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 ضرورت بحث 
را دوست دارند در  (علیهم السالم)کنیم که غالب مردم ،اهل بیت جامعه ای مسلمان زندگی میما در 

 مجالس اهل بیت شرکت میکنند و بر مصائب آنها هم گریه میکنند .
کنیم گاهی اوقات برخی  از همین قشر زمانی که از زاویه ی دیگر نگاه می اما متاسفانه در همین جامعه و

، اخالقیرد ،گاهی ریزش های اعتقادی ، گاهی ریزشهای رفتاری و گاهی ریزشهای ریزش هایی وجود دا
 مثالً :

 بینند.یک عده ای زمانی که مشکالت اقتصادی اختالس ها و... می 

 شوند.یک عده ای زمانی که در فضای مجازی با شبهات اعتقادی مواجه می 

  ًهمانکاری را میکنند که خواست دشمن است یک عده ای زمانی که فتنه ها بر پا میشود دقیقا
 کنند .و در متن جامعه اسالمی پازل دشمن را کامل می

  یک عده ای به راحتی به وسیله تبلیغات دشمن ؛ حق را باطل و باطل را حق در نظرشان جلوه
 می کند.

  .و موارد بسیار دیگر 

اب درستِ مسیر و رستگار شدن ، به همین دلیل ضرورت این مطلب به وضوح روشن است که برای  انتخ
 باید راه کسب استقامت ورزیدن   بر ارزش ها را آموخت .

 
 تذکر :

 سعی شود در بحث بچه ها را مشارکت دهید به صورت نظرخواهی ، ارتباط عاطفی و... -1

متن محتوای اسالید چندین بار خوانده شود و تسلط کامل بر محتوا باشد و به گونه ای اجرا  -2
 خوانید.رید از متن مینشود که دا
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 3اسالید 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 0اسالید 
 :هر کسی در زندگی دنیایش یک سری مشکالت دارد  ، کنیم کهما در دنیایی داریم زندگی می

یه عده ای مشکلشون مشکل خانوادگی هست مثالً هنگامی که زن و شوهر در کنار هم قرار  -1
اختالف شروع می شود در این خانواده بچه ها می نشینند می گیرند چند دقیقه ای که 

 .دناحساس آرامش نمی کن

مشکل  ند،ثروت دار .هست و تن درست نبودن ، شون مشکل مریضیتیکسری مشکال  -2
 لذت ببرد. دنااز ثروتش نمیتوو  دبخور انداما یک حبه قند هم نمیتوند ، ندارخانوادگی هم 

 د.یاد نمیگیراند ؛ یعنی هر چقدر درس میخو ت ،یه عده ای مشکلشون مشکل تحصیلی هس  -3

ود کسب ثروت ر مشکل اقتصادی هست هر چقدر دنبال پول می ،شونتیک عده هم مشکال  -4
 و اندوخته ای را به دنبال ندارد.

دلیل  دیگران سختی ندارند و من فقط سختی دارم ، این اشتباه بسیار روشنی هستش که کسی فکر کند
 انظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خودش ؛ که اینگونه تفکر کردن این دسته از افراد این هست

 .1دنمقایسه می کن

 1اسالید 
 ختی ، گرفتاری و مشکالت زندگی کنیم؟!!!آیا همواره باید در این دنیا ، در س بپرسد : کسی شاید

 ژهوا کلید یک و ائمه معصومین علیهم السالم در روایات  قرآن در خداوند بلکه در جواب میگویم : خیر ؛؛ 
؛ ژه را سرلوحه زندگی خود قرار دهدو آن کلید وااین کلید واژه  عمل کند به که اگر کسی  ای را آورده اند

این کلید واژه را خیلی از  ،سختی هم در زندگی داشته باشد  چهاگر رسد، سکون ، آرامش و رضایت می
ماها شنیده ایم و این شنیدن زیاد ما سبب کلیشه ای شدنش شده و سبب شده خو ب به آن نپردازیم و از 

 .2هست "استقامت" ی آن کلید واژه کلید واژهآن غافل شویم ؛ 

                                                 
صورت مساوی ها به( گرفتاری299)الدعوات، ص« أَلْمَصائِبُ بِالسوِیةِ مَقْسُومَةٌ بَینَ الْبَرِیةِ»آمده است:  )علیه السالم(در کلمات امیرالمؤمنین .1

 .و یکسان میان مردم تقسیم شده است
 الْمَالئِکَةُ أاَلَّ تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتیإِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ به دو آیه استناد میکنیم آیه اول : .2

اما آنهایى که گفتند پروردگار ما اللَّه است و بر گفته خود پافشارى و استوارى هم کردند مالئکه بر آنان نازل گشته  (فصلت32کُنْتُمْ تُوعَدُونَ )
.آیه دوم دادنداش را به شما مىهشت بشارت و خوشوقتى داشته باشید بهشتى که در دنیا همواره وعدهگویند نترسید و غم مخورید و به بو مى

پاى  به راستى آنان که گفتند پروردگار ما اللَّه است و در (احقاف 13إِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال هُمْ یَحْزَنُونَ ):
 شونداین گفته خود استقامت ورزیدند نه ترسى دارند و نه اندوهگین مى
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 1اسالید  

 و نباتات در مثالً گردد.امر یا آن چیز می آن شدن ارزشمند سبب یا هر چیزی امری هر در "استقامت"

مانند چوب بلوط در  است و چوب آن گرانتر است ن اگر درختی استقامت داشته باشد ارزشمندگیاها
شود که این درخت استقامت چه موقع معلوم می ،به چوبهای دیگر خیلی گرانتر است مبلمان به نسبت

 که شودمی روشن موقع آن ،در معرض یک طوفانی واقع شود اتفاق بیفتد ،زمانی که یک طوفانی  شته؟دا
 یا نه . دارد استقامت درخت این

 ؛ چه موقع معلومنماد استقامت در ساختمان سازی شناژ بندی ساختمان است ؛یسازساختمان در یا
نریخت معلوم  فرو ساختمان خ دهد؛ اگرر ای زلزله که زمانی دارد؟ استقامت ساختمان این که شودمی

 استقامت ساختمانی اگر است، و به کاغذ بازی و مهر و امضای پایان کار نیست ؛ و داشته استقامت میشود
یا اینکه معرض فرو ریختن قرار می گیرد در   هم دیگر طرف شود خراب دیوار طرف و یک باشد نداشته
 .می شود ضعیف

 ۰اسالید 
 بینیم همه روی این مهم تاکید داشته اند:کنیم می، روایات و تاریخ نگاه میآیاتبه همین دلیل زمانی که 

آیات ، روایات و تاریخ شهادت می دهند که کسانی که استقامت داشته اند به جایگاه واال رسیده اند و یا 
 حداقل مبتلی به  ذلت  نشده اند.

  رَف»یامبرش می فرماید خداوند متعال در قرآن خطاب به پ رَّکامَّصب  مَِّمَّاوَلاَّصب   «سلالَّالْط 
؛ اگر پیغمبر ص  یعنی ای پیامبر همانند پیامبران صاحب شریعت صبر و استقامت داشته باش

-نقدر در باره عرب جاهلی به شما بگویم که تاریخ نوشته اگر میآتوانستند عرب جاهلی)

خود را خم نمیکرد بلکه در گاه را خراب  خواست از درگاهی عبور کند درگاه کوتاه بود سر
( را که دغدغه اش شتر و شکم و شهوت بود به فیش های تبلیغی استاد قرآئتی -میکرد

انسانهایی که دغدغه شان ایثارو خود گذشتگی و فداکاری باشد ؛ تغییر دهند ، یکی از 
 مهمترین ویژگی شان استقامت بوده است.

 بل عقاید باطل آنهااستقامت بر عقاید خود و در مقا
 ،استقامت بر اخالق حسنه خود و در مقابل اخالق جاهلی آنها

شنیدم اجازه بدید  از حاج آقای  عالی  (صل اهلل علیه و آله) یک کلیپ زیبایی از صبر و استقامت پیامبر  
 ... با هم گوش کنیم

هایش این اعراب جاهلی را به کرامات اخالقی رساند یکی از دلیل )صلی اهلل علیه و آله( اگر پیغمبر
 استقامت بر فضائل اخالقی خود بود.
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 3اسالید 
هل تفکر ، ثروت و ژگی اوی گوییم ؛استقامتشاید کسی اصالً کار به محتوای دینی نداشته باشد ؛ به او می

در احواالت آلبرت انیشتین که مطالعه  ؛ن یمثالً آلبرت انیشتهم هست ؛ خیلی از چیزهای دیگر علم  و 
در ، اما بهتر از دیگران نبود  هوش بود با، مانند دانش آموزان دیگر بود هم انیشتین  م ؛بینیمیمی کنیم 
سالگی نمی توانست بخواند با این حال او  2و تا  سالگی نمی توانست حرف بزند 4نوشتند تا او احواالت 

 که:بود شتین اینیکی از شعارهای آلبرت نی .جایزه نوبل را برد و چهره ماندگار در فیزیک مدرن تبدیل شد
  .شکست یک پیروزی در حال پیشرفت است

روی  اکی یک مرد آهنگری بود که برکم می خوانیم که سلویا در احواالت صاحب کتاب مفتاح الع
برای  حکاکی می کرد یک روز صندوقچه زیبایی را ساخت و به عنوان هدیه  آهنیصندوقچه های 

در این د، کردن شسینحتدیدند همه را  هنگامی که پادشاه و اطرافیان صندوقچه، پادشاه زمان خود برد
زانو در مقابل  ی دید همه او را رها کردند و نزد آن شخص رفتند و دوکاکمیان ناگهان فردی وارد شد س

از شخصی ، او نشست خیلی تعجب کرد که چه چیزی توانست حواس همه رو از کار هنری او برگرداند
تصمیم گرفت عالم شود در سی  هم  و، اخص چه کسی است گفتند او عالم استپرسید مگر این ش

عین حال که  در چهل سالگی در ؛سالگی به مکتب رفت و تا ده سال زحمت کشید هیچ نتیجه ای نداشت
آبی بر تخته سنگی می چکد و بر اثر ریزش  ی ناامید شده بود به صحرا رفت ناگهان مشاهده کرد قطره

مدتی با دقت نگاه کرد سپس با خود  .استدر دل سنگ بدید آورده را آب سوراخی  ی قطره ، این مدام
این را  ؛وفق خواهی شدسرانجام متر نیست اگر استقامت داشته باشی تو از این سنگ سخت  گفت دل

 بهسالگی با جدیت و حوصله و صبر مشغول تحصیل شد تا جایی که  42مدرسه بازگشت از  و به  گفت
 کردند.گاه مینبا دیده اعجاب به او جایی رسید که دانشمندان علوم عربی و فنون ادبی 

 .دانم کدامین بهتر استرا نمیو همت  عقل
 پیش بردهرچه کرد از همت که آنقدر دانم 

 7اسالید
اگر کسی در زندگی خود  ؛استقامت در برابر مصیبت ؛ مثالَا هم از این قاعده مستثنی نیستیمپس ما انسانه

شعاع این مصیبت قرار ال تحتمواجه با مصیبتی شد این مصیبت سبب نشود که تمام ابعاد زندگی او 
بندی شده مانند درخت تنومند خود را نگه بلکه مانند ساختمان شناژ ، افسرده شود ، نا امید شود ؛بگیرد
شود، جوری که خارج از تصور ما بیند ، شگفت زده می. گاهی اوقات انسان استقامت مادر شهدا را میدارد

  (مهدی صابریکلیپ مادر شهید  )است. 
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 9اسالید

اما  یا استقامت در مقابل شهوت اگر کسی استقامت داشته باشد هر موقع هر چیزی را دلش خواهان بود 
 .پذیرا نیست حقیقتاً به سودش نبود را

 ای :ه عدهمانند اینک
 ای حرام می دانند چشمشون را ببندند.بندند ؛ عدهای چشمشون را به حرام میعده 

 ای عاشق رابطه خائنانه اندده، عاندمنتظر رابطه عاشقانهای عده. 

 ای اهل اختالس.ای اهل اخالصند و عدهعده 

 8اسالید
؛ که خیلیها ادعای آن را می کنند چه الئیک ها و چه کسانی استقامت سوم استقامت بر انسانیت است 

 ندارند .که مادی فکر می کنند همه ادعای انسانیت دارند اما استقامت بر آن 
و نه اکتفا به شعار  خوبی را در عمل برای همه خواسته باشمبهترین تعریف برای انسانیت این هست که 

دادن ، توییت زدن و فیلم بازی کردن ؛مثل حاج قاسم سلیمانی که واقعا خیرخواه همه بود در مقابل 
در یک رستوران شیک با مثالً فرض کنید شما  داعش ایستاد تا به ناموس من و شما تعرضی نشود؛

اید ، غذا سرو میشود همینکه خواستید میل کنید یکی بر روی شانه شما بزند و بهترین غذا ها نشسته
کند ؛ بگوید این غذا را نخور این گرچه خیلی خوش بو و رنگ و لعاب است اما مسمومیت برایت ایجاد می

گوید انسانیت داشت گوید دلسوزی و میلکه میگوید دخالت بآدم عاقل به این تذکر نمیگوید فضولی نمی
دهند گرچه به ضرر خواهد انجام میو خیر خواه من بود ... . اما االن مدعیان انسانیت هر چه دلشان می

 همه باشد.
توان این نکته رهبری را هم متذکر شد که انسانیت این هست که در عمل خیر )اگر فضا مناسب بود می

 اشیم نه در شعار و توییت و...(خواه همه هم وطنان ب

 3۵اسالید 
شوند کنند اما انگار در دلشون طلبکار خدا می؛ برخی عبادت میقامت چهارم استقامت بر عبادت استاست

گذاره کنار، ، نا مردی دید و... نمازش را میدر حقش شد، جواب پیامکش را نداد جوری که اگر خیانت
شود ، عبادت آثار زیادی دارد حد نماز بخوانی هرچی اراده کنی همان میانگار خدا توی قرآن فرموده اگر 

  اقلش این است که از خدا دور نشود در مسیر خطا نیفتیم و...
حد اقل چیزی هم که میتوان گفت این هست که کسی که استقامت بر عبادت داشت  هیچکس نمی 

 تواند بگوید آن شخص ضرر کرده است. 
 
 



 203ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

 

 33اسالید
خیلی انسان را به کفر استقامت در مقابل فقر است در روایت داریم که فقر  ،قسم استقامت  پنجمین 

به این معنا ید بلکه شا ؛این به معنای این نیست که هر کسی فقیر شد باید کافر شود ؛ 1کندنزدیک می
در معرض کفر گویی یا از دست دادن اعتقادات خود  دارندناستقامت فقر باشد که افرادی که در مقابل 

 هستند.
 :مثل اباذر که فقیر بود اما استقامت هم داشت

ََّّ ِ ِدَّاَّلل  ْ َّْعا ِبا
ا
ُُقُلََّّیهَّالسالملعَّأ ََّّيا َا اَِّإ ِلقا طا ْ َّای  اما ُ َّْلا الا ا اٍرََّفا اَِّديی ا َِّمائ ای ا ُهاما ْا َّما َّوا ُ ِنَّهلا ی ْ ا

ْوِلا َّما رٍّ ِِبَّذا
ا
َّأ َا ُنَِّإ َُّعْثاما ْرَسلا

ا
َّأ رٍّ ِِبَّذا

ا
َّأ

َّ با اََّنا َّما ا اََّعا ِعْنََِّبا ْسب ا اٍرََّفا اَِّديی ا ِهَِّمائ ای ا ِ َّذها ا
ُُقُلَّلا َّيا َّوا ما الا َّالسَّ ُئكا َُّيَْقِ

نا َُّعْثاما َِّإن  ُ َّهلا
ا
وال ُ ًاََّفا ِحا

ا
َّأ َا ْع
ا
ْلَّأ َّها رٍّ ُُبَّذا

ا
َّأ الا ا ََّفا كا

َّ َنا
ا
ااَّأ َِّإَّن  لا َّاقا

ا
الَّال اِنَّاقا ْعطا

ا
اَّأ َّما لا َِّْمْ نا ی  ْسمِلِ ُ

ْ
َّاْل َِِّما اَِِّمْ ا ُُقُلَّذها ُهَّيا َِّإن  ُ الَّهلا َّاقا نا ی  ْسمِلِ ُ

ْ
َسُعَّاْل اَّيا َسُعِِنَّما َّيا نا ی  ْسمِلِ ُ

ْ
َّاْل َِِّما َُجٌ َّرا

َّ ثا َّب اعا
ا
َّال اٌمَّوا را اَّحا ها ظا لا اَّاخا َّما َُّها

 
َِّإال ا َِّإهلا

ا
يَّال ِ
َّاَّل  ِ َِِّبَّلل  َّوا َِ ا ََُّّصْلِبَّما َِ َّ

ةا جا َّاحا
ا
َّال الا ا ٍلََّفا الا َّحا َِِّمْ

 
َِّإال كا ْ اَِّإِلا ََِّبا ْ َّدقا اَّوا َِّفهیا

َّقاَّ ِتكا ْ ىَِّفَّئ ای  را اَّنا َّما كا حا
ْصلا
ا
َّأ َّوا ُ َّاَّلل  كا َفا ََّعا ُ االَّهلا ا اِسََّفا َّانل  ِنا ْْ

ا
َّأ َِِّمْ َنا
ا
َّأ اَّوا ا ْوَِمَّذها ْحُتَّيا ْصبا

ا
ُعَّأ ْْما اَُّيْستا رًاَِّم  ِثب 

َّكا
ا
َّال ََِّلاًلَّوا

َّ اَّش ا فا ِْ َّرا ْونا را
يَّتا ِ
ِفَّاَّل  اکا ِ

ْ
اَّاإل ا َّذها ْختا َّی ا یلا َّبا الا ا ِذِهَِّبِهََّفا ُعََِّبا ْصنا

ا
اَّأ ا اٌمََّفا ي 

ا
َّأ اما هْیِ
ا َّلعا ِتا
ا
َّأ ْ ٍرَّدقا َّ ِعب  ا ْعِلا َّيا َّت  َّحا ِ َّاَّلل  َّوا

ا
ِرَّال ئ ِی 
َنا ادل 

ْحُتَّ ْصبا
ا
َّأ ْ َّدقا ٍرَّوا ِثب 

َّكا
ا
َّال َّقاَِلٍلَّوا ا ُرََّعا دْقِ

ا
َّأ
ا
َّال ن 
ا
َّأ ُ اَّاَّلل  ِتِهَّاْْلا را ْ َِّعب  َّعَّوا اِِلٍ

ِِبَّطا
ا
ِنَّأ ْ َّی   ِ
ِةََّعا يا
ا
ال ًاَُِّبا ِِنی َّْا نا اِضی  َّال  نا ی  ْهِدي  َّاْلما ِدينا

َّ ينا ِ
َّاَّل  نا ی  ْرِضی  ا

ْ
ََّّاْل ْعِدَُلنا َِّبِهَّيا َّوا اق 

ْ
َِِّبْل ْهُدونا اًِبََّّيا َّكاذ  ُكونا ْنَّيا

ا
ْیِخَّأ یٌحَِِّبلس   ی ِ

ا اف  ُهَّل ُُقُلَّفاِإن  َّصَّيا ِ َّاَّلل  ُسولا ْعُتَّرا ِ
ََّسا ِلا َّكاذا وا

َّ جا َّاحا
ا
َّال ن 
ا
ُهَّأ اما لْعِ

ا
َّأ ْیِهَّوا ا اَّلعا اها ُهَّفاُرد  نا ْ َّئ ای  ِِنَّوا ْ َّئ ای  َِّفاما ااُِكا

ْ
َّاْل َُّها ُكونا ا َّفا ِب  َّرا ا َّاَّلل  ْلىقا

ا
َّأ َّت  ُهَّحا دا ََِّعْ َِّفاما

ا
َّال اَّوا َِّفهیا َِ َّ

 2ةا

عثمان به دو غالمش گفت: این دویست دینار را ببرید و آن را یک طوری به خالصه اش این است که 
او می دانست، ابوذر هر پولی را نمی خورد، برای  ابوذر بقبوالنید. این خیلی مطلب جالبی است؛ یعنی

همین گفت: بروید و این پول را به ابوذر بقبوالنید، و به آن ها گفت اگر بتوانید آن را به او بقبوالنید، من 
؛ اما هر کاری کردند دیدند نمیتواند آن پل را به اباذر شما را آزاد می کنم. غالم های عثمان آمدند 

 بقبوالند

                                                 

 : رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: فقر نزدیک بکفر است. 322ص2اصول کافی ج/ کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْرا :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . 1

 388، ص: 22بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  2.
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ابوذر به غالم ها گفت: من نیازى به این دینار ها ندارم؛ چون من امروز از توانگرترین انسان ها هستم. 
من والیت علی را در ما که در این خانه تو هیچ چیزی نمى بینیم ،که از آن استفاده کنی.  غالم گفت 

 قلبم دارم و دینم را با پول معاوضه نمی کنم .

 30اسالید
 ؟!!!چرا  استقامت با این ویژگی ها در خیلی از زندگی ها نیست : کهجا مطرح شود ی اینسؤال شاید 

که خیلی مهم  یک مطلبی را به شما بگویم  ؛ را بدهم سؤال جواب این اجازه دهید قبل از اینکه که 

 استقامت اگر هست آفتی برای هر چیزیلکل شیء آفه ؛ فرمودند ( علیه السالم )امیرالمومنین ؛ است
تا سیب که هر دو از یک درخت  شما تصور کنید دو ؛ رددا وجود هم آفت استقامت برای پس است خوب

 سیب آنها تای دو هر به ؛و هر دو به یک وزن هستند  نددو از یک درخت چیده شده اهر رشد کردند 
 دهند بله می گوییم گویید؟!!! جواب مینمی

 را عفونت سالم سیب اینجا در باشد سالم یکی و پوسیده کیی اینکه آن و باشد داشته تفاوت یک اگر اما
، نه  استقامت ها هم اگر آفت بزند ؛سیده و آفت زده خود ایجاد مریضی می کندپو سیب برد اما می بین از

در روایت  است ؛ عصب تلجاجت و  همان  تنها ارزش نیست بلکه ضد ارزش هست ؛ استقامت آفت زده 

َِّإَّفرمودند :  اهلل علیه و آله(لی ص)پیامبر داریم   اكا ةَّي  اما دا اَّنا ها َّآِخرا ْهٌلَّوا اَّح ا ا ْلا و 
ا
َّأ َّفاِإن  ةا جا اجا َّاِل  لجاجت و یعنی  1وا

 .در ابتدا جهل است است و در پایان ندامت و پشیمانی
اول کار خیلی ها نسبت به کارهای خطا به او گوشزد می کنند اما او پافشاری روی فکر و نظر خودش 
می کند ، شاید اولش متوجه نشود اما یک روزی که افسرده شد ، ضرر کرد ،  سرش به سنگ خورد تازه 

 متوجه میشود. 

 31اسالید
 ؟؟؟ها نیستچرا استقامت در خیلی از زندگی  ؛ خودمان سؤال برگردیم به 

فکر می کنم که اگر انجام شود راهکار رسیدن به استقامت در مطرح میکنم و  من در این جلسه سه دلیل
 :زندگی ها محسوب می شوددر خیلی  از استقامت  نزندگی می شود اگر انجام نشود دلیل نبود

به عنوان یک نتیجه قامت ستا ؛ دهیمتمرینی برای استقامت داشتن انجام نمیاین است که  ؛اول دلیل

 قبل ورزش در مثالً را ببیند ؛ آن ثیرأت بتواندشرایط  خاص در انسان است تا نیازمند به تمرین  ، ارزشمند
 هیچ دنشو پیروز و باشند داشته استقامت بتوانند اصلی حریف مقابل در تا کنند می تمرین مسابقه هر از

که قبل از آن تمرین داشته باشد باشد و نتیجه این اال شود نمی رتبه صاحب ای رشته هیچ در  ورزشکاری

                                                 
 325نهج الفصاحه ص  - 1



 288ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

انست در فوتبال هنگامی که بیرانوند تو ؛  مثالَ است انشپیروزی در مقابل حریفو استقامت  ،آن تمرین ها
گرچه درکنار استقامت موارد دیگری هم داشته ،  بگیرد قطعاً قبل از آن تمرین زیادیرا  پالنتی رونالدو

االنسان علی ما سعی ، یعنی انسان در گرو تالش خود اما فرمول اصلی این است که باید رعایت شود 
 هست.

 اندرسیده خیلی از کسانی که به جایگاهی در کسب علم؛  است در تحصیلنمونه دیگر تمرین استقامت 
کردند  می شرکت آزمایشی کنکورهای ، یا خود را آزمایش می کردند یا در داشتند پشتکار آن از قبل حتماَ

تا در در رقابت اصلی نتیجه آن . یا خودشان خیلی پشتکار داشتند ؛ ، کم خوابیدند ، تحقیق کردند و... 
 1تمرین هایشان را مشاهده کنند.

حقیقتاً برای معنویت ، مند تمرین استت کند نیازپیشرف هم معنوی امور در بخواهد کسی قسم سوم ، اگر 
 در چگونه توقع داریم بتوانیم معنویت راپس  ایم ؛کردنتمرین   اصالَخیلی کم تمرین کرده ایم و یا 

هستیم ،  نیاز به چشم انداز تمرین برنامه ریزی و  برای رسیدن به معنویت نیازمند ، زندگی مشاهده کنیم 
 و هدف هستیم  ، تا برای رسیدن به آن هر روز مراقبت  از خود و اعمال و رفتارمان داشته باشیم. 

؛ من خیلی جذب  ای را به عنوان چشم انداز فکری خود نوشته نامه به نام عباس دانشگر شخصی هست
 این نامه شدم :

 31اسالید
 )متن وصیت نامه شهید دانشگر (

آنان  یخوارسفرهبخواهم مثل شهدا وصیت کنم، من ریزه کشم آخر من کجا و شهدا کجا، خجالت می
کند تا به آن مقام می رسد اما من د، راه درازی را طی میآورهم نیستم. شهید شهادت را به چنگ می

 ام را پوشانده و تنم را لخت و کسل کرده. چه؟! سیاهیِ گناه چهره

ون بـالی اصلی انسان است و گناه زنجیر. من سکون را دوست ندارم، عادت به سک یحرکت جوهره
 .حق است پیروانِ بزرگِ

کند، بعد از مدتی شود و باز هم زندگـی میشود، گنگ میمی شود، نفـهمشود، کور میانسان کر می
کند به مستی، و وای به حالمان اگر در مستی خوش بگذرانیم و درد نداشته شود و عادت میمست می

 .باشیم

 هوشم؟ نکند خوابم؟ ...ام؟ نکند بیراستی...! دردهایم کو؟ چرا من بیخیال شده

 هوشیارمان کن، تو مرا بیـدار کن،  آیا مست زندگی نیستیم؟ خدایا؛ تو

                                                 
شاید کسی مطرح کند که من میشناسم کسانی را که بدون تالش و شانسی رتبه خوبی را کسب کرده اند !!! در جواب میگوییم فرضاً اگر  -1 

 ت است .چنین هم باشد ، چنین آدم هایی زمانی که در کنار انسان های کوشا قرار میگیرند احساس پوچی میکنند و این خود نوعی شکس
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(، الم اهلل علیهازینب)س یحرمت نگاه خسته(، بهالم اهلل علیهارقیه)س یحرمت پای خستهخدایا! به
 .(؛ به ما حرکت بدهلحرمت چشمان نگران حضرت ولی عصر)عجبه

 گر عباس دانش
2/2/1385 

ترسیم کند ، می تواند چیزهایی را ببیند که اگر کسی توانست  چشم اندازی در راه معنویت برای خودش 
 دیگران نمی بینند ، می تواند لذتی را بچشد که دیگران نمی چشند و خیلی از فواید دیگر ...

 3۰اسالید

نسبت به  د نداشتن اولویت یا معرفت نداشتنکه در خیلی از زندگی ها استقامت وجود ندار ؛دومین دلیل

اولویت داریم اما داریم یا اینکه ن خیلی از ماها شاید در زندگی خود  اولویت ؛ اولویت های زندگی هست
نداریم کسانی که اولویت ندارند با کوچکترین وسوسه از آنچه که برایش اولویت هایمان معرفت نسبت به 

شخص متالش می کردند دست بر میدارد و کسانی که معرفت ندارند هر روز یک اولویتی برای خودشان 
 .د و هیچ کدام را نتیجه نمی رساندنکنمی 

کنکور زبان اما بعداً  قطعاً همه شما مشاهده کردید که یک عده ای چهار سال رشته تجربی می خوانند  
اما اگر  ؛ کنکور هنر می دهد اًرشته تجربی می خوانند بعد، عده ای  و آن رشته را ادامه می دهند یدهندم

دست از هدفش برنمیدارد تا به  ، این قردنسبت به هدف خود پیدا کند و توفیق دهد معرفت اکسی خدا به 
کنم : ،نمونه های زیادی وجود دارد من فقط یکی را پخش میبد یا دست  نحو به بهترینهدف خود 

 (عالی صوت حاج آقا) : ...را با هم گوش کنیم وتصجهانگیر خان قشقایی اجازه بدهید 

 33اسالید

یکی دیگر از دلیل هایی که سبب شده برخی در زندگی خود استقامت نداشته باشد این  ؛ سومین دلیل 

دوراهی های در مسیر خود را پیش د تفکر نمی کنند و در مورد آینده مسیری که انتخاب میکنناست که 
دوراهی ها را را پیش بینی نکرده در مورد آینده مسیر خود تفکر نکند و قطعاً  اگر کسی  می کنند ، بینی ن
انتخاب درستی داشته باشد  تواندنمیرسید مشکالت و سختی های مسیر خود می  زمانی که به آن، باشد 

 شود.و نمیتواند پیروز 
 مسیر زندگی در های  سختی و ها دوراهی درباره تدبیری و است خوشی همیشه زندگی میکرده فکر 

مسیر درست را انتخاب کند و نمی  تواندنمی برسد ها سختی به این که زمانی انسان این است ، نداشته
  باشد. داشته ، استقامتاند بر مسیری که میداند درست استتو
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 37اسالید 
 دهید یک مثال بسیار عجیب از تاریخ برای شما بیاورم ، که اگر کسی:اجازه 

  در زندگی خود سازی کرده و تمرین استقامت داشته 

   اولویت زندگی خود را با معرفت انتخاب کرده 

   در مورد دوراهی ها و آینده مسیر خود هم تفکر کرده و قبل از رسیدن آن مشکالت جواب
 می شود.  برای آنها یافته چقدر شاخص

بن یمان  شخصیتی هست که در تشییع جنازه حضرت زهرا   ذیفهنند شخصیت حذیفه بن یمان ؛ حما 
 (علیه السالم)میرالمومنین که برای یاری اهست  ؛ یکی از پنج نفریحضور داشته است  (سالم اهلل علیها)

ن :حضرت فرمودشخصیتی است که   بلند شد ، َِّبْلناَفی  َّانلاس همین دلیل بعد از است به  العم

در تشییع جنازه چه کسی شرکت می کند و اگر حذبفه  ، دننگاه می کردند ببین لی اهلل علیه و آله(ص)ربپیام
روزی عده ای از حذیفه  پرسیدند تو چه کردی که  .رکت نمی کرد پی به منا فق بودن آن میت میبردندش

 سؤال ص ه مردم درباره خوبی ها از پیامبر هم او گفت؛ شدی؟!! ضرب المثل  ی!م شدلَعَ  !نمونه شدی
و مشکالت شر ها در مورد سختی ها ، فتنه ها ،  دو راهی ها را داشتم وی کردند اما من دغدغه  می

، اما من چگونه ثواب جمع کنیم  :از پیامبر می پرسیدند؛ پرسیدم  می لی اهلل علیه و آله(ص)مسیر از پیامبر 
 حفظ دغدغه من اما داشتند آوردن اسالم ی دغدغه همه ؛ نبریم  بین ازمی پرسیدم چگونه ثواب ها را 

؛ به همین دلیل بعد از رحلت پیامبر خیلی از مردم درب خانه حضرت زهرا سالم اهلل  داشتم را اسالمم
 علیها را که آتش زدند سکوت کردند اما حذیفه نه .

 39اسالید 
ها  فرق دشمن و دوست را دارد مانند دشمن شناسی ، خیلیها در مسیر زندگی ما هم وجود این دو راهی

کنند هر کسی همرنگ شد دوست و هر کسی ساز مخالف زد دشمن است  ؛ دشمن را دانند و فکر مینمی
شناسند ، زمانی که ناموس کسی را به اجبار از او بگیرند فقط  به زمانی که چاقو روی گلو گذاشته می

ها به اهلش ا فقط همین هست، چقدر خونها به ناحق ریخته شد ، چقدر حقیعنی مالک آنهشناسد؛ می
 ( پخش کلیپ دشمن شناسینرسید و چقدر اتفاقات ناگوار دیگر رقم خورد به دلیل همین موضوع )

  ی ما ها هستندظاهر سازی دشمن، دلیل بر خوب بودن او نیست کسانی که دشمن قسم خورده
 ( پخش کلیپ ترامپ)
 ( 4بود پخش کلیپ پلیس آهنی اگر وقت )
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 38اسالید 
یکی دیگر از دو راهی های بسیار بسیا بسیار سخت دو راهی انتخاب دوست است ، قرآن به عنوان کتاب 
اللهی به عنوان کتابی که تاکنون  هیچ کس نتوانسته تعدیش را جواب دهد و به عنوان کتاب هدایت  و 

-زنند یکی از آن سه دسته کسانی هستند که فریاد میفریاد می فرماید سه دسته  روز قیامتخیرخواه می

َّ»زنند:  ْي ا ِنَّياَّوا تا ْ یاًلََِّّلا ْذَّفاُلًَنَِّخا خ ِ
ی  
ا
َّأ ْ  یعنی ای کاش با فالنی رفاقت نکرده بودم ؛  (فرقان29) «َلا

  دوستی با او موجب شد اهل گناه شوم 

   او تشویقم کرد ، او این راه را نشانم داد 

 ...و 

خوب دوستی نیست که همیشه چتر باالی سر انسان بگیرد بلکه دوست خوب دوستی هست که دوست 
 .هی بر سر انسان بباردان نگیرد و بگذارد باران رحمت الالی سر انسایکسری از جاها چتر ب

  0۵اسالید 
ی قرار دهد و در مسیر زندگی ما و جامعهها را تحت الشعاع قرار مییکی دیگر از چیزهایی که استقامت

-ها نگاه سادهبینیم خیلیها نگاه کنیم میاست؛ اگر با دقت به این انتخاب دارد همین شرکت در انتخابات

 ای به انتخاب هاشون دارند :
 .اینکه صرفاً انگشتشان جوهری شود 

 .حزب سیاسیشون پیروز شود 

    .سلفی بگیرند 

 ...و 

 بینیم :اما اگر انتخاب را با دقت نگاه کنیم می
  امنیت کشور است؛ انتخابات یعنی پشتیبانی ملی و اال دشمن که خیرخواه نیست در اولین

فرصت که دید بستر کار؛ که همان جامعه است پشتیبان نیست حمله میکند ؛ به همین دلیل 

شود رسانه های غرب در همه انتخاباتهای کلیدی کشور جدای از این که چه کسی برنده می

داند برند ؛ چون میها را از بین میاندازد ، انگیزهری رای مردم را راه میسناریو تقلب و دستکا

دانند امنیت دانند چه ارزشی دارد ، و میچه ارزشی دارد از طرفی هم خیرخواهان کشور هم می

و ساکت کردن دشمن در نگاه اول به موشک نیست بلکه به مشارکت و پشتیبانی مردم 
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قرار بود شعله ور شود و با حضور مردم خاموش شد، چقدر فتنه  است.)چقدر جنگهای داخلی که

 ها که قرار بود ماه ها کشور را درگیر کند ولی با حضور مردم خاموش شد(

  دهد زمانی که سردمداران اجرایی مملکتی علم وتکنولوژی به دنبال دارد : تاریخ شهادت می

بال نخبه جذب کردن ، دنرونی داشتندزشها و پتانسیل های دخود باوری داشتند ، نگاه به ار

دفع کردن؛ این کشور هرروزش در عرصه علم و فناوری بهتر از دیروزش بودند نه نخبه 

 هست. 
 کنند: مثال:حس امید و آرامش را  ایجاد می 

 دهدانتخاب مربی خوب برای تیم ملی؛ چه امیدی به پیروزی ها می 
 دهدانتخاب مدرسه خوب چه امیدی به موفقیت می 
 دهد.انتخاب فرمانده خوب چه امید قویی به سربازان می 

: یعنی 1به جابربن عبد اهلل انصاری فرمود (علیه السالم)اما امید رشد دهنده امیدی هست که امام باقر 

َّ»امید حقیقی؛ حضرت فرمود:  اكا اِدقَِّإي  َّالص  اْوِف
ْ
َّاخل َِّف ُعكا َُّيوق ِ ُه

َّفاِإن  َّاْلكااِذبا ءا اجا َّال  یعنی خیلی مراقب  2«وا

باشید که دلبند امید های دروغی نباشید که شما را در ترس حقیقی میاندازد. کسی که اهل تفکر ، 
ها و امیدهای دروغی تر در معرض خطاست و کمتر در شعارمشورت و بصیرتی باشد که دین میفرماید کم

 .کندشود گیر میکه در ابتدای هر انتخابی شروع می
  03اسالید 

تمام این مراحل را طی کرده اند و خداوند به    برای اتمام حجت همیشه در تاریخ عده ای بوده اند که اما
 آنها عزت داده مثل شهید حججی ، مثل حاج قاسم سلیمانی 

تمرین استقامت داشتند و راحت طلب نبودند ، معرفت به هدف داشتند و دو راهی ها را هم از قبل در 
 ، خدا هم به آنها عزت داد تا جایی که رهبر مملکت بر تابوتش بوسه زد وردش فکر کرده بودندم

 اش را گوش دادید یا نه ؟نمیدانم وصیتش به پسر دو ساله
 )صوت شهید حججی (

 اونها زرنگی را در چی میبینند و ما چی !

                                                 
خیلی باید مراقب بود در بیان که خط قرمز ها رد نشود و جذب حد اکثری باشد و باید خیلی دقت شود که تیکه انداختن و  -1 

 تحقیر بیانی نسبت به هیچ حذبی صورت نگیرد ، تا اینکه مخاطب خودش بیاید و در خواست راهنمایی داشته باشد.
  22/ باب  164 / 25بیروت( / ج -بحار األنوار )ط -2 
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 میگه خدا یکبار قبل ظهور امام زمان عج شهید بشم و یکبار بعد ظهور امام زمان عج !
 ی او محبت بچه ندارد ؟ یعنی نمیداند سر بریدن سخته ؟یعن

 اونها یه چیزهایی را میبینند که ما نمیبینیم 
 یه دعا کنم : خدایا  استقامت در تمام مراحل مادی و معنوی به ما عنایت بفرما

 صلوات 

 
  


