  ســپرده می شــدند، امــا به مــرور، تشــریفات شــرعی غســل، کفــن و دفــن، ب
طبــق نظــر مراجــع تقلیــد، صــورت پذیرفــت. طبــق نظر برخــی مراجــع مانند آیــات عظام 
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خامنــه ای، شــبیری زنجانــی، مــکارم شــیرازی و نــوری همدانــی، ایــن تشــریفات گرچــه در 
حــد اضطــرار و بــا تســاهل برگــزار شــود، امــا درهرحــال انجام شــان ضــروری اســت. امــا 
طبــق فتــوای گــروه دیگــری از مراجــع ماننــد آیــات عظــام سیســتانی،  صانعی، مظاهــری و 
بیــات درصــورت وجــود خطــر ابتــال حتــی تشــریفات حداقلــی نیــز ســاقط اســت. طبــق 
نظــر «شــورای عالــی افتــاء اســتان کردســتان» (فقهــای اهــل ســنت ایــران)  نیــز «می تــوان 
قربانیــان ایــن بیمــاری مخــوف را اضطــراراً بــدون غســل و بــدون تکفیــن دفــن نمــود». 

برخی فتواهای مراجع تقلید در رابطه با تشریفات شرعی دفن قربانیان کرونا
آیت الله سیدعلی سیستانی:

در مواردی که غسل دادن مّیت به سبب ترس از انتقال ویروس 
با  هرچند  ـ  زنده  انسان  توسط  او  تیمم دادن  اگر  نیست،  ممکن 
استفاده از دستکش ـ میّسر باشد، باید همین کار را انجام دهند؛ 
ممانعت  آن  از  ذی ربط  مقامات  یا  نباشد  میّسر  هم  تیمم  اگر  و 
سل و تیمم دفن کنند. واجب است مّیت را  کنند، مّیت را بدون غُ
با سه پارچه مخصوص کفن کنند هرچند از روی کیسه باشد، و 
اگر تکفین مّیت با تمام آنها میّسر نبود، به مقداری که میّسر است 
او را کفن کنند مانند ازار (سرتاسری) که تمام بدن را می پوشاند١.

آیت الله سیدعلی خامنه ای:

مجرد ابتالی به این بیماری [کرونا]، موجب سقوط احکام واجب 
مربوط به میت نمی شود، بنابراین با مراعات کامل نکات بهداشتی و 
استفاده از تجهیزات ایمنی، هرچند با صرف هزینه، باید حداقل واجب 
در مورد غسل، حنوط، کفن، نماز میت و دفن انجام گیرد. در صورت 
عدم امکان غسل ترتیبی، باید به صورت ارتماسی، غسل داده شود و 
در صورت عدم امکان غسل، با دست میت، میت را به ترتیب، بدل از 
غسل با آب و سدر، غسل با آب و کافور و غسل با آب خالص، تیمم 

داده و حنوط کنند و هرچند از روی لباس کفن کرده و دفن نمایند.

١. «فتوای آیت الله سیستانی درباره نحوۀ غسل و دفن متوفیان کرونا»، خبرگزاری ایسنا، ١٣٩٩/١/١٠، نشانی:
https://www.isna.ir/news/99011004658/
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آیت الله سیدموسی شبیری زنجانی:

در صورت لزوم، فاضالب جداگانه ای برای شست وشو تعبیه شود. 
در صورتی نیز که با فریزکردن یا سایر تمهیدات امکان تجهیز کامل 
‑ هرچند با تأخیر‑وجود داشته باشد، باید چنین شود. همچنین 
غسل ترتیبی بر غسل ارتماسی مقدم است و در هر صورت در 
غسل، الزم نیست دست کشیده شود. در فرض عدم امکان غسل، 
چنانچه امکان تیمم دادنِ بی خطر میت ـ هرچند با رعایت بیشتر 
اصول بهداشتی‑ وجود ندارد، هم میت را با دستکش تیمم دهند 
و هم اگر مقدور است با استفاده از دست های خود میت این کار را 
انجام دهند. به هر حال تجهیز کامل میت، شرعاً الزم است و فقط 

به مقدار اضطرار می توان از آن اغماض کرد.
آیت الله ناصر مکارم  شیرازی: 

دفن  و  نماز  غسل، کفن،  انجام  در  شرعی  موازین  است  الزم 
مرحومین تا آنجا که امکان دارد، صورت گیرد و تنها در مواردی 

که ضرورت اقتضا می کند، تغییراتی پیدا کند.
آیت الله حسین نوری  همدانی:

تاحد ممکن باید غسل و کفن صورت گیرد و حتماً نماز خوانده شود.
آیت الله حسین مظاهری:

باید میت را غسل جبیره دهند و اگر باز هم خطر دارد، می توانند 
چنانچه  بپیچند.  کفن  در  لمس  بدون  و  دهند  تیمم  روی کاور  از 
کفن کردن او هم خطرناک است، الزم نیست و می توانند با همان 
کاور دفن کنند. درخصوص نماز هم، چنانچه خطر سرایت وجود 
دارد، می توانند فوراً میت را دفن کنند و به قبر او نماز میت بخوانند و 
به هر صورت درباره تغسیل و تکفین و تدفین دراین گونه موارد، آنچه 
را متخصصان و متصدیان امور بهداشتی الزم می دانند، عمل شود١.

١. «نظر مراجع عظام تقلید پیرامون کفن و دفن متوفیان ناشی از کرونا»، خبرگزاری میزان، ١٣٩٨/١٢/١۵، نشانی:
https://www.mizanonline.com/fa/news/602945
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آیت الله یوسف صانعی:

با فرض احتمال عقالیی و کارشناسانه سرایت بیماری و خطرات 
این ویروس برای فرد و جامعه، غسل یا تیمم و تکفین و غیر آنها 
از امور واجب به حکم الضرر و الحرج ساقط می باشد و چگونه 
چنین نباشد در حالی که احتمال عقالیی حرج سبب رفع وجوب 

روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان با همه اهمیت آن می گردد١.

تصویر اطالعیۀ «شورایعالی افتاء استان کردستان» دربارۀ شرایط فقهی تدفین قربانیان کرونا

١. «احکام کفن و دفن، چگونه بر جانباختگان کرونا جاری می شود؟ حضرت آیت الله صانعی پاسخ می دهد»، 
/https://fa.shafaqna.com/news/898653                                         :خبرگزاری شفقنا، ١٣٩٨/١٢/١٢، نشانی
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در بســیاری از شــهرها ازجملــه قــم و تهــران، گروه هایــی از طــالب و روحانیــون 
و  غســالخانه ها  در  اســتقرار  بــا  داوطلبانــه  به صــورت  و  «جهــادی»  عنــوان  بــا 

ــدند١.  ــده دار ش ــن را عه ــرعی تدفی ــریفات ش ــام تش ــتان ها، انج گورس

تصاویری از انجام تشریفات غسل، کفن و دفن متوفیان کرونا توسط طالب داوطلب‑ زابل 

١. در این زمینه، نک: 
«گزارشی از تطهیر پیکر اموات کرونایی در تهران»، خبرگزاری رسا، ١٣٩٩/١/٢٨،  نشانی:

https://rasanews.ir/fa/news/648576

«گفت وگو با بانوی طلبه جهادی که داوطلبانه جان باختگان زن کرونا را غسل می دهد»،  خبرگزاری ابنا، ١٣٩٩/١/١٨، نشانی:
http://fa.abna.cc/78d1

«روایت روزهایی که غسل و تدفین اموات کرونایی آغاز شد»، همشهری آنالین، ١٣٩٩/٢/٢١، نشانی:
hamshahrionline.ir/x6mpT
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صحنه ای از تدفین متوفیان کرونا ‑ تبریز

آیین های تشییع
یکــی دیگــر از مناســک مرتبــط بــا مــرگ کــه در شــرایط عــادی بــا آداب متنــوع برگــزار 
می شــود، تشــییع جنــازه اســت. ایــن مناســک هــم، در وضعیــت کرونایــی صــورت 
خاصــی یافتــه و حضــور در آن تنهــا بــرای تعــداد اندکــی از نزدیــکان متوفــی (حــدود 
١٠ نفــر) امکان پذیــر اســت. حتــی در مــواردی تشــییع متوفیــان کرونــا تنهــا بــا 

حضــور پرســنل گورســتان ها و بــدون حضــور نزدیــکان انجــام شــده اســت١. 

١. گزارش هایی از کیفیت دفن قربانیان کرونا: 
«ویروس کرونا؛ پروتکل تدفین مردگان در ایران چیست؟»، بی بی سی فارسی، ١٣٩٨/١٢/١٢، نشانی:

https://www.bbc.com/persian/iran-features-51708527
«مراحل تدفین مبتالیان به کرونا در بهشت زهرا»، خبرگزاری پانا، ١٣٩٨/١٢/١٢، نشانی:

http://www.pana.ir/news/1027421

فارسی،  دویچه وله  شجاعی،  میترا  آخرالزمانی»،  موقعیت  در  باورنکردنی  دشواری  کرونا؛  دوران  در  «تدفین 
https://p.dw.com/p/3azsS                                                                                        :٢٠٢٠/۴/١۶، نشانی

«کرونا پروندۀ ختم های الکچری را بست؟»، الهه قاسمی، خبرگزاری میزان، ١٣٩٩/١/٣٠، نشانی:
https://www.mizanonline.com/fa/news/613337/
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تصویری از تشییع جنازۀ یکی از متوفیان کرونا

آیین های سوگ 
ــالگرد)، از  ــم، س ــم، چهل ــوم، هفت ــم» (س ــس «خت ــه مجال ــای ســوگ ازجمل آیین ه
حیــث فراهــم آوردن فضایــی بــرای تخلیــۀ روانی مصیبــت زدگان و نیز ایجــاد فرصتی 
بــرای ابــراز همــدردی دوســتان و آشــنایان و ســوگواری گروهــی ایشــان، ســهم زیــادی 
ــا شــرایط خــاص پاندمــی  ــد. ام ــا می کن ــدگان ایف در التیام بخشــی و تســکین داغدی
کرونــا و ممنوعیــت اجتماعــات، همــۀ ایــن آیین هــا را معلــق ســاخته اســت. بســیاری 
از داغ دیــدگان ایــن ایــام به ویــژه بازمانــدگان قربانیــان کرونــا، مجالــی بــرای ابــراز غــم 
ــان  ــن متوفایش ــکان حضــور در تدفی ــی ام ــان حت ــی از آن ــد. خیل ــزاداری نیافته ان و ع
ــۀ  ــا در قرنطین ــار مصیبت ه ــد و اظه ــدا نکرده ان ــن پی ــل شــرایط خــاص تدفی را به دلی
خانگــی تنهــا ازطریــق تماس هــای تلفنــی و فضــای مجــازی امکان پذیــر بــوده اســت؛ 

ســوگوارانی کــه هیــچ امــکان گردهم آیــی نداشــته اند، مگــر به صــورت مجــازی.
مجالــس «ختــم مجــازی» پدیــده ای اســت کــه در پاســخ بــه ایــن احســاس نیــاز 
و خــأل شــکل گرفــت١. مجالــس ترحیــم کــه به صــورت زنــده در شــبکه های مجــازی 
برگــزار می شــود و افــراد به جــای اجتمــاع در مســجد یــا ســالن اجتماعــات یــا 
١. در این زمینه: عبدالله زاده، حسن، «توصیه های یک روان شناس برای برگزاری مراسم ختم مجازی»، خبرگزاری 
www.irna.ir/news/83727944                                                                                 :ایرنا، ١٣٩٩/١/٧، نشانی
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مــزار متوفــا در گورســتان، در ســاعتی مشــخص در فضــای مجــازی بــا هــم مرتبــط 
ــد١.  ــار ســوگ می پردازن ــه اظه ــوند و ب می ش

نمونه هایی از اعالمیه های مجالس ختم مجازی برای درگذشتگان در ایام کرونا

ــدگان  ــاز مصیب دی ــا حــدی توانســته اســت نی گرچــه ایــن ختم هــای مجــازی ت
ــاً نمی توانــد جایگزیــن مناســک ســوگ باشــد.  بــه التیــام را پاســخ دهــد، امــا طبیعت
انباشــت ایــن داغ دیدگی هــای التیام نیافتــه، موجــی از آســیب های روحــی ـ روانــی را 
پدیــد آورده کــه انتظــار مــی رود در آینــده و پــس از عبــور از بحران کرونا، نشــانه هایش 

آشــکارتر شــود. بــه تعبیــر سیدشــهاب الدین عــودی (دین پــژوه):
دور از انتظار نیست که در دوران پساکرونا، با تمایل شدید مردم 
به برگزاری مناسک مرگ و حتی به نوعی با مناسکی شدن شدیدترِ 
آن روبه رو شویم. کرونا به ما نشان داد که زندگی بدون مناسک، 
آن هم از نوع مناسک مرگ، چقدر سخت است. شاید از این به 
و  هیجانی  تخلیه  برای  را  مرگ  و  سوگ  مناسک  قدر  بیشتر  بعد 

١. در این زمینه: «تجربه دوفضایی شده کاربران ایرانی از سوگواری مجازی: شبکه اجتماعی فیسبوک»، سعیدرضا 
عاملی و یونس شکرخواه و تمنا منصوری، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، ش٨٠، زمستان ١٣٩٨.
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تسکین عاطفی خود بدانیم. حاال در شرایط کرونایی می فهمم که 
جمله کلیشه ایِ «حضور سروران گرامی، موجب شادی روح آن 
گهی های ترحیم،  مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان می شود» در آ
صرفاً یک شعار و تعارف نیست، بلکه دستِ نیاز بازماندگان فردِ 
درگذشته به سوی دوستان و آشنایان برای تنها نگذاشتن آن ها در 
این سوگ و مصیبت است. مناسک مرتبط با مرگ، بیش از آن که 
برای ادای احترام به فرد درگذشته باشد، برای خودمان و دلمان 
اما  دارد،  غم  و  ترس  عزیزان،  مرگ  نگیریم.  افسردگی  تا  است 

مرگِ بی مناسک، ترسناک تر و غمناک تر است!١

سیدشهاب الدین  مرگ؟».  شدنِ  مناسکی تر  برای  بستری  یا  مناسک زدایی  جهت  مقدمه ای  «شرایط کرونایی:   .١
http://www.dinonline.com/16511                                           :عودی، دین آنالین، ١٣٩٩/١/٣١، نشانی





؛        :  
«  »  «  » ِ

از دیربــاز همــواره یکــی از میدان  هــای حضــور و کاربــرد دیــن، نقــاط ضعــف بشــری، 
نظیــر بیمــاری و مــرگ بــوده اســت و ادیــان یکــی از کارکردهــای خــود را تفســیر ایــن 
معضــالت بــرای بشــر تعریــف کرده انــد. نوعــی تعامــل و تبــادل دوســویه میــان دینــدار 
و دیــن (دین گــزار) برقــرار بــوده کــه در ازای بــاور و ایمــان دینــدار، دیــن بــه او آرامــش 
و اطمینا ن خاطــر مــی داده  اســت؛ خصوصــاً هنــگام مواجهــه بــا بالیــا و مصائــب. ازیــن 
معاملــه، طرفیــن بهره منــد می شــدند؛ دیــن بــر شــمار باورمنــدان و درنتیجــه قــدرت خود 
می افــزود و دینــدار، صاحــب مرهمــی بــرای ترس هــا و دردهایــش می شــد. امــا بــا ظهور 
علــم مــدرن، ایــن رابطــه برهــم خــورد. حــاال ســروکلۀ یــک مدعــی جدیــد پیدا شــده بود 
ــل  ــرای بسیاری شــان (مث ــل مــرگ) بلکــه ب ــرای همــۀ ترس هــا و دردهــا (مث ــه ب کــه ن
بیمــاری) پاســخ های متفاوتــی داشــت؛ پاســخ هایی زمینــی، معقــول و ســنجش پذیر.

ــه در  ــی اســت ک ــای االهیات ــن چالش ه ــی از پردامنه تری ــن یک ــم و دی ــش عل چال
دورۀ مــدرن، دامن گیــر همــۀ ادیــان شــده اســت. در ایــران نیــز دســت کم از دورۀ 
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مشــروطه یکــی از محورهــای فعالیــت جریــان روشــنفکری (دینــی و غیردینــی) همیــن 
موضــوع بــوده اســت. فراگیــری ایــن بحــث در دهه هــای ١٣٢٠ و ١٣٣٠، گروهــی از 
روشــنفکران دینــدار (نظیــر مهنــدس مهــدی بــازرگان و دکتــر یداللــه ســحابی) را کــه 
هــم دل در گــرو دیــن داشــتند و هــم ســودای تجــدد در ســر، بــر آن داشــت کــه بــه دفــاع 
«علمــی» از اســالم بپردازنــد و بــه زبان هــای مختلــف اثبــات کنندکه نه تنهــا معارضه ای 
بیــن قــرآن و آموزه هــای اســالمی بــا علــم مــدرن و دســتاوردهای تجــدد نیســت، بلکــه 
بســیاری از کشــفیات علــوم تجربــی در نجــوم و پزشــکی و زیست شناســی و فیزیــک 
و شــیمی را می تــوان بــا تفســیر آیــات قــرآن دریافــت. آن جنــس دفــاع علمــی از دیــن، 
حــاال دیگــر کمتــر خریــدار دارد. طبیعــی اســت، چــون اکنــون صورت بنــدی نســبت 

علــم و دیــن، متأثــر از تحــوالت شــتابان جامعــۀ بشــری تغییــر کــرده اســت.
در چنــد مــاه  اخیــر، پاندمــی کرونــا زمینــه ای فراهــم ســاخت کــه مســئلۀ علــم و دیــن 
دوبــاره  در جامعــه طــرح شــود. بــا ایــن تفــاوت مهــم کــه این بــار میــدان طــرح ایــن مســئله 
نــه حــوزۀ اندیشــۀ نخبگانــی، بلکــه رفتــار و عمــل همگانــی اســت. این بــار چالــش علــم و 
دیــن، دیگــر یــک موضــوع نظــری نیســت کــه نخبــگان در محافــل علمــی بــه آن بپردازنــد؛ 
بلکــه حــاال همــۀ تــوده و عامــۀ دینــداران بــا ایــن چالــش مواجه انــد. مواجهــۀ مســتقیم و 
نزدیــک بــر ســر بزنگاهــی کــه یک ســویش مــرگ اســت. ســخت ترین آزمــون دینــداران 
همین جاســت. محــک ایمان شــان بــه دیــن و ســطح و کیفیــت ایمان شــان. نمــود ایــن امــر 
را در بــروز اختالفاتــی در محافــل مذهبــی بــر ســر نــوع مواجهــه بــا پاندمــی کرونــا می توان 
دیــد کــه گروهــی اعتمــاد بــه پزشــکان و تکیــه بــر دانش پزشــکی مــدرن را تجویــز می کنند 
و گروهــی دیگــر معتقدنــد بایــد بــا تکیــه بــر باورهای دینــی («تــوکل» و «توســل») و عمل 
بــه دســتورات طبــی احادیــث بــا کرونــا مقابلــه کــرد و نبایــد قــدرت دیــن را فرامــوش کــرد 
و در برابــر کرونــا، ایــن دشــمن تــازۀ ایمــان، تــرس و انفعــال نشــان داد. گــروه نخســت، در 
عیــن بــاور بــه دیــن امــا مبنــای تصمیم گیــری در قبــال مناســک را نســخۀ تجویــزی دانــش 

مــدرن می دانــد و گــروه دوم، به جــای آن، بــر نســخۀ ایمــان پافشــاری می کنــد١.

١. «کرونا: پنجه در پنجه  ایمان مذهبی: چالش علم و دین در میدان رفتار دینداران»، محسن حسام مظاهری، کانال 
https://t.me/mohsenhesammazaheri/1795         :تلگرامی دین، فرهنگ، جامعه، ١٣٩٨/١٢/۵، نشانی



مبحث هشتم: احیای مناقشۀ تاریخی علم و دین؛ دوراهِی «پزشکی مدرن» و «طب اسالمی» | ٨٧

نسخه های معنوی
در ایــن میــان، بســیاری از مراجــع تقلیــد راه میانــه ای را برگزیدنــد و ضمــن تأکیــد 
بــر رعایــت بهداشــت و توجــه بــه هشــدارهای پزشــکی (ازجملــه پرهیــز از حضــور 
غیرضــروری در اماکــن دینــی) دینــداران را بــه اعمــال عبــادی، دعــا، توســل و 

ــد.  ــوت کردن ــدن اذکار دع خوان

توصیه های مذهبی مراجع تقلید برای مقابله با کرونا
آیت الله خامنه  ای: 

می توانند با دعا، با توسالت و با طلب شفاعت و وساطت از ائمۀ 
اطهار (علیهم  السالم) و طلب کمک از آن بزرگواران و توسل به 
ائمۀ اطهار (علیهم  السالم) و به رسول و نبی مکرم اسالم خیلی 
از مشکالت را برطرف کنند. ... من توصیه می کنم دعای هفتم 
َحل  صحیفۀ سجادیه را که در مفاتیح هم هست این دعا «َیا َمن  تُ
اِئد»این دعا، دعای خیلی  ِه َحد الشدَ أُ بِ ِه َو َیا َمْن ُیفثَ َمَکارِ دُ الْ هِ  ُعقَ بِ
خوبی است، خوش مضمون است، با توجه به معنا، این دعا را 

بخوانند و با این الفاظ زیبا از خدای متعال بخواهند١. 
آیت الله سیستانی:

خداوند  به  توسل  می کنیم:  توصیه  زیر  امور  به  را  عزیز  مؤمنان 
عزوجل و تضرع به او برای دفع این بال و انجام فراوان اعمال 
صالحی نظیر صدقه دادن به فقرا، کمک به افراد ضعیف، قرائت 
قرآن مجید و خواندن دعاهای روایت شده از پیامبر(ص) و اهل 

بیت مطهرشان علیهم السالم. ...
آیت الله وحید خراسانی:

ضمن رعایت دستورات پزشکی و بهداشتی، هر روز دست خود 
را روی قلبتان بگذارید و هفت مرتبه سوره حمد را قرائت کنید 

١. «بیانات پس از کاشت نهال در آستانه روز درختکاری»، پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45076               :آیت الله العظمی خامنه ای، ١٣٩٨/١٢/١٣، نشانی
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و نیز هر روز صبح و شب هفت مرتبه آیت الکرسی را تا «َو ُهَو 
َعِظیُم» قرائت نمایید. َعِلُی الْ الْ

آیت الله  شبیری زنجانی:

به  توسل  و  متعال  خداوند  به  توکل  با  عزیزمان  مردم  امیدواریم 
حضرات معصومین (علیهم السالم) از این ابتالی بزرگ الهی به 

سالمت بیرون آیند.
آیت الله مکارم شیرازی:

مردم ضمن اینکه باید از نظر بهداشتی مسائل ظاهری را جدی 
بگیرند، به خدای متعال توکل کنند؛ شایسته است در تمام خانه ها 
زیارت عاشورا و حدیث کساء خوانده شود؛ این دو دعای شریف 
بسیار به همه روحیه می دهد و آثار گرانبهایی را نیز به همراه دارد.

آیت الله جعفر سبحانی: 

امیدواریم با دعا و توسل خداوند منان این بال را رفع کند کما این 
که سابقاً هم رفع کرده است.

آیت الله علوی گرگانی:

تذکرات  و  بهداشتی  مسائل  مراعات  کنار  در  فعلی  شرایط  در 
عالمیان  پروردگار  با  انسان  ارتباط  است  محترم، الزم  پزشکان 
تقویت شود. توسالت به اهل بیت علیهم السالم مخصوصا امام 
فراموش  حضرت  به  استغاثه  دعای  و  نماز  و  علیه السالم  زمان 
و  اسالمی  جامعه  از  را  بالها  اینگونه  خداوند  است  نشود، امید 

مسلمین دور گرداند١.

١. «توصیه  های مراجع معظم تقلید و علما برای مقابله با بیماری کرونا»، پایگاه تحلیلی عترتنا، ١٣٩٨/١٢/۴، نشانی:
http://www.etratona.ir/?p=2714
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توصیه های مذهبی دو تن از مراجع تقلید برای مقابله با کرونا

همچنیــن برخــی روحانیــون و اهــل منبــر (ازجملــه محمدعلــی جــاودان، حســین 
انصاریــان، علیرضــا پناهیــان و داود رفیعــی) نیــز مــردم را بــه عمــل بــه نســخه هایی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــال، جــاودان چهــار عمــل را ب ــوان مث معنــوی دعــوت کردنــد. به عن
کرونــا تجویــز کــرد: «فرســتادن صلــوات، ذبــح گوســفند، پرداخــت صدقــه و قرائــت 

زیــارت عاشــورا بــا صــد لعــن و ســالم»١.
توصیه های شیخ حسین انصاریان برای مقابله با کرونا

هو الشافی
بــه همــه مؤمنیــن و خصوصــاً هموطنــان عزیــز توصیــه می شــود ضمــن رعایت 

ــد و  ــرم فرموده ان ــای محت ــن و اطب ــه متخصصی ــتوراتی ک ــکات و دس ــه ن کلی
رعایــت بهداشــت فــردی کــه توجــه بــه آن ضــروری و الزم اســت و نیــز پرهیــز 

از ایجــاد اضطــراب بی جــا و تــوکل بــه حضــرت رب  العالمیــن کــه همــه چیــز 
در یــد قــدرت اوســت، جهــت عنایــت خــاص حضــرت رب العالمیــن بــه ایــن 

١. همان.
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نــکات نیــز توجــه شــود:
 از درگاه پــروردگار طلــب مغفــرت نمــوده و ذکــر اســتغفار زیــاد گفتــه شــود 
ْیــِه ُیْرِســِل الســماَء  لَ وُبــوا إِ ــم تُ ِفُروا َربُکــْم ثُ غْ تــا بــه اســتناد بــه آیــۀ شــریفه «اْســتَ

…» مشــمول رحمــت حــق واقــع شــویم. راراً ْیُکــْم ِمــدْ َعلَ
از گفتــن ذکــر «یــا رب» خصوصــاً در قنــوت و رکــوع و ســجده نمــاز و 

ــا حــال خضــوع و خشــوع  ــه) ب ــداد ١٠ مرتب ــه تع ــژه در ســجده آخــر (ب به وی
ــت نشــود. غفل

توصیــه ای را کــه عالــم ربانــی و عــارف باللــه و فقیــه کم نظیــر مرحــوم 
ــبت  ــه نس ــاری رضوان الله تعالی علی ــیداحمد خوانس ــاج س ــی ح آیت الله العظم

ــردد. ــد انجــام گ ــح فرمودن ــاز صب ــد از نم ــه بع ــت ۶ آی ــه قرائ ب
بــه وجــود مقــدس حضــرات معصومیــن خصوصــاً حضــرت اباعبداللــه 

الحســین علیه الســالم بــا زیــارت عاشــورا توســل شــود.
ــُت  نــی ُکنْ َک إِ ــَت ُســْبحانَ نْ لــَه إِال أَ ذکــر یونســیه روزی ۴٠ بــار گفتــه شــود: «ال إِ

ــَن الظاِلِمین». ِم
امیــدوارم همــگان مشــمول عنایــت ویــژه حضــرت ارحم الراحمین و نظــر کیمیااثر 

حضــرات معصومیــن به ویــژه حضــرت بقیه اللــه االعظــم (عــج) واقــع گردیــم.
فقیر، حسین انصاریان١

جنجال «طب اسالمی»
ــاوی «طــب  ــرح مجــدد دع ــرای ط ــتری ب ــا، بس ــا کرون ــه ب ــر مواجه ــر س ــه  ب مناقش
اســالمی» فراهــم آورد. چهــرۀ شــاخص ایــن جریــان، عبــاس تبریزیــان، روحانــی ای 
ــاب طــب  ــات و فعالیت هایــش درب ــر به واســطۀ مدعی ــه در ســال های اخی اســت ک
اصطالحــاً «اســالمی» و مخالفــت بــا پزشــکی مدرن شــهرت بســیاری یافته و توســط 
هوادارانــش «پــدر طــب اســالمی» خوانــده می شــود. بــه فاصلــۀ  کمــی پــس از آغــاز 
شــیوع کرونــا، تبریزیــان بــا طــرح ایــن ادعــا کــه «کرونــا در طــب اســالمی به راحتــی 

١. همان.
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قابــل پیشــگیری و درمــان اســت» مدعــی تولیــد داروهایــی بــرای معالجــۀ ایــن 
بیمــاری شــد. ایــن داروهــا کــه «جامــع امام رضــا» و «داروی امام کاظــم» نــام دارنــد، 
ــا مــواد طبیعــی  مشــابه دیگــر داروهــای ایــن طــب، براســاس احادیــث پزشــکی و ب
و غیرشــیمیایی تولیــد شــده اند و در برخــی مســاجد و محافــل مذهبــی توســط 
ــه اســت: ــن گفت ــاره چنی ــع شــدند. او دراین ب ــان توزی شــاگردان و هــواداران تبریزی

ما در طب اسالمی دارو و درمان کرونا داریم، دارویی که به اذن خدا 
صددرصد عالج است و سخت ترین حالت ها را درمان می کند. 
ما داروی کرونا را از اول داشتیم و اکنون نیز داریم و با سر بلندی 
این امر را اعالم می کنیم. در مقابل، سازمان بهداشت جهانی و 
طب نوین درمانی برای کرونا ندارند، بیهوده هیاهو راه می اندازند، 
ولی عمًال هیچ کاری نمی توانند انجام دهند. طب استعماری را فرا 
می گیرند، ولی درمان مردم را یاد نمی گیرند. این ها روش صحیح 
درمان را آموزش نمی گیرند، البته این مسئله فقط در مورد کرونا 
صادق نیست بلکه در مورد تمام بیماری ها صادق است. عمًال 
درمان سالم و مناسبی ندارند بلکه فقط درد را تسکین می دهند، 
آن هم با داروهایی که عوارض فراوان دارد و برای تسکین یک 
نقطه از بدن، ده جای دیگر بدن را خراب می کنند. مردم عزیز! ما 
در طب اسالمی دارو و درمان داریم و طب مدرن، دارو و درمان 
ندارد، ولی در عوض آن ها پول، امکانات، قدرت، رسانه و هیاهو 
دارند، ولی ما نداریم. آن ها درمانی ندارند و این قدر پرادعا هستند، 
درحالی که ما درمان داریم ولی بدون ادعا هستیم.، تنها افتخار 

پزشکی استعماری تبعیت از غرب وحشی است١. 
 از منظــر تبریزیــان، کرونــا فراتــر از یــک بیمــاری و مســئله ای صرفــاً  پزشــکی بوده 

و مقوله ای سیاســی و اســتعماری اســت:
شکی نیست که آمریکا عامل اصلی ویروس کرونا است، اما برخی 
مسئولین به جای پناه بردن به حصن حصین اهل بیت و درمان های 

https://t.me/DaftareAyatollahTabrizian/8100            :١. کانال تلگرامی آیت الله تبریزیان، ١٣٩٩/١/٣٠، نشانی
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ایشان، به بهداشت جهانی و آمریکا پناه بردند و کیت تشخیصی و 
دستورات را از آنها گرفتند. پناه بردن مقتول به قاتل عجیب نیست؟١

ــوان یکــی از دســتورات  ــد شــیاف) به عن ــز اســتعمال روغــن بنفشــه (مانن تجوی
ــترده ای در فضــای مجــازی و  ــاب گس ــان بازت ــا توســط تبریزی ــان کرون نســخۀ درم

ــان وی شــد.  ــن و تمســخر مخالف ــتمایۀ توهی ــت و دس ــی یاف ــبکه های اجتماع ش
ایــن نخســتین بار نبــود کــه فعالیت هــای تبریزیــان بــا حاشــیه های گســترده همــراه 
می شــد. چنــد مــاه قبل تــر در بهمــن ١٣٩٨، اقــدام نمادیــن او در به آتش کشــیدن کتــاب 
ــاً   ــای عمدت ــی از واکنش ه ــکی) موج ــع در پزش ــع مرج ــون (از مناب ــکی هاریس پزش
منفــی را ازجملــه در میــان فضــال و محققــان حــوزوی در پی داشــت؛ شــخصیت های 
حــوزوی و دانشــگاهی متعــددی بــه تقبیــح ایــن اقــدام پرداختنــد و در رد آن مطالــب 
فراوانــی نوشــتند و گفتنــد. برخــی ایــن اقــدام را مایــۀ وهــن دیــن دانســتند و برخــی هــم 
ــا ســلفیت شــدند. همچنیــن  ــادآور جریان هــای افراطــی اندیشه ســتیز، از نازیســم ت ی
ــه نمایندگــی حوزه هــای  ــه ای ب ــا صــدور بیانی ــه» ب ــت حوزه هــای علمی ــز مدیری «مرک

علمیــه، ایــن عمــل را محکــوم کــرد. در ایــن بیانیــه آمــده بــود: 
حوزه های علمیه و بزرگان آن با تأکید بر جایگاه علم و اندیشه و 
نقد عالمانه، حرکت ناپسند و جاهالنه اخیر در تعرض به یکی از 
متون مهم علم پزشکی را که در فضای مجازی انتشار یافته است، 
ناروا می دانند و حوزه های علمیه و بزرگان آن و شورای عالی و 
مدیریت حوزه های علمیه آن را محکوم می کنند. آشکار است که 
این گونه تفکرات و اقدامات در حوزه علمیه جایگاهی نداشته و 

انتسابی به حوزه و روحانیت ندارد٢. 
بــا وجــود ایــن مخالفت هــا، امــا نکتــۀ مهم، اقبــال برخــی از عامه مــردم به ایــن جریان 
اســت کــه ریشــه در باورهــا و عواطــف دینی شــان دارد. فعالیت هــای عبــاس تبریزیــان، 
حســین روازاده و دیگــر فعــاالن جریــان موســوم بــه «طــب اســالمی» در ســال های اخیــر 

https://t.me/DaftareAyatollahTabrizian/7525       :١. کانال تلگرامی آیت الله تبریزیان، ١٣٩٨/١٢/١١، نشانی

شفقنا،  بین المللی  پایگاه  هاریسون»،  پزشکی  آتش زدن کتاب  به  واکنش ها  مقدس:  جهل  از  برخاسته  «آتشی   .٢
/https://fa.shafaqna.com/news/878267                                                          :١٣٩٨/١١/۵، نشانی
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ــه دارد،  ــز در حوزه هــای علمی ــۀ پزشــکی و نی ــه در جامع ــان بســیاری ک باوجــود مخالف
بــا اقبــال قابــل توجــه مخاطبــان همــراه بــوده اســت. رســول جعفریــان، تاریخ پــژوه کــه 

چندســالی اســت بــر موضــوع تاریــخ علــم در اســالم تمرکــز دارد، معتقــد اســت: 
ما یک طب قدیمی یا سنتی داریم که بخشی از آن یونانی یا هندی یا 
ایرانی است و بخشی به اسم طب دینی مطرح شده که اصلش هم از 
تجربه های مختلف یا اقوام دیگر گرفته شده است. گاهی حدیثی هم 
درباره آن هست که اگر درست باشد جنبه ارشادی یا محلی دارد و 
اگر هم درست نباشد که هیچ. تکلیفش روشن است. این طب دینی، 
اساس نظری اش بر این پایه است که علوم و حتی علوم تجربی را هم 
خدا داده است. این نوع نگاهی است که بسیاری از افراد بشر از قدیم 
به علم داشته اند، به ویژه که خودشان دستشان تهی بوده یا به هر حال، 
برای این که دیگران باور کنند، جنبه قدسی به آن داده اند. ... از وقتی 
که پزشکی جدید در کنار سایر علوم آمد، مشکل بیشتر شد. نزدیک 
دویست سال است که این کشاکش و مقاومت هست. در اروپا بیش از 
پانصد سال است که کشاکش بوده و هست. معلوم است که دیندارها 
به سادگی تسلیم نمی شوند، کما این که کلیسا هم به سادگی تسلیم نشد. 
ما هنوز در قرن هجدهم اروپا هستیم. حاالحاال هم این نزاع ها هست. 

حاال مشکل این است که کرونا آمده، و مسئله باال رفته است١. 
امــا مناقشــۀ طــب اســالمی و مــدرن٢ را از منظــر دیگــری نیــز می تــوان بررســی 
کــرد و آن بررســی جریــان مبلــغ طــب اســالمی به عنــوان یکــی از «جریان هــای دینــی 
حاشــیه ای» اســت. یکــی از ویژگی هــای مشــترک جریان هــای حاشــیه ای ایــن اســت 
ــن و  ــمی دانش/دی ــاد رس ــط نه ــد و توس ــمی دانش/دین ان ــان رس ــرود جری ــه مط ک
نخبــگان بــه رســمیت شــناخته نمی شــوند. امــا ایــن طــرد و عدم  رســمیت، خللــی کــه 
در فعالیــت آن هــا وارد نمی ســازد هیــچ، حتــی نوعــاً امتیــاز آنان محســوب می شــود و 

١. «رسول جعفریان: همۀ طب سنتی، اندازه آزمایش پاستور ارزش ندارد»، خبرآنالین، ١٣٩٨/١٢/١٩، نشانی:
https://www.khabaronline.ir/news/1362279

٢. دراین زمینه نک: «کرونا، برخورد نزدیک با اندیشه های دور»، فریدالدین فریدعصر، دین آنالین، ١٣٩٩/١/۶، نشانی:
http://www.dinonline.com/16098
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بــر جذابیت شــان می افزایــد. دلیلــش آن  اســت کــه ایــن جریان هــا درســت پاســخگوی 
آن نیــازی از مخاطبان شــان هســتند کــه جریان هــای رســمی علم/دیــن بــه آن توجهــی 
ندارنــد. ایــن جریان هــا درســت در محــل حفره هــای گفتمــان رســمی پدیــد می آینــد 
و  زبــان  فعالیت شــان،  محــور  دغدغه شــان،  «عامه پســند»اند؛  نوعــاً  ازجملــه  و 
ادبیات شــان، همــه و همــه آن گونــه اســت کــه عامــۀ مــردم می پســندند. کاالیــی را بــه 
مشــتری عرضــه می کننــد کــه به شــدت نیازمنــد آن اســت و در دکان نخبــگان و منابــع 
ــرای برخــی، عرفــان عامه پســند اســت،  ــدا نمی شــود؛ کاالیــی کــه ب رســمی دیــن پی
 بــرای بعضــی اخــالق عامه پســند، بــرای گروهــی االهیــات عامه پســند، بــرای عــده ای 
سیاســت عامه پســند و بــرای برخــی هــم طبابــت عامه پســند. مهــم همیــن خصلــت 
«عامه پســندی» اســت. جریــان «طــب اســالمی»، محــل تالقــی دو جریــان حاشــیه ای 
اســت کــه یکــی در حاشــیۀ گفتمــان دانــش رســمی (پزشــکی) شــکل گرفتــه و دیگــری 
در حاشــیۀ گفتمــان دیــن رســمی. از منظــر مخاطبــان و مشــتریان این جریــان، دین آن 
چیــزی نیســت کــه منابــع دینــی و مفســران رســمی می گوینــد؛ بلکــه دیــن آن چیــزی 
ــه درد زندگــی روزمره مــان بخــورد. بنابرایــن  ــد و ب ــا بیای ــه کار امــروز م اســت کــه ب
مهــم «اصالــت» کاالیــی کــه بــه نــام دیــن عرضــه می شــود نیســت؛ مهــم «کارآمــدی» 
آن کاالســت. بــرای آن هــا مهــم نیســت کــه احادیــث طبــی بــزرگان حــوزوی را معتبــر 
بداننــد یــا نــه. باورمنــدان ایــن جریــان، مــردم معمولی انــد کــه خودشــان یــا آن طــور 
کــه دیــده و شــنیده اند، دیگرانــی مثــل خودشــان بــا تجویزهــای او بیماری شــان 
ــه  ــد ک ــن می پندارن ــل چنی ــا الاق ــده ی ــع ش ــان رف ــرض العالج ش ــه و م ــود یافت بهب
دلیــل بهبــودی آن بــوده اســت. بــرای همیــن حتــی اگــر همــۀ فاضــالن حــوزوی هــم 
تبریزیــان را محکــوم، و حتــی همــۀ مراجــع او را تکفیــر کننــد، و اگــر همــۀ پزشــکان 
بگوینــد او شــیاد و دروغگــو اســت، بــاز تردیــد چندانــی در دل  مخاطبــان و مشــتریان 
اصلــی او ایجــاد نمی شــود. آن هــا آنچــه را می بیننــد بــاور دارنــد و منابــع معرفتــی و 

حتــی منابــع خبری شــان اساســاً از نخبــگان متفــاوت اســت١. 

١. «طب اسالمی و حفره های دین/دانش رسمی»، محسن حسام مظاهری، کانال تلگرامی دین، فرهنگ، جامعه، 
https://t.me/mohsenhesammazaheri/1763                                                                :١٣٩٨/١١/۵، نشانی
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یکــی از مباحثــی کــه بــا پیدایــش پاندمی کرونا در جهــان رونق یافته، مباحــث آخرالزمانی 
اســت. بهــت، حیــرت و تــرس جامعــۀ بشــری از ابعــاد ویرانگــر و کشــندۀ ایــن پاندمــی، 
ــده  ــات ش ــن ادبی ــان ای ــه مبلغ ــال ب ــه و اقب ــاوی آخرالزمان گرایان ــرح دع ــاز ط زمینه س
اســت. ایــن مبلغــان بــا تفســیر بخش هایــی از متــون مقــدس کــه بــه توصیــف عالئــم 
ــا  ــا ویژگی هــای کرون ــم ب ــق آن عالئ ــی اختصــاص دارد و تطبی و نشــانه های آخرالزمان
ایــدۀ پایــان تاریــخ و فرارســیدن آخریــن دورۀ حیــات بشــر را ترویــج می کننــد. به عنــوان 
ــا» و کتاب هــای اشــعیا و  مثــال فرازهایــی از کتــاب مقــدس ماننــد «مکاشــفات یوحن
دانیــال مورداســتناد ایــن مبلغــان قــرار می گیــرد. آغــاز ایــن بیماری از کشــور چیــن و نرخ 
فراگیــری بــاالی آن در کشــورهای ایتالیــا و اســپانیا (مهد مســیحیت کاتولیــک) از موارد 

محــوری در تطبیــق کرونــا بــا عالئــم ذکرشــده در متــون مقــدس اســت. 
به گفتــۀ محمــد مســجدجامعی (ســفیر ســابق ایــران در واتیــکان) عمدتــاً بــا دو 
ــه می شــود:   ــاً در رســانه های امریکایــی پرداخت ــه موضوع آخرالزمان عمدت رویکــرد ب
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ــا  ــا نشــانۀ خشــم و غضــب خداونــد اســت» و دوم این کــه «کرون اول این کــه «کرون
از نشــانه های آخرالزمان و نشــانگر نــزول حضــرت عیســی(ع) اســت»١. ردپــای ایــن 
ادبیــات را در پیــام تلویزیونــی دونالــد ترامــپ به مناســبت عیــد پــاک در ١٠ آوریــل 
٢٠٢٠م نیــز می تــوان دیــد کــه وی بــا اشــاره بــه کرونــا فــرازی از «کتــاب اشــعیا» را 

قرائــت کــرد و از رســتخیز باشــکوه عیســی مســیح ســخن گفــت٢.  

مرگ سفید
در ایــران نیــز کرونــا، بــه مباحــث آخرالزمانــی دامــن زد و عــده ای در مقــام تطبیــق 
ــه  ــد. رایج تریــن ایــن مــوارد، اشــاره ب ــم عصــر ظهــور برآمدن ــا عالئ ایــن بیمــاری ب
تعطیلــی خانــۀ خــدا، تــرس و واهمــۀ فراگیــر بشــر و بیــش از همــه تطبیــق کرونــا بــا 
«مــرگ ســفید» بــود کــه جملگــی از عالئــم ظهــور شــمرده شــده اند. بــه گفتــۀ ابراهیــم 

شــفیعی سروســتانی (از پژوهشــگران حــوزۀ مهدویــت):
در برخی روایات، ازجمله در روایتی که از امام صادق(ع) نقل شده و 
در کتاب کمال الدین شیخ صدوق آمده است، به وقوع مرگ سفید 
به عنوان یکی از نشانه های ظهور اشاره شده است. در این روایت، 
سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: «قبل 
از قیام قائم (علیه السالم)، دو نوع مرگ ومیر رخ می دهد؛ مرگ سرخ 
و مرگ سپید. تا این که از هر هفت نفر، پنج نفرشان از بین بروند. 
مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سفید با طاعون است». در روایت 
دیگری نیز آمده است که به خاطر مرگ سفید یا طاعون دوسوم مردم 
از بین می روند. پس در روایات به شیوع بیماری هایی مثل طاعون یا 
مرگ سفید در پیش از ظهور امام عصر (ع) اشاره شده است؛ اما آیا 
این کرونا همان بیماری است که در روایت آمده است؟ نمی دانیم و 
نمی توانیم با قاطعیت مطرح کنیم که آیا بیماری کرونا همان بیماری 

١. «کرونا و بحث های آخرالزمانی در جهان در گفت وگو با محمد مسجدجامعی»، دین آنالین، ١٣٩٩/١/١١، نشانی:
http://www.dinonline.com/161247

٢. لینک پیام تلویزیونی دونالد ترامپ به مناسب عید پاک:
https://www.youtube.com/watch?v=GcIptlp1LSk
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است که گفته اند و قرار است به ظهور امام عصر (علیه السالم) منتهی 
شود یا خیر؟ چون در دوره های قبل هم مشابه این بیماری با تلفات 
فراوان در ایران و جهان اتفاق افتاده است و امروز با این پدیده مواجه 
هستیم و ممکن است در ادوار دیگر نیز این نوع بیماری ها در جهان 

اتفاق بیفتد و تلفات بیشتری بگیرد١.

«روایت کورون»
همچنیــن در فضــای مجــازی شــایعات و مطالــب غیرمعتبــر بســیاری در ایــن موضوع 
ــه  ــام «روایــت کــرون» ب ــه ن ــه ادعــای انتســاب حدیثــی منظــوم ب منتشــر شــد. ازجمل
ــاً از شــیوع چنیــن بیمــاری ای در آخــر الزمــان ســخن  امام علــی(ع) کــه در آن صراحت
رفتــه اســت. طبــق ایــن حدیــث جعلــی، ابوعلــی دبیــزی (متولــد ۵۶۵ ق) در کتــاب 
عظائــم الدهــور از امام علــی(ع) نقــل کــرده اســت در زمــان بیســتم، قرن هــا و قرن هــا 
ــاه)  ــل (گن ــر فع ــه خاط ــود، ب ــال می ش ــورون» مبت ــه «ک ــا ب ــی اســت و دنی و قرن های
ــده  ــا را زن ــد و کوچک تره ــاری بزرگان شــان را می میران ــن بیم ــراه، ای انســان های گم
می گــذارد؛ قدرتمنــدان از آن می ترســند و ضعفــا از آن ســالم نمی ماننــد. ... «حلقــوم 
و ریه هــا» را پــر می کنــد؛ هیــچ حجامتــی نفعــی بــرای آن نــدارد و هــر کــس جلــوی 
دهانــش را ببنــدد نیــز بــه او حملــه می کنــد؛ ... شــروعش از «خفــاش چیــن» اســت 
و «روم» (ایتالیــا) بــا نالــه و ناراحتــی بــه اســتقبالش مــی رود؛ اماکــن از اهلــش خالــی 
می شــود و تمــام اقــوام لشکریان شــان را بــه کمــک می گیرنــد علیــه آن، «اروپــا» از آن بــه 
ضجــه درمی آیــد... نمازهــا تعطیــل می شــود ... ســپس غــم و انــدوه از امــت برطــرف 
می گــردد بــا رجــوع بــه ســوی خــدا و بــا تضــرع بــه خــدای متعــال و صلــوات بــر انبیــا و 
ائمــه علیهم الســالم، تتمــه حــق می آیــد (کنایــه از ظهــور امام زمــان) و باطن هــا طلــب 

نــور می کننــد بــا تضــرع بــه ســوی خــدا و صلــوات بــر پیامبــر و آلــش.

١. «آیا کرونا همان مرگ سفیدی است که از عالئم ظهور است؟ پاسخ به سؤاالتی پیرامون کرونا و آخرالزمان»، 
https://hawzahnews.com/news/898450                             :خبرگزاری رسمی حوزه، ١٣٩٩/٢/١٣، نشانی
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ــا موضــوع  ــی(ع) ب ــه امام عل ــی منســوب ب ــن حدیــث منظــوم جعل مت
پیش بینــی کرونــا

ندما تحین العشرون 
قرون وقرون وقرون
یجتاح الدنیا کورون

من فعل البشر الضالون
فیمیت کبارهم

و یستحیی صغارهم
یخشاه االقویاء

و ال یتعافى منه الضعفاء
یفتک بساکنی القصور

و ال یسلم منه والت االمور
یتطایر بینهم کالکرات

ویلتهم الحلقوم والرئات
ال تنفع معه حجامه

و یفترس من أماط لثاَمه
یصیب السفن ومن فیها

و تخلو السحب من راکبیها
تتوقف فیه المصانع

و ال یجدون له من رادع
مبدؤه من خفاش الصین
و تستقبله الروم باآلنین

و تخلو االماکن من روادها 
و تستعین االقوام بأجنادها

یضج منه روم الطلیان
و ال یشعر من جاورهم بأمان



مبحث نهم: رونق یافتن مباحث آخرالزمانی؛ آیا کرونا نشانۀ پایان جهان و ظهور منجی است؟ | ٩٩

یستهینون بأول اجتیاحه
و ییأس طبهم من کفاحه

یتناقلون بینهم اخباره
و یکتشفون بال نفٍع اسراره
یخشاه االخیار والفساق

و یدفنون ضحایاه فی االعماق
تتعطل فیه الصلوات
و تکثر فیه الدعوات

و تصدق الناس ما یشاع 
و تشتری کل ما یباع

ممالک االرض منه فی خسارۀ
تعجز عن محاربته وانحساره

فی زمن قل الصدق فی التعامل
وشح االحسان فی المقابل
ثم تنکشف الغمۀ عن االمۀ 
بالرجوع الى الله تاتی التتمۀ
و تستنیر الضمائر المستهلکۀ

بالتضرع الى الله 
والصالۀ على االنبیاء واالئمۀ

پخــش گســتردۀ ایــن شــایعه در فضــای مجــازی درحالی اســت کــه به گــواه محققان 
و حدیث پژوهــان اساســاً چنیــن روایتــی در هیچ یــک از مجامــع روایــی شــیعه و ســنی 
نیامــده و در تراجــم علمــا و معاجــم رجالــی هــم شــخصیتی به نــام ابوعلی دبیــزی وجود 

نــدارد و کتابــی بــا عنــوان عظائــم الدهــور هــم وجــود خارجی نــدارد١. 

١. «جاعالنی که پیشگویی شیوع کرونا در آخرالزمان را به امام علی(ع) نسبت دادند»، خبرگزاری آنا، ١٣٩٩/١/٢٣، نشانی: 
http://ana.ir/i/482361
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کارنامۀ جامعۀ مذهبی در بحران کرونا 
ــا بدین جــا می تــوان گفــت جامعــۀ مذهبــی و اصنــاف نمایندگان شــان در مواجهــۀ  ت
بــا بحرانــی چــون کرونــا و انعطــاف دربرابــر محدودســازی اماکــن و مناســک دینــی 
درمجمــوع کارنامــۀ روشــن و قابــل قبولــی داشــته اند. مقاومــت   و مخالفــت برخــی 
افــراد و جریان هــا را کــه طبیعــی و الزمــۀ تکثــر جریان هــای دینــی بــود، نمی تــوان بــه 
کل جامعــۀ دینــداران تعمیــم داد. به ویــژه مراجــع تقلیــد، همراهــی ســطح باالیــی بــا 
دولــت و مســئوالن کشــور نشــان دادنــد و بسیاری شــان بــا صــدور فتواهایــی زمینــۀ 
ــرای مســئوالن مســیر  ــات پیشــگیرانۀ الزم را فراهــم کــرده و ب ــرای اقدام مســاعد ب
دشــوار تعطیلــی اماکــن و مناســک مذهبــی را تســهیل کردنــد. بــدون ایــن همراهــی 
بدنــه مذهبــی، بی تردیــد مدیریــت جامعــه در شــرایط بحرانــی پــس از ایــن بیمــاری، 

بســیار دشــوارتر می شــد.
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«رزمایش همدلی مؤمنانه»
امــا عــالوه بــر همراهــی بــا مســئوالن در مدیریــت فضــای کشــور، جامعــۀ مذهبــی در 
ســطوح مختلــف در عرصــۀ خدمت رســانی و حمایــت از آســیب دیدگان ایــن بحران، 
مشــارکت گســترده ای نشــان داد و بــرای همــکاری بــا مســئوالن ذیربــط اعــالم آمادگی 
کــرد. بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه نامــه  گروهــی از مداحــان، وعــاظ و هیئت هــای 
ــر بهداشــت و اعــالم  ــه وزی مذهبــی تهــران در تاریــخ ١١ اســفند ١٣٩٨ خطــاب ب
آمادگــی بــرای همــکاری بــا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اشــاره کــرد؛ نامــه ای کــه پــای 
آن امضــای مداحــان مشــهوری چــون محمــود کریمــی، علــی قربانــی (حاج قربــان)، 
مهــدی ســماواتی، نریمــان پناهــی، عبدالرضــا هاللــی، میثــم مطیعــی و محمدحســین 
پویانفــر و نیــز هیئت هایــی چــون «رایــۀ العبــاس (رزمنــدگان شــمیرانات)»، «مکتــب 
ــا شــهدا»، «عشــاق الحســین»، «بیــت الحســین»،  ــاق ب الحســین»، «الرضــا»، «میث

«ریحانــه النبــی»، «احــرار العبــاس» و «محبــان المهــدی» قــرار داشــت. 
متن نامۀ برخی فعاالن و گروه های مذهبی تهران به وزیر بهداشت

بسمه تعالی شأنه
ی َیا  ــادِ ا ُینَ ُهــْم َو َمْن َســِمَع َرُجلً ْیــَس ِمنْ لَ ُمْســِلِمیَن فَ ُمــورِ الْ أُ ــمُّ بِ َمــْن أَْصَبــح َلا َیْهتَ

الکافــی، ج٢، ص١۶۴) ُمْســِلم (ٍ ْیَس بِ لَ ْبُه فَ ــْم ُیجِ لَ ُمْســِلِمیَن فَ لْ لَ
ــوزش  ــان و آم ــی (وزارت بهداشــت درم ــر نمک ــاب دکت ــرم جن حضــور محت

پزشــکی)
و خدمت مبارک جهادگران عرصه بهداشت و درمان کشور

با سالم و احترام
جهــاد خدمت رســانی بــه مــردم در حــوادث و مشــکالت، از اصلی تریــن 
ــن خاطــرات  ــم) و زیباتری ــت عصمــت (صلوات الله علیه دســتورات اهــل بی
ــاران  ــلیمانی و ی ــم س ــاج قاس ــهید ح ــالم ش ــید اس ــردار رش ــده از س به یادمان
باوفــای ایشــان اســت کــه در حــوادث گوناگــون حامــی و مــددکار مــردم 
بوده انــد. نظــر بــه شــیوع گســترده بیمــاری کرونــا و نیــاز ملــی به بســیج همگانی 
ــن  ــا ای ــه ب ــه در مقابل ــاری همه جانب ــت همی ــی جه ــی و مردم ــای دولت نهاده



مبحث دهم: فعال شدن لجستیک سازمان های دینی در مبارزه با کرونا؛ دینداران در خدمت جامعه | ١٠٣

بیمــاری «جمعــی از طــالب و روحانیــون حوزه هــای علمیــه، هیئــات مذهبــی، 
مجموعه هــای فرهنگــی تربیتــی و پایگاه هــای بســیج شــهر تهــران» براســاس 
ــارکت  ــور مش ــه منظ ــود را ب ــی خ ــی، آمادگ ــه ای مل ــرعی و وظیف ــی ش تکلیف
مردمــی و خدمت رســانی انســانی نســبت بــه کنتــرل، پیشــگیری و درمــان ایــن 
بیمــاری، در قالــب اقداماتــی چــون پرســتاری و مراقبــت از بیمــاران، توزیــع 
اقــالم بهداشــتی و هرگونــه اقــدام تأیید شــده  دیگــر از ســوی نهادهــای پزشــکی 
تحــت نظــارت ســتاد ویــژه مبــارزه بــا کرونــا اعــالم مــی دارد. امیــد اســت بــا 
ــی کشــور و تحــت نظــارت  ــد و موافقــت دســتگاه بهداشــتی درمان صالحدی
ســتاد مربوطــه، ایــن توفیــق در حمایــت و خدمــت بــه هم میهنــان عزیــز ایــران 
اســالمی، نصیــب ایــن جمــع گــردد. از خداونــد متعــال توفیــق روزافــزون همــۀ 

جهادگــران عرصــۀ خدمــت بــه مــردم را مســئلت داریــم. 
والله الموفق١ 

به طــور خالصــه بایــد گفــت بحــران کرونــا زمینــه ای بــرای آزادســازی ظرفیت های 
کمتــر بروزیافتــه  لجســتیک مذهبــی در امــور عام المنفعــه و خدمــات اجتماعــی شــد؛ 
ــان ١٣٩۶) و ســیل  ــاه (آب ــه  کرمانش ــان زلزل ــه در جری ــز ازجمل ــتر نی ــه پیش ــری ک ام
گلســتان و خوزســتان (فروردیــن ١٣٩٨) بــروز یافتــه بــود. در چند ماه اخیر، بســیاری 
ــا مســاجد و حســینیه ها  از مکان هــای مذهبــی از اماکــن زیارتــی و حرم هــا گرفتــه ت
کــه در وضعیــت عــادی فضاهایــی بــرای انجــام مناســک (نمــاز، عــزاداری، زیــارت) 
ــالم بهداشــتی و بســته های معیشــتی  ــع اق ــه و توزی ــرای تهی ــه مراکــزی ب هســتند، ب
ــا تبدیــل شــدند. همچنیــن اصنــاف و  ــدان و آســیب دیدگان کرون مخصــوص نیازمن
مذهبــی  و  مناســکی  خدمــات  ارائه دهنــدگان  و  مختلــف کارگــزاران  گروه هــای 
ــن  ــز درای (طــالب، فعــاالن هیئت هــا، خادمــان حرم هــا، مداحــان، وعــاظ و...) نی
ــه تعلیــق درآمــده، اغلــب به صــورت  ــام کــه اماکــن و مناســک مذهبــی جمعــی ب ای
خودجــوش بــه فعالیــت گســترده درجهــت ارایــۀ خدمــات اجتماعــی مشــغول  شــدند. 

١. «نامه مداحان و روحانیان به وزیر بهداشت»، پایگاه اینترنتی عقیق، ١٣٩٨/١٢/١١، نشانی:
https://aghigh.ir/fa/news/111392/نامه‑مداحان‑و‑روحانیان‑به‑وزیر‑بهداشت
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نکتــه ای کــه رهبــر انقــالب نیــز در ســخنرانی تلویزیونــی نیمــه شــعبان بــه آن اشــاره 
کــرده و ضمــن تقدیــر از آن، پیشــنهاد کردنــد در مــاه رمضــان «یــک رزمایــش 
گســترده ای در کشــور بــه وجــود بیایــد بــرای مواســات و همدلــی و کمــک مؤمنانــه 
ــدان و فقــرا»؛ پیشــنهادی کــه ســبب شــد به مــوازات گروه هــای مردمــی و  ــه نیازمن ب
خودجــوش، بســیاری از ســازمان ها و نهادهــای حاکمیتــی (ازجملــه «ســتاد اجرایــی 
ــات  ــازمان تبلیغ ــتضعفین»، «س ــیج مس ــتضعفان»، «بس ــاد مس ــام»،  «بنی ــان ام فرم
اســالمی»، «آســتان قــدس رضــوی» و...) نیــز در قالــب طرح هایــی بــا نــام «رزمایــش 
مواســات» و «همدلــی مؤمنانــه» در عرصــۀ خدمات رســانی بــه اقشــار فرودســت و در 
معــرض آســیب پذیری از شــرایط پــس از کرونــا فعــال شــوند و به خصــوص در ارائــه  

گــزارش و رســانه ای کردن ایــن خدمــات بــه رقابــت بــا هــم بپردازنــد. 
برشی از سخنرانی تلویزیونی آیت الله خامنه ای در نیمه شعبان ١٣٩٩

ملت ایران در آزمون کرونا... خوب درخشیدند. اوًال اوج این افتخار 
ملی متعلق است به مجموعۀ درمانی کشور که من بارها گفته ام، باز 
هم باید تکرار کنم عظمت کار اینها و ارزش فداکاری  اینها را. ... 
در این دوره، جامعۀ پزشکی و پرستاری و جامعۀ درمانی کشور از 
خودش یادگار خوبی و خاطرۀ خوبی را به جا گذاشت. در کنار اینها، 
داوطلبان، آن کسانی که جزو مجموعه های درمانی هم نبودند، اما 
داوطلبانه آمدند وارد این میدان شدند؛ طالب جهادی، دانشجویان 
جهادی، هزاران بسیجی ُپرتالش در بخش های مختلف کشور و آحاد 
مردم، خدمات باارزشی را که واقعاً از توصیف باالتر است ارائه کردند 
که انسان را حقیقتاً خرسند می کند از سویی و ممنون و متشکر می کند 
از سوی دیگری. ... انصافاً مشارکت های مردمی هم، مشارکت های 
بسیار زیبا و صحنه های جالب و شگفت انگیزی را به وجود آورده که 
در همه جا هست؛ من چند مورد را به خصوص اسم می آورم. ... مثًال 
در سبزوار طرح «هر محله یک قربانی» شروع شده؛ اهل محل جمع 
می شوند یک گوسفند قربانی می کنند، به نیازمندانِ همان محل گوشت 
می دهند ... یا در یزد، مادر شهیدی با همکاریِ جمعی از بانوان که 
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همراه کرده با خود عده ای از بانوان را، خانه های خودشان را تبدیل 
کرده اند به خیاط خانه که در این خیاط خانه ها ماسک تولید می کنند 
و مجانی در اختیار مردم می گذارند. یا در نهاوند، گروهی از بانوان 
که در زمان دفاع مقدس نان می پختند و برای جبهه می فرستادند، 
خوزستان،  در  می کنند.  و کمک  بیماری  مهار  برای  شده اند  فعال 
طالب قرارگاه تشکیل داده اند و حتی داخل خانه های مردم را هم 
ضدعفونی می کنند. در شیراز، معتمدین محلی با صاحبان امالک ... 
صحبت می کنند که اجاره نگیرند یا تخفیف بدهند یا مهلت بدهند 
و کمک بشود به کاسب. در تبریز، رئیس حوزۀ علمیه خودش وارد 
شده و به شکل میدانی مشغول فعالیت است. در یکی از شهرها، 
نامزد حزب اللهی ای که در انتخابات رأی نیاورده، ستاد خودش را 
تعطیل نکرده و نگه داشته و فعاالن را در خدمتِ حرکتِ جهادی و 
مبارزه ی  با کرونا سازمان دهی کرده. اینها البته گزارش های محدودی 
است که بنده حاال علی العجاله در اختیار داشتم؛ ولیکن صدها مورد 
شبیه این، بلکه هزارها مورد شبیه این در سرتاسر کشور به شکل های 
گوناگون وجود دارد. ... این ها نشانۀ عمق فرهنگ اسالمی و رسوخ 
فرهنگ اسالمی در مردم ماست، در دل مردم ما است. ... من توصیه 
می کنم، تأکید می کنم که این برنامه هایی را که مسئولین دولتی برای 
برخی از قشرهای ضعیف در نظر گرفته اند، هرچه سریع تر، هرچه 
بیشتر، هرچه بهتر ان شاء الله به اجرا دربیاورند؛ لکن در کنار این، مردم 
هم وظیفه دارند. عده ای هستند که در این شرایط و در این اوضاع 
حقیقتاً زندگی شان به سختی قابل گذران است و نمی توانند زندگی 
معمولِی عادیِ خودشان را اداره کنند؛ مردمی که دست شان باز است 
و توانایی دارند بایستی در این زمینه فعالیت وسیعی را شروع کنند. ... 
به خصوص که ماه رمضان در پیش است. ... چه خوب است که یک 
رزمایش گسترده ای در کشور به وجود بیاید برای مواسات و همدلی 
و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا که این اگر اتفاق بیفتد، خاطرۀ 
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خوشی را از امسال، در ذهن ها خواهد گذاشت١.

تصاویری از تهیه اقالم حمایتی در حرم رضوی ـ شبستان امام خمینی

تصاویری از رزمایش «همدلی مؤمنانه» در استان های تهران، کردستان، قزوین و آذربایجان شرقی

١. «سخنرانی تلویزیونی به مناسبت والدت حضرت امام زمان(عج)»، پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت الله العظمی خامنه ای، ١٣٩٩/١/٢١، نشانی: 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45317
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آیندۀ مبهم و سناریوهای محتمل
ــه  ــوز ب ــا هن ــدۀ پاندمــی کرون ــه شــد، ازآن جاکــه پدی چنان کــه در آغــاز گــزارش گفت
پایــان نرســیده و هنــوز ندانســته های مــا از آن بیشــتر از دانســته هایمان اســت و 
حتــی پزشــکان و متخصصــان نیــز نتوانســته اند، پایانــی مشــخص را بــرای آن 
ــدان بیــش از گمــان  ــاره چن ــه ســخن گفتن و تحلیــل دراین ب ــد، هرگون تخمیــن بزنن
ــود. مــا در زمــان نــگارش ایــن  و طــرح ســناریوهای فرضــی و احتمالــی نخواهــد ب
گــزارش، کمــاکان در احاطــۀ شــرایط فوق العــاده و غیرمعمــول پــس از ایــن فراگیــری 
قــرار داریــم و فاصلــۀ موردنیــاز بــرای نگریســتن بــه ایــن پدیــده را نداریــم. به ویــژه 
ــده ای چــون دیــن و  ــۀ پیچی ــر مقول ــارۀ پیامدهــای ایــن فراگیــری ب ســخن گفتن درب
ــان نیســت.  ــد اســت، آس ــی و زمان من ــرات آن بطئ ــد تغیی ــاً رون ــه نوع ــداری، ک دین
بااین اوصــاف برخــی تحلیل هــای نویســندگان و صاحبنظــران در ایــن مــدت حــدوداً  
ســه ماهه کــه مشــتمل بــر صــدور احــکام قطعــی دربــارۀ آینــدۀ دیــن و دینــداری پــس 
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ــر و دقیــق باشــد. آنچــه می تــوان گفــت ایــن  از کروناســت، نمی توانــد چنــدان معتب
اســت کــه پاندمــی کرونــا درهرحــال به عنــوان یــک مقطــع مهــم در تاریــخ برهــه ای 
کــه در آن قــرار داریــم ثبــت خواهــد شــد و بــه احتمــال زیــاد بــا عبــور از ایــن بحــران، 
تغییراتــی در ســاحات مختلــف زندگــی فــردی و اجتماعی بشــر از ســاختارهای کالن 
سیاســی و مناســبات اقتصــاد و سیاســت بین الملــل گرفتــه تــا الگوهــای حکمرانــی و 
دولــت   ملت هــا و تــا ســبک زندگــی شــهروندان، رخ خواهــد داد. تغییراتــی کــه بســته 
بــه میــزان ادامــۀ شــرایط، زمــان و کیفیــت مهــار ایــن پاندمــی ممکــن اســت خــرد و 

جزئــی یــا کالن و گســترده باشــند. ازجملــه  ایــن مــوارد را می تــوان برشــمرد:  

احتمال تثبیت برخی تغییرات مناسکی
در ایــن مــدت کوتــاه، تغییراتــی در دینــداری به ویــژه در فرهنــگ مناســکی بــه اقتضــای 
شــرایط رخ داد که دقیقاً  مشــخص نیســت کدام آن ها و تا چه میزان در دورۀ پســاکرونا 
مانــدگار خواهــد بــود و کدام شــان تنهــا مقطعــی بــوده و بــا عادی شــدن شــرایط فرامــوش 
خواهنــد شــد. طبعــاً چنانچــه ایــن پاندمــی به کلــی مهــار شــود، می تــوان انتظــار داشــت 
کــه تــا حــد زیــادی اشــکال دینــداری بــه وضعیــت ســابق برگردنــد و چنانچه ایــن پاندمی 
ـ آن گونــه کــه در برخــی ســناریوها گفتــه می شــودـ  بیــش از آنچــه تصــور می شــد مانــدگار 
شــود یــا خطــر مــوارد مشــابه آن وجــود داشــته باشــد، آن وقــت می تــوان از آغــاز دور انــی 
تــازه و متفــاوت از حیــات دینــی ســخن گفــت. البتــه حتــی اگــر حالــت نخســت یعنــی 
مهــار کامــل بحــران را درنظــر بگیریــم، بــاز احتمــاالً  اثــر برخــی تغییــرات، باقــی خواهــد 
مانــد و شــرایط به طــور کامــل بــه گذشــته برنخواهــد گشــت. به عنــوان مثــال بعیــد به نظر 
می رســد کــه حتــی در صــورت مهــار کرونــا مراســمی مانند پیــاده روی اربعیــن با کیفیتی 
کــه در ســال های گذشــته برگــزار می شــد (ازنظــر وضعیــت بهداشــتی، تراکــم جمعیــت 
ــن  ــد. همچنی ــه یاب ــن دســت) ادام ــواردی از ای ناهمگــون از کشــورهای مختلــف و م
محتمــل اســت کــه بیــم تکــرار چنیــن شــرایطی بــر آمــار شــرکت کنندگان در ایــن آییــن، 
اثــر کاهشــی داشــته باشــد. مشــابه ایــن تغییــر احتمالــی را هرچنــد در مصادیــق جزئــی 
در آیین هــای متداول تــر ماننــد زیــارت اماکــن مقــدس، عزاداری هــا، برپایــی هیئت هــا 
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و حتــی برگــزاری نمــاز جماعــت در مســاجد نیــز می تــوان انتظــار داشــت. دســت کم تــا 
زمانــی کــه از نظــر روانــی، در جامعــه احســاس امنیــت و آرامــش از بی خطربــودن حضور 
ــی دور از ذهــن نیســت.  ــن تغییرات ــرار نشــود، چنی ــی برق در اماکــن و مناســک مذهب
(پیشــتر اشــاره شــد کــه در یــک نظرســنجی ١٨ درصــد از کســانی کــه موافــق بازگشــایی 
اماکــن مذهبــی در مــاه رمضــان بودنــد، اظهــار کــرده بودنــد کــه درصــورت بازگشــایی، 
خــود از رفتــن بــه ایــن اماکــن پرهیز خواهنــد کرد١. وضعیــت مخالفان بازگشــایی دیگر 

روشــن اســت.) 

استمرار روند دیجیتالی شدن دینداری
بــه نظــر می رســد رونــد دیجیتالی شــدن مناســک و مراســم مذهبــی کــه به دلیــل 
شــرایط خــاص ایــن ایــام شــتاب و گســتردگی دوچندانــی یافتــه اســت،  حتــی 
ــد.  ــه یاب ــر ادام ــتابی کمت ــا ش ــود و ب ــف نش ــز متوق ــران نی ــور از بح درصــورت عب
درآن صــورت برخــی پدیده هــای نوظهــور ایــن ایــام ماننــد هیئــت آنالیــن و حســینیۀ 
ــه  رســمیت شــناخت.  ــازۀ مناســکی ب ــر ت ــای فراگی ــوان فرم ه ــد به عن خانگــی را بای
ــه و ســواد رســانه ای باالتــری  ــژه در نســل  جــوان و نوجــوان مذهبــی کــه تجرب به وی

ــد. ــه کرده ان ــی تجرب ــدو کودک ــی را از ب ــد و زیســت  دیجیتال دارن

خطر استمرار مداخلۀ مستقیم نهاد دولت در شئون مذهبی
تجربــۀ مداخلــۀ مســتقیم نهــاد دولــت در شــئون مذهبــی کــه ایــن ایــام به دلیل شــرایط 
اضطــراری در باالتریــن و بی ســابقه ترین شــکل صــورت پذیرفــت و گســتره اش حتــی 
تعطیل کــردن مســاجد و حرم هــا و کلیــۀ مجالــس مذهبــی را نیــز شــامل شــد، طبعــاً 
بــرای جامعــۀ دینــی، تجربــه ای تلــخ بــود و بعیــد نیســت در آینــده نیــز پیامدهایــی 
ــه عــالج آن  ــری ک ــذارد.  ام ــا گ ــی برج ــای دین ــت نهاده ــر اســتقالل و هوی ــی ب منف
نیازمنــد بازســازی ســازمان دینــی در دورۀ پســاکرونا و اتخــاذ تدابیری توســط رهبران 

و گروه هــای مرجــع و بدنــۀ فعــاالن مذهبــی اســت. 

١. «نتایج موج چهارم نظرسنجی كرونا» (٢‑۴ اردیبهشت ١٣٩٩)، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران، اردیبهشت ١٣٩٩، ص۴.
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لجستیک سازمان ها و گروه های مذهبی در خدمت جامعه
ــه  موفــق به کارگیــری امکانــات و ظرفیــت لجســتیکی گروه هــا و ســازمان های  تجرب
مذهبــی (ازجملــه موقوفــات، هیئت هــای مذهبــی و موکب هــای اربعیــن) و حضــور 
ــه در  ــات عام المنفع ــان خدم ــی در جری ــاالن مذهب ــون، طــالب و فع ــر روحانی مؤث
ایــام کرونــا، می توانــد گام مهمــی بــرای تحکیــم و گســترش ســرمایه  اجتماعــی 
ســازمان های مذهبــی و ترمیــم برخــی شــکاف های اجتماعــی میــان دینــداران و غیــر 
آن هــا باشــد. ایــن همــان مســیر مطلوبــی اســت کــه جریان هــای دینــی و گفتمان هــای 
شــیعی می تواننــد درپیــش گیرنــد: اســتراتژیِ «دینــداران در خدمــت جامعــه و 
منافــع اجتماعــی و ملــی»، به جــای «اســتراتژیِ دینــداران در خدمــت مذهــب و 
ــر در برخــی  ــه مســتلزم بازاندیشــی و تغیی ــد ک ــن رون ــه ای». اســتمرار ای ــع فرق مناف
سیاســت های مذهبــی قبلــی اســت، می توانــد نویدبخــش آینــده ای مطلوب تــر بــرای 

جامعــه  ایرانــی باشــد.


