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 مقدمه

 ضرورت:

نوجوانان در عنفوان جوانی در معرض خیلی از خطرات و آسیب های اجتماعی هستند و با عدم توجه به 
انتخاب صحیح در دو راهی های زندگی خود به خصوص عدم دقت در انتخاب دوست، دچار چالش ها و 

است؛ برای پیشگیری از این آسیب ها، شناخت فضای آسیب هایی می شوند که جبران آن بسیار دشوار 
انتخاب و روش انتخاب صحیح دو راهی یا چند راهی های زندگی و انتخاب هدفمند دوست، ضرورت این 

 قشر از مخاطبان است.

 اهداف محتوا:

 آشنایی با فضای انتخاب در زندگی .1

 دقت در انتخاب دوست .2

 انتخاب هدفمند دوستان .3

 انتخاب)انتخاب نادرست(:حسرت یک 

توان گفت که سـر  های متعددی وجود دارد و به جرأت میچند راهییا ها انسان دو راهی زندگیدر مسیر 
های گوناگون است ها انتخابها و پیرو این راههای گوناگون و البته بیراههتا سر زندگی انسان مملو از راه

های زندگی یک راه را انتخاب کند، چـرا کـه تردیـدی نیسـت     و انسان ناگزیر است از بین دو یا چندراهی
ها را تجربه کند، حتی اگر عمر انسان هم کفـاف ایـن تجـارب را    عمر انسان به قدری نیست که همه راه

ها را آزمون و خطا نماید؛ چرا که گاهی داد، باز معقول نبود که انسان خود را به خطر بیاندازد و همه راهمی
اندازد و حتی گـاهی اوقـات انتخـاب یـک راه     یک راه اشتباه، انسان را چند سال عقب می اوقات، انتخاب

دهد و یا اینکه تباه کند؛ پس باید انسان از عقـل  اشتباه، ممکن است کل عمر انسان را تحت الشعاع قرار 

ون( کمـک  )پیـامبران بـر   )پیامبر درون( و از وحی) آیات( و روایت و کالم پیامبران و ائمه معصومین
 بگیرد تا بعدها حسرت عدم انتخاب صحیح را نخورد .
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شویم که قرآن کریم شانزده مورد را که انسـان  با فحص و جستجو در سور و آیات قرآن کریم متوجه می
در قیامت حسرت می خورد را متذکر می شود و ما در این محتوا با توجه به نیاز مخاطب فقط دو مـورد از  

 وط به بحثمان است آورده ایم.آن موارد را که مرب

با توجه به اشرف مواد یعنی آیات و روایات و سایر مواد تبلیغی مانند داستان و شعر و جذابیت های تبلیغی 
کننـد بایسـتی بحـث راز    که اساتید و نخبگان عرصه تبلیغ از آن به مالت یعنی رابط بین مـواد یـاد مـی   

ت خوردن انسان تبیین شود و قبل از اینکه انسان دچار حسرت انسان واکاوی شده، فلسفه و چیستی حسر
های موجود، انتخابی کند که بعدها حسرت آن را بخـورد، از ایـن خطـا    خطا شود و از بین دو یا چند راهی

 پیشگیری نماید؛ چرا که عالج حادثه را قبل از وقوع باید کرد.

 ای در رابطه با مخاطب:اما نکته

دوره متوسطه اول باشد که سن این قشر از مخاطب بین سیزده تا شانزده سال این محتوا قرار است برای 
است لذا از مواد شانزده گانه ای که از آیات قرآن استخراج شده، فقط دو مـوردی کـه نیـاز ایـن قشـر از      

 گیرد.تواند با آن ارتباط برقرار کند تفکیک شده و مورد بحث قرار میمخاطب است و می

هایی که این قشر از مخاطب با آن مواجه است نیز در نظـر گرفتـه   ین محتوا، دو راهیبدیهی است در تأم
های احتمالی او باشد به عنوان مثـال یکـی از دو   شود تا محتوای پژوهش شده، مناسب با نیازها و دغدغه

شوند؛ انتخاب دوست است یعنـی مخاطـب بـا    های مهم، که در این سن و سال اشخاص مواجه میراهی
 ساالن زیادی همنشین یا مواجه می شود لکن در انتخاب آن افراد به عنوان دوست، بین دو یـا چنـد  هم 

هـای انتخـاب   گیرد؛ از این رو نیاز مسلم این قشر از مخاطب فراگیری بایسـته و نبایسـته  ها قرار میراهی
 دوست است.

را به آماری که از منابع معتبـر  اجازه دهید برای درک اهمیت واقعی این مطلب )نیاز مخاطب(، توجه شما 
أخذ شده جلب نمایم؛ طبق آمار رسمی کشور بیش از شصت درصد از مجرمین و اشخاص متبال به اعتیاد 
مواد مخدر علت اصلی گرایش به جرائم خطرناک و سقوط در دام اعتیاد را همساالن یا واضـحتر بگـوییم   

 انتخاب دوست ناباب اعالم نموده اند.

قطعاً مخاطب ما با آن مواجه می شود، این است که ما به ناچار با اشخاصی هـم سـن و سـال    سؤالی که 
-خود در مدرسه، محله و... نشست و برخاست داریم؛ آیا انتخاب دوست خوب به این معناست که دور همه

 ی این افراد را خط بکشیم؟!
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-اهمه و فراگیری بایسته و نبایستهالبته که پاسخ این سؤال مشخص است لکن نکاتی وجود دارد که با مف

های انتخاب دوست، آن هم به نحو مطلوب، مخاطب را به حدی از بلوغ فکری در این موضوع برساند که 
این افراد)هم سن و ساالن( را از هم تفکیک کند یعنی تعدادی از این افراد را فقط برای گذرانـدن اوقـات   

رای یادگیری دروس مدرسه و تعدادی را نیـز در حـدی کـه    فراغت، نشاط و تفریح خود، تعدادی را فقط ب
فقط احوال پرسی نماید آن هم از روی ناچاری و ... انتخاب نماید؛ خالصه کالم اینکه، مخاطب بـه ایـن   

 ساالن خود را یاد بگیرد.با هم یسطح از فهم برسد که مدیریت مواجه

استفاده از موقعیـت مناسـب اسـت. انسـان     زا، عدم از جمله عوامل حسرت: عدم استفاده از موقعیت

تواند با انتخاب درسـت ، آن را تـداوم بخشـد و از    مال و ثروت و یا موقعیتی دارد که میسالمتی، جوانی، 
زنـد کـه حسـرت    ای رقم میمند شود، ولی با انتخاب نادرست، موقعیت آینده خود را به گونهآثار آن بهره

شـان  مند نشـدن از مـال و قـدرت   شمال در قیامت، به جهت بهرهخورد. از نظر قرآن حسرت اصحاب می

َّ(25)» ای از این رفتار نادرست اسـت. نمونه ااَّوا می
ا
ََّّأ ْ ََِّّما وِِتا

ُ
اُهََّّأ ََّّتِکابا اامهِلِ اُُقُلََّّن ِس ِ ا اِِنَََّّیَّفا تا ْ ََِّّلا ْ َََّّلا وتا

ُ
اْهََّّأ ا ِی  َّ(26)تِکائ  ََّّوا ْ ْدِرَََّّلا

ا
َّأ

ْهََّّماا ا ِی  اااََّی(22)ِحسااائ  ِتا ْ ََِّّلا ِ اات 
ََّّاکئ ا ةا اِضاایا ااِنَّمااا(29)الْف  ْْ

ا
ََّّأ ااِن  ااْهََّّعا َّ(28)ماِِلا ا ااَلا ََّّها ااِن  ْهََّّعا ا و امــا آن کــس کــه    «ُسااْلطائ ِی 

دانسـتم حسـابم   شد و نمـی ام به من داده نمیاش به دست چپ او داده شود، گوید: ای کاش نامهکارنامه
)حاقه/ « چیست. ای کاش آن مرگ، پایان کار بود. مال من چیزی از من دفع نکرد و قدرتم از کف برفت

25-28) 

انـد، در روز  کسانی که در دنیا توسط دوستان نااهـل دچـار انحـراف شـده     :همنشینی با دوستان بد 

اذَّفاالَنَِّخایال»زنند: قیامت غرق در حسرتند و فریاد می خ  ای بر من این کـاش فالنـی را   و «َیَّویا َِّلتاِنََّلَّای 

گرفتم، و از شدت ناراحتی دو دست خود را در دهان گذارده و به دنـدان  برای خودم به عنوان دوست نمی
گوید: دوست بد مرا از راه خدا دور و منحرف کرد و ای کاش )به جای دوستی با فالنی(، با گیرد و میمی

 (29)فرقان / کردم رسول خدا راهی پیدا می

 عنوان نمونه انتخاب صحیح دو راهی زندگی: تان ادواردو آنیلی به داس

همان سالی که امام رحلت کردند( شخصی به نام ادواردو  69میالدی در ایتالیا ) سال  2222نوامبر  15
دقیقه صبح از پلی به پایین  5و  12آنیلی تنها وارث مولتی میلیاردر ایتالیا، سناتور جیوانی آنیلی را ساعت 

اندازند و به قتل می رسانند و بازرس پرونده بطور عجیبی بدون بررسی برچسب خودکشی به او می  می
زند و بدون کالبد شکافی و آزمایشهای دقیق دستور دفن او را صادر می کند و عجیب تر اینکه مراسم 

 شود.ها انجام میو به دور از چشم دوربین مخفیانه تدفین به صورت
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مشهور ایتالیا سناتور جیوانی آنیلی که مالک مجموعه  تنها پسر و وارث مولتی میلیاردرآنیلی ادواردو 
های خودرو سازی فیات، مازراتی، المبرگینی، آلفارومائو و النچیو و... بود به همراه چندین کارخانه کارخانه

رتیراژی چون های طراحی مدل و لباس، روزنامه های پتولید قطعات صنعتی، چند بانک خصوصی ،شرکت
 الستامپا و صاحب باشگاه یوونتوس بود.

سازی، راه سازی، تولید لوازم داران اصلی چندین شرکت ساختمانضمن اینکه خاندان آنیلی از سهام
 62پزشکی و هلیکوپترسازی هم بودند که درآمد سالیانه خاندان آنیلی در دهه هشتاد و نود میالدی تقریباً 

 شد.برابر درآمد نفتی ایران می 3می شد که  میلیارد دالر تخمین زده
شود و مدرک دکترای خود ادواردو آنیلی پس از طی تحصیالت ابتدایی، وارد کالج آتالنتیک انگلستان می

 کند.را از دانشگاه پرینستون ایالت متحده در رشته ادیان و فلسفه شرق اخذ می
گیرد؛ در همین دیدارها گار و دیپلمات ایرانی میادواردو تصمیم به دوستی با قدیری ابیانه روزنامه ن

زدم، کند؛ در نیویورک در کتابخانه قدم میچنین بیان میرا سالگی  22ادواردو شرح مسلمان شدنش در 
چشمم به قرآن افتاد، آیاتش را به انگلیسی خواندم، احساس کردم این کلمات، کلمات نورانی است و 

 عالقه او به تشیع و انقالب در سفر به ایران شکل گرفت.تواند گفته بشر باشد؛ اوج نمی

 ، در این دیدار امام خمینیانجمن اسالمی دانشجویان ایتالیا باخمینیدیدار امام  1362فررودین  
بوسد. ادواردو چنان تحت تأثیر شخصیت امام قرار گرفته بود که ایگورمن خبرنگار پیشانی ادواردو را می

ها بعد نوشت ادواردو دائم از مالقاتش با امام صحبت می کرد و من احساس می سالروزنامه الستامپا 
کردم که امام خمینی او را سحر کرده است، او مذهب تشیع را پذیرفت و نام مهدی را برای خود انتخاب 

 کرد.
نود شورای رهبری با امید به تغییر عقاید ادواردو خانواده آنیلی او را تحت فشار قرار می دادند؛ اوایل دهه 

فیات ادواردو را فرد الیقی برای جانشینی پدرش تشخیص ندادند و پسر عموی ادواردو را برای جانشینی 
 معرفی کردند.

ای گفت من را خواهند کشت؛ منتهی یا خواهند گفت مریض شد یا خواهند گفت در یک حادثهادواردو می
 رده.این اتفاق برایش افتاده یا خواهند گفت خودکشی ک

دقیقه صبح او را از پل به پایین انداختند و شهیدش  5و  12میالدی ساعت  2222نوامبر  15سرانجام 
 کردند و ادعا کردند که خودکشی کرده است.
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 های دوست خوب:ژگیوی

  هدف:
اهمیت انتخاب دوست، ویژگیهای دوست خوب، نتایج دوستی با خوبان و بـدان و تـأثیر آن در سرنوشـت    

 شخص

 آیه
1 )َّ ََّعا ااَِلُ َّالط   ُّ ااض  ْا َّيا اْوما َّيا یاًلََّّوا ُساوِلََّسااب ِ َّال 

ا ااْذُتََّما خ ا اِِنَّای   تا ْ اُُقُلَّياااَِّلا ْيااِهَّيا دا َّ (22) يا ْياا ا اایاًلََّّيااَّوا ِ االًَنَِّخا
ااْذَّفُ خ ِ
ی  
ا
َّأ ْ اِِنََّلا تا ْ ( 29)ِلا

َّ ن ْساِنَّخا طاُنَِّلْْلِ
ی ْ َّالس   َّاکنا ِنَّوا َِّإْذَّاجءا ْعدا كِْرَّب ا ِنَّاَّل  َّعا ِ

َل  ضا
ا
ْدَّأ ا اف    فرقان (28) ُذوالًَّل

گوید: اى کاش گزد و مىو به خاطر بیاور روزى را که ظالم دست خویش را از شدت حسرت به دندان مى

اى واى بر من! کاش فالن )شخص گمراه( را دوست خود انتخاب  -29با رسول خدا راهى برگزیده بودم.

گاهى به سراغ من آمده بود، و شیطان او مرا از یاد حق گمراه ساخت، بعد از آنکه آ -28نکرده بودم! 

 . ترجمه ایه اهلل مکارمهمیشه مخذول کننده انسان بوده است

ا(  2 كاُكََّّما ََِّّفَََّّسلا را ا َُلْاَّ(42)َشف  ََّّاقا ْ ُكَََّّلا ََّّنا ََِِّّما نا ی  ل  َّ(43)اْلُمصا ََّّوا ْ ُكَََّّلا ْطِعُمََّّنا ُ ََّّی  نا ْسِكی  ِ
ْ
َّ(44)اْل اَّوا خ ُوُضََّّكُن  ََّّی  ا ََّما

َّ نا ی  ص ِ ای 
 ) مدثر ((45)اخلا

 نمازگزاران از ما: »گویندمى(42!« )ساخت؟ وارد دوزخ به را شما چیز از جهنمیان می پرسند : چهبهشتیان 

 (45) بودیم، همصدا و همنشین باطل اهل با پیوسته و(44) کردیم،نمى مستمند اطعام و(43) نبودیم،

 روایت

َّ» :دفرمایمى رسول خدا ْرُءََّعا ْرََّّاْلا ُ ط  ی ْ ،َّفاَْلا یِِّلِ ِ
ِنَِّخا خ ااِلُلَِّدی  ُ َّی  َِّما ْ

ُ
ُك ُ نسان، بر طریقه دین و آیین ا 1؛«أِحا

 .کنددوست خود است، پس باید هر یک از شما با دید عقل بنگرد با چه کسى رفاقت و دوستى مى

 تو اول بگو با کیان زیستی                                           پس آن گه بگویم که تو کیستی ) سعدی (

 

 

                                                 
 .12، ح 14بحار األنوار، ب  1
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دوست خوب :ویژگی های   

 :هاباید

 رعایت حال دوست: (3

َّ» :فرمایدهای رفیق خوب مىدرباره ویژگی )علیه السالم(على َّتی َّحا ًا ف  ِدب  َّصا ِدیُق َّالص  وُکُن یا
ا
َِّفََّّال ُه َّأاخا ط ا ْخق ا ا ی 

ِتِهَّ َفا وا َّوا ِتِه با ْ ْا َّوا ِتِه، کبا َّنا َِّف ٍث: سه  که برادر دینى و دوستش را دردوست، دوست نیست؛ مگر این 1؛«ثاالا

 .مورد رعایت کند: گرفتارى و بالى روزگار، هنگام غیبت و نبودش میان جمع و در وقت مرگ و وفاتش

 گیرد دست دوستباشد که دوست آن 

 در پریشان حالی و درماندگی

 ( ایمان و پارسایی: 0 

های دیگر یک دوست است؛ انسان مؤمن و پرهیزکار چگونه ممکن است از ویژگیرسایی، ایمان و پا

دوستانی داشته باشد که اعتقادی به دین و نشانی از بندگی خدا نداشته باشند؟ خداوند در همین باره 

افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند و هر »فرماید: می

 .2ای با خدا نداردکس چنین کند، هیچ رابطه

 : ( کمک کار در اطاعت خدا 1

َّفی الحدیث :  اِنكا ُرَِّإْخوا ْ ب  ََّّخا ِ ِةَّاَّلل  اعا َّطا ا ََّعا
كا نا َعا
ا
َّأ ْ  ِما

و از همین جا استفاده می شود اگر قرار است همسر آینده دوست خوبی برای شما باشد باید معین شما در 

رََّعنَّفَّطاعةَّاَّللَّ»َّطاعت خدا باشد همانطور که حضرت زهرا س بود   «خب 
 ( باز دارنده از معاصی : 1

َّفی الحدیث: ِ و  اِنكا ُرَِّإْخوا ْ ب  ََّّخا ِ ِةَّاَّلل  اعا َّطا ا ََّعا
كا نا َعا
ا
َّأ ْ اِصیِهَِّما عا ْنَّما َّعا كا د  َّصا  وا

 ( آمر به اوامر الهی : ۰

َّو فی الحدیث: ِ  اِنكا ُرَِّإْخوا ْ ب  اِصیِهََّّخا عا ْنَّما َّعا كا د  َّصا َّوا ِ ِةَّاَّلل  اعا َّطا ا ََّعا
كا نا َعا
ا
َّأ ْ اُهَِّما َِّبِرضا كا ا َما

ا
َّأ  وا

                                                 
 134سید رضی، نهج البالغه، حکمت  1.
 29آل عمران، آیه  .2
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 حدیث و اداء امانت :( صدق  7،   3

ِة. انا ما
ا ْ
اِءَّاَل دا
ا
َّأ َّوا ِ يت  ِ َِّصْدِقَّاْلدَحا

دا ََِّعْ ُروُُهْ ب ِ
  1اتْخا

 ( محافظت بر اوقات نماز : 9

َّ ِ ِدَّاَّلل  ْ ُُبَّْعا
ا
َّأ لا َّاْعُزْبََّّاقا َّاْعُزْبَُُّث  ْعُزْبَُُّث  ََّفا

 
َِّإال اَِّفهِیْمَّوا ئ ای ا ِنَّفاِإْنَّاکا ی ْ ا ْصْلا خ ا ِ َّب  ُكْ

انا ُرواَِّإْخوا ب ِ
اِتََّّاتْخا ا ُلا َّالص  ا ٍةََّعا ا ط  ا اق  َُما

ْْسَّ َّاِْلُ َّوا اِنَِّفَّالُْعْْسِ ْخوا ِ
ْ
َِِّبإل ر  َّاْلب ِ اَّوا اِِقِِتا وا  2 ِفَّما

 نباید ها :

 : متظاهر به گناه ، احمق و دروغگو نباشد : (1،  0،  3

است فرمود: براى مسلمان سزاوار بمنبر باال میرفت می فرمود: هر گاه امیر المؤمنین امام صادق
، و دروغگو، اما شخص باک )در گفتار و کردار و هرزه(، و احمقکه از رفاقت با سه کس اجتناب کند: بى

باک و هرزه، کار خود را براى تو زینت دهد، و دوست دارد که تو هم مانند او باشى، و در کار دین و بى
آمدش براى تو ننگ و عار است، و  آخرتت تو را یارى نکند، و رفاقت با او جفا و سخت دلى آرد، و رفت و

اما احمق پس او بخیر و خوبى تو دستور ندهد، و در دفع شر از تو امیدى باو نیست اگر چه خود را بتعب و 
رنج اندازد، و چه بسا بخواهد که بتو سودى برساند )ولى بواسطه حماقتش( بتو زیان رساند پس مرگ او 

اش به از نزدیکى است، و اما دروغگو خن گفتن است، و دورىبهتر از زندگیش باشد، و خموشیش به از س
هیچ گاه زندگى بهمراهى او بر تو گوارا نیست گفته تو را نزد دیگران برد، و حدیث دیگران را نزد تو آرد، 
و هر گاه داستانى را بآخر رساند داستان دیگرى بدنبالش افزاید تا آنجا که بسا راست گوید ولى باور نکنند، 

ها برویاند، پس از خدا بترسید و خود را بپائید )که میان مردم دشمنى اندازد، و در سینه مردمان کینه و در
 3افکنید(.مى کنید و طرح دوستىبا چه کسى رفاقت مى

 ( بخیل و ترسو نباشد : ۰و  1

 گذارد.بخیل  و ایاک و مصاحبه البخیل  نهج البالغه . چون در وقت احتیاج انسان را تنها می 

 ترسو . ایاک و مصاحبه الجبان نهج البالغه . انسان را از انجام کارهای بزرگ محروم می کنه

                                                 
  124ص  2کافی  ج  .1
 622ص  2کافی ج   .2
 95، ص: 4أصول الکافی / ترجمه مصطفوى، ج .3
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 نکات
سف از اینکه أسف است، تأحتى براى نیکوکاران هم روز ت( یکی از نامهای قیامت یوم الحسره است  1

 نکردند؟! و کار خیر چرا بیشتر از این نیکى

مثل جمعیتی که از بیابان ظلمانی گذر کردند و رهبرشان به آنها گفت هر چه قدر می توانید از سنگ ریزه 

های بیابان جمع کنید عده ای عمل کردند و مقداری برداشتند و عده ای چیزی برنداشتند بعد که بیابان 

تأسف خوردند تأسف روشن شد به سنگ ریزه ها نگاه کردند دیدند سنگ های قیمتی است آنوقت همه 

آنهایی که برنداشته بودند روشن است اما کسانی که برداشته بودند هم تأسف خوردند که چرا کم 

 برداشتند 

( طبق این آیه شریفه یکی از عوامل تأسف در قیامت دوست انسان است لذا انسان هر چه در انتخاب  2

شد وصافی که در روایات بیان دوست دقت کند کم است برای انتخاب یک دوست خوب توجه به ا

 ضروری است.

 داستان
 ن نزول:أش

 اش چنین است:اند که فشردهبراى این آیات شان نزولى نقل کرده

دو نفر دوست در میان مشرکان به نام عقبه و ابى بودند هر زمان عقبه از سفر  در عصر پیامبر "

داشت به محضر و در عین حال دوست مىکرد داد و اشراف قومش را دعوت مىآمد غذایى ترتیب مىمى

 پیامبر ص برسد هر چند اسالم را نپذیرفته بود.

لی ص)ترتیب  داد و دوستان را دعوت کرد،  در ضمن از پیامبر اسالم غذا روزى از سفر آمد و طبق معمول 

 نیز دعوت نمود. اهلل علیه و آله(

خورم تا شهادت به فرمود: من از غذاى تو نمىهنگامى که سفره را گستردند و غذا حاضر شد پیامبر ص 

 شهادتین بر زبان جارى کرد. "عقبه "وحدانیت خدا و رسالت من دهى،

رسید، گفت اى عقبه از آئینت منحرف شدى؟ او گفت نه به خدا سوگند  "ابى "این خبر به گوش دوستش

رد جز اینکه شهادتین بگویم، من منحرف نشدم، و لکن مردى بر من وارد شد که حاضر نبود از غذایم بخو

من از این شرم داشتم که او از سر سفره من برخیزد بى آنکه غذا خورده باشد لذا شهادت دادم! ابى گفت 

شوم مگر اینکه در برابر او بایستى و سخت توهین کنى!، عقبه این کار را کرد و من هرگز از تو راضى نمى
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 نیز در روز جنگ احد کشته "ابى "ر به قتل رسید و رفیقشمرتد شد، و سرانجام در جنگ بدر در صف کفا

 شد.

شود آیات فوق نازل گردید و سرنوشت مردى را که در این جهان گرفتار دوست گمراهش مىپس از آن  

 1کشاند شرح داد.و او را به گمراهى مى

 گره به مخاطب
ایی همدیگر را به عنوان هـم دوره  درمدرسه شما با کسانی همراه می شوید که گاهی تا پایان دوره راهنم

 ای می شناسید لذا در انتخاب دوست باید کمال دقت را بنمایید.

 شوم انتخاب نادرست پیامدهایشرح کوتاه : 

ها نیز آنها را فراموش خواهد کـرد، و  ها را فراموش کنند واقعیتکنند اگر واقعیتبسیاری از مردم فکر می

 .دامانشان را نخواهد گرفت

توان تخم بد کاشت و حاصل خوب برداشت، در حالی که بـه گفتـه آن شـاعر نکتـه     پندارند میمیچنین 

 :پرداز جای شک نیست که

 تخم گل کاشتی آخر گل شد

 بر سرش نغمه سرا بلبل شد

 

 خار کشتی ثمرت خار دهد

 خار جز خار کجا بار دهد؟
 

 در زمین دل خود کشتی خار

 خار بار آمد و دادت آزار

 
چیزی نمی گذرد که این پندارها همچون ساختمان فرسوده موریانه خورده ای فـرو مـی ریـزد، ویـا     آری، 

همچون حباب هایی بر سطح آب محو می شود، و یا مانند خواب و خیالی با بیدار شدن پایان می گیـرد و  
ـ      خ چهره عبوس واقعیت های شوم که ثمره اعمال نادرست خود انسان است ظـاهر مـی شـود، و طعـم تل

 .پیامدهایی را که محصول اعمال نسنجیده و خام است، خواهد چشید

                                                 
 مجمع البیان 1
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آری، این حکم قانون هستی است که با قدرت هر چه تمام تر بر سراسر تاریخ بشر حکومت کرده و می 
کند که خطاکاران را از نتایج اعمالشان با خبر می سازد. شهد زندگی را در کامشان شرنگ و رؤیاهای 

 .سی وحشتناک مبدل می سازدشیرین را به کابو

 :فرماید کهکند و به آنها گوشزد میاز خطبه اش بر همین معنا تکیه میدر چهارمین فراز  بانوی اسالم

نهد، د عجیب الخلقه خود را بر زمین میشتر خالفت بعد از انحراف از مسیر، بزودی باردار می شود و نوزا
های مملو از خون تازه به شما تحویل آن را بنوشید، کاسها و لبن سائغ آن گاه به جای آن که شیر گوار

سازد! و به جای شیر شیرین، زهر جانگداز در کامتان م دل شما را مملوّ از این خون میخواهد داد، و جا

 .فرو خواهد ریخت

-ابن اشعث»و « حجّاج ها»و « سفیانابو»های یعنی کم کم نوبت به ستمگران تاریخ و فرزندان و نواده

نهند، و خرمن زندگی را بر گردن شما و فرزندانتان می و بدتر از آنها می رسد که شمشیرهای برنده« اه

 .کنندشما را با داس مرگبار خود درو می

صفحه زمین را های پی در پی برند، که با قتل عامنه فقط اموالتان را به غارت و زنانتان را به اسارت می

 ، آری در درون مسجد پیامبر  حتی در درون مسجد پیامبرسازند و از خونتان رنگین می
کشند که صحن مسجد ماالمال از خون می شود، دوّمین حرم امن خدا، آن قدر از شما و فرزندانتان می

دارند و آن را با منجنیق سنگباران کرده و در درون یا بیرون آن شما را حتی حرمت خانه خدا را نگه نمی

 !نندگذراتیغ میاز دم 

برداشتید به  شما گمان کردید اگر با عذرهای واهی دست از یاری حق و دفاع از جانشین پیامبر 
گریزید، زهی تصور باطل، زهی نید، و از عواقب سوء اعمالتان میماآسانی از مجازات الهی در امان می

 !خیال محال

سخنان پر محتوای بانوی بزرگ اسالم را و امروز ... آری امروز که ما به گذشته تاریخ می نگریم واقعیت 
روشن تر از همیشه می یابیم که انحراف خالفت از محور اصلی چه عواقب دردناکی برای مسلمین به بار 
آورد؟ و چگونه جان و مال و نوامیس آنها، و از آن افزونتر قوانین و احکام و مقدّسات اسالم بازیچه دست 

 !بازماندگان احزاب جاهلی شد

را  (صلی اهلل علیه و آله)بنی امیه نه بر صغیر رحم کردند و نه بر کبیر؛ نه پاس حرم رسول اللَّه  عمّال

 .داشتند و نه احترام خانه خدا را؛ نه برای مهاجران ارزشی قائل بودند و نه برای انصار

 :از فرزندان ابوسفیانی که به اطرافیانش توصیه می کرد

«َّ ةا ِِنَّاِما ُُفهاََّیَّبا ق  لا ٍةَّوَّالََّنٍرَّتا َّجا  اُنَّماَِِّمْ ی  ْ َِّبِهَّاُُبُشف  ْخِِلُ یَّی  ِ
اَّل  ا ِةَُّفا َّاْلکرا فا قُّ لا  ؛«تا
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گوی خالفت را از میدان بربایید ای بنی امیه، سوگند به چیزی که ابوسفیان هنوز به آن وفادار است و 
 !«سوگند یاد می کند، نه بهشتی در کار است و نه دوزخی

 .چه انتظاری می توان داشت

 :لذا معاویه فرزند همین ابوسفیان نیز می گفت

یك» ا َّلعا ا َم 
ا
أ ْكَّاِلتا ْْلُ َّاقتا ْ ُصوُمواَّ...ََّبا َّالَِّلی ا اَّوا ُلُّ صا ْكَِّلی ُ ْْلُ َّ.«ْماَّاقتا

من با شما پیکار نکردم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید ... من فقط برای این پیکار کردم که بر شما 

 !حکومت کنم

و از همه بدتر داستانی است که ابن ابی الحدید عالم معروف اهل سنّت از زبیر بن بکار نقل می کند و آن 
از سوی جمعی از  (صلی اهلل علیه و آله)را عنوان سندی بر عدم اعتقاد معاویه به نبوّت پیامبر اسالم 

 :دانشمندان )اهل سنّت( می شمرد. او می گوید

می کند که: با پدرم نزد معاویه رفتم، و پدرم غالباً نزد او می رفت و هنگام فرزند مغیرۀ بن شعبه نقل 
بازگشت از عقل و هوش معاویه می گفت، ناگهان شبی آمد و از غذا خوردن امتناع کرد، و بسیار 

فرزندم! من از نزد کسی  :اندوهگین بود، من فکر کردم حادثه ای روی داده، از علت آن پرسیدم، گفت

 !ز همه بی ایمان تر و آلوده تر استآمدم که ا

 گفتم: چه می گویی؟

من با او خلوت کرده بودم و به او گفتم: تو به اعال درجه حکومت رسیده ای، اگر عدالت را پیشه  :گفت
کنی، و نیکی را گسترش دهی، به نفع توست، چرا که سن تو زیاد شده است، و اگر نظر محبّتی به 

بیفکنی و صله رحم بجا بیاوری بهتر است، چرا که امروز هیچ خطری از ناحیه آنها برادرانت از بنی هاشم 

 .تو را تهدید نمی کند، و این به عنوان ذکر خیر و ثوابی برای تو باقی می ماند

)اشاره به خلیفه اوّل( حاکم بر کشور « اخو تیم»گفت: من چه امیدی به بقای نام خویش داشته باشم؟ 
رد، و آنچه می بایست انجام دهد انجام داد، ولی همین که از دنیا رفت نامش اسالم شد، عدالت ک

)اشاره به خلیفه دوّم( به حکومت رسید و « اخو عدی»سپس «. ابوبکر»فراموش شد، فقط می گویند 
تالش کرد، و ده سال دامن به کمر زد، اما همین که از دنیا رفت نام او هم از میان رفت، جز این که می 

 .«عمر» گویند

( هر روز پنج مرتبه به نام او فریاد می زنند و می )اشاره به پیغمبر اکرم « ابن ابی کبشه»ولی 

با این حال کدام کار خیر و کدام نام نیک )از من و امثال من( بعد  !«اشْهَدُ انَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ» :گویند

https://hawzah.net/fa/Book/View/45287/27394/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA#TextH98801I5033
https://hawzah.net/fa/Book/View/45287/27394/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA#TextH98801I5033
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این جمله )، !، ای بی شخصیت؟! نه بخدا سوگند، مگر این که دفن شود، دفن شوداز این باقی می ماند

 1.را دفن کرد اشاره به این است که باید نام گسترده پیغمبر اکرم 
 و سرانجام یزید نوه ابوسفیان همه پرده ها را کنار زد و بطور علنی

 :و آشکارا این نعره مستانه را سر داد

 لَعِبَتْ هاشِمُ بِالْمُلْک فَال خَبَرٌ جاءَ وَ ال وَحْی نَزَلْ

بنی هاشم با حکومت بازی کردند و همه حرف ها مقدمه آن بود، و اال نه خبری آمده است و نه وحی از 

 !سوی خدا نازل شده

 .بیان و امضا کرد و به این ترتیب همان گفته کفرآمیز و جنایت بار نیای خود ابوسفیان را با صراحت تمام

وضع زندان های امویان و شکنجه های عجیبی که نسبت به زندانیان خود روا می داشتند که نه تنها 
تاریخ اسالم که تاریخ بشریت را لکه دار و سیاه کرده است گواه زنده گفتار بانوی اسالم علیها السالم 

 .است

منعکس بود، و همان گونه که به روشنی  اسالم ناک قلب بانویآری، حوادث آینده به خوبی در آیینه تاب
در این خطبه خبر داد، بزودی سلطه گران متجاوز و بی رحم با شمشیرهای آخته و برّان بر مردم هجوم 

 .آوردند و حکومت های خودکامه استبدادگر جان و مال و ناموس و دینشان را بر باد دادند

اسالمی افکند و مسلمانان تلخی آن همه سستی و  هرج و مرج سایه شوم و سنگین خود را بر جامعه

 .تقصیر در حمایت از حق را چشیدند

 .و این است سزای آن کس که حق را رها کند و به دنبال باطل رود

 

 دی که آلوده به مواد مخدر شد.فردلنوشته 
 شدمکاش هرگز همنشین رفیق ناباب نمی

ی کند، البته تجربهسپری میترک اعتیاد ساالر یکی از افرادی است که دوران بهبودی خود را در مرکز 
ناموفقی از ترک داشته و به مدت سه ماه در این مرکز مورد درمان قرار گرفته است؛ اما دوباره در چنگال 

 اعتیاد گرفتار شده و مجدداً میهمان این مرکز شده است.
شد او را سر حرف آورد، ساکت بود اما پر از سن، جوانی بود از شور و اشتیاق، کمتر می سال 19ساالر با 

اش را پوشانده توانست بر زبان بیاورد، پشیمانی و نور امید سراسر چهرههایی که شاید هرگز نمیناگفته
 بود.

                                                 
 .128، صفحه 5البالغه، جلد ابن ابی الحدید، شرح نهج   1
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ا قدم اول ورود کردم، امکرد، اظهار کرد: بنده شیشه مصرف میاو در خصوص نوع موادی که مصرف می

نشینی با دوستان ناباب ی همنتیجهدر ها من به اعتیاد با ترامادول بوده و تمامی این سوء مصرف
 .بود

: در داد ادامه بود، کرده شروع سالگی 16 سن در و قبل دوسال را اعتیادش اینکه به اشاره با وی 
ترامادول کردم، بعد از مدتی روی به  کردم و رفیقی داشتم، با او شروع به مصرفمان کار میغذاخوری

مصرف شیشه آوردم، هدف اصلی من از مصرف شیشه، کسب انرژی مضاعف بود تا بتوانم کارهایم را 
 بهتر انجام دهم؛ چرا که دوستانم در این خصوص بسیار تبلیغ می کردند.

ها چالش کرده بود، گفت: شب ام را دچاربر اینکه ورود به اعتیاد بدترین مسیر بوده و زندگی تأکید وی با 
 ام برهم خورده بود.دیر به خانه رفته و کل نظم و انضباط کارها و زندگی

اش به سمت اعتیاد، یادآور شد: وقتی که مرخص شده بودم از حوالی ساالر در خصوص گرایش دوباره
جواب مثبت دادم ؛ بعد  ای، به اومان در حال رد شدن بودم که دوستم آمد و پرسید که آیا ترک کردهخانه

 از آن یک لحظه وسوسه شدم و دوباره به مصرف ترامادول افتادم.
خواهم که روزهای گذشته را وی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در زندگی ندارم، تأکید کرد: هرگز نمی

مطلع کشاند بی آنکه فرد حتی خودش تجربه کنم؛ چرا که این مسیر زندگی را به تدریج به تباهی می
 باشد.

های ترامادول، این نیز در توضیح شرایط ساالر گفت: یکی از خاصیت علیرضا برقی، مدیر این مرکز

ی بارز آن نیز بر روی کند، نمونهاست که احساس سرخوشی به انسان داده و انسان را از خود بی خود می
دهد که مصرف این نوع مواد انسان را از خود بی کند، این خالکوبی نشان میدستان ساالر خودنمایی می

 کند.خود می

ها به من اطالع دادند که وی گفت: طی اولین مراحل درمانی که ساالر مرخص شده بود، تعدادی از بچه

ها با وی کند، بعد از شنیدن این گفتهو آمد می افراد به ظاهر ناباب رفتساالر با یک سری از 

 تماس گرفته و خواستار مالقات شدم.

 عوض کلی طور به او که شدم متوجه کردم مالقات ساالر با که زمانی: کرد تأکید  خصوص این در وی 
 بود، مشهود کامالً و کرده مصرف ترامادول قرص او ندارد، را ترخیص زمان بهبودی شرایط و است شده

مان مجدد شروع شده و اکنون نیز در شرایطی قرار دارد که بعد از چند روز دیگر در فرآیند رو این از
 ترخیص خواهد شد.



 833ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

اضافه کرد: ساالر اکنون در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد و مسئولیت پذیر و هوشیار شده است، برقی 
آید که شاید هر فردی قابلیت آن را نداشته هایش به درستی بر میولیتئی مسگاهی به قدری از عهده

گز این اتفاقات کاش هر"گوید کند و میاش اظهار ندامت و پشیمانی میباشد و دائماً در مورد گذشته

 "شدم!نمی همنشین رفیق نابابافتاد و ای کاش هرگز نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


