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 2ج  - ) ع(دانشگاه امام صادق/ ي به لذات بندگدني و رسي زندگيها راز عبور از رنج

 تيريها، ما را مد ها و لذت  رنجمينگذار/ »ها ها و لذت  رنجتيريمد« در شود ي خالصه مها همة انسان يزندگ: پناهيان
گاهي انسان براي  /ها آموزش داد ه بچه رنج و لذت را بتيري، مد از دبستانديبا /، ما رنج و لذت را مديريت كنيمكنند

، متكبر، حسود و حريص ها نرسد  لذتني انسان به باالتراگر /ها استقبال كند رسيدن به لذت باالتر، بايد از برخي رنج
  هاي زندگي و رسيدن به لذات معنوي دو راه فرعي براي عبور از رنج/ شود مي

از شيرينيِ مورد عالقة خودت بگذرد تا رشد «دهند كه  هاي خودشان ياد مي ه بچهدر برخي از مدارس در كشورهاي غربي ب: پناهيان
چون بر . كنيم ها كار مي ما روي شخصيت بچه«: گويند آنها دين و ايمان ندارند ولي مي. كنند را از كودكي با بچه تمرين مي اين» كني

اش را ديرتر  داشتني  دوستاي هد رسيد كه بتواند شيرينيترين درجات علمي خوا كند و به عالي اساس تحقيقات ما، كسي رشد مي
شود،  اش خراب مي شود، روحيه ها نرسد مجازات مي ها يك ضرورت است، اگر انسان به باالترين لذت رسيدن به باالترين لذت/ »بخورد

شود،  پرست مي شود، شهوت شود، دنياطلب مي زده مي شود، حسرت شود، متكبر مي شود، حريص مي شود، حسود مي اخالقش بد مي
انسان بايد در اين دنيا به .و خيلي از استعدادهايش شكوفا نخواهد شد. ها نرسد به اوج خالقيت نخواهد رسيد كسي كه به باالترين لذت

ام، شيرة  دهسود اين زندگي را بر«: ها برسد، بايد توپش پر باشد، بايد وقتي خواست جان بدهد راحت جان بدهد و بگويد باالترين لذت
  ».شده در اين دنيا به من بدهند اش هستم كه ديگر نمي ام؛ منتظر بقيه شده چشيده ام، و هرچه در دنيا مي اين عمر را كشيده

 ئـت يهچندين سال است كـه  .  است با شهداثاقي متئيه سخنران  در دهة اول محرمانياالسالم پناه  است كه حجتيسالنهمين   امسال
 تبديل شده است و هر شب پذيراي چندين هـزار           تهرانشهر   در   ي دانشگاه ي مجلس عزادار  نيبزرگتربه  ) ع( امام صادق   دانشگاه انيدانشجو

يكـي از    . هزار عزادار بوده اسـت     20نفر از دانشگاهيان است به طوريكه در سال گذشته در روزهاي ششم و هفتم محرم، شاهد حضور حدود                   
موضوع امسال مباحث استاد پناهيان در دهـة اول محـرم در دانـشگاه      . روز استاد پناهيان است      به هاي اين مراسم، موضوعات جديد و       جذابيت

 را در ادامـه  يسـخنران ايـن  شـب  دومـين   ازفرازهـايي  .  اعالم شده است»ي به لذات بندگدني و رس  ي زندگ يها  راز عبور از رنج   «امام صادق   
  :ديخوان يم

  نند كتيريها، ما را مد ها و لذت  رنجمينگذار

  ، مستثني نداندطلبي كس خودش را از رنج و لذت هيچ/  شدهدهي رنج و لذت آفريانسان اساساً برا
     دايـ  پ تي ما اهم  ي برا ي و لذت بندگ   اي دن يها  رنجاما چرا   . است» هاي زندگي و رسيدن به لذات بندگي        راز عبور از رنج   «موضوع بحث ما 

 مييگـو  ي م يوقتو  .  نداند ي خودش را مستثن   كس  چي ه ، رنج مييگو ي م يوقت.  است  شده دهي رنج و لذت آفر    ي؟ انسان اساساً برا    است  هكرد
 آنها هم دنبال لذت معرفـت بـه         كردند ي معرفت به خدا تالش م     ي خدا هم كه برا    اءياول؛  مي ندان ي مستثن يطلب   را از لذت   يكس  چي ه ،لذت

 . ستي از آن جدا نكس چي ه و دارد،ي مراتب مختلف، لذتيعني .خدا بودند

 ـ ي خ خـواهم  ي مـ  كنم، ي رفتار م  ي عقالن يليدارم خ  من« :ديگو ي م كند ي تالش م  ي خوب تي هر ن  ي برا يهركس  رفتـار كـنم،     ي منطقـ  يل
ممكـن  هرچند  داند، ي او هم در واقع لذت خودش را در بدست آوردن منافع خودش م    »! ندارم يبه لذت كار  و   نمي را بب  نافعم م خواهم يم

 .اوردياست اسم لذت را ن
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 رسد مگر اينكه از آن لذت ببرد انسان به نتيجة عبادت نمي): ره(امام

 بـه  انسان   :ديفرما يم) رض(حضرت امام .  هم هست  ي روح يها   لذت م،يري را در نظر بگ    ي بدن يها   لذت دي صرفاً نبا  ؛ لذت مييگو ي م يوقت
ل معارف و تمكين توحيد و ديگر معارف است در       تيجه مطلوبه از عبادات، تحصي    ن(لذت ببرد     از عبادت  نكهي مگر ا  رسد ي عبادت نم  ةجينت

هـا     حالـت  نيتر   در عارفانه  يعني )154/الصلوة آداب؛  و اين مقصد حاصل نشود مگر آنكه حظوظ قلبيه عبادات را سالك استيفاء كند             . قلب
 .  لذت عبادت را ببرددي با، عبادت بكندخواهد يكه آدم م

 استغفار بپردازندو به مناجات يلي كه خشود ي موجب ميرنج قهر الهو .  بشونديلهمشتاق قرب اها  انسان شود ي موجب مربلذت ق  . 

  »ها  و لذتها  رنجتيريمد« در شود ي تمام ابناء بشر خالصه ميزندگ
  ها؛  ت و لذها  رنجتيري در مدشود ي تمام ابناء بشر خالصه مي زندگ، كاملش در نظر گرفته شودي به معنا و اعمي و لذت به معنارنجاگر

ـ  دانـد،  ي مـ  ي خودش رنج مهمـ    يكدام رنج را برا   البته اينكه هر كسي      »؟مي برس ييها   و به لذت   مي بگذر ييها  چگونه از رنج  «يعني    كي
 در مـا ا.  اسـت گـر ي موضوع دكي هم داند ي مي خودش لذت منتخب و مهميكدام لذت را براو اينكه هر كسي .  استيگريموضوع د 
   . ستي نيدي ترد چي ه،و لذت انسان به رنج ي زندگيوابستگ

 شان   فقط سطح رنج و لذتكنند؛  زندگي مي قاعدهني خدا هم بر هماءي خوبان و اولكنند، ي مي قاعده زندگ نيبر هم ،   و اوباش عالم   اراذل
  .كند يبا هم فرق م

ها استقبال  رنجانسان براي رسيدن به لذت باالتر، از برخي / ما مقدر شده » سهمية لذت و رنج«در دنيا بخشي از 
 كند مي

 و نيـي  لـذت تع ية هم سهم،ايدر دن« :ديگو ي به ما م هم به رنج و لذتشناسانه اتي نگاه ح  ، به رنج و لذت    ة فوق شناسان   از نگاه انسان   ريغ 
ر شدن كه بـراي      مثل رنج پي   دي ببر دي با ؛دي نبر ديتوان يها را شما نم      از رنج  يبعض»  است  شده هي تعب و ري رنج تقد  يةهم سهم و   شده،   ريتقد

ي          ؛ميكنـ  ي مـ   دهي بـدنش را پوسـ     مي بـده  ي عمر طوالن  كه يهركسبه  «: فرمايد  مي. ها قطعي است    همة انسان  فـ هنُنَكِّـس رْه مــنْ نُعم و
ـ دسـت خـودش ز      انـسان بـه     هـم  ها را    از رنج  يالبته بعض  .كند   و طبيعتاً اين ضعف جسمي، انسان را دچار رنج مي          )68/يس(»قالْخَلْ  ادي
 .كند يم

 ستنديـ  حاضر ن  ها يليخعنوان مثال؛    به.  باالتر يها   به لذت  دني رس ي برا ؛ البته شان برود    استقبال به تواند يها را هم انسان م       از رنج  يبعض 
ـ آ ي مـ  شي پ »شهرآورد« وقتي يك  اما   )شان باشند   خانهدر   توانند يمو   امكانات دارند    باالخر( بخوابند ابانيكنار خ   اهـ   ، برخـي از جـوان     دي

 رنـج   ، لذت باالتر  كيخاطر   هب! نديب ي را نم  اش ي اصالً سخت  يعني» ميخواب ي م ومي شب هم كنار استاد    كي ميرو يم ها  با بچه « :دينگو يم
 بـه  ي بـستگ »كنـد  ي انتخـاب مـ  را   و آن  كند ي استقبال م  ي از چه رنج   چه كسي «اينكه  . كند ي رنج استقبال م    اين  از  و نديب ي را نم  كار  نيا

 .  برسدي لذت يك بهنكهي اي برا؛ داردانتخاب خودش

 ها نشويم  ها و لذت اسير رنج/ ، ما رنج و لذت را مديريت كنيم كنندتيريها، ما را مد ها و لذت  رنجمينگذار

  ـ مي نگذارم،ي كنتيري و لذت را مد ؛ بلكه رنجمي نخوريباز با رنج و لذت   . مي داشته باش  يقينگاه عم ،   لذت واصل رنج   به   ديما با  و هـا  ج رن
ـ فرما يم) ع(اميرالمؤمنين ما را نترساند، دي از دور رسيهر رنج . ها در بياييم    ها و لذت    از اسارت رنج  .  كنند تيري ما را مد   ،ها  لذت  اگـر از  :دي



3 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ● بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

ـ                ( بـه درون آن بينـداز      بـرو خـودت را       يترسـ  يها مـ     رنج يبعض دةَ تَوقِّيـه أَعظَ فَـإِنَّ شـ يـهف ـراً فَقَـعأَم ت بـنْـه      إِذَا هم ـا تَخَـافمم ؛  م
  !نترس، برو داخل شو )175حكمت/البالغه نهج

   يـك  اگر  مثالً  . مي كن تشيري مد ، بلكه مي محوش نشو  ميدي را د  ييها   لذت كياز دور   وقتي   كنند؛   تيريها ما را مد      لذت مينگذارهمچنين
ولـي بعـضاً     گـذرد،  يدورانش مـ  هاي مهم او، بعد از مدتي         لذتها و      كه بسياري از رنج    فهمد ي م كند، از باال نگاه     جوان يا نوجوان، بتواند   

ـ : بايد به او گفت. را ببيند) موقتي بودن رنج و لذت(تواند اين واقعيت  شود كه نمي    ها مي   ها و لذت     اين رنج   غرق قدر  نيا  بـه  ي روزكتو ي
ـ كه ا احساست ني به ا ي روز كي ،يخند ي م يدان ي مهم م  يلي رنج را خ   نيكه ا  خودت    احساس نيا ـ ي لـذت را خ ني ـ  ي مهـم مـ  يل  يدان

  . عبور خواهد كرد تو از اين مقطعنّ س،يكن يعبور مچون از اينها  د،ي خنديخواه

  شويم ، خيلي آرام ميمي رنج و لذت نگاه كنبهاگر بتوانيم از باال 
    كي رنج و لذت با      بهبايد بتوانيم »و آسمان ني زم گيرد،   مي بهانه و مدام    ستيها آدم حالش خوب ن       وقت يبعض  .مينگاه كن  » از باال  نگاه 

  نگـاه كنـد    مقدار بـه خـودش      كه اگر يك    گردد، در حالي     دنبال مقصر مي    مشكالتش يبرادهد،    دوزد، به اطرافيانش گير مي      ميهم   را به 
  .شود يم م آرا،بتواند نگاه كنداگر  را ني هم»!دهم ي مري گچيز  همهمن االن كالً حالم خوب نيست؛ دارم به«فهمد كه  مي

   ،يي غذاها كمن ي « :ندي مثالً بگو  . كنند تيريمد  خودشان را  يطلب   لذت نياخُب بايد    شوند، ي م ي شهوان كي تحر ها ي بعض يا گاهي اوقات 
 از آن    و كنـد  يعبـور مـ   ولـي ايـن      آورد، ي من م  ي دارد رو  ي فشار ككه االن ي   هستم   يطيام، در شرا     كرده داي پ يتي وضع كيام،    خورده
ـ  ا ،مي نكنـ  تيريمـد اگر    و م؛ي كن تيريها را مد    لذتها و     اين رنج  بايد ». خواهم بود  اعتنا ي ب  آن  اصالً به  گريچند روز د  .  گذشت مخواه  ني
 !كنند ي متيري هستند كه ما را مديي ابتدايها ها و لذت رنج

 ي رو،ي غربيكشورهادر  مدارس يبرخ/ ها آموزش داد  رنج و لذت را به بچهتيري مهد كودك، مد و از دبستانديبا
 »! را نخورينيريش«اند  شان نوشته  مدرسهراهنيپ

 در  .هـا آمـوزش داد       رنج و لذت را به بچـه       تيري مد ييها يسلسله باز  كي ي از مهد كودك، ط     و  از دبستان  ديبا 
 Don't Eat the(»!شيريني را نخـور «اند  شان نوشته برخي از مدارس در كشورهاي غربي، روي پيراهن مدرسه

Marshmallow (               يعني اين شعار آنها شده، كه البته اين به يك آزمايش معروف روانشناسي اشـاره دارد)  ايـن
ـ والتـر م « به نام يتوسط روانشناس» Stanford marshmallow experiment «آزمايش تحت عنوان  در »شلي

ـ :  گلمـن، متـرجم    لي دان ي،جاني هوش ه  شده؛ كودكستان انجام    كي يها   بچه ي رو يالدي م 1960 ةده  نيسرن
 ) 6پارسا، انتشارات رشد، فصل

  را از كودكي با  اين» از شيرينيِ مورد عالقة خودت بگذرد تا رشد كني«دهند كه  هاي خودشان ياد مي آنها به بچه
ـ  يها كار م  بچهتي شخصيما رو « :نديگو يمآنها دين و ايمان ندارند ولي       . كنند  بچه تمرين مي   بـر  چـون  . ميكن

ـ   نيتر ي عال به و   كند يشد م  ر يكسما،   قاتياساس تحق  ـ    ي درجات علم ـ      دي خواهـد رس ي ا ينيري كـه بتوانـد ش
 »اش را ديرتر بخورد داشتني دوست
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 !چيز شيرين است، نماز هم شيرين است ها بگويند همه خواهند به بچه  ميي مدارس اسالميبرخ

         چنـين چيـزي     أكيد دارند و ماهيت ادب هم يـك       بر روي ادب ت   ) ع(امام صادق «: گوييم  حاال ما به برخي از مدارس اسالمي خودمان مي
يعنـي  » !هـا را رشـد دهـيم        خـواهيم بـا محبـت، بچـه         ما مـي  «: گويند  كنند و مي    اما اينها قبول نمي   » )مثل االن شيريني را نخور    (است
مـاز را طـوري     كه معلـوم اسـت خـدا ن         درحالي! چيز شيرين است؛ نماز هم شيرين است، پس بيا نماز بخوان            خواهيم بگوييم كه همه     مي

تو گنهكار نيستي كه . تلخي نماز را خدا طراحي كرده و تعبيه كرده است       ! شدت تكراري   كار به   طراحي كرده كه در آن تلخي هست؛ يك       
ايم براي درگيـري بـا        اصالً ما آمده  . آورد  آورد و قوي بار مي      داني، اصالً چشيدن اين تلخي، تو را مرد بار مي           نماز را براي خودت تلخ مي     

 ! رنج

، متكبر، حسود، حريص، ها نرسد  لذتني انسان به باالتراگر / ضرورت استكيها   لذتني باالتررسيدن انسان به
 شود پرست مي دنياطلب و شهوت

     و  . بـشر اسـت    اتي ح ي ضرورت برا  كي برسد؛ اين ها     لذت ني باالتر انسان بايد به   مسألة بعدي اين است كه 
 شـود،  يها نرسد مجازات م      لذت ني انسان به باالتر   اگر.  خداست يلذت بندگ ها     لذت ني باالتر دانيد كه   شما مي 

زده    حـسرت  شـود،  ي متكبر م  شود، ي م صي حر شود، يحسود م ،  شود ي اخالقش بد م   شود، ي خراب م  اش  هيروح
 نخواهـد  تيها نرسد به اوج خالق     لذت ني به باالتر  ي كه  كس شود، يپرست م    شهوت شود، ي م اطلبيدن،  شود يم

  . شكوفا نخواهد شدشي از استعدادهايلي خو. ديرس

  خواست جـان بدهـد راحـت        ي وقت دي توپش پر باشد، با    دي برسد، با  ها  لذت ني به باالتر  اي دن ني در ا  ديانسان با 
 ام؛ دهي چششده ي ماي در دنه و هرچم،ا هدي عمر را كشني اةريم، شا هرد را بي زندگنيسود ا«: دي بگو وجان بدهد
   ». به من بدهنداي دنني در اشده ي نمگريم كه د هستاش هيمنتظر بق

   كـه  يگـر ي ديهـا   راهخـواهم  يمـ  را بيان كنم،  رازقبل از اينكه اين    اما ست؟يها چ    رنج آن راز عبور از     وها     لذت ني به ا  دنيراز رس حاال 
در »  را نـدارد يي نهـا ييگـشا  گـره  آن شكـدام  چيها هـ   راهنيا«: ميبگوو بعد . بار نگاه كنيم    را يك  درست هم هست      و نوعاً  مطرح شده 

 .يمدان ، را بهتر ميماي ه مطرح كرد»راز« را كه به عنوان ي قدر آن راه اصلصورت، اين

 هاي زندگي؟ هاي فرعي براي عبور از رنج راه

ها   از رنجيلي از خيتوان يمهمين كه بداني قطعا در اين دنيا رنج هست، / اولين راه براي عبور از رنج آگاهي است
  يبور كنع

  كند و به انسان   آگاهي رنج را براي انسان تسهيل مي      . هايي هستند؟ قدم اول، آگاهي است       ي زندگي، چه راه   ها  هاي عبور از رنج     خُب، راه
هـا   تواني از خيلي از رنـج  مي گيري و آرام مي» قطعاً در اين دنيا رنج هست«كه آگاه باشي و بداني كه  همين. دهد قدرت عبور از رنج مي    

 . عبور كني

      ي همـسر  يخـواه  ياگـر مـ   » شود همسري انتخاب كني كه هيچ رنجي در زندگي از ناحية او به تـو نرسـد                  نمي«مثالً اينكه بايد بداني 
اگر كسي . شوند ها در تعامل با يكديگر دچار رنج مي انسان چون !واني حاي برو فرشته باش ، از او به تو نرسد    يرنجهيچ   كه   يانتخاب كن 
خداونـد زن و مـرد را آفريـده كـه اينهـا بـا       . شود گي هم باشد، به نوع ديگري دچار رنج خواهد شد؛ بلكه بيشتر دچار رنج مي             دنبال هرز 
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تر است    شان سنگين    افراد، امتحانات خانوادگي    البته بعضي . شان، هم بتوانند به هم لذت برسانند و هم رنج برسانند            هاي  اختالف و تفاوت  
 . تر است تر است و برخي ديگر از امتحانات آنها سنگين شان سبك نوادگيها امتحانات خا و بعضي

 دومين راه عبور از رنج، اقدام است

    ـ «: فرمايـد  مـي ) ع(اميرالمـؤمنين . هاي عبور از رنج اين است كه شما براي برطرف كردن رنج، اقدام كنيد          يكي ديگر از راه ـ لَزَإذا نَ  ك بِ
كْملَ  كانَ إنْر فَ انظُ فَ روه ال تَ ة فَ حيلَ كاي بـراي عبـور از رنـج          وقتي امر ناخوشايندي برايت پيش آمد، خوب نگاه كن، اگر راه چاره            ؛زجِع

. را برطـرف كـن       يعني اگر توانستي رنج را برطرف كني، آن         )20/310/الحديد  ابي  البالغه ابن   نهج  شرح(»داري، خُب عاجز نشو و اقدام كن      
 .اين غير از علم است؛ اين عمل است. اش اقدام كند يك مرد بايد براي رفع رنج خودش و خانواده

    لَ و إنْ «: فرمايد  در ادامة روايت مي م نْكُ ي اي دسـتت نبـود،       ؛ و اگر نتوانستي اين وضعيت بد را برطرف كني، و چاره           عجزَال تَ ة فَ  حيلَ  فيه
. مريض بود و حضرت خيلي ناراحت بود      ) ع(به خدمت ايشان رسيده بودند، فرزند امام      ) ع(باقراي از اصحاب امام       عده) همان(»!جزع نكن 

اما ديديم كه وقتي بچه از . تاب شود خيلي بي حضرت ميترس يم برود، ايدن از بچه نيا اگر كه ميگفت خودمان شيپ ما: گويند اصحاب مي
شما كه هنگـام بيمـاري فرزنـدتان خيلـي          : اصحاب گفتند .  كرد برخورد فياناطرا با بشّاش دنيا رفت، حضرت لباس نو پوشيد و با حالتي        

كردم اما وقتي خدا خواست       بله، من فرزندم و عافيت او را دوست دارم و براي سالمتي او تالش و دعا مي                : حضرت فرمود ! تاب بوديد   بي
ب  إِنَّا لَهم فَقَالَ...ضاًيمرِ لَه اًيصبِ فَوافَقُوا ع جعفَرٍ أَبا واأَتَ قَوم كَانَ( .او را ببرد و كاري از ما بر نيامد، ديگر ما تسليم هستيم             ـافَى  أَنْ لَنُحـنُع 

نْيفم بفَإِذَا نُح اءرُ جأَم نَا اللَّهلَّمس ايف؛ مب3/226/يكاف أَح( 

  !از خدا عافيت بخواه؛ بال و صبر نخواه): ع(امام سجاد
 امام ...  كنادي صبر من را ز به من صبر بده،اي خدا:گفت مي كرد و  و در هنگام طواف دعا ميكرد ي كعبه داشت طواف مة نفر كنار خانكي

ـ  صبر بدهد؟ ابه تو خدا ييگو ي چرا م  :فرمودندو   زدند   او ة دست به شان   كردند، ي طواف م  اوداشتند كنار    هم) ع( نيالعابد  نيز  ي تقاضـا ني
و يقُـولُ     ( ! بده، اصالً بال نده كه بخواهم صبر بكنمتي به من عافايبگو خدا! بالست هـ ـةِ وببِالْكَع طُـوفلًا يجنِ ع ريسنُ الْحب يلأَى عر

             هفلَى كَتنِ ع عيسنُ الْحب يلع رَ قَالَ فَضَرَببالص أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه]قُلْ اللَّ   ]  ثَم لَاءالْب أَلْتـة         سيافلَـى الْعالشُّكْرَ ع ةَ ويافالْع أَلُكإِنِّي أَس م؛ ه
  )114/دعوات راوندي

 مـن را عـذابم      اي دن ني در ا  ، قبل از آخرت   ايخدا«: ديگو ي مناجات خودش م   در و رنجور شده و دارد       ري پ يكسيك   دندي د )ص( خدا رسول 
 رنـج   ه هرچ خواهم ي م : گفت ؟يكن ي دعا را م   ني چرا ا  : فرمود به او ) ص( رسول خدا  »!ي خوش به من نشان بده     ي رو ايكن كه در آن دن    

 : است؟ گفـت يورط نيبعد چرا حالت ا!  من را ببخشاي دعا نكن، بگو خدايورط ني ا: فرمودحضرت!  آزاد باشماآنجتا  ببرم،  نجايهست ا 
و . پيـدا كـرد  شـفا  و او  كردنـد  تيبعد حضرت عناو  !؟يكن ي نه، چرا تحمل م    : فرمود كنم، يتحمل م   اهللا ي تقرب ال  ي را برا  يضي مر نيا

 بـا مـن   ايـ  من را ببخش، هم آن دن   اي دن ني هم ا  ايبگو خدا . بكن  و استغفار  تي عاف يقاضا از خدا ت   نكن، بلكه  دعا   يورط ني ا گري د :فرمود
كنـت   هل كُنت تَدعو اللّه بِشَيء؟ قـالَ      : الجهدرَجلٍ كَأنَّه فَرخٌ منتوف منَ      قال رسول اللّه صلي اهللا عليه وآله ل       (.برخورد خوب داشته باش   

                       صلي اهللا عليه وآله أ ال قُلت النَّبِى نيا، فقالَ لَهلى فى الد لْهرَةِ فَعجفى اآلخ بى بِهعاقم ما كُنت منَةً        : أقولُ اللّهـسنيا حنا فـى الـدآت ماللّه
نَةً وسرَةِ حوفى اآلخ  ذابنا عالنّارِق !عا اللّه َ فَشَفاه4902 /كنزالعمال- 13387/الحكمه ؛ ميزانفَد( 
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   ديآ يحساب م  بهيفرع دارد، اما نسبت به آن راه اصلي،   رفع رنجيبراآگاهي و اقدام آثاري 
   ـ اتعاون ب يا   كرد،   دي دعا با  اي،   انجام داد  - و فعاليت اقتصادي  - ي كاسب دي با اي! ، اقدام كرد   رفع رنج  يبرابايد  رفـع رنـج     يبـرا و   داشـت،    دي

واقعـاً   ولـي آيـا ايـن     اسـت  ي خوب يلي خ يها   راه نهاي ا . رنج هست  نكهي از ا  مي داشته باش  يآگاهبايد   همچنين . اقدام كرد  دي با  هم گرانيد
ـ  ايول كند ها را كم مي  و بخشي از رنج داردي آثاركي ها، اين راه باالخره  كند؟ ي را حل م    و رنج  مشكل  وقتـي . تسيـ  مـاجرا ن ة همـ ني
    . شما كم شودطاقت، ممكن است ديآ يمپيش تر   سختيها جرنرويد و  ميجلوتر 

  از جـنس    )كنـد   اند هفتاد بال را برطـرف مـي         كه فرموده ( دادن  از جنس صدقه   اتي اقدام ؛مي اقدام كن  ديبا  هم ، برطرف كردن رنج   يما برا ،
.  امرار معاش  ي برا دني كار، از جنس تالش، و از جنس زحمت كش          از جنس  ، اقداماتي گراني از جنس تعامل خوب با د      گران،يكمك به د  

هـم مـؤثر    ) ع(تيب توسل به اهل  . ها را كاهش خواهد داد       از رنج  يلي استغفار خ  م؛ي استغفار كن  م،ي رفع رنج خودمان دعا كن     ي برا همو بعد   
 ! ديآ ي فرع به حساب مي،مه نسبت به آن راه اصل هنهاي ايول است؛  فراوان نهي زمني در اها هي و توصادي زنهي زمني در ااتي روا،است

  هاي فرعي براي رسيدن به لذات معنوي راه

خواندن داستان زندگي اولياء خدا و /از لذات معنوي است» آگاهي« ي برتر معنويها به لذتقدم اول براي رسيدن 
 گذارد شهدا؛ به سرعت اثر مي

 هم يك  اين م؟ي برسي برتر معنويها  به لذتديم، بخش ديگرش اين است كه چگونههاي برطرف كردن رنج را دي حاال بعد از اينكه راه
 خاطرات  اي خدا،   اءي اول ي زندگ يها  قصه!  چه خبر است؟   دي بدان  و الاقل  ديآگاه بشو  ي معنو يها   از لذت  ياز برخ : ي آگاه - 1: هايي دارد   راه

ـ  كه با  يا ي نسبت به راه اصل    ؛ است ي راه فرع  ، راه ني تازه ا  كه البته آخرش من خواهم گفت    ! گذارد يآناً اثر م  . دي را بخوان  شهدا  خـودت   دي
  .ي كنيط

  ـ  و بـرده  يلـذت مـ   يزكـار ي داشته و از پرهگراني كه عشق به خدمت به د يكن ي را مطالعه م   يدي شه كي ي زندگ يشما وقت  ليـ  مكي
 كتـاب  يپـا از  ،يشو ي مهشي شب ي كم كي ،يشو ي اصالً مست م   يكن ي را نگاه م   اش ي زندگ ي به شهادت داشته، وقت    يبي و غر  بيعج

 دنبال  اي ب لي دل ني استدالل نكرده كه شما به ا      او! گذارد ي م ي باق ياثر وضع   شما يروبر  اصالً انگار   . شود ي عوض م  ات  هي روح ،بلند نشده 
 . كند ي آشنا ميا ان تازه تو را با جهيا دفعه كگذارد؛ ي و بر روي تو اثر مي ينيب يماش  را در زندگي شما اينفقط ! ي لذت معنونيا

  گذارد ، اثر ميديببينآگاه شويد، و شان  هاي اولياء خدا در مناجات اگر از گريه
 ـ  ا شـان   في اواخر عمر شر    در حضرت امام . مي به شما بگو   )ره( خاطره كوچك از حضرت امام     كي االن   من ـ  در نمـاز شـب گر      قـدر   ني  هي

كه چقدر اهل گريـه     - افتد ي م امبري پ ييحي حضرت   ادبه ي آدم  ! كرد ي نم تيمال كفا دستديگر   آوردند، ي م شاني ا ي كه حوله برا   كردند يم
  . داداي را به زكرييحي است كه خدا حضرت ي روز)اول محرم( امروز و- در مناجات بود

  ـ  ايخـدا « كه   كرد ي تقاضا م  يلي خ ايحضرت زكر ـ   كـه   بـه مـن بـده      ي پـسر  كي  ي كـه بـرا    ي مثـل اتفـاق    ،فتـد ي ب شي بـرا  ي اتفـاق  كي
ـ  غمبـر ي پني آخري براخواهم ي م،هالك بشوم ني حسي براخواهم يم؛ شود يسر از بدنش جدا م  و   افتد ي م )ع(نيالحس  داهللاباعب  ذره كي

طَ علَيـه   زكَرِيا سأَلَ ربه أَنْ يعلِّمه أَسماء الْخَمسةِ فَأَهب       (»دادبه او    را   ييحي حضرت    هم خدا  و  كنم ني تمر خواهم ي با پسر خودم م    ،بسوزم
 ثُم كَانَ يقُولُ اللَّهم ارزقْني ولَداً تَقَرُّ بِه عيني علَى الْكبرِ و اجعلْه وارِثاً وصياً و اجعلْ محلَّه منِّي محلَّ الْحسينِ فَإِذَا رزقْتَنيه ... جبرَئيلَ فَعلَّمه 

 ثُم هبنِّي بِحفَافْتبِه هعفَج ى ويحي اللَّه قَهفَرَز هلَدبِو كبِيبداً حمحم عا تُفَجكَم ي بِهنع2/461/ كمال الدين؛فَج(  
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 چـرا ايـن   .  محبت، عاطفـه ني امواج سهمگيعني شان را ببينيد؛ اينها  در مناجاتاي حضرت زكرو ييحيحضرت وقت شما گريه كردن       آن
 فقـط آگـاه     م،ي آگاه بشو  ده؟ي تو را به آتش كش     طور  ي كه اين  ورز ي عشق م  چه چيزي ؟ به   يكن ي م هي گر ه چ يبرا! شود يمتمام ن ها    گريه
 . ميبشو

 روي اربعين شركت در پياده: مثال/ است» اقدام« ي برتر معنويها  به لذتدني رسيبرادوم قدم 

 بـراي رسـيدن بـه   اقـدام  ؛  اقدام هم مؤثر است ضمن اينكه . ثر است  مؤ ي آگاه ي، به لذت بندگ   دني و رس  اي دن يها   عبور از رنج   ي برا پس 
 ي معنويها لذت

       و  ،خـسته بـشود    )ع(ني امام حس  ي برا تي پا ، تا  برو نياربعروي    در اين پياده   بار   كهاي معنوي بزنم؛ ي     حاال يك مثال براي اقدام در لذت
 ادهيـ  پ ي كه روز راه  سه   ني ا ي دوست دار  قدر  نيا! ي كن فشيعر ت ي كس ي برا ياگر توانست ! يبر ي م ي در آن خاك و خُل چه لذت       نيبببعد  
 !روي، بشود ده روز، يا بيشتر مي

   ـ  ز اتي و آ  اتي درست است، روا   ، همة اينها  دي همه را تجربه كن    ،ميگو يم  كه هايي را    راه ني ا .ستي ساده ن  البته!  لذت ببر   و كناقدام ي ادي
 ! استفي حد،ي خبردار نشوقاًي عم،راز از آن است كه شما في حواقعاً! ندستي ن،ست ا»راز« كه يآن راهولي اينها  .هم براي اينها هست

  براي رسيدن به لذت معنوي» ها آگاهي«برخي 

  خاطر خداست ترين چيز در بهشت، حب اهللا و محبت به بخش لذت): ع(علي
  ترين چيز در  بخش لذت« :فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين. را در روايات ببينيم هاي معنوي كه بايد از آنها خبر داشته باشيم حاال برخي از لذت

ي    إِنَّ أَطْيب شَي؛عالم آخرت و بهشت خدا، دوست داشتن خدا و محبتي است كه در راه خدا باشد          فـ بالْح و اللَّه بح أَلَذَّه نَّةِ وي الْجف ء
ـ  ،ي داشـته باشـ    دوست را   )ع(نيحسست داشته باشي،    خاطر خدا كسي را دو       اينكه به  )195/الشريعه  مصباح(» اللَّه  را  )س( و زهـرا   )ع(ي عل

  .بندگان خدا داشته باشندنسبت به  است كه در راه خدا ياهللا و حب ّ  حب، در بهشتچيز نيتر بخش  لذت،يدوست داشته باش

   ،ـشَرُ  ؛ استانيشمش گر چنكهي مگر اشود ي محشور نمامتي روز قيكس چيه: ديفرما يم) ع(امام صادقدر روايت ديگريحي دبنْ عا مم 
 كه دارد ييها  عذابيها، برا  رنجيها، برا  گناهي براها، حسرتبراي  ؟ استانيگرها براي چه  چشم )81/لزياراتا كامل(»إِلَّا و عينَاه باكيةٌ

  ... و غربتيي تنهاي، برايشها يكار  خرابي براكند، يتحمل م

 )ع(كنان بر حسين ، مگر گريهكند ي مهيگرمحشور شود  امتيروز ق يهركس): ع(امام صادق

  اسـت،   شـاد  شان يها   چشم نهايا ، كه )ع(كنان بر جدم حسين     ، مگر گريه  كند ي م هيگرمحشور شود    امتي روز ق  يهركس«: فرمايد  بعد مي  
إِلَّا الْباكينَ علَى جدي الْحسينِ ع فَإِنَّه يحـشَرُ   ، مردم در فزع هستند اما اينها در امنيت هستند ؛            شود ي م دهيشان د    سرور در وجه    و  بشارت

در صـحراي  ) ع(كنـان امـام حـسين     گريه)همان(»و عينُه قَرِيرَةٌ و الْبِشَارةُ تلْقَاه و السرُور بينٌ علَى وجهِه و الْخَلْقُ في الْفَزَعِ و هم آمنُونَ               
.  هـستند تيـ  در امننهـا ي ا بسيار سخت و شديد است،اب،اهل عذ كه براي    محشر   ي عذاب صحرا  تين وضع  در آ   هستند،  راحت محشر،
 هستند؟ جمع كجا اينها  حاال

 زنند؛    حرف مي ) ع( و با حسين   كنند ي نگاه م   و دارند او را    اند  اند، حلقه زده     فاطمه را گرفته   نيدور حس آنها  «: فرمايد  مي    رَضُونَ وعالْخَلْقُ ي و
مابِهسمِ الْحوي وءخَافُونَ سرْشِ لَا يلِّ الْعي ظف رْشِ والْع تنِ ع تَحيساثُ الْحديولشود، بفرماييد وارد بهشت شويد،  ؛ به آنها گفته مي ح 
بخـاطر آن سـرور و       و )ع(نيالحـس    با اباعبـداهللا   ي از گفتگو  و م،يمان ي م )ع(نيحس شي پ نجاي ما ا  م،ي برو ميخواه ينه ما نم  : نديگو ي م آنها
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 و إِنَّ الْحـور      يقَالُ لَهم ادخُلُوا الْجنَّةَ فَيأْبون و يخْتَارونَ مجلسه و حديثَه         ؛  برند ي لذت م  هست،) ع( نيالحس   كه در مجلس اباعبداهللا    يكرامت
 )همان(»مخَلَّدينَ فَما يرْفَعونَ رءوسهم إِلَيهِم لما يرَونَ في مجلسهِم منَ السرُورِ و الْكَرَامةِلَتُرْسلُ إِلَيهِم أَنَّا قَد اشْتَقْنَاكُم مع الْوِلْدانِ الْ

خاطرة زيبا از يك روحاني شهيد كه با همة مسائل عقالني /   و مستعد، بسيار مؤثر است باطراوتيها دلبر  يآگاه
 ..كرد برخورد مي

   طـور    كه وقتـي ايـن     بودم   دهي از شهدا را من د     يبعض. برند ي دل ما را م    ،ميشو يم  خبردار ي كه از اينها    گاه ؛ميخبردار بشو ،  از اين مسائل
نـد، ديگـر    رفت يمـ اصالً  ) فرموده) ع(چون امام صادق  (كردند  اش را باور مي     گرفتند؛ همه   شنيدند، چقدر تحت تأثير قرار مي       ها را مي    روايت

 باطراوت يها دلبا  يآگاه .خواست بماند  كه نميشد ي متاب ي بقدر ني ا، نبودنجاي اگري دي،كرد ي نگاهش م كه فردااز! ماندند اينجا نمي
 ! كند ي كار را منيا

   و ، و معلـم بـود   يروحـان كـه   ي صادقي به نام حاج آقايديشهخاطره بگويم دربارة  كي! كند ي مكار ه مستعد چ  يها   آدم با يآگاهببينيد
 زيـ چ بـا همـه   كه   بود   نيمشربش ا ايشان   »! هستم ي آدم معمول  كيمن  «: گفت يخودش م او  . رفت يمهم   جبهه   و به  اندخو ي م يطلبگ
 يا   روز جمعه  كي! كرد ي برخورد م  ي و عقالني و رياضي     علم خيلي ي، و معنو  ي عرفان يها   حرف ني از ا  يلي خ ، با كرد ي برخورد م  يعقالن
 ديشه   گذشتهة را كه هفتدي شده؟ گفت فالن شهچه ي صادقيگفتم آقا! ستيالش خوب ناحساس كردم حو  دمي را دشانيا كه من بود

ـ  ،ييايـ  خواب مـن ب    بعد از اينكه شهيد شدي بايد به      « گفتم   رفت به او    مي جبهه   وقتي داشت به   :گفت. بله: گفتم ؟يشناخت يشد، م   كي
ـ فرما ي مـ   خ مينـي    امام اينكه: سؤالم اين بود  . قبول كرد الخره   و او با   عهد گرفتم از او    »!ي سؤال مرا جواب بده    از تو دارم، بايد   سؤال    دي

او  : گفـت  ؟ه چ يعنياهللا     به وجه  كند ي نظر م  دي؟ شه يست وجه اهللا ك   ؟چه يعني ني ا بدانم خواهم ي من م  »!اهللا   به وجه  كند ي نظر م  ديشه«
ـ بنـا بـود ا   هست كـه  ادتي :م افتادم؛ گفتم سؤالادو ي خواب دستش را گرفتم در .به خواب من آمد    شبيدو   شد،   دي گذشته شه  ةهفت  ني
 سرش »م؟ي بگوهآخر من به تو چ« به من كرد كه ي نگاهكي :ديگو ي م؟ه چيعنياهللا   به وجه كند ي نظر م  دي شه ؟يجواب بده م را   سؤال
ديگـر  مـن   : گفـت  آخرش شهيد صادقي به مـن         ! را گفت  نيهم» !يدني چه د  دم،يد« : گفت  و  بعد سرش را بلند كرد     و انداخت   نييرا پا 
 را او بود كه ه آن چنمي بروم ببخواهم ي ندارم، من مت من طاقگري گفت دشود؟ ي مه چتيها  كالس؟ي برويخواه يكجا م: گفتم! رفتم

   كرده بود؟ يورط نيا

 


