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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

آَمنُــوا  الَِّذيــَن  أَيَُّهــا  »يَــا 
اتَُّقــوا الَلّ َولْتَنُْظــْر نَْفــٌس َمــا 
إَِنّ  الَلّ  َواتَُّقــوا  لَِغــٍد  َمــْت  َقَدّ
تَْعَمُلــوَن«1 بَِمــا  َخبِيــرٌ  الَلّ 

ــد  ــان قواع ــی در بی ــق اله ــه توفی ب
عمومــی جهــاد اکبــر رســیدیم بــه 
موضــوع بســیار مهــم داشــتن نظــم 
ــلوکی  ــم س ــور نظ ــلوکی و مح س
چنــد قاعــده شــد کــه قاعــده 
برنامه ریــزی  یــا  مشــارطه  اول 
ــود از  ــارت ب ــده دوم عب ــود، قاع ب
ــوم  ــده س ــارت. قاع ــه و نظ مراقب
هــم محاســبه کــه مــا االن در بــاب 
محاســبه داریــم صحبــت می کنیــم 
اســت.  مــا  بحــث  موضــوع  و 

برنامه های سلوکی بدون 
محاسبه عقیم است

ــی  ــه اساس ــبه نکت ــاب محاس در ب
ــای  ــًا کاره ــه اساس ــود ک ــن ب ای
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ــلوکی  ــای س ــه برنامه ه ــوط ب مرب
اســت.  عقیــم  محاســبه  بــدون 
یعنــی انســان اگر محاســبه نداشــته 
باشــد عمــًا ســایر برنامه هــا و 
این هــا  دارد  کــه  فعالیت هایــی 
ــه آن نتیجــه مطلــوب نمی رســد.  ب
می شــود گفــت موضــوع محاســبه 
محســوب  اصلــی  ارکان  جــزء 
می شــود. منشــأ خــود محاســبه 
وقتــی  انســان  اســت،  بیــداری 
ــودش،  ــه خ ــرد ب ــدا ک ــه پی توج
ــدای  ــود و خ ــن خ ــبت بی ــه نس ب
متعــال، بیــن خودمــان و عالــم 
عجیبــی کــه در پیــش داریــم و در 
ــود دارد،  ــابی وج ــا یوم الحس آن ج
ــئولیت های  ــا مس ــه م ــن ک ــن ای بی
اعمال مــان بــه عهــده  خودمــان 
آن هــا  از  نمی توانیــم  و  هســت 
ــی انســان  ــم، وقت ــی کنی شــانه خال
پیــدا  توجــه  را  چیزهــا  ایــن 
می کنــد، امــروزش را، فردایــش 
دارد،  کــه  ظرفیت هایــی  را، 
اســتعدادهایی کــه دارد، مخاطراتــی 
می کننــد،  تهدیــد  را  او  کــه 
یــک  این هــا می شــود  حاصــل 
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از  و  بیــداری،  و  یقظــه  حالــت 
ــود  ــداری می ش ــه بی ــه نتیج جمل
ــاب کار  ــان حس ــه انس ــبه ک محاس
ــرد  ــت می گی ــه دس ــودش را ب خ
رهــا  بخواهــد  کــه  ایــن  از  و 
می شــود.  خــارج  کنــد  عمــل 

ــن ماحظــه می شــود گفــت  ــا ای ب
نکته هــای  جــزء  محاســبه  کــه 
هــم  اثــرش  اســت.  اساســی 
عبــارت اســت از ایــن کــه انســان 
ــد  ــد ش ــبه بهره من ــی از محاس وقت
ــو  ــک س ــاء اهلل از ی ــه ان ش در نتیج
ــه  ــق ب ــا موف ــرای اصــاح خطاه ب
توبــه خواهد شــد، ایــن خطاهایش 
ایــن  و  می کنــد  کشــف  را 
ــی  ــص یک ــا و نواق ــف خطاه کش
بــرای  زمینه هــا  اصلی تریــن  از 
اصــاح و توبــه اســت. عــاوه 
ــوت و  ــاط ق ــان نق ــن انس ــر ای ب
توانمندی هــای خــودش را هــم 
ــنات  ــی آورد و حس ــت م ــه دس ب
ــه  ــی ک ــای خوب خــودش را، کاره
داشــته، برنامه هــای خوبــی کــه 
کــه  خوبــی  عادت هــای  دارد، 
ــا  ــبه ی این ه ــت محاس دارد از برک

باعــث  و  می شــوند  تقویــت 
خواهــد  هــم  آن هــا  پایــداری 
ــه  ــت ک ــت اس ــن جه ــد. از ای ش
نقــش  یــک  محاســبه  نقــش 
می شــود.  محســوب  اساســی 

فتوای صریح عقل و شرع بر 
وجوب محاسبه

مبنایــی  هــر  بنابــر  محاســبه 
می شــود گفــت واجــب اســت، 
ــی داشــته باشــیم  ــگاه عقل ــی ن یعن
شــرعی  نــگاه  اســت،  واجــب 
اســت.  واجــب  باشــیم  داشــته 
ــر  ــح عقــل و شــرع ب ــوای صری فت
ــی  ــبه اســت. دالیل وجــوب محاس
را هــم بــه نظرمــان می رســید، 
ــت  ــی اس ــس آدم ــع نف ــی طب یک
ــي  ُئ نَْفِس ــرِّ ــا أُبَ ــت »َوَم ــه گف ک
ــوءِ  بِالُسّ َلََمّــاَرٌة  النَّْفــَس  إَِنّ 
إَِلّ َمــا َرِحــَم َربِّــي إَِنّ َربِّــي 
َغُفــوٌر َرِحيــٌم«2 نفــس انســان 
رهــا  کــه  اســت  عاقه منــد 
ــت کشــش  ــع حال ــد و در واق باش
کــه  مســائلی  بــه  نســبت  دارد 
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برخــاف مصلحت هــای نهایــی 
و عمومــی مــا اســت. دیگــری 
ــرعت  ــا س ــه ب ــت ک ــا اس ــر م عم
اســت،  شــدن  تمــام  حــال  در 
ــرمایه  ــک س ــا ی ــرمایه  م ــی س یعن
ــًا  ــه دائم ــت ک ــود اس متصرم الوج
در حــال کاهــش و از دســت رفتــن 
ــت  ــم هس ــریع الزوال ه ــت، س اس
ــل  یعنــی زود تمــام می شــود و قاب
بازگشــت هــم نیســت. دنیایــی کــه 
در آن زندگــی می کنیــم دنیــای 
پرتنــش، پرجاذبــه و دارای ظواهــر 
فریبنــده اســت. بــه آن اضافــه 
ــد دشــمن قســم خــورده چــه  کنی
ــک  ــان کــه شــیطان ی ــن جنی در بی
ــه  ــی را دارد،  چ ــن خصوصیت چنی
ــان ها،  ــن انس ــرف در بی ــن ط از ای
کســانی کــه بــه معنــای دقیــق 
کلمــه بــا ســعادت مــا دشــمن 
هســتند و دائمــًا بــرای بدبختــی مــا 
بنابرایــن  برنامه ریــزی می کننــد، 
ــم.  ــم داری ــدی ه ــمن ج ــا دش م
شــما ایــن چنــد کلمــه را کــه 
بگذاریــد کنــار هــم نتیجــه اش 
ــد  ــان بای ــه انس ــود ک ــن می ش ای

حســاب کار خــودش را داشــته 
باشــد. َواال هــم از ظرفیت هایــی 
ــه او داده، آن  کــه خــدای متعــال ب
ــد،  ــت می ده ــا را از دس ظرفیت ه
بهــره  آن هــا  از  نمی توانــد 
ــه  ــم ب ــد و ه ــته باش ــبی داش مناس
طــور شــگفت انگیزی انســان در 
ــرد.  ــرار می گی ــا ق ــرض خطره مع
نــّص  از  مــا  کــه  ایــن  نهایتــًا 
می کنیــم،  اســتفاده  الهــی  کام 
قــرآن کریــم بــر ایــن مســأله 
اصــرار فــراوان دارد کــه شــما 
ــا باالخــره  تحــت نظــر هســتید، م
تحــت نظــر و تحــت محاســبه 
ــادآوری  ــا ی ــه م ــا ب ــتیم. این ه هس
می کنــد کــه بایــد حســاب کار 
ــات  ــان را داشــته باشــیم. آی خودم
و روایــات هــم در ایــن زمینــه 
داشــتیم کــه بــرای شــما خوانــدم. 

قلمرو محاسبه

آنچــه کــه مــن امــروز می خواهــم 
ــتر  ــم بیش ــرض کن ــان ع خدمت ت
جنبــه پرداختــن بــه خــود محاســبه 
اســت. یعنــی چگونــه محاســبه 
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ــدار بحــث آداب  ــک مق ــم و ی کنی
را  این هــا  اســت کــه  محاســبه 
ــک  ــم. ی ــم می کن ــان تقدی خدمت ت
ــاءاهلل  ــم ان ش ــد ه ــه دارد بع مقدم
ــد.  ــم ش ــث خواهی ــل بح وارد اص
ــدار طــرح  ــک مق ــه ی ــه ای ک مقدم
ــن  ــروری دارد، در ای ــه ض آن جنب
ــه  ــن ک ــت از ای ــارت اس ــا عب ج
ــال  ــبه اعم ــًا محاس ــبه صرف محاس
وقت هایــی  یــک  مــا  نیســت. 
گمان مــان بــر ایــن اســت کــه 
ــال  ــبه ی اعم ــبه محاس ــًا محاس مث
اســت، بحــث فراتــر از این هــا 
اســت. یعنــی در موضــوع محاســبه 
ــا  ــخصیت م ــای ش ــه قلمروه هم
ــا  ــزی م ــط برنامه ری ــد در محی بای
ــه  ــارطه، هم ــرد. در مش ــرار بگی ق
ــد  ــا بای ــخصیتی م ــای ش قلمروه
ــرار  ــی ق ــارت و ارزیاب ــت نظ تح
ــخصیت  ــاق ش ــه آف ــرد و هم بگی
ــرار  ــبه ق ــت محاس ــد تح ــا بای م
بگیــرد. اصطاحــًا ایــن بحــث 
قلمــرو  عنــوان  بــا  را می شــود 
کــرد.  نام گــذاری  محاســبه 

1ـ منطقه افکار و انديشه ها

همــه  می گوییــم  کــه  وقتــی 
ــه  ــان و هم ــخصیت انس ــاق ش آف
ــد  ــا بای ــخصیت  م ــای ش قلمروه
برنامه ریــزی و محاســبه  تحــت 
طبعــًا قــرار بگیــرد آن وقــت بایــد 
ــر  ــه بناب ــم ک ــرح آن بگویی در ش
ــه  ــا منطق ــور م ــیم منظ ــک تقس ی
افــکار و اخــاق و منطقــه اعمــال 
اســت. چــون شــما یــک ســاحت 
ِخــرد  ســاحت  شــخصیت تان 
اســت، و در منطقــه خــرد و عقــل 
اندیشــه  بحــِث  بحــث  عمدتــًا 
مــا  اندیشــه های  یعنــی  اســت. 
اســت کــه بســیار منطقــه اساســی 
ــت  ــرف اس ــت، مش ــی اس و مهم
ــه ســایر ســاحت های شــخصیت  ب
مــا، مثــل آســمان می مانــد، نســبت 
آســمان و زمیــن اســت در وجــود 
هــر کــدام از ما، آســمان شــخصیت 
و منطقــه افــکار مــا اســت و زمیــن 
اخــاق  منطقــه  و  شــخصیت 
تأثیــرش  اســت.  مــا  اعمــال  و 
اســت.  تأثیــری  چنیــن  یــک 
ــا اســت. ــر شــخصیت م ــط ب محی
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ــذا منطقــه افــکار کــه جلوه هــای  ل
مــا  عقــل  منطقــه  روشــن 
دارای  می شــوند  محســوب 
اهمیــت فوق العــاده ای از جهــت 
تأثیرگــذاری هســتند و ضمــن ایــن 
کــه اندیشــه های مــا خودشــان هــم 
بــه طــور مســتقل در حــوزه اختیار 
مــا قــرار می گیرنــد و بنابرایــن 
موضــوع پرســش از ســوی خــدای 
ــن  ــه ای ــود. ب ــد ب ــال خواهن متع
می شــود  منطقــه  یــک  ترتیــب 
اندیشــه ها. و  افــکار  منطقــه 

ــما  ــا ش ــن ج ــت همی ــن اس ممک
ــی  ــان گاه ــه انس ــد ک ــؤال کنی س
دارد،  خطوراتــی  یــک  وقت هــا 
ــی  ــک چیزهای ــا ی ــی وقت ه گاه
بی اختیــار  انســان  ذهــن  بــه 
ــد، مخصوصــًا حــاال منظــور  می آی
ــًا افــکار نامطلــوب اســت.  مــا مث
ــن  ــف ممک ــائل مختل ــاره مس درب
اســت یــک چیــزی بــه ذهــن 
ــدارد،  ــی ریشــه ن ــد ول انســان بیای
جــزو همیــن وسوســه های عــادی 
ــه آن  ــم ب ــا ه ــت، م ــیطانی اس ش
ــم  ــور می کنی ــم، عب ــا نمی کنی اعتن

و بنابرایــن توقفــی در منطقــه فکــر 
مــا نــدارد. امــا یــک وقــت اســت 
کــه مــا بــه همــان خطــورات 
شــیطانی میــدان می دهیــم و در 
ــرورش  ــم، آن را پ آن تأمــل می کنی
ــدان  ــن، می ــن پذیرفت ــم. ای می دهی
واقــع  در  دادن  پــرورش  و  دادن 
مــا  مســئولیت  حــوزه  همــان 
اســت. یعنــی اگــر یــک فکــر 
ــه اندیشــه های  شــیطانی وارد منطق
ــا شــد، اگــر در حــد خطــورات  م
باشــد ایــن چــون اختیــاری نیســت 
بنابرایــن در حــوزه محاســبات هــم 
قــرار نمی گیــرد امــا اگــر نــه، 
مــا آن را پذیــرش کردیــم، بــه  
ــدان  ــه آن می ــم،  ب ــا کردی آن اعتن
ــم، این هــا  ــم، مســتقرش کردی دادی
ــت،  ــا اس ــئولیت های م ــر مس دیگ
پیــدا  انســان مســئولیت  آن جــا 
می کنــد. یــک مثالــش هــم در 
مــورد اندیشــه هایی اســت کــه 
داریــم.  مــا در مــورد دیگــران 
یــک وقــت انســان راجــع بــه 
نامناســبی  فکــر  یــک  دیگــران 
ــه آن  ــًا ب ــد، اصطاح ــدا می کن پی
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ســوء  حالــت  یــک  می گوییــم 
ظنـّـی اســت، یــک وقــت بــه ذهــن 
ــدی  ــز ب ــک چی ــد، ی ــان می آی انس
ــی،  ــان مؤمن ــک انس ــه ی ــع ب راج
ــب  ــخصی. خ ــک ش ــه ی ــع ب راج
اگــر از نــوع خطــورات باشــد 
از  و  بشــود  بی اعتنــا  انســان  و 
ــه  ــوری ب ــود، محظ ــور بش آن عب
وجــود نمــی آورد، امــا اگــر نــه، مــا 
ــن  ــم، ای ــرورش دادی ــر را پ آن فک
می شــود »إِّن بَْعــَض الّظــنِّ إِثـْـٌم«3 
کــه صریــح قــرآن کریــم اســت که 
ــما  ــای ش ــن گمان ه ــی از ای بعض
ــاه  ــا گن ــما این ه ــه های ش و اندیش
ــاه اســت؟  ــی گن اســت. چــه زمان
ــه دیگــر شــما  ــی اســت ک آن وقت
ــار  ــا اختی ــه ب ــتی ک ــودت هس خ
خــودت، بــا ســوء اختیــار خــودت 
ــرورش دادی،  ــد را پ ــان ب آن گم
ــردی.  ــش ک ــتی، پذیرش ــه داش نگ
وقــت  آن  بیفتــد  اتفــاق  ایــن 
کــه  ایــن  می شــود  نتیجــه اش 
ــم  ــرار خواهی ــؤال ق ــورد س ــا م م
ــٌم«  گرفــت. یعنــی ایــن کلمــه »إث
کــه بــه معنــای همــان گنــاه هســت 

3  آیه 12 سوره حجرات

ــکار  ــوع از اف ــن ن ــر ای ــن جــا ب ای
صــدق می کنــد. پــس یــک منطقــه 
اندیشــه ها. منطقــه  می شــود 

محاسبه مبتنی بر عملکرد و 
ظرفیت ها

مــا در موضــوع محاســبه فقــط 
ــی  ــم. گاه ــی را نمی بینی ــه منف جنب
ایــن  بزنیــم  مثــال  می خواهیــم 
مثال هــا بحــث مــا را منحصــر 
اندیشــه های  منطقــه  نمی کنــد. 
مــا بــا همــه ابعــادی کــه دارد 
مــا  محاســبه  مــورد  می توانــد 
قــرار بگیــرد. و یادمــان هــم باشــد 
ــه دو  ــود ب ــبه می ش ــه محاس ــه ب ک
شــکل نــگاه کــرد. شــما می توانیــد 
ــگاه  ــک ن ــبه ی ــه موضــوع محاس ب
ــته  ــه داش ــیط و اولی ــطحی، بس س
می گوییــم  اصطاحــًا  باشــید، 
عملکــرد،  براســاس  محاســبه 
حــاال چــه عملکــرد عقلــی در 
ــی  ــرد روان ــه، عملک ــه اندیش منطق
ــه اخــاق اســت و چــه  ــه منطق ک
ــان  ــاال منظورم ــال، ح ــه اعم منطق
کــه  اســت  جوارحــی  اعمــال 



7

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ابــزار چشــم و دســت و پــا و 
ــد.  گــوش انســان انجامــش می ده
یــک وقــت می گوییــم کــه مــا 
عملکــرد  مبنــای  بــر  محاســبه 
مهــم  خیلــی  ایــن  می کنیــم، 
ــه اســت. ــی اولی ــی خیل اســت ول

محاســبه  آن  ایــن  از  دقیق تــر 
اســت،  ظرفیت هــا  بــر  مبتنــی 
ــت، آن  ــتعدادها اس ــر اس ــی ب مبتن
ــش  ــک قصــه دیگــری پی ــت ی وق
نظــر  از  شــما  مثــًا  می آیــد. 
ــد؟  ــت داری ــدر ظرفی ــری چق فک
وقتــی  بی کــران.  هلل؛  العظمــة 
ــد  ــبه کن ــد محاس ــان می خواه انس
ــا مــن ظرفیت هــای فکــری  کــه آی
اســتفاده  آن  از  دارم  را  خــودم 
بــرود  بایــد  نــه،  یــا  می کنــم 
ــرود  ــد ب ــتعداد، بای ــراغ آن اس س
ســراغ ظرفیــت. ایــن می شــود 
ــری. در  ــبه دیگ ــوع محاس ــک ن ی
ــا  ــه اول م ــه در آن منطق ــی ک حال
ــا از  ــًا م ــم مث ــم ببینی ــگاه می کنی ن
نظــر فکــری چــه اقدامــات فکــری 
ــه  ــن روزی ک ــتیم، ای ــروز داش ام
بــر مــا گذشــته یــا ایــن هفتــه یــا 

ایــن ماهــی کــه بــر مــا گذشــته، از 
جهــت علمــی آیا رشــدی داشــتیم، 
توســعه ای دادیــم، برداشــت های 
تــازه ای داشــتیم، مطالعــات تــازه ای 
خاصــی  کاس  مثــًا  داشــتیم، 
خدمــت  کردیــم،  شــرکت  را 
بحث هــای  رســیدیم،  اســتادی 
ــم  ــال می کنی ــم دنب ــازه ای را داری ت
مباحــث  در  الهــی،  مباحــث  در 
مختلــف مــورد نیازمــان؟ ایــن 
عملکــرد. بــر  مبتنــی  می شــود 

بدگمانی درباره دیگران گناه 
محسوب می شود

ــما از  ــه ش ــت ک ــت اس ــک وق ی
آیــا  می کنیــد  ســؤال  خودتــان 
را  اندیشــه هایمان  حــوزه  مــا 
اندیشــه  کردیــم،  ســازماندهی 
منفــی هــم نداشــتیم یعنــی اندیشــه 
ــد  ــه ب ــتیم، اندیش ــرک آلود نداش ش
ــر  ــتیم، فک ــران نداش ــاره دیگ درب
ــه های  ــًا اندیش ــم، مث ــاه نکردی گن
ــک  ــده. ی ــاه نش ــه گن ــوده ب ــا آل م
بــه گنــاه  انســان فکــر  وقــت 
می کنــد، یــک وقــت اندیشــه خــود 
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ــی  ــت. یعن ــاه اس ــم گن ــان ه انس
ــی کــه مــا  هــر دو هســت. آن مثال
ــٌم«  ــنِّ إِثْ ــَض الّظ ــاره »إِّن بَْع درب
گفتیــم از جملــه همیــن اســت 
ــاره  ــی درب ــن بدگمان ــه خــود ای ک
دیگــران خــودش این جــا گنــاه 
محســوب می شــود. وقتــی کــه مــا 
ــرعی  ــوز ش ــی و مج ــه عقان ریش
ــم  ــن کــه بخواهی ــرای ای ــم ب نداری
نســبت بــه کســی بدگمــان بشــویم 
محســوب  گنــاه  آن  این جــا 
ــه  ــت ک ــت اس ــک وق ــود. ی می ش
ــاره یــک گناهــی فکــر  انســان درب
»مــن  فرمودنــد  کــه  می کنــد 
تفکــر فــی المعاصــی دعتــه 
ــک  ــه ی ــی ب ــان وقت ــا«؛ انس اليه
گناهــی فکــر می کنــد درواقــع 
خــود آن گنــاه دارد شــخص را 
ایــن  خــود  می کنــد.  دعــوت 
درواقــع  گنــاه  بــه  اندیشــیدین 
بــرای  زمینه ســازی  نوعــی  بــه 
ابتــاء بــه آن گنــاه و معصیــت 
ــا  ــن جاه ــود. ای ــوب می ش محس
ــی  ــک گناه ــاره ی ــان درب ــه انس ک
فکــر می کنــد، یــک وقــت در حــد 

خطــورات ذهنــی اســت، ذهنش را 
ــتغفارش  ــا اس ــد، آن ج برمی گردان
همیــن اســت کــه انســان از آن 
عبــور کنــد. امــا اگــر متمرکــز 
شــد، ادامــه داد و آن فکــر دربــاره 
یــک گنــاه را ادامــه داد، زمینــه 
ابتــاء بــه آن گنــاه از ایــن طریــق 
بــرای انســان فراهــم می شــود کــه 
در این گونــه مــوارد خــود ایــن 
اندیشــه هــم گنــاه و معصیــت 
محســوب می شــود، مــی رود ذیــل 
همــان بــاب عمومــی گناهــان کــه 
ــرد. ــرار می گی ــر ق ــه فک در منطق

محاسبه پیشرفته مبتنی بر 
ظرفیت ها و استعدادها

ــرض  ــم ع ــت آن را ه ــه مثب جنب
ــه های  ــان اندیش ــه انس ــم ک کردی
ــی  ــکار خیل ــته، اف ــدی داش توحی
علمــی  افــکار  داشــته،  خــوب 
داشــته. در مســائل خــوب، دربــاره 
ــن  ــته، ای ــر داش ــا تدابی مصلحت ه
می شــود عملکــرد. حــاال یــک 
ایــن  آیــا  ایــن اســت؛  ســؤال 
محاســبه براســاس عملکــرد کافــی 



9

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه  ــا ب ــر م ــی االن دیگ ــت؟ یعن اس
هــدف رســیدیم؟ االن نشســتیم 
بــه خودمــان  محاســبه کردیــم 
ــدار  ــک مق ــم، ی ــره دادی ــم نم ه
ــان مشــخص شــد،  هــم وضعیت م
ــت؟  ــی اس ــدار کاف ــن مق ــا ای آی
ــا  ــه. م ــه ن ــت ک ــن اس ــخ ای پاس
یــک مرحلــه باالتــر داریــم، آن 
مرحلــه باالتــر محاســبه مبتنــی 
اســتعدادها  و  ظرفیت هــا  بــر 
ــن  ــراغ ای ــم س ــر رفتی ــت. اگ اس
ــد  ــما بای ــت ش ــه دوم آن وق مرحل
در منطقــه فکــر از خودتــان ســؤال 
ــا مــن ظرفیــت فکــری و  ــد آی کنی
ــوده؟  ــدار ب ــن مق ــتعدادم همی اس
ــن  ــًا م ــی اش مث ــال علم در آن مث
یــک  ایــن  ظــرف  می توانســتم 
امــا  هفتــه دو کتــاب بخوانــم، 
ــدم،  ــاب خوان ــک کت ــن ی ــًا م مث
ایــن معنایــش ایــن اســت کــه مــن 
ــرداری  ــکان بهره ب ــوان و ام ــه ت ک
از دو کتــاب را داشــتم ولــی از 
ــن  ــردم، ای ــتفاده ک ــف آن اس نص
معنایــش ایــن اســت کــه نیمــی از 
ــده. ایــن  ایــن ظرفیــت معطــل مان

منطقــه یــک مقــدار پیشــرفته تر 
اســت. حــاال فقــط داشــته باشــید، 
وارد  االن  بگویــم  نمی خواهــم 
ایــن مرحلــه بشــوید. اگــر بشــوید 
کــه خیلــی عالــی اســت ولــی 
ــه  ــختگیرانه مواج ــم س نمی خواهی
ــرض  ــم ع ــی می خواه ــویم ول بش
کنــم ایــن هــم هســت. یا محاســبه 
ــا  براســاس عملکــرد اســت کــه م
ــبه  ــک محاس ــم، ی ــه کار کردی چ
براســاس ظرفیــت اســت. چــه کار 
ــام  ــتیم انج ــه می توانس ــم ک نکردی
ــکار  ــه ها و اف ــه اندیش ــم. چ بدهی
می توانســتیم  را  دانش هایــی  و 
تحصیــل کنیــم کــه نکردیــم. یعنــی 
ظرفیــت فکــری اش را داشــتیم، 
امکانــش را خــدای متعــال بــه مــا 
ــه  ــری اش را ب ــدرت یادگی داده، ق
ــرون  ــلول های ن ــن س ــا داده، ای م
مغــزی همــه بــه خــط شــده، آماده 
بــرای ایــن کــه بیاینــد بــه میــدان و 
آن کار را بــرای مــا انجــام بدهنــد، 
مــا اســتفاده نکردیــم، یعنــی عمــًا 
تــرک فعــل کردیــم و آن اســتعداد 
ــرای  ــن ب ــتیم. ای ــل گذاش را معط



10

www.OFOGHHA.ir

ــی در  ــه خیل ــت ک ــخاصی اس اش
ــد.  ــرار می گیرن ــرفت ق ــیر پیش مس
ــود  ــق بش ــی موف ــر کس ــی اگ یعن
ــا  ــه، این ه ــن منطق ــه ای ــه ورود ب ب
آدم هــای خیلــی پیشــرویی هســتند 
ایــن  حاصــل  وقــت  آن  کــه 
خواهــد  ایــن  بررسی هایشــان 
ــان  ــتعدادهای خودش ــه اس ــود ک ب
بیشــتر شناســایی می کننــد و  را 
ــد  ــل می برن ــدان عم ــه می بیشــتر ب
ــد. ــل نمی گذارن ــا را معط و این ه

2ـ محاسبه منطقه قلب انسان

ــه  ــی منطق ــبه یک ــرو محاس در قلم
افــکار مــا اســت، مبتنــی بــر خــرد 
و عقلــی کــه خــدای متعــال بــه مــا 
داده و آن ظرفیــت معرفتــی کــه در 
ــه  ــته. دوم منطق ــا گذاش ــار م اختی
ــه  ــه آن منطق ــت ک ــا اس ــب م قل
می شــود اخــاق و جلوه هــای آن. 
ممکــن اســت انســان مراجعــه کند 
ببینــد یــک کشــش خیلی شــیطانی 
یعنــی  دارد،  وجــود  قلبــش  در 
ــه  ــی ک ــه نعمت ــد اســت ک عاقه من

در اختیــار دیگــران هســت از بیــن 
بــرود کــه مثــًا ایــن می شــود 
همــان حســادت. ایــن مربــوط بــه 
ــه قلــب  ــی ب ــه اســت یعن آن منطق
خــودش کــه مراجعــه می کنــد 
ــد  ــا می بین ــب را در آن ج ــن عی ای
کــه حســادت باشــد. ایــن مربــوط 
بــه آن منطقــه اســت. ُعجــب، 
ــن  ــه همی ــوط ب ــر و بُخــل مرب تکب
ــن فهرســتی  ــت. همی ــه اس منطق
کــه معمــوالً شــماها داریــد از یــک 
ــوط  ــا مرب ــل این ه ــی از رذائ بخش
می شــوند.  منطقــه  همیــن  بــه 
بنابرایــن ایــن جــا را هــم مــا 
ــبه  ــی و محاس ــورد بررس ــد م بای
خودمــان قــرار بدهیــم تــا متوجــه 
شــویم مــا در منطقــه قلب مــان 
اصلــی  کانــون  منطقــه  آن  و 
اخــاق،  مــکارم  شــکل گیری 
ــل  ــا رذای ــاق، ی ــای اخ زیبایی ه
اخاقــی کــه در وجــود مــا هســت 
آن جــا چــه وضعیتــی داریــم. پــس 
ــه دوم و  ــود منطق ــم می ش ــن ه ای
قلمــرو دوم کــه می آیــد در محــور 
ــرد. ــرار می گی ــا ق ــبه های م محاس
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3ـ محاسبه منطقه اعمال

منطقــه ســوم هــم کــه منطقــه 
ــه  ــا اســت ک اعضــاء و جــوارح م
ــم  ــًا می گویی ــا را اصطاح ــن ج ای
ــودش  ــاز خ ــه ب ــال ک ــه اعم منطق
یــک فهرســتی پیــدا می کنــد از 
شــنیدن مــا، نــگاه مــا، گفتــار مــا، 
رفتــن مــا، نشســتن مــا. چــون 
ــا  ــیله اعض ــه وس ــه ب ــا هم این ه
ــال  ــدای متع ــه خ ــی ک و جوارح
بــه مــا کرامــت کــرده بایــد انجــام 
ــم  ــه می گویی ــن منطق ــه ای بشــود ب
ــب  ــن ترتی ــه ای ــال. ب ــه اعم منطق
ــی  ــه قلمروی ــرو، س ــه قلم ــن س ای
موضــوع  در  بایــد  کــه  اســت 
محاســبه از نــگاه مــا مخفــی نماند. 

خطر تقلیل گرایی

کــه  اســت  این طــور  معمــوالً 
اگــر یــک کســی قصــد کنــد 
ســلوکی  مباحــث  وارد  کــه 
ــدید  ــه ش ــدی ک ــما ج ــود، ش بش
از جملــه خطراتــی کــه وجــود 
دارد و شــما را تهدیــد می کنــد 

خطــر تقلیل گرایــی اســت، کــم 
انگاشــتن اســت، دمِ دســتی تلقــی 
ــا نقطــه مقابلــش  کــردن اســت. ام
ــه شــما وارد  ــن اســت ک ــه، همی ن
نــگاه  جامــع  را  کار  می شــوید 
ــنجید  ــش را می س ــد، جوانب می کنی
شــخصیتی  مناطــق  آن  همــه  و 
ــه حــوزه محاســبات  ــان را ب خودت
می کنیــد.  وارد  خودتــان 

حقوق افعال

قلمــرو  بحــث  در  بنابرایــن 
ــه  ــه منطق ــه اول ک ــبه منطق محاس
ــما  ــکار ش ــت، اف ــما اس ــل ش عق
ــما  ــاالت ش ــرد، خی را در برمی گی
شــامل  هــم  و  برمی گیــرد  در 
هــم  می شــود،  آفت هایــی 
اســتعدادها و کارآیی هــا و همــه 
این هــا را در برمی گیــرد. در منطقــه 
قلــب هــم آن ملــکات اخاقــی مــا 
را در برمی گیــرد، حــاالت مــا را 
ــیار  ــوع بس ــود، موض ــامل می ش ش
ــن  ــا در ای ــا و نیت ه ــم آرزوه مه
چــه  مــا  دارد،  وجــود  منطقــه 
ــای  ــم، در بخش ه ــی داری آرزوهای
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ــه  ــا چگون ــای م ــون نیت ه گوناگ
اســت. ببینیــم این جــا مــا االن 
ــن  ــی در ای ــه آفات ــه چ ــًا ب احیان
ــی و  ــتیم، کارای ــا هس ــش مبت بخ
اســتعداد مــا در آن بخــش چگونــه 
ــورد بررســی شــما  ــن م اســت، ای
منطقــه  در  می گیــرد.  قــرار 
اعمــال هــم کــه منطقــه اعضــاء و 
جــوارح اســت همین طــور اســت.

در رســاله حقــوق امــام ســجاد 
ــه را  ــن منطق )علیه الصلوةوالســام( اســم ای

حضــرت گذاشــتند حقــوق افعــال. 
حقــوق افعــال کــه بعــد یــک 
فهرســتی از ایــن مطالب را حضرت 
یکــی یکــی آوردنــد کــه مــا توفیق 
داشــتیم قبــًا این هــا را مباحثــه 
کردیــم، بحــث خیلــی کاربــردی و 
اساســی هســت کــه در ایــن بخش 
ــت  ــن جــا آن وق ــم. خــب ای داری
آفت هــا،  منظــر  از  همــان  بــاز 
کارایــی  و اســتعدادها، ایــن منطقــه 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

 محاسبه بر محاسبه

ــت  ــن اس ــگفتانه ها ای ــی از ش یک
کــه خــود محاســبه از توانایی هــای 
عقانــی مــا اســت کــه خــود ایــن 
مــورد محاســبه  هــم می توانــد 
قــرار بگیــرد. یعنــی خــود ایــن کــه 
ــا  ــی دارم ی ــًا خــود ارزیاب مــن مث
ــده  خــودم می شــوم حســاب گیرن
ــردن  ــبه ک ــود محاس ــودم. خ از خ
عقلــی  قــوه  توانمندی هــای  از 
ــن  ــًا خــود ای ــه ضمن ــا اســت ک م
ــد مــورد  ــا هــم می توان محاســبه م
ــرار  ــه ای ق ــبه جداگان ــک محاس ی
بگیــرد. در آن آیــه  کریمــه کــه 
ــا  ــا أَيَُّه ــم »ي ــما خواندی ــرای ش ب
ــوا اتُّقــوا الّلَ َو لْتَنُْظــْر  الّذيــَن آَمنُ
ــه  ــٍد...«4 ک ــْت لَِغ ــا َقّدَم ــٌس م نَْف
درواقــع همیــن آیــه بــرای مــا 
ــد  ــب می کن ــم واج ــبه را ه محاس
ــارت و  ــان نظ ــداد هم ــون امت چ
این جــا  بعــد  ارزیابــی هســت. 
الّلَ«  »اتُّقــوا  می فرمایــد  دارد 
یعنــی اول گفــت »اتُّقــوا الّلَ َو 
ــٍد«  ــْت لَِغ ــا َقّدَم ــٌس م ــْر نَْف لْتَنُْظ
»اتُّقــوا  می گویــد  بــاز مجــدداً 

4  آیه 18 سوره حشر
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ــوا  ــن »اتق ــن ای ــل ف ــه اه الّلَ« ک
الل« دوبــاره را می گوینــد در خــود 
ــی را  ــوای اله ــم تق ــبه تان ه محاس
رعایــت کنیــد. کــه خــود محاســبه 
شــما محاســبه آســیب  دیــده ای 
نباشــد، یعنــی خــود محاســبه هــم 
می توانــد مــورد محاســبه قــرار 
بگیــرد کــه آیــا مــا درســت داریــم 
ــب  ــا جوان ــم؟ آی ــبه می کنی محاس
می ســنجیم؟ خــوب  را  مســئله 

آداب محاسبه

1ـ اخالص و قصد قربت

ــه  ــد نکت ــبه چن در موضــوع محاس
آن  بــه  کــه  اســت  خــوب  را 
توجــه کنیــم، اول ایــن کــه خیلــی 
ــه  ــرای چ ــا ب ــه م ــت ک ــم اس مه
ــبه  ــان را محاس ــم خودم می خواهی
کنیــم؟ ایــن می توانــد محــل دقــت 
قــرار بگیــرد. مثــل هــر چیــز 
دیگــری این جــا اخــاص و قصــد 
ــی  ــت. یعن ــده اس ــت پیش برن قرب
محاســبه  میــدان  عــازم  انســان 
تحصیــل  قصــد  بــه  می شــود 

ــر خــدای  ــی چــون ام رضــای اله
ــه  ــال ب ــال اســت، خــدای متع متع
ــان  ــبه داده، فرم ــان محاس ــا فرم م
داده کــه بــه کار خودمــان برســیم، 
حســاب کار خودمــان را به دســت 
بگیریــم. چــون فرمــان الهی اســت 
بــه قصــد انجــام فرمــان پــروردگار 
متعــال، ایــن خیلــی فــرق می کنــد، 
کارهــای  در  خیلی هــا  چــون 
محاســباتی این طــور هســتند ولــی 
قصدشــان کشــف توانمندی هــا، 
ــت. ــا اس ــتعدادها، این ه ــد اس رش

یــک  بــه  رســیدن  مثــًا  بعــد 
ــی  ــی، مهارت ــای روح توانمندی ه
تــا  فکــری  توانمندی هــای  و 
محاســبه  ایــن  طریــق  از  مــن 
ارزیابی هــای  طراحی هــای  و 
ــای  ــک توانمندی ه ــه ی پیشــرفته ب
باالیــی برســم تــا بــه دیگــران 
بــه  عجــب!  بفروشــم.  فخــر 
کــه  برســم  توانمندی هــا  ایــن 
بــه  کنــم،  تســخیر  را  دیگــران 
کــه  برســم  توانمندی هــا  ایــن 
ــًا  ــم. مث ــوش بگذارن ــم خ بخواه
برســم  توانمندی هــا  ایــن  بــه 
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فراوانــی  مــال  بخواهــم  کــه 
بعضــی  البتــه  کنــم.  تحصیــل 
هدف گذاری هــا  نــوع  ایــن  از 
هدف گذاری هــای بــدی نیســتند 
امــا نهایــت چیــزی کــه انســان بــه 
دســت مــی آورد همــان توانمنــدی 
اســت کــه بــه دســت آورده، دیگــر 
پاداشــش را گرفتــه. ایــن کجــا تــا 
ــه  ــن ب ــد م ــما بگویی ــه ش ــن ک ای
قصــد انجــام فرمــان الهــی، کســی 
ــق  ــرده، خال ــق ک ــن را خل ــه م ک
ــم  ــردا ه ــن اســت و ف ــک م و مال
مــن خواهــد  کار  بــه حســاب 
رســید بــه مــن ایــن فرمــان را 
ــه  ــتم ب ــه هس ــروز ک ــه ام داده ک
ــه  ــن ب ــم. م ــودم برس ــاب خ حس
ــن  ــی ای ــان اله ــام فرم ــد انج قص
می شــود  ایــن  می کنــم.  را  کار 
ــاص.  ــت و اخ ــد قرب ــان قص هم
می کنــد،  فــرق  خیلــی  ببینیــد 
ــن  ــن اولی ــت. بنابرای ــم اس دو عال
مســئله می شــود مســئله اخــاص.

2ـ محاسبه زمان مند

نکتــه دوم ایــن اســت کــه محاســبه 
زمان بنــدی  دارای  بایــد  مــا 
ــم  ــا ک ــه  م ــد. هم ــخصی باش مش
و بیــش تجربــه داریــم. تجربــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــی روش خیل
ــان  ــرای محاســبه، زم ــر شــما ب اگ
ــد  ــد موفــق نخواهی مشــخص نکنی
این گونــه  بعضی هــا  شــد. 
دائمــًا  مــا  می گوینــد  هســتند 
حســاب  داریــم  همین طــوری 
خودمــان را رســیدگی می کنیــم، 
نــه نمی شــود. معمــوالً توفیقــی در 
آن نیســت. لــذا ســیره بــزرگان مــا 
ــم  ــی ه ــات و توصیه های ــه روای ک
کــه گاهــی در ایــن زمینــه داریــم، 
ســیره ایــن بــوده کــه انســان پایــان 
ــی،  ــم وقت ــر تنظی ــک روز از نظ ی
مثــًا هــر شــب قبــل از ایــن 
ــد  ــک چن ــد ی ــد بخواب ــه بخواه ک
دقیقــه ای وقــت بگــذارد بــرای 
محاســبه اعمــال آن روز خــودش، 
اندیشــه های خــودش، وضعیــت 
ــودش را  ــاالت خ ــودش را، ح خ
ــد. بهتریــن  در آن روز محاســبه کن
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ــه  ــوع محاســبه محاســبه ی روزان ن
ــده و  ــی کمک کنن ــه خیل ــت ک اس
ــه ای  ــک لطیف ــده اســت. ی پیش برن
هــم دارد. لطیفــه اش هم این اســت 
کــه مــا وقتــی می خوابیــم درواقــع 
انســان بــه یــک حالــت نیم مرگــی 
مبتــا می شــود. چــون خــواب 
اخ المــوت  مــا  روایــات  طبــق 
ــم  ــم ه ــرآن کری ــص ق ــت. ن اس
»الّلُ  فرمــود  کــه  اســت  ایــن 
ــا َو  ــَن َمْوتِه ــَس حي ــی الْنُْف يَتََوّف
الّتــي  لـَـْم تَُمــْت فــي  َمنامِهــا...«5 
را  شــما  جــان  متعــال  خــدای 
هنگامــی  در  یکــی  می گیــرد. 
ــیده،  ــما رس ــل ش ــه اج ــت ک اس
ــما  ــه ش ــت ک ــی اس ــری وقت دیگ
می خوابیــد  وقتــی  می خوابیــد. 
اگــر  می گیــرد.  را  شــما  جــان 
اجــل شــما رســیده باشــد شــما را 
ــا  ــد خیلی ه ــی دارد. دیدی ــه م نگ
هســتند کــه می خوابنــد دیگــر 
بیــدار نمی شــوند، دیگــر تمــام 
ــا  ــتان م ــی از دوس ــود. بعض می ش
و  خوابیدنــد  رفتنــد.  این طــور 
ــه  ــدار نشــدند. هرچــه ک دیگــر بی

5  آیه 42 سوره زمر

فــردا او را صــدا زدنــد دیدنــد 
ایــن نیامــد، ســر وقــت نمــاز 
ــد  ــه می کنن ــد، مراجع ــد نیام می آم
می بیننــد تمــام شــده. یــا ایــن کــه 
ــت  ــی اس ــرش باق ــوز عم ــه، هن ن
او را برمی گرداننــد. نــص قــرآن 
ــي   ــُك الّت ــت. »َفيُْمِس ــم اس کری
ــُل  ــْوَت َو يُْرِس ــا الَْم َقضــی  َعَليَْه
ی...«6  اْلُْخــرى  إِلــی  أََجــٍل ُمَســمًّ
آن کــه مرگــش رســیده او را نگــه 
ــا  ــدش ب ــر پیون ــد و دیگ می دارن
جســمش قطــع می شــود و بــه 
اگــر  می شــود.  منتقــل  بــرزخ 
عمــرش باقــی مانــده باشــد او 
را برمی گرداننــد. ایــن »يرســل 
ــمی«  ــل مس ــی اج ــرى ال الخ
تــا زمــان  برمی گرداننــد  یعنــی 
خوابیــدن  برســد.  مرگــش 
ــق کلمــه  ــای دقی ــه معن ــش ب معنای
ــن  ــاال م ــت. ح ــردن اس ــی م نوع
اســتفاده  را  نیم مرگــی  کلمــه 
بــه  کمــی  یــک  کــه  کــردم 
باشــد. نزدیک تــر  مــا  مقصــود 

بنابرایــن چقــدر خــوب اســت 

6  آیه 42 سوره زمر
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ــه  ــی ک ــن حالت ــل از ای ــان قب انس
ــره؛  ــم مخاط ــمش را می گذاری اس
ریســک بزرگــی اســت، چــون 
وقتــی انســان می خوابــد دیگــر 
عالــم  از  واقعــًا  انســان  رفتــه. 
بی خبــر  کًا  خــودش  پیرامــون 
و  آمدیــم  خــب  می شــود. 
ــت  ــوب اس ــتیم. خ ــر برنگش دیگ
انســان قبــل از آن حســاب کار 
ــر  ــد، اگ ــیده باش ــودش را رس خ
بایــد اســتغفاری کنــد، جبرانــی 
بدهــی  بــه کســی  اگــر  کنــد، 
ــر  ــد، اگ ــی بنویس ــد جای دارد بای
ــرد  ــازه ای بگی ــات ت ــد تصمیم بای
ــر کار  ــدن، خوب ت ــر ش ــرای بهت ب
ــال  ــدای متع ــر خ ــه اگ ــردن ک ک
فردایــی  داد،  فرصتــی  او  بــه 
فردایــش  آن  ان شــاءاهلل  داشــت 
ــد.  ــته باش ــری داش ــردای بهت را ف

بعضــی از برنامه هــا محاســباتش 
یــک مقــدار امتــدادی اســت. مثــًا 
برنامــه شــما مبتنــی بــر هفتــه 
اســت، محاســبه اش هــم می شــود 
هفتگــی. بعضــی چیزهــا مبتنــی بــر 
ــود  ــبه اش می ش ــت محاس ــاه اس م

هــم  وقت هــا  بعضــی  ماهانــه. 
برنامه ریــزی  و  مشــارطه  نــه، 
اســت.  ســال  بــر  مبتنــی  مــا 
بعضــی از محاســبات مان عمــًا 
می شــود محاســبات ســاالنه. آن 
ــوظ  ــه جــای خــودش محف ــم ب ه
اســت. پــس اگــر محاســبه زمانــی 
داشــته باشــید معلــوم می شــود 
ــتیم.  ــدی هس ــن کار ج ــا در ای م

3ـ فراغت قلبی و خلوت

مــن جلســه  کــه  نکتــه ســوم 
گذشــته هــم بــه آن یــک اشــاره ای 
و  قلبــی  فراغــت  ایــن  کــردم 
ــزرگان  ــه ب ــت. توصی ــوت اس خل
مــا هــم همیــن اســت. مثــًا همــان 
ــر  ــه، کمت ــع، بیســت دقیق ــک رب ی
می خواهیــد  شــما  کــه  بیشــتر 
ــد  ــان بچینی ــبه خودت ــرای محاس ب
داشــته  فراغــت  بایــد  آن جــا 
باشــید. نمی شــود ضمــن ایــن کــه 
ــت  ــی صحب ــک کس ــا ی ــد ب داری
ــد  ــه داری ــن ک ــد، ضمــن ای می کنی
ــن  ــن ای ــد، ضم ــون می بینی تلویزی
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کــه داریــد بــه فــان مثــًا شــبکه 
ســر می زنیــد، فــان کار دیگرتــان 
ــد  ــد بخواهی ــم انجــام می دهی را ه
محاســبه هــم بکنیــد. ایــن فراغــت 
ــات و آداب  و خلــوت جــزء واجب
محاســبه اســت. ایــن را باید انســان 
مشــخص بکنــد. ماحظــه اش هــم 
ــه  ــا ب ــما آن ج ــه ش ــت ک ــن اس ای
ــان  ــه خودت ــد راجع ب ــی داری نوع
را  کار  ایــن  قضــاوت می کنیــد. 
مــن انجــام دادم درســت بــود؟ 
مــن بــا فانــی بلنــد صحبــت 
ــت  ــن پش ــتم؟ م ــق داش ــردم ح ک
ایــن  زدم  حــرف  فانــی  ســر 
ــود؟  ــا نب ــود ی ــت ب ــق غیب مصادی
یعنــی بایــد بنشــیند محاســبه کنــد، 
ــان  ــد. انس ــوت می خواه ــن خل ای
در حضــور خــدای متعــال خودش 
را بــه دادگاه نفــس لوامــه بکشــد و 
ــردن.  ــه محاکمــه ک ــد ب شــروع کن
ــه  ــن محاکم ــا در ای ــه بس ــه چ البت
و محاســبه بــه او پــاداش هــم 
ــه  ــن ب ــدارد، ای ــد، اشــکالی ن بدهی
ــت. ــوظ اس ــودش محف ــای خ ج

بدگمانــی  بــا  محاســبه  4ـ 
خــود نفــس  بــه  نســبت 

اســت  ایــن  چهــارم  نکتــه 
کــه بــه مــا گفتنــد در جریــان 
بدگمانــی نســبت  بــا  محاســبه 
روبــرو  خودتــان  نفــس  بــه 
ــام( در  ــن )علیه الس ــوید. امیرالمؤمنی بش
ــد  ــری دارن ــک تعبی ــه ی نهج الباغ
فرمودنــد مؤمــن روز و شــبی بر او 
ــن کــه نســبت  نمی گــذرد مگــر ای
بــه خــودش بدگمــان اســت. »إِّل َو 
نَْفُســُه َظنـُـوٌن عِنـْـَده « یعنی نســبت 
بــه خــودش گمــان بــد دارد. ایــن 
را  ریشــه اش  دارد،  ریشــه  هــم 
مــن قبــًا بــرای شــما مباحثــه 
کــردم، باالخــره مــا در مواجهــه بــا 
ــرو  ــی روب ــه کس ــا چ ــان ب نفس م
هســتیم، یعنــی نفــس مــا چــه 
ــه آن  ــی ب ــی دارد؟ وقت خصوصیات
ــا  ــم م ــه می کنی ــات توج خصوصی
ــان  ــوش گم ــه آن خ ــم ب نمی توانی
باشــیم. انســان وقتــی بــا یــک 
ــی شــریک  ــک کار مال کســی در ی
می خواهــد  کــه  بعــد  می شــود 
محاســبه کنــد دائــم گمــان می کنــد 
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ــارو  ــن ن ــه م ــد طــرف ب ــًا نکن مث
ــک  ــه ی ــد ب ــا بخواه ــد، ی زده باش
ــه  ــتری را گرفت ــهم بیش ــی س نوع
باشــد، این طــور محاســبه می کنــد، 
ــًا  ــه ضمن ــق ک ــبه دقی ــک محاس ی
مثــًا در آن یــک کمــی ســوء ظــن 
آن  جــای  این جــا  دارد.  وجــود 
اســت. اگــر جایــی ســوء ظــن روا 
باشــد نســبت بــه خودمــان اســت، 
نســبت بــه نفــس خودمــان اســت.

5ـ محاسبه ژرف

پنجــم می توانــم  نکتــه  دربــاره 
بگویــم کــه یــک نــوع ژرف نگــری 
اســت.  پنهانــی  الیه هــای  در 
گاهــی مثــًا محاســبه مــا محاســبه 
خیلــی ســطحی اســت. ولــی یــک 
وقــت نــه، انســان محاســبه اش 
عمیــق  محاســبه  مقــدار  یــک 
ــق  ــبه عمی ــًا محاس ــود. طبع می ش
اســت. پیش برنده تــر  خیلــی 

امــام ســجاد )علیه الصلوةوالســام( در دعای 
ابوحمــزه یــک تکــه ای دارنــد 
ــور  ــن ط ــرا ای ــد چ ــه می فرماین ک

ــودم  ــش خ ــی پی ــه وقت ــت ک اس
می گویــم االن مــن یــک حــال 
ــی خوبــی دارم االن آمــاده ام  خیل
کــه مثــًا بــروم در ســاحت قــدس 
ــی،  ــی، دعای ــک مناجات ــی ی ربوب
نمــازی، عبادتــی کنــم. یــک دفعــه 
می کنــم،  خســتگی  احســاس 
ــًا  ــم، مث ــنگینی می کن احســاس س
ُچرتــم می گیــرد. ماحظــه کردیــد 
یــا  می شــود.  این طــور  گاهــی 
ــی روم  ــن م ــه م ــم ک ــه، االن گفت ن
ذکــر  مجلــس  فــان  در  مثــًا 
ــأله ای  ــک مس ــم، ی ــرکت می کن ش
ناراحتــی  یــک  می آیــد،  پیــش 
ــی  ــک کار تکمیل ــد، ی ــش می آی پی
یــک چیــزی پیــش می آیــد مــن از 
ایــن کــه بــروم بــه آن جلســه ذکــر 
ــتم  ــًا می خواس ــم. مث ــاز می مان ب
ــه ای  ــاز جمع ــروم، نم ــجدی ب مس
ــم،  ــتادی برس ــت اس ــروم، خدم ب
»أزالــت  مانــدم.  بــروم،  نشــد 
پیــش  چیــزی  یــک  قدمــی« 
می آیــد کــه پاهــای مــن را از رفتن 
بــاز مــی دارد. امــام )علیه الســام( ایــن را 
تبدیــل می کنــد بــه یــک موضــوع 



19

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــه  ــق. چ ــای عمی ــرای کنکاش ه ب
این طــوری  مــن  چــرا  شــده؟ 
ــازده علــت  شــدم؟ بعــد حــدود ی
ــر  ــه خاط ــی آورد. ب ــرت م را حض
ایــن بــود کــه مــن غفلــت کــردم، 
ــوده،  ــکری هایم ب ــر ناش ــه خاط ب
ــای  ــا آدم ه ــه ب ــن ک ــر ای ــه خاط ب
غافــل نشســت و برخاســت کــردم، 
ــد  ــت و آم ــال رف ــای بط ــا آدم ه ب
ــک  ــان ی ــًا انس ــد مث ــردم. دیدی ک
ــی  ــن آدم های ــی از ای ــا بعض روز ب
غافــل  متعــال  خــدای  از  کــه 
آن  از  بعــد  می نشــیند  هســتند 
دلــش می گیــرد. همیــن زمینــه 
ــن  ــًا ممک ــت. مث ــی اس بی توفیق
ــاز  ــه نم ــق ب ــب موف ــت آن ش اس
شــب نشــود. مثــًا تــاوت قرآنــی 
داشــته ولــی می بینــد آن شــب 
حوصلــه اش را نــدارد. خــودش 
نمی شــود  متوجــه  لحظــه  آن 
پــس  می خــورد.  دارد  کجــا  از 
ــت  ــبه ای اس ــبه ژرف محاس محاس
را  ریشــه ها  واقــع  در  مــا  کــه 
بررســی،  بــه  می کنیــم  شــروع 
مخصوصــًا در بعضــی از کارهایــی 

یــک  داده  انجــام  انســان  کــه 
ــه هایش  ــی اش را، ریش ــدار مبان مق
می کنــد. بررســی  هــم  را 

6ـ جامع نگرى در محاسبه

ــت.  ــری اس ــم جامع نگ ــل شش اص
ــرو  ــان قلم ــی هم جامع نگــری یعن
ــاق  ــه آف ــان هم ــه انس ــبه ک محاس
شــخصیت خــودش را در موضــوع 
محاســبه ببینــد، بــه همــه تکالیــف 
عهــده اش  بــه  کــه  وظایفــی  و 
ــا  ــه همین ج ــد ک ــه کن ــوده توج ب
معمــوالً مــا پیشــنهادی هــم داریــم، 
ــت  ــن اس ــا ای ــی  م ــنهاد عمل پیش
کــه شــما در منطقــه مشــارطه، 
ــرار  ــان ق ــا خودت ــه ب ــی ک آن جای
می گذاریــد، اگــر طبــق رســاله 
)علیه الســام(  ســجاد  امــام  حقــوق 
ــت تان  ــت دس ــد آن وق ــل کنی عم
ــون  ــود. چ ــاز می ش ــبه ب در محاس
بــه خیلــی چیزهــا مــا توجــه 
حقــوق  نمی شناســیم.  نداریــم، 
متقابــل اجتماعــی، حقــوق افعــال، 
در  را  این هــا  اعضــاء،  حقــوق 
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ــد.  ــبه می کن ــان محاس ــا انس آن ج
آن جــا  مــا  بــرای  حضــرت 
ــد در  ــر آن بیای ــرد. اگ ــت ک فهرس
قــرار  مــا  برنامه ریــزی  مبنــای 
ــم  ــبه ه ــت محاس ــرد، در وق بگی
کار مــا از ایــن جهــت آســان تر 
اســت کــه می شــود یــک محاســبه 
جامــع یــا جامع نگــری بیشــتر. 

7ـ اولويت گرايی و رتبه بندى

و  اولویت گرایــی  هفتــم  نکتــه 
ــان  ــی انس ــت. یعن ــدی اس رتبه بن
ــوت  ــای ق ــاس نقطه ه ــًا براس واقع
و ضعــف خــودش محاســبه اش را 
ــن  ــرای ای ــد ب آســان و ســخت کن
کــه ببینــم در نــگاه خــدای متعــال 
هســتند.  مهم تــر  امــوری  چــه 
دقــت کردیــد گاهــی وقت هــا 
ــم  ــی داری ــا خیل ــزی را م یــک چی
بــرای خودمــان ســخت می گیریــم 
در حالــی کــه خــدای متعال آســان 
گرفتــه. دیدیــد بعضی هــا مثــًا 
را  نجاســت  و  مســئله طهــارت 
ــد. خــدای  خیلــی ســخت می گیرن

متعــال آن جــا آســان گرفتــه، آســان 
گرفتــه یعنــی تکّلــف نــدارد. یــک 
چیــزی کــه نجــس شــده بــا یــک 
ــی  ــی ســاده و معمول آبکشــِی خیل
ــود.  ــر می ش ــت طاه ــی راح خیل
ــبت  ــه نس ــن آدم ک ــت همی آن وق
احیانــًا  لباســش  آلودگــی  بــه 
می کنــد،  ســخت گیری  این قــدر 
قلبــش آلــوده شــده، نجــس شــده 
ــت.  ــی اش نیس ــًا حال ــًا اص واقع
یــک فکــر زشــت نســبت بــه یــک 
ــده در  ــی آم ــک بدگمان ــی، ی کس
ــدارد.  ــی ن ــچ توجه ــا هی ــش ام دل
غــرض ایــن کــه ببینیــم چــه 
چیــزی مــورد عنایــت خــدای 
ــا  ــًا بعضی ه ــا مث ــال اســت. ی متع
ــه  ــن، راجع ب ــو گرفت ــه وض راجع ب
یــک  را  این هــا  غســل کــردن، 
دارنــد.  ســخت گیری هایی 
خــدای  کــه  اســت  این هایــی 
متعــال آســان گرفتــه. امــا راجع بــه 
حضــور قلــب در نمــاز نــه، توجــه 
متعــال  خــدای  بــه  نمــاز  در 
نــه، اعتنایــی ندارنــد، در نمــاز 
حواس شــان هــم صــد جــا باشــد 
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برای شــان مهــم نیســت. ببینیــم 
چــه چیــزی را خــدای متعــال 
بیشــتر اهمیــت داده کــه قبــًا هــم 
مثــل حق النــاس، مثــل موضوعــات 
اساســی و ایــن چنینی اشــاره شــد.

8ـ انعطاف و اعتدال

ــه از  ــت ک ــن اس ــتم ای ــل هش اص
ــم.  ــز کنی ــی پرهی ــیوه های افراط ش
ــدال اســت.  ــان انعطــاف و اعت هم
ایــن هــم یــک نکتــه اســت. خیلــی 
محاســبه  کار  در  کــه  افــراد  از 
ــه خاطــر ایــن  موفــق نمی شــوند ب
اســت کــه یــا افراطــی هســتند یــا 
ــه  ــی ک ــای تفریط ــی. آدم ه تفریط
ــًا  ــد، عم ــت نمی دهن ــی اهمی خیل
جــدی  نمی کننــد،  برنامه ریــزی 
یک جــور  این هــا  نمی گیرنــد، 
ــی  ــای افراط ــد. آدم ه ــاز می مانن ب
ســخت گیری  خودشــان  بــه 
زمیــن.  می خورنــد  می کننــد 
ــد  ــروع می کن ــه ش ــاال ک ــی ح یعن
را  کار  قــدر  ایــن  دفعــه  یــک 
عمــًا  کــه  می گیــرد  ســخت 

ــت  ــک حرک ــود. ی ــق نمی ش موف
می خواهــد. متــوازن  و  متعــادل 

9ـ ضمانت اجرا

مطلــب بعــدی را ان شــاءاهلل در 
ــم.  ــت می کنی ــده صحب ــه آین جلس
ــت.  ــرا اس ــت اج ــه ضمان راجع ب
ــت  ــن اس ــث ای ــک بح ــون ی چ
ــته  ــبه داش ــما محاس ــر ش ــه اگ ک
شــما  محاســبه  ولــی  باشــید 
ــوالً  ــد معم ــت نباش ــن ضمان قری
ــن  ــه ای ــد ک ــدا نمی کن ــداد پی امت
باشــد در  توفیقــی  ان شــاء اهلل  را 
جلســه بعــد عــرض خواهــم کــرد.

10ـ استقامت

نکتــه بعــدی اســتقامت اســت. 
ــد.  ــه می رس ــه نتیج ــا دوام ب کار ب
ــد  ــرد بای ــروع ک ــر ش ــان اگ انس
نتیجــه  بــه  تــا  بدهــد  تــداوم 
موفــق  خواســتید  اگــر  برســد. 
ــد  ــل روز بای ــل چه ــوید حداق بش
ــم  ــک نظ ــق ی ــبه تان را طب محاس
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مشــخصی انجــام بدهیــد تــا بــرای 
شــما تبدیــل بــه یــک رویه گــردد. 

11ـ مشورت

ــه  ــم ک ــی ه ــه پایان و باالخــره نکت
ــواردی  ــک م ــت در ی ــن اس ممک
مــا بــه آن نیــاز داشــته باشــیم 
ــن  ــان ممک ــت. انس ــورت اس مش
ــک  ــا ی ــًا ب اســت الزم باشــد حتم
شــخص آگاهــی در موضوعــی 
می بــرد  پیــش  را  کار  دارد  کــه 
ــم  ــن ه ــون ای ــد، چ ــورت کن مش
وقت هایــی  یــک  دارد.  اهمیــت 
در  نمی توانــد  خــودش  انســان 
روش اقــدام، در روش محاســباتش 
ــیره ای  ــک س ــد. ی ــه برس ــه نتیج ب
هــم در بیــن اهــل معرفــت هســت 
کــه کًا محاسبات شــان را مکتــوب 
می کننــد. ایــن چیــز خوبــی اســت. 
ــوالً  ــا معم ــه خانم ه ــن زمین در ای
ــا  ــون خانم ه ــتند چ ــر هس موفق ت
بــه نوشــته جات و بــه جدول بنــدی 
ــر و این هــا بیشــتر رغبــت  و تحری
دقت هایشــان  می دهنــد،  نشــان 

ــبه  ــوالً محاس ــت. معم ــتر اس بیش
ــود  ــوب بش ــه مکت ــن ک ــدون ای ب
نمی رســد.  جایــی  بــه  خیلــی 

کــه  جنــگ  زمــان  مثــًا  لــذا 
یــک مقــدار مرگ آگاهــی زیــاد 
خیلــی  بچه هــا  و  بــود  شــده 
ــک  ــن نزدی ــه رفت ــان را ب خودش
ــال  ــبه فع ــاب محاس ــتند ب می دانس
هــم  محاســبه  بــاب  در  بــود. 
ــود.  ــال ب ــبه فع ــای محاس جدول ه
قشــنگ  می کشــیدند،  جــدول 
ــه  ــد. ب ــت می کردن ــه را فهرس هم
ــاز  ــد، امتی ــره می دادن ــان نم خودش
ــخص  ــات را مش ــد، ترتیب می دادن
ذهنــی  همین طــور  می کردنــد. 
بعضی هــا  نــدارد  عیبــی  نبــود. 
ــن  ــی ای ــت ذهن ــن اس ــم ممک ه
ــی  ــی خیل ــد ول کار را انجــام بدهن
ــا  ــی این ه ــه کس ــد ک ــرق می کن ف
ــد.  ــرده باش ــوب ک ــًا مکت را احیان
ــر،  ــئله ی خطی ــئله مس ــون مس چ
سرنوشت ســازی  و  حســاس 
اســت  خــوب  حتمــًا  اســت، 
کــه انســان بــه خــدای متعــال 
توّســل و تضــرع داشــته باشــد 



23

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

اســتعانت  حــق  حضــرت  از  و 
بخواهــد و بــه اولیــاء خــدا توّســل 
خــدا  اولیــاء  از  باشــد.  داشــته 
ــئله ی  ــن مس ــام ای ــرای انج ــم ب ه
بگیــرد. کمــک  مهــم  بســیار 

تأثیر منطقه افکار بر منطقه 
قلوب و اعمال

می شــود گفــت کــه هــر ســه 
از  منتهــا  منطقــه مهــم هســتند 
جهــت ترتیــب معمــوالً منطقــه 
و  هســتند.  مشــرف  افــکار 
بعــد طبعــًا نوبــت بــه منطقــه 
آثــار  نیت هــا  می رســد.  قلــب 
خودشــان را دارنــد و طبعــًا منطقــه 
ــا  ــال م ــه اعم ــطحی تر آن منطق س
ــی واقعیــت ایــن اســت  اســت. ول
ــی  ــاط خیل ــا ارتب ــن این ه ــه بی ک
ــک  ــی ی ــود دارد. یعن ــدی وج ج
ترابطــی هســت، مثــل ظــروف 
مرتبطــه هســتند. منطقــه افــکار بــر 
ــال  ــه اعم ــوب و منطق ــه قل منطق
ــم  ــش ه ــذارد. متقابل ــر می گ تأثی
ــا  ــی وقت ه ــان گاه ــت؛ انس هس
گرفتــار  عملــش  طریــق  از 

ــود. ــاک می ش ــه های خطرن اندیش

در محاسبه دچار افراط و تفریط 
نشویم 

کًا پیشــنهاد ما یک پیشــنهاد روش 
متعــادل و خردمندانــه  مواجهــه 
اســت. ایــن کــه بــه جــای خودش 
ــم  ــه گفتی ــن ک ــوظ اســت. ای محف
ــن اســت  ــش ای ــی، علت ــا بدگمان ب
کــه نفــس خیلــی خطرنــاک اســت. 
ــوءِ إِّل  ــاَرٌة بِالسُّ ــسَ َلَّم »إِّن النّْف
ــی شــما  ــي...«7 یعن ــَم َربِّ ــا َرِح م
ــه  ــی مواج ــک دشــمن خانگ ــا ی ب
بایــد  آن جــا  انســان  هســتید. 
ــن  ــه ای ــن ب ــد، ای ســخت گیری کن
معنــا اســت. َواال خــب اگــر خیلــی 
ســهل بگیریــم از آن ناحیــه احتماالً 
اگــر دیدیــم  آســیب می بینیــم. 
ادامــه می دهیــم بدانیــم افــراط 
و تفریــط نکردیــم. »الجاهــل إمــا 
ــر  ــوالً اگ ــّرط« معم ــرٌط أو مف مف
ــط  ــراط و تفری ــار اف ــان گرفت انس
بشــود یکــی از نشــانه های جــدی 
آن ایــن اســت کــه صــد بــار 

7  آیه 53 سوره یوسف
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ــم  ــار ه ــد ب ــرده و ص ــروع ک ش
ــک کاری  ــی ی ــده. یعن ــف ش متوق
را شــروع می کنــد بــاز دوبــاره 
خبــری نیســت. یــک مــدت نــدارد 
ــد.  ــروع کن ــد ش ــاره می خواه دوب
مثــًا شــما دیدیــد در برنامه ریــزی 
مثــًا  اســت.  همین طــور  هــم 
بــرای ورزش یــک برنامه ریــزی 
ــد  ــان می کنی ــرای خودت ــنگین ب س
می شــود.  قطــع  می بینیــد  بعــد 
ــد  ــی باش ــم تفریط ــی ه ــک کس ی
ــد،  ــت نمی ده ــه آن اهمی ــی ب خیل
گاهــی یــک دفعــه مثــًا به ســرش 
ورزش  ذره  یــک  کــه  می زنــد 
کنــد بــاز دوبــاره ول می کنــد.

موفــق  شــما  همــه  ان شــاءاهلل 
باشــید. مشــمول الطــاف و عنایــات 
ــام  ــید و در انج ــی باش ــاص اله خ
ــاس  ــی و حس ــب اساس ــن مطل ای
ــن قاعــده ی بســیار  ــه ای و عمــل ب
ــر  ــاد اکب ــلوکی و در جه ــِم س مه
ان شــاءاهلل  باشــد  محاســبه  کــه 
همــه موفــق و ســربلند باشــید 
ــت  ــه برک ــی و ب ــت اله ــه عنای ب

صلوات بر محمد و آل محمد. 




