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شرح محتوا :
سرگروه گرامی؛ در جلسه قبل عوامل بازدارنده گناه در فضای مجازی بیان گردید .در
تکمیل بحث قبل می توانید نکات زیر را مطرح نمایید:
نکته اول:
این دنیا مجهز به دوربین مداربسته الهی است
انسانی که خود را در محضر الهی می بیند ،نه تنها مرتکب گناه نمیشود ،بلکه اندیشه و
فکر گناه را نیز در ذهن خود نمی پروراند .خداوند متعال می فرماید «:أ َل ْم َی ْع َل ْم بأ َن ا َ
هَّلل
ِ
َیری؛ آیا نمی دانید که خداوند می بیند( علق) ۱۴ :
سرگروه محترم؛ شناخت و توجه متربیان به هر یک از اوصاف الهی ،آثار تربیتی فراوانی را
نیز با خود به همراه دارد .از جمله این اوصاف ،علم خداوند و احاطه دقیق پروردگار به
اعمال بندگان است .توجه به این حقیقت ،سبب م یشود تا انسان همواره خود را در محضر
خالق خویش ببیند و از عملی که موجب ناخوشنودی وی می شود ،دوری کند.
انسانی که خود را در محضر الهی می بیند ،نه تنها مرتکب گناه نمی شود؛ بلکه اندیشه و
فکر گناه را نیز در ذهن خود نمی پروراند .اولیای الهی ،عالم را محضر خداوند می دانند و
در محضر او از معصیت و گناه دوری می کنند .رسول ا کرم (ص) فرمودندَ « :یا اباذر! ْاع ُب ِد ا
نک َت َر ُاه ،فإ ْن ُک ْن َت َلت َر ُاه فإ ُنه َی َر َ
َلل َکأ َ
اک؛ ای ابوذر! خدای را چنان عبادت کن که گویا او را
ِ
ِ
می بینی؛ پس ا گر تو او را نبینی او تو را می بیند »
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راحتی تحمل سختی در محضر خداوند
ا گر انسان متوجه باشد که خداوند ،همه جا وجود دارد و در هر حال ،شاهد و ناظر اعمال
ً
و کارهای اوست؛ دائما مراقب کارهای خودش است .انسان عارف ،عالم را محضر خدا و او
را شاهد ،حاضر و ناظر بر جمیع امور می داند .چنین اعتقادی ،نه تنها مانع از انجام گناه
می شود؛ بلکه سبب آسان شدن تحمل سختی ها و مصیبت ها نیز م یگردد.
هشت دوربین الهی
بسیاری برای گرفتن عکس یا فیلم چند لحظه ای ،حواسشان به خودشان خیلی بیشتر
جمع می شود .یا ا گر در محیطی که دوربین مداربسته است قرار بگیرند ،خیلی مواظب
رفتار و حاالت خود هستند .این برای ما یک امر طبیعی است.
ً
اساسا تأثیر جمله «این مکان مجهز به دوربین مداربسته می باشد » به مراتب بیشتر از
جمله «عالم محضر خداست .در محضر خدا معصیت نکنید» است؛ اما چرا؟

آیا تا به حال با خود اندیشید هایم که برای  ۸دوربینی که همیشه در حال ضبط تصاویر ما
است ،خود را آماده کنیم؟ دوربین هایی که هرلحظه و هر ثانیه تمامی اعمال و رفتارهایمان
حتی خطورات ذهنی ما را به طور دقیق و کامل ثبت می کنند ،عبارتند از:

راهکار
ا گرچه نمی توانیم فیلم ها را پاک کنیم؛ بهتر است در سکانس هایی که می دانیم با پیام و
دستورهای الهی مغایرت دارد ،حضور نیابیم .ا گر میزان صحنه های خوب زندگی مان

افزایش پیدا کند به شکلی که بخش خوب فیلم ها غلبه کند و ِتم و زمینه داستان زندگی مان
خیر باشد ،خداوند) صاحب مهم ترین دوربین( خودش صحنه های بد را پاک خواهد نمود

و نادیده خواهد گرفت.

بنابراین باید همواره به یاد داشته باشیم لحظه لحظه زندگی مان فیلم برداری می شود .
حواسمان باشد در برابر دوربین ،بد ظاهر نشویم؛ زیرا ً
بعدا خودمان شرم داریم آن فیلم را

ببینیم.

سرگروه محترم؛ باید به اعضاء حلقه بیاموزید که تمام اعمال ما توسط خدا و خوبانش
تحت کنترل است و دیده می شود؛ همچنان که قرآن کریم می فرمایدَ « :وقل ْاع َم ُل ْوا َ
فس َیر ی
َ ُ
ُ
دون َإلی َعالم ْال َغیب َو َ
ُ
ون َو َس ُت َر َ
کم َو َر ُس ُول ُه َو ْال ُم ْؤم ُن َ
اّلل َع َم َل ْ
الشه َادة فینبئکم ب َما کنت ْم

َت ْع َم ُل َ
ون؛ بگو :عمل کنید به زودی خدا و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید ،و به
زودی به سوی دانای نهان و آشکار باز گردانده می شوید ،پس شما را به آنچه همواره

انجام می دادید ،آ گاه می کند».

جمله معروف حضرت امام خمینی) ره (که فرمود  « :عالم محضر خداست در محضر خدا

معصیت نکنید» ذیل همین راهکار می گنجد.
عد مهدویت را برای نیل به این مقصود در میان اعضاء
سرگروه محترم؛ شایسته است این ُب ِ
حلقه خود تقویت نمایید؛ یعنی این نکته را به طرق گونا گون و با بیانی شیوا و نرم در اعضاء
حلقه نهادینه شود که اعمال آنان هر هفته و هر روز به اطالع امام زمان) عج (خواهد رسید.

نکته دوم:

سؤال از نعمت ها

مقابل آن نعمت ،از انسان سؤال می کند .
خداوند هر نعمتی که به انسا نها داده است ،در
ِ

چشم و گوش و همه اعضاء و جوارح ما مسئولیت دارند و درباره نوع استفاده از آنها
َ ََُْ َ َ َ َ
ْ َ َ
الس ْم َع َو ْال َب َص َر َو ْال ُف َؤ َاد کل اولئک َ
کان
یس لک به علم إن
بازخواست می شویم «ول تقف ما ل
ْ
ُ ً
َعن ُه َم ْسؤ ول؛ دنبال چیزی را که بدان علم نداری مگیر که گوش و چشم و دل درباره همه
اینها روزی مورد بازخواست قرار خواهند گرفت .این نکته ای است که سرگروه باید به
متربیان خود منتقل کند و آنها بدانند که در روز قیامت از نوع استفاده ای که از اعضاء و
جوارح خود داشته اند ،مورد بازخواست و سؤال قرار خواهند گرفت.

نکته سوم:

نظارت غیرمستقیم و مستقیم بر دوستان
سرگروه باید رفت وآمد اعضاء حلقه همچنین دوستان آنان را به صورت غیرمستقیم و گاهی

مستقیم کنترل و نظارت نماید ،و تا حد امکان زمینه ارتباط و دوستی اعضاء با یکدیگر را
فراهم کند تا بهتر بتواند بر تمام اعضاء نظارت داشته باشد.

دوست و همنشین ،تأثیر زیادی بر انسان می یگذارد .پیامبر گرامی اسالم) ص (می

فرماید «:انسان پیرو دین و آئین دوست و همنشین خود است» در سیره اهل بیت) ع (
ً
مالحظه می شود که ایشان حتی گاهی مستقیما در انتخاب دوست فرزندانشان دخالت

می کردند؛ بنابراین ،سرگروه ،متربیان را به داشتن دوستانی خوب ،تشویق نموده و از آمد
و شد با دوستان ناباب نهی مستقیم و غیرمستقیم نماید.

نکته چهارم:

درخواست از مسئولین

خوب است از اعضاء حلقه خواسته شود مشکالت موجود در فضای مجازی و راهکارهای
مقابله با آن را در قالب نامه ،رایانامه و ...با همراهی سرگروه ،برای مسئولین ذی ربط
نوشته و به طرق گونا گون به آنان برسانند .در این صورت هم برای اعضاء حلقه خود،

ارزش و اعتبار خاصی را قائل شده ایم و هم به صورت غیرمستقیم راهکارها را به او القاء نمود

هایم.

چند راهکار:

بهتر است ساعات بیکاری در منزل به حداقل رسیده و بخشی از وقت روزانه در برنامه های
حلقه به ورز شهای جمعی و پیاده روی دسته جمعی و بازی های گروهی اختصاص یابد

و یا برای ساعاتی که متربیان در منزل حضور دارند ،برنامه ریزی شود؛ به عنوان نمونه

کتابی را مطالعه نمایند و گزارش آن را در مسجد ،برای سرگروه بیان کنند؛ کار دستی و
روزنامه دیواری را برای پایگاه و مسجد مهیا نمایند و ...و به جز در موارد ضروری و نیاز ،از

فضای مجازی استفاده نکنند .و یا می توانند بخشی از وقت خود را جهت کمک به والدین

و خواهران و برادران خود اختصاص دهند و تا آنجا که م یشود ،وقت های آزاد متربیان در
منزل پر شود که فرصت چندانی برای وب گردی و سیر در فضای مجازی نداشته باشند__.
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