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یک راه میانبر برای تربیت

بررســی  ســخن،  موضــوع 
صحیفــه ی  دعــای  ســی وچهارمین 
ــن  ــت. در ای ــجادیه اس ــه ی س مبارک
ــای  ــزء دعاه ــه ج ــی ک ــای نوران دع
ــیه  ــه ی عرش ــه ی نوری ــاه صحیف کوت
عالــی ای  بســیار  مطلــب  اســت، 
مطــرح شــده کــه اگــر خــدای متعــال 
بــه جمــع مــا توفیــق دهــد تــا مقصــد 
عالــی و راقــی و لطیفــه ی تربیتــِی 
ــم،  ــت کنی ــا را درک و دریاف ــن دع ای
ــا توســط  ــه روی م ــدی ب ــاب جدی ب
بــاز می شــود و در  )علیه الســام(  امــام 
ــیری  ــده، مس ــی ارائه ش ــن راهنمای ای
نزدیــک بــرای تربیــت خودمــان پیــدا 
نــو  و  متفــاوت  راهــی  می کنیــم. 
بــرای خودســازی در ایــن دعــا ارائــه 
ــت. ــف اس ــی لطی ــه خیل ــود ک می ش

ــاره ی  ــدی و عص ــه  و جمع بن خاص
مطلــب ایــن اســت کــه مــا از لطــف، 

ــم و فضــل خــدای متعــال  ــَرم، حل َک
ــاص و  ــت خ ــل رحم ــه ذی ــه هم ک
عــام، یــا رحمانیــت و رحیمیــت 
ــتور و در  حضــرت حــق اســت، مس
ــال  ــدای متع ــس خ ــتیم. پ ــرده هس پ
مــا را مســتور کــرده اســت. ایــن 
ویژگــی آن قــدر اهمیــت دارد کــه 
در فهرســت اســمای الهــی قــرار 
ــای  ــتّار از نام ه ــاتر و س ــه و س گرفت
خــدای متعــال اســت. البتــه بــا تعابیــر 
ــی،  ــورت ترکیب ــه ص ــم ب ــری ه دیگ
ــر  ــنویم؛ نظی ــام دل آرا را می ش ــن ن ای
خیــر الّســاترین کــه در دعای جوشــن 
کبیــر آمــده اســت. ایــن نــام خــدای 
ــت  ــمائی اس ــن اس ــل ای ــال ذی متع
کــه بــرای شــما فهرســت کــردم.

منشأ پرده پوشِی خداوند 

ــاتر  ــتّار و س ــال س ــدای متع ــرا خ چ
در  را  خــود  بنده هــای  و  اســت 
ــد  ــرار می ده ــش ق ــاب و پوش حج
ــای  ــا و خطاه ــکاالت و عیب ه و اش
رسوایی شــان  اســباب  آنــان، 
ــم  ــان و رحی ــون رحم ــود؟ چ نمی ش
اســت و بنــده اش را دوســت دارد؛ 
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ــازات  ــت، زود مج ــم اس ــون حلی چ
مجازات هــا  جملــه  از  نمی کنــد. 
رســوا شــدن اســت. خــدا حلیــم 
ــت  ــده فرص ــد بن ــت و می خواه اس
ــته  ــه داش ــت و توب ــاح و بازگش اص
ــد و  ــم باش ــام کری ــل ن ــد و ذی باش
کرامــِت او بــر بــاد نــرود. انســان 
وقتــی عیبــش برمــا شــود، حتــی بــا 
ــردن آن  ــرف ک ــه و برط ــود توب وج
عیــب، کرامــت شــخصیتی اش آســیب 
می خــورد. ایــن کجــا و آن عیبــی کــه 
فقــط او و خــدای متعال بدانــد کجا؟!

رابطه ی پرده پوشی و حیا 

ــبت  ــال نس ــروردگار متع ــام پ ــن ن ای
ــه  ــا دارد ک ــت حی ــا صف ــی ب نزدیک
انســان  در  فطــری  صفــت  یــک 
ــه  ــته ب ــان، آراس ــرت انس ــت. فط اس
ــًا  ــا اســت و انســان فطرت ــت حی صف
ــب و  ــران از عی ــه دیگ ــندد ک نمی پس
ــر  ــی او باخب ــکال اخاق ــا و اش خط
شــوند. خــود ایــن حیــا زاجــر و 
واعــظ و مانــع گناهــان بزرگ تــر 
ــرآن  ــت. ق ــان اس ــده انس و نگهدارن
ــئله را  ــن مس ــه ای ــرای اینک ــم ب کری

بــه مــا توضیــح دهــد، ماجــرای پــدر 
ــت؛  ــرده اس ــرح ک ــان را مط و مادرم
در ماجــرای حضــرت آدم و حضــرت 
حــوا )ســام اهلل علیهما(، بعــد از مرتکــب 
ــرک  ــس ت ــه از جن ــی ک شــدن خطای
اولــی بــوده اســت ـ نبایــد از آن 
درخــت چیــزی می خوردنــد و حتــی 
بــه آن نزدیــک می شــدند، اما شــیطان 
وسوســه کــرد و قســم خــورد کــه من 
خیرخــواه شــما هســتم و اگــر از ایــن 
ــد  ــا فرشــته خواهی ــد، ی ــوه بخوری می
ــاد  ــه]۱[ ـ اتفاقــی افت ــا جاودان شــد ی
و آن اینکــه: »َفبَــَدْت لَُهَما َســْوآتُُهَما 
َوَطفَِقــا یَْخِصَفــاِن َعَلیْهَِمــا مـِـْن َوَرِق 
الَْجنَّــةِ؛]۲[ و برهنگــی آنــان برایشــان 
ــه  ــد ب ــروع کردن ــد و ش ــان ش نمای
چســبانیدن بــرگ  ]درختــان[ بهشــت 
بــر خــود«. پــرده کنــار رفــت و 
نمی داشــتند  دوســت  کــه  آنچــه 
کســی ببینــد، آشــکار شــد. بــه تعبیــر 
مــا، عیبــی در آنهــا آشــکار شــد 
کــه دوســت نمی داشــتند آشــکار 
نداشــتند؟  دوســت  چــرا  شــود. 
ــن اســت  ــا در بی چــون مســئله ی حی
ــا  ــت. ت ــان اس ــرت انس ــزء فط و ج
ــه  ــد، بافاصل ــکار ش ــب آش ــن عی ای
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ــا  ــرگ درخت ه ــا ب ــد ب ــروع کردن ش
خودشــان را پوشــش دادنــد و لبــاس 
ــود. ــا ایجــاد  ش ــا از همان ج ــرای م ب

اگــر صفــت حیــا نبــود، تفاوتــی بیــن 
انســان و حیــوان نبود. لبــاس، حاصل 
صفــت حیــا اســت که فطــرِی انســان 
ــی در  ــه از برهنگ ــس آنچ ــت. پ اس
ــد،  ــاهده می کنی ــرب مش ــگ غ فرهن
در حقیقــت، کشــتن صفــت حیــا 
ــت.  ــری اس ــری فط ــا ام ــه ب و مقابل
و  دارد  فطــرت  در  ریشــه  لبــاس 
بازگشــت آن بــه صفــت حیــا اســت.

پرده پوشی خداوند، پاسخ به  
یکی از نیازهای اصلی انسان 

است

ــان  ــت انس ــن حال ــال ای ــدای متع خ
را پســندیده و بــا ســتّارِی خــود، 
انســان  فطــرِی  ســؤال  ایــن  بــه 
ــودی  ــر موج ــت. ه ــه اس ــخ گفت پاس
ــؤاالتی  ــا س ــؤال ی ــم، س ــن عال در ای
ــی از  ــه یک ــال دارد ک ــدای متع از خ
بــه  انســان  درخواســت های  ایــن 
لســان فطــرت، ســتر اســت و اینکــه 

متوجــه  را  مــا  اشــکال  دیگــری 
ــال  ــدای متع ــه خ ــا ک ــود. از آنج نش
کریــم اســت؛ چــون خــودش فرمــود: 
ـَك الَْكرِیــِم؛]۳[  َك بَِربِـّ »َمــا َغــرَّ
ــروردگار  ــاره پ ــو را درب ــز ت ــه چی چ
ســاخته؟«؛  مغــرور  بزرگــوارت 
ــه اضافــه ی فضــل، لطــف،  َکَرمــش ب
ــی  ــث تجل ــت او باع ــم و رحم حل
نــام نورانــی ســتّار و ســاتر می شــود.

حیازدایی، راهبرد اصلی شیطان 

و  افشــا  بــر  بنــا  متعــال  خــدای 
آشکارســازی نــدارد؛ بلکــه بنــای 
ــی  ــردن و مخف ــر مســتور ک جــدی ب
کــردن و حفــظ شــخصیت بندگانــش 
دارد. اگــر عیب هــا آشــکار شــود، 
ــه کرامــت انســان لطمــه می خــورد  ب
و بعــد از آن بــه حیــای او ضربــه وارد 
می شــود و در نتیجــه از دینش کاســته 
می شــود. اگــر حیــای انســان از بیــن 
ــدارد و  ــرود، دیگــر دینــی وجــود ن ب
بــه همیــن دلیــل حیازدایــی از بشــر، 
بــرای شــیطان یــک تاکتیــک نیســت؛ 
بلکــه راهبــرد اصلــی شــیطان اســت.
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هــر کــس در جوامــع بشــری بــه 
ــتیار  ــد، دس ــک  کن ــا کم ــل حی تقلی
شــیطان  عوامــل  از  و  شــیطان 
چــه  و  بخواهــد  چــه  اســت؛ 
ــد. ــه ندان ــد و چ ــه بدان ــد؛ چ نخواه

البتــه معنــای حیا خیلی وســیع اســت؛ 
ولــی فعــًا موضــوع بحث ما نیســت.

فرصتی برای اصالح، یکی از  
مزایای پرده پوشی

ــان  ــودن و پرده پوشــی و کتم ــتّار ب س
ــه  ــال، ب ــا توســط خــدای متع ــّر م س
ــرای اصــاح می دهــد.  مــا فرصتــی ب
می کنــد  پیــدا  فرصــت  انســان 
ایــن ســتر، اشــکاالتش را  تــا در 
برطــرف کنــد، توبــه و اســتغفار کنــد 
و خــودش را پاکیــزه و مطهــر ســازد؛ 
چنان کــه از ظاهــر او چنیــن پیــدا 
اســت و در ظاهــر، پاکیــزه و متدیــن 
و خیرخــواه و باکرامــت بــه نظــر 
می رســد. خــدای متعــال پــرده ای 
را گذاشــته کــه ایــن ســویش اظهــار 
ــتر  ــویش، س ــت و آن س ــل اس الجمی
القبیــح؛ چنان کــه بــه خداونــد متعــال 

ــَر  ــْن أْظَه ــا َم ــم: »یَ عرضــه می داری
ــَح؛]۴[ ای کــه  ــتََر الَْقبِی ــَل َوَس الَْجِمی
زیبایــی را آشــکار کنــی و زشــتی 
ــت  ــت فرص ــن حال ــانی«. ای را بپوش
می دهــد تــا انســان همــان شــخصیتی 
و  می شناســند  او  از  کــه  شــود 
شــود. مرتــب  و  تمیــز  و  پــاک 

امــام )علیه الســام(، ایــن مطلــب را در 
ــادآوری می کننــد  ــه مــا ی ایــن دعــا ب
و پــرورش می دهنــد. آنچــه در ذیــل 
می خواهیــم،  خــدا  از  دعــا  ایــن 
ــتّاریت  ــه س ــت ک ــی اس فرصت های
قــرار  بنــده اش  اختیــار  در  حــق 
خــدای  بــودن  ســتّار  می دهــد. 
اســت. عجیــب  خیلــی  متعــال 

نتایج تجلی نام ستّار در وجود  
انسان

۱. پرورش صفت حیا
ــدای  ــودن خ ــتّار ب ــه س ــا ب ــر م اگ
متعــال فکــر کنیــم و ایــن نــام نورانــی 
در وجــود مــا تجلــی کنــد، یعنــی مــا 
خــدای متعــال را بــه نــام ســتّار بــودن 
ــودن بشناســیم و  ــر الســاترین ب و خی
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بــاور کنیــم، نتایــج مختلفــی خواهــد 
داشــت کــه یکــی از مهم تریــن و 
برتریــن آن نتایــج، بــه جــوش آمــدن 
حیــای مــا و پــرورش آن اســت. 
چطــور ایــن حیــا در انســان پــرورش 
ــدای  ــه خ ــد ک ــد؟ می بین ــدا می کن پی
متعــال نگذاشــته پیــش دیگــران افشــا 
ــد او را  ــران کار ب ــه دیگ ــود. اینک ش
نبیننــد، برایــش مهــم اســت. امــا خــدا 
ــر  ــد و باخب ــدا ببین ــر خ ــور؟ اگ چط
ــور  ــدارد؟! همان ط ــکال ن ــد، اش باش
از  می کنــد،  حیــا  مــردم  از  کــه 
می کنــد. حیــا  هــم  خداونــد 

 
۲. به جوش آمدن چشمه ی 

محبت
از آن طــرف چشــمه ی محبــت را در 
ــون  ــی آورد؛ چ ــوش م ــه ج ــان ب انس
جلوه هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
ــا،  ــه بنده ه ــال ب ــدای متع ــان خ احس
ــخصیت  ــه ش ــت ک ــتّاریت او اس س
مــا را حفــظ کــرده و عیب هــا را 
در پــرده نــگاه داشــته و اگــر خوبــی 
بــوده، آن را آشکارســازی و افشــا 
کــرده اســت. حاصــِل این احســان در 
انســان، محبــت اســت؛ چــون: »َهــْل 

ــاُن؛]۵[  ــاِن إِلَّ اْلِْحَس ــَزاُء اْلِْحَس َج
ــان  ــز احس ــان ج ــاداش احس ــر پ مگ
اســت؟«. دیده ایــد گاهــی انســان 
کاری کــرده و نگــران اســت کــه 
پــدر یــا مــادرش متوجــه شــود. 
ــرای  ــادر ب ــا م ــدر ی ــدن پ آن فهمی
انســان مهــم اســت؛ زیــرا باعــث 
می شــود شــخصیتش ضربــه بخــورد. 
ــا  ــرد ت ــاه می ب ــدا پن ــه خ ــا ب همان ج
ــدر  ــر پ ــود. اگ ــظ ش ــش حف آبروی
ــن  ــا شــاگرد م ــم ی ــا معل ــادر ی ــا م ی
بفهمــد، از چشــم او می افتــم. خــدای 
و  می کنــد  درســت  را  کار  متعــال 
ــم  ــا معمــوالً فرامــوش می کنی ــه م البت
و ماجــرا برایمــان تمــام می شــود. 
اگــر انســان ایــن لطــف خداونــد 
یــادش بمانــد، چشــمه ی محبــت 
خــدای متعــال در قلبــش می جوشــد.

 
۳. ایجاد و تقویت حیای از 

خداوند
عــاوه بــر ایــن مــوارد، حــس حیــای 
ــه می شــود  ــر در انســان برانگیخت برت
اســت. خــدا  از  حیــای  آن،  و 

کــه  اســت  اینهــا  نتیجــه ی  در 
انگیــزه  اصــاح  بــرای  مؤمــن 
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دارد  فرصــت  و  می کنــد  پیــدا 
کنــد. اصــاح  را  خــودش  کــه 

 
۴. پرده پوشی نسبت به دیگران

ــر  ــال ب ــدای متع ــتّار خ ــام س ــر ن اگ
ــن  ــد، مؤم ــی کن ــن تجل ــان مؤم انس
آراســته  الهــی  صفــت  ایــن  بــه 
او  بــرای  خــودش  کــه  می شــود 
ــبت  ــت و نس ــدی اس ــت جدی کرام
پرده پــوش می شــود  بــه ســایرین 
ــد  ــدا می کن ــی پی ــت پرده پوش و حال
ــدا  ــباهت پی ــال ش ــدای متع ــه خ و ب
ــوط  ــث مرب ــًا در مباح ــد. قب می کن
بــه تربیــت توحیــدی کــه ذیــل 
اسماءالحســنی اســت، آراســته شــدن 
بــه اســمای الهــی را مطــرح کرده ایــم. 
پــس توجــه بــه ســتّار بــودن خداوند، 
اوالً انســان را اصــاح می کنــد و ثانیــًا 
او را متصــف بــه صفتــی می کنــد 
ــرد و آن،  ــاال می ب ــش را ب ــه کرامت ک
نســبت  پرده پوشــی  و  راز  کتمــان 
ــه ســایر بنــدگان خــدا اســت. اگــر  ب
ــر  ــّظ واف ــت، ح ــن صف ــی از ای مؤمن
داشــته باشــد، ســهمش از بخــش اول، 
ــد. ــد ش ــر خواه ــزار براب ــزاران ه ه

ــوی اســت کــه مؤمــن  ــت نب در روای
در هفتــاد و دو پــرده از پرده هــای 
ــر  ــن تعابی ــرار دارد. ای ــی ق ــتر اله س
ــان  ــی انس ــت. وقت ــا اس ــزء راز ه ج
گناهــی مرتکــب می شــود، یکــی 
ــا  ــی رود؛ ام ــار م ــا کن ــن پرده ه از ای
هنــوز افشــا نشــده اســت. ایــن همان 
ــده  ــم ش ــه از او ک ــت ک ــی اس حیای
اســت. بعــد فرمودنــد: اگــر ایــن 
ــال،  ــدای متع ــرد، خ ــه ک ــان توب انس
آن پــرده را بــه او برمی گردانــد و 
ــذارد.]۶[ ــدد روی آن می گ ــت ع هف

فرموده انــد:  دیگــری  روایــت  در 
ــی  ــان محترم ــی از انس ــو عیب ــر ت اگ
متوجــه شــدی و آن را پوشــاندی 
و افشــا نکــردی و ســاتر شــدی، 
ــِر  ــاه دیگ ــاد گن ــال، هفت ــدای متع خ
تــو را می بخشــد. ایــن دیگــر بحــث 
ــت  ــال اس ــدای متع ــودن خ ــار ب غّف
کــه بــر بنــده اش طلــوع می کنــد.
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پرده پوشی، صفتی که باید از 
خداوند بخواهیم

ــز ســعی  برادر هــا و خواهر هــای عزی
ــانه  ــال ملتمس ــدای متع ــد و از خ کنن
ــه  ــی ک ــن ویژگ ــه در ای ــد ک بخواهن
صفــت پیامبــر اعظــم و ائمــه ی هــدی 
)علیهم الســام( اســت، ســهم داشــته باشــند 

و ایــن صفــت در آنــان گســترش 
ــران  ــب دیگ ــه از عی ــد. آنچ ــدا کن پی
ــه را  ــد، هم ــوم ش ــما معل ــرای ش ب
بــه همــان صنــدوق راز هــا بفرســتید.

مســئله ی حیــا مطــرح اســت و قطعــًا 
انســان نمی خواهــد کســی بــر عیبــش 
ــی  ــما پرده پوش ــی ش ــود. وقت آگاه ش
ــام  ــی انج ــی زیبای ــی، کار خیل می کن
داده ای کــه جــزء اخــاق الهــی و 
نبــوی و علوی اســت و از بــرکات آن 
ــد می شــوی. اوالً خــدای  هــم بهره من
متعــال عیب هــای تــو را می پوشــاند و 
ثانیــًا تــو را مــورد مغفــرت خــود قرار 
می دهــد. از ایــن باالتــر هــم هســت؟ 
از ایــن باالتــر آن اســت کــه تــو برای 
ــه او  ــب کســی، ب برطــرف شــدن عی
ــًا  ــن مخصوص ــه ای ــی. البت ــک کن کم
ــد  ــه او می دان ــرض اســت ک در آن ف

کــه شــما از عیبــش آگاه هســتید.

ــم،  ــن می دان ــه م ــد ک ــی او ندان وقت
صــورت  بــه  دارد  امــکان  اگــر 
تــا  کنیــم  کمــک  غیرمســتقیم 
اشــکالش برطــرف شــود و از طریــق 
ارتبــاط مثــًا بــا دوســت یــا پــدر یــا 
همســر یــا ...، در برطــرف شــدن 
ــم. ــک کنی ــه او کم ــکال ب ــن اش ای

دارد  هــم  دیگــر  مرحلــه ی  یــک 
اینکــه تــو فرامــوش کنــی؛  و آن 
ــو  ــه ت ــکال او ب ــر اش ــًا اگ مخصوص
ضربــه زده باشــد. ایــن صنــدوق 
ــی از  ــه حت ــتور اســت ک ــدر مس آن ق
ــی شــده اســت. ــگاه خــودش مخف ن

بــه مــا توصیــه شــده اســت کــه 
در ایــن ویژگــی خودمــان را بــه 
ــا  ــن، راز ه ــم. مؤم ــبیه کنی ــدا ش خ
مــی دارد. نــگاه  خــودش  در  را 
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بیشتر افشاگری ها توجیهی 
ندارد

ــان  ــن رخ داد و انس ــس ای ــر عک اگ
تــاش کند کــه از عیــب دیگران ســر 
در آورد، کــه ذیــل تجســس مــی رود، 
ــد، از  ــا کن ــر در آورد و افش ــر س اگ
چشــم خــدای متعــال می افتــد و 
ســاقط می شــود؛ مخصوصــًا اگــر 
طــرف مقابــل، مؤمــن باشــد و مــا بــا 
ایــن کار، شــخصیت او را در معــرض 
ــچ  ــا هی ــم. در اینج ــره بیندازی مخاط
ــدود  ــت و ح ــه نیس ــه ای پذیرفت بهان
بــرای  کــه  توجیه هایــی  از   %۹۹
افشــاگری می شــود، نــزد خــدای 
ــا  ــول نیســت. ی ــه و مقب متعــال، وجی
مــن خواســته ام بــه آن شــخص ضربه 
بزنــم یــا خواســته ام خــودم را مطــرح 
ــر  ــم. در ه ــیرینی کن ــازم و خودش س
ــن  ــی اســت و عی ــال، کار کثیف دو ح
ــت.  ــیطانی اس ــت ش ــت و صف خباث
جایــگاه مؤمــن محفــوظ اســت و 
قابــل توصیــف نیســت و حرمــت 
معلــوم  متعــال  خــدای  نــزد  آن 
ــی  ــه خیل ــی اشــخاصی ک اســت؛ حت
ــه واســطه ی  ــت نیســتند، ب اهــل دیان
دارنــد. حرمــت  بــودن،  انســان 

موارد مجاز افشاگری

آن یــک یــا دو درصــد افشــاگری 
ــد،  ــته باش ــه داش ــاالً توجی ــه احتم ک
ــن  ــر م ــه اگ ــی اســت ک یکــی آنجای
بــه  ایشــان،  دربــاره ی  را  مطلــب 
دیگــری خبــر ندهــم، کــه مثــًا 
ــس  ــا رئی ــی ی ــا مرب ــادر ی ــا م ــدر ی پ
او اســت و می توانــد او را حفــظ 
کــرد.  خواهــد  ســقوط  او  کنــد، 
دیگــری آن مــواردی اســت کــه فعــل 
ــه مصلحــت اســام  ــِت او، ب ــا صف ی
اســامی  جامعــه ی  و  مســلمین  و 
ــی  ــن صورت ــد. در چنی ــه می زن ضرب
اگــر ایــن آدم افشــا نشــود، خیلی هــا 
اینجــا  می کننــد.  ســقوط  او  بــا 
افشــاگری توجیــه پیــدا می کنــد و 
حتــی گاهــی حالــِت بایــد بــه خــود 
ــی  ــوارد خاص ــا م ــا اینه ــرد. ام می گی
هســتند کــه در زندگــی متعــارف 
می آیــد. پیــش  کــم  خیلــی  مــا 
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تغافل، اصلی راهبردی در 
مباحث تربیتی

بســیار  کــه  داریــم  صفتــی  مــا 
تربیتــی  مباحــث  در  و  پســندیده 
بســیار پیش برنــده اســت و آن اینکــه 
بــرای حفــظ کرامــت انســان ها و 
کســی کــه در بــرد تربیتــی قــرار دارد، 
ــوری  ــاع، ط ــورت اط ــی در ص حت
ــردار  ــا خب ــا م ــه گوی ــم ک ــار  کنی رفت
ــل  ــًا تغاف ــن را اصطاح ــده ایم. ای نش
و  فرزنــد  تربیــت  در  می نامنــد. 
کســانی کــه تحــت برنامــه ی تربیتــی 
ــاگردان، اصــل  ــر ش ــتند، نظی ــا هس م
ــم اســت و ســهم  ــی مه ــل، خیل تغاف
عمــده ای دارد؛ ولــی متأســفانه برخــی 
پــدران و مــادران و معلمــان رعایــت 
اشــکال  فــان  طــرف  نمی کننــد. 
همان جــا  و  می بینــد  را  عیــب  و 
ــغ  ــا تی ــد و ب ــه رخ می کش ــریع ب س
مــی آورد.  وارد  را  ضربــه  زبانــش 
ــا  ــدر ی ــه می شــود پ حلمــی کــه گفت
ــد داشــته باشــد،  ــی بای ــا مرب ــادر ی م
ــا عصمــت  ــد وارد شــود ت اینجــا بای
از بیــن نــرود. اگــر حیــا از بیــن 
بــرود و تذکــرات زیــاد شــود، دیگــر 
ــر  ــت نمی شــود. اگ ــد تربی ــن فرزن ای

ــی روم  ــد م ــه شــما بگوی ــان ب فرزندت
نمــاز بخوانــم؛ امــا  رفــت و  خوابیــد، 
نبایــد مــورد توبیــخ و تذکــر و ... قرار 
بگیــرد. بایــد خیــال می کــرد کــه تــو 
بــه او اعتمــاد داری و ایــن حیــا بیــن 
ــای  ــه ج ــد. ب ــظ می ش ــو و او حف ت
ــردی  ــا خــود فکــر می ک ــخ او، ب توبی
کــه چــه شــده اســت کــه او بــه مــن 
آیــا از خســتگی  دروغ می گویــد؟ 
ــا از شــرایط دیگــری اســت  اســت ی
کــه بایــد بــرای آن تدبیــری اندیشــید.

ــت،  ــا و مام ــه رخ کشــیدن عیب ه ب
اصــًا و اصــًا و اصــًا تربیت کننــده 
فرزنــد  اســت  ممکــن  نیســت. 
رفتــار خــود  لحظــه  آن  در  شــما 
را مقــداری اصــاح کنــد، امــا در 
ــاد  ــت. انتق ــده اس ــت نش ــع درس واق
بــه دیگــران، جراحــی شــخصیت 
ــی آن عیــب  آنهــا اســت و اگــر نتوان
را برطــرف کنــی، ده عیــب دیگــر 
ــون  ــس تاکن ــی. هیچ ک ــاد می کن ایج
ــت و  ــده اس ــت نش ــت تربی ــا مام ب
بــرای ایــن موضــوع، روایــت داریــم. 
می خواهــد  صبــوری  تربیــت، 
دقیــق. راه هــای  کــردن  پیــدا  و 
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تغافــل  کــه  باشــد  یادتــان 
اســت. مهــم  خیلــی 

ایــن جــاِن کام بــود کــه خدمت تــان 
تقدیــم شــد. پــس اصــل مســئله ایــن 
ــن صفــت الهــی  ــا از ای ــه م اســت ک
چگونــه اســتفاده کنیــم کــه امــام 
ســی وچهارم  دعــای  در  )علیه الســام( 

ــد. ــوزش می دهن ــا آم ــه م ــن را ب ای
 

یک نکته  درباره ی عنوان دعا

را  دعا هــا  عناویــن  معمــوالً  مــا 
ــا  ــرا آنه ــم؛ زی ــن نمی دانی ــزء مت ج
برخــی  و  اســت  نوشــته  راوی  را 
و  دقیــق  نامگذاری هــا  جا هــا 
اســت.  غیردقیــق  جا هــا  برخــی 
امــام  می گویــد  ایشــان  اینجــا 
ــا را  ــن دع ــی ای ــام( زمان ــجاد )علیه الس س
ــه برایشــان مســئله ای  ــد ک می خواندن
مِــْن  َکاَن  »َو  می آمــد:  پیــش 
ــَاُم( إَِذا ابْتُلِــَی  ُدَعائِــهِ )َعَلیْهِ السَّ
ــٍب«.  ــهٍ بَِذنْ ــًی بَِفِضیَح أْو َرأی ُمبْتَل
ــدم.  ــه نش ــمت اول را متوج ــن قس م
می شــود آن قســمت را درســت کــرد؛ 
ــا ایــن  امــا کار می بــرد. عنــوان دوم ب

دعــا هماهنــگ اســت و می گویــد 
وقتــی امــام می دیدنــد کســی بــه 
ــن  ــت، ای ــده اس ــوا ش ــش رس گناه
ــد:  ــد و می فرمودن ــا را می خواندن دع
»اَللَُّهــمَّ لـَـَك الَْحْمــُد َعلــی ِســتْرَِك 
بَْعــَد عِْلِمــَك؛ خداونــدا، ســپاس تــو 
ــی«.  ــرده می پوش ــی و پ ــه می دان را ک
ــا  ــوز افشــا نکــرده ای، ام ــرا هن ــو م ت
خــودم کــه می دانــم چــه خبــر اســت.

اینجــا مــا چنــد مســئله داریــم. یــک 
ــه  ــت ک ــه اس ــج الباغ ــه در نه قطع
اگــر فرصــت شــد، بــه مناســبت 
ــتر  ــد. س ــم خوان ــما خواه ــرای ش ب
یــادآوری  مــا  بــه  اینجــا  الهــی 
بــه  می شــود  باعــث  و  می شــود 
یــاد خــودت بیفتــی و اینکــه خــدای 
ــت. ــرده اس ــتور ک ــو را مس ــال ت متع

اگــر مــا بــا ایــن ادعیــه انــس نداشــته 
ــوس  ــارف مأن ــن مع ــا ای ــیم و ب باش
ــا چــه کار  نباشــیم، پــس در ایــن دنی
ــی،  ــای چندخط ــن دع ــم؟ ای می کنی
مملــو از شــکوه و زیبایــی و لطافــت 
ــت  ــاخته نیس ــا س ــان م ــت. از زب اس
ــد؛  ــه می گوین ــام چ ــم ام ــه بگویی ک
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هــم  بــا  زمینــه  ایــن  در  فقــط 
می کنیــم. مباحثــه ای  و  گفتگــو 

از خــدای متعــال می خواهیــم کــه 
حــق  در  را  نورانــی  دعــای  ایــن 
ــام  ــد. نظ ــتجاب کن ــا مس ــه ی م هم
و رهبــر و مــردم مــا را در کنــف 
ــا  ــد. م ــظ کن ــیّ اش حف ــت ول حمای
از ســتّاری خــودش در دنیــا و  را 
ــد  ــت کن ــر عنای آخــرت، بهــره ی واف
ــای  ــزء پرده پوش ه ــم ج ــا را ه و م
دهــد. قــرار  مــردم  عیــب 

     

منابع و مآخذ

]۱[. اعراف: ۱۹ـ۲۰.

]۲[. طه: ۱۲۱.

]۳[. انفطار: ۶.

]۴[. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، 
فصل دهم: ذکر سی دعای مختصر 

برای حوائج دنیا و آخرت.

]۵[. رحمن: ۶۰.

]۶[. راوندی، النوادر، ص۴۹.



13

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت




