


موضوع

چالش و سازش



پیش فرض. ۱

،(پیشرفت)=جلوبهروحرکتهرالزمه ی.الف

آنمختصاتوجاذبه هابارویاروییوچالش

یشرویپدرنتیجهوآنهاسرگذاشتنپشتوجایگاه

.است

رو؛ایناز

درواستپیشرفتشرطابتدایی ترین،«چالش»

ا  اساسآنبدوناجتماعیوفردیزندگینتیجه

.ندارد«پیشرفت»و«پیشروی»امکان



نهمخالفعواملوجودباچالشمطلقحذف.ب

هبلکمی شودجلوبهروحرکتعدمموجبتنها

لفمخاارادهآنمقابلدرعقب نشینیبهمنجر

.می شود

کجاست؟تاپَسرویاینیقفحد

یجایتاچالشحذفوسازشحاکمیتفرضبا

وپسرویبخواهد،مخالفعاملآنکه

.داشتخواهدادامهعقب نشینی



و(روان شناسان)فردیزندگیاساتیددیدگاه.۲

(شناسانجامعه)اجتماعی

اجتماعیوفردیزندگیاساتیدکهروستهمیناز

:دارندذیلمضمونباهشداریهمگی

وکشش هاعادات،انواعبرابردراستقامتومقاومت

عدموچالش»کالمیکدرونارواوغلطتقاضاهای

درخوشبختیوموفقیتشرایطاهمازآنهابا«سازش

.استجمعییاوفردیحیاتیک



:روانشناسیازآموزه هایی

بهتحمیلنوعىدیدىازتربیتکهداشتتوجهباید•
آنتحملکهداردوجودقیودىوالزامات.مى آیدحساب

مایلراآنخالفکودکامااستضرورىطفلبراى

استىتاثیرخواسته هایتحتاغلبنوجوانیاکودک.است

بهدنشتسلیمعواقبازآگاهىیاآینده نگرىبدونکه

.ورزندمىاصرارآنهابرآوردندر،خواسته هااین

بسیارکاردیگرانبهگفتن«نه»افرادازبسیاریبرای•
اینهاگرچ،می ترسیمگفتن«نه»ازاغلبما.استسختی

کهزمانی.می کندساده تربرایمانراشرایطکار

وجودبهازمی کنیمتالش،می شودماازدرخواستی

اذیتباعثاغلبعادتایناماکنیمپرهیزاختالفآوردن

هبمایلکهمی کندمجبورکارهاییبهراماومی شودما

انجامزاامتناعتواناییبایدماهمه ی.نیستیمشانانجام

.باشیمداشتهرادیگرانخواسته های



:جامعه شناسیازآموزه ای

ومشکالتبرابردرمقاومتواجتماعیتاب آوری•

.استافرادزندگیمهمبخش هایازیکیسختی ها

خوشفرزندانتربیتدراجتماعیمدارایوتحمل

.استموثربین

رشدمغلوبخانوادگیمحیطدرکهبچه هایی

ایسختی هبامی شونداجتماعواردوقتیمی کنند

 هارسانهطریقازبایدلذا.شدخواهندروبروزیادی

 هایموقعیتبرابردرتحملوتاب آوریدیگر،ابزارو

تتقویجامعهعمومدررااقتصادینامالیمودشوار

غیرمتعنوانبهرااندیشیمثبتبتوانیموکنیم

.سازیمجاریخویشاجتماعیزندگیدرمحوری



مؤیدات نقلی. ٣

هبنیزاسالمدینکهاستطبیعی

ایناززندگیآیینکامل ترینعنوان

وقرآنیمویداتونبودهغافلمهم

خصوصایندررامتعددیروایی

.باشددارا



قرآنیمؤیدات.الف

مؤیداتبهکریمقرآندرتاملبا

کهمی نماییمبرخوردمختلفیقرآنیِ

ومالزمهبهمی  توانآنپرتودر

تموفقیوچالش پذیریبینارتباط

.بردپیبهتر



قرآنیمؤیدات

الْمَالِئکَةُمُعَلَیْهِ تَتَنَزَّلُاسْتَقاُمواثُمَّاللَّهُرَبُّنَاقالُواالَّذینَإِنَّ*

وعَدُونَتُکُنْتُمْالَّتیبِالْجَنَّةِأَبْشِرُواوَتَحْزَنُواالوَتَخافُواأَالَّ

(٣۰شریفهآیهفصلتمبارکهسوره)

الوَهِمْعَلَیْخَوْفٌفَالاسْتَقامُواثُمَّاللَّهُرَبُّنَاقالُواالَّذینَإِنَّ*

یَحْزَنُونَهُمْ

(۱٣شریفهآیهاحقافمبارکهسوره)

غَدَقا ماء لَأَسْقَیْناهُمْالطَّریقَةِعَلَىاسْتَقامُوالَوِأَنْوَ*

(۱۶شریفهآیهجنمبارکهسوره)

الئکهمنزولکهدارندتأکیدمطلباینبرهمگیآیاتاین

گرودرگواراآبازبهره مندیوحزنوخوفعدمو

یتربوببهاذعانوایمانصرفوبودهمسیردراستقامت

.نمی کندکفایتمواهباینازمندیبهرهبرایاهلل



:می فرمایددیگرجایدر

مِنَاتٍبَرَکعَلَیْهِمْلَفَتَحْنااتَّقَوْاوَ آمَنُواالْقُرىأَهْلَأَنَّ لَوْوَ *

الْأَرْضِوَالسَّماءِ

(٩۶شریفهآیهاعرافمبارکهسوره)

ثُمَّ ریدُنُلِمَنْ نَشاءُ مافیهالَهُعَجَّلْناالْعاجِلَةَیُریدُ کانَمَنْ*

أَرادَمَنْ وَ (*۱٨)مَدْحُورا  مَذْمُوما  یَصاْلهاجَهَنَّمَلَهُ جَعَلْنا

هُمْ سَعْیُ کانَفَأُولئِکَمُؤْمِنٌهُوَوَ سَعْیَهالَهاسَعىوَالْآخِرَةَ

ماوَ رَبِّکَعَطاءِ مِنْ هَؤُالءِوَ هؤاُلءِ نُمِدُّکالا (*۱٩)مَشْکُورا  

هشریفآیهاسراءمبارکهسوره)مَحْظُورا رَبِّکَعَطاءُ کانَ 

۲۰)



کهیکسانکهمی دارندبیانچنینآیاتاین

هکمیزانآنبههمگیهستند،دنیاخواهان

بهمابلکهنمی رسند؛خودمرادبهبخواهند

کهمیزانیآنبهوبخواهیمکسهر

عطا،(حکمتاساسبرو)می خواهیم

ظارانتدرجهنمسراآندرالبتهومی کنیم

.استدنیاخواهان



به،باشدداشتهراالزمسعیوبخواهدراآخرتآنکهاما

.دیدخواهدراخودتالشاجر،ایمانشرط

یمبیانراعرصهایندرکلیقاعدهیهمآخرآیهیدر

رهدرکسهرکهاستچنینالهیسنتاساسا کهدارد

رمسیهماندررااوتعالیخداینماید،تالشمسیری

میکند؛عطااوبهراتالششاجرورساندهامداد

ر،کفابهخداوندکهآمدهچنینروایاتازبسیاریدر

اوباومیفرمایدعطادنیاهمیندرراتالششاناجر

آخرتازبهرهایکافرچونمینماید؛حسابتسویه

کهداردراآناقتضایهمالهیحکمتوعدلوندارد

.ببیندراتالششنتیجهومزدواجرتالشگر،



کَبَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی*

(۴سوره مبارکه بلد آیه شریفه)

نانسابرحیاتشؤونتمامىدروسوهرازمشقتورنج

رمگآوردنمىدستبهرانعمتىهیچانسان،دارداحاطه

.می  باشدرنجواندوههمراهکهنامالیماتىباآمیخته

ودردومشکالتاززیادىمراحلزندگىآغازازانسان

طبیعتاستاینشود،متولدتاکندمىطىرارنج ها

.استاشتباهآنازغیرانتظارودنیا،زندگى



القِیهِ فَمُکَدْحا رَبِّکَإِلىکادِحٌإِنَّکَالْإِنْسانُ أَیُّهَایا*

(۶شریفهآیهانشقاقمبارکهسوره)

ونجرباکهاستکوششىوتالشمعنىبه«کدح»

.بگذارداثرجانوجسمدروباشد،همراهتعب

بهاشارهوبودهانسانجنسبهشریفهآیهخطاب

کهاست،انسان هاهمهحیاتدراساسىاصلیک

تعبورنجوزحمتباآمیختهزندگىهمواره

تاد،باشدنیامتاعبهرسیدنهدفاگرحتىاست،

وجاویدانسعادتوآخرتهدفاینکهبهرسدچه

باشدپروردگارقرب



نجا،ایدر«پروردگارمالقات»بهتعبیر

آنتاتعبورنجاینکهدهدمىنشان

بهزمانىویافت،خواهدادامهروز

بستهادنیاینپروندهکهرسدمىپایان

خداىپاکعملىباانسانوشود

راحتیآری.کندمالقاتراخویش

.استآنجادرتنهاتعب،ورنجبی



الرّحیمالرّحمناللّهبسم

وَ آمَنُواالَّذینَ إِالَّ (۲)خُسْرٍ لَفیالْإِنْسانَإِنَّ(۱)الْعَصْرِ وَ»

«(٣)بِالصَّبْرِتَواصَوْاوَبِالْحَقِّتَواصَوْاوَالصَّالِحاتِعَمِلُوا

(العصرسوره)

(۲)زیاننددرهمهانسانهاکه(۱)سوگندعصربه»:ترجمه

د،اندادهانجامصالحاعمالوآوردهایمانکهکسانىمگر

وکیبایىشبهرایکدیگروکردهسفارشحقبهرایکدیگرو

«(٣)اندنمودهتوصیهاستقامت

هاتنکهداردمطلباینبهاشارهنیزمبارکهسورهاین

رشپذیاهلکهنمی شوندخسرانوپسرفتدچارکسانی

مومنانهتواصیوصالحعملایمان،چالشِوسختی ها

.باشند



رواییمؤیدات

کالتمشازفرارعدمبرتاکیدکهداریمفراوانیمؤیداتروایاتدر

پذیرشصورتدرکهمی کندسازشنفیوزندگیچالش هایو

.می شودبزرگیخسارت هایبهمنجرسازش،

وَعُودا أَصْلَبُالْبَرِّیَّةَالشَّجَرَةَإِنَّوَ»:(ع)األمیرالمؤمنینقال*

أُ أَبْطَوَوَقُودا  أَقْوَىالْعِذْیَةَالنَّابِتَاتِوَجُلُودا أَرَقُّالْخَضِرَةَ الرَّوَاتِعَ

۴۱٨:ص،(صالحللصبحی)البالغةنهج..«خُمُودا

فَلَمْ قَوْمٍعَلَىأَنْعَمَجَلَّوَعَزَّ اللَّهَإِنَّ»:(ع)عبدللّهابیعنقال*

فَصَارَتْ رُوافَصَبَ بِالْمَصَائِبِقَوْما  ابْتَلَىوَوَبَال اعَلَیْهِمْفَصَارَتْیَشْکُرُوا

٩۲ص؛۲ج؛(اإلسالمیة-ط)الکافی..«نِعْمَة عَلَیْهِمْ



إِلَّاالْحَقُّیُدْرَکُ لَاوَالذَّلِیلُالضَّیْمَیَمْنَعُلَا»:(ع)األمیرالمؤمنینقال*

۲٩خ،7٣:ص،(صالحللصبحی)البالغةنهج.(بِالْجِد

بِالْمَشَقَّةِ اإِلَّتُنَالُ لَاأَنَّهَافَعَلِمَأَهْلِهَاإِلَىوَالدُّنْیَاإِلَىنَظَرَالْعَاقِلَإِنَّهِشَامُیا*

.بْقَاهُمَاأَبِالْمَشَقَّةِفَطَلَبَبِالْمََشقَّةِإِلَّاتُنَالُلَاأَنَّهَافَعَِلمَالْآخِرَةِ إِلَىنَظَرَوَ

۱٨:ص،۱ج،(اإلسالمیة-ط)الکافی

نَّ فَإِصُلْحِهِ بَعْدَعَدُوِّکَ مِنْالْحَذَرِ کُلَّالْحَذَرَ»:(ع)األمیرالمؤمنینقال*

نهج.«الظَّنِّ حُسْنَذَلِکَفِیاتَّهِمْوَبِالْحَزْمِفَخُذْلِیَتَغَفَّلَقَارَبَرُبَّمَاالْعَدُوَّ

۴۴۲:ص،5٣نامه،(صالحللصبحی)البالغة

یمتنعملبالنّارسخانهأطیلإنوکالماءفإنّهالعدوّبمجاملةتغتررنّال»*

۱۴٨ح،75۱:صالکلم،درروالحکمغرر.«إطفائهمن

م،الکلدرروالحکمغرر.«مأمنکمنمأخوذفإنّکباألمنتغتررنّال»*

۱۴٣ح،75۱:ص



.  «المکائد( انبهته)انتهته نام عن عدوّهمن »*

۱۰۱7، ح۶٣۰: الحکم و درر الکلم، صغرر 

الَفَ لَعَمْرِی مَا عَلَیَّ مِنْ قِتَالِ مَنْ خَوَ »(: ع)قال األمیرالمؤمنین

. «إِیهَانٍالْحَقَّ وَ خَابَطَ الْغَیَّ مِنْ إِدْهَانٍ وَ لَا 

۲۴ح، ۶۶: ، ص(للصبحی صالح)البالغة نهج 

ا مَنْ لَا یُقِیمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّلَا »(: ع)األمیرالمؤمنینقال *

. «الْمَطَامِعیُصَانِعُ وَ لَا یُضَارِعُ وَ لَا یَتَّبِعُ 

۱۱۰، ح۴٨٨: ، ص(للصبحی صالح)البالغة نهج 

لَاوَالتَّقَلُّلُوَالدَّنِیَّةُلَاوَالْمَنِیَّةُ»:(ع)األمیرالمؤمنینقال*

.«التَّوَسُّلُ

٣٩۶ح،5۴۶:ص،(صالحللصبحی)البالغةنهج

.«مِلِلسالعِزّاالجِهادَ...اللّهفَرَضَ»:(ع)األمیرالمؤمنینقال*

۲5۲ح،5۱۲:ص،(صالحللصبحی)نهج البالغة

عْدَبَإِلَّاالْأُمَمِمِنَأَحَدٍعَظْمَ یَجْبُرْلَمْ»:(ع)األمیرالمؤمنینقال*

.«بَلَاءٍوَأَزْلٍ

٨٨خ،۱۲۱:ص،(صالحللصبحی)البالغةنهج



بشریتجربه های.۴

والشچمقولهبادرستنسبتبرقراریبابشریت

و(صحیحصورتبهرفتنچالشبارزیر)سازش

دیلیببیتجاربآنباغلطنسبتبرقرارینیز

ومطالعهمابرایاینک.استکردهکسبرا

بهیادیزبسیارپرهزینهتجربه هایاینازاستفاده

:استگریزناپذیریوظیفهاستآمدهدست



را گریز از چالش و عدم لبیک  به دادخواهی حضرت فاطمه زه•

ی خانه نشین(  س)و در نتیجه ی آن شهادت حضرت زهرا ( س)

یر امام بر حق جامعه و ریزش و ارتداد فراگ( ع)امیرالمومنین 

.مردم

خ حکمیت یکی از پرهزینه ترین سازش های تاریتحمیل •

.بشریت



جدیدرئیس جمهوربااینکهبرایسعودیدولت•

ازبیشمی شودمجبوربکند،سازشبتواندآمریکا

خدمتدرراخودشمالیموجودیذخایرِازنیمی

ههزیناینها.کندهزینهآمریکامیلطبقوهدف ها

اشد،بعقالئیاگرچالش.داردهزینههمسازشنیست؟

.استسازشهزینه یازکمترمراتببههزینه اش...

امامرحلتسالگرددررهبریمعظممقامبیانات)

(۱٣٩۶خرداد۱۴(ره)خمینی



ال هایسطیرویکرد؛آمیزترینسازشزماندرهزینهبیشترین•

اول،جهانیجنگدربی طرفیاعالموجودباایران۱٩۱٩تا۱٩۱7

ازینیمحدوددرودیدویرانگرجنگاینازراآسیببیشترین

نآاستعمارگروبزرگکشورهایمطامعقربانیکشورجمعیت

.شدنددوران

داسناردیفدرهمچناننفریمیلیون۱۰بهقریبعامقتلایناسناد

ازهموزهنکشوراینوداردقرارانگلستانسریوشدهبندیطبقه

قحطی"کتاببهتوجهبازیرگزارشمی کند؛ممانعتآنهاانتشار

ازییککهاستشدهنوشتهمجدقلیمحمددکترنوشته"بزرگ

نفریمیلیون٩هولوکاستدربارهموجودشمارانگشتمنابع

اریخیتاسنادبرخیوشاهداناظهاراتبهاستنادباوبودهایرانیان

.استشدهنوشتهدسترسدر



شبهاتبهپاسخ.5

گجنازبهترصلحآیاهستید؟طلبچالششماآیا.الف

نیانسااصیلمطلوباتجزءآسایشوآرامشآیانیست؟

؟نیست

(ص)پیامبروخداوندرحمتوسازشمنادیاسالم.ب

ازشسبامهماینوهستندللعالمینرحمهآنالشأنعظیم

!استسازگارمحوری

.دکردیانتخابگریزیچالشازراخاصیمثالهایشما.ج

؟داردوجودمحوریسازشموفقیتازنیزمثالهایی

والسالم




