
هرجا كه پ�اي خودس�ازي و تهذيب نفس ب�ه ميان 
مي آيد، فرمايش�ات مقام معظم رهبري به س�مت و 
س�وي جوانان مي رود، چراكه نس�ل ج�وان ظرفيت 
ش�گرفي براي كس�ب معنويت و كاربس�ت آن براي 
س�ازندگي جامع�ه دارد. م�اه رمضان مجال�ي براي 
مرور برخي فرمايش�ات ايش�ان در اين زمينه است. 
جوانان، با صحيفه س��جاديه انس بگيرند، زيرا همه چيز 
در اين كت��اب ظاهراً دع��ا و باطناً همه چيز وج��ود دارد. 
امام سجاد)ع( در اين دعا هم مثل بقيه دعاهاي صحيفه 
س��جاديه، با اينكه در مقام دعا و تضرع اس��ت و با خداي 
متعال حرف مي  زند، اما سخن گفتنش، كانه از يك روال 
استداللي و ترتيب مطلب بر دليل و معلول بر علت، پيروي 
مي كند. اغلب دعاهاي صحيفه سجاديه – تا آنجا كه بنده 
سير كرده ام – همين حالت را دارد. همه چيز مرتب چيده 
شده است. مثل اين است كه يك نفر، در مقابل مستمعي 
نشسته و با او به صورت استداللي و منطقي حرف مي زند. 
همان ناله هاي عاشقانه هم كه در صحيفه سجاديه آمده 
است، همين حالت را دارد.  در اينجا نيز همينطور است. 
امام در اول دعاي مورد اشاره مي فرمايد: »الحمدهلل لذي 
جعلنا من اهله« )دعاي 44 صحيفه سجاديه(»ما را اهل 
حمد قرار داد« و ما از نعم الهي غافل نيستيم و او را حمد و 
شكر مي كنيم. او راه هايي در مقابل ما باز كرده است كه به 
حمدش برسيم. همچنين، غايات و راه هايي معين فرموده و 
ما را در اين راه ها به رفتن واداشته است.  بعد مي رسد به اين 
جمله: »والحمدهلل الذي جعل من تلك السبل شهره شهر 
رمضان؛« »حمد خداي را كه يكي از اين راه هايي كه ما را به 
او به كمال و به بصيرت نسبت به معدن عظمت مي رساند، 
همين ماه رمضان اس��ت.« امام تعبير مي كند به ش��هر 
»شهره؛«  يعني »شهر خودش.« شهر خدا را يكي از اين 
راه ها قرار داد. خيلي پرمعناست. اگر به خود نسبت خاص 
مي دهد، معلوم مي شود نسبت به اين بخش، توجه و عنايت 
ويژه اي دارد. يكي از اين بخش ها، همين »شهراهلل« است؛ 
شهر خدا، ماه خدا، خود اين نسبت در فضيلت ماه رمضان، 

كافي است. »شهر رمضان، شهر الصيام و شهر االسالم« ماه 
روزه؛ ماهي كه روزه آن، يكي از ابزارهاي بسيار كارآمد براي 
تهذيب نفس اس��ت، چراكه در آن گرسنگي كشيدن و با 

هوس ها و اشتهاها مبارزه كردن نهفته است. 
شهر اسالم، يعني شهر »اسالم الوجه لدي اهلل؛« »در مقابل 
خدا تسليم بودن.« خب؛ انساني جوان است و وقتي روزه 
مي گيرد، گرسنه است، تشنه اس��ت و تمام غرايز او را به 
سمت هوس و اشتهايي مي خواند، ولي او در مقابل همه 
اين غرايز مي ايستد. براي چه؟ براي اجراي امر پروردگار 
و اين تسليم در مقابل پروردگار اس��ت. در هيچ روزي از 
روزهاي سال، يك مس��لمان به طور عادي، اين همه در 
مقابل خدا تسليم نيس��ت كه در روزهاي ماه رمضان به 
طور عادي تسليم است. پس، »شهر اسالم« شهر تسليم 

است. 73/11/14
بزرگ ترين درس ماه رمضان، خودس��ازي است. اولين و 
مهم ترين قدم خودسازي هم اين است كه انسان به خود و 
به اخالق و رفتار خود با نظر انتقادي نگاه كند؛ عيوب خود را 
با روشني و دقت ببيند و سعي در برطرف كردن آنها داشته 
باشد. اين از عهده خود ما برمي آيد و اين تكليفي بر دوش 
ماست. به هم رحم كنيد تا خداي متعال به شما رحم كند، 
كساني كه دستشان باز است، دست تعدي به سمت منافع 
و مصالح ديگران دراز نكنند. كس��اني كه زرنگي، هوش، 
امكانات، قدرت، مسئوليت و توانايي هاي گوناگون فردي 
و اجتماعي دارند، از اين توانايي ها در راه تعدي به ديگران 
اس��تفاده نكنند. خود را بنده خدا بدانيم؛ در مقابل بقيه 
بندگان جدا، خود را موظف به همراهي، احسان، نيكي و 
رعايت انصاف بدانيم؛ آنگاه ب��اران رحمت و فضل خدا بر 
سر ما خواهد باريد، ما را شست وشو خواهد داد و بركات 
خود را بر ما نازل خواهد كرد. البته اين وظيفه همه است، 
ولي كساني كه در جامعه تكن، قدرت، مقام، ثروت و نفوذ 
كلمه اي در ميان مردم دارند، بيش از ديگران در مقابل اين 
بار سنگين – بار خودسازي و محدودكردن قواي خود از 

تجاوز به ديگران – مسئولند. 80/9/25

  حسين سروقامت*
در هياهوي دنياي پر ازدحام آدم ها كه گاهي غفلت ها 
و ناخودآگاهي ه�ا  ب�ر هم�ه  زندگي انس�ان معاصر 
س�ايه مي افكند و او را از خويش و آنچه مايه حيات 
معنوي اس�ت، باز مي دارد، خداوند سفره گسترده و 
بزمي ترتي�ب داده كه ما آن را م�اه رمضان مي ناميم 
و اهل معني به آن عيد اولياي اله�ي لقب مي دهند. 
همانگونه كه انسان در جوار بيت  اهلل الحرام و مراقد نوراني 
و بزرگان دين، ان��س خويش با معنوي��ت و ارزش هاي 
معنوي را درمي يابد و با همه وجود ميان خود و خدايي 
كه در اين نزديكي اس��ت، پلي مي زند و ارتباطي برقرار 
مي كند، ماه رمضان نيز با وجود انس��ان پيوندي ديرينه 
دارد. براي همين اس��ت كه ماه رمضان نقطه بازگشت 
بس��ياري از ما نيز هس��ت. كساني كه س��ال را با غفلت 
گذراندند و اكنون بانگ منادي، اندك��ي روح بيداري و 
آگاهي در آنان مي دمد.  اكنون در آغاز اين فصل س��بز 
بيداري و به قدري كه در وسع اين مجال مي گنجد، چند 

نكته را از نظر مي گذرانيم. 
1( ابن طاووس در برخي نوشته هاي خود به اين نكته اشاره 
مي كند كه اول سال براي عده اي از مردم آغاز فروردين 
اس��ت. درختان با آغاز فروردين به شكوفه مي نشينند. 
طبيعت با فروردي��ن طراوت و سرس��بزي خويش را باز 
مي يابد و جوانان و نوجوانان با حلول سال نو نغمه شادماني 
و سرور سر مي دهند. عده اي ديگر نظير كشاورزان آغاز 
سالش��ان پاييز اس��ت كه درآمد باغ و مزرعه خويش را 
حساب مي كنند و آنچه را كاشته اند، برداشت مي كنند، 
اما اهل سلوك سال خويش را با رمضان آغاز مي كنند. در 
اين ماه است كه آنان به كار خويش حسابرسي مي كنند 
و قدرت مقاومت خ��ود را در مقابل گناه و عصيان محك 
مي زنند. در اين عرصه اس��ت كه آنان ظرفيت خويش را 
در بهره برداري ضيافت الهي مي سنجند و قدري به عمق 
خويشتن سفر مي كنند و در اين سفر معنوي بنيان هاي 

استواري را استحكام نمي بخشند. 

2( امام سجاد )ع( در دعاي چهل و پنجم صحيفه سجاديه 
از ماه رمضان به عنوان يكي از بخش��ش هاي خداوند به 
انسان ياد مي كند. اگر بخواهيم جلوه هايي از اين بخشش 
بي انتها را بشماريم، مي توانيم به اين موارد اشاره كنيم. 

ماه رمضان ماه نزول قرآن اس��ت. ش��ب ق��در برترين و 
باالترين شب هاس��ت كه در ماه رمضان قرار داده شده 
اس��ت. نعمت روزه ماه رمضان كه مخصوص اهل اسالم 
است، در اين ماه به ما ارزاني شده است. اين ماه سرشار 
از رحمت، بركت و مغفرت الهي است. نشاط معنوي در 
هنگام افطار از خصوصيات اين ماه بزرگ الهي است و در 
يك كالم بيشترين سودي كه نصيب هيچ تاجري در هيچ 
نقطه از اين عالم نشده، از آن بندگان روزه دار خداست، 
براي همين است كه امام س��جاد در پايان اين ماه ضجه 
مي زند و با س��خناني جانس��وز با ماه رحمت الهي وداع 
مي كند و باز از همين جا پيداست كه ميان حضرت و ماه 
رمضان چه رفاقت و انسي برقرار بوده كه در پايان چنين 

انسي، چنان وداعي معنا پيدا مي كند. 
3( مرحوم صاحب جواهر و سيد محمد كاظم صاحب عروه 
الوثقي كه از بزرگان و دانشمندان ما به شمار مي آيند، هر 
يك در نوشته هاي خويش به اين نكته اشاره مي كنند كه 
در فضيلت ماه رمضان همين بس كه انس��ان را از جهت 
تركيب بسياري از گناهان به فرشتگان شبيه مي سازد. 
مگر مرز ميان انسان و فرشته گناهاني نيست كه اين انجام 
مي دهد و او از انجام آنها بيزار است؟ ماه رمضان شرايطي 
را فراهم مي كند كه انسان از قيد و بند گناه آزاد شود و آثار 
اين آزادي و آزادگي را در رفتار و گفتار خويش درمي يابد. 
آورد اين ماه نه تنها انسان را از زنجير گناه رهايي مي بخشد 
كه گناهان پيشين او را نيز محو مي كند و از بين مي برد. 
كوتاه س��خن اينكه در اين ضيافت الهي خداوند از هيچ 
نعمتي براي بندگان خويش فرو گذار نكرده و اين ماييم كه 

بايد از اين فرصت فراهم شده نهايت استفاده را ببريم. 
*عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 
معارف اسالمی

  مرضيه باميري
رمضان امس�ال هم با يك غريبانگي خاص آغاز 
ش�د و در س�كوت چن�د روزي از آن گذش�ت. 
خيلي ها بهان�ه آوردند، خيلي ها عذر پزش�كي 
داشتند. يكي باردار بود يكي نوزاد شير مي داد. 
ع�ده زي�ادي در بيمارس�تان ها مبت�الي درد 
هس�تند و در انتظار ي�ك نظر از س�وي ميزبان 
مهربان اين ماه بزرگ، ولي ع�ده اي هم قرص و 
محكم قصد دارند روزه هايش�ان را تا پايان ماه 
مبارك تمام و كم�ال بگيرند. هر چند امس�ال 
وجود كرونا ش�رايط دش�واري را ايجاد كرده و 
با بقيه تجربه هاي روزه داري ها متفاوت اس�ت. 

      
  هر خانه را يك مركز ديني كنيم

ماه رمضان ماه تزكيه نفس اس��ت. هر كس��ي وقت 
دارد پرون��ده خ��ودش را تم��ام و كمال بررس��ي و 
نقطه ضعف هايش را برطرف كن��د. ماه خوبي براي 
متنبه شدن، اصالح ش��دن يا حتي بزرگ شدن فكر 
و ش��عورمان. امس��ال رمضان با كرونا دست و پنجه 
نرم مي كند. اين ويروس س��خت جان ب��ا زور زياد 
مساجد و مراكز ديني را به تعطيلي كشانده و خبري 
از دعاهاي دسته جمعي و باش��كوه يا علي يا عظيم 

نيست. منبري نيس��ت تا هر روز ميان دو نماز ظهر 
و عصر خطبه اي خوانده يا ي��ك حكم ديني معرفي 
شود. امسال هم مناجات هاي گروهي بايد به صورت 
انفرادي انجام ش��ود و ب��ه جاي اتصال قلب ها س��ر 
صفوف نماز، از مقابل صفحات تلويزيون اتصال برقرار 
شود. بايد با اين ش��رايط مدارا و شكوه اين ماه را در 
خانه ها حفظ كرد تا به اميد خدا سال ديگر شرايط به 
حالت عادي برگردد و رمضان هم آنطور كه شايسته 

است، برگزار شود. 
  دل به دل روزه اولي ها بدهيم

امس��ال روزه اولي ها هم در غربت و بي نام و نشان به 
استقبال ماه عبادت مي روند. نه كسي برايشان جشن 
مي گيرد و نه مس��جدي برپاس��ت كه با چادرهاي 
سپيدش��ان مثل فرشته ش��وند و دل نمازگزاران را 
بربايند. جش��ن تكليفي برگزار نش��د و اي��ن اتفاق 
بزرگ آنطور كه بايد تكريم نشده است. اين وظيفه 
بزرگ هم بر عهده اهالي خانه است تا سال كرونايي 
را براي روزه دار كوچك ش��ان جذاب و خاطره انگيز 
كنند. برايش برنامه غذايي مناسبي تدارك ببينند و 
افطار ها و سحرها را برايش مفصل برگزار كنند. روزه 
اولي ها ممكن است هوس هر چيزي بكنند. مادرها 
بايد دل به دل آنه��ا بدهند و اين روزهاي س��خت 

كرونايي را كه حت��ي نمي توانن��د در مهماني هاي 
افطاري اقوام شركت كنند، برايشان آسان تر كنند. 
آنها به لح��اظ روحي ش��كننده اند و ني��از به توجه 

بيشتري دارند. 
  روزه با ماسك سخت تر، اما ثوابش بيشتر

 امسال شرايط روزه كمي دش��وار است. كرونا هنوز 
لشكركش��ي مي كند و ه��ر روز از انس��ان ها قرباني 
مي گيرد. توصيه كرده اند در محافل شلوغ دو ماسك 
روي هم اس��تفاده كنيم و اين در ايام رمضان يعني 
بند آمدن نفس ها و به شماره افتاده نفس هاي تشنه 
و گرسنه در پش��ت ماس��ك هاي رنگارنگ. روزه با 
ماسك سخت اس��ت، اما ثوابش بيشتر. پس بياييد 
امس��ال بيش��تر هواي هم را داشته باش��يم. با اين 
ماس��ك ها كمتر گفت و گو كنيم و در صورت كسي 
ف��رو نرويم، زيرا گرس��نگي و بوي هرم ماس��ك هر 
دو آزاردهنده است و ممكن اس��ت افراد روزه دار را 

آزرده خاطر سازد. 
استفاده از ماسك تشنگي را بيشتر مي كند. پس الزم 
است از حضور در اماكن شلوغ خودداري كنيم و به 

جز موارد ضروري از خانه خارج نشويم. 
  سفره هاي خالي را رونق ببخشيم

امسال كرونا س��فره هاي زيادي را خالي و نگاه هاي 

زيادي را شرمنده اهل و عيال خانه كرده است. خيلي 
از كسب و كارها خوابيده و خيلي آدم ها بيكار يا كم 
كار شده اند. روزه داري عالوه بر اراده نياز به تقويت 
قواي جس��ماني دارد. ب��راي روزه داري دل خوش 
الزم اس��ت و اندكي پول تا بش��ود از اين ماه جذاب 
لذت معنوي برد. پ��س بياييد اگر س��فره اي خالي 
اس��ت دس��تش را بگيريم. اجازه دهيم ماه مهماني 
خدا براي همه شيرين باشد و به همه خوش بگذرد. 
مهمان��ي براي داراها و ندارها خط كش��ي نش��ود و 
كسي با داش��ته هاي مادي اش آن را تصاحب نكند. 
بياييد امسال بيش��تر از قبل هواي هم نوعانمان را 
داشته باشيم. حواسمان به اطرافمان باشد و نگذاريم 
شكمي گرسنه به بالين برود يا كودكي با بغض فقر 

افطار كند. 
امسال عده زيادي ميانمان نيستند. پدرها و مادرهاي 
زيادي سر سفره افطار جايشان خالي است. كساني 
كه كرونا و هزار دليل ديگر آنها را از ما گرفته است. 
پس بياييد جاي خالي ش��ان را با مهرباني پر كنيم و 
حاال كه كرونا اجازه مهماني هاي افطاري را ممنوع 
كرده هزينه اش را خرج خوش��حالي ديگران كنيم. 
اينطوري مس��افرهاي آسماني هم س��همي از اين 

مهماني خواهند داشت. 
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اگر دو سال پيش از من مي پرس��يديد كه چطور نظر 
كسي را عوض مي كنم، پاسخ ديگري به شما مي دادم. 
به عنوان يك دانش��مند س��ابق، توصيه مي كردم به 
واقعيت ه��اي عيني و آم��ار تكيه كني��د. يك دعوي 
مس��تحكم به نفع خ��ود ش��كل بدهي��د و داده هاي 
سفت وسخت و انكارنشدني در حمايت از آن بياوريد. 
همين! فكر مي كردم بمباران طرف مقابل با واقعيت ها 
بهترين راه اثبات اين است كه گرمايش جهاني واقعيت 
يا جنگ با موادمخدر شكس��ت خورده است يا راهبرد 
تجاري فعلي رئيس محتاط و فاقد تخيل شما جواب 

نمي دهد. 
از آن زمان به اين سو، مشكلي برجس��ته را در رابطه 
با اي��ن رويكرد يافت��م. اينكه ج��واب نمي دهد. ذهن 
پيرو واقعيت ها نيست. همانطور كه جان آدامز گفته 
اس��ت، واقعيت ها چيزهايي سرس��خت هستند، ولي 
ذهن ما از آن هم سرسخت تر است. مهم نيست چقدر 
اين واقعيت ها قانع كننده و معتبر باش��ند، حتي براي 
فرهيخته ترين ما نيز، شك و ترديد در رويارويي با اين 

واقعيت ها از بين نرفته است. 
به دليل »سوگيري تأييدي« كه كاماًل مستند هم شده 
است، مايليم به ش��واهدي كه در تقابل با باورهايمان 
هس��تند، ارزش كمتري بدهيم و به شواهدي كه در 
تأييد باورهايمان هستند، بيش��تر بها دهيم. حقايق 
و اس��تدالل هاي ناخوش��ايند ط��رف مقاب��ل را كنار 
مي گذاريم. در نتيجه عقايدمان مستحكم تر مي شود 
و برهم زدن الگوهاي تفك��ر موجود و پابرجا رفته رفته 

دشوارتر مي شود. 
اگر ]ش��واهد[ در حماي��ت از باوره��اي موجودمان 
باش��د به واقعيت هاي بديل باور مي آوريم. پزش��كان 
همچنان از آس��يب هاي رژيم پرچرب��ي مي گويند با 
اينكه پژوهش هايي برخالف اين ادعا هر روز س��ر بر 

مي آورند. 
اگر به قدرت سوگيري تأييدي ش��ك داريد، به دفعه 
آخري ك��ه چي��زي را در گوگل جس��ت وجو كرديد، 
بينديشيد. آيا هر لينك را با دقت خوانديد تا تصويري 
عيني و وسيع از موضوع به دست بياوريد؟ يا نگاهي به 
نتايج انداختيد تا لينكي بيابيد كه در تأييد نظر شما 
باشد؟ تعارف را كنار بگذاريم، باالخره هرطور شده آن 
نتيجه موافق را مي يابيد، به خصوص اگر مايل باشيد تا 

صفحه 12نتايج جست وجوي گوگل جلو برويد. 
خب اگ��ر واقعيت ها ج��واب نمي دهن��د پس چطور 
مي ش��ود نظري را تغيير داد؟ حال چه نظر خودمان 

يا نظر همسايه. 
  راه گريزي به ذهن بدهيد 

ما تمايل نداريم به اش��تباه ها اعتراف كنيم. در گريز 
از اعتراف به اش��تباه، چنان وضعيت خود را پيچ وتاب 
مي دهيم ك��ه يوگاكاران حرفه اي ه��م تحمل چنين 
پيچ وتاب��ي را ندارند. راهش اين اس��ت ك��ه به ذهن 
بهانه اي داده و آن را فريب بدهي��م. ذهن خودتان )يا 
دوستتان( را قانع كنيد كه تصميم يا باور قبلي با توجه 

به آنچه آن زمان مي دانستيد، درست بوده است، ولي 
اكنون كه واقعيت هاي اصلي تغيير كرده اند، نظر نيز 
بايد تغيير كند، ولي غالباً به ج��اي اينكه راه گريزي 
به ذهن بدهيم مشتي حواله اش مي كنيم. فرد مقابل 
را تحقير مي كنيم )من كه گفته بودم(. طرد مي كنيم 
)يك مشت آدم رقت انگيز(. مسخره مي كنيم )عجب 
احمقي.(  هم��ان دم كه ذهن را براي ب��اور به چيزي 
تحقير كني��د ديگر جنگ را باخته اي��د. در اين لحظه 
ذهن تسليم نمي شود، بلكه جاي پايش را مستحكم تر 
مي كند. وقتي باورهاي كسي را معادل احمق  ساالري 
مي گيريد، تغيير نظر او مس��تلزم اين است كه قبول 
كند احمق است و اين اعترافي است كه كمتر ذهني 

حاضر به آن است. 
  شما اعتقاداتتان نيستيد!

در س��ال هاي ابتدايي حضورم در فضاي دانشگاهي، 
وقتي كس��ي در يك كنفرانس يكي از استدالل هاي 
من را به چالش مي كش��يد، حالت تدافعي مي گرفتم. 
ضربان قلبم باال مي رفت و عضالتم منقبض مي شد و 
بي احترامي من نس��بت به آن پرسش متخاصم )و آن 

شخص( در پاسخم بازتاب مي يافت. 
مي دانم كه اين فقط من نيستم. همگي ما هويت خود را 
در باورها و استدالل هايمان مي بينيم... اين كسب وكار 

من است... اين مقاله من است... اين ايده من است...
ولي مشكل اينجاست كه وقتي باورهايتان با هويتتان 
گره مي خورد، تغيير نظر مي شود همان تغيير هويت و 

قبول اين واقعاً سخت است. 
يك راه حل احتمالي و راه حلي كه من در زندگي به كار 
گرفته ام، اين است كه يك فاصله امن بين خودتان و 

محصوالت خود بگذاريد. 
حتي واژگانم را تغيير دادم تا اين تغيير ذهني را بازتاب 
دهند. در كنفرانس ها به جاي اينكه بگويم »من در اين 
مقاله اس��تدالل مي كنم كه...« مي گفتم »اين مقاله 

چنين استدالل مي كند كه... «
اين ترفند ظريف زباني ذهن م��را فريب داد تا چنين 
بينديشد كه استدالل هاي من و خود من يكي نيستيم. 
البته كه من اين استدالل ها را ساخته بودم، ولي پس 
از اينكه از بدن من خارج مي شدند، مسير زندگي خود 
را طي مي كردند. اشيايي مي شدند انتزاعي و جداي از 
من كه مي توانس��تم با ديدي عيني و بي طرف به آنها 
بنگرم. مسئله ديگر شخصي نبود. صرفاً فرضيه اي بود 

كه نادرستي آن اثبات شده بود. 
  عضالت همدردي را تقويت كنيد

ما آدم ها روي فركانس هاي مختلفي عمل مي كنيم. 
وقتي كس��ي با ما مخالف اس��ت  به اين دليل نيست 
كه آنها در اشتباهند و ما برحقيم، بلكه آنها به چيزي 
باور دارند كه ما نداريم. چالش كار در اين است كه آن 
چيز را بيابيم و فركانسمان را تنظيم كنيم. اگر مسئله 
اش��تغال دغدغه اصلي كارگران خودروس��ازي هاي 
ديترويت اس��ت، نش��ان دادن پنگوئن هاي در خطر 
انقراض )هر چقدر هم كه دوست داش��تني باشند( يا 
ذوب ش��دن يخچال هاي قطب جنوب م��ا را به جايي 
نمي رساند، بلكه بايد نشان داد انرژي هاي تجديدپذير 
چگونه امنيت ش��غلي را براي ن��وادگان او به ارمغان 

خواهد آورد، حاال توجه او را جلب كرده ايد. 
  از اتاق پژواك خود خارج شويد

ما در يك اتاق پ��ژواك نامتناهي زندگ��ي مي كنيم. 
كس��اني ش��بيه خودمان را در فيس��بوك به ليست 
دوس��تانمان اضافه مي كنيم. در توييتر افراد ش��بيه 
خودمان را فالو مي كني��م. آن پايگاه ه��اي خبري را 
مي خوانيم كه فركانس سياسي شان با ما يكسان است. 
همه اينها يعن��ي عقايد ما اصاًل ب��ه آن ميزان كه بايد 
تحت آزمون فش��ار قرار نمي گيرند. با كساني دوست 
شويد كه با شما مخالفت مي كنند. در محيط هايي قرار 
گيريد كه عقايدتان به چالش كش��يده شود، هرچند 
ناراحت و عجيب باشد. با قدرت به چيزي باور داشته 
باشيد، ولي اگر واقعيات خالفش را نشان دادند پذيراي 
تغيير عقيده تان باشيد.  در آخر اين را هم بگويم، براي 
درك حقيقت، شهامت و قطعيت الزم است نه راحتي، 

ولي كاماًل به سختي اش مي ارزد. 
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آيا اگر داده هاي مخالف، روشن و كافي بود نظر خود را تغيير مي دهيد؟

از اتاق پژواك خود خارج شويد
كدام واقعيت قادر است نظر ما را تغيير بدهد؟ اكثر ما تصور مي كنيم، ذهن بي طرفي داريم و اگر استدالل 
مخالفي بر مبناي »داده ها« و »واقعيت هاي عيني« باشد، نظرمان را بدون لجبازي تغيير مي دهيم، اما 
شايد مهم ترين واقعيت اين باشد كه »ذهن صرفًا پيرو واقعيت ها نيست« و لجبازتر از چيزي است كه 
اغلب خيال مي كنيم. با اين حساب اگر واقعيت ها جواب نمي دهند، پس چطور مي شود نظري را تغيير 

داد؟ حال چه نظر خودمان باشد چه نظر ديگران. 

رمضان كرونايي امسال را رنگ نيكي ببخشيم

هر خانه يك مسجد!

سبك مراقبت

ما در يك اتاق پژواك نامتناهي زندگي 
مي كنيم.  در توييتر افراد شبيه خودمان 
را فالو مي كنيم. آن پايگاه هاي خبري را 
مي خوانيم كه فركانس سياسي شان با 
ما يكسان است. همه اينها يعني عقايد 
ما اصالً به آن ميزان كه بايد تحت آزمون 
فشار قرار نمي گيرند. با كساني دوست 
شويد كه با ش�ما مخالفت مي كنند. در 
محيط هايي قرار گيريد كه عقايدتان به 
چالش كشيده شود، هرچند ناراحت و 
عجيب باشد. با قدرت به چيزي باور داشته 
باشيد، ولي اگر واقعيات خالفش را نشان 
دادند پذيراي تغيير عقيده تان باشيد

آموزه هاي علمي ماه مبارك رمضان براي جوانان در بيان مقام معظم رهبري

بهار اهل سلوكشهر اسالم شهر تسليم در برابر خداست
سبك بندگي)1(راهنما

امس�ال مناجات هاي گروه�ي بايد به 
صورت انفرادي انجام ش�ود و به جاي 
اتصال قلب ها س�ر صف�وف نم�از، از 
مقاب�ل صفح�ات تلويزي�ون اتص�ال 
برقرار ش�ود. بايد با اين ش�رايط مدارا 
و ش�كوه اي�ن م�اه را در خانه ها حفظ 
كرد تا به اميد خدا س�ال ديگر شرايط 
به حال�ت عادي برگ�ردد و رمضان هم 
آنطور كه شايسته اس�ت، برگزار شود ان
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