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 !! امروز از بیگانه فرار می کنیم و فردا از نزدیکان حتی از خودمان

فضای امروز جامعه که هر کس از بیگانه فرار می کند و آشنا با فاصله همدیگر را نظاره می کنند    

                 می گفت به دیدار دوست دیگری رفتم همینکه به او نزدیک می شدم او عقب عقب  که دوستی

می رفت تا اینکه زبان به اعتراض گشود که هی من عقب می روم و تو جلو می آیی! در چنین 

  شرایطی البته همه با اهل خانه در منزل بست نشسته اند و با همدیگر زندگی می کنند و روزگار 

گذرانند ولی به تعبیر قرآن روزی فرا می رسد که انسان از همین اهل خانه و نزدیکترین می 

، لِکُلِّ (36)وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنیه (35) وَ أُمِّهِ وَ أَبیه (34) یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخیه ؛انش فرار می کندعزیز

روزی که انسان از برادرش و مادرش و پدرش و همسرش و  ؛1(37)امْرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنیهِ

به گونه ای که متوجه  ،می اندیشد و به حال خود مشغول استفرزندانش فرار می کند و فقط به خود 

 :یزانش را فدای خویش بکندنمی شوند. و به تعبیر دیگر قرآن حتی حاضر است همه این عز احدی 

 (13تُؤْویهِ ) الَّتیوَ فَصیلَتِهِ  (12وَ صاحِبَتِهِ وَ أَخیهِ ) (11یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدی مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنیهِ )

؛ روزی که مجرمین دوست دارند برای نجات از عذاب،  2(14وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ جَمیعاً ثُمَّ یُنْجیهِ )

و بعد ا ز آن  فرزندان و همسر و برادر و مادری که پناگاه او بوده و همه اهل زمین را فدای خود کند 

و عقاب را از این   ر انسان مجرم حتی از خودش و اعمالش فرار می کند.نجات یابد. و در مرحله باالت

چنانچه ثواب را ثواب  ،جهت عقاب می گویند که صاحبش را تعقیب می کند تا او را مجازات نماید

می گردد و به استقبال او می آید. و اینجاست که جا دارد به نوشته . چون به صاحبش برمی گوییم
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وزی منتهی شود ستاد در آغاز تحول طبیعت که می رود تا به دگرگونی هستی و رسیدن چنان را

 و از آنچه اتفاق افتاده و می افتد عبرت و درس بگیریم.گوش جان بسپاریم 

کند، ها افتاده و به اضطراب رسیده و از پناهگاه و فرارگاهى سؤال مىانسانى که در حیرت      

                  ؛ تو پناهگاهى ندارى، که3«کَلّا لَاوَزَرَ»یچ پناهگاهى برایت نیست؛ جوابش این است که ه

                ولى کسانى که تا دیروز براى او بودند، امروز هم با او خواهند بود؛ که .4«رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ إِلى»

 .« مَنْ کَانَ للَّهِ کَانَ اللَّهُ لَهُ»

               شود؛شنود که تو پناهگاهى ندارى و حتى خودش هم آگاه مىانسان این جواب را مى         

به آنچه از پیش فرستاده یا پس از خودش روانه کرده است،  ؛5«یُنَبَّؤُاْ الْإِنْسانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ»

 شود.آگاه مى

اى گویند که پناهگاهى براى تو نیست و از آنچه کردهبه او مى کنند وانسان را آگاهش مى     

               توانى در امان بمانى. اى، نمىهایى که زیر دامن خود کشیدهتوانى فرار کنى. از آن کبریتنمى

که  یعنى هنگامى ؛«مَا قَدَّمَ» که انسان به آنچه کبریت کشیده است از جلو و بَعدش؛ و آن روزى

از این  ،«وَ أَخَّرَ» و یا آثارى که پس از خودش باقى گذاشته و فسادهایى که به بار آورده است؛ بوده

 کنند.شود و آگاهش مىهمه آگاه مى

فهمد که وقتى یک نگاه کرد یا یک لبخند زد و یا یک دلى را به فحشا کشید، انسان این را مى      

فحشا نیست که دو میلیارد اثر دارد؛ حتى وقتى  این یک نگاه و یک لبخند و یک فحشا، دیگر یک

که تو در خاك هم بشوى، آثار آن ادامه دارد؛ چرا که این هستى، منظم و هماهنگ است و حتى اگر 
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ات چقدر در این بینى که یک خندهکند. و تو مىاین فساد ادامه پیدا مى تو یک فساد به بار آورى،

 ! م این آثار ادامه داشته استهستى اثر گذاشته، که حتى پس از تو ه

چقدر فساد به بار آورده است. فهمد با هر قدمى که در این هستى برداشتهدر آن روز انسان مى      

فرارگاه من کجاست؟ به کجا باید پناه ببرم؟ و جوابش این  ؛6«أَیْنَ الْمَفَرُّ» پرسد:آنجاست که مى

ها را خراب کردى و براى خود فساد به بار آوردى، اهاست که تو هیچ پناهگاهى ندارى و خودت پناهگ

 لذا توقعى نداشته باش.

              (14)نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى» شود و حتى احتیاج ندارد که آگاهش کنند؛انسان، آگاه مى

یابد؛ گرچه عذرهایش این انسان آنجا به خودش آگاه است و خودش را مى ؛7(15)«مَعَاذِیرَهُ وَ لَوْ أَلْقى

داند که چه فسادهایى به بار آورده داند که چه کرده است! خودش مىرا هم بریزد، اما خودش مى

. آن روز، روزى است که  8«فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ»ها باز شده است؛ ها و چشماست! که در آنجا دیده

 فهمد.کنند و حتى احتیاجى به آگاه کردن هم ندارد که خودش مىان را آگاه مىانس
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