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 قرنطینه خانگی؛ زمانی برای استرس یا فرصتی برای کنار خانواده بودن
 
 

مورد و    های بی   جای لجاجت   انسان عاقل به         “
های جدید و خاص،       گانه از موقعیت    ترس بچه 

تواند با درک صحیح شرایط و پذیرش              می
مواردی که به وقوع پیوسته و زمان تغییر آن             

برداری خوبی از           مشخص نیست، بهره      
 های ویژه داشته باشد. موقعیت

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، هر            
تواند به    تهدیدی با نگاه حکیمانه و منطقی می       

جای    فرصت تبدیل شود، انسان عاقل به            
گانه از      مورد و ترس بچه         های بی     لجاجت
تواند با درک     های جدید و خاص، می       موقعیت

صحیح شرایط و پذیرش مواردی که به وقوع           
پیوسته و زمان تغییر آن مشخص نیست،              

های ویژه داشته      برداری خوبی از موقعیت      بهره
 باشد.
طور که صرفًا ترس از بادهای شدید،              همان

بادهای تند و آفتاب سوزان و یادآوری مرتب            
تبعات این وقایع نه تنها زندگی را برای ساکنان          

کند، بلکه مشکالت      آن مناطق ناممکن می     
جدیدی هم ایجاد خواهد کرد و اساسًا همین            
درک صحیح موقعیت و شرایط است که منجر به 
ساخت آسیاب و توربین های بادی و آبی،              

دست   های خورشیدی و ابزارهایی ازاین        باتری
 شده است.

بنابراین می توان ایام کرونایی امروز غنیمت           
دانست و از آن بهره الزم را برد که در همین              

االسالم محمد قطبی، پژوهشگر        راستا حجت 
وگو با خبرنگار     حوزه خانواده و کودک در گفت      

فارس در اصفهان اظهار داشت: زمان شب عید         
وآمد بیشتر در فضای  مند رفت است و مردم عالقه

هم در    اجتماعی هستند که شیوع این بیماری، آن   
این برهه زمانی، عالوه بر بحث سالمتی، تأثیر          
بیشتری بر روح و روان دارد، از سویی الزم است         
مردم برای حفظ سالمتشان کمتر با فضای            
بیرون از خانه در ارتباط باشند و به تعبیر زیبایی،          

ترین جا برای افراد مختلف، جامعه           امروز امن 
 کوچک خانواده است.

این پژوهشگر خانواده افزود: اما باید تدابیر و            
های   هایی اندیشیده شود تا مردم سرگرمی       روش

فرهنگی و تفریحی برای خانه و خانواده خود           
ها هم کمتر سر برود و  تأمین کنند و حوصله بچه

حوصلگی   بیتابی نکنند تا پدر و مادر دچار بی          
نشوند، به این منظور خانواده باید در این شرایط          

های   همت بیشتری به خرج دهند و البته رسانه         
ویژه صداوسیما،        مکتوب، مجازی و به         

ها به سمت    های الزم را بدهند، تا خانواده  آموزش
هم در منازل      تفریحات گروهی خانوادگی، آن     

 بروند.
استفاده از کتب نمایشی و مطالعه خانوادگی       

 در ایام کرونایی
توان   وی در ادامه تصریح داشت: برای نمونه می       

به مطالعه کتاب اشاره کرد، وقتی صحبت از            
دست گرفتن و     شود، تصور ما کتاب به      مطالعه می 

که امروزه به مدد دنیای        خواندن است، درحالی  
های صوتی بسیار خوبی در         الکترونیک، کتاب 

خانه صوتی فضای مجازی وجود دارد که          کتاب
توانند از آن      خصوص جوانان می     مردم و به   

 مند شوند. بهره
صورت نمایشی و هم به       ها هم به    البته این کتاب  

تواند   شکل روایی وجود دارند که این امر می           
های نمایشی    ها از کتاب     کمک کند تا خانواده    

صورت مشترک بهره ببرند و به بحث و               به
 نظر بپردازند. تبادل

فرصت مناسبی شده تا زمان بیشتری با          
 کودکان خود سپری کنیم

های   قطبی خاطرنشان کرد: همچنین خانواده       
شبکه تلویزیونی، با     ۰۵توانند جدا از وجود        می

های کاربردی )اپلیکیشن( موجود  استفاده از برنامه
های    و آرشیو صداوسیما، به تماشای فیلم           

انگیز و... با خانواده بنشینند و یا از                خاطره
های فکری و گروهی، آپارتمانی، انگشتی و         بازی

توانند   حرکتی استفاده کنند، پدر و مادرها هم می       
از این فرصت برای ایجاد روابط عاطفی               

های خود در سنین مختلف، با        تر با بچه    صمیمی
استفاده از بازی و کارهای گروهی که ذکر شد           

طور مثال خود من در این ایام با         استفاده کنند، به 
استفاده از نقاشی و کالژ و ساخت کاردستی،            

 کنم. زمان بیشتری را با بچه کوچکم سر می
این محقق حوزه تربیت کودک و خانواده اضافه         

های فکری دو نفره، چندنفره و             کرد: بازی 
شود تا ارتباط      های گروهی سبب می       فعالیت

تربیتی بین پدر و مادرها بیشتر شود و بعد هم            
خصوص کودکان احساس نکنند که        ها، به   بچه

ها   اتفاق وحشت ناکی افتاده است، چراکه بچه        
توان تحلیل شرایط امروز جامعه را ندارند و با            

شان تضعیف    کمترین مسأله، ممکن است روحیه    
شود یا آسیب ببیند، بنابراین پدر و مادرها باید           

 بیشترین و بهترین بهره را از این زمان ببرند.
وی متذکر شد: از سوی دیگر مساله ارتباط             

وآمدها مطرح است و طبیعتاً این  خانوادگی و رفت
مساله برای ما ایرانیان کمی دشوار است، اما            

های  کند تا این دستورالعمل شرایط هم ایجاب می
ها   بهداشتی را رعایت کنیم، بنابراین خانواده         

رسان داخلی و یا          توانند از طریق پیام         می
طور موقت، به شکل       المللی، رابطه خود را به      بین

 وگو های  ویدیویی حفظ کنند. گفت
گیری خارج    ها باید از فضای گوشه       خانواده

 شوند
قطبی اذعان داشت: در حقیقت تأکید ما برای           
بیان این مسائلی که ظاهرًا ریز و جزئی هستند،          

ها تشویق به خروج از       این است که ابتدا خانواده    
گیری شوند و از این شرایط              فضای گوشه  

آمده نهایت استفاده را در راستا روابط              پیش
صحیح عاطفی پیش ببرند، از طرف دیگر این           
جنس کار وزندگی، همراه با تعامل بیشتر،             

ها مهارت دهد و با کمترین         تواند به خانواده    می
توان گوشی را به تلویزیون متصل کرد و          کار می 

یا با یک مهارت بسیار جزئی این شرایط را پشت 
 سر گذاشت.

این پژوهشگر حوزه خانواده ادامه داد: همچنین با 
که در نزدیکی ایام نوروز قرار داریم،         توجه به آن  

توانند برخی از خریدهای خود را          ها می   خانواده
صورت اینترنتی انجام دهند و جا دارد وزارت           به

های مجازی را        ارتباطات، اینترنت فروشگاه    
رایگان و و اعالم کند در این شرایط نیازی به            

ها برای خرید موارد جزئی       حضور مردم در خیابان  
 نیست.

 های فرهنگی باید وارد عمل بشوند مجموعه
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: در         

های فرهنگی      کنار این موضوعات، محیط       
توانند  های فرهنگی و... می همچون بسیج، کانون

ها را تنظیم کنند که این            یک سری برنامه   
طور مثال    آمده را جبران کند، به       خالءهای پیش 

توانند   سراها و... می     ها، مساجد، فرهنگ     کانون
چند نمونه بازی فکری تهیه کنند و آن را               

های محله    ای در اختیار خانواده      صورت دوره   به
های سالمندان محله را،  قرار دهند و یا خرید خانه

 چند تن از جوانان محل بر عهده بگیرند.
های خود  تأکید کرد: باید         وی در ادامه صحبت   

در این شرایط، پیش آمده به یکدیگر کمک            
ها را تقویت کنیم تا  کرده، دلداری بدهیم و روحیه

ها نقش بسیار     این دوره طی بشود، البته رسانه      
ای در مهارتافزایی و انگیزه دادن به              سازنده

دارند تا فضایی فراهم شود و مردم بدون            مردم
های روانی، سبک      های روحی و تالطم      آسیب

 طور موقت اما نامعلوم تجربه کنند. زندگی نو را به
ها باید  پژوهشگر حوزه خانواده متذکر شد: خانواده

دقت بیشتری در مدیریت خانه و خانواده خود           
داشته باشند چرا که این بیماری و ویروس،             
موضوعی غیرقابل لمس و مشاهده برای کودکان 
و فرزندان ما است، مثاًل اگر صدا داشت، مثل            
بمب و... درک این مساله رعایت ضرورت این          

تر بود ولی چون       ها قابل لمس    شرایط برای آن  
ها را    شود و باید آن     تر می   بینند، کار سخت    نمی

ها،   متوجه شرایط کرد، بنابراین رسالت خانواده       
 یک رسالت جدی است.

طرف آبی و البته        اصطالح آن   های به   رسانه
طرف آبی که دل درگرو مهر           های این   رسانه

بهشت گمشده غرب دارند و از نسل میرزا ملکم         
ها هستند، سعی در نشان دادن بحرانی بسیار  خان

نوعی با      فراتر از بحران موجود دارند و به            
ها، قصد دارند ترس و       درآمیختن دروغ با واقعیت   

ناامیدی را در جامعه حکمفرما کنند تا به مقاصد          
زانو درآوردند  شوم خود برسند، عباس میرزاها را به

و ترکمانچایی به امضا درآورند اما زهی خیام            
 باطل که از گندم ری نخواهند خورد.

های خبری وابسته به منابع          شایعه را بنگاه   
زروزیور ظلم جهانی مانند سنگ کوچی در دامنه        

اندازند و با     ها به راه می      آرامش زمستانی ملت  
همراهی غفلت وار مردم و مسؤولین، از ویرانی          
بهمن سهمناک آن بهره خواند برد که آگاهی و          

موقع تمام عناصر جامعه  برخورد منطقی و البته به
تواند   ها و مردم، می       اعم از مسؤوالن، رسانه     

هایی در مقابل بهمن دروغ و           همچون دیواره 
 شایعه بایستد.

ها برای مقابله با ترس و  نقش اساسی رسانه
 استرس بیماری

ها برای مقابله با      وی با اشاره به نقش اساسی رسانه      
ترس و استرس موجود در جامعه گفت: در خصوص         
این موضوع و ترس ناشی از این بیماری برای              

ترها و کودکان     ها، مساله به دو بخش بزرگ        خانواده
شود که در مرحله نخست، اطالع کافی و          تقسیم می 

ها بسیار    البته صحیح از این بیماری برای خانواده         
اهمیت دارد که یک بخش انتقال این اطالعات            

ها   صحیح و ایجاد فضای امید حقیقی، بر عهده رسانه 
ها است، چراکه با      تر در برداشت خانواده     و بخش مهم  

توان این ترس و استرس را کاهش         منطق رسانه می  
های    داد و حتی بد نیست صداوسیما آموزش            

 روانشناسی برای مبارز با این ترس کار کند.
 کرونا فرصتی برای بازی کردن

ها، راهکار همان است  قطبی افزود: نسبت به بچه
ها را باید سرگرم       که گفته شد، کودکان و بچه      

کرد و مانع از آن شد که ذهنشان درگیر این              
توانند از طریق     ها می   مساله شود، مثالً خانواده    

های کاربردی )اپلیکیشن( متعدد همچون        برنامه
های آپارتمانی، فکری و حتی            ماهک، بازی 

ها را از این مساله فارغ        تحرّکی، ذهن و روح آن    
ها باید بدانند که ذهن کودکان و           کنند، خانواده 

نوجوانان، کشش اتفاقات متعدد را ندارد و طبیعتًا        
کودکی که از صبح تا شب، یا بخش اعظم یک           

وگوهای   روزش را درگیر این مساله، در گفت         
خانوادگی، اخبار و... بوده است، این موضوع در          

کند که عوارض متعددی       ذهنش تداوم پیدا می    
 چه اآلن و چه در آینده خواهد داشت.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان یادآور شد:         
باید این موضوع را مدنظر داشت که در این مساله          

ای بسیار مهم     ترها، منطق رسانه    نسبت به بزرگ  
ها شدیداً بر     بینیم برخی رسانه    که می   طوری است به 

طرف   اند، مثالً ازیک     ایجاد هجمه تمرکز کرده     
جا شیوع پیداکرده و از        میگویند این ویروس همه   

طرف دیگر میگویند هیچ راهی برای مقابله با آن          
های   وجود ندارد، حداقل انتظاری که از رسانه          

رود این است که این خط را دنبال              داخلی می 
شود را    نکنند، یعنی کارهای مثبتی که انجام می        

 رسانی کند. دائما اطالع

  )رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان(حجت االسالم محمد قطبی 

 

4 صفحه    

بعد از اطمینان اتصال به اینترنت، یا بر روی نشانک  
 زیر کلیک و یا آن را اسکن نمایید.

 خبرگزاری فارس

http://fna.ir/dfis7p
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حجت االسالم علیجانی با اشاره به                      “
گسترش شبهات دینی با محوریت شیوع ویروس        

های مرکز پاسخگویی به       کرونا، گفت: کارگروه   
سؤاالت دینی اصفهان به پاسخگویی نسبت به          

 این شبهات پرداختند.
حجت االسالم محمد علیجانی رییس نمایندگی        
مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی در              
اصفهان، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا          
در اصفهان، با بیان اینکه ظهور و شیوع ویروس           

های   کرونا در ایران فرصتی برای بهانه جویی          
برخی معاندین فراهم آورد، گفت: یکی از نقاط           
آغازین شیوع این بیماری شهر مقدس قم بوده           

ای شده تا دین        است که در این روزها بهانه        
ستیزان و شبهه افکنان در فضای مجازی نهادها         
و نمادهای دینی را مورد هجمه و حمله قرار              

گردند تا    ای همواره دنبال بهانه می        دهند، عده 
یک بیماری      عقده گشایی کنند و امروز به بهانه       

وارداتی سوار بر موج خبری شده و تاخت و تازی           
 را به باورهای اعتقادی و دینی مردم داشته باشند.

وی در ادامه افزود: ترفند شبهه افکنان در این            
گونه شبهات، بهره برداری از ناهمخوانی دینداری       
منفعت جویانه با شرایط بوجود آمده و با دور              
ساختن مخاطب از حقیقت گزاره های دینی و            
ارائه برداشتهای آلوده و ناصحیح از متون دینی،          
فضای مسمومی را در بستر فضای مجازی ایجاد         
کرده سعی بر تضعیف عقاید دینی مخاطب خود          

دارند. سارقان اعتقادی مانند شیادان و                 
کالهبرداران اقتصادی منتظر بهره برداری از            

 پریشانی و آسیب های روانی مردم هستند.
حجت االسالم علیجانی با اشاره به ضرورت            
پاسخگویی به شبهات دشمن در شرایط کنونی،         
تصریح کرد: از این روی در مرکز ملّی پاسخگویی         
به سؤاالت دینی اصفهان با توجه به نقطه زنی و           

قبل  «پست پیشگام »مواجهه با شبهات در قالب      
از شیوع و فراونی شبهه، کارگروهی از کارشناسان        
پاسخگویی در چهار گروه تخصصی؛ کالم و            
عقاید، قرآن و حدیث، فقه و احکام و اخالق و             
تربیت در قالب پاسخگویی به شبهات تشکیل           

 شد.
رییس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به              
سؤاالت دینی اصفهان در ادامه اظهار کرد:              
خروجی این کارگروه تولید هفت پست پیشگام در        
راستای پاسخگویی به شبهات موجود بوده است،        
اثرگذاری زهر بر امام، اثر نکردن ویروس بر زائر          

تازد و    ها می   امام، عجب ویروسی، هم به جسم       
بازد، تدین عاقالنه و غیر         ها را می     عقیده    هم

عاقالنه، وجوب جان خود و دیگران در مقابل            
ویروس کرونا، کرونا و باورهای مردم، عالم مادی        

 به معجزه اداره می شود، کرونا مسأله همه            
ماست مسؤول و غیر مسؤول و هدیه ای که              
کرونا به خانواده های ایرانی داد، هفت تولید             

 ها است. محتوایی این کارگروه

)رییس نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت حجت االسالم محمد علیجانی 
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 کرونا و زیر سوال بردن باورهای مردم/ عالم با معجزه اداره نمی شود
 

 
کارشناس کالم           “ 

مرکز ملی پاسخگویی    
اصفهان در ارتباط با      
شبهات رایج در فضای    
مجازی با توجه به        
شیوع کرونا و زیر         
سوال بردن معجزه      
های الهی توسط        
برخی افراد مغرض      
توضیحاتی کامل ارائه    

 کرده است.
به گزارش روابط        
عمومی دفتر تبلیغات     
اسالمی اصفهان به      
نقل از خبرگزاری مهر،    

مهدی حسن زاده در گفت و گویی با اشاره به            
انتشار شایعاتی در فضای مجازی برای زیر            
سوال بردن معجزه ائمه اطهار با توجه به شیوع          
کرونا اظهار داشت: این روزها به محض وقوع          

های اجتماعی، پیامی     هر نوع رخدادی در شبکه     
متناسب با شرایط روز برای تخریب اعتقادات          

شود، بر همین اساس در شرایط        مردم منتشر می  
کنونی نیز شاهد شبهه افکنی افرادی در جامعه         
هستیم که با توجه به شیوع بیماری کرونا در            
جهان از مغز، قلم و انگشتان خود در راستای            

 کنند. ترویج القائات شیطانی استفاده می
وی با اشاره به بخشی از این شبهات مبنی بر            
اینکه امروز را بخاطر بسپارید. بسته شدن             

ای وجود دارد     های حرم ثابت کرد نه معجزه       درب
و نه طب اسالمی، ثابت کرد مرضی که شفا             
نداشته باشه کعبه هم جلودارش نیست چه برسد        

البالغه هم جلودار     به حرم. دعا و قرآن و نهج        
کرونا نشدند، پس بهتر است بهداشت را رعایت         
کنید.، ابراز داشت: در جواب این ندای شیطانی          
باید بگوییم که عالم خلقت دارای قوانین              
متعددی است که در قرآن از آن به سنن الهی            

 )سنت اهلل( تعبیر شده است.
کارشناس کالم و عقاید نمایندگی مرکز ملی          
پاسخگویی اصفهان در توضیح بیشتر این مطلب       

های الهی عبارت است از فعل        اضافه کرد: سنت  
هایی که در     العمل  و انفعاالت و عمل و عکس      

ها مواجه هستیم؛ مانند سنت         طول روز با آن    
خداوند که به آب قدرتی بخشیده که تشنگان را         

شود گفت که مردم در       سیراب کند؛ حال آیا می    
ها بست بنشینند تا سیراب شوند! یا اینکه            حرم

توان گفت مردم     باید بروند آب بنوشند؛ آیا می      
البالغه و قرآن بخوانند تا سیر شوند یا داخل       نهج

حرم بنشینند تا به آنها لباس پوشانده شود و رفع        
 گرسنگی، تشنگی از آنها بشود!

 بنا نیست عالم مادی با معجزه اداره شود
وی با اشاره به اینکه بنا نیست عالم با معجزه            
اداره شود، تاکید کرد: معجزه برای موارد خاص         

گیرد اما امور     است که در جای خود صورت می       
عالم بر طبق قوانین عادی و جاری طبق اراده           

 شود. خدا اداره می
حسن زاده تصریح کرد: شکستن قوانین عادی و        
جاری عالم خلقت، توسط رب العالمین و خالق          

گیرد که    این قوانین، در موارد خاصی صورت می      
شود نه    گفته می  در فلسفه به آن قسر قوانین       

درپی و زیاد که تخصیص اکثر الزم آید و اگر            پی
این تخصیص زیاد شود اصل آن قانون زیر             

 رود. سوال و از بین می
البالغه و    وی با اشاره به اینکه قرآن شریف، نهج       

متون دینی پر است از ذکر قوانین موجود در             
ها آنها را به کار گیرند تا           عالم که باید انسان    

زندگی سعادتمندانه در این دنیا و آخرت داشته          
باشند، ابراز داشت: به عنوان مثال در روایات            
فراوانی عبارات گوناگونی وارد شده مبنی بر           
رعایت نظافت و بهداشت، مثل عبارت معروف         

که از روایات متعدد گرفته       النظافة من االیمان  
 شده است.

واکنش حضرت علی)ع( در جواب فرار از          
قضای الهی/ از قضای الهی به قدر الهی پناه 

 می برم
کارشناس کالم و عقاید نمایندگی مرکز ملی          
پاسخگویی اصفهان اضافه کرد: وقتی حضرت        
امیرالمؤمنین)ع( از کنار دیواری که در حال            
خراب شدن بود فاصله گرفتند، فردی به حضرت     

کنید و منظور وی      گفتند از قضای الهی فرار می     
این بود که اگر بنا باشد شما از دنیا بروید، خواه            

از کنار دیوار خراب       
فرار کنید یا فرار         
نکنید، خواهی مرد و      

ای   اگر بنا نباشد صدمه   
به تو برسد، باز هم در      
هر صورت محفوظ      
خواهی بود، بنابراین     
فرار از زیر دیوار          
شکسته چه معنا         

؛ حضرت در       «دارد
پاسخ فرمودند که از      
قضای الهی به قدر       

و  الهی پناه می برم     
این مطلب بدان         
معناست که از قوانین     

 کنم. موجود عالم خلقت، استفاده می
های الهی با      چنین سنت   وی تاکید کرد: هم     

دستورات دینی و اخالقی نظیر توکل، قضا و            
قدر و غیره تضاد ندارند، زیرا این موارد نیز جز            

طور   کننده یکدیگرند؛ همان    سنن الهی و کامل    
که بیماری و سالمتی، بهداشت و نظافت و غیره     

 از سنن الهی است.
طور که پیروانش را به             اسالم همان  

گیری از عقل دعوت کرده، به توکل بر           بهره
 خدا نیز فرا خوانده است

حسن زاده با تاکید بر این مطلب که دین                
طور که پیروانش را به          مقدس اسالم همان   

گیری از عقل و تفکر و علم، دعوت کرده،            بهره
به توکل بر خدا نیز فرا خوانده است، ابراز                

های الهی با دستورات دینی و        داشت: پس سنت  
اخالقی نظیر توکل، قضا و قدر و در یک جهت           
است، زیرا این موارد نیز جز سنن الهی و                

 کننده یکدیگرند. کامل
وی اضافه کرد: در حدیث آمده است که از              
رسول اکرم)ص( سؤال شد که با وجود اینکه هر         

دهد به تقدیر الهی      ای که در جهان رخ می       حادثه
و قضای حتمی اوست، دعا و دوا چه اثری               

تواند داشته باشد که ایشان در پاسخ فرمودند          می
 «دعا نیز از قضا و قدر است.»که 

کارشناس کالم و عقاید نمایندگی مرکز ملی          
ها و    پاسخگویی اصفهان با اشاره به اینکه سنت       

قوانین الهی، همان تقدیرات خداوند است، تاکید       
توانیم با    کرد: ما در این فضا اختیار داریم و می         

کار گیری آنها و رعایت آن قوانین )بهداشت           به
مادی و معنوی( زندگی بهتر داشته باشیم یا با           
رعایت نکردن آنها، مثل رعایت و عدم رعایت          
قوانین راهنمایی و رانندگی زندگی خود را دچار         

 مشکل و نابودی کنیم.

  )کارشناس کالم و عقاید نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان(مهدی حسن زاده 
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 پیام و حکمت پروردگار عالمیان در ابتالی مردم دنیا به بیماری کرونا
 

 
 
 
 

کارشناس مرکز               “
پاسخگویی به شبهات و       
سواالت دینی در ارتباط با       
این شبهه و سوال که آیا         
مردم همه دنیا مستحق        
ابتال به بیماری کرونا          
هستند، توضیحاتی ارائه       

 کرده است.
به گزارش روابط عمومی      
دفتر تبلیغات اسالمی         
اصفهان به نقل از             
خبرگزاری مهر، میثم یاسا      
در گفت و گویی در ارتباط       
با این سوال که پیام خداوند      
از ابتالی مردم دنیا به          

بیماری کرونا چیست، آیا همه دنیا مستحق این            
اظهار داشت: قبل از پاسخ به این           «اند؟  ویروس

سوال الزم است مسئله را مقداری عمیق تر و از این           
زاویه ببینیم که مشکالت و بالها و از جمله بیماری          

 ها چه دلیل یا دالیل و فلسفه هایی دارد.
بیماری و فراهم شدن زمینه ترقی و رشد             

 معنوی بشریت
های عالم )که     وی با بیان اینکه مشکالت و سختی      

مصداق بارز و آشکارش بیماری است( مصالح و            
دالیل متفاوتی دارد، ابراز داشت: از جمله این               
مصالح فراهم ساختن زمینه ترقی و رشد معنوی            
افراد است، به نوعی که از امام صادق )ع( نقل شده            

ای هست که فقط با صبر        است که در بهشت درجه    
توان به آن درجه      های جسمی می    کردن بر مریضی  

 رسید.
کارشناس مرکز پاسخگویی به شبهات و سواالت          
دینی با اشاره به اینکه تکامل و شکوفایی                  
استعدادهای نهفته از دیگر مصادیق این امر است،          
ابراز داشت: وقتی سخن از کارکرد سازنده دشواری          

آید، منظور این نیست که این        و مصائب به میان می    
تأثیر روی همه افراد یکسان است، بلکه روی برخی          
ممکن است نقش منفی داشته باشد اما مهم               

 چگونگی برخورد و رویارویی با مشکالت است.
وی ادامه داد: هر اندازه شخص دارای جهان بینی           

ها و مصائب را بهتر          بهتری باشد و فلسفه رنج      
بشناسد و از نظر روحی، خطرپذیر و با اراده و                 

های مثبت مشکالت بهره       تر باشد، از جنبه      مقاوم
گیرد، بر عکس هر اندازه شخص           تری می   افزون

عافیت طلب، بدبین و خطرگریزتر باشد، از مشکالت        
 دارد. آثار منفی بیشتری دریافت می

های عالم و قرار گرفتن در         مشکالت و سختی  
 معرض آزمون و امتحان الهی

یاسا از دیگر مصالح و دالیل اینکه مشکالت و              
های عالم را آزمون و امتحان الهی برشمرد و           سختی

فرماید که: شما را با       بیان داشت: خداوند در قرآن می     
ها   ها و جان    اندکی از ترس، گرسنگی و آفت در مال       

ها می آزماییم تا معلوم گردد که چه کس              و میوه 
 دهد. عمل شایسته انجام می

کارشناس مرکز پاسخگویی به شبهات و سواالت          
دینی بخشش گناهان را از دیگر مصالح ابتالی             

ها به مشکالت مختلف از جمله بیماری              انسان
برشمرد و گفت: امام رضا )ع( در این ارتباط                 

فرمایند که: بیماری برای مومن پاکی و رحمت،           می
ولی برای کافر عذاب و لعنت )دوری از رحمت(              
است، هنگامی که مومن بهبودی یابد، تمام               

 گناهانش بخشیده شده است.
وی اضافه کرد: تربیت انسان از دیگر نتایج و مصالح          
ابتالی انسانی به مشکالت است چنانکه استاد            
مطهری )ره( در این ارتباط به این نکته اشاره               

کند که به حکم قانون و ناموس خلقت، بسیاری            می
ها و    از کماالت است که جز در مواجهه با سختی           

های   ها و اصطکاک     شداید، جز در نتیجه تصادم      
سخت، جز در میدان مبارزه و پنجه نرم کردن با              
حوادث، جز در رو به رو شدن با بالیا و مصایب               

 شود. حاصل نمی
علل بیماری، همیشه به خاطر امور معنوی            

 نیست
یاسا با اشاره به اینکه البته بروز علل بیماری،                
همیشه به خاطر امور معنوی نیست، تاکید کرد:             
بدین ترتیب ممکن است امری مادی یا کوتاهی            
شخص در حفظ سالمت خودش، منجر به بیماری          

 شود.
وی گفت: بر این اساس در پاسخ به این مطلب که            
آیا همه دنیا مستحق این ویروس هستند یا خیر باید          

گفت این امر بستگی به      
میزان رعایت بهداشت از    

 سوی آنان دارد.
کارشناس مرکز           
پاسخگویی به شبهات و     
سواالت دینی تصریح      
کرد: با صرف نظر از         
اینکه بیماری کرونا        
منشاء انسانی دارد به این     
معنا که ممکن است یک     
ترور بیولوژیکی توسط      
یک عده جنایت کار باشد     
یا خیر، در طول تاریخ        
همیشه از این دست        
بیماری ها و البته با آمار       

 قربانیانی به مراتب بیشتر اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس آنچه بیش از خود              
بیماری جای نگرانی دارد، وجود ترس و هراسی            

 است که به وجود آمده است.
 نگاه توحیدی به مسائل در شدائد و بیماری ها

یاسا با تاکید بر این نکته که انسانی که نگاهش              
توحیدی است حتی در شدائد و بیماری ها هم              

کند، ابراز    اندیشد و توحیدی رفتار می       توحیدی می 
داشت: به طور مثال انسان مومن در این مواقع با             

کند   رعایت بهداشت خود، به دیگران هم کمک می        
 نماید. نوعش را نیز فراموش نمی و هم

وی عنوان کرد: در یک مرحله باالتر، انسان با              
ایمان جدا از اینکه این بیماری آیا یک بال یا یک              
امتحان یا هر چیز دیگری است، از این موقعیت و            
فرصت در راستای ایجاد اتحاد و همدلی مردم برای          

 کند. خیر رسانی به یکدیگر، فرصت سازی می
فرصت سازی مشکالت در راستای پی ریزی         

 یک تمدن الهی
کارشناس مرکز پاسخگویی به شبهات و سواالت          

تواند در    دینی تصریح کرد: این فرصت سازی می        
جهت توجه بیشتر و تضرع به درگاه الهی و در                
نگاهی به مراتب باالتر، فرصت سازی جامعه              
اسالمی در جهت اثبات توانایی خود برای مقابله با           
مشکالت و اثبات آمادگی خود برای پی ریزی یک          

 تمدن الهی همه جانبه باشد.
وی تاکید کرد: بدین ترتیب مواردی که در این              

هایی بود    هایی از پیام    مطلب به آن اشاره شد نمونه      
که خداوند از طریق این بیماری به ما انتقال                

دهد؛ البته اگر بخواهیم به موضوع، با رویکردی           می
 توحیدی و نه صرفاً مادی بنگریم.

 )کارشناس اخالق نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان(میثم یاسا 
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بعد از اطمینان اتصال به اینترنت، یا بر روی نشانک  
 زیر کلیک و یا آن را اسکن نمایید.

 خبرگزاری مهر
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 اسالم و مقابله با ویروس کرونا/ احکامی که در مورد کرونا نمی دانیم
 

 
در سرتاسر منابع               “ 

دینی و فقه شیعی حفظ        
جان خود در مقابل           

ها از مهمترین         بیماری
واجبات الهی است تا آنجا      
که واجبات الهی اگر با         
حفظ جان تزاحم پیدا کند      
آن واجب الهی را از وجوب      

 کند. ساقط می
به گزارش روابط عمومی      
دفتر تبلیغات اسالمی        
اصفهان به نقل از صاحب      
نیوز، حجت االسالم         
امیرصالحی اظهار داشت:    
امروزه با توجه به ویروس      

گیر بسیاری از جوامع بشری شده و          کرونا که دامن  
جامعه ما را هم درگیر کرده است بر خود الزم               
دیدیم که دیدگاه دین مبین اسالم را در حفظ خود           
و دیگران در مقابل این بیماری منحوس در قالب           

 نکاتی بیان کنیم.
کارشناس فقه و احکام نمایندگی مرکز ملّی               

پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان افزود: در          
سرتاسر منابع دینی و فقه شیعی حفظ جان خود در           

ترین واجبات الهی است تا       ها از مهم    مقابل بیماری 
آن جا که واجبات الهی اگر با حفظ جان تزاحم پیدا            

کند؛ مثال    کند آن واجب الهی را از وجوب ساقط می        
در مورد مقدمات نماز اگر وضو برای انسان ضرر            

شود   داشته باشد وضو ساقط شده و تیمم واجب می         
و اگر کسی با وضو در این حال نماز بخواند وضو و            

 نماز او باطل است.
وی با اشاره به حکم  روزه با اشاره به فتوای مقام              

داند روزه برای او      معظم رهبری گفت:کسی که می    
ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد باید روزه را              
ترک کند و اگر روزه بگیرد صحیح نیست بلکه              

ی   حرام است، خواه این یقین و خوف از تجربه            
ی پزشک امین     شخصی حاصل شده باشد یا از گفته 

 یا از منشأ عقالیی دیگر.
نکته را    3صالحی تصریح کرد: درتعریف ضرر فقها       

بیان می کنند که ضرر یعنی بیمار شدن، تشدید            
بیماری و یا طوالنی شدن مدت بیماری است؛ در           

اهلل مکارم شیرازی می فرمایند:        همین زمینه  آیت    
در صورت خطر مرگ، بیمار نمى تواند درمان را             
قطع کند. همچنین جایى که ضرر مهمّى به او مى           

 رسد، و درمان آزار مهمّى به او نمى رساند.

کارشناس فقه و احکام نمایندگی مرکز ملّی               
پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان بیان             
داشت: در کنار حفظ جان خود، حفظ جان دیگران           
نیز از واجبات شرعی است در این مورد فقهای              

فرمایند: هرگاه بترسد که       عظام در بحث تیمم می     
اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او             
یاعیال و اوالد او، یا رفیقش و کسانی که با او                
مربوطند مانند نوکر و کلفت از تشنگی بمیرند یا            
مریض شوند، یا به قدری تشنه شوند که تحّمل آن          
مشقّت دارد، باید به جای وضو و غسل تیّمم نماید           
و نیز اگر بترسد حیوانی که مانند اسب و قاطر               

برند از تشنگی     معموالً برای خوردن سرش را نمی      
تلف شود، باید آب را به آن بدهد و تیّمم نماید                
)اگرچه حیوان مال خودش نباشد( و همچنین است         
اگر کسی که حفظ جان او واجب است به طوری             
تشنه باشد که اگر انسان آب را به او ندهد تلف               

 شود.
وی ادامه داد: قول و تشخیص پزشکان و                 

کنند بر هر انسانی الزم       ها می   هایی که آن    سفارش
فاضل لنکرانی بیان       اهلل  است؛ فرزند مرحوم  آیت     

دیدم   ام می   ها که در کنار پدرم بوده        کنند سال   می
ایشان نسبت به رعایت دستورات پزشکان چقدر          
اهتمام داشتند و این سیره همه مراجع ما بوده و             
هست؛ ما مرجع تقلیدی را نداریم که در زمان              
کنونی با رشدی که علم پزشکی کرده است از              
دستورات آن استنکاف کرده باشد؛ اگر پزشکی به          
یک مرجع تقلید گفته باشد روزه بر شما حرام است           

گیرد و اساسا این از       آن مرجع تقلید دیگر روزه نمی     
 خاصیت و ارزش و عظمت فقه شیعه است.

صالحی خاطرنشان کرد: با      
توجه به مقدمات باال طبق       
دستورات دینی واجب است     
در ابتدا مواظبت نسبت به        
حفظ خود در مقابل ویروس      
کرونا داشته باشیم و            
همچنین دستورات پزشکی     
را جدی گرفته و به آن عمل       
کنیم و همچنین مواظبت       
داشته باشیم که این بیماری     

 به دیگران سرایت نکند.
حکم فردی که فرد دیگری 

 کند، چیست؟ را مبتال می
آیت اهلل علیدوست نیز در        
این باره اظهار داشت:کسی     
که مبتال به ویروس کرونا، ایدز یا هر ویروس دیگر          

داند که اگر با تماس با کسی، فرد مقابل           باشد و می  
کند، تمامی کارشناسان      مبتال شده و فوت می       

گویند که در اینجا عامل دیگر نقشی نداشته و از         می
 نظر فقهی و حقوقی باید دیه قتل عمد را بپردازد.

رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم تاکید            
ای باز    کرد: اما اگر در یک روال طبیعی کسی مغازه         

کند و مشتری به صورت ناخواسته این ویروس را           
گرفته و فوت کند، سببیت عرفی در این مورد               

 صادق نیست.
وی خاطرنشان کرد: از نظر فقهی، شرعی و حقوقی         
هر انسانی باعث مرگ دیگری شود، باید دیه              

آید؛ مراد از این       بپردازد و قتل عمد به حساب می        
باعث، باعث عقلی نیست، بلکه سبب عرفی مراد           
است، به طوری که مرگ شخص آسیب دیده را            
مستند کنیم به شخصی که باعث آسیب شده است؛         
مانند کسی که دستش میکروب دارد و به قصد از            

 دهد. پادرآوردن فرد مقابل با او دست می
علیدوست مطرح کرد: اما اگر این سببیت عرفی            

کند،   داری که مغازه باز می      صادق نباشد، مانند مغازه   
شود و یا کسی که به          کسی که وارد مسجد می      

کند، شامل    ای می   ویروس مبتال است و عطسه      
شود و حق قصاص در اینجا مطرح      پرداخت دیه نمی 

نیست، اما احتیاط کردن افراد در چنین مواقعی به           
 قوت خود باقی است که این ها بحث دیگری است.

  )کارشناس فقه نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان(حجت االسالم امیر صالحی 
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بعد از اطمینان اتصال به اینترنت، یا بر روی نشانک  
 زیر کلیک و یا آن را اسکن نمایید.

 صاحب نیوز
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 کرونا و اختالف درباره مناسک مذهبی و عبادی/ فرق تدین عاقالنه و غیر عاقالنه چیست 
 

 
اکارشناس مرکز پاسخگویی         “ 

به شبهات دینی در ارتباط با           
شبهاتی درباره انجام برخی          
مصادیق مناسک مذهبی با شیوع     
کرونا و فرق تدین عاقالنه و          
غیرعاقالنه در این شرایط           

 توضیحاتی ارائه داده است.
حجت االسالم محمد الهی منش     
در گفت و گو با خبرنگار مهر، به         
توضیحاتی در ارتباط با شبهات       
پیش آمده درباره انجام مناسک       
مذهبی و عبادی با توجه به شیوع  
کرونا در کشور پرداخت و اظهار        
داشت: مدتی است که با آمدن         

ویروس کرونا، اختالفاتی در باب برخی         
مصادیق مناسک مذهبی و عبادی پیش        
آمده است و برخی موافق ضد عفونی           
کردن اماکن مقدس هستند و برخی با          
بوسیدن ضریح مقدس به این کار اعتراض 

 می کنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به اعتقاد            
شیعیان، مقام ائمه هدی )ع( باالتر از            
انبیای الهی است و بر این اساس شفای          
بیمار و بینا کردن نابینا و زنده کردن             
مردگان کمترین کاری است که از             
حضرات امید واثق داریم، ابراز داشت: همه 
ما شیعیان اهل بیت را دوست داریم و به          
عشق آن بزرگواران برای زیارتشان به          
حرم های ایشان و فرزندان واجب التعظیم       
ایشان می رویم و دلمان می خواهد که          
قبور شریف ایشان را در آغوش بگیریم اما      
مع االسف و الحزن نمی توانیم قبر             
شریفشان را در آغوش بگیریم و لذا ضریح 
مقدسشان را می بوسیم و احترام می            

 گذاریم.
اعتقادات شیعه باید مطابق با            
فرمایشات حضرات معصومین و نه        

 دلخواه خود باشد
کارشناس فقه و احکام نمایندگی مرکز         
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی اصفهان      
با اشاره به اینکه اعتقادات ما باید مطابق با 
واقع و فرمایشات حضرات معصومین باشد      
و نباید مطالبی بگوئیم یا کارهایی بکنیم        
که موجب وهن مذهب شود، ابراز داشت:        
در روایات فراوان، عقل به عنوان حجت         
باطنی معرفی شده تا آنجا که خداوند در          

به واسطه  »قرآن کریم فرموده است که       
 .«ی عقل پاداش و عقاب می دهم

وی با اشاره به توصیه های اسالم و ائمه          
اطهار در باب رعایت بهداشت و نظافت         
تاکید کرد: یکی از ویژگی های بارز اهل         
بیت)ع( رعایت نظافت و توصیه به مباحث       

را  بهداشتی بوده است تا آنجا که نظافت       
 جز لشکریان عقل بر شمردند.

ضد عفونی کردن حرم اهل بیت و           
شبهه تعارض با مقام شافی بودن         

 حضرات معصومین

حجت االسالم الهی با اشاره به این شبهه        
که آیا ضد عفونی کردن حرم اهل بیت با         
مقام شافی بودن حضرات در تعارض           
نیست، گفت: اتفاقًا باید این سوال را از           
خود بپرسیم که آیا ازدحام جمعیت در حرم 
های ائمه اطهار و همچنین بوسیدن           
ضریح مقدس ایشان در شرایط فعلی )که        
ویروس مهلک و مسری است( مطابق         
خواست و فرمایش حضرات معصومین یا       

 اینکه مخالف با ایشان است.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر، اینکه         
نرفتن به اماکن مقدسه و یا رفتن به آنجا          
و نبوسیدن ضریح مقدس در شرایط کنونی 
که شرکت در مجامع عمومی که همه           
مردم بهداشت فردی را رعایت نمی کنند        
یا برخی اصاًل نمی دانند که ناقل ویروس        
و بیماری هستند نشانه ضعف بی دینی یا        
ضعف ایمان است یا رفتاری کامالً عاقالنه 
و مطابق با دین است؛ پاسخ به شکل            
قطعی بر هر انسان عاقل و دین داری            

 مشخص است.
تغییر احکام واجب شرعی با خوف از        

 ترس و مرض!
کارشناس فقه و احکام نمایندگی مرکز         
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی اصفهان      
با تاکید بر اینکه ما نمی توانیم حکم             

خود را »ارشادی شرع یعنی این مطلب که 
را که   «به دست خود، به هالکت نیفکنید     

مطابق با حکم قطعی عقل است نادیده         
بگیریم، ابراز داشت: در دین مبین اسالم،        
خوف و ترس از مرض، احکام واجبی مثل        
وجوب تطهیر با آب را به تیمم و وجوب           
روزه را به حرمت روزه تبدیل می کند و           
مسری بودن بیماری وجوب غسل و تیمم       

 را بر می دارد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که با خوف         
مرض وجوب برداشته می شود اگر خوف        
هالکت نفس باشد به یقین به طریق اولی 
تبدیل به حرمت می شود و بر فرض که          
حکم اولِی حضور در مجامع عمومی و از         
باب نمونه مساجد و حرم های مقدس و          
بوسیدن اعتاب مقدسه واجب باشد که          

عنوان  نیست، این امور با خوف ضرر جانی 

ثانوی پیدا کرده و تبدیل به حرمت می           
 شود.

ارتباط بوسیدن حرم ائمه اطهار و شفا     
 گرفتن؛ آری یا خیر؟!

حجت االسالم الهی به موضوع مهمی         
دیگری در ارتباط با شفا دادن توسط ائمه         
اطهار پرداخت و تصریح کرد: در این            
مبحث در میان بین بعضی از امور مانند          
شافی بودن ائمه و شافی بودن ضریح           
شریفشان خلط مبحث شده است، صحبت      
این است که آیا خود ضریح شفا یا خود           
حضرات می دهند و آیا شفا گرفتن از ائمه        
)ع( متوقف بر حضور در حرم و یا متوقف          
بر بوسیدن ضریح است؟! و آیا با بوسیدن         

 عرض ارادت می کنیم یا شفا میگیریم؟!.
وی با اشاره به این مطلب که اماکن             
مقدسه هم گاهی سهوًا توسط بعضی از         
زوار یا کودکان نجس می شوند، گفت: اگر 
درب یا ضریح سهواً نجس شود همه حکم 
به تطهیر می کنند و این امر سریعًا به             
خادمان اطالع داده می شود تا تطهیر           

 شود.
تطهیر نجاست در اماکن مقدس آری؛      

 زدودن ویروس مهلک از حرم خیر؟!
کارشناس فقه و احکام نمایندگی مرکز         
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی اصفهان      
خطاب به افراد شبهه افکن در ارتباط با          
عدم ضرورت ضدعفونی اماکن مقدسه        
ابراز داشت: تاکنون دیده نشده است که         
کسی بگوید که نجاست در مساجد یا حرم 
ها نجاست نیست و نیاز به تطهیر ندارد، بر 
این اساس اگر مثاًل ضریح مقدس خونی        
می شد شما می رفتید و دست به خون            
می زدید؟، حال چگونه است که می            
خواهیم بگوییم میکروب یا ویروس بیرون     
حرم با داخل حرم فرق دارد یعنی ویروس        
مهلک در داخل حرم، دیگر اثر خود را            

 ندارد؟.
وی اضافه کرد: باید از این افراد بپرسیم          
که مگر تعدادی از امامان ما با سم به             
شهادت نرسیدند و مگر اهل بیت)ع( بنا         
داشته و دارند که جلوی تاثیر گذاری            

اسباب و مسببات این عالم را در حرم 
شریفشان بگیرند؛ ما الدلیل علی         

 ذلک؟.
حجت االسالم الهی با تاکید بر اینکه 
این دنیا با قوانین طبیعی که خداوند        
عالم برگزیده است و نه با معجزه          
پیش می رود، تاکید کرد: یادمان         
نرفته است که روز عاشورای سال         
گذشته در اثر ازدحام جمعیت در حرم    
مطهر آقا امام حسین)ع( چندین تن       
از محبین حضرتش در هنگام            
عزاداری از دنیا رفتند، در حالی که         
امام حسین روحی له الفدا               
اختصاصاتی مانند شفا بخشی تربت      
ایشان و جواز خوردن تربت ایشان به قصد 
استشفا دارند که حتی دیگر ائمه هدی          
نداشته اند؛ حال اگر تربت موالیمان که         
تردیدی در شافی بودنش نیست نجس         
شود می توان بدون تطهیر آن استشفا به         
او شود؟ چه فرقی بین نجاست و میکروب       

 و ویروس هست؟!.
محدودیت و ممنوعیت تردد در اماکن       
مقدسه به دلیل خوف از ضرر مطابق         

 مبانی دینی است
وی با اشاره به اینکه همانطور که تطهیر         
اماکن مقدسه بی اشکال است ضد عفونی       
آنها نیز بی اشکال است، اظهار داشت: اگر       
تردد در اماکن مقدسه به علت بی مباالتی      
زائرین خوف ضرر ایجاد کند باید به طور         
موقت محدود و ممنوع باشد واگر هم           
بتوان با رعایت بهداشت و کنترل در ورود        
افراد مبتال زمینه را برای ورود عالقه            
مندان ایجاد کرد مطلوبیت و محبوبیت آن     

 بی اشکال است.
کارشناس فقه و احکام نمایندگی مرکز         
ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی اصفهان      
با دعوت زا همگان برای تعقل و اندیشه          
پیش از بیان یا باور هر حرف و سخن             
نابجا و غیراقالنه درباب مقدسات دینی         
تاکید کرد: باید مراقب باشیم که خدای          
نکرده به جای زینت بودن مایه ی ننگ          
برای اهل بیت نشویم و به جای اتحاد و          
همدلی و همکاری با دیگر برادران زحمت       
کش در امور پزشکی کشور و پیدا کردن         
راهی برای جان هموطنان و عزیزانمان؛        
سد راه بشویم و با توبیخ و تحقیر یکدیگر         

 موجب اذیت یکدیگر را فراهم کنیم.
 
 
 

   )کارشناس فقه نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان( حجت االسالم محمد الهی منش  
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 پاسخ به شبهات رایج این روزها/ اثرگذاری زهر بر امام، اثر نکردن ویروس بر زائر امام! 
 

 
در مداوا و رعایت             “ 

دست خود    مسائلی که به  
بشر است نباید کوتاهی     
شود، و پس از مداوا و         

های بهداشتی و      رعایت
عقالنی، امید او به این       
باشد که تأثیر و نتیجه       

 دست خداوند است. به
به گزارش روابط عمومی    
دفتر تبلیغات اسالمی      
اصفهان به نقل از          
خبرگزاری فارس، در       
ایامی که کل دنیا و          
کشور ما درگیر ویروسی     
به نام کرونا شده، به         

اذعان همه کارشناسان علمی و دینی، حفظ آرامش        
تواند   جامعه در کنار رعایت مسائل بهداشتی می         

نقش مهمی در کنترل این شرایط و مقابله با آن            
 داشته باشد.

هماهنگی صاحبان رسانه، نهادها و افراد اثرگذار،         
اثری غیرقابل انکار در این شرایط دارد، اما در              
اوضاعی که بیش از هرزمانی، مردم نیازمند این           
آرامش و صدای واحد هستند، طرح برخی مسائل از  
جانب افراد یا نهادهایی که مستقیمًا با                   

های دینی مردم مرتبط هستند، زمینه           دلبستگی
های معاند و پریشانی در جامعه را  سوءاستفاده رسانه 

 کند. فراهم می
از جمله این مسائل، حضور مردم در اماکن مذهبی          
است و سؤال اینجاست که آیا حضور در اماکنی که          
به عقیده ما دارالشفا هستند، در این شرایط توجیهی 
دارد یا خیر؟ برای پاسخ دادن این سؤال خبرنگار           
فارس با چند کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به          

وگو نشسته و گزارش زیر        سؤاالت شرعی به گفت   
وشنود در رابطه با مسأله شفا و          ماحصل این گفت  

 رعایت نکات بهداشتی است.
به گفته غالب کارشناسان مذهبی واضح است که          

قید و شرط     دارالشفا بودن به معنی شفابخشی بی      
ها و  همه بیمارستان نیست، اگر این بود نیازی به این

های درمانی و مراجعه به پزشک نبود،                هزینه
همچنین باالتر از این اماکن، صاحبان این               

های شریف و خود حضرات معصومین )ع( نیز   بارگاه
 اند. در سیره خود خالف این را نشان داده

 برای درمان بیماری نباید کوتاهی کرد
رو وقتی شخصی به امام صادق )ع( مراجعه            از این 

شوند که فرزند او بیمار     کند و حضرت متوجه می  می
کند که غذایی به فرزندش        است، به او توصیه می     

بدهد که در رشد گوشت و استخوان او مؤثر است،           
بنابراین در فرهنگ ائمه معصومین )ع( نیز، دعا و           
توسل را جایگزین عوامل بهداشتی و طبیعی             

اند و اجازه اهمال و کوتاهی در این زمینه را             نکرده
 اند. نداده

است  «شافی»حتی دعا به درگاه خداوند متعال که        
دست اوست، هیچ احدی را از    و شفای هر دردی به 

کند، در روایات     نیاز نمی   های طبیعی بی    مداوا از راه  
آمده که یکی از پیامبران )ع( بیمار شد و گفت              

خواهم، خودش ]خداوند متعال[ بیمار        طبیب نمی »
دهد؛ خداوند به آن       کرده است و خودش شفا می      

کنم تا خودت را      پیامبر وحی فرمود: من خوبت نمی     
 .«دست من است  درمان کنی و شفا به

دست خود    یعنی در مداوا و رعایت مسائلی که به         
بشر است نباید کوتاهی شود، و پس از مداوا و               

های بهداشتی و عقالنی، امید او به این باشد  رعایت
رو     دست خداوند است، از این       که تأثیر و نتیجه به    

شفابخشی آن بزرگواران یا شافی بودن خداوند           
متعال در عرض اقدامات بهداشتی و درمانی نیست،        
که گمان کنیم انجام یکی، انسان را از دیگری             

 کند. نیاز می بی
ما اجازه کوتاهی در رعایت مسائل بهداشتی و             

عنوان نداریم. بلکه در کنار رعایت     هیچ درمانی را به 
تمام و کمال مسائل طبیعی و عقالنی، باور و امید           

دست خداوند است  داشته باشیم که در نهایت شفا به
و حضرات معصومین )ع( نیز به اذن خداوند متعال          

 توانند مجرای شفابخشی حضرت حق باشند. می
 قید و شرط نیست شفابخشی بی

قید و    از سوی دیگر شفابخشی این بزرگواران، بی       
قید و شرط بود،       شرط نیست، اگر شفابخشی بی      

گاه زهر بر بدن امام مجتبی )ع( یا حضرت علی  هیچ
کرد، چه زهر آن روز و         الرضاع( اثر نمی    بن موسی 

گذارند، چه بر بدن      چه ویروس امروز اثر خود را می      
که   امام معصوم و چه بر بدن زائر امام، تصور این           

ها دارالشفاء است، مانع تأثیر  چون مضجع شریف آن
 و شیوع این بیماری شود، تصوری نادرست است.
 منظور از شفابخشی ائمه معصومین چیست؟

منظور از شفابخشی این بزرگواران این است که در         
کنار رعایت مسائل بهداشتی و درمانی، گمان نکنیم 
که همه عوامل این عالم هستی، همین عوامل            

بست   مادی است و اگر این عوامل مادی به بن            

رسید، ناامید شویم، بلکه        
رغم جدی گرفتن           علی

های بهداشتی، در        توصیه
بست عوامل مادی           بن

 محصور و ناامید نشویم.
البته در مواردی نیز باوجود      

کارگیری عوامل مادی        به
ای حاصل نشده، در       نتیجه

برخی از این موارد حضرات      
معصومین به اذن و اراده        

های کوری را که       الهی گره 
از دست هزاران طبیب         

اند، وجود    برنیامده، بازکرده 
ها و اسناد درمانی          پرونده

های   موجود در این بارگاه     
قدری شفاف و گویاست که جایی برای         شریف ب ه  

 تردید باقی نگذاشته است.
 قید و شرط نیست شفابخشی خدا مطلق و بی

رو شفابخشی خداوند متعال و حضرات             از این 
قید و شرط نیست، شرط اول  معصومین، مطلق و بی

آن، اقدام و تالش جدی در میدان عمل است، به            
دعاکننده بی عمل »همین دلیل در روایات آمده که:

زه است یعنی بر دعای او         صالح همچون کمان بی   
لذا انتظار شفابخشی با        «أثری مترتّب نشود.    

 کوتاهی در رعایت بهداشت، نابجا خواهد بود.
ها به عوامل متعددی از جمله اذن           ثانیاً شفای آن  

که   الهی و مصالح دیگری بستگی دارد، کما این          
گوید:   قرآن کریم در مورد حضرت عیسی )ع( می         

  و کور مادرزاد، و مبتال به بیماری پیسی را به             »
رو اگر بتوان       ، از این  «دادی  فرمان من، شفا می    

شرایطی را فراهم کرد که حضور مردم در این              
اماکن، همراه با شرایط بهداشتی باشد و سالمت           

ها به خطر نیفتد، قطعًا و یقینًا بهتر این است که             آن
 مندی مردم نشویم. مانع بهره

جمع نیست و حضور مردم،        ولی اگر هر دو قابل     
کند، این  ها را با خطرات جدی مواجه می سالمت آن

اقدام هم خالف عقل و هم خالف شرع است، از            
رو مراجع بزرگوار تقلید مانند حضرات آیات              این

سبحانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، وحید         
طور جدی مردم را به رعایت            خراسانی و ... به    

مسائل بهداشتی و پرهیز از حضور در اماکن عمومی 
اند و برخی، نظر متخصصان و متولیان         توصیه کرده 

 اند. امر سالمت را در این امر، حجت شرعی دانسته
شده، اگر متخصصان     بنابراین با توجه به نکات بیان     

و متولیان امر سالمت، حضور در این اماکن را سبب 
کند   توسعه این بیماری بدانند، عقل سلیم حکم می       

 ها رعایت شود. که این توصیه

  )کارشناس قرآن و حدیث نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان(یزدان رضوانی 
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 تاثیر فضای مجازی در ایجاد دلهره غیرواقعی از کرونا/ ضرورت توجه به عوامل مادی و معنوی 
 

 
کارشناس اخالق مرکز           “ 

ملی پاسخگویی به سواالت     
دینی با اشاره به تاثیر فضای      
مجازی در ایجاد دلهره          

عوامل  «کرونا»غیرواقعی از   
مادی و معنوی در پیشگیری     
 از این بیماری را تشریح کرد.

زهر ابراهیمی در گفت و گو       
با خبرنگار مهر، با بیان اینکه      
انسان موجودی متشکل از      
جسم و روح است و آسیبهای    
متعدد جسمی و روحی          
همواره در کمین او هستند،       
اظهار داشت: وجود بیماری      
ها، سالمت جسم و روح         

انسان را تهدید می نماید و بر انسان الزم و واجب              
 است که درحفظ سالمت خویش کوشا باشد.

وی افزود: از طرفی نظام خلقت بر اساس سلسله             
علتهای مادی و معنوی اداره می شود بنابراین              
بیماری ها خودبه خود به وجود نمی آیند و بدون              

 تالش برای رفع آنها، مرتفع نمی شوند.
توجه به عوامل مادی و معنوی راهکار  اصلی            

 مقابله با بیماری هاست
کارشناس اخالق نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به        
شبهات دینی اصفهان با بیان اینکه در نگاه اسالم            
آنچه می تواند راهکار مقابله با بیماری ها باشد توجه          
به عوامل مادی و معنوی است، تاکید کرد:. به عنوان          
مثال برای مقابله با ویروس کرونا توجه به دستورات          
بهداشتی و پزشکی و همچنین بهره بردن از عوامل           
پیشگیرانه و تقویت سیستم ایمنی بدن به شدت             
تاثیرگذاراست؛ این نوع دستورات در دایره ی سلسله         
امورمادی جای می گیرند و پزشکان به عنوان               
طبیبان جسم متولی توصیه و تذکر در این باب               

 هستند.
وی ادامه داد: زمانی هم که توصیه هایی معنوی             
همچون خواندن دعا و یا دادن صدقه و توسل به              
ائمه، توسط برخی از بزرگان مطرح می شود به نوعی          
با هدف تکیه برسلسله علتهای معنوی گوشزد می           
گردد و بر این اساس بزرگان شریعت اسالم بر مبنای         
اصول دینی به مردم توصیه می کنند که برای               
مراقبت از خویش هم به دستورات بهداشتی و هم به          

 تذکرات معنوی توجه نمایند.
یکی از حکمتهای بال و گرفتاری، آزمایش انسان        

 است/بشارت به استقامت کنندگان
ابراهیمی با تاکید بر اینکه ازجمله دستورات مهم             
معنوی توصیه به صبر است، ابرداز داشت: یکی از            
حکمتهای بال و گرفتاری، آزمایش انسان است و            

قرآن در این زمینه ما را به صبر دعوت کرده است و             
قطعًا همه شما را با چیزی از ترس،         »می فرماید که    

گرسنگی، و کاهش در مالها و جانها و میوه ها،                
آزمایش می کنیم و بشارت ده به استقامت                  

 .«کنندگان!
سوره   ۰۵وی اضافه کرد: عالوه بر این خواندن آیات         

سوره ی    ۶سوره ی یونس، آیه ی          ۵۵۱ی توبه،   
سوره ی    ۲سوره ی عنکبوت، آیه ی        ۶۵هود، آیه ی    

سوره ی زمر طبق روایتی از           3۳فاطر و آیه ی       
حضرت علی علیه السالم در هنگام بال و گرفتاری            

 بسیار موثر است.
ملتهب شدن فضای مجازی منجر به ترس اکثر         

 مردم شده
کارشناس اخالق مرکز ملی پاسخگویی  به سواالت         
دینی با اشاره به فراگیر شدن ترس از بیماری کرونا            
در جامعه تصریح کرد: نکته مهم در باب ویروس             
کرونا این است که ملتهب شدن فضای مجازی             
منجر به ترس اکثر مردم شده و درواقع اگرچه در              
گذشته هم بیماری های خطرناکی وجود داشته اما           
پیشرفت تکنولوژی در جهان امروز ترس را هم به            

 بیماری اضافه کرده است.
وی اضاف کرد: مردم نامسلمان ووهان چین از پنجره    

دادند   ها با هم حرف می زدند و به هم قوت قلب می            
و همدیگر را به آرامش دعوت می کردند ما جای              
تاسف دارد اگر مردم مسلمان ایران تنها به ترساندن          
یکدیگر مشغول باشند چراکه این گونه رفتارها             

 برازنده ی یک مسلمان حقیقی نیست.
اعتیاد به فضای مجازی عادت مردم ما شده            

 است
ابراهیمی با تاکید بر این نکته که اعتیاد به فضای             
مجازی و بدتر از آن اعتیاد به خواندن خبرهای بد،             
عادت مردم ما شده است، اظهار داشت: همین مساله         

باعث شده تا مردم در شرایط       
فعلی از حیث روحی دچار          
ترس شَدید از بیماری شوند تا      
جایی که با خواندن عالئم         
ویروس کرونا، گویا افراد،         
ناخواسته برخی از عالئم را در       

 وجود خود حس می کنند.
وی با اشاره به اینکه فرصت        
دادن به خودنمایی اخبار منفی،     
نتیجه ای جز یاس و عدم          
کارایی ندارد، تاکید کرد:          
توصیه می شود که ازفضای       
مجازی در حد اعتدال بهره        
گرفت و به استقبال خبرهای       
بد هم نرفت؛ البته این حرف        
به معنی سهل انگاری و عدم توجه به توصیه ها ویا            

 ساده انگاشتن نقش این ویروس نیست.
کارشناس اخالق مرکز ملی پاسخگویی  به سواالت         
دینی با بیان اینکه اگرچه شدت شیوع ویروس کرونا          
زیاد است اما به شدت مرگبارنیست، گفت: از سویی           
راههای پیشگیری از آن هم بسته نیست و ما می             
توانیم با حفظ آرامش خویش سالمت جسم و روح            
خود را تامین نماییم؛ بنابراین هرخطری را باید به            

 اندازه ی خودشنه کوچکتر و نه بزرگتر دید.
جامعه  ما در مواجهه با شرایط سخت دارای            

 بحران مدیریت نیست
وی با عنوان این مطلب که متاسفانه جامعه  ما در              
مواجهه  با شرایط سخت از جهات متعدد دارای از             
بحران مدیریت و عدم اطالع رسانی دقیق و به موقع          
گرفته تا نحوه ی برخورد مردم با مشکالت دارای            
اشکال است، ابراز داشت: چندین برابر شدن هزینه           
ی ماسک، ترساندن یکدیگر، اشاعه ی شایعات، آمار         
غلط، استمرار پروازها به چین بعد از پیدا شدن این             
ویروس، تمسخر و کوچک نمایی از طریق جوک            
ساختن، بزرگ نمایی و افراط، مهندسی غلط افکار           
عمومی توسط برخی رسانه ها، اعالم افکار متنافض         
از منابع رسمی، بال تکلیف بودن وضعیت تعطیلی            
مدارس و دانشگاه ها ازجمله ی این آسیبهاست که           

 ما و مسئوالن هر دو در ایجاد آنها سهیم هستیم.
ابراهمیمی تاکید کرد: مسئولین بی مسئولیت از خود         
ما هستند و از سیاره ای دیگر به زمین نیامده اند،               
بنابراین این ما هستیم که برخود ظلم می کنیم وبا            
بی توجهی به مسئولیت خویش، کار را برای دیگران          
سخت می نماییم چرا که جامعه همچون دومینویی          

 می ماند که رفتارها بر یکدیگر اثرگذار است.

  )کارشناس اخالق نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی در اصفهان(زهرا ابراهیمی 
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بعد از اطمینان اتصال به اینترنت، یا بر روی نشانک  
 زیر کلیک و یا آن را اسکن نمایید.

 خبرگزاری مهر

 

http://mehrnews.com/xRqnx


 

 

 

بازد   ها را می   عقیده     تازد و هم   ها می   عجب ویروسی! هم به جسم   
 

 
 
 

حیدری گفت: با            “
ریزی و جدیت        برنامه

تهدید کرونایی را         
تبدیل به فرصت         

زمان   طالیی کنیم و هم   
با حضور فعال در کنار      
افراد خانواده، همچنان    
که ویروس جسم را       

آوریم؛    زانو درمی     به
درصدد مبارزه با          

های ایمان و        ویروس
 عقیده خود نیز باشیم.

به گزارش روابط         
عمومی دفتر تبلیغات      
اسالمی اصفهان به       

نقل از خبرگزتری حوزه، کشور ایران یکبار دیگر          
کامال درگیر شده است، درگیر جنگ تحمیلی؟           
خیر؛ درگیر مشکالت سیاسی؟ خیر، درگیر              
مشکالت اقتصادی؟ خیر، این دفعه کشور ایران         

شده  یکپارچه درگیر شیوع  ویروسی به نام کرونا        
است، شاید اگر سال و ماه های گذشته به مردم            

شود   ایران و حتی جهان می گفتیم که آیا می            
زندگی یک ملت و کشورهای به اصطالح توسعه         
یافته جهان به علت شیوع یک بیماری و ویروس          
در این بازار داغ تکنولوژی و پیشرفت های               
پزشکی کامال قفل شود، همه با پوزخندی تمسخر        

 آمیز جواب منفی می دادند.
اما این بار می خواهیم به بحث شیوع ویروس             
کرونا از منظری جدای از فضای پزشکی و               
سیاسی بپردازیم، پاسخ به شبهات مطرح شده در         
فضای مجازی از رسالت های رسانه صدیق و            
انقالبی است، از این رو به سراغ حجت االسالم           
جواد حیدری، کارشناس کالم و عقاید نمایندگی         
مرکز ملی پاسخگویی اصفهان رفتیم که این            

 چنین باب سخن را باز کرد.
زمان با کشورهای دیگر؛ کشور ما          ایامی که هم  

هم درگیر ویروس کرونا شده است، در فضای            
پاسخگویی و مخصوصًا در مرکز ملی پاسخگویی        

 شویم. با سؤاالت و شبهات جالبی روبرو می
بد نیست به این بهانه، یکی از شبهات را که               

بعد، عقاید      و در رتبه غرض در آن شهر مقدس قم 

کنم و مطالبی       مردم عزیز کشورمان است؛ اشاره     
پیرامون آن تقدیم حضور کنیم، مگر در روایات ما         

عنوان شهر امن معرفی         به «قم»شهر مقدس   
نشده است که در بالها باید به آنجا پناه برده               
شود؟ اگر چنین است؛ این روایات با شیوع               

 جمع است؟  چگونه قابل در قم ویروس کرونا
  وی در پاسخ به سؤال فوق بیان کرد: نکته               

نخست اینکه در مقاطع زمانی مختلف و با اهداف         
متفاوت و توسط افراد متعدد؛ برای شهرهای            
گوناگون فضائلی در قالب حدیث و روایت               

ها   شده است که بسیاری از این فضیلت             بیان
توجهی از روایات دارای         ساختگی و تعداد قابل    
 مشکل سندی هستند.

از باب نمونه به روایتی که در سؤال بدان اشاره             
رفته است، نگاهی داشته باشیم َعْن أَْحَمَد ْبِن             
ُمَحمَِّد ْبِن عِیسَی َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمحْبُوٍب َعْن َأبِی         
َجمِیلََة اْلُمفَضَِّل ْبِن َصالٍِح َعْن رَُجٍل َعْن َأبِی عَْبِد           

الْفِتَنُ فَعَلَیْکُمْ بِقُمَّ وَ        الْبُلْدَانَ    اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَمَّتِ    
؛ «حَوَالَْیَها َو نَوَاحِیَها فَِإنَّ الْبََلاَء َمْدفُوٌع عَْنَها              

ها همه شهرها را فرابگیرد به قم         که فتنه     هنگامی
و اطراف آن پناه ببرید که بال از قم دفع شده                

شود، سند این     طور که مالحظه می      همان. است
 بوده و فاقد اعتبار است. روایت مرسله

دوم آنکه فارغ       این کارشناس دینی ادامه داد: نکته     
فرماید،   های سندی، در متن روایت می         از بحث 

ها؛   پناه ببرید، منظور از فتنه      ها به قم    هنگام فتنه 

شبهات و اختالفات دینی     
و ایجاد فضایی است که       
انسان در تشخیص حق و      
باطل دچار سردرگمی        

شود، خیلی روشن         می
به جهت    «قم»است:   

پایگاه معارف قرآنی و         
دینی و حضور علمای         
ربانی در آن، مکانی است      
برای مراجعه و حفظ خود      

ها؛ این معنا هیچ        از فتنه 
ارتباطی با مشکالت         
برآمده از ویروس و           
میکروب و بالهای طبیعی    

 ندارد.
سوم اینکه      حجت االسالم حیدری افزود: نکته      

قوانین حاکم بر طبیعت چنین اقتضا دارد که اساسًا         
هیچ شهر و هیچ فردی از آسیب و بال و مصیبت            
در دنیا در امان نیست و هر لحظه به خاطر عوامل           
طبیعی و غیرطبیعی امکان هر گونه اتفاقی در آن          

 دور از انتظار نیست.
توان   وی عنوان کرد: البته با دعا و توسل، می            

برخی از بالها را دور کرد، اما دنیا محل ابتال و              
امتحان است و اگر بنا بود کسی در دنیا گرفتار             

بیت)ع(   رنج و مصیبت نشود، سزاوارترین افراد اهل      
 بودند.

حجت االسالم حیدری خاطرنشان کرد: نتیجه          
پوشی از بررسی سندی روایات          اینکه با چشم   

و فضائل شهرها؛ وجود معارف            اخبارالبلدان
را مأمن   «قم»بیت)ع( و حضور بابرکت علما،        اهل

ها تبدیل    ها و آشوب     و پناهگاه شیعیان در فتنه      
کرده است و این مسأله به معنای دفع بالهای            

 های مُسری از این شهر نیست. طبیعی و بیماری
این کارشناس مرکز ملی پاسخگویی تصریح کرد:       

گذاریم که بسیاری در       روزهایی را پشت سر می     
ریزی و جدیت این      برند، با برنامه    منزل به سر می   

تهدید کرونایی را تبدیل به فرصت طالیی کنیم و         
زمان با حضور فعال در کنار افراد خانواده،              هم

آوریم؛   زانو درمی   همچنان که ویروس جسم را به      
های ایمان و عقیده خود       درصدد مبارزه با ویروس   

 نیز باشیم.

  )کارشناس کالم و عقاید نمایندگی مرکز ملّی پاسخگویی به سؤاالت دینی  در اصفهان(جواد حیدری 
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بعد از اطمینان اتصال به اینترنت، یا بر روی نشانک  
 زیر کلیک و یا آن را اسکن نمایید.

 خبرگزاری حوزه

 

https://hawzahnews.com/news/888677

