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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
همــان بخــش را برگزینــد .ایــن
بهتــر از ایــن اســت کــه انســان از
اول تــا آخــر مناجــات را بخوانــد،
درحالیکــه تأمــل و دقــت و
تمرکــز الزم را نداشــته باشــد.

لزوم دقت و تأمل در مناجات
شعبانیه
مناجــات شــریف شــعبانیه ،نقشــه
بهرهمنــدی از ظرفیتهــای مــاه
ّ
معظم شــعبان اســت که باید بســیار
قــدرش را بدانیــم .قدرشناســی این
اســت کــه برایــش وقــت بگذاریــم
و فرصتهــای مناســب خــود
را بــه آن اختصــاص بدهیــم .بــا
مراجعـهی ســاده و خوانــدن چنــد
جملــه از آن نمیتــوان از ایــن
معــارف ژرف و عالــی بهــره بــرد.
بایــد در زمــا ِن خــوب و مناســب
و در خلــوت ،بهویــژه شــب یــا
ســحر یــا بینالطلوعیــن آن را
خوانــد .در ایــن مواقــع انســان
آرامــش خاطــر دارد و بهمراتــب
بهتــر میتوانــد ارتبــاط بگیــرد.
ســپس جملهجملــ ه و کلمهکلمــه
پیــش برود .الزم نیســت انســان در
یــک وعــده همـهی ایــن مناجــات
شــریف را بخوانــد .اگــر دیــد برای
برقــراری ارتبــاط و تأمــل نیــاز
دارد کــه بخشــی را انتخــاب کنــد،

خواســتم به خــودم و شــما عزیزان
یــادآوری کنــم کــه ایــن فرصت از
دســت نــرود .ایــن قضیــه در مورد
متــن نورانــی صلــوات شــعبانیه
نیــز برقــرار اســت و آ ن نیــز
بســیار فوقالعــاده اســت .ازنظــر
امامشناســی و برقــراری ارتبــاط بــا
ذات مــاه ّ
معظم شــعبان کــه عنایات
ویــژهی صاحــب ایــن مــاه ،خاتــم
انبیــا ،محمــد مصطفــی (صلــی
اهلل علیــه و آلــه) اســت ،بســیار
پیشبرنــده و کمککننــده اســت.
ـرم رجــب
درحالیکــه در مــاه مکـ ّ
و رمضــان دعاهــا و ذکرهــای
کوتــاه و بلنــد فراوانــی داریــم ،در
مــاه شــعبان ،مناجــات و صلــوات
شــعبانیه داریــم .از بیــن اذکار یــک
ذکــر در بــاب تهلیــل داریــم کــه
موجــب تقویــت بنی ـهی توحیــدی
اســت .هــزار مرتبــه بگوییــم:
«ل إِلــ َه إ ِ ّل ّ
َ
اللَ ،وال ن َ ْعبُ ُــد إ ِ ّل إِيَّــا ُه
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ُمخْ ل ِ ِ
يــن لَــ ُه ِّ
ــو َكــ ِر َه
الد َ
ص َ
يــن َول َ ْ
ال ْ ُم ْشــ ِر ُكونَ ؛ معبــودی جــز خــدا
نیســت و نپرســتیم جــز او را،
درحالیکــه عبــادت را بــرای
او خالــص میکنیــم ،گرچــه
مشــرکان را خــوش نیایــد».
اســتغفار هــم وارد شــده تــا انســان
بتوانــد فضــای فکــری و ذهنــی و
عقلــی و اخالقــی و عملــی خود را
شستشــو دهــد بــرای اینکــه از مــاه
ضیافــت الهــی بهرهمنــد شــود.

یــا دســتیارند یــا مربییــار کــه
مســئولیتی دارد .همــهی اینهــا
دارای ســهم تربیتــی هســتند.
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
وابسته به قصد نیست
تربیــت از امــوری اســت کــه
وابســته بــه قصــد نیســت؛ یعنــی
مــن بــرای اثرگــذاری در جامعـهی
مخاطــب خــودم نیــاز بــه قصــد
نــدارم .مخاطبــان مــن هــم بــرای
اینکــه از مــن الگــو بگیرنــد و اثــر
بپذیرنــد ،نیــاز بــه قصــد ندارنــد.
پــس در هیچیــک از طرفیــن
مســئله ،چــه مربــی و معلــم و چــه
در ِســ َمت متربــی و کســی کــه
دارد دریافــت میکنــد ،نیــازی
بــه قصــد نیســت .در جایــگاه
ارتبــاط ،بهویــژه اگــر ارتبــاط
دارای تعریفهــای روشــنتری
باشــد ،ناخــودآگاه ایــن بدهبســتان
و تأثیــر و تأثــر صــورت میگیــرد.
اینگونــه نیســت کــه مربــی یــا
کادر یــا فعــال در اتحادیــه بایــد
حتمـ ًا قصد داشــته باشــد بر کســی
تأثیــر بگــذارد .اگــر مــن قصــد

امیــدوارم مــاه شــعبان ماننــد
همــهی ماههــا کــه باســرعت از
دســتمان مـیرود ،از دســت نرود و
بــرای درک فیوضــات مــاه مبــارک
رمضــان توشــهای داشــته باشــیم.
تعریف مربی
منظــور از مربــی کــه گاهــی در
جلســات مــا دربــارهاش صحبــت
میشــود ،اعــم از کســی اســت
کــه بــا همیــن عنــوان مربــی
شــناخته میشــود .چــه در
رســتههای تشــکیالتی مــا و چــه
کســانی کــه ســهمتربیتــی دارنــد؛
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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
نکنــم و برایــش برنامهریــزی هــم
نکنــم ،ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد.
طــرف مقابــل نیــز همینگونــه
اســت .بــرای اینکــه تأثیــر بپذیــرد،
حتمـ ًا نیــاز بــه قصــد نــدارد .البتــه
جایــی کــه قصــد وجــود داشــته
باشــد ،چــه اثرگــذاری و چــه
اثرپذیــری ،ضریــب میگیــرد.
شــاید اثرگــذاری یــا اثرپذیــری
دههــا برابــر اتفــاق بیفتــد .وقتــی
کســی برنامــه ،توجــه ،طراحــی
و قصــد قطعــی بــرای اثرگــذاری
روی مخاطبــا ِن خــود داشــته
باشــد ،بهمراتــب اثرگــذاریاش
بیشــتر میشــود .طــرف مقابــل
هــم همینگونــه اســت .یعنــی
اگــر مــن قصــد کــرده باشــم کــه
از ایــن معلــم ،مربــی یــا از ایــن
الگــو اســتفاده کنــم و بهــرهای
داشــته باشــم ،بهطــور طبیعــی و
مراتــب اثرپذیــری را افزایــش
به
ْ
میدهــد .لــذا در بــاب تعلیــم
و تعلــم ،و مربــی و متربــی،
ی تربیتــی و روابــط
ارتباطهــا 
معلمشــاگردی میشــود گفــت
کــه اثرپذیــری و اثرگــذاری ضریب
میگیــرد و افزایــش پیــدا میکنــد.

یــا مثــ ً
ا در رابطــهی پــدر مــادر
بــا فرزندشــان همیــن ویژگــی،
بهویــژه بهصــورت جــدّ ی
وجــود دارد .شــما میخواهیــد
ازنظــر تربیتــی و فراینــد رشــد
بــر فرزندتــان اثــر بگذاریــد.
قطعــ ًا اینجــا ضریــب میگیــرد؛
بهویــژه اگــر ایــن قصــد،
پشــتوانهی معنــوی هــم داشــته
باشــد و براســاس انگیــزه الهــی
و خیرخواهــی و محبــت باشــد.
اینهــا همــهاش تقویتکننــده و در
جــای خــود محفــوظ اســت ،ولــی
اینهــا را ک ً
ال کنــار بگذاریــم .در
فضــای روابــط انســانی مســئلهی
ی تربیتــی ،مــاورای
تأثیرگذاریهــا 
قصــد اتفــاق میافتــد .یعنــی
نیــازی بــه برنامهریــزی و قصــد و
نیــت نــدارد .در مناســبات بهطــور
طبیعــی ایــن اتفــاق میافتــد.
تأثیرگذاری ،امری طبیعی و
ناخودآگاه
ایــن عــرض مــن یــک یــادآوری
جــدی اســت ،بخواهیــم
یــا نخواهیــم ،داریــم تأثیــر
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میگذاریــمِ .ســ َمت شــما مربــی
باشــد ،رابــط یــا مدیــر معــاون
اســتان یــا مســؤل فــان بخــش
یــا هرکســی در هــر مجموعــهای
حضــور داشــته باشــد کــه ایــن
ارتباطــات شــکل میگیــرد،
ِ
اثرگــذاری
بهطــور طبیعــی ایــن
متقابــل در آن مجموعــه جریــان
پیــدا میکنــد .البتــه انســانهایی
کــه از جهــت روحــی و بنیــه،
قویترنــد ،تأثیرگــذاری آنهــا
جدّ یتــر و عمیقتــر اســت .اگــر
خــوب باشــند ،تأثیرگذاریهــای
مثبتشــان عمیقتــر اســت و اگــر
وضعیــت روحیشــان نامناســب
باشــد و ق ّوتشــان نیــروی شــیطانی
باشــد ،تأثیرگــذاری منفیشــان
بهمراتــب بیشــتر اســت.

وظیفهی رهبر و مربی از نظر
(علیه السالم)
امیرالمؤمنین

در هــر صــورت بــا ایــن مبنــا
وقتــی جامعــهی مخاطــب مــا
میخواهــد بــرای رشــد معنــوی
و اخالقــی و کمــاالت معنــوی
و بهســازی وضعیــت روحــی و
روانــی بــه دیگــران کمــک کنــد
و بهویــژه قصــد تأثیرگــذاری نیــز
دارد ،اینجــا حتمــ ًا تأثیرگــذاری

پــس بهطــور طبیعــی اثرگــذاری
در ارتباطــات وجــود دارد.
حــال میخواهیــم دربــارهی
کســی صحبــت کنیــم کــه بــرای
اثرگــذاری در شــبکهای مثــل
اتحادیــه انجمنهــای اســامی
و
برنامــه
دانشآمــوزان،
مســئولیت و قصــ ِد اثرگــذاری

برقــرار اســت؛ مثبــت باشــد یــا
منفــی .مــا چــه بخواهیــم و چــه
نخواهیــم ،در رویاروییهــا
معمــوالً از چنیــن تأثیرگــذاریای
بهرهمنــد هســتیم .شــما اگــر بــا
کســی همنشــین شــوید کــه از
عطــری اســتفاده کــرده ،آن عطــر
همــراه شــما پخــش میشــود.
ِ
طبیعــت مســئله اســت
ایــن
و در محیطهــای دوســتانهی
خودمــان نیــز ایــن تأثیــر و تأثــر
را همیشــه داریــم .بنابرایــن بایــد
مراقــب ایــن مســئله باشــیم.
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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
«تأدیــب» اســتفاده کردهانــد کــه
دقیقتــر ،پیچیدهتــر و بهمراتــب
حســاستر از تعلیــم اســت .تعلیــم
جنبــه آموزشــی و تبــادل مضامیــن
و مفاهیــم و محتــوا اســت؛ امــا
تأدیــب کامـ ً
ا بــه ســاختار گفتاری
و رفتــاری و شــخصیت طــرف
مقابــل برمیگــردد .در فارســی
بیشــتر از کلمـهیتربیــت اســتفاده
میکنیــم ،ولــی در کلمــات
اولیــای خــدا از کلیــدواژهی
تأدیــب خیلــی اســتفاده میشــود.

دارد .شــاید جــزو ضروریتریــن
و جدّ یتریــن مباحــث باشــد.
مباحــثتربیتــی عمومــ ًا جنبــه
پیشنیــاز هــم دارنــد .روایــت
بســیار جالبــی از امیرالمؤمنیــن
علــی (علیــه الســام) هســت کــه
بارهــا شــنیدهاید .فرمودنــدَ « :مــن
فسـ ُه للنّـ ِ
ـاس إمامــا فليَبــدأ
ن َ َصـ َ
ـب ن َ َ
بتَعليـ ِم نَف ِسـ ِه َقبـ َ
ـل تَعليـ ِم َغيـ ِره ِ و
ـيرت ِ ِه َقبـ َ
ـل تأديب ِـ ِه
ليَ ُكــن تأديبُـ ُه ب ِسـ َ
بلِســان ِ ِه؛ هــر كــه خــود را در مقــام
پيشــوايى مــردم قــرار دهــد ،بايــد
پيــش از تعليــم ديگــران ،بــه تعليــم
خــود بپــردازد و پيــش از آنكــه بــه
زبانــش تربيــت كنــد ،بــا رفتــار
خــود تربيــت نمايــد»« .امــام»
در ایــن روایــت معنــای بســیار
گســتردهای دارد ،هــم شــامل
حوزههــای تعلیمــی میشــود،
ی تربیتــی
هــم شــامل حوزههــا 
و هــم حوزههــای مدیریتــی.
اگــر کســی ِســ َمت راهنمایــی
و راهبــری و پیشــوایی بــرای
دیگــران را برعهــده گرفــت ،بایــد
قبــل از آنْ رهبــری و پیشــوایی
و تعلیــم نفــس خــود را برعهــده
بگیــرد .حضــرت از کلمــهی

ِ
ِ
تربیت خویش
اهمیت
پــس طبــق روایــت علــوی کســی
کــه میخواهــد دیگــران را بــا
زبانــش ،تأدیــب و تربیــت کنــد
و تأثیــر مثبــت بــر آنهــا بگــذارد،
بایــد ابتــدا ســیره و روش و منــش
و اخالقــش تأثیرگــذار باشــد.
ــم
در نهایــت فرمودنــد« :و ُم َعلِّ ُ
أح ُّ
ــق باإلجــا ِل
نَف ِســ ِه و ُمؤ ِّدبُهــا َ
مــن ُم َعلِّــ ِم النّ ِ
ــاس و ُمؤدِّبِهِــم؛ 1و
كســى كــه آمــوزگار و مربــى خــود
باشــد ،بيشــتر ســزاوار بزرگداشــت
1
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و خطشــان در خانــه درســت
کــرده بودنــد کــه بــه مــن نشــان
دادنــد .خداونــد بــر درجاتشــان
بیفزایــد و رحمتشــان کنــد .در
دیــداری کــه بــا رهبــر عزیــز و
عالیقــدر داشــتند ،البتــه زمــان
ریاســتجمهوری ایشــان بــود،
میخواســتند هدیــهای خدمــت
رهبــر تقدیــم کننــد .آقــا فرمــوده
بودنــد شــما ایــن روایــت را بــا
خــط زیبــای خودتــان بنویســید و
بــرای مــن بفرســتید .ایشــان محبت
کــرده و آن را نوشــته بودنــد.
تمــام ایــن ســالها ایــن تابلــو در
اتــاق رهبــر عزیــز عالیقدرمــان
روبــروی ایشــان قــرار گرفتــه بــود.

اســت تــا آنكــه آمــوزگار و مربــى
ديگــران اســت» .اینجــا هــر دو
کلیــدواژه ،یعنــی هــم تعلیــم و
معلــم و هــم تأدیــب و مــؤدب
در کنــار هــم قــرار گرفتــهاســت.
کســی کــه آمــوزش و تربیــت
خویشــتن را برعهــده گرفتــه،
بســیار شایســتهتر بــه تکریــم و
احتــرام اســت تــا کســی کــه تعلیم
مردمــان وتربیــت آنهــا را بهعهــده
گرفتــهاســت .یعنــی پیــش از اینکه
خــود را ســاخته باشــد ،ســراغ
دیگرســازی رفتــهاســت .ایــن
مطلــب ،مطلبــی اساســی اســت.
هدیهی آیتاهلل نجومی به
رهبری

غــرض اینکــه اگــر بخواهیــم در
فراینــد تأثیرگــذاری ،مخصوصــ ًا
بــا قصــد برنامــه و نیــت قــرار
بگیریــم ،چــه در جایــگاه پــدر
و مــادر چــه در جایــگاه معلــم و
مربــی ،یــک مقدمــه واجــب دارد
و آن ایــن اســت کــه نخســت
بایــد خــود را تربیــت کنیــم.
ایــن جــزو چیزهایــی اســت کــه
مــورد پذیــرش همگانــی اســت.

خداونــد آیــتاهلل نجومــی
را رحمــت کنــد کــه از
شــخصیتهای گرامــیِ اســتان
کرمانشــاه بودنــد .هــم فقیــه و
عالــم دینــی بودنــد و هــم هنرمنــد.
در خــط ،بهویــژه خــط ثلــث
صاحـ ِ
ـب کرســیِ اســتادی بودنــد.
وقتــی بــه منــزل ایشــان رفتــه
بــودم ،نمایشــگاهی از نقاشــیها
6

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
آداب الهی،
طبق
ِ
تربیت خویش ِ
شرط رستگاری

را بهعنــوان یــک مبنــای جــدّ ی
بــرای خــود پذیرفتــه باشــد ،بســیار
پیشبرنــده اســت .ضمــن اینکــه
ســرفصل جالبــی در روایــات
داریــم و آن مســئله تأدیــب بــه
«آداب اهلل» اســت .امیرالمؤمنیــن
ــن
(علیــه الســام) فرمودنــدَ « :م ْ
ـآداب ّ
الل ِ عـ ّز و جـ ّ
ب بـ ِ
ـل أ ّدا ُه
تــأ ّد َ
2
ـاح الدائ ـ ِم؛ هــر كــه بــه
إلَــى الفـ ِ
آداب خداونــد عـ ّز و جـ ّ
ـل مــؤ ّدب
شــود ،او را بــه رســتگارى جاويــد
مىرســانَد» .اگــر کســی خــود را
بــه آداب الهــی مــؤدب کنــد و
شــخصیت خــود را بــا الگوهــای
الهــی پــردازش کنــد ،خداونــد
تبــارک و تعالــی بــه چنیــن کســی
ِ
رســتگاری
توفیــق میدهــد بــه
همیشــگی برســد .خــودِ ایــن
تــأدب و اینکــه شــخص دارد
خــود را در ایــن زمینــه میســازد
باعــث میشــود کــه بــه رســتگاری
و خوشــبختی و رشــد همیشــگی
برســد .ایــن هماهنگــی بــا نقشــه
الهی شــاید آن نکته اساســی اســت.
انســان بــرای خودســازی و ســپس

در جلســهای کــه جمعــی از
شــما گویــا بــه حــرم حضــرت
عبدالعظیــم (علیــه الســام)
تشــریف آورده بودیــد ،آنجــا
خدمــت عزیــزان ایــن مطلــب
را توضیــح دادم کــه ســهم مــا
بهعنــوان معلــم و مربــی از ایــن
رشــد وترقــی معنــوی و ســیر
و ســلوک و تکامــل اخالقــی
چــه میشــود .ایــن مطلبــی
اســت کــه بایــد خیلــی بــه آن
توجــه کــرد و چهبســا یکــی از
خوشــبختیها و ســعادتهایی
کــه نصیــب افــرادی میشــود
کــه در جایــگاه معلــم و مربــی
و دســتیار در کار تعلیموتربیــت
قــرار میگیرنــد ،ایــن اســت
کــه ایــن بهانــهی بســیار خوبــی
اســت تــا بــه خویشــتن بپردازنــد.
پیوســته اینــان را تشــویق میکنــد
کــه ســهم خــود را نیــز دریافــت
کننــد .ایــن کمککننــده اســت،
منتهــا بــا ایــن شــرط کــه شــخص
ایــن مطلــب را واقع ـ ًا بــاور کــرده
باشــد .اگــر بــاور کــرده باشــد و آن

2
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ایــن بحــث را بررســی کــرد و
تعمیــم داد .مــا بایــد ایــن بحــث
را باهــم دنبــال کنیــم؛ مــا بــرای
ادب کــردن خویــش بــه تأدیــب
الهــی بایــد چــه کار کنیــم؟ چــه
ســاحتهایی را درنظــر بگیریــم؟

در ارتبــاط بــا دیگــران ،هماهنــگ
بــا نــگاه حــق تعالــی حرکــت
کنــد .ایــن همــان ِ
ادب آمیختــه بــا
معنویــت اســت ،آن جنبــه الهــی در
تأدیــب و خودســازی بایــد کام ـ ً
ا
مــورد توجــه قــرار بگیــرد .اینکــه
مــا یــا دیگــران چــه میپســندیم
اینهــا همــه رهزنهــای شــیطانی
اســت کــه پیــش روی همــهی
آدمهــا وجــود دارد .اصــل مســئله
و اساســش ایــن اســت کــه خــدای
متعــال چــه مــی پســندد .ایــن
اســاس مســئله اســت کــه اگــر
درنظــر گرفتــه شــود ،انســان ،هــم
در خودســازی توفیــق پیــدا خواهد
کــرد ،هــم در کمــک بــه دیگــران
کــه رشــد کننــد و قدمــی بردارنــد.

 .1ساحت نفس
اول ســاحت نفــس کــه نیازمنــد
یــک برنامهریــزی و طراحــی دقیــق
اســت .بــرای خودســازی و تکمیل
نقشـهی ادب الهی ایــن یک مرحله
اســت کــه در ایــن حــوزه الزم
داریــم .شــاید بشــود گفــت جــزو
بخشهــا و مباحــث مقدماتــی
اســت و شــاید بتــوان گفــت
درگیریهــای جــدی و اصلــی
مربــوط بــه ایــن بخــش اســت.
مباحــث مربــوط بــه جهــاد اکبــر
عمدتــ ًا اینجــا مطــرح میشــود
و درگیریهــا و چالشهــا
عمدت ـ ًا مربــوط بــه همیــن حــوزه
اســت کــه حــوزهی نفــس اســت.

سه ساحت مهم در تربیت
خویش
در ایــن بحــث بایــد در چنــد
محــور بــا شــما گفتگــو کنیــم.
شــاید از دلنشــینترین بحثهایــی
اســت کــه میشــود در اینگونــه
جلســات مطــرح شــود .حداقــل در
ســه زمینــه یــا بیشــتر میشــود
8
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فایدههای گفتگو دربارهی این
مباحث

 .2ساحت عقل
در مباحــث مربــوط بــه مســئله
خودســازی دربــارهی یــک مرحلــه
دیگــر هــم بایــد مباحثــه کنیــم کــه
ازجملــه چیزهایــی اســت کــه باید
مــورد توجــه قــرار بگیــرد و آن
ســاحت عقــل اســت .تــأدب بــه
آداب اهلل در ســاحت عقالنیــت بــه
چــه معنــا اســت؟ الزم اســت در
ایــن مــورد نیــز اگرچــه باســرعت،
بررســی دقیقتــری داشــته باشــیم.

کاری کــه مــا همــراه بــا شــما
عزیــزان انجــام میدهیــم ،گــذری
نســبت ًا ســریع در ایــن زمینههــا
اســت کــه ببینیــم وضعیــت مــا
چگونــه اســت ،چــه شــرایطی
داریــم و چــه اقداماتــی بایــد در
ایــن محورهــا انجــام دهیــم .یعنــی
ســازماندهی عقالنــی و فکــری
و اخالقــی مــن بهعنــوان یــک
مربــی بــا رویکــرد تأثیرگــذاری
بــر دیگــران ،در ایــن محورهــا
بایــد چگونــه باشــد؟ ســازماندهی
حــوزه نفســانی انســان چگونــه
بایــد باشــد تــا بگوییــم چنیــن
کســی در مســیر ارتبــاط صحیــح
بــا خــود قــرار گرفتــه و میتوانــد
ِ
فرصــت ارتبــاط بــا
از ایــن
دیگــران ،بــرای رشــد خــود نیــز
بهخوبــی اســتفاده کنــد .اگــر
مــا توانســتیم ایــن بحــث را در
مــورد خودمــان درســت پیــش
ببریــم ،مطمئــن باشــید دربــارهی
دیگــران نیــز میتوانیــم درســت
پیــش ببریــم .نقطــه کلیــدی اینجــا
اســت .مثــ ً
ا اگــر مــا توانســتیم

 .3ساحت اخالق
یــک مرحلــه هــم بــه حــوزه
اخــاق مربــوط میشــود کــه
در ایــن میانــه قــرار میگیــرد.
در هــر ســه مرحلــه الزم اســت
بعضــی از نکتههــای کلیــدی و
قواعــد اصلــی را مــرور کنیــم.
مــا نمیخواهیــم اینجــا ایــن
مباحــث تفصیــل داده شــود.
ِ
بحــث خیلــی مفصــل و طوالنــی
نیــاز اســت و مــا اصــ ً
ا فرصــت
نمیکنیــم کــه بــه آنهــا بپردازیــم.
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راز خوشبختی از دیدگاه
(علیه السالم)
امیرالمؤمنین

بــر نفســانیت خویــش چیــره
شــویم و خشــم خــود را مدیریــت
کنیــم ،میتوانیــم بــه دیگــران
نیــز کمــک کنیــم کــه خشــم
خــود را مدیریــت کننــد .خیلــی
اوقــات موفــق بــه تأثیرگــذاری
بــر دیگــران نمیشــویم؛ زیــرا
موفــق بــه ســازماندهی و آراســتن
شــخصیت خــود نشــدهایم .لــذا
بهنظــر میرســد کــه ایــن گفتگــو
از دو جهــت مفیــد اســت؛ ابتــدا
بــرای خــود مــا کــه در ســاحت
تأثیرگــذاری هســتیم و هــم بــه
اثرگــذاری بــر جامعــه مخاطــب
کمــک میکنــد کــه دســتور
کار مشــترک مــا و شــما اســت.
امیدواریــم خداونــد تبــارک و
تعالــی بــه همــه مــا توفیــق دهــد
و مــا را یــاری کنــد .مــاه ّ
معظــم
شــعبان بــرای خودســازی و
مراجعــه بــه خویشــتن و خلــوت
بــا خویــش بســیار خــوب اســت.
ایــن موضــوع یــک مقدمــه نیــز
دارد؛ یــک مقدمــه ضــروری کــه
اآلن بیــان کــردم و در جلســهی
دیگــر ،مفصلتــر تقدیــم میکنــم.

بحــث دقیقتــر ایــن اســت کــه مــا
بایــد بــا خودمــان خلــوت داشــته
باشــیم کــه نداریــم یــا خیلــی کــم
داریــم .ازدحــام کارهــای ما بســیار
زیــاد اســت ،وســط ایــن هیاهــو
شــاید کمتــر صــدای خــود را
میشــنویم .نقشهــای بیرونــی
خیلــی انســان را مشــغول میکنــد.
نقــش مــادری وقــت یــک زن را
بســیار میگیــرد ،همچنیــن نقــش
همســری .اگــر ایشــان نقــش
اجتماعــی یــا شــغلی هــم داشــته
باشــد یــا در مناســبات خانوادگــی
و پیرامونــی ،نقشهــای ذاتــی و
تبعــی نیــز داشــته باشــد ،وقــت
او بســیار گرفتــه میشــود .دیگــر
بــرای او چــه میمانــد؟ بــرای
خــود چــه کار میکنــد؟ کمکــم
گرفتــار ســایش روحــی میشــود.
اگــر زمانــی فرصــت کنــد بــه
خلوتســرای خویــش بــرود،
در آن خلوتســرا ،حســرت و
ناراحتــی و حـ ِ
ـس نداری ســراغش
میآیــد .یــاد آن روایــت نورانــی
از امیرالمؤمنیــن (علیــه الســام)
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لســعِيدُ
میافتــم کــه فرمودنــد« :ا َ َّ
ــو ًة
َم ْ
ــن َو َجــدَ فِــي ن َ ْف ِســ ِه خَ ْل َ
3
ِ
ُ
يَ ْش ـتَغل ب ِ َهــا؛ خوشــبخت واقعــی
کســی اســت کــه در وجــود
خویــش بــرای خــود خلوتــی
بیابــد» .واژهی «وجــد» یعنــی
بیابــد .جالــب اســت گویــا بایــد
بگردیــد و خلــوت را پیــدا کنیــد،
بایــد خلــوت را ســاخت وگرنــه
بهدســت نمیآیــد .در آن خلــوت
درونــی چــه کار کنــد؟ حضــرت
فرمودنــد بهجــای مشــغول شــدن
بــه فرزنــد و همســر و جامعــه و
اتحادیــه و انجمــن و دوســت و
همســایه و همــکار و اداره ،بــه
خــودش بپــردازد .ببینــد خــودش
چــه کار کــرده و چــه کار میکنــد.
از ایــن روایــت نورانــی معلــوم
میشــود کــه راز خوشــبختی،
در خلــوت بــا خویشــتن اســت.
پرداختــن بــه خویــش ،مقدمــهی
جــدّ ی و ضــروری اســت.

یکــی از خواهــران تعبیــر زیبایــی
داشــتند .گفتنــد تأثیــر اثرگــذاری
حقیقــی در هویــت حقوقــی .مــا
بایــد حواســمان باشــد .نوشــته
بودنــد کــه مــن یادداشــت کــردم.
عــدهای از بزرگــواران هــم عیــدی
خواســته بودنــد دیــدار رهبــر
اگــر مقــدور باشــد .خواهــران
عزیــز اگــر ســؤالی داریــد ،تایــپ
بفرماییــد .مــا ده دقیقــه بــرای
پرســش و پاســخ فرصــت داریــم.

اگــر فرصــت نشــود بــه همــه
ایــن ســاحتها بپردازیــم ،در
ســاحت ضروریتــرش ،در
آن ســاحت نورانــی ،بهلطــف

حجتاالســام حاجعلیاکبــری:
قبــ ً
ا رســم بــود کــه ایــن
ایــام پایانــی ســال در آســتانه
بهــار ،خانهتکانــی میکردنــد.

3

خــدای متعــال چنــد قاعــده و
نکتــه را یــادآوری خواهیــم کــرد
تــا ببینیــم بحــث مــا بــه کجــا
خواهــد رســید .موفــق باشــید.
پرسش و پاسخ پایان جلسه
ِ
غبارروبی درونی
 .1اهمیت
سپاســگزاریم!
حاضریــن:
بســیار اســتفاده کردیــم.

 .إربلی ،کشف الغمة ،ج ،۲ص.۲۰۲
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مــا اســت کــه آن را رهــا کردیــم
و چیزهایــی در آن ریختیــم .اگــر
مراجعــه و بازگشــایی نشــود
و تصمیــم بــر تنظیــم جــدّ ی
نباشــد ،کار ســخت میشــود.

اآلن
حاجآقــا
حاضریــن:
میدهیــم.
انجــام
هــم
حجتاالســام حاجعلیاکبــری:
خــدا را شــکر کــه اآلن هم هســت.
مــن فکــر کــردم دیگــر نیســت.
فرصــت و یــادآوری ایــن بحــث
ابتــدا نســبت بــه خــودم و ســپس
نســبت بــه همــه شــما عزیــزان
ایــن اســت کــه مــا بــه پرداخــت
درونــی و بــه ســاحت اخالقــی و
شــخصیتی خویــش نیــاز داریــم،
مــا بــه پــردازش و غبارروبــی نیــاز
داریــم .اینهــا تنظیــم دارد .دیدیــد
گاهــی کســی خانــه را رهــا کــرده
و بعــد کــه مراجعــه میکنــد
میبینــد گنجــهاش بهقــدری
شــلوغ اســت کــه اگــر بخواهــد
آن را منظــم کنــد مدتهــا از او
وقــت میگیــرد .زیــرا چیزهایــی
انداختــه و رهــا کردهاســت.
جاهایــی کــه آشــفتگی هســت
انســان دوســت دارد ســراغش
نــرود و میخواهــد درش بســته
باشــد کــه کســی آن را نبینــد ،از آن
فــرار میکنــد .ایــن ماننــد همــان
گنجههــا و پســتوهای شــخصیت

 .2خلوت با خویشتن نیازمند
استاد نیست
حاضریــن :حاجآقــا یکــی از
بزرگــواران پرســیدند در ایــن بحث
اخــاق و خلــوت بــا خویشــتن،
مســیر را خودمــان طــی کنیــم یــا
از اســاتید اخــاق کمــک بگیریــم؟
حجتاالســام حاجعلیاکبــری:
دو بخــش دارد :یــک بخــش
عمومــی و محکمــات ،یــک
بخــش خــاص و تخصصــی .در
بخشهــای عمومــیاش قــرار
شــد خودتــان ،خــود را ادب کنیــد.
ایــن کار از کســی دیگــر ســاخته
نیســت ،کارِ خــود اشــخاص اســت
کــه بایــد وارد شــوند .آگاهــی
داریــد و مقــداری یــادآوری و
ذکــر و تصمیــم میخواهــد کــه
انســان وارد ایــن عرصههــا شــود.
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یعنــی بچههــا خودشــان بــه
ایــن کتابهــا مراجعــه کننــد؟

بخشــی هــم دارد کــه نیــاز بــه
راهنمایــی دارد و جنبــه فنیتــر
پیــدا میکنــد .البتــه ،هــم آثــاری
وجــود دارد کــه کمککننــده
اســت ،هــم اشــخاصی هســتند کــه
بــه عنایــت الهــی کمــک میکننــد
بتوانیــم ایــن راه را بهتــر طــی کنیم.
خیلــی اوقــات برخــی از کارهایــی
کــه میتواننــد انجــام دهنــد ،بــاز
میماننــد بــه ایــن بهانــه کــه
راهنمــا نداشــتیم؛ درحالیکــه
خودشــان میتوانســتند شــرایط
خــود را صدهــا برابــر بهتــر از ایــن
کــه هســت ،بســازند .نرفتــن بــه
میــدان و تأخیــر و تنبلــی و فــردا
فــردا کــردن و بــه گــردن ایــن و
آن انداختــن ،باعــث میشــود
کــه فرصتهــا از دســت بــرود.

حاضریــن:

بلــه.

حجتاالســام حاجعلیاکبــری:
کتابــی نمیشناســم کــه ســیری
را بــرای بچههــا ،آنهــم بــرای
بچههایــی کــه مخاطــب مــا
هســتند ،تنظیــم کــرده باشــد،
بهطوریکــه بچههــا خودشــان
مســتقیم ًا مراجعــه و اســتفاده
کننــد .ولــی بعضــی از کارهــا
کمککننــده اســت .بعضــی از
مجموعههــا هســت کــه میتــوان
بــه بچههــا معرفــی کــرد کــه بــه
آنهــا کمــک کنــد .یکــی از بهتریــن
آثــار کــه جنبــه راهنمایــی بســیار
جالبــی بــرای مخاطبــان مــا دارد،
کتــاب شــریف «داســتان راســتا ِن»
ِ
مطهــری عزیــز اســت؛
شــهید
کتابــی کامــ ً
اتربیتــی و تهذیبــی
کــه ســازندگی فوقالعــادهای دارد
یــا چیزهایــی شــبیه ایــن کــه اگــر
خواســتید ،میشــود معرفــی کنــم.

 .3معرفی کتاب در بحث آداب
حاضریــن :در مــورد بحــث
آداب ،چــه کتابهایــی بــه
نوجوانــان معرفــی کنیــم
کــه ِســیر داشــته باشــند؟
حجتاالســام حاجعلیاکبــری:
13
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 .4دعای فرج ،بهترین هدیه به
ساحت مقدس امام زمان
حاضریــن :بهنظرتــان بــرای
نیمــه شــعبان چــه هدیــهای
میتوانیــم بــه امــام زمــان بدهیــم؟
حجتاالســام حاجعلیاکبــری:
ســؤال ســختی پرســیدند ،زیــرا
دنیــای هرکســی بــا شــرایطی
کــه دارد بــا دیگــری متفــاوت
اســت .اینکــه در چــه موقعیتــی
اســت و چــه گامــی میتوانــد
بــرای رضــای خاطــر آن حضــرت
بــردارد ،بســیار متنــوع و متفــاوت
اســت .شــاید بشــود گفــت انســان
ولــی
دعــا بــرای فــرج حضــرت
ّ
عصــر (ارواحنــا فــداه) را کــه
در کلمــات اولیــای خــدا بــر آن
تأکیــد شــده ،در برنامــه خــودش
بهصــورت جــدی داشــته باشــد.
کمــک و هدیــه خوبــی اســت.

فــداه) باشــد بــرای اینکــه مــا را
تربیــت کنــد ،زیــرا مــا از عهــده
تربیــت خــود برنمیآییــم .مربــی
عالــم ،حضــرت ولــی اهلل االعظــم
(ارواحنــا فــداه) اســت .اینکــه
مــا کمــک کنیــم بــه حضــرت
کــه دســت مــا را بگیــرد و مــا
را هدایــت کنــد ،کمــک کنیــم
تــا مــا را شــفاعت کنــد ،شــاید
بــرای مربــی بــزرگ ایــن بهتریــن
هدیــه باشــد .دســت خــود را
بــه دامــن آن حضــرت برســانیم.
ایــن بهتریــن هدیــه اســت بــرای
کســی کــه وظیفــهاش در جهــان،
دســتگیری از آدمهــا اســت.
 .5موانع در ساحت عقل و
اخالق
حاضریــن :اگــر میشــود
در مــورد ســاحت عقــل و
اخــاق بیشــتر توضیــح دهیــد.

بهتریــن هدیــه ایــن اســت کــه
حضــرت ببیننــد مــا داریم خــود را
بــرای یــاری ایشــان آمــاده میکنیم.
ایــن حالــت شــاید کمــک کــردن
ـی عصــر (ارواحنــا
بــه حضــرت ولـ ّ

حجتاالســام حاجعلیاکبــری:
مــا بــرای ســاحت عقالنیمــان
حتمــ ًا بایــد بــه بخشــی مراجعــه
کنیــم کــه عمدتـ ًا ســاحت اندیشــه
14
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و تفکــر اســت و تأدیــب آن
منطقــه بســیار اساســی اســت .از
موانعــی کــه آنجــا وجــود دارد،
گریزگاههــا و آفــات اســت .اگــر
مبتالییــم ،آنهــا را پیرایــش کنیــم.
جایــی کــه نیــاز بــه تقویــت
دارد ،در دســتور کار قــرار دهیــم.

انتخــاب

کنیــم؟

حجتاالســام حاجعلیاکبــری:
ِ
صــرف ســخت بــودن ،مــاک
نیســت ،امــا نوعـ ًا نفــس انســان از
کارهایــی کــه هزینــه دارد ،پرهیــز
میکنــد یعنــی میخواهــد فاصلــه
بگیــرد .کارهایــی کــه اصطالحـ ًا از
آن تعبیــر بــه ســختتر میکنیــد
کارهایــی هســتند کــه انجامشــان
گاهــی حــرص خــوردن و نگرانــی
دارد ،انســان بایــد برایشــان بیشــتر
وقــت بگــذارد ،گاهــی بایــد
برایشــان از مــال یــا آبــرو هزینــه
کنــد .بــه همــان نســبت ممکــن
اســت ســختتر باشــد .اگــر
منظورشــان ایــن باشــد ،نوعــ ًا
کارهایــی کــه پیــش روی مــا
اســت همیــن ویژگیهــا را دارنــد.
امــا صـ ِ
ـرف ســختتر بــودن دلیــل
بــر ایــن نیســت کــه حتم ـ ًا آن کار
اآلن اولویــت دارد .امــا کاری کــه
اولویــت و در عیــن حــال ســختی
بیشــتری داشــته باشــد ،حتمــ ًا
اجــر و پــاداش بیشــتری هــم دارد،
زیــرا در روایــت اســت «أفْ َض ُ
ــل
أح َم ُزهــا؛ 4بهتریــن عمــل
األ ْعمــا ِل ْ

در ســاحت اخــاق هــم بایــد
ببینیــم آیــا موانعــی هســت؛
ماننــد حســادت ،خودشــیفتگی،
خودبزرگبینــی و لجاجــت.
وجــود اینهــا ،هر انــدازه که باشــد،
عمـ ً
ا ســیر را منتفــی یــا انســان را
ُکنــد میکنــد .بعضــی عوامــل،
پیشبرندگــی خاصــی دارد .اگــر
خــدا توفیــق دهــد در هــر ســاحتی
بعضــی از نکتههــای کلیدیتــر
را خیلــی فشــرده و مختصــر و
کاربــردی ،تقدیــم خواهیــم کــرد.
ِ
مالک تشخیص وظیفه
.6
ِ
تشــخیص
حاضریــن :گاهــی
وظیفــه ســخت میشــود .آیــا
درســت اســت کــه کاری را کــه
ســختتر اســت ،بهعنــوان
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آن بزرگــوار مــا را درتربیــت و
تأدیــب و اصــاح خودمــان یــاری
کنــد .خــدا را بهحــق محمــد و
آل محمــد قســم میدهیــم رهبــر
عزیــز و عالیقدرمــان را بــرای
مــا حفــظ کنــد .دشــمنان را بیــش
از ایــن خــوار و ذلیــل کنــد .ایــن
خواهرهــای عزیــز و گرامــی مــا
هــر آرزوی الهــی کــه بــرای خــود
و خانوادهشــان و انجمنهــای
اســامی و جامعــه اســامی دارنــد،
خــدای متعــال را بهحــق اولیائــش
(عجــل
و صاحــب العصــر
ّ
اهلل تعالــی فرجــه الشــریف) و
مادرشــان ،حضــرت صدیقــه
طاهــره ،ام االئمــه (ســام اهلل
علیهــم اجمعیــن) قســم میدهــم
همـهی ایــن آرزوهــا را بــهلطف و
کرمــش بــرآورده بهخیــر بفرمایــد.

دشــوارترین آنهــا اســت» .از بیــن
اعمــال ،آنچــه تلختــر و ســختتر
اســت ،فضیلتــش بیشــتر و چهبســا
پاداشــش نیــز بیشــتر باشــد.
پــروردگار متعــال را بهحــق اولیــا
و مقربــان درگاهــش و مولــود
عزیــز نیمــه مــاه معظــم شــعبان،
قســم میدهــم بــرکات مــادی و
معنــوی خــودش را بــر جامعــه
ارادتمنــدان امیرالمؤمنیــن (علیــه
الســام) ،بهویــژه جمــ ِع عزیــ ِز
حاضــر ،نــازل بفرمایــد .خــدای
متعــال را بهحــق اولیــا و مقربــان
درگاهــش قســم میدهیــم در
ایــن روزهــای پایانــی ســال و
در ایــن روزهــای پایانــی قــرن،
در ایــن روزهــای سرشــار از
عنایــات و لطفــش در مــاه ّ
معظــم
شــعبان ،همــهی مــا را مشــمول
مغفــرت و رحمــت خــودش قــرار
دهــد .گذشــتگان مــا ،پــدران و
مــادران ،ذوالحقــوق مــا ،همــه را
از مغفــرت و رحمــت و عنایــت
خــاص خــودش بهرهمنــد
فرمایــد .بهحــق صاحــب ایــن
مــاه ،پیامبــر اعظــم و بــه شــفاعت
ج ،67ص.191
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