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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ِ أَْي بُنَيَّ َو  »َفإِنِّي أُوِصيَك بِتَْقَوى اللَّ
لُُزومِ أَْمرِهِ َو عَِماَرةِ َقْلبَِك بِِذْكرِهِ«

چگونگی بهره مندی از نور تقوا

متعــال  پــروردگار  فضــل  بــه 
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــای مقدمات نکته  ه
از  تربیتــی  داللت هــای  اســتخراج 
ــه ی  ــم نهج البالغ ــی و یک ــه ی س نام
تقدیــم  )علیه الصالة و الســالم(  امیرالمؤمنیــن 
شــد. از تعبیــر »فانــی اوصيــك« 
درواقــع ورود بــه اصل مســئله اســت 
ــا  ــه ب ــت ک ــت اس ــان وصی ــه هم ک
تأکیــد بــه تقــوای الهــی فرمــود مــن 
تــو را وصیــت می کنــم. بــه نظــر 
ــه ای  ــد کلم ــن چن ــه ای ــد ک می رس
کــه حضــرت بعــد از عنــوان »َفإِنِّــي 
ــد  ــه دادن ِ« ادام ــَوى اللَّ ــَك بِتَْق أُوِصي
ــه ی »أى  ــا کلم ــی ب ــه نوع ــه ب و البت
ــاط  ــد در ارتب ــش کردن ــّی« تلطیف بن
بــا تقواســت، مســئله ی »َو لُــُزومِ 
اســت.  قبیــل  همیــن  از  أَْمــرِهِ« 
ــد  ــد می رس ــه مقص ــه ب ــوا چگون تق

تقــوا  نــور  از  چگونــه  انســان  و 
ــن  ــه بی ــی ک ــود؟ وقت ــد می ش بهره من
او و امــر الهــی پیوســتگی جــدی 
ــر  ــن تعبی ــد، ای ــته باش ــود داش وج
»َو لُــُزومِ أَْمــرِهِ« این جــا درواقــع 
ــد. ــا می کن ــن نقشــی را ایف ــک چنی ی

ــرِهِ«، مســئله ی  ِــَك بِِذْك ــاَرةِ َقْلب »عَِم
آبادســازی دل بــه یــاد خــدای متعــال 
مهم تریــن پشــتوانه بــرای تقــوای 
الهــی اســت. یــاد خــدای متعــال 
ــان را  ــب انس ــط قل ــه محی ــی ک وقت
بــرای نــزول اجــالل تقــوای الهــی و 
ــد  ــا و پشــتیبانی می کن ــور تقــوا مهی ن
ــاز از ایــن مــوارد اســت. بعــد هــم  ب
مســئله ی بســیار مهــم دیگــری را کــه 
ــرح فرمودنــد ایــن اســت کــه  مط
ــه  ــع اعتصــام ب ــالک درواق ــان س انس
حبــل اهلل تبــارک و تعالی داشــته باشــد 
ــا خــدای  و ایــن رابطــه ی خــودش ب
متعــال را محکــم اخــذ بــه قــوت کند.

خــب ایــن هــم نکتــه ی بعــدی بــود 
کــه برای تــان خواندیــم و توضیحــات 
خدمت تــان  داشــت  مختصــری 
ــد  ــه امی ــاال ب ــه ح ــردم ک ــرض ک ع
خــدا مــا وارد ادامــه ی همیــن بخــش 
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می شــود  شــاید  کــه  می شــویم 
گفــت کــه بــه منزلــه ی فشرده ســازِی 
کل مباحــث نامــه ی ســی و یکــم 
ــه امــام  هســت؛ یعنــی در چنــد جمل
را  مضامینــی  همــه ی  )علیه الصالة و الســالم( 

کــه بعــداً بــه تفصیــل در نامــه مطــرح 
ــد  ــح می دهن ــا توضی ــد این ج می کنن
مختصــر  خیلــی  به صــورت  و 
بــا چنــد تعبیــر بیــان می دارنــد.

آراسته شدن انسان به تقوای 
الهی

امــام )علیه الصالة و الســالم( بعــد از این کــه 
مســئله ی تقــوا را بــه عنــوان داّل 
خودشــان  وصیتنامــه ی  مرکــزِی 
همــه ی  کــه  می کننــد  مطــرح 
نوعــی  بــه  دیگــر  فضیلت هــای 
ــا  ــرد، ب ــرار می  گی ــوا ق ــون تق پیرام
تقــوا  بــا  تثبیــت می شــود،  تقــوا 
ــا تقــوا پــرورش  صیانــت می شــود، ب
پیــدا می کنــد. ببینیــد نســبت تقــوا بــا 
فضیلت هــا این طــور اســت. تقــوا 
هــم ریشــه اســت هــم حافــظ اســت 
هــم پرورش دهنــده اســت نســبت بــه 
کل فضیلت هــا و این کــه در قــرآن 

ــا  َّم ــود: »إِن ــه صراحــت فرم ــم ب کری
ــن «1، درواقــع  ُ مِــنَ الُْمتَّقي ــُل اللَّ يَتََقبَّ
دارد بــه صراحــت ایــن مســئله را 
تبییــن می کنــد کــه اساســًا قبــول 
پــروردگار متعــال از بنــده ی خــودش 
بــا تقواســت، یعنــی اگــر تقــوا باشــد 
پذیــرش هســت و اگــر تقــوا نباشــد 
ســاحت  در  بنــده  و  عبــد  عمــل 
جایگاهــی  هیــچ  ربوبــی  قــدس 
ــرار  ــرش ق ــورد پذی ــی م ــدارد یعن ن
نمی گیــرد. بــا ایــن طــرح مســئله 
ارتبــاط  در  کــه  اشــاره ای  بــا  و 
ــه  ــرِهِ« ک ــَك بِِذْك ِ ــاَرةِ َقْلب ــا »عَِم ب
ــوط  ــق مرب ــه ی عمی ــدار الی ــک مق ی
بــه تقــوا را در اتصــال بــه قلــب 
حضــرت معرفــی کردنــد درواقــع 
دارنــد یــادآوری می کننــد کــه آن چــه 
ــتگی  ــم اســت آراس ــوا مه ــه در تق ک
دل شــما بــه تقواســت. قلــب انســان 
بایــد آراســته ی بــه تقــوا باشــد.

ــور  ــوا در مح ــی دارد، تق ــوا مراتب تق
ــوا در  ــم، تق ــوارح داری ــال و ج اعم
محور عــادات و رفتارهــا و اخالقیات 
باالتــر  این هــا  از همــه ی  داریــم، 

1  آیه 27 سوره مائده
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ــرآن  ــه در ق ــت ک ــب اس ــوای قل تق
ــتفاده  ــر اس ــن تعبی ــم از ای ــم ه کری
ــعائَِر  ــْم َش ــْن يَُعظِّ ــه »َو َم ــده ک ش
ــوب «2  ــَوى الُْقُل ــنْ تَْق ــا مِ َّه ِ َفإِن اللَّ
ــه  ــد ک ــح می کن ــن را تصری ــرآن ای ق
ــم  ــه ه ــی از جمل ــعائر اله ــم ش تعظی
ــت  ــب اس ــوای قل ــان دهنده ی تق نش
هــم تقویت کننــده تقــوای دل اســت. 
ــک  ــاال ی ــه ح ــعائراهلل ک ــم ش تعظی
معنــای بســیار گســترده ای اســت کــه 
ــه  ــه آن ب ــد ب ــودش بای ــای خ در ج
لطــف خــدای متعــال پرداخته بشــود.

ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــه می فرمایی مالحظ
را  مــا  )علیه الصالة و الســالم(  امــام  ترتیــب 
ــزی  ــی و مرک ــه ی کانون ــه آن نقط ب
ــه  ــوا متوج ــت از تق ــارت اس ــه عب ک
ــدن  ــه ش ــا ضمیم ــم ب ــد، آن ه کردن
ــاال  ــی. ح ــارک و تعال ــام اهلل تب ــا ن ب
ــك  ــارة قلب ــه ی »عم ــا کلم ــد ب بع
ــادآوری  ــا ی ــه م ــد ب ــره« دارن بذك
تقــوا  موضــوع  در  کــه  می کننــد 
نگــرش  نگرش تــان  بایــد  شــما 
چــون  باشــد،  اساســی  و  عمیــق 
مراتبــی  دارای  انســان  شــخصیت 
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اســت یعنــی یــک مناطــق و مراتــب 
گوناگونــی دارد. آن چــه کــه می توانــد 
حیات بخــش و نجات بخــش باشــد 
و بنیانگــذار فضیلت هــا در انســان 
ــب انســان  ــه قل ــن اســت ک باشــد ای
ــود،  ــی بش ــوای اله ــه تق ــته ی ب آراس
ــی. ــه ی اساس ــود آن نکت ــن می ش ای

نظام تربیتِی متأثر از ریشه های 
مادی

معنــای ایــن ســخن ایــن اســت 
نظــر  مــورد  کــه  تربیتــی  کــه 
هســت  )علیه الصالة و الســالم(  امیرالمؤمنیــن 
ــطحی  ــت س ــک تربی ــت ی ــن تربی ای
ــک  ــوی ی ــت عل ــی تربی نیســت، یعن
ــق و دارای  ــه دار و عمی ــت ریش تربی
پشــتوانه و دارای اســتحکام اســت. 
خیلــی از نظام هــای تربیتــی را مــا 
نظام هــای  ایــن  کــه  می شناســیم 
عمدتــًا  پیشنهادات شــان  تربیتــی 
بــه حــوزه ی رفتارهاســت،  ناظــر 
رفتارهایــی اســت کــه از شــخص 
مناســبات  در  می شــود؛  آشــکار 
ــف  ــای مختل ــی، در مواجهه ه اجتماع
دارد.  را  رفتارهــا  ایــن  شــخص 
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خیلی  هایــش در حــد عــادت اســت، 
یــک  بــه  می شــود  توصیــه  ایــن 
ــی  ــا؛ در روان شناس ــله عادت  ه سلس
جدیــد و در نظــام تربیتــی ای کــه 
شــده  شــناخته   دنیــا  در  معمــوالً 
ایــن  تــا  مســئله  عمدتــًا  اســت 
حــدود پیــش مــی رود، یعنــی در حــد 
ــت.  ــا اس ــه عادت ه ــی ب انتظام بخش
قوی تــری  عــادات  کــه  هرکســی 
ــش  ــن عادت های ــد و ای ــته باش داش
پیــدا کــرده  مناســبی  یــک نظــم 
عادت هایــی  مخصوصــًا  باشــد، 
به اصطــالح  تأمین کننــده ی  کــه 
ــق  ــا از طری ــر اســت ت معاشــرت مؤث
ــه  ــد ب ــر شــخص بتوان معاشــرت مؤث
ــد.  ــدا کن ــت پی ــتری دس ــع بیش مناف
ــنهادی  ــًا آن فهرســت پیش ــن تقریب ای
بــه  ناظــر  عمدتــًا  کــه  اســت 
نظم بخشــیِ  بــه عادت هــا مطــرح 
ــا  ــدار هــم ب ــک مق ــه ی می شــود، البت
تنظیــم عــادات، بــا تکــرار عــادات، با 
ــد  ــعی می کنن ــا س ــح عادت ه تصحی
ــخص را  ــای ش ــش رفتاره ــن بخ ای
ــود  ــن می ش ــد. ای ــازی  کنن مناسب س
بــه  مــا  کــه  آن چیــزی  درواقــع 

ــی در مکتب هــای  ــوان نظــام تربیت عن
کــه  خودمــان  پیرامــون  تربیتــی 
هســتند  مــادی  ریشــه های  دارای 
اســت. مقــدار  ایــن  می شناســیم، 

کاری بــه بیشــتر از ایــن ندارنــد، 
پشــت صحنــه ی شــخصیت شــما 
ــد.  ــد باش ــه می خواه ــت، هرچ چیس
شــما بــرای ایــن رفتــاری کــه داریــد 
انگیــزه ای  چــه  می دهیــد  انجــام 
ــد  ــزه ای می خواهی ــر انگی ــد؟ ه داری
ــن  ــرش ای ــی آخ ــید، یعن ــته باش داش
اســت کــه مــن انگیــزه ام خالــی کردن 
ــم  ــر بتوان ــب دیگــران اســت، بهت جی
ــم.  ــب کن ــودم جل ــه خ ــران را ب دیگ
ــا نظامــات  ــد ب ــاًل کســی کــه بتوان مث
هماهنگــی  خــودش  پیرامونــی 
می شــود  باشــد  داشــته  بیشــتری 
یــک شــهروند خــوب و مــورد پســند 
اســت و مثــاًل کســی که در معاشــرت 
بــا دیگــران توانســته معاشــرت مؤثــر 
داشــته باشــد، باالدســتی خــودش 
را از خــودش راضــی کنــد، اگــر 
ــد  ــا را بتوان ــتی  ای دارد آن ه پایین دس
منضبــط کنــد و بــا پیرامــون خــودش 
و کســانی کــه بــا آن هــا ارتبــاط 
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ــد  ــات بتوان ــن ارتباط ــرد در ای می گی
ــاط  ــر داشــته باشــد. ارتب ــاط مؤث ارتب
مؤثــر یعنــی آن هــا را جــذب خــودش 
ــان  ــرت خودش ــد و او را در معاش کن
ــه  ــاًل بپســندند، خــب حــاال ب کأّن مث
چــه قصــدی اســت؟ بــه قصــد ایــن 
اســت کــه شــخص بــه منافع بیشــتری 
دســت پیــدا بکنــد، ایــن مقــدار.

بــرای  بتوانــد  هرکســی  بنابرایــن 
بــرای  خــودش،  مجموعــه ی  آن 
می کنــد،  کار  آن  در  کــه  شــرکتی 
بــرای آن اداره  و ســازمانی کــه در 
امتیــاز  بتوانــد  بیشــتر  هســت  آن 
ــول  ــد پ ــتر بتوان ــد، بیش ــذب کن ج
ــًا  ــن حتم ــاورد ای ــروت بی ــاورد، ث بی
یــک آدمــی اســت کــه موفق تــر 
ــی کاًل  ــی می شــود. نظــام تربیت ارزیاب
ــت. ــزی اس ــن چی ــک چنی ــال ی دنب

کــه  عمیق تــر  مقــدار  یــک 
قبل ترهــا،  می رویــم  می شــویم 
مثــاًل دیگــر آن جایــی کــه ریشــه 
پیــدا می کنــد در مکتــب ارســطو 
یــک  آن جاهــا  این هــا،  امثــال  و 
مقــدار بحــث فضیلت هــا مطــرح 
می شــود، گویــا خــود فضیلت هــا 

اصالــت پیــدا می  کنــد. امــا در منطــق 
ــا  ــه آن فضیلت ه ــتند ب ــادی نتوانس م
اعتبار بخشــی کننــد. مثــاًل چطــور 
ایــن فضیلــت اســت کــه مــن بتوانــم 
ــن چــه  ــم، ای ــه دیگــران کمــک کن ب
این کــه  مگــر  اســت؟  فضیلتــی 
ــت  ــرو درس ــن آب ــرای م ــد ب بخواه
کنــد بلــه فضیلــت اســت، بــرای 
مــن کســب وجهــه کنــد، بــرای مــن 
ــت  ــن موقعی ــرای م ــاورد، ب ــرو بی آب
بــرای  کنــد،  درســت  اجتماعــی 
ــن  ــد، ای ــت کن ــت درس ــن محبوبی م
ــه  ــن مســئله ک ــه دارد َواال از ای توجی
بگذریــد دیگــر چــه منطقــی دارد 
کــه مــن بــه چــه دلیلــی بــه دیگــران 
کمــک کنــم؟ نمی تواننــد توجیــه 
ــر  کننــد، یعنــی یــک قــدم آن طرف ت
خــود  در  مثــاًل  نــدارد.  توجیــه 
ــی  ــد افالطون ــطویی بع ــالق ارس اخ
ــن  ــا ای ــه آن جاه ــا ک ــال این  ه و امث
اصالت هــا مطــرح می شــود، یــک 
ــد  ــکاش می کنی ــما کن ــه ش ــدار ک مق
و آن مکاتــب را بررســی می کنیــد 
ــی  ــه آن مکتب هــا در مبان ــد ک می بینی
ــا  ــه ی م ــو االن در زمان ــودش، ول خ
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این هــا شناخته شــده نباشــد، دارای 
ریشــه های وحیانــی بــوده، یعنــی 
ــاده و  ــم فرام ــه عال ــد ب ــاز می بینی ب
ــه  ــادی توج ــم م ــاوراء عال ــط م محی
ــته.  ــود داش ــادی وج ــک اعتق ــا ی ی

زیست بر پایه منافع مادی

اگــر یــک فهرســتی را هــم بــه عنــوان 
ــی  ــی معرف ــاًل فهرســت های اخالق مث
خلــق  ُحســن  از  مثــاًل  می کنــد، 
می گویــد از مثــالً  بردبــاری می گویــد 
ــار  ــد، از رفت ــار خــوب می گوی از رفت
مثبــت بــا دیگــران می گویــد و امثــال 
ــت  ــی  از آن زیس ــک بخش ــا، ی این ه
قانونــی اســت بــرای این کــه بیــن مــا 
و دیگــران یــک قوانینی برقرار اســت، 
مــا ایــن قوانیــن را اگــر رعایــت کنیم 
ــان  ــی برای م ــتیِ  اجتماع ــک بهزیس ی
ــن  ــب م ــی خ ــرد. خیل ــکل می گی ش
هــم چــون یکــی از افــراد ایــن جامعه 
هســتم بــه همــان نســبت بــرای مــن 
هــم مثــاًل ایــن حــال خوبــی درســت 
می کنــد. و دوم هــم این  کــه مــن 
ــه  ــی ک ــن انتظــام اخالق ــم در ای بتوان
بــه مــن معرفــی می شــود و فهرســتی 

ــرد  ــرار می گی ــن ق ــار م ــه در اختی ک
ــط  ــگاه خــودم را در محی ــم جای بتوان
اجتماعــی به گونــه ای تثبیــت کنــم کــه 
ــد  ــتری بهره من ــع بیش ــم از مناف بتوان
ــه حــاال در آن بحث هــای  بشــوم. البت
و  رفتــار  روان شناســِی  و  ان ال پــی 
ــه معاشــرت ها،  ــوط ب بخش  هــای مرب
ارائــه  را  مفصلــی  فهرســت های 
می کننــد بعــد هــم آدم هایــی را شــما 
ــات  ــن نظام ــق همی ــه طب ــد ک می بینی
مثــاًل ارتبــاط فعــال اجتماعــی دارنــد، 
ــک  ــی ی ــان گاه ــه ی خودش از جامع
ــد،  ــم می رون ــر ه ــدار آن طرف ت مق
مثــاًل در بعضــی از جوامــع پیرامونــی 
هــم حضــور پیــدا می کننــد بــه عنوان 
خیـّـر و مثــاًل نیکــوکار و امثــال این هــا 
ممکــن اســت معرفــی بشــوند، ولــی 
ــه شــما مســئله را بررســی  هرچــه ک
ــد.  ــدا نمی کنی ــی پی ــد توجیه می کنی
ــن  ــا ای ــن ب ــد م ــه بگویی ــز این ک ج
ایــن  می شــوم،  محبوب تــر  کار 
ــًا در ســلبریتی های  ــه تقریب ــزی ک چی
زمــان مــا خیلــی مطــرح اســت.

ــود و  ــر بش ــه مطرح ت ــه ک ــن هرچ ای
ــا و  ــر زبان ه ــم و س ــتر در چش بیش
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امثــال این هــا باشــد، حتــی اگــر شــده 
ــت  ــن محبوبی ــب ای ــرای کس ــاًل ب مث
یــا همیــن مشــهور شــدن یــک مقــدار 
ــی  ــد، ول ــم بکن ــه ه ــرج و هزین خ
آن جایــی کــه خــرج می کنــد، هزینــه 
ــر انجــام  ــی کار خی ــد، یک جای می کن
می دهــد می رویــد نــگاه می کنیــد 
ــزد در  ــاز دارد می ری ــن ب ــد ای می بینی
ــت  ــهوریت و محبوبی ــب آن مش جی
ــک  ــد ی ــق بتوان ــاز از آن طری ــه ب ک
ــی  ــد، یعن ــع کن ــتر جم ــدار بیش مق
انتهــای آن ایــن چیزهاســت. بــه چــه 
ــد ایــن کارهــا  دلیلــی؟ چــرا مــن بای
را انجــام بدهــم؟ چــرا مــن بایــد بــه 
ــد  ــرا بای ــم؟ چ ــت کن ــران خدم دیگ
خوش اخــالق باشــم؟ چــرا بایــد 
حریــم دیگــران را داشــته باشــم؟ بــه 
ــدا  ــی پی ــچ توجیه ــی؟ هی ــه دلیل چ
ــما متصــل  ــه ش ــر این ک ــد مگ نمی کن
بشــوید بــه عالــم بــاال، مســئله ی 
ــم، بحــث  ــی، ملکــوت عال ــم اله عال
بحــث  آینــده،  بحــث  ابدیــت، 
ــود  ــا خل ــه ب ــر ک ــت پایان ناپذی زیس
و جاودانگــی مطــرح می شــود در 
عالــم پــس از مــرگ و امثــال این هــا. 

ــن  ــه ی ای ــد هم ــرح باش ــا مط این ه
چیزهــا توجیــه پیــدا می کنــد َواال 
آن را شــما اگــر کنــار بگذاریــد هیــچ 
ــه  ــرای کســب فضیلت هــا ب مبنایــی ب
دارای  فضیلت هــا  این کــه  عنــوان 
اصالــت هســتند پیــدا نخواهیــد کــرد. 

و  اجتماعــی  بهزیســتی  توجیــه 
و  قانونــی  زیســت  و  مــراودات 
کســب  آن  و  این هاســت  امثــال 
ــن  ــا از همی ــًا م ــتر، عمدت ــع بیش مناف
ــع  ــدار مناف ــک مق ــم ی ــرق بتوانی ط
خودمــان  متوجــه  را  بیشــتری 
بکنیــم. عمدتــًا ایــن چیزهاســت. 

زیست بر پایه ی نظام تربیت 
علوی

حــاال در تربیــت اســالمی بــه قرائــت 
امیرالمؤمنیــن )علیه الصالة و الســالم( کــه مبتنــی 
ــرآن  ــر ق ــی ب ــت، مبتن ــی اس ــر وح ب
عظیــم ارائــه شــده، در ایــن دســتگاه 
تربیتــی اتفاقــًا نــگاه یــک نــگاه بســیار 
ــر  ــًا ناظ ــه دار و عمدت ــق و ریش عمی
بــه پشــت صحنــه ی شــخصیت افــراد 
اســت، یعنــی درســت نقطــه ی مقابــل 
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کــه  معاصــر  تربیتــی  نظام هــای 
به خاطــر نگرش هــای ماتریالیســتی 
عمدتــًا نگاه های شــان نــگاه بــه ظاهــر 
اســت، ایــن نــگاه عمدتــًا معطــوف به 
باطــن اســت، بــه ریشــه ها اســت، بــه 
آن الیه هــای درونــی شــخصیت افــراد 
می شــود، آن جاســت کــه مدنظــر 
قــرار می گیــرد بــرای بهســازی، بــرای 
پــردازش، بــرای طهارت و پاکســازی، 
ــگاه  ــر آن ن ــِی ب ــرای نورانیــت، مبتن ب
ــه در  ــت ک ــه فضیلت هاس ــِی ب اصال
ــا  ــی و در نســبت ب ــم اله ــط عال محی
ــا مــن و  خــدای متعــال، در نســبت ب
پــروردگار مــن و زیســت ابــدِی مــن 
در معاشــرت بــا حــق تعالــی توجیــه 
ــا  ــن ب ــرت م ــی معاش ــود. یعن می ش
ــا دیگــران هــم  ســاحت های دیگــر ب
ــن  ــرت م ــر معاش ــرد زی ــرار می گی ق
بــا حضــرت حــق تبــارک و تعالــی. و 
این کــه مــن بــه شــکلی زندگــی کنــم 
ــیِّ  ــوب و مرض ــوب و مطل ــه محب ک
خــدای متعــال قــرار بگیــرم کــه البتــه 
اگــر کســی مــورد رضــای پــروردگار 
متعــال قــرار گرفــت، حضــرت حــق 
ــت از او را و  ــی رضای ــارک و تعال تب

را  مطلــوب  آن حــس  به اصطــالح 
در شــخصیت او نســبت بــه دیگــران 
ــود  ــن می ش ــد، ای ــرار می ده ــم ق ه
حــاال جــزء آن نتایــج. َواال اصــل 
ــه شــخص در  ــن اســت ک ــئله ای مس
ایــن نظــام دارد خــودش را در نســبت 
ــگاه  ــه جای ــال ب ــروردگار متع ــا پ ب
محبوبیــت و مطلوبیــت می رســاند 
ــدای  ــوب خ ــود محب ــن بش ــه ای ک
متعال و مطلــوب رب و پروردگارش.

اگــر ایــن محبوبیــت و مطلوبیــت 
توانســته  هــم  بیایــد  به وجــود 
ــن  ــودش را تضمی ــدِی خ ــت اب زیس
کنــد، یعنــی آن زیســت امتــدادی 
ــود  ــاز می ش ــرگ آغ ــا م ــازه ب ــه ت ک
در یــک فضــای دلنشــین و مطلــوب 
ــم  ــرد، و ه ــرار می گی ــی ق و گوارای
زیســت ایــن جهانــی اش بــه مناســبت 
بــا  انســان  ارتبــاط  اگــر  این کــه 
بــه آن مطلوبیــت  متعــال  خــدای 
در  ویژگی هایــی  برســد  کامــل 
شــخصیت فــرد به وجــود می آیــد 
به شــدت  ویژگی هــا  ایــن  کــه 
عــام  به صــورت  فطرت هــا  نــزد 
پســندیده اســت. بنابرایــن ایــن بیــن 
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دیگــر  ســاحت های  در  و  خلــق 
محبوبیــت  و  ســمائی  محبوبیــت 
ــی آورد.  ــودش م ــا خ ــم ب ــی ه ارض
ــد  ــه او مؤی ــر این ک ــالوه ب ــاال ع ح
می شــود، مــورد تأییــدات الهــی قــرار 
می گیــرد، نیروهــای باطنــی  عالــم 
بــا او همراهــی می کننــد و ده هــا 
نکتــه ی دیگــر کــه حــاال این هــا 
ــت.  ــوظ اس ــودش محف ــای خ در ج

بــر اســاس جهان بینــی توحیــدی 
آن چــه کــه بــه عنــوان نظــام اخالقــی 
ــاًل  ــا کام ــود از این ج ــنهاد می ش پیش
راه خــودش را بــا آن  چــه کــه در 
می کنــد  ارائــه  مکاتــب  ســایر 
ــه  ــاًل ب ــن کام ــد. بنابرای ــدا می کن ج
ابعــاد درونــی و عمیــق و پنهانــِی 
جلوه هــای  کــه  فــرد  شــخصیت 
ســاحت  در  او  شــخصیت  اصلــی 
محســوب  ملکوتــی  و  قدســی 
از  دارد.  کار  آن جــا  بــه  می شــود 
شــخص می خواهــد کــه آن حقیقــت 
پشــت  را،  خــودش  شــخصیت 
را  خــودش  شــخصیت  صحنــه ی 
بســازد، آبــاد و منــزه و تمیــز و پاکیزه 
ــد. ــته کن ــد، آراس ــی کن ــد، نوران کن

مباحث تربیتی ناظر به روح 
انسان است

ــم  ــن تنظی ــی در ای ــه ی اصل آن نقط
ــارت اســت از جــان انســان و در  عب
ارتبــاط بــا جــان انســان کــه از آن در 
ــود  ــر می ش ــی تعبی ــالح وحیان اصط
بــه روح، در نســبت بــا روح تعریــف 
بــاز  انســان،  قلــب  بــه  می شــود 
روح خــودش دارای یــک مراتبــی 
ــی رود ســراغ  ــاًل م ــی کام اســت. یعن
روح انســان. روح انســانی این جــا 
بحث هــای  ایــن  تمــام  مخاطــب 
تربیتــی اســت، یعنــی مباحــث تربیتی 
ــه روح انســان اســت.  ــاًل ناظــر ب کام

ُقــِل  وِح  الــرُّ َعــِن  »يَْســئَُلونََك 
ـي َو مــا  وُح مِــْن أَْمــرِ َربِـّ الــرُّ
أُوتيتُــْم مِــَن الْعِْلــِم إاِلَّ َقليــا«3 
روح  ایــن  می پرســند  فرمــود 
وِح«  چیســت؟ »يَْســئَُلونََك َعــِن الــرُّ
یعنــی »عــن حقيقــة الــروح« دیگــر 
ــو  ــش را از ت ــه«، ماهیت ــن ماهيت »ع
ــت؟  ــه روح چیس ــد ک ــؤال می کنن س
ــده  ــی ناامیدکنن ــراً پاســخ از جهت ظاه
اســت، از جهتــی راه گشاســت. آن 

3  آیه 85 سوره اسراء
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جهتــی کــه راه گشاســت عبــارت 
ــد  ــدا کنی ــه پی ــه توج ــت از این ک اس
کــه روح درواقــع یــک شــعاع الهــی 
ــه در وجــود  ــی آن چــه ک اســت، یعن
ــوان روح انســانی  ــه عن ــو هســت ب ت
ــی  ــم اله ــت از عال ــعاعی اس ــک ش ی
وُح مـِـْن أَْمــرِ َربِّــي ؛4 ایــن  »ُقــِل الــرُّ
ــت«،  ــت اس ــم ربوبی ــه عال ــل ب متص
نــگاه  یــک  می شــود  ایــن  پــس 
ــی و  ــه ی آن انفتاح ــع جنب ــه درواق ک
گشــایش اســت. یــک جنبــه ی دیگــر 
هــم دارد می خواهــد بــه شــما بگویــد 
کــه حقیقــت روح بیــش از ایــن 
ــود  ــازی نمی ش ــما آشکارس ــرای ش ب
ــَن  ــْم مِ ــا أُوتيتُ ــت؟ »َو م ــه چیس ک
ــه  ــه ب ــه ک ــا؛5 آن چ ــِم إاِلَّ َقلي الْعِْل
شــما  دســترس  در  علــم  عنــوان 
ــر از  ــی کمت ــد خیل ــه ببینی ــرار گرفت ق
ــه  ــد ب ــما بخواهی ــه ش ــن اســت ک ای
ــد«. ــدا کنی ــت پی ــت روح دس حقیق

4  آیه 85 سوره اسراء
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روح متصل به امر الهی است

ــا داشــتیم حفظــه اهلل  ــک اســتادی م ی
ــان  ــه ایش ــدا ب ــاءاهلل خ ــی، ان ش تعال
ــاگردان  ــد. از ش ــت کن ــت کرام عافی
ــی  ــه طباطبائ ــرت عالم ــب حض مکت
ــت  ــا خدم ــد، م ــریف( بودن )اعلی اهلل مقامه الش

ایشــان فلســفه و منظومــه ی حکمت و 
ایــن چیزهــا را می خواندیــم. خاطــرم 
هســت ایشــان بــه مناســبت ایــن آیــه 
را یــک  وقتــی مطــرح می کردنــد، 
گفتنــد ایــن آیــه معنایــش ایــن اســت 
ــل  ــروح ق ــن ال ــئلونك ع ــه »يس ک
فضولــی موقــوف«، یعنــی ایــن 
»قــل الــروح مــن امــر ربــی« ایــن 
ــن  ــش ای ــن معنای ــه ای را می گفــت ک
ــن  ــده ای ــما نیام ــه ش ــه ب ــت ک اس
بعــد  بالفاصلــه  چــون  حرف هــا. 
می گویــد »َو مــا أُوتيتُــْم مـِـَن الْعِْلــِم 
إاِلَّ َقليــا« یعنــی همــه ی علمــی کــه 
ــه  ــی ب ــم« یعن ــما »اوتيت ــه کل ش ب
عالــم بشــریت، همــه ی علمــی کــه به 
ــن اندکــی اســت،  شــما داده شــده ای
بیــش نیســت »اال قليــًا« خیلــی کــم 
اســت، و شــما بــا ایــن علــم اندک تان 
راه  روح  حقیقــت  بــه  نمی توانیــد 
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ــه  ــی ک ــرای آن های ــا ب ــد. ام ــدا کنی پی
ــه  ــه ی کریم ــن آی اهــل راز باشــند ای
ــی از  ــدأ خوداکتشــافی اســت، یعن مب
این جــا وارد یــک عالــم دیگــری 
َعــِن  يَْســئَُلونََك  »َو  می شــوند 
وُح مِــْن أَْمــرِ  وِح ُقــِل الــرُّ الــرُّ
ــه  ــی روح شــما متصــل ب ــي« یعن َربِّ
امــر الهــی اســت، ناشــی از عالــم امــر 
ــی  اســت و دارای یــک حقیقــت ربان
ــه ی  ــک لطیف ــما ی ــی ش ــت، یعن اس
ــمانی و  ــت آس ــک حقیق ــی و ی ربان
الهــی در وجــود شــما هســت، یــک 
پرتویــی از حقیقــت الهــی در وجــود 
خیلــی  خــودش  ایــن  شماســت. 
ــزی  ــن چی کشــف بزرگــی اســت، ای
بــاور  معمــوالً  ماهــا  کــه  اســت 
ــا  ــه همیــن معن ــوز ب ــا هن ــم، م نکردی
ــه اگــر  ــم. ک ــدا نکردی ــان را پی خودم
ــودش را  ــا خ ــن معن ــه همی ــی ب کس
کشــف کنــد و خــودش را پیــدا کنــد 
عالمــش یــک عالــم دیگری می شــود، 
اگــر کســی بــه حقیقــت ایــن مســئله 
ــاورد عالمــش  ــان بی ــرد و ایم ــی بب پ
بــا عالــم ماهــا خیلــی فــرق می کنــد. 
ــه ایــن مســئله یــک  ــاورد ب ایمــان بی

عالــم دیگــری برایــش بــاز می شــود.

مراتب روح براساس آیات و 
روایات

روح  چیســتی  بــاب  در  بنابرایــن 
کــرد،  مباحثــه  نمی شــود  خیلــی 
اگــر چــه بحث هایــی هــم شــده 
ولــی بحث هــا معلــوم اســت کــه 
یــک تــالش مذبوحانــه ای اســت 
ــد  ــام می دهن ــد انج ــراد دارن ــه اف ک
تــا بــه آن کشــف حقیقــت روح 
بخواهنــد برســند. امــا بحث  هایــی 
در اطرافــش هســت کــه آن هــا مفیــد 
اســت. مثــاًل این کــه بــر اســاس 
و  کریــم  قــرآن  در  کــه  تعابیــری 
)علیهم الســالم(  اهل بیــت  روایــات  در 
ــاًل  ــا مث ــتفاده ی این ه ــا اس ــت، ب هس
می گوینــد روح دارای ســه مرتبــه 
ــه اش نفــس اســت  اســت، یــک مرتب
کــه پایین تریــن مرتبــه اش اســت، 
میانــی اش عقــل اســت،  مرتبــه ی 
اســت. قلــب  عالــی اش  مرتبــه ی 

ــد  ــی کردن ــن دریافت ــک چنی ــاًل ی مث
کــه نفــس را می گوینــد آن مرحلــه ی 
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ــه دارای  ــر چ ــه اگ ــت ک ــر اس اخی
ــزار  ــا اب ــل ب ــی عام تجــرد اســت ول
درواقــع  یعنــی  اســت،  جســم 
این کــه مثــاًل شــما اکنــون در محیــط 
ــد  ــم می  گیری ــان تصمی ــی خودت باطن
می دهیــد،  حرکــت  را  دســت تان 
می دهیــد،  حرکــت  را  پای تــان 
برنامه هــا  ایــن  می رویــد می آییــد 
همــه  این هــا  می دهیــد  انجــام  را 
اســت،  نفــس  مدیریــت  ذیــل 
ــر  ــه ی اخی ــن مرتب ــع ای ــس درواق نف
مرحلــه ی  آن  کــه  شماســت  روح 
ــت.  ــم اس ــن روح و جس ــط بی واس
ــا  ــم روح ب ــال عال ــه ی اتص ــی لب یعن
ــت  ــس اس ــمش نف ــم اس ــم جس عال
کــه بــا همیــن ابزارهایــی کــه در 
ــده  ــه ش ــش تعبی ــما برای ــم ش جس
می شــنود،  می بینــد،  می کنــد،  کار 
ــد.  ــت می کن ــد، حرک ــی رود، می آی م
دارد  نفــس  را  مدیریــت  درواقــع 
جســم  ایــن  و  می دهــد  انجــام 
ــس اســت  ــت نف شــما تحــت مدیری
ــد  ــما دارن ــوارح ش ــاء و ج ــه اعض ک
کار می کننــد. حــاال ایــن خــودش 
کــه  دارد  تقســماتی  یــک  بــاز 

به جــای خــودش محفــوظ اســت.

عقــل  می شــود  باالتــر  مرتبــه ی 
انســان، کــه از آن تعبیــر می کننــد بــه 
عقــل. آن مرتبــه ای اســت کــه مربــوط 
می شــود بــه عالــم ادراکات. یعنــی آن 
شــأنی از روح شــما کــه مأموریــت او 
ــم  ــناخت و فه ــت ادراک و ش مأموری
این هــا همــه اش  اســت.  تفکــر  و 
ــه ای  ــن منطق ــه ای ــوط می شــود ب مرب
کــه اســمش هســت عقــل. و به ویــژه  
خصوصیتــش کــه خیلــی خصوصیــت 
ــئله ی  ــت مس ــی اس ــاده بزرگ فوق الع
ــودش  ــه خ ــت ک ــات اس ادراک کلی
یــک بحــث خیلــی شــیرینی دارد 
ــا  ــناختی. این ه ــوم ش ــث عل در مباح
در فلســفه ی مــا هــم هســت کــه 
ــن اســت، ادراک  ــژه ی عقــل ای کاروی
کلیــات اســت و درواقــع کار ادراکــی 
به وســیله ی  هــم  را  ایــن  و  دارد. 
تفکــر انجــام می دهــد کــه خــود 
تفکــر هــم کامــاًل ابــزار درونــی برای 
عقــل انســان محســوب می شــود. 
منظــر  از  شــما  روح  بــه  پــس 
ــه  ــه هم ــل ک ــد عق ــی می گوین ادراک
ــود. ــوب می ش ــی محس ــش میان بخ
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از ایــن باالتــر هــم هســت؟ فرمودنــد 
بلــه، گویــا عالــم نفــس شــما و عالــم 
ــدم  ــا مق ــه ی این ه ــما هم ــل ش عق
هســتند  مقــدم  این هــا  هســتند، 
ــاال و واالیــی کــه  ــرای آن رتبــه ی ب ب
نامــش قلــب اســت و درحقیقــت 
وجــودِی  ســطح  عالی تریــن  آن 
شــما قلــب شماســت در نســبت 
ــه  ــا ک ــم معن ــا، و عال ــم معن ــا عال ب
می توانــد مافــوق عالــم مجــردات 
از  کارش  و  کنــد  شــهود  هــم  را 
جنــس شــهود اســت. اگــر بخواهیــم 
مثــال بزنیــم از جنــس دیــدن اســت. 
ــدن و شــنیدن  ــن دی ــاوت بی ــاًل تف مث
ــک  ــد ی ــه کنی ــر مالحظ ــما اگ را ش
ــک  ــان ی ــت، انس ــزی اس ــن چی چنی
یــک  امــا  می شــنود  را  چیــزی 
ــم  ــن عال ــد. در همی ــزی را می بین چی
ــت،  ــوارح ماس ــه ج ــات ک محسوس
ــم  ــر بگویی ــت. اگ ــم اس ــن دو عال ای
جنبــه ی  درواقــع  مــا  عقــل  کار 
ــا کار  ــب م بینشــی دارد، حــوزه ی قل
ــهود در  ــا کار ش ــهودی دارد،  آن ج ش
نســبت بــا عالــم الهــی اســت و اتفاقــًا 
آن کــه بیــن مــا و ملکــوت عالــم 

می کنــد  برقــرار  رفاقتــی  ارتبــاط 
ــی  ــد آن ــر باش ــه اگ ــت ک ــب ماس قل
ــم  ــان وارد عال ــد، انس ــد باش ــه بای ک
دیگــری می شــود و این جــا یــک 
ــود. ــاز می ش ــگفت انگیزی ب ــاب ش ب

قــرآن کریــم خیلــی صحبــت از عقــل 
ــان  ــه می ــا ب ــال این ه ــر و امث و تفک
ــیع  ــاب بســیار وس ــک ب ــه ی آورده ک
ــت  ــب اس ــت، جال ــترده ای اس و گس
قــرآن کریــم در مضامین  آیــات حدود 
ــخن  ــب س ــاره ی قل ــرش درب دو براب
دارد، صحبــت کــرده و در ارتبــاط بــا 
قلــب گاهــی بــه مناســبت جایگاهش، 
ــارش، گاهــی  ــه مناســبت آث گاهــی ب
ــه  ــی ب ــالمتش، گاه ــبت س ــه مناس ب
مناســبت بیمــاری اش صحبــت کــرده. 
در قــرآن کریــم خیلــی حــرف اســت؛ 
ضاللــت آن، هدایــت آن، قســاوت 
آن، آیاتــی کــه مربــوط بــه ایــن 
بخــش اســت خیلــی عجیــب اســت.



14

www.OFOGHHA.ir

بُرشی از یک خاطره

مــن اوایــل طلبگــی بــه مناســبتی 
ــر  ــر درگی ــوع تفک ــه موض ــاًل ب کام
ــتخراج  ــری  و اس ــد رهگی ــدم، بع ش
ــردم، آن دوره ی  ــات ک ــات و روای  آی
جوانــی انســان هــم هســت خــب آدم 
هــم خیلــی حــس و حــال دارد هــم 
ــی  ــه ی اصل ــاید نقط ــزه دارد، ش انگی
ورودی خــود مــن بــه عالــم مباحــث 
ــر  ــوع تفک ــا موض ــالمی ب ــوم اس عل
ــل  ــث تعق ــه بح ــدادش ک ــود و امت ب
بــود و اتفاقــًا نتیجــه ی آن بحث هــا را 
هــم در یــک جلســاتی در حجره مــان 
ــک  ــی از دانشــجوها و ی ــرای جمع ب
تعــدادی هــم دانش آمــوز بودنــد کــه 
ــال ها،  ــا آن س ــره ی م ــد حج می آمدن
ــاًل شــصت و ســه،  فاصلــه ی بیــن مث
شــصت و چهــار، شــصت و پنــج 
بــرای  مــا  حجــره ی  می آمدنــد 
ــب  ــم و جال ــرح می کردی ــا مط این ه
ــش  ــا نوارهای ــی از این ه ــت بعض اس
هســت. حــاال نمی دانــم بــه چــه 
مناســبتی ضبــط می شــده و االن چنــد 
نمونــه از این هــا را داریــم کــه خــب 
جلســه ها.  آن  از  اســت  خاطراتــی 

البتــه بعــد مــن ایــن موضــوع تفکــر 
را در جلســات مفصل تــر پــرورش 
ــه  ــیدیم ب ــردم. رس ــرح ک دادم و مط
ــیدیم در  ــه رس ــه ک ــه جبه ــه؛ ب جبه
رفــت و آمــد در عالــم جهــاد و جنگ 
و ایــن  چیزهــا کــه دیگــر بایــد همــه 
می نوشــتیم  را  وصیت های مــان 
ــاًل  ــر مث ــم دیگ ــی ه ــم، گاه می رفتی
هــم حــال خودمــان یــک حــال 
ــب  ــال مخاط ــم ح ــود ه ــری ب دیگ
مــا یــک حــال دیگــری بــود. جالــب 
ــوع  ــه موض ــزی ک ــا چی ــت آن ج اس
ــه و اســتخراج و  کار و فکــر و مطالع
ــت موضــوع  ــرار گرف ــن ق ــه م مباحث
دیگــر  آن هــا  یعنــی  بــود.  قلــب 
عمدتــًا بحــث ناظــر بــه حــاالت 
قلــب بــود. یــک وقتــی در جبهــه بــه 
ــی،  ــی جیگرک ــد حاج ــن می گفتن م
ــه  ــع ب ــی راج ــون حاج ــد چ می گفتن
دل و قلــوه و ایــن  چیزهــا حــرف 
ــد. در بعضــی از ایــن لشــکرها  می زن
کــه مــن بیشــتر رفــت و آمــد داشــتم 
ــد،  ــاز می ش ــا ب ــن بحث ه ــر ای دیگ
می گفتنــد کــه گاهــی دیگــر آتشــش 
ایــن  می کنــد  زیــاد  خیلــی  را 



15

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

می شــود  بلنــد  ولیــزش  و  جلیــز 
می پیچــد.  منطقــه  در  عطــرش  و 
عــرض بــه محضرتــان خــب اقتضــاء 
ــش  ــک کش ــی ی ــًا، یعن ــت واقع داش
بــود.  زمــان  آن  در  فوق العــاده ای 
فوق العــاده ای  مباحــث  خیلــی 
این جاهــا مطــرح اســت کــه بــه 
پرداخت هــای  ظرفیــت  نظــرم 
بســیار جــدی دارد کــه در جــای 
خــودش بایــد انســان بــه آن بپــردازد.

تربیت علوی مبتنی بر تربیت 
باطن است

یــک  دارنــد  )علیه الصالة و الســالم(  امــام 
ــب یــک  ــی را در قال ــه ی تربیت منظوم
ــه  ــدّون، شســته ُرفت ــی م ــه ی خیل نام
در دســترس  محبــت  کمــال  در  و 
ــن اول  ــا همی ــد. این ج ــرار می ده ق
اصــل  ســراغ  می رونــد  حضــرت 
ــت  ــارت اس ــئله عب ــل مس کالم، اص
ــوای  ــه تق ــدن انســان ب ــته ش از آراس
الهــی، یعنــی یــک کلمــه اســت »َفإِنِّي 
« و  ــيَّ ِ أَْي بُنَ ــَوى اللَّ ــَك بِتَْق أُوِصي
بعــد در چنــد جملــه می رونــد ســراغ 
این کــه درواقــع نــور ایــن تقــوا بایــد 

ــو  ــخصیت ت ــش ش ــن بخ اصلی تری
ــو و  ــن بخــش شــخصیت ت و باالتری
ــو را  ــودی ت ــت وج ــه ی حقیق آن قل
ــا  ــد، آن ج ــن کن ــا را روش ــد آن ج بای
ــا  ــد ی ــوا باش ــه تق ــته ی ب ــد آراس بای
ــن  ــم آن عمیق تری ــی بگویی ــه عبارت ب
ــتورترین  ــو، مس ــخصیت ت ــش ش بخ
ــا را  ــو را، آن ج ــخصیت ت ــش ش بخ
بایــد روشــن کنــد و زینــت ببخشــد. 
آن جــا کجاســت؟ قلــب شــما اســت. 
ــرق  ــدر ف ــد چق ــت. ببینی ــب اس قل
اســت.  عالــم  دو  ایــن  می کنــد. 
ــه آن  ــان ب ــی انس ــد وقت ــدا می دان خ
فکــر می کنــد بــه شــوق می آیــد 
کــه مثــاًل چــه بــاب عجیبــی را 
حضــرت بــاز می کننــد. یعنــی از 
ــا  ــطحی و این ه ــای س ــک بحث ه ی
ــراغ  ــد س ــد. می رون ــروع نمی کنن ش
ــه  ــد ب ــزی. می خواهن ــه مرک آن نقط
شــما بگوینــد تربیــت علــوی تربیتــی 
ــر تربیــت باطــن  ــی ب اســت کــه مبتن
اســت. آن هــم در تربیــت باطــن ناظر 
ــش  ــن بخ ــه آن عمیق تری ــود ب می ش
ــالح  ــه اصط ــه ب ــما ک ــخصیت ش ش
وحیانــی و قرآنــی اســمش قلــب 
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اســت کــه اگــر آن جــا ســاخته بشــود 
تــو دنیایــی و آخرتــی ســاخته شــدی.

آراستگی قلب به نور تقوا

بــه  بشــود  آراســته  آن جــا  اگــر 
ــه ی  ــو در هم ــود ت ــا، وج فضیلت ه
بــه  آراســته  دیگــر  ســاحت های 
اگــر  یعنــی  می شــود.  فضیلت هــا 
آن جــا نورانــی بشــود نــورش نــه تنها 
ــه  ــما بلک ــه های ش ــه اندیش ــه منطق ب
ــا  ــه تنه ــما، ن ــس ش ــه ی نف ــه منطق ب
عقــل شــما را روشــن می کنــد، بلکــه 
ــد،  نفــس شــما را هــم روشــن می کن
بلکــه محیــط حــواس و جــوارح 
ــی  ــد. یعن شــما را هــم روشــن می کن
اگــر آن جــا اصــالح بشــود کل وجــود 
ســّرش  می شــود.  اصــالح  شــما 
ــامِ  ــب، ام ــه قل ــت ک ــن اس ــم ای ه
ــام  ــر ام شــخصیت شــما اســت و اگ
ــه  ــن مملکــت ب ــح بشــود کل ای صال
ــا  ــر آن ج ــی اگ ــد. ول ــالح می آی ص
فاســد باشــد می شــود گفــت کل 
فاســد می شــود. اگــر هــم یــک وقتــی 
آراســتگی هایی بــه صــالح باشــد 
فقــط آراســتگی های ظاهــری اســت. 

ــت.  ــطحی اس ــری و س ــی ظاه خیل
ــرف  ــدارد. از این ط ــه ن ــق و ریش عم
ــچ  ــرف هی ــه آن ط ــد ب ــا باش ــه دنی ک
منتقــل نمی شــود. حــاال بعضی هــا 
ــی  ــای خوب ــک کاره ــتند ی ــم هس ه
را یک وقــت انجــام بدهنــد ولــی 
همــان  جــزء  ظاهــر  به  حســب 
شــناخته  فضیلت هــای  فهرســت 
شــده هــم باشــد، ولــی این هــا بــا او 
ــا  ــا همین ج ــود، این ه ــل نمی ش منتق
ــه آن  ــون ب ــرا؟ چ ــد. چ ــی می مان باق
ــه  ــد، ب ــیر می کن ــی کــه دارد ِس حقیقت
او نرســیده. و او عبــارت از قلب شــما 
ــی و  ــم ربّان ــه عال اســت کــه عــازم ب
ــرت  ــذا حض ــت. ل ــی اس ــم اله عال
مســئله. اصــل  ســراغ  می رونــد 

می شــود گفــت کــه این جــا امــام 
ــب  ــالح قل ــد اص ــالم( قواع )علیه الصالة و الس

در  کوتــاه  جملــه ی  چنــد  بــا  را 
ــه  ــی ب ــد. یعن ــرار می دهن ــترس ق دس
ــه حــرف  ــی می شــود گفــت ک عبارت
می زننــد.  اول  اوِل  را  آخــر  آخــِر 
ــل  ــد و تفصی ــد تشــریحش می کنن بع
را  آن  مختلــف  وجــوه  می دهنــد، 
منزلــه  بــه  کــه  می کننــد  تبییــن 
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اســت.  مســئله  بســط  و  شــرح 

نقطه عزیمت سلوک علوی قلب 
است

ــتن  ــه خویش ــا را ب ــالم( م ــام )علیه الس ام
خویــش یعنــی درواقــع آن اصــل 
مســئله فــرا می خوانــد. مــا را بــه 
سرچشــمه  می بــرد.  سرچشــمه 
شــخصیت هــر کســی قلــب اوســت. 
مــا را بــه کانــون اصلــی و مقــّر 
اصلــی یــا بــه تعبیــر دیگــر بــه ســتاد 
ســتاد  کل،  فرماندهــی  و  مرکــزی 
ــی  ــخصیت مان یعن ــی کل ش فرمانده
ــد. روش  ــان دعــوت می کن ــه قلب م ب
ــی  ــا را از ظاهرگرای ــوی م ــذ عل ناف
ــذر  ــد و برح ــظ می کن ــلوکی حف س
مــی دارد. ایــن جملــه هــم دقیــق 
اســت. نقطــه عزیمــت ســلوک علوی 
ــاز  ــه آغ ــی آن نقط ــت، یعن ــب اس قل
ــرک  ــن زی تحــوالت شــخصیتی. مؤم
ــه هدایــت علــوی  ــس ب و ســالِک کیّ
ــی  ــرمایه گذاری اصل ــالم( س )علیه الصالة و الس

ــالمت و عمــران  را در صــالح و س
ــل  ــی اص ــد. یعن ــام می ده ــب انج قل
آن  در  می بــرد  را  ســرمایه گذاری 

ــه  ــد ک ــام می ده ــی انج ــه ی قلب منطق
اگــر آن جــا بــه صــالح بیایــد دنیــا و 
آخــرت انســان بــه صــالح می آیــد و 
تحــت عنــوان رشــد قــرار می گیرنــد.

روایات پیرامون منطقه قلب 
انسان

)صلی اهلل علیه وآله وســلم(  اعظــم  پیامبــر  از 
ــد:  ــرت فرمودن ــت حض ــت اس روای
ــإذا  ــود ف ــه جن ــك و ل ــب مل »القل
ــوده و  ِــك َصُلَحــت جن ــَح الَمل َصُل
إذا فســد الملــك فســدت جنــوده« 
ــاه  ــه پادش ــه منزل ــب ب ــد قل فرمودن
لشــکریانی  و  اســت  ســلطان  و 
ــن  ــر ای ــه اگ ــود« ک ــه جن دارد. »و ل
ــده  ــن فرمان ــلطان، ای ــن س ــک، ای مل
ــت  ــود، »صلح ــح بش ــن صال کل، ای
بــه  هــم  لشــکریانش  جنــوده« 
فســد«  إذا  »و  می آینــد.  صــالح 
ــکریانش  ــود لش ــد بش ــم فاس ــر ه اگ
لشــکریانش  می شــوند.  فاســد 
منطقــه  منطقــه،  می شــود  دیگــر 
منطقــه  ادراکــی هســت،  و  عقــل 
ــوارح و  ــه ج ــت، منطق ــواس هس ح
ــب  ــی کل مرات ــت، یعن ــال هس اعم
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ــک  ــما. ی ــخصیت ش ــتی ش پایین دس
ــه باالدســتی اســت کــه ســمت  منطق
ــه  ــع نقط ــی دارد و آن درواق فرمانده
مرکــزی و کانونــی حســاب می شــود 
کــه این جــا از آن بــه عنــوان ســلطان 
ــود. و  ــاد می ش ــاه ی ــک و پادش و مل
ــکریان  ــه لش ــه منزل ــه ب ــا هم این ه
جنــودش هســتند. آن اگــر بــه صــالح 
ــتی  ــق پایین دس ــن مناط ــد کل ای بیای
اگــر  ولــی  می آیــد.  صــالح  بــه 
ــاد  ــه فس ــود کل ب ــد بش ــا فاس آن ج
ــت. ــی اس ــه جالب ــن نکت ــی رود. ای م

اعظــم  پیامبــر  از  دیگــر  روایــت 
حضــرت  هســت  )صلی اهلل علیه وآله وســلم( 

فــي  تعالــی  للِّ  »إنَّ  فرمودنــد: 
ــارک و  ــد تب ِــَي« ، خداون األرِض أوان
ــی در زمیــن یــک اوانــی؛ جمــع  تعال
ــه معنــای ظــرف  ــه ب ــه اســت. آنی آنی
ــگاه  ــای جای ــه معن ــگاه، ب اســت. جای
اســت. خــدای متعــال در زمیــن یــک 
جایگاه هایــی دارد کــه حــاال بعــداً در 
روایــت امــام صــادق )علیه الصالة و الســالم( 
ــه حــرم، »أال  ــود ب ــر می ش از آن تعبی
وهِــي الُقلوُب« ، ایــن اوانــی فرمودند 
همیــن دل هــا اســت، قلب هــا اســت.

بعــد فرمــود: »َفأَحبُّهــا إلَــی اللِّ ، 
ــن  ــا«؛ ای ــا وأصَلبُه ــا وأصفاه أَرقُّه
ــی  ــن خیل ــه م ــت ک ــی اس از روایات
هــم  شــرحش  و  دارم  دوســتش 
ــاده  ــای فوق الع ــی نکته ه ــردم. خیل ک
ــن  نقضــی در آن هســت. محبوب تری
ــی  ــال دل های ــزد خــدای متع ــا ن دل ه
اســت کــه ایــن ســه ویژگــی را 
داشــته باشــد. »أرقُّهــا، أصفاهــا، 
همــه  از  کــه  دلــی  آن  أصَلبُهــا« 
رقیق تــر اســت، مهربان تــر اســت. 
و  باصفاتــر  همــه  از  »أصفاهــا« 
زالل تــر اســت. »و أصَلبُهــا« یعنــی از 
ــت.  ــر اس ــخت تر و محکم ت ــه س هم
ــح  ــن ســه  را توضی بعــد حضــرت ای
ــد: »أَرقُّهــا لإلخــواِن«   ــد فرمودن دادن
ــی اش از  ــرادران ایمان ــایر ب ــرای س ب
ــه از  ــی ک ــد. دل ــر باش ــه مهربان ت هم
همــه مهربان تــر باشــد. »أصفاهــا 
نــوبِ «، آن دلــی کــه از  مِــن الذُّ
ــان و  ــد از گناه ــته تر باش ــه شس هم
تمیزتــر و زالل تــر و باصفاتــر باشــد. 
نــوبِ ، وأصَلبُهــا  »وأصفاهــا مـِـن الذُّ
بــا  ارتبــاط  در  و  الل«  ذاِت  فــي 
مقاصــد الهــی آن جایــی کــه امــر 
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خــدا اســت از همــه ی دل هــای دیگــر 
باشــد. نفوذناپذیرتــر  و  محکم تــر 

ــم  ــن ه ــاز ای ــه ب ــر ک ــت دیگ روای
)صلی اهلل علیه وآله وســلم(  اعظــم  پیامبــر  از 
اســت ایــن روایــت هــم تکان دهنــده 
تَبَــاَرَك َو   َ اســت فرمــود: »إِنَّ اللَّ
تََعالَــی اَل يَنُْظــُر إِلَــی ُصَورُِكــْم 
َو اَل إِلَــی أَْمَوالُِكــْم« مــن یــادم 
هســت در بعضــی از روایــات بــه 
ــم«  ــاًل »اعمالك ــم« مث جــای »اموالك
ــارک و  ــد تب هــم هســت. کــه خداون
تعالــی بــه صورت هــای شــما، یعنــی 
بــه همیــن کارهــای ظاهری تــان، 
شــما  امــوال  بــه  و  قیافه های تــان 
نــگاه  هیــچ  شــما  ثروت هــای  و 
ــت! »اَل  ــب اس ــی جال ــد. خیل نمی کن
يَنُْظــُر«، بــه چــی نــگاه می کنــد؟ 
إِلَــی  يَنُْظــُر  لَِكــْن  »َو  فرمــود: 
ــای  ــه دل ه ــدا ب ــی خ ــْم« یعن ُقُلوبُِك
شــما نــگاه می کنــد. ایــن قطعــه 
یــک ذیلــی هــم دارد. در بعضــی 
از نســخه ها هســت »َو أَْعَمالُِكــْم« 
ــای  ــه دل ه ــال ب ــدای متع ــی خ یعن
نــگاه  شــما  اعمــال  بــه  و  شــما 
نســخه ها  از  بعضــی  در  می کنــد. 

ــْم َو  ــی ُصَورُِك ــُر إِلَ هســت »اَل يَنُْظ
ــُر  ــْن يَنُْظ ــْم َو لَِك ــی أْعَمالُِك اَل إِلَ
ــه دل هــای  ــْم« و خــدا ب ــی ُقُلوبُِك َ إِل
ــق  ــور ح ــد. منظ ــگاه می کن ــما ن ش
ــت،  ــان اس ــی دل انس ــارک و تعال تب
یعنــی خــدای متعــال بــه دل هــا 
ــندش  ــاس پس ــد. و براس ــگاه می کن ن
را  آدم هــا  کــه  اســت  دل هــا  از 
انســان ها  درجــات  و  می پســندد 
ــئله. ــن مس ــه ای ــردد ب ــاًل برمی گ کام

ــن  ــم از امیرالمؤمنی ــت ه ــن روای ای
ــم  ــن ه ــه ای ــت ک ــالم( هس )علیه الصالة و الس

اســت.  شــیرینی  روایــت  خیلــی 
ــُع  ــَرُة َمَواِض اهِ ــادِ الطَّ ــوُب الْعِبَ »ُقُل
ــزه  ــای پاکی ــبَْحانَُه؛ دل ه ِ ُس ــرِ اللَّ نََظ
نــگاه  محیــط  این هــا  بنــدگان؛ 
ــُع  ــال اســت«. »َمَواِض ــروردگار متع پ
ــد  ــه می گوی ــی ک ِ« این جای ــرِ اللَّ نََظ
خــدای متعــال نــگاه می کنــد منظــور 
نظــر بــه لطــف اســت، نظــر بــه 
ــت  ــه عنای ــر ب ــت، نظ ــت اس رحم
اســت، نظــر بــه محبــت اســت. »َفَمْن 
ــَر  ــَر َقْلبَــُه نََظــَر إِلَيْــهِ. َفَمــْن َطهَّ َطهَّ
ــده  ــن قاع ــهِ« ای ــَر الل إِلَيْ ــُه نََظ َقْلبَ
ــَر الل  ــُه نََظ ــَر َقْلبَ ــْن َطهَّ اســت »َفَم
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إِلَيْــهِ؛ هــر کســی کــه قلــب خــودش 
ــدای  ــد خ ــر کن ــد، طاه ــز کن را تمی
ــی  ــد«. یعن ــگاه می کن ــه او ن ــال ب متع
همــان نــگاه محبــت. چــون »يُِحــبُّ 
ريــن «6 یــا  ابيــنَ َو يُِحــبُّ الُْمتََطهِّ التَّوَّ
هريــن«، طبــق آن چــه کــه در  »ُمطَّ
ــم هســت. خــدای متعــال  ــرآن کری ق
دل پــاک و تمیــز را دوســت مــی دارد.

ــه از  ــد ک ــان باش ــًا یادت ــه ضمن البت
ــی  ــن قلب ــی همی ــور، یعن ــن منظ همی
ــارک و  ــق تب ــور ح ــده منظ ــه ش ک
تعالــی و محیــط تجّلــی نــگاه خــدای 
ــت  ــرف ناظریّ ــه ش ــت ب ــال هس متع
نائــل می شــود. آن وقــت می توانــد 
جمــال حــق تبــارک و تعالــی را 
مرتبــه  همــان  کــه  کنــد  تماشــا 
شــهود اســت. خــوش بــه حــال 
بشــارت ها  بزرگتریــن  از  شــهداء، 
بــرای شــهادت ایــن اســت کــه 
ــه الل«،  ــر لوج ــه »ينظ ــد ک می گوین
ــر او  ــش ب ــه جمال ــال ب ــدای متع خ
تجلــی می کنــد و او توفیــق تماشــای 
می کنــد.  پیــدا  را  الهــی  جمــال 

)صلی اهلل علیه وآله وســلم(  اعظــم  پیامبــر  از 
6  آیه 222 سوره بقره

هســت فرمودنــد: »إِنَّ َهــِذهِ الُْقُلــوَب 
تَْصــَدأُ َكَمــا يَْصــَدأُ الَْحِديــُد« 
آهــن در مجــاورت هــوا  دیدیــد 
ــور  ــود همان ط ــد؟ فرم ــگ می زن زن
زنــگار  گرفتــار  شــما  دل هــای 
ــت  ــری اس ــن تعبی ــه ای ــود ک می ش
کــه در قــرآن کریــم هــم داریــم »َكَما 
يَْصــَدأُ الَْحِديــُد إذا اصابَــُه الَمــاء«، 
ــد  ــن می خــورد دیدی ــه آه ــه ب آب ک
فرمــود:  می زنــد،  زنــگ  چه طــور 
همین طــور  هــم  شــما  دل هــای 
ظاهــراً  می شــود.  زنــگار  گرفتــار 
ــا  ــیده »َفَم ــا پرس ــخص آن ج آن ش
ــور  ــول اهلل! چه ط ــا رس ــا«؟ ی ِجَاُؤَه
ــه  ــرد و جــالء ب ــزش ک می شــود تمی
او داد و ایــن زنگارهــا را چه طــور 
»َقــاَل  کــرد؟  برطــرف  می شــود 
تِــَاَوُة  َو  الَْمــْوت  َكثــرة ذِْكــُر 
الُْقــْرآِن؛ بــا فراوانــی یــاد مــرگ 
می توانیــد  قــرآن  تــالوت  بــا  و 
از  بدهیــد«.  جــالء  را  دل های تــان 
ــال  ــه آن مبت ــه ب ــی ک ــن زنگارهای ای
شــده می توانیــد آن را برطــرف کنیــد.
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ظرفیّت بی انتهای قلب در 
نسبت با عالم الهی

ــد  ــم خداون ــرآن کری ــگ ق در فرهن
تبــارک و تعالــی در یــک تعــدادی از 
آیــات قلــب را در وجــود آدم هــا بــه 
منزلــه یــک ظــرف و ظرفیـّـت معرفــی 
می کنــد. یعنــی اصــاًل می خواهــد 
ــما  ــب ش ــما قل ــت ش ــد ظرفیّ بگوی
ــان ها  ــه انس ــه ب ــی ک ــت. ظرفیّت اس
اســت  قلب شــان  شــده  بخشــیده 
ظــرف  اســت،  ظرف شــان  یعنــی 
در  درواقــع  اســت.  وجودی شــان 
نســبت بــا عالــم الهــی می شــود 
ــدا  ــبت پی ــی نس ــه وقت ــت. ک ظرفیّ
ــش  ــی ظرفیّت ــم اله ــا عال ــد ب می کن
بی مــرز  می شــود،  بی انتهــا 
می شــود. جالــب اســت کــه آن وقــت 
بحث هــای اساســی در ارتبــاط بــا 
ــب  ــن قل ــه همی ــبت ب ــان در نس انس
ــه ظــرف و  ــه منزل مطــرح می شــود ب
ــرد.  ــرار می گی ــه در او ق ــی ک مظروف
ــت  ــرف هس ــخن از ظ ــا س ــر ج ه
می کنــد.  پیــدا  اهمیــت  مظــروف 
ــی  ــخن ظرف ــه س ــی ک ــژه وقت به وی
باشــد کــه ظرفیـّـت هــم هســت. ایــن 

ــاًل  ــدان می شــود. مث اهمیتــش صدچن
ــد:  ــح می فرمای ــه فت ــوره مبارک در س
ــي   ــكينََة ف ــَزَل السَّ ْ ــذي أَن ــَو الَّ »ُه
ــم  ــه اش ه ــَن«7 ادام ــوِب الُْمْؤمِني ُقُل
ــَع  ــًا َم ــْزداُدوا إيمان ــت »لِيَ ــن اس ای
ــم  ــذي« ه ــَو الَّ ــن »ُه ــْم« ای إيمانِهِ
غوغــا می کنــد. او اســت خــدای 
ــکینه  ــه س ــال، خــودش اســت ک متع
و آرامــش را در دل هــای مؤمنیــن 
ــكينََة  السَّ »أَنْــَزَل  نــازل می کنــد. 
فــي  ُقُلــوِب الُْمْؤمِنيــَن، فــي  ُقُلــوِب 
ــت  ــان ظرفیّ ــی« هم ــَن«، »ف الُْمْؤمِني
ــب  ــت. خ ــرف اس ــن ظ ــت، همی اس
ــًا  ــْزداُدوا إيمان کــه چــی بشــود؟ »لِيَ
ــن از  ــن مؤمنی ــا ای ــْم« ت ــَع إيمانِهِ َم
رهگــذر ایــن ســکینة و آرامشــی 
ــر  ــی ب ــارک و تعال ــد تب ــه خداون ک
می کنــد  نــازل  آن هــا  دل هــای 
این هــا ایمان شــان اضافــه بشــود.

7  آیه 4 سوره فتح
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جلوه و جمال قلب انسان ایمان 
است

ــود  ــه خ ــت ک ــب اس ــت جال آن وق
ــوه  ــن جل ــع اصلی تری ــان درواق ایم
و جمــال قلــب انســان اســت. »َو 
ــاَن  ــُم اْليم ــبَ إِلَيُْك َ َحبَّ ــنَّ اللَّ لِك
ــد  ــْم؛8 خداون ــي  ُقُلوبُِك ــُه ف َو َزيَّنَ
ــوب  ــان را محب ــی ایم ــارک و تعال تب
ــما را  ــای ش ــرار داده و دل ه ــما ق ش
ــد«.  ــته می کن ــان آراس ــت ایم ــه زین ب
ــُه  ــب. »َو َزيَّنَ ــان، قل ــد؛ ایم ــاز ببینی ب
ــت  ــم هس ــا ه ــْم«، آن ج ــي  ُقُلوبُِك ف
کــه می گویــد »قالَــِت األْْعــراُب 
ــا  ــوا«9 این ه ــْم تُْؤمِنُ ــْل لَ ــا ُق آَمنَّ
می گوینــد مــا ایمــان آوردیــم، تــو بــه 
ــو  ــا بگ ــه این ه ــراب( ب ــا )اع این ه
نــه، ایمــان نیاوردیــد. »لـَـْم تُْؤمِنـُـوا َو 
لِكــْن ُقولـُـوا أَْســَلْمنا« ولــی بگوییــد 
مــا اســالم آوردیــم. هنــوز بــا ایمــان 
فاصلــه داریــم. »َو لِكــْن ُقولُــوا 
ــا يَْدُخــِل اْليمــاُن في   أَْســَلْمنا َو لَمَّ
ــب  ــال قل ــان م ــون ایم ــْم« چ ُقُلوبُِك
اســت. در قلــب شــما هنــوز اثــری از 
ایمــان نیســت، یعنــی یــک رفتارهــای 

8  آیه 7 سوره حجرات

9  آیه 14 سوره حجرات

خودتــان  از  داریــد  مســلمانانه ای 
ــَهُد  ــد »أَْش ــد می گویی ــان می دهی نش
زبان تــان  بــه  اللَّ «،  إاِلَّ  إِلَــَه  اَل  أَْن 
ــه  ــن ب ــا ای ــده ت ــی مان ــد، خیل گفتی
قلــب شــما برســد و در آن جا مســتقر 
ــاُن  ــِل اْليم ــا يَْدُخ ــود. »َو لَمَّ بش
فــي  ُقُلوبُِكــْم« بعــد در همــان ســوره 
ــر »َو  ــان تعبی ــرات هم ــه حج مبارک
ــُم اْليمــاَن َو  ــبَ إِلَيُْك َ َحبَّ ــنَّ اللَّ لِك
َزيَّنـَـُه فــي  ُقُلوبُِكــْم« از همیــن قبیــل.

ــه  ــم ک ــل ه ــاره نقطــه مقاب ــه درب البت
جریــان کفــر باشــد فرمــود: »َســنُْلقي  
َكَفــُروا  الَّذيــَن  ُقُلــوِب  فــي  
ــن  ــل ای ــود در مقاب ــَب«10 فرم ْع الرُّ
تبــارک و  ســکینتی کــه خداونــد 
ــدازد  ــن می ان ــب مؤمنی ــه قل ــی ب تعال
ــه  ــد ب ــت می کن ــان را تقوی و ایمان ش
همیــن نســبت مقاومــت آن هــا در 
ــود.  ــتر می ش ــر بیش ــه کف ــر جبه براب
نســبت بــه خــود کفــار فرمــود: 
الَّذيــَن  ُقُلــوِب  فــي   »َســنُْلقي  
ْعــَب؛ مــا در دل هــای  َكَفــُروا الرُّ
کافــران رعــب را می اندازیــم«. منتهــا 
ــاز در قلب شــان  ــم؟ ب کجــا می اندازی

10  آیه 151 سوره آل عمران
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می اندازیــم و ایــن جالــب اســت.

خداوند متعال خریدار دل هاست

ــا  اگــر بنــا اســت از عالــم ربوبیّــت ب
پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآله وســلم( ارتباطــی 
ــه  ــه گرفت ــی ک ــود، ارتباط ــه بش گرفت
می شــود ارتبــاط وحــی اســت، یعنــی 
ــرش حــرف  ــا پیامب ــال ب خــدای متع
هســتی  حقایــق  ایــن  و  می زنــد 
می خواهــد بــه او ارائــه بشــود، خــب 
بــا چــه قســمتی از شــخصیت پیامبــر 
ارتبــاط گرفتــه می شــود؟ بــاز بــا 
وُح األْميــُن*  قلبــش. »نَــَزَل بـِـهِ الــرُّ
ــه  ــن ک ــَك«11، روح االمی ِ ــی  َقْلب َعل
ــزرگ  ــض ب ــن فی ــطه ای ــان واس هم
ــازل  ــر ن ــب پیامب ــر قل ــت او ب هس
اســت،  ایــن  مســئله  می شــود. 
ــًا. ــت واقع ــی اس ــز عجیب ــک چی ی

ــان  ــر انس ــم اگ ــرآن کری ــص ق ــه ن ب
بــه خداونــد تبــارک و تعالــی ایمــان 
ــد  ــش صــادق باش ــاورد و در ایمان بی
بهره منــد  الهــی  هدایــت  از  بــاز 
می شــود. ایــن نــور هدایــت بــه 

11  آیات 194 و 195 سوره 

شعراء

او  شــخصیت  از  منطقــه ای  چــه 
ــْن  ــش. »َو َم ــه قلب ــاز ب ــد؟ ب می تاب
ــه  ــن آی ــدر ای ِ«12 چق ــاللَّ ِ ــْن ب ِ يُْؤم
ــر  ــُه«. اگ ــِد َقْلبَ ــت! »يَْه ــنگ اس قش
کســی بــه خــدای متعــال ایمــان 
او  قلــب  متعــال  خــدای  بیــاورد 
می دانیــد  و  می کنــد.  هدایــت  را 
ایــن شــب و روز کــه مــا دائــم 
ــراَط  ــا الصِّ ــم »اْهِدنَ ــم می گویی داری
الُْمْســتَقيَم«13 ایــن درخواســت همیــن 
ــن  ــع ای ــی اســت، درواق ــت قلب هدای
ــال این طــور  ــم از خــدای متع را داری
ــم. ــع می کنی ــا و توق ــرار تمنّ ــا اص ب

آن را هــم کــه خداونــد تبــارک و 
تعالــی مشــتری اش اســت ایــن قلــب 
ــتری  ــال مش ــدای متع ــت. خ آدم اس
روایت هــا  ایــن  اســت.  دل هــا 
ــَرُم  ــُب َح ــا اســت! »الَْقْل ــدر زیب چق
اللَّ «. ایــن را خــدای متعــال بــرای 
خــودش قــرار داده، مــن یــک وقتــی 
ایــن  در  گفتــم  می کــردم  تعبیــر 
ــجد  ــما، مس ــود ش ــهر وج ــاًل ش مث
جامعــش قلــب شــما اســت. مســجد 

12  آیه 11 سوره تغابن

13  آیه 6 سوره فاتحه
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جامــع مملکــت وجــود، شــهر وجــود 
ــا  ــت. و آن ج ــما اس ــب ش ــما قل ش
بایــد همیشــه طاهــر  اســت کــه 
باشــد. خــدای  مطّهــر  تمیــز و  و 
ــه  ــندد، چنان ک ــن را می پس ــال ای متع
از زمیــن خــدای متعــال مســاجد 
خــدای  برگزیــده  می پســندد.  را 
اســت.  مســجد  زمیــن  از  متعــال 
ــود  ــال از وج ــدای متع ــده خ برگزی
شــما و از ســرزمین وجــود شــما 
هــم قلــب شــما اســت کــه درواقــع 
ــما اســت. ــود ش ــان مســجد وج هم

ــذا اگــر بعــد از ماجــرای حضــرت  ل
ــرت  ــخن از حض ــالم اهلل علیه( س ــوح )س ن
ابراهیــم )علی نبینا و آله و علیه الســالم( بــه میــان 
مبارکــه  ســوره  همــان  در  آمــد، 
صافّــات دارد کــه »َو إِنَّ مـِـْن شــيَعتِهِ 
ــٍب  ــُه بَِقْل ــاَء َربَّ ــَم* إِْذ ج َلِبْراهي
َســليٍم، بَِقْلــٍب َســليٍم«14 قلــب شــما 
ــی  ــد ول ــال می خواه ــدای متع را خ
ــد.  ــلیم می خواه ــت س ــا صف آن را ب
ــن  ــق بشــود ای ــم کســی موف ــر ه اگ
ــی  ــه ســاحت قــدس ربوب ــه را ب هدی
ــودش را  ــا خ ــا آن ج ــد ت ــرد بتوان بب

14  آیات 83 و 84 سوره صافّات

ــه  ــد ب ــش کن ــن را پیش ک ــاند ای برس
حضــرت حــق تبــارک و تعالــی از او 
ــُع  ــْوَم ال يَنَْف ــود: »يَ ــد. فرم می پذیرن
 َ ــْن أَتَــی اللَّ ــون* إاِلَّ َم مــاٌل َو ال بَنُ
ــه  ــی روزی ک ــليٍم«15 یعن ــٍب َس بَِقْل
ــکه  ــروت و ارز و دالر و س ــدر ث چق
ــن چــرت و پرت هــا  و ملــک و از ای
نمی آیــد.  بــه کارم  داشــتم، هیــچ 
ــلطان دالر  ــد، س ــکه باش ــلطان س س
ــذا را  ــای ک ــن خودروه باشــد، آخری
ــا و  ــران و اروپ ــدر ای ــیند و چق بنش
فــالن و تهــران و شــمال و مشــاء 
داشــته  ملــک  این هــا  و  دماونــد 
باشــد. هیــچ! »ال يَنَْفــُع«، فرزنــد 
و چــه می دانــم خــدم و حشــم و 
ــُع  ــْوَم ال يَنَْف ــُع«، »يَ ــا »ال يَنَْف این ه
ــا  ــدام این ه ــون« هیچ ک ــاٌل َو ال بَنُ م
ــز فقــط  ــد، یــک چی ــه کارش نمی آی ب
آن جــا ســود می بخشــد، »إاِلَّ َمــْن 
ــر آن  ــليٍم« مگ ــٍب َس َ بَِقْل ــی اللَّ أَتَ
امانتــی را کــه خــدای متعــال بــه 
ــه  ــالمت ب ــه س ــد ب ــما داده بتوانی ش
صاحبــش برگردانیــد. اگــر قلبــی کــه 
ــن  ــه ســالمت اســت، ای موصــوف ب
ــلیم  ــب س ــرح قل ــد. در ش ــر برس اگ

15  آیات 88 و 89 سوره شعراء
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ــل،  ــّی کام ــیدند از ول ــه پرس ــم ک ه
ــرت  ــت؟ حض ــور چیس ــد منظ گفتن
فرمودنــد: یعنــی قلبــی کــه در آن غیر 
ــز  ــی تمی ــد، یعن ــال نباش ــدای متع خ
ــل  ــی مح ــرم اله ــی آن ح ــد. یعن باش
درخشــش نــور خــدای متعــال باشــد. 

مصداق قلب سلیم

ــان  ــن دارم برای ت ــه م ــی را ک این های
حواســم  همین طــور  می خوانــم 
ــه حــاج قاســم اســت. یعنــی  ــم ب دائ
او را می بینیــد واقعــًا ایــن اســت. 
ــراری، آن  ــوب، آن بی ق ــال خ آن ح
ایــن  چقــدر  شــخصیت،  تمیــزی 
چقــدر  اســت،  تمیــز  شــخصیت 
ــی،  ــال خوب ــه ح ــت، چ ــق اس عمی
چــه بی قــرار ی ای، چقــدر بــزرگ 
شــخصیت  ایــن  چقــدر  اســت، 
ــردد  ــه  آن برمی گ ــت، هم ــع اس مرتف
بــه همیــن قلــب ســلیم. ایــن دل 
ــه  ــی برســد ک ــه آن طهارت توانســته ب
ــد.  ــگاه می کن ــه آن ن خــدای متعــال ب

در  )علیه الســالم(  امیرالمؤمنیــن 
نهج البالغــه   165 خطبــه  پایــان 

ُ َو إِيَّاُكــْم  می فرماینــد: »َجَعَلنَــا اللَّ
ــازِِل  ــی َمنَ َ ــهِ إِل ِ ــَعی بَِقْلب ــْن يَْس مِمَّ
ارِ بَِرْحَمتِــه«، فرمــود: مــا و  األْبْــرَ
ــی  ــارک و تعال ــد تب ــما را خداون ش
ــَعی  از کســانی قــرار بدهــد کــه »يَْس
بَِقْلبـِـهِ« آن کســی کــه بــا قلبــش ِســیر 
می کنــد بــه ســوی منــازل ابــرار 
ــارک  ــت حــق تب ــر رحم ــه ب ــا تکی ب
ــدای  ــی خ ــه « یعن ِ ــی، »بَرْحَمت و تعال
متعــال بندگانــش را بــا رحمتش  ِســیر 
می دهــد بــه »َمنَــازِِل األْبـْـَرارِ«. منازل 
ابــرار هــم کــه یعنــی منــازل محمــد و 
ــی رود  ــالم اهلل علیهم اجمعین( و م ــد )س آل محم
تــا مســتقر بشــود در همســایگی 
ــالم اهلل علیهم اجمعین(. ــد )س ــد و آل محم محم

مبنای مکتب تربیتی اسالم 
به قرائت امیرالمؤمنین 

)علیه الصلوةوالسالم(

روی  اســالم  هدف گذاری مکتــب 
ســالک  و  مربّــی  قلــب  ســالمت 
هدف گیــری  را  آن جــا  اســت، 
می کنــد. و نســبت آن منطقــه بــا 
ــان ها  ــخصیت انس ــق ش ــایر مناط س
ــرف  ــود ظ ــد بش ــه بای ــی ک و آن جای
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ــع قلــب انســان  تقــوای الهــی، درواق
هــم  واالتریــن،  هــم  کــه  اســت 
باالتریــن، هــم مخفی تریــن، هــم 
شــخصیت  بخــش  پنهان تریــن 
می شــود. محســوب  کســی  هــر 

خداونــد  شــاءاهلل  ان  امیدواریــم 
در  را  مــا  تعالــی  و  تبــارک 
امیرالمؤمنیــن  تربیــت  محیــط 
بدهــد. قــرار  )علیه الصلوةوالســالم( 

ــت  ــه اس ــا آن کلم ــث ب ــه ی بح ادام
ــاال  ــَك؛ ح ــِي َقْلبَ ــود: »أَْح ــه فرم ک
این جــا  از  دلــت«  ســراغ  بــرو 
حضــرت شــروع می کننــد. و تــو 
قلبــت  بــه  نســبت  داری  وظیفــه 
ــا را  ــی. آن ه ــام بده ــد کار را انج چن
حضــرت یکــی یکــی بیــان می کننــد.

همــواره مشــمول الطاف الهی باشــید. 
از عنایــات کریمانــه حضــرت صدیقه 
ــید. ان  ــد باش ــالم اهلل علیها( بهره من ــر )س اطه
شــاءاهلل خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــت  ــرت و رحم ــمول مغف ــا را مش م
دل هــای  بدهــد.  قــرار  خــودش 
ــای  ــان و دل ه ــای مهرب ــاک، دل ه پ
ــه  ــاد ب ــان و در اعتق ــم در ایم محک

همــه ی مــا کرامــت کنــد بــه برکــت 
ــد. ــد و آل محم ــر محم ــوات ب صل

جایگاه حّب الذات در منظومه 
اسالمی

ــذات  ــورد حّب ال ــًا در م ــؤال: لطف س
هــم توضیــح بدهیــد کــه در منظومــه 
فضائــل  بــا  ارتبــاط  در  اســالمی 
حّب الــذات چــه جایگاهــی دارد؟ 
یــا  هســت  ارتباطــی  اصــاًل  یــا 
ــی اســت؟  ــی و اله ــگاه قدس ــط ن فق

حــّب  منظورشــان  اگــر  پاســخ: 
ــت  ــی اس ــارک و تعال ــق تب ذات ح
ــر منظورشــان  ــه مقصــد اســت. اگ ک
ــت  ــس اس ــّب نف ــّب ذات، ح از ح
ــر  ــن تعبی ــه ای ــی ب ــوالً وقت ــه معم ک
منظورمــان  ذات  حــّب  می گوییــم 
حــّب نفــس اســت. حــّب نفــس 
درواقــع مرتبــه ی بســیار نــازل در 
کــه  اســت  انســان ها  شــخصیت 
ــارک و  ــد تب ــت. خداون ــترک اس مش
تعالــی در وجــود انســان ها قــرار داده 
بــرای جلــب منفعــت و دفــع مضرت. 
یعنــی خوددوســتی را خــدای متعــال 
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در انســان ها قــرار داده، در همــان 
ــه نفســانیّت هــم هســت. یعنــی  مرتب
ــی  ــان آدم ــن ج ــش فرودی ــن بخ ای
ــتی را  ــن خوددوس ــه، ای در آن منطق
قــرار داده کــه ایــن خوددوســتی 
امــر عمومــی زیســت انســان ها را 
ــه  در جلــب منفعــت و دفــع ضــرر ب
ــن  ــخص ای ــر ش ــرد. اگ ــالح می ب ص
را نداشــته باشــد طــرف حتــی بــرای 
حفــظ زیســت ظاهــری خــودش هــم 
دیگــر تالشــی نمی کنــد تــا چــه 
ــم  ــل عل ــاًل تحصی ــرای مث ــد ب برس
و کمــال و صیانــت از خــودش در 
برابــر انــواع و اقســام ضررهــا و 
این جــا  از  خــب  این هــا.  امثــال 
شــروع می شــود ولــی وقتــی کــه 
شــخص آمــد در مســیر ســلوک و در 
ــت،  ــرار گرف ــی ق ــت اله ــط تربی محی
می کنــد  عبــور  مرحلــه  ایــن  از 
می شــود.  حــّب اهلل  مرحلــه  وارد 

شــما  همــه ی  کــه  شــاءاهلل  ان 
موفــق باشــید. همــه ی عزیــزان را 
می ســپاریم. متعــال  خــدای  بــه 

والسام عليكم و رحمة الل
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