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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مقدمه

ایــام پربرکــت و پــر نــور مــاه 
مبــارک رمضــان و میــاد فرخنــده 
ــام( را  ــی )علیه الس ــن مجتب ــام حس ام
ــه  ــه همــه شــما عزیــزان صمیمان ب
عــرض  تهنیــت  و  تبریــک 
شــما،  بــر  ان شــاءاهلل  می کنــم. 
ــان و اعضــای  ــای عزیزت خانواده ه
اســامی  انجمن هــای  عزیــز 
دوســتان  همــه  و  دانش آمــوزان 
اهــل بیــت )علیهم الســام( مبارک باشــد.

امیدواریــم همــه عزیــزان بــه لطف 
الهــی و بــه عنایــت پــروردگار 
متعــال تــا بــه اینجــای مــاه مبــارک 
ــتثنایی  ــای اس رمضــان از ظرفیت ه
ــند.  ــده باش ــد ش ــاه بهره من ــن م ای
ــرای  ــزرگ ب ــم و ب ــت عظی فرص
کار خودســازی و ره توشــه گرفتــن 
ــه  ــت بنی ــرای تقوی ــاه، ب ــن م از ای
ــع اشــکاالت و حــل  ــی و رف ایمان
مســائل، فرصــت حقیقتــًا ممتــازی 
ــت.  ــا اس ــش روی م ــه پی ــت ک اس
ــق  ــای دقی ــه معن ــت ب ــک فرص ی

ارزشــمندی  و  ممتــاز  کلمــه 
ــار  ــداهلل در اختی ــه به حم ــت ک اس
آن  از  ان شــاءاهلل  هســت.  همــه 
شــویم. بهره منــد  خوبــی  بــه 

موضــوع بحــث مــا ایــن بــود 
کار  چــه  خودمــان  بــرای  کــه 
کردیــم  عــرض  بکنیــم؟  بایــد 
مقــدار  یــک  می خواهیــم 
از  خودمــان  ســهم  راجع بــه 
مباحــث تربیتــی گفتگــو کنیــم. 
ان شــاءاهلل یــک چنــد جلســه ای بــه 
عنایــت الهــی و بــه مــدد حضــرت 
خدیجــه کبــری )ســام اهلل علیها(؛ کــه 
ــک  ــارک رمضــان ی ــاه مب ــًا م ضمن
ــرای  ــازی ب ــژه و ممت ــت وی فرص
یــاد ایــن بانــوی بــزرگ هــم 
هســت، می خواهیــم در این بــاره 
چنــد جملــه ای عــرض کنیــم.

خودسازی، بنیان اصلی تربیت

جلســه گذشــته عــرض کــردم 
ــه در  ــد کســی ک ــه فرمودن ــن ک ای
و  هســت  دیگرســازی  جریــان 
ــا  ــته ی ــری را خواس ــش مربی گ نق
ــدون  ــا ب ــد ی ــا قص ــته، ب ناخواس
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قصــد  بــا  مخصوصــًا  قصــد، 
ــه  ــت ک ــوب اس ــده دارد، خ برعه
ــاختن  ــرای س ــت ب ــن فرص از ای
اخاقــی  تقویــت  و  خــودش 
بیشــترین  خــودش  معنــوی  و 
روایــت  در  ببــرد.  را  اســتفاده 
صریــح امیرالمومنیــن )علیه الصاةوالســام( 
ــان  ــه در جری ــی ک ــد »کس فرمودن
ــن  ادب کــردن خــودش هســت ای
بیشــتر بایــد تکریم بشــود و تجلیل 
ــدد  ــه در ص ــی ک ــا کس ــود ت بش
ســاختن دیگــران اســت«. ایــن 
همــان بنیــان اصلــی در تربیــت 
ــان  ــه آن بنی ــک کلم ــت. در ی اس
اصلــی و مبنــای اصلــی در تربیــت 
دیگــران، تربیــت خودمــان اســت.

اگرچــه گاهــی دربــاره تقویــت 
ایــن ظرفیــت کــه مبانــی اخاقــی 
مبانــی فکــری در آن حــرف  و 
مباحثــی  یــک  می زنــد  را  اول 
ــت  ــرح اس ــا مط ــن روزه ــم ای ه
کــه می گوینــد »زبــان وجــود«؛ 
ــان  ــما زب ــه ش ــل از اینک ــی قب یعن
و  گفتــن  بــرای  را  ظاهری تــان 
راهنمایــی دیگــران بــاز کنیــد، 
قبــل از ایــن زبــان اصلــی شــما و 

زبــان وجــود شماســت کــه ســخن 
ــاط  ــران ارتب ــا دیگ ــد و ب می گوی
برقــرار می کنــد و بــه صــورت 
ــرار  ــاط برق ــن ارتب ــی ای متافیزیک
می شــود. ایــن نکتــه اتفاقــًا در 
دارای  هــم  مــا  روایــی  مبانــی 
نشــانه هایی اســت کــه اکنــون مــن 
در مقــام تفصیل و تبیین آن نیســتم.

امیدواریــم ان شــاءاهلل خــدای متعال 
مــا و شــما را؛ مخصوصــًا ایــن 
ــانی  ــزء کس ــر را ج ــده حقی گوین
قــرار ندهــد کــه گرفتــار حســرت 
ــر  ــر اث عظمــا می شــوند. کســانی ب
راهنمایی هــای  و  یادآوری هــا 
ــدا  ــا راه را پی ــره این ه ــا، باالخ م
ــان  ــد خودش ــیر رش ــد، مس می کنن
ــًا  ــا احیان ــد، ی ــایی می کنن را شناس
ــد،  ــدا می کنن در مســیر ســرعت پی
ــی  ــا را راهنمای ــه آنه ــا ک ــی م ول
ایــن  خودمــان  نکنــد  کردیــم 
ــیم و  ــل باش ــار معط ــه و کن گوش
عقــب مانــده باشــیم کــه ایــن 
دارد. بزرگــی  خیلــی  حســرت 

عمــده ایــن اســت کــه انســان 
و  تعلیــم  امــر  پیش نیازهــای 
تربیــت و تصــّدی حــوزه تعلیــم و 
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ــد  ــم کن ــّوت فراه ــا ق ــت را ب تربی
و  اولیــن  نظــر می رســد  بــه  و 
مهم تریــن پیش نیــاز در تصــّدی 
تربیــت و تعلیــم دیگــران تعدیــب 
انســان  کــه  اســت  خویشــتن 
خــودش را بــه آداب الهــی مــؤّدب 
کنــد. در روایــت نورانــی فرمودنــد 
»َمــْن تــأّدَب بــآداِب اهلّل عــّز و جــّل 
أّداُه إلَــی الفــاِح الدائــِم1؛ اگــر 
ــودش  ــی خ ــه آداب اله ــی ب کس
آن  بــه  ایــن  کنــد،  مــؤّدب  را 
ــبختی  ــعادت و خوش ــاح و س ص
دائمــی ان شــاءاهلل دســت پیــدا 
ــید«. ــد رس ــرد و خواه ــد ک خواه

محورهای اقدامات مربی

بــرای  مربــی  کــه  اقداماتــی 
خــودش بایــد انجــام دهــد در 
واقــع مهندســی و مدیریــت نفــس 
خــودش اســت. اقداماتــی کــه 
ــازی  ــد در بهس ــام بده ــد انج بای
عقانــی  و  قلبــی  وضعیــت 
»ســاحت  در  یعنــی  خــودش. 
ــب«، و در  نفــس«، در »ســاحت قل

1  -حار األنوار  ,  جلد۸۹  ,  صفحه۲۱۴

ــی  ــر بخش ــل«. در ه ــاحت عق »س
نکته هایــی قابــل تأکید و یــادآوری 
ــور اول  ــًا در مح ــا فع ــت. م هس
می کنیــم  عــرض  چندجملــه ای 
مربــوط  مباحــث  همیــن  کــه 
بــه »ســاحت نفــس« می باشــد.

در ایــن بخــش ســه قــوه اســت که 
ــازماندهی  ــد س ــوه بای ــه ق ــن س ای
ــو  ــک س ــوند. از ی ــت ش و مدیری
قــوه »شــهویه« اســت، از یــک ســو 
ــک  ــت و از ی ــه« اس ــوه »غضبی ق
ــی  ــه« اســت. یعن ــوه »وهمی ســو ق
ــا  ــود م ــانی در وج ــروی نفس 3 نی
ــدام  ــّوت اق ــا ق ــت و ب ــال اس فع
اســت  عبــارت  کــه  می کنــد 
و وهــم«. »شــهوت، غضــب  از 

آنهایــی کــه اهــل فــن هســتند 
کارگــزاری  کــه  می گوینــد 
ــی  ــای غیراله ــرای نیروه ــم« ب »وه
و شــیطانی، خیلــی جدی تــر از 
غضــب و شــهوت مــی باشــد. 
ــه  ــوه وهمی ــن ق ــع ای ــه درواق بلک
ــر  ــروی دیگ ــه آن دو نی ــت ک اس
را هــم فعــال، بســیج، هیجانــی 
محــور  در  می کنــد.  طوفانــی  و 
ــات  ــه در روای ــس ک ــا نف ــاد ب جه
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ــاد  ــه »جه ــر شــده ب ــا از آن تعبی م
ــن  ــد در ای ــا باش ــر بن ــر«، اگ اکب
بخــش مــا یــک نقشــه ای را بــه آن 
ــا ایــن نقشــه  مجهــز شــویم کــه ب
ــر«  ــاد اکب ــه »جه ــم در عرص بتوانی
و  موفــق  و  ســربلند  ان شــاءاهلل 
پیــروز بیــرون بیاییــم، چنــد قاعــده 
بــه نحــو قاعــده عــام اســت. ایــن 
قواعــدی کــه عــرض می کنــم، 
ــه،  ــوه وهمی ــا ق ــارزه ب ــم در مب ه
ــا قــوه غضبیــه و  هــم در مبــارزه ب
هــم در مبــارزه بــا قــوه شــهویه مــا 
را یــاری خواهــد کــرد. در هــر 
ســه میــدان مــا بــه لطــف خــدای 
ــم وارد  ــاءاهلل می توانی ــال ان ش متع
ــری  ــاد و درگی ــارزه و جه ــک مب ی
شــویم. کامیــاب  و  ظفرمنــد 

ایــن اصــول و قواعــد را  مــن 
ســعی می کنــم خیلــی مختصــر 
کنــم. چــون  تقدیــم  خدمتتــان 
خیلــی  بحث هــای  مــا  بحــث 
ــوان در  ــن عن ــت. ای ــی نیس تفصیل
مربی گــری  حــوزه  بــا  ارتبــاط 
پیش نیازهاســت  بحــث 
می شــود. تقدیــم  کــه 

منزل یقظه و . 1
بیداری

اگــر بخواهیــم مســتقیم برویــم 
ــم  ــئله و بخواهی ــل مس ــراغ اص س
ــه  آن قواعــد را مــرور کنیــم کــه ب
منزلــه نقطه هــای اصلــی راهنمایــی 
مــا محســوب می شــوند، بایــد 
ــت  ــده نخس ــم آن قاع ــرض کن ع
ــت  ــن حال ــت از همی ــارت اس عب
یقظــه و بیــداری کــه معمــوالً از آن 
بــه عنــوان منــزل اول یــاد می کنند. 
بَِواِحــَدةٍ  أَِعُظُکــْم  إِنََّمــا  »ُقــْل 
َوُفــَراَدی2«  َمثْنَــی   ّ هلِلَ تَُقوُمــوا  أَْن 
می گوینــد  قــدم  اولیــن  یعنــی 
اســت. بیــداری  قــدم  همیــن 

ــداری« در اینجــا  ــا از »بی منظــور م
ــارت اســت  ــه شــکل خــاص عب ب
از آن روشــن بینی کــه انســان بایــد 
ــت  ــت و موقعی ــه وضعی ــبت ب نس
خــودش پیــدا کنــد. یعنی شــناخت 
و اشــراف و معرفتــی کــه بایــد 
ــت  ــت و موقعی ــه وضعی ــبت ب نس
بیــاورد. دســت  بــه  خــودش 

ــه  ــم چگون ــره وضعیت ــن باالخ م
اســت؟ خــود واقعــی مــن در چــه 

2  - بحار األنوار  ,  جلد۲۳  ,  صفحه۳۹۱
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ــا  ــرار دارد؟ نســبتش ب ــی ق موقعیت
ــت و  ــه اس ــی چگون ــود حقیق خ
ــتم؟  ــیر هس ــال ِس ــن در ح ــا م آی
در  هســتم؟  ســلوک  حــال  در 
در  هســتم؟  پیشــرفت  حــال 
در  هســتم؟  زدن  درجــا  حــال 
ــرا  ــمت قهق ــه س ــن ب ــال رفت ح
هســتم؟ باخــره وضعیــت مــن در 
ــبت  ــت؟ نس ــه اس ــوع چگون مجم
ــه  ــن جبه ــمن در ای ــا دش ــن ب م
ــدر  ــا را چق ــت؟ آنه ــه اس چگون
نقــاط  ایــن  می شناســم؟  مــن 
ــاط  ــدام هســتند؟ نق ــن ک ــوت م ق
ــا هســتند؟ در  ــن کدام ه ضعــف م
ــتر از  ــده بیش ــی ش ــیر ط ــن مس ای
ــورده ام؟  ــه خ ــه ای ضرب ــه ناحی چ
ــه  ــود ک ــث می ش ــزی باع ــه چی چ
ــیر  ــوب ِس ــه آن شــکل مطل ــن ب م
ــب  ــرعتم مناس ــم؟ س ــته باش نداش
نباشــد، ســرعت گیرهای مــن در 
مســیر چــه چیزهایــی هســتند؟

وضعیــت،  ایــن  بــه  اشــراف 
شــناختش و شــناخت حضــوری و 
ــع همــان نقطــه ای  ــی درواق تفصیل
ــزء  ــت ج ــود گف ــه می ش ــت ک اس
نقــاط جــدی و نقطــه عزیمــت 

محســوب  عرصــه  ایــن  در 
می شــود و الزم اســت کــه مــا بــه 
ــئله  ــن مس ــرای ای ــی ب ــق اله توفی
ــه  ــر ب ــم و اگ ــرمایه گذاری کنی س
ــن  ــال در ای ــروردگار متع ــل پ فض
ــت  ــوب اس ــراف مان خ ــه اش زمین
خودمــان  وضعیــت  بــه  کامــًا 
وقــوف داریــم. نقــاط قــوت و 
ــیم،  ــان را می شناس ــف خودم ضع
می شناســیم،  را  تعلل هایمــان 
ــان را از آن  ــرمایه های وجودی م س
خیلــی خــوب باخبــر هســتیم. اگــر 
ــی  ــن ادعاهای ــد چنی کســی می توان
ــس  ــت نف ــاره معرف ــه درب ــد ک کن
ــت  ــت و وضعی ــناخت موقعی و ش
پیشــرفت  این قــدر  خــودش 
ــراف دارد،  ــدر اش ــن ق ــرده و ای ک
ــتیم و  ــه او درود بفرس ــد ب ــا بای م
کنیــم.  توفیــق  آرزوی  او  بــرای 
ــت و  ــی اس ــق بزرگ ــق، توفی توفی
ــد. ــش نمی آی ــرای هــر کســی پی ب

»َمعِرَفــُة  فرمودنــد  کــه  ایــن 
النَّفــِس أنَفــُع الَمعــارِِف3« ناظــر بــه 
ــد  ــت. فرمودن ــئله اس ــن مس همی
ــن  ــناخت ها همی ــودمندترین ش س
شــناخت اســت کــه انســان قــوای 

- غرر الحكم : ۹۸65  3
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ســرمایه های  را،  نفســانی اش 
ــخصیت و  ــدان ش ــودش را، می خ
ــاط  ــودش را در ارتب ــت خ وضعی
اینهــا  امثــال  و  دشــمنان  بــا 
خــوب شناســایی کــرده باشــد.

موقعیــت  ایــن  در  اگــر کســی 
قــرار گرفــت چنیــن کســی را 
نخســت  منــزل  وارد  می گوییــم 
از منــازل ســلوک شــده اســت، 
ــن آدم،  ــداری«. ای ــزل بی ــی »من یعن
آدم بیــداری اســت. یعنــی از آن 
وضعیــت بی توجهــی و غفلــت 
ــود  ــه خ ــت. البت ــده اس ــارج ش خ
منــزل یقظــه و منــزل بیــداری هــم 
مراتبــی دارد کــه در جــای خودش 
بایــد دربــاره اش گفتگــو شــود، من 
اکنــون وارد آن بحــث نمی خواهــم 
ــه  ــه آنچ ــتید ب ــر توانس ــوم. اگ بش
ــید،  ــردم برس ــرض ک ــن ع ــه م ک
درواقــع می شــود گفــت شــما 
بیــداری شــده اید و  وارد منــزل 
می شــود از یــک چنیــن کســی 
قدم هــای  کــه  داشــت  توقــع 
ــا  ــّوت و ب ــا ق ــی ب ــدی را خیل بع
ــه  ــاءاهلل و ب ــد ان ش ــت بتوان موفقی
لطــف حضــرت حــق بــر دارد. 

ایــن پــس می شــود اصــل اول.

ــن  ــًا م ــش مخصوص ــن بخ در ای
ــر  ــه ه ــت ک ــن اس ــنهادم ای پیش
ــت  ــوت وق ــدون ف ــا ب ــدام از م ک
ــارک رمضــان  ــاه مب ــن م و در همی
یــک وقــت خلوتــی قــرار بدهیــم 
و بــه ایــن ســواالت پاســخ بدهیــم. 
ــوط  ــواالت مرب ــه س ــًا ب مخصوص
بــه نقــاط قــّوت و ضعــف خودمان 
از منظــر ســلوک الــی اهلل تبــارک و 
ــیر  ــاحت ِس ــا در س ــه م ــی ک تعال
ــارک  ــه ســوی حضــرت حــق تب ب
ــی ببینیــم در چــه وضعیتــی  و تعال
ــم  ــا بتوانی ــر م ــن را اگ ــتیم. ای هس
احصــاء کنیــم و یــک برداشــتی از 
بگیریــم خیلــی کمک کننــده  آن 
ــبت  ــا در نس ــت م ــت. وضعی اس
ــه  ــان چگون ــوه غضبیه م ــا ق ــا ب ب
ــبت  ــا در نس ــت م ــت، وضعی اس
چگونــه  شــهویه مان  قــوه  بــا 
اســت، وضعیــت مــا در ارتبــاط بــا 
خیــاالت و وهــم و اوهــام چگونــه 
ــا  ــه این ه ــتیم ب ــا توانس ــت، آی اس
ــته ایم  ــا توانس ــویم؟ آی ــلط ش مس
ــم  ــت کنی ــوب مدیری ــا را خ اینه
در  ضعف های مــان  و  قــّوت  و 
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اســت؟ چگونــه  نواحــی  ایــن 

پــس ایــن می شــود نکتــه اول کــه 
آن اصــل نخســت یعنــی اصــل 
شــناخت و اشــراف اســت کــه 
نبایــد دســت کم گرفتــه شــود. ایــن 
بســیار مســئله و نکته مهمی اســت.

تضّرع به درگاه . 2
خداوند متعال

قاعــده و اصــل دوم عبــارت اســت 
پــروردگار  از  کمک خواهــی  از 
بــه  پناهنده شــدن  و  متعــال 
ســاحت قــدس ربوبــی. انســان 
وقتــی در ایــن منــزل اول و در ایــن 
مرحلــه اولــی کــه عــرض کردیــم 
یــک مقــدار توجــه اش تقویــت 
شــد، بــه زودی در می یابــد کــه 
در برابــر کشــش ها و جاذبه هــا، 
ــه در  ــی ک ــا و طوفان های هیجان ه
محیــط نفســانی پیــش می آیــد، 
خیلــی کــم مــی آورد و حقیقتــًا 
ــا  ــد. اینج ــف می کن ــاس ضع احس
ــه  ــت ک ــه ای اس ــت آن نقط درس
ــه  ــود ب ــده ش ــان پناهن ــد انس بای
از  و  ربوبــی  قــدس  ســاحت 

ــد. ــک بخواه ــال کم ــدای متع خ

اگــر انســان از خداونــد متعــال 
فکــر  شــما  بخواهــد،  کمــک 
ــد؟  ــاری نمی کن ــدا ی ــد خ می کنی
ــن  ــه ذه ــًا ب ــزی اص ــن چی چنی
ــال، رحمــان،  ــادر، متع ــد؟ »ق می آی
ــِف  ــده ی ضعی ــم«؛ بن ــم، کری رحی
ضعفــش،  ســراپا  فقــر،  ســراپا 
ــه  ــت ک ــور هس ــل تص ــًا قاب اص
ــد و  ــک بخواه ــی کم ــن کس چنی
خــدای متعــال کمکــش نکنــد، 
یــاری نشــود، اصــًا چنیــن چیــزی 
ممکــن هســت؟ ایــن طبــق قواعــد 
الهــی محــال اســت. بنابرایــن حتمًا 
فقــط  می شــوید،  یــاری  شــما 
صــدق می خواهــد. انســان راســت 
بگویــد و ایــن واقعــًا صادقانــه 
از  متعــال  خداونــد  پیشــگاه  در 
ــد.  ــک بخواه ــق کم ــرت ح حض

یکــی از اســاتید می فرمودنــد ایــن 
ــود  ــه فرم ــم ک ــرآن کری ــر ق تعبی
ــا  ــوءِ إاَِلّ َم ــاَرٌة بِالُسّ ــَس َلََمّ »إَِنّ النَّْف
ــوءِ« کــه  َرِحــَم َربـِّـي4«؛ »اَمّــاَرٌة بِالُسّ
ایــن دائمــًا فرمــان بــه بــدی صــادر 
ــه صــورت  ــه ب ــم ن ــد، آن ه می کن

4  - آیه 5۳ سوره یوسف
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ــی  ــاَرٌة« یعن ــادی، »اَمّ ــر ع ــک ام ی
ــه  ــرای این ک ــّدی ب ــای ج فرمان ه
مــا را به گنــاه و معصیــت و خروج 
از قواعــد بندگــی بکشــاند صــادر 
ــه  ــد ک ــان می فرمودن ــد. ایش می کن
ایــن نقطــه اماریـّـت عمدتــًا مربوط 
ــت و  ــه اس ــروه وهمی ــن گ ــه ای ب
ــیطان  ــت و ش ــه اینجاس ــوط ب مرب
عمــده ســرمایه گذاری اش بــرای 
ــدا را  ــای خ ــد بنده ه ــه بتوان اینک
از صــراط مســتقیم خــارج کنــد از 
ــه  ــوه وهمی ــازی ق ــق فعال س طری
ــاالت اســت. ــه خی ــن زدن ب و دام

ــه اســت کــه  ــوه وهمی ــق ق از طری
دو قــوه دیگــر نفســانی مــا را 
همچنــان  می کنــد.  فعال ســازی 
ــج  ــًا تهیی ــرد عمدت ــاره ک ــه اش ک
شــهوات و غضــب از ایــن طریــق 
اســت. بــه اینهــا شــما اضافــه 
ــی  ــیاطین جن ــود ش ــد وج بفرمایی
ــورده  ــم خ ــا قس ــه آنه ــی ک و انس
ــَن  ــْم أَْجَمعِی ــه »َلُْغِویَنَُّه ــتند ک هس
إاِلَّ ِعبَــاَدَک مِنُْهــُم الُْمْخَلِصیــَن5«؛ 
یــک دشــمن قســم خــورده ای 
هــم ظاهــراً وســط میــدان هســت. 
عملیــات  در  نــدارد،  تعــارف 

- آیه ۸۲ و ۸۳ سوره ص  5

ــت،  ــدی اس ــی ج ــری خیل اغواگ
نمی شناســد،  هــم  روز  و  شــب 
خســته هــم نمی شــود، اســتراحت 
هــم نــدارد، کامــًا عــازم بــه 
کافــی  انگیــزه  هســت،  میــدان 
ــد  ــه بخواه ــرای اینک ــم دارد ب ه
بــدارد،  بــاز  از مســیر  را  ماهــا 
ــد،  ــارج کن ــیر خ ــد از مس بخواه
بخواهــد حرکــت مــا را ُکنــد کنــد، 
بخواهــد انگیزه مــان را از ســیر بــه 
ــازل  ــال و من ــد متع ــوی خداون س
اســتاد  بدهــد.  کاهــش  کمــال 
ــی  ــت، یعن ــم هس ــا ه ــن کاره ای
قشــنگ بلــد اســت، از کجاهــا 
مســیرهای  بشــود،  وارد  بایــد 
ــد. ــوب می شناس ورودی اش را خ

از طــرف دیگــر وقت مــان هــم 
خیلــی کــم اســت. یعنــی این جــور 
ــک  ــی ی ــه جنابعال ــه ب ــت ک نیس
و  بدهنــد  تضمین شــده  وقــت 
بگوینــد شــما مثــًا پانصــد ســال، 
ــد  ــال، بگوین ــیصد س ــد س بگوین
دویســت ســال، بگوینــد صــد 
همچیــن  کســی  چــه  ســال؛ 
فرصتــی را بــه شــما می دهــد؟ 
ــه  ــت ک ــی هس ــت معیّن ــک وق ی
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ــت  ــت، آن وق ــل اس ــمش أج اس
ــه  ــش برســد ن ــن هــم اگــر وقت ای
ــه  ــد و ن ــو می افت ــه جل ــک لحظ ی
ــا  ــد، ام ــب می مان ــه عق ــک لحظ ی
ــه  ــد ثانی ــن چن ــت؟ همی ــی اس کِ
دیگــر اســت؟ امشــب اســت؟ 
ــه اســت؟  ــن هفت فرداســت؟ در ای
در ایــن مــاه اســت؟ در ایــن ســال 
اســت؟ خیلــی نامعلــوم اســت.

ــیار  ــا بس ــت م ــن در کل وق بنابرای
کــم اســت؛ حــاال وقــت کــم 
ــد  ــه فــرض بگوین ــی ب ــد، یعن بمان
بگوینــد  اگــر  ســال،   100 کــه 
تــازه  هــم  ســال  صــد  مثــًا 
ــن  ــه همچی ــت ک ــم اس ــت ک وق
عــاوه  نمی گوینــد،  چیزهایــی 
نامعلــوم  اصــًا  کــه  ایــن  بــر 
اســت و مشــخص نیســت کــه 
پیمانــه کــی ســرازیر خواهــد شــد.

همیــن چنــد تــا جملــه را کنــار هم 
بگذاریــد. چنیــن کســی آیــا راهــی 
جــز پناهندگــی بــه ســاحت قــدس 
ربوبــی دارد؟ لــذا ایــن مســیری که 
در مناجــات »خمســه عشــر« بــه ما 
ــات  ــده، در آن مناج ــان داده ش نش
»مناجات الشــاکین«  کــه  اول 

اســت.  کننــدگان  شــکایات 
ــم اهلل  ــد »بس ــم می گوی ــش ه اول
الرحمــن الرحیــم إِلهِــی إِلَیْــَک 
ــوءِ أَمَّــاَرًة، َو  أَْشــُکو نَْفســًا بِالسُّ
إِلـَـی الَْخِطیئَــِة ُمبــادَِرًة؛ خدایــا مــن 
آمــدم نــزد تــو از ایــن نفســی کــه 
بــه بدی هــا فرمــان می دهــد و 
ــا ســوق  ــه ســمت خطاه ــن را ب م
ــت  ــه معصی ــبت ب ــد و نس می ده
و  می انــدازد  ولــع  بــه  را  مــن 
بهانــه  پُــر  می کنــد،  حریــص 
اســت، آرزوهــای دور و دراز دارد، 
بی تــاب اســت، قــدر ناشــناس 
ــر هــوس اســت، عاشــق  اســت، پُ
ــر از غفلــت و  ســرگرمی اســت، پُ
ــت  ــن از دس ــت، م ــی اس فراموش
ــرم  ــاه می ب ــو پن ــه ت ــس ب ــن نف ای
می کنــم«. شــکایت  تــو  بــه  و 

بــه مــا اینگونــه آمــوزش داده انــد. 
خــب ایــن دعایــی اســت کــه شــما 
ــَک  ــد. »إِلَیْ ــس داری ــا آن اُن ــم ب ه
أَْشــُکو«؛ آمــده ام نــزد تــو شــکایت 
کنــم از دســت چــه کســی؟ از 
ــت  ــه، از دس ــن و آن؟ ن ــت ای دس
خــودم آمــده ام شــکایت کنــم.

اگــر یــک روزی از شــما پرســیدند 
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ــه شــما از چــه کســی شــکایت  ک
ــل  ــد و شــما یــک لحظــه تأّم داری
کردیــد دیدیــد یــک فهرســتی 
داریــد از کســانی کــه از آنهــا 
شــکایت داریــد؛ مــن شــکایت 
دوســتم،  فــان  دســت  از  دارم 
دلخــور هســتم، شــکایت  او  از 
ــکایت  ــرم، ش ــت همس دارم از دس
دارم از دســت فرزنــدم، خــدای 
نخواســته شــاکی هســتم از دســت 
ــر  ــت مدی ــادرم، از دس ــدر و م پ
ــا کار  ــه در آنج ــی ک ــودم، جای خ
می کنــم؛ ببینیــد از چــه کســی 
ــکایت مان  ــتیم، ش ــاکی هس ــا ش م
اســت؟ کســانی  چــه  از 

امــا اگــر از شــما پرســیدند و گفتی 
از خودم شــاکی هســتم و از کســی 
شــکایتی نــدارم. اگر انســان رســید 
بــه ایــن نقطــه، ایــن معنایــش 
ــده ایم  ــه ش ــه متوج ــت ک ــن اس ای
درگیــری  چــه  وارد  بایــد  کــه 
ایــن  در  و  بشــویم  جــدی ای 
ــال  ــدای متع ــدی خ ــری ج درگی
را بــه کمــک میخواهیــم و خــدای 
متعــال هــم تضمیــن کــرده، یعنــی 
شــما از خــدای متعــال کمــک 

بخواهیــد یــاری می شــوید و در 
ــچ وجــه شــما  ــه هی ــن مســیر ب ای
در  اگــر  نمی گــذارد.  تنهــا  را 
خودتــان،  گذشــته  تجربه هــای 
ــه  ــه بل ــد ک ــریفتان آم ــن ش در ذه
مــن فــان جــا تصمیمــی داشــتم، 
کمــک خواســتم، یــاری نشــدم 
بدانیــد  قطعــًا  اینهــا  امثــال  و 
ــوده  ــا ب ــمت م ــکال از س ــه اش ک
ببینیــم  برگردیــم  بایــد  اســت. 
بایــد  کجاســت.  مــا  اشــکال 
کنیــم  شناســایی  را  اشــکال مان 
و ان شــاءاهلل آن را مرتفــع کنیــم.

انســان ســالک حالــش حــال تضّرع 
ــد  ــر می خواهی ــت.  اگ ــی اس دائم
وســط  شــما  آیــا  کــه  بدانیــد 
ــتید  ــس هس ــا نف ــارزه ب ــدان مب می
ــن ســوال  ــه ای ــد ب ــا نیســتید، بای ی
جــواب بدهیــد کــه آیــا شــما 
متضــّرع هســتید یــا نیســتید؟ اگــر 
ــد،  ــد، اگــر زاری داری تضــّرع داری
ــل  ــی مث ــد، یعن ــر التمــاس داری اگ
یــک کســی کــه افتــاده وســط یــک 
ــد طــرف او  ــده، از چن مشــت دّرن
را احاطــه کــرده باشــند، ایــن چــه 
ــن  ــما؟ ای ــر ش ــه نظ ــد ب کار بکن
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همــان جــا آرام مثًا نشســته اســت 
تــا خــورده شــود یــا فریــادش بــه 
کمــک خواهــی بلنــد اســت؟ زمین 
و زمــان را بــا جیــغ و فریــادش پـُـر 
می کنــد کــه بــه فریــاد مــن برســید. 
ــت.  ــه اس ــتن اینگون ــک خواس کم
آیــا مــا از خــدای متعــال اینگونــه 
ــای  ــا ج ــتیم؟ اینج ــک خواس کم
و کمک خواهــی  تضــّرع  همــان 
قــدس  ســاحت  از  متضّرعانــه 
ربوبــی اســت. این هــم نکتــه دوم.

تمثیلی برزخی

یــادم  وقــت  هیــچ  هــم  مــن 
نمــی رود یکــی از بــزرگان و از 
خوبــان مــا بودنــد، از مراجــع 
ــه  ــه ب ــه البت ــا ک ــان م ــد زم تقلی
رحمــت خــدا رفته انــد؛ چــون 
مطلــب تنقیصــی نســبت به ایشــان 
ــان را  ــم شریف ش ــن اس ــت م هس
نمی بــرم. در یــک نوبتــی یــک 
ــه  ــد ک ــه بودن ــان رفت ــی آقای جمع
آقــا مــا را نصیحــت کنیــد. ایشــان 
جایــی  همیــن  مــن  فرمودنــد 
ــه  ــد لحظ ــک چن ــتم ی ــه نشس ک
اســتراحت کــرده بــودم، مثــًا یــک 

ــت.  ــن را گرف ــبکی م ــواب س خ
در آن وضعیــت دیــدم یــک ســِگ 
ــه  ــیاه ب ــِف س ــِت کثی ــی زش خیل
ــان  ــدا برایت ــرده. خ ــه ک ــن حمل م
خیلــی  ســگ  حملــه  نیــاورد، 
ــه  ــی ک ــت، آنهای ــدی اس ــه ب حمل
یــک  می داننــد  دارنــد  تجربــه 
چیــز بی ربطــی اســت. گفــت مــن 
ــردم  ــره ک ــتم را گ ــور مش همین ج
ــم  ــه در بازوی ــوه ای ک ــام ق ــا تم ب
ــگ  ــن س ــر ای ــدم در س ــود کوبی ب
وحشــی کــه بــه مــن حملــه کــرده 
ــان  ــود ایش ــر خ ــاال تعبی ــود. ح ب
بــود، فرمودنــد از شــدت دردی که 
در ســر خــودم احســاس کــردم از 
خــواب بیــدار شــدم. بعــد ایشــان 
فرمودنــد ایــن همــان جملــه اســت 
نَْفَســَک  َعــُدّوَک  »أَْعــَدي  کــه 
ــَک«6؛ گفــت ایــن  ــَن َجنْبَیْ ِــي بَیْ َّت ال
ــس  ــی نف ــل برزخ ــع تمثی در واق
ــود کــه  ــود. نفــس خــودم ب مــن ب
حالــت حملــه  اش را نشــان داد. 
خــدا  می گفــت  ایشــان  البتــه 
حداقــل  کــه  کــردم  شــکر  را 
زده  او  ســر  بــر  مشــتی  یــک 

6  - بحار األنوار  ,  جلد6۷  ,  صفحه6۴
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ــراً  ــدار ظاه ــن مق ــی ای ــم. یعن باش
ــود. ــرده ب ــدا ک ــی پی ــک توفیق ی

اکبــر«  »جهــاد  میــدان  میــدان، 
اســت. بــه همیــن جهــت هــم 
یعنــی  اکبــر«.  گفته انــد »جهــاد 
آن طــرف رفتــه جنگیــده باالخــره 
ــا آن  ــهید داده، ب ــروح داده، ش مج
شــرایط ســخت و دشــوار برگشته، 
ــد  ــه او می گوی ــان ب ــر عزیزم پیامب
کــه مرحبــا شــما از »جهــاد اصغــر« 
بــه  آمدیــد و داریــد می رویــد 
اینهــا  اکبــر«!  »جهــاد  ســمت 
همدیگــر را نــگاه می کننــد کــه 
مگــر چــه کاری ســخت تر از ایــن 
ــه  ــم ب ــه بودی ــا رفت ــه م کاری ک
ــا و  ــاف نیزه ه ــه مص ــش؟ ب میدان
شمشــیرها و چــه کاری ســخت تر 
ــش روی  ــر از آن پی از آن و بزرگت
ــد  ــرت فرمودن ــت؟ حض ــا هس م
بلــه آن جهــان بزرگتــر »جهــاد 
ــس  ــا نف ــاد ب ــت، جه ــس« اس نف
اســت کــه پیــش روی شــما اســت.

ظرفیت توّسل به . 3
اولیاء الهی

مطلــب ســوم ایــن اســت کــه 
ــاء  ــه اولی ــل ب ــت توّس ــا از ظرفی م
الهــی اســتفاده کنیــم. از ولــی خــدا 
کمــک بگیریــم. کمــک خواهــی از 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
ــی  ــود در مددخواه ــی می ش متجّل
انســان  کامــل.  ولــی  باطــن  از 
از ولــی عصــر )علیه الســام( کمــک 
ــه او بســپارد،  بخواهــد، خــود را ب
ــد.  ــت کن ــا او تقوی ــش را ب ارتباط
کســی کــه مربــی عالــم اســت 
و انســان تمــام اســت و تمــام 
بــرای  یــادش  اســت،  انســان 
ــد  ــی آورد، امی ــی م ــالک دلگرم س
ــما  ــه ش ــاس ک ــی آورد، آن احس م
تنهــا نیســتید، دســت یاری گــر 
ــه  ــه ب ــت ک ــال اس ــروردگار متع پ
ــر  ــاوه ب ــد و ع ــما می آی ــدد ش م
اینکــه یــاد ولــی کامــل انگیزه هــای 
انســان را هــم بــرای ِســیر تقویــت 
می کنــد. شــما وقتــی کســی را 
ــد،  ــاد می کنی ــر قله هاســت ی ــه ب ک
ایــن بــرای کســی کــه در راه اســت 
ــگاه  ــی ن ــت. یعن ــش اس انگیزه بخ
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بــه قله هاســت. یعنــی آن خــود 
حقیقــی مــا یــک چشــم اندازی 
در افــق انســان کامــل دارد، وقتــی 
ــه  ــد ک ــاد می کنی ــی را ی ــما کس ش
ــت،  ــتقر اس ــل مس ــراز عق ــر ف ب
پیــدا  توجــه  آن  بــه  را  کســی 
می کنیــد کــه تمــام مــکارم اخــاق 
بــه  او  شــخصیت  ســاحت  در 
ــرای  ــن ب کمــال رســیده اســت، ای
اســت.  الهام بخــش  هــم  شــما 
هــم  اســت،  پیش برنــده  هــم 
امیدبخــش  اســت،  کمک کننــده 
ــه  ــد ب ــت می ده ــم هّم اســت و ه
ــت  ــن هّم ــود ای ــًا خ ــان. اص انس
پیش برنــده  و  اساســی  بســیار 
ســوم. نکتــه  هــم  اســت.این 

کمک خواهی از . 4
راه شناسی امین

ــه  ــد ب ــا بای ــه م ــارم ک ــه چه نکت
عنــوان اصــول از آن یــاد کنیــم 
ایــن اســت کــه انســاِن در مســیر، 
ــن و راه شناســی  ــک مشــاوره امی ی
ــد و  ــا کن ــال تمن ــدای متع را از خ
در جســتجو باشــد و پیــدا کنــد تــا 

ــورت  ــه او مش ــیر ب ــد در مس بتوان
در  انســان  زمان هایــی  بدهــد. 
یــک  و  عقبه هــا  دشــواری ها، 
و  پیچیــده  خیلــی  گردنه هــای 
آنجاهــا  اگــر  اســت.  ســختی 
انســان قــرار گرفــت، گاهــی نیــاز 
بــه راهنمایــی دارد، گاهــی ســر دو 
ــرد،  ــرار می گی ــی ق ــه راهی های س
گاهــی مطلــب خیلــی برایــش 
واضح نیســت و نیــاز بــه راهنمایی 
ــدای  ــر خ ــن اگ ــارغ از ای دارد. ف
متعــال بــه انســان یــک راه شــناس 
ــی  ــرد، خیل ــا را روزی ک و راهنم
بایــد انســان قــدرش را بدانــد. 
ــباب  ــله اس ــاز در سلس ــون او ب چ
یکــی از نقــاط اساســی بــرای ِســیر 
ــی از  ــود. یک ــوب می ش ــا محس م
کمک هــای بــزرگ خداونــد بــرای 
ــن  ــه چنی ــت ک ــن اس ــالک ای س
کســی را روزی او کنــد تــا بتوانــد 
ــد،  ــر شناســایی کن ــا او راه را بهت ب
ــًا  ــد، احیان ــر کن ــرعتش را زیادت س
بتوانــد  خطرهــا  از  بعضــی  از 
خــودش را در یــک مســیر پُــر 
خطــر نجــات دهــد و پیــش بــرود.
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مدیریت زمان در . 5
مبادی ِسیر

مطلــب بعــدی عبــارت اســت 
ــد در  ــد بتوان ــالک بای ــه س از اینک
مبــادی، یعنــی در نقــاط مقدماتــی 
داشــته  زمــان  مدیریــت  ِســیر 
باشــد و وقــت خــودش را بتوانــد 
کنــد.  مدیریــت  و  برنامه ریــزی 
اســت،  اساســی  مطلــب  ایــن 
مخصوصــًا ایــن کــه اشــاره کــردم 
کــه مــا در معــرض مخاطــره قــوه 
وهمیــه هســتیم. قــوه وهمیــه چنــد 
جــا میــدان دار می شــود. یکــی 
ــه  ــوه وهمی ــه ق ــی ک از آن جاهای
شــهوات  و  میشــود  میــدان دار 
انســانی را تحریــک می کنــد، در 
فراغت هــای برنامه ریــزی نشــده 
اســت. یعنــی وقتــی کــه شــما 
کــه  داریــد  وقت هایــی  یــک 
ــر  ــب ظاه ــه حس ــا ب ــن وقت ه ای
وقت هــای خالــی هســتند و تحــت 
قیادت هــای شــما نیســتند و برنامــه 
نکرده ایــد.  تنظیــم  برای شــان 
دیده ایــد یــک وقت هایــی کــه 
می خواهــد  نمی دانــد  انســان 
چــه کار کنــد چــه بایــی ســرش 

ــت  ــی اس ــک وقت های ــد. ی می آی
برنامه ریــزی  وقت هــای  کــه 
ــرل  ــر کنت ــن اگ ــت. ای ــده نیس ش
ــه هــر  ــون دســتش باشــد ب تلویزی
شــبکه ای می زنــد، اگــر فضــای 
مجــازی باشــد بــه هــر جایــی 
ســر می زنــد کــه ببینــد چــه خبــر 
اســت، اگــر کســی دوســتی رفیقــی 
مثــًا دم دســتش باشــد از هــر 
ــن  ــد، از زمی ــخن می گوی دری س
و زمــان و یــک چیزهــای بی ربــط 
و جزئیــات و چیزهایــی کــه واقعــًا 
ــکات  ــکلی از مش ــچ مش ــه هی ن
دنیــای انســان را حــل می کنــد 
ــه هیــچ مشــکلی از مشــکات  و ن
دیــن انســان و آخــرت انســان 
ــال  ــر ح ــه ه ــد. ب ــل می کن را ح
ــای  ــزء آن محوره ــور ج ــن مح ای
اساســی اســت. مگــر می شــود 
مربــی دیگــران  ِســمت  مــا در 
نتوانســته  ولــی  بگیریــم  قــرار 
را  خودمــان  اوقــات  باشــیم 
مدیریــت کنیــم کــه کلیــد اساســی 
پیشــرفت  در  خودســازی،  در 
و  معنــوی  پیشــرفت  اخاقــی، 
پیشــرفت علمــی، همیــن مدیریــت 
ــت. ــت اس ــت وق ــان و مدیری زم
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خیــال  هرزه گــردی  عمدتــًا   
ایجــاد  و  وهــم  میــدان داری  و 
ــاحت  ــمی در س ــای موس طوفان ه
ــًا در  ــانی، عمدت ــای نفس هیجان ه
خأل هــای زمانــی بــرای انســان 
پیــش می آیــد، وقت هایــی کــه 
ــات خــودش  انســان نتوانســته اوق
ــت  ــبی مدیری ــکل مناس ــه ش را ب
کنــد. عــاوه بــر همــه اینهــا آنجــا 
حضــور  بــرای  اصلــی  میــدان 
ــد  ــًا بدانی ــت و قطع ــیاطین هس ش
فرصــت  خالــی  فرصت هــای 
می شــود.  محســوب  شــیاطین 
هــم  خطرناک تــری  مســئله 
داریــم و آن مســئله خطرناک تــر 
همیــن اســت کــه مــا اساســًا ایــن 
ــرای  ــان ب »وقــت« ســرمایه اصلی م
ــک  ــر ی ــی اگ ــت. یعن ــلوک اس س
ــرای  ــد ب ــما بگوین ــه ش ــت ب وق
ــه  ــرمایه تان چ ــن راه س ــن ای رفت
ــد ســرمایه  هســت؟ شــما می گویی
ــت.  ــن اس ــت« م ــن »وق ــی م اصل
ــه شــما  ــی اگــر یــک لحظــه ب یعن
تمــام  شــما  »وقــت«  بگوینــد 
ــد؟  ــا می آی ــه روز م ــه ب ــد چ ش
ــیر شــما نداریــد.  دیگــر امــکان ِس
ــرآن  ــه در ق ــی اســت ک ــن همان ای

ــه او  ــی ب ــد کــه وقت ــم می گوی کری
ــروع  ــام، ش ــت« تم ــد »وق می گوین
التمــاس کــردن و  بــه  می کنــد 
می گویــد »َرّب اْرِجُعــوِن، لََعلّــي 
تََرْکــُت7«  فِیَمــا  َصالًِحــا  أَْعَمــُل 
می گویــد خدایــا مــرا برگــردان 
بــه انــدازه یــک عمــل صالــح 
دیگــر بــه مــن »وقــت« بــده. خــب 
جــواب بــه او چــه اســت؟ جــواب 
بــه او می گویــد مــا بــه تــو کــرور 
کــرور »وقــت« داده بودیــم، بــا 
آن »وقت هــا« چــه کار کــردی؟ 
ناامیدکننــده ای  پاســخ  پاســخ، 
اســت. بــه او می گوینــد دیگــر 
وقتــش تمــام اســت »مـِـْن َوَرائِهِــْم 
ــوَن8« دیگــر  ــْومِ یُبَْعثُ َــی یَ ــْرَزٌخ إِل َ ب
و  شــدند  بــرزخ  وارد  ایشــان 
ــود.  ــا ش ــت برپ ــا قیام ــتند ت هس
ــی  ــن قیمت ــک چنی ــر ی ــب عم خ
دارد و شــاید پیــش ماهــا ارزان تــر 
از آن نشــود پیــدا کــرد. مــا شــبانه 
روز در فکــر گران شــدن کاالهــا و 
ــا هســتیم، جــاری  این جــور چیزه
زندگی مــان هســت و بــه آن مبتــا 
ــرایط را  ــم ش ــی ه ــتیم و گاه هس

- آیات ۹۹ و ۱00 سوره مؤمنون  7

- آیه ۱00 سوره مؤمنون  8
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همــه  بــرای  می کنــد  ســخت 
ــاد  ــه ایج ــًا دغدغ ــی واقع ــا. یعن م
ــان  ــه خودم ــن میان ــد. در ای می کن
داریــم ارزان می شــویم و حراجــی 
دغدغــه  برای مــان  و  شــده ایم 
ایجــاد می کنــد. ایــن مســئله را 
ــرد.  ــری ک ــک فک ــش ی ــد برای بای

ایــن نکتــه هایــی کــه دارم عــرض 
ــر  ــه اگ ــواردی اســت ک ــم م می کن
برایــش یــک تدابیــری نداشــته 
ایــن میــدان  باشــیم، عمــًا در 
نمی شــویم.  کامیــاب  جهــاد 
قــدم  دو  می رویــم  یعنــی 
جلــو، ده قــدم می آییــم عقــب.

دوام جهاد. 6

ــه  ــت ک ــن اس ــدی ای ــب بع مطل
شــما وارد شــدید بــه یــک میــدان 
جهــادی کــه ایــن میــدان تــا نفــس 
داریــد برقــرار اســت. یعنــی یــک 
ــی  ــد کِ ــی نگوی ــک کس ــت ی وق
ــه  ــی ک ــن مثال ــود. م ــام می ش تم
برایتــان زدم از چــه کســی بــود؟ از 
یــک شــخص عــادی بــود؟ مثالــی 
کــه اکنــون خدمتتــان تقدیــم شــد 

از یــک عالــم فقیــه، راه رفتــه، 
شــخصیت بســیار دوســت داشــتنی 
 85 حــدود  ســن  در  موفــق  و 
ــد  ــت می گوی ــود. آن وق ــالگی ب س
کــه ایــن نفــس امــاره خطرنــاک به 
ــل  ــرد و در آن تمثی ــه ک ــن حمل م
مطلــب را بــرای شــما متذکــر شــد.

کــه  بگویــد  می خواهــد  یعنــی 
نیامــده،  بنــد  نََفــس  ایــن  تــا 
ایــن قلــب از کار نیفتــاده و مــا 
را نبردنــد بــه آن خانــه ابــدی، 
ــک  ــه دارد. ی ــری ادام ــن درگی ای
ــی  ــس کِ ــد پ ــی نگوی ــت کس وق
ــتیم  ــا هس ــا م ــود؟ ت ــام می ش تم
بنابرایــن  مبــارزه هســت.  ایــن 
ــی  ــارزه دائم ــک مب ــازم ی ــد ع بای
باشــیم. از حالــت انفعالــی هــم 
ــارزه  ــه مب ــد خــارج شــویم و ب بای
خودمــان حالــت هجومــی بدهیــم. 
ــرت  ــه حض ــم دارد ک ــت ه روای
فرمودنــد »اِملِکــوا أنُفَســُکم بــَدوامِ 
ــت در  ــا مداوم ــما ب ــا9؛ ش ِجهادِه
ــه  ــد ب ــه می توانی ــت ک ــاد اس جه
اســمش  کــه  برســید  نقطــه ای 
ــتن«.  ــر خویش ــت ب ــت مالکی هس

-  غرر الحكم  ,  جلد۱  ,  صفحه۱50   9
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مســلط  بــر خودتــان  خودتــان 
شــوید آن زمانــی خواهــد بــود کــه 
شــما دائــم در جهــاد باشــید. اینکه 
یــک روز برنامه ریــزی کنیــم، یــک 
روز فعــال باشــیم، یــک روز رهــا 
کنیــم، پنــج روز برویــم، شــش روز 
ــن  ــی در ای ــه کس ــم؛ اینگون نروی
ایــن  نمی شــود.  موفــق  میــدان 
میــدان مبــارزه دائمــی می خواهــد، 
ــی  ــد. وقت ــا باش ــد مهی ــان بای انس
ــی،  ــارزه دائم ــد مب ــما می گویی ش
یعنــی بایــد بدانیــد کــه دشــمن تان 
ــم  ــال اســت. دشــمن دائ ــم فع دائ
ــا  ــورده ت ــم خ ــت، قس ــال اس فع
دســت  و  کنــد  اغــوا  را  شــما 
از شــما بــر نــدارد. آیــا وقتــی 
ــی دارد  ــال دائم کســی دشــمن فع
می توانــد بــدون جهــاد دائمــی 
ــود؟  ــروز ش ــق و پی ــربلند، موف س
خــب نمی شــود کــه. بنابرایــن 
ایــن را برایــش عــازم باشــیم بــرای 
ایــن کــه ایــن میــدان هســت.

ــه خــودم و  ــه را ب ــک نکت ــا ی منته
شــماها بایــد یــادآوری کنــم. ایــن 
کلمــه »دوام جهــاد« نبایــد مــا را به 
غلــط بینــدازد. آن نقطــه غلــط چــه 

ــط  ــه غل ــد؟ آن نقط ــد باش می توان
ایــن اســت کــه یــک وقــت مثــًا 
مــا بگوییــم کــه مــا ظاهــراً همیشــه 
در حــال مجاهــدات هســتیم، مــن 
ــتم  ــم داش ــش ه ــال پی ــًا ده س مث
ــارزه  ــم مب ــت غضب ــرای مدیری ب
می کــردم، االن هــم همچنــان در 
حــال مبــارزه هســتم. ماحظــه 
ــت  ــک وق ــس ی ــه؛ پ ــد، ن فرمودی
ــا  ــم. اینه ــان را راحــت نکنی خیالم
در مقدمــات راه اســت. میــدان، 
اســت. جلــوه  میــدان وســیعی 
دشــمنی و وسوســه شــیطانی در 
مســیر کامــا متفــاوت خواهــد 
شــد. انســان ســالک در آن مبــادی 
و منــازل مقدماتــی حســاب نفــس 
را در محــور غضــب و شــهوت 
ــی  ــدش نگهبان ــید. بع ــد رس خواه
ــد نســبت  ــی می دهن اســت. نگهبان
ــاره از آن  ــه ایــن حــوزه کــه دوب ب
جاهــا نخواهــد آســیب برســد. 
منظــورم ایــن اســت کــه مواظــب 
را  باشــید درجــا زدن خودمــان 
ــم  ــاد نخواهی ــداوم جه ــای ت ــه پ ب
ــن  ــی ممک ــون گاه ــم. چ بگذاری
ــد کــه  اســت در ذهــن انســان بیای
ــان در حــال مجاهــدات  ــا همچن م
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هســتیم. البتــه یــک کســی می گفت 
مــن همیشــه در حــال جهاد هســتم 
ــه در  ــی ک ــان کس ــه هم و همیش
ــاک  ــه خ ــتش ب ــتی پش ــن ُکش ای
هســتم!  مــن  ظاهــراً  می رســد 
ــاری را  ــدت پُرافتخ ــن مجاه چنی
داریــم پشــت ســر می گذاریــم. 
می بریــم. پنــاه  خــدا  بــه 

از امــام صــادق )علیه الســام( اســت، 
طــرف پرســید کــه آقــا جــان 
ــت  ــی راح ــس کِ ــا پ ــره م باالخ
َطریــُق  »أیــَن  می شــویم؟ 
را  آســان تری  راه  الّراَحــِة؟10« 
شــما بــه مانشــان بــده، راه نجــات 
ــي  ــد »ف ــرت فرمودن ــت؟ حض اس
شــما  اگــر  الَهــوی«  ِخــاِف 
موفــق شــوید بــا خواســته های 
نفســانی مخالفــت کنیــد بــه آن 
ــرف  ــید. ط ــد رس ــایش خواهی آس
مثــل اینکــه آرام نشــد. گفــت 
»َمتــی یَِجــُد َعبــٌد الّراَحــَة؟« پــس، 
ــایش  ــه آس ــی ب ــه زمان ــی چ آدم
هــم  می یابد؟حضــرت  دســت 
ــُر  ــومٍ یَصی ِل یَ ــَد أوَّ ــد »ِعن فرمودن
ـِة« اولیــن روزی کــه  فــي الَجنَـّ

- بحار األنوار  ,  جلد۷5  ,  صفحه۲5۴  10

ــن  ــا اولی ــدید آنج ــت وارد ش بهش
یعنــی  اســت.  راحــت  مــکان 
در ایــن مســیر راحتــی وجــود 
ــارزه  ــد، مب ــش نگردی ــدارد، دنبال ن
چالــش. و  مجاهــدت  و  اســت 

سؤاالت مخاطبین

ســوال: یکی از دوســتان پرســیدند 
کــه اگــر کســی از االن شــروع 
ــته  ــد، گذش ــیر کن ــب ِس ــه مرات ب
ــذار اســت؟ ــدر اثرگ ــش چق اعمال

مؤثــر  حتمــًا  ببینیــد  پاســخ: 
شــده  طــی  مســیر  در  اســت. 
احیانــًا آســیب هایی کــه انســان 
ــه  ــه ب ــی ک ــت، آفت های ــده اس دی
ــا االن  ــت، اینه ــده اس ــا ش آن مبت
شــخصیتی  واقعیت هــای  جــزء 
ــن  ــوند. بنابرای ــوب می ش او محس
مؤثــر اســت. امــا نــه تأثیــر بــه این 
ــود.  ــیر او بش ــع ِس ــه مان ــا ک معن
ــن مســیر  ــه در ای ــان باشــد ک یادت
ــتی  ــچ بن بس ــه هی ــچ وج ــه هی ب
چیــزی  تنهــا  نــدارد.  وجــود 
ــدارد  ــود ن ــًا وج ــا اص ــه اینج ک
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ــح  ــی صری ــت. خیل ــت اس بن بس
بــه مــا گفتنــد راه در هــر شــرایطی 
ــا  ــت. ام ــوده اس ــما گش ــرای ش ب
ــیر  ــابقه، کار را در مس ــوالً س معم
ــت  ــود گف ــد. می ش ــخت می کن س
ــاح،  ــه و اص ــران، توب ــرای جب ب
ــار  ــکان در اختی ــن ام ــه ای همیش
ســالک وجــود دارد. مگــر اینکــه به 
خــدا پنــاه می بریــم قبلــش انســان 
ــی  ــد. ول ــده باش ــام ش ــش تم وقت
وقتــش کــه باشــد بختــش اســت.

راهکارهای عمومی در مبارزه با 
نفس

از خــدای متعــال توفیــق می خواهم 
پــروردگار  بــه مــدد  ان شــاءاهلل 
متعــال مــن ایــن فهرســت قواعــد 
ــم  ــل کن ــده تکمی ــه آین را در جلس
تــا بعــد برویــم بــه ســراغ بعضــی 
ــا  ــی. اینه ــای اختصاص از راهکاره
راهکارهــای عمومــی در جهــاد 
اکبــر و در مبــارزه بــا نفــس اســت. 
ــوه  ــم در ق ــا ه ــض م ــن عرای ای
غضبیــه و هــم در قــوه شــهویه 
ــه  ــه، در هم ــوه وهمی ــم در ق و ه
ســاحت ها پاســخ می گویــد. در 

ایــن رویارویــی و مبــارزه ایــن 
آن کلیدهــای اصلــی محســوب 
می شــوند و قواعــد عــام هســتند و 
شــامل همه می شــوند. منتهــا در هر 
کــدام هــم بحث هــای اختصاصــی 
ــه  ــا ب ــم م ــا را ه ــه آنه ــت ک اس
همیــن شــکل فشــرده بــه صــورت 
می کنیــم. عــرض  یــادآوری 

سیدالکریم

الحمــداهلل بحــث مــا وقــت خوبــی 
بــود، در شــب والدت حضــرت 
مجتبــی )علیه الســام( و شــب نیمــه 
ــدای  ــان، از خ ــارک رمض ــاه مب م
می خواهیــم،  توفیــق  متعــال 
حضــرت  ان شــاءاهلل  امیــدوارم 
حــق بــه آبــروی ایــن امــام کریــم 
عزیــز و بــزرگ کــه پیغمبــر اکــرم 
َهــَذا  »ابْنِــي  فرمــود  )صلوات اهلل علیــه( 

َســیٌّد11؛ این پســر من آقاســت«. در 
یــک جــای دیگــر هــم از حضــرت 
ــو کان  ــد »ل ــه فرمودن ــل شــد ک نق
العقــل رجــا لــکان الحســن12؛ 
ــه  ــه ک ــام آنچ ــا تم ــل ب ــر عق اگ
- عوالم العلوم  ,  جلد۱5  ,  صفحه۳0۷   11

12  - بحار األنوار  ,  جلد۹0  ,  صفحه۳ 
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و  می شــود  گفتــه  دربــاره اش 
به صــورت  بخواهــد  ظرفیتــش 
عینــی در چهــره ی انســانی نمــودار 
حسن)علیه الســام(. می شــود  بشــود 

ــم  ــم می دهی ــال را قس ــدای متع خ
بــه ایــن امــام بــزرگ، کریــم، 
مهربــان کــه دســت مــا را در ایــن 
میــدان پرخطــر بگیــرد و مــا را 
ــژه ،  ــای وی ــد. از امداده ــاری کن ی
از آن نصرت هــای ویــژه ای کــه 
نســبت بــه بهتریــن دوســتانش 
داشــته اســت ان شــاءاهلل مــا را هــم 
متعــال  کنــد. خــدای  بهره منــد 
محمــد  بــه  می دهیــم  قســم  را 
اینجــای  تــا  اگــر  محمــد  آل 
مــاه مبــارک رمضــان مشــمول 
ــاعه  ــم الس ــرار نگرفتی ــش ق مغفرت
در همیــن لحظــات نورانــی خــدای 
مشــمول  را  مــا  همــه  متعــال 
ــه  ــودش ب ــرت خ ــت و مغف رحم
ــرار  ــم ق ــام کری ــن ام ــروی ای آب
ــر  ــدان پ ــن می ــا را در ای ــد. م بده
فــراز و نشــیب تنهــا نگــذارد. مــدد 
ولی اهلل االعظــم  خــودش،  ولــی 
امــام عصــر )ارواحنافــداه( را شــامل 
حــال همــه مــا قــرار بدهــد. امــام 

را  گرامی مــان  اُمــت  عزیزمــان، 
در پنــاه لطــف خــودش حفــظ 
ــه اوج عــزت  کنــد، یــاری کنــد، ب
برســاند، مشــکات و گرفتاری هــا 
ــل  ــتان اه ــوم دوس ــی عم از زندگ
بیــت مرتفــع کنــد. دشــمنان را 
صهیونیســت های  به ویــژه 
ــل  تبهــکارِ خبیــس را خــوار و ذلی
کنــد. خــدا را قســم می دهیــم 
بــه حــق محمــد و آل محمــد 
عمــر کثیــف ننگین شــان را بــه 
ریشه کن شــان  و  برســاند  پایــان 
ــه  ــم ب ــد. خــدا را قســم می دهی کن
ــادی  ــرکات م حــق محمــد و آل ب
ایــن  در  را  معنــوی خــودش  و 
ــتان  ــوم دوس ــر عم ــز ب ــاه عزی م
ــا  ــد، مخصوص ــد و آل محم محم
ــی  ــن جلســه نوران حاضــران در ای
و خانواده هایشــان و عزیزانشــان 
ان شــاءاهلل. بفرمایــد  نــازل 




