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فضای بدرقه ماه مبارک رمضان

و  تبــارک  خداونــد  امیــدوارم 
ــا  ــاه ب ــن م ــرکات ای ــی از ب تعال
عظمــت رزق وافــر بــه همــه شــما 
دوســتان  و  خانواده هــا  همــه  و 
ــن  ــز انجم ــای عزی ــما و بچه ه ش
ــیدیم  ــد. رس ــت کن ــامی کرام اس
ــارک  ــاه مب ــاس م ــت حس ــه وق ب
رمضــان. امشــب بــه حســب آنچــه 
کــه اعــام شــده اســت شــب آخــر 
ــر بعضــی  ــاه اســت. اگرچــه بناب م
ــاز  ــت ب ــن اس ــاالت ممک از احتم
هــم خداونــد متعــال فرصــت یــک 
روز دیگــری را هــم کرامــت کنــد.

فضــا، فضــای بدرقــه مــاه مبــارک 
ــاید بشــود  ــه ش رمضــان اســت ک
ــت  ــر و خاصی ــن اث ــت مهم تری گف
مــاه مبــارک رمضــان از منظــر 
ــت  ــارت اس ــال عب ــروردگار متع پ
ــتن بانی و  ــطح خویش ــاء س از ارتق
در  حریــم داری  و  حریم شناســی 
ــود  ــر می ش ــه از آن تعبی ــان ک انس

فرمــود  کــه  ایــن  »تقــوا«.  بــه 
ــن  ــور همی ــوَن« منظ ــْم تَتَُّق »لََعَلُّک
اســت کــه خداونــد تبــارک و 
تعالــی توقــع دارد بــه مناســبت 
ــان های  ــان انس ــارک رمض ــاه مب م
ــن  ــی ای ــط عموم ــن در محی موم
ــتری  ــوای بیش ــه تق ــی ب ــاه اله م
دســت پیــدا کننــد. حــاال کــه ایــن 
مــاه برایــش گذشــته اســت وقتــی 
خــودش  بــه  مراجعــه ای  یــک 
ــا  ــوای او ارتق ــد تق ــد می بین می کن
ــع  ــن در واق ــرده اســت. ای ــدا ک پی
آن محصــول مــاه مبــارک رمضــان 
اســت. در آن خطبــه شــعبانیه از آن 
ــه  ــی ک ــه »ورع«. وقت ــر شــد ب تعبی
امیرالمومنیــن )علیه الســام( پرســیدند 
کــه مــا »أفَضــُل اأَلعمــاِل فــي 
اکــرم  پیامبــر  ــهِر؟1«  الشَّ هــَذا 
ــن  ــَوَرُع َع ــد »ال ــه( فرمودن )صلوات اهلل علی

ــد  ــان بتوان ــه انس ــارِمِ اهلّل« اینک َمح
از جاذبه هــای نفســانی و شــیطانی 
خــودش را صیانــت کنــد ایــن 
آن بــا فضیلت تریــن عمــل مــاه 
مبــارک رمضــان اســت. حاصلــش 

- بحار األنوار  ,  جلد۹۳  ,  صفحه۳۵۶  1
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خویشــتن بانی  ارتقــاء  می شــود 
نگاه داشــت  و  خودنگهــداری  و 
حریم هــای الهــی در کل ســال. 
اگــر بگویــم مــاه مبــارک رمضــان 
اول ســال  اســت،  »رأس الّســنه« 
اســت، معنایــش ایــن خواهــد 
ــر  ــن دیگ ــال ای ــر ح ــه ه ــود. ب ب
مبــارک  مــاه  ســاعات  آخریــن 

ــت. ــان اس رمض

از ظرفیــت دعــای چهــل و پنجــم 
خداحافظــی  بــرای  ان شــاءاهلل 
اگــر  کنیــم.  اســتفاده  امشــب 
امشــب  داد  توفیــق  خداونــد 
مراجعــه بفرماییــد بــا ایــن کلمــات 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــا م ــی ب نوران
ــف  ــه لط ــم ب ــردا ه ــد. ف وداع کنی
ــد متعــال اگــر توفیــق شــد  خداون
ــای  ــه دع ــه ب ــن مراجع ــاز همی ب
ــود.  ــه می ش ــم توصی ــل و پنج چه
ده  نمــاز  یــک  امشــب  بــرای 
رکعتــی هــم وارد شــده کــه خیلــی 
بــا فضیلــت اســت، آن هــم خــوب 
اســت اگــر ان شــاءاهلل در برنامه هــا 
شــب  مجمــوع  در  کــه  باشــد 
فرصت هــای  مــاه  آخــر  روز  و 

ــده در  ــی ش ــیر ط ــدی مس جمع بن
ــم  ــارک رمضــان اســت. ه ــاه مب م
ــتقبال  ــه اس ــد مؤدبان ــان بتوان انس
کنــد و اســتقبال خــوب داشــته 
باشــد، هــم بدرقــه خــوب داشــته 
باشــد. بعضی هــا خوش اســتقبال 
ــتند. اول  ــه هس ــد بدرق ــتند، ب هس
مــاه حــس و حالــی دارنــد، خیلــی 
ــزی و  ــی و برنامه ری ــال قلب ــا اقب ب
ــر  ــی آخ ــد ول ــا می آین ــال اینه امث
ــن  ــرده و ممک ــا ک ــر ره ــاه دیگ م
اســت خــدای ناخواســته بــه نوعی 
ــوند. ــارج بش ــی خ ــک غفلت ــا ی ب

عمــده ایــن اســت کــه انســان 
مبــارک  مــاه  بدرقــه  وقــت  در 
ــوب و  ــس خ ــم آن ح ــان ه رمض
ــد.  ــظ کن ــودش را حف ــن خ روش
ایــن دعــای چهــل و پنجــم بــه مــا 
راهنمایــی می کنــد کــه چگونــه 
بایــد بــا مــاه مبــارک رمضــان 

خداحافظــی کنیــم.

ــش  ــا نق ــث م ــا بح ــاط ب در ارتب
مــاه مبــارک رمضــان نقــش بســیار 
ــی  ــت. یعن ــدی اس ــی و ج اساس
مبــارک رمضــان  مــاه  ظرفیــت 
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درواقــع ظرفیــت بســیار ممتــاز 
بــا  مقابلــه  در  کامیابــی  بــرای 
نفســانیّات و در ادب کــردن نفــس، 
تقویــت  نفــس،  مهــار  گرفتــن 
مراقبه هــای نفســانی و محاســبات، 
خیلــی عجیــب اســت. خــوش بــه 
توانســته اند  کــه  آنهایــی  حــال 
ســهم خودشــان را از مــاه مبــارک 
ــد؛  ــاله کنن ــل یکس ــان حداق رمض
ــر،  ــه عم ــرای هم ــم ب ــر نگویی اگ
یعنــی از ایــن مــاه مبــارک رمضــان 
ــه  ــند ک ــه باش ــهمی گرفت ــک س ی
آنهــا را بتوانــد در یــک مجاهــدت 
یــک ســاله تــا مــاه رمضــان آینــده 

ــد. ــتیبانی کن پش

مروری بر جلسه گذشته

ــی  ــث رویاروی ــا بح ــاط ب در ارتب
بــا نفــس اّمــاره و مدیریــت نفــس 
ــود  ــی ب ــث اساس ــه بح ــاره ک ام
ــی از  ــهم مرب ــبت س ــه مناس ــه ب ک
خــودِ کارِ تربیتــی ایــن موضــوع را 
مطــرح کردیــم، قــرار شــد کــه مــا 
ــول  ــزء اص ــه ج ــل را ک ــد اص چن
ــرور  ــما م ــا ش ــت ب ــی هس اساس

ــل اول  ــم اص ــرض کردی ــم. ع کنی
و  اســت  بیــداری  و  یقظــه  آن 
حاصلــش خودشناســی و شــناخت 
وضعیــت اســت کــه یــک توضیــح 
مختصــری دربــاره اش تقدیــم شــد. 
اصــل دوم ایــن بــود کــه انســان در 
ایــن رویارویــی که یــک رویارویی 
از  بایــد  اســت  سرنوشت ســاز 
خــدای متعــال کمــک بخواهــد. بــه 
خاطــر پیچیدگــی کار در ایــن بــاره 
ــرار  ــن تک ــم ای ــرض کردی ــم ع ه
همیشــه  در  نســتعین«  »ایــاک 
نمازهــا هــم در ســوره مبارکــه 
ــئله  ــن مس ــش همی ــد الهام بخ حم
اســت. نکتــه ســوم ایــن بود کــه از 
ولــّی کامــل هّمــت بخواهیــم و این 
ظرفیــت بســیار عظیمــی اســت کــه 
در دســترس مــا اســت. بعــد از دعا 
و مناجــات بــه درگاه پــروردگار 
ــد،  ــیار نق ــه بس ــی ک ــال ظرفیت متع
ــت  ــا هس ــترس م ــاده و در دس آم
ظرفیــت توّســل اســت. خیلــی 
ــر  ــان ه ــی انس ــت. یعن ــاده اس آم
وقــت کــه اراده کنــد ایــن جایــگاه 
ــق  ــال ح ــال و ج ــی جم نمایندگ
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تبــارک و تعالــی و ســاحت انســان 
)عجــل اهلل ت کامــل و ولی اهلل االعظــم 
بــه  آن  عالی فرجه الشریف وعلیه الصاةوالســام( 

ــد  ــی خداون ــر نمایندگ ــوان دفت عن
ــاده اســت و  متعــال همین طــور آم
شــما هــر وقــت کمــک و توســل 
ــد.  ــخ می گیری ــید پاس ــته باش داش
مــدد گرفتــن از ولــّی خــدا یکی از 
بهتریــن کمک کارهــا بــرای انســان 
ــر اســت کــه  ــدان جهــاد اکب در می
امیدواریــم ان شــاءاهلل از ایــن حّض 
وافــر داشــته باشــیم. مطلــب بعدی 
هــم بحــث مدیریــت »وقــت« بــود. 
ــان هســت عــرض  خاطــر مبارک ت
کــردم کــه مســئله مدیریــت »وقت« 
شــاید در بیــن مباحــث مربــوط بــه 
ســیر و ســلوک مســئله اول اســت. 
میــدان  در  ســالک  اگــر  یعنــی 
اصلــی  ســرمایه  آن  بــه  جهــاد 
ــد در کل  ــی کن ــودش بی توجه خ
ــه اســت. آســیب هایی  ماجــرا باخت
بی مباالتــی  رهگــذر  از  کــه 
ــم  ــا داری ــان و وقــت م ــاره زم درب
و چــه آســیب هایی بــه انســان 
ــت  ــی درس ــود و میدان وارد می ش

مداخله هــای  بــرای  می کنــد 
و  خیــاالت  بــرای  شــیطانی، 

ــیطانی. ــات ش توّهم

مدیریت عرض زمان

و  زمــان  مدیریــت  جریــان  در 
ــت« مســئله داشــتن  ــت »وق مدیری
پیــدا  اهمیــت  خیلــی  برنامــه 
می کنــد. مــا چگونــه می توانیــم 
زمــان  و وقت مــان را مدیریــت 
کنیــم؟ ســوال یــک ســوال اساســی 
اســت. زمــان از نظــر مهــار طولــی 
کــه قابــل مدیریــت نیســت. کســی 
ــرعتش  ــان و س ــد زم ــه نمی توان ک
و  کنــد  متوقــف  کنــد،  کــم  را 
محــال  اینهــا  همــه  برگردانــد. 
اســت. مــا یــک راه بیشــتر نداریــم. 
مــا مدیریــت عــرض زمــان را بایــد 
ــان  ــم، چــون طــول زم انجــام دهی
کــه قابــل مدیریــت نیســت. عبــور 
ــا  ــت م ــی رود و دس ــد و م می کن
هــم نیســت و درواقــع مظهــر 
قّهاریــت حضــرت  و  جبّاریــت 
ــط  ــی در محی ــارک و تعال ــق تب ح
ــان اســت. ــن زم ــا همی ــی م زندگ
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بنابرایــن زمــان چیــزی نیســت کــه 
بشــود مدیریتــش کــرد. آنچــه کــه 
در اختیــار مــا گذاشــته شــده و 
خداوند تبــارک و تعالی آن را برای 
ــت  ــت »مدیری ــرده اس ــا ک ــا مهیّ م
عــرض زمــان« اســت. »عــرض 
ــتی  ــا فهرس ــود ب ــان« را می ش زم
از تدابیــر و برنامه هــا مدیریتــش 
ــه  ــه ب ــه ک ــع آن چ ــرد. در واق ک
بــه پیش بینی هــای  اختیــار مــا، 
مــا، بــه آینده نگــری مــا و بــه 
تدابیــر مــا برمی گــردد، این هــا 
کارهایــی اســت کــه مــا می توانیــم 
ــًا  ــم اتفاق ــا ه ــم. از م ــام دهی انج
ــه  ــن خواســته شــده اســت ک همی
شــما هــر چــه کــه بتوانیــد پهنــای 
ــا  ــد ت ــازی کنی ــان را کیفی س عمرت
ــت  ــده برک ــل قاع ــرود ذی ــن ب ای
ــه  کــه خداونــد تبــارک و تعالــی ب
ــد. ــای شــما برکــت بده فرصت ه

مدیریت زمان مرحوم آقای 
ری شهری

ــراً در احــواالت یکــی از  ــن اخی م
آقایــان مطالعــه می کــردم. مرحــوم 

آقــای ری شــهری کــه اخیراً ایشــان 
از دنیــا رفته انــد. آقــای ری شــهری 
جــزء رجــال و شــخصیت هایی 
اســت کــه بــه لطــف خــدای متعال 
ــد.  ــق ش ــر موف ــت عم ــه مدیری ب
ــون  ــه اکن ــزی ک ــن چی ــی همی یعن
ــم  ــت می کنی ــاره آن صحب ــا درب م
ایشــان موفــق شــد. آنهایــی کــه از 
نزدیــک بــا رویــه و مســیر ایشــان 
می شــناختند،  و  بودنــد  آشــنا 
این هــا می گفتنــد هیــچ چیــزی 
ری شــهری  آقــای  زندگــی  در 
ــود.  ــان نب ــت ایش ــر از وق قیمتی ت
درســت برعکــس ماهــا. از خــودم 
ــم.  ــد، حــاال شــما را نمی دان بگیری
ــل ایشــان  ــم مث ان شــاءاهلل شــما ه
در  چیــز  قیمتی تریــن  باشــید. 
زندگــی آقــای ری شــهری »وقــت« 
بــود. یکــی از کســانی کــه حــدود 
ــا ایشــان همنشــینی  چهــل ســال ب
ــاظ  ــه لح ــه ب ــت ک ــت می گف داش
پهنــای عمــر و برکتــی کــه از 
وقت شناســی  ایــن  رهگــذر 
ــه ایشــان روزی  ــد متعــال ب خداون
کــرد آقــای ری شــهری ســه برابــر 
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عمــر ظاهــری در دنیــای خــودش 
ــد.  ــع ش ــد واق ــرد و مفی را کار ک
درســت بــر عکــس ماهــا کــه 
مــا متاســفانه مثــا از یــک روز 
ــًا  ــم؟ مث ــتفاده می کنی ــدر اس چق
می کنیــم؟  بهره بــرداری  چقــدر 
یــک روز خیلــی زیــاد اســت. 
ــتفاده  ــدر اس ــک روز چق ــا از ی م
ــا  ــر م ــد س ــدا می دان ــم؟ خ می کنی
ــم.  ــره ای نمی بری ــت. به ــن اس پایی
بهره هــای  می گذرانیــم.  داریــم 
مــا بهره هــای حداقلــی اســت. 
از دوران جوانــی  آدم  ایــن  امــا 
موفــق شــده و بــه شــکلی طراحــی 
کــرده اســت کــه توانســته از عمــر 
ــتفاده  ــوب اس ــش خ و فرصت های
ایشــان  اصــًا  می گفتنــد  کنــد. 
ــام بطالــت و گــذران  ــه ن چیــزی ب
وقــت نداشــت. ایــن چیزهایــی که 
ــای  ــک چیز ه ــا ی ــی ماه در زندگ
حســاب  معمولــی  و  عــادی 
ــتند.  ــان نداش ــًا ایش ــود اص می ش
لــذا خداونــد متعــال بــه شــخصیت 
و عمــر ایشــان برکــت داد و موفــق 
بــه کارهــای بســیار بســیار بــزرگ 

شــد. فقــط مجموعــه حدیثــی کــه 
ــور  ــده در مح ــی مان ــان باق از ایش
ان شــاءاهلل  قرن هــا  تــا  علمــی، 
مــورد اســتفاده دوســتان اهــل بیت 
)علیهم الســام( اســت. همتــی کــه در 

ــل  ــای اه ــراث گران به ــای می احی
)ســام اهلل علیهم اجمعین( داشــت. بیــت 

بــه عنــوان مثــال گفتــم چــون 
ــد  ــا رفته ان ــان از دنی ــداً ایش جدی
ــه  ــردن هم ــه گ ــه ب ــد ک و می دانی
مــا هــم حــق دارد. چــون بعضــی 
ــدام  ــان اق ــه ایش ــی ک از میدان های
کــرده اســت میدان هایــی بــوده 
اســت کــه بهــره اش بــه کل ماه هــا 
رســیده اســت. بعضــی از خدماتــی 
ــتند،  ــاب داش ــه انق ــه نســبت ب ک
از  از آفت هایــی را کــه  بعضــی 
انقــاب ایشــان دور کــرد و خیلــی 
ــد.  ــام داده ان ــی انج ــای بزرگ کاره

توفیقــات  عمــده   ســهم  نوعــًا 
ــود  ــوط می ش ــق مرب ــای موف آدم ه
مدیریــت  و  وقت شناســی  بــه 
ــر و  ــد عم ــه بتوان ــان. کســی ک زم
ــر  ــد. غی ــت کن ــش را مدیری فرصت
ــه  ــزی ک ــد چی ــم باش ــن ه از ای
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باقــی می مانــد یکــی حســرت 
ــی می توانســته  اســت. چــه کارهای
انجــام دهــد و بعــدش هــم دیگــر 
ــد انجــام بدهــد چــون آن  نمی توان
ــت.  ــه اس ــت رفت ــت از دس فرص
یکــی حســرت اســت و نکتــه دوم 
هــم آســیب ها اســت. کســی ایــن 
ــی را از دســت  ــزرگ اله نعمــت ب
داده باشــد، خــود ایــن خســارت و 
ــر از  ــی بدت حســرت بار اســت. ول
ایــن، ایــن اســت کــه یــک وقــت 
عمــر  ایــن  ناخواســته  خــدای 
صــرف امــوری شــده باشــد کــه به 
جــای اینکــه انســان را پیــش ببــرد 
ــی  ــدازد. بعض ــب بین ــان را عق انس
ــر  ــد اگ ــت می گوین ــل معرف از اه
ــق  ــی موف ــد اله ــق قواع کســی طب
بــه  بــه مدیریــت عمــر،  شــد 
ــید.  ــد رس ــیده و خواه ــدف رس ه
این قــدر نقــش، نقــش اساســی 

ــت. اس
ورع

مطلــب بعــدی کــه جــزء مباحــث 
ــاب  ــن ب ــده ای ــناخته ش ــی ش خیل
محســوب می شــود و اهمیتــش 

ــاد اســت و  ــم بســیار بســیار زی ه
ــاه  ــه در م ــم ک ــی ه ــن روایت در ای
ــدم  ــان خوان ــارک رمضــان برایت مب
درواقــع همیــن مطلــب مــورد 
ــئله  ــه و آن مس ــرار گرفت ــد ق تاکی
»ورع« کــه عــرض کردیــم عبــارت 
اســت از مخالفــت بــا خواهش هــا 
و خواســته های نفســانی. چــه رازی 
وجــود دارد کــه ماه مبــارک رمضان 
می توانــد در تقویــت بنیــه تقوایــی 
انســان ســهم داشــته باشــد؟ از چــه 
ــن پاســخ هایی  مســیری اســت؟ ای
ایــن  پاســخ اصلــی  دارد ولــی 
ــاه  ــن در م ــان موم ــه انس اســت ک
مبــارک رمضــان بــه پــاره ای از 
مــی  نفســانی اش  خواســته های 
همیــن  بــه  دقیقــًا  نــه؛  گویــد 
ــی  ــت اله ــد ضیاف ــل. می گوین دلی
ــت  ــان ضیاف ــارک رمض ــاه مب در م
تــرک اســت، محــور اصلیــش 
ــه  ــن می شــود زمین ــن اســت، ای ای
ــت  ــی. ضیاف ــت اصل ــرای ضیاف ب
اصلــی چیســت؟ قــرآن اســت. 
اینهــا مقدمــه می شــود تــا تــو 
ــانیات  ــار نفس ــرد و غب ــن گ از ای
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ــرد  ــن گ ــی ای ــوی. وقت ــارج ش خ
و غبارهــا در محیــط شــخصیت 
انســان  آن گاه  نشســت،  انســان 
می توانــد خورشــید قــرآن را در 
محیــط جانــش تماشــا کنــد. وقتــی 
ــن گــرد و غبارهــا باشــد اصــا  ای

نمی بینــد.  چیــزی 

هنر ایستادگی در برابر نفس 
اّماره

ــن  ــان ای ــارک رمض ــاه مب ــر م هن
اســت کــه ایــن گــرد و غبــار 
ــس  ــّرش پ ــرد. س ــس را می گی نف
کجاســت؟ ســّرش همیــن مخالفت 
اســت. همیــن مســیر طی شــده  ماه 
مبــارک رمضــان بــه برکــت روزه و 
صیــام، خاصیتــش همیــن اســت که 
ــه.  ــد ن ــه نفســش می گوی انســان ب
ــد  ــوزش می ده ــما آم ــه ش ــازه ب ت
کــه شــما در حــال بگوییــد نــه تــا 
ان شــاءاهلل جــان شــما قــوی بشــود 
کــه بــه همــه حرام هــا بتوانیــد 
بگوییــد نــه. یــک مــدت کوتاهــی 
ــال  ــه ح ــه ک ــی از آنچ ــه بعض ب
الهــی هــم هســت انســان نــه 

می کنــد.  مخالفــت  و  می گویــد 
ــد  ــن اســت کــه بتوان حاصلــش ای
ــاره و  ــس ام ــت نف ــر اّماری در براب
در محرمــات الهــی بــرای همیشــه 
ــئله  ــدر مس ــن چق ــد. ای ــه بگوی ن

ــت. ــزرگ اس ــی و ب اساس

ــخ های  ــا پاس ــا ب ــس م ــًا نف اساس
بــا  و  تقویــت می شــود  مثبــت 
تضعیــف  منفــی  پاســخ های 
ــت  ــخ های مثب ــا پاس ــود و ب می ش
ــه  ــود. س ــت می ش ــدازه مدیری به ان
جملــه اســت. بــا پاســخ های مثبت 
ــود و  ــت می ش ــان تقوی ــس انس نف
همیــن نفــس اّمــاره جــان می گیــرد 
و تقویــت می شــود، بــا پاســخ های 
بــا  می شــود،  تضعیــف  منفــی 
تنظیم شــده و  منفــِی  پاســخ های 
ــده  ــِت تنظیم ش ــخ های مثب ــا پاس ب
پاســخ های  می شــود.  مدیریــت 
ــه  قاعــده. حاصــل جمــع  ــت ب مثب
در  کــه  اســت  ایــن  این هــا 
ــس  ــون نف ــد چ ــوع می گوین مجم
انســان اندازه شــناس و مرزشــناس 
ــش  ــرزی را پی ــچ م ــت و هی نیس
نمی شناســند،  خــودش  روی 
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کــه  می شــود  ایــن  حاصلــش 
انســان اگــر قاعــده کلــی ورود 
ــد،  ــر را بخواه ــاد اکب ــاب جه در ب
ــه  ــک کلم ــی اش ی ــده عموم قاع
ــا  ــت ب ــت و آن مخالف ــتر نیس بیش
نفــس اســت. ایــن بــاب مخالفــت 
را خیلــی بایــد جــدی گرفــت. 
مــا بــا یــک فهرســتی از مطالبــات 
هســتیم.  مواجــه  اّمــاره  نفــس 
ــا  ــم ب ــس ه ــات نْف ــوه مطالب نح
خواهــش و تمنــا نیســت، بلکــه امر 
ــم  ــرآن کری ــّص ق ــن ن ــد. ای می کن
ــوءِ  ــاَرٌة بِالُسّ ــَس أَلََمّ اســت »إَِنّ النَّْف
ِّــي2« امــر می کنــد،  ــا َرِحــَم َرب إاَِلّ َم
فرمــان می دهــد. خواســته هایش 

می کنــد. مطــرح  این گونــه  را 

روایات باب مخالفت با نْفس

بــاب مخالفــت در روایــات مــا یک 
ــد  ــی دارد. فرمودن ــت مفصل فهرس
ــتید،  ــد هس ــال رش ــما دنب ــر ش اگ
نْفــس  بــا  مخالفــت  در  رشــد 
اســت. روایتــش هــم مکــرر اســت 
و می توانــد چــه بســا کمــک کنــد 

2  -آیه ۵۳ سوره مبارکه یوسف

بــه بحــث مــا، آیــه اش کــه مشــهور 
اســت »َوأََمّــا َمــْن َخــاَف َمَقــاَم َربـِّـِه 
ــإَِنّ  ــَوی َف ــِن الَْه ــَس َع ــی النَّْف َونََه
الَْجنَـّـَة ِهــَي الَْمــْأَوی3« فرمــود ایــن 
ــَوی« هــوا یعنــی  ــِن الَْه ــَس َع »النَّْف
چــه؟ یعنــی همیــن خواســته ها 
در  نْفــس  فرمایشــات  خــرده  و 
بخــش هــای گوناگــون اســت. 
ــتان  ــما نْفس ــه ش ــی ک ــود وقت فرم
را از هــوا نهــی کنیــد، یعنــی لــگام 
ــد و مدیریتــش  ــه بگویی ــد و ن بزنی
ــرای  ــاءاهلل ب ــش ان ش ــد حاصل کنی
ــعادت خواهــد  ــت س ــما بهش ش
ــْأَوی«.  ــَي الَْم ــَة ِه ــإَِنّ الَْجنَّ ــود »َف ب
یــا در ایــن آیــه کریمــه کــه فرمــود 
ـِـَک  ــَحّ نَْفِســِه َفُأولَئ ــوَق ُش ــْن یُ »َوَم
ــرآن  ــح ق ــوَن4« و صری ــُم الُْمْفلُِح ُه
کریم اســت کــه »واَل تَتَّبـِـِع الَْهَوی5« 
خواســته ها  ایــن  دنبــال  یعنــی 
نْفــس  فرمایش هــای  خــرده  و 
 »6 ــبِیِل اهلَلّ ــْن َس ــَک َع ــرو »َفیُِضَلّ ن
ــو  ــه ت ــود ک ــن می ش ــش ای حاصل

3  آیات 40 و 41 سوره مبارکه نازعات

4  -آیه 1۶ سوره مبارکه تغابن

5  -آیه 2۶ سوره مبارکه ص

6  -همان
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ــو  ــد و ت ــدا دور می کن را از راه خ
ــرد. ــرون می ب ــی بی را از مســیر اله

ــن  ــد: »َم ــام علی)علیه الســام( فرمودن ام
الُعلــی  َرجــاِت  الدَّ نَیــَل  أَحــبَّ 
کســی  اگــر  الَهــوی7؛  فْلیَغلِــِب 
ــی  ــات عال ــه درج ــل ب ــای نی تمن
ــن  ــز ای ــی ج ــانی را دارد راه انس
خواســته های  بــر  کــه  نــدارد 
یــا  کنــد«.  غلبــه  نفســانی اش 
فرمودنــد: »َمــِن اشــتاَق إلـَـی الَجنَّــِة 
ــَهواِت8؛ اگــر کســی  َســا َعــِن الشَّ
مشــتاق بهشــت اســت بایــد از 
ــودش  ــانی خ ــهوات نفس ــن ش ای
ــر  ــد«. در جــای دیگ ــع کن را منقط
ــاِف  ــي ِخ ــُد ف ش ــد:  »الرُّ فرمودن
در  انســان  رشــد  ــهَوة9ِ؛  الشَّ
ــن خواســته های  ــا همی ــت ب مخالف
کاظــم  امــام  اســت«.  نفســانی 
یــک  اگــر  فرمودنــد  )علیه الســام( 

وقتــی شــما بیــن دو کار قــرار 
گرفتیــد و نمی دانیــد کــه کدامــش 
بــرای شــما خیــر و صــواب اســت 
ــرش  ــما خی ــرای ش ــش ب و کدام

-غرر الحکم، جلد1، صفحه۶4۶  7

8  بحار األنوار، جلد۷0، صفحه4۳

- بحار األنوار، جلد۷۵، صفحه۵۳  9

ــرای شــما شــّر  ــا ب ــر اســت ی کمت
اســت، فرمــود هــر کــدام را دیدیــد 
ــش  ــانی و خواه ــوای نفس ــه ه ب
اســت  نزدیک تــر  تــو  نفســانی 
بــدان کــه آن ضــّد رشــد توســت، 
بــا آن مخالفــت کــن. فرمودنــد 
در  صــواب  و  خیــر  بیشــترین 
نفســانی  هــوای  بــا  مخالفــت 
ــه شــما  اســت. ایــن قاعــده دارد ب
می دهــد. بــه همیــن صراحــت. 
ایــن بــاب یــک بــاب عجیبــی 
امیرالمونین)علیه الســام(  اســت. 
الَهــوی  ُمخالََفــُة  »و  فرمودنــد 
ِشــفاُء الَعقــِل10؛ بــرای اینکــه عقــل 
ــفا  ــا ش ــی از آفت ه ــان از خیل انس
پیــدا کنــد راهــش ایــن اســت 
ــانی  ــای نفس ــا هواه ــان ب ــه انس ک

ــد. ــت کن مخالف

مخالفت با خواسته های نفسانی

ــده  ــک قاع ــه ی ــدی ک ــئله بع مس
ــی در  ــیار اساس ــیار بس ــیار بس بس

10  -غرر الحکم و درر الکلم، الجزء1، 
الصفحة۷0۶



11

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بــاب جهــاد اکبــر هســت عبــارت 
اســت از مخالفــت بــا خواســته های 
نفســانی. اوالً مــا در ارتبــاط بــا 
خواســته های نفســانی کــه توســط 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
ــس  ــی نْف ــت، یعن ــده اس ــی ش نه
مــا یــک چیــزی را می خواهــد 
ــی  ــال نه ــدای متع ــن را خ ــه ای ک
ــگاه، چــه  ــرده اســت. چــه در ن ک
در ســخنانش، چــه در رفتــار، چــه 
در معاشــرت، در هــر چیــزی ایــن 
را خــدای متعــال قطعــًا نهــی کرده، 
امــا نْفــس مــا ایــن را می خواهــد. 
معنــای  بــه  مخالفــت  اینجــا 
ــت.  ــی اس ــِی حتم ــِت قطع مخالف
ــما در  ــوزنی ش ــچ سرس ــی هی یعن
زمینــه ای  هــم  ذهن تــان  عمــق 
ــه  ــن ب ــت گفت ــخ مثب ــرای پاس ب
ــال  ــدای متع ــی خ ــه نه ــزی ک چی
را دارد وجــود نداشــته باشــد. یــک 
ــر  ــا در ظاه ــه م ــت ک ــت اس وق
ــی  ــه نواح ــبت ب ــخصیتمان نس ش
ــود  ــتنکاف وج ــت اس ــی حال اله
باطن مــان  عمــق  در  امــا  دارد 
آن  گذاشــته ایم،  فــرار  راه  یــک 

راه فــرار همــان جایــی اســت کــه 
شــیطان همیشــه از همــان راه مــا را 
می انــدازد بــه دام خواهش هــای 
ــار و  ــم گرفت ــد می بینی ــانی، ب نفس

مبتــا شــده ایم.

بنابرایــن خوبــان عالــم بــه مــا 
می گوینــد کــه شــما در نســبت تان 
ــان ایــن  ــا حضــرت حــق مبنای ت ب
باشــد کــه اگــر خــدای متعــال تــا 
آخــر دنیــا را بــه مــن عمــر بدهــد 
راضــی  وجــه  هیــچ  بــه  مــن 
نمی شــوم امــری از اوامــر الهــی را 
ــا بگــذارم، نهــی از نواحــی  زیــر پ
الهــی را زیــر پــا بگــذارم. بنای تــان 
ــن باشــد، خیلــی قاطــع باشــید. ای

مربــوط  بحث هــای  ایــن  در 
بــه روان شناســی در ارتبــاط بــا 
مهــارت  می گوینــد  مهارت هــا 
بــه  می گوینــد  گفتــن.  »نــه« 
کــه  بدهیــم  آمــوزش  بچه هــا 
بتواننــد »نــه« بگوینــد آنجایــی کــه 
ــد. چــون  ــه« بگوین ــد »ن ــًا بای واقع
ــی  ــا و تهدیدهای ــه ضرره ــه« ب »ن
ــیب های  ــا آس ــه آنه ــه ب ــت ک اس
اساســی می زنــد. ایــن در آنجــا 
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ــدی  ــده ج ــک قاع ــورت ی ــه ص ب
 . شــد می با

مخالفت با هوای نفس در امور 
حرام 

نــه گفتــن بــه نْفــس و شــیطان در 
مــواردی اســت کــه خــدای متعــال 
تحریــم کــرده. مــا چطــور بــه 
ــًا  ــم مث ــازه می دهی ــان اج خودم
ــت  ــم؟ غیب ــی را بکنی ــت کس غیب
حــرام اســت، حــرام قطعــی اســت، 
ــال  ــدای متع ــت، خ ــی اس اجماع
یــک ســر ســوزن هــم از آن کوتــاه 
نمی آیــد. چطــور مــا بــه خودمــان 
اجــازه می دهیــم!؟ هیــچ وقــت 
حتــی در ذهن مــان تصــوری مبنــی 
بــر اینکــه بــه خواســته نْفــس 
دربــاره مثــًا غیبــت انســان مومنــی 
بخواهیــم تــن بدهیــم نداشــته 
باشــیم. اینجاهــا جایــی نیســت کــه 
در برابــر خواســته ایــن نْفــس، امــر 
نْفــس، در برابــر امــر الهــی و نهــی 

ــم.  ــگ کنی ــل و درن ــی تعل اله

ــه  ــوط ب ــن مرب ــض م ــن عرای ای

ســاحت هایش  همــه  در  حــرام 
مــا  قطعــی  مبنــای  هــم  بــود. 
باشــد هــم در ایــن مبنــا پافشــاری 
کنیــم و اینجــا آنجایــی اســت کــه 
ــاره  ــس اّم ــا نْف ــا ب ــی م رویاروی
ــیار  ــی بس ــک رویاروی ــود ی می ش
شــیطان  هــم  خیلــی  جــدی. 
چــون  می کنــد.  ســرمایه گذاری 
هــر مرحلــه ای کــه شــیطان موفــق 
شــود مــا یکــی از نواحــی الهــی را 
از آن عبــور کنیــم جشــن می گیــرد. 
چــون یــک گافــی انســان می دهــد 
کــه خیلــی طــول می کشــد تــا مــا 
بتوانیــم آن را ترمیــم کنیــم و مــا را 
عقــب می انــدازد. حــاال بــه فــرض 
ــه  ــه کنــد، ب کــه ایــن شــخص توب
ــی  ــد، خیل ــران کن ــه جب ــرض ک ف
طــول می کشــد تــا بتوانــد بــه 
ــد  ــی اش بخواه ــه قبل ــان نقط هم
می شــود  ایــن  پــس  برگــردد. 

بــاب اول.

خواسته های حالل نْفس 

منطقــه  آن  بــاب  در  دوم  نکتــه 
ــال  ــه ح ــت. در منطق ــال اس ح
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ــر  ــس اگ ــه نْف ــی ک ــی چیزهای یعن
خواســت، ایــن نهــی الهــی بــاالی 
ــه.  ــد ن ــه بگوی ــت ک ــر آن نیس س
انســان  در محیــط گرمــا  مثــًا 
گرمــش شــده اســت و تمنــای 
لیــوان  یــک  کــه  می کنــد  آب 
ــم  ــن آب ه ــب ای ــورم، خ آب بخ
االن برایــش حــال اســت کــه 
بخواهــد بنوشــد و حــرام نیســت. 
یــک  مثــًا  کــه  می گویــد  االن 
یــک  آمــده،  خوشــگل  لبــاس 
مثــًا  آمــده  قشــنگی  روســری 
ــب  ــد مناس ــم می گوین ــش ه قیمت
اســت، در ایــن صفحــات مجــازی 
ــان  ــر نش ــه همدیگ ــم ب ــا ه و اینه
می دهنــد، می گویــد خــب ایــن 
ــب  ــرم. خ ــن بگی ــا م ــم مث را ه
حتمــًا نْفــس می گویــد بــرو ایــن را 
تهیــه کــن، نهــی هــم وجود نــدارد. 
ببینیــد ایــن االن جلــوی مــا اســت. 
مــا چــه کار کنیــم؟ یــک مثالــی را 
زدم کــه شــما بتوانیــد صدهــا مثال 
را بــا آن تطبیــق بدهیــد. االن اینجــا 
ــوراک  ــرد؟ در خ ــد ک ــه کار بای چ
نوشــتنی  در  اســت،  همین طــور 

ــیدنی  ــت، در پوش ــور اس همین ط
همین طــور اســت. مــا چــه کار 

ــم؟ کنی

در بــاب خواســته های نْفــس در 
ــه  ــده ب ــک قاع ــال« ی ــور »ح ام
شــما بدهــم و آن قاعــده عمومــی 
حســاب  مخالفــت  می شــود 
شــده. در کل انســان در ارتبــاط 
ــاز داشــته  ــس ن ــا پیشــنهادات نْف ب
ــه  ــا ب ــد. م ــاز کن ــدام ن ــد، م باش
ایــن  در  نْفــس  خواســته های 
حــوزه پاســخ فــوری نگوییــم. 
در برابــر خواســته های عمومــی 
نْفــس بنــای مــا بــر ایــن باشــد کــه 

ــم.  ــت کنی مخالف

ــن کــه حــرام  ــد ای گاهــی می گوین
نیســت، مگــر ایــن حــرام اســت؟ 
ــرده  ــرام ک ــدا ح ــن را خ ــر ای مگ
اســت؟ نــه، مســئله چیــز دیگــری 
اســت، تــو می خواهــی تربیــت 
می خواهــی  نــه؟  یــا  بشــوی 
نــه؟  یــا  کنــد  رشــد  عقلــت 
اکبــر  جهــاد  در  می خواهــی 
موفــق شــوی یــا نمی خواهــی 
موفــق شــوی؟ اتفاقــًا موفقیــت 
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در جهــاد اکبــر بــه پاســخ های 
محاسبه شــده  و  اندازه گیری شــده 
در امــر حــال اســت. تکلیــف 
آن  اســت.  معلــوم  کــه  حــرام 
ــه  ــود ک ــث می ش ــه باع ــزی ک چی
شــما در حــرام بتوانیــد قاطــع 
ــه در  ــن اســت ک ــه« ای ــد »ن بگویی
مدیریت شــده  بتوانیــد  حــال 
ــم  ــی اینجــا ه ــد »آری«. یعن بگویی
ــن  ــی ای ــته باش ــه« داش ــی »ن بتوان
بــه تــو کمــک می کنــد. ولــی اگــر 
ــراب  ــه« کار خ ــی »بل ــت گفت راح

. می شــود

پرهیز از گفتار زیاد

ــر  ــه اگ ــی ک ــی از گریزگاه های یک
برابــر  در  مرتّــب  بتوانیــم  مــا 
مقاومــت  نْفــس  خواســته های 
ــت.  ــار« اس ــزگاه »گفت ــم، گری کنی
عمــده مــا در ایــن بخــش ســقوط 
می کنیــم. البتــه مشــهور اســت 
می گوینــد خانم هــا در ایــن زمینــه 
ــر  ــه خاط آســیب پذیرتر هســتند. ب
هــوش کامــی و طبع زندگی شــان 
خیلــی  کــه  می کنــد  اقتضــاء 

حــرف بزننــد، ولــی مــن بــه شــما 
ــال حاضــر  ــًا در ح ــم اتفاق می گوی
ــدند  ــا ش ــتر مبت ــم بیش ــان ه آقای
ــون  ــه اکن ــی ک ــن چیزهای ــه همی ب
ــاص  ــی اختص ــد و خیل ــاره ش اش
بــه خانم هــا نــدارد. منتهــا خــب در 
خانم هــا ایــن مســئله جدی تــر 

ــت. اس

برابــر  در  بتوانــد  کســی  اگــر 
تمایــات  خواســته های 
ــار  ــرای گفت ــًا ب ــانی اش، مث نفس
موضوعــات  مــورد  در  و  زیــاد 
مختلــف اگــر اینجــا را بتوانــد 
ــد  ــش بده ــد و کاه ــت کن مدیری
ــدی  ــارزه ج ــک مب ــا وارد ی عم
ــازه  ــا اج ــه م ــت. اینک ــده اس ش
ــدام  ــه م ــان ک ــه خودم ــم ب می دهی
ــس  ــل نْف ــن تمای ــم ای حــرف بزنی
نْفس مــان  بــه  داریــم  اســت. 
هــم  را  ایــن  باشــد  می گوییــم 
ــر  ــم. س ــم بگوی ــم، آن را ه بگوی
جمــع حاصلــش یــک حالــت 
شــما  می شــود.  بــدی  خیلــی 
بعــد از 50 دقیقــه مکالمــه تلفنــی، 
ــی  ــاس تاریک ــک احس ــان ی خودت
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ــت  ــک حال ــد از آن ی ــد. بع داری
ــه انســان دســت می دهــد.  ــدی ب ب
ایــن را در همــان  بتوانــد  کاش 

اوایــل وقــت مدیریــت کنــد.

مخالفت با زیاده خواهی های 
نْفس

ــن  ــس دو رک ــوی« پ ــُة الَه »ُمخالََف
دارد. یــک رکــن »مخالفــت بــا 
هــوای نْفــس در امــور حــرام« 
ــِت  ــت، مخالف ــن مخالف ــت. ای اس
ابــدی  جــدِی  حتمــِی  قطعــِی 
اســت و اصــًا دربــاره اش تعــارف 
ــورد  ــن دوم در م ــرد. رک ــد ک نبای
نْفــس«  حــال  »خواســته های 
خواســته های  مــورد  در  اســت. 
ــه  ــاز آن کلم ــا ب ــس آی ــال نْف ح
مخالــف جــاری اســت یــا نیســت؟ 
ــردم  ــرض ک ــده ع ــق قاع ــن طب م
ــم  ــا ه ــی آنج ــت. یعن ــاری اس ج
ایــن  منتهــا  اســت،  مخالفــت 
ــی  ــت خیل ــا آن مخالف ــت ب مخالف
فــرق می کنــد. ایــن مخالفــت، 
زیاده خواهی هــای  بــا  مخالفــت 
نْفــس اســت و اینجــا هــم راهــش 

ــت  ــن اس ــش ای ــت؟ راه ــه اس چ
کــه مــا در برابــر خواســته های 
ــا  ــاز، ب ــا ن ــل، ب ــا تأم ــانی ب نفس
ــان  ــًا ف ــم. مث ــر پاســخ دهی تأخی
ــد  ــم، می گوی ــگاه کن ــه را ن صفح
ــن باشــد  ــا بعــد، ای حــاال باشــد ت
تــا بعــد. ایــن مخالفتــی اســت کــه 
اینجــا رشــددهنده اســت. مثــًا 
صحبت هــا  و  زیاده گویی هــا 
ــردم  ــرض ک ــا را ع ــال اینه و امث
ــد،  ــرای بع ــد ب ــاال باش ــد ح بگوی
زود  را  نْفــس  خواســته  یعنــی 
ــورد خــوردن  ــد. در م ــت نکن اجاب
هــم ایــن طــور اســت. اینهایــی را 
ــان  ــا نْفس ش ــا مث ــد ت ــه می بینی ک
بخــور  را  ایــن  می گویــد 
ــیرینی  ــن ش ــًا ای ــد. مث می خورن
اســت، ایــن شــکات اســت، ایــن 
ــت،  ــن آب اس ــت، ای ــربت اس ش
تــا امــر صــادر می شــود ایــن 
فــوری اجابــت می کنــد. اینهــا 
نمی تواننــد خــوب پیــش برونــد و 
ــی.  ــای اساس ــد در چالش ه می افتن
پــس ایــن هــم شــد یــک قاعــده.

بنابرایــن خــوب اســت انســان 
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چیــزی کــه از مــاه مبــارک رمضــان 
ــد  ــن باش ــد همی ــه باش ــاد گرفت ی
ــتی از  ــه فهرس ــد ب ــما داری ــه ش ک
ایــن  نــه.  می گوییــد  حال هــا 
ــل  ــی و عق ــد باطن ــث آن رش باع
شــما می شــود و عــزم شــما را 
را  اراده شــما  تقویــت می کنــد، 
ــی را  ــّوت ربّان ــد، ق ــت می کن تقوی
ــد،  ــت می کن در وجــود شــما تقوی
روح انســان در مخالفــت بــا نفــس 
ــرض  ــه ع ــود. البت ــت می ش تقوی
ــاب  ــرض حس ــک ع ــا ی ــا اینج م
ــد  ــی از قواع ــت. یک ــده ای هس ش
ــه  ــوز ب پیــش رو اســت کــه مــا هن
می شــود  آن  و  نرســیده ایم  آن 
قاعــده »اعتــدال«. ایــن عــرض مــن 
کــه امــروز توضیــح دادم بــه نظــرم 
لطیــف گفتــم. یعنــی بــه شــما 
ــته های  ــه ی خواس ــه هم ــم ب نگفت
نْفــس »نــه« بگوییــد، گفتــم در 

ــد.  ــاز کنی ــال ن ــور ح ــر ام براب

از  پــرس  یــک  نْفــس  مثــًا 
ــمزه کامــل  ــن غذاهــای خوش ای
نصفــش  بــا  مــا  می خواهــد 
کــه  اینگونــه  کنیــم،  موافقــت 

ــر  ــن ه ــه ای ــد ک ــال نکن ــن خی ای
وقــت هــر چــه خواســت، بــه 
فرمــان می دهــد و شــما  شــما 
می شــوید عبــد ذلیلــش. نفــس 
اّمــاره فرمــان می دهــد مــا هــم کــه 
عبــد ذلیــل هســتیم هــر چــه کــه او 
ــن  ــم. ای ــم چش ــد می گویی می گوی
ــم،  ــم چش ــورم بگویی ــده بخ را ب
ــا  ــان ج ــم، ف ــو چش ــن را بگ ای
ــرو چشــم، ایــن را بخــر چشــم،  ب
گفتن هــا  چشــم  دائمــًا  ایــن 
ــراب  ــان را خ ــه کار انس ــت ک اس
آســان  گفتنــش  البتــه  می کنــد. 
کــردن  عمــل  می دانــم  اســت. 
بــه آن آســان نیســت و توفیــق 
اینجــا  بنابرایــن  می خواهــد. 
اعتــدال  و  اندازه گیــری  مســئله 
ــا  ــت از زیاده روی ه ــت. صحب اس
ــچ وجــه در  ــه هی ــا ب ــال اینه و امث

ــت. ــه نیس ــن میان ای

سؤاالت مخاطبین

ســوال: یکــی از خواهــران عزیــز ما 
ــان  ــتان سوال ش ــتان لرس از شهرس
ایــن بــود کــه اگــر خــود مــا مایــل 
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ــا  ــیم ام ــت فرهنگــی باش ــه فعالی ب
خانواده مــان -حــاال ممکــن اســت 
همســر یــا پدرشــان باشــد- موافق 
ایــن فعالیت هــا نباشــند، ادامــه 
ــوای  ــق ه ــت مواف ــن فعالی دادن ای

ــر؟ ــا خی ــان اســت ی نْفس م

ــا  ــدی اینج ــه کلی ــخ: دو نکت پاس
مطــرح اســت. یــک وقــت تزاحــم 
ــادر  ــدر و م ــی پ ــر و نه ــن ام بی
هســت و دیگــری همســر اســت. 
ــد  ــدر انســان او را نهــی کن اگــر پ
ــان  ــرود وارد ف ــًا ب ــه مث از اینک
قطعــِی  نهــِی  بشــود،  فعالیــت 
جــدی داشــته باشــد یــا مثــًا مــادر 
ــد  ــدی باش ــی در ح ــان و حت انس
کــه مثــًا انجــام آن کار باعــث 
بشــود،  ایشــان  جــدی  اذیــت 
ــن  ــر م ــد اگ ــرف می دان ــی ط یعن
وارد ایــن فعالیــت بشــوم مثــًا 
پــدرم اذیــت می شــود، مــادرم 
قطعــًا  اینجــا  می شــود،  اذیــت 
بایــد انســان بــه نفــع پــدر و مــادر 

آن کار را تــرک کنــد.

ــن  ــک اســتثنا دارد. اســتثنایش ای ی
اســت کــه آن کاری باشــد کــه بــه 

ــی  ــِی قطع ــب عین ــا واج ــردن م گ
باشــد. یعنــی االن کاری اســت کــه 
ــش  ــال انجام ــدای متع ــر خ از نظ
بــرای مــن واجــب عینــی اســت و 
بــه گــردن من آمــده اســت، واجب 
کفایــی نیســت کــه مثــًا اگــر مــن 
انجــام نــدادم جنابعالــی انجــام 
ــام  ــن را انج ــد ای ــن بای ــد، م بدهی
ــم  ــه گردن ــم ب ــون ه ــم، اکن بده
ــاب  ــه انق ــًا در جبه ــت. مث هس
و در زمــان جنــگ ایــن را هــم 
ــی  ــگ گاه ــان جن ــتیم، در زم داش
ــًا  ــا مث ــد، م ــور می ش ــًا این ج مث
می خواســتیم برویــم جبهــه. خــب 
معلــوم اســت چــه بــه پــدر و مادر 
می گــذرد. می پرســیدند آیــا مــا 
اینجــا امــر پــدر و مــادر را رعایــت 
ــتگی  ــب بس ــد خ ــم؟ می گفتن کنی
دارد، اگــر در حــال حاضــر جبهــه 
بــه وجــود جنابعالــی نیــاز خــواص 
ــدر و  ــت پ ــد دس ــر بای دارد دیگ
ــو  ــروی، ول ــی و ب ــادر را ببوس م
ــی اگــر  آنهــا ناراحــت بشــوند. ول
ــخص  ــود ش ــه وج ــون ب ــه، اکن ن
ــر  ــک نف ــدارد، ی ــاز ن ــی نی جنابعال
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دیگــر هســت کــه می توانــد بــرود 
ــه الزم  ــد ک ــر کن ــما را پُ ــای ش ج
ــس  ــت. پ ــما نیس ــور ش ــه حض ب

ــده ش. ــود قاع ــن می ش ای

ــم همین طــور  ــه اینجــا ه راجــع ب
ــم  ــا می گویی ــه م ــن ک ــت. ای هس
ــا ایــن شــرط  نظــر پــدر و مــادر ب
اســت کــه از طــرف خــدای متعــال 
ــا  ــر، آن ج ــد دیگ ــر اســاس قواع ب
ــده  ــیم و ش ــته باش ــر نداش ــا ام م
ــاز  ــد نم ــدر بگوی ــاز، پ ــل نم مث
نخــوان فایــده ای نــدارد کــه آن 
ــا  ــود دارد م ــا وج ــی آنج ــر اله ام
پــس  می کنیــم.  عمــل  آن  بــه 
ــه  ــود آن نکت ــع می ش ــن در واق ای

ــی. اساس

ــب  ــم مطل ــر ه ــه همس ــع ب راج
ــن حساســیت را دارد. در مــورد  ای
ــری  ــیه جدی ت ــک حاش ــر ی همس
ــا  ــر مث ــه آن می خــورد. اگ ــم ب ه
ــته  ــت داش ــان مخالف ــر انس همس
آن  منظــور  اینجــا  -کــه  باشــد 
ــا  ــا ب ــاال م ــون ح ــت چ ــرد اس م
ــت  ــم صحب ــا داری ــع خانم ه جم
ایشــان  آقــای  اگــر  می کنیــم- 

نهــِی  فعالیــت  فــان  از  مثــًا 
مصلحــت  دو  می کنــد،  قطعــی 
اینجــا هســت، یــک مصلحــت 
ــن  ــه ای ــه اینک ــود ب ــوط می ش مرب
کار را اکنــون ایشــان مصلحــت 
ــم، از  ــام بده ــن انج ــد م نمی دانن
ــود  ــر می ش ــه مغای ــت ک ــن جه ای
بــا حقــوق همســر، خیلــی خــوب 
ــان  ــه انس ــت ک ــوم اس ــا معل اینج
بایــد حتمــًا نظــر همســرش را 
ــاز آن فرضــی را  ترجیــح بدهــد. ب
کــه راجــع بــه پــدر و مــادر گفتیــم 
ــان  ــام ف ــت، انج ــرجایش هس س
کار االن بــرای مــن واجــب عینــی 
»بیتــی«  دوم  مصلحــت  نیســت. 
ــر  ــک مســئله باالت ــی ی اســت. یعن
داریــم و آن حفــظ کیــان خانــواده 
ــالم  ــط س ــظ رواب و مصلحــت حف
همســرش  بــا  پیش برنــده  و 
اســت کــه آن را هــم بایــد انســان 
ــان ایــن  صیانــت کنــد. در ایــن می
هــم اهمیــت دارد کــه بایــد بــه آن 

ــرد. ــه ک توج

ــارت اســت  ــم عب ــدی ه ــه بع نکت
ــر شــما تشــخیص تان  از اینکــه اگ



19

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ایــن اســت کــه وارد فــان فعالیت 
اجتماعــی از جملــه مثــًا در همین 
ــای  ــا ج ــامی ی ــن اس ــا انجم مث
دیگــر و امثــال اینهــا بشــوید و آن 
را ضــروری می دانیــد ولــو واجــب 
عینــی هــم بــرای شــما نباشــد ولی 
می دانیــد،  واجــب  واقعــًا  را  آن 
میــدان ایــن اقتضــا را دارد کــه 
االن شــما برویــد آنجــا کمــک 
ــر  ــم اگ ــرف ه ــن ط ــد، از ای کنی
ــت  ــود دارد، آن وق ــی وج مخالفت
ــه  ــب هنرمندان ــن جل ــر م ــه نظ ب
ــا  ــود. اینج ــرح می ش ــت مط موافق
ــرم  ــوی مک ــن بان ــر ای ــر هن دیگ
ایــن اســت کــه بتوانــد حــاال 
چگونــه موافقــت پــدر و مــادر 
یــا همســرش را جلــب کنــد و 
می شــود.  موفــق  هــم  معمــوالً 
یعنــی تجربــه مــا نشــان داده اســت 
خانم هــا  زمینــه  ایــن  در  کــه 
و  هســتند  موفــق  به حمــداهلل 
می تواننــد تاییدشــان را بگیرنــد. 
ــی  ــای خاص ــا آن روش ه ــاال ب ح
کــه خودشــان بلــد هســتند آنهــا را 
ــد،  ــع می کنن ــد، قان ــراه می کنن هم

ــد  ــره بل ــد، باالخ ــح می دهن توضی
بکننــد  بایــد  کار  چــه  هســتند 

خیلــی توضیــح نمی خواهــد.

قدس کلید فرج است

و  عزیــز  رهبــر  جملــه  یــک 
ــان  ــه ایش ــد ک ــان دارن عالی قدرم
ــرج«  ــد ف ــدس »کلی ــد ق می فرماین
اســت. ایــن خیلــی مســئله اساســی 
اســت. این عقبــه عجیبــی دارد. لذا 
بــه مســئله آرمــان قــدس نــگاه مــا 
نــگاه از منظــر تمهیــد بــرای ظهــور 
آن  بــه  این جــور  دقیقــًا  باشــد. 
نــگاه کنیــد. آن هــم تــازه نــه یــک 
نکتــه ای کــه در فهرســت مجموعــه 
ــرد،  ــرار می گی ــور ق ــات ظه مقدم
نــه؛ بــه تعبیــر رهبــر به عنــوان 
ــگاه  ــدی ن ــی و کلی ــئله اساس مس

ــز اســت. ــم رم ــد. اس کنی
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