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فهرست

آیتاهلل فاطمینیا یکی از صحیفهشناسان زمان
علت نامگذاری عبدالعظیم حسنی به «سیدالکریم»
لزوم پیروی از سیره حضرت عبدالعظیم
ِ

ِ
اهمیت زیارت آل یاسین

ِ
ِ
زیارت حضرت عبدالعظیم
فضیلت
روایتی رضوی به نقل از عبدالعظیم حسنی
وظیفهی مردم شهرهای زیارتی و مق ّدس
منزلت حمزه نزد پیامبر اکرم
دعای بیستم صحیفه ،دعایی سرشار از شور و نشاط
بیان ویژگیهای پرهیزکاران در صحیفه سجادیه
زیباییشناسی در دعای بیستم صحیفه
تقوا ،زینت پرهیزکاران
زیباییخواهی از فطریات انسان
زیادهخواهی ،مانع زیباییطلبی
زیبایی خداوندی
محمد و آل محمد ،آینهی
ِ

بیان کلیدواژههای دعای بیستم از زبان مبارک امام

وظیفه پرهیزکاران در اصالح اجتماع
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بهلطــف خــدای متعــال بــه بخشــی
بســیار مهــم و فوقالعــاده ســازنده
از دعــای مکارماالخــاق رســیدیم
کــه در ســپهر مــکارم مثــل یــک
منظومــهی فوقالعــاده برجســته و
درخشــان میدرخشــد و دل از اهــل
معرفــت میبــرد .قطعــهای کــه
اآلن بــرای شــما خوانــدم ،بســیار
فوقالعــاده و درخــور تأمــل اســت.
انشــاءاهلل بــه توفیــق الهــی در
ایــن بخــش نکتههایــی را کــه از
مضامیــن ایــن دعــای نورانــی دریافــت
میشــود ،باهــم مــرور میکنیــم.
آیتاهلل فاطمینیا یکی از
صحیفهشناسان زمان
قبــل از ورود بــه بحــث ،یــاد مرحــوم
(رضواناهللتعالیعلیــه)
آیــتاهلل فاطمینیــا
را گرامــی میداریــم .کســانی کــه
ایشــان را میشــناختند از فقــدان
ایــن عالــم ارزشــمند ،اخالقــی،
متتبــع ،اهــل فــن و تحقیــق و بســیار
دوستداشــتنی و اهــل ســلوک،
خیلــی متأثــر شــدند .خــدا ایشــان را
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بــا اجــداد پاکــش محشــور فرمایــد.
در جلســهای کــه مــن بــرای عیــادت
ایشــان خدمتشــان رســیدم و صحبــت
از صحیفــه ســجادیه و مجلــس
درس هفتگــی مــا شــد ،بســیار
خوشــحال شــدند .ایشــان تقریب ـ ًا جــزو
صحیفهشــناسهای زمــان مــا بودنــد
یعنــی کســی کــه هــم صحیفــهی
مبارکــه را خــوب میشــناخت و خیلــی
قــدر میدانســت و هــم جــزو مر ّوجیــن
صحیفــه ســجادیه بــود و بســیار
تأکیــد میکردنــد و اصــرار داشــتند
کــه بحثهــا و درسهــای صحیفــه
ادامــه پیــدا کنــد و نوشــته و منتشــر
شــود .خــدا ایــن عالــم گرامــی را از
مجلــس مــا هــم بهرهمنــد کنــد و روح
و ریحانــی از مجلــس مــا بهعنــوان
طلــب مغفــرت و ترفیــع درجات بــه روح
مطهــر ایشــان عایــد و واصــل فرمایــد.
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علت نامگذاری عبدالعظیم
حسنی به «سیدالکریم»
فــردا ســالروز رحلــت حضــرت
(ســاماهللعلیه)
عبدالعظیــم حســنی
و همچنیــن ســالروز شــهادت
حضــرت حمــزه ســید الشــهدا
(علیهالســام) اســت .مــن چنــد جملــه
بهعنــوان عــرض ارادت میگویــم.
دربــاره حضــرت عبدالعظیــم
بایــد بگویــم کــه خداونــد تبــارک و
تعالــی بــه برکــت وجــود ایــن مــرد الهی
بــه منطقـهی ری و تهــران برکــت داد و
شــعبهای از الطــاف و عنایــات و کرامات
خــاص خــود را در دســترس مــردم
تهــران خصوصـ ًا و مــردم ایــران عمومـ ًا
قــرار داده اســت .ایــن مضجــع تابنــاک
و ایــن حــرم مطهــر از عنایــات الهــی
اســت؛ شــخصیتی کــه هــم از فرزنــدان
پیامبــر و امیرالمؤمنیــن (علیهماالســام) و
امامــزادهی واجــب التعظیــم اســت ،هــم
محــدث عالیقــدری اســت کــه بابــی
از معــارف الهــی از طریــق ایشــان بــه
مــا رســیده ،و هــم شــخصیت جهــادی
اســت .روحیــه مجاهــدت و حضــور در
(علیهالســام)

3

OfoghHa.ir

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

میدانهــای اصــاح اجتماعــی ســبب
شــد کــه ایشــان متــواری و مخفــی
بــرکات ایــن
شــوند.
عالــم محــدثِ
ِ
ِ
فقیــه درجهیــک و عالیقــدر در ایــن
منطقــه فــراوان از نزدیــک مشــاهده
شــده؛ یعنــی غیــر از آنچــه مــا در احوال
ایشــان خواندیــم و مطالعــه کردیــم ،بــه
مــا نسلبهنســل رســیده و اآلن در
اختیــار مــا اســت .مــردم بــا همــهی
وجودشــان کرامــت ایــن مــرد الهــی
را چشــیدهاند و تعبیــر «ســیدالکریم»
انتخــاب مؤمنــان بــرای این مــرد بزرگ
اســت ،بهخاطــر دریافتهایــی کــه از
توســل بــه روح مطهــر ایشــان داشــتند.
لزوم پیروی از سیره حضرت
ِ
عبدالعظیم
ــت َولِيُّنَــا
مشــرف بــه مــدال «أَن ْ َ
ّ
َح ّقــاً؛ 1تــو قطعــ ًا جــزو دوســتان مــا
هســتی» .از امــام هــادی (علیهالســام) و
مشــرف بــه آن مطلــب بســیار عالــی
ّ
(علیهالســام)
اســت کــه
از حضــرت رضــا
حامــل پیغامــی از ســوی آن امــام
4
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بــرای شــیعه اســت و راه و رســم
دینــداری را آمــوزش دادهاســت .ایــن
روش را مالحظــه کنیــد؛ مــردی
بــا خصوصیــات جنــاب عبدالعظیــم
حســنی بــا آن موقعیــت علمــی ،فقهــی،
حدیثــی و ســلوکی ،بــه محضــر حجــت
(علیهالســام)
زمــان خــودش امــام هــادی
شــرفیاب میشــود و میگویــد :اجــازه
دهیــد مــن دینــم را بــه شــما عرضــه
کنــم و نظــر شــما را دربــاره دیــن خــود
دریافــت کنــم .حضــرت اجــازه دادنــد
و ایشــان شــروع کردنــد بــه بیــان
توحیــد و نبــوت و امامــت و معــاد و
همــه را در جمــات بســیار مرتبــی بــه
محضــر امــام زمانشــان تقدیــم کردنــد
و حضــرت تحســین و دعایــش کردنــد:
«أَثْبَتَـ َ
الل ال ْ َق ـ ْولِ ال َّثابِـ ِ
ـت ِفــي
ـك َّ ُ
2
ـرةِ؛
ال ْ َحيــا ِة الدُّ نْيــا َو فِــي ْالخِ ـ َ
خداونــد ،تــو را بــر طريــق ثابــت در
زندگــى دنيــا و آخــرت پايــدار بــدارد».
ایــن شــیوهی او یــک الگــوی روشــن
بــرای مؤمنــان اســت ،بهویــژه
چــون مــورد پســند و تأییــد ویــژهی
2

 .همان.
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حجــت زمانــش قــرار گرفتــه نشــان
میدهــد کــه ایــن ســیره بایــد بیــن
مؤمنــان باشــد ،اگرچــه اهــل مطالعــه
و اهــل فضــل باشــند .تــرا ِز حضــرت
عبدالعظیــم یــک تــراز عالــی اســت.
بــا ایــن حــال اتصــال والیــی داشــتند
ولــی امــر و
و دیــن را بــه ســاحت
ّ
ولــی عصرشــان عرضــه کردنــد و
ّ
ایــن بایــد در دســتور کار مؤمنــان
باشــد و دینشــان را بســیار مرتــب و
دستهبندیشــده و متقــن و بهصــورت
روشــن در اختیــار داشــته باشــند.
تفقــه در دیــن کــه اینقــدر مــورد
تأییــد و تأکیــد اولیــای خــدا و مســئله
بســیار مهمــی اســت .مؤمــن در دنیــا
بایــد در صــدد فراهــم کــردن دیــن
خــودش باشــد ،نــه یــک دیــن ســطحی
کــه از گوشــه و کنــار چیزهایــی
بهدســت آورده باشــد ،بلکــه بایــد
درصــدد بهدســت آوردن منظومــه
روشــنی از معــارف دینــی باشــد و
بــه آنهــا برســد ،عقلــش را خاضــع
کنــد و بــه قلبــش وارد شــود .یعنــی
هــم دریافــت عقلــی داشــته باشــد و
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عقلــش قانــع شــود ،هــم بــه قلبــش
وارد شــود و بــه آن نقطــه از ایمــان و
یقیــن دســت پیــدا کنــد .حاصــل عمــر
انســان مؤمــن بایــد بهگونــهای باشــد
کــه وقتــی میخواهــد از دنیــا بــرود،
وضعیتــش در دیــن روشــن و معــارف
دینــی در وجــود او تثبیتشــده باشــد.
ایــن مطلــب بســیار مهمــی اســت و
شــاید یکــی از مهمتریــن پیامهــای
(علی ـ ه الســام)
ســیرهی حضــرت عبدالعظیــم
باشــد .بــرای همــه از بزرگترهــا و
علمــای دیــن تــا افــراد عــادی اســت،
بهویــژه بــرای جوانهــا کــه نســبت
بــه مســائل دینیشــان اهتمــام
داشــته باشــند ،مراجعــه و مطالعــه
کننــد ،جلســه و اســتاد ببیننــد و بــا
همــهی ایــن احــوال قانــع نشــوند تــا
اینکــه ایــن را بــه قلبشــان برســانند.

5
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ِ
اهمیت زیارت آل یاسین
بهنظــرم میآیــد بــرای زمــان مــا
و بــرای مــا بایــد بــه همــان چیــزی
اهتمــام داشــته باشــیم کــه حضــرت
(علیهالســا
حجتبنالحســنالمهدی
م ّ
وعجلاهللتعالیفرجهالشــریف) بــه دوستانشــان
آمــوزش دادنــد؛ همیــن زیارتــی کــه
مــا بهنــام زیــارت «آلیاســین»
میشناســیم .زیــارت آلیاســین
کــه ترکیبــی از زیــارت و دعــا و
از آثــار حضــرت ولیاهللاالعظــم
(ارواحنالترابمقدمهالفــداء)
اســت.

6

در ایــن متــن نورانــی پــس از آن
ســامها عــرض دیــن اســت .انســان
(علیهالســام)
خطــاب بــه حضــرت مهــدی
میگویــد :مــن میخواهــم شــما
را بــرای دینــم شــاهد بگیــرم .پــس
از توحیــد شــروع میکنــد مباحــث
مربــوط بــه نبــوت و امامــت تفصیلــی
(علیهمالســام)
را بهنــام همــهی ائمــه
بیــان میکنــد ،بعــد مســائل مربــوط
بــه معــاد و مــرگ و قیامــت را بــه
محضــر حضــرت ولیعصــر ،امــام
زمانــش عرضــه میکنــد .ســپس
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از حضــرت میخواهــد کــه شــاهد
ــه ُد َ
ك يَــا
باشــد و میگویــد« :أُ ْش ِ
الي أَنِّــي أ َ ْشــ َه ُد ...؛ تــو را
َمــ ْو َ
گــواه میگیــرمای موالیــم ،کــه
گواهــی میدهــم  »...بعــد میگویــد:
« َف ْ
اشــ َه ْد َعلَــى َمــا أ َ ْشــ َه ْد ُت َ
ك
َعلَيْــهِ؛ پــس گــواه بــاش بــر آنچــه
تــو را بــر آن گــواه گرفتــم» .اینهــا را
مــن در محضــر شــما َعرضــه و تقدیــم
کــردم ،ایــن را بــرای مــن نگ ـ ه داریــد
و شــهادت دهیــد .بســیار جالــب اســت.
انشــاءاهلل مــا نیــز از ایــن فرصــت
اســتفاده کنیــم .خیلــی غنیمــت
اســت ،دوســتان زیــارت آلیاســین را
دســتکم نگیرنــد .بعــد زیــارت البتــه
دعــا اســت بــا آن همــه نکتههــا و
لطایــف و زیباییهایــی کــه در متــن
ایــن دعــای نورانــی و آن زیــارت
عاشــقانه و عارفانــه اســت .درواقــع
ســیره اولیــای خــدا و بــه همــان ســبکی
(علیــه
اســت کــه حضــرت عبدالعظیــم
الســام) دینــش را عرضــه کــردهاســت.
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ِ
ِ
زیارت حضرت
فضیلت
عبدالعظیم
ایــن مــرد الهــی و آســمانی ،یــادگار
اولیــا در منطقــه ری و تهــران اســت و
شــعبهای از الطــاف حســینی در زیــارت
ایشــان اســت کــه بــرای مؤمنان بســیار
شــیرین اســت؛ چنانکــه در زیارتــش
ــام َعلَيْ َ
ــك
«الس
میخوانیــم:
ُ
َّ
ـار ِة
يــا َمـ ْ
يارتِــ ِه ثَـ ُ
ـواب ِزيـ َ
ـن ب ِ ِز َ
َس ِّيدِ ال ْ ُّش َــهدآ ِء ُي ْرتَجــي؛ ســام بــر
تــو ،ای کســی کــه در زیارتــش امیــد
ثــواب زیــارت سیدالشــهدا مــیرود».
ایــن بــه داللــت اولیــا اســت ،فــارغ از
بحثهــای فنــی کــه ایــن موضــوع
دارد .اینکــه از حــرم مطهـ ِر ایــن انســان
بــزرگ ،عطــر حســینی یعنــی عطــر
مجاهــدت و حماســه و حضــور در
زمــان انجــام رســاالت الهــی استشــمام
پــاداش زیــارت اباعبــداهلل
میشــود و
ِ
(علیهالســام) کــه بــه برکــت ایــن زیــارت
بــه انســان کرامــت میکننــد ،بســیار
فوقالعــاده اســت .خــدای متعــال مــا
را قدرشــناس ایــن وجــود نازنیــن و
ایــن حــرم مطهــر و آنچــه از کلمــات

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) از طریــق
ایشــان رســیدهاســت ،قــرار دهــد.
بــا ترتیــب خوبــی روایتــی از حضــرت
عبدالعظیــم (علیهالســام) اســت کــه ایشــان
معارفــی را از امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) در
قالــب کلمــات قصــار نقــل میکننــد و
اتفاق ـ ًا ای ـن ســخنان در گرداگــرد ایــن
حــرم مطهــر بــا خــط خیلــی زیبایــی
نوشــته شــده ،البتــه کســی نمیخوانــد؛
زیــرا معمــو ًال میگذریــم و میرویــم.
ولــی مطالــب ،بســیار عالــی اســت ،بــه
تعبیــر فنــی جــزو عوالــی مطالبــی اســت
کــه از امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) نقل شــده
اســت .البتــه هرچــه از آن حضــرت نقــل
شــده ،عالــی اســت؛ امــا در بیــن آنچــه
عالــی اســت ،برخــی عالیتــر اســت؛
ازجملــه همیــن کلمــات قصــاری کــه از
(ســاماهللعلیه)
طریــق حضــرت عبدالعظیــم
نقــل شــدهاســت .بــه ایــن کلمــات
کوتــاه مراجعــه کنیــد کــه مرحــوم ســید
رضــی نیــز در نهجالبالغــه آورده .چــه
کســی میتوانــد در ایــن ســطح حــرف
بزنــد؟ یــک روایتــش ایــن اســت:
7
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ئ َمــا ُي ْح ِ
س ـنُهُ؛
«قِي َم ـ ُة ُك ِّل ا ْم ـ ِر ٍ
ارزش هــر كــس بــه چيــزى اســت
كــه نيكويــش مىدانــد» کــه اتفاقــ ًا
بحــث امــروز مــا دقیقــ ًا همیــن
موضــوع اســت .یــا روایــت دیگــر
کــه اهمیــت زبــان را بیــان میکنــد:
4
ـت ل َِســانِهِ؛
«ال ْ َم ـ ْر ُء َم ْخبُــو ٌء ت َْحـ َ
انســان در زیــر زبانــش پنهــان اســت».
3

روایتی رضوی به نقل از
عبدالعظیم حسنی
مطلبــی هــم از ناحیــه امــام رضــا
(علیهالســام) از طریــق حضــرت
عبدالعظیــم رســیده کــه فرمــود:
ـم ،أَبْل ِـ ْ
ـغ َع ِّنــی
«یــا َعبْـ َ
ـد ال ْ َعظِ یـ ِ
الس َ
ــا َم َو ُق ْ
ــم
أ َ ْول ِیائِــی َّ
ــل ل َ ُه ْ
ِلش َ
أ َ ْن َل ت َْج َعلُــوا ل َّ
ان َعلَــی
ــیط ِ
ســ ِه ْم َســبِ ً
أَن ْ ُف ِ
یل؛ 5عبدالعظیــم،
ســام مــرا بــه دوســتانم برســان و
بــه آنهــا بگــو :شــیطان را بــه دلهــای
خویــش راه ندهنــد» .بــا ایــن جملــه
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شــروع میکنــد کــه اجــازه ندهنــد
شــیطان بــر آنهــا مســلط شــود ،مواظــب
باشــند .بــا ایــن شــروع میکنــد و اوج
میگیــرد و یــک جمعبنــدی دارد.
مطالــب بســیار حیاتــی در آن متــن
ِ
نورانــی اســت .شــاید بشــود گفــت
قلــب همــهی آن مطالــب ایــن اســت
کــه اگــر میخواهیــد بــا امــام رضــا
(علیهالســام) دوســت باشــید ،بایــد بــا
دوســتهای حضــرت ،رفاقــت کنیــد.
بهمعنــای فنــی کلمــه یعنــی تحصیــل
والیــت حضــرت رضــا (علیهالســام) منــوط
بــه انجــام حقــوق ایمانــی نســبت
بــه دوســتان ایمانــی اســت .انســان
بایــد بــه ایــن عمــل کنــد تــا بتوانــد
بــه سرچشــمه والیــت راه پیــدا کنــد.
حضــرت از اینکــه شــیعیان به جــان هم
بیفتنــد ،باهــم درگیــر شــوند و اختــاف
پیــدا کننــد ،بهشــدت برحــذر م ـیدارد.
در ادامــه هــم فرمــود اگــر کســی
از شــما بــه جــان دیگــری بیفتــد و
بخواهــد شــخصیت او را جریحــهدار
کنــد ،قســم میخــورم کــه او را نفریــن
ـت َعلَــی
خواهــم کــردَ « :ف ِإنِّــی الَیـ ُ
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ن َ ْف ِ
ســی» بــر خــودم واجــب کــردم کــه
او را نفرینــش کنــم .خیلــی از مــا در
(علیهالســام)
معــرض نفریــن امــام رضــا
هســتیم! بــه خــدا پنــاه میبریــم از
بعضــی از رفتارهایــی کــه گاهــی از
ســر شــیطانزدگی اتفــاق میافتــد.
وظیفهی مردم شهرهای زیارتی
و مق ّدس
نمیدانــم چــرا اینقــدر تنبــل هســتیم!
یــک چشــمه فیــض اینجــا در دســترس
مــا بــا آن همــه پــاداش و تأثیــر و
نورانیــت ،جــاری اســت کــه بــزرگان مــا
قــدرش را میدانســتند .آقــای بهجــت
عزیــز و بــزرگ (اعلیاهللمقامهالشــریف) در بیانــی
گفتــه بودنــد کــه اگــر اهالــی تهــران
در زمانهــای نزدیــک ،البتــه ایشــان
تعبیــر نزدیکتــری را هــم بــهکار
بــرده ،بــه ایــن زیــارت نرونــد جفــا
کردهانــد .مــا ظاهــراً چنیــن حالتــی
داریــم و جفــاکار هســتیم ،بــه خودمــان
و بــه ســاحت ایــن انســان الهــی جفــا
کردیــم .در هــر صــورت غنیمــت
بدانیــم و اگــر تــا کنــون کوتاهیهایــی
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داشــتهایم ،جبــران کنیــم .انســان بایــد
بابــش را فراهــم کنــد ،بایــد عهــد
کنــد .همانطورکــه مشــهدیها اگــر
بــه زیــارت امــام رضــا نرونــد جفــا
کردهانــد .گاهــی حــرم میرونــد و از
دور ســام میکننــد و میگوینــد مــا
میخواهیــم آنجــا بــرای زائرهــا خلــوت
باشــد کــه آنهــا فیــض ببرنــد و مــا هــم
در کنارشــان فیــض ببریــم .دوســتی از
دوســتان مشــهدی میگفــت مــن یــک
ـرف نشــدم .حضرت
مــاه اســت حرم مشـ ّ
کارهــای مــا را میبیننــد ،در حضــور
حضــرت هســتیم .البــد هــر روز ســام
میکنیــد ،ولــی نشــد .معمــو ًال وقتــی
نعمتــی در دســترس انســان اســت ،از آن
نعمــت غفلــت میکنــد و بهــره مناســب
را نمیبــرد .وقتــی نعمــت در دســترس
اســت بــرای انســان عــادی میشــود.
بایــد انســان مراقــب باشــد کــه نعمــت
بــرای او عــادی نشــود .مــا خودمــان هم
مبتــا هســتیم ،گاهــی بــه مشــهدیها
و قمیهــا ایــراد میگیریــم .البتــه
ـتان دیگــر مــا هــم
شــاید بعضــی دوسـ ِ
هســتند از کاظمیــن و نجــف اشــرف
کــه همینطــور باشــند ،وقتــی در
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شــهرهای زیارتــی هســتند میگوینــد
همیشــه حــرم کنارمــان اســت .اینجا در
جلســهمان بعضــی از همشــهریهای
اولیــای خــدا هســتند .انســان بایــد
برنامهریــزی کنــد .مــا اینجــا بــه آنهــا
اشــکال میگیریــم ،امــا خودمــان مبتــا
هســتیم .یــک قــدم آن طرفتــر قــم
ـرف
اســت .گاهــی انســان چنــد مــاه مشـ ّ
نمیشــود .مــا چگونــه خــود را از آن
زیارتــی محــروم میکنیــم کــه وقتــی
ـرف
بــرای انســان حاصــل شــود و مشـ ّ
شــود ،شــفاعت بــرای او مینویســند؟!
دربــارهی زائــر حضــرت معصومــه
ْ َّ ُ 6
ـت ل َـ ُه ال َجن ـة؛
گفتــه شــدهَ « :و َجبَـ ْ
بهشــت بــر او واجــب ميشــود».
منزلت حمزه نزد پیامبر اکرم
حضــرت حمــزه (ســاماهللعلیه) بــر گــردن
مســلمانها خیلــی حــق دارد؛ زیــرا
جــزو حلقــهی مؤســس اســت .در
جریــان آغــاز دعــوت نبــوی و تأســیس
اســام ،حمــزه (ســاماهللعلیه) حضــور دارد؛
حضــور محکمکننــده ،نگهدارنــده و
10
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پیشبرنــده اخــاص ،ســامت نفــس،
معنویــت و طهــارت بــه اضافــهی
شــجاعت از او یــک چهره ممتاز ســاخته.
چنــدی پیــش کســانی کــه دربــاره
حضــرت حمــزه (ســاماهللعلیه) فعالیتهــای
پژوهشــی و مطالعاتــی بــرای برگــزاری
کنگــره دارنــد ،خدمــت رهبــر رفتنــد.
رهبــر فرمودنــد حضــرت حمــزه غریــب
اســت .بــا وجــود آن نقــش و اثرگــذاری،
بــا آن همــت واال و روشــی کــه مــورد
عنایــت خــاص پیامبــر عظیمالشــأن
اســت ،ایشــان غریــب اســت.
رفتارهایــی کــه پیغمبــر در مــورد حمــزه
داشــته ،دربــارهی کمتــر کســی داشــته،
چــه در حیــات او ،چــه در شــهادت او.
پیغمبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) بــه ایــن
عمــوی بزرگــوار لقــب «سیدالشــهدا»
داده ،حضــرت حمــزه خــاص اســت.
امیدواریــم خداونــد تبــارک و تعالــی
ســیره او را در بیــن مــا زنــده کنــد؛
در دفــاع از دیــن ،در بــه میــدان
بــردن آبــرو و همــهی موجــودی،
حضــور شــجاعانه در دفــاع از والیــت
و امامــت و دیانــت .انشــاءاهلل ایــن
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ســیره و یــاد او همیشــه در بیــن مــا
زنــده باشــد .خــدای متعــال زیــارت
مضجــع تابنــاک ایــن مــرد بــزرگ
الهــی را روزیمــان کنــد .انشــاءاهلل
ایــن راههــا فراهــم و بــاز شــود.
زیــارت حضــرت حمــزه در احــد بســیار
فوقالعــاده اســت و جلــوه ویــژهای دارد.
دعای بیستم صحیفه ،دعایی
سرشار از شور و نشاط
در ایــن گــزارش بــه مضامیــن دعــای
بیســتم رســیدیم .عــرض کــردم بــه
نقط ـهی بســیار حساســی در ایــن دعــا
رســیدیم .البتــه ممکــن اســت بگوییــد
هــر جــا کــه میرســد شــما همیــن را
میگوییــد! واقعــ ًا همینطــور اســت،
هــر قطع ـهای را کــه انســان میخوانــد
اینقــدر فرازمنــد و الهامبخــش
اســت کــه در انســان واقعــ ًا شــوری
بهپــا میکنــد .حــق اســت انســان
همیــن تعبیــر را بــهکار بگیــرد ،منتهــا
اینجــا خیلــی فوقالعــاده اســت.
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بیان ویژگیهای پرهیزکاران در
صحیفه سجادیه
ــم َص ِّ
ــل َعلَــى ُم َح َّمــدٍ َو
«اللَّ ُه َّ
ـن،
آل ِـهَِ ،و َحلِّنِــي بِحِ لْيَـ ِة َّ
الصال ِحِ يـ َ
ِيــن.»...
ســنِي ِزينَــ َة ال ْ ُم َّتق
َ
َو أَلْبِ ْ
نخســت صلــوات اســت کــه اآلن شــما
آشــنا هســتید در صحیفــه ســجادیه چــه
کارکــردی دارد و کجــا قــرار گرفتــه؛ هم
الگــو ،هــم الهامبخــش ،و هم مددرســان
اســت .اگــر میخواهیــد از باطــن اولیای
خــدا مــدد بگیریــد و بــه زینــت اخــاق
آنهــا مز ّیــن شــوید ،صلــوات بفرســتید.
ســپس فهرســتی از اخــاق اولیــای
خــدا را بهعنــوان خواســته خــودش
بــه پیشــگاه خــدای متعــال میبــرد.
میگویــد خدایــا مــن ایــن را از تــو
میخواهــم؛ محمــدی شــدن را ،علــوی
شــدن و فاطمــی شــدن ،حســنی شــدن،
حســینی شــدن و مهــدوی شــدن را.
آدم وقتــی از دنیــا مــیرود و دســتش
کوتــاه میشــود ،اگــر انســان وارســته
عارفــی بتوانــد در پیشــگاه خــدای متعال
شــهادت دهــد کــه ایــن کســی کــه
عــازم منــازل آخــرت اســت ،محمــدی،

11

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

علــوی و فاطمــی اســت ،بــارش را از
ایــن عالــم خــوب خواهــد بســت و
بهرههــای وافــر پیــدا خواهــد کــرد.
زیباییشناسی در دعای بیستم
صحیفه

12

نــوزده ویژگــی در قطعــهای کــه
بــرای شــما خوانــدم ،فهرســت شــده.
منتهــا عنوانــی کــه بــرای آن انتخــاب
شــده «حلیــة الصالحیــن و
زینــة المتقیــن» اســت .از دو کلمــه
اســتفاده شــده کــه کامــ ً
ا بــه عالــم
زیباییشناســی مربــوط میشــود؛
زیباخواهــی و زیباجویــی اســت .زیــرا
ســخن از حلیــه و زینــت اســت کــه این
دو مربــوط بــه آراســتگی و زیباســازی
اســت .دقیق ـ ًا ایــن اســت .یــک بخــش
مربــوط بــه لبــاس اســت؛ لباسهایــی
کــه کســی بــرای زیبایــی و جلوههــای
چش ـمنواز میپوشــد ،و دیگــری زینتــی
اســت کــه انســان اســتفاده میکنــد تــا
آراســته شــود .در ایــن مطلــب از ایــن
دو کلیــدواژه اســتفاده شــده :حلیــه و
زینــت .یکــی بــه صالحیــن نســبت
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داده شــد و دیگــری بــه متقیــن نســبت
داده شــد .فرمــود آنچــه مــن اآلن
از تــو میخواهــم ایــن اســت کــه
بــه مــن لبــاس زیبــا و چشــمنواز
تقــوا بپوشــانی و زیــورآالت مربــوط
بــه صالحیــن را نیــز میخواهــم.
تقوا ،زینت پرهیزکاران
زیــورآالت صالحیــن چیســت؟ زینــت
متقیــن چیســت؟ بــا چــه چیزهایــی
زینــت داده و زیبــا میشــوند کــه از
زیباییشــان ،هــم کســانی کــه در ایــن
دنیــا بــا آنهــا رفتوآمــد دارنــد بهرهمنــد
میشــوند ،هــم در آخــرت وقتــی از
اینهــا رونمایــی میشــود حوریــان و
غالمــان کــم میآورنــد؟ انســان متقــی
وقتــی وارد بهشــت میشــود ازنظــر
زیبایــی مافــوق هم ـهی ایــن حرفهــا
اســت .حــوران بهشــتی کــه اگــر از
آنهــا در ایــن جهــان ،رونمایــی بشــود
هــوش از ســر همـهی بنـیآدم مـیرود،
زیبایــی کســانی کــه بــه
در برابــر
ِ
حقیقــت تقــوا رســیدند کــم میآورنــد.
بهمعنــای دقیــق کلمــه زیبــا هســتند.
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مطلــب ،هــم اینجهانــی اســت ،هــم
در حیــات ابــدی اســت .اگرچــه مقصــد،
حیــات ابــدی اســت ،امــا اولیــن کســی
کــه از زیــور صــاح و زینــت تقــوا
بهرهمنــد میشــود خــو ِد انســان متقــی
و صالــح اســت .بــه قــول حافــظ :مــن
کــه امــروزم بهشــت نقــد حاصــل
میشــود /وعــده فــردای زاهــد را چــرا
بــاور کنــم .یعنــی مــن معطــل فرداهــا
نیســتم ،همیــن امــروز فیــض میبــرم.
اگــر کســی اینگونــه آراســته شــد اول
خــودش از خــودش فیــض میبــرد
زیبایــی خــودش بهرهمنــد
و از
ِ
میشــود .ســپس کســانی کــه بــا او
زندگــی میکننــد ،میتواننــد بهشــت
را در ایــن دنیــا استشــمام کننــد .از
وجــود او میتواننــد عطــر بهشــت
را دریافــت کننــد .آنــگاه چشمشــان
بــه زیبایــی صــاح و تقــوای او
روشــن میشــود .آخــرت کــه اصــ ً
ا
گفتنــی نیســت ،کلیــدواژهای بــرای
آن انتخــاب نمیشــود و نمیتــوان
گفــت کــه اینهــا در زندگــی ابــدی چــه
نعمتــی دارنــد ،هــم خودشــان در آنجــا
بهرهمنــد هســتند ،هــم اهــل بهشــت
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روزی خــود را ،از جمــال اینهــا دریافــت
ِ
میکننــد کــه مظهــری از جمــال الهــی
اســت .اینهــا دو کلیــدواژه اســت؛ صالح
و تقــوا .حضــرت از ایــن دو واژه اســتفاده
ـن،
«حلِّنِــي بِحِ لْيَـ ِة َّ
الصال ِحِ يـ َ
کــردَ :
ســنِي ِزينَــ َة ال ْ ُم َّتقِيــن».
َو أَلْبِ ْ
زیباییخواهی از فطریات انسان
زیبایــی در نهــاد انســان تعبیــه شــده
و خداونــد تبــارک و تعالــی ایــن را از
فطریــات انســان قــرار داده اســت.
فطــرت انســان جمالخــواه اســت ،بــا
ُحســن و زیبایــی انــس دارد .اگــر ایــن
بابــش بــاز بشــود ،مباحــث معرفتــی و
فوقالعــاده دقیــق تربیتــی دارد .حتــی
دربــاره زیبایــی ظاهــر نیــز اینچنیــن
اســت ،خداونــد تبــارک و تعالــی ایــن
جهــان را براســاس ُحســن و زیبایــی
خلــق کــرده و انســان را طالــب زیبایــی
قــرار دادهاســت .منتهــا خیلــی اوقــات
انســان بــه بخــش اخیــر زیبایــی مبتــا
میشــود کــه زیبایــی ظاهــری اســت
و در اینجــا متوقــف میشــود ،توفیــق
عبــور پیــدا نمیکنــد ،نمیتوانــد از
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رهگــذر ایــن ُحســن و زیبایــی ظاهــر
بــه جمــال الهــی راه پیــدا کنــد و
اینجــا بــرای او حجــاب میشــود
و ســپس در ایــن زیباییجویــی و
زیباخواهیهــای ظاهــری افــراط
میکنــد .اینهــا بحثهایــی اســت
کــه در جــای خــودش محفــوظ اســت.
زیادهخواهی ،مانع زیباییطلبی
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خیلــی وقتهــا حجــاب چهــره
جــان میشــود غبــار تنــم و مانــع
میشــود از اینکــه انســان حتــی
زیبایــی فطــرت خــود را و آن زیبایــی
را کــه خــدای متعــال در نهــاد او قــرار
داده ببینــد .محجــوب میشــود و ایــن
بهخاطــر زیادهرویهــا اســت .ایــن
زیباییخواهــی جــزو فطــرت انســان
اســت ،بهشــرط اینکــه انســان بتوانــد
از زیبایــی و ُحســن و زینــت و زیورهــای
ظاهــری عبــور کنــد و بــه تماشــای
زیبایــی جــان و جمــال جانــان بــرود.
ّ
حــظ
اگــر بــه آنجــا راه پیــدا کــرد،
فطــری خــود را کامــل کــرده و اگــر راه
ـن
پیــدا نکنــد نــاکام رفتــهاســتَ « .و َمـ ْ
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كان ِفــي هــذِ ِه أ َ ْعمــى َف ُهـ َو ِفــي
َ
7
َ
ـر ِة أ ْعمــى؛ و هــر كــه در ايــن
ْالخِ ـ َ
[دنيــا] كــور[دل] باشــد ،در آخــرت [هم]
كــور[دل] و گمراهتــر خواهــد بــود» .از
ایــن فرصــت بایــد خیلــی اســتفاده
کــرد .خداونــد تبــارک و تعالــی خــودش
«إن
جمیــل علــی االطــاق اســتّ :
8
ٌ
جمیــل و یحــب الجمــال؛
اهلل
خداونــد ،زيبــا اســت و زيبايى را دوســت
دارد» .خداونــد تبــارک و تعالــی حقیقتـ ًا
عالــم و آدم را سرشــار از زیبایــی کــرده
ـم
و چیــزی کــم نگذاشــتهَ « .و َص َّو َر ُكـ ْ
ــم؛ 9و شــما را
س َ
ــن ُص َو َر ُك ْ
َف َأ ْح َ
صورتگــرى كــرد و صورتهــاى شــما
را نيكــو نمــود» .از ظاهــر تــا احســن
تقویــم کــه مربــوط بــه مراتــب باطنــی
ــد َخل َ ْقنَــا ْالِن ْ
ســان
اســت« .ل َ َق ْ
َ
ـم؛ 10بهراســتى
فــ 
سـ ِ
ـن تَ ْقويـ ٍ
ي أ َ ْح َ
انســان را در نيكوتريــن اعتــدال
آفريديــم» .ایــن را بایــد قــدر دانســت.
 .اسراء.72 :
7
 .محمدباقــر مجلســی ،بحــار
8
ص.92
ج،10
األنــوار،
 .غافر.64 :
9
 .تین.4 :
10
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زیبایی
محمد و آل محمد ،آینهی
ِ
خداوندی
عالــم ایمــان از اول تــا آخــرش بــاب
زیبایــی اســت .عالــم ایمــان ایــن اســت
کــه مؤمــن نیــز در طریقــت ایمــان
پیوســته زیبــا و زیباتــر میشــود،
هرچــه جلــو مــیرود و منــازل جمــال
را ســیر میکنــد ،دارد تحصیــل
جمــال میکنــد تــا بــه فضــل الهــی
و بــه عنایــت جمیــل علیاالطــاق از
ـرف بــه تماشــای جمال
رهگــذر آن ،مشـ ّ
حــق شــود .و از همینجــا بــه او تجلــی
ـی الهــی
کنــد کــه اوجــش در جمــال ولـ ّ
اســت .یعنــی خداونــد تبــارک و تعالــی
ـی کامــل ،انســان
ُحســن را در وجــود ولـ ّ
کامــل بــه انتهــا رســانده .قلــهاش او
اســت ،همـهی زیبایــی در وجــود محمد
و آل محمــد (ســاماهللعلیهماجمعین) اســت کــه
در کارگاه ُحســن ،خــدای متعــال زیباتــر
ـی
و دلبرتــر از آنهــا نیافریدهاســت .زیبایـ ِ
خــدای متعــال در آینــه وجــود اقــدس
(ســاماهللعلیهماجمعین)
محمــد و آل محمــد
تجلــی کــردهاســت .البتــه دنیــا تحمــل
جمــال محمــد و آل محمــد را نداشــته
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و نــدارد و نخواهــد داشــت .گوشــهای
از ایــن جلوههــا طلــوع میکنــد تــا
بعــد کــه رونمایــی شــود بدانیــد بــا چــه
کســی مواجــه هســتید .خــدای متعــال
همینجــا دلهــای مؤمنــان را در
معــرض تابــش آن نــور قــرار میدهــد
و ایــن عشــق را در وجــود آنهــا بهوجــود
دیدن
مـیآورد .ایــن دلبســتگی ،حاصــل ِ
جمــال اســت .وقتــی انســان دیــد ،دلش
مـیرود .ایــن دلباختگــی کــه در مؤمنان
هســت اندکــی از آن زیبایــی اســت کــه
در باطــن مؤمنــان طلــوع کــرده کــه
اینگونــه اینهــا را شــیفته و شــیدا و
دلبســته اولیــا کردهاســت .باشــد تــا
آن روزی کــه بــه انــدازهای متناســب
بــا آن جهــان پردهبــرداری بشــود کــه
حســین (علیهالســام) چــه کســی اســت،
علــی کیســت .یعنــی پــرده کنــار بــرود
و اهــل قیامــت بببیننــد .البتــه آنجــا
هــم کســانی کــه از بصیــرت والیــی
محظــوظ باشــند میتواننــد ببیننــد.
آنــان کــه در ایــن جهــان بــرای انــس
ـدن آن جمــال حقیقــی
و نزدیکــی و دیـ ِ
و بــرای اینکــه انعکاســی از آن جمــال
در وجــود آنهــا پیــدا شــود ،تــاش
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کردنــد ،در آن جهــان میتواننــد ایــن
زیبایــی را تماشــا کننــد .بــرای اینهــا
از ایــن حقایــق رونمایــی میشــود.
البتــه بابــی اســت کــه نــه از مــا
برمیآیــد وارد ایــن مباحــث شــویم،
نــه فرصتــش اســت .بــا ایــن حــال
واقعــ ًا بــاب بســیار مغتنمــی اســت.
بیان کلیدواژههای دعای بیستم
از زبان مبارک امام
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کاری کــه امــام ســجاد (علیهالســام) اینجــا
میکنــد و خیلــی مغتنــم اســت ،ایــن
اســت کــه اســتادانه در یــک فهرســت
نوزدهتایــی بــا نــوزده کلیـدواژه اینهــا را
(علیهالســام)
بیــان میکنــد .امــام ســجاد
اســتا ِد ّ
کل اســت .ایــن واژههــا ماننــد
مــوم در دستشــان اســت؛ اینکــه واژه
چگونــه انتخــاب شــود ،کجــا و بــه
چــه کیفیتــی اســتخراج شــود ،ایــن
چینــش و تنظیــم خیلــی فوقالعــاده
اســت .امــام (علیهالســام) بــا نــوزده ویژگــی
از رفتارهــای بهویــژه اجتماعــی بــا
اشــاره بــه زیرســاختها و مبانــی آن
یــاد میکنــد کــه وجــود انســان صالــح
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و انســان متقــی در ســیر منــازل کمــال
چگونــه آراســته و زیبــا میشــود ،ایــن
حلیههــا و آن لباسهــا و زیورهــا
چیســت کــه بــر انــدام عمــل و بــر اندام
روان انســان صالــح متقــی پوشــانده
میشــود .شــما اگــر بهلطــف خــدای
متعــال بتوانیــد اینهــا را خــوب بفهمیــد
و خــوب دریافــت کنیــد و بعــد تــاش
همهجانبــه کنیــد بــرای اینکــه در وجــود
شــما تحقــق پیــدا کنــد ،میشــود گفــت
رســیدید بــه جایــی کــه بایــد برســید.
وظیفه پرهیزکاران در اصالح
اجتماع
بخــش عمــده در اینجــا در ارتبــاط بــا
تجلیــات پرهیــزکاران و صالحیــن در
عرصههــای اجتماعــی اســت .یعنــی
انســان صالــح در عرصــه حیــات
اجتماعــی چگونــه عمــل میکنــد،
انســان متقــی در زندگــی اجتماعــی
چگونــه رفتــار میکنــد و چــه آثــاری از
او در محیــط اجتماعــی باقــی میمانــد.
بخــش عمــدهای از آن اینهــا اســت.
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از ایــن نــوزده مــورد ،بخــش عمــدهای
گــری
مربــوط میشــود بــه ایــن کنش
ِ
انســان صالــح کــه میشــود عملیــات
اصــاح اجتماعــی ،اصــاح در محیــط
زندگــی جمعــی ،یعنــی او بهعنــوان
مصلــح عمــل میکنــد .انســان
پرهیــزکار ســهمی از تقــوا و ایــن
زیباییهــا را دارد ولــی هنــرش در
پراکنــدن ایــن عطــر دلانگیــز تقــوا و
صــاح در جامعــه اســت .هــر جا هســت
از محیــط خانــواده شــروع میشــود کــه
اصلــش هــم آنجاســت .در محیــط کار و
در محیــط جامعــه هــر جــا کــه ایــن
انســان م ـیرود ایــن زیبایــی و لطافــت
طبــع از او منتشــر میشــود .بخشــی از
آن حلیــه و زینــت همیــن عطــر اســت.
ایــن ویژگیهــا چنیــن حکایتــی دارنــد
کــه بــه فضــل پــروردگار متعــال در
چنــد جلسـهی آینــده در جمــع دوســتان
اینهــا را بــا همدیگــر گفتگــو کنیــم.
راجعبــه بعضــی از آنهــا کمــی بیشــتر
بایــد تأکیــد کنیــم کــه گاهــی بیشــتر
نســبت بــهآن غفلــت اســت .هم ـهاش
را میخوانیــم ،منتهــا بعضیهــا را بایــد
مقــداری بیشــتر تأکیــد کنیــم بهخاطــر
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اینکــه امــروز بــه آن بیشــتر نیــاز داریــم.
پایان کلیدواژهها
بیان آغاز و
ِ
ِ
سـ ِ
ـدلِ » شــروع میشــود.
ـط ال ْ َعـ ْ
بــا «ب َ ْ
در آخــری هــم کــه نوزدهمــی اســت،
فرمــود مــن کمتریــن بــدی را در وجــود
و ســخن و رفتــارم بســیار زیاد بشــمارم.
چگونــه میشــود ویژگیهــای
نوزدهگانــه را انســان دوام بدهــد؟
چطــور میتوانــد تکمیلــش کنــد؟
در بخــش پایانــی بیــان میشــود.
خداونــد تبــارک و تعالــی ،هــم توفیــق
فهــم ایــن معارف را بــه ما کرامــت کند،
هــم توفیــق عمــل بــه ایــن زیباییهــا
و تحقــق آن را بــه مــا کرامــت فرمایــد.
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