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  چكيده
 ايـن  از يكـي  شـود،  مي بشر ابناء براي اجتماعي  ميراث گيري شكل موجب جهان در متعددي عوامل
 اسـت  مصـاديق  آن جملة از كرونا بيماري كه باشد، ها بيماري تواند مي وضعي شرايط حسب عوامل

 بـه  پاسخ در كه است ابهامي باشد اجتماعي ميراث ساز زمينه تواند مي كرونا بيماري چطور اينكه اما
ه  بـا  تحليلـي −توصـيفي  شيوه به كه پژوهش اين در نموديم، پژوهشي انجام به مبادرت آن بـه  توجـ 

 انجـام  دارد، نظـري  مفـاهيم  تغيير بر داللت كه شناختي زبان نظريات باالخص و شناختي علوم قواعد
 مختلـف  مفاهيم تواند مي كه حيث آن از كرونا بيماري كه رسيدند نتيجه اين به نويسندگان گرديد،

 اجتمـاعي  ميـراث  ايجاد ساز زمينه طريق دو از تواند مي دهد، تغيير را حقوقي و فقهي عرصه در رايج
 تطبيـق  براي اجتماعي تاريخ به دانان حقوق و فقها توجه موجب يادشده بيماري آنكه نخست گردد،
 مـورد،  حسـب  كـه  گـردد  مـي  قـوانين  وضـع  و فتـاوي  و احكـام  صدور جهت در مشابه هاي نمونه

 و فقهـا  شـرايط،  اقتضـاي  برحسب آنكه يا بود، خواهد اجتماعي رفتار تبديل يا توالي كننده منكعس
 در افـراد  بـراي  مشـابه  رفتارهـاي  سـاز  زمينه كه كنند مي ايجاد را حقوقي فقهي الزامات دانان حقوق
 معنـاي  بـه  كرونـا  بيمـاري  صـورت  اين در كه گردد مي واگيردار هاي بيماري مقابل در بعد هاي نسل
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 مقدمه

 توّجه با که است هایی ارزش دربردارندۀ و مختلف، های نظام گیری شکل تکاپوی در همواره جهان،
 زنـدگی ادامـه بـرای و نمـوده پیدا را خود هوّیت داده، شکل را هایی آرمان خود برای تواند می آن به

  .باشد داشته مشّخصی هدف خود
 داشـتن بگیـرد، قـرار بشـری آینـدۀ سـاخت هـای پایـه از یکـی توانـد می زمینه این در که آنچه
 ای بهانـه و ورزیـده مباهـات و فخر بدان مردمان شود باعث که میراثی است، اجتماعی های میراث
 آثـار کـه مـواردی از یکـی رسـد مـی نظـر بـه باشند، داشته را خاص جامعۀ یک در همگرایی برای

 مخـتص اجتماعی میراث گیری شکل موجبات تواند می تردید بدون و دارد همراه به خود با مختلفی
 اجتمـاع یـک بـر کـه مختلفـی های خاصّیت خاطر به ها بیماری. است بیماری مقولۀ باشد، خود به

  .باشند فرهنگی میراث ایجاد ساز زمینه توانند می مختلف طرق از گذارند می ایجاد
 کرونـا بیمـاری حقـوقی−فقهـی ابعـاد شود تالش که است آن حاضر نوشتار در اصلی رویکرد

)covid-19 (قـرار بررسـی و نقـد مـورد شـود، می اجتماعی میراث ایجاد ساز زمینه که حیث آن از 
 بـه اتکـاء بـا تـا درصـددند پـژوهش ایـن نویسـندگان مقصـود این به نیل برای و اساس براین. گیرد
 بـه کـه شـناختی زبـان های نظریه باالخص شناختی های نظریه از گرفتن کمک و تحلیلی های روش
 آن واسـطۀ بـه و پـردازد، می آدمی های گیری تصمیم و ذهن و گیری مفهوم انسان، زبان رابطۀ بررسی

 درسـتی بـه را مختلـف هـای حـوزه در رفتاری تصمیمات برابر در آدمی های واکنش و کنش توان می
  .نمایند زمینه این در پژوهشی انجام به مبادرت قرارداد شناخت مورد

 سـبک بـر مبتنـی تحلیلـی−توصیفی روش از نویسندگان مطلوب این به دستیابی برای درنتیجه
 اجتمـاعی هـای پدیـده تفسیر و درک بر عالوه محققان روش این در. نمودند استفاده پژوهشی اقدام

 دهند انجام را اقداماتی محّلی یا فردی سطح در رویدادها، و شرایط بهبود و تغییر برای تا درصددند
بپردازنـد  نـامعّین هـای موقعیـت تبیـین بـه اجتماع، در مشارکتی فرایند درک بر عالوه آن واسطۀ به تا
 تحقیقـاتی های حوزه جدیدترین از که سبک این). ۴٠−٢٧ص ،١٣٩٧ اللهی، کرم و تنها اسالمی(
 در را نـامعّین شدت به شرایطی کرونا بیماری توسط ایجادشده موقعیت اینکه به نظر رود می شمار به

 .باشد می پژوهشی اقدام رو پیش مطالعات سبک نماید می ایجاد جامعه

 

 پژوهش ۀنیشیپ

  .است مطالعاتی پیشینۀ دارای جهت سه از حاضر مقالۀ گفت بتوان شاید
 مثـال عنوان بـه دارنـد، اشاره فرهنگی میراث مفاهیم به الزاماً  که دارد قرار مطالعاتی اّول مرتبۀ در
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 اسـت تـوان مـی خـوبی به هرچند رسانیدند، انجام به ٢٠١۵ سال در 1»لوک و کرسل« که ای مقاله
 حیـث ایـن از ولی دهد نشان عمومی های سیاست با را آن ارتباط و فرهنگی میراث از مختلفی ابعاد
 بـه سخنی اجتماعی های میراث و قوانین گیری شکل ی زمینه عنوان به بیماری یک آثار با رابطه در که

  .است توّجهی قابل تفاوت دارای است نیاورده میان
 به )١٣٩٩( محّمدی آقای و شهیاد خانم سرکار توسط که ای مقاله به توان می دیگر مثال عنوان به
 شناسی روان و پزشکی حوزۀ در محققان توّجه که دارد آن از نشان مقاله این نمود، اشاره رسید چاپ
 اثر در تفاوت موجب که آنچه حال این با. است گردیده معطوف بیماری این مخرب آثار روی بر نیز

 و آمـاری بررسـی یـک دنبـال بـه صرفاً  رو پیش پژوهش در پژوهشگران که است آن گردد می حاضر
 بیمـاری کـه حیـث آن از بلکـه انـد، نبـوده مردم بین در بیماری رشد دامنۀ بر مبتنی تکنیکال تحلیل
ــی ــد م ــگ توان ــای فرهن ــف ه ــراد درون را مختل ــه اف ــاخته نهادین ــات و س ــر موجب ــای تغیی  الگوه
 .اند رسانیده انجام به را خویش کار شود اجتماعی میراث

  
  یاجتماع راثیم مفهوم

 هـا سـّنت و باورهـا هـا، ارزش از ای مجموعـه بـه واقع در اجتماعی میراث که باورند این بر ای عّده
 بـرای کننـد می تلّقی ارزشمند را آن که آنجا از متعددی، اشخاص یا شخص یک که شود می اطالق
  ).٧١ص ،٢٠١۵لوک،  و کرسل( نمایند می تالش همواره آن نگهداری و حفظ
 امر یک همواره اجتماعی میراث از تعریف در که نمود درک طور این توان می شد بیان که آنچه از
 اسـت، اجتمـاعی ارزش مـورد در او باور و انسان تأثیر آن و شود می گرفته نظر در مفروض و مسّلم
 از انسـان کـه تعریفی به و است انسانی امری قطعاً  شود شناخته ارزش دارای تواند می امر یک اینکه
 ،٢٠٠۵ 3بـراون، ؛١٩٩٧ 2ُاکـین،( اسـت وابسـته دارد خـود بـرای اخالقـی های بایسته و ها ارزش
ـــان، ؛۵١−۵٠ص ـــچیفلر، ؛٣٧ص ،٢٠٠٧ 4لوگ ـــه، ؛٢٠٠٧ 5اس ـــان،١٩٩۴ 6آپی  ؛١٩٩٨ 7نارای
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 است آن داد اهمّیت بیشتر بدان بایست می که آنچه ها، بیماری نظیر اجتماعی های پدیده دربارۀ
 دارد کـه هـایی تأثیرگـذاری دامنه جهت به کرونا، بیماری نام به مفهومی چطور کنیم درک بتوانیم که

 در حّتی گیرند می تصمیم آنها که حّدی تا. شود می جامعه درون در افراد های نگرش تغییر موجبات
 ماهّیـت فلسـفه، و شـناختی علوم دیدگاه از. باشند داشته تصّرف و دخل خود حقوقی و فقهی قواعد
 انسـان درون در کـه سـعادت بـه میل و است احکام های چرایی یافتن تکاپوی در همواره بشر ذهن

 مسـئوالن و دانـان حقوق فقها، تا گردد می محسوب تفکر این برای ای زمینه پیش و بهانه شده، نهادینه
 قـرار توّجـه مـورد را الزامـاتی هستند، اجتماع در شرعی ضوابط و احکام اجرای دنبال به که اجرایی
 .اند بوده توّجه کم یا توّجه بی بدان کرونا، بیماری ظهور از قبل که دهند

 

  یماریب مفهوم

 واکـنش دچـار بـدن، زیسـتی عملکـرد و متابولیسـم آن طـّی  کـه شود می اطالق حالتی به بیماری
 ،١٣٩٢ صـالحی،( شـود فـرد درون در زیسـتی هـای بایسـته تغییر یا ضعف سبب و شده غیرعادی

. گـردد مـی بدن های واکنش تغییر موجب که است آن بیماری، هر شاخصۀ نخستین ،)٩۵−٧۵ص
 بیمـاری، یـک بـا مواجهه در که است آن دارد بسزایی اهمّیت که آنچه بیماری، منشاء از نظر صرف
 هـای ارگـان وسیلۀ به که است پاسخی مقابله، ترین بدیهی و اّولین پذیرد، می صورت مقابله نوع چند

 خون درون در که هایی باکتری آنتی سایر و سفید های گلبول. شود می داده بیماری به بدن در زیستی
 و شـده آمـاده بیماری با مقابله برای گردد، می صادر مغز طرف از که دستوری براساس دارد، جریان
  .نمایند می دفع آن را باشند داشته را عامل آن با مقابله برای کافی توان اگر

 آن سـرعت بـه یا بخشیده بهبود را خود درمان و مقابله روند بتوانند آنکه برای افراد دوم مرتبۀ در
 ئـی، نقـی و نیکخواه( کنند استفاده دارویی و غذایی یا معدنی های مکّمل برخی از ناگزیرند بیفزایند
  ).٣٧٧٩−٣٧۶٠ص ،١٣٩٩−١٣٨٩

 طریق هر به نتوانند که صورتی در دهند، می انجام بیماری یک با مقابله در افراد که اقدام سومین
 که است آن نمایند، کشف آن برای مناسبی درمان نتوانند یا نمایند، شناسایی را بیماری عامل ممکن

 و شـیوع از جلـوگیری بـرای تـالش در بهتـر بیان به. نمایند می مثل به مقابله بیماری جای به بیمار با
 برحـذر اطرافیـان و بیـرون دنیای با ارتباط از را بیمار تا شود می سعی همواره ناشناخته عامل انتشار
 ؛١٩٢ص ،١٣٨٩ دوسـت، حـق( شـوند دیگـران بـه بیمـاری سـرایت از مانع طریق این از تا داشته

  ).٢٣٨−٢٣٠ص ،١٣٩٧ دالوند، و میرصالحیان
 ایجـاد سـاز زمینه است ممکن خاصی مصادیق تنها رسد می نظر به شد گفته که آنچه به توّجه با
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 و نیازمنـدان بـه کمـک بـرای فقهـی فتـاوی صـدور مثـال عنوان به شود، جامعه در اجتماعی میراث
 بسـیج گیـری شـکل بـه منجر ندارند را غذایی یا درمانی و بهداشتی اقالم تهیۀ امکان که مستمندان
 کـه رسـیدند باور این به افراد جهادی های پویش در گردید، جهادی های پویش عنوان تحت مردمی

 از بسـیاری رو همـین از. اسـت کرونا بیماری با مقابله عرصۀ همان مبارزه، و جنگ عرصۀ اینک هم
 کـه دارنـد باور زیرا نمایند، می نیازمند مردم به کمک یا سالمت راه وقف سادگی به را خود مال افراد

  .است عملکردی چنین گروی در بشری سعادت
 جـز نیسـت ای چـاره نماید، پیدا دست نسبی آرامش و ثبات به نهایت در جامعه است قرار اگر

 بـا پرسـتاران نیـز سـالمت حوزۀ در. باشند داشته ای جهادگونه عملکرد یکدیگر کنار در مردم که آن
 اّول خّط  در روزی شبانه صورت به مخلصانه، شود می محسوب جهاد آنها عمل که باور این پذیرش
 بـه بتواننـد تـا شـدند، شهید راه این در آنان از بسیاری یافتند، حضور کرونا بیماری علیه نبرد میدان
 و شـرعی دیـدگاه از شـهادت مقام که نیست تردید. نمایند کمک بودند شده مبتال بیماری به که افرادی

 مـورد بایـد نیز افراد این خانوادۀ ولی است توّجه مورد همواره افراد خود برای هرچند آن الهی امتیازات
 کـه سالمت عرصۀ شهدای که پذیرفت ایران اسالمی جمهوری حکومت رو همین از گیرند، قرار توّجه
 شـهید عنوان بـه رسـمی صـورت به را دهند می دست از را خود جان کرونا بیماری با مقابله جریان در

 .گردند مند بهره معنوی و ماّدی−حقوقی مزایای از بتواند ایشان خانوادۀ تا نمایند اعالم

  
  کرونا یماریب

 بیمـاری براسـاس آن هـای ریشـه ٢٠٠٢ سـال در بار نخستین که covid-19 همان یا کرونا بیماری
 ،١٣٨۴−١٣٨٢همکـاران،  و مردانـی( گرفـت قـرار شناسـایی مـورد) sars( تنّفسـی حادّ  سندروم

 کشـور در ای منطقـه از ظاهراً  آن حادّ  های نمونه ٢٠٢٠ سال در مشّخص صورت به ،)٨٣−٧٣ص
 بیمـاری نمـود، مبـتال را زیـادی بسـیار افـراد جهانی عرصۀ در و ساخت نمایان را خود ظهور چین

 کـه فـردی با مستقیم صورت به مبتال فرد که صورتی در تنّفسی و پوستی ارتباطات طریق از یادشده
  .دارد را انتقال امکان باشد، تماس در است سالم

 نیسـت تردید ولی است نرسیده پزشکی مراجع تأیید به هنوز هوا طریق از بیماری انتقال هرچند
  .باشند بیماری انتقال ساز زمینه تواند می تنّفسی قطرات که

 در جهان مردم از درصد ٨٠ از بیشتر شک بی که هستند باور این بر پزشکی مراجع امروزه حّتی
 محّمـدتقی شـیما و شـهیاد،( شـوند مـی مبـتال بیماری این به ساله دو تقریباً  زمانی بازۀ طّی  نهایت

  ).١١−١ص ،١٣٩٩ و همکاران، فرنوش ؛١٩٩−١٨۴ص ،١٣٩٩ ،محّمدی
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 بیمـاری، یک کنار در زندگی دوسال حّداقل که نیست تردید شده انجام های بینی پیش به توّجه با
 حّد  تا که فرهنگی باشد، داشته افراد اجتماعی و عمومی های فرهنگ تغییر در بسزایی نقش تواند می

 کـه نیسـت تعّجـب جـای میـان ایـن در باشـد، المللـی بین و ای منطقه ابعاد دارای تواند می زیادی
 احساس را همسو تغییراتی بیماری، این تأثیرگذاری و گسترش تناسب به نیز حقوقی−فقهی الزامات
 در جدیـدی میـراث کـه اسـت بیماری این آیا اینکه آن و دارد وجود مطلبی میان این در اّما نمایند،
 کرونـا بیمـاری عرصـۀ در حقـوقی، فقهـی ابعـاد کـه آن یـا گذارد می برجای حقوقی و فقهی عرصۀ
  شوند؟ می محسوب گذار میراث

 در دهـد، قـرار جاودانی میراث فقها، اندیشۀ در تواند می کرونا بیماری بپذیریم اگر که معنا بدین
 جهـانی عرصۀ در کرونا همانند دیگری ویروسی بیماری زمان هر که کنند می درک فقها صورت این
 کردنـد مـی اسـتفاده بیماری آن انتشار زمان در که فقهی قواعد و ها دستورالعمل همان از شد، شایع
 بـا رابطـه در اسـالم صـدر در کـه احکـامی مبنـای بـر فقها از برخی امروزه چنانچه شوند مند بهره

  دارد وجـود دمـاء در احتیـاط بـاب از کـه احکـامی یا طاعون جذام، همچون واگیردار های بیماری
  1نمایند. می کرونا بیماری با رابطه در فقهی فتاوی از برخی صدور به مبادرت
 ایـن در باشـد، اجتمـاعی میـراث سـاز زمینـه تواند می حقوقی و فقهی عقاید که بپذیریم اگر اّما
 قـرار اجـرا مـورد دارد انتشار کرونا بیماری که زمانی مقطع در خاصی قواعد آنکه صرف به صورت

 رفتارها از برخی همچنان بیماری، این حکومت دورۀ شدن تمام از پس که آموزند می مردم گیرد، می
 یـا مسـاجد شـدن بسـته بـر فتوا امروز اگر مثال عنوان به نمایند، رعایت را حقوقی−فقهی الزامات و

 تصمیم همچنان مردم کرونا، بیماری دورۀ اتمام از بعد دارد، وجود فردی صورت به نمازها خواندن
 نمازهـای فردی صورت به است بهتر همچنان که باشند عقیده این بر یا ننمایند مساجد بازگشایی بر

 بـود گرفتـه شـکل معـّین دورۀ بـرای کـه حقوقی و فقهی قواعد صورت این در نمایند، اقامه را یومیه
   .دهند می ادامه آن را همچنان مردم که شود می مبّدل آیندگان برای میراثی صورت به

 تأثیرگـذار افـراد هـای گیـری تصمیم در مختلفی علل چون که است عقیده این بر شناختی علوم
 مردم دارند، شباهت هم با... و اجتماعی های موقعیت درک بیماری، مفاهیم که مادامی پس هستند،

 افـراد از ای عـّده که نیست باور و پذیرش قابل رو همین از داد، خواهند انجام مشابه رفتارهای الزاماً 
 خـود اجتمـاعی مـراودات از فرضـاً  سال چندین برای حّتی که آن صرف به کرونا، دورۀ پایان از پس

 الزامـات و قواعـد مفهـوم کـه چـرا نماینـد، اقـدام گذشـته همانند زندگی مسیر ادامۀ در اند، کاسته
                                                           

 انتقـال عامـل کـه اسـت کسـی برای دیه و ضمان تعیین مقولۀ دارد وجود حوزه این در که فتاویی ترین مهم از یکی شاید. ١
 مکـارم عظـام آیـات بـه تـوان مـی هسـتند نظریـه ایـن پیرو که معاصری فقهای جمله از شود، می محسوب کرونا ویروس
  .نمود اشاره سیستانی الله آیت و داماد محقق دکتر آقای جناب الله آیت و سبحانی جعفر الله آیت شیرازی،
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 بیمـاری حکومـت دورۀ اتمـام بـا کـه است بوده کرونا نام به بیماری اثرات به وابسته حقوقی−فقهی
 .داشت نخواهد وجود گذشته ندگیز سبک از تبعّیت برای دلیلی دیگر

  
  کرونا یماریب یاجتماع آثار

 تـوان مـی است؛ شده ایجاد مردم برای بیماری این گیر همه شیوع اثر در که آثاری ترین مهم جمله از
 اجتمـاعی و مّلی سنن و آداب تغییر مذهبی، و دینی الگوهای تغییر فقر، ترس، همچون مقوالتی به

 ولـی دارنـد خـاص هایی ضعف و شّدت مختلف نقاط در تغییرات این از هریک اگرچه. کرد اشاره
  .است درک قابل شده یاد جوانب تمام بر بیماری، این آثار کّلی صورت به که نیست تردید
 ایجـاد آدمـی روی بـر ناشـناخته بیمـاری یـک وجـود کـه اثری ترین بدیهی شاید مثال عنوان به
 زمـانی چـه داننـد، نمـی افـراد که آن صرف به). ١٢٩−١٠٧ص ،١٣٩١ عّزتی،( باشد ترس کند، می

 هـایی تـرس از! دهـد رخ اّتفـاق ایـن است ممکن چطور یا شوند بیماری یک به مبتال است ممکن
 رسانی اّطالع تکرار که است آن از نظر صرف این البته و شود می نهادینه مردم درون شدت به که است
 اثـرات توانـد مـی اسـت، نشـده یافـت بیماری این برای قطعی درمان هنوز که حقیقت این موردِ  در
 ،١٣٩۶دهشـیری،  و منـانی( کنـد ایجـاد افـراد در را تـری عمیق ترس و داشته تری مخّرب شّدت به
  ).١٣٠−١١۵ص

 تبعیـت آن از خـود زنـدگی در افـراد کـه اجتمـاعی رفتارهـای از بسـیاری تردید بی سو دیگر از
 تـرس پـس. کنـد می ایجاد را قوانین و ها محدودیت آنها برای که است هایی ترس خاطر به کنند، می
  .باشد اجتماعی میراث گیری شکل برای مهم های زمینه از یکی تواند می

. شـود مـی افـراد مـورد در اخالقـی و فکری نوین های ارزش ظهور به منجر ترس که نظر این از
 موجـب تـرس. شـود مـی زمـانی بـازۀ طول در افراد توّسط خاص رفتارهای گیری شکل سبب ترس
 فراموشـی بـرای عـاملی صـورت بـه و شـده انسـان در ابتـدایی هـای ارزش از برخی انگاری نادیده

 خـواب، در اخـتالل ایجـاد موجـب ترس همچنین. یابد می ظهور اجتماعی و خانوادگی پیوندهای
 زنـدگی سـبک و کردهـا خرج مورد در نگرش نوع تغییر افراد، در پوشش نوع تغییر خوراک، و خورد
  ).٢٢ص ،١٣٩۵ و همکاران، زاده هادی( گردد می

 هوّیـت تغییـر در زیـادی حـّد  تـا توانـد مـی شـناختی روان هـای زمینـه که دارد تأکید شناختی علوم
 دارنـد بـاور محققـین کـه است فاکتورهایی از یکی ترس باشد، تأثیرگذار انسان در مفاهیم شناختی زبان
 وارد الزامـات و حقوقی و فقهی الگوهای دهد، تغییر متمادی های سال برای را افراد زندگی رویۀ تواند می
 با مقابله برای واحد ارتش دادن شکل لزوم. اند پذیریفته تأثیر آن از همواره و نبوده بیگانه ترس با نیز آن بر
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 در که طبیعی بالیای با مقابله برای خارجی و داخلی های ظرفیت تمام از استفاده لزوم نظامی، مخاطرات
 تـأثیر بـر داللـت است گرفته قرار استفاده مورد مختلف های حکومت توّسط اسالمی مختلف های دوره
 کرونـا، بیمـاری گسـترده شـیوع بـه توّجـه بـا امـروزه و دارد؛ حقوقی−فقهی الزامات تغییر روی بر ترس

 اسـت بـوده مرسـوم گذشـته در آنچـه هماننـد مهلک بیماری این تأثیرگذاری و انتقال از ترس مشّخصاً 
 .نمود خواهیم اشاره بدان ادامه در که باشد خود به مختص فرهنگیمیراث  گیری شکل سبب تواند می

  
  یفرهنگ یساز راثیم و کرونا

 دسـتخوش را آنهـا اجتمـاعی هـای میراث و دیگران زندگی هرچیز از بیشتر که ای مسئله اّولین شاید
 یک مرگ موجبات تواند می که بیماری باشد، کرونا بیماری به ابتال از ترس مقولۀ دهد می قرار تغییر
 بـرای امنـی حصـار بتوانند آنکه برای افراد پس نماید، ایجاد تنّفسی دستگاه به حمله سبب به را فرد
 وضـع بیمـاری بـه انتقـال یـا ابـتال از پیشگیری برای را ضوابطی کنند ایجاد ترس این برابر در خود
  )٨٨١ص ،١٣٩٦آبادی و همکاران،  ( ابراهیم.کردند

 پس. باشد مردم در روانی آرامش ایجاد سبب نتوانست ها دستورالعمل و قواعد وضع صرفاً  البته
 تأثیرگذار ها زندگی بر ای اندازه به کرونا بیماری ابعاد اّما شد، اضافه مسئله این به نیز قانونی الزامات
 دینـی های ظرفیت از حّتی بایست می که یافتند دست باور این به حکومتی های نهاد الجرم که است
  .نمود استفاده کرونا بیماری کنترل برای نیز

 ایفـا نیـز میـراث اجتمـاعی گیری شکل بر شگرفی تأثیر خود سهم به یادشده مصادیق از هریک
 .نمود خواهیم گذرایی اشارۀ آنها تأثیرگذاری ی نحوه به ادامه در که نمایند می

  
  یاجتماع راثیم ساز نهیزم یبهداشت یها دستورالعمل

. اسـت تأّمـل قابـل و ارزنده بسیار جهانی، بهداشت وزارت از صادرشده های دستورالعمل به توّجه
 فضـای بـا کـه صـورتی در تـا شد توصیه ها خانواده و کشورها تمامی به کرونا، بیماری شیوع از بعد

 نظیـر فـردی بهداشـت وسـایل از حتمـاً  نمـوده، را الزم احتیاطات هستند ارتباط در منزل از بیرون
 و کـرده، ضـّدعفونی انـد کـرده دریافت که خریدهایی منزل در. نمایند استفاده کش دست و ماسک
 تـوّکلی و( باشـند داشـته همـراه کننـده، ضـّدعفونی لوازم خود با منزل از خروج برای المقدور حّتی

  ).۴۴۶ و ۴۴۵ص ،١٣٩٨همکاران، 
 بهداشتی بایدهای رعایت برای الملل بین عرصۀ در هم آن رفتاری یکسان های دستورالعمل ثمرۀ
 بـه بیمـاری ایـن دورۀ طـول اینکه به توّجه با مخصوصاً . داشت خواهد جهانی فرهنگ یک از نشان
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 نهادینـه افـراد درون رفتارهـا ایـن کـه نیسـت تردید است، شده زده تخمین سال سه تقریبی صورت
 خواهـد امتـداد ها سال تا مشابه رفتارهای نیز، کرونا بیماری از عبور از بعد که ای اندازه به شود، می

  ).١٣٩۴ همکاران، و نهند ساالری( یافت
کید نکته این بر مدار سالمت گیری پیش پس  امـان در بـرای را شخصـی حفاظت باید که دارد تأ
 آیـۀ در نیز مجید الله کالم در البته و ؛)٢٠٢٠ 1یونیسف،( دهیم قرار اصلی محور بیماری از ماندن
 و هـا بیمـاری بـا نبـرد در احتیـاط رسـد مـی نظر به لذا است؛ شده سفارش نساء مبارکۀ سورۀ ١٠٢

 جـّدیت بـه را بهداشـتی هـای دستورالعمل و بوده آماده همیشه افراد نماید می ایجاب نیز ها ویروس
 زیـرا نورزنـد؛ غفلـت مراقبتـی، خـود های دوره شدن طوالنی جهت به آن از و داده قرار توّجه مورد
 ننماینـد احساس خود در را مقابله برای الزم آمادگی دیگر افراد که دهد می رخ زمانی درست آسیب

  ).١۵−١ص ،١٣٩٧ همکاران، موالو(
 از امـری در کسی اگر پس است، »شک« با مرتبط احکام مجرای »احتیاط اصل« فقهی نظر از
 یـا دهـد انجـام با هـم را موارد همۀ یا مورد حسب احتیاط بر بنا بایست می نماید شک شرعی امور
 فرضـاً  کـه کنـیم شـک اگـر نیـز، کرونـا بیماری مورد در نشود، مرتکب را امور آن از یک هیچ که آن

 یـا اسـت الزم نیـز یک درجه بستگان و نزدیکان و اقوام حضور با رابطه در گیرانه پیش موارد رعایت
 هـای توصـیه بـه توّجـه بـا و اسـت احتیـاط اصـل رعایـت شـک به عمل الزمۀ اینکه باب از خیر؟
 افـراد ورود از ممانعـت که گرفت نتیجه توان می دارد، وجود فقها بیان از زمینه این در که ای ممنوعه

 بیمـاری، بـه ابتال از گیری پیش جهت آنها، با بدنی تماس از بعد کننده ضّدعفونی موادّ  از استفاده یا
  .شود می نیز یک درجه اقوام و وابستگان اعضا، شامل

 بـدون و دارند اجتماعی مراودات زیاد منزل از بیرون در دیگران با فرزندان یا همسر اگر بنابراین
 فرزنـدان اگـر یـا نمـود بهداشتی موارد رعایت به مکّلف را آنها بایست می هستند، تماس در ضابطه
 طریـق از یـا کرونـا دوره پایـان از بعـد بایسـت می دارند را خود سالخوردۀ و پیر والدین دیدار قصد

 .باشند نموده رعایت را »احتیاط اصل« حّد  بیشترین تا باشند داشته اجتماعی مراودۀ آنها با مجازی

  
  یفرهنگ راثیم و خودمختار یریشگیپ

 قـرار المللـی بـین مجـامع نظـر مـّد  کرونـا بیماری مورد در که پیشگیری های برنامه از سطح اّولین
 .است بوده خودمختار گیری پیش بر تکیه گرفت،

 ایـن کنـار در. اسـت مختار خود خانگی حبس لزوم پیشگیری، از سطح این شاخصه ترین مهم
                                                           
1. unicef 
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 از جلـوگیری بـرای  دسـتکش و ماسـک از استفاده مانند، مراقبتی خود رویکردهای از استفاده شیوه،
 بـه اشـتغال عدم سّنتی، و مذهبی مراسم مانند مختلف، اجتماعات در حضور عدم بیماری، به ابتال
 و تـوّکلی( اسـت گرفتـه قـرار مردم توّجه مورد نیز... و مشّخص، زمان مّدت برای خاص های حرفه

  ).۴۴۶ و ۴۴۵ص ،١٣٩٨همکاران، 
 اجتمـاعی میـراث دربردارنـدۀ مقوالت این از هریک بر اجتماعی تمرکز و تکیه که است بدیهی
  .باشد می خود به مختص

 ایـن بـا درمقابلـه کـه یـابیم مـی در کنـیم نظر کرونا بیماری مقولۀ به اگر کّلی حالت در هرچند
 تـا نمایـد؛ مـی التـزام بهداشت به سرتاسر اسالم و است بهداشت رعایت اصل، ترین مهم بیماری،
 مـا اگـر و ،)٣١٩ص ،١۶ ، ج١۴٠٨نـوری،  محـدث( »الّنظاَفه ِمن اإلیمان« شود می گفته که حّدی
 و عمـومی امـاکن در ماسـک از اسـتفاده و کـش دسـت پوشیدن شامل که فردی نظافت های بایسته

 ایفـا بیماری زنجیرۀ انتقال کاهش در بسزایی سهم توانیم می قطعاً  نماییم، رعایت را باشد می تردد پر
 .نماییم

  
  خودمختار یخانگ حبس

 رعایـت هـا، مّلت و مردم عموم به بهداشت جهانی سازمان طرف از صادرشده های دستورالعمل اّولین
  ).۴۴۶ و ۴۴۵ص ،١٣٩٨همکاران،  توّکلی و( بود اجتماع در حضور عدم و خانه در حضور اصل

 دارد، را خـود خـاص مخالفـان و طرفـداران کـه است ای پدیده خانگی حصر یا خانگی زندان
 خاصـی مصونّیت خود برای توانیم می اجتماع در حضور از اجتناب با معتقدند، نظرّیه این موافقان

 آسـیب خـود اساسی نیازهای به توان نمی ترس واسطۀ به که باورند این بر مخالفان و کنیم؛ ایجاد را
  .رسانید

 مـراودات داشـتن بـه نیـاز کـردن، کار به نیاز افراد، برای معاش تأمین لزوم اقتصادی، فشارهای
 باشـند مخـالف خـانگی حـبس بـا افـراد از ای عّده شود می باعث که هستند دالیلی... و اجتماعی

 تـرس از ناشـی پدیدۀ یک این که نیست تردید ولی). ١٣٨−١٣٠ص ،١٣٩٩کوالیی،  خدابخشی(
 .است

  
  خانواده نهاد در یزندگ سبک رییتغ

 بالشــک گزیننـد، بـر را خـانگی حـبس و نداشـته مــراوده یکـدیگر بـا بپذیرنـد مـردم کـه هنگـامی
  دارد میراث فرهنگی بر داللت زندگی سبک این که کنند دنبال را زندگی از جدیدی سبک بایست می
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 در خـانواده اعضـای حضـور زمان مّدت )افزایش۴۴-۴١، ص١٣٩٢ی و همکاران، سرو (خواجه
 ،)١٠−١ص ،١٣٩٧ همکـاران، و ابراهیمـی( فرزندان تربیت بر والدین بیشتر دخالت یکدیگر، کنار
 خـوراک سـبک تغییر ،)١٣٨١ آقاجانی،( منزل امور انجام در خانواده اعضای مداخلۀ و بیشتر توّجه
 در حضور ساعات افزایش ،)١٣۵−١١۵ص ،١٣٨٩ زاده، حسین( اقتصادی منابع مدیریت جهت به

 اعضـای بـین در عمـومی و جدید های بازی و مختلف اشتغاالت به آوردن روی یا و مجازی دنیای
 جملـه از هریـک ،)٢١−١ص ١٣٩۵ اورتاکنـد، حّقـی ؛۵۶−۵١ص ،١٣٩٢ نیـت، خوش( خانواده

  .آید شمار به اجتماعی  میراث از مهّمی بخش تواند می خود نوبۀ به که است رفتارهایی
 از بایسـت مـی صورت این در بپردازد، زندگی سبک این به جامعه، یک از خانواده یک تنها اگر
 سـبک این به مبادرت کشور یک یا شهر یک ابعاد در جامعه یک اگر ولی. کرد یاد خانوادگی میراث
 تـاریخ حافظـۀ در نهایـت در کـه کرد یاد میراث جهانی یا مّلی میراث یک از توان می نمایند زندگی
 .ماند می باقی

  
ت شیافزا

ّ
  یفرهنگ راثیم و منزل در حضور زمان مد

 بتواننـد اسـت مقـدور کمتـر والـدین برای که است شده ریزی برنامه نحوی به مدرن دنیای الزامات
  ).۶۵−۵۵ص ،١٣٩٧ نصرتی، قنبرپور و آصفی( نمایند صرف منزل در را زیادی زمان مّدت

 ایجـاد فرزنـدان بـرای را بـالفعلی و بـالقّوه تـأثیرات تواند می مدرن دنیای الزامات است بدیهی
 فرزندان توّجه و نظر مّد  خاصی فرهنگ که شود باعث و داده تغییر را ایشان درونی های ارزش نماید،
 های سال و سن هم از است، گذرانده کودک مهد در را خود عمر ساعات بیشتر که فرزندی. گیرد قرار

 او بـه مهـد در کـه اسـت امری سازی مشابه نظام. کند می دریافت را اختصاصی های ارزش خویش
  ).١٠٢−٧۵ص ،١٣٩۶ زاویه، سیداحمدی و محّمدی( شود می داده آموزش
 سـوی از شـده معّرفـی استانداردهای به رسیدن تا تالش برای والدین الزام خوراک، سبک تغییر
 کودکی درنتیجه باشد؛ می ها خانواده برای اقتصادی فشار ایجاد سبب گاه مدارس، یا مهدها، مدیران

 به را اجتماعی های ارزش و کرده فراموش را خانوادگی درون های ارزش گیرد می یاد خردسالی از که
 کفاشـی، و صـفا خـوش ؛۴۴۴−۴٢١ص ،١٣٨٩ گـودرزی،( دهـد تـرجیح خـانوادگی های ارزش
 نمـود خواهـد فرامـوش را خـویش خانوادگی میراث سادگی به زود یا دیر ،)٢٠٠−١٧٣ص ،١٣٩۶

  ).٧٠−٣٧ص ،١٣٩۶ همکاران، و بستی چوب زاده جانعلی(
 و افراسـیابی( دارد وجـود اجتمـاع در که است همانی هوّیت حقیقت که پذیرد می نهایت در او

 ).١۵٢−١٣٣ص ،١٣٩۵ همکاران،
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 کـه سـازی یکپارچه نظام تا شود می باعث که است آن کرونا بیماری مزایای از گفت بتوان شاید
 از اسـت گرفتـه قـرار نظـر مـّد  چیـز هـر از بیش ها، سازمان و ها ارگان سایر و آموزشی های نهاد در
 هـای ظرفیـت از اسـتفاده گردند، رهنمود خویش فرهنگی های حقیقت سمت به مردم و گسیخته هم

 هـای ارزش چنـین ایـن و شـده، هـا کـار انجام در فردی های خالقّیت بروز باعث منزل درون زمانی
 مدارس در یا مهد در را پذیری مسئولّیت و جمعی کار که فرزندی. شود می آفرینی باز خانواده درونی

 واسطۀ به امروز است، بوده یکسان رفتاری الگوی دارای نیز خانواده درون و است سپرده فراموشی به
 هـای فعالّیـت نـاگزیر منـزل، در او حضور شّدت افزایش دلیل به و کرونا بیماری اّیام شدن طوالنی
 کـه نیست تردید و نماید می همکاری مختلف امور در خانواده اعضای با و بیشترشده اش اجتماعی
  .دارد اجتماعی های شخصّیت ثبات ایجاد بر شگرفی تأثیر خانوادگی درون تعامالت افزایش

 بـه بازگشـت دهنـد، مـی انجـام خود فراغت اوقات در و خانواده درون افراد که هایی بازی حّتی
 عنوان بـه و بوده گذشتگان های سرگرمی از جزئی قبالً  که فراموشی حال در و شده فراموش های بازی
 بیمـاری واسـطۀ بـه نشینی خانه آثار از دیگری نمود خود است، بوده توّجه و نظر مّد  اجتماعی میراث
 .دارد اجتماعی هوّیت بر مستقیم تأثیر که است کرونا

  
  رحمۀ صل ،یاجتماع مراودات کاهش

 اجتماعی زندگی ناپذیرِ  جدایی جزءِ  و اجتماعی شخصّیت های نشانه از سایرین با ارتباطات هرچند
 به که فردی اگر. گردد ثانویه مشکالت بروز موجبات توانند می همواره امر این ولی رود، می شمار به

 صـلۀ رحـم، عمل اجتماعی مراودات رعایت لزوم براساس صرفاً  بخواهد است مبتال کرونا بیماری
 و شناسـی جامعـه و شناسـی روان نظـر از مثبـت آثـار دارای و بـوده فقهی و دینی تأکیدات جزءِ  که

 ،١٣٩٧ همکـاران، و هوشـیاری ؛١١۴−٨١ص ،١٣٨۶ همکـاران، و بنـاب غبـاری( اسـت فرهنگی
 یـک برابـر در دیگـران انـداختن مخـاطره به باعث امر این است ممکن کند، عمل) ١۵٠−١٢٩ص

 از و نـداده قرار خطر معرض در را دیگران که است آن در احتیاط جواز پس. باشد ناشناخته بیماری
  . نماییم نظر صرف رحم صلۀ
 کشـتار عـدم بـر کـه ِدمـاء در احتیاط لزوم و دیات باب قواعد حقوقی، و فقهی الزامات میان از
 بود سازخواهند میراث الزامات این زمانی ولی است، مطلب همین مؤّید دارد، داللت ضابطه بدون
 حکـم یـک خـاطر به صرفاً  افراد که مادامی باشد، انسان برای عملی ملکۀ صورت به آنها رعایت که

 شـدن اجتمـاعی از تـوان نمی ورزند، مبادرت بدان یا نمایند ترک موّقتی صورت به را عملی شرعی،
  .آورد میان به سخنی رفتار یک
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 رعایت به مبادرت کّلی، اصول همان براساس همچنان تهدید، دورۀ از عبور از پس افراد اگر اّما
 میـراث اجتمـاعی سـاز زمینـه فقهـی مضـامین قطعاً  صورت این در نمایند، حقوقی و فقهی الزامات
 نـادری، و اکبریان علی( »ضرر دفع« قاعدۀ و »احتیاط« باب فقهی الزامات نیز، باره این در. اند شده

 مـراودات عدم و رعایت لزوم بر داللت شوند، می محسوب عقلی قواعدی که) ٩۵−٧١ص ،١٣٩٢
 و همیشـگی صـورت بـه قواعـد این چون نتیجه در دارد، اجباری و ضروری موارد در جز اجتماعی
  .نمود حاصل اطمینان میراث فرهنگی بر آن تاثیرگذاری از توان می است، دائمی
 کـه زمان هر بیماری، این از بعد های زمان در چه و کرونا بیماری ظهور عصر در چه مبنا این بر
 و واگیـردار بیمـاری یـک اثـر در اسـت ممکـن و اند گرفته قرار مشابه شرایط در کنند احساس افراد

 نهادینه میراث اجتماعی عقلی، اصل دو این چون بیندازند، مخاطره به را سایرین و خود جان مرگبار
 بـه نسـبت را خـود شرعی و حقوقی تکلیف آینده در آنها نتیجه در کند، می ایجاد افراد در را ای شده

 رفتـار اند آموخته قبالً  که فرهنگی با مطابق مردم باشد یادآوری به نیاز که آن بدون و دانند می سایرین
  .نمود خواهند

  
  یفقه و یقانون یریشگیپ

ــتای در ــگیری راس ــاری از پیش ــا، بیم ــگیری کرون ــانونی پیش ــی و ق ــرای فقه ــزام ب ــه ال ــت ب  رعای
 کسـب برای افراد از برخی که حقیقت این سوای ما. باشد می تصّور قابل بهداشتی های دستورالعمل

 معصـوم کـه طـوری همان باشند، می منزل از بیرون در حضور از ناگزیر معاش جهت به و روزی
 بایسـت مـی افراد این ،)٣۴−٣٠ص ،١٣٩٢ شاکرین،» (َمن ال َمعاَش َله ال َمعاد َله: «فرماید می نیز

 بـه بیمـاری انتقـال از ممکـن طریـق هر به تا دهند انجام را حیاتی اقدامات از دسته آن نمایند دقت
 بـه بنـا هـا حکومـت گـاه البتـه و نماینـد؛ جلـوگیری خـانواده اعضـای مورد در مخصوصاً  سایرین

 ،١٣٩٣ میرزایـی،( نماینـد می موّقتی قوانین تأیید و تصویب به تصمیم مورد حسب نیز ها مصلحت
  ).١٧١−١۴۵ص

 ،١٣٩٠ مهـر، ادیبـی( شـود مـی یـاد ثـانوی احکـام عنوان به آن از فقهی اصطالح در که قوانینی
 مـورد حسب اگر نظر این از. شوند می خوانده موّقتی قوانین حقوقی، اصطالح در و) ١٨٨−١۵۵ص

 که جّدی های ضرورت داشتن بدون روزی، کسب برای ولو را منزل از خروج اسالمی های حکومت
 بیـرون صورت این در دهند، تشخیص ضروری رساند، می آسیب خانواده جان به معاش تأمین عدم
 قـانونی برخوردهـای بـا یا شده حرمت حکم مشمول تواند می مورد حسب روزی کسب برای رفتن
 از حـبس و گیـری دسـت یا سنگین، های جریمه تا صنفی، واحدهای تعطیلی از باشد؛ داشته همراه
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 قاعـدۀ براسـاس زیـرا 1شود، می انجام بیماری انتقال از پیشگیری سبب به که است اقداماتی جمله
 افراد اگر و) ٢۶۴−٢٣٣ص ،١٣٧٨ مزینانی،( ندارد را دیگران به رساندن آسیب حّق  کسی الضرر،

 بنـا تا دارد وجود ها حکومت برای اختیار این شرعاً  نباشند، متمایل امر این به خودمختار صورت به
  .نمایند اجرایی را الزم قواعد خود دید صالح بر

 صـدور و قـوانین وضـع شغلی، های فعالیت در حضور عدم نشینی، خانه سبک که نیست تردید
 تـدوین قـانونی امـروز اگـر شـود؛ مـی تلّقی میراث فرهنگی از بخشی عنوان به هریک فقهی، فتاوی
 و نـژاد فـدایی( شود می داده تشخیص ضروری هدف، جامعۀ یک اعضای برای آن رعایت و شود می

 خود ذات به قانون که آن نخست است، میراث فرهنگی جهت دو از ،)٣٧−٢١ص ،١٣٩٣ حناچی،
 اجـرای تا گذاری قانون فرایند سیکل پس بود، خواهد اجرا نهایت در و تأیید و ثبت نگارش، نیازمند
 شـاهد تـاریخ زیـرا. دارد تـاریخ در اثر یک ثبت بر داللت خود قانون، اجرای آثار بررسی و قانونی
 کرونـا بیمـاری گسـترش از پیشـگیری بـرای قانونی چنین مشّخصی، زمانی دورۀ در که بود خواهد
  .شد اجرا و تصویب
 کـه اسـت آن دارد، پیشـگیرانه قـانون یک شدن تلّقی فرهنگی میراث باعث که دومی جهت اّما و

 را خـود جان حفظ مردم. است یافته تغییر شدت به اجتماعی های ارزش از برخی شود می مشّخص
 از تـا شـوند، مـی مالی و اقتصادی های فشار برخی تحّمل به راضی و دانند، می خود شغل از تر مهم
 حمایت باشد می خویش خانواده اعضای و خود جان همانا که خود حقیقی های داشته از طریق این

  .شود می تغییر خوش دست نیز آنها فرهنگی های میراث کند، تغییر افراد های ارزش که هرجا و کنند،
  
  یفرهنگ راثیم یریگ شکل بر قانون یاجرا آثار

 محسـوب نشـدنی و واقعـی غیـر امـری الزم های پشتوانه داشتن بدون قانون اجرای که نیست تردید
 امـری مشـّخص، اجـرای ضمانت وجود بدون قانون اجرای برای حّداکثری التزام پذیرش شود، می

 قـانون، اجـرای بـرای که است رو همین از. نماید قبول آن را تواند نمی بشری، تاریخ تجربۀ که است
 و درویشـی( شـود مـی گرفتـه نظـر در قـانونی اجرایـی هـای ضمانت سایر یا و کیفری های پشتوانه
   ).٢١۶−١٩١ص ،١٣٩۵ همکاران، و عبدالصمدی ؛٢٣−١ص ،١٣٩٣ اقدم، زینالی

 دارد، قـانون بودن میراث اجتماعی بر انکارنشدنی داللت خود که قانون، اجرای سبک بر عالوه
 کرونـا، بیمـاری شـیوع زمان در شد و آمد منع به مربوط قانون یک اجرای راستای در اگر فرضاً  زیرا

                                                           
 https://bit.ly/3glt8xa ١٣٩٩ تیر ١١ تاریخ در بازدید .١
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 خـوش دسـت را شـخص آن آینـدۀ توانـد مـی امـر ایـن شـود، نقدی جریمه یا حبس زندانی، فردی
  .کند جّدی تغییرات
 ضـّد  شخصـّیت یـک بـه فـرد شخصـّیت تبدیل اقدامات این حاصل ندارد چندانی تفاوت لذا

 زندگی از سال چند برای را او فقط فرضاً  که آن یا ،)١٧۵−١۵٩ص ،١٣٨١غالمی، ( باشد اجتماعی
 مـورد بـه کشـورها از برخـی در کـه مـّدت طوالنی حبس احکام نظیر( نماید محروم مردم میان در

 نقـدی جریمـۀ پرداخـت راه در را خـویش دارایـی از بخشـی شـود سبب یا ،)شود می گذارده اجرا
  .کند پرداخت

. اسـت جامعـه در متعـددی سـازکارهای اجرای نیازمند قانون اجرای که است آن اصلی مطلب
 ،١٣٩٣ خسـروی، برزگـر و رسـتمی( الزم بودجـۀ تـأمین الزم، کیفـری ابـزار نیازمند قانون اجرای
 مشـّخص هـای جایگـاه تعیـین قانون، برقراری برای خاص ضابطین و نیروها تأمین ،)١٠٠−٧٩ص
 بـه قضـایی رسیدگی برای مشّخص اداری سیکل ایجاد نیازمند کیفری، قاطع برخورد و حبس برای

  .باشد می... و زمینه این در مربوط دعاوی
 کـه شکنانی قانون با قانون مجریان برخورد نحوۀ انتظامی، و نظامی نیروهای تعداد شدن افزوده

 هـای محـیط بهداشـت تـأمین لزوم نمایند، می نقض را مربوطه قوانین کرونا بیماری شیوع زمان در
 اجتمـاعی های بایسته تغییر از بارزی نمود خود همه و همه ها، زندان و ها بازداشتگاه نظیر بازپروری

 امـور ایـن رو همـین از. اسـت شده نمی احساس جامعه در وجودش بر لزومی بر آن سابق که است
  .باشد جامعه در اجتماعی میراث از خاصی های صورت گیری شکل بر داللت تواند می

 و هـا قـانون اجـرای از دیـدگان آسـیب و اطرافیـان که باشد می حقیقت این بر فرع باز این البته و
 و باشـند تفـاوت بی توانند نمی کرونا، بیماری شیوع زمان در شده گرفته نظر در موقتی های ممنوعیت
 بـودن، تقـابلی راسـتای در که فعلی و اقدام هر که. دهند می انجام مورد حسب را متقابلی اقدامات
 و جامعـه درونـی هـای ارزش تغییـر بـر داللـت شـود، انجـام خـاص، قـانون یک اجرای به نسبت
  .شود می فرهنگی میراث از جدیدی شکل گیری شکل
 ضعف موجب نهایت در خدماتی، های کارگاه و ها مغازه مدت طوالنی بودن بسته مثال عنوان به
 مـواد هـای سرقت ارتکاب و ،)١۴٠−١٢۴ص ،١٣۵٣ ثریا، و لوییس( مردم بین در اقتصادی شدید

 زمـان در قـوانین اجرای ابتدایی بازخوردهای از که گردید جامعه در وسیع سطح در هم آن خوراکی
  .باشد می کرونا بیماری شیوع

 و همـه فـروش، و خریـد مراکز بازگشایی و قانون آشکار نقض امنیتی، نیروهای با مردم درگیری
میـراث  و داده تغییـر را خود فرهنگی و اخالقی های ارزش افراد از ای عّده که دارد آن بر داللت همه



             ١۴٠٠ زمستانو  پاییز/ ٢۶ش/ ١٣س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٢٠٨

 

 افـرادی کرونـا، بیمـاری شـیوع از قبل تا که کسانی. گیرند می نظر در خود برای را دیگری اجتماعی
 نماینـد پیـدا قـانونی ضـّد  و اجتماعی ضّد  شخصّیت است ممکن شرایط برحسب بودند، قانون تابع

   .است قانون بودن تقابلی اثر از این که) ١٠٢−٨۵ص ،١٣٩۴ میرمحّمدتبار، و بهمنی دخت نوغانی(
 دارد همراه به را متعددی مسائل همواره عمومی، مشکل یک ابعاد درک برای جامعه نکردن آماده

 گیـری شکل برای اساسی عوامل دربردارندۀ تواند می شناسی جرم و حقوقی دیدگاه از نوبۀ خود به که
  .باشد اجتماعی محیط در جرائم
  
  کرونا یماریب وعیش زمان در یموقت یفتاو یفقه آثار

 شـدن بسـته بهداشت، بیشتر رعایت لزوم یا حرمت بر که فقهی حکم یک صدور نیز، فقهی نظر از
 برحسب مرجع که دارد آن بر داللت شود، می صادر... و مذهبی مراسم اجرای عدم مذهبی، اماکن
 را مختلفـی تصـمیمات مصـلحت بـر منطبـق و ثانوی قوانین براساس و کرونا بیماری شیوع شرایط
 از برخـی در عظیمـی تحـّول توانـد مـی قطعـاً  گیـرد، می را تصمیمات این که کسی. نماید می اّتخاذ
 حسـب تـا اسـت شـده نهـاده فقها دوش بر البّته این و نماید؛ ایجاد افراد عبادی و دینی های بایسته
 کـه بودنـد کسانی آنها زیرا است، جامعه نفع به بیشتر که بگیرند تصمیماتی درستی به بتوانند شرایط

ـةً « نمایند، بسیار تالش فقهی حکم یافتن برای تا اند شده داوطلب افَّ واْ كَ ـرُ نُونَ لِيَنفِ مِ ؤْ ـانَ الْــمُ ـا كَ مَ وَ
عُ  جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ واْ قَ رُ لِيُنذِ ينِ وَ واْ فِی الدِّ هُ قَّ ةٌ لِّيَتَفَ ائِفَ مْ طَ نْهُ ةٍ مِّ قَ لِّ فِرْ رَ مِن كُ فَ الَ نَ لَوْ ونَ  واْ فَ رُ ْـذَ مْ حيَ هُ لَّ مْ لَعَ  »إِلَيْهِ

 اگـر درنتیجـه ،)۵٩نساء، ( »: «فرماید می او که است آنها انتخاب این واسطۀ به پس ،)١٢٢توبه، (
 واجـب بلکه و الزم آن از اطاعت کند، می لحاظ را تصمیمی زمانه اقتضای حسب ای برجسته عالم
 کنـد مـی اعـالم حرمـت دارای را امری اگر ،)٧٨−۵٨ص ،١٣٩٢ نظرزاده، ؛١٣٨۵ نیکزاد،( است

  .شود رعایت است الزم و است صادق کالمش
 تردیـد دارد، اجتمـاعی میـراث گیـری شـکل در بسزایی نقش دینی امور داریم باور که آنجا از و
 مـاه چنـد یـا یـک بـرای فرضـاً  اینکه. هستند ساز میراث خصیصۀ دارای نیز موّقتی فتاوی که نیست
 در کـه اسـت جدیـدی رفتاری سبک این مشّخصاً  شود، اعالم ممنوع جماعت نمازهای در شرکت
 عنوان بـه و گرفتـه قـرار آدمی زندگی تاریخ از جزئی پس شود، می لحاظ شرایط حسب عبادی امور

 گـذر از بعـد حّتـی بتوانـد شخصـی کـه میزان همین. شود می محسوب میراث اجتماعی از بخشی
 کنـد درک عبادی امور از برخی در فقهی حکم بر را بیماری یک نتیجۀ خود عمر از زیادی های سال
  .باشد نمی روا آن در تردید و بوده موّقتی فتاوی شدن واقع میراث بر داللت این بدهد، تشخیص و
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  یریگ جهینت

 راسـتای در کـه رسـیدند بـاور ایـن به نویسندگان گرفت، قرار توّجه و مّدنظر نوشتار این در آنچه از
 سـاز زمینـه توانـد مـی بالشـک شود، می یا شده انجام که اقداماتی مجموعه کرونا، بیماری با مقابله
  .باشد جهانی و مّلی خانوادگی، ابعادِ  در اجتماعی میراث از مهّمی بخش
 کـاهش بـرای را یکسـانی های دستورالعمل یکدیگر مشارکت با جهانی های سازمان که زمان آن
 در میراثـی گیری شکل ی زمینه نمودند، عرضه ها مّلت سایر به راآن  و نموده تدوین بیماری گسترش
 ای برهه هیچ در بشریت تاریخ در که نحوی به نظافت، حّد  از بیش رعایت. گردید ایجاد جهانی ابعاد
 کـه اسـت روشـنی و واضح دلیل است، نگذاشته برجای خود از بیرونی و حقیقی نمود میزان این تا

 بیمـاری ایـن گیری همه دورۀ طول که میزان هر و است؛ گیری شکل حال در جهانی ابعاد در میراثی
 متعـددی آثار و شده نهادینه بیشتر مردم، بین گرفته شکل های میراث باشد، بیشتر مختلف جوامع در
  .داشت خواهد همراه به خود با را

 ظهـور و بـروز عصـر در میـراث اجتمـاعی ساز زمینه عنوان به قانونی و فقهی نظر از که آنچه اّما
 از الزامی و اجباری های کنترل آن، واسطۀ به که نمود اشاره مصادیقی به توان می است، کرونا بیماری
. شـود جامعـه در بیمـاری بیشـتر شیوع از مانع نحوی به تا قرار داد، افراد برای قانونی یا شرعی نظر

 حـریم پاسداشـت بـرای هسـتند نـاگزیر قـوانین اجرایـی انـدرکاران دست و گذاران قانون مسئولین،
 در چـه مـوارد ای پـاره در کرونـا، بیمـاری مخـّرب آثـار از رهایی و مردم، جان صیانت ها، خانواده
 اقـدامی هـر کـه نماینـد، اعمـال را حّدی از بیش الزامات قانونی، مقّررات پیگیری در چه و تصویب

 تـاریخی حافظۀ در شدن ثبت قابلیت که میزان همین شود، انجام برهه این در مسئولین طرف از که
 قـرار اجتمـاعی و تـاریخی میـراث از جزئـی یعنـی دارد، را الکترونیکـی ابزارهـای واسـطۀ بـه بشر

  .گرفت خواهد
 سـالمت حفـظ راستای در و بیماری کنترل برای صرفاً  که فتاوی از دسته آن نیز، فقهی نظر از و
 و افکـار در را تأثیرگـذاری هـای دنبالـه و آثـار بالشک است، شده صادر ثانوی قواعد باب از مردم،
 پاسـخ واقع به اجتماعی های میراث که آنجایی از و. نماید می و نموده ایفا مردم های ارزش و عقاید
 رعایـت مقـام در کـه رفتارهـایی از دسـته آن تردیـد بی باشد، می او شدۀ درونی های ارزش به انسان

 از بخشـی عنوان بـه توانـد می است، داده انجام مدارانه شریعت یا و مدار قانون یا خودمختار الزامات
 داللـت آن بـر نیـز شناختی روان قواعد که طور همان گفت توان می البّته. گیرد قرار او فرهنگی میراث
 تغییـر شـود، می کرونا واسطۀ بیماری به میراث اجتماعی گیری شکل باعث آنچه حقیقت در که دارد

 کـه مـادامی. اسـت بشـری سـعادت به رسیدن برای شرعی قواعد از تبعّیت لزوم و بیماری، مفاهیم
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 آن مـورد در احساسـی و منطقـی هـای واکـنش و بیمـاری از تـرس یـا هـا بیماری واسطۀ به مفاهیم
 بـروز و ظهـور میراث فرهنگـی از جدیدی جنبۀ است ممکن زمان هر باشند، تغییرات خوش دست
 اّول باشد، میراث اجتماعی ساز زمینه تواند می جهت  دو از کرونا بیماری طورکّلی به ولی. نماید پیدا
 رویـدادهای بازتـاب و داده نشـان را خـود روز بـه کارکردهـای فقهـی قواعـد تا شود می باعث که آن

 در تـا گـردد کنـونی جامعـه با اسالم صدر گذشته جامعه وضعیت سازی شباهت قالب در تاریخی
 قرار مردم عاّمۀ توّجه مورد برهۀ زمانی این در که قواعدی که آن دوم و شود؛ صادر فقهی حکم نهایت
 از جزئی صورت هر در که باشد مردم در شده نهادینه رفتارهای ساز زمینه تواند می آینده در گیرد، می

    .شد خواهد محسوب میراث فرهنگی



    ٢١١  حقوقی فقهی الزامات به نگاهی با کرونا بیماری اجتماعی میراث تحلیل

 

  

 منابع

  

 دیمج قرآن* 

 بدنی فعالیت کردن نهادینه در خانواده نقش« ،)١٣٩٧( نصرتی قنبرپور امیر احمدعلی و آصفی، .١
 .۶۵−۵۵ص ،١ش ،١٠ دوره ،ورزش در مدیریت و فیزیولوژی های پژوهش ،»کودکان در

 .١۶ش ،زنان راهبردی مطالعات ،»خانواده اعضای پذیری مشارکت« ،)١٣٨١( نصرالله آقاجانی .٢

 قواعـد و اصـول کـاربرد« ،)١٣٩۶( برزعلی پژمان و ساالرزایی امیرحمزه فرشته؛ آبادی، ابراهیم .٣
 ،١٣ دوره ،فقهـی هـای پژوهش ،»عملی−فکری وسواس اضطرابی اختالل از پیشگیری در فقهی
 .٨٨٧−٨۶٣ص ،۴ش

 نحـوه بـر سـیری« ،)١٣٩٧( فتـوت زهـرا و مـنش کیـوان ناهید قاسمی، مریم فرزانه؛ ابراهیمی، .۴
 کودکـان هویـت ملـی همـایش ،»دبسـتانی پیش کودکان در جنسی تربیت و هویت گیری شکل
 .١٠−١ص ،١ دوره ،دبستانی پیش دوره در اسالمی ایران

 علـوم در پژوهشـی اقـدام تحقیقـی روش« ،)١٣٩٧( اللهی کرم الله نعمت اصغر و تنها، اسالمی .۵
 ،١٣٩۴ زمسـتان و پـاییز ،١٢ پیاپی دوم شماره ،۶س ،انسانی علوم در پژوهش عیار ،»اجتماعی

 .۴٠−٢٧ص

 و ثابـت احکـام قلمـرو در فقهـی ثـانوی احکام تحلیل و بررسی« ،)١٣٩٠( محمد مهر، ادیبی .۶
 .١٨٨−١۵۵ص ،١، ش٧ دوره ،فقهی های پژوهش ،»متغیر

 اجتمـاعی هـای زمینـه« ،)١٣٩۵( فـر شکوهی کاوه ، مدنی سعیدی محسن حسین، افراسیابی، .٧
 ،کاربردی شناسیجامعه ،»یزد دانشگاه دانشجویان کیفی مطالعه روزمره؛ تعامالت در حسادت

 .١۵٢−١٣٣ص ،)۶۴ پیاپی( ۴ش ،٢٧ دوره

 ٢٠١٩ جدیـد ویـروس کرونـا« ،)١٣٩٨( کشـاورز محسـن و وحـدت کتـایون احمد؛ توکلی، .٨
)covid-19 (۶ش ،٢٢س ،جنـوب طـب ماهنامـه دو ،»٢١ قـرن در نوظهـور عفونی بیماری، 

 .۴۵٠−۴٣٢ص

 شناسـی جامعـه« ،)١٣٩۶( فرزبد محمدمهدی نیا و علیوردی اکبر حیدر؛ دستی، چوب زاده جانعلی .٩
 .٧٠−٣٧ص ،۴٠ش ،فرهنگ راهبرد ،»تاپارادایمیک؟ یا پارادایمیک مطالعاتی حوزه: جمعی حافظه

 ،١س ،اخالقـی معرفـت ،»زنـدگی از منـدی بهره در قناعت نقش). «١٣٨٩( علی زاده، حسین .١٠
 .١٣۵−١١۵ص ،۴ش
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 تـا تئـوری از غیرواگیـر، و واگیـر بیمـاری مـدیریت مـدل تفاوت« ،)١٣٨٩( اکبر علی دوست، حق .١١
 .١٩٢ص ،کرمان ایران، اپیدمیولوژی کنگره ششمین ویژه شماره ،۵ دوره تندرستی، و دانش ،»عمل

 کنفــرانس ســومین ،»هــا انگیــزه و دالیــل اینترنتــی اعتیــاد« ،)١٣٩۵( ملکــه اورتاکنــد، حقــی .١٢
 .٢١−١ص گرجستان، ،انسانی علوم و اقتصاد مدیریت، در نوین های پژوهش المللی بین

ــی .١٣ ــوالیی، خدابخش ــا ک ــدگی« ،)١٣٩٩( آناهیت ــه در زن ــانگی قرنطین ــاوی: خ ــارب واک  تج
 ،٢ش ،٢٢ دوره ،نظـامی طـب مجلـه ،»١٩کوویـد گیـری همـه در دانشـجویان شناختی روان
 .٣٨−٣٠ص

مختصـات سـبک «،)١٣٩٢(جواد ،یممقان یغالمرضا و اقبال، اقدس و طباخ ،یخواجه سرو .١۴
 درمـانی، روان و مشـاوره ، فصـلنامه فرهنـگ»اسـالمی یمطلوب در نظام مردم ساالر یزندگ
 .۵۵-٣۵، ص١٣: شماره ،۴: دوره

 و مجـازی اجتمـاعی هـای شـبکه رابطه بررسی« ،)١٣٩۶( کفاشی مجید حسن و صفا، خوش .١۵
 .٢٠٠−١٧٣ص ،٢٣ش ،۶س ،فرهنگی اجتماعی راهبرد ،»خانواده های ارزش

 توسـعه و الکترونیکـی گردشـگری ماهیـت و مفهـوم بررسـی« ،)١٣٩٢( محمـد نیت، خوش .١۶
 .١٠٩−١٠٢ص ،٨۵ پیاپی ،١ش ،٢٢ دوره ،سپهر ،»پایدار

 نظـام در اداری اجراهـای ضـمانت ماهیت« ،)١٣٩٣( اقدم امیرعلی زینالی بابک و درویشی، .١٧
 .٢٣−١ص ،آزاد حقوقی تحقیقات ،»ایران حقوقی

 ،)»قـانون یـا سـند( بودجـه حقـوقی ماهیت« ،)١٣٩٣( برزگرخسروی محمد ولی و رستمی، .١٨
 .١٠٠−٧٩ص ،)۴٠ پیاپی( ٢ش ،١۵س اسالمی، حقوق نامۀ پژوهش

 رفتـار در یـادگیری نقـش« ،)١٣٩۴( کـاظمی مغنی و مصـطفی ابراهیم؛ حیدر نهند، ساالری .١٩
کید با کننده مصرف  کنفـرانس دومین ،»مروری مطالعه یک: کالسیک سازی شرطی روش بر تأ
 .نارکیش رسانی اطالع مؤسسه تهران: بازاریابی، تحقیقات ملی

 ماهنامــه ،»حـدیث و قـرآن منظـر از آخـرت و دنیـا رابطـه« ،)١٣٩٢( محمدرضـا شـاکرین، .٢٠
 .٣۴−٣٠ص ،٩٨ش ،معارف رسانی اطالع

 بر ١٩کووید بیماری گسترش شناختی روان آثار« ،)١٣٩٩( محمدی شیما و محمدتقی شهیاد، .٢١
 ،٢ش ،٢٢ دوره ،نظـامی طـب مجلـه ،»مـروری مطالعه: جامعه افراد روان سالمت وضیعت

 .٢١٩−١٨۴ص

 ،»تاریخ ادوار در اطباء مسئولیت در آن تأثیر و بیماری مفهوم« ،)١٣٩٢( حمیدرضا صالحی، .٢٢
 .٩٧−٧۵ص ،١۵ش ،۵ دوره
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 و طبیعـی تعهدات ماهیت« ،)١٣٩۵( جوان صدیقه و هنردوست احمد راضیه؛ عبدالصمدی، .٢٣
 .٢١۶−١٩١ص ،٩٣ش ،دادگستری حقوقی مجله ،»اخالقی تعهدات با آنها ارتباط

گاهی تأثیر« ،)١٣٩١( نایله عزتی، .٢۴  بیماران اضطراب و ترس میزان بر خودمراقبتی رفتارهای از آ
 .١٢٩−١٠٧ص ،١٧ش ،۵ دوره ،خانواده مطالعات و زن ،)»مرد و زن( قلبی عروقی

 پیش های دوره فقه در احتیاط عنصر بررسی« ،)١٣٩٢( نادری حسنعلی و رسول اکبریان، علی .٢۵
 .٩۵−٧١ص ،٧۶ش ،٢٠ دوره ،فقه ،»اخباری اندیشه از پس و

 دیـدگاه از رحـم صـله  آثـار« ،)١٣٨۶( پور قاسمی یدالله و فقهیی نقی علی باقر؛ بناب، غباری .٢۶
 ،۵ش ،٣س ،اسـالمی تربیـت دوفصـلنامه ،»آن تربیتـی کاربردهـای و شناسـی روان و اسالم
 .١١۴−٨١ص

 ،٧ش ،۴ دوره ،عمـومی حقـوق پـژوهش ،»زندان فرهنگ پذیرش« ،)١٣٨١( حسین غالمی، .٢٧
 .١٧۵−١۵٩ص

 و هـا سیاسـت تحـول سـیر تبیـین و بررسـی« ،)١٣٩٣( حنـاچی سـمیه و پیـروز نـژاد، فدایی .٢٨
 معمـاری مطالعـات ،»١٣٩١ تا ١٣٧۵ سال زمانی بازه میراث فرهنگی، از حفاظت های برنامه
 .٣٧−٢١ص ،۵ش ،ایرانی معماری دوفصلنامه ،ایران

 علیرضا درستکار، الله روح ذیجود، حسینی سیدرضا شیری، علی غالمرضا فرنوش، غالمرضا؛ .٢٩
 شـواهد براساس ١٩ کووید و ٢٠١٩−نوین  کرونا ویروس شناخت« ،)١٣٩٩( فراهانی جاللی
 .١١−١ص ،١ش ،٢٢ دوره ،نظامی طب مجله ،»مروری مطالعه −موجود

 ،اجتمـاعی رفـاه ،»بر آن مرتبط عوامل و جوانان های ارزش تغییر« ،)١٣٨٩( سعید گودرزی، .٣٠
 .۴۴۴−۴٢١ص ،٣٩ش ،١٠ دوره

 ،۴ش ،اجتمـاعی علـوم نامـه ،»فقـر فرهنـگ« ،)١٣۵٣( ثریـا سـیدمهدی اسـکار و لوییس، .٣١
 .١۴٠−١٢۴ص

 قدرت بازنمایی: الشکل متحد لباس« ،)١٣٩۶( سیدسعید زاویه احمدی سید منظر، محمدی .٣٢
 .١٠٢−٧۵ص ،٣ش ،١٠ دوره ،ایران تاریخ ،)»اول پهلوی دوران( مدرنیته

 بیمـاری بر مروری« ،)١٣٨۴−١٣٨٢( حقیقت بابک و جهرمی کشتار مریم مسعود؛ مردانی، .٣٣
 دوره ،بهداشتی تحقیقات استیتو آن و بهداشت دانشکده فصلنامه ،)»sars( تنّفسی حاد سندرم

 .٨٣−٧٣ص ،۴ش ،١

 دوره ،فقـه ،»خمینی امام دیدگاه از الضرر قاعده به نگاهی« ،)١٣٧٨( محمدصادق مزینانی، .٣۴
 .٢۶۴−٢٣٣ص ،٢٢ و ٢١ش ،۶
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 بـه مبـتال بیمـاران در بیماری پیشرفت از ترس« ،)١٣٩۶( غالمرضا دهشیری فاطمه و منانی، .٣۵
 دوره ،سـالمت شناسـی روان ،»عاطفی مشکالت با آن رابطه و اسکلروزیس مولتیپل و سرطان

 .١٣٠−١١۵ص ،٢٢ش ،۶

 عفونـت کنترل و پیشگیری های دستورالعمل« ،)١٣٩٧( پالیزدار مژگان و سبزی مهناز فروغ؛ موال، .٣۶
 .١۵−١ص ،بهشتی شهید درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ،»استاندارد احتیاطات

کیـد بـا آن زمـانی اعتبار و قانون« ،)١٣٩٣( اقبالعلی میرزایی .٣٧  قـانون اوصـاف و مفهـوم بـر تأ
 .١٧١−١۴۵ص ،٨۵ش ،٧٨ دوره ،دادگستری حقوقی مجله ،»موقت

 شـایع باکتریـایی عفونی های بیماری تاریخچه« ،)١٣٩٧( دالوند اکبر و مصیب میرصالحیان، .٣٨
 .٢٣٨−٢٣٠ص ،۴ش ،١٢س ،ایران پزشکی شناسی میکروب مجله ،»ایران در

 ،»حکـومتی و شـرعی احکـام اسـتنباط در آن نقـش و مصلحت« ،)١٣٩٢( عبدالله نظرزاده، .٣٩
 .٧٨−۵٨ص ،١ش ،١س ،متعالیه سیاست

، ١٨ج ،١س ،المسـائل مسـتنبط و الوسـائل مستدرک ،)ق١۴٠٨( حسین میرزا محدث، نوری .۴٠
 .البیت آل لبنان: مؤسسه−بیروت

 اقتصـادی عوامـل بررسی« ،)١٣٩۴( سیداحمد میرمحمدتبار محسن و بهمنی، دخت نوغانی .۴١
 مسـائل راهبـردی هـای پـژوهش ،)»ایـران در شده انجام تحقیقات از فراتحلیلی( جرم بر مؤثر

 .١٠٢−٨۵ص ،٣ش ،۴ دوره ،ایران اجتماعی

 در بـورون مکمـل دارویـی خـواص« ،)١٣٩٩−١٣٩٨( ئـی محمدرضا نقی سمیه و نیکخواه، .۴٢
 ،اراک پزشـکی علوم دانشگاه مکمل طب ،»منظم مروری مقاله: ها بیماری درمان و پیشگیری

 .٣٧٧٩−٣٧۶٠ص ،٣ش ،٩ دوره

 ،»اسـالمی حکومـت گـذاری قـانون بسـتر در مصـلحت جایگـاه« ،)١٣٨۵( عبـاس نیکزاد، .۴٣
 .٣٣ش ،زنان راهبردی مطالعات

 مـدت کوتـاه خوراکی اثر مقایسه« ،)١٣٩۵( باقری میترا و واعظی غالمحسین محبوبه؛ زاده، هادی .۴۴
 بـا شـده دیابتی و سـالم نـر صـحرایی مـوش) اضـطراب و تـرس( هیجـانی رفتارهـای بـر ریتالین

 .٣١−٢٢ص ،٢ش ،۴س ،نیشابور پزشکی علوم دانشکده مجله ،»استرپتوزوتوسین

 تحلیـل« ،)١٣٩٧( پاریزی محمدمهدی صفورایی و سیدموسوی سیدعلی جعفر؛ هوشیاری، .۴۵
 ،۶ دوره ،خـانواده و زنـان اسـالمی نامهپژوهش ،»رحم صله شناختی روان کارکردهای و فقهی
 .١۵٠−١٢٩ص ،)١٢ پیاپی( ٣ش

  .٢٠٢٠ یونیسف .۴۶
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