2

مبنای تعریف انسان :
”مبارزه با دوست داشتنیها“

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
دومین جلسه را م خًاوید:
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غرتت هفَْم ”جْاد اکثر“ در شٌاخت ٍ هعرفی اًساى .
آگاّی ٍ اختیار اًساى تذٍى ”جْاد اکثر“ فایذُای ًذارد!
ال زر پاسد تِ اٗي سؤال کِ ”تفاٍت اًساى تا حَ٘اى چ٘ست؟“ تِ اٌٗکِ
هعوَ ً
اًساى زارإ عقل ،آگاّٖ ٍ ارازُ ٍ اذت٘ار است ،اضارُ هٖ ضَز .اها سَال اٗي است
کِ اٗي ارازُ ،اذت٘ار ٍ آگاّٖ کِ تِ عٌَاى فض٘لت ٍ ٍجِ تواٗس ”اًساى“ تا ”حَ٘اى“ ٍ
”فرضتِ ّا“ هغرح هٖ ضَز ،تِ چِ زرزٕ هٖ ذَرًس ٍ چِ فاٗسُ إ زارًس؟ ها ترإ چِ
زارإ آگاّٖ ٍ ارازُ ٍ اذت٘ار ضسُاٗن؟
آگاّی ٍ ارادُ ،دٍ هفَْم تسیار هشَْر در حیات اًساى ّستٌذٍ .لی در ایي هیاى
هفَْم دیگری ٍجَد دارد کِ غریة هاًذُ است ٍ اگر ایي هفَْم ًثاشذ ،آگاّی ٍ اختیار
ّن فایذُ ًخَاٌّذ داشت ٍ آى ”جْاد اکثر“ است.

ال زر ضٌاذت ٍ هعرفٖ اًساى هَرز
جْاز اکثر هفَْم غرٗثٖ است کِ هعوَ ً
استفازُ قرار ًوٖ گ٘رز .ها آگاّٖ ٍ اذت٘ار زارٗن کِ چِ چ٘سٕ را اًتراب کٌ٘ن؟ آٗا

ًسثت ها تا چ٘سّاٖٗ کِ هٖ تَاً٘ن اًتراب کٌ٘نً ،سثت ٗکساًٖ است؟ چرا اًتراب
اًساى ،ارزضوٌس هٖضَز؟ آٗا تر اساس ضاًس است؟
اًتخاب اًساى ٍقتی ارزشوٌذ است کِ علیِ آًچِ دٍست دارد ،اًتخاب
کٌذ ٍ الّا تفاٍتی تا اًتخاب حیَاى ًخَاّذ داشت.
هٖ تَاى گفت آزازٕ اًتراب ٍ اذت٘ار اًساى ،زر صَرتٖ کِ تواٗالت اًساى
هغرح ًثاضس ،هضحک ٍ تٖ هعٌا است .اٗي تواٗالت ٍ گراٗص ّإ اًساى است کِ
ًسثت اٍ را تا چ٘سٕ کِ هٖذَاّس اًتراب کٌس ،تع٘٘ي هٖ کٌس ٍ .اًتراب اًساى ٍقتٖ
ارزضوٌس است کِ علِ٘ آى چ٘سٕ کِ زٍست زارز ،اًتراب کرزُ تاضس ٍ .الّا اًتراب
اٍ ،تفاٍتٖ تا حَ٘اًات را رقن ًرَاّس زز.
اًساى هَجَدی است کِ ترای هثارزُ تا اهیال خَدش آفریذُ شذُ.
اًساى ،هَجَزٕ است کِ ترإ هثارزُ تا اه٘ال ذَزش آفرٗسُ ضسُ است ٍ الّا
اذت٘ار ،آزازٕ ٍ آگاّٖ اًساى ،تٖ فاٗسُ ذَاٌّس تَزَّٗ .ت ٍ شات ٍ هثٌإ تعرٗف
اًساى اٗي است کِ تا زٍست زاضتٌّٖاٗص هثارزُ کٌس.

ف یک
آگاّی ٍ اختیار اًساى ٍقتی هعٌادار هی شَد کِ تِ ّر دٍ طر ِ
اًتخاب توایل داشتِ تاشذ
اگر اًساى تِ ّ٘چکسام از اًتراب ّإ هوکي ،تواٗل ًساضتِ تاضس ،اذت٘ار ٍ
آزازٕ اٍ تٖ هعٌا ذَاّس تَز .اگر اًساى تِ ٗکٖ از اًتراب ّإ هوکي ،عالقِ زاضتِ
ال عالقِ ًساضتِ تاضس ،تاز ّن اذت٘ار تٖ هعٌا است.
تاضس ٍ تِ عرف هقاتل آى اص ً
ف ٗک اًتراب
آگاّٖ ٍ اذت٘ار اًساى ٍقتٖ هعٌازار هٖ ضَز کِ ضوا تِ ّر زٍ عر ِ
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تواٗل زاضتِ تاض٘س ،زر چٌ٘ي اًتراتٖ است کِ ضرافت اًساًٖ هعٌا پ٘سا هٖ کٌس .زر
ٍاقع اًساى هعوَالً از ت٘ي چٌس تواٗلِ ذَزشٗ ،کٖ را اًتراب هٖکٌس.
سؤال زٗگر اٗي است کِ اٗي چٌس تواٗل اًساى ًسثت تِ ٗکسٗگر چگًَِ تاضٌس
تا اذت٘ار هعٌٖ پ٘سا کٌس؟ اگر زٍ ٗا چٌس تواٗل زارإ ه٘ل ٗکساى از عرف ها تاضٌس ٍ
کطص ٗک عرف ت٘طتر ًثاضس ،تاز ّن اًتراب هعٌا ًرَاّس زاضت ٍ اًساى حَ٘اى
هٖ هاًس ٍ .اگر ه٘ل تِ ٗک اًتراب ،ت٘طتر تاضس ،عث٘عٖ است کِ ّو٘طِ آى را اًتراب
هٖکٌ٘ن ٍ تاز ّن اذت٘ار تٖهعٌا ذَاّس تَز.
طراحی خذا ترای هعٌادار شذى اختیار اًساى” :عالیق ارزشوٌذ ٍلی
پٌْاى“ در هقاتل ”عالیق کنارزش ٍلی آشکار“
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ذساًٍس س٘ستن جالثٖ را ترإ هعٌازار ضسى اذت٘ار ٍ اًتراب اًساى عراحٖ
کرزُ است؛ تِ اٗي صَرت کِ ذساًٍس زٍ ًَع عالقِ زر ٍجَز اًساى قرار زازُ است
کِ ٗکٖ؛ سٌگ٘يتر ،ارزضوٌستر ،عو٘قتر ٍلٖ پٌْاىتر است ٍ عالقٔ زٗگر ،سغحٖتر،
کن ارزشتر ،سثک تر ٍ تاض٘رٌٖٗ کوتر ،اها آضکارتر است ٍ .اذت٘ار زر اٗي جا هعٌٖ
پ٘سا هٖ کٌس کِ ضوا از تواٗل آضکار ٍ سغحٖ ذَزت عثَر هٖ کٌٖ ٍ تِ تواٗل
عو٘ق ٍ ارزضوٌستر هراجعِ هٖ کٌٖ .از اٌٗجا تِ تعس است کِ اًساى ،هعٌٖ پ٘سا هٖکٌس
ٍ َّٗت اًساًٖ ،تجلٖ پ٘سا هٖکٌس ٍ اصالً فلسفِ ٍجَزٕ اًساىّ ،و٘ي است.
اًساى تایذ از توایالت کوتر ٍلی هلوَس تر عثَر کٌذ تا تِ توایالت
عویقتر ترسذ ،توایالت کوتر ٍ سطحیتر را ”َّای ًفس“ هیًاهٌذ.
اذت٘ار اًساى فقظ اٌٗجا هعٌا پ٘سا هٖ کٌس کِ اًساى از ٗک تواٗل کوتر ٍلٖ
تجرتِ ضسُ ،هلوَس تر ٍ سغحٖ تر عثَر کٌس ٍ تِ ٗک عالقٔ عو٘ق تر ترسس .اٗي

عالقِّإ کوتر ٍ سغحٖتر را ”َّإ ًفس“ هًٖاهٌس.
حضرت اهام (رُ) زر ارتثاط تا عثَر کرزى از عالئق سغحٖ تِ عالئق عو٘ق،
هٖ فرهاٌٗسّ ” :وِ چ٘س از ذَز ها ّست ٍ تِ ها ترهى گرزز ،عکس العول
هاست .تاٗس تَجِ زاضتِ تاضٌسّ ،وِ تَجِ زاضتِ تاض٘ن تِ اٌٗکِ آفت اًساى،
َّاى ًفس اًساى است ٍ اٗي زر ّوِ ّست ،سرچطوِ هى گ٘رز از آى
فغرت تَح٘س .فغرت ،فغرتِ تَح٘س است ،فغرتِ کوال علثى است .کوال
هغلق را اًساى هى علثس ،ذَزش ًوى فْوس ،ذ٘ال هى کٌس کِ هقام
هى ذَاّس ،لکي ٍقتى تْص رس٘س ،هى تٌ٘س اٗي ّن ً٘ستّ .وِ عالن را اگر
چٌاًچِ جوع کٌٌس ٍ تِ زست اًساى تسٌّس ،قاًع ً٘ست .هى تٌ٘٘س کِ
قسرتوٌسّاٗى کِ قسرتطاى زٗاز است ،ت٘طتر زًثال قسرت ّستٌس ،ت٘طتر
زًثال تَسعِ قسرت ذَزضاى ّستٌس .آًْا ّن اگر فضا را تگ٘رًس ٍ زرٗا را
تگ٘رًس ٍ زه٘ي را تگ٘رًس ٍ آسواى را تگ٘رًس ،قاًع ً٘ستٌس .اگر اًساى جلَى
ذَزش را ًگ٘رز ،اٗي سرکطى اى کِ ح ّس ٍ حسٍز ًسارز ،اًساى را تِ تاز فٌا
هى زّس .تاٗس سرکطى را جلَٗص را گرفت ٍ ،اٗي ًَفْس را هْار کرز ... .از
َّاّاى ًفساًى کِ سرچطوِ ّوِ فسازّا ّست ،جلَ تگ٘رًس“.
(صح٘فٔ اهام/ج/91ظ)673

اًساى آفریذُ شذُ است تا از عالیق سطحی خَد عثَر کٌذ
اًساى آفرٗسُ ضسُ است تا از عالٗق سغحٖ ذَز ،رز ضَز .اٗي عالقِ سغحٖ
را تاٗس زٍر ترٗسٗن .پطت اٗي عالٗق سغحٖ ،چ٘س زٗگرٕ پٌْاى ضسُ است کِ تاٗس
آى را پ٘سا کرز .هثال ذَاستٔ سغحٖ تَ ،ذاًِزار ضسى است ٍلٖ ذَاستِ عو٘ق پطت
آى ،ذساذَاّٖ است .آى عالٗق پٌْاى را تاٗس کطف کرز .اًساى ضسى اًساى تِ
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هثارزُ تا ّو٘ي ذَاستِ ّإ سغحٖ ٍاتستِ است ،الثتِ اٗي هثارزُ تاٗس تا ٗک ترًاهٔ
صح٘ح اًجام ضَز ٍ اگر کسٖ ترإ هثارزُ تا َّإ ًفس ،تِ زًثال ترًاهِ تاضس آى
ترًاهِ را اسالم ارائِ کرزُ است.
اگر از عالقِ ّای آشکار تِ عالقِ ّای پٌْاى عثَر کٌین ”جْاد اکثر“
شکل گرفتِ است.
اذت٘ار ٍقتٖ هعٌٖ زارز کِ ت٘ي زٍ چ٘سٕ اًتراب کرزُ إ کِ ٗکٖ از آًْا
ارزضوٌستر ٍلٖ پٌْاى تر است؛ ٍ زٗگرٕ تٖ ارزش تر ٍلٖ پ٘ساتر ٍ آضکارتر است.
اگر از اٗي عالقٔ آضکار تِ آى عالقِ پٌْاى عثَر کٌٖ؛ جْاز اکثر ضکل گرفتِ است ٍ
هثارزُ تا ًفس پسٗس هٖآٗس کِ ًد تسث٘ح فضائل ٍ ذَتّٖإ اًساى است.
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اهیرالوؤهٌیي علی (ع) هی فرهایذ” :هخالفت تا َّای ًفس ًظام دیي را شکل

هی دّذ؛ ًِظَامٔ الذِّیيِ هٔخَالَفَةُ الَْْٓٓى“(غررالحکن/حسٗث ٍ )63زر جإ زٗگر
ي ٔهرَا َل َف ُٔ
س السِّٗ ِ
هٖ فرهاٌٗس ” :رأس زٗي هرالفت تا َّإ ًفس است؛ ٓر ْأ ٔ
الَْْٓٓى

(غررالحکن/حسٗث)63

پ٘اهثر گراهٖ اسالم(ظ) هٖ فرهاٌٗس :تر ٗکٖ از زرب ّإ زٍزخ الْٖ ًَضتِ
ضسُ است” :از َّإ ًفس پ٘رٍٕ ًکيَّ ،إ ًفس اٗواى را از ت٘ي هٖ ترز؛
ٍٓ عٓلَى الْثٓابِ الْرَاهِسِ هٓکْتَُب :لَا تَتَّثِعِ الَْْٓٓى فَالَْْٓٓى هٔجٓاًِةٔ الْإِٗوٓاى“
(الرٍضِ فٖ فضائل اه٘رالوؤهٌ٘ي(ع)/ظ)977

هؤهي تِ خاطر هثارزُ تا ًفس رٍزی ّفتاد تار هیهیرد.
الثتِ هثارزُ تا َّإ ًفس سرت است .زر حسٗث قسسٖ چٌ٘ي آهسُ است
کِ :هرزم ٗک تار هٖ ه٘رًس ٍلٖ هؤهي تِ ذاعر هثارزُ تا ًفس ٍ هرالفت تا َّإ
ت أَحٓسّٔٔنٕ فِٖ کُلِ َٕٗٓمٍ
س ٓه َّر ًٓ ٍٓ ٓٗؤَ ٔ
ت الٌَّا ٔ
ًفسص رٍزٕ ّفتاز تار هٖ ه٘رز؛ ٓٗؤَ ٔ
سٓثٕعِ٘يَ هٓرًَّٓ هِيْ هٔجٓآّسِٓٓ أًَْفُسِِْنٕ ٍٓ هٔرَالَفَِٔ َّٓٓأّن

(ه٘ساى الحکوِ/رٍاٗت )3193
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ترإ زرٗافت کل٘پ ّإ صَتٖ اٗي جلسِ ٍ ّوچٌ٘ي
صَت کاهل جلسات ٍ هغالة هرتثظ تهِ تهارًهوهإ
رسوٖ استاز پٌاّ٘اى هراجعِ ًواٗ٘س:

Bayanmanavi.ir

عناوین جلسات آینده :
● اوسان تىُا مًجًد تًاومىد درایجاد ارزش افسيدٌ است.
● چگًوٍ میتًان ارزش افسيدٌ تًلید کرد؟
● افسایص علم ي آگاَی ،ارزش افسيدٌ تًلید ومیکىد!
● عملِ تىُا ارزش افسيدٌ ایجاد ومیکىد!
● ما برای یک مبارزِ دائمی با ديستداضتىیَا خلق ضدٌایم.
● ”وٍ“ گفته بٍ ديست داضتىیَا باعث درک ًَیت اوساوی است.
● تىُا عاملی کٍ ما را در مبارزٌ با ديستداضتىیَا کمک میکىد چیست؟

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

