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  22جبراي زندگي بهتر/ ريتنها مس
، چون زندگي بهتر با انانيت باشد »دستوري«بايد » زندگي بهتر«براي برنامة خوب  پناهيان:

كنترل  ريبا تحق يبراليل ةنسخ /برالي و اسالمي براي كنترل انسانتفاوت نسخة لي/شود نمي
  +صوت ميبا تكر ياسالم ةو نسخ كند، يم

بهتـر، بـا    يزنـدگ  نيا يبرساند ول» بهتر يزندگ«برنامه قرار است انسان را به  ني؟ چون انه پيشنهادي باشد يستورد ديبرنامه با نيچرا ا ...
 گـر  انيـ از مـن طغ  يكه شـما بتـوان  است  نيابراي زندگي بهتر خوب  ةبرنام كيار مهم يبس يها از شاخصه يكيلذا امكان ندارد.  تيحفظ انان

 گر انياز منِ طغ يبتوان نكهيا ي. و برازند يو ضربه م كند يم ديتول روسيتو و ةجامع هيتو و عل هيمدام عل گر،انيمنِ طغ نيو اال ا يخودت بگذر
 الزم است.» دستور« يخودت بگذر

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 دانيشب در مسجد امام صادق(ع) م 30 جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدتاستقبال   يبـرا  ريتنهـا مس
ـ ا جلسه دومينبيست و  از ييپاسخ دهد. در ادامه فرازهـا  »م؟يبهتر داشته باش يزندگ كيچگونه « البپردازد و به سو »بهتر يزندگ  ني
  :ديخوان يرا م يسخنران

 قرار دهيم (ص)بر دوش ايمان و اعتماد به خدا و پيغمبر بيش از حد دينداري را نبايد فشار 

 به  ازيخودش ن اتيابعاد ح ةانسان در هم. مان برساند برنامه ما را به اهداف نيتا ا ميبه برنامه دار ازين عتاًيبهتر طب يزندگ كي يما برا
 نيتـر  يو سـطح  هيتغذ ي، براحيتفر يبرا. حتي رفت شيپ شود يه نمهم بدون برنام يتر زندگ در قطعات كوچك حتي برنامه دارد و

 ةدربـار بهتر است قبالً  ، صحبت كنيم،دهد يبه ما م ي كه دينا برنامه دربارة نكهيقبل از ااما به برنامه دارد.  ازينخود،  ياتيح يازهاين
ببينـيم  خـواهيم   مـي  فعالً بدون در نظر گرفتن دين،يعني  داوري كنيم.» داشته باشد؟ ديبا ييها يژگيخوب چه و ةبرنام كي« نكهيا

  ؟بايد داشته باشد يبرنامه چه مختصات نيا و ؟يمداشته باشخوب است  يا چه برنامه يبهتر يزندگبراي 

 گيرد اين است كه بسياري از اوقات، ما فشار دينداري را بر دوش ايمان و اعتماد بـه   قرار ميغفلت  ي كه معموالً خيلي موردموضوع
بـه خـدا   ما . ميكن يگفت اجرا م شانيا ههرچو لذا  مياعتماد دار (ص)اكرم غمبريبه پ ما« :مييگو يم مثالً دهيم! خدا و پيغمبر قرار مي

(ص) ايمـان  اكـرم  غمبريپر به خدا و قد نيا كه انساناست  خوبالبته  »ميكن ياجرا م بدهد،دستور  و هرچه خدا ميدار و ايمان اعتماد
 شـود، و آدم  معموالً پيدا نمـي و اعتقاد  مانيا قدر نيا و اجرا كند، اما اوالً رديبپذ، دادندايشان  و دستوري كه هر برنامهداشته باشد كه 

ثانياً اگر كسي هم با تكيه بر  .كند ميتسل غمبريخدا و پ ةهم خودش را به برنام يگريد ليبهتر است به دال ،و اعتقاد مانيا نياز ا ريغ
 كيتشكيا  دستور در رفتن رياز ز به نق زدن، كند يشروع م، شود يسخت مبرايش كار  يوقته را بپذيرد و اجرا كند، ايمان، اين برنام

 دلِ »؟!يخـودت دار  يبراكه است  يا چه برنامه نيا« او را تمسخر كرد كه كسي اگر هم . در اين ميانو برنامه دستور ةكردن دربار
ـ اگر شما سـر اصـول   در حالي كه . شود يم اسلحه يب ها، مانيا يدر مقابل بي ا مواجههنوع  هر يبراو  شود يم يخالضعيف آدم   كي
 توانيد برخورد كنيد. در مواجهه با اين مشكالت، بهتر مي د،يباش دهيروشن رس ةجينت كيبه  و ديباش دهيخوب به توافق رس ةبرنام

بهتر، بـا   يزندگ نيا يبرساند ول» بهتر يزندگ«برنامه قرار است انسان را به  ني؟ چون انه پيشنهادي باشد يستورد ديبرنامه با نيچرا ا ...
 گـر  انيـ از مـن طغ  يكه شما بتواناست  نيابراي زندگي بهتر خوب  ةبرنام كيار مهم يبس يها از شاخصه يكيلذا امكان ندارد.  تيحفظ انان

از مـنِ   يبتـوان  نكـه يا ي. و بـرا زنـد  يو ضـربه مـ   كند يم ديتول روسيتو و ةجامع هيتو و عل هيمدام عل گر،انيمنِ طغ نيو اال ا يخودت بگذر
 الزم است.» دستور« يخودت بگذرگرانيطغ
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مسلمان  ،نيدستور د با ديدن يك ها يبعض /كند يدهنده را اثبات م برنامه تيحقانگاهي يك برنامة خوب، 
  ندا هشد

  ،قابل دفاع است. و كامالً  دارد يضوابط يك اصول و هم ة دينخود برنامجداي از اينكه محل صدور برنامة دين، خدا و پيغمبر است
مسلمان  ،نيوتا دستور دد يكيبا هستند كه  ها يبعضكمااينكه . كند يدهنده را اثبات م برنامه تيحقانيك برنامة خوب،  گاهي اوقات

چـون در آزمايشـگاه بـه ايـن      مسلمان شده است،» شرعي حيوانات ذبح«دربارة دستور اسالم خاطر  . مثالً يك دانشمندي بهندا هشد
 يبـاق  و شود يبه سرعت خارج م ياديز يليشان به مقدار خ دارند، خون بدن يكه ذبح اسالم يگوسفنداننتيجه رسيده است كه مثالً 

در  يگـر يد يهـا  وهيكـه بـه شـ    يگـر يد يهـا  گوشتنخواهد داشت. اما  انسان جسم يرا برا بار انياز آثار ز يسر كيلذا  ندما ينم
را ، يا يك دستور ديـن  كوچك ةرنامب كييعني آن دانشمند،  .كند يم ديرا تول ييها يماريدارد و ب ياثر منفشوند،  كشته ميكشتارگاه 

  است. آورده مانيدستور ا نيو منشأ صدور ا آور اميپ تيحقانو از روي همان، به  ده،يد

 ًـ با يخوب چه مختصـات  يزندگ كي ةبرنام ببينيم كه ،مان مانيو ا نيد نبدون در نظر گرفتخواهيم  مي ما فعال در داشـته باشـد؟    دي
 عـت يبتوانـد مطـابق طب   ههاي برنامة خوب اين بـود كـ   يكي از ويژگيمثالً مرور كرديم. هم با  مختصات را نياز ا يقبل برخ ةجلس

 هـا دارنـد يكـي يكـي بـه ايـن       شـناس  . اخيراً روانداشته باشد يسازگار انسانبلند  يروح يها با كششهمچنين بايد . باشد انسان
 يك كسـي را  ديانسان با و است »پرستش«انسان  ياز غرائز اصل يكي :نديگو يم. مثالً اينكه رسند يبلند انسان م يروح يها كشش

علوم تجربي هـم دارنـد بـه ايـن     در هم وجود نداشته باشد. يعني  يياگر خدا يحتدهد؛  پرستش، به انسان آرامش مي نيابپرستد و 
 برند. مسأله پي مي

  زندگي بهتر با حفظ انانيت ممكن نيست/ چون بايد دستوري باشد؟زندگي بهر چرا برنامه 

 يعنـي   »شـود به ما دسـتور داده   ديبرنامه با نيا« نامة خوب اين است كههاي بسيار مهم بر يكي از ويژگي ،گفتيمطور كه قبالً  همان
ـ اچون  چرا اين برنامه بايد دستوري باشد؟اما . بايد به صورت دستوري باشد نه به صورت پيشنهادي قـرار   برنامـه  ني

 .نـدارد  انسان امكـان  تيو من تيبا حفظ انان، بهتر يزندگبرساند ولي اين » بهتر يزندگ«انسان را به  است
باشد كه  نيا ديبا خوب ةبرنام كيمهم  اريبس يها از شاخصه يكي و بهتر يزندگمهم  اريبس طياز شرا يكي

ـ  هيعل وتو  هيعلمدام  اين منِ طغيانگر،و اال  يخودت بگذر گر انياز من طغ يشما بتوان ـ تـو و  ةجامع  روسي
 الزم است.» دستور«گر خودت بگذري  انو براي اينكه بتواني از منِ طغي. زند يضربه مو  كند يم ديتول

 موجـود  هـم يـك  د و انسـان  ب بايد با فطرت انسان متناسب باشيك برنامة خو قبالً گفتيم كهباشد؟ چون  يدستور ديبا چرا برنامه 
در دنيا براي گري بايد كنترل شود؛ منتها به شيوة درست نه به شيوة غلط.  گر است. اين طغيان و طغيان طلب تينها يببسيار پيچيده، 

آمـوزش   سـتم يسغالبـاً  درسـت كننـد!   » سـاز  دست يها نسانا«اند  تالش كرده  هاي زيادي شده است، و خيلي ها، تالش كنترل آدم
و  البته نه دستورپذير از خـدا  كند؛ ليتبد» ريدستورپذ و تحت كنترل ،شهروندان رام«ها را به  انسان كه است گونه نيا ايپرورش در دن

 .و اوليائش كه دستورپذير از طواغيت، بلاوليائش
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كنترل شده است كه ظلم  قدر نيا يبشر غرب/ پذير تربيت كنند وار و ظلم هاي برّه طواغيت دوست دارند آدم
 جرأت اعتراض ندارد يول نديب يفاحش را م

 خواهـد  ما نمـي  نيد يول ،خودشان در آورندكنترل تحت همه را  ،يآموزش پرورش يها ستميس كيبا  كه است نيا تيطواغ يآرزو 
را كنترل  خود يگر انيطغ ،خودش بلند ةسر عقل و رشد و مروت و عاطفخواهد انسان از  خداوند ميگونه تربيت كند.  ها را اين انسان
مـا   ونيزيتلوو  خوب است مثالً هك يغرب يها لميف هايي از اً آن بخشغالب .كند يم تيترب و ضعيف عرضه يآدم ب ،ينيد يب يكند. ول

هاي  هايي كه مثل برّه ، انسانكند تيترب» وار هاي برّه انسان« دنخواه يمسكوالر،  ينيد ياخالق يها لميغالب ف، و كند يهم پخش م
  ها و طواغيت عالم قرار بگيرند.  رام در زير دست گرگ

 درصد مـردم آن   چند ها نيااما مگر  دهند، ينشان م ها ياز غرب ييها ما تظاهرات ونيزيها در تلو وقت يبعض
را  هاي حاكمان خود و جنايت ها ظلمكنند و  در غرب زندگي ميكه  ينود درصد كسان ديدان ي؟ مهستند جوامع

ولـي   نديب يمرا ظلم فاحش  كه كنترل شده است قدر نيابشر غربي  كنند؟تظاهرات  ستنديحاضر ن، ننديب يم
ـ چه جنا آنها - المال تيببه تعبير ما با پول  و- مالياتبا پول  ند كهنيب يم دارند جرأت اعتراض ندارد.  ييهـا  تي

 يهـا  آدم ةمن به همترسند در مقابل اين وضعيت اعتراض كنند و فرياد بزنند.  دهند، ولي مي دارند انجام مي
 يباعث شرمندگ يليخ ،كم است يليخ لمظ هيتظاهرات شما علتعداد « كنم يعرض م كايخوب در اروپا و آمر

 »ايد؟! طوري شده كه اينند ا هكرد ارك هاست، با شما چ

  ليكه ذل يو اال كس ؛بينيد كه در غرب مي شود طوري مي آورده باشند، اينبار  و ذليل فيرا ضع يملت كيوقتي 
خاطر ترس از پلـيس،   ملتي كه ضعيف و زبون بار آمده باشد و بهوقت  آن. ظلم را تحمل كند تواند ينباشد نم

عشـق رعايـت قـانون دارنـد و از ايـن      واقعاً پذيري او هم ارزش ندارد. آيا آنها  نقانو كند،  قانون را رعايت
و  كنـيم،  فيانسـان را ضـع   برند؟! رعايت قانون كه نبايد در اثر ضعف باشد. ما نبايد رعايت قانون، لذت مي

از روي كنيم و شخصيت او را از اساس، ضعيف بار بياوريم كه هر كسي او را تهديد كرد،  ريرا حق تشيشخص
 ترس و ضعف، بپذيرد و تسليم شود.

 ها را وادار به خوب شدن كنيم دهد حتي با فشار رواني، انسان اسالم اجازه نمي

 بـار  مـدار   انسـان را قـانون   متيق نيبه ا و شخصيت يك انسان را تحقير كنيم و آيا درست است كه وجود
وجـودش  در  ينيتـرس سـهمگ   يك» كنند مي شنابود ،نكند تياگر قانون را رعا«بداند  كسي كه !؟بياوريم
 پذيرد. آيد و ظلم را مي ميدرن شيصدا بيند، از روي ترس و ضعف، ميرا  و جنايت  ظلم كه وقتي هست

 در اسالم از  بتيچرا غ :گفتم و حرام است صحبت كردم بتيغ نكهيا ةاز فلسف يدانشگاه غرب كيها در  از ضدانقالب يدر جمع بنده
 مهم است؟! دينبراي  يو جنس يمسائل نامسوسكه فقط  ديشما فكر كرد ؟ چرا غيبت از زنا بدتر است؟التر استبا رهيچهل گناه كب

د مردم را كنترل كنيد يخواه يم يزيبا استرس و فشار آبرور ، شماكند دايرواج پ بتياگر غ قدر مهم است؟ چون چرا غيبت نكردن اين
هـاي   ها را وادار كنيم كـه آدم  دهد كه با فشار رواني، انسان اسالم اجازه نميم مردود است! از نظر اسال كار نيا گناه نكنند، ومردم تا 

 .ندارد رينظگذارد،  يها م آدم تيبه شخص يكه از نظر روان يما در احترام نيدخوبي بشوند! واقعاً 
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كند، و  كنترل مي نسخة ليبرالي با تحقير /گر طغيان هاي تفاوت نسخة ليبرالي و اسالمي براي كنترل انسان
 نسخة اسالمي با تكريم

 ـ  ةنسـخ خواهيد كنترل كنيد؟  چگونه ميرا  انيطغ نياشما  ولي مهم اين است كهاست!  يگر انيانسان موجود طغ ـ يو ل يغرب ي برال
 اش هـم  نمونـه  ؛دنشـو قابـل كنتـرل    تـا  كنـد  يمـ  فيضـع و  دهيها را پوس آدم تياست كه شخص نيا گر، طغيان  براي كنترل انسان

   شدت از پليس بترسند. شود مردم به است كه باعث مي يغرب ياز كشورها ياريو بس كايآمر سيپل يگر يوحش

 كـردم  مسائل صـحبت مـي  اين و دربارة - هاي محترم داشتم اي كه در دانشگاه تورنتو كانادا در جمع برخي ضدانقالب بعد از جلسه - 
ـ  من كه يپنج درصد ترساگر بول دارم. من حرف تو را ق: «در گوش من گفتيكي از آنها آمد و  ـ ادر  دارم، سيدر كانادا از پل از  راني

  »!ديكش ينم نجايكارم به ا ،ترسم يخدا م

 ولـي پيشـنهاد   كننـد  ، آنها را كنترل ميترس از پليسآورند و بعد هم با  شخصيت آنها را ضعيف بار ميها،  ها براي كنترل آدم غربي ،
و بزرگوارانـه   ، نسخة بسيار. خوف خداگر خودش را كنترل كند ا، منِ طغيانخوف خد انسان با گويد دين ما مي دين خيلي بهتر است.

! كسـي كـه   ممكن است چاق هم بشود حتي ، رديگ ينماز نخواند سرطان نم كه يكس مثالً !زند يزود نم چون خدا است، اي كريمانه
بلكـه بـه تـو     زند، يبترس كه زود نم از اين خدايي !ارتر هم بشودد ممكن است پولحتي  شود، يبالفاصله ورشكست نم نماز نخواند،
 خودت خواهم يم« :ديگو يمو  برد ينم ي تو راآبرو و دهد يمو ريا هم تظاهر  ةاجازدهد تا خودت بفهمي. حتي خدا به تو  فرصت مي
ي عال وچقدر قشنگ اين روش،  ببينيد ».مكن ستتو را در ،يفشار روانبا  خواهم ينم ي!نيرا بب ات ندهيآكار بيفتد و  عقلت به بفهمي و

 .دارد ييبايالعاده ز فوق از اين جهت، ما نيد .است

 آنها  شود؛ يگرفته م انسان انيطغ يجلو غلط يها به روش در غربمنتها . رديانسان را بگ انيطغ يباشد، تا جلو يدستور ديبرنامه با
ـ با  گري و اين طغيان بماند يانسان باق يگر انيطغ دخواه يمدين . ولي كنند ها، آنها را كنترل مي كردن انسان ذليلو  فيضع با  كي

 گري هميشه بد نيست. ؛ نه اينكه به طور كلي از بين برود. زيرا طغيانكنترل شود »دستور خداست«كه  يا برنامه

 و شـود  يعهد اجتماع كي بايد تبديل به هم نياكنترل شود و كه خدا دستور داده،  يا برنامهبا  گري انسان بايد طغيان گويد دين مي 
بـدون   هيقضـائ  ةقـو  . قانون وهيقضائ ةقانون و قو يحت شود و نه يكنترل اجتماع يةپاجامعه شود. تقوا بايد  كنترل يةپا اين عهد بايد

هرچقدر هم  هيقضائ ةقو م،ينده شيرا در جامعه افزاا تقو اگر. كند يكار م هيقضائ ةتر از قو محكم اتقوكارآمدي را ندارد. اثر و آن  ،اتقو
 ! رسد ينم اتقونقشش به  وقت چيه يولكرد،  ينفنبايد ا ر هيقضائ ةقو البته نقش. مؤثر باشد تواند ينمزياد  كه خوب كار كند،

 يهـا  هيـ و تنب هـا  قيمخصوص خودش، بـا تشـو   يبا ساز و كارهاالبته ؛ كند يم به دستور ليتبد را نيد ةاست كه برنام ييآنجا اتقو 
 .مخصوص خودش يها و ترساندن ها فيمخصوص خودش. با تخو

   دهند! تحويل شما مي» بردة باسواد«برخي مدارس متاسفانه 
 يكسـ  يعنيبچه مثبت  منظور ما از !اورنديبار ب »مثبت بچه« ها را بچه كنند يم يهم، سع ياسالم يدر مدارس جمهور گاهي اوقات 

. مثالً اينكـه شـما بـا تحقيـر كـردن يـا ضـربه زدن بـه بخشـي از          ندارد يدرست ةشيردرستش  اما اين رفتاردارد،  يكه رفتار درست
 خواهيم بچه را به هر قيمتي، مثبت بار بياوريم! خوان، منظم و مرتب، بار بياوريد. ما نمي شخصيتش، او را درس
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  از وجـوه   ياگرچه بعضـ  ؛»نفر اول كنكور بشود كه او ديكن يكار كي«گويند:  برند و مي مي مدرسه بهرا  فرزندشان پدر مادرهابرخي
اتفـاق دارد   نيها ا از مدرسه يدر بعض! متاسفانه ؟خوان شود شما حاضر هستيد به هر قيمتي او درسواقعاً ! نابود بشود؟ اش يتيشخص

از  را شطلـب  نهايـت  و بـي  گر انيآن روح عص و دنكن ينابود ماو را  يتانسان يول دهند يپرورش م بچه را ياستعداد ذهن يعني ؛افتد يم
كه حاضر اسـت علمـش را    دنكن يم تيرا ترب يكس. در واقع اينها دارند يك دنده يشما م ليتحو »ة با سوادبرد« كيو  برند بين مي

. يعني فقط كار خودش را انجـام دهـد و   هاي آنها اعتراض نكند و به جنايت قرار دهد ي جنايتكار همها ستيهونيدر خدمت صحتي 
 رند!ب چه جنايتكاراني دارند از علم و دانش او بهره مياري نداشته باشد به اينكه ك

 با دسـتور خـدا،  گويد  عقل مي چطور بايد گرفت؟انسان را  انيطغ يجلو . منتهااست گر انيچون انسان طغ باشد؛ يدستور ديبرنامه با 
 يعنيروش آنها استفاده كنيد،  ها يروش غرب بخواهيد از اگر و .ديآ يم وسط نيدپاي لذا  گر گرفته شود، بايد جلوي اين انسان طغيان

هـا را غـارت    انسـان كـه   يينكنند، تا آنها انيطغ وقت براي اينكه يكها  كردن انسان فيضع ، يعنيافراد تيانسان و توهيم به ريتحق
 !احت ببرند و بخورند و چپاول كنندر خورند، يو مبرند  كنند و مي مي

/ماجراي صداي عجيب كنيم؟ د تا ببيند كه ما چگونه برخورد ميكن يرا فراهم م تيعصم ةنيخدا زمگاهي 
  گوسالة سامري

 كنـد  يم يطراح بايز قدر دهد و اين قدر قشنگ دستور مي البته خداوند اينخدا بدهد؛  ديباشد و دستورش را هم با يدستور ديبا برنامه 
به درگاه خدا عرضه داشـت:   (ع)عمران بن يكه حضرت موس هست تيروا ردهم داشته باشند.  انيعص ةاجازفرصت و  كه بندگانش

از كجا آمد؟(چون نحوة ايجاد صداي گوساله  يصدا نيا وليبسازد،  اي گوساله كي توانست داشت كه يهنر يك يسامر نيا خدايا!
 !يموسـ  اي وند به موسي(ع) فرمود:اخد رسيد كه چنين كار عجيبي از سامري بربيايد) و به نظر نمي گوسالة سامري خيلي عجيب بود

جعفَرٍ ع قَالَ:  يعنْ أَبِ(امتحان كنم. وسيله مردم را به اين خواستم يم و خودم بود ةفتن نينگو؛ ا يبه كس ميگو يكه به تو مچيزي  نيا
ايإِنَّ فى ع أَنْ قَالَ:  موسم بِه ى اللَّهنَاجرِ ايامذَا السه برالْ ي نَع؟!صهنَعنْ صم ارلَ، الْخُوجى عحالَى إِلَ فَأَوتَع و كارتَب اللَّهيه» : لْكأَنَّ ت
تْنَتا ،يفنْهنَّ عح2/29/ياشيالع ريتفس -  1/284 /محاسن؛ »فَلَا تُفْص( 

  ي كه ايـن مـاه   خوب يها بچهآن به كنـيم؟   د تا ببيند كه ما چگونه برخورد ميكن يرا فراهم م تيمعص ةنيخدا زمگاهي اوقات
ماه رمضان خوب، يك بعد از  !مراقب باشند كنم كه اند عرض مي خوبي پشت سر گذاشته مبارك رمضان را به

 از بهشت اخراج نشـوند.  تا مواظب باشند دست نزنند لذا شود؛ يفراهم م شان يگناه خوب برا ةنيچند تا زم
 يدهتو خودت را نشان  خواهد ينه! اتفاقاً م !»من گناه كنم هدخوا يخدا م«ييد: نگو !است يورط نيكار خدا ا

كند كه فرصت خطا  ! يعني خدا طوري با ما برخورد نميكند يعمل نم كايآمر سيخدا مثل پل امنته ؛و رشد كني
  و گناه را به ما ندهد. 

عامل جراي برنامه و ولي خدا، ضامن ا/اجرا شود خداّ يول تيريبا مد ديبا» زندگي بهتر«خوب براي برنامه 
  انيطغ ةكنند كنترل ينيع

 اجـرا   خداّ يول تيريبا مد ديبا است كه نيا - با دستور خدا باشدعالوه بر اينكه بايد  - برنامه گريد يژگيو ست؟يبرنامه چ گريد يژگيو
كـه  گـوييم   قدر مـي  فقط همينم. در اينجا فرصت و مجال ارائة اين مقدمه را نداريو البته طرح اين موضوع نياز به مقدمه دارد  .شود
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در حيات اجتماعي مـا حضـور    خدا كه خودش ست؟يدستور چ نيضمانت ا كنيم؛ پساجرا  ميبرو و ميريبگدستور ما از خدا  شود ينم
ـ  اجـراي ايـن برنامـه،    ضـمانت «پاسخ اين است كـه  شود؟  عيني ندارد، پس ضمانت اجراي اين دستور و برنامة خداوند چه مي  يول

 »خداست

 را  انيـ طغ ةكننـد  كنترل ينيعامل ع ديبا، رديانسان را بگ انيطغ يباشد تا جلو يدستور ديبا اگر شما به اين نتيجه رسيديد كه برنامه
 بگوييـد: شـما   ، حـاال ممكـن اسـت   »امـام « مييگو يما به او م است؛ يعني» امام جامعه«يد. اين عامل در واقع همان هم نشان بده

اسـت   نيا يبرا ميكن ياستفاه م »خدا يول« ةكلمو اگر ما از  .ميسر اسم دعوا نداربراي آن انتخاب كنيد. يا هر اسم ديگري » دريل«
 عام باشد. كه

 /چهار دليل دستور خداست؟ ياجرا مناض چگونهخدا  يول

 ولول او چون دليل اول اينكه،دستور خداست؟  ياجرا امنض چگونهخدا  يبـراي او   لـذا  و ارنـد گذ يهمه به او احتـرام مـ   ،خداست ي
خـدا   يولكسي بله، اگر  است. و طاهر و پاك بيقدرت ناب و طست و اين يك برآمده از قداست اوكه  يقدرت شود؛ يم جاديقدرت ا
 ريـ غ اي ميمستق ؛منتخب باشد- خدا باشد يول اما كسي كه. كند يسوءاستفاده م قداست وآنجا را غصب كرده باشد، از قدرت  ونباشد 
 ،كـرد  دايتمركز پ وقتيقدرت  . لذا اينشود يتر م محتاط تر و مراقب شود، يتر م پاك كند، يم دايقداست و قدرت پ ههرچ او - ميمستق

 ي برنامه و دستور خدا خواهد شد.ضمانت اجرا

 خدا مي ولي دستور خدا باشد اين است كه چون ضمانت اجرا تواند دليل دوم براي اينكه وليو  يداشـتن  تخدا پـاك اسـت، دوسـ    ي
يعني از سرِ محبت، حرف او !» ؟يآقا را گوش نكن اين رفح ديآ يدلت م« :نديگو يبه هم ماز سر محبت  و لذا همه شود يم محبوب

 يول ةبا قدرت مطلق يبشر ةجامع خودش را اعمال كند! هيقهر ةبخواهد قو ولي خدا نكهيبهتر است از ا يليخ كنند و اين را گوش مي
يعني همين  برد. ها را پيش ميكار ولي خدا، تيمحبوب ، همينكشد ينم يهقهر ةكار به قو و شود ياداره م »بوب استمح«كه  ييخدا

 . خواهد بود دستورات خدا ياجرا يضمات برا محبوبيت ولي خدا در بين مردم،

  خدا ولي خدا ضامن اجراي دستورات خداست، اين است كه خود دسـتورات خـدا را    همة مـردم، شتر از يبدليل سوم براي اينكه ولي
ـ ا گـرِ يد عامل به عبارت ديگر،. و اين هم يك عامل بسيار مؤثر است. خواهد بودالگو  و اطاعت كرده، و از اين بابت گوش كرده  ني

د(ازدواج فرزنـدان خـود، بـه موقـع اقـدام كننـ       در مورد ازدواج ما نيمسئولاگر مثالً . است »جامعه ينمسئول ابوتراب بودنِ«ضمانت 
را  نيا فرزندشان دير نشود) و همچنين مراسم ازدواج ساده برگزار شود، و بساط و محل زندگي فرزندشان هم ساده باشد، و مردم هم

هرچند ممكن است كه اگر . در اين زمينه ساخته شود يساز فرهنگ براياست كه  لميف صد تا بيشتر از و باخبر شوند، اثرش بفهمند
و الگو  ولي باالخره تأثير دارد» و... كنند يم اير كنند، يدارند تظاهر م نهايا« هايي هم در بيايد و مثالً بگويند: حرف مردم مطلع شوند،

 .خواهند شد

  خدا،چهارم دليل ونـد كـه ايـن را    خدا«تواند دقيقـاً بگويـد:    اي مي و در هر مسأله فهمد؛ يدستورات خدا را خوب م اين است كه ولي
. ولـي  خاص خودش را دارد يدگيچيدستورات خدا پ چون» ايد! ش اين بوده نه آن چيزي كه شما برداشت كردهنظورم فرموده است،

مـالك   برداشت خودش رانبايد از دستور خدا يك برداشتي پيدا كند و  يكس هر. فهمد يم و دين را دقيقاً است (عالم دين)هيفق ،خدا
 قرار دهد.
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 رسد يم تيانان يِاز آلودگ ييو رها يبه اوج پاك انسان با پذيرش برتري ولي خدا،

  كه ولبراي اين ميآورد ليدل چهار، ياجتماع يزندگ ثياز حماثيـ از ح اماباشد. و ضامن اجراي برنامه دستور  ةكنند كنترل ديخدا با ي 
خوب  ةبرنام كي و كند يم يگزند - تنها- يا رهيجز كيدر كه  باشد يانسان كياگر  مثالً كننده است؟ چه عاملي كنترل يردفزندگي 

گذشتن  يا مقابل معبود در ياز خود گذشتگ«گوييم اين رشد يعني  ما مي ؟كنيد چطور معنا ميرا رشد  نيا شمارشد كند.  تا خواهد يم
ـ  اينها براي چيست؟ براي اين است كه اما »براي متصل شدن به اودر مقابل پروردگار عالم،  تياز انان ه معبـود،  اين پيوند و اتصال ب

 .عالم است اتياز كلّ ح تر نيريش. و اين لذت براي انسان، ميتا از خدا لذت ببر ميا هشد دهياصالً ما آفر و دارد؛ رالذت بيشترين 

  من، برود نياز ب تميانان بايدبه خدا برسم،  خواهم يمن محاال كه اسـت   كـرده  يرا طراح ستميس نيخدا ا و براي از بين رفتن انانيت
انسان بـه   يوقت و» ام هداد حيمن او را بر تو ترج نكهيا ليبه دل ؛رياو را بر خودت بپذ و برتري يبزرگ ،من متوسل شو يبه ول ايب«كه 

  . رسد يم تيانان يِاز آلودگ يياوج رهاو  ي، به اوج پاكرديپذ يخدا را بر خودش م يول حيترجبه امر خدا كه  رسد يم نجايا

 امـام   پيغمبـر(ص) و  بـه  ديبا ،يخودت هم توبه كن در خلوتبخواهي اگر شما بلكه  ست؛ينمطرح  يبحث ضمانت اجتماع پس فقط
(ع) پس از چهل شب عبـادت، بـه   يسيحضرت ع حواريوناز  ياگر كس لياسرائ ي: در بنديفرما يامام صادق(ع) م .يزمانت تواضع كن

كرد و حاجتش برآورده نشد. لـذا نـزد    نيچن آنهااز  يكي. اما شد يحاجتش برآورده م خواست، يم يو حاجت كرد ميدرگاه خداوند دعا 
بـه   يگاه : اوو فرمودوحي فرستاد  وند به اوخداو  از خدا سؤال كردحضرت عيسي(ع) (ع) رفت و شرح حال خودش را گفت. يسيع

ـ بعد از اقبول نخواهم كرد.  باشد، من از او دهينرس يبه پاك. و تا وقتي كه او كند يشك م )به نبوت تو(نسبت تو بر خودش يبرتر  ني
إِنَّما مثَلُ أَهلِ الْبيت مثَلُ أَهلِ بيت كَـانُوا  (او را قبول كرد يماجرا آن شخص توبه كرد و شك خودش را برطرف نمود و خداوند دعا

لَةً إِلَّا دينَ لَيعبأَر منْهم دأَح تَهِدجيلَ كَانَ لَا يرَائي إِسني بفَـأَتَى  ف لَه بتَجسي ا فَلَمعد لَةً ثُمينَ لَيعبأَر دتَهاج منْهلًا مجإِنَّ ر و ا فَأُجِيبع
ى ابيسعهشْكُوا إِلَيع ي مرْينَ م...  و نْهقَبِلَ م و هلَيع اللَّه ى ع فَتَابيسع ا لَهعهفَدتيلِ بأَه دي حف ار2/400/يكاف؛  ص( 

 ماجراي عبداهللا بن عمروعاص /خدا ابالغ شود يول ةو واسط تيريبا مد ديبادستور خدا 

 ول ةو واسط تيريبا مد ديبا و اين دستور همباشد،  يدستور ديبا برنامهيزنـدگ  در چـه  يفـرد  يزنـدگ  در چـه ؛ خـدا ابـالغ شـود    ي 
اي  خورد، يعني وقتي بين او و خدا واسطه زمينهمين موضوع هم سر  سيابل !كندكار  ميمستق يخدا بنا ندارد با كس اصالً .ياجتماع

 !توانم يمن نم گفت:» سجده كنبه آدم «قرار گرفت، او نتوانست تحمل كند و بريد. لذا وقتي خدا فرمود: 

  ـ     ».عبداهللا«به نام  داشت يپسراو  .ديشناس يمعاص را وعمر عتاًيطبشما  بـازي  مثبـت  ي بچـه اين شـخص، در اوايـل عمـرش، خيل
. گرفـت  يروزه مـ مثالً او هر روز،  اش ريشة درستي نداشته باشد) كه خوبي است خوبي ظاهراً آدممثبت،  (منظور ما از بچه !آورد يدرم

او در اواخـر   »!بگـذرم  ثـواب  همه نياز ا توانم ينم من« :گفت يمروزه نگير! ولي او هر روز  :فرمود يم (ص)اسالم يگرام امبريپحتي 
ـ الاقل هر روز روزه نگير،  فرمود: يكه به من م كردم يرا اجرا م (ص)غمبريكاش سفارش پ فت: ايگ مرش، كور شده بود و ميع  كي

 .شود يم سو چشمت كمروزه بگير و اال  انيم روز در

  خواسـت قـرآن    يمثالً وقتي م (ص) دينداري كند.غمبريپ تيريمدخواست بدون  مي ت وليگذاش يكم نم ،عبادتاو كسي بود كه در
 »بار ختم قرآن كنم! ، يكسه روزمن بايد هر «گفت:  بخواند، مي

 گفـت.  و خيلي از اوقات هم صادقانه سـخن مـي  بوده  باهوشيبلكه آدم  ،هم نبوده لوحي ن يا سادهناداآدم كه او  دهد ينشان م خيتار 
مت معاويه بروم يـا بـه سـمت اميرالمـؤمنين     به سمن «كه مشورت كرد  شيبا پسرها - قبل از جنگ صفين- عاصوعمر يوقت مثالً
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او در » خواهي بـه سـراغ علـي(ع) بـرو!     خواهي به سراغ معاويه برو و اگر آخرت مي اگر دنيا مي: «گفتاو به پدرش » علي(ع) بروم؟
 ار گرفتم. (البته او(ع) قرطالبياب بن يمقابل عل ،نيكه در صفنيخاطر ا هب ؛ترسم يم خيلي ام يريبخ از عاقبتمن  گفت: عمرش مي اواخر

 طرف قرار گرفت.) ه بود ولي چون پدرش در كنار معاويه بود، او هم در هماننزد ريشمش در جنگ صفين،

 و داد ينشان م (ص) يك مردي را به مااسالم يرسول گرام گويد: و مي كند ينقل م اي را قصه يك ن آقاي عبداهللا بن عمروعاص،يا 
سعي كـردم در   - كه در آن زمان، جوان بودم- من» نگاه كند شانيبه ا ،نديبهشت را بب ياز اهالي كي خواهد يكس م هر« :فرمود يم

 پـدرم،  مـن بـا  «او رفـتم و گفـتم:    ةخانزندگي آن مرد دقت كنم و ببينم كه او چه ويژگي خاصي دارد كه اهل بهشت است؟ لذا به 
سه او هم قبول كرد و من » دهي يك مدتي در خانة تو زندگي كنم؟ است، اجازه ميانداخته بيرون خانه  و او مرا از است شده ميدعوا

كردم تا ببينم كه او چه فرقي با من دارد؟ اما در رفتارهـا و  را مطالعه  زندگي و شخصيت او ،كياز نزد ة او زندگي كردم. وروز در خان
 .ردك كرد و عبادت مي رفتار مي يآدم معمول و مثل يك هايش هيچ چيز خاصي نديدم عبادت

 چـه ويژگـي خاصـي    تـو   ببينم كه تو را مالحظه كنم و خواستم رفتار ام، بلكه مي من با پدرم دعوا نكرده«گفتم: از سه روز به او  عدب
ولي من اصرار كردم  .او گفت: پيامبر(ص) لطف دارد» تي؟هسبهشت  ياز اهال يكيكه  ديگو يدر مورد تو م شهيهم غمبريپداري كه 

پذيرم. وقتـي   من برتري او را مي ،داده اي يبرتر به اورا خدا  يكس هر: «گفتاو  اي را متوجه شدم. ا يك نكتهو با او صحبت كردم ت
اي است كـه مـن    همان ويژگي نيا :ديگو يعبداهللا بن عمروعاص م» .كنم يم شمن هم قبولو ترجيحش داده،  دوست دارد او خدا

نْ     كُنَّ(چيزي است كه من طاقتش را ندارم. ندارم. اين لٌ مـ جـر ذَا الْفَـج نْ هـنَ مĤْال كُملَيع طْلُعص فَقَالَ ي ولِ اللَّهسر نْدساً عالماً جوا ي
أَرك تَعملُ عملًا كَثيراً فَما الَّذي بلَغَ فَأَردت أَنْ أَعرِف عملَك فَلَم ... فَلَما قَام النَّبِي ص تَبِعه عبد اللَّه بنُ عمرِو بنِ الْعاصِ... أَهلِ الْجنَّةِ

لَا أَجِد علَى أَحد منَ الْمسلمينَ في نَفْسي غشّاً و لَـا  بِك ذَاك قَالَ ما هو إِلَّا ما رأَيت فَلَما ولَّيت دعاني فَقَالَ ما هو إِلَّا ما رأَيت غَيرَ أَنِّي 
 )1/127؛ مجموعة ورام/ علَى خَيرٍ أَعطَاه اللَّه إِياه قَالَ عبد اللَّه هي الَّتي بلَغَت بِك و هي الَّتي لَا نُطيق حسداً

 خدا را پذيرفته بوده، امـا  بوده »ريپذ تيوال«در واقع  ي كه به فرمودة پيامبر(ص) اهل بهشت بود،آن مرد ـ   و ترجيح ولي ن عبـداهللا ب
 و روزه و قرآن خواندن بوده است. است؛ هرچند اهل نماز نداشته را يريپذ تيوال نيا عمرو عاص،

  


