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 پيشگفتار 

 دكتر شهيد اهللا آيت از نوشتار و گفتار يازده شامل شماست روى پيش كه كتابى
 اولين به قلمرو اين به ورود سابقه. است تربيتى گوناگون مسايل درباره بهشتى
 به كه توجهى سبب به هم كه ايشان،. گردد مى باز قم در بهشتى دكتر تحصيل سالهاى
 شهريه از استفاده در اكراه دليل به هم و داد مى نشان جديد نسل تربيت اهميت
 قم دبيرستانهاى در تدريس به تصميم انگليسى زمينه در خود دانش بر تكيه با طالب،

 تازه دبيرستان مديريت براى كوتاهى مدت از پس گرفت، انگليسى زبان دبير عنوان به
 نخستين سالها، اين طى وى. شد فراخوانده همكارى به "دانش و دين" شده تأسيس
 نوجوانان پرورش و آموزش علمى اصول بر مبتنى تربيتى و آموزشى هاى برنامه
 زمينه اين در فعاليت به انج و دل با و كرد طراحى اسالم تربيتى مبانى با مطابق

 اصول به بند پاى و عالم، خالق، نسلى تربيت شده، ريزى برنامه تالش آن حاصل .پرداخت
 از پس و پيش كه برخاستند اى زبده نيروهاى نسل آن ميان از بعدها. بود اخالقى
. درخشيدند خوش گوناگون هاى عرصه در و بستند خلق خدمت به كمر اسالمى، انقالب
 به سياسى، و اجتماعى ديگر فعاليتهاى و نوين، حركت اين ايجاد پى در بهشتى دكتر

 به و منفصل پرورش و آموزش در خدمت از ستمشاهى رژيم امنيت سازمان دستور
 دعوت به ديگر بار ،1349 سال در آلمان از ايشان بازگشت با اما. گرديد تبعيد تهران

 االسالم حجت جناب و باهنر دكتر االسالم حجت شهيد ويژه به و خود، همفكران
 سازمان با همكارى به دينى تعليمات كتب تأليف و تنظيم جهت غفورى گلزاده دكتر
 همكارى، آن دستاورد كه. پرداخت پرورش و آموزش درسى كتابهاى تأليف

 تشنه نوجوانان كه بود دبيرستان و راهنمايى دوره در خصوصاً كتابها، آن بنيادين ساماندهى
 دوران، همين در .ساخت مى آشنا دينى معارف زالل و ناب هاى سرچشمه با را معرفت

 و "رفاه و تعاون بنياد" فعاليتهاى توسعه و سازماندهى در مبارزان، از گروهى با
 متخصص نيروهاى تربيت هدف با كه ديگرى مدارس با همفكرى و "رفاه مدرسه"
 از توان مى زمينه اين در ايشان هاىفعاليت ديگر از. پرداخت بودند گرفته شكل متعهد و
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 متناسب كتابهاى از فهرستى تهيه منظور به متعهد متخصصان از گروهى تشكيل
 و مدارس در چه كتابخوانى، گسترش به كه كرد ياد نوجوانان و كودكان براى
 .نمود توجهى شايان كمك ها، خانواده ميان در چه

 نخسـت . داد قـرار  گـروه  نـد چ در تـوان  مـى  را حاضـر  نوشتارهاى و گفتارها
 مـدارس  برخـى  مربيـان  و اولياء براى اسالمى انقالب از بيش كه است گفتارهايى

 جيمـز،  ويليـام  از عنـوان  همـين  با اى مقاله ترجمه "عادت" نوشتار. گرديده ايراد
 چـاپ  به تشيع مكتب نشريه در كه است امريكايى معروف روانشناس و فيلسوف
 بـه  كـه  ايشان، قرآن تفسير مباحث سلسله از گفتارها، از ديگر برخى. است رسيده
 كـه  گفتـار  چند سرانجام و. است گرديده انتخاب بوده، مربوط كتاب اين موضوع

 .است شده ايراد اسالمى انقالب پيروزى از پس سالهاى در و زمينه همين در
 البـالى  در آنچـه  تربيـت،  و تعلـيم  دربـاره  سـودمند  و جالب نكات بر افزون

 بهشـتى  دكتر شناسى انسان تأثير خورد، مى چشم به نوشتارها و گفتارها ينا سطور
 سـنت  و كتـاب  در ايشـان  ژرف كاوشهاى و ديرينه الفت و انس از ملهم كه است
 بس نقشى انسان، برجسته ويژگيهاى عنوان به انتخابگرى و آزادى آن در كه است
 موهبت از مندى بهره دهد ننشا كه بوده اين بر بهشتى دكتر سعى. كند مى ايفا مهم

 سرشـت  كـه  افتد، نمى تضاد در دينى تربيت و ديندارى با تنها نه آزادى خداوندى
 آثـار  نشر بنياد. دهد مى تشكيل را قرآن و اسالم به متصف تربيتى روشهاى بنيادين

 در حاضـر  كتـاب  انتشـار  اسـت  اميدوار بهشتى دكتر شهيد اهللا آيت هاى انديشه و
 نهضـت  فرهنگى بضاعت با آشنايى جهت در نيز و نگرش شيوه اين اشاعه جهت

 سپاسگزارى مراتب است الزم پايان در. افتد مفيد سالها آن در ايران مردم اسالمى
 از و دادنـد  يـارى  مباحث اين آورى جمع در را ما كه عزيزانى همه از را بنياد اين

 .نماييم اعالم مرودشتى آقاى جناب محترم ويراستار
  هاى انديشه و آثار نشر دبنيا    
  بهشتى دكتر اللَّه آيت شهيد    
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 1كودكان تربيت در آزادى نقش

 فضـا  نـوع  ايـن  وضـع  در كه مختصرى تغيير با كه است خوشبختى جاى
 در رفاه فرزندانِ ارجمندِ مادران و پدران با ديدار اين در امشب شده، داده

 يـك  زمينـه  در مـن  امشـب  عرايض. كنيم گفتگو توانيم ىم بهترى شرايط
 ايـن  دلسـوز  و عزيـز  مربيـان  و معلمان و شما و ما بزرگ و خطير وظيفه
 بـس  امـانتى  عنوان به كه است فرزندانى به نسبت ديگر مدارس و مدرسه
 از است عبارت وظيفه اين. شوند مى سپرده مؤسسات اين دست به بزرگ

 .»كودكان بيتتر و پرورش در آزادى نقش«
 و آفريـده  جهـان  ايـن  در را فراوانـى  موجـودات  تعـالى  و تبـارك  خداوند
 موجـود  همـه  اين ميان در. است كرده خلق زمين روى بر را بسيارى موجودات
 آورده وجـود  بـه  معينـى  ويژگـى  و خصوصـيت  با برتر موجود يك گوناگون،

 انسـانيتش  ؟چيست انسان خصوصيت چيست؟ در انسان ويژگى .نامانسان به است
 بگـوييم  موجـود  يـك  بـه  كه دارد وامى را ما امتيازى چه است؟ جهت كدام در
 جـانوران  دارنـد؛  حيـات  هـم  گياهان! نه بودنش؟ جاندار و بودن زنده ؟»انسان«

 اى ياختـه  تـك  جانـدار  يك از. دارند حيات هم حيوانات دارند؛ حيات هم ديگر
 آن و سـو  اين و دوندگى و رىتالشگ. دارند حيات همه كرگدن و فيل تا گرفته
 .دارنـد  احسـاس  هـم  جاندارها! نه داشتن؟ فهم و داشتن احساس و دويدن سو

 

                                                           
 .ـ اين سخنراني در انجمن اولياء و مربيان مدرسة رفاه ايراد شده است1
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 نشـان  محـيط  برابـر  در واكـنش  نـوعى  و دارند احساس گياهها از بعضى حتى
 حيوانـات . نـاميم  مى احساس را آن انسان مورد در ما كه واكنشى شبيه دهند؛ مى
 و فهمـد  مـى  چيز خيلى شما خانه گربه همين .فهمند مى چيز و دارند ادراك هم
. نيسـت  انسـان  ويژگـى  هـم  فهم و ادراك پس. كند مى زندگى فهمش همان با

 و كنـد  مـى  حركـت  اراده روى از و اسـت  ارادى حركات نوع يك داراى اينكه
 شـكل  حتـى  و نيسـت  جمادات عالم در حركت مكانيسم قوانين تابع حركاتش
 اراده بـا  هـم  حيوانـات . نيست هم اين نه؛ ارد؟ند را گياهان در حركت مكانيسم
 كـه  غذايى ببيند كند مى نگاه ايستاده، آشپزخانه كنار وقتى گربه،. كنند مى حركت

 . رود مى غذا سمت به و كند مى حركت گيرد، مى تصميم كجاست؛ خواهد مى
 :خوانـديم  مـى  كبـرى  منطـق  در كـه  دارند ياد به رفقا بقيه و علم اهل رفقاى

 حسـاسِ  جسـم : اسـت  حيـوان  تـام  جـنس  ايـن،  .»حساس نامٍ جسم نالحيوا«
 اسـت؛  رشد داراى كه پيكرى يك از است عبارت حيوان يعنى. اراده با متحركِ
 اراده روى از و دارد؛ احســاس دارد؛ حساســيت اســت؛ نمــو داراى گيــاه مثــل

 چيست؟ انسان ويژگى پس. نيست اينها انسان ويژگى پس. كند مى حركت
 قـدرت  يكـى  اسـت؛  مربـوط  هم به سخت كه هست انسان رد ويژگى دو
. انديشـه  قدرت از برخوردار است جاندارى انسان .بندى جمع و تحليل و تجزيه

 دريافتهـاى  روى يعنـى  انديشـد؟  مـى  چـه  يعنـى . انديشد مى كه است جاندارى
 كنـد؛  مـى  تحليـل  و تجزيـه  كند؛ مى مطالعه كند؛ مى محاسبه اش درونى و حسى
 ديگـر  حيوانهـاى  بسا چه. دارد خاصى توانايى بعد اين در و كند؛ مى بندى جمع
 كـه  شـنود  مـى  را صداهايى سگ. باشد بيشتر انسان حس بعد از شان حسى بعد
 استشـمام  شما و من كه كند مى استشمام را بوهايى گربه. شنويم نمى شما و بنده
 المسـه  قدرت. است انگيز حيرت حيوانات از برخى چشم ديد قدرت. كنيم نمى
 و حيوانـات  بـر  تفـوقى  و برتـرى  انسـان  احسـاس،  مـورد  در. طـور  همين آنها
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 غـذا،  بـه  ميـل  مثـل  معمـولى،  تمـايالت  و خواستها در. ندارد ديگر جاندارهاى
 و پرخـورتر  انسـانها  اَكولترينِ از كه هستند حيواناتى غذا، به رغبت غذا، شهوت

 از كــه هســتند حيوانهــايى جنســى خواســت و جنســى ميــل در. حريصــترند
 دويـدن  و حركت قدرت در. حريصترند جنسى تمايالت در انسانها حريصترين
 و تـر  دونـده  انسـانها  پردوترين و سريعترين و ترين دونده از كه هستند حيواناتى
 مثـل  شـود  مـى  تـازه  بـرود  پيش آكروبات هنر در خيلى وقتى انسان. سريعترند
 كـه  هـم  تيـزدو  خيلى. بكند تواند نمى هم را ميمون كارهاى همه تازه، ـ ميمون
 صـد  دو المللـى  بـين  قهرمان اگر. بدود تواند نمى اسب يك اندازه به هرگز باشد
 بعـد  در امـا  زننـد؟  مـى  جلـو  كدام بدهد مسابقه معمولى تيزدو اسب يك با متر

 موجـودى  تنهـا  انسـان  شك بى كردن بندى جمع و تحليل و تجزيه و انديشيدن
 از ديگـر  حيوانـات  و جانـدارها  هم اگر. است رداربرخو قدرت اين از كه است
 اسـت  ضـعيف  قدر آن برخوردارى اين باشد برخوردار تحليل، و تجزيه قدرت

 از بعـد  ايـن  بگـوييم  تـوانيم  مى الاقل پس. آيد نمى حساب به انسان برابر در كه
. ويژگـى  يـك  اين. است انسان ويژگيهاى از دارد، االن كه تكاملى اين با انسان،
 از برخـى  برابـر  در بـود  ممكـن  بـود  ويژگـى  ايـن  داراى فقـط  انسان اگر ولى

 ايـن  در انسـان . بياورد كم چيزى امروز الكترونيك مغزهاى و محاسبه ماشينهاى
. اسـت  نـوآفرينى  و خالقيت و ابتكار آن و دارد عالوه خصوصيت يك باز بعد

 اضـافه  را قيد اين .»نوآفرين كنِ بندى جمع تحليلگرِ انديشه «گوييم، مى بنابراين،
 قـدرت  انسـان  ويژگـى  تنهـا  اگر ولى. بعد يك شود مى تازه همه اين و كنيم، مى

 كـنم  نمـى  فكـر  بـود،  نوآفرينى و ابتكار و خالقيت و تحليل و تجزيه و انديشه
 كـنم  نمـى  فكر بشناسد؛ هستى عالم بافته جدا تافته عنوان به را خود توانست مى
 انسـان  بـه  كـه  دوم، ويژگى و ديگر بعد آن. كند اللّهى خليفة ادعاى توانست مى

 يـك  عنـوان  به را او براستى و داده العاده فوق ارزشى و خودش خاص كرامتى
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 اسـت  عبارت ديگر بعد آن چيست؟ شناسانده، خلقت عالم در برتر موجود
 انديشـمند،  اسـت  جانـدارى  و جـانور  انسان. بودن انتخابگر و بودن آزاد از

 .مختار: دو و يك؛ همه اينها ـ. نوآفرين انديش،نو خالّق، تحليلگر،
 هسـتى  مبـدأ  به نسبت اديان، خداى يعنى ما، خداى كه داريد توجه دوستان

 يكـديگر  از نقطه دو در و جهت دو در مادى، شبه مكتبهاى و مادى مكتبهاى در
 اينكـه  مهمتـر . نيست كافى اين ولى ـ پايان بى علم نقطه در يكى. شوند مى جدا

 اجبـارِ  روىِ از. مختـار  اسـت  واقعيتـى  خـدا . اسـت  مختار خداى ديانا خداى
 بخواهـد  چـه  هـر  ؛»يريـد  لِمـا  فعـالٌ  «.زنـد  نمى كار هيچ به دست ديگر عواملِ
 هسـتى  مبـدأ  امـا . نيسـت  روبرو محدوديتى هيچ با خواستش و مشيت. كند مى

 ىطبيعـ  واكـنش  و كـنش  نظام چهارچوب در بلكه نيست، طور اين ماترياليسم
 اصـطالح  بـه  فلسـفىِ  مكتبهاى از برخى كه هم برداشتى. باشد اثر منشأ تواند مى
. نيسـت  ماترياليستها هستى مبدأ و خدا از فراتر چندان چيزى دارند خدا از الهى
 آفريـدگار  و هسـتى  مبـدأ . كننـد  نمى معرفى ما به را مختار خداى هم آنها چون
 ديگـر  مكتبهاى در هستى مبدأ زا امتيازش وجه بزرگترين اديان، خداى و جهان
 فـوق  دارد قـاطع  و نافـذ  مشيتى است؛ يريد لِما فعال است؛ مختار كه است اين
 خـداى  ايـن  حـاال  1.اسـت » يسـئلون  هم و يفعل عما اليسئل و «ديگر؛ چيز هر

. داده اختيـار  انسـان  ايـن  بـه . انسـان  نام به آفريده موجودى يك يريد، لِما فعالٌ
 بـه  هستى پهنه اين در تا آفريدم را تو گفته و داده اختيار ودموج اين به خودش
 بـه  آفريـدم،  را تو يعنى كنى؟ زندگى مختار چه يعنى. كنى زندگى مختار شكل

 چـراغ  نهـادم،  اختيـارات  در محيطـى  فـراوان  امكانات دادم، قدرتها و نيروها تو
 راتـر، ف آن از و، كـردم  روشـن  درونـت  در را) تحليلگـر  انديشه همان (هدايت
 از را خـود  علم كه عالمانى و امامان و پيشوايان و رسوالن و وحى هدايتِ مشعل
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 را كارهـا  اين همه حال، اين با. نهادم راهت فرا هم را اينها اند، گرفته آنها
 حـاال  گفتم، تو به حال اين با! نه بروى؟ راست به حتماً كه چه؟ كه كردم
 هـديناه  انّا «حرفها، اين همه اب. برو كج خواهى مى برو، راست خواهى مى

 1».كفوراً اما و شاكراً اما السبيل،
. دارد وسـيعى  زمينـه  كنم عرض خدمتتان خواهم مى فشرده امشب كه بحثى

 كـريم  قـرآن  آيـات  بـا  ارتبـاط  در كه كنم، مى دنبال دارم امشب كه بعدى همين
 زمينـه  در يـا دن امـروز  بحثهـاى  تـرين  زنـده  و بحثهـا  جـالبترين  از واقعـاً  است،
 خـدا  اگـر  كـه  كنـد  مـى  تصـريح  متعـدد  آيـات  در قـرآن . اسـت  شناسى انسان
 هـم  بعـد  و كنـد  چنـين  توانسـت  مـى  نشوند مشرك مشركين اين خواست مى

. بشـوند  مشـرك  بتوانند اينها كه بود اين بر قرار ولى. شدند نمى مشرك مشركين
 يريـد؛  لِمـا  عـال ف آفريدگارِ و هستى مبدأ عنوان به خدا نقش كنيد؛ دقت خوب
 و زمامـدار  عنـوان  به امام نقش امت؛ راهنمايان و رهبران عنوان به پيامبران نقش

 لطمـه  انسان آزادى به بايد كه است نقشى اينها همه جامعه؛ مدير و امت مسئول
 خـالف  بر بياورد وارد لطمه انسان آزادى به بخواهد نقشها اين اگر. نياورد وارد

 خـواهى  مـى  مادر، اى و پدر اى شما، حاال خوب،. است شده عمل خدا مشيت
 مربـى،  اى شـما  و معلـم  اى شما و باشى؟ داشته نقشى چگونه فرزندت درباره
 شـما  آيـا  باشى؟ داشته نقشى چگونه پسركان و دختركان اين درباره خواهى مى
 بگـذارى  را اسـمش  تازه و باشى، ها بچه اختيار و آزادى كننده سلب خواهى مى

 و چـپ  ام بچـه  گـذارم  نمـى  هسـتم؛  خوبى پدر خيلى من «!تربيت؟ و دلسوزى
 مراقـب  قـدر  آن هسـتم،  دلسـوزى  مـادر  خيلـى  «!»بكنـد  خطـا  و بـرود  راست

 !»بـرود  طـرف  آن يـا  طرف اين گذارم نمى كه هستم ام بچه حركات كوچكترين
 ايـن  از تخطّى امكان ها بچه كه هستند ها بچه مراقب قدر آن! خوبى مدرسه چه«
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 قـدر  ايـن  كـه  قرآن پيرو مسلمانِ تو و من بر آفرين! »ندارند طرف آن و طرف
 مشـرك  اينهـا  خواسـت  مى خدا اگر گويد مى قرآن گويم مى! كنيم مى فكر كج

 امكـان  آنهـا  خواسـته  خـدا . شـدند  نمـى  مشرك نداشت؛ كارى برايش نشوند
 النّـاس  تكـره  اَفَاَنـت  «گويـد،  مـى  پيغمبرش به خدا. باشند داشته شدن مشرك
 تـو  باشـند؟  مؤمن كنى مجبور را مردم خواهى مى تو 1؛»مؤمنين؟ يكونوا حتى
 را ات بچـه  خـواهى  مـى  مـادر،  تـو  و پـدر  تو، حاال. نيامدى رسالت اين براى

 مجبـور  را بچه اين خواهى مى مربى و معلم تو و باشد؟ مؤمن كه كنى مجبور
 زيبـاىِ  ظريـفِ  مصـنوعىِ  آدمكهاى اين قيمت باشد؟ خوشرفتار و مؤمن كنى
 هـم  بـا  همـه  بياييـد . بـود  نخواهـد  بيشتر قشنگ مجسمه يك قيمت از دلربا

. باشند مختار يعنى چه؟ يعنى باشند آدم. باشند آدم هايمان بچه بگيريم تصميم
 نقش باشد؛ كمك نقش بايد ها بچه اين به نسبت شما و ما نقش. مختار و آگاه

 باشد، تر سرراست و سالمتر و رسريعت رشد براى بيشتر هاى زمينه آورنده فراهم
 را كودك لطيف و نرم استعداد اين خواهد مى كه سازى قالب استادكار نقش نه
 .بسازد قالبى موجود يك او از و بريزد خشن قالب يك در

 اصـل  اين به عمالً شود مى كار اسالمى صبغه با كه مدارسى در دانم نمى من
 توجـه  انـدازه  چـه  تـا  ـ واقعى آزادزنان و آزادمردان ـ آزادمرد انسانِ تربيتِ مهم
 فـراهم  عمـل  امكـان  پـرورش  ايـن  و نقـش  ايـن  بـراى  اندازه چه تا و شود مى
 باشـيم  اسـالم  راه در خواهيم مى اگر كه كنم عرض توانم مى الاقل ولى شود؛ مى
 حـد  ايـن  در اقالً. است اين اسالم تعليم كنيم، تربيت را ها بچه اسالم صبغه با و
 اجتمـاعى  و سياسى نظام در. است اين اسالم تعليم آقا، كنم، عرض توانم مى كه
 و كننـده  تعيـين  نقـش  كـه  اى مسـأله  اساسى، و بزرگ مسأله اسالم اقتصادى و

 انتخـاب  بـا  كـه  بسـازد  آزادى پويـاى  انسـانهاى  كه است اين دارد، دهنده شكل
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. ددرآينـ  تقـوا  و فضـيلت  و پـاكى  راه بـه  خـدا،  راه بـه  حق، راه به خويشتن
 در حقيقـت  در اجتمـاعى،  و سياسـى  نظامهـاى  در اسـالم  تـدابير  از بسيارى
 بـا  خـدا  فرمان به اكرم پيغمبر اگر. است آزادى ضد عوامل بردن بين از جهت

 كـه  اسـت  آن براى نه جنگد، مى مشركان با جانبازش مؤمن ياران و مسلمانان
 بـه  قـرآن  .اسـالم  بـر  اسـت  دروغـى  اين. شوند مسلمان شمشير زور به اينها

 حتـى  گويـد  مـى » مـؤمنين؟  يكـون  حتى الناس تكره اَفَاَنت «گويد، مى پيغمبر
. شوند مسلمان شمشير با آنها اينكه به رسد چه بكنى توانى نمى هم اكراهشان

 مسـلمين  و اسـالم  شمشـير  افتاده؟ كار به كجا مسلمين و اسالم شمشير پس
 در مستضـعف . است افتاده كار به استضعاف انحرافى عامل بردن بين از براى
 آگـاه  انسـانها  كـه  هسـتند  آن مـانع  كه بيند مى را اى خودكامه قدرتهاى جامعه
 از بـراى  اسالم شمشير. كنند اختيار را خود دلخواه راه آگاهى از پس و شوند
 راهـى  چه است شمشير گاهش تكيه كه استضعافى. است استضعاف بردن بين
 مسـئله  بـه  اسالم اگر. است شمشير اهشر يك. دارد وجود آن با مقابله براى
 بـراى  دهـد  مـى  اهميت اسالمى نظام در انسانى هر نياز حداقل تأمين و انفاق
 پـس . نكنـد  ديگـران  اقتصـادى  برده را آزاد انسانهاى فقر، عامل كه است اين

 و عمـومى  مجـامع  در نبايد گويد مى اگر. باشد آزاد انسان كه خواهد مى اسالم
 نـام  بـه  عـام،  مأل در و نباشد گناه و شهوت و فجور و فسق علنى صورت به

 ايـن  بـراى  نشـوند،  همبستر هم با شهوت بر حريص حيوان جفت يك هنر،
 انسـانها  در جنسى شهوت طغيان ايجاد از اجتماعى محيط خواهد مى كه است
 راه از چقـدر  كنيـد  مـى  فكـر . باشـد  آزاد محـيط  ايـن  در انسان تا باشد؛ پاك

 و انـد  شـده  سـوار  انسـانها  گـرده  بـر  امـروز  دنيـاى  نهمي در جنسى تحريك
 اگـر  زنـد،  مـى  حـد  اگـر  است؟ وسيع چقدر اش دايره كنيد مى فكر شوند؟ مى
 دقـت  اسـالم  حـدود  احكـام  در شـما ... كند، مى جلوگيرى اگر دهد، مى كيفر
 كسـى  اگر .گناهى هيچ ندارد؛ كند مى گناه كسى اينكه از تجسس حق كسى .كنيد
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 گنـاه  يعنـى . نـدارد  را گناهها از بسيارى گفتن جرأت افراد... شد هآگا گناهى بر
 دسـت  آنچـه  پـس . بشوند آگاه تا، چهار تا، سه تا، دو كه باشد علنى قدر آن بايد

 بـه  تظـاهر  گيـرد  مى را آن جلو شدت با اسالم قانون و اسالم حكومت و اسالم
 امـا  گيرد، مى را آن جلو هم باز بيايد پايين كه مرحله اين از. است فجور و فسق

 يعنـى  تمـرين  و تربيـت . تربيـت  دادن با تمرين؛ دادن با آگاهى؛ دادن با چه؟ با
 خـويش  درون در را انتخـاب  قدرت و اراده قدرت يعنى تمرين و تربيت چه؟
 و بـار،  ايـن  برداشـتن  براى دارد توانايى يك من دست كه طور همين. بردن باال
 ايـن  توانـد  نمـى  شيرخوار كودك يك... ردهك رشد من در تدريج به توانايى اين
 مـن  توانهاى رشد با من، اندامهاى رشد با من، رشد با. بردارد جا از را آب ليوان
 طـور  همين نيز انتخاب قدرت. بردارم اينجا از را ليوان اين توانم مى من كه است
 تصـور  اين به ولى آفريد؛ انتخاب توان داراى آفريد؛ انتخابگر را ما خدا. است
 كـه  اسـت  ايـن  اسالم كوشش. ببريم باال خودمان در را قدرت اين توانيم مى كه

 تسـلط  از آزاد هوس؛ و هوا بند از آزاد چيز؛ همه از آزاد كند؛ تربيت آزاد انسانِ
 ديگـران؛  تسـلط  از آزاد ثـروت؛  و قـدرت  و طلبى جاه به گرايش از آزاد خشم؛
 و حـد  چـه  هـر  شـما . كنـد  انتخاب هآزادان همواره را خويشتن راه تا آزاد؛ آزادِ

 ايـن  در همـه  يابيـد  مـى  اسـالمى  احكام و روايات در تربيت و تمرين و تعزير
 در و درون در انتخـاب  قـدرت  و آزادى تقويـت  بـه  است كمكى است؛ جهت
. بـرون  در و درون در آزادى و اختيـار  ضد سلطه از بيشتر چه هر رهيدن برون؛
 در را بچـه  نكتـه،  ايـن  بـه  توجه بدون وز،دلس مادرى و دلسوز پدرى اگر حاال
 دو هـر  در معلـم  و مادر و پدر تبانى با يا مدرسه؛ در دلسوز مربى و معلم خانه؛
 عـدوان،  و اثـم  بر بلكه تقوا، و برّ بر نه اما كنند، تعاون و همكارى هم با محيط،

 سـتمى  ندهيد غذا بچه به اگر... كند رشد زيستن آزاد قدرت بچه در نگذارند و
 گرفتيـد  او از را زيسـتن  آزاد فضـاى  اگـر  امـا . بـزرگ  سـتمى  نه اما رفته، او به
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 قرار خطر معرض در را او انسانيت كه چرا ايد، كرده او به را ستم بزرگترين
 كه است اين اسالم ديدگاه از انسان ويژگى بزرگترين كردم، عرض. ايد داده

 و جهـل  در را ردممـ . مختـار  و انتخـابگر  انديشـمند،  آگـاه،  است جاندارى
 ناآگـاهى  و بيخبـرى  و جهـل  در را هـا  بچـه  داشتن، نگه ناآگاهى و بيخبرى

 كـردن،  محـروم  زيسـتن  آزاد و آزادى از را مـردم  و هـا  بچـه  و داشتن، نگه
 و محتـرم  خـانم  و عزيز آقاى منتها،. آنهاست حق در ستم و ظلم بزرگترين

 دشـوار  كـارى  و رددا زحمت و سر درد كردن تربيت آزاد بچه عزيز؛ معلم
 ،»!شـو  گم «يك با تشر، يك با كه بياورد بار طورى را بچه آدم اينكه. است

 بخواهـد  انسـان  اينكـه  ولـى  نيست؛ مشكل خيلى بكند، را خودش حساب
 محاسـبة  امـا  نكنـد  اثـر  خيلـى  او در» شو گم «كه بياورد بار طورى را بچه

 كنـد،  خويشـتن  زا كشـى  حساب به شروع بچگى از و بكند اثر او در النفس
. خواهد مى مهارت خيلى خواهد؛ مى وقت صرف خيلى است؛ دشوار خيلى
 ايـن  حوصـله  كـو  حرفهـا؟  ايـن  وقـت  كـو  «بگوينـد،  كسانى است ممكن
 آن كـو  «بپرسيم، بايد بعد نكنيم چنين اگر ولى. فرماييد مى درست» حرفها؟
 » ؟باشند حقيقت و حق پاسدار بتوانند كه آزاده و آزاد رشيد جوانان
 مـادر،  و پدر عنوان به شما، و بنده كوششهاى اوقات از بسيارى كه دانيد مى

 بـا  مهاركننـده  و تند برخورد براى مدرسه، در ناظم و مدير و معلم كوششهاى و
 يـا  كـالس  در مخصوصـا  اوقات، گاهى. ما ضعف از خيزد؟ برمى كجا از ها بچه
 معلـم . اسـت  كننـده  نحرفم و كننده خُرد كه آيد مى پيش هايى صحنه خانه، در
 از خـارج  كند مى سؤالى يك او از بچه است آزاد محيط چون سركالس؛ آيد مى

 جـواب  معلـم  خـانم  يـا  معلم آقا قضا از. كرده معين برايش معلم كه چارچوبى
 خيلـى  باشـد  اسالم پيرو معلم آقا يا معلم خانم اگر خوب،. داند نمى را سؤال اين

 مثـل  هم من دانم؛ نمى جانم، «گويد، مى خوش، نِزبا با و گشاده روى با راحت،
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 كـه  آنهـايى  از! چشـم  دانم؛ مى بيشتر تو از كمى فقط است؛ محدود معلوماتم تو
 جـواب  شـما  بـه  بعـد  جلسـه  در و كـنم  مى مراجعه كتابها به پرسم؛ مى دانند مى
 اصـالً  يا مادر و پدر و كند، سؤالى مادرى و پدر از خانه در بچه اگر يا» .دهم مى

 بـه  نيسـتند،  بلـد  را دادن پاسخ نحوه ولى دانند مى يا و دانند نمى را سؤال جواب
 جـاى  بـه » !نيسـت  مربوط تو به فضوليها اين! بچه «كه كنند پرخاش اينكه جاى
 فكـر  خـوب،  بسـيار  كردى، سؤالى! جان بچه «گويد، مى محبت با پرخاش، اين
ـ  انسانى روش كدام» .دهم مى جواب تو به و كنم مى  آن: اسـت  تـر  اسـالمى  و رت
 آن دوم؟ روش يـا » !نيامـده  تـو  بـه  فضـولى  ايـن  «و» !شو گم برو «و زدن تشر

 خـود  جهـل  و ضـعف  روى آنهـا  كـه  اسـت  سرپوشـى  حقيقت در اول روش
 شـود  مـى  مگر گويند مى خود به. است غرور و خودخواهى سر از و گذارند مى

 را خودشـان  ابهت و عظمت مادر و پدر شود مى مگر بشكند؟ را غرورش معلم
 ! شكنى مى را عزيز نونهال اين اما شكنى، نمى را غرورت آقا، بشكنند؟ خانه در

 ايـراد  عمـومى  يـا  خصوصـى  صـورت  به را بحث اين من كه اوقات گاهى
 هـر  بگذاريم آزاد را ها بچه كه گويى مى يعنى! فالنى «پرسند، مى دوستان كنم مى
 بنـده . كنم نمى عرض چيزى چنين دهبن! خير» كنند؟ زندگى خواست دلشان جا
 آدم بچـه  كـه  بگستريد طورى ها بچه سر بر را مرحمتتان و لطف سايه گويم مى
! نكنـد  خـدا  ــ  كنيـد  كـم  آنها سر از را خود سايه گويم نمى! همين بماند؛ باقى
 حـاال ! زنـدگى؟  شـد  هم اين آخر. بدهيد آزادانه عملِ ميدانِ ها بچه به گويم مى
 روز آن هـاى  بچـه ! مصـيبتا  وا كرده پيدا هم زياد آالت و ابزار قدرى زندگيها كه
 هـاى  بچـه  بـه  ولـى  كنند؛ بازى چارتكى جفتك يك توانستند مى حياط در اقالً
 گـل  نـزن  تـوپ  بچه«؛»!نكن بچه«گفت، دائماً بايد اول، روش آن طبق بر حاال،
 پژمـرده  و افسـرده  دارد نوگـل  ايـن ! بخـورد  گُل اين سرِ به» ...بچه«؛  »!شكند مى
 تكـان ! بچـه  هـاى «آيـد،  مـى  كه ساختمان به. است حياط مالِ اين تازه. شود مى
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 شـوند  مـى  هـا  بچه» ...شكند؛ مى توست، مقابل تابلو شكنى؛ مى را صندلى! نخور
 اى عقـده  هاى بچه سهمگين؛ انحرافهاى معرض در واقعى، كرده كِز موجود يك
 منتهـا . كننـد  مـى  اسـتفاده  ناسـازگار  محيط از گيرى انتقام براى فرصتى هر از كه

 گيريهـا  انتقـام  گاهى كند؛ مى بيدار را شما و من و است خشن گيريها انتقام گاهى
 را شـما  و مـن  روزى يـك  ولى ندارد؛ صدا و سر دارد؛ تو به سر نيست؛ خشن

 .است بسته رويمان به چاره راه ديگر كه آورد مى در پا از
 اگـر  نشـين؛  گوشـه  است اى بچه هخانواد داخل در شما و من بچه اگر

 حتـى  كـه  است اى بچه اگر رود؛ مى فرو خودش در دائماً كه است اى بچه
 او بـه  آغـاز  از چـون  چـرا؟  دانيـد  مـى  كند؛ نمى شركت خانوادگى بزم در

 . نداديد زيستن آزاد فرصت
 خواسـته  ـ سالگى يك و بيست حدود در ـ دانشجويى سن در نوجوانى از
 بودنـد  كـرده  احسـاس  مـادر  و پـدر  اينكـه  بـراى  بگيرد؛ استم من با كه بودند

 كـه  بفهمـم  توانسـتم  تا كشيد طول ماه چند و سال دو. ناشاداب است نوجوانى
 مدرسـه  يـك  در كه بود خورده ضربه اينجا از. بود خورده ضربه كجا از آقا اين
 مسـايل  در شـكفتن  امكـان  و شـكفتن  قـدرت  نظـم،  فشار دليل به منظم، مقيدِ
 نبـود؛  بـد  هـايش  نمره بود؛ خوانده خوب درس. بود شده گرفته او از عىاجتما
 نفـرى  ده مجمع يك در ولى بود؛ شده قبول دانشكده يك كنكور در سال همان
 كـه  حقـارتى  عقـده  بـود؛  شده حقارت عقده دچار او. نداشت اظهارنظر عرضه
 از بـود؟  شده شروع موقع چه از حالت اين كنيد مى فكر. خورد مى را او همواره
 يـا  هشـتم  سال به انگيز غم داستان اين شروع! خير بلوغ؟ از بعد و بزرگى سنين
 .بود ابتدايى سوم يا دوم كالس بچه كه وقت آن يعنى گشت؛ برمى او زندگى نهم

 بزنـد؛  پرت حرف يك بگذاريد! بدهيد اظهارنظر فرصت بچه به! خانم و آقا
 كـه  آنجـا  تا حتى و بگيرد، هم غلط نتيجه يك بكند، غلط استدالل يك بگذاريد
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 بـه  تجربـه  يـك  خـودش  و بـرود  غلط نتيجه اين دنبال ندارد شكننده خسارتِ
 بـه  اختيـار  حق اِعمال با خودشان ها بچه اين كه تلخى هاى تجربه. بياورد دست
 اسـت،  باالتر لقمان و فردوسى و سعدى نصيحت كتاب يك از آورند مى دست

 همـه  از توانـد  مـى  حتى و است باالتر يامبرانپ و امامان حديث مجموعه يك از
 هـدايت  و نصـيحت  كتاب من گويد مى قرآن خود. باشد تر ارزنده او براى قرآن

 نقـش  زمينـه  كـار  ايـن  بـا  تو. انتخابگر انسان براى كسانى؟ چه براى اما هستم؛
 هـا  بچـه  بگـذاريم . بـرى  مى بين از را حديث نقش زمينه. برى مى بين از را قرآن
 بخصـوص  رفـاه  مدرسـه  در. طور همين هم مدرسه در. باشند داشته تلخ تجربه
 بـه  بيشـتر  چـه  هر دادن آزادى مبناى بر بايد تربيتى روش كه شده تأكيد همواره
 .ها بچه بيشتر چه هر كردن محدود نه باشد ها بچه

 و بـرادران  شـما  از انتظـارم  كه كنم مى اعالم صريحاً فرد، يك عنوان به من،
 همـواره  داريـد،  بـاور  را اصل اين و مسأله اين اگر كه است اين زعزي خواهران

 ميـل  كمـال  بـا  من نداريد، باور اگر و باشد؛ جهت اين در مدرسه به مراجعاتتان
 تشـكيل  اينجـا  در ميزگـرد  يـك  وسـيع  وقـت  يك در جمعه صبح يك ام آماده

 اگـر  گـاه  آن. كنيم گفتگو هم با بيابند، ندارند قبول را مطلب اين كه آنها بدهيم؛
 در اشـتباه  از اشـتباهند  در دوسـتان  اگـر  و آيـم  مـى  در اشتباه از اشتباهم در من
 و آگـاه  دخترانـى  آوردن بـار  بخـواهيم؟  چه. بخواهيم جور يك همه تا آيند مى
 حـرف  رفـاه  تـاق  زيـر  اينجـا،  من. ديگر مؤسسه هر در و رفاه مؤسسه در آزاد
 هسـت  محتـرم  اولياى از كه تقابلىم انتظار. است همه به مربوط عرضم. زنم مى
 هـا  بچـه  با كنند؛ صرف بيشترى شكيبايى و حوصله و نيرو و وقت كه است اين

 هـا  بچـه  كـه  كنند كارى و باشند مربوط بيشتر ها بچه با باشند؛ داشته انس بيشتر
 يـك  از. كننـد  مـى  زنـدگى  آزاد محيطى در كه كنند احساس نيز خانه محيط در

 سـؤال  اسـالمى  آداب بـه  مقيد و اسالمى پوشش به قيدم ساله بيست دخترخانم
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 داشـته  نگـاه  راه در تقيـدات  ايـن  بـا  را تـو  كـه  اولى درجه عامل »كردم،
 با نخواستند گاه هيچ مادرم و پدر اينكه اول درجه عامل»گفت،» چيست؟

 كنيـد؛  تشـويق  كنيـد؛  روشنگرى» .دارند نگه راه اين در مرا اجبار و اكراه
 گـويم  نمـى . گـويم  نمـى  و ـ باشند بار و بند بى ها بچه گفتمن. بكنيد كمك
. بيفتنـد  خطـر  دام در و برونـد  آزاد شـكننده،  خطرهـاى  مـرز  تـا  هـا  بچه
 و عنـوان  بـه  و بارى، و بند بى از جلوگيرى منظورِ به و عنوان به گويم مى
 خطـرات  از هايمـان  جگرگوشـه  بخشـيدن  رهايى و دادن رهايى منظور به

 قـدرت  فاقـد  فرورفتـه  درخود پژمرده قالبىِ هاىِ بچه ن،سهمگي و شكننده
 هـم  و اسـت  حـال  به خيانت هم اين كه نسازيم، آينده براى آزاد انتخاب
 . است مسئوليت از فرار مسئوليت ايفاى جاى به هم و آينده به خيانت

 بـراى  باشـم  داشـته  فرصـت  اى دقيقه چند تا كنم مى تمام اينجا را عرضم
 هـم  با همه كنم، مى تمنا ديگر بار. خانمها يا آقايان حتمالىا سؤالهاى به پاسخ

 از بـيش  جامعـه  و مدرسـه  و خانـه  محـيط  در انسان رشد در آزادى نقش به
 .الطاهرين آله و محمد سيدنا على اللّه صلى و الحمدللّه و. كنيم توجه پيش
هفـت   دختـر  يك كه بودند گفته من به دوستان از يكى ]:حاضران از يكى[
 »خواند؟ نمى نماز اوقات گاهى مامانم چرا«پرسيده، كودك اين. دارند هسال

 دوسـتان  از يكـى  قـول  از. كـنم  مى مطرح را سؤال. متشكرم] :بهشتى دكتر[
 مـن  مامـان  چـرا  كـرده،  سـؤال  پدرش از دارد؛ ساله هفت دخترى كه فرمايند مى

. بـدهم  جواب دخترم به جور چه من است پرسيده پدر خواند؟ نمى نماز گاهى
  باشد؟ داشته زمينه اين در اى تجربه يا اى ايده كه هست دوستان از كسى آيا

 يـك . باشـد  داشـته  تواند مى معنى دو ،»خواند نمى نماز گاهى «اند گفته اينكه
 كـنم  نمـى  فكـر  ــ  خواند نمى نماز گاهى و است نماز در كاهل مادر اينكه معنى
 و اسـت  ماهانـه  عـادت  ايام در مادر اينكه ديگر معنى. باشد اين سؤال از منظور
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 .است منظور دوم معنى همين ظاهراً. خواند نمى نماز
 همـان  كـه  بگـوييم  بچـه  اين جواب در توانيم مى] :حاضران از يكى[

 خانمهـا  بـراى  را روز چند ماهى هر در كرده واجب را نماز كه خداوندى
 .نخوانند نماز كه كرده امر و كرده استثنا
 ايـن  گيـرى،  تصـميم  و علمى محفل يك در بفرماييد، نايتع] :بهشتى دكتر[
 كارشناسـانِ  و شـد  مطرح شود، مى روز مسأله بار يك وقت چند هر كه مسأله،

 خودشـان،  خيـال  به و قول به ديده، دنيا كرده مسافرت كرده مطالعه اصطالح به
 مسـأله  ايـن  طـرح  از منطورتـان  گفـتم  آنها به. دادند مى سخن داد زمينه اين در

 كـه  زمـانى  و فرصـت  اولـين  در هـا  بچـه  كـه  است اين منظورتان اگر چيست؟
 ترشـحات  بداننـد،  را انـدامها  نقـش  بشناسند، را جنسى اندامهاى دارند، توانايى
 شـما . نيست اى تازه مسأله مسلمان بچه براى مسأله اين خوب، بدانند، را اندامها
 سـعى . كردنـد  مى آشنا يهعمل رساله با را مسلمان بچه همين هميشه كه دانيد مى
 از شـكلى  بـه  كـه  شـود  گفته او به بشود احتالم دچار پسر اينكه از قبل شود مى

 سـعى . اسـت  كـردن  غسـل  هـم  اش وظيفـه  و بشود جنُب است ممكن اشكال
 احتمـاالً  و برسـند  تمـام  سـالگى  نـه  بـه  اينكه از قبل خانمها، دختر به كردند مى

 كـه  بفهماننـد  اشكال از شكلى به بشوند، روبرو ماهانه عادت مسأله با خودشان
 ايـن  بلكـه  دارى؛ بيمارى يك نكن خيال نكن؛ وحشت ديدى چيزى چنين اگر
 بعـد . شود ماهانه عادت كه است زن خلقت و آفرينش كمال هاى نشانه از يكى
 روزى چنـد  آن در كـه  اسـت  اين مسأله اين در اسالم حكم گفتيم مى او به هم
 تمـام  حالت اين اينكه از بعد. نخوان هم نماز نگير، هروز دارى را حالت اين كه
 بايـد  امـا  بكنـى،  قضـا  را نمازها نيست الزم كردى غسل وقتى و كن، غسل شد

 مسـلمانها  بچـه  براى حرفها اين گفتم آنها به حال، هر به. بگيرى را روزه قضاى
 . است مسيحى هاى بچه براى حرفها اين. نيست
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 كاتوليك مسيحيان ميان در هم آن توليكها،كا عالم در كه ايد شنيده شما
 هـر  بـه  هـا  بچه حضور در را جنسى اندامهاى نام اصالً گذشته، دوران در

 مگـر . نيسـت  چيزى چنين اسالم در خوب،. شد مى تلقى گناه بردن شكل
 بزرگهـا،  و هـا  بچـه  همين خواندن براى ها رساله اين كه است بوده اين نه
 علـمِ  اهلِ آقايان كه است اين نه مگر شده؟ تهنوش بدهند، ياد ها بچه به كه

 را مطلـب  ايـن  مسائل شكلى هر با كردند مى سعى محلى هر در گو مسأله
 شـكل  به مسأله اين طرح كه كنم مى فكر من بنابراين، بفهمانند؟ جوانها به

 در بيشـتر  را او قـدر  هر. ندارد اشكالى هيچ كودك با متين و روباز خيلى
 .ايم كرده او به ظلم يك بدهيم قرار دانستهن معماى اين برابر
 اگـر  فرماينـد  مـى  اينكه بر مبنى ام شنيده معصوم از روايتى] :حضار از يكى[
 كـه  مقـدماتى  با البته. كنيد تنبيهش نخواند نماز و رسيد سالگى ده سن به اى بچه
 .كنيد تنبيهش نخواند نماز اگر سالگى ده در... كنيد وادارش سالگى هفت در

 اگـر  بفرماييـد؛  دقـت  خوب. داريم زمينه اين در رواياتى بله؛] :بهشتى تردك[
 بـدنى  تنبيـه ... كنـيم  مى مطرح تر وسيع طور اين مسأله يك عنوان به را بدنى تنبيه
 بـا  توانـد  نمـى  ديگر، چيز هر بر چه و نماز بر چه باشد، داشته اجبار آهنگ اگر
 اسـت  روايتـى  باشـد  آهنگ اين اب روايتى اگر و باشد سازگار اسالم تعاليم روح
 تنبيـه  از ولـى . پـذيرد  نمـى  را روايت آن كنيم عرضه اهللا كتاب بر را آن وقتى كه

 ايـن  آن و ــ  پيغمبـران  تنذير و انذار مثل ـ است ساخته هم ديگر كار يك بدنى
 نمـاز،  مورد در فقط نه است؛ حركتى بى و تنبلى نوع يك دچار اى بچه كه است
 و آسـايى  تـن  برابـر  در را خـودش  آزادى كـه  اسـت  انسانى. چيز همه در بلكه
 ترسـناك  كـابوس  ايـن  شـود  مى ضربه يك با داده؛ دست از تنبلى و طلبى آسان
 حـركتش  بـه  و كنـيم  بلنـد  او طلـب  آزادى روح روى از را آسـايى  تـن  و تنبلى

 اصـالً  ـ نداريم هم نماز به كارى حاال. بشكنيم او در را تنبلى سد يعنى. واداريم
 بلنـد  خـواب  از نمـاز  بـراى  صـبح  اگر كه است اى بچه. عادى مسايل در ياييمب
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 رختخـواب  بـه  بلكه است، عالقه بى نماز به كه نيست اين براى شود، نمى
 و دسـت  زود صـبح  اينكـه  از كـه  اسـت  آدمـى . است دلبسته خيلى گرم

 بـدنى  تنبيـه  مـورد  ايـن  در. گريزپاسـت  كند آشنا سرد آب با را صورتش
 گونـه  ايـن  بنـابراين، . كـش  آزادى نه باشد بخش آزادى عامل است ممكن
. رود كـار  بـه  جايش در و درست و شود فهميده بعد اين در بايد روايات

 را نمـاز  كه باشد داشته را برداشت آن روايات اين از بخواهد كس هر اگر
 ايـن  تربيتـى  نظـر  از اوالً، كه، گويم مى صراحت با كند، تحميل كودك بر

 راه نـوع  ايـن  ثانيـاً،  و، نيسـت؛  نماز هم نماز اين و نيست واننمازخ بچه
 مـن  بلـه، . نيست سازگار ايم كرده استفاده قرآن از كه اصولى با دادن نشان

 بچـه  بـه  دادن گوشمال يك اوقات گاهى واقعاً كه كنم عرض صراحت با
 به ولى. كردن دور او جان از را آزادى ضد و انسانى ضد عامل يك يعنى
 ايـن  بگـويم  بايد معلم، عنوان به و مادر و پدر عنوان به خانمها، و آقايان
 .نيست كس همه كار و خواهد مى هنر كار

 خطاكـار  بچه با معلمى يا مادر يا پدر مبادا. كنم عرض بايد را اى نكته
 شـده  تنبيـه  بچـه  آنكـه  بى شود روبرو تنبيه شكل در حركتى بى و تنبل يا

 نـوع  بايـد  يعنـى ! اوسـت  دلسوز كننده، تنبيه كه كند احساس وقت همان
 كـه  بشود آماده طورى حتماً آن مؤخّرات و مقدمات و تنبيه شكل و تنبيه
 را احساس اين اگر. شماست لطف مشمول كند احساس بچه وقت همان
 را او تنبيـه  ايـن  بـا . است آور طغيان بلكه نيست، تنبيه تنبيهتان اصالً نكند
 .كنيد مى طاغى و ىياغ را او بلكه كنيد، نمى بيدار

 



الهى تكليف  





 1الهى تكليف

 مـن  الهداة االئمة على و النبيين خاتم سيدنا على و رسله و انبيائه جميع على السالم
 .الصالحين اللّه عباد على و علينا السالم و صحبه، و آله من الخيرة و بيته اهل

 كـس  هـيچ  عهـده  بـر  خدا «.است مطرح بقره سوره آيه آخرين تفسير
 اسـت  انسانى هر سود به آنچه. اش توانايى حدود در مگر نهد نمى تكليفى
. اوست خود كار بازده است انسانى هر زيان به هم آنچه او خود دستاورد
 را مـا  و مگيـر  ما بر زد، سر ما از خطايى يا كرديم، فراموش اگر! خداوندا

 بـر  كـه  طـور  آن ،منه سنگينى بار ما دوش بر! خداوندا. مكن مؤاخذه بدان
 را آنچـه  مـا  عهـده  بر! خداوندا. نهادى بودند ما از پيش كه كسانى دوش
 مشـمول  را مـا ! بيـامرز  را مـا ! بگذر ما از. مدار مقرر نداريم را آن توانايى
 2.»ده يارى كافر مردم بر را ما بنابراين. ما ياور تويى! ده قرار رحمتت

  

 تكليف معناى
 كلمـه . اش توانـايى  حدود در مگر نهد نمى تكليفى كس هيچ عهده بر خدا

 

                                                           
 .تهران قرآن، مكتب ،55ـ1349 سالهاى در بهشتى دكتر شهيد تفسيرى ثمباح سلسله ـ از1
 نَفساً اللّه يكلّف ال«): 286 آيـه  (بقره سوره آيه آخرين از است اى ترجمه پاراگراف ـ اين 2
 ال و ربنـا . اَخطأنـا  اَو نسينا اِن تؤاخِذنا ال ربنا اكتَسبت ما علَيها و كسبت ما لَها وسعها، الّا

 واعف به، لَنا طاقةَ ال ما تُحملنا ال و ربنا. قَبلنا مِن الّذين علِى حملته كَما اِصراً علَينا تَحمِلْ
 .»الكافرين القومِ على فانصرنا مولينا، اَنت. وارحمنا لَنا واغفر عنّا
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 بخـواهيم  اگـر  مـورد،  ايـن  در ولـى . انـداختن  كُلفَـت  بـه  يعنى» تكليف«
 تكـاليف  .»واداشـتن  تالش به «كنيم معنى بايد باشيم، كرده معنا تر صحيح
 يعنى كنيم، معنى دقيق بخواهيم اگر و الهى، تكاليف يعنى چه؟ يعنى خدا

 از يـك  هـر  حاال. دارد وامى كوشش و تالش به را انسان كه الهى مقررات
 تكـاليف  آيـا  اسـت،  ايـن  معنايش تكليف اگر كند، سؤال خودش از شما
  تكامل؟ براى داشتنى دوست هستند اى وسيله يا دوش بر هستند بارى
 وادارد، تـالش  به را انسان كه دستورى يعنى تكليف كنم، مى تكرار ديگر بار

. انـدازد  مى زحمت به را آدم گوييم مى كه ستا اين دارد، زحمت تالش چون و
 آن درس مجـذوب  كـه  آمـوزى  دانـش  به ورزيده استاد يك كه است وقت يك
 خـوب  و بفهمد خوب را او درس تا كشد مى زحمت روز و شب و شده استاد
 بدهـد،  امتحـان  خـوب  كنـد،  تمـرين  خوب بسپارد، خاطر به خوب بگيرد، ياد
 در! داديـم  زحمـت  شـما  به و انداختيم زحمت به را شما ببخشيد آقا، گويد مى
 وقتـى . اسـت  كشـى  زحمـت  آمـوز  دانـش  آموز، دانش فالن گوييم مى حال اين
 هـم  زحمـت،  جـور  ايـن  بد؟ يا است خوب يعنى است كش زحمت گوييم مى

 نـوع  يـك  محبـت،  نـوع  يك دادنش زحمت هم و است بخش لذت كشيدنش
 و تكامـل  بـه  مند عالقه جدى آموزهاى دانش از. است رحمت نوع يك و لطف

 و معلـم : دارى دوسـت  بيشـتر  را اسـتاد  و معلـم  كـدام  كنم؛ مى سؤال پيشرفت
 شـما  بـر  را كـار  كه استادى و معلم يا وادارد كشى زحمت به را شما كه استادى
 اسـتعدادهايتان  انـداختن  كـار  بـه  و تـالش  و تكـاپو  بـه  را شـما  و بگيرد آسان

 تكليـف . بفهمـد  گونـه  ايـن  بايد هشيار يدهفهم آدم هر را خدا تكليف واندارد؟
 كُلفـت  و زحمـت  واژه ريشه خواهيد مى و مايليد اگر حاال .نيست دوش بر بارى
 تكليـف  ندارد؛ عيبى ندهيد دست از و داريد نگه تكليف كلمه كردن معنى در را

 انسـان  مزاحم كه دستورى نه اما وادارد، كشى زحمت به را آدم كه دستورى يعنى
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. دارنـد  فـرق  هـم  بـا  خيلـى  عبارت دو اين. اندازد مى زحمت به را مآد و است
 انسـان . اسـت  نـامطبوع  اندازد مى زحمت به مرا و است من مزاحم كه دستورى

ــه تكامــل بــراى را آدم كــه دســتورى. شــود مــى متنفــر دســتورى چنــين از  ب
 پيـامبر  تكليـف  اسـت؛  ايـن  خدا تكليف و است، مطبوع اندازد مى كشى زحمت

 اسـت  معلـوم . اين از غير نه است اين صحيح رهبران تكليف و است؛ اين خدا
 بـه  را شـما  كـه  دسـتورى  گـاه  آن باشـد،  ايـن  تكليف معناى شد قرار وقتى كه

 شـما  توانايى حدود در بايد خود خودبه دارد وامى تكامل راه در كشيدن زحمت
 و نـدارد  اجـرا  قابليـت  باشد تواناييتان حدود از خارج دستورى چنين اگر. باشد
 اسـت  قـرار  آنكـه  حـال  و كشـيدن؛  زحمت به نه افتيد مى زحمت به فقط شما

پـس . وادارد تـالش  بـه  و كشـى  زحمـت  به بلكه زحمت، به نه را شما تكليف 
 گـذارد  نمى كس هيچ عهده بر تكليفى خدا(» وسعها االّ نفساً اللّه يكلّف ال «اينكه
 خـودش  همراه دليلش كه است مطلبى است طبيعى) اش توانايى حدود در مگر
 جملـه  باشـند  نداشـته  خدا تكليف از عوضى برداشتى انسانها اينكه براى. است
 انسـان  عايـد  زيـانى  و سود اگر ؛»اكتسبت ما عليها و كسبت ما لها»گويد، مى بعد
 شـود  مـى  نصيبش سودى اگر. كشيدنش زحمت همان به است مربوط شود مى
 بيراهـه  بـازده  و نتيجه شود مى يبشنص زيانى اگر. است كشيدن زحمت پرتو در

 منفـى  كار اگر است؛ سودبخش كند مثبت تالش اگر. است منفى تالش و رفتن
 و قـانون  اسـت  ايـن » .اكتسـبت  مـا  عليها و كسبت ما لها «.است زيانبخش كند

 بـه  را انسان كه تكاليفى از برخى سراغ رود مى بعد. الهى تكليف اليتغير ناموس
 وجـود  گـاهى  هم» بينداز زحمت به انسانْ «تكليفِ گويد، مى. اندازد مى زحمت

 جـا  هـر . كنـد  پيـدا  كيفر و مجازات رنگ و آهنگ تكليف، كه آنجا كجا؟. دارد
بـرويم  باز .اندازد مى هم زحمت به را انسان خود خودبه كند پيدا كيفر آهنگ تكليف 
 يـا  ،هسـتند  مدرسه اهل دوستان عموم هم چون اى؛ مدرسه مثالهاى همين سراغ
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 معلـم  اسـت  وقت يك. كند مى نزديك ذهن به خيلى را مطلب هم و اند، بوده
 معـين  شـب  تكليـف  دانشـجو  و آمـوز  دانـش  استعدادهاى افتادن كار به براى
 تمرينـى  سـؤال  پـنج  بـه  يـا  كنيـد،  حـل  را مسأله چهار گويد مى مثالً. كند مى

 فـالن  بـاره در يـا  كنيـد،  ترسـيم  را طـرح  فـالن  دانشگاه در يا بدهيد، جواب
. اسـت  تمرينـى  تكليفهـاى  اينها همه. بدهيد كنفرانسى و كنيد مطالعه موضوع

 جريمـه  متخلّـف  تنبـلِ  آموزِ دانش به كالس در معلم كه است وقت يك ولى
 مشـق  از غير است، شب تكليف از غير جريمه اما است تكليف هم اين. دهد

 لـذا  هسـت؛  هـم  انـداختن  زحمـت  به جريمه در. است تمرين از غير است،
 اسـت؛  تكليـف  هـم  اين. بنويسى درس فالن روى از بايد بار بيست گويد مى
 هـم  زحمـت  بـه  را آدم و هست هم شاق اما است، تكامل جهت در هم اين
 و خواهـد  مـى  خـدا  از انسـان  كـه  است چيزى اول نوع تكليف آن. اندازد مى
 راهـى  چه از كه كن معين را ما تكليف نگذار؛ بالتكليف را ما خدايا گويد مى

 مـن  بـه  را راه كن؛ نصيبم خدايا كند مى دعا انسان كه است چيزى اين. برويم
 كـن،  معـين  امـامى  بفرست، كتابى بفرست، آيينى بفرست، پيمبرى بده، نشان

 آن انسـان  كـه  است چيزى اين. كن ما نصيب رهبرى كن، مشخص پيشوايى
 آيـا  چيسـت؟  جريمه آن اام. بده را آن خدايا كه كند مى دعا و كند مى دنبال را
 اينكـه  يا بشويم، جريمه ما كه كن طورى خدايا گوييم مى خدا، و باشيم ما اگر
 اى جريمـه  تكليـف  دچار وقت هيچ كه بده توفيق ما به طورى خدايا گوييم مى

 كـه  انديشى درست سالمِ آدم. كنيد فكر بالفطره باره اين در يك؟ كدام نشويم؟
 دعـا  دارد جا برود، و كند پيدا را راهش اول وعن تكاليف همان با دارد دوست

 از قبـل  كه را كسانى كه گونه آن نكن، جريمه دچار را ما خدايا، بگويد و كند
 علـى  حملتـه  كمـا  اصـراً  علينا تحمل ال و ربنا «.كردى جريمه دچار بودند ما

 بـر  كـه  گونـه  آن منـه،  جريمـه  اضافى بار ما دوش بر خدايا ؛»قبلنا من الذين
 .بودنـد  جريمـه  مسـتحق  چـون  نهـادى،  بودنـد  مـا  از قبـل  كه مردمى دوش
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 . نكن جريمه مستحق را ما خدايا، كه است اين آيه درست معناى
 داشتند عالقه بودند آمده تفسير جلسه به كه دوستانى از يكى هفته آن

 بخـش  آن در مـن  كه خواستند مى و بفهمند را آيه از قسمت اين معنى كه
 ايشـان  بـه . بگـويم  پاسـخ  را مطلـب  ايـن  جمله سه ود با جواب و سؤال
 جملـه  سـه  ــ  دو بـا  ترسـم  مـى  شود؛ پرورانده بايد مطلب كه شد عرض
 .بفرستند ايشان براى را امشب بحث نوار شد قرار. نشود فهميده درست
 آقـا  گوينـد،  مى. افتند مى پا و دست به افراد جمله، اين فهم در ويژه به غالباً،

 خـدايا  «؟»قبلنـا  مـن  الذين على حملته كما اصراً علينا تحمل ال و ربنا «چه يعنى
 بودنـد  مـا  از پـيش  كـه  مردمى دوش بر كه طور آن منه، سنگينى بار ما دوش بر

 كـه  بودنـد  خدا اى صيغه هاى بچه آنها و هستيم خدا عقدى بچه ما مگر» .نهادى
 خيلـى  مطلـب . نيست اين مطلب! آقا نه نكشيم؟ ما بكشند، سنگين بار بايد آنها
 روشـن  قـانون  و طبيعى قانون. آيد مى ميان به تكليف صحبت. است راست سر
 جـز  نهـد  نمـى  تكليفى كس هيچ عهده بر خدا كه شود مى بيان تكليف منطقى و
 پـس  تواناييهاسـت  انـداختن  كـار  بـه  تكليف هدف چون. اش توانايى حدود در

 پـس  است، اينطور اگر خوب،. است روشن اين. باشد توانايى بر زايد تواند نمى
 دعـا  كنـيم،  مـى  خـواهش  مـا  و نهـاده  قبليهـا  دوش بر كه سنگينى بار آن ديگر
 قـدرى  مطلـب  ايـن  فهـم  است؟ كدام ننهد، ما دوش بر تا كنيم مى تمنا كنيم، مى

 فهميـدن  آسان به چقدر كردم عرض كه مثالى اين كنيد مى مالحظه. بوده مشكل
 هـم  جريمـه  كـه  است اين پاسخ. كند مى كمك فلسفى، بيان هر از بيش مطلب،
. دارنـد  فـرق  هـم  بـا  دو اين ولى است؛ تكليف هم شب تمرين است، تكليف
. اسـت  داشـتنى  دوسـت  الاقـل  خـوب  آمـوز  دانش براى شب تمرين و تكليف
 مطبـوع  و داشـتنى  دوست فهميده دانشجوى و آموز دانش براى تمرين و تكليف
 . است نامطبوع جريمه اما است؛
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 بـدون  رفقـا  از يـك  هر كه بوديم گذاشته قرار رفقا از اى عده اب كارى در
. شـود  جريمـه  نشـود  حاضر كار آن به مربوط جلسه در موجه و قبلى اطالع
 كـه  كـرديم  مقرر جريمه براى. نشد حاضر جلسه در دوستان از يكى بار يك
 از او. برونـد  متخلّـف  دوسـت  آن منزل به شام صرف براى آينده جلسه همه

 جريمـه  عنوان به امشب گفتيم مى اينكه محض به اما آمد، مى خوشش مهمانى
 يـا  مهمانى بگذاريم را اسمش بود حاضر. شد مى ناراحت آمديم شما خدمت
 و نـامطلوب  جريمـه  چـون  نگوييم؛ جريمه آن به اما ديگر، چيز هر يا وليمه،

 بگويـد  كنـد؛  دعـا  انسـان  دارد جـا  پـس  است نامطلوب چون. است نامطبوع
 و اسـت  محبـت  و لطف هم تو اىِ جريمه تكليفِ آن كه است درست ا،خداي
 دعـاى  ايـن . بشـوم  آدم جريمه بدون دارم دوست من اما است، ساز انسان هم

 دچـار  را مـا . شـوم  آدم جريمـه  بـدون  دار موفـق  مـرا  الهـا،  بار. است خوبى
 نظـر  بـه  مطلـب  اين! مگردان اند شده دچار بدان ما از پيش اقوام كه اى جريمه

 از قـرآن  خـود  در. خواهـد  نمـى  هـم  اضافه توضيح و است روشن خيلى من
 آيـاتى  در. اند شده دچارش قانون صورت به يهود كه شود مى ياد هايى جريمه

 ــ  دو در هسـت،  گوشت حالل حيوانات و گوشت حرام حيوانات درباره كه
 از اسـتفاده  شـما  بـراى  كـه  شـود  مـى  اعالم قرآن جاى سه ـ دو در مورد، سه
 پـس  شـود  مـى  سـؤال  گويى وقت آن. جايز و است حالل بسيارى يواناتح

 قـرآن  بـود؟  حرام داشتند ناخن كه حيواناتى همه از استفاده يهود براى چطور
 حـرام  يهـود  بـر  مـا  1؛»ظفر ذى كل حرّمنا هادوا الذين على و «:دهد مى پاسخ
 قانون از بالًق آنها اينكه براى چرا؟. را ناخن داراى جانوران و حيوانات كرديم
 سـر  حسينىِ و راست تخلف نه هم آن بودند؛ كرده تخلّف خدا قوانين و خدا

. كالهبـردارى  و بـازى  حقـه  و نيرنگ با همراه تخلف بلكه معمولى، و راست
 گذارى كاله و كاله با هم خدا قانون با خواستند مى كه بودند مردمى اينها چون
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 وقتـى  تفاسـير،  در لـذا . كرديم وضع نهاآ براى اى جريمه قوانين ما كنند، رفتار
 اقـوام  عهـده  بـر  كـه  بارهايى آن از يكى اند گفته اند رسيده آيه اين به مفسرين

 مـا  دوش بـر  خـدايا  «كنند مى دعا آيه اين در مسلمانها و بوده مسلمانها از قبل
 نقـل  زمينـه  ايـن  در روايـات  از هـم  را ديگـرى  هاى نمونه. است همين ،»منه

 مـا . اسـت  مطلـب  اصـل  فهـم  است مهم آنچه نيست؛ مهم مثال ىول. اند كرده
 هسـتيم،  آن بـه  عمل و خدا تكليف شناخت دوستدار و خدا تكليف خواستار

 خواهـد  مـى  دلمـان . آيـد  نمـى  خوشـمان  خـدا،  جريمـه  حتـى  جريمه، از اما
 كمـا  اصراً علينا تحمل ال و ربنا»گوييم، مى لذا برويم؛ را خودمان راه جريمه بى

 . باشد خواهد مى چه هر بوده؟ چه اش نمونه .»قبلنا من الذين على حملته
 ايـن  مسـأله  اينجـا . است ديگر اى مسأله اين» .لنا طاقه ال ما تحملنا ال و ربنا«
 بـا  عمـلِ  و تـالش  حـد  در توانـايى  يك است؛ جور دو انسان توانايى كه است
 شـام  تـا  صبح شما هست وقت يك. جانكاه عمل حد در توانايى يك و نشاط،
 آقـا، »كننـد،  مى سؤال شما از وقتى بعد و كنيد، مى كوشش دويد، مى كنيد، مى كار

 كـه  شكر را خدا است؛ خوب حالم الحمدللّه، «گوييد، مى» است؟ چطور حالت
 شـما  دوش بر كار قدر آن كه است وقت يك» .كنم كار توانم مى و دارم قدرت

 چـه »گوييـد،  مـى  پرسند مى را انحالت وقتى كه شويد مى كشيده كار به و ريزد مى
 آنجـا . اسـت  كـردن  كار نوع دو اين» !آيد مى در دارد جانم كار فشار از! بگويم؟

 انجـام  توانـايى  بـا  را كـار  هم باز آيد، مى در دارد جانم كار فشار از گوييد مى كه
 را اش توانـايى  البـد . دهـد  نمى انجام توانايى بدون را كارى هيچ انسان. دهيد مى

 مانـده  تـه  آخـرين  بـا  دوم مورد در اما. دهيد مى انجام را كار مقدار اين كه داريد
 احسـاس  اتفاقـاً » آيد مى در دارد جانم «كه احساس اين لذا كنيد؛ مى كار توانايى

 بـه  دارد تـوانش  آخـرين  آن گـويى  كـه  كند مى احساس انسان. است صحيحى
 در اگـر . خـورد  ىم ديگ ته به دارد كفگير كند مى فكر هميشه. رسد مى مصرف
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 ايـن  باشـند،  كـرده  كـار  طـور  ايـن  زندگيشان در كه باشند كسانى دوستان ميان
 ديـگِ  تـه  بـه  كفگيـر  كنـد  مـى  حس انسان گويى كه كردم عرض كه را تعبيرى
 تـالش  بـا  زندگى انسان اگر پرسم، مى حال. اند كرده لمس خورد، مى اش توانايى

 آنجـا  تـا  تـالش  كـه  نوعى آن: رددا دوست را نوع كدام باشد، داشته دوست را
 نـوعى  آن يـا  خـورد،  مى انسان قدرت توانايىِ ديگ تهِ به گويى كفگير كه برسد
 يـك؟  كـدام  دارد؟ توانـايى  هـم  ديگر مقدار يك كند مى حس هميشه انسان كه

 فطـرى  زنـدگى  انسـان،  طبيعـى  زندگى ـ استثنايى موارد از غير ـ انسان فطرت
 كنـد،  زنـدگى  طبيعـتش  و فطـرت  آهنـگ  همـان  بـا  بخواهد انسان اگر انسان،
. نرسـاند  لبش به را او جان كه باشد داشته كارى برنامه يك هميشه دارد دوست

 كـه  فرسـايى  طاقـت  جانفرسـاى  كـار  اما باشد، تكامل باشد، پيشرفت باشد، كار
 كـه  نباشـد  حـدى  بـه  كـار . نباشد خورد مى اش توانايى ديگِ تهِ به كفگير گويى
 كـار  از دارد گـويى  انسـان  كه نباشد حدى به. شود مى كالفه آن از گويى انسان
 بـر  ؛»لنا طاقة ال ما تحملنا ال و ربنا «.نشاط با اما باشد، كار. شود مى متنفر و بيزار
 جانفرسـاى  آهنـگ  تالشـگريمان  كه مينداز روزى به را ما منه، كارهايى ما عهده
 در زنـدگى  هـم  اين ست؛ني انسان مطبوع هم اين چون باشد؛ داشته فرسا طاقت
 حـد  سـر  تـا  بايـد  زبـده  انسانهاى كه شود مى گاهى. نيست انسان طبيعت مسير

 بـه  انسـان  كـه  اسـت  استثنايى كار يك اين شك بدون اما كنند، كار جانفرسايى
. باشـد  ايـن  توانـد  نمى بشر فطرى آهنگ گرنه و دهد، مى انجام ضرورت حكم
 و تعلـيم  سلسـله  يـك  ايـن  .اسـت  نشـاط  بـا  تالش بشر زندگى فطرى آهنگ

 شـكل  و آن مختلف اَشكال و آن حدود و تكليف شناساندن جهت در دعاست
 .آن نامرغوب نوع و شكل و آن مرغوب نوع و

 كـه  است موجودى كه كند چه انسان اما شد، روشن مطلب توانايى به راجع
 !دهـد  نمـى  انجـام  را تكليفى فراموشى روى از گاهى و شود مى فراموشى دچار
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 وظيفـه  بـه  بنـدى  پـاى  انسان اگر بگزارد، نماز كند مى فراموش انسان كه قتىو
 نمـاز  رفـت  يـادم ! واى اى كـه  شـود  مـى  پيـدا  نگرانى اين روحش در باشد،

 يـا  كـرد؟  خواهد مجازات مرا خدا آيا كرد؟ خواهد چه من با خدا آيا بخوانم؛
 بـودم،  هـم  نهتشـ  بـود،  مقابلم آبى ليوان روز وسط اما بودم، روزه رمضان ماه

 كشـيدم؛  سـر  را آب ليـوان  ام، روزه رفت يادم كلى به بودم، سرگرم و مشغول
 و كننـد  مى مجازات را فراموشكار متخلّف گاهى. شد شكسته ام روزه! واى اى

 اسـت  طورى وضع گاهى. كنند نمى مجازات را فراموشكار متخلّف هم گاهى
 تخلّـف  تكليف يك از وشى،فرام روى از كه را متخلّفى آدم بگوييم ما اگر كه

 را فراموشـكار  متخلّف بايد. شود مى شل قانون كنيم، نمى مجازات است كرده
 بگـذارد  اثـر  او روح اعماق در كيفر و مجازات از ترس تا بكنيم مجازات هم
 معمـوالً  ولى. بياورد وجود به تنبهى و جمعى حواس نوع يك همواره او در و

 مرتكـب  تخلّفـى  يـا  گنـاهى،  خطايى، ان،نسي و فراموشى روى از كه را كسى
 مـا  اگـر  خـدايا،  گـوييم  مـى  كنـيم؛  مـى  دعا حاال. كرد مجازات نبايد شود، مى

 نيـاييم  در انسانهايى آن صورت به ما يعنى مكن؛ مؤاخذه را ما كرديم فراموش
 فـرض . بـزنم  مثـال . هسـتند  فراموشى، صورت در حتى مجازات، مستحق كه

 بـه . نداريد وقت بيشتر ساعت ربع كه بينيد مى و دداري مالقات قرار شما كنيد
 را فـردى  آييد مى عقب دنده كه حالى در. شويد مى خود ماشين سوار سرعت

 شـما  ماشـين  پشـت  كـه  بوديد ديده هم شما و شماست، ماشين پشت در كه
 ماشـين  پشـت  فـرد  آن كـه  كنيـد  مـى  فرامـوش  يعنـى . گيريد مى زير نشسته،

 يـك  كشـتن  مـورد  در اسـالم  قـانون  اينجـا  در. دگيري مى زير را او شماست؛
 نـوعى  بلكه دارد، برنمى كلى به را كيفر فراموشى، و خطا روى از حتى انسان،
 را قاتـل  ايـن  گويـد  مـى  و دهد مى تخفيف درجه يك فقط. كند مى مقرر كيفر

 مجـازاتش  بـدون  امـا  كـرده،  قتـل  فراموشـى  و خطـا  روى از چـون  نكشيد،
ــهد بايــد اوالً،: نگذاريــد ــاً، بدهــد؛ ي ــ بدهــد كفــاره بايــد ثاني  قتــل كفــاره ـ
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 بينوايـان  از اى عـده  بايد يا بگيرد، روزه بايد يا كند، آزاد بنده يك بايد يا: خطا
 روى از كسـى  هـر  بگـوييم  شـد  قرار اگر اينكه براى. بدهد خوراك و غذا را

 وقـت  آن باشيد، نداشته كارش هيچ و چيز هيچ كشت را كسى نسيان و خطا
 بـه  جز هست جا همه حواسش ديگر نشيند مى ماشين پشت رود مى وقتى آقا

 ماشـين  پشت وقتى گذاشتيد، پايش سنگين مجازات يك اگر اما. اش رانندگى
 در حتـى  مجـازات،  تعيـين  پـس . كنـد  مـى  جمع بيشتر را حواسش نشيند مى

 ضـرورت  حتـى  و سـازندگى  گـاهى : است جريمه همان نظير نسيان، حالت
 جـا  كرد تخلفى و خطا فراموشى روى از اگر انسان معمول ورط به ولى. دارد
 كـه  بـدار  چنـان  را مـا  خـدايا،  گوييم مى حاال. بشود گذشت مشمول كه دارد

. باشـيم  داشـته  خطـا  و نسـيان  حالـت  در را تـو  مغفرت و گذشت استحقاق
 آسـانتر  آن از قدرى نسيان فهميدن. است مشكل قدرى يك خطا اين فهميدن
 خطـا  چيسـت؟  خطـا  امـا  است، روشن ببرد ياد از را چيزى آدم اينكه. است
 يـك . خطا شود مى بدهد انجام را كارى ندانسته انسان اگر. دارد روشنى موارد
 شـربت  كرديـد  مـى  خيـال  شما بود؛ گذاشته ميز روى اينجا قرمز نوشابه ليوان

 نوشـابه  واى، اى ديديد خورديد، آن از كمى كشيديد؛ سر برداشتيد آلبالوست؛
 ولـى . دادن انجـام  كـارى  ندانسـته  يعنـى  خطـا؛  گوييم مى اين به! است لكلىا

. دهنـد  مـى  گسـترش  خيلـى  را خطـا  گنـاه  و بـزه  دايره روانشناسى در گاهى
 گوينـد  مى روانشناسى در. نه يا خطاست قرآن منطق در اينها آيا ببينيم چطور؟
 دتهـاى عا دچـار  داشـته؛  نامسـاعدى  تربيتـى  محـيط  كه است انسانى آقا فالن
 داشـتن  از ناشـى  اخالقىِ زشت عادتهاى آن تأثير تحت و شده اخالقى زشت
 نـه؟  يـا  خطاست اين آيا. شود مى كشيده گناه به آسان تربيتى، نامساعد محيط
 روانشناسـى  بخـش  در كـه  كسـانى  از بسـيارى . اسـت  تربيتى بحث يك اين

 خطاكـار  معامله هم آدمى چنين با ما كه هستند اين طرفدار اند كرده كار تربيتى
ــه؛ گوينــد مــى هــم اى عــده. نگيــريم ســخت چنــدان او بــر يعنــى كنــيم؛  ن
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 كـه  را غلطـى  عادت و غلط تربيت آن شوم آثار جلو بعد به اين از بخواهيم اگر
 بحثهـايى  اينهـا . اسـت  گـرفتن  سـخت  راهش يك بگيريم، كرده كسب فرد آن

 روانشناسـى  به وطمرب و حقوقى، نظر از مجازات و كيفر مبحث به مربوط است
 ايـن  حقيقـت . انسانشناسـى  و روانشناسـى  نظر از بزهكار و بزه مورد در تربيتى
 كـه  است اين ما برداشت لحظه اين تا اسالمى قانون مجازاتهاى نظر از كه است
 تـأثير  تحـت  امـا  توجـه،  با كسى اگر يعنى. كنند مى مجازات را خطاكارى چنين
 مسـتحق  كـه  شد گناهى به آلوده كرده، كسب كه زشتى عادتهاى نيرومندِ كشش
. كننـد  مـى  كيفـرش  و زننـد  مـى  را حـدش  است، قانونى كيفر و مجازات و حد

 اينكـه  بيان. است همين هم فقهى فتاوى. است بوده اين لحظه اين تا برداشتمان
 از را فـرد  اند، آورده بار بد را او كه بوده او مربيان با گناه و ندارد گناهى فرد اين

 نظـر  از فـردى  چنـين  البته. كند نمى مبرّا اسالم كيفرى قانون در كيفر و مجازات
 تؤاخـذنا  ال ربنـا  «:بگويـد  و كند مغفرت طلب خدا از تواند مى خدا با مناسباتش

 گنـاه  به غلط عادتهاى و غلط كششهاى اين تأثير تحت ما اگر خدايا ؛»اخطأنا ان
 نظـر  از بنـابراين، ! درگـذر  ما از نكن؛ مؤاخذه را ما كرديم لغزشى و شديم آلوده
 ايـن  اسـالم  تعاليم از ما برداشت خدا، با اش فردى مناسبات و فردى سازى آينده
 مـن  گنـاه  از خـدايا  بگويد و باشد باز تواند مى خدا پيش فرد اين روى كه است
 پشـتوانه  بايـد  كـه  مجـازاتى  و كيفـر  و اسالمى اجتماعى نظام نظر از اما. درگذر
 تحـت  خـودش  هم تا كنند مى مجازات را او باشد، تماعىاج احسن نظام حفظ
 چـون . ديگران هم و نشود غلط عادتهاى تسليم آسانى به مجازات از ترس تأثير

 را خطاكـارى  و خـاطى  هـر  شد قرار اگر. هست نيز ديگران فهم براى مجازات
 بخشـش  مشمول كشانده، فساد راه به را او غلط، كودكى عادتهاى اينكه عذر به

 نيـز  انـد  نبـوده  عادتهايى چنين دچار تاكنون كه كسانى روى بسا چه بدهيم، قرار
 اسـتنباط  اسالمى كيفرى روايات و آيات از تاكنون آنچه بنابراين، .شود باز گناه به
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 گنـاهى  توجـه  بـا  كـه  را آدمـى . كنـيم  مـى  كيفر را او كه است اين كنيم مى
 مجـازات  اسـت،  قبلـى  غلـط  تربيتـى  عادتهـاى  تأثير تحت اما شده مرتكب

 در دانسـته  نمـى  اصـالً  يـا  اينجاسـت،  ليوانى ندانسته كه آدمى ولى. كنيم مى
 ديـده  خـورده،  جرعـه  يـك  و برداشـته  را آن اسـت؛  الكلـى  مشروب ليوان

 ندانسـته  كـه  اى جرعـه  يـك  گذاشـته؛  زمـين  را  آن اسـت؛  الكلى مشروب
 دمـى آ چنـين . كنيم مجازات را او ندارد معنى و است محض خطاى خورده

 .خدا نظر از هم و است عفو مورد قانون نظر از هم او. كنند نمى مجازات را
 معنـى  و تكليـف  متوجه هوشيارِ مسلمانِ چيست؟ دعا اين آخر خوب،

 تكاليف و تنبيه و جريمه به متوجه مسلمانِ تكليف؛ نقش و تكليف صحيح
 انـب جو ايـن  متوجـه  خطا، متوجه نسيان، متوجه مسلمانِ تنبيهى؛ اى جريمه

 رســيده رشــد بــه انســانِ را او كــه خواهــد مــى خــدا از مطلــب، مختلــف
 تكـاليف  زمينـه  كـه  دهـد  او بـه  را رشـدى  چنان توفيق و كند اى رشديافته
 را رمـق  آخرين تا تالش با زندگى زمينه نكند؛ ايجاب را» اِصر «و اى جريمه
 را وشىفرام و نسيان روى از لغزشِ و كار برابر در كيفر زمينه نكند؛ ايجاب
. نكنـد  ايجـاب  را سهو و خطا روى از كارِ برابر در كيفر زمينه نكند؛ ايجاب
 در و كنـد  مى مغفرت و عفو طلب خدا از هم بعد و. خواهد مى را اينها همه
 بـا  مسلمان من ؛»الكافرين القوم على فانصرنا مولينا، انت«گويد، مى كار آخر
 راه در يـا  باشـم،  چنـان  و چنين خودم كه كنم نمى اكتفا اندازه اين به ايمان
 نسـيانها  و خطاهـا  در مجـازات  مسـتحق  و جريمـه  مسـتحق  يا باشم، پاكى

 مـا  ياور و موال كه تو، خواهم مى من الها، بار: خواهم مى باالتر اين از نباشم؛
 از بگـويم  كـه  ام كـرده  پيدا را آن استحقاق تكامل اين با من كه حاال هستى،
 كفـران  مردم بر را ما تو است، من ياور خدا و خدايم حزب از اللهم، حزب
 مسـلمان  يعنى چه؟ يعنى. كن پيروز و ده يارى كش حق ناسپاسِ كافرِ پيشه
 بـود  قـانع  اگـر . نيسـت  قـانع  رود مـى  راسـت  راه در خـودش  اينكه به تنها
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» الكـافرين  القـوم  علـى  فانصـرنا  «ديگـر  و بـود  تمـام  جـا  همـين  مطلب
 زيسـتن  سـالم  بـراى  فقـط  نـه  متعهد؛ تاس انسانى مسلمان. خواست نمى

 پـاك  و محـيط  بهداشـت  بـراى  و همـه  زيستن سالم براى بلكه خودش،
 محـيط  شـود  مـى  وقـت  چه. سالم انسانهاى رشد براى محيط؛ نگهداشتن

 بـه  كننـده  عمـل  مؤمنان كه موقعى بماند؟ آماده سالم انسانهاى رشد براى
ـ  دسـت  در را قـدرت  عمـل،  و ايمـان  اهل و ايمان  كـافرانِ  بـر  و دبگيرن

 در مسـلمان  نهايى خواستِ لذا. شوند پيروز كش حق ناشناسِ حق ناسپاسِ
  .»الكافرين القوم على فانصرنا مولينا انت «:است چنين دعا اين

 پيغمبـر  از رواياتى بقره، سوره آخر آيه دو يا بقره، سوره آخر آيه اين درباره
 را زيـادى  مطالب آيات اين ارزش درباره پيغمبر آن در كه است آمده )ص(اكرم
 معرفـى  قرآن پيغمبر و قرآن براى افتخارآميز هايى آيه را ها آيه اين و اند كرده بيان
. اسـت  بنيـادى  مسـأله  يـك  روشنگر و است عالى روايت، آن محتواى. اند كرده
 همبسـتگى  رشدى، كم رشد، كيفر، مجازات، جريمه، راهشناسى، تكليف، انسان،
 بـاقى  اينهـا  زـجـ  هم رىـديگ زـچي مگر اصالً. مشترك وليتمسئ و انسانها ميان
 باشـد  شـده  صـادر  كالم اين افتخار صورت به پيغمبر از كه دارد اـج اند؟ـم مى
 بـه  بعد. شد داده بقره سوره رـآخ آيات شد؛ داده بقره سوره 1واتيمـخ من به كه
 امتـى  عـن  رفـع  «فرمـود  كـه  شده نقل روايتى )ص(اكرم پيغمبر از مناسبت اين

 امـت  گـوييم  مـى  تـا ! پيغمبـر  امـت  اما. شد برداشته چيز نه من امت از ؛2»تسعه
 اى جامعـه  آن يعنـى  پيغمبـر،  امت. پيغمبريم امت اـم كنيم مى خيال همه رـپيغمب
 بـار  نُـه  دچـار  نيسـت؛  چيـز  نُـه  دچـار  بچسباند، پيغمبر به را خود تواند مى كه

: شـد  گفتـه  هسـت  آيه اين در كه ها همين از تا چند چيز نه اين ميان در. نيست
 از آنچـه  دهنـد؛  انجـام  خطا روى از آنچه دهند؛ انجام فراموشى روى از را آنچه
 از فرسـا  طاقـت  سنگين بار دچار پيغمبر امت .باشد سنگين بار و برنيايند آن عهده
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 اگـر  امـا . نيسـت  الزم بـرايش  نسـيان  و خطا كيفر و شود نمى خدا جانب
 از دور عمـل  در ولـى  گذاشـتيم  خود بر» نبى امت «منا و بوديم» ما امت«

 را اينها داريم هم االن كه طور همين. هستيم اينها همه مستحق بوديم نبى
 .كِشيم مى

 كـه  سالهايى درباره تاريخى تحقيقات. شد تمام آيه اين با بقره سوره 
 نـازل  سـالها  آن در تـدريج  بـه  بزرگ سوره اين آيات و بزرگ سوره اين
 در آن، معظـم  قسمت الاقل يا سوره، اين آيات همه كه كند مى دتأيي شده
 مدينـه  در مسـلمانها  زنـدگى  اول سـال  دو و هجرت از بعد اول سال دو

 نـزول  تـاريخ  و آيـات  شناسـى  تـاريخ  نظر از زيادى كار. است شده نازل
 كه هست ما دست در االن هم كارى يك. است گرفته انجام تاكنون آيات

 البتـه  ـ كند روشن را مطلب و كند كمك بيشتر برسد ثمر به اگر اميدوارم
 گرفتـه  انجـام  تـاكنون  كـه  بررسـيهايى  حـال،  هـر  به. بود خواهد طوالنى

 اول سـال  دو در همـه  راهنماييهـا  ايـن  هـا،  سوره اين آيات، اين گويد مى
. اسـت  بوده مدينه در معظمش قسمت يا بوده؛ مدينه در مسلمانها زندگى

 اجتمـاعى  زنـدگى  بعـدى  مراحـل  بـه  مربـوط  كه يىها سوره به رسيم مى
 مـدتِ  اين در آنچه به بكنند نگاهى و برگردند دوستان اگر. مسلمانهاست

 ايـن  از كـه  مطالبى و شد عرض سوره اين تفسير زمينه در سال سه تقريباً
 چـه  از مسـلمانها  كه كرد خواهيد پيدا توجه وقت آن آمد، دست به سوره
 نهضـت  رسـيدنِ  ثمـر  به آغازِ در گشايى گره و مستمر پيوسته رهبرى نوع

 تكليف و محكم متقن، بزرگ، راهنماييهاى. بودند برخوردار اسالم پرارج
 مستمر و خالّق مؤثر، نقش به. نهضت يك گسترش مراحل در كن روشن

 كنيـد،  درك را آن ضـرورت  و كنيـد  پيدا توجه پيش از بيش رهبريها اين
 .برود هدر به شما ارزنده نيروهاى پس اين از مبادا
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 1نسل دو تضاد

 علـى  و رسـله  و انبيائـه  جميـع  على السالم و الصالةُ العالمين، رب الحمدللّه
 آلـه  من الخيرة و بيته اهل من الهداة االئمة على و النبيين خاتم نبينا و سيدنا

 . الصالحين اللّه عباد على و علينا السالم و صحبه، و
 بـا  تعلـيم،  و تربيـت  بـه  يافتـه  اختصاص محيطى در كه است فرصتى

 كه، بهتر چه. باشيم داشته گفتگويى ارجمند خواهران و برادران از جمعى
 تعلـيم  و تربيـت  بـا  نزديـك  ارتبـاط  در مطلبى گفتگو زمينه معمول، طبق

 شـده  گرفتـه  نظـر  در امـروز  مـذاكره  بـراى  كه اى زمينه. باشد فرزندانمان
 .خانواده در نسل دو رىدرگي از است عبارت

 مسـائل  از آن، از قبـل  نسـل  بـا  جوانسال و نوسال نسلِ دو درگيرى اصوالً
 بـا  مختلـف،  هـاى  جامعـه  در درگيرى اين. ماست عصر مالحظه قابل اجتماعى
 بـه  تنهـا  اگر. است توجه مورد مختلف، فكرى و اجتماعى و اقتصادى نظامهاى

 كـرده  توجـه  شـود  مـى  مـنعكس  ابهاكت يا عمومى نشريات در آنچه از مقدار آن
 از. ماسـت  زمـان  مهـم  بسـيار  مسـايل  از يكى درگيرى اين ديد خواهيد باشيد،
 يـاد  عصـيانگر  و سـركش  نسـل  برچسب با بيشتر امروز نوجوان، و جوان نسل
 از يـا  ماسـت  عصر در بشر زندگى ضعف هاى نقطه از درگيرى اين آيا. شود مى
 برآننـد  عـده  يك .شود مى اظهار باره اين در تخالفم كامالً نظر دو آن؟ قوت هاى نقطه
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 از قبـل،  نسل آنچه برابر در فرونياوردن تسليم سر و سركشى و درگيرى اين كه
 آهنـگ  كـردن  پيدا سرعت و نوآفرينى پويايى، تحرك، نشانه خواهد، مى نو نسل
 را نـو  كـه  نـوآر  سـخن  كـه  ايد شنيده. است بشرى جامعه در پيشرفت و تكامل

! دگـر  اسـت  حالوتـى  را نو كه نوآر چيز همه آنان، نظر از! دگر  است حالوتى
 دلـدارى  عـده  ايـن . نيست ها كهنه به زدن پا پشت جز راهى نو، به رسيدن براى
 پويـايى  و تحـرك  اين در كه نخوريد غصه كه كنند مى نيز توصيه و دهند مى هم

 بـين  از و شود ىم خراب ايد بسته دل آنها به عمرى شما كه چيزهايى از مقدارى
 يـك  تـا » .نرسـد  سـامان  بـه  كار نشود پريشان تا «!نخوريد را اش غصه. رود مى

 آن خاكروبـه  و آشغال حتى و نكنيم خراب را نامتناسب فرسوده كهنه ساختمان
 بـاز  زمـان  نيازهاى با متناسبتر نو دلپذيرِ تازه ساختمان براى جا نريزيم، بيرون را

 ايـن  خـواهم  مـى  هـم  مـن  بگوييد بخريد، كلنگى اى خانه شود مى آيا. شود نمى
 جـا  همـين  در خـواهم  مـى  هم و كنم حفظ عتيقه عنوان به را كلنگى ساختمان

 اصـالً  اينكـه  مگر بسازم؟ روز احتياجات با متناسب بخور درد به ساختمان يك
 روى فضـاى  از و بزنيد كامل سقف يك كهنه ساختمانِ آن باالى و سقف روى
 درهـاى  آن اينكـه  از بنـابراين،  كنـد؟  مـى  چنين  كسى چه اما ـ كنيد استفاده آن

 خـاطرات  يـادآور  و بـود  گذشته ميراث ولى نداشت، هم لوال كه را چوبى كهنه
 مباشـيد؛  غمـين  كنيد، خراب بوديد گرفته انس و خو آنها با عمرى و بود ديرين
 يـك  ايـن . شـد  خواهد آن جانشين بهتر اتاقى با متناسبتر، تر، شايسته بهتر، درى

 بــه نهــادن ارج و قــدردانى بــا همــراه مثبــت، صددرصــد برداشــتى برداشــت؛
 جـاى  بـه  اصالً گويد، مى گروه اين. جوان نسل سركشىِ و عصيان و طغيانگرى

 اسـت  بعـد  آبادى و عمران مقدمه كه ويرانگرى و طغيان و سركشى اين از آنكه
 نـو  نسـل  حركـت  هكـ  هسـتيم  عصـرى  در كنـيم  افتخار. بباليم بدان بايد بناليم،

 امـا . بهتر آباديهاى دنبالش به و دهد مى نشان بيشتر خرابيهاى دارد؛ بيشترى سرعت
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 عصـيان  و سركشـى  ايـن  از يكسـره  و دارنـد  ديگـر  نظرى ديگر اى دسته
 بـه  ديگـر  دخترهـا  و پسرها ها، بچه شده؛ خراب روزگار! بابا اى: نالند مى

 نه ايم؛ شده دِمده آنها براى ام پسندند؛ نمى را ما دهند؛ نمى گوش ما حرف
 مثـل  نـه  بخورند، غذا ما مثل حاضرند نه كنند، تنشان را ما لباس حاضرند

 مـا  بـه  آنهـا  چيـز  هيچ. باشند داشته شد و آمد ما مثل نه بپوشند، لباس ما
 ارزشـهاى  نهـادن  كنار و سركشى و عصيانگرى اين گروه، اين. خورد نمى

 اخالقـى،  انحطـاط  (انحطـاط  نشـانه  و كننـد  مى محكوم يكسره را ديرين
 همـواره  و داننـد  مـى  جوان نسل در) معنوى انحطاط و اجتماعى انحطاط
 چيـز  همـه ! كنيد فكرى آقا گويند، مى شوند مى روبرو صاحبنظران با وقتى
. شوند مى روبرو رويداد اين با نگرانى و دلواپسى با. رود مى دست از دارد

 !كدام هيچ است؟ صحيح ديد دو اين از كداميك خوب،
 ديـدگاه  دو از ماست، عصر مهم موضوعات از كه موضوع، اين درباره

 مـا  آيين (وحى آورده و اسالم تعاليم ديدگاه از يكى. كرد مطالعه توان مى
 يكـى  و) گرفتـه  موضـعى  چـه  و دارد نظـرى  چه و ديد چه زمينه اين در

 در بخـواهيم  اينكـه  بدون اجتماعى، و انسانى تحليل و علمى ديد با صرفاً
 علمى كار يك و اسالمى علمى كار يك. بدهيم نظر وحى آورده با ارتباط
 هـم  با و يكديگر كنار در ناظر دو اين كه است اين سوم راه البته. تجربى

 بهتـر  نتيجه صورت اين در كه بدهند، قرار مطالعه مورد را مهم مسأله اين
 . بود خواهد خورتر درد به ما براى و

 ايـن  به نسبت واقعاً و دارند حضور جلسه اين در كه دوستانى هب اجماالً من
 اجتمـاعى  مهـم  نيازهـاى  گونـه  اين برابر در باالتر، اين از و، دارند عالقه مسائل

 از موضـوع  ايـن  كـه  كـنم  مـى  يـادآورى  كننـد،  مـى  مسئوليت و تعهد احساس
 ايـن  لاهـ  كه كسانى دارد جا. است مطالعه و تحقيق براى ارزنده بس هاى زمينه
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 از مسـأله  اين روى يكديگر كمك با و بشناسند را يكديگر هستند مطالعات
. بگذارنـد  اختيـار  در نوتر و نوتر روز هر نتايجى و بكنند كار ديدگاه دو هر
 نتـايج  حـامى  و حامـل  اوليـا  بـراى  مدرسـه  نشريات از بخشى كه بهتر چه

 آن بـه  رديـدا  ايـن  در دادم تـرجيح  امشـب  آنچـه . باشـد  گروه اين بررسى
 ايـن  در اسالمى تعاليم در كه كلياتى يعنى است؛ اول بخش آن فقط بپردازم
 . باشد تفصيلى و جزئى مسائل مورد در ما راهنماى تواند مى و هست زمينه
 اسـالم  كـه  آيـد  مـى  دسـت  بـه  طـور  ايـن  زمينه اين در اسالم تعاليم از

 تقسـيم  تمايزم كامالً صنف و گروه دو به و شكل دو به را نسل دو درگيرى
. دارد روشـن  نظـرى  زمينـه  و شـكل  و گـروه  دو اين از يك هر در و كرده
 و عـدل  باطـل،  و حـق  سـر  بر نسل دو درگيرى از است عبارت اول زمينه
 در نوپـا  و نوسـال  نسل ناحيه از است ممكن درگيرى اين. شر و خير ظلم،
 . باشد عكس به است ممكن و باشد تر قديمى و ميانسال نسل برابر

 در كنم، مى اعالم جلسه اين در حاضر مادران و پدران به صراحت با من
 گـرايش  حـرارت  و گرمـا  حتـى  و سـطح،  و درصد نوجوان، و جوان نسل
 بسـيار  تـر  قـديمى  و ميانسـال  نسل گرايش از خير، و عدل و حق به فطرى
 پرسـتى،  حـق  ميـزان  خانم فالن يا آقا فالن در است ممكن البته. است باالتر
 باشـد،  ديگـرى  از بيش خيرخواهى و دوستى عدل دوستى، حق هى،خوا حق
 پرستى، حق دوستى، حق گرايى، حق سطح و درصد اما. است اقلّى امر اين اما

 طـور  بـه  جـوان  و نوجـوان  نسل در دوستى، عدل بخصوص و خيردوستى،
 خـداداد  زمينـه  اين از كه مردمى و قومى بخت تيره چه و. باالترست معمول
 ! باشيم ما بخت تيره قوم آن مبادا! نكند شايسته بردارى بهره مساعد

 نـوزده  ــ  هجـده  پسـر . داد مى پاسخ تلفنى به حق راه در پدرى بودم؛ جايى
 .كـرد  مى صحبت تعارفات مقدار يك با تلفن در پدر. بود تلفن اين ناظر او ساله
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 پـدر  از تلفـن  از بعد. كيست طرف زد حدس مطلب كنار و گوشه از پسر
 پسـر . كـس  فـالن  بـا  گفـت،  كردى؟ مى صحبت كسى چه با بابا، ،پرسيد
 بـود؟  چطـور  مگـر  گفت،! نيست اينها با كردن صحبت طرز اينكه گفت،
 عدل ضد و حق ضد انسان يك او است؛ گناه كردن تعارف اينها با گفت،
 انگـارى،  ساده و بينى كوته با شما، اگر گفتى؟ سخن اينگونه او با چرا بود،
  هنوز و است خام و است بچه كه برچسب اين با را بچه شواكن اين زود
 سـنن  و معاشـرت  آداب از و دانـد  نمـى  را روزگـار  و زندگى خم و چم

 مـن  بزنيد، باطله داغ  آن بر و كنيد محكوم است بهره بى اجتماعى روابط
 .ايم درآمده بدبخت قوم آن شمار در كرديم، را كار اين اگر شما و

 گونـاگون  واحـدهاى  مربيـان  و مسـئوالن  كـه  دارنـد  تشريف دوستانى
 اجازه و داشت مى بيشترى وقت ما مجلس خواست مى دلم. هستند آموزشى

. كنيـد  گـوش  شما و بزنم حرف بنده فقط اينكه نه كنيم نظر تبادل تا داد مى
 درازِ ساليانِ اين در را خود تجربه كردم مى خواهش رفقا از خواست مى دلم

 مبنى را من عرض اين هم آنها آيا ببينيم تا كنند حطر جوان نسل با برخورد
 و تـر  آمـاده  تر، نخورده دست فكرىِ زمينه جوان و نوجوان نسل در اينكه بر

 يا كنند، مى تأييد اند يافته خير و عدل و حق به گرايش زمينه در ترى سازنده
 ىنظـر  مـورد  اين در اينكه براى اسالم ولى. دارند ديگرى تجربه آنها احياناً
 اوقـات  گـاهى . كنـد  نمـى  جوانهـا  در منحصر را گرايى حق باشد داده جامع
 راه در مـادربزرگى،  پـدربزرگى،  مادرى، پدرى، گاهى. است برعكس مسأله
 شــده، مســخ فرزنــدزادگانى و فرزنــدان بــا و اســت خيــر و عــدل و حــق

. كـرد  روشن بايد هم را او تكليف روبروست؛ پرست، حق نه و خودپرست،
ــدد از مســأله ــرى و جــوانى روى اســالم ي ــد، نمــى دور پي  روى بلكــه زن

 نسـل  بـه  خطاب قرآن لذا. زند مى دور گرايى باطل و گرايى حق پرستى، حق
 و ميانسـال  نسـل  و مـادر  و پـدر  بـه  خطاب دارد؛ باره اين در مطلبى جوان
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 ميـان  تفـاوت  بـدون  همـه،  بـه  خطـاب  دارد؛ باره اين در تذكرى نيز بزرگسال
 :گويـد  مـى  نوجوان نسل به خطاب. دارد مؤكّدى يادآورى نيز بزرگ، و كوچك

 اشـكرلى  اَنِ عامينِ فى فِصاله و وهنٍ على وهناً اُمه حملَته بوالديه االنسان وصينا و«
 فَـال  علـم  بِـهِ  لَك لَيس ما بى تُشرِك اَنْ على جاهداك ان و المصير الِى لِوالِديك و

 مـرْجِعكُم  اِلَـى  ثُـم  اِلـى  اَناب من سبيلَ اتَّبِع و معروفاً الدنيا فى صاحِبهما و تُطِعهما
 مـادر . كـرديم  سفارش مادرش و پدر درباره انسان به 1 ».تَعملون كُنتُم بِما فَاُنَبئُكُم

 شـير  از تـا  اش بـاردارى ! كشـيد  را فرزنـد  ايـن  بـار  نـاتوانى  و زار حـال  چه با
 زنـدگى  سـال  چنـد  شـما ! سال دو ـ. كشيد طول سال دو كم دست بازداشتنش

 سـالهاى  بهتـرين  از سال هشت تا شش بياورد، فرزند چهار مادرى اگر كنيد؟ مى
! بـاش  هشـيار  فرزنـد،  اى. اسـت  كـرده  گذارى سرمايه راه اين در را اش زندگى
 كـه  مـن  سپاسگزار! بدار را پدر و مادر خدمت اين سپاس و پاس! باش مواظب
. آيـى  مـى  مـن  پيش عاقبت كه نرود يادت! باش مادرت و پدر و هستم خدايت
 نسـل  بـه  خطـاب  تأكيـد  ايـن  بـا . خواسـت  خـواهم  تـو  از را كار اين حساب
 ايـن  تمـام  بـا  امـا . خواهـد  مـى  را مـادر  و پدر از پاسدارى ميانسال، و جوانسال
 آفريـدگار  كنـار  در كـه  رفتند ور تو به مادر و پدر اگر كه دارد مى اظهار تأكيدها
 خـدايى  بـه  و بـدهى  قـرار  اطاعـت  و پرسـتش  مورد را خدايانى يا خدا جهان

 زنـده  تـا : بكـن  كـار  يك فقط! نكن گوش حرفشان به صورت اين در بگيرى،
 گـوش  حرفشان به اما كن زندگى خوب. كنى مماشات آنها با كن سعى هستند

 نمـ  سـوى  بـه  كـه  آنهـايى  راه دنبـال  بـرو  باش؛ عصيانگر برو؛ را خود راه. نده
 شـما  بـه  هنگـام  آن در و آييد مى من پيش بعد. بازگشتند و روآوردند) خدايت(

 . كنم مى صاف آنجا را حسابها. كرديد مى كار چه گفت خواهم
 علـم  به لك ليس ما بى لشترك جاهداك اِن و حسناً بوالديه االنسانَ وصينا و«
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 را مضـمون  همان نيز آيه اين 1».تعملون كنتم بما انبئكم و مرجعكم الى. تطعهما فال
 چـه  اسـالم  دسـتور  ايـن  از جـوان  نسـل  خـوب، . دارد تـر  فشـرده  صورت به
 باشـد؟  مـادر  و پـدر  رو دنباله و راه به سر بايد هميشه كه فهمد مى آيا فهمد؟ مى

 مـادرانى  و پـدران  خودمـان،  دوستان ميان از حتى كه است تلخ من براى بسيار
 راهنمـايى  را مـا  تـوانى  مـى  فالنى، گويند مى كنند، مى مراجعه و گيرند مى تماس
 هـيچ،  گوينـد  مـى  آمده؟ پيش مشكلى چه داريد؟ فرمايشى چه گويم، مى كنى؟
 وقتـى  راه؟ كـدام  به پرسم، مى. روند مى ديگرى راه به. اند شده هوا به سر ها بچه

 در مـادرش  و پدر به نسبت دختر خانم و پسر آقا بينى مى كنى مى تحقيق خوب
 و دختـر  و مـادر  و پـدر  اخـتالف  و است كوشاتر و رهروتر، تر، دىج حق راه
 پـايى  حـق  و پرسـتى  حق اين در خواهند مى مادر و پدر كه است اين سر بر پسر
 ايـن  پاسـخ  در بنده. دهد نمى ترمز اين به تن او و باشند او ترمز پويى حق راه و

 ولـى  يـد، دان مـى  صـالح  چـه  شما دانم نمى بدهم؟ پاسخى چه مادران و پدران
 را هـا  بچـه  اينكـه  جـاى  بـه  دارى وظيفـه  تو گويد مى كه است اين خدا صالح

 كجـاى  مسـلمان،  اى بگـو  كنـى؛  نصـيحت  را مـادر  و پدر مدتى كنى نصيحت
 ايـن . اسـت  پويـاتر  و كوشـاتر  حق راه در تو از فرزندت كه كن افتخار! كارى؟

 بـه  بنـده  !مبـاش  او ترمـز ! كـن  كمكش اى؟ گرفته كه است نامطلوبى ژست چه
 نـوع  اين قرآن. كنم مى هم باز و ام، كرده را كار همين خداوند توصيه طبق ناچار

 و پـدربزرگ  و مـادر  و پـدر  دلخـواه  و فرمـان  بـه  تن و برآشفتن و عصيانگرى
 دهـد  مـى  فرمان اصالً و كند مى توصيه و تجليل و تكريم را ندادن در مادربزرگ

 بايـد  فقـط  من» .فالتطعهما علم به لك ليس ما بى تشرك ان جاهداك ان و «كه
 ؛»معروفـاً  الـدنيا  فـى  صـاحبهما  و « كـه  بكـنم  را قرآن نصيحت همان ها بچه به

 كننـد  مى عمل و انديشند مى ديگر جور كه مادرى و پدر با حال عين در برو، را راهت
 

                                                           
 .8، آيه )29(ـ سوره عنكبوت 1



 كودكان     نقش آزادي در تربيت 52

 .بكن مماشات مكن؛ پرخاشگرى
 ايـن  آيـا  بابـا،  گويـد  مـى  آمـده،  خانه به دخترم كه كرد مى گله پدرى

 زيـادى  مـا  خانـه  در انـداختى  كاشـان  قـالى  آن روى كه ابريشمى قاليچه
 تحصـيل  خـرج  توسـت،  خـواهر  كـه  ام، عمـه  هـاى  بچه كن فكر نيست؟
 ايـن  آيـا  بكننـد؛  تنشـان  حسـابى  لبـاس  توانند نمى آيد مى كه عيد ندارند؛
 ولـى  بيفتد كاشان قالى روى ابريشمى قاليچه تو خانه در كه است سزاوار

 پافشـارى  و اصـرار  پدر به مورد اين در دختر اين بعد باشند؟ اينطور اآنه
 كنيم چكار آقا، كه آورد مى ما پيش شكايت و شود مى دلخور پدر كند؛ مى
 نوجـوانِ  اسـالم، ! مسـلمان  نكننـد؟  فضولى كارها در اينقدر ها بچه اين تا

. شـو  ملتـزم  ديگرى آيين به برو خواهد، نمى دلت اگر. آورد مى بار فضول
 اَمـوالُكُم  تُلْهِكُم ال آمنُوا الَّذينَ ايها يا «گويد، مى را همين هم مادر و پدر به
كُم ال ون اوالداللَّه ذِكر ع ن ول مفْعي ذَلِك فاولئِك م1».الخاسِرُون ه 

 بـه  ها بچه ديديد اگر! خدا راه و خدا به معتقد و عقيده صاحب انسانهاى اى
 مـانع  هـا  بچـه  بـه  عالقـه  و كشـانند  مـى  باطل راه به را شما و وندر مى باطل راه
 كنيـد  نظـر  صرف ها بچه از شماست، پويى حق راه و پرستى حق و خواهى حق
 حرفهـا  ايـن  دنبـال  سـال  پـانزده  ـ ده كه شناسم مى را افرادى چه. حق راه از نه

 اشـتباه  فالنـى،  دگوينـ  مـى  دائماً. اند باخته را زندگى واقعاً بينند مى حاال دويدند،
! ارزيـد  نمـى  كرديم؛ تباه را ارزنده سالهاى اين كرديم، ضايع را خود عمر رفتيم،
ن  اوالدكم ال و اموالكُم تُلهكم ال «.ارزد نمى بله، ه  عـ ن  و ذِكراللـَّ ل  مـ فعـي  ذلِـك 

فاولئك ماسـت  حـق  به نزديكى مايه ايمان طبق بر عمل و ايمان» .الخاسرون ه .
 نسـل  بـه  قـرآن  فرمان. آورد مى سرا دو در خاطر امنيت و سعادت كه است اين

 قـرار  جوانهـا  و ها بچه باطلِ گرايشهاى برابر در كه پرستى حق بزرگسالِ و ميانسال
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 و اِخـوانُكُم  و ابنائُكُم و آبائُكُم كان ان قل «:عمومى فرمان است؛ اين گيرد مى
 مسـاكِنُ  و كَسـادها  تَخشَونَ جارةٌت و اقترفتموها اَموالٌ و عشيرتكُم و اَزواجكُم
 يـأتى  حتّـى  فتربصـوا  سبيلِه فى جهادٍ و رسولِهِ و اللّه مِنَ اِلَيكُم اَحب تَرضونَها

 ،)نوجوانهـا  شما براى (پدرانتان اگر 1».الفاسِقين القَوم اليهدِى اللّه و بِاَمرِهِ اللّه
 خويشـانتان،  و قـوم  همسـرانتان،  برادرانتان، ،)ميانسالها شما براى (پسرانتان
 كسادشـدنش  از كـه  سـتدى  و داد و تجـارت  آورديـد،  دست به كه ثروتى
 خوشـتان  آن از كـه  ديارى و شهر و زادگاه و كاشانه و خانه هستيد، بيمناك

 و خـدا  از تـر  داشتنى دوست شما پيش اينها اگر پسنديد، مى را آن و آيد مى
 گويم مى فقط نيست؛ حرفى خداست، راه در فداكارى و جهاد و خدا پيامبر
 الهـى  قدر فرمان كه باشيد آن انتظار در و باشيد وضع اين شوم نتيجه منتظر
 .»المستقيم الصراط اهدنا «نگوييد بيخود هم بعد. رسيد خواهد فرا

 ايـن  محبوبيـت  و ارزش شـما  بـراى  كـه  انسانهايى اى مادران؛ و پدران اى
 الصـراط  اهـدنا  بيخـود  است، بيشتر او راه رد فداكارى و پيامبر و خدا از چيزها

. كنـد  نمـى  هـدايت  را تبهكـار  دنيادوستِ مردم خداوند چون نگوييد؛ المستقيم
 و شـر  و باطـل  و يكسـو،  از عـدل،  و خير و حق سر بر وقتى نسل دو درگيرى

. نـدارد  ابهـامى . است اين قرآن روشن و قاطع دستور باشد، ديگر سوى از ظلم،
. هـا  بچـه  هـم  و واهـيم  مـى  را حـق  ما هم گاهى،. آيد مى پيش سؤال  يك فقط
 خيـر  مـا  هم. نداريم اختالف هم با خواهيم مى را حق دو هر اينكه نظر از يعنى،
 ايـن  در نظـر  اختالف ها؛ بچه هم خواهيم مى عدل ما هم ها؛ بچه هم خواهيم مى

 عـدل  ييمگو مى ما. است آن حق گويند مى آنها و است اين حق گوييم مى ما كه است

 گوينـد  مـى  آنها است، اين خير گوييم مى ما .است آن عدل گويند مى آنها است، اين
 بـه  عـالى،  جنـاب . اسـت  روشن تكليف اينجا كنيم؟ چكار اينجا. است آن خير
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 عنـوان  بـه  هـم  فرزنـدتان . نداريد فرزندتان بر فكرى واليت مادر، و پدر عنوان
 بـر  كـدام  هـيچ . نـدارد  سركار بر رىفك واليت فهمم مى بهتر و جوانم من اينكه

 وحـى  آگاهـان  و است وحى مالِ فكرى واليت. نداريد فكرى واليت همديگر
 شـما  نـه . علم قلمرو در شده حساب مطالعات و است علم مال وحى؛ دايره در
 نـو  نسـل  نـه  و باشـيد  نـو  نسل در نظرتان تحميل درصدد مادر و پدر عنوان به

 او بـه  پذيريـد،  مـى  طرفين كه داريد مرجعى و ملجأ اگر. شما بر تحميل درصدد
 باشـيد،  داشـته  مباحثه و مشترك كاوش همديگر با خواهيد مى اگر. كنيد مراجعه
 مسـاوى  حـق  با آرام گفتگوى بنشيند اش بچه با پدر كه دارد اشكال چه خوب،
 بـا  مادر و پدر پسرش، با مادر دخترش، با پدر كه دارد اشكالى چه باشد؟ داشته
 وجـود  بـه  خـانواده  داخـل  در سـالم  نظـر  تبادل براى امكانى پسرشان، و دختر

 اسـالم  كننـد؟  نظـر  اظهار ولى عنوان به فكرى مسائل در بايد حتماً آيا بياورند؟
 باطـل  راه به كه فرزندانى گويد مى اسالم اين، از باالتر. است نگفته چيزى چنين
 و مـا  بزرگترهـاى  هستند ااينه خدايا، گويند مى رستاخيز روز در بعد و روند مى

 مسـئوليت  شـما  شـود  مـى  گفتـه  آنهـا  بـه  كردنـد؛  گمراه را ما اينها و ما بزرگان
 اسـالم  تربيـت  ايـن . نكنيد گوش اينها حرف به خواستيد مى داشتيد؛ را خودتان
 اسـت،  باطـل  تقليـدى  مـادر  و پدر از تقليد گويد مى فرزند به كه اسالمى. است
 مـا  هـا  بچه خدايا، بگويند كه مادرى و پدر به اريد؟د توقع چه فرزند اين از شما
 تـان  عزيزدردانـه  هـاى  بچه رو دنباله نگفتم مگر گويد مى اند، كشانده راه اين به را

 وظيفـه  رسـد  مـى  تكليـف  و بلوغ سن به وقتى شما بچه مگر! استقالل نباشيد؟
 انتخـاب  را خـودش  ديـن  نو از و كند تحقيق مسايل همه درباره خودش ندارد
 بـه  نيسـتيد  حاضر چرا پس است؟ دينى چنين اسالم گوييد نمى شما مگر كند؟
 خـدا  هم بدهيد؟ در تن انسانى عالى ارزنده مبناى اين لوازم به و دين اين لوازم
 در و منبرهـا  سـرِ  وقتى فقط اسالم عالىِ مسايلِ اين به !را خرما هم خواهيد مى را
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  داريد؟ وحشت آن از عمل مقام در اما كنيد، مى افتخار شود مى گفته مقاالت
: عـدل  و حـق  شـر،  و خيـر  باطـل،  و حـق  زمينه در نسل دو درگيرى

 عامل را آن بلكه كرده، تلقى بد نه و دانسته شوم نه را درگيرى اين اسالم
 جـويى  حـق  و يـابى  حـق  و پـويى  حق و جامعه پويايى و تحرك و تكامل
 در بكوشـيد  اسـالم،  يهتوصـ  طبق بر كنم، مى توصيه. است شناخته انسانها
 تـن  حق به بزرگترها،. باشد شما فكرى برخورد محور حقْ خانواده داخل

 مسـلمانى  هـر  خـانواده  بگذاريـد ! دربدهيـد  تن حق به ها، بچه! بدهيد در
 .حق برابر در تسليم يعنى باشد؛ اسالمى خانواده براستى
 رد كـه  ديگـرى  مسـائل . اسـت  ديگـر  مسائل در درگيرى دوم زمينه اما و
 تقسيم بخش دو به شود مى ها بچه و مادر و پدر درگيرى زمينه خانواده داخل
 و مـادر  و پـدر  حقـوق  و حـدود  رعايـت  بـه  مربـوط  بخـش  يكى: شود مى

 مسـلمان،  اى كـه  اسـت  ايـن  بـاره  اين در اسالم دستور. متقابل حق فرزندان؛
 حـدود  و حقـوق  كـن  سعى بزرگسال، يا ميانسال خواه باشيد جوانسال خواه

 ايـن  مگر. نكنند رعايت را تو حدود و حقوق آنها ولو كنى، رعايت را ديگران
 شـعار  بـه  كند مى دعوت را ما كه نيست سنت و حديث اين اسالم، اين قرآن،

 اسـت  مربـوط  فردى خودسازى به كه آنجا تا! شعارى چه ؟»قَطَعك من صِل«
 صِـل  انسان، اى آورد، نمى وجود به اجتماعى نامطلوب عوارض كه آنجا تا و

 نسـبت  كه را وظايفى تو است قدرناشناس ات بچه اگر مادر، پدر،! قَطَعك من
 ايـاه  اال تعبدوا اال ربك قَضَا و «فرزنـدان،  اى طور همين. كن عمل دارى آنها به
 و اُفٍ مـا لَّه تَقُل فَال كِالهما، او اَحدهما الكِبر، عِندك يبلُغنَّ اما احساناً بالوالدينِ و
 قُـل  و الرَّحمـةِ  مِـنَ  الـذُّلِّ  جِناح لَهما اخفِض و. كريماً قوالً لَهما قُل و تَنهرهما ال

بما رمهيانى كما ارحب1».صغيراً ر 
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 پـدر  بـا  و مپرستيد را يكتا خداى يك جز كه است اين خدايت فرمان
 بـه  و بودنـد  تو يشپ دو، هر يا مادر، يا پدر اگر. باشيد خوشرفتار مادر و

 آزار را آنهـا ! نگـو  هـم  واى حتـى  آنها از پرستارى در رسيدند، پيرى سن
 آنهـا  بـراى . بگستر زمين بر آنها براى بال. بزن حرف احترام با آنها با. نده
 و مهـر  و رحمـت  و عاطفـه  روى از تواضعى بگستر؛ زمين بر تواضع بال

 خـودت  مهـر  مشمول ار مادرم و پدر خدايا، بگو كن، دعا حتى. دلسوزى
 البته. دادند پرورش و پروريدند كودكى در مرا آنها كه طور همان بده، قرار

 گويـد،  مـى  چون است، مادر و پدر بر فرزند بزرگ عهد يادآور آيه همين
 مـن  وقتـى  آنهـا  كـه  طـور  همـان  ؛»صغيراً ربيانى كما ارحمهما رب قل و«

 در بايـد  مـادر  و پـدر  شـود  مـى  معلـوم ... دادنـد  پرورش مرا بودم كودك
 . باشند دعا اين درخور تا باشند كوشا فرزندان پرورش
 روز در هـا  بچـه  خـواهيم  مـى  اگـر  كـنم،  مـى  توصـيه  شـما  به و خودم به

 دلسوزى هاى بچه ما براى افتادگى كار از و پيرى و سالخوردگى و فرسودگى
 بـه  آيا هيم؟بد ياد جور چه. بدهيم ياد آنها به را مطلب اين حاال همين باشند،
 جنـاح  لهما اخفض و «كه كنيم درست قرآنى شعار خانه در دائماً كه شكل اين
 تـابلو  مغـازه  در كـه  اينهـايى  مثـل  درست! طلبكار آدم مثل 1»الرَّحمةَ من الذُّلّ
 امـروز  شما و من اگر بدهيم؟ نشان عمل با يا. نسيه فردا نقد، امروز كه اند زده
 خـود  بـه  خود ها بچه بوديم، مادر و پدر اقبمر دلسوزى و محبت و عاطفه با

 بـوده  ايـن  نـاظر  بـار  دههـا  خانه در كه شما دختر خانم،. گيرند مى ياد را اين
 از كـردن  پرسـتارى  در بايـد  كـى  تـا  مـن  آخـر  «گفتيد، شوهرتان به كه است

 پرسـتار  فـردا  دختـر  اين كه رود مى انتظارى چه» كنم؟ همكارى تو با مادرت
 پـدردارى  درس هـا  بچه اين به عمالً ما از درصد چند شد؟با شوهرتان و شما
 !بگوييم راست خودمان به الاقل ـ دهيم؟ مى مادردارى و
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 1تربيت و تعليم

 و گياهان آسمان، و زمين آفرينش از پس خداوند كه آموزد مى ما به قرآن
 بـا  نـاور، په عرصـه  اين در كه بيافريند موجودى خواست ديگر، جانداران
 را جهـت  و هـدف  و كنـد  حركـت  خـودش  پـاى  بـه  و خودش انتخاب
 اراده و خـويش  انتخـاب  در بايـد  انسـان  ما، نظر از. كند انتخاب خودش
 انسـان  خداگونگى بزرگترين. باشد خداگونه كردن، حركت در و خويش،

 گزينـد،  برمـى  خود سنجد، مى خود شناسد، مى خود: اوست بعد همين در
 خويشـتن،  انتخـاب  اسـاس  بـر  خالقيت. آفريند مى خود و سازد مى خود

 جهـت  كـه  آنجـا  از. اسـت  انسـان  گونگى خدا بعد مهمترين و بزرگترين
 خدا به رو آدمى اينكه يعنى است، اهللا سبيل انتخاب، و گزينش اين اصلى

 بايـد  آزادانـه،  و آگاهانـه  گزينش براساس لذا بكند، حركت خدا راه در و
 يعنـى  او، دوم خداگونگى ترتيب اين به. بشود خداپوى و باشد خداجوى

 تحقـق  او آزادانه انتخاب از پس شدن، آراسته تعالى و كمال خصلتهاى به
. آيـد  مى وجود به تربيت و تعليم پرتو در تنها و تنها همه، اين. كند مى پيدا

 شـده  كسـب  متعـالى  روشـهاى  و منشها و او گسترده علم انسان، سرمايه
 خـط  ايـن  در فرصـتها،  و امكانها و راهها همه از ايدب انقالب يك. اوست
 يـا  تعلـيم،  و تزكيه كردن؛ آگاه و ساختن و دادن آگاهى خط: كند استفاده
 تعلـيم  گـاه  و آمـده  تعلـيم  بـر  مقدم تزكيه گاهى قرآن در. تزكيه و تعليم
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 انديشى پاك خط آگاهى، با انسان. است صحيح دو هر چون تزكيه؛ بر مقدم
 و انديشـى  پـاك  راه در كـه  قـدمى  هـر  بـا  و كنـد  مـى  پيدا را رفتارى پاك و

 .آورد مى دست به را بيشترى شدن آزادتر امكان بردارد رفتارى پاك
 بـه  شـما . دارد گونـاگون  راههـاى  اسالم، متعالى فراز بر انسانها ساختن اين

 ديديـد  اگـر  بعد كنيد؛ توجه دقت با است، من امروز عرايض روح كه نكته، اين
 .كنيد تكيه آن روى فعاليتها تنظيم در است، مهم اصل يك اصل اين كه

 تعلـيم  بـراى  نسل ترين آماده كه نوجوان نسل از ـ را انسانها توان مى چگونه
 گذاشـته  سر پشت را فرصتها معظم قسمت كه سالخورده نسل تا است، تزكيه و
 اصـيل  معيارهـاى  مبنـاى  بـر  آگاهانـه،  خودسـازى  مسير در انقالب، يك طى ـ

 و مـؤثرترين : اسـت  ايـن  كـنم  عـرض  خواهم مى من آنچه كرد؟ تربيت مكتب
 مـادى  ــ  معنوى پرجاذبه نيرومند جريان يك ايجاد راه، پربردترين و پرتوانترين

 حركتشـان  كه ببرد خودش با طورى را آنها و بكشاند خود در را جامعه افراد كه است
 .كند برخوردارشان امكان، و) مساعد زمينه (زمينه حداكثر از اما نباشد، جوى

 انقالب مسير در كرده، انقالب جامعه يك مختلفِ نسلهاى اينكه براى
 نـويى  انسـانهاى  و باشند داشته آگاهانه خودسازى انقالب، معيارهاى با و

 نيرومنـدِ  پرتـوانِ  جريـان  انقالب است الزم بيابند، دوباره تولّدى و بشوند
 ببرد فرو خودش در را جامعه افراد ندبتوا كه آورد وجود به را اى گسترده

 حركـت  حركتشـان،  آنهـا  كـه  شـكلى  به اما سازد، هماهنگ خودش با و
 بنـابراين، . تسـليم  و جبـر  روى از حركتـى  نـه  باشد، اى آزادانه و آگاهانه
 حالـت  بايـد  بلكه باشد، آزادى و آگاهى بدون نبايد» بردن خود با «حالت

 و باشــد داشــته را امكانــات و اعدمســ زمينــه حــداكثرِ نهــادنِ اختيــار در
 تربيت تربيت، و تعليم اصلى خط بايد اين. باشد انگيز رغبت و انگيز شوق

 .باشد ما اسالمى جامعه انقالبى نهادهاى همه در تعليم، و
 آن اگـر  و دهيد؛ نظر بينديشيد؛ نظر نقطه اين روى خواهرها، و برادرها شما
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 اينك ـ. باشيد كوشا جريان اين دايجا در يافتيد، موجه و صحيح اصلى را
 .دهم مى توضيح را ها نكته اين يكى يكى

 همـان  بـه  بخـواهيم  انقالبـى  جامعه يك انسانهاى خودسازى براى ما اگر
 عمـل  بـه  اشـخاص  دعـوت  و گروهـى،  حتى و فردى، دادنهاى آگاهى شيوه
 و بينديشـيم  كـلّ  يـك  صـورت  به جريان كل به آنكه بدون كنيم، اكتفا صالح
 ايمـان  از آيند، مى مكتب سمت به آيند، مى حركت سمت به افراد كنيم، هتوج
 همـواره  ولـى  شـوند،  مـى  برخـوردار  مختلـف  درجات در هم صالح عمل و

 فـراوان  ناهمسـازيهاى  و مشكالت و موانع با برخورد با آمدنشان، حركتشان،
 و انـد  گرفتـه  قـرار  جديد نظام يك در كنند نمى فكر كه طورى به روبروست،

 شـرايط  حركـت،  آهنـگ  هنـوز  كنند مى فكر صورت اين در. كنند مى حركت
 پيـروزى  از قبـل  شـكل  و آهنـگ  شبيه است چيزى حركت، شكل و حركت
 نامسـاعد،  محـيط  يك در و است بيگانه خويش محيط با هنوز يعنى. انقالب
 پيروزى از پس حركت درخور اين و زنند؛ مى پا و دست تالش تمام با دارند

 امـروز  اگـر . اسـت  انقالب پيروزى از قبل حركت درخور اين. ستني انقالب
 گـويى  كه كنند احساس ما، جامعه در مسلمان زنان و مردان دختران، و پسران
 آهنـگ  اگـر  كننـد؛  مـى  كـار  و تـالش  نامسـاعد  ناآشناى محيط يك در دارند

 مـا  نوجـوان  و جـوان  كه نگيرد قرار جهت اين در اجتماعى تالش و حركت
 محـيط  بـا  برانگيزاننـده  و آشـنايى  پيونـد  و خويشى و قوم ودش،خ درون در

 سـازندگى  و حركـت  سـرعت  نكنـد،  حـس  اش اجتمـاعى  نظـام  و اجتماعى
 هـم  آن انقالب؛ پيروزى از قبل ماههاى شبيه شود مى كند؛ مى پيدا افت حركت

 شـبيه  عسـرت؛  ايام شبيه شود مى آخر؛ سال سه و آخر سال دو و آخر سال نه
 از قبـل  سـالِ  چنـدين  عسـرتِ  سـاعتهاى  العسـره؛  سـاعات  و العسـره  ساعة

رد  حركتتـان  و كار كه داشتيد توقع چقدر موقع آن در شما. انقالب پيروزى بـ 
 در آيــا بياينــد؟ ســويتان بــه افــراد كــه داشــتيد انتظــار چقــدر باشــد؟ داشــته
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 الس در شما مثالً داشتيد؟ مى را 1افواجا اهللا دين فى يدخلون انتظارِ سالها آن
 فـى  يـدخلون  جوان نسل و مردم كه داشتيد را اين انتظار،  55،  54،  53،  52
 يارِ دو و كرديد مى تالش روز و شب شما اگر سالها آن در افواجا؟ اللّه دين

 حـاال  شـما  ولى. بوديد خوشحال كلى كرديد، مى پيدا مبارز باايمانِ مسلمانِ
 تنظـيم  طـورى  ركتح خواهيد مى شما حاال. نيستيد محيط و شرايط آن در

 داخـل  در سـريعتر  چـه  هـر  بتوانـد  كه باشد طورى حركت آهنگ و بشود
 آهنـگ  الاقـل  و كند؛ مسلمان را آدم ميليون شش و سى اين ايران، مرزهاى
 جامعه اين سريعتر چه هر و كند اسالمى آهنگ را جامعه بر مسلط و غالب
 حتـى  و اسالم اىدني تمام به را انقالب خودش بتواند نوساخته اسوه و الگو
 مبـارز  جـوان  يك اگر. است اين شما انتظار. كند صادر انسانيت دنياى تمام

 در و بردنـد  مـى  بيمارستان به را او و خورد مى زخم 1356 سال در مسلمان
 در دانسـت  مـى . شـد  نمى آزرده دل گرفت، مى قرار همه مهرى بى مورد آنجا
 بـه  را انقالب مجروح يك وقتى امروز اما. كند مى زندگى اسالمى ضد نظام

 حركـت  برانكـار  روى را او كـه  حـالى  در و برنـد  مـى » هدايت بيمارستان«
 خـانم  آن و خواهـد  مـى  آب ذره يـك  انـد  كرده وصل او به سرم و دهند مى

 انقالب خط و انقالب به و كند مى فحاشى و هتاكى او به گردد برمى پرستار
 از مقطعـى  در اينكـه  بـراى  چـرا؟ . شـود  مى متأثر جوان اين دهد، مى دشنام
 پرتـوان  و نيرومند جريان يك كه است اين اش قلبى انتظار كه است انقالب
 و كنـد  جذب را اسالمها ضد اين اسالمها، از دور اين نامسلمانها، اين بتواند

 سال 7ـ6 كارهاى شبيه باشد، موضعى صرفاً كارها اگر پس،. ببرد خودش با
 در مـا  جـوان  نسل بخصوص و ما همه اتانتظار پاسخگوى تواند نمى قبل،
 زمـان  ايـن  بـراى  ديگر موضعى و بريده كارهاى. باشد انقالب از مقطع اين

 و برادرها احساس روى خودتان، احساس روى دقيقاً. نيست بخش رضايت
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 روى هايتـان،  اى مدرسـه  هـم  احسـاس  روى خويشتان، و قوم خواهرهاى
 زمـان  از مقطـع  ايـن  در اينها بينيد مى بشويد؛ دقيق شاگردهايتان احساس
 نسـبىِ  موفقيتهـاى  اينگونـه  بـا  ديگـر  و دارنـد  را نيرومندى جريان انتظار

 .شوند نمى اشباع موضعى
  

 يافتگى سازمان و تحزّب اهميت
 طـورى  كنند، پيدا سامان طورى بشوند، هدايت طورى بايد نيروها بنابراين،

. شـود  منتهـى  رومنـد ني و قـوى  جريـان  يك ايجاد به كه شوند، سازماندهى
 را يـافتگى  سـازمان  و شـكل  تـا  كوشـند  مـى  همه روزها اين بينيد مى اينكه

 عليـه  هـا  مقالـه  و بحثها كنند، معرفى قرآن ضد و اسالم ضد حتى و بكوبند
 كـه  اسـت  ايـن  بـراى  نويسند، مى و گويند مى تشكيالت و سازمان و حزب
 حركتهـاى  صـورت  به حركتها زمان، از مقطع اين در اگر. اند فهميده درست
 و كننـده  اشـباع  درنيايـد،  قـوى  جريانهـاى  آفريننده و يافته سازمان نيرومند،
 .گذاشت خواهد افول و افت به رو نتيجه در و بود نخواهد كننده ارضاع
 ايـن  انقـالب  از مقطـع  ايـن  انكارناپذير ضرورت: اول نكته اين پس 
 گسترده تالشهاى باشند، موضعى تالشهاى اينكه جاى به تالشها كه است

 مـؤمن  نيروهـاى  نـامى  چـه  بـا  كه نيست اين سر بر بحث. باشد منسجم
 انجمـن  نـام  باشـد،  سـازمان  نـام  باشـد،  حزب نام شوند؛ تشكيل مسلمان
 كـه  است اين سر بر بحث. نيست مطرح بحث اين باشد؛ كانون نام باشد،
 جريـانى  و شـوند  يكى شوند؛ متشكل هم با مسلمان مؤمن نيروهاى بايد

 تالش بياييد معلمان، شما. است اين سر بر بحث. آورند وجود به نيرومند
 وجـود  بـه  كشـور  سـطح  در معلمـان  اسـالمى  گسـترده  كانون يك كنيد،

 خـط  هـم  شـويد،  همـراه  شـويد،  هماهنـگ  شويد، متشكل هم با بياوريد؛
 يعنـى  اصـليتان،  ميـدان  در گسترده گروه يك صورت به بتوانيد تا شويد،
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 واحـد  مـا  امـروز . اجتمـاع  كـل  از بريده نه هم آن بكنيد؛ هماهنگ كار مدارس،
 باشـيم  داشـته  استتار اينكه براى ما كه بود شاه زمان مال اينها. نداريم غيرسياسى

 اجتمـاع  آقـا  گفتيم، مى كنيم، اغفال را آنها و ببريم پوششى زير را فعاليتهايمان و
 مـا  ديـن  و سياسـت  و اسـت  يكى ما سياست و دين. است غيرسياسى معلمين
 نگـه  دور خاطر از را اسالم بيان آن و قرآن نكته آن خواهيم مى مگر. است يكى

 اسـالم . اسـت  سياست عبادتش و عبادت سياستش كه است دينى اسالم داريم؟
 طبــابتش، اش، پاســدارى و ســربازى قضــاوتش، اش، معلمــى كــه اســت دينــى

 و عبـادت  بايـد  همه ،بودنش فرماندار بودنش، شهردار اش، كشاورزى صنعتش،
 بـه  بايـد  اش همـه  و باشد داشته آهنگ بايد اينها همه. باشد خدا راه در خدمت
 اسـالم  از شـما  مگر. دربيايد سازنده نيرومندِ جريانِ يك منسجم اجزاى صورت
 كنـار؛  بـرود  روحانيـت  آقـا،  گوينـد،  مـى  اينكـه  مثل داريد؟ اين از غير برداشتى
 يـك  و اسـالم  يـك  مـا . نداريم خبرى نينچ ما! جداست سياست از روحانيت

 توحيـد  واقعـى  آهنـگ . اسـت  يكى هم با اش همه. منسجم داريم، اسالمى امت
 ماديـت . اسـت  درآميختـه  هـم  بـا  معنويمـان  و مادى زندگى حتى. است همين
. نيسـت  ماديـت  گوينده ترك و ماديت از كرده رها معنويت و معنويت از بريده

 ولـى  داريـم،  مصـرفى  نيازهاى داريم، اقتصادى اىنيازه داريم، مادى نيازهاى ما
 زنـدگى  بسـتر  از ولـى  اسـت  معنـوى  آرمـان  آرمانمـان . خداست خط خطمان
 كـه  بسـتر  ايـن  بـا . معنوى متعالى هدف سوى به كنيم مى حركت مادى صحيح
 تصـوف  و رهبانيـت  گرايى معنويت ما گرايى معنويت. نداريم مخالفت و دشمنى

 هـيچ  كـه  اسـت  ايـن  مـا  براى معنويت. نيست يانهصوف منفى پارسايى و زهد و
 مـان،  كاشـانه  مـان،  خانه لباسمان،. ندارد ارزش گذرگاه يك از بيش زندگى چيز

 زنـدگى  مـا  بـراى . نيسـت  منزلگاه است، گذرگاه همه اينها شهرمان، خيابانمان،
 اسـت  معلـوم  برايمـان  هـدف  كنيم، مى حركت كه اينجا از. است گذرگاه مادى
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. دهـيم  نمـى  بهـا  آن به هم گذرگاه يك از بيش است، گذرگاه ونچ و. كجاست
 يـا  كـن؛  عبـور  و بزن پل يك ماديت روى از بگوييم كه نيست اين به معنويت

 ضـد  رهبانيـت  گوييم مى وقتى. اسالم خط نيست اين! كن عبور و بياور در بال
 معلمـى  صـنفى  سازمان يك ما بگويند اينكه. است همين منظورمان است اسالم

 حركـت  ايـن  بـا  اصـالً  سـخن  ايـن . اسـت  دروغ اين نيستيم، سياسى و ستيمه
 سـازمان  مسـلمان،  معلمـين  شـما . اسـت  انحـراف  نقطـه  اولين اين. خورد نمى

 خـط  در را شـما  نيروهـاى  همـه  بتواند كه بياوريد وجود به اى گسترده نيرومند
 سـازمان  ايـن  حال، عين در. بيندازد كار به و كند بسيج اسالم اصيل خط و خدا
 گسـترده  سازمان يك ديگر، واحدهاى مجموعه با كه باشند داشته را اين قدرت بايد

 خـط  ايـن . آورد وجود به فرهنگى اجتماعى، اقتصادى، سياسى، دينى، هماهنگ
ه  وقت هيچ كنم مى خواهش نيز خط اين گفتن در و ماست، در مـا . نكنيـد  تقيـ 
 .كنيم حركت كنده وستپ و بزنيم حرف كنده پوست بايد كه هستيم زمانى

 جمهـورى  معلمـان : اسـت  ايـن  شما جمع در امروز من نداى بنابراين،
 بـراى  بشويد، يكپارچه و متحد! انقالب خط به مؤمن معلمان! ايران اسالمى
 و تـر  هماهنگ چه هر انقالب، كل جريان با هماهنگ را خودتان نقش اينكه

 درخـور  را تربيـت  و تعلـيم  توانـد  مى آنچه. كنيد ايفا تر سازنده و تر منسجم
 كـه  است اين بسازد، آفريننده و سازنده پيروزمندمان، امت و اسالم انقالب،
 تالشـهاى  بـه  وجـه  هـيچ  بـه . گـردد  پرتـوان  نيرومند جريان يك از بخشى
 از كسى هر نيامده، وجود به جريان اين تا است ممكن. نكنيد اكتفا موضعى
 وجـود  بـه  خط در بايد آغاز اين ولى ندارد، اشكالى اين. كند آغاز موضعى
 . اول نكته اين ـ. باشد نيرومند جريان آن سريعتر چه هر آوردن

 فـرو  خـودش  در را جامعه اين افراد بتواند بايد جريان اين اينكه دوم نكته
 قـوى  اى جاذبـه  داراى بايد اسالميتان انقالب جريان! خواهرها و برادرها. ببرد
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 كردن دار جاذبه در پيروزى، از پس ماه هيجده اين در كه كنم اعتراف. بشود
 عمالً داريم، و داشته آرزو خواهد، مى دلمان كه اى اندازه به اسالميمان، نظام
 عيـب  كـار  كجـاى  ببينيـد  كنيـد،  فكـر . كنيد حركت دقيقاً. ايم نداشته توفيق
 نورانيـت  بايـد  اسالمى نظام. است نبوده انتظارمان حد در ها جاذبه كه داشته
 و صـفا  آن پـاكى،  نورانيـت، . بخورد چشم به بيشتر روز به روز او از ماسال
 و جـوان  نسل خصوص به انسان، هر فطرت براى كه راستى و صداقت آن

 مـا  يك يك تا. نبود ما ايدئال حد آن در اين دارد، نيرومند اى جاذبه نوجوان،
 و زدانـى ي فروغ آن نورانيت، اين رفتارمان، در گفتارمان، در برخوردمان، در

 انقالبـى  با متناسب نورانيت جريانْ كل نشود، ديده پرجاذبه فروغ اين الهى،
 . آورد نخواهد دست به را اسالم از برخاسته
 سـتيز  در كجـى  و دروغ با روح آن گذشتن، خود از روح آن ايثار، روح آن
 كـردن،  برخورد منصفانه ديگران به نسبت خويشتن، به نسبت انصاف آن بودن،
 كـردن؛  برخورد خواهرانه و كردن برخورد برادرانه آن و فروتنى، آن ضع،توا آن
 كـار  مدت اين در توانستيم مى خيلى اقتصادى بعد در ما. است فطرت دين اينها
 روابـط  هنـوز . ايـم  نكـرده  را كارهـا  خيلـى  كـه  اسـت  ايـن  انصاف ولى. بكنيم

 كـه  ىحـد  بـه  و مطلوب حد به درآوردن حركت به عدل سمت به را اقتصادى
 را ادارى نظـام  و مـديريت  آن. است نرسيده باشد عدل و حق اسالم با متناسب

 بزنـد  كنـار  را مديريت طاغوتى نظم بتواند كه بنيادينى هاى دگرگونى جامعه، در
 بسـيار  نهادهاى در حتى .ايم نداشته بياورد، وجود به را انسانى و الهى نظم يك و

 نهادهـا  اين خود در .كنيم عرضه را فراوانى قيتموف ايم نتوانسته هنوز انقالبمان عزيز
 ايـن  جاذبـه  كـه  كنـيم،  تـالش  و كنيـد،  تالش. خورد مى گوش به مكرر ها گله

 انقـالب  جريـان  در. نباشـد  دافعـه  كارش صرفاً. باشد بيشتر روز به روز جريان
 حـد  در هم آن البته .خورد مى چشم به و هست بيش و كم دافعه امروز اسالمى،
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 كنـد  دفـع  قويـاً  بايـد  كـه  را چيزهايى از خيلى اينكه براى ت؛نيس نصاب
 .كند نمى دفع قوياً هنوز

 بودنـت  نمونـه  حالت آن همواره ات مدرسه و كالس در بايد تو! عزيز معلم
 خـودش  كـار  كـه  كاردانى دلسوزِ معلمِ عنوان به شما از ها بچه آيا. كنى بيشتر را
 را هـا  بچـه  بـا  برخـورد  و ارىكالسـد  و تـدريس  و تعليم و است بلد خوب را

 را آنچـه  اينكـه  بـه  ورزد مـى  عشق دارد؛ دلسوزى دارد؛ حوصله داند؛ مى خوب
 آيـد  مى كه كالس سر بياموزد؛ وى به بدهد ياد آموز دانش يك به بايد معلم يك
 خـورد  مـى  كـه  مدرسه زنگ بخورد؛ زنگ كى كه كند نمى نگاه ساعتش به دائماً
 جـدا  هـا  بچـه  اين از او چون (ماند؛ مى كند؛ نمى فرار مدرسه از ها بچه از زودتر
 دقـايقى  و بيشـتر  سـاعتى  شـود  مـى  هرچـه  كه ورزد مى عشق او است؛ ناشدنى
 رضـايت  چقـدر  شـما  از هـا  بچـه  ــ ) بگذرانـد  عزيزش نونهاالن آن با را بيشتر
 در جريـان  ايـن  جاذبـه  شـود  مى اين داريد؟ را ها روحيه اين چقدر شما دارند؟
 خـدمتگزار  بـا  رابطه در يكديگر، با رابطه در مدرسه، در معلمها آيا. شما با رابطه

 خواهرانـه،  برادرانـه،  جو يك اند توانسته واقعاً مدرسه، مدير با رابطه در مدرسه،
 زنـگ  وقتـى  هـم  هنـوز  آيـا . هاسـت  جاذبـه  اينها چقدر؟ نه؟ يا آورند وجود به

 درِ آينـد  مى مدير، خانم يا رمدي آقاى ناظم، خانم يا ناظم آقاى خورد، مى كالس
 سـر  برويـد  پاشويد، كه گويند، مى عليكم سالم كنند، مى باز را معلمان شما اتاق

 بـاالخره  نـه؟  يـا  شـده  ديگـر  جـور  روابط ايد؟ رفته خودتان قبالً نه، يا كالس؛
 رفـتن  كلنجـار  جلسـات  يـا  است شَور جلسات واقعاً مدرسه، شوراى جلسات
 رفـتن  بـاال  بـراى  شـان  اى حرفـه  و دينـى  طالعـات م مـا  معلمين راستى، است؟

 نـاكرده  خداى يا شده قبل سال دو از بيشتر خودشان، درسى رشته در مهارتشان
 گـرو  در هـم  هنـوز  بازآموزى و كارآموزى كالسهاى ايجاد راستى، شده؟ كمتر

 و كـالس  در شـركت  حق پرداخت با خدمت، ضمن آموزش كل اداره فعاليتهاى
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ـ  و ذهـاب  و اياب  همـه  شـده،  انقالبـى  بـازآموزى،  ديگـر  يـا  حرفهاسـت  ناي
 اينهاسـت  باشـيم؟  داشـته  خـدمت  ضمن آموزش و بياموزيم بيشتر خواهيم مى

 در حركـت  بـه  منـد  عالقـه  خواهرهاى و برادرها اى شما و. انقالب هاى جاذبه
 هـر  در چـرا . باشيد پيشتاز و پيشگام بازآموزى كالس راه در! اسالم اصيل خط

 ايـن  نشود؟ تشكيل! شما خود وسيله به شهرى، هر در و بخش، هر در مدرسه،
 تجربـه  مبادلـه  راه از توانيـد  نمى شما مگر! بروكراسى اين تشريفات، اين تكلّف،

 تجربـه  دو كـارش  دوره در كـه  اسـت  معلـم  كـدام  بياموزيد؟ بيشتر يكديگر به
 ايـن ! شد؟با نياز بى او تجربه از كه است ديگر معلم كدام و باشد؟ نداشته جديد
 هـر . خـدمت  ضـمن  آمـوزش  بهتـرين  شـود  مى اين بازآموزى؛ كالس شود مى

 ابـالغ  حتمـاً  دارد؟ اشـكالى  كـرج  خـود  در رشـته  هـر  بـراى  اى جلسـه  ماهى
 هنـوز  مـا  اگر چگونه؟. كنيد مبارزه كاغذبازى نظام با گوييم مى دائماً خواهد؟ مى
 توانيـد  مـى  كنـيم؟  رزهمبـا  چه با خواهيم مى كاغذيم، منتظر كارمان هر براى هم
 از. شـوند  مـى  بـاخبر  خودشـان  هـم  هـا  بچه. باشيد داشته كالسهايى چنين يك

 تلويزيـون  و راديـو  در اعـالم . شـوند  مى باخبر مادرها و پدرها هم ها بچه طريق
 چقـدر  عملـى  چنين با دانيد مى .ندارد ضرورتى ولى بگويند؛ البته ـ خواهد نمى هم
 بـه  اش جاذبـه  و كند؛ پيدا جاذبه جريان اين بايد! ييدافزا مى جريان اين جاذبه بر

 .دارند حضور جريان اين در كه است كسانى صالح عمل ميزان شدن بيشتر
 يعنـى  دعـوت  (ــ  دعوت مؤثرترين و دعوت باالترين كه ماست شعار اين
 النـاس  دعـاةَ  كونوا و «.است صالح عمل به ـ) كردن جذب يعنى خواندن؛ همان
 ».السـنتكم  بغير انفسكم الى دعاةً كونوا و «:هست ديگر حديث در 1».السنتكم بغير

 بـا  پـس  زبانهايتـان؛  بـا  نه اما خويش، راه به را ديگران فراخوانيد و كنيد جذب2
ــا چــه؟ ــرادر هــم قلــم قلمتــان؟ ب ــا ب ــان خــواهرِ ي ــا پــس. اســت زب  چــه؟ ب
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 همـان  در چيـز  هـر  از بـيش  معلـم  يـك  خـط  در شما عمل و. عملتان با
 خـاص  كـار  حـوزه  در مـا،  از يك هر. شد خواهد متجلّى شما تمسئولي

 نـاكرده،  خـداى  توانـد،  مـى  هم و باشد آفرين جاذبه تواند مى هم خودش،
 همين! نكنيد شوخى. كند بيزار و دلزده مسلمانيست چه هر از را نزديكان
 شـنيدن  و گفـتن  بـراى  صرفاً اگر كنم، مى عرض اينجا كه هم را حرفهايى

 تلف را وقتتان اينجا كه ارزد مى عزيزان شما براى نه. ارزد نمى واقعاً باشد
 خواهرهـا،  و برادرهـا  از ديدار يك عنوان به من البته. من براى نه و كنيد
 .باشد حد اين ام خوشحالى كه است حيف اما هستم، خوشحال هم خيلى

 حركـت  كـلِّ  در. است حركت اين جاذبه روى تكيه دوم نكته بنابراين،
 و شـدن  آبـادتر  براى كرج در امسال ببينم بايد باالخره. است طور همين هم
 و گرفتـه  صـورت  كـار  چقـدر  جمعاً شهر اين محروم هاى منطقه شدن بهتر
 خـدمات  اين انجام در نيروها كدام و اند داده صورت را كار اين كسانى چه

 و شـما  همراهـان  و شـما  1.السـابقون  السابقون و. اند بوده پيشتاز و پيشگام
. كـرد  خواهيـد  جهـد  صـورت  ايـن  در جريـان،  ايـن  دهنده تشكيل عناصر

 مزاحمهـا،  اين تراشها، مانع اين ولنگارها، اين كه نباشيد اين فكر به قدر اين
 چـه  خـود  شـما  كه باشيد اين فكر به بيشتر. نويسند مى چه و گويند مى چه
 سـحرى  باطـل  آيا. آنهاست گفته و نوشته سحرِ باطلِ شما كرده كه كنيد، مى
 الزم هم دادن توضيح كه پذيرم مى را اين البته، داريد؟ سراغ هم اين از بهتر
 طـى  در دادن توضـيح  امـا . اسـت  الزم هم دادن آگاهى كه پذيرم مى. است
 بـدون  باشـد  دادن توضيح فقط شد قرار اگر. عمل آغاز در درست يا عمل؛

 .بود نخواهد دلنشين هم توضيح آن عمل، از
 ـ باشد داشته قوى جاذبه و نيرومند جريان حركت، نكهاي دوم نكته پس

 را ديگـر  نمونـه  دهها خود شما واالّ كردم؛ عرض اشارتاً كه راههايى اين از
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 .شناسيد مى
 نـه  امـا  ببـرد؛  فـرو  خـودش  در را انسانها كه باشد طورى جريان: سوم نكته

ـ  و بكنـد  سلب آنها از را آزاد انتخاب و خودآگاهى كه فروبردنى يك  شـكل  هب
 ايـد،  ايسـتاده  مـن  پهلـوى  كه انسانهايى اى بگويد، و بيايد در اجتماعى جبر يك
 راه بـه  را مـا  تواند نمى اصوالً و باشد داشته دوام تواند نمى اين! بياييد من با بايد

 يكفـر  فمـن  الغـى،  مـن  الرّشد تبين قد الدين، فى الاكراه «اصلِ بايد ما. ببرد اسالم
 رعايـت  را 1»لهـا  النفصـام  الـوثقى  بـالعروة  استمسك فقد اللّهب يؤمن و بالطّاغوت

 هـر  در كـه  شـعارها،  اين تك تك بايد. كنيد دقت آيه اين كلمه كلمه روى. كنيم
. نباشـد  زيسـتن  آيـينِ  انتخاب در اجبارى. بشود حفظ هاست، جمله اين از يك
 خـدا  بـه  كـس  هـر  كه كنيد چنين. است بيراهه و راه كردن روشن هست، آنچه
 آورد، رو خـداى  بـه  و كرد پشت و ورزيد كفر طاغوت به كس هر آورد، ايمان
 بـا  توانـد  مى و ندارد راه آن در گسستن كه گرفته دست در را اى رشته كه دريابد

 در هميشـه  بايـد  منظـور  اين براى. بيابد بايد را اينها همه. برود را راه آخر تا آن
 كـه  كنـيم  عمـل  طـورى  دنهايمـان دا نظام در و برخوردهايمان در و كارهايمان

 يـك  نـه  هـم  آن كننـد؛  مـى  حركـت  خودشـان  پـاى  به دارند كنند حس انسانها
 كـه  نظرى نقطه مديريت، اين پى در. صادق احساس يك بلكه كاذب، احساس
: هسـت  مـديريت  جـور  دو چون. است همين شود دنبال همواره است مناسب
 چـون  آنهـا  و دهـد  مـى  قرار ىقو مكانيسم يك در را ها شونده اداره كه مديريتى
. كننـد  مـى  حركت مدير دنبال به آگاهى، فاقد اما نيرومند، مغناطيس يك با ذراتى
 مـديريت  نـوع  يـك . نيسـت  اسالمى و انسانى جامعه يك درخور مديريت اين
 دارنـد  خودشان كنند احساس كه دهد مى ميدان ها شونده اداره به هميشه كه هست هم
 دارنـد  ابداع و ابتكار خودشان دهند؛ مى نشان خالقيت ارندد خودشان كنند؛ مى فكر

 

                                                           
 .256، آيه )2(ـ بقره 1



 71 تعليم و تربيت   

 

 هـم  بـه  بايـد  حركتهايشـان  كـه  داننـد  مى اما. كنند مى حركت دارند خودشان و
 باطـل  و همـان  مانـدن  تـك  اينكـه  بـه  اند آورده ايمان. نمانند تك باشد؛ پيوسته
 پايـدارتر  مـديريت  ايـن . همـان  شـدن  ثمر كم يا ثمر، بى و شدن عاطل و شدن
 دل خـون  خيلـى  بايـد  معلـم  يك. خورد دل خون خيلى بايد راه اين در. است
 خيلـى . بكنـد  هـم  آزادى احسـاس  بچه كه كند اداره طورى را كالس تا بخورد
 تـا  كنـد  جمـع  سـرمايه  خـودش  در بايـد  انسان خيلى و دارد خوردن دل خون
 تعهـد م معلـمِ  يـك  عنـوان  بـه  بايـد  عزيـز  معلمـان  ولى. بكند را كار اين بتواند

 از. نيسـت  هنـر  سـاختن  مهـره  هـا  بچه از واالّ بكنند، را كار اين انقالبى مسلمانِ
 عناصـر  تهـاجم  با رابطه در ما. ندارد عاقبت و آخر كار اين! نسازيد مهره ها بچه

 كـه  شـما  كار با رابطه در ولى دانيم، مى را آهنگ اين جامعه، به بزرگ و كوچك
 .شود مى مطرح صخا صورت به موضوع اين هستيد، معلم

 معيارهـاى  اسـاس  بـر  شـده  ساخته مدرسه در توانى مى! مدير اى! معلم اى
 چـه  هـر  عزيـز  نوباوگـان  اين تا آورى وجود به را جوى چنين اسالمى انقالب
 برسـند،  بودن ثمربخش و دادن بار و دادن بر به شوند، شكوفا كنند، رشد زودتر

 حتـى . كننـد  مـى  حركت دارند كه هستند خودشان اين كه كنند حس هميشه اما
 گـول  خـط  در تشـويق  اگر. باشد هدف اين خدمت در بايد هم تنبيه و تشويق
 تنبيـه  اگر. است اسالمى آهنگ اين ضد باشد، برانگيختن طمع و فريفتن و زدن
 هويـت  از بزرگ، يا كوچك بزرگ، يا خرد را، انسانها و كردن مرعوب خط در
 و تشـويق . نيسـت  اسـالم  راه هـم  اين باشد، كردن تهى شخصيت و استقالل و

 .سوم نكته هم اين نيروها برانگيختن با متناسب حد در ولى باشد، بايد تنبيه
 و آيـد  وجـود  به طورى برانگيزاننده و انگيز شوق جو اين اينكه چهارم نكته

 در زودتـر  چه هر بتواند ما امت اسالمى انقالب عظيم حركت كه برود سمتى به
 محـال . ]حضـار  تكبيـر  [شود صادر انقالبمان درخشيدنش اب و بدرخشد جهان
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 ايـران  مرزهـاى  از بيـرون  كه شود داده منزل طورى اسالمى انقالب است
. شـود  پيروز ايران داخل در بعد و بشناسند ايرانى انقالب يك فقط را آن
 و محلـى  رنـگ  و آب يـك  انقالب اين رنگ و آب اگر. است محال اين

 ايـن . شـد  نخواهـد  موفـق  هم خود موضع و محل در حتى شد، موضعى
 را انقـالب  ايـن  بـودن  جهانى ويژگيهاى و خصلتها تمام بايد. است محال
 دادنهـا،  بها تأكيدها، و كردنها تكيه گيريها، موضع شعارها،. كنيم ذكر دقيقاً
 انقـالب  ايـن  راه و آرمـان  بودن جهانى به كه شود تنظيم طورى بايد همه
 ايـران  مرزهاى درون در حتى انقالب اين وگرنه د؛نياي وارد خدشه اى ذره

 . نكنيد ترديد نكته اين در. خورد خواهد شكست
 ايـن  اسـالمى  اصـيل  و خالص هويت در كوشند مى عنوان هر به كه كسانى

 خـارجى  باانصـاف  گـر  مطالعه يك حتى كه كنند وارد را ديگرى عوامل انقالب
 يـا  آگاهانـه  كـه  بداننـد  اينهـا  ى،ايران است انقالبى انقالب اين كه كند حس هم

 خيانـت  دارنـد،  دنيـا  مردم به حتى و ملت، اين به انقالب، اين به دارند ناآگاهانه
 معلـوم ! نـدارد  حـرف  همـه  ايـن  ديگـر  كه خاك و آب اين با ما پيوند. كنند مى

 دفـاع  سـرزمين  اين از بايد ما كه است معلوم. ماست خاك و آب ايران كه است
 اينكـه  !ندارد گفتگو قدر اين اينكه .داريم دوست را خودمان خانه است معلوم .كنيم
 را عليكـى  سـالم  جـور  يك و رفتن راه جور يك و پوشيدن لباس جور يك ما
 اينكـه . اسـت  روشـنى  امر است فارسى زبان و رسوم اساس بر كه ايم گرفته ياد

 ىجـا  و اسـت  معلـوم  بـزنيم  حرف هم با فارسى زبان با خواهيم مى ما باالخره
 حتـى  خواهد مى اسالمى جمهورى نظام. ندارد جنجال و بحث و ترديد و شك
. بيافرينـد  سـعادت  كنند مى زندگى خاك و آب اين در كه مسلمانهايى غير براى

 بايـد  هـم  اسـالمى  جمهورى غيرمسلمان شهروند و غيرمسلمان انسان بنابراين،
 همـه  اينها. تماس انقالب ضرورت اين و ـ دارد سعادت اينجا كه كند احساس
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 تـرك  و ارمنـى  زبان مزاحم نبايد ما اينكه شود؟ مى اين از غير مگر. است معلوم
 كـه  هـم  آنهـا  تازه. است معلوم باشيم... و لر و تركمن و عرب و بلوچ و كرد و

 دارد، لهجـه  يـك  اصـفهانى  دارد، لهجـه  يـك  يـزدى  زننـد،  مـى  حرف فارسى
 پهلـوى  روسـتا  تـا  دو. دارد ديگـر  لهجه يك سبزوارى دارد، لهجه يك مشهدى

 همـه  ايـن  و نيسـت  بحثى اين در. فهمند نمى را همديگر زبان اوقات گاهى هم
 همـان  كـه  كنند مى كارى! مليت؟ مليت، مليت، گويى مى چه پس. ندارد جنجال

 طـورى  يـك  مليت به اسالم نظر اينكه مثل كه بيايد ما هاى بچه ذهن به كار اولِ
 ايـن . كنـيم  حفظ را وطن و مليت و ملّت مثبت هاى نبهج توانيم نمى ما كه است
 مسـائل  اينها شود، مى گفته ملى مسائل عنوان تحت كه مسائلى اين. است دروغ
 خطـر  اسـالممان  و انقالبمـان  براى ما كه مليتى آن. است روشن است؛ اى ساده
 ملّـى  انقـالب  يـك  ايـران  در مـا  بگويند بخواهند كسانى كه است اين دانيم مى
 در مـا . هسـت  خطرناك هم و است دروغ هم اصالً. است خطرناك اين. اريمد

 از كـه  طـور  همـان  و ].حضـار  تكبير [داريم مكتبى و اسالمى انقالب يك ايران
 زردشـتى،  يهـودى،  مسـيحى،  همـوطن  اى گوييم، مى هم باز و گفتيم، اول روز

 تـو ! يگـر د چيـز  هر و بلوچ، تركمن، عرب، آذربايجانى، ترك، لر، سنى، شيعى،
 متعهـد  ات خـانواده  و تـو  سـعادت  برابـر  در را خود اسالمى، نظام اين كه بدان
! شـو  برخـوردار  آفرينـد  مـى  كه سعادتى از و باش همراه و همگام او با. داند مى

 لبـاس  كيفيـت  در زبانـت،  و لغـت  در گفتنـت،  سـخن  لهجـه  در تـو  و! همين
 معاشـرتها  در و باشد، گارساز اسالم پوشيدن لباس اصول با كه حدى تا پوشيدنت،

 تـو . دارى كامـل  آزادى باشد، سازگار اسالم اصول با كه حدى تا مناسبتهايت، و
 نباشـى  كـه  هم مسلمان. برخوردارى مساوى حقوق از مسلمانان با و ديگران با
 غيـر  يـك  چـه  برخـوردارى؛  اسالمى جمهورى مسلمان غير شهروند حقوق از

 بـر  فـارس  حكومـت  اينجـا . فـارس  نمسلما غير يك چه باشى، عرب مسلمان
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 و بگوييـد  را اينها. است اسالم حكومت حكومت اينجا. نيست غيرفارس
 .كنيم حفظ را اسالميمان انقالب برازنده بعد آن و كنيم، روشن و بگوييم

 بـا  برخورد در و همكارانتان با برخورد در عزيز معلمين شما اميدوارم
ـ  محيط با برخورد در و شاگردهايتان  و عمـالً  بتوانيـد  محلتـان،  و دگىزن

 را حرفهـا  ايـن  گفتـار،  در و رفتـار  در انديشـه،  در فعـالً،  و فكـراً  و قوالً
 ايـن  شـما  وقتـى  كـه  باشـيد  مطمـئن  و. كنيـد  منتقل محيطتان به همواره

 اول كـه  طور همان و، كرديد ايفا و شناختيد مشتاقانه و قوياً را مسئوليتتان
 و نيرومنـد  و عظـيم  جريان يك با رابطه در و پيوند در را آن شد، عرض
 عبـادتى  سـاختيد،  ادا انقـالب  از مقطـع  ايـن  در اسالمى، پرجاذبه و قوى
 خداونـد  كـه . ايد كرده خود پيشه مشغوليد آن به روز و شب كه را بزرگ
 عبـادتى  همـواره  خـدا،  رضـاى  بـراى  اما خود، خلق به را انسانها خدمت
 .است شمرده بزرگ
 رابطـه  در تا بود شده پيشنهاد كه مطلبى زمينه در بود من عرايض اين

 .كنم عرض معلم برادرهاى و خواهرها مسئوليت با
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 جلسـات  ايـن . هستيم رفاه آموزان دانش از اى عده اولياى عمومى جلسه در
 و تربيـت  بـه  مربـوط  مسائل ونپيرام فهم و نظر تبادل به بايد اول درجه در

 بـه . باشـد  داشـته  اختصـاص  هسـتند،  ما از پس نسل كه ما، فرزندان تعليم
 بحث اين. بود خواهد زمينه همين در امروزم عرايض موضوع جهت همين

 از بعضـى . فرزنـدانمان  تربيت و تعليم به مربوط است تذكراتى حقيقت، در
 توضيح آن پيرامون كمتر جهت همين به است؛ يادآورى صرفاً تذكرات اين

 كـه  حـدودى  در لذا و است، يادآورى از بيش ديگر برخى ولى. داد خواهم
 .پرداخت خواهم آنها توضيح و تحليل به مقدارى داريم وقت
  

 كودكان مشكالت علتهاى از برخى
 مختلـف،  سـنين  در فرزنـدانمان  جسـمى  سـالمت  بـه  توجـه  كـه  نيست شك

 طـرق  از مكرر مطلب اين اينكه با. دارد اهميت بسيار تحصيل، سنين بخصوص
 مـن  و ــ  بدهـد  نشـان  توانـد  مـى  ما عينى مشاهدات شود، مى يادآورى مختلف
 سـالمت  بـه  مادرهـا  و پدرها از بعضى كه ـ دارم مشاهدات گونه اين از شخصاً
 يـادآورى .دهنـد  نمـى  نشـان  كـافى  توجـه  تحصيل، دوران در بخصوص فرزند،

 تغذيـه،  نقص به گردد برمى سنين اين در ها بچه مشكالت از بسيارى كه كنم مى
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 دسـتگاههاى  يـا  انـدامها  از يكـى  در ناراحتى نوعى تغذيه، كمبود تغذيه، خرابى
 بـه  مربـوط  اندامهاى گوارش، دستگاه غدد مثالً است؛ مشكل شناختش كه بدن،

 پزشـكى  معاينـه  ها خانواده از اى عده بينم مى هم هنوز. گوش و چشم يادگيرى،
 كـه  معتقدنـد  و كننـد  مـى  تلقى تشريفاتى امر يك ها بچه براى را گوش و چشم
 بايـد  حتمـاً  كنيم مى مراجعه پزشك به كه بار هر ما كه نيست چنين. نيست الزم
 انجـام  بجـايى  كـارِ  بگـوييم  تا بنويسند ما براى باالبلند نسخه يك و باشيم بيمار
 اصـالً  اينكه زودترِ ختِشنا براى است مراجعه پزشك، به مراجعه بهترين. داديم
 اينكـه  بـه  اطمينـان . ايـم  عارضـه  يـك  دچـار  يا هستيم سالم فرزندم، يا من، آيا

 فرصـتهاى  اگـر . دارد اهميـت  خيلـى  نيسـت  جسـمى  عارضـه  دچار فرزندتان
 از نفـر  چنـد  كـه  كـردم  مى سؤال اوليا از موارد اين يك يك در بود، ترى طوالنى

 ضـرورت  تـا  انـد،  نـداده  انجام نفر چند و اند هداد انجام را شده پيشنهاد كارِ آنان
 .بشود روشن هم خودم براى يادآوريها اين ضرورت حد و يادآوريها اين

 صـحبتى  اينجـا  در من كه بار هر. است كودكان شادابى به مربوط بعد تذكر
 هـا،  خـانواده  از بسـيارى  در امـروز  زنـدگى  شـرايط . ام داده را تـذكر  اين ام كرده

 افسـردگى  و پژمردگـى  معـرض  در ها بچه كه است طورى ن،تهرا در خصوصاً
 و تـالش  و جـوش  و جنـب  ميـزان  وقت هر كه بفرماييد عنايت. هستند واقعى
 و باشـند  نگـران  مـادر  و پـدر  بايـد  بـود  كمتـر  متوسط ميزان از اى بچه حركت
 و وقـت  اول صبحِ معموالً مدارس گونه اين هاى بچه. برآيند جويى چاره درصدد
 گـذرد  مـى  ماشين در متأسفانه وقتشان از اى مالحظه قابل مقدار قتو آخر عصر

 هـاى  برنامـه  بـراى  كافى وقت رسند مى منزل به كه شب است ممكن بنابراين و
 بچـه  وقتـى  بدانيم موظّف را خود همه كه كنم مى توصيه. باشند نداشته مختلف

 نشـاطĤور  كـار  و تحـرك  نوع يك به مشغول و وادار را او اول رسد مى منزل به
 بپـردازد  شـب  كـار  به بالفاصله بچه اينكه از بايد. ربع يك يا دقيقه ده ولو كنيم؛
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 مـن  خـود  را كار اين. مدبرانه و هشيارانه جلوگيرى البته كنيم؛ جلوگيرى
 منـزل  وارد وقتـى  كـه  اى بچـه . كـنم  مـى  منزل در ها بچه روى معموالً هم
 انجـامِ  بـه  نسـبت  مسـئوليت  احسـاس  و شناسـى  وظيفه روى از شود، مى
 يـك  معرض در رود، مى شب كار سراغ بالفاصله مدرسه، تكاليفِ موقع به

 روبـرو  آن با همه كنونى، زندگى در امروز، كه خطرى است؛ بزرگ خطر
 سـنين  همـان  از اسـت  ممكـن  خسـتگى  اين منتها. خستگى خطر: هستيم
 .دارد زيانبـارى  بسـيار  آثـار  خسـتگى  ايـن . بيايـد  بچـه  سـراغ  به كودكى

 كـه  داد، هـم  مدرسه به بايد را تذكر اين البته... تعطيل روزهاى همچنين،
 در آمـوز  دانش به كه را تكليفى ميزان كنند سعى مدرسه اولياى و معلمين

 و اسـتراحت  فرصـت  آمـوز  دانش تا برسد حداقل به دهند مى مدارس اين
 . باشد داشته منزل در بيشترى شادابى و بازى
  
 كودكان درسى ليفتكا به رسيدگى نحوه
 نكتـه  يـك  منتهـا  شـد،  داده تـذكر  قبلـى  بحـث  در خوشبختانه كه ـ بعد مسأله
 بـه . هاسـت  بچـه  درسـى  وضع به توجه ـ كنم مى تكرار را آن كه دارد اى عالوه
 و علمـى،  هـاى  رشـته  در بخصوص درسى، كتابهاى در اساسى دگرگونى علت

 حتـى  مادرهـا،  و پـدرها  از بسـيارى  ها، بچه به مطالب دادن ياد شيوه مخصوصاً
 ندارنـد  را ايـن  توانايى دكترها، مهندسها، ها، ليسانسيه ها، ديپلمه ها، خوانده درس
 بايـد  چـه . بدهند يارى منزل در جديد كتابهاى اين با درسى نظر از را ها بچه كه

 تـوانيم  نمـى  اگـر  شـد  پيشنهاد كه است، كلى رسيدگى همان حل راه يك كرد؟
 شـود  مى كه آنجا تا و كنيم نگاه كارش كليات به شويم چهب درس جزئيات وارد
 نيسـت  ممكن برايمان كامل رسيدگى كه حاال نكنيم فكر. بكنيم رسيدگى آن به

 احســاس آمــوز دانــش اينكــه اصــل. نكنــيم رســيدگى گونــه هــيچ ديگــر پــس
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: دارد او روى اثـر  دو اسـت  مـادر  و پـدر  توجه مورد خانه در كارش كند
 است توجه مورد كه بيند مى و كند مى بيشتر مسئوليت احساس اينكه يكى

 اول اثـر  از كه دوم، اثر. اوست راه سر بر متعددى هاى كننده بازخواست و
 آمـوز  دانش كه قدر همين كه داريم تجربه. اوست تشويقى اثر است، مهمتر
 كنـد؛  مـى  شـادى  احساس كنند، مى نگاه را او روزانه كار مادر يا پدر ببيند

 .است انگيز شوق او براى كند؛ مى بيشتر قهعال احساس
 مادرهـا  و پـدرها  كـه  اسـت  اين كلى، رسيدگى اين بر عالوه دوم، حل راه
 ايـن . كننـد  شروع را خواندن درس نو از مقدارى شود مى كه آنجا تا كنند سعى
 ديگـر  بـار  مـا  كـه  نـدارد  اشـكال  هـيچ . است عملى دبستان دوره در الاقل كار

 و وقـت . شويم آشنا آنها روش با و كنيم شروع را ابتدايى رهدو كتابهاى خواندن
 شـما  وقتـى  اوالً،. دارد اى مالحظه قابل بازده كنيم مى كار اين صرف كه نيرويى
 آمـادگى  بعـدى  فرزنـدان  بـراى  حتماً كرديد را كار اين فرزندانتان از يكى براى
 بـازده  كـه  اسـت  اى سـرمايه  كار اين يعنى. ايد كرده كسب قبالً را رسيدگى اين

 در كنـد،  مـى  پيـدا  عمـق  ابتدايى دوره در كارشان كه هايى بچه ثانياً،. دارد متعدد
 و آقايـان  بـه  دوسـتان،  به من. شود مى كم خيلى كمك به نيازشان بعد هاى دوره
 كتابهـاى  ايـن  يـادگيرى . نكنند وحشت كار اين از كه كنم مى توصيه خانمها، به

 مشـكل  خيلى است ممكن اول البته. نيست كلىمش چندان كار ابتدايى پنجساله
 احيانـاً  و برويـد،  جلو و كنيد شروع سيستماتيك اول از را مطالعه اگر اما بنمايد،

 .نباشد دشوارى خيلى كار كنم مى فكر بكنيد، هم سؤال معدودى موارد در
 در درسـى  يـارى  بـه  شـما  فرزند نياز حدود اگر كه است اين سوم حل راه
 بتوانيـد  كـه  نيستيد شرايطى در ـ مادر نه و پدر نه ـ هم خودتان و باالست منزل
 مؤكّـد  توصـيه  شويد، پنجسال اين مطالب وارد كنيد يارى را فرزند كه حدى در

 زنـدگى  مـا  همسـايگى  در كـه  دوسـتان  از يكـى . خانه در معلم گرفتن به دارم
 ام بچـه  عوض گفت، مى قبل چندى .است ابتدايى چهارم كالس كه دارد پسرى كند مى
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 قسـمتهاى  در كـنم  مـى  احسـاس  «گفـت،  چطـور؟  گفتم،. شده مشكلى برايم
 را او كتابهاى وقتى هستم، ديپلمه من اينكه با و دارد كمك به احتياج مختلف
 عمـل  نـوع  ضـرب،  عمـل  نوع چون آورم، نمى در سر بينم مى كنم مى مطالعه
 وقتـى . دارد فـرق  ام گرفته ياد من آنچه با كند، او كه تفريقى عمل نوع تقسيم،

 اينجـور  گويد مى نويسم، مى برايش ضرب يا تفريق يك و كنم كمكش آيم مى
 كـار  سـر  از كـه  هم من. كنيم مى پيدا اختالف هم با. روى مى عوضى نيست؛
 بهتـرى  عـالج  راه كـه  شـد  قـرار » .زنـم  مى داد او سر ندارم حوصله و رسيده
 . كند كمك بچه به را ساعاتى كه كرد خواهش معلمى از بكند؛ انتخاب
 يـا  نصاب حد در ها بچه به مدرسه در مطالب دادن ياد ميزان اينكه توقع

 زيـرِ  افـرادِ  كالسـى  هـر  در هميشـه  چـون  اسـت؛  غلط باشد كمال حد در
 هـا  بچـه  متوسـط  حـد  در تواند مى حداكثر كالس. دارند وجود هم متوسط
 دو در يـا  درس يـك  در كـه  داريـد  فرزنـدى  تصادفاً اگر. كند تنظيم برنامه
 اگـر . باشـيد  او فكـر  بـه  اول كالسهاى همان از است، متوسط مادونِ درس

 مشـكل  خيلـى  كـار  عـالج  اسـت  ممكـن  باال كالسهاى در كرديد، كوتاهى
 فـن  يـك  درسى كارهاى در فرزند به يارى كه كنم مى يادآورى ضمناً باشد،

 اسـت  اين عمومى فن آن! كنيد غفلت عمومى فن اين از مبادا دارد؛ عمومى
 تكليف بچه جاى به و نخوانند درس بچه جاى به مادر يا پدر وقت هيچ كه

 مانـدن  عقـب  بـه  كمـك  ايـن،  نيست؛ او يارى كار اين. ندهند انجام درسى
 درس بچـه  جـاى  بـه  مـادرى  يا پدر اينكه منشأ يعنى كار، اين منشأ. اوست
 محبـت  يـا : است چيز دو از يكى بدهند، انجام را درسى تكليف و بخوانند
 بچـه  بـا  بخواهـد  انسـان  اگـر  چـون . حوصلگى كم يا افراطى، و زياد خيلى
 چهـار  تـا  سـه  گاهى بايد بگيرد، ياد را چيزى بچه خود كه بكند كار طورى
 در خواهيد مى كه هست تمرينى يا مسأله كنيد فرض. كند صرف وقت برابر
 ايـن  جواب بگوييد وى به كه است آسان خيلى. كنيد كمك بچه به آن حل
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 خيلى كار اين. كن عمل است؛ اين مسأله حل راه يا بنويس؛ است؛ اين سؤال
 تـا  بـروى  او پاى به پا خواستى اگر اما. برد مى وقت كم خيلى و است تر آسان

 كـه  روشـى . برد مى وقت برابر چهار از بيش واقعاً گاهى بيفتد، راه به خودش
 سـرنخ  كـه  اسـت  اين كنيد، تجربه كنم مى پيشنهاد و شده، عمل مورد اين در
 يـا  نداريـد،  را او بـا  زدن كله و سر حوصله اگر. بدهيد بچه به را تمرين حل

 داريـد،  مهمـان  مثالً)برسيد بچه درس به توانيد نمى كه است طورى شرايطتان
 او پــاى پابـه  و كنيـد  كـار  او بــا خودتـان  توانيـد  نمـى  كــه داريـد  وضـعى  يـا 

 خودت،مقـدارى  اتـاق  بـرو  پاشـو  اسـت؛  مطالـب  نـخ  سر اين بگوييد(برويد
 .من پيش بيا باز كنى حل نتوانستى اگر كن؛ صرف وقت خودت

  
 كنجكاو كودكان با برخورد نحوه
 عنـوان  بـه  مـن  و خـورده  همـه  گـوش  به مكرراً بيش و كم كه بود نكاتى اينها

 و عصـرى  و زمـان  در ما كه است اين تر اساسى مطلب اما. كردم رض يادآورى
 فضـول،  مـا،  اجتمـاعى  قشـر  در الاقـل  فرزندانمان كه كنيم مى زندگى شرايطى
 هـم  را فضـول  كلمه من اينكه. اند آمده بار جستجوگر و كن پيچ سؤال كن، سؤال

 بنـا  بدهيـد  اجـازه  ولـى  باشم؛ گفته سخن ها خيلى زبان از خواستم بردم، كار به
 تعبيـر  تر صحيح تعبير. شوخى صورت به مگر نبريم كار به را تعبير اين بگذاريم

 بـا  برخـورد  براى عزيز دوستان شما كه است اين سؤال. جستجوگر: است دوم
 در مـادران،  و پـدران  شـما  ايـد؟  كـرده  آمـاده  را خودتان چقدر جستجوگر بچه

 فـراهم  كنـد  ارضـا  را جستجوگر بچه كه را وسايلى و ابزارها چقدر خانه داخل
 بـه  مربـوط  آن بخـش  كي. دارد گوناگون آهنگهاى ها بچه جستجوى ايد؟ كرده
 در يعنـى . بينـد  مـى  كـه  اسـت  چيزهـايى  و موضوعات درباره اطالعاتى كسب
 نيـاز  بيند مى كه چيزهايى درباره فنى و علمى اطالعات نوع يك به بچه حقيقت
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 مدرسـه  عهـده  بـر  صـرفاً  را اطالعـات  ايـن  دادن كه است اين ما قرار آيا. دارد
 بايـد  مدرسـه  برنامه فوق كارهاى و درسى كتاب و برنامه شك بدون بگذاريم؟

 هـاى  برنامـه  كـه  كـنم  عـرض  صـريحاً  بدهيـد  اجازه ولى باشد؛ امر اين به ناظر
 باشـد،  خواسـته  اين و نياز اين كننده اشباع تواند نمى هرگز برنامه فوق و درسى
 توانيـد  مى كمكهايى چه شما. است الزم كمك زمينه اين در خانه در حتماً بلكه

 نيـاز  حـد  در خـانوادگى،  كوچـك  كتابخانـه  يك داشتن كمكها از يكى بكنيد؟
 دوم كـالس  هـاى  بچـه  بـراى  سـاده  مصـورِ  غيـر  و مصور كتابهاى. هاست بچه

 و شـده  تهيـه  دنيـا  در پرسـند،  مـى  ها بچه كه هايى زمينه همين در باال، به ابتدايى
 ىبـرا  كـه  سؤاالتى. است شده منتشر و چاپ و ترجمه اينجا در آنها از بسيارى

 پيرامونشـان  كـه  صـنعتى  يـا  طبيعى هاى پديده زندگى، ابزارهاى زمينه در ها بچه
 روى چهـارم  سـال  در بچه يا. نيست درسى كتابهاى در و آيد مى پيش بينند، مى
 صـبر  حـاال  بچه، گفت او به شود نمى اما رسد، مى مطلب اين به معين نظام يك
 را سـؤاالت  ايـن . آمد دخواه ات درسى كتاب در مطلب اين ديگر سال دو كن،
 ايـن  بـه  كـه  مبرمى نياز روى اتفاقاً. اند گفته پاسخ كتابها اين در ساده صورت به

 شـده،  شناسـايى  كتابهـا  اين دوستان از اى عده همت با شد، مى احساس مطلب
 هـايى  بچـه  دبسـتانِ  دوره با متناسب كتابهاى از صورتى و شده، بردارى صورت

 پـنج  و صـد  حدود بر مشتمل خوانند، مى درس دايىابت پنج تا اول كالس در كه
 اختيـار  در و شـده  تهيـه  هاسـت،  زمينه همين به مربوط آنها از قسمتى كه كتاب
 هـم  مدرسـه  ايـن  در كه اميدوارم. است شده گذارده اند خواسته كه كسانى همه

 اختيـار  در احيانـاً  اگـر . باشند داده قرار شما همه اختيار در را كتابها اين فهرست
 در تحصـيلى  سـال  همـين  در حتمـاً  كه شد خواهد يادآورى اند نداده قرار شما

 .بگذارند اختيارتان
 هـايى  بچه .است زندگى بينش به مربوط ها بچه سؤاالت از ديگر قسمت يك
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 از امـروز،  كـه  ــ  سـوم،  دوم اول، سـالهاى  هسـتند،  دبستان آغاز سنين در كه
 ايـن  ـ كالسهاست اين اولياى به بوطمر بيشتر جلسه اند، داده اطالع كه قرارى
 بايـد  چگونـه  كـه  سـؤال  اين براى شوند مى تحريك مختلف داليل به ها بچه

 در شـود  مـى  دقت كمى با نياورند، زبان به را سؤال اين هم اگر كرد؟ زندگى
 بايـد  چگونـه  بداننـد  خواهنـد  مـى  آنها. خواند را سؤال اين آنها رفتار سيماى
 هـا  بچـه  جستجوگرىِ نوع اين و ها بچه سؤالِ اين هب پاسخ براى. كرد زندگى

 و بدهـد،  انجـام  بايـد  مدرسه را كار اين از مقدارى ايد؟ كرده چه و داريد چه
 توانـد  نمـى  تجربـه،  طبـق  گيـرد،  مى انجام مدرسه در آنچه ولى. دهد مى انجام
 .كنم مى يادآورى را نكته چند مورد اين در. باشد كافى نياز اين تأمين براى
 اشـاره  كـه  طور همان. بچه با دو هر يا مادر يا پدر خصوصى گفتگوى: كي
 كنـد،  نمى سؤالى شما از و آيد نمى شما سراغ بچه وقت هر كه نكنيد فكر كردم،

 شـما  از ولـى  دارد سـؤال  گـاهى . نـدارد  سـؤالى  واقعـاً  كـه  است اين معنايش
 نتوانـد  داليلـى  بـه  هم مدرسه در و نكند مادر يا پدر از او كه را سؤالى. كند نمى
 صـورت  بـه  يـا : داشـت  خواهد را سرانجام دو از يكى كند، طرح را سؤال اين
 معماهـا  اين شدن انباشته و شود مى نشين ته او ذهن و روح اعماق در معما يك
 جـوانى  اكنون هم ـ .آورد مى بار او براى جوانى آغاز در دار ريشه سردرگمى نوع يك
 يعنـى  اسـت،  علـم  اهل اصطالح به خانواده يك فرزند اتفاقاً و دانشجوست، كه

 نيسـت،  بامعلوماتى و باسواد معمم جوان، اين تعبير به ولى، است معمم پدرش
 جـوان  اين كنم مى احساس. بپرسد من از را سؤاالتى كه گرفته وقت نوبت چند
 ايـن  از مقدارى. نيست حال زمان به مربوط كه كند مى را سؤاالتى سنين اين در

 نـه  ــ  هشـت  سـن  در را سـؤال  اين شايد. خيزد برمى او ذهن اعماق از سؤالها
 ايـن  روى و شـده  تبـديل  معمـا  يك به نگرفته جواب چون ولى داشته سالگى
 كـه  خورده گره چنان خورده؛ گره و آمده جديد معماهاى و جديد هاى گره معما
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 بـه  جاحتيـا  حتمـاً  سـنين  اين در و است دشوارى كار االن آن كردن باز براستى
 كـه  حـالى  در كند؛ صحبت او با حتى بتواند تا هست متخصص خيلى فرد يك
 بـا  بسـا  چـه  بـود،  شـده  او سـؤاالت  به پاسخ براى فكرى كودكى سنين در اگر

 بـا . گرفـت  را معماهـا  ايـن  پيـدايش  جلـو  شـد  مـى  هـم  معمـولى  سطح همان
 راهمفـ  زمينـه  بنشـينيد؛  گفتگو به سالگى هفت ـ شش سنين همان از هايتان بچه
 اصـالً  گـاهى  گه كه است اين كنم مى من خود كه كارى. كنند سؤال آنها تا كنيد
 هـم  بـا  اش دربـاره  تـا  نداريـد  اى تـازه  مطلب ها، بچه خوب پرسم، مى ها بچه از

 را ضـعفمان  هاى نقطه كه دهيم مى ترجيح شدن رسوا ترس از ما كنيم؟ صحبت
 مـا  كـه  بشـوند  متوجه آنها مبادا آوريم نمى خودمان روى به اصالً. ندانند ها بچه
 مـوال  مكتـب  شـاگردان  بر آفرين. بدهيم دارند كه را سؤاالتى جواب توانيم نمى
 دسـتور  جـور  ايـن  هـم  قرآن. نداده دستور جور اين ما به على! السالم عليه على،
 اينكـه  از بكشـد  خجالـت  كـه  انسـانى  هر. نداده دستور جور اين هم خدا. نداده
 را چيـز  همـه  كـه  كيست. كند معالجه و درمان را خودش ولا دانم، نمى بگويد
 ميـزان  كـه  باشـيم  مـدعى  تـوانيم  مـى  هسـتيم  اينجـا  كـه  مـا  از يك كدام بداند؟

 ايـن  شما بچه بگذاريد كند؟ مى تجاوز ندانستنيهايمان صدم يك از دانستنيهايمان
 سـؤال  يـك  جـواب  در انسان شود مى كه بگيرد ياد شما از را پسنديده خصلت

» .داد خـواهم  را جوابـت  كـنم؛  مـى  تحقيق كنم؛ مى مطالعه دانم؛ نمى «بگويد، هم
. مادرهـا  چـه  پـدرها،  چـه  بنشـينند؛  گفتگـو  به ها بچه با كه بگذارند بنا دوستان

 بـه  داريـد،  آنهـا  سـؤال  بـراى  روشنى جواب اگر كنند؛ مى طرح سؤاالتى ها بچه
 و پرسـم  مـى  دانـم؛  نمى هم من خود «بگوييد نداريد، جواب اگر بگوييد؛ ايشان

 از فرزنـدانتان  و شما ميان رابطه اين اگر كه باشيد مطمئن» .دهم مى جواب تو به
 نظـر  از اى عقـده  هـاى  بچـه  يافـت  ادامه و شد زنده تحصيل اول سالهاى همان
 .شد خواهند پيدا و آمد خواهند وجود به ما قشر در كمتر خيلى فكرى مسايل
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 كتـاب  نـوع  دو. كتـاب  از اسـتفاده  بـه  نمكـ  مـى  توصـيه  زمينه اين در باز
 پاسـخ  بسـا  چـه . درسـى  كتابهاى خود يكى. باشد دوستان اختيار در تواند مى

 قـدرتِ  بچـه  اما باشد، شان درسى كتابهاى خود در ها بچه سؤاالت از قسمتى
 مـذهبى  سـؤاالت  زمينه در. باشد نداشته خودش كتاب از را پاسخ اين گرفتن
 دوره و راهنمـايى  دوره كتابهـاى  ولـى  نيست، غنى هنوز ابتدايى كتابهاى البته

 كمـك  مـذهبى  نظـر  از ها بچه هدايت براى تواند مى و شده تهيه غنى متوسط
 دارد خـوبى  مطالـب  هم ديگر كتابهاى از برخى ولى. باشد اوليا به اى شايسته

 بـه  كنم مى توصيه باز اين، از غير. كند كمك سؤاالت اين پاسخ به تواند مى كه
 اسـتفاده  اسـت،  دبسـتان  آغاز سنين كه سنينى اين در. ساده كتابهاى از تفادهاس
 را هـا  بچه كه كنم تأكيد خواهم مى اصوالً. است مفيد ساده داستانى كتابهاى از

 خوانـدن  اوالً. بخواننـد  قصـه  كتابهـاى  كـه  كنيـد  فراهم را زمينه و كنيد وادار
 خوانـدن  قصـه،  شـنيدن  .اسـت  كودكى دوره نيازهاى از داستان و قصه كتاب
 كمـك  ــ  باشـد  شـده  تهيه فنى اسلوب با داستان كتابهاى اين اگر البته ـ قصه

 .ها بچه گوناگون استعدادهاى پرورش به است اى شايسته
 قـالبى  حـد  از بـيش  انسانها و آدمها كه است اين ما زمان مشكالت از يكى
 فكـر  و شـدن  بىقـال  از بعـد  نسـلِ  انسانهاى دادن نجات عوامل از يكى. هستند
 كتابهـاى  چـون  بخوانند؛ زياد داستان كتاب بچگى در كه است اين داشتن، قالبى

 محصـور  روز واقعيـات  چهارچوب در كه دارند را خاصيت اين معموالً داستان
 واقعيـات  ايـن  از برتـر  مقـدارى  كـه  دهنـد  مى امكان ها بچه به بنابراين و نيستند
 مـا  دوسـتان  از گروهى كه بررسيهايى و مطالعات. بينديشند هم محيطى محدود
 دهـد  مى نشان اند، كرده گرفته قرار شما اختيار در آنها فهرست كه كتابهايى روى
 دارنـد،  نشـر  نظر از هم بااليى خيلى تيراژ گاهى كه كتابها، اين از زيادى عده كه

 مطالـب  بـر  كتابها اين از قسمتى اشتمال دليل به. است بدآموز مطالب بر مشتمل
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 خوانـدن  داستان دور يكباره اصالً ها خانواده از اى عده كه بينم مى موز،بدآ
 عـادت  دادن نشـان  نيازهـا  برابر در منفى واكنش ـ. اند كشيده قرمز قلم را

 بـراى . مخـرّب  اسـت  عـادتى ! اسـت  بـدى  بسـيار  عـادت . ماست ديرينه
 شـد  دانسـته  وظيفـه  ها، بچه روى عادت اين بد نقش و تأثير از جلوگيرى

 اسـت  سـالم  كـه  آنهـايى  ميانشـان  از و بشـود  مطالعه داستان كتابهاى كه
. دارد ادامه هم هنوز و كنند مى دوستان از گروهى را كار اين. شود معرفى

 مـا  خوشـبختانه . شد خواهد معرفى جديد داستان كتابهاى مرتباً رو اين از
 قريحـه  خـوش  نويسـهاى  داسـتان  از اى عـده  كه كنيم مى زندگى زمانى در
 االن. بنويسـند  هدفـدار  آموزنـده  براسـتى  داستانهاى كه اند برآمده صدددر

 پنجـاه  اى، صـفحه  بيسـت  اى، صـفحه  پانزده اى، صفحه ده داستان كتابهاى
 از يـك  هـر  و كتابها اين از يك هر. است فراوان ساده، زبان با اى، صفحه

 در ار مـا  نظـر  مورد منشى يا بينشى بعدهاى از يكى تواند مى داستانها اين
 شود مى پس. بكند تزريق و تلقين مختلف سنين هاى بچه به داستان خالل

 .كرد فراوان استفاده منظور اين براى داستانى كتابهاى از
 زمينـه  كـردن  فـراهم  اسـت،  الزم زمينـه  اين در يادآوريش كه ديگرى نكته

 لـذت . اسـت  كـودك  در پسنديده خصلتهاى و خلُقيات و عادتها پرورش براى
 بـه  كـه  بيـنم  مى هستم، آشنا كه هايى خانواده در را، دوستان از بعضى كه برم مى
 بچـه  كـه  كننـد  مى فراهم زمينه خودشان مثالً. ورزند مى اهتمام خيلى مسأله اين

 روحِ تجلّـى  زمينـه  كـه  است طورى زندگى شرايط اگر يعنى. كند پيدا گذشت
 هشـيار  مـادر  و درپ آيد، مى پيش كم معموالً بچه يك زندگى در ايثار و گذشت
 تواضـع  بچـه  كه كنند مى فراهم زمينه. كنند مى فراهم خودشان را زمينه اين اصالً
. كنـد  كسـب  را ديگران با برخورد قدرت بچه كه كنند مى فراهم زمينه. كند پيدا
 بتوانـد  بدهـد،  پاسـخ  تلفن به خانه در خواست اگر بچه كه كنند مى فراهم زمينه
 تلفـن  كه االن :كنيد مى را كار اين شما از درصد چند دانم ىنم .دهد انجام را كار اين
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 نبوديـد،  خانـه  شـما  اگـر  هست، ها خانه اكثر در حتماً كه است وسايلى از يكى
 و بدهـد  حسابى جوابى بتواند برداشت را تلفن اگر بچه نبود، خانه در بزرگترى
 طـور  همـين  گذاريد مى كنيد؟ مى كار چه مسأله اين براى. بگيرد حسابى جوابى

 اگـر : دارد سـاده  خيلـى  راه يـك  كار اين بگيرد؟ ياد خودش بچه زمان مرور به
 ممكـن  وسيله هر با يا خانه، در اضافى تلفن يك داشتن با يا بگذاريد، قرار شما

 بعـد  كنيـد،  يادداشت را او كار نقايص كنيد، صحبت تلفنى چندبار بچه با ديگر،
 يـك  كـه  بينيد مى وقت آن كنيد، فراهم نقيصه اين كردن برطرف براى اى وسيله
 مفـت  كه ايد كرده تربيت خودتان منزل در الزم ساعات در خوب خيلى تلفنچى

 بـا  تلفنـى  تمـاس  در گـاهى  را مسـئله  اين بنده. كند مى كار شما براى مجانى و
 ــ  ده بچـه  كنـد؛  مـى  تلفـن  جايى به انسان گاهى. كردم درك دوستان هاى خانه
 حـرف  نـه  و گويد مى آدم به حسابى حرف نه دارد؛ برمى را نتلف اى ساله پانزده

. باشـد  پيغـام  حامـل  توانـد  نمـى . بگويـد  اش ولى به كه گيرد مى تحويل حسابى
 جـواب  دارد، برمـى  را گوشـى  خـوب  چنـان  ساله هشت ـ هفت بچه هم گاهى
 نگـذاريم . بـرد  مـى  لذت آدم كه رساند مى اش ولى به و گرفته را مطلب دهد، مى
 كننـد،  كسـب  زمان مرور با صرفاً را امروز زندگى براى الزم خُلقيات اين ها بچه
 نـوع  هـر  هـا  بچـه  كنيـد  سـعى . برنـد  مى رنج زندگى در و مانند مى عقب چون

 .كنند كسب زمينه ايجاد با را زندگى براى پسنديده و الزم خصلت
  

 كودكان عبادت
 آن بـه  هـا  خـانواده  در متفاوت كامالً سطح دو در من كه ديگرى مسائل از يكى

 بـه  را بچـه  اگـر . خوانـدن  نماز مثالً هاست؛ بچه عبادت حالت ام، كرده برخورد
 چـون . نيايشـى  عبادت شود مى بچه خواندن قرآن كرديم، تشويق خواندن قرآن

 مختلـف  خيلـى  ها بچه نيايشى عبادت سطح. نيست اينها در منحصر كه عبادت
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 بزرگترهـا  خود عبادت وضع سطح الفاخت اين در مؤثر بسيار عامل يك. است
 مراجعـه  تحصـيلكرده  دوسـتانِ  از آقايى قبل روز چند همين باز. است خانه در

 تـأمين  منظـور  بـه  خـانواده  چنـد  خـانوادگى  برنامه درباره مشورت براى كردند
 ايــن نوجوانهــاى مــورد در مخصوصــاً اســالمى؛ پــرورش و فكــرى نيازهــاى
 همسـن  و بـودم  بچـه  كـه  زمانى آيد مى يادم ،فالنى گفت، مى ايشان. ها خانواده

 نـام  ــ  مسـجد  فالن در برد مى گرفت مى را ما دست پدرم بودم، فعلى هاى بچه
 هـم  بنـده  و بـود  مسـجد  آن امـام  كنـد،  رحمت خدايش كه، كرد ذكر را آقايى
 پيرمردهـا  از. بـود  مـذهبى  شـور  با روح، با كمال، با مردى شناختم؛ مى را ايشان
. آنجـا  بـرد  مى گرفت مى را ما دست پدرم گفت مى. شد فوت لهاسا همان و بود
 نمـاز  كيفيـت  او بـا  خوانـدن  نمـاز  از. كرديم مى صفا كسب مرد اين خود از ما

 طـور  بـه  اصالً بلكه آموزشى، تعلّم طور به نه گرفتيم؛ مى ياد را دار روح خواندن
 در هـا  زمينـه  ايـن  كـه  مـن  هـاى  بچـه . گرفتيم مى ياد عمالً يعنى پرورشى؛ تعلّم

 سـؤال  بسـا  چـه  كه سؤال، اين برابر در بنده توصيه كنند؟ چه نيست اختيارشان
 زمانـه  شـرايط  بدانيـد  و باشـيد  بـين  واقع كه است اين هست، هم شما از خيلى

 كـه  دارد عيب چه. است گذاشته شما خود عهده بر را مسئوليتها اين از مقدارى
 قـرآن  بخـوانيم،  دعـا  بخـوانيم،  نمـاز  رمراقبت دارتر، روح بهتر، قدرى هم ما خود

 هسـت،  اى زمينـه  اگـر  اينكـه  بـه  بـدهيم  اهميـت  كـه  دارد عيـب  چه بخوانيم؟
 ببـريم  آنجـا  به را فرزندانمان توانيم مى كه هست دينى مجمعى هست، مسجدى

 منـزل  بـه  خودشـان  با را مذهبى خوب پرورش و آموزش آنجا از فرزندانمان و
 مـذهبى  خوب نوارهاى از استفاده زمينه اين در من ببريم؟ ار آنها باشيم مقيد بياورند،

. بيـاورد  وجـود  بـه  انسـان  در مذهبى حال بتواند كه نوارهايى كنم؛ مى توصيه را
 بعـد  يـك  و است انديشه و تفكر و ادراك مذهب، جهت يك و بعد يك چون
 بـراى  ار الزم مذهبى سازندگى تواند نمى تنهايى به تحليلى بحثهاى .عاطفه آن ديگر
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 هـايى،  برنامـه  عـواملى،  آن، كنـار  در بايـد  حتمـاً  بلكه باشد، داشته ها بچه
 . بكند تأمين هم را مذهبى عاطفى هاى جنبه بتواند كه باشد هايى زمينه

 ايـن  از هايشـان  خانـه  بـودن  دور رغـم  بـه  اكثـراً،  كه دوستانى اميدوارم
 ايـن  بـه  را آنها فرزندانشان صحيح تربيت به عالقه و عشق دليل به مدرسه،
 از اسـتفاده  بـا  و شـد  عرض كه مطالبى كاربرد با بكوشند اند، سپرده مدرسه
 مـنعكس  مـن  عـرايض  در و بدانيـد  خود بسا چه كه ديگرى فنهاى و فوت
 همت مان عالقه و ايمان مورد جهت در ها بچه بهتر هرچه ساختن به نباشد،

 آيـد  بار مسلمان يعنى. دكن زندگى انسانى و بماند انسان كه انسانى گماريم؛
 بـا  كـه  باشيد مطمئن. كند زندگى و بماند شناس وظيفه و هشيار مسلمانى و

 همكـارى  بـا  بتـوانيم  اگـر  هسـت،  محـيط  در كه آورى انحراف عوامل همه
 و بسـازيم  و ببـريم  راه باالتر سنين تا را ها بچه مدرسه، و اوليا بين صميمانه
 بـاال  بسـيار  محـيط  انحـراف  عوامـل  ربراب در را آنها مصونيت كنيم، هدايت
 نـه  كـه  باشـد  حدى در سازندگى اين كنيم كوشش بخصوص. بود خواهيم

 ايـن  ادامـه  بـراى  شـور  و شـوق  بـا  را آنها بلكه بدهد مصونيت آنها به تنها
. بيـاورد  بـار  هـم  آينـده  مكـانى  و زمـانى  ترِ گسترده ميدانهاى در سازندگى

 ديگـران  بايـد  من كه بشود ساخته روح اين با كه عنصرى داده نشان تجربه
 .بود خواهد انحراف خطر معرض در كمتر عنصر اين بسازم، هم را

 انجـام  بـراى  الهـى  توفيق درخواست با و شما، همه بر فراوان سالم با
 خـداى  از زنـدگى  بحرانـى  دوره اين در مادرى و پدر خطيرِ وظايف اين

 .الحمداللّه و. متعال
 



 عادت
  





 1عادت

 پـرورش  و آموزش و اخالق علم در ديرگاه از كه است مهمى مسائل از عادت
 و ملكـه  و خُلـق  تعريـف  در اخالق علم در آنچه. است بوده بسيار توجه مورد
 آنكـه  بـراى . دارد كامـل  بستگى عادات ارزش به اند گفته رذائل و فضائل تعيين
 باشـد؛  داشـته  خـوب  عـادات  بايـد  كنـد،  زندگى كامياب و خوشبخت نفر يك

 .است ناكامى و بختى تيره عوامل مؤثرترين از بد و زشت عادات چنانكه
 ايـن  گـاه . دارد عميـق  تأثير ما سرنوشت در رشد سنين و كودكى دوره

 داننـد،  مـى  ارثـى  يا نژادى خواص به وابسته و معلول اندازه از بيش را تأثير
 تاسـ  اكتسابى عادتهايى به مربوط اغلب امر اين كه است اين حقيقت ولى
 نبايـد  و نـدارد  نژادى و ارثى جنبه وجه هيچ به و آمده پديد شخص در كه
 .گردد مشتبه آنها به و شود گذارده ذاتى صفات و غرائز و طبايع حساب به

 مقالـه ) 1910ــ 1842 (امريكايى معروف فيلسوف و روانشناس جيمز، ويليام
 او، معـروف  كتـاب  در كـه  مقالـه  اين. دارد عادت درباره اى محققانه و سودمند
 اسـت،  شـده  منتشـر  و چـاپ  ،151ــ 150 صـفحات  روانشناسى، مختصر دوره
 البتـه . شـود  مى ترجمه فارسى به انگليسى از تشيع مكتب خوانندگان براى اينك

ــات ــى مطالع ــارب و علم ــى تج ــدگان شخص ــن خوانن ــت ممك ــق اس  مواف
 

                                                           
 ،3 شـماره  تشـيع،  مكتـب  مجلـه  بهشتى، حسينى سيدمحمد ترجمه عادت، ويليام، ـ جيمز، 1

 .143ـ127 صص ،1340 خرداد
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 نقـل  الًفعـ  مـا  منظـور  ولى باشد، مقاله اين مطالب از اى پاره مخالف احياناً يا
 دربـاره  بحـث  تفصـيل  و مقالـه  علمـى  انتقـاد  صـدد  در و است مطالب اصل

 علمـى  مطالعات در كه است اين بگوييم بايد اجماالً آنچه. نيستيم آن موضوع
 بايـد  اقتصـادى،  و حقـوقى  حتـى  و اخالقى، اجتماعى، دينى، مسائل پيرامون
 بـه  خصوصـاً م. گيـرد  قـرار  توجه مورد نيرومند و مؤثر عاملى همچون عادت
 آداب حتـى  و اجتماعى و فردى دستورهاى اهميت و اسالم درباره كه كسانى

 اعتقـادى  مسـائل  بيان طرز باالتر، اين از و، خداپرستى آيين و عبادت رسوم و
 مسـائل  بـه  توجـه  كنند، مى مطالعه مقدس دين اين در مابعدالطبيعه به مربوط
 .كنيم مى هتوصي را عادات جمله از روانى، پيچيده و بغرنج

 روانـى  اسرار از پراهميتى و جالب هاى نمونه ديد خواهيد مقاله اين در آنچه
 بـراى  فهـم  قابـل  و شيرين و روان و ساده عباراتى با كه است عادت به مربوط
. اسـت  بسـته  نقش كتاب صفحات بر بزرگ دانشمند اين تواناى خامه از عموم،
 دارنـد  اجتماعى مسئوليت كه نىكسا همه براى مقاله اين اساسى نكات به توجه

. دارد كامـل  ضـرورت  مؤثرند، جوان، نسل بخصوص جامعه، افراد تربيت در و
 مربيـان،  و معلمـان  مـادران،  و پـدران  بـراى  روانى مسائل به توجه كلى طور به

 مطبوعـات،  ناشـرين  تبليغاتى، دستگاههاى گردانندگان گويندگان، و نويسندگان
 سـهم  كـه  كس هر و روحانيون، و واعظان اجتماعى، امور مسئولين و زمامداران
 اهــم از دارد، افــراد اخــروى و دنيــوى سرنوشــت تعيــين و تربيــت در مــؤثرى
 نشـان  كـه  اسـت  كـافى  عادت درباره مختصر مقاله همين مطالعه .است واجبات

 داسـتانهاى  و رمانهـا  خوانـدن  كنـونى،  بدآموز فيلمهاى و نمايشها تماشاى دهد
 و شـهوترانى  مـروج  و بـدآموز  هـاى  ترانه به دادن گوش يى،جنا و عشقى مهيج

 جـز  كـه  آنـان  بـراى  عرفـانى  و صوفيانه اشعار و غزليات به پرداختن ميخوارگى،
 زننـده  و نـاروا  و نامشـروع  معاشـرتهاى  مشـاهده  كننـد،  نمـى  درك را آنها ظاهر
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 چـه  اينهـا،  امثال و فساد، ديگر مراكز و ها دانسينگ و ها كاباره در آشكار و پنهان
 .دارد جوانان، و كودكان بخصوص افراد، همه در زهرآگينى و سوء آثار

 اسـرار  از علـوم  پيشـرفت  بـا  انـدازه  هر كه كرد اعتراف بايد تأسف كمال با
 اسـتفاده  مـورد  كمتر تنها نه عمًال علم شود، مى برداشته پرده بيشتر انسانى حيات
 همـان  بـيش،  و كـم  ايـن،  و اسـت؛  استفاده سوء مايه بيشتر بلكه گيرد، مى قرار

 وجـود  نيـز  ديگـر  صـنعتى  و علمـى  پيشرفتهاى از بسيارى در كه است وضعى
 تبليغـاتى،  بـزرگ  كمپانيهـاى  سودپرست، و بار و بند بى سوداگران امروز،. دارد

 و بيـدادگر  حكومتهـاى  و اجتمـاعى،  و اخالقـى  و فلسـفى  منحـرف  مسلكهاى
 بهـره  اجتماع خيرانديشان از بيش عاتاطال اين از مختلف، رژيمهاى خودخواه

 .جيمز ويليام آقاى مقاله اين و شما اين فعالً! كنم عرض چه چرا؟. گيرند مى
 :گفـت  چنـين  تعجـب  روى از روزى 1ولينگتن دوك كه كنند مى نقل

 !است طبيعت برابرِ هزار ده عادت» !است ثانوى طبيعت عادت«
 اسـت،  آزمـوده  و كـار  هنـه ك سـربازى  خود كه او، اندازه به كس هيچ شايد

 روزانـه  مشـق  و تمـرين  و منظم كار سالها. است درست چقدر سخن اين نداند
 .كند مى ممكن را او بر فرماندهى و او اداره و سازد مى نو از را مردى كه است

 :گويد مى 2هاكسلى پرفسور
 همچـون  را آن تـوان  مـى  ولـى  باشـد،  نداشته واقعيت شايد كه است داستانى
 سـرباز  كـار  شـيرين  و خوشـمزه  مـردى  گوينـد  مـى . پـذيرفت  واقعى داستانى
رد  مى خانه به دست روى را خود شب سورسات كه ديد را اى بازنشسته بـه . بـ 
 فـوراً  سرباز! دار خبر: زد فرياد او بر مقدمه بى افتاد او به چشمش اينكه محض

ــتهايش ــايين را دس ــداخت پ ــه. ان ــت ب ــردار حال ــتاد خب ـتها و ايس  و گوشـ
 كمـال  حـد  بـه  او در نظـامى  مشق اين. ريخت خيابان نهر در مينيهايشز سيب
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 .بود شده او عصبى ساختمان جزء گويى و رسيده
 بـر  كسـى  آنكـه  بى جنگى اسبهاى كه است شده ديده جنگها از بسيارى در

 كـه  زمانى مثل و آمده هيجان به شيپور صداى به فقط باشد سوار آنها پشت
 اهلـى  حيوانـات  بيشـتر . انـد  شـده  جمع هم ورد شود مى سوار آنها بر كسى
 يـا  شـك  بـدون  دقيقه، به دقيقه كه رسند مى نظر به اى ساده ماشينهاى چون
 آنكـه  بـى  دهنـد،  مـى  انجام اند داده ياد آنها به كه را وظايفى توقف، و ترديد

 راه آنهـا  مغـز  بـه  رويـه  تغييـر  امكان دهد نشان كه كند بروز آنها از عالمتى
 انـد،  رسيده پيرى سن به المدت طويل زندانهاى در كه اشخاصى. باشد يافته
 .برگردند زندان به دوباره كه اند كرده درخواست خود خالصى از پس

 سـيركها  از يكى براى كه پلنگى قفس آهن، راه تصادف يك در كنند مى نقل
 محـافظين  آنكـه  بى بالفاصله، ولى پريد، بيرون قفس از پلنگ. شكست بردند مى
 بـزرگ  لنگـر  عـادت  كـه  است اين. برگشت خود جاى به بيفتند، زحمت به او

 را مـردم  كـه  اسـت  عـادت . اوست كار محافظه كارگزار ترين پرارزش و اجتماع
 بينوايـان  رشـك  طغيـان  از را مكنـت  و ثروت ابناى و دارد مى نگاه فرمان تحت
 امـور  تـرين  زننـده  و دشـوارترين  گـذارد  نمى كه است عادت. بخشد مى نجات

 آورده امـور  گونـه  ايـن  تصدى براى كه آنها و بماند بالمتصدى و معوق ندگىز
 بـان  عرشـه  و مـاهيگير  كـه  است عادت. بروند و كنند رها را خود كار شوند مى

 در را كشـاورز  معدن، تاريكى در را معدنچى دريا، در زمستان قلب در را كشتى
 عـادت . دارد مـى  نگـه  مزرعـه  تنهـايى  گوشه و چوبى كلبه در بار برف ماههاى
. دارد مـى  مصـون  يخبنـدان  مناطق ساكنين و بيابانگردان هجوم از را ما كه است
 در كـه  خطـوط  همان در را زندگى نبرد تا كند مى محكوم را ما كه است عادت

 كـه  را كـارى  و دهـيم  ادامـه  ايـم  كرده انتخاب آغاز در خود يا يافته پرورش آن
 آمـاده  ديگـر  كـار  براى نه چون كنيم، دنبال وجه بهترين به نيست ما ميل مطابق
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 آمـاده  ديگر كار براى را خود و كنيم شروع نو از كه مانده آن وقت نه و ايم شده
 ريختگـى  هـم  بـه  از را جامعـه  مختلـف  طبقـات  كه است عادت. سازيم
 .دارد مى مصون
 طبقـه  چـه  از كـس  هـر  شـود  مى معين سالگى پنج و بيست سن حدود در
 يـك  جـوان،  بازرگان يك حرفه براى الزم صفات. بود خواهد كاره چه و است

 ايـن  در جـوان،  حقـوقى  مشـاور  يـك  يا جوان، اداره رييس يك جوان، پزشك
 اشـخاص  بيـنش  و تفكـر  طـرز  در سـن  اين در. كند مى پيدا استقرار او در سن

 يابيـد  مـى  خاصـى  هاى خواسته و تمايالت و بينيد مى ريزى شيارهاى و خطوط
 بـر . كنند دور خود از را آنها توانند نمى و شود مى آنها شخصيت جزء كم كم كه

 كـه  اسـت  مفيد وضع همين دنيا براى. نتوانند كه است همين هم بهتر هم روى
 ديگـر  و شود مى مستحكم خاره سنگ چون سالگى سى در ما بيشتر شخصيت

 اى حرفـه  عادات شدن متشكل دوره سى، و بيست ميان دوره اگر. گردد نمى نرم
 از شخصـى،  عـادات  تشـكيل  و پيـدايش  در آن از پـيش  دوره است، عقالنى و

 اينهـا،  امثـال  و حركـات  و اطـوار  گفـتن،  سـخن  سبك كلمات، تلفظ طرز قبيل
 سـختى  بـه  آموزيـد  مـى  سالگى بيست از پس كه را زبانى. دارد بيشترى اهميت

 تمـاعى اج محـيط  به كه جوانى. كنيد تلفظ زبان خودِ آكسان با درست توانيد مى
 كـه  را نواقصـى  و معايـب  توانـد  مـى  سـختى  بـه  گـذارد،  مى قدم خود از باالتر

 هـر  حتـى . ببـرد  يـاد  از اند داده رسوخ و كرده ايجاد او در رشد سنين معاشرين
 نظيـر  بتواند كه است مشكل بسيار باز باشد داشته خود جيب در پول هم اندازه
 همـان  با را خود اجناس رانسوداگ. بپوشد لباس جور چه بداند زاده اشراف يك

 ولـى  دارند، مى عرضه هم او بر كنند، مى عرضه افراد ترين پوش شيك به كه اشتياق
 چـون  نـامرئى  قـانون  يـك . برآيد مناسب چيزهاى انتخاب عهده از تواند نمى او
 لبـاس  .دارد مى نگه خود اصلى مدار در همچنان را او قوى، و نيرومند جاذبه، قوه

 



 كودكان     نقش آزادي در تربيت 98

 آشـنايان  كـه  نكتـه  ايـن  و بـود،  پارسال كه است همان لامسا او پوشيدن
 تـا  كنند، تهيه خود براى مناسب لباسهاى اند توانسته چگونه او پوش شيك
 .ماند خواهد پوشيده او بر مرگ لحظه

 عصـبى  دسـتگاه  كه است اين تربيت و تعليم اصل بزرگترين بنابراين،
 آنچـه  بايـد  .سـازيم  خـود  دوست كنيم خود دشمن آنكه جاى به را خود
 بايـد . كنـيم  زنـدگى  آسوده آن سود با و دهيم قرار سرمايه ايم كرده كسب

 و سـازيم  معتـاد  سـودمند  كارهـاى  بـه  را خـود  است، ممكن كه حدى تا
 صفاتى با كنيم مراقبت نشويم، مبتلى طاعون به مراقبيم كامالً كه همانطور

 .زند لطمه ما تپيشرف به و شود ما ترقى راه سد روزى شايد كه نياييم بار
 درد بى اتوماتيسم دست به را زندگى جزئى امور بتوانيم بيشتر قدر هر

 فـارغتر  ديگـر  فعاليتهـاى  بـراى  مغـز  عـالى  نيروهاى بسپاريم، عادت سر
 چيـز  هـيچ  كـه  نيسـت  كـس  آن از تر بيچاره انسانى موجود هيچ. ماند مى

 در باشـد؛  داشـته  تصـميم  بـه  احتيـاج  چيـز  همه در نيست؛ عادى برايش
 شـدن  بيدار و خوابيدن چاى، فنجان هر نوشيدن سيگار، هر كردن روشن

 و انديشـه  و تأمـل  بـه  كارهـا  تـرين  جزئى و ترين ساده شروع و روز، هر
 اشـخاص  گونـه  ايـن  عمـر  از نيمـى  درسـت . باشد نيازمند تصميم اتخاذ
 عادى برايشان قدر آن بايد كه شود مى كارهايى بر تأسف يا تصميم صرف
 خواننـدگان  ميـان  در اگر. دهند انجام بخود خود و توجه بى كه دباش شده
 نشـده  عـادى  بـرايش  زنـدگى  وظايف گونه اين هنوز كه هست كسى من

 .بپردازد نقيصه اين رفع به چيز، هر از قبل اينك، هم بگذاريد است،
 تحسـينى  شايان نظرهاى بين، پرفسور كتاب» اخالقى عادت «فصل در
 :آيد مى دست به مهم كلى اصل دو آنها مجموع از كه دارد وجود
 قـدم  كنيم دقت بايد سابق عادت ترك يا جديد عادت تحصيل در ـ1 

 . برداريم تصميم و قدرت حداكثر با را نخستين
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 الزم نيروهـاى  انـداختن  كـار  به در است ممكن كه را مقتضياتى همه
 در را خـود  تمـامتر  چـه  هـر  جـديت  با. كنيد آورى جمع شود واقع مؤثر

 قيـودى  خويش براى و كند تقويت را جديد وضع كه دهيد قرار شرايطى
 اجـازه  وضـع  اگـر  حتـى . باشـد  ناسـازگار  سـابق  وضـع  با كه كنيد ايجاد
 تصـميم : خالصـه . كنيد درست خود براى اجتماعى ضمانت يك دهد، مى

 .ببريد پيش رسد مى نظرتان به كه مناسبى كمك هر با را خود
 كـه  بخشـد  مـى  فـوريى  مـؤثر  نيروى نانچ شما اول قدم به روش اين
 ايـن  غيـر  در كـه  زودى آن به جديد تصميم زدن هم به خيالِ گذارد نمى

 كـه  روز هر. كند پيدا راه شما مغز به شود پيدا شما در بود ممكن صورت
 شويد مى اميدوارتر درجه يك افتد، تأخير به جديد تصميم شكستن درهم

 .شد نخواهد شكسته هرگز كه
 اسـتثنا  نگذاريد هرگز نكرده، ريشه درست شما در جديد تعاد تا ـ2
 .بيايد پيش شما كار در

 اسـت  ايـن  مثل كنيد، برگشت سابق وضع به استثنا طور به بار يك اگر
 همـين . بيفتـد  دستتان از يكباره پيچيد مى دقت با كه نخى گلوله بگذاريد كه
. بپيچيـد  وبـاره د بايـد  و كنـد  مـى  بـاز  را دور چندين از بيش افتادن بار يك

 اعصـاب  دسـتگاه  تواند مى كه است مهمى وسيله تنها معين كار هر مداومت
 : گويد مى بين پرفسور كه طور همان. بيندازد كار به نقص بى و درست را

 متقابـل  نيروى دو وجود عقلى، اكتسابات برخالف اخالقى، عادات ويژه خاصيت
 آن جانشـين  ديگـرى  و درو مـى  زوال به رو يكى تدريج به كه است متضاد و

 هـاى  صـحنه  از يـك  هـيچ  كـه  اسـت  آن چيز باالترين وضع، اين با. گردد مى
 اثـر  كنـد،  غلبـه  باطـل  جانـب  كه بار هر. نبازيم را متقابل نيروى دو اين جنگ
 الزم احتيـاط  مقتضـاى  بنـابراين، . كند مى خنثى را حق جانب غلبه بار چندين

 آنهـا  از يكـى  بـا  متواليـاً  غلبـه  كه شود تنظيم چنان نيرو دو وضع كه است آن
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 هـيچ  بـه  ديگر كه شود مستحكم و نيرومند چنان تكرار اثر در تا باشد،
 بهتـرين  است اين. كرد ستيزه و مقابله آن با نشود موقع هيچ در و وجه
 .كرد فرض شود مى كه اخالقى مشى خط

. اسـت  ضرورى امرى كار آغاز در بخش اطمينان و قاطع موفقيت به احتياج
 بعـدى  تالشهاى همه قدرت تزلزل براى مساعدى زمينه اول وهله شكستِ
 بعـدى  تقويـت  موجـب  آميـز  موفقيت گذشته مشاهده كه صورتى در است؛

 مشـورت  او بـا  مهمـى  كـار  دربـاره  كه مردى به گوته. است انسان اعصاب
! آوخ «:گويـد  مـى  داشـت  اعتمـاد  كار آن انجام بر خود توانايى به و كرد مى
 خط تأثير جمله اين» !بزنيد خود دستهاى روى كه محتاجيد بدين فقط شما
 .كند مى روشن او خود روحيات و اعصاب در را گوته آميز موفقيت مشى

 بـه  اعتيـاد  بـا  مبـارزه  در نبايـد  مگـر  كه آيد مى پيش سؤال اين اكنون
 كرد؟ عمل تدريج به اينها نظاير و الكلى مشروبات و ترياك
 كـه  گفـت  تـوان  مى ولى است، مختلف حدودى تا تجارب قسمت اين در
روش بهتـرين  تعيـين  و شخصـى  احـوال  و اوضـاع  بـه  مربوط بيشتر اختالف 
 اگـر  كه متفقند همه اساسى اصل اين در وگرنه است؛ شخصى احوال با مناسب
 سـريع  و يكبـاره  جديـد  عـادت  كـه  است همان طريق بهترين باشد ميسر واقعاً

 سـنگين  چنـان  اى وظيفـه  خـود  اراده بـر  كـه  كنيم دقت بايد البته. شود تحصيل
 هـر  در. گـردد  مى شكست دچار اول قدم همان از داريم يقين كه نكنيم تحميل
 و افيـون  قبيـل  از عادتهـايى  ترك در خواه مقصود، به نيل براى راه بهترين حال،
 كـار،  بـه  شـروع  يا خواب از برخاستن ساعت قبيل از اى ساده كارهاى در خواه
 خـود  به سريع و كوتاه دوره يك در خود قدرت گرفتن نظر در با كه است اين
 شـوق  اگـر  آنكه شگفت. باشيم آزاد و آسوده را خود وقت بقيه و بياوريم فشار
 .ميريم مى الغرى از زود بگذاريم غذا بى كلى به را خود
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 روى بتوانـد  بايـد  كنـد  شـروع  خود ساختن نو به شخص اينكه از پيش«
 راه بنگـرد،  راسـت  و چـپ  بـه  آنكه بى و انحراف بى يم،مستق باريك راه يك
 از بايـد  كـه  اسـت  كسـى  مثـل  گيـرد،  مى اى تازه تصميم روز هر كه آن. برود

 لـب  رسيدن محض به گيرد، مى خيز پريدن براى كه بار هر ولى بپرد، گودالى
 تمركـز  و اخالقـى  قواى تجمع. بگيرد خيز دوباره كه برگردد و بايستد گودال
 تمـرين  قدرت بركت به تنها. نيست ميسر مداوم و گير پى پيشرفت نبدو آنها

 1».شويم مى معتاد بدان و نائل قوا تمركز و تجمع به كه است مداوم
 :افزود را سومى اصل توان مى نامبرده اصل دو به
 كـه  تصـميمى  هـر  روى و بگيريـد  را نخسـتين  فرصـت  همـان ] ـ3[
 خـود  آرزويـى  عـادات  ينتـأم  جهـت  در كه درونى شوق هر و گيريد مى
 . بپردازيد عمل به يابيد مى

 كنـد،  پيـدا  اُتوماتيسم خاصيت كه برسد حد آن به وقتى شوق و اراده
 لحظـه  همان در نه كند، منتقل مغز به را جديد وضع كه دارد را آن قدرت
 .است آمده پديد تازه كه اول

 :كند مى خاطرنشان اخير نويسنده كه طور همان
 و آيـد  فـراهم  اتكايى نقطه تا است الزم عمل براى جدى و مساعد اى زمينه
 سـر  و كنـد  تكيـه  آن بـر  شـود  مـى  برابـر  چندين اراده قدرت آن، با كه اهرمى

 فشـار  تا ندارد عمل براى جدى مساعد زمينه كه كس آن وگرنه شود، بلند ديگرش
 .است توخالى اطوار و ادا و ژست فقط او كار كند، تحمل را اهرم اتكاى نقطه

 از انباشـته  ذهـنش  قدر هر باشد، نداشته عمل براى جدى زمينه شخص اگر
 نتيجـه  به است ممكن باز باشد، عالى و خوب احساساتش و اخالقى قواعد و اصول
 و خـوب  نيتهاى كه هست المثلى ضرب. بماند اثر بال هميشه نفسانياتش و نرسد

 

                                                           
 .بانسن نقل شده است.  كتاب، جاين قسمت ازـ 1
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 گانـه  سه قواعد از كه است اى نتيجه همان اين. است جهنم سنگفرش عمل بى
 و خلـق  «:گويـد  مى ميل استورات جان كه طور همان. آيد مى دست به مزبور
 ايـن  بـه  اراده» .باشـد  شـده  مسـتقر  نفـس  در درست كه است اى اراده خوى
 راهـى  در عمـل،  بـراى  فكـر  هماهنگى خواسته، عبارت اين در او كه معنايى
 .است دگىزن رويدادهاى و حوادث همه مافوق مشخص، و سريع و محكم

 كـار  وقـوع  به بخود خود كه آن، الينقطع دوام نسبت به فقط كار هر انديشه
 اگـر . گـردد  مـى  معتـاد  بـدان  مغـز  و شود مى مؤثر و راسخ ما در شود، مى منجر
 از بـدتر  بـدهيم،  دسـت  از برسـد  عملى نتيجه به آنكه بى را خوبى اراده يا شوق
 كـه  است اين اثرش كمترين زيرا باشيم، داده دست از را خوبى شانس كه است آن

 .دارد مى باز بيفتد بخش نتيجه راهى در اينكه از مسلماً نيز را ديگر تصميمهاى
 و خيـالى  و احساسـاتى  شـخص  مـنش  از تـر  پسـت  كـس  هيچ منش
 شـده  تهيـيج  احساسـات  مـتالطم  درياى در را عمرى كه نيست، رؤيابين

 نمونـه . زنـد  مـى ن سـر  او از جـدى  و مردانـه  كارى هرگز ولى گذراند مى
 همـه  به خود بليغ و نافذ كلمات با روسو. است روسو افراد اين از بارزى
 پرستارى به خود و باشند طبيعت پيرو كه كند مى توصيه فرانسوى مادران

ــد، فرزندانشــان تربيــت و  خــود، گفتــه بــرخالف او خــود ولــى بپردازن
 .كنند پرستارى آنها از تا فرستد مى شيرخوارگاه به را فرزندانش

 در ولـى  كنـد  اشـتياق  اظهـار  مطلـق  اخالقى خوب كار به كه ما از كس هر
 لـوازم  البـالى  بـدل  لبـاس  بـا  خـوب  اخالقـى  كـار  همين كه آنجا عمل، مقام

 خـود  سـهم  بـه  كند، ترك را آن گرفته، قرار او راه سر ديگر بدنماى و نامطلوب
 ناپسـند  لـوازم  البالى لفضائ همه روزگار اين در .است گذارده قدم روسو راه همان در
 كـه  بشناسـد  وقتـى  فقـط  را فضائل كه كس آن بر واى است؛ نهفته نامطلوبى و

 خوانـدن  در كه اشخاصى .كند تصور خالص و مطلق شكل به خود ذهن در را آنها
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 اينهـا  عـادات . انـد  قبيـل  همين از كنند مى افراط نمايش به رفتن و داستان
 حـال  بـه  تماشـاخانه  در روسـى  خـانم  يـك  مـثالً، . است عجيبى هيوالى
 چـى  كالسـكه  حال همان در ولى ريخت، مى اشك نمايش خيالى بازيكنان

 نگرانـى  هـيچ  بابـت  ايـن  از خانم و بود كرده يخ سرما شدت از بيرون او
. افتـد  مى اتفاق كمترى، زنندگى با ولو جا، همه وقايع قبيل اين از. نداشت
 خـود  نـه  كـه  كسـانى  بـراى  ى،موسـيق  در انـدازه  بى افراط به اعتياد حتى

 را آن تـا  برخوردارنـد  كـافى  اندازه به موسيقى موهبت از نه و اند نوازنده
 و متزلـزل  را افـراد  شخصـيت  برند، كار به آن خالص عقالنى راه در فقط
 كـه  شـوند  مـى  هيجاناتى از مملو غالباً چون كند، مى عنصر سست را آنان

 جـز  نيسـت  اى چـاره . گردد مى ودناب برسد عمل مرحله به آنكه بى معموالً
 كـه  كنـد  پيـدا  احساساتى كنسرت يك در نشود حاضر هرگز انسان اينكه
. باشـد  دنيا كارهاى ناچيزترين چه اگر شود، او از كارى صدور منشأ بعداً
 و نرمـى  با مادربزرگش با الاقل ندارد را بزرگ كارهاى شجاعت اگر مثالً

 خود صندلى عمومى نقل و حمل وسيله يك در يا كند؛ صحبت مالطفت
 .شود ظاهر عمل در او احساسات اين حال هر در. واگذارد ديگرى به را

 مخصـوص،  خطـوط  تنها نه كه كند مى واقف نكته اين بر را ما اخير حاالت
 اگـر  مـثالً . شـود  مـى  منطبع مغز در عادت وسيله به نيز كار عمومى اشكال بلكه
 بـه . گذاشـت  خواهنـد  زوال به رو روند،ب زوال به رو ما خواستهاى دهيم اجازه
 كنـيم  خـوددارى  عمـل  و جهـد  و جـد  از غالبـاً  اگـر  كه گفت بايد دليل همين

. رفـت  خواهد بين از شويم متوجه خودمان آنكه از پيش ما جهد و جد استعداد
 هميشـه  بـراى  بـرود  سو آن و سو اين ما توجه و عنايت و دقت بگذاريم اگر يا

 واقعيـت  يك براى نام دو ديد، خواهيم بعد چنانكه دقت، و سعى .ماند خواهد چنين
 جريانهـاى  از يـك  كـدام  به دو اين كه دانيم نمى درستى به ما ولى است، روانى
 و مربوطنـد  مغـز  جريانهاى به اجماالً اينكه بر دليل ترين عمده. دارند ارتباط مغز

 



 كودكان     نقش آزادي در تربيت 104

 اردمـو  از حـدودى  تـا  ايـم  دريافتـه  كه است اين نيستند روح كار يكسره
 .است مادى قانون يك كه اند عادت قانون

 كنـيم  طـرح  توانيم مى ما كه اراده عادات به مربوط عملى اصل آخرين
 خـود  در را جهـد  و جـد  اسـتعداد  روزانه، تمرين مختصر با كه است اين
 يك مثالً. باشد غيرضرورى و بيفايده كارهاى در چه اگر داريد، نگه زنده
 و تصـميم  ورزش و رياضـت  بـراى  را ىغيرضـرور  و نـاچيز  كار چند يا

 ميـان  در روز يـك  يا روز هر. دهيد انجام منظم طور به خود در شجاعت
 كـه  باشـيد  داده انجام مرتبى كار كه منظور اين به فقط دهيد، انجام كارى
 رسـد،  فرا كار آن ساعت چون كه طورى به شود، نمى ترك شما از هرگز
 .نيابند آن به قيام براى حركت بى و آرام را شما گاه هيچ

 خانه براى شخص كه است اى بيمه حق نظير تمرين و رياضت نوع اين
 هـم  شـايد  ندارد، او حال به اى فايده پرداخت موقع. پردازد مى خود اثاث و

 بيايـد  او سـراغ  به سوزى آتش اگر ولى برنگردد، او جيب به هرگز پول اين
 عينـاً . داد خواهـد  نجات رابىخ خانه از را او است پرداخته تاكنون آنچه تنها

 را خـود  غيرضـرورى  و بيفايده كارهاى انجام با كه كسى وضع است همين
 چنـين . كنـد  مـى  معتاد دارى خويشتن و اراده قوت دقت، و توجه تمركز به

 اسـت،  ثبـاتى  بـى  و تزلزل دچار اوست پيرامون چه هر كه موقع آن در كس
 چـون  او سست همقطاران كه صورتى در ايستاد؛ خواهد جاى بر برج چون
ــابود و پراكنــده تنــدباد برابــر در كــاه ذرات  كــه اينجاســت از. انــد شــده ن

 .است اخالق علم دستيار ترين قوى اخالقى روانشناسى
 شـويم،  مـى  مبتال بدان ديگر دنياى در دينى معتقدات برطبق كه جهنمى

 خود ياتنفسان انداختن و بدآموزى با دنيا اين در كه نيست جهنمى از بدتر
 جوانـان  اگـر . سـازيم  مى خود براى ناروا عادتهاى كسب و غلط راههاى در
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 عـادات  از متحركـى  تـوده  بـه  زود چقـدر  كه دهند تشخيص توانستند مى
 و ارتجــاعى حالـت  تــر تركـه  چـون  كــه وقـت  آن در شــوند، مـى  مبـدل 

 بـد،  يـا  خوب. كردند مى عنايت خود ساختمان به بيشتر داشتند پالستيكى
 هـم  از هرگـز  تافته رشته اين و تابيم مى را خود سرنوشت رشته كه ماييم
 پيكـر  اين بر كه گناه و ناپاكى يا پاكى ضربه كوچكترين 1.شد نخواهد باز

 .ماند خواهد باقى هميشه براى آن جاى آيد وارد
 كـه  بـار  هـر  گسار، باده و شرابخوار نيكلِ و وان ريب جفرسن، نمايشنامه در

 را ايـن  هيچ؛ بار يك اين «:گويد مى خود با ورزد مى قصور خود وظيفه انجام در
 هـم  رئوف خداى شايد نشمرد؛ را بار اين تواند مى او خوب، بسيار» !شمرم نمى
 سـلولهاى  مولكولهـاى . شـد  خواهـد  شـمرده  زيـاد  و كم بى ولى نشمرد، را آن

 نـد، كن مى بايگانى و ثبت و شمرند مى را بارها يك اين همه او بافتهاى و عصبى
 در. رود كـار  بـه  او عليـه  گيرد مى قرار اغوا و وسوسه معرض در كه ديگر بار تا

 سـر  مـا  از كـه  كار هر واقع، عالم از علم دقيق و مو به مو اللفظىِ تحت ترجمان
. بـد  هـم  جهتى از و است خوب جهتى از البته اين. شد نخواهد محو هرگز زند

 شـويم،  مـى  الخمـر  دايم متناوب شرابخوارى بار چندين اثر در ما كه طور همان
 باتجربـه  و مـاهر  و مسلط خود كار در نيز عملى و علمى متناوب كار ساعتها اثر در
 .گرديم مى ضعيف اخالقيات و عرفيات در حال عين در چه گر شويم؛ مى

 در خـود،  تربيـت  و تعلـيم  نتيجـه  به نسبت نگذاريد را نوخاسته جوان هيچ
 همـه  در جـوان  اين اگر. باشد داشته تشويش و نگرانى اى ذره هست، كه راه هر

 بـه  اسـت  ممكـن  باشد، مشغول كار به اطمينان و ايمان با خود كار ايام ساعات
 

                                                           
را نيلـوفرى  چـرخ  مكـن  نكوهش ـ1

 

را ســرى خيــره بــاد ســر ز كــن رونبــ 
 

بد را خويش اختر كنى خود چون تو
 

را اختـرى  نيـك  چشـم  فلك از مدار 
 

 ناصرخسرو 
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 بـه  كامـل  اطمينـان  بـا  كرده انتخاب كه حرفه هر در و برسد نهايى نتيجه
 را خود و بردارد خواب از سر روز يك باشد؛ اميدوار خود سعادت صبح

 كارهـاى  ضـمن  آرام، آرام. بيابـد  خـود  دوران يسـته شا و مستعد افراد از
 همـه  در نظـر  اظهار قدرت دهد مى انجام خود حرفه در كه روزانه جزئى

 بـاد  بـر  هرگز كه ثروتى و سرمايه همچون حرفه آن به مربوط موضوعات
 .رسيد خواهد كامل حد به او در نرود

ـ  از اطالعى بى. گردند آگاه ترقى رمز اين از جوانان بايد  بـيش  راز ناي
 مبـادرت  سـخت  كارهـاى  بـه  كـه  جوانانى در ديگر احتمالىِ عللِ همه از
 .كرد خواهد ضعف و ترس توليد كنند مى
 



اسالمى تربيت  
  





 1اسالمى تربيت

 علـى  السـالم  و الصـلوة  و العـالمين  رب للّه الحمد الرحيم، الرحمن اللّه بسم
 اهل من الهداة االئمة على و ين،النبي خاتم سيدنا على و رسله و انبيائه جميع
 .الصالحين اللّه عباد على و علينا والسالم صحبه، و آله من الخيرة و بيته

 تـا  صـد  هاى آيه بود، شده آغاز آن تفسير و ترجمه و تالوت كه آياتى
 بـه  شـايد  اى جلسه هر در ما چند هر. بود عمران آل سوره از صدوشانزده

 آيـات  ايـن  مطالـب  كه آنجا از اما رسيم، مىن بيشتر آيه دو يا يك بررسى
 آغاز در را آيات همه جلسه هر در من ناچار به است، پيوسته هم به بسى
 و تـذكر  دوسـتان  و خـودم  بـراى  تـا  كـنم  مـى  ترجمه و خوانم مى جلسه

 .بماند ذهنمان در آنها مفاد و باشد يادآورى
 

 ايمـانكم  بعد يرُدوكُم الكتاب توااَُ الذين من فريقاً تُطيعوا اِن آمنوا الذين ايها يا
 و رسوله، فيكم و اللّه آيات عليكم تُتلى اَنتم و تكفُرون كيف و) 100( كافرين

 اتّقـوا  امنوا الذين ايها يا) 101 (مستقيم صراط الى هدِى فقد باللّه يعتصِم من
 اهللا بحبـل  صـموا اعتَ و) 102 (مسـلمون  انتم و اِالّ تَموتنَّ ال و تقاتِهِ حقّ اللّه

 قلوبكم بين فألَّف اَعداء كنتم اذ عليكم اللّه انعمت اذكروا و تفرّقوا ال و جميعاً
 كـذلك  منهـا  فانقذكم النّار من حفره شفا على كنتم و اخوانا بنعمته فاصبحتم

 

                                                           
 بـوده  بهشـتى  دكتر اهللا آيت شهيد تفسيرى هاى درس سلسله از جزئى واقع در بخش ـ اين 1

 .بود شده منعقد 53/10/14 تاريخ به قسمت اين به طمربو جلسه. است
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 و الخيـر  الـى  يـدعون  اُمة منكم لتكُن و) 103 (تهتدون لعلّكم آياته لكم اللّه يبين
 تكونـوا  ال و) 104 (المفلحون هم اولئك و المنكر عن ينهونَ و بالمعروف يأمرونَ
 عظـيم  عـذاب  لهـم  اولئـك  و البينـات  جاءهم ما بعد من اختلفوا و تفرّقوا كالَّذينَ

 بعـد  اكفـرتم  وجوههم اسودت الّذين فاما وجوه تسود و وجوه تبيض يوم) 105(
 ففـى  وجوههم ابيضّت الّذين اما و) 106( تكفرون كنتم بما العذاب فذوقوا ايمانكم
ا  و بالحقَّ عليك نتلوها اللّهِ آيات تلك) 107 (خالدون فيها هم اللّهِ رحمة اللّـه  مـ 
 اللّـهِ  الـى  و االرض فـى  مـا  و السـموات  فى ما للّه و) 108 (للعالمين ظلماً يريد
 تنهـون  و عروفبـالم  تـأمرون  لِلنّاسِ اُخرجت امةِ خير كنتم) 109 (االمور تُرجع
 و المؤمنـون  مـنهم  لَّهم خيراً لكان الكتاب اَهلُ آمنَ لو و باللّه تؤمنون و المنكر عن

 ال ثـم  االدبـار  يولّوكم يقاتلوكم اِن و أذى اِال يضرّوكم لن) 110 (الفاسقون اكثرهم
 مـن  حبـل  و اللّـه  مـن  بحبل اال ثقفوا ما أينَ الذلّه عليهم ضُربت) 111 (ينصرون

 يكفـرون  كـانوا  بـانهم  ذلك المسكنه عليهم ضربت و اللّه من بغضب باءو و سالنّا
 ليسـوا ) 112 (يعتـدون  كانوا و عصوا بما ذلك حقٍ بغير االنبيا يقتلون و اللّه بĤيات
نْ سواءةٌ الكتاب اهل ماللّهِ آيات يتلون قائمةٌ اُم الّليلِ آناء 113 (يسـجدون  هم و (

 يسـارعونَ  و المنكـر  عن ينهون و بالمعروف يأمرون و االخر اليوم و باللّه يؤمنون
 و يكفـروه  فلـن  خيـر  من يفعلوا ما و) 114 (الصالحين من اولئك و الخيرات فِى
ـم  ال و اموالهم عنهم تغنى لن كفروا الذين ان) 115 (بالمتّقين عليم اللّههمِـنَ  اوالد 
 ).116 (ونخالد فيها النّارهم اصحاب اولئك و شيئاً اللّهِ

 از و دهيـد  گـوش  كتاب اهل از گروهى حرف به اگر مسلمانان، اى مؤمنان، اى
 خواهنـد  بـاز  كفـر  راه به ديگر بار شدن مسلمان از بعد را شما كنيد، پيروى آنها

 بـا  شـويد  مـى  كافر چگونه ورزيد؟ مى كفر خدا به چگونه شما شما؛ اما. گرداند
 خـدا  پيـامبر  اينكـه  بـا  و شود، مى خوانده برايتان خدا آيات كه شماييد اين اينكه
. اسـت  شـده  رهنمـون  راست راه به برد پناه خدا به كس هر شماست؟ ميان در
 و مسـلمان  مگـر  نميريد. باشيد داشته پروا بايد كه طور آن خدا از مسلمانان، اى
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 بـه . مشـويد  پراكنـده . بريد پناه بدان و بپيونديد الهى رشته به همگى. خدا تسليم
 بوديـد  يكـديگر  دشـمن  شـما  كه زمان آن در: باشيد خودتان بر خدا عمتن ياد

 بـرادران  او نعمـت  پرتـو  در و داد پيونـد  و كرد مهربان يكديگر با را شما دلهاى
 شـما  خـدا  و بوديد آتش از پرتگاهى و ژرفنا لب بر شما همين. شديد يكديگر

ـ  شما براى را خود آيات خدا. ساخت رها و داد نجات آن از را  صـورت،  دينب
 بـه  بشـويد  تبـديل  بايـد  شما. آييد راه به كه باشد كند، مى روشن و آشكار و باز

 شايسـته  كارهاى به كند، مى دعوت نيكى و خير به كه اى نمونه جماعت و امت
 مثـل  شـما . رستگاران اينهايند. دارد مى باز ناپسند و ناشايست كار از و دارد وامى
 دچـار  بـاز  الهـى  روشـنگر  داليل و خدا آيات رب دستيابى از پس كه نباشيد آنها

 و روســپيدند گروهــى كــه روزى آن در اينهــا،. شــدند اخــتالف و پراكنــدگى
 گفتـه  آنهـا  بـه  سـياهند،  رو كه آنها اما. دارند بزرگ اى شكنجه روسياه، گروهى

 بچشـيد  حـاال  شـديد؛  كـافر  بـاز  آورديـد  ايمـان  آنكـه  از بعد شما بله، شود مى
 خـدا  رحمـت  در سـپيدان  رو امـا ! ورزيديـد  كه كفرى كيفر به را الهى شكنجه
 خـدا  و خـوانيم  مى فرا حق به پيامبر اى تو بر ما. خداست آيات اينها. اند جاودانه

 اسـت  زمين و آسمانها در آنچه. رود ستمى و كند ستمى جهانيان به خواهد نمى
. شـوند  ىمـ  بازگردانده و گردند بازمى خدا سوى به كارها همه و خداست آنِ از

 بيـرون  جهـان  مردم براى زمان مدار از كه هستيد و بوديد جماعتى و امت بهترين شما
 ناپسـند  و ناشايسـته  از و داريـد  مى وا نيكى و شايسته به را ديگران شد؛ كشانده

 بودنـد  آورده ايمـان  هـم  كتـاب  اهـل  اگـر . داريـد  ايمان خدا به و داريد مى باز
 فاسـق  بيشترشـان  امـا  اند، مؤمن و اند آورده ايمان آنها از برخى. بود بهتر برايشان

 شـما  كمى اينكه مگر رسانند نمى آسيبى شما به اينان حال، اين با .هستند تبهكار و
 شـما  به روز آن در آيند، جنگ به شما با و آيد پيكار روز كه روز آن اما .كنند آزرده را

 هـر  شده، زده اآنه بر رىمهرِخوا .ندارند ياورى ديگر و فرار، و كرد خواهند پشت
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 مسـلمانان  بـا  پيونـدى  يا بپيوندند الهى رشته به آنكه مگر. آيند دست به جا
 اينها بر. خدايند خشم دچار اينها. باشند داشته مردم با پيوندى و كنند برقرار

 يهودنـد؟  چون چرا؟. است شده زده بيچارگى مهر و گيرى زمين و مسكنت
 و ورزيدنـد  مى كفر خدا آيات به اينها چون! نه دارند؟ نژادى چنان چون! نه

 و ظلـم  چـون . كردنـد  مى نافرمانى چون. كشتند مى ناحق به را خدا پيامبران
 كـه  بيچارگى و بدبختى مهر اين عوامل هستند اينها. كردند مى تجاوز و ستم
 اهل از برخى. نيستند جور يك شان همه حال، اين با. است شده زده آنها بر

 را خـدا  آيـات  آنان. خدا راه در بودن پا سر و قيام اهل هستند مردمى كتاب
 خدا به. دارند خضوع و سجده خدا برابر در. خوانند مى شب لحظات آن در

 اينهـا . دارنـد  ايمان رستاخيز به. دارند ايمان جاودانه زندگى به. دارند ايمان
 خيـرات  و هـا نيكي راه در و دارنـد  بـازمى  بديها از و دارند وامى نيكيها به هم

 بكننـد  اينهـا  نيكـى  كـار  هـر . شايسـتگانند  گروه از اينها. گذارند مى مسابقه
 از و شناسـد  مـى  را باتقوا مردم خدا. ماند نمى عوض بى و شود نمى ناسپاسى

 قـدرتها  و ثروتهـا  رونـد،  كفـر  راه به و شوند كافر كه آنها اما. دارد خبر آنها
 پنـاه  آنهـا  بـه  خدا برابر در اى ذره و داشت نخواهد سود آنها حال به اى ذره

 .آن در جاودانه هم آن دوزخيانند؛ و آتشيان اينها. داد نخواهد
 اى ذره مفـادش  از كـردم  سعى تقريباً كه معنى همين با آيات، همين دانم مى
 در تعليمـاتش  از جلوه اين در را اسالم راستين چهره كه است كافى نروم، فراتر
 فشـرده  مطالب اين وقتى دانم مى حال عين در خوب، ولى .بدهد قرار مان همه برابر
 آن در آنچـه  بـر  هم مقدار يك بدهيم، توضيح بخش بخش و كنيم باز هم از را

 زمـانش  شـكل  آن از را آن عـالى  روح و كلـى  محتـواى  و كنـيم  تطبيق هستيم
 بـه  بيشـترى  هوشيارى كنيم، عرضه خودمان زمان لباس و قالب در و دربياوريم

 معنـى  و ترجمـه  خـوب  را قرآن اگر كه افتد مى فكر به آدم گاهى گه. دده مى ما
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 كنـيم  تفسـير  نيست الزم ديگر و است بس بخوانيم تدبر با و خوب و كنيم
 هـم  گاه گه. دارد خاصى سازنده اثر كار اين واقعاً هم گاهى. دهيم تفصيل و

 سـازنده  و سـودمند  اثرى و ضرورت تطبيقها و تفسيرها و تفصيلها بينيم مى
 هفـت  ــ  شـش  آيات آيم مى تفسير جلسه در من بينيد مى گاه گه اينكه. دارد
 خـواهم  مـى  كنم، مى تكرار و كنم مى ترجمه يكجا و خوانم مى يكجا را شب

 كـردم؛  اشـاره  هفتـه  آن. بشود مأنوس خوب قرآن متن اين با هايمان خاطره
 داشـته  تـرى  يممستق رابطه قرآن با مسلمانها دارد ضرورت بسى كنم مى فكر

. كننـد  محكمتر و تر مستقيم نزديكتر، الهى كتاب اين با را پيوندشان و باشند
 را بحثـى  كـرديم  تـالوت  امشب كه آياتى از اول آيه پيرامون پيش هفته در

 تكميـل  در مختصرى باز امشب كه دارد جا كردم احساس بعد و كردم آغاز
 و سوم دوم، اول، آيات به حقيقت در بحث اين. بگويم را مطالبى بحث آن

 ارتبـاط ) 103 تـا  100 آيـه  يعنـى  (شـد  تـالوت  امشـب  كه آياتى از چهارم
 .كنم مى معنى را آيات اين ديگر بار يك پس. دارد مستقيم
 كتـاب  آنهـا  به كه باشيد كسانى از گروهى رو دنباله اگر مسلمانان، اى
 بـاز  سالما پذيرش و شدن مسلمان از بعد را شما اينها شده، داده آسمانى

 آيات اينكه با شويد، مى كافر چگونه شما اما. گرداند برخواهند كفر راه به
 هـر  شماسـت؟  ميـان  در خدا پيامبر و شود مى تالوت پيوسته شما بر خدا
 مسـلمانان،  اى. اسـت  شـده  هـدايت  راسـت  راه بـه  برد پناه خدا به كس

 بـا  و مانمسـل  مگر نميريد و باشيد، داشته بايد كه طور آن را خدا حساب
 بريـد  پناه و زنيد دست و زنيد چنگ خدا با پيوند رشته به تان همه. اسالم

 را شـما  رشـته  اين. شويد جمع الهى رشته پيرامون همه. نشويد پراكنده و
 روزى آن آوريـد  يـاد  به خود بر را خدا نعمت. دهد مى پيوند يكديگر به
 پيوسته هم به و كنزدي و مهربان هم به را دلهايتان خدا بوديد، دشمن كه

ــرد ــو در و ك ــتِ پرت ــرادر او نعم ــديد ب ــما. ش ــب در ش ــايى ل  از ژرفن
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 روشن برايتان را مطالب طور اين خدا. داد نجات را شما خدا بوديد، آتش
 .بياييد راه به شايد كند مى بيان كنده پوست و

  
 ايمانى جوامع مشكل
 يـك  از كـردم  ديا گذشته جلسه در. شد مى آيه چهار اين به مربوط ما بحث
 مكتبهـاى  و خـدا  بـه  ايمـان  خواهـد  مـى  ايمانى؛ هاى جامعه مشكل: مشكل
 كـردم  عـرض  بشـرى،  ايـدئولوژيهاى  و مكتبهـا  بـه  ايمـان  يا باشد، خدايى
 يـك  دچـار  شـود  مى اداره و شود مى تشكيل ايمان محور بر كه هايى جامعه
 چـون  هـا،  جامعه اين در كه است اين آن و است خاصى پذيرى آسيب نقطه
 خاصـى  آهنـگ  رفتارشـان  و عمل به و انديشه و فكر به ايمان شور و گرما
 و دلبسـتگى  يعنـى  اعتقـاد،  و ايمان آن به كه چيزى آن براى چون دهد؛ مى
 جـان  راهش در حاضرند كه آنجا تا قائلند، خاصى ارزش دارند، القلب عقد

 كـه  اى ادهالعـ  فوق ارزش دليل به كنند؛ گذشتگى خود از و فداكارى ببازند،
 زيـرك،  رنـد  دشـمنان  گاهى گه قائلند، دارند ايمان آن به كه چيزى آن براى

 انگشـت  آينـد  مـى  خارجى، دشمن پنجم ستون و داخلى، صفوف دنياطلبان
 راه فريـاد  و داد و كننـد  مى بهانه را چيزى يك حساس؛ جاى بر گذارند مى
 كـه  اى نشسـته  چـه  ديـن،  اين به و مكتب اين به مؤمن امت آى: اندازند مى

 آن وجـود  دليل به مردم اين! رفت باد بر اسالم! رفت باد بر مكتبت و دينت
 تحريـك  آسـان  ــ  مكتبى عشق مذهبى، عشق ـ عشق و ايمان شور و گرما
 اسـالم،  مجسمه على، عليه را مردم اين تواند مى معاويه كه آنجا تا شوند؛ مى

 علـى  از حمايت عنوان به مردمى ما عصر همين در كه آنجا تا كند؛ تحريك
 امـت  داخل در پراكندگى و چنددستگى و نفاق آتش كش هيزم او واليت و

 كن صاف جاده و شدند على هواداران و شيعه صفوف داخل در حتى و اسالمى
 تاريخ، طول در ما .است واقعيت يك اين .اسالم امت بر پيروزى براى دشمن
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 عموميـت  تقريبـاً  پـذيرى  يبآس اين بينيم مى مسلكى و مذهبى هاى جامعه در
 عشـق  آن به نسبت كه چيزى هر برابر در انسان: است روشن هم علتش. دارد
 چنـين  يـك  خـود  بـه  خـود  كنـد،  مـى  نثار را هايش عالقه بهترين و ورزد مى

 كـار  يـك  انجـام  مشـغول  و ايـد  نشسته كنيد فرض. داشت خواهد حساسيتى
 در ات بچـه  دهنـد  مـى  خبـر  اشم به زند، مى زنگ تلفن هستيد؛ مهم العاده فوق
 تـوانم  نمى متأسفانه «ـ هستيد كسى چه شما آقا، پرسيد، مى. است مرگ شرف
 آسـتانه  در تـان  بچه بدهم اطالع شما به توانستم مى فقط كنم؛ معرفى را خودم
 الاقـل . شـده  چـه  ببينيـد  پريد مى جا از يكباره شما طبعاً خوب،» .است مرگ
 كننـده  تلفـن  ايـن  اگـر  حـاال . نه يا است ستدر مطلب ببينيد كنيد مى تحقيق
 ايـن  در نباشـد،  او صـرفه  و صـالح  بـه  شما مهمِ كار آن انجام كه باشد كسى

 بـاز  لحظـه  آن در كار آن انجام از را شما تلفن يك با توانسته راحت صورت
 نداشـته  قيمـت  قـدر  آن بـرايش  بچـه  تفاوت؛ بى باشد انسانى اگر حاال. بدارد
 كـار  چـه  خوب، خيلى گويد، مى باشد؛ نداشته دلبستگى هبچ به قدر آن باشد؛
 ادامـه  را كـارش  و گـذارد  مى زمين را تلفن گوشى! برسم كارم به بگذار كنم؟
 هشـيار  و عاقـل  اما دارد، عالقه بسى فرزندش به كه باشد انسانى اگر. دهد مى
 آشــنايانش، دوســتانش، از يكــى بــه تلفــن يــك بــا فــوراً اســت، خردمنــد و

 اگـر  كند؛ اطالع كسب زمينه اين در زودتر وى كه كند مى خواهش بستگانش،
 بـود،  الزم اگـر  هـم  فـورى  كمكهاى بدهد؛ انجام است الزم هم فورى كارى
 بـه  مـن  تـا  كنيـد  رسيدگى موضوع اين به كنيد محبت گويد، مى. بدهد انجام
 انجـام  را اش عـاطفى  وظيفـه  آن هـم  و رسـد  مـى  كـارش  به هم. برسم كارم
 قـرار  عاطفـه  آثـار  آن بقيـه  تـأثير  تحـت  ديگر باشد قوى انسانى راگ. دهد مى
 كـه  مـا  خوب،. بماند باز كارش از و بدهد انجام را كارش نتواند كه گيرد نمى
 يعنـى  باشـند؛  دوم پـدر  گروه آن از ما باايمان خواهران و برادران خواهيم نمى
 خــواهيم مــى مــا. ديــن بــه نســبت محبــت بــى و تفــاوت بــى و غيــرت بــى
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 انسـان  معتقديم ما. باشد ما شيعى و اسالمى جامعه محرك موتور ايمان، رشو
 پيـدا  نقـش  او زندگى در ايمان كه كند مى آغاز را انسانى زندگى موقعى اصالً
 ايمـان  شود؛ مى آغاز انسان زندگى در ايمان نقش با انسان انسانى زندگى. كند
 كـه  هستيم مسلكى مردى و زن ساختن طرفدار ما. آيين و مسلك و مكتب به
. اسـت  راه ايـن  در تالشـمان . بگـذرد  چيـز  همـه  از مكتبش و مسلك راه در

 مـا  شـك  بـدون  بنـابراين، . بسـازيم  جـور  ايـن  خـواهيم  مـى  هم را خودمان
. كنـيم  عالج را پذيرى آسيب اين تفاوتى بى و خونسردى تلقين با خواهيم نمى
 مـردم  كه كنيم درست راهى كنيم؟ كار چه پس. بكنيم خواهيم نمى را كار اين
 شـيعه . بورزنـد  عشق دين به هم باشند، داشته شور هم باشند، حساس هم ما
 صـادق  امام مواليش به بورزد، عشق على مواليش به بورزد، عشق تشيعش به

 عشـق  اجمعـين،  علـيهم  اهللا سـالم  پـاك،  پيغمبر و هدى ائمه به بورزد، عشق
 يـاد  علـى،  يـاد  راستى. بورزد عشق اينها همه به بورزد، عشق قرآن به بورزد،
 دسـت  آلـت  امـا  باشد، گرمابخش و آفرين شوق دهنده، تكان او براى حسين،

 بشـويم  سـوم  پـدر  نـوع  از اينكـه  جز راهى كنم مى فكر كنيم؟ چه. نشود هم
ر  كـه  آنجا تا دوستان شما خواهيم مى. ماند نمى برايمان ميـزان  بـر  اسـت  ميسـ 

 آگاهيهـاى . بيفزاييد تشيع و اسالم به نسبت خودتان مستند و اصيل آگاهيهاى
 ائمـه  و خـدا  رسـول  قطعـى  سـنت  و خدا كتاب از كه آگاهيهايى يعنى اصيل
 جـاعالن  هـاى  بافتـه  بـه  باشد مستند كه آگاهيهايى نه باشد، شده گرفته هدى

 يـا  كـه  كسانى منحرف تمايالت به باشد مستند يا حديث؛ وضّاعان و حديث
 و طلبـى  جـاه  وسيله برايشان واليت و تشيع و هشد زندگى دكان برايشان دين
 و شـوند  اغفـال  اول گـروه  مثـل  بودن سطحى علت به يا شده؛ ديگران اغفال
 بـه  اينهـا  دينـى  تمـايالت  به توانيم نمى هرگز ما. گردند ديگران دست اسباب
 بـا  را دوسـتان  پيونـد . بنگريم شيعى و اسالمى مستند و اصيل آگاهيهاى ديده

 ـــ شــود خوانــده شــما بــر كــه آيــاتى ـــ» علــيكم تتلــى «كــه خــدا، آيــات
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 كنـيم  كـارى  1.»اللّـه  آيات عليكم تتلى انتم و تكفرون كيف و «.كنيد تر قوى بايد
 مـأنوس  و ــ  باشـيد  مأنوس بيشتر آن به بخورد؛ گوشتان به بيشتر خدا آيات كه

 تجربـه  كـردم  عـرض  شـب  آن. بخورند فريب كمتر و ـ باشند مأنوس و باشيم
 آيـه  چهـار  با نشينند مى اغفالگران سخن پاى كه وقتى ديده تعليم دوستانِ .داريم

 نيسـتند  مجهز سالح اين به كه دوستانى ولى. كنند مى سالحشان خلع حديث و
 حـديث  و آيه هم مشت يك زند، مى حرف مشت يك آقا بينند مى بگويند؟ چه
 .بگويند ندارند چيزى بگويند؟ چه آنها آورد؛ مى خودش براى
  

 شناسى مرجع /چهره اهميت
 بـه  را بحث و كنيم بحث اش درباره نرسيديم شب آن كه ديگر، عامل يك

 تتلـى  انـتم  و تكفـرون  كيف و «كه است اين. كردم مطرح عامل آن خاطر
 ايـن  كـه  انحراف عدم ديگر ضامن يك» رسوله؟ فيكم و اللّه آيات عليكم

 ديگـر  شماست؛ ميان در خدا پيامبر كه است اين كند مى تكيه آن روى آيه
 بحـث  آخـر  در موضوع اين به دهيد؟ مى گوش وراجها اين حرف به چرا

 امشـب . دوسـت  چهـره  و دشـمن  چهـره  شناسـى؛  چهـره  ــ  كـردم  اشاره
 وظيفـه  بگـويم  و كـنم  تكيـه  كـنم؛  تكيـه  شناسـى  چهره اين بر خواهم مى

... مربى فكرى، مرجع علمى، مرجع: باشند شناس مرجع كه ماست دوستان
 بـاز  تـالش  و كار از غوغاها اين در كه بينيد مى را هايى چهره يا چهره اگر
 بحرانهـا  ايـن  در كـه  دوستانى از برخوردار هشيار پدر آن مثل... مانند مى
 جمعتان در بايد شما كنند، راحت را او خيال و كنند كمك او به توانند مى

 اگـر  ،كـرد  القـا  شـما  بـر  شكّى دشمن وقت هر كه باشيد داشته را كسانى
 كـنم  مى خواهش تو از فالنى، بگوييد فوراً گرفتاريد، و رسيد نمى خودتان

ــه در ــن زمين ــك اي ــق ش ــن، تحقي ــه ك ــن، مطالع ــب ك ــوب را مطل  خ
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 چنـين  وجـود  شـما  نظـر  بـه . بگـو  مـن  بـراى  مسـتند  را نتيجـه  كن، بررسى
 آدم هـم  را افـراد  ايـن  دارد؟ ضـرورت  چقـدر  شـما  قشـر  در گاههـايى  تكيه
 شـود  نمـى  شعار تا چهار با كردم، عرض شب آن. بشناسد واندت نمى روزه يك

 آگـاهى  ميزان شود نمى هم زيبا جمله تا چهار با. شناخت را دشمن و دوست
 گونـه  ايـن  طرفـدار  عمرم در هرگز من. داد تشخيص را اشخاص هشيارى و

 اجـازه  مسـلمان  يـك  بـه  اسالمى تربيت. ام نبوده مسائل اين در بودن سطحى
 اى بنـده  خـدا . بينديشد سطحى بنگرد، سطحى كند، عمل سطحى كه دهد نمى
 و اسـتوار  و محكـم  و مـتقن  زند، مى دست كارى به وقتى كه دارد دوست را

 و اللّـه  صـلوات  خـدا،  رسـول  از كـه  است كلماتى از اين. بكند كار دار ريشه
 تحقيـق  توانيـد  مـى  كـه  آنجا تا هايى چهره درباره. است شده نقل عليه، سالمه
 و معلومـات  ميـزان  حالشـان،  شـان،  گذشـته  آنهـا،  الحقـه  آنهـا،  سـابقه . كنيد

 ميـزان  واقعيشـان،  انديشى صالح و خيرانديشى ميزان آگاهيشان، و تحصيالت
 در مختلـف،  هـاى  رشـته  در شدنشـان  پرسـت  حـق  و درآمدن خودپرستى از

 در كـه  باشـند  كسـانى  يعنـى . باشـند  شـما  مراجع اينها و ـ مختلف هاى زمينه
 در جاهـل  مؤمنـان  يـا  دشمن افكندن وسوسه اثر در كه بحرانهايى با دبرخور
 بخواهيـد  اينهـا  از و كنيـد  مراجعه اينها به آيد مى پيش تان جامعه در و قشرتان

 را آنهـا  حـرف  يكسـره  بگـويم  خـواهم  نمى. كنند كمك شما به زمينه اين در
 كـه  فرصتى با. كنند هشيارتان و كنند كمك شما به بگويم خواهم مى بشنويد؛
 بدهنـد؛  كمـك  شما به دارند كه خودساختنى با دارند، كه آگاهيهايى با دارند،
 بـه  ابـتال  معرض در باايمانى انسان هر كه نابجايى وسوسه از شك، از را شما
 توانـد  مى حد چه تا حلى راه چنين دوستان نظر به آيا. بدهند نجات است آن
 كمك دشمن افكنيهاى نفاق برابر در باايمان قشر پذيرى آسيب از پيشگيرى به

 مـردم . شما در عليه، سالمه و اهللا صلوات اهللا، رسول خلفاى هستند اينها كند؟
 مـا . نـداريم  برخوردارى ما بودند؛ برخوردار خدا پيامبر وجود از پيغمبر زمان
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 خـدا  رسول وقتى بايد آيا اما. هستيم» بالغيب يؤمنون «جزو هم جهت اين در
 در عليـه،  اللّه سالم منصوص، امام او، تِلو تالى چهره وقتى ت،نيس ما ميان در

 البـدلى  علـى  شـود  مـى  كـه  آنجـا  تا يا هيچ؛ ديگر بگوييم نيست، ما دسترس
 روايـت  در و دانايانند اين و علما اين امناى كه هستند اينها كنيم؟ فكر برايش

 يـاد  امـت  يـان م در خـدا  دين امناى و خدا پيامبر و خدا امناى تعبير با آنها از
 دنبـال  بـه  اى مالحظـه  قابل مقدار پيامبر زمان مردم كه طور همان بايد. شود مى
 زنـدگى  كردنـد،  مـى  اعتمـاد  او بـه  و بودند امين محمد و پيامبر شناختن امين
 درسـت،  و امين هاى چهره صورت به تا بگيرد قرار شما مطالعه مورد هم اينها
 رجـوع  آنهـا  بـه  كـه  اى رشـته  آن در آگـاه  و زيـرك  و هشيار حال عين در و

 مـا  ميـان  در او تِلو تالى پيشواى و خدا رسول نبودن از كه را خأليى كنيد، مى
 حـل  راه آيد مى نظرتان به آيا است؟ چطور. كنند پر ممكن حد تا دارد وجود
 بـر  كنيم؟ چه كه است اين بر قرارمان است، مثبت پاسختان اگر باشد؟ مفيدى

 نظـر  بـه  اگـر . بكوشيم عمل و اجرا در دنبالش به بعد و بگوييم كه است اين
 شـناختن  بـراى  باشد، مفيدى حل راه تواند مى حل راه اين كه آيد مى دوستان

 نـه  آگاهانـه،  اطمينـانى  آور؛ اطمينـان  و عميـق  شـناختى  بكوشيد؛ ها چهره اين
 قشـر  نسبى كردن مصونتر براى باشد گامى كار اين كنم مى گمان. لوحانه ساده
 ».رسول فيكم و «.دشمن افكن نفاق القائات برابر در انخودم
  

 فارسى زبان به تاريخى آثار برخى
 حتـى  اسالمى امت و اسالم جهانى دشمنان كه كنيم مى زندگى عصرى در !دوستان
 مـا  بـه  خـود  هـاى  گفتـه  و ها نوشته البالى از را اسالم كه اند افتاده هوس بدين

 پيغمبـر  معرفـى  در كـه  كتـابى  تـرين  رونـق پر كـه  اسـت  اين نه مگر. بشناسانند
 گرفـت  قرار استقبال مورد فارسى زبان به عليه، سالمه و اللّه صلوات اسالم، بزرگوار
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 سـخنم  اين با خواهم نمى من بود؟ شناخت بايد نو از كه پيغمبرى محمد، كتاب
. بگيـرم  ناديـده  را كتـاب  مثبـت  هـاى  جنبه خواهم نمى. كنم تخطئه را كتاب اين
 شـرح  در كتابى چه: كنم جلب واقعيت يك به را خودمان توجه خواهم مى ولى

 واقـع  دلپـذيرتر  مـا،  جوانان بخصوص و مطالعه، اهل مردم براى پيغمبر، زندگى
. اسـت  داشـته  صـالحيت  چقدر كتاب اين نويسنده بگويم خواهم نمى من شد؟
 مثبـت  هجنب خواهم نمى. بوده غرض بى يا بوده مغرض او آيا بگويم خواهم نمى
 قـرن  دو و پـيش  قرن يك مغرض هاى نويسنده به نسبت را ها نويسنده گونه اين

 مقالـه  و كتاب و گرفتند مى دست به قلم اسالم درباره غرب جامعه در كه پيش،
 كنـيم  هضـم  را اين توانيم مى چگونه حال، هر به ولى،. بگيرم ناديده نوشتند، مى
 و شـيوايى  بـا  خود، پيغمبر زندگى شرح در كتابى برنيامديم درصدد خود ما كه

 در كتابهـايى  بگيرد؟ قرار استقبال مورد كتاب اين بر مقدم كه كنيم تهيه جذابيت
 كتـاب  زمينـه  ايـن  در هـم  آن از بعد و كردند منتشر و بودند پرداخته زمينه اين

 كـرديم  مـال  لجـن  را بزرگان آن چنان مختلف عناوين با. كردند منتشر و نوشتند
 بـا  هـم،  بعـد . كند نگاه آنها ارزش به ترديد با اول همان از جستجوگر جوان كه

 و شـود  نقّـادى  مـا  مـردم  طرف از كتاب اين احياناً شد قرار وقتى تأسف، كمال
 نويسـندگان  اينكـه  جاى به شود، برمال الاقل هست آن در ضعفى هاى نقطه اگر
 دكانـدار  اىآقـ  يـك  بزننـد،  دسـت  كـار  اين به شايسته و نقد اهل دانشمندان و
: نوشـت  كتـابى  كتـاب  اين نقد در نويس هرزه گو، هرزه هرزه، بهره، كم سواد، كم

 ايـن  ويـن  دانشـجويان  اسالمى انجمن در بار اولين. شده شناخته پيغمبر محمد،
 هـم  بعـد . ببين آمده؛ قم از كتاب اين فالنى، گفتند دادند؛ من دست به را كتاب
 بودنـد،  خوانـده  را كتـاب  ايـن  جاهـاى  زا بعضى بودند رفته ما زيرك هاى بچه

 كـه  صـفحاتى  واقعـاً ! كـن  نگـاه  را اينجـا  گفتنـد،  بودند؛ كشيده خط را دورش
 كـرد،  پيدا شود مى كمتر نشريات ترين وقيح در زشتى و ركاكت آن با را تعابيرى
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 برابـر  در كه واكنشى هم اين. است آمده حساب به كتاب اين برجسته صفحات
 هسـتيم؟  شـرايطى  چـه  در كه كند هشيار را ما تواند نمى اين ياآ! داشتند كار اين
 و عقيـده  نظـام  اسالم، ايدئولوژيك شناخت درباره زود يا دير كه نگريم نمى آيا

 و پيـر  از را، خودمـان  مطالعـه  اهـل  جسـتجوگر  مـردم  بايد باز اسالم، در عمل
 كـه  ىا بيگانـه  نويسـندگان  دسـتاوردهاى  بـه  بـدهيم  حوالـه  مرد، و زن و جوان
 يـا  نويسـندگان  ايـن  از بسيارى نويسند؟ مى چيز و كنند مى مطالعه اسالم درباره
 انسـان  كـه  گـاهى  يـا  دارد دنيا در يهود كه خاصى وضع آن با ـ هستند يهودى
 متزلـزل  بـراى . بودنـد  يهودى قبل نسل ده بيند مى كند مى دنبال را آنها نامه نسب
 شناسـى  دين و اسالم پيرامون تحقيق و استشراق عنوان تحت اسالم؛ بنيان كردن

 كـار  اهـل  نويسندگانى قلم، خوش و قريحه خوش نويسندگانى شناسى؛ اسالم و
 حتـى . امـروز  جوان سليقه به آشنا مطالب، گردآورى در سليقه خوش مطالعه؛ و

 اسـالم،  راستين چهره شناخت به را شما عالقه و آيند مى ما خود جامعه در اينها
 بـا  مـا  وضـع  فـرق  چه؟ وقت آن. كنند مى اشباع خودشان دغل كاالى طريق از

 و آمـد  قرآن موقع آن در كه است اين شده نازل قرآن آيات اين كه زمانى وضع
 شـما  بدهيـد  گوش كتاب اهل اين از گروهى حرف به اگر مسلمانها، آى گفت

 بـا  ورزيد مى كفر چگونه شما. كشانند مى كفر راه به و گردانند برمى ايمانتان از را
 يعنـى  خداست؟ پيامبر شما ميان در و شود مى خوانده شما بر خدا روشن آيات اينكه
 پنـاه  او به كه داريد حسابى راهنماى هم كنيد، گوش كه داريد حساب حرف هم

 مسـلمان،  خـواهران  و بـرادران  آى بگويم خواهم مى امروز من حاال ولى. ببريد
 بشناسـيد،  هـا  نوشـته  و هـا  سـنده نوي گونـه  ايـن  دريچه از را اسالم بخواهيد اگر

 و «بگـويم؟  چـه  بعـد  وقـت  آن خـوب؛  خيلى .»كافرين ايمانكم بعد يردونكم«
 يعنـى » .رسـوله  فـيكم  يكونوا ال و اهللا آيات عليكم تتلى ال انتم و تكفرون كيف
 روز آن قـرآن . بـود  مثبت  قرآن روز آن سخن ولى است، منفى امروز من سخن
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 سـاخته  پناهگاهى. آورد مى ديگر سوى به و تگرف مى طرف يك از را مردم
 همين! نرويد سمت آن به! آهاى بگويم، بايد متأسفانه امروز. داشت آماده و

 خـواهيم  مـى  ما فالنى، گفتند آمدند، مكرر بينم، مى اينجا االن كه را دوستانى
 دسـت  بشناسـاند  ما به را عزيز اسالم اين كه اى رفته و شسته مجموعه يك
 بدهيـد؛  مـا  بـه  اسالم تاريخ زمينه در تحقيقى و جالب نوشته يك بدهيد؛ ما

 بـه  باشـد  ديگر ائمه يا پيامبران يا )ع(على زندگى شرح در كه اى نوشته يك
 و شسـته  و جالـب  را اسـالمى  نظامات كه اى مجموعه يك كنيد؛ معرفى ما

 گـويم  نمـى . كشـيم  مـى  خجالـت  واقعـاً . كنيد معرفى ما به بگويد ما به رفته
 .داريم كم گويم مى ولى ريم،ندا

 و شـكل  ايـن  بـه  اسالم از شناختى براى كنيم مى تالش داريم ما البته
 .بود خواهد طوالنى ولى زمينه، اين در آثارى تهيه

 الاقـل  كـه  بـود  ايـن  كنيم تكيه آن روى بحث اين در خواستيم امشب آنچه
 آگـاه  هـاى  چهـره  كنيـد  سعى اينكه آن و بكنيد توانيد مى كار يك فعالً رفقا شما
 ايـن  مـا  بـه  اقالً و بشناسيد و كنيد كشف مختلف هاى زمينه در را اعتمادى قابل
 فـالن  كتـاب  نكـن،  گوش كس فالن حرف به گوييم مى اگر كه بدهيد را امكان
 انسـانِ  يـك  بـدهيم،  تحويل شما به نداريم جامعى كتاب اگر تا نخوان، را كس
 بگـوييم  باشـيم  داشـته  شـده  سـاخته  نانسا ده انسان، دو شده، ساخته نسبت به

 حـد  آن تـا  اينهـا  كنيـد؛  عرضه اينها بر را مسائل و كنيد مراجعه اينها به دوستان،
 عـده  ايـن  و .كرد خواهند كوشش شما كردن روشن در اند رفته پيش و فهميدند كه
 كننـدگان  سـؤال  دسترس در است ميسر كه آنجا تا بدانند خودشان وظيفه بايد هم

 و حرفـه  يك صورت به نه صميميت، با هم ؛»اجرا عليه الاسئلكم «هم آن باشند؛
 شـناختن  ضـرورت  روى كـه  ديدم اين در را قبل بحث آن تكميل كه است اين .شغل

 عرايضـم  پايـان  از بعـد  داريد فرصت دوستان. كنم تكيه بيشتر هايى چهره چنين
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 بـه  هم اگر .بگوييد پروا بى داريد، نقدى انديشى چاره و فكر همين در اگر
 و. كنيـد  كـار  جدى زمينه اين در كنم مى خواهش آيد مى پسنديده نظرتان
 كوشـا  هايى چهره چنين از استفاده حسن در شما كه اندازه همان به بدانيد
 در هـا  چهـره  گونه اين بيشتر چه هر رشد و پيدايش به خود به خود باشيد
 . كرديد كمك آينده براى جامعه
 بـدهم  شما به هم را مژده اين توانم مى خوشحالى و خوشبختى كمال با من

 تحصــيلكرده جــوان نســل در همچنــين و مــا علــم اهــل جــوان نســل در كــه
 ترتيـب  بـه  را اينها (ديگر قشرهاى از ما جوان نسل در همچنين و ما دانشگاهى

 شـدنند  ساخته حال در هايى چهره خوشبختانه) طورند اين ترتيب به چون گفتم
 قـم  از دوسـتان  از يكى پيشنهاد به را آقايى يك. برخوردارند اربسي مزاياى از كه

 از يكـى  در مجمـع،  يـك  و مسـجد  يـك  در سـخنرانى  يك براى كردم دعوت
 مـن  از چه كرد، ما از آقا اين كه سؤاالتى كه خوشحالم. گذشته جشنهاى همين

 ايـن  دربـاره  يـك  هـيچ  بود، مسجد آن جماعت امام كه آقايى آن خود از چه و
 پـول  چقـدر  دهنـد؟  مى من به چقدر منبر اين براى آيم مى اينجا بنده آقا كه نبود
 بلنـد  جايشان از همه شوم مى وارد وقتى آيا گذارند؟ مى احترام چقدر دهند؟ مى
 از كـدام  هـيچ  دارنـد؟  آشـنايى  من مقامات به چقدر آيا شوند؟ نمى يا شوند مى
 دوسـتان  هسـتند؟  سـانى ك چـه  آنجـا  در: بـود  اينهـا  سؤاالتش. نبود حرفها اين

 و بـين  روشن است؟ همفكر دوستان از آيا مسجد جماعت امام نه؟ يا همفكرند
 روز آن در را خـدمت  فـالن  را، كـار  فـالن  است قرار من نه؟ يا است مخلص
 دينـى  نظـر  از كنى مى فكر سخنرانى اين و خدمت آن ميان مقايسه در آيا بكنم،

 سـخنرانى  اينجـا  بيـايم  يـا  بدهم انجام و بمانم را كار آن است؟ وظيفه كداميك
 بيسـت  ساله، چهار و بيست شايد جوانِ يك .بردم لذت و شدم خوشحال جداً كنم؟

 باشـد  آدمى اينكه نه دارد، هم محقرى خيلى زندگى يك كه جوانى يك .ساله پنج و
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 و باال اينكه از ديگر جوان هر مثل كه جوانى يك. مالى مسائل نظر از نياز بى
 حـد  ايـن  تـا  امـا  شـعور،  بـا  جـوان  يـك . آيد مى خوشش بگذارند پايينش

 سـال  چنـد  ايـن  در آنچه بركات از باشيم خوشحال! بردم لذت. خودساخته
 باشيم اميدوار و. انجاميد ما جوانان از بيشترى عده شدن ساخته به و داد رخ
 ما قشر خواهم نمى هرگز. بسازد بهتر و بيشتر همچنان سازنده چرخ اين كه

 خطـر  بزرگـى  از اگر من. كند احساس خودش در نااميدى و يأس ينكمتر
 براى. است بيشتر آمادگى براى. نيست اميدى كم براى هرگز گويم مى سخن

 دشـمن  قرنهاسـت . اسـت  بيشـتر  گذشت و بيشتر تالش ضرورت احساس
 كنـد  اثـر  بـى  و خنثـى  اسالمى امت در عمالً را كريمه آيه اين است توانسته

 كنـتم  اذ علـيكم  اهللا نعمـت  اذكروا و التفرّقوا و جميعاً اهللا بحبل واعتصمو«
مـن  حفـرهٍ  شفا على كنتم و اخوانا بنعمته فاصبحتم قلوبكم بين فالَّف اعداء 
 1.»تهتدون لعلكم آياته اللّه يبين كذلك منها فانقذكم النار

 مالحظـه  قابل نسبتاً عرب طايفه دو مدينه در ايد، شنيده مكرر كه طور همان
 از قبـل  عرب تواريخ در آنچه حسب بر. كردند مى زندگى خزرج و اوس نام هب

 حـوادث  رويـداد  از پـس  كـه  بودنـد  بـرادرى  دو خزرج و اوس هست، اسالم
 جنـوب  از اينهـا  يمن در ارم سيل شود مى گفته احتماالً (ده باد بر خانمان طبيعىِ

) باشـد  فعلى نهمدي كه (يثرب از آنها. شمال سمت به كردند مهاجرت) عربستان
 آنهـا  از اى فاصـله  در. ماندند. ماندن براى نيست جايى بد ديدند كردند، مى عبور
 منطقـه  كـه  شـمال  از روم، حكومـت  فشـارهاى  اثـر  در يهـودى،  عده يك هم

 خودشـان  بـراى  اى گوشـه  يك بودند آمده آنها. بودند شده متوارى بود آبادترى
 ماندنـد  آنجـا  هايشان بچه با خزرج و اوس. بودند كرده درست اى كاشانه و النه
 اوس و بـود  بزرگتر خيلى خزرج. بزرگ خانواده دو به شدند تبديل آرام آرام و

 .داشـتند  زندگى و بودند خوب و بودند دوست هم، با آنها. بود بزرگ نسبتاً هم
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 زيـاد  شـان  عده كم كم و گرفتند را اينجا آمدند اينها ديدند همسايه يهوديهاى اين
 خودشـان  حـال  بـه  طـور  همـين  اگـر  شـوند؛  مى قدرتمند و زورمند و شود مى

 محلـى  بـزرگ  قدرت يك صورت به اينها كه گذرد نمى صباحى چهار بگذاريم
 اينهـا  كـه  خصـوص  بـه . بيفتـد  خطر به ما موجوديت است ممكن و آيند درمى

 چـه . هسـتيم  بريـده  يهوديـت  مركز از ما اما است گرم ديگر اعراب به پشتشان
 اينكـه . كردنـد  گـروه  دو ايـن  ميان در انگيزى فتنه و رقابت ايجاد به وعشر كنيم؟
 تـاريخى  اسـناد  در آنچه حسب بر است، مربوط اسالم از قبل قرنها به گويم مى
 آرام كـه  طـورى  بـه  كردنـد  مى تحريك يكديگر، عليه را آنها يهوديان هست، ما

 عـرب . سـيد ر اوج بـه  خزرج و اوس ميان در برادركشى و كشى پسرعمو آرام
 اشـتعال،  و برافـروختن  قابـل  تنـد  احساسـات  داراى گرم، خشك منطقه بيابانى
 شــعر يــك اينهــا طــرف از بشــود، تــوهينى بشــود، تحريكــى كــه بــود كــافى

 تـا  بشـود  زده آنهـا  بـه  اى گوشـه  يك و بشود خوانده آنها برابر در افتخارآميزى
 ظهـور  به ديكنز پى، در پى جنگهاى كه طورى به. بشود روشن اختالف آتش
 تحليـل  را طايفـه  دو هـر  و بـود  داده روى بـود  سـال  دهها اينها ميان در اسالم،

. كردنـد  مـى  استفاده چند يهودى هاى همسايه داد مى روى كه جنگى هر. برد مى
 در يهوديهـا  اين از گروه يك و داشتند اسلحه به احتياج خزرج و اوس اين اوالً

 آمـاده  سـاختند،  مـى  را هايشـان  اسـلحه  بنـابراين . كردنـد  مـى  كـار  فلزى صنايع
 كـار  بـه  و شدند مى بدهكار جنگ اثر در اينها ثانياً،. بفروشند اينها به تا كردند مى
 بـه  احتيـاج . رسـيدند  نمـى  داشتند كه مختصرى دامدارى و زراعت و زندگى و

 كـه  پولـدارى  يهـودى  همسـايه  سراغ رفتند مى. كردند مى پيدا كردن قرض پول
 پـول  خانمانسـوز  هـاى  بهره با او از و رباخوارى براى بود واباندهخ را پولهايش

 بـه  نبـرد  ميـدان  در كارآ، جوانان اينها، رشيد و آور جنگ جوانان ثالثاً،. گرفتند مى
 :گذاشـتند  مـى  جـاى  بـه  خودشـان  از بار مقدار يك و غلتيدند مى خون و خاك
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 خـزرج  و اوس راىب مسأله يك صورت به آنها اداره كه سرپرستى بى بچه و زن
 و اوس بـين  هـاى  كينـه  كـه  طـورى  به داشت، ادامه سالها وضع اين. آمد مى در

 و كينـه  نوع چند. شد اسالم از قبل عرب ادبيات در نمونه هاى كينه جزو خزرج
 اسـالم . است همين آنها از يكى كه هست جاهليت اشعار در ديرينه جويى انتقام
 و پيغمبـر . آمـد  هم» للعالمين هدى «.آمد» لمينللعا رحمةٌ «.آمد اسالم پيامبر. آمد
 يـك  صـورت  به خزرج و 4 س، 1اوس و كرد ذوب را ها كينه اين و آمد قرآن

ــا مســلمان متحــد مجموعــه ــام ب  و انصاراالســالم و انصارالرســول پرافتخــار ن
 شـدند؛ ) حـق  پيـامبر  و حق دين و حق كتاب ياران و حق ياران (انصارااليمان،

 آيـات  ايـن  كـه  بـود  نگذشـته  هجرت از سال دو هنوز يدشا. متحد و يكدست
 سـه  تـا  يك بين سالهاى به است مربوط بيشتر اصوالً آيات صف اين. شد نازل

 تـاريخى  بنـدى  رده نظـر  از خوانديم مدت اين كه آياتى صف اين تمام. هجرت
 نگذشـته،  تازه روحىِ سازندگىِ اين بر زيادى زمان هنوز. دارند قرار رده اين در
 و وحـدت  ايـن  از كه كنند مى زندگى مدينه اطراف در يهود از گروههايى زهنو
 يـك  اللّـه،  مـن  حبـل  بـه  پيوسـتگى  و روح با شوكتى آنهم تازه، شوكت اين از

 يـك  اينهـا  از يكى. باشند ناراضى پيوسته هم به را دلها الهى، پيوند و الهى رشته
 نشسـته  انمسـلم  هـاى  خزرجـى  و مسـلمان  هـاى  اوسـى  از نفـر  چنـد  كه روز

 پوسـيده  هـاى  كهنـه  ورق. گـويى  تاريخ به كرد شروع و آنجا آمد هم بودندآدور
 نفـاق  مطـرود  مردود ناسيوناليسم. كردن باز كرد شروع مرتبه دو را تاريك تاريخ
 هـا  اوسـى  ايـن  بـه . كردن زنده ساله هزار چند شعارهاى با را افكن جدايى افكن
 شـما  بلـه،  گفـت . گفـت  چيـزى  يـك  هـا  خزرجـى  آن به و گفت چيزى يك

 حـوادث  اين عربها معموالً... داريد ياد به را كذايى روز آن آميز افتضاح شكست
 را فالنـى  روز آميـز  افتضاح شكست ها، اوسى اى گفت. كردند مى ياد» يوم «با را
 كـردن  زنده را ها خاطره اين كرد شروع داريد؟ ياد به خورديد خزرجيها دست از كه
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 جاســوس ايــن جلســه يــك همــان در. كــردن برافروختــه را اينهــا آرام آرام و
 چنـان  را رسيده برادرى به و آمده برادرى به مسلمانِ تازه گروه دو اين توانست

. جـا  فالن فردا پس شما با ما قرار گفتند همانجا كه كند خشمگين يكديگر عليه
 آنچـه  و آمد مى الهى وحى حساس لحظات چنين در. )ص(پيامبر به رسيد خبر
 ايـن . نهـاد  مـى  او زبان و دل بر جالبتر و تر جامع صورتى به بگويد بايد پيامبر را

 از گروهـى  حـرف  بـه  بدهيد گوش اگر مسلمانها، آى: شد خوانده آنها بر آيات
 از بعـد  را شـما  شده، داده ايشان به آسمانى كتاب قبالً كه اينانى كتاب، اهل اين

 آمـد  خواهيـد  كفـر  راه به چرا شما .گردانند برمى كفر راه به شدن مسلم و مؤمن
 هسـت؟  شـما  ميـان  در خدا رسول و شود مى خوانده شما بر خدا آيات اينكه با
. شـده  هـدايت  راسـت  راه به زند دست او رشته به و برد پناه خدا به كس هر و
 تقـواى  باشـيد؛  داشته تقوا باشيد، داشته خدا پرواى باشيد، خدا ياد مسلمانها، اى
 آسـان  چـه  ببينيـد . داريـد  نگـه  زنده خودتان در را روح اين. خداترسى خدا، از

 گـوهر  ايـن  بايـد ! ربايد مى چنگتان از را اسالم گرانبهاى گوهر و آيد مى دشمن
 .مسـلمان  مگـر  نميريـد  و باشـيد  داشـته  زنـدگى  لحظـه  آخـرين  تـا  را گرانبها

 ايـن  عـالى  ارزش رفت يادتان شد؟ چه» التفرّقوا و جميعاً اهللا بحبل واعتصموا«
» .قلـوبكم  بـين  فَـالَّف  اعـداء  كنتم اذ عليكم اهللا نعمت اذكروا و»را؟ خدا نعمت
 نعمـت  و اسـالم  و ايمـان  ايمـان،  پرتـو  در خـدا  امـا  بوديـد،  دشمن همه شما

 هـاى  كينـه  آن بـود  رفتـه  يادتـان . بود كرده مهربان هم با را شما دلهاى بزرگش،
 بـر  كـه  رفت يادتان ؟»النار من ةٍحفر شفا على كنتم «رفت يادتان شد؟ چه ديرينه
 آن در افتاديـد  مـى  فـرو  افتاديـد،  مـى  در بايـد  كـه  داشتيد، قرار آتش گودال لب

 اينطـور  را خـود  آيـات  خـدا  داد؟ نجـات  را شـما  خدا و سوزنده، آتش گودى
 . بياييد راه به شما كه اميد اين به كند مى بيان شما براى واضح و روشن
 و روشـن  را اجتماعى و دينى زندگى به مربوط حقايق اين وظيفه برحسب ما
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 بـر  را خطير چنين اى وظيفه چون كنيم مى مطرح خودمان جمع در پروا بى
 شـما  و خـودم  خودمـان  دلهـاى  بـر  كه خداست آيات اينها. گرفتيم عهده
 و پـاك  اى آينـده  سوى به راهى. آييم راه به هم ما كه اميد بدان خوانيم مى

 و اللّه والحمد. حق روشنايى و نور از برخوردار زندگى. قرآنى و اسالمى
 .الطاهرين اله و محمد سيدنا على اهللا صلى

 



اسالم ديدگاه از تفريح  
  





 1اسالم ديدگاه از تفريح

 قـرآن  بـا  اصـيلى  ارتبـاط  هيچ توانند نمى كه صوفيانه روايات از برخى استناد به
 در نشـاط  كـردن،  تفريح مادىمت قرنهاى باشند، داشته اسالم پيشوايان با و كريم

 معرفـى  ضـعف  نقطـه  ارزنـده  مسـلمان  يك براى را اينها امثال و داشتن زندگى
 در و سـاله  پـانزده  ـ چهارده حدود كه آيد مى يادم نرويم؛ دورى راه. اند كرده مى
. بـودم  كرده شروع تازه هم را اسالمى علوم تحصيالت و بودم بلوغ دوران آغاز
 و مباحثـه  از بعـد  يا پيش دارد، سن آن در انسان كه ابىشاد و نشاط آن حكم به

ــا پــيش ــد، مــى گفتنــد، مــى دوســتان درس، از بعــد ي  و گفتــيم مــى و خنديدن
 سـال  چنـد  مـن  از او سـن  ولـى  بود مباحثه هم من با رفقا از يكى. خنديديم مى

 رهـا  را بـازار  او. داشـت  سـال  دو يكى و بيست موقع آن در شايد و بود بيشتر
 جلسـات  در شـده  بـزرگ  و بـود  آورده رو اسـالمى  علـوم  تحصيل هب و كرده

 فالنـى،  گفـت  مـى  ايشـان  خنديديم مى ما وقتى. بود هيئتها مثل معمولى، مذهبى
 را خودمـان  كـه  اسـت  بهتـر  اسـت  اسـالمى  علوم تحصيل دوران آغاز كه حاال

 قـرآن  آيـه  خـوب،  گفت چرا؟ گفتم،. بخنديم كمتر يا نخنديم، كه بدهيم عادت
 كـه  موقع آن در .بگريند زياد و بخندند كم ؛2»كثيراً ليبكوا و قليالً وليضحكوا« :است
 كـه  نكـردم  فكر من خواند، مى مناسبت اين به حديث دو يكى و آيه اين ايشان
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 فكـر  ايـن  به آدم اصوالً موقع آن و بود تحصيل دوران آغاز. كنم مطالعه بروم
 كـه  نكـردم  فكر. است محدود خيلى معلوماتش و مطالعات هنوز كه افتد نمى
 البتـه . دارد منظورى چه آقا اين ببينم بياورم، در را كار ريشه كنم، مطالعه بروم
 آيـا  ببيـنم،  بگـو  مـن  بـه  بـاالخره  گفتم، او به. هست قرآن در جمله اين عين

 بهتـر  خـوب،  ولـى  نيسـت؛  حـرام  نه، گفت نه؟ يا است حرامى كار خنديدن
 مـن  نيسـت،  حـرام  كـه  حـاال  گفـتم . نددنخ ورزيده زبده مسلمان يك است
 چـون  و بپـذيرد  فعـالً  را تعليم اين تواند نمى من فطرت اينكه براى! خندم مى

 چنـد . شـود  مـى  چه ببينم بعد تا باشد نيست، حرام و واجب به مربوط تعليم
 كـه  بـود  مطلبـى  اولين مسأله اين. بود رفته من خاطر از مطلب. گذشت سالى
 را تحقيقـى  اى مطالعـه  سـنت  و كتاب و قرآن سبراسا مستقل صورت به من

 را قرآن بار يك گذاشتم بنا مطلب آن مناسبت به. بودم كرده شروع اش درباره
 علمـى  كتابى من براى خواهم مى كه كتابى صورت به و دقت با آخر تا اول از

 امـا  بـودم،  خوانـده  مكرر را آيه اين نيز و قرآن موقع آن تا. كنم بررسى باشد،
 بنـا  كـه  بـار  ايـن . بـودم  گذشـته  آن از توجه بى معمولى، خواندنهاى ناي مثل

 دقـت  بـا  آخـر  تـا  اول از را قـرآن  اسالمى مسأله يك بررسى خاطر به داشتم
 صـحيح  هسـت،  قرآن در آيه اين! عجب ديدم. رسيدم آيه اين به كنم، مطالعه
 آن از آقـا  آن كـه  اسـت  مطلبـى  آن مقابـل  نقطـه  در درست مطلب اما است،

 تمـام  كـه  بـود  كـرده  صـادر  دسـتور  پيغمبر كه است اين مطلب. بود ميدهفه
 سـرزمين  بـه  كـه  مشركينى و كفار عليه مبارزه در شركت براى قابل نيروهاى
 صادر فرمان عمومى بسيج يك براى. شوند بسيج بودند آورده هجوم اسالمى
 لشكركشـى  ايـن  در شـركت  از مختلـف  هـاى  بهانـه  بـا  اى عـده . بودند كرده
 آيـات  اين حاال. بودند كرده تخلّف پيغمبر و خدا بسيج فرمان از و دارىخود
 مسـلمانها  انبوه با پيغمبر ديدند كه كسانى اين بر باد خدا لعنت گويد، مى قرآن
ــه ــدان ب ــرد مي ــا رود مــى نب ــاز ام ــدگى هــم ب ــا دوســتى زن ــرد وارد را آنه  ك
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 بـاد  محـروم ! باد هاآن بر خدا لعنت. بمانند و كنند تخلف رسول و خدا فرمان از
 ايـن  از: گويـد  مـى  نفرين يك عنوان به و آن دنبال به! حق رحمت از گروه اين
 و كيفـر  يـك  عنـوان  بـه  را ايـن . بگريد زياد و بخندد كم نافرمان گروه اين پس

 و خـدا  فرمـان  از تخلـف  ايـن  كيفـر  بـه . گويـد  مى نافرمان گروه اين بر نفرين
 و بـاد  كـم  آنهـا  زنـدگى  در خنده. بگريند زياد و بخندند كم پس اين از رسول،
 فهميـد  مـى  فهميـد؟  مى چه آيه اين از شما حاال! باد فراوان آنها زندگى در گريه
 بـا  تـوأم  زنـدگى  و خداست رحمت و نعمت بانشاط، زندگى اسالم ديد از كه

 يـا  نفـرين  مقام در خدا. خداست نعمت و رحمت خالف ناله، و زارى و گريه
 از پـس  ايـن  از تخلـف،  ايـن  كيفـر  به گويد، مى تخلف ينا از نكوهش مقام در

 و زده مصـيبت  و گريـان  همـواره  و باشـيد  بهره كم فراوان نشاط و خنده نعمت
 بـه  مسـلمانان،  بـه  آن تلقـين  و نابجـا  اسـتنباطهاى  نوع اين. كنيد زندگى غمزده
 .باشد كم تفريح مسأله به ما جامعه توجه كه شد سبب ديگر، عوامل اضافه
  
 تفريح به نياز وجه

 سـالم  تفريحـات  زمينـه  در كـه  صحبتى ضمن در رسائى، آقاى ما عزيز دوست
 كـه  بكنـد  منظور اين به را تفريح آدم اينكه به كردند محدود را تفريح كردند، مى

 مـن . زنـدگى  جـدى  ميدانهاى براى شود نفس تازه و بياورد دست به تازه قواى
 مطالعـه  مسـأله  ايـن  زمينـه  در اسالم در من كه جا آن تا كنم، عرض خواهم مى
 از گرچـه  نرسـيده،  دلخـواه  نصـابِ  حـد  آن بـه  مطالعـات  هنـوز  البته ـ ام كرده

 زنـدگى  نيازهـاى  از يكى تفريح اصوالً ـ است وسيعتر خيلى معمولى مطالعات
 از يكـى  عنـوان  بـه  اصـوالً  بلكه قوا، تجديد عنوان به فقط نه يعنى. است انسان

 از هـدف . خـورد  مـى  غـذا  انسـان  كنيـد،  مالحظـه . است مطرح اصلى نيازهاى
 از مقـدار  آن يعنى باشد؛ يتحلّل ما بدل كه است اين طبيعت نظر از غذا خوردن
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. شـود  توليد غذا خوردن راه از مجدداً كرده مصرف بدن كه انرژى و كالرى
 يـك  اما است؛ رفته تحليل قواى تأمين هدفش كه است طبيعى نياز يك اين
 يـك  دارد؛ حـالتى  چنين يك انسانها براى تفريح. ارادى نه است يعىطب نياز
 كنـد  مى احساس خودبخود انسان يعنى. ارادى نياز يك نه است طبيعى نياز

 اش خانـه  باشد، بجا كارش باشد، بجا نانش باشد، بجا آبش زندگى در وقتى
 نـوع  يك به اصوالً باشد، بجا اينها همه باشد، بجا فرزندش و زن باشد، بجا

 خـداى . زنـدگى  حاجـات  از اسـت  حـاجتى  تفـريح . دارد نيـاز  نيـز  تفريح
 بـه  احتيـاج  احساس با آدمى است خواسته طبيعت نظام و طبيعت آفريدگارِ
 بنـابراين، . باشـد  داشـته  كـردن  زنـدگى  و مانـدن  زنده نشاط همواره تفريح
 .كنيد تلقى تر اصيل و تر جدى مؤكّدتر، را مسأله اين خواهم مى

 و اجتمـاعى  نظـام  يـك  و اسـت  بشـر  طبيعى نيازهاى از يكى تفريح اصوالً
 كسـى  چـه . كنـد  فكـرى  طبيعـى  خواسته اين ارضاى براى بايد زندگى مكتب
 و زارى و گريـه  و انـدوه  و غـم  ديـن  اسـالم  بگويـد  اسـالم  دربـاره  توانـد  مى
 اهللا زينـت  حـرَّم  من قل «:گويد مى صراحت با قرآن كه حالى در است نشاطى بى
 خالصـة  الدنيا الحياة فى آمنوا للذين هى قل الرزق، من الطّيبات و لعباده اخرج تىال

 آيـه  ايـن . اسـت  نشـاط  دين اسالم. است عكس به درست اصالً ؟1»القيامة يوم
 حتـى  و بعثـت،  آخر سالهاى در آيه اين. است صريح و قرآن محكمات از قرآن
 كسـانى  برابـر  در غمبر،پي اى: گويد مى. است شده نازل هجرت آخر سالهاى در
 كسـى  چـه  بگـو  و كـن  اعالم كردند مى تحريم را زندگى مواهب از بسيارى كه

 بيـرون  بندگانش براى طبيعت درون از خداوند كه را زيباييهايى و آرايش و زينت
 انسـان  كه را مواهبى پاك، مواهب پاك، روزيهاى كسى چه است؟ كرده حرام كشيده

 ايـن  مواهـب،  اين بگو است؟ كرده حرام برد، ىم صحيح و مشروع لذّت آنها از
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. دنياسـت  زندگى همين در باايمان مردم براى زيباييها، اين پاك، روزيهاى
 بـراى  مواهـب  همـين  و زيباييهـا  همين هم آخرت و جاويد زندگانى در

 دنيـا  ايـن  در كه است اين تفاوت آن و. تفاوت يك با است، باايمان مردم
 آميختـه  و آلـوده  غـم  بـه  شـاديها  است؛ آلوده و تهآميخ زشتيها به زيباييها
 مواهـب  ايـن  و زيباييها اين رستاخيز، روز در ديگر، دنياى در ولى است؛
 . دارد وجود خالص صورت به باايمان مردم براى پاك

 بگويـد  اسـالمى  بينـى  جهـان  عنوان به بخواهد انسان اگر كنيد، مالحظه
 قـرآن  آيـه  ايـن  و دارد نظـرى  چه زندگى در نشاط و لذت زمينه در اسالم
 منـد  بهـره  به اصوالً اسالم فهمد مى فهمد؟ مى چه بگذارد خود جلو را كريم
 طبيعـى . دهد مى اهميت نشاطĤور عوامل و زندگى مواهب زيباييها، از شدن
. اسـت  داده قرار همراه غم با را شادى و نشاط خداوند دنيا اين در كه است
 كـه  حـدودى  در ولـى  نيست، كس هيچ دسترس در خالص شادى و نشاط
 منـد  بهره آن از توانند مى باايمان مردم دهد، مى اجازه عدالت و حق و قوانين
 مـردمِ  مـالِ  ؛»الـدنيا  ةالحيـا  فـى  آمنـوا  للذين هى قل «.آنهاست مال و شوند
 اگـر  كه گوييم مى داريد نشاط به عالقه كه مردمى شما به ولى. است باايمان
 خدا، پيش رستاخيز، روز در نيست، ميسر دنيا زندگى اين در خالص نشاط
 دستى هيچ جهان دراين كه ديرين آرزوى اين عمل، پاك ايمانِ با مردم براى
 آيـا . نكوكـارى  و ايمان شرط به رسد، مى او به جهان آن در رسد، نمى او به
 است؟ كرده تلقى ارزش بى را نشاط اسالم كه گفت توان مى مطلبى چنين با

 و راسـتى  و ايمـان  بـه  را مسـلمان  مردم كريم قرآن از آيه صد چند از بيش
 حسـاب  روى دنيـا  اين در اگر گويد مى آنها به و كند مى دعوت درستكارى

 وقت آن صحيح، ايمان با درستى، و پاكى با عدالت، با پاك، كرديد، زندگى
 بهشـت  بـه  را باايمـان  مـردم  قـرآن  آيه صدها مگر. دهيم مى بهشت شما به

 از قـرآن  كـه  تـابلويى  چيسـت؟  بهشـت  خـوب،  دهـد؟  نمـى  ويدن و وعده
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 زيباييهـاى  تمـام  از منـد  بهـره  و نشاط سراسر زندگى يك كند مى ترسيم بهشت
 كنـد  مـى  ترسيم بهشت از قرآن كه تابلويى مگر. دهد مى نشان را پاك و خالص

 آن بسـتر  بـر  گلهـا،  و هـا  ميوه انواع از پر باصفا، زيباى باغهاى است؟ اين از غير
 همسـران،  بهترين آشاميدنى، آبهاى بهترين روان، زالل آبهاى روان، جويهاى باغ

 زيبـاترين  كـردن،  آسـايش  و آرميـدن  تختهـاى  بهترين كنندگان، پذيرايى بهترين
 تلـذّ  و االنفـس  تشـتهيه  مـا  فيهـا  «هـا  پارچه گيرترين چشم و نرمترين از بسترها
 دل آنچـه  و ،)لـذّت  كلمـه  بـا ( بـرد  مى لذت ديدنش از چشمها آنچه. 1»االعين

 درسـتكار  و باايمـان  مردم به كه مذهبى آيا(. شهوت و اشتها كلمه با (خواهد مى
 توانـد  مـى  است، زندگانيى چنين جاويد دنياى در شما پاداش سرانجام گويد مى

 ايـن  گويـد  مـى  كـه  اسـت  كتـاب  و مـذهب  همـين  باشـد؟  نشاط ضد مذهبى
 خـالص  گرچـه  هسـت،  باايمـان  مـردم  براى هم دنيا زندگى اين در منديها بهره

 .ناكاميها به است آغشته طبيعى طور به ديگر چيزهاى همه مثل نيست؛
  

 نشاط با لذت رابطه
 بـا  كـه  بياورم دست به را اين علمى صورت به ام نتوانسته هنوز واقعاً من
 از كردنـد؟  مى تلقين را زندگى در نشاطى بى مسلمانها به قرنها جرأتى چه

 فطـرت . اسـت  فطرت دين بگوييم كه است اين اسالم امتيازات نبزرگتري
 متقيـان  مـوالى  از كه گفتارى اين در نشاط، با را فطرت ارتباط چه؟ يعنى
 . كنم مى بيان است شده نقل البالغه نهج در) ع (على مؤمنان امير

 قـدم  دوسـتانش  از يكـى  خانـه  به روزى موال كه كند مى نقل البالغه نهج در
 وسـيعى  خانـه  چنـين  دنيا اين در! هان: فرمود او به. دارد وسيعى خانه ديد. نهاد
 امـام  اول نبـودى؟  محتـاجتر  خانه بدين قيامت روز در آيا كنى؟ چه خواهى مى
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 اشـتباه  هـان، : فرمـود  نكنـد،  اشـتباه  فرد آن اينكه براى بعد گفت؛ را مطلب اين
 آخـرت  بـراى  را آن ادني همين در توانى مى وسيع خانه همين داشتن با تو! نكن
 را خانـه  ايـن  كنـى،  رحـم  صـله  كنى، پذيرايى مهمانان از آن در. بگيرى كار به

 ديـد  امام دوست. بدهى قرار عدالت و حق راه در تالش براى اجتماعات پايگاه
 و زاهدمنشـى  او بـه  خواهد مى امام كه كرد مى خيال او كه طور آن مطلب نه، كه

 فقـط  خانـه  كـه  باشد يادت بگويد خواهد مى هبلك نيست، بكند تلقين دنيا ترك
 از علـى،  يـا  كرد عرض لذا. باشد بايد هم ديگر چيزهاى نيست، كامروايى براى
 چيسـت؟  موضوع: فرمود امام. كن نصيحت را من برادر اين كنم مى خواهش تو

 يـك  در رفتـه  و كرده رها را خانه پوشد؛ مى پشمينه لباسهاى برادرم كرد، عرض
. فرزنـدش  بـه  نـه  رسـد  مى زنش به نه كنم؛ عبادت بايد من گويد مى اى، گوشه
: فرمـود  و كـرد  پرخـاش  او به امام آمد، وقتى. بيايد من نزد بگو او به گفت، امام
 كـه  كنـى  مى فكر آيا برى؟ مى خدا درباره گمانى چه كنى؟ مى خيال چه تو! هان
 و آفريـدن  از عدب ولى كرده حالل و آفريده دنيا اين در را مواهب همه اين خدا

 از دارد؟ معنـى  كـار  اين بزنيم؟ پا پشت آنها به ما خواهد مى دلش كردن، حالل
 گونـه  ايـن  زمان آن در و بوده باز دين پيشوايان با هميشه مسلمانها روى كه آنجا

 مـرد  آن نبـود،  حكمرواسـت  مـا  جامعـه  در االن كـه  موهومى هاى رودربايستى
 چـرا  شما پس است طور اين اگر! رالمؤمنينامي يا: كرد عرض طلب واقع مسلمانِ

 اسـت؛  تـر  سـاده  و خشـنتر  خيلـى  مـن  از شما لباس كنيد؟ مى زندگى گونه اين
 مـن  از زنـدگى  مواهـب  بـه  ات اعتنـايى  بى است؛ تر ساده خيلى من از خوراكت

 از مـن  حسـاب  نشـود؛  اشـتباه  تـو  بـر  مطلـب  فرمـود،  موال. است بيشتر خيلى
 مسـلمين،  ائمـة  على فرض اللّه انّ« .هستم اسالم امت رزمامدا من .جداست تو حساب

 اسـالم  امـت  زمامـداران  بر خدا. 1»فقره بالفقير يتبيغ وكيال انباهم معيشة يعيشوا ان
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 مبـادا  باشد، مسلمانان بينواترين همسطح زندگيشان كه است كرده واجب
 نـايى اعت بى وظيفه اين حسب بر من. كند در به راه از را مسلمانى بينوايى،

 .ندارى را امت زمامدارى مقام كه تو اما كنم، مى
 مشـخص  و جـدا  هم از كامالً اسالم بينى جهان در حسابها كنيد، مى مالحظه

 يـك  و طبقـه  يك براى نه ولى ـ بهتر زندگى براى همواره بايد مسلمانها. است
 كـه  اى جامعـه  در كـه  است واقعيتى اين. كنند كوشش ـ عموم براى بلكه قشر،
 چيـز  همـه  از مـردم  از گروهى كه اى جامعه در است، عادالنه غير ثروت يمتقس

 نيـز  سـالم  تفريح نيستند، برخوردار هم نميرى و بخور از اكثريتى و برخوردارند
 كـردم،  اعـالم  ديگـران  و» رفـاه  بنيـاد  «رفقـاى  به مكرر حتى من. ندارد مفهومى
. باشـد  زنـدگى  ارفِمتعـ  حـدود  در نباشـد؛  تشـريفاتى  هايتـان  برنامه كنيد سعى
 تفـريح  هـاى  برنامه براى» رفاه بنياد «اقدام مورد در من. تقدير قابل باشد اى برنامه
 آن و دارد، روشـنتر  هـدف  يـك  حقيقـت  در شـما  برنامـه  كنم، مى عرض سالم
 .كنم مى بيان است باقى وقت از كه اى دقيقه چند همين در را روشنتر هدف

 بـه  توانـد  نمـى  انسـانى  هـيچ  كه مكني مى زندگى دنيايى در ما امروز
 آقا اين اگر. است مشكل تنهايى احساس. تنهاست كه كند تحمل آسانى
 بـه  و خودبخود ندارد، رفيق ندارد، همبازى تنهاست، كه كرد حس پسر
 او بـراى  توانسـتى  اگـر . رود مـى  همبازى و رفيق دنبال به طبيعت حكم

 اسـالمى  تربيت و تعليم از مقدار اين با متناسب الاقل رفيقى، و همبازى
 او بـا  كنـى،  جور كنيم، تأمين توانيم مى اسالمى غير محيط يك در ما كه

 بـا  اميـدوارم . فاسـد  دوسـت  يـك  سراغ رود مى اال و شود؛ مى همبازى
 اختيـار  در باشگاههايى و باغها زمينها، كه آيد فراهم اى زمينه شما همت
 سـهلترين  با و دهيد گسترش را خودتان قشر آنها كمك به تا باشد شما

 منـد  عالقـه  دوستان. دهيد قرار جامعه محروم قشرهاى اختيار در شرائط
 كـردن  خـرج  و اللّه سبيل فى انفاق راه، اين  در كردن خرج كه بدانند ما
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 باشـگاه،  ايجـاد  سـرگرمى،  وسـيله  ايجـاد  مدرسه، ايجاد. خداست راه در
 بـه  اينهـا،  امثال و عىجم دسته مسافرتى هاى برنامه تنظيم گردشگاه، ايجاد

 آن تـأمين  راه در همفكـر  و سـليقه  هـم  قشر يك مشترك كوشش صورت
 آن تـأمين  عهـده  از فـرد  دو و فرد يك كه زندگى نيازمنديهاى از قسمت
 ايـن  انجام در كه دارم اميد و انتظار. شماست قشر واجبات از آيند، برنمى
 .نكنيد كوتاهى واجب

 پشـت  باايمان، زنان و مردان ايمان،با مردم گويد، مى صراحت با قرآن
. 1»بعـض  اولياء بعضهم والمؤمنات والمؤمنون «.يكديگرند اجتماعى پناه و

 زنـدگى  تنهـا  تواند نمى جامعه در كه است اين انسان خصلت اينكه براى
 از اجتمـاعى،  گونـاگون  نيازهـاى  تـأمين  راه در تعـاون  و همكـارى . كند

 و اقتصـاد  و سياسـت  كه اى جامعه دايجا تا گرفته متعارف جارى نيازهاى
 بعـض  اوليـاء  بعضـهم  دائـره  در داخل همه باشد، داشته سالم ادارى نظام

 و آقايـان  بـراى  تنها نه خانمها؛ براى حتى بلكه مردان، براى تنها نه است؛
 تهيـه  هـايى  برنامـه  دختـران  و پسران براى بايد. ها بچه براى بلكه خانمها،

 مواهـب  از ديـن  بـه  پايبندى حكم به و ماناي حكم به نكنند حس تا كرد
 بـراى  بزرگ خطرى محروميت اين احساس. مانند مى محروم كالً زندگى

 ايـن  بـا  اميـدوارم . گذاريـد  مـى  احتـرام  آن به شما كه است هدفى و ايده
 روشـن  حـدودى  تـا  زمينه اين در را اسالم نظر باشم توانسته سخن كوتاه
 .باشم كرده
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انجو نسل هاى ويژگى  
  





 1جوان نسل هاى ويژگى

 از يكـى  در كـه  اجمعـين،  علـيهم  اهللا سـالم  شـيعه،  ائمه دستورات از يكى
 جـوان  نسل بر تأكيد آمده السالم، عليه صادق، امام از شده روايت گفتارهاى

 پراحسـاس  نسـل  ايـن . دارد ويژگيهـايى  احساسى نظر از جوان نسل. است
 آنـان  قـاطع  اكثريـت  در. تاسـ  نخورده دست و سالم فطرت نظر از. است
 سـاختن  در نقششـان  نظـر  از. اسـت  فراوان و قوى سالم، فطرى هاى زمينه
 تـداوم،  ضامنِ عالىِ بينش يك تداوم نظر از. دارند را نقش مؤثرترين آينده،
 . حال و گذشته تا دارند ارتباط بيشتر آينده زمان با كه هستند آنها

 تـوجهى  نوجـوان  و جـوان  لنسـ  بـه  بايد انقالبى هر و حركت هر شك بى
 همـين  به اول از» اسالمى جمهورى حزب «تشكيالت در ما. باشد داشته خاص
 دلمـان  كـه  كارهـا  خيلى از را ما انقالب اول سال مشكالت ولى بوديم، انديشه

 مرحلـه  در اينـك  بـوديم  كـرده  اگـر  كـه  كارهـايى  كرد؛ دور بكنيم خواست مى
 شـما  ولـى  بدهيم؛ انجام نشد را كارها ىخيل. داشتيم قرار ترى پيشرفته سازندگى

 در شـما  اسـالمى  انقـالب  كـه  قدر آن! نباشيد دلواپس و نگران و نخوريد غصه
 را آينـده  سـاختن  راه و بسـازد،  بـرود،  جلـو  توانسـته  ماه شانزده ـ ده اين طول
 خـود  شـما . نيسـت  قياس قابل ديگر انقالبات از بسيارى به نسبت بكند، هموار
 نوجـوان  و جـوان  نسـل  نقـش  سـاختن،  اين در. ساختيد را نتا آينده كلى خط
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 .است بوده عجيب
 از نزديـك  از ــ  آورم مـى  دسـت  به مسافرتها در من كه اطالعاتى برحسب

 همـين  بـا  كـه  جلساتى در گاهى و پرسم مى هستند اندركار دست كه دوستانى
 شـما  نقـش  كـه  بيـنم  مـى  دقيقـاً  ـ يابيم درمى شود مى تشكيل مسافرتها در نسل

 پيـروزى  از پـس  مـاه  چهـار  ــ  سه و سال يك اين طول در نوجوانها و جوانها
 خـط  بتوانـد  انقالبـى  اينكـه . است بوده وااليى و باال بسيار نقش هم باز انقالب
 بـراى  را زمينه كه است بزرگى موفقيت كند انتخاب زود را اى جامعه آينده كلى

 تشـكّل  كـه  اسـت  دليـل  ينهم به درست. كند مى آماده بعدى بزرگ موفقيتهاى
 بعـد  بـه  ايـن  از ما نيروى و وقت. دارد اى ويژه ارزش بعد به اين از شما مكتبى
 ايـن  اردوهـا،  ايـن . بشـود  صـرف  ـ مكتبى تشكل ـ تشكل خط در خيلى بايد

 و بـوده  كمـك  مكتبى تشكل به بسيار ايم، داشته كه سمينارهايى اين و تجمعات
 نكـرده  كارهاى از ديگر شد قرار ولى م؛داري دست در االن هم كارهايى. هست
 ان هـم  كارها اين. برسانيم شما عرض به شد انجام وقتى فقط و نبريم، هم اسم
 ايـن  براى را راه تا كرد خواهيم عرضه را آنها و گيرد مى انجام زودى به اللّه شاء

 و برادرهـا  شـما  از. بكنـد  همـوارتر  و تـر  دقيـق  و تـر  مشـخص  مكتبـى  تشكل
 نيروهـا  كـردن  وجور جمع با و محكم اى اراده با محكم، كه خواهم مى خواهرها

. كنيـد  آمـاده  جلـو  بـه  عميـق  و وسـيع  حركت يك براى را خودتان قوايتان، و
 شـما  همـه  همفكـرى  و همكـارى  بـا  و خـدا  يـارى  به حركت، اين افزارهاى
 وقتـى  اهللا شـاء  ان شـود  مـى  بيشـتر  حركت شتاب و شود مى تر آماده روز روزبه
 . نشناسيم پا از سر بايد ديگر افتد مى شتاب به حركت
 شـما  خـود  اطالعـات  بدهيـد  انجام توانيد مى شما كه هايى برنامه مورد در
 اسـت  مسـتعد  قـدر  آن زمينه روستاها و بخشها و شهرها در. نيست ما از كمتر
 محـيطش  ويژگيهـاى  و خصوصيات با رابطه در حتى تواند مى گروهى هر كه
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 از فرمـولى  كلى برنامه يك كه نمانيد منتظر شما. باشد داشته خاصى ريزى برنامه
 هـم  بـا  همـه  بيايـد  حـزب  وقتـى  بايد اصالً. بشود فرستاده برايتان مركزى دفتر
 پيشـنهاد  ريزيهـا،  برنامـه  در بايد شما. كنند حركت هم با همه و كنند ريزى برنامه
 هـم  دور باشـيد؛  داشـته  جلسـاتى . بدهيد شركت را همه دقيقاً طراحيها، دادنها،
. بكنيـد  توانيـد  مـى  چه كه كنيد فكر شهرهايتان مناطقتان، هايتان، محله در. باشيد
 را هايتـان  تجربـه  و ها انديشه نتيجه داريد، كه جمعى دسته ديدارهاى اين در بعد،
 يـك  شـود  مـى  كنيـد،  مـى  تـر  كلى بندى جمع يك كنيد، مى مطرح يكديگر براى
 كـه  بشـود  تنظـيم  طـورى  بايد هميشه عمومى امهبرن همين تازه. عمومى برنامه
 محلـى  ابتكـارات  جاى ندارد حق اى برنامه هيچ. بماند باز محلى ابتكارات جاى
 شـدن  سـاخته . باشد باز شما محلى ابتكارات براى جا بايد هميشه. بكند تنگ را

 وقتـى  يعنـى . است راه همين از است، تشكيالتى مسائل مهمترين از كه كادرها،
 زمينـه  بـود،  بـاز  فضا بود، باز اى منطقه و محلى ابتكارات براى راه عاليتهاف در كه
 و ديگـر  بـرادران  ديگـر،  دوسـتان  و مـا  جوانهـاى  مـا،  نوجوانهـاى  و بـود،  باز

 داشـته  ديگرى خالقيت توانند مى خودشان كه كردند حساب ديگر، خواهرهاى
. شـوند  مـى  سـاخته  هم وسيله همين به بگيرند، تصميم بكنند، نظر تبادل باشند،

 در داريـم،  پـيش  در كه تابستانى اين در كه اميدوارم. است همين خودسازى راه
 كـه  بنـديهايى  جمـع  و نظرها نقطه از استفاده با رمضان، ماه از بعد و رمضان ماه

 و شـهرها  در خالّقـى  و تـازه  هـاى  برنامـه  ايـد،  آورده دست به و ايد داشته اينجا
. نكنيـد  رهـا  را مدارس اين. باشيد داشته مدارس غير در و مدارس در روستاها،

 قـرار  شـما  بيشـتر  چه هر استفاده مورد بايد دو هر مسجد و مدرسه تابستان، در
 در رفـتن  برنامـه . بگيرد قرار توجه مورد حتماً روستاها به مسافرتها برنامه. گيرد

 مـورد  حتمـاً  كـردن  بحث آنها روى و كردن مطرح را مسائلى و كوچك مجامع
 هـاى  زمينـه  از زيادى مقدار تواند مى اسالمى جمهورى روزنامه. گيرد قرار جهتو
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 و برادرهـا  اگـر  يعنـى . بدهـد  شـما  به است نيازتان مورد كه را بحثى
 آورى جمـع  را مختلف بحثهاى روزنامه همين از شهرها در ما خواهرهاى

 و خودتـان  به الزم آموزشهاى دادن براى مفيدى بسيار سرمايه باشند كرده
 دفتـر  از. كنيـد  بحـث  آن درباره و كنيد مطرح آنجا را اينها. است ديگران
 برايتـان  سـؤاالتى  وقتـى  كه باشد جاهايى بايد هم استانها دفاتر و مركزى
 آن جـواب  سـريع  خيلـى  بتوانيـد  نداريد آماده را جوابش كه آيد مى پيش

 انقالبـى  جامعه ضمناً،. كنيد منتقل خودتان محيط به و بگيريد را سؤاالت
 كـه  زدنهايى حرف به و ايدئولوژيك بحثهاى به كه طور همين ما پيروز و

 نيسـت،  زدن حـرف  ديگـر  روشنگرى روشنگرى؛ يعنى (باشد عمل خود
 احتيـاج  نيـز  عمل به دارد، نياز) است هدايت و عمل نوع يك روشنگرى

 آن. كنيـد  خـوددارى  زائد بحثهاى از و تكرارى حرفهاى از بنابراين،. دارد
 خودتـان  شـدن  روشن يا ديگران كردن روشن براى كه بزنيد حرف قدارم

 اى عـده . بايـد  عملى حتماً شدنى روشن هر پى در و. بيشتر نه است، الزم
 اينهـا . بشـوند  روشن اينكه براى فقط بشوند روشن خواهند مى كه هستند

 آدمهـا  همـين  بـه  درسـت  روشـنفكر . روشـنفكر  آينـد؟  مى در آب از چه
 ولـى  درخشـند،  مى خيلى هست زدن حرف تا كه كسانى نىيع. گويند مى
 خواهرهـا  شما خواهيم نمى وقت هيچ ما. لنگند مى خيلى كردن عمل پاى
 . باشيد تيپ اين از برادرها و
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 1شخصيت و آزادى

 و رسـله  و انبيائـه  جميـع  علـى  السالم و ةوالصلو العالمين، رب الحمدللّه
 آلـه  مـن  والخيرة بيته اهل من الهداة االئمة على و النبيين خاتم سيدنا على
  الصالحين عباداللّه على و علينا والسالم صحبه، و

 مسـئوليت  كـه  عزيز دوستان از اى عده با ديگر بار كه خوشوقتم بسيار
 از يكـى  در دارنـد،  برعهـده  را مـا  جامعـه  فرزندان تربيت و تعليم خطير
 همـان  مـا،  بحـث  موضـوع . پردازم مى تگوگف به تربيتى حساس هاى زمينه
 دو از ببينـيم  اول. اسـت » شخصـيت  و آزادى «شـده،  اعـالم  قبالً كه طور
 . فهميم مى چه آزادى و شخصيت كلمه
  

 شخصيت
 فارسـى  فرهنـگ  يـك  بـه  نخسـت  شخصيت، معنى با بيشتر آشنايى براى

 :گويد مى چنين شخصيت و شخص درباره معين فرهنگ. كنيم مى مراجعه
 مـردم،  كالبـد  ــ 2) .كـم  (دور از آدمى سياهى ـ1) .اِ(] .ع [شخص

 كسى) .نم (ـ6. ذات ـ5. ارث جسد، ـ4. انسان آدمى، ـ3. بدن تن،
 ظاهر خود خصوصيات با و دارد نقشى داستان يا نمايشنامه در كه
 .شود مى

                                                           
 . سمينار تربيتي معلمان مدارس اسالمي1356تابستان ـ 1



 كودكان     نقش آزادي در تربيت 150

 ــ 2. فـرد  هـر  خاصه شخص، هر مختص سجيه ـ1 شخصيت
 احساسات، (فسانياتن مجموع شخص، هر باطنى عوامل مجموعه
 .فرد يك) افكار و عواطف

 نزديـك  بيش و كم مفاهيمى با نيز اروپايى زبانهاى در شخصيت و شخص
  زبانهـا  اين همه در» شخص «معادلِ التينىِ اصل. است آمده گفتيم آنچه به

persona و فرانســه آلمــانى، انگليســى، فرهنگهــاى در شــما وقتــى. اســت 
 در كـه  بينيد مى كنيد، مى بررسى دارند التينى يزهآم كه ديگر اروپايى زبانهاى

 كـه  اينهـايى  از برخى كه كند مى پيدا خاصى تعريفهاى شخص فرهنگها اين
 آلمـانى  فرهنگ يك در مثالً. است شده گرفته آنها از آمده معين فرهنگ در
 :آمده چنين persona شخص تعريف در واريك نام به

 ويژگيهـايش؛  با انسان ـ2 است؛ اى زنده موجو اينكه نظر از انسان ـ1«
 ».نمايشنامه بازيگر ـ4 كلى؛ طور به انسان ـ3

 معنـى  از اولـش  بخـش  آمـده،  معـين  فرهنـگ  در آنچه فرماييد مى مالحظه
 . التين در» شخص «معانى از دوم بخش و شده گرفته عربى اصل در» شخص«

 persona كلمه اصل گويد، مى اجتماعى روانشناسى كتاب در اشتدتزل
 چهـره  جلـو  كه است چيزى» نقاب «.است نقاب معناى به التينى زبان در
  .»پرسنا «شود مى گفته نقاب خود به. آويزند مى

 داشـته  مسـتندترى  تعريـف  روانشناسـى  نظـر  از شخصيت اينكه براى
 از اجتمـاعى  روانشناسى كتاب همين در اشتدتزل كه را تعريفى باز باشد،
 ايـن  كلمـه  بـه  كلمـه  روى ــ . خـوانم  مـى  ناًعي برايتان كند مى نقل آلپرت
 .بفرماييد دقت تعريف

 سـازگارى  كـه  روانيسـت  هاى منظومه از ديناميكى سازمان شخصيت«
 ».شود مى موجب را محيطش با فرد همتاى بى

 ولـى  كردم؛ نقل هم را ديناميك كلمه كنم، نقل را عبارت عين خواستم چون
 



 151آزادي و شخصيت      

 

 بـراى  گويـايى  معـادل  امروز فارسى زبان در» پويا «كلمه اينكه به توجه با
 بـه  آن در و كـنم  مـى  تكـرار  را تعريـف  ديگر بار شده، ديناميك اصطالح

 : گذارم مى» متحرك و پويا «ديناميك، جاى
 كـه  روانيسـت  هـاى  منظومـه  از متحركـى  و پويـا  سازمان شخصيت،«

 ».شود مى موجب محيطش با را فرد همتاى بى سازگارى
  

 تعريف اين بررسى
 خوشـحالتر  داد مـى  توضـيح  رفقـا  بـراى  من جاى به دوستان از ىيك اگر
 دو يكـى  طـى  را تعريف اين كه است داوطلب دوستان از كسى. شدم مى

 ...دهد توضيح كوتاه خيلى دقيقه
 بگـوييم  اگـر  اندامهاست؟ از اى مجموعه انسان بدن آيا چيست؟ انسان بدن

 خيلـى  حـرف  امـا  يـم، ا زده درستى حرف اندامهاست از اى مجموعه انسان بدن
 از اى مجموعـه  انسـان  بـدن  بگـوييم  كه است اين روشنتر تعبير. ايم نزده روشنى

 راسـتى  بـه  كه اعصاب دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه: است دستگاهها
. اعصـاب  وسـيع  سازمان گفت بايد است؛ كوچك خيلى آن براى دستگاه كلمه
ـ  دسـتگاههاى  از اسـت  اى مجموعه انسان بدن  در دسـتگاهى  هـر  كـه  اگونگون

 بـه  حتـى  امـروز . اندام به برسد تا دارد، كوچكتر دستگاههاى باز خودش داخل
 يـك  خـود  بـراى  هم ياخته يك چون اندام، يك گفت شود نمى ياخته و سلول
 بتـوانيم  شـايد . است دستگاهى خود براى هم كروموزم يك حتى. است دستگاه
 .است اندام يك ژن امروزيمان معلومات حسب بر بگوييم
 خواهـد  مـى  دانشـمند  اين شد، نقل شخصيت براى آلپرت از كه تعريفى در
 شخصـيت . كنـد  جلـب  انسـانى  شخصيت تودرتويى و پيچيدگى به را ما توجه
 تركيـب  سازمان اين و روحى، بزرگ بسيار سازمان يك از است عبارت انسان يك
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 داخـل  رد منظومـه  هـر  بـاز . روانـى  و رفتـارى  هـاى  منظومـه  از است شده
 نيز قمر و سياره و خورشيد آن. دارد اقمارى و سيارات و خورشيد خودش

 شخصـيت . دارد نظمهايى و نهادها و مؤسسات و تشكيالت خود داخل در
 روانـى؛  هـاى  منظومه از شده تشكيل كه اى گسترده سازمان از است عبارت
 .يكديگر روى متقابل اثر داراى و هماهنگ روانى هاى منظومه

. كند مى ذكر ويژگى دو و خصلت دو گسترده سازمان اين براى آلپرت
 يعنـى . نيست ساكن و ثابت است؛ متحرك و پويا سازمان، اين اينكه يكى

 ايـن . بفرماييـد  تلقـى  دگرگـونى  حـال  در را انسـان  هر انسانى شخصيت
 اى روحانى، اى معلم، اى شما يعنى. ماست همه براى جالب بس اى نكته
 انسـان  كـه  بدان همواره جامعه، طراح اى گوينده، اى نويسنده، اى مربى،
 عـوض  اش تجلّـى  و نشود عوض رنگش كه نيست ثابت موجودى ديروز
 سـازمان  و پيچيـدگى  و تودرتـويى  همـه  بـا  انسان، يك شخصيت. نشود

 معــرض در و متحـرك  و پويــا اسـت  واقعيتــى اش، جهتـدارى  و يـافتگى 
 . انسان شخصيت براى ويژگى يك اين ـ. دگرگونى
 بـا  فـرد  همتـاى  بـى  سـازگارى  كـه  است متغير عامل اين اينكه دوم ويژگى
 محـيط  بـا  سازگارى زنده موجود مختصات از يكى. كند مى ايجاب را محيطش

 دارد، فراوانـى  انفعاالت و فعل محيطى عوامل برابر در زنده موجود يعنى. است
 و فعـل  امـا . دارد انفعـاالت  و فعـل  محـيط  بـا  رابطـه  در هـم  زنده غير موجود
 و اسـت  معينـى  فيزيكـى  و شـيميايى  فرمولهاى تابع زنده غير موجود انفعاالت
 انفعـاالت  و فعل ولى آنهاست، به مربوط محاسبات و فرمولها اين سيطره تحت
 فرمانـدهى  و حكومـت  و فرمـان  مشـمول  صددرصـد  گياه، حتى زنده، موجود

 لـذا . دارد جـدا  ىداسـتان  خود براى و نيست شيمى و فيزيك معمولى فرمولهاى
 مترقبـه  غير رويدادهاى به هميشه گياه، حتى زنده، موجودات مطالعه در بينيد مى

 خـود  حيطـه  در را رويـدادها  ايـن  قبلـى،  قـوانين  آن يعنـى . كنيـد  مـى  برخورد
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 غوغـايى  آنجا در. گيرد مى اوج وضع اين رسد، مى انسان به وقتى. نداشت
 . ددا خواهم توضيح آزادى زمينه در كه است
  

 شخصيت تعريف
 عوامـل  يافتـه  شكل هماهنگى آن سازمان، آن از است عبارت شخصيت بنابراين،

. محـيطش  با اوست سازگارى منشأ كه انسان هر رفتارى و روانى هاى منظومه و
 دو حتـى . دارد خاصـى  فرمـول  محـيطش  با سازگارى براى انسان فرد هر يعنى
 داشـته  مشـابهى  واكـنش  نيسـت  زمال حتمـاً  محيطـى  عوامل برابر در انسان نفر

 .تفاوتهاست محيط عوامل با اينها واكنش و كنش ميان معموالً بلكه باشند،
 دوسـتان  بـه  را نكتـه  ايـن  مكـرر  دبيرستانى شوراهاى در آيد مى يادم
 شـما  كـالس  در كـه  آمـوزان  دانـش  ايـن  از يك هر كه كردم مى يادآورى
 شما. فرد به منحصر نسخه هم آن باشند؛ مى نوشته تازه كتابِ يك هستند،

 هـر  از است ممكن و بينيد مى متنوعى كتابهاى رويد، مى كتابفروشى به كه
 از اگـر  شما. باشد دسترس در و شده چاپ نسخه هزارها يا صدها كتابى
 ها نسخه آن همه كه است اين مثل كنيد مطالعه را اش نسخه يك كتاب هر
 كتاب از نسخه يك سركار گرا. يكسانند همه چون باشيد، كرده مطالعه را

 گوييد مى خودتان با هيچ فرموديد، مطالعه را نظرى دبيرستان سوم رياضى
 بخوانم؟ و كنم پيدا را كتاب اين از ديگر نسخه يك يا نسخه صد بايد كه

 رياضـى  سـوم  كتاب از شده چاپ نسخه هزار ده اينكه براى چرا؟! هرگز
 هـم  با فرقى هيچ نسخه؛ يك كه دارد را معلوماتى و مطالب همان نظرى،
 او از كـه  اسـت  كتـابى  انسـان . نيست طور اين انسان مورد در ولى. ندارد
 كتـاب،  يك اين و نسخه يك اين مطالعه. است شده تهيه نسخه يك فقط
  نياز بى است، ديگرى كتاب كه ديگر، انسانى علمى دقيق مطالعه از را شما
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 .كند مىن
 چقـدر  تـان  معلمـى  دوره در شـما  بگوييد، را راستش! دوستان خوب

 ايـد؟  بـرده  كار به قياس چقدر بودنتان مربى كار در ايد؟ برده كار به قياس
 آمـوز  دانـش  ايـن  بـه  چـرا  بپرسند شما از اگر. بگوييد خودتان با! بگوييد
 در! دانيـد  نمـى  كـه  شما آقا، اى «كه نيست اين شما پاسخ كرديد، پرخاش

 دسـت  زيـر  از را هـا  بچـه  ايـن  از تـا  صـد  ما نيستيد؛ وارد كه معلمى كار
 !پرخاش پرخاش، ؛»است پرخاش اينها عالج دانيم مى ما ايم، گذرانده
 لوسـش  كرديـد،  صـحبت  نرم قدر اين بچه آن با چرا! آقا «بپرسند، اگر
! آقـا  «كـه  نيست اين شما پاسخ باز» كرديد؟ حد از بيش نوازش و كرديد
 روبـرو  ها بچه اين از تا صد با ما داريم؛ تجربه خيلى ما نيستيد؛ وارد شما
 »نوازش؟ نوازش، و است نوازش آنها تربيت راه تنها. ايم بوده

 يـك  در كـه  هـا،  بچه اين از يك هر عزيز؛ خانم و عزيز آقاى! متأسفم
 هـم  آن هسـتند؛  نوشـته  تـازه  كتاب يك داريد، كار و سر ايشان با كالس
 روز روزبه كه اى نوشته زهتا كتاب. را كتاب اين كنيد مطالعه! كتابى عجيب

 و ديناميـك  انسـان  شخصـيت  زيرا شود، مى افزوده جديدش صفحات بر
 بخواهـد  اگـر  دارد كـار  و سر كتاب اين با كه كسى. است متحرك و پويا

 بود اين خوب،. باشد مطالعه حال در دائماً بايد شود رو روبه او با آگاهانه
 .شخصيت درباره كوتاه توضيحاتى

  
 شخصيت با ىآزاد رابطه
 وقتـى  ديدار، اين در و بحث اين در شود معلوم تا كنم معنا را آزادى اول
 .بگوييم خواهيم مى چه آزادى، گوييم مى ما

 از را بخـش  اين. بخوانم ديگران از را اى جمله آزادى تعريف در بگذاريد
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) 45 ص فارســى، ترجمــه (فــروم اريــك نوشــته آزادى از گريــز كتــاب
 .  بگيرد جا اذهان در خوب كه خوانم مى هم شمرده. خوانم مى

 و اسـت،  جـانور  ترين درمانده و ترين ناتوان آيد، مى دنيا به آدمى وقتى
 تعيـين  غرايـز  آنچه پايه بر نه است، آموختن اساس بر طبيعت با انطباقش

 بـه  رو اى مقولـه  غريـزه  انسان، در بخصوص عاليتر، جانوران در. كنند مى
 كـه  شـود  مـى  آغـاز  هنگامى از انسان هستى و ستا نيستى بلكه و كاستى
 بـا  انطبـاق  و كنـد  تجـاوز  معينـى  حـد  از غرايز بوسيله اعمال تثبيت عدم

 بوسيله عمل طرز ديگر و بدهد دست از را خود اجبارى خاصيت طبيعت
 ابتـدا  همـان  از ديگر عبارت به. نشود تعيين رسيده ارث به هايى مكانيسم
 .اند جدايى بلقا غير آزادى و انسانى هستى
 مطالـب  يـادآور  شـما  بـراى  هـم  آينـده  در عبـارت  ايـن  كـنم  مـى  فكر
 در وقتـى  مـثالً  شـود،  مـى  آغـاز  موجوديتش وقتى انسان. باشد ترى گسترده
 جنينـى  مراحل در كودك. تابع و طفيلى است موجودى است، جنينى حالت
 از و هوايى چه از. بخورد غذا والده خانم جور هر خورد؟ مى غذا جور چه
 در. كنـد  مـى  استفاده مادر كه مقدار آن از كند؟ مى استفاده اكسيژن مقدار چه
 و آيـد  مـى  دنيا به وقتى. است مادر تابع كند مى محيط از كه هايى تغذيه همه
 بـود  كننـده  تعيين نقش داراى كه او مهم وابستگى يك برند، مى را ناف بند

 اسـتقالل  ايـن  امـا . مـادر  زا مستقل حدى تا شود مى نوزادى. پذيرد مى پايان
 تغذيه مستقيماً مادر خون از كه است حد اين در استقالل اين است؟ چقدر
 وابسـته  است موجودى كودك باز اند چيده را ناف كه هم حاال وگرنه نكند؛

 مـادر  كـه  خـورد  مـى  را غـذايى  نـوع  همـان  تقريبـاً  هـم  باز و مادر شير به
 چـه . اسـت  كودك غذاى تخابان حقيقت در مادر غذاى انتخاب. خورد مى

 تـنفس  خـودش  را هـوا  البتـه . مادر كند؟ مى انتخاب غذا كودك براى كسى
 بــرايش ديگــران كــه كنــد مــى تــنفس را هــوايى مــدتى تــا ولــى كنــد مــى
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 بعـد . كنـد  حركـت  جايش از تواند نمى اصوالً مدتى تا چون كنند، مى انتخاب
. اسـت  محـدود  بسـيار  حـركتش  ميـدان  كند، مى پيدا رفتن راه توانايى كه هم

 بـرايش  ديگـران  اسـت؛  ديگـران  به و مادر به وابسته مدتى تا كودك بنابراين،
 يـك  هنـوز  كـودك  لـذا . كننـد  مى انتخاب برايش ديگران و گيرند مى تصميم
 زيـادى  تفاوت بالفعل وگرنه است؛ بالقوه شخص يك نيست، بالفعل شخص

 در تولـد،  آغـاز  در ىانسـان  كـودك  حتـى . دارد خانـه  در موجود گربه بچه با
 هـم  خانـه  در مـرغ  جوجـه  يـك  اندازه به حتى دهم، و سوم و دوم روزهاى
 تصـميم  بـرايش  ديگـران  سـنين  اين در. ندارد انتخابى عمالً و ندارد استقالل

 بزغالـه،  مثـل  گوسـاله،  مثل مرغ، جوجه مثل ديگر، زنده موجودات. گيرند مى
 حيوانـات  انتخـاب  تـأثير  دايره لبتها. شوند مى انتخاب امكان داراى زودتر اينها
 را گـاو  يـك . اسـت  هـيچ  گويى كه است محدود و تنگ قدر آن كلى طور به

 بـراى  گـاو  جنـاب  كـه  انتخـابى  حـداكثر  كنيـد،  رها محيط يك در آزاد آزاد
 يـا  بزنـد  علف اين به پوزه كه است اين چيست؟ آورد مى عمل به اش زندگى

 كـه  هسـتم  گاوى آن من بگويد بخواهد خيلى خيلى اگر احياناً يا علف؛ آن به
 و بكنـد  هـم  را درختـى  شـاخه  تا كند مى باال را سرش كنم، انتخاب توانم مى

. جويبـار  آن از يـا  بخـورد  چشـمه  ايـن  از آب كه نيست اين از بيش. بخورد
 چـون  چـرا؟ . اسـت  محـدود  بسـيار  حيوانات در انتخاب قدرتِ اعمال دايره

 مـرغ  جوجه مرغ، گوساله، گاو، حركات معظم قسمت انتخابها، معظم قسمت
. گيـرد  مـى  انجام رادار وسيله به كوچكش، چه بزرگش چه ديگر، حيوانات و

 رادارى مركـز  ايـن . دهـد  مـى  انجام را انتخابها اين و آيد مى رادارى مركز يك
 اسـت  خلقـت  عـالم  و طبيعت عالم فرماندهى آن رادارى مركز اين كجاست؟

 را زنـدگى  كلـى  طـرح  گونـاگون  حيوانـات  در يـز غرا نامرئىِ هاى رشته با كه
 هـاى  دايره در و ضعيف بسيار آنها انتخاب. است گذاشته راهشان فرا و ريخته
 چــه؟ انســان. اســت رادارى فرمانهــاى همــين اجــراى در محــدود، بســيار
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 اسـت  اين جان، بى و جاندار از ديگر، موجودات و انسان اساسى تفاوت
. اسـت  داشته نگه ضعيف او در را يزىغر هدايت نقش آفرينش طراح كه
 گفتـه  روزانـه  محـاورات  در. نكننـد  اشـتباه  اميـال  بـا  را غرايز آقايان البته
 خيلـى  انسان مورد در جنسى غريزه كلمه استعمال. جنسى غريزه شود مى

 غريـزه  واژه اسـتعمال  زيـرا  جنسـى؛  ميـل  بگوييم است بهتر نيست؛ دقيق
 انسـان  در آفـرينش  طـراح . كنـد  مـى  تداعى هم را غريزى هدايت معموالً
 امـا  كـرده،  ايجـاد  محيطش و انسان ميان كششهايى و كرده تعبيه را اميالى
 و خودكـار  و اتوماتيك طور به كششها اين حدود. نيستند محدود كششها

 همـراه  غريـزى  هـدايت  بـا  يعنـى . است نشده مشخص رادارى سيستم با
 را حـدى  كششـها  اين بردِن ميدان در بايد كه است انسان خود اين. نيست
 در يكـديگر  بـا  دائمـاً  نشده مشخص كششها اين حدود چون. كند ايجاد
 متضـاد  كششهاى اين به بايد كه است انسان خود اين. هستند جنگ حال
 احسن انتخاب و محيطĤگاهى و خودآگاهى با يكديگرْ با جنگ حال در و
 يـك  از كششـها  اين پايه بر را زندگى و بدهد سامان بدهد، شكل اسوء يا

 .بخشد سامان ديگر، سوى از آگاهانه، انتخابهاى پايه بر و سو
 در شـده،  هـدايت  و شـده  كنتـرل  ميلهـاى  يعنـى  غرايز، نقش بنابراين،

 وقـت  آن در كودك، يعنى آدم، بچه بله؛. است صفر حكم در انسان زندگى
 مـادر  پسـتان  سـمت  بـه  غريـزى  هـدايت  زيـادى  مقـدار  با است، نوزاد كه
 در غريـزى  هـدايت  بـا  خـورد؛  مـى  شير اندازه به غريزى باهدايت د؛رو مى

 كـه  تـدريج  به ولى. اينها امثال و دهد، مى نشان العمل عكس هوا كمى مقابل
 كـه  اميالى بعضى غرايز كننده هدايت نقش انسان زندگى در شود، مى بزرگ

 . است نيستى، به رو بلكه كاهش، به رو شوند مى هدايت رادارى سيستم با
 ديگـر  االن ما كدام هيچ آيا داريد، تشريف اينجا كه خانمهايى و آقايان
 تمام كنيد؛ دقت خود زندگى در كنيم؟ مى زندگى غريزى هدايت براساس
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 انجـام  مـا  حسـابگرانه  و آگاهانـه  انتخاب تأثير تحت ما زندگى برنامه اجزاى
 خانمهـايى  و آقايـان  از يـك  كدام بفرماييد كه كنم خواهش توانم مى. گيرد مى
 بـا  فرماينـد،  مـى  شـركت  جلسات اين در و آورند مى تشريف محل اين به كه

 غريـزه  هـدايت  بـه  يـك  كـدام  دهنـد؟  مى گوش سخنرانيها به غريزى هدايت
 فكـر  شـما  شـود؟  مـى  مهـار  غريـزى  هدايت با يك كدام نشستن انديشيد؟ مى
 اسـت؛  غريزى ديگر اين احياناً ايد نشسته جور اين صندلى روى اينكه كنيد مى
 متـوالى  شـده  انتخـاب  كارهـاى  از برخاسته است عادتى است؛ عادت اين! نه

 عـادت  ديگـرى  بنشـيند،  جـورى  اين دارد عادت آقايى بينيد مى لذا و گذشته،
 رود مـى  راه خيابـان  در داده قورت عصا فرد مثل يكى بنشيند؛ جورى آن دارد
 جانـداران  ميـان  در اشـم  آيا چه؟ يعنى رود، مى راه دوالست سرش يكى اين

 راه طـرز  مثالً كه بينيد مى فردى اختالف مقدار اين باشند نوع يك از كه ديگر
 امـا  رونـد،  مـى  راه جـور  يـك  سالم گاوهاى باشد؟ متفاوت قدر اين رفتنشان
 را پـايش  يكـى . رونـد  مـى  راه جـور  صد خيابان در سالم اصطالح به آدمهاى

 اسـتخوان  شكل البته. ديگر جورى ىسوم جور، آن ديگرى دارد، برمى جور اين
 .نيست قاطع دخالت اين ولى دارد، دخالت چيزها طور اين در بنديها

 كـه  ايـد  خوانـده  يـا  شـنيده  سـارتر  از را معـروف  جمله اين شما البد
 دو قهرمان و بيايد دنيا به مادرزاد فلج كودكى اگر من عقيده به «:گويد مى

 اسـت  اى مبالغـه  اما باشد، مبالغه اين شايد» .اوست انتخاب از ناشى نشود
 . است جالب انسان در آزادى و انتخاب نقش دادن نشان براى كه

 را مـا  شخصـيت  و زنـدگى  كـه  اسـت  آزادانه انتخاب و آزادى حال، هر به
 انسـان  هستى به آنچه «:گويد مى فروم اريك. كند مى انسانى شخصيت و زندگى
 )آزادى از گريز كتاب زا 37 صفحه(».آزاديست بخشد مى خاص كيفيتى

 چگونـه  آقايـان  و خانمهـا  شـما  مذاق به اصل اين كه بفرماييد حاال خوب،
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 خـوب؛  خيلـى . يابيـد  مى مطلوب خيلى خودتان براى را آزادى حتماً آيد؟ مى
 دوران در كـه  هـا  بچـه  ايـن  بـه : كـالس  سـر  ببـريم  را خانمهـا  و آقايان حاال

 آزادى چقـدر  انـد  شـتن خوي شخصـيت  گيـرى  شـكل  و اسـتعدادها  شكوفايى
 آينـده  انسـانهاى  و عزيـز  هـاى  بچـه  ايـن  بـه  كنون تا اگر فرماييد؟ مى عنايت
 شـده  خيانت و ظلم آنها به چقدر ايد، نفرموده عنايت را الزم آزادى ساز، آينده
 بـا  معلـم  اى. آنها انسانى شخصيت به شده؟ خيانت آنها چيز چه به و است؟
 خـواهش  همراهـت  و همفكـر  و دوسـت  يـك  عنـوان  به! آزاد و آگاه ايمان
 بـر  خـاك  قـالبىِ  نماىِ انسان مشت يك كالسها اين در خدا به را شما كنم، مى
 . ابزارى قالبى نماى انسان مشت يك نه بسازيد، انسان. نسازيد سر

 غيـر  گوينـده  و نويسـنده  اى تو يا دينى، عالم اى و روحانى اى تو و
 مشـت  يـك  قـالبى،  موجـود  مشـت  يـك  هايت نوشته و ها گفته با! معمم
 مـدل  فـالن  با تا اند داده سفارش اجتماع بزرگ كارخانه به كه نمايى انسان

 فـالن  بـا  و كنـد،  زندگى مدل فالن با بينديشد، مدل فالن با  بيايد، دنيا به
 انسـان  دارد؛ نيـاز  انسـان  بـه  بشـريت  آينده! نده آينده تحويل بميرد، مدل

 .را خود محيط و بسازد را خود كه ىانسان انسانى؛ شخصيت از برخوردار
 و معلـم  ديگر ندارم دوست. بنامد» باغبان «را خود معلم ديگر ندارم دوست

. نيسـت  معلـم  شأن شايسته مبتذل كلمات اين. كند تلقى» چوپان «را خود مربى
. آنهاسـت  تربيـت  و تعلـيم  مسئول كه آنان شأن شايسته نه و او شأن شايسته نه

 . است خودساختن حال در كه است انسانى به كار كمك برترين مربى و معلم
 مدرسه، مدير اى روحانى، اى دينى، عالم اى مربى، اى معلم، اى

 نقـائص  پوشـاندن  بـراى  مبـادا ! جامعـه  مـدير  اى مؤسسـه،  مدير اى
 آزادى از و شـوى  متوسل ديكتاتورى و خشونت اِعمال به خويشتن
 را مطلبـى  كـالس  سـر  معلـم  گاهى. نمايى جلوگيرى ديگران طبيعى
ــوب ــى خ ــد، نم ــا دان ــر ي ــى اگ ــد م ــوب دان ــى خ ــد نم ــان توان  بي
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 سـرش  اسـت،  هـم  در خرده يك اش قيافه ها بچه از يكى بفهماند؛ و كند
 معلـم  وقـت  آن كنـد؛  مـى  شـلوغ  يا دهد، نمى گوش خوب و است پايين

 آنكـه  بـراى  حقيقت در چه؟ براى. شود مى خشونت و پرخاش به متوسل
 طـور؛  همـين  هم امتها رهبران و جامعه مديران. پوشاندب را خودش كمبود
 راه و سـاختن  در را خويشتن ناتوانيهاى طور؛ همين هم مؤسسات مديران
 . پوشانند مى خشونت با ديگر انسانهاى بردن
 علـى  يمشـون  الـذين  الـرحمن  عبـاد  و «قرآن نواى به كن گوش! معلم اى
جداً  لربهم يبيتون الذين و. ماًسال قالوا الجاهلون خاطبهم اذا و هوناً االرض و سـ 
 بايـد  اينهـا  جامعـه،  رهبـران  و جامعـه  مديران رئيس، مدير، مربى، معلم، 1».قياما
 ديگـر  انسـانهاى  كـار  كمك خواهد مى كه انسانى موفقيت علت بزرگترين بدانند
 از برخـوردار  باشـد  الگـويى  انسـان  اين خود كه است اين باشد خودسازى در

 علمـى  كمـاالت  بـه  آراستگى. آورند دست به ديگران دارد دوست كه كماالتى
 برخـورد،  حسـن  معلومات، خودجوشى، محبت، وقار، متانت، و مربى، و معلم

 كـالس  در شـما . او خشـونت  نـه  كنـد،  اداره را كالس بايد كه اوست لياقت و
 هسـتند  كسـانى  ايـد؟  ديده شلوغى و صدا و سر وقت هيچ جورى اين معلمهاى

 انـد،  نشـده  خشـونت  به نيازمند هم بار يك حتى و اند كرده مىمعل سال سى كه
 در بايـد  كـه  بـوده  كم قدر آن اند كرده پيدا خشونت به نياز مواردى در هم اگر يا

 دارد، جاذبـه  معلـم  وقتـى . شـود  فرامـوش  مبادا كنند يادداشت خاطراتشان دفتر
 .سدر نمى خشونت به نوبت كماالت، و صفات نوع اين از ناشى اى جاذبه

: اسـت  خداوندشـان  درگـاه  بـه  دعايشـان  مهرورزند؛ رحمان خداى بندگان
 سرمشـق  را ما و ده قرار چشممان روشنايى مايه را ما فرزندان و همسران !خدايا

 را خـدا  حـدود  و خـدا  فرمانهاى كه خداشناس و خداترس و خدايى انسانهاى
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 1».اماما للمتّقين واجعلنا «:ده قرار كنند مى رعايت
 خويشـتن،  مدرسه در خويشتن، كالس در توانى مى! معلم آقاى! معلم خانم

 در باشـى  مـردم  امـام  تـوانى  مـى ! گوينده! نويسنده! دينى عالم باشى؟ متقين امام
 جامعـه  شـود؛  مـى  اسـالمى  جامعـه  كـه  اسـت  راه اين از تنها خويشتن؟ جامعه
 آيـين  چـون . انسـانى  شخصيت كيش: شود مى اسالم كيش ها، شخصيت اعطاى
 .است من كالم آخر كه قرآن، آيات اين به دهيد گوش باز .است آزادى آئين اسالم
 ضـلَّ  مـن  و فلنفسـه  اهتدى فمن بالحق، للناس الكتاب عليك انزلنا انّا«
 2».بوكيل عليهم انت ما و عليها يضلّ فانّما
 لنفسه يهتدى فانّما اهتدى فمن ربكم، من الحقّ جائكم قد الناس ايها قل«

 3».بوكيل عليهم اَنَا ما و عليها يضلّ فانما لّض من و
 انـا  ما و فعليها عمى من و فلنفسه ابصر فمن ربكم، من بصائر جائكم قد«
 لقـوم  لنبينـه  و درسـت  ليقولـوا  و اآليـات  نصـرّف  كـذلك  و. بحفيظ عليكم
. المشـركين  عن اعرض و هو اال اله ال ربك من اليك اوحى ما اتّبع. يعلمون

 4».بوكيل عليهم انت ما و حفيظاً عليهم جعلناك ما و اشركوا ما هللا شاء لو و
 كـاد  ان. رسـوال  اهللا بعـث  الذى هذا هزوا، االّ يتخذونك اِن رأوك اذا و «
 من العذاب يرون حين يعلمون سوف و عليها صبرنا ان ال لو الهتنا عن ليضلنا
 5».وكيال عليه تكون افانت هواه الهه اتخذ من ارأيت سبيال اضل
 افانـت  جميعـاً  كلهـم  االرض فى من آلمن ربك شاء لو و «:سرانجام و 
 6».مؤمنين يكونوا حتى الناس تكره
 : آمده مدينه در زمينه همين در كه اى آيه هم اين و 
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 يـؤمن  و بالطاغوت يكفر فمن الغَى من الرشد تبين قد الدين، فى اكراه ال«
 1».عليم سميع اللّه و لها مالنفصا الوثقى بالعروة استمسك فقد باهللا

 بـه  وادارى را انسـانها  نـدارى  حـق  تو گويد مى پيغمبرش به خدا! خانم! آقا
 پيـدا  ايمـان  محيطـى  هاى زمينه بدهى؛ نشان انسانها به را ايمان بايدراه تو ايمان؛
 كـردن  فـراهم  در البتـه . كنـى  فـراهم  را نهـادن  گـام  ايمان راه به آزادانه و كردن
 كـه  برود كار به حد اين در فقط بايد قدرت اما برود، كار به قدرت بايد ها زمينه
 . شود فراهم احسن انتخاب براى مساعد زمينه و برود بين از منفى هاى زمينه

 و كنـد  انتخـاب  خـود  انسـان  تـا  آمده خدا جانب از ها نشانه و بصائر
 بـراى  قـرآن  و امـام  و پيغمبـر  حتـى  يعنـى  چه؟ يعنى. رابسازد خويشتن
 بلكـه  نيسـتند،  فقط نه. باشند نبايد و ـ نيستند بيش كمكى انسانها ساختن
 حـد  ايـن  از بـيش  خواهـد  مـى  شوق روى از پيغمبر كه آنجا. باشند نبايد
 .دهـد  مـى  ايست فرمان او به قرآن كند، اقدامى انسانها آوردن راه به براى

 2».يخشى لمن ةتذكر االّ لتشقى القرآن عليك انزلنا ما طه،«
 مـتن  هـيچ  آيـا  هست؟ انسانى شخصيت كيش اسالم آيا يد؛بنگر حال
 رهبـر  بـه  مقدار اين كه داريد سراغ دنيا در را مذهبى غير حتى و مذهبى،

 خودسـازى  براى انسانها گذاشتن آزاد روى مذهب و مكتب و مسلك آن
  گذارد؟ احترام انسان انسانى شخصيت به و گويد سخن

 و آمـده  جامعـه  سوى به اسالم رارجپ شعار با كه مدارسى معلم اى تو اينك
 تربيتـت  و تعلـيم  شيوه در تا دهد توفيق خدايت اميدوارم اى، كرده پيدا جا جامعه در
 صـراحت  همه اين با كه باشى اسالمى عالى اصل اين از اى نمونه مدارس اين در
 فـراوان  توضـيحات  و تفسـيرها  و روشنگريها با و اش آسمانى كتاب در تأكيد و
 بيــان برايــت اجمعــين، علــيهم اهللا ســالم اطهــارش، ائمــه و مبــرپيغ ســنت در
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 .است شده
 و خودم براى متعال خداى از و دهم مى پايان را عرائضم جا همين در
 محمـد  سيدنا على اللّه صلى و الحمدللّه و. كنم مى آرزو عمل توفيق شما
 . الطاهرين آله و
 





الهى عشق  
 





 1الهى عشق

 بيشـتر  اش درباره بود الزم و شد تفسير گذشته هجلس در كه آياتى از يكى
 :است بقره سوره از 160 آيه ـ شد موكول امشب به و ـ كنيم بحث
 امنوا الذين و اللّه كحب يحبونهم انداداً اهللا دون من يتّخذ من الناس مِن و
ب اَشَدرون اِذ ظلموا الذين يرى لو و اللّه حذاب يان و جميعاً للّه القوه اَنّ الع 
 و العـذاب  و ورا اتَّبعوا الّذين من اتّبعوا الّذين تَبرأ اِذ) 161(العذاب شَديد اللّه

 كمـا  مـنهم  فنتبرأ كَرّةً لنا اَنّ لو اتبعوا الذين قال و) 162(االسباب بهم تقطّعت
 النار من بخارجين هم ما و عليهم حسرات اعمالهم اهللا يريهم كذلك منا تبرؤا
 2.آيات

 را ديگـرى  افـراد  خـدا  كنار در مردم از گروهى كه است اين آيات مضمون
 كـه  دارنـد  دوسـت  انـدازه  همان را آنها دهند؛ مى قرار خدا همتاى و پرستند مى
 اى. اسـت  بيشـتر  همـه  از خـدا  بـه  نسبت شان دوستى ايمان با مردم اما. را خدا
 برابـر  در عذاب كه ديدند مى را اى لحظه اند داشته روا ستمى چنين كه آنها كاش

 مـوقعش  بـه  خـدا . خداسـت  آن از يكجا قدرت كه ديدند مى آنهاست؛ ديدگان
 پـاره  نابجـا  دوسـتيهاى  ايـن  رشته كه موقع آن. دهد مى كيفر سخت را ناسپاسان

 پيشـاپيش  را عـذاب  و كننـد  مـى  تنفر و بيزارى اظهار مريدها از مرادها شود، مى
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 آنهـا . ندارند خالصى براى ىا وسيله ديگر كه حالى در بينند، مى خود چشمان
 بـه  ديگر بار ما كاش اى گويند مى اند ورزيده ارادت آنها به و اند بوده مريد كه

 آنهـا  از و ورزيـديم  نمـى  ارادت اينهـا  بـه  ديگر تا گشتيم مى باز زندگى سوى
 گونـه  ايـن  روز آن در خـدا . اند بريده ما از امروز آنها كه طور همان بريديم، مى

 پديـدار  چشمانشـان  برابـر  در وار حسـرت  صـورت  بـه  را دممر اين كارهاى
 .ندارند رفتن بيرون راه آتش از و اند آتش در جاودانه و سازد مى

 اسـتنباط  مضـمون  و بيـان  نوع اين با را مطلبها از خيلى دوستان شايد
 اسـت  انسـانى  اجتمـاعى،  دينى، اساسى بحث يك چون ولى باشند، كرده
 . نكنم صحبت امونشپير جلسه يك الاقل آمد حيفم

 ام، داشـته  هـم  قبالً من و داريم، قرآن تفسير صورت به كه سيستمى اين
 تنـوع  و بحث گوناگونى كه است اين امتيازش. عيب يك و دارد امتياز يك
 را مـا  انـس  كه بخصوص دارد، خاصى آهنگ قرآن، خود تنوع شيوه به آن،
 اسـت  اين عيبش. دكن مى بيشتر شده آورى جمع كه وضعى همين با قرآن با
 انسـان  بـه  اى دوره صـورت  بـه  شناسـى  اسـالم  و اسالمى منظم بحثهاى كه

 مسـائل  بـا  معـين  دوره يك در را گروههايى بتواند كه دهد مى بهترى امكان
 كـه  اسـت  ايـن  مـن  آرزوهـاى  از يكـى . كند آشنا اسالمى تعاليم و اسالمى
 بـه  شـايد . بـدهم  را بحثهـايى  دوره چنين يك ترتيب و بشوم موفق روزى

 مطلـب  ايـن  بتوانيم مدتى از بعد هست، نظر در كه ترتيبى با خدا، خواست
 ناچـار  نشـده،  آغـاز  امـر  ايـن  تـا . بكنيم آغاز رفقا از اى عده همكارى با را

 گـاهى  الاقل كنيم مى برخورد آيات اين به قرآن تفسير در جا هر كه هستيم
 ميـان  در دوسـتان  بـا  را سـازنده  مـؤثر  بحثهاى اين از برخى و كنيم درنگ

 وقـت  آن شد، شروع بحثها دوره آن و داد توفيق خداوند اگر البته. بگذاريم
 بـه  را، كـار  ايـن  طـرح  حتـى . باشد منظم منطقى ترتيب نوعى با بحثها بايد

 توفيـق  ايـن  واقعـاً  شـايد . كـرديم  تهيـه  اخيـر  ماه چند اين در الهى، توفيق
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 .باشيم هداشت شكل اين به اى برنامه كه بشود نصيب
 كـه  اسـت  اين بشر زندگى امتيازات بزرگترين از يكى بفرماييد؛ توجه

اش زندگى جو باشد دوستى و صفا مهر، محبت، جو .خشونت و قهر جو 
 خوشـش  آن از انسـان  و نيسـت  انسـان  مطبـوع  و مطلـوب  اصالً حيوانى

 كسى اگر. است نگذشته و نبوده پرخاش بدون انسان زندگى البته. آيد نمى
 حرفى كنيم اداره پرخاش و قهر بدون را انسانى زندگى توانيم مى ما گويدب

 منتهـا . ندارد كافى آشنايى بشر طبع به و است ناآگاه و زده بينانه واقع غير
 بـدون  انسـان  زندگى محبت؟ يا است اول مسئله قهر آيا: است اين مسئله
 ،»غضـبيه  «قوه انسان آفرينش در خداوند جهت همين به و گذرد نمى قهر
 انسـان  اصـالً  واالّ آفريـده،  را خـود  موقعِ به شدنِ خشمگين حالت يعنى
 برنامـه  جـزو  طبيعى صورت به خشم شود مى معلوم. شد نمى خشم دچار

 قهـر  يا محبت،: باشد غالب بشر زندگى بر كدام منتها. است انسان زندگى
 اننشـ  سـالم  بشرِ طبيعتِ مطالعه كه آنجا تا. سؤال است اين خشونت؟ و

 كـنم،  اسـتنباط  اسـالم  مبـادى  و مبانى از ام توانسته من كه آنجا تا و داده،
 جـا  هـر  و بگـردد  محبـت  و مهر محور بر اول درجه در بايد بشر زندگى
. افتـد  كـار  بـه  خشـم  داروى بايد موقع آن آمد پيش محور اين از انحرافى
 محيطـى  تنسـاخ  پى در بايد انسانها: كنم تعبير طور اين توانم مى بنابراين،

 و كنـد  حكومـت  محبـت  و مهر محيط آن در كه باشند خود زندگى براى
 هـا،  جامعـه  زنـدگى  بشـر،  زندگى گاه هر. باشد مقدم چهره و باشد حاكم
 اول چهره خشم كه درآيد شكلى به جامعه، يك زندگى يا فرد يك زندگى

 اش انسـانى  طبيعـت  از جامعـه  آن و فرد آن بگوييم بايد گردد، زندگى آن
 خيلـى  مثال يك با خودتان را مطلب اين. است بيمارگونه و شده منحرف
 شـانزده  از كـه  ديديـد  را نفـر  يك اگر شما. كنيد استنباط توانيد مى عادى
 چه و گوييد مى چه باشد؛ عصبانى را ساعت چهارده است بيدار كه ساعتى
 و اسـت  عصـبانيت  بيمـارى  دچـار  آقـا  ايـن  گوييـد  مـى  كنيـد؟  مى تعبير
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 طبيعى خيلى داورى اين كنم مى گمان من. ندارد سالمى وضع روحى رنظ از
 روانى هاى عقده آقا اين آيا ـ چيست بيمارى اين هاى ريشه اينكه حاال. باشد
 بحـث  ــ  دارد، عاطفى جاهى، جنسى، غذايى، فردى، محروميتهاى آيا دارد،

 هـم  قـدر  هـر  است؟ بيمار يا است سالم آقا اين باالخره ولى است؛ ديگرى
 عصبانيتش و بزنيم ور آن و ور اين فرد، اين مداوم عصبانيت زيربناى درباره

 است عصبانى كه را آقا اين بگوييم مثالً ـ كنيم توجيه گوناگون علتهاى با را
 هاى عقده چنان و چنين بچگى در كه است اين علتش نكنيد، مالمت خيلى

 و مهـر  بچگـى  در نرسيده؛ او به كافى غذاى بچگى در است؛ داشته كودكى
 بـزرگ  كـه  حـاال  ديده، كم محبت بوده، كم اش خانوادگى محيط در عاطفه
 از را خـودش  حق تواند نمى او و كنند مى تجاوز حقوقش به بيند مى و شده
 ايـن  بـا  را او عصـبانيت  هـم  قدر هر شود؛ مى عصبانى بگيرد ديگران دست
 يـا  سـالم  اسـت  آدمـى  آقـا  ايـن  بپرسـند  اگـر  باالخره ـ كنيم توجيه حرفها

 او سـالمت  عـدم  علـت  منتهـا، . اسـت  سـالم  غير چيست؟ پاسخ غيرسالم،
 هـم  جامعه. است سالمى آدم گفت شود نمى باالخره اما چيزهاست؛ جور آن

 ايـن  صـرف  طبقـاتى،  جامعه و طبقاتى تفكر طرز در حتى. است طور همين
 هـاى  عقـده  داراى اسـتثمارگر  طبقـه  عليه محروم طبقه بگوييم ما كه مطلب

 تجـاوز  معلـول  و ناپـذير  اجتنـاب  است امرى طبقه اين قهر و است رينهـدي
 صـورت  ايـن  بـه  را مطلـب  وقتى ـ شده، استثمار طبقه به رـاستثمارگ طبقه
 آيد مى پيش سؤال اين باالخره و شود نمى تمام مسأله ـ كنيم توجيه و تبيين
 ارههمـو  كـه  اسـت  ايـن  محـروم  طبقه همين زندگى طبيعى خصلت آيا كه

 بيمـارى  نـوع  يك مستمر پرخاش اين اينكه يا باشد پرخاشگر و خشمگين
 اسـت،  استثمارگر طبقه تجاوز اجتماعى بيمارى اين ريشه و است اجتماعى

 سـالمت  وضـع  وضـع،  ايـن  چون بماند؛ وضع اين در ندارد حق جامعه اما
 و داد عبـور  خشـم  مرحلـه  ايـن  از را جامعـه  بايد باالخره. نيست اجتماعى

 



 171عشق الهي      

 

 بـه  نسـبت  محبـت  اجتماعى، محبت ـ محبت، با همراه زندگى مرحله به را آن
 اى سـاده  نسـبتاً  بيان همين با را مطلب دوستان، شما آيا. رساند ـ ديگر انسانهاى

 اسـت  ايـن  من استنباط حال، هر به نه؟ يا كنيد مى استنباط طور همين كنم مى كه
 نـه  اسـت،  محبـت  چهره انسانى سالم جامعه در و زندگى در نخستين چهره كه

 اداره اجمـاالً  قهـر  و خشـم  بـدون  تاكنون بشر زندگى ولى. قهر و خشم چهره
 را قهـر  و خشـم  انسـانها  زنـدگى  از شود مى آيا فالنى، بپرسيد اگر. است نشده
 خصـلت  بينانـه  واقـع  و علمـى  بـرآورد  كـه  است اين پاسخ كرد؟ بيرون يكسره
 زنـدگى  مخصـوص  اى آينده چنين. دده نمى نويد را اى آينده چنين بشر طبيعى
 يكشـنبه  شـب  در شاءاهللا ان كه قيامت، از قبل مرحله يك يا قيامت؛: است ديگر
 و خشـم  آيـا  ولـى . شد خواهد صحبت شعبان نيمه مناسبت به اش درباره آينده
 از انحـراف  هم اين! نه باشد؟ اول چهره و باشد حاكم انسان زندگى بر بايد قهر

 بـه  نسـبت  اول درجـه  در دارد دوسـت  سـالم  آدم. ستا انسان زندگى طبيعت
 سـوء  او ورزيـدن  مهـر  از ديگـران  ببينـد  جا يك اينكه مگر بورزد؛ مهر همگان
 بـرده  و او بـه  تجـاوز  بـراى  دامـى  را برادرى و محبت و مهر و كنند مى استفاده
 آن. انـد  داده قـرار  او كردن قيمت بى و او كردن خوار و او كردن اسير و او كردن
 كـه  صـورتى  بـه  طبيعـى،  و اتوماتيـك  صورت به خود، به خود انسان كه توق

 بـا  سـوزاند،  مـى  را ظلـم  آتش خشمش با و شود مى خشمگين آفريده، خدايش
 نيـاز  پـس . است تر سوزنده ظلم آتش از كه است آتشى اما است، آتش آن اينكه
 او، اجتمـاعى  روابـط  و زندگى محيط در محبت حكومت حتى محبت، به بشر
 و محبـت  محـيط  مـا  زندگى محيط بكوشيم بايد. روشن است امرى من نظر از

 .باشد صميميت و صفا و برادرى و انس
  
 محبت انواع
 .ماسـت  امشـب  سؤالِ اين باشد؟ بايد چه محبت اين محور :است اين سؤال حاال
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 اسـت  امرى خانوادگى محبت. است طبيعى كه داريم محبتهايى سلسله يك ما
 را يكـديگر  اينهـا  شوهر، و زن خواهر، و برادر فرزندان، و درما و پدر. طبيعى
 در اگـر . طبيعى است امرى اين. دارند عاطفه يكديگر به نسبت دارند؛ دوست
. اسـت  جهـنم  خـانواده  آن نباشـد،  اول درجـه  عامل محبت عامل اى خانواده
 رسـتورانى  نيسـت،  خـانوادگى  خانه نكند حكومت محبت آن در كه اى خانه
 وقـت  هـر  هم ها بچه خورد، مى غذا آيد مى مرد كند، مى تهيه غذا نز كه است

 از اسـت  عبـارت  خـانواده . شـوند  مى حاضر رستوران ميز سر بكشد كيفشان
 ديگـر  براسـتى  گـرفتيم  خانواده از را صفا و محبت اگر. صفا و محبت كانون

 يـا  جنسـى  مسـائل  ديدگاه از صرفاً يكديگر به كه زنى و مرد. نيست خانواده
 يكـديگر  بـه  نسـبت  كـه  فرزنـدانى  و مـادر  و پدر نگرند، مى اقتصادى مسائل
 اجتماعشـان  هرگـز  گذارند، مى احترام و ارزش ديدگاهها اين اساس بر صرفاً

 خـانوادگى  محبت. نيست اسالمى و انسانى خانواده نام بردن كار به شايسته
ت . طبيعى است امرى سالم خانواده در اىخويشـه  و قـوم  بـه  نسـبت  محبـ 

 و نبيـره،  نـوه،  مـادربزرگ،  پـدربزرگ،  دايى، عمه، خاله، عمو، ـ دوم دست
 وقتـى  آدم. طبيعـى  است امرى اجتماعى سالم جو در نيز ـ بستگان گونه اين
 را او و شـود  مـى  روبـرو  اسـت  نديده را او است مدتى كه عمويش پسر با

 ود؛شـ  مـى  پديـدار  او زندگى در گرمى نوع يك شود؛ مى خوشحال بيند، مى
 تـا  هـم  ايـن . بخشد مى فروغ انسان زندگى به اَرحام ديدار. بخشد مى فروغ
 سلسـله  يـك  بـه  رسـيم  مـى  بگـذريم  كـه  اينها از. طبيعى است امرى حدى

 صــورت بــه زيــادى مقــدار بــه و دارد خاصــى هــاى ريشــه كــه محبتهــايى
 اجتمـاعى  قراردادهـاى  از ناشـى  سـنتهاى  صورت به و اجتماعى قراردادهاى

 وطنـى،  هم محبت گرى، همشهرى محبت نظير است؛ شده بشر گىزند داخل
 يـك  ايـن  قـراردادى؟  و سنتى يا است طبيعى محبتها اين آيا. همزبانى محبت
 ايـن  بـه  تـاكنون  گفـت  تـوان  مـى . اسـت  انسـانى  و اجتمـاعى  جالـب  بحث
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 سـؤال  ايـن  به قاطعى پاسخ بخواهيم ما اگر. است نشده داده قاطعى پاسخ سؤال
 انسـانها  جامعـه  هنـوز  و بـزنيم،  سـاله  پنجـاه  آزمـايش  يك به دست بايد بدهيم

 نكـرده  پيـدا  را اجتمـاعى  سـاله  پنجاه ـ چهل آزمايشهاى به زدن دست حوصله
 خانـدان،  در محبـت  خـانوادگى،  محبت يعنى محبتها، اين به نسبت ولى. است

 ،اينهـا  امثال و قومى وطنى، هم همزبانى، گرى، همشهرى محبت ارحام، خانواده،
 بشـرى  يافتـه  تكامـل  جامعه در اينها آيا: است اين آن و هست، سؤال يك جاى
 ايـن  بـه  بشـر  طبيعـى  نياز گفتيم ما اينكه آيا نه؟ يا باشند اصلى محور توانند مى

 و شـود  گـر  وهـجلـ  اـج همه او اجتماعى روابط و زندگى در تـمحب كه است
 تـأمين  را نيـاز  اين تواند مى برشمرديم كه محبتهايى گونه اين آيا خورد، چشم به

 از محبتـى  سـراغ  بايـد  انسانها زندگى محيط بر حاكم محبتى يافتن براى يا كند،
 سـؤال  ايـن  بـه  ديـن  پاسـخ  و سـؤال  ايـن  بـه  تجربـى  پاسخ برويم؟ ديگر نوع

 كـه  محبتـى  بـاالترين : اسـت  ايـن  آن و اسـت،  يكـى  مـا  زمـان  در خوشبختانه
 اجتمـاع  گسترده و وسيع ميدان در سانهاان ارتباط محور كه دارد را آن شايستگى

 ايمـانى  برادر و مسلكى برادر صورت به مسلكها هم. است مسلكى محبت گردد
 آميـز  محبـت  پيوند اين. كنند مى پيدا آميز محبت پيوندى يكديگر با دينى برادر و

 اجتمـاعى  روابـط  اصـلى  محـور  بتوانـد  كه دارد نيرويى و توان و قدرت چنان
 خـانوادگى  محبـت  قبيـل  از ديگـر،  محبتهـاى  بـر  حاكم حتى محبت اين. باشد
 امـا  بـرد  نمـى  بـين  از را آنهـا  البتـه  دهـد؛  مـى  قرار الشعاع تحت را آنها و است
 دهـد؛  مـى  قرار الشعاع تحت را خويشى و قوم محبت دهد؛ مى قرار الشعاع تحت
. دهـد  مـى  قـرار  الشـعاع  تحت را... و وطنى هم همزبانى، گرى، همشهرى محبت

 محبـت  باشـند  داشته طبيعى جنبه و باشند داشته ارزشى و اصالت واقعاً آنها اگر
ـ ـتج. دهد مى قرار الشعاع تحت را آنها و دـآي مى مسلكى  اسـت  داده نشـان  هـرب

 رنــگ كــه مســلكهايى اجتمــاعى، منشــهاى و روشــها و مســلكها ميــان در كــه
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 همـه  از نـون ك تا دادنشان قلبى پيوند قدرت و زايى محبت قدرت دارند دينى
 آن مسـلكى،  ــ  دينـى  محبتهـاى  ميـان  در. اسـت  بوده بيشتر ديگر مسلكهاى
 رب «و دوســتى يگانــه خــداى و خدادوســتى محــور بــر كــه دينــى محبــت
 سـو،  يـك  از قدرتش، باشد، داشتن دوست را جهانيان خداى يعنى ،»العالمين

 ديگـر  محبتهـاى  همـه  بـه  نسـبت  ديگر، سوى از ميدانش، وسعت و ميدان و
 يكـديگر  چرا داشتند مى دوست را يكديگر كه انسانهايى. است بوده يرومندترن
 خـدا  به نسبت محبت و داشتند مى دوست را خدا چون داشتند؟ مى دوست را
 نيـز  را خـدا  بنـدگان  دارد دوسـت  را خدا چون. بود پرتوافكن آنها زندگى بر

 سـت دو را ديگـر  دوسـتان  خـدا  دارد، مـى  دوست را خدا چون. دارد دوست
 و قلبـى  روشـنايى  چنـان  اش زنـدگى  بر صفا و محبت و دوستى اين. دارد مى

 .اسـت  كـرده  پـاك  ديگر هاى كينه از را جانش و دل كه افكنده نورانى پرتوى
 بنعمتـه  فَاَصـبحتُم  قلـوبكُم  بـين  فَـألَّف  اعداء كنتم اذ عليكم اللّه نعمت اذكروا و«

 بـين  از محبـت  ايـن  پرتو در خصىش رنجشهاى تمام و ها كينه تمام 1».اخواناً
! رفقـا . بكنـد  آب را رنجشها بايد. كننده آب است گرمايى محبت اين. رود مى
 اسـالمى  شده تربيت گروه يك و فئه يك صورت به را خودتان بايد شما اگر

 ايـن  از تـا  بدانيد باشد، معنوى و الهى پيوند يكديگر با پيوندتان كه دربياوريد
) ايمـان  نصـاب  حـد  يعنـى  (كـذايى  ايمـان  مرحلـه  بـه  اصالً نگذريد مرحله
 را قـدرت  و عرضـه  اين شخصى رنجشهاى دوستان داخل در اگر. ايد نرسيده
 بدانيـد  بكنـد،  وارد آسيبى آنهاست جو در كه صفايى به بتواند كه باشد داشته

 كـه  بدهيـد  گوش حديث اين به. داريم فاصله ايمان نصاب حد مرحله آن از
 و «:كـنم  مـى  نقـل  را اش جملـه  يـك  من ـ )ص(اكرم برپيغم از است حديثى
 كـه  وقتـى  مگـر  رسـيد  نمـى  ايمان نصاب حد به شما ؛»تُحادوا حتى التؤمنوا
 گـوش  همچنـين . باشـيد  داشـته  دوسـت  خـدا  و ايمـان  محور بر را يكديگر
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 از دوم جلـد . كـنم  مـى  نقـل  برايتـان  كـافى  اصول از كه حديثى اين به بدهيد
 فـى  الـبغض  و اللّه فى الحب باب «عنوان با دارد ابىب كتاب، اين جديد چاپ
 بـا  دوسـت،  خدا، دوستان با خدا؛ راه در توزى كينه خدا، راه در دوستى ؛»اللّه
 از ارزنـده  سـندى  با است روايتى! نه دوستى دارد، نمى دوستشان خدا كه آنها
 و للّـه  احـلّ  مـن : قـال  «.124 صفحه باب، اين از اول روايت ؛)ع(صادق امام

 بـراى  بـدارد  دوسـت  كـه  كسـى  ؛»ايمانه كمل من فهو للّه اعطى و للّه ابغض
 كـه  اسـت  كسـى  او خدا، براى بدهد هديه و پول خدا، براى بورزد كينه خدا،

 دوم روايـت  ايـن  در ديگـر  تعبيـر  يـك . اسـت  رسـيده  كمال حد به ايمانش
 دوم بـار  ىوقتـ  ام، ديده ديگر بار يك قبالً اينكه با را، روايات اين من... هست

 كـه  امـروز  جملـه  از. دارد جديـد  بخشـيهاى  الهام برايم باز بينم مى هم سوم و
 پيـدا  بحـث  ايـن  بـراى  خاصـه  و عامـه  طـرق  از را روايـات  از زيادى مقدار
 خيلـى  دارد؛ جالبى بخشىِ الهام ديدم كردم برخورد كه روايت اين به كردم، مى

 اور اوفـق  من «:فرمود. تاس )ع(صادق امام از هم آن كه است روايتى .جالب
 از ؛»اللّـه  فى تمنع و اللّه فى تعطى و اللّه فى تبغض و اللّه فى تحب ان اليمان

 مهر خدا حساب به و خدا راه در تو كه است اين ايمان هاى دسته محكمترين
 در و خـدا  حسـاب  بـه  و بورزى كينه خدا راه در و خدا حساب به و بورزى

 بخشـش  جـاى  كه آنجا. ندهى خدا راه در و خدا حساب به و بدهى خدا راه
 گـاهى . بكنيد خدا حساب به است خدا راه در كردن خرج پول و خدا راه در
 نظـرى  بكـنم،  دخالتى وجوهشان مصرف در كه خواهند مى من از دوستان كه

 ايـن  رفقا با چيز هر از قبل من. كنند مى صحبت آيند مى بكنم، نظارتى و بدهم
 كـه  زىـچيـ  ايـن  باشـيد  داشـته  توجـه  اول! رفقـا : كـنم  مـى  مطرح را مسأله
 بعـد  وقـت  آن بفهميد، را اين. هست چه بدهيد وهـوج وانـعن به خواهيد مى
 واال. كنم همكارى آن براى مصرف نـبهتري كردن داـپي در شما با حاضرم من
 روحـى  آمـادگى  هـيچ  مـن  واقعـاً  بفهمنـد،  را موضـوع  اين رفقا اينكه از قبل
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 و سـال،  سـر  از من وجوه مبلغ اين آقا بگويد، بيايد طور همين رنف يك كه ندارم
 از اصـالً . كنيـد  مصرف كنيد، گردان دست كنيد، حساب بنشينيد من با هم شما
 نيسـت  اسـت  اسالم در انفاق روح كه چيزى آن اين. آيد نمى خوشم نحوه اين
 و هىآگـا  و قلبـى  عالقـه  بـا  كه كردنى خرج پول آن. ندارد را روح آن اصالً و

 اجتمـاعى  نقـش  آن نـدارد؛  را فردى سازنده نقش آن ديگر نباشد همراه روشنى
 نـه  آمـده  در مريـد  يـك  صـورت  بـه  فـرد  ايـن  فردى، نظر از اما. ندارد هم را

 حـالى  در 1.»انفسـهم  و باموالهم اللّه سبيل فى جاهدوا «كه مجاهد يك بصورت
 و مـال  بـه  جهـاد  چيسـت؟ . نيست مريد است؟ كدام است گفته اسالم آنكه كه

 صـورت  ايـن  بـه  انفـاق  همين اگر. خواهد مى آگاهى اين. خداست راه در جان
 بـا  بينـيم  مى وقت آن. كند مى چكار فهمد مى بود، آگاهانه و هشيارى با و درآمد
 آمـد  در مـرادى  و مريـد  صورت به اگر. گيرد مى انجام خوب كارهاى پولها اين
 . شود مى رستد مرادى و مريد دستگاه آن با بينيم مى

 خمـس  وجوه مسأله همين ما همه چشم پيش در موجود واقعيت يك
 انسـانى  فـرد  هر درآمد از درصد بيست: است امام سهم و سادات سهم و
 بـر  مـازاد  كـه  همـان  يعنـى  دارد؛ آمـد  در اش زندگى از بيش سال در كه

 بـه  درصـد  بيسـت  ايـن  خـوب، . مانـد  مى برايش است كرده كه مخارجى
 اگر اما. بپردازد شود مى گفته او به كه است اهللا سبيل فى فاقان يك عنوان
 كـردن  مصـرف  و انفـاق  سيستم اگر باشد، داشته را خودش روح كار اين
 سـازنده  گاه آن كند، مى چه بداند و باشد همراه الزم آگاهىِ و عالقه آن با

 اپيـد  راه كمتر خيلى الاقل يا ندارد راه اصالً يا آن در ميل و حيف و است
 محبـت  بـدون  و بسته چشم صورت به يعنى شد، اين عكس اگر. كند مى
 دلشـان  گوشـه  يـك  اينكه عنوان به ام ديده را افرادى مكرر بنده... آمد در

 بكنـيم؛  اسـقاط  هـم  را تكليـف  يك اين زندگى در حاال كه دارد وسوسه
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 ايـن  بـراى  ارزشـى  هيچ. بكنند را سالشان حساب اينكه براى كنند مى مراجعه
 بخشـد  نمـى  و نبخشـيده  سـودى  تنهـا  نه اينها اينكه براى شد؛ قائل نبايد ارك

 حتـى  و توانسـته،  مى كه را چيزى. است آورده انحراف تأسف، كمال با بلكه،
 بـه  باشـد  مـا  جامعـه  در سـودمند  كارهاى انجام براى مبدأيى تواند، مى امروز

 آورده در بازيهامريـد  و آسـاييها  تـن  و تنبليهـا  و كاهليها براى مبدأيى صورت
 هـم  و رفتـه  بـين  از پـولى  هم: بريم مى دوجانبه خسارت امر اين از ما. است

 روح چـون  چـرا؟  مهـم  خسارت دو. است شده فدا سالم اجتماعىِ مناسبات
 اسـت،  قـرآن  كريمه آيات اش ريشه و ديديم، كريمه روايت اين در االن آنچه

 بـه  كـار  ايـن  بـا  .»اللّه فى عتمن ان و اللّه فى تعطى ان «ـ است نمانده محفوظ
) ورزم مــى مهــر او دوســتى راه در و دارم دوســت را او كــه خــدايى (خــدا،
 بـر  روح ايـن  تـا . دهـم  نمى مصرف آن به دهم، مى مصرف اين به. پيوندم مى

 در كـارش  همـه . است نرسيده ايمان نصاب حد به نباشد حاكم انسان زندگى
: خـدا  محبـت  عنـوان  بـه  دارد ارقر نيرومندى مغناطيس تأثير تحت اول درجه

 نمـاز  در روز هـر  كـه  جـالبى  بسيار جمله اين به كنيد دقت حاال. خدادوستى
 بنـدگان  بـر  و مـا  بر سالم ؛»الصالحين اللّه عباد على و علينا السالم «:گوييد مى

 گسترده چقدر ميدان. چيست ميدان ببينيد و چيست محور ببينيد. خدا شايسته
 بـه  كه چيزى دوستى؛ و محبت نشانه يعنى سالم ت؟چيس ميدان محور! است

 هـم  بـا  برخوردشـان  اولـين  دوسـت  نفـر  دو. دهـد  مى دوستى چهره زندگى
 كه مايى بر خوانيم؛ مى نماز هم با اينجا كه مايى بر سالم. است سالم چيست؟

 بندگان همه بر «بلكه تا، چند ما فقط نه. هستيم جماعت يك صورت به اينجا
 كـه  الهـى  محبـت  آن اسـت  اين. حدى و مرز گونه هيچ دونب ،»خدا شايسته
 ايـن  مختلـف  تمرينهـاى  بـا  بايـد ! عزيز رفقاى. است انسان زندگى بر  حاكم
 زنـدگى  بخصـوص . بينـد  مى آسيب دارد محبت اين. بماند زنده ما در محبت
 عجيـب  محبـت  ايـن  تـالش  و تكـاپو  ميـدان  در تكاپو، آن به رسد مى وقتى
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 و بمانـد  زنـده  مـا  در محبـت  ايـن  كـه  داريم الزم ينهايىتمر. است پذير آسيب
 بگـو،  گويـد،  مـى  مسلمانها به قرآن لذا. كند حفظ را خودش بودن محور حالت

 و اقترفتموهـا  امـوالٌ  و عشيرتكم و اَزواجكم و اِخوانكم و ابناؤكم و آباءكم كان ان«
 جهـادٍ  و رسـوله  و اللّـه  من اليكم اَحب ترضونها مساكن و كسادها  تخشون تجارة
 عـالى  1».الفاسـقين  القَـوم  يهـدى  ال اللّـه  و بامره اللّه يأتى حتى فتربصوا سبيله فى

 هـم  هنـوز  اسـت،  نشده شما زندگى بر حاكم هنوز خدا محبت اگر بگو،! است
 كـه  امـوالى  خويشـهايتان،  و قوم همسرانتان، برادرهايتان، پسرهايتان، پدرهايتان،

 كـه  سـتدى  و داد بازرگـانى،  تجارتى، ايد، اندوخته هك پولهايى آورديد، دست به
 آنهـا  از كـه  هـايى  خانـه  حتـى  مساكن، حتى وطن، حتى ترسيد، مى كسادش از

 و تالشـگرى  و پيغمبـر  و خـدا  از شـما  پـيش  اينها ارزش اگر آيد، مى خوشتان
 دوسـتى  و داريد دوست بيشتر را آنها و است بيشتر پيغمبر و خدا راه در مبارزه
 شـما  براى را فرمانش خداوند تا كنيد صبر پس خدا، دوستى بر است دممق آنها

 .باشـيد  خـدا  عـذاب  منتظر نباشيد؛ اصالً خدا رحمت منتظر شما يعنى. بفرستد
 زندگيشـان  كـه  را تبهكارى مردم گونه اين خدا ؛»الفاسقين القوم يهدى ال اللّه و«

 مقصـود  نـزل م سـر  بـه  چرخـد،  نمـى  و گـردد  نمى خدا محبت محور بر هنوز
 .كند نمى هدايت

 خـانوادگى  محبت اينكه عين در خدا محبت كنيد مى مالحظه بنابراين،
 را اَرحـامى  محبـت  اينكه عين در و است آن بر حاكم اما كند مى حفظ را

 تـا  امـا  ارحـام،  صله به كند مى توصيه. است آن بر حاكم اما كند مى حفظ
 و همسـايه  به محبت حتى. نشود خدادوستى بر مقدم ارحام صله كه آنجا
 بـر  حـاكم  نـه  امـا ) محلـى  محبـت  نوع يك (كند مى توصيه را محل اهل

 محبـت  چيسـت؟  حـاكم  محبـت . خـدا  محبت محكوم بلكه خدا، محبت
 :كنيد توجه آيه اين به حاال. خداست
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 هسـتند  اى عـده  ؛»اللّه كحب يحبونهم انداداً اللّه دون من يتخذ من الناس من و«
 اشـد  آمنـوا  الذين و «.دارند دوست خدا اندازه به خدا كنار در ار ديگرى كسان كه
 ديگـر  چيز هر به نسبت محبتشان از خدا به نسبت محبتشان مسلمانها 1؛»للّه حبا

 البتـه . خداسـت  محبـت  پرتو در داريم مى دوست كه هم را پيغمبر. است بيشتر
 و پـدرى  عاطفه دنيا يك پيغمبر چون است، داشتنى دوست هم پيغمبر شخص
 دارد، دوسـت  را خصـلتها  گونـه  اين صاحب معموالً انسان. است فضيلت كمال
 را او اسـت  جمـع  اكـرم  پيغمبـر  در كـه  كماالتى آن اصالً. نباشد هم پيغمبر ولو
 كـه  را )ع(علـى  مـا ! نـه  خـدا؟  اندازه به اما كند؛ مى داشتنى دوست موجود يك

 امـا  اسـت؛  فضيلت و لكما پارچه يك على كه است دليل اين به داريم دوست
 بـر  باشـد  مقـدم  باشد، مسلط باشد، حاكم بايد خدا محبت! نه خدا؟ حد در باز
 خانـدان  و پيغمبـر  محبـت  معنـاى  بـه  واليت، مسأله حتى لذا. ديگر محبت هر

 در صـورتى  بـه  راسـتين  شيعه و راستين مسلمانان جامعه در ندارد حق پيغمبر،
 و ابوالفضـل  كـه  قـدر  آن كـه  نباشـد  اى عهجام يعنى. بگذارد كنار را خدا كه آيد
 اهللا سـالم  زهـرا،  فاطمـه  و پيغمبـر  و السالم، عليه على، و اكبر على و حسين امام

 ايـن . اسـت  انحـراف  اين. نخورد چشم به خدا اصالً خورند مى چشم به عليها،
 از قبـل  خـدا . اسـت  برداشـتن  قدم عاليقدر رهبران اين خواست برخالف اصالً
 گويـد  مى مسلمان اصالً باالتر، اين از حتى» .للّه حباً اشد آمنوا ذينال و «.چيز هر

 اينكـه  يكـى  دارم؛ او بـه  نسـبت  دوسـتى  جـور  دو دارم، دوسـت  كه را پيغمبر
 پيغمبـر  چـون  هـم  يكـى  اسـت،  داشـتنى  دوسـت  موجـود  يك اصالً خودش
 آنهـا  دوستى حتى يعنى. دارم دوست است اللّه ولى چون هم را على. خداست

 دوسـتيها  اين. آن عكس نه خدا، دوستى به دهد مى پيوند و زند مى وصله هم را
 كـه  است اين مطلب انصاف كردم، عرض چنانكه اينكه، با .خداست دوستى فرع
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 سـيماى  آن با را پيغمبراكرم ولى نباشد، معتقد هم خدا به اصالً نفر يك اگر
 همـين  امروز، داشته، باطنى و ظاهرى و جسمى و روحى نظر از كه جذابى
 بـه  اصالً اينكه با يعنى. داشتنى دوست خيلى است آدمى بيند مى ببيند، حاال،
 خـود  اسـت؛  داشـتنى  دوسـت  بـرايش  پيغمبـر  خود نيست، معتقد هم خدا
 بـرايش  عليهـا،  اهللا سـالم  زهـرا،  خود است؛ داشتنى دوست برايش )ع(على

 راستين، شيعه يك اما. هستند داشتنى دوست همه اينها. است داشتنى دوست
 و كنـد  مـى  بـاز  جديـد  حساب يك اينها براى راستين، مسلمان يك حتى و

 آن. اسـت  دو درجـه  اما بجا، بسيار شخصى داشتنيهاى دوست اين گويد مى
 اللّـه  سالم زهرا، من كه است اين است اول درجه اينها به نسبت كه دوستى
 كـه  هـم  اى صـيه تو لـذا . دارد دوست را او خدا چون دارم دوست را عليها،
 خدا «.بود طور همين فرمود اش يگانه دخت اين به نسبت )ص(اسالم پيغمبر
 دوست را او خدا باشد، داشته دوست را زهرا كس هر دارد، دوست را زهرا
 يعنـى » .دارد دشـمن  را او خـدا  باشد داشته دشمن را زهرا كس هر و دارد
 دهـد  مى پيوندش و كند مى خارج شخصى جنبه از آيد مى هم را همان اصالً

. خـدا  محبـت  چيسـت؟  يافته تكامل جامعه در حاكم محبت. خدا محبت با
 محبـت  ايـن  پرتـو  در و محبـت  ايـن  محور بر نيز را ديگر موجوداتِ همه

 هم انسان خشم صورت اين به كه كنيد مى مالحظه. داشت خواهيم دوست
 ارقـر  هـدف  استخدام در و آيد مى در شخصى حالت از كه خشمى شود مى
... بيـنهم  رحمـاء  الكفار على اشداء معه الذين و اللّه رسول محمد «.گيرد مى

 اصالً هستند؛ طور اين پيغمبر پيروان 1».السجود اثر من وجوههم فى سيماهم
 ميـان  در اسـت؛  هـدف  جهت در مهرشان است؛ هدف جهت در خشمشان
 خـاطر  بـه  گيرند مى خشم كسى به نسبت اگر است؛ حاكم محبت خودشان

 بـا  را او مهرى بى وقت آن كرده؛ مهرى بى آنها هدف به نسبت كه است اين
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 بشـرى  زنـدگى  ايدئال عالى حالت آن است اين. دهند مى پاسخ مهرى بى
 زنـدگى  نخسـتين  چهـره  محبـت  اينكه و محبت به بشر طبيعى نياز با كه

 كمـال  ايـن  بتـوانيم  ما كه است اميد. است سازگار بسى باشد او اجتماعى
 . بيابيم را ايمانى و ىمعنو

 و گذشـت  وقتمـان  ولـى  بـودم  كـرده  آورى جمـع  حـديث  خيلى من
 و باشـيم  داشـته  را كمال اين ما اميدوارم. خواند را احاديث همه شود نمى
: بخـورد  چشـم  بـه  حالـت  ايـن  مـا  همفكر گروه ميان مناسبات در الاقل
 گر؛دي عواطف همه بر حاكم الهى، محبت و هدفى، محبت ايمانى، محبت

 و هـا  خشم بر حاكم چه و ديگر هاى دوستى رفيق و ها محبت بر حاكم چه
 نتوانـد  شخصـى  هاى رنجش دوستان جمع در هرگز و. ديگر هاى رنجش

. كنـد  وارد آسـيبى  كمتـرين  هـدفى  محبتهاى به كه كند پيدا را قدرت اين
 خود آن عملى تأمين و اجرا راه و آن به رسيدن راه است؛ ايدئال اين البته
 را محبـت  ايـن  كـه  آيـد  مـى  پـيش  سؤال اين اينجا در. دارد جالب بحثى

. خواهد مى تاكتيكى آن حفظ بيند، مى آسيب چون كرد؟ حفظ بايد چگونه
 خودش وقت به باز اميدوارم كه دارد جالبى بحث خود اين تاكتيكى؟ چه

 مـن  كـه  باشند مند عالقه خيلى رفقا اگر. كنيم مطرح دوستان براى بتوانيم
 بعد جلسه در است ممكن بكنم، تمام را، بخشش اين الاقل را، بحث اين
 .بكنيم مطرح را بحث اين مناسبت همين به شعبان نيمه جلسه از
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