
 

پاسخ به شبهه: اگر بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام بلایا از 

شهر قم دور گشته پس علت گرفتار شدن این شهر به برخی بلایای 

 طبیعی و بیماری ها چیست؟!
 

 مقدمه
قدس بالیا و فتنه ها از شهر میکی از مواردی که در روایاتی از اهل بیت علیهم السالم به آن اشاره شده، دفع شدن 

قم می باشد اما با توجه به بروز برخی حوادث و بالیای طبیعی و بیماری ها شبهاتی در این زمینه ایجاد شده است 
 که در این مطلب به آن ها می پردازیم.

 

 طرح شبهه
 بر اساس روایات شیعه، بال و فتنه ها از شهر قم دور شده است:

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان42، ح412، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
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قم و  هنقل شده است که فرمودند: چون فتنه همه بالد را در برگیرد بر شما باد که ب از امام صادق علیه السالم
 دور است.ه اطرافش پناه برید که بالء از آن ب
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طراف کوفه و اسواد در گیر شدند آسودگی از امام صادق علیه السالم نقل شده است که فرمودند: چون بالها همه
 ، و چه خوب جایی است قم برای ترسان آواره.بالد جبل قم ، و درآنست

 

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان22، ح415، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

رافش قم و اطه بر شما باد ب گرفت فتنهاز امام رضا علیه السالم نقل شده است که فرمودند: چون همه شهرها را 
 از آن بدور است. ءکه بال
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روید بقم  هاز امام صادق علیه السالم نقل شده است که فرمودند: چون بالء و رنجی بشما رسد بر شما است که ب
د و این و دور شون گریزانست و زمانی آید که اولیاء و دوستان ما از ما ان اکه جایگاه بنی فاطمه و آسایشگاه مؤمن

ماند، کسی به قم و مردمش سوء قصد  در امانلشان صالح آنها است که بدوستی ما شناخته نشوند، و خون و ما
 نکند جز اینکه خدا او را خوار کند و از رحمت خود دور کند.
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ت که فرمودند: خدا کوفه را حجت دیگر شهرها کرد و مؤمنانش را حجت از امام صادق علیه السالم نقل شده اس
، و جن و انس را حجت بر اهل مشرق و مغرب ازبر مردم بالد دیگر و قم را حجت شهرهای دیگر نمود و مردمش 

 قم و مردمش را مستضعف وانگذاشت بلکه بآنها کمك کرد و توفیق داد سپس فرمود: دین و اهل دین در قم خوار
و زبونند و گر نه مردم بدان شتافتند و قم ویران میشد و مردمش از میان میرفتند و حجت بر بالد دیگر نمیشد، و 
آنگه آسمان و زمین بر پا نمیماند و یك چشم بر همزدن مهلت نمیداشتند و راستی که بالها از قم و مردم قم بدورند، 

الم علیه الس   غایبامام اشند و آن در زمان غیبت ها بآفریده و البته زمانی آید که شهر قم و مردمش حجت بر همه
 تا ظهورش، و اگر آن نباشد زمین اهلش را فرو برد.

رین قصد نکند جز اینکه قاصم الجبا دور کنند، و هیچ زورگو بدان سوء ها بالها را از قم و مردمشو راستی که فرشته
نی او را از آنها بازدارد، و خدا جباران را در دوران حکومتشان او را خرد کند و بوسیله گرفتاري و مصیبت و دشم

 بفراموشی از قم و مردمش دچار کند چنانچه یاد خدا را فراموش کردند.
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د است و جایگاه شیعیانشان ولی البته هالك از امام کاظم عل یه السالم نقل شده که فرمودند: قم آشیانه آل محم 
شوند گروهی از جوانهاشان بگناه پدران خود و برای خوار شمردن و مسخره کردن بزرگانشان و مشایخشان و با این 

 وضع خدا شر دشمنان و هر بدی را از آنها بگرداند.

 

آن است که چرا خداوند آن طور که این روایات ادعا می کنند شهر قم را از بسیاری از سوالی که مطرح می شود 
 حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی و بیماری ها حفظ نکرده است؟!

 



 پاسخ به شبهه
 

 بررسی متن روایات و شرح آن ها -1
تدالالت ما پاسخ ها و اس پردازیم.ما در این نوشتار به هیچ وجه رویکرد سندی نداریم و به بررسی سندی نمی  اوال:
 این روایات از معصومین علیهم السالم به رشته ی تحریر درآمده است. ن نوشتار با فرض پذیرش صدوردر ای

م دقت کنیم در می یابی -که در ادامه آن ها را نقل خواهیم کرد  -اگر در روایات مورد بحث و روایات مشابه  ثانیا:
و  «فتنه ها»و  «بالیا»سخ به شبهه ی مورد بحث نیز در آن نهفته، روشن شدن مقصود از که بحث کلیدی که پا

 در روایات فوق می باشد. «سوء»

بحث مهم و اساسی آن است که مقصود اهل بیت علیهم السالم از در امان ماندن شهر مقدس قم از 
 هاجرت بدانجا تشویق کرده اند؟! اگربالیا و فتنه ها و سوء چه بوده و چرا تا این حد محبان خود را به م

 به پاسخ این سوال اساسی برسیم پاسخ شبهه نیز خود به خود داده شده است.

با دقت در متن روایاتی که معاندان به آن استناد کرده اند و همچنین با مراجعه به روایات مشابه در می یابیم که در 
ه شهر مقدس قم اشاره کرده و محبان و شیعیان خود را به تمامی روایات، اهل بیت علیهم السالم از آن جهت ب

مهاجرت به آن تشویق کرده اند که این شهر مرکز شیعیان و یاران و دوستداران اهل بیت علیهم السالم بوده و از 
و « بال» و« فتنه»منظور از  بهترین اماکن به منظور حفظ جان و مال و ناموس شیعیان به شمار می رفته است.

در روایات مذکور نیز فتنه ها و بالیای جنگ و کشت و کشتار شیعیان و محبان اهل بیت علیهم  «سوء»
السالم و تعرض به جان و مال و ناموس ایشان از سوی دشمنان دین و نواصب و فتنه های عقیدتی می 

ع وباشد و لزوما ارتباطی با بالیای طبیعی چون سیل و زلزله و آتش سوزی و طوفان و قحطی و شی
 بیماری و ... ندارد.

 به این روایت که در متن شبهه هم آمده بود دقت کنید:
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روید بقم  هاز امام صادق علیه السالم نقل شده است که فرمودند: چون بالء و رنجی بشما رسد بر شما است که ب
د و این و دور شون گریزانو زمانی آید که اولیاء و دوستان ما از ما  ستا جایگاه بنی فاطمه و آسایشگاه مؤمنانکه 

ماند، کسی به قم و مردمش سوء قصد  در امانلشان ، و خون و ماصالح آنها است که بدوستی ما شناخته نشوند
 نکند جز اینکه خدا او را خوار کند و از رحمت خود دور کند.

و محبان اهل بیت علیهم  مؤمنانه در این حدیث امام صادق علیه السالم از آن جهت مالحظه می فرمایید ک
یعنی از  ست.ا« مؤمنانجایگاه بنی فاطمه و آسایشگاه »السالم را به مهاجرت به قم تشویق می کنند که این شهر 

به آن جان  ا مهاجرتآن جهت که این شهر مرکز شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السالم بوده سایر شیعیان نیز ب
)بال و رنج( ذکر شده در روایت نیز دقیقا « عناء»و « بالء» و مال و ناموس خود را در امنیت کامل قرار می داده اند.

ای روایت لزوما ارتباطی با بالیناظر بر آزار و اذیت شیعیان از سوی نواصب و حاکمان ظالم وقت می باشد و 
سیاری از شهرهایی که شیعیان در آن با سختی فراوان زندگی می کردند و از که اگر چنین می بود ب طبیعی ندارد

سوی نواصب مورد  آزار و اذیت قرار می گرفتند به ندرت با بالیای طبیعی و یا مواردی چون شیوع بیماری ها و 
 قحطی رو به رو می شد.
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ه فقیه همدانی در کتاب بلدان گفته: ابو موسی اشعری روایت کرده که ن شهرها را سالمتری در خصوص ابو عبد اللَّ
الم پرسیدند و ازاز امیر المؤمنین علیه  ترین الم، فرمود: سو شمشیر بهترین جاها هنگام پدید شدن آشوب الس 

شد میان مردم گرگان و طبرستان و سیستان  گخراسان بهم خورد و جن است، چون جاها در آن روز و سرزمین جبل
ه و است آن شهری که یاران بهترین مردم از نظر  قمویران شد سالمترین جاها آن روز قصبه  پدر و مادر و جد و جد 

و عمه از آن بر آیند آنجا که زهراء نامیده شود و جای پای جبرئیل در آنست آنجا که از آن آبی جوشد و هر که  وعم
از آن نوشد از درد آسوده شود از آن آب خمیر شود گلی که از آن نمونه پرنده ساخته شد و از آن آب امام رضا علیه 

الم غسل کرد، و از   آنجا کبش ابراهیم و عصای موسی و انگشتر سلیمان بدر آمدند.الس 



در این روایت نیز شهر مقدس قم به عنوان بهترین شهرها از جهت امنیت و در امان  همانطور که مشخص است
 ماندن شیعیان از آشوب ها و کشت و کشتار معرفی شده است.
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از امام صادق علیه السالم نقل شده است که فرمودند: چون آسایش بندگان نابود گردد و مردم اسب سوار شوند و 
یا طرافش کوفه و اه کجا؟ فرمود به ، بشوم گفتم؟ قربانت !ه کنند، گریز، گریز از کنار آنهاخوش کنار از زنان و بوی

 دور است.ه قم و اطرافش که بال از آن دو ب

ع به هیچ وجه نمی تواند بالیای طبیعی و شیو« بال»مالحظه می فرمایید که بر اساس این روایت نیز مقصود از 
یان می برای شیع« فرهنگی»و « امنیتی»بیماری ها و قحطی و ... باشد و فضای حاکم بر روایت، بروز فتنه های 

 باشد.
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الم بودیم و از سلیمان بن صالح نق باس ذکر شد های بنی عفتنهل شده که می گوید روزی نزد امام ششم علیه الس 
کوفه  هکجا است؟ فرمود: به ، گفتیم: قربانت، پناهگاه و گریز در این زمان بمردم میرسده آنها ب )ظلم( و آنچه از

دم فزون شود و مر ند، آبادانی در آن هست و دوستان ما در قم یانو اطرافش و آنگاه فرمود: شیع قمه و اطرافش و ب
 در آن گرد آیند تا آتش میان شهرشان باشد.

فتنه های بنی عباس و ظلم و ستم آن ها نسبت به  ،«فتنه»این روایت نیز به صورت صریح و آشکار مقصود از 
اظر بر آن نیز ن« ندهست مو دوستان ما در ق یانشیع»الم که مام صادق علیه السشیعیان می باشد و این کالم ا

است که شهر قم از آن جهت که مرکز تشیع است مکانی مناسب و امن برای شیعیان به منظور در امان ماندن از 
 فتنه ها و حفظ جانشان می باشد.
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ر ها را از قم و مردمش دو  ها بال راستی که فرشتهبه از امام صادق علیه السالم نقل شده است که فرمودند: ... و 
و مصیبت و  ین او را خرد کند و بوسیله گرفتار قصد نکند جز اینکه قاصم الجباری و بدان سوءکنند، و هیچ زورگ

فراموشی از قم و مردمش دچار کند چنانچه ه دشمنی او را از آنها بازدارد، و خدا جباران را در دوران حکومتشان ب
 یاد خدا را فراموش کردند.

که مورد سوء قصد زورگویان قرار نمی گیرد و مکانی امن  مطرح کرده چنینرا ور شدن بال از قم این روایت نیز د
 در روایتی دیگر میخوانیم: شیعیان مد نظر است.« حفظ جان»و « امنیت»ی  مسألهباقی می ماند که همان 
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چ زورگو هی وست که بر آن پر میزند با دو بالش ا اياز امام صادق علیه السالم نقل شده که فرمودند: بر قم فرشته 
ه کرد و ه ، سپس اشاره بدر آب کا او را آب کند بمانند نمکه خدآن سوء قصد بدان نکند جز  عیسی بن عبد اللَّ

: درود خدا بر مردم قم، خدا بالدشان را سیر باران کند، و برکات خود را بر آنها فرو آورد و گناهانشان را بدل فرمود
ند، آنان اهل فهم و روایت و هست بحسنات کند، آنان اهل رکوع و سجود و قیام و قعودند، آنان فقهاء علماء بافه

 عبادت خوبند.

 ت که هیچ زورگویی توانایی تسلط بر قم و پیاده سازی نقشه های شومبر اساس این روایت نیز وجه برتری قم آن اس
بدیهی است که با عرضه ی این روایت بر سایر روایت مشخص می گردد که منظور همان  خود در مورد آن را ندارد.

 و در امان ماندن قم از بدخواهان و معاندان و تسلط نواصب می باشد.« امنیت»

 ت دیگری نیز وارد شده که از این قرار است:مشابه مضمون باال در روایا



، 111هـ(، اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي، ص224محمد بن الحسن بن علي بن الحسین )المتوفی  الطوسي، الشیخ الطائفة أبی جعفر،
 هـ . 1248، محقق: حسن مصطفوي، الناشر: مؤسسة نشر دانشگاه مشهد، الطبعة: األولی، 29ح4

ه قمی وارد شد از او حماد ناب گفت: خدمت حضرت صادق بودم در منی با عده ای در این موقع عمران بن عبد اللَّ
ت صادق حضر ه تی رفت من بحال پرسید و بسیار مورد لطف قرار داد و با صورت باز و شادمان با او صحبت کرد وق

ه هر ست نجیب کا ايو لطف نمودی؟ فرمود: این از خانوادهه اعرض کردم: این کیست که این قدر بعلیه السالم 
 از ستمگران روزگار قصد سوئی نسبت به آنها نمودند خدا آنها را نابود کرد. کی

 

، 111هـ(، اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي، ص224محمد بن الحسن بن علي بن الحسین )المتوفی  الطوسي، الشیخ الطائفة أبی جعفر،
 هـ . 1248، محقق: حسن مصطفوي، الناشر: مؤسسة نشر دانشگاه مشهد، الطبعة: األولی، 248ح

ه ب الم وارد شد و به از ابان بن عثمان که عمران بن عبد اللَّ و  هستی او فرمود: چگونهه امام ششم علیه الس 
اند، و آنگاه، پر با او سخن گفت: و چون بیرون ات چگونهاند و اهل خانههات چگونهاند، عمو زادهات چگونهخانواده

الم گفتم: این کی بود؟ ه رفت من ب بر ایشان  هیچ زورگو دامیفرمود: نجیبی از مردم نجیب که امام ششم علیه الس 
 ننهد جز اینکه خدا خوردش کند.

جالب آن که یکی از علمای اهل سنت داستانی را در مورد شهر مقدس قم نقل می کند که بی ارتباط با این مضامین 
 نیست و نقل آن در این جا خالی از لطف نمی باشد.



 م. 1887، الناشر: دار صادر، الطبعة: الثانیة، 189، ص2البلدان، ج هـ(، معجم242الحموي، ابوعبد الله یاقوت بن عبد الله )المتوفی 

ی متشدد و متعصب بر مردم قم  و از جمله داستان های ظریفی که نقل می شود آن است که زمانی یک حاکم ُسن 
ین بحاکم شد و به او خبر رسید که مردم قم به دلیل بغضی که نسبت به صحابه دارند هرگز اسم ابوبکر و عمر در 

به همین دلیل آن حاکم یک روز مردم را جمع کرد و به سران آن ها گفت: به من خبر رسیده  آن ها وجود ندارد.
ان ( را در دل دارید و به همین دلیل فرزندانتلی الله علیه وآلهاست که شما بغض صحابه ی بزرگوار رسول خدا )ص

ا از خودتان را که اسمش ابوبکر ی من به خداوند قسم می خورم که اگر کسی را به اسم آن ها نامگذاری نمی کنید.
ران مردم س برایم نیاورید با شما چنین و چنان خواهم کرد. -و برایم ثابت شود که اسمش همان است  -عمر باشد 

قم از آن حاکم سه روز مهلت خواستند و در شهرشان گشتند و تالش کردند و فقط شخصی مفلوک و پابرهنه و 
یل که لاین د  به خلق خدا از جهت اوصاف چهره را یافتند که نامش ابوبکر بود.برهنه و احول )لوچ( و زشت ترین 

وی را به نزد حاکم  و وی را در آن جا اقامت داده بود و نامش را ابوبکر گذاشته بود. اهل آنجا نبودپدر آن شخص 
خود ساخته  حاکم آن ها را دشنام داد و گفت: زشت ترین خلق خدا را برای من آورده اید و مرا مسخره ی بردند.

اید؟! سپس حاکم دستور داد تا آن ها را پس گردنی بزنند! برخی از بذله گویان و ظریف گویان مردم گفتند: ای 
امیر، هرکار می خواهی بکن! هوای قم به گونه ای است که اگر کسی نامش ابوبکر باشد چهره اش زیباتر از این 

 شت. نمی شود! خنده بر حاکم غلبه کرد و از ایشان درگذ

جالب است که بر اساس همین روایت اهل سنت، آن حاکم متعصب هم بعد از سوگند یاد کردن و احساس تحقیر 
توسط مردم قم، باز هم در اینجا نتوانست به آنها ظلم کند و سایه این تعصب خود را با عذاب شیعیان قم گسترش 

 دهد!

همچنین بر اساس بخش دیگری از روایاتی که در فضیلت شهر مقدس قم و وجه برتری و فضیلت آن وارد شده، 
و حفاظت و حراست از معارف اهل بیت علیهم السالم به صورت  و نشر علوم اهل بیت علیهم السالم مرکزیت تشیع

عیان استدالل ما در باب علت تشویق شی مؤید خاص مورد اشاره ی اهل بیت علیهم السالم قرار گرفته که به نو.عی
 از سوی اهل بیت علیهم السالم به مهاجرت به این شهر می باشد:



، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان41، ح411، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241یة المصححة، لبنان، الطبعة: الثان -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

الم روایت شده که نام کوفه را برد و فرمود: بزودی کوفه از مؤمنان تهی شود ه و ب چند سند از امام صادق علیه الس 
یند، گو به آن قمسپس دانش در شهری پدید شود که و دانش از او نهان گردد چنانچه مار در سوراخش نهان شود، 

نشین، ن پردهنو عروساه دین نماند تا برسد به که در روی زمین هیچ نادانی نسبت بتا آنجا  و معدن علم و فضل گردد
ظهور قائم ما باشد، و خدا قم و مردمش را مقام حجت سازد، و اگر آن نباشد زمین اهلش را فرو برد ه ب کاین نزدی

بر مردم تمام شود. و حجتی در زمین نماند، و دانش از آن به همه بالد منتشر گردد در مشرق و مغرب و حجت خدا 
ها و نرسد، سپس قائم ظهور کند و سبب انتقام و خشم خدائی بر بندهه اتا کسی در روی زمین نماند که علم و دین ب

 ها انتقام نگیرد مگر پس از اینکه حجت را انکار کنند.شود، زیرا خدا از بنده

 

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان14، ح412، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج1111 المجلسي، محمد باقر )المتوفی
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

الم که مردم خراسان پرچمه و ب و مردم کوفه  مردم قم یاران ماو های ما باشند  سندی از امام صادق علیه الس 
 همچون میخ های استوار سازمان ما و مردم این سواد از ما باشند و ما از آنها.

 

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان19، ح412، ص75خبار األئمة األطهار، جهـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أ1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

الم بمن فرمود: میدانی چرا قمه و ب م خدا و تنام شد؟ گف به این سندی از عفان بحری که امام ششم علیه الس 
ه علیه بپا خیزند و بر او استوار مانند دانا شما رسولش و د صلوات اللَّ ترید، فرمود: برای آنکه مردمش با قائم آل محم 

 و او را یاری کنند.

 



، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان18، ح412، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

الم بودیم و ذکر قم و مردمش و میل آنها به و ب  هسندی از یحیی سابری فروش که روزی نزد ابی الحسن علیه الس 
الم ب میان آمد و بر آنها رحمت فرستاد و فرمود: خدا از آنها راضی باشد، و فرمود: راستی بهشت ه مهدی علیه الس 

 ، خداهمه سرزمین ها میانما هستند از  یانآنان بهترین شیع .و یکی از آنها از آن مردم قم استاست  را دو در
 دوستی ما را در سرشت آنان خمیر کرده است.

 

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان21، ح412، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241ن، الطبعة: الثانیة المصححة، لبنا -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

 مردم ری روایت است که بر امام ششم وارد شدند و گفتند: و از گروهی از

برادران قمی ما، گفتند ما اهل ری هستیم و سخن خود را باز گفت، چند بار ه ما اهل ری هستیم، فرمود: مرحبا ب
ست که مدینه ا یت که مکه است، و رسول خدا را حرمحرمی اسگفتند و همان پاسخ را شنیدند. پس فرمود: خدا را 

 کخا  ه، و البته در آن زنی از فرزندانم بو ما را هم حرمی که شهر قم استو امیر المؤمنین را حرمی که کوفه است، 
واجب شود، راوی گفت: این سخن او پیش از این بود که  بر او زیارت کند بهشت او را هر کهنام فاطمه و ه رود ب

الم متولد شوند. امام کاظم  علیه الس 

 

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان21، ح415، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

 اگر اهالی قم نمی بودند دین از بین می رفت.و از ائمه ی اهل بیت علیهم السالم روایت شده که فرمودند: 



با در نظر گرفتن این روایات می توان دلیل دیگر تشویق شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السالم به مهاجرت به 
شهر مقدس قم و دور شدن از بالیا و فتنه ها را عالوه بر حفظ جان و مال و ناموس، حفاظت و حراست از عقائد و 
انجام آزادانه ی اعمال و مناسک و شعائر مذهبی دانست تا دینشان حفظ گردد که این امر اتفاقا ریشه ی قرآنی نیز 

 دارد:

« [ بودید؟ه ]حالدر چ»گویند: گیرند، می[ فرشتگان جانشان را میاند، ]وقتیبودهکسانی که بر خویشتن ستمکار 
 «مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟»گویند: می« ما در زمین از مستضعفان بودیم.»دهند: پاسخ می

 [ بد سرانجامی است.پس آنان جایگاهشان دوزخ است، و ]دوزخ

 

 روایاتی که در فضیلت قم و دور بودن آن از بالیا و فتنه ها وارد شده آن که:نتیجه گیری از تمامی 

 مجمل هستند و به -عمدتا روایاتی که در بخش مربوط به طرح شبهه نقل شده اند  -بخشی از روایات  الف(
اره شده شصورت کلی صرفا به دور بودن شهر مقدس قم از بالیا و فتنه ها بدون اشاره به چگونگی و کیفیت آن ا

 است.

با مراجعه به تمامی روایات و بررسی آن ها و عرضه ی آن ها بر یکدیگر، این روایات یکدیگر را تفسیر می کنند  ب(
 در این روایات روشن می گردد.« سوء»و « بال»و « فتنه»و در نتیجه مقصود از 

، مرکز تشیع می باشدبر اساس متون روایات و جمع بندی بین آن ها، شهر مقدس قم از آن جهت که 
معتقدات شیعیان اهل بیت هم از جهت حفظ و جان و مال و ناموس و هم از جهت نشر معارف و تقویت 

الم مکانی مناسب و ایده آل جهت مهاجرت شیعیانی بوده که همواره مورد ظلم و ستم حکام لسعلیهم ا
 م شیعیان و محبان خود را به مهاجرتو خلفای جور قرار می گرفته اند و از این رو اهل بیت علیهم السال

 شود.ظ گردد و هم عقائدشان تقویت به این شهر تشویق کرده اند تا هم جانشان حف

برخی روایات نیز ناظر به جنبه ی نقش مهم و آخر الزمانی شهر مقدس قم و نشر معارف اهل بیت علیهم السالم 
 کری می باشد که از نظرتان گذشت.از آن به نقاط مختلف و خارج ساختن مردم از استضعاف ف



مالک های فضیلت و برتری شهر مقدس قم و در امان ماندن از ستمگران و جباران که در روایات باال از  ج(
ن چیزی نمی باشد و ای ءنظرتان گذشت، به صورت مطلق و تضمین صد در صدی و به قول معروف چک سفید امضا

 ن اشاره شده است:آه است که در روایات ب

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان28، ح419، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -التراث العربيدار إحیاء 

الم که خا روایتی ه و ب قم مقدس است و مردمش از ما باشند و ما از آنها، هیچ زورگو بدانها  کاز امام صادق علیه الس 
ند خدا بر آنها چنین کنبرادران خود خیانت نکنند، و چون ه تا وقتی بسوء قصد نکند جز اینکه بزودی کیفر بیند 

ط کند. دایا آنها آسمان برداشت و گفت بار خ هآنها یاران قائم باشند و داعیان حق ما، سپس سر بزورگویان بدی مسل 
 .را از هر فتنه نگهدار و از هر هالکت رهائی بخش

ت ارهای ناشایسبا رفت مؤمنانبودن قم تا زمانیست که خود مردم و  مأمناین روایت نشان دهنده ی آن است که 
کفران نعمت نکرده و موجب بروز مشکالت نگردند و اال از آن وقت به بعد بایستی منتظر عواقب طبیعی معاصی 
خود باشند و در چنین حالتی این کالم اهل بیت علیهم السالم در مورد فضائل شهر قم نقض نمی گردد بلکه این 

کرده و موجب کمرنگ شدن نزول برکات و الطاف الهی شده خود مردم هستند که با رفتار ناشایست کفران نعمت 
 اند.

نکته ی مهم دیگری که با توجه به متن تمامی روایات مذکور بدان دست می یابیم آن است که در هیچ یک از  د(
این روایات کوچک ترین اشاره ای به مسائل و حوادث طبیعی غیر مترقبه یا قحطی و یا شیوع بیماری ها و مسائل 

ادعای وجود ارتباط بین این روایات و در امان ماندن شهر  ،بنا بر این به به صورت صریح و واضح نشده است.مشا
... اساسا نادرست است چرا که لی چون بیماری ها و آلودگی هوا ومقدس قم از هر نوع حادثه ی طبیعی یا مسائ

ظالم و جبار آن هم به صورت مشروط و فضای حاکم بر روایات مورد بحث در امان ماندن قم از تسلط حاکمان 
 همچنین برتری قم از جهت برقرار بودن امنیت جانی برای شیعیان می باشد.

نکته ی دیگری که بایستی به آن توجه کنیم آن است که در تعامل با روایات اهل بیت علیهم السالم همواره  هـ(
ط زمانی یا یروایاتی هستند که ناظر به شرا بگیریم. بایستی زمان و مکان و شرایط صدور آن روایات را نیز در نظر

انطباق کامل رو  از این روایاتی هستند که متعلق به حاالت و شرایط خاصی می باشند.و یا  مکانی خاصی می باشند



با عدم در نظر گرفتن  جاری ساختن آن در تمامی حاالت و شرایط و زمان ها و مکان ها همچنینو آنها همه ی 
 شد.عملی نادرست می با ،زوایای مختلف

، اهل به عنوان نمونه در یکی از این روایات برخی از روایات مورد بحث در این نوشتار نیز از این حالت خارج نیستند.
بیت علیهم السالم برای در امان ماندن شیعیان از فتنه های بنی عباس ایشان را تشویق به مهاجرت به قم کرده 

ی صادر شده و چه بسا اگر قرار بود در زمان و شرایط فعلی پر واضح است که این روایت در ظرف زمانی خاص اند.
روایتی از جانب اهل بیت علیهم السالم در این باب صادر گردد، صرفا به شهر قم توصیه نمی شد و کلیه ی مکان 
هایی که تحت سیطره ی تشیع و قدرت های شیعی هستند و توانایی حفاظت از جان و مال و ناموس شیعیان را 

 جانب اهل بیت علیهم السالم معرفی می گردیدند. دارند از

یا به عنوان نمونه ای دیگر، بخشی از روایات مذکور ناظر به جنبه ی آخر الزمانی شهر مقدس قم و نقش آن در 
نشر معارف اهل بیت علیهم السالم و خارج ساختن مردم از استضعاف فکری و یاری امام زمان عجل الله تعالی 

باشند که طبیعتا این دسته از روایات در زمان حال بسیار ملموس تر و قابل فهم تر هستند تا فرجه الشریف می 
 زمان های گذشته و دور.

بنا بر این جنبه ی تاریخی و شرایط زمانی و مکانی صدور روایات نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد هر چند که به 
بودن آن از بالیا و فتنه ها محدود به دوره ی تاریخی خاصی  صورت کلی روایات وارد شده در فضیلت قم و در امان

نمی باشد و هم اکنون نیز همان ویژگی ها در مورد این شهر صادق است گرچه ممکن است در دوره ای پر رنگ 
 تر و ملموس تر و در دوره ای کم رنگ تر باشد.

 

ت دفع بال از شهر مقدس ، رد کننده ی برداشت غلط از روایامؤمنانآیات و روایات ابتالی  -2
 قم

 و شیعیان اهل بیت علیهم مؤمنانی ابتالی  مسألهمطلب دیگری که در اینجا اشاره به آن ضروری می رسد، 
راوانی وجود آیات و روایات ف السالم به مصائب و بالیا و امتحان شدن ایشان از جانب الله سبحانه و تعالی می باشد.

 :میفرمایند خداوند به عنوان نمونه دچار شده و آزموده می شوند. به بالیا و مصائب مؤمناندارد که 

ده آزماییم؛ و مژها و محصوالت می اموال و جان[ ترس و گرسنگی، و کاهشی در و قطعًا شما را به چیزی از ]قبیل  
 ده شکیبایان را.



 و همچنین در روایت آمده است:

تب ، تحقیق: علي اکبر الغفاري، ناشر: دار الک4، ح474، ص4هـ(، الکافي، ج 149الکلیني الرازي، أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق )المتوفی 
 هـ .1245ایران، الطبعة الرابعة،-، تهراناإلسالمیة

الم سخن از بال و آنچه خدای عز و جل مؤمن را ب  آنا عبد الرحمن بن حجاج گوید: خدمت امام صادق علیه الس 
ه علیه و آله پرسیدند: در دنیا بالی کدام کس ه مخصوص میدارد ب میان آمد، حضرت فرمود: از رسول خدا صلی اللَّ

و  ترتیب و بعد از آن مؤمن باندازه ایمانه تر است ب آنها شبیهه است؟ فرمود: پیغمبران، سپس هر که بتر سخت
نیکی کردارش گرفتار شود، پس هر که ایمانش درست و کردارش نیکو باشد گرفتاریش سخت است و هر که 

 ایمانش سست و عملش ضعیف باشد گرفتاریش اندکست.

ن»توانید به باب برای مشاهده ی روایات بیشتر می  ء  اْلُمْؤم 
الا ة  اْبت 

دَّ  در کتاب کافی مراجعه کنید. «ش 

 

 :و گزینه پیش روی ما قرار می گیردبا در نظر گرفتن این روایات د

لیهم به این دلیل که در روایات اهل بیت ع! بال از قم با یکدیگر تناقض دارندروایات دور بودن  تمام ( این روایات و1
شهر قم دور از بالیا و فتنه ها می باشد حال آن که در دوره های تاریخی مختلف شیعیان این السالم وارد شده که 

 شهر به مصائب و بالیای مختلفی از حوادث طبیعی و غیر طبیعی گرفتار شده اند.

دیگر ک( این روایات تناقضی با یکدیگر ندارند و با تحلیل و شرح و استنباط صحیح کامال قابل فهم و قابل جمع با ی4
 هستند.

 تحلیل منطقی آن است که:

روایات مربوط به شهر مقدس قم، همانطور که گفته شد ناظر بر حفظ جان شیعیان در این شهر و در امان  الف(
در  به همین دلیل ممکن است ماندن از ظلم و ستم حکام جور می باشد و لزوما ارتباطی با بالیای طبیعی ندارد.

ین شهر نیز همچون سایر مردم به حوادث طبیعی و غیر طبیعی گرفتار شوند و حتی جان ا مؤمنانبسیاری از موارد 
در امان ماندن از ظلم و ستم نواصب و دشمنان اهل بیت علیهم السالم و آزادی مذهبی  خود را نیز از دست بدهند.



ن ها اساسا چیز دیگر و ایشیعیان در قم یک چیز است و دور ماندن از حوادث طبیعی و غیر طبیعی و یا غیر مترقبه 
 ارتباطی با یکدیگر ندارند.

و شیعیان قم به مصائب و بالیای طبیعی و غیر طبیعی در بسیاری از  مؤمناناز جمله  مؤمنانگرفتار شدن  ب(
باشد هر چند که ممکن است دالیل دیگری نیز داشته  مؤمنانموارد می تواند مصداق روایات مربوط به ابتالی 

 باشد.

 

 رار بودن اثرات گناهان و معاصی و عقوبت آن در هر شرایطیبرق -3
قرار گیرد آن است که اثرات ناشی از معاصی و گناهان و نافرمانی الله سبحانه و  مورد توجه یدمورد دیگری که با

آن  تاینگونه نیست که اگر کسی در شهری گناهی کند اثرا تعالی در هر شرایطی و هر زمان و مکانی برقرار است.
ی و چه دنیو  -نادیده گرفته شود و اگر فرد دیگری همان گناه را در شهر دیگری مرتکب شود مورد مجازات الهی 

 قرار گیرد. -چه اخروی 

ند در برخی حاالت حتی ممکن است خداو وجه به این نکته، شهر مقدس قم نیز از این قاعده مستثنا نیست.با ت
 رعذابی را بر بنده ی گنهکار و نافرمان خویش نازل کند و یا وی را به بالیی دچار سازد و آن را کیفر گناهانش قرا

 الله سبحانه و تعالی باتمامی این ها به خود آن بنده و اعمالش بستگی دارد و اوست که نحوه ی تعامل  دهد.
 خودش را تعیین می کند.

 در همین راستا به دو روایت اشاره می کنیم:

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان28، ح419، ص75ة لدرر أخبار األئمة األطهار، جهـ(، بحار األنوار الجامع1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

الم که خا روایتی ه و ب دانها زورگو بقم مقدس است و مردمش از ما باشند و ما از آنها، هیچ  کاز امام صادق علیه الس 
ها برادران خود خیانت نکنند، و چون چنین کنند خدا بر آنه تا وقتی بسوء قصد نکند جز اینکه بزودی کیفر بیند 

ط کند. دایا آنها آسمان برداشت و گفت بار خه آنها یاران قائم باشند و داعیان حق ما، سپس سر بزورگویان بدی مسل 
 .بخش را از هر فتنه نگهدار و از هر هالکت رهائی



 

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان11، ح412، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

د است و جایگاه شیعیانشان  لی البته و از امام کاظم علیه السالم نقل شده است که فرمودند: قم آشیانه آل محم 
ناه پدران خود و برای خوار شمردن و مسخره کردن بزرگانشان و گه شان بیها شوند گروهی از جوان کهال

 و با این وضع خدا شر دشمنان و هر بدی را از آنها بگرداند. مشایخشان

 

ر دنیا یا د -بنا بر این اگر شخصی یا اشخاصی حتی در شهر مقدس قم مرتکب معاصی شوند، سزای عمل خود را 
است این امر به صورت نزول عذاب الهی نیز باشد چرا که در برخی از  خواهند دید و در برخی موارد ممکن -آخرت 

 روایات به این مطلب اشاره شده که کثرت برخی گناهان، نزول برخی از انواع عذاب های الهی را در پی دارد.

ان و البته دقت داشته باشید قضاوت قطعی در مورد حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و ... و قرار دادن آن به عن
 -ی کنند چنان که برخی افراد کم اطالع چنین م -عذاب الهی در تمامی شرایط و زمان ها و مکان ها  ادیقمص

حوادث طبیعی و غیر مترقبه گاهی ممکن است ریشه با مبانی شیعه همخوانی ندارد. عملی است کامال غلط که 
ها در برخی موارد که ناشی از خطاهای  در خطاهای محاسباتی انسانی داشته باشد )مانند آتش سوزی جنگل

مصداق عذاب الهی باشند )مانند برخی مواردی  و گاهی هم ممکن است ازعمدی یا غیر عمدی انسانی می باشد(، 
 که در قرآن کریم ذکر شده( و گاهی ممکن است ترکیبی از هر دو مورد باشد.

 

 و اسباب در هر حال و زمان و مکانجاری بودن قوانین طبیعت و پایداری نظام سبب  -4
مثال ظهور و شیوع و یک  قوانین حاکم بر طبیعت و حوادث طبیعی در هر حال و زمان و مکانی جاری هستند.

می باشد که اگر آن عوامل در هر زمان و مکانی در کنار یکدیگر  مشخصری عوامل ری خاص نتیجه ی یک سبیما
یا مثال عدم رعایت بهداشت تبعات خاص خود را در پی و  هند شدجمع شوند موجب شیوع آن بیماری خاص خوا

سنت الهی نیز آن است که در حالت عادی همه چیز طبق قوانین حاکم بر طبیعت پیش برود و پدیده ها بر  دارد.



اینگونه نیست که همواره بایستی معجزه ای رخ دهد و از ظهور و بروز یک  دهند.طبق نظام سبب و اسباب رخ 
 شکل گیرد.ت دیگری یری شود و اتفاقاث جلوگسری حواد

که بر اساس قرآن کریم و روایات شکی نیست که در مواردی خاص و از باب مسائل خرق باید دقت داشت البته 
بر خالف پیش بینی های عادی است و در علت آن مسأله ای عادت و کرامات اولیاء الله اتفاقاتی رخ می دهد که 

 «تخرق عاد»در زمره ی اما همانطور که از نام و عنوان پیداست، این موارد  وجود دارد که از دید ما پنهان است.
 ضور افرادی در یکمثال خداوند ممکن است بالیایی را به واسطه ی ح می باشند و نیز به ندرت رخ می دهند.

 چنانچه در برخی روایات مربوط به شهر مقدس قم چنین نقل شده است: بیندازد. تأخیردور کند یا به  جامکان از آن

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان27، ح415، ص75هـ(، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، چ1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

م خواهم از میان خاندانامی که زکریا بن آدم قمی به آن حضرت )امام رضا علیه السالم( گفت: ای آقایم میهنگ
بیرون روم که نابخردان در آن فراوان شدند، فرمود: چنین مکن زیرا بوجود تو بالء از مردم قم دور می شود چنانچه 

 بوجود امام هفتم بالء از مردم بغداد دور شد.

آن که بر اساس قرآن و روایات، ظهور و بروز حوادث و بالیای طبیعی در برخی موارد از باب عذاب نکته ی دیگر 
ناگوار  یک حادثه ی عذاب الهی نیست. لزوما الهی است اما باید دقت داشته باشیم که هر حادثه و بالی طبیعی

ان شی از خطای انسطبیعی )سیل، زلزله، طوفان سهمگین و ...( ممکن است عذاب الهی باشد و ممکن است نا
لهی عذاب اممکن است برای مثال باشد. ها در محاسبات و وظیفه ی محوله به آنان باشد و یا ترکیبی از هر دو 

واند در یعنی یک چنین حادثه ای می ت .ی انسانی نیز بر آثار آن بیفزایدی هاوجود داشته باشد و خطا و سهل انگار 
کی از ای یمی تواند صرفا دار یا این که آن  واحد هم علت الهی و ماورایی داشته باشد و هم علت مادی و طبیعی و 

 این جنبه ها باشد.

به هر جهت بر اساس آن چه که در این قسمت گفته شد و با تطبیق موارد مذکور بر شهر مقدس قم و با توجه به 
روایاتی که در این زمینه موجود است )منظور روایاتی است که در قسمت های قبلی نقل شد مبنی بر این که در 

ر، مطلق و تغییرناپذیر نیست و مشروط می باشد(، شهر مقدس قم نیز در امان ماندن قم از حاکمان ظلم و جو
 ی ظهور و بروز حوادث و بالیای طبیعی تابع قوانین طبیعت و نظام سبب و اسباب می باشد. مسأله

 



 پاسخ به یک شبهه در مورد روایات عدم تسلط حاکمان ظالم و جبار بر قم
 دس قم می باشد شبهه ایر بر عدم تسلط حاکمان جبار بر شهر مقدر اینجا ممکن است در مورد روایاتی که ناظ

ه اگر ما این روایات را بپذیریم، تسلط برخی حاکمان ظالم و خونریز در برخی دوره های تاریخی بر ک مطرح گردد
ا  لشان قابل توجیه است؟ایران و از جمله قم و کشت و کشتار برخی از مردم این شهر به وسیله ی آنان و ُعم 

 پاسخ آن که در هر حال دو حالت بیشتر وجود ندارد:

 این وقایع تاریخی ناقض روایات مذکور می باشند و در نتیجه روایات از درجه ی اعتبار ساقط هستند. -1

 روایات مذکور و حوادث تاریخی مورد بحث قابل جمع با یکدیگر هستند. -4

 همان گزینه ی دوم می باشد اما شرح پاسخ در ادامه می آید. بدیهی است که پاسخ انتخابی ما

 با توجه به آن چه از نظرتان گذشت:

بر اساس روایات اهل بیت علیهم السالم خداوند اراده ی سوء حاکمان ظالم و جبار در مورد شهر مقدس   الف(
 ردد.ابد و ظالمی بر آن مسلط نمی گقم را به خودشان برمی گرداند و نیات شوم آنان در مورد این شهر تحقق نمی ی

به این معنا که این وعده ی الهی در مورد شهر  )یعنی عدم تسلط جباران بر قم( مشروط می باشد.« الف»مورد  ب(
و مردم قم به یکدیگر خیانت نکنند که اگر چنین کنند اتفاقا خداوند  مؤمنانمقدس قم مشروط بر آن است که 

 کند.ظالمان را بر آنان حاکم می 

مکن است یعنی م ن توجه کرد.ه آباین زمینه  باید دری ویژه ای است که  مسألهنیز « مؤمنانابتالی »جایگاه  ج(
تار به مواردی گرف« ن به بالیا و مصائبمؤمنیابتالی »در برخی دوره های تاریخی مردم شهر مقدس قم از باب 

 شده باشند.

اکمان ظالم، اگر هم مورد یا مواردی در تاریخ یافت شود که ظالمی با توجه به وعده ی حفظ مشروط این شهر از ح
 صدمه ای به این شهر و مردم آن وارد آورده،

و شیعیان اهل بیت علیهم السالم بوده اند که در نهایت  مؤمناناین صدمات مقطعی بوده و در دراز مدت این  اوال:
مروز از مراکز اشده اند که اگر چنین نمی بود این شهر تا به با یاری خداوند و عنایات اهل بیت علیهم السالم پیروز 

 .ماندتشیع نمی  اصلی

 و ابتالی آنان به مصائب و سختی ها بوده که نهایتا هم  مؤمناناین نوع صدمات در حکم آزمایش الهی  ثانیا:

 ده است.یمانی ایشان افزوپیروزی آنان را به دنبال داشته و هم بر اساس روایات اهل بیت علیهم السالم بر درجات ا



همانطور که در یکی از روایات مربوط به  می باشد.« اثرات ناشی از گناهان و معاصی»ی اساسی دیگر  مسأله د(
 ، امام علیه السالم چنین فرموده اند:گفته شدشهر مقدس قم 

، الناشر: ، تحقیق: جمعی از محققان28، ح419، ص75ار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، جهـ(، بحار األنو 1111المجلسي، محمد باقر )المتوفی 
 م.1891 -هـ 1241لبنان، الطبعة: الثانیة المصححة،  -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي

الم که خا روایتی ه و ب دانها هیچ زورگو ب قم مقدس است و مردمش از ما باشند و ما از آنها، کاز امام صادق علیه الس 
آنها  برادران خود خیانت نکنند، و چون چنین کنند خدا بره تا وقتی بزودی کیفر بیند ه سوء قصد نکند جز اینکه ب

ط کند   ...زورگویان بدی مسل 

قم دچار لغزش شده  مؤمنانبه هر جهت چنین چیزی امکان وقوعی دارد که در دوره ای از دوران تاریخی مردم و 
این لغزش به صورت مقطعی به حاکم یا حاکمانی جبار گرفتار شده باشند و این نتیجه ی عملکرد  باشند و در پی

 :خداوند میفرمایدخود ایشان می باشد همانطور که 

 گذرد.تی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و ]خدا[ از بسیاری درمی[ مصیبو هر ]گونه

رف یک احتمال که امکان وقوعی دارد و ریشه در روایات اهل بیت علیهم  دقت داشته باشید که ما در اینجا ص 
قم  سالسالم نیز دارد را مطرح ساختیم و منظورمان آن نیست که تسلط مقطعی برخی حکام ظالم بر شهر مقد

در این شهر دچار لغزش شده و نسبت به یکدیگر خیانت کرده اند و در  مؤمنانبه دلیل آن است که  و فقطقطعا 
 !لمان را بر ایشان مسلط ساخته استنتیجه خداوند ظا

نهایتا آن که اگر در مجموع به تاریخ شهر مقدس قم پس از آن که تبدیل به مرکز و ملجا شیعیان شده نگاهی  هـ(
بیندازیم در می یابیم که برخی حوادث تلخ و ناگواری که در آن از سوی حاکمان ظالم در ادوار مختلف تاریخی رقم 

ی تشیع بوده که با نصرت الهی به حیات اعتقادی و  همقطعی و غیر پایدار بوده و نهایتا این جبهبسیار خورده 
 گذشت یا از باب نظرنیز چنانچه از  سیاسی و اجتماعی خویش ادامه داده است و همان تسلط مقطعی ظالمان

ه خداوند باشد ک مؤمناناست و یا ممکن است نتیجه و عواقب طبیعی برخی معاصی و لغزش های  مؤمنانابتالی 
حتی همان حوادث نیز نهایتا  با هدف بیدار ساختن ایشان آنان را به چنین مواردی آزموده و دچار ساخته است.

درت گرفتن بیش از پیش تشیع شده و پس از هر دوره، این نهادهای شیعی بوده اند منجر به شکوفایی و رشد و ق
 که در اثر برکت خون شهدای تشیع به مراتب باالتری دست یافته اند.



 پاسخ های نقضی
ای تفصیلی، با توجه به طرح شبهه ی مورد بحث از سوی گروه ها و مکاتب فکری مختلف، هپس از ارائه ی پاسخ 

 تا پاسخ های نقضی کوتاهی نیز ارائه گردد.مناسب است 

 

 پاسخ نقضی به مخالفین شیعه .1

ن ناصر الناصر، ، تحقیق: محمد زهیر ب7299، ح142، ص5هـ(، صحیح البخاري، ج472البخاري الجعفي، ابوعبدالله محمد بن إسماعیل )المتوفی 
 هـ .1244ناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: األولی، 

 مرگ. زبجانه شفای هر بیماری وجود دارد ابوهریره می گوید از رسول خدا )ص( شنیدم که می فرمودند: در سیاه د

امال که چنین روایتی با سند ک مطرح می شود که چرا مخالفان شیعه -از باب پاسخ نقضی  -اکنون این سوال 
 نند؟!فقط به سیاه دانه اکتفا نمی کبرای درمان بیماری هایشان  معتبر در معتبر ترین کتاب روایی خود را دارند،

 

 پاسخ نقضی به مسیحیت .2
و هرگاه کسی از شما بیمار باشد، کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند، و او را به نام خداوند به  -12

 روغن تدهین کنند.

گناه کرده باشد، از او و دعای ایمان، مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید، و اگر  -17
 آمرزیده خواهد شد.

نزد  یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید، و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل،  -12 
ت بسیار دارد.  قو 

 .12الی  12، فقره ی 7عهد جدید، رساله ی یعقوب، فصل 

شود آن است که چرا مسیحیان امروزه با عمل به این توصیه ی سوالی که از باب پاسخ نقضی و جدلی مطرح می 
ر چرا با اعتراف به گناهان خود نزد یکدیگو اساسا با چنین توصیه ای  عهد جدید بیماری ها را درمان نمی کنند؟!

 به دنبال شفا نمیروند!

 



 و باستان گرایان افراطی پاسخ نقضی به زرتشتیان .3
 در اوستا چنین آمده است:

درمان کند.کسی ]از پزشکان[ به یاری دانش درمان کند.کسی ]از پزشکان[ « اشه»کسی ]از پزشکان[ به یاری 
 ]از پزشکان[ با گیاهان درمان کند.کسی ]از پزشکان[ با منتره )منثره( درمان کند. با کارد درمان کند.کسی

 درمان بخش ترین پزشکان کسی است که با منثره ی ورجاوند درمان کند.

 خورشیدی. 1197، ناشر: انتشارات مروارید، چاپ: دهم، 499دوستخواه، جلیل، اوستا، اردیبهشت یشت، ص

های  جالب است بدانید در بخش ن راه برای درمان تمامی بیماری ها استفاده نمی کنند؟!چرا امروزه زرتشتیان از ای
و جراحی نتیجه بخش تر  تره )ورد و ذکر( از درمان با دارودیگر از اوستا مانند عبارات آخر وندیداد، درمان با من

یل عبارت بخش وندیداد، در ایران باستان درمان ود ذبر اساس پاورقی ترجمه آقای پوردادانسته شده است و حتی 
ر را مثمر ثمر تر میدانستند! آیا زرتشتیان و باستان گرایان افراطی اکنون معتقد هستند آن ورد ها از کار با ورد و ذک

 ان وجود داشته است؟!افتاده است و یا اینها را خرافاتی میدانند که در آیین زرتشت و ایران باست

 

 پاسخ نقضی به علم پرستان و قائلین به اصالت علم و تجربه .4
ه می توان با تکیه بر دانش بشر و علم و تجرب تنها به تدریج با آغاز انقالب صنعتی، این باور در برخی ایجاد شد که

 بشر اصالت قائل شدند و آنای برای علم و تجربه و دانش سعادت و خوشبختی انسان را رقم زد و از این رو عده 
 و دیگران را که چنین اعتقادی نداشتند را سرزنش کردند. قرار دادند ی خودمبناتنها را 

با گذشت زمان و مشاهده ی نتایج حاصل از این دیدگاه به تحقیق ثابت شده که نه تنها این دیدگاه صحیح نبوده 
و میر  عوامل اصلی مرگ بلکه حتی در برخی مواقع این دیدگاه خود بالی جان انسان ها شده و تبدیل به یکی از

 شده است!

 آمده است: CNBCبه عنوان نمونه، در گزارشی در وبسایت 

A recent Johns Hopkins study claims more than 474,444 people in the U.S. die every 
year from medical errors. Other reports claim the numbers to be as high as 224,444. 

Medical errors are the third-leading cause of death after heart disease and cancer. 



هزار نفر در ایاالت متحده ی آمریکا  474مطالعه ی اخیر موسسه ی جان هاپکینز مدعیست که ساالنه بیش از 
از  که این تعداد بیشبر اساس اشتباهات پزشکی جان خود را از دست می دهند.گزارش های دیگر مدعی هستند 

 هزار نفر در سال است. 224

 اشتباهات پزشکی پس از بیماری های قلبی و سرطان سومین عامل مرگ و میر ]در آمریکا[ می باشند.

 لینک گزارش خبری:

https://www.cnbc.com/4419144144/medical-errors-third-leading-cause-of-
death-in-america.html 

 نجات خود برای به تنهایی مورد توجه قرار گیرد و انسان هاسوال این است که اساسا مگر قرار نبود علم پزشکی 
؟ پس چرا در کشوری چون آمریکا که مدعی پیشرفت های شگرف در علوم مختلف از جمله به آن روی آورندتنها 

باز هم  و ی باشد، اشتباهات و خطاهای انسانی و پزشکی از عوامل اصلی مرگ و میر به حساب می آید؟!پزشکی م
یه ماری ها به مردم توصچرا گاهی در هنگام اپیدمی شدن برخی بیبه شکل پاسخی نقضی سوال می شود که 

 راانتش به محلهمان مراکز تبدیل  ، به این دلیل کهمراجعه نکنندبه مراکز پزشکی در موارد خاص  میکنند جز
 بیماری شده است!

 

 

 نتیجه گیری
مشخص گردید که این روایات لزوما ارتباطی به بالیای  شهر قم در خصوص با بررسی روایات مورد بحث الف(

 طبیعی و حوادث غیر مترقبه ندارند.

مقدس قم از فتنه های امنیتی و سیاسی و حاکمان فضای حاکم بر روایات مورد بحث، در امان ماندن شهر  ب(
 ساکن در آن از کشت و کشتار دشمنان تشیع می باشد. مؤمنانظالم و حفظ جان شیعیان و 

 آن می باشد. ینساکن ظلم حاکمان ظالم مشروط به رفتار حفظ شهر مقدس قم از ج(

ورد به بالیا و مصائب در م مؤمنانابتالی ب و اثرات طبیعی و عقوبت گناهان و همچنین نظام سبب و اسبا د(
دس قم و سایر شهرها و سرزمین ها بین شهر مق تفاوتینه ری و جاری است و در این زمیساشهر مقدس قم نیز 

 وجود ندارد.

https://www.cnbc.com/2018/02/22/medical-errors-third-leading-cause-of-death-in-america.html
https://www.cnbc.com/2018/02/22/medical-errors-third-leading-cause-of-death-in-america.html


ه است و در این زمینخود ایشان وارد  علیه شبهه ی طرح شده از سوی معاندان و مخالفان، به طریق اولی بر هـ(
 نیز ارائه شد. مستندی سخ های نقضیپا

 

 

 ومیت های جنبش مصافقرق و فدیان، اواحد کاری از گروه پژوهشی 

 (افق)


