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دو بال سیر و سلوک
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آیتاهلل شاهرودی ،فقیهی انقالبی و مسئولیتپذیر
علت شوق مؤمن به مرگ
ارزش و اقسام صبر
موانع سلوک
الف .گناه
ب .سنگین شمردن تکالیف الهی
ج .مشکالت و مصیبتها
 .۲شکر

نقش صبر و شکر اجتماعی در شکلدهی تمدن
اسالمی

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بــه توفیــق الهــی از امشــب وارد
یــک بوســتان بهشــتی دیگــر از
مجموعــه بهشتآســای صحیفــه
مبارکــه ســجادیه یــا بهتــر اســت
بگوییــم وارد یــک بوســتان دیگــر
در بهشــت صحیفــه میشــویم.
امیدواریــم کــه بــه عنایــت صاحــب
صحیفــه متنعــم شــویم و بــه مــدد
عنایــت آن حضــرت ،بــه آنچــه
در ایــن قطعــه نورانــی از صحیفــه
ســجادیه رمزگشــایی میشــود،
اهتمــام و التــزام داشــته باشــیم و
عمــل کنیــم و بهرهمنــد شــویم تــا
نصیــب مــا از حیــات طیبــه افزایــش
یابــد و بهــره مــا فراوانتــر گــردد.
آن بوســتان ،دعــای ســی و هفتــم
صحیفــه ســجادیه میباشــد .عنــوان
ــن ُد َعائِــهِ َع َليْــهِ
دعــا « َو َك َ
ان م ِ ْ
ف بِالتَّ ْق ِ
ــر َ
صيــرِ
َّ
ــا ُم إ ِ َذا ا ْعتَ َ
الس َ
ْ
ِ
ِ
ُّ
ْ
ــن تَأديَــة الشــكرِ» میباشــد.
َع ْ
2
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ایــن عنوانگــذاری هوشــمندانه
تکلیــف انســان را در قــدم اول
در بــاب اینکــه اینجــا چــه
خبــر اســت ،معیّــن میکنــد.
دعــا اینگونــه شــروع میشــود:
َّ
ــن
«الل ُه َّ
ــم إ ِ َّن أَ َحــداً َل يَبْ ُلــغُ م ِ ْ
ــل َع َليْــهِ
ُش ْ
ك َغايَــ ًة إ ِ َّل َح َص َ
ــكرِ َ
ـن إ ِ ْح َســان ِ َ
ك َمــا يُ ْل ِز ُمــ ُه ُشـ ْ
ـكراً.
مِـ ْ
ــن َطا َعت ِ َ
ــك َو
َو َل يَبْ ُلــغُ َمبْ َلغــ ًا م ِ ْ
ان ُم َق ّ ِ
صــرا ً ُد َ
اجتَ َهــدَ إ ِ َّل َك َ
ون
إ ِ ِن ْ
َ
ــك َفأ ْش َ
ك ب ِ َف ْضل ِ َ
اســت ِ ْح َقاق ِ َ
ــك ُر
ْ
ِ
ْ
َ
َ
ِ
ُ
ِ
ــن شــكركَ ،و
عِبَــادك َعاجــ ٌز َع ْ
َ
ــم ُم َق ّ ِ
ــن َطا َعت ِ َ
ــك».
ــر َع ْ
أ ْعبَدُ ُه ْ
ص ٌ
موضــوع ایــن دعــا شــکر میباشــد.
از یــک مرتبــه عالــی و فرازمنــد
بــه ایــن فضیلــت بــزرگ و
باعظمــت نــگاه شــده اســت و
امــام ابعــاد تــازهای از ایــن منــزل
عالــی ســلوک الــی اهلل تبــارک و
تعالــی را در ایــن دعــا تحریــر و
رمزگشــایی میفرماینــد .از تبیینــی
کــه اینجــا در بــاب مســئله شــکر
وجــود دارد ،رونمایــی میکننــد.
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بــه نظــر بنــده بایــد فرصــت را
غنیمــت شــمرد و در ایــن جلســه
خدمــت شــما مقدمــهای را بــه
عنــوان پایــه بحــث مطــرح کنــم.
خواهشــمندم دقتتــان زیــاد باشــد؛
چراکــه بعدهــا در خیلــی از مباحــث،
دریافــت این مقدمه و فهــم آن ،کار را
خیلــی آســان میکنــد .آنچــه عــرض
خواهــم کــرد ،یــک تحلیــل مبنایــی و
اصولــی ،بــه منزلــه تأســیس مبنــا در
ســیر الــی اهلل و رفتــن بــه منازل ســیر
انســانیت میباشــد .بــه فضــل الهــی
از نوبــت بعــدی کــه خــدا توفیــق
دهــد ،متــن را بــرای شــما میخوانــم
و نکاتــش را عــرض میکنــم.

دو بال سیر و سلوک
 .۱صبر

مطلبــی کــه عزیــزان بایــد بــه آن
عنایــت داشــته باشــند ،عبــارت
اســت از اینکــه در ســیر منــازل
انســانیت ،دو جنبــه یــا دو مرحلــه
داریــم کــه یــک جنبــه یــا مرحلــه آن
عبــارت اســت از جنبــه بنیانگــذاری
و صیانــت ســالک و جنبــه دوم یــا

مرحلــه بعــدی رشــد و تعالــی ســالک
میباشــد .ایــن دو کامــ ً
ا بــه هــم
گــره خــورده هســتند .در پــرواز بــه
منــازل انســانیت و مقاصــد بندگــی،
بــه منزلــه دو بــال بــرای یــک
پروازگــر یــا پرنــده عمــل میکننــد.
پــس یــک مرحلــه بنیانگــذاری و
صیانــت اســت و یــک مرحلــه هــم
مرحلــه رشــد ،شــکوفایی ،تعالــی
و پــرواز .مرحلــه اول بــا صبــر و
مرحلــه دوم بــا شــکر تعمیــم و
محقــق میشــود .بــه ایــن ترتیــب
میتــوان گفــت کــه صبــر و شــکر
دو رکــن اساســی از ارکان ســلوک
الــی اهلل و تحقــق بــه فضایــل
انســانیت محســوب میشــوند.
مــا در مباحــث جنــود عقــل و
جهــل ،فهرســت فضایــل زیــادی
داریــم کــه در کتابهــای علمــای
ربانــی ایــن مباحــث بــه صــورت
فصلبنــدی زیــاد آمــده اســت.
وقتــی بــه قــرآن مجیــد بــه عنــوان
کتــاب مبنــا و معیــار مراجعــه
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میکنیــد و هنگامــی کــه بــه کلمــات
اولیــای خــدا نگاهــی میاندازیــد،
برایتــان مشــخص میشــود کــه
صبــر و شــکر بــا مــوارد دیگــر فــرق
میکننــد .اگــر اجــازه دهیــد ایــن دو
مبنــا را توضیــح دهــم؛ از ایــن جهــت
کــه عالقهمنــد هســتم دوســتان
جایــگاه شــکر را در هندســهی
کمــال و رشــد درک کننــد و ببینــد.
برنامــهی ایــن جلســهی مــا ایــن
اســت .بــه عبارتــی بــا نگاهــی از
ن دو مــورد در ایــن
بــاال ببینیــم ایــ 
نقشــه چگونــه جانمایــی میشــوند.
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بــر روی آن دو کلمــهی اساســی
کــه عــرض کــردم ،درنــگ کنیــد و
ایــن توضیحــات را بشــنوید .کلمـهی
صیانــت و مبناســازی و دیگــری
هــم پیشبرندگــی ،رشــد ،پــرواز و
شــکوفایی کــه شــما میتوانیــد در
کلم ـهی تعالــی آنهــا را بیاوریــد .بــا
صبــر شــخصیت ســالک از موانــع
عبــور میکنــد و از مهالــک صیانــت
میشــود .بــا رشــد شــخصیت
انســان ســالک ،شــوق پــرواز در او
بــه اوج میرســد و منــزل رضــا و
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محبــت بــرای او همــوار میشــود.
کســی کــه میخواهــد طــی
طریــق بــه ســوی حضــرت حــق،
تبــارک و تعالــی داشــته باشــد،
فرصــت زیــادی نــدارد .دعــای
چهــل صحیفــهی مبارکــه را بــه
خاطــرآوریــد کــه دعــای کوتاهــی
اســت .عنــوان آن تکاندهنــده
اســت .حضــرت زمانــی آن دعــا را
میخواننــد کــه خبــر مــرگ کســی
را بــه ایشــان میدادنــد یــا خــود
ایشــان بــه یــاد مــرگ میافتادنــد.
مــرگ واقعیتــی اســت کــه ســرانجام
از راه میرســد .خوشــا بــه حــال
کســانی کــه بتواننــد از ایــن فرصــت
نامعلــوم زودگــذر اســتفاده مناســب
و بهــرهی شایســته داشــته باشــند.

آیتاهلل شاهرودی ،فقیهی
انقالبی و مسئولیتپذیر
امــروز خبــر رحلــت حضــرت
آیــتاهلل شــاهرودی را شــنیدیم.
خداونــد متعــال ایشــان را رحمــت
کنــد و بــا اجــداد طاهرینــش محشــور
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کنــد .جــزء شــخصیتهای عزیــز
کشــور بودنــد .از کســانی کــه بــه
معنــای کلمــه میتــوان دربــاره او
گفــت کــه فقیــه بــود .بهآســانی
نمیتــوان در مــورد کســی کلمــهی
فقیــه را بــه کار بــرد .مکتــب
شــخصیتهای بزرگــی را درک کــرده
و نــزد آنــان تحصیــل کــرده بودنــد.
دارای ذهــن خــوب ،مســلط ،بســیار
خلیــق ،متواضــع و مســئولیتپذیر
بودنــد .در جاهایــی کــه خیلیهــا
ســنگین
مســئولیتهای
از
میگریختنــد ،ایشــان همــکاری
کردنــد و زیــر مســئولیتهای بــزرگ
شــانه دادنــد .جــزء اصحــاب فتــوا و
دوســتان صمیمــی ،علمــی و نزدیــک
رهبــر عالیقدرمــان بودنــد .خداونــد
ایشــان را رحمــت کنــد کــه عمــر
پربرکتــی داشــتند .آقای شــاهرودی را
در عــراق بیــش از ایــران میشناســند.
اگــر در مراســم اربعیــن یــا ســفرهای
دیگــر بــه آنجــا رفتــه باشــید،
مالحظــه کردهایــد کــه ایشــان از
جهاتــی در عــراق بیــش از ایــران
شــناخته شــده اســت .خداونــد بــه
عمــر مــا هــم برکــت دهــد و پایــان
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کار مــا را بــه ســامت قــرار دهــد.

علت شوق مؤمن به مرگ
در پایــان دعــای چهلــم صحیفــه بــه
خداونــد میگوییــم در حــال بندگــی
از دنیــا برویــم .مســلم ،تســلیم و
طائــب و مطهــر باشــیم ،بــار اضافــه
نداشــته باشــیم .آنچــه کــه از عمــل
الزم اســت ،فراهــم کــرده باشــیم و
باربســته و مهیــا در مقــام تســلیم و
رضــا ،مشــتاقانه بــه اســتقبال پیــک
بشــارت برویــم .در ایــن صــورت
زبــان حــال انســان هنــگام مــرگ ایــن
اســت« :چــون جــان تــو میســتانی؛
چــون شــکر اســت مــردن»]۱[.
چنیــن انســانی بــرای مــرگ
لحظهشــماری میکنــد و بــا آن
شــوق و انــس و الفــت هــم دارد.
بــه همیــن خاطــر حضــرت ســجاد
(علیهالســام) در دعــای چهلــم فرمودنــد
مــرگ را بــرای مــن مأنــس و مألــف
قــرار بــده .یعنــی اوج انــس مــن بــا
مــرگ باشــد؛ بهگونــهای کــه بــا او
مثــل خویشــاوندم باشــم و ماننــد
رفیــق شــفیق مــن باشــد کــه مشــتاق
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دیــدار او هســتم باشــد .اگــرچنیــن
حالــی در انســان شــکل گیــرد،
مــرگ برایــش بشــارت خواهــد بــود.
انشــاءاهلل کیفیــت رفتــن مــا هــم
بــه لطــف و کــرم او بــه شــهادت
باشــد .شــهادت عجــب مرگــی
اســت! گویــا در روایتــی فرمودهانــد:
«أفضــل ال َمــوت َ
َ
الشــهادة؛ برتریــن
مــرگ ،شــهادت اســت» .خداونــد
در بهتریــن حــاالت شــهادت را
روزی مــا گردانــد و مــا را از ایــن
فضیلــت بــزرگ محــروم نفرمایــد.
خواســتم عــرض کنــم کــه در
فرصــت کــم ،جنابعالــی بایــد
بــار خــود را ببندیــد و قدمبهقــدم
در حــال ســیر منــازل و پیــش رفتــن
و تقویــت توشــه اعمــال صالــح
خــود باشــید و بــه کیفیتــی زندگــی
کنیــد کــه در ایــن ســرای پــر از
آفــت و آلودگــی ،ســالم و غانــم
عبــور کنیــد و بــه مقصــد برســید.
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اگــر تمایــل داریــد ایــن اتفــاق بــرای
شــما بیفتــد ،دو فضیلــت را بایــد
خیلــی تحصیــل کنیــد و در عالیترین
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ســطح آن بــه دنبالــش باشــید و بــه
آن برســید کــه رکــن اول آن صبــر
و رکــن دوم آن شــکر میباشــد.

ارزش و اقسام صبر
عمدتــ ًا صبــر مبانــی ســلوک را
میســازد و اگــر ســالک بــه مقــام
صابــران برســد ،نــزد حضــرت
حــق محبوبیــت پیــدا میکنــد.
يــن؛[ ]۲خــدا
« َواهللُ يُ ِح ُّــب َّ
الصابِرِ َ
ت مــيدارد».
شــکیبایان را دوســ 
صریــح قــرآن کریــم اســت کــه
خــدای متعــال شــخصی را کــه بــه
ایــن فضیلــت میرســد ،دوســت
م ـیدارد و هنگامــی کــه صبــر جــزء
ســاختار وجــودیاش گشــت و بهــره
او در آن حــد قــرار گرفــت ،در دایــره
امنــی مســیر را ســیر خواهــد کــرد.
در معنــای اولیــه میگوینــد صبــر
ایــن اســت کــه انســان نفــس خــود را
در شــرایط دشــوار و تلــخ مهــار کنــد
و آن را در مــدار بندگــی حفــظ کنــد.
آن را بــر روی ریــل بندگــی نگــه
دارد و نگــذارد از آن خــارج گــردد.
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بــا ایــن حــال در روایــت مشــهوری
آمــده کــه صبــر بــر ســه قســم
اســت :صبــر بــر معصیــت ،صبــر
بــر طاعــت و صبــر بــر مصیبــت]۳[.

موانع سلوک
الف .گناه

ســه چیــز میتوانــد ســیر ســلوک
انســان را مختــل کنــد کــه البتــه
ریشــههای آن بــه یکجــا
برمیگــردد .مانــع اول ،گنــاه
و معصیــت اســت .مفصــل بــه
مناســبتهایی در مــورد آنکــه بــا
انســان چــه میکنــد ،صحبــت
شــده اســت .گنــاه انســان را از ریــل
بندگــی خــارج میکنــد کــه ایــن
خــود مراتبــی دارد .مثــ ً
ا در جایــی
ممکــن اســت وقتــی انســان از ریــل
خــارج شــد ،در کنــار آن یــک درهی
مخــوف باشــد کــه انســان نهتنهــا
خــارج ،بلکــه ســاقط هــمشــود.
معصیــت بــرای نفــس انســان زینــت
داده شــده اســت .بــه همیــن خاطــر
ـن لِلنَّـ ِ
ـاس
قــرآن فرمــود ه اســتُ « :زيّ ِـ َ

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

الشــ َه َو ِ
ــب َّ
ات...؛[ ]۴دوســتى
ُح ُّ
خواســتنيها[ى گوناگــون] بــراى
مــردم آراســته شــده اســت .»...نفــس
انســان بــه ســوی معصیــت تمایــل
دارد و آنچــه نفــس انســان را در برابر
ایــن خطــر بــزرگ صیانــت میکنــد،
صبــر اســت .چــه زمانــی اثــر صبــر
بیشــتر خواهــد بــود؟ وقتــی کــه
شــخص میبینــد دیگــران چقــدر
لــذت میبرنــد و او دائــم بایــد بــه
نفــس خــود نــه بگویــد و لــگام آن را
بگیــرد .اینجــا یــک ســختی و تلخــی
دارد کــه اگــر انســان بــر آن مداومــت
ورزد ،بــه شــیرینی حقیقــی و حقیقت
شــیرینی دســت پیــدا خواهــد کــرد.

ب .سنگین شمردن تکالیف الهی

دوم عبــارت از کلفــت مســئولیتها
و وظایــف میباشــد .اولــی بــا
زینــت شــدن و لــذت نفــس انســان
را بــه خــارج از ریــل بندگــی دعــوت
میکنــد و دومــی بــر عکس آن اســت.
بــرای انســان وظایــف یــا فهرســتی
از بایدهــا ،طاعتهــا ،فرائــض
و واجبــات تعریــف میشــود کــه
وظیف ـهی بندگــی او میباشــد .نفــس
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از انجــام آنهــا ابــا دارد؛ زیــرا آن را
بــرای خــود ســنگین و دارای ُکلفــت
میبینــد .شــاید از ایــن جهــت بــه
آن تکلیــف میگوینــد کــه بــرای
نفــس ســنگینی دارد .گاهــی بایــد
وضعیــت راحتــی را بــرای انجــام
وظیفــه الهــی رهــا کنیــم و خــود را
بــه وضعیــت ســخت انجــام وظیفــه
و مســئولیتها بســپاریم؛ از وظایــف
کوچــک گرفتــه تــا وظایــف بــزرگ.
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مثالــی میزنــم تــا بحــث روشــنتر
شــود .یــک روحانــی در قــم مشــغول
تدریــس بــود .بــا پژوهشــگاهی
هــم قــرارداد داشــت .در همــان
کوچــهی محــل ســکونتش ،ســایر
بســتگانش هــم اقامــت داشــتند.
زندگــی خــوب و راحتــی داشــت.
قــم جنــت الطــاب اســت .بــرای
خــود عالــم و جاذبههــای خاصــی
دارد .بــه همیــن خاطــر آقایــان در
قــم متوقــف میشــوند و در آنجــا
میماننــد و خــارج نمیشــوند .در
وســط چنیــن شــرایطی کــه حقــوق
مناســب برقــرار ،زندگــی خــوب،
بچههــا راحــت ،مدرســه و امکانــات
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فراهــم ،خانــواده و بســتگان در
دســترس ،پیکــی آمــد کــه بــرای
شــما وظیفــهای تعییــن شــده اســت
کــه جهــت تبلیــغ بــه فــان شــهر
برویــد .آن روحانــی تعریــف
میکــرد کــه مانــدم چــه کنــم .در آن
شــهر از حقــوق خبــری نبــود .دوری
از خانــواده وجــود داشــت .مدرسـهی
خــوب و محیــط تربیتــی مناســب
بــرای بچههــا فراهــم نبــود .فــراغ
و دوری و تفــاوت فرهنگــی وجــود
داشــت .در منطق ـهی محرومــی قــرار
داشــت و ششــصد یــا هفتصــد
کیلومتــر بــا قــم فاصلــه داشــت .اگــر
کســی صبــرش کــم شــود ،میبــازد
و یــک عمــر را باختــه اســت .بــه
خــود نهیــب زدم و گفتــم :تــو ایــن
لبــاس را پوشــیدهای کــه فقــط در
قــم بنشــینی و چیــزی بنویســی و
درس بدهــی؟ رفتــم خانــه و گفتــم
کــه بــار را ببندیــد تــا برویــم .اکنــون
 ۲۷ســال اســت کــه در آنجــا هســتم.
برایــم جالــب بــود ۲۷ .ســال اســت
کــه ایشــان آنجــا امــام جمعــه اســت.
از طرقــی باخبــر شــدیم کــه مــردم آن
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منطقــه ایشــان را بســیار پســندیدهاند؛
زیــرا توانســتهاند در آن منطقــه منشــأ
آثــار ،بــرکات و خیــرات در مســائل
مختلــف و تربیــت نفــوس باشــند.
اینجــا صبــر بســیار زیــادی
میخواهــد .اگــر کســی تربیــت
نشــده باشــد ،در برابــر چنیــن
وظیفـهای کــم مـیآورد .بــاب توجیــه
هــم بــاز اســت ،میگوینــد بایــد االن
در قــم باشــیم و تحصیــات خــود
را پیــش ببریــم و خانــواده آمــاده
نیســتند و  . ...واقعـ ًا و بــدون تعارف،
پایههــا و مبانــی اصلــی ســیر بــا
صبــر ســاخته میشــود و هرچــه
ّ
حــظ ســالک از گوهــر و
بهــره و
حقیقــت صبــر بیشــتر باشــد ،هــم
میتوانــد بــه منــازل باالتــر بــرود و
هــم منــازل فعلــی را بهتــر حفــظ کند.
یــک طــرف جاذبــهی معصیــت و
طــرف دیگــر ،کلفــت طاعــت اســت.
جلس ـهی قبــل عــرض کردیــم قــرآن
حتــی در مــورد نمــاز میگویــد تــا
بــه مقــام خشــوع نرســیده باشــی،
نمــاز بــرای تــو ســنگین اســت.

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

[ ]۵افــراد کمــی موفــق بــه نمــاز
جماعــت میشــوند و افــراد کمتــری
بــه نمــاز جمعــه موفــق میشــوند.

ج .مشکالت و مصیبتها

مانــع ســوم ،مصیبتهــا و دشــواریها
اســت؛ ماننــد مــرگ و مریضــی
خــود و دیگــری و ورشکســتگی و
ن مــوارد
شکس ـتهای اجتماعــی .ای ـ 
ن َ َفــس ســالک را میگیــرد .چنانچــه
صبــرش انــدک باشــد ،بــه جــزع
مبتــا میشــود یــا بــرای او توقــف
میآیــد و یــک مصیبــت میتوانــد
او را از ریــل بندگــی خــارج ســازد.
صبــر ،انســان را در برابــر جاذبــهی
گنــاه و کلفــت طاعــت و هجــوم
مصیبتهــا حفــظ میکنــد و در
نتیجــه انســان همیشــه روی ریــل
بندگــی باقــی میمانــد .صبــر
بــرای ســالک چنیــن نقشــی دارد.
چنانچــه ایمــان بــه منزلــهی یــک
انســان در نظــر گرفتــه شــود ،صبر در
انــدام ایمانــی ،به منزلهی ســر نســبت
بــه بــدن اســت .اگــر ســر نباشــد،
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هیچچیــز بــه کار نمیآیــد ]۶[.صبــر،
تضمینکننــده ایمــان و در مرحلــهی
بعــد صیانتبخــش آن اســت.

 .۲شکر
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رکــن دوم ســلوک شــکر اســت کــه
حرکتدهنــده و ســرعتبخش
و ســبقتآفرین اســت .فضائــل
بســیاری در دامــن شــکر تقویــت پیدا
میکنــد و بســیاری از مــکارم اخــاق،
بــا شــکر فراهــم میشــود .معرفــت
فضــل و انعــام منعــم مطلــق بــا شــکر
آغــاز میشــود و آنجــا اســت کــه
انســان نعمتشــناس میشــود .از
رهگــذر شــناخت نعمــت ،انســان بــه
منعــم میرســد .مــا تمایــل بنیادیــن
بــه منعــم و محســن داریــم .اگــر
کســی بــه شــما احســان کــرد ،شــما
تمایلــی در وجودتــان نســبت بــه او
پیــدا میکنیــد .وقتــی پیــام محبــت
بــه قلــب انســان برســد ،بازتــاب
آن همــان تمایــل اســت و ایــن
تمایــل نســبت بــه منعــم ،در امتــداد
خــودش ،مرتبــهای بــه نــام محبــت
ایجــاد میکنــد و شــما نســبت
بــه او ،احســاس تعلــق و محبــت
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میکنیــد .ایــن محبــت در واقــع
یــک تمایــل آمیختــه بــا رضــا اســت.
مجمــوع مســیری کــه بــرای شــما
تبییــن شــد ،شــکر نامیــده میشــود
کــه مراتبــی دارد .اینکــه کلمــهی
شــکر در مــورد آن بــه کار رفتــه،
بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــما
آشکارســازی دریافــت نعمــت
داریــد و اعــام میکنیــد کــه
نعمــت و محبــت بــه مــن رســید.
شــکر چنیــن حقیقتــی اســت.
شــکر ،موتــور را روشــن میکنــد
و روشــن نــگاه مــیدارد و پیشــران
اســت و حرکــت میدهــد .مــا وقتــی
مثــال میزنیــم ،ذهــن شــما ســراغ
منعــم در بیــن مخلوقیــن ،نظیــر
پــدر و مــادر و دوســت م ـیرود کــه
نســبت بــه انســان ،احســانی دارنــد.
کلمــهی شــکور حکایــت از کســی
اســت کــه بــه مراتــب بــاالی شــکر
رســیده اســت .عــدد شــاکرین در
مراتــب بــاالی شــکر ،کمتــر و کمتــر
میشــود .صبــر هــم از مرحلــهی
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صابریــن هســت و تــا مرحلــهی
صبّاریــن ادامــه پیــدا میکنــد.
کلمــهی «صبــور» در قــرآن نیامــده
اســت .جالــب اســت کــه قــرآن
کریــم واژههــای «صبّــار» و «شــکور»
را کنــار هــم میگــذارد .ایــن مرحلــه
بــرای کســانی اســت کــه شــکر
و صبرشــان در اوج اســت .ایــن
افــراد میتواننــد نشــانههای عظیــم
الهــی در تبدیــل تمــدن شــرکآلود
بــه تمــدن توحیــدی درک کننــد.
ســالک در منــازل شــکر ،هرچــه
جلوتــر رود ،عجــز بیشــتری دارد.
قبــ ً
ا رمــز و راز ایــن موضــوع
بــه اســتحضار شــما رســید و
بعــدا ً از ایــن دعــا هــم رازگشــایی
خواهــد شــد .عنــوان ایــن دعــا
بــه همیــن موضــوع اشــاره دارد.
ک ّملیــن از ســالکین و واصلیــن
الــی اهلل کــه ائمــهی هــدی
(علیهمالســام) هســتند و باالتــر از آنــان
کســی وجــود نــدارد ،ابــراز عجــز
در شــکر داشــتهاند .اعتــراف بــه
عجــز در شــکر ،تماشــایی اســت.
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نقش صبر و شکر اجتماعی در
شکلدهی تمدن اسالمی
بحثــی کــه تقدیــم شــد ،فــردی
بــود؛ امــا شــما ســریع یــک مبــدل
بگذاریــد و بحــث را اجتماعــی کنیــد.
مبنــای مختــار در مســئله هــم اصالــت
اجتمــاع اســت .حضــرت عالمــه
طباطبایــی در ایــن بــاره بحــث کــرده
و اســتدالل آورد ه و عالمــه مطهــری
آن را پــرورش داده اســت .اصالــت
جامعــه بــه عنــوان یــک هویــت
مطــرح میشــود .ایــن بحــث فــردی
را بــه بحــث اجتماعــی تبدیــل کنیــد.
یــک جامعــه از منظــر قــرآن کریــم
و از منظــر خــدای متعــال ،وقتــی
بــرای شــکلدهی تمــدن اســامی
توانمنــد خواهــد بــود کــه اهالــی
آن از نظــر وحــدت جمعــی خــود،
اهــل صبــر و شــکر باشــند تــا بتواننــد
درجــات مدنیــت اســامی را طــی
کننــد و بــه نقطـهی مطلــوب برســند.
خداونــد متعــال در ماجــرای
حضــرت موســی و جریــان آزادی

11

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

12

از طاغــوت و فرعــون میفرمایــد:
َ
ـن َشـ َ
ـك ْرت ُْم
ـم لَئِـ ْ
« َو إ ِ ْذ تَــأ َّذ َن َرب ُّ ُكـ ْ
ََ
ُــم إ ِ َّن
ــم َولَئ ِ ْ
ــن َك َف ْرت ْ
لزِيدَ ن َّ ُك ْ
َعذابِــى ل َ َش ِ
ــديدٌ ؛[ ]۷و آنــگاه كــه
پروردگارتــان اعــام كــرد كــه اگــر
واقعــ ًا سپاســگزارى كنيــد[ ،نعمــت]
شــما را افــزون خواهــم كــرد و اگــر
ناسپاســى نماييــد ،قطعـ ًا عــذاب مــن
ت خواهــد بــود» .ایــن یــک
ســخ 
قاعــدهی محکــم و یــک بیانیــهی
قطعــی صادرشــده از حضــرت حــق
در محــور تمــدن و شــکلگیری
جامعــهی الهــی و توحیــدی اســت.
میگویــد اگــر صبّــار و شــکور
باشــند ،آیــت عظمــای تبدیــل
جامعــهی مبتنــی بــر طاغــوت بــه
جامعــهی مبتنــی بــر والیــت الهــی،
برایشــان قابــل درک خواهــد شــد.
فرعــون کــه رفــت ،رژیــم طاغــوت
فروپاشــید و ایــن تــازه ابتــدای مســیر
اســت؛ بایــد نظامهــای اقتصــادی و
رفتــاری و  ...آمــاده شــود .اینجــا صبر
عالــی میخواهــد .انقالبــی شــدن
ســخت اســت ،امــا انقالبــی مانــدن،
خیلــی ســختتر اســت .بایــد
جامعــه ایــن دشــواریها را بــه جــان
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بخــرد تــا شــهد گــوارای والیــت
الهــی را بچشــد و قــدردان آن باشــد.
هــم در ســلوک فــردی و هــم در
ســلوک اجتماعــی ،میتوانیــد
معادلــهی صبــر و شــکر را مشــاهده
کنیــد .بنیاســرائیل در هــر دو باختند.
ماجــرای آنــان خواندنــی اســت .صبر
نکردنــد و بــا جنــگ ،غــر زدنــد و در
دشــواریها ،اعتــراض کردنــد و بــه
پیامبرشــان میگفتنــد دعــا کــن تــا
ـن و ســلوی بــرای مــا نــازل شــود.
مـ ّ
[ ]۸بــه پیامبــر میگفتنــد« :ا ْد ُع لَنَــا
َرب َّ َ
ــك؛[ ]۹پــروردگارت را بــراى
مــا بخــوان» تــا بــرای مــا چیزهــای
مختلــف بیــاورد .بعــد هــم بــه
ـب
حضــرت موســی گفتنــدَ « :فا ْذ َهـ ْ
ـت َو َربُّـ َ
ـك َفقاتِــا إِنَّــا َها ُهنَــا
أَن ْـ َ
َقاعِــدُ َ
ون؛[ ]۱۰تــو و پــروردگارت
برو[يــد] و جنــگ كنيــد كــه مــا
همينجــا مىنشــينيم» .صابــر
نبودنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه حاضــر
نبودنــد هزینــهی برقــراری والیــت
الهــی را بپــردازد .نتیجــهاش ایــن
شــد کــه چهــل ســال در بیابانهــا
چرخیدنــد و دچــار حیــرت شــدند.
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[ ]۱۱حیــرت ،بزرگتریــن مصیبــت
اســت .در مریضیهــای روانــی
هــم جــزء بیماریهــای پیشــرفته
اســت؛ نــه آغــاز میشناســد و
نــه انجــام .بنیاســرائیل بــه آن
مبتــا شــدند؛ مشکلشــان نداشــتن
دو عنصــر صبــر و شــکر بــود.
بــدون مبالغــه ،ملــت مــا تاکنــون
بحمــداهلل امتحــان خوبــی در صبــر و
شــکر داده اســت .انســان بایــد خیلــی
قدرشــناس ایــن هویــت جمعــی
باشــد کــه بهخوبــی پیــش مــیرود
و انشــاءاهلل پیــش خواهــد رفــت.
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