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  2-اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

 دهيفابي» جهاد اكبر«بدون  اريو اخت يآگاهاست/ انسان  فيتعر يبنام »هايداشتنمبارزه با دوست«:  2ج
آشكار به  يهااز عالقهيعني عبور » جهاد اكبر« / انسان اريمعنادار شدن اخت يخدا برا يطراحاست/ 

  پنهان  يهاعالقه
  

جنب -(ع)صادقدر مسجد امام ) 24عتدر اولين ساعات بامداد(حدود ساماه مبارك رمضان، شبهاي  ان،يپناه نيحجت االسـالم و المسـلم
 يراهبرد اصلتنها مسير(«شب و با موضوع  30به مدت هاي تهران، و در ميان جمع دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه -ميدان فلسـطين

 .كنديم يسخنران »)ينيد تيدر نظام ترب

  :ديخوانيه مدانشگاه را در ادام واستاد حوزه  نيا يجلسه سخنراندومين از  يادهيگز 

اي فايده »جهاد اكبر«في انسان / آگاهي و اختيار انسان بدون شناخت و معردر » جهاد اكبر«مفهوم غربت 
 ندارد 

  ره و اراده و اختيار است، اشا به اينكه انسان داراي عقل، آگاهي» چيست؟ تفاوت انسان با حيوان«معموالً در پاسـخ به اين سؤال كه
» هافرشته«و  »حيوان« با» انسان«و وجه تمايز اختيار و آگاهي كه به عنوان فضـيلت اسـت كه اين اراده، اما سـوال اين شـود. مي

 ايم؟ اراي آگاهي و اراده و اختيار شدهاي دارند؟ ما براي چه دخورند و چه فايده، به چه دردي ميشودمطرح مي

  .ولي در اين ميان مفهوم ديگري وجود دارد آگاهي و اراده، دو مفهوم بسـيار مشهور در حيات انسان هستند
» جهاد اكبر«كه غريب مانده اسـت و اگر اين مفهوم نباشـد، آگاهي و اختيار هم فايده نخواهند داشت و آن 

 . است

 گيرد. ما آگاهي و اختيار داريم كه چهفي انسـان مورد استفاده قرار نميدر شـناخت و معرمعموالً مفهوم غريبي اسـت كه  جهاد اكبر 
زشمند ت؟ چرا انتخاب انســان، ارتوانيم انتخاب كنيم، نســبت يكســاني اســم؟ آيا نسـبت ما با چيزهايي كه ميچيزي را انتخاب كني

 اساس شانس است؟  آيا بر شود؟مي

 تفاوتي با انتخاب حيوانالّا  و كنددوست دارد، انتخاب سان وقتي ارزشمند است كه عليه آنچه انتخاب ان
 داشتنخواهد 

 و الت تماياين  .معنا استت انسـان مطرح نباشد، مضحك و بيآزادي انتخاب و اختيار انسـان، در صـورتي كه تمايالوان گفت تمي
 كند. و انتخاب انسان وقتي ارزشمند است كهد، تعيين ميانتخاب كن دخواهاو را با چيزي كه مياست كه نسبت  هاي انسـانگرايش

 نخواهد زد.  رقم، تفاوتي با حيوانات را اوالّا انتخاب  ب كرده باشد. وعليه آن چيزي كه دوست دارد، انتخا
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مبناي » هاداشتنيمبارزه با دوست«انسان موجودي است كه براي مبارزه با اميال خودش آفريده شده/ 
 تعريف انسان

  آگاهي انسان، انسان، موجودي است كه براي مبارزه با اميال خودش آفريده شده است و الّا اختيار، آزادي و
  ند.هايش مبارزه كفايده خواهند بود. هويت و ذات و مبناي تعريف انسان اين است كه با دوست داشتنيبي

  شود كه به هر دو طرفِ يك انتخاب تمايل داشته باشد آگاهي و اختيار انسان وقتي معنادار مي
 بود. اگر انســـان به يكي از خواهد  معناتيار و آزادي او بيداشـــته باشـــد، اخهاي ممكن، تمايل ناگر انســـان به هيچكدام از انتخاب

يار . آگاهي و اختاست معناه نداشته باشد، باز هم اختيار بيبه طرف مقابل آن اصـالً عالق هاي ممكن، عالقه داشـته باشـد وانتخاب
معنا  نتخابي است كه شرافت انسانين اچني در، ديك انتخاب تمايل داشته باشي كه شما به هر دو طرفِ شودانسـان وقتي معنادار مي

 كند. ند تمايلِ خودش، يكي را انتخاب مياز بين چ معموالً كند. در واقع انسانپيدا مي

 تمايل داراي  ا چنددو يد تا اختيار معني پيدا كند؟ اگر نچگونه باشنسبت به يكديگر چند تمايل انسان اين ال ديگر اين است كه سـؤ
اگر  و ماند.باز هم انتخاب معنا نخواهد داشت و انسان حيوان مي ،و كشـش يك طرف بيشتر نباشد باشـندميل يكسـان از طرف ما 

  معنا خواهد بود.كنيم و باز هم اختيار بيميهميشه آن را انتخاب طبيعي است كه ميل به يك انتخاب، بيشتر باشد، 

ارزش ولي عاليق كم«در مقابل » پنهان عاليق ارزشمند ولي«طراحي خدا براي معنادار شدن اختيار انسان: 
  »آشكار
  ه خداوند دو نوع عالقبراي معنادار شدن اختيار و انتخاب انسان طراحي كرده است؛ به اين صورت كه  خداوند سـيستم جالبي را

 تر است و عالقة ديگر،تر ولي پنهانتر، ارزشمندتر، عميقدر وجود انســان قرار داده است كه يكي؛ سنگين
كند تر و باشيريني كمتر، اما آشكارتر است. و اختيار در اين جا معني پيدا ميتر، سـبكارزشتر، كمسـطحي

ز كني. اكني و به تمايل عميق و ارزشمندتر مراجعه ميكه شـما از تمايل آشـكار و سـطحي خودت عبور مي
ودي كند و اصالً فلسفه وجيكند و هويت انسـاني، تجلي پيدا ماينجا به بعد اسـت كه انسـان، معني پيدا مي

  انسان، همين است.

تر تر برسد/تمايالت كمتر و سطحيتر عبور كند تا به تمايالت عميقانسان بايد از تمايالت كمتر ولي ملموس
 نامندمي» هواي نفس«را 

 ند و به يك ر عبور كتو سطحيتر ، ملموسشدهكمتر ولي تجربه  تمايلاز يك انسـان  كند كهاختيار انسـان فقط اينجا معنا پيدا مي
  نامند.مي» هواي نفس«تر را كمتر و سطحيهاي اين عالقهتر برسد. عالقة عميق

  (ره) همه چيز از خود ما هســـت و به ما «فرمايند: در ارتباط با عبور كردن از عالئق ســـطحي به عالئق عميق، ميحضـــرت امام
ند، همه توجه داشته باشيم به اينكه آفت انسان، هواى نفس انسان است و اين گردد، عكس العمل ماست. بايد توجه داشته باشبرمى

فطرت، فطرتِ توحيد است، فطرتِ كمال طلبى است. كمال مطلق را انسان  گيرد از آن فطرت توحيد.در همه هسـت، سرچشمه مى
ند اين هم نيســـت. همه عالم را اگر بيخواهد، لكن وقتى بهش رســـيد، مىكند كه مقام مىفهمد، خيال مىطلبد، خودش نمىمى
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د، بينيد كه قدرتمندهايى كه قدرتشان زياد است، بيشتر دنبال قدرت هستنمى چنانچه جمع كنند و به دست انسان بدهند، قانع نيست.
گيرند، قانع ا ببيشـتر دنبال توسـعه قدرت خودشـان هسـتند. آنها هم اگر فضا را بگيرند و دريا را بگيرند و زمين را بگيرند و آسمان ر

لويش دهد. بايد سركشى را جاى كه حدّ و حدود ندارد، انسان را به باد فنا مىنيستند. اگر انسان جلوى خودش را نگيرد، اين سركشى
 )376/ص19صحيفة امام/ج.»(جلو بگيرند از هواهاى نفسانى كه سرچشمه همه فسادها هست، ...را گرفت، و اين نَفْس را مهار كرد. 

  خود عبور كندآفريده شده است تا از عاليق سطحي انسان 
 پشت اين عاليق سطحي، چيز م، رد شود. اين عالقه سطحي را بايد دور بريزينسـان آفريده شـده اسـت تا از عاليق سطحي خودا .

، آن شــدن اســت ولي خواســته عميق پشــت دارايد آن را پيدا كرد. مثال خواســتة ســطحي تو، خانهديگري پنهان شــده اســت كه ب
بته وابسته است، الهاي سطحي انسان به مبارزه با همين خواسته خداخواهي اسـت. آن عاليق پنهان را بايد كشف كرد. انسان شدن

سالم ارائه آن برنامه را ا باشدبراي مبارزه با هواي نفس، به دنبال برنامه  سيو اگر ك اين مبارزه بايد با يك برنامة صحيح انجام شود
 كرده است.

  شكل گرفته است »اكبر جهاد« معبور كني پنهان هايهاي آشكار به عالقهاز عالقهر اگ
 ــمندتر  ي از آنهااي كه يكاختيار وقتي معني دارد كه بين دو چيزي انتخاب كرده ــت؛ و ديگري بيولي پنهانارزش تر ولي ارزشتر اس

س پديد مبارزه با نف اكبر شكل گرفته است و عبور كني؛ جهاد از اين عالقة آشـكار به آن عالقه پنهانپيداتر و آشـكارتر اسـت. اگر 
ظام مخالفت با هواي نفس ن«فرمايد: اميرالمؤمنين علي (ع)  مياست.  ي انسانهاآيد كه نخ تسبيح فضائل و خوبيمي

رأس دين مخالفت «يند: فرمايم ديگرو در جاي  )32(؛ غررالحكم/حديث»مُخَالَفَةُ الْهَوَى الدِّينِ دهد؛ نِظَامُدين را شكل مي
 )35؛ غررالحكم/حديثرَأْسُ الدِّينِ مُخَالَفَةُ الْهَوَىبا هواي نفس است؛ 

 از هواي نفس پيروي نكن، هواي نفس « هاي دوزخ الهي نوشـته شـده است:فرمايند: بر يكي از درب(ص) ميپيامبر گرامي اسـالم
الروضـــه في فضـــائــل »(مُجَــانِــبُ الْــإِيمَــان فَــالْهَوَى الْهَوَى امِسِ مَكْتُوب: لَــا تَتَّبِعِايمــان را از بين مي برد؛ وَ عَلَى الْبَــابِ الْخَــ

 )177اميرالمؤمنين(ع)/ص

 ميردمي بارروزي هفتاد  مؤمن به خاطر مبارزه با نفسمبارزه با نفس سخت است/

 ا به خاطر مبارزه بيرند ولي مؤمن ممي باريكچنين آمده است كه: مردم حديث قدسـي  دراسـت.  البته مبارزه با هواي نفس سـخت
بْعِينَ مَرَّةً مِنْ مُجَاهَدَةِ  يَوٍْم كُلِ فِي أَحَدُهُمْ يَمُوتُ النَّاسُ مَرَّةً وَ يَمُوتُميرد؛ و مخالفت با هواي نفســش روزي هفتاد بار مي نفس ــَ س

 )2916أَنْفُسِهِمْ وَ مُخَالَفَةِ هَوَاهُم (ميزان الحكمه/روايت 

 

  


