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 پیشگفتار 

ازآنهوااسوتکوههرکودامزندگیوحیاتهرانسانمشحونازتجواربی

تربیتیفراوانوگوناگونند.درسهايیراکهبودينطريوقهایواجدپیام

تواندرکمسزندگیومدرسةحیاتآموخوتآنگونوهفروونافذنودمی

انودکوهحقیقتوابورایکهفراموشنمیگردندوآنچنانملموسوعینوی            

.بدونترديد،اينجانیزباشندمیشاگردآنمدرسهوکمسمتقاعدکننده

هوایطلبدکهبتوانبهدرسوتینكتوهمیفراستوتیزبینیخاصخودرا

طلبدکهچنواننكواتمیمتعددموردتدريسرادريابیوذکاوتیافزونتر

دريافتشدهرادرعملبهکوارگیری.درياواکوهخوودراازچنویندرس

بهصورتلخوگونواگونیوآثارچنانمحرومیتیراايمهايیمحرومداشته

کنیم.باحرکتیتندمینظیرکاهشآرامشوشادیروزافزونماناحساس

شوندهوشتابداردرحالفاصولهگورفتنازخووبیونیكوويیوعاطفوهو

مهوورورزیهسووتیم،وآنگونووهشووتابانوپرعجلووهمسوویرناصوووابمانرا

کوهايومنموودهختیتفكورراازخوودسول کهحتیفرصتلپیمائیممی

بینديشیمودرصددچارهانديشیوتودبیربورایايمبرآنچهازدستداده

باقیماندةعمربرآئیم.حقاکهنفسنفسزندگیولحظهلحظوهحیواترا                             

بايدپاسداشتوغنیمتدانستودرجهتکش حقائقعوالمبرآمودو

حبذاباچنانحقائقیزندگیکردونفسکشید. اينچنودروزةآنانكهدر 
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حیوواتدرجسووتجویاينگونووهبهشووتیگمشوودهبرآمدنوودوتووانیافتنوود

نیارامیدند.

کوهخوودرادريوابیموازتوکترکداممنبعازخودبهخودماننزديک

الزمرادريافتداريوموآنگواههایتکوقايعورخدادهایحیاتماندرس

هایيشوسايرانساندراختیارهمنوعانخوراگرانقدرایچنیناندوخته

جهانقراردهیم.بادقتبیشتردراينگونهتجاربیتفسیرواقعویوعینوی                           

.بوهعبوارتدرخواهیميافوتاطهار)ع(راآياتقرآنحكیمورواياتائمه

پواكسواختیماگرتجربهکردهباشیمآنگواهکوهنیتموانراازغیور،ديگر

بهشدتاکوراهداشوتیمامواموفقشديم،وياازبعضیمسائلپیشآمده

ثابتگرديدکهقطعاآنهوابوهنفعبرمازمانبعدازگذشت               موانبودنود،و

همهبهنوعیاثباتصحتواتقانآياتورواياتندهادههاموردديگر،اين

سازد.میکهذهنوقل آدمیرانسبتبهحقانیتآنهامطمئنومتقاعد

تفاقاتیکهگويوایرفتواروبرخووردهمچنینذکرمجموعهخاطراتوياا

گوناگونزندگیندهمانرفتارهاوبرخوردهوايیکوههایصحیحدرصحنه

قرآنکريمورواياتائمهاطهار)ع(مؤيدآنهابوده                    وسیرةعملویائموهاند

نیزهمچونسیرةنظریآنانهماهنگوهمگراباآننووع)ع(معصومین

هوایانتقوالپیوامدرتواننودمویمشابهیاخاصرفتاربودهاست،بهگونه

.باشندواثربخشنافذياتورواياتبهوجهیبسیارمؤثر،خاصتربیتیآ

نگارشاينمجموعهدرراستایتحققاهدافیخطیورومهومازقبیول

بودينمنظوورمطالو ايونکتوابدرقالو بودهاست.،کهذکرشدآنها

فصلخودمتشكلازچندموضوعکههراندچهارفصلاصلیتنظیمگشته

باشد.چهارفصلکتابدرحوزةارتباطفردباخدا،باخوود،بواترمیجزئی

فصلارتباطفردباديگوران،مشوتملاند.طبیعتوباديگراننگاشتهشده

بررابطهفردباپودروموادر،معلوموموتعلم،همسور،دوسوتان،رفتگوان،                             
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نیازمندان،گناهكارانوحیواناتاست.درهربخشازکتابقبولازذکور

وقايعوخاطراتتربیتیوعبرتآموززندگیم،رواياتائمهمعصومین)ع(

آوردهشدهوبعدازآنتأثیراتتربیتیمربوطوهاندبخشکهمرتبطباآن

است.درزندگیمدرقال تشريحرخدادهاوخاطراتمرتبطذکرگرديده

تمامیامیدنويسندةاينکتابآناستکوهدرپرتووالطواوربووبیو

هدايتآنمربیيگانهجهان،چنیننگاهوبرخوردینوباتربیتدرقالو 

 زيستنگاری–خود     نحوةتربیوت     بتوانودبورمخواطبینو،مؤلو کتواب

باايجادنگورشوطورزخوانندگانآنواجدتأثیریشايانتوجهباشدکه

الزمجهوتموضوعاتبسویارمهومتربیوت،زمینوةتبهبستلقیصحیحن

ايجادرفتارهايیدرستمتناس باچناننگرشهوايیرادرآنوانفوراهم

آورد.دراينصورتاستکهاحساسخواهمکرداگرچنینتوفیقیتنهوا

،رهآوردزندگیامدرايندنیاباشدبرایمنکافیاست.درچنینحالتی

گرددکهزندگیوحیاتمباحیواتمیحساسمقدسبرمنمستولیاينا

  وزندگیتمامیمخاطبینکتابپیوندخوردهاست.
 

 سید حمیدرضا علوی
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