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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــود را  ــاه ربیع المول ــت م ــام پربرک ای
بــه همــه ی عزیــزان تبریــک و تهنیــت 
ــدای  ــه خ ــم، از این ک ــرض می کن ع
متعــال توفیق داد مجدداً خدمت شــما 
ــرت  ــدیم حض ــرفیاب ش ــزان ش عزی
حــق تبــارک و تعالی را سپاســگزاریم.

منشور تربیت اسالمی

هم چنــان  مــا  بحــث  موضــوع 
هســت  نازنین تــان  خاطــر  کــه 
ــه ی  ــم نهج البالغ ــی و یک ــه ی س نام
کــه  بــود  )علیه الســالم(  امیرالمؤمنیــن 
ــور  ــوان منش ــه عن ــم ب ــرض کردی ع
تربیــت اســالمی می توانــد کامــاًل 
بهره بــرداریِ   و  مراجعــه  مــورد 
امیرالمؤمنیــن  فرزنــدان  همیشــگِی 
ــرد. ــرار بگی ــت ق ــه ی قیام ــا دامن ت

هــم  بــا  را  نامــه  مقدمــه ی 
می خواندیــم، معلــوم شــد در بخــش 
مقدمــه امــام )علیه الســالم( در قســمت 
اول بــه عنــوان معرفــی نویســنده کــه 
آگاه  تجربه  دیــده ی  پختــه ی  نســل 

ــرم  ــوز و ســرد و گ ــه اصــرار و رم ب
روزگار چشــیده اســت. قســمت دوم 
ــه  ــت ک ــه اس ــِب نام ــی مخاط معرف
چهارده تایــی  فهرســت  یــک  بــا 
امــام )علیه الســالم( دارد مخاطــب را بــا 
ویژگی هایــی بــه مــا معرفــی می کنــد 
و دقــت کردیــد کــه ایــن معرفــی نــه 
در معرفــی نویســنده و نــه در معرفــی 
اســم  هیچ کــدام  در  دریافت کننــده 
مطــرح نیســت، درواقــع آن شــأن 
ــت.  ــرح اس ــبت مط ــگاه و نس و جای
لــذا عنوانــی کــه اســتفاده شــده والــد 
هســت بــه مولــود، ایــن تعبیــری 
اســت کــه حضــرت انتخــاب کردنــد.

توضیحاتــش گذشــت، در بخــش دوم 
جوانــی  ویژگی هــای  از  فهرســتی 
ــد  ــیر رش ــه در مس ــود ک ــه می ش ارائ
آرزوهاســت،  از  آکنــده ی  اســت، 
محیطــش پــر از دشــواری ها و بلیّه هــا 
شــخصیتش  اســت،  ســختی ها  و 
و  دغدغه  هــا  از  پــر  نفســش  و 
ایــن  رصــد  از  اســت.  ســختی ها 
کشــش ها و جاذبه هــا و ســختی ها 
از  پــر  وجــودِ  ایــن  ابتالئــات،  و 
ــک  ــودش را در ی ــد خ ــتعداد بای اس
زمــان محــدود و بســیار اندک کشــف 
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کنــد و بــه خودشناســی و خودســازی 
برســد و بتوانــد بــار خــودش را جمع 
کنــد و مســیر ســعادت خــودش 
را تضمیــن کنــد. تقریبــًا عمــده ی 
مــوارد قســمت دوم را هــم بــرای 
ــه  ــی ب ــم و گاه ــان خواندی عزیزان م
ــد. ــم ش ــی تقدی ــبت توضیحات مناس

دغدغه های مربوط به محیط 
جوانی

چنــد  روی  پایانــی  بخــش  ایــن 
ــأله ی  ــی مس ــد، یک ــد ش ــأله تأکی مس
»همــوم«،  بــا  هم ســوگندِی 
ــًا  ــه عمدت ــت ک ــوم« اس »حلیف الهم
ــی  ــده. یعن ــه آین ــود ب ــوط می ش مرب
کــه  دلشــوره هایی  و  دغدغه هــا 
ــه  ــبت ب ــًا نس ــی عمدت ــط جوان محی
ــه  ــده دارد. البت ــِش رو و آین مســیر پی
ــه  ــبت ب ــم نس ــل و ه ــم االن بالفع ه
آتیــه. بخــش بعــدی اش مســأله ی 
کلمــه ی  از  کــه  اســت  احــزاب 
ــد، هم نشــین،  ــتفاده کردن ــن« اس »قری
بــا  هم نشــین  »قرین االحــزان«، 
مربــوط  عمدتــًا  کــه  اندوه هــا 
ــوط  ــه گذشــته، ُحــزن مرب می شــود ب
بــه قبــل اســت. اُّمــت انســان و 

البتــه عمدتــًا محیــط جوانــی بــا 
به صــورت  کلیــدواژه  دو  ایــن 
بیــن هــّم و  نزدیــک زندگــی اش 
ــی واضــح اســت،  ــزن اســت. خیل ُح
محیــط پیــش رویــش خیلــی جــذاب 
ــی  ــام جوان ــًا در ای ــت مخصوص اس
ــه  ــی ک ــی آرزوهای ــا، یعن ــا آ رزوه ب
ــا  ــت. ام ــش روی او هس ــره پی باالخ
بــا او همــراه و هماهنــگ  مســیر 
نیســت. نــه مســیر بیرونــی هماهنــگ 
ــه  ــاز ب ــی، نی ــیر درون ــه مس ــت ن اس
مجاهــدت فراوانــی دارد کــه ایــن 
ــک  ــا ی ــی، ب ــک کوشش ــا ی ــد ب بتوان
ــای  ــن چالش ه ــط ای ــختی از وس س
محیــط  ایــن  از  بتوانــد  درونــی 
ــن  ــد. در ای ــور کن ــالمت عب ــه س ب
ــان  ــًا انس ــه نوع ــت ک ــا اس چالش ه
رو  پیــش  آرزوهــای  بــه  نســبت 
مهمــوم اســت، یعنــی ذهنــش درگیــر 
اســت، نگــران اســت، دغدغه منــد 
ــت هایی  ــه شکس ــبت ب ــت و نس اس
ــی  ــش رخ داده و ناکامی های ــه برای ک
کــه پیــدا کــرده محــزون اســت. ایــن 
در  انســان ها  همــه ی  ویژگی هــای 
همــه ی عمرشــان اســت منتهــا در 
ــی برجســته اســت. االن  ــی خیل جوان
مثــاًل مســأله ی شناخته شــده ی بچه هــا 
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در ایــن شــرایط ســنی در متوســطه ی 
دوم ذهــن تقریبــًا به صــورت مســتمر 
درگیــر کنکــور اســت، حــاال ذهنــش 
مشــغول اســت بــه ایــن مســأله، 
چــرا؟ چــون ایــن مســأله به صــورت 
تبدیــل  خانوادگــی  و  اجتماعــی 
شــده بــه یکــی از کلیدهــا بــرای 
ورود بــه زندگــی احیانــًا موفــق، 
شــده.  طراحــی  ذهنــش  در  ایــن 
ایــن دارد دائــم بــا داشــتن یــک 
می کنــد. زندگــی  هّمــی  چنیــن 

حــاال شــما ایــن را اضافــه کنیــد بــه 
همــوم کوچــک و بــزرگ ، حــاال یــک 
مقــدار بزرگ تــرش را مــا مثــال زدیم، 
ــه  ــر ک ــر، دورت ــدار نزدیک ت ــک مق ی
بشــود مســأله ی اشــتغال اســت، مثــاًل 
مســأله ی  اســت،  مســکن  مســأله 
اســت  رنگ ووارنگــی  آرزوهــای 
ــدار  ــک مق ــی ی ــه در دوره ی جوان ک
ــا  ــال این ه ــم و خی ــت وه ــا دخال ب
هــم خیلــی طراحــی می شــوند و 
هــم خیلــی بســط داده می شــوند، 
رنگ آمیزی هــای  خیــال  دســت 
خیلــی جذابــی به وجــود مــی آورد 
مافــوق تصــور اســت و دســِت وهــم 
توســعه می دهــد. یعنــی شــاید حتــی 

ــزرگ  ــم ب ــا ه ــأله این  قدره ــک مس ی
نباشــد امــا وهــم، قــوه ی واهمــه ایــن 
را خیلــی بزرگــش می کنــد. یــک 
مســأله ای می  توانــد واقعــًا خیلــی 
بــزرگ نباشــد، مثــالً  انســان در یــک 
امــا  دوســتی شکســت می خــورد 
ــتانی  ــک جــوان دبیرس ــاًل ی ــرای مث ب
یــا حتــی مثــاًل در ســنین یــک مقــدار 
ــی  ــط رفاقت ــر، شکســت در محی باالت
و دوســتانه وقتــی کــه دوســتی یــک 
ــک  ــد ی ــرفته باش ــدار در آن پیش مق
ــن  ــت. ای ــی اس ــی بزرگ ــزن خیل ح
مطلــب این قدرهــا بــزرگ نیســت 
ولــی ایــن قــوه ی وهــم در آن تصرف 
می دهــد.  توســعه اش  و  می کنــد 
بزرگــی و کوچکــی موضوعــات یــک 
ــط اســت،  ــه محی ــدار وابســته ی ب مق
وابســته ی بــه فشــارهای خانــواده 
اســت، ارزش هــای خانوادگی اســت، 
یــک مقــدار بســتگی بــه ارزش هــای 
اجتماعــی دارد، یــک مقــدار بســتگی 
دارد بــه محیط هــای ارتباطــی کــه 
االن فــرض بفرماییــد کــه محیط هــای 
ارتباطــی بچه هــا کــه عمدتــًا معطوف 
بــه فضــای مجــازی هســت می توانــد 
ــط زیســت  خیلــی چیزهــا را در محی
ــا  ــت آن ه ــای ذهنی ــا و در فض آن ه
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بــزرگ و کوچــک کنــد، ممکــن 
اســت یــک چیــز خیلــی کوچکــی را 
ــه  ــه ای ک ــد به گون ــزرگ کن ــی ب خیل
ــراف  ــاًل اش ــا کام ــت آن ه ــه ذهنی ب
پیــدا کنــد، ممکــن هــم هســت یــک 
مســأله ی خیلــی بزرگــی را کوچکــش 
می کننــد. تصــرف  این هــا  کنــد، 

هم سوگند بودن هموم و احزان

ــی  ــّم دوره ی جوان ــه ه ــن چ بنابرای
ــم  چــه غــم و حــزن آن کــه می گویی
ــا همــان هــّم و حــزن،  هــّم و غــم ی
این  جــا  کــه  احــزان  و  همــوم 
ــتفاده  ــع اس حضــرت به صــورت جم
ــه موضوعــات  ــرده و نشــان داده ک ک
خیلــی متنــوع و پراکنــده اســت، یعنی 
ــور  ــوان این ط ــی ج ــط زندگ در محی
اســت، لــذا تعبیــر حضرت این اســت 
در معرفــی فرمودنــد »َحلِیــِف الُْهُمــومِ 
َو َقِریــِن الْْحــَزاِن« یعنــی گویــا اصــاًل 
ــه  ــه ب ــزی ک ــن چی ــد از ای نمی توان
ــرد،  ــه بگی ــد شــده فاصل آن دغدغه من
یعنــی هم ســوگند بــودن؛ حلیــف 
وقتــی اســت کــه بیــن دو چیــز 
ــود دارد.  ــی وج ــی وثیق ــاط خیل ارتب
ــت مســأله  ــت از اهمی ســوگند حکای

اســت. وقتــی شــما بــه چیــزی قســم 
شــدت  می خواهــد  و  می خــوری 
اتصــال را بیــان کنــد، یعنــی رابطــه ی 
انســان بــا چیــزی کــه عبــارت اســت 
از هــّم و همــان هدف هــای کوچــک 
دغدغــه ی  و  رو  پیــش  بــزرگ  و 
ــه  ــا نرســیدن ب ــه رســیدن ی نســبت ب
ــیدن  ــا نرس ــیدن ی ــی رس ــا، وقت آن ه
مطــرح می شــود حالــت هــّم بــه 
ــل یــک  انســان دســت می دهــد و مث
ــد روی ذهــن طــرف.  بختکــی می افت
ایــن دائــم بــا این هــا هم ســوگند 
نمی توانــد  آن  از  یعنــی  اســت 
ــا  ــن این ه ــاط بی ــرد، ارتب ــه بگی فاصل
ــادی  نیســت.  ــی ع ــاط خیل ــک ارتب ی
»ســوگند«  کلمــه ی  از  این جــا 
می شــود.  اســتفاده  »حلیــف«  و 

عالم جوانی و اندوه

ــرای  ــارت أخ ــاز عب ــم ب ــن« ه »قری
ــا یــک  همیــن مســأله اســت، شــما ب
ــک  ــل ی ــتید، مث ــن« هس ــی »قری کس
ــه آدم  ــک ک ــی نزدی ــت صمیم دوس
ــد،  ــم می بین ــا ه ــا را ب ــه این ه همیش
ــه  ــانی ک ــل کس ــت مث ــم رفاق در عال
آن  یــاد  ببینــی  شــما  را  هرکــدام 
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ــس  ــتند، از ب ــی هس ــری می افت دیگ
ارتباط شــان  همدیگــر  بــا  این هــا 
ــته  ــم پیوس ــه ه ــت و ب ــک اس نزدی
هســت. بنابرایــن بــاز بیــن عالــم 
ــی  ــای ناش ــدوه، اندوه ه ــی و ان جوان
از دســت نیافتــن بــه آرزوهــا ولــو در 
ــز  محیــط بســط  داده شــده ی وهم انگی
و  تصرف شــده  محیــط  در  یــا 
چــون  خیال انگیــز؛  نقاشی شــده ی 
هــم  این جــا هــم دســت خیــال 
دســت وهــم هــر دو تصرف هــای 
و  دارنــد  را  خودشــان  خــاص 
ــد.  ــان را می کنن ــره کار خودش باالخ
شــناخت.  بایــد  را  فضــا  ایــن 

واقعــًا یــک مربــی بایــد این مســأله را 
خــوب بفهمد َواال زبــان ارتباط را پیدا 
ــازی های  ــکان نسخه س ــد و ام نمی کن
ــب  ــه ی مخاط ــرای جامع ــب ب مناس
خــودش و بــرای دردهــا و رنج هــای 
پیــدا  او  غصه هــای  بــرای  او، 
ــش را  ــاًل عالم ــی اص ــد، یعن نمی کن
درک نمی کنــد. ایــن یــک فصــل 
ــن اســت  اســت. یــک فصــل هــم ای
ــودش  ــه خ ــد ب ــود او را بای ــه خ ک
ــه  ــک نکت ــم ی ــن ه ــرد، ای ــی ک معرف
ــوان  ــود ج ــه خ ــی این ک ــت، یعن اس

ــبی  ــی مناس ــک خودشناس ــا ی ــم ب ه
از  ایــن بخــش برســد، یعنــی  در 
را  خــودش  نباشــد،  خودبیگانــه 
شــرایط  و  را  خــودش  عالــم  و 
واقعی تــر  به صــورت  را  خــودش 
بشناســد، ایــن هــم مهــم اســت.

هنر اصلی مربی

ــم را  ــن عال ــد ای ــا بای ــه م ــذا چگون ل
ــم خــودش  ــم، عال ــه او معرفــی کنی ب
ــن  ــم، ای ــی کنی ــودش معرف ــه خ را ب
ــت.  ــأله اس ــک مس ــودش ی ــم خ ه
شــاید یکــی از هنرهــای اصلــی هــر 
ــخص  ــی ش ــت. یعن ــن اس ــی  ای مرب
مربــی یکــی از اصلی تریــن وظایف و 
رســالت هایش ایــن اســت کــه بتوانــد 
مخاطبــش را بــه خــود او معرفــی کند 
ــه او  ــرای این ک ــد ب و او را کمــک کن
ــدازه ی مناســبی و  ــه یــک ان ــد ب بتوان
ــی  ــی از خودشناس ــد مطلوب ــک ح ی
دســت پیــدا کنــد، ایــن خودشناســی 
فوق العــاده  و  پیش برنــده  بســیار 
ــی  ــی از ضعف های ــت. یک ــر اس مؤث
ــان  ــًا در کار مربی گری م ــا نوع ــه م ک
داریــم ایــن اســت کــه در شناســاندن 
ــه  ــان ب ــن جوان م ــان و ای مخاطب م
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ــوالً  ــتیم. معم ــاب نیس ــودش کامی خ
توفیــق الزم را پیــدا نمی کنیــم تــا 
ــی  ــودش معرف ــه خ ــم او را ب بتوانی
ــش  ــع عالمــش را برای ــم و درواق کنی
تشــریح کنیــم. یــک بخــش  عمــده ای  
ــی و  ــواری های روزگار نوجوان از دش
جوانــی بــا شــناخت خــود جــوان از 
ــود  ــان می ش ــه آس خــودش اســت ک
یعنــی کلیدش بیشــتر شــناختی اســت 
و مــا از ایــن مســأله غفلــت می کنیــم.

اگــر او محیــط خــودش را بشناســد، 
بشناســد،  را  خــودش  شــرایط 
خــودش  شــخصیتی  واقعیت هــای 
ــر  ــم در براب ــت ه ــد، آن وق را بشناس
بســیاری از آفت هــا کــه قبــاًل هــم بــه 
ــی  ــای بیرون ــد، آفت ه ــاره ش آن اش
می کنــد،  پیــدا  ایمنــی  داخلــی  و 
ــد  ــناخت تولی ــن ش ــود ای ــم خ و ه
ــی مــی آورد،  ــد، ایمن مصونیــت می کن
تولیــد ظرفیــت می کنــد. آن وقــت 
شــخص می  توانــد از ســرمایه های 
شــکل  بــه  خــودش  وجــودی 
ــتفاده  ــود و اس ــد ش ــبی بهره من مناس
کنــد. خیلــی از غفلت هــا مربــوط 
می شــود بــه این کــه ســرمایه های 
خــودش را از دســت می دهــد یــا بــه 

ــل  ــد حاص ــی می افت ــای پیرامون دام ه
عــدم شــناخت اســت. و یکــی از 
مربــی  رســالت های  مهم تریــن 
ــب  ــه مخاط ــت ک ــن اس ــه ای همیش
خــودش را بــه او معرفــی کنــد و 
ایــن رســالتی کــه االن شــما در صــدر 
آن نامــه داریــد مشــاهده می کنیــد 
یــک  به صــورت  )علیه الســالم(  امــام  و 
اقــدام عملــی دارنــد بــه مــا یــادآوری 
اســت. مربــی  کار  ایــن  می کننــد 

ــاذکاوت و  ــوش و ب ــی باه ــک مرب ی
ــش  ــای بزرگ ــی از کاره ــد یک متعه
ــد  ــک می کن ــه کم ــت ک ــن اس همی
بــه خوداکتشــافی  کــه مخاطبــش 
دســت پیــدا کنــد، بتوانــد خــودش را 
بــا یــک روشــن بینی بیشــتری کشــف 
ــود،  ــرو بش ــودش روب ــا خ ــد و ب کن
ــا واقعیت هــای شــخصیت خــودش  ب
و  ضعف هــا  بــا  بشــود،  روبــه رو 
ــه رو بشــود.  ــای خــودش روب قوت ه
شــما ببینیــد کار تــا آن جــا پیــش 
ــی از  ــالم( حت ــام )علیه الس ــه ام ــی رود ک م
ــرگ  ــل م ــی مث ــما واقعیت ــه ش این ک
را بــا او در میــان بگذاریــد ابایــی 
بزرگــی  واقعیــِت  ایــن  و  نــدارد 
اســت کــه پیــش روی همــه هســت.
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بــا چنــد تعبیــر، چــه آن جــا کــه 
حضــرت دارنــد خودشــان را بــه 
ایــن  او  آینــده ی  آینــه ی  عنــوان 
واقعیــت را مطــرح می کننــد، چــه 
خــودش  بــا  را  او  دارنــد  وقتــی 
ــودش را  ــه خ ــد، چ ــی می کنن معرف
ــاز  ــد ب ــی می کنن ــودش معرف ــه خ ب
ــد  ــتفاده می کنن ــر را اس ــن تعابی از ای
کــه دربــاره ی ایــن مســأله هــم یــک 
ــن  ــته م ــات گذش ــی جلس توضیحات
عــرض کــردم. آخریــن کلمــه اش هم 
همیــن »خلیفــة االمــوات« هســت 
ــمت دوم  ــش، قس ــن بخ ــه در همی ک
ــه  ــن کلم ــا ای ــت و ب ــه هس از مقدم
حضــرت درواقــع ایــن بخــش را بــه 
پایــان می بــرد و قبلــش هــم مشــاهده 
کردیــد کــه از همیــن کلیدواژه هــا 
اســت  »اســیرالموت«  کلیــدواژه ی 
می کنــد.  اســتفاده  او  بــرای  کــه 
کــردن  مواجهــه   یعنــی  ایــن 
مخاطــب بــا واقعیتــی کــه پیــش 
مرتبــط  آن  بــا  و  رویــش هســت 
سرنوشــت  در  می توانــد  و  اســت 
باشــد.  داشــته  اساســی  تأثیــر  او 

آفاِت داشته ها و سرمایه ها

اآلفــات«  »نصــب  کلمــه ی  ایــن 
کــه مالحظــه می فرماییــد این جــا 
جانمایــی شــده، »نصــب اآلفــات« 
معــرض  در  کــه  کســی  یعنــی 
هــم  آ فت هــا  اســت،  آفت هــا 
متنــوع هســتند، گویــا از همــه طــرف 
او را احاطــه کــرده باشــند. ابتــالء بــه 
ــاً   ــان ها تقریب ــی انس ــت در زندگ آف
همیشــگی اســت تــا آخــر عمــر هــم 
هســتند. امــا دربــاره ی جوانــی مســأله 
خیلــی جدی تــر اســت، چنان چــه 
ــتیم  ــوع داش ــه موض ــارتی ب ــاًل اش قب
بهــاره  آفت هــای  جنــس  از  کــه 
اســت کــه آســیبش یــک مقــدار 
ــت  ــت. عل ــی اس ــیب های اساس آس
ایــن هــم  کــه آفت هــا بــه ایــن 
ــی دوره ی  ــا یعن ــنیِ  آدم ه ــع س مقط
می کننــد،  حملــه   آن هــا  جوانــی 
ــت،  ــا اس ــی از ضعف ه ــًا ناش عمدت
ــا  ــف آگاهی ه ــف بینشــی و ضع ضع
می دهــد،  افزایــش  را  آفت پذیــری 
ــاکله   ــخصیتی و ش ــه ی ش ــف بنی ضع
ــکل  ــخصیت ش ــن ش ــوز ای ــه هن ک
افزایــش  را  آفت پذیــری  نگرفتــه 
می دهــد، ضعــف مهارتــی ایــن را 
تقویتــش می کنــد. لــذا به صــورت 
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طبیعــی آفت هــا این جــا عملیــات 
بــه  مضافــًا  دارنــد،  گســترده تری 
این کــه همیشــه آفت هــا می رونــد 
هســت. ســرمایه ها  کــه  جایــی 

ـِـُکِلّ  ــود »ل ــن )علیه الســالم( فرم امیر المومنی
ــی  ــک آفت ــزی ی ــٌة؛ هرچی ــْيءٍ آَف َش
می شــمارند  حضــرت  بعــد  دارد« 
زیبایــی  جمــال،  مثــاًل  می گوینــد 
ــی آفــت دارد،  آفــت دارد، قــوت بدن
ــی دارد،  ــم آفت ــی دارد، حل ــم آفت عل
ــه  ــی ک ــه  ی چیزهای ــن هم ــی ای یعن
ــت  ــک ارزش اس ــودش ی ــرای خ ب
یــک ظرفیتــی اســت آفــت هــم 
ــٌة« یــک کســی  ـِـُکِلّ َشــْيءٍ آَف دارد، »ل
ــری دارد در  ــی ظاه ــاًل زیبای ــه مث ک
ــه  ــی اســت ک ــک  آفت های معــرض ی
یــک کســی کــه آن را نــدارد مبتــال به 
ایــن جنــس از آفت هــا نمی شــود. 
کســی کــه از یــک قــوت بدنــِی قوی، 
ــی برخــوردار  ــوت باالی ــده و ق ورزی
ــی  ــک آفت های ــرض ی ــت در مع اس
شــبیه غــرور و تکبــر و احیانــًا ضربــه 
ــه دیگــران و ســوء اســتفاده از  زدن ب
ــر  ــه اگ ــت ک قــدرت و این هــا اس
نــدارد  را  توانمنــدی  ایــن  کســی 
نــدارد. را  ابتالئــات  ایــن  خــب 

کــه  نیســت  این طــور  همیشــه 
آفت هــا ناشــی از ضعــف باشــد، 
داشــته ها  هــم  وقت هــا  خیلــی 
ــرار  ــت ق ــرض آف ــخص را در مع ش
ــب  ــر »نص ــن تعبی ــذا ای ــد. ل می ده
اآلفــات« ایــن هــم یک مســأله اســت.

خویشتن بانی در مواجهه با 
آفت ها

کــه  آفت هایــی  نــوع  شــناخت 
آن  بــا  بچه هــا  و  جوانــی  دوره ی 
ســروکار دارنــد این هــا چــه مــواردی 
آفت هایــی  جنــس  هســتند؟ چــه 
ــا را  ــنی بچه ه ــن دوره ی س ــتر ای بیش
تهدیــد می کنــد، این هــا دیگــر آن 
ــش  ــه بعضی های ــت ک ــتی اس فهرس
جــزء فهرســت های شناخته شــده ی 
دائمــی اســت، بعضی هایــش هــم 
یعنــی  اســت،  اقتضائات الزمــان 
زمانــی  هــر  شــرایط  بــر  مبتنــی 
این هــا قابــل احصــاء و شــمارش 
هســتند تــا بشــود آن هــا را بــه نوعــی 
هــم مصونیــت بدهیــم، مصونیــت 
از  مصونیــت  آگاهــی،  طریــق  از 
ــت از  ــه، مصونی ــال تجرب ــق انتق طری
ــا،  ــال این ه ــا و امث ــق مهارت ه طری
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ایــن  برابــر  می شــود آن هــا را در 
ــم  ــًا ه ــت داد. احیان ــا مصونی آفت ه
اگــر مــواردی باشــد کــه بچه هــا 
ــت  ــال شــده باشــند آن  وق ــه آن مبت ب
بایــد یــک فرآینــد مثــاًل درمانــی مثــل 
همــان »غــرض االســقام« و چیزهایــی 
کــه قبــاًل داشــتیم، یــک فرآینــد 
ــه  ــرد ک ــف ک ــد تعری ــی را بای درمان
ایــن  آفت هــا پایــدار نشــود و ریشــه 
پیــدا نکنــد، یعنــی بشــود آن هــا را در 
ــش  ــم و اصالح ــبی ترمی ــان مناس زم
کــرد. ایــن چیــزی اســت کــه در 
ــد. ــاق بیفت ــد اتف ــع بای ــن مقط همی

بایــد  بچه هــا  این کــه  ضمــن 
ــیاری  ــطح هوش ــا س ــد ت ــاد بگیرن ی
زندگــی  مســیر  در  را  خودشــان 
ارتقــاء بدهنــد و بــه یــک نــوع 
خویشــتن بانی  برســند تــا بــر اســاس 
ــان  ــد خودش ــتن بانی بتوانن آن خویش
آفت هــا  بــا  مواجهــه ی  در  را 
مدیریــت  چــه  کننــد،  مدیریــت 
مدیریــت  چــه  مصونیت بخــش، 
ــور  ــاز در آن مح ــون ب ــر. چ درمانگ
هــم این هــا در ایــن مــراودات و 
نســبت ها خودشــان مدخلیــت دارنــد.

زمین خورده ی شهوت ها

الشــهوات« کــه  کلمــه ی »صریــع 
ویژگــی   ســیزدهمین  آن  درواقــع 
اســت کــه این جــا مطــرح شــده. 
ــن خــورده  ــای زمی ــه معن ــع« ب »صری
اســت، بــه معنــای »مصــروع« اســت، 
»صریــع« یعنــی »مصــروع«، آن کســی 
ــن  ــه زمی ــتش ب ــتی پش ــه در ُکش ک
می خــورد. »صریــع الشــهوات« یعنــی 
ــوب  ــورده  و مغل ــه زمین خ ــی ک کس
ــه معنــای  شــهوات اســت. شــهوت ب
ــی  ــت، وقت ــس اس ــدید نف ــل ش تمای
نفــس انســان نســبت بــه چیــزی 
تمایــل شــدید داشــته باشــد، اشــتهای 
باالیی نســبت بــه او از خودش نشــان 
بدهــد ایــن از آن تعبیــر می شــود بــه 
شــهوت کــه در آن منابــع روایــی 
مــا دوعنــوان شــناخته شــده دارد 
کــه ایــن دو خیلــی بــه هــم نزدیــک 
هســتند، یکــی شــهوت شــکم اســت 
و دیگــری هــم شــهوت فــرج اســت 
ــزه ی جنســی اســت.  کــه بحــث غری
روایــات  مجموعــه ی  در  دو  ایــن 
ــته ی  ــداق برجس ــوان دو مص ــه عن ب
می شــوند. معرفــی  شــهوات 

در قــرآن کریــم هــم یک بســطی داده 
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ــَهواِت  شــده »ُزیِّــَن لِلنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ
الَْقناطیــِر  الْبَنیــَن َو  َو  النِّســاءِ  مِــَن 
ــِة َو  ــِب َو الْفِضَّ َه ــَن الذَّ ــَرةِ مِ الُْمَقنَْط
َمِة«1 ایــن فهرســت  الَْخیْــِل الُْمَســوَّ
الشــهوات«  حــب  للنــاس  »زیّــن 
ــی  ــت ول ــالی اس ــه بزرگس ــوط ب مرب
در فرآینــد بلــوغ در جوانــی بــا زنــده 
شــدن غریــزه ی جنســی می شــود 
ــک  ــی وارد ی ــر جوان ــه ه ــت ک گف
آن  در  می شــود.  تــازه ای  عالــم 
ــه  ــه ب ــل این ک ــودش مث ــف خ موق
ــد،  ــیده  باش ــازه ای رس ــک درک ت ی
ایــن کامــاًل بــا جریان اشــتهاء نســبت 
ــه خوراکی هــا فــرق می کنــد کــه از  ب
ــط  ــور فق ــوده و همین ط ــا او ب اول ب
تنــوع پیــدا کــرده و دائمًا بیــن ذائقه ی 
ایــن  نیــازی کــه در  گرســنگی و 
ــم  ــود دائ ــد می ش ــش در او تولی بخ
ــه آن هســت  در جســتجوی پاســخ ب
اســت. همراهــش  دائمــًا  ایــن  و 

ســعدی  از  هــم  جملــه ای  یــک 
ــت  ــه گف ــود ک ــل می ش ــه( نق )علیه الرحم

»ایــن شــکِم بی هنــِر پیچ پیــچ / صبــر 
نــدارد کــه بســازد بــه هیــچ«. البتــه او 
ــر معشــوق  ــود دلب ــد: »گــر نب می گوی
در  کــرد  تــوان  دســت   / پیــش 

آیه14سورهآلعمران  1

آغــوش خویــش«، می  گویــد بــا ایــن 
نمی شــود کاری کــرد. بــه هرصــورت 
ایــن دو تقریبًا شــناخته شــده هســت.

تجلی هویت جنسی

بخــش  مــا  جــواِن  مخاطــِب  در 
پدیــده ی  یــک  به صــورت  دوم 
ــی  ــه ای در یــک مقطــع زمان غیرمترقب
خاصــی ظهــور و بــروز پیــدا می کنــد 
جــدی   چالــش  یــک  بــا  را  او  و 
روبــه رو می کنــد کــه عمدتــًا اصلــش 
جنســی،  بلــوغ  روی  می بندنــد  را 
فرعــش را بــه عنــوان عــوارض و 
وقایــع پیرامونــی دربــاره اش صحبــت 
ــی  ــه ی کانون ــی آن نقط ــد ول می کنن
و اصلــی را ایــن می گیرنــد بعــد 
خیلــی  تحــوالت  بلــه  می گوینــد 
نامتعارفــی کــه از نظــر  ســریع و 
ــا  ــال این ه ــی و امث جســمی، هورمون
ــرف  ــدای ط ــد، در ص ــاق می افت اتف
مواجهه هــای  در  می افتــد،  اتفــاق 
از  فهرســتی  یــک  اجتماعــی اش 
ــش  ــرای او پی ــه ب ــت ک ــائل اس مس
می آیــد کــه این هــا همــه اش احصــاء 
ــم روی آن  شــده اســت و مفصــل ه
ــاب بلــوغ و روان شناســی بلــوغ  در ب
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و مســائل پیرامونــی اش کار شــده.

امــا نقطــه ی کانونــی اش درواقــع 
هویــت  تجلــی  مســأله ی  همیــن 
جنســی اســت کــه بــا بیــداری غریــزه 
ــد و  ــاق می افت ــخص اتف ــن ش در ای
جدیــدی  عالــم  یــک  وارد  را  او 
می کنــد،  مناســبات  محــور  در 
ــس  ــا جن ــبات ب ــًا در مناس مخصوص
مخالــف و البتــه در مناســبات بــا 
هم جنــس؛ یعنــی کاًل ارتبــاط او را 
ــد  ــازه ای می کن ــرایط ت ــک ش وارد ی
کــه ایــن بخــش از بخش هــای بســیار 
حســاس اســت. حتــی گاهــی در 
ــد او  ــودش می توان ــا خ ــه ی ب مواجه
را وارد یــک مخاطــرات بزرگــی کند.

بنابرایــن ایــن کلمــه ی شــهوات اینجا 
ــن  ــًا همی ــا عمدت ــب م ــرای مخاط ب
ــم  ــه عال ــا و ورود ب ــم خوراکی ه عال
ــت.  ــی اس ــهوت جنس ــا ش ــی ب جوان
درواقــع شــاید بشــود گفــت ایــن دو 
ــایر  ــت. س ــوارد اس ــن م از اصلی تری
ــرای او  ــد ب ــه می توان ــی ک موضوعات
ــد و از دورن او  ــدی باش ــتهای ج اش
ــد  ــه ســمت خــودش جــذب کن را ب
ــی  ــری دارد ول ــا جلوه هــای کمت آن ه
ــی  ــد خودنمای ــرض بفرمایی ــب ف خ

ــده شــدن،  ــرای دی ــاال ب ــتهای ب و اش
ایــن چیــزی اســت کــه بــاز در 
ــودش  ــه خ ــت ک ــه اس ــن مرحل همی
و  می دهــد  بــروز  یک دفعــه  را 
این کــه دیگــران دربــاره ی او چــه 
ــی  ــش خیل ــن برای ــد ای ــر می کنن فک
ــل آن  ــد و حاص ــدا می کن ــت پی اهمی
ــن  ــه ای ــرای این ک ــه ب ــت ک ــن اس ای
تصویــر خــودش را و آن جلــوه ی 
ــد  ــران بکش ــه رخ دیگ ــودش را ب خ
یــک اشــتهای تــازه ای هــم در او 
ــه  ــم از جمل ــن ه ــود. ای ــدا می ش پی
مــواردی اســت کــه بــاز مربــوط 
بــه همیــن مقطــع ســنی هســت. 

ــتفاده  ــع« اس ــه ی »صری ــا کلم این ج
یعنــی  الشــهوات«  »صریــع  شــده 
یعنــی  شــهوت ها،  زمین خــورده ی 
کســی کــه در برابــر هیجــان شــهوت 
و در ایــن مصارعــه، در ایــن ُکشــتی، 
ــتش  ــوالً پش ــی معم ــن رویاروی در ای
زمیــن  و  می رســد  خــاک  بــه 
می شــود.  مغلــوب  می خــورد، 
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آفات بلوغ زودرس

ــای  ــی از آن ویژگی ه ــم یک ــن ه ای
ــن  ــاز ای ــه ب ــی اســت ک دوره ی جوان
ــغ  ــب تازه بال ــما، مخاط ــب ش مخاط
و  اســت  بلــوغ  آســتانه ی  در  یــا 
ــش  ــن چال ــا ای ــدی ب ــورت ج به ص
ــاال  ــًا ح ــت. مخصوص ــه رو هس روب
ــی  ــرایط خیل ــه ش ــا ک ــه ی م در زمان
بلــوغ  مســأله ی  شــده،  متفــاوت 
 زودرس را داریــم، خــروج فرآینــد 
ــم.  ــی را داری ــد طبیع ــوغ از قواع بل
تنــوع  خوراکی هــا  محیــط  در 
ــم  ــن عرصــه را داری شــگفت انگیز ای
ــا  ــه این ه ــی ک ــای خاص ــا جاذبه ه ب
مســبوق نبــوده، مثــاًل در قدیــم  یــک 
نوجوانــی یــک جوانــی بــا چنــد نــوع 
خوراکــی روبــه رو می شــد؟ ایــن 
همــه تنــوع و جاذبه هــا و این هــا.

جنســی  غریــزه ی  محــور  در 
در  دارد  کــه  اتفاقــی  بزرگ تریــن 
ــوغ  ــن بل ــد همی ــا می افت ــه ی م زمان
گزارش هــای  و  اســت  زودرس 
از  اســت  اخیــر هــم تکان دهنــده 
ــاًل  ــودش را کام ــن دارد خ ــه ای این ک
از  بعــد  به ویــژه  می دهــد.  نشــان 
این کــه بچه هــا بــه ایــن عوامــل 

تحریک کننــده در فضــای مجــازی 
خیلــی دسترســی پیــدا کرده انــد و 
ــًا  ــم دائم ــی ه ــای ارتباط در محیط ه
ــا از  ــه م ــزی ک ــا و آن چی ســطح حی
ــاد  ــاف ی ــا و عف ــوان حی ــه عن آن ب
کاهــش  دارد  هــم  ایــن  می کنیــم 
محیــط  در  هــم  می کنــد،  پیــدا 
محیط هــای  در  هــم  خانواده هــا، 
اجتماعــی  محیــط  در  و  پیرامونــی 
ــه  ــن مســأله ای ک ــا روی ای ــه این ه ک
اســمش بلــوغ زودرس هســت تأثیــر 
فوق العــاده ای دارنــد. ایــن اتفــاق هــم 
روانــی  کامــاًل ســازمان  می توانــد 
خــودش  تحت تأثیــر  را  شــخص 
قــرار بدهــد و دشــواری های خاصــی 
ــاورد.  ــود بی ــش به وج ــن بخ را در ای

کــه  اســت  واقعیت هایــی  این هــا 
ــه رو هســت  ــا آن روب ــا ب مخاطــب م
ــی  ــاس خودشناس ــه از اجن و ازجمل
بــا  او  بایــد  کــه  و  آگاهی هایــی 
آن مواجــه بشــود همیــن جنــس 
آگاهی هــا اســت. البتــه نــه از جنــس 
ــوان  ــه عن ــاال ب ــه ح ــی ک آگاهی های
یــاد  آن  از  حتــی  آمــوزش  مثــاًل 
ــه  ــی ک ــگ غرب ــود و در فرهن می ش
فرهنــگ رقیــب مــا اســت ایــن کامــاًل 
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ــیرهای  ــک مس ــه ی ــده ب ــل ش تبدی
آموزشــی پیــش از بلــوغ و تــا بعــدش 
هــم ســاحت های شــناختی، هــم 
ُکنشــی، هــم گرایشــی کامــاًل شــخص 
ــد  ــرار می دهن ــیرها ق ــن مس را در ای
کــه یــک مقــدار هــم بعضی هــا 
این جــور  بودنــد  عالقه منــد 
حرف هــا وارد فضاهــای آموزشــی 
مــا بشــود ولــو یــک مقــدار بــا یــک 
ــی. ــات متفاوت ــته بندی ها و ترتیب دس

ســند  آن  در  فرمودیــد  مالحظــه 
همــان  جــزء  ایــن  عمــاًل   2030
مــواردی اســت کــه آن هــا کامــاًل 
از  یعنــی  خواســتند،  آن جــا 
قرارهای شــان  طــرف  چیزهــای 
ایــن  خواســتند،  را  چیزهــا  ایــن 
جــدی  بخش هــای  آن  از  یکــی 
برنامه هــای  متــن  در  کــه  اســت 
می گیــرد.  قــرار  آموزشی شــان 

منظــور  آگاهی هــای مناســب، بــه 
ــده و  ــدازه و حفظ کنن ــه ان ــت، ب وق
ــای  ــد از پایگاه ه ــه بای ــت ک این هاس
ــا  ــب این ه ــکل مناس ــه ش ــن و ب امی
ــرار  ــه ی مخاطــب ق ــار جامع در اختی
یــک  بــاز  خــودش  کــه  بگیــرد 
مــا  االن  اســت  مســتقلی  بحــث 

بحث هــا  ایــن  وارد  نمی خواهیــم 
بــه تفصیــل بشــویم. بــه وقتــش 
می کنــم. عــرض  رســیدیم  اگــر 

مواجهه نسل جوان با 
مرگ آگاهی

ــة  ــد »و خلیف ــم فرمودن و خالصــه ه
ــی  ــوات« یعن ــة االم ــوات«، »خلیف االم
داریــد  قــرار  موقعیتــی  در  شــما 
کــه همــه ی کســانی کــه قبــل از 
ــد و  ــا رفتن ــن دنی ــد از ای ــما بودن ش
ــی  ــتی. یعن ــا هس ــین آن ه ــو جانش ت
به صــورت یــک گــزاره ی خیلــی 
شــفاف و قطعــی دارند بــه او یادآوری 
می کننــد کــه پایــان ایــن راه چگونــه 
ــو در آن  ــه ت ــن مســیری ک اســت، ای
ــه  ــی ک ــک وقت ــا ی ــی. ت ــرار گرفت ق
ــل از  ــه قب ــم آن کســی ک ــا می گویی م
تــو بــود االن ببینیــد کجاســت؟ ایــن 
ــه او  ــو ب ــی ت ــورت حتم ــی به ص یعن
ــینی  ــن جانش ــوی و ای ــق می ش ملح
تــو دربــاره ی او محقــق می شــود، 
ــم جانشــین شــما  کســان دیگــری ه
می شــوند و ایــن مســیر هم  چنــان 
ــاز  ــه ب ــرد ک ــد ک ــدا خواه ــه پی ادام
همــان بحــث مرگ آگاهــی اســت 
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کــه معلــوم می شــود در مجمــوع 
ــته در  ــای برجس ــزء نکته ه ــد ج بای
مواجهــه ی مــا بــا نســل جــوان باشــد. 
حــاال ایــن را چگونــه باید ارائــه کرد، 
چگونــه بایــد ایــن را دســته بندی ، 
اندازه گــذاری  و  بســته بندی 
ــه  ــا چ ــدازه ای؟ ب ــه ان ــه چ ــرد؟ ب ک
کیفیتــی  چــه  بــا  خصوصیاتــی؟ 
ــود  ــل بش ــد منتق ــا بای ــن آگاهی ه ای
ــی از آن  ــودش یک ــود خ ــن می ش ای
بحث هــای جــدی  کــه اگــر ایــن 
ــام  ــت انج ــی درس ــیر مرگ آگاه مس
بشــود ســطح ایمنــی را در برابــر 
ــیار  ــقام بس ــات و اس ــهوات و آف ش
افزایــش می دهــد. حتــی در برابــر 
مصائــب افزایــش می دهــد کــه گفتنــد 
غرض االســقام«،  »رمیةالمصائــب 
ــوم،  ــزان و هم ــور اح ــی در مح حت
خیلــی چیــز فوق العــاده ای اســت. 
ــخه ی  ــک نس ــه ی ــت ک ــود گف می ش
شــفاء بــرای یــک فهرســت طوالنــی 
و  بیمار هــا  و  دشــواری ها  از 
آن  بــا  انســان  کــه  ســختی هایی 
ــی  ــن مرگ آگاه ــت همی ــه اس مواج
انجــام  بــه درســتی  اســت، اگــر 
در  را  ایمنــی  ســطح  هــم  بشــود 
ــختی ها و  ــا و س ــن چالش ه ــر ای براب

دشــواری ها خیلــی افزایــش می دهــد 
و هــم زمینــه ی رشــد و حرکــت را و 
ــت و  ــام از فرص ــی اغتن فرصت شناس
زمــان را بســیار افزایــش می دهــد 
کــه ایــن را بایــد قــدر دانســت. 

دشمن ایراِن قوِی مستقل را 
نمی خواهد

ــه  ــی ک ــرایط کنون ــا ش ــاط ب در ارتب
خوشــبختانه  داده،  رخ  حوادثــی 
اکنــون بعــد از جمع بنــدی ای کــه 
عالی قدرمــان  و  حکیــم  رهبــر 
بحــث  می کنــم  فکــر  داشــتند 
دوســتان  را  مســأله  تحلیلــی کالن 
ــه  ــر چ ــند. اگ ــته باش ــأله ای نداش مس
ــه  ــبی ب ــکل مناس ــه ش ــدم ب ــن دی م
ــه آن  ــان ب ــه ایش ــه ک ــای آن چ زوای
پرداختنــد در ایــن چنــد روز پرداختــه 
ــما  ــاید ش ــاال ش ــم ح ــده، نمی دان نش
خبرهــای دیگــری داشــته باشــید. 

ایشــان،  تحلیــل  در  اصلــی  ارکان 
دیــد  زاویــه ی  بودنــد؟  کدام هــا 
ــه  ــت صحن ــور پش ــت؟ در مح چیس
و دشــمن قضیــه چگونــه اســت؟ 
ــده ی  ــور تأمین کنن ــا مح ــاط ب در ارتب
امنیــت جامعــه بــا تأکیــد بــر ســازمان 
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انتظامــی کشــور مســأله چیســت؟ در 
ارتبــاط بــا کســانی از ایــن خــواص و 
چهره هــا چگونــه اطالعاتــی داشــتند؟ 
و  هنــری  جامعــه ی  کــردن  جــدا 
هوشــمندانه  ورزشــی  جامعــه ی 
و  حرف هــا  حیطــه،  ایــن  از 
بحث هــای  چگونــه؟  حدیث هــا 
شــمال  از  قومیتــی  بــه  مربــوط 
ــه  ــه چ ــرق ب ــوب ش ــا جن ــرب ت غ
کیفیتــی؟ بحــث تفکیــک کســانی 
ــدند و  ــالء ش ــدان مبت ــط می ــه وس ک
ــش  ــن بخ ــد ای ــدا کردن ــور پی حض
چــرا  این کــه  خالصــه  چگونــه؟ 
ایــن قضایــا دارد اتفــاق می افتــد.

و  قــوی  ایــران  کلیــدواژه ی  ایــن 
ــیر  ــه مس ــد ک ــان می ده ــه نش این ک
مســیِر رو بــه قوتــی اســت و دشــمن 
ــراِن قــوِی مســتقل را نمی خواهــد،  ای
جمهــوری  بحثــش  هــم  خیلــی 
اســالمی نیســت. آنهــا اگــر روی 
ــی ناراحــت  جمهــوری اســالمی خیل
و عصبانــی هســتند به خاطــر ایــن 
اســت  کــه جمهــوری اســالمی اســت 
ــه  ــض ب ــران را از حضی ــه دارد ای ک
دارد  آن کــه  درواقــع  می بــرد،  اوج 
ایــن عــزت را می دهــد، آن قــوت 

ــد  ــکوه را می ده ــن ش ــد، ای را می ده
برکــت اســالم و جمهــوری اســالمی 
ــا  ــد این ه ــا فرمودن ــی آق ــت. ول اس
مسأله شــان مســأله ی ایــرانِ  قــوِی 
ــد  ــن را نمی توانن مســتقل اســت و ای
یــک  می بیننــد  کننــد،  تحملــش 
قدرتــی دارد ســر بلنــد می کنــد و 
بــه اعتــراف خودشــان واقعــًا دارد 
هم زمــان کــه آن هــا دارنــد افــت 
ــرف دارد  ــن ط ــد ای ــول می کنن و اف
می افتــد. بزرگــی  اتفــاق  یــک 

لــذا هــر روز هــر بهانــه  ای هــم 
گیــر بیاورنــد کوتــاه نمی آینــد، از 
می کننــد.  اســتفاده  بهانــه ای  هــر 
ــد،  ــال می کنن ــد آن را فع معیشــت ش
ــائل  ــد، مس ــات باش ــأله ی انتخاب مس
سیاســی باشــد آن را فعــال می کننــد، 
ــا را  ــد آن ه ــی باش ــای قومیت بحث ه
فعــال می کننــد، بحــث پوشــش زنــان 
باشــد از ایــن اســتفاده می کننــد، هــر 
ــن هســتند  ــال ای مســأله ای باشــد دنب
ــدا  ــن وســط پی ــه ای ای ــک بهان کــه ی
ــت  ــوم اس ــم معل ــاًل ه ــود و کام بش
ــه ی  ــرای هم ــتند، ب ــاده هس ــه آم ک
فعــال  قرارگاه های شــان  فــروض 
ــت و  ــده اس ــازمان دهی ش ــت، س اس
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دارنــد از همــه ی ظرفیت هــا اســتفاده 
هــم  مجــازی  فضــای  می کننــد. 
خیلــی  دسترســی های  این هــا  بــه 
ــن  ــه ای ــر ب ــتری دارد َواال منحص بیش
نیســت. قبــاًل هــم از ظرفیت هــای 
هــم  می کردنــد؛  اســتفاده  دیگــر 
ماهــواره و شــبکه ها، هــم فضــای 
این هــا  کانال هایــش  و  مجــازی 
گســترده تری. میــدان  یــک  شــده 

جهاد تبیین اصلی ترین میدان 
مبارزه علیه دشمنان است

کــه  مــا  امــروز  مســأله ی  حــاال 
ان شــاءاهلل عزیــزان بــه آن توجــه 
ــن  ــه ای ــن اســت ک ــند ای ــته باش داش
می شــود دســتگاه تحلیلــی. خواهــش 
تحلیلــی  دســتگاه  ایــن  می کنــم 
را عزیــزان روی آن کار کننــد و از 
یک بــار  حــاال  نگذریــم.  کنــارش 
آقــا ســخنرانی کردنــد و مــا هــم 
ــی  شــنیدیم و خوشــحال شــدیم خیل
ــم،  ــن کار کنی ــد روی ای ــوب؛ بای خ
ــل،  ــیر تحلی ــا، مس ــی آن مؤلفه ه یعن
برداشــت های  جمع بندی هــا، 
ــه در  ــی ک ــن و اندازه گذاری های روش
ایــن تحلیــل حــدود چهــل دقیقــه ای 

ــت  ــزی اس ــن چی ــد ای اراده فرمودن
کــه بســیار راهگشــا و پیش برنــده 
اســت. مــا بایــد بــه ایــن منطــق کامالً  
مجهــز باشــیم و شــما بحمــداهلل از آن 
ــدم  ــن تأکی ــتید. بنابرای ــد هس بهره من
ایــن اســت کــه روی ایــن قصــه کار 
بشــود. اگــر مــا روی ایــن قضیــه کار 
کنیــم یعنــی همــه دســت بــه دســت 
ــد  ــیما بگیری ــد، از صداوس ــم بدهن ه
مــا،  فرهنگ ســاز  بخش هــای  تــا 
ــا،  ــای م ــا معلم ه ــا ت ــان م در روحانی
ــی  ــای اجتماع ــا، فعال ه ــای م مربی ه
مــا همــه دســت به دســت هــم بدهند 
آن نقطه هــای برجســته ی ایــن تحلیــل 
را در ذائقــه ی مخاطــب مستندســازی  
ایــن  اقناعــی  به صــورت  و  کننــد 
ــن  ــد، ای ــن کنن ــا تبیی ــرای آن ه را ب
ــه در  ــت ک ــن اس ــاد تبیی ــان جه هم
ــه ی  ــون نقط ــی اکن ــای ترکیب جنگ ه
ــت.  ــناختی اس ــوزه ی ش ــی ح اساس
ــزی  ــم آن چی ــناختی ه ــور ش در مح
ــن  ــد تبیی ــل می کن ــأله را ح ــه مس ک
ــف  ــل تحری ــه ی مقاب ــه نقط اســت ک
ــه  ــن زمین ــیاطین در ای ــه ش ــت ک اس
اســتاد هســتند. ایــن فقــط تبییــن 
ــد. ــل می کن ــأله  را ح ــه مس ــت ک اس



17

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مــن می خواهــم خدمــت مربیــان 
عزیزمــان عــرض کنــم کــه بیننــا 
تبییــن  جهــاد  میــدان  بیــن اهلل  و 
کــه  اســت  میدانــی  اصلی تریــن 
ــت.  ــا و شماس ــش روی م ــون پی اکن
ــاء  ــی چشــم شــهداء، چشــم اولی یعن
از  کــه  شــده  دوختــه  خوبــان  و 
ــا  ــوری م ــِی ف ــه ی قطع ــن وظیف ای
ــال  ــا به ح ــه ت ــم ک ــه برمی آیی چگون
تأخیــر و کوتاهــی و این هــا الــی 
هــم  وظیفــه  داشــتیم،  ماشــاءاهلل 
وظیفــه ی همــه  مــا اســت، مخصوصــًا 
جمــع مــا و حوزه هایــی کــه بــه 
ــه ی  ــم. جامع ــی داری ــا دسترس بچه ه
ــه ایــن  مخاطــب اکنــون مــا بیشــتر ب
ــر شــده. ســّر آن هــم  موضــوع درگی
جنــس موضــوع اســت. باالخــره 
جنــس موضــوع یــک جنــس بیشــتر 
ــک  ــا ی ــت ت ــی اس ــی فرهنگ اجتماع
جنــس اقتصــادی کــه مثــاًل با واســطه 
بچه هــا بــا آن روبــه رو می شــوند.

ــان  ــاًل در خانواده ش ــی مث ــا وقت بچه ه
یــک مقــدار شــرایط ســخت می شــود 
نــان آور  بــرای  پدرشــان  بــرای 
خانوده شــان خــب ایــن یــک ســهمی 
پیــدا می کنــد. یــک  وقتــی اســت 

ــه او اســت،  ــه، موضــوع مبتالب ــه ن ک
دختــری اســت کــه بــا ایــن چــادر بــا 
ــد،  ــی می کن ــش دارد زندگ ــن پوش ای
مدرســه می آیــد بایــد ایــن را رعایــت 
کنــد، باالخــره بیــرون مــی رود بــا آن 
ــع  ــد راج ــت و االن دارن ــه اس مواج
بــه ایــن حــرف می زننــد، راجــع 
ــه چیــزی دارنــد صحبــت می کننــد  ب
ــاره ی  ــت، درب ــط اس ــا او مرتب ــه ب ک
می کننــد  صحبــت  کســی  یــک 
ــد  ــزرگ می خواه ــا آن دروغ ب ــه ب ک
ــه او ظلــم شــده کــه  ــاًل ب بگوینــد مث
پیونــد عاطفــی اش بــا او جدی تــر 
اســت. بــرای جامعــه ی پســرهای 
ــا یــک شــکل دیگــر،  ــاز ب ــا هــم ب م
مســأله بــاز مســأله ی کامــاًل معلومــی 
ارتباطات شــان،  محیــط  در  اســت؛ 
محیــط  دوستی های شــان،  محیــط 
خواسته های شــان  توقعات شــان، 
ایــن قــرار می گیــرد در ســبدش، 
بــودن،  رفاقــت،  آزاد  اختــالط، 
چیزهایــی  آن  کــردن،  رفت وآمــد 
ــًا در  ــه مخصوص ــأ مدرس ــه در خ ک
ــن  ــته در ای ــال گذش ــه س ــن دو س ای
شــبکه ها و در ایــن کانال هــا و امثــال 
ــوع و  ــی متن ــکل خیل ــه ش ــا ب این ه
ــده. ــان داده ش ــا نش ــه آن ه ــدی ب ج
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گفتیــم آقــا مــدارس مــا مشــکل 
دارنــد گفــت همیــن چیــزی کــه 
مشــکل داشــته خیلــی صیانت بخــش 
بــوده کــه شــما در این هــا را بســتید، 
ــه  ــد ک ــاز کردی ــه هایی را ب در مدرس
دیگــر شــما معلمــش نبودیــد، یعنــی 
ــتید.  ــی نداش ــچ نقش ــا هی ــما آن ج ش
آن کالس هــا و این هــا یــک شــوخی 
بیشــتر نبــود، عمــاًل مــا آن هــا را وارد 
ــران  ــه دیگ ــم ک ــی کردی ــک عالم ی
ــی  ــم و تربیت ــای تعلی ــا کاًل فض آن ج
به دســت گرفتنــد. بچه های مــان  را 
را بــه  دســت دیگــران ســپرده ایم. 
ایــن فضــا جغرافیــای  در  اکنــون 
یــک  معــرض  در  بچه هــا  ذهنــی 
اســت. آســیب ها  و  چالش هــا 

عملیات دشمنان به انفعال 
کشیدن نیروهای انقالبی است

ــی در محــور  ــان باشــد به طورکل یادت
خــاص  به طــور  شــناختی  جنــگ 
ــه  عمــده ی عملیــات شــیطان ناظــر ب
ــی  ــای انقالب ــیدن نیروه ــال کش انفع
ــم  ــد ه ــام و بع ــی کل نظ اســت. یعن
انفعــال  بــه  را  انقــالب  بچه هــای 
بکشــند. ایــن آن نقطــه ای اســت 

ــویم  ــالء بش ــه آن مبت ــر ب ــا اگ ــه م ک
ضربــه را خوردیــم. بــرای منفعــل 
ــار  ــا اخب ــًا این  ه ــم عمدت ــردن ه ک
کردنــد،  متقاطــع  و  بزرگنمایــی  را 
دروغ هــای بــزرگ ســاختند و این هــا 
را دائــم پمپــاژ کردنــد در محیــط 
روانــی  محیــط  در  و  ذهنیت هــا 
جامعــه مخصوصــًا جامعــه ی جــوان. 
این هــا یــک واقعیت هایــی اســت 
ــتیم. در  ــه رو هس ــا آن روب ــا ب ــه م ک
ایــن فضــا متأســفانه خیلی هــا حــرف 
نمی زننــد، یعنــی معلــم وظیفــه اش را 
انجــام نمی دهــد، این جــا جایــش 
ــزار  ــیصد ه ــالت س ــو رس ــت، ت اس
ــی  ــت. ایران ــت اس ــهید روی دوش ش
را کــه بــه آن تعلــق داری حــاال پیــش 
روی شماســت کــه دارد بــه آن هجمه 
و  موفقیــت  مؤلفه هــای  می شــود. 
قــدرت، همیــن نظامــی کــه دارد 
می گیــرد. قــرار  هجمــه  مــورد 
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مواجهه حساب شده و عطوف با 
شبهات

ــران  ــازِی ای ــروژه ی سوریه س ــن پ ای
جــدی اســت، مگــر تعــارف دارنــد با 
ــب  ــای عجی ــن مواجهه ه آن؟ و همی
غریبــی کــه کــف میــدان اتفــاق 
افتــاده معلــوم شــد این هــا دنبــال 
ــر  ــر و کبی ــه صغی ــه ب چــه هســتند ک
ــح و این هــا  ــح و طال و مؤمــن و صال
ــی  ــد. خیل ــم نمی کن ــی رح ــه کس ک
بــه ایــران حسودی شــان می شــود، 
ــد  ــت دارن ــا سال هاس ــت م ــه امنی ب
حســد می برنــد، خیلــی برای شــان 
ــرفت هایی  ــه پیش ــت، ب ــنگین اس س
کــه دارد اتفــاق می افتــد، خــب معلوم 
ــک  ــود، ی ــان می ش اســت حسودی ش
کشــور در جهــان دارد ســر بلنــد 
می کنــد بــا قدرت هــای دنیــا دارد 
حریــف می شــود، ایــن برای شــان 
ــت.  ــل اس ــل تحم ــر قاب ــی غی خیل
آن وقــت مــا ایــن وســط تکلیف مــان 
ــتیم؟  ــاکت هس ــون س ــت؟ اکن چیس
نشســتیم؟ منفعــل هســتیم؟ خــب بــا 
ایــن بچه هــا چــه کســی بایــد حــرف 
بزنــد؟ چــه کســی بایــد بــه ســؤاالت 
این جــا  بدهــد؟  جــواب  این هــا 
متوجــه  بزرگــی  بســیار  رســالت 

ــا  ــًا ب ــد واقع ــت، بای ــه ی ماهاس هم
زبــان شــیرین و بیان هــای روشــن 
اوالً ســؤاالت را قشــنگ بشناســیم، 
ــم  ــوب ببینی ــا را خ ــؤاالت بچه ه س
آن هــا  بــا  نزدیــک  از  چیســت، 
بنشــینیم، آن هــا بــا مــا حــرف بزننــد، 
ــاش  ــی پرخ ــو گاه ــد، ول درددل کنن
از  اســت  ممکــن  گاهــی  کننــد، 
ادبیــات نامناســبی هــم اســتفاده کنند، 
ــاری  ــد بردب ــرد، بای ــل ک ــد تحم بای
گرفتــار  آن هــا  کــه  داد  به خــرج 
ــا نشــوند  ــر م خودسانســوری در براب
ــی  ــر منطق ــارت غی ــار جس ــا دچ ی
هیچ کدام شــان  نشــوند،  مــا  بــا 
خــوب نیســت، چــه طــرف خــودش 
مواجهــه  ایــن  کنــد  سانســور  را 
ــه ای  ــه مواجه ــت، چ ــاک اس خطرن
کــه نتیجــه اش ایــن باشــد کــه طــرف 
بایســتد.  مــا  روبــه روی  بخواهــد 
فضــا را بایــد فضــای صمیمــی کنیــم 
مطالب شــان  بچه هــا  بگذاریــم  و 
را  سؤاالت شــان  کننــد،  مطــرح  را 
ــه،  ــر حوصل ــد س ــد و بع ــرح کنن مط
نبایــد هــم خیلــی عجلــه کــرد، 
کــرد. عمــل  شــتاب زده  نبایــد 

مــن  بــه  معلم هــا  از  بعضــی 
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می گفتنــد کــه آقــا مــا در برابــر 
ــه رو  ــؤاالت روب ــتی از س ــک فهرس ی
هســتیم کــه می خواهیــم بــه ایــن 
اصــاًل  بدهیــم  جــواب  ســؤاالت 
ــش آن  ــا کش ــب م ــه ی مخاط جامع
را نــدارد. بــه او می گویــم خــب 
ــؤالی  ــه س ــی ب ــور می توان ــما چط ش
کــه ظــرف مثــاًل دو ســال ایجــاد 
شــده ظــرف دو روز جــواب بدهیــد؟ 
خــب چــرا چنیــن توقعــی از خــودت 
ــه  ــبهاتی ک ــؤاالتی و ش ــه س داری؟ ب
دائــم دارد بــه آن دامــن زده می شــود.

ــیم،  ــا بشناس ــا را م ــه این ه ــا این ک ام
ــه  ــع ب ــد راج ــم، بع ــته بندی کنی دس
این هــا بــا دســت پُــر، بــا زبــان 
دانش آمــوزی، بــا زبــان جامعــه ی 
مخاطــب بــه تدریــج بــا این هــا 
صحبــت کنیــم، هــول نبایــد بشــویم، 
اصــاًل نگران کننــده نیســت، اتفاقــًا 
بچه هــای  بــرای  فعلــی  موقعیــت 
ــه  ــت، ب ــت اس ــک فرص ــالب ی انق
فرصــت  یــک  خــدا  خداونــدی 
فرصت هــا  ایــن  مگــر  اســت، 
ایــن  دل  از  می آیــد؟  آســانی  بــه 
ــمن دارد  ــه دش ــنگینی ک ــات س عملی
ــم  ــاج قاس ــاًل ح ــد. مث ــام می ده انج

کجــا صحبــت از فرصت هــا دارد؟ 
ــی  ــی اســت کــه می توان آن تهدیدهای
راجــع بــه آن شــما اصــاًل فکــر 
کنیــد، وســط آن تهدید هــا ایشــان 
ــت  ــا دارد صحب ــه فرصت ه ــع ب راج
ــِی  ــک انقالب ــت ی ــن اس ــد، ای می کن
ــا  ــک ســه چهارت ــت ی ــی. آن وق واقع
حــرف می شــنویم از این کــه مثــاًل 
ــاال  ذهــن مخاطب مــان یــک مقــدار ب
ــی اش  ــام ارزش ــا نظ ــده ی ــن ش پایی
دارد مثــالً  محــل یــک مباحثــه ای، 
می گیــرد. قــرار  مناقشــه ای 

ــر اســت، از  الحمــدهلل دســت شــما پُ
ــل  ــط مقاب ــل؛ محی ــواهد، از دالی ش
شــما محیــط متالشــِی داغانــی اســت، 
خیلــی از چیزهــا بی پــرده اســت، 
کــه  شــرایطی  بــا  می کنــد  فــرق 
باالخــره دشــمن خیلــی بــا چیزهــای 
تودرتــو و مســتور آمــده باشــد جلــو، 
ــده وســط  ــرده آم ــی بی پ ــون خیل اکن
کوملــه  جریــان  باالخــره  میــدان. 
ــت،  ــرات اس ــه ی دموک ــت، جبه اس
ایــن را بچه هــا چــه می داننــد؟ از 
ــق  ــند؟ عم ــا را می شناس ــا این ه کج
ــت  ــه مل ــبت ب ــا را نس ــرت این ه نف
ایــران و بــه انقــالب اســالمی ایــن را 
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ــدارد. ســر بریدن هــای  کســی خبــر ن
می دانــد؟  کســی  چــه  را  این هــا 
تجاوزهــای این هــا را چــه کســی 
ــا  ــا دخترهــای م ــه ب ــر اســت ک باخب
و بــا نوامیــس ایــران این هــا چــه 
ــن  ــر دارد ای ــد؟ چــه کســی خب کردن
ــرف،  ــن ط ــمن از ای ــا را؟ دش چیزه
از  منافقیــن،  رئیــس  آن طــرف  از 
ــغول  ــت مش ــن جماع ــرف ای آن ط
ــرت ها  ــش و عش ــام عی ــواع و اقس ان
ــا،  ــه ی ارزش ه ــای از هم و فراری ه
بــه دســت  این هــا همــه دســت 
ــر  ــم ظاه ــور ه ــد همین ج ــم دادن ه
عجلــه  این دفعــه  میــدان،  آمدنــد 
شتاب زدگی شــان  ایــن  و  کردنــد 
می کنــد.  کمــک  مــا  بــه  خیلــی 
تمــام امکانات شــان را یــک دفعــه 
برداشــتند آوردنــد وســط میــدان.

اســت،  وقتــش  االن  بنابرایــن 
ــد.  ــت نکنن ــتان غفل ــت دوس یک وق
ــخ های  ــت پاس ــؤال فرص ــود س وج
خیلــی   مــا  اســت،  یــک  درجــه 
بــه  راجــع  می خواهیــم  وقت هــا 
بــه  راجــع  انقــالب،  ارزش هــای 
دشــمنان انقــالب می خواهیــم حــرف 
ــدارد،  ــا ســؤالی ن ــم، مخاطــب م بزنی

چــه می خواهیــم بــه او بگوییــم؟ 
ــرای  ــی ب ــدارد. وقت ــؤال ن ــاًل س اص
ــا  ــن  ج ــود ای ــدا می ش ــؤال پی او س
میــدان یــک مربــی باشــعورِ بــا کفایِت 
ــی کــه باالخــره  ــًا انقالب متعهــِد عمیق
یــا بایــد بــرود کــف خیابــان مثــل این 
بچه هــای پلیــس امنیــت و این هــا 
بایســتد  بــرود  بگیــرد  را  جانــش 
ــش و  ــد زبان ــا بای ــا ی ــر آن ه در براب
ــط  ــرد وس ــردارد بب ــه اش را ب روحی
ــرد؟  ــکار ک ــد چ ــب بای ــدان؛ خ می
نمی شــود محیــط را خالــی گذاشــت.

بــه نظر مــن ایــن دومــی االن اهمیتش 
ــش اول  ــر از آن بخ ــه کمت به هیچ وج
کــه تأمین کننــده ی امنیــت ســخت در 
جامعه هســت نیســت. شــما بحمداهلل 
وســط میــدان هســتید، ایــن را از ایــن 
جهــت عــرض کــردم کــه ســایر رفقــا 
هــم شــما بایــد تجهیــز کنیــد، تقویت 
ــه  ــت ب ــه دس ــاءاهلل هم ــد، ان ش کنی
دســت بدهیــم. بــرای مــا بــه عنــوان 
اســالمی  انجمن هــای  اتحادیــه ی 
میــدان  االن  اتفاقــًا  دانش آمــوزان 
هنرمندانــه،  کار  یعنــی  اســت،  کار 
مشورت شــده،  کار  متفکرانــه،  کار 
ــر االن  ــز، کار مؤث ــه، کار نغ کار پخت
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ــش  ــی کارزار پی ــت، وقت ــش اس وقت
ــدان  ــرد می ــه م ــد آن جاســت ک می آی
در  خــب  َواال  می شــود  شــناخته 
شــرایط  آن  بــا  معمولــی  شــرایط 
ــن  ــمن ای ــه دش ــاال ک ــی، ح معمول
ــدان را درســت کــرده این جاســت  می
کــه هــم آورد می خواهــد، ایســتاده 
مبــارز؟  مِــن  َهــل  می گویــد 
این جاســت کــه بایــد عنصــر انقالبــِی 
مؤمــِن مجاهــد بــه میــدان بــرود.

ــا  ــم این ه ــما بگوی ــه ش ــا را ب این ه
امتحــان اســت، این هــا می گــذرد، 
ــی همــه اش امتحــان اســت، مــن  یعن
و تــو چــکار کــرده باشــیم ایــن مهــم 
اســت. مــا جــزء کــدام گــروه باشــیم؟ 
از  دور  نخواســته  خــدای  گــروه 
ــته ی  ــِد نشس ــِل قائ ــما منفع ــان ش ج
دســت  از  شــرمنده ی  بی خاصیــِت 
رفتــه یــا جــزء گــروه مؤمــِن مجاهــِد 
ــد  ــه می توان ــر ک ــداِن موث ــط می وس
دشــمن های  حریــف  بــرود 
لطــف  بــه  و  بشــود  گردن کلفــت 
پــروردگار متعــال آن هــا را زمیــن 
بزنــد کــه االن وقتــش اســت، اکنــون 
میــداِن شماســت، جنــس  میــدان 
اســت.  دانش آمــوزی  خیلــی  کار 

ــد  ــم فرمودن ــا ه ــه آق ــور ک همان ط
این  هــا پــروژه ی مهــر داشــتند، منتهــا 
خــب حــاال آن قصــه ی خانــم امینــی 
ــد،  ــه ای ش ــک بهان ــا ی ــرای این ه ب
َواال این هــا برای شــان مهــم نبــود 
بیایــد. پیــش  بهانــه ای  چــه  کــه 

امیــدوارم ان شــاءاهلل مــن و شــما 
ــتان  ــم دوس ــا ه ــیم، ب ــربلند باش س
ارتبــاط داشــته باشــند، هم فکــری 
مختلــف  جاهــای  البتــه  کننــد. 
بــا  اســت  ممکــن  یک کمــی 
ــی  ــی خیل ــد ول ــرق کنن ــر ف همدیگ
زیــادی  تفاوت هــای  تفاوت هــا 
ــب  ــه ی مخاط ــون جامع ــت. اکن نیس
ــی اش  ــای ذهن ــط جغرافی ــًا محی تقریب
ــف  ــور کش ــت. همین ط ــترک اس مش
آن هــا،  مســائل  آن هــا،  ســؤاالت 
ــه ی  ــا از زاوی دســته بندی کــردن آن ه
پاســخ های  تهیــه ی  دانش آمــوزی، 
ــا همدیگــر  ــادل پاســخ ها ب ــوی، تب ق
و رســیدن بــه یــک مجموعه هــای 
مؤثــر و مفیــد. این هــا چیزهایــی 
اســت کــه مــا بایــد ان شــاءاهلل طراحی 
کنیــم. یــک مقــدار هــم درصــدد 
ــدار  ــک مق ــتند، ی ــش هس ــاد تن ایج
کــه بیشــتر، اصــاًل آن هــا نان شــان در 
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تنــش اســت، هنــر بچه هــای انقــالب 
ــل  ــزی مث ــت عزی ــًا جماع مخصوص
ــت،  ــان اس ــان بردباری ش ــما هنرش ش
ــا ســعه ی صــدر، آرام،  خیلــی بایــد ب
ــا محبــت  خنــدان، خیلــی عطــوف، ب
ــد  ــتر بای ــویم، بیش ــه بش ــد مواج بای
ــب  ــه ی مخاط ــون جامع ــنویم، چ بش
ــه دارد  ــای نگفت ــتر حرف ه ــا بیش م
کــه بگویــد راحــت می شــود، بیشــتر 
بایــد شــنیده بشــود و بعــد بــه انــدازه 
ــما  ــد. ش ــت کن ــواب دریاف ــد ج بای
بــا  تدابیــرش  هســتید،  اســتادش 
ــا  ــن کار این ج ــت، ای ــود شماهاس خ
ــی  ــم یعن ــترک داری ــه کار مش ــاز ب نی
یــک  به صــورت  بایــد  دوســتان 
قــرارگاه مرکــزی بایــد فــوری در 
دفتــر مرکــزی و بــا اســتفاده از مراکــز 
مرکــزی  قــرارگاه  آن  اقماری مــان 
دائمــًا  و  بگیــرد  شــکل  ســریع 
ــد،  ــته باش ــود داش ــاط وج ــن ارتب ای
ایــن باالخــره ســؤاالت از محیــط 
بشــود،  دریافــت  دانش آمــوزی 
تحلیــل بشــود، دســته بندی بشــود 
ــه شــکلی مناســب  و بعــد باالخــره ب
ــه  ــخ ها پخت ــود، پاس ــخگویی بش پاس
ــه ی  بشــود، آماده ســازی بشــود، زاوی
این هــا  بشــود.  کشــف  ورودش 

چیزهایــی اســت کــه بــه نظــرم رفقــا 
بایــد باقــوت وســط میدانــش باشــند.

خــدای  بــه  را  شــما  همــه ی 
در  امیــدوارم  می ســپارم،  متعــال 
پیامبــر  حــق  بــه  امتحــان  ایــن 
)علیه الســالم(  صــادق  امــام  و  اعظــم 
ــید. ــق باش ــربلند و موف ــاءاهلل س ان ش

و الســالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته.
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