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مقدمه

مدتی است که به    واسطۀ شیوع بیماری کووید 19، مجموعه    ای از سؤاالت در 
فضای جامعۀ اســالمی دربارۀ بیماری و درمان و خصوصًا بیماری    های مســری 
مطرح شده است؛ بخش وسیعی از این سؤاالت به نحوۀ ارتباط مشاهد مشرفه و 
کن مذهبی و مناسک دینی با بیماری و درمان باز می    گردد که صبغۀ کالمی و  اما
فقهی دارد و صاحب    نظران، هریک از زاویه    ای به آن پرداخته    اند. یکی از سؤاالت 
کن مقدســه و حضور در مناســک مذهبی چه  کــه در زیارت اما مهــم این اســت 

مقدار باید محدودیت اعمال شود؟ در این زمینه دو نگاه اصلی وجود داشت:
کن مقدسه دار الشفاء است و برای مقابله با بیماری  نگاه اول این بود که اما
کووید 19 بیشتر باید به آن توسل جسته و از قابلیت شفابخشی آن استفاده نمود 
و از این رو تعطیلی آن روا نیست. برخی از عالمان حوزوی و جمعی از متدینان 
به این دیدگاه معتقد بودند. از جمله آیة    اهلل سعیدی، تولیت معظم حرم حضرت 

معصومه؟اهس؟ در گفت وگویی اعالم نمودند:
»ما این حرم مقدس را دارالشــفا می    دانیم، دارالشــفاء یعنی مردم بیایند 
و از امراض روحی و جســمی شــفاء بگیرند پس باید باز باشد و با قوت 
مــردم بیاینــد البتــه احتیاط را هم شــرط می    دانیم و نســبت بــه رعایت 

کید ویژه    ای داریم.« مسائل بهداشتی تأ
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نگاه دوم متعلق به عده    ای بود که به    شدت با دیدگاه پیشین، مقابله نموده و 
ادعا کردند از نظر دانش پزشکی بازبودن حرم    های مطهر اصاًل مصلحت نیست 
کن نه فقط موجب شفاء نیست، بلکه سبب شیوع بیشتر  و گشوده    بودن این اما
بیماری خواهد شد. عده    ای از بزرگان و عالمان دینی و معتقدان جدی به دین 
و فقاهــت ایــن نظــر را تأییــد کــرده و آن را مصداقــی از تزاحم واجب و مســتحب 
می    شــمردند. رئیس جمهور که از معتقدان به این دیدگاه بودند در این راســتا در 

دیدار هیئت دولت در 28 اسفند 1398 چنین گفتند:
»در زمینۀ اجتماعات یک کار بزرگی در کشور انجام گرفته و می    خواهم 
از مراجع عظیم و بزرگ، از علما و ائمۀ جمعه تشکر کنم؛ این    ها تحجر 
را شــکاندند؛ ایــن کرونا باعث شــد کــه دنیا ببیند که در فقــه و حوزۀ ما 
تحجــری وجــود ندارد؛ این    ها نشــان دادند که علم با دین یکی اســت و 
در کنار هم هستند؛ کار عظیم و بزرگی انجام گرفت؛ اینکه نماز جمعه 
کن متبرکه ما آن هم یک جایی  تعطیل شــود، آســان نیســت؛ اینکه اما
مثل مشــهد الرضا ؟ع؟، مثــل حرم حضرت معصومه؟اهس؟، شــاه چراغ، 
حضرت عبدالعظیم حســنی؟ع؟، مقامات بســیار واالیــی دارند. امام 
هشــتم؟ع؟ امــام معصــوم ماســت و جای خــود دارد و تعطیلــی این کار 
آســانی نبود؛ اما به    خاطر ســامت مــردم و به    خاطر اینکــه علم می    گوید 
امــروز برای صحت و ســامت مردم الزم اســت، ایــن کار را کردند و این 
را خــود امــام رضــا؟ع؟، حضــرت معصومــه؟اهس؟، و ائمــۀ هــدی؟مهع؟ 
می    خواهند؛ آن    ها به ما توصیه کردند و گفتند که زیارت ما مستحب و 
حفظ ســامت خودتان و دیگران واجب اســت. به ما گفتند واجب را 
بر مســتحب ترجیح دهیــد؛ این جزو اصول و راه ما اســت. کار عظیم و 
بزرگی انجام گرفته اســت، برای ما اینکه درب مســجد و مکان متبرکی 
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بســته شــود، ســخت اســت؛ این کار آســانی نیســت؛ اما در عین حال 
وظیفۀ دینی و شرعی ما بوده؛ همان عزیزانی که این رفتن زیارت را برای 
مــا مســتحب کردند همان    هــا هم به ما گفتنــد در این زمان ایــن اقدام را 

انجام بدهید«1.

در ایــن میــان مخالفان اســالم نیز بیکار ننشســته و بــا دفاع از ایــن نظر، موج 
رسانه    ای سنگینی علیه مشاهد مشرفه به راه انداختند و معتقدان به دیدگاه اول 
را بــه تحجر و کم    خردی منســوب نمودند به    گونه    ای که بحــث و اظهارنظر در این 

راستا تبدیل به خرافه          پردازی شد.
در نهایــت از آنجــا که مرجــع قانونی تصمیم    گیری در این مســئله دولت بود، 
کن متبرکه گرفته شــد و تولیت معظم آســتان قدس  تصمیــم بــر تعطیلی ایــن اما
رضوی حجة    االسالم    و    المسلمین مروی زید عزه و نیز تولیت معزز آستان حضرت 
معصومــه؟اهس؟ و دیگر حرم    های مبــارک برای عمل به قانون، همراهی و همکاری 

نموده و حرم    ها را بستند. و این خبر منتشر شد:
یــر  بســمه تعالــی؛ در پــی ابــاغ ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا و اعــام وز
محتــرم بهداشــت و درمــان و الزم االجرا بودن آن، آســتان قدس رضوی، 
آســتانه مقدســه کریمه اهل بیت ؟اهس؟ در قم و آســتان مقدس حضرت 
عبدالعظیــم حســنی؟ع؟، توقــف موقــت حضــور زائریــن در حرم های 

مطهر را از روز سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ اعام کردند.

و متولیان معزز در بخشی از اطالعیه مشترک خود بدین مناسبت گفتند:

1. خبرگزاری ایرنا، روحانی و تزریق امید در هنگامۀ جدال با کرونا، 3 فروردین 1399.
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کرونــا و توصیه هــای مقامــات بهداشــتی در  بــا ورود و شــیوع بیمــاری 
کلیــۀ اجتماعــات و  کــه  مخاطــرات جــدی تجمعــات، مدتــی اســت 
برنامه هــای گروهــی عتبــات مقدســه به حــال تعلیــق درآمــد و اکنون با 
گســترش و مخاطرات جدی تر کرونا در ســطح کشــور و جهان، با قلبی 
شکســته و دلی پردرد، تصمیم سخت ایجاد محدودیت موقت انجام 
گرفــت و لــذا با حــزن و اندوه فــراوان عذرخواهی خود را به پیشــگاه اهل 
بیــت؟ع؟ در عــدم امکان ارائه خدمــات به زائران عزیــز حرم های مطهر 

ابراز می داریم.

رهبــر معظــم انقــالب حضــرت آیــة    اهلل خامنــه    ای؟ظفح؟ نیــز در پایان ســخنرانی 
نوروزی خود فرمودند:

ی 
ّ
 که این دســتوراتی را که مســئولین ســتاد مل

ً
»توصیــه می    کنــم مجّددا

مبــارزۀ بــا کرونا پخــش کرده    انــد و گفته    اند و اعــام کرده    اند، ان    شــاء    اهلل 
همــه عمل بکننــد. حّتی اجتماعات دینی را تعطیل کرده    اند که خب 
این در طول تاریخ ما به این شــکل بی    ســابقه اســت کــه همه جا حّتی 
مثــًا حرم    های مطّهــر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشــود؛ این 
بی    ســابقه اســت، ولی خب چاره    ای نبوده     اســت؛ ایــن جور مصلحت 
دانسته    اند و این جوری عمل کرده    اند؛ اینها را رعایت بکنند تا ان    شاءاهلل 
ت    های 

ّ
ــت ایران و همۀ مل

ّ
خــدای متعال هرچه زودتر این با را از ســر مل

مسلمان و همۀ بشرّیت کم و کوتاه کند«1.

1. پایگاه حفظ و نشر آثار آیة اهلل العظمی خامنه ای، سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران.
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کرده اند« شــاهد  تعبیر به »این جور مصلحت دانســته اند و این جوری عمل 
کــه خــود رهبر معظــم نیز ایــن مطلــب را بر اســاس عمل بــه قانون و  برایــن اســت 
همراهی با دیدگاه ســتاد ملی مبارزه با کرونا بیان فرموده اند؛ نه بر اســاس دیدگاه 

شخصی خودشان.
•••

نوشتار حاضر به بررسی جوانب این موضوع از منظر کالمی و فقهی پرداخته 
و امید اســت که زمینه را برای اظهارنظرهای دقیق طرفین گفت    وگو بیشتر فراهم 
گــر در حکومت اســالمی،  نمایــد. روشــن اســت کــه در عرصــۀ مســائل عملــی، ا
که مورد تأیید و امضاء ولی    فقیه باشــد، به    حســب موازین  نهادی تشــکیل شــود 
فقهــی و قانونــی، بایــد بر طبــق آنچه حکم می    کند عمل شــود. در شــرایط حاضر 
ی مقابله بــا کرونا تا 

ّ
نیــز مصوبــات و تصمیم    گیری    هــای نهایی اعضای ســتاد مل

که با تنفیذ رهبری همراه اســت، معتبر و محترم اســت. لذا هرگونه تقابل  زمانی 
عملی با تصمیمات این ســتاد، کاری نســنجیده و از نظر فقهی خطاست. ولی 
التزام عملی به تصمیم    گیری    های ستاد مذکور و سایر قوای عالی کشور، منافاتی 
بــا مباحثــۀ علمی و نقد و بررســی    های نظری و تخصصی ندارد. چه     بســا چنین 
گفت    وگوها و هم    اندیشی    هایی در تصمیم    گیری مسئولین امر نیز تأثیرگذار بوده و 

ضریب موفقیت تصمیمات را باال ببرد. 
•••

نگارنده در اوایل شــیوع بیماری و پیــش از اعمال محدودیت    ها در قالب دو 
مصاحبه نکاتی را دربارۀ ابعاد کالمی و فقهی این موضوع بیان نمود و بنا بود آن 
مطالب در یکی از خبرگزاری    های رسمی منتشر شود ولی تقدیر چنین بود که نه 
آن خبرگــزاری که از آغاز متقاضی نشــر آن مصاحبه بــود و نه دیگر خبرگزاری    ها، 
هیچ    یک حاضر به انتشــار آن نشــدند و آن را مخالف با اهداف دولت     شمردند و 
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با این روش، به نوعی تک صدایی دامن     زدند.
اصــل ایــن نوشــتار مجموعــه    ای از عرائــض ایــن حقیــر در قالــب دروس فقــه 
است که پس از آن مصاحبه    ها و سپس بحث و نقدهای تعدادی از فضال بدین 
صورت بیان شــده و توسط فاضل گرامی جناب حجة    االسالم    والمسلمین سید 
شــهاب    الدین دعائی زید عزه تدوین گشــته اســت. گرچه موضوع درس به    ظاهر 
فقه است، ولی مباحث کالمی زیادی برای تنقیح موضوع فقهی مورد بحث قرار 
می    گیرد و این بحث را می    توان نمونه    ای از تأثیرگذاری مبانی کالمی در استنباط 

موردنظر قرار داد.
چون فرصت محدود بود و مخاطبان اصلی کتاب نیز آشنایان با فقه و حدیث 
می باشند روایات ترجمه نشده و کشف داللت برخی از روایات و عبارات فقهی 
بــر عهــدۀ خواننده محترم قرار گرفت و ســعی شــد فقط نکات اصلــی تذکر داده 
شود. در برخی از بحث ها نیز که فقط جنبه مؤّید دارد به نقل نظرات بزرگان اکتفا 

شده و جرح و تعدیلی صورت نگرفته است.
•••

مهم ترین ادعاهای کتاب حاضر را می    توان در این چند بند خالصه نمود:
1. تشخیص موضوع شفاء و درمان، متوقف بر تخصص است و نظام پزشکی 
فعلی که در پارادایم تجربه    گرایی می    اندیشد به جهت کمبود نمونه های آماری در 
کن مقدســه اســت و لذا از  برخی از موارد فاقد صالحیت برای قضاوت دربارۀ اما

جهات فقهی و تجربی نمی    تواند در این زمینه مرجع قرار گیرد.
کن مقدســه  که آثار تکوینی اما 2. منابع وحیانی به    وضوح داللت بر این دارد 
کن متفاوت اســت و لذا برای قضــاوت دربارۀ آن    ها بایــد آزمایش    ها و  بــا دیگــر اما

تجربیاتی مستقل انجام شود.
کن مقدســه  که حضور در اما 3. منابع وحیانی به    روشــنی داللت بر این دارد 
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کز در شفابخشی  گرفتن است و لذا این مرا به قصد استشــفاء از عوامل مهم شــفا
گون شــهری، عدل بیمارســتان    ها و درمانگاه    ها و بلکه  در میان کاربری    های گونا

مقدم بر آن    ها است.
4. حفظ سالمتی از راهبردهای مهم شریعت در زندگی است ولی راهبردی 
کــه در تزاحم بــا امور  مطلــق نیســت بلکــه ضریــب اهمّیــت آن به    گونه    ای اســت 

گونی از فعلیت ساقط می    شود. گونا
کن مقدسه بپذیریم  5. با این فرض که نظر کارشناسان بهداشت را دربارۀ اما
ک    ها در این موارد به    گونه    ای نیســت که بتوان جواز بســتن این  بــاز هــم تزاحم مال

کن را که مستلزم تعطیل وقف و وهن شعائر است توجیه نمود. اما
•••

تصــور نگارنــده بر این اســت کــه آنچه در این کتاب بیان شــده دیــدگاه رایج 
فقهای پیشــین شــیعه اســت که اکنون بــه بهانۀ روشــن    فکری و مقابلــه با تحجر 
گر کســی از آن ســخن  مورد غفلت قرار گرفته اســت و آن    چنان مهجور شــده که ا
بگوید اســباب تعجب و اســتهزاء دیگران خواهد شــد. دشــمن نیز در این میان 
م تشّیع در قرن    های 

ّ
کت ننشست و از عقب    نشینی رجال دین از مواضع مسل سا

گذشته، سوء استفاده کرده و به این بهانه جسارت    هایی به حریم اهل    بیت؟مهع؟ 
و تشّیع نمود که زبان را یارای بیان آن نیست.

غــرض از نشــر این مختصر، اواًل عرض ادبی اســت به محضــر ولی نعمتمان 
کودکی مجاور و ریزه    خوار  کمترین از  که این  حضرت علی بن موسی الرضا؟ع؟ 
دار الشــفاء حضرتش بوده اســت. امید که مورد امضاء و تأیید آن امام همام قرار 
گیرد. ثانیًا امید است این نگاه در فضایی علمی و به دور از هیاهوی رسانه، مورد 
توجه علما و فضالی معظم قرار بگیرد و اهل نظر با نقدهای سازنده و دقیق خود 
بر غناء این بحث بیفزایند. ثالثًا اگر فضالی معظم بدین نتیجه رسیدند که واقعًا 
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این دیدگاه صحیح است در نشر و بسط هر چه بیشتر این اندیشه تالش کنند تا 
حرمت شکسته    شدۀ قبور مطهر اهل    بیت؟مهع؟ بار دیگر احیا     گردد.

العبد شیخ محمدحسن وکیلی
شعبان المکرم ۱44۱ هجری قمری

مشهد مقدس رضوی؛علی شاهدها آالف التحیة و الثناء
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کبرای بحث  صغری و 
گیــردار« از یک  کــن مذهبــی و بیماری    هــای وا بحــث مســئلۀ »مناســک و اما
کبــری تشــکیل شــده اســت. ســؤال در صغــرای بحــث چنیــن  صغــری و یــک 
یــارت مشــاهد مشــرفه، نمــاز  اســت: مناســک مذهبــی )اعــم از حــج، عمــره، ز
 جماعــت، نماز جمعه، جلســات مذهبی و ...( چه نســبتی با بیمــاری دارند؟ 
آیا مناسک مذهبی، بستری برای رواج بیماری هست یا خیر؟ اگر هست، به چه 

مقدار؟
گر اثبات شود که آیین    های مذهبی، موجب  و سؤال در کبری چنین است: ا
رواج بیماری است یا الاقل،     احتمال آن وجود دارد، آیا این علم یا احتمال سبب 
گر  کنیم یا خیر؟ ا که از برگزاری این مناســک و شــرکت در آن اجتناب  می    شــود 
اثبات شــود که در این فضاها،     زمینۀ بیماری وجود دارد یا این مناســک ســبب 
فراگیری بیماری می    شود، طبیعتًا میان استحباب یا وجوب حفظ سالمتی فرد 
یا جامعه و استحباب یا وجوب تعظیم شعائر و برگزاری مناسک مذهبی، تزاحم 
رخ می    دهد. وظیفه در این تزاحم چیســت؟ آیا اولویت با حفظ ســالمتی اســت 
یــا بــا تعظیم شــعائر؟ یا اینکه می    تــوان نوعی تعدیــل در میان این دو برقــرار کرد و 

درجه          ای از هریک را در مقام عمل مورد لحاظ قرار داد؟
بر این اساس، مباحث آینده در دو قسمت قابل بررسی است:
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1. مباحث صغروی و موضوع    شناسانه
2. مباحث کبروی و حکم    شناسانه1

مباحــث صغــروی، مســتقیمًا بــه دانــش فقــه کــه از احــکام مکلفیــن بحث 
می    کند مربوط نمی    شــود. مباحث صغروی، بحث از »هســت و نیست« است. 
کن مذهبی، بیماری رواج پیدا می    کند یا  می    خواهیم ببینیم آیا در مناسک و اما
خیر. این بحث هرچند یک بحث فقهی نیست؛ اما بحثی دینی هم محسوب 
می    شود و در حیطۀ تخصص دین    شناسان است؛ زیرا از یک منظر به تحلیل    های 
هستی    شناســانه در دین از حقیقت مرض و شــفاء بازمی    گردد و از منظر دیگر به 
کن مذهبی هســتند  ی حقیقت شــفاء در آیین    ها و اما

ّ
کی از تجل روایاتــی کــه حا

مرتبط می    شــود. ان    شــاء    اهلل بحث را از صغری آغاز می    کنیم. برای بررســی نهایی 
این مسئله بیان چند مطلب به    عنوان مقدمه الزم است. 

1. منظور مباحثی است که از حکم فعلی در تزاحم بحث می کند.
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بخش اول

اعتبار طب مدرن از منظر 
علم تجربی
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1. طب مدرن در تعیین موضوع اعتبار ندارد
که اطبا و متخصصان فن پزشکی در  که آیا مطالبی  اولین مسئله این است 
باب بیماری در مناسک مذهبی یا مشاهد مشرفه مطرح می    کنند، دارای اعتبار 
و حجّیت است یا خیر؟ یکی از اموری که در روزهای اخیر به کّرات مطرح شد و 
بسیاری از بزرگان نیز به    قاطعیت و باصراحت از آن دفاع کردند، این بود که اطبا 
تشــخیص داده    اند بازبودن مشــاهد مشرفه یا برگزاری مراسم مذهبی سبب رواج 
کن مقدس را باز نگه داشــت یا مراسم مذهبی  بیماری    هاســت؛ لذا نباید این اما

را برگزار نمود.
فعــاًل با کبرای این مســئله )آیــا از هرچه موجب بیماری اســت باید اجتناب 
کرد یا خیر؟(     کاری نداریم. سوال این است که آیا نظر اطبا در این مسئله حجت 
اســت یــا خیــر؟ از نظر فقهــی، مســلمًا کالم اطبــا حجّیــت ذاتی تعبدی نــدارد. 
هیچ    گاه در شــریعت گفته نشــده که کالم طبیب از این جهت که طبیب است 
باید مورد عمل قرار بگیرد. بلکه کالم طبیب از این جهت که دریچه          ای به عالم 
واقع و حقیقت است، معتبر می    باشد. به عبارت دیگر، سخن طبیب طریقیت 

دارد نه موضوعیت. 
کــه اگر طبیب یا طبیبانی  ثمرۀ این مطلب چیســت؟ اولین ثمره این اســت 
در مســئله    ای قضاوتی کردند ولی انســان از طریق علمی یــا طریق معتبر دیگری 
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اطمینــان حاصل نماید که کالم مذکور صحیح نیســت، طبیعتًا تکلیف ندارد 
که برطبق نظر اطبا عمل نماید. مثاًل شخصی از قدیم به درد چشم مبتالست و با 
همین وضعیت، سالیان سال است که روزه می    گیرد؛ بدون آنکه در اثر این روزه، 
ضعف یا درد چشم وی مضاعف شود. وقتی به طبیب مراجعه می    کند، طبیب 
فورًا می    گوید:     »با این چشــم    دردی که من می    بینیم، روزه برای شــما ضرر دارد و به 

ضعف و درد بیشتر چشم منجر می    شود!« 
گر این کالم را فی    نفسه در نظر بگیریم، از اعتبار و واقع    نمایی برخوردار است؛  ا
زیرا از ســوی یک شــخص متخصص و خبره صادر شــده اســت؛ اما ســخن در 
جایی اســت که قرینه          ای اقوی برخالف آن وجود داشته باشد. فقها گفته          اند که 
گر مریض از طریق تجربه کشف کند که سخن طبیب دربارۀ او صادق نیست،  ا
کرده و از روزه    گرفتن امتناع نماید و نمی    شود گفت      که از او اطاعت  وظیفه ندارد 
این شــخص که مثاًل در طول بیســت سال گذشته با همین وضعیت روزه     گرفته 
اســت، چــون طبیــب گفتــه اســت روزه بــرای او ضــرر دارد از امســال دیگــر حــق 

روزه    گرفتن ندارد! 
روزه تنها در فرضی ساقط می    شود که یا انسان به کالم طبیب اطمینان کند یا 
گر اطمینان دارد که روزه برای  اینکه الاقل نوعی خوف برای او به وجود بیاید. اما ا
او ضــرر نــدارد و مثاًل بدن وی به روش تعذیۀ دو وعده          ای عادت دارد و چشــمش 
کالم طبیب در حق او اعتبار نخواهد  با همین وضعیت سازگار است،           طبیعتًا 
کید قرار گرفته و مورد وفاق  داشت. این مسئله در مباحث »کتاب الصوم« مورد تأ
فقها محســوب می    شــود. البته پذیرش این مطلب تعبدی نیست و اختصاص 
به فقه و فقها نداشــته و عموم عقال نیز عقالنیت آن را تصدیق می    کنند. مرحوم 

صاحب عروه می    فرماید:
ف من نفســه عدم 

ّ
»إذا حکــم الطبیــب بــأّن الصوم مضــّرٌ و علم المکل
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ف أو ظّن کونه 
ّ
الضرر یصّح صومه و إذا حکم بعدم ضرره و علم المکل

 وجب علیه ترکه و ال یصّح منه«1.
ً
مضّرا

به دیگر سخن حجّیت کالم اطبا در تشخیص موضوع از باب حجّیت خبر 
واحــد یا بینه نیســت، بلکه از باب تحصیل اطمینان یا خــوف یا ظن و عناوین 
مشابه در ابواب مختلف از کالم طبیب به اعتبار خبرویت و تخصص است2.

دومین ثمرۀ طریقیت نظر اطبا این است که اعتبار کالمشان محدود به مواردی 
کــه واقعًا در آن موارد کار تخصصــی انجام داده    اند؛ چون در مــواردی که از  اســت 
حیطۀ تخصص ایشان خارج باشد یا مقدمات الزم برای تحصیل نتیجۀ تجربی 

را نداشته باشند از کالم آن    ها اطمینان یا گاه ظن    به    واقع نیز حاصل نمی    شود. 
کالم اطبــا دربــارۀ حرم    هــای مطهــر و مناســک مذهبــی، از جنــس  حــال آیــا 
اظهارنظر متخصص در حوزۀ تخصصی است یا اینکه از حوزه تخصص ایشان 
خارج است؟ حقیقت این است که اظهارنظر پزشکان و متخصصان بهداشت 
کار تخصصی  که  در این زمینه،           کاماًل خارج از حریم تخصص آن هاســت؛ چرا 

آماری در حوزه میزان تأثیرگذاری امور ماوراء ماده بر درمان انجام نداده اند. 
توضیــح آنکه دانش پزشــکی مــدرن، یک دانش           کاماًل تجربی اســت و بر پایۀ 
روش اثبات    گرایی بنا شده است؛ یعنی تا زمانی که یک فرضیه از شواهد صدق 
گزارۀ  گزارۀ معتبر شــناخته نمی    شــود. هــر  کافــی برخــوردار نباشــد، به    عنوان یک 
تجربی از نظر روش    شناســی دانش تجربــی، در جایی اعتبار دارد که مورد تجربه 

1. العروة الوثقی )المحشی(، ج 3، ص 617. 

گــر کســی مردد باشــد، ممکن اســت قــول طبیب برای او حجت باشــد حتــی در فرض عدم  2. آری! ا
حصول ظن و خوف؛ بنا بر اینکه بنای عقال بر حجیت قول خبره باشد. مرحوم آیة اهلل منتظری در این 
بــاب گفته انــد: »و لــو حکم الطبیب الحاذق الّثقة، و بقي المریض علــی التردید، فالظاهر حّجّیة قول 

الطبیب بما أّنه من أهل الخبرة« )العروة الوثقی مع تعلیقات المنتظري، ج 2،   ص 827 (.
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گر پای خود را از دامن تجربه فراتر گذاشته و به محیط جدیدی  قرار گرفته باشد. ا
برســیم که موضوع موردنظر در آن محیط تجربه نشــده باشــد،           طبیعتًا آن گزاره در 
گر شــواهد و قرائنی مبنی  محیــط جدیــد اعتباری نخواهد داشــت؛ مخصوصًا ا
بر تفاوت محیط جدید با ســایر محیط    های تجربه    شــده و متعارف وجود داشته 

باشد. 
گر دارویی در مناطق گرمسیری در آفریقا مورد آزمایش و تجربه قرار بگیرد  مثال ا
و نتیجــۀ آن موفقیت    آمیز باشــد، آیا می    توان بر اســاس ایــن تجربه، نتیجه گرفت 
کــه ایــن دارو در مناطق اروپایی نیز جواب خواهــد داد؟ آب و هوای اروپا با آفریقا 
متفاوت اســت. از این گذشــته، ژنتیک و تغذیه مردم اروپا نیز با مردم آفریقا فرق 
می    کند. هرکســی که آشنایی اجمالی با روش    شناسی دانش    های تجربی داشته 
پــا ندارد.  باشــد، حکــم می    کنــد که تجربه انجام شــده در آفریقــا، اعتباری در ارو
پــا به آزمایش  در نتیجــه بایــد داروی مذکــور در یک طرح تحقیقــی جدید، در ارو

گذاشته شود تا ببینیم آیا نتایج یکسان است یا خیر؟
که در مورد مشــاهد مشــرفه اظهارنظر می    کنند، در این  آیا متخصصین طب 
زمینــه تجربــه          ای دارند یا خیــر؟ به    عنوان مثال، ظرفــی را در آزمایشــگاه در مقابل 
کرونا دارد قرار می    دهیم. مریض عطســه می    کند. می    بینیم ظرفی که  بیماری که 
قباًل استریل شده بود، اکنون ذراتی از ویروس روی آن قابل مشاهده است. وقتی 
ویــروس را بررســی می    کنیــم، می    بینیم در یــک بازۀ زمانی خــاص و در یک دمای 
گر دســتی  خــاص زنــده می    ماند. همچنین از طریق تجربه کشــف می    کنیم که ا
بــا ایــن ویــروس برخورد کنــد، مقدار خاصی از ویــروس به آن منتقل می    شــود. به 
همین صورت، با تحقیقات به دســت می    آوریم که اگر دســت شــخص به بینی 
یــا چشــم وی برخورد کنــد، مقدار معینی احتمــال انتقال ویروس وجــود دارد. با 
تجربــه می    یابیــم کــه ویروس کرونــا روی هریک از ســطوح چوب، فلز، آســفالت، 
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سطوح پالستیکی و... تا چه زمانی زنده می    ماند و می    فهمیم نمی    توان یک حکم 
گانه تجربه  کلــی دربــاره همۀ ســطوح صادر کرد. هریــک از این موارد را بایــد جدا
که وضعیت چوب و فلز و پالستیک با یکدیگر  نمود. تجربه به ما آموخته است 

گونی فرق می    کند. از جهات گونا
کنون تجربه شــده اســت که ویروس    ها در مشــاهد مشــرفه پایداری  حال آیا تا
گر دارند، تــا چه مقــدار دوام می    آورند؟           طبیعتًا مســئولین ُخرد  دارنــد یــا خیــر؟ و ا
و کالن وزارت بهداشــت و اطبــاء بزرگــوار، هیچ    یــک اقــدام بــه چنیــن تجربــه          ای 
کن مقدســه انجام شــده اســت، از نظر  نکرده    اند. آیا تجربیاتی که در خارج از اما
روش تجربی، قابلیت تسری به فضاهای مذهبی را دارد؟ آیا سرایت    دادن حکم 
تجربۀ خارج از محیط    های مذهبی، به محیط    های مذهبی، مانند سرایت    دادن 
حکم یک دارو در آفریقا به اروپاســت یا اینکه تناســباتی میان این دو نوع محیط 

گانه بی    نیاز می    کند؟ برقرار است که ما را از انجام تجربه    های جدا
واقعیت مطلب این است که از نظر علمی، نمی    توان حکم فضاهای بیرون از 
کن مقدسه سرایت داد؛ زیرا تجربه بعینه نشان می    دهد که  کن مقدسه را به اما اما
کن مقدسه با وضعیت شفاء و بیماری در  وضعیت تحقق شفاء و بیماری در اما
کن دیگر به    کلی متفاوت است. اطباء مسلمان بارها تجربه کرده          اند که بیمار  اما
بدحالی که جواب شده و مرگ خود را روزشماری می    کند، به حرم اهل    بیت؟مهع؟ 
که مکانیزم فعالیت    های بدن  وارد شده و شفا می    گیرد. تجربه نشان داده است 
کن مقدســه و در فضای مناســک مذهبی با مکانیزم فعالیت    های بدن در  در اما

فضاهای دیگر به کلی متفاوت است.
کنــار حرم امــام علی بــن موســی الرضــا؟ع؟ زندگی می    کنیــم، این  کــه در  مــا 
تجربیات را به تواتر و قطعیت مشــاهده کرده    ایم و هیچ شــک و شــبهه          ای دربارۀ 
گر این تجربیات در مقابل چشمان ما قرار دارد، همان الگوی تجربی  آن نداریم. ا
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به ما می    گوید که نمی          توان تجربۀ مربوط به بیماری و شفاء در خارج از این فضاء 
را به این فضا تعمیم داد؛ زیرا ممکن است احکام خاصی از نظر فیزیکی بر این 
کــم باشــد. وقتــی می    بینیم کــه بیماری    هــای صعب    العالجــی در این  مــکان حا
کن رفع شــده و بیماران فراوانی در این محیط شــفاء و بهبود یافته    اند، تجربه  اما
کن از منظر بهداشــت و درمان از ضوابط  به    وضوح بیان می    کند که حکم این اما
و معیارهای متفاوتی نســبت به ســایر مکان    ها برخوردار اســت. در نتیجه هیچ 
دانشــمند دقیــق و ریزبینــی در امور تجربی، احکام تجربه          شــده در خــارج از این 

کن تعمیم نمی    دهد.  کن را به این اما اما
بنابراین قضاوت اطباء محترم مبنی بر یکســان    انگاری جریان انتقال و تأثیر 
کن مقدس با سایر فضاها،     دقیقًا مثل این است که شخصی،  ویروس در این اما
مجموعۀ آزمایشات صورت    گرفته در مناطق گرمسیری آفریقا را به مناطق معتدل 
یا سردســیر اروپا ســرایت داده و بر اســاس آن، در اروپا نسخه تجویز نماید. چنین 

رفتار و قضاوتی، خروج از متدولوژی دانش تجربی محسوب می    شود.
گر دانشــمندان و متخصصان،  ما فعاًل ناظر به بحث روشــی هســتیم. البته ا
این محیط    های مقدس را تجربه و آزمایش کنند و نتیجه بگیرند که مثاًل ویروس 
کرونــا بــه همــان صورتی کــه در محیط    های دیگر دوام داشــته و ســرایت می    کند، 
در حــرم مطهــر امام رضــا؟ع؟ یا در مجلس عزای حضرت سیدالشــهداء؟ع؟ نیز 
حضور دارد و ســرایت می    کند و اثرگذار اســت، این تجربه نیز قابل    قبول بوده و از 

اعتبار کافی برخوردار خواهد بود. 
گر بخواهیم بحث را قدری دقیق    تر دنبال کنیم، اساسًا پارادایم دانش تجربی  ا
فعلــی، توانمنــدی کافــی برای قضــاوت در این حوزه    هــا را نــدارد1. دانش تجربی 

1.  سخن در ناتوانی پارادایم دانش پزشکی مدرن است نه ناتوانی روش تجربی؛ چراکه چه بسا روش تجربی 
کرده و کشف نماید. بتواند با زحمت و تالش تأثیر علوم ماوراء ماده را بر درمان از طریق لوازم آن رصد 
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فعلی، به تمام معنا بر عالم حس و ظاهر متمرکز شده و بر بستر انکار مجردات و 
عالم غیب تولد یافته است و در همان بستر نیز ترویج می    شود. لذا دانش تجربی 
موجود، مســائلی را که ماوراء عالم ماده وجود دارد، به حســاب نیاورده و به آن    ها 

به چشم واقعیت نگاه نمی    کند.
گــر در بحث    هــای آینده، بتوانیم عقاًل یا نقاًل اثبات کنیم که فقط بخشــی از  ا
عوامــل تأثیرگــذار در درمــان و بیماری، با ابــزار تجربه به چنــگ می    آیند،           طبیعتًا 
دانشی که فقط بر اساس مشاهدات حسی می    خواهد به مطالعۀ بیماری و درمان 
که چنین دانشــی  کام خواهد ماند. بدیهی اســت  بپردازد، در تحقیقات خود نا
کــه محل ویژه    ای بــرای ظهور و بــروز عوامل  کن مذهبی  نمی          توانــد نســبت بــه اما
ماوراء مادی اســت،           قضاوت معتبری داشــته باشــد. چرا شفایافتگان حرم          های 
مطهر از نظر دانش تجربی همواره موجب تعّجب هستند؟ زیرا سطح شناخت 
دانش تجربی به بررسی نحوۀ تأثیرگذاری امور ماوراء مادی نمی          رسد؛ لذا وقتی با 
پدیده          ای مواجه می          شود که تأثیرگذاری امور ماوراء حس در آن مشاهده می          شود، 

برای متخصصان این عرصه تعجب    آفرین است.
گــر به این نتیجه برســیم که دانش پزشــکی فقط در حیطۀ مســائل  بنابرایــن ا
مــادی حــق اظهارنظــر دارد و بپذیریــم کــه حقیقت شــفاء و درمان، امــری فراتر از 
امــور صرفــًا مادی اســت و در مشــاهد مشــرفه، عوامل غیرمادی حکم فرماســت 
)بــه تفصیلــی که در مباحث آینده خواهد آمد(،           طبیعتــًا دانش تجربی با همان 
متدولــوژی پذیرفته    شــدۀ تجربــی باید بــا صداقت و شــفافیت اعتــراف کند که 
دستش از قضاوت در این عرصه کوتاه بوده و نمی          تواند عالمانه و متخصصانه در 
کن اظهارنظر نماید؛ مگر اینکه روزی فرا برسد که پارادایم و مبانی  رابطه با این اما
طب مدرن اصالح شــده و در این عرصه ها نیز به کار روشــمند تجربی بپردازند و 

با فرض تمامیت اصول روش تجربی در این زمین ها اظهار نظر نمایند.
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بنابراین اعتبار کالم اطبا و متخصصان پزشــکی به تجربیات ایشــان اســت 
کن مقدســه ندارند و هیــچ دلیلی بر  و چــون ایــن گــروه هیــچ تجربه          ای دربــارۀ اما
کــن بــا دیگر مکان    هــا وجود نــدارد )بلکه شــواهد  یکســان    انگاری حکــم ایــن اما
فراوانی بر دوگانگی احکام این مکان    ها در دســت اســت( ســخن ایشــان در این 
کن فاقد اعتبار است. خصوصًا که می          دانیم شک در حجّیت و اعتبار، مالزم  اما

با علم به عدم حجّیت ظاهریه است.

کن مقدسه 2. نمونه          ای از تجربۀ طبی در بهداشت اما
تا به حال سخن در »عدم احراز اعتبار کالم اطبا و طب مدرن« در این مسئله 
کنــون ســخن در »احــراز عدم اعتبــار واقعی« آن اســت؛ یعنــی می          خواهیم  بــود؛ ا
ادله          ای را بیان کنیم که نشــان می          دهد طب مدرن با پارادایم و تجربیات موجود 
برای قضاوت در این موضوع صالحیت ندارد. برخی از این ادله، تجربی و برخی 

نقلی است. در این بخش به ادلۀ تجربی می          پردازیم.
برخــی از محققــان ادعــا کرده          انــد کــه بنــا بــر تحقیقــات صورت    گرفتــه، واقعًا 
کن مقدســه بــا فضاهای دیگــر از نظر تجربی و  وضعیــت درمــان و بیماری در اما
حسی نیز متفاوت است. ما صحت یا فساد این تحقیقات را بر عهده نمی          گیریم؛ 
چراکه از حوزۀ تخصص ما خارج است، ولی جا دارد که این تحقیق انجام    شده 
کن با دیگر  را مــرور کنیــم تا معلوم شــود حداقل دلیلی بر یکســان    انگاری ایــن اما

کن وجود ندارد. اما
مرحــوم مهنــدس علی    اصغر یونســیان؟هر؟ کتابــی دارد با عنــوان »چه کنیم 
که در تهران، در رمضان 1423 قمری )1381 ه.ش( توسط  عقل ما کامل شود؟« 
نشر »آینۀ زمان« منتشر شده است. مؤلف محترم، در پایان کتاب بحثی را مطرح 

کرده          اند که بخشی از آن را با وجودی که مفصل است با هم مرور می          کنیم:
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»تحقیقی تازه و خواندنی:
شــاید ایــن مطلــب نــه از نظــر اعتقــادی )کــه عیــن اعتقــاد ماســت( 
کــه بدانیــم حتــی هرچــه  بلکــه از نظــر تجربــی تازگــی داشــته باشــد 
نزدیک    تــر بــه ضریــح مقــدس آن حضــرت می    شــویم میــزان آلودگــی و 
میکروب    هــای موجــود در هــوا و در و دیوارهــای حــرم مطهــرش بــه صفــر 

می          شــود.  نزدیــک 
مــا کتــاب خــود را با درج عین تحقیقــی که تحت عنوان »طرح بررســی 
میکروبی حرم مطهر امام رضا »علیه آالف التحة الثناء« در سال ۱۳۶۹ 
هجــری شمســی صورت گرفــت خاتمــه می          دهیم تا کــوردالن مخالف 
والیــت مطلقــه    اش بداننــد نه    تنهــا خــود عیــن عصمــت و تعلیماتــش 
معصوم    پرور اســت، بلکه هرچه به دیواره          های حرم و ضریح مقدســش 
نزدیک    تــر می          شــویم درصد آلودگی          هــا و میکروب    ها کمتر می          شــود تا به 

حداقل ممکن می          رسد.
ســازمان  عالــی،  آمــوزش  و  فرهنــگ  »وزارت  طــرف  از   ۶۹ ســال  در 
شــمارۀ  بــه  نامــه          ای  طــی  ایــران«  صنعتــی  و  علمــی  پژوهش          هــای 
301/79/1454 ســه پژوهشــگر معرفــی شــدند تــا در مــورد: »احتمــال 
پراکندگی میکروبی در حرم مطهر امام رضا« تحقیق نمایند و از آستان 
قــدس رضــوی در آن نامــه تقاضــا شــده بود نســبت بــه نمونه    بــرداری 
ک مرقــد مطهــر بــا ایشــان  از نقــاط مختلــف، علــی الخصــوص خــا

همکاری    های الزم اعمال شود.
تحقیقــات پژوهشــگران پــس از انجــام و اتمــام به    صــورت مقالــه          ای در 
 در اختیــار شــما 

ً
اکنــون عینــا و  »فصلنامــه زیست    شناســی« چــاپ 

ارادتمندان به ساحت مقدس آن حضرت قرار داده می          شود:
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طرح بررسی میکروبی حرم مطهر حضرت رضا؟ع؟
فســاد نعشــی بافاصله پــس از مرگ موجودات زنده شــروع می          شــود. 
کــه  علــت ایــن امــر از کار افتــادن سیســتم تدافعــی بــدن اســت. چــرا 
میکروارگانیســم          های خــارج از بــدن از بیــرون و میکروب    هــای داخلی 
گلبول          هــای ســفید  از درون بــه تخریــب بافت    هــا می          پردازنــد و چــون 
و سیســتم تدافعــی و ترمیمــی نیــز از کار افتــاده اســت، لذا به    ســرعت 
سلول          ها تجزیه شده و از بین می          روند. به همین جهت بافاصله پس 
 با پیشرفت زمان این فساد 

ً
از مرگ، فســاد نعشــی آغاز می          شــود و دائما

به پیش می          رود. 
در پزشــکی قانونی از روی میزان پیشــرفت فســاد نعشــی می          تــوان زمان 
مــرگ را تخمیــن زد. این فســاد در طول زمان به ســرعت گســترش یافته 
و تمــام بافت          ها ظرف مدت کوتاهی تجزیه گردیده و تنها اســتخوان    ها 
باقی می          ماند. مواد پروتئینی استخوان          ها نیز به    زودی تجزیه شده و مواد 
ســخت و معدنــی باقی می          ماننــد که آن    ها نیــز به    تدریج متأثــر از فعل و 
 در زمینه          های اســیدی متاشــی شــده و 

ً
انفعاالت شــیمیایی خصوصا

ک می          گردند. البته در برخی موارد در اثر استحالۀ بدن موجودات  وارد خا
تبدیل به سنگواره می          گردد که از این مبحث خارج است. تحت شرایط 
خاص اقلیمی گاه جسد برخی موجودات بدون آن که مبدل به فسیل 
گردد سالم مانده و تجزیه نمی    گردد؛ به    عنوان مثال می          توان ماموت          ها را 
مثال زد که در عصر یخبندان در چنگال سرما به دام افتاده و           کامًا سالم 

باقی مانده    اند.
در حفاری          های باستانی یا موارد اتفاقی نیز اجساد بعضی از انسان    ها از 
دل زمین بیرون می          آید که علی    رغم گذشــت زمان طوالنی از مرگ آن    ها، 
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همچنان بدنشان سالم باقی مانده است.
بیان این موضوع بر دو پایه اســتوار است که یکی مبحث علمی قضیه 

بوده و دیگری ُبعد اعتقادی آن است.
ک و برجســته از هرگونه  از لحاظ اعتقادات مذهبی معصومین و افراد پا
پلشــتی به دور بوده و فســاد در آن    ها راه نمی          یابد بدین لحاظ حتی پس 
از مرگ نیز به فرمان باری تعالی فســاد نعشــی از ایشــان دور شــده و بدن 
مطهرشــان همچنان ســالم باقــی می          ماند. بدن ســالم حر بــن ریاحی و 
 در قرون معاصر ســالم از قبر خارج شــده          اند مؤید این 

ً
ابن    بابویه که اتفاقا

ادعا است.
 
ً
از سوی دیگر از نظر مکانی نیز، محل دفن برخی از بزرگان دین صراحتا
ک بهشــت یا امثال آن ذکر شــده و شــفابخش    بودن آن و همین    طور  از خا
کرامات    داشــتن ایشــان بــا اســتفاده از روایــات مزبور محرز اســت. مانند 
ک طوس. چنان    که از امام محمد تقی؟ع؟ نقل شــده  ک کربا یا خا خا
اســت که: »در میان دو کوه طوس قطعه          ای از زمین اســت که از بهشت 
برداشــته شــده و هرکه در آن داخل شــود روز قیامت از آتش جهنم ایمن 

خواهد بود«. 
هرچند که چنین امری یعنی سالم ماندن بدن ائمه؟مهع؟ نیاز به توجیه 
علمی ندارد لیکن از لحاظ علوم تجربی نیز مســئله قابل    توجیه است. 
بدین شکل که ممکن است به خواست خدا نقطه          ای از زمین به دالیل 
متعارف مادی اســتریل بوده و یا حتی خاصیت میکروب    کشــی داشته 
باشد )مثل معادن نمک( و لذا چنین زمینی نه    تنها موجب تجزیۀ بدن 
از خارج نمی          شــود، بلکه می          تواند جایگزین سیســتم تدافعی بدن نیز 

گردد.
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هرچند که میان مقولۀ متافیزیک مافوق    الطبیعه و علوم تجربی تفاوت 
بســیار اســت لیکــن بــر آن شــدیم الاقل مــن باب تحقیــق، مســئله را از 
جهت میکروبیولوژی مورد بررسی قرار دهیم لذا به تهیه و تنظیم طرحی 

به شکل زیر پرداختیم.
بر اســاس این طرح ابتدا نقشــۀ کاملی از حرم مطهر تهیه نموده و سپس 
بــا مرکزقراردادن ضریح مطهر دوایر متحدالمرکزی از اطراف فلکۀ حرم تا 
مرکز )یعنی ضریح( رســم نمودیم و ســپس بر روی دوایــر مزبور نقاطی را 
گون  تعییــن نمودیم و در ســاعات مختلــف شــبانه    روز و در فصول گونا
ســال، به نمونه    برداری میکروبی از آن نقاط پرداختیم، بدین شــکل که 
در هر نقطه با اســتفاده از یک ســو آب استریل میکروبیولوژی آغشته به 
گرفته و در یک ظرف  محیط کشت، ما از )آبگوشت BROTH( نمونه 
 در داخل همان محلول آبگوشت کشت دادیم. 

ً
کوچک اســتریل موقتا

سپس در پایان نمونه    برداری تمام نمونه          ها را به تهران منتقل کرده و پس 
از تأیید طرح در ســال ۱۳۶۹ در ســازمان پژوهش    های علمی و صنعتی 
ایران با مســاعدت و همکاری مسئولین ذیربط در آستان قدس رضوی 
اکیــپ تحقیقاتی را تشــکیل داده چند مورد نمونه    گیــری کردیم و بدین 
ترتیب طی آزمایشات مقدماتی به نتایج جالبی دست یافتیم و گزارش 
این آزمایش          ها که در سال ۶۹ تهیه شده است خود مورد این ادعا است.
باید توجه داشت که از لحاظ کمی در آزمایشگاه          های تشخیص طبی 
وجود کمتر از یکصدهزار میکروب در هر سانتی    متر مکعب بسیار ناچیز 
بوده و در حد صفر تلقی می          شود و آنچه قابل ماحظه و شگفتی است 
این اســت که ما از روی ســطح ضریح توانســتیم تنهــا ده    هزار میکروب 

جدا نماییم.
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از ســوی دیگر با بررســی منحنی و نتایج آزمایشات اولیه این    طور به نظر 
می          رسد که در نقطۀ مرکزی دوایر متحدالمرکز فرضی که ذکر آن گذشت 
کی  یعنــی در داخــل ضریح میزان میکروب کمتر بوده و حتی شــاید خا
که در تماس با بدن معصوم قرار گرفته اســت اســتریل و فاقد میکروب 

باشد!

نتیجۀ آزمایشات مقدماتی بهار 1369 
بر اســاس نمونه    برداری مقدماتی که در اوایل اردیبهشــت سال ۱۳۶۹ از 
هفت قسمت حرم به شرح زیر انجام پذیرفت ماحظه شد بیشتر این 
کتری          های تشخیص    داده    شــده در آزمایشات مقدماتی استافیلوکوک  با

بوده است.
کــه انتظــار می          رفت از  منحنــی پراکنــش میکروبــی در حــرم همان    طــور 
 میزان آلودگــی در کنار 

ً
خــارج به داخل ســیر نزولی نشــان داده، اســتثنائا

پنجــره فــوالد و همچنین پایین پای حضــرت در رواق زنانه افزایش پیدا 
کرده است. در قسمت          های نمونه    برداری    شده در آزمایشات:

۱- سنگ    فرش صحن آزادی به    سمت درب خروجی
2- آب سقاخانه

۳- سنگ    فرش کنار پنجره فوالد
4- درب شرقی روضه منوره قسمت زنانه

۵- پایین    پای حضرت قسمت زنانه 
6- باالی سر حضرت قسمت مردانه )سطح فرش(

۷- سطح ضریح قسمت مردانه
نتایج این آزمایش در )شکل ۱( نشان داده شده:
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که این  )خط شکسته( و خط مستقیم در روی نمودار مقابل میانگین 
کــه ماحظه می          شــود هرچه به ضریح مقــدس           نزدیک    تر  نمودار اســت 

می          شویم در صد میکروب    ها تقلیل می          یابد.
                   

گزارش آزمایشات اسفند 1369
پیرو آزمایشــات بهار ۶۹ در راستای اجرای طرح نمونه    برداری میکروبی 
حرم مطهر امام رضا؟ع؟ در تاریخ پانزدهم )شکل ۲(، شانزدهم )شکل 
3( و هفدهــم )شــکل 4( اســفند مــاه ســال ۶۹ حدود 4۰ نمونــه دیگر از 

قسمت های مختلف حرم مطهر تهیه گردید.
کتورهایی نظیر دما و میزان فراوانی نسبی  این بار در این آزمایشات به فا
جمعیت زن و مرد توجه شده است. بر این اساس میانگین دما و فراوانی 
تعداد مرد و زن در پنج نقطۀ مختلف در ساعات مختلف به شرح زیر 

تعیین گردیده است: 
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همین    طور به علت باالبودن تعداد نمونه          های تهیه    شده تنوع میکروبی 
بیشتری به چشم می          خورد به    طوری که از کل میکروب    های موجود ۳۳٪ 
استافیلوکوک ٪۲۹ کیک پنیسیلیوم و انواع قارچ و مخمر ٪۳۱ دیفتروئید 
کتریاسه و 2/5 ٪ سایر میکروب ها تشخیص داده شدند. 4/5 ٪، انتروبا
همچنین به نظر می          رسد که در کل حرم نوعی اپیدمی مزمن عفونت گلو 
که از همزیستی دیفتروئید و میکروب استافیلوکوک حاصل می          گردد به 

صورت بومی منتشر باشد.
نکته    قابــل توجه دیگر اینکه منحنی پراکندگی میکروبی در حرم مطهر 
از تلفیق ســه منحنی اخیر ترســیم شــده اســت )شــکل ۵( که به    علت 
باالبــودن تعــداد نمونه          هــای تهیه    شــده دقیق    تــر اســت. بــرای رســم این 
منحنی تلفیقی، مختصۀ قائم متناســب با هر شــماره )محل( را با هم 
جمــع و ســپس بر ســه تقســیم نمــوده آن گاه منحنی مورد نظر را )شــکل 
۵( رســم نمودیم. منحنی نزولی که روی نمودار تلفیقی کشــیده شــده 
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متوسط آن است که به    خوبی بیانگر میزان ازبین    رفتن انواع میکروب    ها 
با نزدیک    شدن به ضریح مقدس می          باشد.

قسمت    های مختلف نمونه    برداری    شده در آزمایشات اسفند1369
1-درب چوبی ورودی به سقاخانه )دق الباب( 

2- آب سقاخانه
3-پنجره فوالد

4-درب ورودی صحن گوهرشاد
5-درب دارالشکر

6-درب دارالسیاده
7-ایوان طا )صحن آزادی(

8-درب پیش رو
9-درب پایین پا

10-سطح ضریح قسمت مردانه
11-سطح ضریح )قسمت زنانه(

12-باالی سر )محل نماز قسمت مردانه(
13- محل نماز )قسمت زنانه(
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در تمــام منحنی    ها، محور افقی مربوط به »محل نمونه    برداری« و محور 
قائم مربوط به میزان میکروب »هر ۱۰۰ هزار عدد در هر سانتیمتر مکعب« 

می    باشد...
ماحظــه فرمودیــد میکروب          هــا هم که بــه حریم حضرت رضــا یا همۀ 
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امامان معصوم؟مهع؟ برسند مستهلک می          شوند و آلودگی          های باطن افراد 
هم در حریم والیتش زائل می          گردد«1.

کــه در دانش تجربی  روش تحقیــق گزارش    شــده در این کتاب روشــی اســت 
قابل    اعتماد بوده و اعتبار دارد. کســانی که در فضای طب و بهداشــت در کشور 
کن مقدســه  کارشناســانه نســبت به اما گر می          خواهند ســخنی  فعالیت دارند، ا
بیــان کنند، باید با این نحوه از تحقیقات ســخن بگوینــد و اثبات کنند که این 

فضاها آلوده بوده و موجب بیماری می          شود.
کــن در میزان شــیوع بیماری  قابل    دقــت اســت که بــرای اثبــات تأثیر ایــن اما
نمی          تــوان به اثبات وجود ویروس در آنجا اکتفــاء کرد، زیرا وجود ویروس گام اول 
گر ویروســی  بــرای اثبــات مدعــای طب مدرن اســت. گام بعدی این اســت که ا
گر ویروس منتقل  هســت، آیا منتقل می          شــود یا خیر؟ گام سوم نیز این است که ا
می          شــود، آیا بیماری    زاســت یا خیر؟ در مباحث آینــده به    تفصیل خواهیم گفت 
کــه فراینــد انتقــال بیماری، صرفــًا انتقال ویروس و میکروب نیســت و مســئله از 
کن چندان آسان  این دقیق    تر است. لذا راه اثبات تجربی بیماری          زا    بودن این اما
نیســت. بنابراین، مســلمًا اظهارنظر رایــج متخصصان حوزۀ بهداشــت و درمان 
کافی  کن مذهبی، حتی طبق متدولوژی علمی ایشــان، از اعتبار  نســبت به اما
در فضــای روش تجربی برخوردار نیســت و نمی          توان چنیــن اظهاراتی را به    عنوان 
اظهــارات تخصصی و کارشناســانه تلقی کرد و با اتکاء بــه آن، تصمیماتی را در 

فضای کالن اتخاذ نمود.
کــه گفتیم، به    حســب موازین فقهی و عقلــی، کالم متخصصین  همان    طــور 

1. چه کنیم عقل ما کامل شود؟، صص 274_ 284.
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از بــاب تخصــص اعتبــار دارد و حجّیــت آن طریقــی اســت نــه ذاتــی. حجّیت 
طریقــی، منــوط به تخصــص در این عرصه و تخصص در ایــن عرصه، مبتنی بر 
تجربه اســت؛ ولی این عزیزان در این حوزه          ها دســت به تجربه نزده          اند و برخی از 
تحقیقات تجربی صورت    گرفته نیز با مّدعیات مطرح    شدۀ ایشان           کاماًل در تضاد 

است.
کــه مکانیــزم  یــم  کامــاًل اطــالع دار خــارج از ایــن تحقیقــات تخصصــی نیــز 
کن مقدســه بــا مکانیزم بهداشــت، درمان و  بهداشــت، درمــان و بیمــاری در اما
کن یافت  کن متفاوت است و شفایافتگان فراوانی در این اما بیماری در سایر اما
شــده          اند که طبق طب موجود، راهی برای درمانشــان وجود نداشــته اســت؛ پس 

کن مقدسه سرایت داد. کن عمومی را به اما نمی          توان تجربیات اما
خالصه راه تشــخیص این صغری یا موضوع، مراجعه به متخصصان اســت 
و متخصصــان بایــد در ایــن عرصــه کار تجربی کرده باشــند که تا به حــال، این 
امــر اتفاق نیفتاده اســت و لــذا این عزیزان در این عرصه، متخصص محســوب 
کالم برخی از فضال آمده اســت  که در  نمی          شــوند. بنابراین تعابیری از این قبیل 

قابل    دفاع نیست:
»مراجعه به پزشــکان براســاس واگذاری موضوع    شناســی قواعد مهمی 
ماننــد »الضــرر و الضــرار فــی الدین« و حرمت ایــذاء غیــر و ... به عرف 

تخصصی بود که منطبق بر استنباط سنتی و جواهری است«.
»تردیدی نیست که فقها برای اعام    نظر تخصصی خود برای تعطیلی 
گزیر به مراجعه به  موقت برخی از مصادیق عبادات و تعظیم شــعائر نا

نظرات کارشناسی پزشکان و مبنا قراردادن آن    ها هستند«.
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1. معنای شفاء 
قبل از ورود به بحث    های روائی پیشــاپیش باید دربارۀ معنا و حقیقت شــفاء 
کنیم؛ زیرا بدون بررســی معنای »شــفاء« در مباحث  گفت    وگو  و نحوۀ تحقق آن 

بعدی، با سوء    تفاهم مواجه می          شویم. مکّرراً           پرسیده می          شود: 
حرم          هــای مطهــر محل شفاســت. آیات قــرآن موجب شفاســت. تربت 
حضرت سیدالشهداء؟ع؟           موجب شفاست. پس چرا بسیاری از افراد 
که به حرم مشــرف می          شــوند شــفا نمی          گیرند؟ چطور ممکن است این 
حرم          های مطهر دارالشفاء باشد و تجربیات عینی بر خاف آن شهادت 
دهد؟ روایاتی که در این باب وارد شــده اســت، به    صراحت می          گوید هر 
گر این   شــفا می          گیــرد. ا

ً
بیمــاری کــه به حرم          های مطهر پناه بیاورد، قطعا

روایــات بــا چنیــن قاطعیتــی ســخن می          گویند، پــس چــرا می          بینیم که 
خبری از شفاء در تمام موارد وجود ندارد؟

پاســخ ایــن اســت کــه میان نــگاه دین مقدس اســالم و فلســفۀ الهــی و نگاه 
مکاتــب مادی در حوزۀ مســائل انسان    شناســی تفاوتــی مبنایی وجــود دارد. این 
تفاوت مبنایی ســبب می          شود که نگاه و تعریف ما از مفاهیمی همچون شفاء، 
ســالمت، درمان و امثال آن متفاوت باشــد. فرض کنیم طبیبی ادعا می          کند که 
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هــر بیمــاری به من مراجعه کند، او را درمان می          کنم. بیماری با درد کلیه، به این 
طبیــب مراجعــه می          کنــد. این طبیــب، دارویی بــرای درمان کلیــه ارائه می          کند. 
در اثــر مصــرف این دارو، کبد شــخص مریض، عارضه          ای بدتر پیــدا می          کند. آیا 

می          شود گفت که این بیمار، درمان شد و شفاء پیدا کرد؟
از آن جایی که انسان، مجموعه          ای از تمام اعضاء و جوارح است، اگر بخشی 
از آن درمــان شــود ولــی بخش دیگری با مشــکل بزرگ          تری مواجه گــردد، هیچ    گاه 
کرد.  کرد، بلکه می          گوییم نوع بیماری          اش تغییر  نمی          گوییم این بیمار شفاء پیدا 
زمانــی می          گوییــم این بیمار شــفاء پیدا کرد که یــا تمام اعضاء و جوارح او ســالم 
باشند یا اینکه وقتی برآیند بیماری جدید را با سالمت اعضاء دیگر می          سنجیم، 
در مجموع از میزان بیماری کاسته شده باشد. وقتی بیماری کاسته شده باشد، 
به همان میزان، ســخن از درمان و شــفاء قابل    طرح اســت. این یک اســتعمال و 

قضاوت عرفی و طبیعی است. 
جریــان طــب موجود و همچنیــن عموم مردم، انســان را صرفــًا یک مجموعۀ 
کرده و در نتیجه، درمان و شــفاء و بیماری را در همین حوزه تفســیر  مادی تلّقی 
می          کننــد؛ امــا فلســفۀ الهی با براهیــن عقلی اثبــات می          کند که انســان موجودی 

مرکب از یک الیۀ جسمی و یک الیۀ مجرد است.
منظــور از الیــۀ مجرد، اجمااًل یک الیۀ فراحســی اســت. الیه          ای که به    واســطۀ 
حــواس پنج    گانــه مورد ادراک قرار نمی          گیرد )چه از ماده و زمان مجرد باشــد و چه 
نباشــد(. استدالل          های عقلی، این مقدار را به    خوبی اثبات می          کند. ادیان الهی 
کیــد دارند که حقیقت انســان، همان  نیــز به    شــدت به این مســئله پرداخته و تأ

الیه          ای است که از محدودۀ رادار قوای حسی انسان خارج است.
قوای حسی، صرفًا قادر به شناسایی اشیاء و موجودات فیزیکی و حسی است 
و نمی          توانــد امــواج و انرژی          هــای موجود در فضا را ادراک کند، اما اســتدالل          های 
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کــه چنین امواج و انرژی          هایــی در فضا حضور  عقلــی در دانــش فیزیک می          گوید 
دارند. به همین صورت، مســلمًا الیه    های دیگری از مجردات و حقائق فرامادی 
که از تیررس ابزارهای حسی خارج است و حقیقت  نسبت به انسان وجود دارد 
گر بدن مادی یک انسان پودر  وجود انسان را همین الیه          ها تشکیل می          دهد. لذا ا
شــود و از بین برود، آن ُبعد فرامادی از بین نرفته و به حیات خود ادامه می          دهد. 
براهیــن تجــرد نفس در جای خود با اســتحکام هرچه تمام    تر مورد بحث و تبیین 

قرار گرفته و ادلۀ نقلی نیز در این زمینه صریح هستند. 
گــر فهمیدیم که انســان، مجموعه          ای مرکب از جســم و روح اســت،           طبیعتًا  ا
کــه مصــداق شــفاء در ایــن نــگاه متفــاوت می          شــود. شــفاء یعنــی:  می          فهمیــم 
»مجموعــه    ای مرکب از جســم و روح به    ســمت ســالمت میل پیدا کنــد«. در این 
نگاه، اگر کسی بخواهد شفاء کامل و صد در صد پیدا کند، شفاء کامل به این 
گر بیماری شرایطی  که جسم و روح وی در بهترین حالت قرار بگیرد. اما ا است 
که وقتی ابعاد جســمی او درمان می          شــود، ابعاد روحی او آســیب  داشــته باشــد 
          ببینــد یــا بالعکس، در این شــرایط، شــفاء چگونه قابل توضیح اســت؟           طبیعتًا 
چنین بیماری صد در صد قابل شفاء نیست. این بیمار به    میزانی خوب می          شود 

که درجه          ای به سالمتی نزدیک شود. 
گر در دین مقدس اسالم و در فلسفۀ الهی، سخن از شفاء و شفاء    بخشیدن  ا
که دارد نه شفاء صد  می          شود، منظور شفاء    دادن انسان به    حسب قابلیتی است 
در صد و از همه جهت. همچنین در مواردی که گفته می          شود امری موجب شفاء 
است، منظور شفاء انسان از این حیث است که او مرکب از جسم و روح می          باشد.
بــرای روشــن          تر شــدن این موضوع، باید به این نکته بســیار مهــم توجه کرد که 
کم اســت که ســبب می          شــود هر شــخصی از همه  اصولــی تکوینــی در عالــم حا
گرو  که رشد معنوی همواره در  جهت شفاء نگیرد. زیرا           در جای خود ثابت شده 
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برخی مشــکالت و مصائب ظاهری اســت. امکان ندارد کسی از جهت مادی و 
ظاهــری و از همۀ ابعاد، در رفاه و راحتی باشــد و ســپس ابعــاد معنوی و روحی او 

رشد کند. مرحوم کلینی ؟هر؟  روایت می          فرماید:
ِب ُعَمْيٍر َعْن ُحَســْنِ ْبِن ُعْثَماَن َعْن َعْبِد 

َ
ِبيِه َعِن اْبِن أ

َ
»َعِلُّ ْبُن ِإْبَراِهمَي َعْن أ

 اهَّلِل؟ص؟ 
ُ

 َرُســول
َ

 َقال
َ

ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال
َ
ِب َبِصيٍر َعْن أ

َ
اهَّلِل ْبــِن ُمْســکاَن َعــْن أ

ْؤِمُن  کَذِلک اْلُ کَذا َو  کَذا َو  َياُح1  ا الّرِ ْرِع ُتکِفُئَ کَمَثِل َخاَمِة الّزَ ْؤِمِن   اْلُ
ُ

َمَثل
ْمَراض« 2.

َ
ْوَجاُع َو اْل

َ
ُتکِفُئُه اْل

و نیز روایت می          نماید:
 :

َ
اٍل َعِن اْبِن ُبکْيٍر َقال

َ
اِر َعِن اْبِن َفّض ّبَ َ ِد ْبِن َعْبِد الْ ّمَ ّيُ َعْن ُمَ ْشَعِر

َ
ٍ اْل

ُبو َعِلّ
َ
»أ

 
َ

ْشــَباِه َهَذا َقال
َ
َبَرِص َو أ

ْ
ــَذاِم َو ال ُ

ْ
ْؤِمُن ِبال  اْلُ

َ
 ُيْبَتل

َ
َبــا َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ أ

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
َســأ

ْؤِمِن«3.  اْلُ
َ

 َعل
َ

ُء ِإّل
َ

َبل
ْ
کِتَب ال  

ْ
 َو َهل

َ
َفَقال

کسی درد شدیدی در قلب  کنید  کنیم. فرض  با این نگاه، مسئله را تحلیل 
گر  خــود احســاس می    کند و می          خواهــد به زیارت بــرود و با زیارت شــفاء بگیرد. ا
گر امام در وی تصرفی کنند و  واقعًا درد قلب او با یک رشد معنوی همراه باشد، ا

قلب او را درمان کنند، آیا او را شفاء داده          اند یا مریض نموده          اند؟
در نگاه دینی و فلســفۀ الهی، در صورتی که قلب این شــخص خوب شــود، 
او بیمارتر شــده           اســت؛ زیرا بیماری از جســم او رخت بربسته و به روحش منتقل 
شــده اســت و بیماری روح قابل مقایسه با بیماری جسم نیست. بیماری از یک 

1. خامة الزرع: أول ما نبت علی ساق »تکفئها الریاح« بالهمزة اي تقلبها )تعلیقه(.

کافی، ج2، ص258.  .2

3. همان.



49خبش دوم: حقیقت شفاء و درمان

الیۀ ظاهری زدوده شده و به یک الیۀ عمیق    تر سرایت کرده است. انتقال بیماری 
به این الیۀ عمیق    تر مساوی است با دورشدن شخص از سعادت ابدی.

عمــوم مردم وقتــی ببینند قلب این بیمار خوب شــد، می          گوینــد »الحمد هلل 
بیمــار شــفاء پیدا کرد«؛ غافل از اینکه شــفایافتن زمانی صــدق می          کند که همۀ 
گــر واقعًا ســالمت قلب با  ابعــاد وجــودی انســان در مســیر ســعادت قــرار بگیرد. ا

سالمت روح در تعارض باشد، نمی          توان بهبودی قلب را شفاء نامید1.
بــه تعبیــر دیگــر، بیماری          هــای جســمی همــواره مذمــوم نیســت. بســیاری از 
بیماری          های جســمی موجب رشــد و ســعادت و ســالمت اســت. لذا اگر کسی 
بیماری جسمی داشت که موجب خیر و رحمت برای او بود، شفاء    گرفتن به این 
گرفتن به این است که دیگر ابعاد  نیست که خیر و رحمت از او سلب شود. شفا
وجودی این شــخص رشــد کرده و در مسیر سعادت حقیقی پیش برود.           طبیعتًا 
گــر چنین شــخصی به محضــر امام بــرود، در عین اینکه محضر امام دارالشــفاء  ا
کان مریض باقــی می          ماند. امام  اســت، بــاز هــم درد قلب او خوب نشــده و کمــا
دریای رحمت و مهربانی اســت. ســالم    نمودن عضوی از اعضاء جسم یک زائر و 
انتقال بیماری به الیۀ عمیق    تر وجود او که روح باشــد، هیچ تناســبی با رحمت و 

مهربانی امام معصوم ندارد. 
اما گاهی اوقات، درد قلب مریض، محصول اشتباهات و آلودگی          های روحی 
است و چنین نیست که برای رشد او ضرورتی داشته باشد. در این حالت، وقتی 
که مریض به محضر امام مشــرف می          شــود و امام درد قلب او را خوب می          کنند، 
واقعًا شفاء صدق می          کند؛ چراکه ضربه          ای به ابعاد روحی و معنوی او وارد نشده 

و جسم او نیز بهبود پیدا کرده است. این یک نکتۀ اساسی است.

1. البته بدیهی اســت که ما شــرعًا موظفیم به دنبال ســالمت و شفای جسمی باشیم و برای آن تالش 
گر درمان برای مؤمنی خیر نباشد خداوند اسبابش را فراهم نمی کند. نماییم؛ ولی در متن تکوین ا
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روش تشخیص تحقق شفاء
ممکن است کسی اشکال کند:

          »شما صورت مسئله را عوض کردید! شما ادعا می          کردید که حرم          های 
مطهــر دارالشــفاء اســت. اما معنای شــفاء را عوض کردیــد و گفتید این 
بیماری          ها هم مصداق شفاء است. این    گونه هرکسی می          تواند ادعا کند 
گر جسم بیماری که به خانۀ ما می          آید خوب  که خانۀ من دارالشفاء است. ا
گر هم خوب نشد، می          گوییم خیر او در  شد، می          گوییم شفاء پیدا کرد. ا
 مسئلۀ دارالشفاء    بودن حرم          های مطّهر 

ً
همین بیماری بوده است. آیا واقعا

این    طور است؟! آیا می          توان فرقی میان حرم و منزل شخصی نشان داد؟!«

در پاســخ بایــد گفــت           این    گونــه نیســت که ســخن مــا فقط یــک ادعا باشــد و 
شاهدی نداشته باشد. در مباحث آینده خواهیم گفت که بسیاری از بیماری          ها 
در مسیر سعادت انسان نیستند. بیماری    هایی که خیر نیستند، واقعًا با زیارت و 
توســل و اســتغفار برطرف می          شوند1. ولی بخشــی از بیماری          ها که مصداق خیر و 
رحمت است، در اثر زیارت برطرف نمی          شود. برای آزمایش کسی که ادعا می          کند 
یــم و می          گوییم یک ســاعت در  خانه          اش شــفاء    بخش اســت، هــزار مریض می          آور
خانه بنشینند و بروند. تجربۀ عینی نشان می          دهد که هیچ    یک خوب نمی          شوند، 

یا افرادی بسیار محدود مثاًل پنج هزارم به    واسطۀ عوامل مقارن خوب می    شوند.
ولی ماجرا در مشاهد مشرفه این    گونه نیست؛ در مشاهد مشرفه وقتی هزار نفر 
مریض صعب    العالج وارد می          شوند، درصد قابل    توجهی واقعًا شفاء جسمی پیدا 
کن عادی نیســت2. پس معلوم  می          کنند و آمار بهبودیافتگان قابل    مقایســه با اما

1. البته زیارت و دعا نیز آدابی دارد و هر دعا و زیارتی موجب شفاء نیست.

2 . نمونه هائی از این آمار را در کمیسیون امور شفایافتگان حرم مطهر رضوی می توان مشاهده کرد.
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می          شود این مکان از جهت تجربی، رابطه          ای معنادار با حقیقت شفاء دارد. لذا 
خردمندان وقتی این نوع تجربه          ها را مشاهده می          کنند، برای گرفتن شفاء ظاهری 

و جسمی به حرم          ها پناه می          آورند. 
پس دارالشفاء    بودن مالزم با این نیست که امراض جسمی هرکسی که به حرم 
مشــرف شــد، الزامًا برطرف شود. همان    طور که گفتیم، جسم انسان، گوشه          ای از 
گر مرضی خیر انســان باشد و برای باطن و روح مصلحت باشد،  وجود اوســت و ا

که امام بدن او را شفاء دهند. جا ندارد 

افراط و تفریط در تفسیر شفاء
تی از این قبیل را دانســتیم:   بــا توجــه به آنچه عرض شــد معنای دقیق جمال

حرم امام؟ع؟ دار الشفاء است، قرائت حمد موجب شفاست و... .
در تفسیر این نوع جمالت در این ایام، با دو نگاه افراط و تفریط مواجه بودیم: 
که منظور از این شفاء،           شفاء جسمی است و همگان در این  گفته بودند  برخی 
موارد شفاء جسمی می          گیرند. این سخن نوعی افراط است. برخی دیگر نیز به این 
که می          دیدند افراد به حرم          های مطهر مراجعه می          کنند و خوب نمی          شوند،  خاطر 
می          گفتند منظور از دارالشفاء،           شفاء روحی است نه شفاء جسمی. برخی از اهل 

علم برای این دیدگاه به صحیحه زید شحام استدالل کرده          اند:
ْهِل 

َ
ْنــَت َفِقيُه أ

َ
 َيا َقَتاَدُة أ

َ
ِب َجْعَفــٍر؟ع؟ َفَقال

َ
 أ

َ
 َقَتــاَدُة ْبــُن ِدَعاَمَة1 َعل

َ
»َدَخــل

ُقْرآَن 
ْ
ــُر ال ک ُتَفّسِ

َ
ّن

َ
َغِن أ

َ
ُبو َجْعَفٍر؟ع؟ َبل

َ
 أ

َ
 َهکــَذا َيْزُعُموَن َفَقال

َ
َبْصــَرِة؟ َفَقال

ْ
ال

ٍم 
ْ
 َل ِبِعل

َ
ْهٍل َقال ْم ِبَ

َ
ــُرُه أ ٍم ُتَفّسِ

ْ
ُبو َجْعَفٍر؟ع؟ ِبِعل

َ
ُه أ

َ
 ل

َ
ُه َقَتاَدُة َنَعْم َفَقال

َ
 ل

َ
َفَقال

1. هــو مــن مشــاهیر محدثــی العاّمــة و مفّســریهم روى عــن أنــس بــن مالک و أبــی الطفیل و ســعید بن 
المسیب و الحسن البصرى.)تعلیقه کافی به نقل از مرآةالعقول(
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َ

ک َقال
ُ
ل

َ
ْسأ

َ
َنا أ

َ
ْنَت 1 َو أ

َ
ْنَت أ

َ
ٍم َفأ

ْ
ُرُه ِبِعل کْنَت ُتَفّسِ ُبو َجْعَفٍر؟ع؟ َفِإْن 

َ
ُه أ

َ
 ل

َ
َفَقال

وا  ْيَر ِسيُر ْرنا ِفهَيا الّسَ
َ

 ِف َسَبٍإ َو َقّد
َّ

ِن َعْن َقْوِل اهَّلِل َعّزَ َو َجل ْخِبْر
َ
 أ

َ
 َقال

ْ
َقَتاَدُة َسل

ٍل َو 
َ

 َقَتــاَدُة َذِلک َمْن َخَرَج ِمْن َبْيِتِه ِبَزاٍد َحل
َ

 آِمِنَن 2 َفَقال
ً
اما ّيَ

َ
ياِلــَي َو أ

َ
ِفهيــا ل

ْهِلِه.
َ
 َحّتَ َيْرِجَع ِإَل أ

ً
کاَن آِمنا َبْيَت 

ْ
يُد َهَذا ال ٍل ُيِر

َ
کَراٍء َحل ٍة َو 

َ
َراِحل

 ِمْن 
ُ

ُجل ُرُج الّرَ ُه َقْد َيْ
َ
ّن

َ
ُم أ

َ
 َتْعل

ْ
ُبو َجْعَفٍر؟ع؟ َنَشــْدُتک اهَّلَل َيا َقَتاَدُة َهل

َ
 أ

َ
َفَقال

يُق  ِر ْيِه الّطَ
َ
َبْيَت َفُيْقَطُع َعل

ْ
يُد َهَذا ال ٍل ُيِر

َ
کَراٍء َحل ٍة َو 

َ
ٍل َو َراِحل

َ
َبْيِتِه ِبَزاٍد َحل

ُهّمَ 
َّ
 َقَتاَدُة الل

َ
َبًة ِفهَيا اْجِتَياُحــُه 3 َقال َفُتْذَهــُب َنَفَقُتــُه َو ُيْضَرُب َمَع َذِلک َضْر

َقاِء 
ْ
ُقْرآَن ِمْن ِتل

ْ
ْرَت ال ا َفّسَ َ َ

ک َيا َقَتاَدُة ِإْن کْنَت ِإّن ْيَ ُبو َجْعَفٍر؟ع؟ َو
َ
 أ

َ
َنَعْم َفَقال

کَت 
َ
َجاِل َفَقْد َهل َخْذَتُه ِمَن الّرِ

َ
کَت َو ِإْن کْنَت َقْد أ

َ
ْهل

َ
کَت َو أ

َ
َنْفِسک َفَقْد َهل

ٍل 
َ

ٍة َو کَراٍء َحل
َ
ک َيا َقَتاَدُة َذِلک َمْن َخَرَج ِمْن َبْيِتِه ِبَزاٍد َو َراِحل ْيَ کَت َو

َ
ْهل

َ
َو أ

 
ْ

- َفاْجَعل
َّ

 اهَّلُل َعّزَ َو َجــل
َ

کَما َقــال ُبُه 
ْ
َواَنــا َقل َنا َيْ ّقِ  ِبَ

ً
َبْيــَت َعاِرفــا

ْ
وُم َهــَذا ال َيــُر

ْيِه َفَنْحُن َو اهَّلِل َدْعَوُة 
َ
 ِإل

َ
َبْيت  َفَيُقول

ْ
ْم 4 َو َلْ َيْعِن ال هْيِ

َ
ِوي ِإل اِس َتْ ْفِئَدًة ِمَن الّنَ

َ
أ

 َيا َقَتاَدُة َفِإَذا کاَن کَذِلک 
َ

 َفل
َ

ُتُه َو ِإّل ْت َحّجَ
َ
ُبُه ُقِبل

ْ
ِت َمْن َهَواَنا َقل

َّ
ِإْبَراِهمَي؟ع؟ ال

 
َ

ا ِإّل ــْرُتَ  َقَتاَدُة َل َجَرَم َو اهَّلِل َل َفّسَ
َ

ِقَياَمِة َقال
ْ
َ َيْوَم ال  ِمــْن َعَذاِب َجَهــّمَ

ً
کاَن آِمنــا

1. أي فأنت العالم المتوحد الذي ال یحتاج الی المدح و الوصف و ینبغي أن یرجع إلیک في العلوم. 
)تعلیقه کافی به نقل از مرآةالعقول(

2. و اعلم أن المشــهور بین المفســرین أن هذه اآلیة لبیان حال تلک القرى في زمان قوم ســبأ أي قدرنا 
ســیرهم فــي القــرى علی قدر مقیلهــم و مبیتهم ال یحتاجون الی مــاء و ال زاد لقرب المنــازل و االمر في 
قوله:» سیروا« متوجه الیهم علی إرادة القول بلسان الحال أو المقال و یظهر من کثیر من أخبارنا أن االمر 

متوجه الی هذه األمة أو خطاب عام یشملهم أیضا. )تعلیقه کافی به نقل از مرآةالعقول(

ک. 3. االجتیاح: االهال

ْیِهْم« - بکســر الواو- أى تقصدهم و تهَوى الیهم- بفتح الواو- علی قراءة أمیر 
َ
4. إبراهیم: 37 » َتْهِوي ِإل

المؤمنین و أبی جعفر الباقر و جعفر بن محّمد؟مهع؟ بمعنی یحبهم و یهواهم و یمیل إلیهم؛ من هویت 
الشي ء إذا أحببته و جاء تعدیته بالی الن معنی هویت: ملت إلیه. )تعلیقه کافی(.
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ُقْرآَن َمْن ُخوِطَب ِبه« 1.
ْ
ا َيْعِرُف ال َ َ

ک َيا َقَتاَدُة ِإّن ْيَ ُبو َجْعَفٍر؟ع؟ َو
َ
 أ

َ
َهکَذا َفَقال

به این روایت چنین اســتدالل شــده است که همان    طور که حضرت امنیت 
را در این آیات حمل بر امنیت از عذاب جهنم فرمودند، پس در موارد مشابه نیز 
شــفاء به    معنای شــفای باطنی است. شــاهد آن هم این است که می          بینیم افراد 

بیماری به حرم    ها مراجعه می          کنند و شفاء نمی          گیرند.
کــه ایــن اســتدالل اواًل از نظــر روشــی غلــط اســت و درمان    نشــدن  دانســتیم 
بیماری    های برخی از زوار با شفابخشی حقیقی هیچ منافاتی ندارد؛ ثانیًا وقتی به 
روایات نگاه می          کنیم، روایات           کاماًل به    صورت شفاف از شفائی صحبت می          کنند 
که شــامل شــفاء ظاهــری نیز می          شــود و مردم را بــرای درمان همیــن بیماری          های 
جسمی به زیارت و توسل و تربت حضرت سید الشهداء؟ع؟ ارجاع می          دهند و 
نمی          شــود این روایات را صرفًا ناظر به شــفاء باطنی دانست. در آینده این روایات 

را مفصل          تر بررسی می          کنیم.
روشن است که صحیحۀ زید شحام هیچ حکومتی بر روایات شفاء و امثال 
آن ندارد تا بتواند مفســر آن قرار گرفته و ظهورات مســتقر آن را دفع نماید. بگذریم 
از اینکه با مقایسه صحیحۀ زید با دیگر روایاتی که ماجرایی نظیر همین ماجرا را 

نقل می          کنند وثوق به نقل زید شحام ضعیف می          شود2.
پس در نگاه ادیان و فلسفۀ الهی، به این دلیل که وجود انسان مرکب از جسم 
و روح اســت، شــفاء او نیز شــفاء برآیندی اســت. وقتی می          فرمایند خواندن فالن 
آیه موجب شــفاء اســت، یعنی کســی که این آیه را می          خواند،           ابعاد وجودی          اش 
کــه دارد ارتقــاء پیدا می          کند. اگر شــخص کشــش داشــت که  به    میــزان قابلیتــی 

کافی، ج 8، صص311 و 312.  .1

2. رک. البرهان، ج4، صص512 _ 517.
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گر  کند، سالمت جسمی نیز برای او حاصل می    شود. ا سالمت جسمی نیز پیدا 
شخص کشش سالمت جسمی نداشته باشد، ممکن است از سالمت جسمی 
محروم بماند اما این محرومیت با اینکه شخص واقعًا شفاء بگیرد، رشد کند و از 

نظر روحی ترقی پیدا کند منافاتی ندارد.

معنای لغوی و اصطالحی شفاء
معمواًل روش این اســت که ابتدا دربارۀ معنای لغوی شــفاء بحث کنیم ولی 
که عرض می          شود دقیق          تر  این بحث را به تأخیر انداختیم تا با توجه به مقدماتی 
گفته          اند شــفاء در اصل لغت،            کنیم.  بتوانیم معنای لغوی و اصطالحی را درک 
کت  نزدیک    شدن به نقطۀ تغییر مثبت یا منفی است؛ أعم از نزدیک    شدن به هال
و ســقوط یا نزدیک    شــدن به نجات. به همین اعتبار، اولین نقطۀ ورود از بیماری 
به سالمتی را نیز تعبیر به شفاء کردند. ولی در عرف عام خصوص کلمۀ »الشفاء« 
اختصاص به آغاز تغییر مثبت یا ورود به سالمتی یافته و در جانداران استعمال 

می          شود. راغب در مفردات گوید:
ک. قال  »شــفاء البئــر و غيرهــا: حرفه، و يضرب بــه املثل ف القرب مــن اهلل
 ار کْنُتْ َعل  شفاء ُحْفَرٍة ِمَن الّنَ تعال: َعل  شفاء ُجُرٍف  ]التوبة/  ،]901َو 
ک، أي: حصل عل شــفاه، و منه  ْشــَى فلن عل اهلل

َ
]آل عمران/ 301[، و أ

استعير: ما بيق من کذا إّل شفاء، أي: قليل کشفاء البئر. و تثنية شفاء َشَفَواِن، 
َفاُء من املرض: موافاة شفاء الّسلمة، و صار امسا للبرء.  ْشَفاٌء، و الّشِ

َ
و مجعه أ

ــاِس  ]النحل/ 96[، و قــال ف صفة  قــال ف صفــة العســل: ِفيِه ِشــفاٌء ِللّنَ
ُدوِر]يونس/  القرآن: ُهدًى َو ِشــفاٌء ]فصلت/  ،]44َو ِشــفاٌء ِلــا ِف الّصُ

75[، َو َيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنَن  ]التوبة/ 41[«1.

1. مفردات الفاظ القرآن، ص459.
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و در معجم مقاییس اللغة آمده است:
»الشن و الفاء و احلرف املعتل يدل عل اإلشراف عل الىش ء؛ يقال أشى عل 
بته للمرض و إشفائه عليه. و 

َ
فاء شفاًء لغل ى الّشِ الىش ء إذا أشرَف عليه. و مّسِ

فاء. َب الّشِ
َ
يقال استشَى فلٌن، إذا َطل

ِ ىش ء: َحْرفــه. و هــذا ممکــٌن أن يکــون مــن هذا البــاب، و ممکٌن أن 
ّ

و َشــَى کل
يکــون مــن اإلبــدال و تکــون الفاُء مبدلــًة من يــاء. و يقال أعطيتــک الىّش َء 
يُض  تستشــى به، مث يقال أْشــَفْيتک الىش َء، و هو الصحيح. و يقال أْشــَى املر

عل املوت، و ما َبىق منه إل َشًى أى قليل« 1.

و در التحقیق چنین آمده است:
          »أّن الصــل الواحــد ف هــذه املاّدة: هو آخر نقطة مشــرف عل احنطــاط أو أّول 

ص منه ماّدّيا کان أو معنوّيا«2. 
ّ
نقطة ختل

شــفاء در استعماالت عرب به    خصوص در زبان شریعت           کاماًل اعم از درمان 
بیماری          های جسمانی و درمان بیماری          های روحانی است و مسئله          ای جسمی 
و مادی محض نیســت. بنابراین استعمال شــفاء در امور معنوی و مجرد، مجاز 
محسوب نمی          شود و نمی          توان به مقتضای أصالة الحقیقة از آن منع نمود. قرآن 

کریم می          فرماید:
ْم َو َيْشــِف  ُصُدوَر  هْيِ

َ
ِزِهْم َو َيْنُصْرکْم َعل ْيديکــْم َو ُيْ

َ
ــُم اهَّلُل ِبأ ْبُ وُهــْم ُيَعّذِ

ُ
قاِتل

.3َقْوٍم ُمْؤِمنَن

1. معجم مقاییس اللغة، ج3، ص199.

2. التحقیق في کلمات القرآن الکریم، ج 6،   ص 91.

3. سورۀ 9: التوبة، آیه 14.
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.1
ً
 َخسارا

َ
اِلَن ِإّل

َ
يُد الّظ ُمْؤِمنَن َو ل َيز

ْ
ٌة ِلل ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَ

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل َو ُنَنّزِ

ُدوِر َو ُهدًى  کْم َو ِشفاٌء ِلا ِف الّصُ ّبِ اُس َقْد جاَءْتکْم َمْوِعَظٌة ِمْن َر ا الّنَ َ ّيُ
َ
يا أ

.2ُمْؤِمنَن
ْ
ٌة ِلل َو َرْحَ

ْم َو َيْشــِف  ُصُدوَر  هْيِ
َ
ِزِهْم َو َيْنُصْرکْم َعل ْيديکــْم َو ُيْ

َ
ــُم اهَّلُل ِبأ ْبُ وُهــْم ُيَعّذِ

ُ
قاِتل

 .3َقْوٍم ُمْؤِمنَن
.4

ً
 َخسارا

َ
اِلَن ِإّل

َ
يُد الّظ ُمْؤِمنَن َو ل َيز

ْ
ٌة ِلل ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَ

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل َو ُنَنّزِ

ُدوِر َو ُهدًى  کْم َو ِشفاٌء ِلا ِف الّصُ ّبِ اُس َقْد جاَءْتکْم َمْوِعَظٌة ِمْن َر ا الّنَ َ ّيُ
َ
يا أ

.5ُمْؤِمنَن
ْ
ٌة ِلل َو َرْحَ

و أمیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج البالغة می          فرمایند:
وِب َو 

ُ
ُقل

ْ
ِبيــُع ال ــُه َر

َ
ُهــوا ِفيــِه َفِإّن

َ
ِديــِث َو َتَفّق َ ْحَســُن احلْ

َ
ــُه أ

َ
ُقــْرآَن  َفِإّن

ْ
ُمــوا ال

َّ
»َتَعل

ُدور«6 ُه ِشَفاُء الّصُ
َ
اْسَتْشُفوا ِبُنوِرِه َفِإّن

ُقْرآِن ِمْن 
ْ
 ال

َ
َحٍد َقْبل

َ
ُقْرآِن ِمْن َفاَقــٍة َو َل ِل

ْ
َحٍد َبْعَد ال

َ
 أ

َ
ْيَس َعل

َ
ــُه ل

َ
ّن

َ
ُمــوا أ

َ
»َو اْعل

َواِئکْم َفِإّنَ ِفيِه ِشــَفاًء ِمْن 
ْ
 َل

َ
ْدَواِئکْم َو اْســَتِعيُنوا ِبِه َعل

َ
ِغًن َفاْسَتْشــُفوُه ِمْن أ

ْيِه 
َ
ُهوا ِإل وا اهَّلَل ِبِه َو َتَوّجَ

ُ
ل

َ
 َفاْسأ

ُ
ل

َ
ل

َ
َغّيُ َو الّض

ْ
َفاُق َو ال کْفُر َو الّنِ

ْ
اِء َو ُهَو ال

َ
کَبِر الّد

َ
أ

َقه« 7.
ْ
وا ِبِه َخل

ُ
ل

َ
ِه َو َل َتْسأ ّبِ ِبُ

1. سورۀ 17: اإلسراء، آیۀ 82.

2. سورۀ 10: یونس، آیۀ 57.

3. سورۀ 9: التوبة، آیه 14.

4. سورۀ 17: اإلسراء، آیۀ 82.

5. سورۀ 10: یونس، آیۀ 57.

6. نهج البالغة، ص164.

7. نهج البالغة، ص252.
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2. فلسفۀ طب الهی
امروزه این مسئله بر سر زبان          ها افتاده است که آیا طب اسالمی داریم یا خیر؟ 
در ایــن مباحث، معمواًل »ســر بی    صاحب تراشــیده می          شــود«؛ یعنی به    درســتی 
توضیح داده نمی          شــود که طب اسالمی چیســت و بدون ارائۀ توضیحی دقیق، 
دربــارۀ بودو    نبــود آن نــزاع می          کننــد. در این میان برخی نیز توضیحاتــی در دفاع از 

طب اسالمی ارائه می          دهند که غیرعالمانه است و مشکالت را بیشتر می          کند.           
در مباحــث علــم دینــی عرض شــده اســت که تعریــف صحیح علــم دینی 
چنین است: »علمی که در آن،           به قدر امکان، از منابع وحیانی استفادۀ حداکثری 
شــده و محتوای به    دســت    آمده،           تأثیر معناداری در علم دارد«. طب اسالمی، طبی 
کــه در کنــار همۀ راه          هــای تجربــی، از منابع وحیانــی و دینی نیز بــه مقدار  اســت 
امکان استفاده کرده باشد،           به شرطی که محصول به    دست    آمده از منابع وحیانی 

تأثیر معناداری در طب داشته باشد.
مدعای نظریۀ طب اسالمی این نیست که تمام تجربیات بشر را کنار گذاشته 
و صرفًا با تعدادی از متن          های نقلی و میراث دین اسالم،           یک نظام درمانی جامع 
ارائــه دهیــم تــا با نظام          هــای درمانی فعلــی رقابت کنــد. چنین ادعایــی، ادعای 
بی    اصل و اساســی اســت و اهل    بیت؟مهع؟ نیز هیچ    گاه اعتبار تجربه را زیر ســوال 

نبردند. بلکه فقط به ما آموختند که:
1. در کنــار تجربــه، منبع معتبری دیگری نیز به نام وحی و دین وجود دارد که 

باید از آن هم استفاده نمود.
2. در تجربه نیز باید دقت کرد و پا را از گلیم تجربه فراتر نگذاشت.

هر دو گزارۀ فوق، عقلی اســت و عقل آن را به    راحتی می          پذیرد. طب اســالمی 
یعنی در کنار تمام ظرفیت    های روش تجربی، از میراث ارزشمند روایات و آیات 
نیــز غافل نباشــیم. البته به    شــرطی توجه بــه این میراث، طبی نوین می          ســازد که 
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واقعــًا تأثیر معناداری در دانش طــب و روش          های درمان ایجاد کند. تأثیر میراث 
اسالمی در طب و درمان، دامنۀ وسیعی دارد که دو حوزه را در بر می          گیرد:1

1. حوزۀ فلسفه طب و راهبردهای درمان 
2. حوزۀ خواص درمانی داروها و روش    های درمانی تجربی

معمــواًل ذهــن افــراد در مواجهــه بــا طــب اســالمی فقط بــه خــواص داروهای 
گیاهــی و امثــال آن معطــوف می          شــود. البته در میراث اســالمی در ایــن حوزه نیز 
مطالب بسیار ارزشمندی یافت می          شود؛ برخی از این روش    ها با روایات معتبری 
نقل شــده          اند که بدون نیاز به تجربه اعتبــار دارند؛ مانند اصل تأثیر حجامت در 
درمــان؛ و برخی دیگر به    دلیل ضعف ســندی، باید بــا روش تجربی مورد آزمایش 

قرار بگیرند.
حوزۀ روش          های درمانی در طب اسالمی، حوزۀ بسیار مهمی است و بسیاری 
از بیماری          های العالج در طب مدرن با استفاده از محتوای روایات اسالمی درمان 
می          شــود و بــرای برخی دیگر نیــز روش    های درمانی آســان          تری در میراث اســالمی 
یافــت می          گــردد2 ولی فعاًل با ایــن حوزه کاری نداریم. آنچــه مقدمۀ بحث کنونی 
ماست، تأثیرات منابع وحیانی در حوزۀ فلسفۀ طب و راهبردهای کالن آن است.

تأثیر انسان    شناسی الهی و مادی در طب
دانســتیم که در نگاه طب مدرن، انســان صرفًا یک موجود مادی است و لذا 
در فراینــد درمــان، فقط جنبه    های مادی او مورد لحاظ قرار می          گیرد اما فلســفه و 

1. جهــت مالحظــۀ تفصیــل این بحــث می توانید رجــوع کنید به: علــم دینی از چیســتی تا چگونگی 
)دروس خارج حجةاالسالم والمسملین وکیلی(، جلد دوم، مبحث تعریف طب اسالمی.

2. متأسفانه کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند،  غالبًا به صورت روشمند رفتار نکرده و نسبت 
به اصول روش های تجربی و زبان پزشکی جدید بی مهری می نمایند و لذا ابزاری کافی برای قانع کردن 

اطبای طب مدرن در دست ندارند.
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ادیان الهی به ما می          آموزند که حقیقت انسان مشابه درختی است که ریشه، تنه، 
شــاخ و برگی دارد. آن ریشــه و تنه در عالم ماوراء ماده اســت و آنچه در این عالم 
که صرفًا به سرشاخه و  کسی  دیده می          شود، تنها آن سرشاخه          ها و برگ    ها است. 
گر ببیند برگی زرد می          شود،           سعی می          کند با اثرگذاری بر روی  برگ توجه می    کند، ا
گر از این طریق، اثری حاصل نشود، قلم    مویی در  آن برگ، رنگ آن را تغییر دهد. ا
که  کسی فراتر برود و بفهمد  گر افق دید  دست می          گیرد و برگ را سبز می          کند. اما ا
این شــاخه و برگ،           از تنه و ریشــه          ای نیز برخوردار اســت، متوجه می          شود که برای 

حل مشکل این برگ، می          توان از درمان ریشه و تنه کمک گرفت. 
مهم    ترین تأثیر ادیان الهی در طب، توسعه    بخشــی به افق دید طبیب اســت. 
با اســتفاده از تعالیم وحیانی و ادلۀ عقلی، متوجه می          شــویم که حقیقت شفاء و 
بیماری از مرتبۀ باطن به ظاهر ســرایت می          کند. در روایات و متون دینی،           بخش 
وســیعی از نحــوۀ ارتبــاط ظاهر و باطــن و به    تبــع آن، عوامل پدیدآمــدن بیماری و 
درمان توضیح داده شــده است که مسئله          ای غیر از بیان روش          های درمانی خرد 
و جزئی است. در نگاه الهی، حقیقت شفاء عبارت است از اینکه نفس انسان 
ی 

ّ
به اسم »شافی«           متصل شده و حقیقت شفاء از عالم باال در وجود انسان تجل

پیدا کند. شــرح این مباحث در فلســفۀ اســالمی و عرفان مطرح شده است و ما 
قصد ورود تفصیلی به آن را نداریم. 

ی حقیقت شــفاء در بدن انســان، راه          های مختلفی دارد. یک راه 
ّ
تنّزل و تجل

کند و با توجه نفس به اسم  این است که شخصی مستقیمًا بر اسم شافی تمرکز 
شــافی و گرداندن آینۀ نفس به    ســمت آن، حقیقت شــفاء را از عالم اسماء الهی 
جذب نماید. لذا یکی از طرق شــفاء    یافتن مریض این اســت که اسم »یا شافی« 

کر تکرار شود.  به    نحو مطلق یا با عدد خاصی متناسب با شفاء و ذا
گاهــی بــرای تحقــق حقیقــت شــفاء در نفــس،           موانعــی وجــود دارد و بــرای 
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شــفاء    یافتن، آن موانــع بایــد برطرف شــود. در روایات به    کّرات بیان شــده که انواع 
ظلم          هــا و معصیت    هــا، مانــع تنّزل حقیقت شــفاء در نفس انســان می          شــود. راه 
درمــان چنیــن اشــخاصی، قرص    خــوردن و جراحی    کــردن نیســت. طــب مــدرن 
به    واســطۀ افــق دید محدودی که دارد، انواع و اقســام روش          هــای درمانی جدید را 
بــر روی چنین بیماری پیــاده می          کند لکن نتیجه نمی          گیرد؛           زیرا درخت از جای 

دیگری فاسد است.
که فقط سرشــاخه و برگ را می          بیند، دائمًا تالش می          کند رابطۀ برگ با  کســی 
سرشاخه را برقرار کند تا آب از سرشاخه به برگ برسد؛ غافل از اینکه آب در ریشۀ 
آلوده است یا اینکه اساسًا آبی در ریشه وجود ندارد. لذا نتیجه مطلوب حاصل 
نشــده یــا گاهــی اوضــاع وخیم    تر نیــز می          شــود. اینجاســت که شــریعت می          گوید 
اســتغفار، صله    رحم، صدقه    دادن، شــاد    کردن دل دیگران، زیارت و ... هریک به 
نوبــۀ خود، ســهم مهمی در رفع موانع تحقق شــفاء دارند. پذیــرش این روش          های 

درمانی، مبتنی بر پذیرش اتصال عالم معنا به عالم ظاهر است.
در الیــۀ دیگــری گاهی برخی بیماری          ها از تصرفات جنّیان ناشــی می          شــود. 
در درمان این دسته از بیماری    ها، باید روش مناسبی برای دورکردن جنّیان پیدا 
کرد. متأسفانه طب جدید که با این مقوله بیگانه است، تالش می          کند با تمرکز بر 
بدن بیمار، مشــکل را حل کند اما در نهایت موفق نمی    شــود و مریض را با عنوان 

بیماری العالج و ناشناخته جواب می          کند.
در الیــۀ ســوم، بــه تأثیر برخــی خوراکی          ها در عالــم معنا و ملکوت می          رســیم. 
ممکــن اســت غذایی از نظر ســازمان بهداشــت جهانــی، مجــوز الزم را دریافت 
کند اما ملکوت و الیۀ باطنی این غذا، آلوده باشــد و مصرف آن، تأثیر مخربی بر 
نفس شــخص خورنده و در نتیجه بر جســم وی داشــته باشد. غذاهای غصبی 
که از مظلومی گرفته شده است، به    شدت بر سالمت جسمانی اثر می          گذارد. لذا 
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خوردن غذای حالل و ترک لقمۀ شــبهه و امثال آن،           در نورانّیت نفس و ســالمت 
بدن مؤثر هستند.

کــدورت نفس  کــه بر  بــه همیــن منــوال، غذاهــای نورانــی به    واســطۀ تأثیــری 
گر می          گویند تربت  دارند، حقیقت شــفاء را به    ســوی نفس جذب می          کنند. لذا ا
حضرت سیدالشــهداء؟ع؟           موجب عالج بیماری    هاست، یکی از اسرارش این 
اســت که تربت سیدالشــهداء؟ع؟ ابعاد باطنی و نورانی خاصی داشــته و نفس 
شــخص آلوده را طهارت می          بخشــد1. ممکن اســت در آزمایشگاه          های موجود، 
ک    ها  ک حرم مطهر حضرت سیدالشهداء؟ع؟ با دیگر خا هیچ تفاوتی میان خا
تشخیص داده نشود لکن مسلمًا بارها و بارها تجربه شده که مصرف این تربت 
کــه داروهــای دیگر چنیــن اثری  بــا قصــد استشــفاء، آثاری بر جســم بیمــار دارد 

ندارند.
تمــام این نکات به فلســفۀ طب مربوط اســت و از دانش وحیانی اســتخراج 
تی  می          شود. طبق روایات و تجربیات صورت    گرفته، تأثیر عوامل درونی و مشکال
که ریشه و تنۀ وجود انسان در شاخه و برگ او ایجاد می    کند و موجب سالمت و 
بیماری می          شود، بسیار بسیار بیشتر از اسباب ظاهری و روش          های درمانی مادی 
است. لذا بسیاری از بیماری          هایی که امروزه متخصصان با دارو به دنبال درمان 
آن می          روند،           اساسًا از این طریق درمان    پذیر نیستند. چنان    که در روایات فرموده          اند 
افرادی که به    واسطۀ گناهان می          میرند، بیشتر از افرادی هستند که به    واسطۀ اجل 

طبیعی خود از دنیا می          رود. مرحوم شیخ در امالی می          فرماید:
ٍد  ّمَ ُبو ُمَ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
: أ

َ
، َقال َغَضاِئِرّيُ

ْ
َسْنُ ْبُن ُعَبْيِد اهَّلِل ال ُ ُبو َعْبِد اهَّلِل احلْ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
»أ

َســْنِ  ُ َثَنا َعِلُّ ْبُن احلْ
َ

: َحّد
َ

اٍم، َقال ُد ْبُن َهَّ ّمَ َثَنا ُمَ
َ

: َحّد
َ

وُن ْبــُن ُموَس، َقال َهــاُر

1. سر دیگر شفابخشی تربت، ارتباط روحی خورندۀ آن با خود نفس مقدس حضرت سّید الشهداء؟ع؟ است.
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ُد ْبُن ِســَناٍن،  ّمَ َثَنا ُمَ
َ

: َحّد
َ

، َقال ِقُّ َبْر
ْ
ُد ْبُن َخاِلٍد ال ّمَ َثَنا ُمَ

َ
: َحّد

َ
، َقال ْمــَداِنُّ َ الْ

 
ْ

َعل : ِإّنَ اهَّلَل )َتَعــاَل( َلْ َيْ
َ

ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟، َقــال
َ
ــِل ْبِن ُعَمَر، َعــْن أ

َ
َفّض َعــِن اْلُ

ا  ِت ِبَ
ْ
ُه َســَيأ

َ
ّن

َ
َبَقاَء، َفِإَذا َعِلَم ِمْنُه أ

ْ
َحّبَ ال

َ
ْوِت، ُيْبِقيِه َما أ  ِف اْلَ

ً
َجل

َ
ُمْؤِمِن أ

ْ
ِلل

.
ً
ما ْيِه ُمکّرَ

َ
ِفيِه َبَواُر ِديِنِه َقَبَضُه ِإل

َن- َو  اِلِبّيِ َل الّطَ َزَة َمْو ِ ْبِن َحْ
َد ْبِن َعِلّ ْحَ

َ
ِديَث ِل َ : َفَذکْرُت َهَذا احلْ ٍ

ُبو َعِلّ
َ
 أ

َ
َقال

ِد ْبِن  ّمَ ، َعْن ُمَ َفاِوّيِ َسٍد الّطُ
َ
َسْنِ ْبِن أ ُ َثِن َعِن احلْ

َ
َحِديِث- َفَحّد

ْ
َيًة ِلل کاَن َراِو

: َمْن 
َ

ُه َقال
َ
ّن

َ
ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟، أ

َ
ِبيِه، َعْن أ

َ
ُفَضْيِل ْبِن َيَساٍر، َعْن أ

ْ
َقاِسِم ْبِن ال

ْ
ال

ْن  کَثُر مِمَّ
َ
ْحَســاِن أ وُت  ِباْلَجاِل ، َو َمْن َيِعيُش ِباإْلِ ْن َيُ کَثــُر مِمَّ

َ
ُنوِب أ

ُ
ــوُت ِبالّذ َيُ

ْعَماِر«1.
َ
َيِعيُش ِباْل

از اینجا معلوم می          شود که فلسفۀ طب از تأثیر معنادار و گسترده          ای در درمان 
برخــوردار اســت اما متأســفانه اطباء در طب مدرن، هیــچ توجهی به این نکات 
ندارند. لذا وقتی بیماری وارد اتاق می          شــود، اساســًا به ذهنشــان خطور نمی          کند 
کــه بگوینــد تأمل کند که به چه گناهانی مبتالســت و در صورت ابتــالء،           او را به 

ترک گناهان توصیه کرده و مصرف غذای حالل را به او گوشزد نمایند.
در طب مدرن، مریض صرفًا به    صورت یک موجود مادی در نظر گرفته می    شود 
و پزشکان پایبند به طب مدرن، تالش می          کنند با ایجاد تغییر در بخشی از بدن 
که  کار به اینجا کشیده می          شود  کنند و در نتیجه  بیمار،           بخش دیگری را درمان 
در فرایند درمان،           در بسیاری از موارد، قسمتی از بدن را به    طور موقت اصالح کرده 

و قسمت          های دیگری را دچار مشکل می          کنند. 

1. األمالي )للطوسي(،   ص 305.
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ضرورت توجه به مجموع روح و جسم در طب
که طب مدرن، هدف  یک انحراف اساســی دیگر در طب مدرن این اســت 
خود را سالمت انسان با پیشگیری و درمان تعریف می          کند؛ اما هرگاه از سالمت 
ســخن می          گوید، بر اساس انسان          شناســی اشتباه خود، سالمت را صرفًا در ابعاد 
جســمانی و مادی خالصه می          کند. به    تبع این تعریف غلط از ســالمت، تعریفی 
غلــط از شــفاء و درمــان نیــز بــه وجــود می          آیــد کــه عبــارت اســت از برطرف    کردن 

ناراحتی جسم؛ بدون توجه به آثار آن بر روح و روان.
ایــن مســئله           جریان طب مــدرن را دچار یک انحراف بی    پایان نموده اســت و 
ســبب شــده تا در نســخه          هایی که ارائه می          دهد کاری به ســالمت روح نداشــته 
ک یا نجس و هر رفتار اخالقی یا غیراخالقی را تجویز نماید و  باشد و هر داروی پا
با انواع اجزاء میته و حیوانات حرام گوشــت و مســکرات ســعی در مداوای بیمار 

نماید.
دقــت شــود که مــا در مقام انــکار طب مدرن نیســتیم و نمی          خواهیم مشــابه 
برخــی بگوییــم کــه طب مدرن از ریشــه غلط اســت و باید به    کلی کنار گذاشــته 
که مستندسازی شده و متکی به تجربه است،            شود. طب مدرن به آن مقداری 
که اطباء می          کنند یقینًا ارزشــمند و  اعتبار، شــرافت و احترام دارد و تالش    هایی 
گران    قیمت اســت و اســالم نیز این تالش          ها و دستاوردها را تأیید می          کند. بحث 
در مــورد نقصــان روش طب مدرن اســت. وقتی از ابتدا هوّیت انســان را منحصر 
در امور مادی ببینیم، طبیعتًا ســالمت منحصر در امور مادی شــده و درمان نیز 
فقط از کانال امور مادی تعریف می          شود. در نتیجه نظام سالمت و درمان از پایه 

به    صورت ناقص شکل می    گیرد.
ســالمت به    معنــای حقیقــی عبــارت اســت از اینکــه موجودی، کمــال الیق 
خود را داشــته باشــد. سالمت انسان به این است که باالترین کمال الیق خود و 
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متناســب با ظرف خود را داشــته باشــد. در تحقق این سالمت، همۀ جنبه    های 
که جســمی ســالم و روحی مریض دارد در  کســی  مادی و روحی دخیل اســت و 

مجموع سالم نیست.
آنچه بیان شــد، گزارشــی کوتاه از فلسفۀ طب اسالمی است. مبحث مربوط 
به داروها و روش          های درمانی ُخرد در طب اسالمی را باید در جای دیگری به    طور 
گر  مفصل مورد بررسی کارشناسانه قرار داد. اجمااًل غرض این بود تا روشن شود ا
در مباحث آینده از شفاء سخن می          گوییم، شفابخش    بودن اواًل مربوط به مجموعۀ 
مرکب از روح و بدن است و ثانیًا شفابخشی الزامًا به    معنای تأثیرگذاری مستقیم 
در الیۀ عالم حس و عالم ماده نیست؛ بلکه در بسیاری از اوقات، شفابخشی به 
فعال    کردن شریان          های حیاتی انسان در عوالم باالست. با این مقدمات، می          توان 

روایات مربوط به شفاء و بیماری را به شکل دقیق    تری تفسیر نمود.

3. شفاء و بیماری امام؟ع؟ 
          برخی می          گویند:

گر  امکان ندارد که زیارت امام؟ع؟ موجب شفاء و مانع بیماری باشد؛ ا
 ائمه شفا می          دهند یا حرم          های آن          ها دارالشفاء است، پس چرا خود 

ً
واقعا

ائمه مریض می          شدند؟ وقتی سم در بدن خود امام اثر می          کند، چگونه 
ممکن است که سم یا ویروس در حرم امام اثر نکند؟

کــه بــرای اثبات  در ایــن ایــام ایــن ســخن از اســتدالل    های مشــهوری اســت 
کیــد  شــفابخش    نبودن حرم    هــای مطهــر بیــان می    شــود و برخــی بــر آن فــراوان تأ
می    کنند؛ ولی با توضیحاتی که گذشت معلوم می          شود این استدالل مغالطه          ای 
بیش نیست. اگر دقت کنیم که مفهوم شفاء صرفًا یک مفهوم مادی و جسمانی 
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نیســت، آن    گاه معنای دارالشــفاء    بودن حرم و علت تأثیر ســم بر بدن امام روشــن 
می          شود. همان    طور که بیان شد، شفای حقیقی مربوط به مجموعۀ مرکب جسم 
و روح است و بیماری جسمانی      ای که در راستای سالمت و سعادت حقیقت و 

باطن انسان باشد اصاًل بیماری نیست.
بنابراین می          فهمیم سراسر وجود امام شفاء است؛ یعنی در حیات نورانی امام، 
گر در جایی به    حسب ظاهر،  چیزی جز کمال و سعادت تحقق پیدا نمی          کند و ا
بــرای امــام بیماری    ای اتفاق بیفتد،           این بیماری جســمی عین شفاســت. آری! 
کســی که از ابتدا مفهوم ســالمتی و شــفاء را محدود تصور کرده باشــد، اعتراض 

گر امام مسموم می          شود، پس شفاء با امام مالزمه ندارد!«.  می          کند و می          گوید:           »ا
باید توّجه کرد که تأثیر ســم در بدن معصوم؟ع؟ دقیقًا وابســته به آن است که 
خیر و صالح و شفاء حقیقی باشد؛ و لذا سم همیشه در بدن ایشان اثر نمی          کند؛ 
در تاریخ نقل شده است که عبداهلل بن أبی به حضرت رسول ؟ص؟ سم خوراند و 
کرد و  حضرت قبل از خوردن سم، دعایی خواندند و سم نه در بدن خودشان اثر 
نه در بدن اصحاب1. در احوال حضرت امام مجتبی؟ع؟ نیز نقل شده است که 
کرد و  بارها به ایشان سم خوراندند تا اینکه در مرتبۀ آخر، زهر در بدن حضرت اثر 

حضرت در آن بیماری فرمودند بارها به من سم داده اند واثر نکرده است:
اٍت           َو  َة           َمّرَ

َ
ــّمَ           ِعّد            َهِذِه           ُسِقيُت           الّسَ

َ
اٍت           َو َما ُسِقيُت           ِمْثل َة           َمّرَ

َ
ــّمَ           ِعّد »ُســِقيُت           الّسَ

           َهِذِه          «2.
َ

َما ُسِقيُت           ِمْثل

و در نقل دیگری فرمودند:
ْعُت           ِقْطَعًة           ِقْطَعًة            َقْد َتَقّطَ

َ
ِة           ل ّرَ            َهِذِه           اْلَ

َ
 َما ُسِقيُتُه           ِمْثل

ً
ــّمَ           ِمَرارا َقْد ُســِقيُت           الّسَ

َ
»ل

1. بحار األنوار، ج 17، ص395.

2. بحار األنوار، ج44، ص148 از مروج الذهب.
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ا ِبُعوٍد َمِعي«1. ْقِلُبَ
َ
کِبِدي أ ِمْن           

 
همان    طــور کــه گفته شــد، بیماری گاهــی خیر و صالح اســت و گاهی خیر و 
که خیر و  صالح نیست. آنچه برای امام اتفاق می          افتد،           همان بیماری    ای است 
صالح اســت. در غیر این صورت، هیچ    گاه بیماری در بدن امام وارد نمی          شــود. 
از شــواهد روشــن این مســئله این روایت شریف اســت که مرحوم کلینی با سند 

صحیح نقل فرموده است:
َة 

َ
ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َفَضال ّمَ ٍد َعْن ُمَ ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
»َعْنُه ]أی عل بن ابراهمي[ َعْن أ

 :
َ

َباٍن َو َســْيِف ْبِن َعِميَرَة َعــْن ُفَضْيِل ْبِن َيَســاٍر َقال
َ
ــوَب َعــْن ُعَمــَر ْبِن أ ّيُ

َ
ْبــِن أ

 
َ

ُســُه َفَقال
ْ
 َرأ

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ ِف َمْرَضــٍة َمِرَضَهــا َلْ َيْبَق ِمْنُه ِإّل

َ
 أ

َ
ــُت َعــل

ْ
َدَخل

ِس 
ْ
کاَن ِف َرأ ْو 

َ
ْمَر ل

َ
َفُه اهَّلُل َهَذا اْل  َرُجٍل َعّرَ

َ
 َما َعل

ُ
ُقول

َ
 َما أ

ً
کِثيرا ِن 

َ
 ِإّن

ُ
َيــا ُفَضْيــل

ْوُت. ِتَيُه اْلَ
ْ
َجَبٍل َحّتَ َيأ

ــا َو ِشــيَعَتَنا ُهِديَنا 
َ
ــاًل َو ِإّن  َو ِشَ

ً
ينــا َخــُذوا َيِ

َ
ــاَس أ  ْبــَن َيَســاٍر ِإّنَ الّنَ

َ
َيــا ُفَضْيــل

ِق  ْشِر ُه َما َبْنَ اْلَ
َ
ْصَبَح ل

َ
ْو أ

َ
ْؤِمَن ل  ْبَن َيَساٍر ِإّنَ اْلُ

َ
ْسَتِقمَي َيا ُفَضْيل راَط اْلُ الّصِ

ُه 
َ
 ل

ً
کاَن َذِلک َخْيرا ْعَضاُؤُه 

َ
 أ

ً
عا ْصَبَح ُمَقّطَ

َ
ْو أ

َ
ُه َو ل

َ
 ل

ً
کاَن َذِلک َخْيرا ْغِرِب  َو اْلَ

 ْبَن 
َ

ُه َيا ُفَضْيل
َ
 َما ُهَو َخْيــٌر ل

َ
ْؤِمِن ِإّل  ِباْلُ

ُ
 ْبَن َيَســاٍر ِإّنَ اهَّلَل َل َيْفَعــل

َ
َيــا ُفَضْيــل

ا  ُه ِمْنَ  َجَناَح َبُعوَضٍة َما َســىَق َعُدّوَ
َّ

ْنَيا ِعْنــَد اهَّلِل َعّزَ َو َجل
ُ

ِت الّد
َ
ــْو َعَدل

َ
َيَســاٍر ل

ُه َو َمْن  کَفاُه اهَّلُل َهَّ  
ً
 َواِحدا

ً
ا ُه َهّ کاَن َهُّ ُه َمْن 

َ
 ْبَن َيَساٍر ِإّن

َ
َبَة َماٍء َيا ُفَضْيل َشْر

ک«2.
َ
ّيِ َواٍد َهل

َ
ِ َواٍد َلْ ُيَباِل اهَّلُل ِبأ

ّ
کل ُه ِف  کاَن َهُّ

و نظیر آن این روایت اســت که به    وضوح می          فهماند بیماری امام شــعبه          ای از 

1. همان، ص 158، از روضة الواعظین. 

2. الکافي ، ج 2،   ص 246.
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خیر و رحمت و شفاء حقیقی است:
َ           ِفيِه            ّفِ ِذي ُتُو

َّ
ــَلُم           ِف َمَرِضِه           ال ْيِه           الّسَ

َ
ِب َعْبِد اهَّلِل           َعل

َ
ْصَحاِب           أ

َ
           َبْعــُض           أ

َ
»َدَخــل

ْبکي 
َ
           َل أ

َ
ّيِ           َشْ          ٍء َتْبکي َفَقال

َ
           ِل

َ
ُسُه           َفَبکى َفَقال

ْ
 َرأ

َ
ْم           َيْبَق           ِإّل

َ
           َفل

َ
ْيِه           َو َقْد َذَبل

َ
ِإل

           َخْيٍر ِإْن           ُقِطَع           
َّ

کل َض            ْؤِمَن           َتَعّرَ            َفِإّنَ           اْلُ
ْ

           َل َتْفَعل
َ

اِل           َقال َ  َهِذِه           احلْ
َ

ک           َعل َرا
َ
َنا أ

َ
َو أ

ُه          «1.
َ
 ل

ً
کاَن           َخْيرا ْغِرِب            ِق           َو اْلَ ْشِر ک           َما َبْنَ           اْلَ

َ
ُه           َو ِإْن           َمل

َ
 ل

ً
کاَن           َخْيرا ْعَضاُؤُه           

َ
أ

و البتــه این امــر اختصاص به معصوم ندارد. مؤمنیــن کامل نیز همین    طورند 
گر توکل تام و تمام داشــته باشــند همین    طــور خواهند بود و  و مؤمنیــن ناقص نیز ا
 اهَّلِل َفُهَو 

َ
 َعــل

ْ
خداونــد جز خیر نصیب ایشــان نمی          نماید؛ زیرا فرمــود: َو َمْن َيَتَوکل

2. ْمِره
َ
َحْسُبُه ِإّنَ اهَّلَل باِلُغ أ

همان    گونه که در ذیل روایت گذشته از کافی نقل شد و در مشکاة األنوار نیز از 
حضرت امام صادق؟ع؟ روایت می          کند:

کاَن  ْغَناُه 
َ
ُه ِإْن أ

َ
 ل

ً
کاَن َخْيرا  

َ
ُه ِبَقَضاٍء ِإّل

َ
ُمْؤِمــِن ِإّنَ اهَّلَل َل َيْقِض ل

ْ
»َعِجْبــُت ِلل

کاَن  ْغِرِب  ِق َو اْلَ ْشــِر کُه َما َبْنَ اْلَ
َّ
ُه- َو ِإْن َمل

َ
 ل

ً
کاَن َخْيرا ُه 

َ
ُه َو ِإِن اْبَتل

َ
 ل

ً
َخْيرا

ــُه َو ِف َقَضــاِء اهَّلِل 
َ
 ل

ً
کاَن َخْيــرا يــِض [  َقاِر ــُه َو ِإْن ُقــّرَِض باملقــارض ]ِباْلَ

َ
 ل

ً
َخْيــرا

 َخْيٍر«3.
ُّ

ُمْؤِمِن کل
ْ
ِلل

از این روایت معلوم می          شود بیماری و مصیبتی که مؤمن بدان مبتال می          شود، 
گفته شود رفتن به زیارت موجب امن و آرامش  گر  مصداق خیر است. بنابراین ا
که شامل مجموع جسم و روح  و شفاء است، مراد آرامش و شفاء حقیقی است 

1. بحار األنوار، ج 68، ص159.

2. سورۀ 65: الطالق، آیۀ 3.

3. مشکاة األنوار في غرر األخبار،ص302. 
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اســت؛ زیرا در ادبیات دین انســان معجونی مرکب از ماده و ماوراء ماده و دنیا و 
آخرت اســت. و با این نگاه این شفابخشــی می          تواند همیشــگی و دائمی باشــد 
و اختصــاص بــه افراد خاصی نداشــته باشــد. پس هــر جا که بیمــاری به صالح 
امام نباشــد، ســم در بدن مبارک امام اثر نمی          کند و اگر جایی خیر باشــد، سم اثر 
می          کنــد؛ برخــالف انســان گنهکار که گاهی بــه بالیایی مبتال می          شــود که خیر و 

مصلحت او نیست1.
یــارت امام حســین؟ع؟  بــا توجــه بــه آنچه گذشــت ممکن اســت کســی به ز
مشرف شود و وعدۀ قطعی داده باشند که این زیارت موجب شفاست و از قضا 
کنار حرم حضرت جان بدهد. این جان    دادن نه    تنها یکی از مصادیق شــفاء  در 
اســت؛ بلکه از بهترین و عالی    ترین مصادیق شــفاء محســوب می          شــود. آیات و 

روایات فراوانی که در باب شفاء وارد شده است از همین باب است.

1. بــال بــرای مؤمــن گاهــی از باب تطهیر اســت و گاه از باب ترفیع درجه و در هر حال خیر اســت و برای 
منافق و معاند گاهی تنبیه و مجازات اســت؛ ولی برای امام؟ع؟ همواره موجب ارتقاء و رشــد اســت و 
البته منظور از ترفیع درجه و رشد، رشد درجات عرضی )و نه طولی( و اتساع یافتن است و گرنه باالتر از 

درجۀ ائمه اهل بیت؟مهع؟ در مراتب طولی، درجه ای نیست.
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که مجموعه          ای از روایات می          گوید بیماری          ها اسباب غیرظاهری  عرض شد 
دارنــد و امــور مختلفــی از قبیــل حق    النــاس، حســادت، چشــم زخم، خــوردن 
غذاهایــی کــه دل کســی به آن گره خــورده و ... موجب بیماری می          شــود. اکنون 
که موجب شفاء می    گردد. امور فراوانی  بحث در نقطۀ مقابل یعنی اموری است 

در روایات نقل شده است که چند مورد را به    عنوان نمونه ذکر می          کنیم:

1. شفاء با آیات قرآن
شــفاء بــا آیــات قرآن بــاب واســعی دارد. عالوه بر برخــی از آیــات و روایات که 
مطلــق قــرآن را موجب شــفاء می          شــمرد و نمونه          هایــی از آن عن    قریب گذشــت، 
کــه آثــار شــفابخش آیاتــی خــاص را بیــان  روایــات فراوانــی هــم وارد شــده اســت 
می          فرماید. مرحوم عالمه مجلســی ؟هر؟  در جلد 89 بحار األنوار، أبواب فضائل 
سور القرآن و آیاته و ما یناسب ذلک من المطالب ، نمونه          های زیادی از این موارد 

را گردآوری فرموده است.

2. شفاء با سؤر مؤمن
ــْرِب ِمْن 

ُ
مرحــوم شــیخ حّر در کتاب وســائل روایاتــی را در »َباُب اْســِتْحَباِب الّش

کــه اجمااًل نشــان می          دهد خوردن از ســؤر مؤمن  کا« آورده اســت  ْؤِمــِن َتَبــّرُ ُســْؤِر اْلُ
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)باقیمانده آب و غذای وی(1 موجب شفاء است:
ِبيِه َعْن َســْعِد ْبِن َعْبِد 

َ
ْعَماِل َعْن أ

َ
َســْنِ ِف َثَواِب اْل ُ ِ ْبِن احلْ

ُد ْبُن َعِلّ ّمَ 1- »ُمَ
ــاِء َعْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن ِســَناٍن 

َ
َوّش

ْ
ٍ ال

َســِن ْبِن َعِلّ َ ِد ْبِن ِعيَس َعِن احلْ ّمَ اهَّلِل َعْن ُمَ
ْؤِمِن ِشَفاٌء ِمْن َسْبِعَن َداًء«2. ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ ِف ُسْؤِر اْلُ

َ
 أ

َ
: َقال

َ
َقال

َد َعِن  ْحَ
َ
ِد ْبــِن أ ّمَ يَس َعــْن ُمَ ــَد ْبِن ِإْدِر ْحَ

َ
َســِن َعْن أ َ ــِد ْبــِن احلْ ّمَ 2- »َو َعــْن ُمَ

 ِبِه 
ً
کا ْؤِمِن َتَبّرُ : َمْن َشــِرَب ُسْؤَر اْلُ

َ
 َرَفَعُه َقال

َ
اِعيل ِد ْبِن ِإمْسَ ّمَ 3 َعْن ُمَ

ّيِ اِر ــّيَ الّسَ
اَعُة.«4 َما َحّتَ َتُقوَم الّسَ ُ  َيْسَتْغِفُر لَ

ً
کا

َ
َما َمل َق اهَّلُل َبْيَنُ

َ
َخل

: ُســْؤُر 
َ

َبِعِماَئِة َقال ْر
َ
؟ع؟ ِف َحِديــِث اْل ٍ

َصــاِل ِبِإْســَناِدِه َعــْن َعــِلّ ِ
ْ

3- »َو ِف ال
ْؤِمِن ِشَفاٌء.«5 اْلُ

گر کســی ســؤر مؤمــن را بخــورد، قواعد تجربی  از ایــن روایــات می          فهمیــم که ا
کــه در موارد دیگر صدق می          کند، در این مورد صــدق نخواهد کرد و این  آن    گونــه 
اســتفاده آثاری دارد که با آثار موارد تجربه    شــدۀ مشــابه، متفاوت است و ممکن 
اســت خــوردن ته    مانــدۀ غــذای مؤمن، موجــب دفع و درمــان بیماری          ها شــود؛ با 

اینکه خوردن ته    ماندۀ غذای دیگران چنین اثری ندارد.
در بررسی این روایات چند مسئله وجود دارد:

1. طبق مباحث گذشــته، شــفاء در این روایات، همان شــفاء حقیقی است 

1. ســؤر هم شــامل باقی ماندۀ آب اســت و هم غذا. در این روایت آمده است: »من شرب سؤر المؤمن« 
که نشان می دهد این معنا به مایعات نیز اطالق می شود.

2. وسائل الشیعة، ج 25،   ص 263.

3. سیاری متهم به غلو است.

ِبــي َعْبِد اهلِل 
َ
 ِمْن کَتاِب أ

ً
ــَراِئِر َنْقال یــَس ِفــي آِخِر الّسَ 4. وســائل الشــیعة، ج 25،   ص 263؛ »َو َرَواُه اْبــُن ِإْدِر

ُه«.
َ
ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل ِمْثل ّيِ َعْن ُمَحّمَ اِر ّیَ الّسَ

5. وسائل الشیعة، ج 25،   ص 263.
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گر در جایی مصلحت  که شامل امراض باطنی و امراض ظاهری می          شود؛ یعنی ا
که مریض شــود و توفیقات معنویش بیشــتر شــود، چه بســا  شــخص این باشــد 
خــوردن ســؤر مؤمن منشــأ بیماری نیز بشــود، لکن با اطمینان می          تــوان گفت که 

چنین کاری در مجموع موجب شفاء جسم و روح است.
2. آیا این روایات اطالق دارد؟ یا اینکه باید سؤر مؤمن را از باب ارتباط قلبی 
با مؤمن خورد تا شفابخش باشد؟ هر دو محتمل است. قدر متیقن همین است 
گر  گر کســی ســؤر مؤمــن را از این باب که او مؤمن اســت بخورد، تأثیــر دارد و ا که ا
کسی غافاًل و جاهاًل بخورد، شاید اثر نداشته باشد؛ چنان    که در روایت دوم آمده 
«. البته بعید نیست که سؤر مؤمن تکوینًا هم آثاری  ً

کا ْؤِمِن َتَبّرُ بود: »َشــِرَب ُســْؤَر اْلُ
داشــته باشــد که بدون نّیت خورنده نیز اثر کند؛ چنان    که مســلمًا دربارۀ مؤمنین 

عالی    رتبه و اولیاء الهی چنین است.
3. آیا این روایات شامل سؤر مؤمنی که بیماری مسری    ای مانند جذام دارد نیز 
که بیماری جذام اختصاص به غیرمؤمنین ندارد و مؤمنین  می          شــود؟ می    دانیم 

نیز ممکن است جذام بگیرند؛ مرحوم کلینی روایت می          نماید:
 :

َ
اٍل َعِن اْبِن ُبکْيٍر َقال

َ
اِر َعِن اْبِن َفّض ّبَ َ ِد ْبِن َعْبِد الْ ّمَ ّيُ َعْن ُمَ ْشَعِر

َ
ٍ اْل

ُبو َعِلّ
َ
»أ

 
َ

ْشــَباِه َهَذا َقال
َ
َبَرِص َو أ

ْ
ــَذاِم َو ال ُ

ْ
ْؤِمُن  ِبال   اْلُ

َ
 ُيْبَتل

َ
َبــا َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ أ

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
َســأ

ْؤِمِن«1.  اْلُ
َ

 َعل
َ

ُء ِإّل
َ

َبل
ْ
کِتَب ال  

ْ
 َو َهل

َ
َفَقال

در اینجا دو نکته وجود دارد:
ْؤِمِن ِشــَفاٌء« و  اواًل لفــظ روایــات اطالق نــدارد. روایت اول می          گوید:           »ِف ُســْؤِر اْلُ
نمی          گوید سؤر مؤمن ضرورًة شفاء می          دهد2. به عبارت دیگر در مقام بیاِن مقتضی 

کافی، ج2، ص 258.  .1

2. وجود کلمۀ »فی« در این روایات مؤید این است که فقط اقتضاء را بیان می کند، نه علیت تامه.
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اســت و حکایــت از تام    االقتضاء    بــودن آن نــدارد. لذا ممکن اســت در فرض بروز 
مانع و وجود آلودگی یا بیماری، سؤر مؤمن دیگر شفابخش نباشد.

ْؤِمِن ِشَفاٌء«           چنان    که در مباحث  روایت سوم که روایت معتبری است »ُسْؤُر اْلُ
بالغــت عرض شــده، قضیــۀ اقتضائیه اســت، یعنی نــه موجبۀ    کلیه اســت و نه 
کــه بــه فــرد واحد صــدق کند. ایــن قضایــا، از طبیعــت و اقتضاء  موجبۀ   جزئیــه 
حکایت می          کند. طبیعت ســؤر مؤمن شــفاء اســت؛ کما اینکــه وقتی می گوییم 
»العالم خیر من الجاهل« نه به معنای کّل عالم است و نه به معنای عالم واحد، 
کــه در ضمن افراد اســت نه  بلکــه منظــور طبیعــت عالم اســت؛           البتــه طبیعتی 
طبیعــت ذهنــی. این قضایا را طبیعیــه یا اقتضائیه می          نامیدیم و از آن    ها بیشــتر 
از اقتضاء فهمیده نمی          شود. وقتی می          گوییم »سیب فالن خواص را دارد« یعنی 
طبیعت سیب چنین اقتضائی دارد و اگر سیبی کپک بزند، ممکن است دیگر 
گر رشــد ســیبی ناقص باشــد، شــاید  چنین اقتضائی نداشــته باشــد، چنان    که ا

چنین خواصی در او نباشد. 
لــذا نمی          تــوان از ایــن قضایــا عموم و اطالق گرفت. ممکن اســت گفته شــود 
گاهــی در مباحث اصــول از این قضایا اطالق    گیری می          کنند. در مباحث اصول 
کــه اســتفادۀ عمــوم و اطــالق از ایــن قضایا، مربــوط به حوزۀ مســائل  بیــان شــده 
تشــریعی و قانونی اســت امــا در امور تکوینی که از واقعیت خبــر می          دهیم، ظهور 

این تعابیر در عموم نیست.
مــا در طول شــبانه    روز ده          ها و صدها قضیــه از این جنس به کار می          بریم؛ مثال 
می          گوییم »برنج چنین اســت«، »آن نوع دارو چنان اســت«، »تلفن همراه چنین 
است«،           »میز چنان است« و در تمام این موارد،           اقتضاء غالبی را قصد می          کنیم؛           
زیرا در غالب افراد، طبیعت بدون مانع اســت و آثار خود را ظهور و بروز می          دهد 
و این امر با اینکه در برخی از افراد، مانعی وجود داشــته باشــد منافاتی ندارد. لذا 
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گر مؤمنی را دیدیم که بیماری  نمی          توان از این تعابیر استفادۀ عمومیت کرد. پس ا
کی داشت، نمی          توانیم صرفًا به استناد این روایت از ته    ماندۀ غذای  مسری خطرنا

او بخوریم.
کــه در روایــات دیگــر در بــاب تعامل با بیمــاری که  از طــرف دیگــر می          بینیــم 
گیــردار دارد، دســتور داده          اند انســان ســالم خــود را از افــراد مریض دور  بیمــاری وا
نگه دارد. روایت مشهوری را اهل    سنت از پیامبر اکرم ؟ص؟ نقل کرده          اند که شیخ 
صــدوق نیــز در نوادر در من ال یحضره الفقیــه از طریق حضرت امام صادق؟ع؟ 
َســد«1؛           بزرگان نیــز در فقه به همین 

َ
ْجُذوِم ِفــَراَرک ِمــَن اْل روایــت فرمــوده:           »ِفــّرَ ِمــَن اْلَ

دســته از روایات فتوا دادند2. شــمول این روایات نســبت به مؤمن قطعی اســت؛ 
گر این حکم شامل  چون قدر متیقن این خطابات، افراد جامعۀ اسالمی است و ا
مســلمانان و مؤمنان نمی          شد حتمًا باید تقیید می          فرمودند. لذا فهمیده می          شود 
کــه در نــگاه شــریعت، قواعــد عمومی بهداشــتی در رابطه بــا مؤمنین تخصیص 
گــر این روایت معتبر بود، می          توانســتیم در تأیید اطالق روایات  نمی          خــورد. آری! ا
َبَرِص َو 

ْ
َماٌن ِمــَن ال

َ
َعاّمِ أ

ْ
کوِز ال

ْ
اِء ِمــَن ال بحــث حاضر به آن تمســک کنیم: »ُشــْرُب اْلَ

َذاِم«3 اما این روایت مرسله است و سند معتبری ندارد. ُ الْ

بنابراین:
 1. سؤر مؤمن آثاری در درمان دارد که متفاوت با دیگر غذاهاست و اثربخشی 

1. بحار األنوار، ج 62،   ص 82 از صحیح بخاری و من ال یحضره الفقیه، ج3، ص557.

2. گویا قدما بحث مستقلی در این باب ننموده اند؛ ولی بعضی به مناسبت در کتاب النکاح در عیوب 
مجوز فسخ به آن اشاره نموده اند. مرحوم عالمه می فرماید: و لو قیل بأّن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل 
أمکن، لوجوب التحّرز من الضرر، فإّنه؟ع؟ قال: »فّر من المجذوم فرارک من األسد« )قواعد، ج3، ص68(.

3. بحار األنوار ، ج 59،   ص 269.
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آن خارج از چارچوب قواعد پزشکی متعارف است.
 2. دلیلــی بــر عمومیــت ایــن اثربخشــی نداریم و ممکن اســت اثربخشــی آن 
منحصــر در مــوارد نبــود مانــع چــون بیمــاری مســری در شــخص مؤمــن باشــد و 
نمی          توانیــم بــا اطمینــان از روایات اطالق بگیریم و ســؤر مریض مســری را از باب 

تبرک بخوریم.

3. شفاء با تربت حسینی؟ع؟
کــه در روایــات ذکــر شــده اســت، اســتفاده از تربــت حضرت  نمونــۀ دیگــری 
سیدالشهداء؟ع؟           است. در این باب روایات بسیاری بالغ بر سی مورد وجود دارد 
کــه در کتــب روایی اصلی نیز نقل شــده اســت. از جهت ســندی، روایاتی که به 
مسلک متأخرین صحیح و موثق باشد کم پیدا می          شود. اما تعداد زیاد روایات،           
کــرده و اطمینان    آور اســت لذا اصل  اصــل شفابخشــی تربت حضــرت را اثبات 

مسئله نیازی به بررسی سندی ندارد.
بــه اســتفاده از تربــت حضــرت  مرحــوم صاحــب وســائل، روایــات مربــوط 

سیدالشهداء؟ع؟ را در ضمن چند باب نقل فرموده          اند:
ا َو َتْقِبيِلَها َو  ک ِبَ َبّرُ ؟ع؟ َو الّتَ َســْنِ ُ َبِة احلْ 1- َباُب اْســِتْحَباِب اِلْسِتْشــَفاِء ِبُتْر

َرض 1 ْوِف َو ِعْنَد اْلَ َ ا ِعْنَد الْ ْوَلِد َو اْسِتْصَحاِبَ
َ
ِنيک اْل ْ َ

ت
؟ع؟  َسْنِ ُ  ِطَن َقْبِر احلْ

َ
ِة؟ع؟ ِإّل ِئَّ

َ
ِن َحّتَ ِطِن ُقُبوِر اْل کِل الّطِ

َ
مِي أ ِر ْ َ

2- َباُب ت
ًة ِلِلْسِتْشَفاء2 َصِة َخاّصَ ّمَ ِ

ْ
َقْدَر احل

ِة  َســْيِنّيَ ُ َبــِة احلْ ْر ْخــِذ الّتُ
َ
َعــاِء ِعْنــَد أ

ُ
ِقــَراَءِة َو الّد

ْ
3- َبــاُب َمــا ُيْســَتَحّبُ ِمــَن ال

1. وسائل الشیعة، ج 14،   ص 521.

2. همان،   ص 528.
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ِلِلْسِتْشَفاء1
َصِة َو  ّمَ ِ

ْ
َفاِء ِبَقْدِر احل ؟ع؟ ِبَقْصِد الّشِ َسْنِ ُ کِل ِطِن َقْبِر احلْ

َ
مِي أ ِر ْ َ

4- َباُب َعَدِم ت
؟ع؟ 2 َسْنِ ُ ِة َغْيَر احلْ ِئَّ

َ
کِل ِطِن ُقُبوِر اْل

َ
کِلِه ِبَشْهَوٍة َو أ

َ
مِي أ ِر ْ َ

ِة َتَناُوِلِه َو ت کْيِفّيَ

چند نکته دربارۀ این روایات وجود دارد:
نکتۀ اول: برخی از این روایات به    ظاهر مطلق است. مثاًل فرموده          اند: »ِطُن َقْبِر 
ِ َداٍء«3. لکن در برخی روایات در همین ابواب4 فرموده          اند 

ّ
؟ع؟ ِشَفاٌء ِمْن کل َسْنِ ُ احلْ

که با آداب و شرائط خاص خود از روی  این خصوصیات مربوط به تربتی است 
گر تربتی باشد که ادِب برداشــتن در مورد آن مراعات  قبر برداشــته شــده باشــد و ا
نشده باشد و ادعیۀ مربوط به آن خوانده نشود، آثار آن تربت از بین می    رود. وقتی 
ئکــه از آن  در هنــگام برداشــتن تربــت، دعای مربــوط به آن خوانده نمی          شــود مال
حفاظــت نمی          کننــد و تربــت نورانّیت خود را از دســت می          دهد و گویا شــیاطین 
برکــت و آثــار آن را از بیــن می          برنــد. لذا موضوع بحث، تربتی اســت که نورانّیت و 
آثار خود را داشــته باشــد. چنان    که روشن است، این روایات مقید اطالق روایات 

دسته اول است.
نکتــۀ دوم: در برخــی روایات فرموده          اند این تربت برای کســی مفید اســت که 
ک    خــوردن آن را  بــه قصد استشــفاء اســتفاده کند، نــه اینکــه از روی عالقه به خا

مصرف کند:

1. همان،   ص 530.

2. وسائل الشیعة، ج 24،   ص 226.

کامل الزیارات،   ص 275.  .3

کِل 
َ
یِم أ ِة ِلاِلْسِتْشَفاء و َباُب َعَدِم َتْحِر ُحَسْیِنّیَ

ْ
ْرَبِة ال ْخِذ الّتُ

َ
َعاِء ِعْنَد أ

ُ
ِقَراَءِة َو الّد

ْ
4. َباُب َما ُیْسَتَحّبُ ِمَن ال

ُحَسْیِن؟ع؟ .
ْ
ِطیِن َقْبِر ال
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َي  ِب َيْ
َ
ــٍد َعــْن أ ّمَ ــَد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
َي َعــْن أ ــِد ْبــِن َيْ ّمَ ــُد ْبــُن َيْعُقــوَب َعــْن ُمَ ّمَ »ُمَ

يِر  ْنِز ِ
ْ

ْحِم ال
َ
کل ُه 

ُّ
کل ُن َحَراٌم  ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ الّطِ

َ
 أ

َ
: َقال

َ
َواِسِطّيِ َعْن َرُجٍل َقال

ْ
ال

 ِ
ّ

کل َقْبِر َفِإّنَ ِفيِه ِشــَفاًء ِمْن 
ْ
 ِطَن ال

َ
ْيِه ِإّل

َ
ِ َعل

ّ
َصل

ُ
َّ َماَت ِفيِه 1 َلْ أ ُ

ــُه مث
َ
کل

َ
َو َمــْن أ

ُه ِفيِه ِشَفاٌء«2.
َ
ُه ِبَشْهَوٍة َلْ َيکْن ل

َ
کل

َ
َداٍء َو َمْن أ

و نیز در برخی روایات دیگر نقل شده است که این تربت برای محبین و اولیاء 
اهل    بیت؟مهع؟ اثر دارد:

؟ع؟  َفِإّنَ اهَّلَل َعّزَ َو  ٍ
َســْنِ ْبِن َعــِلّ ُ َي احلْ َبَة َجّدِ  ُتْر

َ
َمٌة ِإّل ّرَ َنا ُمَ

َ
َبــٍة ل  ُتْر

َّ
کل »َفــِإّنَ 

ْوِلَياِئَنا«3.
َ
َها ِشَفاًء ِلِشيَعِتَنا َو أ

َ
 َجَعل

َّ
َجل

 ایــن روایــات در حقیقت مــورد انصراف همان روایات مطلــق را بیان می          کند 
گر بگویند  ک نمی    خورند و لذا ا و در واقــع قید نیســت؛ زیــرا افراد نوعًا و عادتًا خــا
کســی برای شــفاء    گرفتن  گر  که ا ک موجب شفاســت«           بدین معناســت  »این خا
گر آن را به    طور اتفاقی بخورد یا شهوت  ک بخورد موجب شفاء است نه اینکه ا خا
اکل طین داشــته باشــد شــفاء پیدا کند. لذا روایاتی که تعبیر استشفاء ندارد نیز           
انصــراف به موارد استشــفاء دارد و استشــفاء بدون محبــت و والیت و اعتقاد به 
ّنَ اهَّلَل 

َ
ى أ َحٌد َو ُهَو َيَر

َ
ُخُذُه  أ

ْ
نفع ممکن نیست؛ لذا در روایت دیگر فرمود: »َو اهَّلِل َل َيأ

 َنَفَعُه ِبِه«4.
َ

َيْنَفُعُه ِبِه ِإّل
گر کســی جاهاًل نیز از تربت سیدالشــهداء؟ع؟           بخورد، ممکن  البته چه بســا ا

1. في نسخة- منه) هامش المخطوط(.

2. وسائل الشیعة، ج 24،   ص 226.

3. وسائل الشیعة، ج 14،   ص 529.

4. وسائل الشیعة، ج14، ص522.
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است نورانّیت ذاتی تربت بر بدن او اثر بگذارد و برکت داشته باشد لکن آنچه در 
روایات موضوع قرار گرفته، عنوان استشــفاء اســت که با محبت و والیت مالزمه 

دارد.
نکتۀ ســوم: آیا روایات اخذ و اکل تربت از جهات دیگر دارای اطالق اســت؟ 
ک فقط در حاالتی خاص یا افرادی خاص شفابخشی  آیا می          شود گفت این خا
دارد؟ ظاهــر برخــی از روایاتــی کــه نقــل شــده اســت، بر اطــالق داللــت می          کند و 
می          فرماید اگر کسی تربت را با شرایط آن بردارد و به قصد استشفاء استفاده نماید، 
شــفایافتن او قطعی اســت و شفابخشی تربت صرفًا به نحو اقتضاء نیست. ولی 

برخی دیگر فقط در حد اقتضاء ظهور دارد:
َي  ِب َيْ

َ
ٍد َعــْن أ ّمَ ــَد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
َي َعْن أ ِد ْبــِن َيْ ّمَ ــُد ْبــُن َيْعُقــوَب َعْن ُمَ ّمَ 1. »ُمَ

يِر  ْنِز ِ
ْ

ْحِم ال
َ
کل ُه 

ُّ
کل ُن َحَراٌم  ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ الّطِ

َ
 أ

َ
: َقال

َ
َواِسِطّيِ َعْن َرُجٍل َقال

ْ
ال

ِ َداٍء 
ّ

َقْبِر َفِإّنَ ِفيِه ِشَفاًء ِمْن کل
ْ
 ِطَن ال

َ
ْيِه ِإّل

َ
ِ َعل

ّ
َصل

ُ
َّ َماَت ِفيِه َلْ أ ُ

ُه مث
َ
کل

َ
َو َمْن أ

ُه ِفيِه ِشَفاٌء.«1 
َ
ُه ِبَشْهَوٍة َلْ َيکْن ل

َ
کل

َ
َو َمْن أ

ْضَرِمّيِ  َ ْصَحاِبَنا َعْن َجْعَفِر ْبِن ِإْبَراِهمَي احلْ
َ
ٍد َعْن َبْعِض أ ّمَ ِ ْبِن ُمَ

2. »َو َعْن َعِلّ
ِن   الّطِ

ُ
کل

َ
 أ

َ
ِن َفَقال َسِن؟ع؟ َعِن الّطِ َ َبا احلْ

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َســأ

َ
َعْن َســْعِد ْبِن َسْعٍد َقال

 ِ
ّ

کل اِئِر - َفِإّنَ ِفيِه ِشَفاًء ِمْن  َ  ِطَن احلْ
َ

يِر ِإّل ْنِز ِ
ْ

ِم  ال ْ ِم َو حلَ
َ

ْيَتِة َو الّد  اْلَ
ُ

َحَراٌم ِمْثل
ِ َخْوٍف«2.

ّ
کل  ِمْن 

ً
ْمنا

َ
َداٍء َو أ

ٍن َعْن 
َّ

ِد ْبِن َعل ّمَ َسِن ْبِن ُمَ َ َد ْبِن َداُوَد َعِن احلْ ْحَ
َ
ِد ْبِن أ ّمَ 3. »َو ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَ

 ِ
َسِن ْبِن َعِلّ َ يک َعْن َسْعِد ْبِن َصاِلٍح َعِن احلْ َياٍد َعْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن َنِ ْيِد ْبِن ِز ُحَ

 کِثيُر 
ٌ

ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ ِإّنِ َرُجل
َ
ُت ِل

ْ
: ُقل

َ
ْصَحاِبَنا َقال

َ
ِغيَرِة َعْن َبْعِض أ ِب اْلُ

َ
ْبِن أ

ْنَت َعْن ِطِن 
َ
ْيَن أ

َ
 َو أ

َ
ْيُت ِبِه َفَقال  َتَداَو

َ
ْمَراِض َو َما َتَرکُت َدَواًء ِإّل

َ
ِل َو اْل

َ
ِعل

ْ
ال

1. وسائل الشیعة، ج 24،   ص 226.

2. وسائل الشیعة، ج 24،   ص 226.
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ْ

ِ َخْوٍف َفُقل
ّ

ْمَن ِمــْن کل
َ
ِ َداٍء َو اْل

ّ
ــَفاَء ِمــْن کل ؟ع؟- َفِإّنَ ِفيِه الّشِ َســْنِ ُ َقْبــِر احلْ

َخَذَها 
َ
ِذي أ

َّ
ک ال

َ
ل ّقِ اْلَ يَنــِة َو ِبَ ّقِ َهِذِه الّطِ ک ِبَ

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
ُهّمَ ِإّنِ أ

َّ
َخْذَتــُه الل

َ
ِإَذا أ

ٍد َو  ّمَ  ُمَ
َ

ِ َعــل
ّ

 ِفهَيا َصل
َّ

ــِذي َحل
َّ
ِ ال

َوِصّ
ْ
ــّقِ ال ــِذي َقَبَضَها َو ِبَ

َّ
ِ ال

ــِيّ ــّقِ الّنَ َو ِبَ
ا  ّمَ

َ
 أ

َ
َّ َقال ُ

ِ َخْوٍف مث
ّ

کل  ِمْن 
ً
َمانــا

َ
ِ َداٍء َو أ

ّ
کل  ِفهَيا ِشــَفاًء ِمْن 

ْ
ْهــِل َبْيِتِه- َو اْجَعل

َ
أ

َبُة اْبِنک   َهــِذِه ُتْر
َ

؟ص؟- َفَقال ِيَّ َراَها الّنَ
َ
 أ

ُ
َخَذَها َفُهَو َجْبَرِئيــل

َ
ــِذي أ

َّ
ــک ال

َ
ل اْلَ

ِذي 
َّ
َوِصُّ ال

ْ
ــٌد؟ص؟- َو ال ّمَ ِذي َقَبَضَها ُمَ

َّ
ــِيُّ ال ُتــک ِمْن َبْعِدک َو الّنَ ّمَ

ُ
ــُه أ

ُ
َتْقُتل

َفاَء  ُت َقْد َعَرْفُت الّشِ
ْ
ــَهَداِء - ُقل

ُ
ُد الّش ؟ع؟ َســّيِ ٍ

َســْنُ ْبُن َعِلّ ُ  ِفهَيا َفُهَو احلْ
َّ

َحل
ْو َغْيَر َذِلک 

َ
 أ

ً
َطانا

ْ
 ِإَذا ِخْفَت ُسل

َ
ِ َخْوٍف َفَقال

ّ
َماُن ِمْن کل

َ
ِ َداٍء َفکْيَف اْل

ّ
ِمْن کل

َخْذَتُه 
َ
 ِإَذا أ

ْ
؟ع؟- َو ُقل َسْنِ ُ  َو َمَعک ِمْن ِطِن َقْبِر احلْ

َ
ُرْج ِمْن َمْنِزِلک ِإّل ْ َ

 خت
َ

َفل
َخاُف 

َ
ا أ  ِلَ

ً
زا ا ِحْر َخْذُتَ

َ
ک أ ک َو اْبِن َوِلّيِ - َوِلّيِ َسْنِ ُ ُهّمَ ِإّنَ َهِذِه ِطُن َقْبِر احلْ

َّ
الل

 
َ

ا کَما َقال َخْذُتَ
َ
 َفأ

ُ
ُجل  الّرَ

َ
اُف- َقال َ َ

ْيک َما َل خت
َ
ُه َقْد َيِرُد َعل

َ
َخاُف َفِإّن

َ
ا َل أ َو ِلَ

کَما  َخْف 
َ
ا ِخْفُت َو َما َلْ أ ِ َخْوٍف مِمَّ

ّ
کل  ِمْن 

ً
َمانا

َ
کاَنْت ِلي أ َصــّحَ اهَّلُل َبــَدِن َو 

َ
َفأ

.1» ً
ْمِد اهَّلِل َبْعَدَها َمکُروها ْيُت ِبَ

َ
ا َرأ َ َ

 ف
َ

 َقال
َ

َقال

تعبیر این روایات دال بر اقتضاء است نه علیت تامه؛ چون از »فی« استفاده 
نموده است.

 
ُ

کل
َ
: )أ

َ
ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال

َ
اَعُة ْبُن ِمْهَراَن َعْن أ َوى مَسَ ْيِه َو َر َو

َ
 اْبُن ُقول

َ
4. »َقال

ــُه ِمْن َوَجٍع 
َ
کل

َ
؟ع؟  َمْن أ َســْنِ ُ  ِطَن َقْبِر احلْ

َ
 َبــِن آَدَم َما َخل

َ
ــِن( َحــَراٌم َعل الّطِ

َشَفاُه اهَّلُل«2.
َسِن  َ ٍد َعِن احلْ ّمَ َد ْبِن  ُمَ ْحَ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ

َ
ُد ْبُن َيْعُقوَب َعْن ِعّد ّمَ 5. »ُمَ

1. وسائل الشیعة، ج 14،   ص 524.

2. وسائل الشیعة، ج 24،   ص 228.
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ِس 
ْ
: ِإّنَ ِعْنــَد َرأ

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َقــال

َ
ِبيــِع َعــْن أ ٍ َعــْن ُيوُنــَس ْبِن الّرَ

ْبــِن َعــِلّ
اَم«1.   الّسَ

َ
ِ َداٍء ِإّل

ّ
کل َراَء ِفهَيا ِشَفاٌء ِمْن  َبًة َحْ ُتْر

َ
؟ع؟ ل َسْنِ ُ احلْ

این دو روایت خصوصًا روایت دوم، عمومیت بیشتری دارد.

ِب َيْعُفوٍر 
َ
اٍم َعِن اْبِن أ کــّرَ اٍل َعْن 

َ
ٍد َعِن اْبِن َفّض ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
ــْم َعــْن أ 6. »َو َعْنُ

؟ع؟  َفَيْنَتِفُع  َسْنِ ُ ْنَساُن ِمْن ِطِن َقْبِر احلْ ُخُذ اإْلِ
ْ
ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َيأ

َ
ُت ِل

ْ
: ُقل

َ
َقال

ّنَ اهَّلَل 
َ
ى أ َحــٌد َو ُهَو َيَر

َ
ُخُذُه أ

ْ
 َل َو اهَّلِل َل َيأ

َ
 َيْنَتِفُع ِبِه َفَقال

َ
ُخــُذ َغْيــُرُه َفل

ْ
ِبــِه َو َيأ

 َنَفَعُه ِبِه.«2 
َ

َيْنَفُعُه ِبِه ِإّل

گر کســی اعتقاد به نفع و شــفاء داشــته  ایــن روایــت نیز ظهور زیادی دارد که ا
که  باشد شفاء نصیبش می          شود. در این روایت به جای شفاء تعبیر به نفع شده 

نشان می          دهد شفاء مانند نفع مطلق است؛ اعم از مادی و معنوی.

ِد  ّمَ ِبيِه َعِن اْبِن ُخَنْيٍس َعْن ُمَ
َ
َماِلي َعْن أ

َ
وِسُّ ِف اْل ٍد الّطُ ّمَ َسُن ْبُن ُمَ َ 7. »احلْ

ّيِ  ِر ْحَ
َ
ٍل َعْن  ِإْبَراِهمَي ْبِن ِإْســَحاَق اْل

َ
ِد ْبِن ُمَفّض ّمَ ــِد ْبِن ُمَ ّمَ ْبــِن َعْبــِد اهَّلِل َعْن ُمَ

 
َ

: ِإّنَ اهَّلَل َجَعل
َ

ــاِدِق؟ع؟ َقال اِم َعِن الّصَ ــّحَ
َ

ْيٍد الّش اٍد َعْن َز َعــْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن َحَّ
َحُدکْم 

َ
َخَذَها أ

َ
ِ َخــْوٍف َفــِإَذا أ

ّ
کل  ِمْن 

ً
َمانا

َ
ِ َداٍء َو أ

ّ
کل َســْنِ ِشــَفاًء ِمــْن  ُ َبــَة احلْ ُتْر

ّقِ  ُهّمَ ِبَ
َّ
 الل

ْ
َيُقل

ْ
 َساِئِر َجَسِدِه َو ل

َ
َها َعل ُيِمّرَ

ْ
 َعْيِنِه َو ل

َ
َيَضْعَها َعل

ْ
َها َو ل

ْ
ل ُيَقّبِ

ْ
َفل

ِة  ِئَّ
َ
ِخيِه َو اْل

َ
ِه َو أ ّمِ

ُ
ِبيِه َو أ

َ
ّقِ أ ا َو َثَوى ِفهَيا َو ِبَ  ِبَ

َّ
ــّقِ َمْن َحل َبــِة َو ِبَ ْر َهــِذِه الّتُ

 ِمْن 
ً
ِ َداٍء َو َبْرءا

ّ
کل ا ِشَفاًء ِمْن  َتَ

ْ
 َجَعل

َ
َن ِبِه ِإّل اّفِ َ ِئکِة احلْ

َ
ل ّقِ اْلَ ِدِه َو ِبَ

ْ
ِمْن ُول

1. وسائل الشیعة، ج 14،   ص 521.

2. وسائل الشیعة، ج 14،   ص 522.
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ُبو 
َ
 أ

َ
َها َقال

ُ
َّ َيْســَتْعِمل ُ

ْحَذُر مث
َ
َخاُف َو أ

َ
ا أ  مِمَّ

ً
زا ِ آَفٍة َو ِحْر

ّ
کل ــاًة ِمْن  َ َ

ِ َمــَرٍض َو ن
ّ

کل
ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ 

َ
 َو َوَصَف أ

َ
کَما َقال ْطَوِل 

َ
َها ِمْن َدْهِرَي اْل

ُ
ْسَتْعِمل

َ
َساَمَة- َفِإّنِ أ

ُ
أ

 .1» ً
ْمِد اهَّلِل َمکُروها ْيُت ِبَ

َ
ا َرأ َ َ

ف

اطالق    گیــری از این روایت آســان    تر اســت زیــرا می          فرماید خداونــد خود تربت 
امام حسین؟ع؟ را شفاء قرار داد؛ البته به شرطی که با روش خاص برداشته شده 

و مورد استفاده قرار بگیرد.

 ِبِطیــِن َقْبــِر 
َ
َبــَدأ

َ
ــٌة ف

َّ
َصاَبْتــُه ِعل

َ
: َمــْن أ

َ
ِبــي َعْبــِد اهلِل؟ع؟ َقــال

َ
8. »َو َعــْن أ

اِم«2. َة الّسَ
َّ
ْن َتکوَن ِعل

َ
 أ

َّ
ِة ِإال

َّ
ِعل

ْ
ک ال

ْ
ُحَسْیِن؟ع؟ َشَفاُه اهلُل ِمْن ِتل

ْ
ال

ِد ْبِن  ِبیِه َعْن َعِلّيِ ْبِن ُمَحّمَ
َ
ــِد ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن َجْعَفٍر َعْن أ 9. »َو َعــْن ُمَحّمَ

َصّمِ َعْن ُمْدِلٍج 
َ ْ
اٍد َعِن ال ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َحّمَ َســاِلٍم َعْن ُمَحّمَ

ُبو َعْبِد 
َ
ْیــِه أ

َ
َبَعَث ِإل

َ
 ف

ً
ــُه کاَن َمِریضا

َ
ّن

َ
ــِد ْبِن ُمْســِلٍم ِفي َحِدیٍث أ َعــْن ُمَحّمَ

 کْیَف 
َ

َقال
َ
ْیِه ف

َ
َدَخَل َعل

َ
َما َنِشَط ِمْن ِعَقاٍل ف

َ
ّن
َ
کأ

َ
َشِرَبُه ف

َ
اهلِل؟ع؟ ِبَشَراٍب ف

ْیک 
َ
ُت ِإل

ْ
ْقَبل

َ
أ

َ
َشِرْبُتُه ف

َ
 ِمْن َنْفِسي ف

ً
کْنُت آِیسا َقْد 

َ
 ل

َ
َقال

َ
َراَب ف

َ
َوَجْدَت الّش

ِذي َشِرْبَتُه کاَن ِفیِه 
َّ
َراَب ال

َ
 الّش

َ
ُد ِإّن  َیا ُمَحّمَ

َ
َقال

َ
َما َنِشْطُت ِمْن ِعَقاٍل ف

َ
ّن

َ
کأ

ا َنْسِقیِه 
َ
ِإّن

َ
 ِبِه ف

ْ
 َتْعِدل

َ
ا

َ
َضُل َما َنْسَتْشِفي ِبِه ف

ْ
ف

َ
ِمْن ِطیِن ُقُبوِر آَباِئي َو ُهَو أ

 َخْیٍر«3.
َ

َنَرى ِمْنُه کّل
َ
ِصْبَیاَنَنا َو ِنَساَءَنا ف

کیــد و مبالغه          ای  اجمــااًل برخــی از تعابیــر ایــن روایــات،           کاماًل عام اســت و تأ

1. وسائل الشیعة، ج 14،   ص 522.

2. وسائل الشیعة، ج 14،   ص 526.

3. وسائل الشیعة، ج 14،   ص 526.
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که آن را ممتنع از تخصیص می          نماید و لحن آن با لحن روایات سؤر مؤمن  دارد 
قابل    مقایسه نیست. 

نکتــۀ مهم آن اســت که برخالف موازین بهداشــتی طب مــدرن که می          گوید 
ک  ک موجب ابتالء به بیماری است، روایات بیان می    دارد که این خا خوردن خا

ک          های دیگر نیست و شفابخش می          باشد. استثنایی بوده، قابل    مقایسه با خا

4. شفاء با دعا 
یکی دیگر از اســباب شــفاء در روایات، دعاست. دربارۀ شفابخشی دعا، دو 
دســته روایت وجود دارد. یک دســته از روایات،           ناظر به اصل دفع بال به نحو عام 
اعم از بیماری و غیر بیماری است؛ و دستۀ دوم روایاتی است که مستقیمًا ناظر 

به شفای امراض است.
مرحــوم کلینــی در کافــی، در »بــاب أّن           الدعــاء یرّد           البــالء و القضــاء« روایات 
دســتۀ اول را جمــع    آوری نموده          اند که مشــتمل بر روایات معتبــر و قابل    اعتمادی 
اســت. مضمــون این روایات این اســت که دعا، قضاء را کنــار زده و می          تواند بال 
را دفع نماید؛ پس می تواند مریضی را هم دفع نموده و حقیقت شفاء را در وجود 

انسان تنّزل دهد. چند نمونه از این روایات را با یکدیگر مرور کنیم:
ْعُتُه   مَسِ

َ
اِد ْبِن ُعْثَماَن َقال ِب ُعَمْيٍر َعْن َحَّ

َ
ِبيِه َعِن اْبِن أ

َ
1- »َعِلُّ ْبُن ِإْبَراِهمَي َعْن أ

.1» ً
ْبِرَم ِإْبَراما

ُ
ک َو َقْد أ

ْ
ل کَما ُيْنَقُض الّسِ َقَضاَء َيْنُقُضُه 

ْ
 ال

ُ
َعاَء َيُرّد

ُ
َيُقول  ِإّنَ الّد

 
َ

يَد َقال ِب ُعَمْيٍر َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍ َعْن ُعَمَر ْبِن َيِز
َ
ِبيِه َعِن اْبِن أ

َ
2- »َعْنُه َعْن أ

ُت َو َما 
ْ
ْر ُقل

َ
َر َو َما َلْ ُيَقّد  َما َقْد ُقّدِ

ُ
َعاَء َيُرّد

ُ
َســِن؟ع؟ َيُقول  ِإّنَ الّد َ َبا احلْ

َ
ْعُت أ مَسِ

 َحّتَ َل َيکوَن«2.
َ

ْر َقال
َ

ا َلْ ُيَقّد َ َ
َر َعَرْفُتُه ف َقْد ُقّدِ

1. الکافي ، ج 2،   ص 469.

2. الکافي ، ج 2،   ص 469.
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ــاِر َعْن َصْفَواَن َعْن ِبْســَطاَم  ّبَ َ ــِد ْبِن َعْبِد الْ ّمَ ّيُ َعْن ُمَ ْشــَعِر
َ
ٍ اْل

ُبــو َعــِلّ
َ
3- »أ

 ِمَن 
َ

َقَضــاَء َو َقْد َنــَزل
ْ
 ال

ُ
َعــاَء َيــُرّد

ُ
: ِإّنَ الّد

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َقــال

َ
ــاِت َعــْن أ ّيَ الّزَ

1 ».
ً
ْبِرَم ِإْبَراما

ُ
َماِء َو َقْد أ الّسَ

اٍم َعِن   ْبِن َهَّ
َ

اِعيل اٍم ِإمْسَ ِب َهَّ
َ
ِد ْبِن ِعيَس َعــْن أ ّمَ َي َعْن ُمَ ــُد ْبــُن َيْ ّمَ 4- »ُمَ

َيَتَراَفَقاِن ِإَل 
َ
َء ل

َ
َبــل

ْ
َعاَء َو ال

ُ
؟امهع؟ ِإّنَ الّد َســْنِ ُ  َعِلُّ ْبُن احلْ

َ
 َقال

َ
الّرَِضــا؟ع؟ َقال

2» ً
ْبِرَم ِإْبَراما

ُ
َء َو َقْد أ

َ
َبل

ْ
 ال

ُ
َيُرّد

َ
َعاَء ل

ُ
ِقَياَمِة ِإّنَ الّد

ْ
َيْوِم ال

ِء 
َ

ْسَباِط ْبِن َساِلٍ َعْن َعل
َ
ِب ُعَمْيٍر َعْن أ

َ
ِبيِه َعِن اْبِن أ

َ
5- »َعِلُّ ْبُن ِإْبَراِهمَي َعْن أ

 ِ
ّ

کل ُه ِشــَفاٌء ِمْن 
َ
َعاِء َفِإّن

ُ
ْيک ِبالّد

َ
ُبو َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َعل

َ
 ِلي أ

َ
 َقال

َ
کاِمٍل َقال ْبِن 

َداٍء«3 )این روایت به    واســطۀ حضور »عالء بن کامل«           در سلسله سند، 
ضعیف محسوب می          شود اما در کنار سایر روایات معتبر، می          توان به 

مضمون آن نیز اعتماد کرد.(
ِبيِه َعــْن آَباِئِه صلوات اهَّلل علهيم 

َ
ٍد؟امهع؟ َعْن أ ّمَ يَنــا َعــْن َجْعَفِر ْبِن ُمَ ّوِ 6- »ُر

 َو َما 
َ

 َذِلک. ِقيل
َ

 َقْد َقال
َ

ْوَداِء َفَقال ِة الّسَ ّبَ َ ؟ص؟ ِف احلْ ِ
ِيّ  َعْن َقْوِل الّنَ

َ
ُه ُسِئل

َ
ّن

َ
أ

اِئِل  ؟ع؟ ِللّسَ
َ

َّ َقال ُ
ْوَت؛ مث اَم َيْعِن اْلَ  الّسَ

َ
ِ َداٍء ِإّل

ّ
کل  ِفهَيا ِشَفاٌء ِمْن 

َ
؟ َقال

َ
َقال

 
ُ

ُه َيُرّد
َ
َعاُء َفِإّن

ُ
 الّد

َ
 َقال

َ
 َبل

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َقال

ُ
 َما َلْ َيْسَتْثِ ِفيِه َرُسول

َ
ک َعل

ُّ
ُدل

َ
 َل أ

َ
أ

 َواِحَدًة 
ً
يعا َعُهَما مَجِ  َو مَجَ

ً
يعا ْيِه مَجِ

َ
کّف َصاِبَعُه ِمْن 

َ
 َو َضّمَ أ

ً
ْبِرَم ِإْبَراما

ُ
َقَضاَء َو َقْد أ

ْ
ال

.4».
ً
يک َشْيئا ُه ُيِر

َ
ّن

َ
کأ ْنِصِر  ِ

ْ
َياِل ال ْنِصَر ِبِ ِ

ْ
ى ال ْخَر

ُ
ِإَل اْل

1. الکافــي ، ج 2،   ص 469؛ ســؤال می کنــد کــه معنــای دفــع امــوری که تقدیر نشــده اســت چیســت؟ 
حضرت می فرمایند: دعا ســبب می شــود که اصاًل آن مســئله اتفاق نیفتد. روشــن است که این قبیل 

گون تقدیر است و تفصیل آن را باید در حکمت و کالم دنبال نمود. روایات ناظر به مراتب گونا

2. الکافي ، ج 2،   ص 469.

3. الکافي ، ج 2،   ص 470.

4. دعائم اإلسالم، ج 2،   ص 136.
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َســْنِ ْبــِن ُنَعمْيٍ َعْن  ُ ِب ُعَمْيٍر َعِن احلْ
َ
ِبيــِه َعِن اْبِن أ

َ
7- »َعــِلُّ ْبــُن ِإْبَراِهــمَي َعْن أ

ُهّمَ اْشــِفِن 
َّ
 َيــا ُبَنَّ ُقِل- الل

َ
ِدِه َفَقال

ْ
: اْشــَتکى َبْعــُض ُول

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َقــال

َ
أ

اْبــُن  َو  َفــِإّنِ َعْبــُدک  ِئــک 
َ

ِبَدَواِئــک َو َعاِفــِن ِمــْن َبل ِن  ِبِشــَفاِئک َو َداِو
َعْبِدک.«1

نظیــر همین آثار بــرای امور دیگری چون صدقه    دادن، شــادکردن قلب مؤمن، 
صلۀ    رحم به    جا    آوردن و نوشــیدن آب زمزم و ... نیز وارد شــده که جهت اختصار 
یــم. به هر حال این روایات نشــان می          دهد اکتفاء به دارو در نظام  بــدان نمی          پرداز
که  کردید  کرونا نیز مالحظه  ســالمت و بهداشــت صحیح نیســت. در ایام رواج 
بــزرگان مخصوصــًا رهبر معظم انقالب؟ظفح؟، در کنار مســائل بهداشــتی، بر دعا و 

کید فرمودند.  توسل نیز تأ
کــه در منابــع نقلــی شــواهد  گذشــت فهمیــده می          شــود  از مجمــوع آنچــه 
اطمینان    آفرینــی وجود دارد که مجموعه          ای از امور غیرظاهری موجب شفاســت 
و برخــی از امــور شــفابخش، مکانیــزم متفاوتــی از مکانیزم عمومــی و متعارف در 
طــب و بهداشــت مــدرن دارد. ما در این بحــث مواردی را یافتیم که شــفابخش 
کــه از نظر دامنــۀ تأثیرگــذاری ومیزان عمــوم و اطــالق آن همگی  اســت؛ هرچنــد 
یکسان نبودند. اجمااًل از این مباحث فهمیده می          شود برای تعیین شفابخشی 
یــا مــرض در روایــات نمی          تــوان تنها بــه کالم متخصصان طب اکتفاء کــرد و نظر 
ایشان به    تنهایی در همۀ موارد حجت نیست. از این پس به مسئلۀ اصلی بحث 

می          پردازیم.

1. الکافي ، ج 2،   ص 565.
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1. ادلۀ شفابخشی زیارت
یکی دیگر از اســباب شــفا، زیارت مشاهد مشرفه است. بنا بر روایات، نفس 
کن مقدســه موجب شفاســت. در این باب چند دسته روایت  حضور در این اما

وجود دارد:
دستۀ اول: روایات استجابت دعا

کن مقدسه از جمله مواطن استجابت دعاست و بنا بر روایاتی  بدون شک اما
که در باب دعا نقل شد، تمام مواطن استجابت دعا، مواطن شفاء نیز محسوب 
می          شــود. لذا نیازی به دلیل خاص در این زمینه وجود ندارد. به    طور کل تشــویق 
بــه رفتــن بــه زیارت و طلــب حل مشــکالت از خداونــد، در مــزار اهل    بیت؟مهع؟، 

سنت جاریۀ اهل    بیت؟مهع؟ بوده است؛ مانند این روایت:
َياٍد  يٍل َعْن َسْهِل ْبِن ِز َسِن ْبِن َمّتِ َ  َعِن احلْ

ً
َوِليِد َمعا

ْ
ِب َو اْبُن ال

َ
يارات: أ »کامل الز

ِد  ّمَ َســِن؟ع؟ ِف َمَرِضِه َو ِإَل ُمَ َ ُبو احلْ
َ
: َبَعَث ِإَلَّ أ

َ
ّيِ َقال ْعَفِر َ ِب َهاِشــٍم الْ

َ
َعْن أ

اِئِر  َ  اْبَعُثوا ِإَل احلْ
ُ

 َيُقول
َ

ُه َما َزال
َ
ّن

َ
ِن أ ْخَبَر

َ
َزَة َفأ ُد ْبُن َحْ ّمَ ْيِه ُمَ

َ
َزَة َفَسَبَقِن ِإل ْبِن َحْ

ْيِه 
َ
ُت َعل

ْ
َّ َدَخل ُ

اِئِر مث َ ْذَهُب ِإَل احلْ
َ
َنا أ

َ
ُه أ

َ
َت ل

ْ
 َل ُقل

َ
ٍد أ َحّمَ ُت ِلُ

ْ
اِئِر َفُقل َ اْبَعُثوا ِإَل احلْ

 ِإّنَ 
َ

َّ َقال ُ
وا ِف َذِلک مث  اْنُظُر

َ
اِئِر َفَقال َ ْذَهُب ِإَل احلْ

َ
َنا أ

َ
ک أ ُت ِفَدا

ْ
ُه ُجِعل

َ
ُت ل

ْ
َفُقل

 َفَذکْرُت 
َ

ْن َيْســَمَع َذِلک َقال
َ
کَرُه أ

َ
َنا أ

َ
ٍ َو أ

ْيِد ْبِن َعِلّ ُه ِســّرٌ ِمْن َز
َ
ْيَس ل

َ
 ل

ً
دا ّمَ ُمَ

َعْسکَر 
ْ
اِئُر َفَقِدْمُت ال َ اِئِر َو ُهَو احلْ َ کاَن َيْصَنُع ِباحلْ  َما 

َ
ٍل َفَقال

َ
ِ ْبِن ِبل

َذِلک ِلَعِلّ
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کْرُت  ِنَس ِب َذ
َ
ْيُتُه أ

َ
ا َرأ ّمَ

َ
ِقَياَم َفل

ْ
َرْدُت ال

َ
 ِلي اْجِلْس ِحَن أ

َ
ْيِه َفَقال

َ
ُت َعل

ْ
َفَدَخل

َبْيِت 
ْ
 اهَّلِل؟ص؟ کاَن َيُطوُف ِبال

َ
ُه ِإّنَ َرُسول

َ
َت ل

ْ
 َل ُقل

َ
 ِلي أ

َ
ٍل َفَقال

َ
ِ ْبِن ِبل

 َعِلّ
َ

َقْول
َمَرُه اهَّلُل 

َ
َبْيِت َو أ

ْ
ْعَظُم ِمْن ُحْرَمِة ال

َ
ْؤِمِن أ ؟ص؟ َو اْلُ ِ

ِيّ َجَر َو ُحْرَمُة الّنَ َ  احلْ
ُ

ل َو ُيَقّبِ
ْن ُيْدَعى 

َ
ِحّبُ أ

ُ
َنا أ

َ
ْن ُيْذکَر ِفهَيا َفأ

َ
ــّبُ اهَّلُل أ ا ِهَي َمَواِطُن ُيِ َ َ

ْن َيِقــَف ِبَعَرَفــَة ِإّن
َ
أ

َواِضِع«1. ک اْلَ
ْ
ْيُر ِمْن ِتل َ ْن ُيْدَعى ِفهَيا َو احلْ

َ
ّبُ اهَّلُل أ ِلي َحْيُث ُيِ

دستۀ دوم: روایات در باب شفابخشی یاد امام؟ع؟
کید شــده اســت که نفس یاد و ذکر امام  در برخی از روایات بر این حقیقت تأ
)اعم از لســانی و قلبی( موجب شــفاء امراض ظاهری و باطنی است. مانند این 

روایت صحیحه در محاسن برقی:
ِميــُر 

َ
 أ

َ
 َقــال

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َقــال

َ
ِه َعــِن اْبــِن ُمْســِلٍم َعــْن أ َقاِســُم َعــْن َجــّدِ

ْ
»ال

ْســَقاِم َو َوْســَواِس 
َ
َوْعک َو اْل

ْ
َبْيــِت ِشــَفاٌء ِمــَن ال

ْ
 ال

َ
ْهــل

َ
کُرَنــا أ ْؤِمِنــَن؟ع؟ ِذ اْلُ

ّبِ َتَباَرک َو َتَعاَل«2. َنا ِرَض الّرَ ْيِب َو ُحّبُ الّرَ

این روایت به    صراحت؛ هم شــفای بیماری     و تب و فشــار آن را بیان می          کند و 
هم شــفاء برخی از امراض روحی همچون وســواس و شــک، و چون زیارت از اتم 
مصادیق ذکر اهل    بیت؟مهع؟ است پس این روایت داللت می          کند بر اینکه مواطن 

زیارت نیز موجب شفاست.

دستۀ سوم: روایات در باب شفابخشی در مشاهد مشرفه
عالوه بر این، مجموعه روایاتی وجود دارد مبنی بر اینکه نفس پناه    بردن به امام 

1. بحار األنوار ، ج 98،   ص 112.

2. بحار األنوار ، ج 26،   ص 227.
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و زیارت    کــردن امام، عامل شفاســت. حتی الزم نیســت انســان آنجا بــرود و دعا 
کنــد و از خداونــد شــفاء بخواهد. بلکه پناه    بــردن به خود امام و همین    که انســان 
در محضر امام قرار بگیرد، موجب حل مشکالت می          شود. البته یکی از راه          های 
پناه    بــردن به امام این اســت که انســان در کنار مضجع امام، خــدا را به حق امام 
قســم بدهــد؛ اما گاهی صرفًا انســان به یــاد امام می    افتد و به امام پنــاه می          برد و با 
تش حل شــده و امراضــش درمان می          گــردد؛ بدون  همیــن ارتباط قلبی، مشــکال
اینکه حتی از خداوند طلب شــفاء نماید. نمونه          های متعددی از این روایات در 

ابواب مزار نقل شده است. چند نمونه را با یکدیگر بررسی کنیم:
َســْنِ ْبِن  ُ َبَرکاِت َعِن احلْ

ْ
ِب ال

َ
ِد ْبِن أ ّمَ َي ْبُن َســِعيٍد َعْن ُمَ 1- »فرحة الغري َيْ

ِفيِد َعْن  ِذيِب َعِن اْلُ ْ ِه ِمــَن الّتَ  ِمْن َخّطِ
ً

ــْيِخ َنْقل
َ

ٍ َعِن الّش
ِب َعِلّ

َ
َرْطَبــَة َعــْن أ

اٍد  ِف ْبِن َحَّ
َ
اٍل َعْن ُعَمَر ْبِن ِإْبَراِهمَي َعْن َخل

َ
ِبيِه َعِن اْبِن َفّض

َ
َد َعْن أ ْحَ

َ
ِد ْبِن أ ّمَ ُمَ

 
َ

وُذ ِبِه ُذو َعاَهٍة ِإّل
ُ
کوَفِة َقْبٌر َما َيل

ْ
 ِبَظْهِر ال

ُ
ُن َنُقول ْ َ

: حن
َ

ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال
َ
َعْن أ

َشَفاُه اهَّلُل«1

این روایت را شــیخ مفید در کتاب المزار مرســاًل نقل کرده2 و مرحوم شیخ نیز 
آن را در تهذیــب مســندًا آورده اســت3 و ســید ابــن طاووس نیز از خط شــیخ نقل 
ْحَمَد بن داوود« به نظر برخی از بزرگان 

َ
ِد ْبِن أ فرموده اســت، ولی به    واســطۀ »ُمَحّمَ

صحیحه نیست؛ گرچه ظاهر تعابیر شیخ مفید و شیخ طوسی آن است که بدان 
اعتماد کرده و آن را پذیرفته          اند. در داللت این روایت نکاتی وجود دارد:

 1- روایــت در مــورد قبــر مطهــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــوده و به    خصــوص ناظر به 

1. بحار األنوار ، ج 97،   ص 261.

2. المزار، ص224.

3. تهذیب األحکام، ج6، ص34. 
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گرفتن اســت. ولــی به تنقیح مناط می          تــوان حکم آن را به دیگر مشــاهد هم  شــفا
که حکم به اتحاد آثار مشاهد مشرفه در  سرایت داد؛ زیرا روایات متعددی داریم 

این جهات می          کند.
 2- گفتیم که شفاء، یک معنای عام داشته و اختصاصی به شفاء جسمانی 
گر شــفاء جســمانی برای کســی بهتر باشد، شــفاء جسمانی را به او  ندارد و البته ا
عطــا خواهنــد کرد ولــی در هر صورت، کســی که به حرم می          رود، از نظر ســالمت 

)به معنای جامع(           ارتقاء پیدا می          کند.
 3- روایت می          فرماید هیچ صاحب مرضی به این قبر پناه نمی          برد مگر اینکه 
یــارت، باید حال  گرفتن در ز خــدا او را شــفا می          دهــد. معلوم می          شــود بــرای شــفا
پناه    بــردن داشــت؛ و صــرف حضور بــدون توســل و التجاء کافی نیســت. باید با 

کرد و خود را در پناه امام قرار داد. حضور در حرم، به امام تکیه 
نظیر همین مطلب، در روایات متعددی بیان شده است که فراوانی آن، ما را 

از بررسی سندی هریک بی    نیاز می          کند:
ُقْطِب 

ْ
وِسُّ َعْن َواِلِدِه َعِن ال يِن الّطُ ِعيُد َنِصيُر الّدِ يُر الّسَ َوِز

ْ
2- »فرحة الغري ال

ِد  ّمَ ِفيِد َعْن ُمَ اِئَفــِة َعِن اْلُ َفَقاِر ْبِن َمْعَبٍد َعْن َشــْيِخ الّطَ
ْ
اَوْنــِدّيِ َعْن ِذي ال الّرَ

َد ْبِن  ْحَ
َ
ٍد َعْن أ ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
ِه َعْن أ ٍ َعْن َعّمِ

ِد ْبِن َعِلّ ّمَ َد ْبِن َداُوَد َعْن ُمَ ْحَ
َ
ْبِن أ

 :
َ

ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال
َ
َزاِعّيِ َعْن ُعْثَماَن ْبِن َســِعيٍد َعْن َرُجٍل َعــْن أ ُ َفْضــِل الْ

ْ
ال

 ِعْنَدُه َرکَعَتْنِ 
َّ

َتاُه َمکُروٌب َقّطُ َفَصل
َ
 َما أ

ً
کوَفاَن َقْبرا  ِلــي ِإّنَ ِإَل َجاِنِب 

َ
َقــال

َسْنِ ْبِن  ُ ُت َقْبُر احلْ
ْ
َبَتُه َو َقَض َحاَجَتُه ُقل کْر َس اهَّلُل َعْنُه 

َ
 َنّف

َ
َبَع َرکَعاٍت ِإّل ْر

َ
ْو أ

َ
أ

ِسِه َنَعْم«1
ْ
 ِبَرأ

َ
ْؤِمِنَن َقال ِميِر اْلُ

َ
ُت َفَقْبُر أ

ْ
ِسِه َل َفُقل

ْ
 ِبَرأ

َ
- َفَقال ٍ

َعِلّ
ِد َفْضِل اهَّلِل َعْن  ــّيِ وِسُّ َعْن َواِلِدِه َعِن الّسَ يِن الّطُ 3- »فرحة الغري َنِصيُر الّدِ

1. بحار األنوار ، ج 97،   ص 259.
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َســْنِ  ُ اِش َعِن احلْ
َ

ّق ِد ْبِن َبکَراَن الّنَ ّمَ ِفيِد َعْن ُمَ ــْيِخ َعِن اْلُ
َ

َفَقاِر َعِن الّش
ْ
ِذي ال

ُت 
ْ
: ُقل

َ
ِ َقال

َراَســاِنّ ُ ِب ُشــَعْيٍب الْ
َ
ٍل َعْن أ

َ
َد ْبِن ِهل ْحَ

َ
اِلکّيِ َعْن أ ــٍد اْلَ ّمَ ْبــِن ُمَ

َياَرُة َقْبِر  ْو ِز
َ
ْؤِمِنــَن؟ع؟ أ ِميِر اْلُ

َ
َياَرُة َقْبِر أ  ِز

ُ
ْفَضــل

َ
ا أ َ ّيُ

َ
َســِن الّرَِضــا؟ع؟ أ َ ِب احلْ

َ
ِل

ِتَيُه 
ْ
ْن َل َيأ

َ
کُرُه أ  ِذ

َّ
 اهَّلِل َجل

َ
 َفَحّقٌ َعل

ً
وبا  َمکُر

َ
َسْنَ ُقِتل ُ  ِإّنَ احلْ

َ
؟ع؟  َقال َسْنِ ُ احلْ

َيــاَرِة َقْبِر   ِز
َ

ْؤِمِنَن َعل ِميــِر اْلُ
َ
َيــاَرِة َقْبــِر أ  ِز

ُ
َبــُه َو َفْضــل کْر َج اهَّلُل   َفــّرَ

َ
َمکــُروٌب ِإّل

1.» َسْنِ ُ  احلْ
َ

ْؤِمِنَن َعل ِميِر اْلُ
َ
کَفْضِل أ َسْنِ  ُ احلْ

ِد ْبِن َســاِلٍ َعْن  ّمَ ِ ْبِن ُمَ
ِبيِه َعْن َعِلّ

َ
ّيُ َعْن أ ْمَيِر ِ

ْ
ٌد احل ّمَ يارات ُمَ 4- »کامل الز

ِن  ْحَ ّيِ َعْن َعْبــِد اهَّلِل ْبِن َعْبِد الّرَ َبْصِر
ْ
اٍد ال ــِد ْبــِن َخاِلٍد َعــْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن َحَّ ّمَ ُمَ

ُت 
ْ
ِب َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ ِف َحِديٍث َطِويٍل ُقل

َ
ِ َعْن أ

ِيّ
َ
ل َ َســْنِ َعِن احلْ ُ َصــّمِ َعِن احلْ

َ
اْل

 
ُ

ُقول
َ
 أ

َ
 َذِلک َقال

َ
َياَرَتُه َو ُهَو َيْقِدُر َعــل  ِفيَمــْن َتَرک ِز

ُ
ک َما َتُقول ــُت ِفــَدا

ْ
ُجِعل

کاَن اهَّلُل  ُه َو َمــْن َزاَرُه 
َ
ْمــٍر ُهَو ل

َ
 ِبأ

َ
َنا َو اْســَتَخّف

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َو َعّق

َ
ــُه َقــْد َعّقَ َرُســول

َ
ِإّن
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ْ
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َ
َق َعل ْز َيْجِلُب الّرِ
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َ
ْنَفَق َو َيْغِفُر ل

َ
ْيِه َما أ

َ
ُف َعل ِ

ّ
ل َو ُيَ

ِت 
َ
ک ِف َسَفِرِه َنَزل

َ
َيْت ِمْن َصِحيَفِتِه َفِإْن َهل  َو َقْد ُمِ

َ
ْيِه ِوْزٌر َو َل َخِطيَئٌة ِإّل

َ
َعل

وُحَها َحّتَ ُيْنَشــَر َو  ا ُر هْيَ
َ
 َعل

ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ّ
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َ
ُه ل

َ
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َ
ُه َفِإَذا ُحِشــَر ِقيل

َ
ِف ِدْرَهٍم َو ُذِخَر َذِلک ل َعَشــَرُة آَل

ک ِعْنَدُه«2
َ
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َ
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ِ ْبِن 
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ِبيِه َعْن ِإْبَراِهمَي ْبِن 
َ
ّيِ َعْن أ ْصِر ْيَماَن  امْلِ

َ
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أ

1. بحار األنوار ، ج 97،   ص 261.

2. بحار األنوار ، ج 98،   ص 2.
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 اهَّلِل؟ص؟ َسُتْدَفُن َبْضَعٌة 
ُ

 َرُسول
َ

 َقال
َ

ْم َقال هْيِ
َ
َواُت اهَّلِل َعل

َ
ْؤِمِنَن َصل ِميِر اْلُ

َ
َعْن أ

 َغَفَر اهَّلُل 
َ

َبَتُه َو َل ُمْذِنــٌب ِإّل کْر َس اهَّلُل 
َ

 َنّف
َ

َراَســاَن َما َزاَرَها َمکــُروٌب ِإّل ِمــّنِ ِبُ
ُذُنوَبُه«1.

که زیارت شخص زائر و دلدادۀ امام، ذاتًا موجب  این روایات نشان می          دهد 
برطرف    شــدن غصه و تحقق شفاء اســت. قدر متیقن روایات فوق این است که 
اگر کسی به نّیت تنفیس کربه به زیارت برود، مشکلش حل می          شود و شفاء پیدا 
می          کند. ولی ممکن اســت کســی از آن اطالق گرفته و آن را شامل زائری که فقط 
از ســر محبت و عشــق به زیارت رفته و نّیت تنفیس کرب و حل مشــکالت هم 

نداشته است بداند و البته بعید هم نیست. 
که برخی از آن    ها به    عنوان نمونه مطرح  با توجه به این حجم فراوان از روایات 
کن مقدسه از باب اجابت دعا، ذکر اهل          بیت؟مهع؟  شد مسلم است که زیارت اما

و آثار تکوینی زیارت موجب شفاء است.

کن مقدسه 2. اطالق شفابخشی اما
یک سؤال جدی در برابر این روایات وجود دارد:

»صحیــح اســت که حرم          های مطهر محل شــفاء بــوده و زیارت موجب 
کن، به شرطی حاصل می          شود که زائر،  شفاســت؛ لکن شفاء در این اما
مراعــات حکــم شــرع را نمــوده و آن گونــه کــه اهل    بیــت؟مهع؟ فرمودنــد و 
ســفارش نمودند به زیارت مشــرف شــود. مثًا کسی که با مال غصبی 
گر  به زیارت برود، نمی          تواند توقع داشــته باشــد مشــکاتش حل شود. ا

1. بحار األنوار ، ج 99،   ص 33.
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کســی بــا ظلم بــه دیگران ســفر برود به    طــوری که امــام ناراضی باشــند، 
نمی          تواند ادعا کند که دعای او مستجاب می          شود.

حال سؤال این است که آیا ادله          ای که می          گوید در زیارت، شفاء محقق 
گیردار نیز می          شــود؟ یا  می          شــود، اطاق دارد و شــامل شــرایط بیماری وا
اینکه این ادله، ناظر به شــرایط عادی اســت که اصول بهداشــتی در آن 

رعایت شده باشد؟« 

روشن است که در پاسخ این سؤال، نمی          توان با استناد به دارالشفا    بودن حرم، 
به شبهه پاسخ داد؛           زیرا شبهه مستشکل سؤال از تحقق موضوع شفابخشی حرم 
گر واقعًا موضوع ادله مقید به رعایت شــرایط بهداشتی باشد، در شرایط  اســت. ا
کنونی که رعایت شــرایط بهداشــتی امکان ندارد1، رفتن به حرم مطهر مطلوبیت 
شرعی نداشته و           طبیعتًا عنوان دارالشفاء از آن برداشته می          شود. پس در حقیقت 
مستشــکل در شفابخش بودن حرم مناقشــه نمی          کند،؛ بلکه در وجود موضع آن 
تردید دارد و ادعا می          کند با وجود دستور شرع به حفظ سالمتی و دفع ضرر، شاید 
گر زیارت از استحباب بیفتد دیگر عنوان  رفتن به حرم رجحان نداشته باشد و ا

شافی    بودن زیارت نیز محقق نمی    شود.
گر واقعًا در جایــی زیارت برخالف  کبرای اشــکال فوق ســخن حقی اســت؛ ا
رضای خدا باشد، ادلۀ آثار زیارت از آن انصراف دارد و نمی          توان از ادله استفاده 
که  که می          داند زیارتی  کســی  که چنین آثاری بر زیارت بار می          شــود.  گفت  کرد و 
انجــام می    دهــد مــورد رضــای امام؟ع؟ نیســت، قطعــًا از شــمول این ادلــه خارج 
گر کســی جاهل قاصر به موضوع باشــد و با دلدادگی به خدمت امام  اســت. اما ا

که در شرایط فعلی تمام شرایط بهداشتی قابل مراعات است و آنچه  1 . البته در ادامه خواهیم گفت 
در تبلیغات و هیاهوی رسانه درباره حرم های مطهر گفته می شود واقع بینانه نیست.
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بــرود )گرچــه در متــن واقــع رفتن او به    صالح نباشــد(، بعید نیســت کــه داخل در 
روایات بوده و از آثار زیارت بهره          مند شود.

پاسخ این سؤال این است که در ما نحن فیه، یقینًا شرایط به    گونه          ای نیست 
که استحباب زیارت ساقط شود. زیرا:

ک  1. دانستیم هیچ دلیل علمی بر اینکه رفتن به زیارت مشاهد مشرفه خطرنا
باشــد نداریم. تمام گمانه    زنی    هایی که در فضای متخصصان بهداشــت دربارۀ 
این موضوع انجام شده، بر پایۀ استدالل غیرعلمی قرار دارد و مصداق قضاوت 

در خارج از حوزۀ تجربه است.
2. برخی از شواهد تجربی گذشته نیز، از نظر تأثیر در بیماری و درمان، داللت 

کن با دیگر مکان    ها دارد. بر تفاوت این اما
3. روایــات نیــز به    صراحــت می          گویــد ایــن فضاهــا از آثــار و طهــارت خاصی 
کن موجب شــیوع بیماری باشــد  برخوردار اســت. پس ما دلیلی بر اینکه این اما
که آثار  کنیم  نداریم تا حکم به عدم استحباب زیارت نماییم و به    تبع آن، تصور 

موعود برای زیارت برداشته شده است.
گــر از تمــام ایــن مــوارد صرف    نظــر کنیم و فــرض کنیــم کالم متخصصان  4. ا
بهداشــت در ایــن موضــوع حجــت اســت و هیچ عامل غیرحســی تأثیرگــذار در 
کن وجود ندارد، باز هم اســتحباب زیارت برداشته نمی          شود؛ زیرا نهایت  این اما
که احتمالی بسیار ضعیف در خصوص رواج بیماری در این  مسئله این است 
کن به وجود می          آید و مسلمًا با وجود این احتمال ضعیف، استحباب زیارت  اما

ساقط نمی          شود.
ان    شــاء    اهلل در بخــش دوم در مباحــث حکم    شناســی بــه ایــن نکتــه خواهیــم 
پرداخــت کــه به نظر مشــهور فقها در مــواردی که ظن به مرگ یــا خطرهای عظیم 
وجــود نــدارد و صرفًا احتمالی مرجوح وجود دارد، اســتحباب زیارت و آثار آن به 
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قوت خود باقی است؛ حتی عده          ای در موارد ظن به خطرهای عظیم نیز، فتوا به 
گر کســی  اســتحباب زیارت داده          اند؛ چه رســد به وضعیت فعلی که می          گویند ا
بــا رعایت شــرایط بهداشــتی )مانند ضدعفونی زمیــن، درهــا و دیوارها و رعایت 
بهداشت فردی و استفاده از ماسک و ...( به زیارت مشرف شود احتمال ابتالء 
کن در ابتالء عمومی،  فرد به بیماری کمتر از یک صدهزارم و تأثیر بازبودن این اما
در مجمــوع کم    تــر از یک دویســتم اســت. در بخش    های آتی دربــارۀ برخی از این 
کــرد و توضیح خواهیــم داد که حتی در بدترین شــرایط و  آمارهــا بحــث خواهیم 
که بخواهد اســتحباب  پیش    بینی    ها، باز هم وضعیت آمارها به    گونه          ای نیســت 

زیارت را ساقط کند.

معنا و حدود نظافت و بهداشت در اسالم
می          دانیم که دین اســالم به مسئلۀ بهداشت و حفظ سالمتی اهتمام زیادی 
دارد؛ ولی سخن در این است که حدود مراعات بهداشت کجاست؟ در اینجا 

دو بحث مستقل وجود دارد:
1. در شرایط عادی مرز بهداشت و نظافت و ضد    عفونی و... کجاست؟

کم است و انوار عالم ملکوت  2. در مکان    هایی که خصوصیات معنوی حا
ظهور بیشتری دارد، چه مقدار مراعات بهداشت ضرورت یا رجحان دارد؟

ســؤال اول ســؤالی اســت که به مبانی دانش طب برمی          گردد و گویا از مســائل 
اختالفی میان طب متعارف امروز با طب اســالمی و ســنتی به حســاب می    آید. 
آیــا بایــد همیشــه عوامــل بیمــاری را از بیرون محدود کــرد و کاری کرد که انســان 
هیــچ    گاه بــا میکروب    ها و ویروس    ها مواجه نشــود؟ یا اینکه درصــدی از تماس با 
عوامل بیماری          زا موجب تقویت قوۀ دفاعی بدن شده و برای رشد و سالمتی بدن 

الزم است؟
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گــر فرموده          انــد »النظافة من اإلیمان« آیا نظافت به این اســت که همواره همۀ  ا
کرده و بشوییم؟ یا اینکه  ک  ک پا منزل را شست    و    شو داده و حتی حیاط را از خا
ک در فضای حیاط و ... مطابق با نظافت مطلوب شــرعی  ک و خاشــا وجود خا
ک از  است؟ آیا نشستن یا خوابیدن پیامبر اکرم ؟ص؟ و برخی از اهل    بیت؟مهع؟ بر خا
باب کمبود امکانات بوده است یا اینکه واقعًا در نظام سالمت، مراعات نظافت 
حــدودی غیــر از آن دارد که ما امروز بدان عمل می          کنیم؟ این    ها ســؤاالتی بســیار 

جدی است که باید در جای خود بحث شود اما اکنون به آن    ها نمی    پردازیم.
کن و  کــه بــا صرف    نظــر از ســؤاالت دســتۀ اول، در اما حــال ســؤال این اســت 
مناســک مذهبــی چــه مقــدار از مراعــات بهداشــت ضروری اســت؟ یا بــه بیان 
کن و مناســک مذهبی از چه میزان کمتر  دیگر اگر حد مراعات بهداشــت در اما
کن از نظر شــرع مقدس ناپســند یا حرام خواهد بود و باید  باشــد حضور در این اما
زیارت یا مناسک مذهبی را تعطیل کرد؟ به دیگر سخن دامنۀ اطالق ادلۀ شرعی 
اســتحباب این امور تا چه حدی از وجود بهداشــت )به اصطالح متعارف( را در 
گر وجود داشــته باشــد  ک ا بــر می          گیــرد؟ و چــه مقدار از عوامل بیماری          زا یا خطرنا

استحباب ساقط می          گردد؟

شواهد اطالق ادلۀ زیارت
بــه نظر می          رســد اطالق ادله شــرایط وجــود کرونا را به    راحتی شــامل می          گردد و 
گاهی بیشــتر از  کــرد. برای آ یــارت را در این شــرایط انکار  نمی          تــوان اســتحباب ز
اطالق این ادله نســبت به این درصد از خطر، باید شــواهد تاریخی را مدنظر قرار 
گر به گذشتۀ تاریخ بازگردیم، بهتر متوجه می          شویم که دامنۀ اطالق ادله  دهیم. ا
استحباب حج و زیارت مشاهد مشرفه، بسیار وسیع    تر از این    ها است. واقعیت 
که درصد خطر و رواج بیماری          ها در گذشــته،           بســیار بیشــتر از  تاریخ این اســت 



یارت مشاهد مشرفه 99خبش چهارم: شفاء و ز

حال حاضر بوده است. این واقعیت را می    توان با ارائۀ چند نمونه اثبات کرد:

گذشته 1. خطرات سفر زیارتی در 
بحث ما تا به حال در خصوص خود زیارت مشاهد بود و این موضوع بدین 
شــکل در تاریخ کمتر مورد بحث قرار گرفته اســت ولی مسئله          ای شبیه آن وجود 
ک مشترکی با موضوع بحث ما دارد. در زمان          های گذشته، معضل  داشته که مال
اصلی،           مسیر رفت و برگشت به حج و زیارت بوده است. بسیاری از کاروان          های 
حــج، در مســیر رفت و برگشــت به حج تلفات جانی می          دادنــد و مرگ و میر یک 
درصــد در ســفر حــج از برخــی مناطق، امری عــادی و معمولی تلقی می          شــد. در 
برخی ســفرنامه    ها، آمارهایی بیش از این مطرح شــده است. اما کسی به استناد 
ایــن آمارهــا، اســتحباب رفتن بــه عمره یا حج، بلکــه وجوب رفتن به حــج را زیر 
ســوال نبرده اســت. به همین منوال،           تشرف به زیارت مشاهد مشرفه و حرم    های 
ائمه اطهــار؟مهع؟ ماننــد کربــال و مشــهد، همــواره بــا درصــدی از خطر مواجــه بوده 
اســت. امــکان نــدارد روایات، شــرایط عادی عصر صدور خود را شــامل نشــده و 
ناظر به فرضی باشد که هیچ خطری کسی را تهدید نمی          کند. وجود خطر در این 

حدود داخل در قدر متیقن ادله در آن فضا است. 

کمبود بهداشت 2. حضور مریضان در مزار و 
در روایات تشویق شده است که کسانی که بیمارند به زیارت بیایند تا شفاء 
بگیرنــد و یکــی از دعاهایی که به    خصوص در مشــاهد مشــرفه خوانده می          شــود 
تقاضای رفع بیماری    هاست. مثاًل در زیارت حضرت ابالفضل العباس؟ع؟           وارد 

شده است که بعد از نماز زیارت بگو:
ْشَهِد  ِم َو اْلَ کّرَ کاِن اْلُ ٍد َو َل َتَدْع ِلي ِف َهَذا اْلَ ّمَ ٍد َو آِل ُمَ ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعل

ّ
ُهّمَ َصل

َّ
»الل
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َ

 ِإّل
ً
کَشْفَتُه َو َل َمَرضا  

َ
 ِإّل

ً
با کْر ْجَتُه َو َل   َفّرَ

َ
 ِإّل

ً
ا  َغَفْرَتُه َو َل َهّ

َ
 ِإّل

ً
ِم َذْنبا

َ
َعّظ اْلُ

 
ً

ل ْ َ
 آَمْنَتُه َو َل ش

َ
 ِإّل

ً
 َبَسْطَتُه َو َل َخْوفا

َ
 ِإّل

ً
 َسَتْرَتُه َو َل ِرْزقا

َ
 ِإّل

ً
َشَفْيَتُه َو َل َعْيبا

ْنَيا َو اْلِخَرِة 
ُ

ْيَتُه َو َل َحاَجًة ِمْن َحَواِئِج الّد
َ

ّد
َ
 َحِفْظَتُه َو أ

َ
 ِإّل

ً
ْعَتُه َو َل َغاِئبا  مَجَ

َ
ِإّل

ن «1. اِحِ ْرَحَم الّرَ
َ
ا َيا أ  َقَضْيَتَ

َ
ٌح ِإّل

َ
ک ِفهَيا ِرًض َو ِلَي ِفهَيا َصل

َ
ل

از سویی از شرایط بهداشتی آن زمان اجمااًل مطلعیم و می          دانیم به هیچ وجه 
امکان ضدعفونی وجود نداشته، داروی کافی در دسترس نبوده و حتی آب کافی 
نیز برای مراعات بهداشــت و تنظیف فراهم نبوده اســت. زائران در طول مســیر با 

انواع بیماری    ها دست به گریبان می          شدند و با همان حال به مزار می          آمدند.
و نیز می          دانیم مکانی که محل رفت    وآمد مریضان باشد، به    طور طبیعی آلوده 
اســت و حضور و تردد در آن، با مراعات شــرایط بهداشتی سازگار نیست. با این 
کنار هم  که افراد مریض و ســالم، همگی به زیارت بیایند و در  وجود، فرموده          اند 
حضور پیدا کنند. از اینجا معلوم می          شود که ادله از شمول این موارد و این درجه 
از احتمال بیماری منصرف نیست بلکه این موارد، مصادیق طبیعی آن چیزی 

که در تاریخ وجود دارد. است 
بنابراین، اســتحباب زیارت در این شــرایط ساقط نمی          شــود و اطالق ادله به 
وُذ 

ُ
کوَفِة َقْبٌر َما َيل

ْ
 ِبَظْهِر ال

ُ
ُن َنُقول ْ َ

قوت خود باقی است و وقتی روایت می          فرماید »حن
گر کســی به   َشــَفاُه اهَّلُل«2 معنایش این اســت که با همۀ این شــرایط ا

َ
ِبِه ُذو َعاَهٍة ِإّل

زیارت می           آید، امکان ندارد که شفاء نگیرد.
بــه همیــن منــوال روایاتی کــه می          فرماید هــر میکروبی در ایــن مکان          ها حضور 
گشــایش می          دهد، حتمًا شــامل این موارد نیز می          شــود.  کند، خداوند به او  پیدا 

1. کتاب المزار- مناسک المزار)للمفید(، النص،   ص 123.

2. بحار األنوار ، ج 97،   ص 261.



یارت مشاهد مشرفه 101خبش چهارم: شفاء و ز

گر به ما بگویند در شــرایط رواج کرونا، آیا رفتن به زیارت موجب شفاســت یا  لذا ا
گر کســی به زیارت برود و در  موجب مرض؟ با اطمینان    خاطر می          گوییم     مســلمًا ا
زیارت    رفتن خود قصد استشــفاء داشــته باشــد و به حضرت پنــاه ببرد، بی    هیچ 
شــکی در چنیــن شــرایطی نیز موجب شفاســت و امکان ندارد رفتن بــه زیارت و 

حضور در مشاهد مشرفه، موجب دوری از سالمت حقیقی باشد. 
در فصل دوم شواهد فقهی این مسأله مفصل تر عرض خواهد شد.

3. تقبیل حجراالسود
مؤیــد ایــن اطــالق، مجموعــه          ای از روایــات در آداب زیارت اســت که نشــان 
کن مقدس الزم  می          دهد مراعات آنچه امروزه بهداشت نامیده می          شود در این اما
کن آثار ســوء عوامل بیماری را در ایــن مکان    ها از بین  نیســت و نورانّیــت ایــن اما
می          بــرد. از جملــه در باب حج، یکی از اموری که از نظر اطباء غیرمســلمان، کار 

غیربهداشتی و غیرخردمندانه به حساب می          آید، تقبیل حجراالسود است.
حجراالسود سنگ کوچکی است در مسجد    الحرام که استحباب دارد همۀ 
افراد آن را ببوســند. روشــن است که این کار، به    راحتی می          تواند عوامل بیماری را 
به ســطح ســنگ منتقل کرده و سپس از ســنگ به دیگران منتقل نماید. از نگاه 
اطباء، اینکه ســنگی را ببوســیم و لب خود را به ســطح آن بزنیم،           در شــرایطی که 
گون زمین می          آیند و چنین کاری را انجام می          دهند،  افــراد مختلفــی از نقاط گونا
مخصوصًا در شــرایط گذشــته که مردم شرایط بهداشــتی را مراعات نمی          کردند، 
ک محسوب می          شود. اما روایات یک صدا می          گوید  کاری غیر بهداشتی و خطرنا
گر گناهان اهل جاهلّیت نبود،           افرادی  حجر االســود را ببوسید، بلکه می          فرماید ا
کنــون همگــی شــفا  گــر ا کــه حجــر را می          بوســیدند، همگــی شــفاء می          گرفتنــد و ا

نمی          گیرند به    واسطۀ این است که این سنگ،           نورانّیت و طهارت سابق را ندارد:
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َثَنا 
َ

 َحّد
َ

َواِذّيُ َقال َبْر
ْ
َد ْبِن ُعْثَماَن ال ْحَ

َ
ُد ْبُن َشاَذاَن ْبِن أ ّمَ ُبو َعْبِد اهَّلِل ُمَ

َ
»أْخَبَرَنا أ

َثَنا َصاِلُح 
َ

 َحّد
َ

َمْرَقْنِدّيُ َقال اِفُظ الّسَ َ اِرِث ْبِن ُســْفَياَن احلْ َ ُد ْبُن احلْ ّمَ ٍ ُمَ
ُبو َعِلّ

َ
أ

ِبيِه َعْن َوْهٍب 
َ
يَس َعــْن أ ْنِعِم ْبُن ِإْدِر َثَنا َعْبُد اْلُ

َ
 َحّد

َ
ْرِمِذّيُ َقــال ْبــُن َســِعيٍد الّتِ

کْعَبِة 
ْ
 ِلَعاِئَشَة َو ِهَي َتُطوُف َمَعُه ِبال

َ
؟ص؟ َقال ِيَّ ّنَ الّنَ

َ
اٍس أ ِ َعِن اْبِن َعّبَ

َيَماِنّ
ْ
ال

َجِر  َ  َهَذا احلْ
َ

ْو َل َما َطَبَع اهَّلُل َعل
َ
َجِر َيا َعاِئَشُة ل َ َغا ِإَل احلْ

َ
کَن َو َبل َما الّرُ

َ
ِحَن اْسَتل

ِفَ 
ْ
ل

ُ
 َل

ً
ِ َعاَهــٍة َو ِإذا

ّ
 َلْسُتْشــِفَ ِبــِه ِمْن کل

ً
اِســَها ِإذا َ ْ

ن
َ
ِة َو أ اِهِلّيَ َ ْرَجــاِس الْ

َ
ِمــْن أ

ٍة ...«1.  َمّرَ
َ

ل ّوَ
َ
ْيِه أ

َ
 َما ُخِلَق َعل

َ
ُه اهَّلُل َعل َيْبَعَثّنَ

َ
ُه اهَّلُل َتَعاَل َو ل

َ
ْنَزل

َ
کَهْيَئِة َيْوَم أ

مرحوم شیخ صدوق ؟هر؟  این روایت را مسندًا در علل نقل فرمودند و در من 
ال یحضــره الفقیــه نیز با تعبیر »روی« آن را آورده    اند2ولی برخی از روات این روایت 
که روات آن متهم به ضعف باشند بلکه  مجهولند؛ البته این به آن معنا نیست 
مانند روایات بســیار دیگری از مرحوم شــیخ صدوق که اسناد آن مربوط به حوزۀ 
خراســان اســت، چون رجالیون ما از میراث حدیثی خراسان اطالعی نداشتند، 

چیزی از این رجال ثبت نشده است. 
فعــاًل بــا ذیــل روایت و شفابخشــی حجراألســود کاری نداریم. بحــث در این 
است که بوسیدن حجر در نگاه دانش پزشکی کاری غیربهداشتی است، اما در 
مًا موجب برکت است و ادله          ای 

ّ
نگاه شرع، کاری عاقالنه و صحیح است و مسل

کــه می          گویــد حجر را ببوســید، انصراف به شــرایطی که حجــر را ضدعفونی کرده 
کــه احتمال بیماری          های  باشــند ندارد بلکه           کاماًل ناظر به همین فضایی اســت 
واگیردار در آن وجود دارد. پس معلوم می          شود آن ساز و کاری که در طب متعارف 

روز برای مراعات بهداشت مطرح است، اینجا کار نمی          کند.

1. علل الشرائع، ج 2،   ص 427.

.)
َ
 َبَرأ

َّ
ُه ُذو َعاَهٍة ِإال ِة َما َمّسَ َجاِهِلّیَ

ْ
ْرَجاِس ال

َ
ُه ِمْن أ  َما َمّسَ

َ
ْو ال

َ
2. من ال یحضره الفقیه، ج 2،   ص 192 )ل



یارت مشاهد مشرفه 103خبش چهارم: شفاء و ز

کعبه 4. تبرک به پرده 
وضعیت پردۀ کعبه نیز به همین کیفیت است. بوسیدن کعبه ظاهرًا سنت 
کردن و مســح کعبــه و کعبــه را در آغوش گرفتن  نیســت لکــن گرفتــن پرده و دعا
یک امر طبیعی است که میان مسلمانان سنت بوده و تأیید شده است. تأملی 
کــه این پردۀ مبــارک و نورانی با موازین طب و بهداشــت رایج چه نســبتی  کنیــم 
کــه حجاج  کــه ســالی یــک بــار تعویــض می          شــود و در ایــام حــج  دارد؟ پــرده          ای 
وارد مکــه می          شــوند یــک ســال از نصب    شــدن آن گذشــته اســت، در این مدت 
صدها    هــزار نفر با انواع بیماری    ها و بدون رعایت مســائل بهداشــتی بارها به این 
گر به جای رنگ  کشیده          اند و این پرده شسته نشده است و مسلمًا ا پرده دست 
که مردم امروز  کیفیتی در می          آمد  سیاه، رنگ روشن داشت، در شرایط عادی به 
رغبــت نمی          کردنــد به آن دســت بزنند. این کار از نگاه طــب جدید، یقینًا کاری 
گر شــرایط بهداشــتی مردم را در آن زمان لحاظ  غیربهداشــتی اســت؛ خصوصًا ا

کنیم، مسئله روشن    تر خواهد شد.
اهل    بیــت؟مهع؟ فرموده          اند این پرده مبارک اســت و بدان تبرک بجویید. البته 
که با آن لباس ندوزید )یا از باب اینکه از جنس ابریشم است یا از باب  فرمودند 
اینکــه ســیاه اســت( ولــی از           آن به    عنــوان بالش یا جلد قــرآن تبرکًا اســتفاده کنید 
امــا هیــچ    گاه ســخن از غیربهداشــتی    بودن آن به میــان نیاوردند. معلوم می          شــود 
کن مشــرفه صادق  معیارهــای طــب جدید، از نگاه اهل    بیت؟مهع؟ نســبت به اما

نیست.
در وسائل روایت شده است:

اٍل 
َ

ْصَحاِبَنا َعِن اْبِن َفّض
َ
ّيِ َعْن َبْعِض أ ْشَعِر

َ
ٍ اْل

ِب َعِلّ
َ
ُد ْبُن َيْعُقوَب َعْن أ ّمَ »ُمَ

ى ِمْن  َسِن؟ع؟ َعْن َرُجٍل اْشَتَر َ َبا احلْ
َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َسأ

َ
ِلک َقال َواَن ْبِن  َعْبِد اْلَ َعْن َمْر

ُح 
ُ
 َيْصل

ْ
 َفَقَض ِبَبْعِضِه َحاَجَتــُه َو َبيِقَ َبْعُضُه ِف َيــِدِه َهل

ً
کْعَبــِة َشــْيئا

ْ
کْســَوِة ال
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َ
ُت أ

ْ
ــُب َبَرکَتُه ُقل

ُ
ُب َما َلْ ُيِرْد َو َيْســَتْنِفُع ِبِه َو َيْطل َراَد َو َيَ

َ
 َيِبيــُع َما أ

َ
َبْيُعــُه َقــال

 َل«1.
َ

ُت َقال ّيِ ُن ِبِه اْلَ
َ

ُيکّف

و نیز در صحیحه عبدالملک بن عتبه آمده است:
ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن  ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
ْصَحاِبَنا َعــْن أ

َ
ٍة ِمْن أ

َ
ــُد ْبــُن َيْعُقوَب َعْن ِعّد ّمَ »ُمَ

َبا 
َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َســأ

َ
َة َعْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن ُعْتَبَة2 َقال

َ
ٍ َعْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن َجَبل

ــِد ْبــِن َعِلّ ّمَ ُمَ
َبَس 

ْ
ْن َنل

َ
َنا أ

َ
ُح ل

ُ
 َيْصل

ْ
کْعَبِة- َهل

ْ
ْيَنا ِمْن ِثَياِب ال

َ
 ِإل

ُ
ــا َيِصل َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َعّمَ

َبَرکَة 
ْ
ِة َيْبَتِغي  ِبَذِلک ال

َ
َخّد َصاِحِف َو امْلِ ْبَياِن َو اْلَ ُح ِللّصِ

ُ
 َيْصل

َ
 َقال

ً
ا َشْيئا ِمْنَ

ِإْن َشاَء اهَّلل.
ْيُخ ِبِإْسَناِدِه َعْن 

َ
َواُه الّش ِلک ْبِن ُعْتَبَة َو َر ُدوُق ِبِإْسَناِدِه َعْن َعْبِد اْلَ َواُه الّصَ َو َر

ه«  3.
َ
ِد ْبِن َيْعُقوَب  ِمْثل ّمَ ُمَ

و نیز در وسائل آورده است:
ِلــک َعــْن  َســْنِ ِبِإْســَناِدِه َعــْن ِمْســَمِع ْبــِن َعْبــِد اْلَ ُ ِ ْبــِن احلْ

ــُد ْبــُن َعــِلّ ّمَ »ُمَ
َف 

َ
ُه ِغل

َ
کْعَبــِة َفَيْجَعل

ْ
ُخــَذ ِمْن ِديَباِج ال

ْ
ْن َيأ

َ
َس أ

ْ
: َل َبأ

َ
ِب َعْبــِداهَّلِل؟ع؟ َقــال

َ
أ

ْيِه«4.
َ
ِ َعل

ّ
 ُيَصل

ًّ
ْو ُمَصل

َ
ُمْصَحٍف أ

1. وسائل الشیعة، ج3، ص43.

2. صحیح عبد الملک بن عتبة است که در نقل کلینی و صدوق آمده است؛ طریق کلینی را معمواًل 
به جهت وجود محمد بن علی ابوسمینه ضعیف می دانند ولی طریق شیخ صدوق خالی از اشکال 

است.

3. وسائل الشیعة، ج13، ص258.

4. همان.
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5. بوسیدن قبور مطهره و عتبه
یــارت آمــده اســت کــه مســتحب اســت وقتــی بــه زیارت مشــرف  در آداب ز
گون آن را  می          شویم گونه را بر قبر گذاشته و قبر را ببوسیم. قبر مطهری که افراد گونا

می          بوسند و صورت بر آن می          گذارند.
 ِإَل 

ْ
َّ اْنَفِتل ُ

ْيَســَر مث
َ
َّ اْل ُ

ْيِه مث
َ
َن َعل ْيَ

َ
ک  اْل

َ
ُه َو َضْع َخّد

ْ
ل َقْبِر َفَقّبِ

ْ
 ال

َ
َّ اْنکّبَ َعل ُ

»مث
1» ِ َرکَعَتْنِ

ّ
ِس َفَصل

ْ
أ ْنَت ِف َمَقاِمک ِعْنَد الّرَ

َ
ا َو أ هْيَ

َ
ْه ِإل ِة َو َتَوّجَ

َ
ِقْبل

ْ
ال

ة...«2 ْيک َواِلَ
َ
ْخِبِتَن ِإل وَب اْلُ

ُ
ُهّمَ ِإّنَ ُقل

َّ
 الل

ُ
َقْبِر َو َتُقول

ْ
 ال

َ
ک  َعل

َ
َّ َتَضُع َخّد ُ

»مث
 

ُ
ل َّ َتَتَحّوَ ُ

ْيَســَر مث
َ
َّ اْل ُ

ْيِه مث
َ
َن َعل ْيَ

َ
ک  اْل

َ
ُه َو َتَضُع َخّد

ُ
ل َقْبِر َو ُتَقّبِ

ْ
 ال

َ
َّ َتْنکّبُ َعل ُ

مث
ْيِه َو َتُقول : ...3

َ
ِس َتِقُف َعل

ْ
أ ِإَل ِعْنِد الّرَ

َقْبر4
ْ
 ال

َ
ک  َعل

َ
ْم َو َضْع َخّد ِ

ّ
َفَسل

ک  ...5 ّبِ َنٍة ِمْن َر  َبّيِ
َ

ک َعل
َ
ّن

َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

ْ
َقْبِر َو ُقل

ْ
 ال

َ
َن َعل ْيَ

َ
ک  اْل

َ
َّ َضْع َخّد ُ

مث

کل  یــا  پاییــن در  بوســیدن عتبــه )چــوب  فتــاوا،            و  از نقل          هــا  برخــی  طبــق 
چارچوب(6 نیز اســتحباب دارد. مرحوم شــهید در مزار خــود در زیارت حضرت 

أمیرالمؤمنین؟ع؟ می          فرماید:

1. بحار األنوار، ج97، ص320.

2. بحار األنوار، ج97، ص329.

3. همان، ص 346.

4. همان، ج98، ص105.

5. همان، ص172 و رک. ص 182 _ 186 و ص204 و 216 و 254 و 256 و 267 و 281 و 337 و ....

َعَتَبُة 
ْ
، )أِو( ال

ُ
تی توَطأ

َّ
باِب( ال

ْ
ُة ال

َ
کًة:( کذا فی ُنْسَخِتنا َو َسَقط ِمن ُنْسَخِة َشْیِخنا )اْسکّف َعَتَبُة ُمَحّرَ

ْ
6. )ال

عضاَدتاِن. 
ْ
عاِرَضتاِن: ال

ْ
ی، َو ال

َ
ْفل ُة: الّسُ

َ
حاِجُب؛ َو االْسکّف

ْ
ی: ال

َ
تی َفْوَق االعل

َّ
َخَشَبُة ال

ْ
یا ِمنُهما(. َو ال

ْ
ُعل

ْ
)ال

َجْمُع: َعَتٌب َو َعَتبات  )تاج العروس(.
ْ
ْیِه فی »ح ج ب« َو ال

َ
َمِت اإلشاَرُة إل

َ
َو َقْد َتَقّد
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1... :
ُ

ْنَت َتُقول
َ
 َو أ

ْ
ى َو اْدُخل ُيْسَر

ْ
 ال

َ
ُيْمَن َقْبل

ْ
ک ال

َ
ْم ِرْجل َعَتَبَة َو َقّدِ

ْ
ِل ال َّ َقّبِ ُ

مث

امروزه نیز برخی وقتی در شــرایط عادی به حرم مشــرف می          شــوند، می          گویند 
درها را نبوســید چراکه بهداشــتی نیســت. ولی از این روایات معلوم می          شــود در 
کــه می          گویند الزم نیســت. ایــن کارها  ایــن مــوارد آن درجه از مســائل بهداشــتی 
یــارت اســت و زیارت مصداق شفابخشــی اســت و غلبۀ عالم  جزئــی از آداب ز
کن موجب شفابخشی می          شود. پس تا جایی  ملکوت بر عالم ملک، در این اما
که اســتحباب زیارت و اســتحباب مراعات آداب آن، بر قوت خود باقی اســت 

شفابخشی و برکات آن نیز بر قوت خود باقی خواهد ماند.
لذا در شرایط فعلی و رواج بیماری مزبور، نه فقط دلیلی بر بسته    بودن مشاهد 
مقدســه وجود ندارد، بلکه باالتر از این، با همۀ این بیماری          ها در صورت تشــرف 
کامل انجام  به مشــاهد مقدســه، می          توان آداب زیارت را با آرامش    خاطر و به    طور 
داد و خود را در پناه امام قرار داد و به قصد استشــفاء به ضریح مطهر دســت زده 
و ضریــح و عتبــه را بوســید و قلبــًا مطمئــن بود کــه این کارها موجب شفاســت؛ 
چون هرکاری که انجام آن، مصداق زیارت و یا جزئی از آداب زیارت محســوب 

می          شود و ادلۀ استحباب آن تام است،           باید مصداق شفاء و برکت نیز باشد.
کرد؛ مانند اینکه  آری! اگر جایی ادلۀ استحباب تمام نبود، نمی          توان چنین 
کســی مقداری ســم بر ضریح مطهر بریزد. در اینجا چون احتمال خطر به    گونه          ای 
اســت کــه ادلۀ اســتحباب بوســیدن ضریح را کنــار می          زند، دیگر تمســک به آن 
صحیــح نخواهــد بود؛ ولی در این مورد می    دانیم که ویروس فعلی طبق آمارهای 

رسمی از این قسم نیست )بحث    های آماری در فصل دوم کتاب خواهد آمد(.

یــارات النبي و األئمــة؟مهع؟،   ص 38  و رک. بحار األنــوار، ج97، ص211 و 284 و  1. المــزار فــي کیفیة ز
ج 99، ص116.
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6. موافقت اعتبار
مقتضای قواعد عقلی نیز همین است که از روایات گذشته به دست می          آید. 
قواعــد عقلــی نیز می          گوید طهــارت و نورانّیت محل و آثار نفــس مطهر امام؟ع؟ و 
که آثار سوء بر زیارت مترتب شود؛ مگر در جایی  ئکه اجازه نمی          دهد  حضور مال
که خود شرع مقدس از ارتکاب عملی منع نموده باشد. روایت زیبایی در کافی 

ک به ما کمک می          کند: به سند صحیح نقل شده است که برای کشف مال
کْرِديٍن  ٍد َعِن اْبِن ِســَناٍن َعْن ِمْســَمٍع  ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
ْصَحاِبَنــا َعــْن أ

َ
ٌة ِمــْن أ

َ
»ِعــّد

 
َ

َذْنُت َعل
ْ
ا اْســَتأ َ ّبَ اِر َفُر َ ْيِل َو الّنَ

َّ
ٍة ِبالل

َ
کل

َ
 أ

َ
يُد َعل ِز

َ
کْنُت َل أ  :

َ
ّيِ َقــال َبْصــِر

ْ
ال

ُت 
ْ
َراَها َبْنَ َيَدْيِه َفِإَذا َدَخل

َ
ِ َل أ

ّ
َعل

َ
اِئَدَة َقْد ُرِفَعْت ل ِجُد اْلَ

َ
ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َو أ

َ
أ

َعاِم  ْبُت ِبالّطَ
َ

ى ِبَذِلــک َو ِإَذا َعّق
َ

ّذ
َ
َتأ

َ
َعاِم َو َل أ ِصيَب َمَعُه ِمــَن الّطَ

ُ
ــا َفأ َدَعــا ِبَ

ْيِه َو 
َ
ْفَخــِة َفَشــکْوُت َذِلــک ِإل َنْ ِمــَن الّنَ

َ
ِقــّرَ َو َلْ أ

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
ْقــِدْر َعــل

َ
ِعْنــَد َغْيــِرِه َلْ أ

 َطَعاَم 
ُ

کل
ْ
ک َتأ

َ
اٍر ِإّن َبا َســّيَ

َ
 َيا أ

َ
 ِبِه َفَقال

َ
ّذ

َ
َتأ

َ
ــُت ِعْنَدُه َلْ أ

ْ
کل

َ
ّنِ ِإَذا أ

َ
ْخَبْرُتــُه ِبــأ

َ
أ

 
َ

کْم َقال
َ
وَن ل ُت َو َيْظَهُر

ْ
 ُقل

َ
 ُفُرِشِهْم َقال

َ
ِئکُة َعل

َ
ل َن ُتَصاِفُحُهُم اْلَ َقْوٍم َصاحِلِ

ْم.«1 ا ِبِ َطُف ِبِصْبَياِنَنا ِمّنَ
ْ
ل

َ
 ُهْم أ

َ
 َبْعِض ِصْبَياِنِه َفَقال

َ
َسَح َيَدُه َعل َ َ

ف

حضرت می          فرمایند تو که به    خاطر بیماری با خوردن غذاها اذّیت می          شدی، 
وقتــی از غــذای مــا می          خــوری اذّیــت نمی          شــوی؛ زیــرا تو غــذای قــوم صالحی را 
ئکــه بــا آن          هــا بــر فرش    هایشــان مصافحــه می          کننــد. نورانّیــت  می          خــوری کــه مال
صاحب غذا و نورانّیت آن محفل ســبب می          شــود تا این غذا آثار ســوئی برای تو 
نداشــته باشــد. تعلیلی که حضرت در اینجا بیان می          فرمایند گرچه قابل تنقیح 
کی را به دســت می          دهــد که در فهم اطــالق ادله  منــاط قطعــی نیســت، ولی مال

1. الکافي ، ج 1،   ص 393.
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کمک می          نماید. این روایت، انسان را به یاد حکایت مرحوم شیخ بهایی با شاه 
عباس می          اندازد. مرحوم محدث قمی ؟هر؟  نقل می          فرمایند:

صاحب مطلع الشمس نقل کرده ... در اواخر سنه هزار و هشت مجددا 
شاه عباس به مشهد مقدس رفته زمستان را در آنجا گذرانید و خدمت 
د و مشــغول بود؛ چنانچه 

ّ
خادم باشــی گرى آســتانه مقدسه را خود متقل

شبی با مقراض سر شمع    ها را می گرفت. شیخ بهایی؟هر؟ بالبدیهه این 
رباعی را انشاد کرد: 

علییــن مایــک  بــود  پروانــه شــمع روضــه خلــد امیــنپیوســته 
ترســم ببــرى شــهپر جبریــل امین1مقــراض به احتیــاط زن اى خادم

از حقیقــت اســت. حــرم  کــی  کــه حا یــک تعبیــر اســتعاره          ای اســت  ایــن 
ئکه است. این مکان، نورانّیتی پیدا می          کند که آثار  اهل    بیت؟مهع؟، محل تردد مال
ســوء از آن مرتفع می          شــود. لذا اواًل این مکان، فی    نفســه قداستی دارد که ما به آن 
نپرداختیم و ثانیًا نکته          ای عمیق    تر وجود دارد که مورد بحث ما است و آن اینکه 
کن مقدسه مشرف می          شویم، به نورانّیت امام؟ع؟ توجه می          کنیم  وقتی به این اما

و کسی که به امام توجه می          کند، هیچ چیزی جز خیر، نصیب او نخواهد شد.
کــه فرمودنــد خداوند متعال هیــچ    گاه برای مؤمــن جز خیر  در روایــات دیدیــم 
تقدیــر نمی          کنــد. بــه همین شــکل و به طریــق اولــی، از دلدادگی بــه امام؟ع؟ که 
طهارت مطلق هستند و از اداء ادب به محضر آن حضرت، جز خیر           هیچ اتفاقی 
برای انسان رقم نمی          خورد. لذا انسان وقتی وارد حرم می          شود باید اطمینان داشته 
که بر سفرۀ خیر و برکت حاضر شده است و بی    تردید در محدودۀ مراعات  باشد 

1. مفاتیح الجنان، ص507. 
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آداب زیارت، هیچ مرض و فسادی وجود ندارد.

3. وظیفه در غیر آداب زیارت
گر از حوزۀ زیارت خارج شــویم، باید به دســتورات پزشــکی از باب تأّدب به  ا
کــرد. مثاًل دلیلی نداریم که بگوییم وقتی به حرم امام رضا؟ع؟  ادب الهــی عمل 
آمدیــم بــا یکدیگــر مصافحه نمــوده و همدیگر را در آغــوش بگیریم. تا بــه حال از 
ادله به چنین چیزی نرســیدیم. اینجا ادب عبودّیت اقتضا می          کند که به همان 

وظایف کلی که دانش پزشکی تعیین می          کند عمل نماییم.
به همین صورت، اگر خّدام یا زوار در مسیر زیارت یا در حرم ماسک بزنند، تا 
گر بخواهند حرم را  جائی که منافات با آداب زیارت ندارد کاری عاقالنه است. ا
با موادی که متناسب با شأن مشاهد مشرفه است ضد عفونی کنند، یا اینکه به 
زوار به رســم ادب و پذیرائی مواد ضد عفونی برای نظافت دســت تعارف نمایند 
کــردن از بیماری،           از  نیــز عیبــی نــدارد. اما آیا صحیح اســت به بهانــۀ نجات    پیدا
یــارت کــم کنیم؟ آن مقدار که مربوط به عرصۀ زیارت اســت، راهی برای  آداب ز

تنّزل از آن وجود ندارد. 
گر بگوییم ادلۀ اســتحباب زیارت تام نیســت و در این شــرایط زیارت  باری ا
اســتحباب ندارد، در این صورت حســاب و کتاب فرق می          کند اما در جایی که 
اســتحباب وجود دارد و راجح اســت، نمی          توان شک کرد که امام خیر محض و 
نور محضند و وقتی زائری به محضر امام؟ع؟ مشرف می          شود هرچه برای او اتفاق 
که به زیارت نرود یا از آداب زیارت بکاهد، حتمًا  می          افتد، خیر اوســت و کســی 
خــود را از آن بهــره، محروم کرده اســت. این آن چیزی اســت که از ادله اســتفاده 
گر در این شــرایط در  می          شــود و مقتضای قواعد عقلی نیز همین اســت.           طبیعتًا ا

حرم برای کسی اتفاقی بیفتد، قطعًا این اتفاق برای او خیر بوده است. 
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مرحوم آیةاهلل حاج شیخ محمد بهاری همدانی؟وضر؟ در بیان آداب سفر حج 
می فرمایند:

گر در این سفر از او چیزی بشکند  باری از جمله سعادت شخص است ا
یا تلف شــود یا دزد ببرد یا مصارف او زیاد شــود باید کمال ممنونیت را 
داشته بلکه شاد باشد زیرا که همه اینها بر میزبان است، در دیوان اعلی 

ثبت است به اضعاف مضاعف تافی خواهند کرد.
گر کســی تــو را بــه میهمانی به خانۀ خــود بطلبــد و در اثناء  نمی بینــی ا
گر میزبان بتواند مهمــا امکن جبران آن  راه بــر تــو صدمه وارد آمده باشــد ا
را متحمــل می شــود چونکه خــود طلبیده با اینکه لئیم اســت و عاجز. 
کرمین و حاشا و کا از کرم او که  فکیف ظنک بأقدر القادرین و اکرم اال

کمتر از عرب بادیه نشین باشد نعوذ باهلل من سوء الظن بالخالق1.

مرحــوم عالمــه طهرانــی قّدس اهلل نفســه در مــورد عزیزانــی که در ســال 1415 
هجری قمری در عاشــورا در بمب    گذاری حرم مطهر به شــهادت رسیدند فرموده 

بودند:
 ایــن زائرانــی کــه در حرم مطّهر امــام رضا؟ع؟ به لقاء خداوند پیوســتند 
اینهــا در حکــم شــهیدند و این اّتفاق گرچــه به تقدیر الهی و به  دســت 
برخی از اشــقیاء بود، ولی این یک روى ســکه اســت؛ روى دیگر ســکه 
آنســت که ایشــان بــه خداوند لّبیک  گفتــه بودند و خداونــد هم لّبیک  
ایشــان را اجابت فرمود و اینها مقامی در نزد خداوند داشــتند که باید با 
این شــهادت به آن مقام می رســیدند. اینها میهمان امام رؤوف بودند و 

1. تذکرة المتقین، ص52 و 53.
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اگر حضرت می خواستند ایشان را حفظ نمایند به    راحتی می توانستند، 
ولــی رســیدن بــه آن درجه، با شــهادت در روز عاشــورا آن هــم در محضر 
حضــرت امــام رضــا؟ع؟ حاصل می شــد و حضــرت از ایشــان این طور 

پذیرائی نمودند.1 

ضابطه در اعتماد به اسباب مادی و معنوی
در اینجا تذکر یک نکتۀ کلی، خالی از فائده نیســت. از نظر براهین فلســفی 
و نیــز آیــات و روایــات، در سلســلۀ امور مــادی هیچ    یک از اجــزاء، علت حقیقی 
برای دیگر اجزاء سلســله نیســتند و فقط معداتی محسوب می          شوند که موضوع 
حکمت فاعل حقیقی را که موجود مجرد اســت، برای تحقق فعلش می          ســازند 
و لــذا انســان به هیچ شــخص یا عاملــی وراء خداوند متعال هیــچ امیدی نباید 

داشته باشد. از این رو در حدیث قدسی فرمود:
 

َ
ــِدي َو اْرِتَفاِعــي َعــل ِلــي َو َمْ

َ
ِت َو َجل  َو ِعــّزَ

ُ
ّنَ اهَّلَل َتَبــاَرک َو َتَعــاَل َيُقــول

َ
»أ

ُه َثْوَب 
َ
کُسَوّن

َ
ِس َو َل

ْ
َيأ

ْ
اِس [ َغْيِري ِبال ٍل ]ِمَن الّنَ ِ ُمَؤّمِ

ّ
کل   

َ
َمل

َ
ْقَطَعَن  أ

َ
َعْرِش َل

 َغْيِري 
ُ

ل  ُيَؤّمِ
َ
ُه ِمْن َفْضِل أ

َ
َدّن َبّعِ

ُ
ِب َو َل ُه 2 ِمْن ُقــْر َيّنَ ِّ

َ
حن

ُ
اِس َو َل ــِة ِعْنــَد الّنَ

َّ
َذل اْلَ

ِفکــِر َباَب َغْيِري 4 َو 
ْ
ــَداِئُد ِبَيــِدي 3 َو َيْرُجو َغْيِري َو َيْقَرُع ِبال

َ
ــَداِئِد َو الّش

َ
ِف الّش

ِذي 
َّ
ْن َذا ال َ َ

ْن َدَعــاِن ف َقــٌة َو َباِب َمْفُتوٌح ِلَ
َ
ْبــَواِب َو ِهَي ُمْغل

َ
ِبَيــِدي َمَفاِتيــُح اْل

ِذي َرَجــاِن ِلَعِظيَمٍة َفَقَطْعُت َرَجاَءُه 
َّ
ا َو َمْن َذا ال ــِن ِلَنَواِئِبــِه َفَقَطْعُتُه ُدوَنَ

َ
ل ّمَ

َ
أ

اَواِت  ُت مَسَ
ْ َ
ْفِظي َو َمل ْم َيْرَضْوا ِبِ

َ
ُفوَظًة َفل  ِعَباِدي ِعْنِدي َمْ

َ
ُت آَمال

ْ
ِمّنِ َجَعل

1. نور مجرد، ج2، ص458. 

2. أي ألبعدنه و ازیلنه. )تعلیقه کافی(.

3. أي تحت قدرتی. )تعلیقه کافی(.

4. تشبیه الفکر بالید مکنیة و إثبات القرع له تخییلیة و ذکر الباب ترشیح. )تعلیقه کافی(.
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ْم 
َ
ْبَواَب َبْيِن َو َبْنَ ِعَباِدي َفل

َ
ْن َل ُيْغِلُقوا اْل

َ
ْم أ َمْرُتُ

َ
 ِمْن َتْسِبيِحي َو أ

ُّ
ل ْن َل َيَ مِمَّ

کْشَفَها  ِلک  ُه َل َيْ
َ
ّن

َ
َن [ َمْن َطَرَقْتُه َناِئَبٌة ِمْن َنَواِئِي أ

َ
ْم ]أ

َ
 َلْ َيْعل

َ
ِل 1 أ َيِثُقوا ِبَقْو

ــوِدي َما َلْ  ْعَطْيُتُه ِبُ
َ
 َعّنِ أ

ً
َراُه َلِهيــا

َ
ــا ِلي أ َ

َ
 ِمــْن َبْعِد ِإْذِن- ف

َ
َحــٌد َغْيــِري ِإّل

َ
أ

َعَطاِء 
ْ
 ِبال

ُ
ْبَدأ

َ
 َفَيَراِن 2 أ

َ
 َغْيِري أ

َ
ل

َ
ُه َو َسأ

َ
ِن َرّد

ْ
ل

َ
ْم َيْسأ

َ
َّ اْنَتَزْعُتُه َعْنُه َفل ُ

ِن مث
ْ
ل

َ
َيْسأ

ْيَس 
َ
 َو ل

َ
ِن َعْبِدي 3 أ

ُ
ل َنا َفُيَبّخِ

َ
 أ

ٌ
يل  َبِ

َ
ِجيُب َساِئِل أ

ُ
 أ

َ
 َفل

ُ
ل

َ
ْسأ

ُ
َّ أ ُ

ِة مث
َ
ل

َ
ْسأ  اْلَ

َ
َقْبل

ْن  َ َ
 اْلَماِل ف

َّ
ل َنا َمَ

َ
ْيَس أ

َ
 َو ل

َ
ُة ِبَيِدي أ ْحَ َعْفُو َو الّرَ

ْ
ْيَس ال

َ
 َو ل

َ
کــَرُم ِلي أ

ْ
ــوُد َو ال ُ

ْ
ال

اَواِت َو   مَسَ
َ

ْهــل
َ
ّنَ أ

َ
ْو أ

َ
ــوا َغْيــِري َفل

ُ
ل ْن ُيَؤّمِ

َ
ــوَن أ

ُ
ل َؤّمِ ــىَش اْلُ  َيْ

َ
 َفــل

َ
ِن أ َيْقَطُعَهــا ُدو

ِميُع َما  َ  الْ
َ

ــل ّمَ
َ
 َما أ

َ
ْم ِمْثل  َواِحــٍد ِمْنُ

َّ
ْعَطْيــُت کل

َ
َّ أ ُ

 مث
ً
يعــا ــوا مَجِ

ُ
ل ّمَ

َ
ْرِض أ

َ
 أ

َ
ْهــل

َ
أ

 4 ً
ُمُه َفَيا ُبْؤسا َنا َقّيِ

َ
ک أ

ْ
کْيَف َيْنُقُص ُمل ٍة َو   ُعْضِو َذّرَ

َ
کي ِمْثل

ْ
اْنَتَقَص ِمْن  ُمل

ْن َعَصاِن َو َلْ ُيَراِقْبِن«5.  ِلَ
ً
ِت َو َيا ُبْؤسا َقاِنِطَن ِمْن َرْحَ

ْ
ِلل

از همین رو در خصوص شفاء در صحیحه زیاد بن أبی الحالل وارد شده است:
 ِمّنِ 

َ
اُء َقال

َ
ْيَن الــّد

َ
 ُموَس؟ع؟ َيــا َرّبِ ِمْن أ

َ
: َقال

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َقــال

َ
»َعــْن أ

ْنُفِسِهْم 
َ
 َيِطيُب ِبأ

َ
َعاِلِج  َقال ا َيْصَنُع ِعَباُدک ِباْلُ َ َ

 ف
َ

 ِمّنِ َقال
َ

َفاُء َقال  َفالّشِ
َ

َقال
ِبيب« 6 َعاِلُج الّطَ َي اْلُ َفَيْوَمِئٍذ مُسِّ

1. أي وعدى اإلجابة لهم. )تعلیقه کافی(.

2. في بعض النسخ ] أ فتراني [. )تعلیقه کافی(.

3. بخله بالتشدید أي نسبه إلی البخل. )تعلیقه کافی(.

4. البؤس و البأساء: الشدة و الفقر و الحزن. )تعلیقه کافی(.

5. مرحوم کلینی در کافی، ج2، ص67 و 68 این حدیث را با دو طریق مستقل نقل نموده و نیز شیخ 
که از مالحظۀ طرق مختلف می توان اطمینان به  در امالی، ص584 با طریق مســتقلی دیگری آورده 

صدور روایت پیدا کرد.

کافی، ج8، ص88.  .6
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علــت حقیقــی شــفا، رزق، علــم و... همــه در عالــم ملکــوت اســت و فاعل 
حقیقــی در جایــی بــر حکمت    هایی اثر می          گذارد که شــرایط و معــدات خاصی 
وجود داشته باشد. البته فاعل حقیقی گاهی نیز بدون آن معدات، اثر گذاشته و 

کسی را شفاء می          دهد یا جاهلی را عالم و فقیری را غنی می          سازد.
یکــی از نــکات ارزشــمندی کــه انبیــاء الهــی تعلیــم می          دهنــد تعییــن دامنۀ 
حکمــت الهــی و میــزان تأثیرگــذاری علــل معــده در آن اســت. ادب عبودّیــت 
اقتضاء می          کند که تا جایی که دستور داده          اند از اسباب ظاهری استفاده کنیم و 
از جایی که امر کرده          اند به این اسباب التفات نکرده و آنها را رها نماییم. بنابراین 
در حقیقت چنین نیســت که دارو، سبب شفاء و ویروس، سبب بیماری باشد 
کن مقدســه اثر آن    ها را  و ما موظف باشــیم که اثبات کنیم طهارت و نورانّیت اما
خنثی می          کند؛ بلکه اواًل خداوند متعال ســبب حقیقی اســت و ثانیًا در سلسلۀ 
که بر مقتضای حکمت و تحت  ئکۀ مدبره هســتند  طولی، حقائق مجرده و مال
کــرده بر طبق این موازین  ضوابطــی کار می          کنند. در جایی که شــارع مقدس امر 
ظاهری کار کنیم از باب ادب عبودّیت، آن موازین را مراعات می          کنیم و در هرجا 

که فرموده این موازین را مراعات نکن آن را رها می          کنیم.
از نظر اهل دنیا صدقه    دادن موجب زوال مال است؛ ولی شارع مقدس فرموده 
چنین نیست و از قضا صدقه موجب ازدیاد مال خواهد شد و چون در هر حال 
علــت فقــر و غنا در عالم باال اســت وقتی خود خداوند خبــر از نحوه تأثیرگذاری 
آن علــت در عالــم پاییــن می          دهــد و می          گوید بــا صدقه    دادن، غنــا عطا می    کند، 
گر کســی به او اعتقاد و اعتماد داشــته باشد با آرامش کامل صدقه داده و شک  ا

نمی          کند که صدقه موجب غنا خواهد شد.
یــارت حجج  بــه همین شــکل وقتــی خداونــد خبر می          دهــد که شــفاء را در ز
الهــی؟مهع؟ قرار داده اســت بدون شــک مؤمن اقــدام نموده و به توهــم منافات آن 
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با قوانین ظاهری اعتنا نمی          کند؛ زیرا اثرگذاری همین قوانین ظاهری پزشکی نیز 
که ضوابط آن را تکوینًا  همگی در دست خدا و حجت خداست و خود اوست 
تعیین نموده و حدودش را تشــریعًا به ما منتقل می          نماید. پس ســیر بحث ما در 
صفحــات گذشــته که فــرض را بر علیــت ویــروس و ... می          گذاشــتیم و به    دنبال 
وجود مانع می          گشتیم همراه با تسامح و مماشات با صاحبان علوم ظاهری بود؛ 

فتأمل و اغتنم.
می          تــوان بحــث را از آغــاز این    طور مطرح کرد که آیا جریان شــفاء در حرم    های 
مطهر مشروط به نبودن ویروس منحوس )حتی به مقداری که در بیماری متعارف 
فعلی هست( است یا خیر؟ با این طرح    بحث بسیار روشن          تر می          شود که در نظام 
فلســفی الهــی تعیین این موضوع به    طــور کل از تخصص اطبا و پزشــکان خارج 

است و باید در فضای دیگری به تنقیح مسئله پرداخت.

4. دار الشفاء
با توّجه به آنچه گذشت حرم    های مطهره به    تمام    معنا دارالشفاء است؛ چون 
گر منظور از شفاء؛  دارالشــفاء یعنی محلی که در تحقق شــفاء تأثیرگذار اســت. ا
شــفاء حقیقی باشــد که روشــن اســت؛ چــون ادلۀ گذشــته می          فرمایــد هرکس به 
گر منظور فقط شفای  زیارت بیاید و شفاء طلب کند بی    استثناء شفاء می          یابد و ا

جسمی باشد باز هم بی          شک باید این مشاهد مشرفه را دارالشفاء نامید.
توضیح اینکه برخی از عرب    زبانان به بیمارســتان »مستشــفی« یعنی »محل 
طلب شــفاء« می          گویند؛ و برخی که خوش    ذوق    ترند، به جای مستشــفی از تعبیر 
»مشــفی«           اســتفاده می          کنند؛ یعنی جایی اســت که بالفعل شــفاء در آن است و 

این تعبیر از باب فال    نیکوزدن و حسن    ظن به کار می          رود.
در زبان فارسی به جای اینکه از چنین تعابیری استفاده شود، معمواًل از تعبیر 
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»بیمارســتان« استفاده می          کنیم یعنی »محل بیماران«1 که تعبیر ناامیدکننده    ای 
است و گاهی نیز می          گوییم »درمانگاه« که این کلمه، به تعبیر »مشفی« نزدیک    تر 
اســت. فال خیر    زدن، آثار مثبت روحی و حقیقی فراوانی در افراد دارد و لذا تعبیر 
درمانگاه خیلی بهتر است. به هر حال بیمارستان یا مشفی یا مستشفی یا دارالشفاء 
که در تحقق شفاء تأثیرگذار است. منظور از شفاء در این عبارات  محلی است 
همان شــفای ظاهری اســت که دانش طب در بیمارستان    ها به    دنبال آن است.
 آیــا در بیمارســتان          ها شــفاء به نحو صد در صد اتفــاق می          افتد؟ یقینًا چنین 
کــه ضریــب شــفاء در آن از ســایر محیط          هــا  نیســت. بیمارســتان جایــی اســت 
کــه در یک بیمارســتان  بیشــتر اســت. حتــی ممکن اســت تعــداد مریض    هایی 
بســتری می          شــوند و خوب نمی          شــوند، از افرادی که خوب می          شوند بیشتر باشد 
امــا ایــن ضرری به بیمارســتان    نامیدن آن مکان نمی    رســاند. مهم این اســت که 
که بیرون از  که در بیمارســتان درمان می          شــوند، نســبت به افرادی  تعداد افرادی 

بیمارستان هستند بیشتر است.
گر معیار در مشفی و مستشفی و بیمارستان    نامیدن یک مکان این است که  ا
در آن زمینه تحقق شفای جسمی وجود دارد، آیا می          شود مشاهد مشرفه و مواطن 
اســتجابت دعا را مشفی و مستشفی و دارالشفاء نامید؟ یقینًا چنین تسمیه          ای 
صحیح است. مشاهد مشرفه نه فقط دارالشفاء به    معنای شفای حقیقی است، 

بلکه آنجا به معنای شفای ظاهری نیز دارالشفاء است.
که تأثیر دعا و طهارت نفس در شــفاء، بیشــتر از  گر از خارج پذیرفتیم  حال، ا
تأثیر درمان          های ظاهری است،           طبیعتًا درصد و آمار شفایافتگان در این مشاهد 

1. گفته شده در گذشته چون وسیلۀ درمان طاعون که از طریق موش منتقل می شد وجود مارهایی بود 
که مار در منطقه شان نبود طاعون می گرفتند به مریض »بی مار«  کسانی  که موش را می خوردند و فقط 

گفته اند و از همین رو مار نماد طب و سالمت شده است.
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مشــرفه نیــز از بیمارســتان          ها بیشــتر اســت هرچنــد به    واســطۀ فقــدان کار آمــاری 
نمی          توان این مطلب را به صورت مستند عرضه کرد.

درب دارالشفاء را نمی          بندند
کن دارالشــفاء است،           طبیعتًا تعطیل    کردن آن در شرایط  گر فهمیدیم این اما ا
بیمــاری غلــط اســت. همان    طــور که کســی که گرســنه اســت به جایــی می          رود 
کــه آنجــا غــذا می          دهند، کســی که مریض اســت نیز بــه جایی می          رود که شــفاء 
گر  می          دهند. هیچ اندیشمندی در ایام بیماری، مرکز درمان را تعطیل           نمی          کند. ا
فهمیدیم که طبق فلسفۀ الهی و ادیان الهی، حقیقت شفاء از عالم باال می          آید و 
فهمیدیم که اسباب شفاء منحصر در امور ظاهری نیست و همچنین دریافتیم 
کن مذهبی و مشــاهد، ظهور و بــروز متفاوتی دارد، باید  کــه حقیقت شــفاء در اما

بگوییم:           حرم دارالشفاء است و در دارالشفاء را در ایام بیماری نمی          بندند. 
وقتی کلید حل مشکالت عالم ظاهر در عالم باال است و راه اتصال به عالم 
کرد  کن مقدسه است،           طبیعتًا در ایام بیماری نباید آن          ها را تعطیل  ملکوت، اما
بلکه بالعکس، باید مردم را بیشتر دعوت کرد تا برای حل مشکالت خود به آنجا 

پناه ببرند. این نتیجۀ بحثی است که تا به حال داشتیم.

پاسخ به یک اشکال
ممکن است کسی اشکال کند:           

 اینکه می          گویید زیارت چنین آثاری دارد، مربوط به کسانی است که 
ً
اوال

اعتقاد دارند و با این اعتقاد به حرم مشرف می          شوند. اما کسانی که بدون 
اعتقاد و دلدادگی به حرم می          آیند، چنین آثاری برای زیارتشان وجود ندارد.
 این آثار مربوط به زیارت اســت. ولی افراد در مســیر زیارت کارهای 

ً
ثانیا
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کن مشــرفه باز باشــد، تــردد در  گــر اما غیربهداشــتی انجــام می          دهنــد و ا
مسیرهای رفت و آمد زیاد می    شود. مثًا زوار بیشتری به مشهد مشرف 
می          شــوند که عاوه بر حرم امام رضا؟ع؟           به جاهای دیگری نیز می          روند 

و مراعات نمی          کنند. لذا مجبوریم که حرم را ببندیم.

پاسخ این است که این اشکال به بیمارستان          ها نیز وارد است. بیمارستان          ها 
بمب ویروســند و هرکســی بدان وارد می          شــود در معرض بیماری اســت و امکان 
انتقال ویروس در خود بیمارســتان          ها از ســایر مکان          ها بیشتر است، به    طوری که 
شاید در شهرها جایی آلوده    تر از بیمارستان          ها نباشد و لذا اطبا سفارش می          کنند 
که افراد ســالم و حتی افراد مریض باید از رفتن به بیمارســتان          ها اجتناب کنند. 
گر قرار باشد شفاء  کنیم؛ زیرا ا که بیمارستان          ها را تعطیل  اما این دلیل نمی          شود 

یا درمانی محقق شود، در همین بیمارستان هاست.
پس باید بیمارستان را باز بگذاریم و در کنار آن، تا جایی که می          توانیم زمینۀ 
گســترش بیماری را در بیمارســتان و مســیر رفت    وآمد از طریق ضدعفونی    کردن، 
استفاده از ماسک و رعایت فاصله    گذاری اجتماعی و... تقلیل دهیم. همچنین 
باید به شهروندان آموزش دهیم که وقتی می          خواهند به بیمارستان بروند، مسائل 

بهداشتی را رعایت کنند.
آموزش مراعات مسائل بهداشتی امری ضروری است ولی درب شفاخانه نباید 
بســته شــود. این کالم بعینه در مورد دارالشفاهای معنوی جاری است. به جای 
اینکه بگوییم مشاهد مشرفه منبع بیماری است و »ای مردم! به اینجا نیایید« باید 
گر به دنبال شــفاء و درمان دردهای ظاهری و باطنی جامعۀ  بگوییم                    : ای مردم! ا
اسالمی می          گردید، اینجا محل حل مشکالت شماست. بیایید و بیشتر بیایید ولی:
اواًل ایــن دســتورات بهداشــتی را مراعات کنید؛ ماســک بزنید. دســتانتان را 
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ئم  کنید. و حتی می          توان در درب    های ورودی از ورود افراد دارای عال ضدعفونی 
بیمــاری به فضاهای عمومی جلوگیری نموده و شــرایط زیارت را برای ایشــان در 

نقطه          ای خاص فراهم کرد.
ثانیًا وقتی به حرم می          آیید دل بدهید و از امام رضا؟ع؟ طلب کنید. هرکسی 
به حرم وارد می          شــود دعاهای مســتجابی دارد. وقتی به حرم مشــرف می          شــوید، 
دعا کنید که خدایا بال را از من و خانوادۀ من و از امت اسالمی بردار. خدایا به من 

شفاء عنایت کن و از صمیم قلب بگویید:
ِم َو  کــّرَ ــکاِن اْلُ »اللهــم صــل عــل ممــد و آل ممد َو َل َتــَدْع ِلــي ِف َهَذا اْلَ
کَشــْفَتُه َو َل   

َ
 ِإّل

ً
با کْر ْجَتُه َو َل   َفّرَ

َ
 ِإّل

ً
ا  َغَفْرَتُه َو َل َهّ

َ
 ِإّل

ً
ِم َذْنبا

َ
َعّظ ْشــَهِد اْلُ اْلَ

 َشَفْيَتُه«1. 
َ

 ِإّل
ً
َمَرضا

بایــد مــردم را به دامن امام رضــا؟ع؟ بیندازیم تا مردم بیاینــد و حاجات خود 
کــه اثــر ایــن دعاهــا در اصــالح امــور  و دیگــران را بگیرنــد و ببرنــد و شــک نکنیــم 
که در سنگر  جامعه بارها بیشتر از زحمات پزشکان بزرگوار و جان بر کفی است 

بیمارستان    ها مشغول به کارند.
آری! این امور قابل آموزش است و امروزه با بهره    گیری از ابزار رسانه، به    راحتی 
می          تــوان ایــن قبیــل آموزش          ها را فعــال کرد. در کنــار این آموزش    ها، بــرای تعدیل 
رفت    وآمدهــای زوار، راه          های فراوانی همچون محدودیت تردد جاده          ای و وســائل 
کن دیگر طبق  نقلیــه عمومی و بســتن یا محدودکــردن تفریح    گاه          ها، بازارهــا و اما
موازین شرعی وجود دارد و با آن بسیاری از مشکالت قابل     مدیریت خواهد شد 

و نوبت به تعطیلی حرم مطهر که حرام شرعی است نمی          رسد. 
گر فالن بیمارستان خوب  بســتن حرم    های مطهر مانند آن است که بگوییم ا

1. کتاب المزار- مناسک المزار)للمفید(، النص،   ص 123.
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در فالن شهر باز باشد، مردم از راه          های دور راه می          افتند و با وسایل    نقلیۀ عمومی 
که مهم    ترین وسیلۀ انتقال بیماری است به این شهر می          آیند و... .

روشن است که در این شرایط، آن بیمارستان خوب را تعطیل نمی          کنیم؛ بلکه 
رفت    وآمدها و وســایل    نقلیه را تعدیل می          کنیم. با همین اســتدالل این حرم          های 
مطهــر کــه کلید اصلی حل مشــکالت اســت باید باز باشــند و در عیــن حال، از 

راه    حل    های دیگر استفاده           کنیم.

یک نکته
در این ایام مکرر شنیده می          شود:

یــارت دور و نزدیــک ندارد و امام محدودیت مکانی ندارد و چه از دور  »ز
گــر حرم هــم می          روید الزم  یــارت کنــی و چــه از نزدیک تفاوتــی ندارد. ا ز
یــر قبــه برویــد و از همان دور ســام دهیــد. ســنگ و در و دیوار  نیســت ز
و ضریــح اثــری ندارد و اثر از نفس امام؟ع؟ اســت کــه فاصله در آن تأثیر 

ندارد«.

گر به ظاهر این ســخنان تمسک شــود؛ مسلمًا مخالف قطعیات فقه شیعه  ا
یــارت از راه دور  کــه در ز یــارت از راه نزدیک آثاری دارد  کــه بی شــک ز اســت؛ چرا
کسی از زیارت از نزدیک عاجز باشد، می          تواند از راه دور زیارت  نیست. آری اگر 
که قادر اســت نباید به  کســی  کند و عمدۀ فوائد زیارت از راه نزدیک را ببرد ولی 

زیارت از دور اکتفاء کند. زیارت از راه نزدیک دو خصوصیت دارد:
1. نورانّیت مضجع مطهر امام؟ع؟ تأثیر فراوانی در ایجاد حالت معنوی در زائر 
دارد. کسانی که تجربۀ زیارت مشاهده مشرفه را دارند همگی می          دانند که برکاتی 

در حضور در مضجع امام هست که در زیارت از راه دور نیست.
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یــارت از نزدیــک می          گیــرد تمرکــز و توجهــش بــه  2. وقتــی کســی تصمیــم بــر ز
امام؟ع؟ چندین برابر شــده و از آغاز حرکت در مســیر تا هنگام تشــرف به    شــکل 
تفصیلی به حضرت توجه می          کند و لذا بهره          اش خیلی بیشتر می          شود و آثاری بر 

کوتاه    مدت از راه دور بار نمی          شود. او بار می          شود که در زیارت    های 
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1. مساجد و عزاداری    ها
مطالبــی کــه تــا بــه حال بیــان شــد، ناظر بــه مشــاهد مشــرفه اهل    بیت؟مهع؟ و 
بزرگانی که ملحق به ایشانند از جمله حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم 
کن و مناسک مذهبی، نمی          توان با این  حسنی؟امهس؟ است اما نسبت به دیگر اما
کن مختلف در میــزان نورانّیت با هم متفاوتند. به  کلّیــت صحبــت کرد؛ زیرا اما
 استجابت دعا باشد، در کلّیت این حکم شریک 

ّ
هر حال هرجایی که از محال

است.
نسبت به مساجد نیز همین مطلب فی    الجمله مطرح است. مساجد محل 
دعا و عبادت است و ما هیچ آزمایش اثبات    شده          ای شاهد بر اینکه جریان    داشتن 
مناسک مذهبی و نماز جماعت و عبادت موجب ترویج بیماری باشد نداریم. 
حداکثر این است که در مقام تزاحم، مسجدها را باز بگذاریم ولی نماز جماعت 

خلوت    تر باشد و با رعایت فاصله و با سرعت بیشتر برگزار شود. 
در مورد مجالس روضه و مجالس عزاداری نیز سخن به همین شکل است؛ 
کن اقامه  کن به مانند دیگر اما در این موارد نیز دلیلی بر سرایت بیماری در این اما
نشــده اســت؛ بلکه اجمااًل می          دانیم که افراد با شــرکت در این محافل و خوردن 
غذای آن، بارها و بارها شــفاء گرفته          اند. ولی این معنی وابســته به این اســت که 
که شــرکت می          کنند مراعات تقوی و  آن مجلس با اخالص برگزار شــود و افرادی 
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ورع را داشته باشند و با عشق در آن مجلس حضور پیدا کنند. اگر شرایط وجود 
گر بدانیم که افراد شــرایط را  داشــته باشــد، حجتی بر تعطیلی آن نیســت. لکن ا
مراعات نمی          کنند و مثاًل با یکدیگر روبوسی می          کنند و دست می          دهند و در تهیۀ 
غذا جهات بهداشــتی را رعایت نمی          کنند، برگــزاری این مجالس را نمی          توان به 
استناد ادلۀ شرعی تأیید نمود و شاید احتیاط اقتضا کند که آن را تعطیل کنیم.

2. نماز جمعه
در ایــام گذشــته نمازهــای جمعه نیــز برای همراهی با دســتورات ســتاد ملی 
مبارزه با کرونا تعطیل شد که تعطیلی آن هیچ توجیه علمی نداشت. نماز جمعه 
یــک حد صحــت دارد و یک حد فضیلت. حد صحت نماز جمعه این اســت 
که در هر شهری حداقل پنج نفر )یک امام و چهار مأموم( حضور پیدا کنند و در 
کنار امام، نماز جمعه را تشــکیل دهند. این مقدار، شــرط صحت و انعقاد نماز 
جمعه اســت و شــرکت افرادی بیشــتر از این فقط موجب فضیلت و استحباب 

بیشتر است. در باب نماز جمعه دو بحث وجود دارد:
1. وظیفۀ هر فرد در این باب چیســت؟ بســیاری از فقهای معاصر معتقد به 
وجــوب تخییــری آن هســتند و برخــی جمع ظهر و جمعــه را مقتضــای احتیاط 

می          دانند و برخی اصاًل در عصر غیبت اقامۀ آن را جائز نمی          شمرند.
2. وظیفه حکومت اســالمی در این باب چیست؟ این مطلب بحثی است 
کمتر بدان پرداخته شده است و مالزمه          ای با بحث اول ندارد. ممکن است  که 
کم واجب بدانیم و شرکت در آن را در حد تحصیل  اصل اقامۀ نماز جمعه را بر حا
شرائط صحت واجب کفائی و ما زاد آن را واجب تخییری و استحباب تعیینی 

بشماریم.
مرحــوم عالمه طهرانی؟وضر؟ اقامۀ نماز جمعه را از وظائف حکومت اســالمی 
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می          دانســتند و بــا صرف    نظــر از وظیفــۀ آحــاد مکلفیــن آن را بــر حکومــت واجب 
می          شــمردند. ایشان در کتاب وظیفۀ فرد مســلمان در حکومت اسالم در ضمن 

بحثی نسبتًا مفصل می          فرمایند:
 حکومت اســام بی نماز جمعه 

ً
نماز جمعه خیلی مهّم اســت؛ اصا

کم که آمــده اّول نماز  متصــّور نیســت؛ از زمان رســول اهلل تــا بحال هر حا
 تشــکیل نماز جمعه واجب اســت 

ً
جمعــه را به دســت گرفته، و اصوال

بــراى همــه مــردم، چــه در زمــان حکومــت اســام، و چــه در زمــان غیــر 
حکومــت اســام، و در زمــان غیــر حکومت  اســام مــردم گناهکارند؛ و 
گر از آنها بپرســند که چرا نماز جمعه نمی خواندید؟ می گویند: آخر ما  ا
نمی توانســتیم؛ باید حکومت اسامی باشــد؛ می گویند: باید تشکیل 

حکومت می دادید تا بتوانید اقامه نماز جمعه کنید.
پــس یکی از فوائد تشــکیل حکومت اســامی نماز جمعه اســت؛ و بر 
همــه واجــب اســت تشــکیل حکومــت بدهند تــا اینکــه بتواننــد نماز 
کــه همیــن نماز جمعــه جلوى تمــام آن  جمعــه بخواننــد؛ و می بینیــم 

احزاب را گرفت1.

کــه نماز جمعه با اقل  پــس بنابــر دیدگاه دوم، با وجود شــیوع کرونا واجب بود 
کــه اقل مراتب صحــت نماز جمعه  مراتــب صحت برگزار شــود و بدیهی اســت 
و بلکــه حتــی بــا ده برابــر ایــن جمعیت )با حضــور پنجاه نفــر( با مراعــات تدابیر 
بهداشــتی هیــچ اخاللــی بــه نظام ســالمت و بهداشــت وارد نمی          شــد. امــا بنا بر 
 دیــدگاه اول، یــا در شــرایط فعلی اقامۀ نمــاز جمعه از باب تعظیم شــعائر واجب 

1. وظیفه فرد مسلمان در احیائ حکومت اسالم، ص278 و 288.
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بــود1 یا مســتحب؛ در هــر صورت به هیچ وجهی تعطیلی آن توجیه          پذیر نیســت؛ 
زیرا برگزاری حداقلی آن در هیچ شهر و روستایی با بهداشت منافات ندارد.

کثر با ازدحام جمعیت ناسازگار است، ولی روشن  دستورات بهداشتی حدا
اســت که برگزاری این فریضۀ الهی مالزم با ازدحام جمعیت نیســت و ذاتًا هیچ 
مشکل بهداشتی ندارد. لذا تعطیلی نمازهای جمعه هیچ وجه شرعی یا عقلی 
نــدارد و نیــازی بــه بحــث فقهی نیســت و اتفاقــی که افتــاده ظاهرًا ناشــی از یک 
ســوء    تفاهم بوده اســت. شایســته بود خصوصًا در شــرایط فعلی و رواج بیماری، 
اصــل نمــاز جمعــه و لو بــا جمعیتــی محدود برگــزار شــود و ائمۀ جمعــه مطالب 
عبادی و سیاســی را طرح نمایند و مطالب ایشــان در رسانه          ها منتشر شود و این 

رکن در نظام اسالمی تعطیل نگردد.
بــرای اینکــه کمی با ضریــب اهمیت نماز جمعه و خســارت و تلخی حادثه 
تعطیلی آن به بهانه خطرات جسمی آشنا شویم توجه به این عبارت از بیان رهبر 

معظم حضرت آیةاهلل خامنه ای؟دم؟ شایسته توجه است:
... دشــمنی هایی اســت که از اّول انقاب تا امروز با نماز جمعه شــده 
اســت. هر هفته تبلیغات ســنگین حجیمی از طرف دشــمنان نسبت 
به نماز جمعه صورت می گرفت ... آن ها به تبلیغات هم اکتفا نکردند 
و نماز جمعه را مورد تهاجم خونین قرار دادند. پنج امام جمعه ى معتبر 
معروف را به شــهادت رســاندند: مرحوم آیت اهلل قاضی، مرحوم آیت اهلل 
مدنــی، مرحــوم آیــت اهلل صدوقــی، مرحــوم آیــت اهلل دســتغیب، مرحوم 
آیــت اهلل اشــرفی. پنــج عالــِم مجتهــِد پیرمــرِد باتقواى پرهیــزکاِر پارســا و 

گاهی تحقق یک امر ذاتًا مستحب است ولی بعد از تحقق و رواج آن و خصوصًا بعد از آنکه نشان   .1
و علم اســالم شــد اســتمرار آن واجب می باشــد. نماز جمعه در زمان ما یقینًا از این باب اســت و لذا 

تعطیلی آن این قدر موجب خوشنودی دشمنان دین شد.
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ک دامن را که هر هفته مردم با دل و جان پشــت ســر آن ها می ایستادند  پا
و بــه آن هــا اقتــدا می کردند، جلِو چشــم همین مــردم در نمــاز جمعه به 
ى دیگر هم سوء قصد کردند که بحمد اهلل  شهادت رساندند. به بسیار

به جایی نرسید.
همیــن نماز جمعــه ى تهران و همیــن محوطه اى که در آن نشســته اید، 
ى از شــما بــه یــاد دارید که شــاهد چــه حوادثــی بوده اســت. در  بســیار
موشــک باران طوالنــی مــّدت تهران که در چند نوبت بــود، مردم در نماز 
جمعــه شــرکت می کردند. یک نوبت کــه در حدود پنجــاه روز یا دو ماه 
بــود و هــر روز و شــبی موشــکهاى دشــمن به این شــهر فــرود می آمد، این 
نماز جمعه با اجتماعی عظیم شــاید بشــود گفت بیش از سایر اوقات 
مملو از جمعیت می شــد. چون خطر بود و مردم احســاس می کردند که 
حضورشان در اینجا خطرپذیرى است و براى خداست، لذا براى ثواِب 
مضاعف شــرکت می کردند! بنده نماز جمعه هایی را به یاد دارم که در 
اثنــاى آن، صداى انفجار موشــک ها از اطراِف همین محّل نماز جمعه 
می آمد. در همین نماز جمعه، دشمن انفجار خونینی را به راه انداخت 
و جلِو چشــم مردم در همین نقطه عّده اى به شــهادت رسیدند؛ اما این 

مردم مثل کوه استوار ایستادند و تکان نخوردند.
بنــده آن روز در همین جــا ایســتاده بــودم کــه آن انفجار اّتفاق افتــاد. اّول 
خیــال کردیــم موشــک یــا بمبــاران هوایی اســت؛ نگران شــدم کــه نماز 
جمعه به هم خواهد خورد. معلوم می شود که ما هم مردممان را درست  
نشــناخته بودیم. خدا می داند که این صفها تکان نخورد. یک ُگله جا 
ایــن انفجار واقع شــد و چنــد لحظه همان جا یک هیاهویی شــد، بعد 
شــهدا و مجروحــان را بردنــد؛ اما مردم همان جا نشســتند و نماز جمعه 
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و خطبه هــا ادامــه پیدا کــرد! این نمــاز جمعه، چنین مناظرى را شــاهد 
بوده است. نماز جمعه ى تهران، به خاطر همان آثار و برکاتی که عرض 
شــد، در این بیست ســال مرکز و آماج سخت ترین حمات دشمن قرار 

گرفت1.

و نیز در اهمیت و تأثیر اجتماعی نماز جمعه می فرمایند: 
نماز جمعه قلب فرهنگی هر شــهر اســت؛ مرکز فرهنگی هر شــهر، نماز 
جمعــه اســت؛ البّتــه شــرایطی دارد کــه حاال بعضــی از این هــا را عرض 
خواهیــم کــرد. جایی اســت که آنجــا هدایت گــری انجام می گیــرد؛ من 
 هدایت گری سیاســی نیســت، 

ً
کیــد می کنــم ایــن هدایت گــری صرفا تأ

گر فرض  هدایت گــری سیاســی و فرهنگی اســت. ما گمان نکنیم کــه ا
کنید در فان مسئلۀ سیاسی روز که محّل ابتاء هم هست، داِد سخن 
دادیــم و حــرف زدیــم و مطالــب خودمــان را بــا بیان شــیوا بیــان کردیم، 
قضّیه تمام شــد؛ نه، ما هدایت گری فرهنگی را از هدایت گری سیاسی 
بنیانی تر می دانیم؛ هدایت گری سیاســی خیلی الزم است و از آن نباید 
صــرف نظر کرد، اّمــا هدایت گری فرهنگی و فرهنگ مردم، اخاق مردم  

]مهم تر است [...
نمــاز جمعــه یــک قــرارگاه اســت؛ قــرارگاه ایمــان، قــرارگاه تقــوا، قــرارگاه 
بصیــرت، قــرارگاه اخــاق. از تعبیــر قــرارگاه نبایــد ما وحشــت بکنیم، 
چــون قــرارگاه جزو تعبیــرات و اصطاحات مربوط به جنــگ و مبارزه و 
این چیزها اســت. خب، این جنگ وجود دارد، بر ما تحمیل شــده -ما 

1. بیانات در خطبه های نماز جمعه ؛ 8/8/ 1377.
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درحــال جنگیــم، منتها جنگ نظامی نیســت؛ جنگ معنوی اســت، 
جنگ اعتقادی و ایمانی است، جنگ سیاسی است- همچنان که در 
دفاع مقّدس هشــت ســال بــر ما جنــگ را تحمیل کردند. مــا که دنبال 
جنگیــدن با همســایه مان نبودیم، بر ما تحمیل شــد؛ حملــه کردند. ما 
ابتــدا حملــه نمی کنیم؛ حّتــی در جایی که دفاع الزم نباشــد، دفاع هم 
يَک 

َ
َنا ِبباِســٍط َيــِدَی ِال

َ
ــن مآ ا

َ
ــِن َبَســطَت ِاَلَّ َيــَدَک ِلَتقُتل

َ
نمی کنیــم؛ ل

من؛ ما این جوری هســتیم. آنجایی که 
َ
خاُف اهَّلَل َرّبَ العل

َ
َک ِاّن ا

َ
قُتل ِلَ

ت 
ّ
دفاع الزم است، چرا، وارد عرصۀ دفاع می شویم. و خدا را شکر که مل

ایران، نیروهای انقاب، رهبر بزرگ و عزیِز فقیِد ما -که بحمداهلل نامش، 
یادش، راهش زنده است- نشان دادند که در زمینۀ دفاع، توانا هستند.
مــا در حــال یک چنین نبردی هســتیم؛ ما در حــال یک چنین جهادی 
هســتیم. به ایمان مــردم ما حمله می کنند، به بصیــرت مردم ما حمله 
می کننــد، به تقــوای ما حمله می کننــد، به اخاق مــا حمله می کنند، 
ِک معنــوی را در میان ما پراکنده می کنند؛  گوِن خطرنا ویروس هــای گونا
خــب، مــا چه کار کنیــم؟ باید دفاع کنیم. ایــن، قــرارگاه الزم دارد، مثل 
قرارگاه هــای میدان جنــگ؛ نماز جمعه یکی از مهم تریــِن این قرارگاه ها 
اســت؛ قــرارگاه ایمــان اســت، قــرارگاه تقوا اســت. با این چشــم بــه نماز 
جمعــه نــگاه کنیــم. شــما هــم فرمانــده قرارگاهیــد؛ قرارگاه هــای میدان 
جنگ هرکدام فرماندهی دارند؛ فرمانده قرارگاه امامت جمعه، شخص 

امام جمعه است1.

1. بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 1394/10/14.
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خالصه مطالب این فصل
در قسمت    های گذشته به این نتایج رسیدیم:

1. روش    شناســی طب مدرن مبتنی بر تجربه اســت و چون این طب، 
کن مذهبی نداشته و دلیلی هم بر یکسان    انگاری این  تجربه          ای در اما
کــن عادی نــدارد صالحیت قضــاوت در ایــن موضوع را  کــن بــا اما اما

نخواهد داشت.
2. برخــی آزمایش          هــای تجربی )به روش مقبــول در طب مدرن( مؤید 
ایــن اســت کــه یکســان    انگاری وضعیت ویــروس و میکــروب در این 

کن با دیگر مکان    ها صحیح نیست. اما
کن مکانیزم  3. تجارب متواتر خارجی نیز نشان می          دهد که در این اما
دیگری از حیث شــفاء و بیماری حکم    فرماســت و مریضان فراوانی با 

کن شفاء می          گیرند. رفتن به این اما
کــه  4. در منابــع نقلــی شــواهد اطمینان    آفریــن فراوانــی وجــود دارد 

مجموعه          ای از امور غیرظاهری موجب شفاست.
5. یکی از امور شفاآفرین زیارت مشاهد مشرفه است.

6. ادلــۀ شــفاآفرینی مشــاهد مشــرفه اطالق داشــته و هیــچ تقیدی به 
موارد احتمال ضعیف بیماری           ندارد.

7. بر اســاس ادلۀ نقلی فراوان حتی در شــرایط فعلی، مشــاهد مشرفه 
عامل شــفاء و درمان اســت، بلکه شفابخشــی آن از بیمارستان    ها نیز 

بیشتر است.
کــز درمــان در شــرایط بیمــاری           کامــاًل غیرمنطقــی  8. تعطیل    کــردن مرا

است.
تی که در حاشــیۀ بازبودن مشــاهد مشــرفه به وجود می          آید  9. مشــکال
راه    حل          هــای دیگــری دارد و نمی          تــوان بــدان بهانه دســت بــه تعطیلی 

حرم    ها که حرام شرعی است زد.
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10. با این همه رعایت بهداشــت در خود حرم    ها در غیر از امور مربوط 
به زیارت، کاری شایسته و نیکو است.

11. در دیگــر مناســک مذهبی نیز کلّیت شفابخشــی وجــود دارد ولی 
گانه  بــرای تصمیم          گیــری اجتماعــی در آن    هــا بایــد در هر مــوردی جدا

به    حسب شرایط تصمیم گرفت.
12. در این میان تعطیلی نماز جمعه از هر توجیهی خالی است و باید 

حتمًا نماز جمعه برگزار گردد.





فصل دّوم

حکم شناسی
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1. توضیح اصل تزاحم 
تــا بــه حــال، بحــث دربــارۀ صغــرای مســئله بــود. از ایــن بــه بعــد، بــه کبــری 
کنیــد حرم    هــای مطهــر و مجالــس ذکــر دارالشــفاء نباشــد و  یــم. فــرض  می    پرداز
کن نیز به همان مقداری که پزشکان می    گویند محل توسعه و  بپذیریم که این اما
شیوع بیماری است، یا قبول کنیم حرم دارالشفاء است و خود زیارت عامل ابتال 
نیست؛ ولی رفت    وآمدهای فراوان برای زیارت، موجب شیوع بیماری و خطرات 

جانی می    گردد. 
آیــا بــا همین فرضیــات، می    توان از ادلۀ اســتحباب زیارت دســت برداشــت 
کــه زیارت  یــارت ســخن گفت؟ امــروزه بر ســر زبان    ها افتاده  و از لــزوم تعطیلــی ز
مستحب است و حفظ سالمتی واجب. لذا زیارت را تعطیل می    کنیم. بر فرض 
که واقعًا حفظ سالمتی متوقف بر ترک زیارت باشد، آیا این قاعده صحیح است 

که زیارت مستحب است و حفظ سالمتی واجب؟ یا خیر؟ 
در حقیقــت اینجــا بــا مجموعــه          ای از تزاحم    هــا مواجهیــم. در یــک جانــب، 
کن و عدم حضور در آن اســت  کــه مرّجح تعطیلی ایــن اما عناوینــی وجــود دارد 
و در جانــب دیگر، برخی عناوین وجود دارد که مرّجح تعطیل    نشــدن اســت. در 
ایــن تزاحم چه باید کرد؟ چه کســی باید نظر دهــد؟ و نظر کدام یک از دو طرف، 

مرجح است؟ 
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کم در تزاحم 2. حا
در مباحــث خــارج اصــول و علــم دینــی بیان شــد که چــون تزاحــم مربوط به 
کشف موضوع و صغری است، نه حکم کلی، فقها معمواًل بدان اعتنا نمی    کنند 
و حتی به فروعات روش حل تزاحم در اصول نمی    پردازند1. این در حالی اســت 
کــه خودشــان در اصــول تصریــح کردند که تشــخیص اهــم و مهم از منظر شــرع، 
شأن مجتهد بوده و مقلد از آن عاجز است. اما در فقه تمدنی و جامع چاره          ای از 
پرداختن فقیه به این عرصه نیست؛ فقیه باید خود آستین باال زده و وارد میدان 
شــود و بــا همکاری متخصصان مختلــف، تکلیف موضوع تزاحم را مشــخص 

کند.
که موارد تزاحم بسیار زیاد بوده و به حصر در               نمی    آید،  به هر حال از آن جایی 
در دانــش فقــه از آن صحبتــی بــه میــان                         نمی    آید مگــر اینکه مســئله خاصی مورد 
استفتاء قرار بگیرد. گرچه مسلم است که تعیین اهم و مهم برعهدۀ فقیه است. 
کن مقدسه و بیماری  پس همان طور که تشخیص موضوع و صغری در بحث اما
کارشناسان دینی بود، تشخیص حکم در باب تزاحم  متوقف بر مداخلۀ فقها و 

نیز فقط و فقط در حیطۀ تخصص ایشان است.

3. اطراف تزاحم
عــرض شــد در هــر طــرف از بحث، عناوینــی وجــود دارد کــه می    تواند مرجح 
کــن مذهبــی شــده یــا مانــع از آن بشــود.  تعطیلــی  یــا محدودیــت مناســک و اما
کــه می    تواند مرجح تعطیلی یا محدودیت مناســک مذهبی شــود، دو  عناوینــی 

موضوع است:

1. برای مشاهده تفصیل این بحث، رک. علم دینی از چیستی تا چگونگی، جلد سوم الزامات فقهی 
و اصولی علم دینی، مبحث تزاحم و شبه تزاحم.
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 1. حفظ صحت یا وجوب دفع ضرر که این عنوان بیشتر بر سر زبان ها است.
 2. جلوگیری از بدگویی و جسارت مخالفان و دشمنان.

گر اثبات شود ضرری در زیارت وجود ندارد  برخی بر این عقیده اند که حتی ا
گر مناسک مذهبی تعطیل نشود بعدًا  اما بازهم دشمنان زیر بار حق                     نمی    روند و ا
هــر اتفاقی در زمینۀ شــیوع و رواج بیماری بیفتــد، آن را به گردن حرم    های مطهر و 
مناسک مذهبی خواهند انداخت و این امر موجب نوعی هتک حرمت نسبت 

به حرم    های مطهر و بالمأل منجر به تضعیف اسالم خواهد شد. 
کــه مانع از ایــن محدودیت و تعطیلی می    شــود، چنــد موضوع  امــا عناوینــی 

است:
 1. مساجد و حرم    های مطهر، وقفند و عین موقوفه باید در مصارفی که برای آن 
وقف شده مصرف شود و لذا حتی تعطیلی آن حرام است؛ مگر در فرض تزاحم.
کــن مذهبی به خاطر خوف از بیمــاری، موجب تضعیف   2. بســتن درب اما

عقاید حق است.
کن متبرکه مخصوصًا حرم    های مطهر، در دید مردم   قداست دارند و مردم  اما
آنجا را تکیه گاه و محل شفاء و پناهگاه خود در مشکالت می    دانند. وقتی در یک 
که همه توقع دارند به حرم پناه ببرند، درب حرم را می    بندیم،  معضل اجتماعی 
تفکر و اعتقادی که در بین مردم وجود دارد، کاماًل شکســته شــده و عقیدۀ مردم 
بــا تزلــزل مواجــه می    شــود و این ایجــاد تزلــزل از بزرگتریــن معاصی کبیره اســت. 
همچنیــن، همان طور که بازبودن مشــاهد مشــرفه زبان دشــمنان را بــاز می    کند،     

بستن آن نیز گاهی موجب سوء استفادۀ ایشان و هتک حرمت خواهد شد.
گــر فــرض کنیم با بســتن حرم هــا از نظر اعتقــادی در قلب مردم اشــکالی به  ا
که در چشم مردم وجود داشت، به کلی از  وجود نیاید، الاقل آن عظمت و ابهتی 
بین می    رود و هر کاری که حس درونی افراد را نسبت به حجت خدا از بین ببرد، 
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موضوع حرمت شرعی است و مصداق هتک حرمت است. دشمنان نیز از این 
کمال تأسف و  که با  کرده و به تحقیر مقدسات می    پردازند  جهت سوء استفاده 

شرمندگی این اتفاق افتاد.
 از وقتی که زمزمۀ تعطیلی یا محدودیت حرم                    ها شروع شد، تبلیغات وسیع و 
گســترده           و هتک حرمت    های فراوانی در فضای رسانه ای از طرف دشمنان شروع 
شــد که »دیدید دروغ بود که حرم                    ها شــفاء می    دهند! خود حرم                    ها محتاج الکل و 
ضد عفونی شــد و آخر کار نیز دربشــان را بستند!« و متأسفانه شاهد آن بودیم که 

دشمنان موج سواری وسیعی روی این موضوع انجام دادند.
جدا از این عناوین، دو موضوع مستحب نیز وجود دارد:

 1. فوائد فردی زیارت که برکات فراوانی در ایجاد طهارت و نورانّیت برای افراد 
دارد.

گر فرض کنیم که حرم    های   2. تأثیرات زیارت در حل مشکالت مادی. حتی ا
مطهر، موجب رواج بیماری می    شــدند، از آن طرف    ،     ده                    ها گره از مشــکالت مردم 

باز می    شد.
چون مهم ترین محور در تزاحم در کالم موافقان و مخالفان تعطیلی، مســئلۀ 
کید بیشتر بر همین محورها دنبال  حفظ سالمتی و تعظیم شعائر بود بحث را با تأ

می    کنیم و برخی دیگر از نکات را در خالل آن بیان می    نماییم؛ ان شاء اهلل.
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بحــث را از وجــوب یــا عدم وجوب حفظ جــان آغاز می    کنیم. مســلمًا حفظ 
جــان از اوجــب واجبــات اســت و عده    ای از محرمــات در تزاحم بــا آن از حرمت 
ســاقط می    شــوند. مثاًل می    توان برای حفظ سالمتی به قدر ضرورت گوشت میته 
خــورد یــا لقمــۀ نانــی از جایــی غصب نمــود؛ و نیــز شــخص می    تواند عضــوی از 
اعضاء خود یا شخص غیرمحترم را قطع کند تا جان خود را حفظ نماید. ولی آیا 
واقعــًا حفظ جان به نحو مطلق واجب اســت؟ موارد متعــددی در فقه وجود دارد 
کــه جان شــخص در خطر اســت و علــم یا ظن به مــرگ دارد ولی شــریعت اجازه 

می دهد جانش را از دست داده و بمیرد. 
گــر  در برخــی از ایــن مــوارد جــان دادن واجــب اســت و در بســیاری از آن هــا، ا
شــخص جان خود را حفظ کند اولی اســت لکن اجازۀ بذل جان نیز داده شــده 
اســت. چنــد مــورد را با یکدیگر بررســی می کنیــم تا به تدریج حکــم حفظ جان و 

ضریب اهمّیت آن را از منظر شارع کشف کنیم:

1. تبری از امام 
که در باب تقیه و ترک تبری نقل شده است. مرحوم  مورد اول، روایاتی است 
شــیخ حر عاملی ؟هر؟ ، باب مفصلی را در کتاب وســائل الشیعه به این روایات 

اختصاص داده اند:
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َبَراَءِة 
ْ
ِة؟ع؟ َو ال ِئَّ

َ
ْنِبَياِء َو اْل

َ
کْفِر کَسّبِ اْل

ْ
کِلَمِة ال ِة ِف ِإْظَهاِر  ِقّيَ »َباُب َجَواِز الّتَ

َقْتل«1
ْ
َن ال

َ
ِة ِف َذِلک َو ِإْن َتَيّق ِقّيَ ْم َو َعَدِم ُوُجوِب الّتَ ِمْنُ

تبــری از اهل بیت؟مهع؟ و اســالم شــرعًا حرام اســت، حتی به نحــو تعلیقی که 
در ابواب حلف و قســم ذکر شــده است2. مثاًل کســی                 نمی    تواند بگوید »من قسم 

 من از اسالم و پیامبر بری هستم«. 
ّ

کار را می کنم و اال می    خورم این 
گر به کسی بگویند از اهل بیت؟مهع؟ تبری کن وگرنه تو را می    کشیم،  با این وجود ا
گر یقین به کشته شــدن داری، جایز اســت که تبری را ترک کنی  فرموده    اند حتی ا
کردند. به ایشــان  کار را  و جانت را از دســت بدهی. جناب میثم تمار نیز همین 
گفتند تبری کن ولی ایشــان زیر بار نرفت و در راه خدا شــهید شــد و حرکت او به 

امضاء امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز رسید:
َد  ْحَ

َ
 ْبِن أ

َ
َجاِل َعْن َجْبَرِئيل کَتاِب الّرِ ُّ ِف  کّشِ

ْ
يِز ال َعِز

ْ
ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد ال ّمَ »ُمَ

ٍد  ّمَ ِ ْبِن ُمَ
ِ َعْن َعِلّ

ِفّ ْيَر ٍ الّصَ
ِد ْبِن َعِلّ ّمَ ِد ْبِن َعْبِد اهَّلِل ْبِن ِمْهَراَن َعْن ُمَ ّمَ َعْن ُمَ

ِميُر 
َ
 َدَعاِن أ

ُ
ِ َيُقــول

َواِنّ َر ْ ْعــُت ِميَثَ الّنَ  مَسِ
َ

يَثِمّيِ َقال َعْن ُيوُســَف ْبِن ِعْمــَراَن امْلِ
ک َدِعّيُ  - ِإَذا َدَعا ْنَت َيا ِميَثُ

َ
کْيَف أ  

َ
ِب َطاِلٍب؟ع؟ َو َقال

َ
ْؤِمِنَن َعِلُّ ْبُن أ اْلُ

َنا َو اهَّلِل َل 
َ
ْؤِمِنَن أ ِميَر اْلُ

َ
ُت َيا أ

ْ
َبَراَءِة ِمّنِ َفُقل

ْ
َياٍد- ِإَل ال َة ُعَبْيُد اهَّلِل ْبُن ِز َمّيَ

ُ
َبِن أ

 
ٌ

ک ِف اهَّلِل َقِليل ْصِبُر َفَذا
َ
ُت أ

ْ
ک َو َيْصِلُبک ُقل

ُ
 َو اهَّلِل َيْقُتل

ً
 ِإذا

َ
 ِمْنــک َقال

ُ
ْبــَرأ

َ
أ

ِديَث«3. َ  َتکوُن َمِعي ِف َدَرَجِت احلْ
ً
 َيا ِميَثُ ِإذا

َ
َفَقال

1. وسائل الشیعة، ج 16، ص   225.

ْو کاِذبًا َو 
َ
َبَراَءِة ِمَن اهلِل َو َرُسوِلِه َصاِدقًا کاَن أ

ْ
ِف ِبال

ْ
َحل

ْ
یِم ال 2. وســائل الشــیعة، ج23، ص212، َباُب َتْحِر

اَرِتَها
َ

 َتْنَعِقُد َو کّف
َ

َها ال
َ
ّن
َ
أ

3. وسائل الشیعة، ج 16، ص   227.
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از این روایت فهمیده می    شود کاری که جناب میثم انجام داد و به شهادت 
رسید، فی سبیل اهلل بوده و استحقاق هم    نشینی حضرت را یافته است؛ پس این 

گذشت از جان، حتی مکروه نبوده است.
کردند، ایشــان  در مقابل، وقتی جناب عّمار یاســر را به تبّری یا ســّب دعوت 
کرد بر او واجب  که میثم  کاری  پذیرفت و جانش حفظ شد. در روایات فرمودند 
کــه عّمــار یاســر انجــام داد را بیشــتر  کــرد و مــا کاری  نبــود و او خــودش انتخــاب 

می    پسندیم:
ُه ِإّنَ 

َ
ُت ل

ْ
ُتُه َفُقل

ْ
ل

َ
: َســأ

َ
ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال

َ
َن َعــْن أ

َ
»َو َعــْن َعْبــِد اهَّلِل ْبِن َعْجل

؟ع؟  ٍ
َبَراَءِة ِمْن َعِلّ

ْ
ْن ُنْدَعــى ِإَل ال

َ
کوَفِة- َو ُيوِشــک أ

ْ
ک َقْد َظَهَر ِبال ــا ّحَ

َ
الّض

 َما 
َ

ُضوا َعل ْن َتْ
َ
 أ

َ
ْيک َقال

َ
َحّبُ ِإل

َ
َما أ ُ ّيُ

َ
ُت أ

ْ
 ِمْنُه ُقل

ْ
 َفاْبَرأ

َ
 َفکْيــَف َنْصَنــُع َقال

 
َ
 ِمْن َرُسوِل اهَّلِل ص- َفَبَرأ

ْ
ُه اْبَرأ

َ
وا ل

ُ
کَة َفَقال ِخَذ ِبَ

ُ
اُر ْبُن َياِسٍر- أ ْيِه َعّمَ

َ
َمَض َعل

ياِن«1. ُبُه ُمْطَمِنٌّ ِباإْلِ
ْ
کِرَه َو َقل

ُ
 َمْن أ

َ
 ُعْذَرُه ِإّل

َّ
 اهَّلُل َعّزَ َو َجل

َ
ْنَزل

َ
ِمْنُه َفأ

از اینجــا یــک نکتۀ اصولی نیز به دســت می    آید:     »در برخــی از ابواب، ممکن 
اســت فعل یک کار و ترک آن، هر دو مســتحب باشد«. پس اینکه معروف است 
هرچــه فعلــش مســتحب باشــد، ترکش مرجوح اســت، بــه این کلّیــت صحیح 
نیســت. حضرت به صراحت می    فرمایند کشته شدن میثم شهادت است لکن 
می    فرمایند اگر کسی جان خود را حفظ کند، از جهاتی بهتر است. آیا حفظ جان 
کله              ها فرق  در شــرایط تقیه برای همه بهتر اســت یا اینکه به حســب نفوس و شــا

می    کند؟ این را باید در جای خود دنبال نمود.

1. همان، ص   230.
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2.   دفاع از مال و ناموس
کــه در ابــواب کتاب الجهــاد نقل  مــورد دوم، روایــات مربــوط بــه دفاع اســت 
شــده اســت. در مــواردی که ظالمی به انســان حمله کرده و می    خواهــد مال او را 
بگیــرد یــا جراحتی بــه او وارد کند یا می    خواهد به ناموس انســان تجــاوز کند، در 
این گونــه مــوارد، آیا جایز اســت انســان کاری انجــام ندهد و اجازه دهــد مالش را 
بدزدنــد یا به ناموســش تجاوز کنند؟ یا اینکه شــخص حتی بــا احتمال مجروح 
کند گرچه به  شــدن و آســیب دیدن بازهم باید وارد عمل شــود و از خودش دفاع 
کشته شدن او منجر شود؟ در باب دفاع از جان، شخص لزومًا باید از خود دفاع 
کــه در هر صــورت احتمال کشته شــدن او وجود دارد و کشته شــدن در  کنــد؛ چرا

حال دفاع افضل است. 
فعــاًل بحــث در مورد مال و ِعرض اســت. روایات متعددی وجــود دارد که اگر 
کنار  که خودتان را  کرد، هیچ ضرورتی ندارد  کســی به مال یا ناموس شــما حمله 
گر در این حال کشــته شــوید، شــهید  بکشــید، بلکه حق دارید جنگ بکنید و ا
هســتید. ولــی حضرت می    فرمایند اگر خودم باشــم، مال را رهــا می    کنم و جنگ 

نمی    کنم: 
ِد ْبِن ُمْســِلٍم َعْن  ّمَ ِء َعــْن ُمَ

َ
َعل

ْ
َســْنِ ِبِإْســَناِدِه َعــِن ال ُ ِ ْبِن احلْ

ــُد ْبــُن َعــِلّ ّمَ »ُمَ
ْو 

َ
 ل

َ
 ُدوَن َماِلِه َفُهَو َشــِهيٌد َو َقال

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َمْن ُقِتل

ُ
 َرُســول

َ
: َقال

َ
ا؟ع؟ َقال َحِدِهَ

َ
أ

 .1» ْ
َقاِتل

ُ
 َو َلْ أ

َ
ال َتَرکُت اْلَ

َ
َنا ل

َ
کْنُت أ

کِم  َ ِ ْبِن احلْ
ٍد َعْن َعِلّ ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
َي َعْن أ ِد ْبِن َيْ ّمَ ــُد ْبــُن َيْعُقوَب َعْن ُمَ ّمَ »ُمَ

ُجِل  َبا َجْعَفٍر؟ع؟ َعــِن الّرَ
َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َســأ

َ
ِب َبِصيٍر َقــال

َ
َزَة َعــْن أ ِب َحْ

َ
ِ ْبــِن أ

َعــْن َعــِلّ
ِة 

َ
ْنِزل  ُدوَن َماِلِه َفُهَو ِبَ

َ
 َمْن ُقِتــل

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َقال

َ
 ِإّنَ َرُســول

َ
 َعــْن َماِلِه َفَقال

ُ
ُيَقاِتــل

1. وسائل الشیعة، ج 28، ص   383.
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کْنُت  ْو 
َ
َنا ل

َ
ا أ ّمَ

َ
َس أ

ْ
 َبــأ

َ
 َفل

ْ
 ِإْن َلْ ُيَقاِتل

َ
 َفَقال

ُ
ْفَضل

َ
 أ

ُ
 َفُيَقاِتل

َ
ــُه أ

َ
َنــا ل

ْ
َشــِهيٍد َفُقل

.1» ْ
َقاِتل

ُ
َتَرکُتُه َو َلْ أ

َ
ل

در بــاب مــال فرمودند بهتر اســت جانــت را حفظ کنی؛ اما در بــاب ناموس، 
کرد یا بهتر اســت غیرت به خرج  که بهتر اســت جان را حفظ  روایتی نقل نشــده 

داد و کشته شد. 
ِب 

َ
ِن ْبِن أ ْحَ ِد ْبِن ِعيَس َعــْن َعْبِد الّرَ ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
َي َعْن أ ــِد ْبِن َيْ ّمَ »َو َعــْن ُمَ

 اهَّلِل؟ص؟ 
ُ

 َرُســول
َ

: َقال
َ

ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال
َ
ــَراَن َعــْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن ِســَناٍن َعْن أ ْ َ

ن
 ُدوَن َمْظِلَمِتِه َفُهَو َشِهيٌد.

َ
َمْن ُقِتل

 اهَّلِل؟ص؟ َمْن 
ُ

 َرُســول
َ

: َقال
َ

ِب َجْعَفٍر؟ع؟ َقال
َ
مَيَ َعْن أ ِب َمْر

َ
ْســَناِد َعْن أ َذا اإْلِ َو ِبَ

 َتْدِري َما ُدوَن َمْظِلَمِتِه 
ْ

مَيَ َهــل َبا َمْر
َ
 َيا أ

َ
َّ َقال ُ

 ُدوَن َمْظِلَمِتــِه َفُهَو َشــِهيٌد مث
َ

ُقِتــل
 

َ
ْشَباِه َذِلک َفَقال

َ
ْهِلِه َو ُدوَن  َماِلِه  َو أ

َ
 ُدوَن أ

ُ
 ُيْقَتل

ُ
ُجل ک الّرَ ُت ِفَدا

ْ
ُت ُجِعل

ْ
ُقل

ق« 2. َ ِفْقِه ِعْرَفاَن احلْ
ْ
مَيَ ِإّنَ ِمَن ال َبا َمْر

َ
َيا أ

که انسان جان خود را بدهد و  خالصه در این مورد نیز اجازه داده شده است 
حفظ جان وجوب ندارد؛ گرچه مالی که از دست می    رود، مال کمی باشد؛ یعنی 
الزم نیست ماشین او را بدزدند، بلکه همین که بخواهند صدهزار تومان نیز از او 

بگیرند، او حق دارد مقاومت کند و اگر کشته شود حرجی بر او نیست.

تفصیلی در موارد دفاع
که این روایات را باید  در این بحث، برخی مانند صاحب ریاض، فرموده    اند 

1. همان، ج 28، ص   383.

2. همان، ج15، ص121.
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که  که انســان در ابتدا ظن به ســالمت دارد و گمان می    کند  کرد  بر مواردی حمل 
می    تواند از مال و ناموســش دفاع کند و ســپس کشــته می    شــود اما اگر شخص از 
ک داشته باشد، به خطرانداختن جان، جایز نیست زیرا تغریر به  ابتدا ظن به هال

نفس صحیح نمی    باشد:
»و مــا فيــه من جواز الدفع مع خوف التلف عل النفــس ممول عل ما إذا ل 
ک بالدفع  يبلــغ حــّد الظّن، و ذلک ملا عرفــت من أّنه لو ظّن العطب     و اهلل
 للنفس، مع ضعف هذا املرسل و معارضته 

ً
م املال و ل يز له الدفع؛ حفظا

ّ
سل

بالصحيح و غيره املتقّدمن الدالن عل جواز ترک الدفاع ف املال عل اإلطلق. 
و ظاهر العبارة اختصاص جواز الترک باملال دون النفس و العرض، و أّنه يب 
 عليه.

ّ
، و به صّرح الصحاب ف النفس، و تقّدم ما يدل

ً
الدفع فهيما مطلقا

ک مفحل نظر، بل الظاهر جواز الستسلم حينئٍذ،  و أّما ف العرض مع ظّن اهلل
ير و غيره؛ لولوية حفظ النفس من حفظ العرض، کما  کما صّرح به ف التحر
يســتفاد مــن مجلة مــن الخبار الــواردة ف درء احلّد عن املســتکرهة عــل الزنا؛ 

ْيِه«1.
َ
َ َعل ْ

 ِإمث
ٰ

ِن اْضُطّرَ َغْيَر ٰباٍغ َو ٰل ٰعاٍد َفل َ َ
لًة بقوله تعال ف

ّ
معل

این فرمایش قابل دفاع نیســت. وقتی به روایــات مراجعه می کنیم، روایات به 
تمــام معنــا اطــالق دارد و اثری از این قید در آن نیســت:  »من قتــل دون مظلمته 
شــهید و من قتل دون ماله فهو شــهید«. این تعابیر اعم اســت از کسی که گمان 
به نجات دارد و کسی که گمان به نجات ندارد. فرض ظن به سالمت در دفاع، 
فرض غالب نیســت تا بگوییم مطلقــات روایات انصــراف دارد، بلکه در غالب 

ک داریم یا طرفین مساوی اند. موارد، یا ظن به هال

1. ریاض المسائل ، ج 16، صص   164 و 165. 



149خبش دوم: مستثنیات وجوب حفظ جان

ک داریم در برنمی گیرد،  گــر بگوییم روایات، مــواردی را که یقین به هال آری! ا
ممکن اســت؛ زیرا چه بســا این تعابیر فقط دربارۀ کسی صدق کند که احتمال 
بدهد می تواند دیگری را از مال خود دفع کند؛ و وقتی یقین دارد که دفعی صورت 
نمی گیرد دیگر مشــمول ادلۀ دفاع نیســت. شاید هم گفته شود در روایات عنوان 
کــه یقین دارد  دفــاع، موضــوع قرار نگرفته اســت و »قتــل دون ماله« دربارۀ کســی 
کشته می شود؛ از این باب که تالش می کند به راحتی مال خود را از دست ندهد، 
نیز صدق می کند. عالوه بر اینکه تأخیر در تحویل مال یا تأخیر در دسترسی ظالم 

به ناموس و عرض، فی نفسه خالی از مصلحت نیست.
گر  ک را در بــر می گیرد و ا بــه هر حال روایات مســلمًا موارد شــک و ظــن به هال
بخواهیــم این موارد را نیز اســتثنا کنیــم وجهی ندارد. صاحب ریاض اســتدالل 
کرده اند که معلوم است جان، اشرف از مال است و معنا ندارد که جان را بدهد و 
مال را حفظ بکند. پاسخ این است که در این موارد اصاًل تزاحم میان جان و مال 
نیســت. بلکه تزاحم میان مصلحت جعل در یک جانب با مصلحت مجعول 

در جانب دیگر است. توضیح این مسئله خواهد آمد.

3. اقرار به استحقاق حد
نمونۀ دیگر باب اقرار به استحقاق حد است. اگر کسی گناهی مرتکب شده 
که حد آن قتل است، حق اقرار و اعتراف دارد، لکن بهتر است که اعتراف نکند 
کم باید حد را  گر با شرایط اقرار کرد، حا و توبه کند تا گناهش بخشیده شود. اما ا

کرده و او را بکشد1. بر او جاری 

 َو 
ُ

َحــّد
ْ
 َســَقَط َعْنــُه ال

َ
ْن ُیْؤَخــذ

َ
 َمــْن َتــاَب َقْبــَل أ

َ
ّن

َ
1. رک. وســائل الشــیعة، ج28، ص36، 16- »َبــاُب أ

 
َ

َقّل
َ
 أ

َ
اٍت ال ْرَبَع َمّرَ

َ
ْقَراِر أ ِ

ْ
َنــا ِباإل َمام . و ص103، َباُب ُثُبوِت الّزِ ِ

ْ
ْقَراِر ِعْنَد اإل ِ

ْ
ی اإل

َ
ْوَبِة َعل اْســِتْحَباِب اْخِتَیــاِر الّتَ

َحد«.
ْ
ْحکاِم ال

َ
ٍة ِمْن أ

َ
ْقَراِر َو ُجْمل ِ

ْ
ِة اإل کْیِفّیَ ِمْنَها َو 
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گر ببینیم کسی می خواهد  در اینجا نیز نفرمودند که اقرارکردن حرام است. لذا ا
اقرار به گناه بکند، نهی از منکر وجوب ندارد. بله فقها فرموده اند مستحب است 
کنیم اقرار نکند و میان خود و خدا توبه  کمک  کنیم و او را  او را از اقرارکردن نهی 

نماید. اما اگر خودش اصرار به اقرار داشت، اشکالی ندارد.

4. اقرار به استحقاق قصاص
نمونۀ دیگر از مواردی که با وجود یقین به کشته شدن، باز هم باید اقدام کرد، 
کســی اســت کــه حق قصاص به گــردن دارد و می داند که صاحــب دم به دنبال 
کشــتن اوســت. طبــق فتاوا بر او واجب اســت که اعالم کند و خــود را در معرض 
قصاص قرار دهد؛ اعم از اینکه شــک داشــته باشد که اگر خود را معرفی کند، او 
گر برود یقینًا او را  را بخشــیده و به دیه اکتفا می کنند یا اینکه یقین داشــته باشــد ا

می کشند.
تفاوت این مورد با موارد قبلی این اســت که در آنجا حفظ جان جائز و اقدام 
به کشته  شــدن نیز جائز بود ولی در اینجا اقدام به کشته شــدن واجب اســت. در 
اینجا نمی توان احکام تزاحم را تطبیق کرد و گفت  حفظ نفس بر او واجب است 
و اداء حق دیگری نیز بر او واجب اســت و این دو با هم تزاحم می کند و حق غیر 

اهمّیت کمتری از جان دارد؛ پس می تواند خود را پنهان کرده و زنده بماند.

5. هدنه
گــر جایی در جنــگ، مصلحت اقتضا  همچنیــن در بــاب هدنــه فرموده اند ا
می کرد که طرفین صلح کنند، هدنه کردن جایز اســت ولی واجب نیســت و اگر 
که هدنه  که قدرتشــان از دشــمن کمتر اســت، باز هم مجازند  مســلمین ببینند 
نکرده و جنگ را ادامه دهند گرچه در نهایت کشته شوند. به تعبیر عالمه حلی: 
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»مسألة: و الهدنة لیست بواجبة علی کّل تقدیر، سواء کان بالمسلمین 
ِم َفاْجَنْح 

ْ
ــل قــّوة  أو ضعف، لکّنهــا جائزة، لقوله تعالــی: َو ِإْن َجَنُحوا ِللّسَ

ا، و لآلیات المتقّدمة، بل المســلم یتخّیر في فعل ذلک برخصة ما  ٰ لَ
کِة و إن شــاء قاتل 

ُ
ل ْ ْيِديکــْم ِإَل الّتَ

َ
ُقــوا ِبأ

ْ
تقــّدم. و بقولــه تعالــی: َو ٰل ُتل

ِذيَن 
َّ
وا ِف َســِبيِل اهَّلِل ال

ُ
حّتی یلقی اهلل شــهیدا؛ عما بقوله تعالی: َو ٰقاِتل

وَنکْم ِمَن 
ُ
ِذيَن َيل

َّ
وا ال

ُ
ِذيَن آَمُنوا ٰقاِتل

َّ
ا ال َ ّيُ

َ
وَنکْم. و بقوله تعالی: ٰيا أ

ُ
ُيٰقاِتل

.َظًة
ْ
َيِجُدوا ِفيکْم ِغل

ْ
اِر َو ل

ٰ
کّف

ْ
ال

 و کذلــک فعل ســّیدنا الحســین؟ع؟، و النفر الذیــن وّجههم النبّي؟ص؟ 
إلــی هذیــل، و کانــوا عشــرة فقاتلــوا مائــة حّتــی قتلــوا و لم یفلــت منهم 
 خبیــب، فإّنــه أســر و قتل بمکــة. و هــادن رســول اهلل؟ص؟ یهود 

ّ
أحــد إال

یثــرب عند ابتداء هجرته. و اختلف المســلمون في مهادنة النبّي؟ص؟ 
یــوم الحدیبّیــة، فقال قوم: إّن ذلک کان مع اســتظهار المســلمین علی 
المشــرکین. و قال آخرون: بل کان المشرکون مستظهرین، ذکر ذلک ابن 

الجنید؟حر؟«1.

ــرای شـــهـــادت حــضــرت  ــ ــاج ــ مـــرحـــوم عـــالمـــه حـــلـــی؟هر؟  مــعــتــقــدنــد م
حیث  از  چون  حضرت  است.  بوده  باب  این  از  عاشورا  در  سیدالشهداء؟ع؟ 
کرده و بیعت نمایند، ولی نه جهاد  ظاهری ضعیف تر بودند می توانستند هدنه 

1. منتهــی المطلــب فــي تحقیق المذهــب، ج 15، ص 121-123. تعبیر مشــابهی هم در تذکــره دارند: 
ِم َفاْجَنْح 

ْ
ل »مسألة 208: الهدنة لیست واجبة علی کّل تقدیر،لکّنها جائزة، لقوله تعالی َو ِإْن َجَنُحوا ِللّسَ

کِة و بما تقّدم، و إن 
ُ
ْهل ی الّتَ

َ
ْیِدیکْم ِإل

َ
ُقوا ِبأ

ْ
 ُتل

ٰ
ٰها »1« بل المســلم یتخّیر في فعل ذلک برخصة قوله َو ال

َ
ل

وَنکْم و 
ُ
ِذیَن ُیٰقاِتل

َّ
وا ِفي َســِبیِل اهلِل ال

ُ
شــاء، قاتل حتی یلقی اهلل تعالی شــهیدا ]عمال[ بقوله تعالی:َو ٰقاِتل

کذلک فعل موالنا الحســین؟ع؟، و النفر الذین وجههم رســول اهلل؟ص؟ إلی هذیل و کانوا عشــرة فقاتلوا 
 خبیب، فإّنه أسر و قتل بمکة.و تجوز مهادنتهم علی غیر مال 

ّ
مائة حتی قتلوا و لم یفلت منهم أحد إال

إجماعا، و کذا علی مال یأخذه منهم إجماعا.« تذکرة الفقهاء ، ج 9، ص 358. 
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که  و نه هدنه، هیچ کدام بر ایشان واجب نبوده و ایشان خود انتخاب فرمودند 
که این  جهاد نمایند و شهید شوند1. ظاهر تعابیر مرحوم عالمه ؟هر؟  این است 

کار حتی در فرض علم به کشته شدن نیز جایز است.

کم بودن مؤمنین در جنگ  .6
گر در نبرد با کفار، ظن به غلبه باشد بی شک باید در میدان جنگ استقامت  ا
کت وجود داشته باشد چه باید کرد؟ جمعی از فقها  نمود، ولی اگر ظن یا قطع به هال
عقیده دارند واجب یا مستحب است شخص مقاومت نماید و برخی گفته اند 
حرام است؛ خصوصًا در جایی که جمعیت مؤمنین از یک دوم کفار کمتر باشد. 

محقق در شرائع می فرماید:
ُقوا 

ْ
ک لم یجز الفرار و قیل یجوز لقوله تعالی َو ٰل ُتل »و لو غلب عنده الها

.اْثُبُتوا
َ
ِقیُتْم ِفَئًة ف

َ
کِة و الول أظهر لقوله تعالی ِإٰذا ل

ُ
ل ْ ْيِديکْم ِإَل الّتَ

َ
ِبأ

و إن کان المســلمون أقــل مــن ذلــک لم یجــب الثبات و لــو غلب علی 
الظن السامة استحب و إن غلب العطب قیل یجب االنصراف و قیل 

یستحب و هو أشبه.

1. عده ای  از فقها نیز با این تحلیل عالمه حلی مخالفند؛ صاحب ریاض می فرماید: »و فیه نظر؛ فإن آیة 
النهي عن اإللقاء في التهلکة ال تفید اإلباحة المختصة، بل التحریم، خرج منه صورة فقد المصلحة، 
کان مستحســنًا لکن حیث یکون   لوجوب القتال حینئذ إجماعًا.و حّب لقاء اهلل تعالٰی شــهیدًا و إن 
مشــروعًا، و هــو مــا إذا لم تدعو  حاجة و ال ضــرورة، و أما معها فاستحســانه أّول الدعوٰى.مع أنه معارض 
بمــا ذکــره فــي صــورة جواز بــذل اإلمام المال، مــن الصغــار  الحاصل من القتل و الســبي و األســر الذي 
ه عند اهلل ســبحانه أعظــم من لقاء اهلل تعالٰی  شــهیدًا.و أّما 

ّ
یفضــي إلــٰی کفــر الذریة.فإّن هذه أجمع لعل

فعل سّیدنا الحسین؟ع؟ فربما یمنع کون خالفه مصلحة، و أّن فعله کان جوازًا ال وجوبًا، بل لمصلحة 
 کانــت فــي فعلــه خاّصة ال ترکه. کیف ال؟! و ال ریب أّن في شــهادته إحیاًء لدیــن اهلل قطعًا، العتراض 
الشیعة علٰی أخیه الحسن في  صلحه مع معاویة، و لو صالح؟ع؟ هو أیضًا لفسدت الشیعة بالکلیة، و 
لتقوٰى مذهب السنة و الجماعة، و أّي  مصلحة أعظم من هذا، و أّي مفسدة أعظم من خالفه؟ کما ال 

یخفٰی.« ریاض المسائل ، ج 8، ص 64 (.
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و لو انفرد اثنان بواحد من المسلمین لم یجب الثبات و قیل یجب و هو 
المروي«1.

و مرحوم عالمه حلی ؟هر؟  می فرماید:
ک قال الشــیخ فــي المبســوط: الولی أن  »مســألة: لــو غلب عنده الها
ِقيُتْ ِفَئًة َفاْثُبُتــوا، قال: و قیل: 

َ
یقــول: لیــس له ذلک، لقوله تعالــی: ِإٰذا ل

.کِة
ُ
ل ْ ْيِديکْم ِإَل الّتَ

َ
ُقوا ِبأ

ْ
إّنه یجوز له  االنصراف، لقوله تعالی: َو ٰل ُتل

و القرب عندي الخیر لما فیه من حفظ النفس الواجب دائما و إمکان 
تحصیــل المقصود من الجهاد بعد ذلک، و وجوب الثبات ال ینافي ما 

قلناه، فاّن المطلق یصدق في أي جزئي کان«2.

ایــن نمونه هــا نشــان می دهد ادلــۀ وجوب حفظ نفــس اطالق نــدارد. در این 
بحــث بــه دنبال تأیید همه موارد فوق نبودیم و فقط غرض این بود که دورنمایی 

از فضای بحث های فقهی فقها را در این باب ارائه کنیم.

7. تزاحم، تخصیص یا تخّصص
سوال مهمی که اینجا وجود دارد این است که آیا جواز بذل جان در قبال ترک 
تبــری یا دفاع از مال و ناموس و... بر اســاس تزاحم اســت یا خیــر؟ آیا ارزش جان 
آن قدر کم است که به این راحتی تزاحم می کند یا نکته دیگری در میان است؟

پاسخ این است که در حرمت قتل نفس دو احتمال وجود دارد:
1. موضوع حرمت قتل مطلق نیســت، بلکه قتل به غیرحق و عدوانی است. 

1. شرائع االسالم، ج1، ص282.

2. مختلف الشیعة في أحکام الشریعة، ج 4، ص 390. 
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چنان که از این آیات به دست می آید:
.1  ّقِ َ  ِباحلْ

َ
َم اهَّلُل ِإّل ِت َحّرَ

َّ
ْفَس ال وا الّنَ

ُ
َو ل َتْقُتل

 َو 
ً
 ذِلــک ُعْدوانا

ْ
 َو َمــْن َيْفَعل

ً
کاَن ِبکــْم َرِحيمــا ْنُفَســکْم ِإّنَ اهَّلَل 

َ
ــوا أ

ُ
َو ل َتْقُتل

.2 
ً
 َفَسْوَف ُنْصِليِه نارا

ً
ما

ْ
ُظل

در روایاتی که حرمت خودکشی در آن بیان شده است به همین آیات استناد 
شده است و این آیات نیز مقید به »غیر حق« و »عدوان و ظلم« است:

 
َ

 ِفهَيا َقال
ً
َ َخاِلدا  َفُهَو ِف َناِر َجَهّمَ

ً
دا  َنْفَسُه ُمَتَعّمِ

َ
اِدُق؟ع؟ َمْن َقَتل  الّصَ

َ
»َو َقال

 ذِلک 
ْ

 َو َمْن َيْفَعل
ً
کاَن ِبکْم َرِحيما ْنُفَسکْم ِإّنَ اهَّلَل 

َ
وا أ

ُ
  َو ل َتْقُتل

َ
اهَّلُل َعّزَ َو َجل

 اهَّلِل َيِسيرا«3.
َ

کاَن ذِلک َعل  َو 
ً
 َفَسْوَف ُنْصِليِه نارا

ً
ما

ْ
 َو ُظل

ً
ُعْدوانا

بنابراین مواردی که گذشــت تخصصًا از بحث خارج اســت و رأسًا دلیلی بر 
حرمــت آن وجــود ندارد و روایات بر آن داللــت می کند که این قتل ها به حق بوده 

است.
2. موضوع حرمت مطلق است، به استناد روایاتی که مطلقًا نهی می فرماید:

ٍد 
َ

ِب َوّل
َ
ُبــوٍب َعــْن أ َســِن ْبِن َمْ َ َســْنِ ِبِإْســَناِدِه َعِن احلْ ُ ِ ْبــِن احلْ

ــُد ْبــُن َعــِلّ ّمَ »ُمَ
 َفُهَو ِف َناِر 

ً
دا  َنْفَســُه ُمَتَعّمِ

َ
  َمْن َقَتل

ُ
َبا َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َيُقول

َ
ْعُت أ  مَسِ

َ
اِط َقال ّنَ َ احلْ

 ِفهَيا«4.
ً
َ َخاِلدا َجَهّمَ

1. األنعام، 151.

2. النساء، 29.

3. وسائل الشیعة، ج 29، ص 24.

4. وسائل الشیعة، ج 29، ص 24.
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بنابراین روایات در موارد فوق تخصیص است و شارع به حسب مصالحی در 
این موارد بذل جان را جائز دانسته است.

که خودکشــی  کنیم  که در وجه اول هرگاه شــک  فرق این دو وجه این اســت 
در جایی حالل است یا نه، بازگشتش به شک در موضوع است و چون در شک 
در مثــل جــان و ناموس برائت جاری نمی شــود، باید بــه مقتضای حکم ظاهری 
احتیــاط کــرد، ولی اگر جایــی احراز کنیم که قتل بحٍق اســت، می توان حکم به 
کــرد؛ مانند حکــم به جواز انتحــار در ضرورت در جنگ به فتــوای برخی از  جــواز 
گر در موقعیتی، در جواز بذل نفس شک کنیم، شک  بزرگان. اما طبق وجه دوم ا
در تخصیص اســت و باید به عام تمســک نماییم و راهی برای افزودن موردی به 
موارد منصوص وجود نخواهد داشت مگر ادعای قطع عقلی فقیه به تخصیص 

که مشکل است.
در هر صورت چون این موارد از باب تزاحم نیســت، اشــکال صاحب ریاض 
ک  ک تخصیــص حکــم )طبــق وجــه دوم( و مــال وارد نخواهــد بــود. آری! مــال
کات اســت؛ یعنی مفســدۀ حرمت قتل  تقّیــد حکــم )طبق وجــه اول( تزاحم مال
)مصلحــت حفــظ جان( با مصلحــت جعل جواز بــذل نفس، تزاحــم می کند و 

شارع یکی را بر دیگری مقدم می فرماید.
نکتۀ مهم در این است که تزاحم میان »مصلحت حفظ جان« و »مصلحت 
حفظ مال« نیست، و چنین نیست که مصلحت حفظ مال با مصلحت حفظ 
نفــس تزاحــم کــرده باشــد و به همین دلیل شــارع ایــن دو را با یکدیگر ســنجیده 
و از بــاب تســاوی، حکــم بــه ترخیــص داده و تخصیــص زده باشــد. بلکه آنچه 
تزاحــم می کنــد، مصلحت »جعل جواز بذل جان در راه حفظ مال« اســت، ولی 
گر خــودم بودم جانم را نگه  مجعــول چنیــن مصلحتی ندارد؛ لذا امام می فرماید ا
می داشتم. پس مسلمًا مصلحت مال، ِعدل مصلحت نفس نیست لکن تجویز 
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کشته شود، این تجویز  گر در راه پول  اینکه انسان در مقابل ظالم بایستد، حتی ا
مصلحت داشته است. 

گر بفرماید »هرکســی شــما را در  شــارع مقــدس این نکتــه را لحاظ فرموده که ا
قبال پولتان تهدید به قتل کرد، حفظ نفس محترمه واجب اســت لذا دودســتی 
کم می شوند و  پولت را بده و برو! « با این قانون، عماًل سارقان آدم کش  بر جامعه حا
به هرکسی برسند، با چاقو او را تهدید کرده و شخص مقابل به خاطرمالحظۀ شرع 
که در راه  گر به انسان ها اجازه دهیم  کوتاه می آید و پولش را می دهد و می رود اما ا
مالشان، جانشان را فدا کنند، آنگاه جنایتکارها جرأت نمی کنند به این راحتی 

به حریم دیگران تجاوز کرده و مال دیگران را بگیرند.
گر شــارع کوتــاه می آمد و حفــظ جان را  بــه همیــن منــوال، در حفــظ نامــوس ا
واجب می دانســت، تجاوز به عنف فراگیر می شــد. اما وقتی شرع دفاع و مقابله 
کار برای شــخص متجاوز ســخت می شــود. پس مصلحت در  را جایز می داند، 
حفظ المال نیســت، بلکه فقط در جعل و ترخیص شــارع اســت و لذا اشــکال 
مرحوم صاحب ریاض از ریشه منتفی است. به تعبیر دیگر شخص در این موارد 
جانــش را در راه مــال نمی دهــد، بلکــه در راه مقابلــه با ظلم و جنایــت می دهد و 
می خواهــد بــا دشــمن خدا و محــارب مقابله نمایــد؛ چنان که از تعلیــل برخی از 

روایات استفاده می شود:
 

َ
: ِإَذا َدَخل

َ
ُه َقال

َ
ّن

َ
ِبيِه أ

َ
ِبيِه َعْن َوْهٍب َعْن َجْعَفٍر َعْن أ

َ
ِب َجْعَفٍر َعْن أ

َ
»َعْنُه َعْن أ

ّصَ  ِ
ّ
َبِة ِإِن اْسَتَطْعَت َفِإّنَ الل ْر

َ
ک َفاْبُدْرُه ِبالّض

َ
ک َو َمال

َ
ْهل

َ
يُد أ  ُيِر

ٌ
ْيک َرُجل

َ
َعل

.1» َّ َ
ا َتِبَعک ِمْنُه َشْ ٌء َفُهَو َعل َ َ

ِ َو ِلَرُسوِلِه- ف
اِرٌب هَّلِلَّ ُمَ

1. وسائل الشیعة، ج 15، ص 119.
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اما تقریر مســئله در باب تبّری،  مشــکل تر است؛ شــاید در آنجا شارع مقدس 
خواســته اســت ظالمین به راحتی جرأت نکنند هرکسی را دعوت به تبّری کنند 
و به صــرف یــک تهدیــد، افــراد فــورًا منصــرف شــوند )یعنــی مصلحــت در نفس 
تــرک تبری نیســت؛ بلکــه در ترخیص بــذل جان برای ترک تبری اســت(. شــاید 
هم مصلحت در نفس ترک تبری باشــد و تبری واقعًا ســنگینی و قبحی داشــته 
باشــد که جایز اســت انســان جان خود را فدا کند و تبری ننماید. خصوصًا برای 
انسان های غیور که تبّری تقیه ای نیز برایشان بسیار دشوار است؛ در این صورت، 
مصلحِت الزامِی حفظ جان، گرچه برای عموم ارجح اســت از الزام تنّزل کرده و 

به یک مصلحت غیرالزامی تبدیل می شود.
نظیــر همین تقریرها را در مبحث »هدنــه« و »اقرار به ثبوت حد« و »قصاص« 

نیز می توان بیان کرد.
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آنچــه تا به حال بیان شــد، بــا هدف تقریب به ذهن برای حل مشــکلۀ »باب 
کــه احتمال مرگ بســیار ناچیز  تزاحــم« بــود. امــا محل بحث ما در جایی اســت 
است؛ زیرا طبق محاسبات ادعاشده )که در بخش آخر خواهد آمد( در بدترین 
کووید 19 از هر هزار نفر از کل مردم یک نفر یا کمتر کشته  حاالت ابتالی مردم به 
که رفتن  کاًل منتفی است و نیز می دانیم  می شوند؛ پس ظن به مرگ در بحث ما 
ک نیست، بلکه طبق آمارهای ارائه شده تأثیر بازبودن  به زیارت موجب ظن هال
حرم های مطهر در شیوع بیماری 0/44% و کمتر از 0/005 است؛ پس کسی که به 
حرم می رود با پنج هزارم در یک هزارم یعنی معادل یک دویســت هزارم احتمال 
خطر مرگ در جامعه مواجه است. توضیح این آمارها در بخش آخر خواهد آمد.

پس محل بحث ما اصاًل در عناوین قبلی داخل نیست، بلکه باید دید حکم 
افعالی که مقرون به احتمال مرگ یا مرض همراه با ظن سالمت است چیست؟ در 
ادامه چند مورد را به عنوان نمونه در فقه بررسی می کنیم تا به بحث اصلی خود برسیم.

1. سفر معصیت
فقها سفری را که با ضرر بالفعل همراه باشد سفرمعصیت شمرده  اند ولی ظن 
ضــرر را به تنهایی و بدون صــدق خوف مصداق حرمت و معصیت نمی دانند. 

در عروه آمده است:
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 لم یقّصر، سواء کان 
ّ

 و إال
ً
»الخامس: من الشروط أن ال یکون السفر حراما

کالفرار من الزحف، و إباق العبد، و ســفر الزوجة بدون إذن   
ً
نفســه حراما

الزوج في غیر الواجب، و ســفر الولد مع نهي الوالدین في غیر الواجب، و 
 لبدنه و کما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه و 

ً
کما إذا کان السفر مضّرا

.1»
ً
 محّرما

ً
نحو ذلک أو کان غایته أمرا

بــزرگان همین کالم را نیز بإطالقــه نپذیرفته و حتی ضررهای قطعی غیربزرگ 
گر در قبال مصلحت مهمی  را خــارج از عنوان معصیت دانســته اند؛ خصوصــًا ا
یــارت یا تجارت باشــد که از دید عقال قابل توجه اســت؛ مرحوم آیة اهلل  همچــون ز

خوئی ؟هر؟  می فرمایند:
 ال دلیــل علی حرمته ما لــم یبلغ حّد اإللقــاء في التهلکة 

ً
»و هــذا أیضــا

 فدون ذلک من اإلضرار ســیما إذا 
ّ

المنهــي عنــه في اآلیــة المبارکــة، و إال
 
ً
 کحمی یوم أو یومین، و ال سیما إذا کان الغرض خطیرا

ً
کان الضرر یسیرا

 عند العقاء و استقّر بناؤهم 
ً
من تجارة أو  زیارة و نحو ذلک مّما کان مهّما

علــی االقتحام و عدم االعتناء بتلک اإلضــرار، فلم تثبت حرمته بوجه 
کما ال یخفی«2.

و برخــی از بزرگــواران نیــز مــواردی را که مصلحت مهمی در قبالش باشــد که 
ضرر را تدارک کند، تخصصًا خارج دانسته و آن را عرفًا ضرر نشمرده اند:

»قــد أشــکل غیر واحد مــن الناظرین إطاق الماتن حرمــة الضرر، بأنه ال 
دلیــل علیــه إال مــا کان یوجــب التهلکــة و نحوهــا و إال فــدون ذلک من 

1. العروة الوثقی، ج3، ص436.

2. موسوعة اإلمام الخوئي، ج 20، ص 102. 
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مراتــب الضرر ال دلیل علی حرمته ســیما الیســیر و الذي یرتکب لجل 
أغراض عقائیة هامة معتادة عندهم.

و فیــه: أن العقــل ال شــک بحکمه إجمــاال بقبح االضرار ســواء بالغیر أو 
بالنفس و سواء رجع إلی المصلحة النوعیة العامة أو ال، نعم الضرر لیس 
هــو مطلــق النقــص و الخســارة بل خصوص غیــر المتــدارک ففي تلک 

الموارد المنقوض بها خارجة تخّصصا«1.

بنابرایــن هــر ضــرر جســمی ای، موضــوع معصیــت و حرمــت نیســت و بایــد 
متدارک نباشد یا عقالء بر آن اقدام نکنند یا... . به نظر می رسد حق در مطلب نیز 
ئی است و تحقق ضرر در گرو  همین است که معیار معصیت، تحقق ضرر عقال
مقایســۀ منافع و مضار اســت و لذا به حسب موارد متفاوت است؛ در جامعه ای 
که نیاز به شغلی خاص وجود دارد اقدام به آن با خطر پنج یا ده درصد نیز گاهی 
جائز است ولی اگر همان امر را بتوان از راه بی خطری تحصیل کرد دیگر اقدام به 
ضرر حالل نخواهد بود؛ چنان که اقدام به ضررهای کمتر از این، برای لهو و لغو و 
ماجراجویی حرام است. گویا از ادله ضرر بیشتر از این به دست نمی آید که باید 

در جای خود مورد بحث قرار گیرد.

2. سفر تجارت با کشتی
یکــی از ســفرهایی کــه ســابقًا شــایع بود، ســفر بــرای تجارت اســت. در ســفر 
تجــارت، ظن به ســالمت وجود داشــته و در عموم موارد، دوســه درصد احتمال 
مرگ یا بیشتر، یک احتمال متعارف بوده است؛ خصوصًا سفرهایی که با کشتی 

1. سند العروة الوثقی - صالة المسافر، ص 112.
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انجام می شده است اما فقهای آن زمان با همین ضریب احتمال، به ممنوعیت 
و حرمت این ســفرها حکم ننموده اند. از متن روایات کاماًل مشــخص اســت که 
ســفر با کشــتی دارای خوف بوده ولی در روایات نهی تحریمی وارد نشــده و فقط 

حکم به کراهت شده است: 
َبْحِر ِف َهَيَجاِنِه 

ْ
َبا َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َعْن ُرکوِب ال

َ
 أ

َ
ل

َ
ُه َســأ

َ
ّن

َ
ِد ْبِن ُمْســِلٍم  أ ّمَ »َعْن ُمَ

 ِبِديِنه 
ُ

ُجل ُر الّرَ  َو ِلَ ُيَغّرِ
َ

َفَقال
کِرَه  : َو 

َ
؟ع؟ َقال ٍ

؟ص؟ ِلَعِلّ ِ
ِيّ ِة الّنَ ٍد َعْن آَباِئِه؟ع؟ َو ِف َوِصّيَ ّمَ َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَ

َبْحِر ِف َوْقِت َهَيَجاِنِه«1.
ْ
ُرکوُب  ال

و نیز مرحوم کلینی ؟هر؟  به سند موثق روایت می کند:
 
ً
ُت َمِعي َمَتاعا

ْ
ل کْنُت َحَ  :

َ
ْسَباٍط َقال

َ
ِ ْبِن أ

ِبيِه َعْن َعِلّ
َ
»َعِلُّ ْبُن ِإْبَراِهمَي َعْن أ

ُت 
ْ
َســِن الّرَِضــا؟ع؟ َو ُقل َ ِب احلْ

َ
 أ

َ
ِديَنَة َعل ــُت ِبِه اْلَ

ْ
َّ َفَدَخل َ

ِإَل َمکــَة َفَبــاَر َعــل
ْرکُب 

َ
ِصيــَر ِإَل ِمْصَر َفأ

َ
ْن أ

َ
 أ

َ
َّ َو َقْد َعَزْمُت َعل َ

 َقْد َباَر َعــل
ً
ــُت َمَتاعا

ْ
ل ــُه ِإّنِ َحَ

َ
ل

 
ُ

 َرُســول
َ

 َو َقال
ً
ْعَمارا

َ
اِس أ ْقَصُر الّنَ

َ
ا أ َ ُض 2 لَ ُتوِف ُيَقّيَ ُ  ِمْصُر احلْ

َ
 َفَقال

ً
ــرا ْو َبْ

َ
 أ

ً
َبــّرا

ِتَ 
ْ
ْن َتأ

َ
ْيــک أ

َ
 ِلي َل َعل

َ
َّ َقــال ُ

َبْحَر مث
ْ
ــِب َمْن َرکــَب ال

َ
ل  ِف الّطَ

َ
ــل مْجَ

َ
اهَّلِل؟ص؟ َمــا أ

ک 
َ
ا َعَزَم ل َ َ

ٍة ف َ ِعْنَدُه َرکَعَتْنِ َفَتْسَتِخيَر اهَّلَل ِماَئَة َمّرَ ِ
ّ

َقْبَر َرُســوِل اهَّلِل؟ص؟ َفُتَصل
ُه 

َ
ا ل کّنَ نا هــذا َو ما 

َ
َر ل

َ
ِذي َســّخ

َّ
ِ  ال

ْمُد هَّلِلَّ َ ْهَر َفُقــِل احلْ
َ

ــَت ِبــِه َفــِإْن َرکْبَت الّظ
ْ
َعِمل

  
ْ

ِفيَنِة َفُقل َبْحَر َفِإَذا ِصْرَت ِف الّسَ
ْ
ْنَقِلُبوَن  َو ِإْن َرکْبَت ال نا َلُ ّبِ ا ِإل  َر

َ
ُمْقِرِنَن  َو ِإّن

ْمَواُج 
َ
ْيــک اْل

َ
َغُفــوٌر َرِحــميٌ  َفــِإَذا َهاَجْت َعل

َ
ّبِ ل راهــا َو ُمْرســاها ِإّنَ َر ِبْســِم اهَّلِل  َمْ

ي ِبَقَراِر اهَّلِل َو اْسکِن   ِقّرِ
ْ

ْوَجِة ِبَيِميِنک َو ُقل ْوِم ِإَل اْلَ
َ
 َيَساِرک  َو أ

َ
ک َعل َفاّتَ

ْســَباٍط 
َ
 َعِلُّ ْبُن أ

َ
َعِظمِي [ َقال

ْ
ِ ال

َعِلّ
ْ
 ِباهَّلِل ]ال

َ
َة ِإّل  َو َل ُقــّوَ

َ
ِبَســکيَنِة اهَّلِل َو َل َحــْول

َجاَرة. َبْحِر ِفي َهَیَجاِنِه َو ُرکوِبِه ِللّتِ
ْ
کَراَهِة ُرکوِب ال 1. وسائل الشیعة، ج11، ص453، َباُب 

ک قیض. اى سبب و قّدر.) تعلیقه کافی( 2. الحتوف: الهال
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ا َلْ َتکْن  َ ّنَ
َ
کأ ــُع  

َ
 َفَتَتَقّش

َ
 َما َقال

ُ
ُقــول

َ
ْوَجُة َتْرَتِفُع َفأ َبْحــَر َفکاَنــِت اْلَ

ْ
َفَرکْبــُت ال

يٌح ِمَن   ِر
َ

کيَنُة َقال ک َما الّسَ ُت ِفَدا
ْ
ُت ُجِعل

ْ
ُتُه َفُقل

ْ
ل

َ
ْسَباٍط َو َسأ

َ
 َعِلُّ ْبُن أ

َ
َقال

ا اهَّلُل  َ ْنَزلَ
َ
ِت أ

َّ
ْســک َو ِهَي ال ًة ِمَن امْلِ ْطَيُب َراِئَ

َ
ْنَســاِن أ کَوْجِه اإْلِ ا َوْجٌه  َ ِة لَ ّنَ َ الْ

ْشِرکَن«1. َنْنٍ َفَهَزَم اْلُ  َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ ِبُ
َ

َعل

از متن روایت به وضوح آشــکار اســت که سفر همراه با خوف بوده و به همین 
«؛ با این همه 

ً
ْعَمارا

َ
اِس أ ْقَصُر الّنَ

َ
ا أ َ ُض  لَ ُتوِف يَقّيَ ُ خاطر حضرت فرمودند: »ِمْصُر احلْ

حضرت نفرمودند که این ســفر حرام اســت و راوی را امر به نماز اســتخاره کردند 
که مربوط به امور حالل است. مؤید دیگر خطر شدید در این روایت، نقل دیگر آن 

در ابواب استخاره است:
ى  ک َما َتَر ُت ِفَدا

ْ
َسِن الّرَِضا؟ع؟ ُجِعل َ ِب احلْ

َ
ُت ِل

ْ
: ُقل

َ
ْسَباٍط َقال

َ
ِ ْبِن أ

»َعْن َعِلّ
ْن 

َ
ْيک  أ

َ
 َو َل َعل

ً
 اْخُرْج َبّرا

َ
َطِر َفَقال َ وٌف  َشِديُد الْ يَقَنا َمُ  َفِإّنَ َطِر

ً
را ْو َبْ

َ
 أ

ً
آُخُذ َبّرا

َتْسَتِخيُر 
َ
َّ ل ُ

يَضٍة مث َ َرکَعَتْنِ ِف َغْيِر َوْقِت َفِر ِ
ّ

ِتَ َمْسِجَد َرُسوِل اهَّلِل؟ص؟ َو ُتَصل
ْ
َتأ

َبْحِر َفُقل ...«2.
ْ
 ال

َ
ک َعل

َ
َّ َتْنُظُر َفِإْن َعَزَم اهَّلُل ل ُ

ًة مث ٍة َو َمّرَ اهَّلَل ِماَئَة َمّرَ

ک برای اغراض  که اقدام به ســفرهای خطرنا از این روایات به دســت می آید 
ئــی، مخالفتی با وجــوب دفع ضرر ندارد و چنان که عرض شــد ضرر حرام،  عقال

مطلق ضرر نیست؛ بلکه ضرر غیر متدارک است. 

3. سفر حج با خطر
یکی از واجبات بسیار مهم در شریعت، حج است که عالوه بر قدرت عقلیه 

1. الکافي ، ج 5، ص257.

2. همان، ج3، ص471.
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مشروط به استطاعت شرعیه نیز هست. سؤال اینجاست که اگر مسیر تشرف به 
ک باشــد آیا باز هم اســتطاعت و وجوب حج صدق می کند یا خیر؟  حج خطرنا
ک باشد وجوب برداشته می شود و اگر  بسیاری از فقها فرموده اند که اگر ظن الهال
گر بخواهیم وجوب حج را مشــروط به  ظن الســالمة بود وجوب باقی اســت؛ زیرا ا
کنیم هیچ گاه قطع برای کســی حاصل نمی شــود. پس بیش از  قطع به ســالمت 

ظن سالمت شرط نیست. مرحوم شیخ در خالف می فرماید:
»سکان الجزائر و السواحل الذین ال طریق لهم غیر البحر، یلزمهم رکوبه 
إلی الحج إذا غلب في ظنهم السامة، فإن غلب في ظنهم العطب ال 

یجب علیهم ذلک...
دلیلنا: ان الصل براءة الذمة، و مع غلبة الظن قد حصلت التخلیة، لن 
القطع علی السامة لیس في موضع، و لم یقم دلیل علی وجوبه مع ظنه 

الهلکة في ذلک«1.

و مرحوم محقق می فرماید:
»و طریق البحر کطریق البر فإن غلب ظن السامة و إال سقط و لو أمکن 
للوصــول بالبــر و البحــر فإن تســاویا فــي غلبة الســامة کان مخیــرا و إن 
اختص أحدهما تعین و لو تساویا في رجحان العطب سقط الفرض«2.

و مرحوم عالمه می فرماید:
»الثامن: تخلیة الســرب شرط في الوجوب و هو أن یکون الطریق أمنا،أو 
یجد رفقة یأمن معهم علما أو ظنا، فلو وجد مانع من عذر و غیره سقط 

1. الخالف، ج 2، ص 255. 

2. شرائع االسالم، ج1، ص203.
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فرض الحج ...
العاشــر: طریــق البحر کطریــق البّر،فلو غلب علی ظّنه الســامة فیهما، 
تخّیر في سلوک أّیهما شاء، و لو غلب علی ظّنه العطب فیهما، سقط 
الفرض، و لو غلب علی ظّنه الســامة في أحدهما، تعّین و إن کان في 

البحر«1.

و نیز مرحوم عالمه در قواعد می فرماید:
»و لو افتقر الی القتال فالقرب السقوط مع ظّن السامة«.

و در شرح آن در کنز الفوائد می فرماید:
»أقــول: یریــد أّنــه مــع ظّن العطب أو الشــک ال تــرّدد في ســقوطه، و اّنما 
االحتمــال فیمــا إذا ظّن الســامة فیحتمل ضعیفا الوجــوب، لّن وجود 
العــدّو کعدمــه لکونــه یندفــع بقتال مقــدور یظــّن معه ســامة النفس و 

المال، فا یسقط به وجوب الحّج.
و یحتمــل قویــا الســقوط، و هــو القرب عنــد المصّنف، إذ الســرب غیر 
ی، و ظّن الســامة ال ینفي إمکان العطب، و االحتیاط في وجوب 

ّ
مخل

الحّج یعارضه االحتیاط في وجوب حفظ النفس«2.

ظاهــر تعابیــر قدما از ظــن و غلبة الظن، احتمال بیش از پنجاه درصد اســت 
ک نیز محتمل  و بــا همین احتمال تخلیه ســرب را صادق می داننــد؛ گرچه هال
باشــد. شــاید سر مســئله این باشــد که در آغاز عصر اســالمی این درصد از خطر 

1. تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة ، ج 1، ص 553 و 554 .

2. کنز الفوائد في حل مشکالت القواعد، ج 1، ص 263. 
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امری متعارف بوده و حج نیز تابع همان عرف ســفرها بوده اســت و همین مقدار 
را عرف، استطاعت سربیه محسوب می نمود. بعدها که به تدریج شهرها توسعه 
یافتــه و کاروانســراها و خانــات و قنوات در طول مســیرها ایجاد شــد درصد خطر 
در ســفرها کمتــر شــد و لذا برخی از فقهــای متأخر ارتکازًا احســاس می کردند که 
اســتطاعت با ظن به ســالمت به تنهایی حاصل نمی شــود و باید علم عادی به 
سالمت داشته باشد. شاید تحت تأثیر همین فضا مرحوم فخرالمحققین ؟هر؟  
بر خالف ظواهر عبارات قدما، ظن را در عبارت عالمه ؟هر؟  حمل بر علم عادی 

کرده و فرموده است:
»و اعلــم: ان المصنــف علیه مّنی الّســام أراد بالظن هنــا العلم العادي 
الــذي ال یعــّد العقــاء نقیضه مــن المخوفــات، کإمکان ســقوط جدار 
سلیم قعد تحته النه مع الظن بالمعنی المصطلح علیه یسقط إجماعا 
و یرید بالسامة هنا السامة من القتل و الجرح و المرض و الشین النه مع 
ظن أحدهما بالمعنی المصطلح علیه في لســان أهل الشــرع و الصول 
یسقط بإجماع المسلمین والذي افتی به في هذه المسئلة السقوط«1.

ولی روشــن اســت که تفســیر ظن ســالمت در جنگ و سفر با کشــتی به علم 
عــادی، خــالف ظاهــر تعابیر قدماســت؛ آیا جنگی پیدا می شــود کــه در آن  علم 
عادی به سالمت از قتل و جرح و مرض و شین داشته باشیم تا فرع مزبور را بر آن 
حمل نماییم؟ لذا برخی از متأخران معیار را »خوف ضرر معتّد به عند العقالء« 
دانسته اند. مرحوم آیة اهلل شیخ محمدتقی آملی ؟هر؟  در شرح عبارت عروه: »لو 
توقف الحج علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظن الغلبة علیه و السالمة و قد 

1. ایضاح الفوائد، ج1، ص272؛ و نیز رک. جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 3، ص 135. 
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یقال بالوجوب في هذه الصورة « می فرماید:
»ال إشــکال فــي ســقوط الحــج فیمــا إذا توقــف علــی قتــال العــدو مــع 
الخوف و عدم ظن الســامة النتفاء االســتطاعة الســربیة و عدم صدق 
تخلــی الســرب و مع ظــن الغلبة علیه و الســامة ففي ســقوطه و عدمه 
قوالن، المحکي عن المبسوط و الشرائع و کشف اللثام هو الول، و عن 

المنتهی، و التحریر و محتمل التذکرة و الخیر.
)و یستدل لألول( بالصل أعني به أصالة البراءة عن وجوب الحج عند 
الشــک فیه و صدق عدم التخلیة و عدم وجوب القتال اال للدعاء إلی 
اإلسام، فیما کان العدو من الکفار، أو للدفع فقط إذا کانوا مسلمین، مع 
ان المفروض عدم کون القتال معهم في المقام لشي ء مما ذکر و بدعوى 
الفخر اإلجماع علی الســقوط فیما إذا علم أداء الســیر الی القتال و لو مع 

ظن السامة، حیث قال في شرح عبارة القواعد:
»و لو افتقر الی القتال فالقرب السقوط مع ظن السامة« ان المراد بالظن 
هنا العلم العادي لنه مع الظن بالمعنی المصطلح علیه یسقط إجماعا 

انتهی.
)و یستدل للثاني( ببطان الرجوع الی الصل العملي مع وجود الدلیل 
االجتهــادي و صــدق التخلیــة للســرب، الن المــدار فــي التخلیة علی 
التمکــن مــن الســیر با حرج و ال ضــرر، و هو متحقق، و کــون  الدفاع في 
المقام أیضا من النهي عن المنکر، و منع اإلجماع علی السقوط مع ظن 
السامة، و هذا الخیر هو القوى إال مع الحرج أو خوف الضرر المعتد به 

عند العقاء، و اال فمع ظن السامة یجب علیه الحج، و اهلل العالم«1.

1. مصباح الهدى في شرح العروة الوثقی، ج 12، ص 16. 
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بــه هــر حال فقهــای متأخر نیز معیــار وجوب را »عــدم خوف ضــرر و احتمال 
کــه از قدیم االیام در  ئــی« آن دانســته اند و خطرات متعــارف جانی و مالی را  عقال
حج وجود داشــت مانع از وجوب تلقی نمی کردند. البته اگر درصد خطر خیلی 
باال می رفت وجوب را ســاقط می دانســتند. شاید برای فهم مراد از خوف ضرر در 

کالم فقهای متأخر مروری بر بخشی از تاریخ در این باب مفید باشد:
»فتاوی علما در تحریم راه جبل:

ســند مهمی که در این زمینه در دســت اســت و به وســیله شیخ شهید 
فضل اهلل نوری تنظیم شــده، مجموعه ای از فتاوی علماســت که پس 
از حج سال 1319 دراین باره صادر شده است. مقدمۀ این سند را شیخ 
فضل اهلل که خود در آن سال مشرف بوده نگاشته و حکایت آزار و اذّیت 
فراوان و تلفات بی حد و شمار این مسیر را گزارش کرده است. این سند 
که متن فتوای تحریم خود شــیخ اســت ،به همراه فتاوی علما در ســال 

1320 به چاپ رسیده است.
شیخ فضل اهلل در این متن تحریمه، با اشاره به سفر خود در سال 1319 
از راه گیان و اســامبول از نّیت اولیه خود برای بازگشــت از طریق شام 
یــاد می کنــد. اما در مکه از این قصد منصرف شــده بنای بازگشــت »از 
طریق جبل« را گذاشــته و با وجود مخالفت جمعی از همراهان، اصرار 

بر آمدن از این راه می کند.
وی روز دوم محرم سال 1320 از مکه به راه افتاده و در هیجدهم ربیع االول 
ـ یعنی دو ماه و نیم بعدـ  به یک فرســنگی نجف اشــرف رسیده است. 
شــیخ بــا تحمل شــدائد راه دریافته اســت که با وجــود مخالفت برخی 
گاهی یافتن از دشــواری های  از همراهانــش، حکمــت آمدن از ایــن راه آ
این راه و زمینه ســازی صدور فتوای تحریم از طرف خود و سایر علمای 
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نجف برای رفتن از این مسیر بوده است. وی می نویسد:
مجمــًا با جمعّیت وافره حاج در این ســال که ســنین متمادیه همچه 
جمعیتــی دیــده نشــده بــود و جمعــی از علما و اعیــان و اشــراف همراه 
بودند، چنان امر ســخت شــد که هیچ کس ســکون خاطر بر ســامتی و 
کیم و جّمالها  رجوع از این سفر نداشت، اگرچه ظلم حمله دارها و عکا
زیاده از حد و حصر است، ولی این مطلب تازه نبوده، در هر سال حاج 
بیچــاره گرفتــار انواع حیــل و ظلم این طایفه طاغیــه بوده اند. چیزی که 
امســال تــازه بود، ظلم بیکران امیر حاج و اعــوان او و بی مباالتی امیر ابن 

الرشید و کارکنان او بود که خیلی تازه و معجب بود.
مخفــی نمانــاد که رفتــن در ایــن صحراهای موحشــه و ایــن بیابان های 
 غیرجائز 

ً
بی پایان با این اعراب خونخوار و دشمنان بیشمار عقًا و شرعا

و حرام و از اظهر افراد القای نفس در تهلکه است. چیزی که بود این بود 
که آل رشــید در ســنوات ســابقه در مقام حفظ حاج برآمده با اســتعداد 
 و 

ً
تمــام حمــل حاج می نمودند و اخــّوه می دادند و تحــت الحفظ ذهابا

 حاج آمد و شد می کردند.
ً
ایابا

حــال خــود امیــر خائن و ابــدا در مقــام حفظ و حراســت حاج نیســت. 
خدای می داند که چه قدر از حاج، امســال از بی حفظی تلف شــدند. 
به عاوه آنچه که امیر با تقصیر بالمباشره یا بجنوده کشته و تلف نموده 
و بــه هیچ وجه رســیدگی نمی نمــود، به محض افتادن حاجی از شــترـ  
لغلبة النوم او غیرهـ  کسی نبود که از حال آن بیچاره سؤال کند و ملتفت 

شود، به همان حال در آن صحرا تلف می شد.
از ایــن باالتــر که چه قدر نفوس، به صدمات ضرب امیر و اعوان او تلف 
شــدند و چــه بســا اشــخاص کــه زاد و راحلــه آنهــا را به همــه جهت به 
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ســرقت بردند و به عسرت و ســختی مردند. تمام جماعت حاج واقعه 
ســه شــبانه روز توقف داعی را در جبل بعد از حرکت حاج می دانند که 

گر توقف نمی شد، چه می شد.  به چه سبب بود و ا
باری تأملی نیســت که الیوم اقدام به اســتطراق از راه جبل ذهابا و ایابا 
 و ِعْرًضا و نفًســا بلکه مقطوع الضرر اســت و در این 

ً
مظنــون الضــرر ماال

گر کســی دعــوی نماید عدم  صــورت اســتطراق حرام اســت و بالفرض ا
القطــع بل عدم الظن به ضــرر را، فا اقل من االحتمال العقایی؛ و هذا 
یکفی فی حرمة االقدام. مضافا که این دعوی با اطاع سه هزار نفر حاج 
گر راه منحصر شود بالفرض در  منتشــر در باد جزاف است. فعلی هذا ا
این راه اســتطاعت ِســربیـ  طریقیـ  که یکی از اقسام استطاعات الزمه 

گر برود، کافی از حجة االسام نخواهد بود. است غیر حاصل و ا
و مــن حســن االتفــاق آن که داعی، وقتی که به نجف اشــرف و عتبات 
عالیات مشرف شده و به زیارت علمای اعام و حجج اسام آن بقاع 
مات حاج وتراکم 

ّ
شریفه مرزوق شدم، دیدم که تمام آقایان از کثرت تظل

شهادات آنها بر واردات، متفق الکلمه حکم به حرمت و منع استطراق 
از طریق جبل ذهابا و ایابا فرموده اند، به نحوی که ابدا مورد شبهه نمانده 
و ایــن مطلــب خود حقیقتا شــاهد قوی اســت بــر واقعیت ایــن حکم و 
رضای صاحب شــریعت بر آن. و پر واضح اســت که مخالفت احکام 

این جمع از علمای اعام حرام است.
بناًء علیه امید اســت اولیای دولت علیه در مقام اجرای احکام شرعیه 
و حفــظ رعایــا از تلف و ضرر و غدغن اکید و منع بلیغ فرمایند که دیگر 
یــن جــرأت اقــدام نداشــته باشــند. به خصــوص در مراجعت که  مأمور
جماعتی انواعه حیل را اعمال می کنند و حاج بیچاره را برای تحصیل 
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غرض خود مغرور می نمایند.
در ذیل این فتوای، فتاوی دیگر مراجع بزرگ آن زمان درج شده است. این 
افراد عبارتند از: محمد غروی شــربیانی اســت که نوشــته است: »چند 
ســال اســت کــه احقر حکــم بر حرمــت نمــوده ام و حاال هــم بالصراحه 
گر راه منحصر به  می گویم که حرام است از وجوه عدیده به مرتبه ای که ا
همین راه جبل باشد، تکلیف حج ساقط است شخص واجب الحج 
نمی شــود«. میرزا حســین طهرانی، آخوند مامحمد کاظم خراســانی، 
محمد حســن مامقانی »بــا این کلمه متفقه حاجی های امســالـ  علی 
کثرتهمـ  بر ســلب امنیت از راه جبل، شــبهه در خدمت استطراق از این 
راه ذهابا و ایابا نیست، مادامی که بر سلب امنیت باقی است و البته با 
انحصار طریق در این راه استطاعت طریقی غیر حاصل است.« شیخ 
محمد طه نجفی، آقامیرزا محمد تقی شــیرازی، سید اسماعیل صدر، 
آخونــد ماعلی نهاوندی، آقا ســید محمد کاظم یزدی، شــیخ عبداهلل 
مازندرانــی. آقا رضا همدانی، آقا ســید محمــد طباطبائی، آقا میرزا فتح 
اهلل مشهور به شیخ الشریعة اصفهانی، آقا سید ابوالقاسم اشکوری، آقا 
شیخ عبدالحسین فرزند شیخ راضی، آقا شیخ عباس کاشف الغطاء، 
آقا شیخ محمد تقی دزفولی، آقا سید جعفر طباطبائی، آقا شیخ حسین 

فرزند زین العابدین مازندرانی«1.

غــرض از تطویــل اینکه فقهای متأخــر نیز با احتمال یک درصــد، نوعًا حکم 
به سقوط حج نمی  کردند چون در این فرض عماًل وجوب حج برداشته می شد. 

1. مجلۀ میقات حج، تابستان 1379، شماره 32، حج گزاری ایرانیان در دوره قاجار، صفحه 53 به بعد.
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البته معنای خوف ضرر در زندگی در دوره های گذشته با معنای خوف در زمان 
مــا متفــاوت اســت چراکه به واســطۀ باالرفتــن رفاه و کم شــدن مرگ ومیــر، افراد با 

احتماالت ضعیف نیز احساس خوف می کنند. 

4. سفر زیارت مع الخوف
نمونۀ آخر  روایات متعددی است که در باب سفر زیارت مع الخوف وارد شده 
است. به خصوص، در زیارت حضرت سیدالشهداء؟ع؟ با وجود خوف امر شده 
است که زیارت ترک نشود. برخی از روایات نیز ناظر به زیارت همۀ اهل بیت؟مهع؟ 
ِة؟مهع؟ ِفي َحاِل  ِئّمَ

َ ْ
ُحَسْیِن َو األ

ْ
َیاَرِة ال است. مرحوم شیخ حر در »َباُب اْسِتْحَباِب ِز

ْمن«1 چند روایت را به عنوان نمونه آورده و روایات بیشتری را می توان 
َ ْ
َخْوِف َو األ

ْ
ال

در کامل الزیارات مالحظه نمود:
ِبيِه 

َ
ِد ْبِن َعْبِد اهَّلِل ْبِن َجْعَفٍر َعْن أ ّمَ َزاِر َعْن ُمَ ْيِه ِف اْلَ َو

َ
ِد ْبِن ُقول ّمَ »َجْعَفُر ْبُن ُمَ

اٍد َعْن  ــِد ْبِن َخاِلٍد َعــْن َعْبِد اهَّلِل ْبــِن َحَّ ّمَ ِد ْبِن َســاِلٍ َعْن ُمَ ّمَ ِ ْبــِن ُمَ
َعــْن َعــِلّ

ِب َجْعَفٍر؟ع؟ 
َ
ُت ِل

ْ
: ُقل

َ
وِمّيٍ َعْن ُزَراَرَة َقال اِب َعْن ُر اٍد الّنَ َصّمِ َعْن َحَّ

َ
َعْبِداهَّلِل اْل

اُه 
َ

ّق
َ
کَبِر- َو َتل

َ
َفَزِع اْل

ْ
 ُيْؤِمُنُه اهَّلُل َيْوَم ال

َ
 َخْوٍف َقال

َ
ک َعل َبا

َ
 ِفيَمْن َزاَر أ

ُ
َما َتُقول

ِذي ِفيِه َفْوُزک.
َّ
ْن َهَذا َيْوُمک ال َز ْ َ

ْف َو َل ت َ َ
ُه َل خت

َ
 ل

ُ
ِبَشاَرِة َو ُيَقال

ْ
ِئکُة ِبال

َ
ل اْلَ

ِي  
ْ
ُه ِإّنَ َقل

َ
ُت ل

ْ
: ُقل

َ
ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال

َ
َصّمِ َعِن اْبِن ُبکْيٍر َعْن أ

َ
ْسَناِد َعِن اْل َو ِباإْلِ

 
ً
ْرِجَع َخْوفا

َ
 ُمْشِفٌق َحّتَ أ

ٌ
ِي َوِجل

ْ
ِبيک َو ِإَذا َخَرْجُت َفَقل

َ
َياَرِة َقْبِر أ ُيَناِزُعِن ِإَل ِز

ْن 
َ
ّبُ أ ِ

ُ
 َما ت

َ
 َيا اْبَن ُبکْيٍر أ

َ
َصاِلِح َفَقال ْصَحاِب اْلَ

َ
ــَعاِة َو أ َطاِن َو الّسُ

ْ
ــل ِمَن الّسُ

ِ َعْرِشِه َو 
ّ

ُه اهَّلُل ِف ِظل
َّ
َظل

َ
ْوِفَنا أ ُه َمْن َخاَف ِلَ

َ
ّن

َ
ُم أ

َ
 َما َتْعل

َ
 أ

ً
ک اهَّلُل ِفيَنا َخاِئفا َيَرا

ِقَياَمِة- َيْفَزُع 
ْ
ْفَزاِع َيْوِم ال

َ
َعْرِش َو آَمَنُه اهَّلُل ِمْن أ

ْ
َت ال ْ َ

؟ع؟ ت َسْنُ ُ ُثُه احلْ ّدِ کاَن ُيَ

1. وســائل الشــیعة، ج 14، ص 456 و نیــز رک. بحار االنوار، ج98، ص1، بــاب 1 »أن زیارته صلوات اهلل 
علیه واجبة مفترضة مأمور بها و ما ورد من الذم و التأنیب و التوعد علی ترکها و أنها ال تترک للخوف «.
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ِبَشاَرِة.
ْ
َبُه ِبال

ْ
ِئکُة َو َسکَنْت َقل

َ
ل َرْتُه اْلَ

َ
اُس َو َل َيْفَزُع َفِإْن َفِزَع َوّق الّنَ

ِد  ّمَ َسْنِ َعْن ُمَ ُ ِد ْبِن احلْ ّمَ َسْنِ َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اهَّلِل َعْن ُمَ ُ ِ ْبِن احلْ
َو َعْن َعِلّ

 :
َ

ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال
َ
ّيِ َعْن ُيوُنَس ْبِن َظْبَياَن َعــْن أ ْيَبِر َ  َعِن الْ

َ
اِعيــل ْبــِن ِإمْسَ

 
ْ

ُفَراَت َفاْغَتِســل
ْ
َتْيَت ال

َ
 ِإَذا أ

َ
ِة َفَقال ِقّيَ ؟ع؟ ِف َحاِل الّتَ َســْنِ ُ َياَرُة احلْ ُه ِز

َ
ُت ل

ْ
ُقل

َبا َعْبِد 
َ
ْيک َيا أ

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
 َصــل

ْ
َقْبِر َفُقل

ْ
ــّرُ ِبال َّ َتُ ُ

ْيِن مث اِهَر َبــْس َثْوَبْيــک الّطَ
ْ
َّ ال ُ

مث
َبا َعْبِد اهَّلِل َو َقْد 

َ
ْيک َيا أ

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
َبا َعْبِد اهَّلِل- َصل

َ
ْيــک َيــا أ

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
اهَّلِل- َصــل

َياَرُتک. ْت ِز َتَّ
ِب َعْبِد 

َ
ِد ْبِن ُمْســِلٍم َعــْن أ ّمَ َصــّمِ َعــْن ُمْدِلــٍج َعْن ُمَ

َ
ِل َعــِن اْل ّوَ

َ
ْســَناِد اْل َو ِباإْلِ

ُت َنَعْم 
ْ
؟ع؟ ُقل َســْنِ ُ ِت َقْبَر احلْ

ْ
 َتأ

ْ
: َقال  ِلي َهل

َ
اهَّلِل؟ع؟ ِف َحِديــٍث َطِويــٍل َقال

ْوِف َو  َ  َقْدِر الْ
َ

َواُب ِفيِه َعل
َ
 َفالّث

َ
َشّد

َ
کاَن ِمْن َهَذا أ  َما 

َ
 َخْوٍف َو َوَجٍل َفَقال

َ
َعل

َن  َو اْنَصَرَف  عامَلِ
ْ
اُس ِلَرّبِ ال ْوَعَتُه َيْوَم َيُقوُم الّنَ َمْن َخاَف ِف ِإْتَياِنِه آَمَن اهَّلُل َر

َب ِبِنْعَمٍة ِمَن اهَّلِل َو 
َ
ِيُّ ؟ص؟-َو اْنَقل ِئکُة َو َزاَرُه الّنَ

َ
ل ْيِه اْلَ

َ
َمْت َعل

َّ
ْغِفَرِة َو َسل ِباْلَ

ِديث«  َ َبَع ِرْضَواَن اهَّلِل احلْ َسْسُهْم  ُسوٌء َو اّتَ َفْضٍل َلْ َيْ

گویــا ایــن روایــات از جهــت بررســی ســندی انفــرادی قابل اعتمــاد نیســت و 
تی چون عبد اهلل بن عبدالرحمن االصم یا یونس بن  بسیاری از آن مستند به غال
ظبیان است؛ ولی جمعی از فقها بر طبق آن فتوا داده اند. برای این فتوا یا روایات 

وجوهی می توان بیان کرد:
1. چنان کــه عــن قریب در کالم مرحوم آیة اهلل خویی ؟هر؟  گذشــت دلیلی بر 

حرمت ضرر و خوف در مثل زیارت و امور مهمه وجود ندارد.
2. ضرر و خوف در امور مهمه اصاًل ضرر محسوب نمی شود؛ چنانکه در کالم 

آیة اهلل سند گذشت.
3. این روایات ناظر به خوف ضعیفی است که همراه با ظن سالمت است.
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4. مراد خوف جسمی نیست، بلکه خوف در جاه و مال است.
مرحوم مجلسی ؟هر؟  پس از نقل روایات می فرماید:

»لعــل هذا الخبر بتلک الســانید الجمة محمــول علی خوف ضعیف 
یکون مع ظن الســامة أو علی خوف فوات العزة و الجاه و ذهاب المال 
ال تلف النفس و العرض لعمومات التقیة و النهي عن إلقاء النفس إلی 

التهلکة و اهلل یعلم«1.

5. این موارد از عموم حرمت ضرر تخصیص خورده اســت و چون زیارت در 
آن اعصــار غالبًا  همراه با ضرر بوده اســت اصاًل دلیل الضــرر و ال حرج نمی تواند 
یــارت اهل بیــت؟مهع؟ یــا خصــوص  اســتحبابش را بــردارد. یعنــی در خصــوص ز
یــارت سیدالشــهداء؟ع؟ حتی با خوف شــدید و خطر مرگ نیــز، ارزش دارد که  ز

انسان به زیارت برود و جانش را از دست بدهد.
مرحوم آیة اهلل مروج در شرح کفایه خود می فرماید:

»قــد تقدم ســابقا أن حدیث نفــي الضرر و کذا نفي الحرج ال یشــمان 
  بحیث یکون 

ً
الحــکام الثابتــة بعنوانهمــا أو فــي حــال وجودهما غالبــا

نفیهمــا فــي حــال وجودهمــا موجبــا لحمــل إطــاق الدلیل علــی الفرد 
النادر، بل یخصص عموم نفی الضرر و الحرج بما دل علی ثبوت تلک 

الحکام الضرریة و الحرجیة.
و من هنا یظهر )أن التمسک( بقاعدتي الضرر و الحرج لنفي استحباب 
یارة إمامنا المظلوم ســید الشــهداء أرواحنا فداه، أو إثبات مرجوحیتها  ز
  خصوصا في الزمنة السابقة بالمحن و البایا من الضرر 

ً
مع اقترانها غالبا

1. بحار األنوار، ج98، ص10.
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المالي و البدني و إرعاب الزوار و تخویفهم بالقتل و قطع الطراف، ببیان: 
أن مــورد هاتیــن القاعدتین هو نفي الحکم الضــرري و الحرجي مطلقا و 
ان کان ترخیصیــا، و مــع الغــض عن ذلک و البنــاء علی اختصاصهما 
بالحکم اإللزامي یمکن االستدالل علی عدم الجواز بما دل علی حرمة 
اإلضرار بالنفس و اإللقاء في التهلکة )في غایة الضعف( و ذلک لعدم 
جریــان قاعدتي الضرر و الحرج في المقام ســواء کانــت الزیارة واجبة أم 
مســتحبة مــع ورود النص علی رجحانها و الترغیــب فیها حال الخوف 

کما سیأتي بعض النصوص الدالة علی ذلک.
و مــع ورود الدلیــل علــی اســتحبابها، بــل وجوبهــا مع الخــوف ال بد من 
تخصیص عموم قاعدتي الضرر و الحرج، کلزوم تخصیصه بکل حکم 
شّرع في مورد الضرر کوجوب الحقوق المالیة و وجوب الجهاد، کما أنه 
ال بــد أیضــا من تخصیــص عموم ما دل علــی حرمة اإلضــرار بالنفس و 

اإللقاء في التهلکة بذلک«1.

به هر حال اگرچه ممکن اســت سند روایات چندان قابل دفاع نباشد و وقوع 
گــردد، ولی چنان کــه قرائن  غــالة نیــز در اســناد، مانــع از وثــوق به روایــات متعدد 
نشان می دهد و در کالم آیة اهلل مروج نیز گذشت، ظاهرًا خوف از مقارنات عادی 
ســفر زیارتی در آن زمان وجود داشــته و شاید چندان نیازی هم به روایات خاص 

نباشد. این روایت شریف هم از مؤیدات همین معناست:
 َعْن 

ً
يعا َســْنِ مَجِ ُ ــِد ْبِن احلْ ّمَ َد َو ُمَ ْحَ

َ
ِد ْبــِن أ ّمَ ــَي َو َغْيــُرُه َعــْن ُمَ ــُد ْبــُن َيْ ّمَ »ُمَ

َيَة ْبِن َوْهٍب َو َعــِلُّ ْبُن ِإْبَراِهمَي  ّيِ َعْن ُمَعاِو َبْصــِر
ْ
ــاَن ال ُمــوَس ْبِن ُعَمَر َعْن َغّسَ

1. نهایة الدرایة، ج6، ص637. 
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 :
َ

َيَة ْبِن َوْهٍب َقال ْصَحاِبَنا َعْن ِإْبَراِهمَي ْبِن ُعْقَبَة َعْن ُمَعاِو
َ
ِبيِه َعْن َبْعِض أ

َ
َعْن أ

ُه 
َّ

ُت َفَوَجْدُتُه ِف ُمَصل
ْ
 َفَدَخل

ْ
 ِلي اْدُخل

َ
ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َفِقيل

َ
 أ

َ
َذْنُت َعل

ْ
اْسَتأ

- َيا 
ُ

ُه َو َيُقول ّبَ َتُه َفَســِمْعُتُه َو ُهَو ُيَناِجــي َر
َ

ْســُت َحّتَ َقَض َصل
َ
ِف َبْيِتــِه َفَجل

َم َما 
ْ
ْعَطاَنا ِعل

َ
ــَفاَعَة َو أ

َ
ِة َو َوَعَدَنا الّش َوِصّيَ

ْ
َنا ِبال کَراَمِة َو َخّصَ

ْ
َنا ِبال َمْن َخّصَ

اِر  ّوَ ْخَواِن َو ِلُز ْيَنا اْغِفْر ِلي َو إِلِ
َ
ِوي ِإل اِس َتْ ْفِئَدًة ِمَن الّنَ

َ
 أ

َ
َمَض َو َما َبيِقَ َو َجَعل

ْم َرْغَبًة  ْبَداَنُ
َ
ْشــَخُصوا أ

َ
ْم َو أ ُ ْمَوالَ

َ
ْنَفُقوا أ

َ
ِذيَن أ

َّ
؟ع؟ ال َســْنِ ُ ِب َعْبِد اهَّلِل احلْ

َ
َقْبِر أ

َواُتک 
َ
ک َصل  َنِبّيِ

َ
وُه َعل

ُ
ْدَخل

َ
 أ

ً
ورا ِتَنا َو ُســُر

َ
ا ِعْنَدک ِف ِصل َنــا َو َرَجــاًء ِلَ ِف ِبّرِ

َراُدوا ِبَذِلک 
َ
َنــا أ  َعُدّوِ

َ
وُه َعل

ُ
ْدَخل

َ
 أ

ً
ْمِرَنا َو َغْيظــا

َ
ــْم ِل ْيــِه َو آِلــِه َو ِإَجاَبًة ِمْنُ

َ
َعل

 
َ

ــْف َعــل
ُ
ــاِر َو اْخل َ ْيــِل َو الّنَ

َّ
ُهــْم ِبالل

ْ َ
کل ْضــَواِن َو ا ــا ِبالّرِ ک َفکاِفِهــْم َعّنَ ِرَضــا

 ِ
ّ

کِفِهْم َشــّرَ کل ْم َو ا ِف َو اْصَحْبُ
َ
ل َ ْحَســِن الْ

َ
ُفوا ِبأ ِ

ّ
ِذيَن ُخل

َّ
ْوَلِدِهُم ال

َ
َهاِلهِيْم َو أ

َ
أ

ّنِ  ِ
ْ

ْنِس َو ال ْو َشِديٍد َو َشّرَ َشَياِطِن اإْلِ
َ
ِقک أ

ْ
ِ َضِعيٍف ِمْن َخل

ّ
کل اٍر َعِنيٍد َو  َجّبَ

 
َ

وَنا ِبِه َعل ْم َو َما آَثُر ْوَطاِنِ
َ
ْم َعْن أ َبِتِ وا ِمْنک ِف ُغْر

ُ
ل ّمَ

َ
 َما أ

َ
ْفَضــل

َ
ْعِطِهــْم أ

َ
َو أ

ْم 
َ
وَجُهْم َفل ــْم ُخُر هْيِ

َ
ْعَداَءَنا َعاُبوا َعل

َ
ُهــّمَ ِإّنَ أ

َّ
ــْم الل َهاِلهِيــْم َو َقَراَباِتِ

َ
ــْم َو أ ْبَناِئِ

َ
أ

َفَنــا َفاْرَحْم 
َ
 َمْن َخال

َ
ــْم َعل  ِمْنُ

ً
فا

َ
ْيَنــا َو ِخل

َ
ــُخوِص ِإل

ُ
ُهــْم َذِلــک َعِن الّش َيْنَ

 
َ

َبْت َعل
َّ
ِت َتَقل

َّ
ُدوَد ال ُ ک الْ

ْ
ــْمُس َو اْرَحْم ِتل

َ
ا الّش َرْتَ ِت َقْد َغّيَ

َّ
ُوُجوَه ال

ْ
ک ال

ْ
ِتل

َنا َو 
َ
ًة ل ــِت َجَرْت ُدُموُعَهــا َرْحَ

َّ
ْعُنَ ال

َ
ــک اْل

ْ
ِب َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َو اْرَحــْم ِتل

َ
ُحْفــَرِة أ

کاَنْت  ِت 
َّ
ْرَخَة ال َنــا َو اْرَحِم الّصَ

َ
ِت َجِزَعْت َو اْحَتَرَقْت ل

َّ
وَب ال

ُ
ُقل

ْ
ــک ال

ْ
اْرَحــْم ِتل

 
َ

ْم َعل ْبَداَن َحــّتَ ُنَواِفهَيُ
َ
ک اْل

ْ
ْنُفَس َو ِتل

َ
ک اْل

ْ
ْســَتْوِدُعک ِتل

َ
ُهــّمَ ِإّنِ أ

َّ
َنــا الل

َ
ل

ُت 
ْ
ا اْنَصَرَف ُقل ّمَ

َ
َعاِء َفل

ُ
َذا الّد  َو ُهَو َساِجٌد َيْدُعو ِبَ

َ
ا َزال َ َ

َعَطِش ف
ْ
ْوِض َيْوَم ال َ احلْ

َظَنْنُت 
َ
ْن َل َيْعِرُف اهَّلَل ل کاَن ِلَ ْعُت ِمْنک  ِذي مَسِ

َّ
ّنَ َهَذا ال

َ
ــْو أ

َ
ک ل ــُت ِفَدا

ْ
ُجِعل

 ِلي 
َ

ُحّجَ َفَقال
َ
کْنُت ُزْرُتُه َو َلْ أ ْن 

َ
ْيُت أ ّنَ َقْد َتَ

َ
 َو اهَّلِل ل

ً
اَر َل َتْطَعُم ِمْنُه َشْيئا ّنَ الّنَ

َ
أ

َيُة ِلَ َتَدُع َذِلک   َيا ُمَعاِو
َ

َّ َقال ُ
َنُعک ِمْن ِإْتَياِنِه مث ِذي َيْ

َّ
ا ال َ َ

َبک ِمْنُه ف ْقَر
َ
َما أ

َيُة َمْن َيْدُعو   َيــا ُمَعاِو
َ

ُه َقال
َّ
کل ُغ َهَذا 

ُ
ْمَر َيْبل

َ
ّنَ اْل

َ
ْدِر أ

َ
ک َلْ أ ــُت ِفــَدا

ْ
ــُت ُجِعل

ْ
ُقل
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ْرِض«1.
َ
ْم ِف اْل ُ ْن َيْدُعو لَ کَثُر مِمَّ

َ
َماِء أ اِرِه ِف الّسَ ّوَ ِلُز

در حکمت استحباب زیارت مع الخوف دو احتمال وجود دارد:
یــارت قبــور معصومیــن   1. ممکــن اســت بگوییــم از بــاب تزاحــم اســت و ز
مخصوصــًا امــام حســین؟مهع؟ برکاتــی دارد و بــا خــوف تزاحــم می کنــد و خــوف 

کت، مانع از این برکات نمی شود. هال
 2. احتمال دارد بگوییم خصوصیت زیارت به گونه ای است که دافع بالست و 
به همان مقدار که احتمال ضرر دارد احتمال دفع ضرر و خطر نیز دارد و لذا موضوع 
را منتفی می نماید؛ شــبیه آنچه در باب نســبت زیارت با شــفاء بیان شــد. البته 
قضاوت در این باب مشکل است. در تأیید وجه دوم روایاتی شریف وجود دارد: 
ِد  ّمَ ي َعــْن َســْعِد ْبِن َعْبــِد اهَّلِل َو ُمَ اَعــُة َمَشــاِيِ ــُه اهَّلُل َو مَجَ ِب َرِحَ

َ
َثــِن أ

َ
1. »َحّد

ِد ْبِن  ّمَ َد ْبــِن ُمَ ْحَ
َ
 َعْن أ

ً
يعا ّيِ مَجِ ْمَيــِر ِ

ْ
اِر َو َعْبــِد اهَّلِل ْبِن َجْعَفٍر احل َعّطَ

ْ
ــَي ال ْبــِن َيْ

ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن  ّمَ وَب َعْن ُمَ ّيُ
َ
ِب أ

َ
يٍع َعْن أ  ْبِن َبِز

َ
اِعيل ِد ْبِن ِإمْسَ ّمَ ِعيَس َعْن ُمَ

يُد ِف  ؟ع؟ َفِإّنَ ِإْتَياَنُه َيِز َســْنِ ُ َياَرِة َقْبِر احلْ وا ِشــيَعَتَنا ِبِز : ُمُر
َ

ِب َجْعَفٍر؟ع؟ َقال
َ
أ

ِ ُمْؤِمٍن 
ّ

کل  
َ

ــْوِء َو ِإْتَياَنُه ُمْفَتَرٌض َعل ُعُمِر َو َيْدَفُع َمَداِفَع الّسَ
ْ
 ِف ال

ُ
ّد ِق َو َيُ ْز الّرِ

َماَمِة ِمَن اهَّلِل.«2 ُحَسْنِ ِباإْلِ
ْ
ُيِقّرُ ِلل

ِميِد  َ ِد ْبِن َعْبِد احلْ ّمَ ِبيِه َعــْن ُمَ
َ
ّيُ َعْن أ ْمَيِر ِ

ْ
ــُد ْبُن َعْبِد اهَّلِل احل ّمَ َثــِن ُمَ

َ
2. »َحّد

ْيِه 
َ
َت َعل

َ
 َمــْن أ

ُ
ْعَناُه َيُقول  مَسِ

َ
َعــْن َســْيِف ْبــِن َعِميَرَة َعْن َمْنُصوِر ْبِن َحــاِزٍم َقال

ُت ِإّنَ 
ْ
ْو ُقل

َ
ْنَقَص ]َنَقَص [ اهَّلُل ِمْن ُعُمِرِه َحْوًل َو ل

َ
؟ع؟ أ َسْنِ ُ ِت َقْبَر احلْ

ْ
 َلْ َيأ

ٌ
َحْول

کْم َتْتُرکوَن 
َ
ّن

َ
 َو َذِلک ِل

ً
کْنُت َصاِدقا

َ
ِثَن َسَنًة ل

َ
َجِلِه ِبَثل

َ
 أ

َ
َيُموُت َقْبل

َ
َحَدکْم ل

َ
أ

ْرَزاِقکْم 
َ
يُد ِف أ ْعَماِرکْم َو َيِز

َ
 اهَّلُل ِف أ

ُ
ّد َياَرَتُه- َيُ  َتَدُعوا ِز

َ
؟ع؟ َفل َســْنِ ُ َياَرَة احلْ ِز

1. الکافي ، ج 4، ص 582.

2. کامل الزیارات، النص، ص 150و151.
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َياَرِتِه َو َل  ْرَزاِقکْم َفَتَناَفُســوا ِف ِز
َ
ْعَماِرکْم َو أ

َ
َياَرَتُه َنَقَص اهَّلُل ِمْن أ َو ِإَذا َتَرکُتْ ِز

کْم ِف َذِلک ِعْنَد اهَّلِل َو ِعْنَد َرُسوِلِه َو ِعْنَد 
َ
َسْنَ َشاِهٌد ل ُ َتَدُعوا َذِلک َفِإّنَ احلْ

ْؤِمِنَن.«1 ِميِر اْلُ
َ
َفاِطَمَة َو ِعْنَد أ

طبق این روایات زیارت از اسباب طول عمر است. لذا اگر شخص به زیارت 
گر برود نیز ممکن است خطراتی در مسیر باشد و  نرود،  احتمال دارد عمرش کم شود و ا
عمرش کم شود. برآیند مسئله این است که زیارت رفتن رجحان شرعی پیدا می کند.

نتیجه:
کــه اهمّیت حفظ جان از منظر شــرع  نتیجــه بحــث در این بخش آن اســت 
آن قــدر نیســت که به مجــرد احتماالت ضعیف، حکم به حرمت ســفر شــده یا 
وجوب حج از فعلیت بیفتد. بلکه در خصوص زیارت احتمال اســتحباب آن 
گفت حفظ جان در این  کان مطرح است. پس نمی توان  کما همراه با خوف نیز 

حد نیز واجب است و با واجبات و محرمات دیگر نیز تزاحم می کند.

1. کامل الزیارات، النص، ص 151.
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 1. ارتباط با جذامیان
کــه در مظّنــه  کــه به حســب اصــل اولــی، بایــد از شــخصی  گذشــت  ســابقًا 
ســرایت بیماری هســت اجتناب کرد و البته حکم فعلی به حسب مراتب خطر 
و مصلحــت همراهــی بــا مریض و تزاحم این دو متفاوت می شــود. دانســتیم که 
روایت شــده اســت: »فّر من املجــزوم فرارک من الســد«1. روایات دیگــری نیز در این 

زمینه نقل شده است: 
کُرُه  ِذي َذ

َّ
. َو ال  ُمِصّحٍ

َ
: َل ُيــوِرُد ُذو َعاَهٍة َعل

َ
ُه؟ص؟ َقال

َ
ّن

َ
ِديــِث أ َ »َو َجــاَء ِف احلْ

ْمِســک َيَدک َفَقْد 
َ
 أ

َ
 َقال

ْ
ْيِه َبل

َ
 َيَدُه ِإل

َ
ّد ــْم  َيُ

َ
ُذوٌم ِلُيَباِيَعُه َفل َتــاُه َمْ

َ
ــُه؟ص؟ أ

َ
ّن

َ
أ

ْجُذوِم  َظَر ِإَل اْلَ وا الّنَ
ُ
: َل ُتِطيل

َ
؟ص؟ َقال ِيَّ ّنَ الّنَ

َ
َد، أ ْحَ

َ
َباَيْعُتک. َو ِف ُمْســَنِد أ

َيکْن َبْيَنکْم َو َبْيَنُه ِقيُد ُرْمٍح«2.
ْ
ْمُتُموُه َفل

َّ
کل َو ِإَذا 

در مقابل،  نمونه های دیگری وجود دارد که اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟  
از مجــذوم فــرار نکردنــد. بررســی ایــن مــوارد نیــز می توانــد در جمع بنــدی نهایی 
تزاحــم بــه ما کمک کند. صاحب بحار االنوار ؟هر؟  پس از نقل این روایت نبوی 

می فرماید:

1. بحار األنوار ، ج 62، ص 82.

2. همان، صص 82و83.
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ً

 ِبْســِم اهَّلِل ِثَقًة ِباهَّلِل َو َتَوکل
َ

ُذوٍم َو َقال َخــَذ ِبَيِد َمْ
َ
ُه؟ص؟ أ

َ
ّن

َ
»َو ِف َحِديــٍث آَخــَر أ

ْحَفَة«1. َها َمَعُه الّصَ
َ
ْدَخل

َ
ْيِه َو أ

َ
َعل

حضــرت  چــون  امــا  می شــد  اجتنــاب  مجــذوم  از  بایــد  اصــل،  به حســب 
می خواســتند که شــخص را میهمان کنند، دســت او را گرفته و فرمودند به خدا 
توکل می کنم. این روایت مرسله است و لکن مضمون آن بعید از اعتبار نیست. 
شــبیه همین مطلب در احواالت حضرت امام ســجاد؟ع؟  نقل شده که در این 

گون آورده اند: زمینه مرحوم عالمه مجلسی ؟هر؟  چند روایت با اسناد گونا
ِب َعْبِد 

َ
ِب ُعَمْيٍر َعْن ِهَشــاِم ْبِن َســاِلٍ َعــْن أ

َ
ِبيِه َعــِن اْبِن أ

َ
»الــکاف َعــِلٌّ َعــْن أ

ْجُذوِمَن َو ُهَو   اْلَ
َ

َما َعــل هْيِ
َ
َواُت اهَّلِل َعل

َ
َســْنِ َصل ُ : َمــّرَ َعِلُّ ْبُن احلْ

َ
اهَّلِل؟ع؟ َقــال

ّنِ َصاِئٌ 
َ
ــْو َل أ

َ
َمــا ِإّنِ ل

َ
 أ

َ
َغَداِء َفَقال

ْ
ْوَن َفَدَعــْوُه ِإَل ال

َ
ــاَرُه َو ُهــْم َيَتَغــّد کــٌب ِحَ َرا

َّ َدَعاُهْم  ُ
ُقوا ِفيِه مث ْن َيَتَنّوَ

َ
َمَر أ

َ
َمَر ِبَطَعاٍم َفُصِنَع َو أ

َ
ا َصاَر ِإَل َمْنِزِلِه أ ّمَ

َ
ُت2 َفل

ْ
َفَعل

َ
ل

ى َمَعُهْم«3
َ

ْوا ِعْنَدُه َو َتَغّد
َ

َفَتَغّد

در ایــن موارد، حفظ ســالمتی بــا عناوینی همچون »رعایت شــادی مؤمن« و 
»مراعــات حرمــت مؤمــن« و ... تزاحــم می کنــد. احتــرام به هر مؤمنــی الزم و مهم 

1. همان، ص 82.

ْیِه.« بحار األنوار ، ج 46، 
َ
َدَقِة ِلکْوِنِه َحَرامًا َعل ُه کاَن کْسرًا ِمَن الّصَ

َ
ّن
َ
َه َعْن َذِلک أِل ُه؟ع؟   َتَنّزَ

َ
ّن
َ
2. »َو ِفي ِرَواَیٍة أ

ص 94.

3. بحــار األنــوار ، ج 46، ص 55 )فتغــدوا عنــده أي فــي  الیــوم اآلخــر أو أطلــق التعــدي علی التعشــي 
کل معهم في إناء واحد کما هــو ظاهر الخبر اآلتي  کلة و تغــدى معهــم هذا لیس بصریح فــي األ للمشــا
بروایة المشکاة فال ینافي األمر بالفرار من المجذوم مع أنه یمکن أن یکونوا مستثنین من هذا الحکم لقوة 
توکلهــم و عدم تأثر نفوســهم بأمثال ذلک أو لعلمهم بــأن اهلل ال یبتلیهم بأمثال البالیا التي توجب نفرة 

الخلق. بحار األنوار ، ج 72، ص 130و131(
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اســت امــا رعایــت حقــوق مؤمنین فقیــر و بیمــار از نظر شــرعی الزم تــر و واجب تر 
است؛ چراکه رقت قلب دارند و زودتر دل شکسته می شوند. لذا انسان نسبت به 
این گروه یک مسئولیت مضاعف پیدا می کند. فعل حضرت نشان می دهد که 
علی رغم لزوم اجتناب از بیماری های واگیردار، جا دارد انسان نسبت به مریض 
ترّحم داشــته باشــد. رعایت این ترّحم، گاهی سبب می شــود که رعایت نکات 
بهداشــتی صورت نگیرد. حفظ ســالمتی واجب و رعایــت دل مؤمن نیز واجب 

است. در این شرایط، باید به خدا توکل کرد و به مریض ترّحم نمود.
غذاخــوردن در کنــار بیمار جذامی و حتی از درون یک ســینی1، به هیچ وجه 
با ضوابط بهداشتی سازگار نیست ولی حضرت چنین رفتاری انجام می دهند. 
گر از حفظ ســالمتی صحبت می کنیــم، عناوین دیگری نیز وجود دارد  بنابراین ا

که در فرض اجتماع با آن، ممکن است تقّدم پیدا کند.
در باب دیگر مریضی های مسری نیز همین تزاحم باید لحاظ شود. زحمات 
و ایثارها و هنرآفرینی های مدافعان سالمت در زمان ما مصداق بارزی از همین 
تزاحــم اســت چراکه این عزیــزان جان خود را برای مراعات ســالمتی جســمی یا 
روحــی دیگــران در معــرض خطر قرار می دهنــد و پاداش این جهــاد مقدس را نیز 

خواهند گرفت.

2. فرار از طاعون
که  یکی دیگر از مواردی که در بحث ما مفید است، خصوص روایاتی است 
در باب فرار از طاعون وارد شده است. بحث مریضی های مسری در کتب فقهی 
متقدم در جایی مستقل مطرح نشده است. فقط به مناسبت در ابواب الجنائز 

1.  »صحفة« ظاهرًا به معنای سینی واحد است. 
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گر در جایی طاعون بیاید، آیا فرار  در کتب حدیثی و فقهی بحث شده است که ا
از طاعــون بــا لــزوم عدم کراهة  الموت ســازگاری دارد یا خیر؟ و آیا در این شــرایط 
می شــود گریخت یا باید ماند و تســلیم تقدیر الهی شــد؟ فقها بر اســاس روایات 

گر در جایی طاعون بیاید و انسان فرار کند، اشکالی ندارد: فرمودند ا
ٍد َعْن  ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
ــاِر َعْن أ

َ
ّف َســِن َعِن الّصَ َ ِد ْبِن احلْ ّمَ ْخَباِر َعْن ُمَ

َ
»ِف َمَعــاِن اْل

َسِن؟ع؟ َعِن  َ َبا احلْ
َ
ْصَحاِبَنا أ

َ
 َبْعُض أ

َ
ل

َ
 َسأ

َ
ِر َقال ْحَ

َ
َباٍن اْل

َ
َة َعْن أ

َ
ِبيِه َعْن َفَضال

َ
أ

َنا ِفهَيا 
َ
َيِة َو أ َقْر

ْ
 َفِف ال

َ
 َنَعْم َقال

َ
ا َقال  َعْنَ

ُ
ل ّوَ َ َ

ت
َ
َنا ِفهَيا أ

َ
َدٍة َو أ

ْ
اُعوِن َيَقُع ِف َبل الّطَ

ا 
َ
ُت َفِإّن

ْ
 َنَعْم ُقل

َ
ا َقال  َعْنَ

ُ
ل ّوَ َ َ

ت
َ
َنا ِفهَيا أ

َ
اِر َو أ

َ
 َفِف الّد

َ
 َنَعْم َقال

َ
ا َقال  َعْنَ

ُ
ل ّوَ َ َ

ت
َ
أ

 ِإّنَ 
َ

ْحِف َقال ِفَراِر ِمَن الّزَ
ْ
اُعوِن کال ِفَراُر ِمَن الّطَ

ْ
 ال

َ
 اهَّلِل؟ص؟ َقال

َ
ّنَ َرُسول

َ
ُث أ

َ
َنَتَحّد

َعُدّوِ َفَيَقُع 
ْ
ِو ال ْ َ

ُغوِر ِف حن
ُ
کاُنوا َيکوُنوَن ِف الّث  َهَذا ِف َقْوٍم 

َ
ا َقال َ َ

 اهَّلِل؟ص؟ ِإّن
َ

َرُسول
 اهَّلِل؟ص؟ َذِلک ِفهِيْم«1.

ُ
 َرُســول

َ
ا َفَقال وَن ِمْنَ ْم َيِفّرُ کَنُ َما

َ
وَن أ

ُّ
اُعوُن َفُيَخل الّطَ

از برخی روایات استفاده می شود این فرار ذاتًا مطلوب نیز هست:
َباٌء  َبا َجْعَفــٍر؟ع؟ َو

َ
ْي أ

َ
ــُه أ

َ
ُت ل

ْ
: ُقل

َ
ِد ْبِن ُمْســِلٍم َقال ّمَ ِء، َعــْن ُمَ

َ
َعــل

ْ
»کَتــاُب ال

 
ُ

 َرُســول
َ

َوَباَء َو َقْد َقال
ْ
 ال

َ
ْن َتْعَتِزل

َ
ٌس أ

ْ
 َو َما َبأ

َ
 َقال

ُ
 َنْعَتــِزل

َ
ْرِض أ

َ
  اْل

َ
ِإَذا َوَقــَع َعــل

 
ْ

ل ِ
َ

اُتــوا َو َلْ َيْبَق َغْيُرُه اْرت َ َ
ــُه کاَن ِف َداٍر ِفهَيا ِإْخَوُتُه ف

َ
ّن

َ
ْخَبــَرُه أ

َ
اهَّلِل؟ص؟ ِلَرُجــٍل أ

ا َو ِهَي َذِميَمٌة«2. ِمْنَ

آری! در برخی از روایات اهل ســنت که بعضًا در کتب شــیعی نیز وارد شــده 
آمده است که به شهرهای طاعون وارد نشوید و اگر طاعون به شهر شما آمد از آن 

خارج نشوید:

1. وسائل الشیعة، ج 2، ص 430.

2 .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 2، صص 96 و 97.
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ذي أنت فيه فل خترجــوا منه و إذا کان 
ّ
»قــال رســول اهَّلل؟ص؟: إذا کان بالبلــد ال

ببلد فل تدخلوه«1. 

این روایات را، بنا بر فرض صحت، باید حمل بر اســتحباب قرنطینۀ شهرها 
گر در  گــر در جایــی بــود وارد نشــوید و ا نمــود. یعنــی چــون طاعون مســری اســت ا
شهر شما بود بیرون نروید تا آن را به جاهای دیگر منتقل نسازید. این یک حکم 
کسی به آن توجه نداشته است. طبیعتًا امر  که البته در آن دوران  ئی است  عقال
گر در جایی راهی برای خروج از شهر بدون انتقال  در این موارد ارشادی است و ا
بیماری به دیگران باشد یا شخص مطمئن شود که حامل بیماری نیست دیگر 

موردی ندارد.

3. فرار از مسجد به خاطر طاعون
گر  در ذیــل بحــث گذشــته در کتــب روائــی و فقهــی این فــرع بیان شــده که ا
در مســجد طاعــون بیاید، فرارکــردن بر اهل مســجد اشــکال دارد. صاحب عروه 

می فرماید:
 عنه، و یســتحّب ذکر 

ً
»و یکــره طــول المل، و أن یحســب الموت بعیدا

. و یجوز الفرار من الوباء و الطاعون، و ما في بعض الخبار 
ً
المــوت کثیــرا

من أّن الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد مختّص بمن کان في ثغر من 
الثغــور لحفظــه. نعم لو کان في المســجد و وقع الطاعــون في أهله یکره 

الفرار منه«2.
مســتند این فرع فقهی، صحیحه علی بن جعفر اســت که در کتاب ایشــان 

1. أمالی السید المرتضی، ج2، ص201.

2. العروة الوثقی، ج2، ص22.
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آمده و فقها نیز طبق آن فتوا دادند:
َوَباِء َيَقُع ِف 

ْ
ُتُه َعِن ال

ْ
ل

َ
: َســأ

َ
ِخيِه ُموَس؟ع؟ َقال

َ
کَتاِبِه َعْن أ »َعِلُّ ْبُن َجْعَفٍر ِف 

ُرُب ِمْنُه َما َلْ َيَقْع ِف َمْسِجِدِه   َيْ
َ

ُرَب ِمْنُه َقال ْن َيْ
َ
ُجِل أ ُح ِللّرَ

ُ
 َيْصل

ْ
ْرِض َهل

َ
اْل

ُه 
َ
ُح ل

ُ
 َيْصل

َ
ِ ِفيِه َفــل

ّ
ِذي ُيَصل

َّ
ْهِل َمْســِجِدِه ال

َ
ِ ِفيِه َفــِإَذا َوَقَع ِف أ

ّ
ــِذي ُيَصــل

َّ
ال

َرُب ِمْنُه.«1 َ الْ

مرحــوم شــیخ صدوق نیــز این روایــت را با تعبیــر »روی«  در معانــی االخبار به 
مناسبت آورده اند:

وا ِمْنُه ِإَل  ْن َيِفــّرُ
َ
ْم أ ُ ْيَس لَ

َ
ْهِل َمْســِجٍد َفل

َ
اُعــوُن ِف أ ــُه ِإَذا َوَقــَع الّطَ

َ
ّن

َ
ِوَي أ »َو ُر
َغْيِرِه«2.

همــۀ فقهــا روایت را حمل بر کراهت نموده اند. در تفســیر این روایات دو وجه 
وجود دارد:

1. شخصی در مسجد حضور دارد و طاعون به مسجد داخل می شود. اینجا 
گفته اند که شخص از مسجد فرار نکند. گویا فقها نیز این گونه از روایت برداشت 

فرموده و فتوا دادند. لذا مرحوم صاحب عروه فرمودند:
»لو کان في المسجد و وقع الطاعون في أهله یکره الفرار منه«3.

گهــان وباء  بــرای مــا چندان معنادار نیســت که کســی در مســجد باشــد و نا
بیایــد، ولی شــاید این برداشــت با یک مقدمــۀ تاریخی قابل فهم باشــد. در قدیم 

1. وسائل الشیعة، ج 2، ص 431.

2. معاني األخبار، النص، ص 255. 

3. العروة الوثقی )المحشی(، ج 2، ص 22. 
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کن  کــه طاعون یا ســایر بیماری های واگیردار می آمد، مــردم برخالف امروزه به اما
مقدســه پنــاه بــرده و راز و نیــاز می کردند. یک نمونۀ تاریخی، گزارشــی اســت که 
مرحوم کاشف الغطاء در کشف الغطاء در باب مسجد سهله مطرح فرمودند که 

در شیوع طاعون به مسجد سهله پناه برده اند:  
»و منها: مسجد ُسهیل  و ُیسّمی مسجد السهلة، و ُیسّمی مسجد بني 
ظفر، و عند األئّمة؟مهع؟ مسجد الثرى. و فیه بیت إبراهیم الذي خرج 

منه إلی العمالقة، و فیه بیت إدریس الذي کان یخیط فیه، ...
ــی فیه رکعتین بین العشــاءین، و دعا اهلل 

ّ
 و مــا مــن مکروب أتاه و صل

ی في 
ّ
عــّز و جــّل إال فــّرج اهلل کربته. و عن الصــادق؟ع؟: أّن زیدًا لو صل

مســجد ســهیل، و اســتجار اهلل، ألجاره عشــرین ســنة، و في کثیر من 
األخبــار ســنة. و قــد اســتجرُت بــه في ســنة الطاعــون مع ما یقــرب من 
 علی الظاهر، و قد أفنی الخلق، ثّم بعد انقضائه ما فقد 

ً
أربعین شخصا

منهم أحد علی الظاهر.«1

پناه بردن به مســاجد و مشــاهد مشــرفه و تمرکز بر دعا از مسائل متعارف برای 
دفع این امراض در نزد بزرگان دین بوده اســت. مرحوم شــّبر نیز در طب االئمه در 
راه هــای دفــع طاعون آورده اند که خوب اســت انســان برای درمــان صدقه بدهد 
یــارت امام  و دعــا کنــد و اســتغفار نمایــد و صلــوات بفرســتد و در کنــار آن، بــه ز

حسین؟ع؟ برود:
»و یعالج ذلک بما یســتفاد من الخبار، بالدعاء، و الصدقة، و التضرع 
إلــی اهلل تعالــی، و االســتغفار، و الصــاة علــی محمــد و آلــه، و التربــة 

1. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ، ج 3، صص 77و78.
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الحسینیة، و کذا کل ما ورد أنه یطیل العمر. فإنه یدفع الطاعون و الوباء. 
کزیارة الحسین ؟ع؟ ، و غیرهما مما مّر.«1

مرحوم ســید نعمت اهلل جزایری نیز در »مســّکن الشــجون فی حکم الفرار من 
کــه وقتی چنین بالیــا و مصیبت هایی به بشــر رو  الوبــاء و الطاعــون« می فرماینــد 
می آورد،  وظیفۀ علماء این است که مردم را به یاد خدا انداخته و آن ها را دعوت 
بــه عالــم معنا و تضــّرع نماینــد. طبیعتًا محل چنین حاالتی، مشــاهد مشــرفه و 
گر این فرض درســت باشــد، حضرت می خواهند بفرمایند که  مســاجد اســت. ا
گر کســی به مســجدی پناه بــرده و در آن مســجد  وقتــی چنیــن بالیایــی می آید،  ا

گر این بال در مسجد وارد شد، از مسجد فرار نکند.  حضور دارد، ا
2. احتمــال دوم این اســت که بحث فرار از مســجد نباشــد بلکــه بحث فرار 
از محله و اهل مســجد باشــد؛ یعنی طاعون در خصوص مســجد نیفتاده بلکه 
در اهــل مســجد به معنــای اهل محل افتاده اســت. در نظام شــهری قدیم، شــهر 
محله محله بود و شــهر یک مســجد جامع داشــت و هر محله نیز برای خود یک 

مسجد محل داشت. وقتی می فرماید:
ْهِل َمْســِجِدِه 

َ
ِ ِفيِه َفِإَذا َوَقَع ِف أ

ّ
ِذي ُيَصل

َّ
ُرُب ِمْنُه َما َلْ َيَقْع ِف َمْســِجِدِه ال »َيْ

َرُب ِمْنُه.«2  َ ُه الْ
َ
ُح ل

ُ
 َيْصل

َ
ِ ِفيِه َفل

ّ
ِذي ُيَصل

َّ
ال

گــر وبــاء در محلــۀ خودشــان وارد شــد و اهل محــل  کــه ا معنایــش آن اســت 
ْهِل َمْســِجِدِه«. 

َ
گرفتار طاعون شــدند، اینجا دیگر فرار نکند؛ لذا فرمود: »َوَقَع ِفي أ

ممکــن اســت وجهش آن باشــد که انســان تا زمانــی می تواند از طاعــون فرار کند 

1. طب األئمة؟مهع؟ )للشبر(، ص 349.

2. وسائل الشیعة، ج 2، ص 431.
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که حق الناســی به گردنش نیامده باشــد اما وقتی در محله خودش طاعون آمد و 
افرادی طاعون گرفتند و نیاز به کمک و رســیدگی داشــتند، مردانگی نیست که 

کرده و برود.  انسان آن ها را رها 
کش احترام  فهم بزرگان، همان وجه اول )نهی از فرار از مسجد( است که مال
به مسجد می باشد . صاحب عروه و محشیان عروه نیز همان را استفاده نمودند.

گذشت که شیخ صدوق نیز این روایت را چنین آورده اند:
ی 

َ
وا ِمْنُه ِإل ْن َیِفّرُ

َ
ُهْم أ

َ
ْیَس ل

َ
ل

َ
ْهِل َمْسِجٍد ف

َ
اُعوُن ِفي أ ُه ِإَذا َوَقَع الّطَ

َ
ّن

َ
»َو ُرِوَي أ

َغْیِرِه«1.

در این نقل به قرینۀ »إلی غیره« معلوم می شود مرجع ضمیر در »منه« مسجد 
اســت نــه طاعــون و این امر مؤید وجــه اول در روایت علی بن جعفر ؟وضر؟ اســت. 
عالوه بر فهم مشهور، ظاهر لفظ نیز همین است زیرا اگر بحث اهل محله بود، بهتر 
کید نشود و مثاًل بفرمایند:  اگر طاعون در اهل یا جیران  بود که روی کلمه مسجد تأ
او قــرار گرفــت، فرار نکنــد؛ زیرا در مقام اشــاره به اهمّیت حق النــاس و اطرافیان 
اســت و در این صورت، نباید عنوان مســجد موضوعیت داشته باشد. بنابراین 
روایت یا فقط ناظر به حرمت مســجد است یا حرمت مسجد و هم مسجدی ها؛ 

که به هر حال از کلی جیران و اهل محل اخص است.
فتوای صاحب عروه به کراهت فرار از مســجد را همۀ محشــیان و شارحان یا 
تأیید کرده و یا سکوت نموده اند2. تنها کسی که مخالفت کرده است ظاهرًا مرحوم 
ب األحــکام فرموده اند:

ّ
که در مهذ آیت اهلل ســید عبداالعلی ســبزواری هســتند 

1. معاني األخبار، النص، ص 255. 

2. سکوت فقها در غیرالزامیات در حاشیه عروه دلیل بر تأیید نیست ولی مسلمًا دلیل بر این است که 
حکم بیان شده خالف اصول و قواعد مذهب نیست.
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»و ال بــد مــن حملــه علی بعــض المحامــل، کعمــوم الوباء فــي جمیع 
المکنة بحیث ال ینفع الهرب«1.

که ایشــان ذکر می کنند أصاًل قابل قبول نیســت. ایشــان می فرمایند  محملی 
شاید روایت در فرضی بوده که وبا همه جا را فراگرفته و فرار از مسجد فایده نداشته 
اســت. این توجیه با متن ســازگار نیست؛ زیرا طبق این توجیه امام در مقام بیان 
صغری هستند )تو فرار کن مگر در اوقاتی که فرار فایده ندارد(،  در حالی که ظاهر 
ســؤال، ســؤال از حکم اســت نه موضوع و نهی از فرار در جایی که وباء همه جا را 
گر واقعًا منظور آن بود حضرت باید به  گرفته و راهی برای فرار نیست معنا ندارد. ا
جای اینکه بفرمایند »وقتی طاعون در مســجد افتاد فرار کن« می فرمودند »وقتی 
فــرار فایــده نــدارد فرار کن«. لــذا محملی که ایشــان بیان می فرمایند نه با ســیاق 

پرسش سازگاری دارد نه با تعبیری که حضرت به کار بردند. 

دامنۀ اطالق روایت
قبل از ادامه توجه به یک نکته الزم است. در این روایت دو احتمال وجود دارد:
که به ظاهر ظن به مرگ دارد را نیز در بر  1. روایت مطلق باشــد و حتی مواردی 
گیرد.  ظاهر اولی تعابیر فقهای بزرگوار این طور است که حتی در موارد ظّن به موت 
خوب است در مسجد بماند. طبق بیان آیة اهلل اشتهاردی، وجه این اطالق این 
اســت که اگر شــخص از مســجد خارج شــود، شــاید احتمال مرگ بیشتر باشد. 
همچنین طبق وجه سوم در کالم آیة اهلل آملی، تزاحم رخ می دهد و رعایت ادب 

بر حفظ سالمتی ترجیح دارد.

1. مهذب األحکام )للسبزواري(، ج 3، ص 381. 
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2. ممکن است بگوییم روایت مقید به موارد ظن سالمت است. این حمل 
بعید نیست؛ زیرا در خارج معمواًل وقتی طاعون می آید، هر انسان سالمی ظّن به 
ســالمت دارد؛ چــون در طاعون های متعارف معمواًل یــک چهارم یا کمتر از افراد 
مرد ه و بیشتر مردم منطقۀ طاعون زده زنده ماندند. لذا می بینیم در روایات بحث 
فــرار از طاعــون، صحبــت دربارۀ جواز فرار اســت، نه وجــوب آن. کالم فقها را نیز 
می توان به قرینه وجوب حفظ سالمتی که در موارد دیگر گفته اند حمل بر همین 
گر در هنگام شــیوع طاعون در  حــال کنیــم و در چنین شــرایطی حکم کنیم کــه ا

مسجد باشیم، خروج از مسجد کراهت دارد.

کراهت فرار از مسجد حکمت 
در توضیح و تعلیل این حکم، دو نفر از فقها نکاتی بیان کردند که با هم مرور 

می کنیم:
توجیه آیة اهلل اشتهاردی ؟وضر؟

 مرحوم آیةاهلل اشتهاردی در مدارک العروة فرمودند:  
»اّن المســاجد مــاذ عبــاد اهلل فــي دفــع البایا عنهــم. و لذا قــد ورد في 
بعــض الخبــار االلتجاء إلیها و ســؤال اهلل تعالی أن یدفــع ذلک عنهم و 
االشــتغال باالســتغفار و الدعاء کما ورد نظیره في صاة اآلیات من المر 
ه فالفرار 

ّ
بالفزع إلی مساجد اهلل تعالی کما یأتي إن شاء اهلل تعالی في محل

منهــا إلــی غیرها یوجب ســرعة وقوع البــاء علیه، و هــو نقض للغرض 
مــن الفــرار و موجب للتعریض للبــاء و هو لو لم یکن محّرما فا أقل من 

الکراهة، و اهلل العالم.«1

1. مدارک العروة )لإلشتهاردي(، ج 6، ص 119. 
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ایشــان می فرماینــد:  فــرار از مســاجد به غیر مســاجد، موجب تســریع در وقوع 
بالء بر شخصی می شود که در مسجد است و این نقض غرض از فرار محسوب 
کاری اگر حرام نباشــد،  الاقل مکروه اســت. این توجیه بســیار  می شــود و چنین 
کردیم سازگار است.  که سابقًا در بحث شفاء مطرح  که با نکته ای  خوبی است 
گــر بــاور کنیــم کــه حقیقت شــفاء از عالم بــاال می آیــد و امور در دســت خداوند  ا
متعال است و یکی از اسباب مهم شفاء،  دعاء و استغفار است،  ضرر نرفتن به 
مساجد و فرار از آن، بیشتر از این است که انسان آنجا بماند و در معرض طاعون 

قرار بگیرد. 
که »از یک سو حفظ سالمتی و خروج  از نظر ایشان در این مسئله این تزاحم 
و از ســوی دیگــر، مانــدن در مســجد )از باب احترام به مســجد یا کمــک به اهل 
محل(« رجحان داشــته باشــد؛ وجود ندارد تا به این استدالل کنیم که در تزاحم 
امــام فرموده انــد بهتــر اســت بمانیم بلکــه می فرماینــد ماندن در مســجد موضوع 
را منتفــی می کنــد و رفتــن از مســجد،  درصد خطــر را باال می برد. لــذا عقل حکم 
می کند که همین جا بمانیم. این تقریری است که بیان حکمت مسئله بوده و با 

کلیات و قواعد نیز سازگار است.

توجیه آیةاهلل شیخ محمدتقی آملی ؟وضر؟
بیان دیگر، از مرحوم آیةاهلل شیخ محمد تقی آملی است:

»و یؤیــده االعتبــار )یعنــی ظن مطلــق( إذا الفرار ینبغــي ان یکون الی اهلل 
ســبحانه، و الفــرار مــن المســجد فــرار عنــه ســبحانه، و حکــی حدوث 
الطاعون عظیم في بعض الســنین في النجف الشــرف وفر الناس منه 
حتــی لــم یبق فیــه اال متولــي الحرم الشــریف فاســتوحش مــن الوحدة 
و خــرج عــن البلــد فرأى أمیــر المؤمنین؟ع؟ فــي الطیف یقول لــه و أنت 
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أیضا فررت و أبقیتني وحیدا فاســتیقظ و رجع الی مشــهده صلوات اهلل 
علیه«1.

عبارت »إذا الفرار ینبغي ان یکون الی اهلل ســبحانه، و الفرار من المســجد فرار 
عنه سبحانه« را چگونه معنا کنیم؟

کــه آن را بر بیان غایــت حکم حمل کنیم. اساســًا  1. یــک توجیــه این اســت 
خداوند متعال، بال و مصیبت را می آورد تا انسان متنبه شده و به یاد خدا بیفتد 
و می فرماید ســالمتی ات را نیز حفظ کن تا به یاد خدا بیفتی. وقتی طاعون برای 
ایــن آمــده که انســان توجه الی اهلل پیدا کند، این غرض الهی با خروج از مســجد 
کــه در اصل حفظ  و پشــت کردن به بیت اهلل ســازگاری نــدارد. در واقع، حکمتی 
ســالمتی اســت یعنی »فرار الی اهلل« با خروج از مسجد که مصداق »فرار عن اهلل« 

است تعارض دارد. 
که توّجه به خدا فقط  ظاهر این توجیه قانع کننده نیست؛ زیرا می توان گفت 
در مســجد نیســت. می توان از مســجد فرار کرد و ســالمتی را به دســت آورد و در 
جــای دیگــری بــه محضــر خدا تضــّرع نمود تــا جمع میــان توّجه إلــی اهلل و حفظ 

سالمتی شود.
2. توجیه دیگر این اســت که بگوییم ســخن ایشــان نیز ناظر به همان مطلب 
مرحوم آیةاهلل اشــتهاردی اســت. حفظ ســالمتی، با پناه بردن به خداوند صورت 
می گیرد. کسی که از طاعون فرار می کند، در حقیقت می خواهد با این کار به سمت 
تحصیل اســم شــافی خدا حرکت  کند ولی ظهور و بروز اســم شــافی در مســجد 
بیشتر است.پس کسی که از مسجد فرار می کند، دارد از جایی که می تواند شفاء 

1. مصباح الهدى في شرح العروة الوثقی، ج 5، ص 379. 
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را از خدا بگیرد فرار می کند. پس فرارکردن از مسجد در این شرایط سزاوار نیست.
3. وجه ســوم این اســت که  از یک سو حفظ ســالمتی رجحان دارد. از سوی 
دیگر، ادب تمّسک به خداوند و حضور در بیت اهلل نیز الزم است. حفظ سالمتی 
با این ادب حضور در مسجد تزاحم می کند و این ادب که اشرف و افضل است، 
ترجیــح پیــدا می کنــد. در ایــن تقریــر نمی گوییــم رفتن از مســجد بیشــتر موجب 
گر بر فرض، رفتن از مسجد به سالمتی کمک  مریضی می شود. می گوییم حتی ا

کند، لکن حفظ ادب شرافت دارد. 
ان شــاء اهلل دربــارۀ معنــای حفــظ حرمــت و رعایــت ادب در بخــش بعــدی 
به تفصیل ســخن خواهیم گفت. عجالتًا انســان باید نســبت به مســجد، حس 
ادب و احترام داشــته باشــد و از فروعات این حس احترام، حســن الظّن باهلل فی 
المساجد است. انسان باید در مسجد خود را در محضر و خانۀ خدا و میهمان 
کند و قلبًا بگوید: »أنا ضیفک و لکّل ضیف حق علی المضیف«؛  او احساس 

زیرا در حدیث قدسی است:
َل 

َ
ِن ِف َبْيِت أ َّ َزاَر ُ

َر ِف َبْيِتِه مث َســاِجُد َفُطوَب ِلَعْبٍد َتَطّهَ ْرِض اْلَ
َ
ِت ِف اْل ّنَ ُبُيو

َ
»أ

اِئر«1. کَراَمَة الّزَ وِر  ُز  اْلَ
َ

ِإّنَ َعل

و هنگام ورود بگوید:
ٍد  ّمَ ــٍد َو آِل ُمَ ّمَ  ُمَ

َ
ِئکِتِه- َعل

َ
 َرُســوِل اهَّلِل؟ص؟ َو َمل

َ
ُم َعــل

َ
ــل »ِبْســِم اهَّلِل َو الّسَ

ْبَواَب 
َ
ــُة اهَّلِل َو َبَرکاُتــُه َرّبِ اْغِفْر ِلي ُذُنوِب َو اْفَتــْح ِلي أ ــْم َو َرْحَ هْيِ

َ
ُم َعل

َ
ــل َو الّسَ

َفْضِلک «2
وقتــی ایــن حس وجود ندارد و شــخص بــه خدا توکل نکــرده و گمان کند که 

1. وسائل الشیعة، ج5، ص245.

2. همان.
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خــدا از او پشــتیبانی نمی کنــد و از مســجد فرار کند، ایــن فرار از بیــت اهلل قلبًا به 
معنای فرار عن اهلل است.

در اشــکال به تبیین اول از کالم مرحوم آیةاهلل آملی  گفتیم که رفتن از مســجد 
فرار عن اهلل نیست؛ زیرا خدا همه جا هست. اما با توجه به  معنای حفظ حرمت 
کــه یــک بحــث روان شناســی بســیار تأثیرگــذار در فقــه اســت  و قاعــدۀ تخییــل 
)توضیحــش در بخــش بعد خواهد آمد( می فهمیم خروج از مســجد مســاوی با 
نوعی ازدســت دادن حسن ظن به خدا و مصداق ترک االدب است. لذا می تواند 

در حکم تأثیر بگذارد.
چون ظاهر روایت ناظر به مواردی اســت که فرار شــرعًا واجب نیســت و فقط 
جایز است، و حضرت فرمودند در همه جا فرار جایز است ولی در مسجد مکروه 
اســت چــون بــا »االدب مع اهلل« و »حســن الظــّن باهلل« در مســجد تزاحم می کند. 
بنابرایــن امــام در این روایت، مصداقی از تزاحم را که افراد به آن متفطن نیســتند 
گر بگوییم این تزاحم به گونه ای  کار نیســت. و ا تذکر فرمودند و حکم جدیدی در 
اســت که مــا راهی برای تشــخیصش نداریم روایت به اصطــالح مخصص موارد 

قبل می شود.
بــه هر حــال، تفاوت ایــن احتمال با توجیه آیةاهلل اشــتهاردی، این اســت که 
ایشــان می فرمودند از خارج می دانیم که شــفاء از خداســت و محل دریافت این 
شــفاء، اســتجاره به مسجد است. لذا اگر شخص از مسجد برود، احتمال خطر 

بیشتر است و نقض غرض می شود1. 
در بیان آیةاهلل آملی، ظاهر تعبیر این اســت که انســان باید فرار الی اهلل داشــته 
باشــد و خروج از مســجد، مصداق فرار عن اهلل است. فرار عن اهلل، دارای مفسده 

گــر از یک مســجد به مســجد دیگر یا بــه حرم های مطهر فــرار کند شــاید کراهت  1. طبــق ایــن توجیــه ا
برداشته شود.
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بوده و مرجوح است. و این امر بر حفظ سالمتی غلبه پیدا کرده و برآیند آن کراهت 
که در ذیل کالم ایشــان  می شــود و رجحان فرارکردن از بین می رود. داســتانی هم 
بــود مؤیــد همین وجه ســوم در تفســیر کالم ایشــان اســت کــه گفتنــد متولی حرم 
امیرالمؤمنین وقتی برای فرار از طاعون خواســت نجف را ترک کند حضرت به او 
فرمودند: تو نیز من را تنها گذاشتی! »أنت أیضا فررت و أبقیتني وحیدًا«. ایشان از 
این مسئله به عنوان »اعتبار«  )امر ظنی غیر معتبر( یاد کردند؛ یعنی مستند،  روایت 

شریفه است و ما به آن تمسک می کنیم و قرائن ظنی نیز آن را تأیید می کند.
گر انســان در مشــاهد مشــرفه باشــد و رفتن از مشــاهد  که ا نتیجه این اســت 
مشرفه یا مساجد، نوعی سوء ظن به آن ها تلقی شود، نباید آنجا را ترک کند. مثاًل 
انسان در حرم است و به حرم پناه برده و حال به او می گویند نزد فالن طبیب برو. 
گر مراجعه به طبیب واجب شرعی نباشد دیگر نباید حرم را ترک کرد زیرا ترک آن  ا
که می خواهیم از مشاهد  مصداق ترک ادب است. از این رو در زیارت وداع هم 
مشرفه خارج شویم اظهار می کنیم رفتن من از این باب نیست که خسته باشم یا 

گمان کنم حاجتم برآورده نمی شود:
ُم 

َ
ل ْيک َيا َمْوَلَي الّسَ

َ
ُم َعل

َ
ل َقْبِر َو ُقِل الّسَ

ْ
 ال

َ
وَج َفاْنکّبَ َعل ُر ُ َرْدَت الْ

َ
»َفِإَذا أ

َةاهَّلِل  ْيک َيا َخاّصَ
َ
ُم َعل

َ
ل ْيک َيا َصْفَوَة اهَّلِل الّسَ

َ
ُم َعل

َ
ل َة اهَّلِل الّسَ ْيک َيا ُحّجَ

َ
َعل

ٍع َل َقاٍل  َم ُمَوّدِ
َ

ِمَن اهَّلِل َسل
َ
ْيک َيا أ

َ
ُم َعل

َ
ل ْيک َيا َخاِلَصَة اهَّلِل الّسَ

َ
ُم َعل

َ
ل الّسَ

ــا َوَعَد اهَّلُل   َعْن ُســوِء َظٍن  ِبَ
َ

ِقْم َفل
ُ
ٍة َو ِإْن أ

َ
ل

َ
 َعــْن َمل

َ
ْمــِض َفل

َ
َو َل َســِمٍ َفــِإْن أ

َعْوَد 
ْ
َياَرِتــک َو َرَزَقِن ال َعْهــِد ِمّنِ ِلِز

ْ
ــُه اهَّلُل َيــا َمْوَلَي آِخَر ال

َ
يــَن َو َل َجَعل اِبِر الّصَ

ِة ِمْن  ِئَّ
َ
ْن ُيْسِعَدِن ِبک َو ِباْل

َ
 أ

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
اُه أ َقاَم ِف َحَرِمک َو ِإّيَ ِإَل َمْشَهِدک َو اْلُ

ْنَيا َو اْلِخَرة«1.
ُ

ِن َمَعکْم ِف الّد
َ
َعل ِدک َو َيْ

ْ
ُول

1. بحار األنوار ، ج 98، ص 201و 231 و 268 و 355 و 362.
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تشــخیص اهــم ومهــم درتزاحمــات از اصعــب امور اســت و لذا حضــرت در 
اشاره به آن فرمودند:

ق «1 َ ِفْقِه  ِعْرَفاَن  احلْ
ْ
»ِإّنَ ِمَن ال

معرفت حق در این موارد نیاز به قلبی صاف و طلب خیر از خدا و توســل به 
اولیاء اهلل دارد تا خداوند در مصداق عینی، اهم و مهم را به او نشان دهد. 

نتیجه:
فــرار از بیماری هــای مســری یــک اصل عقلی و شــرعی اســت که به حســب 
گاه مستحب می گردد، ولی در موارد استحباب در  گاه واجب و  درصد خطر آن 
تزاحم با احترام یک مؤمن یا احترام مسجد به راحتی ساقط شده و فرار از بیماری 
مکــروه می گــردد. بــا توجــه به نمونه هــای ارائه شــده می تــوان فی الجملــة ضریب 

اهمّیت اطراف تزاحم را نیز کشف نمود.

کافی، ج5، ص52.  .1
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1. ضرورت تعظیم شعائر 
هر کاری که موجب تعظیم شــعائر الهی شــود واجب یا مســتحب است و در 
مقابل آنچه موجب تضعیف شعائر الهی و هتک حرمت است به نسبت میزان 
گر به حد اســتخفاف و اهانت به شــعائر برسد  تضعیف، مکروه یا حرام اســت و ا
معمواًل از عناوین محرمه خواهد شد و فقها به ادلۀ عقلی و نقلی بر آن استدالل 

نموده اند1.
دائرۀ استخفاِف حرام بسیار وسیع است و امور مختلفی را که به نوعی موجب 
پایین آوردن شعار الهی از منزلت خود گردد شامل می شود و اختصاص به سب 
و شــتم نبــی و امــام؟مهع؟ نــدارد. در کتــب فقهی پشــت کردن به ضریــح مقدس و 
درازکردن پا در مقابل قرآن کریم از سر بی توّجهی، قصه گویی در مسجد، بیع قرآن 
و عبد مســلمان به کافر، تنجیس مســجد و ... از مصادیق اهانت و اســتخفاف 
شــمرده شــده و در روایات برای برخی از آن ها مجازات و تنبیه بدنی وارد گشــته 
است. حتی در برخی از روایات بابت برخی از تعابیری که خالف ادب است نیز 

مجازات بدنی وارد شده است. در موثقه ابن ابی یعفور آمده است:
ِن 

َ
 اهَّلِل ِإّن

َ
 َيا َرُســول

َ
؟ص؟ َفَقال ِ

ِيّ  ِإَل الّنَ
ٌ

: َجاَء َرُجل
َ

ِب َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َقال
َ
»َعــْن أ

1. رک. عوائــد االیــام، صــص23 -29، القواعــد الفقهیــة، ج5، صــص293 - 305 و موســوعة الفقــه 
االسالمی، ج11، صص295 - 302.



دارالشفاء/ فصل دّوم:حکم شنایس 204

ْسَواٍط 
َ
َسَة أ ؟ص؟ َخْ ِيُّ َبُه الّنَ ْسَواٍط َفَضَر

َ
َسَة أ َبِن َخْ  ِبَوْجِه اهَّلِل َفَضَر

ً
ُت َرُجل

ْ
ل

َ
َسأ

ِئمي«1.
َّ
 ِبَوْجِهک الل

ْ
 َسل

َ
ى َو َقال ْخَر

ُ
أ

در موسوعة الفقه االسالمی در انواع استخفاف آمده است:
»قد یتحّقق االستخفاف بالقول کالسّب و الشتم، و قد یتحّقق بالفعل 

کالضرب و نحوه.
ة علی االستخفاف و اإلهانة علی أقسام:

ّ
و الفعال الدال

 و إهانًة بحیث ال ینفــک عنه بوجه و 
ً
الّول: مــا یکــون بذاتــه اســتخفافا

 لاســتخفاف، بل لو قصد به العنوان المنافي 
ً
إن لم یکن فاعله قاصدا

 و إهانــًة کإلقــاء 
ً
لاســتخفاف لــم یخــرج بذلــک عــن کونــه اســتخفافا

النجاسة علی الشي ء المحترم.
ي و نفسه لکان 

ّ
 بحیث لو خل

ً
الثاني: ما یکون في حّد نفســه اســتخفافا

 لاستخفاف 
ً
 في  االستخفاف و اإلهانة، و إن لم یکن فاعله قاصدا

ً
ظاهرا

 و 
ً
 أّنه لو قصد به العنوان المنافي لخرج عن کونه اســتخفافا

ّ
و اإلهانة إال

إهانًة کمسح اإلنسان ظهره بالشي ء المحترم، فإّنه في نفسه استخفاف 
بذلک الشــي ء المحترم، و لکن لو قصد به االستشــفاء لخرج عن کونه 
. القسم الثالث: ما ال یکون في حّد نفسه 

ً
 بل قد یعّد تعظیما

ً
استخفافا

 و إهانًة، کاالستدبار لضریح 
ً
 و لکّنه قابل لن یکون استخفافا

ً
استخفافا

اإلمام؟ع؟ أو مّد الّرجل إلی القرآن الکریم فإّنه کما یمکن أن یکون لعادة أو 
استعجال أو لغرض آخر کذلک یمکن أن یکون لإلهانة و االستخفاف، 

 إّنما هو القصد و النّیة«2.
ً
و ما یجعله إهانًة و استخفافا

1. الکافي، ج 7، ص263.

2. موسوعة الفقه اإلسالمی، ج11، صص295 و 296.
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کتب فقهی بر آن ادعا اجماع  مات فقهی است و در 
ّ
ی از مسل

ّ
کل کبرای  این 

شــده اســت. آنچه در اینجا بیشــتر نیاز به توضیــح دارد تعریــف ادب و احترام و 
کــه در حد اطالع  ک هتک حرمت و تضعیف شــعائر اســت  ارائــۀ ضابطــه و مــال
حقیر ظاهرًا هیچ کس بدان نپرداخته است. حقیر در برخی از نوشتجات گذشته 

توضیحی دراین باره عرض کرده بودم که عینش را در اینجا ارائه می نمایم:

2. تحقیقی دربارۀ حقیقت هتک حرمت
گاه با  یکــی از نعمت هــای بــزرگ خداونــد بر انســان ها وجــود حالتی ناخــودآ
عنوان »تخییل« یا »تداعی معانی« در ذهن اســت. تخییل که منطقیان از آن در 
که دو امر نفسانی  بحث از مبادی اقیسه و صنعت شعر سخن می گویند آنست 
)ادراک یا حالت نفسانی( در اثر شرائط خاص یا در اثر تکرار در نفس انسان با هم 
گاه وقتی یکی از آنها در  که به صورت ناخودآ گره خورده و همراه شــوند به گونه ای 
نفس حاضر می شود دیگری نیز در پی آن حاضر گردد. این حالت را امروزه گاهی 

»شرطی شدن« نیز می نامند.
مثــاًل انســانی در زمانــی کــه طعم لذیــذ کباب را می چشــد بوئی خــاص را نیز 
استشــمام می  کنــد و شــکلی را نیــز مشــاهده می نمایــد و از آن پس هــرگاه آن بو را 
گاه آن طعم را نیز به یاد می آورد  استشمام کند یا آن شکل خاص را ببیند ناخودآ

گرچه در واقع دیگر کبابی در کار نباشد.
بــه فرهنگ هــای  تأثیرگــذار در شــکل دادن  بســیار  امــور  از  مســئله تخییــل 
اجتماعی و حسن وقبح های اعتباری بوده و منشأ مهمی برای رفتارهای عموم 
انسان هاست و در شریعت نیز توّجه بسیاری به آن شده و فلسفۀ حجم معتنابهی 
از احکام را می توان در آن یافت و پایۀ بسیاری از انواع تشبیه و مجاز و استعاره و 
فنون هنری از موسیقی و نقاشی و فیلم و ... بر آن استوار می باشد و حّقًا جا دارد 
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که انسان ساعت ها در آثار و لوازم و فروع آن تأمل نماید.
گاه می باشد که تابع برهان  نکته مهم و قابل توّجه آنکه تخییل حالتی ناخودآ
که از آن جلوگیری  و استدالل نیست و انسان های عادی حتی توان آن را ندارند 

کنند.
هتک حرمت در حقیقت از فروعات این مســئله اســت و خود اقسامی دارد؛ 
گاهی عملی به واسطه قصد سوء عامل  گاهی عملی ذاتًا  موجب هتک است و 

مصداق هتک حرمت می شود.
حفظ حرمت و احترام نهادن یعنی حریم نگاه داشــتن نسبت به یک شیء و 
گونه برخورد نمی شود به شرطی که  که با دیگران به آن  نوعی برخورد خاص با آن 

نشانه نوعی تواضع درونی باشد.
گر انسان با هر انسانی به طور متعارف برخوردی داشته باشد و مثاًل با والدین  ا
خود برخوردهای خاصی را پیشه گیرد که با دیگران نداشته )دست آنها را ببوسد، 
در مقابلشان قیام کند و ... ( و یا برخی از رفتارهائی را که با دیگران داشته با آنها 
نداشته باشد )با آنها بلند سخن نگوید، اخم ننماید، اف نگوید( می گویند این 
شــخص بــه والدینش احترام می گذارد؛ یعنی حریمی خــاص را برای آنها در نظر 

می گیرد که از آن حریم تجاوز ننموده و فراتر نمی رود.
گر کســی با قرآن کریم به نوعی تعامل نمــود که با تعامل وی  بــه همین شــکل ا
نسبت به دیگر امور متفاوت بود مانند آنکه قرآن را یک دستی بلند نکرد و در زیر 
دیگــر کتاب هــا قرار نداد و در هنگام خواندن آن به شــکل خاصی نشســت و ... 

می گویند به قرآن کریم احترام می گذارد.
یکــی از فلســفه های حســن این احترام هــا را بایــد در قانون تخییــل و تداعی 
جســتجو نمود. قرآن کریم در عالم واقع عظمت و مقامی دارد که قابل مقایســه با 
گر ما در عالم ظاهر و در مقام رفتار با آن به گونه ای متمایز  دیگر کتاب ها نیست. ا
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گاه بر اســاس قانون تخییل میــزان ارادت قلبی  و خــاص رفتــار ننمائیم، ناخــودآ
و اطاعــت مــا از آن نیــز کاهــش می یابد و این مسئله ایســت که بر اســاس حالت 
گر انســان بخواهد حال قلبی خاص خود را  گاه خدادادی پدید می آید. ا ناخودآ
کریم حفظ نماید باید در مرحله رفتار ظاهری نیز نوعی خاص از  نســبت به قرآن 

رفتار را پیشه نماید که آن حالت درون محفوظ باشد.
گر فرض کنیم – نعوذباهلل – کسی در زندگی خود قرآن را به مانند دیگر کتب  ا
در کتابخانــه قــرار داده و یــا حتــی آن را زیر پــا بگذارد یا در گوشــه ای بیفکند این 
شــخص موفــق نمی شــود آن ربــط درونی خــود را با قرآن حفــظ نمــوده و آن را قلبًا 
گاه حریم آن شکســته و با  کتاب ها بنشــاند و ناخودآ در جایگاهی باالتر از دیگر 
گاه به  دیگر کتب یکســان تلقی می شــود؛ زیرا حاالت درونی ما به شــکل ناخودآ
هــم پیونــد خورده و از یکی به دیگری ســرایت می نماید. وقتی ما قــرآن را در مقام 
رفتار در کنار دیگر کتب دیدیم و در کتابخانه آن را هم ردیف دیگر کتابها نهادیم 
بدون آنکه بفهمیم این تســاوی و یکســانی در نفس ما به دیگر خصوصیات آن 
نیز سرایت نموده و کم کم محتوای عرشی آن را نیز با دیگر کتب یکسان خواهیم 

پنداشت و از جایگاه عظمت آن در نفس ما کاسته می شود.
هتک حرمت در حقیقت از بین بردن حریم هائی است که برای حفظ حالت 
قلبی نسبت به مقدسات رعایت آنها الزم بوده و ترک آنها بالمآل منجر به از بین 

رفتن منزلت قلبی آن امور می گردد.
حکمت بسیاری از آداب نماز و زیارت و سیره اجتماعی معصومین راکه از 
آن معمواًل به حفظ حرمت خداوند یا معصوم یا برادر دینی تعبیر می شود می توان 

با توجه به این قانون فهمید.
از اینجا روشــن می شــود آنچه از زبان برخی روشــن فکران شــنیده می شود که 
پشت نکردن به ضریح معصومین؟مهع؟ و خم شدن در برابر آنان لغو است و مهم 
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ارادت قلبی اســت، ســخنی بی اساس می باشــد؛ زیرا قانون تخییل یک حالت 
گاه است که بدون اراده ی انسان اثر خود را می گذارد، چه انسان بخواهد  ناخودآ

یا نخواهد.
البتــه تعییــن حد الزم برای احترام به یک شــیء از مســائل پیچیده علم فقه 

است که از بحث کنونی خارج می باشد.
نکته مهم دیگر درباره این دســت مفاهیم آنســت که تاثیر این مسائل را نباید 
در ظرف فرد و در کوتاه مدت بررسی کرد بلکه باید آثار کالن آن را در جامعه و در 

دراز مدت مد نظر قرار داد تا بتوان در مقابل آن تصمیم مقتضی را اتخاذ نمود.
گر کســی یک بار قرآن کریم را – نه به قصد جســارت بلکه از ســر  فرض کنید ا
بی توجهی یا لهو - زیر مجموعه ای از کتابها قرار دهد یا آن را – نعوذ باهلل – پرتاب 
نمایــد یــا پایش را به آن دراز نماید، شــاید به ظاهر هیچ اتفاقــی نیفتاده و گناهی 
ننموده باشد1 ولی انسان به دیده تعمق و بصیرت می فهمد که این رفتار بالمآل 
)در ســطح کالن و دراز مــدت( منجــر بــه هتــک حرمــت قــرآن کریم در نــزد فرد و 
گر باب  جامعه می شود و لذا فقیه فتوا به حرمت این کار می دهد و می فهمد که ا
ایــن کار بــاز شــود پس از چندی جایگاه قرآن شکســته شــده و در نتیجۀ جامعه 

اسالمی از برکات و فیوضات علوم و معارف آن محروم می شود.
باری! مآل بحث در حفظ ادب این است که انسان، مجموعه روابطی قلبی 
در درون خــود بــا مقدســات دارد و کارهایی که آن روابط قلبی را در درون انســان 
گــر مکانی یا چیزی  بشــکند و از بیــن ببرد، بی ادبی شــمرده می شــوند. بنابراین ا

گاهی انســان ها هتک  گاهی و عدم آ 1 . البتــه ایــن تعبیر مســامحه اســت؛ چون یقینًا با صرف نظــر از آ
ئکه ناراحت شــده و شــیاطین خوشــحال می شــوند و این امر تبعاتی  حرمت آثار تکوینی دارد؛ زیرا مال

در تکوین دارد.
مجرب است که به جهت سرایت نجاست و آلودگی به آیات قرآن یا اسامی متبرکه حوادث تلخی روی 

می دهد با اینکه هیچ کس از تنجس آن مطلع نیست.
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زمینۀ نوعی ارتباط و اتصال با خداوند متعال یا اولیاء خدا بود، نباید با آن به گونه 
کــرد که زمینه مذکور از بین برود وگرنــه مصداق هتک حرمت خواهد  ای تعامــل 
کار ســبب ازبین رفتن حال قلبی خود فاعل شــود یا تأثیری  بود؛ اعم از اینکه آن 

روی دیگران داشته باشد. 
با توّجه به مسئلۀ ادب و حفظ حرمت فهم حکمت بسیاری از احکام اهلل یا 
ســیره معصومان؟مهع؟ ممکن می شــود و ظرائفی از آن که دیده نمی شــد به چشم 
می آید. به عنوان مثال در تاریخ آمده است که حضرت ابالفضل العباس؟س؟ در 

روز عاشوراء وارد آب شدند ولی آب میل نفرمودند و این اشعار را سرودند:
تکونییا نفس من بعد الحسین هونی ان  کــنــت  ال  ــده  ــع ب و 
الــمــنــون وارد  الــحــســیــن  ــذا  ــ ــمــعــیــنه ال بـــــــارد  تـــشـــربـــیـــن  و 

 تـــــــاهلل مـــــا هـــــــذا فــــعــــال دیـــنـــی

کنیم، بپنداریم که خوردن آب در این  گر به نگاه اولی به فقه مراجعه   شــاید ا
فرض واجب یا مستحب مؤکد است؛ چراکه »ُیتقّوی بها علی األعداء«، مقدمه 
قوت یافتن علیه دشــمن و حفظ ســالمتی و طوالنی تر شــدن عمر و دفاع بیشتر از 
امام است. غافل از اینکه مسئلۀ دیگری با عنوان »االدب مع االمام« مطرح است 
و وقتی انســان می بیند که امام تشــنه است، شــرط عشق و وفاداری که مقتضی 
هم شکلی و مسانخت با محبوب است، حکم می کند که انسان نیز تشنه مانده 

و آب ننوشد.
حضــرت اســتاد آیــةاهلل طهرانی؟دم؟ در کتاب شــریف نور مجــرد از قول مرحوم 

عالمه طهرانی؟وضر؟ بیان زیبایی را در این باب نقل می کنند:
»نقل شــده اســت که در زمان خافت أمیرالمؤمنین؟ع؟ ظرفی از حلوا 
بــراى حضرت هدیــه آوردند. حضرت انگشــت مبارکشــان را در ظرف 
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ت آن از 
ّ
فــرو بردنــد ولی از آن چیزى برنداشــتند و تناول نفرمودنــد. از عل

کیزه اســت و حرام  حضــرت ســؤال کردند. فرمودنــد: این غذا طّیب و پا
نیست. ولی 

ُه.1
َ
کل

َ
کلُه َفکِرهُت أ

ْ
؟ص؟ َل َيأ  اهَّلَلِ

َ
کرُت أّنَ َرسول إّن َذ

»به یادم آمد که رسول خدا؟ص؟ در تمام مّدت عمرش از این حلوا تناول 
ننموده بود و دوســت نداشــتم از حلوایی که رســول خدا نخورده اســت 

بخورم.«
حضــرت ایــن مطلــب را در حالی می فرماید که بیســت و چند ســال از 
 ایــن کار حضــرت مطابق 

ً
رحلــت رســول خدا گذشــته اســت. آیــا واقعا

منطق عقل اســت؟ آیا کســی نمی تواند بگوید: این کار خطاست؛ این 
شخص زحمت کشیده و حلوا طبخ نموده و هدیه آورده و حلوا نیز که 
مفید و حال و طّیب اســت، به چه جهت انســان از آن تناول نکند در 

حالی که سالها از رحلت رسول خدا گذشته است؟
در روز عاشــورا کــه حضــرت أبوالفضل؟ع؟ به کنار آب  رفتنــد و کّفی از 
آب  برداشتند و به یاد عطش حضرت سّیدالّشهداء؟ع؟ و اهل بیتشان 
ى   آب بخور

ً
افتادند و آب را ریختند، عقل  ظاهرى می گفت: باید حتما

تــا نیــرو بگیــرى و بتوانی نبــرد کنی؛ ولــی در کمون آن عقــل ، حقیقتی و 
عقلــی عالی تــر و ظریف تر و دقیق تر اســت که انســان باید بگــردد و آن را 
بیابد که آن حکم میکند و میگوید: وقتی ولّی من و امام من تشنه است 

من نمی توانم و نباید آب بخورم«2.

1. بحاراألنوار، ج 40، ص327، و ج 63، ص323، و در نقل حلیةاألبرار، ج 2، ص241، به این شکل 
کَل منه.   اهلِل؟ص؟ ال احّبُ أن َءا

ُ
کل منه رسول  شی ٍء لم یأ

ُ
کّل آورده است: 

2. نور مجرد، ج 1، صص 696 و 697.
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باری! حفظ االدب مع اهلل و مع اولیاء اهلل، گاهی ســبب می شــود که حکمی 
تخصیص بخورد و حکمی دیگر تشریع شود؛ مانند احکام حرم که خواهد آمد و 
گاهی تخصیص نمی خورد بلکه بنده باید در مقام امتثال،  مراعات قواعد تزاحم 
را نموده و مقطوع االهمیة ،  مظنون االهمیة  یا الاقل محتمل االهمیة را مقدم کند 
که تشــخیص موارد آن بسیار مشکل اســت؛ برای روشن تر شدن این بحث چند 

نمونه از آن را مرور نماییم:

3. حفظ حرمت حرم و مکه معظمه 
یکی از این موارد، حفظ حرمت حرم مکه مکرمه اســت. مکه نوعی حرمت 
دارد و انسان در آنجا نوعی حضور بیشتر در محضر خداوند را احساس می کند. 
ممکن است از نظر عقلی و فلسفی کسی بگوید خداوند همه جا هست و لیکن 
نورانّیت مکه مکرمه و وجود کعبه در آن جا سبب می شود که انسان در مکه خود 

را بیشتر در محضر خدا احساس کند.
شرع مقدس می فرماید وقتی داخل حرم شدی و گویا در دامن خدا )حرم اهلل( 
وارد گشــتی،  باید آدابی را رعایت کنی. بخشــی از این آداب مســتحب و برخی 
واجب است؛ مثاًل باید با احرام به مکه وارد شود و مستحب است غسل نموده و 
که حیوانات  با پای برهنه و با تواضع بیاید و... . احترام حرم این قدر زیاد است 
گر انســان ظالــم و جانی یا  نیــز در آن در امــن بایــد باشــند و شــکار نشــوند؛ حتی ا
سارقی وارد حرم شود، پناه به خدا آورده و نمی توان او را اذّیت نمود و دستگیر کرد 

و فعاًل حد بر او جاری نمی شود. حتی غالم خود را نباید در حرم تأدیب نماید1.

 ِقَصاٌص 
َ

 َو ال
ٌ

ْیِه َحّد
َ
ْم ُیَقْم َعل

َ
َحَرِم ل

ْ
ی ال

َ
 ِإل

َ
َجأ

َ
 َمْن َجَنی ُثّمَ ل

َ
ّن

َ
1. وســائل الشــیعة، ج 13، ص 225؛ َباُب أ

 ِفیِه َو َعــَدِم َجَواِز 
ُ

َحّد
ْ
ْیــِه ال

َ
ِقیَم َعل

ُ
َحــَرِم أ

ْ
ــی َیْخــُرَج َفــِإْن َجَنی ِفي ال  ُیْســَقی َحّتَ

َ
 ُیْطَعــُم َو ال

َ
 ُیَباَیــُع َو ال

َ
َو ال

َحَرم. 
ْ
ِن ِبال َحّصُ الّتَ
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یعنی حق الناس و قصاص نیز در حرم ساقط می شود. از این فرایند به تزاحم 
ک قصــاص« تعبیر می کنیــم. البته قصاص  ک حفــظ ادب مــع اهلل« با »مال »مــال
به طور کلی ســاقط نمی شــود. زیرا فرمودند که اگر چنین شخصی به حرم داخل 
شــد، به او غذا و آب ندهید تا مجبور شــود از حرم بیرون بیاید لکن همین مقدار 
که نمی توان او را در حرم دســتگیر کرد، گاه ســبب می شــود که بتواند از حرم فرار 

کرده و اجراء قصاص از بین برود. 
کات اســت و گرنه از نظــر فقهی رابطــه تخصیص  البتــه تزاحــم فقــط در مــال
کات را ســنجیده و تخصیصًا فرموده که استیفاء حقوق  اســت؛ یعنی شارع مال
ک این تخصیص چیســت؟  مالی یا حق قصاص در حرم جایز نیســت. اما مال
گر قرار باشــد که افــراد در حرم امنیت  حفــظ حرمــت حــرم و حفظ ادب مع اهلل. ا
ظاهری نداشــته باشــند، حّس امنیــت باطنی و آمدن در آغــوش رحمت خدا از 

بین می رود و این امر کاماًل مبتنی بر همان قانون تخییل است.
وگرنه از نظر عقلی و فلسفی، هیچ اشکالی ندارد که شخص ظالم را در حرم 
دســتگیر کنیــم و در عیــن حال امنیت باطنــی و محفوظ مانــدن از عذاب الهی 
کن در حرم وجود داشــته باشــد ولی انســان ها به واسطه پیوستگی  برای افراد ســا
میــان مراتب وجودی شــان، از نبــود امنیت ظاهری به حس نبــود امنیت باطنی 
منتقل می شــوند.  تخییل آثار تربیتی دارد و این آثار تربیتی مبدأ تشــریع حکم و 

قانون می شود که یک نمونۀ آن حفظ حریم بیت اهلل الحرام است. 

4. اجتناب از تنجیس مساجد از باب احترام
ک  ک تنجیس مساجد حرام است. دیوار و فرش مسجد باید پا به همین مال
کــه آلودگی آن  باشــد؛ زیــرا بودن در مســجد حّســی را بایــد به انســان منتقل کند 
محیط به نجاســت، با این حّس در تعارض اســت. حتی بردن چیزهای نجس 
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ک ممنوع شمرده اند: در مسجد را به همین مال
»تجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و الطرف 
 أن ال یجعلها 

ّ
الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج علی الحوط إال

 
ً
 منها جزءا

ً
 مخصوصا

ً
 من المسجد، بل لو لم یجعل مکانا

ً
الواقف جزءا

ال یلحقه الحکم، و وجوب اإلزالة فورّي، فا یجوز التأخیر بمقدار ینافي 
، بل ال یجوز إدخال عین النجاسة 

ً
الفور العرفّي، و یحرم تنجیسها أیضا

 
ً
فیهــا و إن لم تکن منّجســة إذا کانت موجبــة لهتک حرمتها، بل مطلقا
علی الحوط و أّما إدخال المتنّجس فا بأس به ما لم یستلزم الهتک«1.

البته عرض شــد که این مســائل، جنبۀ تکوینی نیز دارد لکن جنبۀ حرمت و 
ادب که در روایات ذکر شده و موضوع فقهی است، یک عنوان مستقل محسوب 

می شود.
نمونه هــای فــراوان دیگــری نیز در روایــات در باب حفظ احترام مســجد بیان 
کودکان و افراد کم عقل و بلند  کراهت خرید و فروش و آوردن  شده است؛ مانند 

داد زدن و...2 که جهت اختصار ذکر نمی کنیم.

5. جلوگیری از تعطیلی مشاهد و مساجد
گونی می توان بررسی کرد: تعطیلی مساجد و حرم های مطهر را از ابعاد گونا

اول: تعطیلی مشــاهد و مســاجد مغایر با غرض واقف بوده و لذا حرام است؛ 
مگــر اینکه تزاحم شــود. یکی از موارد تزاحم این اســت کــه بازبودن موجب تضرر 

1. العروة الوثقی، ج1، ص172.

ْبَیــاِن َو  َمْســِجِد َو َتْمکیــِن الّصِ
ْ
ــَراِء ِفــي ال َبْیــِع َو الّشِ

ْ
کَراَهــِة ال 2. وســائل الشــیعة، ج 5، ص 233، َبــاُب 

َباِطل .
ْ
َخْوِض ِفي ال

ْ
ْغِو َو ال

َّ
ْوِت ِفیِه َو الل ُحُدوِد َو َرْفِع الّصَ

ْ
ْحکاِم َو ِإَقاَمِة ال

َ ْ
َمَجاِنیِن ِمْنُه َو ِإْنَفاِذ األ

ْ
ال
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خــود عیــن موقوفه شــود. مثاًل مســاجد را در غیر ســاعات رفت و آمــد نمازگزاران 
گر باز باشــد،  دزد می آید و اموال را ســرقت می کند و اضرار به  کــه ا می بندنــد؛ چرا
خود عین موقوفه اتفاق می افتد و کسی هم برای نگه داری مساجد در آن ساعات 
وجود ندارد. لذا جمع بین حّقین می کنند و فقط در ساعات نماز، درب مساجد 
که  را باز می کنند. همچنین ممکن است یک عنوان محّرم بیرونی اتفاق بیفتد 
اجازه پیدا کنیم تصرفی برخالف نظر واقف در عین موقوفه داشته باشیم. مانند 
جــواز بیــع عین موقوفه اگر خوف فتنه و جراحــت و خون ریزی اتفاق بیفتد. پس 
اصــل اولــی حرمت تعطیل اســت و باید از هر کاری کــه موجب تعطیلی آن ها یا 
استمرار تعطیلی گردد اجتناب ورزیم. در توضیح المسائل جامع حضرت آیة اهلل 

سیستانی؟دم؟ آمده است:
»بایــد تجدیــد بنای مســجد موجب تعطیلی مســجد به مقدار بیشــتر 
از آنچه در ســاخت و ســاز امثال این بنا معمول اســت نشــود. بنابراین، 
در صــورت تخریب بنای مســجد، هیچ گونه ســهل انگاری که موجب 

تعطیلی بیش از حّد معمول مسجد شود، جایز نیست«. 

دّوم: موجب محرومیت جامعه از فیوضات و برکات آن ها است. 
سوم: در برخی از شرائط موجب هتک حرمت می گردد. 

قرآن کریم صراحًة از تعطیلی مساجد نهی کرده و کسانی که سبب تعطیلی 
آن ها شوند را از جهتی ظالم ترین مردمان شمرده است:

ِئَك 
ٰ
ول

ُ
ا أ ُه َو َسعٰى ِف َخٰراِبٰ ْن ُيْذَکَر ِفهَيا امْسُ

َ
ْن َمَنَع َمٰساِجَد اهَّلِل أ ُم مِمَّ

َ
ْظل

َ
َو َمْن أ

1 ٰخاِئِفَن 
ٰ

وٰها ِإّل
ُ
ْن َيْدُخل

َ
ْم أ ُ ٰکاَن لَ ٰما 

1. سورۀ 2: البقرة، آیۀ 114.
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منظور از تالش در راســتای خرابی مســاجد فقــط خصوص تخریب فیزیکی 
نیســت؛ بلکه شــامل منع از عبادت در آن نیز می شــود. فاضل جواد در مسالک 

األفهام می فرماید:
اآلیــة علــی ما تــرى عاّمة في تحریــم المنع من ذکر اهلل في المســاجد أّى 
مســجد کان، و بــأّي ذکر کان علی العموم... فــإّن العبرة بعموم اللفظ ال 

بخصوص السبب ...
ا إّما بالهدم أو بتعطیل الذکر و یمکن حمله علی ماله  َو َسعٰى ِف َخٰراِبٰ
دخــل في خرابها و یرجع فیــه إلی العرف. فکّل ما یعّد تخریبا فهو حرام 
کهــدم جدرانها و أخذ فرشــها و اشــغالها بما ینافي العبــادة و غیر ذلك. 

فیکون فیها داللة علی تحریم جمیع ذلك کما قاله الفقهاء1.

روایــات خاصــی نیــز در باب نهــی از تعطیلی حــج و نهی از تعطیلــی زیارت 
مدینــه و نهــی از تعطیلــی مســاجد وجود دارد که آن هــا را نیز  مرور کرده و ســ      پس 

جمع بندی می کنیم.
نســبت به حــج، روایــات به صراحــت می گوید حــج در هیچ ســالی نباید به 
گر تعطیل شود، عذاب نازل می گردد. لحن  هیچ وجه من الوجوه تعطیل شود. و ا
روایــات به گونــه ای اســت که آبی از تخصیص اســت و اســتثنائی نیز نســبت به 
بیماری های مرگبار ندارد. البته انجام شدن حج به این نیست که همه بیایند و 
شرکت کنند. اگر عده  معتنابهی نیز در مراسم حج شرکت کنند کفایت می کند 
گر مردم از جهت مالی  و این در همۀ شرایط شدنی است. همچنین فرموده اند ا
کم وظیفــه دارد از  مشــکل دارند و نمی توانند به زیارت مدینه مشــرف شــوند، حا

1. مسالک األفهام إلی آیات األحکام، ج1، ص184 و 185.
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بیت المــال خــرج کند و مردم را به زیارت قبر حضرت رســول ؟ص؟ اجبار نماید و 
نباید زیارت مدینه مطهره تعطیل گردد.

َجاَءُهُم 
َ
َحــّجَ ل

ْ
ــاُس ال ــْو َتــَرک الّنَ

َ
ــُه ل

َ
ّن
َ
مرحــوم کلینــی ایــن روایــات را در »َبــاُب أ

َحج « جمع آوری نموده اند: 
ْ
ی ال

َ
ْجَباِر َعل ِ

ْ
اب « و »َباُب اإل

َ
َعذ

ْ
ال

ِب 
َ
ِ َعْن أ

ِسّ ْحَ
َ
ِب ُعَمْيٍر َعْن ُحَســْنٍ اْل

َ
ِبيِه َعِن اْبِن أ

َ
1- »َعــِلُّ ْبــُن ِإْبَراِهــمَي َعْن أ

ُم  هْيِ
َ
 َعل

َ
ْنِزل

ُ
 أ

َ
ْو َقال

َ
َعَذاَب أ

ْ
وا ال ا ُنوِظُر ّجَ َلَ َ اُس احلْ ْو َتَرک الّنَ

َ
: ل

َ
َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال

َعَذاُب.«1
ْ
ال

 َعْن َحَناِن ْبِن 
َ

اِعيل ِد ْبِن ِإمْسَ ّمَ ٍد َعْن ُمَ ّمَ ــَد ْبِن ُمَ ْحَ
َ
َي َعْن أ ــُد ْبــُن َيْ ّمَ 2- »ُمَ

وُه َسَنًة َواِحَدًة 
ُ
ل ْو َعّطَ

َ
 ل

َ
َبْيَت َفَقال

ْ
ِب َجْعَفٍر؟ع؟ ال

َ
کْرُت ِل : َذ

َ
ِبيِه َقال

َ
َسِديٍر َعْن أ

وا«2 َلْ ُيَناَظُر
ــاٍد َعــْن  ــاِل َعــْن َحَّ ّجَ َ ــٍد َعــِن احلْ ّمَ ْبــِن ُمَ ــَد  ْحَ

َ
ــَي َعــْن أ ْبــُن َيْ ــُد  ّمَ 3- »ُمَ

 
َ

کْم َفل ّبِ وا َبْيَت َر ِدِه َيا َبِنَّ اْنُظُر
ْ
 ِلُول

ُ
؟ص؟ َيُقول کاَن َعِلٌّ  :

َ
ِب َعْبِداهَّلِل؟ع؟ َقال

َ
أ

وا.« 3  ُتَناَظُر
َ

َوّنَ ِمْنکْم َفل
ُ
ل َيْ

َة 
َ
َسْنِ ْبِن َسِعيٍد َعْن َفَضال ُ ٍد َعِن احلْ ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ

َ
4- »ِعّد

 
ُ

: َل َيَزال
َ

ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقــال
َ
ِب َبِصيٍر َعــْن أ

َ
ْغــَراِء َعْن أ ِب اْلَ

َ
ــوَب َعــْن أ ّيُ

َ
ْبــِن أ

کْعَبُة«4
ْ
 َما َقاَمِت ال

ً
يُن َقاِئا الّدِ

ّيِ َو  َبْخَتِر
ْ
ِب ُعَمْيٍر َعْن َحْفِص ْبــِن ال

َ
ِبيِه َعــِن اْبِن أ

َ
5- »َعــِلُّ ْبــُن ِإْبَراِهــمَي َعْن أ

ّنَ 
َ
ْو أ

َ
: ل

َ
ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال

َ
اٍر َو َغْيِرِهْم َعْن أ َيَة ْبِن َعّمَ ِهَشــاِم ْبِن َســاِلٍ َو ُمَعاِو

َقاِم ِعْنَدُه   اْلُ
َ

 َذِلک َو َعل
َ

ِبَرُهْم َعل ْن ُيْ
َ
َواِلي أ

ْ
 ال

َ
کاَن َعل

َ
ّجَ ل َ اَس َتَرکوا احلْ الّنَ

1. الکافي ، ج 4، ص 271.

2. همان.

3. همان.

4. همان.
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َ

 َذِلک َو َعل
َ

ِبَرُهْم َعــل ْن ُيْ
َ
َواِلــي أ

ْ
 ال

َ
ــکاَن َعل

َ
؟ص؟ ل ِ

ِيّ َيــاَرَة الّنَ ــْو َتَرکــوا ِز
َ
َو ل

ْسِلِمَن.«1 ْم ِمْن َبْيِت َماِل اْلُ هْيِ
َ
ْنَفَق َعل

َ
 أ

ٌ
ْمَوال

َ
ْم أ ُ َقاِم ِعْنَدُه َفِإْن َلْ َيکْن لَ اْلُ

ْضِر  َسْنِ ْبِن َسِعيٍد َعِن الّنَ ُ ٍد َعِن احلْ ّمَ َد ْبِن ُمَ ْحَ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ

َ
6- »ِعّد

اُس   الّنَ
َ

ل ْو َعّطَ
َ
: ل

َ
ِب َعْبِد اهَّلِل؟ع؟ َقال

َ
ْيٍد َعْن َعْبِد اهَّلِل ْبِن ِســَناٍن َعْن أ ْبِن ُســَو

َبْوا َفــِإّنَ َهَذا 
َ
ــّجِ ِإْن َشــاُءوا َو ِإْن أ َ

ْ
 احل

َ
ِبَرُهــْم َعل ْن ُيْ

َ
َمــاِم أ  اإْلِ

َ
َوَجــَب َعــل

َ
ــّجَ ل َ

ْ
احل

2» َحّجِ
ْ
ا ُوِضَع ِلل َ َ

َبْيَت ِإّن
ْ
ال

نســبت به ســایر مشاهد مشــرفه، تعابیری به این شــکل در روایات نقل نشده 
اســت؛ زیرا در عصر نصوص، شــرایط به گونه ای بوده که زیارت این مشاهد رونق 
عمومی نداشته و از شعائر محسوب نمی شده است. لکن کلّیت مسئله فهمیده 
می شود که ترک کلی و تعطیلی مطلق این مشاهد امر مذمومی است؛ خصوصًا 
گردد. نسبت به تعطیلی مساجد نیز روایاتی  که مظهر تضعیف شعائر  در جایی 

نقل شده است:
ِب 

َ
کَرُه َعْن أ ْن َذ اٍل َعّمَ

َ
َياٍد َعِن اْبِن َفّض ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز

َ
ٌة ِمْن أ

َ
1- »ِعّد

 ِ
ّ

 َمْســِجٌد َخَراٌب َل ُيَصل
َّ

َثٌة َيْشــکوَن ِإَل اهَّلِل َعّزَ َو َجل
َ

: َثل
َ

َعْبــِد اهَّلِل؟ع؟ َقــال
 
ُ
ُغَبــاُر َل ُيْقَرأ

ْ
ْيِه ال

َ
ٌق َقْد َوَقــَع َعل

َّ
ــاٍل َو ُمْصَحــٌف ُمَعل ــُه َو َعــاِلٌ َبْنَ ُجّهَ

ُ
ْهل

َ
ِفيــِه أ

ِفيِه.«3
َثَنا 

َ
 َحّد

َ
ِ َقال

َعاِبّ ِ
ْ

ْعــُروُف ِبال َبْغَداِدّيُ اْلَ
ْ
اِفُظ ال َ ــُد ْبُن ُعَمَر احلْ ّمَ َثَنــا ُمَ

َ
2- »َحّد

ُبو َبکِر 
َ
َثَنا أ

َ
 َحّد

َ
َراِدّيُ َقال ْبِرَقاِن اْلُ َســُن ْبُن الّزِ َ َثَنا احلْ

َ
 َحّد

َ
َعْبُد اهَّلِل ْبُن َبِشــيٍر َقال

 
ُ

 اهَّلِل؟ص؟ َيُقول
َ

ْعُت َرُسول  مَسِ
َ

َبْيِر َعْن َجاِبٍر َقال ِب الّزُ
َ
ِح َعْن أ

َ
ْجل

َ
اٍش َعِن اْل ْبُن َعّيَ

1. همان، ص 272.

2. الکافي ، ج 4، ص 272.

3. الکافي ، ج 2، ص 613.
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ْســِجُد  ْصَحُف َو اْلَ  اْلُ
َّ

َثــٌة َيْشــکوَن ِإَل اهَّلِل َعــّزَ َو َجل
َ
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گر ترک آن هــا منجر به هتک حرمت  لــذا تعظیم مســاجد، امر الزمی اســت و ا
شود، حرام یا الاقل مکروه خواهد بود. 

حکم تعطیلی موقت مساجد و مشاهد در زمان حال
تعطیلی مساجد و مشاهد را از زوایای مختلفی می توان دید:

گاهــی مشــاهد بــرای تعمیــر تعطیــل می شــوند؛ در ایــن وضعیــت هیچ کــس 
احساس نمی کند که چیزی خالف ادب اتفاق افتاده است.

گاهی آن را تعطیل می کنند تا تنظیف کنند یا از آلودگیش جلوگیری نمایند. 

1. الخصال، ج 1، ص 174.

2. األمالي) للصدوق(، النص، ص 358.
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در ایــن فــرض هــم چیــزی خــالف ادب رخ نــداده اســت، بلکه گاهــی مصداق 
تعظیم شعائر نیز هست.

گاهــی آن را تعطیــل می کنند به این بهانه که شــاید بازبودنش موجب شــیوع 
کار عمــاًل یعنــی زیرســؤال بردن هویــت شفابخشــی مکان  بیمــاری باشــد. ایــن 
مقدس و شکســتن قداســت و معنویتی که در اذهان و قلوب مردم داشته است 

که با توّجه به دامنۀ تأثیر منفی می تواند مکروه یا حرام یا حرام مؤکد باشد.
گاهــی آن را تعطیــل می کننــد و ایــن طــور وانمود می شــود که محلــی چندان 
کن  ارزشمند نیست. توضیح اینکه در حوادث اجتماعی میزان تعطیل شدن اما
تابعی از کارکرد اجتماعی آنهاست. کاربری هایی که بیشتر برای زندگی مردم مورد 
نیازند اصاًل تعطیل نمی شوند؛ مانند فروشگاه های مواد غذائی و غذاخوری ها و 
بیمارســتان ها و... . دیگر کاربری ها نیز به حســب فوائد و خاصیتشان در زندگی 

شهری در اولویت تعطیلی یا فعالیت قرار می گیرند.
وقتی در یک جامعه مساجد تعطیل می شوند، ولی رستوران ها باز هستند این 
کار بدین معناســت که کارآمدی مســاجد از رســتوران ها کمتر بوده است؛ یعنی 
جامعه به درجه ای از انحراف فکری و انحطاط اخالقی رســیده اســت که ارزش 
مســاجد و معنویت و نورانّیت آن برای مردم از رســتورانی که غذایی غیرضروری 

تهیه می کند برایشان کمتر است و لذا مطالبۀ عمومی نیز صورت نمی گیرد.
گر کار به جایی رســید که انواع کاربری ها حتی پارک ها و ســینماها گشــوده  ا
شــد ولی مســاجد گشــوده نشــد این رفتار یک پیــام عمیق برای جامعــه خواهد 
گر در کنار  داشــت که کارآمدی ســینما و پارک نیز از مسجد بیشــتر است. حال ا
مســاجد مضجــع مطهــر حضــرت امام رضــا؟ع؟ نیز بســته بــود قضیــه  معنادارتر 
خواهد شــد. این نوع رفتار اوج هتک حرمت و جســارت به شــعائر الهی اســت و 
گر اتفاق بیفتد از بزرگترین معاصی کبیره خواهد بود و حکومت اسالمی  مسلمًا ا
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که در  کار بدانجا نکشد  که  که چنین چیزی رقم نخورد. امید  باید بر حذر باشد 
آن صورت آثار وضعی بسیار بدی خواهد داشت.

پس تعظیم شــعائر و هتک حرمت به حســب شــرائط کاماًل متفاوت اســت و 
برای قضاوت دربارۀ آن باید مورد به مورد بررسی شده و سپس قضاوت نمود.
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کنــون به مهم ترین قســمت این بحث رســیدیم. در شــرایط فعلی بر اســاس  ا
اطالعــات موجــود و موازین فقهی چه باید کرد؟ عرض شــد که دو عنوان مرجح 

تعطیلی حرم ها است:
 1. حفظ سالمت و دفع ضرر

 2. سوء استفادۀ دشمن از باز بودن زیارتگاه ها

چند عنوان هم مرجح بازبودن حرم ها است:
 1. تعظیم شعائر

 2. حفظ عقاید حق در قلوب مردم
 3. مراعات احکام وقف

 4. بهره مندی از برکات زیارت
بدیهــی اســت که قضــاوت قطعی دربارۀ ایــن تزاحم از توان مــا در این بحث 
که برای ما قابل دسترسی نیست و  خارج است؛ زیرا نیاز به آمار و اطالعاتی دارد 
با هم فکری جمعی از متخصصان در رشته های مختلف ممکن می گردد. مهم 
این اســت که بدانیم از نظر فقهی مســئله دارای ابعاد دقیق و گسترده ای است و 
آن چنان که در کلمات جمعی از فضال به سادگی مطرح شده و تمام آن به تزاحم 

میان حفظ جان )واجب( با ترک زیارت )مستحب( ارجاع گشته؛ نیست.
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نکتۀ دیگر اینکه بر خالف آنچه بر ســر زبان ها افتاده مرجع این تصمیم گیری 
کاری  فقــط متخصصــان بهداشــت و ســالمت نیســتند، بلکــه ایــن تصمیــم 
میان رشــته ای اســت و حضــور متخصصانــی در مدیریــت شــهری، اقتصــاد، 
جامعه شناســی، مهندســی فرهنگی و ... در تشخیص موضوع ضروری است و 
در نهایت حکم کننده در این باب باید فقیه باشد تا با تشخیص ضریب اهمّیت 

شرعی حکم به اولویت نماید.
کــه باید در این  بــه هر حال آنچه در اینجا عرض می شــود فقط نکاتی اســت 
تصمیم گیری مدنظر قرار گیرد و به نظر می رسد برخی از آن مورد غفلت واقع شده 

است.

1. تزاحم فردی و تزاحم جمعی
که آیا زیارت  کرد  در مبحث تزاحم یک بار می توان ســؤال را دربارۀ فرد مطرح 
رفتن برای فرد بر فرض بازبودن حرم های مطهر مستحب است یا نه؟ و یک بار در 

حوزۀ اجتماع که آیا بازبودن حرم ها رجحان دارد یا بسته شدن آنها؟
در حوزۀ مسائل فردی عرض شد که مسلمًا داخل حرم مطهر محل شفاست 
یــارت در داخــل حرم با حفظ ســالمتی تزاحم ندارد. امــا خطراتی که در  و اصــاًل ز
طــول مســیر رفت و آمــد قــرار دارد نمی تواند مانع اســتحباب فردی زیارت شــود؛ 
زیرا اواًل کنترل آن تا حد بســیار زیادی در دســت خود زائر اســت که چه مقدار به 
دســتورات بهداشــتی عمل کند )که از جهت شــرعی نیز مراعات این دستورات 
الزم است(، ثانیًا بر فرض عدم مراعات نیز درصد خطری که متخصصان دربارۀ 
این بیماری ارائه می کنند برای انســان عادی آن قدر کم اســت که ابدًا نمی تواند 

استحباب زیارت را ساقط نماید.
اما در حوزه مســائل اجتماعی، مســلمًا حضور در بارگاه منور امام؟ع؟ عامل 
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شفاســت و خودش با حفظ ســالمتی تزاحم ندارد؛ بلکه برکات فراوانی نیز برای 
تی کــه در اثر رفت وآمــد زوار در میان شــهرها و در  فــرد و جامعــه دارد. امــا مشــکال
درون شــهرهای مقــدس اتفاق می افتد مســئله ای اســت که بایــد در باب تزاحم 

مورد بحث قرار گیرد.
مثــاًل به ادعــای صاحب نظران بازبــودن حرم مطهر رضــوی در ایام تعطیالت 
نــوروزی ســبب می شــد که ســیلی از زائران به مشــهد بیاینــد و حضور ایشــان در 
مشــهد و ترددشــان در مســیر موجی از شــیوع بیماری را در پی داشــت و راه حلی 
جزتعطیلــی حرم نبود. همچنین ادعا می شــود که ایجــاد محدودیت در راه های 
ورودی یا عدم تردد وســائل حمل و نقل عمومی و بســتن هتل ها و مسافرخانه ها 

وممنوعیت پذیرش مسافران نیز مقدور نبوده است و ... 

2. حفظ سالمتی و دفع ضرر
مهم ترین توجیه طرفداران بســتن حرم های مطهر ایــن بود که بازبودن حرم ها 
برای حفظ سالمتی و جلوگیری از شیوع بیماری مضر است. متأسفانه جمعی از 
عالمان علوم اسالمی نیز به سرعت این سخن راپذیرفته و در پشتیبانی از بستن 
حرم هــا ادعا کردند که حفظ ســالمتی واجب بــوده و از نظر فقهی باید از این نظر 
تبعیــت نمــود. ســؤال مهمی کــه در این بحث بــا آن مواجهیم این اســت که اواًل 
گشایش حرم های مطهر چه مقدار است و ثانیًا از جهت فقهی  ضریب خطر در 

این امر از چه درجۀ اهمّیتی بر خوردار است.

درجۀ تأثیر حرم ها در شیوع بیماری
ایــن حقیــر اطمینان دارم که گشــایش حرم های مطهر هیــچ تهدید و ضرری 
برای سالمتی جامعه ندارد و تمام محاسبات ادعاشده از نظر علمی فاقداعتبار 
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بوده و قدم نهادن علوم تجربی در حوزه ای خارج از تجربۀ خویش اســت. برکات 
کــه اصاًل در  مــادی و معنــوی موجود در زیارت آن قدر عجیب و گســترده اســت 

چهارچوب محاسبات متخصصان علوم تجربی نمی گنجد.
فقــط بایــد به زوار آمــوزش داد که از نظر روحی و معنوی با چه حالی به زیارت 
بیایند و از نظر مراعات مســائل بهداشــتی دقیقًا چه مواردی را مراعات کنند. در 
کن تفریحی را در شهرهای زیارتی محدود نماییم تا افراد واقعًا به خاطر  کنار آن اما
استفاده از نور امام؟ع؟ به زیارت بیایند، نه برای رفتن به نمایشگاه ها و استخرها 

و پارک ها.
برآیند برکات آمدن افراد به زیارت ده ها بار بیشــتر از حوادث احتمالی اســت 
که ما هر ساله شاهد اعجاز  که در حاشیه اش اتفاق می افتد. جالب اینجاست 
اهل بیت؟مهع؟ در زیارت اربعین هستیم که جمعیت بیش از بیست میلیون نفر 
با کمترین امکانات بهداشتی به زیباترین شکل به زیارت می روند و در آن مدت 
در کشــور جنگ زدۀ عراق در اوج فقر به خوبی و با امنیت پذیرایی می شــوند و باز 
می گردند، به گونه ای که پیش بینی و محاسبۀ و ارزیابی ابعاد آن با علوم تجربی به 
که خداوند با دیدن این صحنه ها  هیچ وجه امکان پذیر نیست. عجیب است 
حجــت را بــر ما تمام نموده اســت، ولی باز هم به جــای اتکا بر وعده های الهی بر 
که از میزان تأثر عوامل  کســانی  محاســبات سســت تجربی تکیه می زنیم. البته 
ملکوتی بر عالم ماده مطلعند و به روایات اهل بیت؟مهع؟ در این باب واقف بوده 
و مروری تخصصی بر آن نموده اند و به وعده های صریح ایشان در برکات زیارت 

باور دارند در این معنا شک نمی کنند.
یــم! حــال فــرض کنیم که تمــام وعده های الهی کذب اســت یا به قول  بگذر
برخــی ناظر به زمانی اســت که بیماری شــیوع نداشــته باشــد و علم مــا را از تردد 
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نهی نکرده باشــد1. به کلمات متخصصان مراجعه کنیم تا ببینیم گشــوده بودن 
حرم هــای مطهــر چــه مقــدار در شــیوع بیمــاری و ایجــاد خطــر تأثیرگذار اســت؟ 
متأســفانه آمارهــای دقیــق و معتبــری در رســانه ها در ایــن مــوارد وجود نــدارد. ما 
ســخن را بر فرض صحت برخی از آمارهای ارائه شــده از سوی نهادهای دولتی و 

مسئوالن آن دنبال می کنیم.
شــرایط  و  الزم  زیرســاخت های  ایــران  کشــور  در  متخصصــان  ادعــای  بــه 
گهانی  اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی برای قرنطینــۀ کامل و ریشــه کن کردن نا
بیمــاری وجــود نــدارد و در هــر حال عمــوم مردم دیر یــا زود بدان مبتال می شــوند. 
کرونا بر این اســت که راهبرد »حرکــت تدریجی به  تصمیــم ســتاد ملی مبارزه بــا 
ســوی همه گیری بیماری و تحقق ایمنی اجتماعی« اجراء شــود2؛ یعنی بیماری 
یــاد از مردم به آن مبتال شــده و یا در اثر  به طــور طبیعــی شــیوع می یابد تا عده ای ز
گیــری عمومی بیماری  آن جــان دهنــد یا خودبه خود واکســینه شــوند و پس از فرا
که دولت و دستگاه های اجرایی می توانند انجام  کاری  فروکش نماید. بنابراین 
دهند کاستن از تعداد مبتالیان )به مقدار قابل توجه( نیست، بلکه هموارسازی 

1. البته دانستیم روایات زیارت کاماًل اطالق دارد و استحبابش برداشته نیست.

2. نگارنــده هیــچ قضاوتــی درباره میــزان مثبت یا منفــی بودن عملکرد دولــت در این بیمــاری ندارد؛ 
ولــی از نــکات قابل توجه این اســت که راهبردهای دیگری هم برای مبــارزه با این نوع بیماری ها وجود 
داشت که به جهت بی اعتمادی یا کم اعتمادی وزارت بهداشت به طب اسالمی و طب سنتی اصاًل 
که  مورد بررسی قرار نگرفت. از جمله راهبرد تقویت سیستم ایمنی مردم جامعه با تغییر سبک تغذیه 
کردن  می توانست آمار ابتالء همراه با عالمات و مرگ و میر  را به شدت کاهش دهد و تأثیر آن از هزینه 

برای میلیون ها ماسک و دستکش و توزیع مواد ضدعفونی بر اساس گمانه ها بسیار بیشتر است.
ســبک تغذیــه اســتعماری رواج یافتــه در ســده اخیــر از فراوانــی خــوردن برنــج و قنــد و شــکر و چــای و 
روغن های مضر و غذاهای ســرد و انواع فســت فودها و بیسکوییت و شکالت و مواد بسته بندی تا ... 
که آثار شوم آن  توان دفاعی بدن را به شدت کاهش می دهد و لذا ضریب ابتال را باال می برد؛ پدیده ای 
را در کشورهای به اصطالح توسعه یافته آمریکائی و اروپائی در این بیماری به وضوح می بینیم. شیوع 
ئی اســت تا نظام ســالمت و بهداشــت از خواب بیدار شــده و برای همیشــه  این بیماری فرصتی طال

بساط این سبک تغذیه استعماری را از جامعه اسالمی جمع نماید.
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منحنی رشد و شیوع بیماری است. تالش می شود جمعیتی که باید مبتال شوند 
یــج مبتال شــوند تا امکانــات برای رســیدگی به  در طــول مــدت بیشــتری و به تدر
مریضان فراهم بوده و کسی به خاطر محرومیت از امکانات پزشکی جان ندهد.
رئیس جمهور در جلســۀ هیئت دولت که فیلم آن در رســانه ها منتشر شد در 

29 اسفند 1398چنین گفت:
»می خواهیــم یــک پیــک معتدل و حساب شــده داشــته باشــیم؛ برای 
اینکــه تلفات بیایــد پائین. همان طور که معاون علمی شــما آقای دکتر 
ملک زاده اعام کرده شــصت تا هفتــاد درصد مردم همه کرونا خواهند 
گرفــت. چه مــا بخواهیم و چــه نخواهیم؛ منتها بایــد به تدریج بگیرند 
یــم. این مهم اســت کــه مردم  یــک دفعــه نباشــد؛ چــون امکانــات ندار
بدانند هفتاد درصد افراد جامعه به کرونا مبتا خواهند شد. این چیزی 
 اعام کرده اند. باید با واقعیت های 

ً
است که آلمان و انگلیس هم رسما

علمی با مردم به گونه ای صحبت کنیم که به ما اعتماد کنند«.

دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت گفته بود:
»موقعــی از ایــن ویــروس خــاص می شــویم که 55 تــا 70 درصــد مردم 
ایــن ویــروس را بگیرند. به دلیل اینکه در کشــورمان همیشــه تجمعات 
گونی که داریم،  یــم و افــراد در جاهای مختلف به دلیل مراســم گونا دار
جمع می شوند و میزان انتشار این در ایران وسیع شده و امید می رود که 

به تدریج اوج و پیک این کم شود«1.

1. مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان، 23 اسفند 1398.
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از ســویی جمعــی از متخصصــان می گوینــد هشــتادوپنج درصــد از افــراد 
مبتالشده اصاًل متوجه نمی شوند که مبتال شده اند.

»خوشــبختانه بیشــتر از 85 درصد افــرادی که این بیمــاری را می گیرند 
متوجــه نمی شــوند چون عائــم جزئــی دارد و افراد بــدون اینکه متوجه 
شوند خوب می شوند. چه بسا خیلی افراد گرفته اند و خوب شده اند و 

یک ایمنی دارند و در معرض عفونت مجدد نیستند«1.

یعنی فقط پانزده درصد از شــصت و پنج درصد مبتالیان، تقریبا معادل ده 
که مریض شــده اند و  کل )هشــت میلیون نفر در ایران( متوجه می شــوند  درصد 
کز درمانــی مراجعه  کننــد. آمارهایی که در  شــاید بــرای گرفتن تســت کرونا بــه مرا
رسانه گفته می شود معمواًل ناظر به این ده درصد است؛ مثاًل وقتی گفته می شود 
هفتاد درصد مریضان به شــکل سرپایی درمان می شــوند و نیاز به دارو یا بستری 

ندارند، منظور هفتاد درصد از این ده درصدند.
در بدتریــن حالــت پیش بینــی، از ایــن جمعیت، حــدود یک درصــد2 )یک 
هزارم کل مســاوی با هشــتاد هزار نفر در ایران( به طور طبیعی در طول مثاًل شــش 
گر امکانات بهداشتی و پزشکی فراهم باشد  ماه یا یک سال جان خواهند داد و ا
میــزان مــرگ و میــر بیــش از ایــن نخواهد شــد.پس خطر مــرگ در این بیمــاری در 
شرایط مطلوب )وجود امکانات پزشکی( از جهت کمی یک هزارم است3. ولی 

1. همان.

2 . همان.

کیفی را نیز در آمار مد نظر قرار دهیم مسئله تغییر زیادی می کند و مثاًل خطر در جوانان  3. اگر جهات 
کهنســاِل مریض شــاید به یک در پانصد  کمتر از یک در پنج هزار می رســد چنان که در افراد  ســالم به 

بالغ گردد.
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گر امکانات فراهم نباشــد ممکن اســت آمار متوفیان به بیش از این حد رسیده  ا
و مثاًل دو یا سه هزارم فوت کنند.و البته وضعیت کشور در بدترین فرض است.
آمارهای رسمی کشور ما خبر از حدود 5 تا 6 درصد متوفی در میان مبتالیان 
قطعی به کرونا می دهد؛ ولی باید توجه کنیم به جهات متعددی این آمار واقع نما 

و قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست.
و  پزشــکان  بــه  غیررســمی  مراجعــه  کشــور،  در  خوددرمانــی  فرهنــگ  رواج 
گرفتن تست، نداشتن دسترسی آسان برخی از مناطق و برخی  سهل انگاری در 
از طبقات به خدمات پزشــکی و ضریب خطای باالی تســت های انجام شــده، 
ســبب می شــود تا مبتالیان واقعی زیادی باشــند که مریضیشان به شکل قطعی 
گر بیماریشان  گروه زنده می مانند؛ چون ا اثبات نشود و البته غالب1 اعضاء این 

حاد می شد باألخره به بیمارستان ها مراجعه می کردند.
گــر آمار واقعی ایــن گروه ها نیز در دســترس بود معلوم می شــد نظام  بنابرایــن ا
پزشــکی کشــور در مهــار بیماری و درصــد درمان آن موفقیتش چشــمگیرتر از آن 
چیزی اســت که آمارهای فعلی نشــان می دهد2. به هر صورت، تمام تالش نظام 

1. این غالب افراد، کسانی هستند که اصاًل تست نمی گیرند که تعداد افراد درمان شده در میان ایشان 
گر آنها را به مجموع اضافه کنیم آمارها کرونائی ها شاید مثاًل  خیلی بیشــتر از تســت داده هاســت و لذا ا

چهار یا پنج برابر شود ولی آمار متوفیان مثاًل دو یا سه برابر.
 اما در میان کســانی که تســت می گیرند و بیماری تشــخیص داده نمی شــود و به عنوان ســندروم حاد 

تنفسی ثبت می گردد شاید آمار مرگ شبیه متوفیان ابتالء قطعی به کرونا باشد.

2. رمز این موفقیت امور مختلفی است؛ از جمله:
1- آزادی نســبی اطبــا در درمــان در نظام پزشــکی ایران که ســبب می شــود در بیماری هــای جدید که 
در کتب رســمی درمانی ندارد، دســت به ابتکار زده و خودشــان روش هایی را برای درمان ابداع کنند. 

بسیاری از درمان شدگان در این مدت از این دست بوده اند.
2- اعتقاِد فقه و حقوق اسالمی به ضرورت تالش برای زنده نگه داشتن مریضان تا حد امکان )یا تا حد 
نبود عســر و حرج(. بر خالف برخی کشــورها که جان افرادی را که فائده اقتصادی برای جامعه ندارند 
کمتر محترم می شمرند، یا در اصول نظام درمان خود؛ اصل »زندگی زیبا، مریضی زیبا و مرگ زیبا« را 
پایه قرار داده و بر همین اساس اصاًل به تجهیز وسیع بخش های مراقبت ویژه نمی پردازند، فقه اسالمی 
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کــه با هموارســاختن منحنی رشــد بیماری  بهداشــت و درمــان برای این اســت 
و تدریجی ســازی رونــد آن، خدمــات پزشــکی به همگان رســیده و آمار متوفیان 
همــان یــک درصــد )یــک هــزارم کل( در بدتریــن ســناریوی ممکــن )ســناریوی 

فراگیری بیماری در کل کشور( باشد و بیشتر نشود.
گر گفته می شود که بازبودن نوعی خاص از کاربری در  با توجه به این مقدمه ا
شیوع بیماری اثرگذار است؛ بدین معناست که ممکن است سبب شود آن یک 

هزارم به دو هزارم تبدیل شود.
 از سوی دیگر هریک از کاربری ها در این مسئله تأثیرگذاری خاص خود را دارد.
یکی از متخصصان در جلســه هیئت دولت که فیلم آن در رســانه ها منتشر 

شده چنین گفت:
آنچه ما نمی دانستیم حقیقًة این است که باالخره بر اساس یک سری 
گمانه زنی و شــاید حدســیات اولیه ما سیاســتهائی را اعمال کردیم؛ تو 
دنیــا ایــن چنین بــود، ولــی اآلن در مملکــت خودمان بر اســاس تحلیل 
کامــًا می دانیــم کــه مثا مــدارس چه ســهمی از انتقــال بالقــوه کرونا را 
بــر عهــده دارند، این به معناســت که بازگشــائی مدارس چیــزی حدود 
یــازده درصــد از بار کنترلی ما و فشــار ترمــز ما را بر مــی دارد، مدارس یازده 
درصد، دانشگاه ها شش درصد، ادارات دولتی سه درصد، حمل و نقل 
عمومی بیســت و شــش درصد، عدد بسیار باالئی است، کسبه خرد و 
فروشــگاه ها بیســت ودو درصد، نماز جمعه بیست و دو صدم درصد، 

اطبا و پرســتاران را الزام به تالش برای زنده نگه داشــتن جان انســان ها می نماید و این قانون به صورت 
یک فرهنگ نیز در جامعه در آمده است.

3- تربیت اسالمی و روحیه ایثار و گذشت در پزشکان و پرستاران و مردم خودجوش که صحنه هائی 
بسیار زیبا آفریده و زبان همه را به تحسین گشود و حقیقًة همگان به حال ایشان غبطه خوردند.

همه این موارد را می توان در مبحث تأثیرات علوم انسانی در پزشکی مورد بحث و بررسی قرار داد.
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یعنی کمتر از یک درصد، و مســاجد هفت درصد، زیارتگاه ها چهل و 
چهار صدم درصد؛ این چیزی است که اول هم ما فکر نمی کردیم ولی 

با تحلیلی که اآلن داریم به اینجا رسیدیم.

طبق آمار ارائه شده در هیئت دولت در دیدار رسمی رئیس جمهور آمار دقیق 
آن بدین شرح است:

درصد گروه های تماس

۱۱.۷ مدارس
۶.۰۱ دانشگاه ها

۳.4۸ اداره های دولتی
۲.۲۹ شرکت های خدماتی خصوصی

۲۶.4۱ وسایل نقلیه عمومی
۲ بانک ها

۲.۶۹ رستوران ها و اغذیه فروشی ها
۲۲.۲۷ کسبه خرد فروشگاه ها و 

۰.۲۲ نمازجمعه
۷.۵۶ مساجد
۰.44 یارتگاه ها ز
۰.۰۹ سینماها
۲.۱۵ باشگاه ها و سالن های ورزشی

طبــق ایــن آمــار تأثیــر زیارتگاه هــا 0/44 % معادل با یک دویســت و بیســت و 
پنجم است. یعنی در یک هزارمی که به واسطۀ رشد منحنی بیماری بر فرض در 
طول چندین ماه یا یکسال شیوع بیماری ایجاد می شود یک دویست و بیست و 
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پنجم آن معادل با یک از دویست و بیست و پنج هزار نفر  تحت تأثیر زیارتگاه ها 
کن و مشاغل در طول  است1. )این آمار مربوط به میانگین فعالیت هر یک از اما

سال با لحاظ خلوت و شلوغ بودن در نوروز و تعطیالت و ایام کاری است(.
کرونائی زوار حضرت  البته این آمار مربوط به شرایط عادی است؛ در شرایط 
کمتــر از یــک دهــم رســیده بودنــد و دیگــر  امــام رضــا؟ع؟ به شــکل طبیعــی بــه 
زیارت گاه ها هم وضعیتی مشابه داشتند و باید میزان تأثیرگذاری را متناسب با 
آن شرائط نیز بررسی کرد که خیلی کمتر می گردد. ولی فعاًل با مسامحه بر اساس 
آمارهای ارائه شــده، فقــط به دنبال ارائۀ دورنمایــی از روش بحث در این موضوع 
هستیم و لذا از این دقت ها چشم پوشی می کنیم و اصاًل فرض را بر این می گذاریم 

که واقعیت ده برابر این و مثاًل یک از بیست و دو هزار و پانصد نفر است.
حال بیاییم مسئله را بر شرایط دو ماه گذشته تطبیق نماییم. بر فرض در این 
دو ماه پنج هزار نفر از مبتالیان قطعی به کرونا جان باخته باشند. فرض می کنیم 
همین مقدار هم جان باختگانی داشته ایم که کرونا داشته اند ولی تشخیص داده 
نشــده اســت. و باز فرض می کنیم که هشت هزار نفر از این ده هزار نفر از کسانی 
کــه در هر صــورت جــان می باختند و علت وفاتشــان کمبــود امکانات  هســتند 

پزشکی نبوده است؛ یعنی جزء همان یک هزارم اول بوده اند.

گفته شود: در این محاسبه زنجیره به هم پیوسته چرخه زیارت مغفول مانده است.  1 . ممکن است 
حداقل در مشــهد مشــاغل و کســبه، خدمات و حمل و نقل و تفریح گاه ها به شــدت از زیارت و زائران 
اثر می پذیرند. پس در صورت باز بودن حرم حضرت، زنجیره های دیگری نیز فعال می شــود که بســیار 

پرخطرتر هستند. یعنی فقط نمی توان به 0/44 درصد زیازتگاه ها استناد کرد.
پاسخ این است که مدیریت هر حلقه از این زنجیره به تعطیل نمودن خود آن است؛ وقتی شبکه حمل 
و نقل عمومی یا هتل ها تعطیل شده یا محدود گردد خودبخود زائران نیز کم می شوند، وقتی پارک های 
آبی و تفریح گاه ها تعطیل بوده یا محدودیت داشته باشند، به همان نسبت شیوع بیماری کم می شود. 
کرد و نمی شــود بار مشــکالت آن را بر دوش  بســیاری از اجزاء این حلقه را می توان به تنهائی مدیریت 

زیارت انداخت. عالوه بر اینکه رقم 44/. % مربوط به کل زیارتگاه های کشور است.
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اکنون فرض می کنیم تدابیر بهداشــتی اتخاذشــده اجراء نشده بود و منحنی 
کرونا به جای اینکه با شیبی مالیم به پیکی معتدل برسد، با شیبی تند حرکت 
می کــرد؛ مثــاًل در همیــن مــدت تعــداد مبتالیــان ســه برابر می شــد1 )مثــال پانصد 
هزار = دویســت و پنجاه هزار مبتالی قطعی و دویســت و پنجاه هزار مشــکوک( 
و تعــداد افــراد متوفــی مثاًل پنــج برابر )پنجاه هزار نفر( می شــد که هشــت هزار نفر 
که اکنون نیز از دنیا رفته اند و راهی برای نجات جانشان  همین کسانی هستند 
که به طور طبیعی در هر  کسانی هستند  نبوده است و شانزده هزار نفر دیگر نیز از 
صورت از دنیا می رفتند )در ازای سه برابرشدن افراد مبتال2( و بیست و شش هزار 
نفر کسانی هستند که به علت کمبود امکانات وفات یافته اند که بیست و چهار 

هزار نفرشان به علت تند شدن شیب بیماری رحلت نموده  اند.
یعنــی مراعــات نکــردن فاصله گذاری اجتماعــی منجر به این می شــد که به 
جــای دو هــزار نفــر افرادی که بــه علت کمبود امکانات پزشــکی از دنیــا رفته اند 

بیست و شش هزار نفر )سیزده برابر( افراد بی گناه از دنیا بروند.
از ایــن بیســت  و چهــار هــزار نفر یک دویســتم )صد و بیســت نفــر( محصول 
بازبــودن حرم های مطهر بودند. از ســویی در این مدت بیــش از ده میلیون نفر در 
کشور به زیارت مشهد و قم و شیراز و دیگر امام زادگان در شهرها می رفتند. یعنی 
در ازای هــر صدهــزار زائــر یــک نفــر متوفی از خــود زوار یا از کســانی کــه زوار عامل 

انتقال به وی می شدند قرار می گرفت.

1. طبق توضیحات ارائه شــده در مقاالت متخصصان ظاهرًا در هموار ســازی منحنی شــیوع بیماری 
گر بناست بیماری در سه ماه در جامعه  بیش از دو یا سه برابر نمی توان از بیماری فرصت گرفت؛ یعنی ا
فراگیر شود حد اکثر سه ماه تبدیل به نه ماه می شود؛ یعنی بدون اعمال فاصله گذاری اجتماعی تعداد 
بیماران به سه برابر در مدت مشابه افزایش پیدا می کند و موج بیماری در سه ماه همه جا را فرا می گیرد.

2 . چون فرض این اســت که در ازای هشــتاد هزار مبتالی قطعی کرونا حد اقل هشــت هزار نفر از دنیا 
می روند و نظام پزشکی هم با فرض وجود همه امکانات راهی برای نجات آنها ندارد.
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این محاســبه که با فرض ســناریوئی منفی و ســیاه انجام شد، می گوید تأثیر 
گــر آن را ده برابــر نماییم و  گشــایش حرم هــا در هــر صدهــزار نفــر یک نفــر اســت و ا
بگوئیم این محاســبه هزار درصد خطا داشــته اســت، نتیجه یک نفر در برابر هر 
ده هزار نفر می شــود. تازه همۀ اینها بر فرضی اســت که حرم ها به همان شــلوغی 
سابق و با همان آمار رفت وآمد فرض شود؛ در حالی که آمار در مشاهد مشرفه در 

شهرهای بزرگ زوار به کمتر از یک دهم رسیده بود.
که می تواند ترســیمی از یک ســناریوی  محاســبه باال فقط یک فرض اســت 
منفــی را نشــان دهــد و مبتنی بــر دیدگاه برخــی از صاحب نظــران در نحوه هموار 
ســازی منحنی بیماری اســت )و البته در نحوه محاســبه منحنی رشد اپیدمی 
و نــوع همــوار ســازی آن اختــالف نظــر بســیار اســت(؛ قضــاوت در ایــن بــاره از 
تخصــص بنــده خــارج اســت و هیچ ادعائی هــم درباره آن نــدارم و بایــد آن را به 
که قضاوتهائی دقیق  را در این  اپیدمولوژیست ها و دیگر متخصصان ارجاع داد 
موضوع ارائه دهند و تا قضاوتی دقیق ارائه نشــود نمی تواد حکمی فقهی در باب 
ضــرورت حفــظ جــان نمود. غــرض اینکه وقتــی صحبــت از ضررهــای بازبودن 
حرم هــا می کنیــم این طور نیســت که به راحتــی بپنداریم در قبال هــر صد یا هزار 
نفر که حرم می روند یک یا ده نفر می میرند تا فورًا از اهمّیت حفظ جان مسلمان 

گفت وگو شود.
بگذریم که راه حل مقابله با جان باختن این صد نفر فرضی تعطیلی حرم ها 
نیســت؛ بلکه جا داشــت بر فرض اینکه حرم ها تأثیری در این زمینه می داشتند 
از متولیــان حرم هــا تقاضــا می کردند با توجه به تأثیری که حرم در شــیوع بیماری 
که در راستای خدمت دهی به زوار باید خرج شود  دارد از اموال موقوفه برای حرم 
هزینه آماده سازی 100 تخت مراقبت ویژه و دو برابر آن تخت معمولی بیمارستان 
و حقــوق پزشــک و پرســتار آن را تأمیــن نماینــد تــا فرآیند باز بــودن حرم ها خللی 
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در درمان در جامعه ایجاد ننماید و مســلمًا می توان برای باز نگه داشــتن حرم ها 
چنین هزینه ای را از اموال موقوفه حرم ها برداشت نمود1. 

مؤید این مطالب اینکه رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور جناب آقای 
دکتــر مرنــدی نیــز ضمن اعتــراف به اینکــه نقــش زیارت گاه ها در شــیوع بیماری 
بســیار کمتر از ســائر مصادیق اســت، در نامه ای در دوم اردیبشــهت به ریاســت 

جمهوری چنین نوشت:
نظــر بــه اینکــه مــاه مبــارک رمضــان در پیــش اســت و مــردم عزیزمــان 
هفته هاست از وجود در مساجد و حرم های مطهر محروم بودند و از آنجا 
که احتمال انتقال بیماری کرونا از این طریق در قیاس با سایر مصادیق 
بســیار کمتــر اســت در صورتی که صــاح می دانیــد دســتور فرمایید از 
همین روزها حداقل صحن های حرم مطهر و مساجد را با رعایت شرایط 

بهداشتی و فاصله گذاری به روی مردم مؤمن باز کنند.

در کشورها نمونه های فراوانی از آمارهای مرگ و میر داریم که مقایسۀ آن با این 
آمار قابل توجه است. مثاًل طبق گزارش رسانه ها و بر اساس اعالم وزارت گردشگری 
در نوروز 98 کمتر از بیســت میلیون به ســفر رفته اند و طبق اعالم پزشکی قانونی 
حدود هزار نفر در تصادفات بین شــهری و درون شــهری و ... جان باخته و چند 
هزار نفر مجروح شــده اند؛ یعنی یک نفر از هر بیســت هزار نفر کشته و سه یا چهار 
نفر مجروح می شــوند. آیا کســی می تواند بر اســاس این آمار از سال دیگر حکم به 
حرمت سفرهای نوروزی یا ضرورت ممنوع کردن سفرها از سوی دولت ارائه بدهد؟

1 . البته با توجه به اینکه هر تخت مراقبت ویژه تقریبًا 14 روز برای هر مریض اشغال می شود، نگهداری 
کامل این صد مریض در دو ماه فقط احتیاج به بیســت و پنج تخت دارد؛ ولی چون بناســت آمارها را 

در وضعیت سیاه و منفی بررسی کنیم، از 100 تخت صحبت به میان آمده است.
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مسلم است که جان این هزار نفر بسیار شریف است، ولی در محاسبۀ ارزش 
که آیا می توان بیست میلیون نفر را از سفر باز داشت تا هزار نفر جان  آن باید دید 
ســالم ببرند؟ خصوصًا که عده ای از این هزار نفر کســانی هســتند که خودشــان 
مقصر بوده و کوتاهی کرده اند. ســفرهای نــوروزی انبوهی از فوائد اجتماعی دارد 
و در سنجش با آمار کشته شدگان نمی توان آنها را نادیده گرفت. البته حکومت 
اســالمی وظیفه دارد تا جای ممکن اســباب کاسته شــدن تلفات را فراهم کند؛ 
چنان که در طول این ســال ها همواره چنین تالشــی بوده و آمارها هم رو به بهبود 

است.
گر از کل حجاج  ســاالنه حدود هشــتاد هزار نفر از ایران به سفر حج می روند؛ ا
هشــت نفر در یک ســال از دنیا بروند بدان معناســت که از هر ده هزار نفر یک نفر 
جان باخته است؛ آیا می شود با این عدد حج را ممنوع نمود یا الاقل اعالم کرد که 
استطاعت برداشته است؟ آری! در مثل مسئلۀ استعمال دخانیات حکم کردن 
به حرمت بسیار آسان تر است و البته آن هم مالحظات خاص خود را می طلبد؛ 

طبق گزارش عده ای از رسانه ها:
»گزارش وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی نشــان می دهد، در 
کشــور ســاالنه ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به علت استعمال دخانیات جان خود 

را از دست می دهند.
افزایــش مــرگ  و میــر و بیماری هــای ناشــی از مصــرف دخانیــات قصــه 
تلــخ دیگری اســت. آمارها می گویند دخانیــات قاتل ۶۰ هــزار ایرانی در 
ســال اســت. تعداد قربانیان دخانیات در کشور زمانی بغرنج تر می شود 
کــه آن را بــا آمار تصادفات جاده ای مقایســه کنیم. بر طبــق آمار داخلی 
کشور، ساالنه ۱۶ هزار نفر در اثر حوادث ترافیکی در ایران از بین می روند. 
 
ً
صرف نظر از آمار باالی مرگ و میر ناشــی از مصرف دخانیات که تقریبا
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4 برابر تصادفات جاده ای اســت، هزینه های درمان بیماری های ناشی 
از مصرف دخانیات نیز معضل دیگری است. به طور متوسط ساالنه ۱۰ 
هزار میلیارد تومان برای خرید سیگار در کشور هزینه می شود و در عین 
حــال ۳۵ هــزار میلیارد تومان در ســال برای درمان بیماری های ناشــی از 

مصرف دخانیات هزینه می شود.«

 تعجب است که چرا در برابر این آمارها واکنش نشان داده نمی شود وانگهی 
زیارت در ایام بیماری کرونا ممنوع می شود؟!

درجۀ اهمّیت حفظ جان در فرض فعلی
در مباحث گذشــته دانســتیم هیچ دلیلی بر اینکه حفظ جان مطلقًا واجب 

باشد نداریم؛ آنچه حرام است هدردادن جان است، در منطق اسالم: 
گــر کســی جانــش را در راه ارزش هــا از دســت بدهــد، خــون او هدر  • ا

نشده است. 
گر کســی جانش را بدهد تا با زبانش تبّری از امام؟ع؟ نکند شــهید  • ا
اســت و در نــزد خداونــد مأجــور می باشــد و هیچ کس حق نــدارد او را 

سرزنش نماید.
که مالی را به زور می برد جان دهد یا  • اگر کسی در راه مقابله با دزدی 
برای دفاع از ناموسش خود را فدا کند حق دارد و لذا حکومت اسالمی 

نیز نمی تواند با عنوان ضرورت حفظ جان، جلوی او را بگیرد.
که راه دیگری وجود ندارد( در  کســی برای تجارت )در شــرائطی  گر  • ا
ک سوار شده و در شرایط و امکانات هزارسال پیش  کشتی های هولنا
گناه نکرده  به مصر یا هند برود، علی رغم همۀ خطرات جانی و مالی 
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و قانون نمی تواند جلوی او را بگیرد.
یــارت برود،  گــر کســی بــا احتمــال یکــی دو درصد خطر به حــج و ز • ا
هیچ نهاد قانونی مجاز نیست این حق را از او سلب نماید؛ مگر اینکه 
ک را ببندند تا مردم از  راه های امن تری وجود داشته باشد و راه خطرنا

راه امن بروند.
کــه در آن طاعون آمــده مکروه  • در منطــق اســالم خروج از مســجدی 
اســت و ادب حضــور در مســجد بــر حفظ جــان ترجیح دارد و کســی 

نمی تواند شخص را مجبور به خروج نماید.

چرا حکومت نمی تواند از این امور جلوگیری کند؟ چون شــرع مقدس حکم 
گران قیمت نهفته اســت  که در این مســائل مصلحت هایی ارزشــمند و  فرموده 
که می ارزد که برخی جان خود را بدهند و این راه ها را طی کنند. آری! حکومت 
می تواند با یک شیب تدریجی دخانیات را ممنوع کرده و راهکارهای جایگزین 
ئی مورد امضاء  آرامش بخشی را جانشین نماید؛ چون دخانیات هیچ غرض عقال

شرع ندارد و البته چنین کاری بر حکومت اسالمی واجب است. 
حال جا دارد میان ارزش زیارت و بازبودن حرم های مطهر و به دنبال آن برخی 

کن مذهبی با ضریب خطر جانی و ... تأمل کنیم و پاسخ دهیم. دیگر از اما

3. سوء استفادۀ دشمن از بازبودن زیارتگاه ها
گفته می شد:

یــر بــار حق  یــارت ضــرر جســمی هــم نداشــته باشــد دشــمنان ز گــر ز »ا
 هر اتفاقی در زمینه 

ً
گر مناســک مذهبی تعطیل نشــود بعدا نمی روند و ا

شــیوع و رواج بیمــاری بیفتــد، آن را به گردن حرم های مطهر و مناســک 



دارالشفاء/ فصل دّوم:حکم شنایس 240

مذهبی خواهند انداخت و از مقدسات بدگوئی کنند و این امر موجب 
نوعــی هتــک حرمــت نســبت بــه حرم هــای مطهــر و بالمــأل منجــر بــه 

تضعیف اسام خواهد شد«.

که در رویکرد اجتماعی و تمدنی به فقه، باید نگاه  در جای خود بیان شــده 
فّعال داشــته باشــیم نه نگاه منفعل. فقه فّعال، فقهی است که خود را در عرصۀ 
کنش گری و اثرگذاری می بیند؛ لذا خود را به راحتی به دســت تزاحم  مدیریت و 

نسپرده و سعی می کند موضوع تزاحم را حل کرده و آن را منتفی سازد. 
مســئلۀ مطرح شــده، کاماًل قابل مدیریت و پیشــگیری بود و بــا تالش علما و 
فضالی حوزه های علمیه و با همکاری فعاالن رسانه می شد جلوی آن را گرفت؛ 
زیرا دفاع از حرف حق دشــوار نیســت و فقط نیاز به کار تبیینی و رسانه ای دارد. 
می بایســت میزگردهــا و کرســی های آزاداندیشــی رســمی برگزار می شــد و اثبات 
که حقیقت شفاء یک امر صرفًا مادی نیست و حرم های مطهر همان  می کردیم 
کارکرد همیشگی را دارند و آن قداست و آثار مادی و معنوی، توهم و پندار نبوده 

است.
گــر واقعــًا ایــن حقیقــت را کــه بازبــودن حرم هــا چــه فوایــدی و بســتن آن چه   ا
ضررهایی دارد تبیین می کردیم و آن ها را به گوش مردم می رساندیم می توانستیم در 
مقابل موج های رسانه ای جریان های استکباری بایستیم و جلوی سوء استفادۀ 
ایشــان را بگیریم1. پس مفســده محتمل در بازگذاشــتن حرم ها از نظر اجتماعی 

1. البته انجام کامل این کارها نیازمند وجود نهادهایی است که نیروها را در این راستا ساماندهی کنند؛ 
اگر حوزه های ما آینده نگر و آینده نگار و آینده پژوه بوده و پیش از رسیدن موج بیماری به کشور به بحث 
کافی  و بررسی و تدبیر در برابر مشکالت احتمالی می پرداختند و از ابتدای شروع بیماری برنامه ریزی 
می داشتند، به یقین با توکل بر خدا و توسل به اولیائش می توانستیم هم جلوی بدگویی ها و سوء استفاده ها 
بایستیم و هم استفادۀ مثبتی از این شرائط در راستای دعوت جامعه به سوی توحید و ملکوت بنماییم.
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قابل حل کردن بود و نیاز به عقب نشینی نداشت. 
کــه دشــمن در این قضیــه  در گمان خــود یک بازی بــرد- برد  گذشــته از ایــن 
کرده بود، اگر حرم ها باز باشــد بگویند ســرایت بیماری به حرم ها مربوط  تعریف 
گــر حرم هــا بســته شــود، جمعــی از متدینــان را بر ضد حکومت اســالمی  بــوده و ا
بشورانند که نمونۀ آن را در تحرکات جریان شیرازی ها دیدیم. دیگر آنکه در میان 
کســانی که ایمانشان ضعیف است شــایعه کنند که حرم های مطهر نمی توانند 

کاری کنند و اگر شفابخش بودند دربشان بسته نمی شد.
در این بازی برد- برد دشمن، ما توان ایستادگی و مقاومت در برابر گزینۀ اول را 
داشتیم که متأسفانه اتفاق نیفتاد، ولی در مقابل گزینۀ دوم عمالً  راهی نداشتیم 
و چون گزینۀ دوم انجام شد در حقیقت ما شکست خوردیم. توضیح این امر در 

ادامه می آید.

کن مذهبی  4. مراعات شرایط وقف در اما
کن مذهبی وقفی بودن بسیاری از آن هاست.  یکی از عناوین قابل توجه در اما
طبیعًة اســتفاده از عین موقوفه بر خالف غرض وقف حرام اســت و بسته شــدن 
درب مســاجد و حرم هــا و حســینیه ها از ایــن دســت اســت. در ایــن زمینــه اواًل 
بایــد دقــت کرد بر فرض ضرورت بسته شــدن، باید به حد اقل اکتفا کرد؛ مثاًل اگر 
حسینیه ای تعطیل می شود باید متولیان آن ولو به شکل محدود در آن تردد کرده 
و روضه خوانی کنند تا در حد امکان از عین موقوفه استفاده شود و بر فرض اینکه 
تمام محاسبات کسانی که می گویند موقوفه باید بسته شود صحیح باشد باز هم 

بیش از حد ضرورت بسته نشود.
کــه یا به خود  کن بایــد عنوانی فقهی بیابیم  ثانیــًا بــرای تعطیــل کردن این اما
وقــف ضــرر بزند یا ضــرری بیش از ضرر تعطیلی وقف داشــته باشــد؛ مثاًل طبق 
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برخــی از روایــات و فتــاوا درگیــری خونین می توانــد تصرف غیرمجــاز در وقف را 
که به علت خطرات  مجاز نماید. اســتدالل معتقدان به تعطیلی همین اســت 
جانی عین موقوفه را تعطیل می کنیم ولی با توجه به توضیحات گذشــته روشن 
که درصد خطر بیان شده مجوز ارتکاب حرام و بستن عین موقوفه نیست.  شد 

و اهلل العالم.

5. حفظ احترام زیارتگاه ها
گــر حرم ها  عــرض شــد دشــمنان اســالم، یــک بازی بــرد- بــرد چیــده بودند:  ا
بســته نشــود، شــروع به بدگویی کنند، اگر حرم ها بســته شــود، از یک سو، طیفی 
از مذهبیان افراطی را علیه حکومت اســالمی بشــورانند و از سوی دیگر، خود نیز 

نسبت به حرم ها و قداست آن بدگویی نمایند.
آنچه اتفاق افتاد، همین گزینۀ دوم بود که هم شکافی میان قشری از مذهبیان 
با حکومت اســالمی رقم خورد و هم عظمت و ابهت حرم های مطهر شکســت و 
منزلتش در نظر عامه مردم پایین آمد. اواًل مردمی که همیشه حرم ها را دارالشفاء 
می شــمردند مجبور شــدند از این تفکر دست بشویند و مسلمات عقاید شیعی 
که قرن ها در دفاع از آن گفته بودند و نوشــته بودند با یک پدیدۀ اجتماعی ســاده 

به اسم »همراهی دین با علم« مورد انکار قرار گرفت.
کاربری های  ثانیــًا حرم هایــی که همیشــه تصور می شــد حسابشــان از همــۀ 
ظاهــری جداســت و مهم تریــن رکــن شــهرها در حکومــت اســالمی محســوب 
می شوند، تا آنجا تنّزل یافتند که نه تنها فروشگاه های مواد غذایی، بلکه ادارات 
و بازارها و حتی سینماها اهمّیتشان از آن ها بیشتر شد و همگی مجوز گشایش 

گرفتند و حرم ها و مساجد در اولویت آخر قرار گرفتند.
کن  ثالثًا گذشــته از آنکه قداســت حرم ها و مســاجد شکسته شــد، و این اما
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متبرکه هم عرض بی ارزش ترین کاربری های شهر واقع شدند، عده ای از دینداران 
یــارت دور و نزدیک  آن قــدر در ایــن مدت برای توجیه این اشــتباهات گفتند: »ز
نــدارد و از راه دور نیــز آنچــه می خواهید به شــما می دهند« کــه طبق گزارش های 
غیررســمی عده ای از مردم حتی نسبت به زیارت آمدن بعد از بازگشایی حرم ها 

نیز دلسرد گشتند.
کــه توجیه پذیــر نبــوده و  ایــن مــوارد خصوصــًا دو مــورد اول از مســائلی اســت 
راهی برای مواجهه با آن وجود ندارد و این حرمت شکســته را با اســباب ظاهری 
نمی توان بدین سادگی ها دوباره بازگرداند؛ و البته این سخنان بر اساس وظائف 
ظاهری ماست، و گرنه امر حرم های مطهر در دست خداست و خودش شرایط را 
چنان رقم خواهد زد که عزتی بیش از پیش دوباره به حرم ها عطا می نماید و کید 

. دشمنان اسالم را می شکند. للبیت رّبٌ و لإلبل رّبٌ
در این روزها عده ای نیز سعی کردند بگویند بسته شدن حرم ها با جایگاهی 
کن مذهبی ترســیم شــده بود منافــات ندارد و  که در مذهب شــیعی برای این اما
علم و دین با هم کمال سازگاری را دارد، ولی واقعیت آن است که هم این سخن 
گفته شــود و  خطا بود و اثری از علم در میان نبود تا از ســازگاریش با دین ســخن 
که قرائت رائج مکتب  هم تاریخ شیعه و عالمان بزرگ شیعی شهادت می دهد 

تشّیع با این بسته شدن ناسازگار است.
لذا گفته شد که این اولین بار در تاریخ بود که حرم ها بسته شد با اینکه اولین 
بار نبود که مریضی شایع شد. در طول تاریخ، طاعون هائی بسیار سخت تر آمده 
بود و همواره بزرگان دین مردم را به حرم ها ارجاع می دادند تا مشکل گشایی شود. 

یکی از متخصصان علوم اجتماعی در این باب می گوید:
»یکی از تبعات ابعاد تعلیق موقت مناسک جمعی دینی که چالشی 
جدید در زیســت دینی محسوب می شود، مسئله شفابخشی است. 
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 بیماری را شفاء می دهد، حاال 
ً
که امامزاده، حتما عقیده ای وجود دارد 

که دســتور پزشــکی مبنی بر عدم حضور در حرم امامزاده به وجود آمده 
اســت، کســانی کــه خــود از مراجــع و شــخصیت های دینی هســتند، 
آن را پذیرفته انــد و مقاومــت مــردم در برابــر دســتور پزشــکی را صحیــح 

نمی دانند.
بسیاری از شخصیت های دینی بعد از قضیه کرونا گفتند اینکه امامزاده 
 شــفاء می دهد و حــرم او در مقابل بیماری ایمن اســت، خرافات 

ً
حتمــا

 شــفاء می دهد، سال های سال 
ً
اســت! اما این عقیده که امامزاده حتما

از ســوی همــان شــخصیت ها تأیید و ترویج و توصیه شــده بــود! اینجا 
شخصیت دینی بر سر یک دو راهی قرار می گیرد، یا باید بگوید ادعایش 
از اول خرافــه بوده اســت یا باید بگوید کًا خرافه نیســت. نمی شــود از 

جایی به بعد خرافه شود.
حاال ممکن اســت عــده ای اینگونه پاســخ دهند که امامــزاده هنوز هم 
شفاء می دهد، اما نیازی به حضور فیزیکی در حرم نیست، این هم با 
عقاید و ادعاهای قبلی شخصیت های دینی که می گفتند زیارت باید 
 با حضور فیزیکی و جســمانی همراه باشــد، در تناقض اســت. 

ً
حتمــا

اتفاق اخیر، یعنی برخورد یک توصیه پزشــکی با عقیده قبلی، سامانه 
پیشین را دچار تنش کرده و این الزام را به وجود آورده است تا مناسبات 
دینــی را بــا روابــط انســانی، دنیای اطــراف و حتی بدن خودمــان)از نظر 

پزشکی( مورد بازنگری دهیم.
کــه متخصصــان، متألهــان و حتــی   این هــا موشــکافی هایی هســت 
جامعه شناســان دیــن بایــد بــه آن بپردازنــد، مفهوم شــفادهندگی با این 
اتفــاق دچار تحول می شــود، حال اینکه این تحــول چگونه باید انجام 
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شود، خارج از مجال گفت وگویی است که انجام می دهیم«1.

صاحب نظــر دیگــری نیــز همین تغییر اجتماعــی را تأیید می نمایــد و البته از 
آن راضــی اســت؛ زیرا شفابخشــی مراقد مطهــره را محصول تفکر تشــّیع عامیانه 

می داند:
»در حــوزۀ اندیشــه شــیعی، بــه نظر می رســد که ایــن بیمــاری می تواند 
یــادی بر دیانت و تشــّیع عامیانه داشــته باشــد. تشــّیع  بازتــاب بســیار ز
عامیانه در برابر تشّیع عالمانه یا نخبگانی است و البته دیانت عامیانه 
فقط به تشــّیع یا اســام اختصاص ندارد. در تشّیع عامیانه، اشخاص 
و نهادهای ملموس اهمّیت بیشــتری نســبت به مفاهیم انتزاعی دارند 
و عاوه بر این، نوعی اسطوره سازی از افراد مقدس این مذهب صورت 
می گیرد و نوعی قدرت فرابشــری بر چهره های اصیل و پیشــوایان دینی 

در نظر گرفته می شود که واسطه میان انسان و خدا قلمداد می شوند.
 در تشــّیع عامیانه، رابطه با پیشــوایان دینی نزدیک تر و شفاف تر 

ً
 اساســا

است تا رابطه با خدا و نوعی گرایش به محسوس سازی و ملموس سازی 
دیــن وجــود دارد؛ بــه همیــن دلیــل در تشــّیع عامیانــه، دایــره مقدســات 
گســترش پیدا می کند. عاوه بر این، در تشــّیع عامیانه، مناسک ثانوی 
اهمّیت بیشــتری نســبت به مناســک اولیه دارد. مناســک اولیه همان 
واجبات و ضروریات دین مثل نماز، روزه، حج و زکات است و مناسک 
ثانویــه بــه فعالیت هایــی مثــل زیارت حــرم ائمــه؟ع؟ ، برگزاری مراســم 

کرونا، زیست دینی در  1. خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا، ابعاد تعلیق مناسک جمعی در ایام شیوع 
کالهی عضو هیئت علمی پژوهشــگاه مطالعات فرهنگی و  چالشــی جدید، مصاحبه با محمدرضا 

اجتماعی وزارت علوم.
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عــزاداری یــا جشــن و ســرور بــرای اهل بیــت؟ع؟ و خوانــدن ادعیه  گفته 
می شود. در تشّیع عامیانه، تکیه بر الهیات شفاهی بیشتر است، یعنی 
 با مجالس ســخنرانی مذهبی، نوحه خوانی و 

ً
قشــر عامه شــیعه معموال

این قبیل مراسم ارتباط دارند.
به نظر می رســد که شــیوع و گســترش ویروس کرونا و به تبع آن، تعطیل 
کــن مقدســه، بــه تغییراتــی منجــر می شــود و تاثیراتــی بــه جــا  شــدن اما
کــن و آلودگی ناپذیری آنها  می گذارد. مثًا اعتقاد به شفابخشــی این اما
تضعیف می شود و این مسئله با تشّیع عامیانه سازگاری ندارد. یا اینکه 
جلسات مذهبی و مراسم سوگواری تعطیل شده است، در حالی که در 
ســال های اخیر این جلســات و مراســم گســترش زیادی پیدا کرده بود. 
تداوم این وضع و تعطیلی ها به الهیات شــفاهی تشــّیع عامیانه آســیب 

می رساند.
... اینکه بخواهیم بگوییم بیماری کرونا چقدر بر دین و دینداری تأثیر 
 
ً
گذاشــته اســت، نیاز به مطالعه و پژوهشی پیمایشــی دارد، ولی اجماال

می توان از برخی تأثیرات بر این حوزه سخن گفت«1.

گــزارش ســخنان  گــر بنابــه  اینهــا قضــاوت صاحب نظــران داخلــی اســت و ا
مخالفان و ملحدان باشد مطالب بسیار از این تندتر است.

غــرض ایــن نیســت کــه دیــن داری واقعــی را حــد التزام بــه مناســک و آداب 
مذهبی تنّزل دهیم، یا این مناسک را رکن اصلی دین بشمریم. غرض این است 
که همین مناسک گرچه فقط الیه و بخشی از دین است، ولی پاسدار حریم دیگر 

1. خبرگزاری بین المللی قرآن ایکنا، کرونا می تواند پلورالیسم دینی را تقویت کند؛ گفت وگو با سیدعلی 
میرموسوی، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید و پژوهشگر دینی.
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الیه های دین بوده و هست و عبور از قداست و ویژگی آن منجر به ازدست رفتن 
بقیۀ الیه های دین می شود؛ از همین رو بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی قدس اهلل 
که اسالم  نفسه الزکیه در کالمی حکیمانه و عمیق فرمودند: محرم و صفر است 

را زنده نگه داشته است.
خیلــی  مســاجد  و  حرم هــا  تعطیلــی  پدیــدۀ  بــا  صاحب نظــران  از  برخــی 
ساده اندیشانه برخورد می کنند و می گویند تعطیلی ظاهری حرم ها چه ربطی به 
دینداری مردم دارد؟ در بررسی و فهم این مسئله باید به دو نکته توجه فراوان کرد:
اول آنکه تأثیر این امور بر عموم جامعه باید مالحظه شــود. طبیعی اســت که 
انســان های دانشــمند و متخصص کمتر تحت تأثیر تخییل و تداعی معانی )که 
در بحث تعظیم شــعائر عرض شــد( قرار دارند و گاه حال خود را به اشــتباه معیار 

سنجش مسائل اجتماعی قرار می دهند.
دوم آنکــه حرم هــای مطهــر را نباید فقط به عنــوان یک مرکز بــرای زیارت نگاه 
کن مقدسه خصوصًا در زمان ما موقعیتی کاماًل استراتژیک از جهت  کرد. این اما
فرهنگــی و اعتقــادی دارند. مثاًل حــرم مطهر حضرت امام رضــا؟ع؟ دال مرکزی 
معنابخش به شــهر مشــهد بوده و نماد هویت فرهنگی شــهر می باشــد و از این رو 
آثار اجتماعی و اقتصادی بسیار گسترده ای در مشهد و بلکه ایران دارد؛ چنان که 
مبــدأ تحوالت گســترده اقتصادی و فرهنگی و علمی در طــول تاریخ دوازده قرن 
گذشــته در منطقــه خراســان بــزرگ بوده اســت؛ تحوالتی کــه بحق می تــوان آن را 

تحوالتی تمدن ساز نامید.
عالوه بر اینها آنچه اینک برای ما مهم تر است این است که حرم مطهر اکنون 
یــک هویت کاماًل اســتراتژیک فرهنگــی اعتقادی در قلب های همــۀ مردم ایران 
داشــته و محــل تالقــی حجــم انبوهــی از اعتقــادات، اخــالق و تمایــالت نورانی 
می باشد. یعنی ارتباط روحی مردم با حضرت علی بن موسی الرضا؟امهع؟ و توجه 
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به آن حضرت از طریق انواع وسیله های سمعی و بصری منشأ تحوالت روحی و 
اعتقادات صحیح و عمل کردن به دستورات دین و وفاداری نسبت به حکومت 

اسالمی و الگوگیری در اخالق و رفتارهای اجتماعی است.
تأثیرگــذاری این حــرم مطهر و هویت نمادین و شــاخص آن و قابلیتش برای 
مدیریــت و مهندســی فرهنگــی در جامعــه اســالمی آن قــدر گســترده اســت که 
گــر تمام بودجۀ چندین ســال کشــور خرج تولید چنین نمــاد و هویتی  بی شــک ا
شــود باز هم کم اســت؛ و البته این ســخن را کسانی تصدیق می کنند که در این 

مباحث الاقل از دور دستی بر آتش داشته باشند.
شکسته شدن احترام این حرم مطهر به معنای شکسته شدن یا ضعیف شدن 
پیوندهــای قلبــی و روحــی آحــاد جامعه با حــرم و به تبع آن شکسته شــدن پیوند 
کــه این، خــود، از  فکــری بــا منظومــۀ اعتقــادی فرهنگــی رفتــاری رضوی اســت 

بزرگترین محرمات کبیره است.

6. دیگر برکات حرم ها 
از همــه این مســائل کــه بگذریم، زیارت را نباید در یــک ارتباط معنوی و رفع 
یــارت از راه دور هم ممکن  دلتنگــی و ... خالصــه کرد؛ کســانی که می گویند: »ز
اســت و گشــودن زیارتگاه ها خیلی مهم نیســت، فعاًل کاربری هــای الزم را فعال 
کنیم تا وقت فعال ســازی زیارتگاه ها هم برســد«، نه فقط از دیدن عالم ملکوت 
محرومنــد و تمام همتشــان را بر عالم ماده خالصــه کرده  اند؛ بلکه از کامل دیدن 

عالم ماده نیز دریغ نموده اند.
یــارت حرم هــای مطهــر هــزاران هــزار برکــت مــادی دارد و هــر روز انســانهای  ز
کاشانه خود بر می گردند و فقط  بی شماری بدان جا رفته و با دست پر به خانه و 
خدا می داند که مملکت شیعه چه حجم انبوهی از مشکالت مادی و ظاهریش 
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گر این برکات نبود  به برکت این توسالت و ارتباطات معنوی حل می گردد و حقًا ا
امکان نداشــت که نظام اســالمی ایران بتواند در برابر قدرتهای اســتکباری عالم 

این چنین ایستادگی نموده و روز به روز بر بالندگیش بیافزاید.
کسانی که در قامت مدیران شهری یا استانی یا کشوری می خواهند حکم به 
تعطیلی زیارتگاهها نمایند باید ابعاد وسیع تأثیرگذاری زیارت را الأقل در جهات 
مادی مدنظر قرار دهند؛ بگذریم از برکات معنوی زیارت که اصاًل قابل مقایسه با 
که  کاًل معادالت اهل دنیا به هم می ریزد  گر در حساب آید  امور مادی نیست و ا

پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند:
ْنَيا َو َما ِفهَيا1.

ُ
َحّبُ ِإَلَّ ِمَن الّد

َ
ْيِل  أ

َّ
َرکَعَتاِن ِف  َجْوِف  الل

َ
ل

و روایت شده است:
ْسِبيَحِة  ّنَ َثَواَب الّتَ

َ
 َداُوَد، ِل

ُ
ِتَ آل و

ُ
ا أ َها اهَّلُل َتَعاَل َخْيٌر مِمَّ

ُ
َتْسِبيَحٌة َواِحَدٌة َيْقَبل

َ
ل

ْيَماَن َيْفَن2.
َ
ک ُسل

ْ
َيْبىَق َو ُمل

7. ضرورت رعایت اولویتها
وقتی مشکلی حاد در جامعه اتفاق می افتد به طور طبیعی برای حل بحران 
مجبور می شــویم از برخی چیزها دســت بکشــیم و راهی جدید را برای ادامه امور 

دنبال نمائیم.
در تعیین اینکه از چه چیزهائی دســت بکشــیم و دنبال چه بگردیم محتاج 
کز  شــاخصه هائی هســتیم که با آن اولویت مسائل را تعیین کنیم. در برخی از مرا
در ایــن تصمیــم گیری ها فقط به منافع ظاهری کارها در حد اطالعات اولیه نظر 

کرده و بر آن اساس اولویت بندی می کنند.

1 . علل الشرائع، ج2، ص363

2 . عدة الداعی، ص262
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یکی از اصول مدیریت اســالمی این اســت که در این اولویت بندی از منابع 
وحیانی نیز کمک گرفته و دستورات شرع را نیز در محاسبه مد نظر داشته باشد. 
که ضررهائی مهم در جامعه  اگر چیزی در دین حرام اســت به معنای آن اســت 
باقی می گذارد و تا جائی که می شود باید از آن احتراز کرد؛ گرچه به ظاهر ضرری 
نداشــته باشــد. پــس در تعیین اولویتها بایــد این مصالح و مفاســدی را که عقل 

ساده از آن غافل است مورد نظر قرار دهیم. 
کن یا مشــاغل باشــد،  گر بنا به تعطیلی برخی از اما مثــاًل در محــل بحــث ما ا
کنی برود که حق تصــرف در آن با دولت  دولــت ابتدا باید به ســراغ مشــاغل و اما
اســت. می توانــد کار بخشــی کارمنــدان خود را تعلیق نمــوده و حقوق آنهــا را نیز 
پرداخت کند و بدون اینکه ظلمی در حق کسی شده و عقد الزمی نقض گشته 

باشد بخشی از ارتباطات جامعه تعدیل شود.
هم چنین می تواند مدارس و دانشگاه ها را تعطیل کند؛ چون علی رغم عقد 
کز آموزشی برقرار است، ولی همگان می دانند که در  اجاره ای که میان مردم با مرا
کار انجام  ضمن این عقد اجاره شــرط اســت که تحت نظارت و ضوابط دولت 
شود و لذا هر روز را که دولت تعطیل اعالم  نماید لزوم وفا به عقد اجاره نسبت به 

آن روز منتفی می گردد.
اما وقتی نوبت به اجبار مردم بر تعطیل کردن مغازه و شغل شخصیان می رسد 
کار مشــکل می شــود؛ چرا که کسی به حسب اصل اولی نمی تواند آزادی مردم را 
در حیطه شخصیشان سلب نماید؛ مگر آنکه دولت از اول در هنگام دادن پروانه 

کار را تعطیل نمائی. کار شرط کرده باشد که در مواردی که من صالح نمی دانم 
در غیر این صورت دولت حق تصرف در اموال و امور شخصی مردم را ندارد 
مگر با اســتفاده از ادله والیت فقیه و تنفیذ ولی فقیه یا با رســیدن به تزاحمی که 
در آن اثبات شود که حرمت این فعل حرام از فعلیت ساقط شده است. محدود 
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نمودن هر یک از کاربریها به همین شکل باید طبق ضوابط شرع صورت بگیرد و 
که چه مقدار در آن مسأله والیت دارند و سپس در  کنند  دولتمردان ابتدا لحاظ 

دامنه والیت خود اعمال تصرف کنند.
اعیان موقوفه جزء اموری هستند که دولتها والیت کمتری بر آنها دارند؛ چون 
پیــش از وجــود دولــت وقــف شــده و توافقی بــا دولت امضــا ننموده تا شــرطی در 
ضمن عقد آن شــده باشــد. لذا تصرف در آنها فقط با اثبات و احراز تزاحم هائی 
ممکــن اســت کــه یک طرف آن تکلیــف وجوبی فعلی و اهم باشــد و بتوان با آن 

اقدام به فعل حرام تعطیلی عین موقوفه نمود.
تازه پس از احراز وجوب فعلی اهم باید تمام راههای فرار از تزاحم را طی نمود 
و اگر همه راهها _ و لو با کمی سختی و مشقت_ بسته بود اقدام به فعل حرام کرد.
مثــاًل اگر می شــود آماربیمــاری را با تعطیل کردن وســائل حمل و نقل عمومی 
که در تحت والیت دولت اســت یا محدود کردن تردد بین اســتانی و بین شهری 
کــه در حــدی در تحــت والیــت دولت قــرار دارد و امثــال آن کاهــش داد نوبت به 

تعطیلی حرم ها نمی رسد.
گــر بــا تعطیلی پاره وقــت حرم ها یــا محدودیت تــردد زوار و گزینش  چنانکــه ا
از طریــق ثبــت نام در ســامانه های الکترونیک یا هر راه حل دیگری مشــکل حل 
کامــل را صــادر نمود.  می شــود نمی تــوان یــک قدم جلوتــر رفته و حکــم تعطیلی 
کــه بــه ادعــای جمعــی از صاحب نظــران در حــوادث اخیر طی نشــد و  مراحلــی 

مستقیمًا به سوی گزینه آخر و راحت تر که تعطیلی است، گام برداشته شد.

نتیجه
از آنچــه گذشــت معلوم شــد که طرفیــن تزاحم در محل بحث مــا به گونه ای 
نیســت کــه بتوان در آن حکم به ترجیح اعمال محدودیــت در زیارتگاه ها داده و 
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حرمــت تعطیلــی وقف و حرمت هتک شــعائر را زیر پا گذاشــت. اهمّیت حفظ 
جان و سالمتی که گفته می شود بی شک در جای خود مقبول است؛ ولی آنچه 
ئی اســت که ابــدًا نمی تواند در  در بحــث ما دیده می شــود یک احتمال غیرعقال

برابر اهمّیت طرف دیگر تزاحم ایستادگی نماید.
کــه اواًل در امثال این مباحث  از ایــن بحث شــاید بتوان ایــن نتیجه را گرفت 
نــه از نظــر فقهــی و نه از جهت تشــخیص موضــوع نمی توان به راحتی و ســادگی 
قضاوت نمود. نه به راحتی با اعتماد به چند خبر می توان گفت خطر وجود دارد 
و تعطیلــی زیارت مهم نیســت )موضوع( و نــه می توان به راحتی حکم به وجوب 

حفظ جان صادر کرد.
بایــد متخصصــان علــوم اســالمی در متــن قضایــا حضــور یافتــه و از نزدیــک 
بــا متخصصــان دیگر علــوم در موضوع شناســی دقت نمــوده و جوانــب بحث را 
بســنجند و ســپس نظــر و قضاوتــی را اعــالم نمایند؛ زیــرا در هر قضیــه ای ممکن 
که یک متخصص در یک رشته از توجه به آن ابعاد  گونی باشد  گونا است ابعاد 
غافل شده و نتواند به شکل صحیح به همه ابعاد مسأله توجه نماید. این نمونه 
و نمونه هــای مشــابه می توانــد درس عبرتی برای مــا در حوزه های علمیه باشــد و 
ان شــاء اهلل خداونــد متعــال توفیق عنایــت نماید که در موارد دیگر ســنجیده تر و 
دقیق تر عمل کرده و در این مورد هم بتوانیم با همکاری و همدلی در مسیر تدارک 

حرمت شکسته شده بیوت آل اهلل؟مهع؟ قدمی برداریم. 

بمّنه و لطفه، بمحّمد و آله الّطیبین الّطاهرین.
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