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  شادي چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟
  

  8/12/98مورخ:  شنبه،سایت زیتون، روز پنج :منبع
  
 

  رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده«
  با شب تاریکی فشرده شب مانده است و

  ؟وـــات ککولی کنار آتش رقص شبانه
  »؟ردهــآتش چرا فس ؟شادي چرا رمیده

 
و رهایمان  داردهایش دست از سرمان برمیها و تیرگیرسد و تلخیشمسی کی به پایان می 98سال  دانمنمی

ن و کشتار خونی. پس از وقوع چند زلزله ریز و درشت، ماه آغاز شدفروردین ؟ سالی که با سیل سهمگینِسازدمی
کشته شدن بیش از شصت نفر در مراسم  و سلیمانیقاسم ترور زمستان نیز با  .از راه رسید ماهسوز آبانخانمان

گناه نفر از مسافران مظلوم و بی 176هواپیماي اوکراینی و پرپر شدنِ در کرمان، فاجعه سقوط ایشان تشییع جنازه 
انگیزگی یثیري از سر بکو » باریدیخ از آن می«، مقاالتبه تعبیر شمس تبریزي در ماه که آن، انتخابات سرد اسفند

ها را نفس، ویروس کرونا شیوعِ عجین گشت. چند روزي است قصه پر غصه رغبتی در آن شرکت نکردندو بی
هر چند این سوي  است. شان دامن زدههاي به حقها ایرانی در سراسر کشور حبس کرده و به نگرانیدر سینه میلیون

و دلمشغول احوال خانواده، » سوزدچراغم در این خانه می«کنم؛ اما به تعبیر زنده یاد شاملو، کره خاکی زندگی می
وره روز و شب را دو  کشندتمام هموطنان نازنینم هستم که در آن آب و خاك نفس می بستگان، دوستان و توسعاً

اند، که به موقع اطالع رسانی کرده باره ویروس کرونامردان و مسئوالن درفارغ از اینکه چقدر دولت .کنندمی
 آورجآنچه در این میان بیشتر رناند؛ نکرده و تمهیدات الزم را نیندیشیده و پنهان کاري پیشه کرده ظاهراً تاسفانهم

لی منبع اص شهر قم که ظاهراً در هامخالفت با بستن زیارتگاه چرایی ست، سخنانی است که دربارهزاو حیرت
رسانی و مواجهه با چنین شود. چرا نحوه اطالعگفته میمسئوالن برخی از  توسط شیوع این ویروس بوده، 

هاي گوشت و پوست و خون دار وجه ؟ چرا جانِ انساناستخطراتی، در میان ما با عموم عقالي عالم متفاوت 
گیرد و دستورات عالمانه و کارشناسانه دست اندرکاران حوزه پزشکی، به نحو اجباري در می المصالحه قرار 

  ؟ می گرددکشور اجرا ن
آمار واقعی مبتالیان به این ویروس، بیش از آمار رسمی اعالم شده است و مسئله خیلی جدي است.  ظاهراً

 روحانی در اینبهمان مداح و  فالنچه اقتضائاتی دارد و روشن است جلوگیري از شیوع یک بیماري ویروسی 
اي عمومی هندارند. بدیهی است که امکان تکثیر این بیماري در مکان کارشناسانه باب صالحیت اظهار نظر علمی و
عیدي، محمد س سید .براي مدتی بستشود و باید آنها را شوند، بسی بیشتر میکه افراد زیادي در آنجا جمع می
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و از  ددانیم، دارالشفا یعنی مردم بیایناین حرم مقدس را دارالشفا می: «گویدتولیت حرم حضرت معصومه که می
اري با بیم اندیشد که اگر اینگونه بود، چرا اولین مواردلختی با خود نمی ،»امراض روحی و جسمی شفا بگیرند

ل شده هاي تهران منتقبیماران به بیمارستانچرا ، نبر ای شده است؟ مضافاً یده و ثبتقم د رویروس کرونا در شه
مردم  ،توان در این شرایط، غیر مسئوالنه و فارغ دالنهچگونه می  !؟اندو شفا نگرفته انددر قم نماندهبراي درمان و 

 ، رونقگلستانو به تعبیر سعدي در  را به آمدن به حرم و شفا گرفتن از امراض جسمی و روحی دعوت کرد
    خالیق را فراهم کرد؟ طعنمسلمانی را برد و اسباب 

سد به مقبره امامان و امام زادگان؟ در سوره ر، تا چه هیچ جاي قرآن گفته نشده  مقبره پیامبر دار الشفاء است
 مضامین شفا و رحمت بودنِ ،مراد ؛»ونُنَزِّلُ منَ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمۀٌ للْمؤْمنینَ«هم که آمده است:  »اسراء«

ن و از آ بردنبهرهعلم زمانه و از دستاوردهاي متعارف قرآن براي مومنان است و ال غیر. بکار بستن عقل بلند 
رو روشن مضامین قرآنی است، هم با سیره پیامبر اسالم سازگار است؛ از این متالئم با ، هم متناسب وتبعیت کردن

اسباب  .مبنا و غیرعاقالنه را فرو نهادسخنان بی است که در وضعیت بغرنج کنونی باید به سیره عقال رجوع کرد و
 در بسط و کوبیدهر طبل خرافه گستري ایم، برخی از مسئوالن و کارنابلدان، بمدهآسف است که هر چه پیش تأ
  اند: کوشیده» جهل مقدس«

  مــعاقالن سرها کشیده در گلی          جاهالن سرورشدستند و ز بیم«
  »این خیال اندیشگان را تا یقین          نـهین روان کن اي امام المتقی

       
رغم نحله نواندیشی دینی در دیار ما، مبارزه با خرافه گستري و جهل پراکنی بوده است. بهیکی از کارهاي  
هاي نیکویی که در این باب شده و میراث ماندگاري که بزرگانی چون طالقانی و بازرگان از خود برجاي شتال

هزار باده ناخورده «می کند که ، حکایت از این مهم آمداند، بروز و ظهور افراد و سخنانی، از آن دست که گذاشته
و نباید خرافه زدایی را، کاري پایان یافته تلقی کرد. بلکه، باید با تمام قوا به این مهم همت » تدر رگ تاك اس

همچنان پرداخت و  استدالل کرد که براي مسلمان بودن و  گمارد و به مسائلی چون علم و دین، عقل  و وحی...
عقل و علم  زمانه و دستاورد هاي آنها را فرو  لزومی نداردو عقالنی از سنت دینی، قرائتی انسانی  بدست دادنِ

   ود.استفاده بهیه نم مواریث نیکوي بشريو از  ها گشوده بودنسبت بدان توانمینهاد و تحفیف کرد؛ بلکه 

و  نبازیم و دل قوي داریمخود را باید در فضاي پر التهاب کنونی را ندارم.  ديیو ناام گرد یاس بناي پراکندنِ 
با بکار بستنِ دستورات پیشگیرانه پزشکان و به حداقل رساندن حضور خود در محافل عمومی، دست به دست 

  :گذردمی تلخ و سخت هم دهیم و از شیوع ویروسِ مهلک کرونا جلوگیري کنیم. این ایام
 

  دــــرسید مژده که ایام غم نخواهد مان
  ماند هم نخواهدچنان نماند و چنین نیز 


