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لزوم دقت و تأمل در مناجات 
شعبانیه

مناجــات شــریف شــعبانیه، نقشــه 
بهره منــدی از ظرفیت هــای مــاه 
معّظم شــعبان اســت که باید بســیار 
قــدرش را بدانیــم. قدرشناســی این 
اســت کــه برایــش وقــت بگذاریــم 
خــود  مناســب  فرصت هــای  و 
ــا  ــم. ب ــاص بدهی ــه آن اختص را ب
مراجعــه ی ســاده و خوانــدن چنــد 
ایــن  از  از آن نمی تــوان  جملــه 
معــارف ژرف و عالــی بهــره بــرد. 
ــاِن خــوب و مناســب  ــد در زم بای
ــا  ــب ی ــژه ش ــوت، به وی و در خل
را  آن  بین الطلوعیــن  یــا  ســحر 
خوانــد. در ایــن مواقــع انســان 
ــب  ــر دارد و به مرات ــش خاط آرام
بهتــر می توانــد ارتبــاط بگیــرد. 
ــه   ــه  و کلمه کلم ــپس جمله جمل س
پیــش برود. الزم نیســت انســان در 
یــک وعــده همــه ی ایــن مناجــات 
شــریف را بخوانــد. اگــر دیــد برای 
برقــراری ارتبــاط و تأمــل نیــاز 
دارد کــه بخشــی را انتخــاب کنــد، 

ــن  ــد. ای ــش را برگزین ــان بخ هم
بهتــر از ایــن اســت کــه انســان از 
اول تــا آخــر مناجــات را بخوانــد، 
و  دقــت  و  تأمــل  درحالی کــه 
باشــد. نداشــته  را  الزم  تمرکــز 

خواســتم به خــودم و شــما عزیزان 
یــادآوری کنــم کــه ایــن فرصت از 
دســت نــرود. ایــن قضیــه در مورد 
ــعبانیه  ــوات ش ــی صل ــن نوران مت
نیــز  آن   و  اســت  برقــرار  نیــز 
ــر  ــت. ازنظ ــاده اس ــیار فوق الع بس
امام شناســی و برقــراری ارتبــاط بــا 
ذات مــاه معّظم شــعبان کــه عنایات 
ویــژه ی صاحــب ایــن مــاه، خاتــم 
انبیــا، محمــد مصطفــی )صلــی 
اهلل علیــه و آلــه( اســت، بســیار 
ــت.  ــده اس ــده و کمک کنن پیش برن

ــاه مکــّرم رجــب  ــه در م درحالی ک
ذکرهــای  و  دعاهــا  رمضــان  و 
کوتــاه و بلنــد فراوانــی داریــم، در 
ــوات  ــاه شــعبان، مناجــات و صل م
شــعبانیه داریــم. از بیــن اذکار یــک 
ــه  ــم ک ــل داری ــاب تهلی ــر در ب ذک
موجــب تقویــت بنیــه ی توحیــدی 
بگوییــم:  مرتبــه  هــزار  اســت. 
ــاُه  ــدُ إاِّل إِیَّ ــَه إاِّل اهلّل، َوال نَْعبُ »اَل إِل
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ــِرَه  ــْو َک َ ــَن َول ی ــُه الدِّ َ ــَن ل ُمْخلِِصی
ــدا  ــز خ ــودی ج ــِرُکوَن؛ معب الُْمْش
را،  او  جــز  نپرســتیم  و  نیســت 
بــرای  را  عبــادت  درحالی کــه 
گرچــه  می کنیــم،  خالــص  او 
نیایــد«.  خــوش  را  مشــرکان 
اســتغفار هــم وارد شــده تــا انســان 
ــد فضــای فکــری و ذهنــی و  بتوان
عقلــی و اخالقــی و عملــی خود را 
شستشــو دهــد بــرای اینکــه از مــاه 
ضیافــت الهــی بهره منــد شــود.

ماننــد  شــعبان  مــاه  امیــدوارم 
همــه ی ماه هــا کــه باســرعت از 
دســتمان مــی رود، از دســت نرود و 
بــرای درک فیوضــات مــاه مبــارک 
ــیم.  ــته باش ــه ای داش ــان توش رمض

تعریف مربی

ــی در  ــه گاه ــی ک ــور از مرب منظ
ــت  ــاره اش صحب ــا درب جلســات م
می شــود، اعــم از کســی اســت 
بــا همیــن عنــوان مربــی  کــه 
در  چــه  می شــود.  شــناخته 
ــه  ــا و چ ــکیالتی م ــته های تش رس
کســانی کــه ســهم  تربیتــی دارنــد؛ 

ــه  ــا مربی یــار ک ــا دســتیارند ی ی
اینهــا  همــه ی  دارد.  مســئولیتی 
هســتند. تربیتــی  ســهم   دارای 

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
وابسته به قصد نیست

کــه  اســت  امــوری  از  تربیــت 
ــی  ــه قصــد نیســت؛ یعن وابســته ب
مــن بــرای اثرگــذاری در جامعــه ی 
ــد  ــه قص ــاز ب ــودم نی ــب خ مخاط
ــرای  ــن هــم ب ــان م ــدارم. مخاطب ن
اینکــه از مــن الگــو بگیرنــد و اثــر 
ــد.  ــه قصــد ندارن ــاز ب ــد، نی بپذیرن
طرفیــن  از  هیچ یــک  در  پــس 
مســئله، چــه مربــی و معلــم و چــه 
در ِســَمت متربــی و کســی کــه 
نیــازی  می کنــد،  دریافــت  دارد 
بــه قصــد نیســت. در جایــگاه 
ارتبــاط  اگــر  به ویــژه  ارتبــاط، 
روشــن تری  تعریف هــای  دارای 
باشــد، ناخــودآگاه ایــن بده بســتان 
و تأثیــر و تأثــر صــورت می گیــرد. 
ــا  ــی ی ــه مرب ــت ک ــه نیس این گون
ــد  ــه بای ــال در اتحادی ــا فع کادر ی
حتمــًا قصد داشــته باشــد بر کســی 
ــد  ــن قص ــر م ــذارد. اگ ــر بگ تأثی
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ــزی هــم  ــم و برایــش برنامه ری نکن
ــاد.  نکنــم، ایــن اتفــاق خواهــد افت
طــرف مقابــل نیــز همین گونــه 
اســت. بــرای اینکــه تأثیــر بپذیــرد، 
حتمــًا نیــاز بــه قصــد نــدارد. البتــه 
ــته  ــود داش ــد وج ــه قص ــی ک جای
باشــد، چــه اثرگــذاری و چــه 
می گیــرد.  ضریــب  اثرپذیــری، 
ــری  ــا اثرپذی ــذاری ی ــاید اثرگ ش
ــی  ــد. وقت ــاق بیفت ــر اتف ــا براب ده ه
کســی برنامــه، توجــه، طراحــی 
ــذاری  ــرای اثرگ ــی ب ــد قطع و قص
داشــته  خــود  مخاطبــاِن  روی 
اثرگــذاری اش  به مراتــب  باشــد، 
بیشــتر می شــود. طــرف مقابــل 
هــم همین گونــه اســت. یعنــی 
اگــر مــن قصــد کــرده باشــم کــه 
ــن  ــا از ای ــی ی ــم، مرب ــن معل از ای
الگــو اســتفاده کنــم و بهــره ای 
ــی و  ــور طبیع ــم، به ط ــته باش داش
به مراتــْب اثرپذیــری را افزایــش 
تعلیــم  بــاب  در  لــذا  می دهــد. 
متربــی،  و  مربــی  و  تعلــم،  و 
روابــط  و  تربیتــی  ارتباط هــای  
گفــت  می شــود  معلم شــاگردی 
کــه اثرپذیــری و اثرگــذاری ضریب 
می گیــرد و افزایــش پیــدا می کنــد. 

ــادر  ــدر م ــه ی پ ــاًل در رابط ــا مث ی
بــا فرزندشــان همیــن ویژگــی، 
جــّدی  به صــورت  به ویــژه 
می خواهیــد  شــما  دارد.  وجــود 
ازنظــر  تربیتــی و فراینــد رشــد 
بگذاریــد.  اثــر  فرزندتــان  بــر 
قطعــًا اینجــا ضریــب می گیــرد؛ 
قصــد،  ایــن  اگــر  به ویــژه 
پشــتوانه ی معنــوی هــم داشــته 
ــی  ــزه اله ــاس انگی ــد و براس باش
و خیرخواهــی و محبــت باشــد. 
ــده و در  ــه اش تقویت کنن ــا هم اینه
 جــای خــود محفــوظ اســت، ولــی 
اینهــا را کاًل کنــار بگذاریــم. در 
ــئله ی  ــانی مس ــط انس ــای رواب فض
تأثیرگذاری هــای  تربیتــی، مــاورای 
یعنــی  می افتــد.  اتفــاق  قصــد 
نیــازی بــه برنامه  ریــزی و قصــد و 
نیــت نــدارد. در مناســبات به طــور 
می افتــد. اتفــاق  ایــن  طبیعــی 

تأثیرگذاری، امری طبیعی و 
ناخودآگاه

ــادآوری  ــک ی ــن ی ــرض م ــن ع ای
بخواهیــم  اســت،  جــدی 
تأثیــر  داریــم  نخواهیــم،  یــا 
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ــی  ــما مرب ــَمت ش ــم. ِس می گذاری
ــاون  ــر مع ــا مدی ــط ی ــد، راب باش
ــش  ــالن بخ ــؤل ف ــا مس ــتان ی اس
ــه ای  ــر مجموع ــی در ه ــا هرکس ی
ــن  ــه ای ــد ک ــته باش ــور داش حض
می گیــرد،  شــکل  ارتباطــات 
ــذارِی  ــن اثرگ ــی ای ــور طبیع به ط
متقابــل در آن مجموعــه جریــان 
ــان هایی  ــه انس ــد. البت ــدا می کن پی
کــه از جهــت روحــی و بنیــه، 
آنهــا  تأثیرگــذاری   قوی ترنــد، 
ــر  ــت. اگ ــر اس ــر و عمیق ت جّدی ت
ــای  ــند، تأثیرگذاری ه ــوب باش خ
ــر  ــت و اگ ــر اس ــان عمیق ت مثبتش
وضعیــت روحی شــان نامناســب 
باشــد و قّوتشــان نیــروی شــیطانی 
منفی شــان  تأثیرگــذاری  باشــد، 
اســت.  بیشــتر  به مراتــب 

در هــر صــورت بــا ایــن مبنــا 
مــا  مخاطــب  جامعــه ی  وقتــی 
ــوی  ــد معن ــرای رش ــد ب می خواه
و اخالقــی و کمــاالت معنــوی 
و بهســازی وضعیــت روحــی و 
ــد  ــک کن ــران کم ــه دیگ ــی ب روان
ــز  ــژه قصــد تأثیرگــذاری نی و به وی
دارد، اینجــا حتمــًا تأثیرگــذاری 

ــا  ــد ی ــت باش ــت؛ مثب ــرار اس برق
ــه  ــم و چ ــه بخواهی ــا چ ــی. م منف
رویارویی هــا  در  نخواهیــم، 
ــذاری ای  ــن تأثیرگ ــوالً از چنی معم
ــا  ــر ب ــما اگ ــتیم. ش ــد هس بهره من
کســی همنشــین شــوید کــه از 
ــر  ــرده، آن عط ــتفاده ک ــری اس عط
همــراه شــما پخــش می شــود. 
اســت  مســئله  طبیعــِت  ایــن 
دوســتانه ی  محیط هــای  در  و 
ــر  ــر و تأث ــن تأثی ــز ای ــان نی خودم
ــد  ــن بای ــم. بنابرای ــه داری را همیش
باشــیم. مســئله  ایــن  مراقــب 

وظیفه ی رهبر و مربی از نظر 
امیرالمؤمنین )علیه السالم(

ــذاری  ــی اثرگ ــور طبیع ــس به ط پ
دارد.  وجــود  ارتباطــات  در 
دربــاره ی  می خواهیــم  حــال 
ــرای  ــه ب ــم ک ــت کنی ــی صحب کس
مثــل  شــبکه ای  در  اثرگــذاری 
اســالمی  انجمن هــای  اتحادیــه 
و  برنامــه  دانش آمــوزان، 
اثرگــذاری  قصــِد  و  مســئولیت 
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ــن  ــزو ضروری تری ــاید ج دارد. ش
باشــد.  مباحــث  جّدی تریــن  و 
مباحــث  تربیتــی عمومــًا جنبــه 
پیش نیــاز هــم دارنــد. روایــت 
امیرالمؤمنیــن  از  جالبــی  بســیار 
ــه الســالم( هســت کــه  علــی )علی
ــن  ــد: »َم ــنیده اید. فرمودن ــا ش باره
نََصــَب نَفَســُه للنـّـاِس إمامــا فلیَبــدأ 
بتَعلیــِم نَفِســِه َقبــَل تَعلیــِم َغیــِرهِ و 
لیَُکــن تأدیبُــُه بِســیَرتِِه َقبــَل تأدیبـِـِه 
بلِســانِِه؛ هــر کــه خــود را در مقــام 
پیشــوایی مــردم قــرار دهــد، بایــد 
پیــش از تعلیــم دیگــران، بــه تعلیــم 
خــود بپــردازد و پیــش از آنکــه بــه 
ــار  ــا رفت ــد، ب ــت کن ــش تربی زبان
»امــام«  نمایــد«.  تربیــت  خــود 
در ایــن روایــت معنــای بســیار 
شــامل  هــم  دارد،  گســترده ای 
می شــود،  تعلیمــی  حوزه هــای 
هــم شــامل حوزه هــای  تربیتــی 
مدیریتــی.  حوزه هــای  هــم  و 
راهنمایــی  ِســَمت  کســی  اگــر 
بــرای  پیشــوایی  و  راهبــری  و 
دیگــران را برعهــده گرفــت، بایــد 
قبــل از آْن رهبــری و پیشــوایی 
ــده  ــود را برعه ــس خ ــم نف و تعلی
کلمــه ی  از  حضــرت  بگیــرد. 

ــه  ــد ک ــتفاده کرده ان ــب« اس »تأدی
دقیق تــر، پیچیده تــر و به مراتــب 
حســاس تر از تعلیــم اســت. تعلیــم 
جنبــه آموزشــی و تبــادل مضامیــن 
و مفاهیــم و محتــوا اســت؛ امــا 
تأدیــب کامــاًل بــه ســاختار گفتاری 
و رفتــاری و شــخصیت طــرف 
فارســی  در  برمی گــردد.  مقابــل 
بیشــتر از کلمــه ی  تربیــت اســتفاده 
کلمــات  در  ولــی  می کنیــم، 
کلیــدواژه ی  از  خــدا  اولیــای 
ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــب خیل تأدی

اهمیِت تربیِت خویش

پــس طبــق روایــت علــوی کســی 
کــه می خواهــد دیگــران را بــا 
ــد  ــت کن ــب و  تربی ــش، تأدی زبان
ــا بگــذارد،  ــر آنه ــت ب ــر مثب و تأثی
بایــد ابتــدا ســیره و روش و منــش 
باشــد.  تأثیرگــذار  اخالقــش  و 
ـُم  ُمَعلِـّ »و  فرمودنــد:  نهایــت  در 
ــالِل  ــّق باإلج ــا أَح بُه ــِه و ُمؤدِّ نَفِس
ــم؛1 و  بِهِ ــاِس و ُمؤدِّ ــِم النّ ــن ُمَعلِّ م
کســی کــه آمــوزگار و مربــی خــود 
باشــد، بیشــتر ســزاوار بزرگداشــت 

. نهج البالغة، حكمت73.  1
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اســت تــا آنکــه آمــوزگار و مربــی 
دیگــران اســت«. اینجــا هــر دو 
کلیــدواژه، یعنــی هــم تعلیــم و 
معلــم و هــم تأدیــب و مــؤدب 
در کنــار هــم قــرار گرفتــه  اســت. 
کســی کــه آمــوزش و  تربیــت 
گرفتــه،  برعهــده  را  خویشــتن 
بســیار شایســته تر بــه تکریــم و 
احتــرام اســت تــا کســی کــه تعلیم 
مردمــان و  تربیــت آنهــا را به عهــده 
گرفتــه  اســت. یعنــی پیــش از اینکه 
خــود را ســاخته باشــد، ســراغ 
دیگرســازی رفتــه  اســت. ایــن 
ــت. ــی اس ــی اساس ــب، مطلب مطل

هدیه ی آیت اهلل نجومی به 
رهبری

نجومــی  آیــت اهلل  خداونــد 
از  کــه  کنــد  رحمــت  را 
اســتان  گرامــِی  شــخصیت های 
کرمانشــاه بودنــد. هــم فقیــه و 
عالــم دینــی بودنــد و هــم هنرمنــد. 
ثلــث  خــط  به ویــژه  خــط،  در 
ــد.  صاحــِب کرســِی اســتادی بودن
وقتــی بــه منــزل ایشــان رفتــه 
بــودم، نمایشــگاهی از نقاشــی ها 

درســت  خانــه  در  خطشــان  و 
ــن نشــان  ــه م ــه ب ــد ک ــرده بودن ک
ــان  ــر درجاتش ــد ب ــد. خداون دادن
در  کنــد.  بیفزایــد و رحمتشــان 
ــز و  ــر عزی ــا رهب ــه ب ــداری ک دی
عالی قــدر داشــتند، البتــه زمــان 
بــود،  ایشــان  ریاســت جمهوری 
می خواســتند هدیــه ای خدمــت 
ــوده  ــا فرم ــد. آق ــم کنن ــر تقدی رهب
ــا  ــت را ب ــن روای ــما ای ــد ش بودن
ــان بنویســید و  خــط زیبــای خودت
بــرای مــن بفرســتید. ایشــان محبت 
بودنــد.  نوشــته  را  آن  و  کــرده 
ــو در  ــن تابل ــن ســال ها ای تمــام ای
ــان  ــز عالی قدرم ــر عزی ــاق رهب ات
روبــروی ایشــان قــرار گرفتــه بــود.

ــم در  ــر بخواهی ــه اگ ــرض اینک غ
فراینــد تأثیرگــذاری، مخصوصــًا 
ــرار  ــت ق ــه و نی ــد برنام ــا قص ب
بگیریــم، چــه در جایــگاه پــدر 
ــم و  ــگاه معل ــه در جای ــادر چ و م
ــه واجــب دارد  ــک مقدم ــی، ی مرب
و آن ایــن اســت کــه نخســت 
کنیــم.  تربیــت  را  خــود  بایــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــزو چیزهای ــن ج ای
ــت. ــی اس ــرش همگان ــورد پذی م
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تربیت خویش طبِق آداِب الهی، 
شرط رستگاری

از  جمعــی  کــه  جلســه ای  در 
ــرت  ــرم حض ــه ح ــا ب ــما  گوی ش
الســالم(  )علیــه  عبدالعظیــم 
آنجــا  بودیــد،  آورده  تشــریف 
خدمــت عزیــزان ایــن مطلــب 
را توضیــح دادم کــه ســهم مــا 
ــن  ــی از ای ــم و مرب ــوان معل به عن
رشــد و  ترقــی معنــوی و ســیر 
اخالقــی  تکامــل  و  ســلوک  و 
مطلبــی  ایــن  می شــود.  چــه 
اســت کــه بایــد خیلــی بــه آن 
توجــه کــرد و چه بســا یکــی از 
ســعادت هایی  و  خوشــبختی ها 
می شــود  افــرادی  نصیــب  کــه 
کــه در جایــگاه معلــم و مربــی 
تعلیم و تربیــت  کار  در  دســتیار  و 
اســت  ایــن  می گیرنــد،  قــرار 
ــی  ــیار خوب ــه ی بس ــن بهان ــه ای ک
اســت تــا بــه خویشــتن بپردازنــد. 
ــد  ــان را تشــویق می کن پیوســته این
ــت  ــز دریاف ــود را نی ــهم خ ــه س ک
کننــد. ایــن کمک کننــده اســت، 
منتهــا بــا ایــن شــرط کــه شــخص 
ایــن مطلــب را واقعــًا بــاور کــرده 
باشــد. اگــر بــاور کــرده باشــد و آن 

ــّدی  ــای ج ــک مبن ــوان ی را به عن
بــرای خــود پذیرفتــه باشــد، بســیار 
ــه  ــن اینک ــت. ضم ــده اس پیش برن
روایــات  در  جالبــی  ســرفصل 
ــه  ــب ب ــئله تأدی ــم و آن مس داری
امیرالمؤمنیــن  اســت.  اهلل«  »آداب 
ــْن  ــد: »َم ــالم( فرمودن ــه الس )علی
تــأّدَب بــآداِب اهلّل ِ عــّز و جــّل أّداُه 
َــی الفــالِح الدائــِم؛2 هــر کــه بــه  إل
آداب خداونــد عــّز و جــّل مــؤّدب 
شــود، او را بــه رســتگاری جاویــد 
ــود را  ــی خ ــر کس ــانَد«. اگ می رس
بــه آداب الهــی مــؤدب کنــد و 
ــای  ــا الگو ه ــود را ب ــخصیت خ ش
الهــی پــردازش کنــد، خداونــد 
تبــارک و تعالــی بــه چنیــن کســی 
توفیــق می دهــد بــه رســتگارِی 
ایــن  خــودِ  برســد.  همیشــگی 
دارد  شــخص  اینکــه  و  تــأدب 
ــازد  ــه می س ــن زمین ــود را در ای خ
باعــث می شــود کــه بــه رســتگاری 
ــگی  ــد همیش ــبختی و رش و خوش
ــا نقشــه  ــن هماهنگــی ب برســد. ای
الهی شــاید آن نکته اساســی اســت. 
انســان بــرای خودســازی و ســپس 

ــوار،  ــار األن ــی، بح ــر مجلس . محمدباق  2
ص214. ج92، 
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ــا دیگــران، هماهنــگ  ــاط ب در ارتب
بــا نــگاه حــق تعالــی حرکــت 
کنــد. ایــن همــان ادِب آمیختــه بــا 
معنویــت اســت، آن جنبــه الهــی در 
تأدیــب و خودســازی بایــد کامــاًل 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد. اینکــه 
ــندیم  ــه می پس ــران چ ــا دیگ ــا ی م
ــیطانی  ــای ش ــه رهزن ه ــا هم اینه
اســت کــه پیــش روی همــه ی 
آدم هــا وجــود دارد. اصــل مســئله 
و اساســش ایــن اســت کــه خــدای 
متعــال چــه مــی پســندد. ایــن 
ــر  ــه اگ ــت ک ــئله اس ــاس مس اس
درنظــر گرفتــه شــود، انســان، هــم 
در خودســازی توفیــق پیــدا خواهد 
ــه دیگــران  کــرد، هــم در کمــک ب
کــه رشــد کننــد و قدمــی بردارنــد.

سه ساحت مهم در تربیت 
خویش

در ایــن بحــث بایــد در چنــد 
ــم.  ــو کنی ــما گفتگ ــا ش ــور ب مح
شــاید از دلنشــین ترین بحث هایــی 
ــه  ــود در این گون ــه می ش ــت ک اس
جلســات مطــرح شــود. حداقــل در 
ــود  ــتر می ش ــا بیش ــه ی ــه زمین س

ایــن بحــث را بررســی کــرد و 
ــث  ــن بح ــد ای ــا بای ــم داد. م تعمی
ــرای  ــا ب ــم؛ م ــال کنی ــم دنب را باه
ــب  ــه تأدی ــش ب ــردن خوی ادب ک
ــه  ــم؟ چ ــه کار کنی ــد چ ــی بای اله
ــم؟ ــر بگیری ــاحت هایی را درنظ س

1. ساحت نفس

ــد  ــه نیازمن ــس ک ــاحت نف اول س
یــک برنامه ریــزی و طراحــی دقیــق 
اســت. بــرای خودســازی و تکمیل 
نقشــه ی ادب الهی ایــن یک مرحله 
اســت کــه در ایــن حــوزه الزم 
داریــم. شــاید بشــود گفــت جــزو 
مقدماتــی  مباحــث  و  بخش هــا 
گفــت  بتــوان  شــاید  و  اســت 
اصلــی  و  جــدی  درگیری هــای 
ــت.  ــش اس ــن بخ ــه ای ــوط ب مرب
ــر  ــاد اکب ــه جه ــوط ب مباحــث مرب
عمدتــًا اینجــا مطــرح می شــود 
چالش هــا  و  درگیری هــا  و 
ــه همیــن حــوزه  ــًا مربــوط ب عمدت
اســت کــه حــوزه ی نفــس اســت.
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2. ساحت عقل

در مباحــث مربــوط بــه مســئله 
خودســازی دربــاره ی یــک مرحلــه 
دیگــر هــم بایــد مباحثــه کنیــم کــه 
ازجملــه چیزهایــی اســت کــه باید 
ــرد و آن  ــرار بگی ــه ق ــورد توج م
ــه  ــأدب ب ــت. ت ــل اس ــاحت عق س
آداب اهلل در ســاحت عقالنیــت بــه 
ــت در  ــت؟ الزم اس ــا اس ــه معن چ
ایــن مــورد نیــز اگرچــه باســرعت، 
بررســی دقیق تــری داشــته باشــیم.

3. ساحت اخالق

یــک مرحلــه هــم بــه حــوزه 
کــه  می شــود  مربــوط  اخــالق 
در ایــن میانــه قــرار می گیــرد. 
ــت  ــه الزم اس ــه مرحل ــر س در ه
بعضــی از نکته هــای کلیــدی و 
قواعــد اصلــی را مــرور کنیــم. 
ایــن  اینجــا  نمی خواهیــم  مــا 
شــود.  داده  تفصیــل  مباحــث 
ــی  ــل و طوالن ــی مفص ــِث خیل بح
ــت  ــاًل فرص ــا اص ــت و م ــاز اس نی
ــم. ــا بپردازی ــه آنه ــه ب ــم ک نمی کنی

فایده های گفتگو درباره ی این 
مباحث

کاری کــه مــا همــراه بــا شــما 
ــم، گــذری  ــزان انجــام می دهی عزی
نســبتًا ســریع در ایــن زمینه هــا 
ــا  ــت م ــم وضعی ــه ببینی ــت ک اس
چگونــه اســت، چــه شــرایطی 
ــد در  ــی بای ــه اقدامات ــم و چ داری
ایــن محور هــا انجــام دهیــم. یعنــی 
ســازماندهی عقالنــی و فکــری 
و اخالقــی مــن به عنــوان یــک 
ــذاری  ــرد تأثیرگ ــا رویک ــی ب مرب
بــر دیگــران، در ایــن محورهــا 
بایــد چگونــه باشــد؟ ســازماندهی 
ــه  ــان چگون ــانی انس ــوزه نفس ح
ــن  ــم چنی ــا بگویی ــد ت ــد باش بای
ــح  ــاط صحی ــیر ارتب ــی در مس کس
بــا خــود قــرار گرفتــه و می توانــد 
بــا  ارتبــاط  فرصــِت  ایــن  از 
ــز  ــود نی ــد خ ــرای رش ــران، ب دیگ
اگــر  کنــد.  اســتفاده  به خوبــی 
مــا توانســتیم ایــن بحــث را در 
مــورد خودمــان درســت پیــش 
ــاره ی  ــید درب ــن باش ــم، مطمئ ببری
ــت  ــم درس ــز می توانی ــران نی دیگ
پیــش ببریــم. نقطــه کلیــدی اینجــا 
ــتیم  ــا توانس ــر م ــاًل اگ ــت. مث اس
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چیــره  خویــش  نفســانیت  بــر 
شــویم و خشــم خــود را مدیریــت 
دیگــران  بــه  می توانیــم  کنیــم، 
نیــز کمــک کنیــم کــه خشــم 
ــی  ــد. خیل ــت کنن ــود را مدیری خ
اوقــات موفــق بــه تأثیرگــذاری 
نمی شــویم؛ زیــرا  بــر دیگــران 
ــه ســازماندهی و آراســتن  موفــق ب
ــذا  ــده ایم. ل ــود نش ــخصیت خ ش
ــن گفتگــو  ــه ای به نظــر می رســد ک
ــدا  ــت؛ ابت ــد اس ــت مفی از دو جه
ــاحت  ــه در س ــا ک ــود م ــرای خ ب
تأثیرگــذاری هســتیم و هــم بــه 
ــب  ــه مخاط ــر جامع ــذاری ب اثرگ
دســتور  کــه  می کنــد  کمــک 
ــت.  ــما اس ــا و ش ــترک م کار مش
و  تبــارک  خداونــد  امیدواریــم 
ــق دهــد  ــا توفی ــه همــه م ــی ب تعال
ــم  ــاه معّظ ــد. م ــاری کن ــا را ی و م
و  خودســازی  بــرای  شــعبان 
ــوت  ــه خویشــتن و خل ــه ب مراجع
ــا خویــش بســیار خــوب اســت.  ب
ــز  ــه نی ــک مقدم ــوع ی ــن موض ای
ــه  ــروری ک ــه ض ــک مقدم دارد؛ ی
اآلن بیــان کــردم و در جلســه ی 
ــم. ــم می کن ــر تقدی دیگــر، مفصل ت

راز خوشبختی از دیدگاه 
امیرالمؤمنین )علیه السالم(

بحــث دقیق تــر ایــن اســت کــه مــا 
ــا خودمــان خلــوت داشــته  ــد ب بای
باشــیم کــه نداریــم یــا خیلــی کــم 
داریــم. ازدحــام کارهــای ما بســیار 
ــو  ــن هیاه ــط ای ــت، وس ــاد اس زی
شــاید کمتــر صــدای خــود را 
بیرونــی  نقش هــای  می شــنویم. 
خیلــی انســان را مشــغول می کنــد. 
ــک زن را  ــت ی ــادری وق ــش م نق
ــش  ــن نق ــرد، همچنی ــیار می گی بس
نقــش  ایشــان  اگــر  همســری. 
ــته  ــم داش ــغلی ه ــا ش ــی ی اجتماع
باشــد یــا در مناســبات خانوادگــی 
و پیرامونــی، نقش هــای ذاتــی و 
ــت  ــد، وق ــته باش ــز داش ــی نی تبع
ــر  ــود. دیگ ــه می ش ــیار گرفت او بس
بــرای او چــه می مانــد؟ بــرای 
ــم  ــد؟ کم ک ــه کار می کن ــود چ خ
ــار ســایش روحــی می شــود.  گرفت
اگــر زمانــی فرصــت کنــد بــه 
بــرود،  خویــش  خلوت ســرای 
و  حســرت  خلوت ســرا،  آن  در 
ناراحتــی و حــِس نداری ســراغش 
ــی  ــت نوران ــاد آن روای ــد. ی می آی
از امیرالمؤمنیــن )علیــه الســالم( 



11

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــعِیُد  ــد: »اَلسَّ ــه فرمودن ــم ک می افت
َمــْن َوَجــَد فِــي نَْفِســِه َخْلــَوًة 
ــا؛3 خوشــبخت واقعــی  ــتَغُِل بَِه یَْش
وجــود  در  کــه  اســت  کســی 
بــرای خــود خلوتــی  خویــش 
یعنــی  »وجــد«  واژه ی  بیابــد«. 
ــد  ــا بای ــت گوی ــب اس ــد. جال بیاب
ــد،  ــدا کنی ــد و خلــوت را پی بگردی
ــه  ــاخت وگرن ــوت را س ــد خل بای
ــوت  ــد. در آن خل ــت نمی آی به دس
ــرت  ــد؟ حض ــه کار کن ــی چ درون
ــد به جــای مشــغول شــدن  فرمودن
ــه و  ــر و جامع ــد و همس ــه فرزن ب
اتحادیــه و انجمــن و دوســت و 
همســایه و همــکار و اداره، بــه 
ــد خــودش  ــردازد. ببین خــودش بپ
چــه کار کــرده و چــه کار می کنــد. 
ــوم  ــی معل ــت نوران ــن روای از ای
خوشــبختی،  راز  کــه  می شــود 
ــت.  ــتن اس ــا خویش ــوت ب در خل
ــه ی  ــش، مقدم ــه خوی ــن ب پرداخت
اســت. ضــروری  و  جــّدی 

اگــر فرصــت نشــود بــه همــه 
در  بپردازیــم،  ســاحت ها  ایــن 
در  ضروری  تــرش،  ســاحت 
به لطــف  نورانــی،  ســاحت  آن 

. إربلی، کشف الغمة، ج2، ص2۰2.  3

خــدای متعــال چنــد قاعــده و 
ــرد  ــم ک ــادآوری خواهی ــه را ی نکت
ــا  ــه کج ــا ب ــث م ــم بح ــا ببینی ت
خواهــد رســید. موفــق باشــید.

پرسش و پاسخ پایان جلسه

1. اهمیت غبارروبِی درونی

سپاســگزاریم!  حاضریــن: 
کردیــم. اســتفاده  بســیار 

ــی  ــر زیبای ــران تعبی یکــی از خواه
ــذاری  ــر اثرگ ــد تأثی ــتند. گفتن داش
ــا  ــی. م ــت حقوق ــی در هوی حقیق
بایــد حواســمان باشــد. نوشــته 
ــد کــه مــن یادداشــت کــردم.  بودن
عــده ای از بزرگــواران هــم عیــدی 
رهبــر  دیــدار  بودنــد  خواســته 
اگــر مقــدور باشــد. خواهــران 
عزیــز اگــر ســؤالی داریــد، تایــپ 
بــرای  بفرماییــد. مــا ده دقیقــه 
ــم. پرســش و پاســخ فرصــت داری

حاج علی اکبــری:  حجت االســالم 
ایــن  کــه  بــود  رســم  قبــاًل 
آســتانه  در  ســال  پایانــی  ایــام 
می کردنــد. خانه تکانــی  بهــار، 
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اآلن  حاج آقــا  حاضریــن: 
می دهیــم. انجــام  هــم 

حاج علی اکبــری:  حجت االســالم 
خــدا را شــکر کــه اآلن هم هســت. 
ــت.  ــر نیس ــردم دیگ ــر ک ــن فک م
ــث  ــن بح ــادآوری ای ــت و ی فرص
ــه خــودم و ســپس  ابتــدا نســبت ب
ــزان  ــما عزی ــه ش ــه هم ــبت ب نس
ــه پرداخــت  ــا ب ــه م ــن اســت ک ای
ــی و  ــه ســاحت اخالق ــی و ب درون
ــم،  ــاز داری ــش نی ــخصیتی خوی ش
مــا بــه پــردازش و غبارروبــی نیــاز 
ــد  ــم دارد. دیدی ــا تنظی ــم. اینه داری
گاهــی کســی خانــه را رهــا کــرده 
می کنــد  مراجعــه  کــه  بعــد  و 
به قــدری  گنجــه اش  می بینــد 
ــد  ــر بخواه ــه اگ ــت ک ــلوغ اس ش
آن را منظــم کنــد مدت هــا از او 
ــی  ــرا چیزهای ــرد. زی ــت می گی وق
کرده اســت.  رهــا  و  انداختــه 
جاهایــی کــه آشــفتگی هســت 
ســراغش  دارد  دوســت  انســان 
نــرود و می خواهــد درش بســته 
باشــد کــه کســی آن را نبینــد، از آن 
ــان  ــد هم ــن مانن ــد. ای ــرار می کن ف
ــخصیت  ــتو های ش ــا و پس گنجه ه

ــم  ــا کردی ــه آن را ره ــا اســت ک م
ــر  ــم. اگ ــی در آن ریختی و چیزهای
نشــود  بازگشــایی  و  مراجعــه 
جــّدی  تنظیــم  بــر  تصمیــم  و 
می شــود. ســخت  کار  نباشــد، 

2. خلوت با خویشتن نیازمند 
استاد نیست

از  یکــی  حاج آقــا  حاضریــن: 
بزرگــواران پرســیدند در ایــن بحث 
ــتن،  ــا خویش ــوت ب ــالق و خل اخ
ــا  ــم ی ــان طــی کنی مســیر را خودم
از اســاتید اخــالق کمــک بگیریــم؟

حاج علی اکبــری:  حجت االســالم 
بخــش  یــک  دارد:  بخــش  دو 
یــک  محکمــات،  و  عمومــی 
بخــش خــاص و تخصصــی. در 
قــرار  عمومــی اش  بخش هــای 
شــد خودتــان، خــود را ادب کنیــد. 
ــاخته  ــر س ــی دیگ ــن کار از کس ای
نیســت، کارِ خــود اشــخاص اســت 
کــه بایــد وارد شــوند. آگاهــی  
و  یــادآوری  مقــداری  و  داریــد 
ــه  ــد ک ــم می خواه ــر و تصمی ذک
ــن عرصه هــا شــود. انســان وارد ای
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ــه  ــاز ب ــه نی ــم دارد ک ــی ه بخش
راهنمایــی دارد و جنبــه فنی تــر 
ــاری  ــم آث ــه، ه ــد. البت ــدا می کن پی
کمک کننــده  کــه  دارد  وجــود 
اســت، هــم اشــخاصی هســتند کــه 
ــه عنایــت الهــی کمــک می کننــد  ب
بتوانیــم ایــن راه را بهتــر طــی کنیم. 
خیلــی اوقــات برخــی از کارهایــی 
ــاز  ــد، ب ــد انجــام دهن ــه می توانن ک
کــه  بهانــه  ایــن  بــه  می ماننــد 
درحالی کــه  نداشــتیم؛  راهنمــا 
خودشــان می توانســتند شــرایط 
خــود را صدهــا برابــر بهتــر از ایــن 
ــه  ــن ب ــازند. نرفت ــت، بس ــه هس ک
ــردا  ــی و ف ــر و تنبل ــدان و تأخی می
ــن و  ــردن ای ــه گ ــردن و ب ــردا ک ف
می شــود  باعــث  انداختــن،  آن 
ــرود. ــت ب ــا از دس ــه فرصت ه ک

3. معرفی کتاب در بحث آداب

بحــث  مــورد  در  حاضریــن: 
بــه  کتاب هایــی  چــه  آداب، 
کنیــم  معرفــی  نوجوانــان 
باشــند؟  داشــته  ِســیر  کــه 

حاج علی اکبــری:  حجت االســالم 

بــه  خودشــان  بچه هــا  یعنــی 
ایــن کتاب هــا مراجعــه کننــد؟ 

بلــه. حاضریــن: 

حاج علی اکبــری:  حجت االســالم 
کتابــی نمی شناســم کــه ســیری 
را بــرای بچه هــا، آن هــم بــرای 
مــا  مخاطــب  کــه  بچه هایــی 
باشــد،  کــرده  تنظیــم  هســتند، 
خودشــان  بچه هــا  به طوری کــه 
اســتفاده  و  مراجعــه  مســتقیمًا 
از کارهــا  بعضــی  کننــد. ولــی 
از  بعضــی  اســت.  کمک کننــده 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــا هس مجموعه ه
ــه  ــه ب ــرد ک ــی ک ــا معرف ــه بچه ه ب
آنهــا کمــک کنــد. یکــی از بهتریــن 
ــی بســیار  ــه راهنمای ــه جنب ــار ک آث
ــا دارد،  ــان م ــرای مخاطب ــی ب جالب
ــاب شــریف »داســتان راســتاِن«  کت
اســت؛  عزیــز  مطهــرِی  شــهید 
ــی  ــی و تهذیب ــاًل  تربیت ــی کام کتاب
ــاده ای دارد  ــازندگی فوق الع ــه س ک
یــا چیزهایــی شــبیه ایــن کــه اگــر 
ــم. خواســتید، می شــود معرفــی کن
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4. دعای فرج، بهترین هدیه به 
ساحت مقدس امام زمان

بــرای  به نظرتــان  حاضریــن: 
هدیــه ای  چــه  شــعبان  نیمــه 
می توانیــم بــه امــام زمــان بدهیــم؟

حاج علی اکبــری:  حجت االســالم 
ســؤال ســختی پرســیدند، زیــرا 
شــرایطی  بــا  هرکســی  دنیــای 
کــه دارد بــا دیگــری متفــاوت 
ــی  ــه موقعیت ــه در چ ــت. اینک اس
اســت و چــه گامــی می توانــد 
بــرای رضــای خاطــر آن حضــرت 
ــردارد، بســیار متنــوع و متفــاوت  ب
اســت. شــاید بشــود گفــت انســان 
ــّی  ــرت ول ــرج حض ــرای ف ــا ب دع
عصــر )ارواحنــا فــداه( را کــه 
ــر آن  ــدا ب ــای خ ــات اولی در کلم
ــودش  ــه خ ــده، در برنام ــد ش تأکی
ــد.  ــته باش ــدی داش ــورت ج به ص
کمــک و هدیــه خوبــی اســت. 

ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــن هدی بهتری
حضــرت ببیننــد مــا داریم خــود را 
بــرای یــاری ایشــان آمــاده می کنیم. 
ــت شــاید کمــک کــردن  ــن حال ای
بــه حضــرت ولــّی عصــر )ارواحنــا 

ــا را  ــه م ــرای اینک ــد ب ــداه( باش ف
ــده  ــا از عه ــرا م ــد، زی ــت کن  تربی
ــی  ــم. مرب ــود برنمی آیی ــت خ  تربی
ــی اهلل االعظــم  ــم، حضــرت ول عال
)ارواحنــا فــداه( اســت. اینکــه 
مــا کمــک کنیــم بــه حضــرت 
ــا  ــرد و م ــا را بگی ــت م ــه دس ک
را هدایــت کنــد، کمــک کنیــم 
ــاید  ــد، ش ــفاعت کن ــا را ش ــا م ت
ــرای مربــی بــزرگ ایــن بهتریــن  ب
را  باشــد. دســت خــود  هدیــه 
ــانیم.  ــرت برس ــن آن حض ــه دام ب
ــرای  ــه اســت ب ــن هدی ــن بهتری ای
ــان،  ــه اش در جه ــه وظیف ــی ک کس
اســت. آدم هــا  از  دســتگیری 

5. موانع در ساحت عقل و 
اخالق

می شــود  اگــر  حاضریــن: 
و  عقــل  ســاحت  مــورد  در 
اخــالق بیشــتر توضیــح دهیــد.

حاج علی اکبــری:  حجت االســالم 
مــا بــرای ســاحت عقالنی مــان 
ــه  ــی مراجع ــه بخش ــد ب ــًا بای حتم
کنیــم کــه عمدتــًا ســاحت اندیشــه 
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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

آن  تأدیــب  و  اســت  تفکــر  و 
ــت. از  ــی اس ــیار اساس ــه بس منطق
ــود دارد،  ــا وج ــه آنج ــی ک موانع
ــر  ــت. اگ ــات اس ــا و آف گریزگاه ه
ــم.  ــش کنی ــا را پیرای ــم، آنه مبتالیی
تقویــت  بــه  نیــاز  کــه  جایــی 
ــم. ــرار دهی ــتور کار ق دارد، در دس

در ســاحت اخــالق هــم بایــد 
هســت؛  موانعــی  آیــا  ببینیــم 
ماننــد حســادت، خودشــیفتگی، 
لجاجــت.  و  خودبزرگ بینــی 
وجــود اینهــا، هر انــدازه که باشــد، 
عمــاًل ســیر را منتفــی یــا انســان را 
ُکنــد می کنــد. بعضــی عوامــل، 
ــر  ــی دارد. اگ ــی خاص پیش برند گ
خــدا توفیــق دهــد در هــر ســاحتی 
کلیدی تــر  نکته هــای  از  بعضــی 
را خیلــی فشــرده و مختصــر و 
ــرد. ــم ک ــم خواهی ــردی، تقدی کارب

6. مالِک تشخیص وظیفه

تشــخیِص  گاهــی  حاضریــن: 
آیــا  می شــود.  ســخت  وظیفــه 
ــه  ــه کاری را ک ــت ک ــت اس درس
به عنــوان  اســت،  ســخت تر 

کنیــم؟ انتخــاب  وظیفــه 

حاج علی اکبــری:  حجت االســالم 
ِصــرف ســخت بــودن، مــالک 
نیســت، امــا نوعــًا نفــس انســان از 
ــز  ــه دارد، پرهی ــی کــه هزین کارهای
ــه  ــد فاصل ــی می خواه ــد یعن می کن
بگیــرد. کارهایــی کــه اصطالحــًا از 
ــد  ــخت تر می کنی ــه س ــر ب آن تعبی
ــان  ــه انجامش ــتند ک ــی هس کارهای
گاهــی حــرص خــوردن و نگرانــی 
دارد، انســان بایــد برایشــان بیشــتر 
بایــد  گاهــی  بگــذارد،  وقــت 
ــه  ــرو هزین ــا آب ــال ی برایشــان از م
ــن  ــبت ممک ــان نس ــه هم ــد. ب کن
اگــر  باشــد.  ســخت تر  اســت 
نوعــًا  باشــد،  ایــن  منظورشــان 
مــا  روی  پیــش  کــه  کارهایــی 
اســت همیــن ویژگی هــا را دارنــد. 
امــا صــرِف ســخت تر بــودن دلیــل 
بــر ایــن نیســت کــه حتمــًا آن کار 
ــه  ــا کاری ک ــت دارد. ام اآلن اولوی
اولویــت و در عیــن حــال ســختی 
باشــد، حتمــًا  داشــته  بیشــتری 
اجــر و پــاداش بیشــتری هــم دارد، 
ــُل  ــت »أفَْض ــت اس ــرا در روای زی
األْعمــاِل أْحَمُزهــا؛4 بهتریــن عمــل 
ــوار،  ــار األن ــی، بح ــر مجلس . محمدباق  4
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ــن  ــا اســت«. از بی دشــوارترین آنه
اعمــال، آنچــه تلخ تــر و ســخت تر 
اســت، فضیلتــش بیشــتر و چه بســا 
باشــد. بیشــتر  نیــز  پاداشــش 

ــا  ــال را به حــق اولی ــروردگار متع پ
مولــود  و  درگاهــش  مقربــان  و 
ــعبان،  ــم ش ــاه معظ ــه م ــز نیم عزی
ــادی و  ــرکات م ــم ب ــم می ده قس
ــه  ــر جامع ــودش را ب ــوی خ معن
ارادتمنــدان امیرالمؤمنیــن )علیــه 
الســالم(، به ویــژه جمــِع عزیــِز 
ــدای  ــد. خ ــازل بفرمای ــر، ن حاض
ــان  ــا و مقرب ــق اولی ــال را به ح متع
در  می دهیــم  قســم  درگاهــش 
ایــن روزهــای پایانــی ســال و 
ــرن،  ــی ق ــای پایان ــن روز ه در ای
از  سرشــار  روز هــای  ایــن  در 
ــم  ــاه معّظ ــات و لطفــش در م عنای
ــمول  ــا را مش ــه ی م ــعبان، هم ش
مغفــرت و رحمــت خــودش قــرار 
دهــد. گذشــتگان مــا، پــدران و 
ــه را  ــا، هم ــوق م ــادران، ذوالحق م
ــت  ــت و عنای ــرت و رحم از مغف
بهره منــد  خــودش  خــاص 
فرمایــد. به حــق صاحــب ایــن 
مــاه، پیامبــر اعظــم و بــه شــفاعت 

ج67، ص191.

آن بزرگــوار مــا را در  تربیــت و 
تأدیــب و اصــالح خودمــان یــاری 
کنــد. خــدا را به حــق محمــد و 
ــر  ــم رهب ــم می دهی ــد قس آل محم
بــرای  عزیــز و عالی قدرمــان را 
مــا حفــظ کنــد. دشــمنان را بیــش 
ــن  ــد. ای ــل کن ــن خــوار و ذلی از ای
ــا  ــی م ــز و گرام ــای عزی خواهره
هــر آرزوی الهــی کــه بــرای خــود 
انجمن هــای  و  خانواده شــان  و 
اســالمی و جامعــه اســالمی دارنــد، 
خــدای متعــال را به حــق اولیائــش 
)عّجــل  العصــر  صاحــب  و 
و  الشــریف(  فرجــه  تعالــی  اهلل 
صدیقــه  حضــرت  مادرشــان، 
اهلل  )ســالم  االئمــه  ام  طاهــره، 
ــم  ــم می ده ــن( قس ــم اجمعی علیه
همــه ی ایــن آرزو هــا را بــه  لطف و 
کرمــش بــرآورده به خیــر بفرمایــد.




