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ــٍدَوآلـِـهِ، َعَلــىُمَحمَّ َصــلِّ »اللَُّهــمَّ
ــْغبِإِیَمانـِـيأَْكَمــَلاْلِیَمــاِن،َو َوبَلِّ
ــِن،َو ــَلالْیَقِی ــيأَْفَض ِ ــْلیَقِین اْجَع
ــاِت، ــِنالنِّیَّ ــىأَْحَس ِــيإِلَ ــهِبِنِیَّت انْتَ
ــاِل«. ــِنالْْعَم ــىأَْحَس ِــيإِلَ َوبَِعَمل

بیســتم  دعــای  ســخن،  موضــوع 
ــهور  ــجادیه مش ــه س ــه مبارک صحیف
»مکارماالخــالق«  دعــای  بــه 
ــن  ــاره اولی ــد درب ــق ش ــت. توفی اس
جملــه دعــای نورانــی، مطالبــی را 
ــم و  ــم کردی ــزان تقدی ــت عزی خدم
ــای  ــه فض ــد ورود ب ــه، کلی آن جمل
ــوات  ــی »صل ــل یعن ــکارم و فضائ م
بــر محمــد و آل محمــد« اســت.

مــن ســعی کــردم بعضــی از نکته های 
فهرســت وار  را  مهمــی  و  اصلــی 
خدمــت عزیــزان تقدیــم کنــم کــه در 
ارتبــاط بــا صلــوات، به ویــژه جایــگاه 
آن در مجموعــه ی معــارف مــا اســت. 
ــه  ــه ب ــکات باتوج ــن ن ــن ای همچنی

صلــوات در فضــای عمومــی صحیفــه 
آن  جایــگاه  و  ســجادیه  مبارکــه 
اســت. مکارم االخــاق  دعــای  در 

صلوات، آینه ی تمام نمای  
فضائل اخالقی

در  صلــوات  بنــده  تعبیــر  بــه 
شــدن  کاندیــدا  به منزلــه ی  اینجــا 
یعنــی  اســت.  فضلیت هــا  بــرای 
داوطلــب  را  خــود  داریــد  شــما 
مــکارم  مجموعــه  اگــر  می کنیــد. 
یــک  به منزلــه  اخــاق  فضائــل  و 
مدرســه ای  و  تربیتــی  دســتگاه 
به نــام مدرســه »كمــال« شــناخته 
شــود، صلــوات درواقــع به منزلــه 
ایــن مدرســه اســت،   ثبت نــام در 
ــد مــن خــود را  ــی شــما می گویی یعن
ــا  ــن فضیلت ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
داوطلــب  کمــاالت  و  مــکارم  و 
می کنــم و می خواهــم بــرای ایــن 
مســیر ســرمایه گذاری کنــم. پــس 
صلــوات  کارکــرد  ایــن،  درواقــع 
در چنیــن دعــای پرنــوری اســت.
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نکتــه مهــم ایــن اســت کــه صلــوات 
از  عینــی  تصویرســازی  یــک 
فضیلت هــا و زیبایی هــای اخاقــی 
و عملــی اســت کــه همــه اینهــا 
ــش،  ــه کمال ــت و نقط ــت آن اس عینی
کامــل  انســان های  شــخصیت 
اســت کــه اینجــا مــا به صــورت 
ــد  ــوان محم ــا عن ــه از آن ب یک پارچ
یــاد  )صلی اهلل علیه وآلــه(  محمــد  آل  و 
می شــود  به این ترتیــب  می کنیــم. 
گفــت مــا بــا توجــه دائمــی بــه ایــن 
هــدف بــزرگ و ایــن نقطــه اوج کــه 
زیبایی هــای  و  فضیلت هــا  همــه 
اعمــال  زیبایی هــای  و  اخاقــی 
در آن دارای نصــاب کمــال اســت، 
شــوق رســیدن بــه کمــال را در خــود 
ــزه در  ــن انگی ــم و ای ــت می کنی تقوی
ــت  ــه برک ــته ب ــن پیوس ــان مؤم انس
ــت می شــود. ــوات ایجــاد و تقوی صل

 

اهمیت وجود الگو در شکل گیری 
شخصیت انسان

اینجــا یــک نکتــه لطیــف نیــز وجــود 
دارد کــه بــه آن اشــاره می کنــم. چــون 
عمــده ی مســئله در اینجــا اصطاحــًا 
ــه  ــا الگوهــا اســت ک همانند ســازی ب
امــروزه بحــث شناخته  شــده ای در 
ــژه در مباحــث  مباحــث اســت؛ به وی
ــی  ــوزه روان شناس ــی و ح روان شناس
تربیتــی، همانندســازی بــا الگوهــا 
مبرهــن  کامــًا  مســئله ی  یــک 
شناخته شــده  و  بحث شــده  و 
اســت. راه بســیار نزدیــک بــرای 
انســان ها،  شــخصیت   شــکل گیری 
الگویابــی و  الگوشناســی و ارتبــاط 
بــا الگوهــا اســت. اگــر آن الگــو 
ــوی  ــن الگ ــد و بی ــند باش فطرت پس
می خواهــد  کــه  کســی  و  اصلــی 
الگــو بگیــرد، ارتبــاط محبتــی برقــرار 
باشــد، می شــود بگوییــم یــک راه 
نزدیــک و میان بــر اســت بــرای اینکــه 
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــد ب ــان بتوان انس
ویژگی هایــی را کــه در الگــو هســت، 
ــازد. ــی س ــرا و عمل ــش اج در خوی
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رسول اهلل، بهترین الگو برای 
انسان 

ــرد  ــا کیســت؟ ف در اینجــا الگــوی م
اکمــل اســت؛ کســی که دیگــر فرضی 
ــت،  ــور نیس ــل تص ــر از آن قاب باالت
ــود  ــت، وج ــم خلق ــخص اول عال ش
اقــدس محمــد مصطفــی )صلی اهلل علیه وآلــه(.

اتفاقــی کــه در صلــوات می افتــد 
ایــن اســت کــه ایــن الگــو کــه فــرد 
اکمــل اســت، کامل تریــن فرضــی 
اســت کــه در فضیلت هــا و کمــاالت 
کنیــم. انســانی می توانیــم تصــور 

مبنای خاص رهبری در مورد  
سیره ی ائمه

ــد« ــارت »آلمحم ــا عب ــوات ب صل
ــوه  ــن اس ــده اســت. ای بســط داده ش
محمــدی اســت کــه در »آل« تفصیــل 
کــرده  پیــدا  امتــداد  و  شــده  داده 
ــی  ــیار دقیق ــر بس ــان تعبی ــت. هم اس
اســت کــه رهبــر حکیــم و عالی قــدر 
ــه کار  ــل ب ــال ها قب ــا س ــارف م و ع
گرفتنــد و بــرای حضــرت ایشــان 
ائمــه  ســیره  مطالعــه  در  مبنایــی 

هــدی )ســام اهلل علیهم اجمعین( اســت. ایــن 
ــه ســیره اســت؛  ــگاه متحــد ب ــک ن ی
ــر ایشــان  ــه تعبی ــه ب به این صــورت ک
ــک انســان دویست وپنجاه ســاله  ــا ی م
»انســان  عنــواِن  همیــن  داریــم. 
ــده  ــهور ش ــاله« مش دویست وپنجاه س
ــرت  ــات حض ــبختانه از بیان و خوش
ــه  ــیره ائم ــا س ــاط ب ــان در ارتب ایش
هــدی )علیهم الســام( جمــع آوری شــده 
ــه یــک کتــاب  ــوان ب ــا همیــن عن و ب
دســترس  در  کــه  شــده  تبدیــل 
عزیــزان اســت و بســیار عالــی و 
قابــل اســتفاده اســت. یــک نــگاه 
تــازه و متفــاوت بــه ســیره ائمــه 
ــل  ــرای تحلی ــام اهلل علیهم اجمعین( ب ــدی )س ه
آن  از  بهره بــرداری  و  شــناخت  و 
ــگاه  ــًا ن ــری عمدت ــگاه رهب ــت. ن اس
ــز  ــن نی ــه ای ســیره سیاســی اســت ک
نکتــه ی بســیار مهمــی اســت. ایشــان 
ــوده،  ــت ب ــورد غفل ــه م بخشــی را ک
از  یــک خــط متصــل  به صــورت 
ــرت  ــا حض ــام( ت ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
ــریف(  ــم )عّجل اهلل تعالی فرجه الش ــت اهلل االعظ بقی
اگــر  می دهــد.  نشــان  شــما  بــه 
توفیــق بــود، مــن در پایــان ایــن 
به مناســبت  مخصوصــًا  بحــث، 
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ــن  ــه ای ــتیم، ب ــه در آن هس ــی ک ایام
موضــوع بازگشــتی خواهــم داشــت.

معصومین، تجلیات گوناگوِن 
پیامبر اعظم

وجــود  نــگاه،  آن  از  فــارغ  امــا 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  پیامبــر اعظــم  نازنیــن 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــداد پی در »آل« امت
ــی از  ــردن یک ــدا ک ــداد پی ــن امت ای
اســت  نعمت هایــی  بزرگ تریــن 
ــه  ــی ب ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ک
ــت. اآلن  ــرده اس ــه ک ــان ها هدی انس
ــده از منظــر تربیتــی دارم صحبــت  بن
در  دیگــر  بحث هــای  می کنــم، 
اســت.  محفــوظ  خــودش  جــای 
ــی از نظــر الگــو گرفتــن، وجــود  حت
ــه »آل« ــم در آین ــر اعظ ــدس پیامب اق
تجلــی کــرده، آن هــم در یــک امتــداد 
تاریخــِی قابــل توجــه، به صــورت 
تضمین شــده. چــون معصــوم هســتند، 
ــًا خــود  ــی کام ــی اســت یعن تضمین
در  اســت  پیامبــر  خــود  اوســت؛ 
یــک امتــداد از جهــت تاریخــی و بــا 
ــه  ــاره ای ب ــه اآلن اش ــی ک ویژگی های
به این ترتیــب   داشــت.  خواهــم  آن 

آســان تر  خیلــی  گرفتــن  الگــو 
ــت. در  ــاوت اس ــی متف ــده و خیل ش
ــم  ــام کاظ ــه از ام ــی ک ــی نوران روایت
ــن  ــوان ای ــده، می ت ــل ش ــام( نق )علیه الس

مشــاهده  به زیبایــی  را  وحــدت 
ــا لُنَ ــد: »أَوَّ ــرت فرمودن ــد. حض کنی
ــٌدَوآِخُرنـَـا ــٌدَوأَْوَســُطنَاُمَحمَّ ُمَحمَّ
ــد؛]۱[ اول مــا  ــاُمَحمَّ ــٌدَوُكلُّنَ ُمَحمَّ
ــد  ــا محم ــط م ــت، اوس ــد اس محم
اســت و آخــر مــا نیــز محمــد اســت. 
ــی  ــتیم«. یعن ــد هس ــا محم ــی م همگ
ــات گوناگــون  همــه جلوه هــا و تجلی
هســتند. )صلی اهلل علیه وآلــه(  محمــد 

حضرت فاطمه، تجلِی فاطمِی  
رسول  اهلل

والدت حضــرت  ایــام  به مناســبت 
کــه  )ســام اهلل علیها(  طاهــره  صدیقــه 
همچنــان در آن حــال و هــوا هســتیم، 
یــک نکتــه بســیار عالــی از امــام 
می گویــم.  عظیم  الشــأن  راحــل 
ــرت  ــخصیت حض ــاره ش ــان درب ایش
زهــرا )ســام اهلل علیها( فرمودنــد: او اگــر مرد 
ــود.  ــر ب ــود، خــود پیغمب ــی ب ــود نب ب
بــرای اینکــه مــا ابعــاد این شــخصیت 
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این گونــه  کنیــم،  درک  را  گرامــی 
ــد. جملــه ی »اگــر مــرد بــود«  فرمودن
ــت،  ــر اس ــت پیامب ــر مأموری به خاط
جلــوه ی  در  مأموریــت  آن  چــون 
نبوتــی و رســالتی و بعثتــی اش، یــک 
مأموریــِت مردانــه اســت. نکتــه ایــن 
اســت. می گویــد اگــر مــرد بــود، 
نبــی بــود. بعــد می فرمایــد خــود 
پیغمبــر بــود. یعنــی فــرد کامــل 
ــام  ــب ام ــن  ترتی ــه  ای ــود. ب ــا ب انبی
ــد  ــاره می کن ــأن اش ــل عظیم الش راح
وجــود  در  کــه  حقیقتــی  آن  کــه 
ــت،  ــام اهلل علیها( اس ــه )س ــرت فاطم حض
از نظــر حقیقــت و نــور فاطمــی، 
ــای  ــی انبی ــی حت ــای اله ــوار انبی از ان
ــت. ــنده تر اس ــم درخش ــزم ه اولوالع

ــاره  ــم درب ــه ی دیگــری ه ــام جمل ام
ــام اهلل علیها(  ــره )س ــه طاه ــرت صدیق حض
آن  شــناخت  بــرای  کــه  دارنــد 
ــا  ــًا ب ــاع کام ــر ارتف ــرت از نظ حض
ایــن مطلــب هم افــق اســت و آن، 
ــر حضــرت  مســئله نــزول جبرئیــل ب
از  کــه  اســت  )ســام اهلل علیها(  زهــرا 
ــورد  ــه اســت. در م ــص فاطمی خصائ
کســی دیگــر ایــن مطلــب را نداریــم، 

ــرم  ــر اک ــود پیغمب ــه خ ــط راجع ب فق
زهــرا  حضــرت  و  )صلی اهلل علیه وآلــه( 

آمــده  چیــزی  چنیــن  )ســام اهلل علیها( 

ــی  اســت؛ مخصوصــًا در بخــش پایان
ــر  ــل ب ــه جبرئی ــرت ک ــی حض زندگ
ــازل می شــده اســت.  ــا ن ایشــان باره
حاصــل آن، »مصحــففاطمــى« 
ــا  ــه ی گزارش ه ــه مجموع ــت ک اس
از »مــاكانومــایکــونومــا
القیامــة« یــوم إلــى ســیکون
اســت. عظیمــی  گنجینــه   اســت. 

ــرح  ــه را مط ــن نکت امــام وقتــی ای
ــد  ــادآوری می کنن ــًا ی ــد، ضمن می کنن
کــه در آنچــه گفته شــده، بــه حضرت 
زهــرا )ســام اهلل علیها( بشــارت ها داده شــده 
ــارت  ــد بش ــان می فرماین ــت. ایش اس
حضــرت  ظهــور  و  عصــر  امــام 
بزرگ تریــِن  )علیه الســام(  مهــدی 
ســپس  اســت.  بشــارت ها  آن 
احتمــاالً  می فرماینــد  به مناســبت 
ــا  ــن انقــاب اســامی م ــاره ی ای درب
هــم آنجــا صحبــت شــده و بشــارت 
)ســام اهلل علیها(  زهــرا  بــه حضــرت  آن 
مطلبــی  ایــن  اســت.  شــده  داده 
ــِس  ــارف، مؤس ــِل ع ــام راح ــه ام ک
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عظیم الشــأن دارنــد، دقیــق اســت.

)ســام اهلل علیها(  زهــرا  حضــرت  پــس 
اســت  )صلی اهلل علیه وآلــه(  محمــد  همــان 
معنایــش  زن.  یــک  چهــره  در 
ــرِی  ــرای الگوگی ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــم،  ــر اعظ ــوان از پیامب ــه ی بان جامع
ــاده ای را  ــق فوق الع ــب اف ــن مطل ای
ــاده ای   ــت فوق الع ــرده و ظرفی ــاز ک ب
ــه  ــه ب ــته ک را در اختیارشــان گذاش
ــرد  ــن از ف ــو گرفت ــب الگ ــن  ترتی  ای
اکمــل بــرای آنهــا کامــًا امکان پذیــر 
و آســان و در دســترس می شــود. 
زهــرا  حضــرت  به وســیله ی 
ــار  ــی در اختی ــن امکان ــام اهلل علیها( چنی )س

اینکــه  می گیــرد.  قــرار  بانــوان 
می گویــم آن نســخه اصلــی بســط 
داده شــده و اینجــا گســترش و امتــداد 
ــت. ــن اس ــورم ای ــرده، منظ ــدا ک پی

 

امیرالمؤمنین، تجلی علوی 
رسول  اهلل

یــا دربــاره ی خــود امیرالمؤمنیــن 
آیــه  در  کریــم  قــرآن  )علیه الســام( 

مباهلــه تصریــح بــه »نفسالنبــى« 
 ثُــمَّ أَنُْفَســُکْم َو »أَنُْفَســنا دارد: 
نَبْتَهِــْل؛]۲[ و کســانی را کــه بــه 
منزلــه خودمــان هســتند بخوانیــم، 
برخیزیــم«.  مباهلــه  بــه  ســپس 
ــرآن  ــات ق ــرر آی ــزو ُغ ــه ج ــن آی ای
ــی  ــُکْم« یعن ــناَوأَنُْفَس ــت. »أَنُْفَس اس
ــى« ــام( »نفسالنب ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
محمــد  اســت؛  خــودش  اســت. 
ــا  ــت. آنج ــوِی آن اس ــِی عل در تجل
محمــد در تجلــی فاطمــی اســت.

ادامــه  جلوه هــا  ایــن  همین طــور 
ــه جلــوه مهــدوی  ــا ب پیــدا می کنــد ت
ایــن  مــا  توفیــق  می رســد.  آن 
ــرت  ــه ی آن حض ــه در زمان ــت ک اس
ــم. زندگــی در عصــر  زندگــی می کنی
)عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(  »خاتماالوصیــا«
ــت.  ــا اس ــر م ــارات عص ــزو افتخ ج
ــق و  ــی دقی ــای خیل ــم نکته ه ــن ه ای
روایــات جالبــی دارد. زندگی در عصر 
ولیّ اهلل االعظــم  حضــرت  امامــت 
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چیزهایــی  جــزو  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

ــار  ــه آن افتخ ــود ب ــه می ش ــت ک اس
کــرد؛ نعمــت بســیار بزرگــی اســت.

حضرت زهرا،  
»حجه اهلل علی الحجج«

در صلــوات همــان الگــو وجــود 
ــه  ــم ب ــی »آل« را ه ــا وقت دارد، منته
آن ضمیمــه می کنیــد، درواقــع داریــد 
و  بسط داده شــده  الگــوی  همــان 
امتدادیافتــه و تفسیرشــده را نیــز بیــان 
می کنیــد. اکنــون شــما می توانیــد 
تفســیرش را توضیــح دهیــد. مردانه و 
زنانــه اش اشــاره شــد کــه البتــه اینجــا 
یــک نکتــه بدیــع هــم وجــود دارد و 
آن، منحصــر در شــخصیت حضــرت 
)صلوات اهلل و ســامه علیها(  اطهــر  زهــرای 
کــه  خــاص  افــق  آن  در  اســت، 
گفتنــد: حضــرت زهــرا )ســام اهلل علیها( 
اســت. َعَلىالُحَجــج«  »ُحجــةاهللَ

 

اهل بیت، برای همه و در هر 
شرایطی، الگو هستند

ــاله،   ــان دویست وپنجاه س ــن انس در ای
دوران  هســت،  کودکــی  دوران 
نوجوانــی و دوران جوانــی وجــود 
هســت،  میان ســالی  دوران  دارد، 
دوران بزرگســالی هــم هســت. ائمــه 
مــا )ســام اهلل علیهم اجمعین( دوران کهنســالی 
در  آنــان  مبــارک  عمــر  ندارنــد. 
نهایــت بــه انــدازه عمــر مبــارک 
ــه( اســت کــه  ــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآل پیغمب
اســت.  بــوده  ســال  شصت وســه 
تقریبــًا همیــن اســت، بیشــتر از اینهــا 
نیســت. )علیهم الســام(  ائمــه  بیــن  در 

در ایــن میــان شــما الگــوی خودتــان 
را در همــه جلوه هایــش می بینیــد؛ 
ــاز،  ــوه نم ــی،  در جل ــوه نیایش در جل
در  ســکوت،  و   ســخن  جلــوه  در 
در  معاشــرت،   و  اجتمــاع  جلــوه 
ــد.   ــا داری ــر و دع ــر و ذک ــوه فک جل
عرصــه  در  را  خودتــان  الگــوی 
ــل دوران  ــد، مث ــز داری ــت نی حاکمی
ــام(. در  ــن )علیه الس ــت امیرالمؤمنی حکوم
ــد،  ــدان داری ــارت و زن ــت و اس غرب
در میــدان صلــح و جهــاد داریــد. 
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و  خانــواده  تشــکیل  جریــان  در 
ــر،  الگــو  ــد، پســر، دخت ــت فرزن تربی
را بــا انــواع و اقســامش متناســب بــا 
ــی  ــد. خیل ــف داری ــای مختل زمان ه
بســط  ایــن  اســت.  فوق العــاده 
کــه در دویســت وپنجاه ســال داده 
شــده، باعــث شــده کــه همــه ی ایــن 
ــن  ــید. بنابرای ــته باش ــرایط را داش ش
هرکــس در هــر موقعیتــی کــه باشــد، 
بهره منــد  الگــو  ایــن  از  می توانــد 
شــود. ایــن شــاید جــان کامــی 
اســت کــه می خواســتم عــرض کنــم.

 

اهمیت مودت اهل بیت در قرآن

ارتبــاط  عاوه بــر  شــما  وقتی کــه 
ــع و  ــوی جام ــن الگ ــا ای ــناختی ب ش
ــم  ــی ه ــاط مودت ــده، ارتب بسط داده ش
ــو  ــن الگ ــذِب ای ــید، ج ــته باش داش
ــهِ ــئَُلُکْمَعَلیْ ــْلالأَْس ــوید. »ُق می ش
ــى؛]۳[  ِــيالُْقْرب َةف ــَودَّ ــراًإاِلَّالَْم أَْج
ــه ازای آن ]رســالت[ پاداشــی  بگــو ب
مگــر  نیســتم،  خواســتار  شــما  از 
دوســتی در بــاره خویشــاوندان«. و در 
آیــه دیگــر فرمــود: »ُقْلمــاَســَألْتُُکْم
مـِـْنأَْجــرٍَفُهــَولَُکــْم؛]۴[ بگــو هــر 

ــتم، آْن از  ــما خواس ــه از ش ــزدی ک م
خودتــان«. مــودت یــک رتبــه باالتــر 
اخــّص  جهتــی  از  بلکــه  اســت، 
از محبــت اســت؛ محبــت را دارد 
ــدن.   ــگ ش ــی هماهن ــه ی نوع به اضاف
نیســت  این طــور  همیشــه  چــون 
ــان  ــد، انس ــت باش ــی محب ــه وقت ک
ــی  ــی وقت ــود. ول ــم بش ــگ ه هماهن
ــر  ــِت شــما نیــت و اصــرار ب در محب
هماهنگــی بــا محبــوب باشــد،  یعنــی 
بــرای هماهنــگ شــدن و شــبیه شــدن 
و تأســی، اهتمــام داشــته باشــید، اســم 
ــی از  ــه یک ــودت« ک ــود »م آن می ش
خصوصیاتــش، آشــکار بــودن محبــت 
الگــو   و  مــا  بیــن  وقتــی  اســت. 
عاوه بــر شــناخت و معرفــت، رابطــه 
مودتــی برقــرار باشــد، معنایــش ایــن 
اســت کــه کشــش و جذبــه ای در 
ــل  ــه مث ــود ک ــد ب ــان خواه ــن می ای
یــک مغناطیــس دائــم مــا را به ســوی 
ایــن  می کنــد.  جلــب  خــودش 
ویژگــِی ارتبــاط مودتــی اســت کــه از 
مــا همیــن خواســته شــده و گفته انــد 
تنهــا رابطــه ای را کــه خــدای متعــال 
ــا محمــد و آل محمــد  ــرای شــما ب ب
می پســندد،  رابطــه مودتــی اســت. 



10

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

لزوم تطبیق با سیره اهل بیت

البتــه ارتبــاط مودتــی یــک پیش نیــاز 
ــای  ــه آن در ج ــم دارد ک ــی ه معرفت
ــاب  ــود. ب ــث ش ــد بح ــودش بای خ
ــو  ــرای گفتگ ــان ب ــوات« همچن »صل
بــاز اســت. در ایــن بــاب، آن جمله ی 
نخســت خیلــی بیــش از اینهــا جــای 
ــه  ــه ای را ک ــی نکت ــو دارد، ول گفتگ
کنیــد:  دریافــت  خــوب  گفتــم، 
انســان بایــد ارتبــاط وســیع شــناختی 
به لحــاظ ســیره ائمــه )علیهم الســام( در 
شــرایط و موقعیت هــای گوناگــون 
ــه در  ــکلی ک ــه ش ــد، ب ــته باش داش
ــود  ــبت خ ــد نس ــی بتوان ــر موقعیت ه
را بــا الگــو تعریــف کنــد. ایــن 
ــده  ــیره ی بسط داده ش ــِت س خصوصی
ــی هــم  ــی خوب ــای خیل اســت. کاره
انجــام شــده، مــن اخیــراً دیــدم. مثــًا 
بعضی هــا ســعی کردنــد از مجموعــه 
ســیره اصولــی را انتخــاب کننــد، مثل 
ــام  ــتهاردی انج ــای اش ــه آق کاری ک
دادنــد. اصــوِل اخاقــی ســیره ی ائمــه 
ــر  ــد منتش ــام( در دو جل ــدی )علیهم الس ه
شــده کــه به صــورت مشــترک احصــا 
به شــکل  و  شــده  جمع بنــدی  و 
شــده  ارائــه  قواعــدی  و  اصــول 

اســت. اخیــراً یــک کار مفصل تــر 
ــه آن  ــدم ک ــه دی ــن زمین ــم در همی ه
نیــز جالــب بــود. اگــر کســی بخواهد 
ــی  ــار خوب ــد، آث ــق کن ــع و تحقی تتب
ــت  ــه زحم ــت ک ــه اس ــن زمین در ای
کشــیده شــده و در دســترس عزیــزان 
اســت. اآلن اســم ایــن کتــاب اخیــر، 
ــد  ــل بودی ــر مای ــت. اگ ــرم نیس خاط
عــرض  خدمت تــان  هــم  را  آن 
می کنــم کــه دوســتان مراجعــه کننــد.

 

چند نمونه از سیره  ائمه در 
عرصه های مختلف

انســان بایــد بتوانــد در موقعیت هــای 
ــیره  ــا س ــریع ب ــود، س ــون خ گوناگ
ــد.  ــرار کن ــاط برق ــدا ارتب ــای خ اولی
ایــن  در  )علیهم الســام(  امامــان  اگــر 
ــد؟  موقعیــت باشــند، چــه کار می کنن
بــر  قواعــدی  و  اصــول  چــه  و 
رفتــار آنــان حاکــم اســت؟ چــه 
اولیــای  اهتمــام  چیزهایــی مــورد 
خداســت؟ مثــًا در ســیره همــه ائمــه 
)علیهم الســام( اهتمــام فوق العــاده ای بــا 

بــه  نســبت  متنوعــش  جلوه هــای 
نمــاز می بینیــد. یــا مثــًا ارتبــاط 
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بســیار جــدی و وســیع بــا قــرآن 
کریــم در کّل ایــن ســیره وجــود دارد، 
ائمــه پیوســته )علیهم الســام( بــا قــرآن 
هســتند کــه البتــه در ایــن مــورد مــا 
یــک بحــث مبنایــی هــم داریــم کــه 
ــیره  ــت. در س ــه اس ــاد همه جانب اتح
همــه ائمــه )ســام اهلل علیهم اجمعین( دعــا و 
ســیره  در  می بینیــد.  را  مناجــات 
)علیهم الســام( بــا همــه ی  همــه ائمــه 
تنوعــی کــه دارد،  کار مســتمر علمــی 
آن  در  البتــه  ببینیــد.  می توانیــد  را 
ــن انســان  ــری در ای ــه رهب کشــفی ک
و  داشــتند  دویست وپنجاه ســاله 
به تفصیــل بــه آن پرداختنــد، در مــورد 
همــه ائمــه )ســام اهلل علیهم اجمعین( به صــورت 
متصــل و بــدون انقطــاع و بســیار 
می بینیــد؛  را  سیاســی  کار  جــدی 
معنــای  همــان  بــه  سیاســی  کار 
خاصــی کــه در تحقــق والیــت الهــی 
ــت. ــتقرار آن اس ــرای اس ــاش ب و ت

بحث هــای  ســیره،  بحث هــای 
جــای  در  کــه  اســت  مفصلــی 
اســت. محفــوظ  خــودش 

 

چکیده ی مکارم االخالق در یک 
جمله

حضــرت ســجاد )علیه الســام( پــس از 
صلــوات فرمودنــد: »َوبَلِّــْغبِإِیَمانـِـي
ــي ِ ــْلیَقِین ــاِن،َواْجَع ــَلاْلِیَم أَْكَم
أَْفَضــَلالْیَقِیــِن،َوانْتَــهِبِنِیَّتـِـيإِلـَـى
ــى َ ــيإِل ِ ــاِت،َوبَِعَمل ــِنالنِّیَّ أَْحَس
ــه ی  ــن، جمل ــاِل«. ای ــِنالْْعَم أَْحَس
اول اســت. بســیار فوق العــاده اســت! 
ایــن  متعــال  از خــدای  حضــرت 
ــان  ــد: ایم ــب را می خواه ــار مطل چه
را در کامل تریــن وضعیــت آن، یقیــن 
را در برتریــن وضعیــت آن، نیت را در 
ــن صــورت آن و عمــل را در  زیباتری
بهتریــن قالــب خــودش. ایــن چهــار 
درخواســت در همــان جملــه اول بعد 
از صلــوات مطــرح شــد. لطایفــی هــم 
در نــوع درخواســت وجــود دارد کــه 
ــم پرداخــت. ــه آن خواه ــاء اهلل ب ان ش

امشــب به لطــف خــدا می خواهــم 
بــه چنــد نکتــه اساســی دربــاره 
ایــن جملــه به لحــاظ ســاختارش 
روشــی  طبــق  ســپس  و  بپــردازم 
هرکــدام  مــورد  در  داریــم،  کــه 
یکی یکــی  موضوعــات  ایــن  از 
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باشــیم. بررســی مســتقلی داشــته 

مدرســه  در  شــما  اینکــه  از  بعــد 
ــام  ــل ثبت ن ــکارم و فضائ ــال و م کم
ــی  ــان ورودی، وقت ــد و در هم کردی
بــرای آراســته شــدن بــه مــکارم 
االخــاق داوطلــب شــدید، امــام 
ــن ورودی  ــه در همی )علیه الســام( بافاصل

ــن  ــه کل ای ــک جمل ــما در ی ــه ش ب
ــد  ــی می کن ــال را معرف ــه کم مدرس
و ایــن جملــه اول، همیــن اســت. 
نخســت  جملــه ی  مــن  به نظــر 
ــن  ــه کّل ای ــبت ب ــکارم نس ــای م دع
دعــا مثــل ســوره حمــد نســبت 
ــوره  ــت. س ــم اس ــرآن کری ــه کّل ق ب
قــرآن  حمــد خاصــه و عصــاره 
و »امّالکتــاب« اســت. اگــر همــه 
قــرآن در یــک ســوره خاصــه شــود، 
می شــود ســوره حمــد. نظیــر نــدارد؛ 
چنان کــه خــود قــرآن می فرمایــد: 
»َولََقــْدآتَیْنـَـاَكَســبْعًامـِـَنالَْمثانــي
ــتی  ــَم؛]۵[ و به راس ــْرآَنالَْعظی َوالُْق
بــه تــو ســبع المثانــی و قــرآن بــزرگ 
را عطــا کردیــم«. همیــن یــک ســوره 
ــد. ــو می زن ــم پهل ــرآن کری ــه کل ق ب

در آینــه حمــد می توانیــد تمــام قــرآن 
ــه ی نخســت  ــن جمل ــد. در ای را ببینی
دعــای مــکارم، امــام )علیه الســام( همــه ی 
ایــن دعــا را به صــورت خاصــه 
می دهــد.  قــرار  شــما  اختیــار  در 
ــی  ــز در کارهای ــون نی ــن روش اکن ای
معهــود  می شــود،  انجــام  کــه 
ــی  ــاله های علم ــًا در رس ــت؛ مث اس
ابتــدا  دانشــگاهی  رســاله های  و 
چکیــده ای از مطلــب ارائــه می شــود. 
اینکــه موضــوع شــما چیســت و 
می خواهیــد چــه کار کنیــد را اول 
ــاله را.  ــد کل رس ــد، بع ــه می کنی ارائ
شــرح همــان چکیــده اســت. رســاله 
ــزار صفحــه باشــد،  ممکــن اســت ه
امــا طــرح مســئله کــه اول آورده 
ــود.  ــم نمی ش ــه ه ــم صفح ــده، نی ش
هنــر شــخص ایــن اســت کــه بتوانــد 
در چکیــده و خاصــه، کل اصــول 
مطالــب را ارائــه کنــد کــه البتــه جــزو 
ــوالً  ــت. معم ــا اس ــخت ترین کاره س
ایــن را بعــد از پایــان کار می نویســند. 
ــان رســم اســت کــه آن را  ــن مؤلف بی
در مقدمــه و مدخــل می نویســند و 
ــان  ــزو مؤلف ــه ج ــانی ک ــتر کس بیش
ــان را در  ــتند، مقدمه ش ــته هس برجس
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را  آن  اگرچــه  می نویســند،  پایــان 
در اوِل نوشــته می گذارنــد. بعــد از 
اینکــه تمــام کار را نوشــتند، خاصــه 
در  را  آن  جمع بنــدی  و  عصــاره  و 
اوِل نوشــته می گذارنــد تــا وقتــی 
می خواهیــد وارد شــوید، در یــک 
ــوید. ــنا ش ــته آش ــا آن نوش ــگاه ب ن

بیان تمام شخصیت انسان در  
یک جمله

ــه اول اســت  ــت جمل ــن خصوصی ای
بقیــه  می فرماییــد.  ماحظــه  کــه 
ــات  ــت. در جم ــرح اس ــه ش به منزل
جملــه ی  بسط داده شــده ی  دیگــر، 
ــا  ــد. اینج ــال می کنی ــت را دنب نخس
و  ایمــان  کامل تریــن  حضــرت، 
ــت و  ــن نی ــن و نیکوتری ــن یقی برتری
ــه  ــد. البت ــل را می خواهن ــن عم بهتری
ــت جمــع بســتن  ــه ظرفی ــی ک جاهای
ــل،  ــت و عم ــل نی ــد، مث ــته باش داش
ــم  ــوع ه ــرت موض ــه آن کث ــه ب توج
ــت،  ــن، نی ــان، یقی ــت. ایم ــًا هس طبع
عمــل را، آن هــم در اوج می خواهنــد. 
ایــن  گفــت  می شــود  درواقــع 
چهــار ویژگــی از عمیق تریــن تــا 

شــخصیت  بخــش  ســطحی ترین 
می دهــد. پوشــش  را  انســان 

ــان،  ــخصیت انس ــش در ش ــک بخ ی
عقــل اســت. یــک منطقــه،  قلــب 
اســت. یــک منطقــه، اراده اســت. 
یــک منطقــه هــم عمــل و رفتــار 
اســت. اگــر بخواهیــم بــه یــک اعتبــار 
ــش،  ــش، گرای ــم؛ بین ــدی کنی منطقه بن
کنــش کــه بیــن منطقــه بینــش و 
ــت  ــه ای اس ــش، منطق ــش و کن گرای
کــه اســم آن، اراده اســت. جملــه 
اول، همــه ی ایــن مناطــِق شــخصیت 
ــون  ــد. چ ــش می ده ــان را پوش انس
یقیــن مربــوط بــه بینــش اســت. ایمان 
مربــوط بــه قلــب یــا گرایــش اســت. 
منطقــه عقــل و منطقــه قلــب، منطقــه 
ــه  ــوط ب ــت مرب ــا اســت. نی گرایش ه
منطقــه اراده اســت کــه یــک منطقــه ی 
بینابینــی اســت کــه بعــداً وقتــی 
ــح  ــیم، توضی ــت برس ــث نی ــه بح ب
ــای  ــا کاره ــون آنج ــم داد. چ خواه
ــل  ــه اش نســخه عم ــی دارد؛ هم عمل
منطقــه  هــم،  عمــل  در  و  اســت. 
ــی  ــه رفتارهای ــت، مجموع ــش اس کن
کــه انســان دارد و اعمالــی کــه انجــام 
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ســطحی ترین  تقریبــًا  می دهــد. 
بخــش شــخصیت انســان همیــن 
بخــش عمــل اســت کــه در جــوارح 
ــدا  ــی پی ــه بیرون ــد، جنب ــی می کن تجل
می کنــد و می شــود منطقــه عمــل.

پــس در ایــن درخواســت چهارگانــه 
ــرای همــه ابعــاد شــخصیت انســان  ب
ــن  ــن مناطــق، بهتری ــرای همــه ای و ب
ــرای  ــده؛ ب ــت ش ــت درخواس وضعی
عقــل انســان بهتریــن وضعیــت ایــن 
ــرای  ــد، ب ــن برس ــه یقی ــه ب ــت ک اس
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای ــب انس قل
ایمــان برســد، بــرای اراده ایــن اســت 
ــد؛  ــات برس ــه نی ــت،  بلک ــه نی ــه ب ک
متوفــر )به قــدر کافــی و در دســترس( 
باشــد؛ بــرای جــوارح یــا منطقــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــری انس کنش گ
بــه عمــل برســد. ایــن درخواســت در 
هــر کــدام بــا کلیــدواژه خــاص خــود 
ــد  ــًا می گوی ــت، مث ــده اس ــان ش بی
می خواهــم،  را  یقیــن  مــن  اگــر 
می خواهــم؛  را  آن  بافضیلت تریــِن 
می خواهــم،  را  ایمــان  چنانچــه 
کامل تریــن آن را می خواهــم؛ اگــر 
آن  بهتریــن  می خواهــم  را  نیــت 

را  عمــل  چنانچــه  می خواهــم؛  را 
ــل  ــوه عم ــن جل ــم، زیباتری می خواه
می شــود  درواقــع  می خواهــم.  را 
گفــت ایــن کار، تنویــر؛ نورانی ســازی 
و زینت بخشــی بــه کل شــخصیت 
ــد  انســان اســت، چیــزی جــا نمی مان
و کل شــخصیت را پوشــش می دهــد.

ارائه نقشه کامل خودسازی در  
دعای مکارم االخالق

می شــویم،  دعــا  وارد  وقتــی 
بــه  شــروع  حضــرت  بافاصلــه 
ــت و  ــن و نی ــان و یقی ــخن از ایم س
ــد  ــان بتوان ــر انس ــد. اگ ــل می کن عم
برنامــه خودســازی خــود را بــر ایــن 
چهــار رکــن تهیــه کنــد و نقشــه راه را 
ــاورد، یــک نقشــه جامــع  به دســت بی
و کامــل اســت. امــام ســجاد )علیه الســام( 
واقعــًا چقــدر اســتادانه فرموده اســت! 
ــه  ــا ن ــتادانه ام ــت. اس ــتاد کل اس اس
ــت،  ــا اس ــن  م ــه در ذه ــی ک به معنای
حضــرت ایــن نقشــه را خیلــی فراتــر 
مکارم االخــاق  دعــای  در  آن،  از 
در  و  کــرده  ترســیم  و  داده  بســط 
ــرار داده  ــا ق ــار م ــا در اختی ــک دع ی
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اســت. نعمــت بســیار بزرگــی اســت!

چگونگی رسیدن به »حیات  
طیبه«

متعــال  خــدای  به لطــف  اگــر 
انتخــاب  را  مســیر  ایــن  کســی 
ــی  ــه چــه وضعیت ــوع ب ــد، درمجم کن
می رســد؟ اگــر بخواهیــم در یــک 
کلیــد واژه، خاصــه اش کنیــم حاصــل  
ــر  ــی اگ ــد؟ یعن ــد ش ــه خواه آن، چ
کســی در بینــش بــه یقیــن برســد، در 
ــد،  ــان برس ــه ایم ــش ب ــب و گرای قل
در  آن.  بــاالی  مراتــب  در  آن هــم 
نیت هــا  بافضلیت تریــن  بــه  نیــت 
بــه  اراده  و در عمــل  برســد و در 
زیباتریــن اعمــال برســد، حاصــل 
جمــع آن، »حیــات طیبــه« اســت 
ــار  ــک ب ــط ی ــارت فق ــن عب ــه ای ک
ــَل ــْنَعِم ــده: »َم ــم آم ــرآن کری در ق
ــَو ــىَوُه صالِحــًامِــْنَذَكــرٍأَْوأُنْث
ــًة؛]۶[  ــاًةَطیِّبَ ــُهَحی ــٌنَفَلنُْحیِیَنَّ ِ ُمْؤم
هــر کــس از مــرد یــا زن کار شایســته 
ــا  ــد و مؤمــن باشــد، قطعــًا او را ب کن
زندگــی پاکیــزه ای، حیــات ]حقیقــی[ 
ــازه ای  ــی ت ــی او زندگ ــیم«. یعن بخش

ــی  ــن زندگ ــر از ای ــد. غی ــدا می کن پی
انســان ها  کــه  عمومــی  و  عــادی 
زندگــی  متعــال  خــدای  دارنــد، 
جدیــدی بــه او می دهــد. »َفَلنُْحیِیَنَّــُه«
ــی  ــر بســیار خاصــی اســت؛ یعن تعبی
مــا او را بــه یــک زندگــی تــازه 
زنــده می کنیــم کــه ایــن زندگــِی 
ــب« ــدواژه »طی ــا کلی ــا ب ــازه اینج ت
شــده. معرفــی  و  شناســه گذاری 

ممکــن اســت کلماتــی شــبیه ایــن را 
نیــز بشــنوید؛ مثــًا اســتاد مــا مرحــوم 
عامــه جعفــری )اعلی اهلل مقامه الشــریف( بــا آن 
لهجــه آذری زیبایــی کــه داشــتند، 
ــول« ــاتمعق ــه را »حی ــن مرحل ای
ــان  ــه در آثارش ــد ک ــیر می کردن تفس
ــی  ــر کس ــد. اگ ــح  داده ان آن را توضی
بــه ایــن نقطــه برســد، از منظــر 
حضــرت عامــه جــوادی آملــی، 
ــر  ــت. تعبی ــده اس ــه« ش ــّىمتأل »ح
ــت. ــه« اس ــّىمتأل ــز »ح ــان نی ایش
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عدم تفاوت میان زن و مرد در 
رسیدن به حیات طیبه

حضــرت آقــای جــوادی تعبیر بســیار 
زیبایــی دارد و از ایــن جملــه خیلــی 
»حیــات کــه  می کننــد  اســتفاده 
ُحســن  جمــع  حاصــل  طیبــه« 
ــه  ــت ک ــی اس ــن فعل ــی و ُحس فاعل
ــه  ــه همــان منطق ــی آن ب ُحســن فاعل
مربــوط  گرایش هــا  و  بینش هــا 
می شــود و حســن فعلــی  آن هــم 
ــود؛  ــوط می ش ــل مرب ــه عم ــه منطق ب
البتــه ایشــان منطقــه نیــت را بــه 
می ســازند.  ملحــق  عمــل  منطقــه 
ــَل ــْنَعِم ــد: »َم قــرآن اینجــا می گوی
ــْن ــد »مِ ــوری می گوی ــًا« و ف صالِح
ــت  ــی در حقیق ــى« یعن ــرٍأَْوأُنْث َذَك
انســانی و روحانــی هیــچ فرقــی 
بیــن زن و مــرد وجــود نــدارد. »َمــْن
َعِمــَلصالِحــًامـِـْنَذَكــرٍأَْوأُنْثــى«
ــٌن« ــَوُمْؤمِ ــرط؟ »َوُه ــه ش ــه چ ب
به شــرط اینکــه از ایمــان بهره منــد 
ــی  ــن فاعل ــان ُحس ــن هم ــد. ای باش
ــخص  ــن ش ــود ای ــی خ ــت؛ یعن اس
از نظــر درونــی هــم بــه نصــاب 
ــت.  ــان اس ــه ایم ــیده ک ــن رس ُحس
ـُه »َفَلنُْحیِیَنَـّ می شــود:  آن  حاصــل 

ــًة«. واقعــًا ایــن کلیــدواژه  ــاًةَطیِّبَ َحی
نــدارد. جایگزینــی  هیــچ  قرآنــی 

بعضــی از کلمــات در قــرآن یــک 
ــت  ــث اهمی ــی از حی ــده، ول ــار آم ب
کــه  اســت  ایــن  مثــل  تأثیــر،  و 
بارهــا آمــده باشــد. بــرای نمونــه 
خــدای  کلیدواژه هــای  و  تعابیــر 
تــک  کوثــر،  ســوره  در  متعــال 
اســت. مثــًا »اعطینــا« یــک بــار 
ــه  ــوره مبارک ــده و در س ــرآن آم در ق
أَْعَطیْنَــاَك ـا َـّ »إِن اســت:  »کوثــر« 
الَْکْوثـَـَر؛]۷[ مــا تــو را کوثــر دادیــم«.

رابطه حیات طیبه و زندگی  
جاودان

اینجــا  در  بایــد  مــا  کــه  مطلبــی 
ایــن  کنیــم،  یــادآوری  بافاصلــه 
ــا  ــلوکی ب ــه س ــن برنام ــه ای اســت ک
ایــن عــرض و طــول و عمــق و ابعــاد 
ــن  ــات ای ــده حی ــاع، تأمین کنن و اض
واحــد انســانی بــرای چــه افقــی 
اســت؟ پاســخ آن یــک کلمــه بیشــتر 
نیســت؛ بــرای »ابدیــت«اســت. 
ــر  ــت تصوی ــاب ابدی ــان را در ق انس
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می کنــد. اتفاقــًا قبــل از آیــه کریمــه ی 
ــن  ــه«، ای ــاتطیب ــه »حی ــوط ب مرب
آیــه آمــده اســت: »مــاعِنَْدُكــْمیَنَْفــُد
 ِبــاٍقَولَنَْجِزیَــنَّ َومــاعِنْــَداهللَّ
ــِن ــْمبَِأْحَس ــُرواأَْجَرُه ــَنَصبَ الَّذی
مــاكانـُـوایَْعَمُلــوَن؛]۸[ آنچــه پیــش 
شــما اســت، تمــام می  شــود و آنچــه 
ــت  ــدار اس ــت، پای ــدا اس ــش خ پی
و قطعــًا کســانی را کــه شــکیبایی 
کردنــد، بــه بهتــر از آنچــه عمــل 
داد«. پــاداش خواهیــم  می کردنــد، 

ــه  ــم ک ــته گفتی ــای گذش در بحث ه
هنــر انســان مؤمــن تبدیــِل فانــی 
ــه باقــی اســت. ایــن مســیر، مســیر  ب
می مانــی  تــو  یعنــی  اســت.  بقــا 
تــا »َخالِِدیــَنفِیَهــاَمــاَداَمــِت
تــا  َوالْْرُض؛]۹[  ــَماَواُت السَّ
آســمان ها و زمیــن برجــا اســت«. 
ــرزخ  ــه ب ــوط ب ــه مرب ــن آی ــازه ای ت
اســت. کلمــه »ســماوات« و»ارض«
آمــده، چــون در یــک مرحلــه ای 
ــمان  ــر آس ــتید و دیگ ــما هس ــم ش ه
و زمیــن در کار نیســت و می شــود 
»قیامــت« کــه ایــن روزهــا می گوینــد 
ــرزخ اســت  ــابرزخ«. پســادنیا، ب »پس

ــاال  ــت. ح ــت اس ــابرزخ، قیام و پس
این طــور شــده، می گوینــد: کرونــا 
و پســاکرونا، برجــام و پســابرجام. 
ــاآمریکا  ــری پس ــدم رهب ــب دی دیش
ان شــاءاهلل  کردنــد.  اســتفاده  را 
دیــد. خواهیــم  هــم  را  روز  آن 

دنیا، فرصتی بسیار اندک برای  
انسان

ــم  ــت داری و آن ه ــک فرص ــط ی فق
ــت را  ــت، حواس ــی اس ــت کم فرص
ــت.  ــا اس ــم آن، دنی ــن! اس ــع ک جم
ــری  ــر هن ــم ه ــت ک ــن فرص در ای
ــدی  ــر اب ــر و تصوی ــه کار بگی داری ب
ــن! براســاس  خــود را صورتگــری ک
پیــش روی  الگــو  الگویــی؟  چــه 
ــد  ــد و آل محم ــت: »محم ــما اس ش
می توانــی  هرچــه  )صلی اهلل علیه و آلــه(«. 

ــه آنهــا  ایــن تصویرگــری را بیشــتر ب
ــرای  ــا ب ــن. اول همین ج ــبیه تر ک ش
می شــود  حاصــل  بهشــت  شــما 
ــول  ــه ق ــت. ب ــد اس ــت نق ــه بهش ک
ــت  ــروزم بهش ــه ام ــن ک ــظ: »م حاف
بهشــت  می شــود«.  حاصــل  نقــد 
ــه  ــا ب ــر اینج ــت. اگ ــا اس فضیلت ه
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شــدید،   آراســته  اخــاق  مــکارم 
همین جــا بهشــت بــرای شــما شــروع 
شــده اســت. ســپس وقتــی ایــن 
ــه،  ــد و هم ــدن را درآوردی ــاس ب لب
جــان ُشــدید، جــان شــما در وضعیت 
بهشــتی خــودش قــرار می گیــرد کــه 
ــط  ــه محی ــور اســت. ب ــه ن ــک قطع ی
ملکــوت و امتــداد حیــات ابــدی 
می خواهــد  می شــود.  وارد  خــود 
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــن س ــد ای بگوی
ــی  ــر کس ــت. اگ ــدی اس ــات اب حی
باشــد،  نکــرده  بــاور  را  ابدیــت 
ــم  ــه عال ــه غیــب و توجــه ب ایمــان ب
ــد  ــد، نمی توان ــته باش ــرت نداش آخ
بایــد  مــا  کنــد.  ســرمایه گذاری 
ــه قلبمــان  اعمــاق شــخصیت و منطق
را آراســته کنیــم. اینجــا کســی قلــب 
ــب  ــا از قل ــا آنج ــد، ام ــا را نمی بین م
آنجــا  رونمایــی می شــود.  انســان 
شــما  و  می زننــد  کنــار  را  پــرده 
می بینیــد در مراتــب عقلــی خــود 
ــا  ــیده اید. اینه ــه ای رس ــه رتب ــه چ ب
شــما  شــخصیت  پنهانــی  بخــش 
ــن  ــه از ای ــرب ک ــذا در غ ــت. ل اس
ــط در  ــد، فق ــه گرفته ان ــارف فاصل مع
منطقــه اعمــال مانــور می دهنــد و 

حتــی بحث هــای روان شناسی شــان 
ــت.  ــطحی اس ــی س ــان، روان شناس آن
ــت.  ــا اس ــه عادت ه ــتر در منطق بیش
ــد آن را  ــما بای ــه ش ــی اســت ک عادت
ــوف  ــده اش معط ــد. عم ــن کنی تمری
ــه بیشــتر  ــه ســود اســت کــه چگون ب
ســود ببــری. ســود چیســت؟ مــال و 
لــذت و خوش گذرانــی. بیشــتر از 
ــد.  ــان نمی ده ــی نش ــچ افق ــن هی ای
ــد؛  آنهــا اصــًا ایــن معــارف را ندارن
را  انســان  نهایــی  تصویــر  چــون 
ــا  ــد. ام ــا می بینن ــا و فن ــاب دنی در ق
ــا  ــاب بق ــان را در ق ــا انس ــما اینج ش
ــر را  ــن تصوی ــد و ای ــا می کنی تماش
ــد  ــا بای ــن در اینج ــازید. بنابرای می س
ــی  ــن زندگ ــود. ای ــرمایه گذاری ش س
در بهشــت فضیلــت اســت. البتــه 
می کنــد،  »طیــب«  هــم  را  اینجــا 
اینجــا هــم »حیــاتطیبــه« می شــود 
وقتــی  می بــرد.  لــذت  انســان  و 
مــکارم  و  فضیلت هــا  محیــط  بــه 
زندگــی ات  لحظه لحظــه ی  رفتــی، 
بســیار پربرکــت و دلنشــین می شــود 
هســتی. بهشــت  در  همین جــا  و 
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هدف گذاری امام در دعای 
مکارم

ــجاد  ــام س ــه ام ــه ای ک ــن جمل در ای
اصلــی  جملــه  به عنــوان  )علیه الســام( 

انتخــاب  کــه  هدفــی  آوردنــد، 
ــا  ــی م ــت. یعن ــه اس ــح قل ــده، فت ش
ــم.  ــا بروی ــمت قله ه ــم به س می توانی
ــح  ــی توضی ــن کم ــه ای ــد راجع ب بای
ــم چــون مســأله تأســی اســت. بدهی

 َصلِّ در همیــن ابتــدا پــس از »اللَُّهــمَّ
ــٍدَوآلِــهِ« بافاصلــه  َعَلــىُمَحمَّ
بِإِیَمانِــي بَلِّــْغ »َو می فرمایــد: 
أَْكَمــَلاْلِیَمــاِن«. می گویــد مــن 
ــدی  ــن مقص ــافر چنی ــم مس می خواه
ــاب  ــه ب ــا ب ــه ی ویژگی ه ــوم. هم بش
افعــل تفضیــل رفته انــد، ســخن از 
»اكملاالیمــان«،  اســت:  ترین هــا 
»احســن الیقیــن«،  »افضــل
االعمــال«. »احســن النیــات«،  

ایــن همــان نقطــه ای اســت کــه 
بحــث  آینــده  هفتــه  ان شــاءاهلل 
ــا  ــا م ــت. آنج ــورد آن اس ــا در م م
بایــد توضیــح مختصــری بدهیــم 
ــن  ــی م ــه دلیل ــه چ ــور و  ب ــه چط ک

هدف گــذاری ای  چنیــن  می توانــم 
باشــم.  داشــته  خــود  زندگــی  در 
آیــا ایــن حرف هــا بــرای از مــا 
ــه ی  ــرای هم ــا ب ــت؟ ی ــران اس بهت
مــا می توانــد باشــد؟ اگــر بــرای 
همــه ی مــا می توانــد باشــد، بــه 
مبنایــی؟ چــه  بــا  دلیــل؟  چــه 

جلوه های »حیات طیبه« 

ــاه   ــه کوت ــد جمل ــا در چن ــن اینج م
به مناســبت  را  لطیفــی  مطلــب 
شــب بیســت ویک بهمــن و دهــه 
می کنــم.  عــرض  فجــر  مبارکــه 
دارد؛   جلــوه  دو  طیبــه« »حیــات
دیگــری  و  فــردی  جلــوه  یکــی 
جمعــی. و  اجتماعــی  جلــوه 

ارتباط زندگی فردی با زندگی  
جمعی

در بُعــد فــردی اش، تأکیــدی بــود کــه 
ــاره آن  مــا امشــب از اول جلســه درب
نکتــه صحبــت کردیــم. چــون مباحث 
ــرد  ــاختار ف ــًا روی س ــی عمدت تربیت
مــی رود و راجع بــه فــرد صحبــت 
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می کنــد. امــا حیــات طیبــه دارای یک 
جلــوه اجتماعــی هــم هســت. چــون 
اساســًا خداونــد تبــارک و تعالــی 
فــرد را در جامعــه آفریــده و بیــن 
ــی،  ــی جمع ــردی و زندگ ــی ف زندگ
شــگفت انگیزی  بســیار  ارتبــاط 
ــده ای از  ــش عم ــده و بخ ــرار ش برق
ــزه و  ــی پاکی ــِق زندگ ــداف و تحق اه
گــوارا و دوست  داشــتنی و بهشــت 
ــت  ــاره اش صحب ــه درب ــا ک فضیلت ه
ــت  ــن اس ــه ای ــروط ب ــم، مش کردی
ــوط  ــات مرب ــاختارها و تنظیم ــه س ک
ــد  ــت باش ــی درس ــی جمع ــه زندگ ب
ــرآن  ــت و ق ــت اس ــه دارای اصال ک
ــد.  ــد می کن ــن را تأکی ــم ای ــم ه کری
بــه کتــاب شــریف »جامعــه و تاریــخ« 
)رضوان اهلل تعالی علیــه(  مطهــری  عامــه 
مراجعــه کنیــد. ایشــان آنجــا اســتدالل 
فرهنــگ  براســاس  کــه  می کننــد 
ــه  ــی، جامع ــارف وحیان ــی و مع قرآن
ــاط  ــا ارتب ــن اینه ــت دارد و بی اصال
دارد. وجــود  جــدی ای  بســیار 

 

والیت الهی یگانه راه رسیدن 
به حیات طیبه ی جمعی

ــی،  ــه ی جمع ــات طیب ــور حی در مح
از  ســؤالی کــه متفکریــِن خــارج 
ــد،  ــر می کن ــی را متحی معــارف وحیان
ایــن اســت کــه اجتمــاع انســانی 
ــه  ــات طیب ــه حی ــد ب ــه می توان چگون
برســد؟ چــه الگویــی دارنــد کــه 
یــک  انســان ها  جمعــی  زندگــی 
ــین  ــوارا و دلنش ــزه، گ ــی پاکی زندگ
بتوانــد  اینکــه  عاوه بــر  شــود؟ 
یکایــک  زندگــی  تأمین کننــده 
ــم  ــان ه ــات ابدی ش ــان ها در حی انس
ــی پســادنیا و  ــه زندگ ــر ب باشــد، ناظ
آخــرت باشــد؟ خیلــی تــاش کردنــد 
ولــی خاصــه و عصــاره اش فقــط در 
ــش در  ــی اســت. راه ــارف وحیان مع
ــه ی  ــات طیب ــت؛ حی ــه اس ــک کلم ی
جمعــی بــرای جامعــه بشــریت فقــط 
و فقــط بــا والیــت الهــی امکان پذیــر 
ــی  ــت مبتن ــا حاکمی ــی ب ــت؛ یعن اس
ــر،  ــا غدی ــی ب ــی، یعن ــه اله ــر نقش ب
)علیه الســام(  ابی طالــب  علی بــن  بــا 
زندگــی  اســت.  تحقــق  قابــل 
جمعــی بــدون والیــت نمی شــود، 
طاغــوت  والیــت  یــا  والیتــش 
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اســت یــا والیــت الهــی اســت و 
ــوت،  ــت طاغ ــا والی ــت ب ــال اس مح
حیــات طیبــه  درســت شــود. حیاتــی 
حیــات  می شــود  درســت  کــه 
خبیثــه اســت، نــه حیــات طیبــه.

 

نمونه ای از شکل گیری والیت 
الهی در عصر غیبت

بــا  فقــط  و  فقــط  طیبــه  حیــات 
ــر اســت.  ــی میس ــت اله ــق والی تحق
اهمیــت ۲۲ بهمــن اینجــا اســت، 
ــی در  ــت اله ــی شــکل گیری والی یعن
ــا خواســت  ــران ب ــام ای ــه ای به ن منطق
خــود مــردم، بــا توضیحاتــی کــه 
ــت  ــا خواس ــت ب ــن والی ــم. ای دادی
خــود مــردم شــکل می گیــرد و بایــد 
اراده جمعــی شــکل گرفتــه باشــد 
ــه و  ــا طلیع ــد. اینه ــردم بخواهن و م
ــن  ــه در ۲۲ بهم ــت ک ــش اس مقدمات
۵۷ تحقــق پیــدا کــرد. از بیــن رفتــن 
ــامی،  ــاب اس ــاد انق ــوی و ایج پهل
ــْل ــت: »َوُق ــه اس ــن آی ــداق ای مص
 ــُلإِنَّ ــَقالْباِط َوَزَه ــقُّ ــاَءالَْح ج
الْباِطــَلكاَنَزُهوقــًا؛]۱۰[ و بگــو 
حــق آمــد و باطــل نابــود شــد. 

نابودشــدنی  همــواره  باطــل  آری، 
اســت«. در رتبــه ی عصــر غیبتــی، 
ــوه  ــور، جل ــر ظه ــد. عص ــق ش محق
ــع شــده  ــام آن اســت، فجــر آن طال ت
ــا  ــت عظم ــید والی ــوع خورش ــا طل ت
کــه از خــدای متعــال می خواهیــم 
باشــد. نزدیــک  مــا  زمــان  بــه 

ــا  ــرای م ــن ب ــت ۲۲ بهم ــن جه از ای
ــی  ــزرگ اســت؛ چــون جای ــی ب خیل
ــه  ــق نقش ــد طب ــه می خواهی ــت ک اس
ــرآن  ــه در ق ــی ک ــه جمع ــات طیب حی
کریــم و کلمــات اولیــای خــدا ارائــه 
شــد، نمونــه ای از ایــن والیــت الهــی 
را در جامعــه خودتــان داشــته باشــید.

به عنــوان  امــروز  مــا  آنچــه 
ایــران  اســامی  جمهــوری 
همیــن  درحقیقــت  می شناســیم، 
ــات  ــه حی ــان نقش ــن هم ــت. ای اس
ــت،  ــر غیب ــرای عص ــا ب ــه منته طیب
ــور اســت. ــی به ســوی عصــر ظه ول
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آیت اهلل ضیاءآبادی، اسوه اخالق

ــاق  ــوه های اخ ــی از اس ــران یک ته
آیــت اهلل  داد؛  دســت  از  را  خــود 
ضیاء آبــادی )اعلی اهلل مقامه الشــریف(. ســاعتی 
قبــل ایشــان بــه ملکــوت اعلــی 
ــا ــادی و »م ــای ضیاء آب ــتند. آق پیوس
ــاق  ــادی. اخ ــای ضیاءآب ادراك« آق
خیلــی  و  متجســد  نــور  مجســم، 
ــا از  ــًا اینه ــود. واقع ــتنی ب دوست داش
ــان  ــه جای ش ــتند ک ــی هس همان های
ــی  ــن جاهای ــد. در چنی ــی می مان خال
خــدای  درگاه  بــه  بایــد  انســان 
ــی  ــه خألی ــد ک ــتغاثه کن ــال اس متع
لطــف  از  می شــود،  پیــدا  کــه  را 
و کــَرم و فضلــش جبــران کنــد. 
ــای  ــا اولی ــال ایشــان را ب خــدای متع
آقــای  کنــد.  محشــور  خــودش 
ــه  ــی ک ــردن آنهای ــه گ ــادی ب ضیاء آب
ــد،  ــات بودن ــارف و اخاقی ــال مع دنب
ــجد  ــد؛ از آن مس ــق دارن ــی ح خیل
)علیه الســام(  الرضــا  موســی  علی بــن 
ــه نمــاز و درس هــای  ــرای اقام ــه ب ک
ســال های  ایــن  تــا  بــود  ایشــان 
اخیــر. الحمــدهلل از ایشــان، هــم آثــار 
ــی  ــات فراوان ــم مکتوب ــی و ه صوت
هســت کــه همــه اش قابــل اســتفاده و 

ــت. ــاده  اس ــیرین و فوق الع ــی ش خیل

نکات سخنان رهبری در دیدار  
با نیروی هوایی

بچه هــای  دیــدار  بــا  الحمــدهلل 
بخــش جدیــدی  نیــروی هوایــی 
شــروع  رهبــری  دیدارهــای  از 
ــط  ــه فق ــت ک ــال اس ــک س ــد. ی ش
ــروز  ــی دی ــود، ول ــری ب ــدار تصوی دی
حضــوری بــود. چــه بیانــات محکــم 
و پیش برنــده و قاطــع و در عیــن 
جمع بنــدی  و  حکیمانــه  حــال 
عالــی ای داشــتند. خــدا را شــکر 
ــا  ــاهد دیداره ــاءاهلل ش ــم. ان ش می کنی
و افاضــات بیشــتر ایشــان باشــیم.

داشــتند؛  کلیــدی  جملــه  چنــد 
راجع بــه ماجــرای ترامــپ کــه او 
ــد  ــراج کردن ــا اخ ــه از آنج را چگون
ــم  ــدن رژی ــتوانه ش ــان بی پش و جری
صهیونیســتی کــه ایــن هــم قابــل 
ــتیم  ــا هس ــه م ــت. و اینک ــه اس توج
کــه شــرط می گذاریــم، ضمــن اینکــه 
بایــد راســتی آزمایی هــم بکنیــم. ایــن 
موضــع قاطــع فراگیــر کشــور اســت.
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ــک  ــرد؟ ی ــور می ک ــی تص ــه کس چ
ــام  ــاه و نظ ــه ش ــتیم ک ــور داش کش
ــوع  ــجده و رک ــال س ــه در ح همیش
در برابــر ایــن شــیطان بــزرگ بودنــد. 
کنــم،  عــرض  چــه  کــه  تصــور 
ــان  ــا یادم ــن چیزه ــه ی ای ــًا هم اص
ــفانه  ــم متأس ــور نمی کنی ــت. تص رف
ــت  ــی و ذل ــه بیچارگ ــت چ ــن مل ای
تحقیــر  و خفتــی کشــید، چقــدر 
و  شــد  تضعیــف  و  بی هویــت  و 
ــی و  ــت اله ــر والی ــد. اث ــب مان عق
ــن  ــم ای ــه گفتی ــه ک ــات طیب آن حی
اســت کــه در حیــات طیبــه، هویــت 
ــه اآلن  ــت ک ــت اس ــزت و صاب و ع
ــران در  ــای ای دارد در اســتعداد بچه ه
ــه  ــد. البت ــروز می کن ــا ب همــه بخش ه
کار ســختی اســت؛ هــم چلــه ای کــه 
ــه  ــه ســخت تری ک ــم چل گذشــته، ه
در پیــش داریــم. ایــن نشــانه های 
ــت  ــی اس ــی ملت ــه جمع ــات طیب حی
ــد.  ــت می کن ــاس هوی ــه دارد احس ک
ایــن  و  اســامی  انقــاب  بــرق 
نهضــت الهــی  همــه ی آنهــا را در 
فضــای محــاق و افــول انداختــه، هــر 
ــر و  ــر و بیچاره ت ــان بدبخت ت روزش
ضعیف تــر از دیروزشــان اســت و 

جمهــوری اســامی عزیــز ما هــر روز 
ــا  ــود و ب ــتوارتر می ش ــر و اس قوی ت
ــه مــردم و ُشــکر و  حضــور در صحن
صبرشــان، روزهــای بهتــر هــم در راه 
هســت کــه رهبری نویــد دادنــد آینده 
ــران به لطــف خــدای متعــال  ملــت ای
بــود. امــروزش خواهــد  از  بهتــر 

راحــل  امــام  متعــال،  خــدای 
انقــاب  مؤســس  عظیم الشــأن، 
ــی را  ــه جمع ــات طیب ــه حی ــا را ک م
ــا  ــت م ــرای مل ــه اش ب ــن مرتب در ای
فراهــم آوردنــد و شــهدای عزیــز مــا 
ــرای ایــن  و همــه ی کســانی را کــه ب
ســرمایه گذاری  خــوب  روزهــای 
کردنــد، بــا پیامبــر و ائمــه هــدی 
)علیهم الســام( محشــور کنــد و توفیــق 

ادامــه راه را تــا رســیدن بــه آن مقصــد 
ــد. ــا بفرمای ــه ی م ــب هم ــی نصی عال
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