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مقدمه
ایــام پــر برکــت مــاه مکــرم رجــب 
ــی  ــه عزیزان ــه هم ــه ب را صمیمان
ــای  ــا صف ــه ب ــن جلس ــه در ای ک
شــرکت  مجــازی  و  حضــوری 
کردنــد، تبریــک و تهنیــت عــرض 
خداونــد  امیــدوارم  می کنــم. 
تبــارک و تعالــی همــه مــا را از 
ــز  ــاه عزی ــن م ــراوان ای ــرکات ف ب
ــت  ــراوان کرام ــب ف ــره و نصی به
ــراً  ــه اخی ــاتی ک ــد. در جلس فرمای
مربیــان  جلســات  عنــوان  بــه 
تشــکیل شــد؛ دوســتان درخواست 
ــی  ــه تربیت ــک مباحث ــه ی ــد ک کردن
داشــته  تشــکیالت  ســطح  در 
ــت  ــن درخواس ــا ای ــیم. انصاف باش
ــود.  ــتی ب ــیار درس ــته بس و خواس
از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه 
هــای  محدودیــت  و  ضــرورت 
کرونایــی بعضــی از زیرســاخت 
ــز فراهــم شــده  ــات نی هــا و امکان
و ایــن فرهنــگ ســازی هــم ایجــاد 

ــان  ــم بحثم ــا بتوانی ــت ت ــده اس ش
ــه  ــم ک ــب دهی ــکلی ترتی ــه ش را ب
عزیزانمــان در اقصــی نقاط کشــور 
در ایــن مباحثــه شــرکت کننــد و به 
ایــن ترتیــب بــه خواســته بســیاری 
از دوســتانمان پاســخ گفتــه باشــیم. 
ــعی  ــال س ــدای متع ــف خ ــه لط ب
خواهیــم کــرد وعــده یــک هفته در 
میــان و پانــزده روز را )بــه غیــر از 
ــای  ــک ضرورت ه ــه ی ــی ک مواقع
خاصــی پیــش آیــد( بــا شــما 
ــتان  ــویم. دوس ــد ش ــتان متعه دوس
هــم حضــور فعالــی داشــته باشــند.

ــش  ــاعت پی ــک س ــا ی ــن م بنابرای
بینــی برنامــه را داریــم کــه از ایــن 
ــدود ۴۰  ــزی ح ــاعت چی ــک س ی
دقیقــه ارائــه مطلــب خواهــد بــود 
و فرصــت ۲۰ دقیقــه ای یــا بیشــتر 
ــه ســواالت  ــرای پاســخ ب را هــم ب
ــم.  ــی می کنی ــش بین ــان پی عزیزانم
در ایــن جلســات، متــن مباحثــات 
امیرالمومنیــن  محضــر  در  مــا 
نهج البالغــه  و  الســالم(  )علیــه 
ــم  ــی و یک ــه س ــت نام ــا محوری ب
نهــج البالغــه اســت. بــرای شــروع 
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ــک  ــروز ی ــه ام ــث و در جلس بح
ترســیم خیلــی کلــی از نامــه ۳۱ را 

ــرد. ــم ک ــرض خواه ع

رجب ، شعبان و رمضان، بهار 
معنویت 

لطــف و کرمــی را کــه خــدای 
بــرای  رجــب  مــاه  در  متعــال 
اســت؛  کــرده  تعبیــه  مومنیــن 
انصافــا خیلــی فــوق العــاده اســت 
ــب کلمــات نمی گنجــد و  و در قال
ــک  ــه ی ــرد.  البت ــان ک نمی شــود بی
اتصــال کامــال معنــاداری بیــن مــاه 
مکــرم رجــب، مــاه معظــم شــعبان 
ــت.  ــان هس ــارک رمض ــاه مب و م
هــدف، مــاه رمضــان المبــارک 
اســت امــا مســیر مــاه مکــرم رجب 
ــه  ــاه معظــم شــعبان هســت ک و م
آن را رهبــر عزیــز و عارف مــان 
تعبیــر بــه فصــل معنــوی و بندگــی 
ــاه  ــه م ــن س ــد و فرمودند:»ای کردن
بهــار معنویــت اســت«. یعنــی بایــد 
ــه آن  ــر ب ــاه، ناظ ــه م ــن س ــه ای ب
هــدف بلنــدی کــه در مــاه مبــارک 
ــش راه  ــدر پی ــه الق ــان و لیل رمض

اســت؛ یــک نــگاه متصــل فصلــی 
ــیم.  ــته باش داش

مــاه رجــب و بــه ویــژه ایــن 
دعاهایــی کــه در مــاه رجــب وارد 
ــاده  ــوق الع ــًا ف ــت واقع ــده اس ش
ــه  ــاه توصی ــه در ایــن م اســت. البت
ــای  ــر و دعاه ــاز، روزه، ذک ــه نم ب
ولــی  اســت،  شــده  مختلــف 
مطلــب اصلــی و ویژگــی مجموعه 
ادعیــه مــاه مکــرم رجــب و آن 
توصیه هایــی  و  دســتورالعمل ها 
ــه  ــاه )چ ــن م ــای ای ــه در دعاه ک
در دعاهــای مفصلــش، چــه در 
دعاهــای خیلــی کوتاهــش( تعبیــه 
ــال مســئله شــرک زدایی  شــده، کام
از ذهنیــت، از فکــر، از محیــط 
رفتــار  محیــط  از  و  اخــالق 
صریــح  چــون  انسان هاســت؛ 
قــرآن کریــم در ســوره مبارکــه 
ــه  ــه علی ــا و آل ــی نبین یوســف )عل
الســالم( هســت کــه فرمــود: »َوَمــا 
یُْؤمِــُن أَْکثَُرُهــْم بِــالَلّ إاَِلّ َوُهــْم 
ُمْشــِرُکوَن؛۱ و اکثــر خلــق بــه خــدا 
ایمــان نمی آورنــد، مگــر آنکــه 

1  یوسف : 12
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مشــرک باشــند )و جــز خــدا امــور 
دیگــر را نیــز مؤثــر در انتظــام عالم 
داننــد(«. فرمــود اکثــر کســانی کــه 
وارد عرصــه ایمــان هســتند گرفتار 
ــود  ــح فرم ــی صری ــرکند و خیل ش
کــه اکثــر کســانی کــه ایمــان 
آوردنــد ایــن گونــه گرفتــار شــرک 
ــی  ــم نف ــه، ه ــب آی ــتند. ترکی هس
ــه در  ــی ک ــم ترتیبات ــش، ه و اثبات
آیــه کریمــه هســت همــه حکایــت 
از یــک تاکیــد فــوق العــاده ای 
ــرک،  ــئله ش ــه مس ــه اینک ــت ب اس
مومــن  انســان های  دامن گیــر 
ــه  ــا ال ال ــی ب ــد کل ــت.  توحی اس
اال الل و شــهادتین و امثــال ایــن 
هــا محقــق می شــود. ولــی تحقــق 
توحیــد تفصیلــی، کامــال ناظــر بــه 
ســیر و ســلوک اســت و خیلــی کار 
دارد تــا انســان بتوانــد ایــن حقایــق 
ــودش  ــود خ ــدی را در وج توحی
در  را  عینیتــش  و  بدهــد  بســط 
ــخصیت  ــون ش ــای گوناگ بخش ه
ــا  ــن ه ــد. ای ــم کن ــودش، فراه خ
ــان  ــش روی انس ــیری پی ــک مس ی
ــت.  ــه اس ــه مومن ــن و جامع موم

ــن  ــه همی ــم ب ــن ه ــه مومنی جامع
ــه  ــه آن قل ــد ب ــا بخواهن ــب، ت ترتی
زیســت موحدانــه برســند و جامعه 
توحیــدی، بــه تعبیــر فنــی آن، اگــر 
بخواهنــد بــه آن قلــه برســند؛ یــک 
مســیر طوالنــی و پــر پیــچ و خمــی 
دارنــد کــه شــاید مهمتریــن بخــش 
ــا و  ــانه ه ــه نش ــت ک ــن اس آن ای
نمادهــا و آثــار شــرک را بتواننــد از 
وجــود خودشــان و بعــد از محیــط 
اجتماعــی  زندگــی  و  جامعــه 

ــد.  ــزه کنن ــان پاکی خودش

تاکید بر تحلیل در ماه رجب
ــی کمــک  ــاه مکــرم رجــب خیل م
ــن  ــی شــما همی ــده اســت. یعن کنن
ادعیــه و همیــن اذکار را ببینیــد؛ 
ــریفه  ــر ش ــر ذک ــد ب ــدر تاکی چق
تحلیــل شــده، چقــدر بــر تــالوت 
ســوره مبارکــه توحیــد در ایــن 
ــه در  ــت؛ چ ــده اس ــد ش ــاه تاکی م
ــه  ــده چ ــه وارد ش ــی ک ــاز های نم
ــد شــده  در خــارج از نمازهــا تاکی

ــت. اس
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ــاب اســتغفاری کــه  از آن طــرف ب
بــه صــورت خیلــی وســیع در ایــن 
ــل  ــت؛ تحصی ــده اس ــاز ش ــاه ب م
ــی، فکــری  ــوی، باطن طهــارت معن
ــاه مکــرم  ــی در فضــای م و اخالق
ــن  رجــب هســت. آن وقــت در ای
ــک  ــئله ی ــن مس ــرای ای ــا ب دعاه
ــا  ــه اینه ــده ک ــه ش ــی ارائ تفاصیل
ــه  ــد ب ــت؛ نیازمن ــت اس ــل دق قاب
شــرح و بســط اســت؛ یعنــی بایــد 
ــرد.  ــر ک ــل و تدب ــر روی آن تأم ب
اهــل فــن بایــد مضامیــن این هــا را 
توضیــح بدهنــد و شــرح کننــد تــا 
ــفته،  ــت آش ــم وضعی ــن تنظی در ای
ــان  ــزی نصیبم ــک چی ــم ی ــا ه م

شــود. 

ــا  ــدوارم همــه م ــه هــر حــال امی ب
بــه خصــوص دوســتان عزیــز کــه 
دوران  از  بهــره ای  حمــدالل  بــه 
جوانــی کــه خــودش ســرمایه 
ــلوک و  ــیر و س ــرای س ــی ب بزرگ
نورانیــت  و  معنویــت  تحصیــل 
اســت؛ ان شــاءالل قــدر ایــن ایــام و 

ــم.  ــرم را بدانی ــاه مک ــن م ای

مربی باید از خودش شروع کند 
مربــی بایــد قبــل از تعلیــم دیگران، 
ــردازد. در  ــودش بپ ــم خ ــه تعلی ب
جریــان انجــام رســالت تربیتــی 
عهده مــان  بــه  کــه  مشــترکی 
هســت کار مــا بــه نتیجــه مناســب 
ــن  ــًا از همی ــر دقیق ــد مگ نمی رس
)علیــه  علــی  امــام  اینکــه  راه. 
الســالم( فرمودنــد: »فلیَبــدأ بتَعلیــِم 
ــد  ــِرهِ؛۲ بای ــِم َغی ــَل تَعلی ــِه َقب نَفِس
پیــش از تعلیــم دیگــران، بــه تعلیــم 
ــرار  ــردازد«. اگــر کســی ق خــود بپ
ــذاری  ــران اثرگ ــت، روی دیگ اس
از  بایــد  حتمــًا  باشــد؛  داشــته 
ــود  ــد و از خ ــروع کن ــودش ش خ
خیلــی  بایــد  کردنــش  شــروع 

ــد. ــدی باش ج

ــت  ــک ماموری ــان ی ــه انس ــن ک ای
قــرار  اش  عهــده  بــر  تربیتــی 
گرفتــه، یــک فرصــت فــوق العــاده 
ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــمند ب ارزش
طبــق همیــن قاعــده علــوی بتوانــد 
ــی اولیــن  ــه خــودش برســد. یعن ب

2  ترجمه و رشح حکمت 73 نهج البالغه: خودسازی قبل از 
تربیت دیگران
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بهــره هــا را بایــد خــودش داشــته 
ــرای کســانی  ــن ب ــا ای باشــد. اتفاق
تربیتــی  کار  می خواهنــد  کــه 
انجــام دهنــد و در کســوت انجــام 
ــه  ــی در اتحادی ــای تربیت ــه ه برنام
هســتند، فرصــت مغتنمــی  اســت. 
ایــن قاعــده خیلــی قاعــده بزرگــی 
ــَب  ــْن نََص ــود:» َم ــه فرم ــت ک اس
ــًا۳، اگــر کســی  ــاِس إَِمام ــُه لِلنَّ نَْفَس
ــه هــر نصبــت، یــک  می خواهــد ب
نحــو پیشــوایی و رهبــری و قیادتی 
بــرای دیگــران داشــته باشــد. بایــد 
ــدأ  ــد«. فلیَب ــروع کن ــودش ش از خ
از  قبــل  بایــد  نَفِســِه؛  بتَعلیــِم 
ــد  ــروع کن ــودش ش ــران از خ دیگ
ــد  ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــم ب و دائ
کــه پــس خــودم چــه؟ یعنــی 
مــن االن می خواهــم دیگــران را 
ــور؟ و  ــودم چط ــم؛ خ ــوت کن دع
همیــن باعــث می شــود کــه انســان 
ــای  ــش بهره ه ــم درصــدد افزای دائ
ــتر  ــد؛ بیش ــودش باش ــوی خ معن
ــی  ــری و اخالق ــت فک ــه وضعی ب

ــد.  ــیدگی کن ــودش رس خ

3  بحار األنوار : 2/56/33

فرصت جبرانی و رفع نقائص 
در ایام ماه رجب 

مســیرهای  خیلــی  هــم  واقعــًا 
ــا  ــش روی م ــوار پی ســخت و دش
هســت کــه چشــم بــه هــم بزنیــم 
ــرو  ــی روب ــای اصل ــت ه ــا واقعی ب
شــما  دفعــه  یــک  می شــویم. 
ــن  ــاب بی ــن حج ــه ای ــد ک می بینی
ــت.  ــار رف ــم آخــرت کن ــا و عال م
حضــرت امیــر )علیــه الســالم( در 
نهــج البالغــه فرمودنــد: »َو َقریــب 
ــه  ــا ب ــاُب ؛۴ اّم ــَرُح الِْحج ــا یُْط م
ــی رود )و  ــار م ــا کن ــرده ه زودی پ
ــتناک  ــع وحش ــز آن وض ــما نی ش
ــا  ــرد(« ت ــد ک ــاهده خواهی را مش
بــه خودتــان بیاییــد بــه زودی 
ایــن حجــاب کنــار مــی رود  و 
ــازی  ــن ب ــم؛ ای ــمائید و آن عال ش
هــا و بازیچــه هــا، مناســبات و 
بیــن  از  اتصــاالت  و  ارتباطــات 
مــی رود و شــما یــک فــرد متفرد و 
ــی آن  تنهــا می شــوید. مظهــر دنیای
همیــن هســت کــه شــما می بینیــد 
و آن ایــن اســت کــه انســان را  
ــودت  ــد، خ ــر می گذارن ــل قب داخ

4   نهج البالغه خطبه 20
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تنهــای تنهــا می شــوی و هیــچ 
ــه  ــت؛ هم ــارت  نیس ــس در کن ک
نهایتــا شــما را رهــا می کننــد و 
ــما  ــچ، ش ــه هی ــچ ب ــر هی در آن قب
یعنــی  متفــرد،  فــرد  می شــوید 
ــم  ــچ کســی ه خــود خــودت، هی
ــد.  ــک کن ــد کم ــو نمی توان ــه ت ب
هیــچ کســی نیســت کــه آنجــا بــه 
فریــاد مــا برســد. وقتــی طــرف را 
ــا  ــتند؛ تنه ــودش گذاش ــر خ در قب
ــن  ــم همی ــرف ه ــد. آن ط می مان
طــور، خودش اســت و ســرمایه ای 
کــه بــا خــودش بــرده اســت. 
ــی، عمــل صالحــی  ــوری، معنویت ن
اگــر بــا خــودش بــرده اســت. 
ــرده  ــودش ب ــا خ ــزی ب ــر چی مگ
باشــد یــا خدایــی نخواســته پیرایــه 
همراهــش  ظلماتــش  آن  هــای 
باشــد. مــا خیلــی غافلیــم و خیلــی 

ــت.  ــده اس ــکان دهن ت

قدردانی از مواقف معنوی برای 
مقاصد خطیر

مســیر  مــا،  روی  پیــش  مســیر 
ــه  ــت ک ــن اس ــت. ای ــری اس خطی
ــمان  ــه آس ــدا را ب ــاء خ ــه اولی نال
ــاد  ــه فری ــت ک ــن اس ــرد. ای می ب
ســحری بــرای امیرالمومنیــن )علیه 
ــط  ــی وس ــود؛ وقت ــالم( می ش الس
تــک  کذایــی  نخلســتان های  آن 
و تنهــا، نالــه می زنــد حرفــش 
ایــن اســت. یعنــی مســئله، مســئله 
مقاصــد پیــش رو اســت کــه خیلی 
خطیــر اســت. لــذا ایــن مواقفــی را 
ــه  ــاه رو ب کــه در مســیر عمــر کوت
زوال و تمــام شــدنی اســت، خیلــی 
بایــد قــدر بدانیــم. همیــن مواقفــی 
کــه پیــش بینــی شــده اســت. 
مثــال االن مــاه رجــب اســت و 
ــک  ــما ی ــرای ش ــال ب ــدای متع خ
ــرای  ــاده ای را ب ــوق الع ــکان ف ام
ســرعت گرفتــن، بــرای جبــران کم 
ــرده اســت  ــم ک و کاســتی ها، فراه
تــا انســان ایــن کــم و کاســتی هــا 
ــرای  ــد. ب ــران کن ــد جب را بخواه
ــته  ــی گذاش ــت جبران ــما فرص ش
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اســت؛ شــما می توانیــد ایــن هــا را 
ــد ســرعت  ــد؛ می توانی ــران کنی جب
نقائــص  آن  بگیریــد؛ می توانیــد 
ــران  ــاه جب ــن م ــان را در ای خودت
ــف،  ــن مواق ــرم، ای ــن ک ــد؛ ای کنی
ــاه  ــی قدرشناســی دارد. االن م خیل
رجــب در شــرف تمــام شــدن 
ــه  ــه از نیم ــم ک ــی ه ــت. وقت اس
عبــور می کنــد؛ شــما می بینیــد 
ــش رو  ــک ســرعتی در مســیر پی ی
بیشــتر  کنیــد  ســعی  می گیــرد. 
ــد؛  ــت بگذاری ــان وق ــرای خودت ب
ــد.  ــوت کنی ــال خل ــا خــدای متع ب
از ایــن اذکار، از ایــن دعاهــا، از 
ایــن تــالوت هــا، از ایــن مراجعــه 
بــه قــرآن کریــم، مراجعــه بــه منابع 
ــر  ــحر، غی ــای س ــور در وقت ه ن
ســحر، خلــوت هایــی کــه فراهــم 
میشــود، بــه لطــف خــدای متعــال 
خودتــان، هــم خودتــان بهــره منــد 
ــده  ــع کنن ــک توزی ــم ی ــوید ه بش
ــن را  ــود ای ــه خ ــید ک ــوب باش خ
هــم خــدای متعــال می پســندد. 
مثــال یــک چیــزی گیــرش آمــد بــا 

ــذارد. ــتراک بگ ــه اش ــران ب دیگ

نامه سی ویک، ستاره قدر اول 
نهج البالغه

البالغــه  نهــج  در   ۳۱ نامــه 
ــود  ــت. خ ــاده اس ــی فوق الع خیل
ــه  ــاره اش چ ــه درب ــه ک نهج البالغ
می شــود گفــت؟ در نهــج البالغــه 
چنــد ســتاره   قــدر اول داریــم. 
ــوع  ــه در مجم ــه ۳۱ نهج البالغ نام
ــا و  ــه ه ــا، نام ــه ه ــن خطب از بی
حکمــت هــا، ســتاره قــدر اول 
اســت. مثــاًل در نامــه هــا، یکــی از 
ــه  ــن )علی ــه امیرالمومنی آن هــا، نام
ــتر اســت.  ــک اش ــه مال الســالم( ب
در خطبــه هــا هــم همین طــور، 
ــه  ــراز و رتب ــک ت ــی دارای ی بعض
ســطح  آن  جهــت  از  ویــژه ای 
ــتند.  ــا هس ــال اینه ــب، و امث مطل
لــذا خیلــی نعمــت از ایــن جهــت 
ــی اســت.  ــا نعمــت بزرگ ــرای م ب
یــک منشــور تربیتــی جامــع و 
ابــن  از علــی  تراویــده  و  نغــز 
ــت.  ــالم( اس ــه الس ــب )علی ابیطال
بــه تعبیــر طلبه هــا حضــرت در 
ــی در  ــن تربیت ــاء مضامی ــام انش مق
مقــام بیاننــد. یــک وقــت اســت که 
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ــد  ــه ای فرمودن ــبتی جمل ــه مناس ب
یــک کســی مراجعــه کــرده اســت 
ــه او  و حضــرت )علیــه الســالم( ب
نصیحتــی کردنــد. یــا  اینکــه یــک 
ــک  ــاده، ی ــی افت ــک اتفاق ــی ی وقت
یــا  باشــد.  شــده  اظهارنظــری 
یــک وقــت یــک مســئله ای پیــش 
آمــده، یــک گوشــه ای از ســخنرانی 
ــئله  ــا ۷ مس ــا ۶ ت ــی ۵ ت ــه گاه ک
ــن آن  ــت. در بی ــده اس ــرح ش مط
ــرح  ــی مط ــه تربیت ــک نکت ــم ی ه
شــده اســت. امــا یــک جایــی 
اســت کــه  حضــرت قلــم گرفتــه 
انــد و فرمــوده انــد مــن هرچــه را 
ــو  ــه ت کــه الزم داری می خواهــم ب
ــعادتت  ــرای س ــه ب ــم. هرچ بگوی
تــو  بــه  می خواهــم  داری  الزم 
ــرار  ــو ق ــترس ت ــم و در دس بگوی
دهــم چــون تــو بخشــی از وجــود 
منــی »َو َوَجْدتُــَک بَْعِضــي، بَــْل 
ِّــي؛۵ و تــو را پــاره تن  َوَجْدتـُـَک ُکل
خــود، بلکــه همــه خــود یافتــم، « 
بنابرایــن بنــا دارم آنچــه کــه بــرای 
ــو  ــترس ت ــت در دس ــو الزم اس ت
ــل  ــت حاص ــم. آن وق ــرار بده ق

5   نامه سی و یک نهج البالغه

البالغــه  نهــج   ۳۱ نامــه  ایــن 
ــر  ــه ۳۱ در غی ــه نام ــود. البت می ش
ــت؛  ــده اس ــم آم ــه ه ــج البالغ نه
یعنــی در قبــل از تدویــن نهــج 
البالغــه هــم هســت. در بعضــی از 
ــا وجــود  ــدارک و  اینه اســناد و م
دارد و دیگرانــی هــم ایــن را آورده 
ــا هــم  ــد. البتــه تفــاوت هایــی ب ان
ــًا یــک وقــت  دارد. کــه اگــر احیان
الزم شــد از آن منابــع هــم اســتفاده 
می کنیــم، ولــی خــوب متــن نهــج 
البالغــه خیلــی شســته رفته اســت. 
ــاًل  ــم، کام ــب، محک ــنادش مرت اس
قابــل اعتمــاد و اســتناد و بهــره 
منــدی اســت. از ایــن جهــت هــم 
ــره  ــت و باالخ ــوب اس ــی خ خیل
باعــث مباهــات اســت. مــن  چنــد 
ویژگــی از ویژگــی هــا وخصائــص 
ایــن نامــه را بــرای شــما فهرســت 
کنــم کــه هــم شــوق انگیــز اســت؛ 
ــادآوری هــای اســت. ــک ی هــم ی
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لزوم نگاه بیرونی و تحقیقی به 
حضرت علی )علیه السالم( 

ــی  ــر کل ــب اول در آن تصوی مطل
ــا  ــت م ــه دس ــه ب ــن نام ــه از ای ک
داده می شــود، دربــاره نویســنده 
ایــن نامــه اســت کــه چــه می شــود 
ــا آن بیــان کــرد؛ همــه  در رابطــه ب
ــی  ــه برون دین ــد. کســانی ک متحیرن
ــه  ــب )علی ــن ابیطال ــی اب ــه عل ب
ــان  ــد برایش ــگاه کردن ــالم( ن الس
مثــل یــک کشــف بزرگــی اســت. 
مرحــوم محمــد جــواد مغنیــه کــه 
از شــخصیت های فاضــل زمــان 
ــه  ــن کاری ک ــاره ای ــت، درب ماس
جنــاب جــرداق تحــت عنــوان 
»صــوت العدالــت االنســانیه« انجام 
ــه  ــه ای را ب ــک جمل ــت ی داده اس
ــم  ــه مترج ــاهی ک ــای خسروش آق
ــت و  ــریف هس ــاب ش ــن کت همی
ــا رفتنــد گفتنــد:  ــراً هــم از دنی اخی
ــن  ــی اب ــرداق عل ــای ج ــن آق » ای
ابیطالــب )علیــه الســالم( را کشــف 
کــرده اســت. مثــل یــک کســی کــه 
ــتجو  ــتی جس ــم هس ــن عال در ای
و  می کنــد  بررســی  می کنــد، 

ــل  ــد. مث ــفی می رس ــک کش ــه ی ب
یــک کاشــف کشــف کــرده اســت 
لــذا آن عظمــت، حقیقــت و  و 
ــر کــرده  ــان او را متحی شــکوه، چن
ــزرگ  ــن کار ب ــه ای ــت ب ــه دس ک
زده اســت. امیــدوارم ان شــاءالل 
مشــمول شــفاعت امیرالمومنیــن 
)علیــه الســالم( باشــد«. ایــن مــرد 
کار بزرگــی کــرده، مــن ایشــان را 
ــر  ــردم. اگ ــان ک ــان زیارتش در لبن
شــما فرصــت مطالعــه پنــج جلدی 
تفصیلــش را نداریــد، همــان یــک 
جلــدی را کــه ابتــدا خــود ایشــان 
ــت  ــل داده اس ــد تفصی ــته بع نوش
حتمــا بخوانیــد. از یــک نــگاه 
ــور  ــیحی، چط ــک مس ــی، ی بیرون
امیرالمومنیــن  بــه  کــرده  نــگاه 
)علیــه الســالم(. آن وقــت ایــن 
ــا  ــد ده ه ــدر می دان ــه ق ــی ک کس
عاشــقانه  را  نهج البالغــه  بــار 
خوانــده اســت تــا ببینــد چــه 
خبــر اســت و ایــن آقــای مــا چــه 
ــا  ــاط ب ــا در ارتب ــت؟ م ــی اس کس
الســالم(  )علیــه  امیرالمومنیــن 
یــک مقــدار بــه ایــن نــگاه از 
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ــت  ــن محب ــم. ای ــاز داری ــرون نی بی
)علیــه  امیرالمومنیــن  والیــت  و 
الســالم( کــه نســلی بــه مــا رســیده 
و در دل هــای ماســت، یــک گنــج 
عظیمــی  اســت کــه بــا آن مصرفانه 
ــه آن  ــه ب ــم. توج ــورد می کنی برخ
ــی، یــک  ــل یــک میراث ــم. مث نداری
چیــزی رســیده و دیگــر هســت و 
ــه از آن بابــت خــدا را  خیلــی  البت
شــکر می کنیــم کــه نعمــت بزرگــی 
اســت؛ امــا ایــن کجــا و ایــن  کــه 
تــو نــگاه اکتشــافی داشــته باشــی. 
البتــه اگــر یــک مقــدار نگاهمــان را 
تغییــر بدهیــم و مواجهــه اکتشــافی 
بــا شــخصیت حضــرت )علیــه 
بهــره  باشــیم.  داشــته  الســالم( 

ــرد. ــم ب ــی خواهی ــای فراوان ه

نامه ای از پدر به فرزند 
مطلــب دوم اینکــه مخاطــب نامــه 
ــه  ــهور ب ــت؟ مش ــی اس ــه کس چ
امــام حســن )علیه الســالم( اســت. 
هــر چنــد در متــن نیامــده اســت، 
ــای  ــه ه ــوال نام ــون معم ــا چ ام
ــه  ــت ک ــور اس ــه اینط ــج البالغ نه

مثــاًل امیرالمومنیــن )علیــه الســالم(  
مخاطــب را معیــن کــرده انــد کــه 
بــه چــه کســی دارنــد ایــن نامــه را 
ــه  ــوال در آن نام ــند. معم می نویس
ــده اســت.  ــی.... آم هــا مــن ....  ال
ایــن نامــه ای اســت از علــی بنــده 
ــال  ــه مث ــالم( ب ــه الس ــدا )علی خ
ــن  ــد اب ــه محم ــا ب ــتر ی ــک اش مال
ابــی بکــر، بــه عثمــان ابــن حنیف، 
ــمن را  ــت، دش ــه، دوس ــه معاوی ب
ــه  ــن )علی ــا امیرالمومنی ــه ه در نام
ــا در  ــد. ام ــوم می کن ــالم( معل الس
آن نامــه خیــر،  ایــن ســمت را 
حضــرت گذاشــته انــد والــد و آن 
ســمت را مولــود گذاشــته انــد. 
مــن الوالــد الــی المولــود ایــن 
نامــه ای اســت از پــدر بــه فرزنــد 
ــام  ــی پی ــودش خیل ــن خ ــه ای ک
ــن  ــن را در مت ــداً ای ــن بع دارد. م
ــرد و توضیحــی  توجــه خواهــم ک
ــه  ــب نام ــر مخاط ــم داد. اگ خواه
امــام حســن )علیــه الســالم( باشــد 
ــت  ــن اس ــم همی ــهور ه ــه مش ک
)هرچنــد کــه برخــی هــم گفتــه اند 
ــر شــرف  ــه اســت( ب محمــد حنفی
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ــی  ــزوده می شــود. ول ــه اف ــن نام ای
خــوب بــه مناســبت پــدر فرزندی، 
نــه بــه مناســبت آن جایــگاه و 
منصــب و مقامــی کــه ایــن فرزنــد 
عزیــز و رشــید دارد. آن وقــت بــه 
ایــن مناســبت کامــاًل قابــل تعمیــم 
ــاب وســیعی  اســت. یعنــی یــک ب
بــرای برداشــت  هــای متنــوع و 

ــود. ــی می ش ــیع تربیت وس

آخرین نامه پدر به فرزندان
مطلــب ســوم شــرایطی اســت کــه 
ــت.  ــده اس ــته ش ــه در آن نوش نام
حضــرت در حــال برگشــت از 
ــی  ــک مکان ــتند. در ی ــن هس صفی
ــا  ــن، آنج ــام حاضری ــه ن ــت ب اس
یــک توقفــی دارنــد. ایــن معنایــش 
ایــن اســت کــه اواخر عمر شــریف 
ــرایطی  ــت. ش ــوده اس ــرت ب حض
ــهور  ــه مش ــرت خطب ــه آن حض ک
ــد و راوی  ــار را می خوانن ــن عم ای
نوشــته کــه چنــد روز بعــد از همان 
ــه  ــجد ب ــرت در مس ــه، حض خطب
شــهادت رســید. آخریــن صحبــت 
ــرت دارد.  ــه حض ــت ک ــی اس های

البتــه بعــدش وصیــت و اینهــا دارد 
کــه در نهــج البالغــه هــم هســت. 
ایــن هــم مربــوط بــه آن اواخــر و 
ــت  ــه اس ــاع زمان ــرایط و اوض ش
را  اوضــاع  و  شــرایط  آن  مــا  و 
ــم. الزم اســت  ــد نظــر داری هــم م
ــود.  ــه ش ــه آن توج ــه ب در مباحث
مســئله رســالت تربیتــی، ماموریــت 
کــه  تربیتــی  بــزرگ  وظیفــه  و 
بــر عهــده هــر پــدری نســبت 
بــه فرزنــدش هســت در اینجــا 
ــی،  ــه قطع ــک وظیف ــوان ی ــه عن ب
ــی، اصلــی و درجــه اول مــوج  ذات
ــه  ــی ک ــوان کس ــه عن ــد. ب می زن
ــت  ــد اس ــن فرزن ــر ای ــل ام متکف
ــه او  ــه ب ــی ک ــن نعمت ــاره ای و درب
داده شــده اســت بایــد از عهــده آن 
ــد و ایــن وظیفــه را  ــر بیای شــکر ب

ــد. ــام بده ــد انج بای

ــار  ــه اعتب  مطلــب بعــدی راجــع ب
ســندی اســت کــه اشــارتی رفــت 
ــد.  ــت می کن ــدار کفای ــن مق و همی
شــد  الزم  وقــت  یــک  اگــر 
مباحثــه  مقــدار  یــک  می شــود 
ــن  ــا در ای ــرد. ام ــم ک ــی ه تفصیل
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ــه  ــم ک ــی نمی دانی ــه ضرورت جلس
ــم.  ــن بپردازی ــتر از ای ــه آن بیش ب
ــه  ــه ب ــه ک ــج البالغ ــه نه ــل هم مث
ــی  ــرش عموم ــورد پذی حمــدالل م
 بــزرگان مــا قــرار گرفتــه اســت و 
ــندیدند  ــزرگان و... پس ــال و ب رج
ــده  ــر روی آن ش ــل ب و کار مفص
اســت. راجــع بــه اســناد نهــج 
البالغــه کارهــای مفصــل شــده 
اســت. از طــرف دیگــر ایــن نامــه 
ســی و یــک بــر خــالف برخــی از 
ــط  ــه فق ــا ک ــه ه ــا و نام ــه ه خطب
در نهــج البالغــه و در آن جمــع 
بنــدی جنــاب ســید رضــی رحمــه 
الل اســت، ایــن خصوصیــت را 
دارد کــه در منابــع دیگــر، هــم 
ــر  نقــل شــده کــه ایــن خــودش ب
معلــوم  و  می افزایــد  اعتبــارش 
شــناخته  چیــز  یــک  می شــود 

ــت. ــوده اس ــده ای ب ش

نامه ای سرشار از محبت و 
احساس

اســت  ایــن  بعــدی  مطلــب   
کــه ممکــن بــود ایــن نامــه را 
امیرالمومنیــن )علیــه الســالم( مثــاًل 
ــتان و یارانشــان  ــه یکــی از دوس ب
دوســتان  بیــن  در  می نوشــتند. 
و یــاران حضــرت هــم هســتند 
کســانی کــه در ســنین جوانــی 
بــوده انــد؛ دور و بــر حضــرت پــر 
را مخاطــب  او  از جوان هاســت؛ 
قــرار می دادنــد. امــا اینجــا مســئله 
و  اســت  فرزنــدی  پــدر  مقــام 
ــی دارد  ــک مالحظات ــه اش ی نتیج
ــن  ــات ای ــی از آن مالحظ ــه یک ک
ــا  ــه از اول ت ــن نام ــه ای ــت ک اس
عواطــف  از  سرشــار  آخــرش 
اســت و از یــک محبــت پرشــور و 
عمیقــی اســت کــه فقــط یــک پــدر 
می توانــد نســبت بــه فرزنــدش 
ــاس در  ــن احس ــد. ای ــته باش داش
ایــن نامــه مــوج می زنــد. لــذا 
حضــرت ایــن را تکــرار می کننــد، 
ــر،  ــن تعابی ــا ای ــزم. ب ــد عزی فرزن
ــی  ــای عاطف ــت، فض ــن صمیمی ای
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ــه  ــت ک ــری اس ــن مه ــو از ای ممل
ــا و  ــرایط در اوج صف ــه ش در هم

ــت. ــم هس ــالص ه اخ

پاسخگوئی جامع به همه 
نیازهای فکری و تربیتی

ــه در  ــری ک ــب دیگ ــب جال  مطل
ــل مالحظــه اســت؛  ــه قاب ــن نام ای
جامعیــت نامه اســت. در مقــام بیان 
کامــال نیازهــای درجــه یــک فکری 
تربیتــی مخاطــب را پوشــش  و 
ــر  ــن ناظ ــه جــز ای ــه ب ــد. البت بده
ــناد  ــک، اس ــای درجــه ی ــه نیازه ب
ــم  ــای دیگــری را ه ــت ه و دریاف
می شــود، از ایــن ســند داشــت 
کــه آنهــا کار اجتهــادی و اقدامــات 
ــد  ــا می خواه ــن ه ــی و  ای پیرامون
ــوظ  ــودش محف ــای خ ــه ج ــه ب ک
ــم  ــا ه ــنهاد م ــًا پیش اســت و ضمن

ــت.  ــن هس همی

جامعیــت  متــن  ایــن  خــود 
عزیــزان  اوالً  دارد.  فوق العــاده ای 
ــن  ــزء مفصل تری ــد ج ــن می دانن م
مطالــب نهــج البالغــه اســت. یعنی 

ــی  ــا یک ــا و خطبه ه ــن نامه ه در بی
ــه ۳۱   ــن نام ــش همی از مفصل ترین
اســت. لــذا  ایــن بنــای بــر تفصیــل 
خیلــی قیمتــی اســت. یعنــی امــام 
)علیــه الســالم( قلــم را بــه دســت 
فرمــوده  نــگارش  و  گرفتنــد 
ــخنرانی  ــه و س ــه و نام ــد. خطب ان
و مخاطــب محــور و ایــن هــا 
نیســت؛ کــه مثــاًل در جمعــی دارند 
ــته  ــه؛ نگاش ــد، ن ــخنرانی می کنن س
شــده اســت. در تمــام فرهنــگ هــا 
ــان  ــر از بی ــا، فرات ــته ه ــه نگاش ب
اعتمــاد  هــا توجــه می شــود و 
می شــود. البتــه از ایــن جهــت 
شــخصیتی  بــا  ارتبــاط  در  هــا 
مثــل امیرالمومنیــن )علیــه الســالم( 
نوشــته  و  گفتــار  بیــن  فرقــی 
ــه  ــن جهــت ک ــی از ای نیســت، ول
فضــای مخاطبیــن، حــال و هــوای 
ــانی  ــا، کس ــه، رفت و   آمده آن جلس
ــه  ــر ب ــد و ناظ ــد می بینن ــه دارن ک
مطالبــی کــه دارنــد، ایــن هــا 
موثراســت. ولــی در نامــه ایــن 
طــور نیســت و نامــه ایــن ویژگــی 
نامــه  هــر صــورت  در  دارد.  را 
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امیرالمومنیــن )علیــه الســالم( ، این 
مطلــب مفصــل و دارای جامعیــت 
ــا خــود،  ــاط ب ــم در محــور ارتب ه
هــم در محــور ارتبــاط بــا خــدای 
متعــال، هــم در محــور ارتبــاط 
ــن  ــاوی اصلی تری ــران، ح ــا دیگ ب
و  توحیــدی  تربیــت  خطــوط 
ــت.  ــدی اس ــای توحی ــه ه اندیش
همــه  در  خطــوط  اصلی تریــن 
ــدا  ــود، خ ــا خ ــای ب ــن محیط ه ای
و دیگــران را پوشــش می دهــد 
ــوال های  ــه س ــه ب ــل نام و در اص

اصلــی پاســخ می گویــد.

نامه ای دارای مضامین تربیتی 
و نظم شگفت انگیز

ــن اســت  ــب بعــدی ای ــه جال  نکت
کــه شــما در نامــه ۳۱ نهــج البالغــه 
ــب  ــک مکت ــا ی ــتید ب ــه هس مواج
دارم  اصــرار  را  ایــن  مــن  کــه 
ــما  ــی ش ــم. یعن ــه کنی ــه آن توج ب
کامــاًل بــا یــک بحــث تربیــت 
فعــال بــا حضــور جــدی، موثــر بــا 
مشــارکت متربــی مواجــه هســتید.  

 ویژگــی دیگــر و نکتــه بعــدی این 
اســت کــه ایــن نامــه نورانــی یــک 
مقدمــه دارد کــه خــودش مملــو از 
ورودی  یــک  و  حکمت هاســت 
بســیار دقیــق و جــذاب و پــر نکتــه 
ــه  ــت ک ــت اس ــاحت تربی ــه س ب
الزم اســت خــود آن مقدمــه را بــه 
طــور مســتقل توجــه کــرد و از آن 
ــرد. ــب بســیاری برداشــت ک مطال

ــه  ــت ک ــن اس ــدی ای ــب بع  مطل
ســاختار درونــی نامــه دارای نظــم 
شــگفت انگیــزی اســت. یعنــی 
درونــی  انســجام  دارای  کامــاًل 
امــام  اینکــه  ضمــن  و  اســت 
ــب را  ــوع مطال ــالم( تن ــه الس )علی
ــجام و  ــی انس ــد ول ــظ می کنن حف
ــم  ــب را ه ــی مطال ــاط درون انضب
کامــاًل صیانــت کرده انــد. مثــاًل 
ــه، فصــل اول،  ــب، مقدم ــن مطل ای
فصــل دوم، فصــل ســوم دارد و 
ذیــل هــر کــدام از ایــن کارهایــی 
ــم  ــا معمــوالً در تنظی ــه م اســت ک
هــا و این هــا داریــم کــه ایــن 
روش مطلــب را خیلــی رســمی 
ــن  ــه ای ــن نام ــا در ای ــد. ام می کن
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ــه  ــه ضمــن این ک ــب اســت ک جال
رســمیت و خشــک بــودن را ندارد، 
بلکــه تنوع و طــراوت دارد. در اوج 
ــی  ــاط درون ــاًل انضب ــراوت کام ط
ــه  ــی دارد ک ــجام داخل دارد و انس
مــن خــودم اولیــن برخــوردی کــه 
بــا ایــن نامــه نورانــی داشــتم مثــل 
یــک کســی کــه بــه شــگفتی آمــده 
ــری ســحر شــده  ــه تعبی باشــد و ب
باشــد، یــک چنیــن حالتــی داشــتم. 
از همــان وقــت ارتبــاط مــا بــا ایــن 
ــد.  ــی ش ــک عالم ــی ی ــه نوران نام
ــی ایــن نامــه از جملــه  نظــم درون
ــن  ــرای م ــه ب ــود ک ــی ب چیزهای
ــه  ــه گون ــود. ب ــذاب ب ــی ج خیل
ای کــه اصــال نامــه اینقــدر انتظــام 
دارد و ســرفصل هایــش مشــخص 
ــرداری  ــه فهرســت ب ــاز ب اســت نی

ــدارد. ن

نامه ای حاوی راهبردها و 
توصیه های کاربردی 

ــه  ــت ک ــن اس ــر  ای ــب دیگ  مطل
ــاوی  ــم ح ــی، ه ــه نوران ــن نام ای
راهبردهــا در عرصــه تربیت اســت، 
هم حــاوی توصیــه هــای کاربردی 
اســت. یعنــی هــم نــگاه راهبــردی 
ــت  ــه عرصــه تربی و اســتراتژیک ب
و  اصلــی  آن خطــوط  کــه  دارد 
جالــب  و  آورده  را  ایــن  امثــال 
اســت کــه در عیــن اینکــه در 
ــده آن راهبردهــا و خطــوط  برگیرن
اســت، در عیــن حــال  اصلــی 
دارای پیشــنهادهای کامــال اجرایــی 
ــردی اســت. از  ــی و کارب و عملیات
ــی  ــه نوران ــن نام ــت ای ــن جه ای
ــای  ــن بهره ه ــل ف ــرای اه ــم ب ه
وافــری دارد، هــم بــرای افــراد 
بســیار  هــای  برداشــت  عــادی 
جذابــی دارد. یعنــی شــما اگــر 
ــه  ــد نام ــوان بفرمایی ــک ج ــه ی ب
۳۱ را بخوانیــد، بهــره هــا خواهــد 
ــد.  ــت می کن ــاًل برداش ــرد و کام ب
و اگــر ایــن را بدهیــد دســت یــک 
ــم و  ــه تعلی ــی رتب ــص عال متخص
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ــاز مثــل یــک شــاگردی  تربیــت، ب
احســاس می کنــد کــه اینجــا بایــد 
ــن  ــب امیرالمومنی بنشــیند و از مکت
ــت کنــد.  ــالم( برداش ــه الس )علی
ــه ایــن خاطــر نامــه ۳۱ ظرفیــت  ب
و  تربیتــی  نظــام  اســتخراج 
ــن  ــون در ای ــدش را دارد. چ قواع
متــن شــما هــم مبانــی و بنیادهــا و 
هــم اهــداف را داریــد، هــم اصــول 
را داریــد، هــم روش هــا را داریــد. 
ــه نظــام تربیتــی  ــرای ارائ ــًا ب عمدت
بایــد بنیادهــا را ارائــه کنیــد، بایــد 
ــد  ــد، بای ــه کنی ــان را ارائ اصــول ت
ــد و روش  ــه کنی ــان را ارائ اهدافت
ــد.  ــنهاد بدهی ــم پیش ــان را ه هایت
ظرفیــت  نورانــی  متــن  ایــن 
ــن  ــه ای ــی ب ــام تربیت ــتخراج نظ اس

ــاًل دارد. ــا راکام معن

نقشه راه تربیت توحیدی، 
محمدی و علوی

ــط  ــاهد بس ــا ش ــه م ــن نام در ای
نظریــه توحیــد در عرصــه تربیــت 
ــه  ــه ب ــیری ک ــتیم. در آن مس هس
عنــوان مســیر توحیــد شــناخته می 

ــت  ــا از تربی ــوالً عرف ــود. معم ش
ــق  ــه تخل ــًا ب ــدی اصطالح توحی
ــی  ــارک و تعال ــالق الل تب ــه اخ ب
ــا  ــا ب ــن م ــد؛ بنابرای ــر می کنن تعبی
ــل  ــی بدی ــر و ب ــند فاخ ــک س ی
مواجــه هســتیم کــه وجــود مبــارک 
الســالم(  )علیــه  امیرالمومنیــن 
اســت.  امــت  پــدر  در موقــف 
ــی الل  ــرم )صل ــر اک ــه پیامب چنانچ
ــا َو  ــود أنَ ــه وســلم( فرم ــه وآل علی
ــن و  ــة ؛۶ م ــِذهِ اْلَُمّ ــَوا َه َ ــٌیّ أَب ِ َعل
ــن  ــدر ای ــالم دو پ ــی علیه الس عل
امــت هســتیم « و معنــای ابــوت را 
پیامبــر اکــرم )صلــی الل علیــه وآله 
وســلم( دربــاره خودشــان و درباره 
امیرالمومنیــن ســالم الل علیهمــا 
ــن  ــش ای ــن معنای ــد. ای بســط دادن
ــه  ــه امیرالمومنیــن )علی ــت ک اس
الســالم( ســخاوتمندانه در یــک 
ــان  ــه برایش ــبی ک ــت مناس موقعی
دســت  اســت.  شــده  فراهــم 
ــور  ــن منش ــد و ای ــم بردن ــه قل ب
برجســته و ایــن ســند فاخــر را بــه 
منزلــه نقشــه راه تربیــت توحیــدی، 

6  بحاراألنوار ۱۶ ۹۵ باب ۶
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محمــدی و علــوی در دســترس 
ــت  ــام قیام ــا قی ــان ت ــدان ش فرزن

ــد.  ــرار دادن ق

بنابرایــن مخاطــب ایــن نامــه همــه 
ــانی  ــم کس ــرت، ه ــدان حض فرزن
ــی باشــند، هــم  کــه در ســن جوان
ــف  ــه تکلی ــدران ک ــه پ ــرای هم ب
ــت  ــاحت تربی ــان را در س خودش
ــد،  ــان بدانن ــه فرزندانش ــبت ب نس
هــم بــرای همــه دســت انــدرکاران 
تعلیــم و تربیــت و کســانی کــه در 
ــد،  ــور دارن ــت حض ــاحت تربی س
مناســب، الزم و مفیــد اســت و 
در واقــع حضــرت دســت همــه را 
ــد.  ــرده ان ــر ک ــت پ ــه قیام ــا دامن ت
ــت.  ــی اس ــدر قیمت ــن چق ــن مت ای
لــذا در محــور دســتگاه تعلیــم 
و تربیــت در همــه عرصــه هــا، 
مدیــران  همــه  مــدارس،  همــه 
ــاب  ــک کت ــه ی ــه منزل ــد ب می توانن
ــای  ــک راهنم ــاب کار، ی درس، کت
ــه  ــه آن مراجع ــمند ب ــیار ارزش بس
کننــد. هــم چنیــن یــک منبــع ژرف 
بــرای همــه محققــان، پژوهشــگران 
و اهــل علــم کــه بخواهنــد در 

ســاحت تعلیــم و تربیــت کار کننــد 
هــم هســت و ایــن مراجعــه بــرای 
آنهــا بســیار راهگشــا اســت و 
ــن  ــد از دل ای ــن می توانن ــم چنی ه
ــه  ــیار درج ــند بس ــد س ــند، چن س
یــک از متــن نورانــی آن اســتخراج 
کننــد. از جملــه کاری کــه در ایــن 
منظومــه فکــری و تربیتــی کردیــم 
مســتظهر  فرمودیــد  مالحظــه  و 
ــه ایــن نــگاه علــوی، مخصوصــًا  ب
ــت.  ــه اس ــج البالغ ــه ۳۱ در نه نام
بنــده بــا الهــام از نامــه ۳۱ آن 
ــنهاد دادم  ــی را پیش ــه تربیت منظوم
ــیر  ــک مس ــودش ی ــاال خ ــه ح ک
ــه  ــا ب ــرد ت ــی ک ــده ای را ط پیچی
آن نقطــه رســید. خالصــه دوســتان 
عزیــز مــا بــا یــک منشــور حیــات 
طیبــه بــرای جوانــان، بــرای نســل 
نــو مواجهیــم کــه بایــد قــدرش را 

ــم. ــی بدانی خیل
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لزوم توجه اتحادیه به در 
ترویج و تبیین وبهره برداری

بــرای  یــک  و  ســی  نامــه 
ــالمی  ــای اس ــن ه ــه انجم اتحادی
باالخــره  کــه  آمــوزان  دانــش 
علــوی  تربیــت  دســت اندرکار 
ــه  ــن )علی ــای امیرالمومنی ــه ه بچ
الســالم( اســت، اگــر بخواهــد 
ــهیل،  ــان را تس ــی ش ــیر تربیت مس
تقویــت و تشــویق کنــد تــا در 
ایــن زمینــه موفــق بشــوند و قــدم 
ــت  ــک نعم ــرم ی ــه نظ ــد، ب بردارن
عظمــی و بســیار مغتنــم و بــی نظیر 
محســوب می شــود. در ایــن مســیر 
ــردازی آن  ــه پ خودســازی و جامع
هــم در ایــن گام دوم کــه حضــرت 
ــاس  ــه حس ــن عرص ــرای ای ــا ب آق
ترســیم کردنــد؛ اتحادیــه بایــد 
ــا نامــه ۳۱ هــم  ــا انــس ب ــد ب بتوان
ــم  ــود، ه ــد ش ــره من ــودش به خ
بتوانــد پرچــم دار ترویــج ایــن 
نامــه نورانــی در محیــط تعلیــم 
و تربیــت شــود. بــه نظــرم مــا 
ــه  ــک وظیف ــم ی ــه ه ــن زمین در ای
ــا در  ــم. م ــده داری ــنگینی برعه س

ــت  ــبت ماموری ــه مناس ــه ب اتحادی
ــوزش  ــط آم ــه در محی ــی ک انقالب
و پــرورش داریــم؛ عــالوه بــر 
ــویم  ــد ش ــان بهره من ــه خودم اینک
ــی را  ــش معرف ــاءالل نق ــد ان ش بای
ــته  ــه ۳۱ داش ــه نام ــبت ب ــم نس ه
باشــیم. مختصــری کــه ارائــه شــد، 
ــد در  ــام نمی کن ــث را تم ــن بح ای
ــه ایــن نامــه  حــد اینکــه نســبت ب
ــه  ــک برداشــت اولی ــا ی ــی م نوران
ای پیــدا کــرده باشــیم و چنــد 
ارادت  به عنــوان عــرض  جملــه 
ــه لطــف خــدای  بــود. ان شــاءالل ب
ــق  ــه توفی ــاتی ک ــال در جلس متع
ــث را از  ــن بح ــد، ای ــب باش نصی
ــدای  ــف خ ــه لط ــه ۳۱ ب ــن نام مت
کــرد.  خواهیــم  دنبــال  متعــال 
ــی در  ــم روش ترکیب ــمان ه روش
مباحثــات اســت. یعنــی هــم ناظــر 
بــه اســتخراج متــن، زیبایــی هــا و 
ظرایفــی کــه در خــود متــن وجــود 
ــوع  ــک ن ــال ی ــن ح دارد و در عی
ــی  ــم موضوع ــت و ه ــیر اس تفس
اســت. مثــال نهــج البالغــه بــا نهــج 
البالغــه هــم خواهــد بــود. ان شــاء 
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الل مــا بــرای کشــف مضامیــن بــه 
ســاحت هــای دیگــر نهــج البالغــه 
کــرد؛  خواهیــم  مراجعــه  هــم 
کامــاًل بنیان هــا و مبانــی قرآنــی 
ــر  ــد نظ ــی را م ــند نوران ــن س ای
داریــم. چــرا کــه کال نهــج البالغــه 
ــا  ــه اســت ی ــان نام ــه زب ــا ب ــه ی ک
بــه زبــان خطبــه هســت، تفســیر و 
شــرح قــرآن کریــم هســت. چنانکه 
صحیفــه مبارکــه ســجادیه هــم 
ــه  ــم ب ــرآن کری ــیر ق ــرح و تفس ش
زبــان دعــا اســت. لــذا بــه آن مبانی 
ــم  ــی ان شــاءالل توجــه خواهی قرآن
ــی  ــم خیل ــعی می کنی ــت و س داش
ــل  ــماها را معط ــب ش ــرای مطال ب
نکنیــم کــه از ســرعت حرکــت 
مناســبی برخــوردار باشــیم. هرجــا 
هــم شــما یــک وقــت بــه نظرتــان 
ــادی  ــم زی ــا داری ــه آنج ــید ک رس
معطــل می شــویم تذکــر دهیــد 
ــتر  ــرعت را بیش ــاء الل س ــه انش ک
ــی  ــدی های ــره من ــرای به ــم ب کنی
ــه آن  ــا ب ــت ت ــروری اس ــه ض ک

ــیم.  برس

از حضــور همــه دوســتان  تشــکر 
خداونــد  امیــدوارم  و  می کنــم 
حــق  بــه  تعالــی  و  تبــارک 
امیرالمومنیــن همــه مــا را از مکتب 
ــب  ــی طال ــن اب ــی اب ــت عل تربی
)علیــه الســالم( بهــره وافــر کرامت 
ــه  ــن نام ــًا از همی ــد. مخصوص کن
نورانــی انشــاء الل بهــره مــا فــراوان 
باشــد. مــورد عنایــت آن حضــرت 
ــاه  ــای م ــیم. از دعاه ــید و باش باش
ــه  ــم ک ــه می کن ــم توصی ــب ه رج
در ایــن باقــی مانــده مــاه ایــن 
ــرا  ــی اســألک صب ــم ان ــای الله دع
الشــاکرین لــک را بــا یــک عنایــت 
ویــژه ای دوســتان بخواننــد. منتهــا 
بــا یــک عنایــت خاصــی ایــن دعــا 
هــم از جامــع تریــن دعاهــای 
کوتــاه اســت. ایــن دعــای نورانــی 
ــاء  ــاه اولی ــه کوت ــه ادعی از آن جمل
مضمــون  دارای  کــه  خداســت 
فــوق العــاده عمیــق و جامعــی 
اســت کــه ان شــاءالل بــا ایــن نــگاه 
بــه آن مراجعــه کنیــد و حــظ وافــر 
ــه  ــاءالل آن س ــید. ان ش ــته باش داش
درخواســت صــدر کــه صدرنشــین 
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همــه خواســته هاســت هــم درباره 
همه شــما مســتجاب شــود اســألک 
صبــرا الشــاکرین لــک و عمــل 
ــن  ــن العابدی ــک ویقی ــن من الخائفی

ــک  ل

ــال  ــدای متع ــه خ ــان راب ــه ات هم
ــان هســتم از  می ســپارم و دعاگویت
ــزم هــم توقــع  همــه دوســتان عزی
ــَک  ــْن لَِولِیّ ــمَّ ُک ــم »اَلّلُه ــا داری دع
ــِة بْــِن الَْحَســِن َصَلواتُــَک  الُْحجَّ
َعَلیْــِه َوَعلــی آبائِــِه فــي هــِذهِ 
َولِیّــًا  الّســاَعِة َوفــي ُکّل ســاَعٍة 
ــاًل  ــراً َوَدلی ــداً َوناِص ِ ــًا َوقائ َوحافِظ
أَْرَضــَک  تُْســِکنَُه  َحتّــی  َوَعیْنــًا 
َطویــاًل،  فیهــا  َوتَُمتَّعــُه  َطْوعــًا 
اِحمیــَن«    الرَّ یااَْرَحــَم  بَِرْحَمتِــَک  
ــیَدَة َو  ِش ــَة الرَّ ْلَع ــی الطَّ ِ ــمَّ أَرِن »اللَُّه
ــِری  ــْل نَاِظ ــَدَة َو اْکُح َة الَْحِمی ــرَّ الُْغ
ــُه  ــْل َفَرَج ــِه َو َعّج ــی إِلَیْ ــَرةٍ مِنّ بِنَْظ
و َســّهْل َمْخَرَجــُه َو أَْوِســْع َمنَْهَجــُه 
تـَـُه َفَأنْفـِـْذ أَْمــَره   َو اْســُلْک بـِـی َمَحجَّ

...«؛

ــل  ــام راح ــهدا، ام ــر ش ارواح مطه
گذشــتگان  و  الشــأن  عظیــم 
خودتــان را بــا صلواتــی شــاد 
بفرمائیــد اللهــم صــل علــی محمــد 
و آل محمــد و عجــل الفرجهــم




