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ـِـهِ  ــٍد َو آل ــي ُمَحمَّ ــمَّ َصــلِّ َعَل »اللَُّه
ــاِن  ــَل اْلِيَم ــي أَْكَم ِ ــْغ بِإِيَمان َو بَلِّ
ــِن َو  ــَل الْیَقِی ِــی أَْفَض ــْل يَقِین َو اْجَع
ــاِت  ــِن النِّیَّ ــی أَْحَس ــی إِلَ ِ ــهِ بِنِیَّت انْتَ
ــاِل«. ــِن الْْعَم ــی أَْحَس ِــی إِلَ َو بَِعَمل

مروری بر قواعد پنجگانه  
بهسازِی اعمال

ــاره ایــن جملــه  موضــوع ســخن درب
ــای  ــتمین دع ــه بیس ــارم از مقدم چه
صحیفــه ســجادیه بــود؛ یعنــی مســئله 
ــال، زیباســازی عمــل  تحســین االعم
ــال  ــردن اعم ــل و ب ــازی عم کیفی س
بــه ســوی بهتریــن وضعیــت ممکــن.

ــم  ــخ می گفتی ــش پاس ــن پرس ــه ای ب
ــه  ــا ب ــال م ــا اعم ــم ت ــه کنی ــه چ ک
حســن آراســته شــود و دائــم بــر 
درجــات حســنش افــزوده شــود. 
ــرآن  ــه ی ق ــات کریم ــاس آی ــر اس ب
)علیهم الســام(  بیــت  اهــل  کلمــات  و 
و  اســتنباط  قواعــدی  می توانیــم 

اصولــی اســتخراج کنیــم کــه بــا 
اصــول  و  قواعــد  آن  بــر  تکیــه 
مســیر  در  دادن  قــرار  راهنمــا  و 
پاســخ  ســؤال  آن  بــه  زندگــی، 
بگوییــم. بــا اســتفاده از ایــن قواعــد، 
اعمــال  کیفیت بخشــی  می توانیــم 
ــن  ــوی احس ــه س ــال ب ــردن اعم و ب
االعمــال را کــه در ایــن دعــا تمنــا و 
ــق ببخشــیم. ــود، تحق ــته می ش خواس

ــه  ــم ک ــه کردی ــده را مباحث ــج قاع پن
اولینــش تقــوا بــود؛ یعنــی هماهنگــی 
عمــل بــا نقشــه و رضــای الهــی.

دوم قاعــده اخــاص بــود؛ یعنــی 
تصفیــه عمــل در مرتبــه انگیــزه و 
رســیدگی بــه روح عمــل کــه بــا 
باشــد  هماهنــگ  عملــی  توحیــد 
باشــد. شــده  خالص ســازی  و 

ســوم عبــارت بــود از إحــکام العمــل 
ــده  ــر شناخته ش ــه تعبی ــان. ب ــا إتق ی
کاری  وجــدان  انســان  خودمــان، 
داشــته باشــد و کار را بــه محکم تریــن 
دهــد. انجــام  ممکــن  شــکل 
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ــود؛  ــتقامت ب ــت و اس ــارم مداوم چه
ــد،  انســان کاری را کــه شــروع می کن
ــی  ــدف نهای ــه ه ــا ب ــد ت ــه بده ادام
برســد. عــرض کردیــم طبــق روایــت 
حداقــل یــک ســال کاری را کــه 
ــا  ــد ت ــه دهی ــد، ادام ــروع می کنی ش
بــا لیلةالقــدر اصابــت کنــد و بــه ایــن 
ترتیــب از فیــض عظمــای »َخیْــٌر 
مِــْن أَلْــِف َشــْهرٍ؛]۱[ ارجمندتــر 
شــوید. بهره منــد  مــاه«  هــزار  از 

قاعــده پنجــم عبــارت بــود از قاعــده 
ــروف  ــت مع ــان روای ــدال و هم اعت
»َخیْــُر اْلُُمــورِ اَْوَســُطها؛]۲[ بهتریــن 
امــور، میانــه آن اســت« و نگه داشــتن 
حد وســط و پرهیــز از افراط و تفریط.

مباحثــه  را  قاعــده  پنــج  ایــن 
ــه  ــه توفیــق الهــی ب کردیــم. امــروز ب
می پردازیــم. دیگــر  قاعــده  چنــد 

 

ارتباط قواعد پنجگانه بهسازِی 
اعمال با یکدیگر

بیــن ایــن قواعد کامــًا ارتبــاط وجود 
دارد و بیــن آنهــا نســبت برقــرار 
اســت؛ مخصوصــًا بعضــی بــا بعضــی 
عمیــق  خیلــی  پیوندشــان  دیگــر، 
ــه  ــاص ک ــوا و اخ ــل تق ــت؛ مث اس
گویــا رابطــه عمــوم خصــوص مطلــق 
ــوا و  ــی از تق ــاص فرع ــد؛ اخ دارن
ناظــر بــه محتــوای عمــل اســت.

خدمــت  امــروز  کــه  قواعــدی 
می کنــم  تقدیــم  شــما 
دارد. را  ویژگــی  ایــن  نیــز 

 
۶. آگاهی

ــه مــا در حســن  قاعــده ششــم کــه ب
ــن  ــوی احس ــه س ــن ب ــل و رفت عم
االعمــال بســیار کمــک می کنــد و 
قاعــده بســیار اساســی اســت، قاعــده 
عمــل مبتنــی بــر علــم اســت؛ یعنــی 
از روی آگاهــی عمــل کــردن و در 
هــر کاری کــه انســان می خواهــد 
ــا  ــب ب ــی متناس ــد، آگاه ــام ده انج
ــاورد. ایــن  ــه دســت بی آن عمــل را ب
مســئله ی بســیار مهــم و اساســی 
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ــات  ــم و روای ــرآن کری ــه ق ــت ک اس
بــه آن اشــاره داشــته اند. عباراتــی 
العمــل؛  ثــم  »المعرفــه  ماننــد 
ابتــدا آگاهــی، آنــگاه اقــدام« یــا 
ــش  ــدا دان ــل؛ ابت ــم العم ــم ث »العل
ــت  ــان دهنده اهمی ــل« نش ــگاه عم آن
موضــوع اســت و اینکــه انســان بایــد 
در فضــای کامــًا روشــنی اقــدام کند.

انواع علم 

ــیم  ــع تقس ــع و غیرناف ــه ناف ــم، ب عل
و  علــم  ســودمندترین  می شــود. 
آگاهــی، علمــی اســت کــه در عمــل 
شــما را راهنمایــی کنــد و محیــط 
ــل  ــد. مث ــن کن ــما را روش ــل ش عم
ــدام  ــدان اق چراغــی باشــد کــه در می
شــما بیفتــد و ابعــاد و اضــاع اقــدام 
شــما را کامــًا بــه شــما نشــان بدهــد. 
ــش  ــا آنجــا پی ــردن ت ــن روشــن ک ای
ــًا  ــا مث ــات م ــه در روای ــی رود ک م
ــب و  ــه مکاس ــوط ب ــوع مرب در موض
متاجــر، باصراحــت گفته شــده اســت: 
»اَلْفِْقــُه ثـُـمَّ الَْمتَْجــُر؛]۳[ اول فقاهت، 
ســپس تجــارت«. اگــر بخواهیــد وارد 
کاری اقتصــادی شــوید، اول بایــد 

بــا  متناســب  دینــی  آگاهی هــای 
میــدان اقدامتــان را کامــًا بــه دســت 
بیاوریــد کــه تعبیــر می شــود بــه فقــه. 
ــه  ــد، ب ــن کار را نکنی ــر ای ــون اگ چ
انــواع و اقســام محّرمــات و گناهــان، 
حقــوق  تضییــع  و  ربــا  همچــون 
ــوق  ــتن حق ــا گذاش ــر پ ــردم و زی م
الهــی مبتــا می شــوید، بــدون اینکــه 
ــه  ــید. ب ــته باش ــه داش ــان توج خودت
ــد و  ــارت می کنی ــر تج ــب ظاه حس
ــد،  ــی درآوری ــان حال ــد ن می خواهی
ولــی چــون تجارتــان مبتنــی بــر 
ضــروری  و  الزم  آگاهی هــای 
ــوید.  ــا می ش ــه حــرام  مبت نیســت، ب
ــن  ــه ای ــب ها ب ــه کاس ــته ک در گذش
امــور تقیــد داشــتند، کاسبی شــان 
ــق بیشــتری داشــت. مکاســب و  رون
متاجــر را نــزد علمــا تلمــذ می کردنــد 
و در حــد طلبــه ای کــه تــا پایــه 
ــه  ــده، فق ــج درس خوان ــا پن ــار ی چه
مربــوط بــه تجــارت می خواندنــد 
ــد  ــدا کنن ــت پی ــه صاحی ــرای اینک ب
کــه در بــازار مشــغول کاســبی شــوند.
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ــم: »العلــم ثــم  ــه گفتی ــس اینک پ
العمــل« تجــارت یــک مثالــش بــود، 
وگرنــه قاعــده عامــی اســت کــه 
ــم  ــاص ه ــد خ ــله قواع ــک سلس ی
در هــر موضوعــی پیــدا می کنــد.

ــا  ــه م ــح ب ــی صری ــم خیل ــرآن کری ق
»َوَل  کــه:  می دهــد  هشــدارباش 
ــٌم؛  ــهِ عِْل ِ ــَك ب ــَس لَ ــا لَیْ ــُف َم تَْق
ــداری  ــم ن ــدان عل ــه ب ــزی را ک و چی
ــه  ــه ب ــال کاری ک ــن«. دنب ــال مک دنب
ــت.  ــداری، نیف ــای الزم ن آن آگاهی ه
»َوَل تَْقــُف« از قفــا رفتــن، یعنــی 
ــد.  ــردن می آی پشــت ســر حرکــت ک
علــم چیــزی نــداری، پشــت ســرش 
اقدامــش  وارد  یعنــی  نیفــت؛  راه 
می فرمایــد:  هــم  ادامــه  در  نشــو. 
ــَؤاَد ُكلُّ  ــَر َوالُْف َع َوالْبََص ــمْ »إِنَّ السَّ
َمْســئُوًل؛]۴[  َعنْــُه  َكاَن  أُولَئِــَك 
قلــب،  و  چشــم  و  گــوش  زیــرا 
ــد  ــع خواهن ــورد پرســش واق همــه م
شــد«. بدانیــد هــر عملــی کــه انجــام 
ــد پاســخگو باشــید؛  ــردا بای ــد، ف دهی
ــه  ــد، چ ــنیداری باش ــوع ش ــه از ن چ
از نــوع دیــداری باشــد و چــه از 
نــوع باورهــا. حتــی اگــر عمــل 

دل  کار  یعنــی  باشــد،  جوانحــی 
ــند. ــم می پرس ــما ه ــد، از دل ش باش

تأثیر علم و عمل بر یکدیگر 

ــه شــاید جــزء واضحــات باشــد،  البت
ــه  ــت ک ــی اس ــزء واضحات ــا ج منته
ــم. اگــر  ــه آن عمــل نمی کنی گاهــی ب
آگاهی هــا و  انســان در هــر کاری 
را  الزم  مطالعــات  و  تخصص هــا 
ــدان  ــد وارد آن می ــد و بع ــم کن فراه
شــود، کیفیــت اعمالــش به شــدت 
عمــل  آن  و  می کنــد  پیــدا  ارتقــا 
موصــوف بــه حســن می شــود و 
عمــل و خــود عامــل نیــز قیمــت پیدا 
ــام(  ــادق )علیه الس ــام ص ــذا ام ــد. ل می کن
ــُل  ــد: »َل يَْقبَ ــح فرمودن ــی صری خیل
بَِمْعرَِفــٍة؛]۵[ خــدا  إِلَّ  َعَمــًا   ُ الَلَّ
ــرد«.  ــا معرفــت نپذی عملــي را جــز ب
ــم  ــر از عل ــت، دقیق ت ــه ی معرف کلم
ــه  اســت. وقتــی ســخن از معرفــت ب
میــان می آیــد، به معنــای شــناخت 
دقیــق و جزئــی اســت. اینکــه از 
کافــی  باشــید،  آگاه  کار  کلیــات 
بــه  نســبت  بایــد  بلکــه  نیســت؛ 
جزئیــات آن نیــز آگاهــی پیــدا کنیــد. 
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ایــن می شــود معرفــت. امــا معرفــت 
ــود،  ــل نش ــل تبدی ــه عم ــا ب ــم ت ه
ــَة  ــت: »َو َل َمْعرَِف ــول نیس ــورد قب م
نباشــد  معرفتــي  ؛]۶[ و  بَِعَمــلٍ إِلَّ 
ــدون  ــل ب ــه عم ــل«. ن ــا عم ــر ب مگ
خــدای  پذیــرش  مــورد  معرفــت 
ــدون  ــت ب ــه معرف ــت و ن ــال اس متع
ــه معرفــت شــما را  ــزی ک عمــل. چی
ــل  ــل اســت؛ عم ــد، عم ــل می کن کام
ــت.  ــیع اس ــره اش وس ــه دای ــم البت ه
مثــًا در موضــوع مربــوط بــه عقایــد، 
چــون منطقــه عملــش در درجــه 
ــت،  ــب اس ــا و قل ــه باوره اول منطق
بایــد در قلــب بنشــیند. مثــًا معرفــت 
توحیــدی باعــث می شــود نســبت بــه 
معــاد حســاس شــویم و عمــل کنیــم. 
ــال خاصــش در آن منطقــه اســت. مث

ــام  ــه ام ــی ک ــان روایت ــه هم در ادام
ــُل  ــد: »َل يَْقبَ صــادق )علیه الســام( فرمودن
«، حضــرت  ُ َعَمــًا إِلَّ بَِمْعرَِفــةٍ الَلَّ
ــُه  َّتْ بیــان می دارنــد: »َفَمــْن َعــَرَف َدل
اَلَْمْعرَِفــُة َعَلــی اَلَْعَمــِل؛ پــس کســي 
کــه معرفــت دارد، همــان معرفــت او 
ــب  ــد«. جال ــت کن ــل دالل ــر عم را ب
اســت کــه طبــق بیــان حضــرت، خود 

شــناخت و معرفــت و آگاهی هــا و 
تخصص هــا و مطالعــات شــما در آن 
ــل  ــوی عم ــه س ــما را ب ــوع، ش موض
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــت می کن هدای
برمی انگیــزد  را  انســان  معرفــت، 
ــم  ــل ه ــرای عم ــوق ب ــی مش و نوع
هســت. در آخــر هــم حضــرت خیال 
همــه را راحــت کردنــد و فرمودند: »َو 
َمــْن لـَـْم يَْعَمــْل َفــَا َمْعرَِفــَة لـَـُه أََل 
إِنَّ اَْلِيَمــاَن بَْعُضــُه مـِـْن بَْعــٍض؛]۷[ 
ــت  ــد، معرف ــل نکن ــه عم ــي ک و کس
نــدارد. همانــا برخــي از ایمــان از 
آیــد«. به وجــود  دیگــرش  بــرخ 

آسیب های عمل بدون علم 

ــادق  ــام ص ــهوری از ام ــت مش روای
ــان شــده  ــن مضمــون بی )علیه الســام( بدی

اســت: »العامـِـُل َعلــی َغیــرِ بَصیــَرةٍ 
ــِق و ل  ري ــرِ الطَّ ــی َغی ــائرِ َعل َكالّس
ريــِق  ــیرِ مـِـَن الطَّ يَزيــُدُه ُســرَعُة السَّ
بــدون  کــه  کســی  بُعــدا؛]۸[  إّل 
ــی  ــد، همچــون کس ــل کن ــْش عم بین
اســت کــه در بیراهــه مــی رود. چنیــن 
کســی، هــر چــه تندتــر بــرود،]از راه[ 
دورتــر می شــود«. اینجــا به جــای 
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کلمــه ی معرفــت از کلمــه ی بصیــرت 
ــا  ــان معن ــه هم ــه ب ــده ک ــتفاده ش اس
اســت؛ منتهــا معرفــت وقتــی بــه 
نوعــی شــهود می رســد، می شــود 
ــی کــه شــما موضــوع  بصیــرت. زمان
کامــًا  و  می شناســید  کامــًا  را 
بصیــرت حاصــل  می بینیــد،  را  آن 
ــی  ــد کس ــرت فرمودن ــود. حض می ش
ــای  ــرت و آگاهی ه ــدون بصی ــه ب ک
ــردی،  ــای کارب ــم آگاهی ه الزم، آن ه
ــی  ــل کس ــد، مث ــام ده کاری را انج
ــمت  ــه س ــد ب ــه می خواه ــت ک اس
ــی از راه  ــد، ول ــت کن مقصــدی حرک
دیگــری مــی رود. بــه قــول معــروف: 
ای  کعبــه  بــه  نرســی  »ترســم 
ــی روی،  ــو م ــه ت ــن ره ک ــی، ای اعراب
جالــب  اســت«.  ترکســتان  بــه 
اســت کــه ایــن شــخص هرچــه 
باشــد،  بیشــتر  عملــش  ســرعت 
بیشــتر  هــم  خراب کاری هایــش 
می شــود. دورتــر  هــدف  آن  از  و 

ــراغ  ــناخت س ــدون ش ــه ب ــرادی ک اف
از  هــم  خیلــی  و  می رونــد  کاری 
ــد،  ــان می دهن ــرک نش ــان تح خودش
چــون تخصــص و آگاهــی الزم را 

ندارنــد، خرابکاری هایشــان خیلــی 
ــخنرانی  ــتر س ــود. بیش ــتر می ش بیش
می کنــد، بیشــتر خــراب می کنــد؛ 
ــد، بیشــتر  ــری می کن بیشــتر موضع گی
خرابــکاری می کنــد. ذکــر ایــن نکتــه 
ــی عمــل  ــه انقاب ضــروری اســت ک
ضــروری اش  مقدمــات  از   کــردن، 
ــم  ــت و عل ــر عقانی ــی ب ــل مبتن عم
ــی  ــه اقدام ــت؛ وگرن ــت اس و معرف
نمی شــود. محســوب  انقابــی 

 
۷. تفکر

معرفــت  و  علــم  عنــوان  ذیــل 
کلیــدواژه دیگــری داریــم کــه خیلــی 
دلنشــین اســت. عاقه منــد هســتم 
کــه بــه صــورت مســتقل بررســی اش 
کنیــم. پــس، از قاعــده ششــم، قاعــده 
هفتمــی بــه دســت می آیــد و آن، 
فکــر و اندیشــیدن و تفکــر اســت کــه 
ــت.  ــش اس ــری دان ــور به کارگی منظ
ــر  ــا فک ــش ب ــت دان ــت درس کاربس
و تفکــر ممکــن اســت. بنابرایــن 
خــود تفکــر موضوعیــت دارد. گفتیــم 
به کارگیــری  به معنــای  تفکــر  کــه 
دانش هــای مــا راجع بــه موضــوع 
و اقــدام، یــا ســاحت مدیریتــی و 
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تدریــس و ســخنرانی، یــا عرصــه 
ــت.  ــت اس ــول و خدم ــد محص تولی
گاهــی دانــش خوبــی داریــم، امــا مهم 
ایــن اســت کــه آن را در مســیر اقــدام 
ــش  ــازی دان ــم. فعال س ــه کار بگیری ب
در مســیر اقــدام، می شــود تفکــر.

اهمیت تفکر در روایات 

ــا  ــل م ــه عم ــر ب ــات تفک ــق روای طب
می دهــد.  فوق العــاده ای  کیفیــت 
ــاز  ــت نم ــر دو رکع ــال اگ ــرای مث ب
معــادل  بخوانیــد،  تفکــر  ســر  از 
ــد:  ــدا می کن ــت پی ــال قیم ــاد س هفت
ــنه«. ــبعیَن َس ــادة َس ــْن عِب ــٌر مِ »َخیْ
ــات »ســنه؛ یــک  ]۹[ در بعضــی روای
تفــاوت  آن هــم  کــه  دارد  ســال« 
خیلــی آشــکاری بــا نمــازی دارد کــه 
از ســر غفلــت خوانــده می شــود.

مراحل تفکر 

تفکــر در نســبت بــا عمــل ســه 
ــل العمــل،  ــه دارد: »الفکــر قب مرحل
ــد  ــر بع ــل، الفک ــع العم ــر م الفک
العمــل«؛ فکــر پیشــینی، فکــر همــراه 

ــل  ــه ی مراح ــینی. در هم ــر پس و فک
عمــل، بایــد اندیشــه حضــور داشــته 
باشــد. در روایــات مــا راجع بــه فکــر 
قبــل از اقــدام و عمــل خیلــی تأکیــد 
ــه  ــن صــورت ک ــه ای شــده اســت. ب
بگیــرد.  بــه کار  را  آگاهی هــا  اوالً 
ــرده  ــه ک ــوع مطالع ــه آن موض راجع ب
باشــد. مثــًا هنــگام مراجعــه بــه 
پزشــک ببینــد آن پزشــک بــه مطالــب 
از  و  می دهــد  گــوش  بیمارانــش 
ــان  ــرای درم ــا ب ــه ی آن آگاهی ه هم
اســتفاده می کنــد یــا اینکــه بــه انــدک 
اطاعــات بیمــار اکتفــا می کنــد و 
ســریع نســخه ای تجویــز می کنــد. 
گاهــی برخــی پزشــکان نگاهی ســاده 
و ســطحی و ســریع بــه عکــس افــراد 
می کننــد و قبــل از هرگونــه بررســی، 
ــا! ــل بی ــرای عم ــردا ب ــد: ف می گوین

شیوه علما در پاسخگویی به  
پرسش های فقهی

ــاده  ــه فوق الع ــر فق ــه ب ــا آنک ــا ب علم
ــه  ــخ ب ــًا در پاس ــد، نوع ــلط بودن مس
ــر و  ــدا تفک ــی، ابت ــش های فقه پرس
تأمــل می کننــد، البتــه نــه آن قــدر 
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کــه خیلــی طــول بکشــد، بلکــه 
ــد،  ــگ می کردن ــی درن ــث و اندک مک
ضمنــًا  می گفتنــد.  پاســخ  آنــگاه 
دیگــران  بــرای  تعلیمــی  شــیوه 
به کارگیــری  یعنــی  ایــن  بــود. 
حاجــت. موضــع  در  علــم 

فکر، کارها را ارزشمند می سازد 

و  ســخنرانی  و  صحبــت  هنــگام 
تدریــس بایــد تفکــر داشــت و از 
ــه  ــید ک ــنجید. بیندیش ــل کار را س قب
ــه  ــی ک ــا عمل ــاط ب ــش را در ارتب دان
ــه  ــد، چگون ــام دهی ــد انج می خواهی
ــی الزم  ــی گاه ــد. حت ــه کار بگیری ب
اســت چنــد روز فکــر کنیــد. مقــدار 
ــاد  ــت و ابع ــا اهمی تفکــر متناســب ب
ــینی  ــر پیش ــس فک ــت. پ آن کار اس
ــر  ــل از ه ــت. قب ــوب اس الزم و خ
اقــدام و ســخنی، بیندیشــیم. روایــت 
ــْق؛]۱۰[ اول  ــمَّ انِْط ــْر ثُ ــم: »َفکِّ داری
فکــر کــن، ســپس حــرف بــزن«. 
ویــران  ســخن  یــک  را  عالَمــی 
ــک  ــن ی ــا گفت ــد. گاهــی انســان ب کن
و  می کنــد  ابهام آفرینــی  کلمــه، 
ــر  ــه ب ــی آورد ک ــود م ــؤالی به وج س

فتنــه ای درســت می شــود  اثــرش 
کــه هــزار عاقــل هــم نمی تواننــد 
آن را خامــوش و جمــع کننــد. تدبــر 
ــب  ــما عواق ــه ش ــت ک ــی ایس جای
کار را می ســنجید؛ ایــن ســخن را 
ــن  ــم؟ ای ــدام را بکن ــن اق ــم؟ ای بگوی
ــرت  ــن معاش ــرم؟ ای ــم را بگی تصمی
تصمیم هــای  در  کنــم؟  برقــرار  را 
بــزرگ ایــن مســؤلیت را قبــول کنــم؟ 
ایــن رشــته تحصیلــی را انتخــاب 
ایــن همســر را برگزینــم؟  کنــم؟ 
ــت؟  ــم چیس ــن انتخاب ــای ای پیامده
محاســبه پیامدهــا می شــود تدبــر.

کار  خــود  راجع بــه  تفکــر  پــس 
بــرای  دانــش  به کارگیــری  و 
کــه  کاری  بــه  کیفیت بخشــی 
ــود  ــم، می ش ــام دهی ــم انج می خواهی
تفکــر پیشــینی. ســنجش عواقــب 
و  می دهیــم  انجــام  کــه  کاری 
پیامدهــای دور و نزدیکــش. حتــی 
بعضی هــا تــا ابدیــت را محاســبه 
ــی  ــگاه اله ــه در پیش ــد و اینک می کنن
پاســخم چــه خواهــد بــود. یکــی هــم 
تفکــر همــراه عمــل اســت. حــاال هــر 
کار را متناســب بــا خــودش در هنگام 
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ــرش  ــد فک ــان بای ــام آن کار انس انج
ــدام  ــه اق ــرد و در مرحل ــه کار بگی را ب
هــم متفکرانــه عمــل کنــد؛ مخصوصًا 
کارهــای مهــم و کارهایــی کــه امتــداد 
و اهمیــت خاصــی دارد. چــون انســان 
ــدام و  ــه اق ــد ب ــروع می کن ــی ش گاه
دیگــر نمی اندیشــد کــه دارد چــه کار 
ــد  ــم بای ــت ه ــای عمل ــد. همپ می کن
فکــر داشــته باشــی. آگاهی هــای الزم 
راجع بــه اقدامــت را در صحنــه عمــل 
ــار  ــذار گرفت ــه دار و نگ ــر نگ حاض
ــا  ــوی. بعضی ه ــهو ش ــا س ــت ی غفل
قبلــش فکــر کرده انــد، امــا در مســیر 
کــه  اقداماتــی  مخصوصــًا  اقــدام، 
ــداد  ــد و امت ــول می کش ــداری ط مق
دارد، از آن آگاهــی فاصلــه می گیرنــد 
ــم  ــود. عل ــب می ش ــان غای و علمش
ــن  ــان در حی ــود، انس ــب ش ــه غای ک
دیگــران  و  خــودش  بــرای  کار، 
ــر  ــا فک ــد. ام ــت می کن ــکل درس مش
پســینی چیســت؟ عمــل انجــام شــده، 
حــاال نوبــت ســنجش و اندازه گیــری 
ــام  ــه انج ــت. کاری ک ــبه اس و محاس
شــد؟  چــه  نتیجــه اش  دادیــم، 
کجــا  ضعف هایــش  و  قّوت هــا 
بــود؟ کجــا بــا قواعــد اساســی تطبیق 

ــرد؟  ــق نمی ک ــا تطبی ــرد و کج می ک
ــود؟  ــدر ب ــا چق ــاص م ــزان اخ می
انجام گرفتــه روی  گذاشــتن عمــل 
ــزان بررســی و محاســبه، می شــود  می
ــرازوی  ــد ت تفکــر پســینی. اینجــا بای
ــار  ــا عی ــی و ب ــال کن ــت را فع عقل
ــود  ــمش می ش ــا اس ــه اینج ــر ک تفک
محاســبه، شــروع کــن به حسابرســی.

می شــود  عمــل،  از  قبــل  فکــر 
عمــل  همپــای  برنامه ریــزی؛ 
ــل  ــس از عم ــارت، و پ ــود نظ می ش
می شــود ارزیابــی. آدم هایــی کــه ایــن 
فراینــد را در زندگی شــان جــاری 
ــد،  ــدا کنن ــزام پی ــه آن الت ــازند و ب س
بــه احســن االعمــال خواهنــد رســید 
دیروزشــان  از  بهتــر  امروزشــان  و 
از  نیــز  فردایشــان  می شــود. 
امروزشــان بهتــر اســت و همین طــور 
تکامــل  و  رشــد  حــال  در  دائــم 
هســتند. علــت درجازدن هــای مــا 
ایــن اســت کــه بــه ایــن فراینــد 
امیرالمؤمنیــن  نداریــم.  التــزام 
ــَر  َفکَّ »َمــْن  فرمودنــد:  )علیه الســام( 

ــه؛]۱۱[  ــَر َصَوابُ ــِل َكثُ ــَل اَلَْعَم َقبْ
فکــر  عمــل  از  قبــل  کــه  کســی 
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کند،درســتی او بســیار گــردد«. کســی 
ــه  ــرش را ب ــدام، فک ــل از اق ــه قب ک
کار می گیــرد، اســتحکام و کیفیــت 
ــد. ــدا می کن ــا پی ــی ارتق ــش خیل عمل

ــر  ــول الفک ــد: »ط ــرت فرمودن حض
يحمــد العواقــب ويســتدرک فســاد 
المــور؛«. اینکــه انســان فکــرش 
و  قبــل  یعنــی  کنــد،  طوالنــی  را 
ــد.  ــل، بیندیش ــد از عم ــراه و بع هم
طــول الفکــر، بیانگــر کســانی اســت 
ــی  ــداوم و طوالن ــر م ــل تفک ــه اه ک
هســتند، نه اینکــه مــدت کوتاهــی 
ــد.  ــش  کنن ــد رهای ــد و بع ــر  کنن فک
ــب  ــه فکــر، عواق ــداد  بخشــیدن ب امت
ــا  ــتودنی و زیب ــی س ــج را خیل و نتای
می کنــد. چنیــن کســی اشــکاالت 
اصــاح  می توانــد  هــم  را  کارش 
کنــد. اگــر در مســیر اشــکال یا فســاد 
ــد  ــد، می توان ــش آم ــه ای پی ــا ضایع ی
کنــد. جبــران  و  بدهــد  پوشــش 

ایــن روایــت نورانــی هــم از حضرت 
ــرِ  ــوُل اَلْفِْک ــر )علیه الســام( اســت: »ُط امی
يَْحَمــُد اَلَْعَواقَِب َو يَْســتَْدرُِک َفَســاَد 
ــردن،  ــر ک ــی فک ــور؛]۱۲[ طوالن اَْلُُم

عاقبت هــا را محمــود و فســاد کارهــا 
را جبــران کنــد«. ســنجش پیامد هــای 
عمــل قبــل از انجــام هــر کاری، باعث 
ــان  ــیمانی در ام ــما از پش ــود ش می ش
بمانیــد. شــخص را حفــظ می کنــد از 
اینکــه فــردا بــه پشــیمانی و ســرزنش 
آورد.  روی  دیگــران  و  خــودش 
افــرادی کــه از آگاهــی و فکــر بهــره 
مناســب را نمی برنــد، گرفتــار پدیــده 
بســیار ســوزنده پشــیمانی می شــوند. 
ــی پشــیمانی مســتعجل اســت و  گاه
از  می دهــد.  رخ  آینــده  در  گاهــی 
همــه بدتــر پشــیمانی آخرتــی اســت.

 
۸. مشورت

امــا قاعــده هشــتم، مشــورت اســت. 
ــخصی  ــم، ش ــه  گفتی ــا هرچ ــا اینج ت
ــود. یکــی از قواعــد ســعادت آفرین  ب
ــش در  ــدان عمل ــان در می ــرای انس ب
ــی  ــام کارهای ــواع و اقس ــی و ان زندگ
کــه دارد، مشــورت اســت. در روایات 
ــا  ــدان را ب ــل خردمن ــد عق فرموده ان
ــا  ــن. مشــورت ب خــودت شــریک ک
آدم هــای عاقــل و صاحــب صاحیت، 
به معنــای شــریک شــدن در عقــل 
آنــان اســت و آنهــا عمــًا عقــل 
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طبیعتــًا  می شــوند.  شــما  منفصــل 
ــه  ــان ب ــرد خودت ــردن خ ــه ک ضمیم
ــما را  ــت کار ش ــران، کیفی ــرد دیگ خ
خیلــی فوق العــاده ارتقــا می دهــد.

حتی پیامبر هم از مشورت معاف  
نیست

اســت  مهــم  به قــدری  مشــورت 
ــر  ــه پیامب ــم ب ــرآن کری ــی ق ــه حت ک
کــه  )صلی اهلل علیه وآلــه(  عظیم الشــأن 
متصــل  و  کل  عقــل  خــودش 
بــه دانــش الهــی اســت، توصیــه 
ِ لِنَْت  می کنــد: »َفبَِمــا َرْحَمــةٍ مـِـَن اللَّ
ــا َغلِیــَظ الَْقْلِب  لَُهــْم َولـَـْو ُكنـْـَت َفظًّ
ــوا مـِـْن َحْولـِـَك َفاْعــُف َعنُْهْم  َلنَْفضُّ
َواْســتَْغفِْر لَُهــْم َوَشــاِوْرُهْم فِــي 
ْل َعَلــی  ــَوكَّ ــَت َفتَ ــإَِذا َعَزْم ــرِ َف الْْم
؛]۱۳[  لِیــنَ َ يُِحــبُّ الُْمتََوكِّ ِ إِنَّ اللَّ اللَّ
پــس بــه ]برکــت[ رحمــت الهــی بــا 
ــدی و  ــر[ ش ــو ]و پرمه ــان نرمخ آن
اگــر تندخــو و ســختدل بــودی، قطعًا 
ــدند.  ــده می ش ــو پراکن ــون ت از پیرام
پــْس از آنــان درگــذر و برایشــان 
آمــرزش بخــواه و در کار]هــا[ بــا 
آنــان مشــورت کــن و چــون تصمیــم 

گرفتــی، بــر خــدا تــوکل کــن؛ زیــرا 
ــت  ــدگان را دوس ــد توکل کنن خداون
ــاده  ــات فوق الع ــن از آی ــی دارد«. ای م
ــرد  اســت کــه در همــه زندگــی کارب
دارد؛ مخصوصــًا بــرای مدیــران و 
کســانی کــه مســئولیت اجتماعــی 
اولــش  نکتــه  همــان  از  دارنــد. 
قــول  در  )نرمخویــی(  لینــت  کــه 
و  ســعه صدر  تــا  اســت  رفتــار  و 
ــرت  ــب مغف ــران و طل ــش دیگ بخش
ــه  ــه اش درس و نکت ــا، هم ــرای آنه ب
ــا  ــد ب ــم می فرمای ــر ه ــت. در آخ اس
ــی  ــه می خواه ــر کاری ک ــا در ه آنه
کــن. مشــورت  بدهــی،  انجــام 

دو نکته درباره مشورت پیامبر با  
اصحاب

ــه(  ــم )صلی اهلل علیه وآل ــر اعظ ــورت پیامب مش
دارد:  ویژگــی  دو  اصحابــش،  بــا 
ویژگــی اول رشــد آنهــا اســت؛ چــون 
ایــن طــرف دارد بــه آنهــا میــدان 
ــد.  ــم می کن ــا را تکری ــد و آنه می ده
ــه  ــم ک ــرام و تکری ــده اک ــان قاع هم
باعــث رشــد می شــود. نکتــه دوم 
درواقــع حضــرت  اســت.  تعلیــم 
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ــل  ــی عق ــد وقت ــران می گوی ــه دیگ ب
معــرض  در  را  خــودش  نخســت 
ــر  ــن نظ ــورت و گرفت ــه و مش مباحث
تکلیــف  قــرار می دهــد،  دیگــران 
بقیــه دیگــر معلــوم اســت. پــس 
ــورت  ــه مش ــه ب ــد ک ــی نمی مان کس
احتیــاج نداشــته باشــد. در آخــر هــم 
ــی،  ــم گرفت ــی تصمی ــد: وقت می فرمای
ــری؛ کار  ــد بگی ــی را بای ــم نهای تصمی
ــف  ــای مختل ــن نظره ــد بی نمی توان
معلــق بمانــد. از چنــد کارشــناس 
کمــک بگیــر و آنهــا را هــم مشــارکت 
بــده، ولــی تصمیــم را بایــد خــودت 
تصمیــم  هــم  وقتــی  بگیــری. 
گرفتــی، تردیــد نکــن؛ مخصوصــًا در 
ــوارض  ــات ع ــه تصمیم ــواردی ک م
دارد. جنــگ  مثــل  اجتماعــی 

راجع بــه امــت هــم شــیوه ای کــه 
ــامی  ــت اس ــرای ام ــم ب ــرآن کری ق
و  صریــح  خیلــی  می پســندد، 
ُشــوَرى  »َوأَْمُرُهــْم  اســت:  زیبــا 
ــان  ــان در میانش ــْم؛]۱۴[ و کارش بَیْنَُه
ــه  ــه کریم ــن آی ــت«. ای ــورت اس مش
هــم  ســوره ای  و  اســت  مشــهور 
بــه ایــن اســم داریــم. در کارهــا، 

مشــترک،  کارهــای  مخصوصــًا 
مشــورت قطعــی اســت. البتــه در 
تحصیــل،  ماننــد  شــخصی  امــور 
فعالیت هــای  در  شــرکت  و  ازدواج 
اجتماعی و سیاســی، مشــورت خوب 
ــا در  ــد؛ منته ــتحب مؤک ــت و مس اس
امــور اجتماعــی، واجــب اســت. اگــر 
ــتبداد  ــرد، اس ــورت نگی ــورت ص مش
ــت:  ــق روای ــود و طب ــه رأی می ش ب
»َمــِن اْســتَبَدَّ بَِرأْيـِـهِ َهَلــَك؛]۱۵[ هــر 
ــه هاکــت  کــه خــود رأی گردیــد، ب
رأی،  بــه  مســتبد  افــراد  رســید«. 
بدتریــن مســئوالن و مدیــران هســتند. 
مدیریتــی کــه در آن اســتبداد بــه 
رأی باشــد، فاجعه آفریــن می شــود. 
فرهمنــد و فرخنــده و ســعادتمند، 
ــد. ــورت باش ــل مش ــه اه ــری ک مدی

فواید مشورت 

انســان بایــد بــا عقــا مشــورت 
در  )علیه الســام(  علــی  امــام  کنــد. 
روایــت بســیار زیبایــی فرمودنــد: 
ــَف  ــِل أن يُِضی ِ ــی العاق ــقٌّ َعَل »ح
ــمَّ  ــاءِ، و يَُض ِــهِ َرأَي الُعَق ــی َرأي إل
ــاءِ؛]۱۶[  ــوَم الُحَکم ــهِ ُعل ــی عِلِم إل
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بــر خردمنــد الزم اســت کــه رأی 
ــر خــود  ــه رأی و نظ ــدان را ب خردمن
بیفزایــد و دانــش حکیمــان را بــه 
دانــش خــود اضافــه کنــد«. بــر انســان 
عاقــل چنیــن حــق و وظیفــه ای اســت 
ــم  ــه تصمی ــدان را ب ــر خردمن ــه نظ ک
دانــش  خــودش ضمیمــه کنــد و 
حکیمــان را بــه علــم خــودش اضافــه 
ــیار  ــا بس ــق در اینج ــر ح ــد. تعبی کن
اســت. بــرده شــده  بــه کار  زیبــا 

ــا  ــه: »م ــت ک ــوی اس ــث نب در حدی
ــِن  ــِدَم َم ــتَخاَر ول نَ ــِن اس ــاَر َم ح
استَشــاَر؛]۱۷[ ســرگردان نخواهــد 
ــد،  ــر کن ــب خی ــه طل ــی ک ــد کس ش
و پشــیمان نمی گــردد کســی کــه 
مشــورت  بــا  را  خــود  کارهــای 
به شــرطی  البتــه  دهــد«.  انجــام 
صــورت  مشــورت  درســت  کــه 
غلــط،  مشــورت  وگرنــه  گیــرد؛ 
خــودش تولیــد حیــرت می کنــد.

ــدام  ــردورزی، در اق ــل خ ــان اه انس
عمــل  خردمندانــه  احتیــاط  و 
نســبت  هیچ وقــت  و  می کنــد 
نمــی ورزد،  اســتبداد  رأیــش،  بــه 

دارد. رأی  در  انعطــاف  بلکــه 

روایــت  در  )علیه الســام(  علــی  امــام 
دیگــری فرمودنــد: »َمــن شــاَوَر َذوي 
ــواِب؛]۱۸[  ــی الصَّ ــاِب، ُدلَّ َعَل اللب
هــر کــه بــا خردمنــدان مشــورت 
کنــد، بــه راه درســت هدایــت شــود«. 
هســتند،  پختــه  افــراد  اواللبــاب، 
را  آموخته هایشــان  کــه  آدم هایــی 
بــه کار می گیرنــد و در به کارگیــری 
آنهــا اهــل حکمــت و عمــق هســتند. 
وقتــی بــا ایــن عــده مشــورت کنیــد، 
طبــق بیــان حضــرت، خودبه خــود بــه 
ــوید. ــت می ش ــا هدای ــن راه ه بهتری

مشــورت  از  هیچــگاه  انســان 
ضــرر  خردمنــدان  و  خوبــان  بــا 
کــه  باشــد  حواســتان  نمی کنــد. 
ولــی  دارنــد،  علــم  برخی هــا 
عقــِل کمــی دارنــد. مشــورت بــا 
اواللبــاب،  و  اهــل  انســان های 
همیشــه قریــن ثــواب و ســود اســت. 
خردمنــدان  بــا  مصاحبــت  خــدا 
را روزی انســان کنــد؛ مخصوصــًا 
انســان  خطیــر،  تصمیم هــای  در 
ــورتی  ــیر مش ــن مس ــد ای ــًا بای حتم
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ــرد. ــر بگی ــودش در نظ ــرای خ را ب

استخاره یا مشورت؟ 

»طلــب  به معنــای  اســتخاره عــام 
ــی«  ــارک و تعال ــن الل تب ــر م الخی
ــام  ــتید انج ــر کاری خواس ــت. ه اس
دهیــد، دو رکعــت نمــاز بخوانیــد 
متعــال طلــب خیــر  از خــدای  و 
کنیــد، ســپس وارد عمــل  شــوید. 
ــای  ــه معن ــتخاره ب ــود اس ــن می ش ای
عــام. امــا اســتخاره به معنــای خــاص 
ــرت اســت کــه  ــرای خــروج از حی ب
بعــد از علــم، فکــر، آگاهــی، ســنجش 
صــورت  مشــورت،  و  جوانــب 
می گیــرد. در مشــورت، روی اهــل 
می کنــم؛  تأکیــد  خیلــی  بــودن 
ــا  ــن روزه ــورت ای ــاب مش ــون ب چ
ــه  ــش ک ــا نااهل ــی ب ــده، ول ــاز ش ب
ــت. ــاک اس ــی خطرن ــش خیل عواقب

ــه ی  ــخص هم ــب، ش ــر ترتی ــه ه ب
راه هــا را رفتــه، امــا از حیــرت خــارج 
نشــده و تردیــد دارد. بــرای ایــن 
مرحلــه یــک راه نجــات وجــود دارد 
خــاص  به معنــای  اســتخاره  آن  و 

ــی  ــیار بزرگ ــت بس ــه نعم ــت ک اس
بایــد  بــرای مؤمنیــن اســت کــه 
قــدرش را بداننــد. البتــه اســتخاره 
بــرای ایــن نیســت کــه هــرکاری 
خواســتیم بکنیــم، اســتخاره بگیریــم؛ 
بلکــه مربــوط بــه ایــن مرحلــه اســت؛ 
ــود  ــا وج ــخص ب ــه ش ــه ای ک مرحل
مشــورت و تفکــر، هنــوز مردد اســت. 
بــه  اســتخاره چنیــن شــخصی را 
ــر  ــی می رســاند و از تحی آرامــش قلب
ــه خــود خــروج  ــازد ک ــارج می س خ
ــرا در  ــت دارد؛ زی ــر، موضوعی از تحی
ــار  ــد گرفت ــان نبای ــل انس ــام عم مق
ــت  ــد و عزیم ــرت باش ــد و حی تردی
ــی مهــم اســت. ــام عمــل، خیل در مق

اســتخاره گاهــی بــا قــرآن کریــم 
اســت و گاهــی بــا طــرق دیگــر 
اســت. قرعــه  بــه  شــبیه  کــه 

از آنجــا کــه اســتخاره بــرای مــواردی 
ــی  ــذا خیل ــد، ل ــر ش ــه ذک ــت ک اس
انســان  کــه  می آیــد  پیــش  کــم 
ــی  ــد. ول ــدا کن ــتخاره پی ــه اس ــاز ب نی
ــرد، راه خــوب  ــدا ک ــاج پی ــر احتی اگ
البتــه  اســت.  نجات بخشــی  و 
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اســتخاره بــا قــرآن آدابــی دارد و 
ــون  ــت؛ چ ــش رف ــراغ اهل ــد س بای
آشــنایی و شــناخت بــه مضامیــن 
ــدگاه  ــه دی ــا ب ــد. بن ــی را می طلب قرآن
ــم  ــازه ه ــی اج ــا، حت ــی از قدم بعض
ایــن  از  اگــر  حــاال  می خواهــد. 
هــم بگذریــم، حداقــل آگاهــی  و 
طهــارت و شــناخت را نیــاز دارد.

 

یک خاطره ی استخاره ای

زمانــی کــه امام جمعــه بــودم، در 
دفتــر نشســته بــودم کــه خانمــی 
خواســت.  اســتخاره  و  زد  زنــگ 
چــون ســرمون شــلوغ بــود، احتیــاط 
بــدون پــرس و  الزم را نکــردم و 
ــم  ــرآن را گرفت ــم، ق ــو از آن خان ج
تــا اســتخاره کنــم. گوشــی را گرفتــم 
بــه آن خانــم گفتــم: خجالــت  و 
جنیــن  ســقط  بــرای  نمی کشــید 
بــود  نزدیــک  می کنیــد!  اســتخاره 
ــتخاره در  ــد! اس ــاد بدهی ــر ب ــرا ب م
ــت  ــدارد. داش ــی ن ــورد جای ــن م ای
ــن  ــتخاره ای ــه اس ــد. آی ــه می ش دیوان
ــیََة  ــْم َخْش ــوا أَْوَلَدُك ــود: »َوَل تَْقتُُل ب
ــْم َوإِيَّاُكْم؛]۱۹[  ــَاٍق نَْحــُن نَْرُزُقُه إِْم

ــود  ــدان خ ــتی فرزن ــم تنگدس و از بی
ــا و  ــه آنه ــه ب ــم ک ــید. مایی را مکش
شــما روزی می بخشــیم«. فهمیــدم 
کنــد. جنیــن  ســقط  می خواســته 

بــرای کار حــرام محــض کــه انســان 
بنابرایــن  نمی گیــرد.  اســتخاره 
شــما  از  ناشناســی  فــرد  اگــر 
حتمــا  کــرد،  اســتخاره  تقاضــای 
ــتخاره  ــه اس ــرای چ ــه ب ــید ک بپرس
افتــاده  اتفــاق  بســیار  می خواهــد. 
کــه وقتــی پرســیدیم بــرای چــه 
می بینیــم  می خواهیــد،  اســتخاره 
ــه  ــتخاره ب ــه اس ــی ب ــًا احتیاج اص
ــورت  ــد مش ــدارد؛ بای ــا ن ــن معن ای
کنــد. مطالعــه  و  فکــر  کنــد، 

 
۹. نظم

قاعــده نهــم نظــم اســت کــه در 
و  )زیباســازی(  العمــل  تحســین 
ــان  ــای انس ــه کاره ــی ب کیفیت بخش
ــای  ــون کاره ــر دارد. چ ــی تأثی خیل
ــان انجــام می شــود،  ــا در بســتر زم م
ــر کاری  ــت ه ــبت درس ــنجش نس س
چیدمــان  و  انجامــش  زمــان  بــا 
درســت کارهــا در بســتر زمــان ـ 
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ــان ـ  ــت زم ــر مدیری ــر دیگ ــه تعبی ب
ــد. ــدا می کن ــاده ای پی ــت فوق الع اهمی

نظــم، مدیریــت زمــان و برنامه ریــزی، 
اســت.  حیاتــی  مســئله ای  واقعــًا 
ــر کاری  ــه ه ــذاری و اینک اولویت گ
ــه  ــا چ ــان و ب ــازه ای از زم ــه ب در چ
چینشــی در تقــدم و تأخــر انجــام 
ــای  ــا کاره ــبتش ب ــد نس ــود، و بع ش
دیگــر، بســیار مهــم اســت؛ تــا جایــی 
ــاب  ــام( خط ــن )علیه الس ــه امیرالمؤمنی ک
بــه امــام حســن و امــام حســین 
)علیهما الســام( در وصیــت مشهورشــان 

َجِمیــَع  َو  »أُوِصیُکَمــا  فرمودنــد: 
َولـَـِدى َو أَْهلـِـی َو َمــْن بََلَغــُه كِتَابِی  
ِ َو نَْظــِم أَْمرُِكــم؛]۲۰[  بِتَْقــَوى اللَّ
شــما )حســن و حســین( و تمــام 
ــه  ــواده و کســانی را ک ــدان، خان فرزن
ــد،  ــا می رس ــه آنه ــن ب ــه م ــن نام ای
ــا  ــم در کاره ــی و نظ ــوای اله ــه تق ب
ــدر مســئله ی  ــم«. چق ســفارش می کن
ــار  ــرت کن ــه حض ــت ک ــی اس مهم
ــان  ــد. کارهایت تقــوا مطرحــش می کنن
ــده  ــه قاع ــد، ب ــم باش ــه نظ ــد ب بای
ــده  ــده، جانمایی ش ــد، محاسبه ش باش
ــوب  ــان مطل ــر زم ــق ب ــًا منطب و کام

ــا از نظــم،  ــرد. م خــودش انجــام پذی
خیلــی فاصلــه داریــم؛ مخصوصــًا 
چقــدر  اجتماعی مــان.  زیســت  در 
و  مــی رود  دســت  از  فرصت هــا 
می آیــد.  پاییــن  کیفیتــش  کارهــا 
وقتــی کار از قاعــده نظــم خــارج 
الزم  کیفیــت  آن  دیگــر  می شــود، 
تحصیــل،  نمــاز،  مثــًا  نــدارد.  را 
فعالیت هــای اجتماعــی و ... وقتــی 
ــوب  ــبش خ ــان مناس ــرف زم ــا ظ ب
اثرگــذاری  نکنــد،  پیــدا  تطبیــق 
می دهــد. دســت  از  را  مدنظــر 

اهمیت شناخت و رعایت  
اولویت ها

فرمودنــد:  )علیه الســام(  علــی  امــام 
»اُلمــوُر َمرهونَــٌة بأوقاتِهــا؛]۲۱[ 
کارهــا، گــروگان زمان هــای خــود 
باشــد:  یادتــان  ضمنــًا  هســتند«. 
ــَع  ــمِّ َضیَّ ــرِ الُمهِ ــتََغَل بَِغی ــِن اش »َم
ــزی  ــه چی ــس ب ــر ک ؛]۲۲[ ه ــمَّ الَه
ــردازد، آنچــه را  ــم نیســت بپ ــه مه ک
کــه اهمیــت بیشــتری دارد، از دســت 
ــم و  ــن مه ــب بی ــد«. در ترتی می ده
اهــم، بایــد مشــغول کاری باشــید 
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ــناس  ــت؛ اولویت ش ــر اس ــه مهم ت ک
اولویــت  بــه  اشــتغال  و  باشــید 
داشــته باشــید. گاهــی دائمــًا مشــغول 
انجــام امــور غیرمهــم هســتیم و اهــم 
کار  مثــًا  می مانــد.  زمیــن  روی 
مســتحبی انجــام می دهیــم، حــال 
ــده؛  ــن مان ــان روی زمی ــه واجبم آنک
)علیه الســام(  امــام علــی  حــال آنکــه 
النََّوافِــُل  ِت  أََضــرَّ »إَِذا  فرمودنــد: 
َفاْرُفُضوَهــا؛]۲۳[  بِالَْفَرائِــِض 
هــر گاه مســتحبات بــه واجبــات 
کــن«. رهــا  را  آنهــا  زد،  ضــرر 

شیعه باید با نظم شناخته شود 

گاهــی شــیطان بــر انســان ســوار 
نظــم  از  را  انســان  تــا  می شــود 
ــارج  ــم خ ــر از نظ ــد. اگ ــارج کن خ
پیــدا  کیفیــت  کارهایــش  شــود، 
امــا  می کنــد ،  فعالیــت  نمی کنــد. 
فعالیت هایــش کیفــی نیســت. مــا 
ــم و  ــاج داری ــی احتی ــم خیل ــه نظ ب
ــرمندگی  ــث ش ــت باع ــن جه در ای
هســتیم.  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
مثــًا فرزنــدان معنــوی حضــرت 
شــخصی  وضــع  ولــی  هســتیم، 

دارد. آشــفتگی   اجتماعی مــان  و 

از  مــا  جامعــه ی  در  کــه  چیــزی 
همــه ارزان تــر اســت، عمــر و زمــان 
اســت؛ درحالی کــه هیــچ چیــزی 
بــه قیمــت زمــان نمی رســد. هــم 
بــه  آن  حــراج  چــوب  خودمــان 
می زنیــم و هــم جامعــه و ادارات.

خــوش بــه ســعادت آدمــی کــه 
عمــر،  حراجــِی  ایــن  وســط 
و  بدانــد  را  عمــر  گوهــر  قــدر 
ارزان فروشــی نکنــد. مواظــب باشــد؛ 
حواسشــان  جوان هــا  مخصوصــًا 
جوانی شــان  لحظه لحظــه  ی  بــه 
به هیچ وجــه  بعــداً  کــه  باشــد 
کننــد. جبــران  نمی تواننــد 

 
۱۰. در پیش گرفتن شیوه مناسب 

جهت انجام كارها
روش هــا  دیگــر  حیاتــی  مســئله 
می فرمایــد:  کریــم  قــرآن  اســت. 
ــوَت  ــوا الْبُیُ ــَأْن تَْأتُ ِ ــرُّ ب ِ ــَس الْب »لَیْ
الْبِــرَّ  َولَِکــنَّ  ُظُهورَِهــا  مِــْن 
ــْن  ــوَت مِ ــوا الْبُیُ ــی َوأْتُ ــِن اتََّق َم
أَبَْوابَِهــا؛]۲۴[ نیکــی آن نیســت کــه از 
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پشــت  خانه هــا درآییــد، بلکــه نیکــی 
آن اســت کــه کســی تقــوا پیشــه کنــد 
و بــه خانه هــا از در ]ورودی[ آنهــا 
درآییــد«. شــاید بــه خیال شــما نرســد 
ــام  ــاره روش انج ــه درب ــن آی ــه ای ک
کارهــا باشــد. آیــه می گویــد بــّر ایــن 
ــه  ــد ب ــی می خواهی ــه وقت ــت ک نیس
خانــه ای وارد شــوید، از پشــت بام 
ــّر و نیکــی ایــن  وارد شــوید. بلکــه ب
اســت کــه تقــوا پیشــه کنیــد و در هــر 
کاری، از راهــش وارد شــوید. عــاوه 
ــر اینکــه کاْر درســت باشــد، روش  ب
اقدامــش هــم روش صحیحــی باشــد. 
بســیار کارهــای درســتی کــه بــه 
خاطــر اینکــه روش انجامش، مناســب 
ــه هــدف  ــوده، اساســًا ب و درســت نب
نرســیده یــا حداقــل اینکــه از کیفیتش 
شــده. کاســته  زیــادی  حــد  تــا 

در آیاتــی کــه بــه نظــر ســاده می آیــد، 
بیشــتر فکــر کنیــد. از امــام باقــر 
)علیه الســام( پرســیدند: منظــور از ایــن 

ــد:  ــرت فرمودن ــت؟ حض ــه چیس آی
ــهِ، أيَّ  ــن َوجهِ ــَر مِ ــَي اَلم ِ »أن يَأت
اُلمــورِ كاَن؛]۲۵[ کار را از راهــش 
ــد«.  ــه باش ــر کاری ک ــود، ه وارد ش

ــد،  ــام دهی ــتید انج ــر کاری خواس ه
ــیوه  ــق ش ــی از طری ــش یعن از وجه
مناســبش وارد شــوید و انجــام دهیــد.

ــی  ــز در روایت ــام رضــا )علیه الســام( نی ام
ــن  ــَر مِ ــَب اَلم ــن َطَل ــد: »َم فرمودن
ــم  ــإِن َزلَّ لَ ، َف ــِزلَّ ــم يَ ــهِ لَ َوجهِ
ــُة؛]۲۶[ هــر کــس کار  ــُه الحیَل تَخُذل
نمی لغــزد.  بجویــد،  راهــش  از  را 
اگــر هــم بلغــزد، بیچــاره نمی مانــد«. 
ــا روش درســتش  کســی کــه کار را ب
گرفتــار  هــم  اگــر  دهــد،  انجــام 
خطــا شــود، خطایــی اســت کــه 
ــی  ــد از خطای ــران دارد و می توان جب
بیایــد. کــه پیــش آمــده، بیــرون 

)علیه الســام(  جــواد  امــام  همچنیــن 
فرمودنــد: »َمــن لَم يَعــرِِف الَمــوارَِد 
أعیَتـْـُه الَمصــادُِر؛]۲۷[ کســی کــه راه 
ورود بــه کاری را نشناســد، راه بــرون 
شــدن از آن درمانــده اش می کنــد«.

راهــش  اول  کاری،  هــر  در  پــس 
را پیــدا کنیــد، بعــد اقــدام کنیــد. 
روش هــا  زمینــه  در  متأســفانه 
فــراوان  دشــواری های  گرفتــار 
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روش  تحصیــل،  روش  هســتیم. 
روش  مدیریــت،  روش  تدریــس، 
خیلــی  همه جــا  در   ... و  عبــادت 
بــه  امیدواریــم  هســتیم.  گرفتــار 
شــود. توجــه  هــم  مســئله  ایــن 

تبــارک و تعالــی بــه  از خداونــد 
ــش  ــان درگاه ــش و مقرب ــق اولیائ ح
ــه ســوی  ــا را ب ــه م ــم ک ــا می کنی تمن
ــن  ــت ای ــا رعای ــال، ب ــن اعم بهتری
ــد. ــت بفرمای ــن، هدای ــد روش قواع
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