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  6ج - )ع(دانشگاه امام صادق/ ي به لذات بندگدني و رسي زندگيها راز عبور از رنج
؛ مگر ما عقل و  دستور بدهدديچرا خدا با/ ؛ نه يك برنامة پيشنهادي؟ باشدي دستوردي بانيچرا د: پناهيان

 از »دستور«فقط با ها و مانع لذات برتر است،  كه سرچشمة رنج انسان تيمن: پاسخ چهارم !/فطرت نداريم؟
  ! دهد ي كفر را آموزش نم؛ استهيام ي ما در مدارس مانند بنيها آموزشبرخي / رود ي منيب

چرا بعضاً كرور كرور . مداران است ترين ظلم، ظلم به يك جامعه است كه اين كار سياست ترين و زشت طبق روايات، فاحش: پناهيان
فهميم، خوب است رشد پيدا كنيم  ما اگر فطرتاً زشتي و زيبايي را مي! كنند؟ اري ميكنند طرفد مداراني كه فقر توليد مي آدم از سياست
  !»سيلي زدن به يك بچه، بد است«فهمد كه  قدر مي ها را بفهميم و اال كسي كه رشد نكرده، فقط همين ها و زيبايي تا همة زشتي

: گويد مي! دهم بله، انجام مي: گويي دهي؟ مي جامش ميان: گويد مي! بله: گويي اين كار قشنگ است؟ مي: فرمايد انگار خدا مي
پس بگذار من به تو : گويد مي! بله: گويي دهي، انانيت تو هم از بين برود؟ مي خواهي يك كاري كنم كه وقتي اين كار را انجام مي مي

بگذار در كنار اين دستور، يك فرياد «: گويد مي. بله: گويي خواهي حسابي رويت اثر بگذارد؟ مي حاال مي! دستور بدهم و تو انجام بده
. شود كه انانيت تو از بين برود بله، جهنم خيلي هولناك است، اما در عوض باعث مي» !هم بر سرت بزنم و يك جهنم هم بگذارم

و هم شوي  وقت هم خوب مي آن» !كردم كردم اگر اين كار را نمي من غلط مي«: گويي وقت اگر كار خوبي كردي، به خودت مي آن
  .نداري» من«اينكه 

 ئـت ي سال است كـه ه نيچند.  با شهدا است  ثاقي 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( دانشگاه امام صادق   انيدانشجو

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

ـ  شـب ا   ششمين از   ييفرازها.  اعالم شده است   »ي به لذات بندگ   دنيس و ر  ي زندگ يها  ور از رنج  راز عب «امام صادق     را در ادامـه     ي سـخنران  ني
  :ديخوان يم

راه لذت بردنِ كافي است بگوييم  !/اند، اتفاقاً زمينة خوبي براي بيان حقايق است پرست كرده اينكه مردم عالم را لذت
  دهد  همان است كه دين نشان ميشتريب
  دربارة يك جامعة خوب و يك انـسان متـدين بـه مـردم جهـان                 را   قيما حقا براي اينكه    فراهم شده    ي خوب اري بس ةني امروز زم  يايدر دن

ما در ! كند ي را به نفع ما تمام مي باز»چيهبر سه « ، و ايناند پرست كرده  است كه مردم را لذت     ني ا اي كه فراهم شده     نهي زم آن. بگوييم
 »؟برد ي لذت مشتري بواقعاً چه كسي« كه مييبگوبه مردم  مينتوا ي فضا منيا

    ـ   ي روحـ  ي، و معنـو   ي ماد ؛لمه ك ي واقع يبه معنا - شتري ب  كنند كه راه لذت بردنِ     داي پ قتي حق ني به ا  ياگر هنرمندان ما دسترس  - ي و روان
ـ  باشند و ادهي چش بلكه مطرح نكنند،ي شعارصورت  بهين حقيقت را ا، و بعد هم     دهد ي نشان م  نيدهمان راهي است كه      را بـه مـردم    ني

 بروند ؛ بلكه مثالً بسازندلمي دفاع مقدس و از مسجد و محراب و مناره ف يها   از جبهه  ستيالزم هم ن  !  تمام است  ، كار  بچشانند  هم جهان
نها را به خودشان از يـك       زندگي آ  . بدهند شقي هم تطب  آنها ي پخش كنند، با زندگ    ها ي فرانسو ي برا  و  را در خود فرانسه بسازند     لمي ف نيا

 .شود؛ آنها را از اين دروغ و فريب، نجات دهند چون خيلي به آنها دروغ گفته مي. زاوية ديگري نشان بدهند

 ـ «اثـر   هـم در     ني منقلب خواهند شد و ا     ، فاطمه ي مهد ة اشار كي هنگام ظهور با     اند، در   پرست شده   ان جهان كه لذت    مردم همين س نفَ
توانند بفهمد كه در آن مسير قبلي بـه           يعني اين مردم خودشان مي    .  است تي كمال بشر  يعي طب ةجي نت ني ا ؛ بلكه ستي ن » حضرت يقدس
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 به كـالس اخـالق      - در كانادا - شما اينجا  :گفتم  بنده به برخي دانشجويان ايراني در كانادا مي       . گردند  جايي نخواهند رسيد، لذا از آن برمي      
گردند، ببينيد كه چقدر افسرده هستند؛ ايـن آخـر            ها وقتي اينها از آن رقص و پايكوبي برمي          كافي است برويد دم دانسينگ    ! نيازي نداريد 
 .پس چشم بپوشيد و برويد! لذت دنياست

 در تمام ابعاد، كاهش يچرا بشر در غرب، سن لذت بردنش از زندگ/  آفريده شده و انسان براي لذت لذت براي انسان
 ! كرده؟دايپ

   گونه عمـل    تو اگر اين  «: بايد به جواني كه غرق شهوت شده است بگوييم        !  شده و انسان براي لذت آفريده شده        آفريده  لذت براي انسان
هـايي   هـا دچـار بحـران    غربي! فهمند ها خيلي بهتر مي اين نكاتي است كه االن غربي» كني اتفاقاً از لذت جنسي كمتر بهره خواهي برد        

فكـر  ! كننـد كـه مـرغ همـسايه غـاز اسـت             فكر مي   برخي - دركشور خودمان - اينجا. بشودهستند كه بهتر است همانجا براي آنها گفته         
 .دهد ها را نشان مي كه آمار و ارقام دارد اين واقعيت كنيم، درحالي ها مطرح مي اي عليه غربي پايه كنند ما داريم يك ادعاهايِ بي مي

              بتواند از زندگي خودش زياد لذت ببـرد؟        انسان نبايد  چرا! دا كرده؟ چرا بشر در غرب، سن لذت بردنش از زندگي در تمام ابعاد، كاهش پي !
 .در اينجا منظورمان فقط لذات معنوي نيست؛ بلكه همة لذات، چه مادي و چه معنوي مد نظرمان است

 !اي كند و بعد آن دنيا او را به بهشت ببرد خواهد انسان را در اين دنيا عقده خدا نمي

 اي كند و بعد در آن دنيا او را به بهشت             خواهد انسان را در اين دنيا عقده        خدا نمي . خواهد انسان را اذيت كند      تان باشد كه خدا نمي      حواس
 شرمندة خودش بكند و او در اثر اين شرمندگي به بندگي خدا بپردازد كه               - از شدت محبت   - خدا اين است كه انسان را      اصل براي ! ببرد

 . ببرد گي مضاعف به دنبال خواهد داشت، و بعد هم او را به بهشتالبته همين هم باز براي انسان شرمند

         نقي نيست كه تا ميتو مگـر درس نـداري كـه     ! بچه«: گويد  كند به او مي     اش خوشحال است و شادي مي       بيند بچه   خدا مثل آن پدر بدع
كنـد؛ البتـه نـه        ن را بهتر مـستجاب مـي      شا  بعضاً دعاي  هايش شاد هستند    موقعي كه بنده  ! جوري نيست   خدا اين » !كني؟  داري بازي مي  

معلـوم  ! اي كه در اثر مسخره كردن ديگران، يا در اثر زمين خوردن ديگران يا در اثر دزدي و غارت اموال ديگران پديد آمده باشد                         شادي
 .ها بد است و اساساً هم ته اينها شادي نيست است كه اين شادي

؛ نه يك برنامة  باشدي دستوردي باني چرا د/است» عت از دستوراطا«راز عبور از رنج و رسيدن به لذت برتر، 
 پيشنهادي؟

               ،خواهيم راجـع بـه ايـن سـؤال           در اين جلسه مي   . است» اطاعت از دستور  «جلسه قبل گفتيم كه راز عبور از رنج و رسيدن به لذت برتر
 ي ورزش ة مثل برنام   يا دهند، ي كه اطبا م   » سالم يةتغذ« ةبرناميك   مثل   ني چرا د  » باشد؟ ي دستور دي با نياصالً چرا د  «صحبت كنيم كه    

 را واجـب    ير بـر تـو امـ      ي كـس  هـا،   صورت پيشنهادي باشد نه دستوري؟ در اين مثال         نيست كه به   دهند، ي م ي ورزش اني كه مرب  حيصح
 . يكن ي اجرا ميرو ي و تو مدهند، ي مشنهادي را به تو پيالعمل  دستور يا برنامهبلكه يك كند، ينم

   ي جوامـع بـشر    يكـه رؤسـا   - ي اله انامبري بعضاً پ  چرا ؟گذارند ي جهنم و بهشت م    ها،دستوراين   ي رو ي حت ؛دهند ي دستور م  نيچرا در د 
هـم   االن نيكنند؛ هم را اجبار ني قواني برخي الهامبراني كه فقط پستي نورط نيالبته ا ؟كنند ي دستورها را اجبار منيا از  ي برخ - هستند

مثل عدم عبور  (ي ندارد شنهاديپحالت   ي است و   اجبار ي پليس كه  دستورهابرخي   مثل ،كنند ي اجبار م   را نين از قوا  يليخدر جوامع بشري    
 كند؟  كند و برايش مجازات تعيين مي دهد و اجراي آن دستور را هم اجباري مي چرا دين دستور مي) از چراغ قرمز
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فهمم كه اين كارهاي خوب را بايد  خودم مي/ يانجام ده» دستور«راز عبور از رنج اين است كه كارهاي خوب را با 
 انجام دهم؛ چرا دين به من دستور داده؟ 

   هـا   ها عبور بدهد و تـا حـدي بـه لـذت     تواند انسان را تا حدي از رنج ها مي  راه هاي خوب بودن را معرفي كرديم، اين ما قبالً برخي از راه
راز مهم اين است كه تـو ايـن خـوب           ! نسان را به لذت برساند و از رنج عبور دهد         تواند ا   ها نيست كه مي     برساند؛ اما فقط اين خوب بودن     

بايد ديد كه اين دستور در اينجا چه نقـشي          ! اجرا كني و جلو بروي    » دستور« با   - فهمي  كه حتي به عقل و فطرت خودت مي       - ها را   بودن
   است؟ ا چرا دين، اينها را به ما دستور دادهفهميم كه اين كارهاي خوب را بايد انجام دهيم، ام دارد؟ ما خودمان هم مي

       ـ     و عبور كـنم  ها    توانم از همة اين رنج      جوري خوب باشم، آيا مي      اگر من دستور گوش ندهم و همين  آن  ة بـه هم
هـا    و به لـذت دهد يها عبور م  انسان را از رنج از دستور است كه اطاعت كردن «اين  . ها برسم؟ اصالً و ابداً      لذت

 .  به دستور باشدديبا؛ ستي نيكافخوب بودن  طوري همين! رفاً خوب بودن نه ص؛رساند يم

 بي فرتواند يعقل و فطرت بشر، م)پاسخ اول !/ مگر عقل و فطرت نداريم؟ بدهد؟برنامه دي با»خدا« چرا )سؤال اول
 بخورد

      ـ ؛ اوالً چرا باكنيم مطرح ميال  دوتا سؤني بودن ديدر مورد دستور ؟نهفته است ي چه راز، بودن ي دستور نيابايد ديد كه در  »خـدا « دي
  دستور بدهد؟ ديچرا بااينكه اساساً  اًيدستور بدهد؟ ثان

        بـراي ايـن امـر وجـود     وجود ليچندتا دل  م؟ي ندار  و فطرت   برنامه بدهد؟ مگر ما خودمان عقل      ديچرا خدا با  خُب سؤال اول اين است كه  
 عقـل و فطـرت   توانند ها مي يعني بعضي. بخوردهم  بي فر تواند ي م ي بكند، ول  واندت ي كارها م  يلي عقل و فطرت بشر، خ     نكهي ا يكيدارد؛  

 ! بدهندبيبشر را فر

  دهند تا بر آنها سلطه پيدا كنند ها را فريب مي هاي فاسد، عقل و فطرت انسان قدرت
      كننـد   ها فكـر مـي   مثالً خيلي. تدر اينجا همة بحث، سياسي اس. هاي فاسد دهند؟ قدرت ها را فريب مي چه كساني عقل و فطرت انسان

هـا   كه فمينيسم اصالً يـك مكتـب فكـري جـدي نيـست، صهيونيـست       در حالي! ها بايد كالس و مباحثه برگزار شود    كه عليه فمنيست  
ورند و اين ها را تحت سلطه در بيا چرا؟ براي اينكه انسان. اند  برپا كرده- سازي نه با تئوري - »بازي تئوري« با قبيل نظريات سخيف را اين

گـران    اند؟ نـه؛ سـلطه      كنيد اينها همه نظريات علوم انساني است كه انديشمندان رويش كار كرده             شما فكر مي  ! يك مسئلة امنيتي است   
دهند تا با اين مزخرفات، مردم را به بردگي بكشانند؛ لذا برخـي از اينهـا را تبـديل بـه              خودي پرورش مي    بعضي از نظريات سخيف را بي     

 . ها در ميان انديشمندان غربي هم خريدار ندارد كه خيلي از اين حرف كنند، در حالي سي هم ميسرفصل در

     انسان  فطرت ،غاتيبا تبل مثالً  .  بخورد بيممكن است فر  هم   فطرت   د،ياي درب بي بخورد و طول بكشد از فر      بيپس عقل ممكن است فر   
 توانـد  ي اصالً عقل انسان نمـ     كه-  را ي ضدفطر زي چ كي :گويد   مي  كه ردوجود دا  فطرت   دادن  بي فر ي براي يها  كيتكن! دهند ي م بيرا فر 
 ! اسـت  ي فطر آنها تصور كنند اين يك چيز      كه   ديندازي جا ب  به مرور زمان   جامعه   كييا   انسان   كي ي برا ديتوان يم چگونه   -  بكند شقبول

را امـري      در غرب، با تبليغـات و اغـواگري، ايـن           ولي  داشته باشند   جنسي  با هم ارتباط   ، برادر  و خواهركه   ستيمطابق فطرت ن  مثالً اين   
هـا را از فطـرت        آدمدهنـد و      عـادي جلـوه مـي      كارهـا را     ني ا - هاي تبليغي   و ساير شيوه  - ها  لميفوسيلة    به. كنند  مطابق فطرت وانمود مي   

 .كنند يخودشان دور م
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 است كه به مـردم      نيكنند، ا  ي تلق ي را فطر  ير حرف ضدفط  كي بدانند و  ي را عقالن  يرعقالني حرف غ  كي مردم   نكهي ا يها   از راه  يكي 
 من  :ابليس گفت «: كريم آمده است   در قرآن     است كه  طانيش راه ديگرش هم، همين روش       كي »!اند  رفتهيا پذ ر  ني ا تياكثر«د  يالقاء كن 

خـاطر عقـل      و خدا به   ، سجده كردند  دم به او  خاطر عقل آ    مالئكه به  )39/حجر(»لَأُزينَنَّ لَهم في الْأَرضِ    ؛دهم ي جلوه م  باي ز ها،   انسان يبرا
 . اين پاسخ اول بود! بخوردبي فرتواند يمعقل  يولما، ما را آفريد، 

 كند ي معي تسرعقل و فطرت انسان را رشد ندي فرانيد) پاسخ دوم

       كنـد  ي مـ  عي رشد را تـسر    ندي فرا ني ا ديآ ي م نيكنند، د  دايكنند تا رشد پ    ي ط دي را با  يندي فرا كيعقل و فطرت    پاسخ دوم اين است كه !
 چقـدر  »! جلـو بـروم   عقـل خـودم  ا بخواهم ي من م !نه«: گويند  خواهد همان عقل ما را راه بيندازد، اما بعضي افراد نادان مي             دين هم مي  

چرا ! كندفرستي؟ خُب بگذار به عقل خودش رشد  اصالً شما چرا فرزندت را به مدرسه مي  : به اينها بايد گفت   ! فكر هستند    روشن ها يبعض
خُب »  براي اينكه جلو بيفتد« :دهد پاسخ مي !ي؟ بگذار خودش به مرور اينها را كشف كندده ي ماديات   بچههاي علمي را به آخرين يافته

 .ندازميب  بگذار من عقل و فطرتت را جلو:ديگو ي م!ديگو ي را مني هم همنيد

 نَ    «هـا را بيـرون بياورنـد     انـسان  عقـل  يبهـا   گـران يهـا  نـه يدفآينـد و   پيـامبران مـي   : فرمايد  مي) ع(اميرالمؤمنينفَـائد م يـرُوا لَهـثي و
 )1خطبه/البالغه نهج(» الْعقُول

        از سـر ظلـم،      اگر كسي به يك دختربچة كوچـك       فهمد كه   فهميم كه زشت است مثالً آدم مي        ما خيلي از كارهاي زشت را خودمان مي
آيد كه تو را رشد بدهد تا خيلي چيزهاي ديگـر             اما دين مي  . فهمد  اين چيزها را مي    ودشآدم با فطرت خ   . سيلي بزند، خيلي نامردي است    

 مدار  استي س كي اين است كه     - مي باش ي درست يها   آدم يلي خ نكهي مگر ا  - ميفهم ينمبه سادگي    كه ما    ييزهاي از چ  يكيمثالً  ! را بفهمي 
كـه  (اما معموالً همان برخورد تندي كه با آن فرد   . كنند هي گر يها از شدت گرسنگ     كند كه هزاران بچه در خانه      عمل   يورممكن است ط  

 .نداريم كنند ي مدي كه فقر توليفطر  پستمداران استي از سي با برخداريم،) ظلم، سيلي زده اي را به بچه

  ؟كنند ي مي طرفدار،كنند ي مدي كه فقر توليمداران استيس ها از چرا خيلي
   انَـةُ    ( استمداران استي كار سني جامعه است كه اكي ظلم، ظلم به نيتر  شت و ز  نيتر   فاحش :فرمايد  در روايت مييانَـةِ خيالْخ ظَـمإِنَّ أَع

دو قـورت و      و بعـد هـم     كننـد  ي م ي طرفدار كنند ي م دي كه فقر تول   يمداران  استيچرا بعضاً كرور كرور آدم از س      ) 26نامه/البالغه  ؛ نهج الْأُمةِ
الزم  رشـد    م،ي را بفهمـ   ها ييبايزو   ها يزشت ةهمو   مي كن داي، خوب است رشد پ    ميفهم يمرا   ييباي و ز  يزشت ما اگر فطرتاً     !شان است؟   نيم

سـيلي  «فهمد كه     قدر مي   همين فقط    و ماند ي م ي باق نادان كسي كه رشد نكند،   و اال   !  باشد ياسي س قدر  نيا و    برسد نجاي آدم به ا   است كه 
 ! اين چيزها را هم بفهمدعقل و فطرت بايد ! »زدن به يك بچه، بد است

   ـ  دار ي نسبت به سردمداران استكبار جهان     يشما چه احساس نفرت   ، چيست؟   فقر در جهان  ريشة  شـرف و    د؟ي
ـ   زنند ي م يلي س ي كودك كبه ي  كه   ي شما هزار برابر كسان    كه كند ي حكم م  تيانسان  و  كـا ي جمهـور آمر   سي از رئ

ـ      د؛ي متنفر باش  ثي خب سيفرانسه و انگل   ـ  ا ،ودك آنها با هـزاران ك ـ     ني ـ ا! كننـد  يكـار را م  خباثـت فقـط بـه       ني
ـ  تي هم سرا  ي و غرب  ييبه نخبگان و خواص جوامع اروپا     بلكه   شود، ي غرب محدود نم   مداران  استيس  كنـد،  ي م

 نخبگـان جوامـع     رنـد؟ يگ ي را نم  شان ي كشورها ياسي مسئوالن س  يها  انتي خ ي جلو  و كنند ي نم اميچرا آنان ق  
 رند؟يگ ي را نممني و هي كشتار مردم سوريچرا جلو! فطرت هستند چقدر پست!  رذالت دارندر چقديغرب
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دهد تا از همة   فطرت انسان را رشد ميدين/ ، شرافت نداردكنندگان جنگ در عالم تنفر نداشته باشد كسي كه از توليد
 ها متنفر باشد زشتي

  ظالمان بزرگ متنفر خواهـد شـد      باشد، بيشتر از   انسان بيدارتر  فطرت   هرچهها ضد ظلم است و        فطرت انسان  .
قدر هم  هرچ، از شرافت و انسانيت برخوردار نيست؛        كنندگان جنگ در عالم تنفر نداشته باشد        كسي كه از توليد   

كسي كه يك مؤسسة خيريه درسـت       . خورد  درد نمي   شته باشد، به   دا ي خوب انسان  ات و عواطف   احساس ظاهر  به
مـرگ بـر    «را بگيرد، اما با ريشة فقر كاري ندارد و از فقيرسازان جهان نفرت ندارد و                كند تا دست چهارتا فقير      

چـون  . كند، نفرت نداشته باشد، نـادان اسـت         گويد و از هركسي كه در عالم توليد فقر و جنگ مي             نمي» آمريكا
در : گويد   دين مي  !خواهد عقل و فطرت تو را رشد دهد         و دين مي  . عقل و فطرت انسان بايد اين چيزها را بفهمد        

 !همين حد باقي نمان

  بهترين دعا از براى امثال رئيس جمهورى امريكا و نوكرهاى او مثل صدام، بهترين دعاها ايـن اسـت كـه                     «: فرمود  مي) ره(حضرت امام
 كه بر امثال اينها      براى اينكه هر روزى    !فرين كنيد بگوييد خدا حفظشان كند     خواهيد ن  اگر مى . خدا مرگشان بدهد، اين دعا براى آنهاست      

  ولي ايـشان دربـارة     مؤدب بود، بسيار   انسان   كي و رينظ ي عارف ب  كي )ره(امام )21/47/صحيفه امام (»شود گذرد، جهنمشان بدتر مى    مى
 !  كرد ، از كلماتي مثل عقرب و مار و افعي استفاده ميكنند ي كه با سران استكبار مماشات مي خوب- ظاهر به - يها آدم

  آيد عقـل     دين مي . هاي ظاهري و ملموس     فقط زشتي   ها متنفر باشد؛ نه     دهد؛ تا انسان از همة زشتي       طرت انسان را رشد مي    آيد ف   دين مي
 ! العاده عقالني است دين فوق! گويد براي اينكه فقرا در عالم توسعه پيدا نكنند، ريشة فقر را بكَنيد دهد و مي انسان را رشد مي

  كنند ي مي سبك زندگديتولوانان  جي براكنند، ي متيدر جهان جناه هايي ك همان: ها بگوييد به بچه
         اگر كسي در مقابل ظالم سكوت كند با        «دهد كه     هاي ما ياد نمي     چرا آموزش و پرورش در دوران مدرسه به بچه

آورد؟  هاي ما را انقالبي بار نمي       چرا بچه د؟  نك  المللي را معرفي نمي     هاي بين   چرا ظالم ! ؟»ظالم محشور خواهد شد   
  . به معناي عقالني بودن يا فطري بودن نيست، بلكه شبيه حيوان بودن است) تفاوت بودن بي(خنثي بودن

 را بايد در مدرسه  كه اين در حالي »!گرا نشوند غرب ها جوانكه  دي كن ي كار كي - در عرصة فرهنگ  - ها   جوان ي برا دييايب شما« :نديگو يم
همان كساني «: گفتيد بايد مي كنند؟ ي متي دارند جناچه كساني كنند؟ ي جهان را اداره م    ساني دارند يد كه چه ك   انداخت  ها جا مي    براي بچه 

 »كنند يمهم  ي سبك زندگديتولها براي جوانان  كنند، همان كه دارند در جهان جنايت مي

 ما در مدارس مانند يها  از آموزشيبعض / اند  غفلت كردهان،از نشان دادن خباثت دشمنمتاسفانه كارگزاران فرهنگي 
   !دهد ي است، كفر را آموزش نمهيام يبن
 و بعـد هـم مـسببان        .يدداد ي م حيها توض    بچه ي برا  را شود يمدارد در سوريه و يمن       كه   ييها  تيجنا،   به عنوان مسئول مدرسه    دي با شما

 ني ا س،ي انگل ريوز   نخست كا،ي جمهور آمر  يرؤسا گفتيد كه   بايد مي . كرديد   معرفي مي  ها   هستند، به بچه   ها  اصلي اين جنايات را كه غربي     
 .اند  را گرفتهها ميتصم

     انـد    غفلـت كـرده    ان،از نـشان دادن خباثـت دشـمن       متاسفانه كارگزاران فرهنگـي     ! ها بگويم؟   مان را به بچه     چرا ما نبايد خباثت دشمنان .
و اعلَموا أَنَّكُم لَنْ تَعرِفُوا الرُّشْد حتَّى تَعرِفُوا ( ديشناس ي را نم قرآندي را نشناسماني و اني و دتيدشمنان بشرتا : ديفرما يم) ع(نيرالمؤمنيام
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 اجـازه دادنـد كـه مـردم       هيام يبن: فرمايد  مي) ع(امام باقر  )8/390/ي؛ كاف ... الَّذي نَقَضَه  فُواالَّذي تَرَكَه و لَم تَأْخُذُوا بِميثَاقِ الْكتَابِ حتَّى تَعرِ        
يم           ( ستي چ شرك اما اجازه ندادند كه مردم بفهمند كفر و          ست؛ي چ ماني و بفهمند ا   رندي بگ ادي را   مانيا لـاسِ تَع ةَ أَطْلَقُـوا للنـَّ يـي أُم نـإِنَّ ب

 )2/415/؛ كافي الْإِيمانِ و لَم يطْلقُوا تَعليم الشِّرْك لكَي إِذَا حملُوهم علَيه لَم يعرِفُوه

 دادنـد گفتنـد تـو كـز محنـت      ادي ما  يها يميبه ما قد  ! دهد ي است، كفر را آموزش نم     هيام يمانند بن ما در مدارس     يها  موزش از آ  يبعض 
 !ي كه نامت نهند آدمدي نشا،يغم ي بگرانيد

 !بدهد اجازه بدهيد خدا هم در مورد اين انساني كه آفريده، نظر /چون خدا انسان را آفريده ) پاسخ سوم

   اجازه بدهيد خدا هـم در مـورد ايـن          ! تواند به كجا برسد     داند كه انسان مي     شناسد و مي    مي  دستور بدهد؟ چون خدا انسان را      چرا بايد خدا
دهـد، يعنـي      تواننـد فريـب مـي       چرا بايد خدا نظر بدهد؟ يك دليلش اين بود كه عقل و فطرت مـا را مـي                 ! بدهد انساني كه آفريده، نظر   

دليل بعدي براي اينكه خدا بايد نظر بدهد، اين است كه چون او انسان را آفريده ! فطرت ما را فريب بدهندتوانند  ها و زورگوها، مي قدرت
 . تر است است و قطعاً به ابعاد و زواياي وجود انسان از همه آگاه

 پردازيم كنيم و به سؤال دوم مي خُب، از سؤال اول عبور مي. 

خدا  /مان دارد چون خدا دوست) پاسخ اول/ دهد؟ نمي» پيشنهادي«جاي دستور، برنامة  چرا خدا به)) سؤال دوم
  دهد ي دستور مبه او شتري دوست داشته باشد بشتري را بيهركس

   ًكند؟ ي م ي را دستور  زيچ  همه  خدا چرادهد؟    جاي دستور، برنامة پيشنهادي به ما نمي        صورت دستوري باشد؟ چرا به      دين بايد به  چرا  اساسا 
علَـم   جهـنم را هـم       ي حتـ  »انجام نـدهي؟   كار را     نيمبادا ا «: ديگو ي م لذا ،خدا ما را دوست دارد    لين دليلش است كه     او . دارد ليچندتا دل 

خـدا  مـان دارد،   دوسـت خدا چون . رود ي به سمت آب جوش ماش دارد  بچهبيند كه ي مي وقتكشد ي كه مادر م ي بنفش غي مثل ج  كند،  مي
  ! دهد ي دستور مه اوب شتري دوست داشته باشد بشتري را بيهركس

   شـود،  ي مـ  ضي مـثالً مـادرت مـر      ؛ اسـت  الي از دسـتورات خـدا سـ       ي بعض البته .مان دارد   ؟ چون دوست  كند  مي را واجب    ي كار كيچرا 
از يـا   ! ي دوتـا برسـ    ني به ا  شود ي واجب م  شود ي م ضي از آن طرف پدرت هم مر      يا .رسيدگي كني  به مادرت    شود ي واجب م  يا  دفعه كي

يعنـي مـدام     !كه بايد به او هم برسي      كند ي م داي پ اي  ي گرفتار كيات    بچهيا  ! بايد به او رسيدگي كني     است   ضي مر طرف خانمت هم    آن
؟  چـرا كند، ي واجب مبه او مسائل را شتري دوست داشته باشد بشتري را بي هركسخدا. شود ي مادتري ز مختلف، دارد با مشكالتواجبات تو 
 !  خطا بكندخواهد يچون نم

 !  را پشت دستوراتش ببينمحبت خدا

         تواني محبت خدا را پشت دستوراتش ببيني؟ فطرتت شكوفا شـده اسـت كـه                 مي! مان دارد   خدا چرا به ما دستور داده است؟ چون دوست
يد گو  واني ببيني كه خدا دارد مي     ت  ببيني؟ مي  گويند، محبت خدا را به خودت       تواني وقتي كه اذان مي      بتواني اين محبت را درك كني؟ مي      

 ؟»دوستت دارم«

 رود منيت انسان فقط با دستور از بين مي) پاسخ دوم

 يعنـي فقـط بـه شـما         د؛ي كار خوب را انجام بده     كو ي  دي خودتان انتخاب كن   ديتوان يشما م  دوم براي لزوم دستوري بودن چيست؟        ليدل
يي  رها ها ي از بد  ي،ده ي انجام م  ي كه دار  ي خوب يكارها آن   ة به انداز  بله، در اين صورت    .را انجام دهيد    پيشنهاد بدهند و بعد خودتان آن     
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 آن خباثـت  ،مانـد  ي انـسان بـاقي مـي    هـا  ي خوب ة بزرگ پشت سر هم    اري خباثت بس  كي ماند،  باقي مي  زرگ ب يبداما يك    ،يكن ي م دايپ
  ؟يكن ي مكار ه چاين بدي را در وجودت!  زدنمنميا منيت يا » انانيت« ست؟يچ

   الفتنه را   ي، و اين   سرطان ة غد اين ربگذا«: گويد  انگار خدا مي ـ ها ي خوبخواهم ي نم در وجودت بزنم و از بين ببرم،      ام  موجـب غـرورت   تي
 »!خواهم منم بزني نمي! ي بشودتريتر و پل  مغروري،خوب شده  هرچخواهم يبشود، نم

اند اما   كه خوب شدهييا آنهندچقدر زشت/ دهد نجاد مي» انانيت«خدا با دستور دادن، تو را از يك عيب بزرگ به نام 
 !دارند» من«

     ـ         بيـ  بزرگ نجات بدهد كه آن ع      بي ع كي تو را از     خواهد ي م نكهي ا ي برا ؟دهد  ميچرا خدا دستور  آن  رود، ي مـ  ني فقـط بـا دسـتور از ب
ام آن امـر،  كه اگر امر خدا بيايد، انـسان بـراي انجـ   » انانيت«يك خباثتي در وجود انسان هست به نام !  انسان است»منمِ« آن  ست؟يچ
 .گيرد شود، مخصوصاً اگر يك جهنم سنگين پشت آن دستور باشد، در اين صورت اين انانيت را از انسان مي اختيارتر مي بي

    انجـام   بلـه، : گـويي   مي ؟يده ي م شانجام: گويد  مي! بله :ييگو ي كار قشنگ است؟ م    ني ا :ديفرما يمانگار خدا 
ـ    تـو هـم    تياناني،  ده ي كار را انجام م    نياه وقتي   ك كنم   ي كار كي يخواه يم :گويد مي! دهم يم  بـرود؟   ني از ب

ـ  رو ي حـساب  يخواه حاال مي !  و تو انجام بده    دستور بدهم  تو    پس بگذار من به    :گويد  يم! بله: گويي  مي  اثـر   تي
جهـنم هـم    ، يك فرياد هم بر سـرت بـزنم و يـك              دستور ني ا در كنار گذار  ب«: گويد  مي. بله: گويي   مي بگذارد؟
 كـار    اگر وقت  آن.  تو از بين برود    تي انان شود كه   ، اما در عوض باعث مي      هولناك است  بله، جهنم خيلي  » !بگذارم

شـوي و     وقت هم خوب مـي      آن» !كردم ي كار را نم   ني ا  اگر كردم ين غلط م  م«: ييگو ي به خودت م   ي، كرد يخوب
 .ي ندار»من«هم اينكه 

    ي اما مغرور بـشو    ي را ترك بكن   ها  تيها و جنا     گناه هست كه اگر   تي در روا  !ند دار »من«  اما ندا  ه كه خوب شد   ييچقدر زشت هستند آنها 
ي                 (يكرد ي را م  ها  تي جنا ني بهتر بود كه ا    ،ي هست ي آدم خوب  نكهيبه ا  تُلـا اب مـ كلَا ذَل لَو بِ وجنَ الْعنِ مؤْملْمرٌ لخَي أَنَّ الذَّنْب ملع إِنَّ اللَّه

  نٌ بِذَنْبٍ أَبؤْملَ  إِنَ(و  ) 2/313/ي كاف ؛داًمالرَّج   بذْنلَي   الذَّنْب   منْدكُـونَ                  فَيفَلَـأَنْ ي لْـكت هالنْ حتَرَاخَى عفَي كذَل رُّهسلَ فَيملُ الْعمعي و هلَيع 
يهخَلَ فا دمم رٌ لَهخَي لْكت هاللَى ح2/313/يكاف؛ع( 

 »ميل به عبد بودن و مطيع امر موال بودن«ايش فطري داريم به نام ما يك گر) پاسخ سوم

         عشق  كي م،ي دار ي فطر شي گرا كي ما   دهد؟ يچرا خدا دستور م   دليل سوم براي دستوري بودن دين چيست؟ 
 افـت ي بودن، به نام امـر در      عي به نام مط   ، به نام عبد بودن، به نام موال داشتن، به نام وابسته بودن            ميپنهان دار 

 در وجـودم    يمن عـشق  ! ايخدا« :يي به خدا بگو   ي برگرد دي پاسخ بدهم؟ با   چگونه فطرتم را    ة خواست نيا! دنكر
  »؟ي كني به من امر و نهشود ي تو باشم، عبد تو باشم، مة دارم برددوست . تو باشمال دوست دارم م كههست

   كـشش   كي ، كشش ني ا »! دستور بدهم   تو  كه من به   ي هست  اين  تو عاشق  نكهي ا ي برا دهم، يمن به تو دستور م    «: ديفرما يخدا م انگار 
ي كه ايـن كـشش در او بيـدار شـد،         هركس! هاست   عقول انسان  يها  نهي جزء همان دف   ني پنهان است، ا   ي كشش فطر  ني است، ا  يفطر

و  گذشته   ي نظرباز ازكار   ، عاشقانه آغاز شده   ة رابط ، من به من لطف كرد، به من دستور داد         يموال«: ويدگ  چون مي ! جشن تكليف بگيرد  
  »!دهي و پسغام كشغاميبه پ
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 ي نشوي غير از خدا  كس عبدتااحساس استقالل را خدا در تو قرار داده 

    كـه   كنم ي م سپس من چرا احسا   « :سؤال. است» عبد بودن « به   ما ي كشش روح  ني ا دهد؟ يچرا خدا دستور م
 ايـن . ي خدا مـستقل بـشو     ري از غ  دي با هتو است، براي اينك    يحالت فطر  هماين  » دوست دارم مستقل بشوم؟   

           ني و ا  ،ي نشو - غير از خدا  - ي كس حالت احساس استقالل را خدا در تو قرار داده است كه عبد به عبد ازي ن  حالت 
 . استي كشش فطركي هم نيا! يونديبودن را در تو قرار داده كه به او بپ

   زبان حال ايـن عبـد، ايـن         »...مياي تو به رقص ب    يها  تو باشم به اشاره    مال فرمان     فقط من شود يم«: ديگو ي م  كه رسد ي م ييعبد به جا
ـ گو ي تـو را بزنـد؟ مـ   تي مواليگذار يچرا م: پرسند از او مي» !رمي زند منت پذرمي و گر ترم،ي گر زند دستش نگ   غمي ت به«: است تـو  « :دي
 »! موال داشتن چقدر خوب استي كهفهم ينم

 دهد؟ شي ميچه پادا اوامرش نيتر  سختدر قبالخدا 

   اوامر خـدا در     نيتر  سخت! دهد ي باالتر از بهشت م    دهد، ي بهشت نم  شي در جزا  ،كند ي اوامرش را اعالم م    نيتر   سخت  وقتي خدا در قرآن 
خـدا چقـدر     يعنـي    )78/حـج (»هو جاهدوا في اللَّه حقَّ جِهـاد      « :ديفرما ي باشد كه م   ني امر خدا در قرآن ا     نيتر   سخت ديشاست؟  يقرآن چ 

سـخت  العـاده    خدا فـوق  يستگي شا ةبه انداز اما   ساده است؛    ، توان ةجهاد در راه خدا به انداز      !چنان در راه خدا جهاد كن        است؟ آن   ستهيشا
ـ ا  نتوانستهيا ستهي ما آنچنان كه تو شااي خدا:نديگو يمهم  خدا  اءي اول جا بياورد؟   تواند به    چه كسي مي   حق جهاد را  اين  . است   در راه تـو مي
 .ميكنجهاد 

       آخـرِ همـين آيـه    . دهـد   بلكه چيزي بـاالتر مـي      دهد ي بهشت نم  گريددهد؟    گونه جهاد كنند، چه مي      خُب حاال خداوند به كساني كه اين
ال  مـو   عبـد باشـي و     يخواست يمگر تو نم  !  است يي چه خوب موال    يعني خدا  )همان(» و نعم النَّصيرُ    هو موالكُم فَنعم الْمولى   « :فرمايد  مي

 !؟يخواه ي مه چ از اين باالترگري د! ببررابرو حالش  !؟يداشته باش

 شي قلب بشر از جايا دفعه كي/ حساس نياز به عبد بودن و موال داشتن در وجودم بيدار شود: بخواه) ع(از حسين
 ! آزاد نبودن و عبد شدنيدلش تنگ شد برا! كنده شد

  آقا : چه بخواهيم؟ بگوييم  ) ع(از امام حسين  . توانند بكنند، اين را از ايشان بخواهيد         مي هايي دارند، يك كارهايي    يك قدرت ) ع(ائمة هدي
اي در وجودم بيدار بشود، احساس عطـش و احتيـاجم بـه               دفعه شود كاري كني اين احساس عطش و نيازم به موال داشتن يك             مي! جان

 .كنم، ولي اين نياز هنوز در من بيدار نشده است اي بيدار بشود؟ من خيلي از نيازهايم را حس مي عبد بودن يك دفعه

  به نام    ي كس ةداشت از درِ خان   ) ع(امام كاظم »شر     .برقرار است  ي و بار  بند ي ساز و آواز و ب      بساط  در خانه  دي؛ د كرد يعبور م  »شرب كنيـز بـ
سؤال  سؤال ظاهراً    نيخب ا »اد است؟  آز اي خانه، عبد است؟ برده است       نيصاحب ا «: حضرت از او پرسيد   .  از منزل خارج شد    كاريبراى  

 حـرّ اسـت، آزاد اسـت، بـرده           كـه   خب معلوم است   : گفت كنيز .توانست برده باشد    اي، نمي    چنان خانه  صاحب طبيعتاً   ، چون بود يربط يب
 يم در با كـس د:  از او پرسيد بشر.حضرت رفت و كنيز وارد خانه شد» .كند ي مخواهد يهمان آزاد است كه هرچه م    «: آقا فرمودند ! ستين

 خب معلـوم    :م گفت و من » ! آزاد؟ اي خانه برده است     نيصاحب ا «پرسيد كه    كرد،   يبي سؤال عج  يي آقا كي بله،:  گفت ؟يكرد يصحبت م 
دلـش  !  كنده شد  شيشر از جا  قلب ب اي    دفعه  يك »!كند مي خواهد ي دلش م  يآزاد است كه هركار    همان« :و او گفت  . آزاد است كه  است  



9 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

 خـودش را انـداخت   .پيدا كردرا ) ع(  جعفربن ي امام موسو آمد سر كوچه، د؛يپا پرهنه دنبال آقا دو !  نبودن و عبد شدن     آزاد يتنگ شد برا  
 ...  عبد هستمگريغلط كردم، دمن  : گفت)ع( جعفربن ي امام موسي پاهايرو

 


