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تندیس تقوا

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

عدو شود سبب خیر

2

قبــل از آغــاز بحــث ،چنــد نکتــه
را مطــرح میکنــم .نکتــهی ا ّول،
دربــارهی آنچــه اســت کــه مشــاهده
میفرماییــد از رفتارهــای زشــتی کــه
در جوامــع بــه حســب ظاهــر متمدّن
و پیشــرفته صــورت میگیــرد
متأســفانه حمایــت میشــود.
و
ّ
از طرفــی دل همــهی مؤمنیــن و
ارادتمنــدان بــه پیامبــر اعظــم (صلــی
اهلل علیــه و آلــه و سـ ّلم) را بــه رنــج
آورده اســت و از طــرف دیگر انســان
تأســف میخــورد بــه حــال کســانی
ّ
کــه هم ـهی مراتــب پلیــدی را طــی
کردهانــد و بــه چنیــن وضعیّتــی
رســیدهاند .البتّــه خوشــبختانه مــوج
محکومیّــت اینبــار جدّ یتــر
و فراگیرتــر اســت و عــاوه بــر
مســلمانهای سراســر جهــان،
گروههــا و مجموعههــای مختلــف،
بــه آن واکنــش نشــان دادنــد و ایــن
اقــدام را محکــوم کردنــد .حتّــی
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در بعضــی جاهــا کار بــه درگیــری
کشــیده شــد؛ مثــل آنچــه کــه در
نیجــر اتّفــاق افتــاد کــه بــر اثــر آن،
تعــداد زیــادی کشــته و مجــروح
شــدند.
توجــه
آنچــه در ایــن بیــن قابــل ّ
اســت ،انتحــاری اســت که احســاس
میشــود در جریــان اســتکبار
جهانــی اتّفــاق میافتــد و گویــا
غــرب بــه زَوال عــادی خــودش
قانــع نیســت .چنانچــه صبــر کننــد
و اقــدام خاصــی هــم انجــام ندهنــد،
حــذف میشــوند؛ چنانکــه قــرآن
کریــم میفرمایــد« :إ ِ َّن الْبَا ِط َ
ــل َکانَ
َز ُهوق ـ ًا؛ باطــل همــواره نابودشــدنى
اســت» .ایــن سـنّت حتمــی و قطعی
پــروردگار متعــال اســت .ا ّمــا اینهــا
میخواهنــد خیلــی زودتر خودشــان
را حــذف کننــد .ایــن رفتارهــا عامــل
تســریعکننده بــرای زَوال باطــل
اســت .در قــرآن کریــم آمــدهاســت:
«يُرِيــدُ ونَ لِيُ ْطفِــؤُوا نُــو َر َّ
الل ِ ب ِ َأفْ َوا ِههِ ْم
َو َّ
ـرونَ؛
اللُ ُمت ُِّــم نُــورِه ِ َولَـ ْ
ـو َكـ ِر َه ال ْ َكافِـ ُ
مىخواهنــد نــور خــدا را بــا دهــان
خــود خامــوش كننــد و حــال آنكــه
خــدا ـ گرچــه كافــران را ناخــوش
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افتــد ـ نــور خــود را كامــل خواهــد
گردانيــد» .آیـهی لطیــف و پرنکتهای
اســت« .يُرِيــدُون» ،یــک خواســتهی
شــیطانیِ باطــلِ جــاری و دائمــی
َ
ـم »،
اســت؛ «لِيُ ْطفِــؤُا نُــو َر اهلل بِأفْوا ِههِـ ْ
اینهــا میخواهنــد بــا دهانهایشــان
نــور خــدا را خامــوش کننــد .قــرآن
ـم نُــورِهِ» .عرض
میفرمایــدَ « :و اهللُ ُمتِـ ُّ
«متــم» اســت.
بنــده روی کلمــهی
ّ
مصــداق اعظــم نــور اهلل ،وجــود
اقــدس رســول اکــرم (صلــی اهلل
علیــه و آلــه و سـ ّلم) اســت .خــدای
متعال خواســته اســت اینهــا را تحقیر
کنــد .ایــن آیــه از ایــن جهــت بــرای
آنهــا تحقیرکننــده اســت کــه خــدای
متعــال نــورش را تتمیــم میکنــد؛
بدیــن معنا کــه درخشــش نــور دائم ًا
بیشــتر خواهــد شــد .ا ّمــا نکتــهی
ـم
لطیـ 
ف مســئله ایــن اســت کــه « ُمتِـ ُّ
نُــورِهِ» ،بــه ازای «يُرِيــدُ ونَ لِيُ ْطفِــؤُا»،
مطــرح شــده اســت .از جملــه
عوامــل زمینهســاز ایــن تتمیــم نــور
الهــی و درخشــش بیشــترش آن،
همیــن حــرکات و توهینهــای
شــیاطین ،ک ّفار ،مشــرکین و دشــمنان
خــدا اســت.
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«عــدو شــود ســبب خیــر گــر خــدا
خواهــد» ،در روایــت اســت کــه ایــن
فجــار
دیــن بــه وســیلهی ک ّفــار و ّ
تقویــت میشــود .هرچــه آنهــا اقــدام
کننــد ،بــه توســعهی نــور کمــک
میکننــد .مصــداق و ســندش،
همیــن قضیــه اخیــر اســت.
در نوبــت قبــل دوســتان ما جــزوهای
منتشــر کــرده بودنــد بــه مناســبت
جســارتی کــه بــه ســاحت مقــدّس
پیامبــر اعظم شــده بــود .گفتــه بودند
ایــن مســئله مثــل خــاک پاشــیدن به
چهــرهی خورشــید اســت .کســی
بخواهــد بــه ســمت خورشــید خاک
بریــزد ،جــز اینکــه خــودش را رســوا
میکنــد اتّفــاق دیگــری نمیافتــد.
متوجــه میشــوند اقداماتــی
اکنــون ّ
کــه در چنــد نوبــت انجــام دادهانــد،
چقــدر در گســترش اســام و اقبــال
بــه پیغمبــر اکــرم تأثیر داشــته اســت.
ایــن اعمــال توهینآمیــز باعــث شــد
تــا عــدّ های بــه مطالعــه و تحقیــق
در مــورد شــخصی بپردازنــد کــه
مــورد توهیــن قــرار گرفتــه اســت.
بــر اثر تحقیقاتشــان کشــفی برایشــان
میشــود و خــدای متعــال اینگونــه
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آنهــا را هدایــت میکنــد .بــا توجــه
بــه آیــهی« :يُرِيــدُ ونَ لِيُ ْطفِــؤُوا نُــو َر
َّ
الل ِ ب ِ َأفْ َوا ِههِ ْــم َو َّ
ــو
اللُ ُمت ِ ُّــم نُــورِه ِ َول َ ْ
ــرونَ» ،درمییابیــم ایــن
َكــ ِر َه ال ْ َكاف ِ ُ
بــه ازاء آن ارادهی شــیطانی اســت.
هرچــه اینهــا ف ّعالتــر شــوند ،بــه
توســعهی ایــن نــور و درخشــش
بیشــتر آن کمــک میکننــد .امــام
الســام) فرمودنــد:
ّ
ســجاد (علیــه ّ
خــدا را شــکر میکنیــم کــه دشــمنان
مــا را از احمقهــا قــرار داده اســت.
ایــن حرکــت غــرب از مصادیــق این
طراحی،
روایــت اســت؛ آنهایــی کــه ّ
پشــتیبانی و اقــدام میکننــد ،در
سلســلهی حمقــاء هســتند« .ب َ ْع ُض ُهم
ــو َق ب َ ْعــض؛ باالتــر از بعضــى
َف ْ
[ديگــر]» در مراتــب حماقــت ،یکــی
جلوتــر و باالتــر از دیگــری اســت.
قــرآن کریــم میفرمایــدُ :
ــات
«ظ ُل َم ٌ
ـو َق ب َ ْعــض؛ تاريكيهايــى
ب َ ْع ُض َهــا َفـ ْ
اســت كــه بعضــى بــر روى بعضــى
قــرار گرفتــه اســت».
ایــن عرایــض مــا مربــوط بــه بیــرون
جهــان اســام اســت کــه مســئلهی
اسالمهراســی وجــود دارد؛ ا ّمــا در
ا ّمــت ســامی و در داخــل جامعـهی
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اســامی ،بــه نحــو عــام و فراگیــر
بــرکات فراوانــی دارد و باعــث
برانگیختــن غیــرت مســلمانان شــده
اســت و موضــع جبههبنــدی بــا
دشــمنان اســام را تقویــت میکنــد.
باعــث همآوایی ،وحدت و جوشــش
عواطــف نســبت بــه پیغمبــر اکــرم
(صلــوات اهلل و ســامه) میشــود.
اکنــون در جهــان ،نــام مح ّمــد بــه
فراگیرتریــن و محبوبتریــن اســم
تبدیــل شــده اســت .در فــرودگاه
یکــی از کشــورهای غربــی ،مأمــور
فــرودگاه بــا دیــدن پاســپورتم گفت:
اســم شــما چیســت؟ گفتــم :مح ّمد.
گفــت :ایــن اســم چقــدر زیــاد شــده
اســت! خداونــد تبــارک و تعالــی این
نــام و مــرام را جهانگیــر خواهــد
ـو
کــرد .قــرآن کریــم میفرمایــدُ « :هـ َ
الَّـ ِذي أَ ْر َسـ َ
ـل َر ُســول َ ُه بِال ْ ُهــدَى َودِيــنِ
ال ْ َحـ ِّ
ـر ُه َع َلــى ِّ
الديــنِ ُكلِّـ ِه َول َ ْو
ـق لِيُ ْظهِـ َ
َكـ ِر َه ال ْ ُم ْشـ ِر ُكونَ؛ او اســت كســى كه
فرســتاده خــود را بــا هدايــت و آيين
درســت روانــه كــرد ،تــا آن را بــر
هــر چــه ديــن اســت فائــق گردانــد،
هــر چنــد مشــركان را ناخــوش آيد».
هــر کاری میخواهیــد ،بکنیــد؛ ایــن
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ارادهی الهــی اســت .حــال کــه چنین
ـم؛ بــه خشــم
اســتُ « :موتُــوا ْ بِغَيْ ِظ ُكـ ْ
خــود بميريــد».
انتقــام الهــی شــما را خواهــد گرفت.
بــا جایــی طــرف شــدهاید کــه
غیــرت خــدا اســت .البتّــه اینبــار
قضایــا و مســائلی کــه در فرانســه
پیــش آمــد ،مشــکوک اســت.
یک توقع از دولتمردان

مــا طبیعتــ ًا بــا توجــه بــه اقتضــای
مجلســمان وارد مباحــث سیاســی
نمیشــویم .ا ّمــا در ایــن مــورد،
چــون بــه پیامبــر رحمــت اهانــت
شــده ،بایــد موضعگیــری داشــته
باشــیم .انتظــار مــا از دولتمــردان
ایــن بــود که اگــر ـ بنــا بــه مصالحی
ـ مجبــور بودنــد در پاریــس حضــور
یابنــد ،حداقــل اهانــت بــه نبــی
اکــرم را محکــوم میکردنــد .خیلــی
عجیــب بــود! هیــچ موضعگیــری
صــورت نگرفــت .انتظــار ایــن بــود
کــه یــک موضعگیــری قاطــع و
جــدّی کــه برازنــدهی نظــام اســت،
صــورت گیــرد .چشــم همـهی مردم
دنیــا بــه اینجــا و عواملــی اســت کــه
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بــه نظــام منتســب هســتند .انــگار نه
انــگار کــه اتّفاقــی افتــاده .اگــر قــرار
قبلــی داشــتید ،لغــوش کنیــد .چــه
ارزشــی دارد؟ مخصوصــ ًا اینکــه از
آن نشــریه حمایــت کردنــد .ایــن کار
شــما چــه توجیهــی دارد؟
در مســئلهی جســارتی که به ساحت
مقــدّس پیامبــر عزیز ما شــده اســت،
انشــاءاهلل کــه خداونــد تبــارک
و تعالــی همــهی مــا را در انجــام
وظایفمــان یــاری کنــد و از خــواب
غفلــت بیــدار کنــد تــا بفهمیــم بــه
چــه نظامــی منتســب هســتیم.
شناختی کلی
از محتوای دعای هشتم

ـجادیه در
دعــای هشــتم صحیفهی سـ ّ
کنــار دعــای بیســتم دیــده میشــود.
چــون دعــای مــکارم االخــاق کــه
دعــای مشــهور صحیفــهی مبارکــه
اســت ،دربــارهی اخــاق واال و
پســندیده اســت؛ ا ّمــا عنــوان ایــن
ـن ُد َعائ ِـ ِه
دعــا ،ایــن اســتَ « :و َكانَ مِـ ْ
الس َ
ــن
ــا ُم فِــي ْ ِال ْســت ِ َعا َذة ِ م ِ َ
َع َليْــ ِه َّ
ال ْ َم َ
ــا ِق َو َم َ
ــكارِه ِ َو َســيِّئِ الْخْ َ
ــذا ِّم
الْفْ َعــا ِل؛ نيايــش در پنــاه جســتن
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بــه خــدا از نامالیمــات و اخــاق
ناســتوده و كردارهــاى ناپســنديده».
ســجاد (علیــه
در ایــن دعــا ،امــام
ّ
الســام) بــه خــدای متعال
الصــاة و ّ
از «ال ْ َم َ
ــكارِه ِ َو َســيِّئِ الْخْ َ
ــا ِق َو
َمـ َ
ـذا ِّم الْفْ َعــا ِل» ،پنــاه میبــرد؛ پــس
اســتعاذه اســت؛ بــه معنــای پناهنــده
شــدن .مــکاره؛ جمــع مکــروه
اســت ،چیزهایــی کــه ناپســند و
آزاردهنــده اســت« .اَلْخْ ـ َ
ـا ِق» ،جمع
خُ لــق اســت ،بــه ســاختار روانــی
و شــخصیّتی مربــوط میشــود،
چیزهایــی کــه مجموعــهی آنهــا
شــخصیّت را میســازد .در برابــر
خَ لــق اســت کــه بــدن و اندامهــای
«سـيِّئ» از ســوء
ظاهــری مــا اســتَ .
میآیــد و بــه معنــای بــدی اســت.
« َم َ
ــذا ِّم الْفْ َعــا ِل» ،اینجــا «اَلْفْ َعــال»،
از فعــل بــه معنــای عمــل میآیــد،
انــواع و اقســام کارهــای مختلفــی
کــه مــا انجــام میدهیــم و در بخــش
جوارحــی تعریــف میشــود« .مــذام»
بــه معنــی مذ ّمــت و افعالــی اســت
کــه مــورد مذ ّمت و ســرزنش اســت؛
چــه مذ ّمــت الهــی و چــه مذ ّمــت
خلــق.
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اســتعاذه ،در بــاب اســتفعال ـ بــاب
تأکیــد ـ بــه معنــی طلــب پناهندگــی
اســت .اگــر خواســتیم مــوردی
را تأکیــد کنیــم ،از بــاب اســتفعال
اســتفاده میکنیــم .در جملــهی ا ّول
نــي
حضــرت فرمودنــد« :اَللَّ ُه َّ
ــم إ ِ ِّ
أَ ُعــو ُذ ب ِ َ
ــك؛ خدايــا ،مــن بــه تــو
پنــاه مىبــرم» ،ایــن کلمــه بــرای
شــما شــناخته شــده اســت ،یــک
واژهی قرآنــی مــورد اســتفاده قــرار
ـر
گرفتــه اســت .در جایــی کــه مضطـ ّ
میشــوید ،میترســید و احســاس
خطــر میکنیــد ،درســت مثــل
بچ ـهای کــه وقتــی احســاس خطــر
میکنــد ،بیدرنــگ خــود را در
آغــوش مــادر یــا پــدرش میانــدازد،
ایــن حالــت را پناهنــده شــدن
میگوینــد و در آنجــا ایــن کلمــه بــه
کار مــیرود.
کلمـهی «أَ ُعــو ُذ» یــا «أَ ْسـتَعِ ُ
یذ» هیــچ
ربطــی بــه لفــظ نــدارد و لفظــش
در اینجــا ،خیلــی خیلــی کمتأثیــر
اســت؛ یعنــی از االن تــا قیامــت ،بگو:
«أَ ُعــو ُذ»« ،أَ ْســتَعِ ُ
یذ» ،هیــچ خبــری
نمیشــود تــا آن اتّفــاق اصلــی
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نیفتــد .بــرای مثــال ،جلــوی یــک
شــیر وقتــی در حالــت حمله اســت،
بــا لفــظ طلــب پناهندگــیکــن ،هیچ
اتفاقــی نمیافتــد .بایــد بــدوی ،بایــد
خــودت را بــه پناهــگاه برســانی .این
آیــات قــرآن را بخوانــی« :أَ ُعــو ُذُ ،قـ ْ
ـل
َ
ب ال ْ َف َل ِ
ــق ،مِــن َشــ ِّر َمــا
ــر ِّ
أ ُعــو ُذ ب ِ َ
خَ َلــقَ َ ،و مِــن َشـ ِّر َغا ِسـ ٍ
ـب؛
ـق إ ِ َذا َو َقـ َ
بگــو :پنــاه مىبــرم بــه پــروردگار
شــر آنچــه آفريــده و
ســپيده دم ،از ّ
شــر تاريكــى چــون فراگيــرد»،
از
ّ
کاری را حــل نمیکنــد تــا اقدامــی
صــورت نگیــرد؛ یــک اقــدام از ســر
اضطــرار کامــل و تــرس کــه منجــر
میشــود خــودت را از محیــط خطــر
ســریع ًا دور کنــی .آدمــی کــه کلمهی
«أَ ُعــو ُذ» را میگویــد ،آدمــی اســت
کــه مــیدود ،نــه اینکــه در حالــت
ایســتاده و ســاکن دنبــال پناهــگاه
بگــردد .آژیــر خطر بــه صــدا درآمده
اســت و او هــم از وحشــت بــه دنبال
یدود؛ تــا بــه آن مرحلــه
پناهــگاه م ـ 
نرســیم ،نجــات اتّفــاق نمیافتــد.
«سـيِّئِ الْخْ ـ َ
ـا ِق»
مــکاره در اینجــا با َ
و « َمـ َ
ـذا ِّم الْفْ َعــا ِل» ،چــه نســبتی دارد؟
کســی کــه عنوانگــذاری کــرده ،بــا
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دقــت و هوشــیاری ایــن عناویــن را
انتخــاب کــرده اســت .مــا عناویــن
صحیفــه را از متــن نمیدانیــم و بــه
الســام) نیســت.
انتخــاب امام (علیه ّ
کســی کــه صحیفــه را جمــعآوری
کــرده ،ایــن عنوانبندیهــا را انجــام
داده؛ ولــی نشــان میدهدکــه در
ســطح باالیــی از شــناخت ،فهــم و
درک مضامیــن بــوده اســت .در ایــن
دعــا  44خطــر بیــان شــده اســت کــه
از آنهــا بــه آغــوش رحمــت حــق
میگریزیــم و بــه ســوی خــدای
متعــال فــرار میکنیــم .بخشیشــان
از قبیــل مــکاره بــه معنــی امــور
ناپســند هســتند کــه گاهــی از بیرون
بــه ســر مــا آمــده اســت؛ ماننــد
غلبــهی شــیطان یــا ســلطان کــه
قــدرت شــوم بیرونــی بــر انســان
مســ ّلط میشــود و شــما بــه خــدا
پنــاه میبریــد .یــا ممکــن اســت از
قبیــل ابتالئــات باشــد ،ماننــد فقــر؛
یــا از قبیــل امتحانهــا باشــد ،ماننــد
بیمــار.
«سـيِّئِ الْخْ ـ َ
ـا ِق» ،درونی اســت؛
ا ّمــا َ
از درون مــا میجوشــد و بــه اخــاق
مربــوط اســت کــه حــاالت درونــی

7

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

8

مــا اســت.
« َم َ
ــذا ِّم الْفْ َعــا ِل» ،مربــوط بــه
رفتارهــای بیرونــی اســت کــه افعــال
ناپســند مــورد نظــر اســت.
در ایــن دعــا مــواردی را مشــاهده
میکنیــد کــه انســان از آنهــا بــه
خــدای متعــال پنــاه میبــرد کــه
فعــل و خُ لــق نیســتند ،مکاره اســت؛
متوجه
امــور ناپســندی کــه از بیــرون ّ
مــا شــده اســت.
در روایــات اهلبیــت (ســام
اهلل و ســامه علیهــم اجمعیــن)،
تقســیمبندیهای بســیار جالبــی در
در ســیّئات و حســانات ،و خوبیهــا
و بدیهــای اخالقــی داریــم .یــک
نمون ـهاش ،حدیــث شــریف جنــود
عقــل و جهــل اســت؛ آنجایــی کــه
شــما احســاس میکنیــد کــه امــام
الســام) در مقــام
(علیــه الصــاة و ّ
احصــاء اســت .در اصــول کافــی
کتــاب
بــاب عقــل و جهــل و در
ُ
العقــل َو الْجهــل ،هفتــاد و پنــج
مــورد دســتهبندی شــده اســت.
الســام) در مقــام
آنجــا امــام (علیــه ّ
احصــاء اســت و بــا یــک ترکیــب
خیلــی بدیــع ،فوقالعــاده هنــری،
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نســبت جایــگاه عقــل و جهــل را بــا
خــدای متعــال بیــان میکنــد .ســپس
یــک لشــکر ذیــل هــر کــدام تعریف
«جنُــو ُد ال ْ َع ْقــلِ َو ال ْ َج ْهل»
میکنــد کــه ُ
میشــود .لشــکر عقــل و لشــکر
جهــل ـ در لیســتی متشــکل از 75
مــورد ـ در برابــر و روبــهروی هــم
هســتند؛ لــذا به صــورت زوج اســت
و دوتــا دوتــا فهرســت میشــود.
بــزرگان مــا بــه آن حدیــث نورانــی
توجــه داشــتهاند .امــام
التفــات و ّ
راحــل عــارف عظیم ّ
الشــأن مــا کــه
رضــوان خــدا و رحمــت خدا بــر آن
وجــود مقــدّس و روح مط ّهــر بــاد،
نگاشــتهای بــه نــام شــرح حدیــث
جنــود عقــل و جهــل بــه زبــان
فارســی دارنــد کــه ظاهــرا ً آخریــن
نگاشــتهی اخالقــی امــام راحــل
ســن کمالشــان نگاشــته
اســت .در
ّ
شــده؛ لــذا بحثهایــش پختــه
و عالــی ،از آب درآمــده اســت و
حــاوی موعظههــای تکاندهنــده
اســت .بعضــی جاهــا اوج عرفــان
نظــری و حکمــت نظــری دارد و
بعضــی جاهــا اوج حکمــت عملــی
و موعظــه .شــبیه کاری اســت کــه
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در چهــل حدیــث و شــرح اربعیــن
حدیثشــان انجــام دادهانــد.
متأســفانه ایــن کار امــام راحــل
ّ
عظیــم ّ
الشــأن ناتمــام مانــده اســت.
خــود ایشــان هــم بعدهــا حســرتش
را خوردنــد کــه کاش آن کار را
تمــام میکردنــد .از ایــن فهرســت
 75مــوردی ،فقــط  25مــورد آنجــا
شــرح داده شــده اســت .آنهایــی کــه
عظمــت کار امــام را میداننــد و اهــل
ایــن رشــته هســتند ،خیلی حســرت
میخورنــد کــه کاش بقیــهاش هــم
انجــام میشــد.
در بیــن روایــات مــا ،روایاتی اســت
کــه خوبیهــا و بدیهــا ،فضائــل و
رذائــل فهرســت شــده اســت .یکــی
از جاهایــی کــه ایــن فهرســت بــه
صــورت قابــل مالحظــهای ارائــه
شــده ،در دعــای بیســتم صحیف ـهی
ـجادیه ـ دعــای مــکارم
مبارک ـهی سـ ّ
االخــاق ـ و در رذائــل ،دعــای
ـجادیه
هشــتم صحیفـهی مبارکهی سـ ّ
اســت؛ لــذا دعــای هشــتم دعــای
خیلــی مه ّمــی اســت .کلمهبهکلمــه
و واژهبــهواژهاش بایــد در مقــام
توجــه باشــد.
خودســازی مــورد ّ
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فهرســت جــدّی از چیزهایــی اســت
کــه جهــاد اکبــر همهجانبــهای را
میخواهــد تــا انســان از ایــن مرحلــه
نجــات پیــدا کنــد.
تقدم ترک گناه
بر انجام مستحبات

ع ّلــت اینکــه مــا بحــث را بــا تفســیر
دعــای مــکارم االخــاق شــروع
نکردیــم ،ایــن اســت کــه تــا مبتــا
بــه مصیبتهایــی باشــیم کــه در
ایــن دعــا آمــده اســت ،کار مــا در
مــکارم پیــش نمــیرود .از مرحــوم
آیــت اهلل العظمــی بهجــت (اعلــی
ـرر دیــده و
اهلل مقامــه الشــریف) ،مکـ ّ
شــنیدهایم کــه اگــر کســی بــه ایشــان
مراجعــه میکــرد و دســتور ســلوکی
یــا چیــزی میخواســت ،بیدرنــگ
میفرمودنــد« :ذکــر عملــی آقــا!».
طــرف یــک لحظــه بــه خــودش
میآمــد کــه مــن حــدس مــیزدم
وح
«ســبُّ ٌ
بــه مــن بگوییــد ،بگویــمُ :
ُق ُّ
وح؛
وس َر ُّ
ب ال ْ َم َلئ ِ َکــ ِة َو الــ ُّر ِ
ــد ٌ
پــاک و منــزه اســت خداونــد و
پــروردگار فرشــتگان و روح القدس»،
بــه خــدای متعــال از ذکربــازی پنــاه
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میبریــم کــه در زمــان مــا راه افتــاده مرحــوم آیــت اهلل خوشــوقت (اعلــی
و بــازارش داغ اســت .مــن در حــرم اهلل مقامــه الشــریف) ،کســانی را کــه
مط ّهــر حضــرت رضــا (علیــه الصالة از ایشــان طلــب ذکــر میکردنــد ،بــه
الســام) مشــغول زیــارت بــودم .تــرک گنــاه دعــوت میکــرد .یکــی
و ّ
جوانــی درِ گوشــم گفــت :آقــا یــک از دوســتان را کــه بســیار اصــرار
ذکــر ســنگین بــه مــن بــده .گفتــم :داشــت ،خدمــت ایشــان فرســتادم.
توقّــع داری بــه تــو بگویــم بــرو از گفتــم :دوام مــیآوری؟ گفــت:
االن تــا صبــح در گوشــهی حــرم بلــه .شــرفیاب شــده بــود ،بعــد از
بنشــین ،ذکــر و کلماتــی را بگــو .نــه حــدود دو یــا ســه جلســه ،گفــت:
آقاجــان ایــن حرفهــا نیســت .البتّــه شــما مــا را کجــا فرســتادید؟ گفتــم:
منکــر نیســتم ،آن در جــای خــودش ،چطــور؟ گفــت :ایــن آقــا چیــزی
بــرای اهــل خــودش و بــه انــدازهی بــه مــا نمیگویــد .گفتــم :جــدّ ا ً
خــودش اســت .غرضــم ایــن بــود میگویــی؟ گفــت :آره ،خدمــت آقــا
کــه ذکــر عملــی داشــته باشــیم .ذکر رفتــم ،میگویــم آقــا یــک راهنمایــی
عملــی یعنــی گنــاه نکــردن .قــرآن بفرماییــد .بــه مــن میگویــد :انجــام
محرمــات .اصــرار
کریــم میفرمایــد« :إ ِ َّن ال َّ ِذ َ
ين اتَّ َقــوا ْ إ ِ َذا واجبــات ،تــرک ّ
ـن َّ
َم َّسـ ُه ْم َطائِـ ٌ
الشــيْ َطا ِن ت ََذ َّك ُروا ْ کــردم ،گفــت :آقاجــان گنــاه نکــن،
ـف مِّـ َ
َفــإ ِ َذا ُهــم ُّمبْ ِ
ــرونَ؛ در حقيقــت ،ایــن مســئله اســت ،گنــاه نکــن.
ص ُ
كســانى كــه [از خــدا] پــروا دارنــد ،گفتــم :همــهی حرفهــا را بــه تــو
چــون وسوسـهاى از جانــب شــيطان گفتــه اســت؛ بــه خاطــر اینکــه تــا
بديشــان رســد [خــدا را] بــه يــاد شــما بــه گنــاه ابتــا داشــته باشــید
آورنــد و بنــاگاه بينــا شــوند» .ایــن و ایشــان وضعیّــت تــو را میبینــد،
ذکــر عملــی اســت ،هنگامــی کــه دیگــر چیــزی بــه شــما نمیگویــد.
وسوســه شــدی ،بــه یــاد خــدای ایشــان خیلــی چیزهــا میگویــد،
متعــال بیفــت و گنــاه را رهــا و تــرک بایــد یک ظــرف پاکیــزهای ببینــد .تو
یــک ظــرف آلــوده را بــردی .ایشــان
کــن.
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شــیر تمیــز پــاک را در یــک ظــرف
کثیــف نمیریزنــد .بعضیهــا رفتنــد
پیــش کســانی کــه نــاآگاه بودنــد ،از
اینطــور پیشــنهادها بــه ایشــان
دادند ،شــیطان از مســیر دیگــری آنها
را بیچــاره کــرد و زمینــی خوردنــد
کــه دیگــر نمیتواننــد بلنــد شــوند،
اینهــا را بایــد مراقبــت کــرد.
تا که موش دزد در انبان ماست
گندمچهلسالهیانبانکجااست
ا ّول ای جان فکر دفع موش کن
وانگه در جمع گندم کوش کن

		

خالصــه آنکــه ع ّلــت انتخــاب دعای
هشــتم ایــن اســت کــه تطهیــر مقدّم
اســت .در طــب هــم همینطــور
اســت .جلسـهی پیــش گفتــم ســراغ
چــه کســی برویــد .دکتــر و پزشــک
زیــاد اســت ،طبیــب پیــدا کنیــد کــه
خیلــی کــم اســت .ایــن صنــع الهــی
را دســت هــر کســی نبایــد داد؛ بایــد
دســت طبیــب داد .در معنویــات هــم
همینطــور اســت .طــرف مســموم
اســت ،خیلــی طــول میکشــد تــا
ســمزدایی شــود .ک ّلــی زمــان الزم

اســت تــا س ـمزدایی شــود .در بیــن
بــزرگان مــا هــم مشــهور اســت،
میگوینــد :مرحلــهی ا ّول تخلیــه
اســت.
در ایــن فهرســت چهــل و
چهارمــوردی ،مــواردی داریــم کــه
ّ
کل حســنات را نابــود میکنــد.
مــواردی اســت کــه اگــر کســی
بــه آن مبتــا باشــد هیــچ حســنهای
برایــش نمیمانــد ،همــهاش حبــط
میشــود و از دســت مــیرود.
در ایــن عناویــن یــک عملیّــات
شــناختی داریــم کــه موضــع را
بشناســیم .بــرای مثــال در ا ّولیــن
مــورد ،حضــرت میفرماینــد:
ـم إِنِّــی أَ ُعــو ُذ بِـ َ
ـن َهيَ َجــا ِن
ـك مِـ ْ
«اَللَّ ُهـ َّ
ـر ِ
ص؛ خدايــا ،مــن بــه تــو پنــاه
ال ْ ِحـ ْ
مىبــرم از طغيــان حــرص» ،مــا
بایــد حــرص را بشناســیم ،هیجانش
را شناســایی کنیــم ،یــک کار
شــناختی داریــم .دو ،یــک فهرســت
عملیّاتــی داریــم .در مــورد اخــاق،
پیشــنهادهای کابــردی و عملــی
خواهیــم داشــت .در شــناخت،
ســعی مــن ایــن خواهــد بــود کــه به
خــودم و دوســتان بــاذن اهلل تعالــی
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کمــک کنیــم تــا بنگریــم آیــا مبتــا
هســتیم یــا نــه؟ ایــن مهــم اســت
کــه به ســطحی از شــناخت برســیم،
بتوانیــم دربــاره خــود قضــاوت کنیم.
در قســمت دوم ،اگــر کســی ابتــا
دارد ،راه نزدیــک بــرای اینکــه بتوانــد
از آن نجــات پیــدا کنــد ،مــورد نظــر
ما اســت کــه معنــای واقعــی «أَ ُعــو ُذ»
میشــود.
نکت ـهی پایانــی اینکــه وزن ایــن 44
مــورد یــک انــدازه نیســت .میــزان
ابتــا در بعضــی مــوارد وزنــش
ســنگین و مخاطــرهاش زیــاد اســت.
در بعضیهــا خطــرش کمتــر اســت؛
پــس آنجایــی کــه وزن و مخاطراتش
بیشــتر اســت ،بحــث مــا بیشــتر
خواهــد بــود .آنجایــی کــه کمتــر
اســت ،ســریعتر عبــور خواهیــم
کــرد .بنابرایــن بحــث مــا در دعــای
هشــتم ،بــا بحثهــای گذشــتهمان
خاصــی
فــرق میکنــد و تفــاوت ّ
دارد.
تندیس تقوا
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بیســت و نــه دی مــاه ســال ،۶۳یکــی
از چراغهــای فــروزان ،یکــی از
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ســتارهها از آســمان تهــران غــروب
کــرد .مــا امــروز بــرای مرحــوم آیــت
اهلل العظمــی ســید احمد خوانســاری
(اعلــی اهلل مقامــه الشــریف) یــک
مجلــس عــرض ارادتــی گرفتــه
بودیــم .جلســه در مســجد آقــا ســید
عزیــز اهلل ،بــازار برگــزار شــد کــه
ّ
محــل اقامــهی جماعــت ایشــان و
محــل افاضاتشــان بــود و درس هــم
آنجــا برقــرار میکردنــد .در پــی
جریانــی ،تندروهــا از امــام راحــل
عظیــم ّ
الشــأن در مــورد عدالــت
ایشــان ســؤال کــرده بودنــد ،امــام
فرمــوده بودنــد :دربــارهی عصمــت
آقــای خوانســاری از مــن ســؤال
کنیــد ،ایشــان تندیــس تقــوا اســت.
مکــروه از ایشــان نمیدیدنــد.
بــرای اینکــه مجلــس امشــب مــا
از یــاد ایــن مــرد الهــی و بــزرگ
بیبهــره نمانــد ،مطلبــی را از ایشــان
نقــل میکنــم .ایشــان حضــرت
الســام)
عزرائیــل (علیــه الصــاة و ّ
را قبــل از مــرگ زیــارت کــرده بــود،
کــه بــه صــورت یــک جــوان زیبــا،
خوشســیما ،بــرای ایشــان طلــوع
کــرده بــود .احوالپرســی کــرده و بــه
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ایشــان عــرض ارادت کــرده و گفتــه
بــود :آمــدی مــا را ببــری؟ فرمــوده
بودنــد :نــه ،بــه عیادت شــما آمــدهام.
ظاهــرا ً پــای ایشــان درد میکــرد.
ســن ایشــان بــاال بــود و نود و شــش
سالشــان بــود کــه مرحــوم شــدند.
گفــت :مــا ایــن را نمیدانســتیم کــه
الســام) ِشــفای این
عزرائیــل (علیــه ّ
طــور هــم میدهــد .دســتی کشــیده
بــود و درد پــا هــم رفــع شــده بــود.
نقــل متفاوتــی وجــود دارد کــه
حضــرت عزرائیــل فرمــوده بــود:
ده روز دیگــر میآیــم مرخصــت
میکنــم .بشــارت ده روز دیگــر را
داده بــود.
بــا امــام راحــل در جریانــات انقالب
همراهــی داشــتند .البتّه ایشــان خیلی
محتــاط بودنــدّ ،
کل شــخصیّت
احتیاطــی فوقالعــادهای از جملــه
در مســائل سیاســی داشــت؛ ولــی در
جریــان انقــاب بــا نهضــت همراهی
داشــتند .مــن در ایــن ایّام بــه صورت
محســوس از طرف ایشــان امدادهایی
دریافــت میکنــم .امیرالمؤمنیــن
ـی
میفرماینــد« :اَل ْ َع َل َمــا بَا ُقــون َمــا بَقِـ َ
الدَّ ْهــر؛ عالمــان مادامــي کــه روزگار

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

باقــي اســت ،باقــي هســتند» .بــا اینها
ارتبــاط داشــته باشــید و از آنهــا امداد
بگیریــد.
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