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  و   

  انتخاب بزرگ
  !من كو؟
  تأثير روح بر
 حركات ورزشي

  
  
  

  اصغر طاهرزاده
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  فهرست مطالب

  
  6   ناشر مقدمة

  8    شود مي خودمان ضد بر كارهايمان وقتي
  9    وجوان دين رابطة
  10   زندگي گانة سه مراحل

  11    گويند؟ مي كسي چه به جوان
  12     چيست؟ بزرگ انتخاب
  14    اند جوان هنوز كه پيراني
  18    ميرد مي كه بيند مي انسان،

  24    كرد؟ انتخاب را ابديت توان مي چگونه
  25    جوان روح متضاد ابعاد
  26    زندگي در شريعت معني

  28    ندارد زندگي در بزرگ انتخاب انسان، كه وقتي
  30    انسان بزرگ انتخاب شريعت؛

  33 !   ؟ كو من
  35    بدنم بدون خودم

  36    ميريم مي كه بينيم مي
  37    مكان و زمان فوق روح؛
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  38    ها    خوبي طرف به جوان آزاد روح سير

  40    تر وسيع دنيايي با ارتباط
  41    نشاط ابتداي مرگ،
  42    جمعه عصر غم

  45    ورزشي حركات
  47     اند روح هاي يزيباي ظهور مانع كه هايي بدن

  48     باشد حاكم بدن بر روح وقتي
  50     كنيم؟ حاكم بدن بر را روح چگونه

  52     بدن بر روح حاكميت نتايج
  53     اراده تقويت و ورزش

  56     معنا عالَم به سير عامل ورزش؛
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  مقدمة ناشر
  

  باسمه تعالي
 گي هـر تـرين دوران زنـد   جايي كه دوران جواني، جدي از آن      

با ابعاد جـديِ زنـدگي   در دوران جواني انساني است و جوانان بايد 
باشد » تربيت بايد گرم و جدي«كه  رو شوند، و با توجه به اين هروب
تصميم گرفت مباحثي را  ه سطحي و غير جذاب، اين انتشاراتو ن

تـاب  اند، طـي چنـد ك   كه استادطاهرزاده با جوانان در ميان گذارده
كه بايد بـه   نسل جوان جامعة ما به بهانة اين :اوالً :منتشر نمايد تا
 .گيري نكرد، از معارف حقيقي و جدي محروم نماند جوانان سخت

با جوانان، معارف جدي را بـا زبـان    توان روشن شود كه مي :ثانياً
  .روان مطرح كرد و روح جوانان را در جهتي عميق سير داد

  :سه بحث زير مطرح استدر اين كتاب      
  كـه سـعي شـده    :جوان و انتخاب بزرگ در زندگي -1     

توانند در دوران جـواني   است جوانان عزيز متوجه باشند چگونه مي
هاي خود را تا قيامت و ابديت خودشـان وسـعت دهنـد تـا      انتخاب

  .همواره در نشاط جواني باقي بمانند
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هـايي در   ساده و با مثالدر اين بحث با زباني  :من كو؟  -2     
خور فهم جوانان، بحث مجردبـودن روح مطـرح شـده اسـت كـه      

  .مبناي بسياري از معارف ديني است
جايي كه امروز  از آن :تأثير روح در حركات ورزشي -3     

ــي خطــر حضــور    ــك ضــرورت اســت و از طرف ــردن ي ورزش ك
توانـد   مـي  اي كـه شـخص   هـاي غلـط، ورزش را از نتيجـه    انگيزه

هـاي   اين بحث سعي شده انگيـزه در كند؛  ست آورد، ساقط ميد به
جوانان ارادة دائمـي بـراي   :صحيح ورزش مد نظر قرار گيرد تا اوالً

بتواننـد از ورزش كـردن، نتـايج    : ثانيـاً . ورزش كردن داشته باشند
  شاءاهللا إن .معنوي و روحاني ببرند

  
  

الميزان       انتشارات لُب 
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 شود ضد خودمان ميبر  كارهايمانوقتي 

                           
اى كـه صـحيح فكـر     اين يك قاعده است كه انسان به اندازه     
ى كـه خيلـى   يآنهـا همـين جهـت،    بـه  .كند صحيح عمل مي ،كند

  . شود كارشان ضد خودشان مى ،خوب فكر نكنندلي كاركنند و
 افـراد را  ى بودنـد كـه سـر   يدلّاكهـا  ،هاى قـديم  ايد كه در حمام شنيده
زد تـا بـا    زور مـي  ،شـد  ند ميكُ اش وقتى تيغ يكي از آنها ،تراشيدند مى
 هكنـد آن فـرد بيچـاره   پوسـت سـر    درنتيجه سرطرف را بتراشد ،فشار
ريال بـده   ده! آقاي محترم« :اك گفتدلّآن بار شخصى به  يك .شد مى

ـ  »!بخر و سر مردم را درست بتـراش نو تيغ يك  بـا خونسـردي   اك دلّ
يـك  ريال بـدهم    دهچرا « :گفتگويا كارش هيچ عيبي ندارد،  تمام كه

زيـاد  كـه  خـورم زورم   مىخرم و  ميدهم نان  مى ، يك ريالتيغ بخرم
 .»زنم بيشتر زور مى ،شود مى

چون عقلمـان   ؛ك استالّمثل اين د ،مثَل مادر بعضي موارد       
دچـار   ، و در نتيجـه كنيم هر چه بيشتر كار مى رسد، به كارمان نمى

، شويم وباز براى رهـايى از ايـن مشـكالت    مشكالت بيشترى مي
 ،كنيم بيشتر كار مى كه ريشة مشكالت را پيدا كنيم باز جاي اين به
 .شود پريشانى وپراكندگى مى مانيوقت سراسر زندگ آن
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تا بدان پايه  ،غفلت از خردمندى«: گويد مي 1يكي از دانشمندان      

هاى  تبا تشديد علّ شيم كه يك بيمارى راكو رسيده كه ما همواره مى
 .»دهيم آن شفا

      و تفكر نبوده  كارساز ييتنهابه  ،»كار«ه كه حال با اين مقدم
بلكه خـوب فكـر    باشد، البته تنبلى هم كارساز نمي وهم نياز است 

رويـم   بر سر اين مطلب مـي ؛ كردن وخوب كار كردن كارسازاست
 :كه

 جوان رابطة دين و      
در دنيا مطرح است كه آيا اصـالً جـوان    امروزه هم اين بحث      

خودى خود در دوره جـوانى    هخودش ب و !؟با دين ارتباط دارد يا نه
دين را بـا  عالقمندي به عالقمند به دين هست يا نه؟ وآيا ما بايد 

خـود   خـودي  يا روح جوان به ؟ايجاد كنيمجوان  درتشويق و تبليغ 
عوامل محيطي يـا فرهنگـي ممكـن اسـت      چنين گرايشي دارد و

بـراي روشـن شـدن ايـن     . گرايش به دين را در او ضـعيف كننـد  
ها توجه نمود تا جايگاه جواني  موضوع بايد به مراحل زندگي انسان

  .را در اين مراحل پيدا كنيم
  
  

                                                 
 »كوچك زيباست«دانشمند انگليسي در كتاب  شوماخر، -اف-اي -1
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  زندگي گانة سهمراحل 
جـوانى و   كـودكى، : ها در زندگى سـه مرحلـه داريـم    ما انسان     
فهمـيم كـه يـك     از كجا مى يعنى ما كودكان چرا كودكند؟؛ پيرى

هـايش   انتخـاب بينـيم   مـي جـايى كـه    كسى كـودك اسـت؟ از آن  
هاى كـودك   حال اگر شخص بزرگى همان انتخاب. گانه است بچه

چـون   !چـرا؟ ، شود واقع مىبقيه مورد تمسخر واعتراض  ،را داشت
ه هاي شخص بزرگى است كه انتخاب در  .اسـت  گانـه بـوده   ش بچـ

اش  هايي را در چنين مرحله از زنـدگي  كه نبايد چنين انتخاب حالي
 ،سـاله  پـنج  ةساله مثـل بچـ   اگر يك شخص سى مثالً. داشته باشد

مـورد   ،خيابان بازى كند كوچه و چوبى بردارد و سوارش شود و در
ساله اين كار را  پنج ةكه اگر يك بچ در حالي شود اعتراض واقع مى

 كـارِ  چـون ايـن كـار،    ،كنـد  مـى ناعتراض او  بهاصالً كسى  ،بكند
و اين فرد هم كودك است و بايد كارهاي كودكانـه   گانه است بچه

يعنـى   ؛هايشـان كودكانـه اسـت    پس كودكان انتخـاب  .انجام دهد
  . سرگرمى استبراي كارهايشان سطحى و

هايشـان سـطحي و    در مقابل كودكان كه انتخـاب حاال بياييم      
آيـا   ،هـا راببينـيم   وپيرزن پيرمردهاگرمي است، زودگذر و براي سر

بـه يـك پيرمـرد     مـثالً ! هاى بزرگ بكنند؟ توانند انتخاب اينها مى
درآن  و حاضرى يـك مؤسسـه تأسـيس كنـى     آيا نودساله بگوييد
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بعـد برايشـان    نـد، رودانشـگاه ب كـه بـه    ى،مـاي ى را تربيت ننجوانا
هـا بشـوند    تعدادى كارخانه بسازى واينها مهندسـان آن كارخانـه  

را  چنين برنامـه وسـيعي   خواهيد ديد كه اصالً طاقت شنيدن! ؟...و
، خدا هم از او نخواسته است. چه رسد بخواهد عمل كند ،هم ندارد
ريـزي كنـد و شـروع نمايـد،      بخواهد چنين كاري را برنامهاگر هم 

شـود كـه پيرمـرد نودسـاله چـه       واقـع   مورد تمسـخر ممكن است 
سـر پيـرى و   «: گوينـد  اصطالح مى هب .وراندپر در سر ميآرزوهايى 

هـا در   عمومـاً انسـان   است كه شنور يخوب بهپس » !گيرى معركه
پـس مالحظـه    ،هـاى بـزرگ بكننـد    توانند انتخاب نمى سنّ پيري

يعنـي مرحلـه    –ها  كرديد كه خصوصيات دو مرحله از زندگي انسان
د و هايشان معموالً محدو طوري است كه انتخاب –كودكي و پيري 
  .سطحي است

 ؟ گويند جوان به چه كسي مي
هـر   ةروحيـ «گيـري كـرد كـه     توان نتيجه ميچه گفتيم  از آن      

بر اساس حال بايد ببينيم  ،»ندك هايش مشخص مى انسانى را انتخاب
  !؟گويند جوان به چه كسى ميهمين قاعده، 

 ؛جـوان : توان گفـت  با مقايسه با دو مرحله كودكي و پيري مي     
اين يك قانون اسـت واگـر    .كند هاى بلند مى ى است كه انتخابكس

مـثالً اگـر    .يا كودك است يا پيرى شكسته و فرتـوت  ،چنين نكند

۱۱

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  جوان و انتخاب بزرگ             0000000000000000000000000000000000000000000000000
 

ى او را جـوان  از لحـاظ سـنّ   ساله باشد، تا بيست  پانزدهبين فردى 
انتخابش اين باشـد كـه يـك گـودال     فرد اگر اين ؛ حال يميگو مى

يك مگس در آن بيندازد تـا در   بكند و مقدارى آب در آن بريزد و
يم جـوان يـا بـه او گفتـه     يگو آيا به اين شخص مى آن غرق شود،

چون انتخابش سـبك   ؛يم او بچه استيگو مى حتماً !شود بچه؟ مى
بايـد  ، پس جوان بايد انتخاب بزرگ داشته باشـد . گانه است و بچه

در اسـالم بـه    .داشـته باشـد  و همه جانبـه  انتخاب وسيع و عميق 
انتخاب  و كه رشد كردهانساني يعنى  ؛يم رشيديگو جوان مى نسانِا

و به ابزارى كه او و عميق به اهداف واقعى دهد و  انجام ميبزرگ 
 .كند فكر مى ،رساند را به هدفش مى

 انتخاب بزرگ چيست؟ 
 ،باشـد و زودگـذر  اگر كسى انتخابش سـطحى  روشن شد كه       

جـوانى  اگر  حال .داشته باشد جوان بايد انتخاب بزرگو  بچه است
بتواند در كنكـور قبـول   مثالً تمام انتخاب و آرزويش اين باشد كه 

ايـن  ؟ آيـا  يك انتخاب بـزرگ اسـت   ، آيا اين انتخاب براي اوشود
، در عين اين كار ياو است اش كرده  مناسب جوانى يانتخاب ،جوان
 انتخـاب و او  كـار بزرگـى نيسـت   تواند ضروري باشـد،   كه مي اين

ايـن انتخـاب و امثـال ايـن     ! است؟ آري اش نكرده مناسب جوانى
ـ    ،ها هيچ كدام بد نيسـت  انتخاب مالحظـه   ،ت شـود ولـى اگـر دقّ
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عنـوان يـك انتخـاب     و به كنيد كه انتخابى در شأن يك جوان مى
 اگـر جـوان،  حتماً توجه خواهيد داشت كه و  .نيست بزرگ براي او

خـورده و مـأيوس     ستمناسب با شأنش نكرد، جوانى شك انتخاب
ش ظــاهر ا اســت و خيلــى زود ايــن شكســت و يــأس در زنــدگي

   .شود مى
 قبول شدن در كنكور را انتخاب بزرگ خود بدانـد،  ،اگر جوانى     

خـوب وقتـى    بـرود دانشـگاه،  اش اين است كـه   هدف اصلييعنى 
بعد  واحدها را بگذراند،و بعد  بگيرد،درسي دانشگاه رفت بايد واحد 

ازدواج كند و  التحصيل شود و شغلي پيدا كند و بعد فارغ بعد! ؟يچ
 مدرسه هبزرگ شوند و آنها را ب يشها بچه! ؟يبعد چ دار شود، بچه

، بعد آنها را زن بدهد و دانشگاه بفرستد و شغلي براي آنها پيدا كند
حال آيا اين ....بميرد هم بعد ! ؟يبعد چ فرستد،شوهر ببه خانه و يا 

بحـث بـر سـر ايـن     ! اسـت؟ براي زندگي خاب بزرگ انتواقعاً يك 
است كه آيا ما حق داريم امرى چنـين محـدود را انتخـاب بـزرگ     

! بزرگ است يا نـه؟  انتخابِ آيا اين انتخاب،! زندگيمان قرار دهيم؟
چيز كـوچكى قـرار   چنين اش را  بزرگ زندگى و اگر جوان انتخابِ

   شود؟ چه مى ،بدهد
 اش بكنـد،  ه انتخابى مطابق جوانىجوان كسى است ك ؛گفتيم     

شـما ايـن    .بايد انتخاب بزرگ داشته باشـد وگرنـه جـوان نيسـت    
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چـه  « :اگـر از آنهـا بپرسـيد    ايـد،  خورده را ديده هاى شكست جوان
كـرديم   خواهد جايى كار مى دلمان مى«  :گويند مى ،»!؟خواهيد مى
 ؛» ندكشيد دادند و از ما كار مى به ما مى يك حقوق نسبتاً خوبي و

يـك انتخـاب    ،اين انتخـاب كه  در حالي !همين؟: پرسيد از آنها مي
اش  اش مــرده اســت، روحيــه ايــن جــوان روحيــه .انفعــالى اســت

ل بايـد ايـن مسـئله حـل بشـود كـه       پس او .خورده است شكست
و انسان جوان اگر چـه چيـزى را انتخـاب     انتخاب بزرگ چيست؟

روحيــة او و عامــل شكســت  آن انتخــاب در شــأن اوســت ،كنــد
 تواند انتخاب بزرگ داشـته باشـد،   جوان فقط مى انسانِ ؟گردد نمي

اش  در تمـام عمـر بـه جـوانى     ،پس اگر جوان انتخاب بزرگ نكرد
 اگر جوانى به سـنّ از طرفي مالحظه كرديد كه  .كرده استنت خيا

البتـه   ؛توانـد انتخـاب بـزرگ داشـته باشـد      ديگر نمى پيرى رسيد،
پيرى استفاده كند و مرحلة اش در  رگ جوانىتواند از انتخاب بز مى

بـه راحتـى   در آن مرحلـه  ولـى ديگـر    در پيرى هم جـوان بمانـد،  
  .تواند داشته باشد انتخابى بزرگ نمى

  اند  پيراني كه هنوز جوان
مصداق انسانى كه در پيرى هـم جـوان مانـده را بـه وضـوح           
وقتـى آن  . يمببينـ  »عليـه  اهللا رحمـة «خمينـي  توانيم در حضـرت امـام   مى

 :بـود   گفتـه  بـود،   اكى با ايشان مصـاحبه كـرده  واسلو خبرنگار چك
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 .»چهارسـاله اسـت   و مثل يك جـوان بيسـت   ،اين انسان ةروحي«

ــرارت  ــر ح ــوان و پ ــى ج ــده يعن ــاز و آين ــون .س ــه  چ حضــرت ك
  واقع يك انتخاب بـزرگ كـرده   هدر جوانى ب »عليـه  رحمةاهللا«خميني امام
نى بزرگ بود در نودسالگى هم جوان و چون انتخابش در جوا است
هـايى كـه حـدود چهـل يـا       انسان اگر در زندگىِ ؛ا برعكسام بود،

بينـيم كـه اينهـا در     ت كنيم مـى خوب دقّ ،اند سالگى پوسيده پنجاه
 ،يعنـى در جـوانى انتخـاب بـزرگ    ! اند جوانى نكردهواقع  به جوانى،

ايى خـوش  انـد و بـه چيزهـ    را انجام ندادهجواني مربوط به دوران 
 انـد  به اين خـوش بـوده   مثالً. اند كه هيچ ارزشى نداشته است بوده
خوشـحال    و يـا بـه ايـن    د،نـ چرانى كن دزدانه چشماند  توانستهكه 
ـ يـك امضـاء بگير   ، يكه از فالن قهرمـان ورزشـ  اند   بوده و يـا   دن

 ؛البتـه . هاي ورزشي قهرمان شوند اي از رشته تالش كنند در رشته
ولـى  و تقويـت اراده الزم اسـت،   سالمت جسم  ورزش براى اصلِ
پـس   .باشـد  بـراي زنـدگي انسـان    يك انتخـاب بـزرگ   دتوان نمى

شان در زندگي از اين قبيل چيزها  هاي اصلي اشخاصي كه انتخاب
 ةپوسـيد  در جـوانى هـم پيـرِ   هـا   باشد كه عرض شد در واقع ايـن 

خـوردگي در پيـري    ند كه اين پوسيدگي و شكسـت ا خورده شكست
ـ شـوند؟   اما چرا به چنين روزگاري گرفتار مـي . شود ر ميظاه ت دقّ
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كه به وسعت روح ابدي خود در جواني خـود   فقط به خاطر آنكنيد 
  . اند انتخابشان را شكل نداده

ت ابـدي  ةانسان به اندازاين مسئله را فراموش نكنيد كه وسعت     
ن جا ، بلكه اصل انسان،بدن انسان نيست ،اصل انسانچون . است

هميشه زنده و جاودانه است و بعد از كه است و روح هم  وو روح ا
كـه همـان روح و   ، يعنى ما خودمـان  است موجودباز نابودى بدن 

حال اگر درجوانى انتخاب مناسـب   .تا ابديت هستيمجانمان باشد، 
 .ايـم  ت خود خيانت كردهبه جوانى و انساني ،با ابديت نداشته باشيم

مـثالً  . يعنى هميشـه هسـت  ؛ سعت ابديت استانسان به وچرا كه 
خوابيد آيـا از خودتـان    وقتى مى. شما در خواب هم خودتان هستيد

يـا نسـبت بـه فـالن     ! شويد؟ از خودتان غايب مىو  خوابيد هم مى
و ! خـواب هسـتيد؟  يا فالن مكان كه در كنـار شـما بـود،    شخص 

بينيـد و از   مىخودتان را هم ناصل ا آيا ام بينيد، نمىها را ديگر  آن
مثالً وقتى خـواب ديديـد كـه در خيابـان      !شويد؟ خودتان جدا مى

مـن خـواب ديـدم كـه در     « :يديگو مىكه بيدار شديد، بعد  ،هستيد
اى در خيابـان   غريبـه  ،من خواب ديـدم «: يديگو نمى» خيابان بودم

خـودت،   در خواب هـم  يعني اى، بلكه خودت در خيابان بوده. »بود
هر چند از بدنت جـدا   ،از خودت خواب نيستى ،پس هستى، خودت
شويد و  بينيد كه داريد از خيابان رد مى وقتى شما خواب مى. باشى
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ايد، با كدام چشـم   با دستتان يك پرتقال برداشتهبينيد  خواب مييا 
ايد؟ و بـا كـدام پاهـا در     بينيد؟ با كدام دست پرتقال را برداشته مى

ست و پا كه در رختخواب است رويد؟ اين چشم و د خيابان راه مى
داريـد، هرچنـد   ... يد، ولي خودتان چشم و پا و و كارى به آن ندار

اين چشم و پاي گوشتي را آنجـا نداريـد، پـس بـدون ايـن بـدن،       
اى و  و يا مثالً وقتى سر كـالس نشسـته  . خودتان، خودتان هستيد

ــ ،در خيــاالت خــود غــرق هســتى م در كــالس مطلــب بعــد معلّ
خندنـد، شـما بـه خودتـان      كند و همه مى تعريف مىدارى را  خنده
چـه شـد؟ چـه گفـت؟ مگـر شـما، گـوش و         :يديگو آييد و مى مى

ى م چشم و گوش و بدن مادنبود، مسلّحاضر چشمتان سر كالس 
نشـنيد؟  مـادي  گـوش  اين نبود كه  كسي شما حاضر بود، پس چه

 .چشم مربوط به بدن تو بـود اين . گوش مربوط به بدن تو بوداين 
، پـس معلـوم   اين گوش نشـنيد  چون حاضر نبودي »خودت«ولى 

است شنوندة واقعي و بينندة واقعي، خودتان هستيد، و اين چشم و 
 ،شما كه خودتان بـدنتان نيسـتيد، شـما هسـتيد    . گوش ابزار است

اصـالً   ايـد؛  زندهآري ايد،  شما زنده. خودتان هستيد در حدهم فقط 
رد، هميشه زنـده اسـت، هميشـه    انسان مرگ به معناى نابودى ندا

، حتي وقتي هم كه بدنش خوابيد، بيدار اسـت و خـواب   بيدار است
  .بيند مي
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  ميرد بيند كه مي انسان، مي
اگـر  ميـرد؟   ميرد يا مـى  بيند كه مى آيا به نظر شما، انسان مى      

هـيچ كـس   كـه   شويد د خودتان دقت كنيد متوجه ميكمي در مور
طورى كه اگر شما يك  همين. ميرد ه مىبيند ك مى ميرد، بلكه نمى

بينيد كه دستتان قطع شده، حاال اگـر دسـت    مى ،دستتان قطع شد
 ،بينيد كه دو دستتان قطع شـده  ديگرتان هم قطع شود، باز هم مى

تان قطع شـد، حـاال   هايبينيد كه پا مى ،ايتان هم قطع شودپ دو اگر
شود؟  كم مى شما هم »ِمن«آيا  ،ها و پاهايتان قطع شود اگر دست
بـاز هـم   و  هسـتيد  قبلـي  شويد؟ يـا همـان مـن    من مى يعنى نيم

حاال اگر تمام دست . شود شما كم نمى منِ؛ پس »من«: يديگو مى
. ميريـد  بينيد كـه مـى   شود؟ مى و پا و بدنتان هم جدا شود، چه مي

ديديد كه ديگـر   مى ،شد طور كه اگر يك دست شما قطع مى همان
حال اگر تمام اجزاء بدنتان هم قطـع  . تشما نيس ، دستآن دست

ايـن را  . نيسـت ديگر در اختيار شما بينيد كه تمام بدنتان  مى ،شود
: داريـم  سـوره زمـر   42در آيه  در قرآن كريم. »مردن «: گويند مى

ي      موتها ينَح  فُساَ نْى الْفَّيتَو هللاُاَ« فـ ت تَمـ الَّتـي لَـمو
خـواب  هنگام مرگ و  هنگام ها را در يعنى خداوند انسان »منامها

به جـايى   ،انسان در حين مرگطبق فرمايش قرآن، گيرد، پس  مى
فكـر  خودتـان  كمـى   .ميـرد  بيند كه مى يعنى مى. ه داردديگر توج
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خالصـه؛ شـما هـيچ وقـت     . ، الزم نيست ما زياد بحث كنيميدكن

  . ميريد بينيد كه مى ميريد، بلكه مى نمى
 »السـالم  علـيهم «معصـومين  و ائمـه » والـه  عليه اهللا صلواة«براز پيامدر روايت     

برنـد و غسـلش    الخانه مىرا به غس متوفّي داريم كه وقتى شخص
خواهنـد   ى وقتى مـى حتّ 2.دهند بيند كه غسلش مى مىاو  ،دهند مى

 .گذارنـد  بيند كه بدنش را در قبر مـى  مى ،او را در قبر بگذارندبدن 
در قبر بگذاريد، چـون  و از پا مرده را آرام اند بدن  به ما دستور داده
ـ  ،خـودش در بـدنش نيسـت   . گذارد بر روحش اثر مى ا نـاظر آن  ام

پس نتيجه . كند مىگذرد او را متأثّر  حاالتي كه بر بدنش مياست، 
ميـرد، انسـان فقـط و     انسان اصالً هيچ وقت نمىاين شد كـه  

حـال   ميـرد و دائـم در   انسان است كه مـي  بدن اين. هست ،فقط
هاى يـك سـال    ها و پوست كه موها و سلول يطور  به .تغيير است

هاى شـما و   ها و سلول يعنى موها و پوست. پيش شما حاال نيست
شناسي در عرض شش ماه  به گفتة علماء زيستدر كل، بدن شما 

ولى آيا خودتان هم . قبلى نيستبدن عوض شده و ديگر آن تماماً 
در عرض چند مـاه تمـام   كه  با اينقبلى نيستيد؟ خود ديگر همان 

پـس بـه   . بدن شما عوض شده ولى شما حاال هم، خودتان هستيد
اين نتيجه رسيديم كه انسان، خودش، بدنش نيست كه با مردن از 
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. او بـه وسـعت ابـديت اسـت     بلكه او هميشه زنده است، بين برود،
حاال اگر انتخابى به وسعت ابديت نكرد، انتخاب بزرگ خـودش را  

در شـأن  را كـه  انتخابى  نجام نداده و اگر انتخاب بزرگ خودش وا
  . بزرگى نكرده استانتخاب  ،انجام نداد جان اوست

  كودكان سالمند
 كـه سـنّ   هسـت روشى » پياژه«در مكتب  »شناسى انرو«در      

يك روانشناس . هايشان تعيين كرد توان از روى انتخاب افراد را مى
روى مردم  در پى تحقيقى كه بر پياژه،، از پيروان مكتب آمريكايى

هـاى آنهـا تعيـين     افراد را از روى انتخـاب  سنّ آمريكا انجام داده،
اكثـر مـردم آمريكـا از    « :گويد عجيبى رسيد، مى ةبه نتيجاو . كرد

ــن  ــر س ــارده ،نظ ــرده  از چه ــاوز نك ــال تج ــد س ــى .»ان ــا  بعض ه
نظـر  از نيسـت، مـثالً   و واقعـي  ت درازمد عميق و هايشان انتخاب
جـوانى   انتخـابِ  لِسـالگى كـه او   در چهاردههاي منطقي،  انتخاب
اند، حتـي   اند و از نظر فكري رشد بيشتري نكرده متوقف شدهاست 

انـد انتخـاب    چـون نتوانسـته  . سالشان باشـد  اگر از نظر سنّي پنجاه
انـد و بـه جـواني     ف شدهمتوقّدر كودكي  ،بزرگشان را انجام بدهند

  . اند نرسيده
ولى از  ،سال دارند هايى را كه مثالً چهل ا سراغ داريد انسانشم    

خيـاالت اسـت، خوششـان    تمامـاً بـازي   هاى كـارتونى كـه    برنامه
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اين . خياالت و دروغ است ها كه اين برنامه دندان آيد، اگرچه مى مى
امـا  . انـد  خيـال مانـده   انـد و در حـد   اشخاص انتخاب بزرگ نكرده

اضر است فقط با خيـاالت خـوش   برعكس آيا يك انسان عاقل ح
شما متوجه انتخاب بزرگ خود شديد و خواستيد خـود را  اگر  باشد؟

در ابديت ارزيابي كنيد و افق روحتان را تا ابـديت وسـعت داديـد،    
هاى خيالى بـراى   داستان مثالً شخصى يك ساعت بنشيند وحاال 

 شـويد اينهـا جـز    ه مـى متوجچون آيد،  شما تعريف كند، بدتان مى
اگـر بلنـد شـديد و    . چيز ديگرى نيسـت  ،خرفزخياالت دروغ و م

هاى بيهوده چيست، نشـان   رفتيد و با خودتان گفتيد آخر اين حرف
 تـان  در زنـدگي دهـد خيـاالت    دهـد كـه عقلتـان اجـازه نمـى      مى

حاال ببينيم آخرش چه  :دارى كنند، ولى اگر نشستيد و گفتيد ميدان
هـاى غيـر    يسـتيد و انتخـاب  شود هنوز عاقـل ن  معلوم مى ،شود مى

  .كنيد واقعى مى
   انتخاب واقعي

هاسـت   هاى غيرواقعى مخصوص بچه آيا انتخاببه نظر شما       
ند و شـو  ايد، روى يك چـوب سـوار مـى    ها را ديده يا جوانان؟ بچه

بـر  گـويى سـوار   كه دوند  چنان مى گويند اين اسب ماست و آن مى
پس كـودك   ؛يا چوب است اسب ا واقعاً اينام ،اند اسب رستم شده

ـ . هايش واقعى نيست گرا نيست، انتخاب تواقعي جـوان   ؛ا جـوان ام
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انتخاب  ؛ثانياًهايش واقعى است،  انتخاب ؛اوالًكيست؟ كسى كه 
. كند، چرا؟ چون انسان بزرگ است، انسان ابـدى اسـت   بزرگ مى

بـه عمـر و جـوانيش خيانـت      ،ابدى اگر انتخاب بزرگ نكند انسانِ
، چون جـواب  گيرد شود؟ يأس او را مى وقت چه مى آن. است  كرده

خواسته تا ابديت وسـعت   نياز روحي خود را نداده است روحش مي
بگيرد ولي او خود را مشغول چيزهـاي سـطحي و محـدود كـرده     

مثالً اگر شما يكى دوسال هر روز بنشـينيد كـارتون ببينيـد،    . است
و سـاعت دلتـان شـور    د يآيد، ولى بعـد از يكـ   لش خوشتان مىاو

نشـينيد و   كنيـد، مـى   رهـا نمـى   نگاه كردن به كـارتون را زند،  مى
ـ    مى اش را رهـا كنيـد، اگـر بعـد از      هبينيد، حاضر هـم نيسـتيد بقي

باز هم دلتـان   ولي بينيد،  يك فيلم هم باشد آن را هم مى ،كارتون
ـ       مى زند، شور مى ا دانيد بايد بلند شـويد يـك كـار ديگـر بكنيـد ام

دانيد كه اين كار را نبايد انجام بدهيـد   مى ،دانيد چه كار بكنيد نمى
فردا هـم   دهيد، اگر فردا هم همين كار را بكنيد، پس انجام مى ليو

هم همين كـار   چند سال بعد اگر يك سال و ،همين  كار را بكنيد
دانيـد   بينيد يك غم شديدى شما را گرفته، نمـى  را كرديد، بعد مى

بـدرأى، پرخـواب،    اً اخمو، بـداخالق، تنـدخو،  چه كار بكنيد، شديد
دانيـد بـراى    اما آيا مى. خواهيد شد...اش وى، غير بشّتنبل، غيرجد

شما جوانيد، جـوان بايـد    ؛تان نبودهچه؟ چون انتخابتان مناسب سنّ
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انتخاب بلند بكند، انتخاب بلنـد بـه بلنـدى روح اسـت  و روح بـه      
  .ابديت است ةانداز
ت چيسـت؟ آيـا ايـن    نيد انتخاب مناسب ابـدي ك حال فكر مى      

ا بـزرگ اسـت؟   تمام دنيمگر د؟ ناست كه تمام دنيا را به شما بده
بعـد كـه    ،شـوم  گفتيد اگر ديپلم بگيرم ديگر راحـت مـى   مثالً شما

و  خواهيد برويد دانشگاه، بعـد گذرانـدن واحـدها    مىديپلم گرفتيد، 
رويم بهر چه پيش ، بعد ازدواج كردن، التحصيل شدن باالخره فارغ

كردن  بزرگ بعد بچه، خانه، بعدبعد تهية  شود، مشكالت بيشتر مى
انسـان  انتخاب بـزرگ  ها همان  آيا اين  ...تحصيالت آنها و بچه و
مشـكالت و   ،يا اين كه هرچه در داشتن اينها پيش بـرويم  است ؟
بدهنـد، تمـام    پس اگر تمام دنيا را به شما. شود بيشتر مىها  غصه
و شما  ،بدهندآيا اگر همة دنيا را به شما . اند ها را به شما داده هغص

مسلّم تصديق خواهيد اين انتخاب بزرگ است؟  را بپذيريدهم آن 
 بلكه با توجه به وسـعت انسـان،  . تنها انتخاب بزرگي نيست كرد نه

هاى  هاى زياد و غفلت هغصانتخاب چرا كه . انتخاب كوچكى است
زيرا انسان مساوى است بـا ابـديت،   . رگ نيستبزانتخاب فراوان  

 كوچك ومحدودى را انتخاب كـرده انتخاب كند، مقصد اگر دنيا را 
يعنـى    »متاع قَليـلٌ «: فرمايد چون خداوند در مورد دنيا مي است،

 اى است محـدود وچـون جـوان بايـد     وبهره ،دنيا كااليى است كم
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چيـز كـوچكى را    ،اگر دنيـا را انتخـاب بكنـد    انتخاب بزرگ بكند،
مأيوس و  نكرد، انتخاب اش واگر مناسب جوانىاست انتخاب كرده 

انتخـاب بكنـد،    پس بايد ابـديت را  .خواهد شدسرخورده و افسرده 
  . چون ابدى است

  ؟     توان ابديت را انتخاب كرد چگونه مي
ابـديت را انتخـاب كـرد؟ اگـر     تـوان   چگونـه مـي  ببينيم حال      

 و مطمئنـاً فقـط بايـد    مطمئناً ،تان خيانت نكنيد يبخواهيد به جوان
كه جوابگوي نياز و عامل هدايت بعـد ابـدي شماسـت،    شريعت را 

شريعت يعني رمز و راز و راه و رسم زنـدگيِ دنيـايي   . انتخاب كنيد
هـر  . حيات ابدي خود را پر رونق و پر ثمر كنـيم  ،تا در اين زندگي

خـود را  جوان نيست و  وحشر ،جوانى كه شريعت را انتخاب نكند
داشته باز ،اش، يعنى زندگى در ابديت كردن نياز حقيقى راه تغذيه از

روح بلنـد  واقع  بهده و كركوچك وزودگذر مشغول و به مقصدهاي 
آرزوهاى دنيايى محبوس نمـوده   ديوارهاي تنگ وجوان خود را در

  .است وبه پوسيدن خود تن داده
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 ابعاد متضاد روح جوان
بعضى از روانشناسـان   ايد؛ مچنان كه خودتان هم تجربه كردهه   

هاي دوران  ن در اوج غلبة ميلاند كه جوانا شدهاين نكته را متذكر 
زيـرا در  . جواني، يك كشش شديدي نسبت به مسائل ديني دارنـد 

هـاي   كند، يكي ميـل  دوران بلوغ جواني دو ميل و كشش رشد مي
بين  جاست كه جوان در نهاي فطري و اي غريزي و يكي هم ميل

بـه  بين گرايش  به شهوت، و نزديكـى   او. گيرد يك تضاد قرار مي
، لـذا   گيـرد  قرار مي ابدى انسانگويي به بعد  و جوابدين فطرت و 

گـرايش  عد ب، بعد گرايش به شهوت و عد داردجوان دو ب: گويند مي
 و آيـد  و در جوانى هر دوى اين ابعاد به جوشش در مى. شريعتبه 
اصـلي و بـزرگ خـود    عد شريعت را انتخاب ب انسان در جواني، اگر

يعنـى انتخـاب بـزرگ    . اسـت  خيانت كرده اش به جواني ،ددانقرار 
هـاى كوچـك را گرفتـه، و اسـير      را رها كرده و انتخاباش  زندگي

در . اسـت  شـده  ،هاى كوچك و زودگذر است شهوات كه از انتخاب
گيـرد و   سراسر روحـش را مـي  ها  ها و پوچي اين حال سرخوردگي
كنـد و در   ها، خود را در ورطة شهوات رها مي براي نجات از پوچي

  .شود و هيچ نهايت هيچ مي
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  معني شريعت در زندگي
شـما را در  خداونـد فرسـتاده تـا    يعنى دستوراتى كـه   ؛شريعت     

خواهيد  اگر مي :گويند مثالً به شما مي. انتخاب بزرگتان موفق كند
با توجه به حيـات  بايد انتخاب شما  ،ق باشيدموفّ خودتان حياتدر 

كنيد كـه در انتخـاب بلنـدتان  موفـق      حاال چه مى .باشد تان ابدى
ام امــا  كــردهانتخــاب مــن قيامــت را  :اگــر كســى بگويــد باشــيد؟

ايـن دو  مسـلّم   .دنيا و افتخارات دنيا هم مشغول شوم هخواهم ب مى
كـه   بـدون آن اين شـخص  قع در وا .شوند انتخاب با هم جمع نمى

 مـة ه ،با انتخـاب قيامـت  چون  .گويد دروغ ميبخواهد به خودش 
شود وعمالً آنها ديگـر   براى ما كوچك وناچيز مي ،دنيا واهداف آن

كه فضـاي ابـدي زنـدگي    قيامت را  ونمورد انتخاب ما نيستند، چ
 حقيـر ديـدن دنيـا و   كوچـك و  ا بـراى  ام .ايم انتخاب كردهاست، 
بايـد   نياز اسـت،  ديدن قيامت، يك شعور برينعظمت  و بابزرگ 
هـا نگـه    ، و خود را همطراز كوچكيوسعت روح داشته باشدانسان 
 ؛مـثالً مـوش را مالحظـه كنيـد    . ها را انتخاب كند تا بزرگي ندارد،

ترسـد؟ يـا    ترسد، آيا از شير هـم مـى   از گربه مىقدر  اينموش كه 
از  ؟بترسـد تـا از آن   نـدارد درك عظمت شير را اصالً موش شعور 

فهم هيبت و عظمـت شـير را   خواهد، شعور  شير ترسيدن، هنر مى
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شير برتر از آن است كه موش با آن شعور كـم  اساساً و . خواهد مى
شـعور آهـو بيشـتر از    چـون  ترسد،  اما آهو از شير مى. از آن بترسد

ولى موش بـا دم شـير   . ترسد ين آهو از شير مىاموش  است، بنابر
اش را  آن شـير پنجـه  كه بفهمد كافي است  بدون آن كند بازى مى

 : به قول مولوى .بگذارد روي تمام هيكل او
          خو وشـهر م ـةد شحنـه باشـگرب     

 شيران ترسد او زِ تا ؟موش كبود                                              
       !؟موش كى ترسد زشيران مصاف     

ك ـوان مشـــآهــ ،دـليــك ترسنــ                                                
 ناف

هــاى عميــق، دقيــق و فكــور، از خــدا  آدم فكــر كنيــدحــاال       
خـود شـما در    ؟بنـدوبار و نـادان   بـى  عقلِ هاى كم ترسند يا آدم مى

مـؤمنين واقعـي   از خدا ترسـيدن   ؟ به نظر شمابينيد جامعه چه مى
اسـت يـا يـك    در انديشة آنها ابدى  بلنديك شعور جهت وجود  به

ـ حكـيم و  هـاى   انسـان آيـا بيشـتر   ترس كودكانه؟  ر جامعـه  متفكّ
سـوره   28آيه ؟ خدا در عقل كم هاى بى فكر و يا انسان ،خداترسند

ـ عباده الْ منْ اهللاَ ما يخْشَىانَّ«: فرمايـد  مى فاطر لَميعنـي   »اع
. ترسند اند از خدا مى عالم واقع هآنان كه ب ،خدا بندگاندر بين فقط 

از  شناسـند  ها را مى و بزرگى دارند بزرگهاي  انديشهيعنى آنها كه 
ترسند، چون دنيا را كـه كوچـك اسـت، كوچـك و حقيـر       خدا مي
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بيننـد و بـه    بينند و خدا كه بزرگ است، بزرگ و با عظمت مـي  مي
عنـوان دو   همين جهت هم عرض شد؛ انتخاب دنيـا و آخـرت بـه   

هاي انديشمند ممكن نيسـت، چـرا كـه     زرگ براي انسانانتخاب ب
بينند و هيچ عاقلي چيز كوچـك و   ها دنيا را كوچك و حقير مي اين

  .دهد حقير را انتخاب بزرگ خود قرار نمي
  بزرگ در زندگي ندارد انتخابوقتي كه انسان، 

ايـد   شما بايد ببينيد اصالً انتخاب بزرگ داريـد يـا نـه؟ ديـده          
در زنـدگي ايـن اسـت كـه     ها تمام انتخابشان  وتباليستبعضى از ف

شش تا گل بزنند، تمام انرژى حيـاتش و تمـام عمـرش خالصـه     
كه توپ را پرتاب كند توى دروازه و وقتى هم كه گـل   شده در اين

 اگـر . دنداند چه حالى دار شود و خدا مى زند بسيار خوشحال مى مى
ـ شود كه مـثالً گـل ب  همين انسان انتخاب بزرگ   خيلـي  ، ايـن دزن
آيـا ايـن   . و در واقع اين انسان انتخاب بزرگ ندارد خطرناك است

انتخاب بـزرگ اسـت   كه در بازي فوتبال انسان مرد گل دنيا شود، 
ولى بدانيـد و   ،بازى بكنيد !ها اى انسان :گويد يا كوچك؟ قرآن مى

بازى چه موقع خطرناك  3.است ، بازيبه ياد داشته باشيد كه بازى

                                                 
، »بـازي «ت اسـت از  زندگي دنيـايي عبـار  : فرمايـد  سوره حديد مي 20آيه  -3

 .اسـت » آوري مال و قدرت جمع«و » تفاخر نسبت به همديگر«، »سرگرمي«
ايـن  لـذا  ايـد و   هاي دنيايي شـده  يچيزها مشغول شديد بدانيد مشغول باز  يعني اگر به اين
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 .بازي را بازي ندانيم و آن را اصل زندگي قرار دهـيم تى است؟ وق
ى جـد عنـوان قسـمت    بـه كنيد، اما اگـر بـازى    شما همه بازى مى

چون شـما ديگـر بـه فكـر     . اين خيلى خطرناك است ،شدزندگي 
تـان باشـد،    تان كه بايد به وسعت بعـد ابـدي   انتخاب بزرگ زندگي

شـتار  كُ  و  شـت كُ هـا  اكنـون در جهـان در بـازي    هـم . نخواهيد بود
، چـون  شـان  زنـدگي  ىجدبعد شان شده  شود، چرا؟ چون بازي مى

آيا شما اين خطـر را بـراى خودتـان     !انتخاب بزرگشان شده بازى
اگـر   ،20 ةنمـر كنيد؟ اگر انتخـاب بزرگتـان بشـود     احساس نمى

، اگـر انتخـاب   فقط زنـدگى در ايـن دنيـا   انتخاب بزرگتان بشود 
ر انتخاب بزرگتان اين بشود كـه در جامعـه   اگ خانه،بزرگتان بشود 

جـاي   بـه ها چيزهـاى پـوچى اسـت كـه      اين ةهم ؛باشيد شهورم
ها را انتخـاب كرديـد،    ايد، و اگر اين انتخاب كردهانتخاب بزرگتان، 

ـ . شويد مي مأيوس ةيك پير سرخورد ،شديد سالمندكمى كه  ت علّ
 سـالگى بـه بعـد مـأيوس و شكسـت      اى از سن چهـل  كه عده اين

اين است كه جوانى خود را حفظ نكرده اند، چرا؟ چـون   ،اند خورده
و مناسـب بـا بعـد ابـدي خـود      انتخاب بزرگ در حد شأن جـوانى  

  .اند نكرده
                                                                                                            

كارها را قسمت اصلي زندگي خود قرار ندهيد تا از قيامت باز بمانيد و فقط مشـغول حيـات   
  .دنيايي شويد
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  انسنبزرگ ا انتخاب ؛شريعت 
در دنيـا بـراي   آداب صـحيح  عقايد و اخـالق و  يعنى  ؛شريعت     

نيد تا انتخـاب  خوا شما نماز مى. با خدااُنس بيشتر ت و ابديباروري 
امـا آيـا   . برايتان بمانـد  ،ايد كردهدر رابطه با ابديت خود بزرگى كه 
كنيـد   داريد چه ميدانيد  ايد، يا مى خوانيد چون عادت كرده نماز مى

 ،شما اگر جوانيـد و جـوانى كـرده باشـيد    . ايد انتخاب كرده آن را و
خـدا   ت و قرب بـه ابديتوجه دائم به انتخاب بزرگتان قيامت است، 

بـا   با خدا، ارتباط و حفظ ،احتياج به حفظ داردكه اين قرب، . است
اگر شريعت را . استو عمل به دستورات آن، ممكن شريعت  حفظ

ارتبـاط از  ايـن  ايد، اگـر   ، اين ارتباط را از دست دادهداز دست بدهي
رود، اگر انتخاب بزرگتـان   انتخاب بزرگتان از دست مى ،دست برود

 پيرِكه بدنتان از نظر روحي جوان است،  در عين اين ،از دست رفت
با غفلـت از توجـه بـه ابـديت در     شويد و اگر  افسرده و مأيوس مى

شويد، حاال چه از نظر جسمى جـوان   پوسيده مى ،پير شديدجواني، 
چرا بعضى . از نظر روحى پير هستيدهر حال  ولي بهباشيد چه پير، 

را ت كـه انتخـاب بزرگشـان    تش ايـن اسـ  ها مأيوسند؟ علّ از جوان
كنكور خودش بد نيسـت،  . اند ها قرار داده كنكور، خانه و امثال اين

عنـوان هـدف    هـا را بـه   اگـر ايـن  . اگر انتخاب بزرگ شد بد اسـت 
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ها رسيديد غصـه و مشـكل روى مشـكل     انتخاب كرديد و به اين
  . شويد مأيوس مى يد،ها نرسيد و اگر به اين آيد برايتان پيش مى

بـه وسـعت روح    انتخابتـان بـزرگ باشـد،   واقـع   بـه حاال اگـر       
هاي  راحتي فعاليت به ،»الحمدهللا« اگر كنكور قبول شديد تان، ابدي

كـه هـيچ حـرص جانكـاهي      دهيد، در حالي دانشگاهي را ادامه مي
هايي كه بقيه دارند در شما نيست، چـون ايـن را    نداريد و اضطراب

اگـر هـم قبـول نشـديد بـاز      . ايـد  در كنار زنـدگي خـود قـرار داده   
چون ضرري به هدف اصلي شويد،  ، ديگر مأيوس نمى»الحمدهللا«

شما وارد نشده، بلكه راه ديگري را خداوند برايتان غير از تحصـيل  
 ،دار شــديد اگــر خانــهكــه  همچنــان. آورد در دانشــگاه پــيش مــي

نشـين بوديـد، بـاز هـم      اجـاره ، اگر هم تـا آخـر عمـر    »الحمدهللا«
دارشدن انتخاب بزرگ زندگي شما نبود كه  ، چون خانه»الحمدهللا«

  . با نداشتن خانه از آن انتخاب بزرگ محروم شده باشيد
چـون همـواره    آورد، شادى و شعف مىقيامتي، انتخاب بزرگ      

تواننـد آن را از مـا    هاي دنيـايي نمـي   قابل دسترسي است و حادثه
 بـزرگ ابـدي ديگـر   بگيرند تا ما ناراحت شويم، و لذا بـا انتخـاب   

. آورد يأس نمـى  آيد و براي انسان پيش نمي فرورفتگى و خردشدن
در شرايطي كه انتخاب اصلي انسـان حيـات ابـدي اوسـت،     اصالً 

سـوره   87 در آيه قرآن كريم. يأس يعنى چه؟ يأس مال كافر است
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ـ انَّه  «: يدفرما مى »السالم عليه«يوسف م أسيال ينْ رحِو  اللّـه الَّا 
از رحمـت خـدا،   يعنى مـأيوس و سـرخورده    ؛»نَوركافالْ مقَوالْ

انـد،   جهت زندگي را غلط انتخاب كـرده  ، چوننيستند مگر كافران
اند كه همواره در حـال گـذران و ناپايـداري     دنيايي را مقصد گرفته

كه  دين اسالم به لطف خدا دين بسيار خوبى است، براى اين. است
بنشينيد  . گذارد انسان در غم دنيا بپوسد يك انتخابى است كه نمى

طـور   همـان  !؟شود غير از اسالم را دوست داشت فكر كنيد، آيا مى
و با اطاعت از اوامـر  شريعت حافظ انتخاب بزرگ است،  ،كه گفتيم

حفظ برايمان ما را  انتخاب بزرگهر روز آن و تدبر در حقايق آن، 
بزرگتـر از آن اسـت  كـه    يعنى خدا  »اهللا اكبر«: گوييد مى. كند مى

بتوان وصف كرد، و ما اين چنين خـدايى را مقصـد و هـدف خـود     
ايـم و   واقعى را انتخاب خود قرار داده ايم، يعنى آن بزرگ قرار داده
مان خيانت  ماند و به جواني روحمان جوان و با نشاط مى ؛در نتيجه

  .ايم فتادههاى شكننده هم ني ايم و به افسردگي نكرده
دا به همگى ما توفيق دهد كه انتخاب بزرگ داشته باشـيم،  خ     

ه    هيچ در اين صورت  هـاي فرسايشـي    وقـت انسـان گرفتـار غصـ
  اهللا شاء إن. شود نمي

  موفق باشيد
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  

آموزان عزيز هستم خيلي خوشحالم و ايـن   كه خدمت دانش  از اين
هانة اين كه صحبتي با هم داشـته  به ب. دانم را يك لطف الهي مي

كنم تا بـه كمـك خـدا بتوانيـد از آن در      باشيم، مطلبي را بيان مي
  .تان استفاده كنيد طول زندگي

: ريزان وارد اتـاق مـن شـد و گفـت     يك بار يكي از فرزندانم اشك
چه كسي ايـن نقاشـي   : پرسيدم. ام را برادرم پاره كرده است نقاشي

خـودت كـو؟ دسـتش را روي    : گفـتم  .خودم: را كشيده بود؟ گفت
ات  اين كه سـينه : گفتم. اين خودم است: اش گذاشت و گفت سينه
اين هـم  : گفتم. اين: دستش را روي سرش گذاشت و گفت! است

اش  خنديد و رفت و اصالً يادش رفت كـه نقاشـي  ! كه سرت است
حاال باألخره اين خودي كه اين نقاشي را كشـيده  . پاره شده است

است كه اين سينه و اين سر، سينه و سر اوسـت؟ ايـن   است كدام 
  طور او را به خودش مشغول كرد كه باألخره من كو؟ سؤال همين

بينيـد و   كنيم، گاهي شما خواب مـي  مطلب را از خودتان شروع مي
خـوب حـاال چـه    . گوييد خـواب ديـدم   يد ميشو ميصبح كه بيدار 

ايد  خواب ديده مثالً. گوييد خودم خواب ديدم كسي خواب ديد؟ مي
خواهد به  شويد يك دفعه يك ماشين مي كه داريد از خيابان رد مي
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بينيد كه توي رختخواب هستيد و  پريد، مي شما بزند و از خواب مي
خواست بزند؟ وقتي از  ماشين به چه كسي مي. ماشيني در كار نبود

گوييــد خــودم خــواب ديــدم  و ماشــين  خــواب بيــدار شــديد مــي
بزنـد و خـودم از خـواب پريـدم و ديـدم تـوي        خواست به من مي

حـاال واقعـاً خودتـان كـدام بوديـد؟ آن كـه در       . رختخواب هسـتم 
قبول داريد آن كـه خـواب   . ديد رختخواب بود يا آن كه خواب مي

ديد شماييد و آن كه در رختخواب بود بدن شما بـود نـه خـود     مي
بدن باز خودت بودي و بدن شـما هـم، خـود     پس خودت بي. شما

  .شما نبود
  خودم بدون بدنم
شـود كـه بـه آن     تان واقع مي هايتان در زندگي بعضي مواقع خواب

حاال سؤال ايـن اسـت كـه در رؤيـاي     . گويند مي» رؤياي صادقه«
رو  صادقه آيا خودم آن جـايي را كـه اآلن در بيـداري بـا آن روبـه     

هستم و قبالً هم خواب همين جا را ديدم، آيا قبالً بدون بدن آمده 
كنم  چرا حاال كامالً احساس مي جا يا نه؟ اگر نيامده بودم اينبودم 

قبـل از  . ام؟ پس من بدون بدنم هم خودم هسـتم  جا آمده قبالً اين
ام ولي بدنم  اين كه بدنم در اين محل قرار بگيرد، خودم آنجا بوده

گيريم كه ما چه بدن داشته باشيم، چه  نبوده است، پس نتيجه مي
  .شيم خودمان، خودمان هستيمبدن نداشته با
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ماه تماماً عوض  بدن انسان در طول شش: گويند شناسان مي زيست
شـود،   هـاي قبلـي مـي    هاي جديد جايگزين سلول شود و سلول مي

كند كه خودش، خـودش اسـت بـا     ولي انسان باز هم احساس مي
پس بدن . ماه كامالً عوض شده است كه بدنش در عرض شش اين

مثالً شما از طريق چشـم  . بلكه ابزار خود ماست ما، خود ما نيست
بينيد، پس اصل ديـدن   بينيد، ولي بدون چشم هم در خواب مي مي

مربوط به روح است و اصل شنيدن و فكركردن و غيره هـم همـه   
مربوط به روح است و اين بدن ابزاري است براي اين كه ما آن را 

ك بـدن عبـادت   به حركت درآوريم و از آن استفاده كنيم و به كم
  .كنيم تا خودمان رشد كنيم و متعالي شويم

  ميريم بينيم كه مي مي
مثالً وقتي دست و پاي ما قطـع  . بدن ما ربطي به حقيقت ما ندارد

 مكنيم، وقتي همة بدن شد، احساس كمبود در حقيقت خودمان نمي
بينـيم   بينيم كه بدنمان مرد، مي هم قطع شد يعني انسان مرد، مي

ريم، پس بدن انسان مثل عصايي است در دست انسـان،  مي كه مي
  .هايش را از طريق بدن انجام دهد تا روح انسان، اراده

همـين  . بيني كه خودت غير از تنت هستي خودت را نگاه كن، مي
كه شما به چيزي علم داريد و نسبت به چيزي عالم هستيد، نشان 

شما به ايـن   طور كه دهد كه شما غير از آن چيز هستيد، همان مي
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همين طور هم شما نسبت بـه  . ديوار علم داريد، ولي ديوار نيستيد
   4.بدنتان علم داريد پس خودتان غير از بدنتان هستيد

  ؛ فوق زمان و مكانانسان روح
جنس روح جنس بدن نيست، پس مكان و زمان براي روح مطرح 
نيست، چراكه بدنِ انسان، زمان و مكـان دارد و در جـاي خاصـي    

گيرد و داراي سن خاصـي اسـت، ولـي روح انسـان چيـز       ار ميقر
ديگري است و مقصد و مقصود ديگري دارد، بايد خودمـان را كـه   
غير بدنمان هسـتيم بشناسـيم و از بـه كمـال رسـاندن آن غافـل       

كنند، مانع سير  آن چيزهايي كه روح را مشغول به خود مي. نباشيم
روحتان مشغول لذّت غذا خوريد،  مثالً وقتي غذا مي. شوند روح مي

شود، به همـين جهـت و در همـين حـد بـه دنيـا        و هضم غذا مي
تواند با عالَم غيب ارتباط برقرار كنـد، ولـي    گردد و نمي محدود مي

گيريد، چون روحتان كمتر گرفتـار و مشـغول بـدن     وقتي روزه مي
تواند به سوي عالَم غيب سير كند و بـا خـدا ارتبـاط     است بهتر مي

كند، البته سير روح مثل سير جسم نيست كه تغييـر مكـان   برقرار 
  .شود دهد، بلكه سير روح موجب تغيير فهم و شعور و حالت مي

                                                 
شود و ثابت  بحث مي» مغايرت مدرِك با مدرك«در فلسفه تحت عنوان  اين موضوع -4
است و چـون   كنند چون در علم حصولي، ادراك كننده هرچيز غير از آن چيزِ ادراك شده مي

  .كند، پس خود انسان غير از بدن اوست هركس بدن خود را درك مي
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  :شود اهللا چند نكته برايتان حل مي شاء حاال بعد از اين مقدمات إن
كنـيم و بـه    ما خودمان بعد از رهايي از اين بـدن، سـير مـي    :اوالً

زي غيـر از سـير روح پـس از    رويم و معني قيامـت چيـ   قيامت مي
رهايي از بدن به عالمي برتر از اين عالَم نيست، كـه در آن عـالم،   

شود و آثار اعمال خوب و بـدش كـامالً بـرايش     انسان بيدارتر مي
  .يابد روشن گشته و تجسم مي

سـوي عـالم    كه يك روح خيلي متعالي، به نبوت يعني اين :ثانياً  
هاي خدا  العمل غيب، وحي و دستور غيب سير كرده است و از عالَم

ها به بشريت  را براي بشريت گرفته  و مأمور ابالغ آن دستورالعمل
  .شده است

وقتي شما، هـم قلبتـان را مـؤمن كرديـد، هـم هـوس را        :ثالثاً  
تواند به عالَم غيـب سـير كنـد و در آن     كنترل نموديد، روحتان مي

  .بهتر استفاده كند »وآله عليه اهللا صلواة«حال از وحي پيامبر
  

  ها    طرف خوبي سير روح آزاد جوان به
جوان اگر از اول قلبش را حفظ نكـرد، وقتـي روح از بـدنش آزاد      

آدم مـؤمن را اگـر در برتـرين    . رود هـا مـي    شود به طرف بـدي  مي
رود، ولي آدم بـد را   ها مي ها هم رها كنيد باز به سمت خوبي مكان

روح هـم همـين   . رود به سمت فساد مـي اگر در آمريكا رها كنيد، 
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طور است؛ اگر در جواني بـه سـوي گنـاه و فسـاد و دروغ نرفـت،      
بـه  . ها تماس پيدا كنـد  تواند با خوبي شود شديداً مي وقتي آزاد مي

هايي سراغ داريم كـه هـيچ جـاي     همين دليل ما در جوانان خوبي
آن  كننـد  كـه   آيد، حتّي درك و فهمي پيدا مي ديگر به دست نمي

ايـن فهـم را از طريـق    . يابيـد  درك و فهم را در هيچ كتابي نمـي 
در جبهـة جنـگ بـا يكـي از     . همين روح آزادشان به دست آوردند

شـناختم، آمـد و    رو شدم كه قـبالً او را مـي   جوانان دبيرستاني روبه
. ديدم انصافاً اين سؤاالتش خيلـي عـالي اسـت   . چند سؤال پرسيد

دست آورده بود  به از طريق روح پاكشت و اين شعور را اين سؤاال
  از طرفي قلبش آماده بود و از طرف ديگر طبق فرمـان ولـي   فقيـه

زمانش به جبهة جنگ آمده بود و فضاي جبهه را هم درك كـرده  
جهـت آن شـعور    در نتيجه شـعوري پيـدا كـرده بـود كـه بـه      . بود

داد كـه   سـؤاالت نشـان مـي   . اش چنين سؤاالتي را داشـت  معنوي
به راحتي در عالم غيب و معنا سير كرده است و چيزهـايي  روحش 

درك نموده است و حاال در تداوم آن درك و شعور پاسخ سؤاالتي 
كسي كه دلش با غيب و خدا آشنا . بعداً هم شهيد شد. طلبيد را مي

شـود، حتّـي بهتـرين     هايش خيلي متعـالي مـي   ها و غم شد، شادي
  .شود شاديش  شهادت در راه خدا مي
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  تر رتباط با دنيايي وسيعا
حاال كه روشن شد روح شما، خود شماست و بدنتان ابزار روح شما 
است؛ اگر تمام توجه روح شما به بدنتان باشد، از خودتان غافـل و  

  : گويد مولوي مي. شويد تان محروم مي از كماالت روحي
  در زمين ديگران خانه مكن        كار خود كن، كار بيگانه مكن

  بيگانه؟ تن خاكي تو        كز براي اوست غمنـاكي تـوكيست 
اگر تمام وقتتان را صرف بدنتان كرديد، . بدن ما ابزار روح ماست  
اهللا از همـين   شـاء  اگر دقّت كنيـد إن . ايد واقع به خودتان نرسيده به

ترِ عالم معنا، باز  شويد كه راه ارتباط با دنياي بزرگ حاال متوجه مي
ترِ عـالم معنـا، روحتـان     ق ارتباط با آن دنياي بزرگاست و از طري

بـا آن عـالم    كند، ولي وقتي ارتباطتان احساس وسعت و تعالي مي
هـاي خسـتة افسـردة پرمـدعايِ      آدمرنـگ شـود، مثـل     قطع و كم

كسي كه راه به عالم غيـب بـرايش بـاز شـود،     . شويد خودخواه مي
اگر به مـن،  «: فرمودند مي »عليه اهللا رحمة«امام خميني. شود متواضع مي

، چون راه عالم غيب را به روي خود »خدمتگزار بگوييد بهتر است
نگوييد كه ما فعالً جوان هستيم، بگذاريد در حـال  . باز كرده بودند

ايـن  . ها براي ما زود اسـت  و هواي جواني باشيم و حاال اين حرف
  .طور نيست
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و بزرگـي   در جواني، هم بازي كنيد، هـم بـزرگ باشـيد   ! عزيزان 

بايد كاري كنيد كه دلتان آلوده نشود تـا از ارتبـاط بـا غيـب     . كنيد
ارتباط بـا عـالم غيـب و معنـا شـما را از بسـياري       . بهره نمانيد بي

كه به عالم مـاده و دنيـا    شما بيش از آن. دهد مشكالت نجات مي
چگونـه  . توجه داشته باشيد، بايد با عالم غيب ارتباط داشته باشـيد 

نمـاز  . غيب نظر كنيم؟ از طريق دستورات دين، مثل نمـاز  به عالم
. خوانيد يعني چه؟ يعني توجه دل را به عالم غيب انـداختن  كه مي

شود كه منِ شـما در آنجـا    گفتيم كه توجه به عالم غيب باعث مي
  .شود، هر چند بدنش در روي زمين باشد باشد و آنجايي 

  مرگ، ابتداي نشاط    
كنـد،   گر با غيب ارتباط پيدا كند نجات پيدا ميكسي كه بفهمد ا  

. وقتي مرگش فرا رسيد تازه شروع نشاط و سرور و عـيش اوسـت  
تان را به غيب  هميشه تمرين كنيد در شرايط امتحان دنيايي توجه

حاال اگر كسي شـرايط  . بيندازيد تا در ابديت و قيامت راحت باشيد
خواهـد بـا او    لتـان مـي  ارتباط با غيب را براي شما فـراهم كنـد، د  
خواهيـد بـا او ارتبـاط و     ارتباط و انس داشته باشيد يا نه؟ حتماً مي

و  )وســلم وآلــه عليــه اهللا صــلي(حــاال اســالم و پيــامبر. انــس داشــته باشــيد
توانند شرايط ارتباط با غيب را بـراي شـما    مي )السـالم  عليهم(البيت اهل

قـدس عالقمنـد   فراهم كنند، در نتيجه به شدت به آن وجـودات م 
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نماز و روزه وسيلة ارتباط با خدا هستند؛ پس نماز و روزه . شويد مي
چـرا مـا انقـالب    . شـوند  هم در آن صورت مورد عالقه شـما مـي  

  . اسالمي را دوست داريم؟ چون وسيلة ارتباط با غيب است
  غم عصر جمعه    

ايد روحتان خسته و كسـل اسـت، چـرا؟     عصر روزهاي جمعه ديده
عصر جمعـه راه غيـب بيشـتر بـاز اسـت و مـا غـافليم و        چون در 

كنـد بايـد    يعني روح احساس مـي . ايم هاي دنيايي شده مشغول راه
بينـد   جاي ديگري باشد و دلش در حال و هواي آنجاست، ولي مي

بينـد كـه جـاي     ايـد، مـي   هاي دنيايي كرده شما او را مشغول بازي
خـود را آمـاده   اش توجه و حضور در عالم غيب اسـت، ولـي    اصلي

نكرده و روحش را با توجه زياد به بدن، از براي سير به سوي عالم 
. كنـد  و لذا در خود احسـاس نـاراحتي مـي   . غيب خسته كرده است

ولي اگر در طول هفته از آن مواظبت كـرده باشـيم و آن را بـراي    
سير به عالم غيب آماده نگه داشته باشيم، نـه تنهـا عصـر جمعـه     

كنـد بـه    كه بسيار پرنشاط است و احسـاس مـي  غمناك نيست، بل
  .گمشدة خود دست يافته است

حاال بدانيد عصر جمعه شبيه عصر يك زندگي اسـت كـه بايـد از     
اگر در زندگي كـه در واقـع يـك    . اين دنيا به عالم غيب سفر كنيد

جمعه بيشتر نيست، خود را براي ورود به عالم غيب و قيامت آماده 
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شـماري   ندگي، بسيار دلخوش هستيد و روزكرده باشيد، در عصر ز
سوي عالم غيب برويد و راز و رمزهاي  كنيد كه هرچه زودتر به مي

تر از اين  ها در آن دنياي بسيار وسيع آنجا را بيشتر بشناسيد و با آن
ولي اگر در طول زندگي، خود را بـراي ورود بـه   . دنيا زندگي كنيد

ي شما وحشـتناك خواهـد   عالم غيب آماده نكرده باشيد، چقدر برا
شد و چقدر با روح شما ناهماهنگ خواهد بود و بدانيد در آن حالت 

رو  هـا خبـر داده روبـه    هايي كـه اسـالم از آن   انسان با تمام عذاب
  .شود مي
  خود حقيقي، دريچة ارتباط با حقايق   
كنيـد   وقتي در آينه نگـاه مـي  : باز به اين عرضم عنايت بفرماييد  

بينم، حـاال سـؤال مـا ايـن اسـت كـه        را دارم مي گوييد خودم مي
كه بيرون آينه است و  كه در آينه است و يا آن خودتان كداميد؟ آن

كه تـوي آينـه    تصويرش در آينه است؟ شايد فوراً جواب دهيد اين
بعد كـه كمـي فكـر كرديـد و جوابتـان را اصـالح نموديـد،        . است

سـت، و عكسـش   كه بيرون از آينه ا خودم اين است: خواهيد گفت
بعد كه بيشتر فكر كرديد و جواب داديـد خواهيـد   .  توي آينه است

فهمد كه يك خـودي هسـت كـه آن     كه مي است  خودم آن: گفت
ش تـوي آينـه اسـت و    بـدن  است و عكس آينه خود، بدنش بيرون
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هـا فكـر    خوب روي اين جواب. فهمد كه خودش، خودش است مي
  !كنيد كه راستي خودمان كدام هستيم؟

تـر فكـر شـود، شـناخت خـود       بينيد كه هر چه در خود عميق مي  
گردد و به همان انـدازه شـناخت حقـايق هسـتي نيـز       تر مي كامل
و برعكس هر چه از خود حقيقـي دور  . شود تر مي تر و كامل عميق

باشيم و نسبت به آن جاهل باشيم، از حقايق هستي و توحيـد دور  
  .شويم مي
م كه با شما عزيزان صحبتي دوستانه خواستي در اين جلسه ما مي  

داشته باشيم و در اين قدم اول بـا هـم   » من«در رابطه با شناخت 
اي  و از اين طريق پنجره »!من كو؟«به اين سؤال فكر كنيم كه 

اميـد اسـت كـه    . گشـوده باشـيم  » شناخت خود حقيقي«به سوي 
هـاي بعـدي را شـما بتوانيـد بـه لطـف الهـي بـا اسـتفاده از           قدم

هايي كه در رابطه با خودشناسي يا معرفـت نفـس پيشـنهاد     كتاب
  5.شود، برداريد مي
  

  »و بركاته اهللا عليكم و رحمة والسالم«
                                                 

  النفس شرح معرفت« ، »خود راستين ي باآشتي با خدا از طريق آشت«هايي مثل  كتاب -5
ــة ــمدي  از حج ــالم ص ــه از معرفــ «، »االس ــس  تده نكت ــالم « ، »نف ــان در اس و » انس

  .»النفس و الحشر معرفت«
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  

كـه روشـن    براي روشن شدن تأثير روح در حركات ورزشي و ايـن 
را رشد بدهند، در ابتـدا   توانند با ورزش روح خود ها مي شود انسان
  .زنم تا موضوع در خود شما نيز قابل لمس باشد مثالي مي

  تر است هركس بدنش را در اختيار بگيرد، زنده
آورم، اين دست مرا چه كسي باال  وقتي من دستم را باال مي: مثالً
معلوم است كه خود من؛ حاال اگر من بميـرم، دسـتم را   ! آورد؟ مي
ديگـر در بـدنم حاضـر     »مـن «چون ! رم، چرا؟توانم باال بياو نمي

اگر در بدنم حاضر نباشم، اين بدن حركـت نـدارد؛    »من«. نيستم
گويند كه بتوانـد بـدنش را در اختيـار     پس انسان زنده به كسي مي

گويند؟ به كسي  تر به چه كسي مي خودش بگيرد؛ حاال انسانِ زنده
انسـانِ  . بگيـرد كه بدنش را بيشتر و بهتر بتواند در اختيار خـودش  

مرده كسي است كه بدنش در اختيارش نيست و انسان زنده كسي 
تر كسي است كـه   است كه بدنش در اختيارش است؛ و انسانِ زنده

ها چرا از نظر ظـاهرِ   بعضي. بدنش بيشتر و بهتر در اختيارش است
چون بدنشـان تـا حـدي در    ! بدن، شكل و تركيب مناسبي ندارند؟

  :تگف. اختيارشان نيست
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  انـدر گـذري اشكمـي را ديــدم            
  روز صاحبش پيدا شد سه بعد از دو                                 

چنين آدمي، تماماً هيكلش در اختيارش نيست و روح او نتوانسته   
همـين جهـت    هاي بدنش را در اختيار بگيرد و بـه  بعضي از قسمت

. كه روح انسان هميشه زيباست تركيبي ندارد؛ در حالي بدن خوش 
سـوگند بـه   «يعنـي   6،»و نَفْسٍ و ما سويها«: فرمايد و قرآن مي
ها زيباسـت،   ؛ پس روح همة انسان» همه تعادل و زيبايي روح و آن

در عـين   –ها  و اگر زمينه ظهور روح در بدن فراهم شود، همه بدن
ن جنينـي اگـر   عنـوان مثـال در دورا   ولي به. زيبا خواهند بود -تنوع

شـود،   روح نتواند بدن مناسب خودش را بسازد، وقتـي متولّـد مـي   
بدنش مناسب روحش نيست، ولي اگر در دوران جنيني شـرايطش  
مناسب بود و مادر از نظر روحي و جسمي و از نظر تغذيـه شـرايط   

. آورد وجود مـي  مناسبي داشت، روح جنين بدن خوبي براي خود به
خواهد بود و چون اصلِ خلقت روح زيبا  و لذا آن بدن نمايش روح

  .و متعادل است، بدن هم زيبا و متعادل خواهد بود
  اند هاي روح هايي كه مانع ظهور زيبايي بدن

اگر روح كسي بر بدنش حكومت نكند، روح او اسير بدن است و   
چنين آدمي از ظهـور  . كنند هاي بدن تكليف روح را تعيين مي ميل

                                                 
  شمسسوره  7آيه  -6
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اگـر روح نتوانسـت در   . شود بدنش محروم ميهاي روح در  زيبايي
رود و روحِ  بدن حكومت كند، شـكم هـر جـا دلـش خواسـت مـي      

افتد و ديگر فرماندة واقعي كه بايـد   بيچاره هم دنبال شكم راه مي
هاي بـدن قـرار    روح باشد، از فرماندهي عزل شده و در زندان ميل

  .گيرد مي
بير كنيد و زيباترين بدن را توانيد بدنتان را تد ايد مي شما تا نمرده  

براي خود بسازيد، ولي اگر روحتان را بـر بـدنتان حـاكم و مسـلّط     
افتيد و هر چه بدن خواست  هاي بدنتان راه مي نكنيد، دنبال هوس

خوريد، آن وقت قلب و ريه و شكم و بقية بدنتان پـر از چربـي    مي
 شـويد، يعنـي در نتيجـة    شود و تبديل به يك انسان تنبل مـي  مي

آوريـد و آن   اي براي خود بـه وجـود مـي    تنبلي اوليه، تنبلي ثانويه
طور روز  روحِ بيچاره هم همين. طور ادامه خواهد يافت تنبلي همين

  .شود به روز بيشتر اسير بدن مي
     

  بدن حاكم باشد بروقتي روح 
حاال اگر بدن تابع روح باشد، يعني روحتان حاكم بر بدنتان باشـد،   

خواهد؟ هر قدري كـه روح، بـدن خـودش را بتوانـد      چقدر غذا مي
دارد، چون روح زيباست، اما اگـر بـدن بـر روح حكومـت       زيبا نگه

خواهد؟ هر قدر به او غذا بدهي، وقتي سير شـد   كند، چقدر غذا مي
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وقتـي  . شـود  خوردنش تمـام نمـي    خواهد، چون حرصِ باز هم مي
بـه شـكمت   . شـود  حرصِ خوردن به ميدان باشد، انسان سير نمـي 

نـه بـاز هـم غـذا     : گويـد  آيا بس اسـت؟ مـي  ! اي شكم: گويي مي
اي كه بدنش غـذاي   حاال اگر روح حاكم باشد، به اندازه. خواهم مي

خـواهم،   گويد بـس اسـت، ديگـر غـذا نمـي      مناسب را بخورد، مي
مثالً روزي كه عاقالنه و . اش سير است بيند به موقع ناخودآگاه مي

د و در حين ورزش تمركز روي بـدنتان  كني روي حساب ورزش مي
دهيد و وقتي هـم سـر سـفرة غـذا نشسـتيد از آن       را از دست نمي

حالت تمركز خارج نشديد، آن مقدار غـذاي مـورد نيـاز بـدنتان را     
خوريد و حرصِ غذاي بيشـتر را نداريـد، ولـي روزي كـه روي      مي

كنيم و فقـط بـه فكـر بـردن و نگـران بـاختن        حساب ورزش نمي
به همين جهـت اسـت كـه    . خوريم حساب هم غذا مي بيهستيم، 

بايد عرض كنم، اگر ورزش جهت و هدف صحيحي نداشته باشـد  
هـايي كـه    اش هـم آدم  نمونه. تنها نفع ندارد، بلكه ضرر هم دارد نه

ـ  فقط ورزش مي اد شـود، پـس از مـدتي يـك     كنند كه زورشان زي
  . ها دارند اره، همراه با انواع بيماريهيكل بدقو

تـوان از طريـق آن، روح را    هايي است كه مي رزش يكي از روشو
گيري  كردن جهت البته به شرطي كه در ورزش. بر بدن حاكم كرد

  . شما اين باشد كه روحتان بر بدنتان حاكم باشد
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  روح را بر بدن حاكم كنيم؟ چگونه
تمركز روح در حين حركـات ورزشـي و در كنـار تمرينـات مـنظم      

هـايي را كـه    اختيار روح بياورد و همة انضـباط  تواند بدن را در مي
البتـه بايـد   . وجـود آورد  كنـد در بـدن بـه    روح براي بدن تصور مي

هـاي   قصدتان از ورزش تسلّط پيدا كـردن بـر بـدنتان و بـر ميـل     
ولي اگر هدفتان قوي شـدن بـدن و خودنمـايي    . افراطي آن باشد

تـان عـالي   گيريد، نـه روح  اي نمي شد، از ورزش كردن هيچ نتيجه
مانـد و نـه قلبتـان صـيقل      شود نه بـدنتان در اختيـار روح مـي    مي
  . خورد مي

وقتي روح را جهت ندهيد و فقط بدن را حركت و تمـرين بدهيـد،   
ولـي وقتـي روح را   . توانيد كنترل كنيـد  حرص غذا خوردن را نمي

توانيد از طريق تمـرين   جهت داديد، بدن را كه مانع روح است مي
دهيد، به كنترل و تسلّط خود در  دائمي كه به آن ميهاي  و فرمان

يعني با اين هدف كه روحتان را بر بدنتان حاكم كنيد تا بـر  . آوريد
كـه صـرفاً    شويد نه اين بدنتان نظر داشته باشيد، وارد تمرينات مي
انـدام   تركيب و خـوش  هدف از تمرينات اين باشد كه بدنتان خوش

ندام زيبا پيدا كند، پس از مـدتي  كند تا ا كه ورزش مي  كسي. شود
همـه   سـاله شـد ايـن    50يعني وقتـي  . شود اندامش بد تركيب مي

شـايد  . شـود  ثمـر مـي   نتيجـه و بـي   ورزش و تمريني كه داشت بي
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بلـه  . جـور شـده اسـت    كند ايـن  بگوييد كه چون ديگر ورزش نمي
شد كه وقتـي ايـن    گوييد ولي بايد روح طوري آماده مي درست مي
خواهد غذا بخورد براساس روحـي غـذا    سالگي مي 50ر ورزشكار د

بخورد كه آن غذا خوردن، بدن مناسب روح و زيبايي يـك انسـان   
  . كند را تنظيم 

خوريـد،   اگر روحتان بزرگ و با همت شود ناخودآگاه غذايي كه مي
روحـي كـه   . شـود  در بدنتان بر اساس روحتان تنظيم و تقسيم مي

رسـاند، بـه    ندازة مناسـب غـذا نمـي   جهت ندارد به هر عضوي به ا
كنيد يك دفعه  گردن طرف بسيار نازك  همين جهت مالحظه مي

  . و شكمش بزرگ شد
كنـد غـذاي    اگر روحتان مدير تنتان شد به هر جا بيشتر كار مـي   

كند، پـس   دهد، مثالً شكم كه كار كمتري مي بيشتر و مناسبي مي
ست و پـا، غـذاي   هاي د دهد و به ماهيچه غذاي كمتري به آن مي

بينيـد انسـان شـكم نـدارد، ولـي       دهد، و در نتيجه مي بيشتري مي
ولي روحـي كـه بـه جهـت     . هاي دست و پاي خوبي دارد ماهيچه

نداشتن تمركز ناتوان بـود بـه كمـر و شـكم چربـي بـيش از حـد        
دهـد، آن وقـت    هاي پا غـذاي كمتـري مـي    دهد و به ماهيچه مي

  .ندارد ها وجود تناسبي بين شكم و ماهيچه
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  روح بر بدن حاكميتنتايج 
اگر توانستيد روحتان را مدير و حاكم تن بكنيـد، دو نتيجـه دارد؛     

شود و يك نتيجة دائم  يك نتيجه موقّت دارد كه بدنتان منظم مي
هـا و   شود و بر بدن و ميـل  تان قوي مي دارد كه بعد از مدتي اراده

اي كـه   بـه انـدازه  تنها  كند و نه هاي افراطي آن حكومت مي حرص
هاي  دهد بلكه ديگر تحت تأثير هوس هر عضوي نياز دارد غذا مي

گيرد و قلبش براي فهم مسائل معنـوي و توحيـدي    خود قرار نمي
  .شود آماده مي

كنـد،   ؛ روحـش را اسـير بـدن و شـهوت نمـي     اوالًانسان مؤمن،   
ن را گذارد تنبل باشد، اين بد گيرد و نمي بدنش را به كار مي ثانياً؛

  . كه روحش بزرگ و عالي شود گيرد براي اين به كار مي
خواهيـد   كنيـد؟ آيـا مـي    دائم توجه داشته باشيد كه چرا ورزش مي

خواهيد بر بدنتان مسلّط شـويد و   براي ديگران قيافه بگيريد يا مي
تان قوي شود؟ اگر  اجازه ندهيد بدنتان بر شما حكومت كند و اراده

تسـلّط شماسـت، حـرصِ غـذا خـوردن       اراده قوي شد، بدن تحت
جاست كـه مقـدار    اين. خوريد شود و به قدر نياز غذا مي كنترل مي

نياز را خود روح به جهت آن شعور معنـوي و خـدادادي كـه دارد،    
خواهـد، هـر    بينيد دلتان غـذا مـي   ها مي گاهي وقت. كند تعيين مي
ولي دلتان دانيد كه سير هستيد و بدنتان نياز به غذا ندارد،  چند مي
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گويـد   خواهم، اين حرص و شهوت است كـه مـي   گويد غذا مي مي
. داند كه نبايد بخورد، چون نياز نـدارد  خواهم، ولي روح مي غذا مي

وقتـي  . گويد بايد غذا بخوري چون باألخره بايد بخوري حرص مي
تواني از دست اين حرص نجات پيدا كنـي كـه روحـت عـالي      مي

  . خوري ينشيني غذا م شود، وگرنه مي
 هـايِ  ها و ميل تواند از حرص شد مي و متعالي بزرگ وقتي روح،  
به نامحرم  عنوان مثال؛ روحِ بزرگ حاضر نيست به. جا رها شود بي

بـين شـهوت و روح   . نگاه كند، هرچند شهوتش بگويد نگـاه كـن  
: گويد جنگ و نزاع است، وقتي چشمت به نامحرم افتاد شهوت مي

اگر تمرين كردي . حرام است: گويد شده مي ادامه بده، روح تربيت
كنـي و بـر ميـل     كه نگاه نكني، دفعات بعد به راحتـي نگـاه نمـي   

هـا هـم    موضوع تسلّط بر سـاير ميـل  . شوي ات مسلّط مي شهواني
ها را پيـدا كنـيم، و ورزش در    بايد راه كنترل ميل. طور است همين

  .تواند به ما كمك كند اين راه مي
  

  اده ورزش و تقويت ار
است كه مقاومت بدن را در برابر فرمـان    نتيجة ديگر ورزش اين  

اگر خوب ورزش كردي و به خانه رفتي و ديـدي  . كند روح كم مي
ليوان آب در چند متري شماست، حاال اگر به مادرت كـه نزديـك   
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ليوان است گفتي ليوان آب را به من بدهيد، تـو در ورزش مـردود   
تواند بر بدنش حكومـت كنـد،    نمي چون عموماً كسي كه! اي شده

توانـد انجـام دهـد بـه      در كارهاي عاديِ زندگي كه خـودش مـي  
حال و تنبل است و فرمان  دهد، چون بدنش بي ديگران دستور مي

او قدرت فرمان دادن به اين بدن را در خـود  . پذيرد روحش را نمي
كند نبايد بدنش  رشد نداده است، در حالي كه كسي كه ورزش مي

مقابل روحش قدرت مقاومت داشته باشد و در فرمان دادن بـه  در 
بدنش ناتوان باشد و به ديگران دستور بدهد كه كارهاي مرا انجام 

  . دهيد
چه كار كنم تا «: آمد و گفت »وآله عليه اهللا صلواة«شخصي نزد پيامبر اكرم

بـه كسـي   «: فرمودنـد   »والـه  عليه اهللا صلواة«پيامبر اكرم» به بهشت بروم؟
او تـالش كـرد   » دستور نده و كارهاي خودت را خودت انجام بده

ها وقتـي   در يكي از جنگ. را عمل كند »وآله عليه اهللا صلواة«توصيه پيامبر
كـه شمشـيرش بـه     سوارِ بر اسب در حال جنگيدن بود و در حـالي 

دسـت و  . دست راستش بود، دشمن دست راسـتش را قطـع كـرد   
كسي دستور بدهد كه شمشير  خواست به. شمشير روي زمين افتاد

مرا بردار و به دست چپ من بده تا در حالي كـه سـوار بـر اسـب     
دفعه يادش آمد كه تصميم گرفتـه   هستم جنگ را ادامه دهم، يك

خودش با زحمت بسيار از اسب پياده شـد و  . به كسي دستور ندهد
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شمشير را به دست چپ گرفت و سوار اسب شد و جنـگ را ادامـه   
جنگ خوشحال بـود كـه در آن حـال هـم نصـيحت       بعد ازداد و 

را عملي كرده، هـم بـه خـوبي جنگيـده     » وآلـه  عليه اهللا صلواة«پيامبر اكرم
است، اين آدم به خوبي از عهده حكومت و تسلّط بر بدنش برآمده 

ــامبر اكــرم ــه عليــه اهللا صــلواة«و پي شــرط نجــات او را همــين نكتــه » وآل
  .دانستند مي

هـاي سـبك و    وقتي روح بزرگ شد، تصميم :كه نكتة آخر اين     
قدر پست هستند كه افتخارشان كار  ها آن بعضي. گيريد بيهوده نمي

ــت    ــتن اس ــار در رف ــر ك ــردن و از زي ــامبر  . نك ــارات پي از افتخ
اين اسـت  كـه كـار و فعاليـت     ) السالم عليهم(و ائمه »وآله عليه اهللا صلواة«اكرم
د، بلكه كار كردن خودش كه فقط پول درآورن كنند نه براي اين مي

انتقـال  : فرماينـد  مي )السالم عليه(حضرت علي. يك قدرت روحي است
ها براي من بهتر از اين اسـت كـه بقيـه     ها تا نوك قلّه دادن سنگ

روح كه بزرگ شد انسان ديگر عمـل زشـت و   . براي من كار كنند
دهد، چون پوچي و بيهـودگي ايـن نـوع كارهـا را      حرام انجام نمي

  .دفهم مي
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  سير به عالَم معنا عاملورزش؛ 
اگر ورزش كردن مبناي فكري نداشته باشـد و فقـط بـر اسـاس       

ندارد، ولي دنبال  بهتحريك خياالت انجام شود، آن نتيجة عالي را 
اگر بدن با تمركـز و تمـرينِ ورزشـي، حكومـت روح را پـذيرفت،      

حضـرت  روح . تواند با غيب ارتباط پيـدا كنـد   روحتان به راحتي مي
توانست به راحتي با غيب ارتباط پيدا كنـد چـون    مي )لسـالم  ا عليه(علي

چون جسم حضـرت دائـم ايشـان را بـه طـرف      . حاكم بر بدن بود
كشيد و لذا حضرت فرصت سير به سوي عـالم غيـب    خودش نمي
ورزشكاري كه نتواند از طريق ورزش، بـر بـدن خـود    . هم داشتند

شـود، ديگـر سـير بـه       و حاكم حاكم شود و پس از مدتي بدن بر ا
  .سوي عالم معنويت نخواهد داشت

گفتيم كسي كه فقط مشـغول بـدنش اسـت، چـه بخواهـد و چـه       
شود  شود و در نتيجه روحش اسير بدن مي نخواهد گرفتار بدن مي

و روح چنين آدمي قدرت پرواز و سير بـه سـوي عـالم غيـب را از     
چـرا جهـان    .دهد و ديگر روح بـزرگ و عظيمـي نـدارد    دست مي

پهلوان تختي اين همه عزيز بود؟ براي ايـن كـه عظمـت روحـي     
او در مسابقات جهاني كشتي وقتـي فهميـد دسـت راسـت     . داشت

رقيبش آسيب ديده است، در آن مـدتي كـه بـا رقيـبش در حـال      
ايـن  . كشتي گرفتن بود مواظب بود به دست راست او دسـت نـزد  
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هـاي ديگـر او بـود و     دنتر از پيروز ش نوع پيروز شدن بسيار بزرگ
اصالً او يك عمر تالش . اين كارها او را جهان پهلوان تختي كرد

كه بر بـدنش حـاكم    كرد تا بتواند بر بدنش حاكم شود و براي اين
در راسـتاي  . ها را كنترل كند شود بايد جلو غرايز خود بايستد و آن

 شود تـا  حاكم بر بدن خودشدن است كه به ميدان مسابقه وارد مي
اش بر او  خواهي بر بدن رقيبش هم حاكم شود، ولي اگر كبر و خود

انـد و او   اش قهرمـان  حاكم شـد كـه در واقـع كبـر و خودخـواهي     
هاي ورزشي در عرف اهل معنا  است؛ اصالً مسابقه  شكست خورده

هـاي   و پهلوانان حقيقي، يك نحوه تمرين بـراي تسـلّط بـر ميـل    
قه، رقيـب را در واقـع   هـا در ميـدان مسـاب    آن. سركش خود اسـت 

كنند با همه فنون بر خودشان كـه   گيرند و تالش مي خودشان مي
همين جهـت   خواهد از دست خودشان در رود پيروز شوند، و به مي

شوند، چون بر كبر خـود مسـلّط    تر مي هم پس از پيروزي، متواضع
  .اند شده

نيد توا مي -هاي جسمي و روحي با رياضت –اگر روحتان را جهت بدهيد 
حضـرت  . قدر قوي شويد كه بدنتان را مثل يك پركاه بلند كنيد آن

تر اين كه آن حضرت  رفتند و مهم روي آب راه مي) السـالم  عليه(عيسي
البتـه چنـين قـدرتي نيـاز بـه      . به آسمان رفتنـد  و حضرت ادريس

معنويت بسيار دارد، چون حيات مربوط به روح اسـت، روح اگـر در   

۵۷

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


  جوان و انتخاب بزرگ             0000000000000000000000000000000000000000000000000
 

از طرفي؛ حيات واقعي و اصيل از خداوند . ميرد بدن نباشد بدن مي
است حاال اگر روح شـديداً بـه خـدا وصـل شـود، حيـاتش شـديد        

. وقت تمام بدن به طور مطلق در دسـت انسـان اسـت    شود، آن مي
درِ قلعة خيبر را بنا به فرمايش خودشـان، بـا    )السالم عليه(حضرت علي

اگر با حـي   7.و چهل ذرع  پرتاب كردند ندقدرت الهي از جا درآورد
قيوم ارتباط پيدا كنيد روح و جسمتان هر دو قـدرت عجيبـي پيـدا    

كنند و ورزش حقيقي در اسالم براي همين حاكميت بر بدن و  مي
وم اسـت، در حقيقـت     قيـ غرايز بدني از طريق ارتباط با خداي حي
وم       قيـ هدفمان از ورزش، هموار كردن راه ارتبـاط بـا خـداي حـي

  .است
ز طريق ارتباط با حي قيوم، ورزشكار قدرتمنـدي شـويد   آرزومندم ا

  .اقتدا كرده باشيد )السالم عليه(تا در حقيقت به علي
  اهللا وبركاته والسالم عليكم ورحمة

  

                                                 
» قَلَعتُه بِقُـوةٍ ربانيـةٍ، ال بِقُـوةٍ جِسـمانيةٍ    « :فرمايند مي »السـالم  عليه«حضرت اميرالمؤمنين -7

 .را با قوت رباني معنوي از جاي كندم، و نه با قوت جسم و بدنيعني آن در 
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در

https://telegram.me/karnil 

 

 

 

 

 

https://telegram.me/karnil



