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خدمــت همــه ی بــرادران و خواهــران 
عزیــز فرارســیدن مــاه معّظــم شــعبان 
ــن  ــم. اولی ــرض می کن ــک ع را تبری
روز ایــن مــاه فرخنــده و خجســته را 
پشــت سر گذاشــتیم و شــب دوم این 
مــاه عزیــز را آغــاز کردیــم. ان شــاء اهلل 
ورود همــه ی شــما عزیــزان بــه ایــن 
مــاه بــزرگ، مملــو از اخــاص و 
نــور و برکــت باشــد و توفیــق الهــی 
یــار شــود ایــن مــاه را در نــور الهــی 
کنیــم.  ســپری  ربانــی  فیــض  و 
پایان بخــش ایــن مــاه عزیــز نیــز 
بــرای همــه ی مــا و همــه ی دوســتان 
محمــد و آل محمــد )ســام اهلل علیهم اجمعین( 
ــرت و رحمــت و برکــت  ــن مغف قری
باشــد تــا بــا حســن ختــام ایــن مــاه، 
آمرزیــده و نورانــی و مطهــر بر بســاط 
فیــض و فضــل الهــی در مــاه مبــارک 
ــن  ــن بی ــویم. در ای ــان وارد ش رمض
ــر  ــه شــفاعت پیامب ــان ب چشــم امیدم
ــام  ــه ام ــت ک ــه( اس ــم )صلی اهلل علیه وآل اعظ

ســجاد )علیه الســام( دربــاره ایــن مــاه 
فرمــود: »َوَهــَذاَشــْهُرنَبِیِّــَكَســیِِّد
ـِذيَحَفْفتَــُه ُرُســلَِكَشــْعبَاُنالَـّ
ــن  ــَوان؛  ای ْض ــةَِوالرِّ ْحَم ــَكبِالرَّ مِنْ
مــاه، مــاه پیامبــر تو اســت، آن َســرور 
ــه  ــه آن را ب ــعبانی ک ــتادگان، ش فرس
پوشــاندی«.  رحمــت و رضوانــت 
ــن  ــت؛ ای ــی اس ــیار مهم ــر بس تعبی
ــده  ــده و دربرگرفته ش ــاه پوشیده ش م
ــی اســت. ــا رحمــت و رضــای اله ب

 
ماهمحبوبپیامبراکرم

)صلواتاهللعلیه(

پیامبــر عزیــز مــا عنایــت خــاص 
و تعلــق خاطــر ویــژه ای بــه مــاه 
ــه در  ــتند؛ چنا ن ک ــعبان داش ــم ش معّظ
صلــوات شــعبانیه هــم می گوییــم: 
ُ ــىاللَّ َِصلَّ ــوُلاللَّ ــِذيَكاَنَرُس »الَّ
َعَلیْــهَِوآلـِـهِیَــْدأَُبفـِـيِصیَامـِـهَِو
ــه؛ ماهــی  ــهَِوأَیَّامِ ِــيلَیَالِی ــهِف قِیَامِ
ــر او  کــه رســول خــدا )درود خــدا ب
و  روزه داری  در  بــاد(  و خاندانــش 
و  شــب ها  در  عبــادت  به پــاداری 
ــوان کوشــش  ــام ت ــا تم ــش ب روزهای
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روش  عزیزمــان  پیامبــر  می کــرد«. 
ثابــت و جاری شــان در  دائمــی و 
روز و شــب ایــن مــاه، قیــام و صیــام 
بــود و از ظرفیــت روزهــای ایــن مــاه 
بــرای روزه و از شــب هایش بــرای 
ــره  ــال به ــروردگار متع ــاد پ ــر و ی ذک
می جســتند. ایشــان در کمــال خضــوع 
ــاه  ــن م ــی، ای و خشــوع و ادب بندگ
تکریــم  و  می داشــتند  بــزرگ  را 
فِــي لَــَك »بُُخوعــًا می کردنــد: 
إِْكَرامـِـهَِوإِْعَظامـِـهِ؛ بــرای فروتنی در 
برابــرت و بزرگداشــت ایــن مــاه«؛ هم 
 اعظــام بــود، هــم اکــرام. »إِلـَـىَمَحلِّ
ِحَمامـِـهِ؛ تــا هنــگام مــرگ« تــا آخــر 
عمــر حضــرت، روش و دأب پیامبــر 
بــود. همیــن  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم 

در آخــر صلــوات شــعبانیه نیــز از 
پــروردگار متعــال توقــع می کنیــد: 
ـاَعَلــىااِلْســتِنَاِن َفَأعِنَـّ »اللَُّهــمَّ
ــن  ــا را در ای ــا، م ــه؛ خدای ــنَّتِهِفِی بُِس
ــاری  ــش ی ــروی از روش ــه پی ــاه ب م
پیــروی  یعنــی  »اســتنان«  فرمــا«. 
ــان  ــی هم ــردن و ســنت گزینی؛ یعن ک
قــّوت  بــه  اخــذ  را  پیامبــر  روش 

کنیــم. ان شــاء اهلل به خاطــر ادب ورزی 
نســبت بــه مــاه معّظــم شــعبان و 
ــم  ــر اعظ ــه پیامب ــابش ب ــرف انتس ش
ــوار  ــه(، از شــفاعت آن بزرگ )صلی اهلل علیه وآل

ــَفاَعةِ ــِلالشَّ ــویم: »َونَیْ ــد ش بهره من
لََدیْــهِ؛ و رســیدن بــه شــفاعتش«. 
البتــه شــفاعت متفاوتــی می خواهیــم: 
َشــفِیعًا لِــي اْجَعْلــُه َو  »اللَُّهــمَّ
مــن  بــرا  را  او  خدایــا،  ُمَشــفَّعًا؛
ــرار  ــه ق ــفاعت پذیرفت ــا ش ــفیعی ب ش
ــدارد،  ــور ن ــه ردخ ــفاعتی ک ده«؛ ش
پسندیده شــده اســت، مــورد پذیــرش 
اســت. از طریــق آن حضــرت و از 
راه آن بزرگــوار و ســنت آن حضــرت 
و  و شــریعت  راه  و  طریقــت  کــه 
ســوی  بــه  تضمین شــده  مســیر 
ــًا ــت: »َطرِیق ــال اس ــروردگار متع پ
لَــُه اْجَعْلنِــي َو َمْهیَعــًا إِلَیْــَك
ــه ســویت  ــًا؛ و راهــی روشــن ب ُمتَّبِع
قــرار ده و مــرا پیــرو او گــردان«. 
ــکان  ــت و ام ــام وجــود، ظرفی ــا تم ب
و اســتعداد، در پــی آن حضــرت و 
پشــت ســر آن بزرگــوار باشــم، راه آن 
حضــرت را محبانــه و عاشــقانه ادامــه 
ــه نقطــه مطلــوب برســم.  ــا ب دهــم ت
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و  ســنت گزینی  ایــن  رهگــذر  از 
اســتمرار بــر روش نبــوی و حرکــت 
پشــت ســر آن حضــرت و تبعیــت از 
وجــود مقــدس او و بهره منــدی از 
ــات  ــه ماق ــت ب ــفاعتش، در قیام ش
از  ببینــم  درحالی کــه  برســم؛  تــو 
مــن راضــی شــدی و از گناهانــم 
ــاَک ــىأَلَْق ــردی: »َحتَّ ــر ک صرف نظ
ــْن ــًاَوَع ــيَراِضی ــةَِعنِّ ــْوَمالْقِیَاَم یَ
ُذنُوبـِـيَغاِضیــًا؛تــا آنــگاه کــه تــو را 
ــه  ــم، درحالی ک ــدار کن ــت دی در قیام
ــم  از مــن خشــنود باشــی و از گناهان
چشــم  پوشــیده باشــی«. در دارالقــرار 
ــار کــه بهشــت جــاودان  و محل االخی
اســت، مســتقر شــوم و از اضطراب ها 
و نگرانی هــا و دشــواری ها خــارج 
ــَك ــيمِنْ ِ ــَتل ــْدأَْوَجبْ ــوم: »َق ش
ْضــَواَنَوأَنَْزلْتَنِــي ْحَمــَةَوالرِّ الرَّ
الْْخیَــارِ؛ و  َداَرالَْقــَرارَِوَمَحــلَّ
رحمــت و رضوانــت را بــر مــن 
ــت و  ــرا در بهش ــوده و م ــب نم واج
باشــی«. درآورده  خوبــان  جایــگاه 

 

شعبان،تکمیلکنندهماهرجبو
نویدبخشماهرمضان

ــتیم، از  ــش را داش ــه آرزوی ــی ک ماه
راه رســید؛ ولــی آیــا یــک بــار دیگــر 
ــه مــاه شــعبان خواهیــم رســید؟ در  ب
فقــدان و فــراق مــاه رجــب، مؤمنــان 
دل نگــران و دلگیــر هســتند، احســاس 
ــاه رجــب  ــد از اینکــه م ســختی دارن
را بــا آن همــه زیبایــی و شــکوه و 
از  فــرج  و  گشــایش  و  نورانیــت 
ــرف  ــن ط ــی از ای ــد؛ ول ــت دادن دس
ــق داد  ــال توفی ــدای متع ــداهلل خ بحم
بــه مــاه معّظــم شــعبان رســیدیم کــه 
هــم فــراق مــاه مکــّرم رجــب را 
ــم در خــودش  ــام می بخشــد و ه التی
بشــارت مــاه مبــارک رمضــان را دارد. 
ــد. ــارک باش ــزان مب ــه ی عزی ــر هم ب

 
نگاهیمتفاوتبهصلوات

شعبانیه

از صلــوات شــعبانیه کــه از امــام 
ــزان  ســجاد )علیه الســام( نقــل شــده، عزی
بیشــترین بهــره را ببرند و بــه مضامین 
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راجع بــه  قبــًا  کننــد.  توجــه  آن 
صلــوات بحــث کردیــم که چقــدر در 
ــده  ــان پیش برن ــدارج ایم ــب و م مرات
و یاری گــر و تســهیل کننده اســت؛ 
ــت. ــوق آفرین اس ــش و ش انرژی بخ

نورانــی  صلــوات  ایــن  مضامیــن 
ــوات و  ــی صل ــت اصل ــاره ظرفی درب
ادب ورزی بــه ســاحت قــدس نبــوی 
اهل بیــت  و  فاطمــی  و  علــوی  و 
ــیره  ــه س ــه ب ــز توج ــام(،  و نی )علیهم الس

اولیــا بــرای اقتــدای بــه آنهــا اســت. 
اولیــای خــدا بــا ایــن ویژگی هــا 
»الَْکْهــِف می شــوند:  معرفــی 
 الُْمْضَطــرِّ غِیَــاِث َو الَْحِصیــِن،
ــَن،َو ــإِالَْهارِبِی ــتَِکیِن،َوَمْلَج الُْمْس
ــةِالُْمْعتَِصِمیَن؛ پناهــگاه محکم  عِْصَم
و فریــادرس بیچــارگاِن درمانده و پناه 
گریختــگان و دســتاویز اســتوار بــرای 
چنگ انــدازان«. ایــن کلمــات نورانــی 
ــد  ــام می بخش ــن اله ــان مؤم ــه انس ب
کــه اگــر بخواهــد در راه اولیــای الهی 
ــنت  ــیره و س ــه س ــردارد و ب ــدم ب ق
آنهــا اقتــدا کند، مغــز و ذات ســنت و 
ســیره آنهــا، عبــارت اســت از اینکــه 

ــانی  ــان، کس ــن، بی کس ــرای مظلومی ب
ــد، آنهایــی کــه  کــه فریادرســی ندارن
ــرده،  ــه ک ــا را احاط ــا آنه گرفتاری ه
ــتوانگی  ــاس بی پش ــه احس ــانی ک کس
ــو،  ــرمایه ت ــو، س ــود ت ــد، وج می کنن
برایشــان  تــو  و ظرفیــت  محبــت 
حصــن حصیــن باشــد، نگه دارنــده و 
ــر وجــودت  ــد. اگ آرامش بخــش باش
ــه  ــت ک ــوم اس ــد، معل ــه ش این گون
بــه اولیــای الهــی اقتــدا کــرده ای. 
وگرنــه کســی کــه ســرش در آخــور 
ــا  ــال بهره ه ــط دنب ــت و فق ــا اس دنی
و منافــع شــخصی اســت، ربطــی بــه 
ایــن خانــواده و بیــت نــدارد؛ هــر قدر 
هــم کــه نمــاز بخوانــد و روزه بگیــرد 
و ذکــر بگویــد. چنیــن شــخصی 
ــان و  ــز و ج ــه مغ ــت ب ــوم اس معل
محتــوای عبــادت دســت پیــدا نکــرده 
ــی  ــر اله ــاز و روزه و ذک ــت. نم اس
وقتــی پیش برنــده اســت کــه شــما از 
خــودت بیــرون آمــده باشــی؛ منیــت 
و خودیــت و فردیــت در تــو شکســته 
باشــد. اگــر ایــن هســته شکســت، تــو 
ــی.  ــه می زن ــی و جوان ــرون می آی بی
چنانچــه جوانــه زدی، آن وقــت ذکــر 



6

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

و فکــر و دعــا و نمــاز و روزه بــرای 
ــان  ــت. حواس ت ــده اس ــو پیش برن ت
ــت. ــن اس ــان کام ای ــه ج ــد ک باش

 
لزومبرنامهریزیبرای

بهرهبرداریویژهازماهشعبان

یــک  معّظــم شــعبان  مــاه  بــرای 
ــری  ــذاب، هن ــاده ج ــت فوق الع روای
ــوی  ــی راهگشــا از ســاحت نب و خیل
ــی کــه بحــث  رســیده ـ همــان روایت
شــجره طوبــی را دارد ـ کــه بــه 
مــا یــادآوری می کنــد هــر عمــل 
صالحــی در مــاه معّظــم شــعبان، 
و  پیش  برنده تــر  و  پســندیده تر 
طــی  اســت.  نورافشــانی  کننده تر 
چــه  می گویــد  فهرســت  یــک 
ــت  ــه بهش ــد ب ــام دهی ــی انج اقدام
بــا  می شــوید.  نزدیک تــر  الهــی 
ــاخه اش  ــی و ش ــجره طوب ــل ش تمثی
ــترس  ــاخه های آن در دس ــه ش و اینک
مثــًا  می گیــرد.  قــرار  مؤمنــان 
ــه یکــی از  ــی، ب ــه  ده چنانچــه صدق
شــاخه هایش آویختــه می شــوی و 
شــما را بــه بهشــت می بــرد. احســان 

رســیدگی  را  یتیمــی  می کنــی، 
داری،  خلقــی  حســن  می کنــی، 
ــه  ــاخه ها را ک ــن ش ــدام از ای ــر ک ه
ــرواز  ــت پ ــه بهش ــو را ب ــری، ت بگی
می دهــد. بشــارت بســیار بزرگــی 
ــه  ــم ب ــل ه ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــرا  ــد؛ زی ــعبان می گوین ــاه ش ــن م ای
دارای شــعبه ها و تنــوع در مســیرهای 
رســیدن اســت. لــذا از همیــن اول ماه 
ــوه  ــه ی وج ــد از هم ــم بگیری تصمی
خیــر در فهرســت کارهــای شــما 
باشــد. در هــر شــبانه روز مــاه شــعبان، 
در فهرســت شــما، نمــاز باشــد؛ البتــه 
ــب را  ــای واج ــون نمازه ــه، چ نافل
کــه حتمــًا می خوانیــد. از همیــن 
ابتــدا معلــوم کــن کــه نســبت بــه مــاه 
ــی  ــازه ای می خواه رجــب چــه کار ت
ــرآن  ــا ق ــس ب ــرای نمــاز، روزه و ان ب
کریــم انجــام دهــی. ابتــکار تــو بــرای 
مــاه معّظــم شــعبان چیســت؟ مثــًا در 
ارتبــاط بــا تــاوت قــرآن، یــا توســل 
ــازه و  ــام(، کار ت ــت )علیهم الس ــه اهل بی ب
ابتــکار تــو چیســت؟ اینهــا کــه اصول 
ــپس  ــتند، س ــد هس ــم و قواع و قوائ
ســراغ اســتغفار و توبــه می رویــم. 
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در بــاب توبــه و جبــران و پاکســازی، 
ــر،  ــازی فک ــن، پاکس ــازی ذه پاکس
عمــل،  پاکســازی  دل،  پاکســازی 
ــدس  ــاحت ق ــرت از س ــب مغف طل
چیســت؟ شــما  ابتــکار  ربوبــی، 

بــه  رســیدگی  عرصــه  در  بعــد 
بنــدگان خــدا، کســانی کــه گرفتــاری  
چــه  شــما  دارنــد،  مشــکاتی  و 
ــا  ــع مشــکات آنه ــرای رف ــری ب فک
خــودت  مســتقیم  گاهــی  داری؟ 
عمــل می کنــی و گاهــی واســطه 
ــی  ــذاری، قدم ــرو می گ ــوی، آب می ش
ــایه ها،  ــه همس ــبت ب ــی داری. نس برم
ــدر و مــادر، رســیدگی  ــه پ احســان ب
اقســام  و  انــواع  خانــواده،  بــه 
گرفتارهــا و فقــرا و ایتــام، بایــد کاری 
ــًا کار  ــت حتم ــه الزم نیس ــی. البت کن
خیلــی بزرگــی باشــد؛ ببیــن چــه 
ــه  ــی، چ ــام ده ــی انج کاری می توان
کاری از تــو می آیــد. آن کاری کــه 
ــی انجــام دهــی، در فهرســت  می توان
تنوعــش. همــان  بــا  باشــد،  تــو 

ــم  ــری ه ــی و ذک ــری، علم کار فک
تقویــت  بــرای  باشــید.  داشــته 
بنیه هــای  و  اعتقــادی   مبانــی 
دینــی ات کار تــازه ای بکــن. ایــن 
ــم  ــاه معّظ ــی م ــته اقدام ــود بس می ش
شــجره  حدیــث  از  کــه  شــعبان 
اســتفاده  کــرد. می تــوان  طوبــی 

 
فرصتمعنوی،همانندشمشیر

دولبهاست

ــح، در آغــاز  ــاب شــریف مفاتی در کت
شــعبان،  معّظــم  مــاه  برنامه هــای 
ــه  ــه نقط ــت را آورده؛ البت ــن روای مت
ــی  ــد ماه ــم دارد. کًا بدانی ــل ه مقاب
دارد،  پیش برندگــی  ظرفیــت  کــه 
ــت بازدارندگــی و ســقوط هــم  ظرفی
ــم  ــاه معّظ ــارج از م ــاه در خ دارد. گن
می زنــد؟  آســیب  چقــدر  شــعبان 
ــعبان  ــم ش ــاه معّظ ــاه در م ــن گن همی
را  ایــن  دارد.  مضاعــف  آســیب 
حدیــث شــجره زقــوم بــه شــما 
می گویــد؛ آن درخــت برخاســته از 
متــن و قعــر جهنــم کــه شــاخه هایش 
ــی  ــًا کس ــما آورده. مث ــمت ش را س
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ــان  ــارک رمض ــاه مب ــارج از م در خ
ــی  ــد، دل ــی بکن ــد، بدزبان ــی کن غضب
ــن  ــی در ای ــاری دارد، ول ــکند، آث بش
ــو را  ــوم ت ــت زق ــاخه درخ ــاه ش م
ــرد.  ــم می ب ــط جهن ــی دارد و وس برم
ــی شــما  ــه شــجره طوب همان طــور ک
را بــه بهشــت فراخــوان می کنــد، 
ــی،  ــک فراخــوان معمول ــه ی آن هــم ن
ــد  ــما را می َکن ــم ش ــوم ه ــجره زق ش
می کنــد! پــرت  جهنــم  وســط  و 

مراقبت هــای  بایــد  بنابرایــن 
شــعبان  معّظــم  مــاه  در  را  خــود 
ــش  ــت را پی ــم. آن فهرس ــتر کنی بیش
ــد، چیــز عجیــب  ــان قــرار دهی خودت
را  آن  مراقبــت  نیســت،  و غریبــی 
ظرفیت هــای  از  دهیــد.  افزایــش 
ایــن مــاه، مناســبت ها، شــب های 
ــش،  ــحرهایش، روزهای ــش،  س والدت
مناجــات شــعبانیه اش کــه خیلــی 
فوق العادگــی دارد، اســتفاده کنیــد.

 

کتابیبینظیردربارهایمان

بحــث مــا دربــاره دعــای بیســتم 
صحیفــه مبارکــه ســجادیه اســت 
کــه فعــًا در فــراز نخســت هســتیم. 
ایمــان  راجع بــه  جملــه ای  چنــد 
کــه  کنــم  صحبــت  می خواهــم 
ــم و  ــه گفتی ــی ک ــث مقدمات ــا بح ب
ظرفیــت مــاه معّظــم شــعبان هــم 
خیلــی تناســب دارد. در چهارگانــه ای 
در  )علیه الســام(  ســجاد  امــام  کــه 
آن  اولیــن  آوردنــد،  دعــا  صــدر 
ــى َعَل ــلِّ َص ــمَّ ــت: »اللَُّه ــان اس ایم
ــي ِ ــْغبِإِیَمان ــهِ،َوبَلِّ ِ ــٍدَوآل ُمَحمَّ
کامل تریــن  اْلِیَمــاِن«. أَْكَمــَل
خداونــد  از  را  ایمــان  مرتبــه 
می خواهیــم. تعالــی  و  تبــارک 

افــراد عاقه منــد بــه موضــوع ایمــان، 
ابعــاد و مبانــی و نســبت آن در حــوزه 
ــرش، ـ  ــگاه و تأثی ــخصیتی و جای ش
ــا جلســه بعــد کــه  در ایــن فاصلــه ت
خدمــت شــما برســیمـ  رســاله پرنــور 
بســیار قــوی و شــیرین و فوق العــاده 
جــذاب انســان و ایمــان اثــر حضرت 
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)اعلی اهلل مقامه الشــریف(  مطهــری  عامــه 
کــه  هــم  آنهایــی  بخوانیــد.  را 
بخواننــد؛  دوبــاره  خوانده انــد، 
چراکــه خیلــی فوق العــاده اســت. 
ــامی،  ــی اس ــر جهان بین ــه ب در مقدم
ایشــان چنــد رســاله دارد کــه اولیــن 
ــان  ــان و ایم ــاله انس ــاله اش رس رس
اســت. کار قلمــی اســتاد هــم هســت؛ 
یعنــی واژه گزینــی کــرده و ایــن کتاب 
را نوشــته، اواخــر عمــر شریف شــان 
هــم نوشــته اند کــه مربــوط بــه ســنین 
ــن  ــه کل ای ــت. البت ــتاد اس ــال اس کم
اســامی  جهان بینــی  بــر  مقدمــه 
همیــن خصوصیــت را دارد کــه جلــد 
جهان بینــی  می شــود  هــم  آن  دوم 
ــم روی  ــًا بحث ــاال فع ــدی. ح توحی
رســاله انســان و ایمــان اســت. ایشــان 
در آن رســاله جایــگاه ایمــان را در 
ــم و  ــه عل ــانیت در دوگان ــپهر انس س
ایمــان بــه شــما معرفــی می کنــد 
ــع  ــه دو ضل ــان ب ــانیت انس ــه انس ک
ــش  ــه بین شــخصیت او برمی گــردد ک
ــش  ــور بین ــت؛ در مح ــش اس و گرای
ــش  ــور گرای ــم، در مح ــود عل می ش
را  مطلــب  ایــن  ایمــان.  می شــود 

رمزگشــایی می کنــد. بعــد هــم در 
موضــوع  اســتادانه  ایمــان  محــور 
ــی  ــان مذهب ــون ایم ــه کان ــان را ب ایم
بــه  را  آن  مبانــی  اول  می بــرد؛ 
صــورت عــام توصیــف می کنــد. 
دیــدگاه بعضــی از دانشــمندان غربــی 
را هــم در موضــوع ایمــان می گویــد، 
بعــد شــما را بــه محیــط ایمــان 
مذهبــی می بــرد و آن را توصیــف 
می کنــد. بعــد در دل آن توصیــف، 
را  مذهبــی  ایمــان  آثــار  و  نتایــج 
ــد.  ــت می کن ــما فهرس ــرای ش ــم ب ه
ــم دارد  ــی ه ــای تکمیل ــه بحث ه البت
ــت. ــب اس ــا مکت ــاط ب ــه در ارتب ک

ــده ام؛  ــدون مبالغــه، شــبیه آن را ندی ب
وگرنــه کتــاب دیگــری بــه شــما 
معرفــی می کــردم. کتابــی نیســت کــه 
ــت  ــت هش ــد، هف ــار بخوانی ــک ب ی
ــس  ــا آن ان ــد و ب ــد خوان ــار بای ده ب
ــی  ــر جهان بین ــه ب ــت. کًا مقدم گرف
اســامی آقــای مطهــری این طــور 
ــت؛  ــده اس ــازی ش ــت، فشرده س اس
ــد.  ــدرش را بدانی ــی ق ــد خیل ــذا بای ل
خیلــی اســتادانه کار کردنــد و مبانــی 
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ــه  ــت مؤمنان ــت زیس ــما را در باف ش
ــی  ــر کس ــد. اگ ــت می کن ــما تقوی ش
مطهــری  آقــای  روح  بدهــد،  دل 
می کنــد.  همراهــی  خــودش  هــم 
ــار آقــای مطهــری انــس  ــا آث وقتــی ب
می کنیــد  احســاس  می گیریــد، 
ــن  ــا شــما هســت؛ چــون ای اســتاد ب
ــق  ــت و عش ــل معرف ــات حاص کلم
ــزرگ  ــرد ب ــن م ــل ای ــان کام و ایم
اســت، لــذا خــود آن روح مطهــر 
ــام  ــرد. ام ــما را می گی ــت ش ــم دس ه
می فرمودنــد: آثــار آقــای مطهــری 
ــد  ــده اســت. بع ــتثنا آموزن ــدون اس ب
هــم  اذعــان فرمودنــد کــه آثــار ایشــان 
یــک  یعنــی  دارد؛  معلمــی  نقــش 
کتــاب معمولــی نیســت، روح دارد 
و حــرف می زنــد. آقــای مطهــری 
بــا شــما  گویــا  کتاب هایــش  بــا 
ــر  ــه آن ب ــد. خــدا آن ب ســخن می گوین
ــد  ــزرگ بیفزای ــرد ب ــن م ــات ای درج
عطیــه  ایــن  قدرشــناس  را  مــا  و 
دهــد. قــرار  زمان مــان  در  الهــی 

ــه ایــن کتــاب فاخــر  غــرض آنکــه ب
ایشــان  و درجه یــک و فوق العــاده 
ببریــد. بهــره  و  مراجعــه  کنیــد 

ســخن ایــن بــود کــه آقــای مطهــری 
ــد  در رســاله انســان و ایمــان می گوی
و  معنــوی  و  واال  گرایش هــای 
فوق حیوانــی انســان، یعنــی تمایــات 
ــه و  ــه پای ــگاه ک ــوی، آن ــق معن عمی
زیربنــای اعتقــادی و فکــری پیــدا 
می کنــد، اســمش می شــود ایمــان. 
ــی و  ــات فوق حیوان ــات و تمای تعلق
معنــوی انســان کــه تمایــل بــه عالــم 
ــرت  ــی و حض ــم الوه ــدس و عال ق
حــق و تمایــل بــه عالــم غیب اســت، 
ــادی و  ــای اعتق ــه و زیربن ــی پای وقت
ــی دارای  ــد، یعن ــدا می کن ــری پی فک
ــه دار  ــق و ریش ــی، عمی ــی برهان مبان
ــان. ــود ایم ــمش می ش ــردد، اس می گ

نتوانســته اند  حــال  بــه  تــا  البتــه 
تعریــف جامعــی از ایمــان ارائــه 
کننــد؛ لــذا معمــوالً ایمــان را بــا 
ــد.  ــف می کنن ــی اش  تعری ــار و مبان آث
ــرت  ــل حض ــن مث ــی از متأخری بعض
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ــای  ــرت آق ــا حض ــاح ی ــای مصب آق
جــوادی آملــی، تــاش کردنــد؛ ولــی 
ــود  ــه نمی ش ــد ک ــم می گوین ــا ه آنه
تعریــف روشــنی از ایمــان ارائــه 
ــری  ــای مطه ــن آق ــود ای ــا وج داد. ب
ــک  ــی نزدی ــا خیل ــان اینج تعریف ش
اســت بــه آنچــه مطلــوب اســت. بعــد 
ایمــان را بــا مذهــب پیونــد می دهنــد؛ 
ــا چهارچــوب و  یعنــی ایمانــی کــه ب
ــی و  ــی و مکتب ــی و اله ــد دین قواع
وحیانــی مضبــوط شــده، تعریــف 
شــده، مهندســی شــده، و در دســترس 
ــه اســت. ــرار گرفت ــما ق ــار ش و اختی

ســپس توضیــح می دهنــد کــه ایمــان 
هیــچ تعارضــی بــا علــم نــدارد؛ بلکــه 
دســتش در دســت علــم اســت و مثل 
ــد.  ــال انســان را جلــو می برن ــا ب دو ت
ــن  ــتاد در ای ــگاه اس ــم در ن ــه عل البت
کتــاب و رســاله نورانــی، بــه معنــای 
وســیع آگاهــی اســت؛ نــه بــه معنــای 
ــی  ــد حت ــان می گوی ــاص آن. ایش خ
مباحــث فلســفی و ِحکمــی در همیــن 
می شــود. تعریــف  علــم  محــور 

بررسیایمانبراساسآیاتو
روایات

مــی روم  همین جــا  از  مــن  حــاال 
ســراغ مبانــی اصلــی کــه اساســًا 
بحــث ایمــان و تجلــی آن اســت. 
ــوع  ــد موض ــور بخواهی ــر ط ــما ه ش
بایــد  کنیــد،  بررســی  را  انســان 
ــرآن  ــی ق ــد؛ یعن ــی بروی ــراغ وح س
الهــی  وحــی  مترجمــان  و  کریــم 
)علیهم الســام(  اهل بیــت  و  پیامبــر  کــه 
منابــع  ایــن  بــه  وقتــی  هســتند. 
می شــود  معلــوم  مراجعــه  کنیــد، 
ــه  ــان چ ــال از انس ــدای متع ــه خ ک
می خواهــد  را  ایمــان  می خواهــد. 
و ایمــان را در اصلی تریــن کانــون 
و  ریشــه گذاری  مــا  شــخصیت 
پایه گــذاری کــرده کــه قلــب مــا 
را  ایمــان  بــذر  آنجــا  در  باشــد. 
ــت  ــه امان ــو ب کاشــته و بعــد پیــش ت
َّــاَعَرْضنَــاالَْمانََة گذاشــته اســت: »إِن
ــَماَواِتَوالْْرِضَوالِْجبـَـاِل َعَلــىالسَّ
َوأَْشــَفْقَن یَْحِمْلنََهــا أَْن َفَأبَیْــَن
مِنَْهــاَوَحَمَلَهــااْلِنَْســاُن؛]۱[ مــا 
امانــت را بــر آســمان ها و زمیــن 
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ــس، از  ــم. پ ــه کردی ــا عرض و کوه ه
برداشــتن آن ســر بــاز زدنــد و از 
ــی[ انســان  آن هراســناک شــدند، و]ل
ــه  ــوره مبارک ــت«. در س آن را برداش
َ اللَّ ــنَّ ــود: »َولِک ــم فرم ــرات ه حج
َحبَّــَبإِلَیُْکــُماْلیمــاَنَوَزیَّنـَـُهفــي  
ــان را  ــدا ایم ــن خ ــْم؛]۲[ لیک ُقُلوبُِک
ــد  ــرای شــما دوست داشــتنی گردانی ب
و آن را در دل هــای شــما بیاراســت«. 
چقــدر تعریف هــا لطیــف اســت! 
ــا  ــدر اینج ــى« چق ــا »ال ــب« ب »حب
دقیــق و قشــنگ اســت! این طــور 
ــه  ــان بیگان ــما از ایم ــه ش ــت ک نیس
ــرون از  ــزی بی ــد چی ــید و بخواه باش
ــما  ــخصیت ش ــما وارد ش ــود ش وج
شــود. خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــرار داده،  ــما ق ــوب ش ــان را محب ایم
ــت  ــا حقیق ــما، ب ــا ذات ش ــان ب ایم
ــول  ــه ق ــا سرشــت شــما ـ ب شــما، ب
عامــه مطهــری ـ بــا انســانیت شــما، 
بــا هویــت شــما گــره خــورده اســت. 
کلمــه ی »إلــى«، حکایــت از عنایــت 
ویــژه خــدای متعــال دارد. گویــا 
ــودش  ــف خ ــت لط ــه دس ــن را ب ای
ــه شــما داده اســت. خــدای متعــال  ب

را  شــما  قلــب  خواســته  وقتــی 
ــما را  ــب ش ــد، قل ــازی کن تصویرس
ــت  ــرده و زین ــا ایمــان خوشــگل ک ب
داده. پــس عنایــت داشــته باشــید کــه 
ــرآن  ــال و ق ــروردگار متع ــگاه پ از ن
تمکــن،  اســتقرار،  محــل  کریــم، 
ــل  ــی و تکام ــش، تجل ــرود، جوش ف
ایمــان، قلــب شــما معرفــی می شــود 
ــت  ــب اس ــه قل ــوط ب ــان مرب و ایم
و ظــرف ایمــان دل آدمــی اســت.

ــازه  ــه ت ــی ک ــی آدم های ــراب ـ یعن اع
ــوند؛  ــنا می ش ــر آش ــا پیغمب ــد ب دارن
ــهد ــد: »أش ــا گفتن ــین ها ـ ت بادیه نش
ــداً ــهدأّنمحم ــهاالاللوأش أنالال
کــه  کردنــد  خیــال  الل«  رســول
ــا  ــه آنه ــرآن ب ــا ق ــد. ام ــان آوردن ایم
الْْعــراُب »قالَــِت می فرمایــد: 
ــْن ــواَولِک ــْمتُْؤمِنُ ــْللَ ــاُق آَمنَّ
بادیه  نشــینان  أَْســَلْمنا؛]۳[  ُقولُــوا
گفتنــد: ایمــان آوردیــم. بگــو: ایمــان 
ــام  ــد اس ــن بگویی ــد، لیک نیاورده ای
آوردیــم«. پیغمبــر بــه آنهــا بگــو 
ایــن خبرهــا نیســت، شــما هنــوز بــه 
ــد  ــه می توانی ــیده اید. البت ــان نرس ایم
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ــا از  ــا مســلمان شــدیم، ام ــد م بگویی
ــی  ــه طوالن ــان فاصل ــا ایم ــام ت اس
اســت کــه ایــن فاصلــه را بایــد 
ــد.  ــی کنی ــل ط ــم و عم ــدم عل ــه ق ب
ــایَْدُخــِل ســپس فرمــود:»َولَمَّ
ــوز  ــْم؛]۴[ و هن ــيُقُلوبُِک اْلیمــاُنف
داخــل  ایمــان  شــما  دل هــای  در 
نشــده اســت«. ایمــان هنــوز بــه قلــب 
ــور  ــرده و ن ــال نک ــزول اج ــما ن ش
ایمــان وارد قلــب شــما نشــده. فعــًا 
بــه زبــان اســام آوردیــد، مطهــر هــم 
می شــوید، قــدم اول را برداشــتید؛ 
ــد و  ــا نکنی ــد، ادع ــه نکنی ــا عجل ام
ــی  ــم. خیل ــان آوردی ــا ایم ــد م نگویی
کار دارد تــا شــما مؤمــن شــوید.

در  )صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم  پیامبــر 
بیــان خیلــی زیبایــی خطــاب بــه 
ــود:  ــن )صلوات اهلل وســامه علیه( فرم امیرالمؤمنی
ــوِب ــيالُْقُل ِ ــَرف ــاَوَق ــاُنَم »اْلِیَم
ــان، آن  ــال؛]۵[ ایم ــُهالْْعَم َقتْ َوَصدَّ
ــرد و  ــا جــای گی ــه در دل ه اســت ک
کــردار، آن را تصدیــق کنــد«. ایمان آن 
اســت کــه در دل هــا مســتقر و متمکن 
می نشــیند.  دل هــا  در  می شــود، 

پــس در ظــرف دل اســت، ولــی 
ــه  ــد ک ــم می گوی ــخص ه ــال ش اعم
او ایمــان آورده. نشــانه هایش بایــد 
ــود. ــکار ش ــخص آش ــال ش در اعم

ــد:  ــز فرمودن ــام( نی ــی )علیه الس ــام عل ام
ــَراٌر ــِبَوإِْق ــٌةبِالَْقْل ــاُنَمْعرَِف »اْلِیَم
بِاللَِّســاِنَوَعَمــٌلبِــالْْرَكاِن؛]۶[ 
ایمــان، شــناختن بــه دل اســت و 
ــردن  ــا اندام هــا ب ــان و ب ــه زب ــرار ب اق
فرمــان«. ایمــان، معرفــت قلبی اســت؛ 
یعنــی قلــب شــما بــا حقیقــت الهــی، 
ــق  ــی و حقای ــب، وح ــوت، غی ملک
توحیــدی آشــنا شــده و چشــم قلــب 
شــما بــه حقایــق الهــی روشــن شــده. 
رکــن دوم، زبــان شــما هــم بــه آنچــه 
قلــب شــما بــه آن رســیده، اقــرار  کند. 
امــا رکــن ســوم، عمــل شــما هــم در 
ــان شــما  ــرد. زب ــرار گی ایــن مســیر ق
دیگــر مؤمنانــه ســخن می گویــد؛ 
می بینــد؛  مؤمنانــه  شــما  چشــم 
می شــنود؛  مؤمنانــه  شــما  گــوش 
دســت شــما مؤمنانــه عمــل می کنــد؛ 
پــای شــما مؤمنانــه مــی رود و ....
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ایمانبهچهمواردیتعلق
میگیرد؟

ــده؛  ــه ش ــن گرفت ــان از ام ــه ایم کلم
ــی  ــه وقت ــوری اســت ک حقیقــت و ن
ــوی،  ــی، آرام می ش ــه آن برس ــو ب ت
احســاس امنیــت می کنــی و از تــرس 
ــا  ــول امروزی ه ــه ق ــراب و ب و اضط
ــان،  ــوی. ایم ــارج می ش ــترس خ اس
ــه  ــت ک ــی اس ــدار درون ــت پای امنی
ــو  ــد ت ــی نمی توان ــاق بیرون ــچ اتف هی
ــا  ــازد. ام ــرب س ــب و مضط را ملته
ــه  ــان ب ــت؟ ایم ــان چیس ــق ایم متعل
چــه چیــزی اســت کــه چنیــن امنــی 
ــی آورد  ــراه م ــه هم ــودش ب ــا خ را ب
ــای  ــد و میوه ه ــار و فوای ــا آث و ده ه
شــیرین دیگــر را از ایــن شــجره 
کــرد؟ دریافــت  می شــود  طیبــه 

قــرآن کریــم اصــرار دارد کــه متعلــق 
ایمــان را بــه مــا یــادآوری کنــد؛ 
لــذا در یــک تعبیــر خیلــی فــراخ 
می فرمایــد:  فوق العــاده  خیلــی  و 
ــان  ــب؛]۷[  آن ــوَنبِالَْغیْ ــَنیُْؤمِنُ »الَّذی
کــه بــه غیــب ایمــان می آورنــد«. 

اســت؛  شــهادت  مقابــل  غیــب 
برســی بــه آنجــا کــه آنچــه نادیدنــی 
ــرده  ــه پ ــل اینک ــی؛ مث ــت آن بین اس
برداشــته  از جلــوی چشــم شــما 
شــود. غیــب عنــوان عــام اســت 
فرشــته ها،  وحــی،  شــامل  کــه 
ماورایــی  حقایــق  کل  و  ملکــوت 
همــه ی  از  می شــود.  عقــل  عالــم 
اینهــا باالتــر، ایمــان بــه خــود خــدای 
ــه اســمای الهــی و  متعــال اســت و ب
ــه  ــت الهــی در وحــی ب سلســله عنای
ــک  ــوت  باشــد. در ی ــه نب بشــریت ک
کلمــه فراخ تــر می توانیــد بگوییــد 
ــان خــود حضــرت حــق  ــق ایم متعل
تبــارک و تعالــی اســت و هــر چیــزی 
ــبت  ــال نس ــروردگار متع ــه پ ــه ب ک
پیــدا می کنــد؛ از انبیــا و نبــوت و 
ــا بــرزخ  والیــت و امامــت بگیریــد ت
و قیامــت و عالــم فرشــتگان و ....

ــم  ــا ه ــی زیب ــی خیل ــه خیل ــک آی ی
در موضــوع ایمــان داریــم کــه از 
ایمــان خــود پیغمبــر شــروع می کنــد 
ــه  ــما را ب ــه ش ــی ک ــد کس و می گوی
ایمــان دعــوت می کنــد، خــودش اول 
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مؤمــن اســت. بعــد متعلــق ایمــان را 
خیلــی زیبــا بیــان کــرده، می فرمایــد: 
ُســوُلبِمــاأُنـْـِزَلإِلَیـْـهِمِْن »آَمــَنالرَّ
ــب  ــه از جان ــر بدانچ ــهِ؛]۸[ پیامب َربِّ
پــروردگارش بــر او نــازل شــده، 
ــازه  ــت را ت ایمــان آورده اســت«. بعث
ــت  ــه نعم ــتیم؛ چ ــر گذاش ــت س پش
ــاره اش  ــرآن درب ــت؟! ق ــی اس بزرگ
َُعَلــى اللَّ می فرمایــد: »لََقــْدَمــنَّ
ــواًل ــْمَرُس ــَثفیهِ ــَنإِْذبََع الُْمْؤمِنی
ــر  ــن خــدا ب ــهِْم؛]۹[ به یقی ــْنأَنُْفِس مِ
مؤمنــان منــت نهــاد ]کــه[ پیامبــری از 
خودشــان در میــان آنــان برانگیخــت«. 
نعمــت بســیار بزرگــی اســت؛ خــدا 
بــا شــما حــرف زده و رســمًا بــا 
شــما تمــاس گرفتــه، خواســته ی 
ــا شــما مطــرح کــرده و  خــودش را ب
از محیــط عالــم، پیــش عقــل و قلــب 
ــرداری  ــولش پرده ب ــط رس ــما توس ش
ــک فرســتاده  ــرای شــما پی ــرده و ب ک
ــه  ــن رســول ب اســت. حــاال خــود ای
ــه ســوی او فرســتاده،  آنچــه ربــش ب
ایمــان آورده و بــا همــه ی قلبش آن را 
ــد ســراغ  ــه اســت. بعــد می آی پذیرفت
مؤمنــان؛ مؤمنــان همــه در اقتــدای بــه 

ایمــان  )صلی اهلل علیه وآلــه(،  اکــرم  پیغمبــر 
ــی؟  ــه چیزهای ــه چ ــا ب ــد. ام آورده ان
ــال،  ــدای متع ــود خ ــه خ ِ« ب ــاللَّ ِ »ب
ــهِ«  ِ ــته ها، »َوُكتُب ــهِ«فرش ِ »َوَمالئَِکت
کتاب هــای آســمانی، »َوُرُســلِهِ« و 
ــرآن  ــگاه ق ــا ن ــوت. اینج ــله نب سلس
بــه سلســله نبــوت، نــگاه واحــد 
ُق ــرِّ ــد: »النَُف ــذا می فرمای ــت؛ ل اس
ــوا ــلِهَِوقالُ ــْنُرُس ــٍدمِ ــَنأََح بَیْ
ــاَو ــَكَربَّن ــاُغْفرانَ ــِمْعناَوأََطْعن َس
ــُر؛]۱۰[ بیــن هیچ یــک  ــَكالَْمصی إِلَیْ
از پیامبــران او فــرق نمی گذاریــم، 
اطاعــت  و  شــنیدیم  می گوینــد  و 
ــو را  ــرزش ت ــروردگارا آم ــم، پ کردی
خواهانیــم و بازگشــت بــه ســوی تــو 
ــا، مرحلــه ی  ــِمْعناَوأََطْعن اســت«. َس
ــرار  ــت و اق ــاالرکان و تبعی ــل ب عم
می شــود. محســوب  لســان  بــه 

ایــن  در  دیدیــد،  کــه  همان طــور 
بــه  لطیفــی  تعابیــر  بــا  آیــات 
ــت. ــده اس ــاره  ش ــان اش ــق ایم متعل
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ماهیتوویژگیهایایمان

از نظــر قــرآن کریــم ایمــان از جنــس 
الهــی و  نــور  نــور اســت، یــک 
آســمانی و قدســی اســت کــه ظرفیت 
ــال را دارد.  ــش و کم ــاد و افزای ازدی
ــور  ــمع ن ــک ش ــم ی ــال، ه ــرای مث ب
دارد و هــم خورشــید عالــم آرا؛ ولــی 
ــور  ــم ن ــا! این ه ــا و آن کج ــن کج ای
ــم  ــت؛ این ه ــور اس ــم ن ــت، آن ه اس
روشــن کــرده، آن هــم روشــن کــرده؛ 
امــا ایــن یــک شــمع اســت کــه 
می کنــد،  روشــن  را  اتاقــی  فقــط 
ــه  ــه منظوم ــت ک ــیدی اس آن خورش
می ســازد. روشــن  را  شمســی 

یــادآوری  مــا  بــه  کریــم  قــرآن 
ــور  ــس ن ــان از جن ــه ایم ــد ک می کن
ــاع و  ــت اتس ــن ظرفی ــت؛ بنابرای اس
گســترش دارد، می توانــد زیــاد شــود، 
ــورِ  ــد. ن ــدا کن ــال پی ــعه و کم توس
ــت و  ــد تقوی ــص، می توان ــدِک ناق ان
ــل  ــه اکم ــد ب ــا برس ــود ت ــل ش تکمی
االیمــان. امــام ســجاد )علیه الســام( در اول 
ــه  ــد ب ــی می خواه ــای نوران ــن دع ای

مــا بگویــد ایمــان ظرفیــت گســترش 
ــه  ــه ای ک ــا نقط ــاد شــدن دارد ت و زی
دیگــر کامل تریــن مرحلــه درخشــش 
آن باشــد. شــما از خــدای متعــال 
تمنــا  را  مرحلــه اش  کامل تریــن 
کنیــد، و محیــط ســیر و ســلوک شــما 
مســیر دســتیابی بــه درجــات باالتــر و 
قلــه ایمــان باشــد. همت تــان را روی 
ایــن بگذاریــد، که در جلســه گذشــته 
رفــت. اشــارتی  زمینــه  ایــن  در 

 
شرحسهآیهدربارهایمان

۱.حتىمؤمناننیزبایددرصدد
تقویتایمانخودباشند

ــراوان  ــم ف ــرآن کری ــا از ق ــواهد م ش
اســت؛ امــا بــه ســه مــورد کــه خیلــی 
می کنیــم.  اشــاره  اســت،  صریــح 
شــاهد اول آنجــا اســت کــه خطــاب 
بــه اهــل ایمــان کــه حــاال دیگــر وارد 
ــد:  ــده اند، می گوی ــان ش ــط ایم محی
ــوا ــواآمِنُ ــَنآَمنُ ــاالَّذی ــاأَیَُّه »ی
ــذي ــاِبالَّ ــولِهَِوالِْکت َِوَرُس ــاللَّ ِ ب
َلَعلــىَرُســولِهَِوالِْکتــاِب نَــزَّ
ــُل؛]۱۱[ ای  ــْنَقبْ ِ ــَزَلم ْ ــذيأَن الَّ
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ــه  ــد، ب ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک کس
ــه  ــی ک ــر او و کتاب ــد و پیامب خداون
بــر پیامبــرش فــرو فرســتاده و کتابــی 
کــه از پیــش نــازل کــرده اســت، 
ــاز  ــب اســت ب ــد«. جال ــان بیاوری ایم
می کنــد.  ذکــر  را  ایمــان  متعلــق 
بــه هــر مرحلــه ای از ایمــان کــه 
ــه هســتید. ــن آی برســید، مخاطــب ای

آمنــوا یعنــی بــرو بــه ســمت باالتــر. 
ــان،  ــن در ایم ــال کّملی ــه امث ــن آی ای
ــأن ،  ــم الش ــل عظی ــام راح ــد ام مانن
عامــه طباطبایــی و آقــای بهجــت را 
ــم  ــا ه ــه آنه ــود. ب ــامل می ش ــم ش ه
ــا ــد: »ی ــد و می گوی ــاب می کن خط
ــی  ــوا«؛ یعن ــواآمِنُ ــَنآَمنُ ــاالَّذی أَیَُّه
بــاز هــم می توانــی بــروی جلوتــر. به 
امــام عزیــز ایــن فریــد عصــر و دهــر 
ــش  ــد؛ خطاب ــم می گوی ــه او ه ــا، ب م
یعنــی شــما  را هــم می گیــرد؛  او 
ــد.  ــر بروی ــاز جلوت ــد ب ــم می توانی ه
ــه  ــه هم ــت ک ــن اس ــه ای ــه آی نکت
ــه اینکــه ایمانشــان  دعــوت شــدند ب
را تقویــت کننــد و ارتقــا دهنــد.

 

۲.ابراهیمهمكهباشى،باز
مىتوانىایمانتراارتقادهى

مثــال دوم  ماجــرای حضــرت ابراهیــم 
ــزو  ــودش ج ــه خ ــت ک ــام( اس )علیه الس

ــوم  ــت. معل ــان اس ــین های ایم قله نش
ــاز  ــی، ب ــم برس ــه ه ــه قل ــود ب می ش
ــود دارد.  ــم وج ــر ه ــه باالت ــک قل ی
انبیــای  جــزو  ابراهیــم  حضــرت 
اولوالعــزم اســت و در بیــن آنــان 
نیــز صاحــب رتبــه اســت؛ تــا جایــی 
ــود  ــه( خ ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــه پیغمب ک
را بــه او نســبت می دهنــد. چنیــن 
شــخصیتی از خداونــد می خواهــد 
 َربِّ إِبْراهیــُم قــاَل إِْذ »َو کــه: 
الَْمْوتــى؛  تُْحــِي َكیْــَف أَرِنــي
و ]یــاد کــن [ آنــگاه کــه ابراهیــم 
گفــت : پــروردگارا، بــه مــن نشــان ده  
ــی «.  ــده می کن ــردگان را زن ــه م چگون
ــی  ــه یعن ــق کلم ــای دقی ــه معن َربِّ ب
خــدا جــان! خیلــی صمیمــی اســت. 
ــه  ــام( عرض ــم )علیه الس ــرت ابراهی حض
ــه  ــود ب ــان، می ش ــدا ج ــی دارد: خ م
ــا  ــور مرده ه ــی چط ــان بده ــن نش م
را زنــده می کنــی؟ جوابــی کــه از 
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ــده،  ــه او داده ش ــی ب ــاحت قدس س
ــالأَ ــت: »ق ــه اس ــخ اولی ــک توبی ی
ــان  ــود: مگــر ایم ــْن؛فرم ــْمتُْؤمِ َولَ
ایمــان  هنــوز  تــو  نیــاورده ای؟«. 
نیــاوردی بــه اینکــه مــن کــه صاحــب 
قــدرت مطلــق هســتم، مرده هــا را 
زنــده می کنــم؟ جــواب حضــرت 
ابراهیــم )علیه الســام( هــم خیلــی قشــنگ 
ــرا«.  ــت: چ ــى؛ گف ــاَلبَل ــت: »ق اس
ــقتم، آره  ــی عاش ــا یعن ــی در اینج بل
خــدا جــان، ایمــان آورده ام؛ »َولِکــْن
ــم  ــا دل ــی ت ــي؛]۱۲[ ول َقْلب ــنَّ ِ لِیَْطَمئ
می خواهــم  ولــی  یابــد«.  آرامــش 
ایمانــم تقویــت شــود و در مســئله ی 
بــه  می خواهــم  امــوات  احیــای 
اوج شــهود برســم. خواســته مــن 
ــت.  ــهود اس ــن و ش ــه یقی ــیدن ب رس
دســتم را بگیــر و مــرا بــه آن مرحلــه 
ببــر. نکتــه آیــه ایــن اســت کــه 
ابراهیــم  حضــرت  ایمــان  حتــی 
)علیه الســام( نیــز ظرفیــت ارتقــا دارد.

 

۳.رابطهایمانوتقواواحسان
َو آَمنُــوا الَّذیــَن َعَلــى »لَیْــَس
ــا ــاٌحفیم ــاِتُجن الِح ــواالصَّ َعِمُل
ــواَو ــْواَوآَمنُ ــااتََّق ــواإِذاَم َطعُِم
ــْواَو اتََّق ــمَّ ــاِتثُ الِح ــواالصَّ َعِمُل
ُ ــنُواَواللَّ ــْواَوأَْحَس اتََّق ــمَّ ــواثُ آَمنُ
الُْمْحِســنیَن؛]۱۳[ بــر کســانی  یُِحــبُّ
کــه ایمــان آورده و کارهــای شایســته 
ــًا[  ــه ]قب ــی در آنچ ــد، گناه کرده ان
صورتــی  در  نیســت؛  خورده انــد، 
ایمــان  پیشــه کننــد و  تقــوا  کــه 
ــد،  ــته کنن ــای شایس ــد و کاره بیاورن
ــان  ــد و ایم ــه کنن ــوا پیش ــپس تق س
ــد و  ــه کنن ــوا پیش ــگاه تق ــد آن بیاورن
ــوکاران  ــدا نیک ــد. و خ ــان نماین احس
ــم  ــه ه ــن آی ــی دارد«. ای را دوســت م
ــان،  ــوا و احس ــان و تق ــد ایم می گوی
ــد و  ــم می دهن ــت ه ــه دس ــت ب دس
از آن اســتفاده می شــود کــه قلــه 
ایمــاْن احســان اســت؛ مرحلــه ای کــه 
شــخص می رســد بــه جایــی کــه 
ــه  ــد؛ چنان ک ــال را می بین ــدای متع خ
وقتــی از پیامبــر عزیزمــان دربــاره 
»أَنْ فرمودنــد:  پرســیدند،  احســان 
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تـَـَراُه؛ احســان ایــن  ََكَأنَّــكَ تَْعبـُـَداللَّ
ــادت  ــوری عب ــدا را ط ــه خ اســت ک
کنــی کــه گویــا او را مي بینــی«. کاف 
ــت  ــی اس ــی دقیق ــا دارای معان اینج
کــه بگذریــم. امــا اگــر هنــوز بــه آن 
ــن  ــه ای ــل ب ــیدی، حداق ــه نرس مرحل
ــه او دارد  ــرس ک ــان ب ــه از ایم مرحل
ــْن ــْمتَُک ــإِْنلَ ــد: »َف ــو را می بین ت
َّــُهیـَـَراک؛]۱۴[ کــه اگــر تــو  تـَـَراُهَفإِن
او را نمي بینــی، او تــو را می بینــد«.

 
همهبهدنبالارتقایایمانخود

باشیم

تــا جلســه بعــد، دســتور کار مــا 
ایــن اســت کــه دنبــال ارتقــای رتبــه 
به جــای  اگــر  برویــم.  ایمانی مــان 
ــه اداری  ــای رتب ــرای ارتق ــاش ب ت
ــوزن  ــر س ــک س ــود، ی ــدرک خ و م
ــت را  ــه ایمان ــودی ک ــن ب ــال ای دنب
ــا  ــی جاه ــه خیل ــی، اآلن ب ــا ده ارتق
رســیده بــودی. تــا دیــر نشــده و 
ــرت  ــا حض ــد، ت ــس می آی ــن نف ای
عزرائیــل )علیه الســام( تیــرش را رهــا 

نکــرده و قبــل از اینکــه تیــر اجــل را 
از چلــه کمانــش رهــا کنــد کــه دیگــر 
بــرو و برگــرد نــدارد و قطعــًا اصابــت 
باشــیم.  ایمــان  دنبــال  می کنــد، 
ــودش  ــد خ ــم نمی توان ــی ه هیچ کس
وجــود  حتــی  بکشــد،  کنــار  را 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  اعظــم  پیامبــر  اقــدس 
ــار بکشــد؛  ــد خــودش را کن نمی توان
تــو  قطعــًا  ـٌت؛]۱۵[  َمیِـّ ـَك »إِنَـّ
ــه  ــل از اینک ــا قب ــرد«. ت ــی ُم خواه
ــغولی  ــام دل مش ــود، تم ــا ش ــر ره تی
ــد.  ــد باش ــان بای ــای ایم ــما ارتق ش
ایــن را مبنــا قــرار بــده و بگــو: 
ــان«. ــَلاْلِیَم ــيأَْكَم ِ ــْغبِإِیَمان »بَلِّ

 
راهکاریبرایارتقایایمان

ــه(  ــرم )صلی اهلل علیه وآل ــر اک ــی از پیغمب کس
ــم  ــت دارم ایمان ــن دوس ــید: م پرس
ــه  ــم؟ از ک ــه کار کن ــود، چ ــل ش کام
ســؤال می کنــد؟ از شــخص اول عالــم 
کــه اصــًا ایمــان بــا او معنا می شــود. 
ــْنُخلَقــَك حضــرت فرمودنــد: »َحِسّ
اخاقــت  إیمانُــَك؛]۱۶[  یَکُمــْل
کامــل  ایمانــت  کــن،  خــوب  را 
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می شــود«. پــس یکــی از راه هــای 
ــن  ــان، حس ــال ایم ــه کم ــیدن ب رس
ــای  ــق معن ــن خل ــت. حس ــق اس خل
ــه قــول طلبه هــا  ــا ـ ب وســیع دارد، ام
ـ اینجــا بایــد قــدر متیقن گیــری کــرد. 
ــف و  ــق آل ــن خل ــن حس ــدر متیق ق
مألــوف بــودن اســت؛ یعنــی شــیرین 
الجانــب  لیّــن  شــخصیت؛  بــودن 
ــان  ــودن، خوش زب ــرو ب ــودن، خوش ب
بــودن، خوش ارتبــاط بــودن. بعــد 
بعــدی. مراحــل  ســراغ  مــی رود 

در  کــه  جدیــد  ســال  ان شــاء اهلل 
ــت،  ــعبان اس ــم ش ــاه معّظ ــط م محی
بــر همــه ی شــما مبــارک باشــد. 
خداونــد را بــه حــق محمــد و آل 
می دهیــم  قســم  )علیهم الســام(  محمــد 
ــف و  ــت و لط ــا و عنای ــا را از دع م
توجــه خــاص حضــرت بهره منــد 
کنــد. موانــع ظهــور را مرتفــع ســازد. 
نائــب بزرگــوارش را بــرای مــا حفــظ 
ــد.  ــت کن ــوذ کلمــه بیشــتر کرام و نف
ــش  ــود نازنین ــناس وج ــا را قدرش م
امــام ســجاد  آنچــه  دهــد.  قــرار 
ــه  ــتم صحیف ــای بیس ــام( در دع )علیه الس

و  مــا  دربــاره ی  خواســته اند، 
ــاره ی همــه ی دوســتان محمــد و   درب
آل محمــد )علیهم الســام( مســتجاب کنــد. 
ــل  ــام راح ــهدا و ام ــر ش ارواح مطه
عظیــم الشــأن از مــا راضــی بفرمایــد. 
ــم  ــل عظی ــه خی ــا شــهادت ب ــا را ب م
ســازد. ملحــق  شــهدا  پرافتخــار 

     

منابعومآخذ
]۱[.احزاب:۷۲.

]۲[.حجرات:۷.

]۳[.همان:۱۴.

]۴[.همان.

]۵[.محمدباقرمجلسى،بحاراالنوار،
ج۵۰،ص۲۰۸.

]۶[.نهجالبالغه،حکمت۲۲۷.

]۷[.بقره:۳.

]۸[.همان:۲۸۵.

]۹[.آلعمران:۱۶۴.

]۱۰[.بقره:۲۸۵.

]۱۱[.نساء:۱۳۶.



21

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

]۱۲[.بقره:۲۶۰.

]۱۳[.مائده:۹۳.

]۱۴[.محمدباقرمجلسى،بحاراالنوار،
ج۶۷،ص۲۱۹.

]۱۵[.زمر:۳۰.

]۱۶[.متقىهندی،كنزالعّمال،حدیث
.۴۴۱۵۴




