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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﺳﻴﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ وﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﲔ

ﺳﻴﺪﻧﺎ وﺣﺒﻴﺒﻨﺎ ﳏﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن ودﻋﺎ ﺑﺪﻋﻮﲥﻢ

واﺳﺘﻦ ﺑﺴﻨﺘﻬﻢ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.

ﺧﺪاﯾﺎ! ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و رﺿﺎی ﺗﻮ را ﻣﺪام ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ و راه اﯾﻤﺎن ﺗﻮ را
ﻣﯽﭘﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﺎ زﻧﺪه و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ارزﻧﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻗﺒﻮلﺷﺪن در درﮔﺎھﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺧﺪاﯾﺎ! در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮھﯽ از ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﻮﯾﺶ و رﺣﻤﺖ وﺳﯿﻊ و ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ
ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ ،و اﻣﯿﺪﻣﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪهی ﺗﻮاﯾﻢ و ﺗﺎ ﻧﻔﺴﯽ در ﺗﻦ
اﺳﺖ ﺟﺰ ﺗﻮ ھﯿﭽﮑﺲ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺘﯿﻢ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺮوب اﯾﻤﺎن از اﻓﻖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻮد ،و از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺣﻮادث و ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺑﺴﯿﺎر ھﻮﻟﻨﺎک و رﻋﺐآوری ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،و اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﻦ
ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻨﺎور از اﯾﻦ ارﻣﻐﺎن ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺷﻌﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﯽدﺳﺖ
و ﭘﺎ و ﺑﯽﺳﺮ و ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪاش ھﺪﯾﻪی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺪون اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ،اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪاش ﻓﺮار از ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﺑﻮدن ﺷﻌﺎر
ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در واﻗﻊ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺗﻤﺪن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زرق و ﺑﺮق و
ﺣﻼوت اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻔﺘﻪی ﺗﻤﺪن
ﭘﻮﺳﯿﺪهی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻤﺪن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺷﻮﻧﺪ ،و
اﯾﻤﺎن و ﺻﺪاﻗﺖ و ﺧﺎﻟﺺﺑﻮدن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎس
ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻋﺒﺎﺋﯽ از دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﺑﺮ ﺗﻦ آنھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻋﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر
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ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺮآن ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ از دور ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﺒﺎ ﻋﺒﺎی رﯾﺎ و ﺗﻤﻠﻖ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺟﺰ ﺟﮫﺖ ارﺗﺰاق از
دﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﯾﻨﺪاران
اﻣﺮوزی ﭼﻮن دﯾﻦ را در درون اﻓﺮاد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از درون ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ و ﺑﯽاﻃﻼﻋﻨﺪ زود دﯾﻨﺪاری را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای آراﻣﺶ دردھﺎی
دروﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺑﺰار ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻋﻠﺖ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎن را در دو ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و
ﻓﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آﺳﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺼﻮﺻﺶ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮواﻧﺶ آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ و ھﯿﭻ وﻗﺖ دﯾﻦ ﺧﻮاھﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮏ ﺑﻌﺪی
ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﻌﻨﯽ در
اﺛﺮ ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺖ دﯾﻦ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ
دﺷﻤﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ در ﻓﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ
َ
ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﭘﺮﭼﻤﺪار آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺮوزه َﻋﻠﻢ آن را در دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺸﺮ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﮫﺘﺮ زﯾﺴﺘﻦ ﺑﻮده ،و درﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺧﻮﺷﻔﮑﺮان و ﻋﺎﻗﻼن ھﻤﯿﺸﻪ
ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﯾﻦ اﺑﺪاﻋﺎت و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﮫﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﺧﺘﺮاﻋﺎت
و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺟﮫﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﺮ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻤﯿﺸﻪ
ً
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫﺎر اﻟﯽ ﭘﻨﺞ ھﺰارﺳﺎﻟﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﺸﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻗﺮون اﺧﯿﺮ
دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪھﺎی ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﺮ و ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺎم ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ
و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﮐﻪ در وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻘﺪه درآﻣﺪه ﺑﻮد ،از اﯾﻦ
اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و ﻣﮑﺘﺸﻔﯿﻦ آنھﺎ ﺟﮫﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ
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آنھﺎ را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،و در اﯾﻦ راه ﺣﺘﯽ ﺿﺮرھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و
ﺟﺎنﺷﺎن ﻧﯿﺰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ارﺿﺎءﮐﺮدن ﻏﺪهھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ در
وﺟﻮدﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎروت و اﻟﮑﻞ و ﻏﯿﺮه ،ﺗﻠﻔﻦ
ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع اﺧﺘﺮاﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺮع آن ﺟﮫﺖ از ﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺑﻌﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﺘﺮ از وﻗﺖ و ...آن را
اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ از آن ﺑﺮای
اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
اﻟﺤﻤﯿﺪی ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮﺷﻪای از ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﮔﺮوھﯽ از
اﻓﺮاد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎری را ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردهاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯽارزش ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪی ﺣﻼوت
ﺗﻤﺎسھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪهاﻧﺪ دﯾﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺲ ﭼﻨﯿﻦ دردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺎلھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﺎن ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺬﮐﺮ دھﺪ ،و ﺑﺎرھﺎ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻠﻢ
ﻟﺰوم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻵﺧﺮه ﺧﺪای
ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ ﺳﻌﺎدت را ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺴﺮ وﻓﺎدار و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﻢ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ »رﻗﯿﻪ
ﻧﻌﻤﺘﯽ« ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺻﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺮا ﺷﺮﻣﻨﺪهی درﮔﺎھﺶ ﻧﻤﻮد.
وﻗﺘﯽ ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺮف از ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ھﺪﯾﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ھﺪﯾﻪی ﺳﺮزﻣﯿﻦ وﺣﯽ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﻪ ﺷﺮط راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ،و اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ
ﺳﺒﺒﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از
اوﻗﺎتﻣﺎن در ﺟﮫﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﻤﻨﻮﻋﺎﻧﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .در ﭘﺎﯾﺎن از آن ذات
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ﻻﯾﺰال ﻻﯾﺘﻨﺎھﯽ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ و ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ اﻟﺘﻤﺎس دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭼﯿﺰ را
ﺑﺎﻗﯿﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﺎﺗﯿﺪﻣﺎن و ﭘﺪر و ﻣﺎدرانﻣﺎن و ﺧﻮدﻣﺎن و ﺗﻤﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻧﺪهاﺷﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮔﺮدد ﻗﺮار دھﺪ.
ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﭘﺴﺘﮏ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﺎح دھﺴﺘﺎن ﻓﺮاﻣﺮزن
دھﻨﻮﺧﻮاﺟﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﺎﺳﺎﻻری
 / ۱ﺻﻔﺮ ۱۴۲۴ /

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ اﻟﻨﺒﻲ اﻷﻣﲔ ورﴈ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ

اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ أﲨﻌﲔ ،وﻋﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،وﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ...وﺑﻌﺪ:

در زﻣﺎنھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﺮاع ﯾﮑﯽ از رؤﯾﺎھﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ ﺟﺰء ﺿﺮورﯾﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻠﻔﻦ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ
ﺗﺎ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻨﺎور ﺑﻪ
ﺳﮫﻮﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
ﺗﻠﻔﻦ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ را ﺑﮑﺎھﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎ و ﻣﺮزھﺎ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮدارد ،اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎردﻻن آن را ﺑﺮای اھﺪاﻓﯽ ﭘﺴﺖ و ﺣﻘﯿﺮ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﯾﻨﮏ
ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺳﻔﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ھﺮروز ﺷﺎھﺪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻔﻦ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯿﮫﻮده و ﺑﺪون ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺣﯿﺮت واﻣﯽدارد اﻓﺘﺎدن ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در ﺗﻮر ﻓﺴﺎد
اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آنھﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت »ﺻﻮﺗﯽ« ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آنھﺎ ﺑﻪ ﻧﻨﮓ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
و دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ زن ﻃﺮف ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از
ﻃﺮف او اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن او اﻧﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد .و آن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﯾﻦ راه را ﺑﺮای آﻧﺎن زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ از ﻋﺎﻗﺒﺖ آن و دردﺳﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
آن ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ زودﮔﺬر ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ
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ﮐﻤﯽ از دردھﺎﯾﺶ را ﺗﺴﮑﯿﻦ دھﺪ و ﻏﯿﺮه ،و ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ
را درک ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺎدن ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﭘﺎرهﺷﺪن ﭘﺮدهھﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی ،و ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار
ﺷﺪه و ﺧﺪا را ﺑﻪ ﯾﺎد آوردهاﻧﺪ.
ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ای ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻣﺤﺘﺮم! اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎھﻢ ﭼﻨﺪ
ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖھﺎ و دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن را
ﮐﻪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻦ از آن رھﺎﯾﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺬﮐﺮ دھﯿﻢ ،و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ و
ﻓﺮزﻧﺪان ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از اﻓﺘﺎدن در اﯾﻦ ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﺣﻔﻆ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ
 ۱۴۱۶ / ۱۱ / ۱۸ھـ

ﻧﺪاﻣﺖ!!
ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ در ﭼﮫﺮهاش ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد ،در ﺣﺎل اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ
ﮔﻨﺎھﺎن زﺷﺘﺶ ﮐﻠﻤﺎت در دھﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اداء ﻣﯽﺷﺪ ،و در ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن
ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺨﺶ آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎش ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺎن اﺣﺴﺎس
ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﻟﺬتھﺎﯾﺶ ﺑﺮای او ﺗﻨﮓ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،اﺷﮏ از دﯾﺪهﮔﺎﻧﺶ ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﮏھﺎش را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮد ،و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﮔﻨﺎه و ﻧﻨﮕﺶ را ﺑﺸﻮﯾﺪ آرام ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺨﻨﺶ را
اداﻣﻪ داد رﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ او ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ.
در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج ﮐﺮدم ...ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺴﺮی ﭘﺎک ﮐﻪ در او ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد ...ھﺮﭼﯿﺰی را ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
ﮐﻪ آرزو داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداد ..او ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ...زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺑﺮ
ﯾﮏ روال ﻋﺎدی و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ...ﺧﻮاب ...ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ...ﮐﺎر...
ﻧﮫﺎر ...ﺧﻮاب ...ﺧﻮاﻧﺪن روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻼت ...ﻗﻠﯿﺎن ...و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺧﻮاب ...از
ً
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪا اﺣﺴﺎس ﻣﻼﻟﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ...از ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻢ ﺧﻔﻪ
ﻣﯽﺷﺪم ،رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺳﺮاﭘﺎﯾﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از
اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺐ و ﮐﺸﻨﺪهای در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدم ،روزی در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﻨﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﻧﺎﮔﮫﺎن
ﺻﺪای ﺟﻮان ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻢ ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺳﺶ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ او
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ...دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ...در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ او ﻧﻨﻤﻮدم ...اﻣﺎ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪم ،زﯾﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ را ﮐﻪ
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در دروﻧﻢ اﺳﺖ اﺷﺒﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﺗﺸﯽ را ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﻢ ﺷﻌﻠﻪور اﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ...ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و دﻟﻔﺮﯾﺐ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم از دﻟﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ...
درﺳﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮم از ﻣﻦ درﯾﻎ ﮐﺮده ﺑﻮد ...ﺣﺲ ﮐﺮدم ﮐﻪ
او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮآوردن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎﯾﻢ اﺳﺖ ...ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎن اداﻣﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد...
و ﺷﮏ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮھﺮم را در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ارﺿﺎی ﻏﺮﯾﺰهام ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن دﻟﺮﺑﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺮﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم...
ﺷﻮھﺮم ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻣﮑﻠﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺮا ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
روزی ﺑﺮادرم ﺳﺮزده ﺑﻪ ﻣﻨﺰلﻣﺎن آﻣﺪ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی
ﭘﺪرم ﺑﺮﮔﺮدم ...و وﻗﺘﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و از ﺟﯿﺒﺶ ﻃﻼقﻧﺎﻣﻪای را
ﮐﻪ ھﻤﺴﺮم ﺑﻪ او داده ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آورد و وﻗﺘﯽ ﻋﻠﺖ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪم ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮﯾﺎد
زد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدت را ﺑﻪ
ﻧﺎداﻧﯽ زدهای؟!.
ﻧﻨﮓ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺴﺖ و زﺷﺘﺖ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎر
آوردهای! ھﯿﭽﮑﺎری از ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد ...ﺻﺤﺒﺘﺶ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و
ﺳﺮش را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ...ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖھﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺗﺮس
ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ! ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪای
ﻟﺮزاﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
»اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪهام ...وﻟﯽ ﺷﻮھﺮم ﮔﻨﺎھﮑﺎرﺗﺮ
اﺳﺖ ،و اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.«!!...

ﻧﺪاﻣﺖ
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و ﻗﺼﻪاش را ﺑﺎ اﺷﮏ و ﺣﺴﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از ﮔﻨﺎه و اﺷﺘﺒﺎھﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ...اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ در ﭘﺲ ﭘﺮده اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا
ﭼﯿﺴﺖ؟.
ً
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯾﮏ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ زودﮔﺬر ﺑﻮده ﮐﻪ داﻣﻨﮕﯿﺮ او ﺷﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰو ﺟﻞ از ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .و ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد
از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮ او واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،او ﺑﻪ اﯾﻦ راه ﺣﻞ
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ راه ﺣﻞ
ﺳﺎدهﺗﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎرﯾﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﺰو ﺟﻞ ﺑﺮای او اﺟﺮی ﻗﺮار دھﺪ آن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ:
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟!!.
ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :دﻟﯿﻞ ﻃﺮح اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﭼﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ را در ﮐﻼم ﺧﻄﺒﺎء و اﺋﻤﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺎت و ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﮐﺘﺎبھﺎی دﻋﻮﺗﮕﺮان
دارد؟!.
در ﺟﻮاب اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ :ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ ،و
دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روش دﯾﮕﺮی از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪھﺎ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ
و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آنھﺎ از اﻓﺘﺎدن در ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺴﺎد
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ راهﺷﺎن را ﺑﻌﺪ از ﮐﻮری و ﮔﻤﺮاھﯽﺷﺎن روﺷﻦ ﺳﺎزد...
و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دام اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺪم آ ﮔﺎھﯽ و ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن و ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ و ﻋﻈﻤﺖ ﮔﻨﺎهﺷﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ ...و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ را
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺮای ھﺪاﯾﺖﺷﺎن
ﺷﻮد .و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺧﺘﺮان ﺟﻮاﻧﯿﮑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده و ﺑﺪور از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎر دل روی آورده و ﺑﺎ وﻋﺪهھﺎی دروﻏﯿﻦ ﺑﺮای
ازدواج ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ در اﯾﻦ دام اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر از ﭘﺴﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺗﻮر زﻧﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ و ﺷﯿﻄﺎنﺻﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آنھﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮔﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺬت و آراﻣﺶ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ آنھﺎ ﺷﻮﻧﺪ! ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ
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ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ و ﭘﻨﺪی دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را از
زﺑﺎﻧﻪھﺎی آﺗﺶ دور ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ!!..

در ﺑﺎزﮔﻮﮐﺮدن ﻣﺎﺟﺮای ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﯽ ﻣﺮدد ﺑﻮد ...از ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﯽ ﮐﻪ
داﻣﻨﮕﯿﺮ او ﺷﺪه ﺑﻮد اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ از اﺻﺮار ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاھﻢ ﮐﺮد.
ﺧﯿﺮه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﺑﺮ روی ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﺟﺮا را
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح داد:
زﻧﺪﮔﯽ آرام و ﺑﯽدردﺳﺮی داﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ وارد ﺷﺪ،
آن روزھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺎﻟﺐ و ﺟﺬاب ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺑﻮدم .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻠﻔﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان
در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ از آن ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺰاﯾﺎی
دﯾﮕﺮی ھﻢ داﺷﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎ را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ ھﺮﮐﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
از اﺣﻮال آنھﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و...
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺷﻤﺎرهھﺎی ﻣﺨﻠﺘﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮدم .روزی ﺻﺪای دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را ﭘﺸﺖ ﺧﻂ
ﺷﻨﯿﺪم ...ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﺧﯿﻠﯽ زﺑﺎنﺑﺎز اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ
و اﯾﻦ ﺗﻤﺎسھﺎ ﺑﺎ او ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺎدت ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ روزی ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻢ ،آن زﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﯾﮏ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
روزھﺎ و ﻣﺎهھﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎلھﺎ ﮔﺬﺷﺖ ...ﺑﺰرگ ﺷﺪم و دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﻤﺎم
ﮐﺮدم ،و وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪم ...ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ او ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ داﺷﺘﻢ

اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ :ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟!!
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روزی ﺑﻪ ﻣﻦ زﻧﮓ زد و از ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی ازدواج ﻧﻤﻮد ...ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺘﺶ دﭼﺎر
ً
ﺷﻮک ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪم ،ﭼﻮن اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ...ﺑﻪ او
ً
ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻮﺧﯽﮐﺮدن
ﻧﺪارد ،و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدم از ﺗﻤﺎسھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطھﺎی
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﺮم ﺧﺮاب ﺷﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ
ً
دﺳﺖ داد .از او ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ازدواج اﺻﻼ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و
ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ ﺑﺎزی ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﺪاﺷﺘﻪام.
ﺑﺎزھﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ از ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ازدواج ﮐﺮد ،و
ﮔﺮﯾﻪﮐﻨﺎن ﺣﺮفھﺎی ﻣﺮدم و رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ از
ﺗﻤﺎم ﺣﺮفھﺎی رد و ﺑﺪل ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و وﻋﺪه و وﻋﯿﺪھﺎیﻣﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎدم ﻣﯽآورد.
ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﺎرت و ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﭘﺴﺖ
راﺿﯽ ﺷﺪم ،و ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ او را از ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ،و ﺑﺎرھﺎ از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ دوﺳﺘﺎن
دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﻣﻦ ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ
ً
ﺗﻠﻔﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ھﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ...اﯾﻦ ﮔﺮوه از
دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ازدواج اﺻﻼح ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻦ ھﻤﺴﺮی ﻣﺜﻞ او
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﺧﺘﺮ دﭼﺎر ﺷﻮک ﺷﺪﯾﺪی ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻓﺎشﺷﺪن رازش ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد ﮔﻮﺷﻪی اﻧﺰوا را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و روزھﺎ ﮔﺬﺷﺖ و او ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ازدواج ﻧﮑﺮد ...و ﺑﺎﻵﺧﺮه او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﭘﺴﺖ ﺷﺪ!!.
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ً
ﺟﻮان ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪا ﺧﻮد را
ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﻣﯽداد و اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻣﯽﮐﺮد از دﺳﺘﺎوردی ﮐﻪ
ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺑﺎر آورده ﺑﻮد.
َ
َ
َ
َ ٗ
َ َّ
َ
ُ
َّ ُ
َ َۡ ُ
﴿أَفَ َ
حس ِۡب ُت ۡم �� َما خلق َ�ٰ� ۡم � َبثا َو�ن� ۡم إ ِ ۡ� َنا � ت ۡر َج ُعون ﴾١١٥
]اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[۱۱۵ :
»آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﮫﻮده آﻓﺮﯾﺪم و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺎز
ﻧﻤﯽﮔﺮدﯾﺪ«.

دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ:
دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﺎرآﻣﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻔﻦ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن

از ﻣﯿﺎن ﻓﺘﻮاھﺎ و ﭘﮋھﻮشھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان
ﺟﻮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ و دﻻﯾﻞ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -۱ﻋﺪم ﺗﻌﮫﺪات دﯾﻨﯽ و ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن و اﯾﻦ ﻣﺤﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن دور ﻣﯽزﻧﺪ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺤﺚ ﻣﺎﺳﺖ.
 -۲ﻓﻘﺪان ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎﺳﺎت دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮاه از ﺟﺎﻧﺐ دﺧﺘﺮان و ﯾﺎ
ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﻓﺮاﻏﺖ ،و آن دردی ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد،
و ﺟﻮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺪﯾﺪ از آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﮫﺖ
ﺳﺎﻟﻢﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪاش ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ) .(١
 -۴وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺮﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻧﺪه اﻣﺜﺎل روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﻣﺠﻼت
و ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻣﺒﺘﺬﻟﯽ ﮐﻪ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻣﮫﯿﺞ و ﺣﺮاﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﯿﺎل ﺟﻮان را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺳﻮق داده و او را ﻣﺸﺘﺎق ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ
و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و ﺑﯽﺣﯿﺎی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻋﻼج اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ
» -١اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ«

ﱠ
إن ﱠ
ـــــــﺮا ﹶغ ﹶواﺑ ﹺﺠـــــــﺪﱠ ﹾه
اﻟﺸـــــــ ﹶﺒ ﹶ
ﺎب ﹶوا ﹾﻟ ﹶﻔ ﹶ

ﹺ
ــــــــﺮ ﹺء ﹶأ ﱠي ﹶﻣ ﹾﻔ ﹶﺴـــــــــﺪﹶ ﹾه
ﹶﻣ ﹾﻔ ﹶﺴـــــــــﺪﹶ ﹲة ﻟ ﹾﻠ ﹶﻤـ ﹾ

ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﯿﮑﺎری و رﻓﺎه و آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
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راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﮐﺮدن ﻣﻔﯿﺪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪﮐﺮدن آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺧﻄﺮات اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺖ.
 -۵دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﺎب و اﯾﻦ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺘﺎدن
ﺟﻮان در ﺗﻮر ﺑﯿﻤﺎردﻻﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ و دﭼﺎرﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺣﯿﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻨﮓ آن را ﭼﻮن زﻧﺠﯿﺮی ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ،و درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺟﻮان در
دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ و ﻋﺪم ﺗﻌﺠﯿﻞ در اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .(١
 -۶ﻋﺪم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻼج اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪن
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﮫﻢ و ﻣﺆﺛﺮی ﭼﻮن ﮐﺘﺎب ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪروﯾﺶ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۷ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻣﺠﺎزات ﺳﺨﺖ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎی
زﺷﺖ و ﭘﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
 -۸اﻟﮕﻮﺳﺎزی درﺳﺖ ﺟﮫﺖ رد اﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﻧﯿﮏ و ﺻﺎﻟﺢ اﻣﺜﺎل داﻋﯿﺎن و اﺻﻼﺣﮕﺮان.
 -۹ﭘﺮدهﺑﺮداﺷﺘﻦ از دروغھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎن ﻗﺼﻪھﺎی ﻋﺸﻘﯽ و
ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ازدواج آنھﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ اﺷﺎﻋﻪی ﻓﺤﺸﺎء و ﻓﺴﺎد ﻧﺪارد.
 -۱۰ﺿﻌﻒ زن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﺘﯿﺎق و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج ،زن وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ازدواﺟﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ھﻤﺴﻦ و ﺳﺎﻻﻧﺶ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎس او را وادار ﺑﻪ رﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻓﮫﻢ ﻏﻠﻂ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ارﺷﺎدھﺎی

» -١اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ« دوﺳﺖ ﺑﺪ ھﻤﭽﻮن ﺳﮓ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺠﻦ اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻪ ﺗﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ
دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ را آﻏﺸﺘﻪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد» .ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ«.
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آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ازدواج ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و در ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ
ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻋﺎ و راز و ﻧﯿﺎز ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ آنھﺎ ﻓﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ آﻧﺎن ھﻤﺴﺮی ﺻﺎﻟﺢ و ﺧﻮب ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۱۱ﻋﺪمﭘﺮداﺧﺘﻦ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع و
ﻣﺪاوای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶدادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ھﺸﺪاردادن و آ ﮔﺎھﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ.
 -۱۲ﺧﺮوج زن ﺑﺪون ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎ و اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی را ﺑﺮای زن درﺑﺮ دارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ زن
را در دام ﻓﺴﺎد ﻣﯽاﻧﺪازد.
و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آ ﮔﺎھﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاھﯽ زن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
 -۱۳اﮔﺮ ﺑﯿﻦ اوﻟﯿﺎء ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺎﻃﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮداﺷﺖ
و اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪاری از وﻗﺖ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﮕﺬارﻧﺪ و از
ﺣﺎل آنھﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ،ﮐﺎرھﺎیﺷﺎن را زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و دوﺳﺘﺎن و ﻋﻼﯾﻖ
ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،و ھﺮﮔﺎه در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ
ﮐﺮدﻧﺪ آنھﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ آنھﺎ آ ﮔﺎھﯽ ﺑﺪھﻨﺪ.
 -۱۴ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﻮاﻗﺐ و ﺧﯿﻢ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت و دﻧﺒﺎﻟﻪروی از
ﺷﮫﻮات دوران ﺑﻠﻮغ و اﻣﯿﺎل و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪون ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻼج اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺿﺒﺖ دورا دور و ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺎدل از ﺟﻮان ھﻤﺮاه ﺑﺎ
راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ارﺷﺎدھﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻮﻋﻀﻪھﺎی ﺣﺴﻨﻪ و ﻧﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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 -۱۵ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﻘﻠﯿﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻣﺒﺘﺬل
)اﺳﺘﺎﻻﮐﯿﺘﺖ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ
ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﮫﺮﻣﺎن و ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ و
ﺑﺎزﯾﮕﺮان زﻧﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی آزاد و ﻣﺸﮫﻮر ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ،و ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ذھﻦ ﺟﻮان ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و راه ﻋﻼج آن ﻧﯿﺰ
ھﺸﺪاردادن ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﯿﺎن
اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺮوی و اﻟﮕﻮﺑﺮداری از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد وﺟﻮد
دارد.
 -۱۶ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و اﻧﺴﺎنھﺎی ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺪون
ﺗﻌﻤﻖ و ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺰرﮔﺎن.
ً
 -۱۷ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺪون ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮدن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه
ﺑﻪ دوران ﺑﻠﻮع رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ راھﯽ را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ھﻼﮐﺖ و ﮔﻤﺮاھﯽ درﺑﺮ ﻧﺪارد.
 -۱۸ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺑﻮدن ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﻤﻨﻮع از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺸﻘﺒﺎزیھﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺰﺋﯽ از آنھﺎ اﺳﺖ.
 -۱۹رواج ﻏﻠﻂ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﻪ آن روش اﻟﺰاﻣﯽ
اﺳﺖ ،و اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽﻣﺎن ﻧﯿﺰ رﺳﻮخ
ً
ﮐﺮده ،و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد در
زﻣﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر دادهاﻧﺪ.
 -۲۰ﻓﻘﺪان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺿﻌﻒ ﺣﯿﺎ و ﻋﻔﺖ و آﺑﺮوداری ﻧﺰد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺰد ﻋﺮب ﺑﺴﯿﺎر
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آﺳﺎنﺗﺮ از ﭘﺮدهدری و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﻓﺘﺎدن آﺑﺮوی ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۲۱ﮐﻮﺗﺎھﯽﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از زن و ﺷﻮھﺮھﺎ در ﻗﺒﺎل وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده از ﻗﺒﯿﻞ اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺒﺎدل
دﯾﺪﮔﺎھﺎ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﭘﺎک و دﻟﻨﺸﯿﻦ.
و اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮان ﺟﻤﻊﮐﺮدن آن را داﺷﺘﯿﻢ ،و اﯾﻦ
ھﻤﺎن اﺳﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺮام از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
دام!!

ﺳﺨﻨﺎن ﭘﺎﮐﺶ در دل و ﺟﺎن داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻮﭼﮑﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﻏﺮق در ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻼت زﯾﺒﺎی ﻣﻌﻠﻢﺷﺎن
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ھﻮش را در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد
درﻣﯽآورد.
اﯾﻤﺎن او روز ﺑﻪ روز زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ھﺮروز ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ او را
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.
روزﮔﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ...
روزی ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺎدﺗﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺖ...
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ ،و ھﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ...
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﮐﺎری ﺳﺎده اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮآوردهﮐﺮدن آن ھﺴﺘﻢ و ھﯿﭻ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮدن ﺑﺰرﮔﺘﺮی )ﻣﺤﺮﻣﯽ( ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪارم.
ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﺟﺎی ﺑﺎزار ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ...ﮐﻪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ آﻣﺪ و
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ﻧﺎﻣﻪای را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ اﻧﺪاﺧﺖ .اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﺴﯽ را
ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﺮد...
ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮدارم ﯾﺎ رھﺎ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮوم ...ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﺮدارم و ﭘﺪرم را از اﯾﻦ ﮐﺎر آ ﮔﺎه ﮐﻨﻢ ...ﺧﻢ ﺷﺪ و ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺮداﺷﺖ و راھﯽ
ﻣﻨﺰل ﺷﺪ ...ﮐﺎرھﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ...ﭼﻨﺎن ﺑﻪ
ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ...و ﭘﺪرش را ﮐﻪ ﺑﻪ او
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ از رازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﮑﺮد...
روزھﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮد ...روزی ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق
ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی را از ﺟﯿﺐ ﻟﺒﺎس ﺑﺮدارد ،دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد...
ﮐﺎر ﺟﻮان را در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﯾﺎد آورد ...ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪر را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺮدد ﺷﺪ..
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺟﻮان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و او را ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز دھﻢ...
ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺪاﯾﺖ او را ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻦ ﻗﺮار داده
ﺑﺎﺷﺪ...
اﯾﻦ آروزﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد...
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﻨﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﻦ ﻧﺼﯿﺤﺖﮐﺮدن اﺳﺖ.
ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎرھﺎی را ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺮم و ﻣﻼﯾﻢ ﺟﻮان ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺑﯽﺻﺒﺮی ﻣﻨﺘﻈﺮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻮد ...ﺟﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاﺷﺖ ..ﺟﻮان را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد و ﭘﻨﺪ داد ،او ﻧﯿﺰ ﮔﻮش ﮐﺮد و
ﺑﻪ او ﻓﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرش ﭘﺸﯿﻤﺎن اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ..از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻨﺶ را ﺑﻪ او ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ھﺮﮔﺎه ﻣﺸﮑﻠﯽ ﯾﺎ
ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﻪ و اﯾﻤﺎن داﺷﺖ از او ﺑﭙﺮﺳﺪ.

دوﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ :دﻻﯾﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﺎرآﻣﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﯿﻠﯿﻔﻮن
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دﺧﺘﺮ ﺟﻮان در دام اﻓﺘﺎد و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﺶ را ﺑﻪ او داد ..ﮔﻤﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ او
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ..و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻮان ھﺮروز ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در ﺑﺎرهی ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮرات ﺑﺎ او
ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در ﺧﻼل ﺻﺤﺒﺖھﺎیﺷﺎن ﮔﺎھﮕﺎھﯽ ﺣﺮفھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و
ﻟﺒﺨﻨﺪھﺎﯾﯽ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﺪ..
روزﮔﺎر ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎب ﺻﺤﺒﺖھﺎیﺷﺎن ﺑﻪ آرزوھﺎ و
اﻣﯿﺎلﺷﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ..و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﯿﻮه ﻋﻮض ﺷﺪ و دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﺴﻠﯿﻢ
وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯿﺶ ﺷﺪ ،و ﭼﻨﺎن رام ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از زﺑﺎن
ﺟﻮان ﺑﯿﻤﺎردل در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﭼﻨﺎن اوﺿﺎع دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان راﺿﯽ ﺷﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن
ﺟﻮان ﭘﺴﺖ و ﺳﻨﮕﺪل در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺮون رود و ﻗﺮارھﺎﯾﯽ در
ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ وی ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﻌﺪ از ﻋﮑﺲ و ﺿﺒﻂ ﺳﺨﻨﺎن او دﺧﺘﺮ
ﺟﻮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻦ ﻣﺪارک ﭼﻨﺎن ﻣﻄﯿﻊ او ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺣﺖ و
رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﺸﯿﺪ.
و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ راھﺶ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻼﮐﺖ در دامھﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ...و اﯾﻦ ھﻤﺎن آرام آرامرﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ھﻼﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از
آن ﺑﯽﺧﺒﺮﻧﺪ.
و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰﺷﻤﺮدن ﮔﻨﺎه و ﻓﮫﻢ ﻏﻠﻂ ﮔﻨﺎهﮐﺎر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﮐﺎرش ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ:
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ..؟
اﺷﺘﺒﺎه راھﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای درﺳﺖرﻓﺘﻦ ..و اﺷﺘﺒﺎه ﺟﺰﺋﯽ از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﺎﺋﺰ اﻟﺨﻄﺎ اﺳﺖ .و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎران ﺗﻮﺑﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﺣﻀﺮتص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﻣﺎ ﮐﺴﯽ در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
و ﻟﮑﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﮔﺮوﮔﺎن و اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻨﮓ و ﻓﻀﯿﺤﺖ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد و ﺗﺎ آﺧﺮ و ﺑﺎل
ﮔﺮدن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺪارک از ﺧﻮد در دﺳﺖ دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ اﻣﺜﺎل ،ﻧﻮار ﮐﺎﺳﺖ و ﻋﮑﺲھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻏﻮﻃﻪوری در ھﻮی و
ھﻮس از اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﮐﻪ در
دﺳﺖ ﮔﺮگﺻﻔﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و وﺳﯿﻠﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺑﻪ داماﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻃﻌﻤﻪھﺎیﺷﺎن.
و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﻣﻄﯿﻊ و رام و
ذﻟﯿﻞ او ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،و آﻟﺘﯽ ﺷﻮد در دﺳﺘﺎن ﻓﺎﺳﻘﺎن ﺗﺎ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ او
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و ھﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ او ﺑﺮ اﯾﺸﺎن در ﮐﻤﺎل ﺣﻘﺎرت و زﺑﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم
دھﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای دﺧﺘﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽدھﻨﺪ از ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهی ﻧﺎﻣﺸﺮو ع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﮔﻮش ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻻﻧﻪھﺎی ﻓﺴﺎد و ﮔﻤﺮاھﯽ رھﺴﭙﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻋﻮاﻗﺐ دردﻧﺎک ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع

ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺟﻮاب از اﯾﻦ ﮔﺮوه »دﺧﺘﺮان« دارم :آرزوی ﺗﻮ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻄﯿﻊ و رام او ﺷﺪهای!!.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻨﮫﺎ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺖ،
ﭼﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺧﺒﯿﺚ »ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽاش« او را
ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
در آن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر در ﻣﻨﺰل دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را از
ﭘﺪرش ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺷﺄن او ﺑﻮد را رد ﮐﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ او ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪ از ﺗﺮس آن ﺧﺒﯿﺚ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ راز او را ﻓﺎش ﻧﻤﺎﯾﺪ رد
ﻣﯽﮐﺮد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪری ﻣﺎﻧﺪ ،و آن
ﻧﺎﺑﮑﺎر ﺳﻮدﺟﻮ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد.
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺰﯾﺰم! اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارای اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ و ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ و ﺧﯿﻢ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺪل
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ دﻋﻮت ﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ﻣﺪاوای اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه »ﮔﻨﺎه ﮐﻮﭼﮏ«
ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭼﻨﺎن ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرجﺷﺪن از آن و ﻧﺠﺎت از زﺑﺎﻧﻪھﺎی آن ﮐﺎری ﺻﻌﺐ و
دﺷﻮار اﺳﺖ.
و اﯾﻨﮏ ﺷﻤﺎ ای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم! ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎم و ﯾﺎ ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺷﺪه اﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼتﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ را راھﻨﻤﺎیﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و اﯾﻦ
راه ﺣﻞھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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 -۱در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﺴﻠﯿﻢﻧﺸﺪن ﺑﻪ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ،و ﺑﮑﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻋﻘﻞ و
ﭘﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﮫﻞ و آﺳﺎن
ﺷﺮوع ﺷﺪه و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
 -۲در ﺑﺎره ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎﻗﻞ و ﻓﮫﯿﻢ از
ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان و اﻗﻮام ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺗﻮ را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ و ﺧﺎﻧﻮادهات آﺳﻮده ﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻠﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد.
 -۳اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﻣﺸﮑﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻣﺨﻔﯽﮐﺮدن آن در ﭘﺸﺖ اﻣﯿﺎل و آرزوھﺎ ﮐﺎری ﺧﻮب و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی
ً
را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﺳﺨﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪ ،ﺷﮑﻞھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ً
 -۴ﮐﻤﮏﺧﻮاﺳﺘﻦ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺜﻞ )ﻣﺸﺎورﯾﻦ( ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﺘﻘﺪم
ﺷﻤﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎﻓﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده و اﺟﺮا از آنھﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ.
 -۵ﻣﺸﻮرتﮐﺮدن ﺑﺎ اھﻞ ﻋﻠﻢ و )اﺳﺘﺎدان( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ،
و ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﺑﺮاﯾﺖ ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
رﺣﻤﺖ ﺧﺪا

ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﺎ ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد ...در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را
ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و ﻋﺮق )ﺷﺮم( از ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﻮده ،ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮد و
داﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺒﺮﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دام
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
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ﻋﻮاﻗﺐ دردﻧﺎک ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع

در دورهی ﺑﻠﻮغ و ﺧﯿﺮهﺳﺮیھﺎ ﺑﻮدم آن زﻣﺎن ﺳﻨﻢ ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل ﺑﻮد ،و
اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻣﺮدم از ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ
ﺗﺎزه ﺑﻪ روﺳﺘﺎی ﻣﺎ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﺮص و وﻟﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ..
روزی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ زود
ﺑﺎ او ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺷﺪم ،او ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺒﺤﺖﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮد ،و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﯾﺎدآورﯾﺶ ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و او روزھﺎ و ﻣﺎهھﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روزی
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﺪ و ﻣﺮا از ﭘﺪرم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد..
ﺑﻌﺪ از اﺻﺮار زﯾﺎد ﭘﺪرم او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،وﻗﺘﯽ ﺟﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺷﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﻮار ﺿﺒﻂﺷﺪهی ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽﻣﺎن ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﭼﻨﺎن دﭼﺎر ﺑﺤﺮان و اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮدم ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺎﻣﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ در ﮐﺎرم ﺳﺮﮔﺮدان و ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم! او
ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎﯾﺶ را اداﻣﻪ داد ،از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﻨﻢ و ﮔﺮﻧﻪ ﻓﻀﯿﺤﺘﯽ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده ام را اﻓﺸﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ ...ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم از اﯾﻦ ﮐﻪ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم ،آرزو داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﻠﻔﻦ را
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم ...ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدم و از او ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ رازﻣﺎن را
ﻓﺎش ﻧﮑﻨﺪ .اﻣﺎ او ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻏﺮور و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﺗﮫﺪﯾﺪھﺎ و وﻋﺪه وﻋﯿﺪھﺎﯾﺶ را
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ھﺪاﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﻢ را ﺑﺎ ﺑﺮدارم در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و او )آن ﺧﺒﯿﺚ( ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻄﯿﻊ ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺪه ام
و ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﮐﺮد و از وﺣﺸﺖ و اﺿﻄﺮاﺑﻢ ﮐﺎﺳﺖ.
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ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران وﯾﮋه ﺧﺒﺮ داد و آﻧﺎن را از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮد،
او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻮار را ﻣﺼﺎدره و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و
ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا اﺻﻼح ﮐﺮد و ﮔﻨﺎھﻢ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،و اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا را ﮐﺮده ام و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺷﺪه ام و از ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﺷﺘﺒﺎھﻢ را ﺑﺒﺨﺸﺪ و در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت آن را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ...
و اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﺑﺎ ﺑﺮادرش آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد،
ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﺑﮕﺬرد ...و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺗﺶ را ﻗﺒﻞ از
ﭘﺨﺶﺷﺪﻧﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ ..ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﯾﺐ اﻧﺴﺎنھﺎی
ﺷﯿﻄﺎنﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاﻗﺒﻨﺪ ﺗﺎ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ورﻃﻪھﺎی
ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﯿﻔﮑﻨﻨﺪ ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ﻓﯿﻠﻢ!!

او آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دل داﺷﺖ ﺑﯽﭘﺮده ﺑﯿﺎن ﮐﺮد...
در ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﺶ ﭘﻨﺪھﺎ و ﻓﻮاﺋﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ھﻤﻨﻮﻋﺶ داﺷﺖ ،ﮐﻤﯽ
ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺮد،
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮاﻧﺶ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﮐﺮد..
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﭼﯿﺰی اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدادم و ھﯿﭻ ﻣﯿﻞ
و آرزوﯾﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺟﺰ ھﻤﺴﺮ ﺻﺎﻟﺢ و ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در ﮐﻨﺎر او
ﭘﻨﺎه ﮔﯿﺮم و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ را در ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از دﺧﺘﺮان ھﻤﺴﺎﯾﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ..ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻋﻼﻗﻪ و ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﯿﻦ آنھﺎ و ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪھﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ..ﺑﺎھﻢ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و ھﺮﮐﺴﯽ از ﻧﮑﺘﻪ
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ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و ھﺮﮐﺴﯽ ﺳﻔﺮهی دﻟﺶ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﺮد.
ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺎ روی آن
ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﯿﻢ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ ...و وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ و ھﻮس ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻣﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮد...
ھﺮﮐﺪام از آن دﺧﺘﺮان از ﮐﺎرھﺎی ھﻨﺮی در ﻣﻮرد »ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ« از
ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻪ از ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﻪ آنھﺎ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺎﻃﺮاتﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﮐﺮدﻧﺪ ..و ھﺮﮐﺪام از ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ..وﻗﺘﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ..و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن را زﺷﺖ و
ﻗﺒﯿﺢ ﺷﻤﺮدم ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﮐﻮﺗﻪﻓﮑﺮی و ﻧﺎداﻧﯽ زدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻮ روﺳﺘﺎﺋﯽ
ﻣﺘﺤﺠﺮ و ﺑﯽﻋﻘﻠﯽ ھﺴﺘﯽ ..و ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﻟﺬت و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را ﺑﯿﮫﻮده ﺿﺎﯾﻊ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ازدواج ﺳﻮارﮐﺎر رؤﯾﺎﺋﯿﺖ را از دﺳﺖ
ﻣﯽدھﯽ ،و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﺟﮫﺖ ﺷﻮھﺮﯾﺎﺑﯽ
اﺳﺖ..
روزھﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ و آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﭙﺮی ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﯿﻠﻤﯽ را آوردﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ او
را دوﺳﺖ داﺷﺖ و دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ او را دوﺳﺖ داﺷﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ ،و ھﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت داﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺸﻮﻗﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽاش ﻣﻨﺸﯽ دﻓﺘﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ..ھﺮدو ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮدو
ﻗﺮار ازدواج را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ..
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم و ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی ﮐﻪ
آرزوﯾﺶ را دارم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺖرﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟!!.
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ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ از دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ واﺳﻄﻪی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرھﺎ ﺑﻮد
ﺷﻤﺎرهای از ﺷﻤﺎرهھﺎی زﯾﺎدی را ﮐﻪ دارد و ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﮕﯿﺮم.
دوﺳﺘﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻤﺎرهی ﺟﻮاﻧﯽ را داد و ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ازدواج
ﺑﺎھﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯿﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺷﺮوع ﺷﺪ ،او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ
و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﻢ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم..
ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﯿﺪاری در ﺷﺐ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و »ﺷﺐ زﻧﺪهداری« ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ ھﻤﻪی اھﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮم ﺗﻤﺎس
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ.
روزی از روزھﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ ،ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺒﺤﺖ ﮐﺮدم..
آﻧﻘﺪر ﻏﺮق ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺑﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ روﺷﻦﺷﺪن ھﻮا
ﻧﺸﺪم ...ﺑﺮادرم ﻣﺜﻞ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد ...و ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ...و آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯿﺪار
ﮐﻨﺪ...
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻠﻔﻦزدن ﻣﻦ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ را ﺷﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
ً
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮدی آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ را ﺳﺮﯾﻌﺎ
ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ ،دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮم ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :وای ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺎری را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯽ ...ﻣﮕﺮ دﯾﻮاﻧﻪای ...ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺮزش اﻓﺘﺎد و ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪی
ﺳﺮاﭘﺎﯾﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﭘﺪرم را
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﮑﻨﺪ ،آه ﺳﺮدی ﮐﺸﯿﺪ و دﺳﺘﻢ را رھﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮدا اﮔﺮ
ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ھﺸﺪار ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮداری ﺑﯽآﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮی آﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ..از
ﺑﺮادرم ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮدم و از او ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم ،و او از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ از

٣٠

ﻋﻮاﻗﺐ دردﻧﺎک ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ درﮔﺎھﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻢ .اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم دادم،
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ آﻣﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﺑﺮادرم ﺑﻮد ازدواج ﮐﺮدم و ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎس ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا از دام ﮔﻨﺎه
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺠﺎت داد .و ھﻤﻮاره ﺑﺮادرم را دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﮐﻤﮏ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﮕﺮ و آﻣﺮزﻧﺪه و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ
ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ!!.
ﻓﻮاﺋﺪ ﮐﻠﯽ )(۱

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ
و ﻣﮫﻢ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ و راه ﻋﻼﺟﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای آن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -۱ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦھﺎی ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ً
اﻓﺮاد ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ او ﻣﯽﺷﻮد را ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﮫﺎ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺻﯿﺪ آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮدد و زودﺗﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﺷﻮد و در
ﺻﺪد رﻓﻊ اﺷﺘﺒﺎھﺶ ﺑﺮآﯾﺪ.
 -۲ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺬﮐﺮات زﯾﺎد و ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖھﺎی دردآور در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
اﻣﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن از
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖھﺎی ھﻤﻨﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﭘﻨﺪ و ﻋﺒﺮت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﯽاھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ و ﺧﯿﻢ آن اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﭘﻨﺪ و ﻣﻮﻋﻈﻪھﺎ و ﺑﯿﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺎزھﻢ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮوز
ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﻤﺎری از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت از ﺳﻮی دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﯿﻢ.
 -۳ﭘﺪر و ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﺎﯾﺪ ھﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺣﺎل و اﻣﻮرات آنھﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
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ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن را ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او
ﺣﺎﮐﻢ و ﺧﺎﻧﻮادهاش رﻋﯿﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋﯽ و دﯾﻨﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از آنھﺎ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 -۴رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﻓﺘﻦ زﻧﺎن،
ﺑﺪون ﻣﺤﺮم را ﮐﻨﺘﺮل و آنھﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮآوردهﮐﺮدن ﺣﺎﺟﺎتﺷﺎن
ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۵ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺑﯿﺪارﻧﻤﻮدن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮرات و
ﻣﻌﻀﻼت و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن آنھﺎ از واﻗﻊﺷﺪن در ﺑﻼھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
رﻓﺘﺎرھﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۶ﺗﺸﻮﯾﻖﻧﻤﻮدن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ زود ازدواجﮐﺮدن و ازدواج ﺧﯿﺮﯾﻪ را ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ.
 -۷ﺑﭽﻪھﺎ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ رھﺎ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
در آن ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽدھﯿﻢ ،و اﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۸در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و از ھﻤﺼﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ او ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﻮرزد و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻼت و دﯾﺪن ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺮﮔﺮم ﻧﮑﻨﺪ ،و از
ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎنﺷﺎن و ﺳﺮﮔﺮمﺷﺪن ﺑﺎ آنھﺎ و ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ در
ﺟﺎھﺎی ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
 -۹ﺑﺎﯾﺪ از ورود وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺒﺘﺬل »ﻧﻮارھﺎ و ﻣﺠﻼت و ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻣﺒﺘﺬل« ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده را در اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺧﻮب ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎری ﮐﻨﺪ و آنھﺎ را از ﺧﻄﺮات ﻧﮕﺎهﮐﺮدن
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺒﺘﺬل آ ﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ.
 -۱۰ﭘﺮھﯿﺰ از اﯾﺠﺎد ﺟﻮ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده و
اﯾﺠﺎد ﺟﻮی ﻣﻤﻠﻮ از اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻦ
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ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس و ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺑﺬر اﻋﺘﻤﺎد و
اﻃﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ در دل ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده.
 -۱۱ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ دراﯾﺖ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺪم
اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖھﺎی ﺑﯽﻣﻮرد.
 -۱۲آ ﮔﺎهﮐﺮدن دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺮم و ﻧﺎزک ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن در
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻃﻮﻻﻧﯽﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ »ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ« را واﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺟﺮیﺗﺮ
ﺷﻮد و ﺗﻤﺎسھﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
 -۱۳ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ آن ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز دﺧﺘﺮ در ﺣﺎل ﮔﻮشدادن ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪاش اﺳﺖ» ،ﺗﺎ او را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﭽﺶ را ﺑﮕﯿﺮد«.
» -۱۴در ﭘﺎﯾﺎن« ھﺪاﯾﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ راه راﺳﺖ را ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ ﺑﺪارﯾﻢ.
ﻓﻮاﺋﺪ ﮐﻠﯽ )(۲

در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﺣﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ
را در ﺑﺮﻃﺮفﮐﺮدن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت ﯾﺎری ﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﺣﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ اﺑﺘﺪا ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﺳﭙﺲ
ﻣﺠﺎزات اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﮑﻮ در دﻓﻊ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺤﺮﻓﯿﻦ.
 -۲ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﺷﯿﻮهی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ درﺳﺖ :ﺧﺎﻧﻮاده از ﺷﯿﻮهی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﺮﻣﺶ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ و در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮاردادن ﻓﺮزﻧﺪان ﭼﻪ از دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان
ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ...؟
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 -۳ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﺮجدادن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و راھﻨﻤﺎﯾﯽﮐﺮدن اﻓﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده و آ ﮔﺎهﮐﺮدنﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻮن اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﭘﺎک و ﻣﻌﺼﻮم را ﺑﻪ دام ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،و
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
 (۱ﻣﺸﺎھﺪهﻧﮑﺮدن ﻓﯿﻠﻢھﺎ و ﻣﺠﻼت ﻣﺒﺘﺬل ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻼت
ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻔﯿﺪ.
 (۲ﭘﺮﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ.
 (۳ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮهی دﯾﻨﯽ و اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﻗﺸﺮ ﺟﻮان.
 (۴ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ھﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ.
 (۵دوری از دوﺳﺘﺎن ﺑﺪ و اﻧﺘﺨﺎب دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ.
 (۶ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ھﺮزهای
ﮐﻪ ﮐﺎری ﺟﺰ اذﯾﺖ و آزار دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد.
 (۷ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ.
 (۸ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ و دادن ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ او در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮا ﺣﺴﻦ.
 (۹ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻣﺎدران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮانﺷﺎن.
 (۱۰ﺣﺴﺎسﮐﺮدن اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در
ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز.
زﯾﺒﺎرو »دﻟﺮﺑﺎ«

ﻧﺠﻢ در دﻧﯿﺎی ﺷﮫﻮت و اﻓﺘﺨﺎر در ﺣﺎل درﺧﺸﺶ ﺑﻮد.
او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻪھﺎی ﺗﺮﻗﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮد دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ او ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎسھﺎی زﯾﺎدی از ﺳﻮی ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ او ﻣﯽﺷﺪ و او را ﺑﺎ ﺟﻤﻼت
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ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﭘﺮ از اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺳﺘﻮدﻧﺪ ،دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ ﺑﺮای او
ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان زﯾﺎدی آرزو دارﻧﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻏﺮور و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﺑﻪ او دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،ﺳﺮﻣﺴﺖ از
ﺗﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮاق ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ...ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﯽ زﯾﺒﺎرو ھﺴﺘﻢ ،آه ..دهھﺎ
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان روﺑﺮوی ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ....ﭼﻪ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
اﺳﺖ ...آنھﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺮا روی ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽﺑﻮﺳﻨﺪ.
از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ...ھﻤﭽﻨﺎن
زﻧﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ھﺮﮐﺪام از آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در
ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺑﺎ او از دﯾﮕﺮی ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﯿﺮد ...ﯾﮑﯽ از او ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽاش را ﺑﺎ او ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ
او ﺑﻮد ...دﯾﮕﺮی ھﻢ ﺑﺪون ھﯿﭻ رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ و ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽﺣﯿﺎﯾﯽ
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﺷﯿﻔﺘﻪ اوﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻧﺰدﯾﮏ او را ﻧﺒﯿﻨﺪ دﯾﻮاﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮد...
دوﺳﺘﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ھﻤﭽﻨﺎن زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ آوردن ھﺪاﯾﺎﯾﯽ
ارﺗﺒﺎطﺷﺎن را ﺑﺎ او ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و
ﺗﻤﺠﯿﺪ از او ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻗﺪرت ﺧﻮﺑﯽ دارد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان زﯾﺒﺎرو
را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورد.
از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﯿﺮون رود ..در ﺧﻮد
رﻏﺒﺖ و اﺷﺘﯿﺎق اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺲ ﮐﺮد..
رﻏﺒﺖ ﮔﻨﺎه او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ آنھﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﻤﺎسﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ھﺮزه و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﺑﺎ آنھﺎ ﻗﺮار و ﻣﺪارھﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﻟﻘﻤﻪ ﺣﺮام و ﭘﺴﺘﯽ را ﮐﻪ
ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ او ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺪھﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺧﺘﺮان

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ...؟
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زﯾﺎدی ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او در ورﻃﻪ ﻓﺴﺎد و ﮔﻨﺎه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان
ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻋﺎﺷﻘﺶ را ﺑﻪ ﮔﺮداب ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻓﻼ ﮐﺖ و ھﻼﮐﺖ اﻓﮕﻨﺪ.
روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽھﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورده ،آه
ﺳﺮدی ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺮای او ﺧﺎﻃﺮات ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﺎ آن
دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی او ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻪ دام او اﻓﺘﺎدﻧﺪ را ﺑﺎز ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ
او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﻠﺒﺶ را ﻣﯽﻓﺸﺮد ...ﮔﻔﺖ :ای ﮐﺎش!
ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد....
دوﺳﺘﺶ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
آﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ھﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ..؟!.
ﮐﻤﯽ از ﺟﺎﯾﺶ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد و ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺸﯿﺪ.
»آری« آﻧﺠﺎ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﭘﺎداش اﻧﺴﺎن در ﮔﺮو اﻋﻤﺎل
اوﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻢ ﺷﺪ و ﺑﺎ رﺣﻤﺘﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎھﻢ ﺷﺪم.
دوﺳﺘﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد...؟!.
دﺧﺘﺮی را ﺑﺮای ﻣﺮدی ھﻮﺳﺮان ﺑﺮدم ...وﻗﺘﯽ او را ﺑﺎ دﺧﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﮐﺮدم ﺑﺎ
ﻧﮕﺎھﯽ ﭘﺴﺖ و ھﻮسآﻟﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ....و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ...
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺣﻘﻢ
اﻧﺠﺎم دھﯽ!!.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺮت ﺳﺮاﭘﺎﯾﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ ھﺮﮔﺰ از ﻣﻦ
ﺧﻮاھﺸﯽ ﮐﺮدهای ﮐﻪ ﻣﻦ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام ..ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ..اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎر ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﯽ..
آن ﭼﯿﺴﺖ؟!.
ً
ﻣﯽﺧﻮاھﻢ دﺧﺘﺮت را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﯿﺎوری ،زﯾﺮا او واﻗﻌﺎ دﻟﺮﺑﺎ اﺳﺖ ...و ﺑﺪون
ﺷﮏ از ﺗﻮ زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ ...آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ او را ﺑﯿﺎوری ﺗﺎ ﺷﺒﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺎھﻢ
ﺧﻮش ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ...
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ﻋﻮاﻗﺐ دردﻧﺎک ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع

ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺳﺮوﭘﺎﯾﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ...ﺣﺲ ﮐﺮدم ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮنھﺎی ﺑﺪﻧﻢ
در ﺣﺎل ﻟﺮزﯾﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ او ﻟﺒﺨﻨﺪ زدم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺒﻢ را در
دروﻧﻢ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم ...ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ راهھﺎی ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ورﻃﻪھﺎی ﻓﺤﺸﺎ
و ﻧﺎﺑﻮدی و ھﺮزهﮔﺮی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد..
اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﮐﺮدم..
آﻧﻘﺪر ﭘﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻣﮕﺴﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوی ﮐﺜﺎﻓﺎت
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ..
ﻓﮫﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﭘﺴﺖ ﺑﻮده ام ﮐﻪ اﯾﻦ راه را ﻃﯽ ﮐﺮده ام و در ﺗﻌﻔﻦ و
ﻧﺠﺎﺳﺖ آن ﭼﻘﺪر ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪه ام ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪهام..
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪم ،و ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﻣﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا
ﺷﮫﻮتھﺎی اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﻧﺪارد.
ﺣﯿﺮان و وﺣﺸﺖزده از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم و دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم را ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه
ﻧﮑﺮدم..
) (١
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻢ و دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرھﺎی ﭘﺴﺘﯽ دﺳﺖ
ﻧﺰﻧﻢ..
دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺮای دﻋﺎ و ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﻋﲇ ﺑﺮﲪﺘﻚ ﻳﺎ أرﺣﻢ اﻟﺮاﲪﲔ.«..
»اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﱄ وﺗﺐ ﱠ

ﺧﺪاوﻧﺪا! ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮز ،و ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﮐﺮم و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺧﻮد ای ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ
ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﺎن! ﺗﻮﺑﻪام را ﺑﭙﺬﯾﺮ.
»واﻟﺴﻼم«

 -١اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ.

ﺗﻮﻗﻒ :ﺧﻮاﻫﺮ ﻓﺎﺿﻠﻪام! از ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ:
ﺗﻮ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎر دﻏﻠﺒﺎز ھﺮزهﮔﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺑﺪﺳﺖآوردن ﻏﺬای روزاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ھﯿﭻ ﻓﮑﺮی و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺟﺰ ﺑﺪاماﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺗﻮ و اﻣﺜﺎل ﭼﻮن ﺗﻮ از دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺰ ﺣﯿﺎ و ﻋﻔﺖ ﺑﺮای
ﺑﯿﺮونرﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ و ﺻﺤﺒﺖﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ داری؟.
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ او در ﺑﺮاﺑﺮ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺪام ﺧﻮد
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﮑﺎرﮐﺮدن ﺗﻮ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﺶ ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﺪ...؟!.
ﺧﻮاھﺮ ﻓﺎﺿﻠﻪام! از دامھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اوھﺎم و رؤﯾﺎھﺎی
واھﯽ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎﻃﻞ را ﺑﺮاﯾﺖ زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدھﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮ را ﺑﻪ
ورﻃﻪھﺎی ھﻼﮐﺖ و ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارم؛ ﺧﻮاھﺮم اﮔﺮ
ازدواﺟﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ و ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش ﮐﻪ
آﯾﻨﺪه از آن ﺗﻮﺳﺖ ..و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از
راه ﺣﻼل ﺑﻪ ﺗﻮ ارزاﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن درھﺎی ﺣﺮام را ﻧﺰن!!.
آ ﮔﺎه ﺑﺎش ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻇﻮاھﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ آنھﺎ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ وﺣﺸﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ دھﺎنﺷﺎن
را ﺑﺎز ﮐﺮده و آﻣﺎدهی ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺗﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮ را ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﺑﯽآﺑﺮو رھﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﻨﺪ!.
و ﺗﻮ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﺪﺑﺨﺖ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
در دامھﺎی ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ و ﺟﻦ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻧﻨﮓ و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای
آنھﺎ در دﻧﯿﺎ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎن واﻟﺴﻼم

ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ﺣﺴﻨﺎت و ﻧﯿﮑﯽھﺎ را ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻌﻤﺖھﺎی
ﺑﯽﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻠﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﺳﻼم ﺑﺮ رﺳﻮل ھﺪاﯾﺖ و ﻧﺒﯽ ﻣﮑﺮﻣﺶ...
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از وﻗﺎﯾﻊ و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮارد ﮐﻠﯿﺪی ﻣﮫﻤﯽ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎسھﺎی ﺣﺮام ﺗﻠﻔﻨﯽ و راهھﺎی ﻋﻼج آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻣﺤﺘﺮم رﺳﯿﺪ ،و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ در ﻻﺑﻪ ﻻی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺳﻮدﻣﻨﺪ
آن ﭘﻨﺪ و ﻋﺒﺮت و ﻣﻮاﻋﻈﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت و
دردھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم در ﻟﺒﺎس ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺪن ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه و ﺧﻄﺮی
ﻣﻠﻤﻮس و واﻗﻌﻪای دردﻧﺎک و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوز ﻣﺮدم از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روز و ﺷﺐ ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﭘﺴﺖ و ﺣﺮام ﻣﻮﺟﺒﺎت اذﯾﺖ و آزار آنھﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ
ﮐﺮات ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖھﺎی آنھﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ.
اﻣﺎ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﮔﺴﺘﺮش آ ﮔﺎھﯽھﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﺎز اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻌﻀﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎریھﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺣﺎل ازدﯾﺎد اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﻪھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد..
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎده و ﺧﺎم ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﺎدات و ﺳﺨﻦﺷﺎن از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و از اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪھﺎیﺷﺎن
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرھﺎ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮐﻤﯽ دراﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و راه
ﺣﻞھﺎی ﻣﺆﺛﺮی را ﺑﺮای آن وﺿﻊ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺑﺪاماﻓﺘﺎدن دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮانﻣﺎن
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در اﯾﻦ ﺗﻮرھﺎی ﭘﮫﻦ ﺷﺪه و اﯾﻦ دامھﺎی آﻣﺎده ﺑﺮای ﺻﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﻢ ،و
ﺷﮑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪه و ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ راه ﺣﻠﯽ
ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت وﺟﻮد دارد..
و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻗﺮآﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﺮزﻧﺪان
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ راه و روشﺷﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻃﮫﺮ
و رﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﮑﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،و در ﭘﺎﯾﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻔﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،و ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪھﺎیﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ،
و ﻣﺎ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻤﻮل ﺧﺸﻢ
ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﺮ ھﺮﭼﯿﺰی ﻗﺎدر اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎن واﻟﺴﻼم

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﻔﯿﺪ و
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات و ﺑﯿﺎن وﻗﺎﯾﻊ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ص.پ  ١٦ﺣﺮﯾﻤﻼ  ١١٩٦٢ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﻋﻮة
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎض .ص.پ  ٦٢٦ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ.
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