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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

 

 ی خودسازیتذکّراتی در زمینه

اخودها:  واژه کلید کامل، شخصیّت رهبانیّت،بسازی، دنیا، تارک شخصیّت، کمال شخصیّتی، عاد

سازی،تعادل،آهستهوپیوسته.گری،بهترینزمانبرایخوداالقطاب،افراطیقطب

تعالیشخنکته مسیرخودسازیو ایناستکهبایدازتکیّصیاوّلدر بعدیشدنپرهیزکرد.ت،

بعضیازماهرشدکردهباشد.مندیدهمبهموازات،فردابعادشخصیّتیهمهیعنیشخصیّتکامل

رند؛دیگربُیشانمچیززندگیازهمهدیگرشوند،عرفانیمیمسائلمعنویودوستانجوانیکهجذب

د،نرسمیانش،نهبهمسائلزندگیخانوادگیندستند،نهاهلتفریحوورزشهدهنهدلبهدرسمی

ت و کار به میالشاقتصادنه دل همهد؛ندهی میاز تکچیز و میبُرند روشبه.شوندبعدی این

میروشدرستینیست،وجههیچ ما شدناست. تارکدنیا اسالمیکنوعرهبانیّتو ،دانیمکهدر

ْسال ال َرْهَبانِیَّةَ  فرمودند:پیغمبراکرمرهبانیّتوجودندارد. فانیمکاتبعردربعضیازاگر1 :مِ ِفی اْْلِ

بِ و هندوییزم و بودیزم امهمَرَمثل و اینها،ثنیزم روشال توصیچنین هایی اسالممیه در شود،

روشچنین این با اصالً اسالمی عرفان نیست. تأیید مورد شدن،چیزی دنیا تارک یعنی ها،
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نمیوامثالاینهایپیشهکردننشینخانقاه -قطبکیست؟میببینیدالگویکاملعرفاناسالسازد.

،امیرالمؤمنینهاشیعهماتنهاازنظرنه.هستندامیرالمؤمنینالعارفینقطبقطابکیست؟اال

یعثمانراخلیفهوعمروناینکهابوبکردرعیجزیکفرقه،،سنّتیاهلتمامیفرقصوفیّه،هستند

آنهازمامدارسیاسیبودند،ولیدرگویندمی؛دانندمیالعارفینراعلیقطبامّادانند،سیاسیمی

علی میعرفان، نزنحرفاوّلرا از فقطیکفرقه گویندسنّتاستکهمییاهلصوفیّهفرقد.

بقیّهوّلایخرقهابوبکر واالّ است؛ داده ما پیر به علیگویندسنّتهممیهایاهلیسلسلهرا

پیرخرقه به را اوّل دادهی امیرالمؤمنینخب.اندما ببینیمقطباگر هستند، زندگیالعارفین

همانعلینه!؟؟!یاندفقطهوکشیدکنجخانقاهندرفت وندچیزبریدازهمهبود؟گونهاینعلی

،شد،روزکهمیندراداشتهاوعبادتهایعارفانههایکوفه،آنمناجاتدرنخلستان،کهدردلشب

یباظلموستمومبارزهدرمسیرسلحشورترینسردارنظامید،دنستهبوبانشمشیرجهادبرکمرش

هایاجتماعیسیاسیوروشنگرییمسائلدرزمینهاترینپیامآگاهیرسانزبانش!بودندفسادوکفر

،چقدرنخلستان!بودیکاروتالشاقتصادیرصحنهدانستبرترینبازوبازویشرساند!رابهجامعهمی

چقدرآباد الگویندجاریکرد،قناتکردند؟! همه؟! از بریدن و شدن چیزتارکدنیا اصالً الگوی،

اوّلیننکتهیعرفاناسالم لذا آننیست! به باید انسانتکایکه ایناستکه داشت، بعدیتوجّه

فتنو،فقطدرذکرگشد،بداندکهکمالانسانیمعنویاگردلشجذبمسائلعرفانیونشود.حاال

یسیاستهمنسانیاستکهدرصحنهنیست.یکعارفواقعی،اداریواینهاروزهگرفتنوشبزنده

یبزرگباشد،یعلمومعرفتهمیکاندیشهیموفّقوپیشتازباشد،درصحنهچهرهروشنگر،یک

تکاپوگرمثبتویکمولّدهمیاقتصاددرصحنهیسلحشورباشد،یکرزمندهیمبارزههمدرصحنه

وزندانییزندگیواسیرکردناناسالمی،بریدنازهمهاست.عرفگونهعارفواقعیاینیکباشد؛

هایزندگییعرصهبههمهدمیدنروحعارفانه،اسالمیکردنخویشتندرکنجخانقاهنیست.عرفان

بایکروحسیاستهمدرفضایهمبایکروحعارفانهحاضرشدن،یعنیدرفضایاقتصاداست؛
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اینعارفانهحاضرشدن ایننکتهاستعرفاناسالمیاست؛ توجّهب. تذکّردوم، هاصلتدریجیاوّل.

شوند،دسترفانیومعنویمیهاکهجذبمسائلعهاونوجوانبعضیازجوان،اماست.بازمندیده

دبهبنزند!یکمیچیزشهمهتراحتواسوخوراکدیگرازخوردو!زنند!چگونه؟گریمیافراطیبه

گفتن ذکر وعبادتو خودشپردازد؛می... اصالً اینروشمینداغورا روشکند! اصالً درستی،

التّحصیلرسالیاستکهفارغ،کهالبتّهاآلنسهیاچهایادمآمددرهمیندانشکدهراخواهرینیست.

اهلخویشده میبود،است، میروزیکددانخدا ایندانشکده از یکه بود،رفت، نور فردپارچه

یبود،ولیدراینسهچهارسالخیلیترمتدیّن،دخآمددانشگاهبهعجیبیبود.البتّهروزاوّلیهمکه

رشدکرد لینکهاوّماآمدکالسمعارفیااخالقسرکه،تحصیلشهمانروزهایاوّلیادمهست.

ویآشنای شد شروع ما عرفانیشد،هایشبا ماهیکهجذباینمسائلمعنویو یکیدو از بعد

-میداریکارهچگفتمبهاو!شودمینداغو!دارداستدمایدادبیداد!خیلیالغرشدهدیدمش،دی

بهاوگیرد!یمستحبّیمیروزهمشغولعبادتاست!روزها،هرروزوهرشبتاصبحفهمیدما؟کنی

کنی!بااینفشارکهخودترانابودمیگونه!اینکنیمیباخودتداریکهفتماینچهکاریاستگ

برایهمیشهازرسیدنبههمیننتایجعرفانیو خودترامعنویآوردنبیشازحدرویخودت،

می نیست!محروم هنر که این مریضمی کنی. یک شوی!فردا مریض! یفواعصابضعیکجسم

اگرکههنرنشد!لذابهاوگفتماینکماالتروحیومعنویبرسی!توانیبهوقتنمیدیگرهیچناتوان!

تایکفمنراگوشمیحر تاچندوقتتامدّتممنوعاستکنی،فعالً یگرمنبهتوبگویم،د!فعالً

بعد!استتاصبحراحتبخواب!روزهاهمروزهگرفتنممنوع هاشب!استنمازشبخواندنممنوع

!بگذاردوبارهاحیاءبروکوهبارهماییکهفتهورزشکن!بدنیتربیتساعتبرودرسالنروزییکهم

 نزدیکنمی،فشارهاگونهاینشوی! فکرنکنیدبابندد!برایهمیشهمیاوقاتراهراگاهیکند!راهرا

گفت:رسید!زودتربهنتیجهمی،فشاربیشازحد
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رودآنرهرو رودخستهوگهیروآننیستکهگهتندره پیوسته و آهسته که ست


 هاوچهارتانمازشبخواندنباهایروحیدارند،لطافتکههنوزهاهاوجواننوجوانبرایخصوصاً

کم د،یاکمنبیندهد؛خوابقشنگیمیمیدستلطیفیهمهایحالتاوقاتگاهی،هاونهعبادتگاین

بیداری آنهاایمکاشفههحالت،بینخوابو خیلیچیزهایدهد،میدستیقشنگیبه اینها امّا

ساختنیست!بستنیدل زیر ندارد،یشهاچون روجود میچهار دست از هم اینها دیگر رود!وز

وتداومدریقویادهارطوالنیاست؛یاینراه،راه!خیلیمهماست.هرحال،توجّهبهاصلتدریجبه

میفتهآنهاییکهکوهنوردیرخواهد.میراه رااوّدانندکهاگرکوهنورد،اند، تندبدود،لشیبکوه

،تاامّااگرازهماناوّل،آرامآرامراهبرود!باالبرودتواندبُرد!دیگرنمیکمیکهرفت،نفسشمیبرود،

یونکته.سلوکهمبایدمراعاتکردوسیرتکهدراینهماناصلیاستواندبرود.راحتیمیقلّههمبه

این بهترینآخر مناسبکه وترینو برایخودسازیدوره تعالیزمان رشدهایمعنویو اخالقیو

دیگرواستهمازنظرعقلیرشدکردهسنّیکهانسان ونوجوانیاست.یعنیشخصیّتی،سنّجوانی

میگاین مسائلرا بازی دیگر،فهمدونه راههایدورانکودکینیستگوشیاهلبازیو آغاز همدر ،

اینمناسب صفتمنفیاخالقیاگردراینانسانطرفترینزماناست؛چونازیکزندگیشاست.

دواندهباشد،تشهایعمیقیدرشخصیّریشه،اینصفتعمرینداردکهاینانسانهنوزوجوددارد،

بسیارباالست.چهارروزدیگرشماایننیرو،انرژیجوانیثانینیروودر؛لذاکندنشبسیارسادهاست

خورم.یعنیآرزورامیکنم،حسرتشماانگاهمیرانخواهیدداشت.یعنیهمیناآلنکهمنبهشماه

-اینجا.باورتاننمیبیاییدهابنشینموشمااینصندلیجایشما،رویبیایمشدمنکنمکهمیمی

آنراازدسترود!مناآلنکهبخشیازازدستمیاآلندرشماهستکهیچگونهاینانرژشودکه

ست.ردورانجوانیانرژیونشاطهداندچقدردخدامیسوزد!فهممیعنیچه!ودلممیمیام،داده

هالبتّزودیازدستخواهدرفت!خورید!بهحسرتشرامیرودوچهارروزدیگراینهاازوجودشمامی
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،هست.درپیری،همینانرژیوشادابیتاآخرعمرکندفکرمیشود؛،باورشنمیناستجواتاانانس

یک ریشهاز انسان شخصیّت در منفی صفات قویطرف و میدارتر دیگرد،شونتر طرف نیروی،از

تحلیلمیکندنشان به انسان وجود میدر دشوارتر کار لذا رود. جوانگوییمیشود. یم!هستحاال

کمی حرفبگذار ببریم! لذّت جوانیمان از عیشکنیم! حرفکیفو دارم، قبول هم را هایهایت

رمثنوی،موالنادروم!سازیمیوقتبهدنبالخودپابهسنبگذارم،آنکمیبگذاردرستیاست،حاال

گوید:می؛بهشعردرآوردهاستقشنگاینحرفرا

آیدزمانکهبهرروزیکهمیگوییکهفردااینبدانتوکهمی

گذرد:هرروزیکهازعمرتمی

جوان بد درخت میآن شودتر


شودنندهپیرومضطرمیوینکَ


ازدستمییجوانداریانرژیکهیعنیشما بتوانیبکَنی،قبلینیستیکهدهی،دیگرآنانسانرا

شود!ترمیایندرختهمداردقوی

قوّ در برخاستنخاربن و ت


خارکندرپیریودرکاستن

ترکخارکنهرروززاروخشخاربنهرروزوهردمسبزوتر

زودباشوروزگارخودمبرشودتوپیرترترمیاوجوان

یکمالموفّقهمشدودرختخودسازیشبهمیوه،یسومهمایناستکهاگرکسیدرپیرینکته

دراین،الاقلهایدرختکماالتشلبگوراست.زمانیبرایاستفادهازمیوهدیگرپایشنشست،او

توانستدرخت،تروباسهولتبیشتردرزمانکوتاه،درسنینجوانی،عالمندارد.امّاوقتییکجوان

و،طوالنیدرپیشخواهدداشتیبنشاند،تازمانمرگهنوززمانبارهکمالرادرشخصیّتخودشب
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زمانپردادراینعالمهممی،هایآنازمیوه ختنبهخودسازیورشدتواندبرخوردارباشد.لذاعقالً

درجوانهاینتوصیهدورانجوانیاست.البتّمعنوی، دلیلششود.اقعنمیهاخیلیکارگروهامعموالً

ازدستبرود،ازطرفشودکهاینانرژیبهاینزودیطرفجوانباورشنمیاستکهازیکهماین

هممی شکوفاییاستعدادانیددیگر سنّ جوانی، غرایزسنّ غریزهدهایجسمیو یجنسیخصوصاً

مسئله،بهجاهایدیگریانسانکندکهحواسّمیاقتضاءلذاوست؛ا از یخودسازیمعنویوغیر

هاییشماازآنجوان هند.ولیامیدواریمواقعاًدمیدلبهاینقضیّهکمترهاجوانتباشد؛لذاکماال

درختکمالرا،همینایّامجوانیدهیدودرتانبهادرزندگیبهاینمقوله،صورتجدّیباشیدکهبه

درشخصیّتخودتانبهمیوهبنشانید.

                              



 اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهم


