ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻧـﻮﻣﻪ ﺗﻨﻬـﺎ راه ﻧﺠـﺎت در
آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن)(۱
ﻋﺼﺮﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از ﺟﻬﺖ ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن اﯾﻦ
و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ اﻧﻮاع
اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺟﻬﺎن ﻓﺘﻨﻪاﻧﮕﯿﺰ
ﺑﯿﻤﺎری و ﺑﻼ و اﻋﺘﯿﺎد و ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد و ﺗﺮدﯾﺪ در اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺑﺎ
ﺳﻮﺳﻮی ﻓﻄﺮت ﭘﺎﮐﺶ در ﻋﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ،در ﭘﯽ رﻫﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت
از ﮔﯿﺮ و دار اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮ از ﺣﺮﻣﺎن و ﻇﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
آری زﻣﺎن ،زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ و دوران ،دوران ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺖ ،آزﻣﻮﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ و
دردی ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ،
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ﻣﺪار ﺧﻮد ﻃﻐﯿﺎن و در داﯾﺮه ی ﺳﻮء ،ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن از ﺳﺮ رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪاش ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮد رﻫﺎ ﻧﮑﺮده و ﻫﻮای آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ دارد؛
اﻣﺎم ﻣﻬﺪی)ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
» إنَّ اﻷرض َ ﻻ ﺗ َﺨﻠ ُﻮا ﻣ ِﻦ ﺣ ُﺠ َّﻪ ٍ إﻣ ّﺎ ﻇﺎﻫ ِﺮاً و إﻣ ّﺎ
ﻣ َﻐﻤ ُﻮرا«
»زﻣﯿﻦ از ﺣﺠ ّﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﻧﻬﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ«
ﻫﺎدﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺳﺮ ﺑﻨﺪه ﻧﻮازی ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ از اﯾﻤﺎن و
اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ،اﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﻮده ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
اوﺿﺎع وﺧﯿﻢ ﻫﻢ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ اﻣﻨﯿﺖ آﻓﺮﯾﻦ و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﮐﺮاﻣﺖ و ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻬﯽ و ﻋﺰت اﻧﺴﺎن در زﻣﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺧﻮد را از اﯾﻦ
ﻣﻬﻠﮑﻪﻫﺎ ،ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮ از ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻓﺘﻨﻪ ﭼﻨﺪ
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ:
 _۱اﻣﺘﺤﺎن ،اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد.
 _۲اﺧﺘﻼط ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ
 _۳ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻠﻮا و آﺷﻮب
ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

»انّ ﻣﻦ وراﺋﮑﻢ ﻓﺘﻨﺎً ﻣ ُﻈﻠِﻤ َﻪ ﻋﻤﯿﺎءَ ﻣ ُﻨﮑﺴ ِﻔ َﻪ ﻻﯾﻨﺠﻮا ﻣﻨﻬﺎ اﻻ
اﻟﻨُﻮ َﻣ َﻪُ«
» ﻫﻤﺎﻧﺎ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﺎن ﻓﺘﻨﻪای ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﻮر ﺷﺪن و ﺑﺪﺣﺎﻟﯽ
وﺟﻮد دارد ،ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ از آن ﻣﮕﺮ ﻓﺮد ﮔﻤﻨﺎم«.
در اﯾﻦ ﮐﻼم ﺑﺮای ﻓﺘﻨﻪ ،ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ:
 _۱ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪ
 _۲ﮐﻮرﺷﺪن
 _۳ﺑﺪ ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ،درﺻﺪد ﺑﯿﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎن ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺬر اﯾﻦ
ﻣﻘﻄﻊ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در رواﯾﺖ آﻣﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮد ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪه از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ »ﻣﻮﻣﻦ
ﻧﻮﻣﻪ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
»ﻧﻮﻣﻪ« از ﺟﻬﺖ ﻟﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﻟﺬا در
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻃﺒﻖ رواﯾﺎت آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن:
_ﻫﻤﻪ ﺑﻪ رﺑﺎ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ
_ ﻏﺼﻪ ی ﻣﺮدم ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدن ﻣﯽﺷﻮد
_ اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﺴﺖ ﺷﺪه و اﯾﻤﺎن ﻫﺎ آﺑﮑﯽ
_ ﺑﺮﮐﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﯿﺎ از ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه
_ ﺧﺮوج از دﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
_ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد اوج ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
_ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻦ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد
_ ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺑﺮادر ﺑﺎ آب دﻫﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ
_ اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
_ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ

_ و …
ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓﻘﻂ »ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ« ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎ
ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن و ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﯾﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ و در ﻋﺼﺮی
ارزش ﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯽ در ﻟﺒﺎس دﯾﻦ ﺣﯿﺎت ﻣﺠﺪد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،و در اﺛﺮ ﻏﻔﻠﺖ
اﻣﮑﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭼﻮن »اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ« ،ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ روش
ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻪ
ﮐﻪ
از
ﻣﯽ

ﺣﻀﺮت در اداﻣﻪ ی ﮐﻼم ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
» … ان ﺷﻬﺪا ﻟﻢ ﯾﻌﺮف ،و ان ﻏﺎب ﻟﻢ ﯾﻔﺘﻘﺪ ،اوﻟﺌﮏ ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﻬﺪی ،و
اﻋﻼم اﻟﺴﺮی ،ﻟﯿﺴﻮا ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﯾﯿﺢ ،و ﻻ اﻟﻤﺬاﯾﯿﻊ اﻟﺒﺬر ،اوﻟﺌﮏ ﯾﻔﺘﺢ
اﻟﻠﻪ ﻟﻬﻢ اﺑﻮاب رﺣﻤﺘﻪ ،و ﯾﮑﺸﻒ ﻋﻨﻬﻢ ﺿﺮاء ﻧﻘﻤﺘﻪ«.
) ﺧﻄﺒﻪ  /۱۰۳ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ(
» … در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﺳﺖ وﻟﯽ او را ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،و در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮاغ او را ﻧﮕﯿﺮد ،آﻧﻬﺎ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی
رﺳﺘﮕﺎری اﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰﻧﺪ و اﻫﻞ ﻓﺴﺎد ،و ﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻦ اﻧﺪ ،ﻧﻪ
ﻋﯿﺐ ﺟﻮﯾﯽ و آﺑﺮورﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﯿﻬﻮده ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺧﺪا درﻫﺎی رﺣﻤﺖ
ﺧﻮد را ﺑﻪ روی آﻧﺎن ﮔﺸﻮده و از ﮔﺰﻧﺪ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ«.
اداﻣﻪ دارد ….
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻇﻬﻮر

