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ــٍد َو آلـِـهِ،  »الَلُّهــمَّ َصــِلّ َعَلــى ُمَحمَّ
ــا، َو  َ ــَاَح َظاهِرِن ــْرآِن َص َو أَدِْم بِالُْق
ــاِوِس  ــَراِت الَْوَس ــهِ َخَط ِ ــْب ب اْحُج
ــةِ َضَمائِرِنـَـا، َو اْغِســْل بـِـهِ  َعــْن ِصحَّ
ــا، َو  َ ــَق أَْوَزارِن ِ ــا َو َعَائ َدَرَن ُقُلوبِنَ
اْجَمــْع بـِـهِ ُمنْتََشــَر أُُمورِنـَـا، َو أَْرِو بِهِ 
فـِـي َمْوقـِـِف الَْعــْرِض َعَليْــَك َظَمــَأ 
َــا، َو اْكُســنَا بِهِ ُحَلــَل الَْماِن  َهَواِجرِن
ــرِ فـِـي نُُشــورِنَا«. ــَزِع الْْكبَ ــْوَم الَْف يَ

در ادامــه ی گــزارش مضامیــن چهــل 
و دومیــن دعــای صحیفــه ی مبارکــه ی 
ســجادیه، بــه جملــه ی »َو اْجَمــْع بـِـهِ 
ــن  ــیدیم. در ای ــا« رس َ ــَر أُُمورِن ُمنْتََش
جملــه از خــدای متعــال می خواهیــم 
کــه به وســیله ی قــرآن پراکندگــی 
کار هــا و آشــفتگی امــور مــا بــه انتظام 
بیایــد و نظــم پیــدا کند و ســامان یابد.

کلمــه ی منتشــر از ریشــه ی نشــر 
اســت. بــه مــا گفته  شــده بعــد از نماز 
ِــي الْْرِض؛]۱[  ــُروا ف جمعــه: »َفانْتَِش
در زمیــن پراکنــده گردیــد«. پــس مــا 
یــک جمــع و یــک نشــر داریــم.

واژه ی  از  کــه  می کنیــد  مالحظــه 
ــع  ــه جم ــده ک ــتفاده ش ــا« اس َ »أُُمورِن
اســت. بــر هــر کار یــا شــأن از 
ــه می شــود  ــر گفت شــئون زندگــی، ام
کــه جنبه هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
و سیاســی و اقتصــادی و اخالقــی 
»نــا«  واژه ی  می گیــرد.  بــر  در  را 
و  اســت  در جمــع  اینجــا جمــع 
اجتماعــی  زیســت  از  حکایــت 
ــوارد  ــن م ــوالً ای ــه معم دارد؛ اگرچ
فــردی هــم می شــود و امــِر مــن 
ــورِ  ــن و ام ــورِ م ــا ام ــو ی ــِر ت ــا ام ی
می گیــرد. بــر  در  نیــز  را  تــو 

ریشهیآشفتگیوبینظمی
مســئله ای کــه اینجــا مطــرح می شــود، 
و  به هم ریختگــی  و  آشــفتگی 
بی نظمــی و پریشــانی اســت کــه 
ــود  ــه می ش ــات خبیث حاصــل آن، حی
ــه  ــات طیب ــل حی ــه ی مقاب ــه نقط ک
اســت کــه بــا ســامان و جمــع و 
ــه  ــه چ ــود. اینک ــل می ش ــم حاص نظ
ــود،  ــانی می ش ــث پریش ــزی باع چی
محــل بحــث اســت و البتــه مــا قــرار 
نیســت وارد تفصیــل مطلــب شــویم. 
گاهــی یــک شــخص گرفتــار تفرقه ی 
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ــیزوفرنی و آشــفتگی  شــخصیتی و ش
جنبه هــای  و  اســت  شــخصیت 
و  متحــد  او  شــخصیت  مختلــف 
منتظــم نیســت. گاهــی هــم یــک 
جامعــه به هم ریختــه و ناهماهنــگ 
انتظــام اســت. ریشــه ی  و بــدون 
ــا  ــری ی ــفتگی فک ــه آش ــانی ب پریش
ــه  ــردد. البت ــی برمی گ ــفتگی عمل آش
دســت ایــن دو عامــل در دســت هــم 
ــد  ــه دارن ــر مبادل ــا یکدیگ ــت و ب اس
ــری،  ــفتگی های فک ــیاری از آش و بس
ــت و  ــی اس ــفتگی عمل ــول آش محص
عملــی  آشــفتگی های  از  بســیاری 
فکــری. آشــفتگی  محصــول  نیــز 

از آشــفتگی فکــری بایــد به خــدا پناه 
ببریــم. ریشــه ی ایــن نــوع آشــفتگی، 
ــاه  ــار آن گن ــه شــرک و در کن ابتــال ب
ــب  ــر و ذن ــاه اکب ــرک گن ــت. ش اس
الیغفــر اســت و گنــاه، منبــع آشــفتگی 
فکــری و ذهنی و روان پریشــی اســت.

نقشعقلدرانتظامبخشیبه
زندگی

علــت ابتــال بــه چنیــن وضعیــت 
عقــل  ضعــف  مخاطره آمیــزی، 

اســت. چیــزی کــه ذهــن مــا و 
ــع  ــم و جم ــا را منتظ ــپس روان م س
ــت.  ــل اس ــازد، عق ــامان می س و بس
زنــده  و  فعــال  و  شــکوفا  عقــل 
و زالل کــه از آن بــه لُــّب تعبیــر 
ایجــاد  را  انتظــام  ایــن  می شــود، 
می کنــد. چنیــن کســی از توحیــد 
آن  حاصــل  کــه  اســت  بهره منــد 
ــر کســی  ــارت فکــری اســت. اگ طه
ایــن ویژگــی را داشــته باشــد، فکــر و 
ــد. چنانچــه  ــه انتظــام می آی ذهنــش ب
عقــل کســی ضعیــف باشــد، خیــال و 
ــدان  ــد و می ــه می کن ــر او غلب ــم ب وه
می افتــد  خیــال  و  وهــم  دســت 
آشــفتگی  و  پریشــانی  درنتیجــه  و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــاد می ش ایج
خــوب  لحظه هــای  در  گفته انــد 
دعــا و اتصــال، بهتریــن چیــز، یعنــی 
ــد.  عقــل را از خــدای متعــال بخواهی
ــه  ــده ک ــم وارد ش ــری ه ــر دیگ تعبی
از خــدا بخواهیــد عقــل شــما کامــل 
باشــد،  شــود. اگــر عقــل کامــل 
اجابــت  را  حــق  دعــوت  انســان 
ــت  ــد اس ــل توحی ــد. ذاِت عق می کن
و بــه ســاحت قــدس ربوبــی جــذب 
می شــود و در ایــن جذبــه بــه توحیــد 
نظــری و تفکــر توحیــدی می رســد و 
حاصــل آن انتظــام ذهنــی و انضبــاط 
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بــود. خواهــد  فکــری  و  ذهنــی 

و  منضبــط  انســان  ذهــن  وقتــی 
ــه  ــات طیب ــای حی ــود، مبن ــم ش منتظ
در او شــکل می گیــرد. اگــر عقــل 
شــخصیت  صحنــه ی  میانــه ی  در 
شــما باشــد، راه بــرای شــرک عملــی 
معصیــت  و  گنــاه  بــه  ابتــالی  و 
ــر  ــل در مق ــر عق ــود. اگ ــته می ش بس
شــخصیت  قــوای  کل  فرماندهــی 
شــما نشســته باشــد، شــخصیت شــما 
بســامان و فکــر شــما به انتظــام و 
در  می شــود.  مرتــب  شــما  روان 
نتیجــه منطقــه ی عمــل نیــز بــه نظــم 
می آیــد و تحــت نظــم توحیــدی 
ــه  ــزم ب ــما ملت ــرد و ش ــرار می گی ق
حــالل اهلل و حــرام اهلل می شــوید. 
ــم  ــی، نظ ــبک زندگ ــن س ــل ای حاص
توحیــدی در عمــل خواهــد بــود 
می شــود. بندگــی  اســمش  کــه 

ویژگیشخصیتناآرام
در نقطــه ی مقابــل آن، شــخصیت 
ــد  ــا چن ــه ب ــم ک ــی را داری چندقطب
فرمانــده روبــه رو اســت و مرکــز 
فرماندهــی واحــد نــدارد. مناطــق 

ــد  ــرای خودشــان ســر بلن ــف ب مختل
و  فســاد  باعــث  ایــن  و  می کننــد 
تنــازع و درگیــری می شــود. ایــن 
ــری  ــانی نظ ــی، پریش ــری درون درگی
و عملــی بــه بــار مــی آورد. ایــن 
ــه  ــه از آن ب ــت ک ــزی اس ــان چی هم
شــرک تعبیــر می شــود کــه منبــع 
تمــام بدبختی هــا اســت. خداونــد 
می زنــد  جالبــی  َمثَــل  قــرآن  در 
َمثَــًا   ُ اللَّ »َضــَرَب  می فرمایــد:  و 
ــوَن َو  ــَركاُء ُمتَشاكُِس ــهِ ُش ــًا في َرُج
َرُجــًا َســَلمًا لَِرُجــٍل َهــْل يَْســتَِوياِن 
َمثَــًا؛]۲[ خــدا َمثَلــی زده اســت: 
مــردی اســت کــه چنــد خواجــه 
ــرکت  ــت[ او ش ــازگار در ]مالکی ناس
ــه کاری  ــک او را ب ــر ی ــد ]و ه دارن
می گمارنــد[ و مــردی اســت کــه 
فقــط فرمانبــر یــک مــرد اســت. 
آیــا ایــن دو در َمثَــل یکســانند؟«.

اینهــا  از  مفصل تــر  بحــث، 
اســت، فقــط می خواســتم بدانیــد 
منتشــر  امــورش  کــه  شــخصیتی 
ــی  ــی و بیرون ــفتگی درون ــت، آش اس
ــات  ــم حی ــانی طع ــن انس دارد. چنی
طیبــه را نمی چشــد و زندگــی اش، 
بــود. خواهــد  خبیثــه  حیــات 
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ــخصیت  ــت ش ــم وضعی ــر بخواهی اگ
کلمــه  یــک  در  را  فــردی  چنیــن 
ــاآرام«  ــم، از کلمــه ی »ن ــف کنی توصی
اســتفاده می کنیــم کــه در نقطــه ی 
وقتــی  اســت.  اطمینــان  مقابــل 
ــق  ــام مناط ــد، تم ــلطان باش ــل س عق
شــخصیت در مقــام بندگــی قــرار 
ــل  ــه عق ــال ب ــدای متع ــرد. خ می گی
ــو  ــر از ت ــزی بهت ــن چی ــود: »م فرم
شــخصیت  نکــردم«.]۳[  خلــق 
انســان مطمئــن، متحدالمرکــز اســت؛ 
زیــرا عقــل تســلیم شــرع اســت. 
خصوصیــت ویــژه ی چنیــن شــخصی 
ــت  ــق و ثاب ــِش عمی ــان و آرام اطمین
اســت کــه نقطــه ی مقابــل بی قــراری 
شــخصی  چنیــن  بــرای  اســت. 
ــم اســت؛  ــن فراه ــامِ ام همین جــا مق
ــُت  ــد: »يُثَبِّ ــرآن می فرمای ــه ق چنان ک
ــِت  ِ ــْوِل الثَّاب ــوا بِالَْق ــنَ آَمنُ ُ الَِّذي اللَّ
نْيـَـا َوفِي اْلِخــَرةِ؛]۴[  فـِـي الَْحيـَـاةِ الدُّ
خــدا کســانی را کــه ایمــان آورده انــد، 
در زندگــی دنیــا و در آخــرت بــا 
ــد«. ــت می گردان ــتوار ثاب ــخن اس س

شرک،جامعهرامتشتتمیکند
را  بحــث  و  برویــد  فراتــر  حــال 

ــا«  َ ــَر أُُمورِن ــد. »ُمنْتََش ــی کنی اجتماع
پیــدا  اجتماعــی  جنبــه ی  وقتــی 
ــه ای مواجــه  ــا جامع ــد، شــما ب می کن
بی نظمــی  گرفتــار  کــه  می شــوید 
و تشــتت و تفرقــه اســت و هــر 
گوشــه اش بــه یــک ســمت مــی رود. 
یــک طــرف امــور اقتصــادی و یــک 
طــرف امــور فرهنگــی و یــک طــرف 
ــه  ــور اجتماعــی و ... اســت. جامع ام
چندقطبــی شــده اســت و هــر قطــب، 
ــه ســمت خــودش می کشــد.  آن را ب
ــان  ــل هم ــم حاص ــت ه ــن وضعی ای
ــه  ــر جامع ــت؛ اگ ــی اس ــث قبل بح
گرفتــار  اجتماعــی اش  حیــات  در 
ــه  ــال آن تفرق ــه دنب ــود، ب ــرک ش ش
ایجــاد می شــود. اهــواء متشــتته و 
ــم و  ــای متزاح ــه و آرزوه آراء متفرق
متفــاوت  تمایــالت  و  خواســت ها 
ایــن وضعیــت را ایجــاد می کنــد.

ــت،  ــن وضعی ــل ای ــه ی مقاب در نقط
ــاد  ــت. رازِ اتح ــد اس ــه ی متح جامع
ــت  ــم والی ــی ه ــات اجتماع در حی
نقطــه ی  الهــی  والیــت  اســت. 
ــور را  ــه ی ام ــه هم ــی اســت ک کانون
منتظــم بــه نظــم توحیــدی می ســازد.
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باوالیتطاغوت،انتظامایجاد 
نمیشود

ــن  ــه ای در ذه ــت جامع ــن اس ممک
ــه حســب ظاهــر انتظــام  بیایــد کــه ب
والیــت  بــه  انتظامــش  امــا  دارد، 
ــِن  ــت. باط ــیطانی اس ــی و ش طاغوت
ــه  ــه بی نظمــی اســت؛ چراک آن جامع
اساســًا امــکان نــدارد بــا والیــت 
طاغــوت، انتظــامِ عمیــق ایجــاد شــود. 
بــه تعبیــر قــرآن: »تَْحَســبُُهْم َجميعــًا 
ــْم َشــتَّي؛]۵[ آنــان را متحــد  َو ُقُلوبُُه
دل هایشــان  ]لــی[  و  می پنــداری، 
پراکنــده اســت«. وقتــی دقیــق و عمیق 
نــگاه می کنیــد، می بینیــد کــه متشــتت 
ــا  ــد غربی ه ــام می فرمودن ــتند. ام هس
ماننــد گرگ هایــی هســتند کــه بــاالی 
یــک طعمــه ایســتاده اند و حالــت 
درندگــی دارنــد. ظاهــرش ترتیــب و 
ــا در  ــت؛ ام ــیدگی اس ــام و اتوکش نظ
ــکان  ــم اســت. ام ــه حاک باطــن، تفرق
نــدارد نتیجــه ی شــرک، اتحــاد باشــد. 
اتحــاد فقــط محصــول توحیــد اســت. 
ــر  ــز س ــر همه چی ــه ظاه ــرب ب در غ
جایــش اســت و نظــم فریبنــده ای بــر 
آنهــا حاکــم اســت. ولــی وقتــی یــک 
قــدم جلوتــر می رویــد، می بینیــد 

کــه نظــم گرگــی دارنــد. کافــی اســت 
ــا  ــون ی ــا قان ــار ی ــه فش ــک لحظ ی
ــته  ــی برداش ــی و قانون ــال حقوق اعم
شــود، آنجــا اســت کــه اینهــا یکدیگر 
ــه  ــد. ب ــن می زنن ــد و زمی را می خورن
ــب ها  ــه ش ــت ک ــت اس ــن جه همی
ــدارد؛  ــود ن ــی وج ــچ امنیت ــا هی آنج
زیــرا امنیتشــان درون جــوش نیســت. 
نظــِم آنهــا، نظــِم پلیســی اســت.

امامت،عاملنظمبخشیبه
جامعه

چیــزی کــه نظــم توحیــدی در جامعه 
ایجــاد می کنــد و جمــع توحیــدی 
ــت  ــت و امام ــی آورد، والی ــم م فراه
ــت  ــه ام ــه ب ــام، جامع ــا ام ــت. ب اس
ــه  ــور ب ــل می شــود و همــه ی ام تبدی
قاعــده ی امــر اهلل مــی رود و ایــن امــر 
واحــد الهــی توحیــدی، همه چیــز 
را جمــع و بســامان می کنــد. ایــن 
ــه  ــه انســان را ب ــت اســت ک رازِ امام
ــم  ــن نظ ــه ی ای ــی آورد. قل ــاج م ابته
توحیــدی را در حکومــت امــام عصــر 
ــد؛  ــم دی ــی فرجــه الشــریف( خواهی )عّجــل اهلل تعال

زیــرا بــه آن وعــده داده شــده ایم: 
ــْم َو  ــوا مِنُْک ــَن آَمنُ ــَد الَلُّ الَّذي »َوَع
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الِحــاِت لَيَْســتَْخلَِفنَُّهْم  َعِمُلــوا الصَّ
لَنَُّهــْم مِــْن  لَيُبَِدّ َو  فِــي الْْرِض... 
ــي ال  ــًا يَْعبُُدونَن ــْم أَْمن ــِد َخْوفِهِ بَْع
ــه  ــدا ب ــيْئًا؛]۶[ خ ــي َش ــرُِكوَن ب يُْش
ــان آورده و  ــه ایم ــما ک ــانی از ش کس
ــده  ــد، وع ــته کرده ان ــای شایس کاره
داده اســت کــه حتمــًا آنــان را در 
ایــن ســرزمین جانشــین ]خــود[ قــرار 
دهــد... و بیمشــان را بــه ایمنــی مبدل 
ــد و  ــادت کنن ــرا عب ــا[ م ــد ]ت گردان
چیــزی را بــا مــن شــریک نگرداننــد«.

عقــل  حضــرت  همــان  امــام 
بــه  را  همه چیــز  کــه  اســت 
مــی آورد. انتظــام  بــه  و  قاعــده 

عصــر  در  شــیرینی  تجربــه ی  مــا 
غیبــت از ایــن نظــم الهــی و توحیدی 
آن  چهل ســالگی  بــه  کــه  داریــم 
همیــن  در  می شــویم.  نزدیــک 
جامعــه ی خودمــان می بینیــد کــه 
ــه خاطــر  هــر جــا تشــتت هســت، ب
ــه والیــت اســت. هــر  ــزام ب عــدم الت
ــزام  ــل الت ــت، حاص ــاد هس ــا اتح ج
ــا در  ــه ی م ــت اســت. جامع ــه والی ب
ــزم  ــه ملت ــود ک ــور خ ــر از ام ــر ام ه
بــه ایــن والیــت شــده، شــکوه و 

ســربلندی  و  پیشــرفت  و  اهتــزاز 
ــن  ــا ای ــر ج ــده و ه ــت را دی و امنی
بــه  کــرده،  پیــدا  کاهــش  التــزام 
ــمکش  ــتت و کش ــدازه تش ــان ان هم
اســت. شــده  ایجــاد  تفرقــه  و 

ــه در  ــدی چ ــی توحی ــه ی زندگ نقش
حیــات فــردی و چــه اجتماعــی، 
قــرآن کریــم اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــد ک ــه الســالم( فرمودن ــام ســجاد )علی ام
بــا هدایــت قــرآن و عمــل بــه قــرآن، 
ــع و  ــه جم ــا را ب ــور م ــفتگی ام آش
ــم  ــرآن کری ــاور. ق ــامان بی ــم و س نظ
اگــر  اســت.  عقــل  شــکفتن  رازِ 
ــکوفا  ــش ش ــد عقل ــی می خواه کس
شــود، ایــن در محضــر قــرآن اتفــاق 
نقشــه ی  کریــم،  قــرآن  می افتــد. 
تحقــق والیــت الهــی در ارکان فــردی 
و اجتماعــی اســت و بــا قــرآن اســت 
رســید.  بــه جمــع  می تــوان  کــه 
وگرنــه یــا جمعــی نخواهــد بــود یــا 
جمــع، شــیطانی خواهــد بــود و باطِن 
ــود. ــد ب ــتت خواه ــه و تش آن تفرق

جامعــه ی مــا حقیقتــًا در پرتــوی 
حیــات قرآنــی کــه بــه برکــت نهضت 
الهــی رخ داده، اخــوت و محبــت 
ــه  ــت ک ــرده اس ــه ک ــق را تجرب عمی
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قابــل توصیــف نیســت. آنجــا من هــا 
می شــود.  مــا  و  می بــازد  رنــگ 
ــتند  ــی هس ــد قطره های ــان ها مانن انس
می شــوند  متصــل  هــم  بــه  کــه 
و یــک دریــا را ایجــاد می کننــد.

ــالی  ــات کرب ــام عملی ــن روز هــا ای ای
پنــج اســت و مــا ایــن ایــام مقــداری 
ــن  ــه ای ــما ب ــم! ش ــی داری حواس پرت
عملیــات یــا اشــباه آن کــه نــگاه 
دائمــی  خودســازی  در  می کنیــد، 
منیّت هــا  کــه  می بینیــد  الهــی، 
ــه ی  ــر، و جنب ــر و کمرنگ ت کمرنگ ت
امتــی و هویــت جمعــی تقویــت 
می شــود. صحنه هایــی را می بینیــد 
ــت؛  ــف نیس ــل توصی ــاًل قاب ــه اص ک
مثــل آنجــا کــه ســِر رفتــن روی 
میــن و شــهید شــدن مســابقه اســت. 
ــدای  ــود. ف ــی ب دعــوای بچه هــا دیدن
ــودن و  ــم ب ــرای ه ــدن و ب ــم ش ه
بــا هــم بــودن را می تــوان در آن 
ــا را  ــن صحنه ه ــد. همی ــا دی جلوه ه
ــری در  ــب پایین ت ــد در مرات می توانی
ــت  ــده ی امام ــه قاع ــه ب ــجد ها ک مس
ــد. آنجــا  ــزم اســت، مشــاهده کنی ملت
همــه بــر محــور امــام ملتــزم هســتند.

ــاد و  ــن اتح ــیاری، ای ــوارد بس در م

کرده ایــم. تجربــه  را  همبســتگی 

تمامپیشرفتها،درسایه
التزامبهوالیتبودهاست

ــداری  ــن مق ــر م ــه نظ ــه ب ــن جمل ای
دلیــل  همیــن  بــه  و  بــود  مهــم 
روی آن توقــف کــردم. مــا بایــد 
قواعــد  و  قرآنــی  قواعــد  بــه 
ــدی  ــی توحی ــه و زندگ ــات طیب حی
اســت  این گونــه  و  برگردیــم 
منظــم  و  بســامان  همه چیــز  کــه 
ــر  ــی ب ــاماِن مبتن ــد و س ــد ش خواه
گرفــت. خواهــد  شــکل  امامــت 

برخــی واقعــًا نســبت بــه نعمــت 
می کننــد.  قدرناشناســی  والیــت 
نهضت مــا در آســتانه ی چهل ســالگی 
ــر  ــن جلوت ــت از ای ــی می توانس خیل
باشــد. البتــه بحمــداهلل بــه دلیــل 
بدنــه ی اجتماعــی ملتــزم بــه والیــت 
الهــی، حرکــت رو بــه جلــو دارد، امــا 
ــیم.  ــر باش ــی جلوت ــتیم خیل می توانس
ــفتگی  ــا آش ــر ی ــه تأخی ــا ک ــر ج ه
مشــاهده می شــود، بــه همیــن مســئله 
برمی گــردد و آنجــا کــه منیّــت و 
ــان  ــن و فرم ــوه ی م ــن و ق ــأن م ش
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مــن اســت، کار ســخت می شــود.

بیانــات اخیــر رهبــر عالی قــدر و 
حکیــم را شــنیدید. فــردای آن روز ما 
ــه آنهــا  ــا بچه هــا جلســه داشــتیم. ب ب
گفتــم جلســه ی امــروز مــا، جلســه ی 
»پــس از بــاران« اســت. ایــن لطافــت 
الهــی آمــد و همه چیــز را ســر جــای 
برخی هــا  اگــر  گذاشــت.  خــود 
مســئله را از جــای خــود بیــرون 
نبرنــد، همه چیــز منتظــم می شــود.

ــا وجــود  ــه ب دل انســان می ســوزد ک
ــی  ــت آســمانی و ملکوت ــن ظرفی چنی
بــرای چشــیدن حیــات طیبــه در 
ــار  ــه گرفت ــه تفرق آســتانه ی ظهــور، ب
و  می خوریــم  لطمــه  و  شــده ایم 
در ظهــور تأخیــر پیــدا می شــود.

روزیتوصیفناشدنی
ــْرِض  ــِف الَْع ِ ــي َمْوق ِ ــهِ ف ِ »َو أَْرِو ب
ــا«. »هواجــر«  َ ــَأ َهَواِجرِن ــَك َظَم َعَليْ
روز  میانــه ی  در  گرمــا  قله هــای 
تابســتان اســت.  هاجــر، مفــردِ همیــن 
نامگــذاری اش  دلیــل  و  اســت 
ایــن اســت کــه همــه را فــراری 

معنــای  بــه  »ظمــأ«  می دهــد. 
ــا«  َ ــَأ َهَواِجرِن ــت. »َظَم ــنگی اس تش
ســوزان  تشــنگی  بــه  می تــوان  را 
ترجمــه کــرد. مــا روزی را در پیــش 
داریــم کــه بــه تعبیــر امیــر المؤمنیــن 
)علیــه الســالم( »يــوم العــرض؛]۷[ روز 

روزی  اســت.  اعمــال«  عرضــه ی 
اســت کــه مــا بــرای حســاب در 
ــویم. ــر می ش ــی حاض ــر ربوب محض

فــوق  و  ســنگین  شــرایط  آنجــا 
تصــوری حاکــم اســت کــه اگــر 
ــم، در  ــال بزنی ــرای آن مث ــم ب بخواهی
ــوان  ــر، می ت ــیار پایین ت ــه ای بس مرتب
گــرم  درجــه ی   ۵۰ بــاالی  ظهــِر 
ــه ی  ــه آب در میان ــدون دسترســی ب ب
یــک بیابــان را مثــال زد. آنجا عطشــی 
ــان را  ــدا می شــود کــه زمیــن و زم پی
در چشــم شــما تیــره و تــار می کنــد. 
مــن چنــد بــار بــه صــورت مختصــر 
ــه ایــن حالــت مبتــال شــده ام. یــک  ب
مــورد در عملیــات رمضــان بــود کــه 
بیابان هــای خشــک  تابســتان و در 
انفجــار  و  ناامنــی  وضعیــت  در  و 
ــار در  ــک ب ــود. ی ــه ب ــورت گرفت ص
زمــان خــروج مــا از منطقــه، بــا یــک 
ایســتگاه صلواتــی مواجــه شــدیم 
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ــد  ــان، چن ــی مهرب ــه آنجــا پیرمردان ک
ــد.  ــرده بودن ــه ک ــربت تهی ــل ش پاتی
کســانی کــه از منطقــه می آمدنــد، 
ــی  ــتگاه صلوات ــن ایس ــان همی هدفش
دوســت  یــک  بــا  آنجــا  بــود. 
ــزرگ  ــوان ب ــا لی ــازده ت ــه ی ــم ک بودی
ــوات  ــازده صل ــورده و ی ــربت خ ش
ــان  ــر انســان در می ــود! اگ فرســتاده ب
ایــن اوضــاع و احــوال، شــیمیایی 
شــده باشــد، چنیــن عطشــی بــر 
و  چشــم  و  می شــود  عــارض  او 
نمی کنــد. کار  درســت  ذهنــش 

مــا روزی را در پیــش داریــم کــه 
چنیــن وضعــی دارد. در آن روز همــه 
ــه  ــود را ب ــا خ ــده اند ت ــف ش ــه ص ب
ــور  ــد. تص ــه کنن ــی عرض درگاه اله
ایــن روز بــرای مــا غیرممکــن اســت. 
در نقــل ضــرار پســر حمــزه ضبابــی 
ــه  ــن )علی ــه امیرالمؤمنی ــت ک ــده اس آم
ــه  ــروع ب ــب، ش ــه ی ش ــالم( در میان الس

مناجــات کــرده بــود و می گفــت: »آهِ 
رِيــِق،  ادِ، َو ُطــوِل الطَّ ــةِ الــزَّ مـِـْن قَِلّ
ــَفرِ، َو َعِظيِم الَْمــْورِِد؛]۸[  َو بُْعــِد السَّ
آه از کمــی زاد، و درازی راه، و دوری 
ــمت  ــت«. قس ــت قیام ــفر، و عظم س
اخیــر از همــه ســنگین تر اســت و 
ــاره  ــی اش ــر اله ــه محض ــه ورود ب ب

ورود،  محــل  و  ورود  ایــن  دارد. 
اســت. عظیــم  و  نیســت  عــادی 

ــت  ــخت اس ــی س ــواب دادن خیل ج
و وقتــی بخواهــی طــرِف ســوال 
ــد.  ــد می آی ــری، نفســت بن ــرار بگی ق
پیشــگاه  بــر  اســت  قــرار  آنجــا 
حضــرت حــق عرضــه شــویم. یــک 
ــال را  ــه اعم ــت ک ــم هس ــت ه وق
ایــن  می کننــد.  عرضــه  مــا  بــر 
اســت. بــزرگ  و  ســخت  هــم 

آنجــا  گفته انــد  تمثیــل  مقــام  در 
ــه در  ــت ک ــی اس ــد کس ــان مانن انس
قلــه ی عطــش و ســوختن از درون و 
بی قــراری و بی ســامانی و گرگرفتگــی 
اســت. در میانــه ی ایــن آتش ســوزان، 
یــک جــام آب گــوارای شــیرین طاهر 
خنــک زالل را بــه دســت بدهنــد یــا 
جلــوی دهانــت بگذارنــد، چــه حالی 
ــکده،  ــت؟ در آن عطش ــی داش خواه
جــام قــرآن کریــم اســت و آب زالل، 
ــد. ــرم خداون ــف و ک ــد و لط توحی

ــِف  ِ ــي َمْوق ِ ــهِ ف ِ ــه ی »َو أَْرِو ب جمل
ــا«  َ ــَأ َهَواِجرِن ــَك َظَم ــْرِض َعَليْ الَْع
ــرآن،  ــن ق ــا ای ــه ب ــد ک ــان می کن بی
و  اکبــر  عطــش  آن  در  را  مــا 
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کــن.  ســیراب  ســوزان  تشــنگی 
ــت. ــف اس ــی لطی ــر خیل ــن تعبی ای

»اســقنا«  همــان  بــه«  »عــرض 
اســت و ایــن افــراد از آن جمــع 
و  می شــوند  خــارج  حیرت انگیــز 
می نوشــند. الهــی  طهــور  شــراب 

ــْوَم  ــاِن يَ ــَل الَْم ِــهِ ُحَل ــنَا ب »َو اْكُس
ــن  ــورِنَا«. ای ِــي نُُش ــرِ ف ــَزِع الْْكبَ الَْف
اســت.  زیبــا  خیلــی  هــم  تعبیــر 
لباس هــای  معنــای  بــه  »حلــل« 
دوقســمتی اســت کــه کل بــدن را 
ــا  ــم ب ــور« ه ــد. »نش ــش می ده پوش
نفخــه ی ثانیــه اتفــاق می افتــد. وقتــی 
ــا(  نفخــه ی صــور دوم )نفخــه ی احی
انجــام می شــود، یــوم النشــور رخ 
ــد،  می دهــد. اتفاقــی کــه آنجــا می افت
ــر  ــه محض ــه ب ــه هم ــت ک ــن اس ای
می شــوند.  وارد  حــق  حضــرت 
فضایــی کــه آنجــا حاکــم اســت، 
ــت  ــزع حال ــت و ف ــزع اس ــای ف فض
دهشــت و وحشــتی اســت کــه تمــام 
وجــود و ســر تــا قــدم انســان را در بر 
ــی  ــوان آن را در فارس ــرد. می ت می گی
بــه ترس شــدید ترجمه کــرد. آن روز 
و پــس از نفخــه ی احیــا، حالــت فــزع 
ــم از آن  ــرآن کری ــه ق ــود دارد ک وج

ــر«]۹[ تعبیــر می کنــد. ــزع اكب ــه »ف ب

شرطامنیتدرقیامت
طبــق آیــات قرآنــی در آن روز همــه 
ــد،  ــرار می گیرن ــزع ق ــت ف در وضعی
ــد و  ــدا بخواه ــه خ ــانی ک ــر کس مگ
ــن  ــه در مت ــتند ک ــانی هس ــان کس آن
ــزرگ، در  ــت و ب ــه ی باعظم آن زلزل
آرامــش محــض و امنیــت مطلــق 
ــتند  ــانی هس ــه کس ــا چ ــتند. اینه هس
ــد؟  ــی دارن ــن و امان ــن ام ــه چنی ک
ــٌر  ــُه َخيْ ــنَةِ َفَل ــاَء بِالَْحَس ــْن َج »َم
مِنَْهــا َوُهــْم مِــْن َفــَزٍع يَْوَمئِــٍذ 
ــه  ــی ب ــس نیک ــر ک ــوَن؛]۱۰[ ه آمِنُ
آن  از  بهتــر  پاداشــی  آورد،  میــان 
خواهــد داشــت و آنــان از هــراس آن 
ــا  ــته اند ب ــان توانس ــد«. این روز ایمنن
خودشــان حســنه بیاورنــد و آن را 
ــن  ــه ســالمت برســانند. حاصــل ای ب
حســنه همــان امنیــت اســت. در روز 
ناامنــی و ضجــه، در آرامــش هســتند 
ــد. در  ــیرینی دارن ــع ش ــی وض و خیل
ــراد در  ــن اف ــه ای ــم ک ــت داری روای
ــه  ــد رســیدن ب ــه امی ــرآن را ب ــا ق دنی
پــاداش الهــی تــالوت می کردنــد. 
ــرآن،  ــی ق ــرای تال ــرآن ب ــاداش ق پ
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قرآنــی شــدن و انتظــام توحیــدی 
اســت. البتــه حضــرت دو گــروه 
دیگــر را هــم گفته انــد کــه یکــی 
مؤذنیــن هســتند. مقــام مــؤذن خیلــی 
ــای  ــا بچه ه ــرا م ــت. چ ــزرگ اس ب
ــوزش  ــن آم ــرای اذان گفت ــود را ب خ
نمی دهیــم؟! یکــی از عزیــزان مــا 
حــدود ۶۵ ســال اســت کــه اذان 
از  ایشــان  اذاِن  صــدای  می گویــد. 
بچگــی و بلکــه از نــوزادی در خاطــر 
مــا هســت. اذان مغرب ایشــان بــا اذان 
ظهــرش فــرق می کنــد. قدیم هــا ســر 
ــم بــا  مأذنــه اذان می گفــت. االن ه
ــه  ــود را ب ــن، خ ــت س ــود کهول وج
ــد.  ــاند و اذان می گوی ــجد می رس مس
ــورت  ــه ص ــد، ب ــی اذان می گوی وقت
ــود  ــاد می ش ــی ایج ــی هیجان ناگهان
می آینــد. صــدا  بــه  پرنده هــا  و 

ــه  ــتند ک ــانی هس ــر کس ــروه دیگ گ
اضطــراب  از  را  شــخصی  بتواننــد 
ــی  ــر توانســتی دل خــارج ســازند. اگ
خــارج  و خــوف  اضطــراب  از  را 
برســانی،  آرامــش  بــه  و  کنــی 
ــود. ــد ب ــن خواه ــام ام ــو مق ــرای ت ب

ــدر در  ــن چق ــام ام ــن مق ــد ای ببینی
حضــرت  اســت؟!  مــا  دســترس 

اضطــراب  کســی  اگــر  فرمــود 
یتیــم را بــه آرامــش مبــدل کنــد، 
ــت و  ــن اس ــودِ م ــام خ ــام او مق مق
مقــام محمــد و آل محمــد )صلــوات 
اســت. امــن  مقــام  اجمعیــن(،  علیهــم  اهلل 

اگــر کســی می خواهــد در َفــَزع اکبــر 
بــه امنیــت برســد، بایــد اینجــا بلــرزد. 
ــد. در  ــا لرزیده ان ــدا اینج ــای خ اولی
روایتــی در مــورد نمــاز حضــرت 
ــده اســت  ــل ش ــا( نق ــالم اهلل علیه ــرا )س زه
ــت،  ــراب می رف ــه مح ــی ب ــه وقت ک
خــدای متعــال فرشــته ها را صــدا 
ــد  ــا کنن ــد و تماش ــا بیاین ــرد ت می ک
از  ببینیــد  می گفــت:  آنهــا  بــه  و 
تــرس مــن چطــور اســتخوان های 
می لــرزد؟!]۱۱[ هــم  در  او 

و  علــی  حضــرت  قصــه ی  از  آن 
ایــن هــم از فاطمــه )ســالم اهلل علیهمــا(. اگــر 
اینجــا خــوف الهــی بر انســان مســلط 
شــود و لــرزه بــر انســان بیفتــد، آنجــا 
ــا  ــِن آنج ــود. ام ــد ب ــن خواه در ام
ــن  ــت. ای ــا اس ــوِف اینج ــل خ حاص
خــوف، ارث پــدری و مــادری اســت.

توصیــه ی مــا بــه دوســتان ایــن اســت 
کــه مناجــات امیرالمؤمنیــن )علیــه الســالم( 
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ــدا  ــد. خ ــه را بخوانن ــجد کوف در مس
ــات را  ــن مناج ــا ای ــدن ب ــوس ش مأن
روزی مــا گردانــد. ایــن مناجــات 
در درخواســت امــن و امــان در آن 
ــت. ــاص اس ــی خ ــزرگ خیل روز ب

می تــوان در حیــات قرآنــی و ســاحت 
قرآنــی بــه همــه ی اینهــا رســید.

حــق  بــه  را  متعــال  پــروردگار 
العارفیــن  امــام  و  سیدالســاجدین 
ــن  ــم تمــام آنچــه در ای قســم می دهی
صحیفــه ی نورانــی هســت، در مــورد 
همــه ی مــا مســتجاب نمایــد و امــن 
ــرت  ــا و آخ ــود را در دنی ــان خ و ام
ــد. ــازل کن ــا ن ــه ی م ــا و جامع ــر م ب

    

منابعومآخذ

]۱[. جمعه: ۱۰.

]۲[. زمر: ۲۹.

]۳[. كلينى، كافى، ج۱، ص۱۰.
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]۵[. حشر:  ۱۴.

]۶[. نور: ۵۵.

]۷[. شيخ طوسى، أمالى، ص۶۵۳.

]۸[. نهج الباغه، حکمت ۷۷.

]۹[. انبيا: ۱۰۳.

]۱۰[. نمل: ۸۹.

]۱۱[. شيخ صدوق، امالى، ص۱۰۰.




