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کرونــا ویــروس بــرای ســالمتی افــراد جامعــه رقــم زده و متأســفانه  کــه  حــوادث تلخــی 
در برخــی مــوارد منجــر بــه فــوت تعــدادی از هموطنــان عزیزمــان شــده و هنــوز هــم 
کنــد، فرصــت مناســبی بــرای  هــراس از آن، بهداشــت روانــی و ســالمتی را تهدیــد مــی 
کــرد تــا بــا بهــره بــرداری از ایــن تهدیــد و هــراس، باورهــای مــردم  شــبهه ســازان ایجــاد 
کــه چــرا پیشــوایانتان شــفا  را مــورد هجــوم قــرارداده و مــدام پرســش پشــت ّســر پرســش، 
کاری انجــام نمــی دهنــد؟ چــرا درب حــرم  نمــی دهنــد؟ چــرا امامــزادگان برایتــان 

کردیــد؟ و... بســته شــد؟ چــرا دیــر اعــالم 
گونــه  کــه بــرای یــك دشــمن اعتقــادی و سیاســی، طــرح ایــن  واقعیــت ایــن اســت 
پرســش هــا همیشــه راحــت تریــن راه ایجــاد چالــش بــرای دینــداران بــوده اســت و دم 
کــه طــرح ایــن  ــه ایــن دلیــل  دســت تریــن راه ممکــن مــی باشــد. مــی پرســید چــرا؟ ب
ــته و  ــود داش ــوار را در خ گ ــه نا ــر حادث ــرداری در ه ــره ب ــرار و به ــت تک ــا قابلی ــش ه پرس
شــبهه ســازان مــی تواننــد پرســش هــای خــود را مثــل ِژلــه، از ایــن رخــداد تلــخ بــه آن 

ــا بــی نهایــت. گــوار، ُســر داده و تکــرار پشــت ّســر تکــرار ت حادثــه نا
یــد بــه صــدر اســالم ســری بزنیــم؛ مســلمانان در جنــگ ُاُحــد شکســت مــی  بگذار
کجاســت؟ چــرا بــه  خورنــد و مشــرکین مســتانه فریــاد مــی زننــد پــس خــدای شــما 
یتــان  کجاســت تــا بیایــد و یار گفتیــد  کــه مــی  فریادتــان نمــی رســد؟ پــس آن خدایــی 
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رســاند؟
کنیــم و آن اینکــه؛ فــردی از اعضــای  ــل تکــرار در هــر دوره ای را مــرور  ــی قاب ــا مثال و ی
کردنــد، شــفایی  خانــواده مریضــی صعــب العالجــی داشــته و نزدیــکان او هرچــه دعــا 
رخ نــداده و تــالش تیــم پزشــکی نیــز حاصلــی بــه دنبــال نداشــته و مریــض بــه در 

نهایــت از دنیــا مــی رود.
شــبهه افکنــان فرصــت طلــب، بــدون توجــه بــه حــال نامســاعد و آالم روحــی ایشــان، 
کــه چــرا خــدا جوابتــان را  ــِر ُشــبهه  ــق از راه رســیده و ُشــبهه ُپشــِت َس

ّ
مثــل اجــل معل

نــداد؟ چــرا دعایتــان مســتجاب نشــد؟ پــس چــرا خــدا شــفا نــداد؟ چــرا؟ حــاال انــگار 
قــرار بــوده مســلمانان بــا هــر بــی انضباطــی و نافرمانــی از فرمانــده، پیــروز تمامــی جنگ 
ــراق و  ــا، ِقب ــر دنی ــا روز آخ ــرت آدم ت ــان آدم از حض ــوام و خویش ــام اق ــا تم ــده و ی ــا ش ه
کمــی چاشــنی نیایــش و دعــا، خــوش و خــّرم، َاّیــام بکامشــان  ســرحال، و فقــط بــا 

عســل باشــد.
ی همیــن فرمــول ســاده، هــر حادثــه تلخــی بــرای فــرد و یــا جامعــه دینــی رخ  حــاال رو
ــد بپرســد؛ پــس چــی شــد؟ پــس چــرا نشــد؟ پــس  بدهــد، هــر ُشــبهه ســازی مــی توان

کنــد؟ پــس... کــو؟ پــس نظــام چــه مــی  خــدای شــما 
ــد  ــم خواهن ــاز ه ــد و ب ــنیده ان ــاد ش ی ــا ز ــه ه ــن طعن ــون از ای ــاوران و انقالبی ــه، خداب بل
ــوده  ــاوران در ســتیز و دشــمنی ب ــن ب ــا دیــن خــدا و دی ــوزان ب ــه ت کین شــنید. همیشــه 

انــد.
ایــن متــن پاســخ بــه برخــی از شــبهات پرتکــرار سیاســی و اعتقــادی روزهــای ســخت 

کرونایــی اســت
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کــرد تــا مراســم ۲۲ هبمــن  یــروس کرونــا خمــی کاری  بــاره و شــهه: ایــران در
و انتخابــات را برگزارکنــد و ایــن امــر موجــب شــد تــا یــک بیمــاری قابــل 

پیش گیــری بــه یــک اپیدمــی تبدیــل شــود!
پاسخ:

و  شــبهه افکنان  اســت.  دلیــل  بــدون  ادعــای  یــک  صرفــا  مطلــب  ایــن  یکــم؛ 
شایعه ســازان بــدون ارائــه ی هرگونــه مــدرک قابــل اســتناد جمهــوری اســالمی را بــه 
کــه طبــق مســتندات معتبــر،  کرده انــد. ایــن درحالــی اســت  مخفــی کاری متهــم 
ــا اعــالم رســمی آن  ــا ت کرون فاصلــه ی میــان تشــخیص اولیــن مــورد مبتــال بــه ویــروس 
اســالمی  نبوده اســت.1  جمهــوری  از دو ســاعت  بیــش  توســط وزارت بهداشــت، 
به هیچ وجــه چنیــن کار غیراخالقــی، غیرانســانی و خــالف موازیــن شــرعی را مرتکــب 
نشــده و صادقانــه در نخســتین ســاعات اطــالع از مــوارد ابتــال، در جهــت پیشــگیری 

کرده اســت. اقــدام  اطالع رســانی  و 
کــه ســازمان بهداشــت جهانــی آن را رســما یــک  گیــری اســت  کرونــا بیمــاری فرا دوم؛ 

بیمــاری جهانــی اعالم کــرد.
ــاد و  ی گیــردار، ســرعت انتقــال ز ویژگــی ایــن بیمــاری برخــالف ســایر بیماری هــای وا
ناشــناخته بــودن آن اســت؛ به گونه ای کــه در حال حاضــر جــز قرنطینــه ی افــراد ســالم و 

https://www.aparat.com/v/Qpiuw کرونا را تشخیص داد که  1.  فیلم مصاحبه با تیم پزشکی 



شبهه ویروس14

بیمــار، اقدامــات مراقبتــی و حفاظتی شــخصی، راه کار دیگری برای پیش گیری از آن 
کرونــا از ســایر بیماری هــای  معرفــی نشده اســت؛ حتــی تشــخیص و تفکیــک ویــروس 
مشــابه مثــل آنفلوانــزا و ســرماخوردگی نیــز زمان بــر اســت؛ بــه همیــن ســبب هزینه هــای 
گرفتارشــده و  کشــورهای  انســانی و مــادی پیش گیــری و درمــان ایــن بیمــاری بــرای 
ــدام  ــن اق ــتین و مهم تری ــن نخس ــود؛ بنابرای ــاد خواهد ب ی ــیار ز ــی بس ــاد جهان ــز اقتص نی
مراقبتــی  اقدامــات  ملت هــا،  و  دولت هــا  ســوی  از  بیمــاری  ایــن  دربرابــر  منطقــی 
کشــورها،  اســت؛ اقداماتــی نظیــر ممنوعیــت ترددهــای غیرضــروری و ناایمــن میــان 

کرونــا از مســافران، قرنطینــه افــراد مشــکوک و غیــره. گرفتــن تســت ویــروس 
گاهی بخشــی  کرونا، آ ســوم؛ یکــی از الزامــات برخــورد منطقــی و مؤثــر با مســأله ویروس 
ــا انجــام اقدامــات احتیاطــی مانــع ابتــال و شــیوع آن شــوند. مســأله  ــا ب مــردم اســت ت
راهبــردی  و  مهــم  آن قــدر  اپیدمــی  بــه  آن  تبدیــل  و  بیمــاری  شــیوع  از  پیش گیــری 
کنــد؛  کــه هیــچ مصلحت اندیشــی نمی توانــد تأخیــر مقابلــه بــا آن را توجیــه  اســت 
دامنــه دار  و  وســیع  یان هــای  ز هرگــز جبران کننــده ی  زودگــذر سیاســی  منافــع  زیــرا 

سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی نظــام نیســت.
بنابرایــن، تأخیــر در اعــالم خبــر وجــود ویــروس کرونــا هیچ گونــه دلیــل موجهــی نداشــته 
کنــد. البتــه برخــی دشــمنان در تالش انــد تــا  تــا نظــام اســالمی بخواهــد پنهــان کاری 
بــا متهم کــردن نظــام بــه پنهــان کاری یــا تأخیــر در اطالع رســانی، دالیــل سیاســی را 
کــه نظــام بــا تعطیلــی حــرم امــام رضــا  انگیــزه آن معرفــی نماینــد؛ ایــن درحالــی اســت 
کــه جــان مــردم برایــش اولویــت اصلــی  علیــه الســالم نمــاز جمعــه هــا و... نشــان داد 
کار وجــود داشــت، قاعدتــا مســئوالن  گــر دالیــل سیاســی بــرای ایــن  اســت در ثانــی ا
کار را بــه بعــد از ایــام انتخابــات موکــول می کردنــد تــا ایــن خبــر موجــب  بایــد ایــن 
برآوردهــای معتبــر مهم تریــن  انتخابــات نشــود. طبــق  مــردم در  کاهــش مشــارکت 
کنــار برخــی نارضایتی هــا  کاهــش مشــارکت مــردم در انتخابــات اخیــر، در  علــت 
کرونــا بوده اســت. ایــن درحالــی  از اوضــاع اقتصــادی، مســأله نگرانــی از ویــروس 
کشــورهای همســایه بــا وجــود  کشــورهای جهــان و حتــی برخــی  کــه بســیاری از  اســت 
گســترده ایــن بیمــاری، بــه دالیــل سیاســی یــا اقتصــادی، حاضــر بــه اعــالم آن  شــیوع 
کــه مشــکوک بــه  گفتــه می شــود ده هــا نفــر  کــه  کشــور ترکیــه  نیســتند. از جملــه در 
کشــور امــارات  کرونــا انــد، بــه نــام ابتــال بــه آنفلوآنــزا بســتری و دفــن شــده اند.  بیمــاری 
ــرانجام  ــور، س کش ــن  ــاری در ای ــن بیم ــود ای ــورد وج ــان کاری درم ــا پنه ــس از مدت ه پ
ــر  کث ــا را اعالم کنــد. در ا کرون ــروس  ــور شــد هــم شــیوع و هــم تلفــات ناشــی از وی مجب
کرونــا، جــز از  پایــی و آمریکایــی نیــز اجــازه انتشــار اخبــار مربــوط بــه  کشــورهای ارو
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کــه  کانال هــای خاصــی، داده نشده اســت. آن چنان کــه رســما در آمریــکا اعــالم شــد 
کــه خبــری غیــر از خبــر تأییــد شــده از جانــب معــاون رئیــس جمهــور  کســی  بــا هــر 

کنــد، برخــورد قضایــی خواهدشــد. ــکا را منتشــر  آمری
مثــل  روانــی  جنــگ  تکنیک هــای  برخــی  از  اســتفاده  بــا  شــبهه  ایــن  چهــارم؛ 
اتهامــی  القــای  درصــدد  غیــره  و  برچســب زنی  دلیل تراشــی،  مفروض انــگاری، 
ناجوانمرانــه بــه نظــام اســالمی اســت. در تکنیــک مفروض انــگاری، فــرد بــا القــای 
آن  تبییــن  و  تحلیــل  بــه  نیســت،  آن  در  شــکی  گویــی  به صورتی کــه  مطلــب  یــک 
می پــردازد. در تکنیــک دلیل تراشــی، فــرد بــدون اســتفاده از روش صحیــح و ارائــه ی 
ــاره یــک  ــل و توجیهــات مــورد نظــر خــود درب ــه ســاخت دالئ ــه دلیــل منطقــی ب هرگون
واقعــه اقــدام می کنــد. برچســب زنی نیــز از تکنیک هــای شــایع جنــگ روانــی اســت. 
در ایــن تکنیــک بــا زدن برچســبی منفــی بــه طــرف مقابــل همــه ی بــار معنایــی منفــی 

آن برچســب در ذهــن مخاطــب تثبیــت می شــود.
کــه مســئله انتخابــات  کشــورهایی ماننــد ایتالیــا، انگلیــس، آلمــان و ...  پنجــم؛ در 
گســترش یافــت؛ پــس معلــوم می شــود قبــل  کرونــا آن جــا نیــز  مطــرح نبــود، امــا ویــروس 
کــه به طورمثــال ابتــال  کرونــا در ایــران شــیوع نیافته بــود؛ چرا از ۲۲ بهمــن هنــوز ویــروس 

کم تــر اســت. در ایــران از ایتالیــا 
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شــهه: بــه دســتور ســتاد مــی مبــارزه بــا کرونــا، وزارت هبداشــت تهنــا مرکــز 
کــز حــق  کرونــا اســت و دیگــر رســانه ها و مرا بــاره  جمــاز اطالع رســاین در
انتشــار اخبــار دراین بــاره را ندارنــد. ایــن، یعــی پهنــان کاری و جلوگیــری از 

ــه مــردم! ــق ب رســیدن اطالعــات موث
پاسخ:

کــه موجــب  یکــم؛ بالهــا و حــوادث غیرطبیعــی پرتلفــات ازجملــه مســائلی اســت 
ــه  گیــر در میــان مــردم شــده، نظــم و امنیــت جامعــه را ب تــرس، اضطــراب و دلهــره فرا
کــه  گســترش رســانه های مجــازی هســتیم  خطــر می انــدازد. از طرفــی امــروزه شــاهد 
کنــار مزیت هــای خــود، آســیب های بزرگــی را ایجــاد می کننــد. رســانه در فضــای  در 
کــه در بیش تــر مــوارد همــراه بــا شــگردهای  مجــازی امــکان انتقــال پیام هــای جعلــی 
گســترده ای ایجــاد می کنــد؛ به طوری کــه امــکان  رســانه ای اســت را بــه شــکل بســیار 
تشــخیص پیــام درســت از غلــط، بــه ویــژه بــرای مــردم عــادی بســیار مشــکل و حتــی 
ــه ســوی بحــران و  گاهــی جامعــه بزرگــی را ب ــن واقعیــت  گاهــی غیرممکــن اســت. ای
جنــگ داخلــی می کشــاند. به عنــوان مثــال، چنــد ســال قبــل تصاویــری از حملــه 
یه بــه مناطــق تحت ســلطه تکفیری هــا و کشته شــدن تعدادی  شــیمیایی دولــت ســور
از مــردم و کادر درمانــی بیمارســتان ها منتشــر شــد و دولــت آمریــکا بــه ایــن بهانه قصد 
یه حملــه نظامی کنــد؛ امــا پــس از چنــدی فیلــم دیگــری منتشــر  کشــور ســور داشــت بــه 
کــه نشــان مــی داد همــه صحنه هــای بمبــاران شــیمیایی ســاختگی بــوده و تمــام  شــد 
کــه دربرابــر دوربیــن بــه زمیــن می افتنــد، طبــق ســناریوی از قبــل نوشته شــده و  کســانی 
کارگــردان، در حــال بازی انــد و پــس از اتمــام نقــش خــود برخاســته، بــدون  بــا هدایــت 
هیــچ مشــکلی بــه ادامــه فعالیــت خــود می پردازنــد!1  ایــن ویژگــی رســانه های مــدرن 
بــه خطاهــای ذهنــی و در نتیجــه اشــتباهات محاســباتی مــردم منجــر شــده، ایشــان 
ک  کنش هــای رفتــاری خطرنــا را بــه تحلیل هــای غلــط، قضاوت هــای نادرســت و وا
وا مــی دارد. ایــن شــیوه های رســانه ای مخــرب، در شــرایط بحــران از جملــه بالهــای 
کــه به خودی خــود اضطــراب و دلهــره آور اســت و جامعــه بیــش از هــر زمــان  طبیعــی 
دیگــری بــه آرامــش، امنیــت و قضــاوت صحیــح نیــاز دارد، حائــز اهمیــت مضاعــف 
کنتــرل  اســت. بــه همیــن ســبب، در شــرایط بحــران همــواره بایــد مرکــز رســمی و واحــد 
و  ذهنــی  کندگــی  پرا از  داشــته،  دســت  در  را  اطمینان بخــش  اخبــار  مدیریــت،  و 
کشــورهای جهــان ســازوکارهایی  کثــر  کنــد. در ا خطاهــای تحلیلــی مــردم جلوگیــری 

1.  رک: مستند دوما، دور، اما نزدیک، پخش شده از شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
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ــی  ــود؛ حت ــی می ش ــط طراح ــار غل ــک آن از اخب ــت و تفکی ــار درس ــار اخب ــرای انتش ب
گاهــی بــرای مقابلــه بــا انتشــار اخبــار غیررســمی از روش هــای نظامــی و انتظامــی 
ــاد  ــران و ایج ــت بح ــت درس ــت مدیری ــا در جه ــد صرف ــن فراین ــود. ای ــتفاده می ش اس
آرامــش و اطمینــان درمیــان شــهروندان صــورت می گیــرد و فــارغ از این کــه در یــک 
کشــور چگونــه اجــرا شــود، در اصــل آن اشــکالی وجــود نــدارد و حتــی تدبیــر صحیحــی 
ــال آن  ــان کاری و امث ــا پنه ــا ب ــه تدبیره ــت. این گون ــه اس ــی جامع ــت روان ــرای مدیری ب

تفــاوت دارد.
کــه در چنیــن شــرایطی اطمینــان بــه  کــه وجــود دارد، ایــن اســت  دوم؛ تنهــا مســأله ای 
آمــار و اطالعــات نهادهــای رســمی چگونــه امکان پذیــر اســت؟ پاســخ ایــن ســؤال از 
گــر  یــک جهــت بســتگی بــه میــزان مشــروعیت مردمــی آن نظــام دارد، به طوری کــه ا
کشــوری از ســطح بــاالی مشــروعیت برخــوردار باشــد، طبیعتــا بــه همــان نســبت یــک 
نظــام مردمــی تلقــی خواهدشــد و همیــن مســأله نیــز اطمینــان بخشــی مــردم بــه اخبــار 
و تحلیل هــای اعالمــی از ســوی نهادهــای رســمی را افزایــش خواهــدداد. در مــورد 
کشــور مــا نیــز باوجــود بازی هــای رســانه ای و تالش هــای فــراوان بــرای القــای فضــای 
پشــتوانه  از  اســالمی  نظــام  دشــمنان،  توســط  رســمی  نهادهــای  بــه  بی اعتمــادی 
کــه یکــی از شــواهد آن مشــارکت بــاال در مراســم های  مردمــی خوبــی برخــوردار اســت 

ملــی اســت.
ــه  ــتناد ب ــود دارد، اس ــام وج ــمی نظ ــانه های رس ــار رس ــرای اعتب ــه ب ک ــری  ــکار دیگ راه
عمدتــا  جهانــی  ســازمان های  کــه  چرا اســت؛  جهانــی  ســازمان های  مثبــت  آمــار 
به علــت  آن هــا  منفــی  گزارش هــای  و  انــد  اســتکباری  قدرت هــای  ســلطه  تحــت 
ارائــه  در  کــه  آن جا از  امــا  نیســت؛  اعتمــاد  قابــل  چنــدان  غــرض ورزی  احتمــال 
ندارنــد،  انگیــزه ای  اســالمی  نظــام  گزارش هــای  بــا  هم ســو  و  مثبــت  گزارش هــای 
کــرد. ســازمان بهداشــت جهانــی بــا تأییــد  گزارش هــای آن هــا اعتمــاد  می تــوان بــه 
کرونــا تمــام صحنه ســازی ها و  مواضــع ایــران در خصــوص مقابلــه منطقــی بــا ویــروس 
گزارش هــای ایــران مهــر تأییــد  دروغ پردازی هــای ضدانقــالب را ردکــرده و بــر درســتی 
کنــش بــه برخــی ادعاهــای  کل ســازمان بهداشــت جهانــی در وا زده اســت. مدیــر 
مطرح شــده در رســانه ها مبنــی بــر پنهــان کاری ایــران در مســئله آمــار قربانیــان ویــروس 
کرونــا گفــت: »ســاز و کارهــای مســتقل ایــن نهــاد، چنیــن ادعایــی را تأییــد نمی کنــد!« 
گــزارش خبرگــزاری فــارس »تــدروس آدانــوم«، مدیــرکل ســازمان بهداشــت جهانــی،  بــه 
ــا  کرون ــا آمــار قربانیــان ویــروس  روز دوشــنبه ادعــای »پنهــان کاری« ایــران در ارتبــاط ب

یــد-19( را ردکــرد. جدیــد )کوو
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ایــران  در  مختلــف،  منابــع  از  کرونــا  ویــروس  بــه  مربــوط  اخبــار  انتشــار  ســوم؛ 
کــه تنهــا مرکــز اطالع رســانی رســمی،  ممنــوع نشده اســت بلکــه صرفــا بیــان شــده 
پخــش  نیــز  بســیاری  دروغ  خبرهــای  میــان  ایــن  در  لــذا  اســت.  وزارت بهداشــت 

. د می شــو
کرونــا غیــر از مرکــز رســمی نشــر اخبــار، درکشــورهای  چهــارم؛ انتشــار اخبــار مرتبــط بــا 

ــاره وضــع شده اســت. 2 ــکا ممنــوع و جریمه هــای ســنگین دراین ب ــی مثــل آمری غرب

2. https://www.mashreghnews.ir/news/1047542
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ــا اســت،  شــهه: انســتیتو پاســتور کــه مرکــز اصــی تشــخیص بیمــاری کرون
کنــون در اختیــار مقامــات لشــکری و کشــوری اســت کــه پیوســته بــرای  هم ا
معاینــات بــه آن جــا مراجعــه می کننــد؛ درحایل کــه عمــوم مــردم بــا مشــکالت 

یــادی در ایــن راســتا مواجه انــد! ز
پاسخ:

کشــور  کرونــا در  کــه انســتیتو پاســتور مرکــز اصلــی تشــخیص بیمــاری  یکــم؛ ایــن ادعــا 
کشــوری و لشــکری جهــت انجــام تســت و معاینــات اســت،  و محــل تــردد مقامــات 
کــه اساســا انســتیتو پاســتور محــل  خبــری دروغ و فاقــد هرگونــه منطقــی اســت؛ چرا
کــز درمانــی  کلیــه مراحــل تســت و معاینــه در مرا معاینــه و انجــام تســت نیســت؛ بلکــه 
یافت شــده بــه ایــن مرکــز منتقــل می شــود و  صــورت می گیــرد و صرفــا نمونه هــای در
گــر مســئولی در معــرض بیمــاری قــرار  در آن جــا مــورد بررســی قــرار می گیــرد. حتــی ا
کــز درمانــی ســطح  داشته باشــد، امــکان معاینــه و تســت او در هــر مکانــی از جملــه مرا
کار و یــا منــزل نیــز وجــود دارد و نیــازی بــرای مراجعــه بــه مرکــز  شــهر و حتــی محــل 
کرونــا  کــه 2 ســاعته  کیــت جدیــد  انســتیتو پاســتور نیســت. خصوصــا بعــد از ســاخت 

کــز نیســت را تشــخیص می دهــد و هیــچ نیــازی بــه حضــور در مرا
دوم؛ ایــن شــایعه صرفــا بــا هــدف تشــویش اذهــان عمومــی و ایجــاد بدبینــی نســبت 
کامــل  بــه مســئوالن نظــام اســالمی طراحــی شده اســت و ســازندگان آن نیــز تصــور 
یــا  فــرد  ایــران نداشــته اند. مشــخص اســت  کارکــرد انســتیتو پاســتور  و درســتی از 
ــه ویــژه  کارکــرد انســتیتو پاســتور و ب ــا فعالیت هــای رســمی و  افــراد ســازنده شــایعه، ب
کــه در ســایت آن موجــود اســت،  کرونــا  پروتکل هــای مربــوط بــه مراحــل تشــخیص 
ســایر  هم چــون  مرکــز  ایــن  کــه  کرده انــد  تصــور  دلیــل  به همیــن  نداشــته،  آشــنایی 
کــه شــهروندان بــه صــورت حضــوری  آزمایشــگاه های معمولــی، یــک مرکــز تســت دارد 
کــرده و نمونه هــای آزمایشــی را مســتقیما بــه آن تحویــل می دهنــد! بــه آن جــا مراجعــه 
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شــهه: بیمارســتان »مســیح دانشــوری« مهان کاخی اســت که مظفرالدین 
شــاه بــرای عیــایش خــود ســاخت و رضاشــاه کبیــر آن را به بیمارســتاین برای 

رفــاه حــال عمــوم مــردم تبدیــل کرد!
پاسخ:

گســتردگی و فراوانــی  یکــم؛ بــه برکــت انقــالب و نظــام جمهــوری اســالمی و باتوجه بــه 
کــه در بــازه زمانــی پــس از پیــروزی انقــالب  کــز درمانــی تخصصــی و بیمارســتانی  مرا
پذیــرش  توانایــی  و  آمادگــی  بــه خوبــی  کــز  مرا ایــن  گردیــده، خوش بختانــه  ایجــاد 
کرونــا را دارنــد و بیمارســتان »مســیح دانشــوری« یکــی از صدهــا  مبتالیــان بــه ویــروس 
کــه  کشــور پذیــرای ایــن بیمــاران اســت. ایــن بیمارســتان  کــه در  کــز درمانــی اســت  مرا
در دوران پهلــوی اول بنیان گــذاری شــده و تــا به امــروز مراحــل تکمیــل و تجهیــز آن 
یــم  کــه رژ ادامــه داشته اســت، بــا توجــه بــه خیانت هــا، غارت گری هــا و خرابی هایــی 
یــم  پهلــوی بــرای ملــت ایــران باقی گذاشــت، هرگــز نمی توانــد افتخــاری بــرای آن  رژ
کاخ هــای قاجــار را بــه بیمارســتانی بــرای  گــر یکــی از  یــم پهلــوی ا بــه شــمار آیــد! رژ
کاخ در بهتریــن نقــاط آب و هوایــی  کاربــری داد، در عــوض ده هــا  مســلوالن تغییــر 
کشــور بــه  کــرد. بهتریــن زمین هــای حاصل خیــز  کشــور بــرای خــود و وابســتگانش برپــا 
ویــژ در شــمال ایــران، به تصــرف خانــواده پهلــوی و شــخص رضاشــاه درآمده بــود؛ بــه 

یــخ ایــران نامیده انــد! کــه رضاشــاه را بزرگ تریــن زمین خــوار تار گونــه ای 
کــه  اســت  بیمارســتانی  ده هــا  از  یکــی  تنهــا  دانشــوری  مســیح  بیمارســتان  دوم؛ 
کنــون ده هــا بیمارســتان مجهــز  کرونایــی اســت. ا پذیــرای بیمــاران، به ویــژه بیمــاران 
کــه همــه در دوران پربرکــت جمهــوری  و تخصصــی بــه ایــن امــر اختصــاص یافته انــد 
اســالمی ســاخته شده اســت. هدف از برجســته ســاختن موضوع بیمارســتان مســیح 
دانشــوری، دفــاع ناشــیانه از حکومــت پهلــوی و زیــر ســؤال بــردن خدمــات بی نظیــر 
جمهــوری اســالمی اســت. بهتریــن راه بــرای روشن شــدن موضــوع مقایســه آمارهــای 
معتبــر در خصــوص خدمــات پزشــکی میــان دوره پهلــوی و دوران جمهوری اســالمی 

ایــران اســت. 1
ســوم؛ ســاختمان ایــن بیمارســتان از ابتــدا نیــز یــک کاخ تفریحــی نبــود بلکــه ســاخت 
ایــن بنــا بــرای درمــان بیمــاری ))ســل ریــوی(( شــاه همیشــه مریض احــوال یعنــی 
مظفرالدین شــاه بــود، لــذا شــاه پهلــوی از آن اســتفاده نمی کــرد. از طرفــی مســیح 

کوچکی از دستاوردهای جمهوری اسالمی در حوزه پزشکی اشاره شد. جهت  کتاب به بخش  1. در ابتدای 
کتاب های »صعود-40 ساله« و »گام تمدن ساز« از همین نویسنده رجوع فرمایید. اطالعات بیشتر به 
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ــه این خاطــر  ــه ب ــود و ایــن عالق ــه و ســل   عالقه منــد ب ی ــاره ر ــه مطالعــه درب دانشــوری ب
کــه در آن زمــان ســل و بیماری هــای ریــوی، از بیماری هــای شــایع در ایــران  بــود 
ــه ســاخت  ــه او را ب ــه این علــت جــان می ســپردند. همیــن عالق ــادی ب ی ــراد ز ــود و اف ب
کــه  مرکــزی تخصصــی بــرای بیمــاران ریــوی ســوق داد. ازطرفــی مرکــز پزشــکی دارآبــاد 
کمــک افــراد خیــر  کــه بــا  ســال ها بالاســتفاده مانــده بــود، او را بــه ایــن فکــر انداخــت 
کامــل و تبدیــل بــه مرکــزی بــرای تحقیقــات ریــوی  و هم چنیــن متنفــذان، ایــن بنــا را 
کــه بــه  کنــد. یکــی از ایــن ســاختمان های قدیمــی  و هم چنیــن آســایش مســلوالن 
کــه توســط دختــر  ســاختمان فخرالدولــه معروف اســت، همــان ســاختمانی اســت 

مظفرالدین شــاه ساخته شــد و بــه ســاختمان »فخرالدولــه« مشــهور اســت.2 

2. https://www.isna.ir/news/98121512361
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یــق طــالب  ــا در ایــران از طر یــروس کرون شــهه: منشــأ اجیــاد و گســترش و
ــوده اســت. چیــی ))جامعةاملصطــی(( قــم ب

پاسخ:
کشــور،  کرونــا در  گســترش ویــروس  گمانه زنــی دربــاره منشــأ پیدایــش و  یکــم؛ اساســًا 
هیــچ جنبــه علمــی نداشــته و صرفــا از شــایعات و حرف هــای بی اســاس اســت. 
ــی مثــل طــالب چینــی جامعةالمصطفــی و دیگــر مــوارد، بیــش از هــر چیــز  موضوعات
کم اطــالع مطــرح می کننــد و یــا بــا اغــراض سیاســی و  کــه افــراد  یــا شــایعاتی اســت 

ضدانقالبــی طــرح می شــود.
کرونــا بــه ایــران تاجــری  دوم؛ به گفتــه ســازمان بهداشــت جهانــی، منشــأ ورود ویــروس 
کــه همســری چینــی داشــته و پــس از ســفر بــه ووهــان چیــن، بــه  عربســتانی اســت 
کــه البتــه نظــرات مشــابهی وجــود دارد  کرده اســت؛  ایــران آمــده و از تهــران بــه قــم ســفر 

کــدام ایــن نظریــه را مطــرح نمی کنــد کــه هیــچ 
ســوم؛ هــر ادعایــی مســتلزم اثبــات بــا روش علمــی اســت. روش علمــی بــرای اثبــات 
ایــن ادعــا، روش آزمایشــگاهی اســت؛ یعنــی بایــد آزمایشــگاه های معتبــر بــا آزمایــش 
خــون افــراد، وجــود یــا عــدم وجــود ویــروس خاصــی در خــون فــرد مشــخصی را اعــالم 
کــه ایــن  کــه هیــچ آزمایشــگاه معتبــری اعــالم نکرده اســت  کننــد. ایــن درحالــی اســت 

ویــروس توســط طــالب چینــی جامعةالمصطفــی منتقــل و متتشــر شده اســت.
کــه بــا  چهــارم؛ یکــی از تکنیک هــای جنــگ روانــی انتشــار اخبــار بی اساســی اســت 
روش تکــرار خبــر یــا اعــالم از منبعــی نامعلــوم انجــام می گیــرد. خبرهایــی مثــل شــایعه 

و شــبهه ی مذکــور، توســط هیــچ منبــع معتبــر و موثقــی تأییــد نشده اســت!
لــذا احتمــال  و  اســت  نیــز مطــرح  ویــروس  ایــن  بــودن  یســم  بیوترور پنجــم؛ بحــث 

دارد. وجــود  متخاصــم  کشــورهای  مســتقیم  دخالــت 
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پوش هنادن بــر  کرونــا در واقــع سیاســت نظــام بــرای ســر شــهه: مســأله 
ــردم از مشــکالت اقتصــادی و ســیایس  ــان م ــا و احنــراف اذه کارآمدی ه نا
مباننــد  زنــده  بیش تــر  روز  چنــد  این کــه  از  فقــط  مــردم  امــروز  اســت؛ 

شــده اند! غافــل  مهم تــر  مســائل  از  و  خوشــحال اند 
پاسخ:

ــا و مخاطره آمیــز بــودن آن بــرای جــان شــهروندان  کرون یکــم؛ موضــوع انتشــار ویــروس 
کــه نمی توانــد  ایرانــی و حتــی خــود مســؤوالن و خانواده هایشــان، واقعیتــی اســت 
نظــام  از  بخش هایــی  کارآمــدی  نا بــر  نهــادن  ســرپوش  بــرای  ابــزاری  کاربــردی 
وجــود  بــا  و  درنوردیــده  را  کشــور   200 حــدود  مرزهــای  ویــروس  ایــن  داشته باشــد.1 
به طــور جــدی  انتشــارش  متأســفانه  انجام گرفتــه،  آن  مهــار  بــرای  کــه  تالش هایــی 
کشــورها را بــه خطــر انداخته اســت. ایــن مســئله،  ســالمت و جــان شــهروندان همــه ی 
ــت  ــن اس ــه ممک ــی داد. البت ــه سیاس ــه آن جنب ــوان ب ــا بت ــت ت ــا نیس ــور م کش ــاص  خ
کشــور وجــود دارد، در اثــر  کــه در امــور  کاســتی ها و نواقصــی  برخــی از مشــکالت، 
اهمیــت  کــم  یــا  گرفتــه  نادیــده  ماهــی  چنــد  بــرای  کرونــا  موضــوع  برجسته شــدن 
ــر مشــکالت  ــا هرگــز نمی توانــد بــرای همیشــه سرپوشــی ب کرون تلقی شــود، امــا مســئله 
کاری نمی کنــد؛ بنابرایــن  کشــور قلمــداد شــود و از ایــن رو، هیــچ سیســتمی چنیــن 
کــه چنیــن شــایعاتی بیش تــر توســط مخالفــان و دشــمنان نظــام بــرای  شــکی نیســت 
دامــن زدن بــه فضــای بی اعتمــادی میــان مــردم و نظــام مطــرح می شــود و بــه شکســت 
مســئوالن  بــه  شــهروندان  بی اعتمــادی  می انجامــد.  ویــروس  ایــن  مهــار  در  کشــور 
کرونــا،  نظــام و همکاری نکــردن در اجــرای توصیه هــا و مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا 
کــه اولیــن قربانــی آن خــود مــردم  کــی ایجادکنــد  می توانــد بحران هــای جــدی و خطرنا

خواهندبــود!
کشــورهای دیگــر از جملــه چیــن،  کارآمــدی  کارآمــدی نظــام و  دوم؛ بــر فــرض قبــول نا
کــه آنهــا نیــز بــه شــکل عجیبــی درگیــر ایــن ویــروس  آمریــکا، ایتالیــا و ... چگونــه اســت 

؟ هستند

کتاب »صعود 40 ساله« از همین نویسنده آمده است کارآمدی نظام بر اساس آمار بین المللی در   .1
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کارآمــدی  یــروس کرونــا در ایــران نشــانه ای دیگــر از نا شــهه: آیــا گســترش و
عمومــی نظــام در رســیدگی و تدبیــر امــور کشــور نیســت؟!

پاسخ:
کرونــا در تــوان هیــچ  یکــم؛ جلوگیــری از شــیوع بیماری هــای همه گیــر مثــل آنفوالنــزا و 
کشــورهای پیش رفتــه و مجهــزی ماننــد  کشــوری نیســت. چنیــن بیمارهایــی حتــی 
کرده اســت و می توانــد مشــکالت  پایــی را نیــز درگیــر  کشــورهای ارو چیــن و آمریــکا و 
ــن  ــا و باالتری کرون ــه  ــان ب ــن مبتالی ــون بیش تری کن ــد. هم ا ــا ایجادکن ــرای آن ه ــادی ب ی ز
کــه یکــی از  کشــورها اختصــاص دارد  کشــور همیــن  تلفــات انســانی ایــن ویــروس بــه 

ــی رود. ــمار م ــان به ش ــی جه ــادی و علم ــای اقتص ابرقدرت ه
کشــور و موفقیــت نظــام در بســیج عمومــی  کرونــا در  کنــد انتشــار ویــروس  دوم؛ رونــد 
نیــز رونــد روبه افزایــش بهبــود یافتــگان، نشــانه آمادگــی  گســترش آن و  بــرای مهــار 
بــا  مقابلــه  در  کشــور  بهداشــتی  و  پزشــکی  جامعــه  خصوصــا  نظــام،  قابل قبــول 
کشــورهای  بحران هــای این چنینــی اســت. ایــن وضعیــت در مقایســه  بــا بســیاری از 
کشــور در امــور پزشــکی و بهداشــتی  کارآمــدی و پیشــرفت  گویــای  غربــی می توانــد 
نیســت؛  انــکار  قابــل  بی نظمی هــا  و  کاســتی ها  از  برخــی  وجــود  هرچنــد  باشــد1؛  
بالهــای  خواهدشــد.  برطــرف  آن هــا  از  بســیاری  ملــی  هــم کاری  و  همــت  بــا  امــا 
طبیعــی و بحران هایــی مثــل شــیوع بیماری هــای همه گیــر، عــزم ملــی و هــم کاری 
همــه افــراد ملــت را می طلبــد و بــدون اعتمــاد و همراهــی آحــاد مــردم نمی تــوان بــر 
این گونــه مســائل غلبه کــرد. لــذا بنابــر شــواهد و اعترافــات ســازمان بهداشــت جهانــی 
کرونــا در ایــران، هــر نــوع شــبهه ای در  کارآمــدی و نحــوه مدیریــت مقابلــه بــا  نســبت به 

ایــن خصــوص باطــل می شــود. 2

گذشت کتاب  کرونا در فصل 3 همین  کشورهای پیشرفته در بحث  1. مقایسه اقدامات جمهوری اسالمی ایران با 
گذشت کتاب  2. نظر نماینده سازمان جهانی بهداشت WHO درباره توان باالی بهداشتی ایران در مقدمه همین 
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ــوری  ــگان ماســک توســط وزارت هبداشــت مجه ــع رای ی ــهه: وعــده توز ش
اســالمی یــادآور وعــده امــام مخیــی بــرای آب و بــرق رایــگان اســت؛ کــه 

هیچ کــدام اجــرایی نشــدند!
پاسخ:

یــع رایــگان ماســک ازســوی مســئوالن وزارت بهداشــت، محقــق شــد  یکــم؛ وعــده توز
کــز بهداشــت بــه خانواده هــا تحویــل داده  و در پایگاه هــای ســالمت، خانه هــا و مرا

شــد.
کــه میــان عمــوم مــردم بــه امــام راحــل )رحمــة اهلل علیــه( دربــاره آب و  دوم؛ آن چــه 
بــرق رایــگان نســبت داده می شــود، صحیــح نیســت. عبــارت صحیــح ســخن امــام 
کــه عینــًا در صحیفــه نــور ثبت شده اســت حقیقــت را روشــن می کنــد. واقعیــت ایــن 
کــه موضــوع آب و بــرق مجانــی توســط ســخنگوی دولــت موقــت یعنــی عبــاس  اســت 
کــه انتظــام از تصویــب الیحــه ای بــه منظــور  یــخ 8 اســفندماه بــود  امیــر انتظــام در تار
کــه تیتــر روزنامــه  کــم درآمــد خبــر داد. خبــری  ــرای اقشــار  ــرق ب کــردن آب و ب رایــگان 
ــخ  ی ــه در تار ــه فیضی ــاع مدرس ــام )ره( در اجتم ــرت ام ــد. حض ــان ش ــان زم ــای هم ه
ــر اینکــه  ــد »عــالوه ب ــد و فرمودن کنــش نشــان دادن ــه ایــن ســخن وا ۱۲ اســفند ۱۳۵۷ ب
زندگــی مــادی شــما را می خواهیــم مرفــه بشــود، زندگــی معنــوی شــما را می خواهیــم 
یــد، معنویــات مــا را ایــن  هــا بردنــد.  کنیــم. شــما بــه معنویــات احتیــاج دار مرفــه 
یم، آب و بــرق را بــرای طبقــه مســتمند  کــه تنهــا مســکن می ســاز دلخــوش نباشــید 
مجانــی می کنیــم اتوبــوس را بــرای طبقــه مســتمند مجانــی می کنیــم دلخــوش بــه ایــن 

ــات شــما را، روحیــات شــما را عظمــت می دهیــم« 1 مقــدار نباشــید معنوی
کــه در  کســی  گاز بــا عدالــت ســازگاری نــدارد،  کــردن آب و بــرق و  ســوم؛ رایــگان 
کــه اســتخر اختصاصــی دارنــد هــر دو آب  کســی  منزلــش یــک شــیر آب اســت بــا 

باشــد؟! رایــگان  برایشــان 

یخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۷ 1. صحیفه امام رحمت اهلل علیه؛ سخنرانی در اجتماع مدرسه فیضیه در تار
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یــروس  گــر علمــا بــا آن خمالفــت منیکردنــد و شــهه: چــرا قــم قرنتطینــه نشــد ا
در ایــران منتشــر منیشــد؟

پاسخ:
یکــم؛ شــروع بیمــاری از قــم نبــوده بلکــه اولیــن تشــخیص بیمــار از قــم بــوده و شــیوع آن 

گیــالن بیشــتر از قــم بــود. در تهــران و 
کــه  اســت  علمــی  بحــث  گــون  گونا بیماریهــای  در  شــهرها  کــردن  قرنطینــه  دوم؛ 

1 دارد.  مخالفانــی  و  موافقــان 
کل دنیــا  کردنــد امــا فایــده نداشــت در چیــن بــه  ســوم؛ چیــن و ایتالیــا قرنطینــه را اجــرا 
کشــته را دارد. بــه عنــوان نمونــه: مشــاور علمــی  صــادر شــد و ایتالیــا بیشــترین تعــداد 
کــردن  کــردن مســافران و متوقــف  کنفرانــس خبــری: مانیتــور  دولــت انگلیــس در 
روشــهای صحیــح  لزومــا  از تجمعــات  و جلوگیــری  قرنطینــه  پروازهــای خارجــی، 
کــه از ایــن روشــها اســتفاده  پایــی بــود  مقابلــه بــا  کرونــا نیســتند. ایتالیــا اولیــن کشــور ارو

ــدارد. 2 کــرد و االن وضعیــت خوبــی ن
کــه ایشــان در حاشــیه  کرونــا بــا وزیــر بهداشــت بــود  چهــارم؛ اعــالم قرنطینــه بــا ســتاد 
گویــد: »بــه چیــزی بــه عنــوان قرنطینــه  کرونــا در ۹ اســفند مــی  نشســت ســتاد مبــارزه بــا 
کنتــرل ایــاب  یــم و ایــن روش را علمــی نمی دانیــم، امــا بــه دنبــال  شــهرها اعتقــاد ندار

و ذهــاب افــراد هســتیم« 3
و ایــرج حریرچــی، معــاون وزیــر بهداشــت در نخســتین نشســت خبــری بــرای مقابلــه 
کــه چــرا شــهر قــم به عنــوان مبــدأ ایــن بیمــاری در  کرونــا، در پاســخ بــه ایــن انتقــاد  بــا 
کار در قدیــم بــرای بیماری هــای وبــا و طاعــون بــوده  کشــور قرنطینــه نشــده، گفــت ایــن 
کنــون قدیمــی شــده اســت در مــورد قرنطینــه بــه هیــچ وجــه موافــق نیســتیم.  اســت و ا
قرنطینــه بــرای قبــل از جنــگ جهانــی و زمــان طاعــون اســت و خــود چینی هــا هــم از 

ایــن قرنطینــه راضــی نیســتند. 4
پنجــم؛ علمــا دســتورات وزارت بهداشــت را از نظــر دینــی واجــب میداننــد چطــور 
کــردن بــه توصیــه هــای بهداشــتی  خــالف حکــم خــود دســتور دهنــد؟ در لــزوم عمــل 

ــه اهلل مــکارم شــیرازی میفرماینــد: آی

1. https://etemadonline.com/content/393045
    https://aftabnews.ir/fa/news/640886
2. https://t.co/1rN4MXyanv
3. https://www.alef.ir/news/3981221074.html
4. https://www.mashreghnews.ir/news/1045328
    https://aftabnews.ir/fa/news/640886
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گســترش بیمــاری هــای  پرســش: عمــل نکــردن بــه توصیــه هــای بهداشــتی در زمــان 
کــه از طــرف دولــت و دســتگاه هــای مربوطــه، دســتورالعمل های  گیــردار و ویروســی  وا

بهداشــتی صــادر میگــردد، چــه حکمــی دارد؟
کننــد؛ و در صورتــی  کــه مــی تواننــد مســائل بهداشــتی را رعایــت  پاســخ: بایــد تــا آنجــا 
کننــد و بیــم انتقــال بیمــارى  ــر رعایــت  کمت کــه از حــّد معمــول و متعــارف پزشــکی 

بــرود، موجــب ضمــان اســت.
گیــردار،  ئــم بیمــاری هــای حــاد ویروســی و وا پرســش: در خصــوص افــراد مبتــال بــه عال

نســبت بــه حضورشــان در مجامــع و مــکان هــای عمومــی حکــم چیســت؟
پاســخ: چنیــن افــرادی از حضــور در مجامــع و مــکان هــای عمومــی بایــد خــودداری 
ک منتهــی  کار ســبب ابتــالی دیگــران بــه بیمــاری خطرنــا کــه ایــن  کننــد و در صورتــی 
کــه باعــث شــده، بایــد دیــه را بپــردازد و  کــس  گیــرد و آن  بــه مــرگ شــود دیــه تعلــق مــی 

گــر فقــط هزینــه درمانــی ســنگینی دارد آن را بایــد بپــردازد. 5 ا
کعبــی از اعضــای جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه  و در ایــن زمینــه آیــت اهلل عبــاس 
ــم، شــایعه دشــمن اســت  ــا قرنطینه شــدن ق گفــت: »مخالفــت مراجــع و علمــا ب ــم  ق
و بــه هیــچ وجــه صحــت نــدارد. مراجــع و بــزرگان حــوزه از همــان لحظــات نخســت 
کــه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی واجــب و  کردنــد  کرونــا، اعــالم  پیدایــش 
کنــد واجب االتبــاع اســت«. 6 کرونــا اعــالم  هرچــه مســئولین و ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
ششــم؛ علمــا از همــان اول همــکاری کامــل بــا وزارت بهداشــت داشــتند بلکــه جلوتــر 
کردنــد و حتــی عــدم  از اعــالم وزارت بهداشــت درســها و اجتماعــات و ... را تعطیــل 

کردنــد جلوگیــری از گســترش ویــروس را حــرام اعــالم 
آیــت اهلل رئیســی بــا تقدیــر از مراجــع، علمــا و حوزه هــای علمیــه بــرای همــکاری و 
کــه بــرای تعطیلــی  کــزی  همیــاری در مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا گفــت: »اولیــن مرا
کردنــد، نهادهــای مرتبــط بــا روحانیــت، مســاجد،  اجتماعــات خــود اعــالم آمادگــی 
کــز مذهبــی بــود. البتــه تشــخیص وزارت بهداشــت بــه عنــوان  نمازهــای جمعــه و مرا
کــه شــهر خاصــی قرنطینــه شــود و در ایــن  کرونــا ایــن نبــود  فرمانــده قــرارگاه مقابلــه بــا 
کامــل و بــدون هیچ گونــه ممانعتــی در اختیــار ایــن  موضــوع تصمیم گیــری به صــورت 

قــرارگاه بــود« 7

5. https://makarem.ir/main.aspx?more=1&catid=0&typeinfo=21&lid=0&pageind
ex=2
6. https://www.alef.ir/news/3981221074.html
7. https://www.alef.ir/news/3981221074.htm
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کشیشــان  هفتــم؛ هرچقــدر در ایــران علمــا پیشــگام ایــن جریــان بودنــد، درغــرب 
کردنــد کلیســا مخالفــت  غالبــا بــا تعطیلــی 
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گــر به جــای ایــن مهــه امــام زاده در ایــران بیمارســتان ســاخته بودند،  شــهه: ا
االن مشــکل کمبود ختت بیمارســتان نداشــتمی!

پاسخ:
یکــم؛ یکــی از دســتاوردهای مهــم انقــالب اســالمی خودکفایــی درزمینــٔه ظرفیت هــای 
ی انســانی و ســاختارهای فنــی و علمــی اســت. در دوران پیــش  پزشــکی، اعــم از نیــرو
ــاهد  ــت، ش ــه وجودداش ــن زمین ــه در ای ک ــی  ــای فراوان کمبوده ــت  ــه عل ــالب، ب از انق
کــه هــم از لحــاظ  کشــورهای شــبه قاره هنــد بودیــم  حضــور هــزاران پزشــک خارجــی از 
تی ایجــاد  علمــی در ســطح پایینــی بودنــد و هــم به علــت تفاوت هــای زبانــی، مشــکال
گاهــی جــان شــهروندان را به خطــر می انداخــت. افزایــش بیــش از 100 برابــری  می شــد و 
ســرمایه گذاری در بخــش بهداشــت در ســال های پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــی برســیم و  ــه رشــد 400 درصــدی شــاخص های بهداشــتی و درمان ــا ب موجــب شــد ت
بــه همیــن ســبب، در جامعــه ایرانــی شــاخص امیــد بــه زندگــی در مقایســه بــا قبــل از 

انقــالب از ۵۷ ســال بــه ۷۵ ســال رســید!
ــدود  ــالمی، ح ــالب اس ــروزی انق ــل از پی ــه قب ک ــد  ــان می ده ــر نش ــای معتب دوم؛ آماره
ــدود ۴۰  ــر ح ــا درحال حاض ــده بود؛ ام ــاد ش ــگاه ها ایج ــکی در دانش ــکده پزش 7 دانش
کشــور بــه فعالیــت مشــغول اند. ظرفیــت پذیــرش  دانشــگاه علــوم پزشــکی در سراســر 
دانشــجوی پزشــکی قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی از حــدود 600 نفــر در ســال، 
ــام  کارت نظ ــکان دارای  کل پزش ــداد  ــت. تع ــال افزایش یاف ــر در س ــدود 6 هزارنف بهح
از  پــس  بــود، درحالی کــه طــی ســال های  پزشــکی درســال ۵۷ حــدود 17 هزارنفــر 
پیــروزی انقــالب حــدود ۱۴۰ هــزار پزشــک در دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر 
ــه خودکفایــی  ــران را ب کشــور تربیــت شــده اند و همیــن مســأله جمهــوری اســالمی ای

کرده اســت. درزمینــٔه شــمار پزشــکان نزدیــک 
انقــالب  پیــروزی  پــس از  نیــز  کیفــی  لحــاظ  از  و درمــان  پزشــکی  ســوم؛ وضعیــت 
بــه  مــا  کشــور  امــروزه  کــه  گونــه ای  بــه  داشته اســت؛  پیش رفــت  بســیار  اســالمی 
یکــی از قطب هــای درمــان بیمــاران صعب العــالج در خاورمیانــه و جهــان تبدیــل 
شده اســت؛ در اوایــل انقــالب بســیاری از عمل هــای جراحــی تخصصــی در خــارج 
کنــون بــه برکــت نظــام جمهــوری اســالمی و همــت  کشــور انجــام می شــد، اّمــا ا از 
متخصصــان داخلــی، تمــام اقدامــات تخصصــی و فــوق تخصصــی، به جــز چنــد 
کشــور و توســط  کــه درزمینــٔه بیماری هــای ژنتیکــی  اســت، در داخــل  نــادر  مــورد 

انجــام می شــود. ایرانــی  پزشــکان 
چهــارم؛ نظــام اســالمی در تولیــد دارو بــه چنــان درجــه ای از پیش رفــت رسیده اســت 
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ــواع ســرطان ها  کــه داروهــای برخــی از بیماری هــای صعب العــالج و العــالج مثــل ان
ــای  ــی از قطب ه ــه یک ــاروری ب ــان ناب ــن در درم ــود. هم چنی ــد می ش ــور تولی کش درون 
یســم پزشــکی و  درمانــی جهــان تبدیــل شــده ایم؛ و نیــز در پیونــد اعضــا، بحــث تور
کشــورهای  کشــور مــا جــزو  ســایر بخش هــای مرتبــط بــا بهداشــت، درمــان و ســالمت، 
گرفته اســت؛ درحالی کــه تــا پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی بــه  ســرآمد جهــان قــرار 

صــورت مطلــق بــه بیگانــگان وابســته بودیــم! 1
کشــور مــا یکــی از ظرفیت هــای  پنجــم؛ مراقــد و حرم هــای شــریف امــام زادگان در 
کارویژه هــای خــاص خــود را دارد. امــام زادگان نمــاد  معنــوی و فرهنگــی اســت و 
کشــورمان هســتند.  کــی، شــرافت، شــجاعت و شــهادت در  معنویــت، دیــن داری، پا
ک الهــی را محــل  بســیاری از مــردم مــا فضــای معنــوی حرم هــا و مراقــد ایــن بنــدگان پــا
کــه بــه حکــم  گــر معتقدیــم  آرامــش، امیــد و انگیزه هــای مثبــت بــرای خــود می داننــد. ا
عقــل »پیش گیــری بهتــر از درمــان« اســت، مراقــد و حرم هــا خــود از فرصت هــای ایــن 
کــه بــه پیش گیــری از مشــکالت  پیش گیــری هســتند و بدیهــی اســت فضاهایــی 
گــر مهم تــر از بیمارســتان نباشــد، آثــار مثبــت آن  کمــک می کنــد، ا روحــی و جســمی 

ــت. ــتان نیس ــر از بیمارس کم ت
ششــم؛ هــر نهــادی در جامعــه جایــگاه و کارویــژه خــود را دارد. همان گونــه که نمی توان 
نانوایــی را مهــم و فروشــگاه پخــش مــواد پروتئینــی را غیرمهــم دانســت، یــا دانشــگاه را 
کــه هرکــدام بخشــی از نیــاز  کــرد و بدیهــی اســت  کارخانــه را غیرمهــم معرفــی  مهــم و 
ــا مســاجد و  گفــت بیمارســتان مهــم اســت، ام ــوان  جامعــه را تأمیــن می کنــد، نمی ت
ــرای هــر  حرم هــای امــام زادگان غیرضــروری اســت. ایــن یــک مغالطــه غیرعلمــی و ب
عاقلــی بطــالن آن واضــح اســت. انســان ها هــم بــه بیمارســتان بــرای درمــان دردهــای 
کــه روحیــات آنــان را ارتقــا بخشــیده و  جســمی خــود نیازمندنــد و هــم بــه مکان هایــی 

احســاس معنــا و امیــد در زندگی شــان را افزایــش دهــد!
توســط  هــا  زاده  امــام  گســترش  درزمینــٔه  جــاری  هزینه هــای  تمــام  تقریبــا  هفتــم؛ 
ــرای آنهــا ارســال نمــی شــود کمکــی از جانــب دولــت هــا ب ــوده و  موقوفــات مردمــی ب

کوچکی از دستاوردهای جمهوری اسالمی در حوزه پزشکی اشاره شد. جهت  کتاب به بخش  1. در ابتدای 
کتاب های »صعود-40 ساله« و »گام تمدن ساز« از همین نویسنده رجوع فرمایید اطالعات بیشتر به 
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شــهه: روحانیــون و مذهیب هــا مهــواره ادعــا می کردنــد که علت مشــکالت، 
بالهــا و بیماری هــا گناهــان مــردم اســت؛ امــا در حبــران کرونــا هــم خودشــان 
 بــه توصیه هــای پزشــکی عمــل می کننــد و هــم مــردم را بــه رعایــت 

ً
شــدیدا

را  خــود  پیشــن  حرف هــای  و  می کننــد  یق  تشــو پزشــکی  توصیه هــای 
ــد! فرامــوش کرده ان

پاسخ:
یکــم؛ ایــن شــبهه یکــی از مصادیــق شــبهه ی تعــارض علــم و دیــن اســت. تعــارض 
کــه بــر  علــم و دیــن یکــی از انگاره هــای فلســفی و فرهنگــی دنیــای غــرب اســت 
هرگونــه  اســالم  دیــن  آموزه هــای  و  مبانــی  نیســت.  انطبــاق  قابــل  اســالم  جهــان 
تعــارض مســتمر و واقعــی میــان علــم و دیــن را نفــی می کنــد. از نــگاه ســالم، دیــن 
و علــم مکمــل یک دیگرنــد و هرکــدام بــه بخشــی از واقعیــت هســتی نظــر دارنــد. 
و علــم  نفــی نمی کنــد  را  آموزه هــای دیــن، علــم صحیــح  و  از معــارف  هیچ کــدام 
از معــارف و آموزه هــای معتبــر  نیــز هیچ کــدام  تجربــی صحیــح و اطمینان بخــش 

دیــن را نفــی نخواهدکــرد.
کــه در آن زندگــی می کنیــم بــر پایــه نظــام علّیــت بنــا شده اســت. در  دوم؛ جهانــی 
و  بیمــاری  اســت.  معنــوی  و  مــادی  علت هــای  دارای  پدیــده ای  هــر  جهــان  ایــن 
ســالمت انســان ها نیــز علــل و زمینه هــای مــادی و معنــوی خــود را دارد. بــه حکــم 
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ایجــاد زمینه هــای ســالمت،  و  و تجربــه، رعایــت مســائل بهداشــتی  عقــل، دیــن 
کاهــش بیماری هــا و عــدم رعایــت ایــن امــور  موجــب بــاال رفتــن احتمــال ســالمتی و 
موجــب افزایــش بیمــاری و فزونــی احتمــال اختــالل در ســالمت فــردی و عمومــی 
ــر اســاس  کــه ب کهــن بشــری اســت  یشــه دار و  اســت. دانــش پزشــکی از دانش هــای ر
تجربــه و تحقیقــات دامنــه دار بشــر دربــاره علــل، عوامــل، نشــانگان و راه هــای درمــان 
پدیــده  جســمی،  بهداشــت  باالبــردن  و  نگه داشــت  کیفیــت  نیــز  و  بیماری هــا 
کنــون دوران بالندگــی خــود را طــی می کنــد. دیــن اســالم نه تنهــا بــه  آمده اســت و ا
ــی  ــش مهم ــی آن نق ــود در بالندگ ــه خ ــوده، بلک ــا نب ــه بی اعتن ــکی و تغذی ــش پزش دان
داشته اســت. در قــرون نخســتین اســالم بســیاری از پزشــکان پــرآوازه، خــود از عالمان 
کــه همــه بیماری هــا،  کــرد  و فقیهــان دینــی بوده انــد. بــا ایــن وجــود آیــا می تــوان ادعــا 
کشــف  نشــانگان تشــخیصی و راه هــا و داروهــای درمانــی آن توســط دانــش پزشــکی 
کــه علــت همــه بیماری هــای جســمی  کــرد  ــوان ادعا ــا می ت و معرفــی شده اســت؟ آی
کتری هــای مضــر اســت و امــور معنــوی و روحــی در بیمــاری  تنهــا و تنهــا ویروس هــا و با
کنــد و  ــد چنیــن ادعایــی  ــدارد؟ یقینــا هیچ کــس نمی توان و ســالمت جســم نقشــی ن
ــا علــل  اساســا چنیــن ادعایــی از نظــر عقــل و علــم مــردود اســت! بنابرایــن، علــت ی
کــه می توانــد مــادی باشــد، ممکــن اســت معنــوی بــوده  مشــکالت جســمی هم چنــان 
و بــه ســبب رفتارهــای غیراخالقــی و غیرشــرعی انســان ها باشــد. علــل معنــوی، علــل 
بعیــد پدیده هــا اســت و علــل مــادی، علــل قریــب آن. علــل بعیــد همــواره از طریــق 
ــه علــل قریــب  کــرده، حوادثــی را ایجــاد می کننــد. توجه ب ــر علــل قریــب عمــل  تأثیــر ب
ــدگاری آن مشــکل اســت؛  ــه و غافل شــدن از علــل بعیــد آن، موجــب مان یــک حادث
بنابرایــن توصیــه عالمــان دیــن بــه رعایــت امــور بهداشــتی، عــالوه بــر این کــه توصیــه ی 

ــت. ــان اس ــوادث جه ــبت به ح ــری نس ــر جامع نگ ــت، به خاط ــن اس ــود دی خ
دوم؛ زمینه هــا و علــل بیمــاری و ســالمت جســمی و روحــی، بــه زمینه هــا و علــل 
ــت  ــوص علی ــن خص ــم در ای ــوی ه ــی و معن ــائل اخالق ــت و مس ــدود نیس ــادی مح م
ــا  ــمی ب ــاری جس ــالمت و بیم ــوی در س ــل معن ــر عل ــت تأثی ــن اس ــد ممک دارد؛ هرچن
وســاطت همــان علــل مــادی صــورت پذیــرد؛ امــا این کــه علــل مــادی در همــه مــوارد 
تأثیــر قطعــی و خودبنیــادی در بیمــاری و ســالمت جســمی داشته باشــد، ســخن 
کــه مهربانــی، بخشــندگی،  کامــل و درســتی نیســت. ادیــان الهــی بــه مــا آموخته اســت 
ک دامنــی و دیگــر فضائــل اخالقــی  ک دســتی، پا خــوش اخالقــی، خیرخواهــی، پا
و مهم تــر از همــه ارتبــاط معنــوی و عمیــق بــا جــان جهــان و مبــدأ و منتهــای عالــم 
ســودمندی ها  و  خیرهــا  همــه  نخســتین  علــت  مهربــان،  خداونــد  یعنــی  وجــود، 
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کــردن  تبــاه  دروغ،  مــردم آزاری،  حســد،  بخــل،  نامهربانــی،  هم چنان کــه  اســت؛ 
یشــه  گناهــان ر حقــوق انســان ها، بی اعتنایــی بــه ارزش هــا و حــدود الهــی و ارتــکاب 
)علیهــم  امامــان  و  پیامبــران  اســت.  بشــر  مشــکالت  و  نابســامانی ها  از  بســیاری 
الســالم( هرگــز علت هــای مــادی را نفــی نکرده انــد؛ بلکــه چشــم انســان را از محــدود 
کرده انــد.  مانــدن در اســباب مــادی بــه افقــی فراخ تــر و عمیق تــر در عالــم هســتی بــاز 
ازایــن رو هم پــای توجــه بــه علت هــای مــادی، می بایســت بــه علت هــای معنــوی نیــز 
کیفیــت  توجــه شــود و بــرای پیش گیــری از مشــکالت، حــل نابســامانی ها و باالبــردن 
کــه هــم از علت هــای مــادی و هــم علت هــای معنــوی  زندگــی، الزم و ضــروری اســت 

غافــل نمانیــم.
کنــار عقــل و دیــن، بــر اهمیــت  ســوم؛ امــروزه علــم روان شناســی و جامعه شناســی در 
زندگــی  گــون  گونا ابعــاد  در  انســان  یســتی  به ز در  آن  نقــش  و  معنویــت  و  اخــالق 
کیــد مــی ورزد. حتــی جامعه شناســان ملحــدی ماننــد مارکــس وبــر هــم دیــن و  تأ
معنویــت را موجــب انســجام و یک پارچگــی جامعــه و در نتیجــه عامــل بســیاری از 
ــن  ــب معنایافت ــت موج ــن و معنوی ــد. دی ــی می دانن ــودمندی های عموم ــا و س خیره
و هدف منــدی زندگــی و ایجــاد امیــد در دل نســان ها شــده و آن هــا را از احســاس 
تنهایــی و وحشــت می رهانــد؛ هرچنــد ایــن آثــار بخشــی از آثــار غیرمــادی دیــن و 
گســتره وجــود انســان تنهــا در  معنویــت اســت و تبییــن آثــار تکوینــی و حقیقــی آن در 
ــر ایــن  ــی ب ــران الهــی اســت. تحقیقــات پزشــکی و روان شناســی تجرب ــار پیامب اختی
کــه نظــام ســالمت جســمی، بســیار بیــش از آن چــه انســان ها تصــور  کیــد دارنــد  امــر تأ
بــه ســالمت فکــر، احســاس و فرایندهــای روان شــناختی افــراد بســتگی  می کننــد 
را تضعیــف و  انســان  بیمــاری فکــر و عاطفــه می توانــد جســم  کــه  دارد؛ آن چنــان  
کنــد. امــروزه بســیاری از  کشــنده  گرفتارشــدن بــه انــواع بیماری هــای دشــوار و  آمــاده 
کــه در دوران  بیماری هــا را بیمارهــای روان تنــی می نامنــد؛ زیــرا اعتقــاد بــر ایــن اســت 
مــدرن بــه واســطه پیچیدگــی و دشــواری زندگــی، دسترســی انســان ها بــه خواســته ها و 
یــادی را بــر  یــادی همــراه اســت و ایــن امــر تنیدگــی و فشــار ز اهــداف فــردی بــا ســختی ز
روان انســان ها تحمیــل می کنــد و اســترس مهم تریــن عامــل بیمــاری در جهــان امــروز 
اســت. دیــن و معنویــت و اخــالق بــا ارائــه ســبک زندگــی مبتنــی بــر اهــداف متعالــی، 
از  پیش گیــری  و  امیدآفرینــی  معنابخشــی،  دســت یافتنی،  و  اصیــل  ارزش هــای 
بســیاری از رفتارهــای مخــرب و آســیب زا بــه ســالمت جســمی و روانــی بشــر خدمتــی 
کامل کننــده دانــش پزشــکی  بی بدیــل ارائــه می کنــد. دیــن و معنویــت، یاری گــر و 
ســالمت  کیفیــت  باالبــردن  و  بیماری هــا  درمــان  و  پیش گیــری  شــناخت،  در 
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یشــه دار  جامع نگــر انســان اســت و هرگــز در قامــت رقیــب و مخالــف بــا دانش هــای ر
انســانی ظاهــر نشده اســت. دیــن اصیــل و حقیقــی بــا عقــل و دانــش صحیــح در 
تضــاد نیســت؛ بلکــه مکمــل و مؤیــد آن اســت؛ بنابرایــن توصیــه بــه رعایــت مســائل 
بهداشــتی و پزشــکی اساســا هیــچ منافاتــی بــا رعایــت مســائل معنــوی، توبــه و توســل 
کنــد. همــان دینــی  کنــار هــم می توانــد مشــکالت را حــل  نــدارد و ایــن هــر دو در 
ــد،  ــی می کن ــا معرف ــان ه ــکالت انس ــا و مش ــی از بیماری ه ــت برخ ــان را عل گناه ــه  ک
بی توجهــی بــه بهداشــت و مســائل پزشــکی را هــم نامطلــوب و حتــی حــرام دانســته و 

کیــد می کنــد. ــروز بیمــاری و فقــر تأ ــر نقــش آن در ب ب
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شــهه: تــا پیــش از ایــن ادعــا می شــد کــه دیــن و مناســک دیــی تهنــا راه 
ــه  ــری از نابساماین هاســت. مذهیب هــا مهــواره ب ــع مشــکالت و پیش گی رف
ــه  کنــون روشــن شــد ک ــد؛ امــا ا ــا بوده ان دانــش و فــن آوری انســاین یب اعتن
تهنــا علــم می توانــد بــه بشــر کمــک کنــد تــا بــر مشــکالیت نظیــر بیماری هــا 

غلبــه کنــد!
پاسخ:

یکــم؛ ایــن شــبهه بــر مبنــای علم پرســتی و تقلیــل همــه پدیده هــا و فرایندهــای هســتی 
وجــود  بــا  تجربــی  علــم  شده اســت.  بنــا  حســی  قابل تجربــه  و  محســوس  امــور  بــه 
گره هــای  کنــون بــه بشــریت نمــوده و  کــه از ابتــدای خلقــت انســان تــا  خدمــات بزرگــی 
گشــوده، تنهــا بــه جهــان محســوس  کــه از مجهــوالت و مشــکالت انســان ها  فراوانــی 
و ملمــوس اختصــاص دارد و توانایــی رازگشــایی از همــه الیه هــا و مراتــب هســتی 
و انســانی را نــدارد؛ علــم تجربــی تنهــا می توانــد بخشــی از پدیده هــای محســوس را 
کنــد. ایــن  بررســی و از ماهیــت مــادی و روابــط میــان پدیده هــا شــناخت حاصــل 
کــرده و همــه مشــکالت بشــر را برطــرف  کــه علــم همــه مجهــوالت بشــر را معلــوم  انتظــار 
کــه بــا واقعیــت علــم ســازگار نیســت و هیــچ عالــم و فیلســوِف  کنــد، انتظــاری اســت 
کنــار علــم  کنــون نیــز تحقــق نیافته اســت. دیــن در  علمــی هــم ادعــای آن را نــدارد و تا
کاســتی  های ذاتــی آن اســت. ایــن دو هدیــه  و مکمــل آن بــوده و در صــدد تکمیــل 
کنــار هــم می تواننــد زندگــی بشــر را بیش تــر به جــز ســعاد ت مندی ســوق  الهــی در 

دهنــد.
کــه انســان ها در امــوری  کیــد دارنــد  دوم؛ عقــل، تجربــه و دیــن1  هرســه بــر ایــن مســأله تأ
ــا نیســتند و دانایــی در آن نیازمنــد تخصــص و دانــش منظــم و عمیــق  ــه آن دان کــه ب
کننــد.  اســت، می بایســت بــه متخصصــان و عالمــان شناخته شــده و امیــن رجــوع 
ایــن حکــم عقالنــی و دینــی، مطلــق اســت و همــه امــور دنیایــی و معنــوی انســان را 
در همــه شــاخه ها و ابعــاد شــامل می شــود؛ عقــل ســلیم و ذوق عقالنــی بشــر چنــان 
کســی بــدون مشــورت بــا افــراد دارای صالحیــت،  گــر  کــه ا بــا ایــن مســأله آشــنا اســت 
گرفتــار آســیب  کافــی نــدارد، دســت زند و  کــه در آن تخصــص و دانــش  کاری  بــه 
گــردد، بی درنــگ از ســوی عاقــالن ســرزنش می شــود. براین اســاس هم چنان کــه همــه 
مــردم و از جملــه پزشــکان بایــد در مســائل مربــوط بــه معنویــت و دیــن بــه عالمــان و 
ــان در  ــص آن ــد و از تخص کنن ــه  ــناس مراجع ــناس و معنویت ش ــان دین ش مختصص

گر چیزی را نمی دانید از دانایان به آن بپرسید!« )نحل: 43( کنتم التعلمون«: ا 1. »... فاسئلوا اهل الذکر ان 
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امــور دینــی و معنــوی بهره گیرنــد، عالمــان و متخصصــان دینــی هــم موظف انــد در 
کننــد. بی اعتنایــی  کارآزمــوده و امیــن مراجعــه  امــور تخصصــی پزشــکی بــه پزشــکان 
اســت؛  محکــوم  عقــل  و  دیــن  نظــر  از  اعتمــاد  مــورد  و  باتجربــه  پزشــکان  نظــر  بــه 
هم چنان کــه بی اعتنایــی بــه امــور معنــوی و نظــر متخصصــان دینــی از ســوی دیگــران 

مــردود و غیرمنطقــی اســت.
ــی  ک و متعال ــا ــه ارواح پ ــل ب ــه، توس ــا، توب ــه دع ــان ها را ب ــه انس ک ــی  ــان دین ــوم؛ هم س
اولیــای الهــی، اخــالق حســنه، پرهیــز از بداخالقی هــا و دوری از ارتــکاب محــارم 
گنــاه و بداخالقــی را عامــل بســیاری از مشــکالت  الهــی تشــویق و توصیــه می کنــد و 
و بیماری هــا می دانــد، رجــوع بــه متخصصــان در امــور مهــم را هــم واجــب دانســته و 
گنــاه و موجــب عقوبــت می شــمارد. در ایــن راســتا بســیاری از  بی اعتنایــی بــه آن را 
کــه اهمیــت مســأله از نــگاه دیــن را  معصومــان )علیهــم الســالم( ســخنانی فرموده انــد 
کــه )مشــورت را وانهــد  آشــکار می کنــد. امــام علــی )علیــه الســالم( می فرمایــد: »کســی 

ک می شــود« 2 و( بــه رأی خــود اســتبداد ورزد، هــال
چهــارم؛ لــزوم رجــوع بــه متخصصــان در امــور دیــن و دنیــا از احــکام خــود دیــن اســت 
کرده اســت؛  ــه امــر دیــن بی اعتنایــی  کنــد، درواقــع ب ــه آن بی اعتنایــی  کــه ب کســی  و 
کــه برخــی از مراســم های  کارآزمــوده تشــخیص دهنــد  گــر پزشــکان امیــن و  بنابرایــن ا
ــا از شــیوع ویــروس  ــد موقتــا تعطیل گــردد ت جمعــی اعــم از مذهبــی و غیرمذهبــی بای
کاسته شــود، عمــل بــه توصیــه ایــن متخصصــان از ســوی خــود دیــن و  و بیمــاری 

ــت. ــمرده شده اس ــب ش ــن واج ــوایان دی پیش
ــه  ــه الســالم مریــض شــد. بنی اســرائیل ب کــه حضــرت موســی علی نقــل شــده اســت 
گیــاه  گــر بــه وســیله فــالن  گفتنــد: ا عیادتــش آمدنــد، بیمــاری او را تشــخیص داده و 
گفــت: دارو اســتعمال  کنــی، بهبــودی خواهــی یافــت. موســی )ع(  خــود را معالجــه 
کنــد. مدتــی مریضــی او ادامــه  کــرد تــا خداونــد بــدون دوا مــرا شــفا عنایــت  نخواهــم 
کــه بــه عــزت و جاللــم ســوگند شــفایت نمی دهــم،  یافــت تــا اینکــه بــه او وحــی شــد 
کنــی.  گفتنــد مــداوا  کــه بنی اســرائیل  ــه وســیله همــان دارویــی  مگــر اینکــه خــود را ب
یــد تــا اســتفاده  گفــت: همــان دارو را بیاور بعــد از ایــن موســی )ع( آنــان را خواســت و 
ــد  ــه خداون ــدا ب ــه ابت ــا از اینک ــت؛ ام ــودی یاف ــرت بهب ــه حض ک ــید  ــی نکش ــم. طول کن
ک بــود. خطــاب رســید: موســی خیــال داری بــا تــوکل  گفتــه بــود در دل بیمنــا چنیــن 
ــه  یش ــی در ر کس ــه  ــن چ ــز م ــری، بج ــن بب ــن را از بی ــت م ــرار خلق ــت و اس ــود حکم خ

2. نهج البالغه، حکمت 161.
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ــرار داده اســت؟ 3 ــاارزش را ق ــد ب گیاهــان ایــن فوای
انســانی  دانــش  و  علــم  بــا  مذهبــی  افــراد  و  روحانیــان  کــه  ســخن  ایــن  پنجــم؛ 
مخالف انــد، اتهامــی بســیار زشــت و دور از واقعیــت اســت. نه تنهــا در هیــچ آیــه 
و  آیــات  بلکــه  تلقی نشــده،  کم اهمیــت  انســانی  دانش هــای  معتبــری،  روایــت  و 
روایــات فراوانــی بــر اهمیــت و لــزوم یادگیــری دانش هــای مــورد نیــاز انســان ها، حتــی 
یــخ پــس از اســالم  کیــددارد. در طــول تار کافــران و مشــرکان تأ بــا دانش آموختــن از 
بســیاری از عالمــان به نــام علــوم طبیعــی، خــود از عالمــان دیــن بوده انــد؛ تــا بــدان جــا 
گــر اســالم نبــود علمــی نیــود بــه عنــوان  کــه ا کــه برخــی از دانشــمندان غربــی معتقدنــد 
کــه  کارالیــل؛ نویســنده مشــهور انگلیســي مــی نویســد: بایــد دانســت  ــه تومــاس  نمون
کــه بــه مســلمین بیاموزنــد،  پایــي هــا در زمینــه ي علــوم و صنایــع چیــزي نداشــتند  ارو
کــه  مخصوصــًا در علــم طــب، معلومــات مســلمین بــا آنهــا قابــل مقایســه نبــود، چنــان 
پائیــان در  یکــي از مورخیــن عــرب در آن ایــام افســانه هــاي تمســخر آمیــزي از جهــل ارو

کــرده و امــروز در دســت اســت. 4 مســایل طبــي نقــل 
کنــد،  کــه تنهــا علــم تجربــی می توانــد مشــکالت بشــر را برطــرف  ششــم؛ ایــن ادعــا 
ادعایــی بی دلیــل و دقیقــا مخالــف بــا واقعیــت زندگــی اســت. نــه عالمــان علــوم 
تجربــی چنیــن ادعایــی دارنــد و نــه علــم بشــر در عمــل توانسته اســت همــه مشــکالت 
کــرده و در  یــادی بــه انســان ها  کنــد. علــم تجربــی هــر چنــد خدمــات ز بشــر را برطــرف 
مجمــوع زندگــی را قــدری آســان تر نموده اســت؛ امــا نه تنهــا همــه مشــکالت را برطــرف 
کرده اســت. هنــوز هــم بســیاری از  نکــرده، بلکــه مشــکالت دیگــری بــرای بشــر ایجــاد 
ــکی  ــم پزش ــرای عل ــرطان ها، ب ــی از س ــل برخ ــالج مث ــالج و الع ــای صعب الع بیماره
ناشــناخته مانده و درمــان پزشــکی نــدارد. برخــی از روش های درمانــی و داروهایی که 
گرچــه عــوارض  بشــر به واســطه علــم تجربــی ســاخته، دارای عــوارض جانبــی اســت و ا
بیمــاری خاصــی را برطــرف می کنــد ولــی چه بســا مشــکالت و ناراحتی هــای دیگــری 
ــمندان  ــا، دانش کرون ــروس  ــئله ی وی ــن مس ــد. در همی کن ــاد  ــده ایج ــرای مصرف کنن ب
کــه ماهیــت ایــن ویــروس  یســت شــناس و پزشــکان باصراحــت اعتــراف می کننــد  ز
پزشــکان  وجودنــدارد.  آن  بــرای  دارویــی  هیــچ  درحال حاضــر  و  ناشناختهاســت 
کــه بهتریــن درمــان ایــن بیمــاری، پیش گیــری از ابتــال بــه آن اســت! تصریــح می کننــد 
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کرونــا و هــر عامــل بیمــاری زای دیگــر، عوامــی مــادی  یــروس  شــهه: و
هســتند کــه تهنــا بــه ســبب آلودگــی حمیطــی و بیماری هــای زمینــه ای موثرنــد 
کنترل هــای پزشــکی  و تهنــا راه مبــارزه بــا آن رعایــت اصــول هبداشــی و 
اســت؛ و ایــن دعــا و توســل امــوری خــرایف اســت کــه موجــب یب اعتنــایی به 

یق افتــادن درمــان می شــود! روش هــای علمــی و معتبــر و به تعو
پاسخ:

یکــم؛ یکــی از آفت هــای بــزرگ در فراینــد شــناخت و مبــارزه بــا مشــکالت مــادی و 
کــه از نظــر عقــل و علــم مــردود اســت.  روانــی بشــر، تک ســونگری و تقلیل گرایــی اســت 
کــردن علــل ایجــاد و شــیوع بیماری هــا بــه مســائل بهداشــت محیطــی و  محــدود 
جســمی نوعــی تقلیل گرایــی، یعنــی فروکاهــش علــل یــک پدیــده بــه علــل مــادی و 
یــادی  محســوس اســت! عقــل و علــم بشــر محــدود اســت و بــا وجــود پیشــرفت های ز
کــه در علــوم طبیعــی و انســانی صورت گرفتــه، بشــر هرگــز نمی توانــد بــه صــورت یقینــی 
گاه شــده  کــه می توانــد بــه همــه پدیده هــا از همــه ابعــاد، ســطوح و زوایــا آ کنــد  ادعا
کنتــرل خــود درآورد. زندگــی انســان ها بســیار پیچیده تــر از آن اســت  و آن هــا را در 
گاه شــود. به همیــن ســبب تقلیــل علــت یــک  کــه عقــل و علــم بــه همــه ابعــاد آن آ
بیمــاری یــا شــیوع آن بــه امــور مــادی، خطــای علمــی و عقلــی بزرگــی اســت. در آیــات 
ــه مــا رســیده، علــل ایجــاد و  کــه از پیشــوایان دینــی ب ــات معتبــری  ــم و روای کری ــرآن  ق
گیــری برخــی از  شــیوع برخــی از بیماری هــا به خصــوص بیماری هــای بنیان کــن، فرا
گناهــان عنــوان شده اســت. امــام رضــا )علیــه الســالم( می فرماینــد: »هــرگاه انســان ها 
گناهــان جدیــدی ابداع کننــد، خداونــد بــالی جدیــدی را بــر آنــان مســلط می کنــد!«1  
بهداشــتی،  امــور  رعایــت  در  پزشــکان  نظــر  بــه  می بایســت  هم چنان کــه  بنابرایــن 
ــدان  ــی و وج ــان دین ــر متخصص ــه نظ ــد ب ــرد، بای ک ــه  ــت محیطی توج یس ــمی و ز جس
گناهــان و رفتارهــای غیراخالقــی هــم در ایــن امــر عاملیــت  اخالقــی در این کــه شــیوع 

دارد، اعتنــا نمــود.
کــه  دوم؛ مشــکالت مــادی و بیماری هــای جســمی زنجیــره ی علــل و عواملــی دارنــد 
گرچــه علــل و عوامــل  برخــی مــادی و برخــی ممکــن اســت روحی-معنــوی باشــند. ا
روحــی و معنــوی هــم بــا وســاطت علــل مــادی در جســم انســان اثــر می گــذارد، ولــی از 
کــه مشــکالت و بیماری هــای جســمی  کــرد  ــوان ادعــا  لحــاظ عقلــی و علمــی نمی ت
فقــط علــل و عوامــل جســمی دارد و بــه همیــن دلیــل نمی تــوان پناه بــردن بــه خداونــد، 

1. وسائل الشیعه، جلد 11، ص 240.
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دعــا و توســل بــرای دفــع و رفــع بیمــاری را مــورد توجــه قرارنــداد.
کــه  شــده  اثبــات  مــدرن  روان شناســی  و  پزشــکی  روان پزشــکی،  در  امــروزه  ســوم؛ 
از بیماری هــای جســمی، از جملــه بیماری هــای صعب العــالج،  منشــأ بســیاری 
نابه ســامانی های روانــی مثــل اســترس، اضطــراب و افســردگی اســت. بیماری هــای 
گرچــه رعایــت  روان تنــی، بیماری هایــی جســمی بــا منشــأ روانــی اســت. ازایــن رو ا
اصــول و مســائل بهداشــتی اهمیــت دارد، امــا به تنهایــی نمی توانــد بیماری هــا را 
ازبیــن ببــرد. مشــکالت روان شــناختی موجــب تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن شــده، 
ــر بیماری هــا آســیب پذیر می کنــد. اعتقــادات دینــی، دعــا، مناجــات  بــدن را در براب
ــار معنــوی و تکوینــی، عامــل مهمــی در  ــر آث کان عــالوه ب ــا ــه ارواح پ ــا خــدا و توســل ب ب
آرامــش، امیــد و احســاس تســلط بــر زندگــی اســت و بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن 
کمــک فراوانــی می کنــد. افــراد بی دیــن و المذهــب، به ســبب این کــه ممکن اســت 
در بحران هــا خــود را ببازنــد و احســاس اســترس و ناامیــدی کننــد، نســبت بــه مؤمنــان 

در برابــر بیماری هــا آســیب پذیری بیش تــری دارنــد.
قــراردادن  واســطه  و  توســل  و  دعــا  خرافی دانســتن  یادشــده  نــکات  باتوجه بــه 
معصومــان )علیهــم الســالم( بــرای رفــع حاجــات از جملــه بیمــاری هــا، خــالف عقــل 
کــه از ســوی عقــل، علــم یــا دیــن الهــی  و منطــق اســت. فکــر و رفتــار خرافــی، آن اســت 
گــر عقــل و علــم  کــه از ســوی دیــن تأییدشــود، حتــی ا تأییدنشــود و اندیشــه یــا رفتــاری 

ــود. گاه نشــود، خرافــی نخواهدب ــه درســتی و ســودمندی آن آ بشــر ب
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شــهه: حرم هــایی کــه روزی دارالشــفای بیمــاران و پنــاه گاه حاجت منــدان 
یــروس زدایی شــود  معــریف می شــد، امــروزه بایــد توســط مــواد ضدعفــوین، و
و مــردم در آن جتمــع نکننــد تــا مبــادا بــه بیمــاری مبتــال شــوند! پــس اعتقــاد 

بــه دارالشــفا بــودن حرم هــا و چنــن مکان هــایی صحیــح نیســت.
پاسخ:

یکــم؛ ازنظــر مبانــی محکــم و متقــن دینــی و انبــوه تجــارب شــخصی مؤمنــان، جــای 
ک صالحــان و اولیــای الهــی )علیهــم الســالم( واســطه  کــه ارواح پــا تردیــد نیســت 
ــد متعــال هســتند.  بســیاری فیض هــا و خیرهــای مــادی و معنــوی ازجانــب خداون
دعــای ایــن انســان های وارســته بــه اجابــت نزدیک تــر و شــرافت و نیرومنــدی روحــی 
آنــان در دســت گیری از نیازمنــدان و توســل جویان، بســی بلندتــر اســت. ایــن آثــار 
بندگــی  به خاطــر  کــه  قدرتــی  واســطه  بــه  و  خــود  به خواســت  خداونــد  را  معنــوی 
ــه  ــان، چنــان ب کرده اســت. شــرف بندگــی و صداقــت آن ــان عطــا  ــه آن ایجــاد شــده، ب
ــه آنــان اعطــا  کــه موهبــت واســطه گری در فیــض الهــی ب کــرده  خداونــد نزدیک شــان 
کــه  گشــته از آن جهــت  ــا  ــان برپ ــام آن ــه ن کــه ب شده اســت. حرم هــا، مراقــد و مقاماتــی 
گــر اثــری در توســل  بــه آن خوبــان منتســب اســت، محتــرم و شــریف اســت؛ امــا یقینــا ا
بــه ارواح  بــه آن مکان هــا منتســب و مســتند نیســت؛ بلکــه  بــه آنــان وجــود دارد، 
ک آن هــا مســتند اســت. شــرط توســل بــه ارواح اولیــا، حضــور در حــرم یــا مقبــره  پــا
ک آنــان توســل جســت.  خاصــی نیســت و در هرزمــان و هرکجــا می تــوان بــه ارواح پــا
ک اولیــای الهــی زمــان و مــکان شــرط نیســت  یــارت و توســل ارواح پــا ازایــن رو بــرای ز
یــارت و  و محدودیت هــای بهداشــتی بــرای حضــور در حرم هــا هیچ گونــه منعــی در ز
توســل ایجــاد نمی کنــد. دارالشــفا بــودن حــرم، به خاطــر وجــود صاحــب حــرم اســت، 
نــه ســنگ و آجــر حــرم! هرچنــد ســنگ و آجــر حرم هــا هــم به خاطــر انتســابش بــه 
ــود  ــا به خودی خ ــنگ ها و چوب ه ــرای س ــز ب ــا هرگ ــت؛ ام ــرم اس ــرم، محت ــب ح صاح

اثــری وجــود نــدارد!
کــه در  کان اقتضــا می کنــد همان گونــه  دوم؛ شــرافت معنــوی اولیــا و احتــرام آن پــا
کیــزه بوده انــد، حرم هــا و مراقــد  زمــان حیــات خــود ازنظــر ظاهــر و باطــن انســان هایی پا
کیــزه و پیراســته از پلیدی هــای ظاهــری و باطنــی باشــد. رعایــت  ایشــان نیــز همــواره پا
اصــول بهداشــتی در همهجــا نیکــو و الزم و درهنــگام حضــور در مســجد یــا حرم هــای 
اولیــای الهــی بهتــر و واجب تــر اســت؛ زیــرا بی اعتنایــی بــه بهداشــت و آراســتگی 
و  بی احترامــی  نوعــی  بلکــه  آلــود می کنــد،  افــراد  دیگــر  بــرای  را  آن محیــط  نه تنهــا 
قدرناشناســی بــه صاحــب حــرم نیــز محســوب می شــود. بــا مراجعــه مختصــر بــه 
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کــه  کتاب هایــی  دیگــر  و  »کامل الزیــارات«  و  »مفاتیح الجنــان«  مثــل  کتاب هایــی 
کــه بــرای حضــور در  یــارت نگاشته شــده، به وضــوح مشــاهد می شــود  دربــاب آداب ز
حرم هــای ائمــه و دیگــر اولیــای الهــی آداب خاصــی ذکــر شده اســت. مهم تریــن ادب 
کیــزه، عطــرزدن و آراســتگی  یــارت حرم هــا غســل، وضــو، پوشــیدن لبــاس تمیــز و پا ز
گنــاه  اســت. آلــوده ســاختن مســاجد و حرم هــای اولیــای الهــی، بــه هرشــکل ممکــن، 
ــورا آن  ــد، واجــب اســت ف کــه از آلودگــی اطــالع دارن ــرادی  ــر اف کبیــره شمرده شــده و ب
ــه ایــن  را برطــرف ســازند؛ بنابرایــن دارالشــفا بــودن مراقــد و حرم هــای اولیــای الهــی ب
کــه هرفــرد آلــوده ای می توانــد در آن وارد شــده، آن مکان هــا را آلــوده  معنــا نیســت 

ــا رعایــت امــور بهداشــتی منافــات داشته باشــد. ــا دارالشــفا بــودن ب ســازد ی
ســوم؛ وظیفــه خادمیــن حــرم حفــظ ســالمت زائریــن اســت. بــرای مثــال در شــرایطی 
کــه داعــش تمــام تــالش خــود را بــرای نابــودی حرمیــن شــریفین می کنــد، آیــا مــی تــوان 
کــن  بــدون توجــه بــه ایــن تهدیــدات هیــچ اقدامــی بــرای حفــظ و صیانــت آن اما
گــردد. خــواه  کــه هســت از زائریــن برطــرف  انجــام نــداد؟ تهدیــدات بایــد بــه هــر نحــوی 
کرونــا گروهــک هــای تکفیــری باشــد و خــواه در قالــب بیمــاری و  در قالــب داعــش و 
یــارت مراقــد و حرم هــای اولیــای الهــی بیــش از آن کــه بــرای رفــع مشــکالت  چهــارم؛ ز
مــادی و برآورده شــدن نیازهــای دنیایــی باشــد، بــرای تقویــت انگیزه هــای معنــوی 
زمــان  در  الهــی  اولیــای  کارویــژه  اساســا  اســت.  دیــن داری  و  ایمــان  تازه کــردن  و 
ــوب  ــوِد محب ــال معب ــت و وص ــان حقیق ــت گیری طالب ــب ری و دس ــان  راه حیات ش
کــه همــه دردهــای  اســت؛ نــه رفــع نیازهــای مــادی یــا شــفادادن بیمــاران! ایــن نگــرش 
مــادی و نیازهــای دنیایــی صرفــا بــا دعــا و توســل بــه اولیــای الهــی برطــرف می شــود، 
گرچــه  کــه توســط خــود دیــن، مــردود شمرده شده اســت؛ بنابرایــن ا نگرشــی اســت 
کمــال ناظربــر تمامــی شــئونات  دیــن، خصوصــا دیــن اســالم، به لحــاظ جامعیــت و 
فــردی و اجتماعــی بشــر اســت، یعنــی راه هــای دســت یابی بــه ایــن شــئونات را ارائــه 
بــه ســعادت  بــر اســاس آن هــا عمل کنــد  گــر انســان  ا کــه  داده اســت، بدیــن معنــا 
کــه دیــن و معنویــت بایــد همــه  کســانی ادعا کننــد  گــر  دنیــا و آخــرت می رســد امــا ا
مشــکالت مــادی و معنــوی را حل کنــد، ادعایــی باطــل اســت؛ زیــرا عمــل براســاس 
آموزه هــای دینــی، اختیــاری انســان می باشــد و پیامــد عمل نکــردن بــه راه کارهــای 
ــات  ــی آی ــدارد. مــرور اجمال ــه دیــن ن دینــی، متوجــه خــود انســان اســت و ارتباطــی ب
قــرآن و روایــات واردشــده از پیشــوایان دیــن در موضوعــات مختلــف نشــان می دهد 
کــه دیــن بــه صــورت اساســی بــه علــل مــادی حــوادث توجه داشــته و بــرای دفــع و رفــع 
کرده انــد. یــک مراجعــه مختصــر بــه  یــادی مطــرح  علــل مــادی حــوادث توصیه هــای ز
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کتــاب »میــزان الحکمــه«1  و مــرور روایــات آن در باب هــا و موضوعــات مختلــف و 
کــه دیــن نــگاه جامعــی بــه امــور زندگــی انســان دارد  فــراوان ایــن ادعــا را اثبــات می کنــد 
ــه علــل مــادی هــم اهمیــت داده اســت.  ــه علــل معنــوی، ب و درکنــار توجــه و اعتنــا ب

منتهــا چنان کــه بیان شــد مهــم، توجه بــه آموزه هــای دینــی و عمــل بــه آن هاســت.
و  بهداشــت  توجه بــه  پیشــگامان  از  خــود  دیــن  پیشــوایان  و  کریــم  قــرآن  پنجــم؛ 
گزارش هــای بســیاری در لــزوم رعایــت  آراســتگی بوده انــد. آیــات و روایــات فــراوان و 
بهداشــت و نیــز اهمیــت عملــی پیامبــر و اهــل بیــت )علیهــم الســالم( در کتاب هــای 
کتــاب »دانشــنامه احادیــث پزشــکی« از آقــای محمــدی  روایــی مــا موجوداســت. 
ی بســیاری از ایــن روایــات اســت. »رســاله ذهبیــه« امــام رضــا )علیــه  ری شــهری حــاو
کــه در  الســالم(، مجموعــه بیانــات ارزش منــد علمــی و پزشــکی ایــن امــام اســت 
و  بهداشــت  یســتی،  به ز راه کارهــای  نوشــیدنی ها،   و  غذاهــا  خــواص  شــرح  بــا  آن 
ســالمت را بــه انســان می آمــوزد و ضمــن توجه بــه تکنیک هــای مقابلــه بــا بیماری هــا 
و آســیب های روحــی و روانــی،  ایــن مســائل را نیــز نقــد و بررســی می کنــد. نمونه هایــی 

از ایــن احادیــث عبارت انــد از:
ــَد   ِعْن

ْ
ــأ

َ
َیَتَوّض

ْ
ــِه َفل ــُر َبْیِت ــَر َخْی ُه َاْن َیْکُث ــّرَ ــْن َس ُمؤِمنیــن )علیــه الســالم(: »َم

ْ
 أمیُرال

َ
ــال - ق

کــه دوســت دارد خیــر و برکــت خانــه اش  کســی  ُحُضــوِر َطعاِمــِه، َیْعنــی َغَســَل َیَدْیــِه«: 
ــاد شــود، هنــگام غــذا دســت هاى خــود را بشــوید. 2 ی ز

ــُه َیْنِفــی 
َ
عــاِم َوَبْعــَدُه َفإّن ــَل الّطَ وا أْیِدَیُکــْم َقْب

ُ
ــِداهلل )علیــه الســالم(: »ِاْغِســل  أُبوَعْب

َ
- قــال

ــرا  ــِر«: دســت هاى خــود را قبــل از غــذا و بعــداز آن بشــویید؛ زی ُعْم
ْ
ــی ال ــُد ِف َیزی ــَر َو َفْق

ْ
ال

ــد. 3 ــاد می کن ی ــان را ز ــر انس ــرد و عم ــن می ب ــر را از بی کار فق ــن  ای
 

َ
مــاِم َخَزَفــًة َفَحــّك  ِمــَن الَحّ

َ
: »َمــْن أَخــذ

َ
َحَســِن الّرِضــا )علیــه الســالم( قــال

ْ
- َعــْن أِبــی ال

ى َقــْد 
َّ

وَمــّنَ إاّل َنْفَســُه، َو َمــِن إْغَتَســَل ِمــَن المــاِء الــذ
ُ
َبــَرُص َفالَیل

ْ
ِبهــا َجَســَدُه َفأصاَبــُه ال

کــه تکــه ســفالی را از  کســی  ــو َمــّنَ إاّل َنْفَســُه«: 
ُ
ُاْغُتِســَل فیــِه، فأصاَبــُه الُجــذاُم، َفالَیل

حمــّام بــردارد و بــا آن بدنــش را خارش دهــد و دچــار بیمــارى پیســی شــود، نبایــد جــز 
کرده انــد )مثــل  کــه دیگــران درآن شست وشــو  خــودش را ســرزنش کند و هرکــس از آبــی 
و دچــار  کنــد  اســتخرها در حــال حاضــر(، شست وشــو  و  آب خزینه هــا در قدیــم 

مــرض جــذام شــود، جــز خــودش را ســرزنش نکنــد. 4

1. رک: محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، انتشارات دارالحدیث قم.
2. محمد بن حسن شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، 1409 ق، ج 24، ص: 337

3. همان
کلینی، الکافي، 1407 ق، ج 6، ص: 503 4. محمد بن یعقوب 
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ــد و  شــهه: مگــر روحانیــان ادعــا منی کننــد کــه امامــان قــدرت بیکــران دارن
یــروس  ــر و می تواننــد در مهــه عــامل تصــرف کننــد؟ پــس چــرا اآلن و در براب
کرونــا تــوان مقابلــه ندارنــد و متولیــان بایــد حرم هــا را تعطیــل و ضدعفــوین 

کننــد؟!
پاسخ:

الهــی،  اولیــای  و  مراقــد مطهــر معصومــان  و  بیمــاران در حرم هــا  یکــم؛ شــفایافتن 
هرچنــد امــوری یقینــی اســت و بارهــا اتفاق افتــاده و مــدارک معتبــر آن وجــوددارد، 
کــه همــه ابعــاد آن  امــا ایــن اتفاقــات اســتثنایی و مشــروط به شــرایط خاصــی اســت 
کریــم و روایــت  یــه نبوده اســت؛ هیــچ آیــه ای از قــرآن  بــرای مــا روشــن نیســت و هرگــز رو
ــم  ــام عال ــد نظ ــی می توانن ــای اله ــد، اولی ــا شده باش ــه در آن ادع ک ــدارد  ــر وجودن معتب
تغییردهنــد.  کامــل  بــه صــورت  را  امــور عــادی و طبیعــی  و  برهم زننــد  را یک ســره 
کــه خداونــد از این کــه امــور عالــم  برخــالف ایــن، در روایــات متعــددی تصریح شــده 
ایــن مکان هــای  امتنــاع می کنــد. در  گیــرد،  انجــام  از طریــق اســباب عــادی  جــز 
مقــدس هــم تمــام امــور طبــق مشــیت الهــی و نظــام اســباب و مســببات صــورت 
از  اســتثنایی  و  عــادت  خــارق  امــور  از  برخــی  ممکن اســت  هرچنــد  می پذیــرد. 
کــه البتــه آن هــا هــم بــر اســاس نظــام اســباب و  ی دهــد  ســوی اولیــای الهــی هــم رو
کیزگــی و آراســتگی در مکان هــای  مســببات اند؛ بنابرایــن رعایــت امــور بهداشــتی، پا
مکان هــا  دیگــر  از  شــریف  مکان هــای  ایــن  در  بلکــه  الزم اســت،  نه تنهــا  مقــدس 
اهمیــت بیش تــری دارد؛ زیــرا هــم محــل رفــت و آمــد و تجمــع انســان ها اســت و 
بی توجهــی بــه بهداشــت، نوعــی مــردم آزاری و تضییــع حقــوق دیگــران اســت و هــم 

بی احترامــی بــه آن مــکان محتــرم و صاحــب قبــر شــریف محســوب می شــود.
دوم؛ آن چــه بــر اســاس مبانــی دینی به ســبب آمده، این اســت که اولیــای الهی به اذن 
گاه انــد و می تواننــد در امــور عالــم تصرفاتــی جزیــی  خداونــد بــه برخــی از امــور غیبــی آ
کننــد؛ امــا این کــه اجــازه داشته باشــند در همــه امــور جهــان بــه دل خــواه خــود رفتــار 
گــزاره دینــی چنیــن ادعایــی مطــرح نشده اســت.  کننــد، امــر محالــی اســت و در هیــچ 
انسان هاســت.  دیگــر  زندگــی  ماننــد  عــادی  امــور  در  نیــز  الهــی  اولیــای  زندگــی 
ــرای حفاظــت از خــود  ــد و ب گرســنگی، درد، فقــر، شــکنجه و قتــل دیده ان بیمــاری، 
ــان  از دارو، رعایــت بهداشــت و ابزارهــای الزم و عقالنــی ســود جســته اند. تفــاوت آن
ــود اولیــای الهــی در  گــر بنــا ب ــا دیگــران در مرتبــه ایمــان، تقــوا، شــکر و رضــا اســت. ا ب
کننــد، طبیعتــا می بایســت همــه بالهــا و شــرور را از خــود  همــه امــور عالــم دخالــت 
گــر نگوییــم بالهــا و مصائــب آنــان از دیگــر انســان ها بیش تــر  کــه ا دور ســازند، درحالــی 
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ــر و مقــام آنــان  ــر نبوده اســت. آری! دعــای آنــان بــه اجابــت نزدیک ت کم ت بــوده، قطعــا 
ــر از دیگــر بنــدگان اســت و همیــن شــرافت موجــب می شــود  در نــزد خــدا بلندمرتبه ت
کــه در برخــی از امــور دنیایــی، واســطه فیــض الهــی قرار گرفتــه، حوائجــی به دســت 
آنــان برآورده شــده و بیمارهایــی شــفا یابــد؛ امــا ایــن امــور از اســتثنائات اســت و هرگــز 
ک در امــور معنــوی وســعت و قــدرت  ــا ــود. البتــه ایــن ارواح پ ــه نبــوده و نخواهدب ی رو
آن  وســاطت  بــه  معنــوی  فیض هــای  همــه  نگوییــم  گــر  ا و  دارنــد  فراخ تــری  بســیار 
بزرگــواران بــه طالبــان حقیقــت می رســد، دســت کم بســیاری از بهره هــای معنــوی بــه 
کامــل »وماتشــاؤون  وســاطت آنــان اســت. ائمــه معصــوم )علیهــم الســالم( مصادیــق 
اال ان یشــاء اهلل رب العالمیــن«1  انــد؛ یعنــی خواســت آنــان، خواســت خــدا اســت و از 

ایــن رو در همــه امــور تابــع اراده و مشــیت خداوندنــد.

1. »و نمی خواهند جز آنچه را خدوندگار جهانیان می خواهد«. )تکویر: 29(
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شــهه: از امــام صــادق )علیــه الســالم( روایــت شــده اســت: »هنگامــی کــه 
یــد کــه بــال  گیــرد، بــه شــهر قــم و اطــراف آن پنــاه بر فتنــه مهــه ی شــهرها را فرا
ــه  ــه الســالم( ب ــز حدیــی از امــام رضــا )علی از آجنــا دفــع شده اســت«؛ و نی
مهــن مضمــون روایــت اســت. مفــاد ایــن روایــت و روایــات بســیاری کــه در 
فضیلــت قــم وارد شــده و هرگونــه بــالیی را از قــم منتــی می دانــد، چگونــه بــا 

گیــر کرونــا در قــم ســازگار اســت؟! بیمــاری فرا
پاسخ:

ــت.  کرده اس ــر  ــند ذک ــا دو س ــوار ب ــاب بحاراالن کت ــی در  ــوم مجلس ــت را مرح ــن روای ای
ــه امــام رضــا )علیهمــا الســالم( می رســد: ــه امــام صــادق و ســند دوم ب ســند اول ب

ِبــي 
َ
َحَســِن ْبــِن َمْحُبــوٍب َعــْن أ

ْ
ــِد ْبــِن ِعیَســی َعــِن ال ْحَمــَد ْبــِن ُمَحّمَ

َ
الــف( »َو َعــْن أ

ــَداَن 
ْ
ُبل

ْ
ــِت ال : ِإَذا َعّمَ

َ
ِبــي َعْبــِد اهلِل ع َقــال

َ
ــِل ْبــِن َصاِلــٍح َعــْن َرُجــٍل َعــْن أ

َ
ُمَفّض

ْ
ــَة ال

َ
َجِمیل

ــا«.1  ــوٌع َعْنَه َء َمْدُف
َ

ــال َب
ْ
 ال

َ
ــِإّن ــا َف ــا َو َنَواِحیَه ْیَه

َ
ــّمَ َو َحَوال ْیُکــْم ِبُق

َ
ــُن َفَعل ِفَت

ْ
ال

ــی َعِلــّيِ ْبــِن ُموَســی 
َ
ْیِنــّيِ ِبِإْســَناِدِه ِإل

َ
ُکل

ْ
ــِد ْبــِن َیْعُقــوَب ال ــی ُمَحّمَ

َ
َي َمْرُفوعــًا ِإل ب( »َو ُرِو

 
َ

ْیَهــا َو َنَواِحیَهــا َفــِإّن
َ
ْیُکــْم ِبُقــّمَ َو َحَوال

َ
ِفَتــُن َفَعل

ْ
ــَداَن ال

ْ
ُبل

ْ
ــِت ال : ِإَذا َعّمَ

َ
َضــا ع َقــال الّرِ

ــا«. 2 ــوٌع َعْنَه َء َمْرُف
َ

ــال َب
ْ
ال

برای پاسخ بررسی سندی و داللی روایت فوق الزم است.
یکــم؛ در روایــت اول ابی جمیلــه از شــخص مجهولــی بــا عنــوان »رجل« گــزارش می کند 
ــر این کــه خــود  ــار ســاقط می کنــد. مضــاف ب ــودن ســند، روایــت را از اعتب کــه مرســله ب
ابی جمیلــه مفضــل بــن صالــح، از نظــر بســیاری از رجالیــان )عالمــه حلــی در خالصــه 
الرجــال(، ضعیــف و غیرثقــه معرفــی شده اســت. روایــت دوم هــم از اســاس ارزش 

ســندی نــدارد؛ زیــرا مرفوعــه اســت و روایــت مرفوعــه به خودی خــود، معتبــر نیســت.
کــه اعــم از امــراض و بالهــای  دوم؛ در ایــن روایــات، از لفــظ »فتنــه« اســتفاده شــده 
جســمی اســت و بــا توجــه بــه مرکزیــت فرهنــگ شــیعی و علــم دینــی در قــم، می تــوان 
کــه  کــه منظــور از ایــن احادیــث، فتنه هــای مذهبــی، فکــری و عقیدتــی اســت  گفــت 
در آخــر زمــان دامــن شــهرها و کشــورها را می گیــرد و در آن شــرایط الزم اســت مــردم بــرای 
کــز فرهنگــی و دینــی قــم پنــاه برنــد! در تأییــد ایــن تفســیر از  رفــع آن بــه دانشــمندان و مرا

روایــات، بــه حدیثــی از امــام صــادق )علیــه الســالم( اشــاره می شــود:
ــم  ــی و عل ــان خال ــود مؤمن ــه از وج کوف ــه زودى  ــه الســالم( فرمــود: »ب ــادق )علی ــام ص ام

1. محمدباقر مجلسی، بحااراالنوار، ج 57، ص 214.
2. همان، ص 217.
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در آنجــا پنهــان می شــود، هم چــون پنهان شــدن مــار در ســوراخش؛ پــس از آن علــم 
کــه بــه آن »قــم« می گوینــد؛ آن شــهر معــدن علــم و فضــل  در شــهرى ظاهــر می شــود 
کــه در روى زمیــن، مســتضعفی در دیــن باقــی نمانــد، حتــی زن هــا  می  شــود تــا جایــی 
ــل آن  ــم و اه ــدا ق ــس خ ــود؛ پ ــد ب ــا خواه ــم م ــور قائ ــگام ظه ــن در هن ــا! و ای در حجله ه
کامــش  گــر آن نباشــد، زمیــن اهــل خــود را در  را قائم مقــام حجــت قــرار می دهــد و ا
ــه ســایر شــهرها در  ــرد و در روى زمیــن حجتــی باقــی نمی مانــد و علــم از قــم ب فــرو می ب
ــی  ــا جای ــود ت ــام می ش ــردم تم ــر م ــدا ب ــت خ ــس حج ــود؛ پ ــرب روان می ش ــرق و مغ مش
کــه دیــن و دانــش بــه او نرسیده باشــد. از آن پــس قائــم  کســی در روى زمیــن نمانــد  کــه 
)علیــه الّســالم( ظهــور می کنــد و موجــب نقمــت و خشــم الهــی بــر بنــدگان )عصیانگــر( 
می شــود؛ زیــرا خــدا از بنــدگان پــس از آن کــه حجــت را انــکار کردنــد، انتقــام می گیــرد!« 3
ســوم؛ در فهــم روایــات بایــد بــه »درایةالحدیــث« توجــه کــرد که برخــی از روایات اســالمی 
ــوده و شــرایط زمانــی و مکانــی خاصــی صــادر شده اســت. مثــاًل برخــی از  تاریخ منــد ب
کــه در فضیلــت قــم مطرح شــده را بایــد در بســتر حــوادث ســال های میانــه  روایاتــی 
ــه  ــر دوران بنی امی ــرد. در اواخ ــیان فهم ک ــت عباس ــور دول ــان و ظه ــت  اموی ــراض دول انق
کن  کــه یکــی از قبایــل عــرب ســا قیامــی بــه رهبــری »ابن اشــعث« در عــراق رخ داد 
کوفــه، بــه نــام بنی اشــعر )اشــاعره( هــم شرکت داشــتند. ایــن قیــام شکســت خورد و 
بازمانــدگان آن هــا در اقصــی نقــاط مملکــت پهنــاور اســالمی متواری شــدند. انقالبیــون 
کمــک مــردم  کن شــدند. آن هــا بــا  کنونــی سا اشــعری بــه ایــران متــواری و در »قــم« 
یــادی  کــه تــا انــدازه ز محلــی، در آن منطقــه بــرج و بارویــی ســاختند و آن را قــم نامیدنــد 
از حکومــت مرکــزی استقالل داشــت. اشــعریان از محبــان اهل بیــت )علیهــم الســالم( 
ــم از  ــیعی، اع ــف ش ــون مختل ــرای انقالبی ــی ب ــان مأمن ــم« از آن زم ــن رو »ق ــد و از ای بودن
کیســانی و عباســی و امامــی شــد. بــا انقــالب عباســیان ضــد امویــان، اشــعریان قــم هــم 
کارآمــدن عباســیان، بــه پــاداش ایــن هــم کاری،  کردنــد و پــس از روی  در آن شــرکت 
بعدهــا  پیــش داشــتند.  بیــش از  اســتقاللی  کــه  گرفتنــد  به دســت  را  قــم  حکومــت 
یــج بــه جنــاح امامــی شــیعیان نزدیــک شــدند. به هرحــال ایــن روایــات  اشــعریان بــه تدر
کــه ایــن  بــر فــرض صحــت ســند، بــه چنیــن ماجراهایــی اشــاره دارد. نتیجــه، ایــن 
ــر امــراض  روایــت و روایــات مشــابه از نظــر ســند ضعیــف اســت و از لحــاظ داللــت، ب
ــی  ــری و امنیت ــی و فک ــای عقیدت ــه فتنه ه ــه ب ــد؛ بلک ــت ندارن ــمی دالل ــای جس و باله

مربــوط اســت!

3. همان، ص 213.
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و  کننــده  مــاده ضدعفــوین  یــن  امــروز مهم تر کــه  الــکل  کاشــف  شــهه: 
یــای رازی کشــف شــد کــه  ــا اســت توســط حممــد بــن زکر حمافظــت از کرون
فــرد ملحــدی بــود! بنابرایــن یــک شــخص ملحــد توانسته اســت مــردم را از 

ــا جنــات دهــد امــا... کرون
پاسخ:

ی غیــر از رشــته  یکــم؛ محمــد بــن زکریــاى  رازى از طبیبــان بــزرگ مســلمان اســت. و
گرچــه در مســلمان بــودن  طــب، در فلســفه و اخــالق نیــز آرا و نظریــات مهمــی دارد. ا
گفتــه  شــده ایشــان برخــی اظهــار نظرهــای خــالف مبانــی  او تردیــدی نیســت، امــا 
اســالمی نیــز داشــته، ولــی چنیــن چیــزی مــورد شــک و تردیــد محققــان و موّرخــان 

اســالمی اســت.
ی ملحــد باشــد، بازهــم چیــزی عــوض نمی شــود؛ چــون ســنت  دوم؛ بــر فــرض این کــه و
کــه عمــل هیــچ عاملــی، چــه زن و چــه مــرد را ضایع نکنــد.  گرفتــه  الهــی بــر ایــن قــرار 
پشــت کار  و  می اندیشــد  می کشــد،  زحمــت  شــخصی  کــه  زمانــی  این اســاس  بــر 
کــه ایــن شــخص  کار را نیــز خواهددیــد، حــاال تفاوتــی نــدارد  دارد، طبعــًا نتیجــه ایــن 
مســلمان باشــد یــا ملحــد، رازی باشــد یــا دیگــران، ایــن شــی مکشــوف، الــکل باشــد 
کشــف الــکل توســط ایشــان نشــانه مهــارت و تبحــر در داروســازی  یــا چیــز دیگــر. 
ــی  ــر ادعای ــی دیگ ــته های علم ــر در رش گ ــه او ا ک ــت  ــا نیس ــن معن ــه ای ــز ب ــت و هرگ اس
کنــد، ارزش منــد اســت. آیــا منطقــی و عقالنــی اســت بگوییــم چــون فــالن مهنــدس 
مســائل  در  هرادعایــی  پــس  دارد،  معتبــری  نظریــه  خاصــی  مســأله  در  هســته ای 
ــای  ــه! زکری ــاارزش اســت؟! یقینــا ن ــا جامعه شناســی بکنــد هــم معتبــر و ب پزشــکی ی
رازی دانشــمند و پزشــک نــام آوری اســت و از ایــن جهــت مــورد احتــرام و افتخــار مــا 
ــه الحــاد ادعایــی اش، ارزشــی نمی دهــد. البتــه متأســفانه در  اســت، امــا دانــش او ب
ی  کــه دنیــای ســلبریتی ها اســت، برخــی از مــردم ممکن اســت از رو دنیــای امــروز 
نادانــی هرادعایــی را از هرفــرد مشــهوری، ولــو هنرپیشــه ســینما و تئاتــر، بپذیرنــد! 
ایــن امــر نشــانه مهم بــودن آن فــرد نیســت؛ بلکــه نشــانه ســطحی نگری و ســاده لوحی 
ی  پیــرو آنــان  از  کورکورانــه  و  افتــاده  افــرادی  چنیــن  دنبــال  بــه  کــه  اســت  کســانی 

می کننــد!
ســوما؛ قــدرت اســالم در علــوم مختلــف خصوصــا پزشــکی بــر کســی پوشــیده نیســت 
پــا بیشــتر از اینهــا  جــان دیــون پــورت؛ محقــق و مستشــرق انگلیســي مــی نویســد: ارو
کــه به پیــروان محمــد ِدین  پــا بایــد بــه خاطــر داشــته باشــد  بــه اســالم مدیــون اســت، ارو
ــه ي  ــه حلق ک ــد  ــلمین بودن ــن مس ــه: همی ک ــن  ــت از ای ــارت اس ــري دارد و آن عب دیگ
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یکــي  پــا در تار کــه ارو یــادي  اتصــال ادبیــات قدیــم و جدیــد شــدند، در طــول مــدت ز
ــان را  ــادي از فالســفه یون ی ــود، مســلمین تألیفــات و تحقیقــات عــده ي ز ــرو رفتــه ب ف
یاضیــات و طــب  کــرده و بســط و نشــر مهــم تریــن رشــته هــاي علــوم طبیعــي و ر حفــظ 
یــادي دیــون زحمــات آنهاســت.1  و غیــره را بــر عهــده داشــتند و ایــن علــوم بــه مقــدار ز

1. عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن، جان دیون پورت، صفحه ي 131
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شــهه: روحانیــون و عاملــان دیــی بــه جــای توصیــه بــه رعایــت هبداشــت 
یــارت هــا توصیــه  و امــور پزشــکی صرفــا بــه خوانــدن برخــی دعاهــا و ز
می کننــد؛ آیــا ایــن امــر به ســخره گرفــن دانــش پزشــکی و در نتیجــه بــازی بــا 

جــان مــردم نیســت؟!
پاسخ:

ــس،  ــر عک ــه ب ــت؛ بلک ــش نیس ــی بی ــی اتهام ــان دین ــه عالم ــخنان ب ــن س ــبت دادن ای نس
دانشــمندان دیــن و مراجــع تقلیــد نخســت مــردم را بــه رعایــت بهداشــت و گــوش دادن بــه 
ســخنان مســئوالن مربوطه و عمل به آن ســفارش نموده، پس ازآن به دعا و توســل ســفارش 
کرده انــد. برخــی از رســانه های معانــد بــا تقطیع فایل هــای صوتی و تصویری منتشرشــده از 
علمــای اســالم دربــاره کرونــا، کوشــش می کننــد تــا علمــای دیــن را افــرادی مخالــف دانــش 
بشــری معرفی کنند، درحالی که همه علما و مراجع معظم تقلید بر رعایت امور پزشــکی 
کید  و بهداشتی و گوش سپردن به توصیه های متخصصان و مسئوالن امور بهداشتی تأ
می کننــد. البتــه عالمــان دیــن بــر اســاس وظیفه معنوی خود مــردم را بــه دعا، توجه بــه ذات 
مقــدس حــق تعالــی، توبــه و توســل هــم توصیــه می کننــد؛ ایــن امــور نه تنهــا آثــاری حقیقــی 
در دفــع و رفــع بالهــا دارد؛ بلکــه می توانــد بــه مــردم آرامــش، اطمینــان خاطــر، امیــد و قــدرت 
روحــی بخشــیده، آن هــا را در برابــر نگرانــی و پریشــان حالی ناشــی از تــرس از بیمــاری یــاری 
کنــد. در ایــن راســتا بخش هایــی از توصیه هــای مقــام معظــم رهبری کــه از صدا و ســیمای 

جمهــوری اســالمی پخش شــد، ذکــر می شــود:
ــوص  ــئوالن درخص ــتورالعمل های مس ــا و دس ــت توصیه ه ــر رعای ــد ب کی ــن تأ ــان ضم ایش
پیش گیــری و فراگیــری آلودگــی کرونــا فرمودنــد: »از این دســتورها نباید تخطی شــود، چراکه 
خداونــد مــا را موظــف کرده اســت در قبــال ســالمت خــود و دیگــران احســاس مســئولیت 
کنیــم؛ بنابرایــن هرچــه بــه ســالمت جامعــه و جلوگیــری از شــیوع این بیمــاری کمک کند، 
»حســنه« و هرچــه بــه شــیوع آن کمــک کنــد، »ســیئه« اســت«. رهبــر انقــالب اســالمی در 
توصیه ای دیگر همگان را به توسل و توجه به پروردگار فراخواندند و گفتند: »البته این بال 
آن چنــان بــزرگ نیســت و بزرگ تــر از آن نیــز وجــود داشته اســت، امــا بنــده به دعای برخاســته 
از دل پــاک و صــاف جوانــان و افــراد پرهیــزگار بــرای دفــع بالهــای بــزرگ بســیار امیــدوارم؛ چرا 
کــه توســل بــه درگاه خداونــد و طلــب شــفاعت از نبــی مکــرم اســالم و ائمــه بزرگــوار )علیهــم 

الســالم( می توانــد بســیاری از مشــکالت را برطــرف کنــد!« 1

کاشت نهال در آستانه روز درختکاری 13.12.98 1. بیانات پس از 
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یروس هــا و مرگ ومیرهــا بــه علــت گناهــان  گــر ایــن بیماری هــا، و شــهه: ا
مــردم اســت، چــرا از قــم کــه مرکــز دیــن و تشــیع اســت و در آن کم تــر گنــاه مــی 

شــود شــروع شــده اســت؟!
پاسخ:

ــی و 
ّ
کــم بــر جهــان، نظــام عل ــی حا

ّ
کل کــه نظــام  ق گرفتــه 

ّ
ــر ایــن تعل یکــم؛ اراده الهــی ب

تــی، 
ّ
ــت خــاص و هرعل

ّ
معلولــی و ســبب و مســّببی باشــد؛1  یعنــی هرمعلولــی، عل

معلــول مخصــوص داشته باشــد و بــر ایــن اســاس بســیارى از فعــل و انفعــاالت و 
حــوادث موجــود در ایــن عالــم در چارچــوب نظــام طبیعــی قــرار می گیــرد؛ مســائل 
آب و هــوا، میــزان بــارش بــاران و بســیارى از حــوادث جغرافیایــی و طبیعــی از همیــن 
پــس  قــراردارد.  ی-معلولــی 

ّ
ى کــرده و در چارچــوب نظــام منســجم عل قاعــده پیرو

کرونــا از چیــن وارد قــم و مهمــان  گــر چنــد نفــر مبتــال بــه  کــه ا کامــال طبیعــی اســت 
شــخصی قمی شــوند، ایــن ویــروس  بــه دیگــران منتقــل شــده، برخــی از مــردم قــم بــه 
گناهــی  کــه هیــچ  ایــن ویــروس مبتــال شــوند و ایــن واقعیــت می توانــد حتــی در فرضــی 

ــاز هــم محقــق شــود. ــا هرشــهر دیگــری صــورت نگرفته باشــد، ب ــم و ی در ق
ــی وجــود  ــا برخــی از بالهــا رابطــه علی-معلول گناهــان ب گرچــه میــان برخــی از  دوم؛ ا
عوامــل  بلکــه  باشــد؛  گناهــان  اثــر  بــر  بالهــا  تمــام  کــه  نیســت  این طــور  اّمــا  دارد، 
ــه  ــن رابطــه ب ــال دخالــت داشته باشــد. در ای ــه وجــود آمــدن ب ــد در ب مختلفــی می توان

چنــد نکتــه اشــاره می شــود:
الــف: برخــی مصائــب و مشــکالت ناشــی از اعمــال خــود انســان اســت و ایــن امــور 
گنــاه اســت؛ مثــاًل ابتــال  گاهــی از قبیــل  گاهــی از قبیــل عــدم رعایــت امــور بهداشــتی و 
بــه بیمــاری به دلیــل عــدم رعایــت نکته هــای بهداشــتی از خطاهــای عملــی انســان 
کــه دامن گیــر او و دیگــران می شــود؛ هرچنــد در فــرض عــدم تقصیــر در ابتــال بــه  اســت 
کــه  گرفتــار می نگــرد و بــرای دردی  بیمــاری، خداونــد بــه رحمــت خویــش بــر انســان 
به واســطه آن بیمــاری تحمــل می کنــد، پاداش هایــی در نظــر می گیــرد و بــر اســاس 
مصلحــت شــخص مبتــال، آن پــاداش را در دنیــا یــا آخــرت بــه او عطــا می فرمایــد؛ امــا 
ــی  ــودن، حت ــرض مقصرب ــت و در ف ــوده اس ــان ب ــود انس ــاری، خ ــأ بیم ــال منش به هرح

مســتحق پــاداش و عــوض از جانــب خداونــد هــم نخواهدبــود!
کــه انســان  گناهانــی اســت  گاهــی هــم ابتــال بــه امــراض، مصایــب و بالهــا، ناشــی از 
مرتکــب می شــود. در ایــن فــرض هــم خــود انســان مســئول پیامدهــای آن اســت. 

1. مرتضی مطهرى، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، ج 1، ص 126 و 399.
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خداونــد در قــرآن می فرمایــد: »آن چــه از مصائــب و نامالیمــات بــه شــما رســد، بــه 
کــه خــود انجــام داده ایــد«.2 ایــن آیــه به خوبــی نشــان می دهــد  خاطــر اعمالــی اســت 
خــود  عمــل  از  ناشــی  می شــود،  انســان  دامن گیــر  کــه  بیماری هایــی  و  مصائــب 
ک و مشــکالت  ــا ــه ایــن ترتیــب یکــی از فلســفه هاى حــوادث دردن انســان اســت و ب
گنــاه همــواره در زندگــی انســان هــا  زندگــی روشــن می شــود. البتــه پیامدهــای مــادی 
ــد  گاهــی خداون ــه جهــان آخــرت منتقــل شــود؛ ولــی  ــد و ممکن اســت ب ــد نمی آی پدی
ــت  ــن عقوب ــد. ای ــت می کن ــا عقوب ــده، او را در دنی ــاه بن گن ــار  ــبک کردن ب ــور س به منظ
کــه می خواهــد بنــده اش  هــم در حقیقــت ناشــی از مهــر و رحمــت واســعه الهــی اســت 
ک و ســبک بار از ایــن دنیــا منتقل شــود. امیــر مؤمنــان علــی )علیــه الســالم( از  پــا
کــه فرمــود: »ایــن آیــه )َو مــا  گرامــی خــدا )صلــی اهلل علیــه و آلــه( نقــل می کنــد  پیامبــر 
صاَبُکــْم ِمــْن ُمِصیَبــٍة ...( بهتریــن آیــه در قــرآن مجیــد اســت. اى علــی! هرخراشــی 

َ
أ

کــه  گناهــی اســت  کــه از چوبــی بــر تــن انســان وارد می شــود و هرلغــزش قدمــی، بــر اثــر 
گرامی تــر از آن  از او ســر زده اســت. آن چــه خداونــد در دنیــا از بندگانــش عفــو می کنــد، 
کنــد( و آن چــه را  کــه )در قیامــت( در آن تجدیــد نظــر فرمایــد )و آنــان را عقوبــت  اســت 
کیفــر  کــه در آخــرت بــار دیگــر  کــه در ایــن دنیــا عقوبــت فرمــوده، عادل تــر از آن اســت 
گنــاه انســان را ســبک  دهــد«!3  بــه ایــن ترتیــب این گونــه مصائــب عالوه بــر این کــه بــار 

می کنــد، بــه او قــدرت خودکنترلــی در رفتارهــای نادرســت می دهــد.
البتــه ظاهــر آیــه ۳۰ ســوره شــوری، عــام اســت و همــه مصائــب را در بــر می گیــرد، ولــی 
مطابــق معمــول در الفــاظ عــام و مطلــق، اســتثناهایی وجــوددارد، ماننــد مصائــب و 
ــراى  کــه ب ــا و ائمــه معصــوم )علیهــم الســالم( می شــده  ــر انبی کــه دامن گی تی  مشــکال
گریبــان غیرمعصومــان را  کــه  ترفیــع مقــام یــا آزمایــش آن هــا بــود و هم چنیــن مصائبــی 

می گیــرد و جنبــه آزمــون دارد.
گــر بشــر زندگــی راحــت و خالــی از هرگونه نامالیمات داشته باشــد، ارزش راحتی  ب: ا
کــه دارد  و آســایش را درک نخواهدکــرد؛ زیــرا بشــر بــا غــرور، شــهوت، امیــال و غرایــزی 
گــر به حــال خــود رهاشــود و هیــچ وســیل بیدارباشــی نداشته باشــد، اندک انــدک  ا
و  امیــال  نامشــروع،  خواســته  هرگونــه  بــه  طبعــًا  فراموش کــرده،  را  حقــوق  و  حــدود 
آرزوهــای پســت تن خواهــدداد و ایــن امــر بــرای او پیامدهــای نامطلوبــی در پــی دارد. 
گاهــی بشــر بــه یــک بانــگ بیداربــاش و زنــگ خطــر نیازمنداســت تــا فطــرت ذاتــی اش 
بیدارشــده و بــه خداونــد روآورد. علــت برخــی از مصائــب و مشــکالت این اســت 

2. شوری: 30.
3. محمد بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیه 30 شوری.
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کــه انســان، دل بســته و اســیر زرق و بــرق ایــن جهــان مــادی نشــود و آن را جاودانــه 
ــالن،  ــرای غاف ــی ب ــگ بیدارباش ــه زن ــکالت به منزل ــب و مش ــن مصائ ــدارد. بنابرای نپن
کوتاه بــودن  بــه  اشــاره ای  و  مــادی  ناپایــداری جهــان  رمــز  ارواح خفتــه،  بــر  شــالقی 
عمــر ایــن زندگــی اســت. البتــه ایــن هــم رحمتــی از جانــب خداونــد متعــال در حــق 
کــه هــم بنــدگان را در مســیر حــق نگه مــی دارد و هــم بابــت درد و  بنــدگان اســت؛ چرا

ــالی واردشــده، پاداشــی درخــور مرحمــت خواهدکــرد. ســختی ناشــی از ب
گاهــی وجــود مشــکالت در زندگــی بــه خاطــر آزمایــش الهــی و امتحــان انســان  ج: 
اســت؛ چنان کــه انســان های وارســته ماننــد حضــرت ابراهیــم خلیل الرحمــان بارهــا 

گرفتنــد تــا بــه رشــد معنــوی نائــل شــوند. مــورد آزمایــش قــرار 
کــه  ســوم: مــردم قــم هرگــز تافتــه جدابافتــه ای از دیگــر مردمــان نیســتند؛ هرســنتی 
بــر دیگــر انســان ها جاری باشــد، بــر مــردم قــم نیــز جاری اســت؛ بنابرایــن بالهایــی 
کــه بــر اهــل قــم نــازل شــود، بــرای خوبان شــان درجــه و آزمــون صبــر و شــکر و بــرای 

کیفــر الهــی اســت! بدکاران شــان عقوبــت و 
چهــارم: در زمــان حضــور ائمــه علیهــم الســالم نیــز بالهــای مختلفــی ماننــد زلزلــه و... 
اتفــاق مــی افتــاد و جمــع حضــور امــام و بــال هیــچ امــر عجیبــی نبــود و مــورد اعتــراض 

کــس در هیــچ دورانــی قــرار نگرفــت هیــچ 
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شــهه: روحانیــون شــیعه ادعــا می کردنــد توســل بــه اهــل بیــت )علهیــم 
الســالم( و وجــود حرم هــای مقــدس مایــه برکــت و دورمانــدن شــهرهای 
یــروس کرونــا از قــم آغــاز و گســترش  یــاریت از بــال اســت، درحایل کــه اآلن و ز

یافتــه اســت!
پاسخ:

یکــم؛ یکــی از آفت هــای بــزرگ در فراینــد شــناخت و مبــارزه بــا مشــکالت مــادی و 
کــه از نظــر عقــل و علــم مردوداســت.  روانــی بشــر، تک ســونگری و تقلیل گــری اســت 
مثــاًل تقلیــل علــل پدیدآمــدن و شــیوع بیماری هــا بــه مســائل بهداشــت محیطــی 
و  مــادی  علــل  بــه  علــل  فروکاهــش  یعنــی  اســت؛  تقلیل گرایــی  نوعــی  جســمی  و 
ــه  ک ــادی  ی ــای ز ــود پیش رفت ه ــا وج ــت و ب ــر محدوداس ــم بش ــل و عل ــوس! عق محس
ــی  ــورت یقین ــه ص ــد ب ــز نمی توان ــر هرگ ــه، بش ــانی صورت گرفت ــی و انس ــوم طبیع در عل
گاه شــده و  کــه قادراســت بــه همــه پدیده هــا از همــه ابعــاد، ســطوح و زوایــا آ کنــد  ادعا
کــه  ــر از آن اســت  کنتــرل خــود درآورد. زندگــی انســان ها بســیار پیچیده ت آن هــا را در 
گاه شــود. به همین ســبب تقلیــل علــت یــک بیمــاری  عقــل و علــم بــه همــه ابعــاد آن آ
یــا شــیوع آن در امــور مــادی، خطــای علمــی و عقلی بزرگی اســت. در آیــات قرآن کریم 
کــه از پیشــوایان دینــی بــه مــا رســیده، علــل ایجــاد و شــیوع برخــی  و روایــات معتبــری 
گناهــان  از  گیــری برخــی  بــه خصــوص بیماری هــای بنیان کــن، فرا از بیماری هــا، 
عنــوان شده اســت؛ بنابرایــن هم چنان کــه می بایســت بــه نظــر پزشــکان در رعایــت 
یســت توجه کــرد، بایــد بــه نظــر متخصصــان دینــی  امــور بهداشــتی جســمی و محیــط ز
گناهــان و رفتارهــای غیراخالقــی هــم در ایــن امــر  و وجــدان اخالقــی در این کــه شــیوع 

کنیــم. عاملیــت دارد، اعتنــا 
دوم؛ مشــکالت مــادی و بیماری هــای جســمی زنجیــره ای از علــل و عوامــل دارنــد 
گرچــه علــل و  کــه برخــی مادی انــد و برخــی ممکن اســت روحی-معنــوی باشــند. ا
عوامــل روحــی و معنــوی هــم بــا وســاطت علــل مــادی در جســم انســان اثــر می گــذارد، 
کــه مشــکالت و بیماری هــای  کــرد  ولــی از لحــاظ عقلــی و علمــی نمی تــوان ادعا

جســمی تنهــا علــل و عوامــل جســمی دارد.
کــه  شــده  اثبــات  مــدرن  روان شناســی  و  پزشــکی  روان پزشــکی،  در  امــروزه  ســوم؛ 
منشــأ بســیاری از بیماری هــای جســمی و از جملــه بیماری هــای صعب العــالج، 
نابســامانی های روانــی مثــل اســترس، اضطــراب و افســردگی اســت. بیماری هــای 
گرچــه رعایــت  روان تنــی، بیماری هایــی جســمی بــا منشــأ روانــی اســت. ازایــن رو، ا
اصــول و مســائل بهداشــتی اهمیــت دارد، امــا به تنهایــی نمی توانــد بیماری هــا را 
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ازبیــن ببــرد. مشــکالت روان شــناختی موجــب تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن شــده 
و بــدن را در برابــر بیماری هــا آســیب پذیر می کنــد. اعتقــادات دینــی، دعــا، مناجــات 
ــار معنــوی و تکوینــی، عامــل مهمــی در  ــر آث کان عــالوه ب ــا ــه ارواح پ ــا خــدا و توســل ب ب
آرامــش، امیــد و احســاس تســلط بــر زندگــی اســت و بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن 
کمــک فــراوان می کنــد. افــراد بی دیــن و المذهــب، به ســبب این کــه در بحران هــا 
کننــد، نســبت بــه  ممکــن اســت خــود را ببازنــد و احســاس اســترس و ناامیــدی 

مؤمنــان در برابــر بیماری هــا آســیب پذیری بیش تــری دارنــد.
گســترش پیــدا نکرده اســت؛ بلکــه شــروع آن از  کرونــا از قــم شــروع و  چهــارم؛ ویــروس 
ــادر  کــه ق ــود  ــران، قــم اولیــن شــهری ب کشــور چیــن بوده اســت؛ امــا در ای شــهر ووهــان 
ــه شناســایی ایــن ویــروس شــد و اال طبــق اظهــارات برخــی از صاحب نظــران ایــن  ب
گیــالن وجــود داشته اســت. هرچنــد تقــدم وجــود  ویــروس قبــل از قــم، در تهــران و 
کنان آن  ویــروس در هرشــهری، نبایــد عاملــی بــرای تحقیــر و توهیــن بــه آن شــهر و ســا

کــه ایــن امــر ممکن بــود در هرشــهری اتفاق بیفتــد. شــود؛ چرا
پنجــم؛ مســئله توســل بــه اهــل بیــت )علیهــم الســالم( و شفابخشــی توســط آن هــا 
مــورد تأییــد دیــن اســت؛ امــا این گونــه امــور بــه صــورت دائمــی نبــوده و در مــوارد 
کــه خداونــد متعــال بــدان عالــم اســت، اتفــاق می افتــد؛ بــه  خاصــی بــا شــرایطی 
ــه  ــه صــورت اســتثنا مطرح اســت و این گون عبــارت دیگــر ایــن مســئله در امــور دنیــا ب
ــا توســل و دعایــی  ــه حــرم اهــل بیــت )علیهــم الســالم( رفتــه ی کــه هرکســی ب نیســت 
و  دعــا  هرکســی  کــه  نیســت  این گونــه  هم چنیــن  شــفایابد؛  بالفاصلــه  کرده باشــد، 
کنــد، دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از دارو بــرای رفــع بیمــاری و یــا انجــام اقدامــات  توســل 
گیــردار نداشته باشــد. به همیــن  احتیاطــی به منظــور پیش گیــری از بیماری هــای وا
کــه بیــش از دیگــران اهــل ذکــر، دعــا و توســل اند، بــا وجــود  دلیــل مراجــع معظــم تقلیــد 
این کــه مــردم را بــه ایــن مســائل فرامی خواننــد، هم زمــان ایشــان را بــه رعایــت دســتور 
ــه دعــوت می کننــد و خــود  العمل هــای بهداشــتی و اقدامــات احتیاطــی پیش گیران
ــد.  ــا تعطیلــی درس هــا و برنامه هــای اجتماعــی در ایــن زمینــه پیــش گام بوده ان نیــز ب
به عنــوان مثــال حضــرت آیــت اهلل العظمــی مــکارم شــیرازی ســخنانی در ایــن زمینــه 
ایــراد فرمودنــد: »بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری بایــد بــر اعصــاب خــود مســلط باشــیم 
یارت عاشــورا و  ــز نماییــم ... خوباســت در تمــام خانه هــا ز ــرس و اســترس پرهی و از ت
گران بهایــی  ــار  ــه همــه روحیــه می دهــد و آث ــرا ایــن دو ب حدیث کســا خوانده شــود، زی
کــز عمومــی صحیــح  ایــن مقطــع زمانــی معاشــرت ها و حضــور در مرا دارد ... در 
کــه بــر هرانســانی واجب اســت، حفــظ جــان و ســالمت  نیســت ... از جملــه مســائلی 
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کوتاهی کنــد، در پیــش گاه خداونــد مســئولیت  گــر انســان در ایــن زمینــه  اســت و ا
کیــد بــر رعایــت مســائل بهداشــتی و عمــل  دارد!«1  مقــام معظــم رهبــری نیــز ضمــن تأ
بــه دســتورات پزشــکی و این کــه انجــام ایــن توصیه هــا مصــداق »حســنه« اســت، 
گفتنــد: »مــن توصیــه می کنــم  مــردم را بــه توســل و توجه بــه پــروردگار فراخواندنــد و 
کــه دعــای خیلــی خوبــی اســت، بــا توّجــه  همــه دعــای هفتــم صحیفــه ی ســّجادّیه را 

کمــک بخواهنــد!« ــا ایــن الفــاظ زیبــا از خــدای متعــال  بــه معنــا بخواننــد و ب
کــرده در شــهر مقــدس بــال نمــی آیــد؛ مکــه مقــدس تریــن شــهر  ششــم؛ مگــر کســی ادعــا 
گرفــت و یــا حــرم امــام رضــا علیــه الســالم  کعبــه بــا منجنیــق هــدف قــرار  و حتــی خــود 

توســط روس هــا بــه تــوپ بســته شــد و در حــرم ایشــان بمــب منفجــر شــد

گرفته است. ی سایت ایشان هم قرار  1. سخنان ایشان از شبکه های مختلف سیما پخش شد و بر رو
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کشــور امــام زمــان و اهــل بیــت )علهیــم الســالم(  شــهه: مگــر این جــا 
نیســت؟! پــس ایــن مهــه بــال و مصیبــت عمومــی در غــرب و شــرق و 
جنــوب و مشــال آن بــرای چیســت؟! چگونــه می تــوان این هــا را تبیــن کــرد؟

پاسخ:
گرفتــه و جریــان دارد.  یکــم؛ نظــام جهــان بــر پایــه زنجیــره اســباب و مســببات ســامان 
در ایــن نظــام هــر معلولــی علــت یــا عللــی دارد. حــوادث طبیعــی، چــه ســودمند و چــه 
کشــوری  کــه از آن تخلــف نمی کنــد. چــه  یان بــار، دارای زمینه هــا و عللــی اســت  ز
کــه مــردم آن بــه امــام زمــان )عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( اعتقاددارنــد و چــه 
کــه چنیــن اعتقــادی ندارنــد. البتــه علــل حــوادث در علت هــای مــادی  کشــورهایی 
منحصــر نیســت و بســیاری از حــوادث طبیعــی زمینه هــای و علــل معنــوی هــم دارد؛ 
هرچنــد علــل معنــوی همــواره توســط علــل مــادی اثــر می کنــد. مثــاًل بی اعتنایــی 
کاهــش  گیــر، ممکن اســت موجــب  بــه امــور اخالقــی، ظلم هــا و حق کشــی های فرا
نیازمندی هــای غذایــی  بــر رشــد منفــی  راه  ایــن  از  و  بــاران و خشک ســالی شــده 
یــک جامعــه تأثیــر منفــی بگــذارد. بــر ایــن اســاس ســنت های الهــی در همه جــای 
کــه مــا آن  جهــان بــه یــک منــوال اســت و اســتثنایی در آن نیســت. حتــی در امــوری 
یــم، بــاز بــر اســاس ســنت و ســببی انجــام می گیــرد. اعتقــاد بــه  را اســتثنا می پندار
ــورد  ــای م ــه ارزش ه ــل ب ــراه عم ــریف( به هم ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال ــان )عج ــام زم ام
رضایــت آن امــام یقینــا موجــب بــروز و ظهــور خیرهــای معنــوی فــراوان می شــود. 
الشــریف(  فرجــه  تعالــی  اهلل  )عجــل  حضــرت  آن  دعــای  بــا  ممکن اســت  حتــی 
ــریف(  ــه الش ــی فرج ــل اهلل تعال ی )عج ــدو ــه مه ــن از جامع ــای بنیان ک ــی از باله برخ
کشــور و  کــه چنیــن  ــه معنــی ایــن نیســت  برطــرف شــود؛ امــا ایــن اعتقــاد و ارتبــاط ب
کشــورها متفــاوت شــده و ســنت های دیگــری بــر آن  جامعــه ای یک ســره از دیگــر 
کــم می شــود. در دروان حیــات پیامبــر و حکومــت امــام علــی )علیهمــا الســالم(  حا
هــم بــا وجــود این کــه پیامبــر و امــام )علیهمــا الســالم( درمیــان امــت حضــور دارد، 
کــه بــه صــورت طبیعــی  تی  حضورشــان از پیدایــش شکســت ها، تنگناهــا و مشــکال

کوتاهی هــا و خطاهــای انســانی پدیــد می آیــد، جلوگیــری نکرده اســت. یــا در اثــر 
دوم؛ بالهــا، مصیبت هــا و شــرور الزمــه عالــم مــادی اســت و حــذف مطلــق شــرور 
ــا فانی شــدن نظــام عالــم مــادی اســت. فارابــی،  ی ب از صحنــه زندگــی انســان مســاو
کــه در قــدرت و حکمــت  فیلســوف بــزرگ اســالمی، در این بــاره می گویــد: »خــدا 
کامــل و بــدون نقــص و عیــب اســت و  و علــم خــود تــام اســت، تمامــی افعــال او 
کــه بــر اشــیای طبیعــی عــارض می شــود، ضــروری عالــم مــاده و  آفــات و شــروری 
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ــه ایــن  ــا توجــه ب ــرد.«1  ب ــد خیــر محــض را بپذی ــم مــاده، نمی توان طبیعــی اســت. عال
کشــوری اســالمی و شــیعی و مــورد عنایــت اهــل  کــه ایــران چــون  مطلــب تصــور ایــن 
بیــت )علیهــم الســالم( و امــام زمــان )عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( اســت، بایــد 
از هرگونــه بــال، مصیبــت و شــّری در امــان باشــد، تصــوری نادرســت اســت؛ مکــه 
گرفتــار  کــه مقدس تریــن مــکان اســالمی اســت، بارهــا  ــه خــدا )کعبــه(  مکرمــه و خان
کعبــه در  کــه چــون  کســی نگفتــه  گشته اســت. حــال  ســیل شــده و خانــه خــدا ویــران 
ــش  ــن، نق ک ــدس اما ــچ گاه تق ــد! هی کن ــراب  ــا را خ ــیل آن ج ــد س ــرار دارد، نبای ــه ق مک
نخواهدبــرد. درســت  و  نبــرده  ازبیــن  را  بالهــا  بــا  مقابلــه  در  انســان ها  پیش گیرانــه 
کشــورهای دیگــر بیش تــر مــورد عنایــت امــام زمــان  کشــور ایــران نســبت بــه  کــه  اســت 
)عجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( اســت و ایــن امــر در حــوادث بســیاری بــه اثبــات 
یــم.  کــه از عوامــل پیش گیــری از بالهــا غفلت ورز رســیده، ولــی ایــن باعــث نمی شــود 
کرونــا نیــز رعایــت امــور بهداشــتی، پزشــکی و روان شناســی  دربــاره بیمــاری و ویــروس 
در راســتای نظــام علــی و معلولــی اســت و رعایــت آن بــر همــه انســان ها واجــب 
کــش نیــز  اســت؛ هم چنان کــه توبــه، دعــا، توســل و پناه بــردن بــه خداونــد و اولیــای پا

ــرد. ــه قرارگی ــورد توج ــدی م ــورت ج ــد به ص بای
ناشــی  انســان ها در عمــل  اختیــار  و  آزادی  از  و شــرور  بالهــا  ایــن  از  برخــی  ســوم؛ 
اســت. خداونــد متعــال بــه انســان نعمــت آزادی و اختیــار ارزانی داشــته و خوبی هــا 
کرده اســت. هم چنیــن دســتورهای سعادت بخشــی را  و بدی هــا را نیــز بــه او الهــام 
ــا  ــان ها ب ــی از انس ــت. برخ ــازل فرموده اس ــان ن ــه انس ــل ب ــرای تکام ــوالن ب ــق رس از طری
کــه الزمــه آن، رنــج و عــذاب  اختیــار خویــش اعمــال شــرورانه ای انجــام می دهنــد 
حاصــل  انســان ها  شــرارت  از  بالهــا  و  شــرور  از  برخــی  بنابرایــن  اســت؛  دیگــران 
کرونــا نیــز طبــق  می شــود. دربــاره شــیوع برخــی بیماری هــا ماننــد ایــدز و ویــروس 
تحقیقــات برخــی متخصصــان، عامــل ایــن بیماری هــا ارتبــاط نادرســت انســان 
بــا حیواناتــی نظیــر میمــون و خفــاش اســت؛ بنابرایــن این گونــه بیماری هــا ناشــی 
البتــه  می کننــد!  سواســتفاده  خــود  اختیــار  از  کــه  اســت  انســان هایی  خطــای  از 
ــا توســط دشــمنان بشــریت هــم  کرون احتمــال ســاخت و انتشــار ویروس هایــی مثــل 
کــه احتمــال قابل اعتنایــی اســت، ولــی هنــوز شــواهد قــوی و معتبــری بــه  وجــوددارد 

ســود آن وجــود نــدارد!
یــخ ایــران مــواردی بــه مراتــب بحرانــی تــر از ایــن هــم داشــته اســت، ماننــد  چهــارم؛ تار

1. فارابی، تعلیقات، تحقیق و مقدمه و پاورقی جعفر آل یاسین، ص 46.
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کــه میلیونهــا نفــر را از دنیــا بــرد، بیمــاری وبــا، جنــگ  حملــه مغلــول، قحطــی هایــی 
ی، انگلســتان و در دوران جمهــوری  هــای ظالمانــه علیــه شــیعیان توســط شــورو
اســالمی هــم جنــگ 8 ســاله، حکومــت ظالمانــی نظیــر رضاشــاه و محمدرضــا شــاه 

یختنــد ... کثیــری از افــراد را بــه ناحــق ر کــه خــون خیلــی 
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شــهه: چــرا تقدیرهــای بــد مهــواره در کشــورهای اســالمی وجــوددارد و بــا 
کشــورهای غــریب یب خــدا کاری نــدارد؟!

پاسخ:
یکــم؛ جهــان آفرینــش سرشــار از پدیده هــای مثبــت و منفــی اســت و هرپدیــده ای از 
ــا عوامــل خــاص و متناســب خــود مرتبــط اســت؛  ــد ب جملــه رخدادهــای خــوب و ب
کــه از شــرایط طبیعــی و جغرافیایــی ناشــی می شــود و بــه  مثــاًل حــوادث طبیعــی 
کشــورهای اســالمی یــا غیراســالمی ربطــی نــدارد؛ البتــه ایــن امــر هرگــز بــه معنــای 
نفــی علــل غیرمــادی نیســت. در بســیاری از رخدادهــا عــالوه بــر علــل مــادی، علــل 
ــار خــود را از طریــق علــل مــادی  معنــوی هــم وجــود دارد امــا علــل معنــوی همــواره آث
اعمــال می کنــد. ضمــن این کــه شــرایط نامطلــوب عمدتــا راه هــای برون رفــت نیــز 

دارد و می تــوان از تدبیرهــا و راهکارهــای علمــی مقابلــه بــا آن بهــره جســت.
کــه ســنت های  دوم؛ صــرف انتســاب مــردم یــک جامعــه بــه اســالم موجــب نمی شــود 
گزنــد حــوادث جهــان محفــوظ و مســتثنا  ــاره آنــان تغییرکنــد و آن مــردم از  الهــی درب
ــا ناشــی از قرارگرفتــن  باشــند. برخــی از شــرور و بالهــا و نیــز خیرهــا و نعمت هــا صرف
کشــور یــا منطقــه ای در شــرایط خــاص اقلیمــی اســت. البتــه بســیاری از زمینه هــا 
ــوص  ــن خص ــت و در ای ــته اس ــان ها وابس ــای انس ــه رفتاره ــرور ب ــرات و ش ــل خی و عل
کوشــی، علــم  نامســلمان نیســت. مثــاًل نظــم، ســخت  و  تفاوتــی میــان مســلمان 
و  اجتماعــی  انســجام  و  اتحــاد  حق طلبــی،  آینده نگــری،  برنامه ریــزی،  آمــوزی، 
ــر  گ ــره، زمینــه و عامــل بســیاری از خیرهــای عمومــی و خصوصــی اســت. حــال ا غی
مســلمانان بــه ایــن امــور بی توجــه باشــند، طبیعتــا از آثــار مثبــت آن نیــز محروم شــده و 
کشــورهای  گرفتاری هــای مــردم در  گرفتــار می شــوند.  بــه پیامدهــای منفــی فقــدان آن 
اســالمی در بســیاری از مــوارد از بی اعتنایــی بــه ســنت های الهــی و عمل نکــردن بــه 

فرمان هــای دیــن اســت؛ نــه ناشــی از مســلمان بودن آن هــا.
کشــورهای اســالمی رخ می دهــد،  کثــر اتفاقــات بــد همــواره در  کــه ا ســوم؛ ایــن ادعــا 
ناشــی از بی اطالعــی از اخبــار و حــوادث جهــان اســت. به عنــوان مثــال مهم تریــن 
ــترش  گس ــرده،  ک ــغول  ــود مش ــان را به خ ــن جه ــر ذه ــای اخی ــه در هفته ه ک ــأله ای  مس
لحــاظ  بــه  کــه  کشــوری  اســت؛  کشــور چیــن  آن  کــه منشــا  اســت  کرونــا  ویــروس 
کشــور بی خــدا و حتــی ضدخــدا محســوب می شــود. نمونه هــای  اعتقــادی، یــک 
غیرمســلمان  شــرقی  و  غربــی  کشــورهای  در  اخیــرا  کــه  حــوادث  ایــن  از  دیگــری 
گســترده در جنگل هــای  مشــاهده شده اســت، عبارت اســت از: آتــش ســوزی های 
کشته شــدن افــراد پرشــمار،  کــه عــالوه بــر ازبیــن آفــت چندمیلیــون هکتــار و  اســترالیا 
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گیاهــی و جانــوری و  گونــه  موجــب مــرگ یــک میلیــارد جانــور و انقــراض بیــش از ۳۰ 
خســارت های مالــی فــراوان دیگــر شــد، طوفان هــای ســهمگین )مثــل طوفان هــای 
یتــا و  ــل، هوگــو، جیــن، آلیســون، فرانســیس، ر ــال، ایزاب ــان، اپ ی کاترینــا، دور مایــکل، 
کشــور می شــود،  کــه هرســاله موجــب تلفــات جبران ناپذیــری در ایــن  ...( در آمریــکا 
کــه جدیدتریــن نمونــه مخــرب آن،  ک در ژاپــن  زمیــن لرزه هــا و ســونامی های وحشــتنا
زمین لــرزه و ســونامی ۲۰۱۱ توهوکــو بــود، زمین لــرزه هائیتــی در ســال ۲۰۱۰ بیــش از 300 
کشــته  گواتمــاال در ســال ۲۰۱۸ بــا نزدیــک بــه ۵۰۰ نفــر  کشــته، فــوران آتــش فشــان  هــزار 
کــه ده هــا  کالیفرنیــا در ســال ۲۰۲۰  و خســارت های فــراوان، آتش ســوزی جنگل هــای 
کشــته و نابــودی ده هــا هــزار هکتــار جنــگل و خانــه مســکونی را بــه دنبــال داشــت و 
کشــورهای  ک در  ... . آن چــه در این جــا اشاره شــد نمونــه ای از حــوادث وحشــت نا
کشــورهای  کــه انــگاره غلــط اختصــاص بالهــا و مصیبت هــا بــه  غیرمســلمان بــود 

اســالمی را نقــض می کنــد.
کشــورهای اســالمی درگیــر حــوادث و بالهــای غیرطبیعــی  گرچــه بســیاری از  چهــارم؛ ا
کــی از ایــن  یشــه یابی دقیــق بســیاری از ایــن حــوادث حا هم چــون جنــگ اســت، امــا ر
ــا  کشــورهای غربــی، عامــل اصلــی و ی ــه ویــژه  کشــورهای غیرمســلمان و ب کــه  اســت 
حداقــل آتش افــروز و حامــی ایــن جنگ هــا بوده انــد؛ به عنــوان مثــال ملــت مســلمان 
کــه عامل  فلســطین در شــرایطی درگیــر جنگــی خانمان ســوز و آوارگــی ۷۰ ســاله اســت 
و  آمریــکا  هم چــون  قدرت هایــی  اســتعماری  سیاســت های  جنــگ،  ایــن  اصلــی 
کوچانــدن یهودیــان آواره بــه ســرزمین فلســطین و اخــراج مردمــان اصلــی  انگلیــس در 
ایــن ســرزمین از خانــه خــود بوده اســت. هم چنیــن جنگ هــای خانمان ســوز منطقــه 
یشــه در سیاســت های غلــط نظــام  یه، یمــن، عــراق و ... همــه ر هم چــون جنــگ ســور
ســلطه جهانــی دارد. امریــکا و دیگــر قدرت هــای اســتکباری بــا ایجــاد و حمایــت 
گروهک هــای دست ســاخته ای همچــون داعــش، طالبــان، القاعــده و غیــره یــا  از 
یاده خــواه هم چــون عربســتان و امــارات، منطقــه را درگیــر  کشــورهای ز تحریــک برخــی 

جنــگ و خشــونت نموده انــد!
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کــرد و  شــهه: در زمــان قاجــار )۱۹۰۳ م(، بیمــاری وبــا در کربــال شــیوع پیدا
بــا وجــود بســن مــرز ایــران و کربــال توســط شــاه قاجــار، آیــت اهلل ممقــاین بــا 
ایــن اقــدام خمالفــت کــرد و بــا بازشــدن مرزهــا، ایــن بیمــاری از کربال بــه ایران 

منتقل شــد و جــان صدهــا نفــر را گرفــت!
پاسخ:

گــزارش دقیقــی از وبــا در ایــران ثبت نشــده  یکــم؛ در ســال )1904 م-۱۳۲۵ ه.ق( هیــچ 
گــزارش وبــا در ســال )۱۸۸۸ م-۱۳۰۹ ه.ق( بوده اســت. و آخریــن 

کامــال  گویــای حقیقتــی  اســت  آمــده  از نجــف  از ســال 1905 م  کــه  گزارشــی  امــا 
وبــا در نجــف باعــث مــرگ روزانــه 150  ایــن شــبهه اســت.  بــر خــالف  و  عجیــب 
کربــال رســید، علمــای عتبــات در راس آنهــا  تــا 200 نفــر شــد و بــا اندکــی تاخیــر بــه 
آخونــد خراســانی و صاحــب عــروه بــا پافشــاری بــرای ســاخت بیمارســتان در نجــف 
کاهــش  کتــب در راســتای پیشــگیری و مراقبــت باعــث  ــادی از  ی و نوشــتن تعــداد ز

شــیوع آن در ســالهای بعــد شــدند.1
ــه  گرفتــه و ارتبــاط ب ــا در ایــران شــیوع یافتــه و جــان صدهــا هــزار نفــر را  دوم؛ بارهــا وب
نــدارد. نخســتین بار در ســال ۱۲۲۲ ه و ســپس در ســال ۱۲۲۱ ه در  زمــان خاصــی 
کاشــان  محــدوده آذربایجــان و ایــروان بــوده و بــه بوشــهر، شــیراز، اصفهــان، یــزد و 
گرفته اســت )اعتمــاد الســلطنه، مــرآت البلــدان،  ســرایت کرده و جــان صدهــا نفــر را 
ایــن  ه   ۱۲۵۹ و   ۱۲۵۲ و   ۱۲۳۶ ســال  در  دیگــر  بــاری  و  پــس از آن   .)۵۳۱ ص   ،۱ ج 
بیمــاری در تهــران شــیوع یافت و در نهایــت حکــم قرنطینــه در ســال ۱۲۶۷ وســط 
امیرکبیــر صــادر شــد )آدمیــت، فریــدون، امیرکبیــر و ایــران، ص ۲۳۶( بــاری دیگــر در 
گرفــت و جــان صدهــا هــزار نفــر را گرفــت.  ســال ۱۲۶۹ و ۱۲۷۳ ه وبــا سراســر ایــران را فرا
گرفــت تــا  یــادی را  پــس از آن نیــز در ســال ۱۲۸۴ ه وبــا شــیوع یافتــه و جــان مــردم ز
این کــه در ســال ۱۲۸۷ ه قحطــی پدیدارشــد و متاثــر از آن و در ســال ۱۲۹۴ ه وبــا در 
کرمانشــاه  گرفــت. در ســال ۱۲۰۷ ه وبــا در  گیــالن شــیوع یافــت و جــان ۱۲ هــزار نفــر را 
کم تــر بــود. آخریــن وبــا در ســال  شــیوع یافت و تلفــات آن به نســبت وباهــای قبلــی 

گرفــت. ــر  ــه آغــاز شــد و ســمنان و دامغــان و تهــران را درب کــه از بادکوب ــود  ۱۳۰۹ ه ب
بــا بسته شــدن حــرم حضــرت معصومــه )ســالم  ســوم؛ مگــر مراجــع عظــام تقلیــد 
در  حتــی  کــه  اعالم کردنــد  آنــان  کرده انــد؟  مخالفــت  قــم  قرنطینــه  و  علیهــا(  اهلل 
کرونــا باشــد، ســفر بــه  شــرایطی که احتمــال ضــرر جانــی در خصــوص ابتــال بــه بیمــاری 

یخ فراموش شده، نوشته علی موجانی رجوع فرمایید. کتاب بازسازی تار 1. جهت مطالعه بیشتر به 



شبهه ویروس64

اســتان قــم حتــی بــه نیــت ادای نــذر حــرام اســت. وزیــر محتــرم بهداشــت نیــز شــایعه 
ــرده اســت. ک ــب  ــم را بارهــا تکذی ــه ق ــا قرنطین مخالفــت مراجــع ب
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یــد؟ ایــن  شــهه: چــرا این قــدر روی اجتماعــات مذهــیب حساســیت دار
مهــه آدم عــرویس می گیرنــد، بــه باشــگاه میرونــد، ایــن اجتماعــات اشــکایل 

نــدارد؟
پاسخ:

یــم، بــه ویــژه وقتــی پــای جــان  یکــم؛ مــا دغدغــه تکلیــف شــرعی و اخالقی مــان را دار
انســان ها درمیــان اســت و بســیاری از افــراد نیــز چنیــن دغدغــه ای ندارنــد.

کار غلــط آنــان همراهــی  دوم؛ متدینیــن بایــد الگــوی دیگــران باشــند نــه این کــه بــا 
کننــد.

هیئتی  هــا  و  مســجدی ها  و  دیــن داران  و  دیــن  به پــای  متدینیــن  رفتارهــای  ســوم؛ 
تلقــی   دینــی  شــعائر  و  مقدســات  بــه  هجمــه  بــرای  وســیله ای  و  می شــود  نوشــته 
کار دیگــران به پــای خودشــان نوشــته می شــود نــه عقیده شــان! می گــردد، درحالی کــه 
چهــارم؛ توصیــه بــه خــودداری از تشــکیل اجتماعــات و برپایــی مجالــس، بــا هــدف 
کــه  هم چنــان  می شــود،  انجــام  جامعــه  در  ویــروس  انتقــال  چرخــه  محدودکــردن 
مــدارس و دانشــگاه ها و حوزه هــای علمیــه بــا همیــن هــدف تعطیــل شده اســت و 

کــردن همــه مــردم عمــال وجودنــدارد. امــکان خانه نشــین 
گــر اجتماعــات مذهبــی توســط خــود متدینیــن در شــرایط فعلــی  بــه همیــن دالیــل، ا
لغوشــود و شــعائر مذهبــی بــه محیــط خانــه و خانــواده منتقــل شــود، هــم بــه ســالمت 

کمــک می کنــد و هــم بــه باورهــای دینــی جامعــه. جســمی جامعــه 
ــرای برگــزرای  ــخ ب ی ــزرگ شــیعیان بهتریــن تار گذشــته از ایــن همــواره اعیــاد ب پنجــم؛ 
کرونــا خیــل عظیمــی  مراســمات عقــد و عروســی بــوده اســت؛ امــا بــا توجــه بــه شــیوع 
کــه در ایــام اعیــاد  کــرده بودنــد  کــه از مــاه هــا قبــل برنامه ریــزی  از جوانــان مراســماتی 
شــعبانیه، عیــد مبعــث، میــالد امیرالمومنیــن و ... برگــزار نماینــد را جهــت حفــظ 

کردنــد. جــان مــردم لغــو 
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ــا جاهــای دیگــر قابــل  شــهه: مگــر جملــس اهــل بیــت )علهیــم الســالم( ب
قیــاس اســت؟ آیــا جملــس اهــل بیــت )علهیــم الســالم( خــودش شــفاخانه 

نیســت؟
پاسخ:

کــه مجالــس شــادی و عــزای اهــل بیــت )علیهــم الســالم( دارای  یکــم؛ روشن اســت 
فضایــل و برکاتــی غیرقابل انــکار اســت و به همین خاطــر توصیــه می شــود در شــرایط 
کنیــم تــا از فضایــل و بــرکات  فعلــی، ایــن مجالــس را در محیــط خانــه و خانــواده برپــا 

آن محــروم نشــویم.
کــه نظــام آفرینــش بــر مــدار اســباب و  کیــد شده اســت  دوم؛ در آیــات و روایــات تا
مســّببات اســت و اراده خــدا نیــز از مجــرای همیــن نظــام آفرینــش محقــق می شــود. 
کنــد  اقتضــا  الهــی  کــه حکمــت  مــواردی  و جــز در  طبعــا معجــزات استثناســت 
کعبــه توســط ســپاه یزیــد ویــران نمی شــد و ائمــه  صــورت نمی گیــرد وگرنــه خانــه 
)علیــه  امــام هشــتم  زائــران حــرم  و  نمی شــدند  زهــر مســموم  بــا  الســالم(  )علیهــم 

نمی شــدند. تکه تکــه  حــرم  انفجــار  در  الســالم( 
ســوم؛ قرارنیســت دعــا و توســل، جــای دارو و درمــان را بگیــرد؛  چنان کــه اهــل بیــت 
)علیهــم الســالم( در عیــن ســفارش بــه ذکــر و دعــا، بــر مراقبــت از ســالمت بــدن و 
ــی  کس ــر  گ ــت ا ــت اس ــد. در روای کرده ان ــد  کی ــاری تا ــگام بیم ــان هن ــه طبیب ــه ب مراجع
کرده اســت. خــود  ــه بــدن خویــش خیانــت  بیمــاری خــود را از طبیبــان پنهان کــرد، ب

کرده انــد. ائمــه معصومیــن )علیهــم الســالم( بارهاوبارهــا بــه طبیبــان مراجعــه 
ــدس  ــالم مق ــم الس ــت علیه ــل بی ــس اه ــجد و مجال ــه مس ک ــت  ــت اس ــارم؛ درس چه
اســت امــا تنهایــی دلیلــی بــر عــدم رعایــت نــکات الزمــه را نمــی نمایــد. بــرای مثــال 
ــد.  ــم، ضربــت خوردن امیرالمومنیــن در هنــگام نمــاز و یکــی از بهتریــن مســاجد عال
یــادی در هنگامــه نمــاز مــورد ســوء  حتــی در دوران جمهــوری اســالمی نیــز شــهدای ز
گرفتنــد ماننــد شــهدای محــراب، نمــاز جمعــه تهــران و تــرور رهبــری  قصــد و تــرور قــرار 

در مســجد ابــوذر و ...
بــه همیــن دالیــل، نمی تــوان بــه بهانــه توســل بــه اهــل بیــت )علیهــم الســالم( و بــا 
ــتان  ــایر دوس ــود و س ــالمت خ ــه س ــبت ب ــان، نس ــس ایش ــزات مجال ــه معج ــتناد ب اس

کنیــم. اهــل بیــت )علیهــم الســالم(، ســهل انگاری 
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شــهه: طبــق آیــه تطهیــر، اهل بیــت )علهیــم الســالم( مطهــر هســتند و 
یــروس و میکــروب در حــرم آن هــا وجودنــدارد؛ پــس رعایــت هبداشــت و  و

ــدارد! ــا ن بســن در حــرم معن
پاسخ:

یکــم؛ خــود اهل بیــت )علیهــم الســالم( مطهرنــد، نــه وســایل منتســب به آن بزرگــواران. 
کفــار آغشــته می شــد، آیــا چــون  به عنــوان مثــال شمشــیر ذوالفقــار وقتــی بــه خــون 
گــر ضریــح  منســوب بــه حضــرت )علیــه الســالم( بــود نیــاز بــه تطهیــر نداشــت؟ و یــا ا
کنــد نیــاز بــه  ائمــه اطهــار )علیهــم الســالم( خونــی شــود یــا بچــه ای در حــرم ادرار 

تطهیــر نیســت؟
دوم؛ حتــی خــود اهل بیــت )علیــه الســالم( بیش تــر از همــه نســبت به دســتورات 
ظاهــری اســالم مبنی بــر رعایــت بهداشــت بــر بــدن خــود اهتمام داشــتند. روایــت زیــر 
کــه نشــان می دهــد شــبهه مذکــور از القائــات شــیطان اســت. یکــی از آن مــوارد اســت 
شــیخ طوســی بــه ســند خــود از حــرث بــن یعلــی بــن مــره و او از پــدرش و او از جــّدش 

کــه: کــرده اســت  نقــل 
َبــاِن 

َ
َحَکــِم َعــْن أ

ْ
ــٍد َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن َال ْحَمــَد ْبــِن ُمَحّمَ

َ
َحَســِن ِبِإْســَناِدِه َعــْن أ

ْ
ــُد ْبــُن َال ُمَحّمَ

 :
َ

ــال ــٍث َق ــي َحِدی ِه ِف ــْن َجــّدِ ِبیــِه َع
َ
ــْن أ َة َع ــّرَ ــِن ُم ــی ْب

َ
ــِن َیْعل َحــاِرِث ْب

ْ
ــِن َال ــِن ُعْثَمــاَن َع ْب

ُکــْم َطاِهــٌر   َنِبّیَ
َ

ّن
َ
َبْیــِت أ

ْ
ْیــِه َو آِلــِه َســِمْعَنا َصْوتــًا ِفــي َال

َ
ــی َاهلُل َعل

َّ
 َاهلِل َصل

ُ
ــا ُقِبــَض َرُســول ّمَ

َ
ل

 
َ

َســُه َفِزعــًا َفَقــال
ْ
ــاَلُم َرَفــَع َرأ ْیــِه َالّسَ

َ
ْیــُت َعِلّیــًا َعل

َ
 َفَرأ

َ
وُه َقــال

ُ
ــل ــٌر َفاْدِفُنــوُه َو اَل ُتَغّسِ ُمَطّهَ

ٌة .1 ــِه َو َذا ُســّنَ ــِه َو َدْفِن َکْفِن َمَرِنــي ِبُغْســِلِه َو 
َ
ــُه أ

َ
 َعــُدّوَ َاهلِل َفِإّن

ْ
ِاْخَســأ

بــا  را  حضــرت  وفات یافــت،  ســلم(  و  آلــه  و  علیــه  اهلل  )صــل  خــدا  رســول  »چــون 
پارچــه ای پوشــاندند؛ ایشــان زیــر پارچــه قرارداشــتند و حضــرت علــی )علیــه الســالم( 
کنــار پارچــه  گذاشــته بود و بــاد،  کــف دســت ایشــان  کنــار حضــرت صــورت خــود را بــر 
گفــت: مــردم بــر در خانــه و  ی  را بــر صــورت حضــرت علــی )علیــه الســالم( مــی زد. راو
گاه از میــان خانــه صدایــی شــنیدیم  گریــه می کردنــد؛ نــا در مســجد، فریــاد می زدنــد و 
کیــزه اســت، او را نشــویید و دفنــش  ک و پا کــه می گفــت: پیامبرتــان پــا )ابلیــس( 
کــه بــا نگرانــی ســرش را  گفــت: حضــرت علــی )علیــه الســالم( را دیــدم  ی  کنیــد. راو
کفــن و دفنــش  بلندکــرد و فرمــود: خفــه شــو ای دشــمن خــدا! خــود حضــرت، غســل و 

را بــه مــن ســپرده و ایــن،  ســّنت اســت.«

1. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد 2, صفحه 477
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گــر حــرم بســته شــود اقبــال مــردم بــه اهل بیــت )علیــه الســالم( بــه  شــهه: ا
مــرور زمــان کــم خواهدشــد و ایــن بــه ضــرر شــیعه اســت!

پاسخ:
یکــم؛ اتفاقــا برعکــس اســت و اقبــال بیش تــر می شــود و مــردم قــدر نعمــت مســجد و 
حــرم و هیئــت را بیش تــر می داننــد؛ زیــرا در حــال حاضــر ماننــد ماهــی در آب بودیــم؛ 
کــه وقتــی عاشــق مدتــی محدود از معشــوق دورباشــد برای دیــدار محبوب  همان طــور 
ــال  کرب ــه  کــه صــدام نمی گذاشــت مومنیــن ب ــا ســال هایی  لحظه شــماری می کنــد. آی
ــم  ــی مراس ــا تعطیل ــود؟ آی ــم ش ک ــال  کرب ــه  ــرف ب ــه تش ــد میل ب ــوند، باعث ش ــرف ش مش

کاهــش داد؟ عــزاداری در دوران پهلــوی، رغبــت مــردم را نســبت به ایــن مراســم 


