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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 االرض ظاهری و باطنی دحوو معانی  القعده یماه ذ مپنج و ستیروز ب

گسترده شدن خشکی از معنای ظاهری و باطنی، القعده،  ذیپنجم  و بیستدحواالرض، : ها واژه کلید

از غرقاب  قلبسر بیرون آوردن ظهور شخصی و باطنی، ی الهی،  رحمت و فضل واسعهکعبه، ی  نقطه

 والیت. ،محبت دنیا

قرآن در یکی از آیات، به دحواالرض  مشهور است. دحواالرضروز به القعده،  ه ذیما مپنج و بیست روز

َراضَ اشاره فرموده است:  اند که در  بیان فرموده ، ائمهدر روایاتی که وارد شده 1.ااه  َدح    ِلكَ ذ  بَ عاَد   َو اْلا

آب بیرون آورد و  زیر از جا بنا شده، سرآن ای که کعبه در ، زمین از نقطهالقعده یماه ذ مپنج و ستیروز ب

معنی  به به همین معناست؛ ،دحواالرض 2شد.گسترده  ،ها کنار رفتند و سطح خشکی کم آب کم

همین  این صورت ظاهرش است و واقع شده است. در آن کعبه ای که نقطه گسترده شدن زمین از

و  ؛ی کعبه است نقطه ،گسترش و ظهورش ی آغازِ ، نقطهاهلل مالئکةهبط مَ]زمین،[ این  دهد که نشان می

                                            

 .03 ی آیه نازعات، ی سوره .1

ن   َخَرجَ  .2 ي ا ُبو اَعَل عاِنی الاَحَسنِ  َا مِ  ِفی االرِّض   يَ  َسة   يَ وا َدةِ  ِذی ِمنا  ِرينَ ِعشا  وَ  َخما ق   الاَقعا تُ  نِّیَفاِ  ُصوُموا الَ فَ  َبحا لان   اِئما  ص   َاصا  اُجِعلان   اقُ 

م   َای   اكَ ِفد   ق   ُهوَ  يَ وا م   الَ فَ  َمةُ   ِفيهِ   ُنِشَرتا  يَ وا َراضُ  ِفيهِ  ُدِحَيتا  وَ  الرَّحا ةُ  ِفيهِ  ُنِصَبتا  وَ  اْلا َب  ص ،4 ج کافی، کلینی، :آَدمُ  ِفيهِ  َهَبطَ  وَ  الاَكعا
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اقامت انسان برای طی کردن راه  و محلّ ،ی سکونت خلیفةاهلل مساعد و شایستهکعبه است که زمین،  از

 ؛معنای دحواالرض است که در روایات آمده یِ. این صورت ظاهرشود می عبودیّت و بندگی حضرت حق

 3الت بزرگ خدای متعال است.تفضّ روز ؛این روز، روز گسترش رحمت الهی است :اند لذا فرموده و

، ستا که روز ظهوراین ،حال 4حجّت خدا خواهد بود. روز ظهور ،روایتی داریم که روز دحواالرض در

این شاید لذا و است؛معرفی شده  روز ظهورعنوان  بهروزهای متعدّدی در روایات، چون  ؛توضیحی دارد

فراوان قدر  روز آنن ای فیوضات الهی درشاید به این معنی باشد که  ؛باشدداشته معنی دیگری روایت 

عمومی است که  آن ظهوراز  این غیر دست پیدا کند. به ظهوردر این روز تواند  می یانسان است که هر

]در روایات[ که . اینشخصی است واقع ظهور ن درای د؛ی بشری اتفاق خواهد افتا ی جامعه برای همه

آن در ایش این باشد که شاید معن ؛است ند روز ظهورا هفرمود مثالً روز عید غدیر رادی روزهای متعدّ

در آن روزها  تواند می انسان شامل حال بندگان است کهچنان آن ،ی الهی رحمت واسعهو عنایات روزها، 

و باطنی حجّت  دست پیدا کند و به دیدار به ظهور ،ی خداوند رحمت و فضل واسعه گیری از با بهره

 نائل شود. شاید معنایش این باشد.ولیّ اعظم خدا 

کعبه مثل یك ایم،  همانطور که قبالً مثال زده .عظیمی است روز بسیارروز دحواالرض،  ،حال هر به

 یك ظهور کعبه،قلب مؤمن است و  ،روی قلب مؤمن ساخته شده است. اصل که ازاست ماکت 

                                            

ن   َخَرجَ  .0 ي ا ُبو اَعَل عاِنی الاَحَسنِ  َا مِ  ِفی االرِّض   يَ  َسة   يَ وا َدةِ  ِذی ِمنا  ِرينَ ِعشا  وَ  َخما ق   الاَقعا تُ  نِّیَفاِ  ُصوُموا الَ فَ  َبحا لان   اِئما  ص   َاصا  اُجِعلان   اقُ 

م   َای   اكَ ِفد   ق   ُهوَ  يَ وا م   الَ فَ  يهِ   ُنِشَرتا  يَ وا َمةُ   ِف َ  ِفيهِ  ُدِحَيتا  وَ  الرَّحا َبةُ الا  ِفيهِ  ُنِصَبتا  وَ  راضُ اْلا  ص ،4 ج کافی، کلینی، :آَدمُ  ِفيهِ  َهَبطَ  وَ  َكعا

 .013 ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن و 034 ص ،4 ج تهذیب، الحسن،محمّدبن طوسی، ؛153

ِتهِ ِرو   ِفی وَ  .4 َعام   ابِ ثَ و   ابِ ِكت   ِمنا  اَي َخُتهُ  الَِّذی الِ اْلا نَ  ِعناَدَنا ُنسا يهِ   نَّ اَ   اْلا ُقومُ   ِف  ص ،1 ج االعمال،اقبال طاووس،سیّدبن :اِئمُ الاق    يَ 

013. 
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واقع به این معناست که  در ،گوییم اهلل می به کعبه، بیت لذا اگر ؛قلب مؤمن است سمبلیك و نمادین از

ََم  ی َو ْل  َاراضِ   َيَسُعِنی ْل   ی خداست. خداوند فرمود: خانه ،قلب مؤمن من گنجایش من را  نه زمینِ :یائِ  

ِمنِ  ِدیَ قَ لاُب َعبا  نا َيَسُعِنیكِ َو ل   ؛من نه آسمانِ ،دارد گنجایش مرا دارد.  نم ولکن قلب عبد مؤمنِ 5:الاُمؤا

فهمیم که  وقت می ، آنبه این معنا بگیریمکعبه را  بنابراین اگر 6.َرُم اللِ ُب حَ َقلا الا  :فرمودند امام صادق

دل و یعنی انقالب درونی، تحوّل باطنی  ؛شود می ی قلب آغاز نقطه از ،گسترده شدن وجود انسان

 حاال دارد از ،گویا انسانی که غرق بودانسان است.  د انسانیّتِی آغاز تولّ سپردن به خدای متعال، نقطه

 ؛آورد بیرون می سر ،ی غفلت و معصیت و گناه ابهغرق ازدارد  آید؛ بیرون می دنیوی ی زندگی این غرقابه

 ی آغاز کجاست؟ قلب و دل مؤمن است. آنجاست که نقطه ،آورد ی آغازینی که سر بیرون می نقطهو 

 تدریج از ی وجود او هم به ، بقیهحبّت و ایمان به خدای متعال گره خوردنجات است. وقتی دل او با م

دنبال  ی اینها به همه .رهای اوها و رفتا یشهاند ،ت اواخلقیّ، او اتروحیّ ؛اب بیرون خواهد آمداین غرق زیر

و روحانی  دتولّ ،ی ابعاد هم هبقیّاست که د قلبی دنبال تولّ به کنند؛ تحوّل پیدا می است که تحوّل قلبی

از منظر عرفانی،  ،یما هگفتکه  چنان-عالم درون  د. لذا شاید دحواالرض درنکن و معنوی پیدا می الهی

 ،ی حقیقی که قلب انسان است ی کعبه نقطهکه  ین استا -هم هستند منطبق بر عالم درون و بیرون

، بیرون آورد سر ،و وقتی دل ؛آورد بیرون می ،ی محبّت دنیا و غفلت و معصیت بودن زیر غرقه از سر

 یك تعبیر به این صورت کند. شاید بشود این غرقابه نجات پیدا می ی وجود انسان از همه ،دنبال آن به

 کرد. ریا تأویل باطنی برای دحواالرض تصوّ

                                            

 .7 ص ،4 ج ، یاللّئالیعوال ،جمهور یاب ابن و 505 ص ،11 ج وافی، کاشانی،فیض ؛03 ص ،55 ج بحاراالنوار، مجلسی، .5

 .50 ص ،2 یمقدّمه النّجاح،منهاج حسین،محمّدبن بهائی، و 185 ص االخبار،جامع شعیری، ؛25 ص ،57 ج بحاراالَنوار، مجلسی، .5
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شود که  وقت معلوم می ، آنوالیت بگیریم آب را مظهر است. اگر رقابل تصوّ هم معانی دیگریالبته 

اهلل  والیت اولیاء الهی که همان والیتاهلل و  والیتغرق در والیت است.  غرق در ،جود انسانی و همه

 کند. معنای جدیدی پیدا می دحواالرض،در این صورت،  .است

صحبت را طوالنی بیش از این، شود احتمال داد،  در بیان معانی و مفاهیمی که برای دحواالرض می

 روز بسیار عظیمی است. ،حال یّا یعلنکنم. 

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


