ﻣﺎ و وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و وﻇﺎﯾﻒ اﺻﯿﻞ دﯾﻨﯽ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۲۹۰۶۳ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۳۹۹/۷/۵ ۱۰:۲۷:۱۶ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎره  29034اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﻧﺪه ﺷﻤﺎ
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده ام .اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﯽ واﻗﻌﺎ از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪور اﺳﺖ.
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﮐﺮوﻧﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی
ﺑﺮاﻫﯿﻦ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﯽ ﻋﻠﻤﯽ .ﺟﺒﻬﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ و رد ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺟﺰ ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻠﻮه ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﻣﺨﺎﻟﻒ و
وﻫﻦ »دﯾﻦ« ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻻزم ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ .در ﺛﺎﻧﯽ از
ﻧﻈﺮ درون دﯾﻨﯽ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﺮ و ﮐﻢ اﻃﻼع در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ واﺟﺐ
اﻻﻃﺎﻋﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی اﻓﺮادی ﺧﺸﮏ ﻣﻘﺪس و ﮐﺞ ﻓﻬﻢ از ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک ﻋﺒﺎدات
و ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ .ﻣﮑﺮر از اﺳﺘﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻟﻄﯿﻔﻪ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدات ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﺮک آن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ »وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﻋﺒﺎدت در
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﻪ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ!« دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮر 09123259389
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﺬﮐﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ .در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آن ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺤﺘﺮم ،ﺑﻨﺪه
ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺮات ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﻧﮑﺮدهام ،ﻋﺮض ﺑﻨﺪه آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در دل ﭘﻤﭙﺎژ وﯾﺮوس ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺮوژهای در ﺟﺮﯾﺎن
ً
ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼع دارﯾﺪ از ﻧﻈﺮ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮب و دﻟﺴﻮزاﻧﻪی ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ دارﻧﺪ ﺑﺎ زﺣﻤﺎت ﺧﻮد ﭘﺮوژهی ﻣﺬﮐﻮر را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﺑﺎز ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ،اﺻﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﻣﯿﺪاندادن ﺑﻪ
زدن آن اﺻﺎﻟﺖﻫﺎ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺗﺼﻮر ﺑﻨﺪه آن
اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺷﺮور،
ِ
ِ

اﺻﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن ،ﯾﮏ اﺻﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ در ﻋﺎﻟﻢ و در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ
ِ

ﻧﻤﺎز در ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻮری از وﯾﺮوس ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮک

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در دل اﻗﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ،رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ

