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 اول جلسه
! / تمدن غرب، چگونه حق انتخاب را دهند؟یبها م یشترب« حق انتخاب انسان»به  یردینیغ یدر فضا آیا

خدا  یّول یتاست / مظلوم «یتوال»انتخاب  حق کنندۀینگرفته است؟/ تنها عامل تضم یتاز بشر
 .دهدیاست که به مردم م یخاطر حق انتخاببه

لحاظ شود. در  یدهم با یخانوادگ یتبلکه در ترب یست،ن یو اجتماع یاسیس ةانتخاب فقط در عرص حق
 یرتحت تأث یبه سادگها ارزش حق انتخابِ خودشان را درک کنند، بچه یمکن یکار یدخانواده و مدرسه با

ما اگر متوجه  یهاآنها. اکثر بچه یهتنب یرنه تحت تأث یگران،د یقِتشو یرنه تحت تأث یرند،قرار نگ یکس
 .کنندیشان بشوند، خوب انتخاب مارزش حق انتخاب

 !دهد؟یهم به حقّ انتخاب انسان بها م ین: مگر دپرسندیم برخی
دچار اشتباه  یکمتر سخن گفته شده است، برخ« حق انتخاب»از موضوع  ینید ةچون در جامع متأسفانه

اصالً خدا حق انتخاب را به  کهیدرحال!« دهد؟یهم به حق انتخاب بها م ینمگر د: »پرسندیو م شوندیم
 داده است. یلتموجودات عالم فض یةحق انتخاب، انسان را بر بق ینخاطر همانسان داده است و به

بها داده  یشترها ببه حق انتخاب انسان یردینیغ یدر فضا یمکن ه مضحک است که تصوراشتبا یک این
خارج از  یچون در فضا یست؟خدا و ظهور چ یاءاوص یتوال ةارسال رسوالن، فلسف ة! اصالً فلسفشودیم
 حفظ کند. راها آمده است تا حق انتخاب آدم یند شود،یبه حق انتخاب انسان، ارزش داده نم ین،د

 گرفته است؟ یتغرب، چگونه حق انتخاب را از بشر تمدن
حق  یتبشر یکه تمدن غرب برا فهمندیاالن همه م یدشوار بود، ول یلیها خحرف ینا یانب ی،زمان یک

جنگ  قدرینهاست و اال چرا اانسان یتمدن غرب به سلب آزاد یاتنگذاشته است. ح یباق یانتخاب واقع
! وجودشان شوندیم گونسوم بردارند، سرنمنابع جهان یدست از غارتگر روز یکاگر  ینهاا اندازند؟یراه م

 هاست.و بقاءشان وابسته به سلب حق انتخاب انسان
بلکه با عوامل  یست،که واقعاً حق انتخاب ن بینییم یکندر فرهنگ و تمدن غرب دقت  مقداریک اگر

« تمسخر» یعوامل روان یناز ا یکی کنند؛یخاص وادار م یسبک زندگ یکمردم را به  یمختلف روان
افراد را  گررواج دارد؟ ا قدرینما ممنوع است اما در فرهنگ غرب ا یناست. چرا تمسخر و سرزنش در د

شان خوب از حق انتخاب توانندیو آنها نم یداقرار داده یروان یرآنها را تحت تأث ید،تمسخر و سرزنش کن
 استفاده کنند.

! اما تمسخر در غرب آزاد یرا وادار به کار خوب کن یکس یدبا تمسخر و سرزنش هم نبا: تو گویدیم دین
هنرها  یشاست که اصالً برا یحدّکردن هم بهرا هم مسخره کرد! سرزنش یغمبرهاپ شودیم یاست، حت

با  کنند؛یافراد سلب م از یشرفتهو پ یرکانهز یچیده،پ یارصورت بسشده است! آنجا حق انتخاب را به یدهآفر
 .کنندیم یکه طراح یو نظامات اجتماع یحقوق یو ساختارها یجنگ روان یغات،مثل تبل ییهاروش
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 یبفر یککه حق انتخاب در آنجا  فهمندی/ مردم غرب دارند م یست؟چ یمردم فرانسه برا تظاهرات
 است!

در غرب از آن دم « حق انتخاب»که به نام  یزیچ شوندیکم دارند متوجه مجهان غرب، مردم کم در
 یبتا فر گذارندیفرد م یبرا ییهاحق انتخاب یاز زندگ ییجاها یک. البته یستن یشب یبیفر زنند،یم

! یانتخاب بکن یوانتیرا نم یزیکه هر چ فهمییبه بعد م ییجا یکاز  یبخورد و با آنها سرگرم بشود، ول
کنند، نه تر ظلم تا بتوانند خودشان راحت کنندیرا سلب م هایلیخ صاحبان قدرت و ثروت، حق انتخابِ

 .یستندخودشان هم حق انتخاب قائل ن ةافراد جامع یبلکه برا یگر،د یهاملت یفقط برا
به  توانندیکه در واقع، حق انتخاب ندارند و نم بینندیچون م یست؟چ یمردم فرانسه برا یراخ تظاهرات

اند که خورده هایییباند. آنها دارند متوجه فرآمده هایابانکنند، لذا به خ یتهم شکا یباالتر یجا
 .شوندیم

بود که  ینا شانیمحور یاز شعارها یکیسال گذشته فرانسه در دفاع از خانواده بود.  یلیونیم تظاهرات
غلط در موضوع خانواده،  ینبا قوان یاستمداراناما شما س یمپدر و مادر خودمان را بشناس یمما حق دار»

 !«یمکه ما مطلع نشو کنیدیم یکار
 است« حق انتخاب عموم افراد جامعه»حفظ  یبرا حجاب

و وادارش  کنندیم یردستگ -مجرم باشد ینکهبدون ا- یکارا در سفر به آمر یکاییخانم مسلمان آمر یک
ان را مجبور به خوردن گوشت آموزان مسلمفرانسه دانش یگوشت خوک بخورد! در مدارس دولت کنندیم

که چرا در مورد حجاب، حق  گیرندیم یراداست. حاال آنها به ما ا یقانون گرییوحش ینهاا کنند؛یخوک م
 شوید؟یانتخاب قائل نم

خاطر حفظ حق انتخاب وجود دارد، به -مثل حجاب-و مقررات  یناز قوان یبعض ی،اسالم ةدر جامع اگر
که حق انتخاب را  کندیم یجادا یرقابت یو فضا یجنگ روان حجابیین بعموم افراد جامعه است، چو

 یلیخ حجابییب یآثار اجتماع یست؟ن یتر است؛ چرا نماز اجبارو اال نماز که از حجاب مهم کندیسلب م
کنند و از حق  یمردم با آرامش زندگ ینکها ی. برازندیلطمه م یگراند یگسترده است و به زندگ

راننده،  یکعنوان . شما بهیکیمانند مقررات تراف شود،یوضع م یکنند، مقررات یانتشان صانتخاب
 تواندینم یکس!« یست؟چ یها براممنوعورود ینپس ا من حق انتخاب دارم؛»که  ییبگو توانیینم

 محدود بشود! یرانندگ یموجب شده است که حقِ ما برا رانندگی، ییراهنما ین: قوانیدبگو
 .است «یتوال»انتخاب  حق کنندۀینضمعامل ت تنها

خلقت بشر است  ةانقالب ما بود، در واقع همان حق انتخاب است که فلسف یکه جزء شعارها یآزاد کلمة
 حق را حفظ کند. ینا تواندینم یت،وال یعنیآن  یو مجر یناز د یرغ ایکنندهینعامل تضم یچو ه
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فرانسه  یشمنداناز اند یاند؟ جمع)مثل فرانسه( حق انتخاب را از مردم سلب کرده یغرب یدر کشورها چرا
 یو قانون یروان یلذا در حال مبارزه با فشارها «یستیمآزاد ن مانیانتخابِ سبک زندگ یما برا» گفتندیم

 .کندیم یلرا به آنها تحم یکه دارد سبک زندگ ییهستند؛ فشارها
مردم متوجه بشوند که تنها عامل  یوجه اسالم خواهد شد؛ وقتمت یشترجهان غرب ب یزود به

 یداألعظم پد اهللیول یتوال یرشپذ یبرا یوقت آمادگآن است، «یتوال»انتخاب  حق کنندۀینتضم
 خواهد آمد.
 دهدیاست که به مردم م یخاطر حق انتخاببه یتوال مظلومیت

است؛ و اال مگر  یاش عل. نمونهدهدیاست که به مردم م یخاطر حق انتخابخدا به یّول مظلومیت

 زنیمیصدمه بزند؟! ما ناله م به حضرت زهرا ابیطالببنیعل یرشمش یةسا یرز توانستیم یکس
هم از حق  هایشان سوءاستفاده کردند و ظلم کردند و بعضاز حق انتخاب هایچرا بعض ینکها یبرا

 یرالمؤمنیندفاع از حق استفاده نکردند و گذاشتند به آنها ظلم بشود. در واقع أم یانتخاب خودشان برا
 به زور، آن مردم را نجات بدهد! خواستینم

 یهچرا گر»که  کردندی، اعتراض م بودند، به حضرت زهرا یدهکه ارزش حق انتخاب را نفهم مردمی

 یامد؟جلو ن یشانکردند؟! گفتند: خُب چرا خود اچه  یبا عل بینیدیفرمود: مگر نم یشانا «کنید؟یم

و  یالکَعبه إذ تُؤت ثَلُمَثَلُ اإلمام مَ»فرمود  خداکه رسول یدیدپاسخ دادند: مگر نشن حضرت زهرا
مت کعبه به س یدمردم با آید،ی( امام مثل کعبه است، کعبه که سراغ مردم نم188االثر/  یة)کفا «یال تَأت

و انصار را زد  ینمهاجر ةاکتفا نکرد، بلکه چهل روز درِ خان یسخنران یکبه  زهرابروند. البته حضرت 
کنند اما آنها خودشان  یانتشان صر بشوند و از حق انتخابیداو چهره به چهره با آنها سخن گفت تا ب

 نخواستند.

 است« حق انتخاب» یبرا نظیرییب یالگو زهرا حضرت

 یروزها یندر آخر یوقت یشاناست. ا« حق انتخاب» یبرا نظیرییب ی، الگو زهرا حضرت

 یتشما وال فهمید،یرا نم یبه مردم فرمودند: شما عل کردند،یم یانشان را بدل یهارنج شانیاتح

به صورت  لکهسوق خواهد داد؛ اما نه با اجبار، ب هایخوب یسوشما را به ابیطالببنی. علفهمیدیرا نم

َّ». رویدیو بعد، خودتان م کندیم یجادرا ا ینهزم . اویمنرم و مال یاربس ِ ُسوُلَّاَّلل  ُهَّرا
ذا ا اٍمَّئ ای  ْنَِّزما اَّعا ُفُّ َّتااکا ْ

ََّلا ِ َّاَّلل  وا
ْمََّسََّّیلَّاَّللَّلعیهَّوَّآهلَّص ََِّبِ َسارا

ا َّل ُهَّوا قا لا ْعتا
ا
رًاَّال ْ ََّّب 

ا
َُّسُجًَحَّال ْکُِلُ ََّّیا

ا
َّال اُشُهَّوا ا س  ُعَّح ِ ْعتا اِکُبُه...َّئ ُی ا  (2/331األخبار/یمعان؛  «را
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حق انتخاب و استفاده  ینتضم یخدا بروند. برا یّسراغ ول یدبا یعتاًشان، طبمردم با استفاده از حق انتخاب
امروز اراذل و  داد،یجواب م هایغرب یستممثل س یگر،د یها. اگر راهیمبرو یتسراغ وال یداز آن هم، باز با

 !یندازندکشتار در جهان راه ب همهینکه ا شدندیبر مردم حاکم نم یغرب یکشورها یاسیاوباش س
 لحاظ شود یدهم با یخانوادگ یتدر ترب یست؛ن یاستس ةانتخاب فقط در عرص حق
 یدهم با یخانوادگ یتدر ترب یست،ن یو اعتقاد یخیتار ی،اجتماع یاسی،بحث صرفاً س یکانتخاب  حق

 ینه، اگر کار یم؟که شده، نمازخوان کن یمتیهر قرا به  مانیهابچه یدبا یاعنوان مثال، آلحاظ بشود. به
استفاده کنند و  خودشانببرند، درست از حق انتخاب  یشان پبه ارزش حق انتخاب مانیهاکه بچه یمکن

اخالق  هاییباییو ز یند یماتاز تعل یاری. بسشوندیخودشان نمازخوان م یرند،فشارها قرار نگ یرتحت تأث
که با انتخاب خودش، به سمت  یاهر بنده ینکه. ضمن اکندیم یانتمثل تقوا، از حق انتخاب ص یاسالم

 .دهدیم یزهو جا کندیخدا برود، خدا به او افتخار و مباهات م
 یکس یرتحت تأث یها ارزش حق انتخاب را درک کنند، به سادگبچه یمکن یکار یدخانواده و مدرسه با در

ما اگر متوجه ارزش حق  یها. اکثر بچهیهتنب یرنه تحت تأث یق،تشو یرتأث نه تحت یرند،قرار نگ
 .کنندیشان بشوند، خوب انتخاب مانتخاب
 .یردفشارها قرار نگ یراز لوازم حق انتخاب است تا آدم تحت تأث ی،روح قدرت

فردا در جامعه مثالً اگر در خانه با فشار تمسخر بزرگ شود، پس یرد؛قرار بگ یبچه تحت فشار روان اگر
بزند، چون شما در خانواده، به استقاللش  یدست به هر رفتار یش،تمسخرِ رفقا یرممکن است تحت تأث

در کارش به حرام  قر،فردا ممکن است در اثر ترس از فپس ی،ات را بترسان. اگر مدام بچهیالطمه زده
تا  فردا با چهارپس یاوری،محبت بار ب یرلوس و اس یادیز یا یکن یقتشو یادیات را ز. اگر بچهیافتدب

 خالف بشود. یممکن است دچار رفتارها یند،بب یگرانکه از د یقتشو

خوشحال  «یهست یتو آدم خوب» یندمردم شهرت که بگو یر: اگر تحت تأثفرمایدیم باقر محمدامام
منحرف کنند( و  یق،تشو تو را با توانندیمردم م صورتین)چون در ایستیاز دوستان ما ن یگرتو د ی،بشو

وُکُنَّ. )یستیتو از دوستان ما ن یو ناراحت بشو یهست یتو آدم بد ینداگر مردم شهرت بگو َّتا
ا
َّال ا َن 
ا
ْمَِّبأ َّالْعا وا

َّ ِِلی اَّوا ا ًََّّاَّنلا ا َّلعا عا ما َّاْجتا ِ
ََّلا َّت  َّحا ْهُلََّّْیکا

ا
ََّّأ کا ََِّّمَْصِ َُجُ َّرا ا َُلاَِّإَن  َّاقا ََّّوا ْ ََّسْوٍءََّلا ْخُزَْنا ا ََّّی  ْ اِلٌحََّلا َّصا َُجٌ َّرا ا َُلاَِّإَن  َّاقا ْ ََّلا َّوا ِلکا َّذا کا  ُ َّسَیا

َّ ِلکا  یفیبدهند، پس آدم ضع ییرکلمه، رفتارت را تغ چهارتا( اگر مردم بتوانند با 294العقول/ص)تحف«ذا

. یبده یصراه درست را تشخ ید. خودت بایکن یبرداردرست بهره توانییو از حق انتخابت نم یهست
 .یردقرار نگ یکس یراز لوازم حق انتخاب است، تا آدم تحت تأث یقدرت روحو  یصقدرت تشخ

 ینماز بخوان تا از حق انتخابت بهتر استفاده کن خوب
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خدا تو را آزاد  ی،. چون اگر واقعاً عبد خدا بشوینماز بخوان تا از حق انتخابت بهتر استفاده کن خوب

ما محسوب  یدیتوح یکه ذکر محور «اَّللاالاهلال»بشود.  یلبه تو تحم یزیچ گذاردیو نم کندیم

حق  «اَّلل»از  غیرها . الههیردحق انتخاب مرا بگ تواندینم یبیفر یچبا ه کسی یچه یعنی شود،یم

 !کند؟یطاغوت را انتخاب م یبردگ یو اال چه کس کنندیمان را سلب مانتخاب
در دو مرحله با آدم  ی،و هم در امور اجتماع یو اخالق یروح یتهم در ترب ی،اعتقاد یتهم در ترب دین،
تا حق انتخاب  زندیو عوامل فشار را کنار م کندیانسان را برطرف م یهاضعف ینکه: اول اکندیکار م

و بعد،  کنییخوب انتخاب م قتوآن کند،یم اتییدر مقام انتخاب، راهنما ینکهکند. دوم ا یاءانسان را اح
 .دهدیپاداش هم به تو م

 دوم جلسه
مستقل و آزاد باش و  یعنی« خودت باش«/»خوب باش» گویدی، بعد م«خودت باش» گویدیاول م دین

/ کنییرا بهتر تحمل م یرمس یِسخت ی،خودت انتخاب کن یحق انتخاب خودت را فراموش نکن/ وقت
 یندانتخاب اشتباه خودش را بب یجةفرزندمان نت یماجازه ده یدبا یگاه

 هایییو انتخاب خودشان را به بچه نشان بدهند، دشوار گیرییمتصم یهامادر، لحظهاست پدر و  خوب
دارند به نام  یامسئله یکتا بچه بفهمد که بابا و مامان،  یندبلند بگو یرا که در انتخاب دارند، با صدا

 یاطبا احت یت،و در نها شوندیم دکدام راه را انتخاب کنند مردّ ینکهسرِ ا کنند،یآن فکر م ی؛ برا«انتخاب»
 که او هم موقع انتخاب، فکر کند. گیردیم یادصورت، بچه  ین. در اکنندیانتخاب م

 «خوب باش» گویدی، بعد م«خودت باش» گویدیاول م دین،
دوم  ةو در مرحل« خودت باش» گویدیاول م ةدر مرحل رساند؛یدر دو مرحله انسان را به سعادت م دین

تصور « خوب باش» کندیم یهفقط به آدم توص یند کنندیاکثراً تصور م ینکها«. شخوب با» گویدیم
در اوج  قدراینکه جان تو را  یارزشمند است؛ خدا در قرآن به جان تو و آن کس« خودِ تو»است.  یغلط

ا»قسم خورده است:  یده،آفر یباییو ز یخوب ٍسَّوَّماََّسوی ف  َّب ا  (2)شمس/ «َیاوا

 ینچن شود؛یاگر خوب هم باشد بعداً بد م یاباشد،  تواندیهم نم« خوب»نباشد، « خودش» یکس اگر
که  ی. اما کسبردیبودن لذت مخوب رفتار کند از خوب ینه وقت کند،یم یداشدن شوق پنه به خوب یکس

 را بشنود.« خوب باش» یامپ تواندیخودش باشد، م
 انتخاب خودت را فراموش نکنمستقل و آزاد باش و حق  یعنی« باش خودت»
انسان بلکه  یمستقل باش، آزاد باش و حق انتخاب خودت را فراموش نکن. زندگ یعنی« باش خودت»

اول عشق  یعنیشدن! خوب یبرا یآمادگ یعنی« خودت باش. »شودیو انتخاب آغاز م یبا بررس یت،انسان
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تو  یرو یکس یعنی« خودت باش. »گویدیفکر نکن که خدا به تو زور م یعنیکن،  یداپ هایخود را به خوب
 و آن نباش. ینا یلو ذل یرنترس و اس یگراناز د یعنینگذارد،  یمنف یرتأث
ها ها جوانوقت یلیکن. خ یمند و با کرامت زندگعزت یعنیو بااراده باش.  یقو یعنی« باش خودت»

 ینکها یبرا یااند، شده یسهمقا یادز ینکها یبرا کنند؛یمن یدایشپ یول گردندیم« خود» یندنبال ا
 شده است. یلبه آنها تحم یادز یهاعالقه

 گوید؟یبه آدم زور م یند کنندیتصور م هایلیخ چرا
، «خوب باش» گویدیو بعدش م« خودت باش» گویدیاول م ینکه د یاندازیمخودمان جا ن یبرا اگر

. اتفاقاً گویدیبه آدم زور م ینممکن است تصور کنند د هایلیخ ینکها یکی آید؛یم یشچندتا مشکل پ
 یکار رایشب یدبه تو زور بگو خواستیخدا اگر م!« یدبه تو زور نگو یمواظب باش کس» گویدیم یند

 نداشت.
هم زور  یگراند یراً! البته اخگویندیبه تو زور م یگرانبرعکس است؛ د یقاًبلکه دق گویدیبه تو زور نم خدا
به  یعنیقرار دهند.  یرتو را تحت تأث کنندیم یسع یر،با تمسخر و تحق ینکها یا دهندیم یبتفر گویند؛ینم

 یفرار ینها از دآدم یم،نکن یدتأک «باشخودت » ی. اگر روگذارندیم یروان یرآدم تأث یرو یصورت نامرئ
برنده  کنند،یم یرا باز« هاو استقالل دادن به آدم یآزاد یشِنما»که در فرهنگ غرب  ییو آنها شوندیم

 خواهند شد.
 ینا ی،شنا کرده باش یرخودت خالف مس یمبا تصم ینکها یا ی،خودت، نماز خوانده باش ۀتو با اراد اینکه

َّف»: فرمایدیم یتاست. روا یداشتنخدا دوست یبرا اِکُر اِفلَّاَّلی نالع  َّفَّی  ُْلقاِت ََّّاکا اری نالف   «ی 
خدا  یبرا ند،در غفلت هست یانشاطراف کهیدرحال پردازدیکه به ذکر م ی( کس323/ص4/جی)کاف

است که  یاو هم نماز بخواند. او مانند کس خوانندیچون همه دارند نماز م ینکهاست نه ا یداشتندوست
 .جنگدیاست و م یستادها ییتنها کنند،یهمه دارند فرار م یوقت

 یندانتخاب اشتباه خودش را بب یجةدمان نتفرزن یماجازه بده یدبا گاهی
؛ مشکل «خوب باش» گویدیو بعد م« خودت باش» گویدیاول م ینکه د یاندازیمخودمان جا ن یبرا اگر

دعوت کنند دچار اشتباه  ینرا به د یگراند خواهندیم یوقت هایلیخ ینکها آید؛یم یشهم پ یگرید
 یکار یدبا ولا کهی! درحالهایهُل بدهند به سمت خوب یمطرف را مستق یدبا کنندیو فکر م شوندیم

 .هایبه خوب یمباشد و بعد دعوتش کن« خودش»که او  یمکن
و  یمها کار نکنبچه یاستقالل روح یاگر اول رو یم،کن یتنماز ترب یرا برا مانیهابچه خواهیمیم وقتی

 یماجازه بده ید. باآیدیم یشمشکل پ یم،نک یلنمازخوان تبد یکاو را به  یماًمستق یمبخواه جوریینهم
. اگر فقط دستور و موعظه باشد یندانتخاب اشتباهش را بب یجةنت -که ضرر ندارد ییآنجا -از اوقات یگاه

 .شودیم یبچه خسته و فرار
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 یمو به او قدرت انتخاب بده یمحق انتخاب را به بچه بشناسان ی،در کودک باید
! ینماز نخوان یحت یاآخر وقت،  یا یکه اول وقت نماز بخوان یانتخاب دار: تو حق ییمفرزندمان بگو به

دالئل  ینکه انتخاب کردند به ا ییدالئل بوده... و آنها ینکه نماز خواندن را انتخاب نکردند به ا ییآنها
 یدند؟رس اییجهبه چه نت ینهاو ا یدندرس اییجهآنها به چه نت ینبوده... بب

 یندها بگونماز جماعت آمدند، ذوق نکنند، به بچه یها برابچه ةدر مدرسه، هم یدندمحترم اگر د هایمعلم
 یددر خانه با تانیهاکردند؟ شما هم با بچه یرواقعاً سِ ینکها یاسُر خوردند آمدند  ینیدبب «ید؟چرا آمد»

 یدبا ی،قدرت انتخاب به او بده بشناسانی،حق انتخاب را به او  ی،کودک ةدر مرحل ید. بایدکار را بکن ینهم
 است. ینهم ین،د ةو برجست یباز یارانتخاب کند. قسمت بس

 کنیینظر مصرف یگرید یزچ یکاز  کنی،یرا انتخاب م یزیچ وقتی
 یزیهست: خدا هر چ یت. در رواکنیینظر مصرف یگرد یزچ یکاز  کنییرا انتخاب م یزیچ یک وقتی

نام. )گیردیتو م را از یگرد چیزیکبه تو بدهد  راْلؤَمی  ى؛َّب  ْخرا
ُ
َّأ اِق را ِ ف  َّب ِ

 
َِّإال ٌة ْعما َّب ِ

الا َّئ ُی ا ْن َّلا : 

ندارد، دعا کن خدا  یاشکال یم؛خواهیرا از خدا م یزهاییو چ کنیمیدعا م همهینما ا (81العقول/صتحف
 !گیردیرا از تو م یگرد چیزیکاما  دهد،یبه تو م

قرار  هایونیستاغواگرِ صه یغاتتبل یرتحت تأث یگرها ارزش حق انتخاب خودشان را بدانند، دآدم وقتی
وقت خواهد شد، آن اثریها بآدم ینابودکردن ذهن و زندگ یبرا ینترنتها و او بمباران ماهواره گیرندینم

 .شوندیآنها خودشان نابود م
و  کنندیشروع به انتخاب کنند، در مجموع، خوب انتخاب م یساخته است که وقت یها را طورآدم خدا

 یسآل یارتز ی( است. دعاجل)عزمانامام یةسا یرز یاز زندگ یمیترس ینانتخاب بد، کم خواهد بود؛ ا
: گویییم قابه آ رسی،یشب اول قبر است، خدمت امام زمانت که م یهاو جواب بر سؤال یهم، مرور

 شد که انتخاب کردم... جوریینول دارم؛ اقب یکییکیرا  ینهامن ا
 شودیدچار مشکل م یو انقالب آمده، در امتحان اله ینبه سمت د یرشدن،که در اثر جوّگ کسی
استقالل و  یرو یدبا«. ها خودشان باشندآدم»که  یمکار کن ینا یرو یدها خوب باشند، باآدم ینکهاز ا قبل

خدا  یبرا یانتخاب را از دست داد. حرف گوش دادنت فقط وقتحق  یدها کار کرد و نباحق انتخاب آدم
آمده  ینبه سمت د و ی. اگر هول شده باشیارزش دارد که از حق انتخابت درست استفاده کرده باش

 .کندیخدا خودش غربال م خورد؛یبه درد نم ی،باش
 هایلیلذا خ شوند،یم یرهم جوّگ هایبعض شوند،یمرعوب م هایبعض گیرد؛یم یعیانآخرالزمان کار ش در
اند، شده یرکه جوّگ ییتا آنها آیدیم یشپ ییهالذا در آخرالزمان فتنه شود،یم یادز لشکریاهیو س آیندیم
 !ودکه از همان اول هم ب خواستیم لشکریاهیبروند. اگر خدا س یرونب
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 کند،یام؟ خدا غربال مشده یرجوّگ ینکها یاام را انتخاب کرده بودنیمن واقعاً انقالب یاخودت بپرس: آ از
که  پرسدیاز تو نم یطان. البته شپرسدیرا از تو م ینهاخدا ا ی؟و آمد یچرا انتخاب کرد کند،یامتحان م

اما خدا  خواهد،یاخالص نم یطانش!« ینآفر» گویدیم یطانش یبرو یهرجور روی؟یچرا به سمت او م
شلوغ بوده و  هاوقتیلیاصالً خ یستم،ن یادز یتو جمع یدنبال شلوغ: من گویدیو م خواهدیاخالص م

شلوغ بود و من خلوتش  ینحسطور که اطراف امامام؛ همانخدا را خلوت کرده یاءمن خودم اطراف اول
 نماندند. یشترنفر ب22 ینکهکردم، تا ا

 
 ایستدیآن م یِاکه آگاهانه انتخاب کند، پ یاز آثار مثبت توجه به حق انتخاب / کس برخی

و  یآگاه یاری،آدم با هوش یاست که وقت یناز آثارش ا یکی یست؟مثبت توجه به حق انتخاب چ آثار
. کندیرا تحمل م هایشیسخت یشترو ب یستدانتخاب خودش با یپا تواندیانتخاب کرد م یداریب

عَّ» فرمایدی. خدا در قرآن مبُردیو نم آوردیکم نم یر،آدم وسط مس طوریینا ََّّنيواإسب  ِرَِّبلص  َََّّّب  الةَّوا وَّالص 
اَّلاکب ٌةَّإْن  را ََّعَّب 

ی
عَّاال ناخلاش ِ نماز را تذکر  یبعد خودش هم سخت یرید،( از صبر و نماز کمک بگ45)بقره/«ی 

 ...دهدیم
انتخاب  ی. اما وقتایستدیم یشآگاهانه انتخاب کرد پا یکس یرا بکن، خوب انتخاب کن، وقت فکرت

 .کندیو تحمل نم کندیوقت انسان فرار مو آن کندیم یتشاذ هاینکرد، سخت
 شان را به بچه نشان بدهندو انتخاب گیرییمتصم یهاو مادر، لحظه پدر

را  هایییو انتخاب خودشان را به بچه نشان بدهند، دشوار گیرییمتصم یهااست پدر و مادر لحظه خوب
دارند  یامسئله یککه بابا و مامان،  یردقرار بگ یانتا بچه در جر یندبلند بگو یکه در انتخاب دارند با صدا

 یتو در نها شوندیکنند مردّد م خابکدام راه را انت ینکهسرِ ا کنند،یآن فکر م یبرا«! انتخاب»به نام 
 که او هم موقع انتخاب، فکر کند. گیردیم یادصورت، بچه  ین. در اکنندیانتخاب م یاطهم، با احت

 یدجوّ درست نکن یشانبرا ید،شان نکنموقع ازدواج، انتخاب کنند، فکر کنند، هول تانیهابچه یدبده اجازه
 .ایستندینم هایشیسخت یو پا کنندینم یتو الّا بعداً احساس مسئول

 کنییرا بهتر تحمل م یرمس یِسخت ی،انتخاب کن یاریخودت با هوش وقتی
را بهتر تحمل  یرمس هاییو با نگاه به عوارض، انتخاب کرد دردها و سخت یاریهوش ی،با آگاه یکس اگر

 هایییسخت یکهم  دینییبگذرد، ب یزهاییچ یکاز  یددارد، آدم با هایییسخت یک داریین. دکندیم
 .ادد یحقشنگ توض یدرا با ینهااست. موقع انتخاب ا یشترب دینییب یدارد، البته سخت

هم  دینیی: بییدفکر کن! به آنها بگو داریینفکر نکن و فقط به د دینیی به ب: اصالًییدها نگوبچه به
نداشت که مردم به سمت  یدارد، اگر خوش هایییخوش یکدارد، آن هم  یعالم یکخودش  یبرا
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هم  یند شیاست، خو قدرینا دینییب یِدارد، منتها خوش اییخوش یک! پس حتماً رفتندینم دینییب
 تا آگاهانه انتخاب کند. ییدرا بگو ینهااست(... ا یشترب یلیاست)خ قدرینا

 جنگ؟ یاانتخاب قرار دارد؛ صلح  یکمردم را در معرض  حسنامام

شفاف مردم را در معرض انتخاب قرار داد و مردم هم خودشان را بدبخت  یلیخ یحسن مجتب امام
صلح؟ خب، مردم صلح را انتخاب کردند.  یا اهیدخویکه جنگ م یدفرمود: مردم انتخاب کن یشانکردند! ا

به جنگ  یدخواهیم یا یدکن یزندگ یدبمان یباق خواهیدیتر کرد؛ فرمود مردم مرا داغ یرشحضرت تعب
ما را اغوا کردند، سرمان کاله گذاشتند، »که  یدجنگ را انتخاب کرد نگو یاگر کس ینکها یبرا ید؟برو

 «دادند! یجانو به ما ه یدیمنفهم
از  یاودند چون تنبل ب خواستند؛ی! جنگ هم نمشدینم یشاناما رو« صلح» یندبگو خواستندیم مردم
قرآن خواند:   یةآ یکمردم به سمت صلح رفت. حضرت  یهالذا زمزمه ترسیدند،یشان مجان

«َّ ِرُهنا َّاکا ا ا َّْلا نُتْ
ا
أ َّوا ا ُنْلِزُمُکُموها

ا
َّأ  کنیمیدرست، وادار م اهما شما را به ر کنیدی( شما فکر م29)هود/«

 آید؟یم رتانیگ یزیچه چ ینیدشما هم بب کنم،یصلح م یه! من با معاوآید؟یتان نماز آن خوش کهیدرحال
کوفه  یهاهحاکم شدند و از کوچ هایسقف یوسفبنحجاج -انتخاب مردم یجةدر نت-نگذشت که یریلذا د

شد. یخون جار  

 سوم جلسه
ابتدا آدم را مستقل بار  ین! / دیکه خوب انتخاب کن کندیفقط کمک م کند؛یتو انتخاب نم یجابه دین

موجب سلب استقالل و حق انتخاب  «یگراناز د دلیلیب یِرودنباله/ » دهدیبعد او را رشد م آورد؛یم
 شودیانسان م
 : ارزش حق انتخابموضوع

دو  ین،د یت. تربآوردیها را مستقل بار مه آدماست ک ینا ینید یتترب ةبرجست یهااز مشخصه یکی
که خوب  کندیدوم، کمک م ةو در مرحل دهدیاول، حق انتخابِ تو را سامان م ةاست؛ در مرحل یامرحله

 ی؛انتخاب کن یدبا دت. اما باالخره خویخودت فراهم کن یلوازم انتخابِ مستقل را برا یعنی ی؛انتخاب کن
 !ندکیتو انتخاب نم یبرا یند

 دهدیبعد او را رشد م آورد؛یابتدا آدم را مستقل بار م دین
مستقل داشته  یتشخص یدباشد با داریند ینکهخودش باشد و قبل از ا یدخوب باشد با ینکهقبل از ا آدم

َّ» یدیِذکر توح ینکهباشد. ا َّاَّللی
ای
َِّإال َِّاهلا

ا
َِّاَّ) شودیشروع م «ال»با  «ال

ا
َّال  یرخداغ ةسلط یِاز نف یداول با یعنی( هلا

آن مثالً  یجابه توانستیمیم کهی( درحالإالَّاَّلل) یمو بعد، به پروردگار عالم برس یمخودمان شروع کن یرو
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َّ» ییمبگو رهوَّالَّإهلََّّْاَّللَّرِبی کامالً برعکس است، از خدا شروع  بینیدیم یخدا پروردگار من است... ول «ب 

و  یمو خودمان باش یمنباش یکس یرتحت تأث یداول با یعنی کنیم،یشروع م یرخداغ یبلکه از نف کنیم،ینم
 م.یمستقل باش
حق انتخاب و استقالل  یگذاشتن برااست. ارزش ینیشعار د یکو حق انتخاب، خودش  یصقدرت تشخ

 .دهدیو بعد آدم را رشد م کندیابتدا آدم را مستقل م یناست. د ینجزء د ی،روح
 یابدیدر جامعه رواج م دارییند یاوریم،قل بار بها را مستبچه یتدر مدرسه، شخص اگر
ما در  یهاها نوجوانجوان یریم،بگ یمکه خودمان تصم یمکن ینتمر یدبا یم،خودمان باش یداول با ما

که در آن مدرسه  ساختیمیم یامدرسه شدیکه خودشان باشند. کاش م یرندبگ یمتصم یدمدرسه با
و اگر  دگرفتند درس بخوانن یمها هر موقع خودشان تصمکه بچه یطور کردیم،یها را حذف مامتحان

 شود.خود از مدرسه حذف درس نخواند، خودبه یکس
و  کنمیباران نمتو را گُل ی،: اگر نماز بخوانگویدیبد است؟! طرح نماز م یخته،که خدا ر« نماز»طرح  مگر

مدام استقالل  ی،فور یهو تنب یقم در اثر تشو! آدیربگ یمخودت تصم کنم؛یباران نمگلوله ی،اگر هم نخوان
که  یغلط است، نظام یتم و تربیاز افراد، نظام تعل یلیخ دینییب یشة. ردهدیخودش را از دست م

 کرده است. یداپ یحقوق ةو اول و آخر است و جنب یدر آن، مالک اصل« نمره»
افراد را مستقل  یتدر مدرسه، شخص یمخودت و خداست! اگر توانست یناستقالل ب ینهم در واقع هم تقوا
 .کندیم یدادر جامعه رواج پ داریینوقت دآن یاوریم،بار ب
 !یمپاداش نشو یرِاس ینکها یاست؟ برا «یحتَسِبال یَثُمِن ح» یادر دن یپاداش اله چرا

زخ و است، خداوند متعال پاداش اعمال را به بر دارییند یةانسان(، پا یتبودن شخص)مستقل استقالل
هم تا استقاللِ ما به اندازد،یم یرخوب را تا آن موقع به تأخ یو معموالً پاداش کارها کندیواگذار م یامتق

است که حساب  ییاز جا یعنی ست،ا «یحتَسِبال یَثُمِن ح»هست  ییهم پاداش و جزا یا. اگر در دنیزدنر
 .یمپاداش نشو یراس ینکها یاست؟ برا گونهین! چرا اکنیمینم
 یناگر ا»گفتند  یگروه یکاند؛ مثالً به کرده یموضوع را بررس ینا ی،شناسروان هاییشاز آزما یبرخ در

مختصر  یزۀجا یک»گفتند  یگرگروه د یکبه  «دهیمیبه شما م ینسنگ یزۀجا یک یدمسئله را حل کن
فکرِ  کنند،یم عیینت ینسنگ یزهجا یوقت!« یستدر کار ن اییزهجا»هم گفتند  یگروه یکبه  «دهیمیم

در کار نباشد،  اییزهجا یخالقانه مسئله را حل کنند، اما وقت یلیخ توانندیو نم کندیافراد، کمتر کار م
 .کندیمتوسط هم ذهن افراد، متوسط کار م یزۀبا جا کند،یکار م یشترها بذهن
 روح ما بزرگ بشود! خواهدیو ملموس ندارد؟ چون م ینماز، پاداش فور چرا
 یواناتروح ما بزرگ بشود. ح خواهدیم ینکها یو ملموس ندارد؟ برا ینماز، پاداش و منفعت فور چرا

 یتسگ را ترب یک خواستیم یشناس معروف( وقتپائولوف)روان یهستند، مثالً آقا یفور یجةدنبال نت
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کار را بکن تا  این» :گفتیو م کردیم اشیآن را شرط کرد،یم یتترب ی،کند، آن را با دادنِ پاداش فور
 «غذا را به تو بدهم... ینو ا یریرا بگ یجهنت ینا

 دهیم،یعالمت م یکه وقت کنیمیم یترا ترب هایندلف طوریینما  ا: »گفتیبه من م هایندلف مربی
از  یلیرا گفت، به ذهنم آمد که خ ینا یوقت« بشوند یتا شرط دهیمیم یماه یک ها،ینبالفاصله به دلف
خدا با سکوت خودش به  اام« به من بده! یزیچ یک خوانمینماز م ی! وقتیاخدا: »گوییمیما هم به خدا م

 !«ی؟هست ینمگر تو دلف: »گویدیما م
 !یکه خوب انتخاب کن کندیفقط کمک م کند؛یتو انتخاب نم یجابه دین
است  یناگر د ین. دآوردیل بار مها را مستقاست که آدم ینا ینید یتترب ةبرجست یهااز مشخصه یکی

استقالل را  ینکها یها هرزه بشوند؟ برادوست دارند جوان هایونیستمرا به استقالل برساند! چرا صه یدبا
  هااز آدم

 کنند؟یم ینهمردم ما هز یهاردها دالر علیلیآنها شاخ نشوند! چرا م یتا جلو یرندبگ -هاخصوصاً از جوان-
در مجلس عوام  یونیستی،صه یممنحوس رژ یرِوز. نخستیرنداستقالل کشورمان را بگ ینکها یبرا

که  هایییالو سر یلمف یقی،با موس یدبرد، با یناز ب ینظام ةرا با حمل یرانا شودی: نمگفتیانگلستان م
 برد. یناز ب راآنها  دهد،یآنها رواج م ینرا ب یهرزگ

 یتبه رسم یگر،د یرانسان به استقالل است و به تعب یدنِاول، رس ةاست؛ مرحل یادو مرحله ین،د تربیت
اول، حق انتخاب تو را سامان  ةدر مرحل یند یعنیحق انتخاب است،  یشناختن و ارزش قائل شدن برا

خودت  یلوازم انتخاب مستقل را برا یعنی ی؛که خوب انتخاب کن کندیدوم، کمک م ة. در مرحلدهدیم
 ةاز کلم ین،. لذا در دکندیتو انتخاب نم یبرا یند ی؛انتخاب کن یدباالخره خودت با. اما یفراهم بکن

َّ»: فرمایدیم اکرم یامبراستفاده شده است و خدا به پ «یتهدا» ا َّلعا ْستا
َّل  ٌر*
 
ک َُّمذا ئ ت ا

ا
َّأ اا مِإَّن  َّهْیِ

َّ ِطرِِبُصا استقالل و حق انتخاب آنها را به  یدتو با یعنی! نداری یطره( تو بر مردم س22و21/یه)غاش «ی ْ

 .یبشناس یترسم
 گیرندیها ماز آدم -ییبا ترفندها- حق انتخاب را یردینی،غ ةجامع در

از  -ییبا ترفندها- حق انتخاب را یردینی،غ ةدر جامع یست؟چ یردینیغ ةبا جامع ینید ةجامع ینب فرق
به  یحق انتخاب واقع ینی،د ة. اما در جامعکنندیشان ممجبور ییرفتارها یکو آنها را به  گیرندیها مآدم
 .دهندیها مآدم
کردند؟! اتفاقاً در  یباال، به جبهه رفتند و فداکار یهاخاطر پول و حقوقدوران دفاع مقدس، به یشهدا آیا

 کند،یها را با پول اداره مآدم یردینیغ ة! جامعکندیبهتر کار م گیرد،یکه کمتر م یها، کسعرصه ینا
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مثل سگ  خواهدیم یست،قائل ن رزشها احق انتخاب آدم یبرا شناسد،ینم یتها را به رسماستقالل آدم
 با پول، جبران کند. خواهدیرا م یزیوادار کند؛ هرچ ییرفتارها یکبه  «کردنیشرط»پائولوف، همه را با 

 یوانح ینند پرواز کند، لذا انتوا یتا مدت ینکها یبرا کنندیکبوتر را کوتاه م یاصل یپرها کبوتربازها
 جاینبعد هم اگر بتواند پر بزند و برود، دوباره به هم شود،یالنه م ینتا جَلد ا ماندیقدر مآن یچاره،ب

. جوامع کردیاش را انتخاب مداشت خودش النه یاگر کبوتر بدبخت، واقعاً آزاد کهیدرحال .گرددیبرم
 !کنندیبرخورد م طوریینها همبا انسان یردینیغ

با پول، شما را به کار خوب وادار  خواهمیمن نم» یعنیکرد،  یمتقس یرا مساو المالیتب یعل اینکه
 «کنم!

 یمتقس یرا مساو المالیتبود که ب ینبعد از حکومتش، ا یرالمؤمنینأم شدنیباز دالئل مهم غر یکی
 یکبه عنوان  المالیتاز ب بایستیم: »گفتندیم یشانحضرت به ا یاراناز  یبرخ یحت کهیکرد درحال
و  یلقبا ی)مثالً رؤسا ثرتر! اگر به افراد مؤکردییها و کنترل رفتارشان استفاده مآدم ۀادار یاهرم برا
و در  یدیرا با پول نخر کسییچاما شما ه کردند،یکار م یتبرا دادی،یپول م یشتر( بنفوذیافراد ذ
 یم،نجنگ یا یم! اگر بجنگیم؟بردارند، لذا آنها هم گفتند: چرا بجنگ یاز غنائم را اجازه نداد یلیها، خجنگ

 «است! یکسانمان دستمزد

گذاشتن به ، احترامیرالمؤمنینافراد جامعه، توسط ام ةهم ینب المالیتب یمساو یمتقس یط،آن شرا در
پول، شما را به کار خوب  یلةوسبه خواهمیممن ن»بود که  ینا یشو معنا شدیها محسوب ماستقالل آدم

 «وادار کنم!

 !یکردند تو هم انجام بده ینباش که مردم هر کار طورین: اکاظمامام

 است. امام کاظم یگراناز د دلیلیب یِرواز عوامل سلب استقالل و حق انتخاب انسان، دنباله یکی

َّ»: فرمایدیم ًةَُّقْلُتَّوا عا َِّإم  ن  ا وُکی  َّتا
ا
َّانل اسال َِِّما اِِحٍ وا

ا
َّک َنا
ا
َّأ اِسَّوا َّانل  ا ََّما َنا

ا
َّتاُُقُلَّأ لا ُةَّاقا عا م  ِ

ْ
اَّاإل ( 343)االختصاص/ص «ما

که مردم کردند شما  یهر کار یداز مردم و مثل مردم هستم. نبا یکیمن هم  ییدنگو یعنی ید؛امّعه نباش
پس من هم  کنند،یعمل م طوریینمردم ا ةهم». ممکن است مردم اشتباه بکنند. نگو: یدهم انجام ده

 مستقل باش، خودت باش!!« کنمیعمل م طوریینا
 یگراند یدفکر کن. شا کمییک! یتو هم همان کار را بکن کند،یم یهر کار یهرکس یعنی «إمَّعَة»

کارها را بکنند، تو خودت باش! چقدر لذت دارد که آدم، خودش باشد و ابتکار عمل  یلیشان نرسد خعقل
 داشته باشد.
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ها خالف مردم رفتار کنند تا استقالل را به بچه -یستکه رفتار مردم، درست ن- موارد یدر بعض هاخانواده
 کنندیشمع را خاموش م ینکهاست. مثالً ا یهودهب دهند،یکه مردم انجام م ییکارها یآموزش بدهند. بعض

 است؟! یچه رسم یندارد؟! ا یخوشحال یکی! مگر تارکردنیزدن و خوشحالبه کف کنندیو شروع م

 !یریو هرچه گفتند دربست بپذ یفتیها راه بدنبال آدم ینکهاز ا یز: بپرهصادقامام

َِّإَّ»فرمود:  صادق امام کا ِل...َِّإَََّّی  اجا َّال  ابا ا ْعف 
ا
َّأ
ا
أ طا ا ْنَّی 
ا
َّأ کا قاُهَِّفَََّّی  د  صا ِةَّفای ُ ُج 

ْ
َّاْل ُجاًلَُّدونا َّرا ِصبا ْنَّئ ای ْ

ا
لَّأ اَّاقا َّما  «ُُک 

و  یخودت بُت کن یبرا دلیلیرا ب نفریک یدنبا یفتی،ها راه بدنبال آدم ینکهاز ا یز( بپره2/289/ی)کاف
اشتباه هم  یشهاحرف ینب یدرا باز کن شا یتها! چشمیریو هرچه گفت دربست بپذ یبده رراهنما قرا

 .یدبگو
اند که در آخرالزمان، فرموده یات. در رواگویندیم «یجهول» کنیدیم یتکه دربست از او تبع یکس به

ُطَّ) روندیم یناز ب یجوال ُ اْسق  اِفََّّن  ِِلََّّهیا َّوا ٍةَُُّکُّ ٍة؛َّجا انا طا ِ َّی 
سقوط کنند،  هایجهول ی( وقت191/صینعمان یبتغ وا

که ممکن است آنها را منحرف  دانندیرا دربست گوش کنند؛ چون م یحرف کس توانندیمردم نم یگرد
 کند.
 یشببرم؟ پ یمارستان: کدام بپرسییم ی،و مداوا کن یببر یمارستانات را به ببچه خواهییم یوقت شما

 خواهییرا که م ایی. مکتب فکریها را بپرسسؤال ینا یدهم با ینیعالم د یکدام متخصص ببرم؟ برا
 .شیداشته با یلدل یدبا کنییم یتتبع ی. از هرکسیکن یبررس یدبا ی،کن یتاز آن تبع
 کند،یشهدا را احترام م یلیما خ ةخاطر استقالل آنهاست. االن جامعاز شهدا به یاریبس دلنشینیِ

 ی. کسکردندیشنا م یرزمان، در واقع داشتند بر خالف مسنبود و شهدا آن طورینزمان جنگ ا کهیدرحال
نفر،  یلیونم 32آن  ازسال دفاع مقدس چند نفر دنبال جوّ غالب جامعه نبود. در هشت رفت،یکه جبهه م

دانشگاه تهران قبول شده  یپزشک ةدر رشت ی،جوان یکنبودند!  یادز رفتند،یکه م ییبه جبهه رفتند؟ آنها
 ةبچ» یدمادرم بگو خواهمی. مزنندیها محرف یلیخ -جبهه و شهادت یهعل-ما هاییلفام گفتیبود. م
 «بکند! یتوانست خوب زندگینبود که نم ینا یبود، اگر رفت، برا یزندگ یقمن ال

 آوردیها را مستقل بار ماست که آدم ینا یتکارکرد وال ترینمهم
چون  کنیم؟یم یدتأک یتبر وال قدرین. چرا ما اکندیمستقل درست م یهااست که آدم ینما ا یند افتخار

خم نشوند و تحت  یکس یکه جلو ییهامستقل است؛ آدم یهاکردن آدمدرست یت،کارکرد وال ینترمهم
و  یندهند و به حرف ا امانجام بدهند، آن را انج یدرا با کارییک یدندد یو وقت یرندقرار نگ یکس یرتأث

که اشتباه  کندیاوند کمک مخد ی،کن یو خوب بررس یآن، نگاه نکنند. اگر به حق انتخاب خودت اعتنا کن
 .کندیخدا جبران م ی،و اگر هم اشتباه کرد ینکن
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 یروزپ یبه او گفتند: چون عل یکرد؟ برخ یروزکه خدا حق را پ یدیدبعد از جنگ جمل، گفت: د عمار

مقابلش باشند،  یامردم دن ةو هم طرفیک ی! عمار گفت: اگر علکنییم یشده است، از او طرفدار

با  منباشد،  یروزیدر اوجِ فتح و پ یاباشد  یبغر یبشود، اگر عل یروزپ یاشکست بخورد  یاگر عل

 قرار گرفته باشم!( یجوّ، در کنار عل یرکه تحت تأث یستمن یمن کس یعنیخواهم بود... ) یعل

 بماند؟ یبغر ینحسباعث شدند که امام یکسان چه

بودند  ییگروه، آنها یکبشود؟  یدمظلومانه شه بماند و یبغر ینحسباعث شدند که امام یکسان چه

بودند که در شهر کوفه نشسته  یکسان یه،قرار گرفتند، اما بق ینحسکه به کربال آمدند و در مقابل امام

 ینالحسأباعبداهلل یدۀسر بر یوقت «یم؟نرو یا یمبرو ینحس یاریِبه »که  کردندیهم نگاه مبودند و به
هم نگاه که الزم بود، به یموقعآن یول یدندکردند و به شهادت رس یامق ینهااز ا یبرخرا به کوفه آوردند، 

 خواهندیم یکه وقت اندگونهینا های: بعضفرمودیم  بهجت ینرفتند. آقا ینحس یاریکردند و به 

 یگرانکه د ینندبب کنندینگاه م -یهیکامالً بد ةمسئل یک یعنی– «ات5 شودیم 3 ةبه اضاف 2» یندبگو
 نه؟! یا شودیتا م 5 گویندیهم م

کار کار کردند؟ به هم نگاه کردند که تو چهچه ینهبلند شد، مردم مد حضرت زهرا ةنال یصدا وقتی

کمک زد، آن  یرا برا« مُعَاذِ بْنِ جَبَل» ةدرِ خان اطهر یحضرت زهرا یکار کنم؟ وقتمن چه کنی؟یم
نه؟  یاجوابت را داد  یکس ی،که زد او آن ر ینا ةفاطمه! درِ خان یابود، لذا سؤال کرد: « إمَّعَة»هم  یچارهب

ِِنَّ»به من جواب نداد  یفرمود: احد با اجا
ا
َّأ ا ََّّما ٌ ِحا

ا
(  معاذ گفت: پس من هم جواب 194)اختصاص/ص «أ

 !دهمینم

 چهارم جلسه
 یکه اکثراً مجبور بوده، وقت ی/ کس دهندیقدرت انتخاب آدم را کاهش م یرونی،ب یو اجبارها مقررات
 یمانتخابمان سوءاستفاده نکناز قدرت و حق  یریمبگ یاد یعنیاستفاه خواهد کرد / تقوا  کند سوء یداقدرت پ

 یمکن یداهم پ «یصقدرت تشخ» یداند، باداده« حق انتخاب»به ما  ی/ وقت
کند،  یداو شرافت پ یتو او احساس کرامت، آدم یمانتخاب بدهقدرت و حق  یکس یکبه  وقتی

 یداپ یکه فرصت جایییک یم،مجبورش کن یشههم ی. اما وقتکندیم ینسوءاستفاده نکردن از قدرت را تمر
 که همه را سرِ کار گذاشته است! کندیم یفو کِ کندیخالف م رود،یکار در م یرکند، از ز

 .آوردیبار م تریو معنو تریرا اخالق هایاما بعض کندیرا فاسد م هایبعض قدرت،
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تر و مهربان تریمعنو تر،یرا اخالق هایاما بعض کندیرا فاسد م هایقدرت، بعض آورد؟یقدرت فساد م آیا
 یکند، ول یانتقدرت دارد که خ یا بخشد،یم یآنجاست که انسان قدرت دارد ول هایبایی. اوج زآوردیبار م

اگر  ینکهکماا یست،ن یلتیفض یشنکند، برا یعرضه اگر دزدنابلد و کم یفِانسان ضع یک. کندینم یانتخ
 قدرت داشته باشد اما خراب نشود، ارزش دارد. یفرد یک ینکهندارند! ا یلتیفض گیرند،یها گاز نمبرّه

و... اما  کنندیمس را طال م بینند،یپشت پرده را م ینکهمثالً ا دهد؛یم یمختلف یهابه عرفا قدرت خداوند
که او از  ینید: ببفرمایدی. خدا مشودیبلکه بهتر م شودیها خراب نمقدرت ینعارف با داشتنِ ا یک

 بشود. یقدرت به صورت مطلق نف یدقدرتش سوءاستفاده نکرد! نبا
 .ارزش ندارد ینسالم نگه دارد و ا« شدتِ کنترل»ها را با آدم خواهدیغرب م تمدن

است، بلکه  یراسالمیغ ینکهخاطر ااست، نه به یرانسانیتمدن غ یک یم،هست یرغرب که با آن درگ نتمد
سالم نگه دارد و « شدت کنترل»ها را با آدم ةهم خواهدیاست که م یاگونهتمدن به یندر ا یمدل زندگ

کند، از قدرتش  یداقدرت پ یوقت ی،را اکثراً مجبور کن یارزش ندارد. اگر کس ینکه ا گوییمیما م
 سوءاستفاده خواهد کرد.

با  یاگر بتوان افتد؟یم یبکشند چه اتفاق ینماش یکدست شما ببندند و شما را دنبال طناب به یک اگر
در همان حرکت  ی،اما اگر منفعل باش افتد،ینم یتبرا یاتفاق یچه ی،دنبالش بدو ین،همان سرعتِ ماش

مدرسه و  یهاند. امتحانکیو نابود م کشدیو بعد هم تو را دنبال خودش م کوبدیم یناول، تو را به زم
مثل همان طناب است که به  «یرونیب یاجبارها»اداره و کارخانه و هرنوع  یزنساعتدانشگاه، کارت

است که او را با  یو مقررات، منفعل باشد، مثل کس هانامهینکه نسبت به آئ ی. کسبندندیها مدست آدم
 .کشندیاند و مبسته ینب به ماشطنا

 مقررات باشدکم ید/ جامعه با دهندیقدرت انتخاب آدم را کاهش م یرونی،ب یو اجبارها مقررات
که خالف  گوییمیالبته نم .دهدیقدرت انتخاب آدم را کاهش م یرونی،ب یو مقررات و اجبارها هانامهآئین

مثالً -نشود،  احترامییبه تو ب ینکها یخودت و برا یتخاطر حفظ شخص: بهگوییمی! میدمقررات عمل کن
کارخانه و اداره کار  دراگر - یاخودت دَرست را کامل بخوان؛ نه به زورِ نمره!  -یاگر محصّل هست

با من  یرانسانیغ خواهمیبمان و کار کن، بگو: من نم یشترزودتر به سرِ کار برو و ب مقداریک -کنییم
 کردم، مجازاتم کنند. یکارکم مقداریککردم پاداش بدهند و تا  کارییکتا  واهمخیبرخورد شود؛ من نم

 ینپُرمقررات است و ا ةتمدن غرب است، جامع یرکه تحت تأث یاها و جامعهانسان ۀکنندخراب جامعة
نظام آموزش و  ی،غرب یاز کشورها یدر برخ یراًمقررات باشد. البته اخ کم یدجامعه با یست؛حُسن ن

 ینا» گویدنمیها مرکز هم به معلم یحت یست،ن« نمره»بر  یاند که مبتنداده ییرتغ یرورش را طورپ
بخوانند.  یزیسر کالس چه چ گیرندیم یمخودشان تصم« آن کتاب را درس بده! یاکتاب را درس بده 
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جهان  یکشورها یرسا هاییپلمهاند، باسوادتر و کارآمدتر از ددرس خوانده یستمس ینکه در ا ییهابچه
 هستند.
آدم را  ی/ قدرت اراده و انتخاب، استعدادهاکندینمره و مزد، کار نم یاست که برا ینبه ا یجیبس ارزش

 کندیشکوفا م
 یجی. فرهنگ بسکندینمره و مزد کار نم یبرا یجیچون بس ورزید؟یعشق م یجبه بس قدرینامام ا چرا

خودشان بخوانند؛  یرا هم برا ییهاکتاب خوانندیدرسه مم یکه برا ییهااز کتاب یرها غبچه یعنی
بدون نظارت  بانةکار داوطل بودن،یجی. برداشت ما از بسگیرندیاز آن نم یامتحان یچکه ه ییهاکتاب

و چند  ینچند هایتفعال طوریناست. ا ینو بدون مقررات سنگ یکبوروکرات یبدون پاداش و جزا ی،ادار
 دارد. ییکار و خدمت به جامعه، کارآ یانو در جر دهدیبه آدم م یو رشد علم یلتحص یانبرابر در جر

قدرت اراده و  گیری،یمو قدرت و حق انتخاب خودت را لمس کن. قدرت تصم یربگ یمباش، تصم مستقل
ها حرف ین. اکندیآنها را شکوفا م یو استعدادها کندیها را برجسته مقدرت انتخاب است که انسان

ها را بدانند چطور بچه ات یرندبگ یادرا  یزهاچ ینا یدها با! خانمیانتا آقا خوردیها مدرد خانمهب یشترب
 کنند. یتترب

انتخابمان از قدرت و حق  یریمبگ یاد یعنیام را چک کنم که ناراحت نشود؟! / تقوا بچه یلموبا چطوری
 یمسوءاستفاده نکن

 یلموبا یدام را چک کنم که ناراحت نشود؟ گفتم: نباچهب یلموبا ی: من چطوریداز مادرها پرس یکی
بلد باشد( که از حق انتخابش درست استفاده  یدشما با ة)بچ یداده باش یادبه او  ید! بایات را چک کنبچه

 یتِرعا یعنی. تقوا یمنکن ادهمان سوءاستفمان و از حق انتخاباز قدرت یریمبگ یاد ینکها یعنیکند. تقوا 
بلکه به تو قدرت و حق  دهدیپاداش و جزا نم یو فور گیردیآدم را نم یقةکه  یناظر پنهان؛ ناظر یک

 انتخاب داده است.
و احساس شرافت  یتو او احساس کرامت، احساس آدم یمبده یقدرت و حق انتخاب را به کس ینا وقتی

که  جایییک یم،مجبورش کن یشههم ی. اما وقتکندیم ینکند، سوءاستفاده نکردن از قدرت را تمر یداپ
 گذاشته است! رکه همه را سرِ کا کندیم یفو کِ کندیخالف م رود،یکار در م یرکند، از ز یدافرصت پ

 نه موجودات مجبور! خواهد؛یم« عبد»/ خداوند ید؟تغافل کن یگراناند: از گناه دفرموده چرا
 یس! مثالً رئیمکن یجادا یاساس ییرتغ یکها، کارخانهها و ها و ادارهدر مدرسه توانیمیم یدگاه،د ینا با

مدرسه  یسآدم هستند! رئ ینهاکارت بزنند، ا ینهاا کشمی: من خجالت میدکارخانه بگو یسرئ یااداره 
 آدم هستند! ینهاکنم؛ ا یابکه حضور و غ کشمی: من خجالت میدبگو

 ی. اما وقتشوندیقدرت، فاسد م مقدارینبا ا هایلیخ ید،قدرت انتخاب به افراد بده ذرهیکفقط  وقتی
از  یلیخ- ینچرا د«. باتقوا» شودیقدرتش سوءاستفاده نکرد، م یناز ا یاگر کس ید؛قدرت کامل بده
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َّ»اند: چرا فرموده ید؟تغافل کن یگراننسبت به گناه د گویدیم -اوقات ِ ُةَّالْع  ََّّیبا َنا َّال  َِِّما دُّ شا
ا
( 1/63)خصال/ «أ

! خداوند خوردیدرد خدا نمبه ینا یول کنندیگناه نم یزی،مردم از ترس آبرور ید،افراد را برد یآبرو یوقت
 نه موجودات مجبور! خواهد؛یعبد م
 .یمکن یداهم پ یصقدرت تشخ یداند، بابه ما حق انتخاب داده وقتی

 ییراهنما یاتئاز اوقات، شما را در جز یلیخ ینمهم است. د یلیخ یصاز حق انتخاب، قدرت تشخ بعد
اند، قدرت به تو حق انتخاب داده ی. وقتیبده یصرا تشخ یفتانتظار دارد خودت تکل ین. دکندینم

و  فرقان یرت،که از بص ییرا نوشته است؟ جاها ینقرآن ا ی. کجایکن یداپ یبرو یدرا هم با یصتشخ
 .یددار یازهم ن یصشما به قدرت تشخ ینیاز اطالعات د یرغ ین،تدبر سخن گفته است. بنابرا

َّ»: فرمایدیم قرآن َّاَّل  َِّفََّّیُها ثا ََّّب اعا ِم  
ُ ْ
َّاَل نا ََّّی  ْم ُ َّنِِمْ ُسواًل ُُلارا ََّّئ ای ْ ا ْمَّلعا َََّّیِتِهَّآَّهْیِ هِیْمَّوا

 
ک ََُّّیزا ُمُهُمَّوا ل  عا ََّّب ُ َّوا اْلِکتابا

ة ْکما ِ
ْ
 یعنیحکمت،  ینی،اطالعات د یعنیبده، کتاب  یادکتاب و حکمت  ینها! به ایغمبرپ ی( ا2)جمعه/«َّاْل

را  یصکه قدرت تشخ یداشت یرادهاییچه ا دهد،یخدا به تو نشان م یامتعمل. روز ق مدر مقا یصتشخ
 .ینکرد یداپ

 .شودیها داده مبعد از ظهور به آدم یص،قدرت تشخ ترینعالی

نداشته  یبه من دسترس ی،مالک اشتر فرمود: اگر مالک اشتر در برخورد با موضوع ۀدربار أمیرالمؤمنین
من قابل قبول خواهد بود.  یبرسد، برا اییجهکند، به هر نت یلاشد و با فکر خودش آن موضوع را تحلب

(َّ َّاتکافََّّفإن  وِصکا
ُ
َّأ ْ ُتَّإْنََّلا أَّی  ؛ِبرا مثلُ  ینَأ: »فرمودیشهادت مالک، حضرت م ز( لذا بعد ا28/یدمف یامال ِِیا

 کجاست مثل مالک اشتر؟« مالک

 ی: وقتفرمایدیم . امام محمد باقرشودیها داده مبعد از ظهور به آدم یص،قدرت تشخ ترینعالی

اَّ. )دهدیم یششان را افزاو عقل کشدیم ینسر مؤمن یدستش را رو آیدیم زمانامام ِئُْما َّاقا ما َّاقا ا ِإذا
َّ ُ َّاَّلل  عا ضا ُهَّوا دا ََّّیا عا ما ا خ 

ا اِدَّف  َُّرُءوِسَّالِْعبا ا اَُّعَََّّعا ْمََِّبا ُ ْتَِّبََُُّّقْلا لا ما
ا
َّک ُمُهْمَّوا ْحالا

ا
 ( 1/25/ی؛ کافِهَّأ

 «کدام بدتر است؟»بدهد  یصدو کار بد، تشخ یناست که ب یکس عاقل

َّ»: فرمایدیم أمیرالمؤمنین ْ ََّلا ْ ْعِرِفَِّما اََّّب ا
ْ
َّاخل را ْ ََّّب  ِ َّاْلَبا ِ

َلا ِ ر 
ْ ب  َِِّبا َّفاوُها َّالْش   ةِِما که قدرت  ی( کس9/24/ی)کافَّ«یما

َّ»: فرمایدیم یگرید یاست. حضرت در جا یوانخوب و بد را ندارد، مثل ح یصتشخ ْ َِّلا ََّّسا ْ اِقُلَِّما ْعِرُفَّالْعا َّب ا
اَّ
ْ
َّاخل را ْ ََّّب  ،َّوا َّالْش   ََِِّّما ْ َِّما اِقلا َّالْعا ِکن  ْعِرُفَّلا ََّّب ا َّخا را ْ ََّّب  ْنالْش   که خوب  یستن ی( عاقل کس13622/ح الحکمهیزان)مَّ«ی 

دو کار خوب،  یندو کار بد، کدام بدتر است و ب یناست که بفهمد ب یبدهد، عاقل کس یصرا از بد تشخ
 کدام بهتر است.
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 یرادشو ا گیردینظام م یهرا عل یرادیا یک کسییککه  آیدیم یشپ طورینا یاسیاز مشکالت س برخی
مردم  یدشدنو ناام یهروح یفکارش، موجب تضع یناست که او با ا ینتر امهم یرادهم درست است اما ا

 .دهندیانجام م یگر،د یاست که برخ یتر از فسادگناه بزرگ ینا شود؛یم

 جورییکاشکاالت مملکت را  یبعض یمنتظر یسرِ چه بود؟ آقا یمنتظر یآقا با امامحضرت  دعوای
مرگ  یاو، آرزو یهاخاطر حرفکه امام فرمود: من به یحدبه کردیم یوسکه مردم را مأ گفتیم
جامعه  یکردن کیوساز رحمت خداست. گناهِ مأ شدنیوسبدتر از گناه، مأ . بله؛ گناه بد است اماکنمیم

 .شودیاست که انجام م ییهافسادها و ظلم ینتر از اخوب، بزرگ یندۀاز آ
 .کندیو حرف بهتر را انتخاب م شنودیها را مدارد، حرف یصکه قدرت تشخ کسی

َّ»: فرمایدیم قرآن َّاَّل  نا ََّّی  ِمُعونا اْستا ََّّن  ا َّفا لا ْ َّاْلُقا ِبُعونا ََّّت  َّاَّل  وئِلکا
ُ
َّأ ُه ْحَسنا

ا
َّأ نا اِبََّّی  ْْ

ا ْ
َّاَل وَُلا

ُ
َّأ َُُّهْ وئِلکا

ُ
َّأ َّوا ُ َّاَّلل  اُُهُ  «َها

 ینهاا کنند،یو بهترش را انتخاب م شوندیها را مدارند، حرف یصکه قدرت تشخ ی( کسان19)زمر/
 .کرده است یترا خدا هدا ینها( هستند؛ اخرداولوااللباب )صاحبان 

َّ»: فرمایدیم یامبربه پ خداوند ا َّلعا را ُ ب 
ا
َّک َّاکنا َِّإْن َّوا ُهمَّْیکا ُ که  دانمی! میغمبرپ ی( ا35)انعام/ ...«ِإْعراض 

 یاو نشانه یهآ یک ینعمق زم یاها از دل آسمان یسخت است و دوست دار یتکردن مردم برااعراض
کار را  ینا خواستیرند. اگر خدا میاوب یمانتا ا یهمه آشکار کن یکه حق را برا یاوریمردم ب یبرا

اِهلنباش! ) ینپس تو از جاهل کرد،یم
ْ
َّاَل َِِّما ن  ا وُکی  نفاالَّتا  یدمردم با ی،واضحِ واضح کن ید( حق را که نبای 

 بدهند. یصبدهند و خودشان حق را تشخ یشخودشان را افزا یصقدرت تشخ

من  یسؤال برا یککه مردم منحرف شدند،  «یسامر» ةدر فتن یاعرضه داشت: خدا یموس حضرت
گوساله چه  یصدا یگوساله کار او نبود، ماجرا یدرست کرد، اما صدا یمانده است؛ گوساله را سامر یباق

 یرا به کس ینا ؛خودم بود ةگوساله، فتن یمردم را به اشتباه انداخت. خداوند فرمود: صدا یلیخ ینبود؟ ا

َِّتَّنگو! ) نا َِِّفْ َِّتَْلا ن 
ا
ا؛ََّّ،...أ ا َْ َّعا ن  ِصحا َُّتق ْ قدرت  یدکه گمراه شدند با ی( البته آن مردم294/ص1محاسن/جفاالا

 گناه آنها به گردن خودشان است. داشتند،یم یصتشخ
 یم؟تنها هست یص،به قدرت تشخ یدنرس یما برا آیا
قدرت  یمکن یسع یدفقط خودمان با یاآ یم؟تنها هست یص،قدرت تشخ ینبه ا یدنرس یما برا آیا

 ینةمردم هز یصقدرت تشخ یکه برا یمدار یمهربان یهانه؛ ما امام یم؟بده یشرا افزا مانیصتشخ

 یصکه آن مردم تشخ یدکرد، د یدر کربال هرچه سع ینالحساند. أباعبداهللداده یادیز یاربس
اهه را آورد و ماصغرم را به من بده! طفل شش ی! علینبمرفت و فرمود: ز یمه. لذا به سمت خدهندینم
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َّ»دستش گرفت و فرمود:  یباال
ا
هَّیک يَّفأماَّتارونا ط ی لا شاَّئ ای  طا که از شدّت عطش،  یدبچه نگاه کن ینبه ا «عا

 ...زندیچگونه دست و پا م
خاطر درد پهلو بود! مادر ما قدرتش را داشت که درد را  به ییدزد؟ نگو یادمادرتان فاطمه پشت در فر چرا

 یصرا هم تشخ ینا یاآ یول ید،نداد یصشما حق و باطل را تشخ ینه،مردم مد ینزند. ا یادپنهان کند و فر
 را آتش زدند... یغمبرتاندختر پ ةکه درِ خان یدنداد

 پنجم جلسه
ساده است، درست عمل کن؛  یصکه تشخ یی/ آنجا یم؟خود را باال ببر یصقدرت تشخ چگونه

واضح باشد،  یزچ/ چرا در امتحانات خدا ابهام هست؟ / اگر همه یدفهم یسخت را هم خواه هاییصتشخ
 .شودیانتخابت محدود محق یرۀدا

کار خوب انجام  -یمتیبه هر ق- صرفاً ما ینکهکند، نه ا یداپ یشما افزا یصقدرت تشخ خواهدیم خدا
 یحبه ما توضو شفاف  یحرا صر یزچکند، خدا همه یداپ یشما افزا یصقدرت تشخ ینکها ی! برایمبده
 .یمداشته باش بتدقت و مراق یدها، بااشاره یندرک ا یو ما برا گویدیبا اشاره م یبلکه گاه دهد،ینم

 !دهندیفرصت انتخاب و اشتباه به بچه نم ی،پدر و مادر از سر دلسوز گاهی
 یدخاطر داشتن حق انتخاب است، مدام باموجودات و شرافت انسان نسبت به آنها، به یةانسان با بق تفاوت

و  یاله یهافرمان یرفرارکردن از ز یجاتا به!« یتو حق انتخاب دار»بشود که  یادآوریانسان  ینبه ا
 ادآوریِیدهد؟ اگر بدون  جامان یدکار باکردن و فکر کند که چهشروع کند به انتخاب ی،اخالق یدستورها

 یرینش یشتلخ، و بد بودن برا یشخوب بودن برا« خوب باش!» یبخواه یحق انتخاب، مدام از کس
 .شودیم

ها، که بچه رودیم یادشانهستند،  یشانهابودن بچهاز اوقات، نگران خوب یلیو مادرها که خ پدر
و  یتو حق انتخاب دار» :یندبه آنها بگو رودیم یادشانکه خوب باشند!  یرندبگ یمتصم یدخودشان با

من در  بچة: »گویدیم« نه چون من گفتم! یحت ی؛است که خودت انتخاب کن ینبودنت به اارزش خوب
به بچه  کند،یدلسوز بچه است، بچه را خراب م یاد! چون زشودیاما بچه بد م« خوب باشد یدهر حالت با

که خودش انتخاب کند؛  دهدیبه او فرصت نم دهد،ینم یصفرصت تشخ دهد،یفرصت انتخاب نم
 ینرا تمر کردنانتخاباش بگذارد که بچه یددر انتخابش دچار اشتباه شود اما با یهرچند ممکن است گاه

 کند.
 .شودیحق انتخابت محدود م یرۀکامالً واضح باشد، دا یزچهمه اگر

شده  یهرطور خواهندیممردم را دوست دارند که  قدرینا شوند؛یم طوریینا یهم گاه یاله پیامبران

َّ»: فرمایدیکنند، خداوند م یتمردم را هدا ا َّلعا را ُ ب 
ا
َّإنَّک َّوا ُهم...َّیکا ُ  یبرا دانمیمن، م یامبر( پ35)انعام،«َّإعراض 
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ها از آسمان یا ین،از دل زم یانشانه یک خواهیی. تو میابندیرا در نم یقتتو سخت است که مردم حق
حق انتخاب مردم چه  صورت،ینبشوند. پس در ا یتو همه هدا یهمه ثابت کن یتا حق را برا یاوریب
 نامعلوم بماند! مقداریکبگذار  ی،حق را روشن کن خواهدیهم نم یاد! زشود؟یم

قرآن آمده است؟! گفتم: قرآن از دوازده امام معصوم هم اسم نبرده  یدرکجا یهفق یت: والگفتیم یکی

خدا  دانییاست! مگر نم یامدهن اسم حضرت زهراآمده، اما  یماست، در قرآن اسم حضرت مر
 هنازل شده است ک ی. قرآن طوریبده یصرا خودت تشخ مقدارشیک یدکه با کندیصحبت م یطور

 .یریکار بگشما هم فهم خودت را به

ُهَّ»فرمود:  ینمؤمنامیرال نا َحا َُّسب ْ ا َّاَّلل  ِکن 
َّلا یِلَّوا تا ْ اََّّئ ای  َّما ِ ض 

ْْ ا ِی  ُهَّئ 
ْقا َِّخا ُُلنا ها ْ خ 

ا ََّّب  ْصِّلا
ا
( در 182)نهج البالغه،خطبه «أ

شما چقدر است و از حق انتخاب  یصهست تا معلوم بشود که قدرت تشخ یابهام یکامتحانات خدا 
 .شودیحق انتخابت محدود م یرۀبدهد دا یحرا توض چیزاگر همه کنی؟یاستفاده م یخودت چطور دار

نامش  شناسند؛یرا به عنوان منافق ماو  یاسالم هست که تمام فِرق اسالم یخنفر در تار یک
و انصار( در  ینمهاجر یعنی) یامت اسالم یناختالف ب یجادبا ا خواستیاست. او م «یاببنعبداهلل»

شد و در  ریضم یاببنعبداهلل یدر شأن او نازل شد. وقت ینمنافق ۀکند. سور یجامعه را دو قطب ینه،مد
 یبرخ ینکهاو استغفار کند. با وجود ا یبرود و برا یادتشخواست به ع یامبربستر مرگ افتاد، پسرش از پ

نماز  یکرشرفت، بر پ یاعبداهلل از دن یوقت یو حت یرفتدرخواست پسر عبداهلل را پذ یامبرمخالفت کردند، پ

 یدنکه با کش یحددعوا کرد به یامبرپ اشدت اعتراض کرد و باز مردم به یکیماجرا  ینخواند. در ا

َّگردن آن حضرت را زخم نمود. ) یامبرپ یعبا ٍّ ِبا
ُ
َّأ ُن ْ َّی  ِ َّاَّلل  ُد ْ َّْعا ضا ِ

...؛ََّما ِ َّاَّلل  ِد ْ َّْعا ُن
ْ َّی  ِ َّاَّلل  ُد ْ َّْعا ُه َّائ ْی ُ نا

َّاکا  وا

َّ( )322/ص1/جیقم یرتفس اتا َّما ا  
ا
ََّّْل ِ َّاَّلل  ُد ْ ُنََّّْعا ْ ََّّی  ِ

ِبا
ُ
 یامبرگفت که پ توانمی( 199/ص3/جیکاف ؛...أ

 ابهام کرد. یجادا یاعده یاقدام خودش برا ینبا ا اکرم
 کندیحق انتخاب را محدود م یاد،/ وضوح ز برد؟یم یشابهام، پ یرا با کم یشخدا کارها چرا
شما حق  ینکها ی. چرا؟ برابردیم یشمقدار ابهام، کارها را پ یکاست که با  گونهینخداوند هم ا کار

انسان، امتحان  یصِقدرت تشخ شودیو موجب م کندیحق انتخاب را محدود م یاد،. وضوح زیدانتخاب دار
 یدباال برود با ماش یصقدرت تشخ ینکها یو گوهر حق انتخاب شما است. برا یهپا یص،نشود. قدرت تشخ

 شما کمتر بشود. یبرا یحاتتوض کمییک
است که  ید، معلم خوب، معلمبده یحرا از اول تا آخر، شفاف توض یزچکه همه یستن یخوب، معلم معلم
ها رشد بچه طوریینا «یست؟ها حاال نظرتان چبچه» یدبدهد و بعد بگو یحاز مطلب را توض مقداریک

ها و مادرها از بچه دراز اوقات خوب است پ یداشته باشند. گاه یذهن یتها فعالبگذارد بچه ید. باکنندیم



 243ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

جواب سؤال  ینکهبا ا یو گاه« نظر خطاست! ینا» یندد نگوها خطا بود، زوکنند و اگر نظر بچه ینظرخواه
فکر  یشمن رو» گویییات مشما به بچه یوقت« فکر کنم... یدبا دانم،ینم» یندبگو دانند،یبچه را م

 فکر کند. نشیندکه او هم ب یاات کمک کردهدر واقع به بچه «کنمیم
 !یمکارِ خوب انجام ده یمتیهر قبه ینکهکند نه ا یداپ یشما افزا یصقدرت تشخ خواهدیم خدا
کار خوب و درست  -یمتیبه هر ق-صرفاً ما ینکهبکند، نه ا یداپ یشما افزا یصقدرت تشخ خواهدیم خدا

که خدا با  فهمییم یدقت کن کمییکاست. اگر  یفو ظر یچیدهپ یلیخ یاله هاییت! هدایمانجام بده
دقت و  ینتو به هم شارز ی،دقت کن مقداریک یددرک آن، با یراب یول زند،یها، با تو حرف متمام حادثه

 !یکار خوب انجام ده یمتیهر قکه به یستن ینمراقبت است، ارزشت به ا
 یلیخ یدکه با یفو ظر یچیدهپ یار)مسابقه( بس یباز یدانِم یکدر  یم؛مسابقه قرار دار یکدر متن  ما

خدا » ینکها یص. تشخیماشتباه نکن وقتیک ینکهمراقبت؛ مراقبت از ا یعنیتقوا  ی. اصالً معنایمدقت کن
 یجادا یما ناراحت یبرا یکس یک یاست! مثالً گاه یچیدهپ یلیخ« دارد؟ یهر لحظه از ما چه انتظار

 یدما با یول کندیم یجادا یما ناراحت یبرا یکس یک یو گاه یستیم،محکم در مقابلش با یدو ما با کندیم
 .یاییمکوتاه ب

 نداده است یحبه ما توض یحرا صر یزچما باال برود، خدا همه یصقدرت تشخ ینکها برای
 دهدینم یحو شفاف به ما توض یحرا صر یزچکند، خداوند همه یداپ یشما افزا یصقدرت تشخ ینکها برای

 ی،اله یاءو اول یاءنبا یتهدا یاتخدا در قرآن و عمل یتهدا یات. لذا عملگویدیبا اشاره به ما م یبلکه گاه
 است! یچیدهپ ینوعبه

 یاجازه گرفت تا مقدار ینحساز امام -کربال یردر مس- بود یمخلص یعهبه نام طِرِمّاح که ش فردی

برگشت،  یفرمود: برو زود برگرد؛ او رفت اما وقت ینحسببرد و برگردد. امام یشهابچه یآذوقه برا

 یدرا خودت با اشیه! بقنرو یعنی« زود برگرد»طرمّاح!  یبود. آقا یدهبه شهادت رس ینالحسأباعبداهلل
 ی؟ها را نگرفتاشاره ی؟نداشت یصتو قدرت تشخ شدی،یمتوجه م

َّبإَّانلیِبَّاَّللب عثَّ» فرمود: صادقامام کا ما  یغمبر( خدا پ16/ص1/جیالقم یر)تفس «اجرةََّیَّوَّاَسیعَّاعِنََّیی

المثل طبق ضرب یا« بشنود یهتا همسا زنمیبا تو حرف م»اسلوب و روش فرستاده است که  ینرا بر ا

: فرمایدیم یرالمؤمنیناشاره است. أم ینما د یند یعنی« بشنود! یوارکه د گویندیبه در م» یفارس

ْعِرَّ» یحرا به اشاره مبعوث کرد نه به تصر اکرم یغمبرخداوند پ َِِّبِل  ُ َّاَّلل  ُه ثا عا َّفابا ِ ض  ََّّی  َْصِ
َِِّبلی  
ا
 «یِحَّال

 ها باال برود.آدم یصقدرت تشخ ینکها یرا کرد؟ برا کارین( چرا خداوند ا255/ص1)احتجاج/ج
 ساده است، درست عمل کن! یصکه تشخ یی: آنجایصقدرت تشخ یشافزا یراه برا یک
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عمل  درست ی،دار یصکه قدرت تشخ ییاست: اگر در جا ینا یصقدرت تشخ یشافزا یهااز راه یکی

   بهجت یآقا یهااز پاسخ یکی. کندیآسان م یترا برا یصکه سخت است، خدا تشخ ییجاآن ی،کن
 یادرا خدا  اشیهدرست عمل کن، بق فهمییکه م یزی: همان چفرمودیبود؛ م یناز افراد، هم یلیبه خ

 (46محبوب/ ص یسو. )بهدهدیم
 ینید یچکه ه یستن ین. کفر فقط ایقتپوشاندن و انکار حق یعنینکن، کفر  توجهییخودت ب ةدانست به

 یهو توج گذاردیپا م یرحق را ز دلیل،یاما ب یستچ یقتکه حق فهمدیجاها م ی! آدم بعضینداشته باش
 یگرادامه بدهد د طورین. اگر انسان همگیردیاز عقلش را م مقدار یککار را بکند خدا  ینا ی. وقتکندیم

 یگرکه د رودیاز عقل م مقداریک یتهست: با هر معص یت! در رواماندینم یباق یشبرا یعقل

ٌلَّالَّ. )گرددیبرنم ف  قاُهَّعا ًاََّفرا ئ ی  َّذا فا َّاقرا رِجُعَِّما ََّّیا  ( 6251 یت/ رواالحکمهیزان؛ مأبدًاََِّّهَّإِلا

 .دهدیم یادخدا به تو  دانی،یآنچه را نم ی،عمل کن دانی،یبه آنچه م اگر

 ینحسرا به شهادت برساند، هرچه امام ینحسکه امام یردبگ یمتصم خواستیسعد ملعون م عمر
حضرت را نگرفت، چون  یِاصل یامنگذاشت؛ درست فکر نکرد و پ یرکرد در او تأث ییو راهنما یحتاو را نص

ساده  یصکه تشخ هاییجاآن رسند؟یم ینجاها به ا. چرا آدمدادینم یصو تشخ کردیعقلش کار نم یگرد
دشوار مواجه  هاییصکه با تشخ ییپا گذاشته و به آن توجه نکرده است، لذا در جاها یراست، آن را ز

 .شودیجاها اصالً عقل از او گرفته مآن یقیناً شود،یم
 یرا هم خواه یچیدهپ هاییصآنها را درست عمل کن، بعد تشخ فهمی،یکه م یاساده هایتشخیص

و قدرت  دهدیم یادبه تو  دانییرا که نم ییدرست عمل کن، خدا آنجاها دانییکه م یی. آنجاهایدفهم
 .رودیباال م یصتتشخ

 رغمیعل 52بهمن 21در ارتباط بود که روز  عصریبا حضرت ول ینیامام خم یا: آگویندیم هابعضی
 هایابانمردم به خ»فرمود که  یشانشاه و احتمال کشتار مردم، ا یمرژ یاز سو یدستور حکومتِ نظام

داده باشد که  یصرا تشخ ینا  اگر خود حضرت امام یباشد، ول طورینالبته ممکن است ا ؟«یزندبر

 . کماکندیاست که خدا فکرش را اداره م یرقدر باتقوا و بصآن که امام شودیبهتر است! معلوم م یلیخ

َّ»فرمود:  یرالمؤمنینام ینکها ُنونا َُ َّ ُُقا ََّّات  ْؤَِمِ ُ
ْ
َّاْل نا مَّی  ِِتِ لِْسنا

ا
َّأ ا ََّعا اق 

ْ
َّاْل ى ْجرا

ا
َّأ ا َّاَّلل   «فاِإن 

 یچرا که خداوند حق را بر زبان مؤمن جار ید،بده یتاهم ینمؤمن یها( به گمان1526یث)غررالحکم/حد
 .کندیم
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 ی؟خانه بخر خواهیی. مکندیم یوقت خدا حق را بر زبان او جارکه مراقب است، آن یآدم یعنی متقی
 یقتحق ینبزند ع یهر حرف «یست؟نظرت چ»آدم باتقوا بپرس  یک... برو از یری؟ات زن بگبچه یبرا

 .کندیم یتداشته باشد، بلکه حدس و گمانش را خدا هدا ینبچشم باطن ینکهاست؛ نه ا
 کنند؟یاما خطا م دانند،یحق را م ینکهبا ا هایبعض چرا

َّ»: فرمایدیم قرآن ءا َّفارا
ا
َّأ ََّّئ ْت ا ِ

ََِّّما ا ََّعا ُ َّاَّلل  ُ ِّل  ضا
ا
َّأ َّوا ئُه ا َّها ُه ها

ا
َِّإال خ  ذا ََّّای  ا ََّعا ا تا َّخا َّوا ٍم ََّّلِعْ ا ََّعا لا عا َّج ا َّوا ِه ِْلِ

َّقا َّوا ِعِه ِهَََّّسا ِ
اَصا ی 

نَّ ا ًةََّفا اوا ا س  ِدیِهَّغ ِ ْْ ُرونََّّیها
 
ک َّتاذا َّفاالا

ا
ََّّأ ِ ْعِدَّاَّلل  قرار داده و  «یهو»خودش را  یرا که خدا یکس یا( آ23/یه)جاث«ِِمَّب ا

 زند،یخدا بر گوشش مهر م کند،یاما خطا م داندیم ینکهاو با ا یدی؟د کند،یم یتنفسش تبع یاز هوا
 ی. چه کسکندیقلبش درست کار نم یگرد زند،یبه قلبش مهر م شنود؛یعالم را نم یقگوشش حقا یگرد

 گیرید؟یپند نم اشم یاآ کند؟یم یتها را هداآدم ینبعد از خدا، ا

َّ»: رمایدفیم أمیرالمؤمنین ِ
ََّشا ى وا ََُِّّیَّاْْلا يما  یکور یکنفس، شر ی( هوا93العقول/ص)تحف «الْعا

کشتار  ی. شما وقتشودیحق نگذار، و اال آدم کور م یپا رو دانی،یکه م ییدارد(، آنجاها یونداست)با آن پ
مهم »نسوخت و گفت  یدل یکقلب سالم است. اگر  ینخُب ا سوزد،یدلت م بینی،یم یمنکودکان را در 

 ندارد. یگرهم د یناچشمِ ب کند،یقلبش کار نم یکس ینچن« اصالً به ما چه؟! یست،ن

پا نگذار و اال  یرنکن و تجربه را ز اعتنایییات بفرمود: به تجربه یاشعر یبه اموس یعل أمیرالمؤمنین

َّ» یهست یشق ىِق  َّالس   ََّّإن  َّماَُّاوِِتا عا ف  َّب ا َُّحِرما ِةََِّّما ِْجبا ِْقَّوَّاِل  َّالعا با آنها  ی( تو که رفت29)نهج البالغه/نامه «ِِما

مطلب که  ینا یصدروغگو هستند، پس اعتماد نکن! تشخ ینهاا دانییبر اساس تجربه، م ی،مذاکره کن
 !یستسخت ن یلیخ

 یادهاقرارد ةدر هم ینهاسال است که ا122سخت نبود!  یلینامرد هستند خ هایکاییآمر ینکها تشخیص
به ما که  ایدفعهیک شودیم یسرشان باشد. چطور یزور باال ینکهاند؛ مگر اکرده یانتخ المللیینب
 که هستند. اندینخوب بشوند، آنها هم رسندیم

 خداست یاءمحبت خدا و اول دهدیم یشآدم را افزا یصکه قدرت تشخ یمحبت تنها

َّ»: فرمایدیم  خدا رسول ْ َِِّلَش  کا ْعيِمََِّّءَُّحبُّ ََّّب ُ َّوا ِصمُّ ُ  یادیرا ز یزی( اگر چ4/392/الفقیهیحضرهال)من «ی 

شان دکتر دوست دارند بچه یادیکه ز یپدر و مادر ی. حتکندیتو را کور و کر م ی،دوست داشته باش
 یناز ب یصشباشد و اال تشخ شتهدر محبت، تعادل دا یدشان ظلم خواهند کرد. آدم بابشود، به بچه

 .رودیم
خدا  یاءمحبت خدا و اول دهدیم یشبلکه آن را افزا زندیآدم صدمه نم یصکه به قدرت تشخ یمحبت تنها

َّاَّلل»فرمود  هستند؛ امام صادق یکیباهم  ینهااست، ا یامتو محبت ق َّذکر َِّم َّذکرَن  «إن 
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 بینییبهتر م اهر روز عالم ر ی،دوست داشته باش یلیرا خ ینالحس(. اگر أباعبداهلل432/ص3/جی)کاف
 .شوییم یرخو سر انجام عاقبت به

 یروقت،تا شب تا د هایهم افراط هست؛ مثالً بعض ینحسدر حبّ امام: »گفتیم یادوست طلبه یک

! اگر  ینحساست نه عشق امام زنیینهگفتم آن عشق س «خوانندیو صبح، نماز نم زنندیم ینهس

دوست دارد  نچو خواند،یو نماز م شودیباشد، حتماً بلند م یقو یلیخ ینحسدر عشق به امام یکس

 یلیخ یدارد ول زنیینهکه عشقِ س ی. آن کسخواندینماز شب را هم م یبشود، حت ینحسامام یهشب

 .یمبده یاد ینحسبه او محبت امام یدخراب است، ما با یگرشد یکارها
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