اخالق فضای مجازی
حجت االسالم محمدحسن وکیلی

هیئت رایه الشهداء

اعوذ باهلل من الشییین ال الم نس ب یییس اهلل المحمن المحنس الحمد هلل رب العالمنن و آله الخالئق ا معنن و باعث االنبناء و
الممسلنن .ثس الصاله و ال الم علی اشمف ال فماء المقمبنن و اکمم االنبناء و الممسلنن حبنب اله العالمنن ابا القاسس مص فی
محمد .و علی اخنه و وصنه و وزیمه و خلنفته فی امته من بعده موالنا علی امنم المومننن و علی االحد عشم من ولدهما حماه
الدین و ائمه المومننن .ال سنما موالنا بقنه اهلل فی االر ضنن ارواحنا لتماب مقدمه الفدا و اللعن الدائس علی اعدائهس و مخالفنهس
الی قنام یوم الدین و ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظنس  .قاله الحکنس فی کتاب الکمیس و من الناس من یشیییتمه لهو
الحدیث لنضل ال سبنل اهلل بغنمهس
بحثی که بناست در محضم سمورال دنبال کننس بمرسی اخالق فضاه مجازه است .فعالنت در فضاه مجازه در یک تق نس
بنده کلی بم دو ق س ا ست عده اه از افماده که در ف ضاه مجازه ح ضور دارند ح ضور تاثنم گذارانه دارند نق ش شال نقش
فعال اثمگذار است بگونه اه که در آل محنط ،خودشال را موظف دان تند که باشند تا دیگمال را ب ازند و خالهاه مو ود در
آل فضا را پم کنند که اینها عده محدود و کمی ه تند .غالب افماده که در این فضا حضور دارند معموال از دسته دومند یعنی
افماده که اثم پذیم و مصمف کننده اندو نه تولند کننده .گمچه به اص الح امموز سبک فضاه مجازه امموز بگونه ای ت که
ا ازه نمی دهد اشخاص صمفا مصمف کننده باشند بلکه همنشه تالش می کند هم ک ی که در آنجا حضور دارد یک ارتباط
دو طمفی بمقمار کنند باهاش و او هس اثم گذار با شد ولی در مجموع به نحوه کلی بمخی ا شخاص با این ننت وارد می شوند
که بم دیگمال اثم بگذارند و بمخی افماد صیییمفا می روند که خودشیییال اسیییتفاده کنند .حاال ما فعال می خواهنس به نوع اول
بپمدازیس تا اگم عممه بود به اخالق ممبوط به افماد تاثنم گذار و فعاالل حقنقی فضیییاه مجازه بپمدازیس در ل یییاع بعده
دنبال کننس .افماده که سییما فضییاه مجازه می روند اخالق فضییاه مجازه یک م ییهله اه م ییتقل از مجموعه اخالق
اسالمی نن ت .طبنعتا باید اول شاخ صه هاه ا صلی و کلی اخالق اسالمی را مموره با هس کننس بعد اگم عمم و توفنقی بود
آل را بم ف ضاه مجازه ت بنق کننس .سمورال م تح ضمند که از نگاه دین مقدس ا سالم هدف زندگی هم ان انی که همال
سعادع ان ال باشد در معنویت و نزدیک شدل به خداوند است .هم ان انی در هم لباس و شمای ی همنشه دنبال سعادتش
ا ست .به دنبال ر سندل به کامنابی و بهمه منده بن شتم از توانایی هایی که در و ودش ا ست و هنچ ان انی هس از این قاعده
ا ستثنا نن ت ولی تعاریف مختلفی از این سعادع ارائه شده و هم مکتبی سعادع را در یک چنزه می بنند و ممدم را به یک
سو دعوع می کنند .پنامبمال الهی آمدند بگویند که حقنقت سعادع ان انی در تقمب به خداوند است .حقنقتش این است که
ان ال قدم در عالس معنویت بگذارد روز به روز به خداوند متعال نزدیک تم شود و اگم ان ال در این م نم قدم بگذارد لذع ها
و خوشی ها و کامنابی هایی نصنبش می شود که در ابعاد دیگم روزیش نمی شود .خداوند متعال فممود ک انی که از یاد من
غفلت می کنند گمچه به ظاهم اح اس کنند که در حال رشد و تکامل ه تند در حقنقت وقتی به زندگی خودشال نگاه کنند
در یک زندگی تنگ و خ ته کننده و مالل آوره سنم می کنند من اعمض عن ذکمه فال له معن شه ضنکی .این معن شت

من به ح ب بناناع مف مین هس ممبوط به عالس دننا ست هس ممبوط به عالس بمزخ .ان ال به ظاهم ت صور می کند در دننا
مشییغول اسییت و فعال اسییت و دارد از لذع هاه دننوه اسییتفاده می کند .ولی می بننند در وامع بشییمه روز به روز آمار
اف مدگی و بحمال هویت و از هس پاشندگی خانواده ها و چنزهایی که شاخصه هی اصلی آرامش و رشد و تعالی ه تند باال
می رود و طمف مقابلش پاینن می آید .بهمحال سعادع و رشد در تقمب به خداوند است .ما هم منظومه اخالقی که بخواهنس
داشته باشنس باید اول راب ه آل رفتارها را با این هدف تعننن کننس تا بتواننس تشخنص دهنس چه کاره از هت اخالقی مثبت
ا ست و چه کاریس نفی ا ست؟ چ وره ارزیابی کننس که ما در م نم سعادع معنوه قدم بمدا شتنس یا نه؟ چ وره بفهمنس که
آیا رو به رشد ه تنس یا نه؟ در یک روایت شمیفی از پنامبم اکمم صلی اهلل علنه و آله و سلس ،در تف نم آیه شمیفه افمن یشمح
صدره لالیمال پمسندند آقا عالمت شمح صدر بماه ایمال چن ت؟ چ وره می شود فهمند که آیا سننه ان ال به نور ایمال
روشن شده یا نشده؟ حضمع فممودند عالمتش سه چنز است یکی التجافی عن دار الغمور دوم ،االنابه الی دار الخلود سوم و
االستعداد للموع قبل حلوله .اول ان ال ببنند از دار غمور یعنی منزلگاه فمیب فاصله گمفته یا نه؟ دوم ببنند به دار خلود یعنی
حناع اودانه نزدیک شده یا نه؟ و سوم ببنند آمادگی سفم کمدل از این عالس ه ت یا نن ت؟ شنندید که این دعا را حضمع
امام سجاد علنه ال الم طبق همنن روایت نبوه زیاد می خواندند .اللهس ارزقنا التجافی عن دار الغمور و االنابه الی دار الخلود
و االستعد اد للموع قبل حلوله .اصل این مضمول ممبوط به پنامبم اکمم صلواع اهلل علنه و آله است .امام سجاد علنه ال الم
در سجده های شال مکمر این دعا را می خواندند .روایت است شب بن ت و هفتس ماه رم ضال ک ی خدمت ح ضمع بود دید
حضمع از اول شب تا صبح بارها این دعا را زمزمه کمدند .چول این مالک و شاخصه رشد است و بم اساس این دعا می شود
ان ال خودش را محک بزند که آیا در م نم صحنح دارد قدم بم می دارد یا در م نم انحمافی؟ ان ال باید هم چند وقت یک
باره خود را با این شاخ ص ه ها ت بنق کند .یکی از د ستوراع دین مقدس این ا ست که مومن باید محا سبه دا شته با شد
محا سبه یعنی هم چند وقت یک باره بن شنند خودش را بمر سی کند ببنند و ضعنت معنوه و روحی او چگونه ا ست و به چه
سمتی حمکت کمده؟ ائمه علنهس ال الم فممودند الاقل شبانه روز یک بار این کار را بکنند بنش از شبانه روز یک بار هم چه
بن شتم با شد بهتم ،این محا سبه هایی هس در دراز مدع ان ال دا شته با شد که هفتگی و ماهانه و ساالنه ببنند در مجموع در
این مدتی که گذ شت آیا تجافی عن دار الغمور پندا کمده یا نه؟ دوم انابه الی دار الخلود پندا کمده یا نه؟ و آماده رفتن و سفم
کمدل به عالس آخمع است یا نه؟ خوب چگونه خودمال را محک بزننس که تجافی عن دار الغمور داریس یا نه؟ این هس در کتب
اخالقی بزرگال فممودند که ببنن منزال دلب تگنت به غنم خداوند متعال کس شده یا نشده؟ هم چند وقت یک باره خودع را
با تعلقاتت مقای ه کن ب نج ببنن تعلقاتت کمتم شده یا نه؟ بنده نوعی االل به چه چنزهایی تعلق دارم؟ یک تعلقی دارم مثال
به مال دننا ،یک تعلقی دارم ن بت به آبموه خودم ،یک تعلقی دارم ن بت به سالمت مانی خودم و امثال این حمفه ا.
ب وره که اگم امموز از اموال من چنزه کا سته شود آزرده خاطم می شوند .حاال دزد بزند یا اینکه آتش سوزه شود یا در
م نم حمکت کنس مثال لباس من به ایی گنم کند پاره شود در قلبس ناراحت می شوم یا تلقنن همماه من مثال بنفتد ب شکند
در قلبس اح اس می کنس خوب چما این وره شد؟ یک در صده از ناراحتی در قلب من اتفاق می افتد چول بهش دلب تگی
دارم .فممودن د هم چند وقت یک بار خود را محک بزل ببنن اگم شیییش ماه قبل مالت را ازع می دزدیدند چقدر ناراحت می
شده؟ آیا االل هس همال قدر ناراحت می شوه یا نه؟ اگم  6ماه قبل یکی پشت سم شما حمف می زد و آبموه شما را می

بمد چقدر ناراحت می شییده؟ تالش می کمده از خودع دفاع کنی و بهس می ریختی؟ آیا االل هس اگم آبموه تو را ببمند به
همال مقدار آزرده خاطم می شوه یا نه؟ اگم دیده ن بت به دننا دلب تگی نداره در قلبت اح اس می کنی این مال و آل
آبمو امانت اسییت همه اینها متعلق به خداوند اسییت صییاحب اختنار حقنقنش کگ دیگمه اسییت طبنعتا اه دیگمه بماه
ناراحتی هس نن ت معلوم می شود ان ال ر شد کمده ،ولی اگم دیدیس تعلق و دلب تگی مال بن شتم بوده یا به همال مقدار که
قبال بوده هنوز هس به همال مقدار ا ست معلوم می شود تجافی عن دار الغمور اتفاق ننفتاده ا ست .پگ این یک شاخ صه که
گفتند منزال تعلقت به دننا را محک بزل شاخ صه دوم گفتند تو هت به آخمع و اقبالت به دار الخلود را بمرسی کن .اقبال به
آخمع یک نمونه اش در نماز بمر سی می شود ان ال می بنند حالی که قبال در نماز دا شته االل هس همان ور ا ست یا االل
وقتی اهلل اکبم نماز را می گوید بن شتم به خدا تو ه پندا می کند و بن شتم از این عامل کنده شده و ح ضور قلبش در این نماز
بنشتم است .یک نمونه اقبال آخمع این است که آدم ببنند شوقش به زیارع رفتن و قمآل خواندل و دعا خواندل بنشتم شده
یا ن شده؟ یک نمونه این ا ست که در اعمال شبانه روزش بمر سی کند ببنند چه مقدار یاد خدا می کند همال قدر که قبال یاد
خدا می کمد یا االل بنشتم یاد خدا می کند؟ سم سفمه که می نشنند حواسش است ب س اهلل المحمن المحنس بگوید یا نه؟ تمام
می شییود از ته قلب الحمد هلل رب العالمنن می گوید یا نه؟ منزال ارتباط شییاب خداوند را محک بزند .این دو تا را اگم محک
بزند بمایند این دو تا معموال می شود و اال ستعداد للموع قبل حلوله .می شود آمادگی بماه سفم به آخمع .ک ی که از این
طمف دلش کنده شیید و به آل طمف دلش ب ییته شیید خود به خود آماده بماه حمکت کمده به آل طمف هس خواهد بود .یک
مالک کلی که این مالک کلی پایه همه م ییائل اخالقی اسییت یعنی هم بحث اخالقی را بخواهند شییموع کنند اگم بخواهند
شیییاخص تعمیف کنند چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید ،باید همه را با همنن مالک ب ییینجنس .مجموعه بمنامه ها و
رفتارهایی که آدم را از دننا می کند به آخمع تو ه می دهد اینها اموره ه ییتند که شییای ییته و ننکو ه ییتند چنزهایی که
ان ال را به دننا دلب ته تم و از آخمع دور می کند اموره ه تند که ناشای ت و ناپ ندند .ما در بحث اخالق فضاه مجازه
هس اگم بخواهنس حمفی بزننس و ق ضاوع کننس م لما تنها و سنله و رو شش این ا ست که از همنن م نم حمکت کننس بناینس
مجموعه چنزهایی که در ف ضاه مجازه م مح می شود و قابل بمر سی ا ست را با همنن شاخص ب نجنس .خوب ان ال آل
وقت چ وره تشخنص دهد و قضاوع کمدل که چه چنزهایی آدم را به یاد می اندازد و چه چنزهایی ان ال را از یاد خدا دور
می کند؟ قاعده کلنش را فهمندیس این اسیییت که تجافی عن دار الغمور و االنابه الی دار الخلود .اما راهکارها را چ وره
ت شخنص دهنس؟ بمایت شخنص راهکارها م لما دو رکن و پایه داریس رکن اول شمع مقدس ا ست دین مقدس ا سالم آمده
بماه اینکه به ما بناموزد چه کارهایی ان ییال را به خدا نزدیک می کند تو ه ان ییال را به عالس ملکوع بنشییتم می کند و چه
کارهایی ان ال را به دننا نزدیک می کند؟ اینها را فمموده انجام بده و آنها را فمموده انجام نده .این یک رکن قضنه است که
بم عهده شمیعت ا ست رک دوم بم عهده تحقنق و تفحص و مما عه به کار شنا سال و خبمگال هم ر شته و مو ضوعی ا ست.
دین مثال می فمماید شما اگم به فقنم اطعام کنند اطعام به فقنم مو ب گ شایش ا ست این د ستور کامال حقی ا ست اما اینکه
چه ک ی فقنم است شاخصه هاه فقم چن ت و چگونه به فقنم اطعام کننس و راه هاه اطعام و اکمامش چن ت این دیگم به
عهده دین نن ت به عهده خبمه و متخ صص ا ست ان ال باید بمود این را با راه هاه خودش بناموزد .دین فمموده سعی کن
علمت افزایش پندا کند اما راه هاه افزایش علس و بمنامه هاه تعلنس و تمبنت اینها زئناتش را به ان ییال ها واگذار کمده که

بم اساس تحقنق و تفحص خودشال پندا کنند روشش را .در بحث فضاه مجازه اولنن بحثی که باهاش موا ه ه تنس این
سوال است که آیا اصال وارد فضاه مجازه بشویس یا نه؟ و دوم اگم وارد شدیس تا چه حد و چه منزانی وارد شویس و بعد اگم از
این دو گام عبور کمدیس ،گام سوم می گوید حاال که وارد شده و به این مقدار باید وارد شوید و این فضا این مجموعه چنزها
را مماعاع که اگم مماعاع نکنی به آل هدفی که باید بم سی نمی ر سی .ما با این سوال موا ه می شویس که آیا وارد ف ضاه
مجازه شییویس یا نه و اگم وارد شییدیس روزانه چند سییاعت و کجاها بمویس و چ وره بمخورد کننس؟ همنن قاعده کلی را می
خواهنس ت بنق کننس ببنننس آیا فضاه مجازه مو ب تو ه پندا کمدل به خداوند و دل کندل از دننا ه ت یا نن ت؟ اگم بنده
نوعی به گونه اه ه تس که اگم تلفن همماهس را کال از فضاه مجازه ق ع کنس اصال در فضاه مجازه هنچگونه حضوره
ندا شته با شس بن شتم به خدا نزدیک می شوم؟ این معننش این ا ست که باید سعی کنس بمنامه زندگنس را طوره قمار دهس که
ا صال در آل ف ضا وارد ن شوم .بماه بع ضی افماد به خ صوص در سننن کودکی یا عنوال نو وانی شاید واقعا همنن با شد که
اصال وارد این عمصه نشود .اگم نه ،به این نتنجه رسندم که باید تا حده به این فضا ممتبط شوم طبنعتا باید با این شاخصه
خودم را ب نجس روزانه و هفتگی و ماهانه که آیا این ح ضور من در این ف ضاه مجازه نماز من را بهتم کمد و ح ضور قلبس را
در نماز بنشتم کمد یا نه؟ آیا تو هس به خدا بنشتم شده؟ محبتس به خدا بنشتم شده؟ یا نه اثم معکوس داشته؟ بماه اینکه این
م یهله را تشیخنص دهنس باید باز یک قدم عقب تم بمویس .ببنننس ما معموال وقتی می خواهنس تصیمنس گنمه کننس تصیمنس
گنمه هایمال را بم چه ا ساسی انجام می دهنس؟ معموال ما وقتی می خواهنس ب نجنس و بفهمنس که آیا چنزه در م نم رشد
ما ه ت یا نه؟ شموع می کننس از طمیق ننازهایمال م هله را حل می کننس یعنی نناز شناسی می کننس بم اساس ننازهایمال
قضاوع می کننس که آیا به این طمف حمکت کننس یا نکننس؟ آفت ب نار مهمی که در بحث ننازها ه ت این است که ما در
ت شخنص ننازهاه حقنقی از ننازهاه غنم حقنقی دچار ا شتباه می شویس .سه ا شتباه اینجا ه ت که اگم به اینها تو ه نکننس
در عمل م نم را معکوس طی خواهنس کمد و به اشتباه چنزهایی را که نناز ما نن ت و بلکه بماه ما مضم است به عنوال نناز
خودمال تلقی می کننس .م هله اول مما عه کمدل به افماد غنم متعهد ا ست .ان ال ها ب ور طبنعی بماه ت شخنص نناز شال
مما عه می کنند به خبمه و کار شناس .یکی از شمایط شخص خبمه و کار شنا سی که بهش مما عه می کننس این ا ست که
داراه تعهد باشد صداقت داشته باشد حمفی که می زند بم اساس هواه نفگ نباشد .خنلنس واقع ان ال ها در مما عه کمدل
به افماد خبمه به ا شتباه به ک انی مما عه می کنند که گمچه خبمویت دارند ولی صداقت ندارند و در عمل ننازهاه خود شال
را اشتباه تشخنص می دهند .این م هله به خصوص در زمال ما که سل ه رسانه اه استعمار است م هله خنلنس همی است.
متاسفانه دشمنال اسالم بماه اینکه حمف هاه باطل خودشال را در وامع اسالمی تزریق کنند از یک سمه عناوین علمی
بهمه می گنمند یک وره تظاهم می کنند که این چنزهایی که می گویند یک پ شتوانه علمی دارد و ننازهاه ان ال ها ست
و بم همنن اساس ان ال ها را هل می دهند به طمف کاره که دلش می خواهد و رسانه هس دست خودشال است ک انی که
در طمف مخالف ه ییتند افکارشییال را می گذارند منتشییم شییود و دهال ها را می بندند و منکموفول ها را می دهند فقط در
د ست افماده که یا د ست ن شانده خود شال ه تند و یا تحت تاثنم خود شال ه تند .کار شال هس بم همنن ا ساس پنش می
بمند تا ایی که گاهی می بننند مثال تمام دس یتگاه هاه یک کشییور را فعال می کنند .نمونه اش را در بحث کنتمل معنت
همه مال دیدیس که در دورانی که کنتمل معنت مصلحت کشو نبود طبق بنال مقام معظس رهبمه سالنال سال تمام دستگاه

ها با هس دیگم هس داسییتال بودند که این م ییهله را تبلنک کنند .چه وزارع بهداشییت چه وزارع آموزش و پمورش چه وزارع
علوم تا بناینس بمسنس به شهمداره و امثال اینها .همنشه هس مله فمزند کمتم زندگی بهتم را کنار یک مله پنام واقعی دارد
می نوشییتند که شیینم مادر از هم غذایی بماه کودک بهتم اسییت اینها دو تابلو کنار هس دیگم نصییب می کمدند که انگار که
متخصصال بهداشت و تعلنس و تمبنت یک از نکاع علمی که کشف کمدند همچنن نکته ای ت این را در س ح امعه پخش
کمدند به در و دیوار چ باندند سم مندال ها و سم چهار راه ها ،در اثم این تبلنغاع کمه کمدند که ان ال ها اقناع نخبگانی
شوند حتی افماده که دنبال ت شخنص حق و باطل ه تند به این نتنجه بم سند که بله فمزند یکی یا دو تایش کافی ا ست و
طوره هس این م لب در اذهال ما ر سوخ پندا کمده که علنمغس این تاکنداع مف صل مقام معظس رهبمه مدظله العالی در این
چند سال و سفارش ها و تعننن خط مشی هاه کلی نظام باز هس خمو ی آل چنانی از قضنه گمفته نشده ،یعنی این تفکم در
ممدم نهادینه شده .این م هله را در خنلی از ابعاد زندگی ان ال در دورال حضور استعمار می توانند ببننند .بماحتی مله یا در
امعه تمویج می دهند که بله اگم ک ی در زمال فعلی سواد رسانه نداشته باشد بی سواد است استفاده از رسانه در زمال فعلی
مثل دان تن و خواندل و نوشتن است و بعد هس زیمش چند تا از اسس هاه خار ی به عنوال دانشمندال روانشناسی و تعلنس و
تمبنت و ر شد و اینها می نوی ند و ان ال فکم می کند این نظم خبمه ا ست کار شناس ا ست با اینکه قمآل به ما آموخته "ال
ائکس فاسییق بنبا فتبننوا" .اگم فاسییقی خبم آورد تحقنق کنند از اوسییت نپذیمید و ما بارها چوب اعتماد به کفار را در تاریخ
خوردیس می داننس که اینها خنمخواه ما نن ی یت ند ولی با همنن اسیییس ها اذهال ممدم را مشیییغول می کنند آدم ناخودآگاه در
ت شخنص ننازها به خ ا می رود فکم می کند اینها می گویند البد نناز ا ست حتما اگم من ندا شته با شس اگم دنبالش نموم من
از دامنه ان ال هاه باسواد خارج ه تس و  . ...پگ عامل اول م هله مما عه کمد به خبمگال بدول تعهد است این در الگوه
ق ضایی کشور اتفاق افتاده و در الگوه سبک زندگی اتفاق افتاده در همه اینها می بننند رسانه هایی که با واس ه گاهی با ده
ها وا س ه د ست ن شانده ا ستعمار ه تند در ف ضاه مجازه و مجالع و امثال اینها سبک زندگی ها و روش هاه رفتاره را
تبلنک می کنند م تند به کالم عده اه از دکتمها و تحصنلکمدگال که وقتی ان ال خ ش را دنبال می کند می بنند این خط
در مقابل خط اسییالم قمار دارد و این م یینم الهی و خدایی نن ییت .عامل دوم که بازخورده از همنن عامل اول اسییت توهس
حاصل از شهمع است که ،ربّ شهمه ال اصل له .ان ال ها ب ور طبنعی وقتی در امعه ک ی مشهور می شود باور می کنند
و دیگم خنلی دنبال این نمی رود که ریشییه یابی کنند و اصییل و اسییاسییش را پندا کنند .یکی از عوامل مهس به و ود آمدل
ننازهاه کاذب شهمع هاه ا تماعی ا ست .در امعه تحت تاثنم عوامل مختلف یک چنزه م شهور می شود ما هس باور می
کننس که این م هله ننازمند است .اگم به اطماف خودمال نگاه کننس خنلی از خوب و بدهایی که در زندگی بهش معتقد ه تنس
اگم از ما بپم سند چما؟ هنچ پا سخی نداریس صمفا می گوینس این وره می گویند تنها پ شتوانه ما این ا ست که این وره می
گویند .مثال به یک وانی می گویی شما چما ازدواج نمی کنند؟ می گوید خوب من توانایی مالی ندارم می گوینس خوب مثال
چقدر درآمد داره می گوید مثال ماهی یک منلنول تومال درآمد دارم اگم بخواهس ازدواج کنس اقال یک خانه می خواهد که
ماهی یکی دو منلنول ا اره می خواهد یک لوازمی می خواهد فمش و پتو و بالش و چه و چه که کس کمش  20یا  30یا 50
منلنول باید هنزیه تهنه کننس مجلگ بگنمیس تا ازدواج انجام شیییود .می گوید اینها را باید تحصییینل کمد باید یعنی گزاره
د ستوره و اخالقی و قانونی .می گوینس چما خوب باید تح صنل کنی؟ ازدواج که عبارع ا ست از یک زندگی م شتمک دو آدم

می خواهند زندگی کنند ما با شنس و ا صول عقالیی ،حداکثم یک اتاق الزم دارند یک زیمانداز ساده و می خواهند غذا بخورند
حداکثم  6قا شق و  6ب شقاب و دو قابلمه الزم دارند یک گاز یکی دو شعله الزم دارند و بخواهند آرامش دا شته با شند یک
یخچال کوچک هس گوشه اتاقشال باید داشته باشند دو بالش و دو پتو که اینها کلش با هس شاید با یکی دو منلول تومال هس
قال تهنه با شد .می گوید نه نمی شود ز شت ا ست ،می گوینس چما ز شت ا ست؟ مالک این ز شتی و قبح از کجا آمده؟ می
گوینس ا صال همه ممدم می گویند ز شت ا ست ،آیا ا ستدالل دیگمه غنم از اینکه ممدم می گویند پ شت سم این ق ضنه و ود
دارد؟ هم چه باال پاینن می رویس می بنننس در شمیعت که همچنن چنزه و ود ندارد .پنامبم اکمم صله اهلل علنه و آله و سلس،
به ح ب شمایط زمانی خودشال البته در نهایت ساده زی تی زندگی می کمدند در یک اتاق کوچک شاید دو در دو متم یا سه
در سییه متم کف اتاق هس خاک بود فمشییی هس در شییمایط آل روز مدینه و ود نداشییت گوشییه اش یک ملحفه یا یک لنف
خممایی بود و موقع خواب آنجا می خوابندند یا مهمال که می آمد می انداختند زیم پاه مهمال و خودشیییال روه خاک می
ن ش تند .مثال کل هنزیه ح ضمع فاطمه زهما سالم اهلل علنها شما در تاریخ خواندید که امنمالمومننن زره مبارک شال را
فموختند بماه حضمع زهما هنزیه خمیدند که فهمست آل هنزیه در تاریخ آمده .مایحتاج یک زندگی آل چنزه نن ت که
امموز در ازدواج ها تح صنل می شود .ما ن ل قبل از خودمال هس دیدیس حتی بزرگتمهاه مجلگ که اه خود شال ،امثال
بنده هس ازدواج هاه دهه شییصییت و دورال نگ و دورانی که روحنه هاد در بنن خنلی از ممدم بود را به چشییس خودمال
دیدیس که آدم ها واقعا با دو دسییت بشییقاب و پتو و بالش با یک اتاق تشییکنل خانواده می دادند یک مهمانی خنلی سییاده
نزدیکال در ه یک را دعوع می کمدند و هنچ ا سس و ر سس و سم و صدایی هس ندا شت .از کجا یک ننازه در ذهن مام تولد
می شییود؟ صییمفا شییهمع .یعنی می گویند ممدم چننن می گویند اگم این عنوال ممدم می گویند را بمداریس هنچ پشییتوانه
دیگمه باقی نمی ماند .بعد ان ال می بنند مثال وانی که اگم ازدواج نکند به گناه می افتد که شمعا بمش ازدواج وا ب است
به این بهانه که من امکاناع ندارم ازدواج را به عقب می اندازد یا آل وال مظلوم تصییمنس بم ازدواج دارد به این شییمایط هس
راضی است متاسفانه پدر و مادر او رضایت نمی دهند چول می گویند این ور زشت است ممدم می گویند بد است به واس ه
حمف ممدم وا ب الهی را زیم پا می گذارند و وانی را مدع ها در م یینم حمام پنش می بمند بماه اینکه آل شییهمتی که در
بنن ممدم است را زیم پا نگذارد .ائمه علنهس ال الم فممودند یکی از اولنن عالماع مومن این است که اگم به یک حمف حقی
ر سند اگم تمام اهل م صم او یعنی همه اهل شهم او سخنی بم خالف او می گفتند از حق خودش د ست بمندارد و اعتنا به
کالم دیگمال نداشته باشد و بالعکگ اگم فهمند چنزه باطل است و ناثواب است اگم همه اهل شهم و مصم او دعوع به آل
کار می کمدند از اعتقاد خودش د ست بمندارد و تنزل نکند .پگ عامل دوم در انحماف در ننازها بحث شهمع ا ست که یک
نناز توهمی در ان ال ایجاد می کند و اگم یک موقع بنشننند فهمست کنند مجموعه چنزهایی که در زندگی تهنه می کنند و
ا سمش هس می گذاریس که بهش نناز داریس می بننند ب ناریش از این ا ست .و اما نوع سوم از انحماف در ت شخنص ننازها
م ییهله عادع اسییت .ما یک ف مع داریس و یک عادع که ف مع سییاختمال و وده اولنه ان ییال اسییت .ان ییال سییاختمال
و ودیش این وره اسییت که اگم غذا نخورد به مشییکل بمخورد می کند لذا می گوینس غذا یک نناز ف مه اسییت اگم نخوابد
بدنش کشییش ندارد که بخواهد در م یینم حق حمکت کند می گوینس خواب یک نناز ف مه اسییت ولی یک عادع داریس که
محصول یک سبک زندگی خاص است که ان ال را در م نمه به حمکت وا می دارد و آدم فکم می کند باید حتما این وره

زندگی ک ند .حاال ما ایماننها م ثال عادع داریس سیییه وعده غذا بخوریس یا ب ور معمول ظهمها هفته اه چند بار الاقل بمنج
بخوریس عادع داریس که چاه بخوریس عادع داریس که چایمال با قند یا شکم همماه با شد ب وریکه اگم نبا شد اح اس کمبود
می کننس .آیا این کمبود را پز شک هس تایند می کند؟ نه پز شک می گوید اگم چاه ا صال نخوره یا خنلی کس بخوره بهتم
ا ست اگم قند و شکم ا صال نخوره بهتم ا ست اگم بجاه سه وعده دو وعده غذا با این کنفنت بخوره بهتم ا ست ولی بنده
چول با یک تمبنت غل ی انگ گمفتس االل واقعا اح اس نناز می کنس این دیگم بحث شهمع و توهس نن ت واقعا اگم امموز
بخواهس دو وعده غذا بخورم ضیییعف می ک نس واقعا اگم بخواهس قند و شیییکم را از بمنامه غذایی ام حذف کنس با کمبود مواد
شنمینی موا ه می شوم و ضعف پندا می کنس ولنکن این نناز حقنقی نن ت و من باید عادع غذایی ام را تغننم دهس بمش
گمدانس به آل روش صحنح زندگی کمدل .ب ناره از چنزهایی که در اطماف ماه ست که بهش نناز می گوینس ننازهایی است
که مح صول ف مع نن ت بلکه مح صول عاداع غل ی ا ست که در ما ا افتاده .حاال با این سه شاخ صه ،اول مما عه به
متخ ص صنن متعهد و دوم ا تناب کمدل از شهمع هاه بی ا صل و ا ساس و سوم تفکنک کمدل بنن عادع و ف مع ،بناینس
سما ف ضاه مجازه و ببنننس ما به عنوال یا ان ال آیا ننازمند ح ضور در عم صه ف ضاه مجازه ه تنس یا نه؟ و اگم ننازمند
ه یییتنس تا چه حده نناز داریس؟ ممز ننازهاه واقعی مال را هم کگ بنن خودش و و دال خودش و بنن خودش و خداه
خودش باید ب نجد در همال حد از این ف ضا ا ستفاده کند در خارج از آل حد هس کناره گنمه کند .بماه اینکه این م هله را
تشییخنص دهنس باید فهمسییتی از چنزهایی که در فضییاه مجازه اسییت را تهنه کننس ببنننس هم کدام از اینها چه مقدار نناز
ما ست؟ البته تهنه این فهم ست از حو صله بحث و مجلگ ما خارج ا ست بنده به عنوال نمونه چند تا را ا سس می بمم تا بعد
ببنننس که هم کدام از اینها چه مقدار ننز واقعی دارد؟ یعنی در آل م ییینمه که از اول تعمیف کمدیس که االنابه الی دار الخلود
بود و التجافی عن دار الغمور ،چه مقداره اینها واقعا نناز مح ییوب می شییود؟ یک بخش عمده از فضییاه مجازه فضییاه
سمگممی هاه مجازه ا ست .سمگممی ها همنن ور که در لغتش آمده آل چنزهایی که سم ان ال را گمم کمده به خودش
مشیییغول می کند عبارع دیگمه اسیییت از این عنوال که در فقه آمده که بهش می گویند لهو .لهو در زبال عمب یعنی آل
چنزه که ان ال را به خود م شغول می کندو از چنزهاه مهس تم باز می دارد .سمگممی هاه ف ضاه مجازه یک بخ شنش
بازه هاه مجازه است که بماه خودشال دننایی اند .آنها که مبتال ه تند و آفتش به آنها رسنده بماه خودشال مشغولنت
خاصی دارند .یک بخشی تماشا کمدل انواع فنلس هاست و یک بخش تماشا کمدل انواع کلنپ هاه کوتاه مدع است و یک
بخشییی م العه کمدل شییبکه هاه مجازه اسییت که گزارش هاه کوتاه از م ییائل عجنب و غمیب و حوادث خاص و نادر
روزگار ارائه می کنند .اینها چنزهایی است که وقتی ان ال خود را به آنها مشغول می کند وقتی تمام می شود اگم ازش سوال
کنند که آیا شما علس و دانشت افزوده شد؟ معموال مجبور است بگوید نه علمس افزوده نشد و در هنچ رشته اه از رشته هاه
علوم به هنچ شکلی پن شمفت نکمدم نه ریا ضی ام خوب شد نه علوم تجمبی ام خوب شد و نه علوم ا تماعی ام ،که علوم
ا تماعی دامنه خنلی و سنعی دارد نه اطالعاع غمافنا درش بود نه اطالعاع تاریخ و نه ر شته هاه دیگم ،یعنی واقعا صمفا
سمم گمم شد و مشغول شدم .آیا ان ال واقعا به سمگممی ها ننازمند است؟ یک سوال خنلی ده است .ب ناره از ممدم به
سییمگممی ها واقعا ننازمندند ولی ننازه که محصییول عادع اسییت چول عادع دارند فنلس تماشییا کنند باید تماشییا کنند و اگم
تما شا نکنند اح اس می کنند چنزه کس ا ست .نو وال ما چول عادع کمده بازه نمم افزاره دا شته با شد وقتی بازه نمی

کند اح اس منکند چنزیش کس است .خنلی از نو وانال یا بزرگ االل ما چول عادع کمدند که شبکه هاه مجازه را م العه
کنند و در الباله اینها اخبار عجنب و غمیب بخوانند وقتی به کانالی عادع کمدند چند روزه که دنبالش نمی روند اح ییاس
می کنند چنزه کس اسییت .این عادع آیا بم اسییاس ف مع ان ییال اسییت یا نه؟ به قمآل کمیس که و به سیینمه اهلبنت علنهس
ال ییالم که مما عه می کننس می فممایند نه ،می فمماید لهو یا حمام اسییت یا مکموه .مومن بماه زندگی سییالس نناز به هنچ
سمگممی ندارد مگم چند استثنا که در روایاع آمده و این م هله چو از م ائل حناتی زندگی بوده اسالم بهش عنایت کمده و
توضیینح داده .فممودند مومن از انواع لهو یا سییمگممی یک ق ییس که بهش نناز دارد عبارع اسییت از انگ با خانواده .انگ با
خانواده یک نوع سمگممی است که ان ال با هم م و فمزندش بنشنند صحبت کند یک ارتباط روحی بمقمار کند یا در بعضی
روایاع دارد انگ با خانواده یا بمادرال ایمانی .ان ال ا ماال بمادرال ایمانی را ببنند با اینها گفتگو کند و در اثم این گفتگو رفع
خ تگی از او شود ولی گفتگویی که غفلت از یاد خدا نباشد گفتگویی که در م نم همنن اهداف طبنعی زندگی باشد که این
مقدار ارتباط را خداوند فمموده الزم ا ست بماه ر شد مومن .بن شتم از این چی؟ بن شتم از این فممودند مقداره از ورزش هاه
مفند زء لهوه ا ست که مومن ا ازه دارد انجام دهد .ورزش مفند ا ست ورز شی ا ست که در ع صم پنامبم اکمم و ائمه علنها
سالم چه بوده؟ سه مورد در روایاع آمده .یکی تنماندازه بوده و یکی سوارکاره بوده و یکی شنا .اینها یک نوع سمگممی
ا ست که رفع خ تگی می کند در م نم ف مع ان ال ا ست و مو ب ر شد ان ال هس می شود و ان ال مهارع افزایی می
کند .ولی از این حوزه که بخواهنس بنمول بناینس و یک قدم بخواهنس فماتم بمویس دیگم راهش را شییمع مقدس ب ییته .یعنی یا
فمموده حمام است یا مکموه است .ما هس می تواننس بنشنننس مثال یک کتاب قصه بخواننس کتابی که قصه است تاریخ نن ت
قصه اش هس آموزنده نن ت مثل ر سمی که در صد ساله اخنم از اروپا وارد کشور ما شد رسس رمال نوشتن که بنده بنشننس
گوشه خانه بماه خودم خنال بافی کنس یک داستال تخنلی ببافس که ممده بود خانمی بود پدره بچه اه بود این وره کمدند
رفتند آمدند این وره شیید و  100یا  200یا  500صییفحه قصییه ببافس بعد این را بدهس شییما هس خنال بافی بنده را بخوانند.
اسییالم می گوید نه شییما همچنن کاره نباید بکنند .مشییهور فقهاه قدیس می گفتند حمام اسییت و یک عده هس می گفتند
مکموه است چول این کار لهو و بی فایده است .اینکه ان ال بنشنند خنال بافی هاه دیگمال را بخواند عاقالنه نن ت ان ال
باید بنشیینند واقعنت ها را ورق بزند و م العه کند .تاریخ خواندل امم مفنده اسییت ولی ممال خواندل نه ،البته االل که همه
دننا رمال می نوی ند و می خوانند رمال خواندل یک غمض عقالیی دیگم پندا کمده و آل غمض امعه شناسی است که شما
می توانند با م العه کمدل رمال هاه مثال کشور آلمال روحناع و خصوصناع ا تماعی آل ممدم را بشناسند با م العه کمدل
رمال هاه کشور آرژانتنن ،امعه شناسی آل ممدم را به دست آورید .این یک غمض عقالیی است ک ی اگم واقعا هت دار
با این ننت که امعه شناسی کند با این ننت که فمهنگ ها را بشناسد بمود و در عمصه م العه رمال ها ،بحث دیگمه ا ست
که کار عاقالنه ای ت و شمایط خاص خودش هس دارد .اما اگم وانال ما در کشور ما این وره می خوانند؟ نه این ور نن ت.
یک نفمه ق صه اه را می بافد دیگمال هس می نشننند ذهن و نفگ خود را می دهند دست بافته هاه او و م العه می کنند.
یک ک ی می نشنند گوشه خانه خنال بافی می کند و سم هس می کند اسمش می شود فنلمنامه و بعد چندین منلنارد هزینه
می کنند آل فنلمنامه را یک عده ادایش را در می آورند بهش می گویند فنلس سیییاختن و یک عده هس فنلس بممی دارند بعد
پخش می کنند بنده می ن شننس خنال بافی هاه یک کارگمدال را تما شا کمدل .آیا این لهو مثبت و سازنده ا ست من را رشد

می دهد؟ باز همال حمف قبلی اینجا ه یییت .یک موقع بنده به عنوال یک فعال ا تماعی می خواهس از آداب و رسیییوم و
فمهنگ هاه یک امعه باخبم شییوم می روم فنلس تماشییا می کنس با این انگنزه که آل امعه را بشییناسییس فمهنگ هایش را
بشیناسیس و بعد در مقابلش موضیع گنمه کنس تصیمنس بگنمم که این عاقالنه اسیت اگم غنم از این بود دیگم غمض عقالیی
بمش بار نمی شییود .در زمال پنامبم اکمم صییلواع اهلل علنه و آله افماده بودند که داسییتال هایی را از ایمال می آورند در بنت
عمبها می خواندند شبنه همنن چنزه که در حکایاع شاهنامه می بننند که پنامبم اکمم به شدع بهشال موضع گنمه کمدند
فممودند این که بنشننی یک سمه داستال هاه خنالی و اساطنم اس وره ها را بماه دیگمال بخوانند این غلط است .این آیه
شمیفه هس که ،و من الناس من ی شتمه لهو الحدیث لن ضل عن سبنل اهلل ،ا شاره به همنن ما ما دارد در نظم خنلی از اهل
تف نم و حدیث می فمماید عده اه ه تند که اینها لهو الحدیث را می روند تهنه می کنند پول می دهند ،لهو الحدیث یعنی
گفتاره که غفلت زاست و ان ال را از رفتاره حقنقی زندگی غافل می کند .مشغول به خودش می کنند از آل چنزه که باید
دنبالش حمکت کند باز بماند .حاال ک ی اگم طالب آخمع باشد این قضنه خنلی روشن است آنهایی هس که طالب دننا ه تند
می خواهد دانشییمند بزرگ شییود و متخصییص خبمه شییود آل هس عقلش ا ازه نمی دهد بنشیینند خناالع یک نفمه را وقت
صمف کند ببنند فالنی چ وره خنال بافی کمده .چول ماحصل تماشا کمدل یک فنلس از اول تا آخم یعنی آشنا شدل با نحوه
خنال بافی یک نفم فنلمنامه نویگ و مجموعه فعالنت هاه آل کارگمدال .اگم این هت دهی درش باشییید اگم بار اخالقی
دا شته با شد یک ارز شی را ناخودآگاه به ان ال بناموزد عنوال لهو الحدیث ازش بمدا شته شده و می شود کار مفند .ولی اگم
فنلمی بود که د شمن من و شما و د شمن ا سالم و اولناه الهی ساخته بود که هنچ بار ارز شی هس درش وارد نن ت بلکه
البالیش چنزهاه ضد ارزشی هس دارد دیگم به تمام معنا می شود لهو الحدیث .در بعضی روایاع داریس که اگم از این م هله
ورزش هاه مثبت و انگ با عنال و خانواده بگذریس دیگم چنزه به عنوال لهو بماه مومن باقی نمی ماند مگم نماز شیییب
خواندل .نمی خواهد بگوید نماز شب هس لهو است یعنی می خواهد بگوید مومن اگم شاده و خوشی داشته باشد بعد از اینها
خو شنش به عبادع ا ست به خلوع با خدا ست و اگم ما دیدیس که انگ با خانواده داریس ورزش مثبت و سازنده هس داریس باز
هس قلبمال آرام نمی گنمد نناز اسییت بمویس این طمف آل طمف بچمخنس سییم و گوشییی بجنباننس و به انواع بازه هاه دیگم
م شغول شویس معلوم ا ست م نم زندگنس آل ال طوره که باید و شاید نن ت .حتی در روایاع دارد که ائمه علنهس ال الم
ورزش را خالصییه کمدند در سییوارکاره و تنماندازه و مقداره هس شیینا ،از ائمه در مورد چوگال هس پمسییندند چول آل موقع
چوگال هس بود ،ائمه فممودند نه مومن چوگال بازه نمی کند در مورد شی ی منج یا تخته نمد فممودند که ائمه فممودند بحث
قمارش به یک طمف که اگم از آل بگذریس مومن بازه نمی کند .متن روایت ا ست و ح ضمع فممودند ا صال ش منج شأل
مومن نن ت که مومن بازه کند ،ال المومن لمشغول عن اللهو ،ک ی که چوگال بازه می کند فممودند این اگم از اسب افتاد
و راه هنس شیید تعجب نکنند و وقتی اسییب را می دواند شیین ال به همماه او می دود .گفتند آقا بمویس شییکار که کار خوبی
ا ست فممودند نه شکار لهو ا ست .در کتاب هاه فقهی نگاه کنند یکی از اهایی که گفتند اگم رفتند م افمع باید نمازع را
کامل بخوانی و شک ته نمی شود یعنی زء انواع سفم معصنت ،سفم بماه شکار که گفتند اگم می روه شکار که واقعا شکار
کنی بنایی بفمو شی درآمد زایی کنی یک کاره در چمخه ا تماع انجام دهی این ا شکال ندارد ولی اگم می روه شکار بماه
تفمیح به آل سبک که بنن پاد شاهال قدیس بود که می رفتند بنمول شهم از این شکار کمدل لذع می بمدند ،م شکل کمبود

مواد غذایی داخل شهم نبود که بگوینس گوشت داخل شهم کس است بمویس آهو شکار کننس تغذیه گوشت ممدم را تامنن کننس.
می رویس بماه لذع حاال این سییفم ،سییفم معصیینت اسییت و نماز را باید کامل خواند .پگ ما در عمصییه سییمگممی ها آل که
اقت ضاه ف متمال ا ست نوع خا صی از سمگممی ها ست ورزش هایی که مو ب ورزیدگی بدل ا ست سمگممی مثبت ا ست
ارتباطاع مفند با هس نوعمال و خانواده مال آنها سی یمگممی هاه مثبت اسیییت ولی م العه کمدل کتاب هاه تاریخ یک نوع
سمگممی مثبت ا ست ولی خواندل دا ستال هاه غنم واقعی زء سمگممی هاه مثبت ا ست .ان ال اگم سما ف ضاه مجازه
می رود بماه اینکه خودش را سمگمم کند باید خودش محکی به خودش بزند ببنند این سمگممی ها از سمگممی هاه مثبت
است یا منفی؟ خنلی از سمورال تقاضا می کنس پنگنمه کنند عنوال لهو و لعب را در آیاع قمآل و روایاع ببننند قمآل کمیس و
روایاع با دو عنوال له و لعب ،یعنی سمگممی و بازه چ وره معامله کمده و ان ال ها را ن بت به آل چ وره هت دهی
کمدند؟ این یک بخش م هله .بخش دوم ،می گوینس می رویس سما فضاه مجازه بماه اطالع از اخبار .اخبار یعنی اتفاقاتی
که در دننا افتاده یا در حال میال افتادل ا ست .یک حمفی سم زبال ها افتاده که ان ال باید حتما از اخبار م لع با شد واال
عقب مانده ا ست ک ی که از اخبار م لع نبا شد از امعه عقب ا ست .ما که عمض کمدیس به نگاه قمآل از امعه عقب بودل
مهس نن ت پنامبم اکمم هس وقتی در مکه بودند از امعه خنلی عقب بودند .همه قمیش م شغول کار خود شال بودند و پنامبم
اکمم هس در غار یکی دو متمه در حما می ن ش تند صبح و ظهم و شب بناد خدا آنجا ا شک می ریختند و عبادع می کمدند.
عقب ماندل از امعه که مالک نن ت ان ال باید بن شنند ب نجد اگم اخبار را نداند یا چه مقدار بداند مو ب ر شد او ه ت؟
چه مقدار مو ب رشد او نن ت؟ این م هله هس یک م هله تخصصی و کارشناسی ا ست به این راحتی نمی شود در موردش
ق ضاوع کمد .به ح ب قاعده کلی ،مومن در ا صل اولی هنچ وقت اهل خبم خواندل نن ت چول خبم یعنی یک حادثه گذرا،
حادثه گذرا بماه رشد و سعادع من م تقنما اثمگذار نن ت .به قول یکی از بزرگال مومن هنچوقت روزنامه نمی خواند مومن
عممنامه می خواند اگم خواسیییت عممنامه نخواند الاقل سی یالنامه و ماهنامه می خواند ،که این البته تعبنم مجازه و کناینش
است .یعنی چنزه می خواند که آل چه می آموزد در یک بمهه زمانی طوالنی اثم گذار باشد .ب ناره از چنزهایی که در اخبار
م العه می کننس کال به ما بی ربط اسیییت .مثال م العه می کننس دیموز در فالل نق ه از دننا یک زلزله آمده بعد مثال در اثم
این زلزله هس  2000نفم از دننا رفتند .این کال به ما بی ارتباط ا ست چول بنده هنچ توانایی بماه کمک کمدل به آنها ندارم و
آل کشور هس م شکالع مالی ندارد که بمویس سم صندوق پول بمیزیس به فقماه آنجا کمک کنند دیگمانی ه تند که اولویت
دارند و هنچ تاثنمه در م یینم زندگی من ندارد .کال حمف باطل اسییت حال من بدانس آنجا زلزله آمد یا نه .ب ییناره از اخبار
ه تند که ممکن ا ست در مجموع بماه ان ال مفند با شند اما به نحو روزانه شال بماه ان ال عاده ،تاکند می کنس ان ال
عاده ،افماده که م هولنت خاص دارند بحثشال فمق می کند ،اثم گذار نن ت .مثال یک زمانی دولت فعلی به دنبال این بود
که باالخمه توافقنامه بم ام را امضیییا کند یا نکند؟ یک سیییمه بحث هاه کلی ه یییت که من مومن باید بدانس و باید هس
بمای شال وقت بگذارم ن بت بهش ب صنمع پندا کنس که آیا کال ارتباط بمقمار کمدل با کفار ننکو ست یا نه؟ اعتماد کمدل با
کفار صحنح ا ست یا نه؟ آیا م شکالع اقت صاده امعه ما ری شه اش در تحمیس ها ست یا نه؟ اینها بحث هاه علمی حقنقی
مفند است که متاسفانه معموال افماده که اهل خبم خواندل ه تند این چنزها را بلد نن تند .نمونه اش هس این دولت ممدانی
که سالنال سال هس در این واده ها سنم می کمدند حاال بگذرد از آنها که دست نشانده و مزدور بودند ،دیگمانشال انقدر فهس

ندا شتند که بفهمند نباید به کفار اعتماد کنند به حمف بزرگال هس گوش ندادند و شد آل چه که شد .حاال این ها حمف هاه
سنا سی ا ست که بماند .االل یک موقع ا ست که االل دولت مثال رفت فالل شهم می خواهد قمارداد ام ضا کند ام ضا کمد یا
نکمد؟ صییبح یک خبم می دهند و ظهم یکی و عصییم یکی و فمدا یکی ،آخمش چی؟ مثال بنده اینجا تاثنم گذارم که االل در
آل شهم به خ صوص که آنها ن ش تند آنجا می خواهند قمارداد ام ضا کنند از اینجا پنغام بفم ستس ام ضا نکنند یا دارد سمتال
کاله می رود؟ نه .در این ور م ائل اخبار کالل به درد ما می خورد یعنی شما میال بم ام را بن شننند بعد از یک سالک ل
ما مایش را در طی یک کتاب صد صفحه اه تحلنل شده م العه کنند که اولش این و و س ش این و آخمش این بود ولی
اخبار روزانه اش هنچ تاثنمه در من ندارد چول من به عنوال یک ت صمنس گنم ا تماعی یا ت صمنس ساز در این عم صه کاره
نمی توانس بکنس مالک ها و شاخصه هاه کلنش هس که ان ال باید بمود سم اه خودش بناموزد اگم تخصص دارد یا ندارد
به بزرگال دین مما عه کمده از آنها بناموزد .خنلی از خبمهاه زئی روزانه که م العه می کننس اگم بخواهنس روش درسیییت
زندگی را پنش بگنمیس بجایش باید بمویس سما یافتن کلناع و آ شنا شدل با مبانی و ا صول و د شمن شنا سی بماه خودش
پمونده ب نار مف صلی است .آموختن بمنامه ها و حنله هاه کفار بماه مقابله با م لمانال بحث خنلی مف صلی است که شاید
خنلی از ماها در این زمننه  5کتاب هس م العه نکمده باشنس .ان ال تا آل کلناع را نخواند و نناموزد همچه هس قضایاه زئی
بشیینود بصیینمتش افزوده نمی شییود باید ان ییال اول کلناع نحوه تعامل با کفار و اهداف اسییتعمار و روش ا ماه طمح هاه
شوم شال را یاد بگنمد بعد آل وقت اگم م هولنتی دا شت با نگاه کمدل دو ق ضنه دورادور می تواند بفهمد که این کاره که
اینها می گویند االل به نفع است یا به ضمر است؟ الزم نن ت که  5و  6سال بگذرد بعد آل وقت بفهمد آها اینها کاره که
کمدند خنانت و اشتباه بود .این م هله ب تگی به افماد دارد ،باید ایگاه ا تماعی خودمال را مشخص کننس .ببنننس بنده نوعی
اوال در چه الیه اه از تصمنس گنمه و تصمنس سازه قمار دارم؟ چه وظنفه ا تماعی و ا مایی بم دوشس است؟ ثاننا ببننس چه
مقدار از قواعد کلی م لعس؟ بعد به تناسییب این دو تا بنشییننس م ییائل زئی را م العه کمدل ،واال اگم ک ییی تصییمنس گنم و
تصمنس ساز نباشد یا قواعد کلی را م لع نباشد هم چند هس اخبار بخواند صمفا وقت خود را به هدر داده و از عممش استفاده
اه نکمده اسییت .خالصییه م الب اینکه عمض کمدیس اگم بخواهنس منزال ورودمال را در فضییاه مجازه اندازه گنمه کننس
راهکارش این ا ست که ان ال بناید محتوایی که از ف ضاه مجازه دریافت می کند طبقه بنده کند ببنند کدام از اینها الزم
ا ست و کدام الزم نن ت .از  4و  5نوع محتوایی که در ف ضاه مجازه ا ست ام شب دو تا را فم صت شد که حقنم خدمت
سمورال م صدّع شوم و صحبت کننس .یکی لهو و سمگممی ا ست که عمض کمدیس به ح ب ف مع ان ال نناز به اینها نداد
اگم اح اس نناز می کننس مح صول عادع ا ست واال مومن آرام شش به چنزهاه دیگمه ا ست که ز زندگی سالس و سبک
زندگی ا سالمی و ود دارد ،دوم م هله م العه خبمها ست که بخ شنش کال بی فایده ا ست و بخ شنش م البی ا ست که در
صورتی مفند ا ست که ما شاخ صه هاه کلی محک زدل یک خبم و ارزش گذاره بماه یک خبم را بلد با شنس واال اگم آل
مالک هاه کلی را نداننس هم چه هس اخبار زئی بخواننس تاثنمه در عملکمد مال خواهد داشیییت و باید مالک هاه کلی را
بناموزیس ایگاه خودمال را در تصمنس گنمه و تصمنس سازه در رده هاه مختلف ا تماعی مشخص کننس مثال بنده م هول
یک پایگاه ب نج ه تس .بعد از آل که آل کلناع را دان تس الزم است هم روز اخبار روز را هس خبمدار باشس که بتوانس تحلنل
هس بکنس تحلنل را به دیگمال هس منتقل کنس .ولی یک موقع یک شخص فمده ه تس و هنچ م هولنت ا تماعی ندارم آل

وقت از این اخبار روزانه شاید روزه  5و  10دقنقه هس بماه بنده کفایت کند دیگم الزم نباشد روزانه ننس ساعت و یک ساعت
بنشننس خبم م العه کنس .انشاء اهلل اگم عممه و توفنقی بود در ل اع آینده اگم خدمت سمورال بودیس بقنه محتواه ف ضاه
مجازه را با هس ممور کننس ببنننس بم ا ساس آموزه هاه ا سالمی چه مقداریش م صداق ننازهاه حقنقی و ف مه ا ست و چه
مقداریش محصول شهمع است یا محصول توهس و عادع است که ان ال باید از آل ا تناب کند .انشاء اهلل خداوند به همه
ما توفنق دهد بگونه اه زندگی کننس که روز به روز بنش از پنش به یاد خداوند متعال باشنس.
اللهس صل علی محمد و آل محمد

