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مقدمه 
مطالعــه رفتــار نهادهــای دینــی و موضــع آنهــا نســبت بــه بحــران هــا و فجایــع 
طبیعــی، ذهنیــت فرقــه گــرا و منازعــات تفکــرات دینــی و همچنیــن چگونگــی 
برخــورد آنهــا بــا تحــوالت و مصايــب را آشــکار مــی ســازند. ایــن امــر مــی توانــد 
ــگان دینــی کــه مســئولیت نهادهــای دینــی رســمی را  ــه درک شــیوه تفکــر نخب ب
برعهــده دارنــد کمــک کنــد. آنهــا بخشــی از صحنــه سیاســی، فرهنگــی و دینــی 
بــه شــمار مــی رونــد و هدایــت افــکار عمومــی را در حکومــت ایــران بــر عهــده 
دارنــد. در نتیجــه بحــران ویــروس کرونــا نقــش مهمــی در آشــکار کــردن انگیــزه هــای 
روحانیــون ایــران بــازی کــرده اســت و مناســبات بیــن جریــان هــای دینــی و فرقــه ای 

را مشــخص کــرده اســت. 
هــدف ایــن مطالعــه، روشــن کــردن ابعــاد دینــی بحــران ویــروس کرونــا، سیاســی 
کــردن آن، و همچنیــن اســتفاده از ایــن بحــران بــرای کســب مشــروعیت سیاســی 
و فرقــه ای اســت. همچنیــن ایــن مطالعــه مــی کوشــد تــا بــه چنــد پرســش پاســخ 
دهــد: چگونــه نخبــگان دینــی بــا طرفــداران والیــت فقیــه و آنچــه کــه بــه بــاور آنهــا 
احــکام خداونــد اســت )منبــع اصلــی قوانیــن( و احــکام بــه وجــود آمــده از طریــق 
اجتهــاد روحانیــون )منبــع ثانــوی قوانیــن اســامی شــیعی( برخــورد مــی کننــد؟ 
دالیــل خشــم حکومــت علیــه کســانی کــه تصمیمــات حکومــت را در ارتبــاط بــا 
مراســم دینــی طــی ایــن بحــران رد مــی کننــد، چیســت؟ نــگاه حکومــت بــه مراجعی 
کــه بــه والیــت فقیــه بــاور ندارنــد یــا اینکــه نظــرات او را در امــور عمومــی الــزام 
آور نمــی داننــد، چیســت؟ بــاور بــه الــزام آور نبــودن والیــت فقیــه بــرای حکومــت 
مشــکل ســاز اســت، زیــرا امــور عمومــی– از نقطــه نظرهــای فلســفی یــا فقهــی 
متفــاوت –  مــی توانــد شــامل مفاهیمــی ماننــد جامعــه مدنــی شــورای فقهــا 

شــود.
ایــن مطالعــه، پرســش فلســفی محــوری را کــه از ســوی روحانیــون در ســخنرانی 
هــای عمومــی شــان ترویــج داده مــی شــود، مطــرح مــی کنــد: تــا چــه حــد الگــوی 
ــر از الگــوی فلســفی در غــرب اســت؟  ســعی  ــه ت ــران آرمــان گرایان فلســفی در ای
خواهــد شــد تــا بــا تفکیــک مبانــی و مضامیــن مذهبــی و سیاســی ایــن پرســش، 

بــه درک بهتــر ایــن موضــوع کمــک شــود.
یک – ویروس کرونا و هدف قرار دادن حکومت ایران

نخبــگان دینــی در ایــران بــر ایــن باورنــد کــه ویــروس کرونــا از ســوی اســتکبار جهانــی 
ســاخته شــده اســت تــا ایــران و انقــاب اســامی را هــدف قــرار دهــد. ایــن اتهــام 
را بــرای نخســتین بــار رهبــر نهادهــای دینــی و سیاســی ایــران، علــی خامنــه ای، 
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مطــرح کــرد و اشــاعه داد. بــه گفتــه او، ویــروس کرونــا ممکــن اســت یــک حملــه 
بیولوژیــک تعمــدی باشــد.1 

نخبــگان رســانه ای و دینــی مشــتاقانه از اظهــارات رهبــر ایــران اســتقبال کردنــد 
و شــروع بــه اشــاعه آن بــه عنــوان موضوعــی محــوری کردنــد کــه جــای شــک و 
تردیــد در آن وجــود نــدارد. حجــت االســام ابراهیــم رییســی اظهــارات »حملــه 
بیولوژیــک« را تکــرار کــرده و خواســتار تقویــت تــوان دفــاع بیولوژیــک کشــور شــد.2 
 در همیــن زمینــه آیــت اللــه احمــد خاتمــی ایــن امــکان را رد نکــرد کــه ایــن ویروس 
احتمــااًل در آزمایشــگاه هــا ســاخته شــده باشــد، و اعــام کــرد کــه آمریکایــی هــا 
پشــت شــیوع ایــن ویــروس هســتند؛ او گفــت: »وقتــی از شــیوع ویــروس کرونــا 
صحبــت مــی شــود، امــکان جنــگ بیولوژیــک را نمــی تــوان رد کــرد. اتهاماتــی علیــه 
ایــاالت متحــده از ســوی ســایر کشــورها مطــرح شــده اســت. ایــن اتهــام فقــط از 
ســوی ایران مطرح نشــده اســت. بلکه دانشــمندان در سرتاســر دنیا این موضوع 

را مطــرح کــرده انــد و حقیقــت امــر در آینــده آشــکار خواهــد شــد.«3
آیــت اللــه حیــدری نیــز همیــن روایــت را مطــرح کــرد و گفــت کــه دو نظریــه 
در خصــوص منبــع ویــروس مطــرح اســت. نخســت اینکــه ایــن ویــروس طبیعــی 
اســت. دوم اینکــه ایــن ویــروس بــه طریــق بیولوژیــک ســاخته شــده اســت. نظــر 
او بــه مــورد دوم نزدیــک تــر بــود. او گفــت:  »هــدف اصلــی ایــن جنــگ مقابلــه بــا 
انقــاب اســامی در ایــران ]از ســوی اســتکبار جهانــی[ اســت.«4 مهــدی طائــب 
ــران و انقــاب اســامی را  ــا ای ــروس ســاخته شــده اســت ت ــز احتمــال اینکــه وی نی

هــدف قــرار دهــد بیشــتر دانســت.5
بــه ایــن ترتیــب اظهــارات روحانیــون همســو بــا اظهــارات رهبــر ایــران بــود. آنهــا 
ایــن بــاور را اشــاعه دادنــد کــه ایــن ویــروس از ســوی ایــاالت متحــده ســاخته شــده 

اســت تــا ایــران و انقــاب را هــدف قــرار دهــد. 
اظهــارات نخبــگان دینــی ایــران همخــوان بــا اتهامــات مطــرح شــده از ســوی 
چینــی هاســت کــه بــه لحــاظ علمــی ثابــت نشــده انــد. بلکــه شــواهد موجــود 
خــاف آن را نشــان مــی دهــد. برخــی از قــدرت هــای غربــی چیــن را متهــم کــرده 

انــد کــه در شــیوع ایــن ویــروس دســت داشــته اســت. 
محافظــه کاران بــه علــت پذیرفتــن موضــع چیــن از ســوی برخــی از اصــاح طلبان 
مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه انــد. اصــاح طلبــان اظهــار داشــته انــد کــه نخبــگان دینــی 
ــران در تصمیــم گیــری خــود مســتقل عمــل  ــد ای ــران کــه همــواره ادعــا کــرده ان ای
مــی کنــد و شــعار نــه شــرقی، نــه غربــی6 را ســر مــی دهنــد اکنــون بــه ســوی شــرق 

گرایــش یافتــه انــد.  
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ــن  ــر ای ــن در براب ــران از نحــوه عملکــرد چی ــان، ای ــه برخــی از اصــاح طلب ــر گفت بناب
بحــران حمایــت کــرده اســت، زیــرا نفــوذ چیــن در ایــران بــه حــد زیــادی رشــد یافتــه 
اســت و انتقــاد از عملکــرد ایــن کشــور مغایــر بــا سیاســت خارجــی ایــران اســت. 
اصولگرایــان انتقــاد از ســخنگوی وزارت بهداشــت چیــن را »پرهزینــه« خواندنــد 
ــر ایــن، برخــی از آنهــا آزار  ــا آن شــدند.«7 عــاوه ب ــه ب و خواســتار »برخــورد قاطعان
و اذیــت مســلمانان اویغــور از ســوی مقامــات چینــی موجــه دانســته و چنیــن 
اســتدالل کردنــد کــه اعضــای جماعــت اویغــور از افــراد داعــش هســتند و بایــد 

ســرکوب شــوند.8
در عمــل، ایــن موضــوع پایــان شــعار »نــه شــرقی، نــه غربــی« اســت کــه از ســوی 
خمینــی ســر داده شــد و از اول انقــاب تــا بــه امــروز تکــرار شــده اســت. همچنیــن 
از  کــه مــی گفــت: »اســام  کــرد  او فرامــوش  از  را  نقــل قــول دیگــری  نبایــد 
مظلومــان حمایــت مــی کنــد، نــه از مســتکبران.«9 چنیــن شــعارهایی برای خشــنود 
کــردن افــراد در داخــل کشــور مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه تــا طرفــداران حکومــت 

را بســیج کننــد و پــروژه فرقــه ای ایــران را پیــش ببرنــد.
در نتیجــه محافظــه کاران بــا مطــرح کــردن ایــن بحــث کــه ویــروس کرونــا بــه طــور 
عمــدی بــه عنــوان نوعــی جنــگ افــزار بیولوژیکــی ســاخته شــده اســت، کوشــیدند 
تــا توجــه را از اتهامــات عنــوان شــده از ســوی برخــی از مراجــع منحــرف کننــد. آنهــا 
اینگونــه اســتدالل مــی کننــد کــه نبســتن زیارتــگاه هــا و شــهرهای دینــی عامــل 
اصلــی گســترش ایــن ویــروس بــود. آیــت اللــه حیــدری بــا اشــاره بــه همیــن موضــع 
ــردن شــهر قــم – پایتخــت  ــن ب ــی« از بی مراجــع گفــت کــه هــدف »اســتکبار جهان
انقــاب اســامی – اســت. او گفــت: »قــم پایتخــت و مرکــز انقــاب اســامی 
ــه[  ــروان الگــوی ]والیــت فقی ــرای پی ــی ب ــوی و دین ــن شــهر مأمــن معن اســت. ای
اســت کــه علیــه اســتکبار جهانــی و حامــی مقاومــت اســامی اســت. در نتیجــه 
مــا دیدیــم کــه دشــمنان از ایــن فرصــت – بحــران ویــروس کرونــا – ســود بردنــد تــا 

بــه شــهرت شــهر مقــدس قــم لطمــه بزننــد.«10
او بــه طــور مشــخص گفــت کــه قــم و مراجــع مقصــر شــیوع ویــروس کرونــا 
نیســتند: »بلندگوهــای رســانه هــای جهانــی از فرصــت شــیوع ویــروس کرونــا 
ســود بردنــد تــا شــهر قــم، روحانیــون و مرجعیــت را بدنــام کننــد. آنهــا بــه دروغ 
اعــام کردنــد کــه منبــع ایــن ویــروس قــم اســت و اگــر ایــن شــهر تعطیــل شــده 

ــا نمــی شــدند.«11  ــه آن مبت ــی هــا ب ــود، ایران ب
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دو – رویای دست نیافتنی: فلسفه ایرانی به عنوان جایگزین
ســخنرانی هــای نخبــگان دینــی ایــران بــر مخاطبــان داخلــی – بویــژه طرفــداران 
فرقــه گــرای والیــت فقیــه – تمرکــز داشــت. بیانیــه هــای آنــان خاطــر نشــان مــی 
کــرد کــه بحــران ویــروس کرونــا فرصتــی اســت تــا الگــوی فلســفی ایــران - بــه 
ــران شکســت  ــرای الگــوی غربــی کــه از نظــر نخبــگان دینــی ای عنــوان جایگزینــی ب

خــورده اســت - در سرتاســر جهــان ظهــور کنــد. 
روحانیونــی کــه الگــوی ملــی را برتــر از الگــوی غربــی مــی داننــد، بــه دنبــال آننــد 
تــا ضمــن ترویــج مشــروعیت مذهبــی حکومــت ایــران، شکســت الگــوی فلســفی 
غــرب در مدیریــت بحــران را تبلیــغ کننــد. همچنیــن آنهــا الگوهــای گذشــته را بــی 
اعتبــار مــی خواننــد و همچــون رهبــر ایــران، الگــوی جدیــدی را مطــرح مــی کننــد. 
او معتقــد اســت کــه در مقابلــه بــا بحــران اخیــر، الگــوی ایــران بــه مراتــب بهتــر از 
الگــوی غربــی از آب درآمــده اســت. آیــت اللــه خامنــه ای بــه مناســبت میــاد امــام 
مهــدی در یــک ســخنرانی تلویزیونــی اظهــار داشــت: »طــی دو دهــه گذشــته، 
برخــی هــا کوشــیدند تــا فرهنــگ ایرانــی را تضعیــف کننــد، امــا مفهــوم فرهنــگ 
اســامی و ارزش هــای اســامی در میــان مــردم بســیار مســتحکم اســت. تمــدن 
غربــی نیــز ثمــره خــود را نشــان داده اســت کــه یکــی از وحشــتناک تریــن آنهــا آمریــکا 
و کشــورهای اروپایــی اســت:  مصــادره ماســک هــای کشــورهای دیگــر، غــارت 
ــدن  ــرای خری ــی ب ــر ســر کاغــذ توالــت،  صــف هــای طوالن مغــازه هــا، زد و خــورد ب
تفنــگ طــی شــیوع ویــروس کرونــا، پیامدهــای طبیعــی و منطقــی فلســفه ای 

اســت کــه بــر تمــدن غربــی تســلط دارد.«12  
بایــد توجــه کــرد کــه رهبــر ایــران نــه فقــط از کشــورها بلکــه از افــراد نیــز ســخن 
مــی گویــد. بــه بــاور او، حکومــت در قبــال فرهنــگ مــردم کشــور نیــز مســئولیت 
دارد و بــر اخــاق آنهــا تاثیــر مــی گــذارد. در نتیجــه، او نــه فقــط کشــورهای غربــی 
بلکــه جوامــع آنــان را نیــز مــورد قضــاوت قــرار مــی دهــد. در ســخنرانی ۱۱ مــه 
۲۰۱۳، خامنــه ای گفــت: »غربــی هــا بویــژه نژادهــای اروپایــی وحشــی هســتند. 
آنهــا ظاهــر خوبــی دارنــد، کــراوات مــی زننــد و عطــر و ادکلــن و اینجــور چیزهــا مــی 
زننــد، امــا همــان ماهیــت وحشــی را دارنــد و بــه همــان شــیوه وحشــیانه ای رفتــار 
مــی کننــد کــه در طــول تاریــخ رفتــار کــرده انــد.«  در ماقــات بــا ســتاد مبــارزه بــا 
ویــروس کرونــا، او بــر ایــن موضــوع کــه غــرب در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا شکســته 
خــورده تاکیــد کــرد و گفــت: »ایــن شکســت در ســه بخــش خــود را آشــکار مــی 

ســازد: تــوان مدیریتــی، فلســفه اجتماعــی و اخــاق.«13
دلیــل ایــن شکســت ایــن اســت کــه روح و مبنــای فلســفه اجتماعــی غــرب 
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مبتنــی بــر »انگیــزه هــای مــادی« اســت. ایــن شکســت صرفــًا بــه جوانــب فلســفی 
ــل  ــز قاب ــه ای، شکســت »اخــاق اجتماعــی نی محــدود نمــی شــود. از نظــر خامن

ــوده اســت.«14 مشــاهده ب
محمدرضــا یــزدی، یکــی از فرماندهــان ســپاه پاســداران نیــز اظهاراتــی ماننــد 
خامنــه ای داشــت. بــه بــاور او، ویــروس کرونــا نقشــه هــای غــرب را بــرای گســترش 
جهانــی ســازی و از بیــن بــردن ســاختار خانــواده خنثــی کــرد.15 اشــکذری نماینــده 
رهبر ایران در ســوریه نیز اظهاراتی مشــابه داشــت.16 حجت االســام والمســلمین 
محمــد علــی لیالــی گفــت کــه مــا شــاهد »عصــر زوال آمریــکا و ســقوط نظــام 
لیبــرال هســتیم.«17 حجــت االســام والمســلمین محمــد ملــک زاده عنــوان کــرد 

کــه مــا شــاهد »نشــانه هــای ســقوط دولــت هــای لیبــرال در غــرب هســتیم«.18
ابعــاد چنیــن اظهاراتــی محــور اندیشــه دینی-فلســفی را کــه از ســوی طرفداران 
ــا حــرف هــای  ــه اتخــاذ شــده اســت نشــان مــی دهــد. در اینجــا مــا ب والیــت فقی
کلــی مواجــه هســتیم، زیــرا صرفــًا یــک الگــوی خــاص را نمــی تــوان ســمبل فلســفه 
غــرب دانســت. در غــرب مفاهیمــی وجــود دارنــد کــه نگاهــی انتقــادی بــه مدرنیتــه 
و پســت مدرنیتــه دارنــد و فیلســوفان شــرقی نیــز از آنهــا ســود بــرده انــد.19 از 
منظــری دیگــر، فلســفه پــردازی نبایــد صرفــًا بــر نظــام هــای سیاســی غربــی متکــی 
باشــد، زیــرا هــر نظــام سیاســی فلســفه، روش هــا و نظریــه پــردازان خــود را دارد. 
امــا احتمــااًل دلیــل ایــن موضــوع نفــرت نخبــگان دینــی ایــران نســبت بــه فلســفه 
غربــی اســت.20 ایــن امــر بــه دلیــل ذهنیت فرقه ای و اشــباع شــده آنهــا با مفاهیم 
ایدئولوژیــک اســت کــه رســتگاری را فقــط در الگــوی خــود مــی دانــد. آنهــا صرفــًا 
بــه یــک الگــوی مطلــق بــاور دارنــد. در نتیجــه، آنهــا معتقدنــد کــه مســئول اشــاعه 
الگــوی فلســفی خــود هســتند و وظیفــه آنهــا رســتگار کــردن مــردم در آخــرت 

اســت.
همــه  بــا  غربــی  فلســفه  درک  از  ناتــوان  کامــًا  شــده  اشــباع  ذهنیــت  ایــن 

اســت.  خــود  تکثــر  و  پیامدهــا  متنــوع،  موضوعــات 
بــه عنــوان مثــال مجیــد محمــدی اینگونــه اســتدالل مــی کنــد کــه مرتضــی 
مطهــری همــواره از فلســفه غــرب متنفــر بــود. ایــن بــه دلیــل »دانــش محــدود او 
از فلســفه غربــی بویــژه فلســفه قــرون وســطی اســت. او بــه ایــن موضــوع توجــه 
نمــی کنــد کــه زمانــی بــود کــه همــه ایــن حکمــت الهــی کــه مــا داریــم، از ســوی 
مســیحیت نیــز پذیرفتــه شــده بــود. ســه مکتــب فلســفه مشــاء، فلســفه اشــراق 

و گنوسیســم ایــن موضوعــات را در قــرون وســطی در اروپــا مطــرح کردنــد.«21
این ذهنیت برتری طلبانه دو پیامد داشــته اســت: نخســت ادعای خودکفایی. 
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ایرانــی هــا ایــن ایــده را اشــاعه داده انــد کــه در زمینــه هــای فلســفی و معرفتــی 
و همچنیــن بــه لحــاظ مــادی خودکفــا هســتند و بــه غــرب وابســتگی ندارنــد. ایــده 
خودکفایــی فلســفی، الگــوی والیــت فقیــه را تقویــت کــرده اســت زیــرا ایــن الگــو 
ــاور اســت  ــر ایــن ب تکثــر قومــی و فرهنگــی را بــه طــور کامــل نفــی مــی کنــد و ب
کــه افــراد بشــر گوناگــون نیســتند و بــه ایــن ترتیــب مــردم را بــرای پذیــرش فرهنــگ 
ایرانــی مبتنــی بــر والیــت فقیــه آمــاده مــی کنــد و آن را بــه یــک الگــوی فلســفی 

خــاص تبدیــل مــی کنــد. 
ایــده خودکفایــی مــادی در بحــران ویــروس کرونــا بــه طــور مفصــل مــورد بحــث 
قــرار گرفــت. رهبــر ایــران گفــت کــه ایرانــی هــا نیــازی بــه داروی آمریکایــی ندارنــد. 
در یکــی از ســخنرانی هــای خــود، خامنــه ای از پذیــرش کمــک، دارو و حتی واکســن 
از ســوی آمریــکا خــودداری کــرد.22 دریــادار حبیــب اللــه ســیاری یکــی از فرماندهــان 
ارتــش، همیــن ایــده را تکــرار کــرد و گفــت کــه ایــران با اســتفاده از منابع خود بر این 
ویــروس غلبــه خواهــد کــرد.23 دوم، بازگشــت رویاهــای امپریالیســتی. طرفــداران 
والیــت فقیــه در ایــران مــی کوشــند بــه یــک حکومــت جهانــی دســت یابنــد. آنهــا 
بــدون توجــه بــه مرزهــای کشــورها، حاکمیــت ملــی آنهــا یــا معیارهــای دیپلماتیــک 
ــا  ــراز مــی کننــد. در نتیجــه آنهــا از هــر گــروه ی و بیــن المللــی چنیــن اظهاراتــی را اب
جریانــی بــه غیــر از دولت-ملــت هــا حمایــت کــرده و در امــور کشــورهای دیگــر 
دخالــت مــی کننــد. ســخنان اســماعیل قاآنــی هنگامــی کــه او معــاون فرمانــده 
ــران در  ــز اهمیــت بــود. او گفــت کــه مداخلــه ای نیروهــای قــدس بــود، بســیار حائ
کربــا، نجــف، ســوریه و لبنــان چیــزی نیســت مگــر مداخــات پراگماتیــک بــا هــدف 

ایجــاد حکومــت امــام معصــوم کــه بــر همــه دنیــا حکــم خواهــد رانــد.24
ــت  ــی در ذهنی ــت جهان ــک دول ــا و ایجــاد ی ــرل دنی ــن کنت ــای در دســت گرفت روی
ایرانیــان نهادینــه شــده اســت. ایــن موضــوع از ماحظــات عمــده نخبــگان دینــی، 
تصمیــم گیرنــدگان، سیاســتمداران و مقامــات نظامــی در ایــران شــده اســت. 
صــرف نظــر از غیــر اخاقــی بــودن چنیــن رویایــی، ایــن امــر یکــی از دالیــل باقــی 
مانــدن ایــن حکومــت تــا بــه امــروز – بــه رغــم همــه تحریــم هــای اقتصــادی اعمــال 
شــده علیــه آن – اســت. بــه عنــوان مثــال، در خصــوص اهمیــت ایــن رویا به رغم غیر 
واقــع بینانــه و غیــر اخاقــی بــودن آن، عبــد الوهــاب المســیری - در مــورد پیــش 
ــل نداشــتن  ــه دلی ــاره ســقوط اتحــاد شــوروی ب ــکل درب بینــی محمــد حســنین هی
یــک رویــا - چنیــن اظهــار نظــر مــی کنــد: »آنهایــی کــه پــروژه تمدنــی ندارنــد، مــدام 

بســوی زبالــه دان تاریــخ مــی رونــد.«25
در نتیجــه در مــی یابیــم کــه دولــت ایــران بــا فلســفه غربــی رقابــت مــی کنــد 
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زیــرا خواهــان مشــروعیت بیــن المللــی و حضــور جهانــی در صحنــه هــای سیاســی 
و فکــری اســت. همچنیــن حکومــت ایــران خواهــان جلوگیــری از حضــور دیگــران 
اســت، زیــرا بنابــر تفســیر آنهــا، درهــای اســام بــه روی فرهنــگ هــا، اقــوام و 
فرهنــگ هــای دیگــر گشــوده نیســت. نخبــگان حاکــم بــر ایــران تکثــر نــگاه هــای 
دینــی و اخاقــی را نمــی پذیــرد. ایــن نــگاه طرفــداران حکومــت ایــران اســت کــه - 

ــر نســبی و ثابــت اســت.26 ــه قــول مرتضــی مطهــری- مطلــق گــرا، غی ب
سه – تعریف بحران با زبانی مذهبی و استفاده از احساسات دینی

ــرای خطــاب قــرار دادن عمــوم مــردم از  ــا، روحانیــون ب طــی بحــران ویــروس کرون
زبــان مذهبــی اســتفاده کردنــد. آنهــا ایــن بحران را آزمایشــی از ســوی خــدا خواندند 
– آزمایشــی کــه مــردم بایــد آن را تحمــل و تبدیــل بــه یــک موهبــت کننــد. همچنیــن 
از نظــر آنهــا، ایــن ویــروس عاملــی مهــم در آمــاده کــردن کــره زمیــن بــرای ظهــور 
مجــدد امــام معصــوم ]امــام زمــان[ و ایجــاد یــک حکومــت جهانــی بــه شــمار مــی 

رفــت. 
1_ ظهور امام معصوم و ایجاد حکومت جهانی

از آنجــا کــه طرفــداران والیــت فقیــه الگــوی خــود را آرمانــی مــی داننــد، »اســام 
ایرانــی« را برتــر مــی داننــد و ضمــن مــورد پرســش قــرار دادن الگــوی غربــی، آن را 
شکســت خــورده بــه حســاب مــی آورنــد، آنهــا نــه تنهــا کوشــیده انــد تــا الگویــی 
بــه مــوازات الگــوی غربــی کــه از نظــر آنــان مخــرب اســت بیافریننــد، بلکــه تــاش 
کــرده انــد تــا ضمــن از بیــن بــردن الگــوی غربــی، الگــوی معرفتــی خــود را جایگزیــن 
آن کننــد. هــدف ایــن کار همــوار کــردن راه بــرای ایجــاد یــک حکومــت جهانــی و 
حکومــت امــام زمــان اســت. طرفــداران شــیعی والیــت فقیــه بــا جنبــش هــای 
ســنی کــه مــی کوشــند تــا بــه اصطــاح » بــر دنیــا مســلط « شــوند و خافــت 

جهانــی ایجــاد کننــد، بــر ســر ایــن موضــوع توافــق دارنــد. 
نخبــگان دینــی ایرانــی بــر ایــن باورنــد کــه بحــران ویــروس کرونــا راه را بــرای ظهــور 
ــه از  ــت فقی ــی طرفــدار والی ــد روحان مجــدد امــام زمــان همــوار کــرده اســت. چن
ربــط بیــن امــام مهــدی و بحــران ویــروس کرونــا صحبــت کردنــد. آنهــا ایــن پاندمــی 
ــه  ــن ب ــد. همچنی را نشــانی از ظهــور مجــدد قریــب الوقــوع امــام زمــان مــی دانن
بــاور آنهــا، ظهــور مجــدد امــام مهــدی امــری حتمــی اســت زیــرا الگــوی غربــی در 

معــرض ســقوط اســت.
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه مخاطبــان چنیــن گفتمانــی عمــوم مــردم ایــران 
هســتند. تــاش مــی شــود تــا ایرانــی هــا متقاعــد شــوند کــه ایــن بحــران نتایــج 
ــا  ــار خواهــد نشســت، ت ــه ب ــد، ب ــه انتظــار آن بودن ایدئولوژیکــی را کــه مــدت هــا ب
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بــه ایــن ترتیــب از بــار فشــار روانــی بــر عمــوم مــردم کاســته شــود. برخــی از ایرانــی 
هــا حکومــت را متهــم مــی کننــد کــه در مبــارزه بــا بحــران ویــروس کرونــا شکســت 

خــورده اســت.
گفتمــان آنهــا متوجــه مخاطبــان داخلــی اســت زیــرا جهــان خــارج از ایــران اهمیتــی 
ــن  ــه ای چنی ــی خامن ــران عل ــر ای ــه موضــوع امــام معصــوم نمــی دهــد. امــا رهب ب
اســتدالل مــی کنــد کــه امــروزه همــه دنیــا نیــاز بــه یــک منجــی، یــک مســیحا، و یــک 
نیــروی آســمانی دارد. پــس جهــان نیازمنــد امــام زمــان، معصومیــت و یــک رهبــری 

آســمانی اســت.27
اســتفاده از چنیــن گفتمانــی نــه تنهــا جهــت كمــك بــه رژیــم بــرای عبــور از بحــران 
ویــروس کرونــا اســت چــه در بســیج کــردن ذهنیــت مذهبــی نیــز نقشــی مهــم 
بــازی مــی کنــد. ایــن گفتمــان، لحنــی ایدئولوژیــک در ارتبــاط بــا رســتگاری و نجــات 
بشــریت دارد. درک ایــن موضــوع بســیار حائــز اهمیــت اســت زیــرا بــه تحلیــل ذهنیت 
مذهبــی در ایــران، تشــخیص شــرایط دخیــل در شــکل گیــری آن، و همچنیــن درک 
ــر واقعیــت هــای سیاســی و اجتماعــی کمــک مــی  پیامدهــای ابعــاد دینــی آن ب

کنــد.
ــی  ــد کــه ناتوان ــر را اتخــاذ کــرده و تکــرار مــی کن ــگاه رهب ــن ن ــم الهــدی همی عل
دولــت هــای حاکــم در سرتاســر دنیــا در اداره ایــن بحــران بــه اثبــات رســیده اســت.28 
در نتیجــه، از نظــر او، راه حــل اصــاح دنیــا در رهبــری امــام معصــوم و ایجــاد یــک 

حکومــت جهانــی قــرار دارد. 
ایدئولــوژی مبتنــی بــر ظهــور مجــدد امــام مهــدی یــک اندیشــه سیاســی اســت 
کــه بــه وجــود آمــده اســت تــا کامــًا بــر موضوعــات همگانــی حاکــم باشــد و 
جایگزیــن همــه قوانیــن و مقــررات شــود. ایــن امــر اکنــون کــه جهــان خســته از 

نظــام هــای حکومتــی متفــاوت اســت اتفــاق افتــاده اســت.29
ایــن نقــش اغــراق شــده بــرای امــام معصــوم در نجــات دنیــا و اصــاح مســیر آن، 
بــا اظهــار نظــری مهــم از ســوی یــک روحانــی مواجــه شــد. قاســم ترخــان گفــت 
کــه امــام زمــان ممکــن اســت در اثــر ویــروس کرونــا بیمــار شــود: »امــام زمــان 
ممکــن اســت بیمــار شــود و مــی توانیــم از مــردم بخواهیــم دعــا کننــد تــا خــدا بــه 
او ســامتی اعطــا کنــد.«30 »امــام معصــوم مــی توانــد بیمــار شــود. ویــروس 
کرونــا یــا هــر عامــل دیگــری مــی توانــد موجــب بیمــاری او شــود و بــه ســامت او 

صدمــه بزنــد.«31
ــه  ــر پیامدهــا و ماهیــت مشــکل ســاز گفت ــه نظــر مــی رســد کــه او بعدت امــا ب
هــای خــود را فهمیــده اســت. اگــر پیامدهــای منطقــی نظــرات او را تــا بــه آخــر در 
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نظــر بگیریــم، مــی تــوان بــه نتایجــی از قبیــل امــکان مــرگ امــام زمــان، ناتوانــی اش 
و غیــره رســید. در نتیجــه او در نظــر خــود بازنگــری و اعــام کــرد کــه امــام زمــان 
مــی توانــد بیمــاران را شــفا دهــد. امــا او نمــی توانــد در قوانیــن ثابــت خداونــد در 
جهــان مداخلــه کنــد و بــه دلیــل گناهــان بشــر از مداخلــه در امــور خــودداری مــی 
کنــد: »نمــی تــوان انتظــار داشــت امــام معصــوم نظــام علــت و معلــول را از بیــن 
ببــرد. همیــن در مــورد قوانیــن ثابــت خداونــد در جهــان نیــز حاکــم اســت. گاهــی 
ســبب و عامــل بیمــاری، گنــاه مرتکــب شــده از ســوی بشــر اســت؛ همانگونــه کــه 
بســیاری از ابتائــات و مشــکات زیســتی از ناحیــه عملکــرد نادرســت بشــر بــوده 

اســت.«32
مســأله مهــدی یــک اهــرم سیاســی و مناقشــه انگیــزی را بــه وجــود آورده 
اســت. در زمــان بحــران، بــه ایــن مفهــوم اســتناد مــی شــود تــا ضمــن تاثیرگــذاری 
ــز بســیج شــوند.33  ــر افــکار عمومــی و ایجــاد مشــروعیت، اذهــان فرقــه ای نی ب

2_ از مصیبت تا موهبت: بال، نه پاندمی 
رهبــر ایــران علــی خامنــه ای از همــگان خواســت تــا دعــا کننــد و بــه خــدای متعــال 
رو آورنــد تــا ایــن پاندمــی رفــع شــود. بــه گفتــه او، »]ایــن بــا[ ســخت تریــن بایــا 
نیســت. مــا بایــای ســخت تــری را نیــز دیــده ایــم. امــا مــن بســیار زیــاد بــه دعاهایــی 
امیــد دارم کــه از قلــب هــای پــاک و بــا صفــای جوانــان و پارســایان بــر مــی خیــزد تــا 

چنیــن بایــای عظیمــی را از میــان بــردارد.«  
او خواســتار خوانــدن یــک دعــای کامــًا مذهبــی شــد: »دعــای هفتــم در کتــاب 
صحیفــه ســجادیه برجســته اســت و شــامل معانــی متعالــی مــی شــود.«34 خامنــه 
ای همچنیــن در موقعیتــی دیگــر تکــرار کــرد کــه دعــا بــه موهبــت هــای اجتماعــی 
منجــر مــی شــود و اینکــه ویــروس کرونــا بــا و آزمونــی بــرای دولــت و مردمــان 

اســت.35
آیــت اللــه عرافــی نیــز اظهاراتــی مشــابه در خصــوص ایــن ویــروس ابــراز داشــت: 
»بایــا و مصیبــت هــای طبیعــی از منظــر شــریعت چیــزی نیســتند مگــر آزمونــی 
از ســوی خداونــد تــا جایــگاه مومنــان را ارتقــا بخشــد و بــر شــان آنهــا نــزد خــود 
بیافزایــد. ایــن بایــا همچنیــن هشــدار بــه کســانی اســت کــه از پیــروی از خداونــد و 

شــریعت غفلــت مــی کننــد.«36
آیــت اللــه احمــد خاتمــی مــردم را تشــویق کــرد تــا بــا تضــرع از خداونــد بخواهنــد 
ایــن بــا را رفــع کنــد: »در آیــات و روایــات از مومنــان خواســته شــده تــا در مقابلــه 
بــا مشــکات و بایــا صبــور باشــند. ســوره بقــره، آیــه ۱۵۵ مــی فرمایــد: و قطعــًا 
شــما را بــه چیــزی از قبیــل تــرس و گرســنگی و کاهشــی در امــوال و جانهــا و 
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محصــوالت مــی آزماییــم؛ و مــژده ده شــکیبایان را.«37
تکــرار چنیــن گفتمــان دینــی در زمــان بایــا و مصیبــت هــا و تقاضــا بــرای دعــا و 
تضــرع، پرســش هایــی را در خصــوص جبــر و اختیــار در دکتریــن والیــت فقیــه مطــرح 

مــی کنــد. 
عالمــان شــیعی علــم کام گرایشــی بــه ایــن ندارنــد کــه انســان را فاقــد اختیــار 
ــد کــه  ــن موضــوع را شــرح داده و مــی گوی ــه جعفــر ســبحانی ای ــد. آیــت الل بدانن
انســان مختــار در انتخــاب اســت. و معرفــت خداونــد از واقعیــت هــای بیرونی هیچ 
ــرا خداونــد مــی دانــد کــه انســان چــه خواهــد  ــدارد زی ــار انســان ن ــا اختی مغایرتــی ب

کــرد.38 
مصبــاح یــزدی همیــن حــرف هــا را تکــرار کــرده و مــی گویــد: »اگــر چنیــن اعمالــی 
از روی اجبــار رخ دهــد، مغایــر بــا علــم الهــی و تخلــف از آن اســت.«39 آنچــه دربــاره 
تــازم بیــن علــم و اراده گفتــه شــد را مــی تــوان بــه مــوارد بــاال افــزود. ابوجعفــر 
قمــی ایــن گونــه اســتدالل مــی کنــد کــه علــم و اختیــار همپوشــانی دارنــد. خداوند 
در آنچــه بــه آن علــم دارد اراده نیــز دارد. امــا شــیخ مفیــد در پاســخ او مــی گویــد 
کــه اســتدالل او بازتــاب دهنــده اصــول شــیعه دوازده امامــی نیســت.40 یکــی از 
مشــهورترین اصــول شــیعی در ایــن خصــوص، ایــن گفتــه امــا جعفــر صــادق اســت: 
»نــه جبــر کامــل و نــه اختیــار کامــل وجــود دارد. بلکــه چیــزی اســت بینابیــن.«41 ایــن 
اســتدالل نزدیــک بــه مذهــب اشــاعره اســت ، هرچنــد کــه شــیعیان نظریــه "کســب" 

اشــعری را مجــاز نمــی دانســتند و بــه تقليــد از آن نپرداختــه انــد. 
بــه لحــاظ نظــری، طرفــداران والیــت فقیــه بــه جبــر اعتقــاد ندارنــد. مرتضــی 
مطهــری در خصــوص جبــر و اضطــرار گفتــه اســت: »اگــر اتفاقــات تاریخــی بــر 
مبنــای جبــر و اضطــرار رخ دهنــد، هیــچ مســئولیتی متوجــه افــراد نیســت. هیــچ 
کــس مســتحق تمجیــد و ثنــا و یــا ذّم و تقصیــر نیســت.«42 جعفــر ســبحانی نیــز 
ــار  ــد انســان مجبــور نیســت بلکــه از اختی ــرد و مــی گوی همیــن موضــع را مــی پذی
مطلــق در انتخــاب و عمــل برخــوردار اســت.43 موضــع یــزدی نیــز موافــق اســت بــا 

آنچــه گفتــه شــد. 
در عیــن حــال، شــاهد آن هســتیم کــه موضــوع "قضــا و قــدر" در ســطح عملــی- 
سیاســی نیــز حضــور دارد؛ هــر آنچــه کــه رخ مــی دهــد بــر مبنــای اراده فعــل خداونــد 
اســت. ویــروس کرونــا آزمونــی اســت از ســوی خداونــد و فقــط بــا دعــا کــردن رفــع 
مــی شــود. ایــن بخشــی از زمینــه ســازی ظهــور امــام معصــوم اســت. جالــب ایــن 
اســت کــه حامیــان والیــت فقیــه طرفــدار اختیــار و انتخــاب هســتند. امــا همانگونه 
کــه مطهــری مــی گویــد، آنهــا اینگونــه اســتدالل مــی کننــد کــه الگــوی معرفتــی 
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همــه انســان هــا یکــی اســت و فرهنــگ فلســفی یکســان بــرای همــه بشــریت 
وجــود دارد. ایــن بــدان معناســت کــه بشــریت بایــد یــک الگــوی واحــد را برگزینــد 

کــه امــری اســت در مغایــرت بــا مفهــوم آزادی و اختیــار. 
مصبــاح یــزدی مــی کوشــد تــا ایــن معضــل را حــل کنــد. او در اســتدالل خــود 
چنیــن مــی آورد کــه دعــا و تضــرع بــا قوانیــن عمومــی علیــت مغایــرت نــدارد. او 
مــی گویــد: »شــبهاتی وجــود دارد در ایــن خصــوص کــه دعــا و تضــرع در محضــر 
خداونــد مخالــف بــا قانــون علیــت اســت کــه عقــل آن را اثبــات کــرده اســت و 
تحقیقــات علمــی بــه آن بســتگی دارد. دعــا تاثیــر مثبتــی بــر بشــریت دارد کــه در 
مغایــرت بــا قوانیــن عمومــی علیــت نمــی باشــد. مثــًا خواســتن کمــال از خداونــد 
مغایرتــی بــا قوانیــن عمومــی علیــت نــدارد.«44 او در تاییــد اســتدالل خــود بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرد کــه در جهــان عللــی وجــود دارد کــه انســان قــادر بــه کشــف آن 
نیســت. آنهــا را مــی تــوان علــل غیــر مــادی نامیــد. در نتیجــه تاثیــر مشــخص دعــا را 

نمــی تــوان مخالــف قوانیــن علیــت دانســت.45  
چهار – محوریت عتبات عالیات: موانع بستن و انگیزه های باز 

گذاشتن آنها
ــا ایــن بــود کــه عتبــات عالیــات  دیــدگاه فقهــی رایــج از آغــاز بحــران ویــروس کرون
و مراکــز مذهبــی نبایــد بســته شــوند و شــهرها نیــز نبایــد بــه طــور جــدی تعطیــل 
شــوند. بنابــر سلســله حوادثــی کــه رخ داد، بــه نظــر مــی رســد ایــن امــر نظــر ولــی 

فقیــه و نخبــگان دینــی بــود. 
موضــع روحانیــون در ایــن خصــوص بــه دلیــل میــزان چشــمگیر ابتــای بــه ویروس 
کرونــا کــه دامــن چنــد تــن از مراجــع و مقامــات را نیــز گرفتــه بــود بــه ســرعت 
تغییــر کــرد. همیــن امــر باعــث شــد کــه نهــاد دینــی بــه ایــن موضــوع بــه شــیوه ای 
متفــاوت بپــردازد. دو روحانــی – هــادی خسروشــاهی و محســن حبیبــی – فــوت 
ــز پــس از مثبــت  ــد. طبــق گــزارش هــا، آیــت اللــه موســی شــبیری زنجانــی نی کردن
بــودن تســت ویــروس کرونــا یکــی از دســتیارانش، بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده 
بــود. دکترهــا او را معاینــه کردنــد و پاســخ تســت او نیــز مثبــت بــود. او در کاس 

هــای درس خــود و نمــاز جماعــت شــرکت نکــرد.46
افــزون بــر ایــن، خواهــر موســی شــبیری زنجانــی بــه ایــن ویــروس مبتــا شــد و 
در یکــی از بیمارســتان هــای قــم فــوت کــرد. او مــادر محمــد میردامــادی، یکــی از 
اعضــای مجلــس تشــخیص مصلحــت نظــام بــود کــه او نیــز در اثــر ویــروس کرونــا 

جــان داده بــود.47
در اثر این مرگ و میر، مقامات عتبات عالیات را تعطیل کردند. روحانیونی که 
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در ابتــدا بــا تعطیــل کــردن ایــن مــکان هــا مخالفــت کــرده بودنــد، پــا پــس گذاشــتند. 
آنهــا بــه توجیهــات فقهــی و دالیــل قانونــی اســتناد کردنــد. تــا جایــی کــه کســانی 
کــه بــه بســتن ایــن مــکان هــا اعتــراض کردنــد »خــوارج« خوانــده شــدند. عــاوه بــر 
ایــن، بایــد بــه فشــار از ســوی جامعــه بیــن المللــی و رســانه هــا بــرای بســتن عتبــات 
عالیــات اشــاره کــرد کــه ایــن مــکان هــا را بــه دلیــل گردهــم آمــدن مســتمر مــردم در 
ایــن مــکان هــای مقــدس، یکــی از مراکــز گســترش ایــن ویــروس در سرتاســر کشــور 

می دانســتند. 
بــرای دریافــت  تــاش  بیــن المللــی در  بــه جامعــه  ایــران  همچنیــن رو آوردن 
کمــک هــای پزشــکی و مالــی، مقامــات ایرانــی را وادار کــرد تــا در داخــل کشــور بــه 
اقدامــات جــدی دســت بزننــد. مواضــع روحانیــون در خصــوص بســتن زیارتــگاه هــا 

را مــی تــوان بــه مراحــل زیــر تقســیم کــرد: 
فــاز نخســت: بیــن ضــرورت هــای مذهبــی و منافــع عمومــی؛ امتنــاع از 

بســتن عتبــات عالیــات 
تعــداد زیــادی از روایــات شــیعی حــول محــور پاکــی عتبــات عالیــات اســت و اینکــه 
ــرای کســانی کــه خواهــان شــفا یافتــن  ــن مــکان هــا مامنــی هســتند ب ــه ای چگون
و رهایــی از درد و بیمــاری هســتند. دهــه هــا و قــرن هاســت کــه ایــن روایــات 
ذهنیــت جمعــی روحانیــت و خاطــره جمعــی مــردم را شــکل داده انــد. ایــن روایــات 
دلیــل اصلــی پشــت موضــع روحانیــت بــه شــمار مــی رفتنــد. در بیــن ایــن روایــات 
آمــده اســت کــه امــام حســین بــه پیامبــر خــدا گفــت: »ای پــدر، پــاداش کســی 
کــه بــه زیــارت شــما بیایــد چیســت؟« پــس پیامبــر فرمودنــد: »ای پســر، کســانی 
کــه هنگامــی کــه زنــده ام یــا مــرده ام بــه زیــارت مــن بیاینــد، بــه زیــارت پــدرت 
بیاینــد، بــه زیــارت بــرادرت یــا تــو بیاینــد، الیــق آننــد کــه در روز قیامــت بــه زیارتشــان 
بــروم تــا آنهــا را از گناهانشــان برهانــم.«48 آنهــا بــرکات زیــارت پیامبــر اســام را بــه 
رفتــن بــه حــرم هــای امامــان و همچنیــن زیارتــگاه هــای متعلــق بــه امامــزاده هــا و 
فقیهــان برجســته نیــز تعمیــم دادنــد. کلینــی سلســله روایاتــی را از جعفــر صــادق 
نقــل مــی کنــد: »از او پرســیدند، پــاداش زیــارت یکــی از شــما چیســت؟ او پاســخ 
داد: پاداشــی برابــر بــا زیــارت پیامبــر )ص(.«49 در روایتــی دیگــر، جعفــر صــادق مــردم 
را تشــویق بــه زیــارت مــی کنــد و مــی گویــد: »آیــا بــه زیــارت کســی کــه خداونــد بــه 
همــراه فرشــتگان وپیامبــران و مومنــان بــه زيــارت او مــی رونــد نمــی رویــد؟«50 
در نتیجــه اکثــر روحانیــون بســتن زیارتــگاه هــا را نپذیرفتنــد. آیــت اللــه ســعیدی، 
نماینــده ولــی فقیــه در قــم، از مــردم خواســت بــه زیــارت حــرم مطهــر برونــد زیــرا 
آنجــا مامنــی اســت بــرای کســانی کــه شــفا مــی طلبنــد: »مــا ایــن حــرم مطهــر را 



15 حوزه علمیه و ویروس کرونا: رفتار نخبگان دینی ایران نسبت به این بحران

دارالشــفا مــی دانیــم، یعنــی مــردم بــرای درمــان بیمــاری هــای جســمی و روحــی 
ــد  ــد. مــردم بای ــاز باقــی بمان ــد ب ــن مــکان بای ــن ای ــد. بنابرای ــه اینجــا مــی آین خــود ب
دســته دســته بیاینــد. البتــه مــا رعایــت اقدامــات احتیاطــی را شــرط ایــن کار مــی 

دانیــم و بایــد شــرایط بهداشــتی را رعایــت کنیــم.«51 
هنگامــی کــه شــورای شــهر قــم نمــاز جمعــه در حــرم حضــرت معصومــه را 
تعطیــل کــرد تــا آن را ضدعفونــی کنــد، وبســایت ایــن حــرم  بــا صــدور اطاعیــه 
ای، از تصمیــم شــورای شــهر انتقــاد کــرد. در ایــن اطاعیــه آمــده بــود کــه ســاختار 
ایــن حــرم ضدباکتــری و مانعــی قــوی در برابــر ویــروس کرونــا اســت.52 مــی تــوان 
مشــاهده کــرد کــه اعتــراض تنهــا بــه بســتن حــرم نبــود. بلکــه بــه بهداشــتی بــودن 
ــرای شــفای بیمــاران اســت و ســاختاری  ــی ب ــن مکان ــود. چــون ای ــط ب ــز مرتب آن نی

ضدباکتــری دارد. 
در اثــر چنیــن مواضعــی کــه ریشــه در مذهــب و مناســک آیینــی دارد، میــزان 
گســترش ایــن ویــروس افزایــش یافــت. مواضــع فقهــی موجــود در خصــوص 
زیــارت از حــرم هــا ایرانــی هــا را تحــت تاثیــر قــرار داد. برخــی از ایرانــی هــا مقــررات 
بهداشــتی را بــا لیــس زدن حــرم زیــر پــا گذاشــتند زیــرا آن را مکانــی بــرای شــفا یافتــن 

مــی دانســتند، نــه مرکــز پاندمــی!
مقامــات ایرانــی برخــی از افــرادی را بازداشــت کردنــد کــه ویدیــوی لیــس زدن 
حــرم هــا را در رســانه هــای اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته بودنــد، زیــرا دســتورات 
وزارت بهداشــت را نقــض کــرده بودنــد. مقامــات قضایــی چنیــن رفتــاری را خــارج 

از هنجــار خواندنــد.53 
ســایر مراجــع تعلــل کردنــد. آنهــا نمــی توانســتند بــا اســتناد بــه احــکام فقــه 
ســنتی، بــه نظــر قاطعــی در ایــن خصــوص برســند. آیــت اللــه نــوری همدانــی در 
پاســخ فتوایــی دربــاره ســفر بــه قــم بــرای زیــارت حــرم و ادای نــذورات گفــت کــه 
»نــذر را در صورتــی کــه احتمــال خطــر و ضــرر عقایــی مــی دهیــد بایــد در وقــت 

دیگــر انجــام شــود.«54
در پاســخ بــه همیــن ســوال، آیــت اللــه مــکارم شــیرازی گفــت: »اگــر خطــر بزرگــی 
متوجــه ســامت شــما نیســت و اگــر مقــررات بهداشــتی را رعایــت کنید، مشــکلی 
در رفتــن بــه زیــارت نیســت. شــما مجبــور بــه ادای نــذورات در چنیــن شــرایطی 

نیســتید و مــی توانیــد ایــن کار را پــس از تعطیلــی انجــام دهیــد.«55
بــر مبنــای ایــن موضــع محتاطانــه، بســیاری از کنفرانــس هــا و گردهمآیــی هــا در 
چندیــن مســجد تاریخــی ماننــد جمکــران و مســاجد دیگــر تعطیــل شــد.56 امــا حــرم 

هــای زیارتــی بــه دالیلــی کــه ذکــر شــد بــاز باقــی ماندنــد. 
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شــایان ذکــر اســت کــه توصیــه هــای مراجــع قطعــی نبــود، بلکــه همســو بــا 
موضــع رســمی دولــت بــود کــه شــرایط بهداشــتی را بــرای زیارت حرم ها مشــخص 
مــی کــرد. 57 زیــارت حــرم هــا کامــًا قدغــن نشــد و شســتن دســت و زدن ماســک 

هــای پزشــکی بخشــی از مقــررات بهداشــتی بــود.58
همزمــان بــا ایــن تعلــل، دکترهــا و متخصصیــن بهداشــتی نظــرات خــود را در 
خصــوص میــزان صدماتــی کــه زیــارت اماکــن مقــدس در بــر داشــت، اعــام کردنــد. 
آنهــا خواســتار ممنوعیــت ســفر بــه قــم و زیــارت اماکــن مقــدس شــدند زیــرا ایــن 

اماکــن مرکــز شــیوع ویــروس در کشــور شــناخته مــی شــدند. 
موضــع مراجــع علیــه بســتن زیارتــگاه بــر مبنــای موضوعــات پیچیــده و تــو در 
تــو بــود. مســئله منابــع مالــی یکــی از مهمتریــن دالیــل ایــن موضــع بــه شــمار 
مــی رفــت. صاحبــان هتــل هــا و شــرکت هــا بــه زائرانــی کــه بــرای زیــارت بــه اماکــن 
مــی رونــد متکــی هســتند و درآمــد ایــن کار - از طریــق خمــس و راه هــای دیگــر- 

ســهمی عمــده در تامیــن مالــی روحانیــون بــازی مــی کنــد.
ــد  ــون مــورد تهدی ــی روحانی ــع مال ــگاه هــا، مناب ــا بســته شــدن زیارت در نتیجــه، ب
قــرار مــی گرفــت. همچنیــن روحانیــون نگــران بودنــد کــه موقعیــت آنهــا در جامعــه 
و همچنیــن مشــروعیت آنهــا در میــان پیروانشــان تضعیــف شــود. تقلیــد مبتنــی 
اســت بــر رابطــه فقهــی مســتمر بیــن آیــت اللــه و مقلــدان او. ایــن رابطــه مــی 
توانــد فقهــی یــا آیینــی باشــد. همچنیــن بســتن زیارتــگاه هــا موجــب تضعیــف 
حکومــت نیــز مــی شــد زیــرا ســود زیــادی نصیــب دســتگاه هــا و نهادهــای دولتــی 
کــه مســئول امــور زیارتــی هســتند، مــی شــوند. افــزون بــر ایــن، در داخــل و خــارج از 
کشــور، ایــن مناســک در میــان همــه شــیعیان بــرای ایــران مشــروعیت کســب مــی 

کنــد.   
فاز دوم: ترجیح منافع عمومی؛ بستن زیارتگاه ها

پــس از شــیوع ســریع ایــن ویــروس، افزایــش تعــداد مــوارد ابتــا، تکــرار توصیــه 
هــای پزشــکان دال بــر اجــرای اقدامــات احتیاطــی ســخت تــر در مــورد زیارتــگاه هــا 
و مــرگ چندیــن مقــام ایرانــی، مقامــات ایرانــی تصمیــم بــه بســتن زیارتــگاه هــا و 

مراقــد کردنــد. 
در بیانیه ای مشــترک، مقامات آســتان قدس رضوی و حرم حضرت معصومه 
توضیــح دادنــد کــه »بــا توجــه بــه حلــول ســال نــو و هجــوم زائــران بــه عتبــات عالیات 
در شــهرهای قــم و مشــهد و بــرای جلوگیــری از گســترش ایــن بیمــاری و پاندمــی،  
مــا از صبــح ســه شــنبه، برابــر بــا ۱۷ مــارس تــا اطــاح ثانــوی، توقــف موقــت حضــور 

زائــران در ایــن دو مــکان مقــدس را اعــام مــی کنیم.«59 
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روابــط عمومــی حــرم شــاه عبدالعظیــم اعــام کــرد کــه ایــن مــکان نیــز تــا اطــاع 
ثانــوی درهــای خــود را خواهــد بســت. جمکــران نیــز همیــن کار را کــرد.60

از آنجــا کــه انتظــار مــی رفــت ایــن تصمیــم موجــب نگرانــی میــان روحانیون شــود، 
پرزیدنــت روحانــی کوشــید تــا خشــم روحانیــون را کنتــرل کنــد.61 روحانیــون از جملــه 
برخــی از روحانیــون ضدحکومتــی بــا ایــن تصمیــم مخالفــت کردنــد. مخالفــت و 

موافقــت هــا بــا ایــن تصمیــم ابعــاد سیاســی داشــت کــه عبارتنــد از: 
1_ طرفــداران ایــن تصمیــم: بــاال بــردن میــزان مشــروعیت طرفــداران والیــت 

فقیه
روحانیــون طرفــدار والیــت فقیــه کوشــیدند تــا بــا تصمیــم مقامــات دال بر تعطیل 
کــردن عتبــات عالیــات خــود را همســو کننــد. آنهــا – حتــی کســانی کــه تــا پیــش از 
ــد – چهــار توجیــه دینــی و فقهــی مطــرح  ــا بســتن ایــن اماکــن مخالــف بودن آن ب

کردنــد. 
آیــت اللــه علــم الهــدی از دوســتداران اهــل بیــت خواســت تــا احساســات خــود 
را کنتــرل کننــد تــا موجــب سوءاســتفاده دشــمنان از ایــن موقعیــت نشــوند. علــم 
الهــدی کوشــید تــا بــرای تصمیــم مقامــات دال بــر بســتن عتبات عالیــات توجیهات 

فقهــی و دالیــل عقانــی مطــرح کنــد. اظهــارات او عبــارت بودنــد از: 
اگــر پنــاه بــردن بــه اهــل بیــت بهتریــن وســیله اى بــرای از بیــن بــردن بایــا 	 

اســت، مــردم بایــد روی ســقف هــا بایســتند و رو بــه امــام کاظــم کننــد و دعــای 
زیــارت را بــرای از بیــن رفتــن ایــن بــا بخواننــد. 

زیــارت حــرم امــام رضــا ممکــن نیســت زیــرا متخصصــان پزشــکی و مقامــات 	 
مســئول مبــارزه بــا ایــن ویــروس تصمیــم بــه بســتن آن گرفتــه انــد.

مقامــات مســئول از بســته شــدن ایــن اماکــن ناراحــت و نگراننــد. و آنهــا نیــز 	 
ماننــد عمــوم مــردم از ایــن موضــوع ناخشــنودند. 

هیچکــس مقصــر نیســت. ایــن دشــمنان نبودنــد کــه عتبــات عالیات را بســتند 	 
تــا الزم باشــد بــا آنهــا بجنگیــم. مقــررات اجتماعــی و وجــود ویــروس بــود کــه 

مقامــات را وادار بــه گرفتــن ایــن تصمیــم کــرد.62 
متوجــه مــی شــویم کــه علــم الهــدی مــی کوشــد تــا بســتن ایــن اماکــن را بــه 
حاکمیــت والیــت فقیــه و منافــع کســانی کــه دوســتدار اهــل بیت هســتند نســبت 
دهــد. ولــی فقیــه کــه خــود از ایــن تعطیلــی ناراحــت و نگــران اســت ایــن منافــع 
را بــه رســمیت مــی شناســد. بنابرایــن، او مقصــر و دشــمن نیســت کــه در برابــرش 

مقاومــت کــرد.
آیــت اللــه مصبــاح یــزدی بــه حکــم »تزاحــم بیــن دو موضــوع فقهــی«63 اشــاره 
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کــرد و ایــن موضــوع را بــر اســاس اصــول فقهــی اینگونــه تبییــن کــرد:
بیــن ســود و ضــرر تزاحــم وجــود دارد. مــا بایــد مشــخص کنیــم کــدام یــک 	 

بیشــتر اســت. ایــن امــر را نمــی تــوان از طریــق احســاس و عواطــف تعییــن کــرد. 
ولــی فقیــه از زیــارت مشــهد خــودداری کــرد و خطبــه خــود را در آن مــکان 	 

لغــو کــرد.
اگــر ایــن تعطیلــی بــرای چنــد ســال ادامــه یابــد و موجــب نســیان مــردم 	 

ــد برخــی از مــردم را  ــژه اســت. امــام بای ــد برنامــه هایــی وی ــن امــر نیازمن شــود، ای
ــرای  ــن کار ب ــه کــه ای ــن اماکــن بفرســتد،  همانگون ــه ای ــه دولــت ب ــه از خزان ــا هزین ب

تعطیــل نکــردن حــج تمتــع صــورت گرفــت. امــا چنیــن منابعــی محدودنــد. 
برخــی از احــزاب مــی خواهنــد از ایــن تعطیلــی بــرای اهــداف سیاســی و 	 

شــخصی ســود برنــد تــا در میــان مــردم ایجــاد تفرقــه کننــد.64
ــر اقداماتــی تاکیــد کــرد کــه ولــی فقیــه انجــام داده بــود و از  مصبــاح یــزدی ب
زیــارت خــودداری کــرده بــود. و اینکــه چنیــن عملــی بــه یــک الگــو تبدیــل شــده 
ــن  ــرا ای ــد زی ــروی کنن ــارت از او پی ــه زی ــن ب ــد در خــودداری از رفت اســت و مــردم بای
اقدامــی اجبــاری اســت. ولــی فقیــه از خــود شــروع کــرده بــود. او حتــی بــه حکــم 
»تزاحــم بیــن دو موضــوع فقهــی« اشــاره کــرد و گفــت کــه فقهــا حــرف آخــر را 
مــی زننــد. امــا اگــر موضــوع مربــوط بــه امــور کشــور باشــد، تصمیــم ولــی فقیــه 
ارجحیــت دارد زیــرا او بــر خــاف ســایر فقهــا، ولــی امــر اســت. بــا ایــن همــه، در 
اینجــا تناقضــی وجــود دارد: او رفتــن بــه عتبــات عالیــات را بــه رفتــن بــه حــج تمتــع 
مقایســه کــرد کــه بــا توجــه بــه اصــول فقــه اســامی، امــری نادرســت اســت. امــا 
چنیــن مقایســه ای بــه جایــگاه چنیــن اماکنــی در ذهنیــت جمعــی شــیعه و ایرانیــان 

اشــاره دارد و دلیــل تاخیــر در بســتن آنهــا را مشــخص مــی ســازد. 
2_ مخالفان بستن: رویارویی با ولی فقیه

برخــی از نخبــگان دینــی علیــه بســتن عتبــات عالیــات و مراقــد اعتــراض کردنــد. 
گروهــی از طرفــداران آیــت اللــه شــیرازی و ســایر افــراد متدیــن بــه حــرم حضــرت 
معصومــه حملــه کردنــد و درهــا را بــه زور بــاز کردنــد. بــه گفتــه دادســتان کل شــهر 
قــم، ۱۱ نفــر بــه دلیــل هتــک حرمــت حــرم یکــی از اهــل بیــت بازداشــت شــدند.65  
معترضــان ایــن کار را بــا ناتوانــی رضــا خــان در بســتن عتبــات عالیــات و حــرم هــا 
مقایســه کردنــد، حــال آنکــه حکومــت ولــی فقیــه در انجــام ایــن موفــق شــده 
بــود. طرفــداران حکومــت66 بافاصلــه ایــن مقایســه را رد کردنــد. بــه بــاور آنهــا ایــن 
مقایســه عادالنــه نیســت زیــرا رضــا خــان مخالــف مناســک دینــی بــود، حــال آنکــه 
بســتن ایــن امــکان در مقطــع کنونــی امــری موقــت بــرای حفــظ جــان افــراد اســت. 
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آنهــا بــه حاکمیــت والیــت فقیــه اشــاره کردنــد و گفتنــد کــه در صــورت لــزوم و اگــر 
او تشــخیص دهــد، ولــی فقیــه حــق تعطیــل کــردن مناســک دینــی – حتــی نمــاز 
و مناســک حــج – را دارد. قوانیــن حکومــت اســامی کــه در صــدر آن ولــی فقیــه 
ــور از خــط  ــود کــه عب ــزام آور اســت. خمینــی معتقــد ب ــرای همــگان ال قــرار دارد ب
ــا مــی  ــر پ ــرا قوانیــن حکومــت اســامی را زی قرمزهــا امــری اســت غیرقانونــی، زی

گــذارد.67   
مقامــات کســانی را کــه بــه ایــن تصمیــم اعتــراض کردنــد متحجــر فکــری و خــوارج 
نامیدنــد. علــی مطهــری در توصیــف آنــان گفــت: »افــراد جامــد فکــری کــه بــه 
حــرم حضــرت معصومــه در اعتــراض بــه بســته شــدن درهــای آن حملــه کردنــد و 
بــه زور وارد شــدند، بایــد دســتگیر و تنبیــه شــوند – خــواه بــه دلیــل اشــاعه بیشــتر 
ویــروس کرونــا و یــا بــه دلیــل تضعیــف اســام و شــیعه- ایــن افــراد آدم را بــه یــاد 

خــوارج مــی اندازنــد.«68
بــی شــک اشــاره بــه واژه »خــوارج« در محیطــی مذهبــی بــر ســر یــک موضــوع 
مربــوط بــه مناســک، بــه معنــاى تحریــک احساســات و افتــرا زدن بــه افــراد اســت. 
ایــن واژه بهانــه ای بــه دســت حکومــت مــی دهــد تــا از ابــزار امنیتــی خــود بــرای 
ســرکوب اســتفاده کنــد زیــرا ریختــن خــون خــوارج »مشــروع« اســت و تاریــخ آنهــا 
بــا شــیعیان پــر از مســئله اســت. اســتفاده از ایــن کلمــه همچنیــن نوعــی از افتــرای 
مذهبــی اســت و آنهــا را از جماعــت شــیعی طــرد مــی کنــد و بخشــی از دشــمنان 

اهــل بیــت بــه حســاب مــی آورد. 
ســایر مقامــات چنیــن اعتراضاتــی را نشــان از اجــرای ســفت و ســخت ایــن تصمیم 
از ســوی مســئولین عتبــات عالیــات در ایــن اســتان هــا دانســتند. در نتیجــه »بایــد 
از روحانیــون تقدیــر و حمایــت کــرد و مــردم از آنهــا بــه دلیــل خطراتــی کــه متوجــه 

آنــان اســت، تقدیــر کننــد.«69
بــه نظــر مــی رســد کــه طرفــداران جنبــش شــیرازی هــا از برجســته تریــن مخالفــان 
بســتن حــرم هــا بودنــد. هرچنــد کــه مســئولیت حملــه بــه حــرم حضــرت معصومــه 
را نپذیرفتنــد، امــا دفتــر یکــی از رهبــران جنبــش شــیرازی بیانیــه ای رســمی صــادر و 
بازداشــت افــراد حملــه کننــده بــه ایــن حــرم را محکــوم کــرد. شــیخ یاســر الحبیــب 
ایــن بازداشــت هــا را جــرم خوانــد و گفــت: »ایــن جــرم نیز به ســوابق دهشــتناک این 
حکومــت فرقــه ای کــه چیــزی نمــی دانــد مگــر فشــار و ســرکوب مــردم افــزوده 

شد.«70  
رســانه هــای خبــری ایــران آیــت اللــه صــادق شــیرازی، رهبــر ایــن جنبــش در قــم، را 

متهــم کردنــد کــه پشــت ایــن حــوادث اســت.71
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حکومــت ایــران رســمًا جنبــش شــیرازی هــا را متهــم بــه حملــه بــه حــرم حضــرت 
معصومــه کــرد. یــک منبــع دولتــی اشــاره کــرد کــه در میــان ۱۱ فــرد دســتگیر 
شــده، ۵ نفــر از افــراد وابســته بــه جنبــش شــیرازی بودنــد. یکــی از آنهــا مدیــر کانــال 
»شــبکه مرجعیــت« بــود کــه وابســته بــه ایــن جنبــش اســت. چنــد تــن از آنهــا از 
»شمشــیرزنان« در طــی مراســم عاشــورا در قــم هســتند. گروهــی دیگــر اعتــراف 
کردنــد کــه بــه دنبــال ایجــاد آشــوب بودنــد. در نتیجــه ایــن جنبــش مســئول حملــه 
بــه ایــن حــرم بــوده اســت: »ایــن جنبــش پشــت ایــن حملــه اســت و اینکــه گفتــه 

مــی شــود کــس دیگــری پشــت ایــن حــوادث اســت، صحیــح نیســت.«72
همچنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه حکومــت توجیــه الزم بــرای کنتــرل برخــی از 
نخبــگان دینــی در خصــوص بســتن حــرم هــا را یافتــه اســت. جریــان شــیرازی هــا 
مســئول ایــن حملــه و اعتراضــات شــناخته شــدند، هرچنــد کــه ایــن روحانیــون 
ــا آن  ــن خصــوص، ب ــم حکومــت در ای ــد کــه پیــش از تصمی طرفــدار حکومــت بودن

مخالفــت مــی کردنــد.
مقایســه کوتاهــی بیــن مرجعیــت نجــف و روحانیــون در ایــران، مــا را به این نتیجه 
مــی رســاند کــه مرجعیــت نجــف – بــه رغــم مواجهــه بــا مخالفیــن بســتن عتبــات 
عالیــات – خشــم مــردم و احساســات فرقــه ای آنهــا را درک مــی کــرد. هنگامــی 
ــد،  ــه کردن ــی و امــام کاظــم حمل ــه حــرم هــای امــام عل ــان هــا ب کــه برخــی از جری
مرجعیــت نجــف مخالفــان را ســرکوب نکــرد و نکوشــید تــا بــه آنــان افتراهــای فرقــه 

ای و سیاســی بزنــد.73
در آن هنــگام آیــت اللــه بشــیر نجفــی گفــت کــه تصمیــم بــه بســتن ایــن حــرم هــا 
بــرای مراقبــت از جــان شــیعیان و حفاظــت از ایــن مذهــب صــورت گرفتــه اســت. 
او خواســتار آن شــد کــه مــردم بــرای شــفا یافتــن »از راه دور« بــه ســوی ایــن حــرم 
هــا دعــا کننــد.74 مبنــای موضــع نجفــی ایــن اســت کــه برخــاف نخبــگان دینــی در 
ایــران، مرجعیــت نجــف فتواهــای خــود را حکــم مطلــق نمــی دانــد. خشــم مقامات 
علیــه افــرادی کــه کوشــیدند حــرم هــا را بــه زور بــاز کننــد، بــه ایــن دلیــل بــود کــه ایــن 
موضــوع فرصتــی را فراهــم مــی آورد تــا افــراد وابســته بــه یــک جریــان مخالــف بــا 
طرفــداران والیــت فقیــه، مکتــب فقهــی و الگــوی حکومتــی آنــان را مــورد اذیــت 
ــا یــک تصمیــم رســمی و  ــران ایــن کار را مخالفــت ب و آزار قــرار دهنــد. مقامــات ای
تــاش بــرای نقــض آن بــه شــمار آوردنــد کــه در کل منجــر بــه تضعیــف مشــروعیت 

ایــن حکومــت در میــان شــیعیان مــی شــود.   
حکومــت ایــران همچنیــن ایــن اقــدام را شکســتن قوانیــن خــود مــی دانســت. در 
فقــه شــیعه قوانیــن بــه ســه بخــش تقســیم مــی شــوند: احــکام خداونــد )منبــع 
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ــوی قوانیــن اســامی  ــع ثان ــون(، قوانیــن ناشــی از اجتهــاد علمــا )منب اصلــی قان
ــا قوانیــن حکومتــی(.  شــیعه(، و قوانیــن تصویــب شــده از ســوی ولــی فقیــه )ی
حکومــت ایــران کامــًا آگاه اســت کــه تضعیــف قوانیــن حکومتــی پیامدهایــی 
میــان شــیعیان خواهــد داشــت و همچنیــن ایــن موضــوع را در نظــر مــی گیــرد 
کــه بیــن علمــا، اجماعــی در خصــوص ترجیــح قوانیــن حکومتــی بــر منابــع اولیــه و 

ثانــوی وجــود نــدارد.75
اگــر بــه مخالفــان بســته شــدن حــرم اجــازه داده مــی شــد تــا تفاســیر فقهی خود 
را بــه پیــش برنــد، آنــگاه پیــروان ایــن آیــت اللــه حــق داشــتند قوانیــن حکومتــی را زیــر 
پــا بگذارنــد و ایــن بــدان معنــا بــود کــه حکومــت اهمیــت سیاســی و مذهبــی خــود 
را از دســت مــی داد. از همیــن رو، دولــت تصمیــم گرفــت بــا تقاضاهــای آندســته 
از روحانیــون مخالفــت کنــد و بــه جــای آنکــه تقاضاهــا و احساســات دینــی آنهــا را 
درک کنــد، آنهــا را مجــازات کنــد. دلیــل ایــن مدعــا ایــن اســت کــه خــود محافظــه 

کاران چنــد روز پــس از ایــن حادثــه خواســتار بازگشــایی ایــن حــرم هــا شــدند. 
مرحله سوم: آماده سازی افکار عمومی برای از سرگیری مناسک دینی

 در ایــن مرحلــه طرفــداران محافظــه کاران خواســتار بازگشــایی مراکــز دینــی در 
کشــور شــدند. بــه نظــر مــی رســید کــه دولــت تحــت فشــار بــود و افــکار عمومــی 

بــرای بازگشــایی ایــن اماکــن آمــاده ســازی مــی شــدند. 
۲۶۶ روحانــی و مــداح نامــه ای بــه رییــس جمهــور حســن روحانــی نوشــتند و 
خواســتار بازگشــایی مراکــز دینــی در مــاه رمضــان از ســوی دولــت شــدند. رســانه 
های خبری محافظه کار این خواسته را »بازتابی« از اراده مردم ایران دانستند.76 
مدیــر حــوزه هــای علمــی خواســتار جلــو آوردن تاریــخ بازگشــایی اماکــن دینــی شــد. 
بــه نظــر مــی رســد کــه روحانــی فشــار محافظــه کاران و دالیــل آنهــا را درک مــی 
ــر حــوزه هــای علمیــه تصمیــم خــود را  کــرد. او گفــت: »دولــت بــه خواســت مدی
تغییــر داد و تاریــخ بازگشــایی اماکــن دینــی را ۱۵ روز جلــو مــی آورد.«77 بایــد توجــه 
کــرد کــه او مــی گویــد بــه درخواســت مدیــر حــوزه، ایــن حــرم هــا بازگشــایی مــی 
شــوند. ایــن بــدان معناســت کــه او و دولتــش از بازگشــایی ایــن اماکــن حمایــت 
نمــی کننــد و یــا اینکــه نمــی خواهنــد در برابــر عواقــب ایــن تصمیــم پاســخگو 
باشــند. بیانیــه او پیامــی بــه عمــوم مــردم بــود کــه موضــوع بازگشــایی ایــن حــرم 
هــا امــری پیچیــده اســت و فقــط بــه دولــت محــدود نمــی شــود. عواملــی دیگــری 

نیــز ماننــد نخبــگان دینــی حاکــم در ایــن موضــوع دخیــل مــی باشــند. 
اگرچــه در آن زمــان قــم و مشــهد بــه شــهرهای بــه اصطــاح ســفید نپیوســته 
بودنــد، روحانــی تســلیم فشــارهای مذکــور شــد، بــا ایــن امیــد کــه ایــن دو شــهر 
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نیــز بــه زودی بــه مناطــق ســفید خواهنــد پیوســت و حــرم هــا و مســاجد بــه روی 
شــهروندان بــاز خواهــد شــد.78 

روحانــی از مراجــع و مواضــع آنهــا در خصــوص ایــن بحــران دفــاع کــرد. او اظهــار 
داشــت: »حساســیت و نگرانــی روحانیــون و مراجــع در خصــوص حفــظ جــان و 
ســامت شــهروندان در میــان شــیوع ویــروس کرونــا دقیقــًا و بــه یــک انــدازه 
ماننــد مقامــات بهداشــتی بــود کــه موضوعــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.«79 

مرحله چهارم: بازگشت امور مذهبی... بازگشایی حرم ها
پــس از فشــار محافظــه کاران و روحانیــون بــر دولــت بــرای بازگشــایی حــرم هــا و 
ــا  مراکــز دینــی و بازگشــت زندگــی مذهبــی،  مقامــات دولتــی تصمیــم گرفتنــد ت
مراکــز دینــی را در اواخــر مــاه مــه ۲۰۲۰ بازگشــایی کننــد. بــا ایــن همــه، آنهــا پیشــتر 
در همــان مــاه تکــرار کــرده بودنــد کــه مراکــز دینــی و عتبــات بســته باقــی خواهنــد 
مانــد، تــا زمانــی کــه مقامــات بهداشــتی ذی ربــط تصمیــم بــه بازگشــایی آنهــا 

بگیرنــد. 
خــود رهبــر انقــاب اعــام کــرد کــه در موضــوع بازگشــایی حــرم هــا مداخلــه 
نخواهــد کــرد و از نظــرات و ارزیابــی متخصصــان کمیتــه ملــی مبــارزه بــا ویــروس 
کرونــا پیــروی مــی کنــد.80 امــا او در ادامــه افــزود: »مــا بایــد توجــه داشــته باشــیم 
کــه دعــا و نیایــش نــزد خداونــد متعــال بویــژه در مــاه مبــارک رمضــان و شــب قــدر 
ــه امــکان برقــراری  ــر شــهروندان اســت.«81 او ســپس ب از نیازهــای اصلــی و ناگزی
ــی اشــاره و تکــرار کــرد  مقــررات ســفت و ســخت در مــورد بازگشــایی مراکــز دین
کــه »مومنــان و افــرادی کــه بــه مســجد مــی رونــد از آن پیــروی خواهنــد کــرد.«82

چنیــن اظهاراتــی آمــاده ســازی و اطمینــان خاطــر بــه عمــوم مــردم در خصــوص 
هشــدارهای بهداشــتی بــه شــمار مــی رفتنــد. آیــت اللــه علــم الهدی نیــز اظهاراتی 
مشــابه کــرد. او گفــت کــه مقامــات در خراســان و حــرم امــام رضــا آمــاده پذیرایــی 
از ســوی  پروتــکل هــای بهداشــتی تعییــن شــده  اجــرای  زائــران و همچنیــن  از 

متخصصــان هســتند.83
ــران و نخبــگان دینــی روی مقامــات بهداشــتی  ــر ای بــه نظــر مــی رســد کــه رهب
فشــار وارد کردنــد تــا راه حلــی بــرای پایــان دادن بــه تعطیلــی مراکــز دینــی و حــوزه 
هــای علمیــه بیابنــد. اظهــارات ســعید نمکــی وزیــر بهداشــت نشــان دهنــده ایــن 
موضــوع اســت؛ او گفــت کــه بــه درخواســت رهبــر انقاب جلســه ای تشــکیل شــد 
تــا راهــی بــرای بازگشــایی مســاجد بــه روی نمازگــزاران پیــدا کننــد: »خوشــبختانه 

مــا بــه راه حــل مناســبی رســیده ایــم کــه بــزودی اعــام خواهــد شــد.«84 
ایــن اطاعیــه خاطــر نشــان مــی ســازد کــه ایــن جلســه بــه درخواســت رهبــر ایــران 
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بــرای یافتــن راه حلــی مناســب تشــکیل شــده بــود. در نتیجــه کمیتــه ملــی مبارزه با 
ویــروس کرونــا در ۱۶ مــاه مــه تصمیمــات جــدی را اتخــاذ کــرد، از جملــه بازگشــایی 
ــان مــاه مــه، برگــزاری نمــاز عیــد فطــر در سرتاســر کشــور و اجــازه  ــا پای حــرم هــا ت

برگــزاری مراســم روز قــدس در اســتان هــای ســفید.85
حــرم هــا پــس از ۷۰ روز تعطیلــی در ۲۵ مــاه مــه بازگشــایی شــدند. تصمیــم بــه 
بازگشــایی ایــن حــرم هــا شــامل ایــن شــرط مــی شــد کــه ایــن اماکــن بــه مــدت یــک 
ســاعت پیــش از طلــوع و یــک ســاعت پیــش از غــروب بــه روی زائــران بــاز خواهــد 
بــود. امــا ایــن تصمیــم بعــدًا لغــو شــد. همچنیــن بــر ضــرورت پیــروی از همــه توصیــه 

هــا و مقــررات بهداشــتی نیــز تاکیــد شــده بــود.86 
ــه بازگشــایی مشــروط و محــدود حــرم  ــم الهــدی ب ــه عل ــت الل ــن همــه آی ــا ای ب
هــا اعتــراض کــرد:87 »در بــازار مــردم بــا هــم ارتبــاط برقــرار مــی کننــد و بــا یکدیگــر 
ــارت مــی آینــد، و تنهــا  ــرای زی صحبــت مــی کننــد. امــا در حــرم هــا، همــه مــردم ب
کاری کــه مــی تواننــد بکننــد ایــن اســت کــه کنــار یکدیگــر بایســتند. توجیــه علمــی 
یــا پزشــکی ایــن تصمیــم کــه کــدام حــرم بایــد طــی شــب بســته باشــد و طــی روز 

بــاز باشــد چیســت؟«88
او ســپس بــه موضــوع اصلــی اعتــراض خــود پرداخــت کــه پیشــتر از بســتن حــرم 
هــا از ســوی نهادهــای مربوطــه جلوگیــری کــرده بــود و آن هــم مســئله مالــی 
بــود. او گفــت: »در ایــن شــهر مقــدس، شــرکت هــا و هتــل هــا میلیاردهــا تومــان 
ضــرر کــرده انــد. هیچکــس بــه مشــهد نمــی آیــد. آیــا مــا بایــد درهــای حــرم را ببندیــم 
و زیــارت را تعطیــل کنیــم؟ متاســفانه منافــع اقتصــادی ایــن اســتان و همچنیــن 

احساســات دینــی مــردم مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.«89
بــاز  بــه  بحــران  ایــن  آغــاز  از  پــس  دینــی  نخبــگان  تمایــل  دلیــل  اظهــارات  ایــن 
نگهداشــتن حــرم هــا و همچنیــن تقاضــای آنــان بــرای تســریع در بازگشــایی آنهــا را 
توضیــح مــی دهــد. منافــع اقتصــادی اســتان و در نتیجــه منافــع مالــی مقامــات 
ــروس«  ــن وی ــا ای ــار آمــدن ب ــرای »کن در خطــر اســت. در نتیجــه تقاضــای رســمی ب
عنــوان شــد و آن را مــی تــوان در اظهــارات وزیــر کشــور عبدالرضــا رحمانــی فضلــی 
دیــد: »مــا بایــد بتوانیــم بــا ویــروس کرونــا کنــار بیاییــم و زندگــی بایــد مســیر عــادی 
خــود را طــی کنــد و فعالیــت هــای اجتماعــی بایــد صــورت بپذیــرد. ایــن کار بایــد در 
میــان اجــرای کامــل پروتــکل هــا و مقــررات بهداشــتی از ســوی مقامــات و مــردم 

رخ دهــد.«90 
از ۲۸ مــاه مــه، دروس فقهــی در حــوزه علمیــه قــم از ســرگرفته شــد. آیــت 
اللــه اعرافــی، رییــس حــوزه هــای علمیــه در ایــران، اعــام کــرد کــه دروس حــوزوی 
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)بحــث خــارج و ســطوح باالتــر( پــس از هماهنگــی بــا مراجــع، شــورای عالــی حــوزه 
هــا، و کمیتــه ملــی مبــارزه بــا ویــروس کرونــا از ســرگرفته شــدند.91  

در همیــن زمینــه بایــد بــه اظهــارات روحانــی در خصــوص تقاضــای مدیــر حــوزه 
هــای علمیــه بــرای جلــو آوردن تاریــخ بازگشــایی حــرم هــا توجــه کنیــم. 

در مجمــوع، نظــرات روحانیــون کــه از شــروع ایــن بحــران بــا بســتن حــرم هــا و 
ــن اماکــن خواســتار  ــد و کمــی پــس از بســته شــدن ای مراکــز دینــی مخالــف بودن
تســریع بازگشــایی آنهــا بودنــد، بــر نظــرات متخصصــان بهداشــتی ارجحیــت داشــته 
اســت. همچنیــن مقامــات بخــش بهداشــت نیــز بــرای گرفتــن و تصویــب کــردن 
چنیــن تصمیماتــی تحــت فشــار بودنــد. موضــع روحانیــون دالیــل مذهبــی - و در 

برخــی مواقــع شــخصی - دارد کــه بــه آن رنــگ فرقــه ای و دینــی مــی دهــد. 
نتیجه گیری

ایــن پژوهــش بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه نخبــگان دینــی طرفــدار والیــت فقیــه 
کوشــیدند تــا بــا مطــرح کــردن تئــوری توطئــه علیــه ایــران، دســتاوردهاى سیاســی 
و ایدئولوژیــک خــود را طــی بحــران ویــروس کرونــا بــه حــد اکثــر برســانند. آنهــا 
اتهاماتــی را در رســانه هــا و همچنیــن سرتاســر عرصــه مذهبــی تکــرار کردنــد دال 
بــر ایــن کــه ایــن ویــروس از ســوی آمریکایــی بــا قصــد هــدف قــرار دادن جمهــوری 
اســامی و الگــوی تمــدن ایرانــی درســت کردنــد. در عیــن حــال، همــراه بــا مطــرح 
ــروس، گــروه هــای  کــردن ادعــای توطئــه و "ســاخته دســت بشــر" بــودن ایــن وی
طرفــدار والیــت فقیــه ادعــا کردنــد کــه الگــوی غربــی در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا 
شکســت خــورده اســت. شکســت الگــوی غربــی زمانــی بــروز کــرد کــه کشــورهای 
غربــی بــر ســر محمولــه ماســک بــا یکدیگــر درگیــر شــدند. در نتیجــه جهــان اکنــون 
فقــط یــک گزینــه دارد: الگــوی فلســفی و تمدنــی ایرانــی کــه راه را بــرای ظهــور 
مجــدد امــام معصــوم بــرای ایجــاد یــک حکومــت جهانــی همــوار مــی کنــد. آنهــا 
متوجــه نبودنــد کــه ایــن موضــوع در مغایــرت بــا ادعــای اولیــه آنهــا بــود کــه مــی 

گفــت غــرب ایــن ویــروس را بــرای هــدف قــرار دادن ایــران ســاخته اســت. 
ــا طرفــداران والیــت  ــد ت ــن ادعاهایــی ســعی کردن ــا تکــرار چنی ــی ب ــگان ایران نخب
فقیــه را در داخــل کشــور تقویــت کننــد و وفــاداری آنها را افزایش دهند. همچنین 
ایــن کار بــا هــدف ضربــه زدن بــه جریــان هــای طرفــدار غــرب -کــه الگــو و فلســفه 
غربــی را ترویــج مــی کننــد- صــورت مــی گرفــت تــا بــه ایــن ترتیــب نفــوذ آنهــا را 
ــان، جایگاهشــان را تضعیــف کننــد. بــه  ــا کمتــر کــردن پایــگاه آن کاهــش دهنــد و ب
عبــارت دیگــر، چنیــن اظهاراتــی بخشــی از نبــرد بــا جریــان هــای طرفــدار غــرب در 
داخــل کشــور و همچنیــن علیــه جریــان هایــی بــود کــه خواهــان آزادی، تفکیــک قــوا 
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و حیــات اجتماعــی و سیاســی لیبــرال هســتند.
همچنیــن روحانیــون درگیــر مباحــث مذهبــی و ایدئولوژیــک ماننــد جبــر و اختیــار 
و تبدیــل کــردن بایــا بــه موهبــت شــدند و معتقــد بودنــد کــه در اظهــارات آنهــا 
ــر را رد مــی کنــد  ــا اســتدالل هــای مطــرح شــده در علــم کام کــه جب مغایرتــی ب

وجــود نــدارد. 
شــاید نحــوه برخــورد نخبــگان دینــی بــا بحــران ویــروس کرونــا نشــان دهنــده تــوان 
رو بــه کاهــش آنهــا در ارائــه راه حــل هــای موثــر و عقانــی اســت کــه بتوانــد 

جامعــه را قانــع کنــد و مــورد قبــول اکثریــت مــردم باشــد.
همچنیــن مقامــات ایرانــی از باورهــای ایدئولوژیــک و مذهبــی کــه طــی ایــن 
ــه بســتن حــرم هــا را  ــد. آنهــا برخــی از معترضــان ب ــروز یافــت غافــل نبودن بحــران ب
دســتگیر کردنــد و آنهــا را تهدیــدی علیــه مفهــوم والیــت فقیــه، نقــض قوانیــن و 
مقــررات دولتــی و ایجــاد تریبونــی بــرای نظــرات متفــاوت- کــه احــکام حکومتــی 
را »قانونــًا غیرالزامــی« بــه شــمار مــی آورد - تلقــی مــی کردنــد زیــرا ایــن موضــوع 
بــه منافــع عمومــی مربــوط مــی شــد و بــا احــکام خداونــد )منابــع اولیــه( و احــکام 
صــادره پــس از اجتهــاد فقهیــان )منابــع ثانــوی( قابــل مقایســه نیســتند. بــه ایــن 
ترتیــب، نخبــگان طرفــدار والیــت فقیــه بــا اســتفاده از دســتگاه هــای امنیتــی 
حضــور فقهــی خــود را بــا اســتفاده از اصــول و احکامــی خــاص تقویــت کردنــد. آنهــا 
بــه حکــم »تزاحــم بیــن دو موضــوع فقهــی« و احــکام دیگــر اشــاره کردنــد کــه بــر 
تصمیــم حکومــت در امــور فقهــی مهــر تاییــد مــی زد و اســتدالل هــای مخالفانــی 
را کــه بــه اصــول و احــکام فقهــی و مذهبــی اشــاره مــی کردنــد، نفــی مــی کــرد. 
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20- نگاه کنید به: مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ، ۷۱.

21- مجید محمدی، جهت گیری های اندیشه دینی معاصر در ایران، ۱۳۵.
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https://bit.ly/3a2KN9r ،۲۰۲۰ نیــوز، تاریــخ بازدیــد: ۲۸ آوریــل
33- نگاه کنید به: محمد الصیاد، فقه انتظار، ۲۹.

34- »یــک روز پــس از مراســم کاشــتن جوانــه در روز درختــکاری، توصیــه علــی خامنــه ای 
بــه مــردم در خصــوص بیمــاری ویــروس کرونــا«، وبســایت دفتــر خامنــه ای، ۳ مــارس ۲۰۲۰، 

https://bit.ly/2IeaTLg
35- »رهبــر انقــاب: بشــریت هیــچ زمانــی بــه انــدازه امــروز نیازمنــد منجــی نبــوده اســت«، 

https://bit.ly/2XmnuVf ،۲۰۲۰ ــل ــد: ۲۱ آوری ــخ بازدی ــا، تاری ایرن
36- »آیــت اللــه اعرافــی: حــوزه هــای علمیــه آمادگــی خــود را بــرای مبــارزه بــا ویــروس کرونــا 
تــا ریشــه کنــی آن اعــام مــی کننــد«، رســانه رســمی حــوزه هــای علمیــه در قــم، ۱ مــارس، 

https://bit.ly/2IlzvBy
37- »آیــت اللــه خاتمــی: امــکان جنــگ بیولوژیــک در شــیوع ویــروس کرونــا را نمــی تــوان رد 

https://bit.ly/2YxD5SH ،۲۰۲۰ کــرد«، رســا نیــوز، تاریــخ بازدیــد: ۱۹ آوریــل
ــر در علــوم و فلســفه اســامی، ترجمــه: محمــد هــادی  ــر و تقدی 38- جعفــر ســبحانی، جب
الیوســفی، دار االدوا، بیــروت، ۱۹۸۷، ۱۰۴. بــرای جزییــات بیشــتر نــگاه کنیــد بــه: دکتــر محمــد 
ــع مــدرن،  ــو مناب ــداف، موضوعــات مطــرح شــده در شــیعه دوازده امامــی در پرت ــا الن زکری

جلــد دو، ۵۷۸. 
39- محمــد تقــی مصبــاح یــزدی، درس در امــور اعتقــادی، ۱۶۶، بــه نقــل از موضوعــات 

مطــرح شــده در شــیعه دوازده امامــی در پرتــو منابــع مــدرن.
40- محمــد ابــو زهــرا ، امــام صــادق، زندگــی، دوران ، عقایــد و مکتــب فقهــی او،  انتشــارات 

اندیشــه عــرب، قاهــره، ۱۷۲.
41- همانجــا. دربــاره معنــی ایــن اظهــارات و ایــن کــه چگونــه از ســوی تندروهــا مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، نــگاه کنیــد بــه: قرائــت فرامــوش شــده،  ۱۲۳.
42- مرتضی مطهری، جامعه و تاریخ، ۶۳.

43- نــگاه کنیــد بــه: جعفــر ســبحانی، جبــر و تقدیــر در علــوم و فلســفه اســامی، ۱۰۷. 
ــد.  ــد انســان اعمــال خــود را کســب مــی کن شــیعه ۱۲ امامــی برخــاف اشــاعره مــی گفتن
معتزلــه مــی گفتنــد کــه انســان خالــق اعمــال خــود هســتند. و شــیعیان دوازده امامــی مــی 
گفتنــد کــه انســان همانگونــه کــه در آیــات قــرآن آمــده اســت فاعــل اعمــال خــود اســت. آنهــا 
ــد اصطاحــات قرآنــی  ــل مــی شــدند. آنهــا ترجیــح مــی دهن بیــن فعــل و خلــق تفــاوت قائ
را بــدون تغییــر اســتفاده کننــد. هرچنــد کــه در اصــول آنهــا از اصطاحــات قرآنــی اســتفاده 

شــده اســت، امــا شــیعیان ۱۲ امامــی الزامــًا از همــه اصــول قــرآن پیــروی نمــی کننــد.
44- »مصبــاح یــزدی: دعــا در نــزد خداونــد مغایــر بــا قوانیــن علیــت نیســت«، ایســنا، ۱۷ مــه 
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45- همانجــا: آیــت اللــه طباطبایــی در خصــوص قوانیــن علیــت چنیــن نظــر مــی دهــد: »اگــر 
موضــوع یــا موضاعاتــی وجــود داشــته باشــد و ایــن موضوعــات در طبعیــت رخ دهــد، آنــگاه 
تجربــه نشــان مــی دهــد کــه ایــن علــت، معلــول خــاص خــود را بــه وجــود خواهــد آورد. ایــن 
ماننــد ایــن برهــان تجربــی اســت کــه اگــر شــعله وجــود داشــته باشــد، بایــد علتــی ماننــد آتــش، 
ــز وجــود داشــته باشــد. از اینجــا قوانیــن علــی و معلولــی و  ــره نی حرکــت، اصطــکاک، و غی
تجربــه کــردن آن بوجــود مــی آیــد. ایــن معنــا در آیاتــی از قــرآن کریــم انعــکاس یافتــه کــه درباره 
مــرگ، زندگــی، رزق و ســایر اتفاقاتــی اســت کــه در اثــر عوامــل زمینــی و آســمانی رخ مــی 
دهــد. همــه ایــن حــوادث بــه خداونــد متعــال ربــط داده مــی شــود تــا توحیــد را اثبــات کنــد. 
قــرآن کریــم چنیــن حکــم مــی کنــد کــه قانــون علیــت درســت اســت. ایــن بــدان معناســت کــه 
اگــر علتــی وجــود داشــته باشــد و شــرایط بوجــود آمــدن آن وجــود داشــته باشــد و عوامــل 
تقلیــل دهنــده آن وجــود نداشــته باشــد، آنــگاه اگــر خــدا بخواهــد معلــول آن بوجــود خواهــد 
آمــد. و اگــر علــت وجــود داشــته باشــد، ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه معلــول نیــز الجــرم رخ 

خواهــد داد. طباطبایــی، تفســیر المیــزان، ج1، ص74.
46- »پــس از معاینــه: تســت کرونــای آیــت اللــه شــبیری زنجانــی منفــی اعــام شــد«، ایلنــا، 

https://bit.ly/2SZmKCR ،۲۰۲۰ تاریــخ بازدیــد: ۲۷ فوریــه
»نــوه آیــت اللــه شــبیری زنجانــی: آقاجــان از یــک هفتــه پیــش تــا کنــون در منــزل هســتند و 
حتــی حــرم نرفتنــد/ آقــای فاضلــی بــر اثــر کرونــا از دنیــا رفتنــد/ دفتــر تعطیــل اســت«، ایلنــا، 

 https://bit.ly/2vi0A5M ،۲۰۲۰ تاریــخ بازدیــد: ۲۵ فوریــه
47- »محمــد میردامــادی یکــی از اعضــای مجلــس تشــخیص مصلحــت نظــام در اثــر ویــروس 

https://bit.ly/2uNrKRS ،۲۰۲۰ کرونــا جــان ســپرد«، تاریــخ بازدید: ۲ مــارس
48- کلینی، فصل زیارت پیامبر، ۴/۷۷۴. 
49- کلینی، فصل برکات زیارت، ۴/۸۲۴.
50- کافی، فصل برکات زیارت، ۴/۸۲۴.

51- »قــم مرکــز ویــروس کرونــا در ایــران اســت کــه بــه کشــورهای همســایه نیــز گســترش 
https://bit.ly/2VKpu93 ،۲۰۲۰ یافتــه اســت«، العربیــه، ۴ مــارس

52- »بیــاد داریــد فــردی را کــه حــرم را لیــس زد؟ ایــن چیــزی اســت کــه بــر ســر او آمــد«، 
  https://bit.ly/2TjVHT4  ،۲۰۲۰ مــارس   ۲ بازدیــد،  تاریــخ  العربیــه، 

53- »مراجــع تقلیــد: ســفر بــه قــم مجــاز نیســت؛ حتــی اگــر بــا قصــد ادای نــذورات باشــد«، 
https://bit.ly/392RQPU ،۲۰۲۰ همشــهری آنایــن، ۲۵ فوریــه

54- همشهری آناین.
55- همان.

56- »برنامــه هــای تجمعــی مســجد جمکــران تعطیــل شــد«، همشــهری آنایــن، تاریــخ 

https://bit.ly/2SZmKCR
https://bit.ly/2vi0A5M
https://bit.ly/2uNrKRS
https://bit.ly/2VKpu93
https://bit.ly/2TjVHT4
https://bit.ly/392RQPU
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https://bit.ly/32HXWmn  ،۲۰۲۰ فوریــه   ۲۵ بازدیــد: 
57- »ویــروس کرونــا: تعطیلــی نمــاز جمعــه در ایــران؛ مقــررات تعییــن شــده بــرای ورود بــه 
https://bit. ،۲۰۲۰ اماکــن مقــدس در ایــران«، الشــرق األوســط، تاریــخ بازدیــد، ۲۷ فوریــه

ly/2VDeWbI
58- »ســفیر ســابق ایــران در مصــر در اثــر ویــروس کرونــا در شــهر قــم درگذشــت«، الیــوم ۷، 

 https://bit.ly/2wjWzOx ،۲۰۲۰ تاریــخ بازدیــد: ۲۷ فوریــه
59- »بــرای جلوگیــری از گســترش ویــروس کرونــا، عتبــات عالیــات در ایــران تــا اطــاع ثانــوی 

https://bit.ly/2R1i0LS ،۲۰۲۰ بســته شــدند«، تاریــخ بازدیــد: ۱ آوریــل
60- همان.

61- »واکنــش روحانــی بــه تعطیلــی حــرم هــای متبرکــه در پــی شــیوع کرونــا«، خبــر آنایــن، 
https://bit.ly/2xLoUOv ،۲۰۲۰ تاریــخ بازدیــد: ۲۹ مــارس

62- »موضــع گیــری علــم الهــدی بــه هتــک حرمــت برخــی بــه حــرم امــا رضــا )َع( بعــد از بســته 
شــدن درب هــای حــرم بــه خاطــر شــیوع کرونــا«، خبــر آنایــن، تاریــخ بازدیــد: ۱ آوریــل ۲۰۲۰، 

https://bit.ly/2IWTLtO
63- تزاحــم بیــن دو امــر فقهــی همچنیــن اشــاره بــه »اهمیــت ایــن دو موضــع فقهــی« دارد. 
در چنیــن مــواردی، فقــط یــک موضــع را بایــد انتخــاب کــرد و نمــی تــوان هــر دو را بــه طــور 
همزمــان برگزیــد. در ایــن زمــان فقیــه بــه نفــع یکــی از ایــن دو موضــع رای خواهــد داد. آنهــا 
ــگاه کنیــد  ــا امــور فقهــی« مــی کشــند. ن خــط تفکیکــی بیــن ایــن اصطــاح و »مخالفــت ب
بــه: حمیــده کاظــم االراجــی، »اختــاف بیــن امــور فقهــی در مکتــب ۱۲ امامــی«، مجلــه 

دانشــکده فقــه، جلــد ۲۳.
64- »واکنــش مصبــاح یــزدی بــه بســته شــدن درب حــرم هــا«، همشــهری آنایــن، تاریــخ 

https://bit.ly/2J0J8pW  ،۲۰۲۰ مــارس   ۲۸ بازدیــد: 
65- دســتگیری ۱۱ نفــر در پــی تجمــع غیــر قانونــی در اطــراف حــرم حضــرت معصومــه 

  https://bit.ly/2TYAZIA  ،۲۰۲۰ آوریــل   ۱ بازدیــد:  تاریــخ  نیــوز،  افــکار  )س(«، 
66- این کار از سوی محسن رحیمی، استاد حقوق در دانشگاه تهران صورت گرفت.

67- »حقوقــدان اصــاح طلــب: هتــک حرمــت اماکــن مقــدس موجــب بدبینــی دنیــا بــه 
https:// ،۲۰۲۰ مذهــب و مــردم ایــران مــی شــود«، همشــهری، تاریــخ بازدیــد: ۳۰ مــارس

bit.ly/2Uto00X
68- »علــی مطهــری: افــراد جامــد فکــری کــه درب حــرم حضــرت معصومــه را شکســتند، 
یــاد خــوارج را زنــده کردنــد/ ایــن افــراد بایــد بازداشــت و مجــازات شــوند«، خبر آنایــن، تاریــخ 

 https://bit.ly/33pTrgz  ،۲۰۲۰ بازدیــد: ۱ آوریــل
بــه تصمیــم ســخت بســتن درب هــای حــرم حضــرت   واکنــش متفــاوت آقــای نماینــده 

https://bit.ly/32HXWmn
https://bit.ly/2VDeWbI
https://bit.ly/2VDeWbI
https://bit.ly/2wjWzOx
https://bit.ly/2R1i0LS
https://bit.ly/2xLoUOv
https://bit.ly/2IWTLtO
https://bit.ly/2J0J8pW
https://bit.ly/2TYAZIA
https://bit.ly/2Uto00X
https://bit.ly/2Uto00X
https://bit.ly/33pTrgz
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معصومــه و امــام رضــا در روزهــای شــیوع کرونــا«، خبــر آنایــن، تاریــخ بازدیــد: ۲۹ مــارس 
https://bit.ly/3damB7W  ،۲۰۲۰

70- »آیــت اللــه حبیــب حملــه نیروهــای امنیتــی خامنــه ای بــه زوار حضــرت معصومــه را 
https://bit.ly/3bUTtQq ،۲۰۲۰ محکــوم مــی کنــد«، القطــره، تاریــخ بازدیــد: ۴ آوریــل
71- »حملــه ایرانــی هــا بــه اماکــن مذهبــی، پــس از تصمیــم بــه بســتن آنهــا«، ارم نیــوز، تاریــخ 

https://bit.ly/2UJhMuY ،۲۰۲۰ بازدیــد: ۵ آوریل
72- »بازداشــتی هــای قــم از عناصــر اصلــی جریــان شــیرازی هســتند«، خبرگــزاری فــارس، 

https://bit.ly/3biJ691 ،۲۰۲۰ تاریــخ بازدیــد: ۳۰ مــارس
73- »بــه رغــم هشــدارها علیــه ویــروس کرونــا، ایــن صحنــه در مســجد کوفــه رخ داد«، ان.آر.
ــد: ۲ آوریــل https://bit.ly/2V8WxSz ،۲۰۲۰  ، و »صــدر اتهــام  تــی تــی وی، تاریــخ بازدی
ســهیم بودنــش بــه افزایــش شــیوع ویــروس کرونــا در عــراق را رد کــرد«، خبرگــزاری آناتولــی، 

https://bit.ly/3aO6cVf ،۲۰۲۰ تاریــخ بازدیــد: ۲ آوریــل
74- »آیــت اللــه نجفــی: مــا بایــد جــان دوســتداران اهــل بیــت را حفــظ کنیــم و شــفاعت 
خواســتن از امامــان از راه دور امــکان پذیــر اســت«، شــفقنا، تاریــخ بازدیــد: ۲۱ مــارس ۲۰۲۰، 

https://bit.ly/345OwSs
ــرای بحــث بیشــتر در خصــوص تفــاوت بیــن قوانیــن حکومتــی )قوانیــن ولــی فقیــه(  75- ب
و احــکام خداونــد و احــکام علمــا، نــگاه کنیــد بــه: علــی حــب اللــه، مطالعاتــی در فلســفه 

ــات، ۵۱۴. ــه غای احــکام فقهــی، شــریعت و نظری
ــل ۲۰۲۰،  ــد: ۲۷ آوری ــخ بازدی ــران، تاری ــر ســر بازگشــایی مراکــز دینــی«، جــاده ای 76- »بحــث ب

https://bit.ly/2RS3xSI
77 »ســئوال از پــی ســئوال، بــی هیــچ جــواب«، همدلــی، تاریــخ بازدیــد: ۲۷ آوریــل ۲۰۲۰، 

https://bit.ly/2RS3xSI
78- »رییــس جمهــور: مســاجد، عبادتــگاه هــا و نمــاز جماعــت در مناطــق ســفید بــاز خواهنــد 

شــد«، کیهــان، ۲۷ آوریــل ۲۰۲۰.
79- »رییــس جمهــور: مــا امیدواریــم کــه بــا کنتــرل شــیوع ویــروس کرونــا، مراکــز مذهبــی را 

بــاز کنیــم«، کیهــان، ۲۶ آوریــل ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۲۷ آوریــل ۲۰۲۰.
80  »رهبــر انقــاب: غــرب بــه لحــاظ فلســفی، اجتماعــی، و اخاقــی در مواجهــه بــا 

 .۲۰۲۰ مــه   ۱۱ کیهــان،  اســت«،  خــورده  شکســت  کرونــا  ویــروس 
81- همان.
82- همان.

83- »انتقــاد تنــد علــم الهــدی از دولــت: محدودیتــی کــه حــرم امــام رضــا شــب بســته باشــد 
و روز بــاز باشــد را بــا کــدام توجیــه پزشــکی و علمــی قائــل شــدید؟«، خبــر آنایــن، تاریــخ 

https://bit.ly/3damB7W
https://bit.ly/3bUTtQq
https://bit.ly/2UJhMuY
https://bit.ly/3biJ691
https://bit.ly/2V8WxSz
https://bit.ly/3aO6cVf
https://bit.ly/345OwSs
https://bit.ly/2RS3xSI
https://bit.ly/2RS3xSI


32 حوزه علمیه و ویروس کرونا: رفتار نخبگان دینی ایران نسبت به این بحران

https://bit.ly/3ccvZpF ،۲۰۲۰ بازدیــد: ۱ ژوئــن
84- »وزیــر بهداشــت خبــر داد: جلســه فــوری پــس از توصیــه رهبــری دربــاره مراســم شــب 

https://bit.ly/2xVNJI4 ،۲۰۲۰ ــوز، ۱۲ مــه هــای قــدر«، مهــر نی
85- »مراســم روز قــدس در نواحــی ســفید برگــزار خواهــد شــد و ســاکنان تهــران در ماشــین 
ht- ،۲۰۲۰ ۱۵ مــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد:۳۱ مــه  هایشــان راه پیمایــی مــی کننــد«، مهــر نیــوز،

tps://bit.ly/3eDMMUy
86- »حــرم امــام رضــا بازگشــایی مــی شــود+عکس«، خبرگــزاری تســنیم، ۲۵ مــه ۲۰۲۰، 

https://bit.ly/3gLbW5h ،۲۰۲۰ مــه   ۲۸ بازدیــد:  تاریــخ 
87- این کار طی یک خطبه نماز جمعه مجازی اتفاق افتاد، ۲۹ مه ۲۰۲۰.

88-»انتقــاد تنــد علــم الهــدی از دولــت: محدودیتــی کــه حــرم امــام رضــا شــب بســته باشــد 
و روز بــاز باشــد را بــا کــدام توجیــه پزشــکی و علمــی قائــل شــدید؟«، خبــر آنایــن، تاریــخ 

https://bit.ly/3ccvZpF ،۲۰۲۰ بازدیــد: ۱ ژوئــن
89- همان.

90- »رحمانــی فضلــی خبــر داد: پیشــنهاد بازگشــایی مســاجد کشــور تصویــب شــد«، مهــر 
  .https://bit.ly/2X9DF7T ،۲۰۲۰ نیــوز، تاریــخ بازدیــد: ۱ مــه

91- »حــوزه علمیــه در قــم دروس بحــث خــارج و ســطوح باالتــر را از ســرگرفت«، خبرگــزاری 
https://bit.ly/2MerOiG ،۲۰۲۰ حــوزه، ۲۸ مــه ۲۰۲۰، تاریــخ بازدیــد: ۲۸ مــه

https://bit.ly/3ccvZpF
https://bit.ly/2xVNJI4
https://bit.ly/3eDMMUy
https://bit.ly/3eDMMUy
https://bit.ly/3gLbW5h
https://bit.ly/3ccvZpF
https://bit.ly/2X9DF7T
https://bit.ly/2MerOiG
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