
 

 ی اهش ور و لوصا 

 محورتبلیغ تربیت 

 ع -ح                          

 

 

 
 
 

 رتطف کاپ یاد ن
www.nedayepakefetrat.ir 



 

 
 

  مقدمه:

در مکتب اهل  است که آنچه    ی شناسفهیمجاهد و وظ  ،دلسوز  طلبه  هر  ی اصل  رسالت  غ،یتبل
السالم( اخذ کرده است، هما ی )علصادق  امام  و  باقر  امام  دانشگاه  در  و  طهارت  و  عصمت  تیب

طور که همانجهان برساند. اما    انیعیالخصوص به گوش و دل مسلمانان و شیعل  ا،یبه همه دن
  هدف   بدون  و  یخال  و  خشک  غیتبل  د،یآی م  دست  به  بزرگان  غیتبل  وهیش  و  اتیروا   و  اتیاز آ

 اریبس  یکه مردم دسترس  ی در جوامع امروز  مخصوصا  .  ندارد   ی اده یفا  و  اثر  ت،یترب  زهیانگ  و
 ی جهان   یاجتماع   ی هاو شبکه  نترنتیماهواره، ا   ون،ی ز یاز جمله تلو   یگسترده به ارتباطات جمع 

الخصوص  ی علاذهان و افکار و روح و جسم مردم    ت،ی و اسالم و بشر   ن یدارند و دشمنان د 
با انواع و اقسام    روزشبانهقرار داده و    یروان   دیرا مورد حمالت شد  عی جهان اسالم و جهان تش

  غما ی  به  را  مردم  اعتقادات  و  نیافکن، د شبههمبتذل و    ی هاها و کانالنرم، شبکه  ی هاسالح 
  سمت   به   را   ما  نوجوان  و  جوان  شهیاند  و  فکر  اندتوانسته   فاصله  هافرسخ  از  هاآن .  اندبرده

  همان   مینتواستما سفانه  أمت  اما  ،اندبوده  موفق  اریشان، بسباطل  غیتبل  در  و  دهند  سوق خودشان
ست را  ا  خواهر ما  ایبرادر و    ل،ی دوست، فام  ه،یبسا همسا  ی ا  و  ما  کی نزد   که  ینوجوان  و  جوان

  ت ی )ترب  انسان  تی ترب  براساس  ما  دشمنان   یغیتبل  ستمیس  که  است  نیا  علتش .  میکن  ت یترب
  آن   و  اندکرده  کشف   را  انسان  دهیچ یپ  اریبس  ابعاد   از  بعد  ک یها  . آن است   شده  نهاده  بنا(  یمنف
شان به رشد و پرورش  ی هالذا با تمام قوا و با تمام سالح   ؛است  بشر  یجنس  زهیغر   و  یوانیح  بعد



 

مسموم خودشان را بر    ی هاها و ترکش ها فاصله، گلوله اند و از فرسخپرداخته  یوان یبعد ح  نیا
 اند. ما مورد اصابت قرار داده  زانیجان و روان و اذهان جوانان و نوجوانان و عز 

تر و اثرگذارتر  بّرنده   اریکه بس  کندی م  یاز ابعاد انسان را معرف  ی گریبعد د   ات،یاما قرآن و روا 
ه شود و آن بعد  بشر است که اگر پرورش داده شود و درست به ابعاد آن پرداخت  یوان یاز بعد ح

خواهد داشت و آن »فطرت« انسان است که   ی االعاده شود، اثرات فوقدر وجود انسان باز  
 داده نشده و مورد غفلت واقع شده است.   ت یبه آن اهم  اد یز سفانه أمت
  ا ب   ی زو مآش ن اد   غ یلبت  ص و صخ  رد   ییاهخ سا پ  و  ش سر پ  و   تا سلج  هلس لس  ن تم  ،رضا ح  ه و ز ج
 . ت سا  هدش راز گر ب مق سدقم ر هش  رد  لاعف نیغلبم ع مج رد  هک تس ا سف ن تی برت د ر کیو ر 
 . مینیبیم  ثح ابم ن یا رد  ار  ی زو مآش ناد  غ یلبت ی اهش و ر   و لو صا و ینابم
 : تسا ه دش  می ظنت لص ف  شش  ر د هو ز ج  نیا
 غ ی لبت  ییار چ و یتسیچ  :لو ا لصف
 ن او جو ن ی رطف  تیبر ت لحار م و اهش و ر  و لو ص ا :مو د  لصف
 ی عمج تی لاعف : مو س لصف
 ی دیحو ت  نامتفگ:مر اهچ  لصف
 غ ی لبت زا  ییاغ فده  ،تی د و بع و هیکز ت :مج نپ لصف
ی ب رم ها گیا ج : مشش لصف
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  محورت تبلیغ تربیهای و روش اصول

 ایو اوص  ا یرسالت انب غ،یتبل

آن را به    (السالمیهم عل) یااوصو    یا است که انب  یرسالت  ین ا  .است   ینیسنگ  یت مسئول  یغ مسئله تبل
که در فرهنگ غرب هست    یغیتبل  .خاص خودش را دارد   های یژگی و و   کشیدندی دوش م

تبل  ی فکر  یمبان دارد.  را  مس  یغیخودش  در  اوص   یاانب  یرکه  مبان  (السالمیهم عل)یاو    ی بوده، 
 خودش را دارد.   ی فکر

 غرب  در  غیتبل یهایژگیو 

م  یغیتبل  غرب  فرهنگ  در  عوا  همراه  غالبا    ،بینیمیکه  ح  یبیفر مبا  و  مکر  ا  یله و    یجاد و 
را، اعم از    خود   یدی تول  ی کاالهاکه به دنبال آن    است   جذب مردم  ی محرک برا  ی هاجذبه
اعتقاد   ی فکر ا  یمصرف  ی و هرگونه کاال   یو فرهنگ  ی و  ن  ین که  به آن  ارائه    ،دارد   یازانسان 

  .کندیم
 یند، ادار وجود    یغیتبل  ی در فضا  و  یاکه در دن  یو خطرناک  یچیدهپ  یاربس  ی از شگردها  یکی

  یوانی رمز غرائز ح  یعنیانسان    ینرمز ا  یند. وقتاهکرد انسان را کشف    یوانیاست که رمز ُبعد ح
است که در تمام    ی قواعد علم  ی سریکالبته    ؛کنندی در او ورود م  ی به راحت  ،باز شدانسان  

 .  دنبر ی پشت سر آن کار را جلو م و اندکرده یداورود پ ، رمزشبا علوم هست. 
  ی به راحت  که  دنکنیم  یداپندارند    یقیو ال   ی قو   ی هاکه رهبر  ییهاملت   رمز   یدفرض کن  مثال  
 یدا به آن ورود پ  د و بعد تماما  ن کنمی آن رمز کار    ی رو  ،دنکن  یداپ  یالاست  ها  بر آن   توانندمی

 د. نکنیم
انسان را کشف    یوانیح  یزهو آن رمز غر   دنبر ی به کار م  یقیعم   یقاتتحق  ینظر روانشناساز  

راحت  ،دنکنیم به  دن  ی بعد  طرف  د   هایلیارد م  ونشسته    یاآن  سمت خودش    یگرانسان  به  را 
ها خودشان با دست خودشان استقبال کنند. بچه کفش که انسان  کندی م  ی . کارکشدیم

  یم ماهواره بخرد که با همه وجود تسل  یک  ،گیرد ی وام م رود یطور شده م هر   اما  ، ندارد بپوشد
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  محورت تبلیغ تربیهای و روش اصول

کار    یگراست کار شده است. او د   یکه رمز اصل  یوانیآن غرائز ح  ی شود؛ چرا؟ چون رو
چند صد هزار   ندارد که در فالن روستا، در فالن ته دره، در فالن شهر، در فالن محله، مثال  

آدم هست م  ؟نفر  را  بق  ،فرستدیاو فقط رمزش  م  یهخودشان  انجام  را  بنابرادهندی کار    ین . 
نینا بگو   یست طور  ما  ش  مثال    ییم که  و  م  یمی د   ی کارها  یاطیناستکبار   دهند،ی انجام 

در    هاین نه، ا   برند؛ی م   یشپهمه کار    ینند و فعال هستند و ا نکی کار م   ی افله  ی،ورطینهم
بال بودن باطل  راهنماشان  به  ابل  یطانش  ییخره  دقحساب   ی کارها  یلیخ  یس،و  و  و    یقشده 
  یم تسل  یادن  ورطچ  ن که اآل  فرماییدیمالحظه م  .دهندیام مانج   -اعم  ی علم به معنا-  یعلم

 ست.  ا هاآن  یغات تبل

 کرد  حرکت دشمن دنبال به غیتبل در  دینبا 

  کنند، ی که ما را هم معطل م  کنندی م  یشرفتشان پیطنت ش  ینقدر در اآن   هایطان ش  ینا  یگاه
صد شبهه   یاده    یادو    یا  یک!  کنند؟ی چه کار م   ی مجاز  ی ن در فضاهااآل  مثال    خندند.ی م  به ما

ها جواب  به آن  یندکند و بنش  یت احساس مسئول  ی،محقق  یک  ی،مرد بزرگوار  یکتا    دنریز یم
دادن به ده شبهه است که در آن  جواب که صبح تا شامش مشغول    بینیی وقت م  یکبدهد.  

شبهه    یک  به  پاسخ  ی برارا    اشی تمام زندگ  ید برود با  یش طور پین افضا مطرح شده است. اگر  
 یان شبهه پا  یدتر،و جد   یدو شبهات جد   یگرشبهه د   یک. دوباره  کند  یلتعط  ی مجاز  ی فضا  در

و   کندی عوض مُمدام  را    یش هامدلندارد.    یان باطل پا   و  یلهح  ی، باز! دروغ، مکر، حقهندارد 
 . کشدی دنبال خودش م دائم ما را

ها و مدارس، با آن  از حوزه   یبعض  در  یحت  ؛جامعه، در دانشگاه، در مدرسه  یکها در  آن
 یق تزر   به افراد   یانحراف  های یشهاند  ی سرک ی   ،انخاص خودش  های یستم با آن س  و  شگردها

 یک .  یمکنو آن مدرسه را اصالح    یمد که ما برو نکشی م  انما را دنبال خودش  د و بعدنکنیم
ن ده سال  دو سال،  بب  یم،بگذار   یروسال،  آن شرا  ینیمآخر هم  فشار و    یطبا  آن همه  از  بعد 

. تازه اطالعات و  یمکار کن یمها، با چهار پنج نفر توانستو گذر از کانال  یو سخت یکشوقت 
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کار    هاین با ا   شدی هم م  در همان مسجد محله  یدقدر پاک بود که شاآن ها هم  آن  ی استعدادها
را    اماکرد.   ما  را کرده، رمز ادکشنی م  دنبال خودشانمرتب  نفوذش  را کرده،    ین . کارش 

چه از ماهواره  که شب هر -بچه کوچک   یکآنجا و با  یمرا باز کرده تا ما برو   یوانیح  یزه غر 
تبل  یقتزر   هایشی گرفته، صبح در همکالس انجام    یش را کرده و همه کارها  یغشکرده،  را 

 هستیم   خوشحال  هم  ما  آنگاه. ندکشی ما را دنبال خودشان مصورت    ینبه ا  .یمکار کن  -داده
پ  منطقه  یک  رستم،   خان  هفت  از  گذر  و  مرحله  هزار  گذراندن  از  بعد  که و    یمکرد   یدارا 

 خندند.  ی و به ما م  نشینندی بعد هم از دور م  .یمآنجا هم با ده نفر کار کن یمتوانست
 ؟ خون است  مسائل یناز ادل حضرت چقدر   واقعا  ! یزی؟چ چنین یعنی یغتبل

 فطرت رمز وجود انسان 
از    تری العاده قو فطرت باز شود قدرتش فوق   ین دارد به نام فطرت که اگر ا  ی رمز  یک انسان  

 کجا، فطرت کجا؟!  یزهاست. غر  یوانی ح یزه غر 

 استفاده از فطرت  درند به دشمن و اخد ندادناجازه
من    گاهآن  ؛کنندمی   نفوذ   الله  مالئکة  به  بیفتد  دشمنان   دست  انسان   وجود   فطری   مز ر  یناگر ا

  ها آن   ی ملکوت  ی هاشهاب   ؛کردهقف  تو مرا    هاین با حکمتش اخدا    اما !  ؟کنم ب  توانم ی م  چه کار 
نم  کوبندیمرا   اتوانند  یو  پ  ینبه  ورود  ا   یدافضا  اگر  ا  ؛کنندورود    هاینکنند.    ینکه کما 

ا   روندی( ورود کرد، میطانشان)شبزرگ پدر از  ببکنندی استفاده م  ین و در بهشت  چه   ینید. 
 ! بیاورند  در توانندمی اطواری  و ادا چه ملکوت خود  در! آورد؟ی به سر حضرت آدم م  ییبال

 غیتبل ی الگو ؛ا یروش انب

  یا انب  یغاست. روش تبل  (السالمیهم )علیاو اوص  یابه روش انب  یغتبل  یم،که ما دنبال آن هست  یغیتبل
 ؟!  است ؟! برکاتش چه بودهاست  بوده  هاش چجوهره ؟! است بوده هو چچگونه   یاو اوص
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 داد  یمچه جواب خواه یامتروزگارمان است. روز ق ین، اایمهنکرد   ی باور فطر  یند  ی براما تا  
  اما   ...؛ کردند و  یتبا قرآن انسان را هدا و شهدا آمدند و  یاو اوص  یاهمه انب  ین ا  یچارهب  ی ا  که

 .  ی کرد  یغتبل و دکان خودت یالام ی براو  ی تو همه آن را آلت دست خودت کرد 
 ، ستا   یگرفته و قالبو شکل   ای یشه کل  و  ی که تکرار  ییکارها  ی سریک به  ما فقط    یغ اگر تبل

جلو    مدام بدهد،    ی است که ما را باز  ین. دشمن دنبال اشود ی م  ین وضع هم  ،منحصر شود 
انسان    ینا  ی کشف رموز فطر  یعنی پرتاب    ی آن سکو   یدو ما را دنبال خودش بکشد. با برود  

انحرافات و  همه آن    یم،انسان کار کرد   ی رموز فطر  ینا  ی ما رو  یشود. وقتخودمان باز    ی برا
  هستیم   دنبالش   اینکه.  شود یم  یخود خنث  ی د، به خود نکنیکه وارد م   یگوناگون   ی خطرها

  ین افطرت  اگر  که    یمندار توجه    ینبه اما    یید،فرض بفرما   مثال  .  است  مطلبی  یک  این  خب
باز شود انسان     یدا امت را پ  یکقدرت    شود،ی امت م  یک  ییبه تنها  خودش  ،پاک شود و 

  خواهد امت    یک  ینا  ، هکه فطرتش شکوفا شد  ی اما نفر  ،نفر است  یک   او ظاهرا    .کندیم
  یم ر یاو را ب آنجا  مستعد انآموز دانش دو نفر از  فقط ،یمنکنورود هم  ی ادرسه مدر  ما اگر شد.
متحول   یبه فضل اله  تواندیدو نفر کل آن مدرسه را م  ینهم  ،یمکنفطرت او کار    ی و رو
  یگری د   یزچ  یک فطرت او    ییشکوفااثر بگذارد.    تواندی هم م  یرش استاد و مد  ی رو  یحت  ؛کند

 است.  

   ی فطر  یشکوفای نشیب  و  نفس ت یجوهره کار؛ ترب

  یی شکوفا  نش یب  از   ،نفس   تیها و جوهره کارمان در ترب در برنامه  میبه فضل خدا بتوان  یدبا  ما
را    ین ا  ،تری جد  ی لیخ  اوال    ؛می بهره ببر   ی فطر ثان  می ببر بهره  انسجام خودمان    ا  یو    ی حولتدر 

 .  م یداشته باش
طور  ین ااگر    ؛و فالن   یم دار   یغگروه تبل  یککه ما هم    ی ایشهکل  بعضا    یغیتبل  ی هاگروه   ینا

مختلف، بعد گزارش کار، بعد    های یت گروه هست! فعال  یکجا  ، همه باشد، خب پر است
فنون    ینا . ما  ست ا   ی رموز  هااین  ؛یریمپول بگ  مان و...گروه   یت تقو   ی بران از آنجا اچند توم
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شود.    یترعا  یدبا  آنفنون مربوط به    ی در هر امر  .محترم است  یغفنون تبل  .کنیمی رد نمرا    یغتبل
آشنا    یغفنون تبل  به  یدبا  رود یم یغتبل  ی که برا  یکس.  محترم است  یالتیو فنون هر تشک  ینقوان

بدون    خبر،ی و ب  یگانهوقت ما از خودمان ب  یک.  ست ا  ینجافرق ا.  یستناصل    ینا  اما  ؛باشد
و    خودمان  یقتمان در عالم حقیباطن  یت ن  ینا  ینکهنفس و بدون ا  یهمراقبه و محاسبه و تزک

اثر خواهد  از آنجا  نفس    ینا  دانیمنمی  ،کند  یداخودش را پ  یقیاتصاالت حق  ،یقتدر عالم حق
نور   ینجاخواهد کرد، ا یت رفتار ترب یناز آنجا ا ،کالم اثر خواهد گذاشت ینداشت، از آنجا ا

خواهد شد تا تمام وجودش    ی شخص جار   یننفس و رفتار و چهره و معاشرت ا  یناز ا  یقتحق
را    یقیاصل حق  ینبکشد. خب اگر ما ا  یرون ب  هاین کند و فطرتش از درون همه ا  وو ر   یررا ز 

  یریم بگ  ی و اصل را بر فنون ظاهر  ی ظاهر  ی کارها  ی سریکبه    یمو فقط بچسب  یمتوجه نکن
  ی ما را باز   یاطینش  ینا  که قطعا    شود یم  ینا  اشیجهنت  ،ستاروال    یغیتبل  ی هاکه در روش
 خواهند داد. 

 غیتبل در یمکان تی محدود نبودن

ا هر حال    به  بمان  یرز   قدرین ا که ما    یست ن  ینمسئله  پا  را به   یمویکه حاال بگ  یمدست و  ما 
  ی نفوذ الگو   یزان، نفوذ رفتار عز   یزان، نفوذ کالم عز   یننه؟! ا   یا  دهندی جا راه مفالن   یا مدرسه  

اثر    از راه دور هم  هاینا  یزان،عز   یقدرت روانشناس  یزان،عز   یعلم  ی محتوا  یزان،عز   یعمل
ها قدرت داشته باشد که خود بچه   تواندی قدر م، آن هم  یروناز پشت مدرسه و ب  .گذارد می

  یاید ب  یرمد  ی آقا  ینحاال ا.  یمما به مدرسه برو   یستالزم ن  یگرد   و  آورندیرا م  یگرهمد  اصال  
 طور بکن.  ین ا ینجاا یا دارند تو ب ی شنو فآموزان ما از تو حر دنبال شما که آقا دانش 

نشد   اگر  یمنه! و بگوی  یاکه اجازه بدهند    ییجا  ی برا  یمشو که ما مدام محدود    یستور نطینا
 .  یست طور نینا ؛یماطرف مانده یک ما  یگرد 
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 نه تعداد   ،دارد تیموضوع رشد تیفیک

متوجه  اگر    یا  دنیایپانصد نفر ب  ید با  حتما    یارشد افراد؟! آ  یفیتک  یا تعداد افراد مهم است    یا آ
فطرت   ی رو یم،اشتهگذاکالس هزار نفر  ی انگار برا ،العاده دارد استعداد فوق نفر  یک یمشد
 دارد.   یتافراد موضوع ی رشد فطر یفیتلذا ک ؟کنیمی نفر کار م  یکآن 

 به خود   قیعم توجه

  . است   شدهاز درون باز نخودش    ی برا یند  هنوزنکند،    یقدر فطرت خودش کار عم  انسان  تا
باز شود،    ی برا  یناگر د    ید از اسات  یکیروحش را شاد خواهد کرد.    ،از درون  خداخودش 

اخالق   خدمت   یقیتوف  وقت  یککه    ( یهعلاللهرحمة)بزرگ  برسشد  ب  یم،شان    یت در 
و دعا    یث دو نفر دارد حد  ینا  ی که براتوجه نداشت    این  به   اصال    . دو نفر آقا بود   شانمبارک 

.  برد ی اش را م. او خودش بهره کرد ی م  یفیبود و چه کخواند، در توجه خودش از دعا  یم
بهره  ینا  توجهش را  بود که خودش  است،    ،رد بباش  پر  پر  اتاق  ب  یعنیانگار  به    یرون توجه 

 .  برد ی نداشت، خودش بهره م
هنوز تمام توجه  و    برمی از درون باز نشده و از آن لذت نم  مخود   ی برا  یدی توحاعتقادات  تا  

فعل    یرثأت تحت    است،  ی ابزار  ،دهمب  انجام  ی هر کار؛  یستخودم معطوف ن  یقتخودم به حق
 د.  شو یم ینتعی  یرونب از امیه روح ی هستم، نشاط و خمود  یرون و انفعاالت ب

  یاد  کردندی م یغو با تمام وجودشان تبل دبودن  یقیحق ینبزرگان که مبلغ  یناز ا  باید انسان  واقعا  
 .  بگیرد 

باز شود    یستفطرت چ اگر درست  از جلو !  کند؟ی غوغا مکه  بار  که    ی امدرسه   ی دو سه 
دو سه نفر  است    ی. کافگیرد یم   یزهاچ  یلی کند، خها گذر  از درون آن  ،آیندی م  یرون ها ببچه

  یگر آن وقت خودشان همد  یرد،ما قرار بگ  یتو تحت ترب  یاید ب  در جلسه ما مدرسه    یک نخبه، از  
 ندهند.   یااجازه بدهند  یانکه آقا یمبا هزار ذلت برو  خواهدینمو  را جذب خواهند کرد 
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شدفطرت    یوقت د   ؛باز  قرآن،  آخرت،  حقان  یناعتقادات،  د که    یزی چ  ینا  یتو    ان یگر به 
توجه به    یگرآنگاه د   ؛توجهم را جمع کرد   کال    و  خودم حل شد  ی اگر برا  م،یبگو   مخواهیم
و    یطمح   یط جامعه و شرا  یترعا   ۀیفبه حسب وظ  اما  ،توجه دارم  یرون ندارم. بله، به ب  یرونب

 یفه وظ یک و همه  یستاصل ن یگرد  هاین ا اما باشد،   یدکه با امر در جامعه یکو فنون   ینقوان
  یچ هبه  در حال خودش است،    دائما  که    برد می لذت    نانآنچ ،  کندی مهم    ت ی اگر رعا.  است

 خودش است.   فیک  در  ،توجهش به خودش استتا    .توجه ندارد  هم زیچ

 فطرت ییشکوفا یبرا  ی زمان تی عدم محدود

... اتفاق  یاده سال    ،دو سال  ،سال  یکاز  بعد    که مثال    یستزمان مطرح ن  ،فطرت  ییدر شکوفا
  ی هم جار  یطو اثر رشد او به مح   کندی خودش رشد م  ییبه تناسب شکوفا  هرکس  بلکه  ؛یفتدب
 .  شود یم

آن   د،کنی بحث مکالس    در  که  را، همان  دکار کن  شدر رشد خود   ود شهمان که مصمم  
. خدا اثر خواهد دخواهیزمان اثر آن را از خدا مو هم  دکنیکار م  شخود   ی رو  دلحظه دار 
  ی از من جار  یدر آن لحظه هر مطلب  یست، صحبت من ن  یست،آنجا حرف من ن  . گذاشت

که   هر مقدار اما ،فطرت من کامل باز نشده ید. در آن حال شا گذارد ی آن اثر م ی رو شود یم
به خودم هست و ا به  ینتوجهم  باز    ینهم  ، کنمی عمل م   یفهعنوان وظرا  را  برکاتش  مقدار، 

 . کنندی م یافتکه مستعدند، مطلب را در  هم ییهاآن .کندیم

 ی فطر  زبان با  غیاز تبل یا نمونه
آزاد    نما  یکیدر دانشگاه  ده روزه    یافتطرح ض  یکآن شهر    یهفق  یول  یندهاز شهرها که 

دانشگاه    ؛به آن شهر رفته بودند  یغیکار تبل  ی ها برااز طلبه  یمیمجموعه ت  یکگذاشته بود،  
  یگر و مسائل د   ی روحان  یکاز    یدش از دانشجوها و اسات  یلیآزاد با آن وضع و اوضاعش که خ

ا.  دارند  دهعق افراد    یزانعز   ینچون  بعد    ی شده فطریت ترباز    یک دو روز    یکی  ازهستند، 
 ید کنند. شا   یابیارز   یت چه بوده و دانشگاه آزاد را با آن وضع  یجهنت  ینندجلسه گذاشتند تا بب
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  کرد ی نقل م  یزاناز آن عز   یکی.  گفتندیم  یهفت هشت نفر بودند که هرکدام خاطرات جالب
و دنبال    آورندی م   در  راو طا  ودا  و ا    کنندی همه مسخره م  یدیم، د یمرفت  کالس  سر  کهاول  که  

خودمان عمل    یبندگ  یفهطبق وظما  اما    ؛بدهد  خواهدی م  یافتبودند که طرح ض  یآن مدرک
. در  یممطرح کرد   هایچاره ب  ینو توجه و مراقبه به ا  یرا با آن توجه و اتصال اله   ی. مسائلیمکرد 

همان    یگرکالس ساکت شد. د   یواشیواش   اواخر کالس  .بیندیآن صحنه خودش را دارد م
دو نفر آمدند که چقدر متنبه  یکیبعد از کالس   داد،ی گوش م یز داشت ت ، آورد یکه ادا درم

 شده بودند.  
  اصال    شکند،ی م  یا  گیرد یجا خشم منفس نباشد در   یتکه دنبال ترب  ی! انسان؟چقدر فرق دارد 

 گویدیم  ند،را داشت  ی توجه فطر  آنچون    اما  کند،ی کالس را رها م  ریزد،ی عرق م  از خجالت
روحهایض مر   ها،یچاره ب  ینا طب  اشیه.  م  شده  یبیمثل  کند  یضیمر   خواهدیکه  مداوا   .را 

که ما چه کار    کردندی م  یهآمده بودند و گر   های بعض  ،کرد   یداادامه پ  یها کمبحث   یشفردا
 ها یکروب . روز سوم بود. سه نفر از آن مکنیی م  یدارب  ما را  ی تو دار  یم، ما در خواب بود   یم؟کن

  ها یندانشجوها مجال به من ندادند که ا  یهبق  اما   ،یزندهم بر   هکالس که کالس را ب  دمده بودنآ
  یست، همان کالس ن  ینا  یدندد   هاین را خفه کردند. ا  هاجرثومه  ینرا خفه کنم، خود کالس ا

.  یامدندکالس ن  بهجلسه بعد    ، بودند  یروسو   یلیمعلوم بود آن سه نفر خ  است.  عوض شده
در   د.مدر وجود آن مجموعه به وجود آ یانقالب یک یتیتلفن و برنامه ترب یقدر ده روز از طر 

  ین را به ا  ی رطو کالس آن   یک  ،خدا  و توجه  یتجلسه، آخر ساعت نشده با عنا  یکعرض  
گاه  رساند.  و رشد  ی روز و آ

  خودش و  ی خدا  هفرد در آن لحظه تمام توجهش ب  یاست که وقت  ینعرض بنده هم  ینبنابرا
. گذارد ی و خدا اثرات خودش را م  افتدی اتفاق م  ی فطر  یتخودش است، ترب   ی حال و هوا

 ، کند  هکالس را ادار   خواهدیکه م  یغبا آن مبلّ   کندی م  یریتکه خودش را دارد مد   یآن کس
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فطرت به تناسب زمان باز    ،کندی م  یریت. چون خودش را مدیستندن  یکی  ؛فرق دارد   یلیخ
 .  شود یم

 ی معرفت و  یفطر  تیترب یمبان با  غیتبل اتیادب

  ید و اصطالحات خاص خودش را دارد که ما با  یاتادب  یو صنعت  یکه هر علم  یددار   یتعنا
به   یو معرفت ی فطر یتترب یبا مبان یغی. خب روش تبلیمشو آن فضا  گیری یجهاز آنجا وارد نت

 توجه کرد.  یدرا با  ینو اصول و قواعد خاص خودش را دارد، ا یات آن معنا هم، ادب
  یت در ترب است که شخص دائما   ینکه وجود دارد ا ی و ماهو  یذات ی هااز فرق  یکی ینجادر ا

چطور خدا    ینکهدارد، ا  اشی محور یفهو وظ  یتوجه به خودش است، توجه به بندگ وخودش  
شخص چون قبل از آن کالس و برنامه و ساعت    ینشود؟! ا   یکنم؟! چه کنم او راض   یرا راض

آنجا اثرش ظهور خواهد    ینبنابرا  ؛ حال است  یندر ا  ست و مرتبا   فضا  ین در ا  دائما    ،یغتبل
 ی کار  خواهدی م  آیدیم  ینجااست و حاال ا   یفرد غافل  یکفضا    ینا  یردر غ  ینکهکرد. نه ا

با قطع نظر از    یگری توجه به د   یعنی   ؛ به شکل دوم  فورا    ینجا است. ا  یف ظر   یلی کند. مطلب خ
که چه بکند و با   یرد او مجلس بگ  ی کند، برا  یترا هدا  یگری د   خواهدی . مرود می   خودش
فنون ا  یگراند   یچه  طول  در  کند.  جذب  ترب  یامرا  حال  ن  یتدر    وقتی   اما  ؛ستیخودش 

است که    یل دل  ینابه    مهکه هی درحال   ؛شود ی شود با بسم الله و توجه وارد موارد    خواهدیم
  یلی . مطلب خگذارد ی برود اثر مپیش  راه    ینبا ا  کندی را جذب کند، چون فکر م  یگری د 

  یب لذا دچار تناقض عج   ؛است  یگراند   رگذاشتن ب اثر   برای چون توجه به خود  است.    یکبار 
مشود یم آن وقت  است   هاینا  دگویی .  ا  یدرحال  .حرف  دق  ینکه  دستگاه خدا  و    یققدر 

  یم مان بخواهکه در ذهن  ینوسان  ینتر است که کوچک   یقتو حق و حق  یفو ظر   یفلط
را    ینهم  یفالن  گویدی م  ؛ ستا  یرپذیب فر   ، یمور باشطین ا  اگر.  ریزیمی به هم م  یم،کن  یجاد ا

  یتش خاص  ینخب ا.  یکن  یریتاست که کالس را مد  ینو ته دلت ا  ی اهم ابزار قرار داده
بنابراآیدی م  یعسر  و    ی و قبر  یآخرت   یقحقا  هاینکه ا  یمبفهم  یقتا  حق  یدبافضاها    یندر ا   ین. 
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خود دست   یچ،که ه  یزانمانقطاع کامل خواهم رفت، عز   باعالم    ینمن از ا  ،و... هستند  یمرگ
  ه ادار  باریکاگر  تجسم اعمالم وجود دارد. حقا   روز یک یقتا  و وجودم هم خواهد رفت. حق

کل    اما .  یستمطلب چ  دانیمی چون م  ؛کنیمی م  ی کار  ها خواهد رفت، فورا  برق   یدبرق بگو 
  یگری د   یزچ  نهایتیو ب  یشههم  برای ، فضا  شد  دانقطاع کامل خواه  یشههم  ی برا  یتمموجود 

 !  یم؟قدر غافل هست ینچرا ا ،اگر حق است .خواهد شد
دائم  یقیطور حقبهپس اگر من   باشم، طبعا    یو  تا از خدا بخواهم    در حال توجه  آنجا هم 

متفاوت    اینجا  در  مطالب  البته.  کندی باشد، خدا کمک م  ی رفتار ابزار  یهرچند هم در دلم کم
  ی رنگ و بو   یکها با  آن   یم،شو آشنا    یفلسف  و  ی نظر  ی،اگر ما با خود مطالب علم  ؛است
است که ما با زبان افراد   ینجذاب است ا  یلیخ  ینجاکه ا  یزی . آن چشود یمنتقل م  ی فطر

هم باشد    یسفن تدر   کند،یم  یداپ  یخاص  یهماهنگ  یکبا همان فنون    اما  کنیم،ی بحث م
ا  اماتر است،  که جذاب استخدام  در  را    . است  ی و روح  ی فکر  ی فضا  ینهمه  اگر هم آن 
 . کندی م یت عنا  یلی خداوند خودش خ  یاوردیم،کم ن یمنداشته باش

مطرح    توانیمیاو م  یفهمبا زبان عقل مطالب را    یبمناسب و ترک  ی هامثال  ما آن مطالب و
خشک باشد    ی و ذهن  یوجه کالم  یکبرهان نظم،    ینخب ا  یم،بزنمثال نظم    یمرفت  مثال  .  یمکن
اثرات خاص خودش   یمکن یانب ی با آن توجه به خود و روح فطر  یاییمندارد. اگر ما ب ای یده فا

 را دارد. 
عز   یکی  مثال   در    یزاناز  خ  یکیکه  جلسات  شهرها  م  یموفق  یلیاز  دارد،  در   گفتیهم 

نفرت    و عمرم  خودم از وضع خودم  به من دست داد، اصال    یبیحال عج   ،یموارد شد  ی اجلسه 
رو    یشو پ  حال که عمرمان چطور گذشت  ینکردن با اصحبت  به  شروع کردم  .کردم  یداپ

  ی چه کار دار   تو که    یدمدفعه ترسیک  قدر آن جلسه را منقلب کرد کهین ا  ، حال  ینا   یم؛دار   چه
  یست، ن تو ناها حرف دهحرف  ینا  ی؟امام  ی؟اعالمه   ی؟الله بهجت  یتآ  ر ؟ تو مگکنییم

مطلب را    . بعدآمد  یشپ  توجه به فطرت  ی فضا  یک  واقعا  .  زنی یجمع را شعله م  ینا  ی دار
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  را   همان شعله  با  فضا  نیا.  یایدُعجب ن  دفعهیکبه خدا پناه بردم که  مدام    وجور کردم  و ع جم
ا  خداوند که عمرمان   را  ی استدالل  همان مطالب خشک و  اصال    کرد.  جاد یا  صورت  ینبه 

کرد؟ روزمره    میمان را چه خواهمرگ   واقعا  ،  همان تمام شدوقت   که  کرد تکرار  شد، ساده    عی ضا
 .کرد یم انیب ی با چه حرارت  اما ،ی و تکرار

با آن    یقتو   اما  ؛شود ی خشک م  گوییم،ی که م  یوضع  ینا  ی برهان نظم منها   یانب  ی پس گاه
  گفت ی م  ی با صورت قبل  .د و ش می   یگری د   یزکننده، چخسته  شد، همان برهان نظم خشک و 

ا  یناها  کهکشان   نظمکه   اتم  ا  ؛طورین است و  بود   هاینهمه  آن حرارت  حاال    اما  ،خشک 
 . گذارد ی لذا اثراتش را م   ؛ است  ی آن قبل  یر در آن هست که غ  یتیانگار خاص  آید،ی که م  ی فطر
ب  یراست  ؛شود ی خود منقلب م   ی به خود   ییبگو   اشی از نظم زندگ  یکم ان و  یاب من کجا و 

  ی راست   ؛ساده  یلیخ  ؛کجا  یاو در   یرآن ش  و گوسفند و مثال    یاه کجا و گ  یبس  ،خاک کجا
 .  نظم است ین. همزندی آتش م ؟به دست من دارد   یچه ربط هاینا

 خاص خودش.   یطبا شرا اما  ،اش هستهمه ،باز شود جوهره  ینا اگرلذا 

 ی مسائل مال

است که آن حق    یستمیسخره  بال   .، اشکال ندارد استخوب    یلیخ  یغ در کار تبل  الزحمهحق 
المال یت ب  فرد. اگر  کیغ منظورمان  مبلّ   نکهیگروه است، البته نه ا  کیغ است، حق  مبلّ   کی
انفال  ستا خدا،  طرف  واقع  اصال  .  ستا  از  افراد    یک ست.  ا  هاینهم  ی برا  ی حق  عده 
نام تبلد  خواهی شان مو هرچه دل  کنندی م  وپاشیخت و ر   خورندیم . کنندی اسراف م  یغبه 

  یت رعا   یدمشت ضوابط را با  یک   یرد،حقش را بگ  ینکها  ی برا.  یرد چرا حقش را نگ  ینخب ا 
  ی مانع  یچه  ینجااشکال ندارد. ا  ،عکس و مستند جمع کند  یدکند با  یتکند اشکال ندارد، رعا

  ین . ما وابسته به ایست اصل ن  هاین و ظاهر مطلب است، ا  یفهبه حسب وظ  هاین اما ا  یست؛ن
است که  یفح  اصال   یم،ها هستحرف  ین باالتر از ا یلی خ یزهای ما وابسته به چ یستیم،ن یزهاچ
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بلکه انسان   ؛است که کل عالم را به انسان بدهند یفخدا را از دست بدهد، ح  ی انسان رضا
 را از دست بدهد.   ینا اما  ،بهشت هم برود 

  غیتبل  هالزم ؛یتیترب  ۀجوهر 

  آورد، ی باشد انسان دوام نم  ی. اگر ذهنیالیو خ  ینه ذهن  ؛خواهدی م  یاعتقادات حس  هاینا 
  آورد، ی که دوام نم  رسدیم  نقطه  یکو به    رود ی م  ی و احساسات  ینیتعصبات د   ی مدت رو  یک

که    یها و همه انحرافاتبا همه عقده  ؛گردد ی جور برمنکرده بد  ی خدا  گردد،ی مبر  یگرآنجا د 
 کرده است.   یداپ

 معرفت  با  غیتبل

م  انسان  یوقت با معرفت جلو  و  ا  بیندی م  رود،ی با همه وجود  بر  یستن  هاینکه  ما  انسجام   .
  یز چکاغذ و بخشنامه فالن   ی رو   ینکهست. نه اا  هاین از ا   ترینوران   یلیخ  یزچ  یک   یتمحور 
عشق و حب    یک  ی رو  . ارتباط و انسجام ما با هم یمنباشد، ما باز انسجام دار ها هم  آن .  است

همه را    یسی،مغناط  یدانم  یککه در    ییها. برادهیمنقطه هست  یکاست و همه عاشق    یاله
  یرون باز جلسه    یوقت  .د و شمی  یزچ  یکاهداف    ،در جلسات،  است  و جذب کرده  یدهکش

 ینکهنه ا  .کنیممی  منتقلبه هم    راخدا    یاد اثر    ماندر رفتارمان، گفتارمان، صحبت همه    آییمیم
  یک گفت با  یزی چ  یک ییآقالحظه  یکنکرده  ی بسا خدا ی ا  ،یمآمد یرونباز جلسه  یوقت

ذکر   هم  رای همه ب  و  دهیمیم  یروح  یتتقو   همه به هم  ینجاا  ، نه  .« نعوذ بالله»کدورت خاطر  
 ایم. روح تازه گرفته یکانگار  ؛یمآمد  یرونباز جلسه   ی. وقتیمهست

ا غبار  و  گرد  خانوادگ  یا،دن  ینمدام  مسئله    یط،مح   ی،اجتماع  یزندگ  ی،مشکالت  فالن 
  یک انگار    نشینیم،ی تا در جلسه با هم م  اما  است.  و... همه پدر آدم را در آورده  ی اقتصاد 

 یه روح  یکباغ زنده پرنشاط دوباره    یکاز  که    یماهآمد  ،یختهآدم خسته و کوفته و به هم ر 
  . رود ی م  ین از ب  هم   یادآوری جمع با    یندر ا   یم، که دار   ییهاغم و غصه  ۀهم  یم،ناخذ ک  ی قو 
  ه ب  یزها چ  یلی خ  ی،راهکار  ی،راهبرد   ی،تجرب  ی، علم  یشبا افزا  رویم، ی جمع م  ین از ا  یوقت
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خره  . بال یمنکمی رحمت خدا را احساس    ین،منؤم   یو در جمع نوران  ینجا. ا یمآور می دست  
 ی همه ما جار  ی برا  ،کند  ی رحمت را جار  ینهم که شده ا  ینمنؤنفر از جمع م   یک  ی خدا برا

 .  شود یم

 ی التیتشک کار ط یشرا
 یات . روحاست  ی خاص  یزچ  یک  ین. ایم داشته باش  یالتیتشک  یهروح  یالتی، در هر تشک  بایدما  

خاص خودمان را    یطشرا  ی،فرد   یط در شرا  ید. ما شا یستقابل جمع ن  یچه  یالتی با تشک  ی فرد 
ما را مجبور    ی، کسیاییمب  جمع  ی در فضا  یدنبا   اصال    یا  ؛یالتیتشک   یطدر شرا  اما  ،یمداشته باش

  اصال    .بریم ی را م  یتآبرو   کنیم،ی زندانت م  ی مدای ن  ی،مدایکه چرا ن  گویدینم  ینکرده، کس
پ  یکآمدن حداقل    ینهم  ی مدآحاال که    .یستن  که  یکس  یم،آمدچرا     ی اخالق  یماننوع 

 خودش.    ی جا اشی شرع کند،یم یجاد ا
که   یست قرار ن  یگر کار تمام شد، د   دهم،ی پتو را به شما م  ین م من اویبگ  یعال من به جناب  یوقت
  یزی چ  اما  ید،را بکن  کار  ین البته شرع ما فرموده ا  ؛ ...و سند و ثبت و  یمو امضا کن  یسیمبنو 
ما    ی برادر آن  باشد که    یماناز عهد و پ   یزی چ  ینکهنه ا  .خودمان است  یاییحساب دن  ی رو

 ریزند،ید، برنامه مکننی آن حساب م  ی دارد، رو  یتمسئول  ، ییمدر محضر خدا  د.و ش  یجاد ا
م  گذارندی م  یهسرما اعتماد  رو  .کنندیو  باشد  نفر  پنج  است  قرار  اگر  نفر   ی حاال  پنج 
داشت،    یدارد، اگر کار نقص  یمانی آن دو نفر عهد و پ  ،اگر هفت نفر شد  شود،یم  یزی ر برنامه 

شما به    یک، شد که    دال خواهؤ ما س از    یامت روز ق  اما کار نداشته باشد،    ی کس  ینجاا  ید شا
 یجه نت  و  ی را زد   یب، فالن آسسه  ی،در جمع شد  نظمیی سبب ب  دو،  ی،عهدت عمل نکرد 

 حساب دارد.  یست،که ن یخودی ب  یم،باش یدرا پاسخگو با  هاین هم بهمان شد. ا یبآس
در اجرا    یگرکه د   کندی م  یجابا  ی و عقل  ی، حداقلش رشد اخالق یمآمد  یالت تشک  به  ما   یوقت

 ینکه ا ی . برایم سنگ تمام بگذار  یدبا و آخر کار  یمباش ی آن جد یو همراه یتو نظم و جد
  یلی، به هر دل  یاو    یم را ندار   یطشرا  یم،حوصله ندار   یم،اگر وقت ندار   کند،ی م  یجاب ورودمان ا
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م  یلیخ نم  یدببخش  گوییمی راحت  نم  یطمشرا  توانم، ی من  وارد    ی وقت  اما  دهد،ی اجازه  که 
 د. کنمی  یجاد ا ی تعهد یم،شد

باشد. همه نام    ینام فالن  اما  ،کنممن کار    که مثال    دارد ن  ی، فرقحضرت است  ی براکار هم  
که کار او  ی حالدر   ؛به ظاهر کار ندارد   فالن مسئول معاونت   بینیی حضرت است. آن وقت م 

کار همه  ینیسنگ  اما ،است یالتکار ما مربوط به کار تشک .است  یگرانتر از د سخت  یلیخ
  ی ، تمام شود یپخش م  ها و فردهابه همه بخش  شود،ی کار م  یمدوش مسئول است. تقس  ی رو

برابر    در  ،ستا  پاسخگو  در برابر قانون و مسئول رده باال  است که  یبر مسئول اصل  ینیسنگ
برابر ح  ،پاسخگو است  حادثه   یک افق   یثیتدر    جمع پاسخگو   ی برا  ی سازحرکت جمع و 

دارد،   یو اعصاب ی انسان فشار روح ی برا  یها، کلتک آن تککه  یمسائل یناز ا یلی ست. خا
فکر فرسا  ی فشار  است.    یندهدارد،  خوردکننده  و  است  ظاهرا  است  که ی حالدر   ؛مسئول 

شود    یفاا   یتشود و آن مسئولجا  کالن است تا برود جابه   یتامور که در آن مسئول  ینتک اتک 
با اضطراب و نگران  یکل و    ،است  یهمراه  توه  ی ابا مشکالت است  و  با تهمت  و    ینبسا 

چ همه  و  تا  اهمراه    یزپرخاش  تقس  یکست  لذا  بچرخد.  بتواند  از    یکی کار،    یممجموعه 
جا    بعد هر  ،شود مشخص    یدبا  یفبخش و وظااست. چارت و    یالتهر تشک  ی هاضرورت 

 .  یریمگ ببه عهده  ی را به طور جد یتشمسئول یم،کار کن توانیمیکه م
و چارت   یالتخودمان انسجام و تشک  ین. تا باست   اول کار  ی ضرور   یلیمسائل خ  یک  هاینا

نکن جمع  نخواه  یچه  یم،را  فضا  یموقت  وارد  شد  یمشو   یاتیعمل  ی توانست  اگر  با    یم،و 
اگر  .  است   یبحث مهم  یکشدن چارت  مشخص شد.    یمرو خواه ه مشکالت و موانع روب

تشک د   یالتچارت مشخص شد، خود  در  یگرو  نم  کارها هم  باز    دام مکار    زند،ی جا  افق 
تشک  کند،یم م  یالتخود  حرکت  و    یدتول  ،مختلف  ی هابخش در    افتد،ی به  بستر  و  فضا 

و بدون    واریئتی و ه  یمیوگرنه د   ؛شود ی به بعد شروع م  ین از ا  ییو تازه شکوفا  شود ی م   ی نوآور
 شوند.  خسته و سرخورده هم   یزانبه مرور زمان عز  یدباشد شا   یالتتشک
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 فصل دوم 
 

 ها روش ، ها، اصول مالک 

 نوجوان  یفطر  یتو مراحل ترب
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 االت ؤ سگزارش و 
 بزرگوار دیخدمت اساتمحور باشد، تیترب که قرار است یآموزدانش غیبحث تبلفاز اول  در
 نین به مبلغآلها که ابحث اصول و روش کیداشت و  ازیمحتوا ن کیهم  فاز دوم .میبود

با چه  ا  یارائه کنند و ثان ییاوال  چه محتوا ؛دنکنیآموز که کار مدانش با مییبگو میخواهیم
به  و هست ییهاعمل کنند، چه مدل یشوند، چطورشوند، از کجا وارد وارد  یاصول و روش

 کار کرد.  شودیم ییهاچه سبک
 یبرا محتوا کی، جزوه فطرت ثمباح جزوه فطرت به عنوان محور قرار گرفت که از

 شود. به آن اضافه  دیبه نظر رس ییهایاگر کم و کاست و دیایدر ب آموزدانش
در برخورد با مسائل، بزرگوار  دیاسات یعمل رهیکه س یزیها، آن چاصول و روشدر بحث 

 زیبرانگسؤال هانیا همه نجایتا ا امامحور قرار گرفت.  ،بوده و...  یگذارها و نوع هدفهدف
 ؛مینداشت قصه نیشده را در اقیمجموعه مدون مشخص تحق کی ،نیاز ا تا قبلما  رایز ؛شده

 . است مان سؤال شدهیها برابحث محتوا و بحث اصول و روش لذا
است  نیا یو اساس یاز سؤاالت جد یکی ،جزوه فطرت است همانخب در بحث محتوا که 

 یارتباط دوستانه و محبت کیبزرگوار  دیاسات میهست شاهد مواقع یلیخ ما ت،یکه در بحث ترب
 آن از و شده جادیا یمحبت کرده، دایپ یتیسنخ کی واشیواشیند، بعد هم دار شاگرد با

است، بهشت  یفطر نیکه د دکنیمبحث فطرت  ؛است کرده رشد و گرفته برنامه فرد محبت،
 است. به نشده ارائه هابحث نیکدام از اچیاست. ه یورطصراط چ ای یو جهنم خودت هست

باز  شیبرا میداشت ازین ییقدم به قدم هر جا .شودیم هچ اثرش بکن، را کار نیند ااهگفتطرف 
 . است آمده باال خوانده یکتاب ای نداهداد حیند، توضاهدیشود، خود استاد زحمت کش

گفته  دیبا هانیهست، ا نجایکه ا یمباحث نیا ای. آمیبرو آموزدانشسراغ  میخواهین ما ماآل
 در بروم توانمیغ ممبلّ  من  ! کرد؟ عمل هم مدل آن به شودیم! نه؟ ای شود؟! ضرورت دارد

طرف  واشیواشیبعد آنجا  ،رمیبگ یارتباط کی بگذارم، محبت و یدوست بر را اصل و مدرسه
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 بکن، را کار نیا بده، انجام را برنامه نیا میگوبکرد،  دایشد، احساس دغدغه که پ تشنه که
  .مطرح است یسؤال به طور جد نیدر بحث محتوا، ا ؛.و.. ایب ورطنیا

باشد؟! اهداف  دیبا هچ ما هدف کالنمسئله هست که  نیها باز ادر بحث اصول و روش
 ،کن شروع برو ای کالس سر برو میغ بگومبلّ  به خواهمیم یوقتباشد؟!  دیبا هچ ما یاواسطه
 هگام سومش چ شود؟یم هباشد؟ گام دومش چ هدنبال چ رد؟یبگ نظر در دیرا با زیچ هاول چ

حضرت امام و حضرت آقا  اناتیدر ب دییفرض بفرما شود؟یم هگام چهارمش چ شود؟یم
همان ظواهر  ندیفرمایکه حضرت امام م میدار یعموم یتقوا ایعامه  یبه اسم تقوا یاصطالح

 یکس اگر ندیفرمایم .یشدن به ظاهر شرعدیهمان انجام واجبات و ترک محرمات، مق ه،یغالب
 میبشود. اگر ما گفت تواندینم هانیمباحث سلوک و انداشته باشد، وارد  را نیادر گام اول 

مطمئنا  شوند؟ سالک  دیهمه با ایاست که آ نیسؤال اول ا ،میکن یتیقرار است کار ترب
 سطح نیا به پس نه، همه که حاال. ندارند را تشیظرف همه. توانندینم که همه نه، ندیگویم

که  ییهاآن ها،نیا نیبداد. بعد از  دیرا با یعموم یآن تقوا م؟یبده دیبا هچ یعموم
باز وارد سلوک  ،آمدند باالترها که بعد آن .ندیایب باالتر وشوند  ییاستعداد بودند، شناساخوش

که عارف  یکس. دهندیآن را انجام م ،ستا یعموم یباالتر از تقوا یزیچ که شوندیم
ن ما کجا را خواهد بود؟ اآل به چه شکل یگذارلیر نیا. شودیم یاست، واصل است، مرب

 در را شیکجا ر،یبگ مدنظر را یعموم یتقوا شما مییمان بگون ما به طلبهاآل م؟یریدر نظر بگ
 که یزیچ یعموم یتقوا در. است اول پله یعموم یتقوا میگفت ما فرضا   اگر م؟یریبگ نظر
شود، ش باز یبرا نشیب نیا دیبا طرف اول که بود نیا کردم فهم امام حضرت اناتیب از بنده

حالت  کیکرد،  یکار کی دیبا ست،یماندن ن یبراو...  ستمیس نیو ا ایدن نیاول بفهمد که ا
را جبران کند، بعد هم  شودیم شرفتشیکه مانع پ یاگذشته ن،یبعد از ا .شودحاصل  یاقظهی

 .شود، عزم بر انجام واجبات و ترک محرمات داشته باشدوارد انجام واجبات و ترک محرمات 
 و شرط کی ؛شودیم نشیو ب شهیدرست است و اصالح اند نیدرست است؟ حاال اگر ا نیا

گام اول  شهیو اند نشیاگر اصالح ب م؟یهم دار نیقبل از ا ییزهایچ ایاست  نیمان اگام اول
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 یعموم یتقوا یبرا نشیکه در جزوه فطرت گفتند همان اصالح ب یمباحث نیهم ایست، آا
گفته  دیبا ترنییسطح پا کی نیاست؟ ا یسطح باالتر یمباحث جزوه فطرت برا ایاست؟ 
 شود؟ 



31   |    

 

 

  محورت تبلیغ تربیهای و روش اصول

   موانع و   مشکالت  وجود و  راه تی اهم و یدگیچی توجه به پ
 دشمنان  هم و است ی فیظر  و دهی چ یپ ار یبس  و مهم  ار یبس  راه کی  راه هم که دیمستحضر هست

 شیرا پ ی تردهیچ یها، مشکالت پور در مخالفت طچ بلدند و هستند ارمکّ  و زرنگ اریبس راه
ربع بتواند برسد، اما  ک یکمتر از    دی، شابرود   رونیباتاق    نی. اگر انسان قرار باشد از ااورندیب

.  یکن  دایرا پ  دیتا کل  یبمان  دی در قفل شده، سه ساعت با  ینیب ی وقت م  کیاست.    اد یموانع ز 
پنج   یخواهی م نکهیا ای. مانع شد مشکالت و ی ماریب مثل ی گر یکار د  کی ی دیوقت د  کی

  با   ر یمس  یط.  ی شو ی مواجه مسر راه    بر   ی با مشکالتدر مقام عمل    اما   ،یبعد به حرم برس   قهیدق
  ر یمس  راحت  ی لیخ  نباشد،  مشکالت  نکهیا   و  است   مسائل  نیا  از   ی باب  ک ی  خودش   مشکالت،

  راه،   یدگیچ یپ  و   تیاهم  به   توجه با  ن یبنابرا. است  ی گرید   مسئله  ک ی  برسد،   جهینت به تواندیم
نقد    ی کارچکش   مباحث   دارد   جا ان   شود شود،  مرحله شاءتا  هر  در    ی بخش   کی  ی االله 

چه    و  باشد  یغیتبل  چه  ت، یترب  ؛است  بحث  موضوع   که  ی زیرفته و قابل ارائه باشد. آن چشسته
اصل موضوع   ن یا . باشد نفس هیبر اساس تزکو   بر اساس فطرت   دیبا ت، یر یو چه مد ی آموزش

 .  م یبه آن برس میخواهی بحث است که چگونه ما م

ب بودناسوه  لی تفص و  اجمال نظر از  ریمد  و  معلم  ،یمر
وارد محتوا و قواعد و   نکهیقبل از ا  است که  نیا  شود،یم  استفاده  اتیروا  و  اتیاز آ آنچه   

  معلم،   آن  خود   ،یمرب   آن  خود   هان یا  همه  از  قبل  م،ی شو   یتیر یمد  ای  یآموزش  ،یتیترب  ی هافرمول
اسوه باشد. جالب است    ال  یو هم تفص  که بتواند هم اجماال    اسوه باشد  اشره یس  ر، یمد  آن   خود 

تفص دارد و هم  اسوه، هم اجمال وجود  در  تا  لیکه    مخاطب   به  میخواهیمآنچه    جا ک ی. 
  باتر یز   م،یباش  داشته  میبخواه  هم  را  کلمات  نیباتر یز   ما  یعنی.  داد   خواهد  انجام  را  آن  او  میبرسان

هر    .ستیکه ن  فن  محتوا،  ان،یب   فصاحت،  بالغت،   ثیاز ح  (السالمه یعل)معصوم  خود   کالم  از
  در   مثال    اما  آمده،  انوار  جلد  هاده   در  دیشا  تیروا  نیکه همیحال در   ؛آنجا هست  میچه بخواه

ها برود و کارش را انجام  در همه خانه   تواندی م  عی که سر   آمده  یقم  عباس  خیش  حاج   حیمفات
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  غرب   مثل  یاسالم  نظام  یتیترب   و  یآموزش   ستمیس  یعنیبدهد. آن مطلب جوهر کار است.  
 خودش را دارد.    طی اگرچه غرب هم شرا ؛ستین

 باشد داشته  مهارت د یبا  یمرب
 ی هامهارت   مرحله دوم   ؛ ...و  ری و آن معلم و آن مد  ی بودن خود آن مرباسوه   ۀمرحل  بعد از 

.  خوردن است  آب مثل    بزرگوار   کی   دست  نیسنگ  ار ی بس  متن  کی ست.  ا   یمرب  ا ی  ر یمدخود آن  
که   کندی باز م مطلب را    بایقدر ز آن   آنجا  و  است  باال  او  یسیتدر   و  یتیترب  ی هاقدر مهارت نیا

  ی د. عکسش هم هست. گاه و شی معلم    ن ی، عاشق اکرد ی فرار م  علم   ن یاز ا  که  ی آن کس  یحت
آن    ،میدهی ندارد م  که مهارت  ی و جذاب دست بزرگوار  نیر ی ساده و ش  ی لیمتن خ  ک ی  مثال  

در مراحل  نفس متن   فعال   پس. دهدی م ی فرار کند،ی م زده شهیهم ی برا و  یبه کلشخص را 
چارچوب    وقالب    را  هات یکه تمام فعال  است  دیمف  هیعنوان وحدت رو به است. متن    ی بعد

نقطه شهر و آن نقطه، در امروز و آن    نیها در احرکت  نیکه همه ا  گذارد یم  لیدر ر   ،دهدیم
 ن یکه ورود و خروج افراد در ا  رد یقرار بگ  یشده و منطقحساب   ی فضا  ک یدر    دیا یهمه ب  ، روز

  ان، یمرب  اول  دیبا  ما.  است  ی ضرور   یلیخ  نیها اکند. قبل از آن   دایپروشن    ریمس  کیفضا  
  ی همکار  فضا   ن یکه در ا  ی به تعداد افراد   .م یباال ببر صحنه را    ن یمبلغان و معلمان فعال در ا

انتقال تجربه در   ،مباحث الزم  ،مناسب  ی هاه یتوص  ،یآموزش  ی هابرنامهها  آن  ی ند رونکیم
 ک ی  هم  بهدارد که با انتقال    ی د ینکته مف  کیکدام  که هر   میبده  را  هاه یها و در رو مهارت 

 خواهد شد.   جاد یا  ییبایز  ی فضا

 ضرورت توجه به نوع مخاطب  
  ی ، گاهمیشو ی مواجه م  یبا افراد عموم  مانی هادر مخاطب   یاست که ما گاه   نیمطلب سوم ا

در    یبا افراد عموم  ما  یوقت.  د بو هم متفاوت خواهد    نی. قطعا  امیشو یمواجه م  با افراد خاص
افراد  است    ممکنند،  اه بار آمدنیاول  ی برا  انیهمه دانشجو   که  میشو ی مواجه مدانشگاه    کی

آموزان  ش در مدرسه، دان   ا یاست.    ی عام  ی فضا فضا  اما،  باشند  هان یا  ن یهم در ب  هیتوج  یلیخ
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فضا    ،آموز اول دبستان آمدهآمده، دانش   معاون  آمده،  هم  معلم  دیشا  آنجا  در  ل،یقب  نیهم از ا
و عموم  کامال    ی فضا ا  یعام  به حالت  مباحث   طلبدی م  نجایاست.  را    ی ورطی کشکولمان 

  ک ی . مثال  ندسته ی وقت افراد خاص ک ی  ای . رد یخودش را بگ  ی که هر کس غذا میمطرح کن
ا  کنندی منظم شرکت م  طوربه  در آن کالسکه  ند  اه آمدعنوان کالس  بهمجموعه    نیو در 
  ک ی  متن   ولو  داشت،   خواهد  ریتأث   هم   نیشوند. پس ا   تی ترب  نند،یآموزش بب  خواهندی کالس م

  ی غ یتبل  و  یسیتدر   ،یدرس  ی هامهارت   آن  عامه  ی فضا  در  چون.  است  متن  همان.  باشد  متن
  ست، یولو در متن ن  ی زیچ  کی   م،یکنی م  اضافه  را   ی زیچ  کی  طیشرا   ی آنجا به اقتضا  ما  است،

م  ی زیچ  کی   ای کم  برا  .میکنی را  ن  کی  ی اصال   الزم  متن  متن   ی محتواالبته  .  ست یمدت 
م  یعنیمان هست.  دست  ابتدابال   میخواهی ما  در  مخاطب  ی خره  با    را   او  فطرت  ن،یمواجهه 

با    ی حاال هر بزرگوار.  است  نیا  م،یکن  جاد یا  ییهای داریب  م،یبزن  او  به  ییتلنگرها  م،یکن  شکوفا
 نکته باشد.   نیجلسه ملتزم به ا ن یا یکند تا خروج دایورود پ خواهدی م یهر روش

 باشد   مدون  دیبا محتوا
خره محتوا  کردن محتوا. بال مدون  ی برا  م ییآی م  ،نکات  نیا   به  توجه   و   مقدمات  نیخب بعد از ا

  ن ی نکته مع  ک یبه    هات ی فعال  یتمام   ی سو و ها و سمت برنامه   تا  دست باشدک ی  ،باشد  مدون  دیبا
برنامه  ها نیدر تمام ا   یتیترب  یحرکت  ری مس  یو خروج  ی ورود   ود  رسب  ینیبش یو پ  ی زیر قابل 

  ست یب  یخروج  .میداشت  مدرسه  نیدر ا  کالس  ستیب  ما  دین بدانباشد. شما اآل  ندهیآ  ی برا
هر  نفرکالس  دو  نفر  ،کدام  نفر    ،پنج  نخبه  ده  است.  العادهفوقافراد    معطل   هانیا   شده 

  ی چه وقت  خواهدی دو نفر م  ی برا   ؟کندی کار م  چه  شان ی مرب  که  نداه ند، سرگردان نمانداه نماند
  منظم   هیوحدت رو   ی بگذارد؟ وقتوقت   خواهدی م  قدر پنج نفر چ  ی بزرگوار برا ک یبگذارد؟  

ا  از  کدام  هر  و  شد نخبه  جمع  کالس   نیافراد  منشو ها  مجموع    ک ی  شود ی د،  از  کالس 
  ک ی  تا  د دار   یخروج طور  نیهمو    شود ی باالتر م  ی که وارد فضا  ی کالس قو   شود ی نخبگان، م
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  ی طراح   و  ینیبش یکه در متون پ  ی یو تقوا  ی تیترب  ۀبا آن جوهر نفر  چهل   ن یبرسد که خود ا  ی روز
 . شود  خودش  متناسب ی استعدادها در مؤثر ی قو  فرد  کی کدامهر  است؛ شده

 است  اعتقادات اصالح ، یمرحله اول و ضرور 
  خواهد ی م  ییتلنگرها الزم و مهم است، اصالح اعتقادات است.  در متون    زیآنچه قبل از هر چ 

که ی حالدر   رود،یم  درست  را  راه  که  است  دلخوش  نکهیاز جهت ا  چه  زیجوان عز   نیکه ا
  ی خوشدل  یلیو فضا اعتقادات را گرفته و خ  طیو از پدر و مادر و از مح   یو موروث  ی دیتقل  کامال  

م و  آن  رود،یدارد  پوشچه  که  عج   دهیها  شبهات  غر   بیبه  ا   یبیو  لحاظ  به   نکه یهستند 
گاه  ؛ستین  ی اعتقادات فطر  ی ها رواعتقادات آن  خود    ی به خود   د،یعقا  نیکه با فهم ا  شوند  آ

  است  افراد  اقسام و انواع  جامع   با  یتقر   روش نیا  با  اعتقادات اصالح نکهیا  پس. شود یم یمنتف
 قابل توجه است.   یدر اصالح اعتقادات نکات رد، یگی قرار م نیپوشش ا ریو ز 

 ی فطر  زبان به اعتقادات  انیب
آن را  است، قرآن    مادر  ایپدر    از  ی دیتقلاعتقادات ما    اگر  که  میباش  متوجه  ما  نکهیا  اولب  خ

ب  خ   م،یافتیور  طنیا  را  اجدادمان  و  آباء  ما  که  است  نیا  نیمشرک  نبرها  یوقت.  کندیمحکوم م
م را  حرف  همان  هم  ا  مییگو ی م  م،ییگو ی ما  را  اجدادمان  و  آباء  خودم    م،یافتی  ورطن یما 

بر   نیا  دمینفهم ا است،  مسئله همان    مثال    ا ی.  اجدادم  و   آباء   میگو ی م   ؛افتمی   برهان   نی اساس 
  کنند،ی ها را درست م( بت یمعان  ن یا  به  کیاست که در قرآن گفت با دست خودشان )نزد 

  م یاور یب  را  اتیآ  نیما هم.  کندی م  انیب  ی فطر  صورت  به  دارد   قرآن  دانند؟ی م  ؟شنوندیم  دیبپرس
  ی اعتقاد .  کندیم  رد   را  یمبان  نوع  نیا  به  اعتقاد   قرآن.  مییگو ن  چیه  خودمان  از.  میکن  مطرح

  ت یکه خاص  ی اعتقاد   ؟هچ  یعنی با دست خودم ساختم    نکهیاعتقاد ا  افتم،یآباء و اجدادم    از  که
 . پرسدی ها مسؤال قرآن است که از آن  نیندارد. ا

  دیگفتی م  ه چ  که  شده   شبهه   م ین برااآلو جواب نگرفتم،  من دعا کردم    ییگو ی م  شما   نکهیا
  کن،   دایتو اثر ندارد، برو آن را پ  ی ست که خداا   معنا  نیبه ا  ؛کند ی و قبول م   شنود ی که خدا م
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فالن نذر را کردم، فالن دعا را    ی یو قرآن ندارد که بگ  ی به خدا  ی . ربطندارد   تی خاص  چون
چه    ی که ساخت  یی ن خداآاز    ؟یبله چرا جواب نگرفت  دیگو یجواب نگرفتم. قرآن م  اما  ،کردم
  ن یا  که  است   نیمشرک  به  مربوط   که  م یاور یب  را   اتیآ   ل یقب  نیا  یعن ی  ؟ی ریبگ  یخواستی م  ی جواب
  ن یکه فراوان است و خطاب به مشرک  اتیآ  لیقب  ن ی. ااست  شرک  ی نوع  هم  اعتقادات  نوع 

 ها ن یا  ،باشد  دهیعق  کیداشتن    ی برا  ی مبان  نیکه اگر ا  مییو بگو   میشده را از قرآن جمع کن
ابه   را ها بت  آن .  هستند  شرک ن  شا براي   دیخورش.  کردندیعبادت م خدا است،    نکهیعنوان 

 دیکه ما با  میکنیو اثبات م  م یآور یم  را  یمبان  و  اصول  و  یقرآن   مشترکات  نیبنابرا  .خدا بود 
به صورت  فرموده و    یکه قرآن معرف  ییآن خدا  مییایب  دیبا . ما  میکار کن  هچ با رب  ارتباط 

 ؟  هچ  یعنیکه فطرت   شود باز   دیفطرت با تیاهم .میکن باز   را و فطرت نید  ،ی فطر
  تلنگر   هم است، شبهات یلیخ پاسخ هم. دیکنیم وارد  شما که است تلنگر از ی موارد  هانیا

 .  دیگو یدرست م  د،یگو ی راست مدارد که  یخوش دل  شخص که است

 قابل حس است الا یو تفص  اجماالا  ،یفطر  یمعارف در فضا 
  ی فضا  در  دارد،  انیب  کی  ییدانشجو   ی در فضا  ؛علوم استمشود؟!  باز    یانیخب حاال با چه ب

  ات یمربوط به ادب  نی. اآخر   یال   دارد،  انیب  کی  عام  ی فضا  در  دارد،  انیب  کی  ی آموزدانش 
خ  ی مبنا  وگرنه  ؛است  انیب است  یلیبحث    و   اتیروا  اللهشاءمای ال  ،یقرآن  ی مبنا  ؛واضح 

 کی  شد،  جاد یا  سؤال  شد،  جاد یتلنگر ا  اوبر    ید. آنگاه وقتیا یدر کنارش ببزرگان    شاتیفرما
پیب  راه  بخواهد  خورد،  یتکان توجه  م  دایفتد،  ب،  دیگو یکند،  ج  وقت  ؟! آن هچ  من  حاال  ع 

 .  می کنی بحث م  ی اعتقادات فطرو   ی فطر ی خدا مورد  در مییآیم
شود که فطرت  شود و شوکه  هول    ی لیخکه    مییگو ی واژه فطرت را نم  مدامدر بحث فطرت ما  

دارد. مثال     یاتیشود، چون فضا رنگ عملفطرت    ی نم وارد فضانم   دیبا  نکهیا  ی . براستیچ
ب  هان یا  ه ب  یوقت بحث  اجداد،  و  آباء  ساخته ت ی خاصی بحث  را    ی هابودن  خودتان  دست 
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  است   یوقت  ی برا  نیب اخ .  دارند  هم  مثال  نمونه.  شود ی م  ملموس  ی عاد   یزندگ  در  م،ییگو یم
 . م یشو وارد   میخواهی منم که نم

که نیآن ا  ؛میکنی باز م  ههر چ ای تبصره  کی ای  جمله معترضه  ک یفضا    نیدر ا  ، بخش دوم  در
قابل حس است.    و  شود ی م  یحس   ا یدر دن  چه  در آخرت و  چهآن معارف    ،ی فطر  ی در فضا

اخ فرقش  م  نجایب  اثبات  بعد  نظر  یعنی  میکنی است.  مسائل  است؟  محسوس  مثال     ی چه 
 ؟ هچ یعنی شود محسوس 

  ی نیع  قی بلکه با مصاد   ؛ستین یدر واقع اثبات مطالب با برهان ذهن میزنی که م ییهامثالغالبا  
  با   خودش   و   است  ی ماه  ایکند که در در انسان احساس    شود ی آقا چطور م   مییگو ی ماست.  

  ا ی شما در عالم رؤ  یوقت  اما   ؛است  محال  عالم نیدر امحال است،    نیا  کند؟ی م  ی زندگ  یماه
در  ، آن احساس هم ی کرد  یطور زندگ نیا که ینیبی م  خواب  در ،ی شو ی م وارد   گرید  عالم  ای

. لذا با  د و شی م ت قابل حس  ی برا  گرید   نظام  ک یبا آمدن در    محال  کی   ؛ادامه دارد   خودتان
  که مصداق    .رود یمبودن  محال  شود،ی مسئله حل م  م،یآورد . مصداق که  مییگو ی م  قی مصاد 
  ک ی هر مطلب را در    .م یآور یم   رونشیب  ی سه بعد  ی ایز دنا  ،مینکی مباز    را   ذهنش  م، یآورد 

  شما .  افتدی م  اتفاق  که  است  ینیبلکه مصداق ع  ؛ستین  مثال  هان یا.  م یآور یم  ینیمصداق ع
اثبات امکان وقوع   ،میآور یم ق ی مصاد  یوقت .یکنیمشاهده م را هامحال  چقدر ای رؤ   عالم در

  شات یفرما  ،است  اتیهم غالبا  خود قرآن و روا   ما  لیواقعه است. لذا دال   وموضوع    ،مطلب
 .  ست ین از ین  یلیخ  هانیا م،یبرهان درست کن م، یدرست کن اسیق م ییایبزرگان است. حاال ما ب

که سرطان    یکس  .میشو یوارد مفطرت   ی آرام به فضامآرابعد    است،  حس  قابل  دیفهم  یوقت
  ن ی هم  یتیترب  ریمس  نیب در ا خ  کند؟ی مگر حس نم  ؛رد یبم  خواهدی هفته بعد م  کیگرفته،  

 ت، یترب  ی رو  نجایا  کند،ی مرگ را حس م  کند،ی آخرت را حس م  جبرا    آنجا.  کنندی م  را  کار
  ش یبرا  چهآن  م،یآور یم  ینیمصداق ع  م،یآور ی . باز مصداق مکندی ، حس مرود ی م  کنارموانع  

راه دارد باز    یعنی.  است  نیا  تا  دو  نیفرق ا.  میدهیم  قیتطبرا    د و شیمحال بود که چطور م
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  و ها مثل خود فطرت  واژه   یاست که بعض  نجا یب ا؟ خ هچ  یعن یراه   ن ی. منظور ما از اشود یم
 .  مییگو ی از آن را م ی آثار

  ما .  دارد ما امکان ن  محدود   ی فکر   سطح  نیبا ا خود فطرت   قی حقا   افتیدر که    مییگو ی بعد م
  قتش یتا به حق  میشو یآثارش را متوجه م .میکنی م باز را آثار. میکنی م افتیدر از او را  ی آثار
وقت  آن   .است   حس  قابل  شد  اثبات  م،یکنمعارف را حس    مییگو یرا هم که م  نی. امیبرس

  م یبرو  دیبادر عمق راه و    میکنحس   میتوانی آثارش را م  که  یفطرت   ی اصالح فضا  در  مییآیم
 .  میتا به آن برس

را  دانش   کی .  میزنیم   مثال  باز  که  است  یلیتفص  و  یاجمال  علم  ی معنا  همان  نیا در  آموز 
 شود که پزشک  است نیاعاشق  .دیفرض کن ییابتدا ودر دبستان  ای ییدر راهنما ای رستانیدب
  ال  یاما تفص  ،است  ثابت   شیبرا  فهمد،ی م  ی؟ اجمال هچ  یعنی  یکه پزشک  فهمدی م  اجماال    و

آرام م آرا  راه  حرکت  در.  آورد ی حرکت درماو را به    ،یهمان علم اجمال  یعنیامکان ندارد.  
  ؛ شود مطلب باز    ستیممکن ن  شیبرا وگرنه    ؛شود ی م  باز  شی برا  ؟«هچ  یعنی  یپزشک»  نکهیا

 .  شود ی م  انیب بعد مصداق شود،یمطرح م یباز مسائل اصول  نیبنابرا
بزرگوار    ی برا دانشگاه  استاد    ی برا  م،ی آور یم  کنارش  هم  ی قو   یعلم  مطلب  کیدانشجو، 

  س ی در مهارت تدر   نیا   .رود یاصول در چارچوبش م   ی عنی.  ترروان   مثال  کی   زیآموز عز دانش 
بزرگوار است که هم اصل  نیمبلغ  ن  یموضوع  در  ا  او   ت یترب  ریدر مس  یاصل  از یکه  ست که 

 شات یفرما  و  ی قو   اتیآ  ،استدالل  ،ی قو   یمباحث علم  ی سرکی   ؛باشد  آن  بداند،  دیمقدمات با 
مطرح کند.    قیرق  ی هامثال  ی سرک یاست    فیکه ضع  یکس  ی و برا  اورد یکنار آن ب  بزرگان

 باشد.   دیمفسطوح باال هم  ی برابسا   ی اها مثال  یبعض  یگاه
بلکه به روش خود    ، یاما نه به روش کالم  ، اصالح اعتقادات.  دیآی م  ر یس  ب یبه ترت  بحث   پس

 معارف است.   نیا یحس ی کردن فضا صورت باز هب وخاص خودش را دارد   یژگیراه که و 
معنا به  فطرت  در   ی لغو   ی پس  ا  ؛ ستین  افت یقابل    یی ابتدا  چهارم  بچه  ی برا  نکهیکما 

 نکهیکما ا   ؛ستین  هم  یدسترس  عدم  امکان  حال  نیدر ع  ؛ستین  افتیدر ن قابل  د بو کپزش



38   |    

 

 

  محورت تبلیغ تربیهای و روش اصول

  ی عنیشود  درس بخواند پزشک    دیایب  خواهدی م  فهمدیپنج ساله م  ،چهار  بچه  کی  اجماال  
   ؟هچ

او را به حرکت    کند،ی کنجکاو م  ،دهدی م  زهیانگ  او   هب  هم  کهمسائل    یبعض   آرامم آرا  ما پس  
را    ینیو هم سنگ  آورد یدرم م  اجماال  فهم مطلب  نگه  سربسته  تا   میکنیم  مطرح  ،دارد یو 

ها سر در  حرف   نیشد، از ا  هچ  فطرت  دمیساعت نفهم  کی  نی خره بعد از ابال   دینگو   شخص
  د یاست، سر درآورد   نیمطلب ا   میگفت  ،می مشخص کرد   را  لی تفص. خودمان قشنگ  اوردمین

  م ی طور خودمان هم دار نیهم  ؛کندی حس م  ض یمر   کیچطور    ،میکن  حس  میخواهی چه م
 شود.  مطلب باز   نیبعد آنجا ا   م،یدر عمل برو  دیبا  مییگو یم
مسائل    ؛میتوانی نم  است،  نی سنگ  یلیخ  نگو  مدام  باشد،  بگذار   سربسته  مییگو یم  نکهیا

 ادامه  سال  دو  دارد،  ادامه  سال  کیاست، مثال     یجلسه در وقت موسع  رود؛ی م  جلوطور  همان
باز کن  ن یاز ا  شتریب  مقدار  ک ی  میتوانیم  ،دارد    ذهن   شود ی ور مطچ  نکهیا. مثال   میمطلب را 

ا  یحس  انسان  مقدار   کی  را  بخش  هر  یعنی.  میکنی م  باز  شتریب  کم  کی  را   نیباشد، خود 
جاافتاده  مقشنگ  ممیکنی تر  مثال   ماش  مییگو ی .  ب  دیاهنشست  نیدر  و  با سرعت صد    ست یو 

با سرعت    دینیبی از حرکت جاده قشنگ م  ای   دیدیخواب  د،یکنیاما احساس حرکت نم  د،یرو یم
  ه چ در ذهن بماند    .باشد  یور فکر حسطچ  نکهیا  ی برا  میآور یم  یقی. مصاد دیکنی حرکت م

ساعت    کی  داندیم  دهد،یدارد، آمپرها نشان م  نیقین در ذهن قبول دارد،  ب اآلخ   ؟شود یم
حس   امادارد،    نیقیدر حال حرکت است، ذهنش    نکهیدارد. اما ا نیقیهمه را    رسد،ی م  گرید 

  حاال  برود، هم  نی، ماشندپشت بامش بگذار  و نیماش باربند در بردارند  را آقا نی. همدکنینم
ن با سرعت  اآل  . ستین  ی کی  دانست،ی م  نیدر ماش  آنچه  با  .کندی همه وجودش حس م   ؟هچ

.  «هچ  یعنی» پاسخ بدهد به    که  جواب دارد   کی  اآلن  . هچ  یعنی فهمد  می   رود،ی م  ست یصد و ب
بود. در    یبود جوابش ذهن  نی. در ماششتدا  گریجواب د   ک ی  ،بود   که  نیدر ماش محض 

  از همه جهات خودش را   ترسد،ی . مدارد   اثر  نجایلذا ا  است؛  تمام   است،  یحس   نیپشت ماش
. کندی ن ماداغ  را  صورتش   زندی م  باد   شده،  سردش  کشد،ی، نگران است، داد ممحکم گرفته
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 ش ه در ذهنچ محسوس است، آن  نجایهمان جاده است، در ا  ،است، همان سرعت  نیهمان ماش
 شد.    یبود، حس

مسئله   نیاچون  نی. بنابرازد  شود یفراوان م ،مختلف ی هابه شکل ها مثال  لیقب نیاز ا یدر اول
ما  ما   ی ، محفوظات فکرما  ، معقوالتما  ات یذهنمهم است که   لحاظ  و ش ، محسوس  به  د، 

مثل  ما    نیمخاطب  واقعا  که    ی طور  م،یباز کن  شی برا  جلسه در کالس  کیما    که  دارد   جا  تیاهم
  خواهم ی م  .هچ  یعنیمرگ    واقعا    که  بروند  ،کنم  حس  خواهمی که من م  ییدر فضاآن روز  

و اشعار    یعرفان  دهیچ ی. بحث عرفان و اصطالحات پکنم  حس  را  معارف  را،  رب  را،  دیتوح
دار م یندار   ی را کار ما  ع  ،انهیعام  و  یخودمان  می.  در  ع  باحال    نیاما    صحبت   ینیمصداق 

باشد   تواندی م  ترق یعم  حیهم قابل توض  ،خود موضوعات  که  است  نیا  مسئله  نیبنابرا  ؛میکنیم
است که سه چهار ساعت است و ما فرصت    ی اوقت جلسه   کی .  کرد   گذر   شود ی م  ی کل  همو  

آنجا سرفصل   یبرنامه خاص   ک ی  یی اردو   ک ی  م،یندار  با مصداق است،  را  اش  نمونه  ی هاها 
و    اتیآ  قیبا مصاد   زیر   زیر   میتوان یرا م  هانیاگر وقت موسع است، هر کدام ا  اما  م؛یگذرانیم

 .  میمطرح کن اتیروا
  م ی شناخت  را  هدف  کیکه    میکنیم  دایپ  به راه   آرام توجهآرام   گذرد،ی مراحل م  نیا  نکهیپس از ا 

ااست   نیا   ما  هدف.  میرو ی م  هدف  ن یا  به  میدار   ما  که از  .  است  ن یا  جلسات   ن ی. غرض 
فالن   ی دیو تقل  یاز حالت ارث  نکهیا  ثیاز ح  میداشته باش  ی اعتقاد خره اصالح  بال   میخواهیم

عنوان  به   رساله)بخش اول(  از    میتوانی م.  میرسبخودمان    نانهیبواقع و    یو فالن به سمت معرفت
فقه فقها   یسند  نظر همه  تقل  اتفاق  اعتقادات  برسد،    دیبا  انسان  و  ست ین  ریدپذیکه  خودش 
 برسد.    خودش  دیبا  انسان که مییگو یهمان را م  همما  .میکن استفاده
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رسد یم ی ترق یعم سطح به یاز سطح برهان  یبرسد، اعتقادات عقل یوقتاست که  نیفرقش ا
َك ِفي  »  :دیفرمای م   قرآن  را  آن  ترقیعم  که ُکْر َرَبَّ

ْ
 ک ی   هیآ   نیا  میخواهی مما    .1«َنْفِسَك َواذ

 .  « ِفي َنْفِسَك »  شود کم روشن 
وضع بعد که آماده شد،    م،یداد   ی توجهات  م،ی زد   یی تلنگرها؟  می ما اول چه کار کرد ب پس  خ

آقا    ندیبگو که  میاعتنا کنشبهه   نیبه ا  ما دیشد، نبا   جاد یاو سؤاالت ا ی برا  ،ختیموجود که ر 
  ران یو   و  رانیح  ،ی کرد   یاالتیخ  را  چارهیب  نی. ای، سرگردان گذاشتی چوپان را عالف کرد شما  
ب  یگفت  ،یگفت  اول  را  جوابش  ،ی کرد  در  ما م...ابانیچوپان    ابان، یب  در  چوپان  میخواهی، 

 .   است مشکالت از ی لیخ معرض در جامعه
  ا ی  بوده  ی اه یدر قض  یچوپان  کی   واقعا    حاال  م،ییگو ی م   اتیو روا   اتی از آ  را  هان یا  ما ب  خ

 َعلی  »که  دیرا نگرفت هانیچرا ا د،یآنجا را گرفت دینبوده، چرا فورا  رفت
ٌ

ریَضة
َ
َطَلُب الِعلِم ف

 ها نیهم  از و ما    هستند  هان یا  یعلم واقع علم هستند،    هان یا  د،ی ر یگی را نم  ن یا  .2« ُکلِّ ُمسِلم  
 ییها را بگو حرف  نیا  و  ی دنبال چوپان که عالف شد  یرفت  ،یرا نگرفت   نیچرا ا  .میگرفت  درس

وُلوا: ََل  »  :. حضرت در بعثتش فرمود زد یبر   د یبا  که  است   یعیطب  ؟ماندی سرگردان م  نیا
ُ
ق

ُه، ُتْفِلُحوا   و   د یخورشبه    کهدر آنجا    (السالمهیعل)میخود حضرت ابراهفرمود    .« ِإَلَه ِإََلَّ الَلَّ
ا  » :  دیفرمای م  بعد.  زند یر ب ها  که آن   است  نیا  ی برا  ،کندی نگاه م  هو چ  هچ و  ستاره َلَمَّ

َ
َل  ف

َ
ف

َ
أ

ِحُبَّ اْْلِفِلیَن 
ُ
اَل ََل أ

َ
  . زند یبر   دیبا  کنمی که من فکر م  ییهاآن   یعنی؟  هچ  یعنی. افول  3« ق
و محسوسات باشد تا    اتیبر اساس فطر  ما  اعتقادات  دیبا  .ضرورت دارد ما    ی برا  امروز  هانیا

 مان یا   ،یفالن تهاجم فرهنگ  ،یخطرناک شهوان   ی هات یها، آن جنا ماهواره برابر آن    در   میبتوان
صحنه جامعه امروز ما که اوضاعش چطور است،   تواندینم ین کساآل .م یاور یدوام ب یمعرفت

 
 .205سوره اعراف، آیه -1
  ،171ص  ،1ج ،بحارالنوار «؛بر هر مسلللمانی واجب اسللت  جوی دانشو جسللت  (:آلهوعلیهاللهصلللی)پیامبر خدا»  -2
 .24ح
 .76انعام، آیهسوره  -3
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راهکار    کی ست. شما  ا  هانیا   و  یموروث   یالیکه در اعتقادات، خانکار کند    راهمان است  
راهکار   کی  میانتظار هستچشم . همه  دییبفرما  یراه  کی  ست،ین  هانی. اگر ا دییبفرما  گرید 
 طان یش  و  یسیابل  ی جادوسحر و    نی، با ا هات یجنا   نیا  اب  یتهاجم فرهنگ  نیشود که با ا  دایپ

  . دیاور یب  ی حضرت موس  ی مثل اژدها  یی شما اژدها  .م یببر   نیب   سحرها را از  ن یا  ورچطبزرگ  
است،    قتیحق  است،  تیواقع  ن یا  دندیفهم  ساحران  است،  قتیحق  یحضرت موس  ی اژدها

ن  نیا ا  اتیذهن  ن یا  دیبا   ماآقا    مییگو ی . مست یسحر  را  با  ند  اه کرد   جاد یکه سحر و جادوها 
  تواند ی ست که ما  ما   اعتقادات  ق، یحقا   به  توجه  ات،یبه واقعتوجه    .م یببر   نیب  از  ت یواقع  ی عصا
 ی هایدگیچ یسحر و جادوها و مقابله بر آن خطرات وارده با آن پ  دنیبلع  ی برا  ی واقع  ی اژدها

چقدر امتحان   .د یاور یهست ب  راگ  ی گریاستقامت داشته باشد. راه د   تواندیم  نیدشمن باشد و ا
.  م ییبگو   میخواهیرا م  نیفالن فالن، هم  د،یدر اردوها چه کارها کرد   د،یاردوها برد   د،یکرد 

اشکال    ،راه وارد شد  نینسبت به ا  یشبهات  هانیا  نیب  اگر  که  است  سؤال  نیاهم پاسخ    نیپس ا
 .  دیبده دیبتوان  ییهاجواب   و دیشو وارد  اگرندارد 

  م؟ یاز کجا شروع کنکه    میشو وارد    میخواهی حاال م  تلنگرها،   و   ت یو اهم  یمعرفمرحله  بعد از   
 . باشد  دتوانی ممحتوا  نیاز موضوع ا  یبخش  کی  نیا م؟یکار کن هچ

ما را سرگردان کرد،  دیکه نگو   میکار کن هحاال چ ،مخاطب آماده شد یوقت نکهیا بخش دوم 
  ست ین  نیا  .میکن  دایپ  ی داریب  ک یکه ما  است    نیا  باب  از  مطالب  نکهیاوال  ا  .م یدیفهم  را  هاآن

  ار ی بس امر  نیشود. ا  ن یگز یجا  کال   ی فطر ی خدا  و برود  ی الیخ  ی ساعت خدا ک یدر  کال  که 
 ی عنی  میفت یراه ب  .میفتیب  راه  که  بود   تنبه  و  توجه  همان  باب  از  ن یا.  است  یسخت  کار  و  مشکل

  از   هدف  میبدان.  میکنچه کار    میخواهی م  م ی. بدانمیکنی به کجا حرکت م  م یبدان  ی عنی؟  هچ
  چه   میبخواه  چه  میبدان.  میکن  تحمل  را  راه  ی هایسخت  همه  ارزد ی م  میبدان  .ستیچ  نیا

شود. خالصه  مان باز  ی برا  ریمس   نیا  ی اریاخت  دیبا  م،یهست  ریعالم در س   نیدر ا  جبرا    مینخواه
تر بشود. تا در  مان آسان ی راه برا  یتا سخت  میکنچه کار    میخواهی و م   ستیچ  مسئله  میبدان
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 ی رو  م،ییا ینراه    نیا  به  احساسات  ی رو  از  م،یبه اصطالح سست نشو   یراه به لحاظ سخت  ریمس
گاه    .مطالب  اقیس  نیاز ا  و میکن انتخاب یآ

  ؛ شود شروع    دیموضوع بحث به موضوع جد  نیکه در واقع نقطه فاصل از ابخش از بحث    نیا
قوت و    نیتا ا  میمسائل را طرح کرد   نیبحث است که چرا ا  نیاز ا  ی ریگجهینتتوجه    نیدر ا

  در   یالله تعالشاءان شود، تا  مان باز  ی برا  گریمسائل د و    یاتیح  ازین  ،ی جد  ازیهمت و اراده و ن
  از یعالقه و همت و ن  نیو با چن  هیروح  نیبا چن م،ی شو وارد    می خواهیکه م  ریمس  ی بخش بعد

 .  می شو الله وارد شاءان

 انسان عاشق کمال است 
  م یرسی کرد؟ م  دیحاال چه با  م،یر یگی قرار م  محتوا  نیتدو   نیا  ی بخش بعدب حاال که وارد  خ

عشق انسان به کمال در فطرت خود با    ی گناه، به معنا  ی به معنا  ،جهاد و مجاهده  ی به معنا
است که  نیباز کرد. بهتر از آن ا   روان یلی خ ی هابا مثال  دیبا  را باز  هان یآن. ا یقیحق  ی ازهاین

  ی کس  بهآقا    م ییگو ب  و  میشو بخش وارد    ن یشود. مثال  در ازده    یباشد، مثال هم گاه  یمصداق
  چشمش   میخواهی م  که  میی، بگو ندیبی م  را  مورچه  ک یمتر    ستیدر فاصله ب  که چشمش مثال  

  ن ی من چنرا نزن،    یحرف  نینه چن  دیگو ب  اگر.  ندیدر صد متر مورچه را بب  که  میکن  تیرا تقو 
الله»  ؟ییگو ی م  هچ  ؛خواهمینم  را  ی زیچ کس  «بسم  پ  ی اگر  عالم   دیبگو   ی کرد   دایدر 
دست   دیگو ی م که برعکس، فورا  ی حال. در ی کن از هر زبان و نژاد  داینفر پ کی! خواهم ینم

.  هستم  ی زین چینچ  عاشق  من  ؟یخواهی ور مطچ   ؟یخواهیم   یشما درد نکند، کجا بود؟ ک
  شد،   خواهد  جالب  یلیتان خنگاه  تیف یک  د،ینیبی شما هزار م  هست؛  هم  آن  از  باالتر   مییگو یم

  باال   مدامتر شد.  تر و جالب هم کامل  نی. عجب، نگاه من از ادیفهمیم  زهایچ  د،ینیبیآن را م
 ند،یبب  ی که در دو هزار متر  یرا دوست نداشته باشد؟! کس   ن یهست که ا  یکس  ای آ  .برد یم

بگو   یکس  .م یببر   باال  مدام نم  دیهست  هم  ییشنوا  خواهم؟ی من  چشاطنیهم  هم    ییور، 
 . آخر   یال و ورطن یهم هم او ییایور، بو طنیهم
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  اد یفر   را  انسان   قتیحقدارد    یعلم   ی هاشرفت یپ  همه  نیا  زند،ی م  اد یفر انسان    تمام وجود پس  
ماشزندیم شده  موتور  موتور،  دوچرخه شده  هواپ  نیماش  ن، ی،  آن شد  فالن،  رده    ما، یشده 

 اول   که  شما  اتاق  ساده  ی بخار  کی.  شود یم  هم  ترتشنه  شود،یم  دتریدارد جد  مدام  نه،یسف
اکتشافات    و رده باالتر رفت، بعد باالتر و باالتر. تمام اختراعات    ک یبعد    ،میختیر ی م   زغال

  ، ی نیع قی . انسان عاشق کمال است. با مصاد شده است  نیاحاال   ،در غار ی زندگ با  انسان  نیا
 است.   نیمطلب ا 
ا در  علوم   مییگو ی م  مییآی م  هیقض  نیما  زندگانسان  که    یآن  ا  ی ایدارد،  دارد،  را   نیکه 

شود،  ترق یدق مقدار  کی  تواندیهم م نجایا کمال خودش گسترش بدهد.  ر یدر مس خواهدیم
دو جلسه درباره کمال    یکی  ؛د یدانی را هر طور صالح م  هانی . امیبگذر   میتوانی م  ای   تری علم

 گذر کرد.  شود ی م هم ،دارد  جا میکنبحث 
  ی فلسف  یل یاست، خ  یواژه ترسناک  مقدار  کیاگر واژه وجود و عدم که    ،ب در بحث کمالخ

از نقص    رسدی به کمال م  یانسان وقت  . کمال، کمال و نقص  ؛مییگو ی م  را   ق یخود مصاد شد،  
آن    ؛ دارد، دلگرم است  یبه نقص دلخوش  ده،یکه مزه کمال را نفهم  ی . تا زماندکنی وحشت م

 ن یا  میخواهی و م  می ر یبگ  قرار  راه  نیا  در  میخواهیم  ما  مسئله  نیب در اخ .  قشیمصاد   هم
ما را به سمت کمال   مدام  میخواهیم  یعنی باشد،    یحسمعارف    نیا  د،یتوحآخرت،    ،اعتقادات

با هم دارند. هر    ی رابطه خاص  ک ی.  ها محسوس ما خواهد شد . در کمال است که آن بکشاند 
گاه هستو    میمحروم هست  هانیچه ما از ا   فرار   نقص  از  ما.  میکنیم  یدر نقص زندگ  ،میناآ

  اگر   گهواره،  در   کودک.  میکنی م  فرار   شدت  به   م،یهست  نقص  در  میباش  متوجه   اگر  میکنیم
  باز   پا  و  دست  کم  کی  نکهیا   کما.  کشدیم  داد   است،  یوحشتناک  نقص  دچار  که  بفهمد

را   در خانه  زور  به  کند،یم بود راحت  برود   رون یب  خواهدی م  دارند،یم  نگه  او  تا کوچک   .
.  رود ی م   تابانهی عاشقانه، ب،  هچ  ی عنی  کمال  ریمس  دیفهم  که  کم  ک ی.  بود   دهیگرفته بود خواب

  د، و ش  باز  شی براها  نمونه   نیا  ی وقت.  ست ینقص خودش را متوجه ن  چون است،    الیخی اگر ب
 .شود می  گناه شناخت ی برا ی امقدمه هانیا
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 ی تیترب ر یمس اساس و  هیپا  گناه، قتیشناخت حق
  به   و  مباحث  آن  هیشود. گناه پا مطلب به طور کامل باز    جلسه   دو  یکیبحث گناه جا دارد    در

 ی هاها و عبارت با زبان دو جلسه    ، جلسه  ک ی  گناه را در   .است  یتیترب  ریمس  هیپا  اصطالح
.  بود   یالی خ  ی آن خدا  لیدلبه    د،یکه شما داشت  یکه آن مفهوم گناه  میگوناگون توجه بده

  ، در آسمان است   خدا  کی  که  یدانستی ور مطن یا   را  گناه   ی معنا  تو  ،ی کرد ی م   الیخ  تو  که  چرا
 برد، یم  زند،یآمد دارد، بال مورفت   ،است  تا  دو  نیا  نیب  پرنده  کیاست،    نیدر زم  رامبیپ  کی
حرف   ،شود یم  نیحرف او را گوش نکنم از من خشمگ  اگرکه    میگو ی من هم م  ؛آورد یم

را گوش   ماو  دار   یبیو غر   ب یعج   ر یتصو   نیچن  کی  و  دی آی کنم خوشش   دا یپ  میاز گناه 
 شود.   یحالج   ،شود باز مختلف   ی هاه شکلب  گناه دیبا جا نی. امیکنیم

ن چشمت هزار متر  آقا شما اآل مثال  .  می اور یبکمال    ی در راستا آن را  ینیع  قی مصاد   طورنیهم
م ضع  ند،یبیرا  را    شد  فیضع  شد،  فیاگر  متر  ده  را  ید   زور  بهو  شما  وحشت  د، چقدر 

  د؟ رسبمن از کمال به نقص    یینایباعث شد که ب  ی چه عوامل  دییگو ی م  ست؟ یچ  نیا  دارد،ی مبر
. مثال  یی آیفرود م  ی نقص است که دار  نیا  ی برا ست،یآن عوامل ن  ی برادر واقع    تو  وحشت

  ن یاز ا  د،یترسی غذا نم  نیشما از ا  ،ی ریگیگلودرد م  مثال    ی فالن غذا را بخور   ندیبگو   یوقت
وقت.  چیه  د؟یدیترسی باز هم از غذا م  آورد،ی غذا گلودرد نم  نی اگر ا  وگرنه  ؛دیترسیگلودرد م

  . ترسی یم  ی ریگی م  درد   نکهیاز ا  ،یترسی آن نم علت از  ،یترسی غذا م  از   نکهیا پس در واقع  
  یی گلو   آرامش  و  صحت آن  شما  نکهیا  یعنی؟ درد  هچ  یعنیدرد    ف یتعر   ؟ی ترسیاز درد م  ایآ

  . ییآی فرود م  به سمت نقصو    رود ی از دستت م  ، آنبود   کمال  خودش  ریدر مس  که  دیداشت  که
 همان درد است.   و،ت  حس نقص نیا

.  ست ین  یالیخ  زیچ  کی. کمال  ست ین  یال یخ  زیچ  کی  نقص.  ست ین  یالیخ  زیچ  کیپس درد  
و آب    میکولر نشست  ی جلو   مثال  .  است  یفلسف  بحث  کی  کمال  که  دییو بگو   دینیشما بنش

گذاشت  ی جلو   جیهو  صندل و    می خودمون  داد   یبه  فلسف  و  م یلم  نقص  و  کمال  از    ی بحث 
 . حس نقص  یعنی  ؛ستیچ  فشیتعر   ،یکنیکه احساس م  ی درد  مییگو یما م  ،نه  ؛میکنیم
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  ی دماسنج   کیفورا  به ذهنت    د،یآی بحث نقص و کمال م  یمنتها وقت  ؛دیکنی نقص را حس م
 ی وقت  .ست ا کمال    نیکه خود همی حالدر   ؛ رفت  نییپا   خط  کی   ا ی  باال  خط   کیکه    دیآیم

م  شما م  تی گلو   ازو    ی خورد ی آب و غذا  م  شد،ی رد  از کمال    ؛ی برد یلذت هم  در واقع 
  حس   نیکه آنجا ا   یکنی نقص آن را حس م  رد،یگی. حاال که درد می برد ی لذت م  ت یگلو 

 آن درد.   شود ی م تو
هزار    ،لذت کمال بود. اگر صد متر  ،ی برد ی لذت م  آنچهاز    د،ید ی چشمت صد متر م  یوقت

باال را حس    ۀمرتبکمال    دییبود. چه بفرما  شتریلذت آن حس ب  شتر،یدرجه کمال ب  شد،ی متر م
د،  شو ی م  انیب  نوعدو    ان، یدر زبان ب.  ستیدو تا واژه ن  نی. ا دیبر ی لذت م  دییچه بفرما  د،یکنیم
 د ییبفرما   چه  ،ی متر  کی  آمد  تو  ی متر  صد  نگاه  ن یا  یوقت.  است  گریهمد  ی اخرا  عبارت  نیا

کمال و   به مان ی در زندگ دائما  . ما دیکنی نقص را حس م دییچه بفرما  ،دیکنی م احساس  درد 
ما، در فرار از نقص است، در    ی کل زندگ  ی جد  ت ی. حساسم یدار   ی جد  ت یحساس  ،نقص

 عشق به کمال است.  
  شده،   کامل   خلقتش  ستمیس  یخب فالن گل معطر است، آن گل ساختارش کامل شده، وقت 

  ک ی .  دیبر یدر واقع از کمال لذت م  ، دیکنی بو م  یکمال او است، لذا شما وقت  نمود    عطر
ست، و شما ا  نمود نقص اوست،  ا  او  نقص  عالمت  آن  دهد،یگند م   ی وقت هم هست که بو 

 . درد  دیگذار یاسمش را م د،یکنی حس نقص م
 بچه   کی  نیبنابرا  ؛دیایب  رونیب یذهن ی از فضا ،شود تر بحث گناه ملموس  مقدار کیجا دارد 
نادان بر  کند،ی م  یکه  را    آب   زندی م  د،یآی م  خوشش  سماور  یاقبرّ   از  دارد،ی مآب جوش 

و    ی . عضالت خوب و قو برد ی را به نقص م  یخودش کمال  هیعل  نیا  کند،یم  چپه  را  جوش
م را که  قهرمان جهان  رفتیفالن    هدیچسبهم    به  و  یطرفکی  و   کندیمفلج  شود،    یمثل 

را    نیا.  کرد   ی کار  خودش   نقص  به  دییبفرما  ای  خودش  هیعلنقص،    نیا  .شود یم پسر بچه 
 ه یعلد که  نمادر و پدر را آورده مراقبش باش  ،انسان  تیاهم  لیدلبه  خداوند    کنند،یمراقبت م

  ی هی. پس بدنبرد   وجود   عدم  ا ی   نقص  سمت  به  را  خودش  نید اییبفرما  ای.  نکند  ی کار  خودش
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  ی مراقب او است؟ آن کس   یکه مراقب او بود، از سن بلوغ به بعد چه کس  ی است، همان مادر
و    ی، آن قوه عقل مادر بود. رحمت و مهرباننبود   کهمادر    کلیعنوان مادر بود، خود هبهکه  

 ها ن یفرمان همه ا   به  یهمه مال قوه عقل مادر بود که عاطفه هم به نوع  ت،ی مراقبت و مسئول
  همان   باز  حاال  ،ی شد  خودت  فی ، در سن تکلدیرس  به خودت. همان عقل مادر حاال  بود 

  ن ییپا  مدام  ،ینکن  ت یرا رعا   تی بهداشت غذا  اگر.  یکناقدام    یخواهی خودت م  هیعل  ،یهست
رعا  ،ییآیم را  نقص   مدام  ؛ییآی م  نییپا   ینکن  تی بهداشت فالن  اندر  نقص    اگر .  نقص، 

 مدام  ،یکنی مراقبت نم  راکمال، فالن مسئله    مدام  ، یسالمت  مدام،  یکنی م  ت یبهداشت را رعا 
 . نقص

.  1داردی مشود، خدا عقلش را از او بری باعث م  گناه  کیاست.    یجالب  یلیخ  ثی احاد   نجایا  در
  ن ی. اکندی جدا م  تا ابدرا   یخدا از او عقل ،کرده  یاست. هر گناه  دهندهتکان   یلی خ  تی روا

  یی جدا  به  مربوط   که  تی روا  در  است   یعبارت  کی   »فارقه«.  است  حیصر   تیروا   د،یآی منقص  
 م،یکنی چه گناه مهر   ما   پس .  است   نقص  سمت   به  حرکت   نی ا کار است.  هاعقل از فرد گن

گناه    ی معنا  فیتوص  نیا   با.  میکنی م  جاد یا  نقص   خودمان  در  مدام  م،یکنی خودمان کار م  هیعل
  ، اتیروا   و اتیشود، آ باز   هانی ا  طورنیهم. شد  یمحسوس ی شد، معنا   یملموس ی چقدر معنا

 .  دیایکنارش ب علم  و قی مصاد 
له ئ شود. حاال مسبه بعد روان    نیها از اکه بحث   م یشو یوارد م  ی مسائل بعد  به آرام  آرام بعد  

آثار کمال   شود،ی برکات آثارش باز م  شود،ی م باز تشیاهم شود،ی م باز   ش یمراقبه محاسبه برا
 که  میکنیم  پاک  هانگ  زا  ار   ی ظاهر   ی اعضاگناهان.    نیو آثار نقص ا  شود ی اطاعت باز م  نیا

 ی زندگ  ما  هان یدر همه ا  .افتدیم   اتفاق  چه  .د و ش   ک پا  یلایخ  ناهانگ  ز ا  سپ س  و  مینک  رشد
  از   شهیکه هم  ی به مباحث  شود ی مربوط م  مقدار  ن یا  با  یتقر .  میستین  یاز زندگ  ی . جدامیکنیم

 
یه  أبدا  »: (آلهوعلیهاللهصلی)ول الّلهرس -1 ُع إل  رج  قٌل ال ی  ُه ع  ق  نبا  فار  ف  ذ  ن قار   .160، ص8، جالمحّجة البیضاء«؛ م 
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  ها، ن یاست. بپرس از ا  نیروش قرآن هم  . است   بوده   قرآن  روش   نیا.  میکنی م   سؤال  هاآن   خود 
ْحَكِم » هانیبپرس از ا 

َ
ُه ِبأ َلْیَس الَلَّ

َ
 د. ندهی به خدا جواب م ،1« اْلَحاِکِمیَن  أ

ما    یعنیکن جواب خودت را بده.  خودت را چک    ست،یطور نن یا  ایآ  د،یپرسی از خودشان م 
  ، ملموس   ی ورطمسئله را    ،ی فطر   ت یترب  ی هاروش   در  م؟یکنی کار م  هچ  میروش دار   نیدر ا

خودت   مییگو ی م  میپرسی بعد از خودش م  م،یکنی باز م   اودر حد    ی و حس  ینیع  ،یمصداق
 ی اجهیبه چه نت  نیببست، خودت فکرت را تمرکز بده  یمطلب چ  نیجواب بده. خودت بب

   ؟یرسیم

 جامعه   یدیانسان بر اساس حرکت توح ت یترب ی درک فضا  تیاهم
حضرت آدم   یاز اول زندگ ،خیدر طول تار که  است نیا ی برا حرکت نیا ضرورت و تیاهم

ن  آبا    وجود داشت،  تیطواغ  و  نیسالط  و  جور  حکومت  و  جهل  خیتار   ی فشارها  نیتر سخت 
د جرم محسوب  یرسی م  خدا  امبریپ  قی خدا و از طر   ی از سو   کهکالم نور هم    یکه حت  یی فشارها

  ی د. انسان کمر کی متحمل ها را شکنجه  نیتر سخت  جرم  نیا  ی برابنده صالح خدا د و  شیم
  ن یا  عاشورا   ارتیز   شی طبق فرما  واقعا    خ یتار   در  ظلم   و  یکی تار   فشار   ینیکند سنگی فکر م

آسمان   بتیمص زمبر  و  اکی  فضا  نیا  در  حال.  کندیم  ینیسنگ  نیها    واقع   انقالب  نیدفعه 
 . کندی م فراهم را ی ای ن آزاد یچن  و یطیشرا نیچن  ،ی نور انفجار کیشود که یم

  او دفعه  کی  ، تشنه و گرسنه و...  ،و متعفن  ک یتار   تنگ،  اتاق  کی  در  یکس  دیشما تصور کن
  را   خیدهد؟! انسان که تار یبه او دست م  یچه احساس  ،ببرند  رامآو    فیلط  ی هوا  کیبه    را

  جاد یا  ی آزاد   و  باز   ی فضا  بعد   و   شد  برداشته  فشار   نیدفعه اکی   و  کند که چه بود ی م  ی بررس
  یی فرصت استثنا  کی   ،زمان  ۀق یدق  قهیدق  نجایا  شده،   برداشته  فشارها  نین که ااآل  ندیبی م  شد،

حرکت    ن یبنابرا  ؛کند  حرکت  به  شروع  است  دیها که توحانسان  هیحق اول  در است که بتواند  
  در   را   هات یر یبخواهد مد  اگر.  استس تمام امور  أاست که در ر   ی اصلو    فهیوظ  ک ی  ی دیتوح

 
 .8تین، آیه سوره  -1
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انسان بر    بت یباز شود و تر   دی توح  دیبا   کند،  دایجهت پ  یو حرکت علم  کند  اصالح   جامعه
عقل  ؛باشداساس    نیا لحاظ  از  که    یلذا  است  ثابت  و    حرکت   ضرورتهم  است  روشن 

 ن سمت است.  آحرکات به   یدهجهت 

 شود  یحس مثال با دیمراقبه و محاسبه هم با
  د یبا   معارف  نیا  ی داریب  نیو بعد از ااست    ی داریبخود    ،به تناسب حال  دیدر توحقدم  نیاول

احساس    ، ستین  یکردنباور   هایل یخ  ی برا  و  است   ضرورت  کی   مطلب این    . د و ش  محسوس
ا  .کنندی وحشت م   مسائل   از  یلیخ  گرفت  انجام  اگر   که  است  یمهم  ازین  مطلب  نیاثبات 

  بحث .  میهست  ریمس  نیا  در  مینخواه  چه  و  میکه چه بخواهنی. تا برسد به اشد  خواهد  باز  ی بعد
  یی هامثال   و  ق ی مصاد   انیب  شتریب   روش،   ن یشود. در ا  باز  یمثال  زبان  به  باید   نقص  و  تکامل  و  گناه

 کند.  ملموس و محسوس مسیر را است که 
مراقبه  ی به معنا نوبت خودش،  خاص  تیاهم و حاتیتوض و  هاظرافت  آن با گناه انیبعد از ب

  ی گناه باز شد و عشق ذات  ی کار کرد و معنا  هچ  دیبا  نکهیا  نیی. بعد از تبرسدیم  و محاسبه
 توان ی انسان به کمال و فرار او از نقص م  یوقت متوجه عشق ذاتآن   ، انسان به کمال باز شد

پا   جاآن.  شد به خود   دایست که مراقبه معنا  .  است  مراقبه  ی براخود مستعد    ی خواهد کرد. 
  ی حس   تجربه  جنبه  شتریها ببحث   نیباز شود. ا   یبه صورت حس  دیبا  نجایمراقبه و محاسبه ا

رود، به  ی ها مبرق   که  دییآیو م  دیرو ی ساختمان م  کیآقا شما در    شود یگفته م  مثال    .دارد 
شود. به  ی م  دایپ  ی حالت  کیخود در تو    ی به خود .  دیآی م  شی پ  یحالت  ک یخود در تو    ی خود 
م  ی خود  پا  یترسیخود  زمانزد یبر   تو  ی روجوش    آب  و  بلغزد   تیکه  ا  ی.   را  خطر  نیکه 

م  یکنی م  احساس  ا  یفهمیو  اگر  میب  ی تفاقکه  تو  نقص  باعث  فرار    ،شود ی فتد  نقص  از 
ورق  ده نکهیا ی به جاافتادن است. پلهبه صورت از  نجایا اما ، ی از نقص خوف دار ،یکنیم

 . مخاطب خود   یحال  وضع ی برا  میبر یم م،یمراقبه با او صحبت کن بارهدر
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طرف و  ک یکه تو    ستیطور نن یا.  ستین  ی دیجد  زیچ  و  است  همان  کرد   بقیتط  اگر  هانیا
م  ،طرفک ی  هم   نید  بگو   بدهند  شما  به  تازه  ی زیخواهند که چی حاال  ما    ندیو    ن یبه د که 

 ی زندگ   نیا  درواقع.  ست یطور ننی ا ما باش.    دیمر   ایما است و تو هم ب  یو شخص  میتعصب دار 
.  میکنی م  توجه  ترق یعم  میدار   را   همان.  یترسی نم  نقص  از   تو   که  ست یطور نن یا  . ستا  ما   خود 
بود   کی  قبال   ماهه  چهار  سه  م  م،یبچه  پله  از  را  رشد  اآل  م،یدیفهمی نم  م،یانداختی خود  ن 
و   اتی با آ  میخواهیم  مقدار  کی .  میفهمی ن ماآل  ،میرشد کرد   که  مقدار  کی  نیهم  م،یکرد 
 نیا  ،دارد   ی اد ی ز   ریثأت   ،است  ی خطر بزرگ  کی  ییو گیم  که  دروغ   نیکه ا  میرشد کن  اتیروا

ز   کینماز   دارد   در  ی اد یاثر  تو  را    ؛کمال  فطرهمان  صورت  محسوس   ی به  و  ملموس    و 
 شود.  ی باز م  ی مراقبه به صورت فطر ی جا معنانی. ام یر آو یم

 مفهوم مراقبه شدنمحسوسمحاسبه گناهان جهت  
  ، د و شتر  له روان ئمس  نکهیا  ی برا  مییگو یم.  میکنی طرح مم  مطلب  تیاهم  ل یدلبه  محاسبه را  

که  ی گناه مییکه بگو  میندار  ی اصالح شود. در اشتباهات هم کار  دیبا  م یکه کرد  ی اشتباهات
شما عقل را که  .  میندار   ی کار  ؛...و  نیخرت و د آکه خدا و    میتوبه کن، کار ندار   ی کرد 

. کردممی   دینبا  ،کارها را که کردم  نیا  ،کندی را که عقلم قبول نم  ن یا   بگو  نیشنب  ،ی قبول دار
که    دید   یخواه  ،ی افتاد   راه  که  مقدار  نیکردم. همی م  دینبا  را   کارها  نیا  که  دیگو ی عقل م

  را   اشتباهاتم   که  یگرفت  ی جد  که  نی. همشود ی باز م  خود   ی به خود   یدنبال کن  دیکه با  یراه
  را   گفته  ن ید   نچهآ شود که  یم  جاد یا   یعشق  تو  در   که  دید   یخواه  خود   ی خود   به  کنم  جبران

. مراقبه و بعد ی بری به صورت ملموس وضع موجود خود را جلو م  کامال    ی وکنمی   اصالح
 اصالح و...  

 ی ضرورت سالمت جسم و ارتباط آن با مسائل معنو
 م ی رابطه مستق  ستند،یجدا از هم ن  هان ی. ا است  مهم   ی لیخ  هم   اعصاب  و  جسم  سالمت  گاهیجا

ادارند تنفس من یاشما    نکهی.   شش   ک یو    ژنیاکس  ک یاست که    لی دل  ن یا  به   ،یکنی طور 
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 ی فضا  در  هان ی. ااست  تا  دو  نیا  جهیاز نت  یاحساس خاص  کی   که  است  یتنفس  کی  و  هست
هم   ژنیاگر اکس  رایز   ؛میما به دنبال همان هست  ست،ین  ی ماد   ثی از ح  جهینت  اما  ،است  ی ماد 

 .  م یداد، دنبال آن بود ی بود و همان حس را م  گر ید  ی زینبود و چ
نها  آن حس    تیدر  اآل  یهستدنبال  آن  که  دنبال  مراحل  آن  از  بعد    که   ییغذا.  ی رویمن 

 آن دنبال    باز  ،باشد  ی گرید   شکل  و   نباشد  غذا  که  بود   قرار .  یدنبال آن حس هست  ی ورخیم
  ی جسم و روح حس   ،و در مجموع  ربط دارد   ی ل معنو ئمسا  هبما    ی. پس مسائل جسمیرفتیم

 کند. ی و... آن حس ظهور نم ضیظهور خواهد کرد که با بدن مر 
 کی  ی به فضل اله  جانیهمجسم و اعصاب مطرح است و  تی است که در اهم ی الهئمس نیا

  شات یو فرما  ات ی و روا  ات ی آ  هم   هان یاز ا  کدامهر  .  میکنیم  ی بندبخش از مباحث را جمع 
 ی بندجمع   ریعنوان مقدمات مسبه  هیاول  یۀ پادور    ک ید.  و شیم  مهیکه به آن ضم  دارد بزرگان  

 شود.  یم

 ت ینوران  و لطافت جادیا  ینقش تفکر برا
 حرکت  به  را  نیتفکر است که فکر مخاطبشود نقش  ی مرحله بعد که دوباره از نو شروع م

که در او  هااز تفکر و تعقل و طرز به کار رفتن آن  یمطالب انی با بتا فکر مخاطب   م یور آیمدر
  تو   فکر  ،یهخوب انجام بدرا    نیاشود که اگر  . گفته  حساس شود کند،  ی م  جاد یا  تی حساس

 ی فکر کن  یقدر بخواهن هر چاآل   ،دنکی م  دایپ  ی تری اثرات جدو    تی نوران  و  لطافت   کی
جمع    ،یجمع کن  یخواهیم  ،و خشک شده است   یلکه گ    ی اتوانم. مثل پارچه ی نم  ییگو یم

 زه یانگ  قبال  .  شود ی مشت م  در کف دستراحت    ،یشست  و  یختیها را ر گل   یشود. وقتینم
نگذاشته  نیا  ی برا اشتباهات  نداشت،  بعد بود   کار  مطالب    ،میکنی م  ی بندجمع   کهرا    ی . 

.  شود ی شود. مهم می باز م  شی برا  ،بود   اعتنای ب  آن  هکه ب  زهایچ  یلیکند. خیم  دایفکرش عمق پ
  ی لیو خکند  یم  دایپ  نفوذ   فکرش  خود   ی خود   به  که  ندیبیم  کرد   توجه  را  هان یا   یکس  اگر

 شود.  ی م  باز  شی برا زهایچ
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 اتی روا  و قرآن در  تفکر  تیاهم
اهم  ی برا  نجایا و  تفکر  شود  ی م  ،است  اد ی ز   آن  درباره  ات ی وآ  ات ی روا  که  تفکر  تینقش 

پتو  چند تا    آنجا   یپرسی م  از او  د،یآی م  اتاق   ی تو   ی به طور عاد   یوقت  زد. مثال    ی فراوان  ی اهمثال
  ی ل یدل  کی  ابن  اآل  اگر  اما.  آن نشسته باشد  ی رو  اصال    است  ممکن  نکهیداند، با ای نم  ،بود 
  مثال    ،شود رند که تفکر ما فعال  و ا یب  ش یپ  یلیکنند و دل  ی کارتفکر ما را باال ببرند، با ما    زهیانگ

  ن یا  در  م،یهد ی صد هزار تومان به تو م  ،ی دید   را   های کارزهیر ن اتاق و  آبه    یاگر رفت  ندیبگو 
  ، ن در تو اضافه شداآل  که  ی زیچ  نیا.  افتدیم  کاره قوه تفکر ب  و  میکنی م  دقت  یلیخ  حالت

دارد،    ی اده یچه فا  تفکر  ی. اگر بدانی اراده نکرده بود   اما   ،تفکر بود که در تو بود   ی همان معنا
 . یستین کنول   گرید 

  ن یا   است،  کرده  دیکأ ت  یلیخ  آن   ی رو  قرآن  که  است   نیا  میکنی مطرح م  را  تفکر   نکه یعلت ا
 .  میو شیوارد م هات یبه بحث تفکر در واقع. آن وقت  میکنی م باز ش یبرا را

 هاتیشروع تفکر در واقع
ست  ا  او  یزندگ  فیعنوان تکلبه  هان یا  است،  ی عاد   یلیخ  او  ی برا   و  کن  تفکر  مییو گیم  نکهیا

 .  داشت خواهد  برکات و اثرات شی و هم برا
گفت    ،که فکر کند  میبه او گفت  چند مورد   .اک شده بود شکّ   و   بود   مانده   خودش   از  ی فرد 

  « من نبودم»عالم که   نیا ی هات ی از واقع یک یبه   نکهیا اول برطرف شد.کل  به ن م مشکالت
  من   خب  د؟یآی م   شیتو پ  ی برا  یچه احساس  ،ها فکر کنروز   «عدم بودم»  نکهیا  ،فکر کن

و   ی از عدم حرکت کرد   ،ی کرد   حس   که  را  تا  دو  نیا  ست؟ی چ  هستم  نکهیا  هستم،  که  حاال
که حساس و کنجکاو شود.    یکنی مطرح م  ی مطلب را طور  ؛چه  یعنی  ی حرکت کرد   نیا
  د،نهد ی م  حرکت را   تمیکه تمام موجود   مکنی برند، احساس می با برانکارد مرا   نم  وقت  کی

آخرت، ابعاد    ،مثل خواب  هات ی از واقع  یلیخ  بارهها را درحرف  نیاکنم؟  ی چطور احساس نم
باز کنییا یب   اگرکه    گفت   توان ی م  انسان و... را  فلسفه  مباحث    ی تکرار  ش یبرا  هان یا  م،یم 
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  حاال   و بودم  چی؟ هیرفت جا فالنکه  ی بود  ه ک تو م،یهخواب به او توجه بد موضوع است. در 
  چه   ،ین جوان هستاآل  هست؟  ادتی  اتی کودک  ،یکه در حال حرکتن  اآل  نیهم.  شدم  ی زیچ
 ؟ حرکت داد   نجایبه اتو را   یسک

 م،بر ی م ی گریبه اتاق د اتاق  کی کوزه آب را از  کی یشود باز کرد. گاهی خود حرکت را م
  . از حرکت به شدن است   نجای هم حرکت است. ا   نجایا  ؛زمیر ی ر سرکه ممخمّ   کیهم   یگاه

که کودک   میر آو یمثال م  به سمت خودشها را  حرکت   نیا  .دیرس  به سرکهتا  حرکت کرد  
او باز کرد.   ی شود برای حرکت را ماقسام    و انواع  .  شدم  جواندادند و    حرکت  را   من  ،بودم
است گفته شود که هشت سال طول    ییکه در کالس ابتدا  ی، به آدم خوب مدرسه   ک یدر    مثال  

توکشد  یم ا  تا  مییای ب  اتاق  ن یبه  کهی ،  ن   تشه  خندد  است.    ؛ستیسال  قدم  چند  بلکه 
که ما    یآن حرکت  اما  ،حرکت به صورت قدم است  ییگو یم  شما  که  حرکت  آن  مییگو یم
  ، شود »همه جا« یگفته م  یوقت.  میکنی م  باز  را  طرف  ذهن.  است  ی گری د   صورت   به  مییگو یم
باشد.    داشته  تواندی م  مختلف یمعان  « ی  »تو   ؛ستینامثال آن   وساک   همه جا« منظور  ی  تو »

. میکنی نم  دایپ  دست  شعله  به  م یچه ذغال را بشکافهر   اما   ،شعله آتش در داخل ذغال است
 .  میببر  ترق یعم  دیتفکر را با

نفر؟    کی  ی چرا برا  اما  است،  یواضح   زیچ  نیآن جاذبه زم  ت یاهم  ،خالصه در نقش تفکر
تفکر    کیدر ما    ،میکن  مراعات  که  را  مسائل  نیا.  کندی را باز م  یواضح   ی زهایتفکر چقدر چ

 ، بوده  پنهان  ما  ی برا  که  یهیبد  ی زهایچ  یلیتواند نفوذ کند و خیکه م  شود ی م  جاد یا  ینوران
چه   تهیسیجالب است. از کشف قوه جاذبه و الکتر   یلیخ  هاآن   ینیر یش  .د شخواهد    آشکار

به گربه    های لیخ.  هم بود   قبل  زمان  در  هانیکه ای حالدر   ؛مدآوجود    هانسان ب  یدر زندگ  یتحول
 ی در زندگ ی اد ی ز  ریثأت کین اآل نکهیا اما ،دندید یرا م تهیسیالکتر  ،ندد ز ی دست م کهو شانه 
 به کار بردن آن تفکر است.    لیدلدارد به 
حال خودمان به خودمان  نیدرعو    زیانگالعاده شگفت فوقکه    میهست  ی موجود   کی پس ما  

. ما از قوه جاذبه  ست ین یو فلسف دهیچ یپ یلیخ که میهبد دیام هاآن  به شهیهم. میآشکار هست
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  ل یدلقوه تفکر را به    اما  ؛م یتر از آن آشکار   ،پنهان است  ذغال  ی تو   آتش  نکهیاز ا   .میآشکارتر 
 م یکنی م  وادار   را   طرف.  میور آ ی م  را   اتیآ   بعد.  میاهجور نکرد و و... جمع   هایگناهان و پست

  و   میر یگی دست او را م  .ندازد یقوه تفکر را به کار ب  ی مقدارنباشد، هر روز    رها  یکه در زندگ
هستندهب  ها نیا  ها،یسخنران  و  یذهن  مباحث  فقط  نکهیا  نه  م،ی بر یم مصداق  طرز   ؛عنوان 
 .  است عهده خود استاد معظم کردن مباحث به هاد یپ

 خود  تیواقع
 نکه یو ا  شود ی م   مربوط  شهیخودمان و اند  ی هات ی و واقع  هایشناس ت یبه واقع  ی بخش بعد  در
ا  .م ینگذر   راحت  آن  کنار  از  م،ینیبیم  را  یتیواقع  ما برادرمان خواب است    مینیبب  نکهیمثل 

  ا ی.  می فرو ببر   او را در    مانفکر  تمام  چه؟  یعنی ن  که اآل  میفکر کن  قهیدق  پنج  م،ینیشنکنارش ب
همان که    منشدم؟    هچ  به  لی؟! تبدشدم  همن چن  اآل.  میمان را ببندچشم   یکیدر تار   قهیدق   پنج

  به   میر یگی حاال احساس من چه بود؟ دست او را م  م،یرا نداشت  دید   نی. اگر از اول اهستم
  جهان   ن یمن ا  ی برا  ، بودم  دهیند  سمان و... راآ  نیا . اگر  می بر یم   خودش   ی وجود   ی هات یواقع

از حس من  ی اچهیدارد؟ هر در  ییه معناچو حاال   داشت ییچه معنا   عظمت  نیا به آسمان و
مشخص است    هان یفرمول ا  .شود ی وارد م  خودش  ی هاتیدر واقع  ودر تفکر  کم  کم   !چطور؟ 

باز  کیچشمت را ببند خودت را بشناس. حاال    قهیکه برو در خلوت ده دق  کی   ن،کدفعه 
  و   شد  تی نهای ب   عظمتت   تو   ا یتو فرو رفت    در  ت ی نهای عظمت ب  ن یا  ناآل  که  کن   قیعم  تفکر

بلکه کل    ؛دمیآ سمان را د م  رد کافتاد؟! نگو من چشم باز    ین چه اتفاق اآل!  ؟ ی شد  تی نهای ب
پ   چه   که  کن  تفکر   را  نی، اکرد   دایآسمان در من قرار گرفت و کل من در آسمان وسعت 

دفعه که گفتند کی  و  ی کرد   دایپ  حال  کی   دروغ  خبر  دنی؟! چطور شد با شنیهست  ی موجود 
بود  د   ،دروغ  پآضد    ی گریحال  حال  کردن مطرح  به  میکنی م  شروع  نیبنابرا !  شد؟  داین 

 کند.  یاتیرا عمل هان یکه در خودش هست تا ا  ینیع ی هات یواقع
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 تمرکز  تیاهم
شروع تفکر  شخص  مصاد کند ی م  به  خود  از  اشعه  اآل  دینیبب  مثال  .  دیبزن  مثال   تمرکز  قی.  ن 

را    اصال  .  شود یالعاده مقدرتش چقدر فوق   ،دیدهب  تمرکز  کانون  در  را  دیخورش آتش  تخته 
اگر    د،ینیتمرکز را بب  نی. اداد یگرما هم نم به تخته   اصال  که چند ساعت بود  ی حال در   ؛زندیم

  مسائل   نیهم.  نوردد یها را در متیکند و واقعی شود؟ نفوذ میمگونه تمرکز کند چه  نیافکر  
بخش    تواندی م  هم  نیا.  کرد   مطرح  شود ی مراقبه و برکات آن در مراقبه مبخش تفکر در    در  را
 موضوعات باشد.   گرید 

 بودن از ین نیع و   یازمندین  احساس جادیا
شود کرد تا  ی م  هچ!  از ینله  ئمس.  میشو ی وارد م  های ازمندیبه نآرام در ادامه تفکر  وقت آرام آن

ع بفهمد  ن  قی ست؟ مصاد ا   ازی ن  نیانسان  به  م  از یتوجه  المپاآل  ؛میآور ی را  اگر    ن یزم  به  ین 
  ی صورت  یوقت  یعنی  ،پاره شود   میس  که  فهمندی را م  نیا  یوقت  نیبیسطح   ی ها، انسانافتدیم

افتادن    ن یا  ی عنیپاره شد و افتاد،    م یس  ی وقت  . چه  ی عنی  دنفهمیتا صورت نباشد نم   .فتدیاتفاق ب
 ندیگو ی م  گران ید   یکنند، وقتیم   نگاه  ق یکه عم  ییهاکه آدمیحال در   است؛   کرده  دایصورت پ

ا  نیا آسمان  م  ناآل  نیا  ندیگو ی م  ستاده،یدر  اایدارد  نه    یحت  .ستاافتادن    کال    نیفتد، 
  ی ل یپس خ  .است  داشته  نگه  آن را  میس  نیا.  ستاافتادن    بلکه کال    ه،یثان  صدم  و  هیدهم ثانک ی

 افتادن   ن یا  ی نگر وقتی سطح   ی ها انسان   ر،ینخ   .افتاد ن  اآل  وبود    ستادهیا  مییو که بگ  دکنی مفرق  
  م یس  ،ستاافتادن    اصال    نیا  دنیو گی م  نیزبیت  ی هاانسان   اما  ،افتاده  دنفهمیم  کرد،  دایپ  صورت

چون شود،  ی که چشمش کور م  ی. پس کسمیکنیم  هانی. توجه به ااست  داشته   نگه  او را
  ان که تفکرش  ییهامکه آد ی حالدر   ؛دارم  ازی من به چشم ن  دیو گ یم  کرده  دایصورت پ  ی کور
واقع  و  قیعم در  رفته  تماما  نیگو ی ماست    هات ی فرو  من  که  نیعدر   یعنی  ؛هستم  از ی ن  د  حال 

  دست،   به  ازی ن  گوش،  به  ازی. نود شی ش باز میبرا  ازی ن  نیا  دارم،  چشم  به  از ین نمن اآل  ندیبیم
  دیکن دای! پازم؟ینی ب  هنداشته باشم؟! از چ  ازیست که من به آن نا ی زیچه چ . اصال  هانیا همه
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  او   از   اگر   که  نشیو با آن ب  یبا آن بحث اول فکر خودشان را    ی گاه  . دین و جواب بدهاخودت
وقت توجه  آن رفت!    «م»  نیا  از،ین  نیشد ع  ازمندم،ی؟ ندیکار ببر   به  ،ماندیم  هچ  گرید   رندیبگ

واقعا    میدهیم انسان  ا  وقت جبرا    ک ی  که   ن یا   به  نفس   تی ترب  با  وقت   کی رسد و  ی م  ن یبه 
  را   ی کیتار   یکه وقت  یکس  مثل.  ندیبی م  را   ی ازینی ب  د،یرس  یوقت .  ازمین  نیع  من  که  رسدیم
 م یخواهی . نم« ِبَاضداِدها  اُء یُتعَرُف اََلش » . حاال  شود یباز م  ش یبرا   نور و فهم نور   ،دید 

توجه به آب    شود ی تشنه مانسان    یوقت  مییبگو   میخواهی م  م،ی به کار ببر   یفلسف  اصطالحات
  از یخودش به خودش ن  ، شد. چون آب  جاد یتوجه به آن ا  ،آمد  ازیکه ن  نیهم  ؛کندیم  دایپ

رفتم، توجه به    یکیشد. من که در تار   دایتوجه به آب پ  ،باز شد  ازمیکه ن  ازمندین  ، من  ندارد 
ام که گرسنه  نیشد. هم  دایپ  از ینی کردم، توجه به ب  دایپ  از یکه توجه به ن  نیشد، هم  داینور پ

که به   نیهم.  شد  دایپ  علم  به  توجه  کردم،  دایپ  توجه  جهلم  به  که   نیهم.  شد  دایتوجه به غذا پ
کردم، توجه به قوت    دایکه به ضعف توجه پ  نیشد، هم  دایپ  ّی مرگ توجه کردم، توجه به ح

 شود.   جاد یخواهد در من ای م توجه نی ا پس. شد دایو قدرت در من پ

 شهدا  و  علما  از ین یع قیمصاد  ذکر  با  یآخرت و  ید یورود به مباحث توح
  استفاده   زانیعز   از   د یبا  که  یآخرت   مباحث   و  ی دیتوح  مسائل   به  میشو ی آرام وارد م آرام   نجایا

به کجا    هاانسان   تیترببه برکت   وبودند    هک  هان یابحث کرد که    قی در مصاد   دیبا حال.  میکن
زندگ  شود ی . مدندیرس زندگ  مخصوصا    ،بزرگان  یاز  ا  یاز  ا   توانندی م  هان یشهدا که    نجا یبه 

عاشق    است  ینیع  قی مصاد   که  مسائل  ن یبه اچگونه    ،فتدایم  ی برسند، چه اتفاقبرسند، اگر  
 .  زد  مثال ،دشوارد   شانیزندگ یو برکات آن در سالمت شدند

 ایدن یستیچ
و    کجاست   ا یدن  نکهیآخرت و ا  و  ا یدن  ی معنا  که  ی بعد  جلد  ا ی  ی بعد  فصل  ا یبخش  به  حال  

 . دارد  را خودش حاتی که توض میو شیوارد م  ستیچ
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 است  یها برنامه عملتفکر در واقعیت  خود
 اثر کن، تفکر مییوگب مییایست که با باال یلیخ مطالب نیا سطح ندیگوب یبرخ است ممکن

 به میها را برسانتیها، بعد آن واقعتیواقع در تفکر به میبرسان بعد م،یکن باز شیبرا را تفکر
 یو معرفت یفکر تیترب یعنی ریس نی. اهایازمندین نیو بعد به ا کند تفکر خودش به نکهیا

، دیبدهبه او را  که انجام واجبات و ترک محرمات است یندارد، شما برنامه عمل یضرورت
 شهیدر باب اصالح اند طورنیهم. ودشیم باز شیها برابحث نیکار را بکن، ا نیا دییبگو

 راه و رفت یواقع یخدا سمت به دیبا و است یاجداد و آباء یخدا شما یخدا نیا مییوبگ
بنده خدا  دیاست و لذا شما با فطرت براساس هم نید است، فطرت ،یواقع یخدا شناخت

او را  ،ترک محرمات کند انجام واجبات و دناتویم نین ااآل. یبرس یتا به خداشناس یشو
 . ندازیبکار  یتو
 :خس اپ

برنامه  در که    نفس در خصوص برنامه  ت ی ترب  دیاسات  یتمام.  میما اتفاق نظر دار   ،خصوص 
نفس    تیکه استاد در ترب  ستی ن  ی. کساتفاق نظر دارند  ،ترک حرام اصل است  انجام واجب و

  ی ربط   که اصال    اضت یوگرنه اهل ر   ؛مییگو ی را م  یتیالبته استاد ترب  . نباشد قائل  را   نیباشد و ا
 ک ی  دیگو ی ست ما  ضیکه مر   ی به فرد   مثال    ؛فرق دارد   ءمباحث ندارند. البته استثنا  نیبه ا

بحث    . ندءاستثنا  هان ی. انیهم  ، یکن ترک کن  یسع   گناه هم مثال    بارهسال برو بگو بخند و در 
 است.   یما روال کل 

 ی زیچ  نیاصالح اعتقادات، اول  تیبعد از توجه به اهم  دیاگر توجه داشته باش  ،بحث  ریاما در س
  گناه   مییگو ی بار م  ک ی  و  نکن  گناه   برو   مییگو ی بار م  ک ی  یعنی .  گناه بود   فی که آمد تعر 

چه؟    یعنی.  میدهی وجودش توجه متمام    که با  ی ابرنامه  ؛است  برنامه  خودش  نیا  چه؟  یعنی
 که  میکنی م  ی کار  وقت   ک ی  بخور،   را   غذا  فالن   برو   مییگو یوقت م   ک یچقدر فرق دارد؟!  

  ، نگاه نکن  ی برو به فالن برق جوشکار  مثال    مییگو ی وقت م  کی  کند،  دایپ  غذا  آن  به  اشتها
اگر به   کهاست    هان یقدر مهم است و خواص چشم ان یا  چشمت  نیا  مییگو ی وقت م  کی
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 ،میکنی م  میرا تفه  نیا  .دیآیم  وجود   به تیبرا یمشکالتشود   هیو موادش تجز   ینگاه کن  نیا
م   ی مبنا  همان   با  وقت   ک ی؟  ستاتر  ی قو   کدام.  نکن  هم  نگاه  باش،  مواظب   مییو گی بعد 

 نکن   گناه  که  بفهمد  وقت  کی  نکند،  گناه  تا  رود یم  و  نکن  گناه  مییو گیاو م  به  اشی فکر
  ک ی  ۀمنتها به اضاف  ،است   دستورالعمل  همان  نیا  ؛برد یم  نی گناه تمام وجودت را از ب  یعنی

 .  ترق ی فهم عم
 محاسبه   دهخوای شب م  یوقتباز شد،    ش یمراقبه برا  تی حساس  یوقت  محاسبه،  بحث  در  نکهیا  ای

 با   را  آخرت  مییگو ینم  م،یدهیبه او م  یتوجه آخرت یست. وقتان برنامه  اهم  نیا  ؛انجام دهد
 ی تو در حال حرکت نکهیا ی را در فضا یما توجه آخرت بلکه ؛برس  یآخرت دستور مراحل همان

  او   به  یدر حال حرکت  و مرتبا    ی بعد جوان شد  ،ی و نوجوان شد  ی و چنانکه تو کودک بود 
  از   مراقبت  که  مییو چه؟ و بعد به او بگ  یعنی عمق برسد که در حال حرکتم   نیبه ا تا  میدهیم

  دستورات   تیاهم  ما  یوقت  ای.  است دستورالعمل    هانیا  ههم  .است   نیا   آثارش  و  بکن  خودت
 د یگو ی م  صرفا    آنجا  منتها.  انددستورالعمل   خودشان  هانیا  م،یگفت  را  اعصاب  و  جسم  یسالمت

 چ یه  اگر  تیدر نها چه؟    یعنیکه اعصابت برس    دهدیتوجه م  نجایبرو به اعصابت برس، ا
مطلب   تیکه اهم  فهمدیم  آن را  دهیچک  از مطالب ما را نفهمد، حداقل در آخر جلسه  کی

  م یدر عرض ن  م،ییبگو   او  به  می استو خیم  قهیرا که در عرض دو دق  یچقدر بوده و ما مطلب
  ک ی با    و   چه  ی عنی  مین بازش کرد اآل  ، اعصابت برس  و   جسم   به   برو   میگفتی م.  میگفتساعت  
 شود. ی العمل انجام مدستور  نیا تری قو  پشتوانه

 شود؟یم شبهه  باعث مطلب ینیسنگ ا یآ
.  فهمدیمصداق و مثال را م  ،خود مطلب را هم نفهمد  اگرشود،  ی م  انیچون مطالب با مثال ب

 .  ست ین یمباحث کالم  و شود ی م گفته مثال با  مطالب چون
.  شود ی م  یسبب گمراه  ،شبهه افتاد   و  اورد یدرن  سر  که  یگفت  ی زیچ  اگرشبهه هست که    نیا

  ی س.  آمد  شیش پیبرا  ی اشبهه  و  دینفهم  را  مطلب  مییبگو   که  ستین  جنس  آن  از  بحث  اما
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ش  یبرا  ی مقدار که کنجکاو  نیهم  ؛بدهد  قی خودش تطب  ی را رو  درصد  پنج  اصال    ،درصد مثال
از بس    ؟یکنی چرا تفکر نم  دیگو ی است، قرآن م  ی قرآن  دیکأ ت   له ئمس.  است   یکاف  کند  جاد یا

  ی در برخ د،یرا مالحظه کن اتی ناشناخته مانده است. شما آ ور  نیامطالب باز نشده است از 
 ده یرا ناد   ی؟! چطور ما امر مهم قرآنیکنی تفکر نم  تو است که چرا    یخ یاالتش توبؤ جاها س

را  نهیقرآن زم م؟یاز آن غافل باش دیتمرکز دارد؟ چرا ما با  آن ی قدر رون یاقرآن  یوقت ، میر یبگ
.  باشد   تواندی نم  قرآن  از   ترمحکم  ییجا  ما   منبع.  دیکن  تفکر  دیشا   دیگو یکند، بعد می باز م

 .  ابدیی عمق م بعدا    ،فهمدیم کهچند درصد  هراآلن  م،یکنی مطالب را باز م یوقت
  مقدار   نیهم  د،یکه فهم  ی حداقل مقدار  و   ستیآور نشبهه   ،باشد  نیکه سنگ  فرض   ن یپس ا

 و   مراقبه  برکت  به  برد ی م  کار  به   که  را  مقدار  نیهم  و  کندیم  جاد یا  یآمادگ  و  است  یکاف
 . شود ی م آن  تیتقو   سبب محاسبه

 نفس  در تفکر
  ک ی م  یبرا   یگناهان و زندگ  ست؟یچ  افتدی تفکر ما به کار نم  نکهیعلت ا  کرد   توجه  دیاول با 

  آفاق   تفکر  اتیآ  تیؤ راست که  بعد تفکر در خود    .دارد   گری د   مفهوم  کیتفکر  معنا دارد،  
  بخش کی(    میندار   یپاک  ی منها  ینفس  تیترب)ما    طرف  کی  از   یپاک  و  یسالمت  که  انفس  در

 اند.  هم  ، مکملروندی م جلو با هم    یپاک با هم شدند، تفکر و هان یا یوقت  .تفکر است  گرید 

 هابرنامه  یبندزمان  در  مالک
  که است  جلسه ک ی ی دارد. گاه گی بست به مخاطب  باشد، برنامه چطور    نیا ی بندزمان اینکه 

 ی رو  و باید  دارد   نقش   نجا یا  مهارت  دارد،  خاص  روش  ک ی.  کرد   ادهیپ  جور   کی  دیبا  آنجا   در
  و هر هر جلسه  نجایخاص ده روزه است که در ا ی اردو کی  یی. جامیکنکار   شتریتفکرش ب

 دو  یکی  دیهر فصل با  و  است  سال  طول  در  یگاه.  میدهیم   حیتوض  شتریبخش را با مثال ب
 دارد.   تی، هرچه مباحث تکرار شود اهمبرود  جلو   جلسه باز شود، و مرتب بحث
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 تفکر  زهیانگ
به نظر    ،کرد   جاد یا   زهیانگ  دیچطور با   ،کرد   جاد یا  زه یانگ  دیتفکر هم با  ی برا  ا یآ  در جواب اینکه

باید    ؛شود ی م  زهیتفکر هم سبب انگ  و  شود ی م  تفکر  سبب  زهیانگ  که  شود ی م  جاد یا   ورُد   دیآیم
شخص    نجای. در است یور نُد   نجای. اباشد  ی گرید   به  منوط  یکی است که هر    یوقت  ،ورُد   گفت

که    ی آورد   ییهامثال   یوقت  .میرا ما فعال کرد   نیا   ،ابدیی را م  ینیع  قی تفکر با مصاد   تیاول اهم
  م یدار  هات یواقع  یلیما خ .برد ی تفکر را باال م شعله دارد، بشر  یزندگ در یگاهیجاذبه چه جا

وجود خودش باز شود چه    راگمان پنهان است،  ی جاذبه برا  مثل قوه  و  است  واضح  یلیخ  که
است که    ن ی. اثر تفکر ااست  ه یپا عشق به کمال و عشق به خودش    ، اساس  این   بر .  شود یم

 .  ود ر می  شتریتفکر ب مت به س  ،آمد یوقت
وجود    ی تفکر موجود   .نباشد  ی زیچ  نه که اصال    .میکنیفعال م  ،که دارد   ی با تفکر  را  زهیانگ

تفکر بود   ی عنی  ؛ود شمی   زهیانگ  ن یا  و  میکنی ور مرا شعله  ییدارا  ن یا  ق ی مصاد   انی ما با ب  .دارد 
منتها سوسو دارد و ما آن را    ؛هست   آتش   نجای. در ا ضعیف بود   در اثر گناهاناش  منتها شعله

 نباشد.   یآتش نکهینه ا ،میکنی فعال م
ام یذار بگ  ی مطهر  دیشه  ی مطالعات  ریس  دنیو گی م  یبعض ا  یلیخ  ن ی.  اما  است،   هان یخوب 

 و  دیشه  مثل  یبزرگان   کتب  ما  ر ید و بعد از سناست که کتب بزرگان را بهتر بفهم  یمقدمات
 .  شود ی م دهیعالمه بهتر فهم

 ی تیترب و یمعرفت مسائل  ت یکم و تیفیک
  ی آن مقدار  ، اش معرفت الله استاست قله   یتیترب  کرد ی رو   یوقت   آمده کهاین سؤال هم پیش  

عموم نم  یکه  ما  است؟  کن  میتوانی است چقدر  م  میادعا  را    الله   معرفت  به  میخواهیهمه 
 ؟با عموم کار کرد چقدر است  شود یم که ی مقدار آن  م،یبرسان

 هیتق  وقت  کی   . در نظر گرفتجامعه را    اقتضائات زمان وباید    همیشهگونه مسائل،  ن یادر    وال  ا
  ک ی.  ستیمطلق ن  و   است  حرام  هم   وقت  کی  و  است   عهیاز عالمت ش  و   است  ینیع  واجب 
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معرفت    ی های کارزه یر   تمام   که میهست  ی زمان  در   اآلن.  بود  اتیو سلوک جزء کفر   ر یس  وقت 
ال  «هانشان ی نشان از ب» کتاب    .اندریخته  رونیبرا     . است ریخته    رونیب  ،الله کتبماشاء  یو 

 .  است  ریخته بازاردر اما اآلن  ،کرد را پنهان می  «فتاب آجمال » یک وقتی عالمه 
  ون یلیم  پانزدهمن    دیگو یم  تهران  در  یکس  کی.  آیدمی   رونیب  کاذب   عرفان  مدل  کیهر روز  

که جوانان    میکنی م  یزندگ  یدوران   نی. ما در چنرسانم یرم، سه ماهه شما را به خدا میگیم
  عاشق  که  دیفهمیم دینیبیرا م هانیا نامه تیوص یوقت ،کنندیجنگ م ساله در جبهه شانزده

ش  یبرا  قی حقا  بود   دهیزمان شهادتش رس  یوقت  و  دنیو گیم  ییبابا  دیشه  بارهدر  هستند،  هانیا
   ست؟ی است که اقتضائات زمان چ نیا له ئمسحال به هر باز شده بود.  
آمده است؟    ی سّر   ی معنا  به  عرفان   بحث  مباحث،  نیا  ی کجا  در  که  است  نیمطلب دوم ا

  را   گناه   ی معنا  که  رساندیم  یی جا  به  کشاند؟ی م  کجا  به  را  شخص   هابحث   نیا  یدهجهت 
اگر اعتقاد به آخرت    .میملموس کن  تفکر را   میهخوای م، ما  دیگو ی متفکر را  قرآن  .  بفهمد

باز شود و   ن  مثال    ای درست  به  باز شود   از یتوجه    ی که ادعا  یکسانشویم  متوجه می   ، درست 
ط و  می عرفان  م  .دنیو گی مقرآن  عکس    هانیا  کنند،ی االرض  انسان  ادعاهخوای کجا    ی د 

به مراقبه   شتریتوجه ب  یبحث اصل؟!  رخآ   یاسرار و ال  و  وسلوک  ریس  از  بحث  ایکرامات کند  
 است.   یو خودشکن

شود   بحث  نیهماگر   نسب  یعموم  ی تقوا   ،باز  معرفت  با  م  یهمراه   ی تقوا  کی.  شود ی باز 
ْسَلْمَنا»  ، جزستین  گرید   زیچ  چیم که هیدار   یعموم

َ
وُلوا أ

ُ
  همراه   به  یعموم  ی تقوا  نی. ا1« ق

  .کندمنتهی می  به انجام واجب و ترک حرامما را  طشیشرا  و ینسب معرفت
وقت شخص خودش    ک ی.  ستین  ی فرد   تی ترب  نجایکه ا  میکنی م  ت یترب  را  جامعه   وقت  ک یما  
 جامعه  سراغ  میرو یم  ما  وقت  کی.  دارد   را  خودش  بحث  که  شود   تید تربهخوایم  که  دیآیم

اصالح    و  رد یگی کس آمد مطلب را م  هر  ،ستین  ادعا  نجایا  که  یفرهنگ  تهاجم  با  مبارزه  ی برا

 
 .14سوره حجرات، آیه -1
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  تو   کن،  مشخص  را   رتیمنطق و مس  دیو گی ن مآبلکه قر   ؛ستین  ن ین هم اآادب قر   ،شود یم
 ، از صد نفر  خره مثال  بال   ، امابحث ابالغ است  .یکن  تیهدا  ی دار   دوست  را  که  هر  یتوانینم

  . شود یم  دهیبه اصطالح خاص در مراجعات فهم  ی . آنگاه تقوارندیگی نفر مطلب را م  ستیب
  سراغ دستوارت خاص   ،خودش  ی فرد   تی به سمت ترب  نیا  ،ست ین  یبحث جمع  گرید   نجایا

  صش یتشخ   حد هستند و  کی دهد که ده نفر به    صیمگر آنکه استاد مربوطه تشخ   ،ود ر می
بلکه استمرار در مراجعه مالک   ؛ستین  مالک  هم  مراجعه  نفس   تازه.  است  استاد   به  منوط

 است.  

 سن هر تناسب به محتوا کیتفک
ها قابل  با مهارت   هانیا  همه  ،شود ی سال شروع م  هجدهتا    ازدهی که از    ی آموزدانش  فیطبرای  

  ان یباشد. مثل جر   قصه   با  دیبا   که  است   از ین  تنبه  جاد یجا مهارت اک ی در    دیشا  . استا  اجر 
مثال   ی ای در قضا  مثال    . آور استتنبه  یلیفرعون که خ   ن یهم  ای  م،یدار   زیآمتنبه  ی هاانقالب 

  زده یس  ریز   ی ست. فضاا  سال به باال   زدهیس  رده مربوط به  کرد که    ترق یرق  شود ی م   را  مطالب
  زده یس  ری ز   ی . در فضادیحضرت در آتش نترس  چرا  مثال    که  است   اء یاالنبقصص   ی سال فضا

چون فطرت پاک است و فرق دارد با    شود ی م   ی شخص قو   دی توح  م،ییو گی سال احکام که م 
  ن یدر ا  دیبارا    هان یا.  شود یم  اد یش ز ی تقوا  مییو گیمطهرات را م  یکه وقت  سال  ستیسن ب

 .  است  مطرح ث یو احکام و حد بحث قصه  ییو ابتدا ییراهنما مقطع ی براسبک کار کرد.  

   کار دانیم کردن  باز و  روین تیترب
است که   یعوامل  ، یخ یتار   ی هابحث   نور،   انفجار  و  دشمن  و   کارها  یشلوغ  طرف  ک یاز  

  بلکه با قاعده و   ؛میو بر   شیپ  اضطراب   با  دیکه ما نبای حالدر   ؛شود ی سبب اضطرابات کاذب م
  م ی ر بسپ   یکار را دست کس  دی. نبا می و کتاب جلو بر   با حساب و  و  میو بر   شیکوشش تمام پ

  ن ی. قاعده امیببر   ش یپ  ی جهاد   و  مندقاعده   و  ی جد  را   کار  دی بلکه با   ؛د اپا مشکل دار سرت  که
 تواند یم  یکی  دی. شا م یبر یم  شی م و برنامه را پیمندها بهره که از مهارت   میده نفر   است که فعال  
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  باز   مطلب را  تواندی م   قدر  هر  کس   هر  نکهیا  و  کند  را   کار  نی ا  دیجلسه را باز کند که با   پنج
 .کند

  شود ی شخص فعال م  و  کن  کار  برو  مییو گی مبه شخص  نفره    پنج  تا  دو  ۀ جلس  ک یدر    ما فعال  
نفر دوم هم به    پنجکه    ،نفر  ده  شود ی سال بعد م  م،ینفر دار   پنجسال    ک یکه    ی سازرویو بعد ن
 . کنندی م رد مرور 

معنا   نینه به ا  میکنی واگر هم ورود م  میکنی ورود نم  اصال    میندار   روین  ی کار  ی که برا  ییجا
 م یدهی انجام م  یسخنران  کی  . مثال  بریممی   جلو بلکه گذرا کار را    ؛میباز کنرا  کار    دانیکه م

داشته  کار    ی رویقبلش ن  دیبا   کار حتما    دانیچون در م  کردن،  باز  کار   دانیم  با  دارد   فرق  نیو ا
 دان یرام مآرام آکرد تا    روین  تی ترب  دیبا   مدام هم    گریاست. از طرف د   ی جنگ  فهیوظ  نیا  و   م یباش

 د.  شو باز  کار 
 ن یخورد، از بی ن ماهاش ی لیخ  گوش  به  ییزهایچ  ک ی  و  ندیآیم  ی نفر  صد  ی فضا  وقت  کی
 رند؛یگی نظر م دردو نفر    هانی ا  ی هفت نفر که برا  شدند   بعدش  دینفر آمد و شا  هجده  هانیا

 ک ی  و  کندیم  مشخص  را  اشی تیترب  ی هااستعداد   ،در ارتباط است  او  باشخص که    نیاستاد ا
  تا   برود   دیرام باآم آرا  و همراه فالن استاد برود    بهاست که فالن کالس    التیر تشکفر هم ننف

 .  شود  ت یترب
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 فصل سوم 
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   یتیترب  مباحث یدگیچیپ
دنبال برنامه    م،یدر ارتباط  نوجوان  نیبا والدگاهی  مدرسه،    دراز آنجا که    کنند عزیزان مطرح می 

 ،مدرسه  طی، هم مح دهم خانواده استفاده کن  .دکه همه جا قابل استفاده باش  میهست  یجامع
به ا؛ اما  آموزهم خود دانش  .  است  قی عم  و  نیسنگ  اریبس  مختلف   جهات  از  هیقض  نیورود 

  ت ی ترب  چه  !است  ی اهنگامه  چه،  اندمانده   آن  در  بزرگان  که  تیترب  موضوع  اصل  بر  ورود 
در چه    تی ترب  مطلق،  تی ترب  ابعادش،  اقسامش،   و  انواع  و  شیهاروش   اش،ی مباد   اش،ی مبان
ال  وانات،یح  اهان، یگ  ت یترب  ،ی ُبعد و    یی ایدر   ک ی  خودش  ی برا  مقوله  ک یآخر.    ی انسان 

  نه او    اصال    که  دارد   را  خودش  خاص  ی های ژگی و   باز   کودک  تیترب  بر   ورود   نیهمچن.  ستا
  ست یخودش ن  اریاختدر  جا  چیه  است،  مادر  آغوش  در  کامال    که  است  رخواریش  خردسال  کی

  نکه یاوضع خاص خودش را دارد که هم به لحاظ    نآ  نینابیب  .ست ا  یقل کاملاع  فرد   ک یو نه  
تر  دهیچ یموضوع پ  ، ستا  کودک  نکهیا  لحاظ   به  هم  ، است  دهیچ یپ  موجود   کی  ،است  انسان

 است.  
  خاص   ی هایدگیچ یپ  باز  که  ی اجتماع  تیفعال  موضوع    ای  هیقض  ای  مقوله  هب  ورود   نیهمچن

برادارد   را  خودش چون    مشکالت   ثیح  از.  دارد   را  خودش  ژهیو   ی هانهیزمخودش    ی . 
 .  آخر   یال و محرک عوامل بازدارنده، عوامل   ،یاجتماع
  روز   و  شب  نفر  کی  خب   ست؟یچ  کارها  نیا  از  ما  هدف  خره بال   نکهیا  هب  ورود   نیهمچن

  فشارها،   مشکالت،  ها،یسخت  تحمل  همه  نیدر کند، بعد از ادربه   کند،  نو داغ   را  خودش
 یپول  و   شده  استخدام  که  بوده  غرضش   ایرد؟ آاو یدست ب  ه؟ چه بدکار کن  هچد  هخوای خب م

  ا فالنش ر   شتش، یمع  اش،یزندگ  آن حقوق   با   که  رد یبگ  ید حقوقهخوای م  اورد؟ یب  دست   به
آ ا  یمطلب  کی   این  بله  .کند  ت یر یمد زم  خواهدی م   ایست.  خره  بال کند؟    دایپ  ییهانهیکه 

  ؟ درست کند  ی تیموقع  ،یمقام  ،ی کار  کی در    ،یتیمسئول  کی در  خودش  فردای    ی برا  ی سوابق
به آن پاسخ    ،ود شی م  کی تحر   ی در موارد   نجایدر ا   کهخودش   یعاطفه انسان  به  خواهدی م  ا یآ

  خودش   خاک  و  آب  ی برا  است؟  یمل  فرد    کی   ای آ  خواهد؟ی م  را  اشیدوستنوع   ای بدهد؟ آ
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دهکند  تی فعال  قی طر   ن یا  از  خواهدیم که    ا« ی آ»  و  لاؤ س ها  ؟  خودش هست  از  خودش 
 اش ی انقالب   ی  نید   فهیوظ  خواهدی م  ای آ  .کنمی خسته م  چه  برای   من خودم را خره  بال   ؛پرسدیم

را انجام   اشفهیوظ  خواهدی خودش م  ی  دنبال بندگ  بهباشد؟    یخدا از او راض   که  اورد یرا به جا ب
 بدهد؟ 

است که    یشان قابل بحث و بررستک است. تک   یموضوعات  ی سرکی  هان یبه هر حال همه ا
برنامه جامع و به اصطالح   روش و  کی  هم،  یساعت  چند  واحد جلسه  کی  در  شود ینم  یحت

 هبه اّمهات  مطلب پرداخت  جلسه  نیدر ا  قرار داد.  هیبدون اشکال، آن را پاو    را مدّون کرد   یکامل
بزرگان هم    شاتی. از فرما مطرح خواهد شد  للهاشاءان  خودش  وقت  در  اهی کارزهیر   و  شود می

 .  شود یم لیتکم جیبه تدر  ،میکنکه استفاده 

 ی جمع کار اهداف
  دنبال   بهاست که ما    نیبر ا  مسائل،  ن یها و چراها و ابعاد  اها و چگونها« ی آ»   نیفرض ما در ا

  م یهست  نیا. ما دنبال  میستین  ،باشد  در افراد که ممکن است    یاهداف  گوناگون  نیاز ا   کی  چیه
و در   جامعه  ی فضا  در  که  کندی م  ملزم  را  ما  خدا  یبندگ  نیا   و  میباش  خدا  بنده  خودمان  که

  ی  در جامعه اسالم  ،ما  یبردن اهداف الهنیباز    ی برا  که  دشمنی  ؛میکنورود    مبارزه با دشمن
  . ما ها را لگدمال کندآن  خواهدی ممتأسفانه  شده و    دانیوارد م  رحمانهی ما و مقدسات ما ب

و آن را انجام    میدار   ی منکرازیمعروف و نه بهامر  م،یدار   ی امبارزه  م،یدار   ی جهاد   فهیوظ  کی
 فه یوظ  کیبه عنوان    کندیوادار م  رااو    ،فرد   کی  تیعبود   فهیاست که وظ  یمطلب  نی. امیدهیم

 ها را انجام بدهد.  آن

 ی د یتوح کردیبا رو  ی ورود به کار جمع
چن با  م  یکس  ؛ی فرض  ای  هدف  نیخب  غ  در  مثال    خواهدیکه    اسما  )  یرانتفاعیمدارس 

  کار کند   لیقب  نیاز ا  و  یدبستان  شیپمهد کودک،    ای  (یانتفاع  از  بدتر  متأسفانه  ، امایرانتفاعیغ
 د درآمد دار چقدر  از اینجا هر ُبرجخره بال  داندی و م ستا یدرآمد  کالن  ک یواقعا  به دنبال  و



66  |    

 

 

  محورت تبلیغ تربیهای و روش اصول

داغ و   را  کوفته  ناخودش  و  ابال   نکهیا  ی برا  کند،ی م  و خسته  ا  ن یخره  او،    ن یمهدکودک  
غ  یدبستانشیپ دبستان   نشان  او،   ی  رانتفاعیاو،  و  پ  ینام  استان  سطح  هم    دایدر  بعد  و  کند 

  ، درآمد  برود که    سمت   نیا  بهد  نبتوا   ی خاص  ی لترهایفبا    یو حت  نام کنندثبت افراد    ن  یثروتمندتر 
هر چه هم شب و روز    ست،یخسته ن نیخب ا ؛چه و چه باال برود   شان وعنوان و  شهرت  نام،

 . شود ی خسته نم  وقتچیفلذا ه  ؛آورد ی به دست م  ی نقد  زیچ  کی   کندی احساس م  کندی کار م
برای آینده  خودشان هستند.   ی  فکر ی  جناح  ی  اسیعده افراد هستند که به دنبال مسائل س کی

ما  ههبچ   روی    خط   کی  ،یاسیس  نش یب  آن  از   .ندنکی م  کار  اششهیاند  ی رو،  دنکنی کار 
 یمخف  دیشا  اگرچه.  دارد   یمنافع  میرمستق یغ  چه  م،یمستق  چه  ،یاسی س  حزب  کی   ،یاسیس

با چه ال   مزدوران  ن یا  کارهای .  نباشد  متوجه  هم  چیه  باشد،    ی ادهیچ یپ  ی هاه یفراوان است. 
  هر   فرزند،  و  مادر   و  پدر  .د دار   ی، هدفدارد   ی اجهینتدارد،    ی سود بالخره    هم   نیا   .ندیآیم

  به   مادر  است،  کالن  درآمدو    تجارتبه فکر    پدر  .هستند  خودشان  ی سو   و  سمت  به  کدام
  ی جا  به. آن فرد هم  ستین  شانالیخ  نیع  کدامچیه  ها،هیهمسا  و  دوستان  با  یخوشگذران  فکر

فردا    .شود   مهندس  و  باشد  چنان  و  نیچن  مدرسه  و  درس  در  مثال    که  کندیم  ی داربچه ها  آن
  ترک   را  نمازش  اآلن  اما   خواند،ی م  شب نماز    قبال  ندارد.    قیعم  شهیاند  ک یکه مهندس شد،  

  ن یا  م؟یکن  رکا  چه  میخواهیم  ما  حال  هر. به  است   شده  دشمن  دست  در  یروسیو   و  کرده
   .میجواب بده  دیرا با ی است. چرا و چگونگ ی اله ئمس ر«کا »چه

،  شود ی بار م با آن   برابر  یفیاوظ  باشم،  بنده خدا خدا، یبندگ  ی فضا  طبق   خواهمی ممن    نکهیا
باآن را  من  ندارم.    زیچ  چیه  و  کس  چیه  از  یتوقع  چیه  گرید   جهینت   در.  مهبد  انجام   دیها 
ِه ِإْن  »  مهد ی را انجام م  امفهیوظ جِرَي ِإَلَّ َعَلی اللَّ

َ
  د یمطلب با  ن یپس ا.  چیه  گری و د   1« أ

پس   ،خودم هستم یکه من دنبال بندگ ستا نی. خب اگر مبنا ا روشن باشد های زیر در برنامه 
و    ود شی م  حاصل   فردا  که  ی اجهینتم.  و نش  مانیتا فردا پش  کنم  م یتنظ  کارها را  دیمبنا با   نیبا ا 

 
 .29سوره مبارکه هود، آیه  -1



67  |    

 

 

  محورت تبلیغ تربیهای و روش اصول

  خودش   خاص   ت  یفعال  ی هاروش  ها،زه ین انگآم  اهر کد  .کنم  میتنظ  دیبا  دائما    کار را   ی  خروج 
 مسائل.   نیهمه ا ست،ا قبول قابل  کامال   همه هانیا. دارد  را
ن  ان عواطف است. هماهم  اتفاقا    ،ود شی م  جذب   آن  به  زود   ی لیخ  بچه  که  ییزهایچ  از  یکی
  با او   یمیروابط صم  ،ستا  گرفتن با اوگرم   ، ستا   محبت به او  ست، ا   او  به  تیشخص  جاد یا
  آن   اما  دارد؟  یارزش  چه  بچه  ی برا  ،ین اتوم  هزار   سه  خودکار    کی  مثال    زه یوقت جاست. آن ا

مثال    کندی م  احساس  شندوستا  شیپ  و  کندیم  دایپ  تیشخص  که  یعاطف  جنبه  ک ی  که 
. خب  کندی را جذب ماو    یروان  جنبه  نی، ا هشد  ترباال  گرانیاز د   و  ه استکرد   دایپ  یگاهیجا

 ی هاروش   ی برا  با  یتقر   وهست  غرب    یشناسروان  ستمیامروز در س  هانیهست. همه ا  هانیهمه ا
افراد  فعال  ،چه جوان  ،چه کودک  ،گوناگون  جذب   ی هات یفعال  چه  ،ی اقتصاد   ی ها ت یچه 

پر شده    هاروش   است.  نگذاشته  ی باق  ی زیچ  ی غاتیتبل  ی هاها در برنامهت ی فعال  انواع   چه  ، یاسیس
 .  است

و به مرور   دیدار ها را نگه  آنو    دیکن  جذب  و   دیکن  ی قو   را  ارتباطات  نیا  د؟یشما چه کار کن
 .  دین بکشابه اهداف خودم
  ن ین بر امای خاص خودش را دارد. ما که مبنا  ی هاروش   ییمبنا  هر  مسائل   نیخب با توجه به ا

  قدرت   اوال    م،یده  انجام  را  کار  نیا  یبندگ  ۀفیوظ  حساب    به  و   میباشبنده خدا  باید  است که  
که   هایکیکمتر از آن    ،زهیانگ  نی. استقامت در استیاهداف ن  کمتر از آن  ،هدف  نیا  ۀاراد 

 دارد   هانید فوق  ایفواه چند  بلک  ؛ستین  هایکی. نشاطش کمتر از آن  ستین  کنمی انتخاب م
شخص هر چه   های کیست که در آن  ا  نیآن ا  ؛د را ندار   هانیا  یکیاست و آن    نیا  رمنحص  که

. خودش خودش  ستیخودش موفق ن  ی خودش برا  ، اماهم موفق باشد، او در کار موفق است
اج است.  کرده  فرسوده  دلخوش  رش را  آن  موفق  ستا  هایيی در  در  ب  تیکه  دست  ه  کار 

ها  هبچ  نیا کار، خود  از کهاست  نیقدسش ات. وجه ی لیخ ؛است مقدس یلی خ نیا. د ر آو یم
در ُبعد  خودش    اصال  .  برد یلذت م  ،دکنی به جامعه خدمت م؛  برد یلذت م  ،کنندیرشد مکه  

  ت ی عبود   ریدر مس  ت،یبخش عبود   بخش است. در   نیمنحصر در ا  نیا  .کندی رشد م  تی عبود 
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ن  ایهم به    و کاری   ی ربط  چیه.  کندی رشد م،  دهدی که انجام م  ی تیعبود   فهیوظ  ک یعنوان  به
که   کندارد  احساس  نفر  ا پامروز  د  نمثال   بچهنصد  فالن   وعالقه    با   قدرن یا  هااز  و    شوق 

چرا؟   ؛ ستیالش نخی  نعیاصال     ،دکننی ها چه مرسانه د،  رنیگی روزنامه من  پدرشا  ،اندهختیر 
 ی کارگوید  می  کند،ی م  «تازه شکستم»اصال  احساس  .  ستیاصال  مربوط ن  هان یچون به ا

دق  ؛نکردم دو  در عرض  جا   ونیلیم  کی  قه،یدشمن  از  را  ز   گر ید   ی نفر  ماهواره  رو    ر یبا  و 
نفر  اپ  ،کندیم برابر  نصد  نیست  نفر  ونیلیم  کیدر  دق  هاآن.  عددی  دو   را  کار  نیا  قهیدر 
 من بعد از سه ماه.   ند،نکیم
  شرفت یپ ی کار دکنی نم احساس  اصال   ن یاست. ا فرق  چقدر های ک ی ن آ با   تی عبود  نیب دینیبب

  نصد اپ  هم   حاال  و  نفره  نزدهاپ  نفره،  ستیده نفره، ب  یزندگست که  ا  نیش ااسهیکرده و مقا
و به آن   د بر ی لذت م  ی گریکه آن د   ینشیبا آن ب  وا  .فالن  کنند ومی  ی بردارلمیف  اندآمده  نفره،

نم  توای که من نم  است   یش احساس رنج یبرا   تازه بلکه    ؛ستیش لذت نی برا  نی، اد دار   ی دلخوش
 .  کار کنم همه نیدر برابر ا 

اثر  ماندگار     کیهم  او    اثر،  کندی رشد مو عبودیت در خودش  خودش    نکهیعالوه بر ا پس  
  ی که هر گروه   ستیطور ننیا  شود،ی م  تی که در آنجا ترب  یکس  یعنی ست.  ا   یدار  خاصشهیر 

   طور نیست.؛ اینرا جذب کند اود یا یب دنابتو 

 ی دیتوح کردیبدون رو   یمضرات کار جمع
من  حاال    ،بچه آموزش قرآن رفته  مثال  .  ماه دید   نهیبه عرا    هانیا  کنم،ی عرض م که  را    هانیا 

نم  اشی المللنیبم،  ر دا  نیقیرا    ی کشور را    ا یبود    دانمیرا  زحمتش    زان یعز   چارهیبنبود، 
!  ی تیچه ترب  ،کارش کردند  هچ  کردند،  میتنظ  راش  ی ش را باز کردند، صدااهحنجر   ،دندیکش

 دو  یکی  از بعد  ،فالن، آموزش فالن مثال   ی هافنوهزار فوت  ،کردند تی نفسش را چقدر تقو 
  اش یبازان  عاز آن آهنگ   عده ک ی حدودها،  نیهم  ست ین  ادمی  گر ید   سال   سه   دو   ای   گر ید  سال
کردن  نخودشا  میت  به،  دناه شد  وارد   نکشورما در    ناآل  متأسفانه   که خواننده    . دجذبش 
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 که در کل  ییهازه یجا   آن. تمام  درآمد کالن  ی برا  زهایانواع چ  ،یعروس  ی هاها، جشنی عروس
دارد    یمرب   ی آقا نیحاال ابه باد رفت.   یجشن عروس  ک یها در  گرفته بود، همه آن   مدت   نای
  م، یکرد   باز  را  شاه حنجر   م، یکرد   تشین تربخودما  دست  به   می آورد   را   بچه  کی. بابا  سوزد یم

با همین سابقه   گرید   یکی.  میداد   تکاریجنا  عده  کی  لیتحو ، بعد  و فالن و فالن  فالن  کار  چه
 .  کرد  یخودکش گریبعد از چند سال  د  چارهیب کرد و دایپ ی مشکل خاص روان کیقرآنی 
م  پوستچون   مکندی باد  باد  دماغ  مکندی ،  فردا  درحالی رود ی،  نبرد   ی ابهره   که؛  قرآن   هاز 
اما    1« ُربَّ تاِل القرآِن و القرآُن َیلَعُنُه »  هک  م یساز یم  ی ما از خودمان افراد   ی عنی.  است
 .  ست ین رطو نی ا ی دیتوح  کرد یبا رو و  نجایدر ا

 ی دیتوح کردیرو   با  یجمع کار  لیتمث
در آن    و   داده  یرنگ بندگبه او    ،کندی م  تی تربرا   ه، هر ککندی مکار    یبندگ ی بر مبنا  یوقت

دارد   که   یتیترب  در  یبندگ  ی بو   و  عطر   از  و  ود شی م  اسالم   ی رو ینفردا    و. اددهی فضا قرار م
 جالب است.  که برد ی م ییهاحظ  کی

  ن یو در ع  ه قابل دقت و توج  یل یخ.  است  دردناک  یلیخ  ،کنمم عرض  هخوای که مچیزی    اما
  ی اگر هم شما بررس  .کنمی را عرض م  نیدارم ا   ی از نظر علم؟  ستیچ  نیحال درد است. ا 

  که   گرانیاز د فطرت    ی  بچه به لحاظ پاک  که  میدار   یلیخ  نظراین    از  اتیروا  و  اتیآ  د،یکن
نّ  ه ب  اند،کرده  آلودهرا    خود فطرت    ،اشتباهات  و  نگناها  بر اثر  خرهگذشته و بال   هااز آن   یس 

تر  ک ینزد   به خداچون از همه    ؛است  تین آماده ترباآل  و؟ اهچ  یعنی  .تر استک یخدا نزد 
 زا وحشت   یعنی  ؛ست ا  یمیعظ  اریبس  اریبس  هیسرما  کیست،  ا  ی تر از هر وقتست. فطرت پاک ا
. ست ا  ی دیتوح  تی ترب  ۀد آما  فقط.  ندیبی محکمت را    یوقت  شود یم  جی. اصال  انسان گتسا

  کار جوان  گناه  کیکه    ی گری تر از د ق یعم یلیخ  وتر  ع یسر   یل یخ یعنی.  است   تیعبود   ۀآماد 
مختصر بهانه    کی .  آماده است  ی بندگ  ی فقط برا  اصال    ، ...توبه کند واست که باید  و فالن  
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است،  شود. فطرت پاک  به سرعت شکوفا    شفطرت  بیاید و  تی عبود   طخ  ی تو   که  خواهدیم
برا  نیتر است. دم  دست   تیآماده عبود    ن ی چن  نیا  م،یعظ  هیسرما   نیا  .است  ریس  نیا  ی فرد 

  ن یاتفاقا  هم  بلکه برعکس  ؛ستین  مطلب  نیا   به  توجه  چیه  ،است  شده  واقع   مغفول  ،العادهفوق
 کردن    باد   به  دامم!  میزنی م  خراش  مداممختلف،    ی هارا به صورت   فطرتش  ن یا  م،یر آو یمرا  

!  میکنی م  خراب  نیبه نام د   نوعی  کیبه  شان را  ...، هر کدامو  شی هایخودخواه  غرورش،
  !میکنی م ن ید  ی برا این کار را که ستا نجایا بشیعج 

وبار  بندی ب   و   لوت  و   الت  عده  کی  ،اش یّ ع  عده  کی   باز،قمار عده    ک ینسبت به  بله ما کارمان  
شندیم   و آنجا   نجایبه ا  ما را    ی هاجوان  ندیآی و فالن و فالن که م و    ی قاچاقچ به یک  و    ک 

واقعا   ها کار ما  بله نسبت به آن .  ند، بهتر استکن... تبدیل می و   چاقوکش  و  معتاد   و  ینیهروئ
  ن ی العاده است. افوق   وچقدر بزرگ    میویعظمت کار را بگ  م یتوانی ما نم  .فوق  ارزش است 

 ی تو   ابان،یب  ی کوچه، تو   ی تو   ؛ست کجا خواهد رفتا  معلوم  ،نشود   جمع  مسجد  ی تو   بچه
پدر  ست. ا  یالعاده و بزرگها کار فوقنسبت به آن  ؟!ی اچه دره ،یچه کوه؛ باغ توی   ابان،یخ

 اشبچه درست است . میدار یخره ما جامعه را سالم نگه م بال با هر طرز فکری باشد،  و مادر  
  ی . سالمت میدار ی جامعه را سالم نگه م  ،است  دیجامعه هم مف  ی برا  است، اما  دیاو مف  ی برا

 است.   یارزش بزرگ ی لیخودش خ ،جامعه
ا مکه  نیاما  بن یا  میخواهی ما  رامیذار گقدر وقت  داغان    خسته  ، خودمان  ازکنو  و    یم،  کار 
؟  چه  ی برام؟  یبکن  را   اعتنای ب  فرد   ک ی  ی داربچه  نکهیا  ی برا!  ؟هآخر چ   ، بزنیم  و خانواده  یزندگ

  ظهور   ی برا  یقیحق  منتظر  کی   ،و نظام  جامعه  تی عبود   ریدر مس  م واقعا  هخوای من م  نکهیا  ای
برا(فیالشر فرجهی تعال اللهعجل )  حضرت اسالم  ی ،  بر   کنم  تیترب  یدولت  و    ود که  جامعه 

که   ارزد ی ، مود ش ها باز  که فطرت   یمبان   نیبا ا   ی اجامعه  تی. تربرا بسازد حکومت به آن معنا  
سرباز    کیتا    دبکش  (فیالشر فرجهی تعال اللهعجل )حضرت  ی برا  و  دن کناداغ   خودش راانسان   

 ارزد ی م  نده،یجامعه آ  ی برا  ،(فی الشر فرجهی تعالاللهعجل )ظهور حضرت  ی . ما برادکن  تیترب
 نیا  خود که  .  میکن  تیترب  ییرو ین  ینظام اسالم  ی که برا  میکنن  او  داغ  میبکش  را  انخودم
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را ما استفاده    نیرا دارد، ا  طیشرا  نین بهتر که اآل  دباش  ورطچ  شای دیتوح  پاک  فطرت   آن  ،روین
از جهات مختلف    ود ش باز    قیدق  یک مقدارنکته    ن یااگر    .ود شعنه واقع    مغفوٌل   نکهینه ا  ،میکن
 . کننده است نییتع یلیانسان خ ی برا
وپال ، پخشندیآیکنند، نمیافراد فرار م  باشد،  مبنا  نیبه ا  اگرکه    میکنیمما فرض    اگر  و
جذب  قدر  ن یا  ،بارک الله  کی   ی برا  ،یبستن  برای   بچه  کی  اگر  یعنی.  ست یور نطن یا  وند،شیم
ست،  ا  ی قدر قو ن یا  یوانیح  زهیجذبه غر   اگر  .دکشیم  را  او  ،یوانیح  زهیغر چون  ؛  ود شیم

 .  ستا ی قو  هان یفطرت فوق اجذبه 
ن شمال شهر  آکه از    شده  جذب  بچه  نیقدر ان یا  ،میکشف کرد   اش ر ای وانیح  زهیما غر وقتی  

 نیا  اصال    !«الله اکبر»  ؟هچ  ود شباز    دنابتو   این بچه  اگر فطرت  ،دیآیمو به اینجا    ود شیپا م
فرار   بچه  م،یکن  رها  ار   وما ا  مییو بگ  که  ستین  ورطن یا  یعنی  !رد یگی فرامچقدر جذبه    ابچه ر 

از  ن  اخودم  دیبا   .میکنشکوفا    طورچ  افطرت ر   ،می شو   آشنا  ما  نکهینه، البته به شرط ا  .دکنیم
  آن   با   ی وقت.  می ر یبگ  ی جد  ،میکن  ی ط  دیرا با  یمبان   نی. ا م یبرده باش  ییهافطرت بهره   ییشکوفا 

  نجا یبرعکس، ا  برعکس، کامال    ماشاءالله، اتفاقا    دید   میخواه  ،میهانجام بد  را  کار  ن یا  نگاه
  بر   را  نیا  .کشاندیاو را مخودش    ،ن فطرتآچرا؟    ؛دیآیآنجا صد نفر م  ،مدآیاگر ده نفر م

عرض    ی زیچ  یو احساسات  یطور هوسنیهم   مثال    نکهیکنم، نه ای عرض م  یقاعده علم  اساس
به آشاء. انکنم با مراجعه  از نظر حقا  اتیو روا  اتی الله  بررس  هان یا  یشناسانسان   قی و    ی را 

م از اهر کد  وگرنه  ؛کنمی م  عرض  را  ش یهاسرفصل تنگ است،    یل یچون وقت خ  . دییبفرما
 مفصل خاص خود را دارد. بحث هانیا

ا حال  هر  ر مای هاشه یاند  نکهیدر  ر مای هاطرح   ا،ن  ر مای فکرها  ا،ن  ر مای هاوقت   ا،ن   ا، ن 
،  است 10 ارزش نظر  از مثال   اشه یپا که ی کار کی ی برا ان ر امی هات یخالق ا،ن ر امابتکارات 

این میز یر یم کنیم،  متمرکز  حقیقت  این  به  واقعا   را  آنها  ثمری   جهینتچه    یدنیبب  وقت،   و 
 ! خواهد شد هش هم چاهثمر  .ددهیم
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  کار   فشار   از  که  یوقت  ا ی  میپرسب ن  اخودم  انگیزه   از ما    نکهیا   ثی ح  از   بود   ی اخالصه  ن یخب ا
ن به هر حال به امخب پاسخ   ؛آورد ی م  ی خستگ  فشارها  یبعض  واقعا    ، که میشد   خسته  یلیخ
 .است  مهم  یل یقابل توجه و خ یمطلب  ک ی نی. ا ستین چامالؤ س

 ی دیتوح  کردیبا رو  ی ابزار کار جمع
  ؛ است  الزم  هانیا   حتما    اتفاقا    نه  ست،ین  الزم   مسائل  نیا  که  میکنی ما انکار نم  نکهیمطلب دوم ا

.  م یزنب  کنار  را  هانیا  ما  نکهینه ا  ؛حرکت خواهد بود   ی گذارهدف  بحث  ،منتها بحث ما در اول
ش  ی گذارهدف   دیبا  اول ا  ، د و مشخص  برنامه   هان یبعد  بحث  م  ی زیر به  در   . شود ی مربوط 

ا  ی زیر برنامه    ما   که  هدفآن    با  باشند،  هدف  خودشان   هان یا  نکهیا   نه  ،البته  هدف  ن یبا 
  .میکن ی زیر برنامه  میخواهیم

 ها ن یا  همه  که  است   ریپذقدر مراتب نیا  ،قدر انعطاف دارد ن یا  یی مبنا  نیچن  با   ی زیر برنامه   اتفاقا  
  ن اکارم  م،یشو یم  نیچناین  ی ها ت یفعال  وارد   یوقت  ما  که  معنا  نیبد  رد؛یگی دربرم  هم  را

. ما  م یکه ما فقط جوانان را جمع کرد   ستین  ی افله  ود،شیم  یبند، مرحلهشود یم  ی بندمرتبه
ن مرحله  آ. خب ی بازبا توپ   ی مرحله جذب است، حت  که  افراد   همه  ی برا  میدار   مرحله  کی

  ع ی که سر   م یمرحله دار   کی را دارد. اما    خودش   خاص  ی زیر ، برنامهد مرحله دار   ک ی  ،جذب
خاص و    یتیترب  یمرحله آموزش   در  میر آو ی م  ،میبکش  باالا  هن آاز    دیبا  اها ر سرسبدها و نخبه

باالتربه    م یبکش  ع یسر   اها ر ن آ  ی هاطور نخبهنیهم ن  ما اآل  که مثال    ی . طورمیر و آ می   مرتبه 
تا نخبه  چهار  ،ا جوانت  اهج پناز    ماه  دو  از  بعد  مینابتو   مینفر جوان جذب کرد   پنجاه را   پنج 
 .  میبرنامه خاص داشته باشنفر  چهارآن   ی برا  دیبا .میکشف کن م، یر او ی و ب میبکشبیرون  

 نخبه  ف یتعر 
ن شایهم بود، ا   یرستانیدب  ،محصل بود   زانیاز عز   ی کیکنم.  عرض  از نخبه    یمصداق  ک یبنده  

تو   ندیو گی م ،اندازنداو را می  ه یعلم ی هاحوزه  مصاحبه در ،ود شی م قبول مدارس  از یکیدر 
اما    .رندیپذی نجا او را مآخب    گر، یمدرسه د   ک یدر    دیآی برو. م  ،ی خوری نم  یدرد طلبگ  هب
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  که د دار   ی زیر برنامه   فطرت  ییو شکوفا  یتیعبود   ی بر مبنا  ی مدرسه به قدر  نیا  یتیر یروش مد
 .  پروراندیطلبه را م نیهم
شد،  ی ن ماشد تابستی خوب م  دیو گی ؟ مست یچ  ما  ی کارها  نیاز ا پدر و مادر    برداشتن  اآل

  ن یا.  میشدی م  راحت  دردسرش  از   و  می برد ی م  مسجد  فالن  را  بچه   نیا   .میشدی ما هم راحت م
سن و  نیشده؟ در ا همن چ ۀبچ  یهمکالس نیعجب، بب دیو گی م عموق کی. اما دفهمیرا م

سخنران چ  ،هچ  اتش یادب  ، ورطچ  اشیسال  چ  ، همنطقش  چ  ، هگفتارش  رفتارش  و    ، هادب 
کار    چه  سال  کی   ی تو   میخواهی م  ما  که  میدهی جهت م  میدار   اپدر و مادر ر   ن یاما  الله!  ماشاء

 . میکن
  اصال    سال  دو  از  بعد  م،یکن  کار  یاصول  که  سال  دو  ؛میکنور کار  طن آسال    پنجبرای  ما    اگر

.  رود ی ماال  ب  ما  تی فعال  تیفیم دارد کاآر م آرا  یعنی  د؛دهی مانجام    را   هایدهجهت   دارد   خودش
 م،یدار   نگه  را  هان یو شکالت ا  ی و بستن  ی بازکه ما با توپ   ستیطور نن یا   دیگربعد از سه سال  

. پارسال  دنیآی م   اینجا  نیمستعد  ،دنیآی م  نجا یا،  دنشو ی ها از سطح منطقه پا م. نخبهگری نه د 
  در فضا   و ا  ت ینوران  جّو   و  نخبه  نیبرکات ا  شده است.   نفرسی  نفر،    بیست نفر بود، حاال    چهار
 .  د شو ی م زیسر ر 

  مطلب   فهم  براساس  شود؟یبرگزار م  یک  ثیمسابقه حد  مثال    است که  نیبحث در ا  گرین د اآل
 ی که آقا تو  دهدیتوجه مجامعه را  ی هات یشخص چقدر .او ی ات یاثرات عمل و باالتر ی معنا به

  د؟ یها توجه ندار ن آند؟ چرا به  و ر یو م  دیکنی له م  ار   هان یچرا ا  ،دیقدر نخبه دار ن یاجامعه  
 . شود ی ماجتماع  در ی جد  ی فضا ک ی وارد   کار یعنی

  ، دنندار را    شانکه حوصله بچه   گرانیفرزندان د   ی است که برا  نیسال فقط هم  پنج  درن  اکارم
حرکت    کیبه    دکنی جامعه شروع م  تیوضع  گری د   ،وقت بعد از دو سال  کی.  میکن  ی پرستار

 . یتیر ی و مد یتیو ترب  یاسیو س یو عمل یعلم ی  جد
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 ی پرور جذب نخبه و نخبه
  . ندارد  یاشکال  هم   نخبه  جذبپروری کنیم. اما بعد نخبهها را جذب کنیم،  باید بچهبنابراین  

از  مای های زیر برنامه  در  م،یدار   نخبه  ی برا  ی اژه یو   خاص  مرحله  چون  مثال    فر طآن ن 
پنج نفر   د،نیآی م  ی پرورچهار نفر از کار نخبه  .نخبه  جذب   فر طن آ، از  ود شی م  ی پرورنخبه

، مرتبه خاص  د م برنامه خودش را دار اهر کد  ی عنیدارد؟    یچه اشکال  ،دنآیمی آماده    ۀهم نخب
ر  ه   یتیعبود  ی مبنا  با   که   است  ن ی. عرض بنده اد مرحله خاص خودش را دار   ،خودش را دارد 

 ن محفوظ است.  خودشا گاهی، جادارد  جا هااین ی دو

 جذب  وهیش
ارتباطات  ،  و کوه  حیتفر   ،ی باز  ، شکالت  ،یبستن  با   نشیتر ییابتدا  در که    میدار   ی ما مراحل  یعنی

 .میکنی جذب م و محبت
شده کنترلاگر    .محبت حدود خاص خودش را دارد   .باشد  شده کنترل  دیالبته محبت هم با

  ی عنی مرحله است،    ک ی  ن ی. امیکنی جذب م  را  هان ای. خب در هر حال  زندی م  ب یآسنباشد  
 را هم قبول دارد.  تشی. اهمکندی انکار نم را مسائل نی، اکندی رد نم را نیا

 جامعه   سالمت  ی برا  خودش  اصال    نیا  .دنو ر ی م  دنو شیمسجد جمع م  ی تا بچه تو   صد  مثال  
  از   بعد ساعت  کید و  یآیکه مسجد م  نی، همنشود   تیترب  چیهم ه  است، اصال    دیمف  یلیخ

 ، اما دنخبه نباشها  بچه  نیهم  نیاز بن  اآل  دی. شاکندی م  ی فضا را پاکساز  یرود، کلیم  مسجد
از    یلیدر خ  شود ی باعث م  نی. همد دار نگرش    و  یش اثر زندگی خاطرات برا  نیا  گریسال د   ده

ا برکت  به  منقلب  دنابم  زیتم  نجایخطرات  اصال  ود ش،  در  .  کند  رشد  عقلش  ی روز  ک ی  ، 
بسم »  ک ی  دیفرض کنساده ما    کار   ک ی  ،رد یبگ  قرار   یوادثح  در  ، اصال  رد یبگ  قرار  یطیشرا
   .خورد ی نجا به دردش مآ م،یگفت «الله

کنار و چهار    میز یبر   را  هانیا  همه  یعنی  ،تی عبود   م مثال  ییو گی م  یکه وقت  ستین  هان یانکار ا
مراحلش قابل    نجا یاست که ا  ن یمان اعرض   ،نه  م؛ییبگو   نحو  و  صرف   مثال    مینیشنپنج نفر ب
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ما   مثال  مشخص باشد.    دیشده است. ورود و خروجش با حساب   نجایگسترش است. خب ا
  ی ن براامی هابرنامه  نش یو چ هابرنامه  ن یا م،ی قدر افراد جذب کرد ن یان اامسال در شروع تابست

 هفتاد نفرش متوسط شد،    پنجنفرش نخبه شد،    دو  ،رسدیمبه کجا    میدقت دار   گریدو ماه د 
. حاال  ود ر ی مجلو    نیا  ی بعد  مراحل  م،یکن  جدا  عی سر   دیبا  را  هان یا  خب  ،ورطمیننفرش ه

 ! می و بر   باالتر مرحله هدو نخب ی برا که ارزد ی دو نفر م ی برا
در  م  ا. هر کدستیمورد انکار ندیگر    مسائل   ت، یعبود   ی مبنا  نی با ا  و  مطلب   نیلذا با توجه به ا

 . عبودیت است  مسائل نیاست و جامع همه ا تی قابل تربمراحل خودش 

 یکار جمع یمسائل مال
 واضح است.  کامال    یبحث مال  گاهی جا  ،یتیعبود   ی مبنا  نیاست که در ا  نیا   گریخب مطلب د 

به ما داد   یپول  هم  یکس  اگرم  ییو بگ  مثال  که    میکنیم  یمقدسخشک . نه  میرا عرض کرد   نیا
یک   مثال  پدر  د،یرس  یاله  ی روز  ییجا  کیاگر    ر،ینخ   ؛خدا  ی من فقط برا  ،نه آقا  ،مییو بگ

 . م یر یپذیمخدا به دلش انداخت   واقعا   بچه
.  1« ِمْن َحْیُث َل َیْحَتِسب»  ؛ستیچ  اندد ینم  کسچیهبدهد،    ای ی روز  بنا باشد خدا  راگ

برا اتوم  ونیلیم  کی  نیا  ،ن اتوم  هزار  ستیدو   نیمن نذر کرده بودم ا  گفت  یکس  مثال     ی ن 
 . میکنی تشکرم م و میر یگ ی . مخداست ی روز ر،ینخ  ،نه آقا من فالن دیو نگ  گرید  ،شما

.  میانجام ده  مسائل  نیا  ی برا  ا را کاره  نیا  میندار   قصد  ما  که  میهد ی هم م  یتوجه  کیالبته  
 گذرد؛نمی   ناماز ذهن  ی اذره  یحت  است.ها و فرزندان  بچه  همسائل خدمت ب   ن یما از اهدف  

. از ذهنم  دبه من برس  نجایاز ا  ی قند  هحب  کیتا    مو ر یم  نجای ا  من  مثال    که!  ناماز ذهن  یحت
  نجا آ  نمن اآل مثال   ایداشته باشم   بهره  نجایاز ا  ی حبه قند کیدر راه خدا   یحت که د گذر ینم

  ی . حتد گذر ی منهم از ذهنم    نیا  ی حت  ؛د و تر ش  م یورد که گلو ا یب  ی چا  ک ینفر    ک یتا  رفتم  

 
 .3سوره مبارکه طالق، آیه  -1
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نم  از ماش  مثال    یکس  کی  که  د گذر یذهنم  را    نیپول  تاکس  .بدهدمن  هم خودم    ار   یپول 
 .  ست ا  خدا ی برا صرفا   که ستا ی اهمچون مسئله  کیمسئله پول، م. بحث ما از هد یم

تو    .ه و چ  هچ  گر یبابا تو هم د   که  آورد ی ر مزو   طان یم شیدید   یاگر گاه   ؛گرید   ستا  بشر  انسان
  اما   ؛ یداشته باشو امکانات    ی زندگ  ن یجا فالن درآمد را با بهتر فالن   ی وبر   ینستاتو ی ن ماآل
.  است  دعوت نکرده کار  نیبه اتو را   ی کس اوال   مییو بگ  ؛استمشکالتت فالن و بهمان  ناآل
به    ی ا ربطهن یا  . ثالثا  ستیکار ن  کها  هن ی. ام یر یبگ  یلش وجه قبا  در  که  میکنی نم  ی کارا   یثان

ندار  بخواه  د تو  دار  یکه  نگه  را  را    ،ی اسالم  م  یی هاآن اسالم  زندان  در  که    ددارنی نگه 
  حفظ   دشهدا دارن  ا ، اسالم ر دن و شی تکه متکه   د غربت دارن  آن  در و    انده یسور   در،  نداداعش 

اسالم  به  ها  ن آمثل  تو    .کنندیهستند حفظ م ها  گاه شکنجه  ی ها که تو آن   ا، اسالم ر دکننیم
  من   حد  در  گرید   زیچ  چیه  م،یباش  جمهور  سیئر   دیبا   حتما    ما  دیو گیم!  ؟یکنی خدمت م

دارد. ی آقا نگه م  حضرت  ی دعا  ،ددارنی نگه م  ااسالم ر   هان آ  اصال  ست.  ا  هان آقم مال    . ستین
ور پابرجا  طن یا دناتو ی روز نم، مسائل و مشکالت  نیبا ا .  ستی کشور ن اصال   دنباشن هان یاگر ا

بنابراد باش چ   ر آخ  دیو بگ  ،بزند  طانین شاده  ی تو   زود   ن ی.    ه ت چباب   از   اصال    ؟ی اکاره   هتو 
   ؟یکنمن را طلبکار  یهخوایم
 که  دهو از خدا بخوا  بخواهد  را  شای روزالبته از خدا    ؛د نگذر   نجایا   ازهم    انسان  ذهن  یعنی

  تو   از  ا ینم، خدااد ی نم  ل یدل  هر  به،  شده  هچ  شده،  قطع  مای روز  که  کردم  ی گناهان  من  ایداخ
را انجام    هان یا  ا،یام خدام. شرمندههخوایکار کردم از تو مزد م  نکهیم، نه اهخوای م  ی روز

 هست.   هیقض نیدر ا ینشیهمچون ب  کی ر حال ه. در یم را ببخشنگناها تازهم که هد یم
  از  نه(، هین بود )مزد و شهر خودما به نسبت یکی ؛بخش بود  دو در ما بحث ،یمال  ثیو از ح

  را   یزانیعز   مثال  صحبت کردیم؛ بلکه از این جهت که  باره  در این  کهن  خودما  ۀیر شه  ثیح
  معنا   آن به هیشهر  که  ستین  درست  صورت  نیا   به  .بدهند هیشهر ن مبلغ فال  م،یکنمی   نامثبت 

  ی ک ی  ست،ین  شی حال  اصال    بدهد  یونیلیم  اگر  هست  یکیند،  اها متفاوت خانواده   ؛ زیرام یر یبگ
 .  دش چند روز کسر کنابچه ی راپول نهار امروزش را ب یحت ست مثال  ا مجبور
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نجا  آ  یکه منابع مال میبگرد  یمنابع مال  ی کسریبه دنبال  دیا باکه م  ستا  یروش خوب نیافلذا 
العاده ق فو   ی هاوقت برنامه   کی  .نپردازند  یپول،  دکنن ی م  نامثبت که    ی نگاه افراد آ  ؛دکن  هادار   ار 

. تازه  می ر یبگ  یپول  ندارد   اشکال  نجایا   ست،ین نشای درس  ی هابرنامه   اصل  به  مربوط  که  میدار 
اه  آن از  بعد  ک  را   طیشرا  نکهیم  بعضمیرد مالحظه  واقعا  بچه   ی .  که  هستند  و  اهنخب  ها  ند 

برای چنین فردی در بحث شهریه باید  .  ست ا   واقع برنامه مال او  در  ؛ن صفرندشای هاخانواده 
م آقا  ییو بگ  م؛یبه خودش واگذار کن  دکنی نام مثبت که  کسی    ن آکه  یک بررسی ویژه شود  

و   هستی  خودت  ،یههم بدن  ا توم  ده  ،ارزد ی م  یههم بد  ونیل یم  ده  نجایکن، انگاه به توانت  
،  ود شی نم  عی ضابرکاتش  مطمئنا     است، قابل توجه است،  یمهمو    . کار کار مقدستیخدا
  واقعا    اگر  د ی. شامیکنش  هیتوج  مقدار  ک ی  . است  ی اله  ی هااحسان   و   صدقات  محل   ن یبهتر 
  یی آقا  کی ،  دبده  ونیلیم  کی د  یای ب  آقا  ک ی  دیشا   ،رد یها قرار بگبرنامه  در سیرو    شود   هیتوج
  ، اورند یالله ب  یال  ةرا با اخالص و قرب  ی که منابع مال  ییفضا  در.  دن بدهاهزار توم  مثال    دیایهم ب

 .  شود ی م اد یز  برکاتش
  نکه یکه او را نگه دارد، نه ا  دباش  ی ورط  ا م  برنامه  ندارند   امکان  واقعا    که  هستندهم    ی افراد   کی

  نوع  هزار نجاید ایآی م .ندارد  دهیفا نکهی. اود د و بر یا یب ست ان داده، مجبور اهزار توم  ده حاال
 اهرم   ما  اما  ،دکنیم  استفاده  و  ورد آی م  را  او  ،برنامه  نیا  ییبایو ز   تیفی. کدکنی م  یگوشیباز 

   .باشد راجبا که میدهی نم  قرار فشار
از افراد بتوانند استفاده    ی لیهم خ  که  درسی نظر م  ه ب  ، شکل باشد  ن یبه ا  هیشهر   ود اگر بش  ن یبنابرا
  ل ی از آن برنامه اص  دننابتو   شتری ب  یهم آن افراد واقع   ،(امکانش نباشد  یکی  ی برا  دیشا)  دکنن

 .  ه یشهر   ثی هم از ح  نی. اای برسد، روزی وعده داده است  خدا  کهمنابع    و هم از آن  بهره ببرند

 ی الزحمه مربحق
پرداخت  هیبه صورت هد و اریاختبه را   یها مبالغکه خانواده شود قرار داده  یصندوق د و شیم

مبالغ  آو    کنند برنامهن  توم   دهما    مثال    د یشا  ؛ود شها  بچه  ی ها خرج  ماهزار  او    ،میاهخو ی ن 
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توم  ستیدو  بداهزار  توجهدن  ما خوب  ب  در خودش    ،او  دیشا   .میکن  هی.  د و  یایمتن مسائل 
گاهود شمسائل    ریخودش درگ  د کن  قی تشو   ار   شد و خ  همکار  رفندو    ود بر   دیشا  کند،  دایپ  ی، آ

  ی . چون برامی بود   ی انهین زمچنی  ک یما دنبال    . اصال  اورندیب   ندبردار   ون یلیم  ستیب  مثال    که
  د یباشد. منتها ما با شای نامهم  کیممکن است پول  .ستین ی پول اصال   ونیلیم ستیب یبعض
 .  میکن هیتوج

با  اصال   عمومبه  میباش  داشته  شخ ب  ک ی  نمای هابرنامه   رد   د یما  روابط  کارش    که  یعنوان 
برنامه  به  فقط مستین   هانیا  و  ی زیر مربوط  مسئول  ود ر ی .  با  را    اد یز   ن یر یّ با خ  ن،یارتباطات 

. دنکیبرقرار م  یارتباط  ی هابرنامه  د،کنی دعوت م  د،بر یگزارش م  آورد،یگزارش م  ،دکنیم
  ی به فضل اله   دناتو ی م د،باش ی روابط قو  نیا اگر .دکنی از مب  جامعه  دررا  ارتباطات نیا مدام

  روابط   نیا  ،ا رشد افراد بو    دشنا کنآ   کی از نزد   ،اورد یبمراسم    به  اها ر و آن  د ذار گمراسم ب  یلیخ
   .شود  بهتر تواندیم

 ی جد  ی هابرنامه   واقعا    دیبا  گریها د ن آ  ی برا  ،باید انجام شود   ی پرورنخبه ،  وقتی افراد ثابت شوند
ها را به  آن   م یناتو ی که ما نم  شهی. همدبچشن  اکه لذت مطالعه ر   ی مطالعات  ریسمثال   گذاشت.

 د نبچشکه لذت مطالعه را    باشد  نیا  دین با ام. روش میذار گن کالس ب شای و برا  م یر او ی بکالس  
خاص   روشن هم  آ حال هر بهکه  دنیایب  یخاص ی هابرنامه  ی سرک یو   یخط مطالعات ی تو  و

 .  د دار  راخودش 

 نخبه با  کار وهیش
 :لا ؤس

جدا  ار هانی، ما ادشدن داینخبه پ افرادنفر  نجپ ،نفر دوازده نیاز ب سال دو یکی از بعد اگر
  م؟یافراد داشته باش نیا یهم برا ژهیو ییهاو برنامه دن جمع باشناهم نیب ای میکن
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 :خس اپ
ست که اقدر نخبه  ن یا  وقت   کی .  د دار   افراد   ن یا  ی و قدرت نخبگ  هابچه   ی به فضا  ی بستگ  نیا

  . شوندمی جدا    هان یخب ا  .شود ی م  عیضا   نجایاوقتش    ها هم اعتراف دارند که مثال  خود بچه
 .  دباش  دیباو یکسان  صورت  کی به برنامه  نجایا  ست،یفاحش ن یل یاختالف خوقت هم  کی

از حیث زمان و حتی مکان  طوری    اند،ی که جدا شدههای دو گروهباید برنامه   ت یدر نها 
شود و در برخوردها احساس حقارت  همدیگر را نبینند که موجب حسودی  که    تنظیم شود 

  کنند.
 ا ی  میر ذاگی عنوان م  کی  اهنآبرای    مثال    د؛خاص خودش را دار   ی هان لطافت آ  هانیا  البته
  د ییفرض بفرما  مثال    ای   م ین را جدا کرد شای اه، وقت درسین نماشوقت   هان یا  مییگو ی م  مثال  
  ی کس  گر ی. د شد  خواهد   ن ین اشای قبول  هج ینت  که  میذار گی م  یامتحان ،  میکنی م  جاد یا  ی طیشرا

 . دارد  یمختلف ی شگردها  نیندارد. ا  اعتراض ی زیچ به
 کند مثال    الیکه خست  اخطرناک    یلیخ  نید. ایا ین  پیش  شیجب براکه عُ   دیمواظب باش  دیبا
با  ییهالطافت   کی  نی. ا«جدا شدم»،  «من نخبه شدم»   ی خاص  ی هاصورت   به  دیدارد که 

  را  خودت ،ی ندار  عجب  تو نمیبی چون م ، یفالن مییو بگ ه اوب   عجبش را گرفت. مثال    ی جلو 
سر نخ    اولز  ا   ؛...تتا به ظاهر   یکنی م  توجه  شتریت بیهاب ی و به ع  یکنی برتر احساس نم

 ،ی اهشد  ای ی خب تو بچه قو   مییو بگ  او   که به  دکنیم  فرق  نیا.  میکنبش  را  عجبش  که  میدهب
 یکه بله من کس  ود شی باورش م زود    ،است  بچه نیخطرناک است، ا  نیا   .؛و..  ی خوب شد

با  م  م ییو بگ  دیشدم.  نفس   یهست  بچه  تو  نمیبی چون    ی برا   ،ی ندار  عجب  ،ی دار  یشکنو 
و   یکنی نم  احساس  یکس  را  خودت  ،داری   محبتو    ی دوستنوع هم   ،ی غرور ندار  دوستاتت

  از حاال   ست، یکه مطلب چ  می دهی توجه م  را  وا  ی عنی؛  ...یکنی م  دقت   را   مطالب  حال  نیدر ع
  د ی ش را با خود خاص    ی هاها روشن یا.  دیگر  یشکل   به  هم  را  های کین  آ؛  میدهی جهت ماو را  

 داشته باشد.  
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 هابرنامه ی بندتیاولو 
با    نهیهز کم  ی ها( و برنامه یارتیو محدود و معدود)مثل سفر ز   نهیپرهز   ی هاطرح  نیب  اینکه در

  ط ی به شرا  نسبت.  است   یل نسبمسائ  ن یاباید گفت    ؛ با کدام است  تی اولو   شتر،یتعداد دفعات ب
گونه  ن یگفت. لذا در ا  امسئله ر   ود شی . مطلق نمرندی... متغو  هابچه   هیروح  طی شرا  به  ،کالس

 .  رد ینگ می فرد تصم کی  ستا  بهتر  طیشرا
ن که ما اآل  دکنن  ی کارچکش با هم    امسئله ر   نندیشنبا هم ب  ن،ی مسئول  و  انیمتصد  ز،یعز   انیمرب

  ی آرا رو   تی را با اتفاق نظر و اکثر   نی. اگرفت  میخواه  ی شتریب   مطلوب  جهینت  ،حالتم  ادر کد
 .  رد یبگ انجام دیاحساسات، بله نبا ی رو ؛ وگرنهدکننمبنا انتخاب 

  از   یکی به  میناتو ی ما م  دییفرض بفرما  ست. مثال  اتر  ک ین هدف مطلوب نزد آم به  اکد  مینیبب 
نزدیک شهر    ی فضا  برنامه،  ی محتوا  ثیاز ح  مثال  .  میهبد  ب یترت  ییردو انجا  آ  و  میببر   های 

م  نیهم  ،بود   خواهدجذاب    و  دیمف  مقدار  کی  عتیطب را  باش  میناتو ی مطلوب  .  م یداشته 
  مشکل  که روز ن هما نهالبته  م؛ یبر ی د ممشه را هانیهم شدند، نفر  چهار  ، جمع نیا ی هانخبه

د   ک یدر  بلکه    ؛دیا یب  شیپ فرصت  و  در  گریمناسبت  فاصله  کی  و  و  در    مثال    . گری د   فضا 
  یی آشنا  بشناسد،  یعلم  ی دهای بازد   در  را(  السالمهیعل)مقام حضرتباشد،    یعلم  دیبازد   کنارش

  هم کمتر است.   متش یاز مشهد است، ق  ترک یکه نزد   خود قم  ا ی.  کند  دایپ  ی به مراکز کانون
،  ود ش  ی حالج  هان یهمه ا  دیبا .  ستین  یکاف   ،د و ش  یاحساسات  که  م یببر مشهد    نکهیصرف ا   بله،

  د یبا .  بدهد  ی خوب  یلیخ  جهینت  تا  دباشمکمل هم    برنامه   تا   سه   تا  دو  ا ی.  ود ش  ی کارچکش 
ن هدف آخره  بال   اینکه  .میکن  ی کارنظرات مختلف را چکش   م،یکن  ی را حالج  هانیا  مینیشنب

  ت ی اولو   ن فعال  آ  ؛رد یگیم  جهینتم کدا  در  شتر یب  ست ا   بچه  نیا   ی فکر  رشد   ت یکه ترب  مطلوب 
 دارد. 

ز   مثال   وال   نیا  جاد یا  ،(السالمهیعل)حضرت  ارتیز   نفس   خود   ارت،یدر  به    ت ی عشق 
  ی سرک یهمراه با  ؛  مهم است  ی لیبچه در حال فطرت پاک خ  ن یا  ی برا  (السالمهیعل)حضرت

ورود    ی ابتدا. از  نکند  دایپ  یح ی تفر   جنبه  ک یش  ی برا  ارتیو ز   رزد ایب  واقعا    که  کیفی  ی هابرنامه 
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انتها ک  ی تا  سراپا  دار یبراقطار    ای  نیماش  ی تو   ت؛ی فیمسافرت،  برنامه  نهارش میش  سر  و  ا.  ن 
 د یبرنامه مف نیبنابرا.  میدار   یبرنامه خاص  کی  حش یتفر   ی برا ی. حتم ین برنامه دار اشصبحانه

م اهر کد  اصال    به همراه داشته باشد،   ارت یز   ن یر یاطره شخ   هابچه  ی برا  د ناتو بکه    ی قو   جامع 
اگر  اما .د ارز ی مو  ندارسی ن مطلوب مآبه  رد،یگی نجا انجام مآاثر خاص خودش را دارد که 

  را   نهیهز   آن   م یناتو یمکه  ی حالدر   ؛ باشد  ارت ی ز   و صرفا    میبرگزار کن  م ینامحتوا نتو پر  ۀ برنامما  
  ، ودن برنامه بب به لحاظ مطلو   ود شی معلوم م  م،یکندار  شه یر   قیعم  یتیسه تا برنامه تربدو    صرف

   .مقدم خواهد شد آن  بر نیا
 م یاهکار کرد   او  ی چقدر رو  ،ود ر ی م  ارتیز بچه که    نیا  مینیکه ببست  ا  نیا   تیها اولو در برنامه 

  ارت ین وقت و نوبت ز اآل  ایآتا آنجا که    .برده استبهره  مسائل    و  هات ی فعال  نیاز ا  و تا چه حد
  ک ی   مثال    ، باشد  ی بله اگر امکانات مال.  است   یخوشحال و    حی تفر   کیش  ی برا  ای   شده   مشهد

  اصال    ،دیببر مشهد  ها را  بچه  شما  دهمیم  ونیلیمبیست    من  د یگو ی م  و  دیآیم  ییخدا  بنده
 است.   ی گری حرف د  کی  نیا ،ماه کرد  نذر هابچه ی برا
  . م ی ببر استفاده را    ن یشتر یبباید  مبلغ    ن یتر کوچک   از  ،یفعل  ی اقتصاد   طی شرا  در   مییو گی م  یوقت
مآخره  بال  دار   نهیهز   نیا  تیمسئول  نجایا  دیو گی نکه  بایدمیرا  کمتر   ،    ن ی شتر یب  ،وجه  نیاز 

بهره    م،یببر   حرماگر بچه را  باید بررسی کنیم که    نیبنابرا.  دداشته باشرا    تیفیک  واستفاده  
اطراف   در   ، زیارت شهدا، مسجدهای بزرگزادهامام  به  مینا تو یمندارد،  ن معنا  آبه    یارتیز 

معرفت    ذره   کی  ،درنیانس بگ  و  دنشو ن آشنا  خودشا  هان یا  تان توجه.  آبه اتفاق    ارتیز   ؛ میببر 
صرف    د؛ وگرنهن، برسدنهخوایم  چهنآ به    ی مرحله بعدتا  ،  دننک   دایتوجه پ  ذره   کی،  دن نک  دایپ

، خب چه اشکال  ددهی مش  ی برا  ی پول خاص  یاگر کس  د.کنی م  حساب  گردش  ،میکه رفتاین
  شتر یاو ب  تی ترب  ی تو   فعال    م،یبکن  را  کار  نیا  هات یفعال  ی هاپول  از  میهخوای اما اگر م  ؛بله  ؛دارد 

  ی تیبرنامه ترب  نیگز یجا   تواندیم   ی اد یز شهدا و همه تا حدود    ،هازاده امام  ن یکه ا  م یوقت بگذار 
   .او شود تا به مرحله باالتر برسد 
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  زه یاسم جا  د،یهبد  زه یجا دیخواستی م  حاال ،اندنخبه  یلیخ  میکه عرض کرد  ییهاآن   تی و نها
بروند. در    ارتیدارند که به ز   ت یقابل  زانیعز   ط یشرا  نیخب در ا  میویگی م  ؛ بلکهمیذار گینم

  ک ی    و  میها را ببر آنرزد  ابی  که  م یبر یها را مآن  ی ابرنامه   یط  مثال    ی ابهانه   یعنوان  یفرصت  کی
 .  بدهد مناسب جهینت

 ؟یارتیز   ا ی  یاحتیس ؛اردو یمبنا 
  ا ب   (السالمه یعل)امام رضا  یدرباره زندگ  م یمدآچقدر  ما    است.   یهوس  ز یچ  ك ی  ارتین ز اآل

،  د نو ر یهمه مبرای این است که  ؛  ود ر ی حضرت م  ارتیز   هبن  اآل  کهنیا   م؟یصحبت کرد   هانیا
 . می برو  میخواهی ن رفته ما هم م امهیهمسا

  تمام وجود . میکن باز برایش دور کیرا  حضرت یزندگ ما دارد، که یپاک فطرت آن  به دلیل
  ت ین  کیبا    ،کن  ارتیز را  حضرت    و  بایست  نجایاز ا  میویبگ  ی حت  .ست اعشق به حضرت    او

  م یر او یرا ب  (السالمهم ی)علتیاهل ب  .ود شیمتر  آماده   ارتیز   ی برا  نی. ادکنی م  ارتی ز   یخاص
یعنی چه  میبشناسان  او  به برا  (السالمهمی)علنیمعصوم  ی هات یمظلوم  .که    . م یبشناسان  شیرا 
  م یکنباز    شی کند. شهدا را برا  دایپ  هیقض  ن یا  در   یشناخت اجمال   کی تا    ند دوره بگذرا  کی

  د یها شهآن ها مظلوم واقع شدند، مثل آن رفتند، مثل را  (السالمهم ی)علامامان ن یراه ا که شهدا
مثل   تا  آن شدند،  کردند  گناه  و  ظلم  با  مبارزه  چرا   دبفهم  .دبفهم  مقدار  كی ها  که 

س  اصال    .شد  دیشه  (السالمهیعل)حضرت استیچ  ریخط  مامام  نکهی؟    ز ی چ  كی   میو ر یزاده 
 ی االعاده فوق   ت یشخص  ک ی  او  .زاده)با حالت استخفاف(زاده، امامامام  ؛دحساب نکن  کمی

  ارت یهم مثل ز   نجایا  که  میده  حیتوض  شیبرا   است.  را رفته  (السالمه یعل)که راه حضرت  ستا
است.    بوده  (السالمه یعل)حضرت  ی داران واقعاز دوست  یکی  ، اوستا  (السالمهیعل)حضرت

  شهدا   که  میکن  باز   را   مطلب  م یو ر ی شهدا ممزار    ا ی.  است  طور شدهن یو اطور بوده  ن یامسئله  
بچه   این  ، واقعا  رود می   (السالمه یعل)حضرت  ارتی به ز   یتا وقت  .عمل کردند  صورت   نیا  به

 .کندکار   هخواهد چیبفهمد مکمی 
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  مثال    .مهم است   یلیخ  ی زیر آن محاسبات و برنامه   ،ی و مسائل اقتصاد   یتیر یمباحث مد  در
  کربال،   میبرو   همه  بدهم  ونیل یم  بیست  ماهکرد   رذن  من  آقا  دیگو ی م  وقت  کی  میکرد   عرض

امشهد  م یبرو  خب  اآل   ک ی.  ست ا   خدا  ی روز  ن ی،  ما    ی براو    م یدار   ونیلیم  سی ن  وقت 
نگمیکنمحاسبه    دیبا   نجایا  ؛میدار   تی مسئول  ونیلیم  سیکردن  نهیهز    سی   مثال    ما  که  مییو . 

 . دارم  تیمسئولش  ی براد بکنم، نه!  هخوای م  مدل   ی هر کار  ،ستاباز    مانم، دستیدار   ونیلیم
به    دنیحداکثر استفاده را در رس مبلغ،  حداقل از  که  کنم  نهیهز   ور طچ دیبا  را   ونیلیم  سی   نیا

  برنامه   ا  ی  (السالمهیعل)حضرت  ارتیا ز یامامزاده    مثال  .  دارم  ت ی؟ مسئولبرماهداف مطلوب ب
  ربط   من  به  ونیلیم  بیستن  آ  م یبگو .  میکن  یبررس  اطیاحت  با  د یبا   نجای، ا استخر و فوتبال و...

حداکثر  ندیبب کند محاسبه دی، باد هم به من ربط دار  ونیلیم سی ن یایک ریال از   اما نداشت، 
  ؛ ستا باب    ن یاز ا  ن یا  د.کار ببر   به  دناتو ی م  ی ورط، در چند برنامه و چهیقض  نیا  دراستفاده را  

 اثر کار.  تیفیو ک تیدر تعداد و عدد و کم ف، یوظا ریس در ی زیر برنامه 

 یتیعبود ت یترب ای  یقشر  تیترب
  م ی دار   ی قشر  تی ترب  کیما    ؛ست ا   نوع  دو  تی ترب  ؛هست  یتی ترب  بحث  در  که  ی گریمطلب د 

 م یدار   یتیترب  کی. اما  ست ا  ایهمراه با ر   بسا بعضا    ی و ا  ی جّو   ی  سطح   ، صرفا  د ندار   شهیکه ر 
 دارد.  یت یعبود  شهیدارد، ر  شهیر  نیکه ا
  جلوتر   همه  از  دیو بر   ،للهاایست،  ا نماز  م: آقا وقت  یو گیم  بچه  شیپ  من  دییفرض بفرما  مثال  
  ست ا  نماز  وقت  بداند  بچه  نیا  نکهیا  ی چرا؟ برا  ؛ییهوا  و  حال  کی   و  ببر  و  اریب  و  وضو   و  نماز

  بلکه ؛  نفر هم نبود   کی  هابچه  نیا  از  اصال    نه،  وقت  کی.  دن انماز جماعت بخو   برود   دیبا  و
من به نماز جماعت اول وقت    یتیعبود   فهیو وظ  ن احساسست که اآلا اساس    نیبر ا   نم  اعتقاد 

 کنم.  ی م پخش خودم در  را نیکنم و اثر ای را در خودم اجرا م نیو دارم ا دکنی حکم م
  ی اول  صورت.  ی اول  صورت   نه؛  گذاشت  خواهد  را   خودش  یتی ترب  اثر  که  ستا  دوم  صورت  نیا

را    اثر  نین بچه هرگز ا آ  .هم دارد   ی تظاهر  ۀشیبسا ر   ی ا،  ود شی صادر م   شهیر ی ب   بنده  از  چون
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نمرد یپذینم که  هرگز  گفت،    ود شی،  چون  غالبا    امامطلق  بعض   یاستثنائات.  که    ی هست 
فرق    یلیخ  نیبا ا   ی ن دومآ. خب  رندیگی ن را مخودشا  استفاده  ،هم  ای ن ر ااستعدادها از هم

 دارد. 
بچه  نیمالحظه ا   ، مثال  را نکنم  جایب یشوخ نیا  هابین بچه م  ه خوای ممن    دییفرض بفرما   مثال  
  لهو و لعب به اصطالح    زیچ  کیکه من    دکنی م  حکم  تیعبود   اصال    وقت  کیکنم.  یرا م

  حکم   انسان  تیعبود ،  دباشنگناه    آن  در  یحت  مزاح من  ،من  ی شوخ  من،  حرف  کی بسا    ی ا
هست که   نید. ایآیم  شهیر   از  بچه  نیا  ی برا  شایتیطبعا  اصل ترب  .مکار را نکن  نیا  دکنیم

بسا    یاد و  یآیدرم  شهیر ی ب  یصورت   کیره به  خکه بال   ین اولآ اثر خواهد گذاشت، نه    یلیخ
  است،   هوا سرد   یوقت  ست که مثال  ا  نی. مثل ا دمد نظر باش  دی با  هخر بال   نی. اد جنبه فالن دار 

م لباس  لباس همی م  لباس  گران ید   ی براهم    وقت   ک ی  ،پوشمی من  دوتا  لباس  اپوشم، هر  ن 
، نشود سردم  که  برم، در آن دنبال خودم هستم  ی اش را مم بهره ه  خودم  یمنتها در اول  ؛ستا

 را   شای قیحق  اثر  دارد،  تیواقع  و  دارد   قتیحق  که  کار  نیا  یقیحق  ی وضع  و  یعیخب اثر طب
  ک ید در  یایب  ی الحظه   کیبسا    ی ا  و   ستین  داریپا  یدوم  صورت  لذا.  گذاشت  خواهد  هم

 .  ارد یعوضش را درب بزند را هان یا همه اشتباه،
  آن   نکهیا  ی برا  .رود ی از دست مد همه  یآی م  ی مورد   ک ی  تا  نداشت  شهیش ر اه چرا؟ چون هم

کند، ی م  تی ترب  را  او  نیالعالمحضرت رّب است، حضرت رب   دکنی م  یواقع  تیترب  که  یسک
  ی تیترب  مجموعه  نیا  درو    نجای ا  آنچه،  امواسطه   فقط. من  میکرده باش  ی کار  واقعا    ما  نکهینه ا
اول   ،د گرد ی برم  ین بحث اولهما   به  نیا  ن ی. بنابرادکنی م  تیست، خدا تربا  مال خدا  شد،  کار

عمل کنم و خداوند   فهیوظ  ی ودم باشم و رو خ  تیبه دنبال عبود   دیمن با   ؛می جلسه عرض کرد 
  ی اما اگر به صورت تصنع   ؛خواهد کرد   تی ترب  طیدر هر شراخداوند    .گذارد یم  ار   یتیاثر ترب
 .  ود ر ی م لو  نیا حال هر  بهپیش برود،   طی شرا نیادر  تواندی م محدود  مدت  کی  ،باشد

فرزندت را    ،کردن خود با ادب( هست، به این مضمون که  السالمهیعل)از امام صادق  یتیروا
 باشم.   ینم مرب اباشم تا بتو   یمترب یقیبه طور حق  مخود  دیمن با  . یعنیادب کن
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  ی قیحق  صورت   به  ، تربیت گرفت  انجام  اگر  ن یا.  هستم   هم  یمرب  ،هستم  ی مترب  من  نکهیضمن ا
؛  خواهد شد  یقیهم حقها  ینا   اثر   ،میکن  انتخاب   ت یعبود   ی . اگر راه را بر مبناود شیم  منتقل
ور  طنآ  ،شود ن  ی ورطنیاکه    می کن  طین شراآباشد و مالحظه بچه را در    یاگر تصنع  وگرنه

 بدهد.   یج یهم چه نتا بعدا   ستیو معلوم ن ستین دارین پا آ، ود بش
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   یاخالق یشناسبیآس
  ی آموزست، گروه دانش امن    ی  آموزدانش   گروه   ن یا  د کهاییب   ی تکبر  و  غرور   و   عجب   نکهیا
مسجد امام    مثال  عنوان  به  ؛است  داشته  را  هاضعف   نیا  و  نبوده  موفق  نهیزم  نیا  در  ی گرید 

  نقطه  کی نیا  ؛ه استتر بود موفق  (السالمه یعل)ینسبت به مسجد امام عل (السالمهیعل)نیحس
 است.  یمنف

  ت ی عبود  ی بر مبنا و دید  یمترب خودش را  ،انسانوقتی اصل است که   نیفرع  بر ا این موضوع،
  ن یمخصوص به ا   نیا  . است  مبنا  نیتحت  مراقبه و کنترل هم  هان یا   گرید   ،شروع کرد   یحرکت

چون    ، مراقبه الزم است.عجبترک    ی برا  ،مختلف  طیدر شرا  د.آیی نم  نجایفقط در ا   .ستین
  ، عجب  آن  اصل    بر  فلذا.  شود ی م  هات یفعال  نیست که بالخره مشمول  تمام  اا  ی اله یرذ   کیآن  
  بحثش   آنجا  فطرت،  پاک  ی ندا  سایت  در  البته  .است   آن  مراقب    وکند  یم  مخالفت  شهیهم

کنچه   خرهبال   ما  را  عجب  آن.  است   آمده  مفصل کردنش کنه شیر   م؟یکنمبارزه    ؟میکار 
  ت یدر سا کنترلش    ی برا. اما  دن برسا، به دادمدکنن  امست، خدا خودش کمک اسخت    یلیخ

  یی هات یواقع  ی سرک یبه    میکن  ی ما سع  نکهیا   آمده است. مثال    ی لئمسا   ك ی  ،پاک فطرت  ی ندا
  آن   و  شکندی ن را هم ماشکند. به تبع آن، کارمی م  را  ما  اتی واقع  آن  به  توجه  که  میتوجه کن

  ی ها هم به خود ن یشد، ای م  نییتع  خودمان   ی بزرگ  از  و  دید ی م  بزرگ   را   کار   آن   که   یاصل  عامل 
 شود.  یم یمنتف
بفرما  مثال   در خودم    ،دانمیم  خودم  که  ی لیرذا  ی سرک ی  به  لحظه  آن  در  د،ییفرض  پنهان 

دست    را  خودت   یلیخ  یفالن  ی ا  م یبگو   و  کنمها توجه  به آن   ع ی سر   ،داندی نم  ی دیگرهست و  
نگاه    توبه    یکس  اصال    شود،از گناهان  پنهانت باز    یکی  اگر  ،ی شد  یکس  ییکه بگو   باال نگیر

 ه یسّر و ال   ی ها را تو مهربان آن   ی د. خدادهی نمراه  مجموعه    را به  تو   ی کس  اصال  کند،  ینم
ا  یترسی م  اصال    تو  که  گذاشته  پنهان د ا  خدا، خدا  یوقت  کینکند    نکهیاز    ک ی ،  گریست 
 ش ی صدا  ،بترکد  دفعهیکاگر  ،  دکنی باد م  د،کنی باد م  را مدام بادکنک    ن یا  ! ی وا  .دنک  باز  لحظه

 ی آقا  ندیگو بکه    ی شو یم  خوشحال  کهتو  عجب!    ؟ یفالن  ی ه آقا دارد که ب  ی همه جا را برم
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ست که شعاع  ا   ییآنجا   تا  شی صدا  ،باز کند  راها  ن یاز ا   یکی اگر خدا    ، یفالن  ی آقا  ،یفالن
 است.   ییهات یواقعها ن ی. اشود ی م بت یبه مص لی موقع تبدآن . برداشته است «یفالن  ی آقا»
  داد   قیتوفبه تو  که خدا    ی بود   ی اچاره یب  گناهکار    همان  تو !  یخب فالن   که  کند  توجه  مثال    ای

  ، ی دیات رسی شکستگدل  به دلیل  جانیا  ؟ی کرد   فراموش  زود   چه   را  نیا   .آورد   نجایا  و تو را به
 .هان یا ی برانه 

  را   ایانب  و  حوادث کربال   بزرگان،  ؛یکنی نم  ا یاسالم را تو اح  ن  ی د ه  ک  تی واقع  ن یتوجه کند به ا
اآن   تازه.  ی دارینم  نگه  را  اسالم  که  تو  .دندیبر   اره  با   اآلن   که  دندیکش  یسخت  همه  نیها 

ات از اسالم است، تازه زحمات استفاده  هم  ن یا  ،یکن  استفاده  ی بتوان  برسد   تو   دست    به  اسالم
 اوضاعت؟  و وضع  نیبا ا ییگو یم چه  حاال ،یکنی م مالیها را پا آن

برابر او خود به خود بشکند. لذا به جا  ی هات یشخص  به  کند  توجه  مثال    ای   ی بزرگ که در 
و    بشکند  خود   به  خود   که  ندیبب  را  بزرگ  افراد   ،ندیبب  بزرگ  را  خود   ،کند  توجه  خود   به  نکهیا

بود   گناه  ی برااش  پرونده   اصال    که  ساله   زدهیس  ۀبچ   ده،یفهم  دیشه  دیبگو  نشده  پاک   باز   ،
 تا بشکند.   بگوید ؟یهست هک او ش  یپ، تو اآلن دیرس یبه چه عظمت  ی پاک، به چه مقام

اما روز آخر    ،بزرگ کردند  ی ها کارها ی ل یخ.  باشد  ریعاقبت به خ  ست ین معلوم  توجه کند که
امتحان بار  آخر چ   ل یعل  ی از سربازها  ی کیور؟ شمر  طآخر چ   لحظه  ؟ یدر چه    ه اسالم بود، 

 شد؟  
خدا با    یشاءالله تعالکه ان  میاز خدا کمک بخواه  مدامو    میکن  توجه  را  ل ئمسا   باید  ن یبنابرا

 کند.  مشکل را حل  نیکمک خودش ا

 ی دیکار توح یساز گفتمان
 ال:ؤس
شما  یعنیاست  شانیوانیح زهیاز غر تریقو یلیها خبچه یفطر زهیغر دیشما فرمود نکهیا

 لیحول تما ،یعواطفش کار کرد یکه رو یآن وقت ،یداد زهیو جا یکن یبهش لطف
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از  تریو قو ترشیهم ب شانیفطر زهیبه مراتب آن غر یول رفته،یاست که پذ اشیوانیح
مشخص است که چه  شانیوانیح یزهیغر یبرنامه نیا خباست،  شانیوانیح یزهیغر

کار چه شانیفطر زهیپس با آن غر شود،یکردن حل م قیدادن و تشو زهیبا جا یعنی ستیجور
که خودش  یباشد که آن کس یزیچ کی م؟یبه کجا تمام کن میاز کجا شروع کن م؟یبکن دیبا

سو عبد خداست  کیاست؟ از  یمترب که یاست هم استفاده کند و هم آن کس یبه عنوان  مرب
انشعاب  تشیعبود شودیعبد موجب م نیهم ا گرید یخودم را صاف کنم، از سو دیکه با

 اثر بگذارد؟ ترشیبحث فطرتشان ب نیکه ا میکار کنکند در افراد.  چه دایپ
 : خ ساپ

مسئله   یعنی  ؛دارد   یگفتمان  نبۀج  مجالس  و  محافل  از  یبعض  ی برابحث فطرت    ،برهه  نیدر ا
  ، هنوز که هنوز است  آن،  بودنی اتیح  و  ضرورت  و  تیاهم  .است   شدهمهجور    واقعا  فطرت  

ن جا  فوق ئمس  که  فتادهیدرست  چقدر  استله  ا   ؛العاده  تار   مثال    نکهی کما  طول    نظام   خیدر 
  چطور   مثال    چه؟  یعنی  که مثال    ،آمدی م به نظر    یبیغر   و  بیعج   زیچ  ک یحکومت    ،یاسالم

  اورد، ی ب  فیکه تشر   استمخصوص حضرت    نیحکومت داشته باشد؟ ا  یشود نظام اسالمیم
مقدمه   در واقع  شود ی م  لیها که تشکحکومت   ن یا  ۀ. خب درست، همست ا   او  ی برا  فقط  نیا

  به   ز یچ  ک یهم قابل قبول نبود،    ن یا  یحت  اما   ،یقیآن حکومت حق  ی سازنهیزم  ی براهستند  
تعجب  هم    ی آوراصطالح  فطرت  اآلن  لذا   فطرت   نکهیا  دارد،  یمفهوم  نیچن  کیبود. 

  آن   ازمندیوجود ن  خودم با همه  افتد؟ اصال  یم  یاتفاق  چه  شود   باز  ست؟یچ  نقشش  ست؟یچ
  ی گفتمان  ۀجنب  لئمسا  نیا  طرح  فعال    خب.  ندانم   چه  بدانم  چه  ،نخواهم  چه  بخواهم  چه  هستم،
 دارد. 

آنگاه از خودش شروع خواهد    ؛دیرس آن  ۀالعاد فوق   ت  یاهم  ۀنقط  آن  به   کس  هر  نکهیپس از ا 
که  .کرد  مقدار  م  یی زهایچ  کی خودش    آن  م  ،شود ی متوجه  مقدار  آن  به  وقت  تواند  ی آن 

  ی کس کی  مثال   ، حاال از باب  مثال  ،مثال است ،هیبالتشب هیتشببال مثال  کند. را متوجه  ی گرید 
  را   کار   ن یا  دیگو ی م  سخنران  است،  یسخنران  از  ریغ  شدنورزش  ی مرب  باشد،  ورزش  یمرب
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بداند که عضالت    تا  ورزش بدهدرا    عضالتشخودش    دیبا  نیا  اما  نکن،  را  کار  نیا  ،بکن
 ی توانمند  نیا   مثال    دیکه بگو   ستین  ی حساب بانک  نیادهد.  را چگونه پرورش    ی گریشخص د 
،  دباش  داشته  ی فرمان رانندگدست   دیبا  ی کس  کی .  شود منتقل    به حساب  شما  ،کنمرا امضا  

  ن یا  از   نیا .  کند  منتقل  ی گری آن را به د   ی طورداند چی م  ،خودش داشته باشد  نکهیاز ابعد  
ندارد خودش دست   که  ؛ کسیستیطور نن یا  یعنی ل است.  مسائ   قسم  ی دکترا  اگر  ،فرمان 
  ی انتقال  اصال    ن یا  .آموزش بدهد  ی گریفرمان به کس د تواند دست ی نم  ، هم باشد  کیمکان

 .  ستین
  ن یو در ا  دیرس  خودش  ی برا  ی جد  نقطه   نیا  به  کس  هر  گفتمان  نیا  از  فطرت، بعد  درلذا  
  ی را وارد فضا   گر یتواند کس د ی آن مقدار م  ،شود   باز  او  ی برا  که  فطرت  ،شروع کرد   فضا
  .کند ی جد

   ی مرب از یمنابع مورد ن
فطرت مطلب را باز    بارهکه در  ی اتیتوجه به آ   ،اول  در درجه  م،یبه قرآن اعتقاد دار ما    چون

، (السالمهم ی )علتی است. بعد از آن کلمات اهل ب  ی قابل توجه  و  مهم   انات یب  یلیکرده، خ
 است.   شده بحث نهیزم   نیکه در ا یدعاها، بعد منابع

شود، همراه با  مطالعه    ق یو عم  ی دقت جد  کیشاءالله با  انکتاب فطرت    نیهم  لذا اجماال  
  ، دیشو   مشغول  شاءاللهان  را  دستورالعمل  ی  د   یس  آن.  ستین  مطالعه   صرف  ،عمل هم هست

محاسبکند  یی شکوفا  به  شروع   فطرت  آرامآرام   تا  دیکن  عمل همان  مراقب  ۀ.  روزانه،    ۀعمر، 
 شاءالله.  است ان   ی تر عملشیب  ن یا  . بزند  جوانه  آرامآرام   تا   میکنها را عمل  ن یاعصاب، ا  یسالمت

 از نحوه شروع کار  یلی تمث

 :لاؤس
نسبت  دانند مثال  یم اتیکل یسرکیافراد اوقات  یاما گاه ؛اندمهم یلیکه خ هستند یاصول

است، اما  نوشته کتاب خیلی مطالعه داشته، فرزند، تیترب ،یخانوادگ ،ییزناشو لئبه مسا
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 مصداق چطور که است مشکل یکم نیا ،بدهد قیتطب قیمصاد به و کند یاتیعمل دیایب نکهیا
  د.شو مشخص هیتنب و قیتشو ۀبرخوردها، نحو ۀدر برخوردها، نحو

 : خ ساپ
کند. ی م  دایها در آنجا مفهوم پن یا   تمام  ،د و ش   مطرح  یمبان  بحث   که  اول  دییمالحظه بفرما

قبر، از  مرگ و  از معاد و    یروشن  ر یتصو   کی   میما توانست  یوقتاز باب مثال و مصداق    مثال  
که   ی به عنوان کار  ،بدهیم  ملموس گناه  ی معنااز  ،  الناسدادن، از خطر حق ن جا  ی هایسخت

  نکه یا  دلیلبه    یکس  مثال    که  میبزن  میتوانی م  را   ینیع  مصداق  نیا  م،یکنی بر ضد خودمان م
نم  گری د   ،خورد ی م  مسموم   ی غذا  شده،  اد ی ز   شای گرسنگ  شهوت غذای اعتنا  که   ی کند 

  دستگاه   از   آن،از  بعد    .کندیم   کار  خالف خودش. در آن لحظه در واقع بر ستا  ی اکهنه
ناله می   آورد یم   باال  تکه خونتکه گوارشش   ب  زند.و    کند؟ی م  دایپ  یچه وضع  مارستانیدر 

   .را بفهمد خودش ضد   گذارد یکشد و نمیپرده م هانیا همه ی رو  یگرسنگشهوت 
کامال    ی فطر  ملموس،   ان یب  کی  با با محسوس  و  متربی  آن  چه  مفهی م  وجودش  تمام   ،  د 
  .دییگو یم

کالم  چون  مطرح کنید،    یمانی باور ا  ک یبا    را   هیآ کنارش  در  و  دیکن  باز  ش یها را برا ن یا  یوقت
 نکه یبا آن اتصال که خودم هم باورم هست، نه ا   ؛ البتهاثر دارد   ،ستیکالم من نو  ست  ا  خدا

از    ، یآن باورم به کالم اله  ا م باور شده و بیبراکمی   ی خودم از نظر فطر  .کنمی لقلقه م  صرفا  
 دیخواهی که م  یهیبنن تآاز    قبل   بچه  نیا   ،قرار گرفت  یها وقتن یا  ۀهم  .زندی م  رونیب  نجایا

شنود ی م   گوش  نیا  از   که  ساله  پنجاه  آدم  کی  از  بهتر   هم   آخر  تا  و  رد یگی مطلب را م  ،دیبکن
و    ی نیر یما صحبت ش  ی وقت  .ود شی مدر او نهادینه  تمام مسائل    ،دکنی م  رون یو از آن گوش ب

بعد    .م یبچش  انخودمطور  همانباز    نکهیبه شرط ا   م،یکنبهشت و کمال و اطاعت و...    ییبایز 
 آن   اثر  ؛گذارد یباور که کالم خدا اثر م  نیبه ا  ،اورمیب  کنارش  را  تیروا   و  کالم معصوم  ،هیآ

 است.    یقطع
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ا  ؛دیبزن  گلوله  کی  دیخواهی مشما    یوقت شرط  آنجا  باشد،    شامحرکه  ی روی نآنجا    نکهیبه 
 گلوله  کی  وقت که؛ آن باشندها آن  تمام چیپچیپ ،هاآن خان تفنگ  ۀباشد، در لولهم  یچاشن
  اگر   .شکندی م  را  استخوان  متر  هزار  در  حاال   ،افتاد ی م  نیزمبه    ی در ده متر  ،ی کرد ی م  پرت
م   رمگ   ،ستیچ  گلوله  نیا   مییبگو  چطور    تکه   ک ی  نیا  ،دکشی آدم  است،   ؛شود می شن 

  زی نیست، یچ  هاآن   ی منها  نی ! است ا  خبر  چه  نیبب  ، بده  قرار  ستم ین سآ  در را    ن یا  مییو گیم
  ستمش یس  در و    رو ای اما ب  .رد گیی مندرد هم   ،ود شی م  هچببین   ،. پرت کنستاتکه شن    کی

 ست!  اچه خبر  نیوارد شو بب
ن باور که کالم آ، با  ود فطرتت باز ش  مقدار کی بچش،  ی زیچ  کی  تی روا از خودت  ن یبنابرا
به عشق  بچه را    د،بخور   ستمیس  نیبا ان  آ  اگر  ؛ستا  (السالممه یعل)، کالم معصوماست  خدا

قدر آماده شده که زود ن یافطرتش    یعنی  ؛کندی م  وو ر   ریز   ی بهشت و به عشق اطاعت اله
 . دکنی م  فیتعر  ار  هیتنب و ق یتشو  ؛مبانی نیبنابرا. رد یگی مطلب را م 

  اگر   .ست ا  هیتنب  نیبدتر برای او    نیا   ؛مویدرس ندارم بگ  گریمن د   ییو شما به او بگ رحاال اگ
مطلب    کیامروز    ،ی کرد ی قشنگ دقت م  ،ی گوش کرد   را  مطالب  خوب  نکهیا  برای   یویبگ

شود.  می   جالب  باز کنی،  شی برارا    هیقضقدر که  همین  گرید   ؛ مویبگ  تو  م بههخوایم  دیجد
 .  ست ا  ی گرید  ق یتشو  نیا ،یقدر که باز کننیا

  ی ل یخ  نیا  اصال    .شود یمشخص مش  یهاق یتشو   و  هیتنب  م،یپس جنس هدف را که انتخاب کرد 
  مادر   به  سفره   سر   میویبگ  تک به بچهتک   ست یالزم ن  گری د است.    ی پرورنخبه  ی و قو   ع ی سر 

د هخوای نم  گری د   ؟ی نکرد   دعوابا برادرت    ؟ی کار کرد   چه  تدر با پ  ؟ی نکرد   ای  ی کرد   کمک
منتها به  ؛رد یگی مطلب آتش م  باو زود  عیسر  شد، باز او استعداد  یوقت .میکن ستیل تکتک 

 .  ود شم باز  ی فطرت برا تام و خودم بر  که یستمیس  نیشرط ا
  ن یا یدنیبب ، قرار گرفت ستمیس ی که تو  نیهم ،ستا خدا کالم  کالم  نیا که باور   نیبا ا  سپس

نه  .  دکنی نه ترک ماخ  دررا    ی اله یرذ مشکل و  گونه  هر   گری. فردا د دکنی م  ییغوغا چه    بچه
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نمبرادر با    نکهیا دعوا  برادر بلکه    ؛د کنی ش  م  شبه  ا  .دکنیکمک  گناه    نکهینه    را فالن 
 .  مینگفتبه او  اها ر ن یاکه  یدر صورت د،کنی مکمک هم به مادرش  ود ر ی بلکه م ؛دکنینم

 ، با آن مبناو  ن پشتوانهآبا  ، رد یگی م زود  ، مییگو را ب ی معاشرت لئ مسا به او  میهبخوا  یآنگاه وقت
 دفعه نی. ارد یگیم  اا ر زهیچ  یلیخخودش    ه،چون فطرتش شکوفا شد  چرا؟  ،ود ر ی مجلو    کمی

 ، دیآیمکه اذان  ی . صداگرید  ود شی باز م د دار . فطرت دکنیم فیک ،د شنو یاذان را م یوقت
.  ود شی ش باز م برای  ی گرید   لذت  ک ینماز جماعت    در،  دکنیم   جاد یا  جذبه  مسجد  ی برا  اصال  

قصه گوش    یی و ش بگیبرا  ایانب  ۀقص  یهخوای حاال م  خود دارد. مثال    ی را به خود   رشد  نیا
  ل ئ مسا  دکنی شروع م  نجای. اد دار   ی دیفطرت توح  (السالمهیعل)میحضرت ابراه  ۀ، قصدکنینم

 . به آن مبنا که بحث شد د گرد ی . لذا برمباز شود  شی براو آثار و برکاتش   ی اتیعمل ،یمصداق

 یبودن مطالب مرب محسوس
  د یخورش.  دیو گیم  دیخورش  اثر  و  دیخورش  از  دیآی م  اصطالح  به  دانشمند  کی  ناآل  دینیبب  مثال  

اما   ؛ ار  همه محاسبه، ل،ئ مسا نی ا  نظم از  و دیو گی م را  دیخورش  عناصر  تمام  د،کنی م هیتجز  را
 است.  رفته نش یآفر   نظام ی تو  نکهیبا ا ؛امیکه من کس  است غرور  پا تا سر

  با   ،ه استدیچشچیزی  خودشمربی  که ستمیس نیا  با  است، پاک فطرتش که بچه ی برا اما 
 که  دکن  صحبت   برایش  نشیآفر   وجود   نظم  از  کمی  و  دبده  تذکر  بچه  به  ، تیواقع  به  باور

 ندرختا  ؟دکنی م   کار  چه  نجای ا  ؟ای ی انرژچه    ؟دفرستی م   چه  ما   به   آنجا   از   کجاست؟   دیخورش
  کلمه   پنج  ،اره چوقتی در    ؟ود شی م  هچ  فالن   د؟آیی م  در  کجا  ازها  این   ن،یر یش  چقدر  وه،یم

  د ی توح  به  وجودش   تمام   که  تس ا  آماده   قدرن یا  بچه   ن یا  فطرت  ،یویگی م  او  به   را   نظماین  
 . رود می
 دوران   اما؛  گذارد ی م   ریثأت ،  میو بگ  ور دو تا کلمهطچ  رآخکه    نباشد  قبول  قابلما    ی برا  دیشا

 .میگرفتی م  ا مطلب ر   ی ورف  د،گفتن ی ور مطن یاگر به ما ا  که  بیایدن  ادمای ان ر مای بچگ  فطرت
  ن اآل  .دیداشت  ی احساس  چه  دینی، ببمیکرد ی تماشا م شبدر  ستارگان را   که مثال    دیر و ا ین بادتای
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اگر    است.  به ما توجه نداده  یکس .  استشده    چین هاماست، چرا؟ چون فطرت   چین همای برا
صحبت    قهیداد، ده دقیم  ی توجه جد  ک یبه ما    ،داد ی به ما توجه م  را  ن یامد  آی م  نفر  کی
را    دیتوح  با   ارتباطش   ؛فالن  وفالن    ند،استاره ا  هن یا   ،یکی تار   شب،   ن، اآسم  ،نیبب  که  کرد یم

را    ما  یکس  رفت.ی وجودمان می تو ها و ماه  ن نور ستاره اخدا با همبه  عشق    اصال  ،  گفتمی
   .میکرد ی نجا هم لطافتش را احساس مآ  اما. توجه نداد 

بات اد ی،  دیبود   دو سه ساله  شما بچه  که  وقتنآ   کی،  دیکرد ی م  نگاه  را  یگل  کی  ،دیر او ین 
موقع  . آنکنیدمی   ن گل را پرپر. اآلدین احساس را ندار آن  اآل  د،ین احساس داشتآاز    یحظ

 .  میکرد ی م احساس گری د  زیچ ک یه فطرت پاک آماده بود،  ک
ما  ی ای عل به  ندادنآحال، چون  توجه  موقع  ا دن  را    ۀ قو   نی،  آن  فکر  نکردنبه  لذا    د؛متمرکز 

  بچه   با   را  کار  نیا  میهخوای گذرا آمد و رفت. اما ما م  زیچ  کی بود.    هچ  م یدیحظش را نفهم
 فهمد ی م  کامال  و    دش  ک  ی م  . اصال  دکنی عوض م  اآن ر   بی. عج دکنی م  ب یتهذ  نی. ا میبکن

 م، یبخر  یهر روز بستن ؛ میر آو ی م بچه  سرن بال  اند. هزار اق ی ا مصاد هن ی. فلذا اه چ یعنیمطلب  
 . میبکن  دیم چه کار بایدیتازه فهم ؛ امامیکنکار چه هر روز 

 ی فطرت در مترب یی ثمرات شکوفا 
  سال   پنج.  میکن  تی ترب  دیور با طن یا  نجایا  . مادارد   ازیما به آن ن  یاسالم  ۀست که جامعا  نیا 
  چه .  دارد   ازین  یشدگان ت یترب  نیچن  جامعه  ،یمحکم اله  ۀشی ر   کیبا    گر،یده سال د   گر،ید 

  ی برا  جامعه،  ی برا  چون   چرا؟  ،یکنرا فنا    یبچه زندگ  نیا  ی برا   د ارز ی م  !ی اثرات  چه   و  ی برکات
  و   اسالم  ی برا.  نخبه شد  ی فرد   ، ینظام اسالم  ی برا.  د و شمی   تی ترب  یاله  ی روین  ،یاسالم  نظام
  ی نظام است. من برا  ۀبچ   گری د   نینه، ا  ست، یفالن آقا ن  ۀبچ   گری. لذا د می کرد   ت یترب  روین  نظام 
نم،  انم، تشنه هم بماگرسنه هم بم   د ارز ی . مکنمی م  تشیترب  اسالم   ی برا  ت،ی وال   ی برا  ، نظام

ب  یبدبخت ا  د؛ارز ی م، م و خواب هم بشی هم بکشم،  ا   نیچرا؟  با دشمن است،    ن یراه مبارزه 
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  ن یکند، چرا؟ ای م  لهآن را  زند  ی ش میبا پا   باشد،هم  ور  طآن ور و  طن یاست که اگر ماهواره ا
 .  اند ش متعفنی برا  زیغرا  گریخدا باز شد که د   بهقدر عشق  نیفطرت ا  در  . ستا  او  فطرت  گرید 

. ما در  دانی، همه حسنداملموس   همه  کرد،  ملموس  داد،  دقت  داد،  توجه  دیبا   راها  ن یپس ا
 بلکه: .مییو گینم که دهیچ یپ یفلسف لی دال  م،ییو گی نم یذهن ی زیفطرت چ

  که اصال    دنچش  راگ  د،است بچش  الزم   مقدار  کی  ،دبچش  ی زی چ  ک ی  شخود فطرت  با    -کی
 .  دبکنمنتقل  دناتو ینم
 . ست ا  یقطع   ی  ، قطعستا  یقطع  (السالمهیعل)کالم معصوم  ،یکالم الهاثر    نکهیا  به  باور  -دو
  ، دکنی لمس م  و اصال    ستاا پر  هنیکه ا  یملموس زندگ   ی هات ی واقع  و  ینیع  قیبا مصاد   -سه

مدام  رابطه    ن یرا در ا  شایتمرکز ذهن  م، یکن  تی ، تقو میببر باال  توجهش را    د یبا  مداما  هن یا  با 
 . میباال ببر 

م.  یو گیم  راهیبد و ب  هم  به خداکمی    ،مو کور هم بش  ،بنده که اآلن فطرتم را خراب کردم
پنج   ،شب  شما  نین، بباآقاج د  ییو گببچه    به  .ستیور نطنیبچه ا  اما  .ماه شد  چارهیقدر بنیا

عالم    نی. ببرود فرو ب  خودش  ی تو   ،آن حال قشنگ  در  اباز نکن. ت  ،ت را ببندنچشما  قهیدق
 ت ایزندگ نیبب  قه،یپنج دق  قه،یساده، ده دق یل یخ شی آزما کی ؟شد هچبه   لیتبد تایزندگ

ت  ن حاال چشما  ،یعالم هست  در  ،ر، در روز روشناو یب  ادتیروز را    شد؟ آنگاه مثال    هچبه    لیتبد
   ؟افتاد  آدم  یزندگ ی برا ،تای زندگ ی برا یشد؟ چه اتفاق   هچ تای حاال زندگ کن،باز  را

م تمام    اما  ،ستا  ی خود ی ب  زیچ  نیا  مییو گی ما  با  ااو   چون ،  کندی مدرک    را  نیوجودش 
. به شرط  ست ا  پاک  فطرت  نی ا  آخر  شود.ی م  باز  ی گرید   زیچ  کی  اصال    ست،اآماده    شفطرت

  ی تو   اصال    د، نباش  یچاشن  و  نشود مخزن محرکه منفجر    راگ  ؛آن مخزن محرکه  ها،ی آن چاشن
 .  است  چیهخود گلوله  ،ود لوله نر  ی آن خان و تو 

این    در  ،ست اروان    بچه  ی براقدر  ن یا.  دیکنباز    ی است که به عنوان فطر  یلئ مسا  هان یا  نیبنابرا
   .ستافهم زود مطالب  



96  |    

 

 

  محورت تبلیغ تربیهای و روش اصول

 ی سن مترب
تر  ک یر است، به فطرت نزد کمتکه سنش    ی القاعده نفری عل  اما  ،ستیمالک ن  یسن مترب
هم  بچه    کی  .دناهحرام بزرگ شد  با   متأسفانه  یسالگ  دو  یکی ها از همان  بچه  یبعضاست.  

  ، ست ا  ن یا  تی کل.  ندارد   اتیکل  گر یا د هن یا  ؛ ندهاست که پاک ماارده سال  هچ   زدهیس  دیشا
  به   مگر  ؛دکنی زود کار م  فطرتش  ،دهینرس  ف یسن تکل  به   مثال    و  است   ترن ییسنش پا  که  او
  خاص   بحث  گرید   که   کندیم   ییکارها  ی سرکی  دشمن  مینیبیم  ناآل  که  ی خوارحرام   لیدل

 . د دار  را خودش
 یت یر یمد  فن و  یتیر ی روح مد

 ال: ؤس
گام اول  م،یشنویهم م گرید یجاها میشنویم نجایحاال ا ،یآموزدانش یهادر مورد طرح

 باشد؟ دیطور است، به چه نحو با نیواقعا  گام اول رفاقت است؟ اگر ا ایرفاقت هست. آ
 : خ ساپ

توحیدی ما   مدیریت  و  مدیریت  مد  ک ی  ؛ میکرد   بحث   درباره  فن    کی   م،یدار   ی تیر ی روح 
  ی نوع به  هم که    تی را دارد. در ترب  خودش   خاص  گاهی م جااا هر کدهن ی. ا میدار   یتیر یمد

  قاعده   نیهم  از  ینوع  به  م،یکنی م  تی ر ی مد  ی، حاال به هر شکلا، مجموعه ر را  انسان  ،را  کالس
 مند است.  بهره 

  ت یر ی خودم بر اساس  مد  ۀفیوظ  ،ناخودم  یتیعبود   ی با مبنا  ،شد   فی ه تعر ک  یتیدر روح ترب
  ی تیمربوط به فن ترب  هاارتباط با بچه  اما   بود؛  یتیمربوط به روح تربم،  بده  انجام   دیبا   که  یاله

ارتباط با بچه مربوط به فن    کرد. مثال    ات گوناگون رامالحظ  دیبا   البته  یتیترب  فن  در.  است
 ن یمثل چرخ ماش  ،باشد  روح  از  دهیالشعاع روح باشد. اگر بر تحت   دیبا  یتیاست. فن ترب  یتیترب

  خورد، به هر کجا می اما    ،ود ر ی هم م  سرعت  بهو این چرخ    شود ی جدا م  نیاز ماشاست که  
 رطو نیا  ،کندی حرکت م  یعقل کی تیتحت هدا  نیماش  ی که تو   ی. اما چرخود شی ن ماداغ

 چطور؟   ؟هکجا؟ چ اما ،ود ر ب ده،یبر  چشیپ که ینیمثل چرخ ماش که ستین
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کند که من  یم  می، آن تنظستا  ی دیروح توح  آن  تی ر یمد  تحت  چون  نجایحال در ای ای عل
کنم، ی م  برقرار  بچه  کیکه با    ی است، رابطها  یدر چه احساس  نمیدرونم رابطه را بب  در  اوال  

  ا  ی ثان  ؛دارم یاحساس چه بچه نی ا با ارتباط  در  من نمیبب اول باشم،  دیاول خودم مراقب خودم با
؟  ست ا  ی طی؟ تفر ست ا  یست؟ افراطا  ی ورط ارتباط چ  زان  یارتباط، م  ن یبعد از کنترل خودم در ا

؟ ددهی؟ رشد مدکنی م  قیاو را تشو   ؟نه  ای  شود ی حجاب م  شی برا  ؟ اصال  د ر آو ی او را لوس بار م
از    ،یتیر یرا در ارتباط با آن روح مد  فشیاما کّم و ک  است؛  یتیترب  فن  نفسه  یفا همه  هنیا

 . دکنیم میکه دارد تنظ یدرون  ۀآنجا با مراقب
بفرما   مثال   قنادی   رد ی گی م  را  بچه  کی  دست  یمرب  کی  دیشا  دییفرض  به  با هم    ،د ر بیم  و 

م  یهخوایم  مثال    که،  دخندنیم  د،نیو گی م  کو ج  کمیآنجا  ،  دخورنیم  یبستن  نندینشیم
،  است  آمده، کالس  دکنی م  مگر   سالم   کیبه او    فقط   ی مرب  هم  وقت   کی.  میکنرابطه برقرار  

ده   ارتباط،  مقدار  نی، همدکنیسالم به او م  ن،یا  تیبه احترام شخص  د،کنی م  نگاه  روی اوبه  
 ارتباط هم برقرار شد.   .شد دتری مف و مؤثرتر ،تری برابر از آن قو 

  آن   از   یتیترب  اثر   ن ی. خب انداشت  یلزومفالن    ی هاشکل   به  یافراط  ی لیخ  مثال    ارتباط  نیا
را به    «فالن  ی آقا»  نیا  ،فالن  مثال    ی آقا  دیو گیم  ،دزنیم  صدا  را  اسمش  مثال  .  ستین  کمتر

  که   ستیطور نن ی. است ا   ارتباط  نی. ادکنی م  تیاحساس  شخص  اوکه    دیو گی م  یلحن  کی
هست.    ارتباط  نیا  خب.  میبرو   فوتبال  دانیم  دیبا  حتما    ،میبرو   استخر  هم  با  دیبا   حتما    ما  مثال  

رو از  م  ی چون  باز  او    ؛ود شیفطرت خودم  رالذا  برا  رد یگیم  مطلب  قایکه  ارزش    ، لمئ ت 
 م، یو شی از در که وارد م  ،مییو او بگ   به  میهخوای م  یمطلب  کی   یوقت  لم. مثال  ئقا   تیشخص

  اصال    د،کنو صحبت    دبزن  تو  حرفش را به  دناتو ی راحت م  یلی خ  د؛ییبفرما  یفالن   ی آقا  مییو بگ
 .  گرید ست ا ارتباطاین . میکنیدرد دل م د،یو گی مشکالتش را م

  ی وقت   کیست  ابعد ممکن    .د کنی م  تیر یآن مد  از نظر کّمی و کیفی  ها رانیا  ۀهم  نیبنابرا
  هم   با  می و بر   ندارد   اشکال  م،ی بخند  ،مییو بگ  ،میدور هم غذا بخور   ،مینیشنبا هم سر سفره ب

است. اگر تحت  شده  کنترل  قا  یها دقنیا  ۀهم  اما.  میبخند  مییبگو   میبخور   یبستن  ی قناد   ی تو 
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ب به اصطالح  نباشد    ی رو   اگر  اما.  ی افله   ،ی ورطنیهم  ، است  اریمعی ب  است،   هیرو ی کنترل 
اتفاق  یطیدر هر شرا  که  د کنیم  کنترل  نیا  ،باشد  یمبان  نیهم  ارتباطات  نی، ادافتیم  یچه 

 .  گر یست د ا
  به است، ما پنج نفر    ضیش مر پدر   دییفرض بفرما  . مثال  هست  یتیر یمد  یتیترب  فنون  یلیخ
رفتپدر   ادت یبه ع  نکهی. استاارتباط    یکل   نیا   ،میو ر ی م  ادتش یع بسا  میش  ای    آخر   تا   او ، 

  او  بهمثال    م،یپرسی سؤال م کی   او از  ،یتیاحترام شخص ک یبا  مثال   ماند.به یادش می  عمرش 
 .  مانهیصم  یلیخ م،ییو گی احسنت م م،ییو گی م الله بارک کی

 بحث   اینجا  که  میکنی م  یروانشناس  ما  ،یتیترب  فنون  در.  هستند  یتیها همه فنون تربن یخالصه ا
  ی به زندگ  یچه ربط  ؟م قصه باشداکد ؟بحث قصه و داستان باشد  ؟باشد ی علم  بحث ک ی ام
 .  شود  قی تزر  تشیمتناسب با حال ترب ما  ئداباید که  ندی هستا فنونهنیا ؟کند دایپ

 جذب گام اول در 
  درست   نفسه  ی ف  دی، نه نفس رابطه. نفس رابطه شااست  شده در روحکنترل   ی رابطه به معنا

 است.   دیمف خودش، ی برا ی فرد  یتی روح ترب کنترل طۀراب اما. دنباش
  دوستانه   ارتباط  کی  ی وبر   دیاول با  ندیو گیو م  دنناد یم  قدم  ن یاول  قا  یا آن را دقهی چون بعض

او    ،آورد ی م  تی، محبت سنخ شود   برقرار  افراد   آن   و  تو  نیب  محبت   ،یکن  برقرار  یمیصم  و
باالتر دوست دارد مثل    یو حت  د دوست دارد از تو بشنو   د،دوست دارد با تو ارتباط داشته باش

 مطلب بده.  او ، حاال بهود تو بش
در علوم اسالم   باشد،  اصل  یلیخ  دیشا  یفنون غرب  ی ها روش   در  هناتسو د   طابتر ا  نیا   ی لذا 

 . ست یچ ازشین مینیبب  دیبا کس متناسب با حال خودشهر  می عرض کرد 
ها  ن یبه ا  که  میبر ی اردو مها را  بچه  مثال    که  است   اصل شدهاآلن متأسفانه در آموزش و پرورش  

اردو   دیو گی م ؟هچ ی برا. میکن  قی تزر خاطرات  جاد یو ا نید  و  قرآن و نماز به توجه ی سرک ی
  بعد آنجا نعوذبالله چندتا   ؟هخب بعد چ  .دبروناز اردو    ن یر یش  ۀ تا با خاطر   میکن  ن یر یش  یلیرا خ
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  ک ی   در کنارش مثال    ،ینماز جماعت  کیبعد در کنارش    شود.تا جذب    هگناه و چه و چه و چ
.  ست اکار غرب    قا  یدق  ن یدر واقع ا  ؟ستاچقدر خطرناک  این    دینیهم باشد. بب  یلیکم  ی دعا

قدر  ن یا.  دییو بگ  مردم  ن یبه ا، کلمات ما را  دیشما کار نداشته باشکه    د یفرمای لذا حضرت م
  . چون نکن  نگاه   به خودت. تو  دکشمی او را    یی بایز   ن یخود  ا  اصال    ند،ان یر یشو    ا جذابهنیا

مطلبما   ندار   به  نتمیاعتقاد  در  اصطالح    میناچار   جهی،  آن  ی زیچ  کی به    ؛ م ینابچسب  به 
  باور آن کالم  ،  ود ششروع  ن  ا از خودم  فطرت   می که اگر با آن فرمول که عرض کرد ی حالدر 
معجزه ،  ود ش جاخودش  ارتباط   ی آسا  معنا  ی هاآن  آن  بکن»   ی به  محبت  او  کامال    «به    را 
  ستم یبا آن س  اگر  اما  ؛ددهیرا گوش م  نآن حرف م  کند  دایپ  محبت  چنانچه  یعنی.  رد یگیم

  ت اس  یمطالبا  هن یا  . دش  خواهد  ق یتزر   محبت کالم خدا    آنجا  ، میو به او مطلب بگ  مبخواه
 .  م یمحبت برقرار بکن مییبگو  که  ستین معنا  آن به  ارتباط در که
 ر یمس یهازشیر 

و    ان یب  ث، ی اتصال به قرآن و حد  ل یبه دل  دیخود اسات  ا،هزهیها و کاهش انگزش یبحث ر   در
 . میستین  حد آن در ما که دارد  ی اجاذبه و ت ین نوراناشکالم

  عرض   یحت  ست،یها نآن   مانع   مسئله   نیا  راه   در  گسترده   مراتب  و   مراحل  اوال    که  م یعرض کرد 
 ؛دنکینم  ینف  نیا  م،یکن ها بگو بخند  فقط با آن   باید  که  دباش  ی امجموعه   کی  دیشا   میکرد 

  حذف   هان آکه    ستین  ی پرورنخبه  معنا   آن  به  و  یتیو ترب  یمسئله فطرت و بندگچون صرف  
 ممکن  هان یامدیریت    استاد،  مهارت  و  صیتشخ   با  و  ستا  شامل   را  مراحل  تمام  نیا  شود؛

  آقا   مییبگو و    میده  قرار  اصل  را  او  ما  نکهیا  نی، اما فرق است بدمتناسب خودش باشست  ا
.  باشد  نیچن  دیبا   که  طیشرا  از  است  ی امرحله  نیا  مییبگو   کهآن  ای  ن؛یهم  یعنی  فالن  برنامه
 مان توجه   و  میکنمی   غفلت  مطلب  یاساس  اصل  از  ما  وقت  کی .  بود   قسمت  نیا  ی تو   ما  بحث 

  در   ،آن  به  دنیرس  در  اما  م،یکن  ی اساس  اصل  به  توجه  نکهیا  تا  . د شو می   نیاغیر از    به  معطوف
  ن یا  در  ما  بحث .  میبرس  میننتوا  دوم   مرحلهدر مرحله اول باشیم و به    یحت  ، برنامه  روند  ط یشرا
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 ی نف  ،دکنی نم  انکارمراحل را    نیا  ا  یثان  ؛ستین  اصل  مبنا  نیا  و  رفتار   ن یا  اوال    که  بود   مطلب
  خاص   تیر یمد  ،تی وضع  هر  ،ط ی رابعا  به تناسب شرا  ؛میکنتوجه    دیثالثا  اصل آن را با  ؛دکنینم

 .  اول مطلب نیا ؛ داشت خواهد  را خودش
باشد،    زشیباز ر   نیبا وجود ا م، یو بر  طی با تمام شرا م،یو را درست بر  ریاگر ما مس ؛ مطلب دوم

ر است   یحتم  ش یرو   ، هست  آن  درهم    شی رو   اوال     چ یه  زشیر   ن یا  اما   ، هستهم    زش ی، 
ننگران برا   ست؛ یکننده  طب  نکهیا  ی چرا؟  هم  نیا   یعیروال  حضرت    نیعالم  است. 

  حاال خب    ؛نداشت  ش یرو   یکشت  کی به اندازه    ،کرد   غیهزار سال تبل  کی نزد   (السالمهیعل)نوح
 که  دینیبب  را(  السالمه یعل)یموفق نبودند؟ حضرت موس  (السالمه یعل)حضرت نوح  م ییبگو   ما

 که  یقدم  چند  اما  ،جاده شد  ش یبرا  ایدر   و  فالن  و  یسخت  کوه،  همه  نی، ادزنی م  اد یفر قرآن  
ا   ود شی نم!  یموس  ای   گفتندآمدند،    رونیب  ا یاز در  ا را  هپرست ت ب  آنجا  ؟میبپرستها  الهه  نیاز 

نمدننیبیم باش   برای   ود شی،  عجب! حضرتدما    د، یجاهل  ی لیخ  شما   گفت  (السالمهیعل) ؟ 
  زش یر   یکیآن    ند،یآیم  های را! خب سامر  هازشیر   دینی. ببدی دید   را  خدا  قدرت  ناآل  همین

  م یما هم الزام ندار  .ندارد  ینگران چیه نیاست. ا  یعیطب امر کامال   کی نی. بنابرادکنیم دایپ
عمل  خدا    ای که آ  میباش  نینگران ا  دیما فقط با.  بماند  فضا  نیا  ی تو   نفر  کی  دیه با و باللّ که ااّل 

،  د قبول بکن. خدا  دد باشهخوای م  هچ  هر  هی؟ بقکند  قبول  خدا می؟ چه کار کنقبول کرد   اما ر 
 . دد باشهخوای م ههرچ گرید 
  ی عیطب  صورت  به  هم  ش یرو   . ندارد   تیموضوع  اصال    میدار   نگه  را  یجمع   میکن  یسع  ما  نکهیا

.  کنیم  تیو تقو   می ر او یب یپروژه اصل  ی تو را    دننامی که م  ییهاآن  مییایب . ما بایددفتای م  اتفاق
عرض    هم  آن  روش  م،یکن  درست  را  انمت ی م، نیو را درست بر   انمکه راه   باشد  نیبر ا  ام  ی سع
   ندارد.  تیهما یلیخ  گریا د هآن  زش؟ ی؟ ر ود شیم هچ جهی حاال نت .میکن ی را سع نی. اشد

 ، مینک ی ریگیپ ،میکن یپرساحوال عطوفت  باب  از  ما  ،کرد  زشیر  یکس اگر  ندارد   بی حاال ع
  ی لیخ  گرید   .ستین  اجبار  ؛شد  ماتم  راحت،  یلیخ  امد،ین  ماه  دواز    بعد  آقا  نیا  نه  میدید   اگر  اما  

 .  مینکن خسته را انفکرم
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 ی مرب یشاخص اصل
؛ داقدام کن  یمترب  ییدر شکوفا   تواندب  ،نشده  شکوفا  خودش   فطرت  که  یمرب  کیدارد  نامکان  

  پشت   هم   بار  کی  اصال    که  است  ی کس  مثل  ن یا  م یکرد   عرض  چون  ؛ندارد   امکان   اصال    نیا
ننشسته،فرما نظر حس  نافرمدست   اصال    ن  ندارد یبرا  یاز  مفهوم  نظر  .ش  نظر   ند یبی م  ی از 

 د یکار با   هکه چ  دناد ی هم م  آدابش   اصال    ، هچ  یعنی   ن اصال  فرمادست   ن،یا  ی عنین  افرمدست 
 .دبکن

 .  د، بعد آن را منتقل کندبچش یم ن   کی  لقادح  دیبا خودش اذل
وارد شده  که در فطرت    یهر کس به تناسب  .هستند  (السالمهم ی)علنیفقط معصومکامل    ناسنا

  ک ی  ،مقدار  کی  ،انسان  ی لغو   ی معنا  دیایب  حداقله،  چ  یعنیفطرت  که بچشد    نیهم  است،
ن مقدار ا، همندیو گی بفهمد فطرت که مخره  بال   تا   بخورد   او  به  ،ی زیچ  ،ی عطر  کی  ،ینم
   چیست. فشیضع ی لیخ ش،ایی ابتدا یلیخ
 ال: ؤس

اول  است که از نیحالت ا کیکنند.  تیشروع به فعال دخواهیمسجد م رد یفالن یفرضا آقا
 یو جذاب شروع کنند و بعد افراد یحیتفر یبا کارها نکهیا یکیبدهند.  لیتشکفطرت جلسه 

 و...  انتخاب بشوند و جلسه و کالس و بحث و مثال جزوه
 : خ ساپ

بگو بخند هم    ی حت  ،د ر ک  عو ر ش  ناو تی م  اه ر اک  نیتر یی بتدا. از ام ی. بله عرض کرد جیتدر   به
 است.   یکه در چه سطح  یمرب  صیدارد به آن مهارت و تشخ  یبستگ نیا  ؛تس انشده  ینف
 :لاؤس 

 نجایا ند،یآیها مکالس یافراد برا زند،یثبت نام که م هیاطالع ،پا گرفت ،غیتبل ییجااگر 
اندازه آمده جلو که  نیتا ا خودش یعنی م،یرا داشته باش هیاول یفضاها میندار ازیما ن گرید
 ؟ دبرُ  گریسر کالس د میمستق شودیم گریدرا  نیا. ندیسر کالس بش دیایب خواهدیم
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 : خ ساپ
فهمش بله منتها  حد  .  چه  کرد   ی تا  عرض  م  مثال    م یهست؟  که  را  شب  توجه    ندیبی ستاره 

  ک ی نه    م،یرفتار بکن  وا  با   یدر چه سطح   برد،ی توجهش را باال م  ، یثیحد  ، یبه داستان  میدهیم
سخت باشد.   شیکه برا ی زیچ
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 فصل پنجم
 

 غ یلتب ییهدف غا یت،و عبود یهتزک یت،ترب
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 هیتزک ی معنا   به تیترب
  ساختن هدف ما  ندیفرمایدادن از فالن و فالن. مر ییتغ یعنی ی از نظر مقام معظم رهبر تیترب

ا  .است   ی فکر  ،یذهن  ،یعلم  ،یجسم  جهت  از  کامل  انسان  کی بعد  میهست  نیدنبال   .
ُمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمة»  فهیشر   هیآ ریدر تفس  ،گری د  ی خودشان در جا یِهْم َو ُیَعلِّ  1« ُیَزکِّ

  د یبا  ،محورت ی ترب  اینوجوان    تی ترب  مییگو یمما    نجایان که  . اآلت یترب  یعنی  هید تزکنیفرمایم
   نفس است.  هیتزک ت،یکه منظور ما از ترب  میکن حیتصر 

 آموز است  دانشمالک فهم   ،در دادن محتوا
  د ی را باسال  تا چهارده    ازده ینوعا     ، تا هفده است  ازدهیمنظورمان سن    مییگو ی که ما م  ینوجوان 

ا و  م   شانی برا  هان یداستان و احکام  باال  به  پانزده  از  فن  شود یگفت.  ارائه کرد،    یمباحث 
ا اماره  نیگرچه  ن  و  است  [هنا شن]سن    و ا  آموز است، درکدانش مالک فهم    .ستیمالک 

 است.   وا است، رشد
سالگدر    ی اسدآباد   نیالدجمالدیس م  یچهارده  بچه  شود ی مجتهد  فهم  اصل،  و  مالک   .

 طور است.  ن یاست. غالبا  ا

   فطرت زبان  و  یفطر  کردیمنظور از رو 
 خود،   نفس  در  چه  ؛ینیع  ی هاتیواقع  به  فرد   دقت  و  توجه  تی تقو »شروع    ،مرحله  نیا  در واقع

  با  یتقر   نیدقت او، قطعا  به فطرت برخورد خواهد کرد. ا  تیتقو   نی. ا است  رون«یب  عالم  در  چه
موجود در نفس    ینیع  ی هات ی توجه و دقت فرد به واقع  تی»تقو   ؛شود ی همان زبان فطرت م 

 از نفس خود«.   رون یخود و ب
 

  نوجوان   تیترب  ییهدف غا 
 ال: ؤس

 
 .164سوره مبارکه آل عمران، آیه  -1
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 میخواهیم یوقت. میکن یتیترب کار است سال هفده تا ازدهی که ینوجوان یرو میخواهیما م
 آن به دیبا انسان که یینها هدف آن انسان، ییغا هدف مییگویم م،یکن مشخص را هاهدف
 .الله است، لقاء الله، رضوان الله معرفت برسد

 : خ ساپ
 رب.   ت یاز همه بهتر است، عبود  تی عبود 

 ت ی عبود یمعنا 
 سؤال: 

دو جور  میو راه است. کدامش است؟ گفت یاهدف واسطه ایاست  ییهدف نها تیعبود ایآ
قدم به قدم رشد  کنم،یاست که من به حرف خدا گوش م نیا تیعبود کی. میدار تیعبود

فرد به آن  یقرب نوافل هست. وقت ثیکه در حد ییجا کی رسمیباال تا م میآیم کنمیم
است که  یتیعبود کیالله و بعد از لقاء الله و فناء الله، بعد از آن  تبعد از معرف دیسطح رس

که در تشهد  یتیاست که آن عبود جهیبلکه خودش حاصل و نت ست،یواسطه و راه ن گرید
 نی( اآلهوهیعلاللهیاکرم )صل امبریاست، پ تینوع عبود نی»عبده و رسوله« ا مییگوینماز م

 هستند. یگونه عبد
 : خ ساپ

نظر  فعال  مد  نکهیاست بر ا  نهیخودش قر   نیاست، شروع کار است. ا   یکار مقدمات  کی  ما  کار
. هر میمحض دار   تی عبود   کی محض. ما    ت ینه عبود   ، آن است  ی مراتب  ریدر س  تی ما عبود 

را از هم   هان یا  م یتسامحا  دار   با  ی تقر   یعنیخودش در حرکت است.    استعداد   کس به تناسب 
از لحاظ    ،هستم  نییمحض است. چون من پا  تیعبود   ،در عالم واقع  گرنهو   ؛میکنیجدا م

موجودات    نیوجود، محض است. ا   نکهی. مثل ادیآی مراتب به وجود م  ن یا  ،بودن مننییپا
مراتب    و  است  زیچ  کی. وجود  میما دو تا وجود ندار   ؛ وگرنهندکنمی  دا یهستند که مراتب پ

محض است،   قتیحق  یمحض است. وقت قتیحق  کی  ت ی. عبود شود ی م دایدر موجودات پ
، ذهنا    گرید   نیا   م ی. دو تا تقسکندی م  دایمفهوما  به لحاظ مراتب افراد، عبدها، مراتب پ  ،موهوما 
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محض تمام است،    م،یندار   زیما دو چ   تا  ی. ماهکندیم  دایپ  ی ماهو   کیتفک  ک ی  نیا  ،میکن
 . کنندیم دایاست. به لحاظ خود افراد است که مراتب پ یذهن میتعداد، مفاه نیپس ا

   تی تفاوت مفهوم اطاعت با مفهوم عبود
  به   تی عبود   انعکاس.  است  تی عبود   از  گرفتهت نشأ   واقع  در  امر،  ی اجرا  و  امر   بر  قیاطاعت تطب

 محض   تی عبود   سمت  به  دارند  که  است  ییهاانسان   به  خطاب  نیا   .است  عبد  تکامل  اصطالح
  باال   که  است  وجود   نیا  واقع  در   م،یبکش  باال  را  ی وجود   مراتبما درجه    نکهیا   مثل.  روندیم
  ی عن ی  ؛رود ی مباال    اشمرتبه  منتها  ؛است  وجود   همان.  ستین  جدا  وجود   لحظه  آن  در.  کشدیم
  باال   وجود   سمت  به  مییآیم  ناآل  و  است  جدا  مطلقا    وجود   از  لحظه  آن  در  که  ستیطور ننیا

به    شود ی م  دهیبا وجود باال کش  نکهیمنتها در ا   ؛شود یم  دهیبا وجود باال کش  نه اتفاقا    ؛میبکش
به سمت وجود محض است.    ینا  مرتبه  نه نقص در خود وجود.   ، لحاظ نقص موجود است

وقت واقع    یکس  یپس  در  طاعت  دارد،  عبود نشأت طاعت  از  عبد    تی گرفته  ،  ستااست. 
. اما حاال عبد محض همان کند  دایظهور پ  تی از عبود   شود وخطاب    شیطاعت برا   تواندیم

 ن ییمنتها چون در مرتبه پا ؛  کندی دارد اطاعت م   تیخودش است، با عبود   ی که در واقع جا
 ه یشب نجای. پس ابرد یبه سمت عبد محض م  ت،ی عبود   ی طاعت آن را به مرتبه باال   نیاست، ا

است که ظهور   مان یا نیو ا آورد ی را به وجود م مانیاست که ا  ت یاست. هدا تی و هدا مانیا
بودن افراد است که  ن ییپااز جهت مراتب    یی حرکت دو تا   نیواقع ا . در  برد ی را باال م  تیهدا

خودش    مانیا  دییبفرما   ایخودش است    تی در عالم محض هر کس هدا  گرنهو   ؛شده است  دایپ
 .  ست ین یتیدوئ گری است. آنجا د 

ْرَق بَ َلَ »  :هم هست   هیرجب  ارتیدر ز   نیا
َ
  م یی بگو   که  میدو تا ندار ، آنجا  1« َنَهایْ َو بَ   َنَک یْ  ف

 است.   تیعبود   نجای، ا«ِإََلَّ ِعَباُدَک »

 
امفاتیح الجنان، اعمال مشلترک ماه رجب، توقیع ناحیه مقدسله در ماه رجب: »  -1 ه  ْین  ك  و  ب  ْین  ْرق  ب  ُهم(ال  ف  ین  ُهْم   )ب  نَّ الَّ أ  إ 

ْلُقك   اُدك  و  خ  ب   .«ع 
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 حق  تی عبود به  دنیرس یهدف پروژه برا 
 سؤال: 

 ست؟یحضرت حق است، االن هدف پروژه چ تیعبود ییهدف نها مییگویکه ما م یوقت
 د،یدنبالش باش دیخواهیرا م یبرود به آنجا برسد، شما چه سطح خواهدیفرد م یوقت یعنی

همان انجام واجبات و ترک  ایعامه  یعنوان تقوا نجای. ادیباش دیخواهیم یشما چه مقدار
 پروژه مطرح شده است. دفمحرمات به عنوان ه

 : خ ساپ
 . یهقف واجبات  از است اعم چون  شود، اضافه ی محورفهیوظ

 ی انیم هدف  ؛یمحور فهیوظ ایعامه  ی تقوا
 سؤال: 
 یلیخ دیوجود دارد. شا نجایفقط ا یتفاوت کی. میعامه هست یطرح دنبال تقوا نیما در ا

 نیاست که ما ا نجای. اما فرقش ارندیعامه را به عنوان هدف بگ یبحث تقوا گرید یجاها
 ست،یکار ن انیپا نیتوجه داشته باشد ا دیکه فرد با میدانیم یانیهدف م کیهدف را به عنوان 

 تیبه سمت آن عبود یبرو دیکه تو با میدهیمعرفت را م م،یدهیرا م کردیرو نیبه او ا عدر واق
 نجای. در اندیرا نب نیدر ا زهایپلکان است. تمام چ کیراه است و  انهیم کی نیمحض، اما ا

 . شودیم تیهدا شود،یهم فکر م اشهیبق ی. براشودیمتوقف نم
 
 
 : خ ساپ

مزه و    ن یبنابرا  ؛ ستین  محض  ت یعبود   ی وجود   قتیاز آن حق  ی جدا  ی محورفهیوظ  ن یچون ا
را در حد خودش خواهد چش آن  ا  دیحظ  در  م  نیو هر چه  ا  رود،یراه  به  را  سمت    نیاو 

به کار    یتیترب  ی هابرنامه   دیاز جهت ابزار باچه  . اگر کندیم  ی را قو   شازه یو انگ  کشاندیم
 . مطلب مثل اصالح اعتقادات است.  فتدیب
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   پروژه   یهاگام ریسا   با  تفکر تی تقو  انیرابطه م
 سؤال: 

 یاچند تا هدف واسطه ن،یبه ا دنیرس یعامه است، برا یاالن که هدف طرح و پروژه تقوا
که از آن جلسات قبل  یزی. آن چمییها را بگواهداف، روش نیبر اساس ا میکه بتوان میدار

به اصطالح  ای هیتکان بخورد، تنب کیتلنگر بخورد،  کی دیبود، اول با نیا میما متوجه شد
اتفاق  دیکه با یانکته نیتنبه، تحول، هرچه( حاصل بشود. دوم قظه،ی)استاد:  قظهی ترشیفن
بحث  نیهدف است. خوب در ا کیبه عنوان  شهیاصالح اند نیاست. ا شهیاصالح اند افتدیب

 یگذاربه لحاظ هدف شهیاصالح اند نیخود ا میما برداشت کرد یجور نیا شهیاصالح اند
 اورد،یرا به دست ب زیچند تا چ دیطرف با شهیاصالح اند نیا رد دی. شما فرمودشودیم زیر
. بعد میبده حیو اتم توض ینیع یهاکمال و نقص، به زبان فطرت با مصداق یفهم معنا یکی

که  یزیگناه به عنوان عامل نقص، به عنوان چ ینقص و کمال، فهم معنا یاز مصداق معنا
مراقبه، فهم مراقبه  دهیچک نیاز ا بعدخودش نقص است، عدم است.  کند،ینقص م جادیا

و محسوس، چون فهم  یاز درون، فهم مراقبه و محاسبه. بعد از آن فهم )فهم به نحو حس
( فهم یفهم را محسوس بکند به نحو حس دیاثرات را بگذارد. روش با نیا تواندیمحض نم

و نقص را  مالک یشما معنا دیل بشود. شاحاص دیبا نیجبران گذشته و فهم سالمت جسم. ا
. بعد میبه آن برس دیکه ما با یانقطه نیا د،یقرآن بگو هیبا آ گرید یکی ،یمثال بزن کیبا 

 دیبود گفت نیاز خدمتتان ا میکه آن روز استفاده کرد یمثال د،یمطلب تفکر را مطرح فرمود
اتفاق  ردکه دا یتیبه آن واقع تواندینفر م کی. اما نندیبیرا م نیاز زم بیهمه، افتادن س

ما محسوس  یرا برا تینفوذ کند و واقع تواندیتفکر م یعنیتوجه بکند، کشف بشود.  افتدیم
ما  رامونیکه پ ییهاتیاز واقع یلیتفکر بتواند نفوذ کند خ نیکند. حاال اگر ا کیکند نزد
گناه است. گناه مانع  شودیتفکر م نیکه مانع نفوذ ا یزیفهم بشود. بعد چ تواندیاست م

 نیو آشکارتر نیترکینزد افتدیتفکر اگر اتفاق ب نیا مییگویما م نکهیتفکر است. ا نیا نفوذ
خودم خودم را  یعنیبه خودم، خودم هستم.  قتیحق نیخود من هستم. آشکارتر قت،یحق
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 توانمیتفکر اگر بتواند نفوذ بکند من م نیفقط ا کنم،یو درک م فهممیم یزیبهتر از هر چ
 تیتفکر طرف را تقو تیدر بحث ترب دیما با دیدرک کنم. ، بعد فرمود سخودم را محسو

 نیمتمرکز بشود. ا ییزهایچ یکه رو یبه طور میبده ادیاو آهسته آهسته  یتمرکز را برا م،یکن
هم رکن دوم است.  نیرکن است، ا کی شهیآن اصالح اند یعنی ت،یرکن دوم ترب شودیم

 نیتفکر با ا نیرابطه ا یگذاردر هدف میکه ما گفت نجایدرست باشد تا ا هانیحاال اگر ا
در عرض  م،یتفکر را دار شه،یما در طول اصالح اند یعنیاست؟  یچطور شهیاصالح اند
تفکر هدف است؟  نیها است، ااز روش یکیاصال  تفکر  ای م،یتفکر را دار شهیاصالح اند

روشن است تلنگر است. گام  مانیاگام اولمان بر م،یبردار دیچند گام با میبدان میخواهیم
 فهیو اطالع داشتن از وظ یشناسفهیگام سوم وظ دییاست. فرض بفرما شهیدوم اصالح اند

 است؟ نجایا یاست. تفکر کجا
 : خ ساپ
  ک ی نزد   هات یبا قوه تفکر دارد ما را به واقع  هان یهمه ا  نکهیمثل ا  .دم و بازدم هستند  هیشب  هانیا
م  کند،یم عمکندی کشف  تمرکز،  تفکر،  چه  هر  کشف    شتریب  هات یواقع  شود،ی م  ترق ی. 
وقتشود یم م  هات ی واقع  ی .  اند  ،شود ی کشف  اندشود یم   شه یاصالح  جدا موهوم    ی هاشه ی. 
  ن ی ا دمیکردم د  قتیکشف حق یوقتاست،   کیپالست نیا کردمی م ال یخ قبال   مثال   شوند،یم

بوده است.   دارد حق  ن یا  . استبوده  تفکرم موهوم  گچ  تفکر است که  را کشف    قتیقوه 
  شه یاصالح اند  نی. و همشود ی اصالح م  ینیببه واقع   یاز موهوم  شهیاند  جهیو در نت  کندیم

  قبال  .  شود ی م   تفکر  تیتقو   و  تمرکز  در  ی مقو   ی عنیشود.    تریتفکر من نوران   شود ی موجب م
  تر ی نوران  شود،ی م  ترپاک   انسان  چه   هر .  است   شده  چهل   حاال   بود،  ست یب  تمرکزش  حد   تفکر،

 پس .  کندی م  تیتقو   را  تفکر  نیا  جهینت  در.  شود یم  شتریتمرکز ب  نیرشد، ا  نیا  نهیزم  شود،یم
هر چه    م،یبر یبه کار م  میرا دار   نیاست، ا  ی ا. تفکر، قوه میکنیدر ابتدا ما از تفکر استفاده م

به    یما را از اعتقاد موهوم  ت،ی . کشف واقعشود ی م  تیموجب کشف واقع  میبر ی به کار م
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سمت    ن یبه ا  اششه ی. اصالح اندآورد ی م  رون یب  شهیاصالح اند  یعنی  نانه،یبسمت اعتقاد واقع 
 .  شود یم ت یخود قوه تفکر تقو  و رود یم

   شهی اند اصالح و  نفس تیرابطه ترب
عقل و    ثیو... در شرح حد  ّب لُ   عقل،  تعقل،  فکر،  تفکر،  مراتب   و  انسان  رشد  انیرابطه م

  ، که آنجا آمده در طول هم  یاست که بحث عقل و جهل   نی جهل آمده است. بحث در ا 
پ مثال    یعنی.  کنندیم  دایمراتب  م  ی امرتبه   کیدر    ما  استفاده  تفکر  وقتمیکنیاز    م ی رفت  ی. 

به    رسدی م   یعنیوجود ندارد.    ی و متفکر  ی به عنوان قوه فکر  ی زیچ  نجایا  گری مراتب باال، د 
متفکر و فکر خودش به خودش است. همچنان که    یعنیخود فکر است.    که خود    ی انقطه

.  م یرا فکر بگذار   آن   تا آخر اسم   که  ست یطور نن یا  . است  از قوه عقل  ی شعاع ک یخود فکر  
 شود ی م   و عقل  رود ی م  کنار  خود   ی خود   به  فکر  واژه   آنجا   گریعمقش برود، د   ی تو بتواند    یوقت

شعاع او قوه   کیاست.    ی تری قو   قوه  گرید   کندیم  تعقل  که  هر  آنجا.  کندی م  تعقل  آنجا  و
آنجا بحث عقل    گری، د رود یم  جلوتر  یوقت  ورطنیفکر. هم  دیفکر بود. حاال شد مرکز خود تول 

  لّب   به  رود ی ور مطن یهمخود خودشان، خود عقل است.    ،خودشان   ،معقول  ،عاقل  ؛ستین
مطلب را باز کرده که   ی ورط  تیروا   یعنی.  شود ی خود خود عقل م  گری. در آنجا د رسدیم

  ، حاصل شد، آن حس   یمحدوده معنا دارد، مفهوم دارد. چون معرفت وقت  کیدر    نیخود ا
غلط  ر یغلط و غ  گر یآنجا د   . میندار   ی ما شبهه و شک  تی است. در حس خود واقع  ت یخود واقع

 .  میندار 
به   د یشا  میکن زیر  ی لیلذا اگر خ  ؛ستین  یشک  گری است و آنجا د  ی در معرفت همان علم حس

  ی که حت  شود ی از انسان باز م  ی گرید   ی معنا  کی  میکنی م  زتریچه ر چون هر   م،یمشکل بربخور 
مقدار    نیهم  میهست  یمقدمات  ت ی ترب  ی . لذا ما چون در فضارود ی ها از دست مسلسله واژه   کی

 . کندیم  تی واژه در مفهوم خودش کفا
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 هاگام همه همراه تفکر تی تقو 
 :لاؤس
 تفکر قوه از شهیاند اصالح یبرا .است شهیاند اصالح قدم نیدوم است، تلنگر مانقدم نیاول
 در عرض؟ ایاست  گرید یهاتفکر در طول گام تیتقو. میکنیم استفاده حیصح تفکر و
 : خ ساپ

قوه فکر    چون تا   است؛  فکر   قوه  با  هم   تلنگر  خود   واقع   در.  است  ی جار  فکر   قوه   هان یدر همه ا
همه در رابطه با    نی. ا رود ی با قوه فکر جلو م  هان ی. همه اشود ی تلنگر حاصل نم  فتدیبه کار ن

 .  شود ینم داریهرگز ب ندازد یبه کار ن را   فکر کی  خود تلنگر هم  اگر .قوه تفکر است  تیتقو 

 است  نظر مد  محسوس  فهم ،شهی در اصالح اند
نقص و کمال، فهم    ی معنافهم محسوس    ،شهیاند  اصالح  در  محسوس  فهم  ضرورت  نییتب

معنا به  ی محسوس  اگناه  فهم  جاد یعنوان  محاسبه،  و  مراقبه  محسوس  فهم  نقص،  کننده 
ها را  ضرورت   ن یمحسوس ضرورت جبران گذشته و فهم محسوس ضروت سالمت جسم، ا

 د.  و ش که جمالت کامل  میکنارش بگذار 

 تفکر ماده  و  حیصح ریتفکر غ
آنجا د   یوقت برود،  به سمت موهومات  . افتدی م  کار  به  موهومات  سمت  به  قوه  گریفکرش 

؛  است   یاست، باطل است، عدم  یکیقوه تار   کیقوه وهم    نی چون ا  است؛  مهم  تفکر  جهت
  و   است  یبه سمت عقل حرکت بکند نوران.  رد یگی است که از عقل نشأت م  ی افکر قوه   اما

آب    زمثال  قوه حرکت هوا، ا  کهاست    نیمثل ا،  برود است. اگر به سمت وهم   قی کشف حقا
 شای خروج   ،شود پرحرارت رد    میس  کیاز    ؛هوا است  ی هم سرما  شای شود، خروجخنک رد  

و از طرف    کندی طرف خود هوا حرکت م   نیدو مطلب است. از ا   یعنی  ؛ فضا است  ی گرما
پس فکر   ؟کندیم  دایپ  یتیچه خاص  ی خروج  ،گذرد یاز کجا م  کند،ی کجا حرکت م  گرید 
جهت حرکتش    ؟ است  یاست. حاال جهت حرکتش به چه سمت  ی اقوه   ک ی  و  دارد   ی اقوه   کی
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تفکر    نیا  ؛باشداست. اگر به سمت موهومات    حیتفکر صح   نیا  ؛است  هات ی به سمت واقع
 دارد، رنگ باطل دارد.   یچه رنگ اماباطل است. قوه همان قوه است، 

   است شهی ثمره اصالح اند ،فهم محسوس 
  شه یاند  اصالح  ثمره  هانیکه ای حالدر   ؛شد  نیا   ،میکرد   معناکه    را  شهیما اصالح اند  واقع  در

. ثمره،  ات یواقع  سمت  به  حیصح   تفکر  یعنی  ؛ بلکههانیا  یعنی  شهیاند  اصالح  نکهیا  نه.  هستند
  . خواهد ی م یدقت خاص کی خواهند شد. در واقع،  هان یا ،هاآن  ی خروج جهیو نت ی اثر وضع

را اصالح   شهیاند ات،یواقع نیا ،میدهی حرکت م اتیبه سمت واقعما خود قوه تفکر را  یوقت
واقع  یدهجهت .  کندیم سمت  به  واقع  یعنی  ها،ت ی تفکر  به  چه  هر  پت یفکر  عمق   دایها 
 است.   شهیآن همان اصالح اند یاثر وضع  ،کندیم

 تفکر  موضوعات و اتیواقع
 سؤال: 

 تیواقع کیهم  واریدر و د نیاست. ا تیواقع کیهم  زیم نیا دییفرمایکه م ییهاتیواقع نیا
تخته فکر  نیدر مورد ا دیجهت بدهم، فرض کن هانیتفکر را به سمت ا میایاست. اگر من ب

من محسوس  یمراقبه و محاسبه برا یگناه، معنا ینقص و کمال، معنا یمعنا ایکنم؛ آ
. تفکر به آفاق و انفس، آسمان، میاستفاده کن ییاز چه پارامترها ییهاتیواقعچه  شود؟یم

  شود؟یهم م هانیستارگان، کره، جاذبه ا
 
 
 : خ ساپ
بحث   هانیدرست هستند. در همه ا  یکدام به نوعهر   هانیاست. همه ا  تی اصل، توجه به واقع 

ور  طدارد ما چ  یمنتها بستگ  ؛درست است   هانیاست. همه ا  ت یاست و تفکر به واقع  تیواقع
 .  میکن میدرست تنظ
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  در   میبخواه. دارد   را   خودش  خاص عالم  مجرد   عالم   . است  یمشکل   کار  ت یدر عالم واقع ترب
.  است   یسخت  ی لیخ  کار  میکن  میتنظ  و   میمحدود کن  را  های کار ه ز یر   ،عالم   در  و   الفاظ  عالم 
  ما   ی وقت.  ستین  کیتفک  اصال    آنجا  در .  م یآمد  نییپا  ت یواقع  آن   خود   از  خرهبال   چون  چرا؟

عالم    ی در فضا  دیای ب  خواهدیم  ی وقت  ،است  ات یح  نیعلم ع  است،  علم   نیع  اتیح  مییگو یم
الفاظ بشود، تجز بشود، قاعده   کیماده و تفک ا  هیمند بشود،  پ  گرید   نجایبشود،    ش ی مشکل 

آمد. اند  ما  مثال    خواهد  اندمیکنی م  شهیبحث اصالح   یدههمان جهت   یعنی  شهی. اصالح 
واقع واقع  ها،ت ی تفکر  ا  شه،یاند  اصالح  یعنی  هات یجهت  مجرد  عالم   ی تیئدو   چیه  هان یدر 

 .  دیآی م ش یپمشکل  ن یا با  یتقر  ،میکن مید. الفاظ را تقسنندار 
  گر ی د   مسائل   که  است   استقامت  و   یاله  قاتیتوفاما با  ،  است  یچون خود قوه تفکر عامل مهم 

  استفاده   هات یواقع  نیا   فهم  ی برا  زیم  خود   از  وقت  ک ی  مثال    .میکن  فهم   را  هان یا  دیبا   ما.  دیآیم
  ، برود  حرارت  اگر .  است  محکم  چقدر است،  سفت  چقدر حرارت  ن یا  در  دیکه ببین  شود می
 ی تری قو   ی زهایچ  به  را   تفکر   که  شود   باز   ت یبرا  واقع  همان  از  ی جالب  ی زهایچ  ک ی.  است  آب 
 ن، ییدر درجه پا  یوقت  کی  ست،ین  نیآب ا  .مینیبین در آن آب و هوا، آب را م. ما اآلببرد 

مثل آهن است    خی  ست،ین  یها آبآن   ی برا  ،صفر هستند  ریده درجه ز   ستیکه قابل ز   یوانات یح
و جالب است.    زیانگشگفت   ینظام هستچقدر  .  سروکار دارندو    کنندی م  یزندگبا آن  که  

  شده   نیان  بوده، اآل  نی، آب است. خون مادر ادیاور یب  خودمان  ی هارا به استخوان   هان یاب  خ
 و  کندیرا اصالح م  شهیاند  ،میجهت بده تیواقع  به سمت  را  تفکرچه  هر   تیدر واقع  است.

 . کندی را باز م یشناسمختلف، جهان  ی هادر شکل 
مجرد    ی در فضا  نکهیبا ا  حالی ایعل.  کندیم  دایپ  میمستق  ریتأث  ینیببا جهان   یشناس جهان   نجایا
  کار،   فهم   در   فقط   ما  لذا.  بود   خواهد  مشکل   نیا  حال   هر  به   ،میبکن  ز یر   میبخواه  اگر  ، اما ستا

   .میکن درست را ی زیچ  کی میخواهی م خودمان ی کار بیترت ی ریگشکل 
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   عمل ت یاهم به توجه ،ی گام بعد
  ی به خود   ؛شود ی م  ترنانه یبواقع   شود،ی گناه بازتر م  ی چون معنا  ، شد  معلوم   هان یا   تیاهم  یوقت

معنا عمو    مراقبه  یوقت.  شود ی م  بازمحاسبه  و    مراقبه  ی خود    ن ی ا  شود،ی م  باز   ترق یمحاسبه 
  ت یاهم  به  توجه  دیبا  ما  نجایا  لذا.  کنندیم  دایپ  ربط   ورطنیهم  دارند  خود   ی خود   به  های کی

  کننده ن ییتع  که  است  عمل   نجایالعاده است. افوق   آن   نقش  که  است  عمل   نجا یا.  میبده  عمل
 .  شود ی باز م محاسبهو  مراقبهنقش   واقع در که  است عمل  ،سوم  مرحله. است

 سؤال: 
 ییزهایاز چ یکیچون  م؟یرا مشخص کن ییهافهیوظ ای میبده حیبحث عمل را توض دیما با

فطرتا  کمال جو  ،یکمال هست ریدر مس یاست که وقت نیمحسوس شود ا میکرد یکه سع
گناهان به تو  ی. وقتزندیگناهان دارد به تو ضربه م نیا ،یهست یذاتا  از نقص فرار ،یهست

به تو  یکنیکه م یکار نیا ی. مواظب باشیگناه نکن یمواظب باش دیباپس  زندیضربه م
 ست؟یتوجه به عمل ن نیهم نیضربه نزند. ا

 : خ ساپ
ک  هم  قرآن  در  که  عمل  نقش  به  ای دوباره   توجه  ،عمل  به  تیاهم  در عملوا  »  دارد   دیتأ

  ی خاص   بحث  ک ی  آن  ی رو  دهیم ومی   آن  ژهیو تکرار بر عمل به لحاظ نقش و   «الصالحات 
  .رد یگی م انجام

.  میآور ی گناه م  ی آرام فضا را به سمت معناآرام   شود،ی م  شروع  شهیکه اصالح اند  یاز آن وقت
  م یکرد   باز  را  گناه   نقش   ما  یوقت  دیکن  فرض  مثال  .  شود ی باز منم  مسائل هم نم   نیا   جیبه تدر 

یا    آقای قرائتی  یشناس گناه  مثال    کتاب  به  د یکن  مراجعه  دیتوانیم  که  میکنمی  ی ادآوری   آنجا
البته کتاب  اندنوشته  ینیمشک  ی آقا  که  کتابی   اما  ترروان   یلیخ  یقرائت  ی آقا.    ی آقا  است، 

 آن   ضمن  ،میداد   حیتوضکه  را    هانیخاص خودش را دارد. خالصه ا  تیهم نوران  ینیمشک
هم  گناه را    تیاهم  کنیم،می محاسبه  و  مراقبه  بحث    ی. وقتمی کنی م  یمعرف  یکتاب  نیچن  کی

  ک یبه خصوص خود عمل که  .  میدهی م  حیرساله را توض  تی مثل اهم  ی. منابعمیکنی باز م



115   |    

 

 

  محورت تبلیغ تربیهای و روش اصول

  اگر . د شو  استفاده ات ی آ خود  از  ژه یو  به  است  ازین ،کننده خاص خودش را دارد ن ییتع گاه یجا
  عمل از    اشهمه  قرآندر    مینیبی م  ، میاور ی ب  میبخواه  را  عمل آمده  دربارهکه در آنجا    یات یتمام آ 
اِلٰحاِت »:  است  گفته ِذیَن آَمُنوا َو َعِمُلوا َالصّٰ   نجا یا  د یبا.  «َیْعَمُلوَن »  «، َو َعِمُلوا»  «، َاَلَّ

 ، شود ی آن موضوع م  ی برا  یکل  ی بندجمع  کیکه هم    میباز کنخصوص  ه عمل را ب  گاهیجا
 . ستا ی جد  ی ورود به فضا هم

 سؤال: 
  ؟دوشیم هاگر رفت عمل کرد چ

 : خ ساپ
با   اشکال را   در   هان یا  ،است  یتخصص  که  ییهابرنامه   نیا  .میعمل نکن  دیندارد چون گناه 
  محرمات   ترک  و  واجبات  انجام  ؛ وگرنهاست  محرمات  ترک  و   اتواجب  انجام  فوق  ی هابرنامه 

 .ندارد   یمرب و متخصص به یربط چیه و است یعام برنامه کی
 به  استاد   که  است  ختهیقدر به هم ر ن یا  شانوضع   که  شوندیم  دا یپ  یگاه  یئاستثناچه افراد  اگر 

  ی ل یگناه هم خ  بر   فعال    که  کندی م  ز یتجو   او  به   مثال    خودش  تی وال   با  ت یوال   صاحب   اصطالح 
  ت ی وال   که  ی است در رده استاد   ی. استثنائات اور یفشار ن  یلیفالن واجب هم خ  ای .  اوریفشار ن

 ی تیوال   و  یباشد که اجازه فقاهت  باید  هیفق  کی  مباح بداند.را    یحرام  ایبتواند واجب    تا  دارد 
بعد هرچه   ،ی کرد   کردی،باشد، گناه هم    م ییو بگ  یبه جوان   میحق ندار   ؛ وگرنهداشته باشد

دستور قرآن خط قرمز    ن یا  م،یشو ی م  ض یمر   میکنی ما گناه م  نکه یا  ن یبکند. بنابرا  خواهدیم
  ط یدارد و شرا  یخاص  یضیمر   طیاست، شرا   ی یاستثنا  ی لیشخص خ  م یدید   واقعا  اگر    . است

. خودمان  میکناز خودمان مشکل را دور    ،میارجاع بده  دشیبه فقها، به مرجع تقل، ستا  نیا
  ک ی  دتیاز مرجع تقل  نجایا  ،یفالن هست به    خصوص که شما مثل معتاد   نیدر ا.  مینقش ندار 

.  ضم یمر   گناه   فالن   درکه    دفتر حضرت آقا بپرس  ، عالم تلفن بزنفالن    به. برو  بکن   دایپ  راهکار
را   امتیق  تیکه مسئول  میستیقدر مسئول نن یا. ما  ی بکن  بایدکار    هچ  نیبب ر،یاز آنجا مجوز بگ

 .  میکن تش یترب میبخواه  بعدا   که بکند خواهدیهر چه م که میبدهو مجوز   م یر یبگ
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ا  ب  یلیخ  یمرب   ،و ترک حرام  واجب  انجام  در  که  است  نیلذا اصل در    د یاینقش ندارد که 
در  به بعد   نیاز ا   ی. آن نقش مربشود ی م  ینکند. استثنائات به آن صورت منتف  ا یبکند    ی کار

  میکنیم  یمعرف  را  رهیگناهان کب  ما مثال    یلذا وقت  ؛است  یتکامل  ی هابرنامه مستحبات و برنامه 
بهتر است    نجایالبته ا  است؛  مشخص  معلوم و العمل  دستور   ،دهندی انجام م   قا  یدق  .دارد ناشکال  

  ی خاص   ی هااگر روش   خوانی،را که می  رهیگناهان کب  یا السعاده  ج معرا. مثال   میکن  ی ادآوری
  تکبر   مثال    دیفرض کن.  ینکنها را عمل  روش   ی توانی م  ست،یگفتند که متناسب استعداد شما ن

  مجالس   در  برو  که  اندهفرمود   راهکار  ی سرک ی  در آنجا  ترک کنم.  را  تکبر  خواهمیم  ،دارم
  ست؛ ین  ولش کن،تکبر را    مییبگو   نکهیاروش است.    هان یا  را جفت کن و...؛  هاکفش  ،نیبنش

سخت است،   ی دید  اگر ،دارند خودشان قهیبه سل ییهاروش  ، مییبگو  میتوانی روش را م بلکه
در    ی لیخما    ،واهد باشدخیش چه محاال وضع .  ی عمل نکن  را روش    یتوانی مشکل است، م

 .  میندار   تیآن مسئول

 ترک محرمات   یاجازه ارائه روش برا
حرام    ی برا  دارد   اجازه  یمرباینکه   کند؛ترک  ارائه  فضا  روش  بیرون  کالس    یعموم  ی از 

جلو    ی کل  به صورت کالس است که آنجا ما مطالب را    یعموم  ی در فضابحث  فعال   .  دیآیم
اما در کالس   ش یپ  ی مسائلو    ئات استثنا  گاهی   . می ر بیم برو   گوییممی   خواهد آمد.    د یشما 

اگر    که  میگذار ی تبصره م  کی تمام است.  و  العمل شد  دستور   کی.  دیبخوان  رهیگناهان کب
آمد که سخت است، فالن است،    نجایا  ی کند که اگر روش  قیآن تطبدر آن باشد،   ی استثنائات

  ی فرد   اگرفرد است.    ۀمراجعهم عمل نکند. آن بحث    را   شی هاروش   تواند ی م  ،است  نیسنگ
  ارجاع مرجع    به  ،دمآی نمبر   ما  از   اگر.  میکن  ییراهنما  میتوانیم  ؛است  نیوضعم ا  دیبگو   و  دیایب

  .میدهمی
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   یمحور فهیوظ گاهیجا 
ها خواهد  العملدستور   ی بعد  حات یتوض  که  بعدها  .ماندیم  ذهنش  در  فعال    ی بندمیتقس  نیا

 . کندی را باز م شی جا  ی عموم ی هادستورالعمل  ،آمد

 ی جهاد  هیاستقامت و روح
روح داشتن  و  راه همین .  است   مهم  یلیخ  ی جهاد   هیاستقامت  در  که    ؛ میرو ی م  شیپ  طور 

  دیبا   .میبرو   را  راه  نیا  دنگذار ی نمدیگر  گذشته و مسائل    اتما، اشتباه   ی طبع وجود   ،طانیش
مستقل از توجه است. در   زیچ  کی .  استقامت  میکن  تبییناستقامت را  و  نقش جهاد و مجاهد  

باز    شی برا  دیباروح استقامت ندارد. ما نفس جهاد و استقامت را    ، اما برود   خواهدی عمل م 
  ، ستیبرکاتش چ  ست،یصبر در برابر مشکالت راه چ  ست،یاستقامت چ  ست،ی. جهاد چمیکن

 دارد.  ت یخودش موضوع نیآثارش چه خواهد شد. ا

 فهم محسوس استقامت 
 :لاؤس

 یذهن شود و نییتب باید استقامت و صبر ،یجهاد هیروح و استقامت ضرورت محسوس فهم
 نوشتم نجایا من نیهم یبرا .میبرو محسوس فهم طرف به ،میکنیم یکار هر شد قرار. نباشد

أکید می قدرنیا هچ یبرا .یجهاد کار در استقامت ضرورت محسوس فهم  ؟کنماین را ت
 هانیا اگر نکهیا یبرا ؟میگویم طورنیا هچ یبراکار است.  کی یجهاد هیروح نکهیا یبرا

چگونه  بحث دیفرض کن موقع. آنمیکار را انجام بده نیا دیبا یعنی ،شد مانهدف
 پیش صدر اسالم یشهدا یزندگ بازکردن و حیتوض ن،ییتب ؛دآییم پیشکردن آن محقق

 یاهسته یبحث شهدا ؛یباز کنباید مناطق جنوب، بحث شهدا را  نور،انیراه یاردو ؛دآییم
ن که اآل هیسور و شده، بحث انقالب، بحث لبنان دهیقصه کشاین که در  ییهاو زحمت

چه در عرصه  ؛در آن است یجهاد هیمفهوم استقامت و روح هانیهمه ا ؛جنگندیدارند م
 ؟تسا تسردو جنگ.  یچه در عرصه جهاد ،یچه در عرصه اقتصاد ،یعلم
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 : خ ساپ
  قدرت   اشه یروح  نیا  ،میکنیم   بازگو  جوان  ی برا  را  قی بزرگان و مصاد   یما هر چه زندگ  .هلب
 ی ریپذالگو   حالت  کی  ،شنود یم  را  هانیا  چه  هر  است،  ی ورط  جوان  هیروح.  کندیم  دایپ

 کندی م  استفاده  دشمن  مقابل   در  چشمش  از   ساله  هفده  جوان  فالن   اصطالح   به  نجایا   از.  دارد 
نامحرم نگاه    کنمی. من هم از چشمم استفاده مکندیم  ن اداغ  را  دشمن  نهیس  زندیمو   به 
بب  ، توانمی نم  میگو ی . مکنمیم ندارم.  ا  دینیتوان  از  او در    نیانسان است،    ی جا   کیچشم 

! استقامت دارد! چه  کندی م  ای چه استفاده   شب در فالن   یک یغربت در برابر دشمن در تار 
کنترل   توانمی نم  م یبگو   انسان را  کی  یالیصورت خ  مثال  اما من  !  ی ای جهاد   هی! چه روحیقدرت
 . دهندیم هیو روح کندی م ی قو   انسان را، ی جهاد  هیروح نی. اکنم

 قظهیجنس 
  ات یبه روح  یبستگ باشد.  یک نوع یقظه  تواند می باشد،    یهر عبارت و هر کلمه، به هر عنوان

  است،   ی راضخود   از  که  بس  از  یکس  کی   دییبفرما  فرض  مثال  .  هستند  متفاوت  افراد   ،دارد   افراد 
و مسجد    شدم،  بزرگ  کتابخانه  در  فرضا    حاال  تا  یبچگ  از.  ستمین  گناه  اهل  من  دیگو یم

شدم  هینیحس خطرناک  نیا  .هچ  یعنیگناه    دانمی نم  ،بزرگ  ما    ی برا  یحساب  است.  او 
واقعا    مییگو یم دار  اگر  اعتقاد  م  ،ی به خدا  م  دیفرمایحضرت  من    یدانستیاگر  آنچه  که 
البته گر آخرت  مصائب  از  دانمیم   ش یپ  تانی ب شما چقدر آن حالت برا. خی کرد ی م  هی، 

اهل گر   یکس  ای   ؟است  آمده طبعا     مرحله   آن  به  واقع در   که  شما  مییبگو   ،هم هست  هیکه 
 واقعا    یوقت  چطور   ؟ی خواند  قلب  حضور  با   یحسابو    درسترا    نمازت  چقدر  واقعا    ،ی دیرس

را    سرما  رفتارت،  وضعت،  ی هوا  و  حال.  هستم   سرما  حال  در  ی هست  متوجه  تماما    است  سردت
ور طن یا   پس  ؟جاستک  پس  .کنند  دایپ  ظهور  نجایا  دیبا  هستند  واقعا    که  هانیا  ،یکنی م  یحس

 باب باشد.    نیاز ا انعده افراد تلنگرش  کی دیشا   .ستین
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  ک ی گفته  تو به بیطب که یکنی ور حس مطن یا را مرگ  واقعا   ا یآ  شما مییگو ی م یوقت  مثال   ای
  ی نوع  ؟ ی ن دارآن احساس را اآل  ست، ین  ی قطع  ا ی  برد،یم  نیب  از  را   تو  یض یمر   ن یا  گرید   هفته

 دیگو ی است که خودش به خودش م  نیا   تیکه واقع  یدهیم   ت ینکته واقع  کی توجه را به  
قدرها من از خودم  ن یا  پس  آخرت،  فهم   تا   دارم  فاصله  یلیخ  من  پس.  ستمیور نطن یواقع ا در 

  ان ی جر   ،دیرا بخوان  اتیوقت روا ن. آکندی وز م  وز  دیآی م  است،  طانیش  هان ینباشم، ا  یراض
تا مرد    که  دیرا بخوان است.    نیا   هیقض  .شد  فاسق  ،آن عابد چهل ساله   ،رفتندمسجد  به  دو 

  تکان   ک ی.  است  خطرناک   م، دار ن  ی گناهکار  احساس   .هستم   ی راض  خودم   از  شهیهم
  جوان   کی.  است   برعکس  درست   است،  یجوان  کی  وقت  کی  بخ .  بخورد   خواهدیم

  ، ی قدرت را دار  نیمن ا  زیبه تناسب خودش است. عز   اشقظهیفالن و فالن    طیشرا  با  یبال الاُ 
ترها را  ی از تو قو آنجا    ؟یرفت  مارستان یبتا حاال    ی راست راست  ور فالن،طن یا  ،ی توان را دار

  ش یپکه  غفلت است    ن یچنان. او    نیمن و قدرتم چن  .مثل تو بود   د،زنمیزار   مثال    که  ی دید 
ستون   یرگ  کی  نکهیا  توان  ما.  است  غفلت  کی  نیا.  ست ین  قدرت  کی  نیا  ،آمده از 

ناله میندار   ندیبب  بیآس  ک یمان  فقرات م.  به کجا  د .  زندی مان  مال  قدر  و  قضا    گران یهمه 
بلحظه    ک ی  ،حادثه  کی در    ی دیوقت د   کی  .ستین کار    هچ  یخواهی م  ،دیا یچشمت در 

  ، یحضرت را بخوان  ی خود دعا  های ل یخ  ی ، برادارد   افراد   طیبه شرا   ی بستگ  هان ی. پس ایکن
دعا  ییفرازها به کل  ی از  م  یابوحمزه،  اشود ی منقلب  ب   یامر عموم  کی  ن ی. پس    ا متناسب 

 .  است  جلسه و آنجا  طیشرا
 
 

   ندارد  وجود  کیتفک گری کدی  با   مذکور  مراحل انیم
 سؤال: 
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 دهد،یانجام م یمرب کیکه  یفالن اقدامات میمن بگو ست،ین کیقابل تفک ایمراحل گو انیم
اول  قا  یدق ایاست،  یاست، فالن اقداماتش عمل یهیاست، توج ینییفالن اقداماتش مثال  تب

 هانیاست، در همه ا قظهی هانیکه فالن دارد، انگار در همه ا یقیدق فیاست با تعر قظهی
 ؟تسا حیحص .سته نییتب هانیدر همه ا ست،عمل ه

 : خ ساپ
عالم مجرد   در  نام   ،ستین  کیتفکست،  اآنچه  و  ناسم   یقتیحق  کی. عالم مجرد  ستیها 

. میکن  کیتفک  یبه نوع  میاگر در عالم ماده قرار گرفت  میما ناچار   ، امادارد   میخره نساست، بال 
عموم    ی سطح فضا  ی باشد که قابل اجرا برا  یقالب  کیشود،    ریمس  میتنظ  نکهیا  ی تسامحا  برا

  ده ینفر خودش رس  کی. بله  م یانجام بده  بیترک  میباشد، ناچار   ییارهایمع  ی سرک یباشد و  
  هم   یربط  ست،ین ازین  هانیکدام اچیه  ی برا  کند،یم  یدر فضا زندگ  ،و کامل در عالم مجرد 

 اما .  کندی م   ی جار  را  کدامش  که  دارد   یاله  فضل  به  آنجا   متفاوت  ط یشرا  به  ی بستگ.  ندارد 
  ل ی تبد  م،یکن  یعموم  ی فضا  کی  به  لیتبد  م،یکن  یستمیس  کی   به  لی تبد  را  نیا   بخواهم  یوقت
  ، ییهاواژه   امکان، حد در  . میبرو   امکان  حد  تا م یناچار  م،یکن  برنامه   م،یکن ی عملکرد   کی  به

خودمان روشن    ی حداقل برا  نی . پس ا م یاور ین  شود ی . نممیاور ی ب  دیرا با  هان یا  ،یالفاظ  ،یمراتب
به اصطالح    م،یکنی قالب م  کی را    نیما ا   نکهیاز ا  اماکه مطلب از چه قرار است،    شود یم
 .  است جالب  ی لیخ شبیترتو   میتنظ امکان حداقل کی   با نجایا ،میکنی فرمول م کی

 ها)پنجم( توجه به دستورالعمل ی گام بعد
  فرصت   به  یبستگ.  شد  ترقیعم  نتوایم  هم  ،دش  وارد   یالعمل  دستور  ی فضا  به  توانیهم م

  وجور جمع   را  هان یا  از  یبعض  دیبا  آنجا  ،است  محدود   کالس  فرصت  اگر.  دارد   مانکالس
 که   دارد   جا  نجایا.  میکن  زتریر   و  باز  میتوانی م.  دارند  عی وس  یل یخ  فرصت  هم  های بعض.  میکن
  وارد   هادستورالعمل   سمت   به  ای .  میکن  باز   را  آمده  اتی روا  و  ات ی آ  در  که  بزرگان   یزندگ  ما

. درست است ما در آنجا نقش  است  و جبران آنآن محاسبه عمر  ها هم  دستورالعمل   که  میشو 
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  روش   ما  نجای. ابود   گناه  خود   مطلق.  بود   یاجمال  آن  ، امامیداد   حیتوضو    میگناه را باز کرد 
از    آنجا  است،   خطرناک   یلیخ  گناه   نقش   میدیفهم  که  حاال  .میکنی مطرح م  را  عمر   محاسبه

  به   توجه  با  گذشته  ی هاغفلت   نجایا.  فتدیب  جا  خوب  یلیخو    شود   باز  نجایا  ،بود   غفلت  ی رو
  در   قات،یتوف  در  ،ما  ی ن در روزاآل  مییبگو   .شود ی م  باز  شتریب   یکم  شده،  بحث  که  یگناهان
جاباشد  داشته  ی اثر  چه  است  ممکن  فالن  ، فالن  مان،سرنوشت   فالن است که   ی خوب  ی . 

مشکل    ،ازدواج کرده  یی آقا  مثال  اعمال گذشته باز شود.    اب   یمشکالت زندگ   ربط   مخصوصا  
ازدواجش    مثال  فالن گناه را کرده،  که  جا  فالندر    داندی نم  ،کرده، فالن شده   دایپ  ی خانوادگ

را از   ی ، خودش آن روزداشت  یراحتو    یخوشبخت  یلیفالن بود که خ  طی شرا  ی باهمسربا  
با آن گنا  ی روز  نیدست داد و خودش ا   ی مشکالت خانوادگ  دینگو   . ش انتخاب کرد هرا 

  دا یپ  ی مشکالت اقتصاد   یکس  ک یتوبه و استغفار کند.  برود  است؛ بلکه    و چنان کرده  نیچن
هم    را  نی. البته امیکنمحسوسش    ،میاور یب  مدامفالن.    ،فالن  ی ضیمر   یکس  کیفالن،    ،کرد 

 . میکن نییتب  دیبا
  م ی دیرا د   یضیمر   ک ی  ،مدرسه  ابان، یخ  ، در بازار  رگ اکه    ستیمعنا ن  نیبه ا   ن یا  حال،   ن یدر ع

گناه به    نیا   میی. بگو میکن  1را دفع دخل   نیا   دیبا  ؛د و ب  ی از سرتاپا در گرفتار  و  د و ب  گناهکار  هک
مان آن گناهان به    باید   ما به هر حال  .  است  نظر   مد   گناه  نیا  صورت که فقط    ست ین  معنا   نیا

جلسه    کی آن وقت  فتد،یجا ب ش ل ئو مسا  روشاگر  ، میتوجه داد   را ن یا ی وقتبعد  . میکنتوجه 
 ی کم  نجایدوباره ا   م،یبحث کرده بود   ای کهی که آن مراقبه و محاسبه اجمال  خواهدی م  ی گرید 
باشد، فرصت عمرمان    هچ  نجایکنترل باشد، از ا   و  مراقبه  دیبه بعد با  نیا   ازکه    میکنباز    زتریر 

  ن ی ا  .می داده زنده ماند  قیخداوند توف  ،باشیماست، قدردان لحظات عمرمان    اینبه بعد    نیاز ا
 . د کر مفصل باز  توانرا می ها بحث 

 
 .دو ش در او  میر اذگن و مینک عفد ،دیایب نهذ هب تسا نکمم هک یاههبش ینعی ،ندر ک دفع دخل -1
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است  ۀمحاسب  1ی د یس همان  العمل  دستور از  منظور   در کالس   امنته  ؛عمر  ها حضور  چون 
  ، م یبده  حیتوض. بهتر است  میبکن  یمعرف  ی د ی ساست که    نیما بهتر از ا   ی حضور  انیب  ،میدار 

 قیرا عم ی د یس و آماده داشته باشدمطالب را در ذهنش تا  می کنرا معرفی   ی د ی سدر خاتمه 
 بفهمد.  

چهارده    زده،یها تا سبچه  ی برا  ی د   ی. سرد یگی قرار م  یعمل  ی به باال در فضا   ازدهیمان از  بحث 
 سطوح باال خوب است.    ی اما برا ست،یساله مناسب ن

  خودمان   ما.  است   موضوعات  هانیا  .مطرح کرد   شود ی م  یرا در مباحث عموم  ی د ی سمطالب  
  درست  خواهندی م  یقالب  کی  کشندی م  زحمت  زانیعز .  میبده  بسط  خودمان  میتوانیم  قدر  هر

 کنند  جدا  کنند،  جمع  خودشان  تیخالق  با  ،خودشان  ابتکارات  با  در اجرا  زانیعز   ؛ وگرنهکنند
 ه یرو   کی   با  یدر سطوح گسترده، تقر   ی آموزدانش   برنامه  کردنی کی  باب   از.  کنند  کیتفک  و

 باشد.   دیدانی اجرا هر طور صالح م؛ وگرنه باشد

 نحوه ارائه مطالب متناسب با جلسات 
ور  طن یا  ایقضا  نیا  کردنی اتیعمل  و  مباحث با تعداد جلسات چگونه باشد  مینحوه تنظاینکه  

  سه   دیشا  تلنگر  اثر   بر  که  است  ی ورط  ط یشرا  نه  ا ی  باشد  جلسه  کی  در  هان یباشد که کل ا
  که   است مربوط    استاد   سیتدر   ی مهارت  ابتکارات   به،  میباش  شهی اند  اصالح  بحث   در  هفته  چهار

  و  دیگو ی م یبه صورت اجمال  ها رانیا  تکتک  وقت  کی. برساند  نقطه آن  به را هاآن   ورطچ
دوباره    ال  یتفص  دآیمی ، بعد  ردندک  دایپ  در تمام موارد   یکل  یذهن  یدور که آمادگ  کی  .رود یم

  ی برااگر    مثال  .  کندمی  را  استفاده  حداکثر  فرصت  از.  کند  باز  شتریمطلب را ب  تاکند  می شروع  
فرصت   هم به اصطالح  شود،یکننده م هم خسته  بگذارد،  وقت  هساعت  سه  جلسهیک    تلنگر

  یی تلنگرها  که  همان  . امامطرح کند  محاسبه  و  مراقبه  ی فضا  در را    یل اصلئکه مسا  د شو ینم

 
 و  تسلا  دو جو م  تر ط ف  کاپ یادن تیاسل  رد هک سفن  تیبرت  یتامدقم  یلمع یاههمانر ب هب طو برم  یتو صل یاهلیاف  - 1
 .تسا «یگد نب ناتسآ هب دو ر و  تامدقم» ،هو ز ج ناو نع .تسا هدمآر د زین هو ز ج تر و ص هب
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شروع    گر ید   ی هابه عبارت   تواندی از نو م  ، دوباره دیرس  هادستورالعملبه  دور    کی  و  رفت و    زد 
  ی است. برا ی خود مرب ی برا  هان یا  بگذارد.  قظهی مثال   را  جلسه  عنوان   و اسم  خواهدی نم کند.
   .ستیالزم ن هان یا یمترب

  از   یروشن  ریتصو   کی  اول.  است  دیمف  یتیترب  یآموزش  روش  در  لیروش اجمال و تفص  نیا
  بعدا  .  شود یم جیگ ،میببر  شی پ  گسترده بند هر در . اگرمیکن  باز مسائل از و حرکت از ،فضا

 مقدار  کیهر کدام را  .  افتدیم   اد یز   فاصله  چون  ؛بفهمد  تواندینم  را  ربطش  شود،یم  خسته
  را   هان یا  رابطه  این ترتیب. به  می کنی م   باز  ال  یتفص  بعد  ،کندپیدا می  فهم   ک ی  ،میرو ی م  جلو 
   .هد فمب تواندی م بهتر

  که   دارد   یبستگ  های مترب   طیشرا  به.  است  باز   یمرب   دست ، اما  است  درست  اصوال    روش  نیا
 است.   نیا تی و لو ا  ، اماور باشدطن یا دیبا   حتما   که ستیاصل ن نیا .کنند عمل  یشکل چه به
. غرض  بیان کرد   شود ی خالصه م  یل یخ.  و ارائه داد لب جزوه فطرت را خالصه  ا مطتوان  می   هلب
 .  میاهداف برس نیاست که به ا نیا

 ورود به دستورالعمل محاسبه عمر و مراقبه  ؛ مرحله ششم
. روش محاسبه  دیا یب  د یحتما  بامسئله محاسبه عمر    ، نقش، اهمیت و روش هادستورالعمل در  

باز الکالم  . در دستورالعمل محاسبه  برد ی دو جلسه زمان م  یک ی  نیربع، ا  کی   ی عمر، روز
مطرح    را   اتشیبعد عملجلسه    ، مییرا بگو   تش یاهمدر یک جلسه    اجماال    م یتوانی م  .الکالم

گذشته    جبران  ی برا  و   معلوم شد  نکهیا   از  بعدخودمان عمل کنیم.    قهیسل  به  م یتوانی م  ای  کنیم
شده،    ن یسرنوشتت ا  ، اشتباه از تو  ک ی  ؛آدم دغدغه دارد چقدر    ،دیکشیدهمه زحمت    نیا

  خط   در  ،فهمدی را م  مسائلکار کند. خطر    هبداند چ  دیبه بعد را با  نیشده از ا   داریکه ب  حاال
  داده،  فرصت داده، توبه قیتوف داده، عمر  ادامه قی توف خدا که  هافرصت  و عمر  ارزش  تیاهم

 ه یتوجه روح  نی. ابدهیم  قیتوجه عم  مدامرا    هان یا  ؛میباش  هچ  که  نبرده  ایدن  از  را  ما  سرزده
 مراقبه روزانه است.   بخش نیدارد که ا ریو مراقبه روزانه تأث ی جهاد 
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. میکن   مراقبه  ورطچ  که  میدار   العملدستور   در  نجایا   .است  یات یعمل  نجایا  ،بود   فشیآنجا تعر 
  ی قدم   هر  است،  دیمف  ی لیخ.  میبخواه  کمک  خدا  از  میر یبگ  میتصم  را،  دقتش  را،  شی هانمونه

  وقت   تمام  که  ستین  نیا  ما  منظور.  میکنی م  باز  را  روز  طول  در  مراقبه  روش  است،  دیمف
  مثل   بزرگان  حاالت  به  مربوط  ن یا.  ستین  ممکن  ما  ی برا  نیا.  دباش  خودمان  توجه  در  خودمان

 شیپ  که  ی الحظه  .است  یکاف  ، میباش  حساس  گناه  هب  که  نی هم  ما.  ستا  هاسلمان   جناب
مراقبه    م،یبده  نشان  تی حساس  دیآیم ا.  است  یکاف  مانی برااین   ی روه اد ی ز قسمت    نیدر 

 را   تشیداشت اهمآن مراقبه  آنجا  العمل است.  دستور   کال  .  شود یها مموجب آفت   که  مینکن
  .داد یم

 اعصاب  و  جسم سالمت  تیاهم
  ست ا  هاجزء دستورالعمل   نجایمزاج است که ا  ی سرد   و  اعصاب  یسالمت  تیمسئله بعد اهم

 مهم است.   یلیباز خ که

 توبه
باز    یفصل   کی توبه    ی رو  دیبامهم است.    یلیالعمل بحث توبه است که خبخش دستور   در
باز    یلیدارد توبه خسالمت، بعد توبه، که جا    ؛فصل دستورالعمل است  ،فصل  نیا  . کال  میکن

 شود.  
.  بیاید خصوص به (هبوت) نجای ا اما باید به طور اجمال بیاید، رمع محاسبهدر  ،ناهانگ هبساح م

  ممکن .  است   دستورات  چون اجماال  .  شود یکننده مخسته   میکن  باز اد یز   آنجا  در  م یبخواه  ما
  د ی ما با  نجایاحال توبه فراتر از آن توبه است.    نیا  .بروند  العملدستور   سمت  به  دور  کی  است

  ی زندگ   کی  مانی توبه برا  لحظه  . هرمیبا ذکر توبه سروکار داشته باش  و  میدائم در حال توبه باش
اول توبه  آن  خاص  ک ی  یاست.  گذشته   ی توبه  که  کنبود  جبران  را  توبه   نیا   م،یمان  توبه، 

توبه را    م یبرگرد   ، مینشو  دیناام  م، یخطا کرد  می گناه کرد   م،ینشو   دیخصوص است که ما ناامبه
خواهد   ی برکات  مانی توبه خودش برا  . حال  م یحال توبه داشته باش  دیبا   شهیهم  ،میکن  تری جد
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  ن یا   داشتیم.  عمل   باره درآنجا که    هی، شباست  در خصوص توبه  یخاص  حیتوض  نیداشت. ا 
به درازا  . اصال  بحث شود ی کننده مخسته  م ییبگو   میرا در آنجا بخواه الت یو تفص حات یتوض

 . کشدیم
  ی همان کاف   .میتوبه کن  م،یکن  جبران  ،میکن  ی ها را بررسکه گذشتهر آنجا توجه به توبه است  د 

خصوص  به   ۀتوب  دربارهاما  .  است  بعدبه    نیاز ا   توبهو برکات و توفیقات    اثرات   اللهشاء ان   است. 
انسان گرفتار خواهد شد، به قبض و بسط خواهد    مدام  ،در روند مراقبهچون  ؛  میکنی م  بحث

 .  شود باز   دی خصوص با به  نیا نجایدر اخواهد آمد و   شیافتاد و مشکالت پ
. ما میدر حال توبه باش  دیحال بااست. در هر از توبه    بخش  نی بحث خوف و رجا در امحل  

 . کندی م ی ش را جارتخدا رحم ،شکندیمان مدل

   بسط  و  قبض  استعداد، به توجه(، ط یتفر   و افراط  از زیاعتدال) پره
  که است    یمستقل  بحث  کی  طیتفر   و  افراط  از  زیپره  بحث.  است  دستورالعمل  همه  هانیا

  ی محورفهیوظ همان  اعتدالش چون ط یتفر   و افراط  از زیپره اما م،یدار  هابرنامه  نیا در اجماال  
 است.   یمهم یلیبحث خ استعداد  نیا  .در حد استعدادمان است شود یم

مطلب    ن یا  د،یدیاگر صالح د   ،خواهد آمد  ش یها پدر دستورالعمل   بحث قبض و بسط   چون
خصوص  به   ،خواهد آمد  شیپ  یمشکالت   حتما  قبض و بسط    ن یدر ا  چون  .د و شکامال  مطرح  

 .  میتوجه بده جلسه  کیدر 
 .  میشو ی وارد م ین یبه متون د حاال   ،میآمد  رونیبها از دستورالعمل که  واشیواش ی

   ینیورود به متون د
  ه، یادع  در .  است  مفصل   یلیخ  متون  که  میهست  متون  وارد   بعد  به  ن یا  از  شد  تمام   بحث   با  یتقر 
 .  و... اتی آ  ،اتیروا
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  یاخالق  دیاسات یتیبا برنامه ترب ی آموز دانشتفاوت کار 
 سؤال: 

ترها مال بزرگ ستیآموز ناست که مال دانش یریهمان مس با  یشد، تقر دهیکه چ یریس نیا
 م،یکنیم فکر یاست؟ و ما اشتباه ریهمان مس نیکه نکند ا شودیم جادیشبهه ا نیهم هست ا

شخص که محضر  یتیترب خاص مسیرمثل  دیبا ایآ ضمنا. میکنیم یآموزکار دانش میدار
 نه؟ ایسر دانش آموز باشد  یچند سال باال یمرب کی دیهم با نجایاستاد را درک کند ا کی
 : اسخ پ

بیان شد،سیر تربیتی  ی براما     قرآن   در   ما .  میدار   یی روا  و  یقرآن   نص   مدارک   و  اسناد   ای که 
ال َتْعِقُلون»  م؛یدار   هیآ  تفکر،  درباره  و  تعقل  درباره  چقدر  ه،یتزک  تیاهم  درباره  چقدر

َ
 ف

َ
، 1« أ

ُرون» ال َتَتَفكَّ
َ
 ف

َ
ما    که  ستین  ی زیچ  کی است.    ی جد  یلیخقرآن    داتیالله تأکشاءما  ؛2« أ

 دینیبیم  دیینگاه بفرما   کیالعاده است. شما هر کدام را  فوق  زی چ  کی مطلب    مییبگو   میبخواه
دارد. در مورد خود قرآن، در مورد خود گناه.    یمحکم  ییو روا   ی همه کال  مستندات قرآن

 .  ست ین  هانیاز ا  چیه  ،یفلسف  یحت  ،یو سلوک  ریس  ،یعرفان  دهیچ یکلمه از مسائل پ  کی  نجایا
آنجا بزرگسال    م،ییگو ی م  ی آموزدانش  نجایا  و  میکنی م  عوض را    هان یا   اسم  چرا  پس  نکهیدوم ا

  ی آموزدر دانش  ؛موضوع همان است یعنیسطح مطالب است.  انیبه لحاظ ب نیا م،ییگو یم
 دیگو ی م .  است   شده  همان   دارد؟  ی فرق  چه  آقا   خب.  میکنیم   باز   را   مطلب  سطح   ک یما در  

آنجا   کند،ی م  ی مطلب را جار  نیا  ی آموزدانش   سطح  در  یمرب   نجایا  که  است  نیا  فرقش  نه
دانشجو  را در سطح  ا  ،ییهمان مطلب  ابتدا  کی   اتیاضی ر   نکهیکما  اول  ما    ییعلم است. 

دب  ،مییگو ی م  اتیاضیر  اول  ر   رستانیدر  دکترا  ،مییگو ی م  اتیاضیهم  هم  دانشگاه   ی در 
در حد انتقال مطلب و فهم مطلب است. چرا که   هان یا  مراتب سطوح  .مییگو ی م  اتیاضیر 

 
،  یونس  ؛ سللوره169، آیهعرافا  سللوره ؛32، آیهنعاما  ؛ سللوره65،آیهعمرانآلسللوره    ؛76و   44ات، آیهبقر سللوره   -1

 ...و 51آیه ،هود ؛ سوره16آیه
 .50، آیهنعامسوره ا -2
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هر    هیاول  ی ازهایمباحث جزء ن  ن یا  ط یانسان است. در تمام شرا  ی زندگ  ه یاول  ات ی ضرور   هانیا
. جوهره همان است که به عنوان  شود ی مربوط م  یانسان  هیبه اصل اول  ریس  نیانسان است. پس ا

 انسان است.   کی
است. به عنوان    ییاست، کامال  ابتدا  ی مرحله چون مرحله مقدمات  نیدر ای اینکه  مطلب بعد 

  ی ق یاز هر طر لذا    است. آموز  دانش   تیاصل بر ترب  نجایا   ست،ین  یخاص   اتیعمل  یتیتربسیر  
  ز ی عز   ان یمرب  اگر.  است  آن  بر  اصل   ،بکند  استفاده  و  برود   شی پ  تواندی آموز بهتر مدانش   نیا
  در .  داشت  دنخواه  یاساس  تفاوت   گر ید   یآموزش  ی هاروش  با  شدند،  واحد  روح  کی

نفس خودش هم هست.   پاک نشده، دنبال ، ینوع و معلم   یمرب  چون نفس گر،ید  ی هاروش 
بگوید  ی آموزدانش   یوقت او  کالس  آقا    به  نمی از    او   به  ی فور  کنم،استفاده    توانمشما 
  ند یبگو   همه  تا  رد یبگ  را یاد   ژست  و  سیتدر   فن  و  فوت  کشد،یم   زحمت  نوع  هزار.  خورد ی مبر

  ات ین  ؛ حتی اگربود   ی گرید   ز یچ  کی  سیتدر   دراو    هدافا .  است  آقا  نیا  استاد   نیتر موفق 
. کالس من  خورد ی به نفسش برم  داشت،  دخالت  نفس  هنوز  اینجا  چون  داشت،  هم  یخوب 

  کنند،یکار م  چه  را  های د ی س  ستند،یای در نوبت م  م،یگو یدرس را م  نیبهتر   منشد،    نظمی ب
  اتفاقا  .  ستین  دیاسات  و  انیمرب  نیب نشیب آن گرید   نجایا  در  خوشبختانه.  یکنی نم  استفاده  ناآل

  که به منکند  می   یبررس  گردد،ی برم  خودش   به  زود   که  است  زیعز   یمرب   ی برا  فرصت   ن یبهتر 
  تا   رفت  گری د   ی جا  کی  بچه  آن  نکه اآل  تر شدمخوشحال   ا ی   خوشحال هم شدم  ای   برخورد 

 کند. است که خوب استفاده  نیا ی کند. چون غرض اصلبتواند بهتر استفاده 
  ان ی جر   در  ظاهرا  .  میدار   را  هان یا  بزرگان  احوال  خیتار   در.  میداشت  را  هان یما در رفتار بزرگان ا

  ی لیخ  همخودمان    ی برا  ،کرد  خواهد تیتربفرد دیگری    را  هابچه   نیهم.  است  ی انصار  خیش
 ی کالس درس  نیبهتر   نیست و اا  رحمت خدا  نیا   .میشو تا پاک    میشو یله م  ،است  دیمف

 .  شوندیم دیالله مفشاءانصورت  نیبه ا هان یاست. بله ا
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   یمرب یهایژگیو 
شده    هیبرده باشد، حداقل توج  یبوده باشد. خودش حّظ   ی استاد   کی  م یخودش تحت تعل  اوال  

ا   میگفت  ی. وقتستیراه چ  ست،یباشد مطلب چ بهتر   میشکنی ما خودمان را م  نجایدر    ن یو 
بع  ی برا  نیفرصت است، ا   نیکه درد من هم  رد یبگرا  مطلب    فورا    ؟ی ورطکه چ  دیاین  دیاو 

 واقع نشود،  تینباشد، تحت ترب  هیباشد. اگر توج  هیحد را شخص توج  نیبوده، حداقل تا ا
 اجرا بکند.   تواندینم

را    نیتو ا  کند،ی تقاضا م  ی امسئول مربوطه  کی  ستمیس  نیدر ا  یاست که وقت  ن یشرط دوم ا
که از او درخواست   ییخدا  تی به ن  . و چنان  نیو چن  توانم یانجام بده، تعارف نکند من نم 

 به درخواست مؤمن، پاسخ مثبت بدهند.  کنند،یم
  عجب   بزرگ  مانع  م،یداد   انجام  ما  که  است  یبزرگ   کار  چون  م،یباش  متوجه  واقعا    نکهیسوم ا

  خودم   به  خطاب   که  است  ی اله یوس  نیا  که  دباش  داشته  توجه.  کندمی   خراب  را  کار  د،یایب
ا  ؛دارد   خودشبه  خطاب  و  توجه    کندیم   بحث  را   یبخش  هر.  کنمیم به    ن یمنتها خداوند 

  ی لی خ  ن یشود و اخودش مطلب باز    ی برا  گران،ی آورده که در گفتن به د   شی پ  یطیصورت شرا 
 خواهد شد.   دیمف

  س یابل  و   طانیش  با   جبهه   مقدم  خط   سنگر   واقعا    را  آنجا   شود،یم   کالس   وارد   ی وقت  ت یو در نها 
  د ی با تمام وجودش در خشم شد  سی خواهم انجام بدهم ابلیم  ییخدا  کار  چون  نجایا  که  ندیبب

آن مقدار که خدا به من   میو بدان  میاز خدا استعانت بطلب  ،میکنتوجه به خدا    مداماست.  
 کنم ی چنان قفل م  یباشد، حت  نیا   ریخواهد شد. اگه غ  ی از من جار  نجایا  ،کندیکمک م
با    هشیاز ته دل همدر جلسه،  لذا    ؛ میبگو   خواهمی م  ه چ  دانمی مطلب را هم نم  ن یتر که ساده 
باش بّنا، خود را  دخدا  تا    تصور کند  ییمثل  او بدهند  به  را    وار ید   ی روکه منتظر است آجر 
  . بدهم   ی گریبه د را بدهد تا من    تیعنا   قی توف  یبدهند و آن مأمور اله  دیبه من با   یعنی  ؛بگذارد 

 .  ستین ی گرید  چیز چیخودش ه ی تو  کال  
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جذاب آمد،   ،آمد نیر یمطلب ش یوقت  کی  .مراقب باشد سی کند در حال تدر  یرا سع هانیا
 هان ی. ا م یندار   چیما ه  ،کندیمکار را    ن یادارد    خدا  ؛ بلکه بگویددیا یلحظه عجب ن  ک یآنجا  

 . کندیکمک م یالله تعال شاء شود، ان  ت یاگر رعا 

 شدنی نیستتمام تربیتی ریس
  خودش   بخش  در  هابحث از    کدام  هر.  دارد   بینش  و  فراز  حالت  کی  مباحث  میعرض کرد 

  بخش   کی باز    ،باشد  یکم آمادگ  کیبعد    ،برود   جلو   را  ی بخش بعد  تا  کند  دایپ  یآمادگ  کی
م نو شروع  تفصها  . بحث شود ی از  مثال    لیاجمال و  را بحث کرد   هستند.  در   اما  م،یمراقبه 

د   کی   لشیتفص می   گریعنوان  د   .شود مطرح  موضوع  همان  مطرح    بسته  کم   کی  گریباز 
ی کم  ی بعد  بحث  در  تا  د،و ش  جاد یا  یذهن  ی های آمادگ  یقبل  بحث  چون توی   ؟چرا  ،شود می

  ، م یدیرس  توبهبه    هابحث  ادامهدر    مقدار  کی  شد،  عرض  عمر  محاسبه  مثال  .  میکن  باز  مطلب را
  ک ی  با ی بعد حیتوض نیا ،یقبل یذهن یآمادگ آن  با. شد  باز گرید  شکل کیبه دوباره بحث  

  و   بسط  و  قبض  سمت   به  بعدمثال     د،یرس  هاالعمل دستور   . بهکنددرک می   را  مطلب   جان  عمق
   .آمد  مسائل بخش  نیا از

 ی نیورود به متون د
  باره در   که  ی اتی آ  و  ات ی روا  دعاها،  مثال  .  می شو   متن  وارد   مقدار  ک ی  میتوانی مرتبه مدواینجا  

  مقدار   کی.  د بو   خواهد  دیمف  ی لیخ  نیا   ؛میبخوان  متون  در  تدبر  و  دقت   کی  با  را  ست ا   مباحث
  به   باز  کردند  استفاده  اتیآ  و  هیادع  از  و  شدند  آشنا  ن یابا    و  میرفت  جلوکه    یکم  ،میبرو   جلو

دوباره    کی   هان یا  یوقت  نو  از  مرحله  کی   باز  ،میبرگرد   هادستورالعمل  رفتند  ۀ ادامکم جلو 
 العمل.  دستور 

 کدام  هر تیاهم انیب با  همراه  ها دستورالعمل  نییتع
ا با جماعت است.    ست،ا  بودنالوضودائم   دستورالعمل  نجایدر  و   هالت یفضنماز اول وقت 
.  د یبگذر و    دییالعمل نباشد، شما بگو صرف دستور  هان ی. اشود   باز  کم  کی  هااینت  یاهم
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مسئله  تا    دیکن  باز  یاز نظر خواص  ،یاز نظر عقل  تی روابا    را  هااز این  کدام  هر  تیاهم  یکم
 .  باز شود  هانیا

خ وقت  اول  یک است  مهم  یلینماز  از  بعد  زمینه.  مراحل که  شد،  برای  هایی  سری  باز    او 
  جماعت،   نماز  نماز،  باتیتعق  نماز،  آداب  ،نماز  تیاهم  ،نماز  توجه  نماز،  بارهدرتوانیم  می

 بحث کنیم. 
  ارزش   قدر   دیبا   ما   . شود ی م  شکوفا  هاآن   یآمادگ.  دارد   تیاهم  بودنالذکردائم در مورد ذکر،  

 اما   ،چیکه ه  میهست  یصحبت  ، ییغذا  ، یدرس  ،ی کار  مشغول  یوقت.  میبدان  شتریب  را  مانوقت 
باز    هان یا ت ی. اهمباشد استغفار و صلوات ، پر از ذکر د یآنجا با ، میهست کاریکه ب ییهافرصت 

را     صلوات   ت یاهم.  میاشاره کن  یکمجا دارد    ، میتوبه بحث کرده بود   ی را تو   استغفار   .شود 
  . م یباز کن  را کامل  هانی، ا چیست  آثارش و برکات و خواصش   ست، ی. صلوات چمیبحث کن

 .  باشدمان پر از ذکر وقت  داشتیم، هر وقت فرصت

 مطالعه  نحوه آموزش و  یمطالعات ریورود به س
وقت تدر   معاد،  باره در   یمطالعات  ریس  واشیواش ی   آن  شود.  دیوح باره  همه   هان یا   مطرح 

است  جز دستورالعمل  مطالعه  است.  دستورالعمل   و.  سآرام ها  وارد    د یشه  یمطالعات  ریآرام 
ها  آن   میما توانست  شاءاللهان  اگرمهم است که    یلیخ  نی. اشویم  مطالعه  وارد   در کل  و  ی مطهر

 توانند ی خودشان مکه    میاهمتصل کرد   یدانیم  ک یرا به    ریتمام مس  با  یتقر   ،میوارد مطالعه کنرا  
که بفهمند    م یبده  ها یاد به آن نحوه مطالعه را    و  مطالعه  وه یش  خودمان  .دهندادامه    د به بع  ن یاز ا

اکثرا   است. چون  مطالعه    آشنا  مطالعه چقدر جذاب  مطالعهچون    .ستندینبه  آشنا    به روش 
براستندین است  ی لیخ  شانی ،  مطالعه  . سخت  اسم  شان  رنگ   اصال    د یآیم  که  اسم کتاب، 

  جالب   چقدر  مطلب  م،یبده  اد ی  هاه آن ب  را  یخال  متن   مثال    را  مطالعه  روش  کی  ما  خود   پرد.می
 زیر   وقتی  دینیبب  اما  بود،  مطلب  نجایا  سطر  دو  کلمه  تا  دو  ظاهرا    است،  قیعم  چقدر  است،

 د یبگذار   مثال    ای   .دفهمی م  را  مطلب  ینیر یش  ر طو چ  ،شود ی م  باز  مطلب  جالب  چقدر  دیشو یم
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. بعد  ندیشان را بگو . نظرات دیدیفهم  هفراز چ  نیاز ا  دییبعد بگو   ،فراز بخواند  کی خودش  
اکبر» مطالعه  شد  فراز  نی ا  ،دیجد  زیچ  نیا  «الله  لذت  تا  بچشد.  آرام را  .    ی سرک یآرام 

آرام آرام و بعد    میکن  ی معرف  هاو به آن   میداشته باش  فی را ما رد شان  در سطح فهم   ی هاکتاب
 مطالعه را ارائه داد، بعد   یوقتارائه بدهند که    در جلسهشان را  مطالعات   جهینتچکیده  خودشان  

   . میمتصل کرد   ا یبه در او را  یعنی  .فتدیجا ب شی مطالعه برا واشیواش یارائه  از
 . شود یما تمام م ی سازنهیزم یمقدمات ی ها دور برنامه ک ی  در اینجابا  یقر ت

  . شود ی م  ی ورطچ  و  هچ  یعنی  شود کهآشنا می   با تدبر در قرآن  ه،یبا ادعآشنا شد،    مطالعه  به  یوقت
چقدر جذاب است،    دهند،یانجام م   ور طتدبر را چ   ندیبب  کند،  ادهیور پطن یارا    هیچند آ مثال   

 شود.  دوره تمام  کی برنامه  ان یپا ،دنشو   ایمتصل به در  هان یتا اچقدر جالب است. 

 استعدادها نیا  با  برخورد یچگونگ و  نوجوان ۀشدشکوفا فطرت یهایژگیو 
بر اساس    ی چرا اگر کس  م،یرا بگذران  ر یس  ن یا  دیما با   اد یکم و ز   ی استعدادهادر هر دو صورت  

آن فهم از باب استعداد    ،را بفهمد  هانیرا بفهمد، باالتر ا   هانی همه ا  حیصر  یلیخ  شاستعداد 
  ارها یخره مربوط به معبال   ی نظر  ریو س  ی مسائل نظر  ثی از ح  اما ،  است  خودش محفوظ  ی جا

  است. را نگذرانده    نیمراحل ا  نیبه ا  ییبه اصطالحات و آشنا  ییو آشنا  ارهای و شناخت مع
   .است  ی االعادهفوق  یفن یلیفرد خ کی ،ی استعداد نظر   از نفر  کی نکهیمثل ا

از کی  ،از دوستان  یکی را  هایاتاق   ی  تازه   ه دارد کهپنج سال  بچه یک  ،  کرده  کارگاه برقش 
به  می فوقآنبچه    ن یا  ،برود مدرسه  خواهد  سالعاده  قدر  برق،   ی کارها  و  یکشمیاستعداد 

مادرش  یکیالکترون و  پدر  که  !  زیانگ  شگفت  ی لیخ  ند،اهماند  مات   خودشان   اصال    دارد 
  قواعد   از  دیا ین  تا  ست،یه باشد، استاندارد ننمطمئ  تواندی نم  نیا  اماالعاده است،  فوق  او  استعداد 

  ت ی مسئله ترب  نیاما ا  ،. آن استعداد استستیقابل اعتبار ن  نی ا  نشود،  آشنا  آن   با  و  نکند  گذر
حرف  لذا  و    خودش   ی جا  در   یانفس  ات یآ  مشاهدات   و  لقاء   بحث   به  مربوط  ش یهااست 

بایاما    محفوظ،   گذشته   در  گناه  اثر   ی معنا  ست،یچ  مراقبه  ی معنا  نکهیا  ق یطر   از  دیایب  داین 
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  د یآی م  که  گناه  اسم  نکهیا  لوو   بگذرد،  دیبا  هاق یطر   نیا  از  ست، یچ  گناه  فی تعر   ست،یچ
  ی نظر  ،یذهن  مثل  الفاظ  مباحث  دیبا  ، اما محفوظ  خودش  ی جا   استعداد   آن  شود،یم  مشمئز

است    نیفوقش ا   شود،ی م  ع یسر   قشیاست که تطب  نیفوقش ا   .هچ  یعنیبگذارند که گناه  را  
  ی برا   ی قو   یمرب   کیکوتاه    یل یخ  ندهیدر آ  دیایب  شود یمراحل را گذراند مستعد م  نیا  یوقت

  ل ی او تعط  ی را برا  هانیکه ما ا  ستیآن ن  ی به معنا  نیبگذرد. ا  نجایاز ا  دیبا   اماباشد.    گرانید 
ا   م؛یکن از  اگر  آ  هان یچرا؟ چون  در    ک یبه    استعداد شود.    طانیطعمه ش  دیشا   ندهینگذرد 
  ال یقوه خ  ن یاآنجا  و    شود ی نم  مندقاعده   ییمبنا   و  یعلم  و  رسدی م  هم   استاندارد ر یغ  ی زهایچ

 .  دهدی کار دستش م 
العاده انسان استعدادش فوق   نی ا  م یدیاست که ما د   نیا   تی واضح است. نها یلیمطلب خ  نیا

موضوع    نیا  ی رو  دی. بامیکن  لیرا تعط   هان یا  نکهی. نه ا میگذار می  ژهیوقت و   ک ی  شی برا  ،است
و  و    ی اژه یکار  داد  تعر   کیانجام  مثال     فیروال  را  کرد.  به  مثال   .  میکن  متون  وارد   زود او 

. نه  میوارد کن  ترزود   هیادعو    ات یرواو    اتیآ   یبه معان   ای  ،ی مطهر  دیشه  ی هاکتاب   مطالعات
عنوان    ثی شرح حد  ،بخوان  ی د یتوح  ینیببرو جهان   مییبگو   مثال    .میوارد کن  کجایهمه را    نکهیا

اینکه  نه    ؛باشد  البته یکی یکیرا بخوان.    فرد وزیری   قای آحاج  یا    ی ریتحر   ی آقاحاج    ی بصر
ا  نیها را مطالعه کند. ادفعه آنکی   ی نظر  یعملمراحل    ست،ین  ریپذل یتعط  هانیمطلب که 

 د.  انبگذر   دیبا را قواعد
  ، بود   چنان  بود،  فالن  م،خورد   را  اشوه یم  مرفت  ،کردم  تماشا  را  بهشت   خواب  در  دیگو می وقتی  

. فالن   و  فالن   که  تو   م،ینده بغلش  ر یز   هندوانه  لحظه  آن   که  باشیم  مواظب  ؛گفت   را  اشهمه
. دارد   تفاوت  تیترب  با  استعداد .  است  استعداد   کی  چند  هر.  سته  بچه  نیا  ی برا  خطر  نیا

  مهم   یلیخ  شود،ی م  هاوقت   ی بعض  است،  متعارف  یلیخ:  شود   گفته  ی طورن یا  او  به  مثال  
 فهمند، ی م  باالتر  یلیخ  هانیا  از  های بعض  ،ی نشو   حساس  یل یخ  را  هان یا  یوقت  ک ی  ست،ین

 فهمدی م  را  هان یا   بچه  ک ی  اگر  ، شد  حجت   اتمام  تی برا  اتفاقا    هان یا   است،  ت یعبود   بحث
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تر  ساس حگناه    باید به  را زود ببخشد، اما به تو استعداد داد، شما  شخدا گناه  دیشا  بکند،  گناه
ن  ،یبکن  یگناه جزئ   کیشما    اگر  ،ی و ش   ی لیخ  تینه. مسئول  ای  ی شو   دهیبخش  ستیمعلوم 

برو کتاب    دییرا گفت شما به او بگو   هان یا  یوقت  مثال    ای.  نیی پا  اوریبمدام    نیبب  .شد  نیسنگ
  ی گاه .  میها را بشناسآن   دیبا  م،یدانینمکه    میگناهان دار   یل یما خ  ،را بخوان  رهیگناهان کب

به    ،را داده  نیبه شما ا  استعدادا    دهد،ی م  ی زیچ  کیبه هر کس    شود ی م  ی جارخدا    رحمت
داده، روز روشن   نیزبیمثال  چشم ت  یکیبه    ،داده  ی مشت قو   یک یداده، به    ییبایصوت ز   یکی

است. هر کس را خدا    ی عاد   زیچ  کی  دییکه بگو   دیاور یب  هاییمعادل  ند؛یبیها را مستاره 
اآلدهدی م  ی زیچ  کی نم.  ستاره  آسمان  در  شما  نم  ند،یبین  هستند   های بعض  شود،ینه 

این    مرتب  ؛جالب دارند  یلیخصوت    های بعض  ی دید   د،ننیبیاست که م   زیت  قدرن یشان اچشم 
همه نعمت به تو داده،  نین خدا ااو را بترسان که اآل شتر یبکن و بعد تازه ب  ی عاد  ز یچ ک ی را

  ی اشتباه جزئ   کیشما    اگرنخرد،    چیه  برادرت  یکیآن    ی بخرد، برا  تی برا  زیهمه چ  تپدر اگر  
 است.  نداده  چی او ه  که به  او هم اشتباه بکند  تا اینکه  است  ینابخشودن   یلی اشتباه تو خ  ،یبکن

  ی بعض ندارد.    تی به ترب  ی است ربط  ی مطلب عاد   کامال  .  دیروشن کن  ش یخوب برا  ی لیرا خ  نیا
  طرف   آن  و  طرف  نیااز    ییزهایچ  کیگوشش    مثال    .کنندیم   کی تحر   ها را، بچههاخانواده 

 شه یاز ر تا    میبکشاو را  العاده است. در هر صورت  فوق   اناستعدادش  های بعض واقعا   ،  دهیشن
 به  بخوانند،  یقرائت  ی آقا  یشناسگناه   کتاب  فته بودیمگما به این کالس    دیکن  فرض.  برگردد 

  اعتقادات   مثل را    گناهان   شناخت   برود   میکن  وادار   ، بخوان  السعادهمعراج   برو   م ییبگو   شانیا
.  مطالعه کن  را  معاد   کن،  مطالعه  را  بیدستغ  دیشه  دیتوح  شما  مییگو ب  مثال    ای   . بخواندقا  یعم

الله شاءان تا    دیکن  ی وقت معرفآن   ،فهمدی ها را ماگر مرتب آن   ، هم عرض کنمرا    نیاالبته  
 بخواهد.    هخدا چ ی تعال

  ها ی بعض دیشا   .است بچه  بخ.  است یعیطب ن یاما عکسش هم به هر حال واضح است که ا
  تکرار   م،یبده  ادامه  را  نیا  تمام  حوصله  با  یدبا   .است   ی مباحث نظر  .درنینگ  زود   مطلب را
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گرفتار آن    چارهیب  داده،  حرام  لقمه  پدرش شاید    ست ین  معلوم  د، یایب  بدهد  ق یتوف  خدا  تا   کنیم
 جلسه   درکه    نیهم  .مشکل دارد   نوعهزار    چارهیب  .است  گریور د طشان  خانواده   فرهنگاست.  

خره آن  است. بال   دیمف  یلیباز خ  دهیقدر نشنن یا  خورد،ی مبه گوشش    ی زیچ  ک ی  ،دیآیم
 .  است آمده نشسته  شان یا، اما روندی م فالن اطوار و جابه فالن ساعت دوستانش  

 اعتراف به گناه در جمع 
 سؤال: 

که به هم  شودیباعث نم، در جمع کالس اعتراف به گناه کند یاگر دانش آموز
 باشد؟ دیبکند؟ برخورد ما چگونه با دایپ تیسرا شیهایشاگرد
 پاسخ: 

تا  و بهانه ش  کیمطرح کرد،    یوقت  کهفرصت است    کی   اتفاقا   به عبارت د د  را    گر یمطلب 
البته باید  .  شود یاو م  ی مطلب برا  قیباعث تعم  نیا  ،میدوباره باز کرد   ی. وقتمیدوباره باز کن

 در مقابل دیگران، صحیح نیست و نباید انجام دهد.  توضیح دهیم که اعتراف به گناه

 یجنس مباحث  تیر ینحوه مد
می اینکه   جنسشود  سؤال  مد  یمباحث  چطور    م یخواهی م  نکهیا  اسم   به   ا یآ   ، میکن  تی ر ی را 
گاه   ؛ نه  ای  هیمد   حیتوضرا    شهوت  مسائل  و  نیمک  ورود   یبعض  مثل   دیبا  میکن  ی سازی آ

  تناسب   به  ن،یمخاطب  تناسب  به   .است   ریمتغ  یمرب  ی هامهارت   با  مسئله  ن یا  روندگوییم  می
  تواند می   یمرب  را  ریس  نیا  تی نها   در.  شود   جاه جاب  هان یا  یمرب  ی هاعمل   ابتکار   با  و  طیشرا

  جاب یا  طیشرا  گراشوند،  آماده    تا  کند  یخوانقصه  هاآن  با  ندیبنش  جلسه  سه  دو.  دهدب  صیتشخ 
  ی بعض   در.  کند  شروع  جاهمان  از  جاها  یبعض  در  دارد   امکان.  شود   وارد   نجایا  از  دفعهکی  ،د ر ک

 دو  را   مورد   کی   موارد   یبعض   دراما    ،برود   جلو  را  مورد   دو  جلسه  کی   درممکن است    موارد 
  و   تی خالق  با   جوان   نیا  ی فکر  ی فضا  در  نهیزم  نیا  نکهیا  غرض.  برعکس  و  کند  باز  جلسه
 . شود  باز هاتناسب مخاطب  وبزرگوار  یآن مرب ی هاعمل   ابتکار
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  خود   ما  یوقت.  شود   باز  تواندیم   بهتر  گناه   یبررس   و  ی شناسگناه  موضوع  در   هانیاکثر ا  البته
  ی اسم  ست،یسوز چخانمان گناه    ست،یچ  گناه  خطرات  که  میکرد   محسوس  و  میتفه  را  گناه

  مصداق   دیشا   شود،ی م  محسوس.  میکنی م  باز  را  گناه   موضوع   کال  .  میآور ی نم  گناه  مورد   از
نفس آن گناه    یستیچ  یاما وقت  م؛یکنعنوان    را  ستا  متعارف  جامعه  در  که  یگناهان  یبعض

که از گناه    یقیعم  نشیبا آن ب  نیا  گرید   خورد،یکه مارک گناه م  ی زیمحسوس شد، هر چ
خود   دایپ به  ا  ی کرده  مثل  شد.  خواهد  متوجه  را    ،کهنه  ی غذا  میگفت  یوقت   نکهیخود  آدم 

برای او روشن  خود    ی به خود   ن یا  مصادیق  م، یمطلب را خوب باز کرد   نیا  و  کندی مسموم م
باشد، آبگوشت باشد، کتلت   ی ماه ی غذا ؛بگذارد   هدست به هر چ خواهدی م وقتی  شود.می

  د یفهم  قا  یعم  تمام شد. چون  نیا  ،کهنه است  نیا  ییگو یتا م  باشد،  نان  باشد،  ریپن  باشد،
 .  دیآی م  در وجود خودش  کجای   هان یهمه ا  ، بخورد   کهنگی هر چه اسم    . هچ  ی عنیکهنه    ی غذا

ممکن است عفت  تا    که  بوده  طوراین   یدر مسائل جنسروش قرآن و اهل بیت    ،طلب دومم
  . شود عفت کالم حفظ    ت ی رعا  تی نها  د یبا  رود،ی به کار مکه    ی عباراتدر  بماند.    کالم محفوظ

  ن یشد، هم  بازگناه که    مفهوم.  گفته شود مسائل    یشود و بعضباز    پردهی ب  یلی مطالب خ  دینبا
  قا  یعم  گناه  چون.  فهمدیم  را  زیچ  همه  گرید   نیا  است،  گناه  یجنس  انحرافات  در  میگفت  که
  ی وقت  ؛ بنابرایناست  شده  محسوس  کامال    شسوز خانمان   مسائل  و  خطرات  و  است  شده  باز
را    مطلب تمام    یاجمال  ی لیلفظ خ  ک یبا    ما.  رد یگی م  کامال    ؛یجنس  انحراف  مییگو ب  یکل

 .  میمنتقل کرد 
یا در آن  هامحل   نیا  از  یبعضدر    که  میکرد   احساس  وقت  کیاگر   ، در کالس، در فضا 

نیست،    چاره   م،یکن  حفظ  ما   که  ست ین  ی زیشده و چ  ی درپرده   کامال    محیط آنجا  دیگری 
را   اکثر میور آمیاسمش  ندارد   تی. چون  اشکال  آنجا  اسمکه    است،    یی از خودارضا  یما 

  ی که بچه به خود   میقدر خطرات آن را باز کنآن   م،یکنبحث  مورد مفصل    ایندر    و  می یاور ب
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ب  هم  را  آن  الیخبترسد  خود   ذهنش  روان .  د یاور در    ست، ین  یغرب  یشناسروان  و  یاز جنس 
 . میدهیم  حیتوض میما دار  ،است تیواقع

 فرهنگی العاده بفوق   محله  ی فضا   که  م یکرد   احراز   اگر .  مینکن  ی درپرده  م یتوانی خالصه تا م 
 حد   در  نه  هم   آن  را  الفاظ  یبعض  که  ستنی  ی اچاره   آنجا  است،  باز  ی فضا  و  ختهیر   هم  به  و

را    ی خاص  فرد اینکه  مگر  .  میکنباز    ی درپرده   و   بهمبتال   کامال    و  پرسدب  یخصوصسؤالش 
  .میکنی م ترروشن کمی   او خود   ی برا را مطلب و است ز با ماندست  اینجا باشد، گرفتار

 اردو  و هیتنب و  قیتشو   گاهیجا  
  ن یو اردو در ا  هیتنب  ، قیتشو   ،ی باز   گاه یجا  ،میبدان  ریس  نیدر ادامه ا  دیبا که    ییزها یاز چ  یکی

ساالن  بزرگخیلی با    این مطلب   آموزان است.دانش   صوصخ م   هابرنامه  نیا.  تربیتی است  ریس
مثل    است،  آموزان و نوجوانان دانش های فضای عملیاتی  بخش بزرگی از برنامه، اما  دنخواینم

خاص    طیبا شرا  یعلم  ی دهایمتفاوت است. مثل بازد   کامال    یح یتفر   ی با اردوها  که  همان اردو
  را   خودش  خاص  ی فضاآور که  به اصطالح تنبه  ی فضاها  ی سر ک ی  خودش، مثل قرار دادن

  ، یاتیعمل  دانیم  ت یمسئول  کی  ،ی ریپذت ی مسئول  ی فضا  کی  آن   در  که  یی اردو   مثل   ا ی.  دارد 
فضا  آنجا که  میبده  بیترتشان برای  را هم با نیمؤمن مجموعه  کی در یاسالم  معاشرت کی

و روش خاص خودش را دارد   ی زیر برنامه   ستمیس  ،هابرنامه نی از ا  ی لیخ  .شود  ی اتیعمل  کامال  
 الله.  شاءان  میداشته باش دیکه با

 ی باز  یهایژگیو 
 که   ییهای باز اوال    ؛ باید گفترد دا  یچه نقش  ی بازد و  باش  یتیترب  ی مبنا  اینکه بازی طبق چه

  ، دباش  باخت  و  برد   با  زهایچ  لیقب  نیشطرنج و از ا   ،یدستفوتبال  وقت   کی  مثال    است  حرام
  که   هدایت شود   یسمت  به  های باز   نیا  م یبتوان  اگر  ا  یثانمطلقا  نباید باشد.    اطیاحت  جهت  ازحتی  

  ی هاجسارت   ت یترب  موجب   تا  باشد  زیانگجان یه  ی لیخ  مثال  .  باشد  دیمف  او  هوش   ت یترب  ی برا
فرض   مثال  .  باشد  دیمف  یلیدار او خجهت   ی زهایوخجست   برای   ینوع   به  و  شود   او  یجسم
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انجام    یح یتفر و    تیو مؤثر در ترب  دیمف  ی کارها  یلیدر اردو خ  د،یبر ی ماردو  اگر    دییبفرما
. افتادن در خط  فتدیکم داخل گود ب  کیشخص    نیا  که  مسابقه پرتاب سنگ   مثال    .شود 

  و   ست ین  ورطنیا.  کنند  ی برخورد و    د و ش  شان ی دعوا  هم  با  که  ستیرقابت فوتبال هم ن  جانیه
  ی سال اگر  .  دو  مسابقه  مثل.  کند  کار  سنگ  پرتاب  فن  ی رو  بر  تواندی م  تا  کس  هر.  است   آزاد 
  مسائل   و  امورات  با  ی کوهنورد   مسابقه  .افتدی م  جاناتیه  غلطک  در  ،دهد  انجام  بار  سه  دو

  ی جالب زیچ  یلیخ که یاهیگ قات یتحق ی هاگونه و یطب اهانی گ قاتیتحق  مسابقات .خودش
  منطقه   در  آموزدانش   کیی  وقت  مثال  .  دنکن  کشف  دنتوانیم  اه یگ  نوع  چند  کدامهر که    است
و روحیه    فکر  تمام  با  نیا.  کند  کشف   تواندیم  اهیگ  نوع  چند  و  گونه  تا  چند  آنجا  ،رود یم  کوه

برخورد در   و  او  یقاتیحس تحق  ،ی بعد  مدل  ،اهیگ  مدل  کیمثال     .فتدیب  ابانیب  جان  به  کّشافی
 ر یدرگ  اهیگ  ی فضا  با  کوه  دامنه  در  یوقت  دارد،  ییبا یخودش ز   .کند یکشف مرا    عتیطب  ی فضا

 ندیبباشد که ب  مسابقه  ک ی  نکهیدارد. ا  یروان   یروح   هیجالب تغذ  ی لیخودش اثر خ  ،شود یم
تا لحظه آخر    ،دیکشف کن  دی توانست  و  از این گیاه   منطقه  نی از ارا    ی شتریب  ۀگونشما کدام  
  ، استچقدر بوده    اهیگ  ی فضا  قاتیاو در تحق  تیافکّش قدرت    شود میمشخص    کهمسابقات  

او را در    ی قاتیتحق  ی هانهیو زم  که هوش   یح یتفر   ؛ است  حیتفر   ی کلدر آن  اما    ؛ است  ی ابتکار
 باطن است.  ی صفا  ی در راستا هانیهمه ا .کندی فعال م عتیطب

 نفس هیتزک در  حی تفر  گاهیجا 
 سؤال: 

که  یفرح و شاد نیبا ا یفرح و شاد نیادارد؟  یگاهینفس چه جا هیتزک یدر فضا حیتفر
آنجا هم  ،جانیه دییفرمایمهم شما  ست،یچ زنندیابتذال در موردش حرف م یاالن در فضا

و  یکارتها مثال منبّ به آن میستیما موظف ن یمعرفت یهادر بحث ما. جانیه دیگویم
 م؟یبده ادیو..  یکشسیم
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 پاسخ: 
  شما   وقت  ک یاست که    نیابتذال ا  ی هاطیبا مح   یتیترب  ریس  در  جانیه  و  ی شاد   و  فرح   تفاوت

  ک ی   تا  رد یبگ  قرار  اصل  دیایب   حیتفر   مثال  .  ست ین  درست  آن  د،یکنی م  یقاط  را  فرع  و  اصل
ن  نیا  فرع،  بشود   اصل  اصل،  بشود   دیایب  فرع.  رد یبگ  صورت  هم  یتیترب .  ستیدرست 

 ها بت یمص  ی لیدارد و خ  ر یبچه تأث  هیدر روح  ،دارد   ر یدر روند کار تأث  نیا.  اثر دارد   های زیر برنامه 
 ی زیر از نظر خود برنامه مطلب    کی  نی. امی آور ی . از حاال ما آن را معکوس بار مآورد ی به بار م

   . است
که   دهینرس  نیهنوز به آن مقام مخلصانسان  چون    حیاست که در فرح و تفر   نیمطلب دوم ا 

ِبغَ »  ی هالذت   شیهاتمام لذت  ة 
َّ

ِمْن ُکلِّ َلذ ما هنوز    و  باشد  1« ِذْکِرَك   ِر یْ َوأْسَتْغِفُرَك 
ن آن شرا  م،یهست  ی وانیح  فس گرفتار  ما    ط، یدر  به فضا  م یتوانیم  ی مقدار  کیپس  را    ی او 

.  شود ی م  ر ینفس س  گر ید   ،رفتباال  که    کمی  . میبکش  باال  یو علم  یتیترب  ی و فضا  ی معنو 
از وضع  اج یاحت  یوان یشد، نفس ح  رینفس که س انقطاع  نفس دارد   واش یواش یدارد.    تی به 

م بکندی تحمل  از  هنوز  نفس  چون  م  مقدار  ک ینرفته،    نی.    دنبالش   فهمدی م  برد،ی لذت 
بزند. وقت  خواهدی . مشود ی خسته م  گر ید   ،رود ی م  جلوتر    واش یواش ی،  دیآیم ا  یپس    ن ی به 

پنجاه    مثال    بار    کیدوشش    ی رو   ناآل  که  یکس  مثل.  میکنقطع    دیبانجا  آما    د،ینقطه رس
  کرد ی م  فیکه ک  یآن نشاط اول  واشیواش یاست.    لیپنجاه م  ،متر   ی. ده متر، سبرد یم  ییلو یک

اگر   ؟میکنی کار م  هن ما چاآل  ،ن خسته شدهاآل  ست،یآن آقا ن  گرید   ،برمی بار م  لویپنجاه ک
 ی فر طکی  ،افتدی م  نیزمدفعه  ک ی  ، برو، چه خبر است، برو  ،چه خبرت است نه بابا    مییبگو 

  بار را   مییبگو   شود،یدارد خسته م  می احساس کرد   نجایا  ؟میچه کار کن  دیبا   نجای. اشود یم
  ، آمد کناراز بار  که کال   ی اآن لحظهتا  ندازد یب کنار دیبار را با   نی. به طور کامل ابگذار کنار

 
غ  : »(السلللالمعلیله)فرازی از منلاجات ذاکرین امام سلللجلاد -1 ِ ب 

ذَّ ْن ُکَل ل  ُرك  م  ْغف  ت  أسلللْ غ   ر  یْ و  ة ب  ْن ُکَل راح  م  ، و  ك  ْکر    ر  یْ ذ 
غ   ْن ُکَل ُسرور ب  م  ، و  ك  غ   ر  یْ ُأْنس  ْن ُکَل ُشْغل ب  م  ، و  ك  ك   ر  یْ ُقْرب  ت   .«طاع 
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  ت ی تربکامل    نفس  یحالت فرح است. پس وقت  نی. اکند  دای پ  یخاص  یراحت  کیآن نفس  
  ک یمقدار حرکت متناسب حال خودش،    کی دیبا ،است  اشی وانیح  ی نشده، هنوز در فضا

  رود، ی م  نیا  بخ .  می ر یبگ  نظر  در  را  متوسط  حد  آن  دیبا  ؛شد با   خودش  طیشرا  در  اندازه
 ی کال  در فضا  ؟میچه کار کن  دیبا  نجایا  نکند،  یهمراه  نفس  خواهدی م  واشیواش ی  رود،یم

. حاال  کندیم  داینفس فرحش را پ  نیا  ،شود ی که کامال  منقطع م  نی. هممیانقطاع قرار بده
 باشد.   خواهدیم ی الهیبه هر وس ،انواع و اقسام دارد  نیا

  کار .  بخور  ی چا  ک ی  برو   دیگو ی م .  است   بزرگسال  افراد   برای .  کن  ولش  بکش،  رازد برو    مثال  
جای    کی  ،ندازد یب  رون یبست  ههر چه    ،دنج است  هم  نجایاست، ا  اد یز   شایخستگ  کرده،

ربع انقطاع    کی  قه،یده دق  کند،ی م  صحبت  خورد،یم  ،دارد ی م را بر  ی کشد. چابدنج دراز  
 . کامل

  ی وان یکه نفس ح  ی زیچبه  او را  ما    دیبا.  کندی نم  تی کفا  نیا  ،باشد  ترن ییو پا  ماما هر چه سن ک
. کندی م  دایشدت پ  نجایا   عی او سر   ،خواهدی م  یوان ینفس ح  ی. وقت میمشغول کن،  خواهدیاو م

که موافق طبع است مشغول    نجایو هم به ا  برد یکه لذت او را م  شود ی هم از آنجا منقطع م
 نجا یا .ستا همان فرح او که آورد ی م شیپ شیبرا  یحالت روان کیدو تا  نیا جمع . شود یم

 . کندی خود را شروع م  ی قوا دیتجد ،نفس
مآنچ   نمیبب  مییای ب  ما  نجایا چه    ست،ا   او  یوانیح  طبع  موافق  و  میکن  مشغولش  میخواهی ه 

  ی سطح  کیدر    هودهیممنوع، کار ب  باشد. خب حرام مطلقا    ی از چه اقسام  ،باشد یموضوعات
  ی کارها بلکه ؛ممنوع مطلقا   هودهیسطحش باال است، ب کمیاما اگر  ،اشکال ندارد  هااز بچه

.  م یرا عرض کرد   ش یهان نمونه که اآل  یی. مثل همان کارها رد ببها لذت  که نفس از آن   ی دیمف
د   و  ی کارمنبت در     ی است. در فضا   تری به اصطالح خصوص  ،که عرض شد  ی گر یمسائل 

خاص خودش    یح یثرات تفر ا   زیجست و خخود    ،هست  ی زیجست و خ   کیچون    تری عموم
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منتها به    ؛آورد ی مناخواسته باز فشار به نفس    ،فشار آوردنفکر    به  جا نشستن،کیرا دارد که در  
 .  می ستین آن  متوجهکه  گریشکل د 

  ز وخیست در حالت ج  و ا  گردد،یم  طرفنیا  و  طرفآن   هافرسخ  ،رود یم  عتیطب  به  ین وقتاآل
  سنگ   ی وقت  . دارد   اثر   هیروح  و  مغز خاص  در فشار    ،خون  انی در جر   ز یوخ. خود جست است

 در   ود د یم  یوقت  .است  زیوخ جست  در  نیا  ؛کندیم  کار  عضالتش  کند،ی م  پرتاب
  خاص   طیشرا  و  میهست  بسته  ی فضا   در  ،ستین  شامکان  اگر  حال  نیع  در.  است   زیخوجست 

  م یامکان نشد، آنجا نرو   چیاگر امکان باشد، اگر ه  . است  زیخو جست با   ت یآنجا اولو   م،یدار 
  . ست یخودش دنبال چ  مینیبب.  میرا شروع بکن. نه کارها را رها کن  نکیبرو فالن س  مییبگو 

 د.  و شمی ن حیتفر  شی برا نیا م،یکن ش ما وادار  ؛ وگرنهدیگو ب که خودش   ق یعم حیتفر  کی
  ، آورد ی م  ی زهوشیکه ت  یی کارها  . ندارد   ی اشکال  چیه  آورد، یم   ی زهوشیکه ت  یی مثل کارها  ای

را    ش خوب است، چشمان   یل یخ  ی باز  باشک م ی قا  دیفرض کن  هستند. مثال    ی دیمف  ی های باز
. اندازد ی تمام وجودش را به حرکت م   ،کند  دایتا پ  نیا  ،کند  دایرا پ  ی زیچ  کی  خواهدیم  ،بسته

هر کدام    البته.  ست ا  معنا الزم  نیبه ا  حیتفر   نیمتون به دست آورد. ا  یاز بعض  شود یرا م  هانیا
 . است مالحظه  قابل دو هر ط یتفر و   افراط اعصاب، ت یسطح خودش، تقو  در

 سؤال: 
 جادیخودش ا یانقطاع برا کی دیخود دانش آموز با ایانجام بدهد  یمرب دیانقطاع را با نیا

 بکند؟
 اسخ: پ

  در   ی فکر  و بگوید  کند  تمام  اعالم  ،برنامهدر    انقطاع   ۀلحظ  آن  در  . کند  کمک  دیبا   یمرب
  ح یتفر   ی قاط  باشد،   هاآن   همراه  خودش   ای   خودتان،   یح یتفر   مسائل   در   دیبرو   د،ینکن  هابحث 
  مثبت   اثر  و  ند کمی  فعالروحیه را    دارد،  زیخو جست  که  ی زیچ  هر.  ندارد   اشکال  چیه  ،شود 

 . است  تیاولو  ، درداشت
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 ه یتنب و  ق یتشو  یهایژگیو 
  زود   یلیخ  دیگو ی مثل آن آقا م  میعرض کرد   برود،  باال  آرامآرام  اللهشاءان  بچه  نیا  رشد  اگر

  ترن ییپا  د،یای ب  پیش  یخودخواه  ش یبرا  میگذار ینم  م؟یکنیکارش م  هما چ  .فهممیم  ار   زهایچ
 ی هاینیبواقع   ها،دگاه ید   ت،ی شخص  ی برا  مطالب  نیا  اگر  .میدهی م  شه توج  و  میآور یم

 کندیم  دایپ  را  خودش  تیوضع  خیتوب  و  قیتشو   ی معنا  زمان  مرور  به  ،فتدیب  جا  خوب  زآمو دانش 
   .است  یطیشرا چه در که

 من  آقا   مییگو یم  م،یگذار ی آموز به خصوص وقت مدانش   کی   ی برا  ما   یوقت  دییفرض بفرما 
  مانه، یصم  یلیخ.  بخوان  را  کتاب  فالن  برو  شما   شد،  فالن  د،یدیفهم  درست  را  مسائل  دمید 

  در   و  است  یراض  یلیخ  من  از  یمرب  و  استاد   است،  یراض  من  از.  است   قیتشو   شیبرا  یکل
  دهم، ی م  سی خودنو   ک یبه تو    ا یب  م ییبگو  ما  وقت  کی ست.  ا   تر اوی قو   چه هر  ه یتغذ  ی راستا

که بارک الله خوب مطلب را    مکنیم  دییتأ  ،کنمی دعوت ماو را    یخصوص  مثال  وقت    کی
ساز  انگیزه   شیبرا  یکل  نیانجام بده، ا  طورنیا  را  مطالعه  نیا  ،کار  نیشما برو در ادامه ا  ،یگرفت

 است.   قیتشو بر  فرض غالبا    است.  لیقب نیاز ا  قی تشو  است. 
دعوت    ی خصوص  کند،ی م  بد  ی رفتارها  کند،ی م  یادبیب  کند،ی گوش نم  ی آموزدانش   مثال    ای

شا  ضیمر   دیشا   . میکن  ی ادآوری  ،کنیم دارد   طی شرا  و   خانواده  دیاست،  به خاصی  او    ، 
خصوص   ،خصوصبه بدهدار یب  تری مطالب  او  .  میباش    توجه   او  به  نکهیا  .میبده  توجهبه 
  م انتظار نداشت  دیو بگ  استاد   کالس  از   بعد  مثال  .  ستا  او  خیتوب  نیا.  ست ا  او  مذمت  میدهیم

ا ا  ی برا  .کندی م  دقت   را   مطالب  قشنگ   چقدر  استاد   .دیباش  ورطن یشما  ور زشت  طن یشما 
 ش یپ  شود،ی ضربه به فالن م  خورد،ی ضربه به دوستانت م   است،  فالن  ست،یاست، درست ن

  حالت   نیدر ا  .کردمی به تو م  یمحکم  نیجا داشت آنجا توه  . دوستانت نخواستم خرابت کنم
  کن،   فالن  بده،  هیرو   رییتغفکر کن،  مطلب    به  اللهشاءان  .برخورد کنیم  یاصول   یلی خ  ،یخ یتوب
 نیپس هم  ،د کر   یفرق  کرد و  رشد  است. اگر  بوده  هچ  تر ی ثأت  درصد  نمیبب  بعد  جلسات  تا
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بد ادامه  را  کنمن یام.  هروش  دعوت  کنم  ،دفعه  الله  ،تشکر  داشت،   بگویم.  بارک  اشتباه 
  ، یباشور  طنیهمد  یشما با   ،بوده  نیانتظار همکه    کنمی اشتباهش از صد شد پنجاه، تشکر م

چ جامعه  بر    .شود یم  هفردا  اصل  آن  سمت   فرق  او  ی برا  میدید   اگر.  رود ی مها  ق یتشو به 
  ، یرفت  دوستانت  شیپ  ی فالن  که  میکن  تندتر  مقدار  کی  ،میکن  صدا  دوباره   دفعهنیا  ؛کندینم

  ی بدتر   کار  میدید   اگر.  ی شو یم   ناراحت  خودت  دفعهنیا  نرسد،  نجایا  به  کار  ...،شوم  مجبور
  گوش   ود ش  مجبور  استاد .  میکن  تندتر   خیتوب  کی  بخ   د، و ش  ی شتریب  خیتوب  داشت   جا  کرده،

همان   هیقض  که  ندیبیطرف م  خود را    هانیا  ،مییگو یکه م  هان یا  د.کن  شرون یب  د،ر یبگ  رااو  
مهربان صم ن  یمیاستاد  لبخند  او    ی تند  افهیقن  اآل  ست، یبا   ،شدکی مرا    شگوش که    دید از 

 تشکر  دفعهنیامنتها    کنیم؛می تشکرفورا     واشیواشی  ،کندیم ریتأث  میدی. اگر د کندمی   خیتوب
دفعه ن یا.  کندنفراموش  که او    اخمو  افهیقدوباره    ، تشکربعد از  ندارد.    تیظرف  وا  ون چ؛  فیخف

خف  کی ا  ف،یکم  الله  با  ،ورطنی بارک  قبل  ،نیهم  ،ورطن یا  دیشما  مثل  همان    ن یا  .ی نه 
فوقش    ی هاظرافت هستند،  داشتخاص  د   میگو یم  ادامه  فردا  را  .  این  گریاز  گوشش 

را  این  نجایافردا    گرید   گوییممی  دفعهن یابلکه    م،یر یگینم تو  خرد  نآ  گردانمی برم،  وقت 
  روس یو با آقا مثل رفتار   نیا .آمد  للهباز هم با حوصله الحمد  ،اصالح شد  ،اگر آمد .ی شو یم
مسائل،    نیمرحله آخر ا.  برو  رونیببگو    ،ریدستش را بگبلکه  نه گوشش،    ،راحتآنجا    .دارد   را

 .  است  خاتیتوب نیورود به ا

 ور آموزان ناهماهنگ و شر دانشنحوه برخورد با 
شد    واقعا   احراز  برای    میزنی نم  زنگ  هاآن به    رند،یگی م  را  کالس  وقت  هان یاکه  اگر 

  شان ی هاکالس  داشت امکان اگر  ای. نه طی شرا نیا با مییگو یم ،آمد اگر .های بعدی کالس
 . میکنمی . اگر نشد آنجا دعوت نمیکنی م میرا تقس
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 سؤال: 
 چطور برخورد شود؟ کند،یکه در مثال اردو شر م یبا دانش آموز

 پاسخ: 
اش را عرض  طور که نمونهنیهم.  است  حجت  اتمام   آموز و به  دانش   مطلب   میاصل بر تفه

صحبت    ی دیبعد به صورت تهد  م،یکن  یصحبت  یخودمان  مینیبنش   مثال    .بگذرد   دیبا   نیا  میکرد 
کار    نیا  ،بعد از آن ،است  روسیواقعا  و   نیا  می دید   ،تمام شد  م، یگذراند  را  هانیا  یوقت  .میکن
انجام ندهمیانجام بده  دیبا را   برا  .برد ی م  نهیهز   نیا  ،می. اگر  که   معلوم باشد  گرانید   ی هم 
تشو بال  تنب  قی خره  شرا  هیو  آن    ست ه  خودش   طی در  قدر  هم  باشد  های کیو    که   مشخص 
 .  ستیچ

  کن،   مطالعه  ببر  را  کتاب   ن یا  مییگو ی م  ما  مثال    که  است   یخصوص  صورت   به  یگاه هم    هیهد
  ن ی ا  ی است که ما وقت  ی کار طور  ی . گاهاست   یخصوص  ی فضا  کی   هیهد  ک ی  با  همراه  نیا

  توجه   قبال    هان یا  د،یا ین  ش یبرا غرور   و   دیاین شی جب براعُ   نکهی با مالحظه ا  ،میکنی م  قی را تشو 
 ،یکنی فرار م  ی بازاز شهرت   ،یکنی نم  یخودخواه  که  میکرد   کار  شی رو   الله  بارک  که  میداد 

 ی را برا  هانیا  ،یکنی نگاه م  فهیرا به عنوان وظ  هان یا  ،یترسیم  ی بازشهرت شما از    دانمیمن م
  ی شو ی م  ناراحت  زها یور چطنی ا  ی برا  مثال    ، ی ندار  ل یم  و شما اصال    ییگو ی م  ی دار  یبندگ
را به    هیهد  نی. ما در جمع ا می کنی کار را نم  نیشما ا  برای ما   اما  بکنند، یقیتشو  شانیا  به  اگر
نه   ،ی اهنیواکس  قیمقدمه عم  کی است. با    یکار کار خوب   نی بفهمند ا  گرانیتا د   میدهی تو م

  م یتفه  او  به  ،میر یباد دماغش را بگ  . اولشد  ی خبرکند،    فکر  هم  نیا  ند،یایبدفعه همه  کی  نکهیا
  مسائل   اهل  شما  ، یترسیم  فالن  از    شما  ،یترسی م  غرور  از  شما  ،یستین  کار  نیا  اهل  شما  میکن

  آماده  را هان یا . آورد ی م  شهرت  م یبرا که ی شو ی ناراحت نم دانمی م بدهم،  تو به  هیهد ،یستین
  کار  نیا ،ییکار خدا نیمقصود ا نکهیا ی برا م،یناچار  ما. میدهیم جهت او به بعد ،میکنیم

  ه ی هد  نیباب ا   ن یما از ا  ،است  ی ارزشمند  و  کار خوبکه    باشد  معلوم  هم  گران ید   ی برا  یتیترب
  ش ی براد. اگر چه آن  خاص خودش را دار   ی دفعه جهت آمادگن یا.  میدهی را در جمع به شما م
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  ، و چنان هستم  نیچن  امیباورش شده کس  ن یا  ی فرق دارد. در اول  یل یخ  ی اول  اما   ، خواهد آمد
 .شود یم یدهجهت   خود آن کار ی برا یدر دوم

  د یارزش است که ما با  ی قدر جان یا  .است   ی ارزشمند  کار  ،کار  نیا   میآموزان بفهماندانش به  
  ،رد یگی که انجام م  یکار خوب   کی   ی برا  د یآدم با  م یبفهمانو    می کن  ی گذارارزش فرد    کی  ی برا

 .  گذار باشد ارزش 
  ؛ رد یگی را م  زهیجا   نیا  ،طور باشد، هر که خوب درس بخواندن یا که  هر    ؛ رقابت است  ی در اول

ما    ی . ولخواندی خوب درس م  ،رد یبگ  زه یجا  و برای اینکه  کندی رقابت م  زهیجا   ی برا  ن یب اخ
  . است   ی امترقبه  ریبحث غ  کی   ن یو ا  میندار   دانندی همه م  .می ندار   زه یبه نام جا  ی زیچ  اصال  

  ، نیست  ی زیچ  نچنی  .بخوان  درس   خوبگوییم  می   ، است  زهیجا   م ییبگو   نکهیا  از   قبل  یعنی
  ی خود لذت علم، نه برا  ی برا  ؟خوانندی درس م  ه چ  ی برا  هانیدر روند کار ا   ست، ین  زه یجا
  ی و بن اسم  خی. چون از بستی ناز آن    ی خبرو    ی اصال  مفهوم و معنا ندارد، اسم  زهیجا   زه، یجا
 درس را درست بخواند.   نیا اینکه ی آمده برا  ست،ین  از آن ی خبرو 

آن    اب   ،به آن صورت  هیهد  ،میکنی م  قیتشو   او را  یخصوص  یگاه   م،یدر روند کار عرض کرد 
  ی طیشرا  کیما    ست، یاست، جزء اعالم برنامه ن  ی امترقبهریامر غ  ک ی  ی گاه  ،یتیترب  ستمیس
مترقبه است، از اول  ریغ  امر  کی چون    هیهد  نیا  . شود   تیتثب  ی گذارارزش   نیا  نجایکه ا   میدید 

 .  ست ین ک یعامل تحر   ست،یدر کار ن یهم رقابت
 رم، یگی م  قرض  تومان  هزار  مثال    یجنابعال  از  ناآل.  د و ش  ترکی نزد   کنم  عرض  مثال  کی  نجایا

  اول   از  چون  چرا؟.  است   حرام  نیا  ،بدهم  تومان  کی  و  هزار  برگشت  موقع  که  کنمی م  شرط
  اما .  است  حرام  نیا  ندارد،  قرض  به  یربط  نجایا  .ی داد   من  به   تومان  هزار  ،تومان  کی  برای 

  قرض   خدا  ی برا  ،آمد  خواهد  سود   که  ی تومان  ک ی  آن   به   توجه  بدون   شما  ؟هچ  دومش  شکل 
  برگشت که در    یدانستیم  خدا  ی برا  ست،ین  کار  در  ییربا   زهی انگ  چیه  نجایا  ،ی داد   من  به  را

 گردانمی مبر  که  حاال  اما.  دادم  پاره  من  ،ی داد   نو  اسکناس  شما  .دهممی   تومان  هزار  هم  من
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  ی نداشت  را  ن یا  زهیانگ  تو  نجایا.  ستین  حرام   ؟دارد   اشکال  چه  ،دهمی م  تومان   هزار   پنج  تو  به
تو  که   به  او    دهمیم  هیهد  کیمن  انسان   نیاز  که   ی تشکر  ،کنمی تشکر م  دوستانه توکار 

  د ی . پس دقت فرمود یخواستیاشکال ندارد، چون نم   ،دیرزش دارد. شما خوشحال هم شدا
 بود.   هشان چفرق

 هیطمع به هد 
 سؤال: 

 اندازد؟یبه طمع نم یبعد یهاترم یرا برا گریدادن دانش آموزان د هیهد
 پاسخ: 

هم   هیهد  نیا  ،میندار   هانیا  و  زهیجا  اصال    ماکه    میبده  هم  حی توض  بن  و  خیاز ب  میتوانی م  آنجا
 ی کار نینباشد که چن یتوهم نیچن م،یبده حیتوض میتوانیم  نجایآمد. ا  شیپ یخاص طیشرا

 .  است   یموارد خاص  ،میکنعموم منعکس    ی مسائل را برا  نیا  ت یاهم  می ما ناچار   یوقتهست.  
  ما   که  دآیمی   شیپ  ی موارد   گاه  میکرد   عرض  .ست ین  برنامه   روال   در  دادنهیهد  اصال  و    ابدا  

  است   مترقبهریغ  دیایب  شیپ  دیشا   ی موارد   در  است،  هیهد  نیا.  است   زهیجا  از  ریغ  نیا  م،یناچار 
 ؛ندارد   یمنع  نیا  آمده،  شیپ  ی خاص  طیشرا  آمده،  شیپ  ی اژهیو   نکته  کی  عموم  ی برا  نیا  و

 .  شود ی م زهیجا  هیآن وقت شب  .ستیجزء برنامه ن هیهدچون 

   باشد؟ اردو تواندیم هیهد
در ادامه کار    وقت  ک ی،  میدهی م  هیهد  زه یجابرای    ما   وقت   ک ی  ؛دارد   تفاوت اردو    با   هدیه

کار برنامه است. مثال     ۀادامجزء    نیا   .کنیم  کار  شدنش تر ی قو   ی رو  میخواهیم  ی علم  یتیترب
ا   مییگو یم در  نمره بحث   نیهر کس  ا ها  باشد،  باال  به  فالن  از  بازد   بهرا    هان یاش   د یفالن 
جزء    نیاست. ا  ی علم  یتیکردن کار تربت یفیکادامه کار با    نی فهم مطلب، ا  ثیاز ح  . می بر یم

  زه یجا از آن است که    ریغ  نی. ا رندیبگ  ستیشان بکاش همه  ی ا.  شود ی محسوب نم  زهیجا
  ی علم  کار  ادامه   یعنی.  ندارد   اشکال  چیکار است و ه  ی دنباله کار است، فاز بعد  هر چه.  باشد 
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  ، ستین  رقابت  نجایا .  است   زهی جا   از   ر یغ  است،   یخاص  تیفیک  فهمدی م  ی عنی  ؛ است  یتیترب
م   . آنجاکرد   نییتع  که  است   ینیمع  خط  آن   در   سبقت   رشد   نجایا   ، باشد  خواهدی پنجاه نفر 
 باشد.   خواهدی نفر م ستیب

؛  ندارد   یسختتنبه    هرگز .  میروانشناسانه وارد نشد  ،تفکر  ی فضابه  آموز  کردن دانشوارد ما در 
روح تناسب  به  تلنگر  یمنتها  با  ارتباط  در  تفکر  است.  متفاوت   ی هامهارت   کی  ،افراد 

  ا ی آن تفکر    ،تا مطابق آن نبض  مینبض شخص را داشته باش  یمکه بتوان  خواهدی روانشناسانه م 
 .  میکنآن اعمال را وارد 

.  م یکن  استفاده  دیبا   هانکته   آن  از  ی جمع  ی فضا  در  ما  ،هست  مردم  عموم   در  ییاستعدادها  اکثرا  
  اما در کالس   . میاور یبه دست بآن    ی رونبضش را    ، ستیچ  ی رفتار فرد   نیا  که  ی در رفتار فرد 

کشف   دیآن را با  .اثر دارد   ،ندنکآن ورود    به  یکه جمع  یاز آن مشترکات  یجمع  ی در فضا  و
  .میکن

مثال    ستا  روستا  فالن  در  ما   ی فضا  وقت  کی  مثال   فضا  .دارد   یفرهنگ  کی   که   ی در 
  دارد،   فضا  کی   بازار   ی فضا  دارد،  فضا  کی   ی آموزدانش   ی فضا دارد، فضا   کی  ییدانشجو 

فرهنگ خاص آن جمع وجود    ،یجمع   ی فضادر آن    غالبا    .دارد   فضا  کی  صنعتگر  ی فضا
 نجایا  ،فرهنگ خاص و نبض خاص خودش را دارد   یلوط  ی هامشت آدم  کی  مثال    .دارد 

. دهدی جواب نم  قطعا    ،میجلسه بحث کن  نیو محققانه در ا  شمندانهیروش اند  کی  با  مییایب
 دارد،   خودش  خاص  طیشرا  در  فرد   کی   که  یلوط  نبضبا    د یآنجا با.  دنشو ی م  کسل  درجا
 .  شوندهم ن ریس و رندیمطلب را بگ ،با تمام دقت هان یکه ا میبشو  وارد 

 آموز دانشانس با 
 سؤال: 

 ،کردندیم مطرح یزیچ کیشد و انس گرفت؟ قیبا دانش آموز رف دیبا یتیترب یدر فضا ایآ
 .داشته باشدانس و الفت آموز شدان نیبا ا یآموزدانش یتیترب یفضا در دیبا یمرب گفتندیم
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است  یهمراه نیشتریچون در اردو ب ؛میاردو بگذار مییایب گفتندیم ؟میچه کار کن ،اگر نشود
 ،یجان جان قیخودش رف دیکه با گرفتندیم نیبه ا رااول اصل  یعنی شود؛برقرار میو انس 

تو درد دل  شی. اگر هنوز شاگردت پدیبگواو  شیرا پ شیهابعد درد دلشود،  دل و قلوه
در  دیبا. است نشده رفیق با توقدر نیاهنوز بدان  د،یگویتو نم شیرا پ یانکته ای کندینم

 یشکل نیانس ا شودیم شتریب ییاردو یچون در فضا ،یبگذار وقت شتریب ییاردو یفضاها
 شود.  جادیا

 پاسخ: 
 د ی آیم  ،ندارد   خواندندرس   خوب  استعداد   نفر  کی  دیکن  فرض  که  ماندی م  نیا  به  لشث  م  

 و   ییدر برابر آن همتا  نیکه ا  ورد آمی در  گریبه شکل د   گرید   ی جا  کی  از  را  خودش  کمبود 
 د.  کن ی برابر

 ج، ییته  کی تحر   مهارت   باشد،  داشته  دیبا  محتوا  که  است   نی ا  بر  ی قرآن  اصل  دییفرض بفرما
را    هانیا   آقا  نیا   داشته باشد. چون  دیرا با   مسائل  ن یاداشته باشد و    دیبا   شهیاند  ی فکر  تیتقو 

  ن یگز یکه جا   زندی م  ییدست به کارها  دیآیکمبود دارد، لذا م  هادر این   به اصطالحندارد و  
 شود.  مقدم  هان یا بر  آن باشد که

. معصوم  ندداد ی معصوم چطور انجام م  ، میداشته باش  یی و روا  ی قرآن سند    زها یدر همه چ  باید  ما
  نفرموده .  نکنند فرار  او از تا باشد  نرم  باشد، نیَ ل    بله د،یگو یم  اسوه ودر اسالم بحث از الگو 

  به   دیبا  را  شانعقل  گفته  فرموده،  هچ  تیهدا  در  آنجا  اما.  کندینم  فرار  که  گفته  بودن،  نیَ ل  
  و   اتیآ  تمام  دیبا  شما.  کندیم   تیهدا  را  هاآن   قلب  آوردنمان یا  فرموده  آنجا   ،رندیبگ  کار
  ه چ  آن  پشتوانه  ، کرده است  تی هدا  از  بحث  و  صحبت  دینیبیم   آنجا .  دینیرا با هم بب  اتیروا

  بوده،   حق   حضرت  ات یعنا  اشپشتوانه   بوده،  مانیا  اشپشتوانه  بوده،  تفکر   ؟ است  بوده
  ؛ آمده  جا  دو  یکی  نیَ ل    بله.  است   بوده  اسوه   اشپشتوانه   بوده،  صالح  عمل   به   ت یرعا   اشپشتوانه

   .دینداز ین مشقت به اهآن  تیهدا ی برا  را خودتان که فرموده باب  نیا از  هم آن
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  نجا یبه کجا رفت. تا ا  تیهدا  نی. ا میاشب  داشته یجانجان  رفاقت بچه  با ما که ستین ن یپس ا
وابسته به    م، فعال  یرا در دلش انداخت  ان، فالن محبت خودممید متوجه کر   به بچهما خودمان را  

م، بشر  انسانخره  کند، بال ش حفظ  خدا از شرّ   م،نیبسا خودم آفت هم نب  ی ام. یکرد   انخودم
بغل م   هستم. ظاهرا   به گردنش م   ،کنمیدارم آن را  نهی ناجن اج   یلیخ  زنمی دست  خدا    ،. 

  ت ی به هدا  ی چه ربط  هان ی. اآورد ی من خودم چقدر پاکم و نفسم چه بال به سرم م  داندیم
ْلَبهَو َمْن ُیْؤِمْن  »  ؛است  مان یا  تی تقو   ت،یهدا  دیگو ی انسان دارد. قرآن م

َ
ِه َیْهِد ق   . 1« ِباللَّ

تا    بچه باش  ی حال و هوار  د   ،کار کن  هباش، چ  ینا جناج. کجا فرموده برو  دیفرمای قرآن م
ندارد   یبله خدمتش بکن، لزوم  ،بودنبا اخالق   ،بودننرم   ؟است  شود، کجا قرآن گفته  تیهدا

به    ی استاد دارد چا  عجب  یدبگو   ،بگذار  شیدم کن جلو   ی چا   کن،  خدمت  بله  ،یناجن اج
سفره را باز    دیایتا آقا ب  ،غذاهنگام  است.    نیَ ل    ،است  یعال  یلی. اشکال ندارد خدهدیمن م
ما    اگراست.    یمعاشرت اسالم  نیاست. ا  ی عال  ی لیخ  نیا  ،جمع کن  ،نیبچ   اش راسفره کن،  

 خواهد شد!  تی کجا ترب نیا  م،یشد  یناجن اج
  ، ی برو  فرو  او  ی زندگ  اسرار  دراگر  .  رفع مشکل او  و  با خدمت به او  کندی م  دایپ  انس  ،قلب

   .یبکن  حلش ی توانینم

 آموز دانشحدود انس با 
مشکالت    اتی جزئ  بهاجازه ورود   و  را  دانش مسائل  در مشکالت خودم    .میدار نآموز  من 

هم در جامعه    نیا  شود،یزنده م  رد،یمی م  بار   ده  کند،  رفع  را  انسان  کیم. آدم تا مشکل  اه ماند
. بله در حد متعارف خوب است. بچه  ستین  یراحت  نیو اوضاع، به ا   ط یشرا  نیبا ا  ی امروز

است که در من آن   یوقت  هانیا  د،یباشد، صحبت کند، حرف دلش را بگو   یبتواند خودمان
اسرارش را راحت    کنم،ی حرفش دقت م  بهبله من    ندیبیم  ند،یبی م  را  یو اخالق   ی رفتار  ینرم

  ، مشکلش را دمآی ماز دستم بر  و  اگر توانستم   .کنمی جا فاش نم  چیمن ه  د،یبگو   تواندیم

 
 .11سوره مبارکه تغابن، آیه  -1
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