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اصلی ترین مهارت ها برای 
تجهیز

الهــی در جلســه ی  بــه توفیــق 
را  مقدمــه  دوم  بخــش  گذشــته 
از  قبــل  خوانــدم.  برای تــان 
ایــن کــه چنــد نکتــه ی کوتــاه 
داللت هــای  بــا  ارتبــاط  در 
ــرض  ــه ع ــمت از مقدم ــن قس ای
خیلــی  مراجعــه ی  یــک  کنــم 
قبلی مــان  بحــث  بــه  ســریع 
باشــم.  داشــته  خدمت تــان 

ــه  ــع ب ــن راج ــه م ــن مراجع در ای
ــی  ــه بخش ــه ک ــش دوم مقدم بخ
بــود کــه مــا از آن تعبیــر می کردیــم 
بــه »مــن الوالــد الــی المولــود«. 
اول  قســمت  از  دوم  بخــش  در 
مقدمــه ی نامــه ی ســی و یکــم 
ــه اســت کــه این هــا را  ــد جمل چن
ــپارند.  ــر بس ــن به خاط ــزان م عزی
ــی  ــی و اساس ــه ی اصل ــاید نکت ش
ایــن اســت کــه در یــک نــگاه 
می خواهــد  )علیه  الصلوة والســام(  امــام 

ــن  ــد خــودت را بشــناس، ای بگوی
ــی  ــی پیام ــت یعن ــب اول اس مطل
در  هســت  بخــش  آن  در  کــه 
درجــه ی اول پیــام خودشناســی 
بشــناس.  را  خــودت  اســت، 
ــری را  ــای بازت ــک معن ــا ی این  ج
مــا بــا شــما مباحثــه کردیــم تحــت 
ــود. ــوان ب ــی ج ــوان خودشناس عن

بــه  توجــه  بــا  این  کــه  دوم 
ــر  ــن. خاط ــزی ک ــن برنامه ری رفت
محیــط  هســت  نازنین تــان 
ــًا  ــش دوم دائم ــن بخ ــی ای عموم
دارد یــادآوری می کنــد کــه تــو 
ــه ی  ــا ماحظ ــتی و ب ــافر هس مس
ســفِر پیــش رو کــه داری و در 
حــال ســفر هســتی و بــه زودی 
همــان  بــا  می شــوی  منتقــل 
کــن،  برنامه ریــزی  کلیدواژه هــا 
ایــن  دوم.  نکتــه ی  هــم  ایــن 
معنایــش ایــن اســت کــه مســأله ی 
ــد  ــی در فرآین ــرگ و مرگ آگاه م
در  خودســازی  و  خودشناســی 
انســان عمومــًا، در  بــا  ارتبــاط 
ارتبــاط بــا نســل جــوان خصوصــًا 
و دوران ویــژه ی جوانــی کــه بخش 
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اول دوره ی جوانــی اســت به طــور 
هســت.  تأکیــد  مــورد  اخــص 

نکتــه ی ســوم این  کــه درواقــع 
ــش  ــن بخ ــی ای ــای عموم در فض
ــه  ــد ب ــام( دارن ــام )علیه الس ــه ، ام از نام
می گوینــد  خودشــان  مخاطــب 
بــاش.  خــودت  مواظــب 
بحث هایــی کــه ذیــل  آفت هــا، 
می گوینــد  یک جــا  بیماری هــا، 
یک جــا  »غرض االســقام«، 
»نصب اآلفــات«،  می گوینــد 
می گوینــد  یک جــا 
تــو  یعنــی  »رمیة المصائــب« 
مــادی،  مخاطــرات  معــرض  در 
ــی هســتی  ــری، باطن ــوی، ظاه معن
بنابرایــن مواظــب باشــد. یعنــی 
مواظــب  کلمــه ی  ایــن  خــود 
باشــد،  یادتــان  شــما  را  باشــد 
خــودت را بشــناس بــا ماحظــه ی 
ــی،  ــفِر اساس ــن س ــرگ و ای ــه م ب
برنامه ریــزی  جــدی  و  حیاتــی 
کــن. مواظــب خــودت باشــد. 
چــون محیطــی کــه داری در آن 
زندگــی می کنــی یــک محیــط پــر 
از مخاطــرات و آفت هــا اســت. 

ــام( در  ــام )علیه الس ــه ام ــارم این ک چه
ــد  ــی دارن ــورت ضمن ــن به ص ضم
یــادآوری می کننــد کــه انســاِن 
جــواِن ســالک کــه می خواهــد 
ایــن  بــا  بســازد  را  خــودش 
ظرفیــت خودشناســی بایــد بــه 
ــز  ــم مجه ــا ه ــض از مهارت ه بع
ــد  ــم بای ــی را ه بشــود، مهارت های
حتمــًا بــرای خــودش فراهــم کنــد 
نازنین تــان هســت  کــه خاطــر 
این هــا را مــا تأکیــد کــرده بودیــم. 
ــی  ــیار حیاط ــان بس ــت زم مدیری
ــان،  ــت زم ــت. مدیری ــم اس و مه
مدیریــت  هیجان هــا،  مدیریــت 
اصلی تریــن  این هــا  محیــط، 
یــک  کــه  اســت  مهارت هایــی 
جــوان بایــد بــه آن تجهیــز بشــود.

خودشناسی و خودسازی در 
عالم جوانی

انســان بایــد بتوانــد در نســبت 
پیرامونــی خــودش  محیــط  بــا 
ــد و  ــته باش ــال داش ــه ی فع مواجه
ــی و  ــا پویای ــاط ب ــد در ارتب بتوان
رشــد و کمــال خــودش آن جــا 
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را مدیریــت کنــد. فعــًا بحــث 
ــوف  ــث معط ــًا بح ــم عمدت ــا ه م
و  خودشناســی  عرصــه ی  بــه 
جوانــی  عالــم  در  خودســازِی 
اســت. یعنــی مدیریــت محیــط 
و  رشــد  بــرای  خــودم،  بــرای 
ــرای صیانــت  شــکوفایی خــودم، ب
یــک  خــودم.  از  حفاظــت  و 
بحــث بعــدی ای داریــم بحــث 
روی  تأثیرگــذاریِ   و  کنش گــری 
ــرای این کــه مــن نســبت  محیــط ب
بــه رشــد دیگــران و تحــوالت 
داشــته  تأثیــر  خــودم  محیطــی 
ــث  ــک بح ــود ی ــم، آن می ش باش
ــن  ــاس ای ــر اس ــا ب ــر؛ این ج دیگ
مقدمــه کــه مــن برای تــان خوانــدم 
ــت  ــه به دس ــی ک ــت محیط مدیری
می آیــد ایــن اســت، یعنــی محیــط 
ــکلی  ــه ش ــودم را ب ــی خ پیرامون
مدیریــت کنــم کــه بــا ســیر معنوی 
و رشــد و تحــوالت شــخصیتی 
مــن تنافــی نداشــته باشــد، بتوانــم 
ــا  ــرم ی ــتخدام بگی ــه اس ــا را ب آن ه
از  خــوردن  ضربــه  از  حداقــل 
طریــق آن هــا و آفــت دیــدن از 

آن هــا خــودم را در امــان نگــه 
ــت.  ــا اس ــن معن ــه ای ــس ب دارم، پ

مدیریت هیجان ها انفسی است

کامــًا  هیجان هــا  مدیریــت 
ناظــر  محیــط  اســت،  درونــی 
ــدار  ــک مق ــت، ی ــرون اس ــه بی ب
منظــر آ فاقــی اســت. مدیریــت 
ــی  ــت، یعن ــی اس ــا انفس هیجان ه
ناظــر بــه درون اســت، عمدتــًا هــم 
معطــوف بــه بیدار شــدن غریــزه و 
ــزه ی جنســی  ــور خــاص غری به ط
اســت، ســایر مــوارد هــم هســت. 
ــا  ــا آن ج ــد م ــان باش ــذا خاطرت ل
ــع  ــد »صری ــرت فرمودن ــه حض ک
ــک  ــأله ی ــم مس ــهوات« گفتی الش
عنــوان  اســت،  فــراخ  مقــدار 
شــهوات عــام اســت ولــی به طــور 
خــاص آن چیــزی کــه کمــر یــک 
جــوان را خــم می کنــد و بــه زمیــن 
می رســاند شــهوت جنســی اســت.

هیجان هــا  مدیریــت  بنابرایــن 
مدیریــت  و  عــام  معنــای  بــه 
جنســی  ســائق  هیجان هــای 
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مــورد  این جــا  به طــور خــاص 
ــاب  ــا در ب ــه م ــت. البت ــر هس نظ
جوانــی  دوران  در  هیجان هــا 
کــه  داریــم  را  خشــم  هیجــان 
حتمــًا نیــاز بــه مدیریــت دارد، 
ــحات  ــاس آن ترش ــر اس ــون ب چ
ایــام  در  اتفاقاتــی  و  هورمونــی 
بلــوغ و مقــداری بعــدش می افتــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــه هیجان های ازجمل
ــف  ــان عواط ــد. هیج ــه می کن غلب
ــای  ــتگی ها، رفاقت ه ــت، دلبس اس
قاعــده،  از  خــارج  و  پیشــرفته 
شــدید،  خیلــی  دلبســتگی های 
ــن  ــم همی ــا اســت و یکــی ه آن ه
به طــور  اســت،  فــرج  و  بطــن 
ــه  ــت ک ــرج اس ــان ف ــص هم اخ
ســائق جنســی و غریــزه ی جنســی 
ــاح  ــور به اصط ــت َواال در مح اس
ــان  ــم انس ــا ه ــا و این ه خوراکی ه
یــک مدیریــت ویــژه ای را در ایــن 
بخــش هــم بــاز الزم دارد. بــاز 
اقتضائــات درونــی اش و این هــا 
ــودش  ــا خ ــد و این ه را می خواه
ــای  ــه در ج ــه ای دارد ک ــک قص ی
خــودش محفــوظ اســت. پــس 

ــت  ــه ی مدیری ــه ضمیم ــا ب این ه
ــارت  ــه مه ــد ب ــز ش ــان و مجه زم
اصطــاح  کــه  برنامه ریــزی 
ســلوکی اش می شــود مشــارطه، 
ــه  ــد ک ــد باش ــی انســان توانمن یعن
ــم قاهــر  ــان را کــه گفتی ــد زم بتوان
اســت و مظهــر قهاریــت حضــرت 
رشــد  نفــع  بــه  اســت  حــق 
ــن  ــد، ای ــزی کن ــودش برنامه ری خ
ــان. ــت زم ــان مدیری ــود هم می ش

ــًا  ــزه مث ــت غری ــث مدیری در بح
از  کــه  بــود  پریشــب  همیــن 
دیــدار حضــرت آقــا شــرفیاب 
بودیــم یکــی از بچه هــا فــوری 
آمــده پیــش مــن، گفــت آقــا یــک 
نســخه بــه مــن بدهیــد بــرای ایــن 
مســأله، مــن ذهنــم درگیــر اســت، 
ــاءِ  ــن ابت ــتم، ای ــاء هس ــن مبت م
وســیعی بــوده از قدیــم و خواهــد 
ــی اش  ــب االن ویژگ ــا خ ــود ام ب
ــرک  ــل مح ــه عوام ــت ک ــن اس ای
و تحریک کننــده از بیــرون زیــاد 
اســت و ایــن مخاطــرات را خیلــی 
بــاال بــرده. مخاطــره اش هــم ریشــه 
جاهایــی  از  یعنــی  می ســوزاند، 
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ــخص  ــت ش ــر عف ــه اگ ــت ک اس
ــاء آســیب  ــد، اگــر حی آســیب ببین
ببینــد ایمــان سســت می شــود. 
ــد  ــق باش ــیب عمی ــن آس ــر ای اگ
ــه  ــرز این ک ــا م ــد ت ــی می توان حت
شــخص را کًا از مــدار ایمــان 
خــارج کنــد پیــش ببــرد، لــذا 
ــهوات«  ــه ی »صریع الش ــن کلم ای
گرفــت،  دســت کم  نبایــد  را 
حــاال  اســت.  جــدی  مطلــب 
مخصوصــًا در زمانــه  و شــرایط مــا.

مدیریت نگاه

آن کــه از امــام ســجاد )علیه الصلوةوالســام( 
ــه  ــی ارائ ــق قرآن ــاس منط ــر اس ب
نــگاه  شــده درواقــع مدیریــت 
فرمــود  آن کــه  یعنــی  اســت. 
ــْن  ــوا مِ ــَن یَُغُضّ ــْل لِْلُمْؤمِنِی »ُق
ــاِت  ــْل لِْلُمْؤمِنَ ــا »ُق ــْم«1 ی أَبَْصارِهِ
 .2» أَبَْصارِهِــَنّ مِــْن  یَْغُضْضــَن 
مــن  از  کســی  یــک  این جــا 
ــا  ــًا م ــا مث ــید آق ــراً می پرس اخی
ــر  ــد اگ ــم می گوی ــم خواندی رفتی

1  آیه 30 سوره نور

2  آیه 24 سوره نور

کســی ســوره ی نــور را خیلــی 
ــاً  در  ــن مث ــد ای ــاوت کن ــاد ت زی
ــان  ــم قربان ت امــان می مانــد. گفت
ــن نیســت  ــش ای ــن معنای ــروم ای ب
کــه ایــن ســوره ی نــور را بگــذارد 
دائــم بخوانــد، یعنــی ســوره ی نــور 
ــد  ــل کن ــر عم ــد. اگ ــل کن را عم
پیشــنهادات  اصلی تریــن  بلــه، 
ــت از طهــارت انســان  ــرای صیان ب
مبارکــه ی  ســوره ی  همیــن  در 
ــور  ــی ســوره ی ن ــور اســت، یعن ن
حیــا  و  عفــت  آن  از  می توانــد 
ــا  ــرای خانم ه ــد؛ ب ــداری کن نگه
ــن  ــده، در عی ــف ش ــد مضاع تأکی
ــت  ــم هس ــان ه ــرای  آقای ــال ب ح
اگــر  گفتــم  نمی کنــد.  فرقــی 
بخوانــد بــه ایــن قصــد عمــل کنــد 
بلــه حتمــًا ایــن صیانت بخــش 
در  این کــه  به خاطــر  اســت، 
همیــن ســوره دارد بــه مــا راهــکار 
ــَن  ــْل لِْلُمْؤمِنِی ــد »ُق ــان می ده نش
أَبَْصارِهِــْم«  مِــْن  ــوا  یَُغُضّ
ــان  ــند، انس ــان را فروبپوش چشم ش
اگــر بتوانــد چشــمش را مدیریــت 
کنــد مخصوصــًا در دوره ی جوانی، 
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ــی  ــن  اســت، ول ــم همی ــدش ه بع
جوانــی  دوره ی  در  به ویــژه 
مدیریــت نــگاه واقعــًا نجات بخــش 
اســت. حیات بخــش  و 

ــه  ــت ک ــی اس ــط کاف ــن فق همی
امــام  را  ایــن  و  بتوانــد  کســی 
رســاله ی  در  )علیه الســام(  ســجاد 
حقــوق در بحــث مدیریــت غریــزه 
ــه  ــزی ک ــترین چی ــد بیش می گوین
بــه شــما کمــک خواهــد کــرد 
ــن  ــت و ای ــن ظرفی ــد ای ــه بتوانی ک
وجــود  در  را  الهــی  غریــزه ی 
خودتــان صیانــت کنیــد این اســت 
ــد.  ــت کنی ــم تان را مراقب ــه چش ک

ــه  ــم ک ــه آن می گوی ــم ب ــد ه بع
یکــی چشــم هایت  مــن  عزیــز 
ــال  ــم فع ــاش، دوم ه ــته ب را داش
ــر  ــاً  ناظ ــرات عمدت ــاش. مخاط ب
اســت،  منفعــل  آدم هــای  بــه 
همیــن کافــی اســت فعــال باشــی، 
ــمت  ــی، چش ــدا می کن ــات پی نج
ــاش.  ــال ب ــن و فع ــت ک را مراقب
از ایــن آدم هایــی کــه همــه اش 
ــا  ــون ی ــای تلویزی ــا پ ــتند ی نشس
پــای همیــن فضــای مجــازی و 

یــا  اســت  دست شــان  موبایــل 
و  نشســته  همین طــور  کارهــای 
ایــن بــه آن هــا غلبــه  این هــا، 
خیــال  و  وهــم  هــم  می کنــد، 
بــه آن هــا حملــه می کنــد کــه 
می شــود  شــیطانی  حمله هــای 
ــاء  ــته مبت ــدای نخواس ــم خ و ه
ــا  ــالم ی ــط ناس ــه رواب ــوند ب می ش
بــه خودارضایــی و بحث هایــی کــه 
باالخــره آن هــا هم بســیار شــکننده 
ــا. ــرای بچه ه ــاک اســت ب و خطرن

لــذا شــما اگــر ایــن هنــر را داشــته 
باشــید کــه بــه آن هــا کمــک کنیــد 
کــه بــرای مدیریــت نگاه شــان 
این هــا اهتمــام داشــته باشــند و 
ــوند  ــویق بش ــت تش ــن جه ــه ای ب
و بعــد هــم تشویق شــان کنیــد 
ــه فعالیــت، حــاال چــه ورزشــی،  ب
فکــری، رفــت، آمــد، تحــرک، 
کــوه برونــد، صحــرا برونــد، بروند 
ایــن  از  کننــد،  ورزش  بدونــد، 
حالــت افتــاده و این هــا نجــات 
ــادی از  ــد زی ــا ح ــد، ت ــدا کنن پی
ایــن مخاطــره بیــرون می آینــد. 
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مدیریت معاشرت ها

در  عمدتــًا  محیــط  مدیریــت 
ــه  ــت ک ــرت ها اس ــت معاش مدیری
می شــود  تأکیــد  نوعــًا  آن هــم 
بایــد  را  معاشرت های شــان 
معاشــرت هایی  کننــد،  مراقبــت 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــه در آن به نوع ک
را  آن  هــا  دارد  تحریــک وجــود 
بایــد تنظیــم کننــد، فاصلــه بگیرند، 
ــا،  ــن هم جنس ه ــه در بی ــاال چ ح
ناهم جنس هــا،  بیــن  در  چــه 
این کــه  نمی کنــد،  فــرق 
ارتباطــات  محیــط  آن  بتواننــد 
کننــد.  مدیریــت  را  خودشــان 

مهــم  بســیار  زمــان  مدیریــت 
ــان  ــما کمک ش ــد ش ــت، بتوانی اس
بدهیــد  یــاد  آن هــا  بــه  کنیــد 
تشویق شــان کنیــد کــه بچه هــا 
بــرای   چگونــه  بگیرنــد  یــاد 
خودشــان برنامه ریــزی کننــد، از 
کننــد.  اســتفاده  وقت های شــان 
بــه آن هــا یــاد بدهیــد کــه چطــور 
مدیریــت  را  هیجان های شــان 
بــر هیجــان  تأکیــد  بــا  کننــد، 
جنســی، البتــه در ســایر ســاحت ها 

ــی،  ــاً  عاطف ــان مث ــل هیج ــم مث ه
ــا،  ــال این ه ــب و امث ــان غض هیج
کــه  اســت  مهــم  هــم  این هــا 
ــان هســت.  ــًا مدنظــر مبارک ت حتم
عمدتــًا  هــم  محیــط  مدیریــت 
معاشــرت ها  مدیریــت  می شــود 
روابــط  بچه هــا؛  بــرای 
مناسبات شــان،  اجتماعی شــان، 
ــان،  ــا فامیل ش ــان، ب ــا دوستان ش ب
ــا،  ــال این ه ــادر و امث ــدر و م ــا پ ب
خیلــی  می توانــد  این هــا 
باشــد. پیش برنــده  برای شــان 

مهارت بهره مندی از تجربه ی 
بزرگ ترها

آن  داللت هــای  همــه   این هــا 
ــی  ــت یعن ــه اس ــش دوم مقدم بخ
ــود«. یــک نکتــه هــم  ــی المول »ال
بخــش  اول،  بخــش  تجمیــع  از 
دوم و به اضافــه ی ایــن قســمتی 
کــه جلســه ی گذشــته توضیــح 
ــود  ــع آن می ش ــه درواق ــم ک دادی
فصــل دوم آن مقدمــه که فلســفه ی 
ــان  ــود برای ت نــگارش ایــن نامــه ب
این هــا  همــه ی  از  خوانــدم، 
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مهــارت بهره منــدی از تجربــه ی 
می آیــد.  به دســت  بزرگ ترهــا 
ــاده ای  ــز فوق الع ــن چی ــًا ای انصاف
ــان  ــاال خودم ــا ح ــی م اســت، یعن
در ایــن ســال های طوالنــی ای کــه 
ــروکار  ــا س ــا جوان ه ــا ب ــا بچه ه ب
داریــم هرکــدام از بچه هــا کــه 
شــدند  قــوی  مســأله   ایــن  در 
ــی  ــد. یعن ــرفت کردن ــی پیش خیل
طــرف یــاد گرفتــه کــه چگونــه از 
ــد.  ــتفاده کن ــران اس ــه ی دیگ تجرب
ــده دارد از  ــه آم ــی ک ــن کس همی
ــودش را  ــد خ ــؤال می کن ــن س م
رســانده دارد ایــن نکتــه را مطــرح 
ــن  ــد. ای ــت می کن ــد و دریاف می کن
یعنــی بــه این مهــارت مجهز شــده 
نیســتند.  این طــور  خیلی هــا  و 
یعنــی هــم ایــن احســاس نیــاز هم 
ــش را  ــد مطلب ــه بیای ــه چگون این ک
مطــرح کنــد. حــاال کتبــی، شــفاهی 
بــه هــر شــکل و حــاال ده هــا 
مصــداق دارد، این یکی اش اســت، 
حــاال در تحصیل، در معاشــرت، در 
مســائل خانوادگــی، کســانی که یاد 
می گیرنــد چگونــه مشــورت کننــد، 

ــد  از چــه کســانی مشــورت بگیرن
و چطــور تجربــه ی بزرگ ترهــا 
را بــه تجربــه ی خودشــان ضمیمــه 
بســیار  عناصــر  این هــا  کننــد. 
می شــود  و  می شــوند  موفقــی 
اســت. میانبــر  راه  گفــت 

میانبــر  راه  می رســد  نظــر  بــه 
بــرای رشــد و اعتــای شــخصیت 
ــد  ــان بتوان ــه انس ــت ک ــن اس همی
به خوبــی  دیگــران  تجربــه ی  از 
ــن  ــم در ای ــد. شــما ه ــتفاده کن اس
بخــش بــاز خیلــی می توانیــد کمک 
این هــا  بــه بچه هــا کــه  کنیــد 
ارجــاع بشــوند بــه تجربه هــای 
موفــق و افــراد موفــق، بــه خواندن 
ــد  ــان می ده ــه نش ــی ک زندگی های
یــک شــخصی وســط گرفتاری هــا، 
ســختی ها  وســط  مشــکات، 
بیــرون  را  خــودش  چگونــه 
کــرده. رشــد  بالیــده،  کشــیده، 
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تحقق ارکان اصلی خودسازی با 
خلوِت با خویشتن

ــه  ــمتی ک ــه آن قس ــع ب ــا راج ام
جلســه ی پیــش برای تــان خوانــدم 
کــه بــا ایــن جملــه شــروع می شــد 
ــاِنَّ  ــُد َف ــا بَْع ــد »أّم ــه فرمودن ک
ــا  نْیَ ــارِ الدُّ ــُت مِــْن إْدبَ ــا تَبَیَّنْ فِیَم
ــيَّ  ــرِ َعَل ْه ــوِح الدَّ ــي َو ُجُم َعنِّ
ــن  « در ای ــیَّ َ ــَرة اِل ــاِل اآلِخ َو إْقبَ
راز  دارد  )علیه الســام(  امــام  قســمت 
ــد  ــرح می  کن ــه را مط ــگارش نام ن
ــرای  ــه آن را ب ــًا هم ــن تقریب و م
ــمت  ــن قس ــا ای ــدم ت ــما خوان ش
إِلَیْــَك  »َفَكتَبْــُت  کــه  پایانــی 
كِتابـِـي هــذا ُمْســتَْظهِراً بـِـهِ إِْن أَنَا 
ــع  ــُت«. درواق ــَك أَْو َفنِی ــُت لَ بَقِی
ــی  ــک نوع ــه ی ــت ب ــود گف می ش
ــا را در  ــت های م ــی از برداش بعض
تربیتی مــان  منظومــه ی  مباحــث 
ــه  ــه ک ــک نکت ــد. ی ــت می کن تقوی
بســیار نکتــه ی اساســی اســت ایــن 
مســأله ی خلــوت بــا خویشــتن 
اســت کــه حــاال این جــا ولــو مثــًا 
بــرای کســی کــه در ســنین باالتــر 
ــرایط  ــره ش ــه و باالخ ــرار گرفت ق

ــت  ــژه ای اس ــرایط وی ــرای او ش ب
از نظــر زندگــی و فرصت هایــی 
کــه پشــت ســر گذاشــته و نزدیــک 
شــدنش بــه مــرگ و موقعیــت 
ــت  ــن هس ــو ای ــا، ول ــور از دنی عب
ــا  ولــی اساســًا مســأله ی خلــوت ب
ــی  ــیار مهم ــه ی بس ــتن نکت خویش
ــه در  ــتند ک ــا هس ــت. خیلی ه اس
ــن  ــن چنی ــاال ای ــنین ب ــن س همی
در  یعنــی  ندارنــد؛  را  ویژگــی 
موقــف خلــوت بــا خــود و کشــف 
ــی کــه در آن  خــود و درک موقعیت
ــد،  ــرار نمی گیرن ــد ق ــرار گرفتن ق
از  کــه  آدم هایــی  نیســتند  کــم 
ــتند. ــی هس ــت در غفلت ــن جه ای

می شــود  مجمــوع  در  ولــی 
اساســی  مســأله ی  ایــن  گفــت 
هــم  جوان هــا  بــرای  اســت. 
ــه ای هســت  ــک جمل ــام دارد. ی پی
کــه  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  از 
ــبختی  ــعادت و خوش ــرت س حض
ــوت  ــد در خل ــر می دانن را منحص
ــعِیُد َمــْن َوَجــَد  بــا خویشــتن »السَّ
ــا؛  ــَغُل بَِه ــَوًة یُْش ــهِ َخْل ِــي نَْفِس ف
ــه  ــت ک ــی اس ــبخت آن کس خوش
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ــد و در  ــی بیاب ــتن خلوت در خویش
ــود  ــتن را و خ ــوت خویش آن خل
را بــه آن بپــردازد«. »یشــتغل بهــا« 
بــه خــود اشــتغال پیــدا کنــد.

اشــتغاالت مان  عمــده ی  مــا 
اشــتغال های بــه ناخــود اســت، 
ــده ای از  ــش عم ــک بخ ــی ی یعن
ــا، اشــتغاالت  اشــتغاالت فکــری م
ــا  ــی م ــتغاالت عمل ــا، اش ــی م ذهن
ــه  ــت ک ــا اس ــه ناخوده ــتغال ب اش
نهایتــًا تــا وقــت ســفر بــا مــا 
ــی  ــک اله ــی پی ــه وقت ــتند، ک هس
ــا  ــرد و م ــرار بگی ــا ق ــر م در براب
ــوم  ــا معل ــد آن ج ــوان کن را فراخ
ناخــود  همــه  این هــا  می شــود 
بودنــد و مــا گمــان می کردیــم 
این هــا دیگــر خــود مــا شــدند؛ در 
ــه ناخودهــا  هــر صــورت ابتــاء ب
ــه  ــزی ک ــوع چی ــت و در مجم اس
کمــک می کنــد کــه انســان بــه 
ــن اســت کــه  ــردازد ای خــودش بپ
خلــوت داشــته باشــد، خلــوت 
بــا خویشــتن. یعنــی در محیــط 
شــخصیتی خــودش یــک خلوتــی 
را فراهــم کنــد و در آن خلــوت که 

ــار  ــه اغی ــر ب ــش درگی ــر ذهن دیگ
ــه  ــی و ب ــای بیرون ــه محیط ه و ب
مثــًا موضوعاتــی کــه در اولویــت 
دســت  موضوعــات  و  نیســتند 
چنــدم و این هــا، این هــا رفتنــد 
ــا  ــار، انســان مواجــه می شــود ب کن
ــودش. ــودِ خ ــودِ خ ــودش، خ خ

ــی  ــودِ  واقع ــا خ ــد ب ــان بتوان انس
ــد  ــته باش ــات داش ــودش ماق خ
زمینــه بــرای ابتــاء شــخصیتی اش 
فراهــم  بیشــتر  رشــدش  و 
و  ابتائــات  عمــده ی  می شــود. 
ــن  ــول ای ــا محص ــای م گرفتاری ه
ــات  ــان ماق ــا خودم ــه م اســت ک
نداریــم، یعنــی انســان همیشــه 
ناخودهــا  بــا  ماقات هایــش 
ــوع از  ــک ن ــار ی ــا گرفت ــت، م اس
بیگانگــی هســتیم، یــک  خــود 
مبتــاء  آن  بــه  چیــزی  چنیــن 
هســتیم و خیلــی چیزهــا را االن 
این هــا  کــه  می پنداریــم  خــود 
خــودِ مــا نیســتند. البتــه در تحلیــل 
فنــی و دقیــق انســان بــه یــک 
معلــوم  کــه  می رســد  جایــی 
می شــود جســمش هــم ناخــود 
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ــت  ــم نیس ــن ه ــون ای ــت، چ اس
ــا  ــا ب ــا آن ج ــم ت ــن  ه ــر، ای دیگ
خداحافظــی  بعــد  می آیــد  مــا 
می کنــد کــه بــه نوعــی مثــًا یــک 
ظاهــری اســت بــرای حقیقــت 
وجــودی مــا کــه یــک لباســی 
اســت کــه ایــن لبــاس خــارج 
می پوســد  آن کــه  و  می شــود 
ایــن اســت َواال بــه قــول حضــرت 
ــی(  ــی )حفظه اهلل تعال ــوادی آمل ــتاد ج اس
پوســیدن  »مــرگ  می فرماینــد 
نیســت از پوســت درآمدن اســت«. 
یعنــی درواقــع ایــن لبــاس عــوض 
می کنــد، لباســش را درمــی آورد. 
مــا  از  لبــاس هــم  ایــن  پــس 
پیشــرفت  این قــدر  تــا  نبــوده، 
ــودِ   ــا خ ــی ب ــان وقت ــد. انس می کن
ــود  ــرو می ش ــودش روب ــودِ خ خ
ــر  ــه خب ــد چ ــازه می فهم ــا ت آن ج
ــه کاره  ــت؟ چ ــی هس ــت و ک اس
هســت؟ چــی دارد؟ چــی نــدارد؟ 
چقــدر  اســت؟  چقــدر  آمــاده 
ــره ی  ــب چه ــت؟ ترکی ــاده نیس آم
او  او و واقعیت هــای شــخصیتی 
تــا  را  این هــا  اســت؟  چگونــه 

ــت  ــد به دس ــادی می توان ــد زی ح
بیــاورد. در هــر صــورت مســأله ی 
بــا خویشــتن نکتــه ی  خلــوت 
همــه ی  بــرای  اســت  اساســی 
ــن  ــه س ــه ک ــر چ ــی ه ــر، ول عم
انســان باالتــر و باالتــر مــی رود 
ــی هرچــه  ــر می شــود، یعن واجب ت
ــذرد در  ــرش می گ ــان عم ــه انس ک
مقــام خودســازی بــه ایــن خلــوت 
می شــود.  بیشــتر  احتیاجــش 
ســّرش هــم ایــن اســت کــه هرچه 
کــه انســان عمــرش باالتــر مــی رود 
تربیتــی اش  جهت گیــری  اگــر 
ــه  ــات ب ــد ابتائ ــق نباش ــم دقی ه
ناخودهــا برایــش بیشــتر می شــود، 
دلبســتگی  های  مــدام  یعنــی 
جدیــد، دائــم ارتباطــات تــازه، 
ــر  ــت. عم ــل چیزهاس ــن قبی از ای
مــی رود  باالتــر  کــه  هرچــه 
می آیــد. پیــش  برایــش  بیشــتر 

آدم مثــًا در دوره ی جوانــی اصــًا 
ایــن چیزهــا را درک  از  خیلــی 
ــرده، خیلــی از جاذبه هــای  نمی ک
دنیایــی در دوران جوانــی بــرای 
انســان اصــًا جلــوه ای نــدارد، 
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ولــی وقتــی کــه ســن انســان 
ایــن  مــی رود  بــاال  همین طــور 
بخش هــا مــدام خــودش را بیشــتر 
می کنــد  جلوه گــری  و  عرضــه 
ــط  ــد در محی ــد بیای ــد می توان بع
ــد،  ــا خــوش کن ــا ج شــخصیتی م
مــا  بــا  این قــدر  ناخــود  یــک 
همزیســتی کنــد که بشــود خــود و 
از هــر خــودی خودی تــر باشــد و 
دیگــر بــا مــا باشــد، ایــن مخاطــره 
اســت. لــذا هرچــه که ســن انســان 
ــد  ــًا بای ــی رود طبع ــر م ــم باالت ه
خــودش  بــا  را  خلــوت  ایــن 
بیشــتر داشــته باشــد، ایــن خلــوت 
ــوت  ــت، خل ــارطه اس ــرای مش ب
خلــوت  اســت،  مراقبــه  بــرای 
بــرای محاســبه اســت، مخصوصــًا 
بــرای محاســبه  حتمــًا خلــوت 
بــرای انســان ضــروری اســت، 
ــوت را  ــن خل ــه ای ــان هایی ک انس
ندارنــد این هــا از تحقــق ارکان 
ابتــاء  و  خودســازی  اصلــی 
می مانــد.  محــروم  شــخصیتی 
ــی  ــان خال ــت انس ــم دس ــد ه بع
کــه  موقعــی  یعنــی  می شــود، 

ــر  ــد صف ــرود می بین ــد ب می  خواه
دســتش  چیــزی  یعنــی  اســت 
ــی  ــار خیل ــک ب ــه ی ــت بلک نیس
دوشــش  روی  هــم  ســنگینی 
اســت، حــاال بایــد از عهــده ی 
ــه آن  ــی ک ــد. در حال ــا بربیای آن ه
ــد  ــک می کن ــا کم ــه م ــوت ب خل
کــه مرتــب بارهــای اضافــی را 
از دوش خودمــان پیــاده کنیــم.

مستغفرین، تائبین و توابیِن 
دائمی سبک بار هستند

در  عجیبــی  تعبیرهــای  یــک 
هســت  خــدا  اولیــاء  کلمــات 
ایــن  اســت،  همیــن  جملــه  از 
را.  انســان  می کنــد  ســبک بار 
چــون وقتــی شــما دائمــًا خودتــان 
ــه ی  ــد، آن مراقب را محاســبه می  کنی
در  را  شــما  مخاطــرات  دائمــی 
ــان  ــاق نش ــا اخ ــال ی ــور اعم مح
در  را  ندامــت  بعــد  می دهــد، 
ــه را  ــد و زمین ــد می کن ــما تولی ش
ــتغفار  ــی و اس ــه ی واقع ــرای توب ب
ــک  ــد. ی ــکل می ده ــان ش در انس
کســی کــه جــزء مســتغفرین دائمی 
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و تائبیــن دائمــی و توابیــن دائمــی 
چــون  اســت.  ســبک بار  شــد 
ــش  ــش پی ــی برای ــر خلل ــًا ه احیان
آمــده باشــد ایــن برایــش بــا یــک 
توبــه ای، بــا یــک اســتغفار واقعــی، 
ــده و  ــن ش ــی قری ــک جبران ــا ی ب
ــی  ــار ســبک شــده. در حال ــن ب ای
ــوت را  ــن خل ــما ای ــی ش ــه وقت ک
ــم  ــد، دائ ــدام می آی ــار م ــد ب نداری
بــه آن اضافــه می شــود، اضافــه 
ــَا  ــود »َف ــه می ش ــود، اضاف می ش
اْقتََحــَم الَْعَقبَــَة * َو مــا أَْدراَك َما 
الَْعَقبَــُة«3 و بعــدش می خواهــد 
از یــک مســیرهایی عبــور کنــد 
ــن  ــا ای ــد ب ــاً  نمی توان ــر اص دیگ
نمی شــود  یعنــی  بــرود  بــار 
بنــد  نفســش  اصــًا  رفــت، 
می آیــد آن جــا و گیــر می افتــد.

ــا  ــوت ب ــن خل ــه ای ــرض این ک غ
خویشــتن خیلــی چیــز فوق العــاده 
منــازل  ســلوک  در  و  اساســی 
حیاتــی  انســانیت  و  ســعادت 
اســت. بنابرایــن یــک نکتــه اش 
ایــن اســت کــه این جــا امــام 

3  آیات 11 و 12 سوره بلد

ــادآوری  ــن را ی ــد ای ــام( دارن )علیه الس

می کننــد، اصــًا بــرای همــه مفیــد 
ســنین  در  ماهــا  بــرای  اســت، 
بــرای  اســت،  مفیدتــر  باالتــر 
جــوان هــم الهام بخــش اســت، 
ایــن یــک نکتــه اســت. یــک 
فرصتــی این جــا دوبــاره پیــش 
ــت  ــام( فرص ــرت )علیه الس ــده حض آم
را غنیمــت می شــمارند یک بــار 
ــان  ــب خودش ــهم مخاط ــر س دیگ
تقویــت  دنیاشناســی  در  را 
جالــب  هــم  ایــن  می کننــد، 
بخش هــا  همیــن  مثــًا  اســت. 
ــارِ  ــدر روشــن »إْدبَ ــد چق را دیدی
ــرِ  ْه ــوِح الدَّ ــي َوُجُم ــا َعنِّ نْیَ الدُّ
 » ــیَّ َ ــَرة اِل ــاِل اآلِخ ــيَّ َو إْقبَ َعَل
ــا  ــت از دنی ــم صحب ــاز ه ــی ب یعن
و ادبــار دنیــا، چموشــی کــردن 
نزدیــک  آن طــرف  از  و  روزگار 
ــی  ــا چیزهای ــرت، این ه ــدن آخ ش
ــه آن  ــا ب ــه ماه ــه همیش ــت ک اس
یــک  دوبــاره  هســتیم.  مبتــاء 
بــه  نســبت  اســت  یــادآوری 
هســتیم. آن  در  کــه  شــرایطی 
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انسان در ذریه اش امتداد پیدا 
می کند

یادتــان  کــه  بعــدی  نکتــه ی 
ــک  ــن ی ــش م ــه ی پی ــد جلس باش
ــه  ــث مقدم ــان بح ــدار در هم مق
آن  کــردم،  برجسته ســازی اش 
ــان  ــه انس ــت از این ک ــارت  اس عب
ذریــه اش  و  نســلش  در وجــود 
خیلــی  می کنــد.  پیــدا  امتــداد 
مطلــب از ایــن جهــت اساســی 
نســل  در  انســان  کــه  اســت 
ــودش  ــدان خ ــودش و در فرزن خ
ــًا  ــد، مخصوص ــدا می کن ــداد پی امت
فرزنــد بافصــل انســان آینــه ی 
شــخصیت او محســوب می شــود، 
از ایــن جهــت بــاز حســاس تر 
ــدان   ــق فرزن ــد از طری ــت. بع اس
ــدان  ــداِن فرزن ــد فرزن ــا و بع آن ه
آن هــا ایــن شــما هســتید کــه 
جــاری  همین طــور  داریــد 
زمــان. و  روزگار  در  می شــوید 

ــه  ــان متوج ــا انس ــه از همین ج البت
نســل  کــه  کســانی  می شــود 
ندارنــد عمــًا آینــده ندارنــد و 
ــان  ــی برای ش ــاع ارتباط ــک انقط ی

متأســفانه  کــه  گرفتــه  شــکل 
می افتــد  اتفــاق  دارد  االن  ایــن 
کــه  آدم هایــی  نیســتند  کــم  و 
ــی  ــد ول ــت ازدواج کردن سال هاس
ــا  ــا احیان ــت ی ــری نیس ــچ خب هی
یــک دانــه مثــًا هنــر کردنــد؛ 
می گوینــد خــب شــما حداقــل 
دو نفــر بودیــد بــرای خودتــان 
جانشــین می گذاشــتید. منظــورم 
ایــن نکتــه اســت کــه مســئله 
امتــداد نســلی خیلــی اهمیــت دارد 
ــاص  ــئولیت خ ــًا مس ــا ضمن منته
ــه  ــی ب ــم دارد. یعن ــودش را ه خ
عبارتــی می شــود گفــت کــه »هــر 
کــه بامــش بیــش برفــش بیشــتر«. 
همین قــدر کــه فرزنــد داشــتن 
منافعش بیشــتر اســت، مســئولیتش 
هــم بیشــتر اســت. طبیعــی اســت. 
ــه  ــت ک ــزی نیس ــن چی ــا ای منته
ــدارد از  ــاز ب ــد ب ــان را بخواه انس
ایــن کــه بخواهــد احیانــًا در ســنین 
مناســب فرزنــد داشــته باشــد.
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اهمیت مسئله امتداد نسلی

مــن بــه عزیزانی کــه مخاطــب این 
جلســه هســتند کــه بحمــداهلل اکثــر 
شــما هــم جــوان هســتید و زمینــه 
داریــد عــرض می کنــم. حــاال فارغ 
از همــه ی بحث هایــی کــه هســت. 
ــی  ــه زندگ ــرک آلود ب ــگاه ش از ن
لطفــًا پرهیــز کنیــد. و ایــن شــرک 
عملــی را از زندگــی خودتــان، 
دور  خانوادگی تــان  زندگــی  از 
کنیــد. از خداونــد تبــارک و تعالــی 
ــْب  ــا َه ــد »َربَّن ــد و بگویی بخواهی
َة  یَّاتِنــا ُقــرَّ لَنــا مـِـْن أَْزواِجنــا َو ُذرِّ
ــٍن َو اْجَعْلنــا لِْلُمتَّقیــَن إِمامًا«4  أَْعیُ
ــره و  ــه طاه ــال ذّریّ از خــدای متع
ــد. معطــل  ــت بخواهی نســل پربرک
شــما  از  توفیقــش  کنیــد  هــم 
ــی  ــه خیل ــن ب ــود. م ــلب می ش س
از این هایــی کــه نــاز می کننــد 
ــم آن وقــت  ــم، گفت ــه آن هــا گفت ب
نــاز  شــما  بــرای  روزگار  بعــد 
خواهــد کــرد. حــاال مــا بایــد 
برویــم آمــاده بشــویم، بررســی 
کنیــم، چــه کنیــم، حاصلــش ایــن 
ــا  ــت ب ــه آن وق ــه زمان ــود ک می ش

4  آیه 74 سوره فرقان

ــان  ــر خودم ــه تعبی ــاال ب ــا ح آن ه
می کنــد.  نــاز  و  می افتــد  در 
ــری  ــد خب ــا می خواهن ــاال این ه ح
و  دعــا  حــاال  بیــا  نمی شــود. 
ــا،  ــال این ه ــر و امث ــل و دکت توس
بــاز می بینیــد کــه آن وقــت بــا 
ســنت های  می افتــد.  در  آن هــا 
الهــی این جــوری هــم هســتند.

را  ایــن  دارم  مــن  البتــه  حــاال 
رفقــاء  از  بعضــی  می گویــم، 
ــا، شــما داری راجــع  ــد آق می گوین
ــا  ــی؟ م ــت می کن ــی صحب ــه چ ب
هنــوز یــک نفــر هســتیم. آن وقــت 
ــم تــوی ســر  دیگــه مــن بایــد بزن
ــا! کســانی  ــم وامصیبت خــودم بگوی
هســتند کــه هنــوز مثــًا یــک نفــره 
ماندنــد و گفــت که خدا ان شــاءاهلل 
خــودش بــه آن هــا توفیــق بدهــد. 
امیــدورام بــه زودی هــم بــه زودی 
ایــن ننــگ از شــخصیت آن هــا 
پاک ســازی بشــود و ایــن ننــگ دو 
ســه برابــرش هــم از جلســه ماهــا 
بــا ازدواج شــان ان شــاءاهلل بــه لطف 
خــدای متعــال برطــرف بشــود. این 
کــه گفتــم هــم شــوخی اســت هــم 
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ــًا  جــدی اســت چــون حــاال واقع
در  شــوخی اش  جنبــه  از  فــارغ 
ــاءاهلل  ــذا ان ش ــت. ل ــات هس روای
ــد،  ــال بخواهن ــدای متع ــم از خ ه
همــت  ازدواج  اصــل  بــرای 
ازدواج  کــه  عزیزانــی  و  کننــد، 
کردنــد فرزنــد بخواهنــد. آن هایــی 
ــا،  ــه آن هــا یکــی، دوت کــه خــدا ب
ــا  ــد. ام ــتر بخواهن ــه تا داده بیش س
از آن طــرف مســئولیت دارد. شــما 
داریــد مســئولیت  هــر چیــزی 
االن  شــما  نــدارد؟  مگــر  دارد 
ــه داشــته باشــید از  ــزی ک ــر چی ه
نعمت هــای الهــی، مســئولیت و 
ــت. ــما هس ــا ش ــم ب ــکرش ه ش

فعال سازی ظرفیِت شکِر نعمت

ــال  ــدای متع ــه خ ــی ک ــر نعمت ه
بــه شــما داده ظرفیــت شــکر آن را 
ــط  ــما فق ــما داده و ش ــه ش ــم ب ه
بایــد آن ظرفیــت را فعال ســازی 
خــدای  می شــود  مگــر  کنیــد. 
ــت  ــی نعم ــک کس ــه ی ــال ب متع
بدهــد ولــی بــه او ظرفیــت شــکر 
ندهــد. اصــًا نمی شــود چــون 

آن وقــت آن نعمــت نقمــت اســت، 
مگــر خــدای متعــال بخواهــد یــک 
کســی را عــذاب کنــد. بلــه، آن 
ــر  ــی ب ــد اراده اله ــت. بخواه هس
عــذاب کســی تعّلــق گرفتــه باشــد. 
َواال بــه شــکل قاعــده عمومــی 
ــره ای  ــن تبص ــارغ از ای ــی ف و کل
خداونــد  کــردم  عــرض  کــه 
ــی  ــر کس ــه ه ــی ب ــارک و تعال تب
نعمــت می دهــد می خواهــد بــا 
ــد،  ــعادتمند کن ــت او را س آن نعم
بزنــد.  نمی خواهــد روی زمیــن 
لــذا اگــر به یــک کســی فرزنــد داد 
ظرفیــت شــکر ایــن فرزنــد را کــه 
عبــارت باشــد از تربیــت شایســته 
ــدر و  ــن پ ــه ای ــم ب ــد ه آن فرزن
ــن  ــط ای ــرده. فق ــت ک ــادر کرام م
ــم  ــد ه ــد. بع ــش کنن ــد فعال را بای
ــرای شــما  ــه ب ــه ای ک ــن آی از همی
ــد  ــه بای ــت ک ــدا اس ــدم پی خوان
توفیــق آن را هــم از خــدای متعــال 
ــا«  ــْب لَن ــا َه بخواهنــد. ایــن »َربَّن
یعنــی دســت پــدر و مــادر همیشــه 
ــی  ــدس ربوب ــتان ق ــه آس ــد ب بای
بلنــد باشــد بــرای ایــن ، چــون ایــن 
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ــا َو  ــْن أَْزواِجن ــا مِ ــْب لَن ــه »َه آی
ــٍن« شــامل هــر  َة أَْعیُ ــرَّ ــا ُق یَّاتِن ُذرِّ
ــر دو  ــر اینهاســت. شــامل ه دو نف
ــد.  ــم فرزن ــر ه ــم همس ــی ه یعن
ولــی در مــورد فرزنــد هــم از 
کلمــه ذّریـّـه اســتفاده شــده و روی 
ــم  ــرآن کری ــه ق ــه ذّریّ ــن کلم ای
تأکیــد و اصــرار دارد. نکتــه آن هــم 
امتــداد نســلی اســت. چــون آن جــا 
دارنــد بــا همدیگــر دعــا می کننــد، 
جمعــی  آهنــگ  دعــا  آهنــگ 
ــات،  ــم ازواج، ذّریّ ــذا ه ــت. ل اس
جامعــه  یعنــی  »نــا«  ازواجنــا، 
اهل بیــت،  دوســتداران  مؤمــن، 
امیرالمؤمنیــن،  بــه  ارادتمنــدان 
مــا  همــه ی  بــه  لَنــا«  »َهــْب 
ــا »َو  ــا« همســران م ــْن أَْزواِجن »مِ
ــل  ــا، نس ــدان م ــا« و فرزن یَّاتِن ُذرِّ
َة  مــا، نــور چشــم بــه مــا بــده! »ُقــرَّ
أَْعیُــٍن« کــه ظاهــراً امامــت متقیــن 
از طریــق این کــه می فرمایــد »َو 
ــت  ــًا« امام ــَن إِمام ــا لِْلُمتَّقی اْجَعْلن
متقیــن کــه حقیقتــًا غایتــی اســت، 
خیلــی هــدف بــاال و واالیی اســت 
ــی  ــه یک جای ــد ب ــان برس ــه انس ک

ــی  ــن. یعن ــام متقی ــود ام ــه بش ک
انســان های پارســا بخواهنــد بــه او 
اقتــدا کننــد. پیشــوایی، الگــو بــودن 
و مثــًا تأثیــر ایــن وســیع اجتماعی 
این گونــه داشــتن را خــدای متعــال 
بخواهــد  امامتــی  ســاحت  در 
ــن  ــب ای ــد. خ ــخص بده ــه ش ب
ــه انســان  ــه این ک ــته اســت ب وابس
ــن نصیــب داشــته  ــرة و عی از آن ق
باشــد. یعنــی واقعــًا در محــور 
ــواده آن حــّظ پــدری  تشــکیل خان
ــد  ــرده باش ــم ب ــا ه ــادری را ب و م
کــه ایــن هــم نکته اساســی اســت. 

انســان وقتــی کــه در ایــن شــرایط 
ــتن،  ــوت خویش ــه خل ــی رود ب م
وقتــی کــه بــا خــودِ خــودِ خــودش 
خلــوت می کنــد، حضــرت فرمــود 
می بینــم تــو هــم هســتی نســبت به 
فرزنــد. خیلــی جالــب اســت ایــن! 
ــن  ــًا! م ــف اســت واقع ــی لطی خیل
ســال ها اســت کــه همین طــور 
ــن  ــه امیرالمؤمنی ــن جمل ــو ای مح
خیلــی  هســتم.  )علیه الصلوةو الســام( 

ــاده  ــی فوق الع قشــنگ اســت! خیل
ــه دیگــر از همــه  اســت! آن جــا ک
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ــردم، دیگــر از  ــور ک ــن عب ــز م چی
ــرت  ــدم، حض ــز دل بری ــه چی هم
ــی  ــر، یکی یک ــت دیگ ــه را گف هم
ــي  ِ َد ب ــرَّ ــد. »تََف ــه را فرمودن هم
ُدوَن ُهُمــومِ النَّــاِس َهــمُّ نَْفِســي، 
َفَصَدَفنِــي َرأْیِــي، َو َصَرَفنِــي 
َح لِــي  َعــْن َهــَواَي، َو َصــرَّ
ــر از  ــر باالت ــرِي « دیگ ــُض أَْم َمْح
این هــا؟ بــا تمــام ایــن تعابیــر 
ایــن باعــث شــده کــه دیگــر مــن 
از بازی هــا و بازیچه هــا دســت 
بــردارم، از ایــن امــور گمراه کننــده 
و از چیزهــای ســطحی در زندگــی 
ــن  ــک چنی ــرم و در ی ــه بگی فاصل
ــراغ خــودِ  ــم س ــه رفت ــرایطی ک ش
خــودِ خــودم »َوَجْدتُــَك بَْعِضــي « 
ــی  ــًا بخش ــو اص ــه، ت ــم ن می بین
ــن و  ــود م ــن و وج ــت م از حقیق
شــخصیت مــن هســتی. بعــد هــم 
کــه خاطــر مبارک تــان هســت. 
می فرمایــد  ترقــی«  »بــِل  بــا 
نــه  ُكلِّــي «  َوَجْدتُــك   »بَــْل 
»َوَجْدتُــَك  بلکــه  بعضــی، 
ُكلِّــي « بعــد دیــدم نــه، اصــًا 
ــن اســت.  ــن هســتی. ای ــو کل م ت

پروردگار متعال در ایفای 
نقش های اساسی یار مؤمن 

است

الهــی  واقعــِی  نــگاه  یــک  در 
جایــگاه پــدری و مــادری هــم 
ــاال  ــت. ح ــت اس ــن کیفی ــه همی ب
محــور  در  بیشــتر  مــا  این جــا 
ــم.  ــت می کنی ــم صحب ــدری داری پ
جایــگاه پــدر بــودن و مــادر بــودن 
نســبت بــه فرزنــد آکنــده ی از یــک 
مســئولیت الهــی اســت. یعنــی 
ــه دار  ــی دامن ــئولیت اله ــک مس ی
کــه امتــداد دارد. و اگــر انســان در 
ایــن بخــش بتوانــد از عهــده ایــن 
ــد  ــوب بربیای ــی خ ــئولیت اله مس
کــه عــرض کــردم خــدای متعــال 
ایــن توفیــق را می دهــد بــرای 
کــه خواهانــش  عزیــزان  همــه 
ــد  ــه بای ــی ک ــند و مراعات های باش
بکننــد. قواعــد و اصــول عمومی و 
آن چیزهایــی کــه در بــاب تربیــت 
هســت. یک مقــدار بایــد وقــت 
کننــد.  برنامه ریــزی  بگذارنــد، 
ــی،  ــا، خیل ــد آق ــا می گوین بعضی ه
ــن  ــور ای ــی؛ همین ج ــی، خیل خیل
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می کننــد.  زیــاد  را  خیلــی اش 
ــت!  ــخت اس ــی س ــًا خیل ــا مث آق
ــت  ــخت هس ــی س ــم خیل می گوی
امــا خیلــی خیلــی خیلــی کــه 
ــن دارم  ــی م ــن یعن ــد ای می گویی
مســئولیت را از روی دوش خــودم 
می خواهــم  می انــدازم.  کنــار 
بگویــم این قــدر ســخت اســت 
ــم.  ــده اش برنمی آی ــن از عه ــه م ک
را  آن  می خواهــم  هــم  بعــد 
ــی  ــل محیط ــر عوام ــدازم تقصی بین
این هــا. در  امثــال  و محاطــی و 
متعــال  پــروردگار  کــه  حالــی 
در همــه شــرایط مخصوصــًا در 
ایفــای نقش هــای اساســی یــار 
ــر  ــن اســت. چــه نقشــی باالت مؤم
از نقــش پــدری؟ چــه نقشــی 
ــدای  ــادری؟ خ ــش م ــر از نق باالت
چــون  می کنــد.  یــاری  متعــال 
ــن  ــودش ای ــد. خ ــودش می ده خ
یــاری  خــودش  داده،  را  هدیــه 
اصــل  در  کــه  چنــان  می کنــد. 
مــادر  بــه  فرزنــد  آن  پذیــرش 
ــل  ــد در مراح ــد، بع ــاری می کن ی
این هــا  می کنــد،  یــاری  تولــد 

همــه اش هســت. بعــدش هــم 
همین طــور اســت. نصــرت خــدای 
هســت.  انســان ها  بــا  متعــال 

و  تبــارک  اگــر خداونــد  مثــًا 
تعالــی بــه یــک کســی دختــر 
خانــواده اش  در  بعــد  می دهــد، 
همــراه بــا ایــن دختــر چنــد مأمــور 
فوق العــاده جدیــد در اختیــار او 
ــه اش  ــد در خان ــذارد، می آین می گ
کــه بــه این هــا کمــک کننــد. ایــن 
ــا اســت  ــات م ــح روای ــص صری ن
ــواده  ــن خان ــدر را، ای ــن پ ــه ای ک
ــد.  ــادر را کمــک می کنن ــن م را، ای
خــاص  به طــور  فرشــتگانی 
را  یاری گــری  ایــن  مأموریــت 
هســت.  هــم  این هــا  دارنــد. 
ــت. ــی اس ــئولیت بزرگ ــه مس البت

اصِل بودِن ما مطابق با 
مسئولیت است

ــن کــه شــما االن هســتی  اصــًا ای
همــه اش مســئولیت اســت. گفــت 
ـا َعَرْضنَــا الْمانَــَة َعَلــی  َـّ »إِن
ــاِل  ــماواِت َو الْْرِض َو الِْجب السَّ
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َفَأبَیْــَن أَْن یَْحِمْلنَهــا َو أَْشــَفْقَن 
مِنْهــا َو َحَمَلَهــا اْلِنْســاُن«5 قبــول 
ــد  ــام ش ــون؛ تم ــردی داداش ج ک
ــُه  َّ ــاُن إِن ــا اْلِنْس ــت. »َو َحَمَلَه رف
قبــول  َجُهــواًل«  َظُلومــًا  كاَن 
کردیــم. امانــت روی دوش مــا 
اســت. اصــًا بــودن مــا مطابــق بــا 
ــه  مســئولیت اســت. اگــر انســان ب
لطــف خــدای متعــال فرزنــد صالح 
نصیبــش بشــود و برویــد جلوتــر؛ 
ــه  ــت این ک ــه عنای ــح ب ــل صال نس
می خواهیــد  نســل  این جــا 
ــْب  ــت »َربِّ َه ــا«6 می گف یَّاتِن »ُذرِّ
ــًة،  ــًة َطیِّبَ یَّ ــَك ُذرِّ ــْن لَُدنْ ــي  مِ ل
یَّــةً َطیِّبَــًة«7 خــدا بــه مــن یــک  ُذرِّ
نســل  بدهــد.  پاکیــزه ای  نســل 
پاکیــزه! و انســان بــه چهل ســالگی 
هــم کــه می رســد در آن عالــم 
چهل ســالگی بــاز ایــن هســت 
أَْن  أَْوزِْعنــي   »َربِّ  کــه  دیگــر 
ــَت  ــي  أَنَْعْم ــَك الَّت ــُكَر نِْعَمتَ أَْش
َعَلــيَّ َو َعلــی  والـِـَديَّ َو أَْن أَْعَمَل 

5  آیه 72 سوره احزاب

6  آیه 74 سوره فرقان

7  آیه 38 سوره آل عمران

ــد  ــًا تَْرضــاُه«8 بعــد می گوی صالِح
ــي «  یَّت ــي  ُذرِّ ــي  ف ــْح ل ِ »َو أَْصل
ــت  ــم دس ــد دائ ــان بای ــی انس یعن
ــد  ــال باش ــدای متع ــن خ ــه دام ب
بــرای اصــاح نســلش و بعــد 
ســهم خــودش را فروگــذار نکنــد.

ســهم  انســان  اســت  ممکــن 
خــودش را در مقــام پــدری یــا در 
ــد،  ــام داده باش ــادری انج ــام م مق
ــرود،  ــری ب ــه راه دیگ ــد اوالد ب بع
ــا  ــه. آن دیگــر دســت م خــب رفت
ــان  ــه سهم ش ــی ک ــت. در وقت نیس
را انجــام داده باشــند مســئولیت آن 
ــود.  ــادر نمی ش ــدر و م ــه پ متوج
ــرده  ــش را ک ــان تاش ــی انس وقت
باشــد و وظایفــش را در ارتبــاط بــا 
ــد  ــام داده باش ــد انج ــت فرزن تربی
ــب  ــال، خ ــدای متع ــل خ ــه فض ب
همــه در هــر شــرایطی دارای ســهم 
اختیــار هســتند بــرای تصمیــم، 
ــات را  ــر آن تصمیم ــت دیگ آن وق
کــه او بــه اختیــار می گیــرد دیگــر 
طبعــًا متوجــه خــودش هســت. 
ولــی یــک قاعــده هســت کــه هــر 

8  آیه 15 سوره احقاف
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چــه کــه تصمیمــات خــوب بگیــرد 
ــه  ــد در آن نســل هــر چــه ک و بع
در  بگیرنــد  خــوب  تصمیمــات 
ــدر  ــن پ ــال ای ــامل ح ــداد ش امت
هــم می شــود کــه مؤســس اســت. 
شــامل آن مــادر هــم می شــود کــه 
مؤســس اســت. لــذا می رســد. 
ــه  ــک کلم ــًا ی ــت مث ــب اس جال
فرزنــد بــرای پــدر و مــادرش 
اســتغفار می کنــد، غوغایــی بــه 
پــا می شــود در آن عالــم. یــک 
ســحری دســتش را بلنــد می کنــد و 
یــک وقتــی می گویــد خدایــا پــدر 
ــد،  ــتغفار می کن ــرز! اس ــن را بیام م
ــا  ــن اســتغفار اصــًا غوغ خــود ای
می کنــد. بعــد هــر کاری کــه او 
ــام  ــواع و اقس ــد از ان ــام بده انج
می شــود.  ایــن  متوجــه  خیــر، 
اســت.  مؤســس  پــدر  چــون 
ــی دارد.  ــش تأسیس ــک نق ــادر ی م

حال توحیدی توکل به خدای 
متعال است

شــماها بایــد تــاش کنیــد کــه بــه 
ــان ان شــاءاهلل در ایــن  اذن اهلل خودت
بخــش مشــوق باشــید. این کســانی 
مســائل  از  صحبــت  کــه  هــم 
ــان  ــه می ــا را ب ــادی و این ه اقتص
ــتند  ــا هس ــا مبت ــد این ه می آورن
ــان باشــد.  ــه شــرک. ایــن را یادت ب
ایــن یــک نــوع شــرک اســت. 
شــرک خفــی اســت. یعنــی واقعــًا 
ــی  این جــوری اســت. شــرک عمل
اســت. گفتــه مگر تو رازق هســتی؟ 
ــو یــک  ــو رّزاق هســتی؟ ت مگــر ت
واســطه هســتی. خــودت هــم االن 
چــه کســی دارد رزق می دهــد؟ 
ایــن چــه اســتدالل هایی اســت 
ــم  ــن داری ــا از مؤمنی ــی م ــه گاه ک
ــان،  ــتان خودم ــنویم. از دوس می ش
یــک  می کنیــم  او صحبــت  بــا 
ســری تــکان می دهــد و می گویــد 
آقــا، چــه جــوری؟ و بــا ایــن 
گرونی هــا  ایــن  بــا  و  روزگار 
و...، آن وقــت انســان می خواهــد 
دو دســتی بزنــد تــوی ســرش.
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در  جاهــا  خیلــی  جمیعت هــا 
ــت  ــت. آن وق ــرات اس ــال تغیی ح
جالــب اســت مثــًا طــرف ادعــای 
)علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن  والیــت 
بی تــوکل!  قــدر  ایــن  می کنــد، 
ایــن قــدر مثــًا متزلزل االیمــان 
کــه بــرای چهارتایــش شــک دارد. 
ــد  ــوز در تردی ــش هن ــرای دوتای ب
اســت. از خــدای متعــال بخواهیــم. 
خــدای متعــال هــم بــه آن هــا 
ــتم  ــی نیس ــن آدم ــاال م ــد. ح بده
ــی  ــای غیرواقع ــًا حرف ه ــه مث ک
بگویــم  می خواهــم  بزنــم. 
ــند.  ــته باش ــام داش ــره اهتم باالخ
بخواهنــد. متعــال  خــدای  از 

ــرا  ــما چ ــًا ش ــا، مث ــم آق می گویی
ازدواج نکردیــد؟ می گویــد مــن 
هنــوز تکلیفــم معلــوم نیســت. 
فــان، خیلــی خــب! می شــود 
ــت  ــن اس ــیطان ای ــر ش ــر. هن دیگ
کــه یــک کابوس هــای خیالــی 
در  کنــد  برجســته  این قــدر  را 
ذهنیــت آدم هــا کــه آن هــا را از 
توحیدی شــان خــارج  آن حــال 
ــه  ــوکل ب ــدی ت ــال توحی ــد. ح کن

ــد زدن  ــت. بع ــال اس ــدای متع خ
ــت  ــن حال ــت. از ای ــط اس ــه خ ب
آن وقــت  می کنــد.  خارج شــان 
ایــن  می کننــد  تأخیــر  چقــدر 
می ماننــد،  جــا  چقــدر  آدم هــا، 
می رونــد. دســت  از  چقــدر 

نامه ای نجات بخش

حــاال امــام )علیه الســام( به صــورت 
مــن  می فرماینــد  یک جــا 
یــک  تــو  بــرای  می خواهــم 
ــُت  ــادگاری بگــذارم. ایــن »َفَكتَبْ ی
إِلَیْــَك كِتَابِــي ُمْســتَْظهِراً بِــهِ 
ــُت«  ــَك أَْو َفنِی ــُت لَ ــا بَقِی َ إِْن أَن
ــی  ــه خیل ــت ک ــزی اس ــن چی ای
ــان  ــی نش ــت. یعن ــاده اس فوق الع
می دهــد جایــگاه نامــه ســی و 
یکــم را کــه حــاال بــاز هــم تکــرار 
نکته هــای  یــک  می شــود. 
جالب تــری هــم در آینــده دارد. 
ــا  ــه 31 ب ــن نام ــه ای ــی این ک یعن
نوشــته شــده؟  احساســی  چــه 
ایــن خیلــی مطلــب اســت! یعنــی 
آن کســی کــه ضمنــًا بــرای همــه ی 
مؤمنیــن پــدر اســت، بــرای همــه ی 
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ــرای همــه ی مؤمنین شــان،  ماهــا، ب
خودشــان فرمودنــد. یــک پــدر 
ایــن  نوشــته.  این طــور  اســت. 
تعبیــر مــن چــه باشــم چــه نباشــم 
هــم به حســب حضــور ظاهــری و 
ــک  ــد ی ــن می گوی ــت؛ ای این هاس
ــر  ــر ه ــه دیگ ــتم ک ــزی گذاش چی
ــر  ــد در ه ــن باش ــد م کســی فرزن
زمانــی، ایــن برایــش نجات بخــش 
اســت و بــه او کمــک می کنــد. 
ــم را  ــه ی آرزوهای ــن هم ــی م یعن
برایــت نوشــتم مکتــوب کــردم در 
دســترس تــو قــرار دادم. خیلی باید 
از ایــن جهــت مــا قــدر نامــه 31 را 
ــال. ــه لطــف خــدای متع ــم ب بدانی

ــه  ــه بحــث مــی رود روی مقدم بقی
ســوم. بــه ایــن ترتیــب مــا اکنــون 
دو مقدمه را پشــت ســر گذاشــتیم. 
مقدمــه اول دو بخــش داشــت. 
ــودِ«.  ــی الَْمْولُ َ ـِـِد«، »إِل ــَن الَْوال »مِ
ــود.  ــش اول ب ــِد« بخ ِ ــَن الَْوال »مِ
»إِلـَـی الَْمْولـُـودِ« بخــش دوم. بعــد 
مقدمــه دوم را داشــتیم کــه راز 
نــگارش نامــه بــود کــه از اّمــا بعــد 
شــروع می شــد. ایــن را خواندیــم. 

حــاال مــی رود ســراغ مقدمــه ســوم. 

ِ أَْي  ــَوى اللَّ ــَك بِتَْق ــي أُوِصی ِّ »َفإِن
«. البتــه ایــن را می توانیــم مــا  بُنَــيَّ
ــم  ــم، می توانی ــوم بدانی ــه س مقدم
ــت  ــم. از این جه ــن بدانی ــاز مت آغ
مــن گفتــم مقدمــه ســوم کــه گویــا 
ــره  ــک فِق ــام( در ی ــام )علیه الصلوة والس ام
ــن پارگــراف،  ــراز در ای ــا یــک ف ی
و  نســبتًا جمــع  متــن  یــک  در 
را  حرف هایــش  همــه ی  جــور 
کــه  آورده  کــرده  فشرده ســازی 
بقیــه نامــه بــه منزلــه شــرح و 
ــوب  ــمت محس ــن قس ــط همی بس
می شــود کــه ان شــاءاهلل عمــری 
ــده  ــه آین ــی، جلس ــد و توفیق باش
بــرای عزیزهــای خــودم ان شــاءاهلل 
ــدار  ــن دی ــه ای ــم و بهان می خوانی
هســت. عزیزان مــان  زیــارت  و 

بــه محضــر منــّور حضــرت فاطمــه 
در  )صلوات اهلل وســامه علیها(  معصومــه 
ــت شــهادت گونه آن  ــالروز رحل س
ــم،  حضــرت عــرض ارادت می کنی
ــه محضــر حضــرت بقیة االعظــم  ب
تســلیت  )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 

امیدواریــم  می کنیــم.  عــرض 
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بــه  تعالــی  تبــارک و  خداونــد 
بــزرگ  بانــوی  ایــن  عنایــت 
طهــارت معنــوی را روزی همــه ی 
ــه  ــارت عارفان ــرار بدهــد. زی ــا ق م
و مکــرر مضجــع تابناکــش را کــه 
دفتــر نمایندگــی حضــرت صدیقــه 
طاهــره فاطمــه زهــرا )ســام اهلل علیها( در 
ــت  ــا اس ــز م ــران عزی ــم و در ای ق
مکــرر روزی مــا قــرار بدهــد. 
حقیقــی  پیــروان  جــزء  را  مــا 
ــد  ــرر کن ــر مق ــدان مطه ــن خان ای
ــاءاهلل. ــش ان ش ــش و کرم ــه لطف ب

نقش ایران در تحوالت آینده 
چیست؟

دیــدار  بحمــداهلل  این کــه  از 
دانش آمــوز  روز  بــه  مربــوط 
هــم قبــل از 13 آبــان برقــرار شــد 
خــدای متعــال را شــاکریم. اتفــاق 
بزرگــی بــود. عزیــزان عنایــت 
کردیــد کــه حضــرت آقــا روحــی 
ــان  ــز و عالی قدرم ــام عزی ــداه، ام ف
در ایــن مجلــس چــه کــرد! یعنــی 
یــک چیــزی حــدود یــک ســاعت 
ــه  ــود ب ــا دل داده ب ــود آق ــوم ب معل

جلســه و همیــن حالــت پدرانــه و 
مشــفقانه؛ هــم صمیمــی، هــم نــگاه 
ــی  ــتند، خیل ــنگ، مس ــع، قش جام
ــی در آن  ــر، یعن ــی، خردپذی برهان
ــه  ــم موعظ ــود ه ــت ب ــم حکم ه
»اْدُع  بــود.  جــدال  هــم  بــود 
ــةِ َو  ــَك بِالِْحْكَم ــبیِل َربِّ ــی  َس إِل
الَْمْوعَِظــةِ الَْحَســنَةِ َو جادِلُْهــْم 
ــن در  ــُن«9 ای ــَي أَْحَس ــي  هِ بِالَّت
ــه  ــور ک ــًا و همین ج ــود واقع آن ب
ــن و  ــدر امیدآفری ــد چق می فرمایی
ــا  ــی را آق ــتکبار جهان ــاب اس حس
ــًا در  ــود واقع ــاده ب ــید. فوق الع رس
ــاب  ــابی به حس ــش. حس ــن بخ ای
آمریــکا رســید. مخاطب قــرار دادن 
دانش آموزهــا بــرای این کــه بــه 
ــد و  ــد فکــر کنن ــن مســئله برون ای
جــواب بدهنــد کــه نقش ایــران در 
تحــوالت آینــده چیســت؟ آقــا بــا 
کــی داشــتند صحبــت می کردنــد؟ 
بــا نخبه هــای ارشــد کــه نبــود، بــا 
ــه  ــه ک ــام جامع ــن عالی مق متفکری
نبــود، حتــی بــا جامعه دانشــجویی 
ــود.  ــا دانش آمــوزی ب ــود، ب هــم نب
بــاز  حســاب  این طــور  ایشــان 

9  آیه 125 سوره نحل
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مخاطــب  را  این هــا  می کنــد. 
ــده  ــًا در آین ــه مث ــد ک ــرار دادن ق
نقــش مــا چیســت، برویــد بــه ایــن 
ــش  ــد. جواب ــد و بگویی ــر کنی فک
را بیاوریــد و خطوطــش را هــم 
مســئله  آن  و  کردنــد.  ترســیم 
آینــده،  آن  در  آمریــکا  انــزوای 
ــی  ــبید. یعن ــی چس ــم خیل ــن ه ای
آینــده ای اســت کــه آمریــکا در آن 
منــزوی اســت. یعنــی در آن آینــده 
ســه  مســئله جــزء مســّلمات اســت 
ــای  ــده حرف ه ــاال آن آین ــه ح ک
دیگــری هــم دارد کــه حرف هــای 
دیگــرش را گاهــی ماهــا می گوییم. 
ــا آن حکمت شــان آن جــا  ایشــان ب
احتیــاط کردنــد. ولــی در آن آینــده 
ــد  ــه ترســیم کردن مســّلماتش را ک
یکــی اش آســیایی بــودن آن آینــده 
چقــدر جالــب بــود. بعضی هــا 
ایرانــی  آینــده  آن  می گوینــد 
اســت. حــاال دیگــر خیلی بســتگی 
چگونــه  را  نقــش  آن  کــه  دارد 
ــورت  ــر ص ــم. در ه ــف کنی تعری
خیلــی دیــدار دل چســبی بــود. بــه 
لطــف خــدا تقریبــًا مــن در همــه ی 

ــوده  ــن جلســه ب ــه ای ســال هایی ک
هــر ســال حاضــر بــودم. ایــن 
جلســه یــک جلســه دیگــری بــود. 
کار  آن  روی  می کنــم  خواهــش 
ــًا  ــود. واقع ــور نش ــد. از آن عب کنی
ایــن بایــد ترســیخ بشــود؛ رســوخ 
ارائــه  بایــد  ایــن  بشــود.  داده 
بشــود. شــما هــم اهلــش هســتید. 
ــد  ــم هم فکــری کنی ــا ه بنشــینید ب
چــه کار کنیــم کــه ایــن بــه بچه هــا 
برســد؟ چــه بخشــی از بچه هــا 
ایــن حرف هــا را می شــنوند در 
این هــا،  و  شــلوغ بازارها  ایــن 
ــانیم.  ــد برس ــه بای ــتیم ک ــا هس م
انجمــن  بچه هــای  همیــن 
اســامی هســتند کــه این هــا را 
ــاءاهلل  ــن را ان ش ــانند. ای ــد برس بای
کــه  باشــد  مبارک تــان  مدنظــر 
بــزرگ  نعمــت  ایــن  کنــار  از 
ــان  ــور آس ــا همین ط ــت م یک وق
عبــور نکنیــم. ایــن را قــدر بدانیــم 
بیاوریــم. به جــا  را  آن  شــکر  و 
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سؤاالت مخاطبین

بحــث  بــا  رابطــه  در  ســؤال: 
ــل  ــای ح ــی و روش ه خودارضای
آیــا  دادیــد؛  توضیــح  کــه  آن 
فراینــد تــرک آن دفعــی اســت 
و  مدت زمانــی  یــک  بــا  یــا 
کاهــش تدریجــی حــل می شــود؟ 

پاســخ: اگــر یک وقــت مثًا کســی 
بــه یــک اعتیــادی رســیده باشــد او 
ــرده  ــدا ک ــی پی ــاء داخل ــک ابت ی
ــرای  ــی ب ــین فرض ــک جانش و ی
اطفــاء غریــزه در او پیــدا شــده 
ــفانه خــودش اســت. در  ــه متأس ک
روایــت هــم خیلــی تعبیــر کریهــی 
ــکاح  ــد ن ــت؛ می گوین ــر آن هس ب
ــت.  ــد اس ــی ب ــتن. خیل ــا خویش ب
یعنــی طــرف بــا خــودش دارد 
چیــز  ایــن  و  می کنــد  ازدواج 
بــدی اســت. خیلــی زشــت اســت! 
ــه در  ــانی ک ــه کس ــن ک ــرض ای غ
ــک  ــدند ی ــا ش ــه مبت ــن مرحل ای
پیــدا  برای شــان  روانــی  ابتــاء 
مکمــل  یک مقــدار  می شــود. 
نجات بخــش  بــاز  می خواهــد. 
ــت  ــه گانه ای اس ــخه س ــن نس همی

ــک  ــا ی ــم. ام ــان گفتی کــه خدمت ت
می خواهــد.  هــم  مکمل هایــی 
مکمل هایــش عمدتــًا ناظــر بــه 
بحــث تقویــت اراده اســت، چــون 
به شــدت  آدم هــا  ایــن  اراده ی 
بــه  نــه  می شــود.  تضعیــف 
صــورت عــادی یعنــی شــدیداً 
تضعیــف می شــود مخصوصــًا اگــر 
طــول مــدت بــه آن خــورده باشــد 
می شــود.  تضعیــف  به شــدت 
یک مقــدار  آن جــا  آن وقــت 
مکمــل هــم می خواهــد. یعنــی 
کنــار ایــن نســخه مکمل هایــی 
دیگــر  کــه  دارد  الزم  هــم 
بــاب بحثــش جداگانــه اســت. 

اراده  تقویــت  بــرای  ســؤال: 
ــد  ــا چن ــی ی ــکار عموم ــک راه ی
بفرماییــد. کمک کننــده  نســخه 

ــت  ــی اس ــک کس ــًا ی ــخ: مث پاس
هنــری  کارهــای  ظرفیــت  کــه 
ــن را  ــد ای ــور بای دارد، در آن مح
یــا  کنیــم.  تقویتــش  به شــدت 
مثــًا در کارهــای مطالعاتــی، یــا در 
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ــی دارد.  کار درســی یــک زمینه های
بایــد شــدیداً درگیــر بشــود و بعــد 
ــد.  ــش را بچش ــهد موفقیت های ش
کســانی کــه بــه خودارضایــی مبتا 
می شــکند.  اراده شــان  می شــوند 
یــک  می شــکند  مکــرر  چــون 
ــرای  ــم ب ــدی ه ــی ب ــس خیل ح
می کنــد،  تولیــد  شــخص 
حاصلــش ایــن می شــود کــه او 
نمی توانــد.  می کنــد  احســاس 
در  را  نمونه هایــی  بایــد  شــما 
ــه  ــد ک ــی او به وجــود بیاوری زندگ
ــون  ــد، چ ــروزی را بچش ــهد پی ش
ــزه  ــن غری ــه دارد از ای ــن همیش ای
می خــورد.  شکســت  خــودش 
نمونه هایــی  یــک  بایــد  شــما 
این جــا  کــه  بیاوریــد  به وجــود 
ایــن در آن محورهــا پیــروز شــود. 
پیــروزی در آن عرصه هــا عمــًا 
و  مســتقیم  به صــورت  او  بــه 
می کنــد  یــادآوری  غیرمســتقیم 
کــه تــو در ایــن مبــارزه هــم 
حتمــًا پیــروز خواهــی شــد. یعنــی 
می کنــی.  زنــده  او  در  را  امیــد 

ــای  ــد در بچه ه ــرض کنی ــًا ف مث

مــا هســت، شــما بــه او یــک 
ــد در آن  ــد، بع ــئولیتی می دهی مس
ــد  ــک می کنی ــم کم ــئولیت ه مس
کــه موفــق بشــود. ایــن وقتــی 
یــک  عمــًا  می شــود  موفــق 
ــد.  ــدا می کن ــخصیتی پی ــزاز ش اهت
ــوالً  ــخصیتی معم ــزاز ش در آن اهت
بــا  ارتبــاط  در  می توانیــم  مــا 
ایــن بیمــاری هــم او را کمــک 
کنیــم کــه نجــات پیــدا کنــد.

ســؤال: دفــع تدریجــی بســتگی به 
شــرایط دارد. یعنــی بــه ایــن نقطــه 
برســیم کــه یــک دفعــه قطع بشــود 
یــا در یــک فراینــدی کــم بشــود؟ 

پاســخ: اساســًا مــا در کمــک بــه او 
حتمــًا بایــد کمــک کنیــم کــه ایــن 
قطــع کنــد. مــا بــا همیــن روحیــه 
دادن کمکــش می کنیــم، بــا همیــن 
ماحظاتــی کــه گفتیــم، حــاال اگــر 
ــًا در  ــک کســی مث ــت ی ــک وق ی
ــم  ــاز ه ــت ب ــه شکس ــیر توب مس
بایــد کمکــش کــرد. ایــن احســاس 
ــه  ــد ک ــش بیای ــد در طــرف پی نبای
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ــه اش شکســت  اگــر یک وقــت توب
دیگــر احســاس ناامیــدی کنــد. 
منتهــا ایــن بــه هیــچ وجــه نیســت 
ــوز داده  ــرف مج ــه ط ــًا ب ــه مث ک
چــون  حــاال  تــو  کــه  بشــود 
قدیمــی  خیلــی  مثــًا  عادتــت 
ــرر  ــوده و مک ــی ب ــت و طوالن اس
بــوده، حــاال پــس تــو مجــوز داری 
ــک  ــر ی ــار دیگ ــی یک ب ــه حت ک
چنیــن چیــزی را مرتکــب بشــوی.

بــه  می دهیــم  قســم  را  خــدا 
ــان  ــق مقرب ــه ح ــش، ب ــق اولیائ ح
و  مــادی  بــرکات  درگاهــش 
اعضــای  بــر  را  معنــوی اش 
جلســه مــا نــازل بفرمایــد. بــر 
ــه ی  ــر هم ــا، ب ــتان م ــه ی دوس هم
انجمن هــای اســامی مــا نــازل 
دوســتان  همــه ی  بــر  کنــد. 
ــد. ــازل کن ــد ن ــد و آل محم محم

خــدا متعــال را قســم می دهیــم 
فاطمــه  حضــرت  به حــق 
ــام  ــت و ام ــام اهلل علیها( اُّم ــه )س معصوم
را در کنــف حمایتــش حفــظ کنــد. 

و  خفــت  و  نابــودی  اســباب 
ــرای  ــن را ب ــش از ای ــواری بی خ
آمریــکای  اســام،  دشــمنان 
ــتی،  ــم صهیونیس ــوار، رژی جهانخ
اعــوان و انصارشــان پیــش بیــاورد. 

یــاران  بهتریــن  جــزء  را  مــا 
کنــد.  مقــرر  زمان مــان  امــام 

ارواح مطهــر شــهداء، امــام راحــل 
را  گذشــتگان مان  عظیم الشــأن، 
بــا سیدالشــهداء محشــور کنــد. 

ُحســن  هــم  مــا  همــه ی  بــه 
کنــد. کرامــت  عاقبــت 

اللهم صل علی محمد و آل محمد




