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ــٍد  ُمَحمَّ َعلَــی  َصــلِّ  اللَُّهــمَّ 
بِِحلْیَــِة  َحلِّنِــي  َو  آلِــِه،  َو 
ــَة  ــنِي ِزینَ ــَن، َو أَلْبِْس الِِحی الصَّ
الُْمتَِّقیــَن، ِفــي بَْســِط الَْعــْدِل، َو 
َكْظــِم الَغیْــِظ، َو إِْطَفــاِء النَّائـِـَرِة، 
َو َضــمِّ أَْهــِل الُْفْرَقــِة، َو إِْصــَاِح 
ــِة،  ــاِء الَْعاِرَف ــِن، َو إِْفَش َذاِت الْبَیْ
لِیــِن  َو  الَْعائِبَــِة،  َســتِْر  َو 
ــاِح،  ــِض الَْجنَ ــِة، َو َخْف الَْعِریَک
ــُکوِن  ــیَرِة، َو ُس ــِن السِّ َو ُحْس
الُْمَخالََقــة. ِطیــِب  َو  یــِح،  الرِّ

مــاه  پربرکــت  ایــام  ان شــاءاهلل 
ذیحجــه و دهــه والیــت و امامــت 
ــام  ــت و ام ــر ام ــزان، ب ــه عزی ــر هم ب
ــن  ــدان امیرالمؤمنی ــه اراتمن ــر هم و ب
البتــه  باشــد.  مبــارک  )علیه الصلوة والســام( 

ــان  ــد قرب ــاورت عی ــان در مج هم چن
هــم هســتیم کــه ان شــاءاهلل بــر 
ــی  ــای زمان ــد. آق ــارک باش ــه مب هم
ــه  ــوط ب ــات مرب ــاوت آی ــا ت ــم ب ه
بیت اهلل الحــرام یــک حــس خیلــی 
خوبــی برای جلســه مــا فراهــم کردند.

دهه امامت و والیت

ــه  ــه دوم ذیحج ــه ده ــگاه ک ــن ن ای
ــا عیــد ســعید  ــان ت یعنــی از عیــد قرب
غدیــر بــه اضافــه تــا شــب و روز 
ــت و  ــه امام ــوان ده ــه عن ــه ب مباهل
ــه  ــیار ب ــود بس ــناخته بش ــت ش والی
ــه  ــت ک ــی اس ــت و از آن کارهای جاس
ــی  ــلیقه عال ــک س ــت ی ــود گف می ش
پــای آن هســت، یــک انتخــاب بســیار 
اســت.  مناســب  و  خــوب  دقیــق، 
ــج هــم بشــود، یعنــی  ــم تروی امیدواری
همیــن بــه عنــوان یــک دهــه فرصــت 
خوبــی اســت بــرای ایــن کــه مباحــث 
مربــوط بــه والیــت امیرالمؤمنیــن 
پیرامــون  مباحــث  و  )علیه الصلوة والســام( 

مــورد  مختلــف  جوانــب  از  غدیــر 
مباحثــه قــرار گیــرد و ســطح معارفــی 
ــر و  ــه عیداهلل االکب ــبت ب ــه نس جامع
نســبت بــه غدیــر، نســبت بــه والیــت 
ــفه  ــه موضــوع فلس ــی و نســبت ب اله
ــش  ــاء اهلل افزای ــام ان ش ــی اس سیاس
ــی  ــای معارف ــک ارتق ــد و ی ــدا کن پی
باشــیم. داشــته  بخــش  ایــن  در 

در ایــن زمینــه هــم بــزرگان مــا یعنــی 
بزرگــی  بســیار  کارهــای  مشــایخ، 
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ــد  ــه کردن ــر را بهان ــد، غدی انجــام دادن
ــی  ــای تاریخ ــل بی مهری ه و در مقاب
ــه امیرالمؤمنیــن )علیه الســام(، در  نســبت ب
ــای  ــتم ها و ظلم ه ــا، س ــل جفاه مقاب
ــن  ــاره امیرالمؤمنی ــه درب بی حســابی ک
)علیه الصلوة والســام( روا داشــته شــده بــاب 

ــرت،  ــه حض ــبت ب ــرض ارادت نس ع
بیــان فضائــل حضــرت، بیــان مناقــب 
ــتور  ــن )علیه الصلوة والســام( را، دس امیرالمؤمنی
کار قــرار دادنــد و موســوعه های بزرگ 
دائرة المعارفــی  مجموعه هــای  و 
بســیار عالــی و قــوی را بحمــداهلل 
آن  در صــدر  کــه  کردنــد  تدویــن 
عامــه  حضــرت  الغدیــر  کتــاب 
ــایر  ــت و س ــریف( اس ــی )اعلی اهلل مقامه الش امین
مجموعه هایــی کــه بحمــداهلل در ایــن 
زمینــه کار شــده اســت. چــه کاِر بزرگ 
ــوراهلل  ــث قاضــی ن مرحــوم شــهید ثال
شوشــتری در احقاق الحــق،  چــه کاِر 
ــین  ــد حس ــد میرحام ــزرگ و ارجمن ب
هندســی و امثــال ایــن از ســلف صالــح 
مجموعه هــای  مــا،  معاصریــن  تــا 
بــزرگ و کوچــک در ایــن زمینــه 
کارهــا انجــام شــده و هنــوز هــم جــا 
ــود. ــه کار بش ــن زمین ــه در ای دارد ک

لزوم استمرار والیت و امامت

فرصــت  غدیــر  صــورت  هــر  در 
ــی  ــک توجه ــرای ی ــت ب ــبی اس مناس
موالیمــان  قدســی  ســاحت  بــه 
شــناخت  و  امیرالمؤمنین)علیه الســام( 
ــود  ــًا خ ــرت، اص ــود حض ــتر خ بیش
مناســبت  و  دارد  موضوعیــت  ایــن 
بســیار خوبــی اســت بــرای توجــه بــه 
ــگاه  ــت و جای ــت و والی ــأله امام مس
و  الهــی  معــارف  منظومــه  در  آن 
فرصــت بســیار مناســبی اســت بــرای 
پرداختــن بــه مســأله فلســفه سیاســی 
اســام در محیــط بحــث والیــت 
و امامــت. بحــث اســتمرار والیــت 
و امامــت موضــوع اساســی اســت.

ــد تبــارک  امیدواریــم ان شــاءاهلل خداون
ــزان در  ــد عزی ــق بده ــی توفی و تعال
ــهم  ــه س ــی ب ــر کس ــه ه ــن زمین ای
خــودش هــم ســعی کنــد ســطح 
شــناخت و معرفــت خــودش را ارتقــاء 
ایــن  در  ان شــاءاهلل  هــم  و  بدهــد 
ــد  ــدا کنن ــق پی ــتان توفی ــه دوس زمین
ــفره داری  ــند، س ــم باش ــروج ه ــه م ک
ــی  ــوی خیل ــارف عل ــرای مع ــد، ب کنن
ــه  ــی ک ــر مقیاس ــت، در ه ــوب اس خ
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ممکــن باشــد شــما جــزو کســانی 
باشــید کــه بانــی باشــید، حامــی باشــد، 
ــه  ــه ک ــم هرچ ــر ه ــن های غدی جش
بــه آن پرداختــه شــود مناســب اســت.

عهد والیی و الهی

و  بنــا  )ســام اهلل علیهم اجمعین(  خــدا  اولیــاء 
اهتمــام داشــتند تــا غدیــر کامــًا 
ــذا  ــزار شــود. ل ــزرگ برگ ــاوت و ب متف
ــت  ــاب هس ــن ب ــه در ای ــی ک روایات
ــد و  ــرت می آی ــه حی ــان ب ــی انس گاه
شــگفت انگیز اســت. هــر نــوع امکانــی 
بــرای ایــن کــه انســان بتوانــد دل های 
ــره ای از کار  ــد، گ ــاد کن ــن را ش مؤمنی
آن هــا بــاز کنــد، آن هــا را مســرور کنــد 
در متــن هســت و ایــن کــه جامعــه در 
فضــای عیــد ســعید غدیــر محیطــش 
ــای  ــود، جلوه ه ــی بش ــط متفاوت محی
ــم  ــه چش ــن ب ــرور مؤمنی ــادی و س ش
ــه  ــت ک ــی اس ــا چیزهای ــد، این ه بیای
ــام اهلل علیهم اجمعین(  ــدا )س ــاء خ ــته اولی خواس
ــه  ــردم نقط ــرض ک ــا ع ــت. منته هس
و  معرفتــی  ارتقــاء  بحــث  اصلــی 
ــی  ــت. یعن ــی اس ــد والی ــت عه دریاف
هــر کســی بــه ســهم خــودش در 

داشــته  شــرکت  الهــی  عهــد  آن 
ــد. از  ــت کن ــودش را تقوی ــد و خ باش
اباعبداهلل الحســین  عرفــه  دعــای 
ــم  ــا آموختی )علیه الصلوةوالســام( هــم همــه م

در  زندگــی  از  باالتــر  نعمتــی  کــه 
ــی  ــت، نعمت ــادل نیس ــّی ع ــر ول عص
باالتــر از ایــن نیســت. خــدای متعــال 
را شــاکریم کــه در پرتــو غدیــر بــزرگ 
ایــن امــکان بــرای عصــر و زمانــه مــا 
هــم فراهــم شــده و آن شــکر حضــرت 
اباعبــداهلل )علیهم الســام( در مناجــات عرفــه 
ــا  ــه ج ــد ب ــم بای ــا ه ــاءاهلل م را ان ش
ــیر  ــه و ِس ــد زمان ــه فرمودن ــم ک بیاوری
زمانــه بــه گونــه ای امتــداد پیــدا کــرد 
کــه والدت مــن در زمــان دولــت ائمــه 
کفــر واقــع نشــد، بلکــه در دولــت 
ــی  ــم. خیل ــی می کن ــام دارم زندگ اس
نعمــت عظیمــی اســت، ان شــاء اهلل 
بتوانیــم شــکر آن را بجــا بیاوریــم.

شکر نعمت غدیر

ــط  ــزرگ را فق ــت ب ــن نعم ــکر ای ش
شــهداء و پــدر و مادرهــای شــهداء 
ــد. در ایــن مرحلــه هــم  ــه جــا آوردن ب
ــا، و  ــزرگ م ــازان ب ــا جانب ــه آن ه رتب
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ــان،  ــًا از هستی ش ــه واقع ــی ک عزیزان
از  جان شــان،  از  سامت شــان،  از 
ــرای ایــن نظــام والیــی  جانان شــان ب
ســرمایه گذاری کردنــد آن هــا نیــز 
موفــق شــدند حــق شــکر را بجــا 
ــکر  ــود ش ــه می ش ــد َواال چگون بیاورن
بــه جــا آورد. حــق شــکر توســط 
آن هــا اداء شــد، شــکر نعمــت والیــت 
تجلــی  در  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
عصــر غیبتــش کــه می شــود والیــت 
ــا  ــداهلل م ــه بحم ــی ک ــه و نصیب فقی
ــا  ــم. آن ه ــوی داری ــام عل ــن نظ در ای
شــدند  موفــق  آن هــا  و  شــناختند 
ایــن  قلــه  کــه  حق گــذاری  بــه 
شــکرگزاری را شــما در وصیت نامــه 
ــد  ــان می توانی شــهید ســلیمانی عزیزم
مشــاهده کنیــد، مســأله آن اســت، 
ــامی  ــوری اس ــه از جمه ــی ک تعریف
نظــام  ایــن  از  کــه  تعریفــی  دارد، 
ــان دارد.  ــه از رهبرم ــی ک دارد، تعریف
ــدن  ــهداء دی ــم ش ــا چش ــا را ب این ه
ــزرگ  ــان های ب ــن انس ــر ای و از منظ
کــه موفــق شــدند بــه عمــق والیــت 
الهــی پــی ببرنــد و بــرای آن هــا 
کشــف راز شــده، از نــگاه این هــا و 
ــم  ــد ببینی ــان بای ــا چشــم های خودم ب

ــت را درک  ــت نعم ــم عظم ــا بتوانی ت
کنیــم و بعــد بــه ســیره همین هــا 
ــد. در  ــی کن ــد تأس ــان بتوان ــم انس ه
مقــام شــکرگزاری بــرای ایــن نعمــت 
ــت و  ــا عظم ــزرگ، ب ــیار ب ــیار بس بس
ــه  ــان ب ــه انس ــف ک ــل توصی غیرقاب
ــرتاپای  ــًا س ــد اص ــه می آی ــادش ک ی
او شــوق و امیــد و احســاس می شــود. 
ــزاران  ــم ه ــه داری ــکاتی ک ــر مش اگ
ــم  ــن پرچ ــود تــا ای ــم بش ــر ه براب
ــی  ــت اله ــایه والی ــن س ــد و ای باش
ــل تحمــل هســتند.  باشــد، این هــا قاب
امــا اگــر همــه نعمت هــای مــادی 
ــه ای و  ــک جامع ــه ی ــد ب ــا را بدهن دنی
پرچمــش پرچــم والیــت کفــر باشــد، 
یــک لحظــه و ثانیــه اش قابــل تحمــل 
نیســت، یــک جهنمــی اســت کــه یک 
ظاهــر مثــًا زیبایــی بــه حســب ظاهــر 
ــرده.  ــدا ک ــتگی پی ــرده، آراس ــدا ک پی
ان شــاء اهلل خــدای  کــه  امیدواریــم 
متعــال ماهــا را قدرشــناس قــرار بدهد.
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ُحسن سیرت

قطعــه،  ایــن  بــه  رســیدیم 
»َو  دارد  خفض الجنــاح  از  بعــد 
ُســُکوِن  َو  ــیَرِة،  السِّ ُحْســِن 
یــِح، َو ِطیــِب الُْمَخالََقــة«.  الرِّ
و  ســکون الریح  حسن الســیرة، 
ــت. ــوان اس ــه عن ــة. س طیب المخالق

حلیة الصالحیــن  ادامــه  این هــا 
امــام  کــه  اســت  زینة المتقیــن  و 
فهرســت  ایــن  دارنــد  )علیه الســام( 

کــه  می شــمارند  را  نوزده گانــه 
»ُحسن الســیرة«.  بــه  رســیدیم 

دربــاره ُحســن ســیرت مــا یــک بحــث 
خیلــی مهمــی داریــم، مــن ســعی 
می کنــم جــان کام را خدمــت عزیزان 
تقدیــم کنــم اگرچــه جــای تفصیــل و 
ــب  ــا خ ــیعی دارد. منته ــن وس پرداخت
ــًا نمی رســیم. ــن جلســه طبع ــا در ای م

اســت،  روش  معنــای  بــه  ســیره 
می گوینــد  آن  بــه  روش،  طریقــت، 
ــما  ــرای ش ــم ب ــه ه ــیره. ُحســن ک س
شــناخته شــده اســت، زیبایــی؛ ُحســن. 
روش هــای  یعنــی  ســیره  ُحســن 
امــام  زیبــا.  روش  و  پســندیده 

ــن و  ــِن حلیة الصالحی ــام( در ضم )علیه الس

ــیره را  ــن س ــأله ُحس ــن مس زینة المتقی
ــد  ــن را از خداون ــد و ای مطــرح می کنن
ــد  ــی درخواســت می کنن ــارک و تعال تب
کــه مــن موفــق بشــوم ایــن آراســتگی 
بــه ســیره دلنــواز، جمیــل و زیبــا را بــه 
ــم  ــد ببینی ــم. بای ــدا کن ــت پی آن دس
از ُحســن ســیره چیســت. منظــور 

ســیره در برابــر ســریره اســت. ســریره 
ــت، از  ــت اس ــن و نّی ــای باط ــه معن ب
ایــن جهــت هــم بــه آن ســریره گفتــه 
ــت  ــت. نی ــی اس ــه مخف ــود ک می ش
ماهــا معمــواًل مســتور اســت، در قلــب 
ــه  ــوط می شــود ب انســان اســت و مرب
آن شــاکله و پشــت صحنــه شــخصیت 
ــخصیت  ــتوی ش ــی، آن پس ــر کس ه
ــیره  ــریره. س ــود س ــان، آن می ش انس
ــارت اســت از آن بخــش آشــکار و  عب
ــار  ــت کــه در رفت ــل رؤی ــوه قاب آن جل
افــراد می شــود آن را دیــد. مثــًا شــما 
در لباس شــان، در حــرف زدن شــان، 
در  اجتماعی شــان،  ارتباطــات  در 
در  فعالیت هایشــان،  انجــام  نحــوه 
رانندگی شــان، در فعالیت هــای کســب 
و کارشــان، در تحصیل شــان، ایــن 
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ببینیــد. آن چــه کــه  را می توانیــد 
مشــاهده می شــود و جلــوی چشــم 
کــه  ســیره  می شــود  ایــن  اســت 
ــت. ــی اس ــر کس ــت ه روش و طریق

ــت  ــی اس ــش باطن ــه بخ ــه ک آن چ
ــم از  ــی ه ــا گاه ــریره، ی ــود س می ش
ــود. ــاد می ش ــن ی ــت و باط ــه نی آن ب

ــرض  ــت ع ــن جه ــن را از ای ــاال ای ح
ــکار  ــیره آن بخــش آش ــه س ــردم ک ک
از  آن چــه کــه  و  رؤیــت  قابــل  و 
رفتارهــای افــراد بــه چشــم می آیــد و 
ــد  ــان دارن ــه در زندگی ش ــی ک از روش
ــه  ــرض ک ــن ف ــا ای ــا ب ــت، منته اس
ــک  ــه ی ــده ب ــل ش ــا تبدی ــرای آن ه ب
طریقــت،  بــه یــک عــادت، یعنــی 
فانــی مثــًا راه رفتنــش ایــن شــکلی 
ــن  ــه ای ــخص همیش ــًا ش ــت، مث اس
ــور  ــن ط ــد و همی ــرف می زن ــه ح گون
در ســایر کارهــا. بنابرایــن وقتــی روش 
ــی او  ــه در زندگ ــاری ک ــاری، رفت گفت
آشــکار اســت تبدیــل شــده باشــد بــه 
یک عــادت و درون زندگــی اش جریان 
داشــته باشــد بــه آن ســیره گفتــه 
ــان  ــی انس ــه گاه ــن ک ــود. ای می ش
ــیره  ــد س ــام ده ــاری را انج ــک رفت ی

امــا  کردیــد.  ماحظــه  نمی شــود. 
وقتــی کــه نــه، ایــن دارد دائمــًا تکــرار 
ــم  ــن درون زندگــی او دائ می شــود، ای
تکــرار می شــود ایــن می شــود ســیره. 

سیره نبوی

مســأله روش اســت. چیــزی کــه شــما 
در ذائقه تــان شــناخته شــده اســت 
اســت.  نبوی)صلی اهلل علیه وآله وســلم(  ســیره 
ــه مجموعــه رفتارهــای شــناخته  مــا ب
ــوع  ــان در مجم ــر عزیزم ــده پیامب ش
عالــم اســام می گوییــم ســیره و ایــن 
بــه عنــوان ســیره نبــوی بیــن شــیعه و 
ــده  ــناخته ش ــام ش ــل اس ــنی و اه س
ــده.  ــوط ش ــبختانه مضب ــت و خوش اس
ــروع  ــردی ش ــخصی و ف ــات ش از جه
ــا  ــی، ت ــات خانوادگ ــا جه ــود ت می ش
ــه  ــی، هم ــی و سیاس ــات اجتماع جه
مطــرح  ســیره  محیــط  در  این هــا 
ــد  ــرض بفرمایی ــًا ف ــت. مث ــده اس ش
شــما اکنــون یــک کتــاب ســیره 
نبــوی کــه گاهــی هــم بــه ُســنن از آن 
ــه  ــوم عام ــًا مرح ــود، مث ــاد می ش ی
همیــن  )اعلی اهلل مقامه الشــریف(  طباطبایــی 
ســیره شــناخته شــده را تحــت عنــوان 
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ُســنن النبی جمــع آوری نمــوده، تبویــب 
کــرده و شــده یــک کتــاب دل نشــینی 
مناســبت  بــه  اســتفاده .  قابــل  و 
ــن کار را در  ــان ای ــیرالمیزان ایش تفس
ــت. ــام داده اس ــیره انج ــا س ــاط ب ارتب

ایــن  در  می کنیــد  ماحظــه 
ایــن  راجع بــه  مثــًا  مجموعه هــا 
ــذا  ــه غ ــان چگون ــر عزیزم ــه پیامب ک
چگونــه  هســت،  می کــرد  میــل 
ســر ســفره قــرار می گرفــت، روش 
تغذیــه حضــرت چــه بــوده هســت تــا 
ــن،  ــد روش حضــرت در راه رفت می آیی
ــد،  ــرت راه می رفتن ــوری حض ــه ط چ
روش  می نشســتند،  طــور  چــه 
حضــرت در گفتــن، ســخن گفتــن بــه 
چــه روشــی بــوده؟ صــدای ایشــان در 
ــا  ــوده، ب ــه ب ــت چگون ــگام صحب هن
ــن  ــده. از ای ــل ش ــا نق ــات این ه جزئی
ــًا زندگــی شــخصی  ــردی مث ــور ف ام
ــر  ــتگی س ــا آراس ــد ت ــرت بگیری حض
ــا  ــد ت و صــورت، آرایــش موهــا بگیری
دیگــر لبــاس پوشــیدن حضــرت، رنگ 
لباس هایــی کــه حضــرت انتخــاب 
آن  در  می پســندیدند،  و  می کردنــد 
ــا بیاییــد بحث هــای عبــادی  هســت ت

ــوت  ــان، خل ــیم کارش ــرت، تقس حض
چگونــه  خلــوت  در  جلوت شــان،  و 
بودنــد، در جلــوت چگونــه بودنــد، 
ــد،  ــار می کردن ــه رفت ــع چگون در جم
معاشــرت ها  و  معاشران شــان  بــا 
چگونــه بــوده، چهــره حضــرت در 
چــه  بــه  اجتماعــی  مواجهه هــای 
کیفتــی بــوده، بــا جزئیــات همــه 
ــیره  ــه س ــد ب ــا برس ــت ت ــا هس این ه
خانوادگــی در مواجهــه بــا همســر 
حضــرت  خانــه  درون  و  بچه هــا  و 
چــه کار می کردنــد؟ همــه این هــا 
را، جزئیــات، همــه را نقــل کردنــد.

نکتــه اش هــم ایــن بــوده کــه نســبت 
ــارک و  ــد تب ــر اعظــم، خداون ــه پیامب ب
ــْد كاَن  ــد »لََق ــاع می ده ــی ارج تعال
ــَوٌة  ِ أُْس ــوِل اللَّ ــي  َرُس ــْم ف لَُک
 َ ــوا اللَّ ــْن كاَن یَْرُج ــنٌَة لَِم َحَس
 َ اللَّ َذَكــَر  َو  اْلِخــَر  الْیَــْوَم  َو 
َكثیــرا1ً« یعنــی هــر کســی کــه 
آبــاد  آخرتــش  و  دنیــا  می خواهــد 
باشــد و مرضــی خــدای متعــال باشــد 
بایــد از پیامبــر الگــو بگیــرد، ایــن هــم 
بــه صــورت عــام گفتــه شــده »فــی 
رســول الل« بــر اســاس همیــن 

1  آیه 21 سوره اعراف
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ــد  ــد بودن ــدر مقی ــن ص ــاع مؤمنی ارج
کــه بــه جزئیــات رفتــار پیامبــر عزیــز 
نــگاه کننــد بــرای ایــن کــه از او الگــو 
بگیرنــد و این هــا را ثبــت و ضبــط 
کننــد کــه قوی تریــن ســیره ها توســط 
امیرالمؤمنیــن )علیه الصلوةوالســام( نقــل شــده 
و کســی هــم کــه از امیرالمؤمنیــن 
اباعبــداهلل  می کنــد حضــرت  نقــل 
مــواردی  در  و  اســت  )علیه الصلوةوالســام( 

)علیه الصلوةوالســام(  حســن  امــام  از  هــم 
نقــل شــده کــه ســیره نبــوی را بــرای 
ــد،  ــزارش کردن ــد، گ ــل کردن ــا نق م
ــط و  ــه ای منضب ــای منظوم گزار ش ه
ــاده جــذاب نقــل شــده اســت.  فوق الع
ــرای  ــن می شــود ســیره، ب ــن ای بنابرای
مراجعــه و بــرای تأســی و بــرای ایــن 
ــودش  ــی خ ــد زندگ ــان بتوان ــه انس ک
ــم هســتی هماهنــگ  ــا قطــب عال را ب
ــرخ  ــدار چ ــه م ــا آن کســی ک ــد. ب کن
ــت  ــم اس ــر اعظ ــت، پیامب ــتی اس هس
ــد  ــال محم ــم دور جم ــه عال ــه هم ک
می گــردد. )صلی اهلل علیه وآله وســلم(  مصطفــی 

سازندگی بی نظیر سیره نبوی 

بحــث ســیره هــم از ایــن جهــت 
جــزو بحث هــای بســیار دل نشــین 
و جــذاب اســت. وقتــی کــه نقــِل 
خیلــی  معمــواًل  می شــود  ســیره 
انســان  چــون  می گــذرد،  خــوش 
ــره  ــال، چه ــط خی ــه در محی ــی ک وقت
را  حضــرت  رفتارهــای  و  حضــرت 
ــن لحظــات  ــد، خــوِد ای ترســیم می کن
ــه  ــی آورد. راجع ب ــش م ــی را پی خوش
ــره  ــه چه ــع ب ــرت، راج ــاس حض لب
ــه ســخن او، راجــع  حضــرت، راجــع ب
ــتن  ــش، نشس ــکوتش، راه رفتن ــه س ب
او، برخاســتن او، تــا برویــد ســراغ 
ــائل  ــا مس ــی اش،  ت ــرت خانوادگ معاش
تربیتــی اجتماعــی اش، همــه واقعــًا 
ســازندگی اش  و  اســت  فوق العــاده 
ــت.  ــر اس ــن بی نظی ــر م ــه نظ ــم ب ه
ــا  ــه ت ــت ک ــزی اس ــم چی ــی ک یعن
ــم  ــد ه ــذارد و بع ــر بگ ــد تأثی ــن ح ای
ــق آن  ــا تطبی ــات ی ــن مباحث ــه ای ادام
ــاء خــدا )ســام اهلل علیهم اجمعین(،  ــا ســیره اولی ب
ــت  ــن، اهل بی ــیره امیرالمؤمنی ــل س نق
همیــن  بــه  هــم  )ســام اهلل علیهم اجمعین( 

اســت. ســازنده  بســیار  کیفیــت 
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سیاحت جمال

امیــد داریــم ان شــاء اهلل خــدای متعــال 
ــه  توفیــق بدهــد دوســتان هــم مراجع
ــم  ــه ه ــند، و هرچ ــته باش ــرر داش مک
ــازه  ــر و ت ــد ت ــه می کن ــان مراجع انس
و دل نشــین اســت، یعنــی هیــچ وقــت 
ــود،  ــراری نمی ش ــا تک ــن بحث ه در ای
ــد  ــما می گویی ــه ش ــار ک ــر ب ــی ه یعن
ــر  ــنوید ت ــار می ش ــر ب ــت، ه ــازه اس ت
ــوری  ــن ط ــًا ای ــت، اص ــازه اس و ت
چنیــن  یــک  آن  فضــای  اســت، 
فضایــی اســت. مــا هــم در گذشــته ها 
گاهــی وقت هــا توفیــق داشــتیم و 
ــن  ــک جــزوه مختصــری هــم در ای ی
ــده  ــم ش ــا تقدی ــه از آن گفتاره زمین
ــه  ــال« ک ــیاحت جم ــوان »س ــه عن ب
ــم  ــل کنی ــیدیم آن را تکمی ــه نرس البت
و حتمــًا تحریرهــای تکمیلــی هــم 
الزم دارد. یــک شــیوه تــازه ای بــود در 
نقــل ســیره کــه آن جــا اســتفاده شــده 
و در دســترس عزیزان مــان هســت.

روش ها خداپسند باشد

بنابرایــن ُحســن ســیره ایــن جــا 
ــای  ــی روش ه ــده، یعن ــت ش درخواس
باشــد  آراســته  زندگــی  در  مــن 
بــه ُحســن، بــه زیبایــی. دل پســند 
باشــد، خردپســند باشــد و دقیق تــِر 
باشــد. آن چــه کــه  آن خداپســند 
روش مــا در زندگــی اســت ایــن را 
خــدای متعــال بپســندد و معمــواًل 
ــن را  ــه ای ــت ک ــن اس ــاخص آن ای ش
اولیــاء بپســندند، شــاخص اش ایــن 
اســت کــه عقــل بپســندد، چــون 
ــده  ــن آفری ــق ُحس ــان طب ــل انس عق
ــده  ــن آفری ــاخص ُحس ــا ش ــده، ب ش
دارد،  زیباشناســی  این هــا  شــده، 
می دهــد،  تطبیــق  را  رفتارهــا 
تحلیــل می کنــد، می پســندد، نقــد 
اســت. این هــا  امثــال  و  می کنــد 

روش ها موصوف به ُحسن و 
تقوا باشد

عزیــزان روش مهــم اســت. شــاید 
بخواهیــم بگوییــم بــه انــدازه مقاصــد 
روش هــا اهمیــت دارد، بــه انــدازه 
اســت.  مهــم  روش هــا  هدف هــا 
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یعنــی روش دســت کم نیســت، مــا 
فــان  بــه  می خواهیــم  بگوییــم 
ــوب  ــی خ ــاال خیل ــیم، ح ــدف برس ه
ــم،  ــی بروی ــر راه ــر، از ه ــم دیگ بروی
مهــم ایــن اســت کــه بــه ایــن هــدف 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه. مه ــیم، ن برس
بــه هــدف برســیم و البتــه مهــم ایــن 
ــن  ــه ای ــی ب ــه راه ــه از چ ــت ک اس
ــت  ــی اهمی ــن خیل ــیم. ای ــدف برس ه
دارد. هم چنــان کــه هدف هــا بایــد 
بــا معیــار تقــوا هماهنــگ باشــد، 
روش هــای رســیدن مــا و راه هــای 
ــا تقــوا هماهنــگ  ــد ب ــا بای رســیدن م
باشــد. مــن یــک وقــت محاســبه کردم 
دیــدم مــا در بســیاری از زمینه هــا 
مقاصدمــان  زندگی مــان  درون 
ــوارد  ــیاری از م ــت، در بس ــوب اس خ
اســت،  خــوب  هدف گذاری هــا 
مشــکل روش اســت. روش وقتــی کــه 
ــود،  ــگ نمی ش ــدف هماهن بــا آن ه
ــیم  ــر برس ــا اگ ــیم ی ــا نمی رس ــا م ی
می کنــد.  تولیــد  بســیاری  هزینــه 
هدف هایــش  هــم  مؤمــن  انســان 
موصــوف بــه ُحســن و زیبایــی هســتند 
و هــم روش هــای رســیدن بــه هــدف 
هســتند.  ُحســن  بــه  موصــوف  او 

یعنــی در هــر دو حــوزه انســان مؤمــن 
طبــق  و  می کنــد  رفتــار  مؤمنانــه 
قاعــده تقــوا اســت. روش هایــش هــم 
ــوا.  ــا تق ــه ب ــت آمیخت ــی اس روش های

زیست عفیفانه

مــن یــک جملــه ای بــه مناســبت ایــن 
بحــث حجــاب و عفــاف عــرض کنــم.

ــه زیســت  ــود ک ــن ب از اول مســأله ای
عفیفانــه درون محیــط اجتماعــی بایــد 
ــادی  ــک نم ــود. ی ــه بش ــدی گرفت ج
لبــاس  بــه طــور خــاص در  هــم 
ــه  ــه در یــک مرحل خانم هــا دارد و البت
بعــدی در لبــاس آقایــان و شــیوه 
ــه  ــه مقول ــان. اگرچ ــروز اجتماعی ش بُ
ــیع تر از  ــی وس ــه خیل ــت عفیفان زیس
ــگاه  ــه، ن ــت. کام عفیفان ــاس اس لب
این هــا  عفیفانــه،  رفتــار  عفیفانــه، 
همــه اش هســت، منتهــا در لبــاس 
اول  از  دارد.  ویــژه ای  تجلــی  یــک 
ــن  ــه ای ــم ب ــد بروی ــه بای ــود ک ــن ب ای
ــه  ــی جامع ــط عموم ــه محی ــمت ک س
ــش  ــد و پوش ــد باش ــت بهره من از عف
می شــود.  عفــت  نمــاد  خانم هــا 
ــا  ــت. م ــوده اس ــذاری ب ــن هدف گ ای
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ــیم.  ــتیم برس ــدف نتوانس ــن ه ــه ای ب
ــوط  ــی مرب ــک بخش ــه دارد. ی مباحث
ــدر اراده  ــه چق ــن ک ــه ای ــود ب می ش
ــت. ــته اس ــود داش ــیدن وج ــرای رس ب

ــئولین  ــریره مس ــی س ــک مواقف در ی
و دولت هــا و کســانی کــه در ایــن 
ــدی  ــتند، اراده ج ــه داش ــه وظیف زمین
بــرای تحقــق ایــن هــدف وجــود 
ــوری  ــن ط ــی ای ــک مواقف ــته، ی نداش
ــم  ــان ه ــا را خودت ــه این ه ــوده ک ب
همیشــه  امــا  می دانیــد.  و  دیدیــد 
ــی هــم  ــک مواقف ــود، ی ــن طــور نب ای
ــا  ــراد ی ــیاری از اف ــی در بس ــه، ول ن
ــا  ــال این ه ــا و امث ــًا نهاده ــی مث حت
ــته.  ــود داش ــن اراده وج ــرا، ای ــم چ ه
ــن  ــب در ای ــدف مناس ــه آن ه ــا ب م
بخــش نرســیدیم. اخیــراً هــم در ایــن 
ــک شــرایط خاصــی  ــار ی ــه گرفت زمین
ــوی  ــه جل ــی اســت ک هســتیم، واقعیت
می بینیــم. داریــم  و  اســت  چشــم 

ــه بحــث دشــمن،  ــه البت ــن زمین در ای
برنامه ریزی هــا،  طراحی هــا، 
ــام  ــواع و اقس ــتفاده از ان ــات، اس تبلیغ
ــینمایی،  ــری، س ــمعی، بص ــا؛ س هنره
مجــازی،  فضــای  از  ماهواره هــا،  از 

خــودش  جــای  بــه  هــم  این هــا 
آن  اضافــه  بــه  اســت،  محفــوظ 
طراحی هــای فوق العــاده پیچیــده ای 
و  بی حیایــی  تعمیــم  بــرای  کــه 
داشــتند  مــا  جامعــه  در  بی عفتــی 
سیاســی  ابــزار  یــک  عنــوان  بــه 
از  یعنــی  برانــدازی،  نــگاه  و یــک 
قدیــم نگاه شــان بــه ایــن مســأله 
ــا از  ــه م ــوده. هرچ ــی ب ــگاه سیاس ن
ایــن طــرف نگاه مــان مثــًا نــگاه 
نــگاه  خانوادگــی،  نــگاه  اخاقــی، 
اســت،  این هــا  امثــال  و  معرفتــی 
نــگاه دشــمن بــه موضــوع کامــًا 
ــره  ــه باالخ ــت ک ــی اس ــگاه سیاس ن
ــاال  ــد. ح ــل می کن ــور دارد عم آن ط
ــدر  ــه چق ــن زمین ــا در ای ــمنان م دش
کامیــاب بودنــد محــل مباحثــه اســت، 
ــد. ــرمایه گذاری کردن ــی س ــون خیل چ

ــا  ــت و حی ــج عف ــدر در تروی ــا چق م
این هــا  و  حجــاب  نمــادش؛  و 
ــه اســت.  ــم محــل مباحث ــق بودی موف
ــی،  ــکار عموم ــی، اف ــرایط اجتماع ش
زیســتی،  معیشــتی  دشــواری های 
هســتند.  عواملــی  هــم  این هــا 
و  اجتماعــی  موضوعــات  چــون 
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ــی  ــد ضلع ــات چن ــی موضوع فرهنگ
اصــًا  اســت،  پیچیــده  بســیار  و 
نیســتند.  بســیطی  موضوعــات 
همیــن  روی  مــن  بحــث  اتفاقــًا 
گفتــم. االن  کــه  اســت  کلمــه ای 

ــت  ــج عف ــد تروی ــه مقص ــن ک ــا ای ب
امثــال  و  حجــاب  و  پاکدامنــی  و 
ــی  ــط عموم ــه در محی ــا همیش این ه
امــا  بــوده،  مــا  نظــام  مقاصــد 
خیلــی وقــت  مــا در تحقــق ایــن 
ــت در  ــم. عل ــاب نبودی ــا کامی هدف ه
ــط  ــای غل ــوارد روش ه ــیاری از م بس
برمی گــردد  بحــث  یعنــی  بــوده. 
اســت. روشــی  بحــث  روش.  بــه 

در  نهادهــا  مثــًا  و  دولــت  اگــر 
محیــط  در  و  خودشــان  کارگــزاری 
ــه  ــزء بدن ــه ج ــان ک ــدی خودش کارمن
رســمی حاکمیــت تلقــی می شــوند 
ــد، و  ــته باش ــه نداش ــای عفیفان رفتاره
ــام جــدی نباشــد،  ــورد اهتم ــا م آن ج
عمومــی  محیــط  در  وقتــی  شــما 
دنبــال موضــوع می گردیــد بــه نتیجــه 
ــًا  ــث کام ــک بح ــن ی ــید. ای نمی رس
روشــی اســت. از ایــن بگیریــد تــا 
ــد  ــا تن ــا، ت ــط در روش ه ــض و بس قب

و ُکنــد کــردن رفتارهــا، تــا شــیوه 
افــکار  محیــط  در  مســأله  طــرح 
ــًا  ــا مث ــی وقت ه ــه خیل ــی ک عموم
ــده  ــال ش ــی اعم ــی از روش های بعض
بــه جــای ایــن کــه موضــوع را ترویــج 
ــب  ــه مخاط ــوع را در ذائق ــد موض کن
ــب  ــًا در مخاط ــرده، مخصوص ــح ک ذب
جــوان موضــوع را خــاص کــرده. 
اســت.  روش  مســأله  بیشــتر  ایــن 
اســت. مهــم  خیلــی  روش  بحــث 

اهمیت روش های رسیدن به 
مقصد

شــما  کــه  نیســت  کافــی  ایــن 
ــد  ــًا بای ــد، حتم ــوا باش ــان تق مقصدت
راهــی کــه می رویــد تــا بــه آن مقصــد 
ــا  ــد. بعضی ه ــوا باش ــم تق ــید ه برس
ــت را  ــی عدال ــا بی عدالت ــد ب می خواهن
ــد، خــب نمی شــود. یعنــی  ــرار کنن برق
ــه  ــم ب ــًا ظل ــا مث ــد ب شــما می خواهی
عدالت خواهــی  پرچــم  آن،  و  ایــن 
را برداریــد، خــب عدالــت را ذبــح 
ــت، از  ــم اس ــی مه ــد، روش خیل کردی
ــذا قــرآن کریــم معیــار  چــه روشــی. ل
ــم  ــد ه ــدف می دان ــم در ه ــوا را ه تق
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ــًا  ــد کام ــر دو بای ــن ه در روش، و ای
ــند.  ــته باش ــق داش ــر تطبی ــا همدیگ ب
چــه  حــاال  زندگــی  مجموعــه  در 
ــت  ــه زیس ــد، چ ــردی باش ــت ف زیس
اســت،  جــدی  مســأله  اجتماعــی 
ــن  ــد. ُحس ــان باش ــأله روش، یادت مس
بگویــد. را می خواهــد  ایــن  ســیره 

ــه  ــن قطع ــه ای ــی ک ــی از عزیزان بعض
صحیفــه مبارکــه را شــرح کردنــد 
ــدند،  ــث دور ش ــن از بح ــر م ــه نظ ب
بحث هــای  ســراغ  رفتنــد  یعنــی 
ــم حضــرت  ــد می دان ــی. بعی ــی کل خیل
در  )علیه الصلوةوالســام(  سیدالســاجدین 
ضمــن ایــن فهرســت بــاز یــک نکتــه 
بگویــد،  این جــا  بخواهــد  را  کلــی 
ــه  ــه ک ــت. آن چ ــر اس ــه فنی ت قضی
مســأله  می شــود  مطــرح  این جــا 
ــه  ــد ب ــت. برگردانی ــیره اس ــن س ُحس
عنــوان اصلــی کــه عبــارت اســت 
می دانیــد  چــون  »بســط العدل«.  از 
عنــواِن مــادر اســت. یعنــی »فــی 
البســط العــدل، حلیــة الصالحیــن و 
ــک فهرســتی دارد،  ــن« ی ــة المتقی زین
ــی  ــم. یک ــه را گفتی ــما هم ــرای ش ب
ــه  ــن ک ــیرة«، ای ــود »ُحسن الس می ش

آن  در  »ُحسن الســیرة«،  می شــود 
امتــداد معنایــش ایــن اســت کــه حتمــًا 
ــا  ــی روش ه ــت، یعن ــی اس ــث فن بح
ــد روش شــما هــم  مهــم هســتند، بای
ــد از  ــد و بتوانی ــوا باش ــا تق ــق ب مواف
ــد  ــه  آن مقص ــح ب ــک روش صحی ی
ــاال  ــید. ح ــد برس ــان بخواهی صحیح ت
ــی  ــک بحث ــود ی ــودش می ش ــن خ ای
ــدر  ــم و چق ــیار مه ــای بس از بحث ه
ــاء اهلل در  ــه ان ش ــت ک ــوب اس ــم خ ه
محیط هــای مؤمنانــه، بحــث  روش هــا 
همیشــه زنــده باشــد و مطــرح بشــود.

اقدام و روش هنرمندانه زنبور 
عسل

ــرای  مــن یــک مبنــای قرآنــی هــم ب
ــم  ــن ه ــه ای ــم ک ــرح کن ــث مط بح
باشــد.  مبارک تــان  خاطــر  گوشــه 
البتــه بــه ایــن موضــوع کــه مــن فکــر 
پیامبــر  روایــت  آن  یــاد  می کــردم 
کــه  افتــادم  )صلی اهلل علیه و آله و ســلم(  اعظــم 
»المؤمــن  می فرمودنــد  حضــرت 
ــل  ــن مث ــد مؤم ــة« فرمودن كالنحل
زنبــور عســل اســت. »اكلــت طیبــاً 
ــم ُتکِســر  ــاً و ل و وضعیــت طیب
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)یــا( لــن تَکِســر« هــم دریافتــش 
ــی  ــت، به گزین ــزه ای اس ــت پاکی دریاف
ــیند  ــا می نش ــن گل ه دارد، روی بهتری
و شــهدها را کامــًا انتخــاب می کنــد، 
فوق العــاده  خیلــی  او  انتخاب هــای 
طیبــاً«  وضعــت  »و  اســت. 
تقدیــم  هــم  را  خروجــی  بهتریــن 
ــه  ــر، ک ــت دیگ ــل اس ــد، عس می کن
بــه نــص قــرآن کریــم »فیــِه ِشــفاٌء 
ــه  ــور ک ــان ج ــی هم ــاس2 « یعن لِلنَّ
ــفا اســت،  ــد ش ــرآن را می گوی ــود ق خ
عســل.  و  قــرآن  دارد  مصــداق  دو 
نمی کنــد.  خــراب  را  گل  و  فرمــود 
کار  یــک  می خواهنــد  بعضی هــا 
خوبــی را انجــام دهنــد امــا خرابــکاری 
می کننــد.  هزینه تراشــی  می کننــد، 
ــی  ــد. یعن ــراب نمی کنن ــا خ ــا اینه ام
را  شــکوفه ها  آن  و  گلبرگ هــا  آن 
ــد  ــاال می خواه ــد. ح ــب نمی کنن تخری
بــرود، چــون کــه مــن می خواهــم 
ــرم  ــهد بگی ــاورم، ش ــل بی ــروم عس ب
ــد  ــازه بده ــودش اج ــه خ ــن ب بنابرای
کــه ایــن گل را خــراب کنــد. نــه، لــذا 
می بینیــد کــه اســتادانه می نشــیند. 
قشــنگ  و  شــده  حســاب  چقــدر 

2  آیه 69 سوره نحل

می نشــیند. ایــن نشســتن و برخاســتن 
ــدر اســتادانه اســت کــه گل  ــن ق او ای
ــار  ــون ب ــک میلی ــود. ی ــراب نمی ش خ
ــرود کــه یــک قاشــق  ــد ب حداقــل بای
عســل  جنابعالــی  بــه  چایخــوری 
ــد  ــت و آم ــردد و رف ــن ت ــد. در ای بده
و این هــا اتفاقــی کــه می افتــد گل هــا 
ــراب  ــن خ ــی ای ــوند، ول ــراب می ش خ
ــد  ــراب نمی کن ــا خ ــه تنه ــد. ن نمی کن
بلکــه بــه یــک عملیات هــای دیگــری 
ــرده  افشــانی  ــد، گ هــم کمــک می کن
ــد.  ــم می کن ــج ه ــد، تزوی ــم می کن ه
ــد  ــادار هــم می کن ــت را ب ــی طبیع یعن
و صدهــا منفعــت دارد. اســتادانه اســت. 
ببینیــد پیغمبــر اکــرم )صلوات اهلل علیــه( کجــا 
می گویــد  می کنــد،  نــگاه  دارد  را 
رفتــار مؤمــن ایــن گونــه اســت، یعنــی 
عسل ســازی  کــه  مقصــدش  هــم 
اســت مقصــد نیکــی اســت، هــم روش 
ــی  ــه و دقیق ــش روش هنرمندان اقدام
ــون  ــن چ ــس م ــه پ ــن ک ــت. ای اس
را  حجــاب  االن  بــروم  می خواهــم 
ترویــج کنــم بنابرایــن می توانــم بــروم 
ــی را  ــم، حیثیت ــراب کن ــران را خ دیگ
بربــاد بدهــم، دلــی را بشــکنم، محیــط 
ــن روش صحیحــی  ــم، ای ــوده کن را آل
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روایتــش. ایــن  خــب  نیســت. 

شأن نزول آیات مختص زمان 
نیست

ــات  ــن آی ــش در ضم ــه قرآن ــا آی ام
ــب  ــم تناس ــام ه ــه ای ــت ک ــج اس ح
ــت.  ــره اس ــه بق ــوره مبارک دارد. در س
»یَْســئَلُونََك  می فرمایــد  جــا  آن 
َعــِن اْلَِهلَّــِة ُقــْل ِهــَي َمواقیــُت 
ــه  ــر ب ...3« پیغمب ــجِّ ــاِس َو الَْح لِلنَّ
ــاه و  ــال م ــأله ه ــو مس ــا بگ این ه
ــی  ــاالت متنوع ــاه و ح ــه م ــن اهل ای
دارد  کــه در ســپهر آســمان شــما 
ایــن بــرای وقت شناســی ها اســت، 
از جملــه  اوقــات اســت و  تقســیم 
ــه آن  ــج اســت ک ــرای ح ــع آن ب مناف
ایــام معــدودات و دهــه ذیحجــه را 
ــا  ــما این ه ــون ش ــد، چ ــن می کن معّی
را از روی مــاه تشــخیص می دهیــد. 
ــه  ــا. بافاصل ــود مبن ــن می ش ــب ای خ
بعــد می فرمایــد »َو لَیْــَس الْبِــرُّ 
ِمــْن  الْبُیُــوَت  تَْأُتــوا  بِــَأْن 
نیســت  آن  نیکــی  ُظُهوِرهــا...« 
ــه از  ــد خان ــی می روی ــما وقت ــه ش ک

3  آیه 189 سوره بقره

ــد  ــت بروی ــا از پش ــد ی ــت بام بروی پش
ــوراخی  ــک س ــه ی ــت خان ــا آن پش ی
ــا  ــد از آن ج ــت بخواهی ــک چیزیاس ی
ــِن  ــرَّ َم ــنَّ الْبِ ــوید »َو لِک وارد بش
ــای  ــم از آن جاه ــن ه ــی ..« ای اتَّق
ــا  جالــب قــرآن اســت کــه نیکــی را ب
صاحبــش تعریــف می کنــد »َو لِکــنَّ 
ــرَّ َمــِن اتَّقــی...« نمونــه دیگــر  الْبِ
ــه همیــن  هــم دارد در قــرآن کریــم ب
قاعــده. »َو لِکــنَّ الْبـِـرَّ َمــِن اتَّقــی 
َو أُْتــوا الْبُیُــوَت ِمــْن أَبْوابِهــا...« 
بــه  خواســتید  وقــت  هــر  شــما 
خانــه وارد بشــوید از در وارد بشــوید. 
َ لََعلَُّکــمْ ُتْفلُِحــوَن«  ــوا اللَّ »َو اتَُّق
ــوای  ــوا اســت. تق ــه تق ــر ب مجــدداً ام
الهــی را رعایــت کنیــد بــه امیــد 
ــه رســتگاری و  ــن کــه ان شــاءاهلل ب ای
 َ ــوا اللَّ ــید. »َو اتَُّق ــعادت برس ــه س ب
لََعلَُّکــْم ُتْفلُِحــوَن« پایــان آیــه 
اســت. »َو لِکــنَّ الْبِــرَّ َمــِن اتَّقــی 
ــا َو  ــْن أَبْوابِه ــوَت ِم ــوا الْبُیُ َو أُْت
َ لََعلَُّکــمْ ُتْفلُِحــوَن«.  اتَُّقــوا اللَّ
ــه در  ــوده ک ــن ب ــه ای ــزول آی ــأن ن ش
عصــر جاهلــی در حــج ایــن طــور بوده، 
ــدند از  ــِرم می ش ــا مح ــی حاجی ه وقت
ــان  ــدند. هم ــه وارد نمی ش ــه خان در ب



17

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــًا  ــد و احیان کســانی کــه در مکــه بودن
در نزدیکــی بودنــد، یعنــی قبــل از 
ایــن کــه از احــرام خــارج بشــوند، 
ــا  ــدند، ی ــِرم می ش ــی مح ــًا وقت احیان
در  از  این هــا  برمی گشــتند،  از حــج 
ــت؛  ــد از پش ــدند، می رفتن وارد نمی ش
ــک  ــره ای، ی ــوراخی، پنج ــک س از ی
ــا  ــت بامی، از آن ج ــا از پش ــزی ی چی
ــا  ــن ج ــب ای ــدند. خ ــه می ش وارد خان
ــتی  ــن کار درس ــه، ای ــه ن ــد ک می  گوی
نیســت. »لَیْــَس الْبِــرُّ بـِـَأْن تَْأُتــوا 
ــن  ــا..« ای ــْن ُظُهوِره ــوَت ِم الْبُیُ
کــه شــما از آن پشــت و از آن راه 
وارد  این هــا  و  پشــت بام  از  و  آب 
ــن  ــت، ای ــی نیس ــن نیک ــوید ای می ش
ــِن  ــرَّ َم ــنَّ الْبِ ــت. »َو لِک ــّر نیس بِ
ــّر و  اتَّقــی...« مســأله تقــوا اســت. ب
ــد  ــت می کن ــی رعای ــی را آن کس نیک
و از آن بهره منــد اســت کــه اهــل 
الْبُیُــوَت  أُْتــوا  »َو  باشــد.  تقــوا 
ِمــْن أَبْوابِهــا...« خــب از در برویــد. 

ــزول  ــأن ن ــی در ش ــن را گاه ــب ای خ
دوســتان  ولــی  می کننــد.  نقــل 
ــا  ــأن نزول ه ــه ش ــد ک ــن می دانن م
می توانــد بــه فهــم کمــک کنــد امــا در 

آیــات قرآنــی موضوعیــت نــدارد، یعنی 
در قــرآن کریــم ایــن طــور نیســت کــه 
ــما  ــد ش ــزول را بخواهی ــأن ن ــن ش ای
ــه را  ــن کــه آی ــرای ای ــد ب ــا بگیری مبن
کًا در آن محــدوده معنــا کنیــد. در 
ایــن صــورت نــه تنهــا در فهــم کام 
پیش برنــده  نزول هــا  شــأن  الهــی 
نیســتند بلکــه بازدارنــده هــم هســتند. 
ــش  ــت آیات ــن اس ــم ممک ــرآن کری ق
آن  و  مواقــف خــاص  آن  در مــورد 
ــزول  ــتر ن ــه بس ــژه ک ــات وی موضوع
ــژه ای را  ــای وی ــک معن ــوده ی ــه ب آی
ــه آن محــدود  ــا ب ــد ام ــاء بکن هــم الق
ــده  ــک قاع ــاس آن ی ــود. براس نمی ش
می دهــد  قــرار  شــما  دســترس  در 
اگرچــه ایــن رفتــار ممکــن اســت 
ــان  ــه آن زم ــوده ک ــاری ب ــک رفت ی
بــوده امــا قــرآن کــه بــرای آن زمــان 
نیســت، قــرآن جاودانــه اســت، آیاتــش 
همیشــه پیــام دارد، همیشــه زنــده 
اســت. همیشــه رهبــری می کنــد، 
می کنــد. نورافشــانی  همیشــه 

اگــر ایــن طــور معنــا کنیــم خــب ایــن 
ــس آن  ــم پ ــد می گویی ــام شــد؟ بع تم
زمــان ایــن طــور بــود، قــرآن هــم بــه 
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ــه  ــن ب ــه از ای ــرد ک ــام ک ــا اع این ه
بعــد شــما الزم نیســت از آن پشــت و 
پســتو و راه آب و این هــا وارد خانــه 
ــا وارد بشــوید،  ــد از راه ه بشــوید، بروی
ــب  ــد و خ ــام ش ــر تم ــم دیگ ــن ه ای
ــم  پــس ایــن آیــه را دیگــه بگذاری
ــت.  ــن نیس ــز چنی ــر، هرگ ــار؟ خی کن
قــرآن کریــم از آن نکتــه ممکن اســت 
علی الفــرض اســتفاده کــرده باشــد. در 
متــن آیــه کــه ایــن حرف هــا نیســت. 
ــه فــرض کــه در شــأن نــزول  ولــی ب
می خواهــد  چــه  آیــه  امــا  باشــد 
بگویــد  می خواهــد  آیــه  بگویــد، 
کــه اگــر خواســتید کاری را انجــام 
ــد. َواال  ــد از راهــش انجــام بدهی بدهی
ــم  ــر ه ــا اگ ــید ی ــدف نمی رس ــه ه ب
ــر  ــا اگ ــید، ی ــه می رس ــید پرهزین برس
ــاه  ــا گن ــد ت ــید مرتکــب چن ــم برس ه
دیگــر شــدید و رســیدید، خــب از 
ــت »َو  ــن اس ــد. ای ــد بروی ــش بای راه
ــوا  ــی  َو أُْت ــِن اتَّق ــرَّ َم ــنَّ الْبِ لِک
الْبُیُــوَت ِمــْن أَبْوابِهــا« مــن یــک 
وقــت ایــن  آیــه را بــرای یــک جمعــی 
ــا  ــه آن ه ــد ب ــدم بع ــتان خوان از دوس
گفتــم خــب بــه نظرتــان ایــن  آیــه چه 
ــر  ــه همدیگ ــد؟ هم ــد بگوی می خواه

ــه  ــه ک ــت آن چ ــد. گف ــگاه کردن را ن
ــت، آن  ــواب اس ــی رود خ ــم م در چش
چــه در جــوی مــی رود آب اســت. 
گفــت ایــن را خــب یــک بچــه مثــًا 
ــی  ــد. وقت ــم می فهم ــاله ه ــه س دو س
بخواهــد وارد یــک خانــه ای بشــود 
نمــی رود از پشــت بام وارد شــود، مگــر 
از آن بچه هــای پیــش  فعــال و خــارج 
قاعــده و  این هــا باشــد. َواال از راه 
وارد می شــوند، ایــن را کــه همــه 
می داننــد دیگــر، خــدا چــه می خواهــد 
ــات »َو  ــه مقدم ــن هم ــا ای ــد؟ ب بگوی
لِکــنَّ الْبِــرَّ َمــِن اتَّقــی« بــّر 
ــت »َو  ــی اس ــان های متق ــیوه انس ش
ــا«  ــْن أَبْوابِه ــوَت ِم ــوا الْبُیُ أُْت
منتهــا همــه بحــث ســر همیــن اســت.

طریق اهل بیت )علیهماالسام(

ــه  ــت، ک ــأله ی روش اس ــأله، مس مس
ــدازه مقصــد مهــم اســت. شــما  ــه ان ب
و  اســام  محیــط  بــه  می خواهیــد 
حقیقــت اســامی وارد بشــوید از غیــر 
طریــق اهل بیــت وارد بشــوید بــه 
راهــش  اصــًا  نمی رســید.  نتیجــه 
اســت.  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
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فرمــود »أنــا مدینــة  العلــم و 
علــٌی بابهــا و أتــوا البیــوت 
ــدارد  مــن ابوابهــا« یعنــی راهــی ن
کــه شــما می خواهیــد وارد محیــط 
ــان  ــط ایم ــوید، وارد محی ــام بش اس
بشــوید راهــی جــز علــی بــن ابیطالــب 
وجــود نــدارد، راهــی جــز ایــن نیســت. 
»أنــا مدینــة العلــم و علــٌی 
بابهــا« قــرآن هــم می گویــد »و 
ــا« از  ــن ابوابه ــوت م ــوا البی أت
ــواب هــم می شــوند  راهــش برویــد. اب
تکثیــر شــده علــی بــن ابی طالــب 
هســتند.  )علیهم الســام(  اهل بیــت  کــه 
الل  اال  الــه  ال  »كلمــة  فرمــود 
ــی  ــل حصن ــن دخ ــی فم حصن
أمــن مــن عذابــی4« بعــد فرمــود 
ــی أی  ــروطها یعن ــروطها« ش »بش
)علیه الســام(  ابوابهــا، بعــد امــام رضــا 
فرمودنــد »و أنــا مــن شــروطها«. 
یکــی اش هــم مــن هســتم. بخواهــی 
ــدارد. ــن ن ــز ای ــی ج ــوی راه وارد بش

بــه  کســی  اســت  ممکــن  مگــر 
ِحصــن َحصیــن توحیــد، بــه حــق 
از  حقیــق توحیــد وارد بشــود جــز 

4  بحار األنوار , جلد۴9,صفحه126

ــق،  ــود طری ــن می ش ــق. ای ــن طری ای
می شــود راه. می گوییــم راه اصلــی 
اســت، بزرگــراه اســت، شــاهراه اســت، 
ــن  ــان مؤم ــی انس ــی در کِل زندگ ول
بایــد بــه دنبــال کشــف راه هــای 
ــق  ــر کاری مطاب ــام ه ــت و انج درس
قاعــده تقــوا از نظــر روش باشــد. 
انســان های  دارد.  موضوعیــت  روش 
راه هــا،  بهتریــن  دنبــال  مؤمــن 
نزدیک تریــن  راه هــا،  مناســب ترین 
راه هــا، امن تریــن راه  هــا، زیباتریــن 
راه هــا و هماهنگ تریــن راه هــا بــا 
تعبیــر  آن  از  کــه  هســتند  هــدف 
می شــود بــه »ُحسن الســیرة«. ایــن 
ایــن اســت. داداش  ُحســن ســیره 
جــان ذهنــت جــای دیگــر نــرود. 
اســت.  ســیره  ُحســن  روش  ایــن 

روش های جاری غلط

کیســت کــه از پشــت بام و از راه آب و 
ــه  ــی رود در خان ــا م ــره و این ه از پنج
ــوا  ــد »و أت ــرآن دارد می گوی ــه ق ک
البیــوت مــن ابوابهــا«. بعــد مــن 
ــًا  ــدم تقریب ــردم دی ــبه ک ــک محاس ی
از  و  پشــت بام  از  داریــم  همه مــان 
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ــم.  ــا می روی ــوار و از راه آب و این ه دی
ــان،  ــان، کســب و کارم درس خواندم م
ارتباطــات  بچه های مــان،   تربیــت 
معاشــرت مان،  خانوادگی مــان، 
نــگاه می کنیــم.  را  هــر مســأله ای 
کارهایــی کــه در مثــًا حمکرانــی، 
توســط خیلــی از دســتگاه ها دارد در 
زندگــی مــردم انجــام می شــود ببینیــد 
همــه اش دارد از پشــت بام و از دیــوار و 
از این هــا مــی رود. بگردیــم راهــش را 
پیــدا کنیــم، از راهــش برویــم. زمیــن 
ــود  ــوض می ش ــی ع ــمان زندگ ــا آس ت
و محیطــش فــرق می کنــد. پــس 
ــه حســب بحــث فنــی  ُحسن الســیرة ب
ــن  ــا اســت، بهتری ــای روش ه ــه معن ب
روش هــا. یعنــی از خــدای متعــال 
می خواهیــم کــه حلیــه صالحیــن و 
زینــت متقیــن را کــه از جملــه ُحســن 
ســیره اســت بــه مــا روزی کنــد.
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