AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de
ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۰/۰۲/۲۸

محمد محق

کرونا و مناقشات دینی
اولین مناقشه دینی در باب کرونا که به راه افتاد ربط دادن آن به وضعیت مسلمانان اویغور بود که گویا خداوند آن را
برای انتقام از کافران پدید آورده است .اکنون همه پی برده اند که چنین نیست ،بلکه اگر این ویروس تبدیل به اپیدمی
جهانی شود ،که خطرش وجود دارد ،فرقی میان دیندار و بی دین نخواهد گذاشت .به همان جهت مراکز عبادی سنی
و شیعه و مسلمان و غیر مسلمان و مسیحی و یهودی و سیک و هندو از این حیث یکسانند ،و هیچ کدام مصئونیتی
ندارد.
مناقشه بعدی در باره اشتراک در مراسم جمعی مذهبی است که ،مانند دیگر اماکن جمعی ،یکی از راه های گسترش
این بیماری است .همه متخصصان توصیه می کنند که یکی از بهترین راه های وقایه و پیش گیری از ابتال به این
بیماری ،به حد اقل رساندن رفت و آمد ها و به خصوص خودداری از رفتن به اماکن سربسته عمومی مانند مجتمع
های فروشگاه ها ،جیمنازیوم های ورزشی ،مساجد ،حسینیه ها ،کلیسا ها ،و کلوب های گروهی است.
عدهای پای مباحث دینی را پیش می کشند و می خواهند از این منظر با این توصیه ها مقابله کنند .این رویکرد نه
ناشی از دینداری عاقالنه بلکه برخاسته از دینخویی جاهالنه است.
وقتی از نظر علمی ثابت باشد که این مرض از راه های یاد شده پخش می شود و سالمت انسان ها را به خطر می
اندازد ،از نظر شرعی رفتن به این اماکن حرام است ،مگر برای کسانی که بنا به ضرورت های زندگی چارهای
نداشته باشند ،و موضوع به اصطالح داخل مبحث ضروریات (الضرورات تبیح المحظورات) شود!
حفظ جان و زندگی در رأس همه مقاصد شریعت قرار دارد و در قرآن مجید بارها تذکر رفته است که به خاطر آن
حتی اجازه است که گوشت خوک هم خورده شود!
بر اساس روایات دینی ،طبق احادیثی که در چند منبع از صحاح سته به پیامبر اسالم (ص) منسوب است ،باید افراد
مریض از وارد شدن به بین افراد سالم و بر عکس ،خودداری کنند .متن عربی آن روایت این است“ :ال یدخل الممرض
علی المصح” .این موضوع صد ها سال قبل مورد بحث قرار گرفته و دانشمندانی مثل ابن حجر عسقالنی و ابن رجب
حنبلی و بسیاری دیگر به آن پرداخته اند .روایت دیگری نیز از پیامبر اسالم در باب جذام وجود دارد که بخاری در
کتاب خود آورده و در آن تاکید شده است که باید از آن گریخت مانند گریز از درندگان .هر مرض واگیردار دیگر
هم حکم جذام را دارد ،و بسته به میزان خطری که تولید میکند بر غلظت حکم آن افزوده میشود.
بنا بر این ،باید به همگان توصیه شود که برای کمک به حفظ جان و زندگی خود و دیگران ،به سخنان سطحی و غیر
علمی گوش ندهند و دین را بهانهای برای به خطر انداختن سالمت جامعه نکنند .بهتر است رفت و آمد های غیر
ضروری به حد اقل رسانیده شود ،و از تماس های بدون موجب با دیگران ،تا هنگام رفع این خطر ،خودداری شود.
این خطر بیخ گوش همه ماست.
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