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  21ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
  صوت+داشته باشد يژگيو 7 ديبا» بهتر يزندگ« يبرنامه خوب برا كي: پناهيان

مطابق فطرت انسـان   ديبا يعني. نشود ليبا فطرت ما سازگار باشد و به ما تحم ديبرنامه با نياست كه ا نيخوب ا ةبرنام يها يژگياز و يكي
اسـت   نيخوب ا ةبرنام گريد يژگيو. نكند ليرا به روح انسان تحم يزيباشد كه چ يا گونه به ديدارد و برنامه با يساختار كيروح انسان . باشد
 شـود  يدارد و نمـ  يكـاف  يبه خواب و غـذا  ازيمثالً بدن انسان ن. ما تناسب داشته باشد يبا توان جسم يعنيما باشد؛ ) جسم(عتيطب مطابقكه 

دانه بادام بخور، خودت را تا گـردن در خـاك فـرو     كيهر روز فقط «: ديانسان باشد و مثالً بگو يعيطب يازهايباشد كه خالف ن يبرنامه طور
 .دهند يانجام م ها يكه بعض ينادرست يها اضتياز ر يمثل برخ» ...بخور و غيبخواب، ت خيم يرو ايكن، 

كـرد و مـورد    يسـخنران  »ينـ يد تيدر نظام ترب يد اصلراهبر- ريتنها مس«كه در رمضان گذشته با موضوع  انيپناه رضايحجت االسالم عل
ـ  «به موضـوع   نيفلسط دانيم) ع(شب در مسجد امام صادق 30 استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت  يبـرا  ريتنهـا مس

ـ ا جلسه يست و يكمينباز  ييدر ادامه فرازها. پاسخ دهد »م؟يبهتر داشته باش يزندگ كيچگونه « البپردازد و به سو »بهتر يزندگ  ني
  :ديخوان يرا م يسخنران

انتها را ابتدا و «از باال نگاه كردن  هاز وجو يكي/ شرط فردي زندگي بهتر، از باال نگاه كردن به زندگي است
  است »دنيد

 رايط يك انسان ش. براي رسيدن به زندگي بهتر، دسترسي پيدا كنيم» برنامة خوب«به يك  خواهيم كه مي گفتگوي ما به اينجا رسيد
و يك جامعه، براي رسيدن به زندگي بهتر را ذكر كرديم؛ يعني شرايطي كه يك فرد يا جامعه بايد داشته باشد تا بتواند از اين برنامه، 

 .خوب استفاده كند و بتواند اين برنامه را خوب درك كند

  اول و آخـر را   يعنـ ياز باال نگاه كردن . به زندگي كند شرط فردي براي رسيدن به زندگي بهتر اين است كه انسان از باالگفتيم كه
 .دنيها را د بردن لذت انيپا دن،يعمر را د انيپا دن،يرا د يجوان انيپا دن،يها را د اجل دن،ياواخر را دابتدا و انتها را ديدن،  دن،يد

 انسان اين سؤال بسيار كليدي را از خودش بپرسـد   يعني انتها را ديدن، .است »دنيانتها را دابتدا و «از باال نگاه كردن  هاز وجو يكي
از خـودش بپرسـيد،   دلـش افتـاده،    دركه  يبعد از هر عشقيا  يا يداشتن هر دوست، بعد از راسؤال اگر انسان اين » ؟هبعدش چ«: كه

 يبـرا  شـان  تيفعال ةزيانگ چون، كنند يمخالفت م سؤال نيبا ا ها يكه بعض يبه حد شود؛ يسرد م يا دفعه كيگرماهاي بيش از حد 
 .دهند خواهند به آن برسند، را از دست مي يا هدفي كه مي يزندگ

  بپيوندد آرامشبه » بعدش چه؟«با سؤال  تواند يمانسان 
  بعـدش  «اين سؤال  اش يزندگ كلّ يانسان برا اگر .كند دايبرسد كه آرامش پ يا آن نقطه تواند به مي» بعدش چه؟«انسان با سؤال

سـؤال   نياچون اگر  .پيوندد گذارد و به خدا مي چيز را كنار مي شود كه همه اش اين مي ر جدي از خودش بپرسد، نتيجهطو را به» ه؟چ
كمااينكـه حضـرت   . افتـد  ها از چشمت مـي  هم قرار دهي، اين پديده ايدن يها ه ديپد نيتر باشكوهبسياري از را جلوي » ه؟بعدش چ«

و  »!اين پروردگار من است«: فتگ ميكرد و  ايشان ماه و ستاره و خورشيد را نگاه مي. ام دادهمين كار را براي قومش انج) ع(ابراهيم
لُ  ( !را دوست ندارم كندكه غروب  يزيمن چ :فتگ كرد، مي بعد از مدتي كه آن ستاره يا ماه و خورشيد، غروب مي الَّيـ هلَينَّ عا جفَلَم

مطابق فطرت انسـان   ديبا يعني. نشود ليبا فطرت ما سازگار باشد و به ما تحم ديبرنامه با نياست كه ا نيخوب ا ةبرنام يها يژگياز و يكي
اسـت   نيخوب ا ةبرنام گريد يژگيو. نكند ليرا به روح انسان تحم يزيباشد كه چ يا گونه به ديدارد و برنامه با يساختار كيروح انسان . باشد
 شـود  يدارد و نمـ  يكـاف  يبه خواب و غـذا  ازيمثالً بدن انسان ن. ما تناسب داشته باشد يبا توان جسم يعنيما باشد؛ ) جسم(عتيطب مطابقكه 

دانه بادام بخور، خودت را تا گـردن در خـاك فـرو     كيهر روز فقط «: ديانسان باشد و مثالً بگو يعيطب يازهايباشد كه خالف ن يبرنامه طور
 .دهنديانجام مهايكه بعضينادرستيهااضتياز ريمثل برخ»...بخور وغيبخواب، ت خيم يرو ايكن، 
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بىذَا را  قَالَ هكَبا كَوءيفَ    رلاالَْف با أَفَلَ قَالَ لَا أُحبعدش «كه  سؤال است همانبه پاسخ  دنيرسنوعي،  اين كار هم به) 76/ن؛ انعاملَم
  »؟هچ

  ًخُـب  «: امـا وقتـي بـه او بگوييـد    . ش كف بزنند و از او تجليل كنندينفر برا ونيليم كيممكن است انسان دوست داشته باشد مثال
بـاال   طوري از اينانسان بتواند اگر  .افتد اه كند، واقعاً از چشمش ميداشتني خودش نگ از باال به اين دوست اگر او بتواند ،»بعدش چه؟

، از خودش بپرسد، آن چيزهـا خـود بـه    ستبخش ا لذتبرايش كه  ييزهايآن چ دربارة رحمانه يب را» بعدش چه؟«و سؤال كند نگاه 
 »ه؟بعـدش چـ  «سـؤال   يكه بـرا  خورد يم ونديپ يبه كسانسان ، افتاد انسانشم از چهمة آنها كه  يوقتو  افتد، يم شاز چشم خود

   .خود خداستهم پاسخ دارد، و آن 

 زُولُ قُرَّ« :ديفرما يم- در وصف متقين- )ع(يعل نيرالمؤمنيأم ا لَا يـيمف هنياسـت كـه    ييزهـا يدر چ) شـاديِ دلـش  (؛ نـور چشـمش  ةُ ع
چشمت بـاز   ،يكن يبه آن نگاه م يكه وقت يزيچيعني   »يچشم نور« يعني »نيقرة الع« )193خطبة /البالغه نهج(»ستين يشدن زائل

چشـمت   دهد، مردمـك  آن چيز به تو دست ميكه در برخورد با  يا يدر اثر شاد به عبارت ديگر،. شود يا چشمت روشن مي شود يم
  .شود مي داخل چشمت يشترينور ب شود و ميگشاد 

 »بعـدش   ،شـدي  ديشه اگر«: مثالً اگر گفته شود. اندازد آن را از چشم انسان نمي» ش چه؟بعد«ال يعني چيزي كه سؤ» نشدني زائل
 ».كنـد  يغروب نمـ  وقت چيخدا ه! است زيچ خدا همه و خدا شيروم پ يمچون بعدش  !زيچ بعدش همه«: تواني بگويي شما مي» ؟هچ

بعـدش  «باز هـم سـؤال   » شوم يم زيخدا عز شيپانجام دهم،  اكار ر نيمن ا اگر«كه  ييبگوبتواني اگر  در مورد هر كار ديگري هم
 .اي وارد كند تواند به آن خدشه نمي» چه؟

  است »جوانب«ديدن همة  وجه ديگر از باال نگاه كردن/ »دنيابتدا را د«يعني از باال نگاه كردن 
 زيچ ما از اول به همه كند يم يخداوند متعال سعچقدر  و »دنيابتدا را د« يعني از باال نگاه كردن توان گفت كه از يك وجه ديگر، مي 

لْ أَتـى  (ما در ابتدا چه بوديم؟ به گذشتة خودمان فكر كنيم كه اصالًكند  مثالً خداوند به ما يادآوري مي. مينگاه كن لَـى الْإِنْسـانِ     هـع
ـ   (ه است؟ ديرآفو خدا ما را از چه  )1/؛ انسانحينٌ منَ الدهرِ لَم يكُنْ شَيئاً مذْكُوراً خُل م انُ مـ نظُرِ الْانســ     *قفَلْي افد اء ـن مـقَ م ق؛ خُلـ

  )6و5/طارق

 از باال نگـاه كـردن موجـب    . را ببينيم و در نظر بگيريم ابعاد ةهم ، يعنياست »جوانب ةهم دنيد« از باال نگاه كردن گرِيوجه د كي
رسي كـه   كني، به اين نتيجه مي تي همة جوانب و ابعاد زندگي را نگاه ميمثالً وق. رديپذبرا  ها تياز محدود يبعض كه انسان شود يم

پس  ،بخُ« ييگو يم وقت آن. جا داشته باشي چيز را يك همه تواني فهمي كه نمي بگذري چون مي تهاي خود سري لذت بايد از يك
 »هاي بيشتر برسم لذتتا به بعضي از  رميها را بپذ از نقص يبعضيا  ها تياز محدود يبعض رميگ يم ميمن تصم

 و  قيعم اريو درك بس شود يكم م يشها و اندوه ها غصهو ابعاد را ببيند،  جوانبببيند، و همة  آخر را واول  ،كندكه از باال نگاه  يكس
 .زديبرنامه بر يزندگ يبرا تواند يم د، چنين كسيكن يم دايپ ييباال

 در بهشت شد) ص(پيرمردي كه همنشين پيامبرو  )ع(پيرزني كه همنشين موسي/ نتيجة از باال نگاه كردن

 گشـت و   مـي ) ع(به يـك دليلـي دنبـال قبـر يوسـف     ) ع(يحضرت موس. را بلد بود) ع(وسفيقبر حضرت  كه مكان بود يرزنيپ يك
دن قبـر  من براي نشـان دا : گفتآوردند، و ) ع(موسياو را نزد . بلد است رزنيگفتند فالن پ .كند دايرا پ شانيآدرس قبر ا خواست يم
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در بهشـت   امتيروز ق: هاي پيرزن اين بود كه يكي از خواسته .هايش را مطرح كرد او خواسته .چند شرط و درخواست دارم) ع(يوسف
وحي آمد كه اي در نهايت،  اما .گران آمدمقدار  يك) ع(موسي بر ي پيرزنها خواستهپذيرش ابتدا . باشم )ع(موسي )همنشين(هدرج هم

احتُبِس الْقَمرُ عنْ بني إِسرَائيلَ فَأَوحى اللَّه جلَّ جلَالُه إِلَى موسى ع أَنْ أَخْرِج عظَام ): ع(امام كاظم(!قبول كنو را ي اها خواسته موسي،
ضوم لَمعنْ يمى عوسأَلَ مفَس هظَامع رِ إِذَا أَخْرَجالْقَم طُلُوع هدعو رَ وصنْ مم فوسي   ـهلْمع لَـمتَع وزجنَا عاهه يلَ لَهفَق هي  ...ع لَنـعتَج و

ببينيد كه آن پيرزن  )1/205/؛ خصالسأَلَت معك في الْجنَّةِ قَالَ فَكَبرَ ذَلك علَى موسى فَأَوحى اللَّه جلَّ جلَالُه إِلَيه يا موسى أَعطها ما 
  .هاي سطحي مطرح نكرده بود و خواسته !بود دهيد و انتهاي كار راكرده  همتش را بلندچقدر 

 ـ  تو يك خواستة :فرمود به او) ص(رسول خدا. خدمت كرده بود) ص(اسالم يگرام امبريپبود كه مدتي به  يكس كي  شيمستجاب پ
 رفت .كنمفكر  ازه بدهيد بروم و كمياج: گفت او. كنم را اجابت  تومن درخواست ي تا از من بخواه يزيچ كيتواني  و مي يمن دار

خواستة من اين است كه  ،)ص(رسول اهللا ايگفت  ت چيست؟ا خواسته: حضرت فرمود. آمد) ص(و روز بعد نزد رسول خدا كرد  فكر و
 ؟داديا كسي اين را به تو يـاد   يديرس جهينت نيبه ا و يتو خودت فكر كرد :فرمودند )ص(رسول خدا .شما باشم ةدرج هم در بهشت،

 امـا در . شـود  يعمر من هم تمام مـ  و ودش يتمام م يك روزي باالخره، رميبگزي از شما يهرچ من پيش خودم فكر كردم كه: گفت
قبول است فقط تو هم مرا بـا زيـاد    :كمي تأمل كردند و فرمودند) ص(رسول خدا .نيستشما  يباالتر از جا ييجا خدا، ابدي بهشت

ةً      قَالَ لي ذَات يومٍ رسولُ اللَّه ص يا ربِيعةُ خَدمتَني سبع :عةَ بنِ كَعبٍ قَالَعنْ ربِي(سجده كردن، كمك كن اجـي حأَلُن ينَ أَ فَلَـا تَسـنس
 يفَقُلْتهِلْنأَم ولَ اللَّهسا رنِّ...يفَأَع كلُ ذَلقَالَ أَفْع ةً ثُماعس هأْسر ةُ فَنَكَسبِيعودقَالَ رجاز  يعنـ ي نيا )39/؛ دعوات راونديي بِكَثْرَةِ الس

  !، چقدر خوب استاز باال نگاه كند ببينيد اگر انسان بتواند. و بعد انتخاب كردن دنيها را د نگاه كردن، فرجام البا

 فرمودنـد  اوحضرت به . آقا فرمودند به آن هم گريد ةنكت كياز كثرت سجود  ريغ )ص(اسالم يرسول گرام كه دارد تيالبته در روا: 
بٍ    ستَكُونُ بعدي فتْنَةٌ فَإِذَا كَانَ ذَلك فَالْتَزِ(جدا نشو )ع(ياز عل ، تو در آن فتنهديآ يم شيپ يا بعد از من فتنه نَ أَبِـي طَالـ بـ ي لـوا ع؛م 
 )39/دعوات راوندي

 يمتوضيح دههم جامعه را  برايبايد فوايد واليت اثبات واليت كافي نيست، 

 بتوانـد از   ينظر شخصكه از  يكند؟ كساجرا  درست رسيد، آن را خوب ةبرنام اگر بهو  ؟خوب برسد ةنامبرتواند به يك  چه كسي مي
ـ سر آن جامعه باشـد،   يخدا باال يكه ول يا در جامعه د؟يرس يزندگ نيبه بهتر شود يدر كدام جامعه م اما. باال نگاه كند از  يزيـ چ اي

ها  آدم كند كه اين امكان را فراهم مي واليت است كه نيبحث ما ا نيدر ا تيوال ةفلسف )اباتقو يعالم ربان يك يعني(خدا يجنس ول
 . كنند يانتخاب كنند و خوب زندگ يخوب بهرا  بهتر يزندگ

  فرمـان   واليـت  نيا«: مييگو يم مثالً. ميكن يتر نگاه م كمو كاركردهاي واليت  ديبه فوا كه ميكن يمعنا مطوري را  تيمعموالً والما
در حالي كه بايد آثار و فوايد و كاركردهاي واليت را هم توضيح دهـيم تـا   » مياجرا كن ديبا است فرموده يزي كه خداهرچو  خداست

 كمااينكه دربارة آثار و فوايد نمـاز و روزه بـر جسـم انسـان و تـأثير آن در      مردم بدانند كه پذيرش واليت در جامعه چه فوايدي دارد؟
 .زندگي انسان، مطالب زيادي گفته شده است

 فقـط در   ،تيفعال يبرا حيصح ةزيو آرامش با انگ نهيو طمأن تيبه اوج خالق دنياستعداد و امكان رس ييامكان رقابت و امكان شكوفا
 يمشـتر  قدر  آن قدرت. اين امكان وجود ندارد ،باشد ييوال ريغاگر حكومت . امكان دارد ييحكومت وال كيدر  و ييوال ةجامع كي

  .كنند نند و كار را خراب ميك در قدرت نفوذ مي اي مختلفه به روش ها كه خيلي دارد
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 !؟مردم قدرت نظارت دارند آيا واقعاً / داده را نشان خود يها بيآس و  هرنگ باخت يدموكراس يشعارهاامروز 

  امروزو » !شود اگر بشود، چه مي«! ه شرطي كه بشود؛ بقشنگ است يليند، ظاهرش خا هكرد يكه در غرب طراح يا يدموكراساين 
بتواننـد خودشـان    مردماينكه . ندا هوحشتناك خودشان را نشان داد يها بيآس و ندا هواقعاً رنگ باخت يدموكراس يشعارها بينيد كه مي

مـردم قـدرت نظـارت     واقعـاً خيلي خوب است ولي آيـا   و بر حاكمان و منتخبين خودشان نظارت كنند، كنند يريگ يرأ كنند واداره 
 اصـالً امكـان نظـارت    :نـد يگو يم هم يغرب شمندانياند و است فاصله خيليشدگان خودشان،  مردم و نظارت بر انتخاب نيب !؟دارند
  .شوند افتد كه مردم متوجه نمي اتفاق ميو پنهان  دهيچيپ پشت پرده، در روابط از مسائل، يليخ .ندارد وجود

 اي جز اين نيسـت   يعني چاره .ديايب ديآسوده پد يزندگ كيامكان  تا ديايب وسط خدا اءينقش اول ديبا بيايد، و وسط» اتقو«عنصر  ديبا
برايشـان قابـل    د،ييـ هـم بگو  ها يحيبه مساگر اين سخن را  .ندانتخاب كن را قدرتش سوء استفاده نكندكه از  ييتقواافرد بكه مردم 

 .رفتيرا خواهند پذ )ع(حيحضرت مسو ) ع(حكومت امام زمانن، گونه است كه مردم جها و همين .پذيرش است

 هاي يك برنامة خوب چيست؟ ويژگي

  آمادگي الزم براي پـذيرش و اجـراي يـك برنامـة     كنندافرادش بتوانند از باال نگاه و  اشد،داشته ب ييكه نظام وال يا جامعهپس در ،
هـاي يـك برنامـة خـوب      ؟ به عبارت ديگر، ويژگيباشدبايد  يا برنامهنوع  هما چ ةبرنام نيحاال ا. خوب براي زندگي بهتر وجود دارد

شما اجازه  !عقل يآقا«: ميم و بگوييكسب اجاره كن» عقل«م و از يبه سراغ دين برو ميخواه يم ست كهي بحث اجا نياز ا چيست؟
 »م؟يريبگ نيبرنامه را از د نياكه  ديده يم

 معلوم اسـت كـه   ! گذاريم مان را كنار مي نه اينكه چون دين داريم، عقل پذيريم  ميبا عقل  مان را دقت كنيد كه ما از همان اول، دين
 .است كرده ييراهنما را به سمت اين دينما است كه  عقلگونه نيست و اصالً همين  اين برخورد ما با عقل

 شـش قط توجه به فرصت و مجالي كه داريم فاما در اينجا با م، ا هكرد ينيب شيخوب پ ةبرنام كي يبرا يژگياز دوازده و شيبنده ب -
 .بشود د نظريمان زيا م بحثخواه ضمن اينكه نمي. كنم ذكر مي را هاي يك برنانة خوب هفت مورد از مهمترين ويژگي

 كرد ليعالقه را به انسان تحم كي شود يم /يتحميل ، نهبرنامه بايد مطابق فطرت باشد. 1

 مطابق فطرت  ديبايعني  .نشود ليتحم مابه  و سازگار باشد مابا فطرت  ديبرنامه با نياكه  هاي برنامة خوب اين است يكي از ويژگي
 .نكند ليتحم روح انسانرا به  يزيچ اي باشد كه گونه بايد به برنامه وروح انسان يك ساختاري دارد . باشدانسان 

 شگردهاي مربوط به تحميل عالقـه بـه انسـان هـم      و االن» كرد ليتحمبه انسان  عالقه را كي شود يم« دانيد، طور كه مي همان
 حتـي اگـر   ،كرد ليتحم يرا به كس عالقه كي توان چگونه ميدانند كه  و مي بلد هستند ، اين شگردها رارسانه ياهال و موجود است

 .و با فطرت او سازگار نباشد نبوده يعيطباصالً اين عالقه در وجود او 

 باشد ماجسم برنامه بايد مطابق طبيعت . 2

 مثالً بـدن انسـان   . ا تناسب داشته باشدم يتوان جسم با يعني ؛باشد ما )جسم(عتياست كه مطابق طب نيا برنامة خوب گريد يژگيو
هـر روز فقـط   «: مثالً بگويد ه خالف نيازهاي طبيعي انسان باشد وشود برنامه طوري باشد ك و نمي و غذاي كافي داردنياز به خواب 

هاي نادرستي كه  مثل برخي از رياضت» ...روي ميخ بخواب، تيغ بخور و يك دانه بادام بخور، خودت را تا گردن در خاك فرو كن، يا
د كننـ  هايي هم دست پيدا مـي  دهند، به قدرت يي كه به خودشان ميها اضتيرها با  هرچند برخي از مرتاض. دهند ها انجام مي بعضي



5 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

 كند، ولي چه كسـي  يپرور تنتنبلي و  ديآدم نبا! بله انسان تا چه حد بايد مخالف طبع خودش عمل كند؟ !است؟ رستد نيا ولي آيا
  !خودت را زنده نگه دار ،است كه يك عمر با بادام گفته

 ع(ام صادقام(است سفارش شده، و صبحانه شاملي به خوردن به خوردن ناهار سفارش نشده است و در روايات ما:(  و شتَع و ي تَغَدل
لِ قُلْـت     (شام بخوريدحتماً  و تأكيد شده كه )6/288/؛ كافيلَا تَأْكُلْ بينَهما شَيئاً فَإِنَّ فيه فَساد الْبدنِ اللَّيـ شَـاءي ع فـ اؤُكُمبا تَقُولُ أَطم

انـد اگـر    و فرمـوده  )؛ همانلَا يدع الْعشَاء و لَو بِكَعكَةٍ(باشد خيلي سبك و كماگر هرچند  )؛ همانم بِهعنْه قَالَ لَكنِّي آمرُكُ إِنَّهم ينْهونَّا
چهـل روز   انـد كـه اگـر    همچنين فرمـوده . اش را در بدنت جبران كني تواني صدمه ماه نمي يك شب، شام نخوري و بخوابي، تا يك

  .زند به بدنت صدمه مي يگوشت نخور

  بـدن   يعروقـ  يبا وضع جسم و هماهنگ است) علم كالبدشناسي(يبا آناتومكه چقدر  مينيب يم ،ميكن يرا نگاه م نيد ةبرنام تيوقما
حـاال شـما ببينيـد كـه     ! نمينش ينباشد نم يكه سبز يا من سر سفره :ديفرما يم) ع(مثالً امام صادق .انسان، تناسب و هماهنگي دارد

دارد و امـروزه پزشـكان هـم آن را توصـيه      مواد مورد نياز بـدن را و بسيار  بريفاست، مثالً اينكه  سبزي چقدر براي بدن انسان مفيد
  .كنند مي

 رديبگ در بر ابعاد وجود ما را ةهم و داشته باشد »تيجامع«برنامه بايد  .3

  ااز وجود مـا ر  يبخش نه اينكه فقط رد،يبگ در بر ابعاد وجود ما را ةهم و داشته باشد تيجامعويژگي بعدي برنامة خوب اين است كه 
  .كند لياز وجود ما را تعط گريد يبخش كند و تيتقو

 عد تك همان اتفاقاً درورند و آ يبار م يبعد تك خودشان را ها يبعضولي اين ارزش نـدارد؛ حتـي   . شوند يم يخوب يها آدم يليخ هم ب
 د،نمـازخوان بـو   يليخ كه لياسرائ ياز بن يزاهد و عابد كيمثالً . دنيز ارزش ندار اورديبار ب يبعد تك اگر كسي خودش را در عبادت،

شكنجه و اند  ه، در جلوي او يك خروسي را گرفتهوقتي او در حال نماز خواندن بود، ديد كه چند تا بچ. خواند يروز داشت نماز م كي
 .و برود آن حيوان را نجات دهد، به نمازش ادامه داداي اينكه نمازش را قطع كند ج آن فرد عابد، به. ندنكَ آن را مي يپرهاو  دهند مي

كَـانَ  : )ع(امـام صـادق  (.ديـ بلع ياله اباو را در عذ و دهن باز كرد نيزم جا كه همانغضب كرد  زاهد و عابد يآقا نيبه اآن قدر خدا 
ا   كـاً يقَـد أَخَـذَا د   نِييصبِ نِيعبادته، إِذْ بصرَ بِغُلَام يهو ف و يصلِّيهو  نَايفَب لَيإِسرَائ يبن ياللَّه ف عبدينَاسك  خٌيرجلٌ شَ مـه وفَـانِ ينْت 

و    فَ. يبِعبد يخيأَنْ س: فَأَوحى اللَّه إِلَى الْأَرضِ. عنْ ذَلك نْههمايالْعبادةِ، و لَم   منَ هيما هو ف ىفَأَقْبلَ علَ شَه،يرِ فَهـ ،ضالْـأَر بِـه اخَتس
وِييه يف بِدĤْال دورِ أَبدررِ نَيالداهرَ الدهد 670/يطوس يامال ؛نَيو(  

  عد . كند؛ نه فقط يك جنبه راتمام جوانب را نگاه برنامة خوب بايدبايد همة ابعاد وجود انسان را با هم رشد بدهد، نه اينكه فقط يك ب
اگـر ديـن مـا    مـثالً   م؟يكـرد  ينمـ  دايـ شما از آن نفرت پ آيا من و نبود ياسيس و بود يما اخالق نيد ةواقعاً اگر برنام. دهدرشد او را 
اگـر   .ازان و مستكبران كاري نداشته باشـيد يعني با فقيرس ،»مرگ بر فقيرسازان عالَم«: ييداما نگو »به فقرا صدقه بدهيد«: گفت مي
يـك ديـن    واقعـاً  !يـد صـدقه بده به فقـرا  فقط  ييد،نگو »كايآمر برمرگ «و » ليمرگ بر اسرائ«: گفت يمطوري بود كه  نيما ا نيد

در دنيـا   - كه ريشة فقر فقرا هسـتند - هايي مانند آمريكا و اسرائيل شد، چون تا وقتي مستكبران و طاغوت وجهي مي بعدي و يك تك
 .كن كرد تواند فقر را ريشه قدرت داشته باشند، نمي
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 يكه برا دهد ينم مابه  يا برنامه نيد /كندنرا خراب  ديگران، زندگي منآباد كردن زندگي  با اين برنامه. 4
 ضرر داشته باشد انگريد

 يزنـدگ  نبايـد كند، را خواست آباد  يكس هر يزندگ اين برنامه،كه  است نيا ميريدر نظر بگ ديبرنامه با نيا يكه برا يگريد يژگيو 
 دهـد  ينمـ  مابه  يا برنامه وقت چيه نيد .باشد يگريبه ضرر كس دنبايد شد  يكيبرنامه به نفع ن يعني اگر اي !خراب كندرا  يگريد

 .صاحب اموال خودش باشد ديبا يكس هر: گويد دين ميمثالً . ضرر داشته باشد انگريد يكه برا

 نـزد  خانـه   صـاحب آن . افتاده بـود  يگريكس د كي ةخان اطيحداخل در  ،يشهر ماتيدر اثر تقسكه  داشت يدرخت كي يكس كي
. شود كـه بـه درخـتش سـر بزنـد      و او مدام بدون اجازه، وارد خانة من مي در ملك من است فالنيدرخت  :گفترفت و ) ص(پيامبر

 بـه ايـن درخـت مـال شماسـت ولـي ايـن درخـت را        دانيم كـه   ما مي: صاحب درخت را صدا زد و فرمود )ص(اسالم يرسول گرام
حضرت چند پيشنهاد بهتر به او داد، مثالً فرمود كـه  . او قبول نكرد .اي ديگري درخت ديگري بخرخانه بفروش و برو يك ج صاحب

او باز هم قبول نكرد و لجاجـت كـرد،   . هيم، تو از اين درخت صرفنظر كند جاي اين يك درخت، دو يا چند درخت ديگر به تو مي به
 .يندازنداو را اره كنند و دور بدستور داد كه درخت ) ص(لذا پيامبر

 !زند ا زمين نميمر، بغل دستي اگر خوب باشد رشد من ةبرنام/ها چگونه رشد كردند؟ غربي

 انـد  شيفتة آن شده همبعضي افراد نوكيسه و اند  و به يك جاهايي هم رسيدهاند  گذاشتهخودشان  يرشد برا ةبرناميك  ها ياالن غرب .
هـايي، جلـو    هـا و غـارتگري   ها با چـه جنـگ   اند كه اين غربي نپرسيدهبار از خودشان  يكشخصيت شيفتگان غرب چگونه است كه 

غارت ؟ آيا ما هم بايد مثل آنها، كشورهاي ديگر را جلو بيفتيمرا برويم تا  ها غربيانتظار دارند كه ما هم مسير  اين افراد، اند؟ آيا افتاده
چقـدر   شـان  يهـا  ، در كنار كارخانهانداختندراه خودشان  يها كارخانهبعد از رنسانس و فرانسه كه  سيانگلدانيد همين  شما مي؟ ميكن

 طـور نبـود كـه فقـط     يعني ايـن  !هايي كه در هندوستان و آفريقا مرتكب شدند را ببينيد ظلم برسند؟ اينجاكه توانستند به  ظلم كردند
. مرتكب شـدند تـا بـه اينجـا برسـند      همها را  تكنولوژي به آنها كمك كند كه جلو بيفتند، بلكه در كنارش، خيلي از فجايع و جنايت

  ند؟ا آيا واقعاً به جاي خوبي رسيده ،ودهكارشان ب دراز روز اول  هم يو دزد اند رسيده ييجا كيبه و غارت  يكه با دزد يكسان

 را حـالل  » ربـا «ايـن برنامـه   و اال خـدا در  . خواهد تو را رشد بدهد، بغل دستي تو را زمين نزنـد  وقتي مياست كه  نيخوب ا ةبرنام
اتَّقُواْ اللَّه و ( محاربة با خداستكار اين : فرمايد ميدربارة ربا لذا . كند دهد ولي بغل دستي تو را نابود مي چون ربا تو را رشد مي !كرد مي

 )279و 278/ه؛ بقرهاللَّه و رسول فَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحرْبٍ منَ* ذَرواْ ما بقى منَ الرِّباْ إِن كُنتُم مؤْمنين

  دهدها را تحت پوشش قرار  فرهنگ ةبتواند همبايد  /باشد ريفراگبايد  ة خوببرنام .5

 ـ بتواننـد ا  يي كـه دارنـد،  ها تفاوت ةها با هم انسان ةهم يعني باشد؛ ريفراگبايد برنامه  نيكه ا است نيا برنامة خوب يبعد يژگيو  ني
اينكه ايـن برنامـه    نه ؛كار كنند اين برنامههمه بتوانند با ي، يايآس ، آنييآن اروپا ن،يالت ييكايآن آمر ،ييقاين آفرآ. رنديبرنامه را بپذ

  .فقط مخصوص يك فرهنگ خاص باشد

 و اال اگر بنـا باشـد   . دهدقرار  خودش ها را تحت پوشش فرهنگ ةكه بتواند هم داشته باشد )پذيري انعطاف(د شناوريبرنامة خوب باي
مثالً ممكـن اسـت يكـي    . نابود خواهد شد يزندگ و شود يدعوا م ،خودش داشته باشد يبرا اي برنامه كي در هر فرهنگي يكس هر
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شود در اين دنيا زندگي كرد، چـون   طوري كه نمي اين »!نيمك لذا ما دزدي مي! در برنامة ما دزدي اشكال ندارد و مجاز است«: بگويد
 .ه استپارچكي يروستادنيا مانند يك 

 !دهكدة جهاني را قبول داريم، دعوا سرِ كدخداي آن است

 آن يكدخدا دعوا سرِ ما دهكدة جهاني را صد در صد قبول داريم،. ميرا قبول دار آنكنند، ما هم  صحبت مي يجهان ةدهكد از اينكه 
كدخـدا  « تها بحث بر سـر ايـن اسـت كـه    ، منميرا قبول دار» كنند تيقانون را رعا كي ديهمه با و باشد ضيتبع دينبا« نكهيا !است

  »ست؟يك

 ها  و متناسب با فرهنگ رديبپذ آنها را يها يو خوبباشد  ريپذ انعطافها و ملل  انواع فرهنگ يبتواند برا ديبا، باشد ريكه فراگ يا رنامهب
 و عـزاي  مـاتم  يبـرا ت كـه  طـور اسـ   فرهنگ كشـور مـا ايـن   مثالً . اين ويژگي را داردما  نيد ةبرنام و. دهدشكل  رييخودش را تغ

نگ اي ر زادار شدند، لباس قهوهممكن است در يك كشور ديگر، فرهنگشان اين باشد كه وقتي ع. ميپوش يم اهيسلباس  )ع(بيت اهل
 .يبپوش يا قهوه لذا اگر شما ماه محرم به آن كشور رفتي، مستحب است كه لباس. پوشند مي

اگر يك برنامة فراگير،  /شود ، وگرنه فراگير نمياديخوب بايد دستوري باشد، نه پيشنهبرنامه . 6
  شود پيشنهادي باشد، اصالً اجرا نمي

 اين است كه برنامـه   هاي ديگر است، ارز تمام ويژگي هم كه از نظر اهميت، خوب ةبرنام كي و بسيار مهم العاده حساس فوق ويژگي
  . نبايد پيشنهادي باشد، بلكه بايد دستوري باشد

  فكـر كنـد   عاقالنه يوقت انسان. و صرفاً بر اساس عقالنيت به اين موضوع نگاه كنيد ديبگذار و نبوت را كنار يوح و نيد اصالًشما ،
 .قيعم ليدل كيدارد  يسطح ليدل كيهم  مسأله اين. يشنهادينه پ باشد يدستور ،برنامه خوب است كه نديب يم

 بـراي كسـاني كـه    (شـود  اجـرا نمـي   نباشد، اصـالً ي و دستور ي باشدپيشنهاد يك برنامة فراگير، اين است كه اگر اش يسطح ليدل
راننـدگان   بـه  يراننـدگ  ييراهنمـا  مثالً اگر قـوانين . و لذا فايده ندارد) خواهند اين پيشنهاد را رعايت كنند، ضمانت اجرايي ندارد نمي

مختلفـي   يهـا  آدم ،شـهر  در يـك  بـاالخره  !بود؟طور خوب  آيا اين» !دييبفرما تيچراغ قرمز را رعا لطفاً«داد كه  محترم پيشنهاد مي
   .شود يم يدستورلذا برنامه  .دارد هيقهر ةقو و نياز به خواهد يم ييجرااين ضامن ا. كنند يرا قبول نم شنهاديپاين همه هستند و 

 برد انسان را از بين مي» منيت«اي كه دستوري باشد  برنامه

  يا يبهتر چه زندگ يزندگ ؟يبهتر داشته باش يزندگ يخواه يشما مگر نم چيست؟امه براي لزوم دستوري بودن برن قيعم ليدلحاال 
كـه   رسـاند ب يتـو را بـه هـدف   اي كـه   زندگي .برسد هدف نيبه باالتر و ن لذت برسديآدم به باالتر زندگي بهتر اين است كهاست؟ 

به خدا متصل  يو تو اگر بخواه. ستين يبه ذات ربوبجز اتصال چيزي و جز لذت لقاءاهللا چيزي لذت  نيا ، ورا ببري لذت نيتر يعال
 دايـ داشته باشد راه بـه بسـاط قـرب پروردگـار عـالم پ      تيذره، من ككه ي يكس. شود اين اتصال برقرار نمي ،تيمن و تيبا انان ،يشو

 كرده يدستوراين برنامه را  و خدا لطف كرده ،ينداشته باش »منم« ياجرا كن يخواه يكه م يا برنامهدر  نكهيا يبرا لذا .نخواهد كرد
دور از  و بـه  در اوج تواضـع تـواني   يعنـي مـي  » !وانمخـ  ، نماز مـي يا هتو دستور داد چون«: ييگو يم ،يخوان ينماز م وقتي حاال .است

  .برنامه را اجرا كني» منيت«

8 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

 من برنامه اگر بدون دستور باشد تو بابـدون   »عبد«به عنوان  باشد،برنامه با دستور  نياما اگر ا ،يده يخودت آن برنامه را انجام م تي
  . ديرس يخواه يلذت زندگ نيو واالتر يهدف زندگ يعال ةكه تو به نقط نجاستيو ا يده يانجام مآن را  تيمن

 انان ديبا برنامهانسان  انيغط ةكند، دربارمبعوث را  امبرشيپخواست  ميكه خداوند متعال  يروز اول لذا در همان. ببرد نيمن را از ب تي
 يدسـتور  صـورت  بهبرنامه،  الزم است كهما گرفته شود  انيطغ نكهيا يبرا .)6/علق(» كَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيطْغى« :فرمودو سخن گفت 

ه بـه  چـون هرچـ  . شـود  يواجب مـ  شانينماز شب به ا دهد، يجان م شپروردگار يها اشاره خاطر كه به) ص(اسالم غمبريلذا پ. باشد
   .خواهد شد» انانيت«و بي» منيت«تر خواهد شد، يعني بي»من« يشتر دستور بدهند، انسان بيانسان ب

  بهتـر   سـت يكـه جـز لقـاء پروردگـار عـالم ن      يانسان را به هدف زندگ و استهم تر  عاشقانهو  تر نينشاط آفر يدستور ةبرناماجراي
فرمـود كـه اينهـا هـم      حتي دربارة قوانين راهنمايي و رانندگي مـي  )ره(حضرت امام .ندارد ي هم جز اينگريو اتفاقاً راه د رساند، يم
 . يدكن تيرعا به عنوان تكليف شرعي شهر را نيقوانباشد دستور داده  خدامثل اين است كه . و بايد رعايت شود است يشرع فيكلت

باال  تيه معنوقدر عطش ب نيا/ »كنم يمن دوست دارم با دستور خدا زندگ«كه  رسد يم نجايدارد به ا تيبشر
 كنند يرا جذب م يياروپا يها جوان ها يريتكف كه رفته

 اگـر مـردم بـه اينجـا     . اجرا كند خوشبخت خواهد شـد  آن را يمسلماً اگر كسو  وجود دارد نيد ةاست كه در برنام ييها يژگيو نهايا
نند اين برنامه بايد از سوي خدا به آنها برسد و دا اي هستند كه مي برنامهچون به دنبال . برسند، خودشان سراغ پيغمبران خواهند رفت

 .بدهد به مابرنامه را  نيا تواند يفقط خدا م

 نجايدارد به ا تيبشر .كند پروري مي دهد و بنده گردند كه دستور مي شان به دنبال خدايي مي و بر اساس فطرت فطرت دارند ها انسان 
دسـتور درسـت را از   كه  گردد يم لياص و امام امبريدنبال پو بعد هم طبيعتاً  »كنم يمن دوست دارم با دستور خدا زندگ«كه  رسد يم

 .او بگيرد

 دنبـال  يـا   گردنـد،  يامام حق مـ  ياحق  امبرِيمردم در به در دنبال پاينكه . د كه اين صحنه در عالم پديد خواهد آمدرس يم يروز كي
ـ قدر عطـش بـه معنو   نيا .شود نزديك ميبينيد كه دارد اين صحنه  و امروز شما مي. گردند يموعود حق م  اسـت كـه   بـاال رفتـه   تي

 .كنند يجذب م ها يريتكفو  ها يرا به داعش يياروپا يها جوان

 خواهي به اسـالم   داريم، چرا شما كه مي همه آدم مسلمان نيا«: ها شده بودند، پرسيدند هايي كه جذب تكفيري از برخي از اين جوان
اند،  ولي اينها پاي اسالم محكم ايستاده !بقيه شُل است اسالمِ« :ديگو يم و او در پاسخ» ها رفتي؟ جذب شوي، به سراغ اين تكفيري

و دهد كـه او را متقاعـد كنـي     نميمهلت  اصالً به تو» !و پاي دستور خدا محكم بايستد رديبپذرا  خداو آدم بايد خيلي محكم فرمان 
و  دنده يخاطرش جان مه د بنمحكم داراست كه آنها درست  ؛داوند نيستها سخن خ هاي تكفيري حرف« براي او توضيح بدهي كه

شـما   بـه اصـالً   او» !يدبكش را گناه يب هاي آدم قدر نيا گفته است كهن خدا! ستيحرف خدا ن شان حرف يول د،نريگ يها را م جان آدم
  »ام خسته و مشمئز شدهاز عبد خدا نبودن،  و ياراز ولنگخدايي و  من از بي«: گويد او مي. ها را مطرح كنيد بحث نيا دهد مهلت نمي

  


