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   12ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
 يكه از زندگ يكس / دومين» تالش«؛ و بهتر يزندگ ةمشخص نياول ،يدر زندگ» شديدمحبت «: پناهيان

با فرار از تالش و  /لذت برد ياز زندگ شود يمكشيدن  يفقط با سخت/گناه را ترك كند تواند يلذت نبرد، نم
 ياديز يها يگرفتار باشد، زحمت يبدنبال پول كه  يا جامعه/ ديآ يبدست نم يبهتر يمبارزه، زندگ

  صوت+دارد
راحـت و   يطـور  نيبهتر، همـ  ياگر زندگ«: ديممكن است بپرس. داشته باشد يشتريب ةكه تالش و مبارز يبهتر دارد؟ كس يزندگ يچه كس

 .يبا تالش به آن برس بهتر آن است كه يزندگ ست؛يبهتر ن يآن زندگ! نه» چطور؟ د،يما رس  دست بدون تالش به

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

ـ ا جلسـه  دوازدهمـين از  ييدر ادامـه فرازهـا  . پاسخ دهد »م؟يبهتر داشته باش يزندگ كيچگونه « البپردازد و به سو »بهتر يزندگ  ني
  :ديخوان يرا م يسخنران
   كردن است يشده زندگ بودن، حساب  يمذهب ةالزم
 معة ما يك تالزمي بين معنويت و پـرداختنِ  باشد كه در فرهنگ جااين القاعده بايد  علي ،يكي از نتايج اين گفتگوي ما دربارة زندگي

او چـون آدم متـديني اسـت، البـد     «: صحيح به زندگي برقرار شود، يعني مردم هر كسي را كه ديدنـد آدم متـديني اسـت، بگوينـد    
 ايجاد شوداين تلقي بايد  ».كند اش كسي را اذيت نمي او در زندگيكند، البد بلد است چگونه زندگي كند، البد  شده زندگي مي حساب

 . شده زندگي كردن است بودن، حساب  الزمة مذهبي كه
 قوي  بدناست و  خيلي مرتب هايش جمع خوب بلد است، لباس البد او نظام«: گوييد بينيد، مي مثالً شما وقتي يك افسر ارتشي را مي

از يك فرد نظـامي، انتظـار نظـم و    طور كه مردم  همان» ...كند و تحرك بدني خوبي دارد و خوبي هم دارد، چون هميشه ورزش مي
دهـد   انجـام نمـي   بيهـوده  كاري راشده است، و  زندگي او حساب«ه باشند كه از يك متدين هم بايد انتظار داشتشدگي دارند،  حساب

 »او پرنشاط است زندگي وكند،  زندگي مي با دقت وبلكه با برنامه 

اين تصور نادرست / شده زندگي ندارند حسابي زندگولي انتظار  ،مردم از يك مذهبي انتظار نماز دارند
 زند خيلي لطمه مي

 ايـم  ها ديـن را بـد يـا نـاقص معرفـي كـرده       معلوم است كه ما طلبه ،گونه نباشد ديندار اينافراد نسبت به  مردم اگر در جامعه، تلقي .
شـده   نكند، بايد انتظار داشته باشند كـه حسـاب  طور كه مردم از يك آدم متدين انتظار دارند كه نماز بخواند، روزه بگيرد و ظلم  همان

طـوري كـه از يـك     يعنـي آن . گونـه نيسـت   به يك آدم مذهبي و متدين، اين جامعة مانگاه كنم كه  ولي بنده تصور مي. زندگي كند
سـت و حسـابي   زندگي كردن در«: گويند د، چون ميند، انتظار زندگي كردن درست و حسابي ندارنمذهبي انتظار نماز خواندن دار بچه

 .زند لطمه مي هم اين تلقي غلطي است كه در جامعه وجود دارد و خيلي» !چه ربطي به مذهبي بودن دارد؟

 بـودن،    مـة مـذهبي  هـا بداننـد كـه الز    وقتـي مـذهبي  . شان پرچم دين باشـد  ها دوست دارند متدينانه زندگي كنند و زندگي مذهبي
و البتـه   گي كردن خودشان را هـم اظهـار كننـد   شده زند هند داشت كه اين حسابشده زندگي كردن است، طبيعتاً عالقه خوا حساب

راحـت و   يطـور  نيبهتر، همـ  ياگر زندگ«: ديممكن است بپرس. داشته باشد يشتريب ةكه تالش و مبارز يبهتر دارد؟ كس يزندگ يچه كس
 .يبا تالش به آن برس بهتر آن است كه يزندگ ست؛يبهتر ن يآن زندگ! نه» چطور؟ د،يما رس  دست بدون تالش به
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كـه  هند تا مردم به اين دين جذب شوند؛ به ديگران نشان داثر دين در زندگي خودشان را خواهند  ميبلكه  ،ستيمنظورشان تظاهر ن
 .صحيحي براي جذب ديگران به دين استاين روش 

بايد با عشق و احساسات همراه خوب زندگي  / بهترمشخصة زندگي  اولينپررنگ بودن محبت در زندگي، 
 باشد

 زندگي چهار ركن اساسي دارد و زندگي بهتر اين است كه در اين چهـار ركـن،   : در جلسة قبل زندگي بهتر را تعريف كرديم و گفتيم
اولين . عالقه موتور محرك زندگي است يكي از اركان اولية زندگي، محبت و عالقه است كه اين محبت و. يك اتفاقات خوبي بيفتد

ما بايد محبت را براي زندگي الزم بدانيم، بايـد بـا محبـت،     .مشخصة زندگي خوب اين است كه محبت در اين زندگي، پررنگ باشد
 . احساس و شور و عاطفه زندگي كنيمعشق 

 ايـن   ولـي  ظاهراً هم مورد احترام مـردم هسـتند،   و رسد البته آزارشان هم به كسي نميسرد دارند و  ها زندگي حداقليِ حقوقيِ بعضي
منتها اگر شما عاشق يك چيـز  . زندگي بايد با عشق و احساسات و عاطفه و شور همراه باشد! دكسي فريب نخور بهتر نيست؛زندگي 

كنـد و رفتارهـاي    يكند و به يك موجود ناهنجـار تبـديل مـ    باشيد، اين عشق و احساسات شما را از تعادل خارج مي ارزش پوچ يا بي
باشد، حتماً انسان متعادلي ) ع(بن ابيطالب عليوجود نازنين شما مثالً به  ولي اگر اين عشق و ارادت سرشار. زند ناهنجار از شما سر مي

 .شويد مي

ها مثل رباط زندگي  برخي روشنفكرهاي غربزده دوست دارند انسان/انسان اساساً بايد عاشقانه زندگي كند 
 !كنند

 زياد، انسان را از تعادل خارج مـي «شان اين است كه  ي از روشنفكرهاي غربزده نگاهبرخ در جامعـه،  شـود   باعـث مـي  كنـد و   محبت
معمـوالً  . دوست ندارد ما اين رادين  اما! ها مثل رباط زندگي كنند اينها در واقع دوست دارند انسان» !زندار از او سر برفتارهاي ناهنج

اين عشـق و  . خورند كه زندگيِ باعشق و عاطفه و شور دارند كنند، حسرت كساني را مي ل خودشان مراجعه ميها وقتي به د همة آدم
 .هاي زندگي انسان جاري باشد محبت شديد، بايد در همة بخش

 كـار   چهمن به رشتة تحصيلي خودم عالقه ندارم، «: گويند ها مي مثالً خيلي. احساس باشد ممكن است يك قسمتي از زندگي شما بي
كار كنم؟ من بـه شـغل خـودم عالقـه      كار كنم؟ من به پدر و مادر خودم عالقه ندارم، چه كنم؟ من به همسر خودم عالقه ندارم، چه

توانيد اجبار كنيد كه با عشق و احساسات و شور  كار كنم؟ شما كه نمي كار كنم؟ من به محلة زندگي خودم عالقه ندارم، چه ندارم، چه
ها  آدم از  خيلي !ها نيست اصالً معنايش اين حرف عاطفه و محبت شديد زندگي كردن، ،احساس عشق،ر حالي كه با د» !زندگي كنيم

اش پديـد   شغل و همسر و كار و زندگيكه بين انسان و  مختصريجزئي و هاي  با محبتگيرند  اشتباه مياين مسألة محبت شديد را 
 . آيد مي

  ايـن محبـت    كه البتـه - اگر يك خورشيد محبت در قلب انسان طلوع كند و اين محبت شديد. كندانسان اساساً بايد عاشقانه زندگي
هاي زندگي خودت را بـا   در زندگي انسان وجود داشته باشد، تو تمام لحظه - شكل بگيرد تواند شديد جز به پروردگار و اولياء خدا نمي

هـاي تـو از گرمـاي محبـت      حساسات توأم خواهد بود، تمام حركـت حتي خوابيدن و بيدار شدن تو نيز با ا. عشق زندگي خواهي كرد
 .شديد، برخوردار خواهد شد
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هاي كم راضي  تواند به عالقه انسان نمي /كنيم هاي معمولي صحبت مي اي فراتر از عالقه ما از عشق و عالقه
  باشد

 پـس چـرا اكثـر    » ديگر شـديداً عالقـه دارنـد   زندگي خوب را آن زن و شوهري دارند كه به همـ «: اين اشتباه است كه ما فكر كنيم
گويم كه زن و شوهرها نبايـد بـه همـديگر عالقـه      البته من نمي! ايم طور نيستند؟ شايد اساساً ما آدرس را اشتباه گرفته ها اين خانواده

ر بـاالتر از ايـن عالقـه    اي بسـيا  بلكه ما داريـم از عالقـه  . گويم كه عالقة زن و شوهرها به همديگر ارزش ندارد داشته باشند و نمي
 . هم باالتر استبه فرزند  از عالقة مادراي كه  عالقه. كنيم صحبت مي

 ها نسبت بـه همسـر، فرزنـد، شـغل،      هايي نيست كه انسان گوييم زندگي بايد با عشق و عالقه باشد، منظورمان اين عالقه اينكه مي
كه آن هم فقط  كنيم هاي معمولي صحبت مي اي فراتر از اين عالقه هما داريم از عشق و عالق. رشتة تحصيلي يا كاسبي موفق دارند

ام بـر همـه عـالم كـه همـه عـالم از        ام كه جهان خرّم از اوست؛ عاشق به جهان خرّم از آن«: گفتعشقي كه   همان. يك نوع است
 ) سعدي(»اوست

 داشـته  ) الذكر هاي معمولي فوق از همين عالقه(گوييم كه زندگي بهتر و خوشبختي را آن كسي دارد كه يك عالقة مختصري ما نمي
و . مشكل بشر اين نيست. جاها هست و بعضي جاها هم نيست  ها بعضي ضمن اينكه اين عالقه. ها نيستيم ما دنبال اين عالقه. باشد

 .هاي كم راضي باشد تواند به اين عالقه اصالً انسان نمي

  تواند انسان را سيرآب كند نميمحبت مادر به فرزند،  در حد حتي هاي جزئي محبت
 شما اگر همسر خودتان را خيلي هم دوسـت داشـته باشـيد،    ! جزئيهاي معمولي و  اين عالقه بابا عالقة شديد است نه  ،زندگي بهتر

مگر اين عالقه چقدر است؟ مگر شوهرها چقدر همسر خودشان را دوست دارند؟ شما اگر مادر باشيد و فرزند خودتـان را هـم خيلـي    
زيـاد  زدني است، ولـي در نهايـت مگـر چقـدر      وست داشته باشيد، مگر اين محبت چقدر است؟ با اينكه محبت مادر به فرزند، مثالد

هاي اندكي سيرآب  د با چنين محبتآيا آدم باي! كند؟ آيا روح بزرگ انسان را لبريز مي! كند؟ ؟ آيا اين محبت، انسان را سيرآب مياست
 .شود ها سيرآب نمي باعظمتي است كه با اين محبت انسان موجود بسيار !شود؟

 هـا   البته اگر اين محبت. ئي نيستهاي جز قبيل محبت گيرد، منظورمان اين شكل مي ييم كه زندگي بهتر با محبت شديدگو وقتي مي
هـا   خاطر نبودن اين محبت هزياد ب .اشكالي نداردجا بياوريم، ولي اگر نبود هم زياد  باشد خوب است و بايد شكرش را بهدر زندگي هم 

  !خودت را اذيت نكن

 تـوانم،   ديگر نمـي : گفت. خُب رشتة تحصيلي خودت را عوض كن: گفتم. من به رشتة درسي خودم عالقه ندارم: گفت يك جوان مي
چقـدر   اش مگـر تلخـي  : گفـتم ! خُب حاال من بايد يك عمري با تلخي زندگي كـنم : گفت! خُب با همين بساز: گفتم. دير شده است

 !حاال اگر عاشق رشتة درسي خودت بودي، مگر چقدر شيرين بود؟! است؟

 اگر عالقـه  : گفتم» تكليفي زندگي كنم؟ ،يك عمربايد كار كنم؟  حاال من چه«: گفت مي ،عالقه نداشتزياد كه به همسرش  جواني
 ي كهبلندهمت يانسان: گفتم» .شد تر مي خشب ام لذت خُب اگر عالقه داشتم، زندگي«: خواستي چطوري زندگي كني؟ گفت داشتي، مي

 .شود ميبه آن عالقه هم راضي ن است،مفطور به فطرت الهي 
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شود انسان  محبت شديد باعث مي /شدهها  زندگيباعث فلج شدن ، هاي اندك محبتاهميت بيش از حد به 
 هاي اندك نشود اسير محبت

 ناشي از اين است كه به اين  خورد، به هم ميهايي كه بعد از شكل گرفتن،  جگيرد و خيلي از ازدوا هايي كه شكل نمي خيلي از ازدواج
: گوينـد  و مـي  كننـد  ها خوب كار نمي خيلي! ها متوقف شود؟ چرا انسان بايد در اين محبت. اند هاي كوچك، خيلي اهميت داده محبت

خواننـد چـون عشـق و     ها خوب درس نمـي  لياي داشته باشند؟ خي مگر قرار است چه عشق و عالقه »!چون عشق و عالقه نداريم«
 . و عالقة آنها به چيزهاي ديگر است عالقة جزئي به آن رشتة درسي ندارند

 بياييد يك سيل باعظمت در زندگي خودمان جاري كنيم و آن محبـت  . شود ها دارد فلج مي ، زندگيهاي اندك خاطر نبودن محبت به
هـاي   يعنـي اگـر ايـن محبـت    . شود هاي كوچك نمي كند كه انسان اسير آن محبت اين محبت كاري مي. شديد پروردگار عالم است

هـا   ان، واقعاً اجـلّ از ايـن حـرف   چون شأن اين انس. كند كند و اگر هم نبود، او را نابود نمي كوچك، وجود داشته باشد، او را اسير نمي
 .خواهد بود

 چشد يوقت طعم زندگي را نم كسي كه به محبت شديد نرسيده باشد، هيچ

 وقـت   كسي كه به اين محبت شديد نرسيده باشد، هـيچ . اولين شرط يا ويژگي زندگي بهتر اين است كه با محبت شديد همراه باشد
 .   چشد طعم زندگي را نمي

 اسخ بالفاصله پ) ع(، چيست؟ عليكنيشكر  اطرشخ به اولين نعمت پروردگار كه بايد: پرسيدند) ع(بن ابيطالب از علي) ص(پيامبر اكرم
ه  قُلْ ما أَ(.جا بياورم را به اولين نعمتي است كه بايد شكر آن كه خداوند مرا خلق كرده، همينخلقت من؛ اصل : دادند ولُ نعمةٍ بلَاك اللـَّ

 )492/امالي طوسي؛  صدقْت: قَالَ. أَنْ خَلَقَني جلَّ ثَنَاؤُه و لَم أَك شَيئاً مذْكُوراً: و أَنْعم علَيك بِها قَالَ عزَّ و جلَّ

 و كنـد   ، در قلبش احساس نشـاط پيـدا مـي   اينكه خدا او را آفريده استو  خاطر نعمت خلقت كند كه به اري ميمحبت شديد با آدم ك
» ردام و ديگر نابود نخواهم شد و خدا هرگز نام مرا از صحنة گيتي حذف نخواهـد كـ   من خلق شده« ت مسرور است از اينكهنهاي بي

به شما . جا بياورد انسان بايد به چه تعادلي رسيده باشد كه نعمت خلقت خودش را به عنوان اولين نعمت برجسته ببيند و شكرش را به
 !استبه خاطر خلقت خودش نگاه كنيد و ببيند كه حضرت چگونه غرق شكر پرورگار ) ع(دعاي عرفه امام حسينمتن 

اگر كسي به محبت شديد رسيده باشد، ديگر  /چشد زندگي را نمي كسي كه خيلي دنبال موفقيت باشد، طعم
 !هاي موفقيت نيست، چون موفق شده دنبال راه

 ها و عشق و ارادت و محبتش، در رسيدن به يك موفقيت است كه اگر به آن موفقيت نرسد، مأيوس  كسي كه تمام آرزوها و حسرت
 .چشد حتي اگر برسد هم طعم زندگي را نمي! چشد؟ ندگي را ميو سرافكنده و نااميد خواهد شد، آيا چنين كسي طعم ز

 او تمام نشاطش وابسته است . چشد كسي كه خيلي دنبال موفقيت باشد، زندگي ندارد و طعم زندگي را نمي
اي و تمـام   تو موفق شده«در حالي كه تمام نشاط او بايد وابسته به اين باشد كه . به اينكه آدم موفقي بشود

خاطر اين موفقيـت از   كند به هم سعي مي اش در بقية زندگي» اي ه خلق شدي، يعني موفق شدهك همين! شد
بهتر يعنـي   فهمد؛ زندگيِ چنين كسي مزة زندگي را مي. همين دليل است خدا تشكر كند و تمام فعاليتش به

   !همين
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 در حالي كه » هاي رسيدن به موفقيت چيست؟ راه«: به دنبال اين هستند كهها  اما خيلي. كسي كه اسير موفقيت بشود، بدبخت است
 !د نظـر خـودش رسـيده اسـت    هاي موفقيت نيست، چون به موفقيت مور اگر كسي به آن محبت شديد رسيده باشد، اصالً دنبال راه

 .انگيزة او براي زندگي، تشكر از خدايي است كه او را خلق كرده است

خدا و د نخواه مي برخي/كند كار بگيرد، دين را خراب مي بهكسي كه ارتباطش با زندگي بد است، اگر دين را 
   !دنبه خدمت بگير دين را براي رسيدن به موفقيت

 كسـي كـه اساسـاً    . كار بگيرد تا دلش آبـاد شـود   تواند دين را در خدمت زندگي خراب خودش به كند نمي كسي كه خراب زندگي مي
چنـين كسـي   . دهـد  تنـزل مـي  سـطحش را  كنـد و   مـي بگيرد، دين را هم خراب كار  ارتباطش با زندگي بد است، اگر هم دين را به

اصالً حيات تو وابسته بـه ايـن    :گويد ميخواهد دين و خدا را براي رسيدن به موفقيت خودش به خدمت بگيرد، در حالي كه خدا  مي
 . برساند ي اصطالحيها ها نيست و دين نيامده است كه تو را به اين موفقيت موفقيت

 هـم، فقـط   د خوانم و همة دستورات تو را هم انجام مي پرستم، نماز مي ببين من دارم تو را مي! خدايا«: كنند طوري دعا مي اين برخي
. كنـد  اش را مستجاب نمي دهلذا گاهي اوقات خدا دعاي بن» ...شوم اگر من به اين موفقيت نرسم نابود مي !مرا به اين موفقيت برسان

 خدا ، سرينادانروي  ازو  شوند يمو عصباني ناراحت  چقدر از دست خدا كند، يرا مستجاب نم شان يا دعاكه خد يكسانو گاهي اين 
 !زنند مي فرياد

 است »يبد نگاه كردن انسان به زندگ« كند يحل مدين كه  يمشكل نيبزرگتر

 اما نه عشق كن يكه با عشق زندگ ديبگو آمده به تو نيد !؟يوابسته هست هاي خودت قدر به خواسته اينتو  اصالً چرا: گويد دين مي ،
  .ها و جزئياتي كه با آنها درگير هستي به اين خواسته

 و يِ خوبي ندارم، مؤمن نيستم؟االن زندگ پس من كه »مؤمن بايد زندگي بهتر داشته باشد«گوييد كه  شما مي«: فتگ يك كسي مي 
نگاه اين شخص به  :در پاسخ بايد گفت» ...ستيخوب ن ام يمن زندگ ، االندالئل نيبه ا: شمرد و گفتمشكالت خودش را  هم بعد

  .درست نيست ،زندگي

  بد نگـاه  « كند يحل مدين كه  يمشكل نيتر بزرگ يول كند، يرا حل مهاي انسان  و گرفتاري ها تياذ و از مشكالت برخي نيدالبته
كه  اين مشكالت«: را چندان بزرگ نبيني و بگوييشكالت م نيا كه كند يبزرگ م قدر آنتو را  نيد. است »يكردن انسان به زندگ
 .بهتر دارد يگزند چنين كسي» .ندارد يتياهم ها نيا ست،يكه مهم ن نهايندارد، اصالً ا يبيباشد عچيزي نيست، بگذار 

 ندمؤثر باشانسان  يدر زندگنبايد زياد  ي،جزئ يها ها و نفرت محبت

 ـ بـه ا  مـن مثالً اينكـه  ! يجزئ اندك و هاي محبت نينه ا البته؛ كند يم يزندگ شديدو محبت  بهتر دارد كه با عشق يزندگ يكس  ني
 وآدم بـه آن عشـق    گـذارد  ينمو  كند يم چارهيبدتر آدم را ب هاي جزئي، اين عالقه... و مد عالقه دارم نيلباس عالقه دارم، من به ا

 .برسد ديمحبت شد

  واقعـاً  كـه   يحال رمتوجه نشد، دايشان  و دنديكش رونيب حضرت ياز پارا ) تير( تيغ ،نمازدر  ايد كه شنيده )ع(يعل نيرالمؤمنيأمدربارة
در نمـاز،  ) ع(علـي . شـد  يمـ  طاقـت  يب حضرت از شدت دردكه بود  ديدردش شد قدر نيا يعاد تيدر وضعبه حدي كه درد داشت، 

  .نديب يكوچك را نم يدردها گريكه د شود يم شديد محبت نيغرق ا قدر نيا و شود يقدر غرق پروردگار عالم م نيا
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 را دوسـت   يهمسر كيهم اگر  شدند؛ يدوست داشتن نم نيا رياس وقت چيه يرا دوست داشتند، ول خود همسران نيز) ع(يهد ةائم
 تو را زهـر  يچه كس! جانم زيعز برادرم،: عرض كرد) ع(به امام حسن) ع(نيامام حس .شدند يآن دوست نداشتن هم نم رياس ،نداشتند

ـ ا .هم نشـد  آن زنو نفرت از  نهيك رياس حضرت !رها كن :رمودف اما كند، يهمسر خودش را معرف توانست يم )ع(امام حسنداد؟   ني
 .ندمؤثر باش يدر زندگ اديز نبايد يجزئ يها و نفرت يجزئ يها محبت

 يجزئ يها محبت ريكه اس يكس /شود ينم رابيكه جز با محبت خودش س دهيآفر يانسان را طورخدا 
  دهد مي برايش رخشوم  سه اتفاق، شود
  ـ  يمـ  يگـر يد يجا د آيانيبب تواند بگردد و انسان مي .شود ينم رابيكه جز با محبت خودش س دهيآفر يانسان را طورخدا  ازيـ ن دتوان

و جزئـي   هـاي انـدك   نكند و اسير محبتخودش را برطرف  ازين نيا انسان اگرو  نه؟ اي دكنرا برطرف  شسرشار محبت خود قيعم
 . رخ خواهد داد اش يدر زندگ ياديشوم ز يها ، اتفاقشود

 ـ مـوانعي   شيبـرا  ،هـا  محبـت  اينبه  دنيرس در راه اي ،شود يجزئ اندك و يها محبت ريكه اس يكس  شيپ
ـ  و .مانـد  مي يدستش خالو دوباره  )شود اقناع نمي(شود زده مي اما دل رسد يم اينكه اي رسد، و نمي ديآ يم  اي

ـ ا در هـر صـورت،  . شـود  و دچار حسادت مي نديب يم گرانيدست د ، دركه دوست دارد ييزهايآن چ آدم  ني
 .شود ياز تعادل خارج ماساساً 

 زده شـود،   برسد، ولي بعد از مـدتي دل به آن محبتش  ممكن استباشد،  ككوچ يها محبت رياس ي كهكس
ي و خوشـي و  سرگرم زدگي، از اين دل عدب حاال .توانند انسان را سيرآب كنند ها اساساً نمي چون اين محبت

اگر «: نديگو يمو  رنديگ ينم ليرا تحو گرياز زن و شوهرها رسماً همد يبعض !؟از كجا بايد تأمين شوداو  لذت
از من زده  لذا ، ودست آورده هدل من را بند كه ك مي فكر چون !شود زده مي ، از من دلرميبگ ليتحو او را زياد

  »!بدود فعالًبگذار  !بگذار حساب ببرد، رينگ ليتحو« :ديگو يميا  »!شود يم

 يبرسـ  به ايـن محبـت   گذارم ينم« :ديگو يم و كند يمحبتش م نيا ليذل اي كوچك شده،ه وند كسي را كه اسير محبتخدا گاهي ،
بـود،   صتيحر يليخ و تو را دوست داشت يكس هر :فرموده و داده ايبه دن يدستور كيچون خدا » !خواهي دنباش بدو حاال اگر مي

ه ص (، به پايش بيفت و به او خدمت كنبه تو عالقه نداشت يكس هر و !برو عقبو  خدمت نكن به او لَّ    :قَالَ رسولُ اللـَّ جـ ه إِنَّ اللـَّ
 )279/امالي صدوق؛  جلَالُه أَوحى إِلَى الدنْيا أَنْ أَتْعبِي منْ خَدمك و اخْدمي منْ رفَضَك

 »خاطر آن محبت شديد تالش و مبارزه، به«: بهتردوم زندگي  عنصر

  پيـدا   يوقـت تعـادل   آن ،يكنـ  دايـ را پ شـديد  كه اگر آن محبت يديالعاده شد محبت فوق؛ البته است محبت ،ربهت يزندگعنصر اول
 دايـ پرا  ديمحبـت شـد   ناي آدم يوقت. نشاط خواهد شد رگرم و پ اريبس تا يزندگ نكهيضمن ا، كرد يدرست عمل خواه كني كه مي

 ،بهتـر  يزنـدگ  كيعنصر دوم در لذا  .كندتالش حسابي  است حاضر ديمحبت شد آن يبرا اينكه افتد؛ يم ديگر هم اتفاق يككرد، 
 شيبـرا  ،كـه كـرده   يتالشـ  ؛ همـين سـت يمهـم ن  دينرسـ  هم وقت اگر آن .است يعال يزندگ كيبه براي رسيدن تالش و مبارزه 

 .بخش است لذت



7 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

 كننـد،  ينمـ  تـالش و مبـارزه   و سـتند يفعـال ن  يكرده و در زنـدگ  دايغلبه پ آنهابر  يطلب و راحت كنند يم يلبكه تن ييها مآد ةبه هم 
حاضـر   يعـال  اريهـدف بسـ   آن يبـرا  اي و هدف خودت را زياد دوست نداري و هنشد عاشقشما  چون ،يندار ريتقص اديز :ميگو يم
  !يبجنگگاهي  يستين

 ـ با يليبه چه دلاصالً نداشته باشد  ،عاشق آن شد شود يكه م يزيچآن عشق به  و يبه هدف زندگ عشقكه عشق به خدا،  يكس  دي
 .نخواهد كرد يمبارزه و تالش جد و حتماً منفعالنه كار خواهد كرد او !كند؟ تالش

را  يلذت زندگي، نكش يسختوقتي براي رسيدن به چيزي تا  /ياست كه با تالش به آن برس آنبهتر  يزندگ
 برد يخواهن

 زندگي  اگر«: ممكن است بپرسيد. داشته باشد يشتريب ةكه تالش و مبارز يبهتر دارد؟ كس يزندگ چه كسي
 آنبهتر  يزندگ ست؛يبهتر ن يآن زندگ !نه »ما رسيد، چطور؟  دست طوري راحت و بدون تالش به بهتر، همين

  .ياست كه با تالش به آن برس

 اتفاقـاً   ؛ها تـالش نكننـد   كه آدم ستيطور ن نيا يول شود، يبدبخت نمو  ريفق كس چيه ديگر است كه بعد از ظهور حضرت اش نمونه
هم دانند اگر كار و تالش  با اينكه مي كنند يچرا آن زمان تالش م .را واقعاً آباد خواهند كرد ايكار خواهند كرد و دن شتريهزاران برابر ب
اگـر  . چون در فطرت انسان هست كه دوست دارد تـالش كنـد و خسـته شـود    شوند؟  شان تأمين است و بدبخت نمي نكنند، زندگي

 .برد يرا نخواه يلذت زندگي، نكش يسختوقتي براي رسيدن به يك چيزي امكانات هم باشد تا 

 ت به آن از راه سخ نكهيباشد، مگر ا ايمه شيرا ببرد، اگرچه تمام امكانات برا يزندگلذت  تواند ينم ياحد«: ديفرما يم) ع(امام صادق
 نجـا يدر ا) ع(امام صـادق  )381/العقول تحف(» مكْرُوه لِلَيس منْ أَحد و إِنْ ساعدتْه الْأُمور بِمستَخْلصٍ غَضَارةَ عيشٍ إِلَّا منْ خلَا برسد؛

ي حكمت داشته باشـد ايـن   و كسي كه در قلبش كماست،  زيآم كالم حكمتيك  نيابلكه . اند هبه ما ندادو الهي  يدستور تعبد كي
 .پذيرد كه درست است فهمد و مي كالم را مي

 فرمايد در روايت ديگري مي) ع(امام صادق :»     اءأَد ا و يهـف انَهحب سـ ه ا يلْـزَم للـَّ رِفَةٍ بِمـعم ثَلَاث دعإِلَّا ب مالنِّع ومبِ    لَا تَد التَّعـ ا وشُـكْرِه
ـ در ايكي اينكه : مگر به سه شرط كنند ينم دايها تداوم پ نعمتيعني  )318/العقول تحف(»فيها ـ  نعمـت  ني نسـبت بـه    يمعرفتـ  كي

. خاطرش سختي بكشي اينكه به سومو  جا بياوري؛ اينكه شكر نعمت را بهدوم  و بداني كه نعمت از اوست، داشته باشد وجود پروردگار
 . شود كه نعمت تداوم داشته باشد اينها باعث مي

 دنيكش يسخت يقبل ثيحد در. دانند يمنعمت  ةالزم ، سختي كشيدن رايگريد يةزاو كي از ) ع(ين كالم نيز دوباره امام صادقدر ا 
ـ متأسفانه ا ولي. دانند يتداوم نعمت م ةرا الزم و در اين حديث، سختي كشيدن دانند، يخوش م يزندگ دنيچش ةو تالش را الزم  ني

 .ستين يدر فرهنگ ما جار
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لذت  ياز زندگ شود يم يفقط با سخت /دارد ياديز يها يباشد، گرفتار زحمت يكه دنبال پول ب يا جامعه
 تواند گناه نكند نميلذت نبرد  ياز زندگ كه يكس/برد

  رفت براي كاري كه نيـازي بـه درآمـد آن كـار هـم       سرِ ظهر در گرماي شديد بيرون مي) ع(اميرالمؤمنين«در روايت آمده است كه
ي    كشد؛  خواست خدا او را ببيند كه او براي طلب حالل دارد زحمت مي اطر اينكه ميخ نداشت، به فـ خْـرُجينَ ع ينؤْم يرُ الْمـكَانَ أَم و

 ) 3/163/قيهالف اليحضره من(» الْهاجِرَةِ في الْحاجةِ قَد كُفيها يرِيد أَنْ يرَاه اللَّه تَعالَى يتْعب نَفْسه في طَلَبِ الْحلَال

 از  وقـت  چياست كه هـ  نيا ها ياز آن گرفتار يكيدارد،  ياديز يها يجامعه گرفتار نيا اورديپول درب زحمت يكه بخواهد ب يا جامعه
گنـاه   كنـد؟  يمكار  چهلذت نبرد  ياز زندگ يكس يوقت ديدان يم .لذت برد ياز زندگ شود يم يبا سخت فقط ؛ چونبرد يلذت نم يزندگ

خـودش   ،گناه جانيبا ه كند اش لذت نبرد، سعي مي لذا كسي كه از زندگي. ببردلذت را  ديگناه نكند؛ چون آدم با تواند ينم و كند يم
 .را آرام كند

   شوند برخي گناهان فقط با سختي كشيدن در راه تأمين معاش پاك مي): ص(پيامبر
 ـ فرما يمـ ) ص(اسـالم  يگرام امبريپ !ثواب دارد ما نيچقدر در د راه نيدر ا دنيو رنج كش يزندگ يبرا تيو فعال تالش بعضـي از  : دي

گناهـان  از  يليانفاق كردن در راه خدا خ وچون نماز و صدقه (كند و نه صدقه دادن گناهان هستند كه اين گناهان را نه نماز پاك مي
چه چيـزي آن گناهـان را   : پرسيدند )ص(از رسول خدا. شوند يپاك نم هم با نماز و صدقهحتي از گناهان  يبعض اما )كند يرا پاك م
از از گناهـان فقـط    يبعضـ  ؛ديكن يتحمل م انمعاش خودت نيو تأم يكه شما در راه زندگ ييها يسخت: كند؟ حضرت فرمود پاك مي

ا قَـالَ الْ    إِنَّ منَ الذُّنُوبِ ذُنُوباً لَا يكَفِّرُها صلَاةٌ و لَا صدقَةٌ قيلَ يا رسولَ ال(! شوند يپاك م اين طريق كَفِّرُهـا ي فَمـ ه ي طَلَـبِ    لـَّ فـ وم مـه
  )13/13/الوسايل ؛ مستدركالْمعيشَة

 حالت چطـور اسـت؟  : حضرت به سلمان فرمود. آمد شانيبه استقبال ا )ره(سلمان و از خانه خارج شد،) ع(يعل نيرالمؤمنيروز أم كي 
طـور   هاي تو چه چيزهايي هستند؟ سلمان اين بگو اين غم: ندفرمود) ع(يعل نيرالمؤمنيأم. چهارتا غم دارم: عرضه داشت) ره(سلمان

كـه دوسـت دارنـد     يگـر يد يزهـا يچ و خواهنـد،  يخودم است، از من نـان مـ   ةخانواد و اليغم ع دارم،كه  يغم نياول: توضيح داد
ـ  و خواهد، يخدا هم از من طاعت مديگر اينكه  .من استي ها دغدغهاين يكي از  ،ندارم ولي من خواهند، يم هـم بـا    يريـ درگ كي
خَـرَج أَميـرُ   (.مرا بگيردجان خواهد  مي و ديآ يالموت هم كه از آن طرف دارد م ملك خواهد مرا به گناه بكشاند و كه ميدارم  طانيش

ا عا أَبي تحبأَص فكَي انُ فَقَالَ لَهلْمس لَهتَقْبفَاس تينَ الْبماً موينَ ع ينؤْمالْم  م نَّ قَالَ هـا هم ةٍ قَالَ وعبومٍ أَري غُمف تحبقَالَ أَص اللَّه دب
    عرُ بِالْمأْم طَانُ يـي ةَ و الشـَّ الطَّاعـ طْلُـبالَى يقُ تَعالْخَال و اتوالشَّه زَ وونَ الْخُبطْلُبالُ ييالْع     الـرُّوح طْلُـبي تو الْمـ لَـكم ةِ وي جـامع  ؛ صـ

 )91/االخبار

 است آتش عذاب يبرامانعي نان خانواده، غصه خوردن براي تأمين ): ص(پيامبر

 درجـه بـه آدم اضـافه    يـك  كه  نهايهركدام از ا؛ است يوضع خوب يليكه خنيا! بشارت بده: اين بودبه سلمان ) ع(پاسخ اميرالمؤمنين
 ةدربـار ) ع(و بعد اميرالمـؤمنين  ).آورد يآدم م يبرا يو لطافت تينوران كيو  كند يپاك ماز گناه غم مرگ، آدم را  مثالً اينكه( !كند يم
ـ كه  فرمودند اين داستان را بيان ،غم نان خانواده بود كه سلمان غم نياول و  دنديبـه مـن رسـ    )ص(اسـالم  يگرامـ  امبريـ روز پ كي

خـاطر   و بـه  م،يندار يبساطو  نان نيست، در دستم از آب ريغ يزيهستم؛ چ ريدرگ«: حالت چطور است؟ و من عرض كردم: فرمودند
 ».كنم هيرا ته نهايبروم نان ا ديبا است وگرفته غم دلم را  نيحسن و حس ميها جگرگوشهحال 
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  و اسـت   از آتـش عـذاب   يبـرا  يخـانواده، سـتر   يكردن برا هيغم نان ته و داشتن اليغم ع: فرمود )ع(عليبه ) ص(رسول خدابعد
نـان   ةتـو غصـ   نكـه يخداسـت، ا  ةبندگان به عهـد  يروز: و بعد فرمود. و صبر بر طاعت جهاد استذاب است، طاعت خدا امان از ع

ا  (.دهد يأجر م به تو نكهيتو دارد و آن هم ا يبرا دهيفا كي منتهانه منفعت، و نه ضرر دارد  يخور يرا م تيها بچه ا أَبـرْ يشأَب فَقَالَ لَه
بِكُلِّ خَص فَإِنَّ لَك اللَّه دبعفَقُلْت يلا عي تحبأَص فمٍ فَقَالَ ص كَيوي ص ذَات ولِ اللَّهسلَى رع خَلْتد إِنِّي كُنْت و اتجرلَةٍ د تحبأَص 

ي شَيدي يف سلَي و نِ ع فَقَالَ ليسالْح نِ وسالْح الِ فَرْخَيحل غْتَمأَنَا م و اءرُ الْمغَي قِ  ءةُ الْخَـالطَاع نَ النَّارِ وتْرٌ مالِ سيالْع غَم يلا عي ي
 )؛ همان  أَمانٌ من الْعذَاب

است  يغم ،غم نيبهتر /ديآ يبدش م ،دخور يزن و بچه نم يپول درآوردن برا ةكه غص يرتيغ يب از آدم نيد
  تحمل كند اش هخانواد تأمين مخارج يبراكه آدم 
 پـاك   شـود كـه   باعث مـي  يخور يرا م ة آنهاغص اينكه يول كند، ينم اديرا ز تيها نان بچه ،يخور يرا م تيها ن بچهنا اينكه غصة

 ،خورنـد  يزن و بچـه نمـ   يپول درآوردن بـرا  ةكه غص يرتيغ يب يها ما از آدم نيد !است يزيعجب چ د؛يما را نگاه كن نيد .يشو
جالـب  . اجر و پـاداش دارد تو  يبرا نيا »؟كنم ريرا س ميها شكم بچه ن چگونهم«كه غصه بخوري كه  همين ديگو يم .ديآ يبدش م

له أصورت مس كنند يم يكالً سع يعني! شوند يدار نم را نخورند بچه اليخرج ع ةغص نكهيا يبرا ي ماها از جوان يبعضاينجاست كه 
 !را پاك بكنند

  آيد بدست نمي يبهتر يگزندتالش و مبارزه، با فرار از  /ديجنگ ديباگاهي  يزندگ يبرا
 نيدومپس  .خواهد كرد يزندگ بهتر كند، يتالش م يزندگ يبرا شتريكه ب يكسبلكه آن  كند، ينم يبهتر زندگ ددار شتريكه ب يكس 

ـ االبته . كشد يبه معاش م دنيرس ياست كه انسان برا سختي و زجري ،بهتر يزندگ فيعنصر در تعر  هـا  يريـ درگهـا و   سـختي  ني
ند شما را غارت كنند، ا هآمد مثالً وقتي دشمنان. شود مي هم كشيده اهللا ليسب يبه جهاد ف و شود، ياش گسترده م ت دائرهاز اوقا يگاه

   .دهد يجهاد رخ م ةو پر حماس بايز اريبس ةآن صحن و يشو يو كشته م يشكُ يراه م نيدر ا و يكن يشما مقاومت م

 رونـد  يمو براي جهاد  كنند يم يخداحافظ) ع(نيحرم امام حس نديآ يم كه دميد يم را ييها جوانو رفته بودم  عتباتبه  شيپ يچند .
ـ   آنهـا دشمن  نكهيخاطر ا هب جهاد كنند؛ مجبورندكردند ولي االن  شان را مي  يزندگ ندداشت روزيتا دهايي كه  جوان مثـل  و  ترا بـا ذل

 يگـر يراه د روند چون ميبه جبهه اند و  گرفتهبه دست اسلحه  لذا .نكند يو تعد آنها را نبرد كند و ناموسنجدا  انچهارپا سر از بدنش
  . ديجنگ ديبا يزندگ يبرا ؛ستين

 يزندگ ديشما راحت بتوان نكهيا يبرا روم، يمن دارم م :ديگو يم گيرد و آن جوان در لحظة خداحافظي فرزند خودش را در آغوش مي 
ـ ا يزندگ... خودم دفاع كنم ةاز زن و بچ توانم ينمديگر من  وقت آن و ديآ يم جلو دشمن نميبنش نجايمن ااگر  د،يكن اگـر  . اسـت  ني
 .شود يو بدبخت م رديم يبا زجر م نه، بلكه ؟شود نصيبش مي يبهتر يزندگ ، آياكندفرار  يزندگ نياز ا بخواهد يكس

  


