سر مقاله

بسم هاّلل الرحمن الرحیم

و بدیهی بودن ،به اندازهای ضرورت دارد که میطلبد صدها بار در هر روز ،از رسانهها و
تریبونها در سراسر جهان تکرار شوند و حتی محور کارهای هنری مانند کلیپ و گرافیک
قرار گیرند.
 .2این فاجعه به همگان نشان دا د که نتایج ناشی از اجرای برنامههای پیشگیرانه را نباید در
کوتاه مدت انتظار داشت ،بلکه با نگاهی به آینده و رویکرد درازمدّت باید به ثمرات اقدامات
عقالیی چشم دوخت.
 . 3این فاجعه این حقیقت را پیش چشم همگان به نمایش در آورد که صرف مال و بذل توجّه به
حلّ چنان مشکلی هزینه نیست تا مشمول صرفهجویی شود و از اولویّت برنامهها خارج شود،
بلکه سرمایه گذاری ضروری و مهمّی است که باید برای سود آینده به آن روی آورد و از
زحمت آن نهراسید .باید دانست که این راه دشوار ،سرمنزلی از نجات و رهایی در پی دارد.
 .4در ایام کرونا فهمیدیم که ویروس کشندۀ غفلت از اصول خردپذیر انسانی همواره میتواند
پیامدهای منفی درازمدّت در سطح گسترده داشته باشد .نتایج این بیتوجّهی گاهی در پرده
میماند ،ولی گاهی – مانند این روزهای سخت – خود را فرادید همگان میآورد.
 .5کرونا نقاط آسیب پذیر دانش بشری را به او نمایاند که با وجود ادّعاهای شگفت خود،
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 .1فاجعۀ جهانگستر کرونا به همگان نشان داد که برخی از تذکرات بهداشتی ،در عین سادگی

چگونه در برابر یک ویروس تازه به زانو در میآید و ناتوانی خود را با صدای بلند اعالم
میدارد.
 .6شیوع کرونا یک بار دیگر این حقیقت را به بشر یادآور شد که نجات جان یک نفر – حتی
نمیافکند .بدین روی بشر تمام توان خود را بر درمان یک تن متمرکز میکند.
 .7گستردگی این رویداد در سطح جهان ،مقابلهای جهانی میطلبد و این خود عزمی جهانی
می خواهد .هر گونه سستی و اهمال در این عزم جهانی در رشتۀ مقابلۀ فراگیر با ویروس
مربوط ،گسست پدید میآورد.
 .8این نکات ،برخی از یافتههایی است بس شتابان ،به خاستگاه و پیامدهای فاجعۀ کرونا که
نزدیک به یک سال ،با هجمهای بی امان تمام دنیا را در نَوردیده است .نیز نگاهی سریع به
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راهکار مقابله با آن دارد که در نگاه اول بسیار آسان مینماید ،ولی ضرورت توجّه عملی به آن،
سخن اول در گسترۀ جهان شده است.
 .9اما ضرورت توجّه عقالیی توجّه جدّی جهانی به این ویروس – که جسم و تنِ انسانها را
هدف گرفته – نباید ما را از ویروسی دیگر غافل کند ،به مراتب کشندهتر از کرونا ،که
قرنهاست روح و روان آدمیان را هدف گرفته و آنها را به هالکت معنوی گروهی کشانده و به
گونۀ "چراغ خاموش" در مسیر سقوط پیش میبرد.
 .10این واقعیت تلخ را باید بپذیریم که هجوم بیاما ِن غفلت از دو یادگار ماندگار رسول خدا و
دو رایت هدایت امت ،که بر پیکر نحیف ایمان مردمان فرود آمده ،زیانهایی جبرانناپذیر بر امت
و شریعت وارد ساخته است .با این همه ،واقعیت تلختر این است که این زیانهای مهلک کمتر
فرادید اهل نظر آمده ،چه رسد به مردم عادّی که دقّت در ریشه ها و پیامدهای مسائل را نباید
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یک نفر – چه میزان اهمیت دارد؛ تا آنجا که آن همه مرگهای گروهی هرگز بر آن پرتو

از آنها انتظار داشت.
 .11در این میان می توان با توجّه به تجربۀ گرانسنگ مقابله با کرونا به عنوان یک فاجعۀ
جهانگستر جسمی ،در زمینۀ مق ابله با غفلت به عنوان ویروسی که دوری فرد و جامعۀ ما از
یکم .از تکرار تذکّرهای ساده و فطری و استوار ،گرچه بدیهی به نظر آید ،نباید ملول شد.
دوم .در این هشدارها باید رویکرد دراز مدت و نگر داشت.
سوم .در این راه ،صر ف اموال و زمانها و دانش و تجربهها را سرمایهگذاری بدانیم و از آن
استقبال کنیم.
چهارم .برای بررسی پیامدهای معنوی غفلت ،نباید فقط به پیامدهای مشهود اکتفا کرد ،بلکه
پیامدهای پنهان نیز باید مورد نظر باشد.
کارشناسی جامع برای آن راهکار مناسب پیدا کنیم.
ششم .در این راهکارها ،به جای کمّیت محوری ،به هدایتِ حتی یک تن بیندیشیم.
هفتم .مقابله با غفلت جهانگستر ،عزمی جهانی میطلبد.
 .12شرح این قصّۀ پرغصّه را ،الم باید نه قلم .این ماجرا مصداق شعر شاعر است که گفت:
از این سَموم که بر طَرف بوستان بگذشت
عجب مدار که سروی نماند و یاسمنی
آثار این ذلّت و ضاللت و غفلت ،در کتابها و درسها و مجالس علمی ،نه تنها هر لحظه در
گوشه گوشۀ اقالیم قبله نمودار میشود؛ بلکه در دنیای ارتباط محور فعلی به دیگر نقاط جان
کشیده میشود .بعالوه گاه ،از عرصۀ اندیشه به صحنۀ عمل نیز میرسد .آنگاه فاجعههایی رخ

سرمقاله

پنجم .نقاط آسیب پذیر دانش و بینش دینی صحیح را دقیق و درست بشناسیم و بر اساس
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میدهد که نمونههای آن را پیوسته در جای جایِ جهان دیدهایم و میبینیم .این همه مشاهدات
تلخ ،اگر جانی خفته را برای اقدای جدّی بیدار نکند ،باید در حیات معنوی چنین فردی تردید
کرد.
مستمرّ آن امام همام از غفلتهای گونهگونِ امت را جدّی بگیریم و به یاد آوریم که باید در
برابر حضرتش پاسخگوی این نعمت واالی الهی (کتاب و عترت) باشیم.
حضرتش در یکی از توقیعات بیدارگر خود میفرماید:

اْلَْ َْيةي َو ََيْ ُخ ُذو َن ََيييناً َو يِشَ ًاًل فَ َارقُوا يدينَ ُه ْم أيَم ْاراتبُوا أ َْم
ف يَتَ َساقَطُو َن يِف الْ يفْتنَ ية َو يَ َََتَّد ُدو َن فيی ْ
« َكْي َ
ي ي
الص يادقَةُ و ْاْلَخبار َّ ي
ت بييه ي
ك فَتَنَا َس ْوا َما
َعانَ ُدوا ْ
يحةُ أ َْو َعل ُموا ذَل َ
اْلَ َّق أ َْم َج يهلُوا َما َجاءَ ْ
الرَو َاَي ُ
الصح َ
ت َّ َ ْ َ ُ
ٍي ي
ي
اهراً و إي َّما َم ْغموراً» (کمال الدین ج  2ص )511
يَ ْعلَ ُمو َن إي َّن ْاْل َْر َ
ُ
ض ًَل ََتْلُو م ْن ُح َّجة إ َّما ظَ َ
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چگونه در فتنه درافتادند و در وادى سرگردانى گام مىزنند و به چپ و راست مىروند ،از

دینشان دست برداشتهاند یا آنکه شکّ و تردید کردهاند یا آنکه با حقّ عناد و دشمنى مىکنند یا
آنکه روایات صادقه و اخبار صحیحه را نمىدانند؟ یا آن را مىدانند و خود را به فراموشى
مىزنند؟ آیا نمىدانند که زمین ،هیچ گاه از حجّت خدا -که یا ظاهر است و یا نهان -خالى
نمىماند؟
از لطف خدای کارساز بنده نواز امید میبریم که چشمی بینا و گوشی شنوا به ما عنایت
فرماید و توفیق رهپویی و رهجویی در این صراط مستقیم را از ما بازندارد .آمین.
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 .13اینک ،در این زمان – که زمان امامت امام عصر عجل اهلل فرجه است – باید شِکوههای

