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فهرست

صلوات ،آینهی تمامنمای فضائل اخالقی
اهمیت وجود الگو در شکلگیری شخصیت انسان
رسول اهلل ،بهترین الگو برای انسان
مبنای خاص رهبری در مورد سیرهی ائمه
گوناگون پیامبر اعظم
معصومین ،تجلیات
ِ
فاطمی رسولاهلل
تجلی
حضرت فاطمه،
ِ
ِ
امیرالمؤمنین ،تجلی علوی رسولاهلل
حضرت زهرا« ،حجهاهللعلیالحجج»
اهل بیت ،برای همه و در هر شرایطی ،الگو هستند
اهمیت مودت اهل بیت در قرآن
لزوم تطبیق با سیره اهل بیت
چند نمونه از سیره ائمه در عرصههای مختلف
چکیدهی مکارم االخالق در یک جمله
بیان تمام شخصیت انسان در یک جمله
ارائه نقشه کامل خودسازی در دعای مکارماالخالق
چگونگی رسیدن به «حیات طیبه»
عدم تفاوت میان زن و مرد در رسیدن به حیات طیبه
رابطه حیات طیبه و زندگی جاودان
دنیا ،فرصتی بسیار اندک برای انسان

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

َّ
ـم َصـ ِّ
ـل َع َلــى ُم َح َّمـ ٍ
ـد َو آلِــهِ،
«الل ُهـ َّ
َو ب َ ِّلــغْ بِإِي َمانِــي أَ ْك َمـ َ
ـل ْالِي َمــا ِنَ ،و
ــل يَقِينِــي أَ ْف َض َ
اج َع ْ
ــل الْيَقِيــنِ َ ،و
ْ
انْتَــهِ بِنِيَّتِــي إِلَــى أَ ْح َســنِ النِّيَّــاتِ،
َو ب ِ َع َملِــي إِلَــى أَ ْح َســنِ الْ ْع َمــا ِل».
موضــوع ســخن ،دعــای بیســتم
صحیفــه مبارکــه ســجادیه مشــهور
بــه دعــای «مکارماالخــاق»
اســت .توفیــق شــد دربــاره اولیــن
جملــه دعــای نورانــی ،مطالبــی را
خدمــت عزیــزان تقدیــم کردیــم و
آن جملــه ،کلیــد ورود بــه فضــای
مــکارم و فضائــل یعنــی «صلــوات
بــر محمــد و آل محمــد» اســت.
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مــن ســعی کــردم بعضــی از نکتههای
اصلــی و مهمــی را فهرســتوار
خدمــت عزیــزان تقدیــم کنــم کــه در
ارتبــاط بــا صلــوات ،بهویــژه جایــگاه
آن در مجموعـهی معــارف مــا اســت.
همچنیــن ایــن نــکات باتوجــه بــه
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صلــوات در فضــای عمومــی صحیفــه
مبارکــه ســجادیه و جایــگاه آن
در دعــای مکارماالخــاق اســت.

صلوات ،آینهی تمامنمای
فضائل اخالقی
بــه تعبیــر بنــده صلــوات در
اینجــا بهمنزلــهی کاندیــدا شــدن
بــرای فضلیتهــا اســت .یعنــی
شــما داریــد خــود را داوطلــب
میکنیــد .اگــر مجموعــه مــکارم
و فضائــل اخــاق بهمنزلــه یــک
دســتگاه تربیتــی و مدرســهای
بهنــام مدرســه «کمــال» شــناخته
شــود ،صلــوات درواقــع بهمنزلــه
ثبتنــام در ایــن مدرســه اســت،
یعنــی شــما میگوییــد مــن خــود را
بــرای رســیدن بــه ایــن فضیلتهــا
و مــکارم و کمــاالت داوطلــب
میکنــم و میخواهــم بــرای ایــن
مســیر ســرمایهگذاری کنــم .پــس
درواقــع ایــن ،کارکــرد صلــوات
در چنیــن دعــای پرنــوری اســت.
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نکتــه مهــم ایــن اســت کــه صلــوات
یــک تصویرســازی عینــی از
فضیلتهــا و زیباییهــای اخالقــی
و عملــی اســت کــه همــه اینهــا
عینیــت آن اســت و نقطــه کمالــش،
شــخصیت انســانهای کامــل
اســت کــه اینجــا مــا بهصــورت
یکپارچــه از آن بــا عنــوان محمــد
و آل محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) یــاد
میکنیــم .بهاینترتیــب میشــود
گفــت مــا بــا توجــه دائمــی بــه ایــن
هــدف بــزرگ و ایــن نقطــه اوج کــه
همــه فضیلتهــا و زیباییهــای
اخالقــی و زیباییهــای اعمــال
در آن دارای نصــاب کمــال اســت،
شــوق رســیدن بــه کمــال را در خــود
تقویــت میکنیــم و ایــن انگیــزه در
انســان مؤمــن پیوســته بــه برکــت
صلــوات ایجــاد و تقویــت میشــود.
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اهمیت وجود الگو در شکلگیری
شخصیت انسان
اینجــا یــک نکتــه لطیــف نیــز وجــود
دارد کــه بــه آن اشــاره میکنــم .چــون
عمــدهی مســئله در اینجــا اصطالح ـ ًا
همانندســازی بــا الگوهــا اســت کــه
امــروزه بحــث شناختهشــدهای در
مباحــث اســت؛ بهویــژه در مباحــث
روانشناســی و حــوزه روانشناســی
تربیتــی ،همانندســازی بــا الگوهــا
یــک مســئلهی کامــ ً
ا مبرهــن
و بحثشــده و شناختهشــده
اســت .راه بســیار نزدیــک بــرای
شــکلگیری شــخصیت انســانها،
الگویابــی و الگوشناســی و ارتبــاط
بــا الگوهــا اســت .اگــر آن الگــو
فطرتپســند باشــد و بیــن الگــوی
اصلــی و کســی کــه میخواهــد
الگــو بگیــرد ،ارتبــاط محبتــی برقــرار
باشــد ،میشــود بگوییــم یــک راه
نزدیــک و میانبــر اســت بــرای اینکــه
انســان بتوانــد بــا ســرعت بیشــتری
ویژگیهایــی را کــه در الگــو هســت،
در خویــش اجــرا و عملــی ســازد.
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رسول اهلل ،بهترین الگو برای
انسان
در اینجــا الگــوی مــا کیســت؟ فــرد
اکمــل اســت؛ کســی که دیگــر فرضی
باالتــر از آن قابــل تصــور نیســت،
شــخص اول عالــم خلقــت ،وجــود
اقــدس محمــد مصطفــی (صلیاهللعلیهوآلــه).
اتفاقــی کــه در صلــوات میافتــد
ایــن اســت کــه ایــن الگــو کــه فــرد
اکمــل اســت ،کاملتریــن فرضــی
اســت کــه در فضیلتهــا و کمــاالت
انســانی میتوانیــم تصــور کنیــم.

مبنای خاص رهبری در مورد
سیرهی ائمه
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صلــوات بــا عبــارت «آل محمــد»
بســط داده شــده اســت .ایــن اســوه
محمــدی اســت کــه در «آل» تفصیــل
داده شــده و امتــداد پیــدا کــرده
اســت .همــان تعبیــر بســیار دقیقــی
اســت کــه رهبــر حکیــم و عالیقــدر
و عــارف مــا ســالها قبــل بــهکار
گرفتنــد و بــرای حضــرت ایشــان
مبنایــی در مطالعــه ســیره ائمــه
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هــدی (ســاماهللعلیهماجمعین) اســت .ایــن
یــک نــگاه متحــد بــه ســیره اســت؛
بهاینصــورت کــه بــه تعبیــر ایشــان
مــا یــک انســان دویستوپنجاهســاله
داریــم .همیــن عنــوا ِن «انســان
دویستوپنجاهســاله» مشــهور شــده
و خوشــبختانه از بیانــات حضــرت
ایشــان در ارتبــاط بــا ســیره ائمــه
هــدی (علیهمالســام) جمــعآوری شــده
و بــا همیــن عنــوان بــه یــک کتــاب
تبدیــل شــده کــه در دســترس
عزیــزان اســت و بســیار عالــی و
قابــل اســتفاده اســت .یــک نــگاه
تــازه و متفــاوت بــه ســیره ائمــه
هــدی (ســاماهللعلیهماجمعین) بــرای تحلیــل
و شــناخت و بهرهبــرداری از آن
اســت .نــگاه رهبــری عمدتــ ًا نــگاه
ســیره سیاســی اســت کــه ایــن نیــز
نکتـهی بســیار مهمــی اســت .ایشــان
بخشــی را کــه مــورد غفلــت بــوده،
بهصــورت یــک خــط متصــل از
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) تــا حضــرت
(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف)
ّ
بقیــتاهلل االعظــم
بــه شــما نشــان میدهــد .اگــر
توفیــق بــود ،مــن در پایــان ایــن
بحــث ،مخصوصــ ًا بهمناســبت
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ایامــی کــه در آن هســتیم ،بــه ایــن
موضــوع بازگشــتی خواهــم داشــت.

گوناگون
معصومین ،تجلیات
ِ
پیامبر اعظم
امــا فــارغ از آن نــگاه ،وجــود
نازنیــن پیامبــر اعظــم
در «آل» امتــداد پیــدا کــرده اســت.
ایــن امتــداد پیــدا کــردن یکــی از
بزرگتریــن نعمتهایــی اســت
کــه خداونــد تبــارک و تعالــی بــه
انســانها هدیــه کــرده اســت .اآلن
بنــده از منظــر تربیتــی دارم صحبــت
میکنــم ،بحثهــای دیگــر در
جــای خــودش محفــوظ اســت.
حتــی از نظــر الگــو گرفتــن ،وجــود
اقــدس پیامبــر اعظــم در آینــه «آل»
تجلــی کــرده ،آنهــم در یــک امتــداد
تاریخــیِ قابــل توجــه ،بهصــورت
تضمینشــده .چــون معصــوم هســتند،
تضمینــی اســت یعنــی کامــ ً
ا خــود
اوســت؛ خــود پیامبــر اســت در
یــک امتــداد از جهــت تاریخــی و بــا
ویژگیهایــی کــه اآلن اشــارهای بــه
آن خواهــم داشــت .بهاینترتیــب
(صلیاهللعلیهوآلــه)

الگــو گرفتــن خیلــی آســانتر
شــده و خیلــی متفــاوت اســت .در
روایتــی نورانــی کــه از امــام کاظــم
(علیهالســام) نقــل شــده ،میتــوان ایــن
وحــدت را بهزیبایــی مشــاهده
کنیــد .حضــرت فرمودنــد« :أَ َّولُنَــا
ـطنَا ُم َح َّمــدٌ َو ِ
ُم َح َّمــدٌ َو أَ ْو َسـ ُ
آخ ُرنَــا
ُم َح َّمــدٌ َو ُكلُّنَــا ُم َح َّمــد؛[ ]۱اول مــا
محمــد اســت ،اوســط مــا محمــد
اســت و آخــر مــا نیــز محمــد اســت.
همگــی مــا محمــد هســتیم» .یعنــی
همــه جلوههــا و تجلیــات گوناگــون
محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) هســتند.

فاطمی
تجلی
حضرت فاطمه،
ِ
ِ
رسولاهلل
بهمناســبت ایــام والدت حضــرت
صدیقــه طاهــره (ســاماهللعلیها) کــه
همچنــان در آن حــال و هــوا هســتیم،
یــک نکتــه بســیار عالــی از امــام
راحــل عظیمالشــأن میگویــم.
ایشــان دربــاره شــخصیت حضــرت
زهــرا (ســاماهللعلیها) فرمودنــد :او اگــر مرد
بــود نبــی بــود ،خــود پیغمبــر بــود.
بــرای اینکــه مــا ابعــاد این شــخصیت
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گرامــی را درک کنیــم ،اینگونــه
فرمودنــد .جمل ـهی «اگــر مــرد بــود»
بهخاطــر مأموریــت پیامبــر اســت،
چــون آن مأموریــت در جلــوهی
نبوتــی و رســالتی و بعثت ـیاش ،یــک
مأموریـ ِ
ـت مردانــه اســت .نکتــه ایــن
اســت .میگویــد اگــر مــرد بــود،
نبــی بــود .بعــد میفرمایــد خــود
پیغمبــر بــود .یعنــی فــرد کامــل
انبیــا بــود .بــهایــنترتیــب امــام
راحــل عظیمالشــأن اشــاره میکنــد
کــه آن حقیقتــی کــه در وجــود
حضــرت فاطمــه (ســاماهللعلیها) اســت،
از نظــر حقیقــت و نــور فاطمــی،
از انــوار انبیــای الهــی حتــی انبیــای
اولوالعــزم هــم درخشــندهتر اســت.
امــام جملــهی دیگــری هــم دربــاره
حضــرت صدیقــه طاهــره
دارنــد کــه بــرای شــناخت آن
حضــرت از نظــر ارتفــاع کامــ ً
ا بــا
ایــن مطلــب همافــق اســت و آن،
مســئله نــزول جبرئیــل بــر حضــرت
زهــرا (ســاماهللعلیها) اســت کــه از
خصائــص فاطمیــه اســت .در مــورد
کســی دیگــر ایــن مطلــب را نداریــم،

(ســاماهللعلیها)

6

OfoghHa.ir

فقــط راجعبــه خــود پیغمبــر اکــرم
(صلیاهللعلیهوآلــه) و حضــرت زهــرا
(ســاماهللعلیها) چنیــن چیــزی آمــده
اســت؛ مخصوص ـ ًا در بخــش پایانــی
زندگــی حضــرت کــه جبرئیــل بــر
ایشــان بارهــا نــازل میشــده اســت.
حاصــل آن« ،مصحــف فاطمــی»
اســت کــه مجموعــهی گزارشهــا
از «مــا کان و مــا یکــون و مــا
ســیکون إلــی  یــوم القیامــة»
اســت .گنجینــه عظیمــی اســت.
امــام وقتــی ایــن نکتــه را مطــرح
میکننــد ،ضمنــ ًا یــادآوری میکننــد
کــه در آنچــه گفته شــده ،بــه حضرت
زهــرا (ســاماهللعلیها) بشــارتها داده شــده
اســت .ایشــان میفرماینــد بشــارت
امــام عصــر و ظهــور حضــرت
مهــدی (علیهالســام) بزرگتریــنِ
آن بشــارتها اســت .ســپس
بهمناســبت میفرماینــد احتمــاالً
دربــارهی ایــن انقــاب اســامی مــا
هــم آنجــا صحبــت شــده و بشــارت
(ســاماهللعلیها)
آن بــه حضــرت زهــرا
داده شــده اســت .ایــن مطلبــی
ِ
مؤســس
کــه امــام راحــلِ عــارف،
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عظیمالشــأن دارنــد ،دقیــق اســت.
پــس حضــرت زهــرا
اســت
همــان محمــد
در چهــره یــک زن .معنایــش
ِ
الگوگیــری
ایــن اســت کــه بــرای
جامعــهی بانــوان از پیامبــر اعظــم،
ایــن مطلــب افــق فوقالعــادهای را
بــاز کــرده و ظرفیــت فوقالعــادهای
را در اختیارشــان گذاشــته کــه بــه
ایــنترتیــب الگــو گرفتــن از فــرد
اکمــل بــرای آنهــا کام ـ ً
ا امکانپذیــر
و آســان و در دســترس میشــود.
بهوســیلهی حضــرت زهــرا
(ســاماهللعلیها) چنیــن امکانــی در اختیــار
بانــوان قــرار میگیــرد .اینکــه
میگویــم آن نســخه اصلــی بســط
داده شــده و اینجــا گســترش و امتــداد
پیــدا کــرده ،منظــورم ایــن اســت.

(ســاماهللعلیها)

(صلیاهللعلیهوآلــه)

امیرالمؤمنین ،تجلی علوی
رسولاهلل
یــا دربــارهی خــود امیرالمؤمنیــن
(علیهالســام) قــرآن کریــم در آیــه
مباهلــه تصریــح بــه «نفسالنبــی»
دارد« :أَن ْ ُف َســنا َو أَن ْ ُف َس ُ
ــم
ــك ْم ثُ َّ
نَبْتَهِ ْ
ــل؛[ ]۲و کســانی را کــه بــه
منزلــه خودمــان هســتند بخوانیــم،
ســپس بــه مباهلــه برخیزیــم».
ایــن آیــه جــزو ُغــرر آیــات قــرآن
اســت« .أَن ْ ُف َســنا َو أَن ْ ُف َسـ ُ
ـك ْم» یعنــی
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) «نفسالنبــی»
اســت .خــودش اســت؛ محمــد
ِ
در تجلــیِ
علــوی آن اســت .آنجــا
محمــد در تجلــی فاطمــی اســت.
همینطــور ایــن جلوههــا ادامــه
پیــدا میکنــد تــا بــه جلــوه مهــدوی
آن میرســد .توفیــق مــا ایــن
اســت کــه در زمانــهی آن حضــرت
زندگــی میکنیــم .زندگــی در عصــر
(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف)
ّ
«خاتماالوصیــا»
جــزو افتخــارات عصــر مــا اســت.
ایــن هــم نکتههــای خیلــی دقیــق و
روایــات جالبــی دارد .زندگی در عصر
ولیاهللاالعظــم
امامــت حضــرت
ّ
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ّ
(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف) جــزو چیزهایــی
اســت کــه میشــود بــه آن افتخــار
کــرد؛ نعمــت بســیار بزرگــی اســت.

حضرت زهرا،
«حجهاهللعلیالحجج»
در صلــوات همــان الگــو وجــود
دارد ،منتهــا وقتــی «آل» را هــم بــه
آن ضمیمــه میکنیــد ،درواقــع داریــد
همــان الگــوی بسطدادهشــده و
امتدادیافتــه و تفسیرشــده را نیــز بیــان
میکنیــد .اکنــون شــما میتوانیــد
تفســیرش را توضیــح دهیــد .مردانه و
زنانـهاش اشــاره شــد کــه البتــه اینجــا
یــک نکتــه بدیــع هــم وجــود دارد و
آن ،منحصــر در شــخصیت حضــرت
(صلواتاهللوســامهعلیها)
زهــرای اطهــر
اســت ،در آن افــق خــاص کــه
(ســاماهللعلیها)
گفتنــد :حضــرت زهــرا
الح َجــج» اســت.
«حجــةاهللَ َع َلی ُ
ُ
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اهل بیت ،برای همه و در هر
شرایطی ،الگو هستند
در ایــن انســان دویستوپنجاهســاله،
دوران کودکــی هســت ،دوران
نوجوانــی و دوران جوانــی وجــود
دارد ،دوران میانســالی هســت،
دوران بزرگســالی هــم هســت .ائمــه
مــا (ســاماهللعلیهماجمعین) دوران کهنســالی
ندارنــد .عمــر مبــارک آنــان در
نهایــت بــه انــدازه عمــر مبــارک
پیغمبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) اســت کــه
شصتوســه ســال بــوده اســت.
تقریبـ ًا همیــن اســت ،بیشــتر از اینهــا
در بیــن ائمــه (علیهمالســام) نیســت.
در ایــن میــان شــما الگــوی خودتــان
را در همــه جلوههایــش میبینیــد؛
در جلــوه نیایشــی ،در جلــوه نمــاز،
در جلــوه ســخن و ســکوت ،در
جلــوه اجتمــاع و معاشــرت ،در
جلــوه فکــر و ذکــر و دعــا داریــد.
الگــوی خودتــان را در عرصــه
حاکمیــت نیــز داریــد ،مثــل دوران
حکومــت امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) .در
غربــت و اســارت و زنــدان داریــد،
در میــدان صلــح و جهــاد داریــد.
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در جریــان تشــکیل خانــواده و
تربیــت فرزنــد ،پســر ،دختــر ،الگــو
را بــا انــواع و اقســامش متناســب بــا
زمانهــای مختلــف داریــد .خیلــی
فوقالعــاده اســت .ایــن بســط
کــه در دویســتوپنجاه ســال داده
شــده ،باعــث شــده کــه همـهی ایــن
شــرایط را داشــته باشــید .بنابرایــن
هرکــس در هــر موقعیتــی کــه باشــد،
میتوانــد از ایــن الگــو بهرهمنــد
شــود .ایــن شــاید جــان کالمــی
اســت کــه میخواســتم عــرض کنــم.

اهمیت مودت اهل بیت در قرآن
وقتیکــه شــما عالوهبــر ارتبــاط
شــناختی بــا ایــن الگــوی جامــع و
بسطدادهشــده ،ارتبــاط مودتــی هــم
ِ
جــذب ایــن الگــو
داشــته باشــید،
َ
ـل ال أ ْســئَ ُل ُك ْم َع َليْــهِ
میشــویدُ « .قـ ْ
أَ ْجــراً إ ِ َّ
ـو َّد َة فِــي ال ْ ُق ْرب ـى؛[]۳
ال ال ْ َمـ َ
بگــو بــه ازاى آن [رســالت] پاداشــى
از شــما خواســتار نيســتم ،مگــر
دوســتى در بــاره خويشــاوندان» .و در
آیــه دیگــر فرمــودُ « :ق ْل مــا َسـ َ
ـألْتُ ُك ْم
ـم؛[ ]۴بگــو هــر
مِـ ْ
ـن أَ ْجـرٍ َف ُهـ َ
ـو ل َ ُكـ ْ
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مــزدى كــه از شــما خواســتم ،آنْ از
خودتــان» .مــودت یــک رتبــه باالتــر
اخــص
اســت ،بلکــه از جهتــی
ّ
از محبــت اســت؛ محبــت را دارد
بهاضافــهی نوعــی هماهنــگ شــدن.
چــون همیشــه اینطــور نیســت
کــه وقتــی محبــت باشــد ،انســان
هماهنــگ هــم بشــود .ولــی وقتــی
در محبـ ِ
ـت شــما نیــت و اصــرار بــر
هماهنگــی بــا محبــوب باشــد ،یعنــی
بــرای هماهنــگ شــدن و شــبیه شــدن
و تأســی ،اهتمــام داشــته باشــید ،اســم
آن میشــود «مــودت» کــه یکــی از
خصوصیاتــش ،آشــکار بــودن محبــت
اســت .وقتــی بیــن مــا و الگــو
عالوهبــر شــناخت و معرفــت ،رابطــه
مودتــی برقــرار باشــد ،معنایــش ایــن
اســت کــه کشــش و جذبــهای در
ایــن میــان خواهــد بــود کــه مثــل
یــک مغناطیــس دائــم مــا را بهســوی
خــودش جلــب میکنــد .ایــن
ویژگــیِ ارتبــاط مودتــی اســت کــه از
مــا همیــن خواســته شــده و گفتهانــد
تنهــا رابط ـهای را کــه خــدای متعــال
بــرای شــما بــا محمــد و آل محمــد
میپســندد ،رابطــه مودتــی اســت.
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لزوم تطبیق با سیره اهل بیت
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البتــه ارتبــاط مودتــی یــک پیشنیــاز
معرفتــی هــم دارد کــه آن در جــای
خــودش بایــد بحــث شــود .بــاب
«صلــوات» همچنــان بــرای گفتگــو
بــاز اســت .در ایــن بــاب ،آن جملهی
نخســت خیلــی بیــش از اینهــا جــای
گفتگــو دارد ،ولــی نکتــهای را کــه
گفتــم ،خــوب دریافــت کنیــد:
انســان بایــد ارتبــاط وســیع شــناختی
بهلحــاظ ســیره ائمــه (علیهمالســام) در
شــرایط و موقعیتهــای گوناگــون
داشــته باشــد ،بــه شــکلی کــه در
هــر موقعیتــی بتوانــد نســبت خــود
را بــا الگــو تعریــف کنــد .ایــن
ِ
خصوصیــت ســیرهی بسطدادهشــده
اســت .کارهــای خیلــی خوبــی هــم
انجــام شــده ،مــن اخیــرا ً دیــدم .مثـ ً
ا
بعضیهــا ســعی کردنــد از مجموعــه
ســیره اصولــی را انتخــاب کننــد ،مثل
کاری کــه آقــای اشــتهاردی انجــام
دادنــد .اصــو ِل اخالقــی ســیرهی ائمــه
هــدی (علیهمالســام) در دو جلــد منتشــر
شــده کــه بهصــورت مشــترک احصــا
و جمعبنــدی شــده و بهشــکل
اصــول و قواعــدی ارائــه شــده
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اســت .اخیــرا ً یــک کار مفصلتــر
هــم در همیــن زمینــه دیــدم کــه آن
نیــز جالــب بــود .اگــر کســی بخواهد
تتبــع و تحقیــق کنــد ،آثــار خوبــی
در ایــن زمینــه اســت کــه زحمــت
کشــیده شــده و در دســترس عزیــزان
اســت .اآلن اســم ایــن کتــاب اخیــر،
خاطــرم نیســت .اگــر مایــل بودیــد
آن را هــم خدمتتــان عــرض
میکنــم کــه دوســتان مراجعــه کننــد.

چند نمونه از سیره ائمه در
عرصههای مختلف
انســان بایــد بتوانــد در موقعیتهــای
گوناگــون خــود ،ســریع بــا ســیره
اولیــای خــدا ارتبــاط برقــرار کنــد.
اگــر امامــان (علیهمالســام) در ایــن
موقعیــت باشــند ،چــه کار میکننــد؟
و چــه اصــول و قواعــدی بــر
رفتــار آنــان حاکــم اســت؟ چــه
چیزهایــی مــورد اهتمــام اولیــای
خداســت؟ مثـ ً
ا در ســیره همــه ائمــه
(علیهمالســام) اهتمــام فوقالعــادهای بــا
جلوههــای متنوعــش نســبت بــه
نمــاز میبینیــد .یــا مثــ ً
ا ارتبــاط
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بســیار جــدی و وســیع بــا قــرآن
کریــم در ّ
کل ایــن ســیره وجــود دارد،
ائمــه پیوســته (علیهمالســام) بــا قــرآن
هســتند کــه البتــه در ایــن مــورد مــا
یــک بحــث مبنایــی هــم داریــم کــه
اتحــاد همهجانبــه اســت .در ســیره
همــه ائمــه (ســاماهللعلیهماجمعین) دعــا و
مناجــات را میبینیــد .در ســیره
همــه ائمــه (علیهمالســام) بــا همــهی
تنوعــی کــه دارد ،کار مســتمر علمــی
را میتوانیــد ببینیــد .البتــه در آن
کشــفی کــه رهبــری در ایــن انســان
دویستوپنجاهســاله داشــتند و
بهتفصیــل بــه آن پرداختنــد ،در مــورد
همــه ائمــه (ســاماهللعلیهماجمعین) بهصــورت
متصــل و بــدون انقطــاع و بســیار
جــدی کار سیاســی را میبینیــد؛
کار سیاســی بــه همــان معنــای
خاصــی کــه در تحقــق والیــت الهــی
و تــاش بــرای اســتقرار آن اســت.
بحثهــای ســیره ،بحثهــای
مفصلــی اســت کــه در جــای
اســت.
محفــوظ
خــودش
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چکیدهی مکارم االخالق در یک
جمله
حضــرت ســجاد (علیهالســام) پــس از
صلــوات فرمودنــدَ « :و ب َ ِّلــغْ بِإِي َمانِــي
أَ ْك َمـ َ
اج َعـ ْ
ـل يَقِينِــي
ـل ْالِي َمــا ِنَ ،و ْ
أَ ْف َضـ َ
ـل الْيَقِيــنِ َ ،و انْتَــهِ بِنِيَّتِــي إِلَــى
ِ
ــاتَ ،و ب ِ َع َملِــي إِلَــى
أَ ْح َســنِ النِّيَّ
أَ ْح َســنِ الْ ْع َمــا ِل» .ایــن ،جملــهی
اول اســت .بســیار فوقالعــاده اســت!
حضــرت از خــدای متعــال ایــن
چهــار مطلــب را میخواهــد :ایمــان
را در کاملتریــن وضعیــت آن ،یقیــن
را در برتریــن وضعیــت آن ،نیت را در
زیباتریــن صــورت آن و عمــل را در
بهتریــن قالــب خــودش .ایــن چهــار
درخواســت در همــان جملــه اول بعد
از صلــوات مطــرح شــد .لطایفــی هــم
در نــوع درخواســت وجــود دارد کــه
انشــاءاهلل بــه آن خواهــم پرداخــت.
امشــب بهلطــف خــدا میخواهــم
بــه چنــد نکتــه اساســی دربــاره
ایــن جملــه بهلحــاظ ســاختارش
بپــردازم و ســپس طبــق روشــی
کــه داریــم ،در مــورد هرکــدام
از ایــن موضوعــات یکییکــی
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بررســی مســتقلی داشــته باشــیم .در آینــه حمــد میتوانیــد تمــام قــرآن
را ببینیــد .در ایــن جمل ـهی نخســت
بعــد از اینکــه شــما در مدرســه دعــای مــکارم ،امــام (علیهالســام) هم ـهی
کمــال و مــکارم و فضائــل ثبتنــام ایــن دعــا را بهصــورت خالصــه
کردیــد و در همــان ورودی ،وقتــی در اختیــار شــما قــرار میدهــد.
بــرای آراســته شــدن بــه مــکارم ایــن روش اکنــون نیــز در کارهایــی
االخــاق داوطلــب شــدید ،امــام کــه انجــام میشــود ،معهــود
(علیهالســام) بالفاصلــه در همیــن ورودی اســت؛ مثــ ً
ا در رســالههای علمــی
بــه شــما در یــک جملــه کل ایــن و رســالههای دانشــگاهی ابتــدا
مدرســه کمــال را معرفــی میکنــد چکیــدهای از مطلــب ارائــه میشــود.
و ایــن جملــه اول ،همیــن اســت .اینکــه موضــوع شــما چیســت و
بهنظــر مــن جملــهی نخســت میخواهیــد چــه کار کنیــد را اول
دعــای مــکارم نســبت بــه ّ
کل ایــن ارائــه میکنیــد ،بعــد کل رســاله را.
دعــا مثــل ســوره حمــد نســبت شــرح همــان چکیــده اســت .رســاله
بــه ّ
کل قــرآن کریــم اســت .ســوره ممکــن اســت هــزار صفحــه باشــد،
حمــد خالصــه و عصــاره قــرآن امــا طــرح مســئله کــه اول آورده
و «ا ّمالکتــاب» اســت .اگــر همــه شــده ،نیــم صفحــه هــم نمیشــود.
قــرآن در یــک ســوره خالصــه شــود ،هنــر شــخص ایــن اســت کــه بتوانــد
میشــود ســوره حمــد .نظیــر نــدارد؛ در چکیــده و خالصــه ،کل اصــول
چنانکــه خــود قــرآن میفرمایــد :مطالــب را ارائــه کنــد کــه البتــه جــزو
ـن ال ْ َمثانـي  ســختترین کارهــا اســت .معمــوالً
« َول َ َقــدْ آتَيْنَـ َ
ـاك َســبْع ًا مِـ َ
ــر َ
ظيــم؛[ ]۵و بهراســتى ایــن را بعــد از پایــان کار مینویســند.
آن ال ْ َع
َ
َو ال ْ ُق ْ
بــه تــو ســبع المثانــى و قــرآن بــزرگ بیــن مؤلفــان رســم اســت کــه آن را
را عطــا كرديــم» .همیــن یــک ســوره در مقدمــه و مدخــل مینویســند و
بــه کل قــرآن کریــم پهلــو میزنــد .بیشــتر کســانی کــه جــزو مؤلفــان
برجســته هســتند ،مقدمهشــان را در
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پایــان مینویســند ،اگرچــه آن را
در او ِل نوشــته میگذارنــد .بعــد از
اینکــه تمــام کار را نوشــتند ،خالصــه
و عصــاره و جمعبنــدی آن را در
او ِل نوشــته میگذارنــد تــا وقتــی
میخواهیــد وارد شــوید ،در یــک
نــگاه بــا آن نوشــته آشــنا شــوید.

بیان تمام شخصیت انسان در
یک جمله
ایــن خصوصیــت جملــه اول اســت
کــه مالحظــه میفرماییــد .بقیــه
بهمنزلــه شــرح اســت .در جمــات
دیگــر ،بسطدادهشــدهی جملــهی
نخســت را دنبــال میکنیــد .اینجــا
حضــرت ،کاملتریــن ایمــان و
برتریــن یقیــن و نیکوتریــن نیــت و
بهتریــن عمــل را میخواهنــد .البتــه
جاهایــی کــه ظرفیــت جمــع بســتن
داشــته باشــد ،مثــل نیــت و عمــل،
توجــه بــه آن کثــرت موضــوع هــم
طبعــ ًا هســت .ایمــان ،یقیــن ،نیــت،
عمــل را ،آنهــم در اوج میخواهنــد.
درواقــع میشــود گفــت ایــن
چهــار ویژگــی از عمیقتریــن تــا
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ســطحیترین بخــش شــخصیت
انســان را پوشــش میدهــد.
یــک بخــش در شــخصیت انســان،
عقــل اســت .یــک منطقــه ،قلــب
اســت .یــک منطقــه ،اراده اســت.
یــک منطقــه هــم عمــل و رفتــار
اســت .اگــر بخواهیــم بــه یــک اعتبــار
منطقهبنــدی کنیــم؛ بینــش ،گرایــش،
کنــش کــه بیــن منطقــه بینــش و
گرایــش و کنــش ،منطقــهای اســت
کــه اســم آن ،اراده اســت .جملــه
اول ،هم ـهی ایــن مناطـ ِ
ـق شــخصیت
انســان را پوشــش میدهــد .چــون
یقیــن مربــوط بــه بینــش اســت .ایمان
مربــوط بــه قلــب یــا گرایــش اســت.
منطقــه عقــل و منطقــه قلــب ،منطقــه
گرایشهــا اســت .نیــت مربــوط بــه
منطقــه اراده اســت کــه یــک منطقـهی
بینابینــی اســت کــه بعــدا ً وقتــی
بــه بحــث نیــت برســیم ،توضیــح
خواهــم داد .چــون آنجــا کارهــای
عملــی دارد؛ همــهاش نســخه عمــل
اســت .و در عمــل هــم ،منطقــه
کنــش اســت ،مجموعــه رفتارهایــی
کــه انســان دارد و اعمالــی کــه انجــام
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میدهــد .تقریبــ ًا ســطحیترین
بخــش شــخصیت انســان همیــن
بخــش عمــل اســت کــه در جــوارح
تجلــی میکنــد ،جنبــه بیرونــی پیــدا
میکنــد و میشــود منطقــه عمــل.

14

پــس در ایــن درخواســت چهارگانــه
بــرای همــه ابعــاد شــخصیت انســان
و بــرای همــه ایــن مناطــق ،بهتریــن
وضعیــت درخواســت شــده؛ بــرای
عقــل انســان بهتریــن وضعیــت ایــن
اســت کــه بــه یقیــن برســد ،بــرای
قلــب انســان ایــن اســت کــه بــه
ایمــان برســد ،بــرای اراده ایــن اســت
کــه بــه نیــت ،بلکــه نیــات برســد؛
متوفــر (بهقــدر کافــی و در دســترس)
باشــد؛ بــرای جــوارح یــا منطقــه
کنشگــری انســان ایــن اســت کــه
بــه عمــل برســد .ایــن درخواســت در
هــر کــدام بــا کلیــدواژه خــاص خــود
بیــان شــده اســت ،مثــ ً
ا میگویــد
اگــر مــن یقیــن را میخواهــم،
بافضیلتتریــنِ آن را میخواهــم؛
چنانچــه ایمــان را میخواهــم،
کاملتریــن آن را میخواهــم؛ اگــر
نیــت را میخواهــم بهتریــن آن
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را میخواهــم؛ چنانچــه عمــل را
میخواهــم ،زیباتریــن جلــوه عمــل
را میخواهــم .درواقــع میشــود
گفــت ایــن کار ،تنویــر؛ نورانیســازی
و زینتبخشــی بــه کل شــخصیت
انســان اســت ،چیــزی جــا نمیمانــد
و کل شــخصیت را پوشــش میدهــد.

ارائه نقشه کامل خودسازی در
دعای مکارماالخالق
وقتــی وارد دعــا میشــویم،
بالفاصلــه حضــرت شــروع بــه
ســخن از ایمــان و یقیــن و نیــت و
عمــل میکنــد .اگــر انســان بتوانــد
برنامــه خودســازی خــود را بــر ایــن
چهــار رکــن تهیــه کنــد و نقشــه راه را
بهدســت بیــاورد ،یــک نقشــه جامــع
(علیهالســام)
و کامــل اســت .امــام ســجاد
واقعـ ًا چقــدر اســتادانه فرموده اســت!
اســتاد کل اســت .اســتادانه امــا نــه
بهمعنایــی کــه در ذهــن مــا اســت،
حضــرت ایــن نقشــه را خیلــی فراتــر
از آن ،در دعــای مکارماالخــاق
بســط داده و ترســیم کــرده و در
یــک دعــا در اختیــار مــا قــرار داده
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اســت .نعمــت بســیار بزرگــی اســت!

چگونگی رسیدن به «حیات
طیبه»
اگــر بهلطــف خــدای متعــال
کســی ایــن مســیر را انتخــاب
کنــد ،درمجمــوع بــه چــه وضعیتــی
میرســد؟ اگــر بخواهیــم در یــک
کلیـدواژه ،خالصـهاش کنیــم حاصـل
آن ،چــه خواهــد شــد؟ یعنــی اگــر
کســی در بینــش بــه یقیــن برســد ،در
قلــب و گرایــش بــه ایمــان برســد،
آنهــم در مراتــب بــاالی آن .در
نیــت بــه بافضلیتتریــن نیتهــا
برســد و در اراده و در عمــل بــه
زیباتریــن اعمــال برســد ،حاصــل
جمــع آن« ،حیــات طیبــه» اســت
کــه ایــن عبــارت فقــط یــک بــار
ـن َع ِمـ َ
ـل
در قــرآن کریــم آمــدهَ « :مـ ْ
ـو
صالِح ـ ًا مِـ ْ
ـن َذ َك ـرٍ أَ ْو أُن ْث ـى  َو ُهـ َ
ــن َف َلن ُْحيِيَنَّــ ُه َحيــا ًة َطيِّبَــ ًة؛[]۶
ُمؤْ م ِ ٌ
هــر كــس از مــرد يــا زن كار شايســته
كنــد و مؤمــن باشــد ،قطع ـ ًا او را بــا
زندگــى پاكيــزهاى ،حيــات [حقيقــى]
بخشــيم» .یعنــی او زندگــی تــازهای
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پیــدا میکنــد .غیــر از ایــن زندگــی
عــادی و عمومــی کــه انســانها
دارنــد ،خــدای متعــال زندگــی
جدیــدی بــه او میدهــدَ « .ف َلن ُْحيِيَنَّـ ُه»
تعبیــر بســیار خاصــی اســت؛ یعنــی
مــا او را بــه یــک زندگــی تــازه
زنــده میکنیــم کــه ایــن زندگــیِ
تــازه اینجــا بــا کلیــدواژه «طیــب»
شناســهگذاری و معرفــی شــده.
ممکــن اســت کلماتــی شــبیه ایــن را
نیــز بشــنوید؛ مثـ ً
ا اســتاد مــا مرحــوم
(اعلیاهللمقامهالشــریف)
بــا آن
عالمــه جعفــری
لهجــه آذری زیبایــی کــه داشــتند،
ایــن مرحلــه را «حیــات معقــول»
تفســیر میکردنــد کــه در آثارشــان
آن را توضیــحدادهانــد .اگــر کســی
بــه ایــن نقطــه برســد ،از منظــر
حضــرت عالمــه جــوادی آملــی،
«حــی متألــه» شــده اســت .تعبیــر
ّ
«حــی متألــه» اســت.
ایشــان نیــز
ّ
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رسیدن به حیات طیبه
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حضــرت آقــای جــوادی تعبیر بســیار
زیبایــی دارد و از ایــن جملــه خیلــی
اســتفاده میکننــد کــه «حیــات
طیبــه» حاصــل جمــع ُحســن
فاعلــی و ُحســن فعلــی اســت کــه
ُحســن فاعلــی آن بــه همــان منطقــه
بینشهــا و گرایشهــا مربــوط
میشــود و حســن فعلــی آن هــم
بــه منطقــه عمــل مربــوط میشــود؛
البتــه ایشــان منطقــه نیــت را بــه
منطقــه عمــل ملحــق میســازند.
ـن َع ِمـ َ
ـل
قــرآن اینجــا میگویــدَ « :مـ ْ
ــن
صالِحــ ًا» و فــوری میگویــد «م ِ ْ
َذ َكــرٍ أَ ْو أُن ْثــى» یعنــی در حقیقــت
انســانی و روحانــی هیــچ فرقــی
ـن
بیــن زن و مــرد وجــود نــداردَ « .مـ ْ
َع ِمـ َ
ـن َذ َكـرٍ أَ ْو أُن ْثـى»
ـل صالِحـ ًا مِـ ْ
ــن»
ــو ُمؤْ م ِ ٌ
بــه چــه شــرط؟ « َو ُه َ
بهشــرط اینکــه از ایمــان بهرهمنــد
باشــد .ایــن همــان ُحســن فاعلــی
اســت؛ یعنــی خــود ایــن شــخص
از نظــر درونــی هــم بــه نصــاب
ُحســن رســیده کــه ایمــان اســت.
حاصــل آن میشــودَ « :ف َلن ُْحيِيَنَّــ ُه
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َحيــا ًة َطيِّبَ ـ ًة» .واقع ـ ًا ایــن کلیــدواژه
قرآنــی هیــچ جایگزینــی نــدارد.
بعضــی از کلمــات در قــرآن یــک
بــار آمــده ،ولــی از حیــث اهمیــت
و تأثیــر ،مثــل ایــن اســت کــه
بارهــا آمــده باشــد .بــرای نمونــه
تعابیــر و کلیدواژههــای خــدای
متعــال در ســوره کوثــر ،تــک
اســت .مثــ ً
ا «اعطینــا» یــک بــار
در قــرآن آمــده و در ســوره مبارکــه
َ
ــاك
«کوثــر» اســت« :إِنَّــا أَ ْع َطيْنَ
ـر؛[ ]۷مــا تــو را كوثــر داديــم».
ال ْ َك ْوثَـ َ

رابطه حیات طیبه و زندگی
جاودان
مطلبــی کــه مــا بایــد در اینجــا
بالفاصلــه یــادآوری کنیــم ،ایــن
اســت کــه ایــن برنامــه ســلوکی بــا
ایــن عــرض و طــول و عمــق و ابعــاد
و اضــاع ،تأمینکننــده حیــات ایــن
واحــد انســانی بــرای چــه افقــی
اســت؟ پاســخ آن یــک کلمــه بیشــتر
نیســت؛ بــرای «ابدیــت» اســت.
انســان را در قــاب ابدیــت تصویــر
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میکنــد .اتفاقـ ًا قبــل از آیــه کریمـهی
مربــوط بــه «حیــات طیبــه» ،ایــن
ـم يَنْ َفــدُ
آیــه آمــده اســت« :مــا عِنْدَ ُكـ ْ
و مــا عِنْــدَ َّ
الل ِ بــا ٍ
ق َو لَنَ ْج ِزيَــنَّ
َ
َ
َّ
ــم ب ِ َأ ْح َســنِ
ال
َ
ــروا أ ْج َر ُه ْ
ذيــن َصبَ ُ
ُ
مــا كانُــوا يَ ْع َملـ َ
ـون؛[ ]۸آنچــه پيــش
شــما اســت ،تمــام مىشــود و آنچــه
پيــش خــدا اســت ،پايــدار اســت
و قطعــ ًا كســانى را كــه شــكيبايى
كردنــد ،بــه بهتــر از آنچــه عمــل
میکردنــد ،پــاداش خواهيــم داد».
در بحثهــای گذشــته گفتیــم کــه
هنــر انســان مؤمــن تبدیــلِ فانــی
بــه باقــی اســت .ایــن مســیر ،مســیر
بقــا اســت .یعنــی تــو میمانــی
يــن فِي َهــا َمــا َدا َم ِ
تــا َ
ــت
«خال ِ ِد َ
َوالْ ْر ُ
ض؛[ ]۹تــا
ات
الســ َما َو ُ
َّ
آســمانها و زميــن برجــا اســت».
تــازه ایــن آیــه مربــوط بــه بــرزخ
اســت .کلمــه «ســماوات» و «ارض»
آمــده ،چــون در یــک مرحلــهای
هــم شــما هســتید و دیگــر آســمان
و زمیــن در کار نیســت و میشــود
«قیامــت» کــه ایــن روزهــا میگوینــد
«پســابرزخ» .پســادنیا ،بــرزخ اســت
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و پســابرزخ ،قیامــت اســت .حــاال
اینطــور شــده ،میگوینــد :کرونــا
و پســاکرونا ،برجــام و پســابرجام.
دیشــب دیــدم رهبــری پســاآمریکا
را اســتفاده کردنــد .انشــاءاهلل
آن روز را هــم خواهیــم دیــد.

دنیا ،فرصتی بسیار اندک برای
انسان
فقــط یــک فرصــت داری و آنهــم
فرصــت کمــی اســت ،حواســت را
جمــع کــن! اســم آن ،دنیــا اســت.
در ایــن فرصــت کــم هــر هنــری
داری بــهکار بگیــر و تصویــر ابــدی
خــود را صورتگــری کــن! براســاس
چــه الگویــی؟ الگــو پیــش روی
شــما اســت« :محمــد و آل محمــد
(صلیاهللعلیهوآلــه)» .هرچــه میتوانــی
ایــن تصویرگــری را بیشــتر بــه آنهــا
شــبیهتر کــن .اول همینجــا بــرای
شــما بهشــت حاصــل میشــود
کــه بهشــت نقــد اســت .بــه قــول
حافــظ« :مــن کــه امــروزم بهشــت
نقــد حاصــل میشــود» .بهشــت
فضیلتهــا اســت .اگــر اینجــا بــه
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مــکارم اخــاق آراســته شــدید،
همینجــا بهشــت بــرای شــما شــروع
شــده اســت .ســپس وقتــی ایــن
لبــاس بــدن را درآوردیــد و همــه،
جــان ُشــدید ،جــان شــما در وضعیت
بهشــتی خــودش قــرار میگیــرد کــه
یــک قطعــه نــور اســت .بــه محیــط
ملکــوت و امتــداد حیــات ابــدی
خــود وارد میشــود .میخواهــد
بگویــد ایــن ســرمایهگذاری بــرای
حیــات ابــدی اســت .اگــر کســی
ابدیــت را بــاور نکــرده باشــد،
ایمــان بــه غیــب و توجــه بــه عالــم
آخــرت نداشــته باشــد ،نمیتوانــد
ســرمایهگذاری کنــد .مــا بایــد
اعمــاق شــخصیت و منطقــه قلبمــان
را آراســته کنیــم .اینجــا کســی قلــب
مــا را نمیبینــد ،امــا آنجــا از قلــب
انســان رونمایــی میشــود .آنجــا
پــرده را کنــار میزننــد و شــما
میبینیــد در مراتــب عقلــی خــود
بــه چــه رتبــهای رســیدهاید .اینهــا
بخــش پنهانــی شــخصیت شــما
اســت .لــذا در غــرب کــه از ایــن
معــارف فاصلــه گرفتهانــد ،فقــط در
منطقــه اعمــال مانــور میدهنــد و
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حتــی بحثهــای روانشناسیشــان
آنــان ،روانشناســی ســطحی اســت.
بیشــتر در منطقــه عادتهــا اســت.
عادتــی اســت کــه شــما بایــد آن را
تمریــن کنیــد .عمــدهاش معطــوف
بــه ســود اســت کــه چگونــه بیشــتر
ســود ببــری .ســود چیســت؟ مــال و
لــذت و خوشگذرانــی .بیشــتر از
ایــن هیــچ افقــی نشــان نمیدهــد.
آنهــا اص ـ ً
ا ایــن معــارف را ندارنــد؛
چــون تصویــر نهایــی انســان را
در قــاب دنیــا و فنــا میبیننــد .امــا
شــما اینجــا انســان را در قــاب بقــا
تماشــا میکنیــد و ایــن تصویــر را
میســازید .بنابرایــن در اینجــا بایــد
ســرمایهگذاری شــود .ایــن زندگــی
در بهشــت فضیلــت اســت .البتــه
اینجــا را هــم «طیــب» میکنــد،
اینجــا هــم «حیــات طیبــه» میشــود
و انســان لــذت میبــرد .وقتــی
بــه محیــط فضیلتهــا و مــکارم
رفتــی ،لحظهلحظــهی زندگــیات
بســیار پربرکــت و دلنشــین میشــود
و همینجــا در بهشــت هســتی.
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هدفگذاری امام در دعای
مکارم
در ایــن جملــهای کــه امــام ســجاد
(علیهالســام) بهعنــوان جملــه اصلــی
آوردنــد ،هدفــی کــه انتخــاب
شــده ،فتــح قلــه اســت .یعنــی مــا
میتوانیــم بهســمت قلههــا برویــم.
بایــد راجعبــه ایــن کمــی توضیــح
بدهیــم چــون مســأله تأســی اســت.
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میتوانــم چنیــن هدفگــذاریای
در زندگــی خــود داشــته باشــم.
آیــا ایــن حرفهــا بــرای از مــا
بهتــران اســت؟ یــا بــرای همــهی
مــا میتوانــد باشــد؟ اگــر بــرای
همــهی مــا میتوانــد باشــد ،بــه
چــه دلیــل؟ بــا چــه مبنایــی؟

جلوههای «حیات طیبه»

در همیــن ابتــدا پــس از َّ
ـم َص ِّل
«الل ُهـ َّ
َع َلــى ُم َح َّم ٍ
ــد َو آلِــهِ» بالفاصلــه
میفرمایــدَ « :و ب َ ِّلــغْ بِإِي َمانِــي
أَ ْك َم َ
ــل ْالِي َمــا ِن» .میگویــد مــن
میخواهــم مســافر چنیــن مقصــدی
بشــوم .همــهی ویژگیهــا بــه بــاب
افعــل تفضیــل رفتهانــد ،ســخن از
ترینهــا اســت« :اکملاالیمــان»،
«افضــل الیقیــن»« ،احســن
النیــات»« ،احســن االعمــال».

ارتباط زندگی فردی با زندگی
جمعی

ایــن همــان نقطــهای اســت کــه
انشــاءاهلل هفتــه آینــده بحــث
مــا در مــورد آن اســت .آنجــا مــا
بایــد توضیــح مختصــری بدهیــم
کــه چطــور و بــه چــه دلیلــی مــن

در بُعــد فــردیاش ،تأکیــدی بــود کــه
مــا امشــب از اول جلســه دربــاره آن
نکتــه صحبــت کردیــم .چــون مباحث
تربیتــی عمدتــ ًا روی ســاختار فــرد
مــیرود و راجعبــه فــرد صحبــت

مــن اینجــا در چنــد جملــه کوتــاه
مطلــب لطیفــی را بهمناســبت
شــب بیســتویک بهمــن و دهــه
مبارکــه فجــر عــرض میکنــم.
«حیــات طیبــه» دو جلــوه دارد؛
یکــی جلــوه فــردی و دیگــری
جلــوه اجتماعــی و جمعــی.
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میکنــد .امــا حیــات طیبــه دارای یک
جلــوه اجتماعــی هــم هســت .چــون
اساســ ًا خداونــد تبــارک و تعالــی
فــرد را در جامعــه آفریــده و بیــن
زندگــی فــردی و زندگــی جمعــی،
ارتبــاط بســیار شــگفتانگیزی
برقــرار شــده و بخــش عمــدهای از
ِ
تحقــق زندگــی پاکیــزه و
اهــداف و
گــوارا و دوستداشــتنی و بهشــت
فضیلتهــا کــه دربــارهاش صحبــت
کردیــم ،مشــروط بــه ایــن اســت
کــه ســاختارها و تنظیمــات مربــوط
بــه زندگــی جمعــی درســت باشــد
کــه دارای اصالــت اســت و قــرآن
کریــم هــم ایــن را تأکیــد میکنــد.
بــه کتــاب شــریف «جامعــه و تاریــخ»
(رضواناهللتعالیعلیــه)
عالمــه مطهــری
مراجعــه کنیــد .ایشــان آنجــا اســتدالل
میکننــد کــه براســاس فرهنــگ
قرآنــی و معــارف وحیانــی ،جامعــه
اصالــت دارد و بیــن اینهــا ارتبــاط
بســیار جــدیای وجــود دارد.
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والیت الهی یگانه راه رسیدن
به حیات طیبهی جمعی
در محــور حیــات طیبــهی جمعــی،
ســؤالی کــه متفکریــنِ خــارج از
معــارف وحیانــی را متحیــر میکنــد،
ایــن اســت کــه اجتمــاع انســانی
چگونــه میتوانــد بــه حیــات طیبــه
برســد؟ چــه الگویــی دارنــد کــه
زندگــی جمعــی انســانها یــک
زندگــی پاکیــزه ،گــوارا و دلنشــین
شــود؟ عالوهبــر اینکــه بتوانــد
تأمینکننــده زندگــی یکایــک
انســانها در حیــات ابدیشــان هــم
باشــد ،ناظــر بــه زندگــی پســادنیا و
آخــرت باشــد؟ خیلــی تــاش کردنــد
ولــی خالصــه و عصــارهاش فقــط در
معــارف وحیانــی اســت .راهــش در
یــک کلمــه اســت؛ حیــات طیبــهی
جمعــی بــرای جامعــه بشــریت فقــط
و فقــط بــا والیــت الهــی امکانپذیــر
اســت؛ یعنــی بــا حاکمیــت مبتنــی
بــر نقشــه الهــی ،یعنــی بــا غدیــر،
(علیهالســام)
بــا علیبــن ابیطالــب
قابــل تحقــق اســت .زندگــی
جمعــی بــدون والیــت نمیشــود،
والیتــش یــا والیــت طاغــوت
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اســت یــا والیــت الهــی اســت و
محــال اســت بــا والیــت طاغــوت،
حیــات طیب ـه درســت شــود .حیاتــی
کــه درســت میشــود حیــات
خبیثــه اســت ،نــه حیــات طیبــه.

نمونهای از شکلگیری والیت
الهی در عصر غیبت
حیــات طیبــه فقــط و فقــط بــا
تحقــق والیــت الهــی میســر اســت.
اهمیــت  ۲۲بهمــن اینجــا اســت،
یعنــی شــکلگیری والیــت الهــی در
منطقــهای بهنــام ایــران بــا خواســت
خــود مــردم ،بــا توضیحاتــی کــه
دادیــم .ایــن والیــت بــا خواســت
خــود مــردم شــکل میگیــرد و بایــد
اراده جمعــی شــکل گرفتــه باشــد
و مــردم بخواهنــد .اینهــا طلیعــه و
مقدماتــش اســت کــه در  ۲۲بهمــن
 ۵۷تحقــق پیــدا کــرد .از بیــن رفتــن
پهلــوی و ایجــاد انقــاب اســامی،
مصــداق ایــن آیــه اســتَ « :و ُق ْ
ــل
ــق َو َز َهــقَ الْبا ِط ُ
جــا َء ال ْ َح ُّ
ــل إ ِ َّن
ال ْ ِ
باط َ
ــل َ
كان َز ُهوقــ ًا؛[ ]۱۰و بگــو
حــق آمــد و باطــل نابــود شــد.
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آرى ،باطــل همــواره نابودشــدنى
اســت» .در رتبــهی عصــر غیبتــی،
محقــق شــد .عصــر ظهــور ،جلــوه
تــام آن اســت ،فجــر آن طالــع شــده
تــا طلــوع خورشــید والیــت عظمــا
کــه از خــدای متعــال میخواهیــم
بــه زمــان مــا نزدیــک باشــد.
از ایــن جهــت  ۲۲بهمــن بــرای مــا
خیلــی بــزرگ اســت؛ چــون جایــی
اســت کــه میخواهیــد طبــق نقشــه
حیــات طیبــه جمعــی کــه در قــرآن
کریــم و کلمــات اولیــای خــدا ارائــه
شــد ،نمونـهای از ایــن والیــت الهــی
را در جامعــه خودتــان داشــته باشــید.
آنچــه مــا امــروز بهعنــوان
جمهــوری اســامی ایــران
میشناســیم ،درحقیقــت همیــن
اســت .ایــن همــان نقشــه حیــات
طیبــه منتهــا بــرای عصــر غیبــت،
ولــی بهســوی عصــر ظهــور اســت.
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آیتاهلل ضیاءآبادی ،اسوه اخالق
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تهــران یکــی از اســوههای اخــاق
خــود را از دســت داد؛ آیــتاهلل
ضیاءآبــادی (اعلیاهللمقامهالشــریف) .ســاعتی
قبــل ایشــان بــه ملکــوت اعلــی
پیوســتند .آقــای ضیاءآبــادی و «مــا
ادراک» آقــای ضیاءآبــادی .اخــاق
مجســم ،نــور متجســد و خیلــی
دوستداشــتنی بــود .واقعــ ًا اینهــا از
همانهایــی هســتند کــه جایشــان
خالــی میمانــد .در چنیــن جاهایــی
انســان بایــد بــه درگاه خــدای
متعــال اســتغاثه کنــد کــه خألیــی
را کــه پیــدا میشــود ،از لطــف
کــرم و فضلــش جبــران کنــد.
و
َ
خــدای متعــال ایشــان را بــا اولیــای
خــودش محشــور کنــد .آقــای
ضیاءآبــادی بــه گــردن آنهایــی کــه
دنبــال معــارف و اخالقیــات بودنــد،
خیلــی حــق دارنــد؛ از آن مســجد
(علیهالســام)
علیبــن موســی الرضــا
کــه بــرای اقامــه نمــاز و درسهــای
ایشــان بــود تــا ایــن ســالهای
اخیــر .الحمــدهلل از ایشــان ،هــم آثــار
صوتــی و هــم مکتوبــات فراوانــی
هســت کــه همـهاش قابــل اســتفاده و
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خیلــی شــیرین و فوقالعــاده اســت.

نکات سخنان رهبری در دیدار
با نیروی هوایی
الحمــدهلل بــا دیــدار بچههــای
نیــروی هوایــی بخــش جدیــدی
از دیدارهــای رهبــری شــروع
شــد .یــک ســال اســت کــه فقــط
دیــدار تصویــری بــود ،ولــی دیــروز
حضــوری بــود .چــه بیانــات محکــم
و پیشبرنــده و قاطــع و در عیــن
حــال حکیمانــه و جمعبنــدی
عالــیای داشــتند .خــدا را شــکر
میکنیــم .انشــاءاهلل شــاهد دیدارهــا
و افاضــات بیشــتر ایشــان باشــیم.
چنــد جملــه کلیــدی داشــتند؛
راجعبــه ماجــرای ترامــپ کــه او
را چگونــه از آنجــا اخــراج کردنــد
و جریــان بیپشــتوانه شــدن رژیــم
صهیونیســتی کــه ایــن هــم قابــل
توجــه اســت .و اینکــه مــا هســتیم
کــه شــرط میگذاریــم ،ضمــن اینکــه
بایــد راســتیآزمایی هــم بکنیــم .ایــن
موضــع قاطــع فراگیــر کشــور اســت.
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چــه کســی تصــور میکــرد؟ یــک
کشــور داشــتیم کــه شــاه و نظــام
همیشــه در حــال ســجده و رکــوع
در برابــر ایــن شــیطان بــزرگ بودنــد.
تصــور کــه چــه عــرض کنــم،
اصــ ً
ا همــهی ایــن چیزهــا یادمــان
رفــت .تصــور نمیکنیــم متأســفانه
ایــن ملــت چــه بیچارگــی و ذلــت
و خفتــی کشــید ،چقــدر تحقیــر
و بیهویــت و تضعیــف شــد و
عقــب مانــد .اثــر والیــت الهــی و
آن حیــات طیبــه کــه گفتیــم ایــن
اســت کــه در حیــات طیبــه ،هویــت
و عــزت و صالبــت اســت کــه اآلن
دارد در اســتعداد بچههــای ایــران در
همــه بخشهــا بــروز میکنــد .البتــه
کار ســختی اســت؛ هــم چل ـهای کــه
گذشــته ،هــم چلــه ســختتری کــه
در پیــش داریــم .ایــن نشــانههای
حیــات طیبــه جمعــی ملتــی اســت
کــه دارد احســاس هویــت میکنــد.
بــرق انقــاب اســامی و ایــن
ی همــهی آنهــا را در
نهضــت الهــ 
فضــای محــاق و افــول انداختــه ،هــر
روزشــان بدبختتــر و بیچارهتــر و
ضعیفتــر از دیروزشــان اســت و
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جمهــوری اســامی عزیــز ما هــر روز
قویتــر و اســتوارتر میشــود و بــا
حضــور در صحنــه مــردم و ُشــکر و
صبرشــان ،روزهــای بهتــر هــم در راه
هســت کــه رهبری نویــد دادنــد آینده
ملــت ایــران بهلطــف خــدای متعــال
بهتــر از امــروزش خواهــد بــود.
خــدای متعــال ،امــام راحــل
عظیمالشــأن ،مؤســس انقــاب
مــا را کــه حیــات طیبــه جمعــی را
در ایــن مرتبــهاش بــرای ملــت مــا
فراهــم آوردنــد و شــهدای عزیــز مــا
و هم ـهی کســانی را کــه بــرای ایــن
روزهــای خــوب ســرمایهگذاری
کردنــد ،بــا پیامبــر و ائمــه هــدی
(علیهمالســام) محشــور کنــد و توفیــق
ادامــه راه را تــا رســیدن بــه آن مقصــد
عالــی نصیــب همــهی مــا بفرمایــد.
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