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ﻣﻦ واﻗﻌﺎ از ﻧﻈﺮ دروﻧ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهام ۱۲ .ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺪارم و ﺧﻮد را از آنﻫﺎ دور ﻧﻪ ﻣدارم .ﻫﻤﮥ
آرزوﻫﺎﯾﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آرزوی ﺗﺤﺼﯿﻞ .ﭘﺪرم ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻼﺷ ﻧﻤﮐﺮد .از اﺧﺘﻼﻻت رواﻧ رﻧﺞ ﻣﺑﺮم و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮم را
ﻣﮐﻨﻢ .از ﺟﻤﻊ ﻣﺗﺮﺳﻢ و دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﺷﻮم .از ﺗﻨ ﻧﻔﺲ رﻧﺞ ﻣﺑﺮم و ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺧﻮدم ﺑﺪم ﻣآﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
آرزوﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻣﯿﺪوارم و دﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را آزاد ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ﮐﺴ دﺳﺘﻢ را ﻧﯿﺮد؟
ﭘﺪرم اﯾﻦﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ او ﺷﺎﯾﺖ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﻣﺷﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﻫﺪ و ﻣﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﮔﯿﺮد .ﻣﺎدرم ﻫﻢ
وﺿﻌﯿﺘﺶ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺎﺳﺖ .آﯾﻨﺪهﻣﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه و از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺰارﯾﻢ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ از ﻣﺎ ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻤﻢ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم و ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻤﯿﺮم ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻢ رﺣﻢ آورد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
در آﻏﺎز ﺧﺪای را ﺳﭙﺎس ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﺾ و ﮐﻮﺷﺶ در اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﺗﻮﻓﯿﻖ داد آن ﻫﻢ در ﭼﻨﯿﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻧﺎ آراﻣﻫﺎی دروﻧ .ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼی ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ره ﻧﺴﭙﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤ را ﮐﺴﺐ ﮐﺪهاﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔ ﻣﺮدم دوران ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﺴﺎﻧ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﺪارﻧﺪ را درک ﻣﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ
ﺑﺬار ﮐﻤ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ دﻗﺖ ﻓﺮ ﮐﻨﯿﻢ؛ آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻘﯿﻘ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﯾﻨﺪه ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و از دﺳﺖ
رﻓﺘﻦ آن اﺳﺖ؟! اﯾﻦ آﯾﻨﺪه واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟!
اﮔﺮ ﯾ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﺎه در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﻮاﺳﺘﻨﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺮﺳﺪ! اﯾﻦ ﮔﻢ ﮔﺸﺘ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ؟!
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و اﮔﺮ ﯾ اﻧﺴﺎن ﺳﺎده و ﺑﺳﻮاد ﮐﻪ از ﻫﻤﮥ ﺧﻮاﺳﺘﻨﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺴﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ؟!
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﺑﺸﻨﻮ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺧﻮشﮔﺬراﻧﺘﺮﯾﻦ دوزﺧ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ را در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣآورﻧﺪ و او را ﯾ ﻏﻮﻃﻪ در دوزخ ﻣزﻧﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ای
ﻓﺮزﻧﺪ آدم ،آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﺧﯿﺮ ]و ﻧﯿ [دﯾﺪهای؟ آﯾﺎ ﺧﻮﺷای ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ای ﭘﺮوردﮔﺎر! و
ﯾ ﺑﻬﺸﺘ را ﻣآورﻧﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﮥ ﺑﻬﺸﺘﯿﺎن ﺳﺨﺘ دﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ او را در ﺑﻬﺸﺖ ﻏﻮﻃﻪای ﻣزﻧﻨﺪ ،آنﮔﺎه از او
ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ :ای ﻓﺮزﻧﺪ آدم آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪﺑﺨﺘ دﯾﺪهای؟ آﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﺘای ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ای
ﭘﺮوردﮔﺎر ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺪﺑﺨﺘ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ دﺷﻮاری ﻧﺪﯾﺪهام« .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.
اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮشﮔﺬرانﺗﺮﯾﻦ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ از دوزﺧﯿﺎن ﭘﺲ از ﯾ ﻏﻮﻃﻪ در آﺗﺶ دوزخ اﺳﺖ!
و آن ﺣﺎل ﺑﺪﺣﺎلﺗﺮﯾﻦ اﻫﻞ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﺘ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﯾ ﻏﻮﻃﻪ در ﺑﻬﺸﺖ!
ای ﺑﻨﺪۀ اﻟﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ـ ﮐﻪ اﻟﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻼح آورد ـ در آﻣﻮزش و رﺳﯿﺪﮔ روﺣ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻢ ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﻣﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫ را ﺟﺒﺮان ﮐﺮد و از ﻣﻮارد ﻣﻨﻔ ﻧﺎﺷ از آن ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠ ﭼﻨﺪ دوری ﮐﺮد:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺗﻀﺮع داﺋﻢ ﺑﻪ درﮔﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ او ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ
اﺳﺖ!
دوم :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﺒﺎی ادﯾﺎن )ﻋﻠﻤﺎ( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ذﮐﺮ اﮔﺮ اﻣﺎن داﺷﺖ وﮔﺮﻧﻪ ﭘﮔﯿﺮی ﺳﺨﻨﺮاﻧﻫﺎ
و ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﻠﻤ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺷﺒﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻮم :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﺎن ﺑﺪن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن روان ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت روان درﻣﺎﻧ و ﺷﻨﺎﺧﺖ درﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﺪف رﻫﺎﯾ از ﻋﻮارض
اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔ.
ﭼﻬﺎرم :در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ آنﭼﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ رﻫﺎ ﺷﺪن از ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸ ـ اﺳﺖ و اﯾﻦ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف داروی ﭘﺮوزاک ) (prozacاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠ ﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ آنﮐﻪ دارو ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﺛﺮﮔﺬاری ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
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اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو در آﻏﺎز ﻣﺼﺮف ،ﺑﺮﺧ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸ ﺷﺪن ﮔﻠﻮ و ﯾﺒﻮﺳﺖ ـ دارد
و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮدن دز دارو ﯾﺎ ﺗﺮک آن ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺰﺷ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ اﯾﻦ دارو
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻋﻮارض ﻣﻨﻔ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ :اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷ و ﺧﺎﻧ و ﺗﻼش ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ زﯾﺮا آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘ دارد.
ﺷﺸﻢ :در ﺳﺎﯾﮥ زﻧﺪﮔ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ روی ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺎرف و ﻓﺮﻫﻨﻫﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷ و درسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﯾﺎ راﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دورهﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻣدﻫﻨﺪ .ﭘﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اذن
اﻟﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای آنﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدی اوﺳﺖ ﯾﺎری دﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.

3/3

