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یادی از پیش قراوالن انقالب 
اسالمی

امــروز ســالروز شــهادت شــهدای فدائیــان 
ــامی  ــت اس ــر ام ــه ب ــت ک ــام اس اس
و جامعــه ی مــا حــق بســیار بزرگــی 
دارنــد. ایــن جمــع نورانــی، شــجاع، 
غیــور و مظلــوم راه را بــرای انقــاب 
بــاز کردنــد. خــدای متعــال، شــهید نــواب 
ــش را  ــهید و مظلوم ــاران ش ــوی و ی صف
ــا اباعبــداهلل )علیه الســام( محشــور کنــد و از  ب
ــا  ــه آنه ــاداش را ب ــن پ ــا بهتری جلســه م

ــد.  ــت فرمای کرام

اهمیت ثبات قدم در راه مستقیم

مــکارم  شــریف  دعــای  بررســی  در 
نورانــی  جملــه  ایــن  بــه  االخــاق، 
کاَن  َمــا  ْرنِــی  َعِمّ »َو  رســیدیم: 
ُعُمــِری بِْذلـَـًة ِفــی َطاَعتـِـک، َفــِإَذا 
ــیَطاِن  لِلشَّ کاَن ُعُمــِری َمْرتَعــاً 
ــَل أَْن یْســبَِق  ــی إِلَیــک َقبْ َفاْقبِْضنِ

یْســتَْحکَم  أَْو  إِلَــی،  َمْقتُــک 
َعلَــی«.  َغَضبُــک 

را  بابــی  گفتیــم  گذشــته  جلســه  در 
ــاز  ــا ب ــش ِروی م ــام( پی ــام )علیه الس ــه ام ک
ــتقامت  ــود؛ اس ــتقامت ب ــاب اس ــد، ب کردن
و  اخــاق  در  اســتقامت  اندیشــه،  در 
ــی  ــت خیل ــل. درخواس ــتقامت در عم اس
مهمــی اســت کــه انســان در اعتقــاد 
بــه  را  آن  و  باشــد  ثابت قــدم  حقــش 
چیــز دیگــری تبدیــل نکنــد. در روش 
ــق  ــد و از طری ــی اش مســتقیم باش اخاق
حــق منحــرف نشــود و در همــان صــراط 
ــد. در انجــام کار خیــر گرفتــار  باقــی بمان
تردیــد نشــود. مــورد آخــری کــه بررســی 
ــٍد اَل  ــِة ُرْش ــود: »َو نِی ــن ب ــم، ای کردی

ــا«.  ــک ِفیَه أَُش

عمر طوالنی خوب است، 
به شرطی که ...

ــم،  ــیار مه ــت بس ــن درخواس ــد از ای بع
حضــرت بــه خداونــد می فرماینــد بــه مــن 
عمــر طوالنــی بــده، مشــروط بــه اینکــه 
عمــر مــن در طاعــت تــو باشــد. معمــواًل 
وقتــی فعلــی بــه بــاب تفعیــل مــی رود، بر 
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ــای ســخن  ــذا معن ــود. ل ــد می ش آن تأکی
ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــود خدای ــام می ش ام
ــن  ــه م ــم، ب ــو باش ــت ت ــًا در طاع کام

ــده.  عمــر ب

ایــن درخواســت روشــنی اســت کــه 
ــد.  ــرح می کنن ــا مط ــام( اینج ــام )علیه الس ام
ــا  ــی ت ــک« یعن ــی َطاَعتِ ــًة ِف َ »بِْذل
وقتــی مــن لبــاس طاعت تــو را پوشــیدم، 
بــه مــن عمــر بــده. بذلــه به معنــای 
ــت  ــاص اس ــاس  خ ــت و لب ــاس خدم لب
ــژه  ــرای انجــام خدمــت  وی کــه برخــی ب

 . می پوشــند

انســان وقتــی لبــاس خدمــت می پوشــد، 
در  مــن  می کنــد  اعــام  همــه  بــه 
موقعیــت خدمــت هســتم. پزشــک وقتــی 
لبــاس پزشــکی می پوشــد یــا پلیــس 
هنگامــی کــه لبــاس مخصــوص خــود را 
ــد  ــه می گوی ــه هم ــد، ب ــن می کن ــه ت ب
ــتم.  ــت هس ــت خدم ــن اآلن در موقعی م
امــام )علیه الســام( در اینجــا به طــرز جالبــی از 
ایــن کلمــه اســتفاده کــرده اســت. منتهــا 
ایــن لبــاس دیگــر از لبــاس خدمت هــای 
ــه انســان گاهــی  شناخته شــده نیســت ک
بپوشــد و گاهــی نپوشــد. چــون بعضــی از 

لباس هــای خدمــت این طــوری اســت 
و طــرف تــا در موقــف و مأموریتــش 
اســت، آن را می پوشــد و وقتــی از آن 
ــاس را  ــود، آن لب ــارج می ش ــت خ موقعی
بیــرون مــی آورد. اینجــا امــام )علیه الســام( بــا 
ــد  ــد بگوین ــف می خواهن ــر لطی ــن تعبی ای
ــگی  ــن همیش ــرای م ــت ب ــاس طاع لب
باشــد و هیــچ تبدیــل و تغییــری نداشــته 

باشــد.

شــبیه لبــاس طلبگــی کــه لبــاس خدمــت 
اســت؛ ولــی خدمــت دائمــی. اگرچــه 
ــتند  ــد نیس ــا مقی ــتان م ــی از دوس بعض
ــد،  ــن کنن ــه ت ــاس طلبگــی ب همیشــه لب
کــه خیلــی هــم پســندیده نیســت. وقتــی 
مــا ایــن لبــاس را می پوشــیم، دیگــر 
وقــف دیــن هســتیم و پیامــش ایــن 
ــام  ــت اس ــه در خدم ــه همیش ــت ک اس

ــتیم.  هس
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شرط سعادت دنیوی و اخروی

ــا کاَن  ــی َم ْرنِ ــای »َو َعِمّ ــس معن پ
َــًة ِفــی َطاَعتِــک« ایــن  ُعُمــِری بِْذل
اســت کــه ســرمایه عمــر انســان مصروف 
مقصــد خلقتــش شــود؛ همــان کــه چنــد 
ــه  ــد: مــرا ب جملــه قبــل حضــرت فرمودن
کاری بگمــار کــه بــرای آن مــرا آفریــدی. 
مشــغول کاری باشــم کــه بــرای آن 
خلــق شــدم. کاری کــه مــا برایــش خلــق 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــت ح ــدیم، طاع ش
اســت. بنابرایــن انســان تــا وقتی مشــغول 
ــش  ــدف خلقت ــه ه ــد، دارد ب ــت باش طاع
دقیقــًا  او  زندگــی  و  می کنــد  عمــل 
ــال  ــدای متع ــه خ ــی ک ــدف زندگ ــا ه ب
ــا  ــرار داده، هماهنــگ اســت. ت برایــش ق
ــعادت  ــد، س ــی باش ــن هماهنگ ــی ای وقت
و خوشــبختی دنیــا و آخــرت تضمیــن 
ــن مســیر  اســت. هــر وقــت انســان از ای
ــش  ــا هــدف خلقت ــر ب ــارج شــود، دیگ خ
هماهنــگ نیســت. وقتــی هــدف زندگــی 
ــش  ــدف آفرین ــا ه ــان ب ــی انس این جهان
او هماهنــگ نشــد، ادامــه زندگــی اش 
ــچ توجیهــی نــدارد. وقتــی انســان  هی
هــدف خلقتــش را از دســت داد، زندگــی 

ــرای او خیلــی بهتــر اســت  زیــر خــاک ب
تــا زندگــی روی زمیــن! یعنــی به نفعــش 

ــرد.  ــر بمی ــه زودت ــه هرچ اســت ک

با عمر خود مانند دارایی تان 
برخورد کنید

ســرمایه اصلــی مــا در ایــن عالــم، عمــر 
مــا اســت. بایــد مثــل یــک تاجــر ســرمایه 
خــود را در مســیری ببریــم کــه بــرای مــا 
ســود داشــته باشــد. اگــر عمــر را در 
ــم،  ــه کار بگیری ــی ب ــت اله ــیر طاع مس
تجــارت  مربحــه؛  »تجــارة  می شــود 
ســودمند«. دراین صــورت هرچــه انســان 
ــه ســودش  ــد، ب ــدا کن ــه پی عمــرش ادام
اســت؛ چــون همــه را دارد بــرای ســعادت 
و  می کنــد  ســرمایه گذاری  ابــدی اش 
کامــًا هــم هماهنــگ بــا مقصــد خلقــت 

ــر نعمــت اســت.  اســت. در اینجــا عم

ــِإَذا کاَن  ــد: »َف امــام در ادامــه می فرمای
ــیَطاِن« امــا اگــر  ُعُمــِری َمْرتَعــاً لِلشَّ
ــی  ــد، »َفاْقبِْضنِ ــراگاه ش ــن چ ــر م عم
إِلَیــک« مــرا زود ببــر و بــه زندگــی مــن 
ــی  ــن زندگ ــه ای ــون ادام ــده؛ چ ــان ب پای
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بــود.  خواهــد  تــو  خشــم  حاصلــش 
َــی، أَْو  ــک إِل ــَل أَْن یْســبَِق َمْقتُ »َقبْ
ــک َعلَــی« قبــل از  یْســتَْحکَم َغَضبُ
ــوی  ــه س ــو ب ــت ت ــه خشــم و عقوب اینک
مــن بیایــد و مــرا بگیــرد ـ کــه شــقاوت 

ــر.  ــرا بگی ــدی اســت ـ جــان م اب

انسان متقی، اگر هم گناه کند، 
برمی گردد

ــه  ــه کار رفت ــق ب ــع اینجــا دقی ــر مرت تعبی
اســت. گاهی شــیطان، انســان را وسوســه 
می کنــد و شــخص گرفتــار وسوســه 
شــیطان می شــود. ایــن گرفتــاری باعــث 
شــود؛  معصیــت  مرتکــب  می شــود 
ولــی بافاصلــه بــه خــودش می آیــد 
و توجــه پیــدا می کنــد. حاصــل ایــن 
برمی گــردد  کــه  اســت  ایــن  توجــه 
و از انحرافــی کــه پیــدا کــرده، توبــه 
می کنــد. مجــدداً در صــراط مســتقیم 
و  تبــارک  خداونــد  می گیــرد.  قــرار 
ــد: »إِنَّ  ــن می فرمای ــاره متقی ــی درب تعال
ــٌف  ــُهْم َطائِ ــْوا إَِذا َمسَّ ــَن اتََّق الَِّذی
ــُروا َفــِإَذا ُهــْم  ــیَْطاِن تََذکَّ ِمــَن الشَّ

ــه  ــانی ک ــت کس ــُروَن؛1 در حقیق ُمبِْص
ــد، چــون وسوســه ای  ــروا دارن ]از خــدا[ پ
ــدا  ــد ]خ ــان رس ــیطان بدیش ــب ش از جان
را[ بــه یــاد آورنــد و بنــاگاه بینــا شــوند«. 
ــرار  ــیاطین ق ــس ش ــورد م ــه م ــی ک وقت
ــه  ــیطانی متوج ــه ش ــد و وسوس می گیرن
ــد.  ــان می آین ــه خودش ــود، ب ــا می ش آنه
ــب  ــم مرتک ــی ه ــت خطای ــن اس ممک
ــد و  ــود می آین ــه خ ــی زود ب ــوند، ول ش
ــد  ــه می کنن ــد. توب ــدا می کنن ــرت پی بصی
ــارک و  ــد تب ــد. خداون ــران می کنن و جب
ــه  ــرد. اگرچ ــان را می پذی ــز آن ــی نی تعال
ــاح  ــد اص ــی امی ــت، ول ــاک اس خطرن
هســت. خداونــد تبــارک و تعالــی متقیــن 
ــه  ــان را ب ــت دارد و آن ــن را دوس و توابی

محیــط محبــت خــود برمی گردانــد. 

. اعراف: ۲۰1.  1
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جایی که مرگ بر زندگی ترجیح 
دارد

امــا امــام ســجاد )علیه الســام( اینجــا از تعبیــر 
فرموده انــد:  و  کــرده  اســتفاده  مرتــع 
َمْرتَعــاً  ُعُمــِری  کاَن  »َفــِإَذا 
ــیَطاِن«. گاهــی عمــر انســان مرتــع  لِلشَّ
ــور  ــود. همان ط ــیطان می ش ــراگاه ش و چ
کــه حیوانــات در چــراگاه، راحــت و آزادانه 
ــه  ــی ک ــر جای ــد و از ه ــت می کنن حرک
بخواهنــد، وارد می شــوند و هــر طــور 
کــه دلشــان بخواهــد می چرنــد، شــیطان 
خواســت،  کــه  ســمتی  هــر  از  نیــز 
غالــب  انســان  بــر  و  می شــود  وارد 
ــت:  ــن اس ــی اش ای ــر قرآن ــود. تعبی می ش
ــیَْطاُن  الشَّ َعلَیِْهــُم  »اْســتَْحَوَذ 
ــر  ــیطان ب ِ؛۲ ش ــَر اللَّ ــاُهْم ِذْک َفَأنَْس
ــان  ــدا را از یادش ــده و خ ــره ش ــان چی آن
بــرده اســت«. وقتــی شــیطان بــه انســان 
مســلط شــود، چشــم او چــراگاه شــیطان، 
گــوش او چــراگاه شــیطان، و فکــر و 
می شــود.  شــیطان  چــراگاه  او  عمــل 
در هــر جایــی از زندگــی اش ردپایــی 
از شــیطان می بینیــد. اگــر کســی بــه 
چنیــن موقفــی رســید، یــک لحظــه 

. مجادله: 1۹.  2

ماندنــش در ایــن دنیــا، خســارت ابــدی در 
پیــش دارد. آن وقــت بایــد از خــدا مــرگ 
خــود را بخواهــد و هماننــد درخواســتی که 
در ایــن بیــان نورانــی مطرح شــده اســت، 
بــه خداونــد عرضــه بــدارد: »َفاْقبِْضنِــی 

ــک«.  إِلَی

عمر، سرمایه ای مهم، ولی 
مغفول 

ــازل  ــیر من ــرای س ــا ب ــی م ــرمایه اصل س
طاعــت که منــازل قــرب پــروردگار متعال 
ــر  ــن منظ ــت. از ای ــا اس ــر م ــت، عم اس
از عمــرش  انســان چیــزی قیمتی تــر 
نــدارد. پــس بایــد خیلــی قــدرش را بداند. 
انســان بــا لحظه لحظــه اش می توانــد 
منزل به منــزل بــه خــدای متعــال نزدیــک 
شــود. چــه چیــزی می توانــد این قــدر 
بــرای انســان پیش برنــده باشــد؟! بــا 
ــدای  ــه خ ــد ب ــه اش می توانی لحظه لحظ
متعــال و ســعادت ابــدی نزدیــک شــوید و 
بــرای خودتــان توشــه های ابــدی فراهــم 
کنیــد. قیمتی تریــن ســرمایه ای اســت کــه 
در اختیــار مــا اســت. این قــدر قیمتــی کــه 
انســان در لحظــه خــروج از عالــم، بــرای 
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و  می کنــد  التمــاس  لحظــه اش  یــک 
َــی  ــي إِل ْرتَنِ َــْواَل أَخَّ می گویــد: »َربِّ ل
َق َوأَُکــْن ِمــَن  ــدَّ أََجــٍل َقِریــٍب َفَأصَّ
الِِحیــَن؛3 پــروردگارا چــرا تــا مدتــی  الصَّ
بیشــتر ]اجــل[ مــرا بــه تأخیــر نینداختــی 
تــا صدقه دهــم و از نیکــوکاران باشــم؟«. 

ــی  ــان خیل ــرای عمرم ــد ب ــن بای بنابرای
باوجودایــن  شــویم.  قائــل  ارزش 
ارزان تریــن چیــز پیــش مــا اســت. حتمــًا 
ــرمایه  ــن س ــه ای ــبت ب ــان را نس نگاهم
اصلــی اصــاح کنیــم تــا در مســیر 

طاعــت مصــرف شــود. 

شیطان هیچ گاه از ما غافل 
نیست

ــه دیگــر مراقبــت از تســلط شــیطان  نکت
اســت کــه بــه نــص قــرآن کریــم دشــمن 
تِــَک  قســم خورده مــا اســت: »َفبِِعزَّ
َلُْغِویَنَُّهــمْ أَْجَمِعیــَن؛4 پــس بــه 
عــزت تــو ســوگند کــه همگــی را جــداً از 
ــواع و  ــا ان ــب ب ــرم«. مرت ــه در می ب راه ب
اقســام امکاناتــی کــه در اختیــارش اســت، 

. منافقون: 1۰.  3

. ص: ۸۲.  4

ــت  ــار جه ــد. از چه ــا کار می کن روی م
بــه ســمت مــا می آیــد: »َلتِیَنَُّهــْم 
ِمــْن بَیْــِن أَیِْدیِهــْم َوِمــْن َخلِْفِهــْم 
ــَمائِلِِهْم  ــْن َش ــْم َوَع ــْن أَیَْمانِِه َوَع
ــاِکِریَن؛5 از  ــْم َش ــُد أَْکثََرُه َواَل تَِج
ــِش رو و از پشــت  سرشــان و از طــرف  پی
راســت و از طــرف چپشــان بــر آنهــا 
شــکرگزار  را  بیشترشــان  و  می تــازم 
در  نمی گــذارد  یافــت«.  نخواهــی 
ــغول  ــویم. مش ــتقر ش ــی مس ــام بندگ مق
وسوســه انگیزی و نشــان دادن آرزوهــای 
دور و دراز اســت. بــه هــر شــکلی بتوانــد، 
انســان را زمین گیــر می کنــد. انســان 
ــد  ــودش باش ــب خ ــب و مراق ــد مواظ بای
نشــود.  مســلط  او  بــه  شــیطان  کــه 
شــیطان هــم ســلطه اش تدریجــی اســت. 
ــی او دارد  ــت، ول ــش نیس ــان حواس انس
شــخصیت  در  را  اقامتــی اش  منطقــه 
جایــی  از  می دهــد.  توســعه  انســان 
شــروع می کنــد، بعــد به تدریــج آن را 
ــن  ــرف ممک ــود ط ــد. خ ــعه می ده توس
وقــت  یــک  نشــود،  متوجــه  اســت 
می بینــد تمــام ذهنــش را گرفتــه و تمــام 
ــیطان در تســخیر  ــود و روحــش را ش وج

. اعراف: 1۷.  5



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــم  ــن راه ــت. ای ــرار داده اس ــودش ق خ
ــد.  ــت کن ــان مراقب ــد انس بای

ــش  ــق اولیائ ــه ح ــال را ب ــروردگار متع پ
بــه  بــه حــق مقربــان درگاهــش،  و 
)ســام اهلل علیها(،  البنیــن  ام  حضــرت  حــق 
عزیــزش حضــرت  فرزنــد  بــه حــق 
ــش  ابوالفضــل )علیه الســام( و همســرم مکّرم
ــم  ــم می دهی ــام(، قس ــن )علیه الس امیرالمؤمنی
ــش  ــور طاعت ــر از ن ــی پ ــا زندگ ــه م ب
کرامــت کنــد. عمــر مــا را یکســره در راه 
خدمــت بــه خــودش، خدمــت بــه دینــش 
ــه بندگانــش قــرار دهــد. مــا  و خدمــت ب
را در مســیر مقابلــه بــا وسوســه های 
ثبات قــدم  و  کنــد  تقویــت  شــیطانی 
ــهدا و  ــر ش ــد. ارواح مطه ــت فرمای کرام
امــام راحــل عظیم الشــأن و شــهدای 
ــام  ــان اس ــهدای فدائی ــر و ش ــم تی هفت
ــور  ــهیدان محش ــاالر ش ــید و س ــا س را ب
ــه حــق  ــم ب ــدا را قســم می دهی ــد. خ کن
محمــد و آل محمــد )علیهم الســام( موانــع 
ظهــور امــام زمــان را مرتفــع کنــد. رهبــر 
عزیــز و عالی قــدر مــا را بــرای مــا حفــظ 
کنــد. انــس بــا صحیفــه مبارکــه ســجادیه 
و عمــل بــه ایــن معــارف عالــی، به ویــژه 

دعــای مــکارم االخــاق را روزِی همــه ی 
ــد.  ــا بفرمای م
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