
 

 

 (دٍمچگًَِ گٌبُ ًىٌین) لسوت 

 

یؼٌی المبی ٍحی  ّبی اغلی ضیطبى ثرای گوراُ سبختي اًسبى یه، ثِ یىی از رٍش در همبلِ ضوبرُ

دضوٌی آضىبر ثرای اًسبى است ٍ ثر  ضیطبى وِ ایي ٍجَد ثب ضذین یبدآٍر ٍ وردین اضبرُ  ضیطبًی

پبزل خذاًٍذ تؼریف ضذُ ٍ اسجبة اهتحبى ثٌذگبى ٍ  گوراُ سبختي اٍ، لسن یبد وردُ است، اهب در

فراّن هی آٍرد. در ایي ضوبرُ، لػذ دارین، ثِ دٍ رٍش دیگر ضیطبى ثرای  رُ از ًبسرُ راجذاسبختي س

 .سبختي اًسبى ٍ دٍر وردى اٍ از ّذف اغلی اضبرُ ًوبیین گوراُ

 

 ثسن اهلل الرحوي الرحین

 ٍسَسِ

ضؼیفی وِ ّوراُ خَد ضر هی آٍرد.  ثسیبر غذای ٍسَسِ،. ثبضذ هی ٍسَسِ  رٍش دیگر گوراُ سبختي اًسبى تَسط ضیطبى،

ایي  پردازد. از ثِ آى است. در اغل، ضیطبى ثب تحریه ًفس اًسبى، ثِ ٍسَسِ آى هی ٍسَسِ وٌٌذُ است ٍ خَد اًسبى، ػبهل ضیطبى

وٌٌذ ایي ایذُ ٍ فىر،  دّذ ٍ ثرخی گوبى هی پیطٌْبد هی رٍست وِ ثرخی، حولِ ضیطبى را لجَل ًذارًذ؛ زیرا ضیطبى ثِ ًفس اًسبى

 .یستبدگی در ثراثر خَد را ًذارًذتوبیل ا از سَی خَد آًْب ثَدُ ٍ

در حبل رضذ است، هتؼلك ثِ هب ًیست ثلىِ از سَی  ثٌبثرایي در هرحلِ اٍل ثبیذ تطخیع دّین وِ یه ایذُ ٍ یب تفىر وِ در رّي هب

 *.همبثلِ ورد ضیطبى ثَدُ ٍ ثبیذ ثب آى

از ثیي ثردى اسجبة ٍ ٍسبیل ارتىبة گٌبُ  ر ٍاز تبوتیه ّبی هجبرزُ ثب ضیطبى ثرای ترن گٌبُ، خراة وردى پل ّبی پطت س 

ٍسبیل، ثِ  رسذ وِ حتی در غَرت ٍجَد ایي اثسار ٍ تذریج، ًفس هب ترثیت ضذُ ٍ ثِ جبیی هی ثبضذ. در ایي حبلت است وِ ثِ هی

 .سوت گٌبُ، حروت ًخَاّذ ورد

اًجبم هی دّذ. ٍلتی اًسبى لػذ اًجبم وبر ًیىی را  ثبیذ تَجِ داضت وِ ضیطبى ثب ٍسَسِ ًِ تٌْب اهر ثِ هٌىر وِ ًْی از هؼرٍف ًیس

وِ اجر ٍ پبداش ووتری دارد  ثبزداضتي اًسبى از اًجبم آى وبر را دارد ٍ گبّی ًیس هوىي است وبر ًیه دیگری دارد، ضیطبى، سؼی در

 .سبزد خیر هخیر هی دّذ؛ یؼٌی اًسبى را هیبى دٍ  را ثِ اٍ پیطٌْبد

وٌین ٍ ثجیٌین وِ ًفس هب ثِ وذام یه از آى  سیر غیحیح ثبز ّن تَجِ ثِ ًفس است؛ یؼٌی ثررسیدر ایي هرحلِ، راُ تطخیع ه

دّذ تب هتَجِ ضَین وِ  اًجبم آى اجتٌبة وٌین ّوچٌیي از خذا ثخَاّین وِ ًَر اػوبل را ثِ هب ًطبى اػوبل توبیل ثیطتری دارد ٍ از

 .یینًوب وذام ػول، ًَر ثیطتری دارد ٍ اًجبم آى را اًتخبة
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 المبی اهٌیِ ثبطل

 ثر ّر اًسبًی الزم است وِ دٍ ًَع ّذف در زًذگی خَد داضتِ ثبضذ: سؤل ٍ اُهٌیِ

وٌذ. ثبیذ گفت، ثب  ثرای رسیذى ثِ آى، ترسین هی ثبضذ وِ هسیر اغلی زًذگی اٍ را تریي ّذف ٍ آرزٍ فرد در زًذگی هی سؤل اغلی

ّذف اغلی آًْب از  ثبضٌذ یؼٌی ًوی داًٌذ ر زًذگی است اهب ثسیبری از آى غبفل هیّذف یه اًسبى د ٍجَد ایي وِ سؤل اغلی تریي

 .تالش ثرای ظَْر ثبضذ؛ هثل رسیذى ثِ سؼبدت دًیَی ٍ اخرٍی ٍ یب زًذگی چِ هی

هختلف  هی ضَد. ثرای رسیذى ثِ سؤل، اهٌیِ ّبی تریي آرزٍ یؼٌی سؤل هب ختن اهٌیِ یؼٌی اّذاف ٍ آرٍزّبی اغلی هب وِ ثِ اغلی

 .است سؤل ّوبى  ثبیذ اهٌیِ آًچٌبى در راستبی سؤل ثبضذ وِ گَیی .اهب هرتجط ثب ّن ٍجَد دارًذ

 .وٌذ یىی از وبرّبی ضیطبى المبی اهٌیِ ثبطل است یؼٌی آى را تغییر دادُ ٍ در فرد ضَق دستیبثی ثِ یه اهر ثبطل را ایجبد هی

ضًَذ  ای ثبطل از سَی ضیطبى ثَدُ است، هتَجِ هی  ه خَاستِ خَد وِ در اغل اهٌیِاز ایي رٍ ثسیبری از افراد، پس از رسیذى ثِ ی

 .اًذ گرفتِ  تریي ّذف یؼٌی سؤل خَد فبغلِ اًتخبة وردُ ٍ از اغلی از اثتذا هسیر را اضتجبُ

لجتِ ثِ اهر الْی، هَثر ٍالغ وٌذ وِ ا ًیس، استفبدُ هی ثبیذ گفت ضیطبى از ایي رٍش یؼٌی المبی اهٌیِ ثبطل، حتی در هَرد پیبهجراى

 :گردد ًوی

یُلْمِی الطَّیِطَبىُ ثُنَّ یُحِىِنُ اللَُِّ آیَبتِِِ ٍَاللَُِّ  تَوٌََّى أَلْمَى الطَّیِطَبىُ فِی أُهٌِِیَّتِِِ فَیٌَْسَخُ اللَُِّ هَب ٍَهَب أَرِسَلٌَْب هِيْ لَجِلِهَ هِيْ رَسَُلٍ ٍَلَب ًَجِیٍّ إِلَّب إِرَا

 25-حج–ینٌ حَىِ ػَلِینٌ

ورد ٍ طرحی ثرای اّذاف رسبلت خَد هی ریخت،  ٍ پیص از تَ ًیس ّیچ رسَل ٍ پیبهجری را ًفرستبدین جس آى وِ ّرگبُ آرزٍ هی»

خَد را استَار  هی ورد اهب خذا آى چِ را ضیطبى المب هی ورد هحَ هی گرداًیذ سپس خذا آیبت ضیطبى در خَاستِ اٍل المبی ضجِْ

 .«هی سبخت

 :فْن ایي هطلت وِ یه اهٌیِ ضیطبًی است ٍ یب در راستبی سؤل هب، لرار دارد، یه راّىبر اسبسی ٍجَد دارد ثرای

 خبظ هَضَع آى في اّل ثب یؼٌی  استطبرُ وٌذ؛ ٍلتی ضَق اًجبم وبری در یه فرد ثرای رسیذى ثِ یه اهٌیِ ثِ ٍجَد آهذ، ثبیذ

ثپردازد؛ در ایي  ع، ثِ ثررسی هیساى ارتجبط ٍ ًسدیىی آى اهٌیِ ثِ سؤل خَدپیراهَى آى هَضَ وبهل اطالع از پس ٍ وٌذ هطَرت

 .ثبضٌذ هی ّب ضیطبًی حبلت است وِ فرد هتَجِ خَاّذ ضذ ثرخی اهٌیِ

 .....اداهِ دارد

 :پیٌَضت

 

رستی آى ًیست ٍ دلیلی ثر د« خَدهبى هی ثبضذ فىری وِ در رّي هبست، هتؼلك ثِ»ثبیذ تَجِ داضت وِ حذس ثر ایي هسئلِ وِ *

اّذاف الْی ٍ ثرًبهِ  در ًظر گرفت. از راُ ّبی تطخیع درستی ٍ ًبدرستی یه تػوین، ثررسی آى ثب ثبیذ ًفس اهبرُ ٍ لَاهِ را ًیس

 .الْی است

 (ثرگرفتِ از سخٌراًی استبد رائفی پَر )سلسلِ جلسبت چگًَِ گٌبُ ًىٌین

 


