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وقتی زمسـتان ،چادر سـرد و سـفید خود را میپوشـید
و آهنـگ رفتـن میکـرد ،صـدای پـای بهـار از البلای
سـنگفرشهای شـهر بـه گـوش میرسـید؛ مـن لحظـه
شـماری میکردم تا سـال نو از راه برسـد و سـاعت تحویل
سـال را با خانواده در حرم امام هشـتم× جشـن بگیریم.
امسـال نیز مانند سـالهای گذشـته ،صدای پای بهار را
که شـنیدم ،خودم را آماده اسـتقبال از بهار کـردم .برای من،
بهار همیشـه از حرم امام رضا× شـروع میشـد.
بـا بـرادرم از بهـار و سـاعت تحویل سـال و خاطرات
سـالهای گذشـته و صـدای خاطـره انگیـز نقـارهی حرم
میگفتـم کـه بـرادرم گفت:
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 امسـال ،سـاعت تحویـل سـال ،خانـهی خودمـانمیمانیـم!
گفتم :چرا؟ گفت :چون حرم امام هشـتم× به خاطر جلوگیریاز شـیوع ویـروس کرونا تعطیل اسـت! حتی نمـاز جمعه را
هـم تعطیـل کردهاند و حتـی داخل حرم هیچ ُمهر و فرشـی
نیسـت که نمـاز بخوانیم؛ همه را جمـع کردهاند.
خیلـی ناراحت شـدم و بـا خودم فکر میکـردم که مگر
امـام رضـا× نمیتوانـد ایـن ویـروس را از بیـن ببـرد؟!
مگـر مـا برای شـفای بیمارانمان بـه حرم نمیرویـم؟! مگر
حرم امام× شـفاخانه نیسـت؟!! و ...
رفتم و گوشـهای از اتاقم نشسـتم و کتابم را باز کردم و
بـه صفحـات آن خیره شـدم .کلمات کتاب ،جلوی چشـمم
رژه میرفتنـد و مـن به چیـز دیگری فکـر میکردم!
پـدرم کـه آمد ،مسـتقیم رفتم سـر اصل مطلـب و تمام
سـؤاالتی کـه برایم پیـش آمده بـود تند تنـد گفتم!
پـدرم گفـت :عجله نکن دختـرم! االن میآیـم و جواب
سـؤاالتت را میدهم.
پـدرم اهل مطالعه بود و همیشـه سـؤاالتم را با حوصله
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و عالمانـه جـواب مـیداد .دلـم به خاطـر سـؤاالتی که در
ذهنـم ایجاد شـده بود ،شـور مـیزد .تا امروز نشـنیده بودم
که حرم امام هشـتم× تعطیل شـده باشـد!
پـدرم نشسـت و خیلـی آرام گفت :دختـرم! دنیا ،دنیای
اسـباب و ُمسـبِّبات اسـت؛ خداوند در این دنیـا ،کارهایش
را بـا اسـباب انجام میدهـد .خداوند متعـال از اینکه امور،
بـدون اسـبابش جریـان پیـدا کنـد ،امتنـاع دارد .خداونـد
بـرای هر چیزی ،اسـباب قرار داده اسـت .بـه زمین نیروی
جاذبـه داده ،بـه آب خاصیـت رفع تشـنگی بخشـیده و به
آتش خاصیت سـوزاندن دادهُ .مسبِّباالسـباب خداسـت و
اوسـت کـه ایـن سـببها را میدهد و هـر موقـع اراده کند،
میتوانـد ایـن خاصیـت را بگیـرد .دسـتهای خـدا بسـته
نیسـت .یهودیـان میگویند که دسـت خدا بسـته اسـت؛ اما
دسـتهای خودشان بسـته اسـت .خدای متعال ،آتش را بر
ابراهیـم× سـرد میکند و آب که سـیال اسـت و باید فرو
بریـزد را بـرای حضـرت موسـی× مانند کوه بـر رویهم
قـرار میدهـد .خداونـد خاصیـت آب را از آب میگیـرد و
آب حالـت سـیالیتَش را از دسـت میدهـد .ایـن اسـباب،
مؤمـن و کافـر هـم نـدارد؛ شمشـیر بـر ابیعبـداهلل×
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اثـر میگـذاردَ ،سـم بـر امـام حسـن مجتبـی× ،بـر امام
رضـا× و بـر امـام حسـن عسـکری× اثـر میگـذارد.
امامـان معصوم^ اگـر بخواهنـد میتوانند جلـوی اثر آن
را بگیرنـد ،امـا نمیخواهنـد .خدای متعـال اصـرار دارد که
مردم به اسـباب توجه کنند و متوجه باشـند که این اسـباب
در دسـت قـدرت خداونـد اسـت؛ یعنـی در اسـباب نمانند
و پشـت پـردهی اسـباب یعنـی ملکـوت اسـباب را ببینند،
ملکـوت اسـباب ،خدای متعال اسـت.
 بـا ناراحتـی گفتـم :حـرم را چـرا تعطیـل کردهانـدبابـا؟ خیلـی از مردم بـرای اینکـه حاجت بگیرنـد به حرم
میرونـد؟! چـرا چنیـن اهانتـی کردهانـد؟
 گفت :اینکه حرم بسـته شـده ،توهیـن به آن حضرتنیسـت ،این قواعد عالم اسـت .امام رضا× دوسـت ندارد
که فکر تو به سـمت اشـتباهی برود و فکر کنی قرار اسـت
قواعـد عالم به هم بخـورد؛ اگر قرار بـود قواعد عالم به هم
بخـورد ،امام رضا× با َسـم شـهید نمیشـدند .پس وقتی
َسـم روی بـدن مبارک امـام× اثر میگـذارد ،ویروس هم
میتوانـد روی در حـرم آن حضـرت اثـر بگـذارد و زائر را
گرفتـار کنـد؛ همانطور که هنگام رسـیدن ناپاکـی به حرم،
8

پرسشهای دختر ،پاسخهای پدر

بایـد محـل را آب کشـید و شسـت ،در مقابل ایـن ویروس
هـم ،بایـد چنین رفتـاری کرد .اسلام دین عقالنیت اسـت.
منتهـا اسلام میگویـد نـگاه مـادی صـرف نداشـته باش،
بهداشـت را رعایـت کن و بسـم اهلل بگو؛ بگو خدایـا! بال را
دفـع کن؛ اگر تمام ماسـکها را داشـته باشـی و تمـام مواد
شـوینده را نیـز مصـرف کنی ،بـاز هم نباید خـود را مصون
بدانـی؛ مـا از بال ایمن نیسـتیم .به همین دلیل ،مـا از تولیت
آسـتان قـدس رضـوی که به فکـر آلوده نشـدن حرم مطهر
بـه ویروس خطرناک هسـتند ،تشـکر میکنیم.
 دلـم آرام شـد و گفتـم چـه خـوب کـه ایـن کار راکردهانـد وگرنـه خیلـی از زائـران ،مبتلا به ویـروس کرونا
میشـدند و بـا خاطـرهی تلخـی از مشـهد میرفتنـد.
سـاعت  14بود و پدرم داشـت اخبار نیمـروزی را نگاه
میکـرد و گزارشـگر از وضعیـت پاسـاژها و مجتمعهـای
تجاری شـهر شـکایت میکـرد و از مـردم خواهش میکرد
کـه در خانههایشـان بمانند!
 گفتـم :بابـا! چـرا مثـل حـرم ،مجتمعهای تجـاری وپاسـاژها را نمیبندند؟ مگر پاسـاژها آلوده نمیشـود؟ مگر
فقـط مکانهـای مذهبـی آلوده بـه ویروس میشـود؟
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 بـرادرم گفت :چقدر سـؤال میکنی!؟ بگـذار ببینیم درکشـور چنـد نفر مبتلا به کرونـا شـدهاند! بعـد از اخبار هر
سـؤالی داری بپرس!
اخبار داشـت آمار مبتالیان به کرونـا را اعالم میکرد که
از دیـروز تعـداد  700نفر دیگر به ویـروس کوئید(19کرونا)
مبتلا شـدهاند و از مـردم خواهـش میکـرد که بـرای مهار
کرونـا ،در خانههایشـان بماننـد .هنوز سـؤال تعطیلی مراکز
تجـاری در ذهنـم بـود که پـدرم گفت :چنـد تا نکتـه را به
خاطر بسـپار دخترم:
اول اینکـه :بسـیاری از این رفـت و آمدها غیرضروری
اسـت و اینهـا نیز باید در شـرایط فعلی کنسـل شـود؛ دوم:
بایـد میان رفت و آمـد ضروری و برنامههـای غیرضروری
تفـاوت گذاشـت .بسـیاری از مردم بـه خاطر شغلشـان یا
کار آن روزشـان ناچارنـد از خانـه بیـرون بیاینـد؛ سـوم:
توصیـه بـه خـودداری از تشـکیل اجتماعـات و برپایـی
مجالـس ،با هـدف محدود کـردن چرخهی انتقـال ویروس
در جامعه انجام میشـود همچنان که مدارس و دانشـگاهها
و حوزههـای علمیـه بـا همین هدف تعطیل شـده اسـت؛ و
ا وجود نـدارد.
امـکان خانهنشـین کـردن همه مـردم ،عمل ً
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بـه همین دالیـل ،توصیه صاحبنظـران و دسـتاندرکاران
مقابلـه بـا کرونـا ،خـودداری از برپایـی هرگونـه اجتمـاع
غیرضـروری اسـت؛ چهـارم اینکه :مـا دغدغـهی تکلیف
شـرعی و اخالقیمـان را داریـم ،بـه ویژه وقتی پـای جان
انسـانها در میان باشد و بسـیاری از افراد چنین دغدغهای
ندارنـد؛ پنجـم :ما متدینیـن باید الگـوی دیگران باشـیم نه
اینکـه بـا کار غلـط آنـان ،همراهـی کنیـم؛ ششـم اینکـه:
رفتارهـای مـا بـه پـای دیـن و دینـداران و مسـجدیها و
هیئتیهـا نوشـته میشـود و وسـیلهای بـرای هجمـه بـه
مقدسـات و شـعائر دینی میشـود؛ در حالی که کار دیگران
بـه پای خودشـان نوشـته میشـود .بـه همین دالیـل ،اگر
اجتماعات مذهبی توسـط خـود متدینین در شـرایط فعلی
لغو شـود و شـعائر مذهبی به محیط خانـه و خانواده منتقل
شـود ،هم به سلامت جسـمی جامعه کمک میشـود و هم
بـه باورهای دینـی جامعه!
 کمـی به پـدرم حق دادم و صحبتهایـش را پذیرفتمو تـا حـدودی قانـع شـدم! ولی بـا خـودم فکر کـردم اگر
تمـام نکات بهداشـتی در مکانهـای مذهبی رعایت شـود
و مـردم بـا فاصلـه از هـم به زیـارت بروند و به هم دسـت
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ندهنـد چه مشـکلی دارد که مکانهای مذهبی باز باشـد و
مجالـس مذهبی برگزار شـود؟!
 خواسـتم بپرسـم ،احسـاس کردم پدرم ذهنش درگیراخبار اسـت و شـاید دوسـت نداشـته باشـد بیشـتر سؤال
کنـم .مـادرم ناهار را کشـیده بـود و منتظر ما بود .ترسـیدم
کـه سـؤالم را بعـداً فراموش کنـم ،از فرصت اسـتفاده کردم
و پرسیدم.
پـدرم که هنـوز مشـغول غذا خوردن نشـده بـود گفت:
اول از همـه اینکـه؛ بـا توجـه بـه محدودیـت امکاناتـی از
قبیـل تب سـنج یا ژل ضدعفونی کننده دسـت بـرای همهی
جلسـات ،هیـچ تضمینـی بـرای رعایـت همـهی جوانـب
بهداشـتی توسـط برگزارکننـدگان وجـود نـدارد .دوم؛ حتی
بـا وجـود پیشبینیهـای الزم از جهـت بهداشـتی ،هیـچ
تضمینـی بـرای شناسـایی همـهی افـراد بیمـار حاضر در
مجلـس بـا توجه به پنهـان بـودن عالئم تـا دو هفته وجود
نـدارد .سـوم؛ بـر فرض تشـخیص افراد مشـکوک و امکان
جلوگیـری از حضور آنها ،هیچ تضمینـی برای جلوگیری
از ترشـحات دهانـی افـرادی کـه بیمار نیسـتند ولـی ناقل
هسـتند وجـود نـدارد .بـه همیـن دالیـل ،متخصصـان،
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میگوینـد که تشـکیل اجتماعات ،احتمال سـرایت کرونا را
کـه قدرت سـرایت بسـیار باالتری نسـبت بـه بیماریهای
مشـابه دارد ،بـه شـدت افزایـش میدهد .پس انسـان نباید
کاری انجـام دهـد کـه بـه خـودش آسـیب بزنـد و در دین
مـا برای کسـی که بیمـار اسـت  ،روزهی واجب هـم حرام
میشـود چه رسـد بـه کار مسـتحب!!
پاسـخهای پدرم خیلی منطقی و دقیق بود .نمیتوانسـتم
ایـراد منطقـی بگیـرم؛ ولـی نمیدانـم چرا دلـم دنبـال بهانه
بـود و دوسـت داشـت هرجـور هسـت مکانهـای زیارتی
بـاز باشـد .و گفتـم :مگـر مجلـس اهلبیت^ بـا جاهای
دیگـر قابل مقایسـه اسـت؟ آیـا این گونه مجالـس خودش
شفاخانه نیست؟
پـدرم گفـت :دختـرم! اول اینکـه؛ روشـن اسـت کـه
مجالـس شـادی و عـزای اهلبیـت^ ،دارای فضائـل و
برکاتـی اسـت کـه قابـل انـکار نیسـت و بـه همیـن خاطر
توصیه میشـود در شـرایط فعلی ،این مجالـس را در محیط
خانـه و خانـواده برپا کنیم تا از فضائل و بـرکات آن محروم
نشـویم .دوم اینکـه؛ در آیـات و روایات تاکید شـده اسـت
که نظام آفرینش بر مدار اسـباب و مسـبّبات اسـت و ارادهی
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خـدا نیـز از مجـرای همین نظـام آفرینش محقق میشـود.
گفتـم :پس دلیـل این همه معجـزات که خلاف رویهی
طبیعی هسـت ،چه بوده؟
گفـت :طبع ًا معجزات ،استثناسـت و جز در مـواردی که
حکمـت الهـی اقتضا کنـد ،صـورت نمیگیرد و گرنـه خانه
کعبه توسـط سـپاه یزیـد ویران نمیشـد و ائمـه^ با زهر
مسـموم نمیشـدند و زائران حرم امام هشـتم× در انفجار
حـرم ،تکـه تکـه نمیشـدند و قـرار نیسـت دعا و توسـل،
جـای دارو و درمـان را بگیرد .همچنان کـه اهلبیت^ در
عیـن سـفارش به ذکـر و دعـا ،بـر مراقبت از سلامت بدن
و مراجعـه بـه طبیبان هنـگام بیمـاری را تاکیـد کردهاند .در
روایت اسـت اگر کسـی بیمـاری خـود را از طبیبـان پنهان
کـرد ،بـه بـدن خویش خیانت کرده اسـت .به همیـن دالیل،
نمیتوانیـم به بهانهی توسـل بـه اهلبیت^ و با اسـتناد به
معجـزات مجالـس اهلبیت^ ،نسـبت به سلامت خود و
سـایر دوسـتان اهلبیت^ ،سـهل انگاری کنیم.
پدر مشـغول خوردن ناهار شـد و من هم در جستجوی
پاسـخ سـؤاالتم و رفـع هرگونه شـبههای در ذهنـم؛ دوباره
بـه گذشـته رفتـم .نفـس بهـار ،ریههایـم را پر کـرده بود و
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پنجـرهی نیمه بـاز اتاق ،سلام فروردین را برایـم میآورد.
و پرسـتوی ذهنـم ،در آسـمان خاطراتم پـرواز میکرد و بر
شـاخههای شـکوفه دار بهـار ،النـه میسـاخت و دور از
هـر دغدغـهای ،پردهی زمـان را میدرید و به دوردسـتها
میرفـت و بـاز میگشـت و برایـم خاطـرات کهنـه را تازه
میکـرد .دنبـال فرصـت بـودم تـا از پـدرم سـؤال دیگری
بپرسـم .در روایتـی خوانـده بودم که هرگاه بیمار شـدید ،به
قـم مراجعه کنید؛ و االن «قم» مرکز بیماری شـده اسـت! و
ایـن تناقض ذهنـم را درگیر کـرده بود .موضـوع را با پدرم
در میان گذاشـتم.
پـدرم گفـت :بلـه؛ امـام صـادق× میفرماینـد{ :إِذَا
ـم َو َح َوال َ ْي َهـا َو ن َ َو ِ
احي َها فَإِ َّن
َع َّمـتِ الْبُ ْل َد َان ال ْ ِفتَ ُ
ـن فَ َع َل ْي ُك ْم ب ِ ُق َّ
ـوع َع ْن َهـا} (هنگامـى كه فتنهها همهی شـهرها
الْبَ َلا َء َم ْدفُ ٌ
را فـرا گرفـت ،بـه شـهر قـم و اطـراف آن رو آوريـد ،زيرا
گرفتـارى از قـم دفع شـده اسـت ).باید بدانی کـه منظور از
کلمـهی «فتنـه و بال» که در ایـن قبیل روایات بـه کار برده
شـده اسـت؛ فتنههای اعتقادی و بالهای دینی اسـت و این
معنـا بـرای فتنـه و بال در قـرآن و روایات آمده اسـت و در
قـرآن مجیـد خداونـد از امـوال و فرزندان بـه «فتنه» تعبیر
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ـد ُه
هلل ِع ْن َ
ـم فِ ْتنَـ ٌة َو ا ُ
ـم َو أَ ْوال ُد ُک ْ
کـرده اسـت{ :إِن َّمـا أَ ْموال ُ ُک ْ
ظيم} (همانا منحصـر ًا اموال و فرزندانتان وسـیلهی
ـر َع ٌ
أَ ْج ٌ
آزمایش شـما هسـتند و اجـر عظیم فقط در نزد خداسـت)
و «فتنـه» بـه گرفتاریهایـی کـه جنبـهی آزمایـش دارد،
اطالق شـده اسـت .در مـورد «بال» هـم معنی بـه کار برده
شـده در فرهنـگ لغـت و قـرآن این اسـت« :بلا الرجل»
یعنـی «آن مـرد را آزمایـش و امتحان کـرد» و در قرآن در
الء
ـو الْبَ ُ
مـورد حضـرت ابراهیم× آمـده کـه{ :إِ َّن هذا ل َ ُه َ
يـن} (بـه درسـتی کـه ایـن امتحـان بزرگی اسـت) .یا
ال ْ ُمبِ ُ
الء َح َسـن ًا} (و برای اینکه
{و لِيُ ْبلِ َ
ـي ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
آمـدهَ :
ين ِم ْن ُه ب َ ً
مؤمنیـن را به آزمایـش نیکویی امتحـان نماید).
در ثانی در برخی روایات ،مردم قم را دارای مشکالت
ا در روایتی امام
و تنگناهـای دنیـوی معرفی میکنـد .مثل ً
هـادی× دربـاره مردم قـم میفرمایـد{ :يَ ْجـرِي َع َل ْيه ُِم
ان َو ال ْ َم َ
ـم َو ْ َ
ـكا ِر ُه} (غـم و گرفتـاری و
ال ْح َـز ُ
ـم َو ال ْ َه ُّ
ال ْ َغ ُّ
ناراحتـی و ناخوشـی بـر آنها جاری میشـود).
دختـرم توجـه کـن کـه حضـرت معصومـه÷ مدت
اقامتشـان در قـم مریـض بودنـد و بـا همـان مریضی از
دنیـا رفتند.
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پـدرم خیلی مسـتند جواب مـیداد و من نمیتوانسـتم
پاسـخی بر رد اینها داشـته باشـم و طبیعت ًا باید میپذیرفتم.
گاهـی از بعضیهـا میشـنیدم کـه بیتوجـه بـه مسـائل
بهداشـتی میگوینـد« :مـرگ دسـت خداسـت و مـا چـه
بهداشـت را رعایـت کنیـم چـه نکنیـم اگـر قـرار باشـد
بمیریـم میمیریـم وگرنـه نمیمیریـم ».ایـن سـؤال را که
از پـدرم پرسـیدم؛ بـرادرم که قـدری گفتگوی مـا برایش
جالـب شـده بـود آمـد جلوتـر تـا او هـم در ایـن گفتگو
شـریک شود.
پـدرم گفـت :در حديـث معروفـى از اميرمؤمنـان×
مىخوانيـم كـه :امـام علـی× در زير ديوار كجى نشسـته
بـود .هنگامى كه چشـمش به وضـع ديوار افتـاد از زير آن
ديـوار بلنـد شـد و در جـاى امنـى نشسـت .كسـى عرض
كـرد« :آیـا از قضـاى الهـى فـرار مـى كنـى؟» (یعنـی اگر
بنـا باشـد کـه صدمـهای به تـو برسـد ،میرسـد ).امام×
فرمـود« :مـن از قضـاى الهـى ب ه قـدر الهى فـرار مىكنم».
اشـاره بـه ايـن داردكه قضـاى الهـى در اينجا مشـروط به
ايـن اسـت كـه مـن در زيـر اين ديـوار بمانـم ولى قـدر و
اندازهگيرىهـا بـه مـن مىگويند :نمـان! در واقـع اين يك
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قضـاى مشـروط بود كـه امام× بـا تغیير شـرایط و اقدام
بـه موقـع ،آن قضا را منتفى كـرد .و همچنین طبـق آیه 11
هلل َل يُ َغيِّ ُـر َمـا ب ِ َق ْومٍ َحتَّـى يُ َغيِّ ُروا َما بِأَنْ ُف ِسـه ِْم}
رعـد{ :إِ ََّن ا َ
تغییـر سرنوشـت بـه دسـت خـود ماسـت؛ یعنی یـک فرد
مؤمـن ،باید اینگونه باشـد .بـه حک ِم عقـل ،از خود مراقبت
میکنـد و در زندگـی ،امـور خـود را با تدبیر پیـش میبرد
و درعیـن حـال ،تدبیـرش را به تقدیـر الهی گـره میزند و
در هرحـال بـه خـدای متعال تکیـه و تـوکل میکند.
گفتـم :پـدر! آیـا در تقابـل دیـن و علـم ،دیـن شکسـت
میخـورد یا علم؟ و اگر علم شکسـت میخـورد و دین پیروز
میشـود؛ چـرا االن  -به خاطر این بیمـاری واگیردار -دین
در برابـر علـم شکسـت خورده و تمـام مراکـز دینی تعطیل
شده؟
پـدر خیلـی جـدی و محکـم گفـت :در اسلام ،بـه
قـدری علـم ارزش دارد کـه هـزاران رکعـت نمـاز عابـد،
برابـر یـک رکعـت نماز عالـم اسـت و در قرآن سـورهای
بـه نـام «قلـم» داریم و کتـاب مقـدس مسـلمانان از نوع
خواندنـی (قـرآن) اسـت و اولین باب کتـب حدیثی کتاب
«العقـل» اسـت و پیامبـر| میفرماینـد :علـم را حتی
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از چین(دورتریـن نقطـه و منطقـهی کفـار) یـاد بگیرید و
ـن ال ْ َمه ِد إلَى اللَّ ْحـ ِد} و َ
{ط َل ُب
لم ِم َ
فرمودنـد{ :أُ ْط ُلبـوا ال ْ ِع َ
ِيضـ ٌة َع َلـى ُك ّلِ ُم ْسـلِمٍ َو ُم ْسـلِ َمةٍ} خـود دین ،در
َال ْ ِع ْلـ ِم فَر َ
خصوص رعایت نکات بهداشـتی ،بیشـترین دسـتورات را
دارد مثل :شسـتن دسـت ،وضو ،غسـل ،طهـارت و ...و در
سـیرهی اهلبیـت^ رعایت میشـده اسـت و از مهمترین
دسـتورات دینـی ،دفـع ضـرر جسـمانی اسـت و حفـظ
سلامتی اسـت؛ لـذا خـود قـرآن روزه را وقتی ضـرر دارد
حـرام میکنـد .پس بیـن تعطیلی مراکـز دینی بـرای حفظ
سلامتی و دیـن ،تعارضی نیسـت! چون ایـن تعطیل کردن،
خـودش یک دسـتور دینی اسـت.
وقتـی پـدرم صحبـت میکـرد مـن و همچنین بـرادرم،
بـه صحبتهـای پـدر دقیـق میشـدیم و اگـر در خلال
صحبتهـا ،پرسـش دیگـری به ذهنمـان میرسـید ،بعد از
ال من سـؤال
صحبتهـای پـدر مطـرح میکردیـم و معمـو ً
میکـردم و بـرادرم فقـط گفتگـوی مـا را تماشـا میکرد و
گوش مـیداد!
بعـد از صحبتهـا و گفـت و شـنودهای طوالنـی ،بـه
خاطـر اینکـه ببینـم حـرف دل پـدرم دربـارهی وضعیـت
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پیـش آمـده و ویـروس کرونا چیسـت و وضعیت سـاعت
تحویل امسـالمان چطور میشـود پرسـیدم :باالخـره ما در
قبـال این ویـروس بایـد چـکار کنیم؟
گفـت :از سـنتهای الهـی و واقعیتهـای ایـن عالـم،
وجود فقر و غنا و سلامتی و مرض اسـت؛ لذا در شـرایط
کنونـی ،بـرای رسـیدن به آرامـش ،باید زندگی را اسـتوار
کنیـم بـر پایـهی تـوکل بـر خـدا ،اسـتغفار ،دعـا و نیـز
رعایـت توصیههـای دینـی کـه مبتنـی بر بهداشـت فردی
و عمومی اسـت.
داشـتم بـا خودم بـه خانه مانـدن در بهار فکـر میکردم
و بـه اینکـه چگونـه این بهـار را در چهـار دیـواری خانه
سـپری کنیـم و از بـوی دل انگیـز این فصل بهـ رهای نبریم؟
و دلـم بـرای آسـمان تنگ شـد! در همیـن احوال بـودم که
بـرادرم گفـت :چرا خـدا و امامان^ ما را شـفا نمیدهند؟
پـدرم که بعـد از ک ّلـی گفتگو انتظـار چنین سـؤالی را
نداشـت گفـت :برای پاسـخ به این سـؤال بایـد چند نکته
را بگویم:
یـک :اصـل ،عـدم شـفای ظاهـری اسـت مگـر دلیلی
ا حضرت
مثـل هدایـت خلـق در مطلـب نهفته باشـد .مثل ً
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عیسـی× در ّ
کل عمـر شـریف خـود ،طبق ادعـای کتاب
ق را
مقـدس و روایـات ،دو نفـر را شـفا داده نـه همـهی خل 
و اهلبیـت^ در معـرض بیماریهـا بودنـد و بیمـار هـم
ـم در آنها.
شـدند و بـه بیماری هـم از دنیا رفتند مثل اثر َس ّ
دو :کار اهلبیـت^ هدایـت اسـت نـه از بیـن بـردن
قوانیـن عالـم طبیعت کـه خداوند قـرار داده و جزو سـنت
ـد
ـد ل ِ ُسـنَّ ِت اهللِ تَ ْب ِديل ً
ـن تَ ِج َ
ـن تَ ِج َ
الهـی اسـت {فَ َل ْ
ا * َول َ ْ
مبدل نخواهی
ل ِ ُسـنَّ ِت اهللِ تَ ْح ِو ً
يال} و سـنت خـدا را هرگز ّ
یافـت و طریقهی حق (و سـنّت الهـی) را هرگز تغییر پذیر
نخواهـی یافت.
سـه :رعایـت اصـول بهداشـتی و بیماری و مـرگ هم
جـزو گفتارهـا و تاکیدات قرآن و اهلبیت^ اسـت یعنی
هـم در مـورد نظافت از آنهـا مطلب داریم مثـل« :نظافت
از ایمـان اسـت» و هـم در مـورد اصـل وجـود مریضـی
{و
در عالـم مطلـب داریـم کـه قـرآن کریـم میفرمایـدَ :
لَنَب ُلون َُّکـم ب ِ َش ٍ
ـن ْ َ
ال ْم ِ
وع َو ن َ ْق ٍ
وال
ـوفِ َو ال ْ ُج ِ
ص ِم َ
ـيء ِم َن ال ْ َخ ْ
ْ َ ْ
ْ
َو َ
س َو الثَّ َم ِ
األنْ ُف ِ
رين} (و حتم ًا شـما را به
رات َو بَشِّ ِـر َّ
الصاب ِ َ
اندکـی از تـرس و گرسـنگی و کاهشـی از مالها و جانها
و محصـوالت (درختـان یا ثمرات زندگـی از زن و فرزند)
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آزمایـش خواهیـم نمـود و شـکیبایان را مـژده ده) و هـم
در مـورد مرگ مطلـب داریمُ { :كلُّ ن َ ْف ٍ
ـس ذَائ ِ َقـ ُة ال ْ َم ْو ِت}
و همـهی اینهـا جزو مقـدرات عالـم طبیعت اسـت و هیچ
پیامبـری و امامـی برای از بیـن بردن قوانیـن عالم مبعوث
نشـده اسـت؛ بلکـه برای قسـط آمـده کـه همانـا عدالت،
قـرار گرفتن هرچیزی اسـت سـر جـای خودش.
چهـار :تقـدس مـکان و زمـان و فـرد بـه ارتبـاط آن
مـکان و زمـان و فـرد به عالم ملکـوت و منور بـودن او به
نـور هدایـت الهـی و فیـض روح القدس اسـت گرچه هیچ
مریضی را شـفا ندهـد و خودش مریض و فقیر و شکسـت
خـورده باشـد مثل حضرت ایـوب پیامبـر× و ( ...ظاهر ًا
حضـرت سـجاد× در برخـی از ایام).
پنـج :ایجاد معجـزه و کرامت ،صرف ًا بـرای هدایت خلق
در انـدک زمانهـا و انـدک مکانهـا و اندک افـراد الهی در
طـول زمان گزارش شـده کـه دلیل بـر ارتباط ایـن افراد با
عالمـی ورای این عالـم و قوانینی جدای ایـن عالم دارد.
گفتگـوی مـا خیلـی علمی شـده بـود و من خشـنود از
ایـن همه پاسـخی که دریافت کـرده بودم و پدر ،خشـنود از
اینکه توانسـته بـود رضایت ما را از ایـن گفتگو جلب کند.
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ن َ َفـس بهـار ،درختـان را بـه پای کوبـی واداشـته بود و
شـاخههای درختـان ،مناجات بهـاری را آغاز کـرده بودند
و مـن مسـیر اتاقـم را گرفتم تا بـا حصار خویشـتن ،کرونا
را شکسـت دهیم!
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