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موالیمــان  باســعادت  والدت 
ــام( را  ــه الس ــادی )علی ــام  ه ــرت ام حض
بــه محضــر مقــدس امــام عصــر 
)عّجــل اهلل تعالــی فرجــه الشــریف( و دوســتان و 

نائــب  و  ارادتمنــدان آن حضــرت 
می گوییــم. تبریــک  عصــر  امــام 

ایــن میــاد فرخنــده در یکــی دو 
و  اســت  االکبــر  عیــداهلل  قدمــی 
ان شــاءاهلل خــدای متعــال بــه میمنــت 
ایــن والدت باســعادت، بهره منــدی 
ــد  ــات عی ــرکات و فیوض ــا را از ب م
گردانــد. فــراوان  غدیــر  ســعید 

بــا ماحظــه ی ایــن مناســبت، دو 
نکتــه خدمــت شــما عــرض می کنــم.

هادی امت و پیشوای هدایت

ــادی  ــام  ه ــورد ام ــب اول در م مطل
ــود عزیــز،  )علیــه الســام( اســت. ایــن مول

آفــاق  و  اســت  پربرکــت  خیلــی 
ــوار  ــه از ان ــی ک ــودی و تجلیات وج

ــم  ــن عال ــرت در ای ــدس آن حض مق
ــاق را  ــدادش آف ــه، امت صــورت گرفت
ــی  ــه تجل ــژه آنک ــوردد؛ به وی درمی ن
بــر  بزرگــوار  آن  مقــدس  وجــود 
ــل  ــان، ذی ــتان ایش ــاس ذوق دوس اس
ــال  ــدای متع ــادی خ ــدس  ه ــام مق ن
اســت. خــوب اســت کــه مــا در 
چنیــن روز عزیــزی از حضــرت حــق 
توقــع داشــته باشــیم کــه بــه میمنــت 
ــود فرخنــده، مــا  و مبارکــی ایــن مول
ــه  ــودش ک ــی خ ــت باطن را از هدای
ــه  ــت ب ــم هدای ــرآن کری ــّص ق ــه ن ب
ــراوان کرامــت  امــر اســت، بهــره ی ف
از  کنیــم  توقــع  کنــد. مخصوصــًا 
ــا  ــر دوراهی ه ــه س ــال ک ــدای متع خ
دچــار  انســان  کــه  نقاطــی  در  و 
ــمت  ــه س ــا را ب ــود، م ــرت می ش حی
بهتریــن هدایت هــا انتخــاب کنــد. 
ــام(  ــه الس ــادی )علی ــرت  ه ــه حض ــا ب م
ــف  ــما ضع ــه ش ــم ک ــرض می کنی ع
ــای  ــاری و حجاب ه ــل و گرفت و جه
از مــا می شناســید و  بهتــر  مــا را 
می دانیــد کــه از مــا کاری ســاخته 
ــه  ــان ک ــه قبرم ــا ب ــی م ــت. وقت نیس
منزلــگاه پــر رمــز و رازی اســت، 
منتقــل شــویم، نمی دانیــم در چــه 



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

وضعیتــی قــرار خواهیــم گرفــت. 
پشــت پرده  شــخصیت مــا، باطــن 
ــد  ــکیل می ده ــا را تش ــر و خف و س
کــه بخــش دیگــری از وجــود و 
ــود  ــه از خ ــت ک ــا اس ــخصیت م ش
ــن  ــه همی ــت. ب ــان اس ــم پنه ــا ه م
ــر  ــوار و پ ــیر دش ــن مس ــل در ای دلی
فــراز و نشــیب و پــر حیرتــگاه و پــر 
لغزشــگاه، کــه گاهــی از عمــق وجود 
مضطــر بــه هدایــت ولــی کامــل 
ــت  ــع هدای ــار و توق ــویم، انتظ می ش
از امــام  هــادی )علیــه الســام( داریــم.

هشت ســالگی  هفــت  از  حضــرت 
جامــه و ردای امامــت پوشــیده اند 
ــش از  ــه بی ــهادت ک ــان ش ــا زم و ت
ســه دهــه طــول کشــیده اســت، 
ــده و  ــی بســیار ســخت و پیچی دوران
ــه و پــر اضطــراب  متغیــر و پــر حادث
ــام  ــا ام ــواد ت ــام ج ــته اند. از ام داش
ــان  ــه آن ــه ب ــام( ک ــم الس ــکری )علیه عس
در  می شــود،  گفتــه  الرضــا  ابــن 
ــی  ــده ای زندگ ــخت و پیچی دوران س
کرده انــد. حتــی اســناد و مــدارک 
مســئله  عمــق  دادن  نشــان  بــرای 
ــی  ــزان کاف ــن می ــی نیســت. همی کاف

اســت کــه شــما بدانیــد امــام  هــادی 
ــی،  ــک دوره ی طوالن ــام( در ی ــه الس )علی

و  ســفاک ترین  از  یکــی  معاصــر 
خطرناک تریــن خلفــای بنــی عبــاس، 
دوره ی  بوده انــد.  متــوکل،  یعنــی 
اســت.  عجیــب  خیلــی  متــوکل، 
پیچیــده  گســتاخی ها و رفتار هــای 
و خطرنــاک او را شــنیده اید. امــام 
بــا وجــود نظــارت و کنتــرل شــدید، 
ــذار  ــود فروگ ــی خ ــف امامت از وظای
و  شــاگردان  تربیــت  از  و  نکــرد 
ــه مصــاف  ــن ب ــط و رفت ــرل محی کنت
ــای  ــز احی ــری و نی ــای فک انحراف ه
ــًا  ــیعی، مخصوص ــی و ش ــراث والی ت
نیامــد. کوتــاه  زیــارت  مســئله ی 

زیارت جامعه ، منظومه ی توحید 
و منشور والیت

آیینــی  کار  یــک  صرفــًا  زیــارت 
نیســت؛ بلکــه کاری کامــًا راهبــردی 
و اســتراتژیکی اســت. ایــن نهــاد 
دارای ابعــاد و اضــاع و فــروع و آثار 
خــاص اســت و حقیقتــًا جــزء اعظــم 
شــعائر الهــی محســوب می شــود. 
حضــرت  هــادی )علیــه الســام( ایــن نهــاد 
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را پــرورش داد. مــا چنــد متــن از 
ــر  ــوش از س ــه ه ــم ک ــام داری آن ام
ــارت  ــرد. حضــرت، زی اهــل راز می ب
ــت و  ــا فصاح ــره را ب ــه ی کبی جامع
باغــت و شــور و عمــق و زیبایــی و 
معرفــت و محبــت و والیــت و عشــق 
انشــا کــرده اســت. ایــن زیــارت 
ــج آن  ــت و تروی ــب اس ــی عجی خیل
ــاده ای دارد.  ــت و ارزش فوق الع اهمی
ــره، کهکشــانی  ــارت جامعــه ی کبی زی
از توحیــد و منظومــه ای توحیــدی در 
تجلیــات والیــی اســت کــه انســان را 
بــه قله هــای معرفــت و میــان میــدان 
ــال  ــه خــدای متع ــت و عشــق ب محب
می بــرد. بیشــتر بــا ایــن زیــارت 
مناســبت ها  در  و  بگیریــد  انــس 
بــه آن مراجعــه کنیــد. گاهــی مــا 
از ایــن متن هــای بــزرگ محــروم 
می شــویم و فاصلــه می گیریــم؛ در 
ــد،  ــی کــه وقتــی مراجعــه می کنی حال
ــذاب  ــیرین و ج ــدر ش ــد آن ق می بینی
و روان اســت کــه انســان را بــا خــود 
زنجیــره  یــک  ماننــد  و  می بــرد 
مقصــد  تــا  را  شــما  کــه  اســت 
ــا  ــن ب ــن مت ــه ی ای ــاند. مطالع می رس
مقــداری تأمــل، ۳۵ یــا ۴۰ دقیقــه 

زمــان می بــرد و در شــرایطی کــه 
ــم،  ــف می کنی ــود را تل ــر خ ــا عم م
ایــن میــزان از زمــان چیــزی نیســت.

ــن  ــودن ای ــی ب ــه طوالن ــرای اینک ب
متــن، مــا را خســته نکنــد چــه کنیــم؟ 
خــود ایــن زیــارت بخش بنــدی شــده 
اســت و شــما می توانیــد در هــر روز، 
ــه ی  ــد. نکت ــداری از آن را بخوانی مق
دیگــر آنکــه مــکان قرائــت ایــن 
زیــارت، منحصــر در حــرم نیســت و 
ــن  ــن مت ــد از ای ــا می توانی ــر ج در ه
نورانــی بهره منــد شــوید. بنابرایــن نــه 
ــه انحصــار آن  طوالنــی بــودن آن و ن
بــه زیــارت مشــاهد مشــّرفه، نبایــد ما 
را از ایــن متــن نورانــی محــروم کنــد.

ــی از  ــال یک ــه ح ــت ب ــک وق ــن ی م
دوســتان رشــک بــردم و نزدیــک 
بــود بــه او حســادت کنــم! بــا او 
ــان در  ــم؛ ایش ــافرت می رفتی ــه مس ب
اتوبــوس کنــار مــن نشســته بــود. در 
ــغول  ــه مش ــدم ک ــب دی ــی ش تاریک
ــدم کل  ــردم، دی ــه ک ــت ک اســت. دق
اســت  را حفــظ  زیــارت جامعــه 
ــاج،  ــا ابته ــودش و ب ــال خ ــا ح و ب
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ایــن زیــارت را قرائــت می کــرد. 
ــی کســی  ــًا غبطــه خــوردم. وقت واقع
ــت  ــتفاده ی درس ــود اس ــت خ از وق
ــن(  ــی )ذه ــت اله ــدر امان ــد و ق کن
را بدانــد، بــا ایــن زیــارت انــس 
می گیــرد و ایــن خیلــی عالــی اســت.

اقدامات امام  هادی )علیه السالم(، 
برای معرفی و ترویج زیارت

ــارت  ــاد زی ــه الســام( نه ــادی )علی ــام  ه ام
ــارت  ــم زی ــد و طع ــی می کن را معرف
چشــیده  کبیــره  جامعــه ی  در 
می کنــد  کاری  می شــود. حضــرت 
ــد  ــدا را می بینی ــای خ ــما اولی ــه ش ک
ــد. ــرار می گیری ــان ق ــر آن و در محض

زیــارت فوق العــاده ی دیگــری کــه از 
امــام  هــادی )علیــه الســام( بــه مــا رســیده، 
ــرت،  ــت. حض ــه اس ــارت غدیری زی
مســئله ی غدیــر و آفــاق و ابعــاد آن را 
ــد. ــان می کن ــات بی ــه آی ــتناد ب ــا اس ب

اینجــا معلــوم می شــود کــه افــق 
ــه  ــی ب ــما وقت ــت. ش ــارت چیس زی
ــد،  ــه می کنی ــن مراجع ــن دو مت همی

یــک دســتگاه عرفانــی و معرفتــی 
و تربیتــی و حماســی را مشــاهده 
ــه نحــوی  ــد کــه شــخص را ب می کنی
پــرورش می دهــد کــه آمــاده ی جهــاد 
و مصــاف و بــه میــدان رفتــن اســت. 
ــارت،  ــا زی ــم ب ــی ه ــر سیاس از نظ
ــا  ــوط و مرزبندی ه ــاالت و خط اتص
ــی  ــر اجتماع ــود. از نظ ــن می ش روش
کار هــای  آغــاز  محــل  هــم 
اســت. خیــر  کار هــای  و  بــزرگ 

انســان گاهــی در زیــارت، مخصوصــًا 
هنگامــی کــه بــه حــرم مشــّرف 
می رســد  نقطــه ای  بــه  می شــود، 
می توانــد  می کنــد  احســاس  کــه 
را زیــر و رو کنــد. کســی  عالــم 
ماننــد امــام راحــل عظیــم الشــان 
کــه زمانــه ی خــود را زیــر و رو 
کــرد، تربیت شــده ی جامعــه ی کبیــره 
اســت. ایشــان چهــارده ســال در 
نجــف اشــرف تبعیــد بــود و در تمــام 
نشــان  گزارش هــا  ســال ها،  ایــن 
ــدون جامعــه ی  می دهــد کــه روزی ب
کبیــره بــر امــام نگذشــته اســت. 
ــدر  ــول پ ــا از ق ــدر م ــتاد عالی ق اس
بزرگوارشــان کــه از اســاطین عرفــان 
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ــد  ــل می کردن ــتند، نق ــا هس ــان م زم
ــام(  ــه الس ــن )علی ــرم امیرالمؤمنی ــه از ح ک
بیــرون آمــدم و دیــدم تمــام عالــم در 
اختیــار مــن اســت. ایشــان بــه حــرم 
برگشــته و گفتــه بــود: نمی توانــم 
کنــم. تحمــل  را  وضعیــت  ایــن 

و  آفــاق  الســام(  )علیــه  هــادی  امــام  
معرفــی  را  زیــارت  ظرفیت هــای 
کــرد و آن را پــرورش و اوج داد و 
در اختیــار دوســتان خــود تــا روز 
ــر  ــس غی ــچ ک ــرار داد. هی ــت ق قیام
نــدارد  ظرفیتــی  چنیــن  شــیعه  از 
و بخــش عظیمــی از اهــل اســام 
کرده انــد.  محــروم  آن  از  را  خــود 
انســان بــا خــود می گویــد شــاید 
ــی  ــم )صل ــر اعظ ــارت پیامب ــا از زی اینه
ــد؛ امــا وقتــی  ــه( نصیــب ببرن ــه و آل اهلل علی

بــه حــج می رویــم، می بینیــم کــه 
ــد و  ــرار نمی کنن ــی برق ــًا ارتباط اص
ــت  ــداری معرف ــه مق ــط برخــی ک فق
از  کــه  می کننــد  ســامی  دارنــد، 
ســام  همــان  وهابیــت،  تــرس 
می کننــد. بیــان  خــود  دل  در  را 

در  کــه  اســت  فضیلتــی  زیــارت 

پرتــوی والیــت امیرالمؤمنیــن و اهــل 
بیــت )علیهــم الســام( بــه شــیعه داده شــده 
اســت. »َذلـِـَك َفْضــُل الَلّ يُْؤتِیــهِ َمــْن 
ــن فضــل خــدا اســت.  ــاُء؛]۱[ ای يََش
آن را بــه هــر کــه بخواهــد می دهــد«.

می تــوان گفــت زیــارت یکــی از 
ــه  ــادی )علی ــرت  ه ــای حض کارویژه ه
الســام( و خصائــص الهــادی اســت. 

ــژه ی آن  ــت وی ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
زمــان، حضــرت مســئله را بــه جهتــی 
ــن و  ــارت امیرالمؤمنی ــه زی ــد ک بردن
ــه  سیدالشــهدا )علیهمــا الســام( معرفــی و ب
ــژه ای نشــان داده شــد. آن اهتمــام وی

رفقــا در روز عیــد ســعید غدیــر، 
متــن  ایــن  بــه  ویــژه ای  اهتمــام 
نورانــی داشــته باشــند. البتــه روز 
عیــد غدیــر خیلــی پــر برنامــه اســت 
و ســفارش های فراوانــی بــرای آن 
از  می توانیــد  شــما  اســت؛  شــده 
)علیــه  امیرالمؤمنیــن  زیــارت  متــن 
ــام(  ــه الس ــادی )علی ــام  ه ــه از ام ــام( ک الس

ــد. ــتفاده کنی ــت، اس ــده اس ــل ش نق

جالــب اســت کــه جلســات مــا بدون 
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ــی، در مناســبت ها  ــچ طراحــی قبل هی
ــروز  ــاق، ام ــرد و از اتف ــرار می گی ق
روز والدت امــام  هــادی )علیــه الســام( 
ــورد والدت ایشــان،  ــه در م ــود. البت ب
نقلــی هــم بــرای مــاه رجــب وجــود 
بیشــتر مــاه ذی الحجــه  امــا  دارد؛ 
بــرای  اگرچــه  می پســندند.  را 
ــود دارد و  ــم وج ــندی ه ــب، س رج
ــب  ــاه رج ــه ی م ــای روزان در دعاه
ــَألَُك  ــي أَْس ِّ ــمَّ إِن آمــده اســت: »اَللَُّه
ــِد  ــٍب ُمَحمَّ ــي َرَج ِ ــِن ف بِالَْمْولُوَديْ
بـْـِن َعلـِـٍيّ اَلثَّانـِـي َو اِبْنـِـهِ َعلـِـِيّ بـْـِن 
ــه  ــن ب ــا م ــِب؛ خدای ــٍد اَلُْمنْتََج ُمَحمَّ
ســبب ایــن دو مولــود در مــاه رجــب 
ـ محمــد ابــن علــی ثانــی و پســرش، 
علــی ابــن محمــد کــه برگزیــده 
تــو می خواهــم...«. در  از  ـ  اســت 
ایــن مــوارد، احتیــاط در جمع اســت. 
ــا  ــق ب ــع مواف ــی جم ــر جای ــه ه البت
احتیــاط نیســت؛ ولــی در ایــن مــورد 
ــت و  ــاط اس ــا احتی ــق ب ــًا مواف قطع
انســان می توانــد هــم در مــاه رجــب 
ــودش  ــه خ ــاه ذی الحج ــم در م و ه
ــرار دهــد. از  را ذیــل والیــت امــام ق
امــام صــادق )علیــه الســام( خواســتند کــه 
شــب قــدر را تعییــن کننــد؛ حضــرت 

ــب را  ــد ش ــما چن ــر ش ــد اگ فرمودن
دارد؟]۲[  اشــکالی  بگیریــد،  احیــا 
ــر  ــن نزدیک ت ــه نتیجــه گرفت اینکــه ب
اســت. حال چــه اشــکالی دارد هم در 
مــاه رجــب و هــم در مــاه ذی الحجــه 
ــه الســام( مراســم  ــرای امــام هــادی )علی ب
باشــیم؟ یادشــان  بــه  و  بگیریــم 

ــه  ــادی )علی ــام  ه ــت از ام ــر وق ــا ه م
الســام( ســخن می گوییــم بــه حضــرت 

ــاره  ــم اش ــه( ه ــام اهلل علی ــم )س عبدالعظی
می کنیــم کــه پرورش یافتــه ی مکتــب 
ــه  ــر ب ــام( و مفتخ ــه الس ــادی )علی ــام  ه ام
ــو از  ــًا؛]۳[ ت ــا َحّق ــَت َولِیُّن ــاج »أن ت
دوســتان حقیقــی ما هســتی« هســتند. 
ایــن مــرد مــای فقیــه محــدث اهــل 
معنــا و اهــل راز، تمــام عقایــد خــود 
را محضــر امــام  هــادی )علیــه الســام( 
ــا  ــت ی ــام صح ــا ام ــرد ت ــم ک تقدی
ــد. ــان کن ــا را بی ــت آنه ــدم صح ع

غدیر رمز تحقق توحید در آفاق 
انسانیت

»عیــدالل  غدیــر،  ســعید  عیــد 
االکبــر«]۴[ اســت. مبنــای تمــام 
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راز هایــی کــه در اعیــاد ثاثــه اســت، 
در غدیــر نهفتــه اســت. حضــرت 
در  فرموده انــد  الســام(  )علیــه  رضــا 
ــان و  ــر و قرب ــعید فط ــد س ــن عی بی
جمعــه، عیــد غدیــر ماننــد مــاه بیــن 
ــاه  ــا از م ــی اولی ســتاره ها اســت. وقت
و قمــر می گوینــد، منظــور مــاه شــب 
ــت.  ــزده اس ــارده و پان ــیزده و چه س
ــتاره ها  ــه ی س ــد، هم ــه می آی ــاه ک م
ــوع  ــل از طل ــوند. قب ــص می ش مرخ
ــت؛  ــتاره اس ــر از س ــمان پ ــاه، آس م
ــر  ــاه دیگ ــوع م ــض طل ــه مح ــا ب ام
ــه  ــگار ک ــت و انگارنه ان ــری نیس خب
آســمان پــر از ســتاره بــود. مــن 
جمعــه  کنیــد  فــرض  می گویــم 
و فطــر و قربــان ماننــد ســتاره ی 
شــعرا یــا برخــی ســیارات باشــد کــه 
ــاه محــو نمی شــوند؛  ــوع م ــع طل موق
بــاز  می کنیــد،  کــه  مقایســه  امــا 
ــود دارد. ــی وج ــاوت فراوان ــم تف ه

اتفــاق اصلــی در جریــان غدیــر، 
برابــر  در  توحیــد  شــرط  تحقــق 
ــر  ــود. اگ ــان ب ــتور و پنه ــرک مس ش
یــک  موضــوع،  ایــن  از  بخواهــم 
قرائــت عصــری ارائــه کنــم، می شــود 

ــه  ــره ای ک ــر مخاط ــرک پ ــت ش گف
از  قرن هــا  را  بشــریت  جامعــه ی 
چشــیدن شــهد توحیــد نــاب محــروم 
کــرد، ذیــل کلمــه ی سکوالریســم 
ــه ی  ــر در هم ــود. غدی ــف می ش تعری
ــخه ی  ــی اش، نس ــای اجتماع تجلی ه
ــد و نســخه ی ســعادت اســت.  توحی
و  نــدارد  تعــارف  متعــال  خــدای 
در قــرآن کریــم بــه پیامبــر بیــان 
می کنــد اگــر ایــن مطلــب گفتــه 
ــو رســالت خــود را انجــام  نشــود، ت
ــدل  ــب، ِع ــن مطل ــا ای ــداده ای! گوی ن
ــول اهــل  ــه ق کل رســالت اســت و ب
فلســفه، جــزء اخیــر علــت تامــه 
نشــود،  محقــق  اگــر  کــه  اســت 
هیــچ چیــزی در دســت نیســت و 
عقیــم  رســالت،  ســال های  تمــام 
و ابتــر می شــود. وقتــی کــه ایــن 
ــدای  ــر خ ــد و ام ــه ش ــی ارائ معرف
ــود:  ــدا فرم ــد، خ ــام ش ــال انج متع
ــْم َو  ــْم دينَک ــُت لَک ــْوَم أَکَمْل »اَلْی
أتَْمْمــُت َعَلیُکــْم نِْعَمتــی؛]۵[ امــروز 
ــردم  ــل ک ــان کام ــما را برایت ــن ش دی
ــام  ــما تم ــر ش ــود را ب ــت خ و نعم
ــدای  ــمت را خ ــن قس ــدم«. ای گردانی
ــد  ــوب می کن ــود منس ــه خ ــال ب متع
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و می گویــد نعمــت خــودم را بــر 
شــما تمــام کــردم. »َو َرضیــُت لَُکــُم 
اْلِْســاَم دينــًا؛]۶[ و اســام را بــرای 
شــما ]بــه عنــوان[ آیینــی برگزیــدم«. 
اســام در اینجــا جمــع بیــن دیــن و 
ــق  ــز تحق ــر رم ــت. غدی ــت اس نعم
ــت.  ــانیت اس ــاق انس ــد در آف توحی
غدیــر کــه بیایــد، اقتصــاد و تربیــت و 
ــت  ــت و محیط زیس ــاع و سیاس اجتم
اکســیر  می شــود.  توحیــدی   ... و 
اعظــم اســت کــه بــه هرچــه برخــورد 
ــد.  ــه آن رنــگ خدایــی می زن کنــد، ب
خدایــی  رنــگ  نقطــه ای  چــه  از 
می زنــد؟ از منصــب امامــت ظاهــری 
آن  بــه  امــور  ایــن  همــه ی  کــه 
متصــل می شــود. ایــن همــان جایــی 
ــه  ــت ب ــا والی ــا از آن ب ــه م اســت ک
می کنیــم. یــاد  حاکمیــت  معنــای 

مجاهدت ملت ایران برای 
تحقق پیام غدیر

و  پیاده هــا  تمــام  شــیاطین 
میــدان  بــه  را  خــود  ســواره های 
ــد.  ــاق رخ نده ــن اتف ــا ای ــد ت آوردن
ــریت،  ــدند و بش ــق ش ــفانه موف متأس

مخصوصــًا عالــم اســام، قرن هــا 
ــم را  ــوِب سکوالریس ــه چ ــت ک اس
می خــورد. آقــا فرمودنــد غدیــر مهــر 
ــر  ــود. اگ ــم ب ــر سکوالریس ــان ب بط
حاکــم الهــی در جامعه مســتقر شــود، 
تمــام بخش هــای دیگــر، تدریجــًا 
ــرد. ــی می گی ــگ خدای ــًا، رن ــا دفعت ی

مســیر  ایــن  در  امتحانــات  البتــه 
ســخت اســت. ملــت ایــران کــه 
شــعبه ای از غدیــر را در عصــر غیبــت 
فشــار های  کــرده، شــاهد  محقــق 
فراوانــی از درون و بیــرون اســت. 
اگــر شــما دســت از غدیــر برداریــد، 
ــود  ــد ب ــا نخواه ــن خبر ه ــر ای دیگ
اساســی خــود،  قانــون  از  اگــر  و 
دیگــر  کنیــد،  حــذف  را  غدیــر 
نــدارد. کاری  شــما  بــا  کســی 

صیانــت  و  حفــظ  مــا  وظیفــه ی 
وقــت  یــک  اســت.  انقــاب  از 
ــه  ــن و ب ــح رفت ــه مذب ــدت ب مجاه
میــدان میــن رفتــن و عملیــات اســت، 
ــای  ــه فعالیت ه ــم ب ــت ه ــک وق ی
اجتماعــی  و  فرهنگــی  و  تربیتــی 
اســت. تولیــدی  و  اقتصــادی  و 
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بــه  متعــال  خــدای  امیدواریــم 
ــل  ــن فض ــر، ای ــب غدی ــق صاح ح
بازگشــته بــه امــت را تــا زمــان 
کنــد. حفــظ  مــا  بــرای  ظهــور 

و  امتحان هــا  مســیر،  ایــن  در 
امــا  زلزله هــا هســت؛  و  تکانه هــا 
ــب و دل  ــه قل ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــد.  ــتوار باش ــورد و اس ــکان نخ ــا ت م
ایــن روز هــا و شــب های  دعــای 
ــد؛  ــدم باش ــای ثبات ق ــد دع ــما بای ش
ــناخت  ــی و ش ــر انقاب ــدا صب از خ
بخواهیــد.  ثبات قــدم  و  موقعیــت 
خــدای متعــال وعــده داده و فرمــوده 
ــوا  ــَن آَمنُ ــُت الَلُّ الَِّذي ِّ ــت: »يُثَب اس
الَْحیَــاةِ  فِــي  الثَّابِــِت  بِالَْقــْوِل 
نْیَــا َوفِــي اْلِخــَرِة؛]۷[ خــدا  الُدّ
ایمــان آورده انــد،  کســانی را کــه 
در زندگــی دنیــا و در آخــرت بــا 
ــد«. ــت می گردان ــتوار ثاب ــخن اس س

ــن  ــت امیرالمؤمنی ــر والی ــاءاهلل ب ان ش
)علیــه الســام( زنــده باشــیم و ذیــل والیت 

همــان  کــه  ـ  ظاهــری  و  باطنــی 
والیــت فقیــه اســت ـ ثابــت باشــیم.

آزمونی سخت برای مردم و  
مسئوالن

امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( فرموده انــد: 
»لَتُبَْلبَُلــَنّ بَْلبََلــًة َو لَتَُغْربَُلــنَّ َغْربََلًة؛]۸[ 
شــمایان در کــوره آزمایــش رویــد، و 
ــوید، و در  ــي ش ــتخوش دگرگون دس
ــان  ــد«. انس ــختي ها درآیی ــال س غرب
ــت  ــه در حاکمی ــد؛ چراک ــد بترس بای
غربال گــری  علــوی  و  الهــی 
می شــود. برخــی از مــردم در امتحــان 
اخیــر، رفــوزه شــدند. ایــن احتــکار و 
ــط  ــاره و ... توس ــی اج ــش دفع افزای
ــردم انجــام شــد. مســئوالن  ــن م همی
مــا هــم خوشــبختانه از مــردم هســتند 
و از جــای دیگــری نیامده اند. بخشــی 
از ایــن مســئوالن هــم ماننــد بســیاری 
از مــردم، خــوب امتحــان دادنــد و کار 
ــن  ــر همی ــد. اگ ــدت می کنن و مجاه
ــئوالن در مدیریــت و  بخــش از مس
ــد  ــد کار نکنن ــم و تولی ــت و عل امنی
ــده ای  ــم. ع ــا می روی ــاد فن ــر ب ــه ب ک
در حــال خــون دل خــوردن هســتند 
البتــه عــده ای هــم می بازنــد و  و 
می ترســند  و  می شــوند  خســته 
می شــوند. طمــع  گرفتــار  و 



11

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ابتــا،  و  امتحــان  ایــن  حاصــل 
بــه  و  بــود  خواهــد  غربال گــری 
ــت. »َو  ــص اس ــی تمحی ــر قرآن تعبی
ــا  ــوا؛]۹[ ت ــَن آَمنُ ــَص الَلُّ الَِّذي لِیَُمِحّ
خــدا کســانی را کــه ایمــان آورده انــد، 
خالــص گردانــد«. ایــن آیــه را زمــان 
جنــگ در مدرســه ی عالــی بــرای 
تشــویق رفقــا جهــت رفتــن بــه جبهه 
ــه کشته شــدگان راه  ــدم. قــرآن ب خوان
ــوالً  ــد و معم ــهید نمی گوی ــق، ش ح
ــبیِل  ــی َس ِ ــل ف ــن قت ــر »َم ــا تعبی ب
ــه  ــن آنجــا ب ــد. م الل« اســتفاده می کن
دوســتانمان گفتــم کــه فضــای آیــه و 
تناســب آیــات بــه ضمیمــه ی برخــی 
این طــور  تفســیری،  برداشــت های 
بیــان مــی دارد کــه خدا از شــما شــهید 
ــهید،  ــن ش ــور از ای ــرد و منظ می گی
شــهید بــه معنــای خــاص اســت. خدا 
ــان و ...  ــر و امتح ــه دردس ــراد را ب اف
مبتــا می کنــد تــا خالــص شــوند. در 
ــانی  ــر کس ــادی اخی ــکات اقتص مش
شــده اند  شــبهه  و  لغــزش  دچــار 
بلغزنــد. نمی کــردم  بــاور  کــه 

 

دعایی که انسان را آتش می زند

شــنیده ام برخــی رفقــا در قنوت هــای 
ــد.  ــه می خوانن ــای صحیف ــود دع خ
ــداد دارد و در  ــه  امت ــات صحیف جلس
یکــی از ســفر های اســتانی، یکــی 
جــوان،  فاضلــه ی  خانم هــای  از 
ــدن  ــه خوان ــرد ب ایســتاد و شــروع ک
ــوم شــد  دعــای چهــل و ششــم. معل
دارد. امتــداد  جلســات  ایــن  کــه 

خوانــدن ایــن دعــا در ســجده و 
آتــش می زنــد؛  را  انســان  قنــوت 
َمــْن  »يَــا  جملــه ی  مخصوصــًا 
يَْدنُــو إِلَــی َمــْن َدنَــا مِنْــُه؛ ای 
ــک  ــو نزدی ــه ت ــس ب ــر ک ــه ه آن ک
گــردد، بــه او نزدیــک می شــوی« 
دارد. تناســب  ســجده  بــا  کــه 
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