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الکریــم  ســید  حضــرت  والدت 
کــه دیــروز بــود، مبــارک باشــد. 
زیــارت  توفیــق  متعــال  خداونــد 
ــم  ــر اعظ ــد پیامب ــه ارجمن ــن ذری ای
ــد  ــت کن ــراوان کرام ــه( را ف )صلی اهلل علیه وآل

ــم  ــارت ایشــان، ه ــا از رهگــذر زی ت
ــر  ــم دیگ ــب العظی ــای واج امامزاده ه
آنجــا را زیــارت کنیــم و هــم خیلــی 
ــه  ــن ک ــرار و صالحی ــان و اب از خوب
ســتارگان حــرم هســتند. ایــن امــکان 
ــا  ــه آنج ــود دارد ک ــه وج ــرای هم ب
بــه دیــدار ایــن خوبــان نائــل شــوند.

والدت امام حســن عســکری )علیه الســام( 
کــه در آســتانه ی آن قــرار داریــم، بــر 
همــگان مبــارک باشــد. امیدواریــم از 
ــان،  ــد عزیزش ــاص فرزن ــات خ عنای
)عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(،  عصــر  امــام 
مخصوصــًا  دوستانشــان،  همــه ی 
جمــع مــا و دوســتانی کــه در مجلــس 
صحیفــه حضــور دارنــد، بهــره ویــژه 
داشــته باشــند کــه »َكرِیــٌم مـِـْن أْوالدِ 

ــدان  ــواری از فرزن ــَرامِ؛]۱[ بزرگ الِْك
بزرگــواران« اســت و عنایــت کریمانه 
ایشــان ان شــاءاهلل شــامل همه هســت.

پرده پوشی، نعمتی بزرگ 

ــی وچهارمین  ــا س ــث م ــوع بح موض
دعــای مبارکــه صحیفــه ســجادیه 
اســت. عــرض کردیــم مطلــب بســیار 
عالــی در ایــن دعــای نورانــی مطــرح 
ــن  ــی از بزرگ تری ــت. یک ــده اس ش
پــروردگار  کــه  نعمت هایــی 
عزیــز، کریــم، رحمــان و رحیــم 
بنده هایــش کرامــت فرمــوده،  بــه 
اســت  پوشــش  و  ســتر  نعمــت 
ــپاس  ــکر، س ــد، ش ــًا حم ــه طبیعت ک
می طلبــد؛  را  بنــده  قدرشناســِی  و 
شــروع  این گونــه  دعــا  لــذا 
ــُد...«. ــَك الَْحْم ــمَّ لَ ــود: »اَللَُّه می ش

حمــد وقتــی اســت کــه انســان، 
ــد، و  ــد و احســاس کن نعمــت را ببین
نعمــت، بــر شــخص آشــکار شــود و 
طلــوع کنــد. عــاوه بــر ایــن شــخص 
خــود  فطــرِی  وضعیــت  از  نیــز 



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

خــارج نشــده باشــد. فطــرت، حــال 
قدرشناســی، حمد، ســپاس و شــکر را 
در انســان بیــدار نگــه مــی دارد. مقــام 
ــت دارد. از  ــت از معرف ــد، حکای حم
ــناخت  ــناخت نعمــت، ش رهگــذر ش
مرتبــه  می شــود.  حاصــل  منعــم 
باالتــر آن اســت کــه انســان وقتــی بــه 
ــدا  نعمــت پوشــش و ســتر توجــه پی
می کنــد، از ایــن رهگــذر بــه خداونــد 
متعــال و َکــَرم و لطفــش توجــه پیــدا 
ــی  ــای لطیف ــا بحث ه ــه اینه ــد ک  کن
ــد. ــه بمان ــودش دارد ک ــای خ در ج

اعتراف، یکی از آداب بندگی 

َعلــى  الَْحْمــُد  لَــَك  »اَللَُّهــمَّ 
ِــَك  ــَك َو ُمعافات ــَد عِْلِم ــتْرَِك بَْع ِس
ــوده ای  ــر ب ــو باخب ــرَِك«. ت ــَد ُخبْ بَْع
و  خطا هــا  ولــی  می دانســتی؛  و 
ــف و  ــرده لط ــا پ ــا را ب ــتباهات م اش
َکــَرم خــودت پوشــاندی. »َفُكلُّنــا 
ــْم تَْشــَهْره«.  ــَة َفَل ــَرَف الْعائِبَ ــِد اْقتَ َق
عــرض کردیــم کــه کلمــه ی »َفُكلُّنــا« 
اعتــراف  اســت.  اعتــراف  یــک 
در پیشــگاه خــدای متعــال خیلــی 

آداب  از  یکــی  اســت.  خــوب 
اعتــراف  ادب  بندگــی،  برجســته 
ــا،  ــه کمی ه ــان ب ــه انس ــت؛ اینک اس
اشــتباهاتش  و  خطاهــا  کاســتی ها، 
معتــرف باشــد. منتهــا اینجــا تعمیمــی 
ــًا مــن  ــاده اســت. مث هــم اتفــاق افت
را  شــما  می خوانــم،  را  دعــا  کــه 
هــم بــا خــودم همــراه می کنــم. 
ــا را هــم همــراه  ــد، م شــما می خوانی
چنیــن  )علیه الســام(  امــام  می کنیــد. 
ــه  ــت ک ــرده اس ــم ک ــی را فراه امکان
ــه  ــه خطیئ ــراف جمعــی نســبت ب اعت
و ارتــکاب گنــاه صــورت بگیــرد.

ــْم  ــَة َفَل ــَرَف الْعائِبَ ــِد اْقتَ ــا َق »َفُكلُّن
ــْم  ــَة َفَل ــَب الْفاِحَش ــَهْره َواْرتََك تَْش
ــاه  ــن گن ــه ای ــا را ب ــه م ــُه«. ن تَْفَضْح
ــا  ــرای م ــوایی ب ــه رس ــاندی، ن شناس
ــاوی  ــتََّر بِالَْمس ــش آوردی. »َوتََس پی
َفَلــْم تَْدلـُـْل َعَلیـْـهِ«. مــا خودمــان هم 
ســعی می کردیــم مخفــی کاری کنیــم، 
ــاوردی  ــه روی خــودت نی ــو هــم ب ت
نکــردی. باخبــر  را  دیگــران  و 
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 »َكــْم نَْهــٍى...«. ایــن ادامــه ی همــان 
ــا تعبیرهــای  ــراف اســت؛ منتهــا ب اعت
فوق العــاده  و  متنــوع  بســیار 
ــکر  ــا ش ــه ب ــراِف آمیخت ــق. اعت دقی
ــت.  ــی اس ــش اله ــه پوش ــبت ب نس
»اْقتَــَرَف الْعائِبَــة َفَلــْم تَْشــَهْرَه«. 
هــم اعتــراف اســت نســبت بــه 
ــه  ــم بافاصل ــب، ه ــکاب آن عی ارت
اســت. الهــی  ســتر  یــادآوری 

»َواْرتََكــَب الْفاِحَشــَة َفَلــْم تَْفَضْحــه 
بــه  را  مــا  بِالَْمســاوی«.  َوتََســتََّر 
ــارت  ــدادی. عب ــهرت ن ــاه ش آن گن
ــت فطــری  ــاوی« حال ــتََّر بِالَْمس »تََس
انســان در پوشــش گذاشــتن روی 
ــرار  ــت. اق ــش اس ــا و گناهان عیب ه
بــه ســرپوش گذاشــتن و مخفــی کاری 
خودمــان اســت. قوی تــر از جمــات 
ــٍى لَــَك  ــْم نَْه قبلــی ایــن اســت: »َك
ــاُه«. چقــدر از آن چیزهایــی  ــْد اَتَیْن َق
کــه تــو نهــی کــرده بــودی، مرتکــب 
ــت  ــرت دالل ــر کث ــْم« ب ــدیم. »َك ش
ــهِ  ــا َعَلیْ ــْد َوَقْفتَن ــرٍ َق ــد. »َو اَْم می کن
یْنــاُه«. چــه فــراوان امــر تــو کــه  َفتََعدَّ
آن را فروگــذار کردیــم. عمــل نکردیم 

نکردیــم  عمــل  به شایســتگی  یــا 
و حقــش را ادا نکردیــم. »َوَســیِّئَةٍ 
اْكتََســبْناه، َوَخطیئَــةٍ اْرتََكبْناهــا«. 
عمــداً  و  داشــتیم  توجــه  گاهــی 
ــِر  ــم از س ــی ه ــم، گاه ــاه کردی گن
ــت. ــوده اس ــی ب ــت و بی توجه غفل

فصاحت و بالغت صحیفه 
سجادیه

صحیفــه  ویژگی هــای  از  یکــی 
مبارکــه ســجادیه ایــن اســت کــه 
ــت.  ــت اس ــت و باغ ــه فصاح در قل
ــه  ــی ک ــار خط ــه چه ــن س در همی
نیــز  و  الهــی  پوشــش  خواندیــم، 
ــا  ــا ب ــای م ــاه و خطاه ــکاب گن ارت
تعابیــر متنوعــی بیــان شــد. ایــن 
آرایه هــای  صرفــًا  تعابیــر  تنــوع 
لفظــی نیســت؛ بلکــه لطافت هــای 
ــدام  ــر ک ــه ه ــوی هــم هســت ک معن
اینهــا یــک تفــاوت معنــا دارد. بعضــی 
ــاره  ــه مناســبت اش ــًا ب ــا را قب از آنه
کــردم کــه یــک وقــت اگــر بنــا باشــد 
ــود،  ــان واردش ش ــا را انس آن نکته ه
ــب  ــی خ ــد. ول ــول می کش ــی ط خیل



5

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

تفــاوت اینهــا بــا یکدیگــر قابــل 
توجــه اســت و آن لطافــت معنایی که 
ــمتان  ــوی چش ــت، جل ــر اس در تعابی
اســت و شــما بــا ایــن روش صحیفــه 
ــتید. ــوس هس ــجادیه مأن ــه س مبارک

 

تفاوت خبر و اطالع

ُدوَن  َعَلیْهــا  لِــَع  الُْمطَّ »ُكنْــَت 
معنــای  بــه  اطــاع  النّاِظریــَن«. 
اشــراف اســت. مطلــع بــه کســی 
ــه   ــه حادث ــبت ب ــه نس ــد ک می گوین
و واقعــه یــا صحنــه ای اشــراف دارد؛ 
ــت  ــور او هس ــًا در حض ــی کام یعن
می بینــد،  را  صحنــه  آن  دارد  او  و 
ــرف  ــه آن مش ــد و ب ــاهده می کن مش
اســت. اطــاع، اشــراف را می رســاند؛ 
ــور او  ــی در حض ــت، یعن ــی رؤی یعن
ــاع  ــا اط ــد. اینج ــاق می افت ــن اتف ای
ــه  ــی اســت ک ــق جای ــای دقی ــه معن ب
شــما بــه آن موضــوع اشــراف داریــد؛ 
یعنــی در حضــور شــما باشــد. البتــه 
ــت و  ــی نیس ــا در فارس ــن دقت ه ای
ــک  ــدن، ی ــع ش ــدن و مطل ــر ش باخب
معنــا دارد. ولــی مطلــع شــدن وقتــی 

در  و  دیــده ام  خــودم  کــه  اســت 
حضــور مــن اتفــاق افتــاده اســت. من 
ــه مان  ــن جلس ــه ای ــبت ب ــون نس اکن
دارم. اشــراف  یعنــی  دارم؛  اطــاع 

اینجــا خطــاب بــه پــروردگار متعــال 
لِــَع  گفتــه می شــود: »ُكنْــَت الُْمطَّ
َعَلیْهــا ُدوَن النّاِظریــَن«. بــدون آنکــه 
ــت  ــه وضعی ــو ب ــد، ت ــران ببینن دیگ
ــع  ــتی و مطل ــراف داش ــًا اش ــا کام م
بــودی. »َوالْقــادَِر َعلــى  اِْعالنِهــا 
ــو  ــدرت ت ــَن«. در ق ــْوَق الْقادِری َف
هــم بــود کــه افشــاگری کنــی و 
مطلــب را بــه ســمع و نظــر دیگــران 
برســانی؛ خیلــی باالتــر از کســان 
ــد از  ــود بع ــن ب ــه ممک ــری ک دیگ
بخواهنــد  شــدند،  مطلــع  اینکــه 
حکایــت  البتــه  کننــد.  افشــاگری 
ایــن هــم هســت کــه صرفــًا  از 
مســئله ی اطاع رســانی و افشــا در 
میــان نیســت کــه گوشــم را بگیــری، 
مجازاتــم بکنــی و بــه رخــم بکشــی.
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ستر الهی، نوعی عافیت است

ــًا ُدوَن  ــا ِحجاب ــَك لَن ــْت عافِیَتُ »كانَ
اَبْصارِهـِـْم، َو َرْدمــًا ُدوَن اَْســماعِهِم«. 
عافیــت اینجــا چقــدر جاگــذارِی 
ــه  ــر ب ــش، تعبی ــی دارد! از پوش دقیق
ــن  ــّرش ای ــت. س ــده اس ــت ش عافی
اســت کــه مــا در پــرده الهــی، از 
ــم.  ــامت مانده ای ــه س ــزی ب آبروری
ــا شــد و  ــو شــامل حــال م عافیــت ت
ــری  ــب دیگ ــا را از عی ــخصیت م ش
کــه عبــارت اســت از شــناخته شــدن 
نگهــداری  عافیــت  در  گنــاه،  بــه 
ــت  ــی اس ــب گناه ــک عی ــردی. ی ک
عیــب  شــده ایم.  مرتکــب  کــه 
مــا  بــه  می توانســت  کــه  دیگــر 
وارد شــود، ایــن اســت کــه دیگــران 
ــا  ــوند ی ــر ش ــا باخب ــب م از آن عی
تــو  عافیــت  ولــی  ببیننــد؛  را  آن 
ــنوند. ــا بش ــد ی ــه ببینن ــد ک ــع ش مان

ستر الهی همچو سدی مانع  
افشای ما می شود

ــرده ای  ــْم«. پ ــًا ُدوَن اَبْصارِهِ »ِحجاب
بــود در برابــر چشــمان آنهــا کــه 

ــماعِهِم«.  ــًا ُدوَن اَْس ــد. »َو َرْدم نبینن
ردم بــه معنــای ســد اســت. ایــن 
ــتفاده  ــا اس ــق اینج ــدر دقی ــم چق ه
ســوره ی  در  »َرْدم«  اســت!  شــده 
کهــف آمــده اســت. طایفــه ای از 
ــرای  ــد کــه ب ذوالقرنیــن تقاضــا کردن
ــا ســدی بســاز.]۲[ در آن ســوره ی  م
مبارکــه نیــز ردم بــه معنــای ســد 
ــز  ــا نی ــن دع ــت.]۳[ در ای ــده اس آم
ــماعِهِم«.  ــًا ُدوَن اَْس ــم: »َرْدم می گویی
ــا  ــنوایی آنه ــر ش ــو در براب ــت ت عافی
ــل  ــژواک عم ــا پ ــرار داد ت ــدی ق س
ــا و خطــای  ــار م ــا، رفت ــب م ــا، عی م
نرســد. دیگــران  گــوش  بــه  مــا 

ضرورت اندیشیدن درباره ی  
ستر الهی

مــن از بــرادران و خواهــران خواهــش 
خــودم  بــه  همچنیــن  و  می کنــم، 
ــن  ــاره ی ای ــا درب ــم ت ــه می کن توصی
از جلوه هــای  ردم و حجــاب کــه 
ــر کنیــد  ــت الهــی اســت، فک عافی
گوناگونــی  بخش هــای  در  را  آن  و 
تــا  ببینیــد  اعمــال و رفتارتــان  از 
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ــه  ــا چ ــا م ــال ب ــدای متع ــد خ بدانی
ــوال  ــس در اح ــر ک ــت. ه ــرده اس ک
ــروردگار  ــه پ ــد ک ــر کن ــودش فک خ
متعــال چگونــه مــا را از دیــد دیگــران 
در صحنــه گنــاه و از شــنیده شــدن در 
ارتبــاط بــا آن خطــای ارتکابــی حفــظ 
کــرده اســت. گاهــی هــر روز چنیــن 
لطفــی از ســوی خداونــد متعــال 
ــرد. ــورت می گی ــا ص ــه م ــبت ب نس

اســت؟!  بزرگــی  نعمــت  چــه 
دارای چــه ابعــادی اســت؟! چــه 
اســراری  و  لطایــف  و  ویژگی هــا 
جماتــی  در  نعمــت  ایــن  دارد؟! 
شــد. توصیــف  خواندیــم،  کــه 

گام نخسِت شکر نعمت  
پرده پوشِی الهی

ــد:  ــا حضــرت می گوی ــدای دع در ابت
»اَللَُّهــمَّ لـَـَك الَْحْمــُد«. خیلــی مانــده 
تــا در مــا ایــن حالــت حمــد شــکل 
بگیــرد؛ زیــرا التفــات بــه ایــن نعمــت 
ایــن  بــه  توجــه  آن،  شــناخت  و 
نعمــت را می طلبــد کــه جــزء اعظــم 

کــه خداونــد  اســت  نعمت هایــی 
فرمــوده  مــا کرامــت  بــه  متعــال 
اســت. در فهرســت نعمت هــا، یکــی 
همیــن  نعمت هــا  بزرگ تریــن  از 
ــا،  ــه عیب ه ــت ک ــی اس ــش اله پوش
خطاهــا، گناه هــا و اشــکاالت فکــری 
ــتور  ــا را مس ــی م ــی و اخاق و باطن
می ســازد. اشــکال در اعمــال مــا 
زیــاد اســت. پرده پوشــی و ســتّاری او 
نعمــت بســیار بزرگی اســت و انســان 
بایــد ایــن را بــه عنــوان یــک نعمــت 
بــزرگ شناســایی کنــد. شــناخت 
نعمــت قــدم اول اســت بــرای اینکــه 
حالــت شــکر در انســان شــکل بگیرد.

عواقب ناشکری نعمت ستّار 
بودن خداوند

و  شــکرگزاری  مقابــل  نقطــه ی 
ــت ســتر الهــی  قدرشناســی از نعم
ایــن اســت کــه انســان از ایــن جلــوه 
ــود  ــرور ش ــال مغ ــد متع ــَرم خداون َک
ــف  ــود. لط ــی ش ــار خودفریب و گرفت
ــرای  ــه ای ب ــا بهان ــرای م ــروردگار ب پ
سوءاســتفاده شــود جهــت اینکــه آن 
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ــظ  ــان حف ــب را در خودم ــاه و عی گن
ــم.  ــا آن عیــب زندگــی کنی ــم و ب کنی
ــا  ــا آن خط ــت، ب ــتور اس ــون مس چ
کنیــم  و عیــب و گنــاه همراهــی 
بورزیــم.  بــر آن اصــرار  و حتــی 
جلســه ی قبــل توضیــح دادم کــه 
معنــا  چــه  بــه  گنــاه  در  اصــرار 
اســت. اینهــا قدرناشناســی اســت.

نقطــه ی مقابــل شــکر، کفــران نعمــت 
اســت. کفــران نعمــت ســتّاری حــق 
گرفتــار  انســان  کــه  اســت  ایــن 
تســویف شــود؛ یعنــی مرتــب بگویــد 
ــه  ــداً توب ــم، بع حــاال درســتش می کن
می کنــم. تأخیــر انداختــن توبــه و 
اصــاح نکــردن خــود، کفــران نعمت 
ســتّاری پــروردگار متعــال اســت کــه 
ــت. ــاک اس ــی خطرن ــه اش خیل نتیج

 
۱. كنار رفتن پرده ی الهى

ایــن  از  پیامــدش عبــارت  اولیــن 
ــرود.  ــار ب ــرده کن ــن پ ــه ای ــت ک اس
روایــت عجیبــی داریــم کــه چنانچــه 
یــک بنــده از خــودش ناسپاســی 
نشــان دهــد و بدجنســی کنــد، یعنــی 

ــه  ــزد، بلک ــه بلغ ــت ک ــور نیس این ط
تهتــک و بی پروایــی دارد.  حالــت 
اگــر وارد چنیــن مرحلــه ای شــد، 
ــه  ــوم ک ــه س ــم دفع ــت داری در روای
ــال  ــدای متع ــام داد، خ ــاه را انج گن
ــت  ــم نیس ــد. الزم ه ــایش می کن افش
ــا  ــد ی ــی ببین ــر کس ــب ظاه ــر حس ب
ــات دارد  ــی از روای ــنود. در بعض بش
ــانی  ــکل انس ــه ش ــتگانی ب ــه فرش ک
می کننــد  منتقــل  را  عمــل  آن 
می شــود. منتشــر  خبــرش  و 

برخــی خیلــی دقیــق طراحــی می کنند 
عیبشــان  فــان  از  هیچ کــس  کــه 
انســان  هرطــوری  نشــود.  مطلــع 
اصــًا  می بینــد  حســاب می کنــد، 
راهــی بــرای اینکــه ایــن ماجــرا افشــا 
ــی  ــت؛ ول ــته اس ــود نداش ــود، وج ش
ــتند. ــر هس ــه باخب ــده و هم ــا ش افش

ــرای  ــد اســت ب ــر کاری بل ــان ه انس
مخفــی کــردن انجــام دهــد؛ چنانچــه 
ــد  ــد و بخواه ــک باش ــت تهت در حال
حــق  پرده پوشــی  و  پــرده داری  از 
روایــت  در  کنــد،  سوءاســتفاده 
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ــاق  ــه اتف ــوم ک ــه س ــه مرحل دارد ک
ــره انســانی  ــاد، فرشــتگانی در چه افت
ــل  ــران منتق ــه دیگ ــب را ب ــن مطل ای
انســانی  چنیــن  راز  و  می کننــد 
چــون  می افتــد؛  بیــرون  پــرده  از 
اســت. کــرده  نعمــت  کفــران 

۲. مبتال شدن به سنت استدراج
نتیجــه  بگذریــم،  اینکــه  از 
خطرناک تــِر کفــران نعمــت ســتّاریت 
ــتدراج.  ــت از اس ــارت اس ــی، عب اله
ــود،  ــا می ش ــرف افش ــت ط ــک وق ی
ممکــن اســت ایــن افشــا شــدن 
ــی  ــر دلیل ــه ه ــه ب ــود ک ــث ش باع
نشــود.  گنــاه  آن  مرتکــب  دیگــر 
ــی  ــی عجیب ــز خیل ــتدراج چی ــا اس ام
ــخص  ــذارد ش ــد می گ ــت. خداون اس
ــقوط  ــا س ــرود ت ــو ب ــور جل همین ط
ــا  ــا دارد ب ــده بن ــه بن ــاال ک ــد. ح کن
خــدای متعــال خدعــه کنــد و در ایــن 
حــد سوءاســتفاده کنــد، خداونــد 
ــا آن  هــم ایــن پــرده را برنمــی دارد ت
ــقوط آزادش  ــه س ــان ب ــده همچن بن
ــر  ــه دیگ ــه ای ک ــا نقط ــد ت ــه ده ادام
هیــچ راه نجاتــی برایــش نباشــد.

هــم  و  کریــم]۴[  قــرآن  در  هــم 
در  مطالبــی  روایــات،]۵[  در 
اســت. آمــده  اســتدراج  بــاب 

۳. مبتال شدن به سنت امهال
ــی  ــنت اله ــر س ــز دیگ ــال]۶[ نی امه
ــت. ــت اس ــی عقوب ــه نوع ــت ک اس

 

حیا، به عصمت از گناه 
می انجامد

ــام صــادق )علیه الســام( در  ــان ام ــق بی طب
کتــاب شــریف مصبــاح الشــریعه، 
اگــر نعمــت ســتّاری خداونــد متعــال 
فهــم شــود و انســان در موضــع شــکر 
و ســپاس قــرار گیــرد، بــه مراتبــی از 
حیــا در پیشــگاه خداونــد متعــال 
دســت می یابــد کــه بــه لطــف و 
عنایــت پــروردگار متعــال، خــود ایــن 
ــت را  ــت عصم ــرای او حال ــه ب مرتب
پیــش مــی آورد و نوعــی صیانــت 
می گیــرد. شــکل  او  در  ذاتــی 
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ــتی و  ــون زش ــاد گوناگ ــه ابع ــر ب اگ
ــد و  ــدا کنی ــه پی ــاه توج ــدی گن پلی
ــود،  ــوم ش ــان معل ــئله برایت ــن مس ای
ــرای اینکــه  ــد. ب ــاه نمی کنی دیگــر گن
ــرای مــن  ایــن مســئله یــک مقــدار ب
ــه  ــد ب ــود، بای ــر ش ــما واضح ت و ش
ــورت  ــان و ص ــی گناه ــل برزخ تمث
و  تودرتــو  ابعــاد  و  آنهــا  باطنــی 
الیه هــای گوناگــون ظلمــات متراکــم 
بســیار کثیــف و پلیــد و ترســناک 
ــون  ــر اکن ــم. اگ ــه کنی ــت توج معصی
یــک مقــدار آن پــرده از جلوی چشــم 
ــما  ــود و خــود ش ــار زده ش ــما کن ش
ــی  ــان عیب ــه ف ــد ک ــدا کنی توجــه پی
ــکل و  ــه ش ــت، چ ــما هس ــه در ش ک
ــره  ــن چه ــدری ای ــه ای دارد، به ق قیاف
کریــه و زشــت و تنفــرآور اســت کــه 
دیگــر گــرد آن گنــاه نمی گردیــد.

فــرض کنید انســان غیبتــی را مرتکب 
شــود. ابعــاد زشــتی و پلیــدی مســئله 
غیــر قابــل توصیــف اســت. این قــدر 
تنفرآمیــز اســت کــه فرشــتگان حافــظ 
انســان را کــه بــا مؤمــن انــس دارنــد، 
می دهــد.  فــراری  فرســنگ ها 

و  می خــورد  به هــم  حالشــان 
اصــًا او را رهــا می کننــد. بــرای 
ــدر  ــال چق ــظ اعم ــته های حاف فرش
می دانــد.  خــدا  اســت!  تنفرآمیــز 
می زنــم.  مثالــی  فهمــش،  بــرای 
ــه  ــام نرفت ــی دو روز حم ــده خدای بن
باشــد یــا ســیر خــورده باشــد، آمــده 
جلــوی شــما ایســتاده و دارد بــا 
ــم  ــما دائ ــد. ش ــت می کن ــما صحب ش
ــد؛  ــان را جمــع و جــور می کنی خودت
مــی آوری.  دوام  جایــی  تــا  ولــی 
اصــًا قابــل مقایســه نیســت بــا 
گنــاه. اگــر از آن مســئله پرده بــرداری 
ــه از  ــه هم ــک منطق ــل ی ــود، اه ش
این قــدر  می کننــد،  فــرار  آنجــا 
می خــورد! به هــم  حالشــان  کــه 

ــه  ــد ک ــدا کن ــه پی ــان توج ــر انس اگ
ــر  ــد، دیگ ــال او را می بین ــدای متع خ
دیــدن و ندیــدن ســایرین برایــش 
ــئله  ــن مس ــر ای ــدارد. اگ ــی ن اهمیت
می فهمیــم  شــود،  تلقــی  درســت 
ــا در  ــروج از حی ــای خ ــه معن ــه ب ک
حضــور حضــرت حــق و بی اعتنایــی 
ــال  ــدای متع ــت خ ــه رؤی ــبت ب نس
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حــق  حضــرت  بــودن  ناظــر  و 
کــه  اســت  تعالــی  و  تبــارک 
اســت. وحشــتناکی  بســیار  چیــز 

 

انسان باحیا، بدوِن وجود جهنم 
هم گناه نمی کند

تبــارک  حــق  حضــرت  از  حیــا 
تمــام  صدرنشــین  تعالــی  و 
فضیلت هــا اســت. اگــر انســان از 
آن بهره منــد شــود، نــگاه خــدای 
متعــال را پــاس بــدارد و حرمــت 
ــد. ــاه نمی کن ــر گن ــود، دیگ ــل ش قائ

مرحلــه ی  حســاب  مرحلــه ی 
غیرقابــل تصــوری اســت. اولیــای 
ــه اینجــا می رســند،  ــی ب خــدا وقت
ــد می شــود.  ــه آســمان بلن ناله شــان ب
ناله هــای امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( در 
دل شــب ها را یــاران آن حضــرت 
دیــدم  می گویــد  راوی  شــنیده اند. 
کــه علــی در تاریکــی شــب دارد 
حضــرت  ســر  پشــت  مــی رود. 
مــی رود.  کجــا  ببینــم  افتــادم  راه 
ــت در دل  ــدم رف ــر، دی ــم جلوت رفت

تاریکی هــا و شــروع کــرد بــا خــدای 
متعــال صحبــت کــردن. جملــه ای کــه 
تکان دهنــده   بســیار  کــرده ،  نقــل 
ــْن  ــد: »آهِ مِ اســت. حضــرت فرمودن
ــِق، َو  رِی ــوِل الطَّ ادِ، َو ُط ــزَّ ــةِ ال قِلَّ
ــْورِدِ؛]۷[  ــِم الَْم ــَفرِ، َو َعِظی ــِد السَّ بُْع
انــدک و درازی راه و  از توشــه  آه 
دوری منــزل و ســختی منزلــگاه«.

)علیه الســام(  صــادق  امــام  حــال 
ــاب  ــان از حس ــر انس ــد: اگ می فرمای
ــز  ــد، ج ــته باش ــی نداش ــچ ترس هی
اینکــه در پیشــگاه خــدای متعــال 
حاضــر شــود، کــه خالــق و رازق 
مهربــان و کریــم بنده نــواز اســت، 
ــد.  ــاه نکن ــا گن ــود ت ــی ب ــن کاف همی
قــرآن می فرمایــد: »یَْوَمئـِـٍذ تُْعَرُضــوَن 
اَل تَْخَفــى مِنُْكــْم َخافِیَــٌة؛]۸[ در 
آن روز شــما ]بــه پیشــگاه خــدا[ 
پوشــیده ای  ]و[  می شــوید  عرضــه 
از شــما پوشــیده نمی  مانــد«. مــن 
ــا  دیــده ام بعضــی از اهــل معرفــت، ب
ــد! ــد جــان بدهن ــه می خواهن ــن آی ای
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اعمــال  می گوینــد  وقــت  یــک 
شــما عرضــه می شــود، امــا ایــن 
حســاس تری  و  باالتــر  مرحلــه ی 
ــا عرضــه  ــما را آنج ــود ش اســت؛ خ
پیشــگاه  در  انســان  می کننــد! 
خــدای متعــال اعمــال و رفتــارش را 
ــرده ای نیســت.  ــه دیگــر پ ــد ک می بین
فقــط  اگــر  فرمودنــد:  حضــرت 
ــد  ــر خداون ــه ب ــای عرض ــن حی همی
ــتم  ــا می گذاش ــه کوه ه ــر ب ــود، س ب
ــدم.  ــهر وارد نمی ش ــه ش ــر ب و دیگ
ــزی  ــه چی ــوردم و ن ــذا می خ ــه غ ن
می نوشــیدم. این قــدر در آن وضعیــت 
ــوم. ــود ش ــف و ناب ــا تل ــدم ت می مان

فرمــود:  )ســام اهلل علیه(  امیــر  حضــرت 
کــه  را  آنچــه  می دیدیــد  اگــر 
را  ســرتان  دیده انــد،  مرده هایتــان 
ــان  ــه بیاب ــر ب ــد و س ــر می انداختی زی
)علیه الســام(  امــام  بعــد  می گذاشــتید. 
 فرمــود: ولــی خــدای متعــال پــرده ای 
آن  شــما  کــه  اســت  داده  قــرار 
وضعیــت را نبینیــد تــا بتوانیــد زندگی 
ــی  ــه شــاکر باشــید. آنهای ــد و البت کنی
ــد  ــه دیده ان ــد، چ ــا رفتن ــه از اینج ک

کــه اگــر شــما ها می دیدیــد، ســر 
پرده هــا  بیابــان می گذاشــتید؟  بــه 
دیده انــد. را  خودشــان  و  برافتــاده 

دعــای جوشــن کبیــر بنــدی دارد 
ــن  ــت. م ــده اس ــًا دیوانه کنن ــه واقع ک
توصیــه می کنــم بــا بنــد بیســت ودوم 
جوشــن انــس بگیریــد؛ چــون در 
ــه  ــم، البت ــر ه ــه دیگ ــی از ادعی بعض
بــا اختــاف تعبیــر نقــل شــده اســت. 
حتــی در جایــی دیــدم کــه کســی از 
ــه  ــام )علیه الســام( دعــا خواســته و گفت ام
ــوزش  ــن آم ــه م ــا ب ــک دع ــود: ی ب
دهیــد تــا مــن بــا آن بــا خــدای 
متعــال حــرف بزنــم و حالــم درســت 
خــط  بــه  )علیه الســام(  امــام  شــود. 
ــارک خودشــان نوشــتند و دعایــی  مب
ــد بیســت ودوم انشــا  خیلــی شــبیه بن
ــَر الَجِمیــَل  ــا َمــن اَظَه فرمودنــد: »یَ
َو َســتََر الَقبیــَح یـَـا َمــن لـَـم یُواِخــذ 
ــا  ــتَر یَ ـِـِك الِس ــم یَهت ــَرةِ َو لَ بِالَجرِی
ــاُوز  ــن التَج ــا َحَس ــِو ی ــم الَعف َعِظی
ــط  ــا باِس ــرة ی ــَع الَمغف ــا واِس ی
ــه  ــی ک ــة؛ ای کس حَم ــن بالرَّ الیَدی
و  می ســازی  آشــکار  را  زیبایــی 
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زشــتی را می پوشــانی. ای کســی کــه 
از گنــاه مــؤ اخــذه نمی کنــی و پــرده 
ــوی  ــه عف ــی ک ــی دری. ای کس را نم
گذشــت  خــوب  و  داری  بــزرگ 
می کنــی. ای کســی کــه مغفــرت 
ــه دو  ــی ک ــعت دارد. ای کس ــو وس ت
دســت را بــه رحمــت گشــودی«. 
چقــدر قشــنگ اســت؟ چــه نام هــای 
ــا  ــد: »ی ــه می فرمای ــی؟ در ادام دالرای
ــى ُكّل  ــوی وُمنتَه ــَب ّكل نَج صاِح
َشــكوی؛ ای صاحب همــه ی نجواها، 
شــکایت ها«. همــه ی  نهایــت  ای 

مــا  جمیــل  کارِ  طــرف  آن  از 
را  آن  تــو  ولــی  اســت،  انــدک 
و  می کنــی  معرفــی  و  منتشــر 
اشــتباهات  و  خطاهــا  این همــه 
آبروریــزی  بــرای  یکــی اش  کــه 
ــد،  ــت می کن ــان کفای ــا و آخرتم دنی
همــه را در ســتر قــرار می دهــی. 
ــت. ــزرگ اس ــْت ب ــن نعم ــدر ای چق

 

روش قدرشناسی از نعمت 
ستّاریت

آرزویمــان ایــن باشــد که از نظــر حیا 
در پیشــگاه خــدای متعــال بــه برکــت 
حــق،  حضــرت  ســتّاری  همیــن 
ــم  ــرار دهی ــان را در نقطــه ای ق خودم
ــه  ــکر ب ــام ش ــا و مق ــه حی و در مرتب
رتبــه ای برســیم کــه بگوییــم: خدایــا، 
ــر  ــا خب ــه م ــی ب ــادق مصدق ــر ص اگ
ــرآن  ــه در ق ــی ک دهــد تمــام چیزهای
و کلمــات اولیــای الهــی راجع بــه 
آخــرت و قیامــت و جهنــم و عقوبــت 
ــو برداشــته  ــا از ت ــده، همــه ی اینه آم
ــر  ــم. پیامب ــاه نمی کن ــم گن ــد، بازه ش
عزیزمــان در مــورد صهیــب فرمودند: 
»نعــم العبــد صهیــب«. صهیــب بنده 
ــب  ــت صهی ــی اســت. خصوصی خوب
ــم  ــو ل ــد: »ل ــت؟ فرمودن ــه هس چ
ــه«. اگــر تمــام  ــم یَعُص یخــَف اهلل لَ
ــی  ــام چیزهای ــواع و اقس ــه از ان آنچ
ــده،  ــه ش ــاکاران گفت ــرای خط ــه ب ک
ــود،  ــته ش ــار گذاش ــا کن ــه ی اینه هم
صهیــب بــاز هــم گنــاه نمی کنــد. 
ــًا  ــت! اص ــنگی اس ــه قش ــه مرحل چ
ــش  ــد آت ــه او بگوین ــدارد ب ــاز ن نی
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بــه  این قــدر  جهنــم...  و  دوزخ  و 
ادب بندگــی ادب شــده همین کــه 
ــن  ــی، م ــو می بین ــا ت ــد خدای می گوی
ــم.  ــا نمی کن ــا خط ــر دســت از پ دیگ
ــرا  ــه م ــم ک ــز دیگــری نمی خواه چی
ــه  ــی، همین ک ــد کن ــم تهدی ــه جهن ب
کافــی  مــن  بــرای  می بینــی،  تــو 
خطــا  پــا  از  دســت  کــه  اســت 
نکنــم. البتــه ایــن حیــا بــاز هــم 
ــه  ــش ک ــی دارد. ذاِت ذاِت ذات مراتب
ان شــاءاهلل خــدای متعــال روزی کنــد، 
می گویــد  اســت.  محبــت  حیــای 
دیگــر  دارم،  دوســت  را  او  چــون 
محبوبــم را اذیــت نمی کنــم. ایــن 
ــن مرتکــب می شــوم،  ــه م ــی ک گناه
خــدای متعــال را اذیــت می کنــد. 
انســان کــه محبــوب خــودش را آزار 
نمی دهــد و کاری کــه او را اذیــت 
ــای  ــن حی ــد. ای ــام نمی ده ــد، انج کن
محبــت اســت کــه صیانت بخــش 
اســت و انســان را نگــه مــی دارد.

 

ستر الهی، بزرگ ترین واعظ 
انسان

ــت:  ــب اس ــر جال ــن تعبی ــدر ای چق
ــت  ــن اس ــرش ای ــْل«. دقیق ت »َفاْجَع
ــبت  ــاکرین نس ــام ش ــن در مق ــه م ک
بــه نعمــت ســتر، حجــاب، پوشــش و 
َکــَرم حضــرت حــق تبــارک و تعالــی 
الَحمــد«ی  »لَــَك  همــان  بیایــم. 
اســت کــه اول گفتــه شــد. »َفاْجَعــْل 
َو  الَْعــْوَرة،  مِــَن  َســتَْرَت  مــا 
خیَلــةِ، واعِظــًا  اَْخَفیْــَت مِــَن الدَّ
ــِق،  ــْن ُســوءِ الُْخْل ــا، َو زاِجــراً َع لَن
لـِـَع  َو اْقتـِـراِف الَْخطیئـَـةِ، ُكنـْـَت الُْمطَّ
كانَــْت  النّاِظریــَن،  ُدوَن  َعَلیْهــا 
عافِیَتـُـَك لَنــا ِحجابــًا ُدوَن اَبْصارِهِْم، 
ــا،  ــماعِهِم«. خدای ــًا ُدوَن اَْس َو َرْدم
ــان  ــم و درک برس ــن فه ــه ای ــا را ب م
ــن  ــا در چنی ــر ت ــا را بگی ــت م و دس
نقطــه ای قــرار بگیریــم کــه پوششــی 
کــه تــو قــرار دادی، واعــظ مــا شــود. 
ــی  ــه واعظ ــید، چ ــش باش ــر اهل اگ
ــر از ایــن؟ مــا را بیــدار می کنــد  باالت
ــی  ــه واعظ ــی آورد. چ ــود م ــه خ و ب
باالتــر از ایــن کــه تــو می دانــی 
خــدای متعــال تــو را حفــظ کــرده و 
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ــه اســت؟ ــرده  انداخت ــر گناهانــت پ ب

قبــًا بــه مناســبتی عــرض کــردم کــه 
ــت  ــه محب ــداری ب ــداری، بی ــن بی ای
اســت. بیــن بیــداری عقوبــت بــا 
بیــداری بــا محبــت خیلی فرق اســت.

 

سه فایده توجه به ستّار بودن 
خداوند

»ُســوءِ الُْخْلــِق« اینجــا معنــای خیلــی 
وســیعی دارد. یعنــی از اینکــه بــه 
ــازه ای مبتــا شــویم، مانــع  گناهــان ت
مــی دارد. نگــه  را  مــا  و  می شــود 

ــه از  ــتیم ک ــد خواس ــس، از خداون پ
ــرا  ــک، م رهگــذر ســتّاریت خــود، ی
بیــدار کنــد؛ دو، مانــع شــود کــه گنــاه 
ــرا  ــه، م ــوم؛ س ــب ش ــری مرتک دیگ
ــرد؛  ــه بب ــمت توب ــه س ــرعت ب به س
ــه عــادی، بلکــه  ــه یــک توب آن هــم ن
توبــه محوکننــده و توبــه نصــوح. 
ِب الَْوْقــَت«.  بعــد می فرمایــد: »َو َقــرِّ
دســتیابی بــه چنیــن مراتبــی را برایــم 
تســریع کــن. مــن زود بیــدار شــوم و 

ــی برســم. خــودم  ــه خودمراقبت زود ب
ــه  ــا نگ ــا و گناه ه ــر خطاه را در براب
دارم و خیلــی ســریع بــه توبــه برســم. 
البتــه بعضــی از مفســران صحیفــه 
ِب الَْوْقــَت« می توانــد  می گوینــد »َقــرِّ
مــوارد دیگــر را هم شــامل شــود؛ ولی 
مصــداق ویــژه اش همیــن توبه اســت. 
ــی  ــاندی، فرصت ــرا پوش ــه م همین ک
ــود  ــن می ش ــه. ای ــرای توب ــت ب اس
ــبت  ــی نس ــت قدرشناس ــان حال هم
ــال. ــروردگار متع ــودن پ ــتّار ب ــه س ب

    



16

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

منابع و مآخذ

]۱[. شیخ عباس قمى، مفاتیح الجنان، 
زیارت امام زمان )عج( در روز جمعه.

]۲[. كهف: ۹۴.

]۳[. همان: ۹۵.

]۴[. ر.ك: اعراف: ۱۸۲؛ قلم: ۴۴.

]۵[. ر.ك: كلینى، كافى، ج۲، ص۴۵۲.

]۶[. آل عمران: ۱۷۸.

]۷[. نهج البالغه، حكمت ۷۷.

]۸[. حاقه: ۱۸.



17

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت




