ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ
در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن)(۳
در ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و
ﺑﺪﺣﺎل ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻮر ﮐﻨﻨﺪه ی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﺧﻮد را
ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان »ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﺪی« ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻃﺒﻖ رواﯾﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎب ﻫﺎی رﺣﻤﺘﺶ را ﺑﺮای او ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﻮد.
و ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻠﺘﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را
ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ی
اﯾﻨﻬﺎ »اﻫﻞ ﻣﺴﺎﯾﯿﺢ« ﻧﺸﺪن اﺳﺖ
» … ﻟﯿﺴﻮا ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﯾﯿﺢ … «
واژه ی ﻣﺴﺎﯾﯿﺢ ﺟﻤﻊ ﻣﺴﯿﺎح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ زﯾﺎدی
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم دارد و ﻫﺪﻓﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﻔﺴﺪه و ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨﯽ و ﻧﻤّﺎﻣﯽ و ﻗﺘﺎﺗﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آﻣﺪه:
ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﯿﺎح ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺎح ،رﻧﮓ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺑﻮده و
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﯾﺎدی دارد.
»ﻣﺴـﯿﺎح« ﮔﻨـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از زﺑـﺎن ﺟـﺎری ﻣـﯽ ﺷـﻮد ،و در اﺛـﺮ آن
دوﺑﻪﻫﻢزﻧﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر و ﺳﺨﻦ ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ،ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺎﺑﺠﺎ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ
ﻧﯿﺖ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻫﺎی ﺑﯿﺠﺎ و ﺷﺮ ّ
آﻓﺮﯾﻦ.
ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﻮاب دﻫﻨﺪه را ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻟﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﮔﺮداﻧﺪن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ،
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »اﺻﻼح ذات اﻟﺒﯿﻦ«.
ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻋﺎی ﻗﻮم ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﺬاب ،ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﯽﺷﺪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺘﺎن ﻓﺮد ﻧﻤﺎﻣﯽ ﻫﺴﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او دﻋﺎﯾﺘﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ از ﺧﺪا
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ او را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﺻﻼ ً ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ ﺣﻀﺮات ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﮕﺎن ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ.
ﭘﻮل ﻓﺮد ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻦ ﺣﺮام و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﻫﻢ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از
ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﻤٓﺎم ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
و اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری اﻣﺮ ﻧﮑﻮﻫﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤّﺎﻣﯽ داده ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ او ﻣﻮرد ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در ﻗﺮآن ﻫﻢ در ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد ﻧﻤﺎم ،ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»ﻓ َﻼَ ﺗُﻄ ِﻊ ِ … ﻫَﻤَّﺎزٍ ﻣَﺸ َّﺎءٍ ﺑِﻨَﻤِﯿﻢٍ «
) ۸اﻟﯽ  /۱۱ﻗﻠﻢ(
»ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺒﺮ از … .آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﯿﺐ ﺟﻮﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨﯽ در رﻓﺖ و
آﻣﺪ اﺳﺖ«.
آری ﻓﺮد ﻧﻤّﺎم ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﻗﺎﺗﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در رواﯾﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:

»ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻦ در اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻣﯽ ،ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﻫﻢ آﻧﮑﻪ ﻣﻮرد
ﻧﻤﺎﻣﯽاش را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ،ﻣﯽﮐﺸﺪ«.
و ﻧﯿﺰ ﻗﺮآن ﻓﺮد ﻧﻤﺎم را ﺑﯽ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
»ﻋ ُﺘُﻞ ٍّ ﺑ َﻌْﺪ َ ذ َﻟِﮏ َ زَﻧِﯿﻢٍ «
) /۱۳ﻗﻠﻢ(
» )ﻧﻤﺎم(ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮز و ﺑﯽ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ اﺳﺖ«.
و ﯾﺎ در رواﯾﺘﯽ ﻓﺮد ﻧﻤّﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
روزی ﻓﺮدی ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( رﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﯾﺎﺑﻦرﺳﻮلﻟﻠﻪ در دوﺳﺘﯽ
و ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،در راه دﯾﺪم ﯾﮑﯽ از

ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺘﺎن از ﺷﻤﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﮑﻮت ﮐﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ
دوﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪی:
اوﻻ ً :ﺣﻖ ﺑﺮادرت را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدی ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺮف اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮد و او ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺗﻮ زده ﺑﻮد.
دوﻣﺎً :ﺣﻖ ﻣﺮا ادا ﻧﮑﺮدی ،ﭼﻮن ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺸﻨﻮم،
اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ رﺳﺎﻧﺪی.
ﻟﺬا ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﮐ ّﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی آن در ﮐﺎر ﺣﺴﻨﻪٍ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺪوح »اﺻﻼح ذات اﻟﺒﯿﻦ«
ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ ،اﺻﻼح ذاتاﻟﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﻔﺎرش ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دروغ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪ ی دو ﻧﻔﺮ را
اﺻﻼح و ﻗﻠﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد؛ اﯾﻨﮑﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﺎل
ﻧﻤﺎز و زﮐﺎت اﻓﻀﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ رﻣﺰ »ﻇﻬﻮر« ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »اﺟﺘﻤﺎع ﻗﻠﻮب« ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد.
اداﻣﻪ دارد…
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ_ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻇﻬﻮر_  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ ۹۷

