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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 مراقبه از ثمرات  ،ی حاکم بر رفتار تقویت اراده

یک نکته در موضوع مراقبه، به خود بودن و توجّه به خویشتن است؛ اینکه انسان از غفلتت و فرامویتی   

نجات پیدا کند؛ بداند که من کیستم؟ من چیستم؟ جایگاه من در هستی کجاست؟ و در این لحظه در 

من است که بایتد   هایی به دوش من است؟ چه قواعدی پیشاروی چه موقعیّتی قرار دارم؟ چه مسؤولیّت

خودم را یک موجود  ؛ه انجام ندهم؛ هرچه پیش آمد به زبان نرانمتوجّ بی مدمراعات کنم؟ هرچه پیش آ

 است. مّیان حوادث ندانم؛ اینها بسیار مهمنفعل در جر

جریتان رودخانته تصتمیم    کنتد، ببیعتتا    فتد و خودش را آزاد رها میا ای میوقت انسان به رودخانه یک

اندازد؛ یعنی وقتتی  ی خودش را به کار میفرد به کدام سمت برود؛ امّا گاهی یخص اراده اینگیرد  می

هتای   یابتد و بته توانتایی   آید، ختودش را متی   به جریان خرویان سیل حوادث زندگی افتاد، به خود می

تهتی  گیرد که بته ستعادت او من   مسیری را در پیش می .کندکند و از آنها استفاده میه میجّخودش تو

اینکه ما در برابر آنچه در زنتدگی پتیش    .کنندیود؛ نه مسیری که جریانات بیرونی به او تحمیل میمی

 دهنده، بحث بسیار مهمّی است. گیرنده باییم نه بازتاب آید تصمیممی

وقتت   ایتد؛ یتک   یتما چته کتاره   زند، بایتد ببینتیم   رسد، خدای نکرده حرف زیتی میکسی به یما می

خودتی! یا یما هم دو تا حرف زیت بزرگتتر روی   گویید،او حرف زیتی به یما زد، می منفعلید، یعنی

گردانید، این یعنی منفعلید؛ آن اتّفاقی که افتاد تعیین کرد کته از یتما چته    گذارید و به او برمیآن می

بیترون ر    بازتتاب آنچته را  تتوان   ی حاکم بر رفتارتان اینجا غایب است؛ گویا میرفتاری سر بزند. اراده

  گیرید چه کنید.اید؛ یما تصمیم میوقت یما صاحب اراده در رفتار یما دید؛ امّا یکدهد  می
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آمتوز   ام یا خیر؛ برای من خیلتی یتیرین و در   دانم قبال  هم تعریف کردهای به ذهنم آمد، نمیخابره

ایشان هم یاید حواستش  بود. بزرگواری مشغول رانندگی بود؛ مایینی خواست از ایشان سبقت بگیرد، 

هرحتال   داد که جلو را خالی کنتد کته او بتوانتد ستبقت بگیترد، بته      نبود یا اینکه مسیر به او اجازه نمی

راه باز ید و آن مایتین    باالخره وقتی یده بود با سرعت کمتری حرکت کند. مایین پشت سر مجبور

فته بود االغ! یعنی توهین کرده بود و گاز سری آمد از کنار او رد یود، با عصبانیّت و تندی به او گ پشت

داده بود و رفته بود. این بزرگوار که پشت فرمان بود با سرعت رفت که خودش را به او برساند و وقتتی  

خابر دینامی کته داده کتتک    خواهد سر او بیاورد، او را بهرسید، آن راننده فکر کرد حاال چه بالیی می

تر به او خواهد زد؛ وقتی به آن راننده رسید، کشید کنار و به او هم  دریتزند یا اینکه چهارتا حرف  می

بایستد چون او جلویش بود. ایشان پایین آمد و سالم  ور یدایاره کرد که بایستد. برف مقابل هم مجب

بخشید من هر چه فکر کردم یادم نیامد کته  ای که به او توهین کرده بود، گفت: میکرد و به آن راننده

 ایم که یما اسم من را بلد بودید! همدیگر را کجا دیدهما 

 کنید برف مقابل چه حالی به او دست داد؟فکر می

ی ختودش استت و حواستش بته ختودش هستت،        ی که به خودش مسلّط است، تحت ارادهفردببینید 

یتادم   خیلی با روی خندان به او گفت: من هتر چته فکتر کتردم     کند! دینام نداد؛چگونه با او رفتار می

ای کته  دانستتید؟! ببیعتتا  آن راننتده   نیامد ما همدیگر را کجا دیده بودیم و یما اسم من را از کجا می

ی آینایی بین آنها برقرار ید کته اکنتون    جسارت کرده بود غرق در یرمندگی ید و از آنجا یک رابطه

حواسش به ختودش بایتد؛   باید  انساناند. این مثال را زدم که بگویم هاست با هم دوست صمیمی سال

بازتاب بیرون  ؛اراده نبایدمنفعل و بی ؛ی حاکم بر رفتار دایته بایدکنترلش دست خودش باید؛ اراده

را نشان ندهد؛ بلکه خودش تصمیم بگیرد و تشخیص دهد که درست چیست و چه بایتد کنتد. خیلتی    

ن حرف را زدم؟ نفهمیدم اصال  چه آوریم که نفهمیدم چطور ید من ایایم و به زبان هم میها دیده وقت
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ید این کار را کردم؟! من اهل این کارها نبودم! خودم هم متعجّبم! این گزارش از همان یرایطی است 

 که انسان حواسش به خودش نیست.

 

 مْ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهُ اَلل ٰ 


