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توانمندی انسان
در ایجاد ارزش افزوده

اشــــــــاره
سلسلٍ جلسات حجت االسالم ي المسلمیه
پىاَیان در شبُای ماٌ مبارک رمضان 29
با مًضًع ” تىُا مسیر“ (راَبرد اصلی در
وظام تربیت دیى )
در ادامٍ گسیدٌ ای از مباحث مطرح شدٌ در
سومین جلسه را م خًاوید:

اًساى تٌْا هَجَدی است کِ تَاى ایجاد ارسش افشٍدُ دارد.
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با تَلیذ ارسش افشٍدًَُ ،ع حیاتواى را در آخزت تعییي هیکٌین.
ها تزإ اٗي آفزٗذُ ضذُ اٗن وِ در خَدهاى تغ٘٘ز ٍ تفاٍت اٗداد وٌ٘ن ٍ اس آى
در خْت تَل٘ذ ارسش افشٍدُ ووه تگ٘زٗن .اًساى تٌْا هَخَدٕ است وِ تزإ اٗداد
ال در ح٘ات هادٕ خَدش اس گ٘اّاى خطه ٍ
ارسش افشٍدُ تَاًوٌذ ضذُ است .هث ً
تالاستفادُ ،تزخٖ غٌاٗغ دستٖ هاًٌذ سثذ را درست هٖ وٌذ ،وِ ًَػٖ تَل٘ذ ارسش
افشٍدُ است.
اها تَل٘ذ ارسش افشٍدُ در تزرسٖ ّذف ًْاٖٗ ٍ آخزت اًساى ،چِ خاٗگاّٖ
دارد؟ ها تا خلك ارسش افشٍدًَُ ،ع ح٘ات خَدهاى را در آخزت تؼ٘٘ي هٖوٌ٘ن .ها در
تعییي چگًَگی دًیای خَد تأثیز سیادی ًذارین ٍ بسیاری اس اهَر دًیَی ها اس قبل
تقذیز ضذُ استٍ ،لی در اًتخاب ًَع حیات اخزٍی خَد ٍ کیفیت آى ،اختیار ٍ
آسادی دارین ٍ با تَلیذ ارسش افشٍدُ است کِ ًَع ایي حیات اخزٍی را تعییي
هیکٌین.

ٗىٖ اس دالٗل َّلٌان تَدى رٍس ل٘اهت اٗي است وِ اًساى هٖفْوذ چِ همذار
در تؼ٘٘ي خشئ٘ات ح٘ات آخزتص ًمص هستم٘ن ٍ هؤثز داضتِ است .لزار است ها تا
تَل٘ذ ارسش افشٍدُ در اٗي دً٘ا ،تز ه٘ل٘اردّا ه٘ل٘ارد سال وِ اًتْاٖٗ ًذارد ٍ اتذٕ
است ،تأث٘ز هستم٘ن تگذارٗن.
ها بیطتز دًبال حل هطکالت سًذگی دًیَی خَد ّستین ،در حالی کِ
”اختیار“ ها بزای اًتخاب چگًَگی حیات آخزتی هاست
خلمت ها در اٗي دً٘ا تزإ تَل٘ذ ارسش افشٍدُ است ٍ اٗي ارسش افشٍدًَُ ،ع
ح٘ات ها را در آخزت تؼ٘٘ي هٖ وٌذ .ها بِ اضتباُ هذام دًبال حل هطکالت سًذگی
دًیَی خَد ّستین ،در حالی کِ اختیار ها بزای اًتخاب چگًَگی حیاتواى در
آخزت است ٍ بسیاری اس هطکالت دًیایی ها اصالً حل ًویضَد.

ح٘ات ٍالؼٖ ٍ اغ٘ل ،در آخزت است چزا وِ ح٘ات در اٗي دً٘ا ّوزاُ تا
هوات استً٘ ،وٖ اس آى را در خَاب هٖگذراً٘ن ،گاّٖ حال اًدام وارّا را دارٗن ٍ
گاّٖ تٖ حَغلِ اٗن؛ ٍلٖ در ح٘ات اخزٍٕ ّو٘طِ سزحال ّست٘ن ٍ اًزصٕ دارٗن.
فلسفِ ح٘ات ٍ خلمت اًساى ،تَل٘ذ ارسش افشٍدُ تزإ ح٘ات اخزٍٕ است ٍ الثتِ
پاداش ٍ اخز گزفتي ٗىٖ اس ًتاٗح اٗي تَل٘ذ ارسش افشٍدُ است .تَل٘ذ ارسش افشٍدُ
تِ لذرٕ هْن است وِ اگز چِ هوىي است ػذُ إ در اٗي دً٘ا اس آسادٕ ٍ اخت٘ار
خَد سَء استفادُ وٌٌذ ٍ دست تِ فساد ٍ خزاتٖ تشًٌذ ٍلٖ تاسّن تِ احتزام آى ارسش
افشٍدُ ،خلمت اًساى اٗيعَر غَرت گزفتِ است.
اگز هؼاد ٍ سًذگٖ آخزت را در ًظز ًذاضتِ تاض٘نّ ،وِ چ٘ش تٖ هؼٌٖ خَاّذ
تَد .هؼاد ،اغل ح٘ات است .السم است آى لذر هؼاد را هْن تذاً٘ن وِ گَٖٗ آى را
دٗذُ اٗن؛ چٌاًچِ اه٘زالوؤهٌ٘ي ػلٖ(ع) در خغثِ هتم٘ي هٖ فزهاٌٗذ” :آًاى تا تْطت
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چٌاًٌذ وِ گَٗى آى را دٗذُ ٍ در فضاٗص غزق ًؼوتٌذ ٍ ،تا ػذاب خٌْن چٌاًٌذ وِ
ي لَذٕ رٓآّٓا فَْٔنٕ فِْ٘ٓا
د ٌَّ ُٔ َو ٓو ْ
ن ٍٓ ا ْل ٓ
گَٗى آى را هطاّذُ ًوَدُ ٍ در آى هؼذتٌذ؛ َف ْٔ ٕ
هٌَٔؼَّؤَىَ ٍٓ ّٔنٕ ٍٓ الٌَّارٔ وَوٓيْ لَذٕ رٓآّٓا فَْٔنٕ فِْ٘ٓا

هٔؼٓذَّتَٔىَ“(ًْح الثالغِ/خغثِ)193

چگًَِ هی تَاى ارسش افشٍدُ تَلیذ کزد؟ آیا افشایص علن ٍ آگاّی،
ارسش افشٍدُ تَلیذ هیکٌذ؟
تا تَخِ تِ ًمص تَل٘ذ ارسش افشٍدُ در تؼ٘٘ي ًَع سًذگٖ اٌخزٍٕ ها ،اٗي سؤال
هغزح هٖ ضَد وِ چگًَِ هٖ تَاى ارسش افشٍدُ تَل٘ذ وزد؟ آٗا ػلن ارسش افشٍدُ
تَل٘ذ هٖ وٌذ؟ خ٘ز .اگز وسٖ تز آگاّٖ ّإ خَدش ت٘افشاٗذ ،آٗا ارسش افشٍدُ
تَل٘ذ وزدُ است؟ خ٘ز .افشاٗص هؼلَهات ٍ آگاّٖ ّا ،ارسش افشٍدُ تَل٘ذ ًوٖ وٌذ،
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تلىِ ػلن ٍ آگاّٖ فمظ هٖتَاًذ تِ خلك ارسش افشٍدُ ”ووه“ وٌذ.
قزآى در هَرد کساًی کِ علن دارًذ ٍلی ارسش افشٍدُ تَلیذ ًوی کٌٌذ،
ل
ح ِو ُ
ل ا ْلحِوا ِر َی ِ
ک َو َث ِ
ح ِولَُّا َ
ن َی ِ
ن َل ِ
ح ِّولَُا ال َّتَِرا َٓ ُث َّ
ي ُ
ل الَّذی َ
هی فزهایذَ ” :ه َث ُ

أَسِفاراً“(سَرُ جوعِ/آیِ .)5پس افشاٗص ػلن ٍ آگاّٖ ،ارسش افشٍدُ تَل٘ذ ًوٖوٌذ.
عولِ تٌْا ّن ارسش افشٍدُ ایجاد ًویکٌذ.
ػول غزف ّن ارسش افشٍدُ اٗداد ًوٖ وٌذ .هثالً تزخٖ اس هَخَدات ّستٌذ
وِ ػول هذاٍم دارًذ ٍ خستگٖ ًاپذٗزًذ هاًٌذ هَرچِ ّا ٍ ،تا اٌٗىِ سخت وَضٖ
آًْا تس٘ار ت٘طتز اس اًساى است ،اها ارسش افشٍدُإ تَل٘ذ ًوٖضَد .پس اغالتاً ارسش
افشٍدُ ًِ تا ػلن ٍ ًِ تا ػول تَل٘ذ هٖضَد.

ارسش افشٍدُ ٍقتی تَلیذ هی ضَد کِ اًساى بز خالف هیل ٍ
دٍستداضتٌیّایص عول کٌذ
چ٘شٕ وِ ارسش افشٍدُ تَل٘ذ هٖ وٌذ ٍ ػلن ٍ ػول را ّن تِ وار هٖ گ٘زد،
ًَع هَاخِْ اًساى تا دٍست داضتٌٖ ّا ٍ تغ٘٘ز در دٍست داضتٌٖ ّا استٍ .لتٖ ارسش
افشٍدُ تَل٘ذ هٖ ضَد وِ تز خالف ه٘ل ٍ دٍست داضتٌٖ ّا ػول ضذُ تاضذٍ .قتی با
هقاٍهت در هقابل گزایصّای سطحی ،اس آًْا عبَر هیکٌی ٍ بِ گزایصّای اصیل
ٍ عویق تَجِ هی کٌی ،ارسش افشٍدُ تَلیذ هی ضَد ٍ ایي هقاٍهت در هقابل
گزایصّای سطحی چیشی ًیست جش هبارسُ با ًفس.

ال اًساى تزإ هثارسُ تا ًفس ٍ اٗداد ارسش افشٍدُ ٍ هماٍهت ٍ اٗستادى در
اغ ً
هماتل تزخٖ اس تواٗالت خَد اًساى ضذُ است.
”کٌار گذاضتي بزخی اس دٍست داضتٌیّا“ هَضَع اصلی سًذگی است
”ًِ“ گفتي بِ دٍست داضتٌیّا باعث درک َّیت اًساًی است.
هَضَع اغلٖ سًذگٖ اٗي است وِ تزخٖ اس دٍست داضتٌٖ ّاٗت را وٌار
تگذارٕ .وٌار گذاضتي تزخٖ اس دٍست داضتٌٖ ّاٗ ،ه هسألِ ً٘ست وِ ٗه تار آى
را حل وٌٖ ٍ توام ضَد؛ تلىِ هَضَع اغلٖ سًذگٖ است وِ ّز رٍس ٍ ّز لحظِ تا
آى درگ٘ز ّست٘ن .هثارسُ تا ًفس را تاٗذ در خإ خإ سًذگٖ ٍ لحظِ تِ لحظِ آى
دٗذ ٍ تطخ٘ع داد “ًِ” .گفتي تِ دٍست داضتٌّٖا تاػث درن َّٗت اًساًٖ است.
گاّٖ ًِ گفتي تِ ًفس اٌٗغَر است وِ چ٘شٕ را دٍست دارٕ ٍ تِ تَ
ًوٖ دٌّذ وِ تاٗذ غثز وٌٖ ٍ رضاٗت داضتِ تاضٖ .گاّٖ ّن اٌٗغَر است وِ چ٘شٕ
را دٍست دارٕ ،آى را تِ تَ دادُ اًذ ٍلٖ ًثاٗذ تِ آى دست تشًٖ وِ در اٌٗدا تاٗذ
اعاػت وٌٖ.

4

گاّٖ ”تىل٘ف“ تَ تِ دست ًشدى تِ ٗه دٍست داضتٌٖ تؼلك گزفتِ است وِ
تاٗذ اعاػت وٌٖ ٍ گاّٖ ”تمذٗز“ تَ ،تِ ًذاضتي ٗه دٍست داضتٌٖ تؼلك گزفتِ
است وِ تاٗذ رضاٗت داضتِ تاضٖ .اٗي اعاػت ٍ رضاٗت؛ ّواى هثارسُ تا ًفس را
ضىل هٖدّذ وِ هَضَع اغلٖ سًذگٖ تطز است.
ها بزای یک هبارسٓ دائوی با دٍست داضتٌی ّا خلق ضذُ این ٍ ایي
هبارسُ ًیاس بِ بزًاهِای دارد کِ دیي آى را ارائِ کزدُ.
ها تزإ ًثزدٕ هذاٍم تا دٍست داضتٌٖ ّا آفزٗذُ ضذُ اٗن ٍ اٗي هثارسُ ً٘اس تِ
تزًاهِ إ دارد وِ دٗي آى را ارائِ وزدُ است .اّو٘ت هثارسُ تا ًفس را در تزخٖ
رٍاٗات تِ ٍضَح هٖ تَاى دٗذ؛ حضزت ػلٖ ػلٖ(ع) فزهَدًذ” :رضذ ًفس در
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هخالفت تا اٍست؛ فِٖ خِلَافِ الٌَّفْسِ رٔضْذّٔٓا“)تحف الؼمَل/ظ ٍ )91در رٍاٗت
دٗگزٕ هٖ فزهاٗذ ” :رضذ اًساى در هخالفت تا ضَْت است؛ ال ُّز ْض ٔذ فِٖ خِلَافِ
الطََّْٕٓٓ“(تحف الؼمَل )214/

ّوچٌ٘ي اس اهام خَاد(ع) ًمل ضذُ است وِ ه٘فزهاٗذ” :تٌذُّ ،زگش حم٘متِ
اٗواى را تِ ووال ًوى رساًذ ،هگز آًىِ دٌٗص را تز َّس خَد تزخ٘ح دّذّ ٍ ،زگش
ل
تِ ّالوت ًوى افتذ ،هگز سهاًى وِ َّس خَد را تز دٌٗص تزخ٘ح دّذ؛ لَي ٓٗ ٕستَى ِو َ
ه حتّى ٔٗ ْؤ ِث َز َض ْٕ َٓ َت ِٔ ػلى
الؼث ٔذ حم٘م َٔ اإلٗوا ِى حتّى ٔٗ ْؤ ِث َز دِٗ ٌَ ِٔ ػلى َض ْٕ َٓ ِتِِ ٍ ،لَي ٓٗ ْٕ ِل ٓ
دٌِِِٗ“

(وطف الغوِ/ج/2ظ)343

خَف :تٌْا عاهلی کِ ها را در هبارسُ با دٍستداضتٌیّا کوک هیکٌذ.
خذاًٍذ هتؼال هٖفزهاٗذ ٍ” :اها وسى وِ اس هَلؼ٘ت پزٍردگارش تزس٘ذُ ٍ اس
ف هٓما ٓم ٓر ِّت ِِ
ي خا ٓ
َّاى ًفس خلَگ٘زى وزدُ است ،خاٗگاّص تْطت است؛ ٍٓ َأهَّا ٓه ْ
ٍٓ ًَْٓى الٌَّفْسٓ ػٓيِ الَْْٓى * فَئِىَّ الدٌَََّْٔ ِّىٓ

الْوٓإٍْٔٓ“(ًاسػات)41ٍ 40/

هتأسفاًِ خ٘لٖ ّا اّو٘ت ٍ ضزٍرت تزس اس خذا را ًوٖداًٌذ ٍ ٗا اس وٌار
آٗات هزتَط تِ تزس اس خذا ٍ ػذاب خٌْن ،تِ راحتٖ ػثَر هٖ وٌٌذ؛ در حالٖ وِ
هَضَع اغلٖ سًذگٖ ها هخالفت تا دٍست داضتٌٖ ّا است ٍ تٌْا ػاهلٖ وِ ها را در
هثارسُ تا دٍستداضتٌّٖا ووه هٖ وٌذ ،خَف است .تزس اس خٌْن ٍ تزس اس همام
رتَتٖ ت٘طتزٗي ووه را تزإ هثارسُ تا ًفس تِ اًساى هٖ رساًذ .در رٍاٗتٖ اهام
غادق(ع) هٖفزهاٌٗذّ٘ ” :چ چ٘شٕ غ٘ز اس خَف هؤهي را اغالح ًوٖوٌذ؛ الْؤؤْهِيُ لَا
ٗٔػٕلِحِٔٔ إِلَّا

الْخََٕف“(وافٖ/ج/2ظ)11
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تزإ درٗافت ول٘پ ّإ غَتٖ اٗي خلسِ ٍ ّوچٌ٘ي غَت واهل خلسات ٍ هغالة

هزتثظ تِ اٗي آدرس هزاخؼِ ًواٗ٘ذBayanmanavi.ir :

عناوین جلسات آینده :
● عوَهاً ًگاُ هزدم بِ ”خَب بَدىّ ،ذف خلقت“ ًگاُ درستی ًیست!
● هبارسُ با َّای ًفس ،هحَر اصلی ّوۀ دستَرات دیي است.
● فزسًذاى خَد را طَری تزبیت کٌین کِ پذیزای دردّا ٍ رًجّا باشٌذ.
● ّز چْل رٍس ،یک رًج ٍ بالیی بِ هؤهي هیرسذ.

● اًتخاب ًَع رًج؛ تٌْا راُ پیش پای اًساى !
● رًج خَب عاهل شکَفایی است .

وارثین ؛ مرکس تًلید ي تًزیع محصًالت جثهه ی فرهىگی اوقالب اسالمی؛
دزفًل ،خیاتان امام خمیىی شمالی ،کًچه ی شهدا ،ريتريی مسجد لة خىدق،
تلفه61903286190 :

