ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ
در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن)(۴
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻓﺘﻨﻪ ی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت ،ﮐﻮرﮐﻨﻨﺪه
و ﺑﺪﺣﺎل ﮐﻨﻨﺪه و ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت از ﻗﻮل
رواﯾﺎت ﻧﻮﻣﻪ ﺑﻮدن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻣﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ ﺣﺬر
ﮐﻨﺪ:
 _۱ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ
»… إِنْ ﺷ َﻬ ِﺪ َ ﻟ َﻢ ْ ﯾﻌْﺮ َفْ وَ إِنْ ﻏ َﺎبَ ﻟ َﻢ ْ ﯾﻔ ْﺘ َﻘ َﺪ ْ …«
 _۲ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻦ وﻧﻤ ّﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ
»… ﻟ َﯿﺴ ُﻮا ﺑِﺎﻟ ْﻤ َﺴ َﺎﯾﯿﺢ ِ…«
و ﺳﻮﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﺸﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( در اداﻣﻪ ی رواﯾﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»وَ ذ َﻟ ِﮏ زَﻣ َﺎن ٌ ﻻَ ﯾﻨْﺠ ُﻮ ﻓِﯿﻪِ إِﻻَّ ﮐﻞ ُّ ﻣ ُﺆ ْﻣ ِﻦ ٍ ﻧ ُﻮ َﻣ َﻪ ٍ
… وَ ﻻَ اﻟ ْﻤ َﺬَاﯾﯿﻊ ِ اﻟ ْﺒُﺬُرِ…«
ﮐﻠﻤﻪ »ﻣﺬاﯾﯿﻊ« ﺟﻤﻊ ﻣﺬﯾﺎع و »ﻣﺬﯾﺎع« ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺸﺎی ﺳﺮ ّ ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻋﺎم ّ ،دﻫﻦ ﻟﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻫﻞ ﻧﻮﻣﻪ ﺳﺮ ّ ﻧﮕﻬﺪار ﺑﻮده و
اﻣﺎﻧﺘﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( آﻣﺪه ﮐﻪ:
»ﻫﺮﮐﺲ ﮐﺘﻤﺎن ﻧﺪارد ،از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ اﻓﺸﺎی ﺳﺮ ّ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ اﻣﺮ
ﻣﺎ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ ّ و ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮدن ﻓﻘﻂ در
اﻣﻮر ﻣﻨﻔﯽ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻫﻢ ﮔﺎﻫﺎً ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه و ﻓﺎش ﻧﺸﻮد.

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻬﻢ و اﻓﺸﺎی ﺳﺮ ّ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و ﻋﺪم ﮐﺘﻤﺎن ،واﻗﻌﻪای ﻣﺜﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎﺷﻮرا اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ؛ و ﯾﺎ اﻣﺮوزه اﻓﺸﺎی ﺳﺮ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺷﺪه
و ﺗﻌﺪادی ﻣﺬﯾﺎع ﺻﻔﺖ ،ﺑﺎ ﻋ ِﺮض و آﺑﺮوی ﻣﺮدم ،ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺻﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺬﻣﻮم ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻓﺸﺎی ﺳﺮ ّ ،ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ
ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﺪارد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد،
در دﻓﺎع از ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ وﺳﺨﻨﯽ را
ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺸﺎی
و ﮐﻢ ﺷﺪن ﻗﺪاﺳﺖ ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ آن
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه دارای
ﺳﺮ ّ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ وﻫﻦ

اﻣﺎ» ،راز« ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺸﺎی آن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ و اﻧﺴﺎن
را از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻣﻪ دور ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد» ،راز« اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎﻧﺘﺪاری و در ﺣﻔﻈﺶ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
 _۱ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ
 _۲ﺗﺠﺴﺲ
ﻟﺬا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻫﻞ ﻧﻮﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺮ ﺣﺮﻓﯽ و ﺗﺠﺴﺲ
دوری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ اﻧﺪک ﮔﻮﯾﯽ و ﺳﮑﻮت ،و ﺑﻪ ﺟﺎی »ﺗﺠﺴﺲ«
ﺑﻪ »ﺗﺤﺴ ّﺲ« روی آورد ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب)ع( ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ،ﯾﻮﺳﻒ را ﺗﺤﺴﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﺳﺮاف« در اﺻﻄﻼح ،و در اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﻪ »ﺑُﺬُر« ﺟﻤﻊ ﺑﺬر
رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻫﺎ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد ،زﯾﺎده روی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻐﻮ ،زﺑﺎن
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

در

ﻗﺮآن

ﯾﮑﯽ

از

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت

ﻣﺆﻣﻨﺎن

»ﻋ َﻦ اﻟﻠ ّﻐﻮ ﻣ ُﻌﺮ ِﺿ ُﻮن« )ﻣﻮﻣﻨﻮن(۳ /
»ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻟﻐﻮ اﻋﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ«

را

ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻟﻐﻮﺣﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
 _۱ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت و روح ،آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد.
 _۲ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ی ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺪارد.
_۳

ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از داﯾﺮه ی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 _۴ﻟﻐﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﻧﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت ﺳﻮدی ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﻮره ی ﻓﺮﻗﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ »ﻟﻐﻮ«
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»… .وَإِذ َا ﻣ َﺮ ُّوا ﺑِﺎﻟﻠ َّﻐْﻮ ِ ﻣ َﺮ ُّوا ﮐ ِﺮ َاﻣ ًﺎ«
»و ﭼﻮن ﺑﺮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪى ﺑﮕﺬرﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب از آن دورى ﻣﻰﺟﻮﯾﻨﺪ«
) /۷۲ﻓﺮﻗﺎن(
»ﻣﺮور ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﻪ ﺣ ُﺴﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪ
و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و اﯾﻦ ﻣﺮور از ﻧﻮع ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
»ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ« ﻫﻢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺮور ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ از »ﻟﻐﻮ« اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮد »ﻧﻮﻣﻪ« ،ﺑﻪ اﺛﺮات اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و
ﺻﻔﺖﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻣﻪ را دارا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻨﺎن ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد:
 _۱ﭼﺮاغ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺷﺒﺮوان »ﻣ ِﺼﺒﺎحُ اﻟﻬ ُﺪی«
 _۲ﻣﻮرد وﺛﻮق و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺷﺪن »اﻋﻼم اﻟﺴﺮی«
 _۳ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﺑﺎب ﻫﺎی رﺣﻤﺖ ﺧﺎص ﺧﺪا در ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی
َ
»ﯾﻔ ْﺘ َﺢُ اﻟﻠ َّﻪُ ﻟ َﻬ ُﻢ ْ أ ﺑ ْﻮ َابَ ر َﺣ ْﻤ َﺘ ِﻪِ«

آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن

 _۴دﻓﻊ ﻋﺬاب ﻫﺎی ﻧﻘﻤﺎت در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن »ﯾﮑﺸ ِﻒُ ﻋ َﻨْﻬ ُﻢ ْ ﺿ َﺮ َّاءَ
ﻧ ِﻘ ْﻤ َﺘ ِﻪِ«.
و آﺧﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ راه ﺑﺮای ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ:

»ﻣﺰاﻣﻠﻪ«» ،آﯾﯿﻨﻪ ﺑﻮدن« و »ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﻮدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ در ﻧﻘﺶﻫﺎ«
در آﺧﺮاﻟﺰ ّﻣﺎن.
ﺟﻬﺖ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد و ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ دراﯾﻦ اوﺿﺎع ،اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﻣﻪ« ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
از اﯾﻦ دوران ﻣﺨﻮف ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ دوران ﻇﻬﻮر وﺻﻞ
ﮔﺮدﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ،داﻣﻦ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﭼﻨﮓ ﮔﺮﮔﺎن آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮد و ﻫﻢ دﯾﮕﺮان
را ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ_ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻇﻬﻮر _  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ۹۷

