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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

مــاه عزیــز رجــب بــر همــه ی عزیزان 
ــاه را  ــن م ــه ی ای ــد. نیم ــارک باش مب
پشــت ســر گذاشــتیم و روزهــای 
خدایــی ایــن مــاه عزیــز و شــب های 
پرنــور و پربرکــت آن بــا ســرعت 
در حــال گــذر اســت. امیدواریــم 
ــه لطــف  ــی ب ــد تبــارک و تعال خداون
و کرمــش بهــره ی مــا را از فتوحــات 
ــوار  ــوی و اشــراقات قدســی و ان معن
ملکوتــی کــه در ایــن مــاه بــر دل های 
دوســتان خــود می تابانــد، فــراوان 
قــرار دهــد تــا بی بهــره نمانیــم.

ــرای  ــا ب ــن فرصت ه ــی از بهتری یک
ــرد  ــود را از گ ــان روح خ ــه انس اینک
و غبــار عالــم مــاده و طبیعــت تطهیــر 

ســازد و در عوالــم معنــا و آفــاق 
ملکــوت پــرواز دهــد، همیــن فرصت  
مکــّرم  مــاه  جــذاب  فوق العــاده 
ظرفیت هــای  کــه  اســت  رجــب 
ــر  ــر و فک ــت ذک ــوی آن از جه معن
و نیایــش و دعــا و تمنــا بــه ســاحت 
قــدس ربوبــی، فوق العــاده اســت. 
بســیار  مناســبت های  مــاه  ایــن 
حــاال  و  دارد  حساســی  و  مهــم 
دیگــر داریــم بــه ســمت مبعــث 
ــت  ــکوه و عظم ــه باش ــریف و قل ش
بخــش  در  کــه  می رویــم  آن 
اســت. مــاه  ایــن  پایانــی  و  دوم 

راهبهرهمندیازفرصتها 

و  بــرادران  و همــه ی  بــه خــودم 
ــم  ــادآوری می کن ــزم ی ــران عزی خواه
کــه ایــن فرصت هــا بایــد مغتنــم 
شــمرده شــود. یــک قاعــده هــم 
ــم  ــر اعظ ــی از پیامب ــاس بیان ــر اس ب
)صلی اهلل علیه و آلــه( اســتخراج کردیــم کــه 

اســت  روشــن  و  شــفاف  خیلــی 
از  بهره منــدی  بــرای  اینکــه  آن  و 
فرصت هــای در حــال عبــور و گــذر، 
ــت  ــن اس ــا ای ــن راه ه ــی از بهتری یک
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کــه مــا ایــن فرصــت را آخریــن 
ــه  ــم ک ــی کنی ــان تلق ــت خودم فرص
ــش هــم هســت. کســی  ــه احتمال البت
ــداده کــه  ــن ن ــه مــن و شــما تضمی ب
ــا  ــر م ــری در عم ــب دیگ ــاه رج م
ــرض  ــر ف ــد. اگ ــته باش ــود داش وج
ــاه رجــب  ــن م ــن آخری ــه ای ــم ک کنی
ــا آن  ــا ب ــا اســت، برخــورد م عمــر م
متفــاوت خواهــد بــود، تــا اینکــه بــه 
خیــال خودمــان و در آرزوهایمــان 
ــم اگــر امســال نشــد، ماه هــای  بگویی
رجــب دیگــر جبــران خواهــم کــرد. 
اگــر این طــور بــه مســئله نــگاه کنیــم 
کــه ایــن آخریــن فرصــت مــا بــرای 
ــت،  ــب اس ــاه رج ــرداری از م بهره ب
آن وقــت بــا روز آن، بــا شــب آن، بــا 
ســحر آن، بــا دعاهــای آن، بــا اعمــال 
آن، بــا روزه  و نمازهایــی کــه وارد 
ــان  ــه انس ــی ک ــا مراقبت های ــده، ب ش
باشــد،  داشــته  خــودش  از  بایــد 
ــم داشــت. ــی خواهی برخــورد متفاوت

 

بهترینراهکارجهت
بهرهبرداریازماهرجب

مــا  همــه ی  بــه  متعــال  خــدای 
ــاه را  ــن م ــرداری شایســته از ای بهره ب
ــن منظــور  ــرای ای ــد. ب کرامــت فرمای
هــم بهتریــن راه، توســل بــه حضــرت 
)عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف (  بقیت اهلل االعظــم 
ــاف و  ــن الط ــه ی ای ــه هم ــت ک اس
فتوحــات و بارش هــای معنــوی از 
ناحیــه آن حضــرت بــه ماها می رســد 
ــده لطــف و کــرم و فضــل  ــه نماین ک
و جمــال و جــال پــروردگار متعــال 
اســت. جالــب آنکــه بســیاری از 
ســندهای معنــوی بــرای مــاه رجــب، 
از ناحیــه مقدســه )ارواحنا فــداه( منتشــر 
ــت  ــه عنای ــدوارم ب ــت. امی ــده اس ش
ــان  ــا و ترحمش ــه دع ــوار،  ب آن بزرگ
ــم. ــی برداری ــز نصیب ــا نی ــا، م ــه م ب

مؤمنتمامفرصتهاراغنیمت 
میشمارد

فرصــت  عمــر خیلــی زودگــذر اســت 
و عوالــم عجیبــی را در پیــش داریــم 
ــعادتمندانه در  ــداد س ــرای امت ــه ب ک
آن عوالــم، راهــی جــز اســتضائه 
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مرحلــه  ایــن  از  گرفتــن  نــور  و 
ــر کســی در آن ســو وارد  ــم. ه نداری
ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــا می کن ــود، تمن ش
ــراه  ــد هم ــا بتوان ــردد ت ــرف برگ ط
خــودش نــوری ببــرد؛ امــا بــه او 
می دهنــد:  تکان  دهنــده ای  پاســخ 
َفالْتَِمُســوا َوراَءُكــْم »اْرِجُعــوا
نـُـوراً؛]۱[ بازپــس برگردیــد و نــوری 
خــوش  لــذا  کنیــد«.  درخواســت 
ــه ی  ــه در هم ــرادی ک ــال اف ــه ح ب
بــه  زندگی شــان  فرصت هــای 
دنبــال ایــن هســتند کــه همــراه خــود 
ــا  ــد. انســان در ارتباطــش ب ــور ببرن ن
ــه  ــی ب ــارک و تعال حضــرت حــق تب
ــال  ــدای متع ــه خ ــد ک ــی می رس جای
می فرمایــد: »َوَجَعْلنــالَــُهنُــوراً
یَْمشــيبـِـهِفـِـيالنَّــاِس؛]۲[ و بــرای 
او نــوری پدیــد آوردیــم تــا در پرتــو 
آن در میــان مــردم راه بــرود«. چنیــن 
ــنایی  ــن روش ــا چنی ــی ب ــی وقت کس
محیــط  بــرزخ شــود،  عالــم  وارد 
وارد  می شــود.  روشــن  او  بــرزخ 
ــرای او  ــا ب ــود، آنج ــت ش ــم قیام عال
ــی  ــم خیل ــرآن کری ــت. ق ــن اس روش
ــا  ــه اینه ــود ک ــح فرم روشــن و صری
ســیر  بعــدی  عوالــم  در  وقتــی 

می کننــد، نورشــان قبــل از خودشــان 
نُوُرُهــْم »یَْســعى می کنــد:  ســیر 
بَِأیْمانِهِــم؛]۳[  َو أَیْدیهِــْم بَیْــَن
نورشــان پیشاپیش شــان و بــه جانــب 
راستشــان دوان اســت«. تعبیــر بســیار 
لطیفــی اســت. نــورش جلوتــر از 
خــودش حرکــت می کنــد و او در 
ــد. ــور خــودش ســیر می کن ــط ن محی

بحث هایــی  همیــن  نــور،  ایــن 
ــن  ــم، همی ــا اینجــا داری اســت کــه م
همیــن  اســت،  مکارم االخــاق 
اســت،  اخاقــی  فضیلت هــای 
همیــن اعمــال صالــح اســت کــه 
بنیــان آن ایمــان اســت. هرچــه ایمــان 
کامل تــر  و  گیــرد  ارتفــاع  انســان 
اســت.  کامل تــر  او  نــور  شــود، 
ایمــان و عمــل صالــح در  منتهــا 
ــدارد و فقــط  ــای دیگــر وجــود ن دنی
در دنیــا کســب می شــود. شــما از 
ایــن مرحلــه کــه بگذریــد، دیگــر نــه 
ــه عمــل صالحــی.  ایمانــی اســت و ن
هرچــه اینجــا توانســته باشــید جمــع 
ــد.  ــراه خــود می بری ــد، آنجــا هم کنی
آنجــا کــه وارد شــدید، دیگــر وقــت 
محاســبه و برداشــت و نتیجــه اســت.



5

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــیر و  ــن س ــرای چنی ــد ب ــاال ببینی ح
ســلوکی و بــرای چنیــن ســالکی، 
لحظه هــای بــودن در دنیــا چقــدر 
و  می شــود  مغتنــم  و  حســاس 
می رســد  لحظه هــا  ایــن  وقتــی 
ایــام  و  بــه فرصت هــای خدایــی 
ــه  ــد چ ــب، ببینی ــاه رج ــد م اهلل، مانن
اوضاعــی می شــود. ان شــاءاهلل بــه 
مــاه معّظــم شــعبان برســیم. آنجــا چه 
ــر انســان  ــن مهم ت ــر اســت؟ از ای خب
بــه مــاه مبــارک رمضــان برســد؛ 
چنان کــه در دعــای اســتهال مــاه 
رجــب از خداونــد می خواهیــم و 
می گوییــم: »َوبَلِّْغنَــاَشــْهَرَرَمَضــانَ؛
ــان«.  ــان برس ــاه رمض ــه م ــا را ب و  م
ــه  ــد بنی ــه می خواه ــی ک ــرای کس ب
خــود را در ایــن جهــت تقویــت 
اســت. وقتــش  مــاه  ایــن  کنــد، 

چهاردرخواستاصلیدر 
ابتدایدعایمکارماالخالق

در جلســه قبــل گفتیــم کــه در صــدر 
دعــای مــکارم چهــار مســئله مطــرح 
اســت کــه انســان مؤمنــی کــه ســالک 
ــی  ــدی و بهشــت جاودان ــعادت اب س

بــا  ســرور  از  آکنــده  ماقــات  و 
ــا  ــد آنه ــال اســت، بای ــروردگار متع پ
را از خــدای متعــال بخواهــد. ســپس 
ــه  ــه منزل ــکارم ب ــم کل دعــای م گفتی
شــرح همیــن فــراز نخســتین اســت. 
ــت  ــارت اس ــته عب ــار خواس آن چه
از: ایمــان، یقیــن، نیــت و عمــل. 
ــه؛  ــن مرتب ــان، کامل تری ــاره ایم درب
مراتــب؛  برتریــن  یقیــن  دربــاره 
ــاره نیــت نیکو تریــن و زیباتریــن  درب
ــن  ــم بهتری ــاره عمــل ه ــا؛ درب نیت ه
خواســتیم. را  اعمــال  زیباتریــن  و 

خودشناسی،برنامههمیشگی 
مؤمناست

اینجــا  را  اساســی  مطلــب  یــک 
یــادآوری کردیــم کــه همیشــه باید در 
دســتور کار شــماها و ماها باشــد و آن 
عبــارت اســت از اینکــه انســان بایــد 
موضــوع خودشناســی و معرفت نفس 
ــت  ــه ظرفی ــرد. چ ــت کم نگی را دس
و  تبــارک  خداونــد  اســتعدادی  و 
کــه  داده  قــرار  انســان  در  تعالــی 
درخواســت هایی  چنیــن  می توانــد 
از خــدای متعــال داشــته باشــد و 
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ــد موضــوع خواســته  ــوارد بای ــن  م ای
فعالیت هــای  و  او  تمنــای  و  او 
باشــد. او  ســلوکی  و  ســیر 

از همین جــا فضایــی بــرای ما گشــوده 
ــه  ــم ک ــدا کنی ــه پی ــا توج ــود ت می ش
بــر اســاس نقشــه الهــی، انســان دارای 
ــی اســت. در جلســه  چــه ظرفیت های
قبــل اشــارتی رفــت و آیاتــی از قــرآن 
ــد  ــی مانن ــد؛ آیات ــادآوری ش ــم ی کری
آیــه خافــت، امانــت و فطــرت. 
خاصــه مســئله ایــن اســت کــه 
ــن  ــان را احس ــال انس ــروردگار متع پ
در  می کنــد.  معرفــی  المخلوقیــن 
ــارک و  ــد تب ــش انســان، خداون آفرین
ــاب حســن ســنگ تمــام  ــی در ب تعال
گذاشــت و احســن الخالقیــن، طلــوع 
ایــن صفتــش را در جریــان آفرینــش 
انســان بــه نمایــش گذاشــت. در 
ســوره مبارکــه مؤمنــون وقتــی بحــث 
ــه او  ــان و اینک ــش انس ــد آفرین فرآین
ــد: »َو ــد، می فرمای ــق ش ــه خل چگون
ــاللَةٍ ــْنُس ــاَنمِ ــااْلِنْس ــْدَخَلْقنَ لََق
َجَعْلنــاُهنُْطَفــًةفــي ــمَّ مـِـْنطیــٍنثُ
ــَة  ــاالنُّْطَف َخَلْقنَ ــمَّ ــنثُ ــرارٍَمکی َق
ُمْضَغــًة الَْعَلَقــَة َفَخَلْقنَــا َعَلَقــًة

ــًا...؛]۴[ و  ــَةعِظام ــاالُْمْضَغ َفَخَلْقنَ
به یقیــن انســان را از عصــاره ای از ِگل 
ــورت[  ــپس او را ]به ص ــم. س آفریدی
ــرار  نطفــه ای در جایگاهــی اســتوار ق
دادیــم. آنــگاه نطفــه را به صــورت 
علقــه درآوردیــم. پــس آن علقــه 
پــاره  گوشــت  ]به صــورت[  را 
ــاره  ــت پ ــگاه گوش ــم و آن گردانیدی
ــن  ــاختیم ...«. ای ــتخوان هایی س را اس
ــود  ــرح می ش ــک مط ــب یک به ی مرات
 ــمَّ ــه: »ثُ ــا ک ــه اینج ــد ب ــا می رس ت
ُ ــاَرَكاللَّ ــَرَفتَب ــًاآَخ ــْأناُهَخْلق أَنَْش
أَْحَســُنالْخالِقیــَن؛]۵[ آنــگاه ]جنیــن 
را در[ آفرینشــی دیگــر پدیــد آوردیم. 
ــن  ــه بهتری ــدا ک ــر خ ــاد ب ــن ب آفری
ــی جســم و  ــدگان اســت«. وقت آفرینن
ــع و  ــب بدی ــان در آن ترکی روح انس
پیچیــده قــرار گرفــت و نهایــی شــد، 
خداونــد بــه خــودش تبریــک گفــت.

هــم  مــا  می فرمایــد  خداونــد 
ــام  ــنگ تم ــما س ــاره صــورت ش درب
گذاشــتیم،  هــم دربــاره ســیرت شــما. 
دربــاره صــورت شــما فرمــود: »َو
َرُكــْمَفَأْحَســَنُصَوَرُكــم؛]۶[  َصوَّ
و  کــرد  صورتگــری  را  شــما   و 
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ــود«.  ــو نم ــما را نیک ــای ش صورت ه
ــگل تر  ــر و خوش ــن بهت ــر از ای دیگ
در صورت بنــدی و جســم آدمــی، 
ســیرت  دربــاره  نــدارد.  امــکان 
ــا ــْدَخَلْقنَ ــود: »لََق ــز فرم ــان نی انس
ــٍم؛]۷[  ــِنتَْقوی ــيأَْحَس ــاَنف اْلِنْس
انســان را در نیکوتریــن  به راســتی 
ــان را از  ــا، انس ــم«. م ــدال آفریدی اعت
ــری اش  ــی و فط ــت باطن ــر ظرفی نظ
در زیباتریــن و عالی تریــن شــکل 
ممکــن خلــق کردیــم. هــم صــورت، 
هــم ســیرت؛ هــم ظاهــر، هــم باطــن؛ 
ــر دو  ــم روح؛ در ه ــم، ه ــم جس ه
جهــت فرمــود مــا ســنگ تمــام 
گذاشــتیم. در همــه ی ایــن مــوارد 
از کلمــه ی ُحســن و در قالــب افعــل 
اســت. اســتفاده  شــده  التفضیــل 

ســوره  در  هــم  جمع بنــدی  یــک 
مبارکــه انســان ارائــه شــد کــه فرمود: 
ــةٍ ــْننُْطَف ــاَنمِ ــااْلِنْس ــاَخَلْقنَ َّ »إِن
ــمیعًا ــاُهَس ــهَِفَجَعْلن ــاٍجنَبْتَلی أَْمش
ــا ــبیَلإِمَّ ــاُهالسَّ ــاَهَدیْن َّ ــراًإِن بَصی
شــاكِراًَوإِمَّــاَكُفــوراً؛]۸[ مــا انســان 
را از نطفــه مختلطــی آفریدیــم و او را 
می آزماییــم. بدیــن جهــت او را شــنوا 

ــه او  ــا راه را ب ــم. م ــرار دادی ــا ق و بین
ــد  ــاکر باش ــواه ش ــم، خ ــان دادی نش
ــه  ــپاس«. ب ــا ناس ــردد ی ــرا گ و پذی
انســان اختیــار و آزادی داده شــده تــا 
ــد.  خــودش مســیرش را انتخــاب کن
ــاُه در جایــی دیگــر فرمــود: »َوَهَدیْن
النَّْجَدیْــِن؛]۹[ و هــر دو راه ]خیــر 
ــات  ــم«. آن آی ــدو نمودی ــر[ را ب و ش
ــی اســت: »أَ ــات بســیار جالب ــم آی ه
ــانًاَو ــِنَولِس ــُهَعیْنَیْ ــْللَ ــْمنَْجَع لَ
ــاَل ــِنَف ــاُهالنَّْجَدیْ ــَفتَیِْنَوَهَدیْن َش
ــا ــاأَْدراَكَم ــَةَوم ــَمالَْعَقبَ اْقتََح
ــي ــاٌمف ــةٍأَْوإِْطع َرَقبَ ــكُّ ــُةَف الَْعَقبَ
ــةٍ ــًاذاَمْقَربَ ــَغبَةٍیَتیم ــْومٍذيَمْس یَ
ــا دو  ــةٍ؛]۱۰[ آی ــکینًاذاَمتَْربَ أَْومِْس
چشــمش نداده ایــم، و زبانــی و دو 
ــر[  ــر و ش ــر دو راه ]خی ــب؟ و ه ل
ــت  ــی[ نخواس ــم؛ و]ل ــدو نمودی را ب
ــاال رود.  ــری[ ب ــه ]عاقبت نگ از گردن
و تــو چــه دانــی کــه آن گردنــه 
چیســت؟ بنــده ای را آزاد کــردن یا در 
روز گرســنگی طعــام  دادن بــه یتیمــی 
خویشــاوند یــا بینوایــی خاک نشــین«.
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ــه ی  ــه اضاف ــب ب ــن مطال ــه ی ای هم
ده هــا نمونــه دیگــر ـ آیاتــی کــه 
ــه  ــم ـ ب ــاره کردی ــش اش ــه پی جلس
مــا می گویــد کــه خالــق هســتی کــه 
احســن الخالقین اســت، در صــورت و 
ســیرت انســان کــه احســن المخلوقین 
ــام  ــر حســن ســنگ تم اســت، از نظ
ــع  ــاس توق ــن اس ــر ای ــته و ب گذاش
تمــام  هــم ســنگ  تــو  کــه  دارد 
ــَن ــاأَْحَس ــْنَكم بگــذاری: »َوأَْحِس
؛]۱۱[ همچنان کــه خــدا  ُإِلَیْــكَ اللَّ
ــن«.  ــی ک ــرده، نیک ــی ک ــو نیک ــه ت ب
تبــارک  کــه خداونــد  همان گونــه 
و تعالــی در احســان بــه تــو، در 
زیباســازی ظاهــر تــو، زیباســازی 
ــه ایــن ســرمایه های  باطــن تــو و ارائ
ــود  ــوی در وج ــادی و معن ــم م عظی
ــو هــم ـ  ــو، هیــچ کــم نگذاشــته، ت ت
البتــه بــا اختیــار خــودت ـ بهترین هــا 
را انتخــاب کــن. همان گونــه کــه 
خداونــد تبــارک و تعالــی دربــاره تــو 
ــار را  ــاب و عی ــن و نص ــال حس کم
در عالی تریــن ســطح رعایــت کــرده، 
تــو هــم در نســبت بــا حضــرت 
حــق و در معاملــه بــا پــروردگار 
و  بــاش  احســان  اهــل  متعــال، 

زیباتریــن و بهتریــن را انتخــاب کــن.
 

موانعخودشناسی

بــاب   خاصــه  ســخنان،  ایــن 
انسان شناســی در قــرآن کریــم اســت. 
البتــه بحــث مفصــل و درازدامنــی 
اســت، و حــق هــم هســت کــه بــه آن 
خــوب پرداختــه شــود و بــه نظــر من 
همیشــه بایــد در دســتور کار انســان، 
مســئله خودشناســی و معرفــت نفــس 
ــتن و  ــای خویش ــف ظرفیت ه و کش
ــان  ــون انس ــد. چ ــه آن باش ــر ب تذک
در  و  الســافلین  اســفل  محیــط  در 
متوجهــش  خطــر  ایــن  طبیعــت، 
ــار نســیان و غفلــت  ــه گرفت اســت ک
ــاری  ــادی و ج ــتغاالت ع ــود. اش ش
بــا ســختی همــراه  زندگــی کــه 
»لََقــْد فرمــود:  چنان کــه  اســت؛ 
ــٍد؛]۱۲[  ــيَكبَ ــاَنف ــااْلِنْس َخَلْقنَ
به راســتی کــه انســان را در رنــج 
می شــود  موجــب  آفریده ایــم«، 
انســان خودشناســی را فرمــواش کند.
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خداونــد کــه برای انســان همــه کاری 
ــد  ــود ببینی ــر می ش ــاال منتظ ــرد،  ح ک
تــو چــه کار می کنــی: »لِنَنُْظــَرَكیْــَف
ــه  ــم چگون ــا بنگری ــوَن؛]۱۳[ ت تَْعَمُل
ــت  ــر نوب ــد«. االن دیگ ــار می کنی رفت
تــو اســت. لــذا اینجــا مــا در محیــط 
ابتــا و بــر اســاس قاعــده الهــی 
ــَق ــذيَخَل ــویم: »الَّ ــنجیده می ش س
ــْم ــْمأَیُُّک ــاَةلِیَبُْلَوُك ــْوَتَوالَْحی الَْم
أَْحَســُنَعَمــاًل؛]۱۴[ همان کــه مــرگ 
ــا شــما را  ــد آورد ت و زندگــی را پدی
بیازمایــد کــه کدامتــان نیکوکارتریــد«. 
فرمــود مــن از شــما فقــط بهتریــن را 
توقــع دارم،  حــاال ببینــم کدام از شــما 
بهترین هــا را ارائــه خواهــد کــرد.

انسانباهدفگذاریمتوسطبه 
جایینمیرسد

آن  دعــا  در  دعــا.  بــه  برگردیــم 
شــده،  درخواســت  کــه  چیــزی 
درخواســتی اولیــه و متوســط نیســت؛ 
اســت،  عالــی  درخواســتی  بلکــه 
ــرض  ــه ع ــده ای ک ــان قاع ــق هم طب
کردیــم. امــام ســجاد )علیه الســام( دارد 
ــا  ــان مبن ــه هم ــد ب ــا را برمی گردان م

ــرت  ــا حض ــاط ب ــما در ارتب ــه ش ک
درصــدد  تعالــی،  و  تبــارک  حــق 
ــید.  ــی باش ــه اعل ــی و بلک ــه عال ارائ
این گونــه  شــما  هدف گذاری هــای 
ــد  ــا می خواه ــر اینج ــذا اگ ــد؛ ل باش
تأمیــن  در  اساســی  رکــن  چهــار 
ســعادت و کمــال شــما مطــرح شــود، 
ــود. ــته می ش ــی خواس ــه اعل در رتب

مــا  بــه  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
ــار  ــن چه ــد ای ــر بتوانی ــد اگ می گوی
فراهــم  بــرای خودتــان  را  مــورد 
و  می رســید  ســعادت  بــه  کنیــد، 
ــی  ــه اخــاق ـ یعن بســط آن در ناحی
ــاق،  ــود مکارم االخ ــح ـ می ش جوان
و در ناحیــه اعمــال ـ یعنــی جــوارح 
مرضی االعمــال  می شــود  ـ 
صحیفــه  بیســتم  دعــای  در  کــه 
شــده  بررســی  ســجادیه  مبارکــه 
کــردن  فراهــم  در  منتهــا  اســت. 
نبایــد  شــما  هدف گــذاری  اینهــا، 
ــد  ــد، بای ــی باش ــذاری معمول هدف گ
ــر  ــد. اگ ــذاری کنی ــا را هدف گ قله ه
ــد، شــاید  قله هــا را هدف گــذاری کنی
ــداد از  ــه تع ــید. چ ــا برس ــه دامنه ه ب
ــه  ــًا قل ــته اند مث ــه خواس ــانی ک کس
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ــته اند  ــد، توانس ــح کنن ــد را فت دماون
آن را فتــح کننــد؟ خیلی هــا پــای 
ــی   ــروه اندک ــی گ ــد، ول ــه می رون قل
در  بســیاری  می رســند.  قلــه  بــه 
می شــوند.  متوقــف  ابتــدا  همــان 
حتــی بعضی هــا در آســتانه ی قلــه 
ــی  ــا راه ــا م ــوند. ام ــف می ش متوق
جــز فتــح قلــه از نظــر هدف گــذاری 
ــًا  ــما حتم ــذاری ش ــم. هدف گ نداری
باشــد،  قلــه  بــه  رســیدن  بایــد 
برســید. کــه  داریــم  هــم  امیــد 

اگــر کســی هدف گــذاری خوبــی 
داشــت، ولــی نرســید، دو اتفــاق 
ــت:  ــوب اس ــر دو خ ــه ه ــد ک می افت
ــو  ــداری جل ــل مق ــه حداق اول اینک
رفتــه  و بــه منازلــی رســیده  کــه 
ــم اســت. دوم  ــی مه ــن خیل خــود ای
ــن  ــه از ای ــح قل ــا آرزوی فت ــون ب چ
ــه  ــل از اینک ــت و قب ــزل درگذش من
بــه کمــال ایمــان و اوج یقیــن و 
عالی تریــن ســطح نیــت و عمــل 
ــش  ــد، پی ــام ش ــرش تم ــد، عم برس
اســت؛  پســندیده  متعــال  خــدای 
چــون اگــر عمــر می کــرد، جــز ایــن 
راه، راه دیگــری نمی رفــت و اهــل 

ــاره  ــن ب ــرآن در ای ــود. ق برگشــتن نب
می فرمایــد: »َوَمــْنیَْخــُرْجمِــْن
ــولِهِ َِوَرُس ــىاللَّ ــراًإِلَ ــهُِمهاِج ِ بَیْت
ــَع ــْدَوَق ــْوُتَفَق ــُهالَْم یُْدرِْك ــمَّ ثُ
ــس  ــر ک ِ؛]۱۵[ و ه ــىاللَّ ــُرُهَعَل أَْج
ــدا  ــرت در راه خ ــد[ مهاج ــه قص ]ب
ــد،  ــه درآی ــه اش ب ــر او از خان و پیامب
ــاداش او  ــد، پ ــش دررس ــپس مرگ س
ــن  ــه ای ــت«. البت ــدا اس ــر خ ــًا ب قطع
ــری  ــات دیگ ــب و ماحظ ــه مطال آی
هــم دارد. یــک ماحظــه اش ایــن 
ــْوُت« ــُهالَْم یُْدرِْك ــمَّ ــه »ثُ ــت ک اس
یعنــی شــخص بــه آن مرتبــه انقطــاع 
ــون  ــت. چ ــید و رف ــوا رس ــا س از م
ــوا؛ ــَلأْنتَموت ــواَقبْ ــد: »موت گفته ان
مرگتــان  آنکــه  از  پیــش  بمیریــد 
معنــا  یک جــور  ایــن  فرارســد«. 
اســت کــه در ایــن صــورت اجــرش 
ــت. ــب اس ــال واج ــدای متع ــر خ ب

اینجــا،  در  مــوت  از  بعضی هــا 
کرده انــد.  اســتنباط  را  شــهادت 
 »ثُــمَّ نــه  می گوینــد  بعضی هــا 
یُْدرِْكــُهالَْمــْوُت«یعنــی ســیر الــی اهلل 
تبــارک و تعالــی می کــرد ولــی در 
ــی  ــد. یعن ــام ش ــش تم ــه راه وقت میان
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ــه  ــی او را ب ــارک و تعال ــد تب خداون
داشــت،  کــه  هدف گذاری هایــی 
ــه  ــل آی ــی رود ذی ــه م ــاند ک می رس
نُوَرنــا؛]۱۶[  لَنــا أَتِْمــْم »َربَّنــا
ــا  ــرای م ــا را ب ــور م ــروردگارا، ن پ
کامــل گــردان«. عمرشــان تمــام شــد، 
ولــی نــوری را کــه می خواســتند، 
نتوانســتند  ســطح  عالی تریــن  در 
ــای  ــا تمن ــد. آنج ــت بیاورن ــه دس ب
آن را دارنــد و بــه آنهــا می دهنــد. 
ایــن عــده »َفَقــْدَوَقــَعأَْجــُرُهَعَلــى
می کننــد. معنــی  این طــور  را   »ِ اللَّ

پــس اگــر قله هــا را هدف گــذاری 
ــه  ــا می رســید کــه خــوش ب ــد، ی کنی
ســعادت تان. چنانچــه نرســیدید، بــاز 
ــک  ــعادتش از ی ــه س ــوش ب ــم خ ه
جهــت دیگــر. البتــه بــه شــرط اینکــه 
ــًا  ــه صرف ــه اینک ــید، ن ــیر باش در مس
ــی  ــی و آرزو باشــد؛ یعن ــر ذهن تصوی
هجــرت و حرکــت کــرده و در مســیر 
باشــید. اگر از شــما پرســیدند: هدفت 
ــن  ــدف م ــد: ه ــت؟ بگویی ــا اس کج
ــر  ــه کمت ــت، ب ــه اس ــه قل ــیدن ب رس
از ایــن هــم راضــی نیســتم. اگــر 
رســیدید، خوشــا بــه ســعادت تان. 

اگــر نرســیدید، چــون مقــداری جلــو 
ــه ای  ــل ماحظ ــدار قاب ــد و مق رفته ای
ــا  ــد، در ج ــت آورده ای ــه دس ــور ب ن
نــزده و عقب گــرد نکرده ایــد، بــا 
ــد،  ــی کرده ای ــه زندگ ــح قل آرزوی فت
ــن  ــت. ای ــوب اس ــیار خ ــم بس بازه
اســت.  واقعــی  آرزوی  همــان 
ــل اســت.  ــن عم ــی قری ــای واقع تمن
ــم. ــال بخواهی ــدای متع ــن را از خ ای

زیادهخواهِیممدوح 

دعــای  در  )علیه الســام(  ســجاد  امــام 
مکارم االخــاق بــه مــا می گویــد فقط 
بــا آرزوی فتــح قلــه مــکارم و فضائل 
زندگــی کنیــد، ایــن را بخواهیــد، کــم 
نخواهیــد. مــا در ارتبــاط بــا مباحــث 
ایمــان، گرفتــار  و  علــم  معنــوی، 
مصیبــت قناعــت هســتیم. مختصــری 
ــه همــان اکتفــا  کــه گیرمــان آمــده، ب
ــم. اصــًا خــودت را نشــناختی  کردی
و خــودت را دســت کم گرفتــی و 
ــال در  ــدای متع ــه خ ــه ک ــادت رفت ی
ــرده  ــرمایه گذاری ک ــما س ــود ش وج
و راضــی نمی شــود بــه چیزهــای 
ــودت  ــا خ ــو داری ب ــه ت ــی ک اندک



12

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــار  ــًا گرفت ــا نوع ــا م ــری. اینج می ب
هســتیم.  قناعــت  و  کم خواهــی 
ــا  ــاط ب ــس آن در ارتب ــت برعک درس
ــار حــرص و  ــفل الســافلین، گرفت اس
طمــع و زیاده خواهــی هســتیم. جایــی 
کــه بایــد قانــع باشــیم، حریــص 
ــد حریــص  ــی کــه بای هســتیم؛ آنجای
ــی و  ــتیم! کم خواه ــع هس ــیم، قان باش
بــه کــم قانــع بــودن و بــه کــم اکتفــا 
اســت. خیلــی خطرنــاک  کــردن، 

ــم:  در ابتــدای دعــای بیســتم می گویی
ــٍدَوآلـِـهِ، َعَلــىُمَحمَّ َصــلِّ »اللَُّهــمَّ
ــْغبِإِیَمانـِـيأَْكَمــَلاْلِیَمــاِن،َو َوبَلِّ
ــِن،َو ــَلالْیَقِی ــيأَْفَض ِ ــْلیَقِین اْجَع
ــهِبِنِیَّتـِـيإِلَــىأَْحَســِنالنِّیَّــاِت«.  انْتَ
ــاس  ــرت براس ــن اول کار، حض همی
بــر  مبتنــی  انسان شــناختِی  مبنــای 
ــر  ــرف آخ ــدی، ح ــی توحی جهان بین
را بــه شــما می گویــد. بــه شــما 
ــر  ــه فک ــح قل ــه فت ــز ب ــد ج می گوی
نکــن، اصــًا قانــع نبــاش، حریصانــه 
ــا؛ اینجــا حــرص  ــدان بی ــن می ــه ای ب
قناعــت مذمــوم  مطلــوب اســت، 
اســت، اینجــا شــما زیاده خــواه بــاش. 
هــم جنــس جنســی اســت کــه بایــد 

خیلــی آن را بخواهیــد؛ هــم از کســی 
می خواهیــد کــه ایــن اقتضــا دارد. 
ــه اش  ــد هم ــد، بای ــان می خواهی ایم
را بخواهیــد، کمالــش را بخواهیــد. 
ایــن جنــس جنســی نیســت کــه 
اکتفــا  از آن  شــما بــه مختصــری 
ــه مختصــری  ــردن ب ــد. بســنده ک کنی
کــه از پــدر و مــادر بــه ارث رســیده 
ــا  و تقلیــدی اســت و مقــداری کــه ب
تــاش مختصــر خودمــان بــه دســت 
ــی و ناشــکری  ــی ناسپاس ــده،  خیل آم
اســت و کفــران نعمــت محســبو 
می شــود. اینجــا کــه نبایــد قانــع 
ــد حریــص باشــی. باشــی! اینجــا بای

ــی  ــه کس ــن از چ ــه ببی ــن اینک ضم
ــن اســت،  ــرم األکرمی ــی؛ اک می خواه
اقــدر  اســت،  الراحمیــن  ارحــم 
مطلــق  قــدرت  اســت،  القادریــن 
روی  نمی خواهــی  تــو  اســت. 
ظرفیــت و تــوان خــودت که حســاب 
عظیــم،  علــی،  بــا  وقتــی  کنــی. 
هســتی،  روبــرو  مطلــق  کریــم  و 
نبایــد کم خــواه باشــی، نبایــد بــه 
انــدک اکتفــا کنــی، اینجــا جــای 
ــاد خواســتن اســت، اینجــا جــای  زی
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ــه ای  ــن نکت ــت. ای ــی اس زیاده خواه
)علیه الســام( همیــن  اســت کــه امــام 
اول بــرای شــما مطــرح می کنــد.

در دعاهــای حضــرات معصومیــن )صل
وات اهلل و ســامه علیهم اجمعین(، این گونــه اســت 

ــه  ــه خــودش قل ــام )علیه الســام( ک ــه ام ک
اســت، بــه شــما می گویــد: بیــا بــاال. 
ــردم  ــه م ــه( ب ــم )صلی اهلل علیه وآل ــر اعظ پیامب
چــه می گویــد؟ می گویــد بیاییــد. 
ــه  ــد ک ــما می گوی ــه ش ــم ب ــرآن ه ق
برویــد بــه ســوی او: »لََقــْدكاَنلَُکــْم
ِأُْســَوٌةَحَســنٌَة؛]۱۷[  فــيَرُســوِلاللَّ
قطعــًا برای شــما در ]اقتدا به[ رســول 
ــر  ــو اســت«. اگ خــدا سرمشــقی نیک
ایمــان می خواهیــد، در جســتجوی 
ایمــان محمــد و آل محمــد )علیهم الســام( 
می خواهیــد،  تقــوا  اگــر  باشــید. 
ــد و آل  ــوای محم ــتجوی تق در جس
محمــد )علیهم الســام( باشــید. اگــر اخــاق 
می خواهیــد در جســتجوی اخــاق 
)علیهم الســام(  محمــد  آل  و  محمــد 
می خواهیــد،  عمــل  اگــر  باشــید. 
در جســتجوی عمــل محمــد و آل 
ــا  ــذا دع ــید. ل ــام( باش ــد )علیهم الس محم
می کنــد شــروع  صلــوات  بــا  را 

مانیزمیتوانیمسلمانوابوذر 
شویم

پــس اگــر عزیــزان بخواهنــد بحث را 
درســت شــروع کننــد و خــوب وارد 
ــط  ــش فق ــوند، راه ــدان ش ــن می ای
ایــن اســت و راه دیگــری نــدارد. 
ــد.  ــر نکنی ــا فک ــح قله ه ــه فت ــز ب ج
ــن  ــن ممک ــد ای ــم گفتن ــما ه ــه ش ب
ــا  ــی وقت ه ــو گاه ــون ت ــت. چ اس
و  می کنــی  نــگاه  خــودت  بــه 
ــم؟  ــم می توان ــن ه ــا م ــی: آی می گوی
آخــر،  می گویــی  وقتــی   ... آخــر 
از  معلــوم اســت کــه خــودت را 
ــات  جهــت اســتعداد نشــناخته ای. آی
فراوانــی بــه تــو می گویــد کــه خیلــی 
خبرهــا در وجــود شــما هســت.

ــه راه  ــت اینک ــه عل ــان ب ــی انس گاه
دشــوار اســت، از آن صــرف نظــر 
ــه  ــًا ب ــا اص ــی از ماه ــد. خیل می کن
ــم.  ــد نمی افتی ــه دماون ــح قل ــر فت فک
ــرای  ــم ب ــان می کنی ــون گم ــرا؟ چ چ
همــان  از  اســت.  خاصــی  عــده 
کنــار می کشــی و  را  اول خــودت 
ــی  ــی. ول ــر نمی کن ــه آن فک ــًا ب اص
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ــن راه  ــد ای ــما می گوی ــه ش ــرآن ب ق
بــا همــت بلنــد میســر می شــود. 
بــا همــت می توانیــد عــازم ایــن 
بــا  شــوید.  بــزرگ  هدف هــای 
ــت،  ــی و قناع ــی و کم رغبت کم خواه
کســی بــه جایــی نخواهــد رســید. بــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ممک ــما گفته ان ش
ــه ایــن مقامــات برســید.  شــما هــم ب
ــا  ــینی ب ــن و همنش ــد: م ــس نگویی پ
ــح  ــای فت ــون معن ــی؟! چ ــای اله اولی
قلــه ایــن اســت. مــن در حریــم 
دوســتان خــدا بیایــم و بــا آنهــا 
همنشــین شــوم، مگــر چنیــن چیــزی 
ــه، ممکــن اســت.  ممکــن اســت؟ بل
ــه  ــوذر ک ــود؟ اب ــه ب ــلمان ک ــر س مگ
بــود؟ از کجــا آمدنــد؟ چــه مســیر را 
ــید  ــر نرس ــلمان مگ ــد؟ س ــی کردن ط
ــم  ــخص اول عال ــه ش ــی ک ــه جای ب
خلقــت گفــت او از مــا اســت؟ مگــر 
ــت؛]۱۸[ از  ــَلالبَیْ ــاأْه نفرمــود: »منّ
ــر  ــت«؟! او دیگ ــت اس ــل بی ــا اه م
ــن  ــده. از همی ــا ش ــواده م ــزء خان ج
جاهــا می شــود فهمیــد کــه ایــن 
مــرد چقــدر بلندهمــت بــوده، راه هم 
بــرای او فراهــم می شــود و دســتش را 
می گیرنــد. بــا کریمــان کارهــا دشــوار 

نیســت، نمی گوینــد تــو کــی هســتی؟ 
ــت؟  ــادرت کیس ــت؟ م ــدرت کیس پ
می گویــد  کیســت؟  خانــواده ات 
دســتت را فقــط بــه مــن بــده و بیــا. 
ــه  ــاال او ب ــیدند؟! ح ــا نرس ــر اینه مگ
ســلمان.  رســیده  عجیبــی  جــای 
ــوذر  ــاب اب ــاره جن ــن درب ــبیه ای ش
ــهورتر  ــا مش ــده، منته ــل ش ــم نق ه
فرمــود:  اســت.  ســلمان  راجع بــه 
»منــااهلالبیــت« پــس می شــود، 
ــْمفــي ــْدكاَنلَُک اینکــه گفــت: »لََق
ــی  ــنَة« یعن ــَوٌةَحَس ِأُْس ــوِلاللَّ َرُس
ــا  ــد، ب ــی کنی ــلمان وار زندگ ــر س اگ
ــید،  ــل باش ــل عم ــید، اه ــت باش هم
باشــید، اهــل فکــر  ایمــان  اهــل 
و  ورزیــدن  عقــل  اهــل  باشــید، 
ــی  ــز زندگ ــید، تمی ــردورزی باش خ
محیــط  از  را  دامن تــان  کنیــد، 
در  و  کنیــد  جمــع  اسفل الســافلین 
ــد،  ــدم برداری ــن ق ــی علیی هــوای اعل
ــی  ــید. مول ــد رس ــم خواهی ــما ه ش
ــروکار  ــت س ــک وق ــت. ی ــم اس کری
امیــدی  باشــد،  بخیــل  بــا  شــما 
ــت ســروکار  ــک وق ــی ی ــد؛ ول نداری
شــما بــا کریــم اســت، ســروکارتان با 
کســی اســت کــه از قبــل عطیــه شــما 
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را آمــاده کــرده. در همیــن مــاه رجــب 
ــئََلةٍ َمْس ــُکلِّ ِ ــم: »ل ــا می گویی در دع
ــواٌب ــٌرَوَج ــْمٌعحاِض ــَكَس مِنْ
َعتیــٌد؛ بــرای هــر خواســته ای از 
جانــب تــو گوشــی شــنوا و پاســخی 
آمــاده اســت«. ایــن دعــا خیلــی 
عجــب اســت. قبــًا پاســخ خواســته 
شــما پیــش مــا آمــاده اســت. مشــکل 
ــؤال  ــما س ــه ش ــت ک ــن اس ــما ای ش
نداریــد، خواســته نداریــد، طلــب 
ــس  ــه عک ــد. ب ــا نداری ــد، تمن نداری
داریــد می رویــد، همــه حــواس شــما 
پیــش جیفــه پســت بدبــوی دنیــا 
اســت. همت هــای قلیــل شــما را 
ــل  ــما مث ــه ش ــرده؛ وگرن ــه ک احاط
ــروازی  ــه بلندپ ــر ک ــای دیگ خیلی ه
کردنــد و در ایــن میــدان آمدنــد. 
ــاده اســت؛  ــل آم ــما از قب ــواب ش ج
ــوق انگیز:  ــر ش ــن تعابی ــا ای ــم ب آن ه
اغِبِیــَنَوَخیـْـُرَك »بَابـُـَكَمْفتـُـوٌحلِلرَّ
الِبِیــَنَوَفْضُلــَكُمبَــاٌح َمبْــُذوٌللِلطَّ
ــَن ــاٌحلِْلمِلِی ــَكُمتَ ــائِلِینَونَیُْل لِلسَّ
ــاَك ــْنَعَص ــوٌطلَِم ــَكَمبُْس َورِْزُق
ــْننَــاَواَك؛  ــرٌِضلَِم َوِحْلُمــَكُمْعتَ
ــاز،   ــه روی مشــتاقان ب ــه ات ب درِ خان
ــتاران  ــه خواس ــی ات ب ــر و نیک و خی

عطــا شــده، و فضــل و بخشــش تــو 
مبــاح  درخواســت کنندگان  بــرای 
بــرای  عطایــت  و  اســت،  آزاد  و 
ــا اســت،  و روزی ات  ــدان مهی آرزومن
حتــی بــرای کســانی کــه نافرمانــی ات 
کننــد، گســترده اســت، و بردبــاری ات 
ــمنی ات  ــه دش ــه ب ــامل آن ک ــی ش حت
برخاســته، می شــود«. دیگــر چــه 
می خواهــی؟ »َعاَدتُــَكاْلِْحَســاُن
إِلـَـىالُْمِســیئِیَن؛ شــیوه ات نیکــی بــه 
ــی  ــم جای ــر ه ــت«. اگ ــدکاران اس ب
خطــا و گرفتــاری پیــش آمــده، بــه تو 
ــوری  ــه درد نمی خ ــو ب ــد ت نمی گوین
ــم شــدی؛  ــات عال ــرو، جــزو ضایع ب
اگــر  می گویــد:  تــو  بــه  بلکــه 
بیایــی،  بگویــی، درســت  راســت 
تائــب باشــی، اهــل توبــه باشــی، 
اهــل اســتغفار باشــی ، حتــی مــن 
ــدل  ــنه مب ــه حس ــو را ب ــای ت بدی ه
ــن  ــر از ای ــر بهت ــازم.]۱۹[ دیگ می س
می خواهــی؟! تــو گنــاه کــردی، گنــاه 
بــرای تــو بــه حســنه تبدیــل می شــود 
ــت  ــه عمل ــاداش در نام ــرای آن پ و ب
ــیّئات ــّدَلالَس ــود. »ُمبَ ــور می ش منظ
ــی ســروکار  ــنات« اســت. وقت بالَحَس
ــار  ــا غف ــت، ب ــم اس ــا کری ــان ب انس
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ــا  ــت، ب ــن اس ــا اکرم االکرمی ــت، ب اس
ــاد  ــد زی ــت، بای ــن اس ارحم الراحمی
بخواهــد، بایــد قلــه را در نظــر بگیــرد 
ــد. ــع نباش ــن قان ــر از ای ــه کمت و ب

امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــه  ــد ک ــت فرمای ــق کرام ــا توفی ــه م ب
ــم،  ــگاهش بروی ــه پیش ــت ب ــا هم ب
نگیریــم،  دســت کم  را  خودمــان 
ــم  ــت کم نگیری ــم دس ــران را ه دیگ
راجع بــه  ظاهــری  قضاوت هــای  و 
ــم  ــن را ه ــیم. ای ــته باش ــا نداش آنه
یادمــان باشــد، قضاوت هــای ظاهــری 
ــت کم  ــان را دس ــم خودم ــم؛ ه نکنی
نگیریــم، هــم دیگــر بنــدگان خــدا را.
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