
 بسم الله الرحمن الرحيم

 در روايات اهل بيت عليهم السالم مناطق آلوده به بيماری های واگيرداراز  گريختنز يتجو
رعايت بيماری های واگيردار در هر منطقه ای يکی از نکات بهداشتی اساسی در هنگام بروز و ظهور و شيوع 

و عدم حضور  دوری از مناطق و افراد آلودهبه آن توصيه می کنند، زشکان و متخصصان پآن ضروری است و 
 .در مناطق غير آلوده در صورت مشکوک بودن به آلودگی می باشد 

 به اين مساله اشاره شده است.جالب آن که در روايات وارده از اهل بيت عليهم السالم نيز 

 روايت اول

در ناحيه ای از شهر اين بيماری پديدار از امام صادق عليه السالم در مورد وبا سوال کردم که حلبی می گويد: 
برود و يا اگر در منطقه ای است از آن خارج يک ناحيه ی ديگر از آن ناحيه به  انسان می تواندآيا است. شده

پيامبر )ص( يک بار از چنين کاری نهی کزدند به اين مشکلی ندارد.امام صادق عليه السالم فرمودند: شود؟ 
و از آن جا گريختند و پيامبر  وبا در آن مکان پديدار شد در برابر دشمن بود و مکان ديدبانان و مرزبانان دليل که 

خالی و حساس مراکز مرزی ميدان جهاد است تا مبادا مکان همچون گريختن از فرمودند گريز از اين )ص( 
 .بماند 

 بررسی روايت از جهت سندی



 روايت دوم



 

أبان )بن عثمان( األحمر گويد: يکی از اصحاب ما از موسی بن جعفر عليهما الّسالم پرسيد: من در شهری 
بيماری طاعون در آنجا شايع است، آيا از آن شهر بروم؟ فرمود: بلی. عرض کردم: حديثی به ما رسيده هستم و 

ه عليه و آله فرموده است: گريز از طاعون مانند گريز از اردوی جهادگران می باشد، فرمود: که پيامبر صلی اللَّ
ه عليه و آله اين سخن را در باره گروهی فرموده است که مرزنشين هستند و در برابر دشمن  رسول خدا صلی اللَّ

گريزند پيغمبر صلی کنند و از آنجا میآيد و آنان سرزمينهای خودشان را خالی میقرار دارند، طاعون به آنجا می
ه عليه و آله آن سخن را در حّق ايشان فرمود.  اللَّ

 بررسی روايت از جهت سندی





 

اگر در بين مردمی که در مسجد هستند طاعون پيدا شود حّق ندارند از آن مسجد بگريزند و به و روايت شده 
 []ترجمه و توضيح استاد غفاری مسجد ديگر بروند. )شايد مقصود اين باشد که مکان ديگری آلوده نگردد(.

نکته: همانطور که استاد غفاری اشاره کرده اند، به احتمال زياد اين نهی امام عليه السالم از آن جهت است 
اين نوع بيماری های واگيردار ی برای انتقال محل -اجتماع اصلی بوده اند  که محل -مساجد در آن زمان که 

به است.بيماری واگيردار بشود باال بوده در آن حضور می يافته احتمال آن که ناقل آن و اگر کسی  بوده اند 
 همين دليل امام عليه السالم از خروج چنين شخصی از منطقه ی آلوده نهی فرموده اند.

 روايت سوم



ه از ابن  ه عليه، از علی بن الحسين سعدآبادی، از احمد بن ابی عبد اللَّ محّمد بن موسی بن متوّکل رحمة اللَّ
ه عليه محبوب، از عاصم بن ح ميد، از علی بن مغيره نقل کرده که وی گفت: محضر مبارك حضرت ابی عبد اللَّ

شود مثل اين که مرض وباء در بين ايشان الّسالم عرض کردم: مردم در شهر بوده و مرگ در بينشان واقع می
 بروند؟توانند از آن شهر گريخته و جای ديگر آورد آيا میگردد و آنها را از پای در میشايع می

 حضرت فرمودند: آری.

ه عليه و آله و سّلم گروهی را به خاطر اين کار مالمت و  عرضه داشتم: به ما رسيده که رسول خدا صّلی اللَّ
 سرزنش کردند؟

ه عليه و آله مأمورشان کرده بودند  حضرت فرمودند: آنها گروهی بودند در مقابل دشمن که رسول خدا صّلی اللَّ
مانده و به جای ديگری نروند، وقتی مرگ و هالکت در بينشان واقع شد از آن مکان به جای در جای خود 

ديگری گريختند و اين گريز به مثابه اين بود که از صحنه نبرد جهاد گريخته بودند از اين رو مورد نهی و مالمت 
 قرار گرفتند.

 روايت چهارم

آيا انسان  زمانی که وبا در سرزمينی پديدار می شود پرسيدمعلی بن جعفر می گويد از امام کاظم عليه السالم 
وبا در مسجدی که در آن نماز می خواند اگر امام کاظم عليه السالم فرمودند: از آن ناحيه بگريزد؟  می تواند

از آن درست نيست که  اما اگر در مسجدی که در آن نماز می خواند وبا پديدار شده باشد بلهپديدار نشده باشد 
 ناحيه بگريزد.



همانطور که استاد غفاری نيز در شرح يکی از روايات معانی االخبار اشاره کرده توضيحی در مورد روايت فوق: 
که شخص در آن در مسجد آن محل علت نهی امام از عدم خروج از منطقه ی آلوده در صورتی که وبا  ،اند 

.به اين دليل که محل اجتماع اصلی شايد اين باشد که مکان ديگری آلوده نگردد«» پديدار شدهنماز می خواند 
 است.مردم در آن زمان مساجد بوده 

  قبلیدر صورت عدم حضور   -آلوده گريختن و دور شدن از منطقه ی با توجه به روايات باال پر واضح است که 
عالوه بر عقل، مورد تاييد اهل بيت عليهم ت که  مساله ای اس  - در مکان اجتماعی که آلودگی در آن وجود دارد 

 قرار گرفته و ايشان نيز بر آن صحه گذاشته اند.السالم 

 (افقمصاف )  نبشوميت های جقرق و فديان، اتهيه شده در واحد 
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