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بــه ضــد خــودش تبدیــل میکنــد.

ــع َعلَــی فِــی
« َو أ َ ْغنِنِــی َو أ َ ْوسِ ْ
ِر ْزقِــکَ ،و َ
 ل تَ ْفتِنِّــی بِالنَ َّظــ ِرَ ،و
أ َ ِع َّزن ِــی َو َ
 ل تَبْتَل ِینِّــی بِالْکبْــ ِرَ ،و
َعبِّ ْدنِــی لَــک َو َ
 ل ُت ْف ِ
ـد ِعبَا َدتِی
سـ ْ
ـاس َعلَــی
بِال ْ ُع ْجـ ِ
ـبَ ،و أ َ ْجــ ِر ل ِلنَّـ ِ

ـر َو َ
 ل تَ ْم َح ْقـ ُه بِال ْ َم ِّن،
یــدِ ی ال ْ َخیـ َ
َــب ل ِــی َم َعال ِــی ْالَ ْخ َ
ــا ِق،
َو ه ْ
َو ا ْع ِ
ِــن ال ْ َف ْخــ ِر».
ص ْمنِــی م َ
ارکان پنجگانه سعادت و
آفتهایش
در جلســات گذشــته عــرض کردیــم پنج
درخواســت اساســی بــه منزلــه پنــج نیاز
ـان رهجــوی
راهبــردی در زندگــی انسـ ِ
ســعادت و کمــال و تقــرب به حــق تعالی
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در اینجــا مطــرح میشــود .هــر پنــج
موضــوع اساســی دارای یــک آســیب و
آفــت اســت کــه ایــن مطلــب اساســی
را از کار میانــدازد و حتــی گاهــی

مســئله اول عبــارت اســت از
بهرهمنــدی و ثروتمنــدی و وســعت
در رزق کــه آفتــش نظــر اســت؛ اینکــه
انســان چشــمش دنبــال داراییهــای
دیگــران باشــد .احتمــاالت دیگــری
هــم بــود کــه عــرض کردیــم.
دوم عــزت و زیســت عزتمندانــه اســت
کــه خطــرش ابتــا بــه کبــر اســت.
ســوم از ایــن امــور اساســی ،عبــارت
اســت از عبــادت عاشــقانه و بــا

کیفیــت کــه خطــرش عجــب اســت.

چهــارم عبــارت اســت از خیررســانی
بــه بنــدگان خــدا و اینکــه
پــروردگار متعــال انســان را وســیله
خیررســانی بــه ســایرین قــرار دهــد.
خطــرش منــت گذاشــتن اســت.
امــا پنجــم کــه امشــب بــه لطــف خدای

متعــال چنــد جملــهای دربــارهاش
صحبــت میکنیــم ،دســتیابی بــه
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عالیتریــن جلوههــای اخالقــی اســت
کــه در اینجــا بــه معالــی االخــاق
تعبیــر شــد .آســیبش فخــر اســت.
مؤمــن ســالک ضمــن اینکــه بــه عوامل
ســیر توجــه دارد ،بــه آفتهــا هــم توجه
دارد .آفتشناســی و آسیبشناســی
همیشــه در دســتور کارش هســت.
درخواستی متعالی از خداوند
متعال
امــا نکتــه پنجــم کــه از نکتههــای

جالــب هــم هســت ،حضــرت دربــارهاش
َــب ل ِــی َم َعال ِــی
فرمودنــدَ « :و ه ْ
ْالَ ْخ َــا ِق» .درخواســت بســیار مهــم و
بزرگــی اســت .از ســاختار ایــن جملــه
اســتفاده میشــود کــه انســان مــکارم
و جلوههــای برجســته اخالقــی را
بایــد در دســتور کار خــود و وجهــه
همــت خویــش قــرار دهــد .آراســته
شــدن بــه برتریهــای اخالقــی
بایــد در دســتور کار مؤمــن باشــد.
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ــب ل ِــی» مــا را متوجــه
عبــارت « َه ْ
ایــن نکتــه میکنــد کــه انســان
چنیــن امــر مهمــی را بایــد از خــدای
متعــال بخواهــد .بــا ایــن کلمــه هــم
آشــنا هســتید؛ چراکــه در دعاهــای
قرآنــی هــم آمــده اســت .بــرای مثــال:
ـن ل َ ُدنْـ َ
ـك َر ْح َم ـ ًة
ـب لَنَــا ِمـ ْ
« َو َهـ ْ
إِنَّـ َ
ـاب؛ 1و از جانــب
ـك أَنْـ َ
ـت ال ْ َوهَّـ ُ
خــود رحمتــى بــر مــا ارزانــى دار كــه
تــو خــود بخشايشــگرى» .درخواســت
عطیــهای از خــدای متعــال اســت .بــا
ایــن کلمــه انســان توجــه پیــدا میکنــد
کــه بایــد از صاحبــش بخواهــد.
هرقــدر درخواســت انســان بزرگتــر
و مهمتــر و حســاستر میشــود،
بــه همــان انــدازه بــه ایــن مســئله
وقــوف پیــدا میکنــد کــه بایــد آن
را حتمــ ًا از پــروردگار متعــال بخواهــد.
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خلقت زیبا و خلق زیبا
معالــی االخــاق ،یعنــی از بیــن همـهی

جلوههــای اخالقــی ،شــما برترینهــا
را از خــدای متعــال توقــع میکنیــد.

خداونــد تبــارک و تعالــی انســان را
بــه عالیتریــن و زیباتریــن تصویرهــا
صورتگــری کــرده و فرمــوده اســت:
2
ـم؛
سـ َ
ـن ُص َو َر ُكـ ْ
« َو َص َّو َر ُكـ ْ
ـم َف َأ ْح َ

و شــما را صورتگــرى كــرد و
صورتهايتــان را نيكــو آراســت» .یــا در
ـن
سـ َ
جــای دیگــر فرمــود« :الَّذِ ي أ َ ْح َ

ـي ٍء َخل َ َقـهُ؛ 3همــان كســى كه
ُك َّل َشـ ْ
هــر چيــزى را كــه آفريــده اســت ،نيكــو
آفريــده» .خــدای متعــال ،پیکــره شــما
را متــوازن و دلنشــین و زیبــا تراشــکاری
و تصویرســازی و تصویرگــری کــرده
اســت .هــر واحــد انســانی ـ بــا
مالحظــه وضعیــت خــودش بــدون در
نظــر گرفتــن مقایســه بــا ایــن و آن ـ
زیباتریــن صــورت ممکنــی بــوده کــه
4
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 .تغابن.3 :
 .سجده.7 :

خــدای متعــال بــه او کرامــت فرمــوده
اســت .ایــن بخــش خَ لــق (آفرینــش)،
امــا در بخــش خُ لــق کــه ســاختار و
صورتبنــدی باطنــی و درونــی مــا
میشــود ،آنهــم رتبهبنــدی دارد .از
صورتبنــدی روان تــا صورتبنــدی
جــان مــا ،اســتعدادش را خداونــد تبارک
و تعالــی در حــد احســن و اعلــی قــرار
داده و بــه مــا هــم اعــام کــرده کــه
اســتعداد زیباتریــن و عالیتریــن
ــد
صورتبندیهــا را داریــد« :ل َ َق ْ
ــن
س ِ
س َ
ــان فِــي أ َ ْح َ
َخل َ ْقنَــا ْالِن ْ َ
يــم؛ 4مــا انســان را در بهتريــن
تَ ْق ِو ٍ

صــورت و نظــام آفريدهايــم» .احســن
تقویــم هــم ناظــر بــه صورتبنــدی
ظاهــر اســت و هــم ناظــر بــه
صورتبنــدی باطنــی؛ اگرچــه جنبــه
باطنــی اینجــا بــه مناســبتی بیشــتر
بــه نظــر میرســد .در مــورد باطــن
هــم خــدای متعــال فرمــود باطــن
شــما ،حقیقــت آســمانی و خدایــی و
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 .تین.4 :
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ت َّ
اللِ الَّتِــي
ـر َ
ملکوتــی اســت« :ف ِْطـ َ
ـاس َعلَيْ َهـ َ
ـا ل تَبْدِ يـ َ
ـل
ـر ال َّنـ َ
َف َطـ َ
ــق َّ
اللِ؛ 5همــان سرشــتى كــه
ل َِخل ْ ِ
خــدا مــردم را بــر آن سرشــته اســت.

آفرينــش خــداى تغييرپذيــر نيســت»
ــت
یــا آنجــا کــه فرمــودَ « :ون َ َف ْخ ُ
ِــن ُروحِ ــي َف َق ُعــوا لَــ ُه
فِيــ ِه م ْ
ين؛ 6و چــون از روح خويــش
َسـ ِ
ـاجدِ َ
در آن دميــدم ،ســجدهكنان بــراى
او [بــه خــاك] بيفتيــد» .امثــال ایــن
آیــات در قــرآن کریــم کــم نیســت.

خــدای متعــال ظاهــر انســانها را
بــر اســاس تصویــر انســانی و باطــن
انســانها را نیــز بهصــورت اســتعداد
انســانی ،ولــی بالفعــل خلــق کــرده و
بیــن اســتعداد تــا فعلیــت فاصلــه خیلــی
زیــادی اســت؛ فاصلــه یــک هســته
خرمــا اســت تــا یــک درخــت نخــل
پرثمـ ِر بــارور .ایــن فاصلــه خیلــی زیــاد
اســت ،ولــی ایــن هســته بــا یــک تکــه
5
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ســنگ خیلــی فــرق میکنــد؛ هســته
اســتعداد تبدیــل شــدن بــه یــک درخــت
نخــل بلندقامــت پرثمــر پربــار را کــه
میوههایــش کام انســانها را شــیرین
کنــد ،دارد .در هســته آدمــی نیــز
اســتعداد انســانیت تعبیــه شــده اســت.
حــال مســئله اختیــار و نقــش انســان در
تصویرگــری اســت و اینکــه زمینههایــی
کــه بــرای انســانها فراهــم میشــود
تــا در ایــن تصویرگــری بتواننــد
بهصــورت پســندیده دســت پیــدا کننــد.
انسان استعداد رسیدن به
پستترین مراتب هستی را هم
دارد
ـدن زیباترین
عــاوه بــر اســتعداد دارا شـ ِ

تصویرهــای باطنــی و روحانــی بــرای
آحــاد انســانها ،امــکان دیگــری هــم
هســت کــه عبــارت اســت از اینکــه
تصویــر باطنــی نهفقــط در حــد
اســتعداد باقــی بمانــد و شــکوفا نشــود،
5
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بلکــه بــه تصویــر حیوانــی صورتگــری
شــود؛ چنانکــه قــرآن کریــم
 ك ْ
میفرمایــد« :أُولَئ َ
ِــك َ
ــام
الَن ْ َع
ِ
ُــم أ َ َض ُّ
بَ ْ
ــل؛ 7آنــان هماننــد
ــل ه ْ
چهارپايــان بلكــه گمراهتــر هســتند».
باطــن هــر انســانی میتوانــد از نظــر
تصویرگــری بــه یکــی از چهرههــای
حیوانــی صورتگــری شــود و بــه تعبیــر
ــور ُة
حضــرت امیــر (علیهالســام)َ « :ف ُّ
الص َ
ــب
س ٍ
ــب َقل ْ ُ
ــان َو ال ْ َقل ْ ُ
ــور ُة إِن ْ َ
ُص َ
ان؛ 8صــورت او صــورت انســان
َحیَــ َو ٍ
اســت ،امــا قلبــش قلــب حیــوان
اســت» .ایــن حیــوان یــک وقــت
خــوک اســت ،یــک وقــت گــرگ
اســت ،یــک وقــت مــار اســت ،یــک
وقــت ســگ اســت ،یــک وقــت گربــه
اســت ،یــک وقــت مورچــه اســت و ....
از اینهــم ممکــن اســت کار ســختتر
باشــد؛ آنجــا کــه انســانها بــر اثــر
ســوءاختیار خودشــان ،ترکیبــی از
6
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حیوانهــا را در باطنشــان صورتگــری
کننــد کــه بیــرون هیــچ نظیــری
برایــش وجــود نــدارد! یعنــی از نظــر
زشــتی و خطرنــاک و پلیــد بــودن،
چیــزی تصویــر شــود کــه در هیچیــک
از حیوانهــا بدیــل و نظیــری نــدارد.
بعضــی از اهــل معرفــت قیافــه برزخــی
برخیهــا را مشــاهده کردهانــد .گاهــی
اصـ ً
ا اگــر بعضــی از نشــانههای خــاص
در شــخص نباشــد ،شــناخته نمیشــود؛
ولــی معمــو ًال قســمتی از تصویــر
ظاهــری آدمهــا بــا آنهــا هســت و بــا
آن نشــانگذاری میشــوند کــه بــه
خداونــد از چنیــن چیــزی پنــاه میبریــم.
دو عامل اصلی در ساخت
شخصیت انسان
اســم تصویــر باطنــی اخــاق اســت.
در تصویــر باطنــی بــرای خــود انســان
ســهم ویــژهای در نظــر گرفتــه شــده
اســت .امــکان طراحــی و رنگــرزی و
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تــراش زدن را دارد .در ایــن اســتعداد
عوامــل دیگــری هــم نقــش دارنــد؛
مثــل وراثــت و ژنتیــک .منتهــا
براینــد تمــام مطالعــات حــوزه تعلیــم
و تربیــت اســامی و مبانــی تربیــت
دینــی و انسانشناســی قرآنــی بــه
مــا میگویــد کــه ســهم اصلــی بــا دو
چیــز اســت :یکــی فطــرت کــه الهــی
اســت و دارای آن اســتعدادها اســت
و دوم اراده و انتخــاب خــود انســان.

و حجــت مــیآورد .لــذا اهمیتــش
خیلــی زیــاد اســت .کار مــا از ایــن
جهــت کار خیلــی ســخت و ســنگینی
اســت .تــا قبــل از اینکــه خــودش
بــه انتخابهــای اصلــی برســد،
عواملــی کــه شــخصیت باطنــیاش
را شــکل میدهنــد ،دارای اهمیــت و
مســئولیتهای بــزرگ هســتند؛ مثــل
پــدر و مــادر .فرزنــد امانــت خیلــی
بزرگــی در اختیــار پــدر و مــادر اســت.

ی هســتند و نقــش
ایــن دو عامــل اصل ـ 

هرچــه انســان بزرگتــر میشــود،

ـشروی
ویــژه دارنــد در ظرفــی کــه پیـ ِ
هرکســی اســت .عوامــل دیگــر
هــم آثــار خودشــان را دارنــد ،مثــل
اجتمــاع کــه فعــ ً
ا بحــث مــا نیســت.

بــه همــان انــدازه ســهمش در
ســاخت خــودش بیشــتر و بیشــتر
میشــود ،تــا جایــی کــه عمدتــ ًا خــود
او اســت کــه تصمیمگیرنــده اســت.

مواظب انتخابهایمان باشیم
ســهم آدمهــا در ســاخت تصویــر باطنــی
خــود ســهم بســیار جدی اســت؛ تــا آنجا
کــه خــدای متعــال دقیقــ ًا بــر اســاس
ایــن ســهم بــا آدمهــا محاجــه میکنــد
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درخواست معالی االخالق،
درخواست شباهت به اهل بیت
است
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اینجــا امــام (علیهالســام) میگویــد مــن
بــرای خــودم عالیتریــن جلوههــای
اخالقــی را انتخــاب کنــم .یعنــی در هــر
کــدام از بخشهــای شــخصیت مــن،
در تحصیــل جلــوه نــاب و حقیقتــی کــه
در فطــرت مــن هــم هســت ،آخریــن
حــد شــکوفاییاش را کــه زیباتریــن و
عالیتریــن جلــوهاش اســت ،انتخــاب
کنــم .اگــر حلــم اســت ،عالــیاش را
بخواهــم؛ اگــر ایثــار اســت ،عالــیاش
را بخواهــم؛ اگــر تواضــع اســت،
عالــیاش را بخواهــم؛ اگــر ســخاوت
اســت ،حــد اعالیــش را بخواهــم.
اینهــا جلوههــای مکارماالخــاق و
معالیاالخــاق اســت کــه فهرســتی
طوالنــی اســت .در واقــع میگوییــم
مــن بــه متوســطش راضــی نیســتم،
مــن بــه حــد عالــی فکــر میکنــم
و بــرای خــودم انتخــاب میکنــم.
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ـب لِــی َم َعال ِی
وقتــی میگوییــدَ « :هـ ْ
ْالَ ْخ َــا ِق» ،یعنــی میخواهــم تصویــر
باطنــیام بــه محمــد و آل محمــد
(ســاماهللعلیهماجمعین) شــباهت داشــته باشــد.
اگــر بخواهیــم خیالمــان را راحــت
کنیــم ،در یــک کلمــه یعنــی تصویــر
باطن ـیام بــه فــرد اول خلقــت شــباهت
پیــدا کنــد و نســبتی بیــن باطــن مــن
و او برقــرار باشــد .ایــن هدفگــذاری
در صــدر دعــا نیــز مطــرح شــد .اکمــل
ایمــان ،افضــل یقیــن ،احســن نیــات
و احســن االعمــال مطــرح شــد .ایــن
مــوارد را در صــدر دعــای مــکارم
خواســتیم کــه معنایــش هدفگــذاری
عالــی و بــه قلههــا فکــر کــردن اســت.
تفاوت محاسن االخالق ،مکارم
االخالق و معالی االخالق
مــا دو کلیــدواژه داریــم کــه یکــی
محاســن االخــاق اســت کــه در
روایــات آمــده و دیگــری مــکارم
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االخــاق اســت کــه در همیــن دعــای
نورانــی نیــز از آن اســتفاده میکنیــم .در
اینجــا امــام ســجاد (علیهالســام) از کلیــدواژه
معالــی االخــاق اســتفاده کــرده کــه
هــم شــامل مــکارم االخــاق میشــود
و هــم شــامل محاســن االخــاق.
محاســن االخــاق بــه ویتریــن و
ظاهــر شــخصیت انســان ،و مــکارم
االخــاق بــه باطــن انســان مربــوط
میشــود .بیــن ایــن دو نســبت
برقــرار اســت :عمدتــ ًا محاســن
االخــاق تــراوش مــکارم االخــا 
ق
اســت .مــکارم بهمنزلــه ریشــهها،
اصــول و قواعــد اســت و محاســن
مربــوط میشــود بــه جلوههــا.

البتــه گاهــی کلم ـهی حســن خلــق در
روایــات ،دربرگیرنــده مــکارم اخالقــی
و جنبــه باطنــی اســت؛ ولــی اغلــب
وقتــی از حســن خلــق ســخن بــه میــان
میآیــد ،بــه ظاهــر مربــوط اســت
کــه چهــره ،دلنشــین باشــد و مواجه ـه
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انســان بــا دیگــران مواجــه جذابــی
باشــد .چهــر ه انســان متبســم ،گشــوده و
بــاز باشــد و زبانــش نیــز شــیرین و نــرم
و دلنشــین باشــد .کالم و رفتارهایــش
مالیــم و مؤدبانــه و متیــن باشــد.
در روایــات عیــن ایــن تعبیــر دربــاره
حســن خلــق وجــود دارد .شــخصی
(علیهالســام)
میگویــد :بــه امــام صــادق
عــرض کــردم :تعریــف حســن خلــق
ـن
چیســت؟ حضــرت فرمودنــدُ « :تليـ ُ
ــب كال َم َ
جانِبَ َ
ــك ،و
ــك ،و ُتط ِّي ُ
9
تَل ْ
َ
قــى أخــاك ببِ ْ
ــن؛
س ٍ
شــ ٍر َح َ

ُحســن خلــق ايــن اســت كــه نرمخــو
و مهربــان باشــى ،گفتــارت پاكيــزه
و مؤدبانــه باشــد و بــا بــرادرت بــا
خوشــرويى برخــورد كنــى» .نمونههایــی
از اینقبیــل هــم داریــم و کــم نیســت.
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امید به نجات در سایه
خوشخلقی
اهمیــت حســن خلــق خیلــی زیــاد
اســت؛ بهقــدری اســت کــه بــا
جنبههــای باطنــی کام ـ ً
ا گــره خــورده
اســت .چنانچــه ایــن جهــات ظاهــری
در کســی وجــود داشــته باشــد ،امیــد
بــه نجــات ایــن آدم خیلــی زیــاد اســت؛
چــون شــباهت ظاهــری بــه اولیــای
خــدا پیــدا کــرده اســت .عبــوس بــودن،
خشــن بــودن ،زبــان تنــد و نیشــدار
داشــتن ،ربطــی بــه اولیــای الهی نــدارد.
تــا کســی آراســتگیهای درونــی بــه
مــکارم نداشــته باشــد ،در جلوههــای
ظاهــری شــخصیتش نمیتوانــد از ایــن

محاســن بهــره وافــری داشــته باشــد.
فیلــم بــازی
گاهــی ممکــن اســت
ْ
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کنــد ،ولــی خیلــی زود لــو مــیرود.
کســانی کــه فیلــم بــازی میکننــد،
وقتــی مســئل ه ناراحتکننــدهای
پیــش میآیــد ،پــرده ســریع کنــار
م ـیرود و آنچــه در باطــن دارد ،آشــکار
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میشــود .بــه قــول معــروف :از کــوزه
همــان بــرون تــراود کــه در اوســت.
انســان میتوانــد رفتارهــای منافقانــه
داشــته باشــد ،امــا معمــو ًال افشــا
میشــود و وقتــی اوضــاع بــاال و
پاییــنشــود ،معلــوم میشــود کــه
درون ایــن آدم چــه بــوده اســت .واقعیت
شــخصیت آدمهــا در امتحانهــا
آشکارســازی میشــود .حــاال کاری
بــه آن بخــش از بحــث نداریــم،
میخواســتم عــرض کنــم بیــن محاســن

و مــکارم ارتبــاط بســیار نزدیکــی اســت.
مــکارم بهمعنــای ریشــ ه و محاســن
جلوههــای ظاهــری شــخصیت اســت
کــه بــه حقایــق باطنــی متکــیاســت.
آثار تمرین حسن خلق
فــارغ از بحــث اخیــر خــود محاســن
هــم موضوعیــت دارد .خیلــی وقتهــا
تمریــن حســن خلــق ،مــکارم را در
انســان پــرورش میدهــد .اگــر از
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ســر صــدق باشــد و شــخص صادقانــه
رفتارهــای معاشــرتی خــود را آراســته
کنــد ،بــر باطنــش کامــ ً
ا تأثیــر
میگــذارد .بیــن باطــن و ظاهــر
خدمــات و رفتــار متقابــل وجــود
دارد .دستشــان در دســت همدیگــر
اســت .خیــال نکنیــد از هــم جــدا
میشــوند .البتــه نفــاق کــه بیمــاری
خطرناکــی اســت ،مباحثــش جــدا اســت.
بنابرایــن تمریــن حســن خلــق
میتوانــد مــکارم باطنــی و زیبایــی
باطنــی اخالقــی را کامــ ً
ا تقویــت و

ریشــهدار کنــد .تحصیــل مــکارم روی
آراســته شــدن بــه جلوههــای ظاهــری
اخــاق هــم کامــ ً
ا تاثیــر میگــذارد.
دومــی البتــه قویتــر از اولــی
اســت .پــس بــه هیــچ وجــه ظاهــر را
دســتکم نگیریــد کــه حســن خلــق
خــودش موضوعیــت دارد و میتوانــد
پرورشدهنــده و پیشبرنــده باشــد.

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

اینگونه باشیم
امــام صــادق (علیهالســام) بــه ابنجنــدب
ــن َق َط َع َ
میفرمایــد« :صِ ْ
ــك
ــل َم ْ
ـن َح َر َمـ َ
ـك َو ا َ ْح ِ
َو ا َ ْعـ ِ
ـن
سـ ْ
ـط َمـ ْ
ـن اَســا َء اِلَيْـ َ
ـك َو َســلِّ ْم
ا ِلــى  َمـ ْ

ص ْ
ــن َســ َّب َ
ك َو اَن ْ ِ
ــف
َعلــى  َم ْ
ــك َو ا ْع ُ
خاص َم َ
ــن
ــف َع َّم ْ
َم ْ
ــن َ
َظل َ َم َ
ــك؛ 10بــا كســى كــه بــا تــو
قطــع رابطــه كــرد ،رابطــه برقــرار كــن.
بــه كســى كــه از تــو دريــغ داشــت،

ببخــش .بــه كســى كــه بــه تــو بــدى
كــرد ،نيكــى كــن .بــر كســى كــه
تــو را ناســزا گفــت ،ســام كــن .بــا
دشــمنت ،منصفانــه رفتــار كــن و كســى
را كــه بــر تــو ســتم نمــود ،عفــو كــن».
خودمــان را جــای ابنجنــدب
بگذاریــم و ببینیــم توقــع امــام صــادق
(علیهالســام) از مــا کــه مدعــی پیــروی
از آن حضــرت هســتیم ،چیســت.
حواســمان باشــد کــه مــا نیــز
10
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مخاطــب اینطــور روایــات هســتیم.
گاهــی کســی از ارحــام بــا انســان
یکطرفــه قطــع رابطــه میکنــد،
بــا اینکــه حقــی از او تضییــع نکــردی.
حضــرت میفرماینــد بــا کســی کــه با تو
قطــع ارتبــاط کــرده ،پیونــد برقــرار کن.
در قســمت دوم حدیــث میفرمایــد
هنــگام نیــاز از کســی کمــک خواســتی،
ولــی بیاعتنایــی کــرد و بــه تــو کمکــی
نکــرد .امــروز او نیــاز پیــدا کــرده و بــه
ســمت تــو آمــده ،کمکــش کــن.
بــه کســی کــه بــه تــو
بــدی کــرده ،احســان کــن.
بــه کســی کــه بــه تــو فحــش داده،
ســام کــن و ســخن شــیرین بگــو.
کســی در مقــام دشــمنی بــا تــو قــرار
گرفتــه ،نســبت بــه او انصــاف را
رعایــت کــن .اینطــور نباشــد کــه
12

بهخاطــر اینکــه بــا تــو دشــمنی
میکنــد ،هیــچ کــدام از خوبیهایــش
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را نبینــی و فقــط ضعفهــا و
اشــکاالتش را ببینــی و برجســته کنــی.
کســی که به تو ظلم کــرده ،او را ببخش.
ایــن چنــد ویژگــی کــه امــام
اینجــا مطــرح کردنــد ،مبتنــی بــر
روح و جــان پروازکــرده و بلندپــرواز
در افقهــای انســانیت و عالــم معنــا
اســت .انســان بایــد خیلــی بلندپــرواز
باشــد تــا بتوانــد چنیــن رفتارهایــی را در
مواقــف خطیــر از خــودش نشــان دهــد.
(علیهالســام)

ریشه مشکالت فردی و اجتماعی
منشــأ بســیاری از مشــکالت در
خانــواده و محیــط کار و محیطهــای
اجتماعــی ،فاصلــه داشــتن از مــکارم
اســت .کینهورزیهــا ،تخاصــم ،بــرای

ایــن و آن زدن ،ناراحتــی کــردن،
بیانصافــی ،بیمروتــی ،ناجوانمــردی
و  ...همــه ناشــی از ایــن اســت کــه
باطــن خــراب شــده اســت .اگــر پــرده
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کنــار بــرود ،خواهیــم دیــد کــه اوضــاع
داخلــی خیلــی خــراب اســت .متأســفانه
ایــن پــرده کنــار خواهــد رفــت و باقــی
نمیمانــد .امــروز کــه ایــن پــرده و
سِ ــتر الهــی هســت ،ایــن امــکان را بــه
شــما میدهنــد کــه خــودت را بازســازی
کنــی و زشــتیها و ناهنجاریهــای
شــخصیتی خــودت را درســت کنــی.

خــودش روبــرو میشــود و میبینــد
کــه چــه شــکلی شــده اســت .مقابلــش
هــم هســت کــه وقتــی پــرده را کنــار
بزننــد ،طلعــت نــازی تجلــی کنــد
کــه بهشــتیها را بــه وجــد بیــاورد.
بعضیهــا وقتــی بــر اهــل بهشــت
جلــوه میکننــد ،بهقــدری زیبــا هســتند
و بهجــت دارنــد و شــکوفا هســتند ،کــه
بهشــتیها را در منــازل بهشتیشــان
متنعــم میکننــد! چــون شــخصیت
ســالم مظهــر نــام ســام خداوند اســت.

ایــن پوشــش نعمــت بســیار بزرگــی
اســت؛ ولــی خــوب ســرانجام کنــار
ـك غ َ
ش ـ ْفنَا َعنْـ َ
ِطا َء َ
م ـیرودَ « :ف َك َ
ك
صــ ُر َ
ك الْيَــ ْو َم َحدِ
يــد؛ 11مــا
ٌ
َفبَ َ

بهشــتیها هــم بــرای خودشــان و هــم
بــرای دیگــران لذتبخــش هســتند؛
همانطــور کــه در دنیــا هــم همینطــور
بودنــد .همینجــا شخصیتشــان بــرای
دیگــران رهاوردهــای بهشــتی دارد.
وقتــی بــا آنهــا همنفــس و هــمکالم
میشــوی ،میفهمــی کــه از جنــس
دیگــری هســتند .انســان َرشَ ــحاتی از
انــوار بهشــتی را همینجــا دریافــت

حاالت متفاوت انسانها زمانی
که پردهها کنار برود

پــردهات را [از جلــوى چشــمانت]
برداشــتيم و ديــدهات امــروز تيز اســت».
ایــن رونمایــی خیلــی عجیــب و غریــب
اســت و بــا مــرگ هــم شــروع میشــود.
پــرده را کــه بردارنــد ،آدم خــودش بــا
11
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امــروزم بهشــت نقــد حاصــل میشــود».
بهشــت نقــد هــم دوتــا اســت :یکــی
در مصاحبــت بــا جــان آراســته
خویشــتن و دیگــری در مصاحبــت بــا
جانهــای آراســته بــه حســن الهــی.
تأثیر بینظیر مصاحبت با
جانهای پاک در تحول روحی
انسان
راه بیبدیــل و میانبــر جهــت تحــول
روحــی ،ایــن اســت کــه انســان
خــود را بــه چنیــن کســانی برســاند
و در مصاحبــت بــا آنهــا قــرار بگیــرد.
چنانچــه انســان در معــرض طلــوع

جــان انســانهای واصــل قــرار بگیــرد
و بــا آنهــا لحظاتــی داشــته باشــد ،حالی

14

بــرای انســان درســت میکنــد کــه در
کمتــر لحظاتــی فراهــم میشــود .لــذا
س َ
ــك
قــرآن فرمــودَ « :و ْ
اصبِــ ْر ن َ ْف َ
ــع الَّذِ
ــم
يــن يَ ْد ُع
َ
َ
َم َ
ــون َربَّ ُه ْ
ــدا ِة َوال ْ َع ِ
ون
 ي ِر ُ
بِال ْ َغ َ
يــد َ
ــي ُ
ش ِّ
ـد َعيْنَـ َ
ـم
َو ْج َهــ ُه َو َل تَ ْعـ ُ
ـاك َعن ُْهـ ْ

ـد ِزينَــ َة ال ْ َحيَــا ِة الدُّ نْيَــا؛ 12و
ُت ِريـ ُ
بــا كســانى كــه پروردگارشــان را صبــح

و شــام مىخواننــد [و] خشــنودى او
را مىخواهنــد شــكيبايى پيشــه كــن

و دو ديــدهات را از آنــان برمگيــر كــه
زيــور زندگــى دنيــا را بخواهــى».
با اخالق خوش ،دنیا را برای خود
و همدیگر بهشت کنیم
خــوش بــه حــال زن و شــوهرهایی کــه
بــرای هــم بهشــت هســتند .بهشــت
نقدشــان همینجــا اســت ،در همیــن
دنیــا یــار موافــق کــه از عمــق جــان بــه
انســان دلبســتگی دارد و نشــانههایی
از زیباییهــا و محاســن در وجــود او
هســت و همیشــه تنعــم دارنــد .بــرای
همســرانتان بهشــتی باشــید .بــرای
هــم همینطــور باشــید .خصــال اهــل
بهشــت را بــه همدیگــر تقدیــم کنیــد.
اینجــا مالحظـهای وجــود دارد ،حضــرت
12

 .کهف.28 :

OfoghHa.ir

بعــد از ایــن درخواســت بالفاصلــه
میفرمایــدَ « :و ا ْع ِ
ِــن
ص ْمنِــی م َ
ال ْ َف ْخــ ِر» .مــرا از فخــر حفــظ کــن.
در ایــن بــاره مباحثــی وجــود دارد کــه
بــرای جلســه بعــدی مانــد .فقــط همیــن
را بگویــم کــه معمــو ًال کلمــهی فخــر
را در برخورداریهــای مــادی بــهکار
میبریــم .مثــ ً
ا انســان بــه حســب و
نســب و مــال و مقامــش فخــر کنــد کــه
البتــه خیلــی مســخره اســت .ایــن نــوع
تفاخــر ،تفاخــر جاهلــی و قابــل فهــم
اســت .امــا اینکــه کســی بــه عالیتریــن
رتبــه ایثــار یــا حلــم یــا علــم آراســته
شــود کــه دیگــر فخــر نــدارد .معلــوم
میشــود مســئله دقیقــی در کار اســت.

خــدا توفیــق دهــد ،در جلســه
آینــده راجعبــه ایــن آفــت
خطرنــاک در کنــار معالــی االخــاق
میکنــم.
عــرض
مطالبــی
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خود را با مكارم اخالق بيازمایيد
بــرای حســن ختــام روایتــی از امــام

صــادق (علیهالســام) را شــرح میکنــم.
حضــرت فرمودنــد« :إِ َّن ا َ َّ
للَ َعــ َّز
َو َج َّ
ــص ُر ُســل َ ُه ب ِ َمــ َكا ِر ِم
ــل َخ َّ
س ُ
ا َ ْلَ ْخ َ
ــك ْم؛
ــا ِق َفا ْمتَحِ نُــوا أَن ْ ُف َ
خــداى عــز و جــل پيغمبرانــش را بــه
مــكارم اخــاق اختصــاص داد ،شــما

خــود را بــا آنهــا بيازمایيــد» .خداونــد
تبــارک و تعالــی پیامبرانــش را بــه
مــکارم االخــاق و جلوههــای نــاب
اخالقــی اختصــاص داده ،یعنــی بهــره
تــام و تمامــی بــه آنهــا کرامــت فرمــوده
اســت .شــما هــم خودتــان را امتحــان و
ـت ف ُ
بررســی کنیــدَ « .فـ ِإ ْن َ
ـم
 كانَـ ْ
ِيكـ ْ
ــدوا ا َ َّ
للَ؛ اگــر آنهــا در وجــود
اح َم ُ
َف ْ
شــما هــم بــود ،خــدا را ســپاس گویيد».
اگــر دیدیــد در شــما هســت ،خــدای
متعــال را سپاســگزاری کنیــد کــه چنین
توفیقــی دادهَ « .و ا ِ ْعل َ ُمــوا أ َ َّن َذل ِـ َ
ـك
ـن َخيْـ ٍر؛ و بدانيــد كــه بــودن آنهــا
ِمـ ْ
در شــما خيــر شــما اســت» .بدانیــد کــه
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خیــر خیلــی بزرگــی نصیبتــان شــده.
اس َ
ــن ف ُ
ــألُوا
« َو إِ ْن الَ ت َُك ْ
ــم َف ْ
ِيك ْ
ا َ َّ
للَ َو ا ِْر َغبُــوا إِلَيْ ـ ِه فِي َهــا؛ 13و اگــر
در شــما نبــود ،از خــدا بخواهيــد و بــه
آنهــا رغبــت جوییــد» .اگــر خــودت را
امتحــان و برســی کــردی و دیــدی
نیســت یــا کــم اســت یــا بعضیهایــش
را داری و بعضیهــا را نــداری ،از
محضــر پــروردگار متعــال ســؤال و
درخواســت کنیــد ،در درخواســت مــکارم
االخــاق شــوق و رغبــت نشــان دهیــد.
در این موارد قانع نباشید
در انتخــاب صــورت باطنیتــان بــه
چیــزی کــه اآلن هســتید ،اصــ ً
ا
قانــع نشــوید .وقــت هــم کــم اســت.

فرصتــی کــه در اختیــار مــا اســت
نمیدانیــم کِــی تمــام میشــود .تــا
وقــت هســت دنبــال مــکارم االخــاق
برویــم ،رغبــت و شــوق داشــته باشــیم،
خودســازی کنیــم ،اســتاد ببینیــم،
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مطلــب پیــدا کنیــم ،الگــو شناســایی
کنیــم ،مناجــات کنیــم ،التمــاس
داشــته باشــیم ،برنامــه طراحــی کنیــم،
خودمــان را دائــم مراقبــت و ســنجش
کنیــم .بــه ایــن چیــزی کــه هســتید،
اکتفــا نکنیــد .مربــی عالــم را بــه مــدد
میطلبیــم و از لطــف و کــرم وجــود
اقــدس حضــرت بقیتاهللاالعظــم
ّ
(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف) توقــع میکنیــم
کــه همانطــور کــه دوستانشــان را
در تحصیــل مــکارم و معالماالخــاق
خیلــی کمــک کردنــد ،دســت مــا را هــم
بگیرنــد و تــا دیــر نشــده مــا را هــم از
عنایــت و لطفشــان بهرهمنــد کننــد.
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