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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــارِ  ــْن إْدبَ ــُت مِ ــا تَبَيَّنْ ــاِنَّ فِيَم »َف
ــرِ  ْه ــوِح الدَّ ــي َو ُجُم ــا َعنِّ نْيَ الدُّ
َعَلــيَّ َو إْقبَــاِل اآلِخــَرة اِلَــىَّ 
ــْن  ــرِ َم ــْن ذِْك ــي َع ــا يَزُعن َم
ــي  ــا َوَرائ ــامِ بَِم ســَواَي َو االِْهتَِم
ــي  ِ َد ب ــرَّ ــُث تََف ــي َحيْ ــَر أَنِّ َغيْ
ــي،  ــمُّ نَْفس ــاِس َه ــمِّ النَّ ُدوَن َه
َفَصَدَفنــي رأيــي َو َصَرَفنــي َعــْن 
ــُض  ــي َمْح ِ ــَرَح ل ــواَي، َو َص َه
ــدٍّ  ــى ِج ــي إل ــى ب ــري َفَأْفَض أَْم
ــْدق  ــٌب، َو ِص ــه لَعِ ــون في ال يک
َوَجْدتُــَك  َكــِذٌب  يَُشــوبُُه  اَل 
ــي«.1 ــَك ُكلِّ ــْل َوَجْدتُ ــي بَ بَْعِض

ارتباط نسلی بین چرخه ی 
تربیت 

بــه توفیــق الهــی نکته هایــی را 
تقدیــم  مقدمــه  اول  بخــش  در 
ــأله در آن  ــه ی مس ــم. خالص کردی
ــن  ــد بی ــه بای ــود ک ــن ب ــش ای بخ
چرخــه ی  به لحــاظ  نســل  دو 

1  نامه31نهجالبالغه

ــرار  ــبی برق ــاط مناس ــت ارتب تربی
ــه ی  ــای چرخ ــًا مبن ــود. اساس بش
ارتبــاط  شــکل گیری  تربیــت 
مطلــوب و مناســب بیــن دو نســل 
ــک  ــا ی ــن روزه ــه ای ــت. البت اس
مقــدار تعریــِف نســلی را نــوع 
ــدام  ــد و م ــرح می کنن دیگــری مط
ایــن  از  می کننــد،  دهــه  دهــه 
ــا  ــنیدید، این ه ــه ش ــی ک حرف های
نســل  اســت.  شــوخی  بیشــتر 
ــد؛ حــاال این جــا  ــدر نســل فرزن پ
ممکــن اســت یــک فاصلــه ای، 
باشــد،  کمتــر  فاصلــه   گاهــی 
ممکــن اســت فاصلــه هــم بیشــتر 
باشــد ایــن می شــود دو نســل.

ــزرگ و  ــدر ب بعــد رفتیــد ســراغ پ
ــلِی  ــف نس ــک تعری ــا، آن ی این ه
دیگــری پیــدا می کنــد. غــرض 
ــان  ــل منظورم ــن دو نس ــه بی این ک
ــا  ــه این ج ــت ک ــن اس ــًا همی دقیق
ــادر و  ــد، م ــدر و فرزن ــود پ می ش
فرزنــد یــا احیانــًا معلــم و شــاگرد، 
ــه  ــا. آن چ ــن معن ــه همی ــًا ب دقیق
ــت را  ــان تربی ــد جری ــه می توان ک
ــر و  ــان فعــال و مؤث ــه یــک جری ب
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پیش برنــده تبدیــل کنــد و ایــن 
ــته  ــه ی شایس ــک چرخ ــه ی چرخ
ــی باشــد ایــن اســت کــه  و متوازن
ایــن ارتبــاط بیــن دو نســل ارتباطی 
بــر اســاس شــناخت متقابــل، درک 
مشــترک و همــکاری جــدی و 
اعتمــاد در حــد قابــل توجه باشــد. 
ــه ی  ــرد چرخ ــکل بگی ــه ش این ک
ــه ی  ــک چرخ ــود ی ــی می ش تربیت
ــه لطــف خــدای متعــال  فعــال و ب
کار تربیــت در آن ارتبــاط بیــن 
می رســد. ســامان  بــه  نســلی 

امــام )علیه الســالم( در آن دو فــرازی 
کــه برای تــان خواندیــم در بخــش 
اول مقدمــه کــه »مــن الوالــد الــى 
ــد  ــع دارن ــود، درواق ــود« ب المول
می دهــد.  شــکل  را  کار  همیــن 
مفصــل دربــاره اش گفتگــو کردیــم 
ــه  ــی ک ــن آن ویژگی های و در ضم
امــام )علیه الســالم( مطــرح کــرده بودنــد 
تــا حــد زیــادی بــه لطــف خــدای 
ــه بعضــی از کلیدی تریــن  متعــال ب
دوران  بــه  مربــوط  نکته هــای 
جوانــی  دوران  و  بزرگســالی 
دســت پیــدا کردیــم. از منظــر 

امیرالمؤمنیــن )علیه الســالم( نکته هــای 
مقــداری  یــک  توجــه  قابــل 
مباحثــه شــد. می شــد آن را بیشــتر 
هــم بســطش داد ولــی فعــاًل نیــاز 
بــه آن نداریــم و بــه نظــرم از بــاب 
براعــت اســتهالل بخــش زیــادی از 
ایــن حرف هــا در متــن نامــه بعــداً 
نکته هــای  و  می شــود  تشــریح 
الزم دربــاره اش گفتــه خواهد شــد.

محورهای ارتباطی بین نسلی

ــی،  ــای ارتباط ــی از آن محوره یک
یکــی از آن بهانه  هــای ارتباطــی 
ــلی  ــن نس ــِی بی ــای ارتباط و پل ه
گفتگــو اســت، اگــر فــرض کنیــم 
ــه  ــد ک ــی باش ــل عاطف ــک پ آن ی
ــل آن  ــن اص ــن کمتری ــر ای ــه نظ ب
ــی  ــل عاطف ــن پ ــی ای ــت، یعن اس
اســت کــه ارتبــاط را ارتباطــی 
و  می کنــد  مؤثــر  و  بنیادیــن 
ــظ  ــت و حف ــد صیان ــه بای همیش
بشــود. محــور دیگــر ایــن ارتبــاط 
عبــارت اســت از آن پــل شــناختی 
کــه بــا محــور گفتگــو و صحبــت 
دائــم و متناســب هســت که شــکل 
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بحــث  آن جــا  حــاال  می گیــرد. 
ــد.  ــش می آی ــم پی ــلی ه ــان نس زب
ــن بحث هــا خیلــی  ــا ای ــه ی م زمان
ــور  ــه این ط ــده، همیش ــدی ش ج
بــوده ولــی ســرعت تحوالتــی کــه 
ــه  به لحــاظ محیطــی پیــش آمــده ب
ضمیمــه ی اینکــه به لحــاظ ژنتیــک 
و تغییــرات بافت هــای شــناختی و 
ــا  ــال این ه ــی و امث ــای روان اندام ه
باالخــره در مســیر زمــان پیــش 
می آیــد؛ ولــی مهم تر از آن شــرایط 
محیطــی اســت. در زمانــی کــه این 
ــه نوشــته شــده اصــاًل فرضــی  نام
برایــش نبــوده، ایــن همــه تحوالت 
ــر  ــون و ســریع و پشــت س گوناگ
هــم. ایــن تحــوالت پیــام ویــژه ای 
ــًا تحــوالت  ــه مــا دارد کــه عمدت ب
ناظــر بــه مــدل زیســت و شــیوه ی 
ــل  ــِی نس ــبک زندگ ــی و س زندگ
جدیــد و نســل جــوان اســت. 

ــک  ــن را به صــورت ی ــذا اگــر ای ل
و  مهــم  فوق العــاده  مســأله ی 
حیاتــی در نظــر بگیریــم حاصلــش 
ایــن می شــود کــه تــالِش مشــترک 
مخصوصــًا تــالش از طــرف نســل 

مربــی، معلــم، پــدر و مــادر نســبت 
ــالش  ــد ت ــوان، بای ــل ج ــه نس ب
ــی  ــظ هم زبان ــرای حف ــی ب مضاعف
کــه  ســرعت  ایــن  َواال  باشــد. 
در  را  فوق العــاده ای  اتفاقــات 
زمــان خیلــی کوتــاه بیــن دو نســل 
فاصلــه ی  اول  می زنــد،  رقــم 
ــه ی  ــد فاصل ــدازد بع ــی می ان زبان
مــی آورد  به وجــود  عاطفــی 
بعــد هــم خــدای نخواســته از 
این هــا  و  تفــاوت  مرحلــه ی 
بــه  می کشــاند  می  گــذرد 
ســمت مرحلــه ای کــه اســمش 
اســت. نســلی  بیــن  شــکاف 

خطر انقطاع یا شکاف نسلی

شــکاف بیــن نســلی مرحلــه ی 
ــر  ــع دیگ ــت و درواق ــدار اس هش
ــه مــرز خطــر نزدیــک می شــود،  ب
نشــود  عــالج  آن  بــرای  اگــر 
انقطــاع نســلی اتفــاق می افتــد. 
مرحلــه ی شــکاف پیشــرفته یــا 
ــل آن  ــلی، حاص ــاع نس ــاًل انقط مث
عبــارت اســت از انقطــاع هویتــی.
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ــت،  ــک هوی ــم ی ــرض کنی ــر ف اگ
)مجموعــه ای  پیوســتار  یــک 
کــه  اســت  هم بنــد(  و  فشــرده 
ــل ها  ــن نس ــق بی ــورت عمی به ص
و  می شــود  دســت  بــه  دســت 
یــک  شناســنا مه ی  و  شناســه  
ــر  ــود، اگ ــوب می ش ــه محس جامع
غفلــت بشــود و ایــن پیوســت های 
ــن  ــود ای ــه نش ــه آن توج ــلی ب نس
در معــرض خطــر قــرار می گیــرد. 
ــا ایــن مخاطــره خیلــی  ــه ی م زمان
هــم  علتــش  و  اســت  زیــاد 
ــون  ــت. اکن ــرعت تحــوالت اس س
کــه  اســت  حرف هایــی  ایــن 
ــده  ــناخته ش ــادی ش ــد زی ــا ح ت
یــک وقت هایــی شــما  اســت. 
می بینیــد  می کنیــد  کــه  غفلــت 
بــا ایــن جامعــه ی مخاطب تــان 
نمی شــود،  برقــرار  درک تــان 
ــز  ــد او چی ــزی می گویی ــما چی ش
چیــزی  او  می فهمــد،  دیگــری 
دیگــری  می گویــد شــما چیــز 
ایــن  اگــر  می کنیــد.  درک 
ــد  ــود می بینی ــت نش ــاط مراقب ارتب
عالم تــان دارد عــوض می شــود، 

دو عالــم دارد شــکل می گیــرد.

ــی  ــا آن پیام ــان م ــن در زم بنابرای
امیرالمؤمنین)علیه الســالم(  از  مــا  کــه 
ــم  ــت می کنی ــه دریاف ــن نام در مت
ــوالت  ــرعت تح ــر س ــن به خاط ای
یــا  انقطــاع  خطــر  و  محیطــی 
ــرد  ــب می گی شــکاف نســلی ضری
کــه خــودش خطــر بزرگــی اســت.

خطر تصرف جغرافیای ذهنی 
نسل جدید توسط دشمن

اکنــون طراحــی  کــه از طــرف 
ارتبــاط  در  دشــمن  و  شــیاطین 
ــًا  ــده دقیق ــالب اســالمی ش ــا انق ب
روی همیــن نقطــه قــرار می گیــرد. 
ــادی  ــای زی ــد از تجربه ه ــا بع آن ه
کــه در چالــش بــا انقالب اســالمی 
امیدشــان  چشــم  کردنــد  پیــدا 
ــت.  ــلی اس ــاع نس ــن انقط ــه ای ب
ــق  ــا موف ــر م ــد اگ ــا می گوین این ه
ــن انقطــاع نســلی را در  بشــویم ای
ــود  ــم خودبه خ ــکل دهی ــران ش ای
آرمانــی  گسســت  توانســتیم 
ــی  ــت هویت ــم و گسس ــاد کنی ایج
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شــرایطی  در  بیاوریــم،  پیــش 
ــی  ــی و آرمان ــت هویت ــه گسس ک
پیــش بیایــد جامعــه ی  آینــده چیــز 
خواســت،  خواهــد  را  دیگــری 
می گوینــد اگــر هــم بتوانیــم در 
ــناختی  ــی و ش ــگ ادراک ــن جن ای
آن جــا  را  خودمــان  ارزش هــای 
ــای  ــِم ارزش ه ــن عال ــم و ای ببری
ــط  ــم و محی ــوض کنی ــا را ع این ه
شــناختی این هــا را در آن تصــرف 
کنیــم، درواقــع منطقــه یــا بــه 
ــل  ــی نس ــای ذهن ــی جغرافی عبارت
جدیــد را مــا بتوانیــم تصــرف 
کنیــم آن وقــت زمیــن دیگــر مهــم 
نیســت، یعنــی ایــن در اختیــار 
مــا هســت، دیگــر مــا مشــکل 
خــاک و زمیــن نداریــم. زمیــن 
در آینــده دســت کســی اســت 
ــته  ــی را داش ــای ذهن ــه جغرافی ک
ــخصیت  ــه ی ش ــر زمین ــد. اگ باش
کســی  را  نســل ها  و  انســان ها 
زمینــش  کنــد  تصــرف  بتوانــد 
چنان کــه  اســت.  اختیــارش  در 
آمــد  اســالمی  انقــالب  وقتــی 
ــودش را آورد و  ــی خ ــام ارزش نظ

ــی  ــرد، وقت ــند ک ــا او را پس ذهن ه
کــه پذیــرش کــرد دیگــر زمیــن در 
اختیــار ایــن نظــام ارزشــی جدیــد 
تبدیــل  ایــران  گرفــت،  قــرار 
ــام  ــتقرار نظ ــط اس ــه محی ــد ب ش
ــه  ــی ک ــر تحول ــی ب ــالمی مبتن اس
ــالمی. ــالب اس ــود انق ــمش ب اس

همیــن  دنبــال  این هــا  اکنــون 
نســخه هســتند و چشــم امیدشــان 
ــداد  ــن امت ــه در ای ــت ک ــن اس ای
نســلی، نســل  آینــده عالــم دیگــری 
پیــدا کنــد و نظــام ارزشــی  آن 
ــناختی  ــگ ش ــن جن ــر اســاس ای ب
بــه تصــرف  متحــول بشــود و 
ــد. آن هــا می گوینــد  دشــمن دربیای
و  ذهنیــت  توانســتیم  مــا  اگــر 
محیــط  و  شــخصیتی  زمینــه ی 
ــرف  ــد را تص ــل جدی ــِی نس ادراک
کنیــم آن وقــت دیگــر ایــران دســت 
ماســت. ایــن تحلیــِل بســیار دقیقی 
اســت، دارنــد به شــدت روی ایــن 
موضــوع کار می کننــد، کارشــان 
هــم یــک کار حرفــه ای اســت، کار 
ــتفاده ی  ــت، اس ــیع اس ــی وس خیل
اســت. ظرفیت هــا  همــه ی  از 
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رونمایی از تفاوت های پیشرفته 
نسلی

ــش  ــی کوچک ــه ی خیل ــک نمون ی
ــه ی  ــان فتن ــن جری ــما در ای را ش
کــه  کردیــد  مشــاهده  اخیــر 
یــک  اخیــر  فتنــه  ی  جریــان 
رونمایــی جــدی  از تفاوت هــای 
ــه  ــد ب ــن االن معتق ــرد. م نســلی ک
شــکاف نســلی نیســتم، اگــر چــه 
ــن  ــد ای ــدام می خواهن ــا م بعضی ه
را القــاء کننــد ولــی مــا االن شــاهد 
ــتیم.  ــرفته هس ــاوت پیش ــک تف ی
ــودش  ــرفته خ ــاوت پیش ــی تف یعن
مــا  مدرســه های  در  اکنــون  را 
ــن  ــدار ای ــک مق ــه ی ــد از این ک بع
ــکان داد  ــلی را ت ــل نس ــه  گس فتن
ــا  ــًا همان ج ــان داد. چــون دقیق نش
قــرار گرفــت، جنــس موضــوع 
ایــن  روی  کامــاًل  آن  نــوع  و 
ــس  ــن جن ــت، ای ــوع می رف موض
کامــاًل  اخیــر  فتنــه ی  ماجــرای 
ــون  ــته چ ــور نشس ــن مح روی ای
فرهنگــی،  بحث هــای  بــاب  از 
یــک  کــه  اســت  بحث هایــی 
مقــدار بــه هویــت جنســی و امثــال 

توانســت  و  برمی گــردد  این هــا 
بدهــد.  ارزشــی  یــک زلزلــه ی 
درواقــع روی گســل نســلی رفــت 
ــدی  ــا ح ــا را ت ــت آن ج و خواس
را  کنــد. حاصلــش  فعال ســازی 
ــد  ــه ها داری ــف مدرس ــما در ک ش
مخصوصــًا  دیدیــد،  و  می بینیــد 
ــال و  ــد از دو س ــا بع ــن بچه ه ای
ــی  ــان کرونای ــه ی جری ــم فاصل نی
برگشــتند مدرســه، مــا محیــط 
ــذار  ــاًل واگ ــا را کام ــی این ه ذهن
کردیــم بــه دشــمن، دو دســتی 
ــم،  ــم کردی ــخاوتمندانه تقدی و س
ــم.  ــل می گیری ــم تحوی ــاال داری ح
می شــود  کامــاًل  را  تفــاوت  آن 
دیــد. نزدیــک  از  این جــا 

این جــا آن نقطــه ای اســت کــه 
ــر،  ــی، تدبی ــا طراح ــًا ب ــد حتم بای
ــزِی حســاب  ــی و برنامه ری عمق یاب
بــدون  تعجیــل،  بــدون   شــده 
حرکت هــای  بــدون  هیجــان، 
احساســِی ســطحی بایــد بــرای آن 
ــه نظــر مــن  چاره جویــی کــرد و ب
ایــن یــک فرصــت اســت. اکنــون 
در  کــه  ســؤاالتی  حجــم  ایــن 
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ــوزی دارد مشــاهده  نســل دانش آم
فرصــت  یــک  ایــن  می شــود 
اســت اگــر ان شــاءاهلل از عهــده اش 
ــا  ــه ی م ــه اتحادی ــم. از جمل بربیایی
ــه اش  ــی وظیف ــه خیل ــن زمین در ای
ــد  ــت و بای ــی اس ــه ی بزرگ وظیف
هم اندیشــی کنیــم، فکــر کنیــم 
رســالت  انجــام  از  یک وقــت  و 
ایــن  در  خودمــان  تاریخــی 
ــم و  ــا نمانی ــه ی حســاس ج مرحل
ــون چشــم شــهدا  ــم. اکن دور نمانی
بــه شماهاســت، ببیننــد این جــا 
بکنیــد؟  می خواهیــد  چــکار 
کــه  اســت  یــک چالشــی  االن 
افتــاده.  اتفــاق  ایــن منطقــه  در 

بحــث تفاوت نســلی چیزی اســت 
ــاق  ــی اتف ــورت تدریج ــه به ص ک
تدریجــش  االن  منتهــا  می افتــد 
فناوری هــای  وجــود  به خاطــر 
جدیــد و تحــوالت محیطــی و یک 
ــک  ــوالت ژنتی ــم آن تح ــدار ه مق
ســرعت  یافته اســت. کســانی که در 
نظــام تربیتــی مســئولیت دارنــد یــا 
به مناســبت پــدر و مــادر بــودن یــا 
ــری  ــی و مربی گ ــبت معلم به مناس

و آمــوزش و پــرورش و این هــا 
ــد هســتند  ــه وظیفه من ــن زمین در ای
این هــا بایــد خودشــان را برســانند 
ــل  ــد. نس ــر نمی کنن ــا صب َواال آن ه
نمی کنــد  صبــر  هرگــز  جدیــد 
تــا شــما بــه او برســید. شــما 
هســتید کــه بایــد ســرعت بگیریــد 
و خودتــان را برســانید. ایــن خیلی 
ــت  ــت. آن وق ــی اس ــه ی اساس نکت
ارتبــاط  بحــث  همــان  این جــا 
عاطفــی حــرف اساســی را می زند، 
مخصوصــًا جاهایــی کــه یــک 
التهاب هــای  التهاب هــا  مقــدار 
نــوع  یــک  و  اســت  دردناکــی 
القائــات تلــخ و این هــا اتفــاق 
ــای  ــد پل ه ــد اول بای ــاده باش افت
تقویتــش  و  ترمیــم  را  عاطفــی 
کــرد بعــد روی آن محیــط عاطفــی 
ارتباطــات  و  شــناختی  پل هــای 
ــه آن  ــرد ک ــکل بگی ــی ش گفتگوی
البتــه بســیار پیش برنــده اســت.
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فرصت طالیی برای انقالب 
اسالمی

مــن  نظــر  بــه  فعلــی  شــرایط 
بــزرگ  بســیار  فرصــت  یــک 
ــرای  ــالمی و ب ــالب اس ــرای انق ب
اســت،  انقــالب  دوســتداران 
ــه  ــم ک ــا معتقدی ــره م ــون باالخ چ
پیام هــای مــا پیام هــای فطــری 
اســت،  فطرت پســند  اســت، 
عمیــق اســت، بــا هویــت تاریخــی 
و هویــت بنیادیــن ملــِی مــا کامــاًل 
ــذا  ــی دارد. ل ــویی و هماهنگ هم س
ــل  ــت عم ــا درس ــر م ــا اگ این ج
ــاد  ــه ایج ــه ای ک ــن زلزل ــم ای کنی
شــده و ایــن اتفاقــی کــه افتــاده را 
ــرای  ــه یــک فرصــت ب ــد ب می توان
اســتحکام و حــذف فاصله هــا و 
کاهــش آن مخاطــرات تبدیــل کنــد 
و می توانــد تــا حــد زیــادی از 
ــت  ــور هوی ــا را در مح ــه م این ک
ایمانــی و انقالبــی ببــرد بــه ســمت 
ــد. ــت کن ــلی صیان ــکاف نس آن ش

شــما اکنــون بایــد دائــم روی ایــن 
کار کنیــد، بیشــتر هــم کار بــه نظرم 
ــأله ی  ــت. االن مس ــی اس کار روش

ــای  ــف روش ه ــت، کش روش اس
ــن  ــت ای ــرای تقوی ــازه ب ــو و ت ن
بایــد  ارتباط هــا و این کــه چــه 
کــرد. این هــا هــم ســؤاالتی اســت 
کــه االن پیــش روی همــه ی شــما 
عزیــزان اســت و بایــد کمــک کنیم 
ــخ های  ــه پاس ــه ب ــر ک ــه همدیگ ب
ــه ان شــاءاهلل  ــن زمین مناســبی در ای
ــم  ــه بخواهی ــدون این ک ــیم. ب برس
احیانــًا  شــتاب زده ی  کار  یــک 
بدهیــم.   انجــام  خراب  کننــده 
ان شــاءاهلل بایــد دوســتان مــا خیلــی 
دقیــق و حساب شــده بــا انگیــزه ی 
ــوی  ــیار ق ــه ی بس ــا روحی ــام، ب ت
عــازم میــدان بشــوند و کار بــزرگ 
و مســئولیت بزرگ خودشــان را در 
ایــن مقطــع بتواننــد انجــام بدهنــد.

تأثیر و ظرفیت ارتباطات 
مکتوب

آن بخــش اول مقدمــه همیــن بحث 
ارتبــاط شــناختی و بــاز کــردن باب 
ــام )علیه الســالم(  ــا ام ــود. منته گفتگــو ب
ــوب  ــوی مکت ــک گفتگ ــا ی این ج
ــت  ــد، الزم نیس ــاب می کن را انتخ
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ایــن جــای گفتگــوی حضــوری را 
ــودش  ــر خ ــدام تأثی ــرد، هرک بگی
ــای  ــوالً گفتگوه ــی معم را دارد ول
ــودش را  ــای خ ــوب ویژگی ه مکت
ــودن  ــر ب از منظــر دوام و تکرارپذی
ــه  دارد. مثــاًل شــما یــک نامــه ای ب
ــر  ــد اگ ــه می دهی ــی ک ــک کس ی
ــن  ــد ممک ــته باش ــت تان داش دوس
اســت آن نامــه را صدبــار بخوانــد، 
اســت. این طــوری  گاهــی 

مــن یــک نامــه ای بــرای یــک 
بچه هــای  همیــن  از  کســی 
دبیرســتان نوشــته بــودم، قصــه 
ــت،  ــش اس ــال پی ــی س ــال خیل م
بعــد بیشــتر جنبــه ی دســتورالعملی 
را  یادآوری هــا  و  نکته هــا  و 
بــرای او داشــت، بعــد ایشــان 
ــه  ــت آن نام ــد یک وق ــال ها بع س
را بــه مــن نشــان داد گفــت تمــام 
هســتم،  حفــظ  را  کلمه هایــش 
ــود،  ــم ب ــه اش مطــّول ه نســبتًا نام
آن وقــت هــم مــا حوصلــه داشــتیم 
وقــت بــود یک مقــدار مفصــل 
برایــش نوشــته بــودم. گفــت تمــام 
هســتم،  حفــظ  را  کلمه هایــش 

حتــی حالــت دســت خط شــما کــه 
ــتید،  ــوری نوش ــما چه ط ــا ش آن ج
ــم ثبــت  کــم و زیادهایــش در ذهن
ــه  ــه ب ــه ای ک ــت. آن نام ــده اس ش
مــن نشــان داد گفــت از بــس ایــن 
ــده.  ــیب دی ــردم آس ــه ک را مراجع
ایــن خصوصیــت نامــه اســت، 
ــی کــه ایــن مطلــب را مــن  درحال
همــان زمــان بــه بیــان دیگــر بــرای 
ــایر  ــا و س ــاگردی های این ه هم ش
بچه هــا هــم گفتــم، اگــر آن جایــی 
کــه مکتــوب نشــده خــب تأثیــرش 
متفــاوت اســت. امــا وقتــی کــه او 
آن تأثیــر مبنایــی را گرفتــه و ضمنــًا 
ــد  ــه می توان ــم دارد ک ــوب ه مکت
دائــم بــه آن مراجعــه کنــد باالخــره 
آن حــس را بــه او منتقــل می کنــد.

اثــر  مکتــوب  مســأله ی 
ــالم(  ــام )علیه الس ــاده ای دارد. ام فوق الع
ــه  ــرده، ب ــن روش را انتخــاب ک ای
نظــرم ایــن روش پیــام خوبــی 
ــای  ــی از ظرفیت ه ــی یک دارد یعن
ــات  ــد ارتباط ــه می توان ــو ک گفتگ
کنــد  تقویــت  را  نســلی  بیــن 
ــه  ــت. البت ــوب اس ــات مکت ارتباط



10

www.OFOGHHA.ir

ــن  ــه ی ای ــدار هم ــک مق ــاال ی ح
چیزهــا عالمــش عــوض شــده. 
حــاال اصــاًل همیــن شــیوه هایی 
مطلــب  داریــد  شــماها  کــه 
ــت  ــتید دریاف ــید می فرس می نویس
می فرســتید  پیــام  می کنیــد، 
دریافــت می کنیــد ظرفیت هایــی 
ــن  ــه. از ای ــه شــکل گرفت اســت ک
ــی  ــود به خوب ــم می ش ــت ه ظرفی
ــر از  ــن غی ــه ای ــرد. البت ــتفاده ک اس
ــاز  ــای ب ــه معن ــوب ب آن کار مکت
ولــی  اســت   مســأله  دقیق تــر 
ــی  ــت این چنین ــک ظرفی ــل ی حداق
دارد. وجــود  اختیــار  در  هــم 

مــا  االن  کــه  امکاناتــی  واقعــًا 
ــا و  ــن ارتباط ه ــت ای ــرای تقوی ب
برقــراری اش داریم خیلــی امکانات 
ــوری  ــل تص ــر قاب ــاوت و غی متف
دارد  همیــن  از  دشــمن  اســت. 
ــن  ــًا از همی ــد، دقیق اســتفاده می کن
ظرفیــت صــوت می گــذارد، پیغــام 
می گــذارد، آمــوزش می گــذارد، 
ــا را  ــذارد، تصویره ــر می گ تصوی
ــا  ــد، پوی ــه درســت می کن هنرمندان
می کنــد،  متحرکــش   می کنــد، 

انیمیشــن می کنــد، از رنگ هــای 
می کنــد،  اســتفاده  مختلــف 
ایــن  همــه ی  از  دارد  یعنــی 
آن  برقــراری  بــرای  ظرفیت هــا 
ــر  ــت آن و باورپذی ــاط و تقوی ارتب
ــوذ  ــت نف ــش و تقوی ــردن پیام ک
کلمــه اش اســتفاده می کنــد. مــا 
به طــور متقابــل در ایــن زمینــه 
ــف جــدی اســت  ــان ضع ضعف م
ــم. ــران کنی ــد جب ــن را بای ــه ای ک

امتیاز ارتباط حضوری با 
مخاطب

مــا در مجمــوع یــک ظرفیــت 
را  فوق العــاده ای  بســیار  بســیار 
ایــن را  در اختیــار داریــم کــه 
مقابــل  طرف هــای  هیچ وقــت 
مــا در اختیــار ندارنــد. مزیــت مــا 
ارتبــاط حضــوری اســت کــه ایــن 
را دشــمن نــدارد. در مجمــوع ایــن 
اســت کــه می توانــد ارتباطــات 
بدهــد،  ســامان  را  حضــوری 
تقویــت کنــد و پیــش ببــرد و 
عواطــف  کــه  آن جاســت  در 
ــرت  ــر حض ــه تعبی ــد. ب می جوش
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آقــا می فرمودنــد ارتباطــات چشــم 
در چشــم و چهــره در چهــره و 
ــودش را  ــاص خ ــر خ ــا تأثی این ه
ــن  ــد در ای ــان می فرمودن دارد. ایش
ــر  ارائه هــا هیــچ چیــزی جــای منب
خــاص  روش  آن  نمی گیــرد.  را 
هــم  ســّرش  دارد،  را  خــودش 
ــودن و  ــه چهــره ب همیــن چهــره ب
مواجهــه ی حضــوری اســت. مــا از 
ــوری  ــاط حض ــت ارتب ــن ظرفی ای
کنیــم.  اســتفاده  خــوب  بایــد 
ارتباط هایــی کــه مخصوصــًا در 
کانون هــای ارتباطــی متفــاوت و 
ــر  ــی گاهــی نف ــم حت ــداد ک ــا تع ب
ــر  ــک نف ــاًل ی ــی مث ــر، گاه ــه نف ب
ــوری  ــر، این ط ــه نف ــر س ــا دو نف ب
ــرد و  ــکل بگی ــات ش ــد ارتباط بای
ــعه  ــود توس ــات را بش ــن ارتباط ای
جاهــای  یــک  در  بعــد  داد. 
محیط هــای  مثــاًل  تجمیعــی 
بیرونــی کوهــی، اردویــی، دریایــی، 
ــری، از  ــی، کوی ــی، صحرای جنگل
ــره در  ــه باالخ ــی ک ــن چیزهای ای
دســترس ماهــا هســت بتوانیــم 
یــک مقــداری ایــن ارتباطــات 

ــه  ــم ب ــم، ه ــت کنی ــم تقوی را ه
آن تنــوع بدهیــم هــم ظرفیــت 
بدهیــم. افزایــش  را  تأثیــرش 

مسئله ناسازگاری روزگار

وارد  این  جــا  )علیه الســالم(  امــام 
می شــوند،  مقدمــه  دوم  بخــش 
ــگارش  ــام )علیه الســالم( راز ن این جــا ام
می کننــد،  بیــان  را  نامــه  ایــن 
ــد  ــا بع ــد؛ ام ــا بع ــد ام می فرماین
ــا  ــی دیگــر بعــد از حمــد و ثن یعن
کــه  مقدمــه ای  آن  و  بســم اهلل  و 
االن خواندیــم، فرمودنــد »َفــاِنَّ 
ــا  نْيَ ــارِ الدُّ ــُت مِــْن إْدبَ ــا تَبَيَّنْ فِيَم
ــيَّ َو  ــرِ َعَل ْه ــوِح الدَّ ــي َو ُجُم َعنِّ
؛ مــن وقتــی  ــىَّ َ ــَرة اِل ــاِل اآلِخ إْقبَ
کــه شــرایط خــودم را بررســی 
ــم  ــی می ّبین ــن بررس ــم در ای می کن
ــه مــن پشــت کــرده و  ــا ب کــه دنی
ــازگاری  ــر ناس ــن س ــا م روزگار ب
ــه  ــم دارد ب ــرت ه ــته و آخ گذاش
مــن نزدیــک می شــود«. ببینیــد 
ــوط  ــر مرب ــن دیگ ــر، ای ــه  تعبی س
ــی شــصت ســال و  ــاًل حوال ــه مث ب
ــالم(  ــام )علیه الس ــه ام ــت ک ــا اس این ه
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ــن  ــت از صفی ــت بازگش در موقعی
قــرار داشــتند. می فرماینــد در ایــن 
بررســی  و تبیّنــی کــه مــن داشــتم، 
دیــدم دنیــا بــه مــن پشــت کــرده. 
ــا  ــردن دنی ــن پشــت ک ــه م ــن ب ای
ــد  ــا باش ــر دو معن ــه ه ــد ب می توان
ــای  ــه معن ــد ب ــم می توان ــی ه یعن
ــور  ــای عب ــه معن ــردن ب ــت ک پش
میانســالی و  از دوران جوانــی و 
ــی گذشــت  ــه یعن ــا باشــد ک این ه
ــم  ــی ه ــت، یک ــان اس ــر و زم عم
ــای  ــه معن ــا ب ــار دنی ــد ادب می توان
این کــه دیگــر بــا مــن خــوب 
نیســت باشــد، کاهــش فرصت هــا، 
ظرفیت هــا،  زمینه هــا،  کاهــش 
خــودش  این هــا  موقعیت هــا، 
ــی  ــد. ول ــان بده ــد نش را می توان
همــان  انســان  عمدتــًا  خــب 
ــد. ــش می آی ــه ذهن ــای اول ب معن

«، »دهر«  ْهــرِ َعَلــيَّ »َو ُجُمــوِح الدَّ
را قبــاًل داشــتیم خاطــر نازنین تــان 
ْهــر«،  لِلدَّ »الُْمْستَْســلِِم  هســت 
ایــن  در آن بخــش اول مقدمــه 
ــرت  ــه حض ــتی ک ــود. در فهرس ب
خودشــان و موقعیــت خودشــان 

ــد از  ــف می کردن ــتند تعری را داش
جملــه ایــن بــود، آن جــا راجــع بــه 
ــم. عــرض  ــت کردی ــر« صحب »ده
ــع آن  ــر« درواق ــه »ده ــم ک کردی
ــر زمــان  محیــط فرازمــاِن حاکــم ب
اســت، لــذا امتــدادش را کامــاًل 
ــم  ــی ه ــد، در فارس ــان می ده نش
ــی  ــم روزگار، یعن ــه آن می گویی ب
همیــن  روزگار  از  منظورمــان 
تــا  اول  از  کــه  اســت  »دهــر« 
ــی  ــر را گاه ــک عم ــاًل ی ــر مث آخ
بلکــه حتــی چنــد نســل را، حتــی 
ــاًل  ــد در یــک تعبیــر کل مث می توان
تاریــخ را هــم پوشــش بدهــد، 
ــیع  ــر« وس ــه ی »ده ــدر کلم این ق
وقت هایــی  یــک  البتــه  اســت. 
ــم  ــنت های حاک ــه س ــر ب ــم ناظ ه
ــر  ــی ناظ ــت، گاه ــان هس ــر زم ب
ــی  ــه شــرایط به اصطــالح پیرامون ب
و امثــال این هــا هــم می شــود، 
خیلــی کلمــه ی جالبــی اســت.

 » ــيَّ ــرِ َعَل ْه ــوِح الدَّ ــا »ُجُم این ج
ــازگاری  ــای ناس ــه معن ــوح ب جم
اســت، ایــن مرکبــی کــه رکاب 
عــرب  را  ایــن  نمی دهــد. 
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ــاًل  ــی مث ــَح«، یعن ــد »َجَم می گوی
ــد  ــب االن رکاب نمی ده ــن اس ای
لگــد می انــدازد و مــدام  دائــم 
آن  و  این طــرف  را  خــودش 
ــوار نیســت.  طــرف می کشــد، راه
ــت.  ــازگاری اس ــان ناس ــن هم ای

در اوج اقتدار در قله ی مظلومیت

حضــرت دارنــد از روزگار یــاد 
خــود  راجع بــه  کــه  می کننــد 
ــاًل  ــأله کام ــالم( مس ــام )علیه الصلوةوالس ام
عینیــت تاریخــی دارد. باالخــره 
ــال و  ــتان بی ح ــرف دوس ــن ط ای
متشــتت، آن  طــرف دشــمن متحــد 
ــن  ــه ی امیرالمؤمنی ــدی. زمان و ج
ــختی  ــه ی س ــی زمان ــالم( خیل )علیه الس

ــا  ــی ب ــک قلیل ــر چــه ی اســت، اگ
ــای  ــا خطبه ه ــد، ام ــرت بودن حض
ــد؛  ــان می خوان ــه را انس نهج البالغ
وقت هــا  گاهــی  خــودم  مــن 
ــک  ــاًل ی ــردم، مث ــه ک ــی گری خیل
خطبــه ای را خوانــدم بــه انــدازه ی 
ــر  ــه ب ــردم ک ــه ک ــل گری ــک مقت ی
امــام )علیه الســالم( چــه گذشــته کــه 
دارنــد این طــور بــا ایــن جامعــه ی 

می زننــد.  حــرف  مخاطب شــان 
ــا،  ــه ی آن ه ــا، تفرق ــِی آن ه بی حال
بی انگیزگــی آن هــا، حــرف ناشــنوا 
بــودن آن  هــا، خیلــی حضــرت 
ــا در  ــر آق ــه تعبی ــدند، ب ــت ش اذی
ــت. ــه ی مظلومی ــدار در قل اوج اقت

»جمــوح  ایــن  غــرض  حــاال 
ــا  ــه م ــد ب ــی می  گوین ــر« یعن الده
ــا  ــرای م ــم ب ــداد، دارد دائ رکاب ن
ــی  ــن وضع ــی آورد. ای ــازی درم ب
اســت کــه حضــرت می گوینــد 
معلــوم  هســتم.  آن  در  مــن 
دارد  حضــرت  خیلــی  می شــود 
از جهــت ایــن شــرایط اذیــت 
پنــج  ایــن  حوالــی  می شــود. 
خالفــت  جریــان  کــه  ســالی 
متوجــه حضــرت بــود آزارهــا 
ــود، درگیــری، جنــگ،  مضاعــف ب
یک طــرف  خــوارج،  یک طــرف 
و  قاســطین  معاویــه،  جریــان 
این هــا  و  ناکثیــن  و  مارقیــن 
همــه، هــر روزی یــک فتنــه ای 
ــه روی  ــدی روب ــز جدی ــک چی ی
داشــت.  قــرار  )علیه الســالم(  امــام 
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گزارش مختصر تاریخی

« را  ــيَّ ــرِ َعَل ْه ــوِح الدَّ ــن »ُجُم ای
شــما می توانیــد معنــای فراتــر هــم 
داشــته باشــید. حــاال مــا می توانیــم 
کــه  کنیــم  معنــی  یک طــوری 
حــال زمانــه امیرالمؤمنیــن )علیه الســالم( 
ــن  ــه م ــور ک ــه همین ط ــد ک باش
االن عــرض کــردم بــه منزلــه یــک 
گــزارش مختصــر تاریخــی باشــد، 
ــوِح  ــه »ُجُم ــت اســت ک ــک وق ی
می توانیــد  را   » َعَلــيَّ ْهــرِ  الدَّ
ــه بــا  یک طــوری معنــا کنیــد ک
ــد.  ــق می کن ــالی تطبی ــن بزرگس س
ــُه  ْس ــْرُه نُنَکِّ ــْن نَُعمِّ ــود: »َو َم فرم
فـِـي الَْخْلــِق«2. حتــی بــدن آدم هم 
ــا آدم آن طــور کــه بایــد و شــاید  ب
راه نمی آیــد، آن طــور کــه قبــاًل 
راه می آمــد. پــای شــما، دســت 
ــاس  ــما، آدم احس ــّوت ش ــما، ق ش
کم کــم  این هــا  کــه  می کنــد 
ــی آورد.  ــازی در م ــش ب دارد برای

ممکــن هــم اســت شــما این طــور 
معنــی کنیــد کــه یــک مقــدار 
و  حضــرت  زمانــه  از  فراخ تــر 

2  آیه68 سوره یس

بشــود.  معنــا  حضــرت  خــود 
ولــی بــه نظــر مــن همــان معنــای 
طبیعــی اش کــه گــزارش وضعیــت 
ــت  ــالم( هس ــام )علیه الصلوةوالس ــود ام خ
اســت.  دل نشــین تر  خیلــی 

ــاِل  ــيَّ َو إِْقبَ ــرِ َعَل ْه ــوِح الدَّ »ُجُم
ــم  ــرف ه « از آن ط ــيَّ َ ــَرةِ إِل اآْلِخ
بــه  دارد  آخــرت  کــه  می بینــم 
یعنــی  می شــود.  نزدیــک  مــن 
مــن می رســد.  بــه  دارد  مــرگ 
« ایــن یــک  َــيَّ ــاِل اآْلِخــَرةِ إِل »إِْقبَ
هســت.  هــم  پیش بینــی  نــوع 
ایــن  از  بعــد  حضــرت  چــون 
ــد. از  ــده نماندن دیگــر مقــداری زن
ــند  ــه را می نویس ــه نام ــی ک تاریخ
تــا تاریــخ شهادت شــان وقتــی 
ــم  ــی ه ــور پیش بین ــت. یک ج نیس
 » ــيَّ َ ــَرةِ إِل ــاِل اآْلِخ هســت »َو إِْقبَ
گفــت از آن طــرف هــم آخــرت بــه 
مــن اقبــال کــرده بــا ســرعت دارد 
ــه  بــه ســوی مــن می آیــد و دارد ب
دارد  او  می شــود.  نزدیــک  مــن 
از روبــرو همین طــور قــدم بــه 
ــود.  ــک می ش ــن نزدی ــه م ــدم ب ق
کــه  شــرایطی  چنیــن  یــک  در 
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وضعیــت خــودم را بررســی کــردم 
ــن  ــا، ای ــار دنی ــن ادب ــه ای ــدم ک دی
ناســازگاری روزگار و ایــن هــم 
اقبــال آخــرت؛ نتیجــه اش ایــن 
اســت کــه مــن بنشــینم دیگــر بــه 
ــت و  ــم و کارم را جف ــودم برس خ
ببنــدم. را  بــارم  و  کنــم  جــور 

بنابرایــن بایــد در چنیــن شــرایطی 
تمرکــز  خــودم  وضعیــت  روی 
ــرِ  ــْن ذِْك ــي َع ِ ــا يََزُعن ــم. »َم کن
َمــْن ِســَواَي« مــن را بــاز مــی دارد 
ــری  ــه دیگ ــم ب ــه بخواه از این ک
فکــر کنــم. بعــد می فرمایــد انســان 
ــی  ــن موقعیت ــک چنی ــی در ی وقت
خودبه خــود  می گیــرد  قــرار 
تمرکــز می کنــد روی وضعیــت 
خــودش تــا خــودش را بــرای 
ســفر ابــدی جمع وجــور کنــد. 
بنابرایــن در یــک چنیــن شــرایطی 
مــن بایــد تمرکــز کنــم وضــع 
خــودم را بررســی کنــم. دیگــر 
خیلــی زمــان این کــه بخواهــم 
ــدارم. »َو  ــردازم ن ــن و آن بپ ــه ای ب
ــّم و  ــي« ه ِ ــا َوَرائ ــامِ بَِم ااِلْهتَِم
ــرایط  ــود آن ش ــن می ش ــام م اهتم

پیــش روی مــن کــه وضعیــت 
آخرتــی اســت و باالخــره مســیری 
ــرار  ــن ق ــش روی م ــه پی اســت ک
ــى  َّ ــَر أَن ــد: »َغيْ ــه. می فرمای گرفت
ــومِ  ــي ُدوَن ُهُم ِ َد ب ــرَّ ــُث تََف َحيْ
وقتــی  نَْفِســي؛  َهــمُّ  ـاِس  النَـّ
کــه دیگــر مــن بــدون این کــه 
بخواهــم بــه وضعیــت دیگــران 
ــران  ــم مشــغول دیگ ــم و ذهن برس
باشــد، عمدتــًا دیگــر بایــد اشــتغال 
ــودم  ــرایط خ ــه ش ــم ب ــته باش داش
ــد خــودم باشــم و  ــن بای ــّم م و ه
ــرای  ــم ب ــاده کن ــد آم خــودم را بای
پیــش رو«،  شــرایط  و  عالــم  آن 
»َفَصَدَفنـِـي َرأْيـِـي َو َصَرَفنـِـي َعن  
ــُض  ــي َمْح ِ َح ل ــرَّ ــَواَي َو َص َه
أَْمــرِي« می فرمایــد کــه )البتــه 
ــم  ــى« ه ــن را »صدقن ــی ای بعض
ــى«  ــن »صدقن ــم ای ــد. ه خواندن
ــى«.  ــم »صدفن ــت ه ــت اس درس
ــای  ــه معن ــد ب ــدف باش ــر ص اگ
ــه  ــر صدق ــا اگ ــت ام ــراض اس اِع
باشــد کــه همــان صدقــه ای اســت 
ــم از  ــان ه ــش خودم ــا پی ــه م ک
تصدیــق  می کنیــم.  گفتگــو  آن 
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کــردن اســت(. »َفَصَدَفنـِـي َرأْيـِـي« 
»صدقنــى  باشــد.  می توانــد 
رأيــى« می توانــد باشــد. ولــی 
ــخه  ــر دو نس ــم ه ــخه ها ه در نس
هســت. بــه نظــرم همیــن نظــر مــن 
مــورد تأییــد فهــم خــود مــن دارد 
ــد  ــن بای ــه م ــرد. این ک ــرار می گی ق
متمرکــز بشــوم و وضعیــت خــودم 
را جمع وجــور کنــم و باالخــره 
خــودم را بــرای آن شــرایط پیش رو 
آمــاده کنــم. »َو َصَرَفنِــي َعــن  
ــی«  ــی رأی ــر »صدفن ــَواَي«. اگ َه
ــود  ــن می ش ــش ای ــم معنای بخوانی
کــه نظــر مــن باعــث می شــود کــه 
مــن از غیــر خــودم اعــراض کنــم. 
ــد  ــا خواه ــن معن ــه ای ــم ب آن ه
نــدارد. مالحظــه ای  کــه  شــد 

آرزوها و دل بستگی ها بین ما و 
واقعیت دائم پرده می اندازد

انســان در شــرایط جوانی آرزوها و 
ــه دارد،  ــی ک ــته ها و افق های خواس
ــودش  ــرای خ ــه ب ــی ک آرمان های
تشــریح می کنــد، وقتــی کــه در 
می گیــرد  قــرار  موقعیــت  ایــن 

کــه پشــت ســرش دنیــا دارد او را 
ــه ســمت آخــرت  ــد ب ــل می ده ُه
دارد  آخــرت  هــم  آن طــرف  از 
ــم روزگار  ــط ه ــن وس ــد، ای می آی
ــته  ــازگاری گذاش ــر ناس ــا او س ب
ــوا و  ــه ه ــر چ ــن دیگ ــد، ای باش
می توانــد  را  خواســته ای  و  آرزو 
ــرای خــودش طراحــی کنــد؟ »َو  ب
َح  ــرَّ ــَوايَ  َو َص ــن  َه ــي َع ِ َصَرَفن
ــرِي«؛ تأکیدهــا را  لـِـي َمْحــُض أَْم
پشــت ســر هــم می بینیــد؟ چقــدر 
ــي  ِ َح ل ــرَّ ــود! »َو َص ــد می ش تأکی
ــي  ِ َح ل ــرَّ ــرِي«، »َص ــُض أَْم َمْح
َمْحــُض أَْمــرِي« یعنــی دیگــر 
خیلــی خالــص و زالل و بی شــائبه 
ــن  ــود م ــه کار خ ــه ب ــن توج ای
ــز  ــاًل متمرک شــده، دیگــر مــن کام
شــدم روی وضعیــت خــودِ خــودِ 
خــودم کــه ببینــم مــن می خواهــم 
ــرای  ــودم را ب ــم و خ ــه کار کن چ
ــم.  ــاده کن ــده آم ــت آین آن وضعی
کــه  اســت  ایــن  نتیجــه اش 
»َفَأْفَضــى بـِـي إِلـَـى ِجــدٍّ اَل يَُکوُن 
فِيــهِ لَعِــٌب« مــن اکنــون دیگــر در 
موقعیتــی کــه بخواهــم بــا مســائل 
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ســطحی مواجــه بشــوم یا آن هــا را 
ــدارم،  ــرم ن به شــوخی در نظــر بگی
دیگــر از ایــن مرحلــه گذشــته.

ــن  « م ــدٍّ ــى ِج ــي إِلَ ِ ــى ب »َفَأْفَض
شــرایط  یــک  بــه  کشــانده  را 
ــوخی  ــر در آن ش ــه دیگ ــّدی ک ج
بــه  این جــا  البتــه  نــدارد.  راه 
جــای کلمــه شــوخی در برابــر 
ــی  ــته. یعن ــب« را گذاش ــّد »لع ج
ــال  ــازی و امث ــت ب ــر از فرص دیگ
ــه  ــزی ک ــردم. چی ــور ک ــا عب این ه
مثــاًل بــرای روزگار جوانــی یــا 
حتــی یــک مقــداری مثــاًل روزگار 
قابــل  این هــا  و  میان ســالی 
تصــور اســت ولــی این جــا دیگــر 
ــت. ــا نیس ــن حرف ه ــت ای فرص

»َو ِصــْدٍق اَل يَُشــوبُُه َكــِذٌب« 
مــن را کشــانده در یــک مرحلــه ای 
کــه در آن هیــچ نــوع شــائبه ای 
وجــود نــدارد. صــدق خالــص 
ــک  ــه ی ــد ب ــان می رس ــت. انس اس
را  او  وضعیــت  کــه  مرحلــه ای 
ــه  ــد ک ــرار می ده ــرایطی ق در ش
ــدون  ــوع ب ــک موض ــا ی ــاًل ب کام
ــچ  ــد. هی ــه رو می کن ــرده ای روب پ

کذبــی نمی توانــد جلــوی ایــن 
ــت از  ــه حکای ــی ک ــدق بزرگ ص
دور  و  رفتــن  و  آخــرت  اقبــال 
شــدن از دنیــا اســت را بگیــرد. 
مثــاًل در روزگار جوانــی آرزوهــا و 
ــت  ــا و واقعی ــن م دل بســتگی ها بی
ــه آن را  ــدازد ک ــرده می ان ــم پ دائ
ــد  ــد. می گوی ــد ببین ــان بخواه انس
کنــار  دیگــر  پرده هــا  ایــن 
ــى«  ــه »لَعِب ــر در آن ن ــه، دیگ رفت
هســت.  »َكِذبــى«  نــه  هســت 
ــت.  ــر نیس ــدام دیگ ــا هیچ ک این ه
ایــن واقعیــت خالــِص خالــص 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــوی م جل

انسان در مسیر آخرتی متفّرد 
می شود

ــی  ــن موقعیت ــن در چنی ــون م اکن
هســتم. فقــط و فقــط و فقــط 
بایــد بــه خــودم برســم. بایــد 
ــم.  ــاده باش ــدی آم ــفر اب ــرای س ب
در یــک چنیــن موقعیتــی کــه تمــام 
ذهنــم درگیــر وضعیــت خــودم 
شــده و بایــد بــرای ســفر آخــرت 
ــتان  ــم. دوس ــته باش ــی داش آمادگ
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خیلــی  باشــند  داشــته  عنایــت 
ســفر بزرگــی اســت. مســیر پیــش 
روی مــا خیلــی مســیر عجیبــی 
ــیر  ــان در مس ــه انس ــه ک ــت. ن اس
آخرتــی متفــّرد می شــود، ایــن 
کلمــه قــرآن خیلــی کلمــه عجیبــی 
ــرزه  ــد ل ــن فکــر کنی ــه ای اســت. ب
اندام تــان می افتــد. فرمــود:  بــه 
ــا  ــرادى  َكم ــا ُف ــْد ِجئْتُُمون »َو لََق
خــودِ  ةٍ«3.  َمــرَّ َل  أَوَّ َخَلْقناُكــْم 
می آیــی،  کــه  هســتی  خــودت 
ایــن بازی هــا و بنــد و بیل هــا 
و عناویــن و نســبت ها و این هــا 
تمــام مــی رود دنبــال کارش. یعنــی 
ــوی.  ــور می ش ــّرد محش ــما متف ش
خــودِ خــودت هســتی. تصــور 
تنهایــی  بــه  مــا  کــه  مســیری 
خواهیــم رفــت، تنهایــی نــه فقــط 
ایــن  دیگــر  این کــه  از  تنهایــی 
ــث  ــه باع ــتان مان ک ــاء و دوس رفق
دلگرمــی مــا و اُنــس مــا بودنــد بــا 
ــری  ــز دیگ ــچ چی ــتند، هی ــا نیس م
هــم بــا مــا نیســت. امکاناتــی 
ظرفیت هایــی  نیســت،  بــود 
نســبت هایی  نیســت،  بــود 

3  آیه94 سوره انعام

بــود،  عناوینــی  نیســت،  بــود 
نیســت. دیگــر  کــدام  هیــچ 

از  یکــی  کنــد  رحمــت  خــدا 
اســاتید مــا در درس فلســفه در 
ــة  ــاب ماهیــت می گفــت »الماهي ب
مــن حيــث هــى ليســت اال 
هيــه« بعــد آن جــا از کلمــه لیســیده 
ــن  ــت ای ــرد. می گف ــتفاده می ک اس
ــی هیچــی در  ــت لیســیده یعن ماهی
آن از ایــن لباس هــای گوناگــون 
لخــِت  لخــِت  نــدارد.  وجــود 
لخــت اســت. بــرای توصیفــی کــه 
ــه  ــت از کلم ــت هس ــاره ماهی درب
ــرد. غــرض  لیســیده اســتفاده می ک
ــش  ــختی در پی ــیر س ــه مس این ک
ــد.  ــا رحــم کن ــه م ــم. خــدا ب داری

تمرکز آنی روی قطعه ای 
حساس

کــه  هســت  وقت هایــی  یــک 
انســان تــا می خواهــد راجع بــه 
آن آینــده فکــر کنــد امــروز برایش 
ــن  ــه ای ــد ک ــوه ای می کن ــک جل ی
جلــوه امــروز بیــن مــا و آن آینــده 
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بســیار مهیــب، هولنــاک، خطیــر و 
بــزرگ فاصلــه می انــدازد. ایــن 
ــن  ــذب و همی ــب و ک ــان لع هم
چیزهایــی اســت کــه حضــرت 
ــت،  ــوج آرزو اس ــک م ــد. ی گفتن
یــک تصویــر بــرای آینــده اســت. 
ــت،  ــویل اس ــت، تس ــویف اس تس
مخصوصــًا قــدرت خیــال و وهــم 
ــی  ــه خیل ــد ک ــی می کن تصرف های
شــگفت انگیز اســت. در تصویــر 
دســت کاری  خیلــی  واقعیــت 
و  جوانــی  عالــم  در  می کنــد. 
این هــا ایــن چیزهــا پذیرفته اســت 
ولــی در یــک موقعیتــی کــه انســان 
محســوب  بزرگســالی  ســن  در 
می شــود دیگــر همــه  ی این هــا 
ــا توجــه  کنــار مــی رود. شــخص ب
بــه این کــه ســرعت اقبــال آخــرت 
ــل  ــد مث ــه خــودش می بین را دارد ب
ایــن اســت  کــه بی پــرده بــا مقصــد 
ــه رو شــده  ــا آخــرت روب ــدی، ب اب
باشــد. وقتــی بی پــرده روبــه رو 
می شــود حاصلــش عبــارت اســت 
ــودش  ــرایط خ ــه روی ش از این ک
تمرکــز پیــدا می کنــد. درســت 

و  مــن  بــه  االن  این کــه  مثــل 
شــما بیاینــد بگوینــد کار شــما 
ــر  ــک مخب ــت، ی ــام اس ــردا تم ف
ــد کار  ــد بگوی ــی از راه برس صادق
ــا و  ــت. بینن ــام اس ــردا تم ــما ف ش
ــد؟  ــه کار می کن ــان چ ــن اهلل انس بی
ــودش  ــت خ ــور روی وضعی چه  ط
آماده ســازی  می کنــد؟  تمرکــز 
ــر،  ــتغفار، ذک ــه، اس ــودش، توب خ
دعــا، مناجــات، وصیــت بنویســد، 
همــه چیزهــا را تنظیــم کنــد، اگــر 
تعهــدی دارد بخواهــد آن هــا را 
پرداخــت کنــد. یعنــی یــک دفعــه 
ــه. ــن قطع ــود در ای ــز می ش متمرک

نامه ۳۱ نهج البالغه، نامه ای 
جامع و متفاوت

ایــن همــان حالــت تمرکــز اســت 
ــد  ــا دارن ــالم( این ج ــام )علیه الس ــه ام ک
می کننــد.  صحبــت  آن  دربــاره 
کنیــد  حســاب  شــما  حــاال 
ــن در  ــه م ــد ک ــرت می گوی حض
یــک چنیــن وضعیتــی هســتم. ایــن 
ــه  ــد جمل ــن چن ــت را در ای وضعی
خیلــی رنگــی تعریــف و توصیفش 
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کــرده کــه خیلــی صناعت هــای 
ــم در آن هســت.  ــی ه ــی زیبای ادب
بــا همــه ی ایــن اوصــاف می گویــد 
مــن وســط ایــن قضایــا کــه دیگــر 
کــه  خــودم  ســراغ  کاًل  رفتــم 
خــودم را آمــاده کنــم می بینــم 
تــو هســتی. عجــب! »َو َوَجْدتُــَك 
بَْعِضــي« می بینــم کــه تــو بخشــی 
هســتی.  مــن  خــود  وجــود  از 
جــدای از مــن نیســتی. یعنــی 
ــم  ــه ه ــا ب ــت م ــدر سرنوش این ق
ــم  ــه می بین ــره خــورده اســت ک گ
ــن  ــاره ای از وجــود م ــو اصــاًل پ ت
ــي«  ــَك ُكلِّ ــْل َوَجْدتُ ــتی. »بَ هس
گفتــم بعضــی از خــودم؟ نــه، بلکه 
دیــدم اصــاًل تــو کل مــن هســتی. 
ــر عجیبــی  ــر خیلــی تعبی ــن تعبی ای
اســت. مــن یــک وقــت روی ایــن 
تعبیــر یــک مقــدار محاســبه کــردم 
ــالم(  ــام )علیه الصلوةوالس ــا ام ــدم این ج دی
بــا همیــن دو کلمــه چــه بــاری از 
ــش رو  ــِل پی ــِی نس ــت تربیت وضعی
می کنــد.  رونمایــی  دارد  را 
ــْل َوَجْدتَُك  ــَك بَْعِضــي بَ »َوَجْدتُ
ُكلِّــي« مــن دیــدم تــو همــه ی مــن 

ــْو  ــيْئًا لَ ــى َكَأنَّ َش ــتی. »َحتَّ هس
أََصابـَـَك أََصابَنـِـي« به گونــه ای کــه 
ــه تــو اصابــت کنــد  هــر چیــزی ب
آفتــی، بیماری، ســختی، دشــواری، 
ــو  ــه ت ــزی ب ــر چی ــی، ه پیچیدگ
ــت  ــن اصاب ــه م ــد ب ــت کن اصاب
»َو  مــن  بــه  می خــورد  کــرده. 
ـِـي«  ــاَك أَتَان ــْو أَتَ ــْوَت لَ َكَأنَّ الَْم
ــراغ  ــه س ــرگ ب ــت م ــر یک وق اگ
ــده.  ــن آم ــراغ م ــه س ــد ب ــو بیای ت

ــه  ــد ک ــه می گوین ــاًل شــنیدید ک مث
ــل  ــز غیرقاب ــک چی ــوان ی داغ ج
تصــوری اســت. خــدا نیــاورد 
بــرای پــدری کــه جوانــش در 
زمــان حیــات او از دنیــا بــرود. 
یــک چیــز عجیبــی اســت، خیلــی 
ــاًل  ــم اص ــن ه ــت. ای ــنگین اس س
َكَأنَّ  »َو  نیســت.  تصــور  قابــل 
أَتَانِــي«  أَتَــاَك  لَــْو  الَْمــْوَت 
ــن  ــه ای ــد؟ نتیج ــی ش ــه چ نتیج
کلمــه اســت »َفَعنَانـِـي مـِـْن أَْمرَِك 
ــي«  ــرِ نَْفِس ــْن أَْم ــي مِ ِ ــا يَْعنِين َم
ــه  ــدازه ک ــان ان ــن هم ــن م بنابرای
بایــد بــه وضعیــت خــودم برســم و 
کارهایــم را محاســبه و تنظیــم کنم، 
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ــی  ــم. یعن ــو برس ــه کار ت ــد ب بای
این جــا  پــدر فرزنــدی  نســبت 
می شــود.  آن  از  کشــفی  یــک 
حضــرت می گویــد بــه همیــن 
خاطــر مــن همــان مقــدار کــه 
االن کارهــای مربــوط بــه شــخص 
ــرده و  ــغول ک ــن را مش ــودم م خ
مــن را درگیــر کــرده »َعنَانـِـي مـِـْن 
أَْمــرَِك« کار تــو هــم مــن را درگیر 
ــو،  ــده ت ــو، آین ــت ت ــرده، وضعی ک
ــو،  ــه های ت ــو، اندیش ــخصیت ت ش
مســیر پیــش روی تــو، لــذا نتیجــه 
ایــن شــد کــه مــن دســت بــه قلــم 
ــر  ــون دیگ ــُت« اکن ــدم. »َفَکتَبْ ش
مــن نشســتم بــه نوشــتن »َفَکتَبـْـُت 
إِلَيْــَك كِتَابِــي ُمْســتَْظهِراً بِــهِ 
ــُت«  ــَك أَْو َفنِي ــُت لَ ــا بَقِي َ إِْن أَن
ــو دارم  ــرای ت ــه ام را ب ــن نام و ای
ــه  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــم. ب می نویس
ــه  ــن نام ــه در ای ــی ک ــن مطالب ای
ــی  ــرای راهنمای ــم دارم ب می نویس
ــبختی  ــیر خوش ــیم مس ــو و ترس ت
تــو تکیــه می کنــم. »ُمْســتَْظهِراً 
ــه  ــد بســتم ب ــه امی ـِـهِ« دیگــر کأنّ ب
ــو  ــرای ت ــه دارم ب ــه ای ک ــن نام ای

إِلَيْــَك  »َفَکتَبْــُت  می نویســم. 
كِتَابـِـي ُمْســتَْظهِراً بـِـهِ« چــه بمانــم 
چــه بــروم. »إِْن أَنـَـا بَقِيُت لـَـَك أَْو 
ــروم  ــا ب ــی اگــر از دنی ــُت« یعن َفنِي
کــه خــب ایــن پیــش تــو هســت 
ــرای  ــاز ب ــه ب ــم ک ــم بمان ــر ه اگ
ــورت  ــر دو ص ــتم. در ه ــو نوش ت
تکیــه می کنــم بــه آن چــه کــه 
در ایــن نامــه می نویســم بــرای 
تأمیــن ســعادت و خوشــبختی تــو.

قبــاًل  مــن  کــه  تأکیــدی  ایــن 
خدمــت شــما داشــتم کــه بــا ایــن 
ــی برخــورد  نامــه نمی شــود معمول
اســت. ایــن  خاطــر  بــه  کــرد 

ــد مــن هــر چــه  حضــرت می گوی
نیــاز داشــتی این جــا  کــه تــو 
ــذار  ــزی فروگ ــم، چی ــو گفت ــه ت ب
ــث  ــه باع ــت ک ــن اس ــردم. ای نک
می شــود   31 نامــه  می شــود 
یــک نامــه متفــاوت. حضــرت 
ــرای  ــتند ب ــت داش ــام و عنای اهتم
این کــه چیــزی از اصــول ضــروری 
ــر  ــورد نظ ــد م ــه بای ــه ک و آن چ
ــا  ــزی ج ــد چی ــان باش مخاطب ش
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نمانــده باشــد. لــذا یــک جامعیتــی 
دارد، خیلــی فوق العــاده اســت.

نگاه وحیانی نسبت به نسل

نــگاه واقعــی الهــی مبتنــی بــر 
وحــی این گونــه اســت کــه نســبت 
بیــن پــدر و فرزنــد را تعریــف 
ــن نســبت  ــه ای ــا ب ــد. در دنی می کن
می خندنــد. در نگاه هــای عــادی 
ــاًل  ــاری اص ــب ج ــن مکات در همی
ــو  ــه؟ ت ــی چ ــن یعن ــد ای می گوین
ایــن مســئولیت را داری، همیــن که 
این ســرپا بشــود و خــودش را پیدا 
کــرد تمــام شــد. قطــع شــد رفــت، 
زندگــی اش،  دنبــال  مــی رود  او 
تــو هــم مــی روی دنبــال بقیــه 
ــی  ــا یعن ــن حرف ه ــی ات. ای زندگ
ــه  ــو را هم ــن ت ــه م ــه؟ این ک چ
ــاره  ــم. عص ــودم می بین ــود خ وج
ــی  ــم یعن ــه می بین ــم، خالص می بین
ــگاه  ــن ن ــر ای ــی ب ــن مبتن چــه؟ ای
وحیانــی اســت در نســبتی کــه بین 
پــدر و مادر و فرزنــد وجود دارد و 
ایــن حاصلــش تکالیفــی و حقوقی 
اســت. حقوق و تکالیفــی را این جا 

ــه  ــد ک ــرار می کن ــا برق ــن آن ه بی
این هــا تمــام شــدنی نیســت و 
بــه ایــن دنیــا اکتفــا نمی شــود. 
تــا آخــر کــه هســت، بعــد از ایــن 
ــم  ــه عال ــد ب ــا او می آی ــا هــم ب دنی
بعــدی. آن وقــت در ایــن نــگاه 
مســئولیت ها خیلــی بــزرگ اســت، 
مســئولیت تربیــت ســنگین اســت.

یــک کســی خــدا بــه او بچــه 
بــود.  نگــران  خیلــی  نمــی داد، 
می رفــت،  می آمــد،  مــا  پیــش 
ــا  ــا را دع ــا م ــت آق ــدام می گف م
ــم  ــادی ه ــد ع ــق قواع ــد. طب کنی
ــه  ــید ک ــه نظــرش می رس انســان ب
ــود.  ــد نمی ش ــرای او فرزن ــاال ب ح
بعــد مــن یــک وقــت در خلــوت 
صدایــش کــردم، چــون دیــدم 
خیلــی پریشــان اســت. گفتــم مــن 
اگــر یــک کمــی از مســئولیت 
پــدری بــرای تــو بگویــم، اگــر بــه 
تــو بگویــم جوانــب مســئله را، 
ــی  ــکر می کن ــی روی ش ــاالً م احتم
کــه  نمــاز شــکر می خوانــی  و 
خــدا بــه تــو بچــه نــداده، و واقعــًا 
ــود  ــاس را در او به وج ــن احس ای
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آوردم کــه از ایــن حالــت نگرانــی 
ــم  ــد. گفت ــرون بیای ــفتگی بی و آش
ــی اســت. ــئولیت بزرگ ــی مس خیل

بنابرایــن او می گویــد کــه اگــر 
در  انســان  ناخواســته  خــدای 
وظایــف  آن  انجــام  از  تربیــت 
درســِت  و  مبنایــی  و  اصلــی 
آن وقــت  بمانــد  جــا  خــودش 
بعــداً یــک صحنه هــای دنیایــی 
ــد  ــش می آی ــش پی ــی برای و آخرت
ــت  ــى كن ــا ليتن ــد »ي ــه می گوی ک
عقيمــا« ای کاش مــن عقیــم بــودم 
ــم  اصــاًل بچــه نداشــتم. نمی خواه
بی جهــت بترســانم. مــن بــه او 
یــک  پریشــانی اش  آن  به خاطــر 
چنیــن توضیحــی دادم و آرام شــد. 
ــد  ــد دارن ــه فرزن ــانی ک ــا کس ام
بایــد توجــه کننــد. نعمــت بزرگــی 
اســت و در کنــارش مســئولیت 
هــم مســئولیت بزرگــی اســت.

جلســه آینــده امــام )علیه الســالم( شــروع 
ــه  ــه ای ب ــد جمل ــک چن ــد ی می کن
ــه  ــد ک ــه می کن ــا ارائ ــوان مبن عن
بــه نظــر می رســد کل نامــه 31 
شــرح همــان چنــد جملــه مقدماتی 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــه ارائ ــت ک هس
ان شــاءاهلل بــه توفیــق الهــی عمــری 
کــرد.  خواهیــم  عــرض  باشــد 

علــى  صــل  اللهــم 
محمــد. آل  و  محمــد 

ــِد  ــا َعبْ َ ــا أَب ــَك يَ ُم َعَليْ ــاَ »السَّ
ــتْ  ِ َو َعَلــى الْْرَواِح الَّتـِـي َحلَّ اللَّ
ــًا  ــي َجِميع ــَك مِنِّ ــَك َعَليْ ِ بِفِنَائ
ِ أَبَــداً َمــا بَقِيــُت َو  َســَاُم اللَّ
بَقـِـَي اللَّيـْـُل َو النََّهــاُر َو اَل َجَعَلــُه 
ــْم  ــى زِيَاَرتُِک ــِد مِن ــرَ الَْعْه ُ آِخ اللَّ
ــى  ــيِْن َو َعَل ــى الُْحَس ُم َعَل ــاَ السَّ
َعلِــيِّ بْــِن الُْحَســيِْن َو َعَلــى 
أَْواَلدِ الُْحَســيْن  َو َعَلــى أَْصَحــاِب 
الُْحَســيِْن« و رحمــة الل و بركاتــه.
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