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  1 ج- »مديريت لذت«/)5(ريتنها مسدرسنامة 

 يلذت بردن از زندگ شتري، راه ب»نفس يمبارزه با هوا«/شده دهيلذت بردن آفر يان براانس :پناهيان
مراحل اول و دوم در مديريت /است يبه هر هدف دنيرس يبرا يراه »ها شيگرا تيريمد«/است

  ها چيست؟ گرايش
 يمبارزه بـا هـوا   يعنيجهاد اكبر  نييبه تب كه »ينيد تيترب يراهبرد اصل ر؛يتنها مس«مهم  اريمباحث بس چهارماول تا  يها بخش ةدر ادام

ـ ا .آغاز شد» مديريت لذت«با موضوع  »ريتنها مس«مباحث  پنجمبخش  پرداخت، ينفس آشكار و پنهان م سلسـله مباحـث    ني
در . شـود  يمارائه  شود، يبرگزار م نيفلسط دانيواقع در م) ع(كه در مسجد امام صادق) ع(نيرالمؤمنيام نيمحب يهفتگ ئتيها در ه جمعه شب
  :ديخوان يرا م »مديريت لذت - ريتنها مس«جلسه از مبحث  اوليناز مباحث مطرح شده در  يا دهيادامه گز

  راه رسيدن به دنيا و آخرت يكي است/   راهي براي بيشتر لذت بردن از زندگي است ،مبارزه با هواي نفس
دست آورديم؛ البته خودسازي از جهات  به انسان ماعيبراي خودسازي و اصالح وضع فردي و اجتچارچوب يك  در جلسات قبل ●

دنيايي بهتري هم داشته باشيم و به شكوفايي استعدادهاي مختلف، نه فقط خودسازي معنوي بلكه خودسازي براي اينكه زندگي 
 . برسيم تر خودمان و يك زندگي خوش

ي كند و كسي كه اهداف آخرتي داشته باشد، يك راه بايد ط اهداف دنيايي داشته باشد، يك راه راطور نيست كه اگر كسي  اين ●
كسي كه هدف خودش را فقط دنيا قرار دهد، يك راه درست براي رسيدن به همين هدف سطح پايين او  .ديگري بايد طي كند

ها و  ايشراه مخالفت با برخي از گراين . ودش قرار داده است، يكسان استوجود دارد و اين راه با راه كسي كه آخرت را هدف خ
يعني مبارزه با هواي نفس فقط براي . است» مبارزه با هواي نفس«ها و در يك كالم  ريزي براي مديريت گرايش كنترل و برنامه

، كنترل يا محدود انسان با مديريت. است بردن از زندگي و بيشتر راحت بودناين راهي براي بيشتر لذت . هاي متدين نيست آدم
 . برسدكه ممكن است،  دنيايي و آخرتي تواند به تمام اين اهداف ي خودش ميها كردن برخي از گرايش

 است» درگيري دروني«درگيري اصلي انسان از اول تا آخر زندگي يك 

هاي او هستند و  دهند و موتور محرك انسان براي انجام هر حركتي، گرايش هاي او تشكيل مي شاصل وجود انسان را گراي ●
انسان از اول تا آخر درگيري اصلي . ها ايجاد كنيم بايد يك ساماني براي اين گرايش. ند، متعدد و متكثر هستندها نيز تنوع دار گرايش
 . هاي خودش است است، يعني درگيري با گرايش »درگيري دروني« يك زندگي

من جان بدهم؟ آيا از اين جان درگير هستي، كه آيا  شما را به قتل برساند، شما در درجة اول با خودت تاحتي اگر كسي آمده است  ●
انسان دوست «اگر كسي اين گرايش را كه  !اين گرايش خودم را تأمين كنم؟ يا اينكه سعي كنم آن را حفظ كنم وشيرين بگذرم؟ 
بقاء و اين ميل انسان به . شد حتي با قاتل خودش هم درگيري نمي در وجود خودش نداشت »حفظ كند و رنج نكشددارد خودش را 

شود كه موجب  همچنين مسائل ديگري در اين ميان مطرح مي. شود با قاتل خودش درگير شود است كه موجب مي انحفظ ج
يا اگر گرايش به عزت برخورد كند؟ ) ميل به بقاء(مثالً اينكه انسان چگونه با اين گرايش خودش. شود هاي دروني انسان مي درگيري

 »من عزت خودم را حفظ كنم، يا اينكه جان خودم را حفظ كنم«ي پيش بيايد كه هم در درون انسان باشد، ممكن است اين درگير
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 راهي براي رسيدن به هر هدف است» مبارزه با هواي نفس«و  »ها مديريت گرايش«

ارچوبي كه ما معرفي ت را در هر چيزي ترجمه كند، با چهر كسي سعاد. معرفي كرديمارچوبي براي رسيدن به سعادت يك چما  ●
ارزش به چيزي است كه : دنگوي مي - در فلسفة اخالق» راپيكُ«مثل مكتب - » ت بردن صرفلذ«در . منافات نداردكرديم، 

كنم  ولي بنده عرض مي ،كنند البته اهل فلسفة اخالق خيلي به اين مكتب حمله مي. ارزش هستند بخش باشد و بقيه چيزها بي لذت
 . يمتوانيم كنار بياي كه ما حتي با اين مكتب هم مي

كند كه شما سعادت را در لذت بدانيد، آن را در معرفت بدانيد، در ارتباط به خدا بدانيد، در سود و منفعت بيشتر در دنيا بدانيد  فرقي نمي ●
اين راهي كه معرفي  .آيد ميجور در براي سعادت ترسيم كرديم،اينجا ارچوبي كه با اين چ در هر حال .يا آن را در چيز ديگري بدانيد

همة اينها . است راهي است براي زندگي بهتر، براي بيشتر لذت بردن و بيشتر راحت بودن» مبارزه با هواي نفس«يم، يعني كرد
 راه ديگري براي رسيدن به هر هدف اصالً. ها و مبارزه با هواي نفس را بهتر انجام دهيد وابسته است به اينكه شما مديريت گرايش

 . ندارديا هر معنايي براي سعادت وجود 

تواند  كس نمي هيچ/ ها گرايشكردن زندگي خوب يعني خوب مديريت / ها زندگي يعني مديريت گرايش
 را مديريت نكند شهاي گرايش

ها و  يعني خوب مديريت كردن گرايشها و زندگي خوب،  زندگي يعني مديريت گرايش عرض شد كهقبال  ●
هاي خودش  تواند گرايش دهد كه هيچ كسي نمي ياين نشان م. ها زندگي بد يعني بد مديريت كردن گرايش

هاي خودش را مديريت  كند، در واقع دارد گرايش آن كسي هم كه دارد بد زندگي مي. را مديريت نكند
هاي خودم را مديريت كنم  خواهم گرايش من نمي«اگر كسي بگويد كه . كند كند ولي دارد بد مديريت مي مي

هم يك نوع اعمال اتفاقاً همين كار » !روم زي دلم بخواهد به سراغش ميلذا هر چي! يا آنها را كنترل كنم
هاي خوب خودش را حذف  البته انسان با اين كار، برخي از گرايش. هاست گرايش مديريت كردن بر روي

اين هم يك نوع مديريت كردن  هر حال لي بهكند و هاي بد خودش را تقويت مي كند و برخي از گرايش مي
 .هاست گرايش

هاي خودم را مديريت  خواهم گرايش من نمي! هاي خودم را ندارم من حوصلة مديريت كردن گرايش«: تواند بگويد هيچ كسي نمي ●
هاي خوب خودشان  ها با گرايش منتها بعضي. هاي خودش مبارزه نكند در واقع هيچ كسي نيست كه با برخي از گرايش» !كنم
: جنگند، بگوييم هاي خوب خودشان مي بايد به كساني كه با گرايش. جنگند خودشان ميهاي بد  ها هم با گرايش جنگند و بعضي مي
آن بخشي  پس بهتر استكني،  جنگي و داري بخشي از وجود خودت را حذف مي هاي خودت مي تو كه داري با برخي از گرايش«

 » يكه ارزش كمتري دارد را بيشتر حذف كن

 شود، چگونه سخن بگوييم؟ وري ميخ قبا كسي كه براي لذت دچار گناهي مثل عر

توانستيم گفتگو  خورها هم مي حتي با عرق. كرديم طوري گفتگو كنيم، واقعاً خيلي از اختالفات را حذف مي توانستيم اين ما اگر مي ●
ر لذت بيشتري از حاال اگ. دهد خورد، طبيعتاً براي رسيدن به يك لذت، اين كار را انجام مي مثالً كسي كه مشروبات الكلي مي. كنيم

تو براي : از او بپرسيد. همين جنس لذت، با نخوردن مشروبات الكي حاصل شود، طبيعتاً بايد خوردن مشروبات الكلي را كنار بگذارد
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دهي؟ يا براي هيجان و به  هاي خودت اين كار را انجام مي خوري؟ مثالً براي فراموش كردن غم چه لذتي داري مشروبات الكلي مي
ه سمت آن از اين كار دست بكشيد و بن؟ حاال اگر راه ديگري پيدا كنيم كه شما را بهتر به اين نتايج برساند، طبيعتاً بايد وجد آمد

 . برويد

 . ستها و زندگي بد هم بد مديريت كردن گرايش ستها خوب خوب مديريت كردن گرايش زندگيِ هاست؛ مديريت گرايشزندگي  ●

ها بايد رويش  مهمترين موضوعي كه در دبستان /طلبي است ريت راحتها، مدي مرحلة اول مديرت گرايش
 طلبي است كار شود، راحت

طلبي اولين گرايشي  راحت. شويد طلبي مواجه مي هاي خودتان را مديريت كنيد، با راحت خواهيد گرايش كه شما ميدر مرحلة اول  ●
» !كشم تو را مي«: مثالً اگر به او بگوييد. ه جاودانگي نداردكودك ميل ب. شود مواجه مي آنبا  ،است كه انسان پس از زاده شدن

من آسوده و راحت نيستم؛ در معدة خودم «است كه  فهمد اين گرايش تنها چيزي كه مي او. فهمد حرف شما را نمياين معناي 
طلبي  راحت. شود دارد و آرام مي لذا وقتي به او غذا بدهند، دست از گريه كردن بر مي» ...كنم، غذاي مرا بدهيد احساس گرسنگي مي

 . آيد دنيا مي اولين تمايلي است كه انسان با آن به

ها و  مهمترين بحثي كه در مدرسه. طلبي است اولين گرايشي كه بايد قدرت مديريت آن را پيدا كنيم، راحت ●
به صورت  طلبي در دبستان بايد با راحت. طلبي است ها بايد روي آن كار شود، همين بحث راحت دبستان
توانيم اسم  سري فنون كه مي گيري از يك مهربانانه و منطقي مقابله شود؛ البته با بهره ،هوشمندانه ،مدبرانه
 .بگذاريم» فنون تربيت«آنها را 

انسان . را خواهد گرفت »طلبي راحت«جاي » ادب«مقابله شود، چيزي به نام  ، درستطلبي اگر با راحت ●
اي است كه جاي  آداب هم برنامه. طلبي خودش را كنترل كند كسي است كه توانسته است راحت» مؤدب«
اي كه در خانه صرفاً راحت باشد و راحتي خودش را  بچه. گيرد را مي» دهم خواهد انجام مي هر چه دلم مي«

ادبي بچة خود را اصالً نبينند  ها ممكن است بي خيلي از خانواده. ادب است ، اين بچه در خانه بينكندمديريت 
 »!ام راحت باشد بگذار بچه«: و بگويند

 يطلب و لذت يطلب راحت جياز نتا يكيگناه  /دومين گرايشي كه بايد آن را مديريت كنيم، گرايش لذت است
 است

. آوريم دوم برسيم، كم مي كنندة راحتي نشد، وقتي به مرحلة طلبي مقابله نشد، و ادب جايگزين آن نشد، و ادب كنترل با راحتاگر  ●
طلبي  مقدار راحت كودك بعد از يك .لذت استگرايش دومين گرايشي كه ما بايد آن را مديريت كنيم، ، طلبي راحتگرايش بعد از 

فهمد كه چه چيزهايي لذت دارند و  مي. رود جنبد و به سراغ لذت مي كم سر و گوشش مي كمرود،  وقتي كه كمي سنش باالتر مي
لذت خوردن و آشاميدن، لذت « جملهاز . ها كند به تجربه كردن انواع و اقسام لذت لذا شروع مي. كنند ايي او را سرگرم ميچه چيزه

البته » ...جنسي، لذت اعتبار و موقعيت اجتماعي، لذت قدرت و هاي  لذت: در مراحل بعديهاي عاطفي و  لذتشنيدن، لذت بازي، 
ها ممكن است براي بعضي افراد زودتر پيش بيايد  برخي از اين لذت. ، متفاوت استمختلف افراد ها در اين لذت) ترتيب(تقدم و تأخر

 . هاي روحي، صفات ژنتيكي و فرهنگ افراد دارد اين بستگي به خصلت. و برخي هم ديرتر پيش بيايد
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ماند كه انسان به  دو قدم بيشتر باقي نمي بعد از مقابله با لذت، يكي. اي است كه بايد آن را مديريت كنيم لذت مقولة بسيار گسترده ●
در همة آنچه . لذتراحت و گرايش دو مديريت شود به  ميمحدود  ،ها تا آخر عمر انسانزندگي معموالً اما . نهايت سعادت برسد

 . طلبي است طلبي و لذت در واقع يكي از نتايج همين راحت ،شود ميناميده » گناه«اسالم 

كنيم؟ چرا خدا  مديريتر وجود انسان آشنا شويم و اينكه اصالً چرا ما بايد لذت ببريم؟ چرا بايد اين لذت را ما بايد با فلسفة لذت د ●
 . را محدود كنيم هاي خود لذتبرخي از مجبوريم  - دين داشته باشيم يا نداشته باشيمچه –اي ساخته است كه ما  دنيا را به گونه

 بري انسان را محدود كند دين بنا ندارد لذت/ د بري خودش را توسعه ده تواند لذت انسان مي

تواند گرايش  در حالي كه انسان مي! آورد بري خودش چه بالهايي مي بينيد انسان بر سرِ خاصيت لذت اگر خوب دقت كنيد، مي ●
 . تواند آن را تعميق كند بري خودش را توسعه دهد، مي لذت

طور  همان. استفاده كرديم نه محدود كردن لذت» مديريت لذت«ذا ما هم از كلمة بري انسان را محدود كند، ل دين بنا ندارد كه لذت ●
طلبي خودمان را محدود  يم راحتهنه اينكه ما بخوا. ما را افزايش دهد راحتيخواهد  اسالم مي در واقعكه دربارة راحتي بيان شد، 

مثالً وقتي ورزش كنيد، در واقع راحتي . مبل نيست بلكه بايد راحتي خودمان را توسعه دهيم ولي راحتي فقط نشستن روي. كنيم
در جريان دينداري، درست است كه . طور است دربارة لذت هم همين. ايد هاي جديد هم جذب كرده ايد و راحتي خودتان را توسعه داده

 .ها نيست شود ولي بناي اوليه دين بر محدود كردن لذت ها محدود مي برخي از لذت

 خواهد ما ازهمه چيز لذت ببريم دين مي/ بدهد  »بري قدرت مديريت لذت« خواهد به ما دين مي

جا و مضر نبريم،  بري خودمان را محدود كنيم، معنايش اين است كه لذت نابه ترك گناه بيش از اينكه معنايش اين باشد كه لذت ●
خواهد  دين مي. بري ما را محدود كند خواهد لذت مياساساً دين ن. بري ما را افزايش دهد بلكه لذت مفيد ببريم و لذتي ببريم كه لذت

 .به ما بدهد» بري قدرت مديريت لذت«خواهد  بري انسان را مديريت كند و به عبارت بهتر، دين مي لذت

هايي كه مردم معموالً  و لذت. چيز لذت ببريم، حتي از رنج هم لذت ببريم چيزي رنج نبريم و از همه خواهد ما از هيچ دين مي ●
اي دارد كه البته  العاده كنند كه اين يك لذت فوق اند، لمس مي را تجربه كردهاربعين كساني كه سفر معنوي پررونق . برند، ببريم نمي
 .دناتفاقات معنوي ديگر نيز لذت و شيريني خاصي دار. توانند آن را براي كسي توضيح دهند نمي

 است بري اي لذتاي بر راحتي مقدمه /انسان براي لذت بردن آفريده شده 

ت آفريده شده است كمااينكه انسان براي لذ: توان در پاسخ گفت مي ؟انسان آخرش براي چه آفريده شده استاگر پرسيده شود كه  ●
 .برد برد و البته از مالقات خدا لذت بيشتر مي از نعمات بهشت لذت ميپردازد،  بردن ميلذت  رود، در بهشت به وقتي از اين دنيا مي

طلبي اصالت  طلبي، لذت طلبي و لذت بين راحت. است بري اي براي لذت نسان براي لذت آفريده شده است و راحتي مقدمهاصالً ا ●
قدر  بايد آن. ما آخرش بايد لذت ببريم. طلبي يك گرايش حداقلي يا يك گرايش مقدماتي در وجود انسان است راحت. بيشتري دارد

خيلي به مست شدن عالقه دارند، ناشي از نياز فطري انسان به اين عالم مستي است،  ها اينكه انسان. لذت ببريم كه مست شويم
خواهند اين اثر را به صورت مستقيم بر وجود  مي خود، هاي مغز تأثيرگذاري بر سلولدهند و با  نياز بد پاسخ ميبه اين  معموالًالبته 

 .زند و لذا ممنوع شده است صدمه ميبري او  و قدرت لذتكه اين روش غلطي است و به انسان و مست شوند خودشان بگذارند 
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  خود را مديريت نكردنطلبي  و لذت يطلب يعني راحتگناه كردن يعني 

اوالً  كسي كه .بري را مديريت كنيم اينكه ما بتوانيم لذت؛ شود ميمربوط  »مديريت لذت«گفتگو به  قسمت از بحث ما در اين ●
طلبي خودش را مديريت كند، هم زندگي بهتري خواهد داشت و هم به يك تعادل  ثانياً لذتكند و را مديريت  طلبي خودش راحت

كنند،  ولي از سوي ديگر، كساني كه گناه مي. ترين معارف دين، آماده خواهد كرد رسد كه او را براي بندگي و دريافت عالي روحي مي
ن به جايي خواهد رسيد كه حتي آيات الهي را هم تكذيب كنند، كارشا طلبي خودشان را مديريت نمي و لذت يطلب يعني راحت

اي ذهني و ي، چون قوانچنين كس )10/روم(»أَنْ كَذَّبوا بĤِيات اللَّه و كانُوا بِها يستَهزِؤُنَ  ثُم كانَ عاقبةَ الَّذينَ أَساؤُا السواى«. كنند مي
طلبي  به معناي اين است كه انسان، راحت به يك تعبير، »أَساؤُا السواى«. دنگر توان فهم درست را ندارريزد، دي هم مي به شان روحي
 .طلبي است طلبي و حب جاه هم زيرمجموعة همين لذت تمايالت ديگري مثل مقام. كند طلبي خودش را مديريت نمي و لذت

  سه فعاليت فرعي در مديريت لذت

ها را هم  برخي از لذت كنيد، ها را براي خودتان ممنوع مي برخي از لذتدر جريان مديريت لذت، : عبور كردن و دلبسته نشدن) 1 ●
بستة آنها  لي عاشق و دلبريد و كنيد، يعني از آنها بهره مي كنيد ولي از آنها عبور مي ها را محدود نمي كنيد، برخي از لذت محدود مي

سبزي را خيلي دوست دارد، هر  كسي كه قرمهمثالً . دهيد ت در اتاق قلب خودتان قرار نميعكس آنها را مثل يك ب شويد و نمي
ها را بايد  يعني برخي از لذت! زند در اتاق خودش نمي را سبزي بخورد، ولي ديگر عكس يا پوستر آن تواند قرمه وقت گرسنه شد مي

 . بهره گرفت ولي حرفش را نزد و رابطة عاشقانه با آنها برقرار نكرد از آنها برد و

مسخره كردن  حتماً. ها را اصالً نبايد برد، يعني كالً ممنوع هستند؛ مثل لذت مسخره كردن ديگران برخي از لذت:  ممنوع كردن) 2 ●
 .هاي ممنوع است جزء لذت ايندهند، ولي  ها اين كار را انجام مي شود خيلي يك لذتي دارد كه باعث مي

اند كه چند لقمة آخر غذا را نخوريد و  لذا سفارش كرده. غذاخوردنها را بايد محدود كرد؛ مثل لذت  برخي از لذت: محدود كردن) 3 ●
اگر كسي خودش را در غذا خوردن محدود نكند، بعد از مدتي پرخوري، دچار . قبل از اينكه كامالً سير شويد، دست از غذا بكشيد

 .هاي مختلف خواهد شد بيماري

 .ولي همة مبارزه با هواي نفس دربارة لذت، اين نيست. است اين سه فعاليت، در واقع سه فعاليت فرعي براي مديريت لذت ●

 بري هاي عميق و شكوفا كردن استعداد لذت لذتكشف : در مديريت لذتعمليات اصلي 

برخي بستة  عاشق و دلها را محدود كنيم، و  ها را ممنوع كنيم، برخي از لذت مبارزه با هواي نفس فقط اين نيست كه برخي از لذت ●
 . ها را در خودمان كشف كنيم عمليات اصلي در مديريت لذت، اين است كه برخي از لذت .ها نشويم ديگر از لذت

برخي  .بري خودت را شكوفا كني بايد استعداد لذت. تواني لذت ببري كه لذت بيشتر و باالتري به تو بدهد تو از يك چيزهايي مي ●
ها  برخي از لذت. بردن خودت را تقويت كني و از آنها لذت بيشتري ببري بري، منتها بايد اين لذت  چيزها هست كه از آنها لذت مي
 .تواني خيلي بيشتر عاشق آنها بشوي بري، ولي مي هست كه داري از آنها بهره مي

در بهشت و رضوان الهي هرچه دلت بخواهد هست » اين دل كه اشتهايي جز روي او ندارد /تشتهي كه فرمود ال تسرفوا ندارد ما« ●
خداوند قدرت خيال را به . مرغ خيال خودت را پرواز بده و دربارة بهشت فكر كن و لذت ببر )71/زخرف(»سها ما تَشْتَهيه الْأَنْفُو في«

پردازي دربارة بهشت و نعمات بهشتي يك استفادة خوب از اين قدرت خيال  انسان داده است كه از آن درست استفاده كند و خيال
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البته منظور از خيال، توليدات ذهني انسان است، لذا هم خيال درست . جاي خودش خوب و الزم است پردازي به پس خيال .است
 . به معناي خيال نيست» توهم باطلي«هر  ليداريم و هم خيال باطل داريم و

ري خودمان را ب هان لذتافزايش دهيم و استعدادهاي پنبري خودمان را  اين است كه استعداد لذت - در باب مديريت لذت- بحث ما  ●
 .به لذت بردن عشق بورزيم پيدا كنيم و

 هاي هنرمندانه به مردم نشان دهند هاي معنوي را با روش توانند لذت فيلمسازها مي

هاي معنوي را با  توانند لذت فيلمسازها مي. ها بهره ببريم ها هست كه بايد سعي كنيم حتماً به آنها برسيم و از آن لذت برخي از لذت ●
هاي قوي خودشان، شخصيت داستان را به  پردازي و با داستان مثالً با شخصيت. هنرمندانة خودشان به مردم نشان دهندهاي  روش

نماز  اي از اوج لذت بردن معنوي برسانند كه تماشاگران اين فيلم، حسرت بخورند به حدي كه حاضر باشند چهل سال يك نقطه
  .بخوانند تا به آنجا برسند

مثالً . دهند، تصور نكنيد كه واقعاً يك پديدة مادي است ها به مردم نشان مي هاي مادي يا عاطفي كه در فيلم بسياري از لذت ●
مثل . دادني نيست نشان اصالًخود لذت كند در حالي كه  ميدهد و منتقل  فيلمساز اين لذت را در نگاه شخصيت داستان، نشان مي

راه نشان دادنش اين است كه يك بازيگر، يك گل را بو كند و بعد با نشان دادن چهرة  !عطر گل را نشان دهيد اينكه شما بخواهيد
طور  نيز همين يها لذت بسياري ازنشان دادن عشق و . گيرد، خوشبو بودن گل به تماشاگر منتقل شود او و حالتي كه به خودش مي

  .است

 برد خيلي خطرناك است آدم متديني كه از زندگي خودش لذت نمي

ها نيز  ها هست، اما دنبال نامحدود كردن برخي ديگر از لذت يريت لذت دنبال محدود كردن برخي از لذتمد ●
كند نه به نفع لذت  بري انسان كار مي لذا اگر سرجمع حساب كنيد، مديريت لذت بيشتر به نفع لذت. هست

ي كه از زندگي قاً آدم متديناتفا. اگر اين را بفهميم، ديگر بر سر دين منت نخواهيم گذاشت. نبردن انسان
ين شوند و ا لذت مي ةها عقد بعضي. خيلي خطرناك است برد؛ چه لذت مادي و چه معنوي، خودش لذت نمي

خواهند  برد، مي بينند كه يك كسي دارد لذت مي اينها تا مي. كنند مخفي مي عقدة خودشان را پشت دين خود
 !او را اعدام كنند

از اين افراد . كند اي برخورد مي بردن ديگران به صورت عقده  برد، معموالً نسبت به لذت دش لذت نميآدم متديني كه از زندگي خو ●
آيد كسي از معنويات هم لذت  آيد كسي از ماديات لذت ببرد، حتي بدشان مي تنها بدشان مي ها نه بعضي .ايم در طول تاريخ داشته

   !ببرد

  


