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 عدو شود سبب خیر 

ــه  ــد نکت ــث، چن ــاز بح ــل از آغ قب
اّول،  را مطــرح می کنــم. نکتــه ی 
دربــاره ی آنچــه اســت کــه مشــاهده 
می فرماییــد از رفتارهــای زشــتی کــه 
در جوامــع بــه حســب ظاهــر متمّدن 
می گیــرد  صــورت  پیشــرفته  و 
می شــود.  حمایــت  متأّســفانه  و 
از طرفــی دل همــه ی مؤمنیــن و 
ارادتمنــدان بــه پیامبــر اعظــم )صلــی 
اهلل علیــه و آلــه و ســّلم( را بــه رنــج 
آورده اســت و از طــرف دیگر انســان 
تأّســف می خــورد بــه حــال کســانی 
کــه همــه ی مراتــب پلیــدی را طــی 
کرده انــد و بــه چنیــن وضعیّتــی 
ــه خوشــبختانه مــوج  رســیده اند. البتّ
جّدی تــر  این بــار  محکومیّــت 
و فراگیرتــر اســت و عــاوه بــر 
جهــان،  سراســر  مســلمان های 
ــف،  ــای مختل ــا و مجموعه ه گروه ه
بــه آن واکنــش نشــان دادنــد و ایــن 
اقــدام را محکــوم کردنــد. حتّــی 

ــری  ــه درگی ــا کار ب ــی جاه در بعض
ــه در  ــه ک ــل آنچ ــد؛ مث ــیده ش کش
ــر آن،  ــر اث ــاد کــه ب ــاق افت نیجــر اتّف
ــروح  ــته و مج ــادی کش ــداد زی تع

ــدند.  ش
ــه  ــل توّج ــن قاب ــن بی ــه در ای آنچ
اســت، انتحــاری اســت که احســاس 
اســتکبار  جریــان  در  می شــود 
جهانــی اتّفــاق می افتــد و گویــا 
غــرب بــه َزوال عــادی خــودش 
ــد  ــر کنن ــع نیســت. چنانچــه صب قان
و اقــدام خاصــی هــم انجــام ندهنــد، 
ــرآن  ــه ق ــوند؛ چنان ک ــذف می ش ح
ــَل َکاَن  ــد: »إِنَّ الْبَاِط ــم می فرمای کری
َزُهوقــاً؛  باطــل همــواره نابودشــدنی 
اســت«. ایــن ســنّت حتمــی و قطعی 
ــا  ــا اینه ــال اســت. اّم ــروردگار متع پ
می خواهنــد خیلــی زودتر خودشــان 
را حــذف کننــد. ایــن رفتارهــا عامــل 
باطــل  َزوال  بــرای  تســریع کننده 
اســت. در قــرآن کریــم آمــده  اســت: 
ِ بِأَفَْواِههِْم  »یُرِیــُدوَن لِیُْطفِــُؤوا نُــوَر اهللَّ
ُ ُمتـِـمُّ نـُـورِهِ َولـَـْو َکــرِهَ الَْکافـِـُروَن؛   َواهللَّ
ــا دهــان  ــور خــدا را ب ــد ن  می خواهن
خــود خامــوش کننــد و حــال آنکــه 
ــوش  ــران را ناخ ــه کاف ــدا ـ گرچ خ
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افتــد ـ نــور خــود را کامــل خواهــد 
گردانیــد«. آیــه ی لطیــف و پرنکته ای 
ــُدون«، یــک خواســته ی  اســت. »یُرِی
ــی  ــاری و دائم ــِل ج ــیطانِی باط ش
اســت؛ »لِیُْطفـِـُؤا نـُـوَر اهلل بِأَفْواِههـِـْم «، 
ــان  ــا دهان هایش ــد ب ــا می خواهن اینه
نــور خــدا را خامــوش کننــد. قــرآن 
می فرمایــد: »َو اهللُ ُمتـِـمُّ نـُـورِهِ«. عرض 
ــت.  ــّم« اس ــه ی »مت ــده روی کلم بن
مصــداق اعظــم نــور اهلل، وجــود 
اقــدس رســول اکــرم )صلــی اهلل 
علیــه و آلــه و ســّلم( اســت. خــدای 
متعال خواســته اســت اینهــا را تحقیر 
کنــد. ایــن آیــه از ایــن جهــت بــرای 
آنهــا تحقیرکننــده اســت کــه خــدای 
ــد؛  ــم می کن ــورش را تتمی ــال ن متع
بدیــن معنا کــه درخشــش نــور دائمًا 
ــه ی  ــا نکت ــد. اّم ــد ش ــتر خواه بیش
لطیــف  مســئله ایــن اســت کــه »ُمتـِـمُّ 
ــُؤا«،  ــُدوَن لِیُْطفِ ــه ازای »یُرِی ــورِهِ«، ب نُ
از جملــه  اســت.  مطــرح شــده 
عوامــل زمینه ســاز ایــن تتمیــم نــور 
الهــی و درخشــش بیشــترش آن، 
توهین هــای  و  حــرکات  همیــن 
شــیاطین، کّفار، مشــرکین و دشــمنان 

خــدا اســت. 

»عــدو شــود ســبب خیــر گــر خــدا 
خواهــد«، در روایــت اســت کــه ایــن 
ــار  ــار و فّج ــیله ی کّف ــه وس ــن ب دی
تقویــت می شــود. هرچــه آنهــا اقــدام 
ــک  ــور کم ــعه ی ن ــه توس ــد، ب کنن
ســندش،  و  مصــداق  می کننــد. 

ــر اســت. ــه اخی ــن قضی همی
در نوبــت قبــل دوســتان ما جــزوه ای 
ــبت  ــه مناس ــد ب ــرده بودن ــر ک منتش
ــه ســاحت مقــّدس  جســارتی کــه ب
پیامبــر اعظم شــده بــود. گفتــه بودند 
ایــن مســئله مثــل خــاک پاشــیدن به 
ــی  ــت. کس ــید اس ــره ی خورش چه
بخواهــد بــه ســمت خورشــید خاک 
بریــزد، جــز اینکــه خــودش را رســوا 
ــد.  ــری نمی افت ــاق دیگ ــد اتّف می کن
ــی  ــوند اقدامات ــه می ش ــون متوّج اکن
کــه در چنــد نوبــت انجــام داده انــد، 
چقــدر در گســترش اســام و اقبــال 
بــه پیغمبــر اکــرم تأثیر داشــته اســت. 
ایــن اعمــال توهین آمیــز باعــث شــد 
ــق  ــه و تحقی ــه مطالع ــّده ای ب ــا ع ت
ــه  ــد ک ــخصی بپردازن ــورد ش در م
ــه اســت.  ــرار گرفت ــن ق ــورد توهی م
بــر اثر تحقیقاتشــان کشــفی برایشــان 
ــه  می شــود و خــدای متعــال این گون
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ــا توجــه  ــد. ب آنهــا را هدایــت می کن
ــوَر  ــُؤوا نُ ــُدوَن لِیُْطفِ ــه ی: »یُرِی ــه آی ب
ــْو  َ ــورِهِ َول ــمُّ نُ ِ ُ ُمت ــمْ َواهللَّ ِ بِأَفَْواِههِ اهللَّ
ــن  ــم ای ــُروَن«، درمی یابی ِ ــرِهَ الَْکاف َک
ــت.  ــیطانی اس ــه ازاء آن اراده ی ش ب
ــه  ــوند، ب ــر ش ــا فّعال ت ــه اینه هرچ
ــش  ــور و درخش ــن ن ــعه ی ای توس
بیشــتر آن کمــک می کننــد. امــام 
ــد:  ــام( فرمودن ــه الّس ــّجاد )علی س
خــدا را شــکر می کنیــم کــه دشــمنان 
ــرار داده اســت.  ــا ق ــا را از احمق ه م
ایــن حرکــت غــرب از مصادیــق این 
روایــت اســت؛ آنهایــی کــه طّراحی، 
در  می کننــد،  اقــدام  و  پشــتیبانی 
سلســله ی حمقــاء هســتند. »بَْعُضُهم 
َفــْوَق بَْعــض؛  باالتــر از بعضــی 
]دیگــر[« در مراتــب حماقــت، یکــی 
ــر از دیگــری اســت.  ــر و باالت جلوت
ــاٌت  ــد: »ُظُلَم ــم می فرمای ــرآن کری ق
بَْعُضَهــا َفــْوَق بَْعــض؛  تاریکي هایــی 
اســت کــه بعضــی بــر روی بعضــی 

ــه اســت«.  ــرار گرفت ق
ایــن عرایــض مــا مربــوط بــه بیــرون 
جهــان اســام اســت کــه مســئله ی 
اسام هراســی وجــود دارد؛ اّمــا در 
اّمــت ســامی و در داخــل جامعــه ی 

ــر  ــام و فراگی ــو ع ــه نح ــامی، ب اس
باعــث  و  دارد  فراوانــی  بــرکات 
برانگیختــن غیــرت مســلمانان شــده 
اســت و موضــع جبهه بنــدی بــا 
دشــمنان اســام را تقویــت می کنــد. 
باعــث هم آوایی، وحدت و جوشــش 
ــر اکــرم  ــه پیغمب عواطــف نســبت ب
ــود.  ــامه( می ش ــوات اهلل و س )صل
ــه  ــد ب ــام محّم ــان، ن ــون در جه اکن
ــم  ــن اس ــن و محبوب تری فراگیرتری
ــرودگاه  ــت. در ف ــده اس ــل ش تبدی
ــور  ــی، مأم یکــی از کشــورهای غرب
فــرودگاه بــا دیــدن پاســپورتم گفت: 
اســم شــما چیســت؟ گفتــم: محّمد. 
گفــت: ایــن اســم چقــدر زیــاد شــده 
اســت! خداونــد تبــارک و تعالــی این 
ــد  ــر خواه ــرام را جهان گی ــام و م ن
کــرد. قــرآن کریــم می فرمایــد: »ُهــَو 
َّــِذي أَْرَســَل َرُســولَُه بِالُْهــَدی َودِیــِن  ال
یــِن ُکلِّــهِ َولَْو  الَْحــقِّ لِیُْظهـِـَرهُ َعَلــی الدِّ
َکــرِهَ الُْمْشــرُِکوَن؛  او اســت کســی که 
فرســتاده خــود را بــا هدایــت و آیین 
ــر  ــا آن را ب ــرد، ت ــه ک ــت روان درس
هــر چــه دیــن اســت فائــق گردانــد، 
هــر چنــد مشــرکان را ناخــوش آید«. 
هــر کاری می خواهیــد، بکنیــد؛ ایــن 
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اراده ی الهــی اســت. حــال کــه چنین 
اســت: »ُموتـُـواْ بَِغیِْظُکــْم؛  بــه خشــم 

خــود بمیریــد«.
انتقــام الهــی شــما را خواهــد گرفت. 
بــا جایــی طــرف شــده اید کــه 
ــار  ــه این ب ــت. البتّ ــدا اس ــرت خ غی
ــه  ــه در فرانس ــائلی ک ــا و مس قضای

ــت.  ــکوک اس ــد، مش ــش آم پی
 یک توقع از دولت مردان

ــه اقتضــای  ــا توجــه ب ــاً ب ــا طبیعت م
ــی  ــث سیاس ــمان وارد مباح مجلس
نمی شــویم. اّمــا در ایــن مــورد، 
ــت  ــت اهان ــر رحم ــه پیامب ــون ب چ
شــده، بایــد موضع گیــری داشــته 
ــردان  ــا از دولت م ــار م ــیم. انتظ باش
ایــن بــود که اگــر ـ بنــا بــه مصالحی 
ـ مجبــور بودنــد در پاریــس حضــور 
یابنــد، حداقــل اهانــت بــه نبــی 
اکــرم را محکــوم می کردنــد. خیلــی 
ــری  ــچ موضع گی ــود! هی ــب ب عجی
صــورت نگرفــت. انتظــار ایــن بــود 
کــه یــک موضع گیــری قاطــع و 
ــده ی نظــام اســت،  جــّدی کــه برازن
صــورت گیــرد. چشــم همــه ی مردم 
دنیــا بــه اینجــا و عواملــی اســت کــه 

بــه نظــام منتســب هســتند. انــگار نه 
انــگار کــه اتّفاقــی افتــاده. اگــر قــرار 
ــد. چــه  ــوش کنی ــتید، لغ ــی داش قبل
ــه از  ــاً اینک ــی دارد؟ مخصوص ارزش
آن نشــریه حمایــت کردنــد. ایــن کار 

ــی دارد؟  شــما چــه توجیه
در مســئله ی جســارتی که به ساحت 
مقــّدس پیامبــر عزیز ما شــده اســت، 
تبــارک  کــه خداونــد  ان شــاءاهلل 
ــام  ــا را در انج ــه ی م ــی هم و تعال
ــد و از خــواب  ــاری کن وظایفمــان ی
ــه  ــا بفهمیــم ب غفلــت بیــدار کنــد ت

ــتیم.  ــی منتســب هس ــه نظام چ
 شناختی کلی

 از محتوای دعای هشتم

دعــای هشــتم صحیفه ی ســّجادیه در 
کنــار دعــای بیســتم دیــده می شــود. 
چــون دعــای مــکارم االخــاق کــه 
ــه  ــه ی مبارک ــهور صحیف ــای مش دع
و  واال  اخــاق  دربــاره ی  اســت، 
ــن  ــوان ای ــا عن ــت؛ اّم ــندیده اس پس
دعــا، ایــن اســت: »َو َکاَن مـِـْن ُدَعائـِـِه 
ــَن  ــتَِعاَذةِ مِ ْس ــي ااْلِ ِ ــَاُم ف ــهِ السَّ َعَلیْ
ــَذامِّ  ــَاِق َو َم ــیِِّئ الْْخ ــَکارِهِ َو َس الَْم
ــتن  ــاه جس ــش در پن ــاِل؛ نیای الْفَْع
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ــاق  ــات و اخ ــدا از نامایم ــه خ ب
ــندیده«. ــای ناپس ــتوده و کرداره ناس
ــه  ــّجاد )علی ــام س ــا، ام ــن دع در ای
الصــاة و الّســام( بــه خــدای متعال 
از »الَْمــَکارِهِ َو َســیِِّئ الْْخــَاِق َو 
ــس  ــرد؛ پ ــاه می ب ــاِل«، پن ــَذامِّ الْفَْع َم
اســتعاذه اســت؛ بــه معنــای پناهنــده 
مکــروه  جمــع  مــکاره؛  شــدن. 
اســت، چیزهایــی کــه ناپســند و 
آزاردهنــده اســت. »اَلْْخــَاِق«، جمع 
ــی  ــاختار روان ــه س ــت، ب ــق اس ُخل
می شــود،  مربــوط  شــخصیّتی  و 
چیزهایــی کــه مجموعــه ی آنهــا 
شــخصیّت را می ســازد. در برابــر 
ــدن و اندام هــای  َخلــق اســت کــه ب
ظاهــری مــا اســت. »َســیِّئ« از ســوء 
ــدی اســت.  ــای ب ــه معن ــد و ب می آی
ــال«،  ــا »اَلْفَْع ــاِل«، اینج ــَذامِّ الْفَْع »َم
ــد،  ــل می آی ــای عم ــه معن ــل ب از فع
ــی  ــای مختلف ــام کاره ــواع و اقس ان
کــه مــا انجــام می دهیــم و در بخــش 
جوارحــی تعریــف می شــود. »مــذام« 
ــی اســت  ــت و افعال ــی مذّم ــه معن ب
کــه مــورد مذّمت و ســرزنش اســت؛ 
ــت  ــه مذّم ــی و چ ــت اله ــه مذّم چ

ــق.  خل

ــاب  ــاب اســتفعال ـ ب اســتعاذه، در ب
تأکیــدـ  بــه معنــی طلــب پناهندگــی 
اســت. اگــر خواســتیم مــوردی 
ــتفعال  ــاب اس ــم، از ب ــد کنی را تأکی
ــه ی اّول  ــم. در جمل ــتفاده می کنی اس
حضــرت فرمودنــد: »اَللَُّهــمَّ إِنــيِّ 
ــو  ــه ت ــن ب ــا، م ــَک؛ خدای ِ ــوُذ ب أَُع
ــرای  ــه ب ــن کلم ــرم«، ای ــاه می ب پن
ــک  ــت، ی ــده اس ــناخته ش ــما ش ش
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م واژه ی قرآن
گرفتــه اســت. در جایــی کــه مضطــّر 
می شــوید، می ترســید و احســاس 
مثــل  درســت  می کنیــد،  خطــر 
بچــه ای کــه وقتــی احســاس خطــر 
در  را  خــود  بی درنــگ  می کنــد، 
آغــوش مــادر یــا پــدرش می انــدازد، 
شــدن  پناهنــده  را  حالــت  ایــن 
می گوینــد و در آنجــا ایــن کلمــه بــه 

کار مــی رود. 

کلمــه ی »أَُعــوُذ« یــا »أَْســتَعِیُذ« هیــچ 
ــش  ــدارد و لفظ ــظ ن ــه لف ــی ب ربط
ــر  ــی کم تأثی ــی خیل ــا، خیل در اینج
اســت؛ یعنــی از االن تــا قیامــت، بگو: 
ــری  ــچ خب ــتَعِیُذ«، هی ــوُذ«، »أَْس »أَُع
اصلــی  اتّفــاق  آن  تــا  نمی شــود 
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ــک  ــوی ی ــال، جل ــرای مث ــد. ب نیفت
شــیر وقتــی در حالــت حمله اســت، 
بــا لفــظ طلــب پناهندگــی  کــن، هیچ 
اتفاقــی نمی افتــد. بایــد بــدوی، بایــد 
خــودت را بــه پناهــگاه برســانی. این 
آیــات قــرآن را بخوانــی: »أَُعــوُذ، ُقــْل 
ــا  ــرِّ َم ــن َش ــِق، مِ ــَربِّ الَْفَل ِ ــوُذ ب أَُع
َخَلــَق، َو مـِـن َشــرِّ َغاِســٍق إَِذا َوَقــَب؛   
ــروردگار  ــه پ ــرم ب ــاه می ب ــو: پن بگ
ــده و  ــه آفری ــّر آنچ ــپیده دم، از ش س
ــرد«،  ــون فراگی ــی چ ــّر تاریک از ش
ــی  ــا اقدام ــد ت ــل نمی کن کاری را ح
صــورت نگیــرد؛ یــک اقــدام از ســر 
اضطــرار کامــل و تــرس کــه منجــر 
می شــود خــودت را از محیــط خطــر 
ســریعاً دور کنــی. آدمــی کــه کلمه ی 
ــت  ــی اس ــد، آدم ــوُذ« را می گوی »أَُع
ــت  ــه در حال ــه اینک ــی دود، ن ــه م ک
ــگاه  ــال پناه ــاکن دنب ــتاده و س ایس
بگــردد. آژیــر خطر بــه صــدا درآمده 
اســت و او هــم از وحشــت بــه دنبال 
پناهــگاه مــی د ود؛ تــا بــه آن مرحلــه 

ــد. ــاق نمی افت ــات اتّف ــیم، نج نرس
مــکاره در اینجــا با »َســیِِّئ الْْخــَاِق« 
و »َمــَذامِّ الْفَْعــاِل«، چــه نســبتی دارد؟ 
ــا  کســی کــه عنوان گــذاری کــرده، ب

دقــت و هوشــیاری ایــن عناویــن را 
ــن  ــا عناوی ــرده اســت. م انتخــاب ک
ــه  ــم و ب صحیفــه را از متــن نمی دانی
انتخــاب امام )علیه الّســام( نیســت. 
ــع آوری  ــه را جم ــه صحیف ــی ک کس
کــرده، ایــن عنوان بندی هــا را انجــام 
در  می دهدکــه  نشــان  ولــی  داده؛ 
ــم و  ــناخت، فه ــی از ش ــطح باالی س
درک مضامیــن بــوده اســت. در ایــن 
دعــا 44 خطــر بیــان شــده اســت کــه 
ــق  ــت ح ــوش رحم ــه آغ ــا ب از آنه
می گریزیــم و بــه ســوی خــدای 
ــان  ــم. بخشی ش ــرار می کنی ــال ف متع
ــور  ــی ام ــه معن ــکاره ب ــل م از قبی
ناپســند هســتند کــه گاهــی از بیرون 
ــد  ــت؛ مانن ــده اس ــا آم ــر م ــه س ب
ــه  ــلطان ک ــا س ــیطان ی ــه ی ش غلب
ــان  ــر انس ــی ب ــوم بیرون ــدرت ش ق
ــدا  ــه خ ــما ب ــود و ش ــّلط می ش مس
ــا ممکــن اســت از  ــد. ی ــاه می بری پن
ــر؛  ــد فق ــات باشــد، مانن ــل ابتائ قبی
یــا از قبیــل امتحان هــا باشــد، ماننــد 

بیمــار.
اّمــا »َســیِِّئ الْْخــَاِق«، درونی اســت؛ 
از درون مــا می جوشــد و بــه اخــاق 
مربــوط اســت کــه حــاالت درونــی 



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مــا اســت.
بــه  مربــوط  الْفَْعــاِل«،  »َمــَذامِّ 
رفتارهــای بیرونــی اســت کــه افعــال 

ــت.  ــر اس ــورد نظ ناپســند م
ــاهده  ــواردی را مش ــا م ــن دع در ای
می کنیــد کــه انســان از آنهــا بــه 
ــه  ــرد ک خــدای متعــال پنــاه می ب
فعــل و ُخلــق نیســتند، مکاره اســت؛ 
امــور ناپســندی کــه از بیــرون متوّجه 

ــا شــده اســت. م
)ســام  اهل بیــت  روایــات  در 
اهلل و ســامه علیهــم اجمعیــن(، 
ــی در  ــیار جالب ــیم بندی های بس تقس
در ســیّئات و حســانات، و خوبی هــا 
ــک  ــم. ی ــی داری ــای اخاق و بدی ه
ــود  ــه اش، حدیــث شــریف جن نمون
عقــل و جهــل اســت؛ آنجایــی کــه 
ــام  ــه ام ــد ک ــاس می کنی ــما احس ش
ــام  ــام( در مق ــاة و الّس ــه الص )علی
احصــاء اســت. در اصــول کافــی 
ــاُب  ــل و در کت ــل و جه ــاب عق ب
العقــل َو الْجهــل، هفتــاد و پنــج 
مــورد دســته بندی شــده اســت. 
آنجــا امــام )علیــه الّســام( در مقــام 
ــب  ــک ترکی ــا ی ــت و ب ــاء اس احص
ــری،  ــاده هن ــع، فوق الع ــی بدی خیل

نســبت جایــگاه عقــل و جهــل را بــا 
خــدای متعــال بیــان می کنــد. ســپس 
یــک لشــکر ذیــل هــر کــدام تعریف 
می کنــد کــه »ُجنـُـوُد الَْعْقــِل َو الَْجْهل« 
می شــود. لشــکر عقــل و لشــکر 
ــکل از 75  ــتی متش ــل ـ در لیس جه
ــم  ــه روی ه ــر و روب ــورد ـ در براب م
هســتند؛ لــذا به صــورت زوج اســت 
ــود.  ــت می ش ــا فهرس ــا دوت و دوت
بــزرگان مــا بــه آن حدیــث نورانــی 
التفــات و توّجــه داشــته اند. امــام 
ــا کــه  ــأن م راحــل عــارف عظیم الّش
رضــوان خــدا و رحمــت خدا بــر آن 
ــاد،  ــر ب ــّدس و روح مطّه وجــود مق
ــث  ــام شــرح حدی ــه ن ــته ای ب نگاش
جنــود عقــل و جهــل بــه زبــان 
ــن  ــراً آخری ــه ظاه ــد ک فارســی دارن
نگاشــته ی اخاقــی امــام راحــل 
ــته  ــان نگاش ــّن کمالش ــت. در س اس
پختــه  بحث هایــش  لــذا  شــده؛ 
و عالــی، از آب درآمــده اســت و 
حــاوی موعظه هــای تکان دهنــده 
ــان  ــا اوج عرف ــی جاه ــت. بعض اس
نظــری و حکمــت نظــری دارد و 
بعضــی جاهــا اوج حکمــت عملــی 
ــه  ــت ک ــبیه کاری اس ــه. ش و موعظ
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ــن  در چهــل حدیــث و شــرح اربعی
ــد. ــام داده ان ــان انج حدیثش

متأّســفانه ایــن کار امــام راحــل 
عظیــم الّشــأن ناتمــام مانــده اســت. 
خــود ایشــان هــم بعدهــا حســرتش 
را  کار  آن  کاش  کــه  خوردنــد  را 
ــت  ــن فهرس ــد. از ای ــام می کردن تم
ــا  ــورد آنج ــط 25 م ــوردی، فق 75 م
شــرح داده شــده اســت. آنهایــی کــه 
عظمــت کار امــام را می داننــد و اهــل 
ایــن رشــته هســتند، خیلی حســرت 
ــم  ــه اش ه ــه کاش بقی ــد ک می خورن

ــد.  ــام می ش انج
در بیــن روایــات مــا، روایاتی  اســت 
ــل و  ــا، فضائ ــا و بدی ه ــه خوبی ه ک
رذائــل فهرســت شــده اســت. یکــی 
ــه  ــت ب ــن فهرس ــه ای ــی ک از جاهای
ــه  ــه ای ارائ ــل ماحظ ــورت قاب ص
شــده، در دعــای بیســتم صحیفــه ی 
مبارکــه ی ســّجادیه ـ دعــای مــکارم 
ـ و در رذائــل، دعــای  االخــاق 
هشــتم صحیفــه ی مبارکه ی ســّجادیه 
ــای  ــتم دع ــای هش ــذا دع ــت؛ ل اس
ــی اســت. کلمه به کلمــه  ــی مهّم خیل
مقــام  در  بایــد  واژه بــه واژه اش  و 
خودســازی مــورد توّجــه باشــد. 

فهرســت جــّدی از چیزهایــی اســت 
کــه جهــاد اکبــر همه جانبــه ای را 
می خواهــد تــا انســان از ایــن مرحلــه 

نجــات پیــدا کنــد. 
 تقدم ترک گناه

 بر انجام مستحبات

عّلــت اینکــه مــا بحــث را بــا تفســیر 
دعــای مــکارم االخــاق شــروع 
ــا مبتــا  نکردیــم، ایــن اســت کــه ت
بــه مصیبت هایــی باشــیم کــه در 
ــا در  ــت، کار م ــده اس ــا آم ــن دع ای
ــی رود. از مرحــوم  ــش نم ــکارم پی م
ــی  ــت )اعل ــی بهج ــت اهلل العظم آی
اهلل مقامــه الشــریف(، مکــّرر دیــده  و 
شــنیده ایم کــه اگــر کســی بــه ایشــان 
مراجعــه می کــرد و دســتور ســلوکی 
ــگ  ــزی می خواســت، بی درن ــا چی ی
ــا!«.  ــی آق ــر عمل ــد: »ذک می فرمودن
ــودش  ــه خ ــه ب ــک لحظ ــرف ی ط
ــی زدم  ــدس م ــن ح ــه م ــد ک می آم
ــبُّوٌح  ــم: »ُس ــد، بگوی ــن بگویی ــه م ب
وٌس َربُّ الَْمَائَِکــةِ َو الــرُّوِح؛   ُقــدُّ
پــاک و منــزه اســت خداونــد و 
پــروردگار فرشــتگان و روح القدس«، 
بــه خــدای متعــال از ذکربــازی پنــاه 



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

می بریــم کــه در زمــان مــا راه افتــاده 
و بــازارش داغ اســت. مــن در حــرم 
مطّهــر حضــرت رضــا )علیــه الصاة 
ــودم.  ــارت ب ــام( مشــغول زی و الّس
جوانــی درِ گوشــم گفــت: آقــا یــک 
ــده. گفتــم:  ــه مــن ب ذکــر ســنگین ب
ــرو از  ــم ب ــو بگوی ــه ت ــع داری ب توقّ
ــرم  ــه ی ح ــح در گوش ــا صب االن ت
بنشــین، ذکــر و کلماتــی را بگــو. نــه 
آقاجــان ایــن حرف هــا نیســت. البتـّـه 
منکــر نیســتم، آن در جــای خــودش، 
بــرای اهــل خــودش و بــه انــدازه ی 
ــود  ــن ب خــودش اســت. غرضــم ای
کــه ذکــر عملــی داشــته باشــیم. ذکر 
ــرآن  ــردن. ق ــاه نک ــی گن ــی یعن عمل
َِّذیَن اتََّقــواْ إَِذا  کریــم می فرمایــد: »إِنَّ ال
ــیَْطاِن تََذکَُّرواْ  ــُهْم َطائـِـٌف مِّــَن الشَّ َمسَّ
ــت،  ــُروَن؛  در حقیق ــم مُّبِْص ــإَِذا ُه َف
ــد،  ــروا دارن کســانی کــه ]از خــدا[ پ
چــون وسوســه ای از جانــب شــیطان 
ــاد  ــه ی ــدا را[ ب ــد ]خ ــان رس بدیش
ــن  ــوند«. ای ــا ش ــاگاه بین ــد و بن آورن
ــه  ــی ک ــت، هنگام ــی اس ــر عمل ذک
ــدای  ــاد خ ــه ی ــدی، ب ــه ش وسوس
متعــال بیفــت و گنــاه را رهــا و تــرک 

کــن.

مرحــوم آیــت اهلل خوشــوقت )اعلــی 
اهلل مقامــه الشــریف(، کســانی را کــه 
از ایشــان طلــب ذکــر می کردنــد، بــه 
ــاه دعــوت می کــرد. یکــی  تــرک گن
از دوســتان را کــه بســیار اصــرار 
ــتادم.  ــان فرس ــت ایش ــت، خدم داش
گفــت:  مــی آوری؟  دوام  گفتــم: 
ــد از  ــود، بع ــده ب ــرفیاب ش ــه. ش بل
ــت:  ــا ســه جلســه، گف حــدود دو ی
شــما مــا را کجــا فرســتادید؟ گفتــم: 
ــزی  ــا چی ــن آق ــت: ای ــور؟ گف چط
بــه مــا نمی گویــد. گفتــم: جــّداً 
می گویــی؟ گفــت: آره، خدمــت آقــا 
رفتــم، می گویــم آقــا یــک راهنمایــی 
بفرماییــد. بــه مــن می گویــد: انجــام 
ــات. اصــرار  ــرک محّرم ــات، ت واجب
ــاه نکــن،  کــردم، گفــت: آقاجــان گن
ــن.  ــاه نک ــت، گن ــئله اس ــن مس ای
ــو  ــه ت ــا را ب ــم: همــه ی حرف ه گفت
ــا  ــه خاطــر اینکــه ت ــه اســت؛ ب گفت
ــاه ابتــا داشــته باشــید  ــه گن شــما ب
ــد،  ــو را می بین ــت ت ــان وضعیّ و ایش
ــه شــما نمی گویــد.  دیگــر چیــزی ب
ــد،  ــا می گوی ــی چیزه ــان خیل ایش
بایــد یک ظــرف پاکیــزه ای ببینــد. تو 
یــک ظــرف آلــوده را بــردی. ایشــان 
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شــیر تمیــز پــاک را در یــک ظــرف 
کثیــف نمی ریزنــد. بعضی هــا رفتنــد 
پیــش کســانی کــه نــاآگاه بودنــد، از 
این طــور پیشــنهادها بــه ایشــان 
دادند، شــیطان از مســیر دیگــری آنها 
ــد  ــی خوردن ــرد و زمین ــاره ک را بیچ
کــه دیگــر نمی تواننــد بلنــد شــوند، 

ــد مراقبــت کــرد.  اینهــا را بای

تا که موش دزد در انبان ماست 
گندم چهل ساله ی انبان کجا است

اّول ای جان فکر دفع موش کن  
وانگه در جمع گندم کوش کن

خاصــه آنکــه عّلــت انتخــاب دعای 
هشــتم ایــن اســت کــه تطهیــر مقّدم 
اســت. در طــب هــم همین طــور 
اســت. جلســه ی 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 
ــرف مســموم  ــور اســت. ط همین ط
ــا  ــد ت ــول می کش ــی ط ــت، خیل اس
ــان الزم  ــی زم ــود. کّل ــم زدایی ش س

اســت تــا ســم زدایی شــود. در بیــن 
ــت،  ــهور اس ــم مش ــا ه ــزرگان م ب
می گوینــد: مرحلــه ی اّول تخلیــه 

اســت. 
و  چهــل  فهرســت  ایــن  در 
ــه  ــم ک ــواردی داری ــوردی، م چهارم
می کنــد.  نابــود  را  حســنات  کّل 
مــواردی اســت کــه اگــر کســی 
بــه آن مبتــا باشــد هیــچ حســنه ای 
ــط  ــه اش حب ــد، هم ــش نمی مان برای
مــی رود.  دســت  از  و  می شــود 

در ایــن عناویــن یــک عملیّــات 
شــناختی داریــم کــه موضــع را 
بشناســیم. بــرای مثــال در اّولیــن 
می فرماینــد:  حضــرت  مــورد، 
ِّــی أَُعــوُذ بـِـَک مـِـْن َهیََجــاِن  »اَللَُّهــمَّ إِن
الِْحــْرِص؛ خدایــا، مــن بــه تــو پنــاه 
می بــرم از طغیــان حــرص«، مــا 
بایــد حــرص را بشناســیم، هیجانش 
کار  یــک  کنیــم،  شناســایی  را 
شــناختی داریــم. دو، یــک فهرســت 
ــم. در مــورد اخــاق،  ــی داری عملیّات
عملــی  و  کابــردی  پیشــنهادهای 
شــناخت،  در  داشــت.  خواهیــم 
ســعی مــن ایــن خواهــد بــود کــه به 
ــی  ــاذن اهلل تعال ــتان ب ــودم و دوس خ
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کمــک کنیــم تــا بنگریــم آیــا مبتــا 
ــت  ــم اس ــن مه ــه؟ ای ــا ن ــتیم ی هس
کــه به ســطحی از شــناخت برســیم، 
بتوانیــم دربــاره خــود قضــاوت کنیم. 
ــا  ــی ابت ــر کس ــمت دوم، اگ در قس
دارد، راه نزدیــک بــرای اینکــه بتوانــد 
از آن نجــات پیــدا کنــد، مــورد نظــر 
ما اســت کــه معنــای واقعــی »أَُعــوُذ« 

می شــود. 
ــی اینکــه وزن ایــن 44  ــه ی پایان نکت
ــزان  ــت. می ــدازه نیس ــک ان ــورد ی م
ابتــا در بعضــی مــوارد وزنــش 
ســنگین و مخاطــره اش زیــاد اســت. 
در بعضی هــا خطــرش کمتــر اســت؛ 
پــس آنجایــی کــه وزن و مخاطراتش 
ــتر  ــا بیش ــث م ــت، بح ــتر اس بیش
ــر  ــه کمت ــی ک ــود. آنجای ــد ب خواه
اســت، ســریع تر عبــور خواهیــم 
کــرد. بنابرایــن بحــث مــا در دعــای 
ــته مان  ــای گذش ــا بحث ه ــتم، ب هش
ــی  ــاوت خاّص ــد و تف ــرق می کن ف

دارد.
 تندیس تقوا

بیســت و نــه دی مــاه ســال۶۳، یکــی 
از  یکــی  فــروزان،  چراغ هــای  از 

ــروب  ــران غ ســتاره ها از آســمان ته
کــرد. مــا امــروز بــرای مرحــوم آیــت 
اهلل العظمــی ســید احمد خوانســاری 
ــک  ــریف( ی ــه الش ــی اهلل مقام )اعل
مجلــس عــرض ارادتــی گرفتــه 
بودیــم. جلســه در مســجد آقــا ســید 
ــه  ــد ک ــزار ش ــازار برگ ــز اهلل، ب عزی
ــان و  ــت ایش ــه ی جماع ــّل اقام مح
محــل افاضاتشــان بــود و درس هــم 
آنجــا برقــرار می کردنــد. در پــی 
ــل  ــام راح ــا از ام ــی، تندروه جریان
عظیــم الّشــأن در مــورد عدالــت 
ــام  ــد، ام ــرده بودن ــؤال ک ــان س ایش
ــاره ی عصمــت  ــد: درب ــوده بودن فرم
آقــای خوانســاری از مــن ســؤال 
کنیــد، ایشــان تندیــس تقــوا اســت. 

مکــروه از ایشــان نمی دیدنــد. 
ــا  ــب م ــس امش ــه مجل ــرای اینک ب
ــزرگ  ــی و ب ــرد اله ــن م ــاد ای از ی
بی بهــره نمانــد، مطلبــی را از ایشــان 
نقــل می کنــم. ایشــان حضــرت 
ــه الصــاة و الّســام(  ــل )علی عزرائی
را قبــل از مــرگ زیــارت کــرده بــود، 
کــه بــه صــورت یــک جــوان زیبــا، 
ــوع  ــان طل ــرای ایش ــیما، ب خوش س
کــرده بــود. احوالپرســی کــرده و بــه 
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ایشــان عــرض ارادت کــرده و گفتــه 
ــوده  ــری؟ فرم ــا را بب ــدی م ــود: آم ب
بودنــد: نــه، بــه عیادت شــما آمــده ام. 
ــرد.  ــان درد می ک ــای ایش ــراً پ ظاه
ســن  ایشــان بــاال بــود و نود و شــش 
ــدند.  ــه مرحــوم ش ــود ک سالشــان ب
گفــت: مــا ایــن را نمی دانســتیم کــه 
عزرائیــل )علیــه الّســام( ِشــفای این 
طــور هــم می دهــد. دســتی کشــیده 
بــود و درد پــا هــم رفــع شــده بــود. 
نقــل متفاوتــی وجــود دارد کــه 
ــود:  ــوده ب ــل فرم ــرت عزرائی حض
ده روز دیگــر می آیــم مرخصــت 
ــر را  ــارت ده روز دیگ ــم. بش می کن

ــود.  داده ب
بــا امــام راحــل در جریانــات انقاب 
همراهــی داشــتند. البتّه ایشــان خیلی 
شــخصیّت  کّا  بودنــد،  محتــاط 
احتیاطــی فوق العــاده ای 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 
امیرالمؤمنیــن  می کنــم.  دریافــت 
می فرماینــد: »اَلَْعَلَمــا بَاُقــون َمــا بَقـِـَی 
ْهــر؛  عالمــان مادامــي کــه روزگار  الدَّ

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

بگیریــد. 
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