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مداري كه  سياست /»؟من كي هستم«: بهترين راه كنترل نفس، پاسخ به اين سؤال است
 خود يها  دوست دارد ما به خواستهسيابل/ شود يا خيانت عبد نباشد، يا دچار خطا مي

  خودتي نه به هوميفكر كن
 بـه ايـراد سـخنراني       »دهويـت يـك عبـ      «با موضوع  تهران   دانشگاه در دهة اول محرم، در    حجت االسالم عليرضا پناهيان     

  :آيد  اين سخنراني در ادامه ميجلسةنهمين اي از  گزيده. پرداختند

 هاي خود فكر كنيم نه به هويت خود ابليس دوست دارد ما به خواسته
خـواهيم، چـه تمـايالت و چـه           براي ابليس خيلي مهم است كه اين سؤال را در ذهن ما ايجـاد كنـد كـه مـا چـه مـي                        •

حتي اينكه به چه پاسخي برسيم چندان برايش مهم نيست، چون پرداختن انسان بـه همـين        . اريمهايي د   داشتني  دوست
بدتر از ايجاد اين سؤال در ذهن ما، اين است كه گاهي ابليس مـا را                . سؤال كافي است تا او را به ورطة نابودي بكشاند         

مـا  «يعني به جاي اينكه فكـر كنـيم كـه           . رسيمهاي خود ب    توانيم به خواسته    كند به اين بپردازيم كه چطور مي        وادار مي 
هـايي داريـم و    چـه خواسـته  «كند به اين موضوع فكر كنيم كـه         ما را وادار مي   » اساساً كي هستيم و هويت ما چيست؟      

آيـا  «: محل فريب ابليس در داستان آغازين خلقت، اين بود كه به آدم گفـت » ها برسيم؟   توانيم به آن خواسته     چطور مي 
ـ        قالَ يا آدم هلْ أَدلُّك على      ؛ات برسي؟   گويم كه چطور به خواسته    من به تو ب    ) 120/طـه (»ي شَجرَةِ الْخُلْد و ملْـك ال يبل

 .اش برسد، و همين موجب فريب او شد تواند به خواسته يعني ابليس، حضرت آدم را به اين فكر واداشت كه چطور مي

  »؟من كي هستم«:  معنويات، پاسخ به اين سؤال استبهترين راه تربيت،كنترل نفس، و رسيدن به
اگر »  هستم؟  من كي «بهترين راه تربيت، كنترل نفس، عبادت و رسيدن به معنويات پاسخ دادن به اين سؤال است كه                   •

شـود و بـر اسـاس آن          اگر بدانيم كي هستيم، توقعات ما معلـوم مـي         . شود  آدم اين را بفهمد، ريشة معاصي سوزانده مي       
امـا  . تواند توقعات خود را تنظيم كنـد  آدم با درك هويت خودش مي. هاي ما تنظيم خواهد شد ت، آرزوها و خواسته   توقعا

اي است، لذا خودش را خيلي دست باال          كند براي خودش شاهزاده     اگر كسي تلقيِ غلطي از خودش داشته باشد، فكر مي         
فرمايـد    خداوند مي . ست و براي خودش سلطنتي قائل است      طبيعتًا چنين كسي عبد بودن خود را درك نكرده ا         . گيرد  مي

كشى   گردن ة بچش كه تو همان نازپرورد     )عذاب را : (شود  گيرند به آنها گفته مي      وقتي اين افراد در عذاب جهنم قرار مي       
 ) 49/دخان(»مذُقْ إِنَّك أَنت الْعزِيزُ الْكَرِي« !يهست

مـا  » بـاور «رساند، بلكه اين هويـت را بـه    خداوند در قرآن كريم نه تنها هويت ما را به عنوان يك عبد به اطالع ما مي             •
فرآيند باور كردن خيلي مهم و خيلي سخت        . اصالً تمام قرآن براي اين است كه ما باور كنيم كه عبد هستيم            . رساند  مي

 .دهد دهد، بلكه باور مي قرآن فقط به ما اطالع و آگاهي نمي. است و قرآن اين كار را براي ما ساده كرده است
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حقيقت وجود ما، انسان نيست، / »تو عبد هستي«: اگر به فطرت خود مراجعه كنيم، به ما خواهد گفت
 عبد است

؛ »دعبـ «حقيقت وجود ما عبارتست از . ايم باز هم به حقيقت وجود خودمان اشاره نكرده  » ما انسان هستيم  «: اگر بگوييم  •
حتي رسول خداوند كه در اوج قرار دارد، باز هم عبد خداونـد اسـت و مـا            . ما عبد هستيم و هميشه هم عبد خواهيم بود        

اگـر بـه فطـرت خودمـان     » اشهد ان محمداً عبـده و رسـوله  «: دهيم هر روز و در هر نمازي به اين حقيقت شهادت مي 
 كسي كه به عمق فطرت خودش نگـاه         .بد بودن فطري است   چون ع » !تو عبد هستي  «گويد كه     مراجعه كنيم، به ما مي    

 و چرا من آفريننده خود را       ن؛ و إِلَيه تُرْجعو    و ما لي ال أَعبد الَّذي فَطَرَني      «: كند، تصوري غير از عبد بدون نخواهد داشت       
 ) 22/يس(»تنپرستم در صورتى كه بازگشت شما به سوى او اس

هاي زندگي مشكل دارند اين اسـت كـه           ها با سختي    دليل اينكه بعضي  . خودمان جابياندازيم بايد اين عبد بودن را براي        •
فهميدنـد كـه مـوالي        اند كه عبد هستند؛ اينها اگر در مورد خودشان تلقـيِ عبـد بـودن داشـتند، مـي                    هنوز درك نكرده  

كه خـدا برايـشان درنظـر گرفتـه         خواسته است كه آنها در چنين شرايطي باشند، ولذا خيلي راحت شرايطي را              ) خدا(آنها
 .پذيرفتند است، مي

 شود يا خيانت مداري كه عبد نباشد، يا دچار خطا مي سياست
اند، يا دچار خطا خواهند شد و يـا اينكـه خيانـت     مداراني كه عبد نيستند و حقيقت عبد بودن خود را درك نكرده  سياست •

د براي خدا كار كند، اگر كس ديگري كار را انجـام دهـد بايـد                كسي كه دوست دار   : ندا  فرموده) ره(امام خميني . كنند  مي
 ..شد قدر خوشحال شود كه اگر خودش آن كار را انجام داده بود، خوشحال مي همان

 هـم   اي  نتيجة چنـين روحيـه    » !حتماً بايد خودم اين كار را انجام دهم       ! نه«: گويد  مداري عبد خدا نباشد، مي      اگر سياست  •
يعني بر سر اينكه چه كـسي رأي بيـاورد        ! شود   اينكه چه كسي اين كار را انجام دهد، دعوا مي          اين خواهد شد كه بر سر     

 .شود دعوا مي

  


