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جیــم،  ــیطاِن الرَّ اَعــوُذ بـِـاهلل مـِـَن الشَّ
حیــم،  الرَّ الّرحمــِن  اهلل  بِســم 
ثُــمَّ  العالَمیــن،  َربِّ  اَلَحمــُدهللِ 
ــام علــی َســیِّدنا  ــاُة َو السَّ الصَّ
العالمیــن،  اِلــِه  نَبیِّنــا حبیــِب  و 
ــد  ُمَحمَّ الُمصَطفــی  ابِاالقاِســم 
الّطاهریــن  بَیتــه  اَهــل  علــی  و 
المعصومیــن المکّرمیــن، ِســیَّما بقیة 
اهللِ فــی االرضیــن، روحــی و اَرواُح 
ــداء.  ــِه الفِ ــراِب َمقَدمِ ــن لِتُ العالَمی

مقدمه 

ــعبان را  ــم ش ــاه معظ ــه م صمیمان
بــه همــه شــما عزیــزان حاضــر در 
جلســه، چــه دوســتانی کــه لطــف 
کردنــد مــا را بــه دیــدار خودشــان 
مفتخــر کردنــد و چــه عزیزانــی که 
از طریــق ایــن مســیر های مجــازی 
و تصویــری در جلســه مــا حضــور 
ــم.  ــرض می کن ــک ع ــد؛ تبری دارن
ان شــاءاهلل   بــر همــه عزیــزان 

ــر اعظــم )صلــی  ــاه پیامب ــول م حل
اهلل علیــه و آلــه( مبــارک باشــد. ماه 
رجــب، مــاه بســیار خوبــی اســت. 
ــوی  ــاط معن ــرور، انبس ــر س سراس
الطــاف  و  عنایــات  از  مملــو  و 
پــروردگار متعــال اســت. یــک 
خــوان کرمــی بــرای بندگانــش 
اســت. حقیقتــًا مــاه معظــم شــعبان 
بــرای کســانی کــه در مســیر رشــد 
ــدد  ــد و درص ــرار دارن ــال ق و کم
ــد را  ــازل رش ــم من ــه ه ــتند ک هس
خودشــان بــا ســرعت مناســب طی 
کننــد و هــم دغدغه مندنــد کــه 
ــرار  ــد ق ــیر رش ــران را در مس دیگ
ــت.  ــی اس ــت مغتنم ــد فرص بدهن

تعالیم الهی از رهاورد های 
بعثت

در قــرآن کریم تصریح شــده اســت 
ــد  ــت، خداون ــان بعث ــه در جری ک
ــی  ــم حقایق ــی تعلی ــارک و تعال تب
را بــه پیامبــر اعظــم )صلــی اهلل 
ــای  ــزء رهاورد ه ــه( ج ــه و آل علی
کــه  حقایقــی  می دانــد؛  بعثــت 
ــه  ــی داد خــود او ب ــم نم ــر تعلی اگ



2

www.OFOGHHA.ir

 ، حســب دریافت هــای طبیعــی 
ــه  ــه و تجرب ــری ، مطالع ــد فک رش
نمی توانســت بــه آن برســد؛ یعنــی 
ــن  ــد. ای ــه برس ــت ک ــال اس مح
ــی،  ــم اله ــق تعلی ــر از طری راه، مگ
ــن را  مســدود اســت. بعــد هــم ای
ــه  ــاب ب ــی خط ــکل عموم ــه ش ب
ــن  ــد ای ــود ببینی ــردم فرم ــه م هم
اســت  بزرگــی  فیــض  چقــدر 
ــُم 1؛  ــْن تَْعَل ــْم تَُک َ ــا ل ــکَ مَ َّمَ »وَعَل
و آنچــه را نمی دانســتی بــه تــو 
آموخــت«. خطــاب بــه   پیامبــر) 
صلــی اهلل علیــه و آله و ســلم (  که 
ــو آموزشــی را داده  ــه ت ــد ب خداون
کــه لـَـْم تَُکــْن تَْعَلــُم ، محــال بود از 
طریــق دیگــری بــه آن برســی. فقط 
منحصــر بــه وحــی اســت. خطــاب 
بــه عمــوم مومنین هــم فرمــود: » َو 
یَُعلُِّمُکــْم مــا لـَـْم تَُکونـُـوا تَْعَلُمــوَن2 
بــه  نمی دانســتید،  را  آنچــه  و  ؛ 
شــما یــاد دهــد«. و علومــی در 
دســترس شــما قــرار می گیــرد 
ــود  ــم داده می ش ــما تعلی ــه ش و ب

1  آیه 113 سوره نساء

2  آیه 1۵1 - سوره بقره

کــه محــال بــود شــما غیــر از 
تعلیــم  و  الهــی  وحــی  طریــق 
ــد.  ــدا کنی ــت پی ــه آن دس ــی ب اله

وحی؛ باب کسب تعالیم غیر 
قابل دسترسی

بــه  هســت  علــوم  از  بعضــی 
حســب آن ظرفیت هــای فکــری 
کــه  آموزشــی  ظرفیت هــای  و 
ــد،  ــم، رش ــق تعلی ــد، از طری دارن
تجربــه و امثــال این هــا بــه دســت 
ــا بشــر  ــد و در دســترس ابن می آین
قــرار دارد. وحــی یــک بــاب ویــژه 
می کنــد  بــاز  را  مخصوصــی  و 
ــاز نمی شــد  ــاب ب ــن ب کــه اگــر ای
همــه ابنــاء بشــر، تمــام دهــر 
ــا  ــان ت ــت زم ــی از اول خلق )یعن
پایانــش، تــا قیــام قیامــت( دســت 
بــه دســت هــم بدهنــد؛ بــه اتفــاق 
هــم مطالعــه کننــد، مباحثــه کننــد، 
ــد؛  ــق کنن ــد و تحقی ــش کنن پژوه
ــند.  ــه آن برس ــه ب محــال اســت ک
ــه  ــی ب ــه وح ــت ک ــی اس ــن باب ای
می کنــد.  بــاز  انســان ها  روی 
چقــدر  اســت  مغتنــم  چقــدر 
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قدرشناســی دارد. واقعــا نمی شــود 
از  آورد.  جــا  بــه  را  شــکرش 
ــث  ــن بح ــواب همی ــه آن اب جمل
تفــاوت در ملکــوت زمــان اســت. 

ــد  ــما نمی گفتن ــن و ش ــه م ــر ب اگ
ماه هــای  بیــن  در  مثــا  کــه 
ســال، مــاه رجــب دارای ایــن 
ــن  ــعبان ای ــاه ش ــت م ویژگی هاس
طــور اســت؛ مــاه مبــارک رمضــان 
ایــن طــور اســت از کجــا متوجــه 
می شــدیم و بــرای مــا چــه فرقــی 
ــایر  ــرای س ــی االن ب ــرد؟ یعن میک
انســان ها غیــر از ایــن طریــق چــه 
ــا  ــا ب ــن ماه ه ــد؟ ای ــی می کن فرق
ــد و  ــی نمی کن ــچ فرق هم دیگــر هی
هیــچ تفاوتــی نــدارد. بیــن جمعــه 
و شــب جمعــه بــا ســایر رازهــای 
ــان  ــود؟ زم ــی ب ــه تفاوت ــه چ هفت
اســت دیگــر،  مثــًا فــرض کنیــد؛ 
یکــی آخــر هفتــه هســت و یکــی 
دیگــر اول هفتــه اســت. و یــا ایــن 
ــاعت روز  ــب س ــا در ترتی ــه آی ک
از اول روز تــا 2۴ ســاعت بــا هــم 
ــود  ــث خ ــد؟  در بح ــرق می کنن ف
نمی کننــد.  فرقــی  هیــچ  زمــان 

امــا آن کســی کــه کشــف االســتار 
ــد؛  ــار می کن ــف القط ــد؛ کش می کن
ــاورای  ــد و م ــار میزن ــرده را کن پ
ــا  ــرای م ــان را ب ــر زم ــن ظاه ای
آشــکار می کنــد؛ ایــن وحــی و 
ــه  ــه ب ــت. ک ــان اس ــده زم آفرینن
شــما می گویــد آن ســوی ایــن 
ــه  ــت؟ از جمل ــه خبراس ــرده چ پ
بــه مــا می گویــد کــه اینجــا خیلــی 
ــه  ــش را ب ــت و تفاوت ــا اس خبره
ــه  ــک کلم ــد و در ی ــما می گوی ش
ــد کــه در همیــن  ــه شــما می گوی ب
ــه  ــان ب ــه عزیزم ــه ک ــوره مبارک س
زیبایــی تــاوت کردنــد خیلــی 
ــْدرِ  ــُة الَْق ــد:» لَیَْل ــن می فرمای روش
َخیـْـٌر مـِـْن أَلـْـِف َشــْهٍر؛ 3 شــب قدر 
ــت«.  ــر اس ــاه ارجمندت ــزار م از ه
یــک شــب در ســال می شــود؛  لیله 
القــدر کــه آن یــک شــب از هــزار 
مــاه بهتراســت. ایــن فصلــی اســت 
کــه خــدای متعال بــه روی انســانها 
از بــاب کرمــش گشــوده و ابــواب 
گوناگونــی هــم دارد. یــک فصلش 
همیــن فصلــی بــود کــه من اشــاره 
ــدق  ــادق مص ــن ص ــردم. بنابرای ک

3  آیه 3 سوره قدر
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بــه مــا از فراســوی زمــان گــزارش 
داده و خبــر داده کــه در مــاه معظــم 
شــعبان خیلــی خبرهــا  اســت.

جایگاه عظیم   پیامبر)ص( در 
آفرینش

جایــگاه   پیامبــر) صلــی اهلل علیــه و 
آلــه و ســلم (   در جریــان آفرینش 
ــدار  ــر مق ــم اســت. ه ــی عظی خیل
ــت داشــته  ــه انســان آنجــا معرف ک
کــه  می شــود  متوجــه  باشــد. 
ــی  ــه؟  وقت ــی چ ــبت یعن ــن نس ای
۴؛  َشــهري  َشــعباُن  می فرمایــد:» 
ــا  »  ــت«. ی ــن اس ــاه م ــعبان ، م ش
َو َهــَذا َشــْهُر نَبِیِّــَک َســیِِّد ُرُســلَِک 
ــو،  ــر ت ــاه پیغمب ــن م ــْعبَاُن5؛ و ای َش
ــی  ســرور رســوالنت اســت«. خیل
نســبت  بــا عظمتــی اســت. معنــای 
مومنیــن  کــه  اســت  ایــن  آن  
ایــن فرصــت بــا  از  می تواننــد 
ــه  ــی اهلل علی ــر) صل وســاطت   پیامب
و آلــه و ســلم (   و بــا شــفاعت آن 

4  . بحار األنوار ، ج 97 ، ص 83 .

5  مصباح المتهجد ،شیخ طوسی ص8۲8 

ــت، در  ــب نورانی ــوار در کس بزرگ
رشــد معنــوی، در جبــران خطاهــا 
و کوتاهی هــا، بتواننــد خیلــی جلــو 
برونــد. درواقــع یــک ســرعت 
فــوق العــاده ای بــه آنــان داده 
می شــود و یک امــکان ویــژه ای در 
ــاه  ــرد. م ــرار می گی ــان ق اختیار ش
رجــب و شــعبان ایــن خصوصیــت 
ــر و  ــا بزرگ ت ــد و از این ه را دارن
ــی  ــارک رمضان حســاس تر، مــاه مب
ــت. ان  ــش رو اس ــه پی ــت ک هس
شــاءاهلل قــدر بدانیــم و هــم بــرای 
ــرای دوســتان  مان  ــان، هــم ب خودم
کنیــم.  اســتفاده  خــوب 

لطائف و اسرار ویژه مناجات 
شعبانیه

از ایــن مجالســت هایی کــه عزیزان 
ــر و  ــا س ــا و نوجوان ه ــا جوان ه ب
کار دارنــد بایــد هــم خودشــان 
حــظ وافــر ببرنــد، هــم بهــره 
برســانند و یکــی از بهتریــن راه هــا 
ــعبانیه  ــریفه ش ــات ش ــن مناج همی
اســت هرچنــد در تمــام طــول 
ــی  ــت ول ــتفاده اس ــل اس ــال قاب س
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یــک آثــار ویــژه ای در مــاه معظــم 
شــعبان دارد و خوبــان عالــم، اهــل 
معرفــت، اینهــا انتظــار مــاه معظــم 
ــا  ــند ت ــد و می کش ــعبان را دارن ش
اینکــه بــه شــرف ایــن مناجــات در 
ــه  ــرا ک ــد چ ــل بیاین ــاه نائ ــن م ای
ــآت  ــن منش ــه اهلل ای ــًا العظم واقع
الســام(   )علیــه  امیرالمومنیــن 
ــیار  ــرار بس ــف و اس ــاوی لطائ ح
در  اســت.  مباحــث  در  زیــادی 
ــی،  ــت اله ــود معرف ــا خ ــاط ب ارتب
ــس، در  ــت نف ــا معرف ــاط ب در ارتب
ارتبــاط بــا معرفت ولــی، در ارتباط 
بــا راه هــای خودســازی، در آن 
ــادی هســت.  ــف زی اســرار و لطائ
ــاط  ــرای ارتب ــازی ب ــه س در زمین
فعــال ، شــیرین ، بســیار نزدیــک و 
دلنشــین بــا ســاحت قــدس ربوبــی 
ویــژه  ابــواب  بــه  گشــایش  و 
ای بــرای گفتگــو بــا حضــرت 
اســت.  خــاص  خیلــی  حــق، 

انســان  کــه  تعابیــری  از  یکــی 
ــر  ــرد؛ تعبی ــه کار بب دوســت دارد ب
شــاعرانه اســت. گاهــی انســان 
ــتفاده  ــاعرانه اس ــر ش ــد از تعابی بای

کنــد. آن وقــت اینجــا بایــد بگویــد 
کــه امیرالمومنیــن هنرنمایــی کــرده 
مناجــات  در  حضــرت  اســت. 
ــه  ــود را ب ــی خ ــعبانیه هنرنمای ش
ــر)  ــا   پیامب ــت. تنه ــیده اس رخ کش
صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم 
(   و فرزندان شــان مــی تواننــد 
ــه الســام(  ــد امیرالمومنین)علی مانن
ــه  ــاورد رتب ــی را بی ــن مناجات چنی
و شــأن این هــا خیلــی خــاص 
ــت  ــل معرف ــا را اه ــت؛ این ه اس
می داننــد  قــدر  و  می شناســند 

شهد و حالوت زندگی به دعا و 
مناجات شعبانیه

ــه دعاســت؛ و  حــاوت زندگــی ب
ــریفه  ــات ش ــهدش در مناج آن ش
ــل،  ــل کمی ــش مث ــعبانیه و امثال ش
و  ســجادیه  ابوحمــزه، صحیفــه 
ــن  ــا ای ــود، واقع ــیده می ش .... چش
ــاءاهلل  ــت. ان ش ــاص اس ــی  خ خیل
دوســتان  همــه  را  بهــره  ایــن 
ــرار،  ــق ق ــند. طب ــته باش ــن داش م
نامــه 31  مــا،  بحــث  موضــوع 
نهــج الباغــه اســت؛ کــه بنــا شــد؛ 
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ان شــاءاهلل مــا یــک ســیری، در 
ــن منشــور  ــن و مباحــث ای مضامی
ــیم. ان  ــته باش ــی داش ــی تربیت عال
ــه عنایــت امیرالمومنیــن،   شــاءاهلل ب
بــه مــدد روح مطهــر نگارنــده 
ــر و  ــل و فاخ ــی بدی ــن ب ــن مت ای
موالیمــان  عنایــت خــاص  بــه 
امــام مجتبــی )علیــه  حضــرت 
ــا  ــه ب ــویم ک ــق بش ــام( موف الس
داشــته  ســیری  کلمــات  ایــن 
ــته  ــوی داش ــلوک عل ــیم و س باش
ــن،  ــع ای ــد در واق ــیم. می دانی باش
ــوی را  ــلوک عل ــیر و س ــه س زمین
هــر  بــرای  و  می کنــد.  فراهــم 
کســی در هــر رتبــه ای کــه باشــد 
ــودش را  ــاص خ ــتاورد های خ دس
ــه  ــا ک ــود جوان ه ــرای خ دارد. ب
ــان از  ــداهلل خودت ــه حم ــماها ب ش
ــر  ــم اکث ــتید. ه ــل هس ــن قبی همی
دوســتان مخاطــب مــا و هــم بــرای 
شــما به اعتبار ســر و کار داشــتن با 
جوانتــر از خودتــان،  از نوجوان هــا 
ــده  ــش برن ــی پی ــا، خیل و جوان ه
و کمــک کننــده اســت. واقعــا 
ــت.  ــاده اس ــوق الع ــن ف ــک مت ی

شروع کار به نام خدا موجب 
کامیابی مربی 

نام هــای  نامه هــا،  افتتــاح همــه 
اهلل  بــا بســم  الهــی مخصوصــًا 
ــن  ــت، و ای ــم اس ــن الرحی الرحم
افتتــاح مخصوصــًا در بــاب تربیت، 
پیــام خــاص خــودش را دارد؛ پیــام 
ــی  ــه مرب ــن اســت ک ــژه اش ای وی
اگــر می خواهــد قدمــی  بــردارد 
باشــد؛  کامیــاب  قــدم  آن  در  و 
بایــد بــه نــام رب، بــه نــام اهلل 
تبــارک و تعالــی شــروع کنــد. 
ــی  ــام رب؟ یعن ــه ن ــی ب ــی چ یعن
ــا  ــی ب ــی، یعن ــری اله ــا جهت گی ب
قصــد قربــت، یعنــی بــا اخــاص، 
یعنــی کارش بــرای خــدای متعــال 
ــد  ــن ش ــن چنی ــر ای ــد و اگ باش
نگاشــته  و  رفتــارش  کامــش، 
اش راه  پیــدا می کنــد؛ صاحــب 
ــام  ــًا پی ــود. مخصوص ــر می ش تأثی
ــا بســم اهلل الرحمــن  ــن آغــاز، ب ای
ــت  ــن اس ــه 31 ای ــم در نام الرحی
کــه وقتــی کــه انســان می خواهــد. 
ــد  ــام بده ــزرگ را انج ــای ب کاره
ــد  ــد؛ بای ــر باش ــه کار بزرگت هرچ
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ــری  ــی، جهت گی ــت اله ــن جه ای
الهــی، رنــگ الهــی، در آن تقویــت 
بشــود. اگــر موضــوع مبــادالت 
تربیتــی باشــد. طبعــًا ایــن اهمیتــش 
بیشــتر می شــود وقتــی اثرگــذاری، 
روی فراینــد رشــد جامعه مخاطب، 
مثــًا فرزنــدی، عزیزی، شــاگردی، 
برادری باشــد چــرا که ظاهــراً هیچ 
چیــزی در ایــن عالــم پیچیده تــر از 
ایــن مناســبات تربیتــی نیســت.

پیچیدگی مناسبات تربیتی به 
خاطر پیچیدگی انسان

یــک نکتــه ایــن اســت کــه از بیــن 
می شــود  کــه  مناســباتی  همــه 
کــه  مناســباتی  آن  شــناخت، 
ــف  ــی تعری ــبات تربیت ــل مناس ذی
پیچیدگــی  دارای  می شــوند؛ 
ــه  ــم ب ــن ه ــتندکه ای ــی هس خاص
پیچیدگــی انســان کــه باالخــره 
ــان  ــه انس ــه اینک ــده ب ــهور ش مش
بــر  اســت،  اینگونــه  اساســًا 
تحــت  بــود  کتابــی  می گــردد. 
عنــوان »انســان موجــود ناشــناخته« 
کــه مــا در جوانی هایمــان ایــن 

نــوع  در  و  را خواندیــم  کتــاب 
خــودش جالــب بــود. در هــر 
صــورت راهــی جــز از طریق وحی 
الهــی بــرای شــناخت انســان و بــار 
یافتــن بــه معرفــت انســان نیســت. 

اثرگذاری ربانی در فرایند رشد 
با مظهریت مهر و رحمت 

نکتــه دوم هــم اینکــه ایــن کار 
ممکــن  رحمــت  و  مهــر  بــا 
ــا مــدد  ــم ب اســت. الرحمــن الرحی
خواهــی از ســاحت رحمانیــت 
رحیمیــت  و  متعــال  پــروردگار 
ــی  ــارک و تعال ــق تب ــرت ح حض
ممکــن اســت. و اگــر شــما موفــق 
ــت  ــی در رحمانی ــوید مظهریت بش
و مظهریتــی در رحیمیــت پیــدا 
آن  در  می توانیــد  آنــگاه  کنیــد؛ 
ــی  ــی و اله ــر ربان ــد رشــد اث فراین
ــه ای  ــن جمل ــذا همی ــد. ل بگذاری
ــه  ــم شــرحش ب ــن االن گفت ــه م ک
یــک  تعالــی  و  تبــارک  اهلل  اذن 
ــه  ــد ک ــتقلی می خواه ــاب مس کت
در آن تشــریح شــود کــه ایــن 
جملــه یعنــی چــی؟ و اینکــه مربی 
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ــد آن  ــی می توان باالخــره چــه زمان
ــا  ســهم را ایفــا بکنــد؟  کــه طبیعت
ــاه  ــت کوت ــال و فرص ــن مج در ای
امکانــش فراهــم نیســت. منتهــا 
بدانیــم وقتــی  در همیــن حــد 
کــه مربــی ایــن مظهریــت را از 
رحمــت الهــی پیــدا کــرده باشــد؛ 
مــورد تأییــدات قدوســی قــرار 
خــدای  ناحیــه  از  می گیــرد. 
از  می شــود؛  حمایــت  متعــال 
ناحیــه حضــرت رحمــان حمایــت 
حضــرت  ناحیــه  از  می شــود؛ 
ــش  ــود. قلب ــت می ش ــم حمای رحی
از مهــر، از رحمــت نســبت بــه 
عمــوم سرشــار می شــود. مهــر 
ــا آن هــا  ــه ب ــه کســانی ک نســبت ب
ــط کار  ــود و در محی ــرو می ش روب
ــد. ــرار می گیرن ــان ق ــی انس تربیت

ــارک  ــه اذن  اهلل تب ــن ب ــان مؤم انس
ــه ســبب حظــی کــه از  ــی ب و تعال
روح ایمــان و از روح قدســی دارد 
بــه ســهم خــودش همــه جــا بایــد 
تاثیــر تربیتــی داشــته باشــد. در هــر 
محیطــی، هــر جــا کــه هســت و بــا 
ــود  ــرو می ش ــه روب ــی ک ــر کس ه

ــا او  ــه ب ــی ک ــوع ارتباط ــر ن و ه
بایــد  آنجــا  می گیــرد؛  شــکل 
ــی،  ــر اله ــک اث ــب او ی در مخاط
ــد.  ــاق بیفت ــی اتف ــی و نوران تربیت
ــام  ــوان ع ــان عن ــن هم ــوب ای خ
ــان  ــی انس ــود یعن ــی، می ش رحمان
مومــن بــه مناســبت حظــی کــه از 
ــارک  رحمانیــت حضــرت حــق تب
و تعالــی دارد، یــک شــخصیت 
رحمانــی دارد. لــذا ایــن یــک اثــر 
ــه مناســبت ســهمی   عــام دارد. و ب
کــه از رحیمیــت پــروردگار متعــال 
دارد نســبت بــه کســانی کــه بــا او 
ــی  ــی خاص ــاط تربیت ــک ارتب در ی
رابطــه  مثــل   می گیرنــد  قــرار 
پــدر و فرزنــد کــه ارتبــاط، آثــار و 
ــه  ــن گون ــژه ای دارد. ای ــاط وی ارتب
ــت  ــل رحیمی ــی  ذی ــط اساس رواب
خــاص می آیــد مثــل رابطــه معلــم 
ــی و شــاگردانش  و شــاگردان، مرب
کــه دیگــر بــرای آن افــراد خــاص 
ــت  ــژه و تح ــت وی ــک عنای ــا ی ب
رهاورد هــای  ویــژه،  تدابیــر 
ــن  ــت. چنی ــد داش ــی خواه تربیت
کســی هــم می دانــد کــه بایــد 
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ــه  ــت ب ــم دس ــت دائ ــرای دریاف ب
ســاحت حضــرت رحمــان رحیــم 
ــن  ــا ای ــد ت داشــته باشــد. و می دان
حــظ و بهــره و نورانیت بــه او داده 
ــد  ــع باش ــد معطی ــود، نمی توان نش
ــده اســت. ــم دریافــت کنن ــذا دای ل

فرایند تربیت؛ فرایند مهرپایه

بــر اســاس ســاختار شــخصیتی 
ــد  ــت، فراین ــد تربی انســان ها، فراین
ــای آن مهــر  ــه اســت. مبن مهــر پای
و رحمــت اســت. ایــن همــان 
مبنایــی اســت کــه اساســًا خداونــد 
تبــارک و تعالــی همــه عالــم را 
آفریــده و تربیــت کــرده یعنــی 
ــوره  ــان س ــه هم ــن ک رب العالمی
مبارکــه حمــد هســت در ادامه اش 
ــن  ــدهلل رب العالمی ــد الحم می گوی
می کنــد؛  تاکیــد  مجــدداً  بــاز 
ــت  ــی ربوبی ــم یعن ــن رحی الرحم
ــرد  ــرار می گی ــط ق ــن وس ــق ای ح
ــم  ــت ه ــه رحم ــبوق ب ــم مس ه
ــت  ــه رحم ــوف ب ــوق و محف ملح
ــد در ســوره  اســت. چــون می دانی
اجمــاع  محــل  حمــد  مبارکــه 

ــه  ــه بســم اهلل آی ــن اســت ک فریقی
ــرای فصــل  ــوره اســت و ب اول س
ــا ســایر  نیســت البتــه در ارتبــاط ب
ــی در  ــا و حت ــن علم ــور دربی ص
بیــن مفســرین شــیعه هــم اختاف 
نظــر هســت. برخــی قائــل هســتند 
ــوره ها  ــن س ــل بی ــرای فص ــه ب ک
ــی بســم اهلل را گذاشــته  اســت یعن
بیــن  شــود  فاصلــه  کــه  انــد 
بعــدی  قبلــی و ســوره  ســوره 
بــرای  می گوینــد  برخــی  امــا 
ــر  ــه اول ه ــن آی ــوره ای ای ــر س ه
ــه  ــت. البت ــتقل اس ــوره ای و مس س
ــی دارد؛  ــه مباحــث فقه ــن جمل ای
مباحــث  حکمــی دارد؛  مباحــث 
عــارف،  مفســر  دارد.  عرفانــی 
ــام  ــر ام ــدر و بی نظی ــل عالیق عام
بــه  الشــأن  مان  عظیــم  راحــل 
طــور خــاص نظــرگاه فقهــی هــم 
ــد  ــد و معتقدن ــه دارن ــن زمین در ای
ــم،  ــن الرحی ــم اهلل الرحم ــه بس ک
آیــه اول هــر ســوره ای اســت.
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آفرینش عالم براساس مهر و 
محبت

مقدمــه نامــه حضــرت با »بســم اهلل 
ــداهلل رب  ــم الحم ــن الرحی الرحم
العالمیــن الرحمــن الرحیــم« آغــاز 
شــده اســت و ایــن یعنــی ربوبیــت 
حــق تبــارک و تعالــی محفــوف بــه 
ــدش  ــت بع ــل و رحم ــت قب رحم
ــی  ــا دو تجل ــم ب ــد. آن ه می باش
ــه و  ــت عام ــه رحم ــت ک رحمانی
رحیمیــت کــه رحمــت خــاص 
اساســًا  اینکــه  غــرض  اســت. 
خداونــد متعــال عالــم را بر اســاس 
ــر  ــرورش داده ب ــده و پ ــر آفری مه
ــی  ــاق تربیت ــوع اتف ــر ن ــر و ه مه
بخواهــد تــو ایــن عالــم رخ بدهــد 
ــروردگار  ــت پ ــت ربوبی ــد تح بای
مهربانمــان  اســم رب  و  متعــال 
برســد. نتیجــه  بــه  تــا  باشــد 

مهرپایه بودن قهرمربی الهی

ــا  ــن معن ــه ای ــودن ب ــه ب ــر پای مه
نیســت کــه در فرآینــد هــای تربیتی 
نبایــد از شــگردهای دیگــری هــم 

ــه  ــی ک ــه کس ــم بلک ــتفاده کنی اس
در موقــف تربیــت الهــی قــرار 
می گیــرد؛ حتــی اگــر رفتــار او 
بــه مناســبت یــک روش موثــر 
مخاطــب  حالــت  اســاس  بــر 
ــدی و  ــا تن ــه ب ــدار آمیخت ــک مق ی
ــم مدیریــت شــده و امثــال  خش
ــر  ــه مه ــز از پای ــا باشــد؛ هرگ اینه
بــودن خــارج نمی شــود. هیــچ 
وقــت مبنــای آن  خشــم و غضــب 
ــر  ــًا مه ــای آن قطع ــود. مبن نمی ش
ــوارد  ــر م ــًا و در اکث ــت. عموم اس
ــز اســت و  ــار مهرآمی ــک رفت ــا ی ب
ــز  ــار قهرآمی ــک رفت ــا ی ــی ب گاه
ــی  ــی اله ــر مرب ــت. قه ــراه اس هم
ــه  ــت. و ریش ــه اس ــر پای ــم مه ه
رحمتــی دارد یعنــی بــاز بــه خاطــر 
آن رحمــی اســت کــه نســبت 
ــر  ــه خاط ــب دارد. ب ــه آن مخاط ب
آن رحــم و مهــری کــه نســبت 
بــه او دارد؛ قهــر کــرده اســت. 
ــه  ــاز، مهرپای ــزش ب ــار قهرآمی رفت
ــوع  ــت. و در مجم ــان اس و مهربنی
تربیــت  کــه  گفــت  می شــود 
ــت  ــی، تربی ــت اله ــامی، تربی اس
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مبتنــی بــر وحی، چــه بــه آن معنای 
ــت  ــل رحمانی ــه ذی ــر ک ــه مه عام
ــود.  ــی می ش ــارک و تعال ــق تب ح
ــر  ــش، مه ــای خاص ــه معن ــه ب چ
ــود  ــن می ش ــس ای ــت. پ ــه اس پای
الرحیــم. الرحمــن  اهلل  بســم 

در راه تربیت تاخیر جایز نیست

نویســنده نامــه هــم بــی نظیــر 
اســت و از ایــن منظر اهمیــت دارد 
و بایــد بــه آن توجــه شــود کــه چه 
ــد؟  ــه را می نویس ــن نام ــی ای کس
ــق  ــی در ح ــه فان ــت ک ــی اس کس
ــش  ــی اســت. و وجــود نازنین تعال
آینــه جمــال و جــال الهــی اســت. 
خــاص  و  عــام  رحمــت  آینــه 
ــل،  ــان کام ــال انس ــروردگار متع پ
علــی ابــن ابیطالــب )علیه الســام(  
اســت. چنیــن کســی اســت کــه در 
ــم  ــه و قل ــرار گرفت ــام ق ــن مق ای
را حرکــت می دهــد و در مقــام 
ــم  ــاز، بســم اهلل الرحمــن الرحی آغ
ــد  ــرت می خواه ــد. حض می نویس
ــک  ــی، ی ــع تربیت ــه جام ــک ارائ ی
کنــد. ارائــه  تربیتــی  منشــور 

  در مــورد زمــان نگارش هم جالب 
ــام(  ــه الس ــام )علی ــه ام ــت ک اس
ــا  ــد ت ــر کنن ــد می توانســتند صب الب
بــه منــزل برســند امــا ایــن را تــوی 
راه نوشــتند. در جلســه پیش اشــاره 
شــد داخــل مســیِر راه وقتی کــه از 
صفیــن برمیگردنــد یــک منطقــه ای 
ــا  ــت آنج ــن اس ــام حاضری ــه ن ب
نشســته و ایــن نامــه مفصــل را 
در آنجــا نگاشــته اســت. شــاید 
ــام را داشــته باشــد کــه در  ایــن پی
ــت. ــز نیس ــر جای ــت تاخی راه تربی

لزوم اغتنام فرصت ها در فرآیند 
تربیت

همــه  از  تربیــت  فرآینــد  در 
فرصت هــا بایــد اســتفاده کــرد. 
را  پیــام  ایــن  دارنــد  حضــرت 
در  اگــر  حتــی  کــه  می دهنــد 
ــور آن  ــی در حض ــم باش ــفر ه س
فرزنــدت هــم نباشــی، در حضــور 
آن شــاگردت هــم نباشــی؛ بایــد به 
ــه اش را، دل  ــی، دغدغ ــر باش فک
مشــغولیش را داشــته باشــی و اگــر 
فرصتــی پیــدا کــردی از آن فرصت 
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ــر شــکل  ــه ه ــا ب ــی ت ــتفاده کن اس
ممکــن آن نقــش تربیتــی خــودت 
می شــد  وگرنــه  کنــی.  ایفــا  را 
ــد و  ــر می کردن ــرت صب ــه حض ک
ایــن را وقتــی کــه می رســیدند 
ــل  ــای مفص ــی از نامه ه ــل خیل مث
ــان  ــتند در هم ــه نوش ــری ک دیگ
بیــت شریف شــان بــا تیــب خاطــر 
امــا  می نوشــتند  و  می نشســتند 
ــم  ــه قل ــت ب ــفر دس ــان س در هم
شــدند و نامــه را نوشــتند. آن هــم 
ــه  ــل ک ــدر مفص ــن ق ــه ای ای نام
می گوینــد بعــد از نامــه بــه مالــک 
ــای  ــم از مفصل ه ــه آن ه ــتر ک اش
نهــج الباغــه اســت. ظاهــراً این از 
ــر اســت و در زمــره  همــه مفصل ت
معــارف بلنــد نهــج الباغــه اســت.

 ِمَن الَْوالِِد إِلَی الَْمْولُوِد

مقدمــه بســیار بدیــع و جذابــی 
را امیرالمومنیــن )علیــه الســام( 
ــت.  ــوده اس ــوم فرم ــا مرق در اینج
در  شــد  اشــاره  کــه  هم  چنــان 
ــودش  ــمی از خ ــه اس ــن مقدم ای
ــا وصــف  نمــی آورد، خــودش را ب

والــد معرفــی می کنــد؛ اســمی 
ــی آورد،  ــه نم ــب نام ــم از مخاط ه
مولــود  بــا وصــف  را  اســمش 
ــه  ــدر ب ــه پ ــی نام ــی آورد.  یعن م
ــن را  ــام روش ــن پی ــا ای ــد ت فرزن
ــر  ــه اول ه ــدکه دغدغ ــته باش داش
فرزنــدش  بــه  نســبت  پــدری 
ــه رشــد و ســعادت  بایــد دغدغ
ــام  ــود ام ــد و خ ــت او باش و تربی
)علیــه الســام( دارنــد اینجــا یــک 
راهنمایــی عــام، یــک نقشــه اقــدام 
اختیــار  در  و  دســترس  در  را  را 
همــه صاحبــان نقــش تربیتــی کــه 
مادر هــا  و  پدرهــا  درصدرشــان 
مِــَن  می دهــد.  قــرار  هســتند، 
ُــودِ یــک مقدمــه  َــی الَْمْول ـِـِد إِل الَْوال
اســت. یــک مقدمــه کــه همچنــان 
ــر  ــد مختص ــه فرمودی ــه ماحظ ک
ولــی خیلــی جــذاب اســت.در 
ــد  ــه می فرمای ــی ک بخــش اول وقت
مــن الوالــد، بــا چنــد ویژگــی 
می کنــد.  معرفــی  را  خــودش 
می فرمایــد:  کــه  هــم  وقتــی 
ــی  ــد ویژگ ــا چن ــودِ، ب ُ ــی الَْمْول َ إِل
ــه  ــد ک ــی می کن ــب را معرف مخاط
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ــراً  ــاء ظاه ــن احص ــب ای ــه حس ب
اول  فصــل  در  ویژگــی  شــش 
و چهــارده تــا ویژگــی هــم در 
ــه  ــد ک ــاره فرمودن ــل دوم اش فص
ایــن هــم البتــه خــودش پیــام دارد 
کــه حــاال مــن بــه چنــد نکتــه در 
ــرد.  ــم ک ــاره خواه ــن جــا اش همی

لزوم مخاطب شناسی دقیق و 
بسیار خوب مربی 

کســی کــه در موقــف تربیــت قــرار 
ــد مخاطــب خــودش  ــرد بای می گی
ــد  ــد. بای ــوب بشناس ــی خ را خیل
شــناخت داشــته باشــد و ایــن 
ــت  ــی اهمی ــناخت خیل ــئله ش مس
ــد.  ــل بشناس ــه تفصی ــد ب دارد. بای
او،  حــاالت  او،  ویژگی هــای 
ــوت او،  ــاط ق ــرمایه های او، نق س
نقــاط ضعــف او، فرصت هایــی 
ــش دارد  ــان زندگی ــه او در جری ک
و آنچــه کــه او را تهدیــد می کنــد؛ 
هــم  بشناســد.  را  همــه  بایــد 
آســیب ها و آفت هــا را و  هــم 
تــا  بشناســد  را  او  ســرمایه های 
ــت  ــد کارگــردان عرصــه تربی بتوان

او شــود.  لــذا بــه نظــرم ایــن پیــام 
را دارد کــه وقتــی حضــرت چهــار 
ده تــا ویژگــی را  بــه تفصیــل 
دارندکــه  بنــا  می کننــد  اشــاره 
اهمیــت شــناخت مخاطــب را بیان 
ــش مختصــر  ــن طرف ــا ای ــد. ام کنن
اشــاره فرمودنــد یعنــی بــا همیــن ۶ 
تــا ویژگــی کــه البتــه اگــر بــه نظــر 
ــک   ــش ی ــد مطلب ــگاه کنی ــق ن دقی
مطلــب متحــد واحــدی اســت کــه 
ــی  ــت. یعن ــده اس ــل داده ش تفصی
ــا  ــع ب ــد در واق ــم بای ــب ه مخاط
ــی  ــه مرب ــبت ب ــناختی نس ــک ش ی
ــرار  ــودش ق ــتاد خ ــودش و اس خ
دو  یکــی  البتــه  اینجــا  بگیــرد. 
ــر  ــه نظ ــم ب ــر را ه ــه دیگ ــا نکت ت
میکنیــم. اشــاره  کــه  می رســد 

پدر والدی که در موقعیت 
بزرگسالی قرار دارد

 در بخــش اول فرمودنــد:» مِــَن 
َمــاِن،  لِلزَّ الْفَــانِ، الُْمقِــرِّ  الْوَالِــدِ 
ْهــِر  الُْمْدبـِـِر الُْعُمــِر، الُْمْستَْســلِِم ]لِلدَّ
ــاکَِن  ــاکِِن َمَس ــا، السَّ ــذَّامِ[ لِلدُّنْیَ ال
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ــا َغــدا۶ً، از  اِعــِن َعنَْه ــی وَ الظَّ الْمَوْتَ
ــرف  ــا و معت ــتانه فن ــدری در آس پ
ــرش  ــه عم ــان، ک ــت زم ــه گذش ب
تســلیم  و  دارد  رفتــن  در  روی 
ــش  ــده، نکوه ــردش روزگار ش گ
ــده در  ــای گیرن ــان، ج ــده جه کنن
ســرای مــردگان، کــه فــردا از آنجــا 
رخــت برمــی بنــدد«. پــدر والــدی 
بزرگســالی  موقعیــت  در  کــه 
ــر  ــه حســب ظاه ــه ب ــرار دارد ک ق
و  بــوده  بــاالی ۶۰ ســال  هــم 
بــه نظــر میرســد کــه جــزء آن 
نامه هایــی اســت کــه از اواخــر 
ــت  ــرت دریاف ــریف حض ــر ش عم
ــی مــن  ــن یعن شــده اســت. بنابرای
ــرار دارم و  ــی ق ــن موقعیت در چنی
ــه  ــد کلم ــن چن ــع ای ــل جم حاص
بگویــد. می خواهــد  را  ایــن 

ــاِن  ــِد الَْف ِ ــد؛ الَْوال ــا را ببینی تعبیر ه
ــی دیگــر وقتــش تمــام شــده،  یعن
دیگــر  یعنــی  َمــاِن  لِلزَّ الُْمقِــرِّ 
ــدارد  ــه را ن ــا زمان ــتیزه ب ــر س س
بــه قاهریــت زمــان اقــرار دارد. 
الُْمْدبـِـِر الُْعُمــِر یعنــی فصــل اصلــی 

6  مصادر نهج البالغه، ج 3، ص 307-
311

را  خــودش  عمــر  فرصت هــای 
ــلِِم  ــته الُْمْستَْس ــر گذاش ــت س پش
ْهــِر یعنــی دربرابــر ســنتهای  لِلدَّ
زمانــه و روزگار تســلیم اســت. 
ــا  ــان و روزگار ب ــه زم ــد ک می دان
ــد.  ــیر می کن ــودش س ــنتهای خ س
ــا  نْیَ امِ[ لِلدُّ ــذَّ ــِر ال ْه ــلِِم ]لِلدَّ الُْمْستَْس
ــی  ــن مدت ــو ای ــدر ت ــی آن ق یعن
ــا  ــن دنی ــوده، از ای ــا ب ــه در دنی ک
و  صفایــی  بــی  و  وفایــی  بــی 
رفتارهــای ایــن چنینــی دیــده کــه 
ــده  ــوم ش ــش مضم ــا در نگاه دنی
ــی  ــاکَِن الَْمْوتَ ــاکِِن َمَس ــت. السَّ اس
ــی جــای کســایی نشســته کــه  یعن
بــودن  او  از  قبــل  کســانی کــه 
ــینه  ــان در س ــول خودم ــه ق االن ب
خاکنــد قبلی هــا رفتــن حــاال او 
ــادت  ــی ی ــا نشســته یعن جــای آنه
باشــد نوبتــت می شــود ایــن ســیر 
ــی  ــی یعن ــاکَِن الَْمْوتَ ــاکِِن َمَس السَّ
ــداً و  ــا َغ ــِن َعنَْه اِع ــه الظَّ می چرخ
خیلــی زود از اینجــا کــوچ خواهــد 
ــوچ  ــای ک ــه معن ــِن ب اِع ــرد. الظَّ ک
ــده اســت. از اینجــا مســافرت  کنن
ــن  ــی همی ــداً یعن ــرد. َغ خواهــد ک
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فــردا که ایــن مطلــب را می رســاند 
کــه زمــان رحلــت و زمــان عبــور 
ــت.  ــک اس ــم نزدی ــرت ه و هج

اهمیت ارتباط بین نسل ها و 
انتقال ارزش ها، عواطف

از جملــه مســائلی کــه در ایــن 
ــت،  ــده اس ــه ش ــه آن توج ــه ب نام
نســلی  بیــن  ارتبــاط  مســئله 
گرفتــار  اینکــه  بــرای  اســت. 
ــاط  ــط ارتب ــویم و خ ــال نش انفص
بمانــد؛  برقــرار  نســل ها  بیــن 
ــل و  ــا، نق ــال ارزش ه ــل و انتق نق
ــال  ــل و انتق ــا و نق ــال دانش ه انتق
دارد.  اهمیــت  بســیار  عواطــف 

ــا  ــه م ــده زمان جــزء بحث هــای زن
ــی  ــم دارد یعن ــری ه ــت. مناظ اس
هــم منظــر روانشــناختی دارد هــم 
منظــر روانشناســی اجتماعــی دارد 
هــم منظــر جامعــه شــناختی دارد. 
از آن بحث هایــی اســت کــه بیشــتر 
جامعــه شناســان دنبــال آن هســتند.

ــل ها را  ــن نس ــاط بی ــث ارتب  بح
دیگــر مخصوصــًا  از جنبه هــای 

ــم  ــی ه ــث تربیت ــاحت مباح از س
می شــود دنبــال کــرد. ایــن تفــاوت 
در زندگــی عمومــی انســان ها هــم 
خیلــی خــاص اســت. در یــک 
ــزرگ،  ــادر، پدرب ــدر ،م ــواده پ خان
ــوان،  ــرف ج ــن ط ــزرگ، ای مادرب
نوجــوان آن طــرف کــودک این هــا 
همین طــور کنــار هــم هســتند. 
را  زندگــی  تنــوع  ایــن  اساســًا 
پیامهــای  و  می کنــد  زندگــی 
را در ســیر و  روشــِن خــودش 
حــاال  دارد.  تحــول  و  حرکــت 
شــما تصــور بفرماییــد خــدای 
متعــال عالــم را یــک طــوری خلــق 
می کــرد همــه تــوی یــک شــرایط 
ســنی قــرار می گرفتنــد چقــدر 
ــا  ــه ب ــط آمیخت ــط، محی ــن محی ای
ــادل  ــدون تب ــتگی ب ــی خس دلزدگ
اینهــا می شــود. بــه هرحــال  و 
ــر  ــه اگ ــت ک ــرایط اس ــن ش در ای
ــب و  ــه صــورت مناس ارتبــاط ب
ســالم بیــن اعضــای ایــن خانــواده 
چیــده بشــود خیلــی جذاب اســت. 
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تزریق طراوت، نشاط، امید و 
حرکت به نسل گذشته

تقســیم های  یــک  اینجــا  البتــه 
دیگــری هــم داریــم کــه مــن 
شــوم  وارد  نمی خواهــم  فعــا 
ــال،  ــر، بزرگس ــد: پی ــا می گوین مث
میانســال، جــوان، بعــد دیگــر مثــا 
این هــا  کــودک  بعــد  نوجــوان 
یــک  را  بعضی هایــش  هــم  را 
درســت  برایــش  تقســیماتی 
ــت.  ــم نیس ــی مه ــه خیل می کنندک
تقســیم  ثاثــی  کریــم  قــرآن 
الَّــِذي  می فرمایــد:»اهلَلُّ  می کنــد 
ــَل  ــَمّ َجَع ــٍف ثُ ــْن َضْع ــْم مِ َخَلَقُک
ــَل  ــَمّ َجَع ًة ثُ ــَوّ ــِد َضْعــٍف ُق مِــْن بَْع
ةٍ َضْعًفــا َوَشــیْبًَة یَْخُلُق  مـِـْن بَْعــِد ُقــَوّ
ــر7،ُ  ــُم الَْقِدی ــَو الَْعلِی ــاُء َوُه ــا یََش َم
خــدا آن کســی اســت کــه شــما را 
در ابتــدا از جســم ضعیــف )نطفــه( 
ــف و  ــس از ضع ــد آن گاه پ بیافری
ــرد و  ــا ک ــی( توان ــی )کودک ناتوان
بــاز از توانایــی )و قــوای جوانــی( 
بــه ضعــف و سســتی و پیــری بــر 
گردانیــد، کــه او هر چــه بخواهد و 
ــد،  ــرد می آفرین ــق گی ــیّتش تعل مش

7  آیه 54 سوره روم

و او دانــا و تواناســت«. تقســیم 
ــارت اســت  ــه عب ــه اســت ک ثاثی
از دوران ضعــف، دوران کودکــی 
و نوجوانــی بعــد دوران قــوت، 
دوران جوانــی تــا همیــن میانســالی 
ضعــف  دوران  هــم  بعــدش  و 
بزرگســالی و پیــری اســت کــه 
اگــر ادامــه پیــدا کنــد و ایــن مابیــن  
ــی حــذف نشــود  از چرخــه زندگ
ــود و  ــه کار می ش ــه خاتم ــر ب منج
بــه آن نقطــه پایــان خــط می رســد. 

ایــن  اینکــه  ایــن دوران هــا  در 
ــد،  ــتی باش ــاط درس ــاط، ارتب ارتب
ــه خاطــر  خیلــی جــذاب اســت. ب
اینکــه جوان  هــا )اعــم از نوجــوان 
و  بزرگ ســاالن  بــه  کــودک(  و 
نشــاط،  و  میان ســاالن طــراوت 
امیــد و حرکــت و اینهــا را تزریــق 
ــر  ــه دیگ ــا  ک ــن را م ــد. ای می کنن
ــروه  ــوی آن گ ــم ت ــم داری ــم ک ک
ــم.  ــس می کنی ــم، ح ــرار می گیری ق
ــا  ــا بچه ه ــی ب ــان وقت ــود انس وج
روبــرو  کــودکان  و  نوجوان هــا 
می شــود و ســروکار پیــدا می کنــد، 
می شــود.  نشــاط  از  سرشــار 
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تزریق آرامش و پختگی به نسل 
آینده

کــه  وقتــی  دارد  عالمــی  یــک 
ــش  ــدار آرام ــک مق ــی و ی پختگ
بزرگ ترهــا همــراه بــا یــک مقــدار 
بــی قــراری اینهــا می شــود. و ایــن 
ــن  ــه ای ــه اینک ــود ب ــر می ش منج
آرامــش  را به نســل بعــدی  تزریق 
ــان را  ــارب خودش ــد و تج می کنن
ــد.  ــرار می دهن ــا ق در دســترس آنه
محبــت بزرگ ترهــا نســبت بــه 
اگــر  مخصوصــًا  کوچک ترهــا 
تــوی بافــت خانوادگــی باشــد، 
خیلــی خالــص اســت، خیلــی 
ــف  ــار از عواط ــعاع دارد، سرش ش
ــر  ــد. اگ ــا می کن ــت و اینه از محب
نســبت بــه ایــن تفــاوت کــه 
ــز طبیعــی اســت  اجمــاالً یــک چی
ــن  ــی ای ــارک و تعال ــد تب و خداون
غفلــت  پرداختــه  و  ســاخته  را 
جــای  بــه  می توانــد  بشــود. 
تهدیــد  بــه  تبدیــل  فرصــت 
بشــود و ایــن فرصــت پویایــی 
ــکاف  ــد ش ــه تهدی ــال را ب و اتص
می کنــد. تبدیــل  گسســت  و 

شناخت متقابل راه مقابله یا 
شکاف نسلی

ــه  ــادی ک ــل زی ــه دالئ ــا ب ــان م زم
ــی  ــل و بررس ــدد تحلی االن در ص
اتفاقــا  هرچنــد  نیســتیم  آن 
ــا  ــه این ه ــت ک ــم هس ــوب ه خ
بررســی بشــود؛ زمانــی اســت 
ــلی در  ــکاف نس ــفانه ش ــه متاس ک
ــت  ــده اس ــته ش ــی برجس آن خیل
بــه گونــه ای کــه در بعضــی از 
ــم  ــه گسســت نســلی ه ــع ب جوام
رســیده اســت. در شــرایط کنونــی 
ــن  ــه م ــی ک ــوش بین ــگاه خ ــا ن ب
کمــی  ایرانــی  جامعــه  در  دارم 
ــکاف  ــور ش ــه مح ــمتی ب ــا قس  ت
نســلی در حــال نزدیــک شــدن 
ــرادی  ــی از اف ــه بعض ــتیم. البت هس
کــه بــد بینانــه نــگاه می کننــد 
ــلی  ــکاف نس ــخن از ش ــی س گاه
ــا  ــی وقت ه ــن بعض ــد م می گوین
تعبیــر گسســت نســلی را هــم 
شــنیده ام. کســانی کــه حــرف 
آنچنانــی میزننــد معلــوم اســت 
ــکاف  ــتند. ش ــرت هس ــرا پ از ماج
نســلی قابــل ماحظــه اســت. امــا 
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بــه نظــرم بــرای جامعــه مــا نظریــه 
بدبینانــه ای اســت. آن چــه کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــود گف می ش
دارد بــه شــکاف نزدیــک می شــود. 
ــر  ــال های اخی ــی س ــا ط مخصوص
ــه در  ــی ک ــن تحوالت ــد از ای و بع
مقــدار  یــک  داده،  رخ  فنــاوری 
ــده  ــگ ش ــر رن ــلی پ ــاوت نس تف
چیزهایــی  آن  از  این هــا  کــه 
ــه لحــاظ  اســت؛ کــه بایــد شــما ب
آن  تربیتــی  بحث هــای  محیــط 
ــد.  ــه کنی ــم ماحظ ــا را ه محوره
راه آن هــم شــناخت متقابــل یعنــی 
شــناخت نســلی اســت و ایــن 
ارتبــاط را فعــال کــردن اســت. 

ارتباط نزدیک زمینه ساز تبادل 
معرفتی

یکــی از راه هــای فعــال ســازی 
ــن شــناخت  ــاط خــود ای ــن ارتب ای
ــی  ــی مهم ــز خیل ــه چی ــت؛ ک اس
را  همدیگــر  عوالــم  اســت. 
بشناســند و دیگــر اینکــه باهــم 
ــی  ــال یعن ــاط فع ــر وارد ارتب دیگ
گفتگــو بشــوند چــرا کــه ایــن 

گفتگــوی بیــن نســلی خیلــی پیش 
ــو  ــور از گفتگ ــت. منظ ــده اس برن
ــه در آن  ــک اســت ک ــاط نزدی ارتب
بــه اصطــاح هــم تبــادل معرفتــی 
عاطفــی  تبــادل  هــم  می شــود؛ 
می شــود. منظور  مــان از گفتگــو، 
ــمی ،  ــاح رس ــه اصط ــوی ب گفتگ
مذاکــره ای مرســوم کــه ایــن ور و 
ــا  ــز بنشــینیم کــه مــا دوت آن ور می
هــم  بــا  می خواهیــم  نســل ها 
دیگــر حــرف بزنیــم مباحثــه کنیــم؛ 
نیســت. ایــن بــه جــای اینکــه پیش 
برنــده باشــد خــدای نخواســته مثل 
ــود  و ره  ــام می ش ــرات برج مذاک
بــه جایــی نمی بــرد. منظور  مــان 
ــت.  ــوم اس ــا معل ــو اینج از گفتگ
ارتبــاط کامــی فعــال، ارتبــاط 
عاطفــی فعــال و در آمیختگــی اینها 
ــور  ــه منظ ــت. ب ــر اس ــا همدیگ ب
ــن  ــه بی ــی ک ــای متقابل درک فضاه
نســلی وجــود دارد و بــه منظور آن 
ــاس  ــر اس ــه ب ــری ک ــادل فعال ت تب
ــن نســلی  ــد بی ــی بای ــت اله حکم
ــا  ــوص ب ــه خص ــد. ب ــرار باش برق
ــه االن ســرعت  ــن ک ــه ای توجــه ب
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ــاد شــده ایــن  تحــوالت نســلی زی
ــده  ــتر ش ــش بیش ــئله ضرورت مس
ــم  ــه نمی خواهی ــد ک ــا هرچن و م
ــم  ــتفاده کنی ــی اس ــات منف از کلم
اســتفاده  می شــود  اینجــا  ولــی 
ــه از  ــاهدیم ک ــفانه ش ــرد. متأس ک
ــو  ــطح گفتگ ــن س ــاق دارد ای اتف
تنــزل پیــدا می کنــد کــه ایــن 
درســت برعکــس ضــرورت زمانــه 
اســت. یعنــی ضــرورت زمانــه 
ــا  ــد ب ــه بای ــد ک ــا می گوی ــه م ب
ارتبــاط  آن  تفاوت هــا،  حفــظ 
نســلی بــه انــدازه فعــال شــود 
ــر  ــه ب ــم ک ــاهده می کنی ــی مش ول
ــن  ــم و ای ــل می کنی ــش عم عکس
خطرنــاک اســت. و نکتــه اش هــم 
ایــن ســرعت تحــول نســلی اســت 
ــت.  ــی اس ــک باب ــودش ی ــه خ ک

لزوم به رسمیت شناختن عالم 
متقابل بین نسل ها 

ــا  ــزرگ تره ــا ب ــازنده ب ــاط س ارتب
ــه  ادب و خضــوع اســت  منــوط ب
و اال ســوزنده می شــود. اگــر از 
پشــتوانه  بــه  جوان هــا  طــرف 

ــاق  ــی االط ــم عل ــته حکی خواس
ــم  ــر اعظ ــاه پیامب ــن م ــب ای صاح
ــلم  ــه و س ــه و آل ــی اهلل علی ) صل
نســلی  بیــن  مناســبات  در    )
ـُروا کِبَاَرُکــْم  می فرمایــد کــه َوقِـّ
یَُوقُِّرُکــْم ِصَغاُرُکــم8، بــزرگان خــود 
را احتــرام کنیــد تــا کوچک هــا 
شــما را احتــرام کننــد«. بــا بــزرگان 
ــا  ــی ب ــه یعن ــر و کریمان خــود موق
خضــوع و احتــرام رفتــار کنیــد. از 
ســوی دیگــر از طــرف بزرگســاالن 
ــت و  ــا محب ــه ب ــر مواج ــم اگ ه
ــود َو  ــه فرم ــد ک ــه باش ــا حوصل ب
بچه هــا  بــا  ِصغاَرُکــْم  اْرَحُمــوا 
ــم  ــه مواجــه بشــوید؛ تفاه مهربانان
ــاری از  ــا بردب ــرد و ب ــکل میگی ش
هــر دو ســو اســت کــه تفاوت هــا 
هــم  یعنــی  شــود.  پذیرفتــه 
بزرگســال ها تفاوتــی را کــه در 
بچه هــا می بیننــد؛ در جوان ترهــا 
می بیننــد؛ ایــن را درک کننــد؛ عالــم 
ــند و  ــمیت بشناس ــه رس ــا را ب آنه
ــا  ــم بزرگ تره ــم عال ــا ه جوان ه
ــون  ــند چ ــمیت بشناس ــه رس را ب
8  مجلســی، محمدباقــر، بحاراالنــوار، ج 93، ص 

    .۱4۰4 بیــروت،  الوفــاء،  مؤسســه   ،35۶
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ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــن ب ــر ای اگ
تفاهــم  امــکان  اصــًا  نشــود. 
آن  حاصــل  نمی گیــرد.  شــکل 
ارتبــاط تفاهــم نمی شــود. حاصــل 
آن ارتبــاط تزاحــم  می شــود و 
ــه  ــا ب ــر اینه ــارض می شــود. اگ تع
رســمیت شــناخته شــود تمــاس و 
ــود.  ــرار می ش ــته برق ــال شایس انتق
ویژگی هــای  شــناخت  بنابرایــن 
اصلــی هــر نســل هــم بــرای 
ــی  ــت دارد. یعن ــا اهمی ــود آنه خ
ــت  ــی دوره جوانی ــر جوان ــو اگ ت
نوجوانــی،  اگــر  بشناســی،  را 
المقــدور  حتــی  را  نوجوانیــت 
بشناســی اگــر میانســالی، بشناســی؛ 
ــد  ــی و بع ــالی، بشناس ــزرگ س ب
ــم  ــی عوال ــل توجه ــد قاب ــا ح ت
آدم هایــی کــه در ایــن گروه هــا 
ــی  ــم بشناس ــد. را ه ــرار می گیرن ق
ــی  ــی کاف ــناخت اجمال ــی ش گاه
ــی  ــناخت اجمال ــی ش ــت گاه اس
ــی  ــی نیســت. شــناخت تفصیل کاف
در  مخصوصــًا  کــه  می خواهــد 
جاهایــی کــه مــا دیگــر بــاب 
بحــث تربیــت را بــاز می کنیــم. 

ــزء  ــًا ج ــی حتم ــناخت تفصیل ش
ضرورت هــای آن اســت. بــرای 
ایــن می شــود ســرمایه،  اینکــه 
هــم بــرای خــود شــخص ســرمایه 
اســت کــه در هــر موقفــی هســت 
موقــف خــودش را بشناســد؛ هــم 
بــرای تکامــل اجتماعــی و تکامــل 
ــد  نســلی ســرمایه اســت کــه بتوان
ــش الزم  ــم آن نق ــران ه ــه دیگ ب
را ارائــه کنــد و کمــک بکنــد. 
ــش  ــن دو بخ ــی ای ــام فن ــس پی پ
ــن  ــه ای ــج الباغ ــه 31 نه اول نام
ــاط بیــن نســلی اســت بحــث ارتب

پرسش و پاسخ 

الرحمــن  اهلل  بســم  ســوال:  
بیــن  تفــاوت  ایــن  الرحیــم 
دهه هــا  را هــم اگــر می شــود 
دهید.ممنــون توضیــح  بیشــتر 

پاســخ : ایــن بیشــتر اســم گــذاری 
اســت خیلــی نگــران نباشــید. ایــن 
مطــرح  کــه  دهگــی  اســم های 
هشــتادی،  دهــه  اســت،  شــده 
هفتــادی،  دهــه  نــودی،  دهــه 
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ــر  ــدار ناظ ــک مق ــصتی ی ــه ش ده
ــامی و  ــاب اس ــه تحــوالت انق ب
مباحــث سیاســی جــاری می شــود 
دارای  چیزهــای  خیلــی  ولــی 
قویــم  اعتبارهــای  و  حیثیت هــا 
ــاظ  ــه لح ــود ب ــه بش ــی ک و عمیق
ــرد  ــو ک ــاره اش گفتگ ــی درب علم
خیلــی  مــن  دوســتان  نیســت. 
نباشــید. حرف هــا  آن  معطــل 

ســوال:  بــه نظــر حضرتعالــی 
ــا نســل  ــن دوت ــه بی ــل فاصل حداق
االن  مثــا  یعنــی  چقدراســت؟ 
مربی هــای مــا بــا متربی هــا در 
تماســند آیــا در دو نســل مختلــف 
ــم  ــا ه ــه این ه ــه ن ــا اینک ــد ی ان
می شــوند؟ محســوب  نســل 

نســل  دو  در  حتمــا   : پاســخ 
ــا  ــف هســتند چــون فاصله ه مختل
ــل  ــی حداق ــتند یعن ــف هس مختل
ــتند  ــوان هس ــان ج ــک گروهش ی
ــه نوجــوان  ــا شــما ک چــون طبیعت
ــه  ــی ک ــتید اینهای ــه نداش ــی ک مرب
بعضی هایشــان  هســتند جواننــد 
از  اعتبــاری  بــه  دارنــد   هــم 
ــًا  ــوند. مث ــارج می ش ــی خ جوان

ســازمان   کــه  مــا  وقت هــا  آن 
جوانــان بودیــم. می گفتیــم کــه 1۴ 
ــت  ــی اس ــال دوره جوان ــا 2۹ س ت
ایــن دوره 15  یعنــی می گفتنــد 
ــی  ــی باشــد. خیل ســاله دوره جوان
ــا خــارج  ــن دوســتان شــما ی از ای
شــدند یــا در حــال خــروج از 
دوره جوانی شــان هســتند. ولــی 
ــر  ــبات فنی ت ــق محاس ــًا طب تقریب
ــا  ــتند. ت ــوان هس ــا ج ــه آن ه هم
ــد ســال  ســن چهــل، چهــل و چن
هــم در دوره جوانی شــان محاســبه 
ــان  ــه مخاطب ش ــود و جامع می ش
ســالهای  در  یــا  نوجواننــد  یــا 
هســتند. جوانــی  اول  بســیار 

همــه شــما عزیزانمان را بــه خدای 
متعــال می ســپاریم بنــده بــه ســهم 
ــن  ــود نازنی ــوی وج ــودم دعاگ خ
تــان هســتم در ایــن روزهــای 
و  معظــم شــعبان  مــاه  پرفــراغ 
ســعادت  بــا  والدت  پیشــاپیش 
اباعبــداهلل  حضــرت  موالیمــان 
)علیــه الســام( را تبریــک میگویــم 
امشــب در بیــن اهــل معرفــت 
شــب بــا عظمتــی شــب و روز 
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والدت اباعبــداهلل علیــه الصــاة 
والســام ان شــاءاهلل   برهمــه شــما 
عنایــت  باشدمشــمول  مبــارک 
خــاص مــوال باشــید انشــاهلل و 
الســام علیکــم و رحمــة اهلل و 
ــی محمــد  ــه اللهــم صــل عل برکات
و آل محمــد و عجــل الفرجهــم 




