ﺗﻨﻈﯿـﻢ دل ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی
آﺧﺮﺗـﯽ از رازﻫـﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ|ﺗﺎﮐﯿـﺪ
ﺑﻪ ورزش
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﺧﺮﺗﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﻤﻮده و آن را
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ورزش ﮐﺮدن ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی)ﻋﺞ(
ﺑﻪ ﮔﺰارش وﺑﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی دات آی آر( :ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارﻣﺎن
ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺠﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ۱۳دﯾﻤﺎه  ۱۳۹۷ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺑﺎرش ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎران ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺴﺠﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻓﻘﯽ ﺷﻬﺮ ری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﺣﻀﻮر و ﺑﻬﺮه از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎد ﻧﺼﯿﺐ ﺣﻘﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻃﺒﻖ روال ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪ اول اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎ
ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪ آﺧﺮت ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮدن دل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﺧﺮﺗﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﺑﯿﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎداﺷﺖ ﻫﺎﯾﻢ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ را ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎرف ﺟﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه
ﻣﻨﺪ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

ﮔﺰﯾﺪه ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺧﺪا و اﻫﻞ
ﺑﯿﺖ)ع( ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ در روح ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن دل ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮐﺎری ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮدﺳﺎزی
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ دل ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ
ﮐﺎری ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای آﺧﺮت ،اول
دﻟﺘﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﯾﮏ اﺟﺎق ﮔﺎز ﺑﺮای ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ اﺟﺎق ﮔﺎز ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از
اﺳﺘﻔﺎده آن را دﻗﯿﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اول دل ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺮ اﻧﺴﺎن،
دل او اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ داد :ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
ﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺲ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارﻧﺪ؛ اول ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺳﺎزی ﮐﻼس ﻗﺮآن و ﺗﺠﻮﯾﺪ رﻓﺘﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺧﻮدﺳﺎزی ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع ﻫﺮ ﮐﺎری اول ﺑﺎﯾﺪ دل ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ در ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺰﺧﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﺗﺎر دﻟﺶ
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺰ ﺧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،اﺷﺎره و
اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮﺧﺎن ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و اوﻟﯿﺎء اﻟﻬﯽ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن اول ﯾﮏ ﺗﺎرزن ﺑﻮد و ﺗﺎر ﻣﯽ زد ،ﯾﮏ روز ﺗﺎر او
ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد و دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺎر را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺰ ﺧﺎن اول ﺗﺎر دﻟﺖ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻦ ،و اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ در او ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺰ ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻮزه
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻬﺸﺖ رﻓﺘﻦ زرﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﺸﻮر ﺷﺪن ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻣﻬﻢ اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻣﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺸﺖ رﻓﺘﻦ زرﻧﮕﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زرﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮوﯾﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽ روﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ درﺟﺎﺗﯽ
دارد ،و ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺸﺖ رﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺸﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮوﯾﺪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( را

ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ اول دل ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ دل
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮد در ﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ ﭘﺲ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن دل اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دل را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد؟
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن دل ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮب ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ
در اﯾﻦ دل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ دل ﻣﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی دل ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دﻟﯿﻞ دل ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ دل ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را دوﺳﺖ دارد؟ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آرزوﻫﺎی دل
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﻨﻈﯿﻢ دل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺸﻖ اﺻﻠﯽ و اﻟﻬﯽ ﺑﺎ آﺧﺮت ﻣﺤﻮری
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﯾﮑﯽ از دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻫﺎی دل ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮل اﺳﺖ ،ﺧﻮب
ﭘﻮل داﺷﺘﻦ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎس و ﻣﻌﯿﺎری اﯾﻦ ﭘﻮل را دوﺳﺖ
دارد؟ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ دل ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا و آﺧﺮت اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ ای ﻧﺰﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ آراﻣﺶ را ﻓﺪای آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻫﺎی دﻧﯿﻮی ،آراﻣﺶ
را ﻓﺪای آﺳﺎﯾﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺟﻮر ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﻓﺎه ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮل
ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﻧﺪ اﻣﺎ آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮدم اﻣﺮوز دارﻧﺪ آراﻣﺶ را ﻓﺪای آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دﻧﺒﺎل
ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺪل ﺑﺎﻻ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از
آراﻣﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
آراﻣﺶ را ﻓﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﻣﮑﺎﻧﺎت
دﺳﺖ دادن
ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺶ،

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ،آرزوﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮت
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد و ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﻃﻮر ﮐﺴﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای آﺧﺮﺗﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺖ و ﺗﻤﺎم دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ
او ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﺮای ﻋﻤﻞ آﺧﺮت ﺧﻮد دارد .ﭼﻨﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ
اﻓﺮادی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ ،آرزوﻫﺎ،

اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ و دﻧﯿﺎ را ﻫﺪف ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻏﺒﺖ و ﻫﺪﻓﺶ ﺧﺪا اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ در اﻣﻮر
دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اش آﺳﯿﺐ وارد ﺷﻮد و
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ دل اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اول ﺑﺎﯾﺪ دل و
آرزوﻫﺎی اﻓﺮاد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ آرزوﻫﺎ ،ﻫﺪف ﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﺧﺪا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد آن ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﻘﻖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻢ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در دل اﻓﺮاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ
ﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن  /ﻋﺪم ﺗﺮس از ﻣﺮگ ﺑﺎ ﯾﺎد آﺧﺮت
اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺎد را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ:اﮔﺮ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن درﺳﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎد
ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ،
ﺣﺎﻻ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎ وﺿﻊ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ ،ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ وارد ﺑﺮزخ
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ؟ ﯾﺎ ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب دارﯾﻢ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻌﺎد ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﻧﺸﺎن از ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺷﻤﺎ دارد.
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ اداﻣﻪ دادﻧﺪ :ﭘﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺳﯽ
از ،از دﺳﺖ دادن دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد ،دﯾﮕﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن او در دﻧﯿﺎ او
را ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻗﺒﻼ دﻟﺶ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده و دﻏﺪﻏﻪ او آﺧﺮت
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﺧﺮت ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮگ ﮐﻪ ﺗﺮس ﻧﺪارد از ﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ؟
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻣﺮگ را دور ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻨﻘﺪر ﺑﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﻣﺎ ﺗﺎزه ازدواج ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ
اش از رﻓﺘﻦ و ﻣﺮگ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد! اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮگ اول
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻧﯿﺎ را ﺟﺪی ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ دﻧﯿﺎ ﮔﺬرا و

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و ﻗﺮار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.
اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺟﻮان و ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺎزه ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ در ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰان
داﻧﺸﺠﻮی ﻣﺎ در اﺛﺮ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری دﯾﮕﺮ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﻦ آن
ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن روز در ﺟﺸﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر ﺑﻪ ﺑﺮزخ رﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎ
ﺗﺎ ﺑﺮزخ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻧﺪارﯾﻢ ،آن را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑﭽﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در زﻣﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺣﻮزی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ و ﻋﺎدت ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺎزه اول ﮐﺎر اﺳﺖ ،و ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻ ﻫﺎ وﻗﺖ دارﯾﻢ و
ﺗﺎ ﻣﺮگ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﯾﻢ .ﻣﺜﻼ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺮای وﻃﻨﺶ دل ﺗﻨﮓ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﻌﺎد ﻫﻢ وﻃﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ و ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ ،اﺻﻼ ﻣﺎ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﭽﻪ زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺠﻪ
دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻗﺮار ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاری ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺮه ای ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ و دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.
ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﺷﺐ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﭼﺮا
ﻧﻮراﻧﯽ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﯾﺎد ﺧﺎﻧﻪ
اﺻﻠﯽ و ﻣﻌﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺐ در اﯾﻦ ﺷﺐ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
در ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺐ دﻋﺎﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮏ
ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻨﻮی

و ﻋﺒﺎدی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ.

اﯾﺸﺎن اﻓﺰودﻧﺪ :ﭘﺲ ﺗﻤﺎم دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای آﺧﺮت ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،در
ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ،اول آﺧﺮت
و ﺑﻌﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺣﺘﯽ درس ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ
را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن درس ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر آﺧﺮت
اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ رواﺑﻂ ﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﺮاب اﺳﺖ و ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آدم ﻫﺎ دﻟﺸﺎن در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ
و آﺧﺮت را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﻧﺪ ،و اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻃﻼق ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و  ۹۵درﺻﺪ ﻃﻼق ﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ.
آزاد ﺳﺎزی وﻗﺖ ﺑﺮای آﺧﺮت
اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ :ﺣﺘﯽ دﻧﺒﺎل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺮور
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ اﺳﺖ
وﻗﺖ ﻧﺪارم .ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺳﺮﺗﺎن ﺷﻠﻮغ
و آﺧﺮت دور ﺷﻮﯾﺪ.

وﻗﺖ ﺳﺎزی ﺑﺮای آﺧﺮت ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﮐﻨﯿﺪ و دﻧﺒﺎل وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮای آﺧﺮت
را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﺮای آﺧﺮت
ﺷﻮد و وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪر رود و از ﻣﻌﺎد

اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ اﻓﺰودﻧﺪ :زواﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ را از ﺧﻮد دور و آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺧﺮﺗﯽ آﺑﺎد و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺧﺪا .ﭼﺮا ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎ دﻧﯿﺎ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﯽ از آﺧﺮت در
آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻨﻘﺪر در دﻧﯿﺎ ﮔﺮاﯾﯽ ﻏﺮق ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
وﻗﺖ اﺿﺎﻓﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﺎزی ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ آن ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻤﺎز درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺻﻼ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رود.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻪ ورزش ﮐﺮدن
اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ورزش ﻧﻤﻮدن ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ورزش ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ورزش
ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﺧﺮﺗﺶ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ورزش ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﻓﺮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ورزش ﻫﻢ وﻗﺖ ﻧﺪارم،
ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﮐﻤﮑﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ ورزش ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﻤﯽ رﺳﯽ!
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ورزش ﯾﮏ ﻋﺒﺎدت و ﮐﺎری ﻋﺒﺎدی اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﻋﻨﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ورزش ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﯽ آورد،
ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﻮی راﺣﺘﺘﺮ اﺳﺖ.
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