
جلسه 35 دعای 20)مکارماالخالق(
جلسه 304 شرحدعایصحیفهسجادیه

1400 / 09 / 22





فهرست

ارکانپنجگانهسعادتوآفتهایش
درخواستیمتعالیازخداوندمتعال

خلقتزیباوخلقزیبا
انساناستعدادرسیدنبهپستترینمراتبهستیراهمدارد

دوعاملاصلیدرساختشخصیتانسان
مواظبانتخابهایمانباشیم

درخواستمعالیاالخالق،درخواستشباهتبهاهلبیتاست
تفاوتمحاسناالخالق،مکارماالخالقومعالیاالخالق

امیدبهنجاتدرسایهخوشخلقی
آثارتمرینحسنخلق

اینگونهباشیم
ریشهمشکالتفردیواجتماعی

حاالتمتفاوتانسانهازمانیکهپردههاکناربرود
تأثیربینظیرمصاحبتباجانهایپاکدرتحولروحیانسان

بااخالقخوش،دنیارابرایخودوهمدیگربهشتکنیم
خودرابامکارماخالقبیازمایید

دراینمواردقانعنباشید



2

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــی ــیِف ــْعَعلَ ــیَوأَْوِس »َوأَْغنِنِ
ــِر،َو ــیبِالنََّظ ــک،َواَلتَْفتِنِّ ِرْزِق
ــِر،َو ــیبِالْکبْ ــیَواَلتَبْتَلِینِّ نِ أَِعَزّ
َعبِّْدنِــیلـَـکَواَلُتْفِســْدِعبَاَدتِی
ــی ــاِسَعلَ ــِرلِلنَّ ــِب،َوأَْج بِالُْعْج
، یــِدیالَْخیــَرَواَلتَْمَحْقــُهبِالَْمِنّ
ــاَلِق، ــیاْلَْخ ــیَمَعالِ ــْبلِ َوَه
الَْفْخــِر«. ِمــَن اْعِصْمنِــی َو

ارکانپنجگانهسعادتو
آفتهایش

در جلســات گذشــته عــرض کردیــم پنج 
درخواســت اساســی بــه منزلــه پنــج نیاز 
ــی انســاِن رهجــوی  ــردی در زندگ راهب
ســعادت و کمــال و تقــرب به حــق تعالی 
ــج  ــر پن ــود. ه ــرح می ش ــا مط در اینج
موضــوع اساســی دارای یــک آســیب و 
آفــت اســت کــه ایــن مطلــب اساســی 
گاهــی  حتــی  و  می انــدازد  کار  از  را 

بــه ضــد خــودش تبدیــل می کنــد. 

از  اســت  عبــارت  اول  مســئله 
وســعت  و  ثروتمنــدی  و  بهره منــدی 
در رزق کــه آفتــش نظــر اســت؛ اینکــه 
ــای  ــال دارایی ه ــمش دنب ــان چش انس
دیگــران باشــد. احتمــاالت دیگــری 
کردیــم.  عــرض  کــه  بــود  هــم 

ــه اســت  دوم عــزت و زیســت عزتمندان
ــت.  ــر اس ــه کب ــا ب ــرش ابت ــه خط ک

ــارت  ــی، عب ــور اساس ــن ام ــوم از ای س
بــا  و  عاشــقانه  عبــادت  از  اســت 
ــت. ــب اس ــرش عج ــه خط ــت ک کیفی

چهــارم عبــارت اســت از خیررســانی 
اینکــه  و  خــدا  بنــدگان  بــه 
پــروردگار متعــال انســان را وســیله 
ــد.  ــرار ده ــایرین ق ــه س ــانی ب خیررس
اســت.  گذاشــتن  منــت  خطــرش 

امــا پنجــم کــه امشــب بــه لطــف خدای 
دربــاره اش  جملــه ای  چنــد  متعــال 
بــه  دســتیابی  می کنیــم،  صحبــت 
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ــت  ــی اس ــای اخاق ــن جلوه ه عالی تری
کــه در اینجــا بــه معالــی االخــاق 
تعبیــر شــد. آســیبش فخــر اســت. 

مؤمــن ســالک ضمــن اینکــه بــه عوامل 
ســیر توجــه دارد، بــه آفت هــا هــم توجه 
آسیب شناســی  و  آفت شناســی  دارد. 
هســت.  کارش  دســتور  در  همیشــه 

درخواستیمتعالیازخداوند
متعال

امــا نکتــه پنجــم کــه از نکته هــای 
جالــب هــم هســت، حضــرت دربــاره اش 
فرمودنــد: »َوَهــْبلِــیَمَعالِــی
ِق«. درخواســت بســیار مهــم و  اْلَْخــالَ
ــه  ــن جمل ــاختار ای ــت. از س ــی اس بزرگ
ــکارم  ــان م ــه انس ــود ک ــتفاده می ش اس
را  اخاقــی  برجســته  جلوه هــای  و 
بایــد در دســتور کار خــود و وجهــه 
ــته  ــد. آراس ــرار ده ــش ق ــت خوی هم
اخاقــی  برتری هــای  بــه  شــدن 
باشــد.  مؤمــن  کار  دســتور  در  بایــد 

عبــارت »َهــْب لِــی« مــا را متوجــه 
انســان  کــه  می کنــد  نکتــه  ایــن 
ــدای  ــد از خ ــی را بای ــر مهم ــن ام چنی
ــم  ــه ه ــن کلم ــا ای ــد. ب ــال بخواه متع
آشــنا هســتید؛ چراکــه در دعاهــای 
قرآنــی هــم آمــده اســت. بــرای مثــال: 
ــًة ــَکَرْحَم ــْنلَُدنْ ــاِم ــْبلَنَ »َوَه
ــب  ــاُب؛1 و از جان ــَتالَْوهَّ ْ ــَکأَن إِنَّ
ــه  ــی دار ک ــا ارزان ــر م ــی ب ــود رحمت خ
ــت  ــگری«. درخواس ــود بخشایش ــو خ ت
ــا  ــت. ب ــال اس ــدای متع ــه ای از خ عطی
ایــن کلمــه انســان توجــه پیــدا می کنــد 
بخواهــد.  صاحبــش  از  بایــد  کــه 
هرقــدر درخواســت انســان بزرگ تــر 
می شــود،  حســاس تر  و  مهم تــر  و 
ــئله  ــن مس ــه ای ــدازه ب ــان ان ــه هم ب
وقــوف پیــدا می کنــد کــه بایــد آن 
ــد.  ــال بخواه ــروردگار متع ــًا از پ را حتم

. آل عمران: 8.  1
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خلقتزیباوخلقزیبا

معالــی االخــاق، یعنــی از بیــن همــه ی 
ــا  ــما برترین ه ــی، ش ــای اخاق جلوه ه
را از خــدای متعــال توقــع می کنیــد. 
خداونــد تبــارک و تعالــی انســان را 
ــا  ــن تصویره ــن و زیباتری ــه عالی تری ب
صورتگــری کــرده و فرمــوده اســت: 
ــْم؛2  ــَنُصَوَرُک ــْمَفَأْحَس َرُک »َوَصوَّ
و  کــرد  صورتگــری  را  شــما  و 
صورت هایتــان را نیکــو آراســت«. یــا در 
جــای دیگــر فرمــود: »الَِّذيأَْحَســَن
َشــْيٍءَخلََقــُه؛3 همــان کســی که  ُکلَّ
هــر چیــزی را کــه آفریــده اســت، نیکــو 
ــال، پیکــره شــما  ــده«. خــدای متع آفری
را متــوازن و دلنشــین و زیبــا تراشــکاری 
و تصویرســازی و تصویرگــری کــرده 
بــا  ـ  انســانی  واحــد  هــر  اســت. 
ــدون در  ــودش ب ــت خ ــه وضعی ماحظ
ــن و آن ـ  ــا ای ــه ب ــن مقایس ــر گرفت نظ
ــه  ــوده ک ــی ب ــورت ممکن ــن ص زیباتری

. تغابن: 3.  2

. سجده: 7.    3

ــوده  ــت فرم ــه او کرام ــال ب خــدای متع
ــش(،  ــق )آفرین ــش َخل ــن بخ ــت. ای اس
ــاختار و  ــه س ــق ک ــش ُخل ــا در بخ ام
صورت بنــدی باطنــی و درونــی مــا 
از  رتبه بنــدی دارد.  می شــود، آن هــم 
تــا صورت  بنــدی  روان  صورت بنــدی 
جــان مــا، اســتعدادش را خداونــد تبارک 
ــرار  ــی ق ــی در حــد احســن و اعل و تعال
ــه  ــرده ک ــام ک ــم اع ــا ه ــه م داده و ب
عالی تریــن  و  زیباتریــن  اســتعداد 
»لََقــْد داریــد:  را  صورت بندی هــا 
ــِن ــيأَْحَس ــاَنِف ــااْلِنَْس َخلَْقنَ
ــن  ــان را در بهتری ــا انس ــٍم؛4 م تَْقِوی
ــن  ــم«. احس ــام آفریده ای ــورت و نظ ص
ــدی  ــه صورت بن ــر ب ــم ناظ ــم ه تقوی
بــه  ناظــر  هــم  و  اســت  ظاهــر 
صورت بنــدی باطنــی؛ اگرچــه جنبــه 
باطنــی اینجــا بــه مناســبتی بیشــتر 
بــه نظــر می رســد. در مــورد باطــن 
هــم خــدای متعــال فرمــود باطــن 
شــما، حقیقــت آســمانی و خدایــی و 

. تین: 4.  4
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ِالَّتِــي ملکوتــی اســت: »ِفْطــَرَتاللَّ
ــَل ــااَلتَبِْدی ــاَسَعلَیَْه ــَرالنَّ َفَط
ِ؛5 همــان سرشــتی کــه  لَِخلْــِقاللَّ
ــت.  ــته اس ــر آن سرش ــردم را ب ــدا م خ
ــت«  ــر نیس ــدای تغییرپذی ــش خ آفرین
یــا آنجــا کــه فرمــود: »َونََفْخــُت
ــُه َ ــوال ــيَفَقُع ــْنُروِح ــِهِم ِفی
ــش  ــون از روح خوی ــاِجِدیَن؛6 و چ َس
بــرای  ســجده کنان  دمیــدم،  آن  در 
ــن  ــال ای ــد«. امث ــاک[ بیفتی ــه خ او ]ب
ــت.  ــم نیس ــم ک ــرآن کری ــات در ق آی

را  انســان ها  ظاهــر  متعــال  خــدای 
ــن  ــانی و باط ــر انس ــاس تصوی ــر اس ب
انســان ها را نیــز به صــورت اســتعداد 
ــرده و  ــق ک ــل خل ــی بالفع ــانی، ول انس
بیــن اســتعداد تــا فعلیــت فاصلــه خیلــی 
ــته  ــک هس ــه ی ــت؛ فاصل ــادی اس زی
ــل  ــت نخ ــک درخ ــا ی ــت ت ــا اس خرم
پرثمــِر بــارور. ایــن فاصلــه خیلــی زیــاد 
اســت، ولــی ایــن هســته بــا یــک تکــه 

. روم: 30.  5

. ص: 72.  6

ــته  ــد؛ هس ــرق می کن ــی ف ــنگ خیل س
اســتعداد تبدیــل شــدن بــه یــک درخــت 
ــه  ــار را ک ــر پرب ــت پرثم ــل بلندقام نخ
میوه هایــش کام انســان ها را شــیرین 
نیــز  آدمــی  هســته  در  دارد.  کنــد، 
ــده اســت.  ــه ش ــانیت تعبی ــتعداد انس اس

حــال مســئله اختیــار و نقــش انســان در 
تصویرگــری اســت و اینکــه زمینه هایــی 
ــود  ــم می ش ــان ها فراه ــرای انس ــه ب ک
بتواننــد  تصویرگــری  ایــن  در  تــا 
به صــورت پســندیده دســت پیــدا کننــد. 

انساناستعدادرسیدنبه
پستترینمراتبهستیراهم

دارد

عــاوه بــر اســتعداد دارا شــدِن زیباترین 
ــرای  ــی ب ــی و روحان ــای باطن تصویره
ــم  ــری ه ــکان دیگ ــان ها، ام ــاد انس آح
ــه  ــت از اینک ــارت اس ــه عب ــت ک هس
حــد  در  نه فقــط  باطنــی  تصویــر 
اســتعداد باقــی بمانــد و شــکوفا نشــود، 
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ــی صورتگــری  ــر حیوان ــه تصوی بلکــه ب
کریــم  قــرآن  چنان کــه  شــود؛ 
َکاْلَنَْعــاِم »أُولَئِــَک می فرمایــد: 
ــد  ــان همانن ؛7 آن ــلُّ ــْمأََض ــْلُه بَ
ــتند«.  ــر هس ــه گمراه  ت ــان بلک چهارپای
ــر  ــد از نظ ــانی می توان ــر انس ــن ه باط
ــای  ــی از چهره ه ــه یک ــری ب تصویرگ
ــه تعبیــر  حیوانــی صورتگــری شــود و ب
ــوَرُة ــام(: »َفالصُّ ــر )علیه الس ــرت امی حض
ــُب ــُبَقلْ ــاٍنَوالَْقلْ ــوَرُةإِنَْس ُص
ــَواٍن؛8 صــورت او صــورت انســان  َحیَ
حیــوان  قلــب  قلبــش  امــا  اســت، 
ایــن حیــوان یــک وقــت  اســت«. 
یــک وقــت گــرگ  اســت،  خــوک 
ــک  ــت، ی ــار اس ــت م ــک وق ــت، ی اس
ــه  وقــت ســگ اســت، یــک وقــت گرب
اســت، یــک وقــت مورچــه اســت و .... 

از این هــم ممکــن اســت کار ســخت تر 
ــر  ــر اث ــان ها ب ــه انس ــا ک ــد؛ آنج باش
از  ترکیبــی  خودشــان،  ســوءاختیار 

. اعراف: 179.  7

. نهج الباغه، خطبه 87.  8

ــری  ــان صورتگ ــا را در باطنش حیوان ه
نظیــری  هیــچ  بیــرون  کــه  کننــد 
ــر  ــی از نظ ــدارد! یعن ــود ن ــش وج برای
زشــتی و خطرنــاک و پلیــد بــودن، 
چیــزی تصویــر شــود کــه در هیچ یــک 
ــدارد.  ــری ن ــل و نظی ــا بدی از حیوان ه
بعضــی از اهــل معرفــت قیافــه برزخــی 
ــی  ــد. گاه ــاهده کرده ان ــا را مش برخی ه
اصــًا اگــر بعضــی از نشــانه های خــاص 
در شــخص نباشــد، شــناخته نمی شــود؛ 
تصویــر  از  قســمتی  معمــواًل  ولــی 
ــا  ــا هســت و ب ــا آنه ــا ب ــری آدم ه ظاه
آن نشــان گذاری می شــوند کــه بــه 
خداونــد از چنیــن چیــزی پنــاه می بریــم.

دوعاملاصلیدرساخت
شخصیتانسان

ــت.  ــاق اس ــی اخ ــر باطن ــم تصوی اس
ــرای خــود انســان  ــی ب ــر باطن در تصوی
ــده  ــه ش ــر گرفت ــژه ای در نظ ــهم وی س
ــرزی و  ــی و رنگ ــکان طراح ــت. ام اس
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تــراش زدن را دارد. در ایــن اســتعداد 
ــد؛  ــش دارن ــم نق ــری ه ــل دیگ عوام
منتهــا  ژنتیــک.  و  وراثــت  مثــل 
ــم  ــوزه تعلی ــات ح ــام مطالع ــد تم براین
و تربیــت اســامی و مبانــی تربیــت 
بــه  قرآنــی  انسان شناســی  و  دینــی 
ــا دو  ــی ب ــه ســهم اصل ــد ک ــا می گوی م
ــی  ــه اله ــز اســت: یکــی فطــرت ک چی
اســت و دارای آن اســتعداد ها اســت 
و دوم اراده و انتخــاب خــود انســان. 

ایــن دو عامــل اصلــی  هســتند و نقــش 
ــد در ظرفــی کــه پیــِش روی  ــژه دارن وی
دیگــر  عوامــل  اســت.  هرکســی 
هــم آثــار خودشــان را دارنــد، مثــل 
ــا نیســت.  ــًا بحــث م ــه فع ــاع ک اجتم

مواظبانتخابهایمانباشیم

ســهم آدم هــا در ســاخت تصویــر باطنــی 
خــود ســهم بســیار جدی اســت؛ تــا آنجا 
ــاس  ــر اس ــًا ب ــال دقیق ــدای متع ــه خ ک
ایــن ســهم بــا آدم هــا محاجــه می کنــد 

اهمیتــش  لــذا  مــی آورد.  حجــت  و 
خیلــی زیــاد اســت. کار مــا از ایــن 
ــنگینی  ــخت و س ــی س ــت کار خیل جه
اســت. تــا قبــل از اینکــه خــودش 
برســد،  اصلــی  انتخاب هــای  بــه 
عواملــی کــه شــخصیت باطنــی اش 
را شــکل می دهنــد، دارای اهمیــت و 
ــل  ــتند؛ مث ــزرگ هس ــئولیت های ب مس
پــدر و مــادر. فرزنــد امانــت خیلــی 
ــادر اســت.  ــدر و م ــار پ ــی در اختی بزرگ

می شــود،  بزرگ تــر  انســان  هرچــه 
در  ســهمش  انــدازه  همــان  بــه 
بیشــتر  و  بیشــتر  خــودش  ســاخت 
ــود  ــًا خ ــه عمدت ــی ک ــا جای ــود، ت می ش
او اســت کــه تصمیم گیرنــده اســت. 
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درخواستمعالیاالخالق،
درخواستشباهتبهاهلبیت

است

اینجــا امــام )علیه الســام( می گویــد مــن 
بــرای خــودم عالی تریــن جلوه هــای 
اخاقــی را انتخــاب کنــم. یعنــی در هــر 
ــن،  ــخصیت م ــای ش ــدام از بخش ه ک
در تحصیــل جلــوه نــاب و حقیقتــی کــه 
ــن  ــت، آخری ــم هس ــن ه ــرت م در فط
ــن و  ــه زیباتری ــکوفایی اش را ک ــد ش ح
ــاب  ــت، انتخ ــوه اش اس ــن جل عالی تری
ــی اش را  ــت، عال ــم اس ــر حل ــم. اگ کن
ــی اش  ــت، عال ــار اس ــر ایث ــم؛ اگ بخواه
اســت،  تواضــع  اگــر  بخواهــم؛  را 
ــخاوت  ــر س ــم؛ اگ ــی اش را بخواه عال
بخواهــم.  را  اعایــش  حــد  اســت، 
و  مکارم االخــاق  جلوه هــای  اینهــا 
معالی االخــاق اســت کــه فهرســتی 
طوالنــی اســت. در واقــع می گوییــم 
ــتم،  ــی نیس ــطش راض ــه متوس ــن ب م
مــن بــه حــد عالــی فکــر می کنــم 
می کنــم.  انتخــاب  خــودم  بــرای  و 

وقتــی می گوییــد: »َهــْبلِــیَمَعالِی
ِق«، یعنــی می خواهــم تصویــر  اْلَْخــالَ
محمــد  آل  و  محمــد  بــه  باطنــی ام 
ــد.  ــته باش ــباهت داش ــام اهلل علیهم اجمعین( ش )س

راحــت  را  خیالمــان  بخواهیــم  اگــر 
ــر  ــی تصوی ــه یعن ــک کلم ــم، در ی کنی
باطنــی ام بــه فــرد اول خلقــت شــباهت 
ــن  ــن باطــن م ــد و نســبتی بی ــدا کن پی
ــذاری  ــن هدف گ ــد. ای ــرار باش و او برق
در صــدر دعــا نیــز مطــرح شــد. اکمــل 
ــات  ــن نی ــن، احس ــل یقی ــان، افض ایم
ــن  ــد. ای ــرح ش ــال مط ــن االعم و احس
مــکارم  دعــای  صــدر  در  را  مــوارد 
ــذاری  ــش هدف گ ــه معنای ــتیم ک خواس
عالــی و بــه قله هــا فکــر کــردن اســت. 

تفاوتمحاسناالخالق،مکارم
االخالقومعالیاالخالق

مــا دو کلیــدواژه داریــم کــه یکــی 
در  کــه  اســت  االخــاق  محاســن 
مــکارم  دیگــری  و  آمــده  روایــات 
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االخــاق اســت کــه در همیــن دعــای 
نورانــی نیــز از آن اســتفاده می کنیــم. در 
اینجــا امــام ســجاد )علیه الســام( از کلیــدواژه 
ــه  ــرده ک ــتفاده ک ــاق اس ــی االخ معال
هــم شــامل مــکارم االخــاق می شــود 
االخــاق.  محاســن  شــامل  هــم  و 

و  ویتریــن  بــه  االخــاق  محاســن 
ظاهــر شــخصیت انســان، و مــکارم 
ــوط  ــان مرب ــن انس ــه باط ــاق ب االخ
نســبت  دو  ایــن  بیــن  می شــود. 
محاســن  عمدتــًا  اســت:  برقــرار 
االخــاق تــراوش مــکارم االخــاق  
ریشــه ها،  به منزلــه  مــکارم  اســت. 
اصــول و قواعــد اســت و محاســن 
جلوه هــا.  بــه  می شــود  مربــوط 

ــق در  ــه گاهــی کلمــه ی حســن خل البت
ــی  ــکارم اخاق ــده م ــات، دربرگیرن روای
ــب  ــی اغل ــت؛ ول ــی اس ــه باطن و جنب
وقتــی از حســن خلــق ســخن بــه میــان 
می آیــد، بــه ظاهــر مربــوط اســت 
کــه چهــره، دلنشــین باشــد و مواجهــه  

انســان بــا دیگــران مواجــه جذابــی 
باشــد. چهــره  انســان متبســم، گشــوده و 
بــاز باشــد و زبانــش نیــز شــیرین و نــرم 
ــش  ــد. کام و رفتارهای ــین باش و دلنش
باشــد.  متیــن  و  مؤدبانــه  و  مایــم 
ــاره  ــر درب ــن تعبی ــن ای ــات عی در روای
حســن خلــق وجــود دارد. شــخصی 
ــام(  ــادق )علیه الس ــام ص ــه ام ــد: ب می گوی
ــق  ــن خل ــف حس ــردم: تعری ــرض ک ع
ــُن ــد: »ُتلی ــرت فرمودن ــت؟ حض چیس
جانِبَــَک،وُتطیِّــُبکالَمــَک،و
ــٍن؛9  ــٍرَحَس ــاَکببِْش ــیأخ تَلْق
ــه نرمخــو  ــن اســت ک ــق ای ُحســن خل
و مهربــان باشــی، گفتــارت پاکیــزه 
و مؤدبانــه باشــد و بــا بــرادرت بــا 
خوشــرویی برخــورد کنــی«. نمونه هایــی 
از این قبیــل هــم داریــم و کــم نیســت. 

ــار، ج1،  ــي األخب ــدوق، معان ــیخ ص . ش  9
.2 5 3 ص
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امیدبهنجاتدرسایه
خوشخلقی

اهمیــت حســن خلــق خیلــی زیــاد 
بــا  کــه  اســت  به قــدری  اســت؛ 
جنبه هــای باطنــی کامــًا گــره خــورده 
ــری  ــات ظاه ــن جه اســت. چنانچــه ای
ــد  ــد، امی ــته باش ــود داش ــی وج در کس
بــه نجــات ایــن آدم خیلــی زیــاد اســت؛ 
ــای  ــه اولی ــری ب ــباهت ظاه ــون ش چ
خــدا پیــدا کــرده اســت. عبــوس بــودن، 
ــدار  ــد و نیش ــان تن ــودن، زب ــن ب خش
داشــتن، ربطــی بــه اولیــای الهی نــدارد. 
ــه  ــی ب ــتگی های درون ــی آراس ــا کس ت
ــای  ــد، در جلوه ه ــته باش ــکارم نداش م
ظاهــری شــخصیتش نمی توانــد از ایــن 
ــد.  ــته باش ــری داش ــره واف ــن به محاس
گاهــی ممکــن اســت فیلــْم بــازی 
کنــد، ولــی خیلــی زود لــو مــی رود. 
ــد،  ــازی می کنن ــم ب ــه فیل ــانی ک کس
ناراحت کننــده ای  مســئله   وقتــی 
پیــش می آیــد، پــرده ســریع کنــار 
مــی رود و آنچــه در باطــن دارد، آشــکار 

ــوزه  ــروف: از ک ــول مع ــه ق ــود. ب می ش
ــت.  ــه در اوس ــراود ک ــرون ت ــان ب هم

ــه  ــای منافقان ــد رفتاره ــان می توان انس
افشــا  معمــواًل  امــا  باشــد،  داشــته 
و  بــاال  اوضــاع  وقتــی  و  می شــود 
پاییــن  شــود، معلــوم می شــود کــه 
درون ایــن آدم چــه بــوده اســت. واقعیت 
امتحان هــا  در  آدم هــا  شــخصیت 
کاری  حــاال  می شــود.  آشکارســازی 
نداریــم،  بحــث  از  بخــش  آن  بــه 
می خواســتم عــرض کنــم بیــن محاســن 
و مــکارم ارتبــاط بســیار نزدیکــی اســت. 
مــکارم به معنــای ریشــه  و محاســن 
ــت  ــخصیت اس ــری ش ــای ظاه جلوه ه
کــه بــه حقایــق باطنــی متکــی  اســت. 

آثارتمرینحسنخلق

ــن  ــود محاس ــر خ ــث اخی ــارغ از بح ف
ــا  ــی وقت ه ــت دارد. خیل ــم موضوعی ه
تمریــن حســن خلــق، مــکارم را در 
از  اگــر  می دهــد.  پــرورش  انســان 
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ــه  ســر صــدق باشــد و شــخص صادقان
ــته  ــود را آراس ــرتی خ ــای معاش رفتاره
تأثیــر  کامــًا  باطنــش  بــر  کنــد، 
ظاهــر  و  باطــن  بیــن  می گــذارد. 
وجــود  متقابــل  رفتــار  و  خدمــات 
همدیگــر  دســت  در  دستشــان  دارد. 
اســت. خیــال نکنیــد از هــم جــدا 
ــاری  ــه بیم ــاق ک ــه نف ــوند. البت می ش
خطرناکــی اســت، مباحثــش جــدا اســت. 

خلــق  حســن  تمریــن  بنابرایــن 
می توانــد مــکارم باطنــی و زیبایــی 
باطنــی اخاقــی را کامــًا تقویــت و 
ــکارم روی  ــل م ــد. تحصی ــه دار کن ریش
ــه جلوه هــای ظاهــری  آراســته شــدن ب
ــذارد.  ــر می گ ــًا تاثی ــم کام ــاق ه اخ
اولــی  از  قوی تــر  البتــه  دومــی 
ــر را  ــه ظاه ــچ وج ــه هی ــس ب اســت. پ
ــق  ــن خل ــه حس ــد ک ــت کم نگیری دس
خــودش موضوعیــت دارد و می توانــد 
باشــد.  پیش برنــده  و  پرورش دهنــده 

اینگونهباشیم

ــدب  ــه ابن جن ــام( ب ــادق )علیه الس ــام ص ام
ــَک ــْنَقَطَع ــْلَم ــد: »ِص می فرمای
ــْن ــَکَواَْحِس ــْنَحَرَم ــِطَم َواَْع
ــلِّْم ــَکَوَس ــاَءاِلَیْ ــْناَس ــیَم اِل
َعلــیَمــْنَســبََّکَواَنِْصــْف
ــْن ــُفَعمَّ ــَکَواْع ــْنخاَصَم َم
َظلََمــَک؛10 بــا کســی کــه بــا تــو 
قطــع رابطــه کــرد، رابطــه برقــرار کــن. 
ــت،  ــغ داش ــو دری ــه از ت ــی ک ــه کس ب
ــدی  ــو ب ــه ت ــه کســی کــه ب ببخــش. ب
کــرد، نیکــی کــن. بــر کســی کــه 
ــا  ــن. ب ــام ک ــت، س ــزا گف ــو را ناس ت
دشــمنت، منصفانــه رفتــار کــن و کســی 
را کــه بــر تــو ســتم نمــود، عفــو کــن«. 

ابن جنــدب  جــای  را  خودمــان 
ــام صــادق  ــع ام ــم توق ــم و ببینی بگذاری
)علیه الســام( از مــا کــه مدعــی پیــروی 

چیســت.  هســتیم،  حضــرت  آن  از 
نیــز  مــا  کــه  باشــد  حواســمان 

العقــول،  . ابن شــعبه حرانــی، تحــف   10
.3 0 5 ص
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مخاطــب این طــور روایــات هســتیم. 

گاهــی کســی از ارحــام بــا انســان 
می کنــد،   رابطــه  قطــع  یک طرفــه 
ــا اینکــه حقــی از او تضییــع نکــردی.  ب
حضــرت می فرماینــد بــا کســی کــه با تو 
قطــع ارتبــاط کــرده، پیونــد برقــرار کن. 

می فرمایــد  حدیــث  دوم  قســمت  در 
هنــگام نیــاز از کســی کمــک خواســتی، 
ولــی بی اعتنایــی کــرد و بــه تــو کمکــی 
نکــرد. امــروز او نیــاز پیــدا کــرده و بــه 
کــن.  کمکــش  آمــده،  تــو  ســمت 

تــو  بــه  کــه  کســی  بــه 
کــن.  احســان  کــرده،  بــدی 

ــش داده،  ــو فح ــه ت ــه ب ــی ک ــه کس ب
ــو.  ــیرین بگ ــخن ش ــن و س ــام ک س

ــرار  ــو ق ــا ت ــمنی ب ــام دش کســی در مق
را  انصــاف  او  بــه  نســبت  گرفتــه، 
رعایــت کــن. این طــور نباشــد کــه 
دشــمنی  تــو  بــا  اینکــه  به خاطــر 
ــش  ــدام از خوبی های ــچ ک ــد، هی می کن

و  ضعف هــا  فقــط  و  نبینــی  را 
اشــکاالتش را ببینــی و برجســته کنــی. 

کســی که به تو ظلم کــرده، او را ببخش. 

ــام )علیه الســام(  ــه ام ــی ک ــد ویژگ ــن چن ای
بــر  اینجــا مطــرح کردنــد، مبتنــی 
بلندپــرواز  روح و جــان پروازکــرده و 
در افق هــای انســانیت و عالــم معنــا 
ــرواز  ــی بلندپ ــد خیل ــان بای ــت. انس اس
باشــد تــا بتوانــد چنیــن رفتارهایــی را در 
مواقــف خطیــر از خــودش نشــان دهــد. 

ریشهمشکالتفردیواجتماعی

در  مشــکات  از  بســیاری  منشــأ 
خانــواده و محیــط کار و محیط هــای 
ــکارم  ــتن از م ــه داش ــی، فاصل اجتماع
ــرای  ــم، ب ــا، تخاص ــت. کینه ورزی ه اس
کــردن،  ناراحتــی  زدن،  آن  و  ایــن 
بی انصافــی، بی مروتــی، ناجوانمــردی 
ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــه ناش و ... هم
ــرده  ــر پ باطــن خــراب شــده اســت. اگ
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کنــار بــرود، خواهیــم دیــد کــه اوضــاع 
داخلــی خیلــی خــراب اســت. متأســفانه 
ایــن پــرده کنــار خواهــد رفــت و باقــی 
نمی مانــد. امــروز کــه ایــن پــرده و 
ِســتر الهــی هســت، ایــن امــکان را بــه 
شــما می دهنــد کــه خــودت را بازســازی 
ناهنجاری هــای  و  زشــتی ها  و  کنــی 
ــی.  ــت کن ــودت را درس ــخصیتی خ ش

حاالتمتفاوتانسانهازمانی
کهپردههاکناربرود

ــی  ــیار بزرگ ــت بس ــش نعم ــن پوش ای
اســت؛ ولــی خــوب ســرانجام کنــار 
ــَکِغَطاَءَک مــی رود: »َفَکَشــْفنَاَعنْ
َفبََصــُرَکالْیَــْوَمَحِدیــٌد؛11 مــا 
چشــمانت[  جلــوی  ]از  را  پــرده  ات 
برداشــتیم و دیــده ات امــروز تیز اســت«. 

ایــن رونمایــی خیلــی عجیــب و غریــب 
اســت و بــا مــرگ هــم شــروع می شــود. 
ــا  ــودش ب ــد، آدم خ ــه بردارن ــرده را ک پ

. ق: 22.  11

خــودش روبــرو می شــود و می بینــد 
کــه چــه شــکلی شــده اســت. مقابلــش 
ــار  ــرده را کن ــی پ ــه وقت هــم هســت ک
بزننــد، طلعــت نــازی تجلــی کنــد 
کــه بهشــتی ها را بــه وجــد بیــاورد. 
بعضی هــا وقتــی بــر اهــل بهشــت 
جلــوه می کننــد، به قــدری زیبــا هســتند 
و بهجــت دارنــد و شــکوفا هســتند، کــه 
بهشــتی ها را در منــازل بهشتی شــان 
چــون شــخصیت  می کننــد!  متنعــم 
ســالم مظهــر نــام ســام خداوند اســت. 

بهشــتی ها هــم بــرای خودشــان و هــم 
بــرای دیگــران لذت بخــش هســتند؛ 
همان طــور کــه در دنیــا هــم همین طــور 
ــرای  ــان ب ــا شخصیتش ــد. همینج بودن
دارد.  بهشــتی  رهاوردهــای  دیگــران 
ــم کام  ــس و ه ــا هم نف ــا آنه ــی ب وقت
می شــوی، می فهمــی کــه از جنــس 
ــحاتی از  ــان َرَش ــتند. انس ــری هس دیگ
انــوار بهشــتی را همین جــا دریافــت 
ــه  ــن ک ــظ: »م ــول حاف ــه ق ــد. ب می کن
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امــروزم بهشــت نقــد حاصــل می شــود«. 
ــی  ــت: یک ــا اس ــم دوت ــد ه ــت نق بهش
آراســته  جــان  بــا  مصاحبــت  در 
ــا  ــت ب ــری در مصاحب ــتن و دیگ خویش
ــی.  ــن اله ــه حس ــته ب ــای آراس جان ه

تأثیربینظیرمصاحبتبا
جانهایپاکدرتحولروحی

انسان

ــول  ــت تح ــر جه ــل و میانب راه بی بدی
انســان  کــه  اســت  ایــن  روحــی، 
خــود را بــه چنیــن کســانی برســاند 
ــرد.  ــرار بگی ــا ق ــا آنه ــت ب و در مصاحب
چنانچــه انســان در معــرض طلــوع 
ــرد  ــرار بگی جــان انســان های واصــل ق
و بــا آنهــا لحظاتــی داشــته باشــد، حالی 
ــه در  ــد ک ــرای انســان درســت می کن ب
ــذا  ــود. ل ــم می ش ــی فراه ــر لحظات کمت
ــَک ــْرنَْفَس ــود: »َواْصبِ ــرآن فرم ق
َمــَعالَِّذیــَنیَْدُعــوَنَربَُّهــْم
ُیِریــُدوَن  َوالَْعِشــيِّ بِالَْغــَداِة
ــْم ــاَکَعنُْه ــُدَعیْنَ ــُهَواَلتَْع َوْجَه

ــا؛12 و  نْیَ ــاِةالدُّ ــَةالَْحیَ ــُدِزینَ ُتِری
بــا کســانی کــه پروردگارشــان را صبــح 
او  و شــام می خواننــد ]و[ خشــنودی 
ــن  ــد شــکیبایی پیشــه ک را می خواهن
ــه  ــر ک ــان برمگی ــده ات را از آن و دو دی
بخواهــی«.  را  دنیــا  زندگــی  زیــور 

بااخالقخوش،دنیارابرایخود
وهمدیگربهشتکنیم

خــوش بــه حــال زن و شــوهرهایی کــه 
ــت  ــتند. بهش ــت هس ــم بهش ــرای ه ب
نقدشــان همینجــا اســت، در همیــن 
دنیــا یــار موافــق کــه از عمــق جــان بــه 
انســان دلبســتگی دارد و نشــانه هایی 
از زیبایی هــا و محاســن در وجــود او 
ــرای  ــد. ب ــم دارن هســت و همیشــه تنع
همســرانتان بهشــتی باشــید. بــرای 
ــل  ــید. خصــال اه ــور باش ــم همین ط ه
ــد.  ــم کنی ــه همدیگــر تقدی بهشــت را ب

اینجــا ماحظــه ای وجــود دارد، حضــرت 

. کهف: 28.  12
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بافاصلــه  درخواســت  ایــن  از  بعــد 
ِمــَن اْعِصْمنِــی »َو می فرمایــد: 
ــن.  ــظ ک ــر حف ــرا از فخ ــِر«. م الَْفْخ
ــه  ــی وجــود دارد ک ــاره مباحث ــن ب در ای
بــرای جلســه بعــدی مانــد. فقــط همیــن 
ــر  ــه ی فخ ــواًل کلم ــه معم ــم ک را بگوی
را در برخورداری هــای مــادی بــه کار 
ــب و  ــه حس ــان ب ــًا انس ــم. مث می بری
نســب و مــال و مقامــش فخــر کنــد کــه 
البتــه خیلــی مســخره اســت. ایــن نــوع 
ــم  ــل فه ــی و قاب ــر جاهل ــر، تفاخ تفاخ
اســت. امــا اینکــه کســی بــه عالی تریــن 
ــم آراســته  ــا عل ــم ی ــا حل ــار ی ــه ایث رتب
ــوم  ــدارد. معل ــر ن ــر فخ ــه دیگ ــود ک ش
ــی در کار اســت.  می شــود مســئله دقیق

جلســه  در  دهــد،  توفیــق  خــدا 
آفــت  ایــن  راجع بــه  آینــده 
خطرنــاک در کنــار معالــی االخــاق 
می کنــم.  عــرض  مطالبــی 

خودرابامکارماخالقبیازمایید

ــام  ــی از ام ــام روایت ــن خت ــرای حس ب
می کنــم.  شــرح  را  )علیه الســام(  صــادق 
 َعــزَّ َ الَلَّ  »إِنَّ فرمودنــد:  حضــرت 
ــَکاِرِم ــلَُهبَِم ُرُس ــصَّ َخ ــلَّ َوَج
اَْلَْخــاَلِقَفاْمتَِحنُــواأَنُْفَســُکْم؛
ــه  ــش را ب ــل پیغمبران ــز و ج ــدای ع خ
ــما  ــاص داد، ش ــاق اختص ــکارم اخ م
ــد  ــد«. خداون ــا بیازمایی ــا آنه ــود را ب خ
پیامبرانــش را بــه  تبــارک و تعالــی 
مــکارم االخــاق و جلوه هــای نــاب 
ــره  ــی به ــاص داده، یعن ــی اختص اخاق
تــام و تمامــی بــه آنهــا کرامــت فرمــوده 
اســت. شــما هــم خودتــان را امتحــان و 
بررســی کنیــد. »َفــِإْنَکانـَـْتِفیُکــْم
ــود  ــا در وج ــر آنه َ؛ اگ ــُدواالَلَّ َفاْحَم
شــما هــم بــود، خــدا را ســپاس گویید«. 
ــدای  ــت، خ ــما هس ــد در ش ــر دیدی اگ
متعــال را سپاســگزاری کنیــد کــه چنین 
ــَک ِ َذل ــواأَنَّ ــی داده. »َواِْعلَُم توفیق
ِمــْنَخیْــٍر؛ و بدانیــد کــه بــودن آنهــا 
در شــما خیــر شــما اســت«. بدانیــد کــه 



16

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــده.  ــان ش ــی نصیبت ــی بزرگ ــر خیل خی
ــَألُوا ــْمَفاْس ــْنِفیُک »َوإِْنالَتَُک
ــا؛13 و اگــر  ــِهِفیَه ــواإِلَیْ ََواِْرَغبُ الَلَّ
ــه  ــد و ب ــدا بخواهی ــود، از خ ــما نب در ش
ــودت را  ــر خ ــد«. اگ ــت جویی ــا رغب آنه
امتحــان و برســی کــردی و دیــدی 
نیســت یــا کــم اســت یــا بعضی هایــش 
از  نــداری،  را  بعضی هــا  و  داری  را 
محضــر پــروردگار متعــال ســؤال و 
درخواســت کنیــد، در درخواســت مــکارم 
االخــاق شــوق و رغبــت نشــان دهیــد. 

دراینمواردقانعنباشید

در انتخــاب صــورت باطنی تــان بــه 
اصــًا  هســتید،  اآلن  کــه  چیــزی 
ــت.  ــم اس ــم ک ــت ه ــوید. وق ــع نش قان
فرصتــی کــه در اختیــار مــا اســت 
نمی دانیــم ِکــی تمــام می شــود. تــا 
ــال مــکارم االخــاق  وقــت هســت دنب
برویــم، رغبــت و شــوق داشــته باشــیم، 
ببینیــم،  اســتاد  کنیــم،  خودســازی 

. کلینی، الکافي، ج2، ص56.  13

ــایی  ــو شناس ــم، الگ ــدا کنی ــب پی مطل
التمــاس  کنیــم،  مناجــات  کنیــم، 
داشــته باشــیم، برنامــه طراحــی کنیــم، 
ــنجش  ــت و س ــم مراقب ــان را دائ خودم
ــتید،  ــه هس ــزی ک ــن چی ــه ای ــم. ب کنی
ــه مــدد  ــم را ب اکتفــا نکنیــد. مربــی عال
می طلبیــم و از لطــف و کــرم وجــود 
بقیت اهلل االعظــم  حضــرت  اقــدس 
می کنیــم  توقــع  )عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

کــه همان طــور کــه دوستانشــان را 
در تحصیــل مــکارم و معالم االخــاق 
خیلــی کمــک کردنــد، دســت مــا را هــم 
ــر نشــده مــا را هــم از  ــا دی ــد و ت بگیرن
عنایــت و لطفشــان بهره منــد کننــد. 
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