؟ب؟
شخصیت محوری (بیست و سوم)
پرسشهایی در بارۀ بحث شخصیت محوری
پرسش پنجم
وقتی شخصیت اهل بیت؟مهع؟ برای بعضی از خود ما واندین ،محور نیست و به قول شمىا آرزوی
ما نیستند و شاید فقط براشون احتراه زیمادی قمایمیو ،چگونمه میتموانیو بچمههما را بمه ایمن تمىت
بکشیو؟ واقعا ما خودمان باید چه کار کنیو؟
اول :تربیت خویش ،قجل از تربیت دیگران

هر کسی که میخواهد دحگران را تربیت کجدد بلدا اه هدر کدبری بحدد خدود

را

تربیت کجد .در این تردحدی جحست .امحر مؤمجبن علی؟ع؟ فرمود:
کسییکه کیییهتن رییپیهواه مر ی ااهت ی باهدیییتپیزهای ییره ییم ها هاب ه ک ی ب ه
ب گ ا زهایهاب ه ک ب هتن
واهایهزای هتن

هبپ با ب.هاوه م ها هآ ه کییهاو ادیرهتی باه

هاب ه کنرزهای رهایهوفپیوهت بهاییهاب ه کی ب هآا ییهامیرااه

کنر.ه کسیکه کییهتّمیوهتین

تک کنیرزهاییهظّمیووهوه
هادیوهوهتی بهواهاب ه ه

بزوگباشپیزهدزاواوظ هادوهظیه کسیکه کییهتّمیوهتی باهادیوهوهآا ییهواهاب ه
ه

تک کنر 1.ه
ه
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دوم :خفته را خفته میکند بیدار

بیشک اگر اها بیت؟مهع؟ شخصحت محوری والدین بشدجد کبرشدبن در بدرار
دادن این بزرگوران در محور هجددگی کودکدبن سدحبر ن دبنتر خواهدد بدود امدب ایدن
دددان م جددب جحسددت کدده ا گددر والدددین در ایددن جکهدده دده ج دد او جر ددحد اجد
جمیتواججد هحچ ج شی در محدوری کدردن شخصدحت اهدا بیدت؟مهع؟ در هجددگی
فرهجداجشبن داشته بشجد .ضرب المثلی که می گوحد« :خفته را خفته کی کجدد
بیدار» اگر چه در برخی اه موارد در ت ا ت؛ امب کلحت جدارد .گبهی خفتهای
تکددبن میخددورد و دده سددا د ددتیا
می کجددد؛ ولددی همخجددبن خددود

کدده او هددا خوابیددد میخددورد و او را بیدددار
خددواب میمبجددد .گددبهی بب لحددت فددردی کدده

م بللی را اه من و شدمب میشدجود بیشدتر اه خدود مب دت و مدب بدرای او مثدا حدک
ضلط صوت میشوحا .پیبملر خدا؟لص؟ فرمود:
تییراهت ی اه کنییرا یواه کنییردهانییر هااهواه کیییهدییویهت ی اهتکهشیین بهوهآ هواه
کنرهوهتکودیارهایه کسکه کییهانییهدیویهواهارینور هادیو.ه ییه
ه
ه
حفظهتک
اسیه کسیکه کییهااپلییههبدنیرنهباایینحهاوهحلولیوهوه یعهتقمی ه وی ده
ادیو هویییکهتی ب هآ هواها کهف ییرهوه یییهاسییه کسییکه کییهحیتی هبااییینحه
ادوهوهآ هواهایه کسکهتنپل هتکه کنره کیها هت بهباایظ هادو 2.ه

مب در گحر و دار هجدگی ه جهت گجبهبجی که مرتکب شد احا ن دحبهبی
َ
َ
َ َ َ ُ َْ ً
ْ َ َ
َ
َ
دا َ م َع َم َ َبلتي َف َو َع َ
بهب َو َح ِفظ َهب َو َ ل َس َهب َم ْن ل ْا َح ْس َم ْ َهب ف ُر َب َح ِبم ِا ِف ٍه غ ْح ُر ف ِ ٍحه
« .2جضر اهَّلل عل
ِ
ِ
ْ َ َ ْ َُ ََْ
ُ
ْ
َو ُر َب َح ِبم ِا ِف ٍه ِإلی من هو أف ه ِمجه» (الکبفی  1ص .)403
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زحبدی ه ف رتمبن هد احا؛ امب خدههب ف درت ادبکی دارجدد و همدحن ف درت ادب
ها بزرگترین درمبح نجهدب بدرای در ح دبیر ف دری ا دت .بصد مدب و خدههب
مثا بص روضهخواجی ا ت که برهب روضه خواجد و حک ب ر اشدک جرحخدت؛
ولی مستم حن او مثا ابر بهبری اشک رحختجد.
اللتد دده کسد ددی گمد ددبن جکجد ددد کد دده مد ددب م ت د دددحا محد ددبن والد دددحجی کد دده اید ددن
شخصحتهب در محور هجدگیشبن برار گرفته ب نجهبیی که این چجدحن جحسدتجد
تفددبوتی جحسددت؛ لکدده می گددوییا والدددین د ددت دود جلبحددد تددال

بددرای محددوری

کردن شخصحت اها بیت؟مهع؟ را متوبف کججد.
سوم :هیچ وقت دیر نیست

مب ها بحد شروع کجحا .حرحا کودکی تجهب در صورتی میتواجد مصدون مبجدد کده
در حصبر اها بیت؟مهع؟ برار گحرد .ه احتدراد حدرحا کودکدبن هدا کده شدد مدب
ها نغبه کجحا.
بددرای ای ددن کدده در ای ددن مسددحر ت ددواجحا موفددر بش ددحا هددا بح ددد در رفتبرم ددبن
تسحیراتی احجبد کجحا و ها در م رفت خوحش.
بددرای تسحیددر در رفتددبر در لحظدده لحظ د هجدددگی رضددبحت امبممددبن را در جظددر
گحرحا .کبرهبیی که اججبد میدهحا و کبرهبیی که تر می کجحا دب اب دب ده
این پر ش بشد که اگر امبممبن مب را میدحد مب چگوجه عما می کدردحا و دب ر
کجحا که امبد کبرهبی مب را میبیجد .خداوجد در برنن کرحا میفرمبحد:
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َ
َ
َ
ْ ْ َ
َو هم ِ ها ْ َ م اهف َسیو َهاهاهَّلله َ َ مك ْیو َهو َهودی یی َهوهای م ِتنی َهو َهدیپ َ بو هِ ییکه یی ِی ِوه
َ
َ
َ3
َْ
ای هغو ِ َهو هایر َیب ِة ههفو َن ِبئك ْو ِها یه ک ْنپ ْو َهظ ّْ َهم ه ه
اگ ییی :ه« ی ی هکنو ی یر!هتراوا یییرهوهف د یییپیبنهاوهوهتمتنی ییی زها یییییههشیییی یهواه
ت ییکهبمننیییر!هوهای ییه وبىزهای ییهدییی ىهباا یییىها ییی هوهآشیییكیوزهای گ باایییر ه
تکبدر!»
تکک ب رزهتب ه ه
ه ه

تکشن ر هوهش یهواهایهآاچیه
ه

َُ
ابن ابی اذحجه می گوحد اه امبد صبدق؟ع؟ در برۀ این نحه پر حدد و حضرت
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فرمود :م صود اه مؤمجون در این نحه مب هستحا.
امب در ُ د م رفت جحز م بل بت خودمبن را در برۀ اخمه؟مهع؟ افدزاحش دهدحا.
اه کهببهبیی که میتوان بدرای نشدجبیی دب شخصدحت مدب راخی اهدا بیدت؟مهع؟
م رفی کرد کهبب «ال ر » جوشت مرحود نحت اهَّلل حد احمدد مسدتجلط ا دت
که ب عجوان «ب ر ای اه درحبی فضبخا اها بیت؟مهع؟» مجتشر شد ا ت.

5

کهبب «مجببب نل ابی طبلب؟مهع؟» جحز اه کهببهبی م تلر در همحن همحجده
ا ت که ه فبر ی هدا ترجمده شدد ا دت .جوحسدجدۀ کهدبب ابدن شدهر نشدوب
مبهجدراجی اه علمبی برن ششا هجری می بشد.

6
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 .5این کهبب ه بلا محمد ظرحف ترجمه و اه وی جشر حبذق مجتشر شد ا ت.

 .6این کهبب ه بلا حسحن صببری ترجمه و اه وی اجتشبرات علمی و فرهجگی مجتشر شد
ا ت.

4

کهبب « صبخر االدرجبت فی فضبخا نل محمد؟مهع؟» جحز حکی اه بدحمیترین
کهببهددبیی ا ددت کدده در ایددن همحجدده جگبشددته شددد ا ددت .ایددن کهددبب جوشددت
«محم ددد ب ددن حس ددن ب ددن ف ددرو ص ددفبر بم ددی» ا ددت ک دده اه ح ددبران ام ددبد حس ددن
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عسکری؟ع؟ بود ا ت .ترجم این کهبب ها در بهار موجود ا ت.
َُ
کهبب « ُججة ال بصمة» جحدز اه مرحدود عالمده محرجهدبجی در دبرۀ شخصدحت
سددحبر خواجدددجی ا ددت کدده اه ددوی

حضددرت صدددح طددبهر فبطم د ههددرا
اجتشبرات اکراد مجتشر شد ا ت.

کهددبب «االجددوار اللهحددة فددی تددوارحب الحجددج االلهحددة» اه مرحددود شددحب علددب
بمی ها در برۀ هجدگبجی اها بیت؟مهع؟ کهبب بببا ا تفبد و مفحدی ا ت.

8

«کشف الح حن فی فضبخا امحر المؤمجحن؟ع؟» کهببی اه عالم حلی در برۀ
مجببددب امحددر مؤمجددبن علددی؟ع؟ ا ددت .جبلددب ا ددت داجحددد کدده ایددن کهددبب دده
درخوا ددت حکددی اه حبکمددبن مسددول دده رشددت ت د لحف درنمددد « .ددل بن محمددد
خدا جددد »(اولجددبحتو) دده د ددت عالم د حلددی شددح ه شددد و ا د

اه نن اه عالم ده
9

خوا ت که کهببی در برۀ فضبیا امحر مؤمجبن علی؟ع؟ جوحسد.
ً
حتمددب در ددبرۀ ددحرۀ اهددا بیددت؟مهع؟ م بل دده کجددحا .بددرای ایددن بسددمت هددا
کهببهبی ذیا مفحد و بببا ا تفبد ا ت.
 .7این کهبب ه بلا علحرضب هکی هاد ترجمه و اه وی اجتشبرات وثوق مجتشر شد ا ت.
 .8این کهبب ه بلا کرحا فحضی ترجمه و اه وی اجتشبرات تهذحب مجتشر شد ا ت.

 .9عالم حلی در م دم کهبب این جکهه را بیبن می کجد .این کهبب ه بلا حمحدرضب نژیر و اه
وی هارت ارشبد و فرهجگ ا المی مجتشر شد ا ت.
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کهددبب «پیشددواحبن هددداحت» در چهددبرد جلددد حکددی اه مجددب ع سددحبر مفحددد و
بببا اعتمبد برای نشجبیی ب هجدگی اها بیت؟مهع؟ می بشد که اه دوی مجمدع
جهبجی اها بیت؟مهع؟ مجتشر شد ا ت.
« حرۀ پیشواحبن» در حک جلد ده بلدا مهددی پیشدوایی میتواجدد ده صدورت
خالص دده ش ددمب را ددب هج دددگی اه ددا بی ددت؟مهع؟ نش ددجب کج ددد .ای ددن که ددبب اه ددوی
اجتشبرات مؤ س امبد صبدق؟ع؟ مجتشر شد ا ت.
«نموه هددبی اخالبددی _ رفتددبری امبمددبن شددح ه؟مهع؟» اثددر مشددتر محمددد ت ددی
علدو

و محمدد محمددی اشدتهبردی بدرای نشدجبیی موضدوعی دب دحرۀ اهدا

بیت؟مهع؟ سحبر بببا ا تفبد ا ت .جبشدر ایدن اثدر اجتشدبرات «بو دتبن کهدبب»
ا ت.
« حرۀ جلوی» اثر مص فی دلشبد تهراجی اگر چده ده دحرۀ ر دول خددا؟لص؟
اختصبص دارد امب توضححبتی که جوحسجد در ذیدا هدر عجدوان ده مددد نحدبت و
رواحبت ن رد این کهبب را فراتر اه حرۀ جلدوی بدرار داد ا دت .ایدن اثدر اه دوی
اجتشبرات درحب مجتشر شد ا ت.
«جلو هد ددبی ت د ددوا» در ببلد ددب دا د ددتبنهبی مت د دددد اه د ددحرۀ هجد دددگی اهد ددا
بی ددت؟مهع؟ می گو ح ددد .اید دن که ددبب دده بل ددا محم ددد حس ددن ح ددبخری و اه ددوی
اجتشبرات ن تبن بد
اللته در همحج

رضوی مجتشر شد ا ت.
حرۀ اها بیت؟مهع؟ کهببهدبی مت دددی جگبشدته شدد کده

مب در این جب ه همحن اجداه سجد می کجحا.
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