
1 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنوينيرساپايگاه اطالع

 4ج  - )ع(دانشگاه امام صادق/ ی به لذات بندگدني و رسی زندگیها راز عبور از رنج

 را شکسی که فلسفۀ رنج را نداند، فلسفۀ انسان بودن: پناهيان
اگر /دبستان محل آموزش مديريت رنج و لذت است /درک نکرده

 و بدون رنج ی را نابود کنند، دبستانش را بیبخواهند نسل
و » کار کردن« که ینظام آموزش و پرورش /دهند یادب قرار م

 / استی ندهد، نظام غلطاديها  را به بچه»  ثروتديتول«
 و در م،ي آشنا کنیعي طبیمان را با زندگ  فرزندانديبا
در بايد  مساجد یها جيبس/  شدههي هم رنج تعبیعي طبیزندگ
 ني اینيِکار د /باهم رقابت کنند ها دبستان ني بهترۀادار
 است که ني ام؛ي بدهادي  ل عقائد به بچه که اصوستين

  فيلم+ صوت+مياموزي رنج و لذت را به او بتيريمد
! كارِ ديني اين نيست كه اصول عقائد به بچه ياد بدهيم؛ كار ديني اين است كه زندگي كردن و راه عبور از رنج را به او ياد بـدهيم           : پناهيان

 اي بـراي ايـن   كار درست ديني اين است كه مديريت رنج و لذت را به او بياموزيم؛ وقتي مديريت رنج و لذت را به او آموختي، او دنبال برنامه                         
   ! به او ارائه بدهي، عاشق آن برنامه خواهد شد» عنوان دين به«گردد، تشنة آن برنامه خواهد شد، و بعد وقتي آن برنامه را  مديريت مي

 ئـت ي سال است كـه ه نيچند.  با شهدا استثاقي م ئتي اول محرم سخنران ه    ة در ده  انياالسالم پناه    است كه حجت   ي سال نيامسال نهم 
 هـزار   ني چند يراي شده است و هر شب پذ      لي در شهر تهران تبد    ي دانشگاه ي مجلس عزادار  نيبه بزرگتر ) ع( امام صادق   دانشگاه انيدانشجو

 از  يكـ ي.  هزار عزادار بوده اسـت     20 ششم و هفتم محرم، شاهد حضور حدود         ي در سال گذشته در روزها     كهيطور است به    انينفر از دانشگاه  
 اول محـرم در دانـشگاه       ة در دهـ   انيموضوع امسال مباحث استاد پناه    .  است انيروز استاد پناه     به  و دي مراسم، موضوعات جد   ني ا يها  تيجذاب

ـ  شـب ا چهارمين از ييفرازها.  اعالم شده است»ي به لذات بندگدنيس و ري زندگيها راز عبور از رنج«امام صادق     را در ادامـه  ي سـخنران ني
  :ديخوان يم

 از ی ناشگاهی افسردگی / لذت باشدشي جاديًرنج که نباشد حتما با
    از لذتيیالبته در خأل؛  رنج استنبودن

   آن لذت باشد، و اال      ي جا دي در رفت و آمد است؛ رنج كه نباشد حتماً با          شهي رنج و لذت هم    ني ب ي زندگ م،ي عبور كن  ي زندگ يها  اگر از رنج 
 در البته   ؛ از نبودن رنج است    ي ناش ست،ي از رنج ن   ي ناش -  اكثر اوقات  يا حتي -  از اوقات  ي گاه يگ افسرد يماري ب ! رنج كي شود يخود آن م  

 نهاي ا يري هستند خود آن درگ    ري كه با مشكالت درگ    ي و اال كسان   ديآ ي م شي پ يجور  نيها ا    وقت يلي خ ي افسردگ يماريب.  از لذت  ييخأل
 .  افسرده بشوندگذارد ي و نمكند يرا فعال م

 هم خودش   ني كه ا  آورد ي م ي رنج و لذت است كه افسردگ      نيها هم خأل ب      وقت ي بعض ي ول آورد ي م ي افسردگ  هم ها يريدرگ ي برخ ؛بله 
 تمـام باشـد، شـوق و    يِشادبايد جاي آن    به »رنج نباشد « دييگو ي م ي وقت ؛محسوب شود رنج  يك نوع    ديهم با  لذا آن .  است  يماريك ب ي
ـ ( رنج نباشـد   نكهي هم ا  هستند؛ ي انسان ضرور  ي برا ،دو هراين  .  لذت ببرد  اش  نسان از زندگي   و ا   باشد قي مدام باشد، نشاط عم    جانيه  اي

 ضـرر   اًها هستند كه بعـد      لذتچون برخي از    ! استفاده كني؛ البته لذتِ بدون ضرر      لذت باشد و از لذت       نكهي هم ا  )ي كن ر از رنج عبو   يبتوان
 كنـد و مقـوم روح       ي قو و فربه   ي كه واقعاً آدم را از نظر روح        است يلذتنظور ما   م. گذارند ي م ي باق يخودشان را در جان انسان مثل زهر      

 . گري ديها  با رنجيري درگيانسان باشد برا
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کسی که فلسفۀ رنج را نداند در واقع فلسفۀ انسان بودن خود را 
 درک نکرده 

    ياولـش آگـاه    - هاي فرعي هستند    راه ه البته همة آنها   ك- ميا  ههاي متعددي را با هم بحث كرد        هاي زندگي تا حاال راه      براي عبور از رنج 
كـسي كـه    .است خلقت انسان و شرط تكاپو و تكامل انسان و اتي شده و شرط حهي انسان تعبي رنج در زندگمي بدان نكهي از ا  ياه آگ ؛بود

 .را درك نكرده است) تواند باالتر از فرشته باشد يعني موجودي كه مي(فلسفة رنج را نداند در واقع فلسفة انسان بودن

       هـاي    كنند، حيوانات هم يك سلسله گـرايش        هاي خوب دارند كه اجرا مي        گرايش  ها يك سلسله    انسان نه فرشته است نه حيوان؛ فرشته
و هـر موقـع يـك گرايـشي را     . كنند، اما انسان هردو گرايش در وجودش هست و مجبور است كه انتخاب كنـد             پست دارند كه اجرا مي    

 !و اين يعني رنج) از آن صرفنظر كند(د، طبيعتاً بايد يك گرايش ديگرش را كنار بگذاردكن انتخاب مي

 و اين ی کندي تول»ارزش افزوده«ای که  تو برای اين آفريده شده
 کند ی رنج عبور ممسير هم از داالن

 ها هم  آيد؛ مدت براي همه پيش مي» م؟ا من چرا آفريده شده«گويند حدود سن چهارده سالگي اين سؤال فيلسوفانه كه  ها مي   روانشناس
اش خوب محبت ديـده باشـد، و در هفـت      زندگي در هفت سال اولياگر كسولي  .كشد تا انسان پاسخ اين سؤال را پيدا بكند        طول مي 
ايـن    جواب و وقتي هم استيا  سؤال سادهشي سؤال براني ا)خوب ادب شده باشد  ( شده باشد  تي خوب ترب  ) سالگي 14تا7از  (سال دوم 

 و  ي كنـ  دي ارزش افزوده تول   يبتواناي كه     تو براي اين آفريده شده    «: يعني وقتي به او بگويند    . رديپذ ي راحت م  سؤال را به او بدهند، خيلي     
 .افزوده بشودبر روحش رنج ببرد تا سختي بكشد و  جذاب است كه انسان  هميليخاتفاقاً  و »كند ي رنج عبور ماين مسير هم از داالن

  رانيـ  حيتها يداشتن  تو سر چهارراه دوست،ي بگذرتيها يداشتن  از دوستبرخي از  ديباپس   اي،  ه شد دهي ارزش افزوده آفر   جادي ا يتو برا 
داشتني ديگرت   مجبوري از يك دوستي انتخاب كنهاي خودت را هم كه داشتني  از دوست هركدام، وي انتخاب كندي با ويريگ يقرار م

را  آنهـا    وقـت ي بعـض دهند، ات را به تو نمي  داشتني  يعني دوست  است،   يها اجبار    انتخاب نيها ا    وقت يضبع! يكش ي رنج م  بگذري و لذا  
لذا تـو در ايـن مـسير رنـج          »  دست نزن  به آن «گويند    گذارند ولي مي    را در اختيارت مي     آنها     وقت ي بعض .گيرند  دهند و بعد از تو مي       مي
 . كمال تو استري مسني اكشي و  مي

يا حيوان  ؛یشد ی انسان نمًاصال ،فراهم بود خواست یلت م دهاگر هرچ
 !شدی يا فرشته می
   كند خوبي درك مي ها به  ، در چهارده سالگي فلسفة انسان بودنش را با اين حرف           خوب بار آمده باشد    كسي در هفت سال اول و دوم،      اگر .

اگـر  ! ي از رنج عبور كن    دي و با  اي  ه شد دهي رنج آفر  ي تو برا  : گفت  او  به توان  در پاسخش مي   »؟ام  ه خلق شد  ه چ يمن برا « :گويد  وقتي مي 
و اگر كسي با آرامـش بـه ايـن          . شدي  شدي يا فرشته مي     يا حيوان مي   ؛يشد ي انسان نم  اصالً ، فراهم بود   برايت خواست ي دلت م  ههرچ

 .دهد به اينكه فرشته باشد يا حيوان باشد موضوع فكر كند حتماً رضايت نمي

 فرشته، فقـط راحـت      اي باشم   وانيحمهم نيست كه     !جهنم«: دنيگو ي م  كه طلب هستند   ت راح قدر  ني ا شوند ي م تي ترب  كه بد  ها ي بعض اما 
ـ  با دهي االن كه عقلش رسـ      و كرده، ي م نيتمررا   دني كش  ي سخت دي با - سالگي14تا  7از  -  هفت سال   او  چون »!باشم ـ  دي  نيري شـ  ة تجرب

 اعـصابش خـرد شـده،     و لذادهي كشني زم ي را رو  او منفعالنه برخورد كرده، رنج      ، رنج  با  او هميشه  ي را داشته باشد، ول    »لذت رنج بردن  «
 . استمنفعل بودهها،  چون در مقابل رنج
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 / آموزش دهندفرزندشان به برخورد درست با رنج راپدر مادرها 
 ندي را آموزش ببدني کشرنجبايد  بچه

            نكـه ي نقـش دارنـد در ا      يليپدر مادرها در خانه خ     .پس اولين اقدام اين است كه ما با رنج درست برخورد كنيم 
ـ  و ترب  مي كار آموزش و تعل    چون!  مخصوصاً مادرها  ؛ آموزش بدهند  شان يها   را به بچه   دنيرنج كش  خانـه  در   تي

 . مادر هستة به عهدشتريب

 ننـد  نكنند، ابـرو در هـم نك       تي شكا زيآم   مبالغه ند،ي سخن به گزافه نگو    ،كشند ي رنج م  ي است مادرها وقت   يكاف ،
 را  دني رنج كـش   ة آنها  بچ در اين صورت،  . با لبخند برخورد كنند    و    نشوند ي عصب كشند يرنج م وقتي   است   يكاف

    .  آموزش به مادر كمك كندني در اتواند ي پدر هم م.نديب يمآموزش 

 بـزرگ رفتـار مـادر را    ة حماس ودي آموزش دش پدر و مادر از سوي  را   دني رنج كش  ني بچه ا  ي؛ وقت ندي را آموزش بب   دني كش رنجبايد   بچه 
 فكـر   برند؛  از اين حرف لذت مي    » يا   شده  دهي آفر دنيكش   رنج يتو برا « :نديگو اگر به او ب   وقت     لمس كرد، آن   ها يهنگام برخورد با سخت   

 . است آدم حساب شدهكند يم

   ي نـه بـرا    شـان  يهـا   تيـ اشـند كـه فعال     ب ي ما كـسان   يها   داستان يها  قهرمانيا   ،ي اصل يها  تي كاراكترها و شخص   دي ما با  يها  لميفدر 
 ! استقبال از رنج باشدي درست با رنج و برايري درگي فرار از رنج، بلكه برايا يطلب راحت

 که ینظام آموزش و پرورش / برطرف کردديها را با  از رنجبرخی
، نظام غلطی  ندهدادي ها چهببه را  » ثروتديتول« و »کردنکار «

 است
       م؛ي برطـرف كـردن رنـج اقـدام كنـ          ي است كه برا   نيا )دومين راه براي عبور از رنج     ( اقدام نيدوم درست با رنج،  بعد از آگاهي و برخورد 

 كـار كـردن را      م،يكنـ تـالش    و كـار و      تي فعال م،يده ريي را تغ  مان يزندگ م،ي كن امي ق م،يبلند شو بايد  .  برطرف كرد  ديها را با     از رنج  يبعض
 . مينيآموزش بب

    ـ آموزهـا     را به دانـش     ثروت كردن  دي كردن، تول  ديه كار كردن، تول    ك ينظام آموزش و پرورش  نظـام   ، ندهـد  ادي
 آن جامعـه را از      يها  ها را و نوجوان      جوان تنها  چنين نظام آموزش و پرورشي نه     .  است يآموزش و پرورش غلط   

ـ   چون آنها را بد ب     كند، ي م انتيها خ    در حق نوجوان   هكند، بلك  مي باال محروم    يها   به قله  دنيرس اگـر  . آورد يار م
 ! اند  نگذارند، به فرزندان خود خدمت كردهي مدارسني بتوانند فرزندان خود را در چنيپدر و مادر

م و فقط ي آموزش نده»کار کردن« آموز،  که به دانش استانتيخ
 یاگرچه صبح تا شب قرائت قرآن، و دعا!/ او را پر کنيم» حافظۀ«

 !يم بدهاديها  فرج به بچه
 و اگر فقط    ؛ي او را پر كن    ة فقط حافظ  ي و بخواه  ي كار كردن آموزش نده    ،ي كودك دبستان  كي نوجوان و به     كي به    كه  است انتي خ نيا 

 ربـاط هوشـمند     كي به عنوان    خواهم يمن از تو م   « :اي  انگار به او گفته   . ي ذهن ي به بردگ  ؛يا  دهي كش ي او را به بردگ    ي او را پر كن    ةحافظ
 ، مـن كـار كـن      ي رباط برا  يجا هبو   باش   ي هوشمند تي شخص كي باش اما    واني تو ح  ! ندارم ي تو كار  ي انسان تياستفاده كنم، با شخص   

 »! تو كار دارمةمن با حافظ
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 تيـ نه فعال(نان بدست آوردن ي برا خالقانهتي فعالي انجام كار، براي ثروت، برادي تولي براندازدي را به زحمت ن  شيها   كه بچه  يا  مدرسه 
 اديها     به بچه  ي فرج  دعا و اگرچه صبح تا به شب قرائت قرآن،          است؛  كرده انتيها خ    مدرسه به بچه   ني ا )يدستكارساختن   يخالقانه برا 

  !بدهد

 ی در زندگ وم،يکنآشنا  یعي طبیبا زندگمان را  بايد فرزندان
دربارۀ فلسفلۀ ) ع(توضيح امام صادق/ شدههيرنج تعبهم  یعيطب

 سختی تهيۀ نان
  ـ فرما يمـ ) ع( امـام صـادق  . است شده هيرنج تعب هم   يعي طب ي در زندگ   و م،ي آشنا بكن  يعي طب يندگبا ز مان را     بايد فرزندان  وقتـي   چـرا :دي

قدر سـخت     تهية ميوه اين   چرا ديفرما يم ؟شود ي م هيتهو سختي    با رنج    ، همة اينها  ياوريبدست ب  ياهي گ ي دارو يا نان،   وه،ي م خواهي  مي
 به شما    و دي بشو يي اگر شما سه روز مهمان جا      :ديفرما يمو بعد    ؟ است ثمر  ي ب يها   درخت  دشوارتر از  اري بس وهي درخت م  ينگهداراست و   

 را  دش خـو  شـود  ي بلند م  و شود يخسته م   انسان از كار نكردن    »ميده ي انجام م  تي كارها را برا   ة ما هم  ني نكن، بنش  ي كار چيه« نديبگو
ب      (  انجام بدهم، خسته شدم از بس نشستم       هيد كه  بد ي كار كي من   ، به ديگو يخانه م    به صاحب  اندازد، يزحمت م به   الْحـ خُلِقَ لَـه فَإِنَّه

                    هجنَس و غَزْلَه و فَهنَد تِهِ فَكُلِّفورُ لِكِسبالْو خُلِقَ لَه و زَهخَب و نَهجع و نَهطَح كُلِّف امِهِ ودر اينجا ) ع(امام صادق ) 86/ مفضل دي توح ؛...لِطَع 
 .دكن ي شدن رنج در فطرت انسان اشاره مهي بودن رنج و به تعبيعيبه طب

 ـ ينـان اسـت؛ خ  هـم   شدن هي غذا از نظر تهنيتر  سخت اتفاقاً نان است وميكن ي كه استفاده م   يي غذا نيشتريبكه   ديدان يم  مـراحلش  يل
 كـه  كـشد  ي هفت هشت ساعت طول م      سخت است، حداقل   يلي نان خ  يول .شود يتر پخته م    راحتمعموالً   گري د ي است، غذاها  دهيچيپ

 ! ي نان خوب بپزكي يبخواه

  ،ـ  گندم را با.ردي مستحب است در خانه انجام بگرد،ي خانه انجام بگرونيمراحل نان پختن در ب كه مكروه است از سوي ديگر  در خانـه  دي
 فالكـت   آورد، ي آمده است كه فقر م     اتي مراحل در خانه انجام نشود در روا       ني به نان كرد، هركدام از ا      ليدر خانه تبد  بايد  آرد كرد، آرد را     

اگر ايـن كـار در خانـه انجـام شـود،      ) 5/167/؛ كافيشِرَاء الدقِيقِ ذُلٌّ و شِرَاء الْحِنْطَةِ عِزٌّ و شِرَاء الْخُبزِ فَقْرٌ فَنَعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ  (!آورد يم
  .ها خواهد داشتشوند و اين اثر تربيتي بسيار خوبي روي آن  مي آشنا و رنج و سختي آنها با نان درست كردن بچهطبيعتاً 

 ی مقدارني هم!/ميکن ی خودمان را خراب میها  بچه،به دست خودمان
 ! معجزه استخوانند ی نماز مها رستانيهم که در دب

   شتريـ ها ب ها بچه در دبستان« نديگو يم. ميكن ي خودمان را خراب مي نورانيها   بچه ،ي مفطور به فطرت اله    يها  به دست خودمان بچه   ما 
 معجـزه   خواننـد  ي نماز م  ها  رستاني كه در دب    هم يقدار م همين: گويم  بنده مي » .خوانند ي كمتر نماز م   ها  رستانيدر دب ولي   خوانند، ينماز م 
 كمبـود   ة هنوز عقـد   ،خواند ي كه نماز م    يرستاني دب ةبچاين  نكند  ! مشكوك هستم هم  ها     نماز خواندن  همين از   يمن به برخ  ه  البت و   !است

 در  ؟ چـون شـما     نماز خواندن مشكوك هـستم     چرا من به اين    خواند؟ ي مدرسه نماز م   يها   معلم شي شدنش پ  زيمحبت دارد و بخاطر عز    
 ! ديا هاورديدبستان بچه را اهل رنج بار ن

 است كه ما در نظام آموزش و پرورش در دوران         يا يطلب   راحت ليبه دل بلكه   است،   يمانيا ي ب لي نه به دل   ها  رستانيها در دب     بچه ينماز يب 
 !ميا ه كردانتي و به آنان خميا ه كردليها تحم دبستان به بچه
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 ی نسلکي اگر بخواهند /دبستان محل آموزش مديريت رنج و لذت است 
قرار و بدون ادب  رنج ی بیرا نابود کنند، دبستانش را دبستان

 دهند یم
 ستيـ  تا آخر عمر قابل جبـران ن       باًي تقر د،ري بگ هيسوء تغذ او    و دي نده او به    را  الزم يغذا بچه،   ي و رشد جسم   ي شما در دوران نوجوان    اگر .

 و. ستيـ  تـا آخـر عمـر قابـل جبـران ن     باًي تقرديآشنا نكن -  رنج و لذت استتيريكه مد- ي زندگقتيبا حقرا  اين بچهشما همچنين اگر   
 !مديريت رنج و لذت استدبستان محل آموزش 

 يعنـي  ( فكـر شـده    شي برا  و  شده ي كه طراح  يا يلي تحم يما با سبك زندگ   . كنند ي م ينيد ياگر ب  يحت ؛ستندي ن مانيا يخدا جوانان ما ب    هب
ـ  ي دبـستانش را دبـستان     ،كننـد نـابود    را   ي نسل  يك  بخواهند اگر. كنيم  ها را خراب مي     بچه) ميا  هدي وضع نرس  نيتصادفاً به ا    قـرار   رنـج  ي ب

 .دهند ي بدون ادب قرار مي را دبستان دبستانشدهند، يم

هايی که به دبستان که منشأ سعادت و شقاوت  اللهی متعجبم از حزب
 !است کار ندارند

      هـا كـه      به دبـستان  دهند اما     به خيلي از مسائل گير مي      فعال هستند،    ي كه در مسائل فرهنگ    ييها يالله  من واقعاً متعجب هستم از حزب
 حي بد است، زشت اسـت، قبـ       يالله   از حزب  ينگر ي سطح ،ينگر ي سطح يعني نيا!  ندارند ي ملت است كار   كي شقاوت   ايمنشأ سعادت   

 !است

    خُب در زمان طـاغوت،     !  ندارند ي محل كار  ة به مدرس  زنند، ي در مسجد م   ي كه كانون فرهنگ   ييها يالله  ز حزب  ا كنم يمن واقعاً تعجب م
توانند بروند  ولي االن مي . ها بگذارند    براي بچه   فوق برنامه  هايكارمثالً در مساجد     اي نبود جز اينكه      و چاره   دست طاغوت بود،   ها  مدرسه

ـ  مـسجد    ني ا ي است كه برا   ي مسجد جي چه بس  ني ا ! مدرسه تحت پوشش ندارند؟    كيد شما   چرا مسج در متن برنامه قرار بگيرند،        كي
 ! است؟  نكردهسيدبستان تأس

 باهم رقابت کنند ها دبستان ني مساجد در اداره بهتریها جيبسبايد 
  ـ  جي بـس  كـه   درحـالي  !؟هـا باشـد     برنامـه    فضا و رنگ و رونق دادن بـه فـوق          ي مأمور چراغان  دي فقط با  آيا بسيج  نيتـر  ي جـد  ي زمـان  كي

ها دست     برنامه ذاشتند،ها گ    فوق برنامه  ي را برا  جي بس ،بعداما  !  جنگ را به دوش گرفته بود      ؛ مملكت را به عهده داشت     ني ا يها  تيمسئول
  ست؟يك

    من نكهي امثل! كند؟ ي پس مدرسه چه م،د جوانان محل را حفظ كننكهي اي براد در مسجد داشته باشيا برنامه  فوقبسيجچرا الزم است 
ـ از ا بياييـد   ! هـا را حفـظ كنـيم         تا بچـه    در مسجد  ميبروبايد  ما  و لذا    نكند،   تي خوب ترب  دي دبستان با  عتاًي كه طب  ميا  هو شما قبول كرد     ني

آيا  ؛كنند ياند و اداره م  كردهسي كه تأسيدبستان ني مساجد باهم رقابت كنند در بهتريها  جيبس!  بياييم روني ب ي از انقالب   قبل يها  تيذهن
  !شود؟ ينم

   دبستان را   نيمدرك ا ها را طوري تربيت كن كه وقتي          يك دبستان داير كن، و اين بچه       با كمك دوستان خودت      ،ي هست يجيتو اگر بس 
 خواهند  ي نوران تان ي را برا  رستاني دب ؛ آن دي ببر ديخواه ي م يرستاني را در هر دب    اين مدرسه  يها  بچه«:  بتواني بگويي  د،رون ي و م  رنديگ يم

  »كرد
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جوان  اگر/ستي نتي امکان تربگري دًباي به بعد تقریسالگ از چهارده
 از ی سالگ14تا7 در ديبا  است کهیا یطلب خاطر راحت ه بکند ی مینيد یب
 رفت ی منيب
 در !  خوب بزنند  يرانتفاعي غ رستاني دب كي - جاي دبستان   به- كنند ي م ي سع در اين زمينه انجام دهند،     ي خدمت  يك خواهند ي م كه ها يليخ

دب سبع  دعِ ابنَك يلْعب سبع سِنِينَ و يؤَ قَالَ الصادِقُ ع(!ستي نتي امكان ترب گري د باًي به بعد تقر   يسالگ  از چهارده - اتي طبق روا  - كه  حالي
 ) 3/492/الفقيه يحضره ال يرَ فِيهِ؛ منسِنِينَ و الْزَمه نَفْسك سبع سِنِينَ فَإِنْ أَفْلَح و إِلَّا فَلَا خَ

        ؟ياوري بار بي سطح راها  آدميخواه ي؟ چرا م   چگونه تربيت شده باشد    - سالگي14 تا 7از  -  دوم آن هفت سال  مهم اين است كه بچه در 
ـ  خـوب پرور   ، او در رنـج    تي كـه شخـص    ي در حال  ي كن لي را به او تحم    يني و رفتار د   ماني و ا  ني د يخواه يچرا م  چـرا  !  نـشده اسـت    دهي

 از  ي در هفت تا چهـارده سـالگ       ديبا  است كه  يا يطلب  خاطر آن راحت   ه ب كند ي م ينيد يبجوان   اگر   ؟ي كن ليتحم  او  را به  ني د يخواه يم
 .رفت ي منيب

 ياد بدهيم؛ اين است  ِکار دينی اين نيست که اصول عقائد به بچه
 که مديريت رنج و لذت را به او بياموزيم

           كار ديني اين است كه زندگي كردن را به او ياد بدهيم؛ راه عبور از رنج را بـه او            ! كار ديني اين نيست كه اصول عقائد به بچه ياد بدهيم
وقتي مديريت رنج و لـذت را بـه او آمـوختي، او دنبـال               . كار درست ديني اين است كه مديريت رنج و لذت را به او بياموزيم             ! ياد بدهيم 

به او ارائه بدهي، عاشق ايـن  » عنوان دين به«گردد، تشنة آن برنامه خواهد شد، و بعد وقتي آن برنامه را   براي اين مديريت مي   اي    برنامه
 ! برنامه خواهد شد

 هـست  يستيـ كدام فوتبال! شود مي منفعالنه برخورد ،ي زندگيها با رنج است و  درك نشدهي زندگة است كه فلسف  ني ا يزيگر  ني د ةشير 
 يبـه معنـا  -  كـه  هستي كدام انسان!د؟يآ ي بدش م»كنم تي ترباي  حرفهزن  گل كي تو را    توانم يمن م « دي بگو به او  ي مرب كي اگر   كه
ايـن مـسائل    ! ؟بيايد بدش   براي زندگي به او بدهد، و او       خوب   ة برنام كي يك كسي بيايد و     آماده باشد و بعد    ي زندگ يبرا -  كلمه يواقع
 !  استيگري دي جامسأله دارند، اكثراً و اعتقاد را مانيا، ارد به اعتقادات ربط نداديزهم 

  ي مفـصل و كارهـا  ينـ ي ديهـا   به آموزش ازي ن ، ديگر زياد  دياي درست بار ب   )سالگي14تا7از  ( تربيت  در آن هفت سال     بچه تياگر شخص 
 و  رديـ گ ي گسترده صـورت مـ     ي معنو يها  تيهمه فعال  نيكه ا ني نكند ا  .مي گسترده ندار  ي معنو يها  تي فراوان و فعال   يا   و موعظه  يتذكر
 ! درست استله؟ ب استهمين اش شهياثر است، ر كم

 کار و موعظه  نياز به اين همه کهقدر سخت است ني اینداري دآيا
 !مشکل از جای ديگر است!/؟داشته باشد یفرهنگ

 همـه موعظـة اخالقـي و      با اينبعدش هم تازهو  !؟الزم داشته باشد ي كار فرهنگ  وقدر موعظه    ني ا  كه قدر سخت است   ني ا يدار  ني د آيا
ـ هـا و داشـتن ا    موعظهني ارفتني فقط پذمسألهاگر ! ؟ استيورط ني اني دآيا!  نداشته باشد؟ي اثر آنچنان  كار فرهنگي،   يهـا   كـالس ني

 بلـه،  مـسئله كجاسـت؟   زند؟ ي مانده است و دست و پا م      يدر شقاوت باق  و   درمانده است    تيكجاست كه بشر   مسأله پس   ست،ياخالق ن 
 !  استاستي سة عرصمسأله،

  گـسترده   ينـ ي د غـات يهـا تبل     آن ي برا دي و با  نندي بب يشتري ب ي كار فرهنگ  دي است كه مردم با    ني ا تي و معنو  ني مشكل ما در د    ديفكر نكن 
ـ  است كه ايني چه د  نياآخر   !طور نيست   اصالً اين !  شوند دار  نيتر انجام بشود، تا مردم د        فراوان يني د ماتي تعل ديانجام بشود، و با     قـدر  ني
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! خواهـد  ي نمـ  غـات ي تبل قـدر   نياكه   ني د ي كاال !زشت است خيلي   طور باشد كه اين براي دين،       اگر اين ! ؟رندي تا همه بپذ   يد اصرار كن  يبا
 گـر ي دي جـا يك م،يكن ي ميبردا   كه بهرهيدار نسبت به آن مقمي كه ما داري حجمني ايعني .خواهد ي نمماتي تعل قدر  نياكه   يدار  نيد

 .كار غلط است

 چند راه فرعی ديگر برای مديريت رنج و لذت
      ي كارهـا  ، رنج عبور از  ي برا ) اقدام براي برطرف كردن رنج     - 2 آگاهي از قطعي بودن رنج در زندگي و          - 1(خُب، عالوه بر دو اقدام فوق 

 . بندي كرد توانيم انجام دهيم، البته اهميت برخي از اين كارها، بيشتر است؛ يعني بين اينها بايد اولويت  كه مي هستيمتعدد

    مان بيرون كنـيم، يعنـي        الدنيا را از دل     رعي براي اينكه ما بتوانيم رنج و لذت را مديريت كنيم، اين است كه حب              هاي ف   يكي ديگر از راه
 .سعي كنيم اهل محبت به دنيا نباشيم

  لَّ       «: ديفرما يم) ص(هاي ديگري هم هست؟ بله، مثالً اينكه رسول خدا          آيا راهج زَّ وع اللَّه ؤْمِناً نَفَّسانَ منْ أَعةً       م عِينَ كُرْبـبس ثَلَاثاً و نْهع 
               بِأَنْفُسِهِم تَشَاغَلُ النَّاسثُ ييى قَالَ حظْمكُرَبِهِ الْع ةً عِنْدعِينَ كُرْببس نِ وثِنْتَي ا ونْيةً فِي الداحِدـ   كـه  ي كـس  )2/199/كـافي (»و  بـرادر   كي

  . ايآن دنهم  اش ي بخش وا،ي دننيادر  اش ي بخش؛كند ي برطرف مشيا برا ريبال و سختبيش از هفتاد  را كمك بكند، خدا اش ينيد

  پس هر كسي گرفتار شد، به پدر و مادرش نيكي كنـد،            . تر كند   ات را آسوده    اند به پدر و مادرت نيكي كن، تا خدا زندگي           همچنين فرموده
كنـد، روزي را زيـاد        اند كه عمر را زيـاد مـي         دربارة صلة رحم نيز فرموده    ! شود  هايش باز مي    و بعد ببيند چطوري گره    . تا دل آنها شاد شود    

صِلَةَ الرَّحِمِ تُزَكِّي الْأَعمالَ و تُنْمِي الْأَموالَ و تُيسرُ الْحِساب و           )(7/لعقولا  ؛ تحف  و صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيد فِي الْعمر     (برد  قر را از بين مي    كند و ف    مي
ادفَعوا أَمواج الْبلَاءِ عنْكُم بِالدعاءِ قَبلَ      .( با دعا برطرف كنيد    اند، امواج بال را     همچنين فرموده ) 2/157/؛ كافي تَدفَع الْبلْوى و تَزِيد فِي الرِّزقِ     

 )2/621/؛ خصالورودِ الْبلَاء

 هـر وقـت   ...  ها، ما توصيه شده است؛ از جمله صدقه دادن، زكات دادن، خوبي كـردن و  هاي ديگري نيز هست كه براي عبور از رنج          راه
طور كـه بيـان شـد،         هايي است براي برطرف كردن رنج و بال؛ و همان           اينها راه .  گرفت، انجامشان دهيد   اين وظايف بر سر راه شما قرار      

» راز«شاء اهللا در جلـسة بعـد بـه آن             ان. دهد  آيد و همة اينها را پوشش مي        آن راز مي   !هاي درستي است، اما آن راز نيست        همة اينها راه  
 .پردازيم مي

همه  ني رفع ای براکسی است کهشامل  رحمت خداچقدر : هللا بهجت آيت
  مسلمانان گريه و تضرع کندابتالئات

   خدمت شما بخوانم  » لزوم دعا و تضرع براي رفع گرفتاري مسلمين       «را دربارة   ) ره(اهللا بهجت   خواهم بخشي از سخنان آيت      در اينجا مي. 
 ي كـه بـرا    يي همه ابتالئـات و بالهـا      ني رفع ا  ي نباشند، و برا   تفاوت ي است كه ب   يچقدر رحمت خداوند شامل كسان    «: فرمايد  ايشان مي 

 شـود  ي مـ  يرحمت خدا شامل كس   يعني  ) 1/187/بهجتدر محضر   (»! و تضرع و ابتهال كنند     هي گر شود يوارد م  مانيمسلمانان و اهل ا   
ـ چـرا در عـراق دارنـد ا   ! ؟كـشند  يمـ  دارند مردم را قدر ني اهي چرا در سور  كه كند   هي خدا زار زار گر    ة درِ خان  ندي بنش كه  همـه مـردم را   ني
  !كشند؟ يردم را م همه مني دارند امني و ني چرا در بحر!كشند؟ يم

   ات   چهرهي كار را نكنني ا اگر! كنيد تضرع و ابتهالد،ي كنهي گر. داشته باشيد توجهبه اين مسائلحتماً ،  ها ي عزادار و در  تان  ئتيشما در ه
  !شود ي خدا زشت مشيپ
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 هستند ها ی داعشۀ که در محاصرهايی مسلمان مثل دي شما با!ها جوان
 ! بدانيدتان را در محاصره ناموس

    آنان  ي از جانب ما به سو     ي كاش آن هنگام كه گرفتار     ي ا ؛فلوال اذ جائهم بأسنا تضرّعوا    -  ديفرما يخداوند م «: فرمايد  ايشان در ادامه مي 
ـ و مـا با   !  ماسـت  ي او ابـتال   ي مبـتال بـشود، ابـتال      ني در چـ   ي اگر مسلمان  - كردند ي م ي تضرع و زار   آمد يم  خـود را مثـل او گرفتـار         دي

 )همان(»!ميبدان

 تـان را در       هستند ناموس  ها ي داعش ة كه در محاصر   كساني مثل   شهرهاي سوريه،  مردم مثل   دي شما با  !ها  جوان
 متـصل   )ع(ني بعد فكر كند كه با امام حس       و) ع(نيحس نباشد برود مجلس امام      رتيغ ي ب يكس! ديمحاصره بدان 

 دارند )ع(ني بخاطر حسو) ع(نيم حس كه به نااي ه زمانني در ا؛ داشته باشديگري رنگ ددي ما بايها ئتيه! شد
 ! كنند يعام م برادران شما را قتل

اگر برای رفع گرفتاری مسلمين دعا و تضرع ): ره(هللا بهجت آيت
 ! نکنيد، بر سر خودتان هم خواهد آمد

  بـه ظلـم صـدام و    انيعياكنون مردم عـراق و شـ      « :نديفرما يبعد م و   خوانند ي را م  يفي شر ثي حد كي يگري د ةدر جمل ) ره(آقاي بهجت 
هـا نـه    آن. بـارد  ي كأنّه بال بر سر ما مم،يها بگذار  آنيجا اگر ما خود را به. بارد ي و متّحدانش گرفتارند، و بال و آتش بر سرشان م     كايآمر
ـ ها ا    درست است مسلمان   ايآ.  خود بدون نفت و آب و برق و نان هستند          يمعاش هم ندارند، و در سرا     . ي و نه مفرّ    ندارند يمقرّ  گونـه   ني

 يكـ يمگر صاحب كـار     ! م؟ي حال دعا و توسل هم نداشته باش       ي و حتّ  مي دست بگذار  ي و دست رو   ميمبتال و گرفتار باشند و ما غافل باش       
 و بالهـا از او اسـتمداد        دي و در رفع مشكالت و شدا      ميشو يپس چرا به او متوسل نم     ! ست؟ي ن يكي ها به دست     مگر امور ما و آن     ست،ين
 شـما هـم در      م،ي كه فردا هم اگر مـا گرفتـار شـد          ني ا يعني م،ي نباش كيها شر    آن بياگر امروز ما در مصا    ! م؟يخوان ي و او را نم    ميكن ينم

 )3/229/در محضر بهجت(»!دي نباشكي با ما شربيمصا

  هـم  بـر سـر خودتـان    ها  و گرفتاري ها بالني ادي نكن و تضرع دعابال و گرفتاري مسلمين  ياگر برا كنند كه     تصريح مي ) ره(آقاي بهجت
 )2/38/در محضر بهجت(!ديالاقل دعا بكن ،خواهد آمد

ثواب  / رفع بال خواهد شداز مسلمين شما یبه دعاباور کنيد که 
 بگذاريد منينتان را برای رفع بال از مؤ های روضه

     ي چه كسان  ديدان يم! مياوريحساب ب  به» آدم« خودمان را     و مي كن هي گر م،يل بشو س متو ي محافل معنو  ني ا  در م،يخب ما االن فرصت دار 
 حـرف   ي ك !؟كاره هستيم    چه  عالم  اين ما در مگر  « نديگو يم! كنند ي كه خود را آدم حساب نم      يكسان كنند؟ ي نم هيها گر    مظلوم ني ا يبرا

 »!دهد؟ يما را گوش م

      ثمر   ها بي   به دعاي تك تك شما، تك تك آن گلوله         .خواهد شد - از مسلمين و مظلومين منطقه    -  رفع بال  شما يبه دعا بايد باور كنيد كه
بگذاريد، كه اگر رفع بـال بـشود    تان را براي رفع بال از مؤمنين هاي خودتان را آدم حساب كنيد؛ از همين امشب، ثواب روضه        ! خواهد شد 

شـود و بعـد       كمااينكه در روايات ظهور هم آمده كه چنين مـشكالتي در منطقـه ايجـاد مـي                !  تعجيل خواهد شد   ءاهللاشا  إندر ظهور هم    
 . خُب اين يعني ما بايد خودمان را براي برطرف كردن اين مشكالت آماده كنيم! آيند حضرت مي
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 ینيحس«که  مييگو ی دروغ منکنيم؛ هي منطقه گرني مظلومیبرااگر 
 !»ميهست

  ينيحس« مييگو يمكه   مييگو ي دروغ م  نكنيم، پس ما   هي منطقه گر  ني مظلوم ني ا ي برا ،ها   كردن هي و گر  ها يزن  نهي س و ها  ئتيه در   اگر ما 
 ! شد؟مي چه خواهگريدانجام ندهيم، ن دعا را هم ي هم اگراند،  خواسته و تضرع از ما فقط دعاحاال كه! »ميهست

 هـا  يليخ! توانند ينماما  كنند، يعزادارو  نندي مثل شما بنشيورط ني دوست دارند ا   شان يها يلي به شماست؛ خ   دشاني منطقه ام  نيمظلوم 
ـ   ه كـرد  ي خـداحافظ  شان ي، با پدر مادرها   اند  ه كرد ي خداحافظ شان يها  با بچه بلكه   كنند،   ياند عزادار   مثل شماها ننشسته  كه  هستند   د و  ان

در چنين شرايطي آيا درست است كـه مـا   . كند مي اصابت  گلولهشان هاي جاي سينه زدن، به سينه   و به  ،بجنگندند  ا  ه رفت ي عزادار يجا به
 ! هيأت بگيريم ولي براي اينها دعا نكنيم؟

  


