نشست معرفتی دبستان با حضور حجت االسالم انجوی نژاد
 خالصِ سخٌزاًی حجت االسالم اًجَی ًژاد :
 دتستاى ضْذای رّپَیاى ٍصال
 جلسِ اٍل
 تاریخ 96/9/26 :

خیلی اس کارّای ها اًساًْا ٍ حیَاًات هثل ّن است [ هثل خَردى ٍ خَاتیذى ]  ،اگز یک ًفز تیاد تِ ضوا تَّیي
کٌِ  ،ضوا ًاراحت هی ضیذ  ،هوکٌِ اضتْاتَى کن تطِ  ،اها حیَاًات فمظ جسوٌذ  ،یؼٌی اگز ًاراحت تاضٌذ یا
خَضحال تاضٌذ تزاضَى فزلی ًوی کٌِ .
هثالً اگز یک گاٍی اگز ًاراحت تطِ  ،اضتْایص کن هیطِ ؟ اگز هطکل رٍحی داضتِ تاضِ  ،خَاتص ًوی تزُ ؟
لزظ خَاب هی خَرُ ؟ ًِ  .ضة ضذ گاٍِ هی خَاتِ  ،صثح ّن ضذ تیذار هی ضِ ً .ویگِ هي دیطة اػصاتن
خَرد تَد  ،خَاتن ًثزد  ،هی خَام صثح تیطتز تخَاتن .
هثالً دیذیذ هزغْا  ،خزٍسْا  ،گاٍّا  ،گَسفٌذّا ضة ّوطَى تا ّن هی خَاتي  ،صثح ّن تا ّن تیذار هی ضي .
فزق اًساى تا تمیِ هَجَدات ایٌِ کِ اًساى رٍحص لَی تز اس جسوص ّست  ،یؼٌی یک آدم اگز ّوِ ی
سًذگیص جسوص تاضِ ّ ،وَى گاٍ خَدهًَِ  « .اٍُلٰئکَ کَاالًَؼام تَل ُّن اَضَل » هثل چْارپایاى ّستٌذ ،
تلکِ اس آًْا ّن پاییي تز .
هَجَدات ػملطَى ًوی کطِ کِ ایي عَری ًثایذ تاضٌذ  .ایي ًکتِ اٍل تَد .

اها ًکتِ ی دٍم  :هثالً گاٍّا در سال  2017چی هی خَرًذ ؟  6000سال لثل چی هی خَردًذ ؟ کجا هی خَاتیذًذ؟ چی هی
پَضیذًذ؟ ّواى چیشی کِ االى هی خَرًذ ّ ،واى جایی کِ االى هی خَاتٌذ  ،لثال ّن ّویي عَر تَدُ  .هثال ایٌغَری
ًذارین کِ گاٍی تؼذ اس  6000سال ػلف ٍ یًَجِ خَردى تگِ ایي تی هشُ است  ،تْص سُس تشًیذ  ، ًِ .گاٍّا ٌَّسم ػلف ٍ
یًَجِ هی خَرًذ  .آدهْا چی ؟ االى کجا هی خَاتٌذ ؟ چی هی پَضٌذ ؟
ایي هغلة ایي را هی رساًذ کِ هَجَدات ّز عَر خلك ضًَذ  ،تا آخزش ّواى عَر ّستٌذ  ،اها آدهْا ّن رٍحطَى ٍ ّن
جسوطَى تغییز هی کٌِ  .هثالً لیافِ ی آدهْا صذ سال پیص یک ضکل دیگِ تَد  ،صذ سال دیگِ ّن یک ضکل دیگز
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استٍ ،لی ٍلتی هی رسین تِ هَجَدات هی تیٌین ایٌْا اس ًظز ظاّز سًذگی ّن ّیچ فزلی ًکزدًذ .
ها اًساًْا رٍح دارین  ،یؼٌی حالی دارین کِ تِ جسووَى اثز هی گذارُ  ،هثالً ًاراحت تطین رٍی اضتْاهَى اثز هی گذارُ  ،ها
خَضحال هیطین  ،غوگیي هی ضین  ،اها حیَاًات ًِ خَضحال هی ضي ً ًِ ،اراحت .یًَجِ تزیشى جلَ گاٍ خَضحال ًویطِ ،
سیز تطِ ّن دیگِ ًوی خَرُ  .اها ضوا سیزِ سیز ّن تاضیذ  ،یک کیک کاکائَیی تیارى تگذارى جلَی ضوا ٍسغص خاهِ
تاضِ  ،تَش ّن تستٌی تاضِ هی خَریذ یا ًِ ؟
یؼٌی ها ّا اضتْاهَى دست خَدهًَِ  ،خَاتوَى دست خَدهًَِ  ،ها ّوِ چیشهَى دست خَدهًَِ  ،اها ّوِ ی کارّای
حیَاًات غزیشی است  .غزیشُ ّیچ آهَسضی السم ًذارُ .تچِ حیَاًات کِ دًیا هی آد  ،راُ رفتي را خَدش یاد هی گیزُ اها
تچِ ی ها  ،راُ رفتي را اس پذر ٍ هادرش یاد هی گیزُ  .تچِ ی حیَاًات ّوِ ی کارّاش را خَدش هی کٌِ ً ،وی خَاد
تْص تذکز تذی  ،هثالً االى ساػت  10ضثِ تزٍ تخَاب َّ .ا کِ تاریک ضذ  ،خَدش هی خَاتِ .

ٍلتی هی خَاّین تزین سزاؽ خَدضٌاسی  ،اٍل تایذ تثیٌین فزق اًساى تا سایز هَجَدات چیِ ؟ چزا تزخی اًساًْا سًذگی ضَى
هثل حیَاًاتِ ؟ فمظ ٍ فمظ تِ ایي فکز هی کٌٌذ کِ چی تخَرین  ،چی تپَضین  ،کجا تخَاتین  ،چِ جَری تخٌذین  ،چِ جَر
گزیِ کٌین ٍ  ...ایي هثل حیَاًاتِ  .خٌذُ  ،خَردى  ،خَاتیذى  ،ایٌْا هزتَط تِ غزیشُ است  .آًچِ کِ ها السم دارین ٍ آًچِ
کِ تاػث فزق ها تا حیَاًات هیطِ  ،هزتَط تِ رٍحوَى ّست .
هثالً حیَاًات در یک سي ٍ سالی ّوِ هثل ّوٌذ  ،غزیشُ ضَى ّن هثل ّوِ  .تجزتِ ای کِ گاٍ در یک سالگی دارُ  ،در 4
سالگی فمظ  5درجِ اضافِ ضذُ ّ ،ویي  .اها ضوا هی تًَی تگی هي هی خَام تجزتِ ام را سیاد کٌن ٍ تزی  20تا کار یاد
تگیزی  ،اها گاٍّا ًوی تًٌَذ  .یؼٌی اًساًْا رٍحطَى خیلی تشرگِ کِ هی تًٌَذ هثالً  1000تا یا یک هیلیَى گاٍ را سزپزستی
کٌِ .
هثل داستاًی کِ هَلَی هیگِ در هَرد ضیز ٍ اًساى  ،لَی تَدى تِ ػملِ  ًِ ،تِ سٍر تاسٍ  .ها آدهْا ػمل دارین ٍ سایز
حیَاًات ًذارًذ .
دلیل تزتزی اًساًْا تز تمیِ هَجَدات ایٌِ کِ تکیِ هی کٌٌذ تِ ػملطَى ٍ رٍحطَى .
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دلیل تزتزی اًساًْا تز تمیِ هَجَدات ایٌِ کِ تکیِ هی کٌٌذ تِ ػملطَى ٍ رٍحطَى .
«تي آدهی ضزیف است  ،تِ جاى آدهیت ّ ًِ ،ویي لثاس سیثاست ً ،طاى آدهیت» آدهیت تِ ایٌکِ چی تپَضن ٍ چی تخَرم
،چٌذ هتز تاضن  ،تاتام کی تاضِ  ،هاهاًن کی تاضِ ًیست  ،اًساًیت تِ ػمل ٍ رٍحِ .
حاال در دًیا اصزار هی کٌٌذ  ،اگز هی خَاّی هَفك تاضی تایذ لَی تاضی  ،اها ها هیگین تایذ ػالل تاضی.
حاال ایي ػمل چِ عَر رضذ هی کٌِ  .رٍضْاش ایٌِ :
.1کسة ػلن
ٍ.2رسش
.3ػثادت

ػمل چِ جَری رضذ هی کٌِ ؟ رٍضْاش ایٌِ :
 .1تا کسة ػلن ٍ داًص ّ :ویي درسْاتَى را تخًَیذ  ،تِ ایي ػٌَاى کِ هی خَاد ػمل ٍ رٍح هزا تشرگ کٌِ  ًِ ،فمظ تزای
ایٌکِ ًوزُ تَى خَب تطِ  .حاال ضوا درس تخًَی ً ،وزُ ات  20تطِ  ،ایي  20جسن ّست  ،تِ هاهاًت ّن ًطَى هی دی
هی خٌذُ  ،ایي ّن جسوِ ٍ ،لتی هی گین رٍح  ،یؼٌی ایي درس فْن ضوا را سیاد کٌذ  ،تایذ درسْاتَى را تفْویذ  ،درس تِ
ضوا یاد هی دّذ کِ جْاى را تطٌاسیذ  ،ریاضی کِ هی خًَیذ جْاى ریاضی را تطٌاسیذ  ،ػلَم کِ هی خًَیذ جْاى ػلن را
تطٌاسیذ  ،تا فارسی جْاى ستاى ٍ ادتیات را تطٌاسیذ .
تٌاتزایي داًص آهَساى هَفك کساًی ًیستٌذ کِ تا ادتیات آضٌا ضذًذ  ،تگي کتاتوَى را هی خًَین کِ  20تطین  ،تزى سزاؽ
ادتیات فارسی  10 ،تا کتاب داستاى هی خًٌَذ  6 ،تا کتاب ضؼز هی خًٌَذ تا فْوطَى تیطتز تطِ  .ایي رٍش اٍل افشایص
ػمل تَد .
ٍ .2رسش  .ضٌیذیذ کِ هیگي ػمل سالن در تذى سالن  .یؼٌی اگز ضوا تذًت ٍ سلَلْا تا ٍرسش اًس ًذاضتِ تاضذ  ،تٌثل
هیطی  ،خوَد هیطی  ،تؼذ چی هیطِ ؛ ػملت ّن اس کار هی افتِ ٍ .لتی ضوا ٍرسش هی کٌیذ  ،توام سلَلْای تذًت لذرتص
سیاد هیطِ  ،یک تخص اس سلَلْای تذى ّن سلَلْای هغش ّست .

3

تزیذ ٍرسش کٌیذ ٍ ،رسش حزفِ ای ٍ ،رسضی کِ ضزتاى للة را تِ اٍج تزساًذ ٍ تؼذ آرام آرام تزگزداًذ ٍ  10-15دلیمِ در
رٍس تاضذ .
.3ػثادت  :ضٌیذیذ هیگي تا تشرگتزّا تطیٌی  ،تجزتِ ات سیاد هیطِ ٍ ،لتی اًساى تا خذا ارتثاط تزلزار هی کٌِ  ،ػملص سیادتز
هیطِ  ،چًَذ ّز چی اًساى خذا را تیطتز هی ضٌاسذ  ،صفتْای خذا را تیطتز هی ضٌاسذ ٍ ّزچِ صفتْای خذا را تیطتز
تطٌاسی  ،ػملت هی رُ تاال ٍ افشایص پیذا هی کٌِ .
یک هثال تزاتَى هی سًن  ،دلیل ایٌکِ یک تچِ ی کَچک اگز اس تستِ ی پفکص یک دًٍِ تزداری گزیِ هی کٌِ  ،اها اگز اس
تستِ ی پفک ضوا یک داًِ تزدارًذ ً ،اراحت ًوی ضیذ  ،چزا ؟ یا هثالً یک آدم ػالِن تشرگ  60سالِ ًوی تًَِ حتی یک ریال
ّن تِ کسی کوک کٌِ ؟ چَى تخیلِ  .چزا ؟ چَى آدهْا تزخالف هَجَدات دیگِ ٍلتی سٌطَى ٍ ػملطَى تاال هی رُ ،
حتی ٍلتی ػلوطَى ّن سیاد هیطِ  ،هوکٌِ کَچک تطي  .چزا ؟  -چَى ػثادت ًکزدُ ّ ،ی کَچک هیطِ .
ضوا االى چَى پاکیذ  ،تِ خذا ًشدیک ّستیذ  .هثالً االى اگز تِ ضوا تگي کل سزهایِ ی سًذگی تَى را  ،هثالً ّوِ ی
ٍسایل اتالتَى را لیوت تگذاری  ،هیطِ یک هیلیَى  .حاال یک دختز فمیز را تِ ضوا ًطاى تذٌّذ  ،کِ دارُ اس گزسٌگی گزیِ
هی کٌِ  ،یک دفؼِ هوکٌِ ّوِ را تِ اٍ تذّیذ  .چزا ؟ چَى ضوا پاکتزیذ  ،تِ خذا ًشدیکتزیذ  .اها اگز سٌتَى تیطتز تطِ
هوکٌِ ًصفطَ تذیذ  ،حاال اگز ٍضغ خزاتتز ضذُ تاضِ  ،اس خذا دٍرتز ضذُ تاضیذ  ،هوکٌِ تگیذ اصالً تِ هي چِ  .خذا هزا
ثزٍتوٌذ آفزیذُ  ،اٍ را فمیز  .چیشی کِ ایي رٍسّا تؼضی ّا هیگي ٍ اتفالاً هیگي تِ ها چِ  ،هطکل خَدضًَِ  .پس سَهیي
راُ ضذ ػثادت  ،یؼٌی ًشدیک ضذى تِ خذا .

یکی اس راّْای رضذ ػمل ػثادتِ ٍ ػثادت یؼٌی ًشدیک ضذى تِ خذا .
ػثادت یک صفتی دارُ کِ اس ّز ػلوی تاالتزُ  .ضوا فزض کٌیذ  ،یک کتاب  200صفحِ ای درس تذٌّذ در هَرد رٍضْای
تخطیذى هزدم ٍ رحوت  ،یا ایٌکِ تا یک تشرگی تزی تثیٌی دارُ هی تخطِ ٍ کزیوِ  .اثزی کِ ایي دارد  ،اس ػلن کتاتی
خیلی تیطتزُ .
تٌاتزایي ٍلتی داریذ ػثادت هی کٌیذ ً ،واس هی خًَیذ  ،تزای تشرگتز ضذًِ  ،کِ تؼذاً یک ػذُ ًیایٌذ [ ضثِْ تزاتَى ایجاد
کٌٌذ ] تگي هگز خذا تِ ًواس ها احتیاج دارُ ؟ چزا ًواس هی خًَیذ؟ ٍ ضوا هی دًٍیذ ًواس هی خًَیذ کِ تشرگتز تطی .تؼذ هیاین
جلَتز  ،حضَر للة در ًواس آدم را تشرگ هی کٌِ .
حضَر للة در ًواس یؼٌی چی ؟
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هی خَاّین ًواس تخًَین کِ تشرگ تطین  ،حاال تزای ًواس تؼذی چی کار کٌین  ،تشرگ تطین ؟ فزض کٌیذ تزای ًواس تؼذی
هثالً  7ساػت هًَذُ تَی ایي  7ساػت دیگِ هَاظة سًذگی تَى تاضیذ  ،کِ چی گفتن  ،کجا خَضحال ضذم  ،کجا ًاراحت
ضذم  ،چی خَردم  ،چی پَضیذم  ،کجا رفتن ٍ  ..ایٌْا را در ًظز تگیزیذ ،چک کٌیذ کِ در ایي فاصلِ ایي کارّایی کِ اًجام
دادیذ  ،چمذرش را خذا هی پسٌذُ ؟ تؼذ ٍلتی تسن اهلل الزحوي الزحین گفتی  ،اٍلیي صفت خذا رحواى ٍ رحین است  ،تؼذ
چک هی کٌی هي در ایي  7ساػت لثلی چمذر تخطٌذُ تَدم  ،هثال تزای یک ًواس ایي را چک کي  ،کجا هی تًَستی
تثخطی ٍ ًثخطیذی یا ػصثاًی ضذی ٍ داد سدی ٍ..

حاال هثالً  10ساػت تا ًواس تؼذی فزصت دارین  ،دٍتارُ ضزٍع کٌین تِ توزیي کِ تزای ًواس کِ گفتی تِسن ِاهلل الزَحويِ
الزَحین تَی دلت تِ خذا تگی هي ایي کارّا را اًجام دادم .
تؼذ هی رین سزاؽ لسوت دٍم  ،هی خَاّین رٍی اَلحَوذُ لِلِّ رَبّ الؼالَویي کار کٌین  ،ضُکز یؼٌی چی ؟ یؼٌی اگز یک ًؼوتی
تِ هي رسیذ  ،تذاًن اس عزف خذاست  ،اگز سالون تذاًن اس خذاست ٍ  ..دٍتارُ هی آیین سزاؽ اَلزَحويِ الزَحین  ،چزا دٍتارُ گفتِ
 ،چَى رحواى ٍ رحین در ًواست اس ّوص هْوتزُ  ،پس دٍتارُ چک هی کٌین .
تزای حضَر للة اٍل تایذ هؼٌی ًواس را تذاًیذ  ،تؼذ هؼٌی ًواس را تیاریذ در سًذگی تَى ٍ چک کٌیذ  ،تؼذ تا ایي عَری ًواس
خَاًذى یک درجِ تشرگتز هی ضَیذ  .تشرگتز ضذى ضوا تِ تشرگی سي ٍ سالتَى ًیست  ،تِ تیطتز ضذى ػلن ضوا ًیست ،
تشرگتز ضذى اًساًْا تِ هؼٌی تشرگ ضذى در هسیز تشرگی خذاست  .خذا چیِ ؟ لیافِ اش لطٌگِ ؟ صذاش خَتِ ؟ دست دارُ
؟پا دارُ ؟ ًِ  .خذا الزحوي الزحیوِ  ،هالک یَم الذیي ّست  ،ضایستِ ی پزستص ّست ٍ ..
تشرگتز ضذى ها اًساًْا ایي است کِ صفات خذا در ها رضذ کٌذ  .صفات خذا را کِ تطٌاسی  ،خذا را ضٌاختی.
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