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  1ج - )ع(دانشگاه امام صادق/هاي زندگي و رسيدن به لذات بندگي راز عبور از رنج
؛ زندگي يعني مديريت شده هي انسان تعبيرنج در زندگ /!استيك فريب بزرگ » يد رنج نكشتوان يم«) الف: پناهيان

زندگي كم هاي  ال رنجقبشان در  ، مقاومتدي كشدن خواهرنج زندگيدر كه  گوييمنصادقانه به كودكان اگر  /!»رنج«
 دهيآفر لذت يما برا) ب /ميشون نابجا يها  رنجميتسلمان را كم كنيم و  رنجاز رنج رنجور نشويم، بايد  /شود مي
هيچ لذتي حرام نيست، مگر  / كنند ي لذت عبادت مي خدا هم برااءي اولكنند؛ تالش مي لذت يبرا "همه"؛ ماي هشد

 ايهرچه در دن / !تر خواهد بود  افسردهاي در آن دن،هركه كمتر لذت ببرد /باشداد به لذت زيرسيدن   مانعلذت كمي كه
  ديشو يها برخوردار م  لذتني در آخرت هم از باالترد،يها بهره ببر  لذتنياز باالتر

. اند هاي زندگي مقاوم بار نياورده اي كه قطعي بودن رنج در زندگي را به فرزند خودشان آموزش نداده باشند، او را در مقابل رنج خانواده«
گونه  هركسي در هر فيلمي، هر آموزشي، و هر سخني به نسل جوان اين. ات نباشد؛ يك دروغ آشكار است تواند در زندگي اينكه رنج مي

گويي بسيار زشت و نابخردانه است، يك فريب بزرگ  اين يك دروغ» تواني طوري زندگي كني كه رنج نكشي تو مي«كه القاء كرد 
  ».است
 

راز عبـور از    «در دهـة اول محـرم را        ) ع(حجت االسالم پناهيان امسال موضوع سخنراني خود در مراسم عـزاداري دانـشگاه امـام صـادق                
  :ديخوان ي را مي سخنرانني جلسه اني از اولييفرازهادر ادامه .  قرار داده است» ي به لذات بندگدني و رسي زندگيها رنج

  خاطب اصلي آنبحث و ممقدمه؛ معرفي موضوع 

   هستند و گاهي براي برطرف كردن يك غفلت عمومي،»تذكري«گاهي ، »تعليمي«ها گاهي  سخنراني
    شـود كـه    ها حاوي مطالبي هستند كه براي عموم مخاطبانِ آن سخنراني جنبة آموزشي دارند، يعني تصور مي    گاهي از اوقات، سخنراني

 . گيرد كند و تعليمي در آن صورت مي  القاء بحث، جنبة آموزشي پيدا ميلذاي ندارند و  از آن آگاه- يا الاقل عموم مخاطبان- عموم مردم

    داننـد و لـذا    شود را مـي  اما گاهي هم سخنراني تعليمي نيست، بلكه تذكري است؛ فرض بر اين است كه مخاطبان، همة آنچه گفته مي
م نيست كه مطلب جديد باشد، بلكه ممكن است كه مطالب بـه             هايي الز   در چنين سخنراني  . شود  اين مطالب، براي يادآوري عرضه مي     

 .اي تذكري بدهد، در جان مخاطبان تأثيرات فراواني خواهد داشت نَفسي به هر شيوه شيوة جديدي بيان شود و يا اينكه صاحب

 ر براي برطرف كردن يك عالوه بر اين دو نوع سخنراني، گاهي از اوقات هست كه اگر يك سخنراني، تذكري در خودش دارد، اين تذك
و نـد   يعني يك جهل عمومي هست كه همه بـا آن درگير          . را جهالت گذاشت    شود نام آن    اي كه مي    توجهي  غفلت عمومي است؛ يك بي    

ها براي برطرف كردن غفلت در فرهنـگ جامعـه            لذا برخي از سخنراني   . نسبت به اينكه چنين موضوع مهمي وجود دارد، جاهل هستند         
 آن غفلـت را در فرهنـگ         و  كننـد  ي مساع كي همه باهم تشر   دي نخواهد شد، با   ي تلق ي فرد ي تذكر يِ سخنران كي گريد ني ا بخُ. است

 .  خواهد شدي هم تلقيمي و تعلي آموزش- يتا حد -  خودشة به نوبيا ي سخنراننيچن البته. جامعه برطرف كنند

   معلومات صورت نگرفته باشد     ني از ا  ي درست يبند  ه هست اما جمع    هم اري معلومات در اخت   ي سر كي نكهي باشد، با ا   ري كه فراگ  يغفلتاما 
 . ما دردناك استة مثل جامعيني دة جامعكي يبرا
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    است»يدراهبر«لذا اين يك بحث / موضوع بحث ما موضوعي است كه در فرهنگ ما مورد غفلت قرار گرفته
 يمورد غفلت است و موضوع احتماالً است كه يموضوع ،ميكن از آن صحبت - في محرم شرنيدر ا-  امسالميخواه ي را كه ميموضوع 

ـ  انكـه ي ا ي برا ردي صورت بگ  ي جنبش كي ،ي حركت كي دي با  است؛  مورد غفلت قرار گرفته    يطور كل  است كه در فرهنگ ما به       غفلـت  ني
 ي حـال  نيدر ع - تك ماها هم ممكن است      فل است؛ تك   موضوع غا  ني كه نسبت به ا    ستي جامعه ن  كيالبته فقط فرهنگ    . برطرف شود 

  . مي موضوع داشته باشني غفلت از ا- مي هستدار نيكه د

 ـ  تقو  او ةزي كه انگ  كنند ي م يادآوريو صرفاً   - داند ي را م  يزي چ كي كه انسان    ي تذكر يها   بحث آن   او ي معنـو  يهـا    عالقـه   و  بـشود  تي
  و حاال  ميدانست ي را نم  يزيما چ  كه    است طور   نيز اين  يميتعلهاي    بحث آن    همچنين دربارة  . دارد ي فرد ة جنب شتري آنها ب  -  بشود يادآوري

خـصوصاً  ؛  دارندي راهبردة جنبي كه در فرهنگ جامعه مورد غفلت است،گونه موضوعات     ني ا يول. دمان افزوده ش    بر اطالعات و   ميدانست
  .  خواهند شدي تلقي بحث راهبردكي - يني و معالم دمي مفاهانيدر م - گريداينها . اگر مهم باشند

 است كه در اثـر      ي بحث كي خواهد بود،    ي بحث راهبرد  كي آن بحث    گري د ، باشد يديو كل لت عام است مهم      كه مورد غف   ي موضوع اگر 
 . خواهد كرديادي زيلي خي جامعه ضررها-  بشود استفاده كرددي جهالت را هم شاة كلميحت-  جهالت نسبت به آنايغفلت از آن 

   اين بحث به نياز امروز ما مربوط است/ دارنديا ژهي هم توجه و»زمان«به  يمباحث راهبرد
 ي كه فديكن ي را مطرح ميدي موضوع كلكي از اوقات شما يگاه ، اين است كهنمك عرض ديا بحث بري كه دربارة موضوعگي ديژگيو 

 به  القاعده يعل يمباحث راهبرد .  پرداخته بشود  به آن  شد ي م ي در هر زمان   بلكه به زمان شما ندارد،      يربط اديز مهم است اما     يلينفسه خ 
 را  ي فـرد  ازيـ  فقط ن   ضمن اينكه  . مناسب باشند  يلي ما خ  زمان به    نسبت  كه مي باش ي دنبال مباحث  دي با ما و.  دارند يا  ژهيزمان هم توجه و   

ـ  توجه بـه ا     محتاجِ ي هم به سخت   ي باشد و ما از نظر زمان      ي راهبرد دي هم با  تشي، اهم شود دهي د  هم در آن   ي اجتماع ازي ن  بلكه نند،ينب  ني
 خواهد داشت يي باالتي اهم- مي كه ما االن در آن هستيطي شراة با توجه به هم-  همي بحث از نظر زماننيشاءاهللا ا إن .ميموضوع باش 

 .  فرموددي قضاوت خواهندهي آيها را در شب نيو شما ا

 كند ميبرطرف هم   رانينيرمتديغي ها  سوءتفاهماست، اما »نيافراد متد« بحث ني ايمخاطبان اصل

 ي كسان تاما ه نكرديراح بحث را طنيااساساً بنده . استبحث اين  مخاطب ،خواهم عرض بكنم مي بحث ي در معرفكه يگري دةنكت اما 
 و ميبـر  ي كـه مـا در آن بـه سـر مـ     يا  جامعهني در چندي آدم باشهيالبته هم .  بشوند تي هستند جذب به معنو    ي معنو طيكه خارج از مح   

 نينيمتدري باشد كه غطوري  ديزن ي هم منيني متدي كه براييها  كه حرفشود مالحظه ، اين موضوعر دارند در آن حضويجور افراد همه
 يهـا را بـرا       سـوءتفاهم  ؛ها را برطـرف بكنـد       تفاهم سوء تواند ي بحث چقدر م   ني كه ا  دي د دي بحث خواه  ةندي شما در آ   و .را هم جذب كند   

 !ستندي ندار ني كه ديكسان

 هستند غيرمتدين  ، سوءتفاهمخاطر  بهنيدرمتي افراد غز اياريبس

 دچار سوءتفاهم نيرمتدي و غيرمذهبي افراد غز اياري بسناًيقي د؛ي كناني بيرمذهبي افراد غي خودتان برااني بحث را با بني اديتوان يشما م 
  !ستندي نماري همه كه ب؛ آنها را برطرف كنديها  سوءتفاهمتواند ي بحث مني ا و هستندنيرمتديهستند كه غ
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 ـ  در ا  مي كـه مـا بنـا داشـته باشـ          ستندي گروه از مخاطبان ن    ني ا ، بحث ني مخاطب ا  نسبت به  ما   ي هدف اصل  يول عـزاداران    مجلـسِ  ني
 ارجمنـد  خاطبان است كه ما ميعيخب طب.  را قبول ندارندييها طي محني چن اي اند  امدهي كه ن   بپردازيم ي به جذب آنان   )ع(نيالحس  اباعبداهللا

  . ميده قرار تيدر اولو را ي مجالسنيچن

 و خوب استقدر ني اعتقادات ا و  باالست قدر  ني ا تي معنو  بااينكه  است، ي جار قدر  ني ما ا  ة در جامع  ني د نكهي كه چرا با ا    نجاستي ا تعجب  
 از  ياري بـس  ريـ گ ما چـرا هنـوز در      م؟يرس ي نم ي ما چرا به اوج بندگ     م؟يكن ي الزم را نم    واقعاً رواج دارد، ما چرا آن رشد       ي در حد كاف   مانيا

 ؟ طور باشدني ادي نباالقاعده ي كه علمي هستيمشكالت

   كه  ي و مذهب  نيافراد متد ! هاست   حرف ني از ا  شي كه انتظار از آنها ب     يني افراد متد  ؛ميدان ي م ني بحث را افراد متد    ني ا يمخاطبان اصل ما 
  ست؟ي چي براها ي كاستمه هنياما ا.  از اصول را قبول دارندياريبس

 ها را     از سوءتفاهم  ياري كه بس  ي حال ني در ع  ،بگيرد را در نظر     دار  ني از افراد د   ي مخاطبان كند  مي ي سع ، اول ة بحث ما كه در درج     رمدوايام
ـ  به ا  دي زمان ما با   ني كه در ا   پردازد ي م يازي به ن  و  برطرف خواهد كرد   نينيرمتدي غ يبرا ـ ي خ ازيـ  ن ني ـ    يل  يو بـه موضـوع    . مي توجـه كن
 .كند ي دارد توجه مي موضوع راهبردبه يك بحث نياضمن اينكه .  استدي جامعه مورد غفلت شدينيگ د كه در فرهنپردازد يم

 ؟چيست ي به لذت بندگدنيو رسي  زندگيها  رنجزراز عبور ا /اين بحث يك موضوع آشكار دارد و يك موضوع پنهان

 به لـذات    دني و رس  ي زندگ يراز عبور از رنج ها    (ت اس اعالم شده  كه دارد   ي موضوع آشكار  كياين بحث،    ست؟ي موضوع بحث ما چ    اما 
 است كـه    يزي چ نيموضوع آشكارش هم  !  نه؟ اي دي رس مي به آن خواه   ندهي در چند شب آ    دانم  كه نمي   دارد  موضوع پنهان  كيو  ) يبندگ

 چيست؟  ي لذت بندگ بهدنيو رسچيست؟ و راه  ي زندگيها  سؤال مطرح كرد؛ راز عبور از رنجكيرا به صورت   آنشود ياعالم شده و م
 البتـه .  دوتا سؤال اسـت    اين!  نه » چيست؟ ي به لذت بندگ   دني رس ي برا ي زندگ يها  راه عبور از رنج   «  كه مي نكن بي دوتا سؤال را ترك    نيا
 .  هم در نظر گرفتگري را الزم و ملزوم همدنهاي اشود يم

 !ن يك رازي هست كه مورد غفلت است اما در اين ميا وجود داردي زندگيها  عبور از رنجي براي مختلفيها راه

 آن راز مورد غفلت است كه وجود داردي رازكي مختلف يها  راهني در بيول.  وجود داردي زندگيها  عبور از رنجي براي مختلفيها راه  .
 دي قضاوت خواه- دي هستي و معنوي اخالقاحث مبات،ي روام،ي قرآن كرة اهل مطالعكه-  شما و خواهم گذاشتاني را با شما درمنيبنده ا

به   ي ولبرند ي نمياند، به سهولت هم به آن پ  نبردهي است كه همه به آن پيزيشود؟ راز چ ي راز تلقكي شود ي واقعاً مني اايفرمود كه آ
  !  آن استي راه اصل كه گفتشود ي مينوع

   ذكـر شـده    اتي و روا  اتي در آ  يحتو  - ت كه در نظرها هس    ي متعدد يها   راه نكهي ا ي برا مي را وقت صرف كن    ي شب چندالزم باشد   شايد  - 
ولي . رسد ي كه اوالً به ذهن آدم م    ييها   راه م؛ي را با هم مرور كن     ،ي زندگ يها   متوقف نشدن در رنج    يبراو   ،ي زندگ يها   عبور از رنج   يبرا
 .  كردي راز عبور تلقشود يآنها را نمكه  م عرض بكنخواهم يم

  اما يك راز در همةشان مشترك است وجود دارد،ي مختلفيها  هم راهي به لذت بندگدني رسيبرا

 حي آنهـا هـم صـح    و همة قرآن هم هست   ةمي كر اتي و آ  اتيدر روا - رسد ي به ذهن م   ي به لذت بندگ   دني رس ي هم برا  ي متعدد يها  راه 
  .شود ي غفلت م راز وجود دارد كه نوعا از آنكيها   آن راهة همانيدر م.  كردي به عنوان راز تلقشود ي اما آنها را نم- هستند
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   انـسان   ي آن در زنـدگ    گـاه ي رنـج و لـذت و جا       ة مقدمتاً دربار  دي اجازه بده  ،مي برس ستندي كه راز ن   ي متعدد يها   راه ني به ا  نكهيقبل از ا  اما 
 . مي به رنج و لذت درست نگاه كنالًاو  تاصحبت كنيم

  در زندگي انسان"رنج"جايگاه 

يك دروغ آشكار » ي رنج نكشات ي در زندگيتوان يتو م«اينكه / استشده ؛ تعبيهستي ني انسان تصادفيدر زندگ رنج
 است

  ـ و ا .  با رنج داشـته باشـد      ي است كه انسان زندگ    ي اله ريتقد.  شده است  هي، تعب ستي ن ي تصادف  انسان يدر زندگ  رنجدانيد كه     شما مي  ني
  .  استي اساساري بحث بسكيخودش البته 

 انـد  اوردهيـ  مقاوم بار ني زندگيها ا به فرزند خودشان آموزش نداده باشند، او را در مقابل رنج ري بودن رنج در زندگ ي كه قطع  يا  خانواده .
 در ،يلمي در هر فيهركس.  دروغ آشكار استكي ني ا؛نباشد ات ي در زندگتواند يم  كه رنجديگو ي از اوقات به انسان دروغ ميزمانه گاه
 ندي برآ،بيدر تركو  در مجموع  اگري ولحيظاهر صح  بهيها با حرفهرچند قاء كرد، گونه ال ني به نسل جوان اي در هر سخن،يشهر آموز

ـ  ي زنـدگ  ات طـوري    ي در زنـدگ   يتوان يتو م « القاء كرد كه     يورط ني ا  و  شد گونه  ني ا يي حرفش نها ـ  ا »ي كـه رنـج نكـش      ي كن ـ  ني  كي
  ! بخورندبيت دارند فرها هم دوس  آدمو بعد!  بزرگ استبي فركي است، نه زشت و نابخردااري بسييگو دروغ

 حرف درسـت    نيا كه   ها دوست دارند    انسانچون   »ي رنج نكش  ات ي در زندگ  يتوان يتو م « كه   شود يها گفته م     دروغ به انسان   نيا يوقت 
 ! رنديپذ ي حرف را مني اليدل ي زود ب، لذا رنج بكشند كهدوست ندارندو چون  باشد

 بعداً سراغ دين برويم بايد براي ما جا بيفتد و اول قطعي بودن رنج،

  خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في« :فرمايد كه مي قرآن است ية آ ني ا رد،ي بگ ادي دي قرآن كه انسان با    اتي آ نياز اول لَقَد دما انـسان را در رنـج   )4/بلد(» كَب 
ـ  است، ا شناسانه ي هستةمقول كي نيا.  استشناسانه اتي ح وشناسانه  انسانة مقول كي كشد، ي رنج م  ي در زندگ  انساناينكه  ! ميديآفر  ني

  . ميبرو ماني و انيسراغ دبه بعداً و  فتدي جا بدي ما باينيب در جهان

  داشـته  يباره تـأمالت جـد   ني در امي ماه بتوان  كيالاقل   دي شا م،ي بزن ميتوان ي م يادي ز يها   حرف ميباره صحبت بكن   ني در ا  مياگر بخواه 
 چـرا خـدا    كهمي باشته داش ي دارد انسان رنج بكشد؟ و هم نگاه معنو        ي چه ضرورت   كه ميباش مقوله داشته    ني به ا  يهم نگاه فلسف  . ميباش
  ست؟ي بدون رنج قابل تصور ناي كار را كرده؟ چرا دننيا

 از خدا   يزي چرا شما چ   :فرمودند ي دوستان خودشان م   و به مخاطبان    )ع(امام سجاد  م؛ينيبب  خدا اءي اول ماتي در تعل  اين موضوع را   وانيمت  مي 
 و  د،يخواه ي م ي كه خلق نشده؟ فرمود شما از خدا راحت        مي خواست يزيچ يگفتند ما ك   !؟ خلق بشود  شود ي كه خلق نشده، و نم     ديخواه يم

ا خُلقَـت          فَإِنَّما يطْلُب ذَلك للرَّاحةِ و الرَّاحةُ لَم تُخْلَقْ في الدنْي          ...خلَقْيال تَطلُب ما لَم     (!  خلق نشده   در اين دنيا   يراحت ا إِنَّمـنْيلِ الدأَهلَا ل ا و
 )1/64/؛ خصالالرَّاحةُ في الْجنَّةِ و لأَهلِ الْجنَّةِ

  »دي كشي خواهي سخت و زجرزندگيتو در « كه مي صادقانه به كودكان خود آموزش دهديبا
   مي را آموزش بدهنيصادقانه به كودكان خود ا ديباا  ما باشد، مقيمحل تأمالت و تفكر عم  بايد   كه   ميزن ي حرف م  ي موضوع امشب ما از 

ـ يها و خ     سوءتفاهم د،ي كش ي خواه ي سخت  و  زجر ندهي تو در آ   !كودك من «كه   ـ  در روا  ».سـراغ تـو خواهـد آمـد       بـه    مـشكالت    از يل  تي
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د األسـقام      م(.ديآ ي درم ي از دل سالمت   يماري ب :ديفرما يم ـ  ا ي وقتـ  ) 2260/؛ غـررالحكم  ن صحةِ األجسامِ تَولـُّ ـ  روا ني  ،ديشـنو  ي را مـ   تي
  !  و او صداقت داردديفرما ي منياست كه چن) ع(او امام صادق! دي نكنتي احساس امني شما در سالمتخواهند ي رسماً م)ع(تيب اهل

 قَامِ     (!ي هست اي بال بلي تو س  :ديفرما يالبالغه به جوانش م      نهج كمي و   ي س ةدر نام ) ع( ي عل نيرالمؤمنيما غَـرَضِ الْأَسـ...ب    وائص ةِ الْمـ يـم؛ ر 
 يرانـداز يتبـه سـو آن       كـه    يبلي سـ   اما  دارد ي هم دارد، دوائر   ي عالئم قشنگ  كي چقدر سالم است،     بليسايد    هديد )31نامه  /البالغه  نهج
ـ  بال بلي تو سـ   :ديفرما يمحضرت  . زنند ب بلي به مركز س   كنند ي م ي ماهر سع  يراندازهايتتازه  ! ه بشود  به سالمتش غرّ   دينبا كه   شود يم  اي

 ) ؛ همان السالك سبِيلَ منْ قَد هلَك(! كردي عبور خواهاند دهياند و در آن رنج كش  كه رفتگان رفتهيتو از تمام راه! يهست

   را در كاهش آمار طالق بسنجد خودتي موفقزانيآموزش و پرورش م / ما باالست؟ة در جامعقدر ني آمار طالق اچرا
 كـم وجـود     يگـاه هم   درست   ماتي غلط وجود دارد، و تعل     ماتي ما تعل  ة ما باالست؟ چون در جامع     ة در جامع  قدر  ني طالق ا  ي آمارها چرا 

 را در كـاهش آمـار        خود تي موفق زانيآموزش و پرورش م   ! كنم يانتقاد م  بنده از آموزش و پرورش    كه   دينيب ي از اوقات م   يچرا گاه . دارد
 هـستند،   »تـر   نمـازخوان « از نظر تعداد     ، به دانشگاه  شيها ي ورود ،سال قبل به    هرسال نسبت  رورشبله آموزش و پ   !  بسنجد ديطالق با 
ـ ني ببديتوان يها م را در دانشگاه  نيخب ا .  است  خوب اثر گذاشته   ، در آموزش و پرورش    ماتي از تعل  ي كه برخ  شود يمعلوم م  ـ  اد؛ي ـ ي ني  يعن

  .  بخشكي آموزش پرورش در تيموفق

 شـما  بـه  آمـار  بر اساس را  يعني بنده دارم اين،رنديگ ي كه آمار م چيزي آن طبق هستند؛شي به افزاها رو  در كل در دانشگاه ها  نمازخوان 
 آمار طالق در جامعـه رو       يول. )رشتي بلكه ب  ؛ دارم تي فعال ي دانشگاه يها  طي مح دررسماً  كه   سال هست    ستي ب ديشابنده  (كنم يعرض م 

 انيـ  در م خودمـان يهـا   را بـا جـوان  قتي حقني است كه ما اني آن ايها شهي از ر  يكي جاست؟ از ك  يتاب ي ب ني است، چرا؟ ا   شيبه افزا 
 . مينگذاشت

 !تواند مثل سرسره، راحت باشد مسير كمال نمي / در رنج باشد؟ديچرا انسان با

    ـ عي ؛ اسـت »رنـج  «واني به نام انسان كه نه فرشته باشد نه حي خلقت موجود  ة در رنج باشد؟ اصالً فلسف     ديحاال چرا انسان با ـ  چين  يزي
در  كـه    يا   عبور از نقطـه    ي برا ،ي كمال قرار ندار   ة پس در نقط   ،يطلب هست    كه كمال  ي هست يتو موجود .  رنج است  اش  جهياست كه نت  

؟ بايد راحت باشد يا  ي بزن رجهي ش  كه با لذت،    سرسره باشد  مثل دي با ، آيا اين مسير   ي كمال برس  ة به آن نقط   خواهي  و مي  ي حضور دار  آن
 !  ساده استيلي خ مسألهني ا!وان؟ي حاي ي فرشته بشويخواست يم و اال ! سخت باشدديبا سخت باشد؟ ديبا

 إِلى     «: فرمايد   مي حكاد ا الْإِنْسانُ إِنَّكهالقي    يا أَيحاً فَمكَد كبـ در ا و   خدا،   ي به سو  ي انسان تو رونده هست    يا )6/انشقاق(»ه ر ، ري مـس  ني
 و  حيصـر ببينيد كه در اين آيه چقدر       .  كرد ي خواه القاتسپس خدا را م   ! يم چه تالش توأم با رنج     ه  كرد، آن  يتالش توأم با رنج خواه    

 !كند  موضوع رنج را مطرح ميپرده يب

  ًنْ« .  قرآن استةشناسان  از معارف انساننهاي ايعني،  استكار برده شده  به»انسان« ة كلمالذكر، در هر دو آية فوقاتفاقام رَفع  هفَ  نَفْس  قَد
رَفه  عبمـان يابـه خـدا      خواهم ي هستم كه م   ي ك من!  است ي از اوقات مقدم بر خداشناس     ي گاه يشناس   انسان )4/102/ي الآلل يعوال(» ر 

 ؟ من كجا هستم؟ االن كجا قرار دارم؟ اورميب
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 هاي درست  رنج سخن گفت كه به استقبال رنج بروند؛ البته رنج فلسفةشود طوري با جوانان از مي

 رنج ةفلسف!  درستيها  به استقبال رنجالبته ؛سخن گفت كه به استقبال رنج بروند آن ة از رنج و فلسفيخوب  با جوانان بهشود ي مقدر نيا 
 .. توجه كردبه آن ديباو ،  شدهنيبا خلقت انسان عج  و مهم استيلي انسان خيدر زندگ

 ! كنيمفرار» خود رنج بي«را هم در ما گذاشته تا از » فرار از رنج«خدا 

   را هـم  نيبله ا؛ مي رنج داشته باشمي دوست ندارآن، نكتة ديگري هم هست و آن اينكه ما        در كنار   اما  .  به نام رنج   مي دار يا  پس ما مقوله 
ـ  مـا با م،ي نبـر »خود ي برنجِ« دي باما!  ماستي زندگ ة فلسف نيا. مي با رنج مقابله كن    نكهي ا ي برا ؟ چرا ، است خدا در وجود ما قرار داده       از دي

 ! مي تا رنج نكشمي اشتباه نكنو غلط م،ي گناه نكنم،ي فرار كننديآ ي مدي پدتي كه در اثر گناه و معصيمصائب

 و حتي در اين راه مي مبارزه كنكنند ي ما را دچار رنج مي كه زندگي با كسانديبا/  مي نابجا بشويها  رنجمي تسلدينبا
 بميريم

  ـ  م،ي مبارزه كن  كنند ي رنج م   ما را دچار   ي كه زندگ  ي با كسان  ديما با ـ  در ا  ي حت -  راييهـا   حـق نـدارد بـه مـا رنـج     ياحـد ! ميريـ  راه بم  ني
  در ايـن راه    از بس يعني   م،يري راه بم  ني در ا  ي حت م،يكن تالش   انگري د يها   برطرف كردن رنج   ي برا ديما با .  بكند لي تحم - افتهي سازمان
 ! هم هستنهاي اخب،! ميجان بده ؛ميكن مي يفداكار

  جـاد ي ا»گـران ي داني ما، و نه در اثر طغتينه در اثر معص« كه ييجا بيها  ما از رنج،در كنارشاما . مي نابجا بشويها   رنج مي تسل ديما نبا 
 را اه  از رنجي برخرفت،ي پذديها را با  از رنجيبرخ؛ بله. مي بشوتي اذدي نبا ومي رنجور بشودي نبا- ميريها را بپذ  آن رنجديبا  ماو-  استشده
فقر خُب   ،يكش يدر اثر فقر رنج م    يا  . ي را بكن  اش  شهيركه  ها را تالش كن        از رنج  يبعض!  شد دي نبا تي اذ يشان رفت، ول    ه استقبال  ب ديبا

از  را   خُـب ايـن    - كشد ي رنج م  يلي خ ،در اثر حسادت  انسان  مثالً  - يكش ي رنج م   خودت احساس و بد  و   تيدر اثر معص  يا  !  كن كن  شهيرا ر 
 ! بردي اجر نخواهو رفت ي رنج به جهنم هم خواهني با ا!؟هاي بانجا را تحمل كني ه بايد اين رنج چي برا!ريشه بكن و دور بينداز

  !نگذار رنج تو را داغون كند/ شد نبايد از آنها رنجور  امارفت،ي پذديها را با  از رنجيبرخ
 ـ  باي، منتهـا ا رفتـه شـان   ها را به استقبال رنج از  يبعضاصالً   كه بايد پذيرفت، و هستنديعيها طب  از رنج  ي بعض ؛گري طرف د  از ـ  از ادي  ني

ـ  اي  ه شـد  مي تسل بود، ي م دي نشو، حاال هست كه هست، اصالً با       تي اذ يعني مرنج   ؟داي  هديمرنج و مرنجان شن   ! يها رنجور نشو    رنج  بـه   اي
 . اي رفتهاستقبالش 

 نگـذار  !  رد شـو  ها   از اين رنج   ،ي متوقف بشو   اصالً نبايد  يعني »عبور« قرار دارد، » ي زندگ يها  عبور از رنج  « ما حث ب ني در عنوان ا   نكهيا
  ! آنكه امكان ندارد»؟ستي چي زندگيها  بردن رنجنيراه از ب« كه ميما نگفت. كندرنج تو را داغون 

 ًديآ ي م ديپد كه   ي خوب يها   رنج اًي ثان ،ي بكن لي به خودت تحم   دي نبا ،يخودت باش هم  كند و منشأش     كه تو را متوقف      ي بد هاي   رنج اوال، 
 ! بزرگ باش، سترگ باش، نستوه باش، مقاوم باش!  مردانه برخورد كن؛ مرد باش،ي از آن عبور بكني بتوانديبا

  نرود اي است كه با رنج از دنني البته هنرش ا؛ديآ ي مايانسان با رنج به دن !/ رنجتيري مديعني انسان  يزندگ

  ـ رو يبلكه به اسـتقبال آنهـا مـ   - ميبر ي نمني را كه از بها  از رنجگري دي برخدي بامه م،ي ببر نيها را از ب     رنجبرخي از    ديهم با  آنهـا را  - مي
  ! رنجتيري مديعني ما يزندگ! مي مقاومت كنمي بتوانم،ي تحمل كنميبتوان
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 چه مشكلي    چهب نيا«: نديگو ي م و  زنندشان يم،   نكنند هي گر  اگر ند؛يآ ي م اي به دن  هي معموالً با گر   ،نديآ ي م اي به دن   وقتي ها   بچه  كه ديا  هديد 
ـ    ايـ  است كه با رنـج از دن       ني البته هنرش ا   ؛ديآ ي م اي اصالً انسان با رنج به دن      »!شود؟ ي بچه دارد هالك م    د نكن دارد؟  ، مـرگ  ي نـرود، ول

  .كنند ي همه از آن فرار م؛ رنج داردنفسه يف

 چيـزي چي هـ  واز مـادر متولـد شـد     كـه يستيـ آن طفل نونهـال ن     ديگر  تو !اي  ه شد ي خودت آدم  ي ماشااهللا برا  !اي  ه تو بزرگ شد   گريد  
ـ با. زار نزن !  نكن هي گر گريدميري    حاال كه داري مي   ! اي  ه االن تو ماشااهللا بزرگ شد     كرد، ي م هيگرو   دانست ينم ـ   بـا آن موقـع،     دي  كي

 تا در آغوشش ،يمرد است گو نزد من آمرگ اگر «بگو ! ي كرده باشداي پي تكاملكي دي بامرگ ني آن تولد و ا   ني ب ،ي داشته باش  يتفاوت
 » تنگ تنگرميبگ

  بافي است ؛ اين خيالمي ببرني رنج را كالً از بميخواه يما نم
 مي كنيباف الي خميخواه ي ما نم؛مي ببرني رنج را كالً از بميخواه يما اصالً نمكه  اوالً دوستان بدانند ست؟ي چي زندگيها  عبور از رنجراز !

ـ ي صـبر كـن بب   حاال»! عبور كنم آن ازتوانم ينمكه من  هست ي رنجكيآقا «: شايد بگويي. يها عبور كن رنج از   ي بتوان ديتو با   چـه  مين
 ! ي متوقف بشودي تو نبا،ي رنجور باشدي تو نبا، وجود رنجبا وجود دارد؟ ييها راه

 ـ  خـب ا   »!ينـ ي رنج نب  يتوان يتو م «كه   كنند ي م تي را در انسان تقو    يپرداز  الي خ نيها، ا   ترانه و    شعرها ها،  لمي از ف  ياريبس ـ  ني  دروغ  كي
 .  قسمت بحثكي نيا! دار است شاخ

  در زندگي انسان"لذت"جايگاه 

 لذت ي خدا هم برااءياول / كند ي لذت تالشيجز برا  كهستيها ن  از انساني و احدماي ه شددهيآفر لذت يما برا
 ! لذتني باالتر؛كنند يعبادت م

  جـز   ؛كنـد  ي كه تالشـ   ستيها ن    از انسان  ي و احد  ميا  ه شد دهيآفر لذت   ي دوستان من ما برا    .گردد يبرم »لذت«به  ما   بحث   گريبخش د 
؛ كننـد  ي مي لذت دزديدزدها هم برا!  لذتني باالتر؛كنند ي لذت عبادت مي خدا هم برا  اءيتان نكنم، اول    خالصه كنم معطل  !  لذت يبرا
 . ست اي محترمةلذت كلم! ها  لذتنيتر  و كمنيترهكاما 

  اسـت   به شما گفتـه   چه كسي  خب،» !ميكن ي است خدا را عبادت م     ستهي شا ا چون خد  م،يكن ي لذت عبادت نم   ي ما برا  !نه«: شايد بگوييد
 يبـرا  « نگو ؛ پس يبر ي م ي لذت كي يگذار ي احترام م  ي وقت .را گفته است     تو اين   فطرت پاك  ؟ي احترام بگذار  يستگي شا ني به ا  ديباكه  

 ييايبو" ، لذت "  بهشتييچشا" ، لذت " بهشتيداريد" لذت ي من برا كهيي بگويتوان ي بله تو م»!كنم يدت معبامن  كه ستيلذت ن
 .شود ي نميپس لذت نف! هست لذت  هم باز اما!كنم ي عبادت مرا خدا »لذت لقاءاهللا« ي برا بلكهكنم ي عبادت نم،"بهشت

 شود  مانعلذت كمي كهكدام لذت حرام است؟  / ببرندلذت مطلوب خود را باالتر  است كه سطحنيها به ا  انسانةدرج
 به لذت زياد برسيد

  وكدام لذت حرام است. باالتر ببرندلذت مطلوب خود را  سطح است كه نيها به ا  انسانة البته درج؛مي لذت هست ريها اس    انسان ما) 1
 ؟  استكدام لذت حالل

 شـود  ي كه مـانع مـ  ي لذت كم بلكه آنست،ي كم حرام نلذتپس  ! لذت باالست كه كم است و مانعِ     يكدام لذت حرام است؟ لذت    ) 2
يك . برد   و لذت مي   خورد ي آب م   و تشنه است مثالً آدم   .  و اال لذت كم هم اشكال ندارد        آن لذت حرام است    ،دي برس اديشما به لذت ز   
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 -اشـد سه جرعه بدر كه -تش را مستحباتوانم ي نم وكنم ي مفي كو خورم ي آب م موقع تشنگي آقا من : گفت) ع(كسي به امام صادق   
ـ  جـانوران ساير  آب خوردن تو و ني بتااهللا بگو   بسمكياولش  بخور، فقط خواهد ي دلت م ي هرجور : فرمود حضرت.  كنم تيرعا  كي
ا ذَاك قُلْـت فَـإِنَّهم                قَالَ رْوىي نَفَسه حتَّى    قْطَعي الْماء فَلَا    شْرَبيسأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ الرَّجلِ        (. باشد يفرق ذَّةُ إِلـَّ لِ اللـَّ هـ فَقَالَ ع و 
الْهِقُولُونَي شُرْب الْهِمِي إِنَّه ا شُرْبوا إِنَّممِي قَالَ فَقَالَ كَذَبا م لَم لَذْكَرِيلَّ عج زَّ وع اللَّه م6/384/؛ كافيهي اس( 

  هستند الزم ي گاه؛ حتيستنديبد نلزوماً  كم يها لذت
 كـردن در اوقـات فراغـت لـذت نـدارد؟ مگـر              حي لذت ندارد؟ مگر تفـر     دني مگر خواب  . الزم هستند  ي گاه ؛ حتي ستندي كم بد ن   يها  لذت 

كه بتواند ) ندازدي راه بيكار و كاسب(اوردي پول بدست باصالً پول خرج بكند،  براي لذت، دي انسان با  ي با دوستان لذت ندارد؟ گاه     يگفتگو
 .  باال و برتر است حرام استيها  به لذتدني كه مانع رسي لذت كم؛ستيكم حرام نلذت ببرد، لذت 

 براي اين است كه  حرام شده ي اگر لذت و! تو استي بهتر، همه براشتريها هرچه ب  لذتة هم؛ميلذت حرام نداركه  گفت شود يدر واقع م
ب       «: ديفرما يم) ص( اكرم امبريپ »!يكن يمحروم م   برتر يها   خودت را از لذت    ي دار ، لذت كم  نيتو با ا  « ائـجا الْعتَـرَو كُمارص ؛غُـضُّوا أَبـ 

!  نهفته است كه نگو و نپرس      ييها   لذت ، در آن عجائب   البته  و )9ص/عهيالشر  مصباح(»دي د دي عجائب را خواه   ،ديتان را از حرام ببند      چشم
 !نيكه برو و بب

 »!؟يچرا لذت نبرد« خواهد كرد كه افتيباله باز او را به عنوان زايدن، كم لذت ببرددر دنيا  يهر كس

  بـه   او را    ايـ  دن ؛ داشـته باشـد    ي خالص اي در آن دن   ي از عذاب اله   ستي كم لذت ببرد معلوم ن     يكس هر.  شده دهيبردن آفر    لذت يانسان برا
  »!لذت نبردي؟ چرا !ي تو بود كه از آن لذت ببري براي جهان هست؟يچرا لذت نبرد« كه  خواهد كردافتيبازعنوان زباله 

 ديشو يها برخوردار م  لذتني در آخرت هم از باالترد،يها بهره ببر  لذتني از باالترايهرچه در دن

   از  اي دن ني را كه در ا    يا  خدا بنده !  بود ديها برخوردار خواه     لذت ني هم از باالتر   اي در آن دن   ديها بهره ببر     لذت ني از باالتر  اي دن نيهرچه در ا 
  !كند ياش ظلم نم  خدا به بنده؛ نخواهد كردش محروم، از اينهاي بهترها از لذتهم  اي برده است در آن دنها لذت  لذتنيبرتر

 گذارند ي كنار م لذت بيشترلذت كمتر را بخاطر دينداران/زندگي يعني مديريت رنج و لذت

      لـذت   ني بـاالتر  ، آن لذت  چون» گي چيست؟ راز رسيدن به لذت بند    «:  چرادر عنوان اين بحث گفتيم     .زندگي يعني مديريت رنج و لذت 
  ! لذت داردشتري بنكهي اي برا؟»يبندگ« ميچرا گفت. است

 و بخش كنند ي ميپوش ها چشم لذتاز  ي از بخش- اند  كه كردهيبخاطر انتخاب - داران نيد«كه  كنند ي تصور مداران ني در مورد دها يليخ 
 كـامالً اشـتباه     دارها  ني د ة دربار اينهاب   خُ »!تر هم هستند     كم ها،   اين بخش از لذت    اناًيبسا اح  اند كه چه    ها را انتخاب كرده     لذت از   يگريد
؟ ند كه كجاست  ا  ه كرد داي را پ  شتري ب  لذت نهاي ا  منتها . هستند جور  ني هم  كه ها   آدم ة مثل هم  ؛هستند  طلب   هم لذت  دارها  ني د ! نه كنند، يم

  .گذارند ي كنار م لذت بيشترلذت كمتر را بخاطرلذا 

  هنگام   : هست تيدر روا   چـشم   - بخـاطر خـدا    -  مؤمن از نگاه حـرام     ي وقت د؛ي لذت برتر را بچش    ة مز ديتوان ي نگاه حرام شما م    كيترك 
بـا    كـه چـشاند  ي اطاعت در كـام او مـ  ني از ا راي لذت، كه حرام را نگاه نكند، خدا همان لحظهدوزد ي آسمان مه چشمش را ب  و پوشد يم

 النَّظرَةُ سهم مسموم منْ سهامِ إِبليس فَمنْ تَرَكَها خَوفاً منَ اللَّه أَعطَاه إِيماناً يجِد حلَاوتَه                ):ص(پيامبر(! ستي ن سهي قابل مقا  اي دن يها  ذلت
 )145ص/االخبار ؛ جامع في قَلْبِه
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   بدهكارتر استه،ردب  لذتشتريبه ك يكس /دانند اند، بيشتر خود را مديون خدا مي اولياء خدا چون بيشتر لذت برده
 يهـا    مناجـات  ي آدم وقت  كردند؟ ي م هي گر شتري ب ، خدا اءي اول  و بزرگانو  ) ره( بهجت ي العظم اهللا  تي حضرت آ  يا) ره( امثال حضرت امام   چرا  

! ستيـ مان خراب ن    وضع هم   قدر  ني ما ا  مثل اينكه !  بدهكار هستند  به خدا   از ما  شتري ب انگار اينها  كه   كند ي احساس م  كند ي را نگاه م   اينها
 كننـد؟  ي م هي گر قدر  ني چرا ا  نهايآخر ا ! ستي ن يا ي بد چي هم ه  شان ي خب در زندگ   ياند، ول    باال آورده  يبدهخيلي   خدا   ة درِ خان  گويا اينها 

 ي لذت كهما!  ميا ه نبرديزيما چ. دانند ي خدا موني خود را مدشتري ب لذااند رده بشتري ب چون بدهكارتر هستند،اينها!  هستند؟ نهتر يعاطفآيا 
 ! رد بدهكارتر استب شتريبكه  يكساند و  برده شتري ب دليلش اين است كه آنها.ميا هنبرد

 ؟ شـكرش را    ام  ه من بـدهكارتر نـشد     :فرمود!  نعمت به شما داده    همه  ني، خدا ا  ديكن ي م هي گر در عبادت   شما قدر  ني ا ! رسول اهللا  اي :گفتند
رَ                   (توانم ي نم ه البت  كه نبايد بجا بياورم؟   غُفـ و كنَفْس بتُتْع مل و ولَ اللَّهسا ري ا قَالَتلَتَهشَةَ لَيائع نْدص ع ولُ اللَّهس1(« كَانَ ر( « مـا    لَـك 

 )2/95/؛ كافيتَقَدم منْ ذَنْبِك و ما تَأَخَّرَ فَقَالَ يا عائشَةُ أَ لَا أَكُونُ عبداً شَكُوراً

 !بارد يتكبر و تفرعن و عجب از كالمش م، كنم ي نمي بندگ بردن لذتياخدا را بر من: ديبگوه كسي ك

 »!كـنم  ي نمـ  ي خدا را بندگ   ، لذت يا من بر  !نه«: دي باشد و بگو   بين ما  در   ينيمتدفرد   كيمبادا  !  رنج و لذت است    تيري مد يزندگ) 1
ـ  ي خدا را عبادت مـ     ي دار ه چ يتو برا «پس  ! بارد يالمش م جب از ك   تكبر و تفرعن و ع     ، را شروع بكند به گفتن     نياصالً ا  ـ ! ؟يكن  وت

 و خـودت را بـدهكار    نـازك شـده بـود     تي كه االن صدا   بودبه تو چشانده     ياز لذت معنو   قدر  ني ا بودي، خدا اگر خدا را عبادت كرده      
 »!دانستي؛ نه اينكه دچار تكبر و عجب شوي مي

 محـرم  ة چهل روز قبل از دهها يبعض. برند يلذت م) ع( نيالحس  با اباعبداهللاي و عاطفي قلب از ارتباط ) ع( نيالحس  عزاداران اباعبداهللا ) 2
 لذت  نياتفاقاً ا .  خبر دارند  اند  دهي لذت را چش   ني كه ا  يكسان! لذت ببرند  ي ارتباط عاطف  ني از ا  بتوانند شتري ب نكهي ا ياند برا    گرفته چهله
  شده جاديا) ع(ني امام حس  يها  بتي مص ة به واسط  )ع(نيالحس   با اباعبداهللا  تان يطف ارتباط عا  اينجب هم ندارد، چون      است كه ع   يلذت

 به بدن   يرهاي ت »...ام  همه سود برده   ني كه من از تو ا     !نيجانم حس « يي بگو يكن يم كه تا سر بلند      ،ديبر ي لذت م  و شما از اين ارتباط    
 نه  و  ،يلذت نبر و   ين دل بكَ  )ع(ني از امام حس   يتوان ي م نه! يانداز ي م نيي دوباره سرافكنده سر پا     و ينيب ي را م  )ع(نيمبارك امام حس  

 ! ي پاسخ بدهيتوان ي ميبر يلذت موقتي 

) ع( ني حـس  ي بـرا   كـه   بعـد  ة دفع !دي لذت نبر  ،دي روضه آمد  كه به  بعد   ة دفع ،دي نشو )ع(ني بدهكار امام حس   نكهي ا ي برا توانيد  آيا مي ) 3
 چي هـ   ولـي   تو كـردم    من خودم را خرجِ    دفعه  ني ا !ني حس ماما«: دييكه بگو  دياگر توانست ! دي لذت نبر  ي عاطف ة رابط ني از ا  دي كرد هيگر

  »! هم نبردميسود

 سـاربان  ؛ اما حتي  زنم ي حرف را م   ني زود است دارم ا    ! برگردد ي دست خال  گذارد ي نم )ع(ني امام حس  ،برود )ع(ني امام حس  شي پ يكس هر  
 )ع(ني چشمش بـه انگـشتر حـس       يرطوو اال او چ   .  است مي كر قدر  ني ا )ع(نيحسامام  ؛   قتلگاه برنگشت  ي از گود  ي دست خال   و  رفت هم

 !افتاد؟
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 كه ديبر ي ميلذت) ع(ني شما از حس/كند، به حسين بدهكارتر است كسي كه براي حسين گريه نمي از كن حسين گريه
 شان جان بدهند ، اما ديگران حاضر نيسستند پاي لذت! لذت جان دادني اي پاتوان يم

   ع(از حـسين   شما    چرا؟ چون  .)ع(نيالحس   به اباعبداهللا  ديبدهكارتر هست  كنند ي نم ي عزادار  و كنند ي نم هي گر ني حس ي كه برا  انناز آ شما (
 نگـه   حـد ؛ آن لذت جان بدهنـد ي پاستندي كه هرگز حاضر نبرند ي م ي لذت گرانيداما  !  لذت جان داد   ني ا ي پا توان ي كه م  ديبر ي م يلذت
  ! تر خواهد بود  افسردهايو هركه كمتر لذت ببرد در آن دن! دي لذت ببرديبا. دارند يم

 ـ حـضرت آ  . انـد   دهي رسـ  به كـربال  ) ع(نيامام حس  محرم زودتر از     يها يشب اول .  است دهي به كربال نرس   )ع(ني هنوز حس  نديگو يم  اهللا  تي
    »! كربالمي بروميخواه ي مديي بگو روضه،مي بروميخواه ي مديي نگو، روضهدي بروديخواه ي ميوقت«: فرمودند ي م)ع( بهجتيالعظم

وقتي خبر شهادت مسلم / دي برخورد كنچگونه ديشنو يمرا  شهادت شهيدي خبر يوقتبه ما ياد داد كه ) ع(حسين
  ...را آوردند، فرمود 

   ،ـ  را دادند، آقـا گر     ليخبر شهادت مسلم بن عق     دادند،   )ع(ني را به امام حس    ي خبر هولناك  كي در مسير كربال ـ ي، خ  كردنـد  هي  مـسلم را    يل
كـه   داد   اديبه ما    ديايب كربال   نكهيقبل از ا  حضرت  .  كرد ي را بر زبان جار    يبي عج ة كرد و جمل   هي گر )ع(ني امام حس  يليخدوست داشتند،   

 برخـورد   دي با كه چطوري تان باشد     دست دي خبر شهادت من به شما رس      وقتي يعني،  دي برخورد كن  ينجوري ا ديشنو يمرا   دي خبر شه  يوقت
  ؟ديكن

   دعـوتش  شـدن    ميبـه تـسل   او را    گذاشتند،   شيهمه تنها ! امدي ذره كوتاه ن   كي ؛ جان بدهد  )ع(ني حس يبراه بود كه     رفت مسلم بين عقيل
 ندارد، تنها   گري د اريخب،  . ديبگذار لي مسلم بن عق   ي لحظه جا  كي - ي آدم معمول  كيبه عنوان    -  خودتان را  شما.  نشد ميتسلاما  كردند  
مـسلم بـن     آقا!  نرفت  هم  كه عهد شكستند   يي نفر از آنها   كي سراغ   ولي ايشان به  ! ردي بگ لي را تحو  شيها  چهبكه   ستي ن ي كس  و شده،
 ! نيآفر! ي كرديآبرو دار) ع(ني حسيبرا !ني آفر،ي سلحشور هستيلي خ،يست مرد هيليخ؛ ليعق

   مسلم مثـل   ! كند ي اجرا م  قي دارد دق   اما است» لذله منا ا  هاتيه« روز عاشورا    در) ع(نيالحس   محور شعار اباعبداهللا   د كه دان يهنوز مسلم نم
 ي عجب مزار!اهللا بارك.  استدهيند هنوز عاشورا را؛ او نه! اند  گرفتهادي )ع(ني از امام حسنهاي ايد كه بگوستي ن)ع(ني امام حساراني يةبق

  برقرار اسـت، شهي هملي مسلم بن عقة گنبد و منارني مسجد كوفه ا در االبدي امام زمان ارواحنا له الفداء ال  ة كنار دارالحكوم  ؛ در  دارد هم
ـ ا: گويند  مي كجاست؟   نجاي ا :پرسد  مي نجا آ دياي ب ي هركس  و نديآ يم بوس حضرت    آنجا به دست   اي دن ة از هم  در حكومت حضرت    قبـر   ني

    ! پرچمت برقرار است مسلم!  استليمسلم بن عق

 ـ نباطـرف    است كه    يي جا  اين داند ي م )ع(ني امام حس  ...ي برو ديارم، تو با  د نانياطم من به تو     ! مسلم  كه درست فرمود ) ع( ني حس امام  دي
 . سرش را باال گرفتو مسلم هم ! ري را حفظ كن، سرت را باال بگ)ع(ني حسيآبرو! سست بشود

  ـ ر ي اشك مـ   :ندگفت. ختير ي كه سرش را باال گرفته بود كه سرش را قطع بكنند اشك م             يفقط موقع ـ  گر ؟يزي بـال   دن خُـب !  نـدارد  هي
 كه نامه   كنم ي م هي گر يي آن آقا  ي من برا  د،ي اشتباه نكن  كنم، ي نم هي خودم گر  ي نه من برا   :گفت! اي اين مسائل هم را دارد        آمده حكومت
 ...ديآ ياش م دارد با زن و بچهو او  د،ياينوشتم ب

   ـ  با دي شه ي برا يعني را به زبان آورد؛    »اجعون ر هيإنّا هللا و إنّا ال    « و كرد   هي گر  حضرت !ديرس) ع( ني به حس  ، مسلم ني شهادت ا  خبرحاال  دي
 بـه   ؟يا   با چه جملـه     اما  حضرت منتظران را از انتظار درآورد      » نه؟ اي ديده ي راه را ادامه م    نيآقا ا « كه   بعد همه منتظر بودند   و  .  كرد هيگر
 !  دلمياز صم ؛مي جمله را بگوني عصر عاشورا همخواهم ي م!ني امام حس:و بگنگاه كن و) ع(ني امام حسةجمل
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    امـام او    ست،يـ  او ن  ي مسلم الگو  ؛ اوست عي رف ة قلّ ة در دامن  ي كه مسلمبعد از شنيدن خبر شهادت مسلم چه فرمود؟         ) ع( نيحسببينيد كه 
 از بعـد    گري د )2/75/ارشاد مفيد (» في الْعيشِ بعد هؤُلَاء    لَا خَيرَ « : فرمود  حضرت گفتند، خبر شهادتش را     اما وقتي  او بود،    اري مسلم   ست،ين

 ي تو غذا بخورم، براي تو باشم، براي براخواهم ؛ مي نكنمي زندگخواهم يم گري من بعد از تو د! جاننيحس!  كرد ي زندگ شود يمسلم نم 
 ... نداردي بعد از عاشورا زندگگري دني ا:نديبگوبگذار .  تو باشميتو درس بخوانم، برا

 
 


