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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

الُْمقِــرِّ  الَْفــاِن،  الَْوالِــِد  »مِــَن 
الُْعُمــرِ،  الُْمْدبِــرِ  َمــاِن،  لِلزَّ
نْيَا1« امِ[ لِلدُّ ْهرِ الــذَّ الُْمْستَْســلِِم ]لِلدَّ

خدمــت همــه بــرادران عزیــز، 
مربیــان گرامــی و عالی قــدر در 
اســامی  میهــن  نقــاط  اقصــی 
عــرض ســام دارم و ایــام پربرکت 
ــه  ــه هم ــارک رمضــان را ب ــاه مب م
ــم.  ــک عــرض می کن ــزان تبری عزی
ــاه  ــن بخــش از م ــا ای ــاءاهلل ت ان ش
ــارک از  ــاه رمضان المب ــور م ــر ن پ
ضیافــت الهــی بهره هــای وافــر 
برده ایــد و ان شــاءاهلل در ادامــه هــم 
ــید. ــته باش ــتر داش ــای بیش بهره ه

ــد،  ــن ســال جدی ــه ای ان شــاءاهلل ک
ــر  ــد ب ــرن جدی ــد و ق ــار جدی به
همــه شــما، خانواده هــای عزیزتــان 
عزیــز  اعضــای  دوســتان تان،  و 
ــر  ــور، ب ــر کش ــه در سراس اتحادی
ــارک  ــاءاهلل مب ــام ان ش ــت و ام اُّم
و  عنایــات  مشــمول  و  باشــد 

1  نامه 31 نهج البالغه

ــید. ــی باش ــت اله ــاف خواس الط

منهج تربیت توحیدی از نگاه 
امیرالمومنین )علیه الصالة والسالم(

بحــث خیلــی شــیرین و مهمــی را 
ــل  ــا شــد در ذی ــم بن ــاق ه ــه اتف ب
نامــه ســی و یکــم نهج الباغــه 
ــا  ــوم شــد م ــه معل ــم ک ــال کنی دنب
در نامــه ۳۱ مواجــه هســتیم بــا 
ــگاه  ــدی از ن ــت توحی ــج تربی منه
امیرالمومنیــن )علیه الصاة والســام(. امــام 
یــک  دارنــد  واقــع  )علیه الســام( در 

الگــوی تربیــت الهــی و توحیــدی 
و علــوی را ارائــه می کننــد کــه در 
ــرت،  ــا و آخ ــن دنی ــو بی ــن الگ ای
گــوارا  و  طیّــب  زیســت  بیــن 
در ایــن دنیــا و زندگــی قریــن 
ســعادت و خوشــبختی در آخــرت 
می دهنــد. نشــان  مــا  بــه  را 

هنــر انســان کامــل در پرتــو وحــی 
الهــی و نقشــه راهــی کــه خــدای 
ــرار  متعــال پیــش روی انســان ها ق
داده، ایــن جمــع ســالم بیــن دیــن 
و دنیــا و بیــن دنیــا و آخــرت 
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ــر  ــه خاط ــا ب ــایر نحله ه اســت. س
دست ســاز  نحله هــای  اینکــه 
بشــر اســت، اینهــا ابتای شــان 
ایــن اســت کــه نتوانســته اند نــگاه 
ارائــه کننــد، بلکــه  جامعــی را 
ــگاه  ــه ن ــتند ب ــا هس ــًا مبت عمدت
ناقــص.  و  ظاهــری  و  ســطحی 
چــون نــه انســان را شــناختند، نــه 
ــداء را  ــه مب ــناختند، ن ــان را ش جه
ــناختند،  ــاد را ش ــه مع ــناختند، ن ش
ــتند،  ــع نیس ــد، مّطل ــراف ندارن اش
اَســرار را نمی داننــد، لطایــف را 
ــذا وقتــی شــما  ــر هســتند. ل بی خب
ــت  ــه دس ــد ب ــتتان را می دهی دس
)علیه الصاة والســام(،  امیرالمومنیــن 
ــل و  ــت نس ــت تربی ــع دس درواق
انســان را می دهیــد بــه دســت 
یعنــی  )علیه الســام(؛  امیرالمومنیــن 
در  گذاشــته  را  این هــا  دســت 
ــن  ــه امی ــی ک ــت امین اهلل.کس دس
خــدای متعــال اســت و شــهید 
و شــاهد اســت، گــواه اســت، 
حاضــر اســت و روح بلنــد مطهــر 
ــت. ــب اس ــه غی ــل ب ــد متّص و بلن

ــدأ را می شناســد،  بنابرایــن هــم مب

هــم منتهــا و معــاد را می شناســد و 
ــش  ــام ظرفیت های ــا تم انســان را ب
ــعادت و  ــباب س ــد و اس می شناس
ــر  ــًا از آن باخب شــقاوت او را کام
اســت. اینجا آن نقطه شــوق انگیزی 
ــزه  ــم انگی ــود او ه ــه خ ــت ک اس
ــری  ــتگیری، رهب ــرای دس ــل ب کام
متصــل  چــون  دارد.  هدایــت  و 
ــه عنایــت  ــه فیــض ســرمدی و ب ب
الهــی اســت. بنابرایــن هــم مظهــر 
ــت حضــرت حــق اســت،  رحمانی
ــرت  ــت حض ــر رحیمی ــم مظه ه
ــت  حــق اســت، هــم مظهــر ربوبیّ
پــروردگار متعــال اســت. بنابرایــن 
ــن اســت. ــن نقطــه آن نقطــه ام ای

نامه 31 نهج البالغه، 
دایره المعارف تربیتی

ــت  ــه عنای ــی ب ــکان خوب ــه ام چ
خــود حضــرت فراهــم شــده کــه 
ــه ۳۱ نهج الباغــه  ــا صاحــب نام م
هــم  حاصــل  نامــه۳۱  شــدیم. 
اندیشــه های آســمانی و قدســی 
امیرالمومنیــن )علیه الســام( اســت، هــم 
دربرگیرنــده انگیزه هــای رســالی 
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ــت  ــوار در هدای ــی آن بزرگ و اله
بشــر اســت، هــم سرشــار از مهــر 
و  اســت  محبــت  و  عاطفــه  و 
ــی« در  ــارف تربیت ــک »دایره المع ی
اختیــار مــا قــرار گرفتــه اســت کــه 
ــه. ــه ۳۱ نهج الباغ ــود نام ــی ش م

اینجــا همــه چیــز ســر جــای 
خــودش قــرار می گیــرد. یعنــی در 
نــگاه انســان کامــل کــه نــگاه کامل 
ــای  ــر ج ــزی س ــر چی ــت، ه اس
خــودش اســت. هنــر انســان کامــل 
ایــن اســت کــه هــر چیــزی را در 
ــرار می دهــد. در  جــای خــودش ق
ایــن نــگاه دنیــا در جــای خــودش 
اســت، آخــرت در جــای خــودش 
ــای خــودش  ــان در ج اســت، انس
ــل  ــی مث ــش مزاحم های ــت، نق اس
شــیطان کامــًا دیــده می شــود 
و هــر چیــزی دقیقــًا در جــای 
ایــن  می گیــرد.  قــرار  خــودش 
امــام، امــام کامــل و عــادل اســت و 
امــام عــادل بــه همیــن معنــا اســت. 
پیشــوایی اســت کــه هــر چیــزی را 
ــرار می دهــد. در جــای خــودش ق

کــه  بحثــی  در  اگــر  بنابرایــن 

خدمتتــان  می خواهــم  اکنــون 
دربــاره  مباحثــی  کنــم  تقدیــم 
دنیــا مطــرح می شــود، درواقــع 
ــت.  ــت اس ــف القناء« از واقعی »کش
ــه  ــال را ک ــرده خی ــن پ ــی ای یعن
جهالــت،  می شــود  آن  حاصــل 
امــام )علیه الســام( از مقابــل چشــم 
تــا شــما  می زنــد  کنــار  شــما 
ــه  ــه ک ــت را آن گون ــد واقعی بتوانی
هســت ببینیــد. هنــر امــام )علیه الســام( 
واقعیت هایــی  دادن  نشــان  در 
اســت کــه پیــش روی شــما قــرار 
گرفتــه و عــاوه بــر ایــن کــه 
آنچــه کــه در واقعیــت متافیزیکــی 
و مــاوراء طبیعــی و مــاوراء مــادی 
اســت و متصــل می شــود بــه روح 
ــرداری  ــم پرده ب ــا ه ــان، از آنه انس
ــی  ــه ارزش های ــد. از مجموع می کن
ــر  ــوان خی ــه عن ــا ب ــا از آنه ــه م ک
هــم  را  اینهــا  می کنیــم  یــاد 
حضــرت آشکارســازی می کننــد 
و بــه شــما نشــان می دهنــد و 
کار  حاصــل  ترتیــب  ایــن  بــه 
امیرالمومنیــن )علیه الســام( و حاصــل 
کارگاه نامــه ۳۱ کــه کارگاه تربیــت 
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اســت، می شــود  انســان طــراز 
انســان طــراز اســام و  همــان 
همــان چیــزی کــه خــدای متعــال 
مــی دارد.  دوســت  و  می پســندد 
ــرای اینکــه  ــادآوری ب ــک ی ــن ی ای
ــتیم. ــه اول برگش ــه آن جلس ــا ب م

رعایت حقوق متقابل والد و 
مولود

 در جلســه دوم وارد شــدیم بــه 
ــم ایــن  متــن نامــه و عــرض کردی
ــات  ــا ادبی ــام )علیه الســام( ب ــه را ام نام
ــَن  ــته اند. »مِ ــدی نگاش ــدر فرزن پ
ــن  ــود2ِ«، در ای ُ ــی الَْمْول َ ــِد، إِل ِ الَْوال
ــت.  ــی هس ــرار فراوان ــب اس ترکی
بخشــی از آن را در جلســه گذشــته 
ــگاه بســیار  ــک ن ــم. ی اشــاره کردی
ــال  ــه اتص ــده ب ــن و پیش برن روش
ــلی  ــا دو نس ــل؛ منته ــن دو نس بی
ــد  ــم انگیزه من ــه ه ــبت ب ــه نس ک
ــر  ــق خاط ــم تعل ــه ه ــتند و ب هس
دارنــد. یکــی در جایــگاه پــدر 
ــد و  ــری انگیزه من ــه دیگ ــبت ب نس

- نامه 31 نهج البالغه  2

سرشــار از عواطــف و احساســات، 
عاقبت اندیشــی  و  عاقبت نگــری 
اســت و آن دیگــری هــم سرشــار 
از یــک محبــت و عاطفــه ای اســت 
ــگاه  ــن جای ــه ای ــاظ اینک ــه لح ب
در  می دانــد  خــودش  ریشــه  را 
ــر  ــاید زیبات ــذا ش ــد. ل ــام فرزن مق
الَْوالِــِد،  از ایــن نمی شــد »مِــَن 
ــن  ــاط بی ــن ارتب ــودِ«. ای ُ ــی الَْمْول َ إِل
نســلی اینجــا بــه شــکل منطقــی و 
درســت خــودش برقــرار می شــود.

 یــک بحثــی در بیــن ایــن دو 
قســمت مقدمــه »مـِـَن الَْوالـِـِد، إِلـَـی 
ــش  ــه در بخ ــت ک ــودِ« هس ُ الَْمْول
ویژگی هــای  از  فهرســتی  اول 
ــی و نســل بزرگســال و  نســل مرب
ــی  ــا معرف ــده اینج ــل پیش برن نس
ــک  ــم ی ــل ه ــود و در مقاب می ش
نســل  ویژگی هــای  از  فهرســتی 
نــو و تــازه و در حــال بالیــدن 
ــش  ــع نق ــی می شــود. در واق معرف
ــن  ــب بی ــت و مناس ــاط درس ارتب
دو نســل را هــم امــام )علیه الســام( 
می کنــد. ارائــه  را  اینجــا  در 

در ایــن زمینــه بــاز در جلســه دوم 
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عرایضــی داشــتیم و خطــر فاصلــه 
ــه معنــای شــکاف نســلی  نســلی ب
و احیانــًا مخاطــره گسســت نســلی 
زمــان  ویــژه  آن  ابتائــات  کــه 
ــداری  ــک مق ــن را ی ــا اســت، ای م
ــم  ــرض کردی ــم و ع ــرور کردی م
ــل در  ــر دو نس ــی ه ــه اله در نقش
جــای خودشــان قــرار می گیرنــد و 
مســئولیت آنهــا نســبت بــه دیگری 
ــی  ــک مســئولیت اله ــوان ی ــه عن ب
از  هرکــدام  و  می شــود  تلقــی 
ــه طــرف  مصــدر وحــی نســبت ب
ــًا  ــد و صرف ــئولیت دارن ــر مس دیگ
ــه  ــت. اگرچ ــری نیس ــرام ظاه احت
در اوج تکریــم اســت ولــی حقوق 
ــه آن  ــل هــم هســت. از جمل متقاب
حقــوق متقابــل حــق تربیتی اســت 
ــدر و نســل پیشــین نســبت  ــه پ ک
بــه فرزنــد و نســل نــو دارنــد 
اوج  در  )علیه الســام(  امــام  اینجــا  و 
ــن  ــه ۳۱ ای ــد در نام حکمــت دارن
حــق را؛ یعنــی حــق تربیــت، حــق 
ــی را  ــق خیرخواه ــی و ح راهنمای
ــاد  ــه نم ــد ک ــل جدی ــاره نس درب
می کننــد. ادا  هســت  فرزنــد 

ــک  ــا ی ــت م ــش نخس در آن بخ
آن  و  داشــتیم  هــم  جمع بنــدی 
جمع بنــدی ایــن اســت کــه شــاید 
ــاط  ــه در ارتب ــی ک ــن پیام مهم تری
ــا از  ــد م ــلی بای ــن نس ــوازن بی مت
ایــن مقدمــه نامــه ۳۱ بگیریــم، پیام 
شــناخت متقابــل اســت. یعنــی 
ــه  ــرای اینک ــن دو نســل ب ــد ای بای
بــه آن ارتبــاط ســالم و پیش برنــده 
ــًا  ــند -مخصوص ــر برس ــا همدیگ ب
ــا و در  ــال ارزش ه ــوزه انتق در ح
الزم  خیرخواهــی-   مســیر  آن 
ــه همدیگــر را بشناســند.  اســت ک
شــاید ایــن کلیدواژه هایــی کــه 
امــام )علیه الســام( اســتفاده می کننــد 
ــه  ــت ب ــی اس ــک راه ــع ی درواق
یعنــی  شــناخت.  ایــن  ســوی 
ایــن  بــرای  را  مســیر  دارنــد 
همــوار  نســلی  بیــن  شــناخت 
می کننــد کــه بــه ایــن مســئله هــم 
مــا در جلســه دوم اشــاره داشــتیم.

فناپذیر بودن دنیا

خــب چنــد ویژگــی اینجــا مطــرح 
ــاِن«،  ـِـِد الَْف شــده اســت. »مِــَن الَْوال
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)علیه الســام(  امــام  کلمــه  ایــن  بــا 
ایــن  می کننــد.  معرفــی  دارنــد 
جامعــه مخاطــب کــه جامعــه نــو و 
ــیده و در  ــازه و از راه رس ــر و ت ت
مســیر پیمــودن قلــه عمــر در دنیــا 
هســت، دارد بــا کســی روبــرو 
پاییــن  حــال  در  کــه  می شــود 
آمــدن از قلــه عمــر اســت. ایــن در 
حــال آغــاز و صعــود اســت، ایــن 
ــدن و  ــن آم دیگــری در حــال پایی
ــود  ــد صع ــن فراین ــردن ای ــام ک تم
ــی در  ــن یک ــت، ای ــزول هس و ن
ــت و در  ــدن اس ــن آم ــال پایی ح
ــیر  ــه و مس ــرار گرفت ــل ق آن مراح
را طــی کــرده اســت. در ایــن طــی 
ــرود  ــراز و ف ــن ف ــیرش از ای مس
ــه  ــی ارائ ــک گزارش ــد ی می خواه
ــزد  ــزارش را می ری ــن گ ــد، ای کن
در قالــب حــال خــودش و حالــت 
ــد. ــه می کن ــا ارائ ــودش را اینج خ

قالــب  در  دارد  کــه  آنچــه 
ــرح  ــا مط ــد اینج ــای وال ویژگی ه
آینــه ای  حقیقــت  در  می شــود 
ــه او  ــود ک ــش روی مول ــت پی اس
بتوانــد مســیر پیــش روی خــودش 

را قبــل از تجربــه میدانــی در یــک 
مثــال و عینیــت مشــاهده کنــد. 
ــن جــا  ــه ای ــی اســت ک ــن اتفاق ای
دارنــد  )علیه الســام(  امــام  می افتــد. 
کمــک می کننــد کــه فرزنــد در 
ــودش را و  ــد خ ــدر بتوان ــه پ آین
مســیری را کــه پیــش روی خویش 
اســت تماشــا کنــد و در یــک 
نــگاه بتوانــد ایــن را کشــف کنــد. 
پیام هــای دیگــر هــم دارد، منتهــی 
پیــام روشــن ترش ایــن اســت. 
ــن  ــر ای ــای دیگ ــی از آن پیام ه یک
ــا  ــد ب ــد بگوی ــه می خواه اســت ک
قواعــدی کــه حاکــم بــر این مســیر 
اســت کــه مــن طــی کــردم و تــو 
ــن مســیر  ــردن ای ــی ک ــاز ط در آغ
ــا  ــن ویژگی ه ــا ای ــو ب ــتی، ت هس
واقعیــت مســیر را کامــًا بشــناس، 
و  ببیــن  را  واقعیت هــا  ایــن 
ــا قواعــدش آشــنا کــن.  خــود را ب
البتــه همیــن اول امــام )علیه الســام( 
می زنــد،  هــم  را  ضربــه  یــک 
نیســت  طــور  ایــن  می گویــد 
ــه از  ــی همیش ــال کن ــو خی ــه ت ک
ــوی،  ــد ش ــی بهره من ــن می توان م
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ــدن  ــد ش ــرای بهره من ــو ب ــت ت وق
از مــن انــدک اســت، »مـِـَن الَْوالـِـِد 
الَْفــاِن« کلمــه فانــی اینجــا بــه 
ــام  ــی تم ــت، یعن ــا اس ــن معن همی
ــده. ــل، از دســت رون ــونده، زائ ش

ــی  ــیر زندگ ــا در مس ــه م ــن ک ای
ــاء« را در  ــم »فن ــان  بتوانی ــن جه ای
ــم،  ــا کنی ــم تماش ــن عال ــه ای ناصی
ــق  ــگاه عمی ــک ن ــل ی ــن حاص ای
نــگاه  در  اســت.  ژرف  نــگاه  و 
ســطحی ایــن بــه دســت نمی آیــد، 
چــرا بــه دســت نمی آیــد؟ بــه 
و  دلبســتگی ها  غلبــه  خاطــر 
و  دلبســتگی ها  چــون  تعلقــات. 
تعلقــات و زینت هــای محیطــی 
فــراوان اســت و محیــط پــر از 
حاصــل  اســت.  آذین بنــدی 
ــاب  ــک حج ــود ی ــن دو می ش ای
توّهــم کــه آن حجــاب توّهــم، 
ــن  ــی ای ــاء را دارد. یعن ــم بق توه
ــا  ــه حــاال حااله ــد ک ــال می کن خی
هســت. اینجــا یــک بصیــرت الهــی 
می خواهــد کــه شــما در یــک 
نــگاه بخواهــی خــودت را معرفــی 
ــی  ــر می خواه ــد اگ ــی. می گوی کن

واژه  کلیــد  یــک  بــا  بشناســی 
ــی  ــت برس ــه آن واقعی ــی ب می توان
و آن عبــارت اســت از »فنــاء«.

درک حقیقت فانی بودن دنیا

اگــر مــن بخواهــم ایــن را بــه تــو 
ــد  ــت بای ــم، آن وق ــه کن ــر ارائ بهت
ــک مســئله جــدی  ــروم ســراغ ی ب
بــه نــام »زمــان«. همــه موجــودات 
ــرف و  ــط تص ــم در محی ــن عال ای
احاطــه »زمــان« قــرار دارنــد. همــه 
موجــودات ایــن عالــم دو ویژگــی 
دارنــد، یکــی اینکــه »متمّکــن« 
هســتند، یعنــی مکانــی هســتند 
یعنــی  »متزّمــن« هســتند  دوم  و 
ــط  ــی در محی ــتند. یعن ــی هس زمان
اشــراف زمــان و مــکان دارنــد 
زندگــی می کننــد. در ایــن بیــن 
زمــان ایــن خصوصیــت را دارد 
ــه  ــت. ب ــود« اس ــه »متصرم الوج ک
می گوینــد  فلســفه  اهــل  قــول 
اســت.  »متصرم الوجــود«  زمــان 
هــر  شــدن  موجــود  یعنــی 
بــه  منــوط  زمــان  از  »آنــی« 
فانــی شــدن »آن« قبلــی اســت.



8

www.OFOGHHA.ir

بنابرایــن شــما بــا یــک ســیّال 
فانی شــونده  و  دســت رونده  از 
ــک  ــًا ی ــه دائم ــتید ک ــه هس مواج
قطعــه تــازه ای از »آن« مــی آیــد و 
آمــدن ایــن تــازه منــوط اســت بــه 
رفتــن »آِن« قبلــی کــه کهنــه شــده 
ــن به صــورت  ــه آن ای اســت. آن ب
یــک زنجیــره اتفــاق می افتــد. اگــر 
ایــن زمــان خــوب شــناخته شــود 
ــاء« را  ــئله »فن ــد مس ــما می توانی ش
در ارتبــاط بــا ایــن عالــم و محیطی 
ــر  ــد و ه ــرار گرفته ای ــه در آن ق ک
چــه کــه در ایــن عالــم هســت، ولو 
ــم برخــوردار  ــی ه ــان طوالن از زم
ــًا  ــن را کام ــد ای باشــد، مــی توانی
کشــف کنیــد. »کلُّ َمــْن َعلیهــا 
ــاٍن۳« فرمــود همــه  بــدون اســتثنا  َف
ایــن خصوصیــت را دارد کــه فانــی 
اســت. یعنی زوال دارد، نفــاد دارد، 
تمــام شــدنی اســت، کهنــه شــدنی 
اســت.  شــدنی  تبدیــل  اســت، 
ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــن واقعیت ای
ــی  ــم دارد. وقت ــن عال ــز در ای چی
الَْفــاِن«  الَْوالِــِد  »مِــَن  می گویــد 
ــاره خــودم  یعنــی مــن خــودم درب

- سوره الّرحمن، آیه 26  3

یافتــم،  کامــًا  را  مســئله  ایــن 
وجدانــی شــد برایــم کــه مــن 
ــت  ــاره حاکمی ــی هســتم و درب فان
زمــان مــن دســتم را می بــرم بــاال؛ 
ــا  ــن دارم اینج ــاِن« م َم ــرِّ لِلزَّ »الُْمقِ
ــان  ــر زم ــان و جب ــه زم ــبت ب نس
ــم. ــرار می کن ــان ق ــت زم و جبّاری

ــوم می شــود  ــر معل ــگاه دقیق ت در ن
زندگــی  انســان در مســیر  کــه 
خــودش همیشــه یــک گمانــی 
ــت از  ــارت اس ــان عب دارد. آن گم
اینکــه مــن می توانــم گویــا بــا 
کنــم، می توانــم  زمــان چالــش 
بــا آن شــاخ بــه شــاخ بشــوم. لــذا 
همیشــه یــک تــاش باطنــی بــرای 
غلبــه بــر زمــان در انســان هســت. 
ایــن مــال وقتــی اســت کــه هنــوز 
خــام اســت، وقتــی پختــه تــر شــد 
کــه البتــه پخته تــر شــدن هــم فقــط 
ــا  ــذر عمــر نیســت؛ بعضی ه ــا گ ب
پختــه  هــم  عمــر  گــذران  بــا 
نمی شــوند و ایــن خامــی کودکــی 
همچنــان بــا آنهــا بــه ســنین باالتــر 
مــی رود. ممکــن اســت ۷۰ ســالش 
هــم باشــد ولــی همچنــان خــام و 
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ــه  ــر پخت ــی اگ ــد. ول ــودک باش ک
پختگــی حکمــت،  بــه  بشــود، 
بــه  و  بصیــرت  پختگــی  بــه 
نــگاه ژرف و عمیــق، حاصلــش 
ــه  ــه غلب ــرار ب ــارت اســت از اِق عب
ــان.  ــت زم ــت و حاکمیّ ــه جبّاری ب
می کنــم  اِقــرار  مــن  می گویــد 
ــان  ــا زم ــرد ب ــرد. ب ــان ب ــه زم ک
اســت، مــن دیگــر اقــرار می کنــم.

در  دقیق تــر  معنــای  شــاید 
ــاِن«  َم ــرِّ لِلزَّ ــا کلمــه »الُْمقِ ارتبــاط ب
همیــن باشــد. بــه تعبیــر خودمــان 
»چموشــی« کــه انســان در دوره 
ــد  ــاس می کن ــی دارد و احس جوان
دارد از ایــن محیــط قّلــه عمــر 
بــاال مــی رود و بــه آن تســلط دارد؛ 
حــاال مــی گویــد نــه، مــن در 
ایــن ســرازیری متوجــه شــدم کــه 
ــان کار  ــت و زم ــا نیس ــن خبره ای
ــل و  ــن لی ــد، ای ــودش را می کن خ
ــد  ــه می آین ــب و روز ک ــار، ش نه
و می رونــد در واقــع هــر چیــز 
و  می کننــد  کهنــه  را  تــازه ای 
مانــع  نمی توانــد  هیــچ چیــزی 
ایــن  باشــد،  آنهــا  حرکــت 

اســت. جریــان  در  حرکــت 

ــور  ــی را در عب ــر متزّمن ــان ه زم
چــون  و  می  شــمارد  خــودش 
مشــخصی  عــدد  دارای  همــه 
ــه  ــان ک ــمارش زم ــا ش ــتند، ب هس
در  شــمارد  مــی  را  آنهــا  دارد 
تمام شــان  را  آنهــا  دارد  واقــع 
می کنــد. هــر چیــز عــدد داری 
و بــا شــمارش تمــام می شــود.

تونل زمان 

ــم  ــِر« ه ْه ــلِِم لِلدَّ ــه »الُْمْستَْس کلم
ادامــه همیــن مســئله اســت. یعنــی 
مــن نســبت بــه حاکمیــت نــه 
ــبت  ــه نس ــان، بلک ــود زم ــط خ فق
ــنت های  ــه س ــت و غلب ــه حاکمی ب
ــم  ــن عال ــن ای گنجانده شــده در مت
تســلیم شــده ام. اعــام می کنــم 
ایــن  و  ســنت ها  ایــن  کــه 
ــتند.  ــم هس ــن حاک ــد و قوانی قواع
از ســوی حکیــم  اینهــا  چــون 
علی االطــاق و قــادر مطلــق در 
شــده اند.  تعبیــه  زمــان  تونــل 
ــده  ــه قاع ــان را ب ــما زم ــی ش وقت
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ــه در  ــد ک ــد ببینی ــل ممت ــک تون ی
آن یــک مجموعــه ای از قواعــد 
و قوانیــن و ســنت ها حاکمیــت 
ــن اســمش  ــد، ای ــت دارن و حکوم
ــع »دهــر«  می شــود »دهــر«. در واق
آن باطــن زمــان اســت. آن بخشــی 
اســت کــه محیــط بــر زمان اســت. 
ــذا در  ــر«. ل ــد »ده ــه آن می گوین ب
کلیــدواژه »دهــر«، شــما بــه کمیـّـت 
زمــان خیلــی اعتنــا نداریــد، بیشــتر 
زمــان  کیفیــت  بــه  توجه تــان 
اســت. یعنــی در »دهــر« همــه 
زمــان در یــک نــگاه، یعنــی از 
ــان  آغــازی کــه خــدای متعــال زم
را خلــق کــرده اســت؛ از آن زمــان 
ــان  ــن زم ــه ای ــان روزی ک ــا پای ت
تمــام می شــود، کل آن می شــود 
»دهــر«. ایــن یــک نــگاه یکپارچــه 
اســت. در ایــن نــگاه یکپارچــه کــه 
از آغــاز تاریــخ تــا پایــان تاریــخ را 
یک جــا پوشــش مــی دهــد، شــما 
یــک نــگاه دیگــر می اندازیــد و کل 
را نــگاه می کنیــد، در ایــن نگــرش 
و  قواعــد  می بینیــد  کل،  و  کان 
ســنت هایی کــه بــر زمــان و بــر هر 

ــم  ــی اســت حاک ــه زمان ــزی ک چی
ــم  ــخ حاک ــر تاری ــی ب هســتند. یعن
هســتند. ایــن می شــود »َدهــر«.

در کلمــه قبلــی حضــرت فرمودنــد 
ــه  ــن نســبت ب ــاِن«، م َم ــرِّ لِلزَّ »الُْمقِ
زمــان؛ یعنــی حاکمیــت، غلبــه اش 
و عبــورش و ســیّال بودنــش اِقــرار 
ــی رود  ــدی م ــه بع ــردم. در کلم ک
می  فرمایــد  و  »َدهــر«  ســراغ 
ْهــِر«، تــو بــا کســی  »الُْمْستَْســلِِم لِلدَّ
ــدر،  ــگاه پ ــتی در جای ــه هس مواج
ــرت دســت  ــه بصی ــه توانســته ب ک
پیــدا کنــد و بــه حکمــت بــار 
بیابــد و نــگاه ژرف داشــته باشــد و 
بتوانــد کل ایــن از آغــاز تــا پایــان 
ــا  ــد - ب ــر« باش ــه »َده ــان را ک زم
تمــام قوانیــن و ســنت های حاکــم 
ــه  ــد. ب ــگاه کن ــته ن ــر آن- توانس ب
تــو دارد گــزارش می دهــد کــه 
و  ســنت ها  ایــن  برابــر  در  او 
ایــن قواعــد و قوانیــن تســلیم 
ــن  ــِر«، ای ْه ــلِِم لِلدَّ اســت. »الُْمْستَْس
همین جاســت. جایــش  دقیقــًا 

اگــر کســی توانســت بــه ایــن 
ــه ای  ــی به گون ــد، یعن ــه برس مرحل
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ــه  ــد ک ــودش ببین ــاء« را در خ »فن
اگــر خواســت خــودش را معرفــی 
کنــد بگویــد مــن »فانــی« هســتم و 
اگــر توانســت قاهریــت و جبّاریت 
زمــان را بــه آن اِقــرار کنــد و اگــر 
ــر«،  ــت »َده ــه حاکمی ــت ب توانس
یعنــی ســنت های الهــی حاکــم بــر 
تاریــخ هــم تســلیم بشــود و اینها را 
ــی  ــک واقعیت های ــوان ی ــم به عن ه
ــلیم آن  ــرد و تس ــتند بپذی ــه هس ک
بشــود، مجموعــه اینهــا نتیجــه اش 
ایــن خواهــد شــد کــه چنیــن 
این کــه  موقعیــت  از  کســی 
ــط  ــت محی ــه دس ــد بازیچ بخواه
ــا«  ــمش »دنی ــه اس ــی اش ک پیرامون
خــارج  بگیــرد  قــرار  هســت، 
می کنــد. او را قــرار می دهــد در 
موقعیــت کســی کــه می توانــد 
ــه  ــی ب ــد. یعن ــازی کن ــا ب ــا دنی ب
می دهــد  را  امــکان  ایــن  او 
موجــود  واقعیــت  ایــن  از  کــه 
ــعادت و  ــر و س ــن خی ــرای تأمی ب
خوشــبختی خــودش اســتفاده کند.

عالــم  در  اینکــه  جــای  بــه 
بخواهــد  خیــاالت  و  توّهمــات 

ــرد  ــده بگی ــا را نادی ــن واقعیت ه ای
ــاخ  ــا سرش ــا اینه ــد ب ــا بخواه ی
دو  هــر  حاصــل  کــه  بشــود 
ــت رفتن  ــدن و از دس ــر ش زمین گی
ایــن  بــه  او  اســت،  فرصت هــا 
ایــن  بــا  نتیجــه می رســد کــه 
واقعیــت کنــار بیایــد تــا از رهگــذر 
کنــار آمــدن بــا ایــن واقعیــت 
ــدا  ــت پی ــت دس ــه حقیق ــد ب بتوان
کنــد. اینجــا از جاهایــی اســت 
راهــی  واقع بینــی  ایــن  کــه 
اســت بــه ســوی حقیقت یابــی. 
ــت  ــن واقعی ــد ای ــر بتوان ــه اگ البت
بشناســد. و  کنــد  کشــف  را 

مذّمت دنیای فانی

فرمــود ویژگــی دیگــر ایــن »والــد« 
ــا«؛  نْیَ امٍ الدُّ ــذَّ ایــن اســت کــه از »ال
ــه  ــت ب ــت. مذّم ــر دنیاس مذّمت گ
معنــای تقبیــح اســت، یــک چیــزی 
می کنیــم  مذّمتــش  وقتــی  را 
تقبیــح می کنیــم.  یعنــی داریــم 
ــا در  ــل مــدح اســت. م نقطــه مقاب
ــا دو نــوع مذّمــت  ــا دنی مواجهــه ب
داریــم. یــک مذمــت ناشــی از 
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حــال »ذام« اســت. یعنــی کســی که 
ــد  ــا می توان ــت ی ــده اس مذّمت کنن
ــد. ــت باش ــف واقعی ــی از کش ناش

بــه  راجــع  مــا  نهج الباغــه  در 
آن بخــش اول هــم داریــم کــه 
ــا  ــرده دنی ــروع ک ــی ش ــک کس ی
را مذّمــت  کــردن. امیرالمومنیــن 
می گیــرد.  را  یقــه اش  )علیه الســام( 

نْیَــا4«؛  لِلدُّ امُّ  الــذَّ »أَیَُّهــا  فرمــود 
ــته ای  ــا نشس ــه اینج ــی ک ای کس
مذمــت  را  دنیــا  داری  دائــم  و 
آیــا  مذّمت کننــده،  ای  می کنــی، 
ــت؟  ــه اس ــو دروغ گفت ــه ت ــا ب دنی
داده  فریــب  را  تــو  دنیــا  آیــا 
ــرت  ــد حض ــروع کردن ــت؟ ش اس
زدن.  حــرف  این طــور  او  بــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــال آن کس ــن ح ای
ــی، ضعــف فکــری  ضعــف بصیرت
را  خــودش  روحــی  ضعــف  و 
می  خواهــد بنــدازد بــه گــردن دنیــا.

را  مذّمت گــری  نــوع  ایــن 
نمی پســندند  امیرالمومنین)علیه الســام( 
لــذا بــا آن مقابلــه می کنــد. فرمــود 

- شرح حکمت 131 نهج البالغه  4

فرمــود  کــرده ای؟  فکــر  چــه 
ــند  ــا می رس ــدا از اینج ــاق خ عّش
ــتند  ــه می خواس ــی ک ــر جای ــه ه ب
اینجــا  خــدا  دوســتان  برســند. 
ــرکت  ــی ش ــت اله ــازار والی در ب
مرتبــه والیــت  بــه  و  می کننــد 
از  می رســند.  بــودن  اولیایــی  و 
ــرا داری  ــو چ ــند، ت ــا می رس اینج
مذّمــت می کنــی؟ دنیــا هــم ضمنــًا 
ــن  ــت. ای ــداده اس ــب ن ــو را فری ت
ــه  ــا ب ــاره دنی ــه درب ــتی ک ــو هس ت
خــودت دروغ گفتــه و خــودت 
ــح  ــن را صری ــب داده ای. ای را فری
او گفتنــد.  بــه  آنجــا  حضــرت 
ــت. ــرض اس ــک ف ــن ی ــس ای پ

ــا« اینجــا یعنــی چــه؟  نْیَ امُّ لِلدُّ ــذَّ »ال
ــو  ــا ت ــی دارد ب ــک کس ــی ی یعن
ــد  ــه می خواه ــد ک ــت می کن صحب
ــبت  ــا را در نس ــت دنی ــو واقعی ت
پیــش  کــه  آخرتــی  حقیقــت 
ایــن  ببینــی.  هســت  تــو  روی 
مذمــوم.  دنیــای  می شــود  دنیــا 
ــش  ــه فنای ــم ب ــش ه ــده مذّمت عم
ــت  ــه از دس ــه زوال و ب ــت. ب اس
می شــود  ایــن  اســت.  رفتنــش 
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دادن  نشــان  و  کشــف حجــاب 
ــن  ــا«. ای ــه »دنی ــاء« در ناصی آن »فن
ــل  ــا« در مقاب نْیَ امُّ لِلدُّ ــذَّ ــای »ال معن
آن کســانی اســت کــه ممکــن 
ــای  ــان تصرف ه ــًا هم ــت مث اس
شــیطانی »بقــاء« در نعمت هــای 
ــو و در  ــرای ت ــا را ب ــری دنی ظاه
به عنــوان  تــو  ذهنــی  محاســبه 
ــا  ــد ت ــان دهن ــت نش ــک واقعی ی
دلبســتگی تــو را زیــاد کننــد و 
ــت  ــه دس ــل و بازیچ ــو را معط ت
آرزوهــا و هوس هــا قــرار بدهنــد.

تــا  کــه  اســت  محلــی  اینجــا 
ــروی.  ــزی و ب ــد برخی بنشــینی بای
ــت.  ــا اس ــن معن ــه ای ــش ب مذّمت
پیــدا  خوشــی  می خواهــی  تــا 
تــا  می شــوی،  ناخــوش  کنــی 
می خواهــی دل ببنــدی بایــد دل 
کامــت  می خواهــد  تــا  بکنــی، 
می شــود.  تلــخ  شــود  شــیرین 
َِّهــا  ــا َهانَــْت َعَلــی َرب فرمــود »َداُرَه
َفَخَلــَط َحَالََهــا بَِحَرامَِهــا َو َخیَْرَهــا 
َها َو َحیَاتََهــا بَِمْوتَِهــا َو ُحْلَوَهــا  بَِشــرِّ
َهــا5« اینجــا دنیــا قاطــی اســت.  بُِمرِّ

- همان  5

ــا کــه  ــن معن ــه ای ــا« ب نْیَ امُّ لِلدُّ ــذَّ »ال
بــاز می خواهــد بــه تــو کامــًا 
یــک  زندگــی  بدهــد  نشــان 
ــدنی و  ــام ش ــذرا و تم ــت گ فرص
ــی  ــن یعن ــذرگاه اســت. ای ــک گ ی
« بــه  امُّ همــان واقع نمایــی، »الــذَّ
ــل  ــن در مقاب ــا اســت. ای ــن معن ای
مدحــی اســت کــه جامعــه جــوان 
ــو در ذهنــش  ــد ن و آن نســل جدی
ــد  ــرت دارن ــت. حض ــادح دنیاس م
نقطــه مقابلــش را نشــان می دهنــد. 
ــن  ــه؟ ای ــه چ ــد ب ــدح می کن آن م
ــه؟  ــه چ ــد ب ــت می کن ــم مذّم ه
ایــن پــس نتیجــه واقع بینــی اســت 
ــه  ــه جامع ــن را ب ــد ای و می خواه
ــد. ــل کن ــودش منتق ــب خ مخاط

لــذا بــا دو تعبیــر ایــن را شــرحش 
َمَســاکَِن  ــاکِِن  »السَّ فرمــود:  داد. 
الَْمْوتـَـی6« این کســی کــه روبه روی 
ــع  ــدر؛ درواق ــن پ ــته، ای ــو نشس ت
بــه جــای مرده هــا اینجــا ســکونت 
کــرده اســت. یعنــی اینجــا گــذرگاه 
اســت، خــوب نــگاه کنــی رّد پــای 
ــد  ــا رفته ان ــه از اینج ــانی را ک کس

- نامه 31 نهج البالغه  6
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را می بینیــد. در یــک کلمــه مــا 
ــا  ــِن َعنَْه اِع اینجــا مســتأجریم. »الظَّ
ــاکِِن  َغــدا۷ً« و معنــای ایــن »السَّ
َمَســاکَِن الَْمْوتـَـی« آنهــا کــه قبــل از 
ــن  ــد. ای ــرگ رفتن ــا م ــد ب ــا بودن م
معنایــش ایــن اســت کــه مــا هــم 
بــه زودی از اینجــا کــوچ می  کنیــم 
اِعــِن« به معنــای  و می رویــم. »الظَّ
کوچــک کننــده اســت، »َعنَْهــا َغداً« 
همیــن فــردا. فــردا هــم اینجــا 
ــی  ــت، یعن ــک اس ــای نزدی به معن
خیلــی نزدیــک اســت کــه مــا هــم 
از اینجــا کوچــک کنیــم و برویــم.

ــت  ــن اس ــرف ای ــن ح ــه ای نتیج
ــا  ــدارم ت ــت ن ــا وق ــن اینج ــه م ک
ــوم  ــی بش ــل مطالب ــم معط بخواه
ــی  ــدارد. یعن ــت ن ــن اولوی ــه ای ک
ــدارم  ــت ن ــًا وق ــن اص ــر م دیگ
ــم  ــی بخواه ــات فرع وارد موضوع
ــم ســراغ اصــل  ــد بروی بشــوم. بای
ــا  ــه دارد از اینج ــی ک ــئله. کس مس
ــد  ــرود، نمی توان ــد ب ــوچ می کن ک
مشــغول کارهای حاشــیه ای، فرعی 
ــود،  ــدم بش ــه چن ــب درج و مطال

- همان  7

ــرود ســراغ مســئله اصلــی. بایــد ب

خاصــه مســئله ایــن می شــود 
کــه مــن امــروز بــرای شــما، 
ــمای  ــرای ش ــد« ب ــن »وال ــی م یعن
»مولــود«، مــن پــدر بــرای شــمای 
ــرای  ــی ب ــل قبل ــن نس ــد، م فرزن
شــمای نســل جدیــد و فعلــی، 
هــم درس هســتم، هــم عبــرت 
هســتم. البتــه مــن بــه شــرطی کــه 
خــودم درس گرفتــه باشــم؛ تــا 
دلتــان بخواهــد تجربــه دارم و ایــن 
ــت  ــری اس ــل عم ــا حاص تجربه ه
کــه از دســت رفتــه اســت. ایــن را 
می توانــم خیلــی مفــت، مجانــی و 
همین طــور خیلــی ارزان در اختیــار 
شــما قــرار بدهــم. ایــن یــک؛ دوم 
ــی  ــتم. یعن ــرت هس ــه عب ــم مای ه
ــه  ــه ب ــی ک ــن باهای ــًا همی دقیق
ســر مــن آمــده، از عبــور ایــن 
ــیرها و  ــن مس ــذر از ای ــا و گ دنی
تلخی هــا،  ســنت ها،  حاکمیّــت 
اینهــا،  امثــال  و  شــیرینی ها 
ــده  ــن آم ــر م ــه س ــه ب ــی ک اینهای
ــد.  ــه ســر شــما هــم خواهــد آم ب
ــود  ــما می ش ــرای ش ــم ب ــن ه ای
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عبــرت کــه پُــر از ناکامی هــا و 
ــود  ــن می ش ــت. ای ــا اس نامرادی ه
یکــم. و  ســی  نامــه  مطلــع 

ــّرف  ــه تص ــاءاهلل ب ــدوارم ان ش امی
ــددش،  ــه م ــام(، ب امیرالمومنین)علیه الس
ــه  ــش، ب ــه والیت ــش، ب ــه عنایت ب
پیــش  از  ان شــاءاهلل  تصّرفــش، 
»کشــف القناء«  هــم  مــا  چشــم 
بشــود و واقعیــت آن گونــه کــه 
ــا نشــان داده بشــود. ــه م هســت ب

سؤاالت

آیــا  کــه  پرســيدند  ســوال 
بعــد از فنــاءاهلل زمــان معنــا 
بيــن  از  یــا  می کنــد  پيــدا 
ــن  ــد از ای ــی بع ــی رود؟ یعن م
یــا  و  اســت  زمــان  دنيــا 
ــود؟ ــام می ش ــان تم ــر زم دیگ

ــع  ــی در واق ــی اهلل« یعن ــاء ف آن »فن
همــان »بقــاء بــاهلل« اســت. عبــارت 
ــه  ــت ک ــاهلل« اس ــاء ب ــری »بق اخ
اســتفاده  تعبیــر  آن  از  گاهــی 
می کننــد. امــا بــا آن توضیحــی کــه 
اشــاره کردیــد که آیــا بعــد از پایان 

ــا زمــان ادامــه دارد، بایــد  ایــن دنی
ــی دیگــر وجــود  ــه، زمان ــم ن بگوی
نــدارد و آن چیــزی هــم کــه مــا به 
ــًا  ــیم کام ــان می شناس ــوان زم عن
ــی  ــط پیرامون ــا و محی ــن دنی ــا ای ب
می شــود.  شــناخته  دنیــا  ایــن 
دنیــا  ایــن  پیرامونــی  محیــط 
ــق  ــر دقی ــه نظ ــرزخ. ب ــود ب می ش
ــی  ــداد باطن ــک امت ــان ی ــن زم ای
روزی  آن  تــا  و  دارد  بــرزخ  در 
ــِيّ  ــَماَء َکَط ــِوي الَسّ ــْوَم نَْط ــه »یَ ک
ــم  ــام می کنی ــِب8« تم ــِجِلّ لِْلُکتُ الِسّ
مســئله را. ایــن چیــزی کــه مــا بــه 
عنــوان زمــان می شناســیم چــه 
ــه اصطــاح ظاهــری  ــای ب ــه معن ب
مســئله، چــه بــه آن معنــای باطنــی 
ــه  ــان اســت ک ــر زم ــط ب ــه محی ک
ــان  ــا هم ــت ی ــرزخ اس ــط ب محی
ــت،  ــری هس ــع دَه ــط در واق محی
ــه دارد،  ــه ادام ــت ک ــود گف می ش
بعــد دیگــر نــه، تمــام اســت.

8  - سوره مبارکه انبیاء، آیه104



16

www.OFOGHHA.ir




