چگونه یک بسیجی باشیم
نگاهی نو به سبک زندگی دانشجوی بسیجی

مقدمه
جــزوه حاضــر حاصــل هفــت ســال فعالیــت نگارنــده در عرصــه هــای مختلــف بســیج دانشــجویی و
چکیــده ای از توصیــه هــای حضــرت آقــا و علمــای اخــاق بــه جوانــان ،علــی الخصــوص دانشــجویان
بســیجی مــی باشــد .در ابتــدا اشــاره ای مــی شــود بــه وظایــف بســیج دانشــجویی و دانشــجوی بســیجی
و سپس بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه انجــام درســت و بــه موقــع وظایــف مســتلزم خودسازیســت ،یــک
زنجیــره منطقــی از مباحثــی کــه بســتر ســاز خودســازی اســت مطــرح مــی شــود .آن زنجیــره منطقــی
بدیــن شــکل اســت کــه:
نبــرد حــق بــه پرچــم داری ایــران اســامی و باطــل بــه پرچــم داری آمریــکا و صهیونیســت وارد فــاز
خطرنــاک تــر نــرم شــده اســت و حضــرت آقــا دانشــجویان بســیجی را افســران جــوان ایــن جنــگ نــرم
خطــاب کــرده انــد؛ یعنــی بنــده و شــما .لــذا اگــر مــی خواهیــد در جنــگ نــرم پیــروز میــدان باشــید ،یکــی
از واجــب تریــن کارهــا تربیــت نیــروی بیشــتر بــرای ورود بــه عرصــه نبــرد اســت؛ اگــر مــی خواهیــد
تربیــت نیرویــی مطلــوب از لحــاظ کمیــت و کیفیــت داشــته باشــید ،پیــش از آن بایــد خــود را ســاخته
باشــید ،چــرا کــه بــه قــول حضــرت امــام (ره) :اگــر خــود را نســازید نمــی توانیــد دیگــران را بســازید؛ اگــر
مــی خواهیــد در خودســازی موفــق باشــید ،بایــد ســبک زندگیتــان را اســامی کنیــد؛ اگــر مــی خواهیــد
ســبک زندگیتــان اســامی شــود بایــد خوابتــان را مدیریــت کنیــد؛ اگــر مــی خواهیــد خوابتــان را مدیریــت
کنیــد بایــد خوراکتــان را مدیریــت کنیــد و اگــر مــی خواهیــد خــواب ،خــوراک و ســبک زندگیتــان را
مدیریــت کنیــد بایــد زمانتــان را مدیریــت کنیــد؛ و اگــر مــی خواهیــد بدانیــد چگونــه ،بــا مــا همراه باشــید،
ان شــاءاهلل خــدا بــه مــا توفیــق بدهــد تــا بتوانیــم مختصــری مفیــد را بــه شــما ارائــه دهیــم.
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وظایف اصلی یک بچه بسیجی
حضرت آقا در دیدار فرماندهان گردانهای بسیج در خصوص اولویت های بسیج می فرمایند:
«امــروز اولو ّیتهــای بســیج چیســت؟ در درجـهی ا ّول تقــوا و طهــارت؛ تقــوا و طهــارت .همـهی کســانی که
توصیهشــان
اهــل معنــا بودنــد -بــزرگان اهــل معنــا -کــه مــا گاهــی خدمــت بعضــی از اینهــا رســیدیم،
ّ
ایــن بــود کــه گنــاه نکنیــد .بعضیهــا میگوینــد آقــا چــه ذکــری را بخوانیــم کــه مث ـ ً
ا فــرض کنیــد
خیلــی خــوب باشــد و بــه مقامــات عالــی [برســیم]؟ آنهــا میگفتنــد آقــا ذکــر پیشــکش! گنــاه نکنیــد .قــدم
ا ّول ایــن اســت و اگــر ایــن قــدم تأمیــن شــد ،خیلــی از مشــکالت شــما -مشــکالت روحــی ،مشــکالت
معنــوی و مشــکالت مــا ّدی -برطــرف خواهــد شــد.
همــه در معــرض گناهیــم ،همــه در معــرض لغزشــیم؛ عــرض کــردم .مراقــب باشــید .اگرچنانچــه ایــن
مراقبــت را شــما داشــتید -ایــن مراقبــت از خــود را کــه اســم ایــن مراقبــت از خــود تقــوا اســت .تقــوا کــه
در قــرآن ایــن همــه تکــرار شــده ،یعنــی همیــن مراقبــت کــردن از خــود کــه گنــاه نکنیــد ،کــه خــاف
نکنیــد -خــدای متعــال بــه شــما کمــک خواهــد کــرد ،شــما را محکــم نگــه میــدارد .خــود ایــن مراقبــت
موجــب جلــب رحمــت الهــی اســت ،موجــب برکــت دادن بــه زندگــی اســت .زندگــی انســان ،عمر انســان،
توصی ـهی مــن اســت».
آنــات انســان ،ســاعات انســان برکــت پیــدا میکنــد بــر اثــر تقــوا .ایــن ا ّولیــن
ّ
()94/9/4
الةوالســام) را مــن بارهــا در
الص
«توصی ـهی د ّوم بصیــرت ،بصیــرت .ایــن جمل ـهی امیرالمؤمنیــن (علیه ّ
ّ
ّ
العلَــم ا ِّل اَهـ ُ
ســخنرانیها گفتــم :اال َ ...و ال َیح ِمـ ُ
الصبــر )۷(.ا ّول اهــل بَ َصــر ،کســانی
ـل َالب َصـ ِر و َّ
ـل َهـ َذا َ
کــه دیــد درســتی دارنــد ،بصیــرت دارنــد ،صحنــه را میفهمنــد.
بصیــرت را روزب ـهروز بایــد زیــاد کــرد ،صحن ـهی داخلــی را بشناســیم ،بدانیــم االن در داخــل چــه دارد
میگــذرد ،کجاهــا اســت کــه انســان گاهــی حضــور دشــمن را احســاس میکنــد ،کجاهــا اســت کــه
میتوانــد انســان در آنجــا بــا خاطــر جمــع ،بــا دل آرام حرکــت بکنــد .بصیــرت؛ جایــگاه خودمــان را در دنیــا
بشناســیم؛ مــا کجاییــم امــروز؟» ()94/9/4

«ا ِن تَ َّت ُقــوا ا َ
جعــل لَ ُکــم ُفرقانــا» اگــر از (مخالفــت فرمــان) خــدا بپرهیزیــد ،بــرای شــما وســیلهای
هلل َی َ
خاصــی کــه در پرتــو آن ،حــق را از باطــل
بینی
ن
ـ
(روش
ـد؛
ـ
ده
ی
قرارم
ـل
ـ
باط
از
ـق
ـ
ح
ـاختن
ـ
س
جهــت جــدا
ّ
خواهیــد شــناخت؛) ( 29انفــال) فرقانــی کــه در قــرآن آمــده اســت در واقــع همــان بصیــرت اســت و ایــن
یعنــی تقــوا شــرط محــوری بصیــرت اســت.
«بســیج برخاســته از متــن مــردم و نماینــدهی مجموعـهی ملّــت اســت و بســیجیان آحــاد مردمــی هســتند
کــه بــا هــدف واالی الهــی و بــا روحیـهی خســتگیناپذیر ،در هــر میدانــی کــه الزم باشــد ،حضــور پیــدا
میکننــد و اســتعداد خــود را بــروز میدهنــد و از خطــرات ایــن راه نیــز نمیهراســند.

بســیجی آن کســی اســت کــه بــرای ایــن کار دشــوار -یعنــی بــذل جــان ،ح ّتــی بــذل آن چیزهایــی کــه
از جــان گاهــی عزیزتــر اســت -آمادگــی دارد؛ ایــن معنــای بســیج اســت .ایــن از اختصاصــات کشــور مــا
اســت ،ایــن مخصــوص انقــاب اســامی ،و مربــوط بــه جمهــوری اســامی اســت)94/9/4( ».
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البتــه اگــر بخواهیــم یــک معیــار کلــی را بــه دســت بدهیــم ،بایــد بگوییــم بــرای یــک دانشــجوی
بســیجی مهــم تریــن چیــز ایــن اســت کــه تکلیــف گــرا باشــد و در هــر برهــه و هــر عرصــه ای از
انقــاب کــه الزم شــد بســیجی وار ورود کنــد و وظیفــه خــود را ولــو اندکــی باشــد انجــام دهــد؛ کــه
البتــه ایــن خــود مســتلزم بصیــرت و تشــخیص درســت و بــه موقــع اســت و بصیــرت هــم کــه مســتلزم
تقواســت و تقــوا مســتلزم ســبک زندگــی اســامی و ســبک زندگــی اســامی مســتلزم مدیریــت خــواب
و خــوراک و زمــان اســت.
بــه طــور کلــی ســه وظیفــه عمــده را مــی تــوان بــرای یــک بچــه بســیجی در نظــر گرفــت کــه یــک
ارتبــاط معنــادار بــا هــم دارنــد:
1.1حضور فعال در جبهه جنگ نرم
2.2حضــور در میــان مــردم بــه منظــور روشــنگری و تربیــت انســان طــراز انقــاب
اســامی
3.3خودسازی فکری و معنوی
در ادامه این سه وظیفه را تحت یک زنجیره منطقی مطرح می کنیم.
1.1حضور فعال در جبهه جنگ نرم
از دیربــاز دنیــا عرصــه تقابــل حــق و باطــل بــوده اســت و در هــر برهــه ای از زمــان ظهــور و بــروز جنــود
باطــل و جنــود عقــل و تقابــل آن دو بــا هــم متناســب بــا شــرایط آن زمــان شــیوه ای خــاص داشــته
اســت .پس از انقــاب اســامی ایــران تقابــل حــق و باطــل وارد فــاز جدیــدی شــد.
قبــل از انقــاب اســامی جبهــه حــق هیــچ پایــگاه مشــخص و واحــدی نداشــت و یــا بهتــر بگوییــم،
هیــچ کشــوری و یــا مجموعــه متحــدی جبهــه حــق را پرچمــداری نمــی کــرد و تنهــا برخــی از علمــای
شــیعه بــه صــورت محــدود و مقطعــی و در برخــی جنبــه هــا در مقابــل جبهــه باطــل اقــدام مــی کردنــد.
پــس از انقــاب اســامی ایــران بــا محوریــت والیــت فقیــه پرچمــداری جبهــه حــق را بــر عهــده گرفــت
و بــه لطــف خــدا تــا کنــون توانســته اســت مــرز هــای جغرافیایــی جبهــه حــق را گســترش دهــد و جبهــه
باطــل بــه ســرکردگی آمریــکا و صهیونیــزم و منافــع آن هــا را در اقصــی نقــاط دنیــا بــه خطــر بینــدازد.
تقابــل جبهــه باطــل بــا انقــاب اســامی در ابتــدای امــر یــک تقابــل ســخت بــود و آن هــا از حربــه
جنــگ و تــرور و گروهــک هــای تکفیــری و ...تــا جایــی کــه مــی توانســتند اســتفاده کردنــد اما نتوانســتند
نظــام اســامی را بــه زانــو درآورنــد و الجــرم تاکتیــک خــود را تغییــر دادنــد و وارد عرصــه جنــگ نــرم
شــدند .جنگــی کــه بــه مراتــب پیچیــده تــر ،ســخت تــر و هزینــه بــر تــر اســت.
یــک تفــاوت اساســی جنــگ نــرم بــا جنــگ ســخت در ایــن اســت کــه در جنــگ ســخت اگــر دشــمن
یــک ســرباز از شــما را بزنــد تنهــا یــک ســرباز از شــما را زده اســت ،امــا در جنــگ ســخت اگــر دشــمن
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یــک ســرباز از شــما را بزنــد نــه تنهــا یــک ســرباز شــما کــم شــده اســت ،بلکــه یــک ســرباز هــم
بــه دشــمن اضافــه مــی شــود .در واقــع جنــگ نــرم ذهــن هــا و عقــده هــا را هــدف قــرار داده اســت
و دشــمن تــاش مــی کنــد تــا بــا مهندســی افــکار مــردم مــا آن هــا را بــه خدمــت خــود درآورد و هــر
کــس در ایــن جنــگ توســط دشــمن کشــته شــود (بــه ایــن معنــا کــه بــاور هــا و عقایــدش دگرگــون
شــود و بــه غــرب گرایــش پیــدا کنــد) پــس از آن بــه یکــی از عوامــل خطرنــاک دشــمن تبدیــل مــی
شــود کــه در شــرایط بهتــر و آســان تــری مــی توانــد بــاور هــای ســایرین را هــم دچــار دگرگونــی کنــد.
بنابرایــن یکــی از مهــم تریــن وظایــف دانشــجوی بســیجی ایــن اســت کــه بصیرانــه عرصــه تقابــل حــق
و باطــل را بشناســد و تکلیــف گرایانــه و بــه موقــع در آن عرصــه حضــور پیــدا کنــد و جهادگونــه بــه
مبــارزه بــا تهاجــم نــرم دشــمن بپــردازد .حضــرت آقــا در ایــن بــاره مــی فرماینــد:
«در کنــار تحصیــل علــم و دانــش ،از فرصــت جوانــی بــرای تهذیــب نفــس و انــس بــا خــدا و آشــنایی
الســام) بهــره ببریــد .شــما افســران جوان جنــگ
عمیــق بــا معــارف قــرآن و اهلبیــت (علیهم ّ
نرم هســتید و عرصــهی جنــگ نرم ،بصیرتی ع ّمارگونــه و اســتقامتی مالکاشــتروار میطلبــد؛ بــا تمــام
وجــود ،خــود را بــرای ایــن عرصــه آمــاده کنیــد .نظــام ســلطه را بــا تمــام ابعــاد و الیههایــش بشناســید
ظرفیتهــای خودتــان
و اهــداف و راهبردهــای واقعــی آن را تحلیــل کنیــد و بــرای رویارویــی بــا آن ،تمــام ّ
را بــهکار گیریــد و در ایــن مســیر به وعدههــای خداوند اطمینــان داشــته باشــید»)92/11/23( .
حضــور در جبهــه جنــگ نــرم بــه عنــوان یــک افســر جــوان الزاماتــی دارد کــه در ادامــه بــه آن هــا
خواهیــم پرداخــت.
2.2اگــر مــی خواهیــد در جنــگ نــرم پیــروز شــوید نیــاز بــه انســان
هــای طــراز داریــد
حضور در میان مردم و روشنگری
انقــاب اســامی بــدون پشــتوانه مردمــی بســیار تضعیــف خواهــد شــد و ممکــن اســت تــا مــرز نابــودی
پیــش بــرود! در شــرایط امــروز انقــاب اســامی مــردم بــه شــدت مــورد یــورش شــبهات و ابهامــات
و شــایعات دشــمن و نفــوذی هــای دشــمن قــرار گرفتــه انــد و از طرفــی شــرایط دشــوار اقتصــادی،
مشــکالت زندگــی و عملکــرد ضعیــف و بعضــا خائنانــه برخــی مســئولین (مســائلی چــون فیــش هــای
نجومــی) هــم مزیــد بــر علــت شــده اســت تــا مــردم راحــت تــر و ســریع تــر از انقــاب اســامی نــا امیــد
شــوند و روز بــه روز از پشــتوانه مردمــی نظــام کاســته شــود.
از طرفــی جــوان هــای انقالبــی باالخــص جوانــان بســیج دانشــجویی از ال بــه الی تــوده هــای مــردم
(چــه دانشــجویان و چــه مــردم عــادی) خــارج شــده انــد و ســعی دارنــد تــا در اتــاق هــای دربســته و از
طریــق روش هــای غیــر مســتقیمی چــون اســتفاده از فضــای مجــازی و رســانه هــای مکتــوب بــر مــردم
اثــر گــذار باشــند.
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ایــن نکتــه مهــم را بدانیــد کــه مهــم تریــن راه اثــر گــذاری بــر دیگــران حضــور در میــان تــوده مــردم
و گفتگــوی دوســتانه و صمیمــی بــا آن هاســت ،آن هــم حضــور یــک فــرد مخلــص و متقــی کــه مــردم
اخــاص و تقــوای او را در عمــل دیــده باشــند.
بنابرایــن وظیفــه یــک دانشــجوی بســیجی در ابتــدا خودســازی فکــری و معنــوی و پــس آن حضــور در
میــان مــردم و روشــنگری نســبت بــه انقــاب و آرمــان هــای آن ،دشــمنان خارجــی و داخلــی انقــاب و
شــبهات و ابهاماتــی کــه در ایــن زمینــه هــا وجــود دارد اســت.
حضــرت آقــا در جمــع شــرکتکنندگان در ســیوســومین دوره مســابقات بینالمللــی قــرآن کریــم از
روشــنگری بــه عنــوان یــک جهــاد یــاد مــی کننــد و مــی فرماینــد:
اهمیــت روشــنگری را بیــش از هــر زمــان دیگــری
روزگار ّ
حســاس و پیچیــدهای کــه در آن قــرار داریــمّ ،
ـاب ملــت ایــران« ،نفــوذ» اســت؛ زیــرا از
یــادآور میشــود؛ در دوره کنونــی ،نقشــه دشــمن علیــه انقـ ِ
اینکــه بتوانــد بــه نظــام اســامی ضرب ـهی اساســی وارد کنــد نــا امیــد اســت ،چــون میدانــد در داخــل
بهقــدر کافــی انگیــزه و ایمــان و صــدق و آمادگــی وجــود دارد؛ ا ّمــا ناامیــد نیســتند از اینکــه بتواننــد
نفــوذ کننــد ...میخواهنــد دلهــا را تســخیر کننــد ،میخواهنــد ذهنهــا را تغییــر بدهنــد و در مقابــل ایــن
نقشــه پیچیــده و ابزارهــای فــراوان آن ،وظیفــه بــزرگ تبییــن ،بــر دوش همـهی غمخــواران ملّــت ایــران
و غمخــواران کشــور اســت)1395/3/3( .
ایــن روشــنگری ،نیــز در واقــع جهــاد اســت .چراکــه جهــاد فقــط شمشــیر گرفتــن و جنــگ کــردن در
میــدان قتــال نیســت؛ جهــاد شــامل جهــاد فکــری ،جهــاد عملــی ،جهــاد تبیینــی و تبلیغــی ،و جهــاد مالــی
اســت )95/2/29( .
تربیت انسان طراز انقالب اسالمی
تربیــت انســان طــراز یــک فرآینــد بلنــد مــدت اســت و لــوازم و مالحظــات فراوانــی دارد کــه ســعی مــی
شــود بــه اختصــار بــه برخــی از مهمتریــن آن هــا اشــاره شــود.
نخســت بایــد اصطــاح انســان طــراز انقــاب اســامی را تعریــف کنیــم؛ انســان طــراز انقــاب اســامی
انســانی اســت متقــی ،اخــاق مــدار و انقالبــی کــه فــارق از موقعیــت خانوادگــی (بــا هرشــرایطی)،
اجتماعــی (بــا هــر موقعیــت اجتماعــی) ،مــادی (دارا یــا نــدار) و شــغلی (کارمنــد ،کارگــر و  )...خــود و
متناســب بــا توانایــی هــا و اســتعدادهایش تکلیــف گرایانــه بــه ایفــای نقــش در مســیر تحقــق تمــدن
نویــن اســامی مــی پــردازد.
تقــوی ،تخلــق بــه اخــاق اســامی ،تــاش بــرای خودســازی معنــوی ،اندیشــه ورزی ،توانایــی انجــام
کارهــای تشــکیالتی ،انقالبــی و جهــادی ،بصیــرت سیاســی و حضــور بــه موقــع در موقعیــت هــای
حســاس ،قناعــت و ســاده زیســتی ،خانــواده دوســتی ،اشــتیاق خدمــت بــه خلــق اهلل و اشــراف بــه ابعــاد
جبهــه نبــرد حــق و باطــل (چــه ســخت و چــه نــرم) از ویژگــی هــای بــارز انســان طــراز انقــاب اســامی
هســتند.
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تربیــت و آمــوزش دو همزادنــد کــه الزم و ملــزوم یکدیگرنــد .تربیــت درســت وقتــی صــورت مــی گیــرد
کــه آمــوزش و اندیشــه ورزی مقــدم بــر آن صــورت گرفتــه باشــد؛ البتــه مقــدم بــر ایــن دو مســئله جــذب
اســت ،چــه اینکــه اگــر بســیج دانشــجویی نتوانــد کســی را جــذب کنــد هیــچ علــم و معرفــت و اســتداللی
بــه کارش نخواهــد آمــد.
نگارنــده کــه خــود ســال هــا در بســیج دانشــجویی فعالیــت کــرده اســت بــه ضــرس قاطــع عنــوان مــی
کنــد کــه مهمتریــن چیــزی کــه مــی توانــد یــک انســان را جــذب کنــد رفاقــت صادقانــه و گفتگــو محــور
ا ست .
اعضــای بســیج دانشــجویی بایــد بــا بهانــه هــای مختلــف (بــه خصــوص برخــی اقدامــات خدماتــی و
تفریحــی) زمینــه رفاقــت فــرد بــه فــرد را بــا دانشــجویان فراهــم کننــد و بــه واســطه ایــن رفاقــت هــا
بــه صــورت تدریجــی و نــرم ذهــن آن را بــه مســائل مهــم درگیــر کننــد.
متاســفانه امــروزه اســتفاده از ابزارهــای رســانه ای (نشــریه ،ســایت ،تلگــرام و  )...و همچنیــن دایــورت
وظیفــه هدایــت بــر روی دوش ســخنرانان و برنامــه هــای عمومــی (همایــش ،نمایشــگاه و  )..بســیج
دانشــجویی اعضــای بســیج دانشــجویی را از البــه الی دانشــجوها بیــرون کشــیده و در اتــاق هــای
دربســته جلســات بــه انــزوا کشــانده اســت.
بنابــر ایــن موکــدا عــرض مــی کنــم کــه هیــچ ابــزار و برنامــه ای جــای ارتبــاط دوســتانه و حضــور
فیزیکــی در بیــن دانشــجوها را نخواهــد گرفــت.
البتــه اســتفاده از ایــن ابــزار هــا هــم الزم اســت بــه شــرطی کــه مســخر انســان باشــند نــه ایــن کــه
انســان مســخر آن هــا باشــد.
پــس از جــذب مهمتریــن مســئله تربیــت و آمــوزش اســت .دانشــجویانی کــه جــذب بســیج مــی شــوند
بایــد بالفاصلــه در زمینــه هــای معرفتــی و اعتقــادی ،اخالقــی ،سیاســی ،فرهنگــی و  ...تحــت آمــوزش
قــرار بگیرنــد؛ همچنیــن در نظــر داشــته باشــید کــه آموزشــی موفــق اســت کــه بــا مباحثــه و اندیشــه
ورزی تثبیــت شــده باشــد.
تربیــت واقعــی نیــز وقتــی صــورت مــی گیــرد کــه بســیج دانشــجویی زمینــه ای را فراهــم کنــد تــا
دانشــجویان مباحثــی کــه آمــوزش دیــده انــد را در عمــل بــه کار بگیرنــد؛ مــی تــوان گفــت کــه برنامــه
هــا و اقدامــات تشــکیالتی بســیج دانشــجویی بهتریــن زمینــه اســت بــرای ایــن کــه یــک دانشــجو خــود
را در دایــره انقــاب اســامی احســاس کنــد و آموختــه هــای خــود را در ایــن مســیر بــه کار بگیــرد و
برایــش نهادینــه شــوند.
نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه هــر نــوع کار تشــکیالتی ای بــه صــرف
تشــکیالتی بودنــش نمــی توانــد انســان ســاز باشــد؛ کار تشــکیالتی ای مــی توانــد انســان ســاز باشــد
کــه صرفــا بــرای رضــای خــدا انجــام شــود.
کار تشــکیالتی الزاماتــی دارد کــه از جملــه مهــم تریــن آن هــا مــی تــوان بــه اخــاص کار ،تــوکل بــه
خــدا در کل مراحــل انجــام کار ،هدفمنــد و بــا برنامــه بــودن کار ،پرهیــز از کار خــاف قانــون و شــرع و
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یــا کارهــای خــاف اخــاق و منطــق ،تــاش و ســخت کوشــی ،کار بــرای برنامــه درســت و ســنجیده
نــه برنامــه نابجــا و بــی اثــر و  ...اشــاره کــرد.
همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه برگــزاری هــر برنامــه ای در دانشــگاه دو هــدف اصلــی مــی توانــد
داشــته باشــد؛ یکــی اثرگــذاری بــر عمــوم دانشــگاهیان و دیگــری تربیــت عملــی برگــزار کننــدگان برنامه؛
بنابــر ایــن اگــر برنامــه ای خــوب اجــرا نشــد ،مســئول حــوزه بایــد توجــه داشــته باشــد کــه تجربــه ای که
بــرای بچــه هــای بســیج بــه دســت آمــده اســت ارزشــمند تــر اســت.
3.3اگــر مــی خواهیــد انســان طــراز تربیــت کنیــد ،نیــاز جــدی بــه
خودســازی داریــد
خودسازی فکری و معنوی
مســئله مهــم دیگــر حاکمیــت اخــاق ،معنویــت و روحیــه انقالبــی بــر مجموعــه بســیج دانشــجویی اســت
کــه مــی توانــد هــم عامــل جــذب باشــد و هــم عامــل تربیــت .در ایــن زمینــه وظیفــه ســنگینی بــر دوش
مســئول حــوزه قــرار دارد کــه مــی توانــد نقــش محــوری در ایجــاد فضــای معنــوی و اخالقــی و تقویــت
روحیــه انقالبــی داشــته باشــد ،چــرا کــه مســئول حــوزه مــی توانــد بــرای نیروهــای خــود در کســوت
یــک الگــو ظاهــر شــود.
ایفــای چنیــن نقشــی توســط مســئول حــوزه ،مســتلزم ایــن اســت کــه وی بــه خودســازی فکــری
(مطالعــه ،بــه خصــوص مطالعــه بیانــات حضــرت آقــا) و معنــوی (اعمالــی چــون نمــاز اول وقــت ،نمــاز
شــب ،نمــاز جماعــت ،قرائــت روزانــه قــرآن ،روزه مســتحبی ،قرائــت روزانــه زیــارت عاشــورا و جامعــه
کبیــره بســیار ســفارش شــده اســت) اهتمــام بــورزد.
توکل عملی به خدا
مســئله بســیار مهــم دیگــری کــه متاســفانه در بســیج دانشــجوی مــورد غفلــت قــرار مــی گیــرد مســئله
تــوکل و اعتمــاد بــه وعــده هــای الهــی اســت.
متاســفانه اکثــر بچــه هــای بســیجی دچــار شــرک خفــی هســتند! معنــای شــرک خفــی ایــن اســت کــه
شــما خــودت را و برنامــه ریــزی ات را و تــوان مدیریتــی و اجرایــی ات را مهــم تریــن عامــل در حصــول
نتیجــه بدانــی و از اراده الهــی غافــل باشــی.
متاســفانه مســئله تــوکل در بیــن اکثــر حــزب اللهــی هــا در حــد تئــوری و در حــد بــه زبــان آوردن واژه
ـق ا َ
جعــل لَــه
"تــوکل بــر خــدا" باقــی مانــده اســت و در عمــل خبــری از تــوکل نیســتَ « .و َمــن َی َّتـ ِ
هلل َی َ
َّ
ـب َو َمــن َي َت ـ َو َّكل َعلَــى َّ
َ
اللِ َف ُه ـ َو َحسـ ُـب ُه إِ َّن الل بالِــغُ
خرج ـ ًا ( 2طــاق) َو َير ُزق ـ ُه ِمــن َحيـ ُ
ـث ال َيح َتسِ ـ ُ
َم َ
ـل َّ ُ
الل لِـ ُ
أَم ـ ِر ِه َقــد َج َعـ َ
ـك ِّل شَ ــي ٍء َقــد ًرا» ( 3طــاق) تــوکل عملــی یعنــی ایــن کــه بــا اعتمــاد بــه ایــن
ـر َّن ا ُ
ـره» ( 40حــج)
هلل َمــن َی ُ
وعــده الهــی (آیــات 2و 3طــاق) و بــا اعتمــاد بــه ایــن وعــده کــه «لَ َی ُ
نصـ ُ
نصـ َ
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تقــوی پیشــه کنیــد و بدانیــد کــه اگــر تقــوا پیشــه کردیــد (چــه در بعــد فــردی و چــه در بعــد جمعــی)
خــدا در مشــکالت راه را بــه شــما نشــان مــی دهــد و از جایــی کــه گمــان نمــی کردیــد بــه شــما روزی
مــی دهــد (رزق مــادی و معنــوی).
بنابــر ایــن بســیج دانشــجویی بایــد بدانــد کــه اگــر مــی خواهــد اثــر گــذار باشــد و انســان طــراز انقــاب
اســامی بســازد بایــد تقــوا پیشــه کنــد و ابتــدا خــود را بســازد .حضــرت امــام خمینــی (ره) در ایــن راســتا
مــی فرماینــد« :تــا خــود را نســازید ،نمــی توانیــد دیگــران را بســازید و تــا دیگــران ســاخته نشــوند ،جامعــه
ســاخته نمــی شــود».
از نظــر نگارنــده مــدل هســته هــای علمــی مرکــز جنبــش نــرم افــزاری مــی توانــد یــک نقشــه عملیاتــی
مطلــوب در راســتای تربیــت انســان طــراز انقــاب اســامی باشــد.
تقوا ،رمز موفقیت مادی و معنوی
اگــر بخواهیــد بــه قلــه هــای مــادی و معنــوی صعــود کنیــد ،بهتــر اســت بدانیــد کــه همــه چیــز در تقــوا
خالصــه شــده اســت .اگــر کســی تقــوا پیشــه کــرد و توانســت بــه قلــه هــای معنــوی صعــود کنــد ،یقیــن
بدانیــد کــه بــه لحــاظ مــادی هــم در اوج بــی نیــازی اســت.
آیات و روایات زیر همگی گواهی بر این نکته هستند:

ـب َو َمــن َي َتـ َو َّكل َعلَــى َّ
ـق ا َ
اللِ َف ُهـ َو َحسـ ُـب ُه
خرجـ ًا َو َير ُزقـ ُه ِمــن َحيـ ُ
« َو َمــن َی َّتـ ِ
ـث ال َيح َتسِ ـ ُ
هلل َی َ
جعــل لَــه َم َ
ـل َّ ُ
إِ َّن َّ َ
الل لِـ ُ
الل بالُِــغ أَم ِــر ِه َقــد َج َعـ َ
ـك ِّل شَ ــي ٍء َقــد ًرا» ( 2و  3طــاق)

هرکــس تقــوای الهــی پیشــه کنــد ،خداونــد راه نجاتــی بــرای او فراهــم میکنــد و او را از جایــی کــه
گمــان نــدارد روزی میدهــد؛ و هــر کــس بــر خــدا تــو ّکل کنــد ،کفایــت امــرش را میکنــد؛ خداونــد
فرمــان خــود را بــه انجــام میرســاند؛ و خــدا بــرای هــر چیــزی انــدازهای قــرار داده اســت.
رســول اکــرم (ص)« :خداوند بــه دنیــا وحــی فرمــود :هــر کــس بــه تــو خدمــت کنــد از او دوری مــی
کنــم و هــر کــس تــو را دور بیانــدازد ،او را در تحــت حمایتــم قــرار مــی دهــم».

امــام علــی (ع) « :هرکــس خدمــت دنیــا کنــد دنیــا او را بــه خدمــت خواهــد کشــید و کســی کــه خــدای
ســبحان را خدمــت نمایــد خــدا در خدمــت او خواهــد بــود»( .غررالحکــم صفحــه )712
متاســفانه حــزب الهــی هــا هــم تحــت تاثیــر ســبک زندگــی مــادی غربــی کــه بــه واســطه رســانه،
بخشــی از آن را پذیرفتــه انــد بیــن ایــن دو تفکیــک قائــل مــی شــوند و تقــوا و توجــه بــه رزاق حقیقــی
را رهــا کــرده و ســخت مشــغول گــردآوری روزی تضمیــن شــده خــود شــده انــد ،در حالــی کــه ایــن تقــوا
اســت کــه ضامــن روزی بــا برکــت اســت و ایــن گونــه کــه مــا در طلــب دنیــا مــی رویــم دســت آخــر
ممکــن اســت بــه مــا بگوینــد :خســر الدنیــا و اآلخــره.
« َو َمــا ِمــن َدآبَّـ ٍة ِفــی َ
ـن»
ـم ُم ْسـ َت َق َّر َها َو ُم ْسـ َت ْو َد َع َها ُک ٌّل ِفــی ِک َتـ ٍ
األ ْر ِ
ـاب ُّمبِیـ ٍ
ض إِ َّال َعلَــی اللّ ِر ْز ُق َهــا َو َی ْعلَـ ُ
( 6هــود)
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و هیــچ جنبنــدهای در زمیــن نیســت مگــر اینکــه روزیــش بــر عهــده خداســت و او قــرارگاه و محــل
مردنــش را میدانــد .همــه اینهــا در کتابــی روشــن ثبــت اســت.
رســول اکــرم (ص)« :روزی بنــده ،سرســخت تــر از اجلــش در جســتجوی اوســت»( .کنــز العمــال ،ص
)507
امیرالمومنین(ع) میفرمایند« :هر زندهای روزیش بر عهده خداست»( .نهجالبالغه،خ طبه )۱۰۹
البتــه هیــچ کــدام از ایــن آیــات و روایــات بــه معنــی نفــی کار و تــاش نیســت .همــه ایــن آیــات و
روایــات بــرای ایــن اســت کــه انســان خیالــش از بابــت روزی اش راحــت باشــد و همــه فکــر و ذکــرش
را معطــوف آن نکنــد تــا از یــاد خــدا غافــل شــود.
آیــه «إِ َّن َّ َ
ـروا مــا ب ِ َأنْ ُفسِ ـ ِهم»؛ «خداونــد سرنوشــت هیــچ قومــی [و ملتــی]
الل ال ُیغ َِّی ُــر مــا ب ِ َقـ ْو ٍم َح َّتــی ُیغ َِّیـ ُ
را تغییــر نمــی دهــد ،مگــر آنکــه آنــان آنچــه را در خودشــان اســت ،تغییــر دهــند»11( .رعــد) و ایــن
روایــت از امــام حســن مجتبــی (ع) کــه مــی فرماینــد« :بــرای دنيــای خـــودت چنــان عمــل كن کــه گویا
در دنيــا تــا ابــد زندگــی میکنــی؛ و بــرای آخـــرت خـــودت چنــان عمــل كــن کــه گویــا همیــن فــردا
میمیــری» (مســتدرك الوســائل ج 1ص .)146بــر لــزوم کار و تــاش تاکیــد دارنــد.
امــام خمینــی (ره) معتقدنــد :علــی رغــم آنکــه آیــات و روایــات فراوانــی بــر ضمانــت رزق انســان توســط
خداونــد تکیــه دارنــد؛ روایــات بســیاری نیــز انســان را بــه کار و تــاش امــر نمــوده انــد؛ بــه گونــه ای کــه
اگــر انســان بــه دنبــال روزی خــود نباشــد ،روزی او نخواهــد رســید و دعایــش مســتجاب نخواهــد شــد.
بنابرایــن حســاب امــور مــادی از امــور معنــوی جــدا نیســت و اگــر کســی ســعادت دنیــا و آخــرت را مــی
خواهــد بایــد ایــن توصیــه امیرالمومنیــن(ع)« :اوصيکــم بتقــوي اهلل و نظــم امرکــم» (نهــج البالغــه نامــه
،47ص )977را ســرلوحه زندگــی خــود قــرار دهــد.
چگونه با تقوا باشیم؟
امــا شــاه کلیــد تقــوا چیســت؟ ممکــن اســت بــرای شــما هــم ســوال باشــد کــه تقــوا دقیقــا چیســت
و چگونــه مــی تــوان متقــی بــود؟ ممکــن اســت شــما مذهبــی باشــید ،نمازتــان را بــه وقــت بخوانیــد،
روزه تــان را بگیریــد ،بــه خمــس و زکات و بقیــه واجبــات پایبنــد باشــید ،پایــه ثابــت هیئــت و مراســمات
مذهبــی باشــید ،امــا اگــر زمینــه ارتــکاب بــه گنــاه بــرای شــما فراهــم شــود ،بعیــد نباشــد کــه پایتــان
بلغــزد و گنــاه کنیــد؛ از گناهانــی چــون دروغ و غیبــت و تمســخر گرفتــه تــا نــگاه حــرام و تضییــع حــق
النــاس و اختــاس بیــت المــال و  . ...اتفاقــا مذهبــی هایــی کــه بــه چنیــن گناهانــی آلــوده انــد هــم
فراواننــد.
علــت ایــن اســت کــه اعمــال شــما بــی کیفیــت اســت و قــدرت بازدارندگــی از گنــاه را بــه شــما نمــی
دهنــد.
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مهمتریــن توصیــه اخالقــی آیــت اهلل بهجــت بــه کســانی کــه نســخه خــاص اخالقــی مــی خواســتند
همیشــه ایــن بــود کــه:
1.1بــه آنچــه مــی دانیــد عمــل کنیــد (واجباتــی را کــه مــی دانیــد عمــل کنیــد و
محرماتــی را کــه مــی دانیــد تــرک کنیــد)
2.2و در آنچــه نمــی دانیــد احتیــاط کنیــد و تــا زمانــی کــه بــه قطعیــت نرســیده ایــد
اقدامــی نکنیــد.
بنابرایــن قــدم اول در تقــوا انجــام واجبــات و تــرک محرمــات و احتیــاط در نادانســته هاســت .فــرد متقــی
بــدون حجــت شــرعی عمــل نمــی کنــد.
غفلت ،مانع تقوا
امــا یــک مشــکل هنــوز وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه در بیشــتر افــراد علــم بــه واجبــات و محرمــات
وجــود دارد امــا یــا عمــل نمــی شــود و یــا اگــر عمــل شــود آن عملــی بــی کیفیــت و بــی اثــر اســت.
الزمــه عمــل کــردن توجــه اســت و الزمــه عمــل باکیفیــت اخــاص و خضــوع و خشــوع اســت .توجــه
یعنــی ایــن کــه انســان دائمــا بــه حضــورش در محضــر خــدا و تکالیفــی کــه بــر عهــده اوســت توجــه
داشــته باشــد.
امــام خمینــی (ره) مــی فرماینــد« :عالــم محضــر خداســت ،در محضــر خــدا معصیــت نکنیــد» .انســان
بایــد دائمــا تــاش کنــد کــه از طرفــی از یــاد خــدا غافــل نشــود و از طرفــی تکالیفــش را لحظــه بــه
لحظــه بــه خاطــر داشــته باشــد و فرامــوش نکنــد.
عالــم مــاده بــه گونــه ای اســت کــه بــه شــدت بــرای نفــس انســان جذبــه دارد و شــیطان هــم در قــدم
اول از همیــن مجــرا وارد مــی شــود و انســان را دعــوت مــی کنــد بــه ســرگرمی بــه جذبــه هــای دنیایــی
و در قــدم بعــدی انســان را از تکالیفــش غافــل مــی کنــد و در قــدم بعــد بــرای ارضــای بیشــتر نفــس او
را دعــوت بــه گنــاه مــی کنــد.
ســرگرمی بــه دنیــا آنقــدر غفلــت آفریــن اســت کــه امــام ســجاد (ع) حتــی از نــگاه کــردن بــه دنیــا بــه
عنــوان نشــانه هــای الهــی هــم بیــم دارد .امــام ســجاد (ع) مــی فرماینــد« :خدایــا بــه تــو پنــاه مــی بــرم
از اینکــه توجهــم بــه نشــانه هــای خلقتــت موجــب غفلتــم از یــاد تــو گــردد».
برای غافل نشدن ،فضای زندگیتان را مهندسی معنوی کنید
الزمــه توجــه هــم ایــن اســت کــه انســان زمینــه توجــه را بــرای خــود فراهــم کنــد؛ یعنــی انســان
زندگــی خــود را بــه گونــه ای برنامــه ریــزی کنــد کــه آن زندگــی خــود بــه خــود توجــه بیشــتر بــه خــدا
را موجــب شــود.
به عنوان مثال در طول یک هفته عالوه بر انجام واجباتی چون نماز ،آن هم نماز با کیفیت
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(مثــا نمــازی کــه در مســجد و بــا خضــوع و خشــوع و اول وقــت و همــراه بــا تعقیبــات خوانــده شــود و
تــا جایــی کــه امــکان دارد نوافــل قبــل و بعــد آن هــم خوانــده شــود) نــه نمــازی کــه از وضــو گرفتــن
تــا جمــع کــردن ســجاده اش بــه انــدازه خــوردن یــک چــای زمــان نبــرد ،وقتــی را هــم بــرای خوانــدن
قــرآن (بــه قــول حضــرت آقــا دســت کــم روزی یــک صفحــه) ،ادعیــه (یکــی از دعاهــای کمیــل ،توســل
و ندبــه بــه صــورت هفتــه ای یــک بــار و عهــد روزانــه) و زیــارات (قرائــت روزانــه زیــارت عاشــورا و
فــرازی از جامعــه کبیــره) بگــذارد ،آن هــم بــا حضــور در مســجد و هیئــت.
یکــی از مهمتریــن نــکات بــرای خودســازی فضایــی اســت کــه انســان در آن قــرار مــی گیــرد .کســی
کــه مــی خواهــد خــود ســازی کنــد بایــد بــا انجــام واجبــات بــا کیفیــت و انجــام اعمالــی کــه ذکــر شــد
فضــای زندگــی اش را جــوری مهندســی کنــد کــه زمینــه یــاد خــدای بیشــتری بــرای خــودش فراهــم
کنــد.
بســیار دشــوار اســت کــه کســی بــه شــدت درگیــر مســائل مــادی و کار و معــاش خــود شــود و بــدون
اینکــه زمینــه توجــه بــه خــدا را بــرای خــودش فراهــم کــرده باشــد از خــدا غافــل نشــود ،مگــر کســی
کــه در خودســازی بــه مرتبــه ای رســیده باشــد.
متاســفانه تمــدن مــدرن امــروز کــه جامعــه مــا هــم بــه ســرعت در حــال فــرو رفتــن در گــرداب آن اســت،
تمدنــی بــه شــدت غفلت زاســت.
در شــهرهای ایــن تمــدن آنچــه نمــاد دنیاســت و موجــب غفلــت از یــاد خــدا و آخــرت مــی شــود (بــرج
هــا و مراکــز خریــد بــزرگ و مجلــل و مراکــز تفریــح و ســرگرمی) بــه ســرعت در حــال رشــد و گســترش
اســت و آنچــه نمــاد یــاد خــدا و آخــرت اســت (مســاجد و معابــد و
قبرســتان هــا و مراکــز فرهنگــی) در حــال گــم شــدن در البــه الی بــرج هــای بلنــد و رانــده شــدن بــه
حاشــیه شــهر هــا هســتند .بنابــر ایــن در شــرایط امــروز زحمــت شــما دو چنــدان مــی شــود.
اگــر کســی بخواهــد اعتــراض کنــد کــه وقــت کــم مــی آوریــم و نمــی شــود و از امــرار معاشــمان بــاز
مــی مانیــم ،اوال او را بــه متــن فــوق ارجــاع مــی دهیــم و ثانیــا او را بــه حضــرت آقــا (حفظــه اهلل) کــه
علــی رغــم آن همــه مشــغله ای کــه دارنــد در هــر مــاه ســه بــار قــرآن را ختــم مــی کننــد و نوافــل و
نمــاز شبشــان قضــا نمــی شــود ،ارجــاع مــی دهیــم.
از اعمالتان مراقبت کنید
پــس از آنکــه زمینــه توجــه فراهــم شــد و انســان واجبــات را انجــام داد و محرمــات را تــرک کــرد ،قــدم
بعــدی مراقبــت از اعمــال اســت .انســان بایــد مراقبــت کنــد کــه عملــش خالصانــه ،خاشــعانه (حضــور
قلــب و فروتنــی باطنــی) و خاضعانــه (ادب و فروتنــی ظاهــری) باشــد و ایــن مراقبــت بایــد یــک دغدغــه
دائمــی باشــد.
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نبایــد تصــور کــرد کــه خودســازی یــک مرحلــه در زندگــی اســت کــه مــی تــوان از آن عبــور کــرد .حتــی
آن کســی هــم کــه بــه مراتــب عرفانــی رســیده اســت ،اگــر توجــه نداشــته باشــد و مراقــب اعمــال خــود
نباشــد ممکــن اســت بــه خطــا بــرود و یــا دچــار غفلــت شــود.
مراقــب باشــید شــیطان شــما را از مســتحب خــوب بــه مســتحب ضعیــف منتقــل
نکنــد!
نکتــه مهــم دیگــری کــه الزم اســت بــه آن اشــاره شــود ایــن اســت کــه انســان بایــد توجــه داشــته
باشــد کــه همیشــه ایــن طــور نیســت کــه انســان بیــن خــوب و بــد و واجــب و حــرام مخیــر باشــد و اگــر
توانســت خــوب و واجــب را انتخــاب کنــد وظیفــه اش را انجــام داده اســت.
اتفاقــا در بیــن حــزب الهــی هــا شــیطان امیــد زیــادی بــه ارتــکاب بــه گناهــان کبیــره نــدارد (هرچنــد
کــه بــاز هــم در اولویــت برنامــه هایــش اســت و تــا جایــی کــه بتوانــد آن هــا را مبتــا مــی کنــد) ،بلکــه
بیشــتر بــر روی مســتحبات و واجبــات ضعیــف تــر ســرمایه گــذاری مــی کنــد.
در واقــع در جایــی کــه شــیطان از ارتــکاب بــه گنــاه ناامیــد مــی شــود ،تــاش مــی کنــد تــا انســان
را از مســتحبی بــه مســتحب ضعیــف تــر منتقــل کنــد؛ بــه عنــوان مثــال ،فعالیــت فرهنگــی در فضــای
مجــازی مســتحب اســت و نمــاز شــب هــم مســتحب؛ کســی کــه بخواهــد نمــاز شــب بخوانــد بایــد زود
بخوابــد (مثــا ســاعت  ،)22از طرفــی از ســاعت  22تــا حوالــی  2صبــح وقــت مناســبی بــرای فعالیــت
در فضــای مجــازی بــه نظــر مــی رســد ،امــا چــون شــیطان مــی دانــد کــه نمــاز شــب و نمــاز صبــح
اول وقــت و قــرآن خوانــدن در بیــن الطلوعیــن زندگــی شــخص را متحــول مــی کنــد و اثرگــذاری او بــر
دیگــران را بیشــتر و عمیــق تــر مــی کنــد ،فعالیــت در فضــای مجــازی را در نظــر او بســیار بــا اهمیــت
جلــوه مــی دهــد (بــا اهمیــت هســت امــا نــه در آن ســاعت از شــبانه روز) تــا بــا ایــن کار احتمــال بیــدار
شــدن و انجــام بــه موقــع عبــادات او را کاهــش دهــد.
بنابرایــن مدیــرت درســت ســبک زندگــی و اهــم و مهــم کــردن بیــن کارهــا هــم یکــی از لــوازم مهــم
خودســازی اســت.
4.4اگــر مــی خواهیــد انســانی بــا تقــوا باشــید ،ســبک زندگیتــان را
درســت کنیــد
خودســازی فکــری و معنــوی در حالــت عــادی بــه عــزم و اراده انســان بســتگی دارد و عــزم و اراده رابطــه
مســتقیمی بــا ســبک زندگــی دارد .چــرا کــه ســبک زندگــی نادرســت و غیــر اســامی بــه شــدت انســان
را تنبــل و تــن پــرور مــی کنــد و تنبلــی و تــن پــروری هــم یکــی از بزرگتریــن مختــل کننــده هــای
عــزم و اراده انســان هســتند.
بنابرایــن اگــر بخواهیــد در زمینــه خــود ســازی موفــق باشــید یقیــن بدانیــد کــه پیــش از آن و مــازم بــا
آن بــه یــک ســبک زندگــی اســامی احتیــاج داریــد.
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در مدیریــت ســبک زندگــی ســه نکتــه محــوری وجــود دارد؛ اولیــن و مهمتریــن نکتــه نظــم اســت؛ نکتــه
دیگــر مدیریــت خــواب و دیگــری مدیریــت خــورد و خــوراک .اســامی بــودن ســبک زندگــی بــه ایــن
معناســت کــه الگــو هــای رفتــار ،کــردار ،پوشــاک ،خــوراک ،رفــت آمــد و معاشــرت هــا و بــه طــور کلــی
الگــوی عملــی و نظــری زندگــی شــما اســامی باشــد.
البتــه بــا توجــه بــه ایــن کــه زندگــی امــروز مــا بــه شــذت تحــت تاثیــر ســبک زندگــی مــادی غــرب قرار
گرفتــه اســت و متاســفانه طــی چنــد قــرن اخیــر زمینــه هــا و بســتر هــای الزم بــرای ســبک زندگــی
اســامی -ایرانــی خودمــان را از بیــن بــرده ایــم و جامعــه را بــه ســمتی هدایــت کــرده ایــم کــه تنهــا
مــی توانــد بســتری بــرای ســبک زندگــی مــادی غــرب باشــد ،طراحــی یــک ســبک زندگــی اســامی در
چنیــن شــرایطی بســیار دشــوار بــه نظــر مــی رســد ،امــا غیــر ممکــن نیســت.
البتــه اســامی شــدن ســبک زندگــی جنبــه هــای مختلفــی دارد کــه برخــی از جنبــه هــای محــوری آن
وابســتگی چندانــی بــه شــرایط جامعــه نــدارد.
از جملــه گفتــار ،کــردار و منــش انســان هــا کــه ایــن هــا را در هــر شــرایطی مــی تــوان باتوجــه بــه
آمــوزه هــای دینــی ترمیــم کــرد ،امــا مولفــه هایــی چــون خــواب ،خــوراک ،پوشــاک ،مســکن و ...بــه
شــدت تحــت تاثیــر شــرایط جامعــه اســت کــه البتــه ایــن هــا را هــم تــا حــد مطلوبــی مــی تــوان
مدیریــت کــرد .در ادامــه بــه طــور موجــز بــه بررســی برخــی از مولفــه هــای اساســی در ســبک زندگــی
خواهیــم پرداخــت.
5.5اگــر مــی خواهیــد ســبک زندگیتــان را درســت کنیــد ،خوابتــان را
مدیریــت کنیــد
وجــود نظــم بــرای برخــورداری از ســبک زندگــی درســت یــک امــر بدیهــی اســت و نیــازی بــه توضیح آن
نیســت .در رابطــه بــا مدیریــت خــواب الزم اســت ابتــدا بــه نکتــه ای اشــاره شــود تــا ضــرورت مدیریــت
خــواب معلــوم گــردد .در روایــات راجــع بــه خوانــدن نمــاز شــب و بیــداری در بیــن الطلوعیــن
وصیــت هــای خویــش خطــاب بــه امیرالمۆمنیــن
ســفارش زیــادی شــده اســت .پیامبــر(ص) در یکــی از ّ
ایــن چنیــن ســفارش مــی کنــد کــه« :و علیــک بصــاة اللیــل ،و علیــک بصــاة اللیــل ،و علیــک بصــاة
اللیــل»؛ یــا در روایــت دیگــری امــام صــادق (علیــه الســام) مــی فرمایــد« :ســه چیــز اســت کــه افتخــار
مومــن و زینــت او در دنیــا و آخــرت اســت :نمــاز در آخــر شــب ،و بــى اعتنایــى بــه آنچــه در دســت مــردم
اســت ،و والیــت امــام از اهــل بیــت پیامبــر (ص)» .همچنیــن در ذیــل آیــه  4ســوره ذاریــات کــه خداونــد
ـمات أَ ْمــرا»ً  ،در روایــات تفســیری آمــده اســت« :فرشــتگان در هنــگام
فرمــوده اســتَ « :فالْ ُمق َِّسـ ِ

بیــن طلــوع فجــر و طلــوع خورشــید ،رزق و روزی بنــی آدم را تقســیم میکننــد و کســی کــه در آن
زمــان در خــواب باشــد رزقــش را از دســت میدهــد .امــام جــواد (ع) مــی فرماینــد« :روزي انســان هــا
تعييــن شــده و تقســيم شــده اســت ولــی خداونــد دارای فضلــی (زيــادی) اســت کــه (در قــرآن) فرمــود :از
خــدا درخواســت کنيــد فضلــش را؛ ســپس فرمــود :ذکــر خــدا (و ســؤال از فضلــش) بعــد از طلــوع فجــر،
تأثيــرش بيــش از دويــدن در پــی طلــب رزق اســت»( .تفســير عياشــي :ج ،1ص ،240ح)119
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الزمــه ایــن کــه انســان بتوانــد بــرای نمــاز شــب بیــدار شــود و بــدون خــواب آلودگــی تــا طلــوع بــه
عبــادت بپــردازد ایــن اســت کــه خوابــش را مدیریــت کنــد و بــه موقــع بخوابــد .بهتــر اســت بدانیــد کــه
تاثیــر خــواب قبــل از نیمــه شــب در رفــع خســتگی انســان بیشــتر از خــواب بعــد از نیمــه شــب اســت.
نقــل اســت کــه شــهید مطهــری هــر زمــان وقــت خوابشــان مــی شــد ،حتــی اگــر مهمــان داشــتند بــه
رختخــواب مــی رفتنــد و مــی خوابیدنــد.
6.6اگــر مــی خواهیــد خوابتــان را مدیریــت کنیــد ،الجــرم بایــد
خوراکتــان را مدیریــت کنیــد
از طرفــی مدیریــت خــورد و خــوراک هــم در ســبک زندگــی جایــگاه خاصــی دارد .اگــر کســی بتوانــد
خوراکــش را تنظیــم کنــد و بــه موقــع و صحیــح بخــورد و بیاشــمد ،عــاوه بــر حفــظ ســامتی اش گام
بلنــدی در مســیر خودســازی برداشــته اســت.
بــزرگان اخــاق توصیــه مــی کننــد کــه اگــر مــی خواهیــد از فوایــد بــی شــمار نمــاز شــب و بیــن
الطلوعیــن بهــره منــد شــوید ،بایــد بــه موقــع و ســبک بخوابیــد و اگــر بخواهیــد خوابتــان ســبک باشــد و
بــه راحتــی بیــدار شــوید بایــد شــامتان را چنــد ســاعت قبــل از خــواب بخوریــد؛ همچنیــن توصیــه مــی
کننــد کــه در روز بــه جــای ســه وعــده ،دو وعــده غــذا (صبحانــه و عصرانــه) بخوریــد .همچنیــن اگــر
کســی بتوانــد نفســش را بــه غذاهــا و خوراکــی هــای متنــوع و گــران قیمــت آلــوده نکنــد بهتــر اســت.
روزی کــه بــا نمــاز شــب و نمــاز صبــح اول وقــت و قــرآن بیــن الطلوعیــن آغــاز شــود ،یقینــا بــرای
مومــن بســیار پرخیــر و برکــت خواهــد بــود و ارزاق معنــوی و مــادی را بــه ســمت او روانــه مــی کنــد.
7.7اگــر مــی خواهیــد خــوراک و خوابتــان را درســت کنیــد ،زمانتــان را
مدیریــت کنیــد
در مدیریــت زمــان رایــج بــه شــما توصیــه مــی شــود کــه یاداشــت بــرداری کنیــد ،زمــان هــای پرتتــان
را کــم کنیــد ،برنامــه ریــزی داشــته باشــید ،کار هایتــان را اهــم و مهــم کنیــد ،قــدرت نــه گفتــن داشــته
باشــید و توصیــه هایــی از ایــن قبیــل.
امــا در مدیریــت زمــان اســامی مســئله بــه گونــه دیگــری طــرح مــی شــود .در مدیریــت اســامی نکتــه
محــوری در واقــع همــان مطالبــی اســت کــه در قســمت هــای فــوق بــه آن هــا اشــاره شــد و آن ایــن
اســت کــه اگــر شــما تقــوا پیشــه کردیــد و زندگــی تــان را بــرای رضــای خــدا مدیریــت و برنامــه ریــزی
کردیــد ،آن گاه خداونــد بــه واســطه تقــوای شــما عــاوه بــر ایــن کــه بــه زمــان شــما برکــت مــی دهــد،
بســیاری از مشــکالت زمــان بــر را بــرای شــما رفــع خواهــد کــرد و یــا آســان مــی کنــد و یــا حتــی
بســیاری از مشــکالت زمــان بــر دیگــر بــرای شــما بــه وجــود نمــی آیــد .شــاهد ایــن نکتــه هــم آیــات
 2و  3ســوره طــاق مــی باشــد کــه در فــوق بــه آن اشــاره شــد.
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ـب َو َمــن َي َتـ َو َّكل َعلَــى َّ
ـق ا َ
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خرجـ ًا َو َير ُزقـ ُه ِمــن َحيـ ُ
« َو َمــن َی َّتـ ِ
ـث ال َيح َتسِ ـ ُ
هلل َیج َعــل لَــه َم َ
ـل َّ ُ
إِ َّن َّ َ
الل لِـ ُ
الل بالُِــغ أَم ِــر ِه َقــد َج َعـ َ
ـك ِّل شَ ــي ٍء َقــد ًرا» ( 2و  3طــاق)

هرکــس تقــوای الهــی پیشــه کنــد ،خداونــد راه نجاتــی بــرای او فراهــم میکنــد و او را از جایــی کــه
گمــان نــدارد روزی میدهــد؛ و هــر کــس بــر خــدا تــو ّکل کنــد ،کفایــت امــرش را میکنــد؛ خداونــد
فرمــان خــود را بــه انجــام میرســاند؛ و خــدا بــرای هــر چیــزی انــدازهای قــرار داده اســت.

همچنیــن امیرالمومنیــن(ع) مــی فرماینــد« :اوصيکــم بتقــوي اهلل و نظــم امرکــم» (نهــج البالغــه نامــه
،47ص)977
یعنــی اگــر ایــن نکتــه محــوری کــه همــان تقواســت محقــق شــد ،آن گاه بــه دنبــال نظــم امورتــان
باشــید .در واقــع تقــوا مقــدم بــر نظــم دادن بــه امــور اســت .بــرای نظــم امورتــان هــم همــان توصیــه
هــای رایــج مدیریــت زمــان پیشــنهاد مــی شــود:
همه کار هایتان را یادداشت کنید.برای انجام کار هایتان برنامه ریزی کنید.برای برنامه ریزی کار هایتان اهم و مهم کنید.خــواب و غذایتــان را مدیریــت کنیــد تــا بتوانیــد پــس از نمــاز صبــح کــه مفیــدتریــن ســاعات روز بــرای انجــام هــر کاری اســت ،نخوابیــد و زمــان کافــی بــرای
انجــام کار هایتــان داشــته باشــید.
قــدرت نــه گفتــن را توصیــه نمــی کنیــم ،چــون ســنخیت چندانــی بــا اخــاقاســامی نــدارد .در عــوض تــا جایــی کــه مــی توانیــد دیگرانــی را کــه بــا آن هــا
ســر و کار داریــد و وقــت شــما را مــی گیرنــد راضــی کنیــد؛ آن هــا را از برنامــه
خــود آگاه کنیــد و اگــر نمــی توانیــد در آن لحظــه بــرای آن هــا وقتــی اختصــاص
دهیــد ،زمــان دیگــری را بــرای آن هــا در برنامــه تــان خالــی کنیــد و یــا ایــن کــه
بــه ســبک دیگــری مشــکل آن هــا را بــر طــرف کنیــد.
نکتــه آخــر بــرای مدیریــت زمــان داشــتن عــزم و اراده قــوی و تنبلــی نکــردناســت .عــزم اراده هــم رابطــه مســتقیمی بــا تقــوا و بصیــرت دارد.
8.8اگــر خیــر دنیــا و آخــرت را مــی خواهیــد ،عــاوه بــر انجــام مراحــل
فــوق بــه ایــن چنــد نکتــه هــم توجــه کنیــد
آفات خودسازی
در مســیر خودســازی چنــد آفــت مهــم هــم وجــود دارد کــه بایــد از آن هــا اجتنــاب کــرد .حضــرت آقــا
برخــی از مهمتریــن ایــن آفــت هــا را بــه خوبــی بیــان کــرده انــد:
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«مــن بســیج را خیلــی مهــم میدانــم؛ بســیج را یــک پدیــدهی بســیار مهــم ،اثرگــذار ،بــا برکــت و الب ّتــه
آینــدهدار [میدانـم] ،مــن معتقــدم ایــن تالشــهایی کــه مــی شــود ،کارهایــی کــه مــی شــود ،تخریبهایــی
کــه انجــام مــی گیــرد ،بســیج را ُسســت نمــی کنــد؛ بســیج انشــاءاهلل روزبـهزور ریشـهدارتر خواهــد شــد.
بســیج یـکروز یــک نهــال باریــک و نازکــی بــود؛ امــروز یــک درخــت تنــاوری اســت و بیشــتر از ایــن و
بهتــر از ایــن خواهــد شــد بــه فضــل الهــی ،لکــن مراقــب باشــید ایــن درخــت تنومنــد دچــار آفــت نشــود.
اینجــا مــن خطابــم بــه شــماها اســت؛ مراقــب باشــید .گاهــی اوقــات بــا ّاره میآینــد ســراغ یــک درخــت،
خــب مــی شــود جلــوی ّاره را گرفــت؛ گاهــی اوقــات آفتــی بــه درون درخــت مــی خــورد ،ایــن عالجــش
ســختتر اســت)94/9/4( ».
غرور
«یکــی از آفتهــا در بســیج ،غــرور اســت .مــا کــه حــاال بســیجی هســتیم -بهعنــوان برگزیــدگان،
بهعنــوان گل سرســبد ،تعریــف داریــم دیگــر؛ اینهمــه تعریــف کردیــم -بــه دیگــران بــه چشــم تحقیــر
نــگاه کنیــم؛ ایــن آفــت اســت؛ ایــن آفــت اســت.
هرچــه بزرگتــر میشــوید ،هرچــه باالتــر میرویــد ،تواضعتــان بیشــتر بشــود؛ خشــوعتان پیــش خــدای
متعــال بیشــتر بشــود.
شــما نــگاه کنیــد ،مــن و شــما هــم اســتغفار میکنیــم و گاهــی میگوییــم :اســتغفراهلل ربّــی و اتــوب الیــه؛
ـرع
اســتغفار مــا را نــگاه کنیــد ،اســتغفار امــام سـ ّ
ـجاد را [هـم] نــگاه کنیــد .مــا هــم دعــا میخوانیــم؛ تضـ ّ
ـرع امــام
ـرع امیرالمؤمنیــن در آن مناجــات یــا تضـ ّ
مــا در دعاهایمــان را نــگاه کنیــد چهجــوری اســت ،تضـ ّ
ـجادیه را نــگاه کنیــد؛ او کجــا ،مــا کجــا؛
ـجاد در صحیفـهی سـ ّ
ـرع امــام سـ ّ
حســین در دعــای عرفــه یــا تضـ ّ
ـرع ج ّدیتــر اســت؛ در اســتغفار ج ّدیتــر اســت.
ا ّمــا او هــزار براب ـ ِر مــا در تضـ ّ

امیرالمؤمنیــن بــا آن عظمــت ،بــا آن مقــام ،بــا آن عبود ّیــت ،بــا آن تقــوا ،در دعــای کمیــل تــرس از
عــذاب خــدا را مطــرح میکنــد! هرچــه باالتــر میرویــد ،خودتــان را در مقابــل خــدا و در مقابــل خلــق خــدا
[کوچکتــر ببینیــد]؛ در دعــای مکارماالخــاق بــه مــا یــاد دادهانــد کــه هرچــه خودمــان در چشــم
مــردم باالتــر میرویــم ،در ا ِّل َح َطط َتنــی عِن ـ َد نَفســی مثِلَهــا؛( )۶هرچــه مقاممــان پیــش مــردم باالتــر
میــرود ،در نفْــس خودمــان بــه همــان مقــدار پایینتــر برویــم.
توجــه کنیــم بــه ضعفهایمــان ،بــه
توجــه کنیــم بــه
توجــه کنیــم بــه کوتاهیهایمــانّ ،
مســئولیتمانّ ،
ّ
ّ
نقصهایمــان؛ ماهــا کــم کــه نقــص نداریــم ،مــن خــودم را میگویــم.
خــب ،شــما جوانهــا بهتــر از مــا هســتید لکــن همــه نقــص داریــم؛ بــه نقصهــای خودمــان بیشــتر بایــد
[توجــه کنیـم] .پــس غــرور یکــی از آفتهــا اســت .مواظــب باشــید ،بهخاطــر اینکــه مــن بســیجیام ،مــن
ّ
فدائـیام ،مــن حاضــرم جانــم را بدهــم ،غــرور شــما را نگیــرد)94/9/4( ».
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غفلــت
« آفــت د ّوم غفلــت اســت .یکــی از چیزهایــی کــه بــر غــرور مترتّــب میشــود ،همیــن غفلــت اســت.
وقتــی انســان خیلــی مغــرور شــد بــه قــدرت خــود ،بــه تواناییهــای خــود ،بــه ارزشــهای خــود ،کأنّــه
خاطــرش جمــع میشــود و دچــار غفلــت میشــود .غفلــت نکنیــد ،دچــار غفلــت نشــوید .همیشــه نگاهتــان
بــاز ،چشــمتان بــاز ،نگاهتــان دقیــق [باشــد])94/9/4( ».
زرق برق زندگی
«یــک آفــت دیگــر -کــه حــاال بــه همیــن مقــدار اکتفــا کنــم -ورود در مســابقهی زرق و بــرق زندگــی
ّ
تجملتــی
اســت؛ یــک مســابقهای اســت دیگــر :دنبــال زرق و بــرق زندگــی دویــدن ،دنبــال وســایل
بیشــتر ،دنبــال زندگــی بهتــر ،دنبــال درآمــد بیشــتر.
دویــدن یــک مســابقه اســت ،اهــل دنیــا در ایــن مســابقه واردنــد؛ حــاال بعضیهــا زرنگترنــد در ایــن
مســابقه ،میرونــد جلــو تــا میلیاردهــا بــاال میکِشــند ،بعضیهــا بــه آن زرنگــی نیســتند .ا ّمــا اهــل دنیــا در
مســابقهاند ،کســانی کــه دنیاپرســتند.
در ایــن مســابقه وارد نشــوید .نگوییــد فالنــی دارد ،فالنــی بــه دســت آورده ،مــن دســتم خالــی اســت ،مــن
هــم بایــد داشــته باشــم؛ نــه ،ایــن نــه فقــط از آفــات بســیج[ ،کــه از] آفــات هــر مؤمــن اســت .خیلیهــا
را مــا دیدیــم آدمهــای خوبــی بودنــد ،آدمهــای عالقهمنــدی بودنــد ،وقتــی افتادنــد تــوی دنیــا و زرق و
بــرق و ماننــد اینهــا ،یواشیواشیــواش تیزیهــا ُکنــد شــد ،تواناییهــا کــم شــد ،انگیزههــا ضعیــف
شــد .انگیــزه کــه ضعیــف شــد ،ارادههــا هــم ضعیــف میشــود.
اراده کــه ضعیــف شــد ،در عمــل خــودش را نشــان میدهــد[ .از دســت] رفتنــد .آفتهــا ایــن اســت».
()94/9/4
ُعجب و ما ادراک مال ُعجب!

آفــت بســیار خطرنــاک دیگــری کــه وجــود دارد مســئله عجــب اســت .عجــب یعنــی ایــن کــه شــما بــه
واســطه اعمــال عبــادی کــه انجــام مــی دهیــد ،بــه واســطه اخالصــی کــه در انجــام کار هــا داریــد و بــه
واســطه همــه انجــام وظایــف و اقدامــات جهــادی تــان بــرای خــود در نــزد خــدا شــان و منزلتــی قائــل
شــوید و از جایــگاه یــک بنــده خــوب و مخلــص خــدا بــه دیگــران بنگریــد.
پنــاه بــر خــدا از ایــن خصلــت خطرنــاک کــه بــای جــان اکثــر بســیجیان مخلــص اســت و تشــخیص
آن بســیار دشــوار اســت و شــخص مبتــا بــه راحتــی نمــی توانــد عجــب خــود را تشــخیص دهــد.
درمــان عجــب ایــن اســت کــه همیشــه و در همــه حــال خــود را در نــزد خــدا حقیــر بپنداریــد و گمــان
نبریــد کــه اعمــال شــما همــه خالصانــه بــوده و مــورد پذیــرش واقــع شــده انــد و هیــچ گاه خــود را بــا
دیگــران مقایســه نکنیــد و خــود را از آن هــا مقــرب تــر ندانیــد و بدانیــد کــه ایــن گونــه هــم هســت ،چــرا
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کــه بســیاری از اعمــال مــا بــه واســطه گناهــان کوچــک و بــزرگ ،بــه واســطه ضعــف اخــاص و بــه
واســطه همیــن عجــب حبــط مــی شــود و ای بســا کســانی کــه مــا خــود را از آن هــا برتــر مــی پنداریــم
و آن هــا از مــا مقــرب ترنــد.
کســانی هســتند کــه بــه واســطه آن کــه کار هــای خالصانــه شــان را پنهانــی انجــام مــی دهنــد و مــا
نمــی بینیــم ،درجــه آن هــا نــزد خــدا را از خــود پاییــن تــر مــی پنداریــم ،حــال آن کــه خــدا از حــال
همــه مــا بهتــر خبــر دارد.
اگر بسیجی خودسازی نکند!
بهتــر اســت بدانیــد کــه انقــاب اســامی بیشــترین ضربــه را از مســئولین و افــراد شــاخصی خــورده اســت
کــه در جوانــی خودســازی نکــرده انــد و دچــار ضعــف در تقــوا هســتند .همــه شــما جریانــات ،احــزاب
و چهــره هــای شــاخصی را مــی شناســید کــه در طــول عمــر  37ســاله انقــاب بــه مــرور زمــان دچــار
انحــراف شــده و از مســیر انقــاب منشــعب شــدند؛ احــزاب و افــرادی کــه حتــی برخــی از آن هــا بــه
دامــن دشــمنان انقــاب اســامی پنــاه بردنــد.
از منافقیــن و بنــی صــدر و بــازرگان گرفتــه تــا امثــال مهاجرانــی و گنجــی و ســروش و کدیــور و کســانی
کــه هرچنــد فــرار نکــرده انــد ولــی از داخــل کشــور بــه انقــاب و آرمــان هــای انقــاب ضربــه مــی
زننــد.
تقریبــا همــه ایــن جریانــات و افــراد انســان هایــی مذهبــی بودنــد کــه در جوانــی خودســازی نکــرده
بودنــد و دچــار ضعــف در تقــوا و اخــاق و معنویــات بودنــد (بــا شــدت و ضعــف هایــی) .هــم اکنــون هــم
عــده زیــادی از مســئولین کشــور (چــه اصــول گــرا و چــه اصــاح طلــب) هســتند کــه بــه دلیــل ضعــف
در خودســازی و تقــوا و بــه تبــع آن ضعــف در بصیــرت ،کارهــای ریــز و درشــتی را کــه خــاف مصلحــت
نظــام اســت را انجــام مــی دهنــد؛ حتــی افــرادی چــون رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا آن
همــه ســابقه انقالبیگــری.
اگــر شــما بخواهیــد در آینــده کســی باشــید کــه همــه فعالیــت و اعمــال و کردارتــان در راســتای رضــای
خــدا و در راســتای تحقــق تمــدن نویــن اســامی باشــد از دو حــال خــارج نیســت؛ یــا بایــد بــه خــود
ســازی در تمــام طــول عمــر خــود اهتمــام بورزیــد و یــا اگــر نمــی توانیــد خودســازی کنیــد ،خودتــان را
ملــزم بــه اطاعــت محــض از ولــی فقیــه کنیــد؛ چــرا کــه صرفــا انســان هــای متقــی هســتند کــه مــی
تواننــد بصیــرت داشــته باشــند و در فکــر ،گفتــار و کــردار مبتنــی بــر حــق و حقیقــت عمــل کننــد؛ پــس
شــما یــا بایــد خــد متقــی باشــید و یــا اگــر نیســتید بایــد از امــام جامعــه کــه نمونــه کامــل تقواســت
تبعیــت کنیــد.

«ا ِن تَ َّت ُقــوا ا َ
هلل َیج َعــل لَ ُکــم ُفرقانــا» اگــر از (مخالفــت فرمــان) خــدا بپرهیزیــد ،بــرای شــما وســیلهای
خاصــی کــه در پرتــو آن ،حــق را از باطــل
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حضــرت آقــا در دیــدار نماینــدگان مجلــس در ســال  91در خصــوص اهمیــت تقــوای مســئولین مــی
فرماینــد:
«یــک نکتـهی اساســی در اینجــا وجــود دارد کــه همـهی مــا بایــد بــه آن توجــه کنیــم  -بنــده بیشــتر از
شــما بــه توجــه بــه ایــن نکتــه احتیــاج دارم؛ همـهی شــما هــم بــه اقتضــای مســئولیت ،احتیــاج داریــد
 و آن ،احســاس تکلیــف اســت؛ اخــاص نیــت و عمــل بــرای خداســت.ایــن اگــر شــد ،هم ـهی مشــکالت حــل خواهــد شــد ،هم ـهی راههــا گشــاده خواهــد شــد؛ ایــن اگــر
شــد ،رحمــت الهــی و کمــک الهــی شــامل حــال خواهــد شــد؛ «ان ت ّتقــوا اهلل یجعــل لکــم فرقانــا»
( - )۱همیــن آیاتــی کــه االن تــاوت کردنــد  -ایــن اگــر شــد ،تو ّهــم غلــطِ انهــزام در مقابــل دشــمن و
تســلط دشــمن از بیــن خواهــد رفــت .تــوکل بــه خــدا ،ارتبــاط بــا خــدا  -کــه ناشــی از ایــن نیــت خالــص
اســت  -هم ـهی مشــکالت را حــل میکنــد.

انقــاب هــم همیــن جــور پیــروز شــد .اگــر امــام بزرگــوار مــا  -کــه حقیقتـ ًا رهبــر بــه تمــام معنیالکلمــه
بــود  -ایــن تــوکل را ،ایــن اخــاص را نداشــت ،قطع ـ ًا ایــن انقــاب پیــروز نمیشــد .اگــر مردمــی کــه
آمدنــد تــوی میــدان ،نخبگانــی کــه مــردم را کشــاندند وســط میــدان ،ایــن اخــاص را ،ایــن کار بــرای
خــدا را نمیداشــتند ،کار پیــش نمیرفــت.
در دوران دفــاع مقــدس هــم همیــن جــور بــود .فرمودنــد کــه عــدهی زیــادی از شــماها در دوران دفــاع
مقــدس بودیــد؛ خــب ،آنهائــی کــه بودنــد ،از نزدیــک میداننــد کــه چــه بــود و چگونــه بــود و چــه خبــر
بــود .راز اصلــی ایــن اســت :دنبــال تکلیــف باشــیم ،دنبــال کســب رضــای الهــی باشــیم۲۴/۰۳/۱۳۹۱ ».

البتــه ناگفتــه نمانــد کــه بــرای کســی کــه تقــوا و اخــاص نداشــته باشــد ،تبعیــت از ولــی فقیــه یــا بســیار
دشــوار اســت و یــا اگــر هــم تبعیــت کنــد ،نمــی توانــد حــرف او را درســت درک کنــد و دچــار برداشــت
هــای نادرســت از گفتــه هــای او مــی شــود؛ کمــا اینکــه نمونــه هــای ایــن افــراد را در بیــن مســئولین
بســیار مشــاهده مــی کنیــم.
بنابرایــن بســیج دانشــجویی در ایــن زمینــه بایــد بســیار حســاس باشــد .بــه هیــچ وجــه نبایــد بســیج
دانشــجویی زمینــه بــزرگ شــدن چنیــن افــراد خطرناکــی را فراهــم کند .افــرادی کــه در زمینه تشــکیالتی
قــوی و در زمینــه معنویــات ضعیــف هســتند و برنامــه ای هــم بــرای خودســازی ندارنــد ،بــرای آینــده
انقــاب بســیار خطرناکنــد ،چــرا کــه متاســفانه ایــن افــراد خیلــی راحــت دیــده مــی شــوند و مســئولین
هــم ترجیــح مــی دهنــد چنیــن افــرادی را بــه مســئولیت هــای مهــم بگمارنــد؛ اتفاقــا مســئولیت داشــتن
در بســیج دانشــجویی هــم یــک رزومــه خیلــی قــوی بــرای آن هــا بــه حســاب مــی آیــد.
توصیــه اکیــد مــی شــود کــه حتــی اگــر دچــار قحــط الرجــال هــم شــدید از رشــد چنیــن افــرادی
جلوگیــری کنیــد مگــر آنکــه محــرز شــود کــه تــوان اصــاح خــود را دارنــد ،کــه در ایــن صــورت هــم
بــه هیــچ وجــه نبایــد چنینــی اشــخاصی در مســئولیت هــای مهمــی چــون مســئولیت حــوزه و پایــگاه و
کانــون هــا بــه کار گماشــته شــوند.

23

ایــن توصیــه جــدی را هــم همیشــه مــد نظــر داشــته باشــید کــه در ســپردن مســئولیت هــای مهــم از
بــاال بــه پاییــن همیشــه مخلــص تریــن و بــا تقــوا تریــن افــراد را انتخــاب کنیــد .منتظــر هــم نمانیــد تــا
یــک انســان متقــی پیــدا شــود ،خودتــان بایــد انســان متقــی تربیــت کنیــد.
کدام کار تشکیالتی بهتر است؟
ایــن روزهــا مجموعــه هــای بســیج دانشــجویی بــه شــدت درگیــر برگــزاری برنامــه هایــی چــون
همایــش ،یــادواره ،اردوهــای مختلــف و ...هســتند؛ البتــه چنیــن برنامــه هایــی بــه شــرط آن کــه بــه
خوبــی برگــزار شــوند ،الزم اســت و اثــر خــودش را هــم خواهــد داشــت ،ولــی همــه ایــن برنامــه هــا
اجرایــی هســتند و بســیج دانشــجویی در زمینــه محتوایــی و معرفتــی اثرگــذاری چندانــی از خــود نــدارد و
در بســیاری از برنامــه هــا نقــش اصلــی و اثــر گــذاری را بــر دوش دیگــران محــول کــرده اســت؛ مثــا
در یــک همایــش ،بســیج دانشــجویی صرفــا برگــزار کننــده اســت و ایــن ســخنران اســت کــه وظیفــه
اصلــی را بــر عهــده دارد.
پیشــنهاد ایــن اســت بســیج دانشــجویی بــه ســمت تشــکیل هســته هــای علمــی در هــر رشــته حرکــت
کنــد .متاســفانه طــی ســال هــای گذشــته بســیج دانشــجویی بــه شــدت سیاســی شــده و بــر فعالیــت
هــای سیاســی و فرهنگــی متمرکــز شــده اســت و از فعالیــت هــای علمــی غفلــت کــرده اســت.
در حالــی کــه اگــر بســیج دانشــجویی یــک وجهــه علمــی داشــته باشــد ،قطعــا در حــوزه هــای سیاســی
و فرهنگــی اثرگــذاری بیشــتری خواهــد داشــت.
بــه عنــوان مثــال ،دانشــجویان و حتــی مــردم عــادی حــرف یــک اســتاد دانشــگاه را ولــو اینکــه حــرف
درســتی نباشــد ،بــه راحتــی مــی پذیرنــد ،چــرا کــه ســطح درک و فهــم و دانــش او را بیشــتر از خــود مــی
داننــد؛ امــا حــرف یــک دانشــجوی عــادی کــه بــه لحــاظ درســی هــم در ســطح پاییــن تــری از آن هــا
قــرار دارد را بــه راحتــی نمــی پذیرنــد.
مطمئــن باشــید کــه اگــر وجهــه علمــی بســیج دانشــجویی قــوی شــود و اســاتید و دانشــجویان هــم
تاثیــر آن را ببیننــد ،حــرف بســیج ســایر زمینــه هــا راحــت تــر پذیرفتــه مــی شــود ،چــرا کــه وجهــه علمــی
یــک اثــر روانــی ســنگین بــر روی مخاطــب دارد.
عــاوه بــر ایــن هــا ریشــه بخــش عمــده ای از مشــکالت کشــور عــدم اســامی بــودن دولــت اســت و
عــدم اســامی بــودن دولــت هــم بــه خاطــر عــدم اســامی بــودن دانشــگاه هــا و علــوم انســانی اســت؛
چــرا کــه ایــن دانشــگاه اســت کــه کارگــزاران و علــوم انســانی مــورد نیــاز دولــت را تولیــد مــی کنــد و از
آنجــا نــه دانشــگاه و نــه علــوم انســانی هیــچ کــدام اســامی نیســتند و از ایــن رو تــا زمانــی کــه دانشــگاه
و علــوم انســانی اســامی ســازی نشــوند مــا نمــی توانیــم دولتمــان را اســامی کنیــم.
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از طرفــی چــون خــود دانشــگاه هــا هــم تحــت مدیریــت دولــت هســتند ،نمــی تــوان امیــد داشــت کــه
دانشــگاه هــا از توســط دولــت اســامی ســازی شــوند؛ بنابرایــن بســیج دانشــجویی مــی توانــد در زمیــن
تحــول در دانشــگاه و علــوم انســانی یــک نقــش محــوری ایفــا کنــد و بــه جــرات مــی تــوان گفــت تنهــا
از طریــق شــکل گیــری هســته هــای علمــی اســت کــه ایــن مهــم محقــق مــی شــود.
بــرای روشــن شــدن اهمیــت ایــن پیشــنهاد و میــزان اثــر گــذاری آن بــا یــک مثــال مطلــب را ادامــه مــی
دهــم؛ مثــا اعضــای هســته علمــی اقتصــاد بــا راهنمایــی اســتاد راهنمــای خــود در زمینــه نقــد اقتصــاد
غــرب اقــدام بــه مطالعــه مــی کننــد و جنبــه هــای مختلــف آن را مــورد نقــد و بررســی قــرار مــی دهنــد؛
پــس از آن ایــن هســته مــی توانــد بــا اســتفاده از ابزارهــا و روش هــای مختلــف یــک جریــان نقــد غــرب
را در رشــته و گــروه خــود بــه راه بیندازنــد کــه هــم اســاتید و هــم دانشــجویان را بــه خــود درگیــر کنــد.
فــرض کنیــد کــه اســتاد لیبــرال درس اقتصــاد کالن مجبــور باشــد هــر جلســه بخــش عمــده ای از
وقــت کالس را بــه پاســخ گویــی بــه ســواالت اعضــای ایــن هســته بگذرانــد و یــا فــرض کنیــد در یــک
کرســی آزاد اندیشــی کــه مثــا بــا موضــوع نئولیبرالیســم بــرای دانشــجویان ایــن کالس برگــزار شــده
اســت 5 ،نفــر از اعضــای ایــن هســته علمــی کــه بــه صــورت قــوی در ایــن زمینــه مطالعــه کــرده انــد
بتواننــد همــه را بــه چالــش بکشــند و پاســخ همــه شــبهات و ســواالت را بدهنــد .در ایــن صــورت اســت
کــه بســیج دانشــجویی مــی توانــد فضــای فکــری دانشــگاه را در دســت بگیــرد و بــه آن جهــت بدهــد و
ذهــن اســتاد و دانشــجو را بــا گفتمــان هــای خــود درگیــر کنــد.
اساسنامه این هسته ها را از مرکز جنبش نرم افزاری قرارگاه شهید باقری بخواهید.
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