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چکیده
در روایتی از امام صادق

 ،شهر قم از بالیا در امان دانسته شده و به شیعیان توصیه شده است

که بهگاه فتنه ها به این شهر پناه ببرند ،این در حالی استت کته در حتوادو گونتاگون ،شتاهد ن
بوده ایم که این شهر از گزند سیب در امان نمانده است ،از قبیت ستی  ،زلزلته و بیمتاریهتای
فراگیر .به این جهت پرسشی پیش می ید که این دو را چگونه میتوان با یکدیگر جمع کترد در
این مقاله که به روش تحلیلی ت توصیفی گرد مده است ،به دنبتا پاستب بته شتبهه فتوق بتوده،
احتما مجهو و ساختگی بودن روایات مربوط بته امنیتت در قتم رد شتده و بته استبارستنجی
محتوایی نها با رویکردی فقه الحدیثی ت تجربی و تاریخی پرداخته شد و در نتیجه ثابت شده که
دستهای از این روایات زمانمند بوده ،به همین جهت شبهه شام نها نمیشود ،و روایتات ییتر
زمانمند نیز دارای سه بخش هستند :برخی مربوط به امنیت از ستمپیشگان ،و برخی مربتوط بته
سذاب و بالی سمانی ،و برخی مربوط به القائات شیطانی و مصونیت در ُبعتد مستائ معنتوی
هستند که هر یک از این سه مد نظر باشد ،هیچ تنافیای با وجود برخی مشکالت از قبی سی ،
بیماری و ...ندارد .روایت صحیحی که بهصورت کلی ،هر نوع بال و مشک و گرفتاری را از این
شهر بهدور بداند ،وجود ندارد.
واژگان کلیدی :امنیت در قم ،شهر قم ،بال و فتنه ،بیماری کرونا ،روایات.COVID-19 ،
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It has been narrated on the authority of Imam Sadiq (P.B.U.H.) that
Qom is immune to disasters and Shia are suggested to seek refuge in
this city during trials (fitan), whereas we have witnessed this city has
not been unaffected by damages in the time of different incidents,
such as flood, earthquake and epidemics. Thus this question is raised
that how these two matters should be interpreted? In this
descriptive-analytical study which has been designed to answer this
question, likelihood of unfamiliarity and fabrication of these
narrations was denied and their contents were evaluated through
analytical (fiqh al-ḥadīthī)-empirical and historical approaches. As a
result, there were found that one group of traditions are temporal, so
they are not questionable and non-temporal traditions are divided
into three categories: protection from oppressors, celestial
punishment and disaster, and evil temptations and immunization in
spiritual aspect. None of these three is in contrast to other difficulties
like flood, illness, etc. There is no sound narration stating generally
that no disaster, problem and difficulty will occur in this city.
Keywords: security in Qom, city of Qom, disaster and trial, corona
disease, traditions, covid-19.
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التحقق من صحة مضمون الروايات حول االمنية في مدينة قم
طيد محمدحنن موطوي مهر
في رواية لإلمام ادق

1

تعتبر مدينة قم آمنة من ال وارث وينصح الشيعة باللجو إليهاا مان

نقطة الفتناة بينماا شاهدنا فاي حاوادث مختلفاة أن هاذه المديناة لينات بماأمن مان األذى.
کالفيضانات واليالزل واألوب ة .لذا فالنؤال هو کيف يم ن جمع هذين ًمعا؟ في هاذه المقالا
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الذي تم تجميعها بطريقة تحليلية و فية تم البحإ عن اإلجابة علع هذه الشبهة الفوقية اطتبعد
احتمال أن ت ون الروايات المتعلقة باألمن في قام مجهولاة وملفقاة .وتام التحقاق مان احة
محتواها بأطلوب الحديإ  -التجريبي والفق التاريخي .ونتيجة لذلك فقد ثبت أن بعاا هاذه

ّ
ملخصـــــــــــــــات

الروايات زمنية فال يشملها الشك کما أن الروايات غير اليمنية لها ثالثاة أجايا  :بعضاها يتعلاق
بأمن الظالمين وبعضها يتعلق بالعذاب النماوي وبعضها يتعلق بالغرائي الشريرة والحصانة في
عبعد األمور الروحية الشر والحصانة هما في عبعد القضايا الروحية التي عينظر فيها إلع کل من هذه
الثالثة فال تناقا علع الرغم من بعا المشاکل کالفيضانات واألماراض وماا إلاع ذلاك .وال
ً
توجد رواية حيحة بش ل عام علع علم بأي مصيبة ومش لة ومشقة بعيدا عن هذه المدينة.
الكلمات األساسية :األمن في قم مدينة قم الن بة والفتنة أمراض الوبائي الروايات کوفيد .19-

.1أطتاذ المنتويات العليا بحوزة خراطان mo.mosavimehr@mail.um.ac.ir

 .1مقدمه
در اواخر سا  1398هجری شمسی ،در ایران همچون بسیاری از کشورهای جهان ،بیماری بته
نام «کرونا» ( )COVID-19فراگیر شده و بهسرست گسترش یافت و موجبات نگرانی بسیاری
را فراهم ساخت .اما در این بین ،نچه به گمان سدهای سجیب به نظر مد و شبهاتی را در اذهتان

پدید ورد ،شناسایی و اسالم ورود این ویروس در کشتور از شتهر قتم بتود 1،و ایتن باستش شتد
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شبههای به سرست در فضای مجازی مطرح شود ( )yjc.ir/fa/news/7277983که چگونته
ْ َْ َ
َ َ
جمع کرد حضرت فرمودِ « :إذا س َّم ِت ال ُبلدان
میتوان این واقعیت را با روایت امام صادق
َ َّ ْ
َ َ
ُ
ْ َ َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ال ِف َت ُن ف َعل ْیک ْم ِبق َّم َو ح َوال ْی َها َو ن َو ِاح َیها ف ِإن ال َبال َء َمتدفوع س ْن َهتا» (اشتعری قمتی271:138۵ ،؛
مجلسی)21۴/۵7 :1۴۰3 ،؛ یعنی« :هنگامی که همه شهرها را فتنهها فرا گرفت ،بتر شتما بتاد
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[پناه بردن] به قم و اطرافش که بال از ن بهدور است» .
پرسشی که مطرح شده ،این است که اگر شهر قم ،شهر امنیت و ستایش استت ،چترا بایتد
یکی از اولین اماکن دچارشده به این بیماری باشد البته این روایت و روایات مشابه ،از دیربتاز
خواستگاه شبهاتی همچون وجود سی  ،زلزله ،جنگ و دیگر مشکالت در شهر قم بتوده کته در
این مقاله ،به دنبا بررسی روایات امن بودن شهر قم و استبارسنجی محتوایی نها (بترای نمونته
رک :سید شبیری و قناستگر :1398 ،سراسر اثر) با رویکردی فقه الحدیثی ت تجربتی و تتاریخی
هستیم تا از این رهگذر ،پاسب شبهه مذکور نیز داده شود.
 .2اعتبار روایات
حدود بیست روایت صرفا با مضمون امن بودن شهر قم در مجامع روایی شیعه وجود دارد که در
ادامه به نها اشاره خواهد شد .با این وجود ،سدهای روایات مدح و فضیلت شتهر قتم را بتهطور
سام ،دچار ضعف سندی دانستهاند؛ (حسینی و جاللی )1391 ،امری که نسبت بته بستیاری از
شهرها ،اقوام و اشخاص به دلی ایراض دنیوی و بعضتا اختروی روا داشتته استت( .کریمتی
قهی1387،؛کریمی و طاووسی مسرور )1389 ،اما به استقاد نویسنده ،این حقیقت نسبت بته
روایات امن بودن شهر قم صادق نیست ،یا حداق با شواهدی برخالف ن روبتهرو متیباشتد؛
چرا که سالوه بر تعداد زیاد این روایات ،شهر قم به دلی ترویج شکار و بدون تقیه مذهب تشیع
امتتامی و استتالم ن بتتهسنوان متتذهب رستتمی( ،اشتتعری قمتتی )778-779 :138۵ ،امتنتتاع از

پرداخت خرا به حکومت مرکزی ،تقدیم شکار خمس اموا خود به ائمته

و ممانعتت از

ورود والیان ییر شیعی به شهر( ،یوسفی اشکوری )67/9 :1379 ،شتاهد جنتگ و درگیتری بتا
برخی خلفا ،ازجمله متممون و معتصتم بتوده استت( .جمعتی از مللفتان زیتر نظتر احمدرضتا
خضری )171/2 :1386 ،به همین جهت ،انگیزه دنیوی برای جع روایت در مورد ن بسیار دور
از ذهن مینماید؛ همان طتور کته بتا توجته بته روحیته برختی از بزرگتان ایتن شتهر و رویکترد
سختگیرانه ایشان نسبت به نق روایت( ،کشتی )۵12 :13۴8 ،تتا نجتا کته منجتر بته تبعیتد
دستهای از راویان که در نق ِروایت سه انگاری میکردند ،شد؛ (ابن یضتائری 39 :136۴ ،و
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66؛نجاشی18۵:1۴۰7 ،؛ حلی )1۴ :1۴11 ،میتوان ادسا کرد که شهر قم از جتذابیت کتافی
برای جع حدیش برخوردار نبوده است .بدین جهت میتوان اطمینان به صدور این مضتمون از
معصومان

پیدا کرد .ازاینرو از بررسی یکیک روایات خودداری نموده ،وجهه همت خود

 .3مضمون روایات
برای بررسی مضمونی روایات ،توجه به این نکته ضرورت دارد که مجموسه احادیش مربتوط بته
امنیت در شهر قم ،از یک منظر به دو دسته تقسیم میشوند:
 .1-3روایات تاریخمند
دسته او روایاتی که ناظر به قضیه خارجیه بوده و اصطالحا تاریخمند هستند ،بنتابراین قابلیتت
تعمیم به تمام زمانها را ندارد .ازاینرو چنانچه قم شاهد بدترین شرایط و بالیا نیز باشد ،خللتی
به این دست روایات وارد نمیشود .این دسته به سه بخش تقسیم میشود:
 .1-1-3مربوط به زمان عباسیان
برخی از روایات مربوط به فتنههای زمان بنیسباس میباشد و تاریب نیز گتواه صتدق پیشتگو یی
امامان شیعه در این باره میباشد( .یوستفی اشتکوری )67/9 :1379 ،ستلیمانبن صتالح نقت
میکند« :روزی نزد امام صادق بودیم که سخن از ِف َتن [خلفا] بنیسبتاس و نچته از ستوی
ایشان به مردم خواهد رسید به میان مد .به امام سرض کردیم در ن زمان به کجا پناه برده و فترار
کنیم حضرت فرمود :به کوفه و اطراف ن و [نیتز] بته قتم و اطتراف ن .ستسس فرمتود :در قتم
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را به تحلی مضمونی نها معطوف می 
داریم.

شیعیان و دوستداران ما حضور دارند [و شما را از گزنتد سباستیان ایمتن خواهنتد داشتت]». ...
(اشعری قمی276:138۵ ،؛مجلسی21۵/۵7 :1۴۰3 ،؛نوری)2۰6/1۰ :1۴۰8 ،
در ابتدای روایت ،راوی تصریح میکند که سخن از فتنههای بنیسباس به میان متده و امتام
در پاسب به این سلا که در ن زمان به کجا پناه ببریم ،ضمن اشاره به حضتور شتیعیان در قتم،
نجا را مح امنی معرفی میفرماید.
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 .2-1-3مربوط به زمان ظهور امام عصر
برخی از روایات نیز ظهور در این دارد که ایمن بودن شهر قم مربوط به فتن پیش از ظهتور امتام
زمان

است:

 -1از سبداللهبن سنان روایت شده است که« :از امتام صتادق

ستلا شتد :بتالد جبت
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کجاست چرا که برای ما روایت شده است زمانی که امر به شما بازگردانده شود ،خسفی اتفاق
میافتد [و زمین فرو میرود] .امام

فرمود :در جب مکانی است که به ن بحر گفته میشتود

و به قم نامیده شده و ن معدن شیعیان ماست .اما ری ،پس وای بر ن [شهر] از دو جنتاح ن ،و
امنیت در ن از جهت قم و اه ن خواهد بود ...اه ری به قم پناهنده شده ،و مردمان قم نهتا
را پناه میدهند ،سسس از نجا بته اردستتان منتقت میشتوند( ».اشتعری قمتی26۴:138۵ ،؛
مجلسی 212/۵7 :1۴۰3 ،)
جمله «زمانی که امر به شما بازگردانده شود» ،ظهور در بازگردانده شدن زسامت و خالفتت
به اه البیت

دارد و این امر اتفاق نمیافتد ،مگر در زمتان ظهتور؛ همتان طتور کته تعبیتر

خسف و فرو رفتن در زمین نیز که در روایت مده ،میتواند شاهدی بر این مدسا باشد؛ زیترا در
مجموع روایات ،به جز خسف بیداء که از نشانههای حتمی ظهور است ،از چهار خسف دیگتر
ِ
سخن به میان مده است که تمام نها مربوط به ظهور امام سصر میباشتد ( .یتتی:1389 ،
)36-۴2
 -2از ابوموسی اشعری روایت شده که از [امیتر ملمنتان] سلتیبن ابتی طالتب

دربتاره

سالمترین و بهترین شهرها و مکانها هنگام ناز شدن فتنتهها و ظتاهر شتدن شمشتیرها ستلا
کردم .حضرت فرمود« :سالمترین نقاط در ن روز ،سرزمین جب است .زمانی کته در خراستان
ایتشاش روی دهد و میان مردم گرگان و طبرستان جنگ درگیرد و سجستان [یا سیستان] ختراب

شود ،در ن هنگام سالمترین مواضع ،شهر قم است؛ شهری که از نجتا یتاران بهتترین متردم از
جهت پدر و مادر و جد وجده و سمو و سمه [یعنتی :یتاران مهتدی موستود

] برمتیخیزنتد؛

شهری که زهرا نامیتده شتده استت( ».ابتن فقیته۵31:1۴16 ،؛اشتعری قمتی2۵6:138۵ ،؛
مجلسی 217/۵7 :1۴۰3 ،)
ظهور این روایت نیز احتماال در وقایع خرالزمانی است .گرچه در اینکه مقصود از سالمت
در ن ،سالمت استقادی است یا سالمت ظاهری و مصون ماندن از سیبهای جنتگ ،نیازمنتد
بررسی است ،ولی از نجا که این امر در نتیجه تحقیق پیش رو تمثیری ندارد ،از ن صترف نظتر
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میکنیم.
 .3-1-3مربوط به زمانی نامشخص
مبهم گذاشتهاند .از ن جمله میتوان به روایات زیر اشاره کرد:
 -1محمدبن خالد از برخی اصحاب خود روایت میکنتد« :متا ختدمت امتام صتادق
نشسته بودیم که ناگاه ن حضرت [بدون اینکه کسی سخنی بگوید] یاز به سخن نموده ،فرمود:
خراسان ،خراسان ،سجستان ،سجستان! گویا مردم نجا را میبینم که سوار بر شتتران شتده و بتا
سرست به طرف قم میروند( ».اشعری قمی276:138۵ ،؛مجلسی 21۵/۵7 :1۴۰3 ،)
البته در ترجمه کهن کتاب «تاریخ قم» در پایان روایت چنین نقت شتده استت کته «و ایتن
کاهی باشد که پنجیک از دو ذانک روی بذیشان رند»؛ (اشتعری قمتی )276 :138۵ ،یعنتی:
«این [اتفاق] مربوط به زمانی است که یکپنجم از مردمان ایتن دو خطته بتهستوی قتم حرکتت
کنند» .کنایه از اینکه حجم انبوهی از مردم این دو سرزمین به سمت قم روانته متیشتوند .و بتا
توجه به اینکه در تاریب چنین رویدادی نق نشده است ،بنابراین محتم مینماید که این روایت
مربوط به حوادو خرالزمانی باشد.
 -2محمدبن جعفر [فرزند امام صادق

] از پدر خویش چنین نق میکند کته حضترت

فرمود« :چون بال و رنجی به شما رسید ،بر شما باد که به قم [برو ید] که نجا جایگاه فاطمیین و
سایشگاه ملمنان است ،و زمانی خواهد مد که اولیا و دوستداران ما از ما دور شده و مجبور بته
کوچ از شهرهای ما میشوند و این به صالح نهاستت کته بته دوستتی [و محبتت] متا شتناخته
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برخی از روایات نیز با وجود تاریخمند بودن ،زمان واقعه مذکور را تعیین نکرده و ن را بهصورت

نشوند ،و خون و مالشان محفوظ بماند .کسی به قم و مردمش سوء قصتد نمتیکنتد ،اال اینکته
خداوند او را خوار نمتوده و از رحمتت ختود دور متینمایتد( ».اشتعری قمتی27۴:138۵ ،؛
مجلسی 21۴-21۵/۵7 :1۴۰3 ،)
بیتردید جمله «و زمانی خواهد مد که اولیا و دوستداران ما از ما دور شده و مجبور به کوچ
از شهرهای ما میشوند…» بیجهت و بدون مناسبت در میان دو جملهای که مربوط به شهر قم
است نیامده .نچه به ذهن میرسد ،این است که این جمله تطبیق زمان بال و رنجتی استت کته
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حضرت در ابتدای سخن به ن اشاره فرمودند .بنابراین نمیتوان صدر روایتت را حکمتی ستام و
کلی در نظر گرفت ،بلکه مربوط به زمانی است که حضرت پیشگو یی ن را فرموده است.
 -3از امام صادق

نق است که« :وقتی امنیت از بندگان گرفته شد و مردم بر اسبان سوار

اعتبارسنجی محتوایی روایات امن بودن شهر قم

شدند (و به تاختوتاز پرداختند) و از زنها و بوی خوش کنارهگیری کردند ،پتس از جتوار نهتا
فرار کنید .گفتم :فدای شما به کجا فرار کنیم فرمود :به کوفه و اطراف ن یا بهسوی قم و اطراف
ن؛ چون بال از ن دو شهر دفع شده است( ».اشتعری قمتی273:138۵ ،؛مجلستی:1۴۰3 ،
21۴/۵7؛نوری 2۰۵/1۰ :1۴۰8 ،)
 .2-3روایات عام و غیر تاریخمند
همان گونه که بیان شد ،روایات دسته او ارتباطی با شبهه مورد بحش ندارد؛ چه اینکه حتی اگر
ن روایات را بهمعنای راحتی مطلق تفسیر کنیم ،منافاتی با سدم امنیت یا وجود بال در زمان دیگر
نخواهد داشت .نچه به ظاهر مشک میباشد ،روایات سام و ییر تاریخمند است .این دست از
روایات نیز به چند بخش تقسیم میشود:
 .1-2-3امنیت جانی و مالی از ستمپیشگان
دستکم شش روایت در ارتباط با امنیت مردم قم از گزند ستمپیشگان وجود دارد کته در ادامته
خواهد مد:
 -1محمدبن فضی از تعدادی از اصحاب خود از امام صادق

نق میکند که« :بر فتراز

قم فرشتهای است که با های خود را بر این شهر گسترانیده [و از این شهر حفاظتت متیکنتد]،
هیچ ستمگر و زورگو یی [قصد] سوئی به قم نمیکند ،جز نکه ختدا او را ذوب متینمایتد [و از

بین میبرد] همچون ذوب شدن نمک در ب( .اشعری قمی )27۵ :138۵ ،سسس ن حضترت
به سیسیبن سبدالله اشاره کرده ،فرمودند :درود خدا بر مردم قم ،خدا شهرشان را سیر باران کند،
و برکات خود را بر نها ناز کند ،و بدیهای نان را به حسنات مبتد کنتد ،نتان اهت رکتوع و
سجود و قیام و قعود هستند ،نان فقها و سلمای بتافهم هستتند ،نتان اهت درک حقتایق و نقت
روایات هستند و در سبادت نیکویند( ».مجلسی)217/۵7 :1۴۰3 ،
 -2روایت دیگری که در این ارتباط وجود دارد ،روایتی است از حماد ناب کته چنتین نقت
میکند« :گروهی خدمت امام صادق

بودیم که سمرانبن سبدالله قمی وارد شد .امام

از
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[حا ] او سلا کرد و نسبت به او نیکی نمود و با خوشرویی برخورد کرد .وقتتی [سمتران] بلنتد
شد [و رفت] ،به امام سرض کردم :این فردی که به او این چنین خوبی کتردی چته کستی بتود
فرمود :از خاندان نجبا بود ت یعنی مردم قم ت که هیچ زورگویی هنگ نها نکند ،جز نکه خداوند
 336/۴7و  211-212/۵7) 

 -3و در روایتی از امام صادق

مده است« :هنگامی که بال و گرفتتاری همگتانی شتد،

امنیت در کوفه و اطراف ن … و در قم و اطراف ن … خواهد بود ،و قم برای انسانی که [بر جان
خود] می ترسد و در حا گشتن [و فرار از شهری به شهر دیگر است] مکان خوبی متیباشتد».
(اشعری قمی272:138۵ ،؛مجلسی 21۴/۵7 :1۴۰3 ،)
روشن است مضمون این روایات که در برخی روایات تاریخمند هم وجود داشت( ،اشعری
قمی27۴:138۵ ،؛مجلسی )21۴-21۵/۵7 :1۴۰3 ،هیچ تنتافی بتا وجتود ستایر ابتالئتات
همچون بیماری ،سی  ،رنج و درد و ...در شهر قتم نتدارد ،بلکته در روایتت ابتواالکراد از امتام
صادق

شر ستمگران از
که می ید ،گفته شده وجود گرفتاریهایی از این دست را سام دفع ِ

اه قم دانستهاند .

 -۴ابواالکراد از امام صادق

نق میکند که حضرت فرمود« :دیتن و اهت دیتن در قتم

خوار و زبوناند و اگر چنین نبود ،مردم بهسوی قم میشتافتند و قم و یران میشتد و مردمتانش از
میان میرفتند و حجت [توسط ایشان] بر سایر شهرها تمام نمیگشت ،و نگاه ستمان و زمتین
برپا نمیماند و یک چشم برهم زدن مهلت نمیداشتند و بهراستی که [چنین نیست ]،بالها از قم
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او را بشتکند [و ختترد نمایتتد]( ».کشتتی333:13۴8 ،؛مفیتتد69:1۴13 ،؛مجلستتی:1۴۰3 ،

و مردم ن به دور است… و بهدرستی که فرشتهها بالها را از قم و مردمش دور میکننتد ،و هتیچ
زورگو یی به ن سوء قصد نکند ،جز اینکه قاصم الجبارین [یعنتی ختدای تبتارک و تعتالی] او را
خرد و بهوسیله گرفتاری ،مصیبت یا دشمنی او را از نهتا بتاز دارد .خداونتد جبتاران را در دوران
حکومتشان به فراموشی از قم و مردمش دچار میکند همچنتانکته [ نهتا] یتاد ختدا را فرامتوش
کردهاند( ».اشعری قمی266-267 :138۵ ،؛مجلسی 212-213/۵7 :1۴۰3 ،)
بتتا توجتته بتته اینکتته «خداونتتد هتتیچ چیتتز را جتتز از راه استتباب [طبیعتتی ن] سملتتی
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نمیسازد»( ،کلینی )183/1 :1۴۰7 ،این روایت به نیکی ،راه طبیعیای را که خدا برای مصتون
داشتن قم از گزند ظالمان قرار داده ،تبیین میکند ،و ن خوار شدن دین است در قم.
اما اشکالی که ممکن است به مجموسه این روایات وارد شتود ،ن استت کته تتاریب شتاهد

اعتبارسنجی محتوایی روایات امن بودن شهر قم

حمله برخی از ظالمان و ستمگران به شهر قتم بتوده استت( .بتالذری3۰6:1988 ،؛شتاردن،
8۰/3 :1336؛فیگوئرو  )2۵۰ :1363 ،بنابراین نمیتوان مضمون این روایات را پذیرفت.
در پاسب باید گفتت اوال نستبت بته شتهرهایی کته اهمیتت چنتدانی از ُبعتد سیاستی و …
نداشتهاند ،بسا نق های تاریخی متفاوت و مختلفی وجود داشته باشد .شهر قم نیز از این قاسده

مستثنا نیست .مثال در ارتباط با حمله تیمور به این شتهر ،شتاردن 2و فیگتوئرو  3معتقتد هستتند
تیمور شهر را با خاک یکسان ساخت ،ولی در سفرنامه اوژن فالندن 4چنین مده است« :تیمتور
لنگ به قم چندان لطمه نرسانده و شاید از برکت فاطمه باشد .بهراستی باید گفت تیمور به شتهر
قم کاری نداشته و تنها دلبستگیاش به ینایم و جواهراتی بود که توده مقدسین در مرقتد فاطمته
گرد ساخته بودند( ».فالندن)1۵۴ :13۵6 ،
ثانیا این امنیت بهصورت دائمی نیست ،بلکه همان گونه که قر ن میفرماید« :خداوند حتا
[و سرنوشت] قومی را تغییر نمیدهد تا نان خود ،حا [و سرنوشت] خود را تغییر دهند» (رسد:
 ،)11در روایات شیعه نیز تمکید شده است که این امنیت تا زمانی ادامه خواهد داشت کته متردم
قم مرتکب اسمالی نشوند که نها را مستحق تسلط ستمگران بسازد ،ازجمله:
 -۵ابومسلم سبدی از امام صادق

چنین روایت میکند که حضرت فرمود« :تربتت قتم

مقدس است و مردم قم از ما هستند و ما هم از نها هستیم ،هیچ ستمگری قصد بد به اهت قتم
نمیکند ،مگر اینکه سذاب او جلو میافتد تا وقتی که مردم [این شهر] به بترادران ختود خیانتت

نکنند (نسخه بد  :تا احوا ایشان تغییر نکند) ،ولی وقتی که خیانت (یا تغییر) کننتد ،خداونتد
ستمگران را بر نان مسلط متیکنتد( ».اشتعری قمتی262-263 :138۵ ،؛مجلستی:1۴۰3 ،
 218-219/۵7)
 -6همچنین از امام کاظم

نق شده است که فرمتود« :قتم شتیانه

محمتد

و

پناهگاه شیعیان ایشان است ،ولتی بتهزودی گروهتی از جوانتان ایتن شتهر بتهختاطر نافرمتانی
پتدرانشان و سبک شمردن و مسخره کردن بزرگان و کهنساالن نابود میشوند ،ولی با همه اینهتا،
ختداوند شر دشمنان و هترگونه بتدی را از نان دفتع میکنتد( ».اشتعری قمتی27۴:138۵ ،؛
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مجلسی 21۴/۵7 :1۴۰3 ،)
گرچه در پایان این روایت مده است که «با همه اینها خداوند شر دشمنان و هر گونه بدی را از
نان دفع میکند» ،ولی این فقره مانع استدال به صدر روایت نیست؛ چرا که بیتردید روایت ناظر
دینی ،سده زیادی ملتزم به اموری بودهاند که شهر قم را از دچار شدن به ستذاب و تستلط دشتمنان
مصون میداشته است .شاهد بر این مدسا سالوه بر جمله (مع هذا کله حق سز و سال بال از ایشتان
دفع کرده است) ،بهسبب بیزار شدن ایشان از دشتمنان و همچنتین هتر بتدی را» (اشتعری قمتی،
 )27۴ :138۵که در نسخه این روایت از کتاب تاریب قتم متده استت ،روایتاتی میباشتد کته در
ویژگی سرزمینی در ایمنی شهر قم دارد.
بخش بعد خواهد مد و داللت بر سدم تمثیر
ِ
 .2-2-3امنیت از بالها و مصائب
با توجه به نچه گذشت که بال و سذاب نتیجه سوء رفتار انسانها میباشتد و در مقابت  ،کتردار
نیک مانع سذاب میگردد ،میتوان تفسیر دیگری از روایات امنیت در شهر قم ارائه نمتود و ن را
مشروط به وجود انسانهای پارسا و پرهیزگاری دانست که در این شهر زندگی میکردهاند.
 -1در روایتی که مرحوم مجلسی او ن را صحیح متیدانتد( ،مجلستی)127/1۴ :1۴۰6 ،
مده است« :وقتی زکریابن دم قمی به امام رضا

سرض کرد :موالی من! میخواهم از میتان

خاندانم بیرون بروم چرا که نابخردان [در میان نها] زیاد شدهاند ،حضرت فرمود[ :ایتن کتار را]
مکن؛ زیرا به[واسطه وجود] تو ،بال از مردم قم دور میشود ،نچنانکته به[واستطه وجتود امتام
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به یک واقعه خارجی است و بیشک در ن برهه باوجود بیتوجهی برخی از جوانان بته موزههتای

هفتم] ابوالحسن الکاظم

 ،بال از متردم بغتداد دور استت( ».کشتی۵9۴:13۴8 ،؛حلتی،

7۵:1۴11؛مجلسی 217/7۵ :1۴۰3 ،و  221)
 -2در روایتی دیگر مده است که امام صادق

زمانی که از کوفه و تهی شدن این شهر از

ملمنان و نهان شدن سلم از ن و پدیدار شدنش در قم سخن به میان ورد ،چنین فرمود[« :در ن
زمان] خدا قم و مردمش را قائممقام حجت میسازد ،و اگتر چنتین نبتود ،زمتین اهلتش را فترو
میبرد و حجتی در زمین نمیماند ،و دانش از این شهر به همه شهرها در مشرق و مغرب منتشر
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خواهد شد و حجت خدا بر مردم تمام شود .تا کسی در روی زمین نماند که دیتن و سلتم بته او
نرسد( ».اشعری قمی268:138۵ ،؛مجلسی 213/۵7 :1۴۰3 ،)
چنین شخصیتهایی که قائممقام حجت بوده و مانع از فرو رفتن اهت زمتین در ن باشتند،

اعتبارسنجی محتوایی روایات امن بودن شهر قم

بیتردید هر کجا باشند ،جلوی سذاب الهی را خواهند گرفت .امام باقر

در روایتتی فرمتود:

«خداوند به [دلی وجود] یک ملمن ،نیستی و نابودی را از یک بادی [و شهر] دفع مینمایتد».
(کلینی)2۴7/2 :1۴۰7 ،
مال صالح مازندرانی در شرح خود بر کافی چنین مینویسد[« :حکم و] قضای الهی بر این
تعلق گرفته است که وقتی اراده نماید قومی را دچار ستذاب یتا سقوبتت کنتد یتا در گرفتتاری و
سختی نها را قرار دهد ،از میان نها سلما و صالحین را خار میسازد؛ حا یا بتا متر  ،یتا بتا
یائب شدن [از ن شهر و به شهر و دیار دیگری رفتن]( ».مازندرانی)2۵۰/6 :1382 ،
البته مقدار سذاب و گرفتاری که چنین افرادی از شهرها برمیدارند ،متفاوت با مقدار سذابی
است که امام و حجت خدا مانع میشود ،همچنانکه نسبت به ختود معصتومان

هتم ایتن

تفاوت به چشم میخورد؛ یعنی نکه یکی از سلتهای وجود نها ،برداشته شدن سذاب از اهت
زمین است( .ابن بابویه )123/1 :138۵ ،در روایات متعدد این مضتمون متده استت کته« :دو
چیز در زمین مایه امان از سذاب خدا بود :یکی از ن دو برداشته شد ،پس دیگتری را دریابیتد و
بدان چنگ زنید .اما امانی که برداشته شد ،رسو خدا

بود ،و امان باقی مانتده ،استتغفار

کردن است( ».سیاشی۵۴/2 :138۰ ،؛شریف الرضی ،۴83 :1۴1۴ ،حکمت  88)
مقصود این روایت ن است که بخشی از امان با رفتن پیغمبر
همه ن؛ چرا که خود گوینده سخن (یعنی امیرالمتلمنین

از میان رفته استت ،نته

) بته حستب ستایر روایتات ،مایته

امنیت از سذاب است .شاهد بتر ایتن متدسا نیتز کالمتی از امیرالمتلمنین
برداشت میشود امان از دست رفته با وفات پیغمبر

استت کته از ن

 ،امان از فتنتههتا [اجتمتاسی] استت.

(ابن ابی الحدید)207/9 :1۴۰۴ ،
جمعبندی :اگر این تفسیر را بسذیریم ،شبهه مطرحشده در مورد امنیت قم پاسب داده خواهتد
شد .چه اینکه روایات مذکور باوجود اینکه تصریح به رفع بال از این شهر میکند ،تمتام بالیتا و
مصائب را مرتفع نمیداند ،بلکه صرفا برخی از ابتالئات به برکت وجود انسانهای پارسا از قتم
برداشته شده است .به بیان دیگر ،شتهر قتم مصتون از تمتام بالهتا نیستت ،ولتی از بستیاری از
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ابتالئات که در سایر شهرها امکان تحقق نها وجود دارد ،مصون است .طبق ایتن احتمتا  ،قتم
خصوصیتی ندارد ،بلکه از باب اینکه مح سکونت و تجمع سلما و صالحان بوده ،مورد سنایت
واقع شده است .شاهد بر این مدسا ن است که در روایتی کته پتیشتتر بته ن اشتاره شتد ،امتام
سلت این دو ،به توصیف اهالی قم پرداخته ،چنین میفرماید « :نها اه رکتوع و ستجود و
مقام ِ
قیام و قعود هستند ،نان فقها و سلمای بافهم میباشند ،نتان اهت درک حقتایق و نقت روایتات
هستند و در سبادت نیکویند( ».مجلسی)217/57 :1۴۰3 ،
در اصو گفته شده است که دخی دانستن وصفی در موضوع حکم ،اشاره به سلت بتودن ن
وصف دارد( .انصاری )9/3 :1۴2۴ ،بنابراین ذکر خصوصیات فوق برای اه قم در کتالم امتام
صادق

 ،اشاره به سلت مصون بودن این شهر از بالیا دارد.

 .3-2-3امنیت از شبهات و القائات شیطانی
احتما سوم در ارتباط با معنای امان در شهر قم ن است که این شتهر بته دلیت وجتود سلتم و
سلما ،از شبهات استقادی و دینی در امان استت ،بنتابراین متردم ایتن شتهر و ستایر افترادی کته
استقادات خود را از ن میگیرند ت که در حکم اهالی این شهر محسوب متیشتوند ت از القائتات
شیطان و فتن و بال بهدور هستند .در روایتی سیسیبن سبدالله اشتعری از امتام صتادق
میکند که از پدران خود از رسو خدا

نقت

روایت فرمود« :چون مرا به سمان بردند … نگتاه

کردم به یک بقعه از زمین کوهستان که سرخ بود ،زیباتر از رنگ زسفتران و خوشتبوتر از مشتک
بهناگاه بر ن پیرمردی بود که کاله بلندی بر سر داشت .به جبرئی گفتم :این مکان … چیستت
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صادق

پس از نکه قم را از شر ستمگران محفوظ میداند و برای اهالی ن دسا متیکنتد ،در

گفت :سرزمین شیعه تو و شیعه سلی

است .گفتم این پیر کاله دراز کیست گفتت ابلتیس.

گفتم از نها چه میخواهد گفت :میخواهد نها را از دوستی سلی باز دارد و به فسق و هرزگتی
وادارد .گفتم :ای جبرئی ! ما را نزد نها فرود ور .ما را … فرود ورد و گفتم :برخیز ای ملعون ،و
با دشمنانشان در ما و فرزند و زن شریک شو که تو را تسلطی بر شیعه من و شیعه سلی نیست،
و نجا قتم نامیتده شتد( ».ابتن بابویته۵72/2 :138۵ ،؛اشتعری قمتی261-262 :138۵ ،؛
مجلسی 2۰7/۵7 :1۴۰3 ،و  217)
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در روایات متعددی بر نقش ستر سلما در حفظ شیعه تمکید شده ،ازجمله امام صادق
فرمودند« :سلمای شیعیان متا در [کنتار] مترزی هستتند کته در ستوی دیگتر ن ابلتیس و دار و
دستهاش میباشند .اینان مانع از شیاطین میشوند که به ضعفای شتیعیان متا حملته کننتد ،و از
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اینکه ابلیس و پیروانش و نواصب (دشمنان اه بیت) بر نان مسلط شوند( ».طبرستی:1۴۰3 ،
17/1؛مجلسی ۵/2 :1۴۰3 ،)
در روایت دیگر ،امام حسن سسکری
ییبت امام قائم

از پدر بزرگوار خود نق میکند که« :اگر در پتس

سلمایی نبودند که داسی بهسوی او بوده و به او راهنمایی کنند ،و بتا بتراهین

الهی از دین او دفاع نمایند ،و بندگان مستضعف خدا را از دام ابلیس و اسوانش برهانند ،و از بند
ناصبیها رهایی بخشند ،همه مردم از دین خدا دستت کشتیده و مرتتد متیشتدند .لکتن سلمتا
کسانی هستند که زمام قلوب شیعیان ضعیف ما را در دست داشتته و مهتار متیکننتد ،همچتون
ناخدای کشتی که سکان ن را در دست دارد .این گروه همان شخصیتهای برتر و افض در نزد
خداوند سز و ج میباشند( ».حسنبن سلی

3۴۴:1۴۰9 ،؛طبرسی ۴۵۵/2 :1۴۰3 ،)

و دهها روایت دیگری که بیانکننده نقش ستتر سلمتای شتیعه در محافظتت و حراستت از
سقاید شیعه است( .کلینی۵6/8 :1۴۰7 ،؛ابن بابویه186/1 :1۴13 ،؛طبرسی17/1 :1۴۰3 ،؛
اربلی 132/2 :1381 ،)
بیتردید این روایت که «اگر اه قم نبودند دین تباه میشد»( ،مجلسی)217/57 :1۴۰3 ،
روایات امنیت در قم ،روایتی است که
به حقیقت پیشگفته اشاره دارد .شاهد بر اراده این معنا از
ِ

تصریح میکند شهر قم در ایمنی از یم و اندوه و سختیها نخواهد بود .امام هادی
خود امیرالملمنین

چنین نق میکند که پیامبر

از جتد

فرمتود[ …« :در] ستمان چهتارم…

جبرئی [به من] گفت [ :نچه میبینی] شک شهری است که به ن «قم» گفته میشود که بندگان
ملمن خدا در نجا اجتماع میکنند و در انتظار محمتد و شتفاست او در قیامتت و روز حستاب
بهسر میبرند[ ،این در حالی است که] یم و اندوه و سختیها بته نهتا روی متی ورد( ».مفیتد،
1۰1:1۴13؛مجلسی 311/18 :1۴۰3 ،و  2۰7/۵7)
 .4-2-3امنیت بهصورت مطلق
در میان روایات مربوط به امنیت در شهر قم ،دو روایت وجود دارد که ظاهرا بهصتورت مطلتق،
وجود امنیت را برای قم اثبات میکند:
 -1روایت او روایتی است از امام صادق
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که در ن حضرت فرمود« :زمتانی کته همته

شهرها را فتنه گرفت ،بر شما باد که به قم و حوالی و نواحی اطراف ن بروید؛ زیرا بال از ن دفتع
 -2روایت دوم نیز روایتی است با همین مضمون که از امام رضا

بهصورت مرفتوع نقت

شده است( .مجلسی 217/۵7 :1۴۰3 ،و )228
بهنظر اساس شبههای که نسبت به روایات امنیت در قم مطرح شده ،بر پایه فهم یلط از ایتن
دو روایت استوار است؛ چرا که این دو را چنین تفسیر نمودهاند که شهر قم از تمتام ستختیهتا،
مرارتها رنجها و… مصون میباشد .در حالی که قراین و شواهد زیر این برداشت را رد میکند:
 -1ابتدا باید گفت که برای برداشت صحیح از روایات الزم است به مجمتوع کلمتات اهت
البیت

بهصورت یکجا نظر داشت ،وگر نه بیتردید به بیراهه خواهیم رفت .از امام باقر

سلا شد سلت اختالف اصحاب پیغمبر

نسبت به مسح پتا چیستت حضترت ،فقتدان

توجه به سایر روایات صادر شده از حضرت رسو
 )299/2همچنانکه امیرالملمنین

را سام ن دانستتند( .برقتی:1371 ،

نیز یکی از اسباب اختالف احادیش و در نتیجه اختتالف

در امت اسالمی را همین امر معرفی میکنتد( .کلینتی )63/1 :1۴۰7 ،حتا بتا توجته بته ایتن
مقدمه ،بیتردید بسیاری از یات و روایات ،برداشت فوق را رد میکنتد؛ چته اینکته بستیاری از
موزههای دینی ،دنیا را سرای مشکالت و گرفتاریها میداند؛ قر ن فرینش انستان را در رنتج و
سختی معرفی میکند (بلد )۴ :و ضتمن تمکیتد بتر زمتایش متردم (سنکبتوت ،)2 :امتحانتات
سختی همچون ترس و گرسنگی،کاهش اموا و جانها و محصوالت را وسده قطعتی متیدهتد
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شده است( ».اشعری قمی271:138۵ ،؛مجلسی 21۴/۵7 :1۴۰3 ،)

(بقره .)1۵۵ :نبی مکرم اسالم

نیز در این باره میفرماید« :هرکس چیزی را طلب کند که

فریده نشده است ،خود را به زحمت انداخته و چیزی نصتیب او نمتی گتردد .از پیتامبر
سلا شد :ن چیست که خلق نشده است فرمود :راحتی در دنیا( ».شعیری ،بیتا)18۴ :
ایشان در نق دیگری فرمود« :این [دنیا] خانه یم است ،نته خانته سترور و خانته دشتواری
استتتت ،نتتته ستتترای ستتتودگی( ».دیلمتتتی3۴3:1۴۰8 ،؛مجلستتتی)187/7۴ :1۴۰3 ،
امیرالملمنین
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نیز اه دنیا را هدف تیر حوادو ،طوفان زده ماتمهتا و بته یتارت بترده شتده

مصیبتها میداند (تمیمتی متدی )137 :1366 ،و دنیتا را خانتهای پوشتیده از بالهتا معرفتی
میکند( .شریف الرضی ،3۴8 :1۴1۴ ،خطبه  )226به محمدبن ابی بکر گوشزد مینماید کته
بدان! دنیا سرای گرفتاری و فناست و خرت سرای جاودانگی و جزا( .ابن شعبه حرانتی:1۴۰۴ ،
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179؛ثقفی )229/1 :139۵ ،شبیه به این مضمون در برخی کتب دیگر نیتز متده استت( .ابتن
بابویه6۴/1 ،1362 ،؛مجلسی )92/7۰ :1۴۰3 ،در جایی دیگر سختیهای دنیا را بتیپایتان و
بالهایش را دائمی معرفی میکند( .شریف الرضی ،3۵2 :1۴1۴ ،خطبه23۰؛تمیمی متدی،
 )13۵ :1366این گوشهای از مجموسه مطالبی است که در ارتباط با وجود سختی و مشقت در
دنیا وجود دارد که بیتردید ،بسیاری از نها ییر قاب تخصیص بوده و احتما این را که شهر قم
یک استثنا باشد ،رد می 
کند.

 -2دقت در متن دو حدیش مذکور نیز سست بودن اشکا را روشتن متیستازد .در ایتن دو
حدیش ،کلمه «الفتن» (جمع فتنه) مده است .با مراجعه به کتب لغت درمییتابیم کته فتنته در
معانی مختلفی استعما شتده استت (حستینی زبیتدی )۴2۴-۴26/18 :1۴1۴ ،ولتی برختی
بازگشت همه این معانی را به «ایجاد اختال [در زندگی] و اضتطراب [در متردم]» دانستتهانتد»
(مصطفوی )2۴/9 :1368 ،که به باور سدهای ،سه مصداق یا معنای کلی میتواند داشته باشتد:
 -1ستتذاب؛  -2ابتتتالء؛  -3جنتتگ [و ن تزاع] میتتان متتردم( .فراهیتتدی127-128/8 :1۴۰9 ،؛
الصاحب )۴۴۵/9 :1۴1۴ ،که دو معنای او مربوط به خداوند ،و معنای ستوم نتیجته فریتب و
ایواگری شیطان است .ازاینرو رایب در مفردات چنین متیگویتد« :فتنته از افعتالی استت کته
[میتواند] از جانب خداوند باشد و [میتواند] از جانب بندگان … هرگاه فتنه از جانب خداونتد

باشد[ ،بیتردید] از سر حکمت است و زمانی که از جانب انسانها و بدون امر الهتی صتورت
بگیرد ،مخالف حکمت خواهد بود( ».رایب)62۴ :1۴12 ،

با این توضیح باید گفت که فتنه در دو روایت مذکور ،یا بهمعنای سوم ت یعنتی جنتگ و نتزاع و
اموری است که از پیروی شیطان سرمنشم میگیردت است ،و یا بهمعنتای ستذاب کته پتیشتتر ن را
مورد بررسی قرار دادیم .در هر حا بهمعنای دوم یعنی زمایش الهی و ابتالئتاتی از قبیت بیمتاری
و ...نخواهد بود؛ چرا که خود اه البیت

به شیعیان توصیه نمودهاند کته «نگو ییتد :ختدایا از

فتنه به تو پناه میبرم؛ زیرا کسی نیست که دچار امتحان و فتنه نباشد ،لکن ن که میخواهد به ختدا
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پناه ببرد ،از زمایشهای گمراهکننده پناه ببرد»( .شریف الرضی ،۴83 :1۴1۴ ،حکمت )93
بنابراین نمیتوان پذیرفت که «فتنه» در دو حدیش مذکور بتهمعنتای امتحتان الهتی باشتد و
ائمه

به شیعیان توصیه کرده باشند که از امتحان الهی به قم پناه ببرید ،بلکه با توجه بته ایتن

که مقصود از فتنه در دو روایت مذکور ،معنای سوم ن است .شاهد بر این متدسا نیتز کاربستت
واژه «فتنه» در روایات مشابه استت .متثال امیرالمتلمنین

ستتمگر بستیار
فرمودنتد« :والتی
ِ

ظلمکننده ،بهتر است از فتنه [و فقدان حکومت وقتی] که دائمی باشد( ».تمیمی مدی:1366 ،
۴6۴؛ لیثی ۵۰۵ :1376 ،)
ُ
واضح است حضرت در این روایت به دنبا هشدار دادن به شیعیان هستند و از این بعد ،این

روایت شبیه روایات مورد بحش میباشد و به قرینه ذکر والی ستمگر ،امام ،فتنههتای حاصت از
هر ومر و بیقانونی را بدتر از حاکم ستمگر و قانون ظالمانه میداند .بنابراین فتنته بتهمعنتای
سوم ن است که در روایات ،مورد مراقبت و پرهیز اختیاری واقع شده استت .بایتد دانستت کته
معنای سوم فتنه صرفا جنگ و فقدان امنیت نمیباشد ،بلکه شام ابعاد اجتماسی و اخالقی نیتز
هست .به همین جهت در روایتی مده است« :اگر کسی از شما [دخترتان را] خواستگاری کترد
و دین و امانتداری او را پسندیدید ،به او دختر بدهید که اگر ایتن کتار را انجتام ندهیتد ،موجتب
[ایجاد] فتنه در زمین و فسادی بزر خواهد شد( ».کلینی3۴7/۵ :1۴۰7 ،؛ابن بابویه:1۴13 ،
393/3؛طوسی)396/7 :1۴۰7 ،
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حقیقت که هنگام نزو سذاب ،راه فراری از ن نخواهد بود (یونس ،)98 :میتوان نتیجه گرفتت

این نکته نیز شایان توجه است که بر فرض سدم پذیرش نچه در مورد معنتای روایتت گفتته
شد ،حداق باید پذیرفت که روایات دارای اجما بوده و قاب استدال در متورد شتبهه متذکور
نیست .و بهتر است سلم روایت را به اه ن واگذار کترد؛ چنانکته در برختی روایتات بتر ایتن
مطلب تمکید شده است.
 -3ممکن است سموم سلت در این دو روایت این تصور را ایجاد کند که امام در مقتام بیتان
امن دانستن شهر قم از هر نامالیمات و مشکلی بودهاند .در پاسب اوال باید دیتد مقصتود از بتال
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چیست میتوان به قرینه سایر روایات ،بال در این روایت را ناظر به بالها و مصائبی دانست کته
در احتما دوم از معنای امنیت به ن اشاره شد .و ثانیا در سلم اصو ثابت است کته همیشته از
سلت ،سمومیت برداشت نمیشود ،بلکه در برخی موارد به مناسبت حکم و موضتوع ،از سمتوم
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سلت دست برداشته و ن را اختصاص به متورد حکتم متیدهتیم( .انصتاری23۴/1 :1۴2۴ ،؛
خو یی 168/1 :1۴22 ،)
-۴ در ابتدای مقاله بیان شد برخی قائ به ضعف سندی روایات مدح و فضتیلت شتهر قتم
هستند و گذشت که این باور با توجه به تواتر معنوی یا حداق تواتر اجمالی ایتن روایتات قابت
پذیرش نیست ،اما در سلم اصو ثابت شده است که در تواتر اجمالی و معنتوی الزم استت بته
قدر متتیقن از مفتاد روایتات اختذ شتود( .خراستانی29۵:1۴۰9 ،؛فاضت لنکرانتی:1381 ،
 )۴37/6بنابراین از نجا که دو روایت پیشگفته مرس هستند و با سنایت به اینکته اگتر معنتای
نها را سام در نظر بگیریم ،مفادشان از تمام روایات وسیعتر خواهد بود؛ باید گفتت کته ایتن دو
روایت نه از راه سند و نه از باب تواتر ،حجت نبوده و قاب استناد نمیباشند .
 -۵در سلوم حدیش ثابت شده است که چنانچه روایتی مخالف با تجارب قطعی باشتد ،یتا
باید روایت را از حجیت ساقط بدانیم ،و یا ملتزم به اراده معنایی ییر از معنای ظاهری ن بشویم
( شناور و دیگران )1397 ،و در مورد شهر قم نیز تجارب قطعی بر این شهادت میدهد که ایتن
شهر از نامالیمات بهصورت سام ایمن نبوده و نیست .بنابراین حتتی اگتر ایتن دو روایتت دارای
سندی صحیح میبود ،الزم بود که یا نها را توجیه کنیم ،و یا از حجیت ساقط بدانیم ،یا سلم ن
را به اهلش واگذار کنیم.

نتیجهگیری
نسبت به روایات بیانکننده امنیت در شهر قم ،میتوان نتایج زیر را بهدست داد:
 -1با توجه به تعداد این روایات ،ویژگیهای سیاسی ت مذهبی شهر قم و حساستیت بزرگتان
ن نسبت به جع حدیش ،مجعو بودن همه این روایات دور از ذهن مینماید .به همین جهت،
ادسای اطمینان به صدور مضمون نها از معصومان

 ،ادسایی قاب پذیرش میباشد.

 -2دستهای از این روایات تاریخمند و در اصطالح ،مربوط به قضایای خارجیه بوده و قابت
استنباط حکم کلی نمیباشد.
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 -3دسته ای از روایات که تاریخمند نیستند ،یا ناظر به امنیت جانی از ستمگران ،و یا امنیت
از بال و سذاب الهی ،و یا امنیت از شبهات و القائات شیطانی میباشد ،و البته این سه معنا قاب
جمع با یکدیگر هستند و میتوان شهر قم را مصون از هر سه خطر دانست.
خصوصیات جغرافیایی ن مربوط نبوده ،بلکه به دلی حضور انستانهای ستالم و پارستا و نتوع
رفتار مردم این شهر میباشد و در صورت تغییر در رفتار و اسما ایشان ،بیشک این مصتونیت
نیز دچار دگرگونی خواهد شد.
 -۵در هیچ یک از روایات مربوط به امنیت در شهر قم ،رفاه بهصتورت مطلتق و همیشتگی
مطرح نیست و تنها دو روایت وجود دارد که بهظاهر تمام بالیا و مشکالت را از قم بهدور میداند
که تمم در این دو روایت نیز روشن میسازد که نها مربوط به فتنتههتای اجتمتاسی و استقتادی
است و ارتباطی به امنیت مطلق ندارد و حداق ایتن دو روایتت مجمت بتوده و قابت استتدال
نمیباشد.
 -6بر فرض قبو سمومیت مضمونی دو روایت مذکور ،به دلی ضعف ستندی و مخالفتت
متواتر معنوی و اجمالی ،از درجه استبار
مضمون نها با تجارب قطعی و قاسده حاکم بر روایات
ِ
ساقط خواهند بود.
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 -۴از مجموع روایات امنیت در شتهر قتم استتفاده متیشتود کته امنیتت در ایتن شتهر بته

پینوشتها
 -1ستتده ای ادستتا و استتالم یتتاز بیمتتاری از شتتهر قتتم را منکتتر شتتده و نتتوسی تبلیتتن سلیتته ایتتن شتتهر دانستتتند.
()irna.ir/news/83682059
2- Jean Chardin
3- Garciade Silva Figueroa
4- Eugene Flandin
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