
1 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 ���م ا� ا����ن ا���� 
 :سلسله سخنرانی استاد پناهیان با موضوع

 زندگی بهترتنها مسیر براي 
 )ع(مسجد امام صادق - 94مبارك رمضانماه 

 مؤسسه عصر بیان معنوي

ir.BayanManavi.www 

 

http://www.bayanmanavi.ir/


2 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 

 :فهرست خالصه
 کی» یزندگ« دنبال و» یبندگ« دنبال گروه دو به مردم میتقس/میبرگرد یزندگ به دیبا/میا کرده محدود يمعنو امور و احکام ات،یاخالق یبرخ به را نید: 1ج

 4 ........................................................... کرد یبندگ شود یم بهتر بهتر، یزندگ در ستند،ین هم میقس یبندگ و یزندگ/ است نابودکننده و شوم میتقس
 تواند یم یحت نید/ اند بوده یزندگ يمنها عرفان و نید دنبال) ص(امبریپ امت يها »يسامر«/میشو خدا عاشق میبتوان تا میکن درست را مان یزندگ دیبا: 2ج

 11 ........................................................................ کردند را یزندگ یآبادان دقص اءیانب که شد آغاز ییآنجا از اءیانب با یدشمن/کند بهتر را ما فوتبال

 بهتر یزندگ راه »عقل« با میخواه یم/ باشند بهتر یزندگ دنبال به دیبا گرانید از شیب نینیمتد/ ستین یخداپرست و ثاریا ۀنشان ،يگرفتار از سرشار یزندگ: 3ج
 19 ........................................................................................ است يدار نید ةزیجا »ایدن از فراوان يمند بهره«/»ینید« باحثم با نه م،یابیبب را

 رس از ،یزندگ از نینیمتد یبرخ گرفتن فاصله/است یطلب راحت ینوع ایدن کامل ترك/ میکن یبندگ ا،یدن با يریدرگ ضمن که است نیا يندارید هنر: 4ج
 پاداش خدا چرا است، خودمان نفع به يدار نید اگر/ است يمعنو و بایز هم یلیخ بلکه ستین بد تنها نه یطلب منفعت/ یبندگ به عشق نه است یطلب راحت

 26 .............................................................................................................................................................................. دهد؟ یم

 33 .................................................................................................................................................... مرحله 7 در یزندگ فیتعر :5ج

 یبندگ از قبل را یزندگ که است نیا مهم مشکل/ستین اخالق و دیعقا درس ضعف از جامعه مشکالت/داشت يادیز انتظار مردم مانیا از دینبا: 6ج
 41 .............................................................................. دشو متواضع هم نماز با است دیبع باشد، نکرده متواضع را او یزندگ که یکس/میا نشناخته

 رغم یعل نید/ داده قرار فضا نیا در را ما خدا چون میبورز عشق یزندگ به دیبا/ کنند ینم شکر خاطرش به  ها آدم اکثر که است ینعمت ،یزندگ بساط: 7ج
 اگر/ است ندیفرآ سه بیترک یزندگ/ دیکن »یزندگ« وضو با شده هیتوص که است زیعز قدر آن یدگزن/ داده بها یزندگ به ما ۀعالق به ا،یالدن حب مذمت
 48 ................................................................... یکن گم را خودت که کنند یم تیریمد را تیها عالقه نقدریا گرانید ،ینکن تیریمد را تیها عالقه

 یزندگ يبرا ما/ شدن تر زنده يبرا يندیفرآ یعنی یزندگ/ است بودن تر زنده بهتر، یزندگ شرط نیاول/ است انسان شدن »شکفته« يبرا يندیفرآ یزندگ: 8ج
 55 ................................................... است معرفت به دنیرس ندیفرا یزندگ!/ است خودمان درون در ها قدرت که یحال در میکن یم اضافه امکانات بهتر

 خوش یزندگ امبران،یپ از تیتبع اثر در/ دهد یم ادی انسان به را رفاه راه ن،ید/ستین زهد کند، مسلط ما يایدن بر را مستکبران که يا ابلهانه يزیاگریدن: 9ج
 60 ....................................................... است نییپا یلیخ ما در کار فرهنگ/ شود بهتر شان یزندگ زحمت، بدون خواهند یم یبرخ/ دیآ یم دیپد يماد

 در شود، ما بهتر یزندگ مانع خواست یکس اگر یعنی بودن یانقالب!/ بخواهد؟ عمر طول خدا از یول باشد نداشته دوست را یزندگ یکس شود یم مگر: 10ج
 67 .................................. بهتر يایدن يبرا) ع(يهاد امام از ییدعا/ میبمان یباق ریفق شهیهم تا کنند یم وتدع شهوت به را ما ها یغرب/ میستیبا مقابلش

 لذت ۀسرچشم دیشد ۀعالق/ دارد يدتریشد ۀعالق که دارد يبهتر یزندگ یکس ست؛ین شتریب امکانات بهتر یزندگ/ست؟یچ »بهتر یزندگ« رکن چهار :11ج
 73 ................................................................................................................................... است یآدم روح ۀشاکل ةسازند محبت/  است

 یسخت با فقط/کند ترك را گناه تواند ینم نبرد، لذت یزندگ از که یکس/نیدوم »تالش« و بهتر؛ یزندگ ۀمشخص نیاول ،یزندگ در »دیشد محبت«: 12ج
دارد يادیز يها يگرفتار باشد، زحمت یب پول دنبال که يا جامعه/دیآ ینم بدست يبهتر یزندگ مبارزه، و تالش از فرار با/برد لذت یزندگ از شود یم ندیکش

 ........................................................................................................................................................................................ 80 

 يزیاگریدن ینوع که یمسلک يسامر انیجر/باشد ندارید تواند ینم تنبل آدم/ستین یاطلبیدن معاش، نیتأم: »بهتر یزندگ« بحث طرح از انتقادها به پاسخ :13ج
 89 ................................ هستند ها یداعش و ها حجاج همکاران کنند، یم حیترو را ایدن بدون نید که ییها يبصر حسن/ هست ملل و اقوام ۀهم در است،

 امام/ یزندگ از دفاع یعنی يگر یانقالب/ شد ینخواه اهللا لیسب یف مجاهد فردا ،ینکن تالش یزندگ يبرا امروز اگر!/ بجنگد یزندگ يبرا دیبا یگاه آدم: 14ج
 98 ..................... !است بهتر یلیخ آخرت چون است، مؤمن زندان بهتر يایدن!/ فجار نه هستند خوبان ا،یدن از يمند بهره يبرا افراد نیتر ستهیشا): ع(صادق

 است نیا خاطر به ست،ین خوب ما یزندگ اگر/است یزندگ وضع بهبود ،يندارید مهم جینتا از یکی/»بهتر یزندگ« رکن نیتر مهم ها، تیمحدود رشیپذ: 15ج
 يبقا يبرا): ع(صادق امام/نکنند تکرار را بیفر نیا ها نید یب داد، بیفر نیدروغ »بهتر یزندگ« ةوعد با را) ع(آدم سیابل/ میا گذاشته کم مان نید در که

 تیمحدود هم ها نید یب/ »یفیتکل« و» يریتقد« يها تیمحدود مقابل در جا به میتسل: بهتر یزندگ سوم رکن/باشد جامعه خوبان دست ثروت دیبا مسلمانان،
 106 ....................................................................................................................................................................... دارند یفیتکل

 از ياریبس/ شود یم شتریب تان مشکالت دیکن جزع اگر): ع(یعل/ هاست تیمحدود مقابل در جا به میتسل ،»بهتر یزندگ« يبایز يها بخش از یکی: 16ج
 مقدرش د،یرس خوب یزندگ به يدزد با یکس اگر/ است انسان یافتگین تیترب از یاشن ها تیمحدود مقابل در جزع/ است جزع از یناش یخانوادگ مشکالت

 114 .................................................................................. پرورش و آموزش يبرا يشنهادیپ!/ دیرس یم حالل راه از کرد یم صبر اگر یول بوده،



3 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 در خداوند آمار/ کند یم بهتر را ما یزندگ »خداست مقدرات تحت ما یزندگ« نکهیا به توجه/ است یاله مقدرات یهمراه بهتر، یزندگ چهارم رکن: 17ج
 122 ................................................................................................................. »کنم یم نییتع را ها يروز من دانند ینم مردم اکثر«: قرآن

 غارت از صرفاً) ع(یعل تأسف/ ستین محترم خدا نزد شده، ریفق دشمن به باج اثر در که يریفق/است بهتر یزندگ چهارم رکن یاله مقدرات یهمراه: 18ج
/ هست هم جامعه مقدرات يبرا ست؛ین ما يفرد مقدرات نییتع يبرا فقط قدر شب/ بود دشمن مقابل در مقاومت عدم يبرا بلکه نبود، يهودی دختر خلخال

 128 ............................................................................................... داشت خواهد یخوش یزندگ باشد، یراض یاله قضاء به که یکس): ع(یعل

 يبرا اگر/ دارد »ریمد« 313 به ازین) ع(زمان امام/ دیرس نخواهد بهتر یزندگ به یکس نشود اصالح قدرت تا/ است یاسیس کامالً بحث کی بهتر یزندگ: 19ج
 دعا/ابانیخ يها حجاب یب نه است، رانیمد به خطاب اول منکر از ینه/ شد میخواه ها يریسختگ آن ریاس همه شود، نییتع يا رانهیسختگ مقدرات ما ۀجامع

 136 ............................................................................................................................................ است یاسیس يدعا کی فرج، يبرا

 شرط »یزندگ به باال از نگاه«/است یزندگ در ينگر کالن بهتر، همسر انتخاب و یزندگ شرط/کند؟» اجرا« را» بهتر یزندگ« ۀبرنام تواند یم یکس چه: 20ج
 بهتر یزندگ شرط تیوال بفهمند همه که يروز/ »کردن جادیا جامعه در را تعادل باال از« یعنی تیوال/ است بهتر یزندگ یاجتماع شرط »تیوال« و ،يفرد

 144 ...................................................................................................................................................... بود خواهد ظهور روز است،

 152 ................................................................................................... باشد داشته یژگیو 7 دیبا »بهتر یزندگ« يبرا خوب برنامه کی: 21ج

 ۀنسخ/ انسان کنترل يبرا یاسالم و یبرالیل ۀنسخ تفاوت/شود ینم تیانان با بهتر یزندگ چون باشد، »يدستور« دیبا »بهتر یزندگ« يبرا خوب ۀبرنام: 22ج
 160 .................................................................................................................. میتکر با یاسالم ۀنسخ و کند، یم کنترل ریتحق با یبرالیل

 کی نبودن مثبت/ است بودن گرا مثبت ن،ید يها دستورالعمل مهم یژگیو نیاول/ينگر مثبت. 1: بهتر یزندگ کی به دنیرس يبرا يدیکل اصل هفت: 23ج
 168 ........................................................................................................ بودن مثبت مصداق نیتر برجسته شکر/ ماست فرهنگ در يماریب

 تواند ینم نباشد،» شده حساب« که یکس/ کند یم لیتبد شده حساب يموجود هب را آدم نید/ است »یشدگ حساب و نظم« نید ۀبرنام یژگیو نیدوم: 24ج
 176 .......................................................................................................................................................... باشد داشته بهتر یزندگ

 یاجتماع صبر به ازین بهتر یزندگ/ است بهتر یزندگ يبرا کمک نیبهتر صبر): ع(نیرالمؤمنیام/ دیرس بهتر یزندگ به شود ینم مقاومت و صبر بدون: 25ج
 کنترل را یناراحت نکهیا نه ،ينشو ناراحت اصالً که نستیا بایز صبرِ/ میده شیافزا را مانمقاومت رنج، از فرار يجا به/ کند ینم تیکفا یشخص صبر دارد،

 184 ................................................................................................................................................................................. یکن

 تا ردیگ یم يانرژ شتریب ذکر از آدم/ خدا از گرفتن يانرژ یعنی ذکر/ باشد متصل يانرژ و نور منبع به دیبا بهتر یزندگ يبرا انسان/ یژگیو نیارمچه: 26ج
 نجات یدرون ضعف و یرونیب صدمات از را ما خدا ذکر/ دارد ازین خدا ذکر به که فهمد یم هم نید بدون انسان/  خداست خود انسان، وجود يباطر شارژ/ غذا

 193 .............................................................................................................................................................................. دهد یم

 چپاول يبرا ما، نید با دشمن مخالفت/ است مخالف دهد یم نجات را یزندگ که ینید با استکبار/ندارد رتیمغا »بال« و» امتحان« با بهتر یزندگ: 27ج
 ،یژگیو نیپنجم/ یباش متصل و مقاوم منظم، مثبت، دیبا بهتر یزندگ يبرا/ بدهد جان» بهتر یزندگ« يبرا حاضرست که است یکس یانقالب/ ماست یزندگ

 202 ......................................................... رسد ینم بهتر یزندگ به باشد نداشته را لشیم با مخالفت يبنا که یکس/است یقبل يها یژگیو حیتسب نخ

 210 ................................................................................................................................................................... یلیتفص فهرست
 

 
 
 
 
 
 
 

 



4 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

  1ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
 میتقس/میبرگرد یبه زندگ دیبا/میا محدود کرده ياحکام و امور معنو، اتیاخالق یرا به برخ نید: پناهیان

 یو بندگ یزندگ/ ننده استشوم و نابودک میتقس کی »یزندگ«و دنبال  »یبندگ«مردم به دو گروه دنبال 
 دکر یبندگ شود یبهتر، بهتر م یدر زندگند، ستیهم ن میقس

سـخنرانی کـرد و مـورد     »راهبرد اصلی در نظام تربیت دینـی -تنها مسیر«حجت االسالم علیرضا پناهیان که در رمضان گذشته با موضوع 

تنهـا مسـیر بـراي    «میدان فلسطین به موضـوع  ) ع(شب در مسجد امام صادق 30قرار گرفت، امسال قرار است به مدت  استقبال جوانان

 :خوانید در ادامه فرازهایی از  این سخنرانی را می. پاسخ دهد» چگونه یک زندگی بهتر داشته باشیم؟«بپردازد و به سوال  »زندگی بهتر
آغاز » زندگی«اغلب مردم از موضوع / » من چگونه بهتر زندگی کنم؟«که گردد  اکثر سؤاالت مردم به این برمی

 شناسانه و خداشناسانه کنند نه از مقدمات انسان می

باال  یانتظارمان را از زندگ دهیم و رییتغ یمان را به زندگ نگاهو  میگفتگو کن »یزندگ« ةدربار میخواه یماه مبارك رمضان م  نیادر  •
اکثر . کنند شناسانه، خداشناسانه یا مبدأ و معادشناسانه شروع نمی مردم زندگی خودشان را با مقدمات انسانخیلی از اوقات  .میببر
من چگونه زندگی کنم؟ چگونه در این «هایی از این دست که  کنند، آگاهی هاي خودشان را از موضوع زندگی شروع می ها آگاهی آدم

 .شود این را تقبیح کرد هاست و نمی این وضعیت اکثر آدم» گی کنم؟زندگی بیشترین بهره را ببرم؟ چگونه بهتر زند

شناسی و  شناسی، خداشناسی و انسان مآبانه رفتار کنند و از اساس، مباحث معرفت طور نیست که فیلسوف زندگی اکثر مردم این •
کنند و بعد  معموالً با مقدمات بعیده آغاز میهاي آموزشی  البته نظام. شناسی را طی کنند تا از این روش، راه خودشان را پیدا کنند دین

کنند و  مردم غالباً مطالعات خودشان را از موضوع زندگی آغاز می. کنند طوري زندگی نمی اما مردم این. رسند به جزئیات می
هاي  رند، یا از کتابگی ها و اخبار می روزنامه گیرند، یا از مجالت و می) هایی خودشان را بیشتر از طریق افواهسخنان مردم آگاهی

 .دهند هایی دربارة زندگی به مردم می کنند که همۀ اینها معموالً آگاهی ها دریافت می ها و سریال رمان یا فیلم

من «گردد که  اکثر سؤاالت مردم هم بیشتر به این برمی. ها بیشتر موضوع زندگی است بینیم مشغلۀ آدم کنیم می وقتی بررسی می •
نم؟ من چگونه زندگی خوب داشته باشم؟ من چگونه زندگی خودم را تامین کنم؟ یا شغل و درآمد خوبی داشته چگونه بهتر زندگی ک

: گویند مثالً می. کنند هاي همدیگر صحبت می خیلی از اوقات دربارة زندگی نشینند ها یا آقایان وقتی دور هم می خانم» باشم؟
 »اي راه انداخته است؟ و کاسبی است؟ چه کار  هم زده اي به فالنی چه زندگی دیدي«

  است» چگونه زندگی کردن«ها  موضوع فکر و دغدغۀ اصلی بیشتر آدم
کنند، اگر ما بیاییم در کنارشان از بندگی و دیانت و معنویت سخن بگوییم، غالباً احساس  ها دارند دربارة زندگی فکر می وقتی آدم •

و یا اینکه بزرگوارانه و اخالقی  شود وري است که دارد به آنها تحمیل میغیرضر یاها یک مطالب اضافی  کنند که این صحبت می
یعنی حساب . دهند ولی منتظرند که تمام بشود و باز به همان موضوع زندگی بپردازند کنند و به این سخنان گوش می برخورد می

 . کنند این موضوعات را از موضوع اصلی فکري خودشان که زندگی است جدا می

کنند، دربارة زندگی فکر  هایی که از زندگی شروع می آدم: ها احترام بگذاریم و بگوییم خواهیم به این روش اکثر آدم یما هم م •
کنند بلکه این یک سبک روحیه است و نباید گفت که این  است، اشتباه نمی» چگونه زندگی کردن«کنند و دغدغۀ اصلی آنها  می

 . کنند و از مقدمات بعیده شروع کنندغلط است و همه باید مثل فیلسوفان فکر 

http://bayanmanavi.ir/post/1461
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آیا دین اصالً حرفی «این سوء تفاهم ایجاد شده که / شویم ما خیلی از اوقات در مسائل اعتقادي متوقف می
 »براي زندگی هم دارد؟

گونه چ«بینید که دین موضوع اصلی را زندگی و  گاهی می. خداوند بحث را از زندگی شروع کرده است در دین هم گاهی اوقات •
خواهیم رفع شبهه کنیم و  شویم و مدام می ولی ما خیلی از اوقات در مسائل اعتقادي متوقف می. قرار داده است» زندگی کردن

کنیم که به موضوع  ها را تغییر دهیم تا بعداً به سراغ زندگی برویم و معموالً فرصت پیدا نمی بینی براهین متعدد بیاوریم و جهان
آیا دین اصالً حرفی براي زندگی «هایی مانند اینکه  هاي فراوانی ایجاد شده است؛ سوء تفاهم سوء تفاهم لذا. زندگی هم برسیم

هاي بسیار  ها، سوء استفاده و از این سوء تفاهم» !ما باید زندگی را طوري پیش ببریم که دین هم رعایت شود«یا اینکه » !دارد؟
 .فراوانی شده است

حتی اگر بندة طلبه بیایم . پرسند ان را از عالمان دینی و کسانی که آگاه به قرآن و روایات هستند، نمیمردم اکثر مسائل زندگی خودش •
چرا «: گویند یکی اهل دین و دیانت که می: و کمی دربارة زندگی، مسائلی را بگویم، دو گروه ممکن است به بنده اعتراض کنند

اصالً این موضوعات به شما چه «: گویند یکی هم اهل دنیا که می» ید؟غیرمعنوي و زمینی سخن گفتید؟ چرا آسمانی سخن نگفت
 » .این موضوعات متخصصین خاص خودش را دارد! ربطی دارد؟

 یبه زندگ دیما با /ایم دین را محدود به برخی از اخالقیات و احکام شرعی و امور معنوي، قلمداد کرده
 میبرگرد

 ةدربارهم ریخته باشد  اش به کند و نه کسی که وضعیت جسمی عالم دینی سؤالی می نه کسی از مقدار بلندي سقف یک خانه از یک •
اگر بندة طلبه دربارة مسائل تغذیه و بهداشت صحبت کنم، . کند سوال می ینیعالم د کیاز  وجود دارد باره نیکه در ا یثیهزاران حد

 !ستگویا این آقاي طلبه به یک رشتۀ دیگري عالقه پیدا کرده ا: گویند می

ایم؛  دین را محدود به برخی از اخالقیات و برخی احکام شرعی و امور معنوي، قلمداد کرده. هاي فراوانی ایجاد شده است سوء تفاهم •
از بس که پرداختن به زندگی در فضاي گفتگوي دینی، یک کار عجیب و غریب . از بس که نسبت دین و زندگی معلوم نشده است

 !کند جلوه می

هایی که بدون اینکه بخواهند دنیاي خودشان را  ها باید بیشتر توجه کنند، همان مذهبی باره مذهبی در این. ندگی برگردیمما باید به ز •
خواهند قیامت خودشان را درست کنند و به همین دلیل عبادت  روند و واقعاً دنبال ارتباط با خدا هستند و می آباد کنند، به مسجد می

ها بیش از هر کسی باید به  همین مذهبی. دانند ارزش تقرب الی اهللا را باالتر از بهبود زندگی خود میکنند و همان کسانی که  می
 .کنند برانگیزتر از بقیه رفتار می گاهی این افراد مذهبی، سوء تفاهم. جایگاه زندگی در دین توجه کنند

و  یزندگ /نابودکننده است یک تقسیم شوم و» زندگی«و دنبال » بندگی«تقسیم مردم به دو گروه دنبال 
 ستندین گریهمد میقس یبندگ
حتی «: گویم بنده می» کنند ترند از زندگی شروع می هایی که سطحی آدم«: هاست و اگر کسی بگوید زندگی وجه مشترك همۀ آدم •

خواهیم به بیان جایگاه  میدر این جلسات  ».ها همراهی کنم خواهم با این آدم اشکالی ندارد، بنده هم میشود،  اگر اینطور تصور می
کسانی که «: زندگی در دین و سخنانی که دین براي زندگی دارد، بپردازیم، تا نتوانند مردم را به سادگی، به دو قسمت تقسیم کنند

  .اي است این تقسیم، تقسیم شوم و نابودکننده» پردازند کسانی که بیشتر به بندگی می«و » پردازند بیشتر به زندگی می
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اساساً این دو گروه شدن . پردازند پردازند، افتخار نکنند که جزء گروهی نیستند که بیشتر به زندگی می ی که بیشتر به بندگی میکسان •
 .زندگی و بندگی قسیم همدیگر نیستند. زند و هم به زندگی خالئق، هم به بندگی لطمه می

ما هم . کنند تها اینها بیشتر خودشان را درگیر جزئیات زندگی میکنند، من شان از حقایق عالم را از زندگی شروع می ها فهم خیلی •
 مثالً اینکه اصالً زندگی چیست؟. کنیم خواهیم بحث خودمان را از زندگی شروع کنیم، ولی از کلیات زندگی شروع می می

 يرا برا »بهشت«خدا  /خدا در یکی از آغازهاي مهم در قرآن، بحث زندگی و معیشت را مطرح فرموده
 خودش در بهشت بود) ع(آدم نکهیکرد؛ با وجود ا غیتبل) ع(آدم

خواهیم یکی از آیات کریمۀ قرآن که خداوند صریحاً دربارة زندگی سخن گفته و کلمۀ زندگی به معناي حداقلیِ آن  با این مقدمه، می •
خداوند در یکی از آغازهاي مهم در . ل کنیمکار گرفته است را با هم مرور کنیم  و دربارة این آیه تأم را به» معیشت«را تحت عنوان 

 .کشد قرآن کریم، بحث زندگی را پیش می

فرماید و در آنجا بحث از زندگی  را بیان می) ع(مالئکه، فریب ابلیس و هبوط آدم، سجدة )ع(خداوند در سورة طه داستان حضرت آدم •
اي است که  روحیه. توجه دارند، راه و روش غلطی نیستدگی زنها بیشتر به موضوع  اینکه انسان. آید به معناي معیشت به میان می

 .ها قرار داده خداوند در خیلیبینیم  می

است و شاید چیزي فراتر از زندگی به  حیات به معناي زنده بودن. »حیات«در این آیات از کلمۀ معیشت استفاده شده و نه از کلمۀ  •
گویند که موجب حیات است، مانند  گیرد و بیشتر به رفتارهایی می در بر می معیشت بیشتر بعد مادي زندگی را. معناي معیشت باشد

 . خوردن، آشامیدن، کسب و کار و درآمد

توانیم معارف و گفتگو دربارة هر  گوییم که این آیه در یکی از آغازهاي قرآن کریم است؟ ما از زوایاي مختلفی می اما چرا می •
مثالً یکی از آغازهاي مهم قرآن، بحث خلقت آدم و حوا . اي یک آغازي خواهد داشت زاویه موضوعی را آغاز کنیم و مباحث ما از هر

) ع(یکی از آغازهاي مهم قرآن، داستان آدم و ابلیس است و یکی از آغازهاي مهم قرآن هم ذکر داستان هبوط حضرت آدم. است
 .قرآن بیان شده باشداین ذاتاً یک بحث آغازین است و مهم نیست در کجاي . روي کرة زمین است

 وقت در بهشت، گرسنه و عریان نخواهی شد؛ تو هیچ«: فرماید میو سجدة مالئکه ) ع(در سورة طه، بعد از بیان داستان خلقت آدم •
خداوند در این آیه براي ) 119/طه(»و أَنَّک لَا تَظْمؤُاْ فیهاشوي؛  تو در اینجا تشنه نمی« )118/طه(»يإِنَّ لَک أَلَّا تجُوع فیها و لَا تَعرَ

کند، با  تبلیغ می) ع(یعنی خدا دارد بهشت را براي حضرت آدم. کند و این خیلی عجیب است از بهشت تعریف می )ع(حضرت آدم
از این  -واسطۀ عداوت ابلیس به-وقت کرد که یک و خدا تبلیغ می. خودش در بهشت بود) ع(وجود اینکه در آن موقع، حضرت آدم

 .رون نرودبهشت، بی

از تو گرفته  وقت چیکه ه یبرس يا یپادشاه کیبه  یخواه یم: اما بعداً شیطان آدم را وسوسه کرد و او را به طمع انداخت و گفت •
دچار معصیت شد، ) ع(از اینکه آدم بعد )120/؛ طه شَجرَةِ الخُْلْد و ملْک لَّا یبلى  فَوسوس إِلَیه الشَّیطَنُ قَالَ یَادم هلْ أَدلُّک على( نشود؟

 تواند ینم گریگناه بکند دکه  یچون کس ،به سمت حضرت آدم رفت بود که خدااین  البته. اش را پذیرفت خدا به او لطف کرد و توبه
 121/ي؛ طهاه ربه فَتَاب علَیه و هداجتَب    ثم*  و عصى ءادم ربه فَغَوى(...کند یلطف مهم خدا لطف کند و البته خدا  نکهیبرگردد، مگر ا
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 گرید؛ دیکن یزندگ نیزم يرو دیبرو )123/طه(»واهبِطَا منْها جمیعا  بعضُکُم لبعضٍ عد«: خداوند متعال فرموداما بعد ) 122و 
  .کرد دیخواه یهم دشمن با ایکه در دن ایدر دن دیبرو. یدبهشت باشید در توان ینم

ـ ا یزندگ کی که شایددر بهشت  یزندگاول دربارة . کنند یصحبت م یدارند در مورد زندگ بیشتر اتیآ نیا •  یهـر کسـ   يبـرا  آل دهی
  .کنند را بیان می ایدن نیا یزندگ يدیکل يها یژگیو -گیرد وقتی جریان هبوط از بهشت به دنیا صورت می-هم است؛ و بعد

 خواهد شد یدچار سخت ی و معیشتشزندگ د،ریبگ من فاصله تیاز هدا یهرکس: فرماید خدا می

از  یکسـ  هـر  )123/طـه (»یهدى فَمنِ اتَّبع هداى فَلَا یضلُّ و لَـا یشْـقَ     فَإِما یأْتینَّکُم منى«: فرماید می) ع(بعد خداوند به حضرت آدم •
 .به شقاوت مبتال نخواهد شد ونخواهد شد گمراه  تبعیت کند، من تیاز هدااو برسد و  من به تیهدا که فرزندان تو

ـ  شود و مطرح می حاًیصر -کلمه یحداقل يبه معنا-یدگو زن شتیمع موضوع در آیۀ بعدي که نقطۀ اصلی بحث ماست، • ـ فرما یم : دی
 )دریـ مـن فاصـله بگ   تیااگر از هد(کند ياز ذکر من دور یکس هر یعنی )124/طه(»و منْ أَعرَض عن ذکْرِى فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنکاً«

 .خواهد شد یدچار سخت شا یزندگ

ـ ی، )که کتاب هدایت اسـت (قرآن من یعنیمن،  نید یعنی ؛من تیهمان هدا یعنی »ذکر من« نجایا که در ندیفرما یم نیمفسر •  یعن
منظور فقـط آن کسـانی    »منْ أَعرَض عن ذکْرِى«لذا در عبارت . دهم یکه م ییها ییراهنما ۀمجموع یعنی فرستم، یکه می من وح

انسان دارند،  یدر زندگ ییباال اریآثار بساست و هم ذکر  البته اینها ؛گویند نمی... والحمدهللا  ،اهللا سبحانخوانند، یا  نماز نمی نیستند که
که در آیۀ قبلـی ذکـر   -تیهدا ۀمقابل آن نقطدر ذکر  نیالقاعده ا یعلکه  »منْ أَعرَض عن ذکْرِى« دیفرما یم یوقت در این آیه یول

ـ در ا ، لذا»کند تیتبعاز هدایت من  سیک هر«یعنی  »فَمنِ اتَّبع هداى«: فرمود یقبلچون در آیۀ  .ردیگ یم ارقر -شده ـ باآیـه   نی  دی
ـ ا یشدر واقـع معنـا   »اعراض کند از ذکر من یکسهر « :فرمود شیبه جا یول »نکند تیمن تبع تیاز هدا یهرکس« :فرمود یم  نی

 »نکند تیبعت من تیاز هدا یکس هر«که  است

 مان یزندگ دیچرا با /شد سخت خواهد ی ما هم بدون دین و هدایت و راهنمایی خدامعمول یزندگهمین 
       ؟میکن یبداخالقی کنیم یا فروش کم ،مییدروغ بگو شسخت باشد که بخاطر

هاست که بدون دیـن و بـدون ذکـر و یـاد خـدا و بـدون        ی انسانمعمول یزندگ نیهمدر آیۀ فوق » معیشَۀً ضَنکاً«منظور از عبارت  •
فشار قبر را هم در  »معیشَۀً ضَنکاً« که هست، اتیاز روا یبرخ درالبته . سخت خواهد شدهاي خدا،  گیري از هدایت و راهنمایی بهره
و  )1/151/؛ الغاراتهی عذَاب الْقَبر فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنْکاً: لَ اللَّه تَعالَىو اعلَموا أَنَّ الْمعیشَۀَ الضَّنْک الَّتی قَا ):ع(امیرالمؤمنین(ردیگ یبر م

 . ماست یاز زندگ یعالم برزخ هم جزئ که دیفرما یم یطباطبائ ۀعالم

 مـان  یزنـدگ  دیاچرا ب !سخت باشد؟ مان یزندگ دیچرا با اصالً. میخودمان را سهل کن يماد یماه رمضان زندگ نیدر ا میخواه یما م •
 یزنـدگ  ایـن خاطر  هب ؟میسخت خساست به خرج بده یزندگاین خاطر  هب ؟مییسخت دروغ بگو یزندگاین خاطر  هسخت باشد که ب

 ما سخت باشد؟ یزندگ دیچرا با ؟میبکن یفروش سخت کم یزندگاین خاطر  هب ؟میکن یسخت بداخالق

آیـا  ؟ دیبکش بیهوده یِخاطر خدا سخت هب دیخواه یم آیانباشد؟ تان سخت  تی و معیشزندگ دیخواه ینم ي؛ آیاخوب معنو ياه شما آدم •
 کنـد و بعـد هـم   خـودش را سـخت    یزندگ ،نینکردن از دستورات د تیتبعو  از خدا يآدم در اثر دوراینکه  !پاداش دارد؟ یلیخ نیا

 کند؟ یقبول م این را آیا خدا» !نذر امامزاده کنم خواهم یرا م )این زندگی خراب(روغن سوخته نیا« :دیبگو
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هـا   آن ؟ وسـوزاند  یکـه سـتمگران را مـ    سوزاند یم یبدبخت تحت ستم ستمگران را در همان جهنم ریفق نیمستضعف بعضاًخداوند  •
ي هردو دیفرما یخدا مو ! را دوبرابر عذاب کن ها نیکردند، الاقل ا چارهیما را باین ستمگران بودند که : دنیگو یمو  کنند یاعتراض م

و إِذْ یتَحـاجونَ فـی النَّـارِ    ) (38/؛ اعـراف ربنا هؤُالء أَضَلُّونا فَآتهِم عذاباً ضعفاً منَ النَّارِ قالَ لکُلٍّ ضـعف (کنم یدو برابر عذاب م را شما
تو را نابود  یاو زندگ يتو چرا اجازه داداصالً : شود او گفته می براي اینکه به )47/؛ غافرفَیقُولُ الضُّعفاء للَّذینَ استَکْبرُوا إِنَّا کُنَّا لَکُم تَبعاً

 ! گونه باشد؟ آیا زندگیِ ما باید این خوب است؟ نیا !برو جهنم اینابود شد، آخرت هم ب ات یزندگ ایکند؟ در دن

 است فتادهین گستردهطور  به حاال که تا یاتفاق ؛را درست کند یکه زندگ دیآ یامام م نیآخر

: جملـه اسـت   و شاید بتوان گفت که اوج دعاي افتتاح همـین  د؛یافتتاح بخوان يدعاکه اند  فرموده ما ماه مبارك رمضان به يها شب •
مـا   !خـدایا  )1/61/االعمـال  اقبال(»لَّۀَ عددنَاو کَثْرَةَ عدونَا و ق] إِمامنَا[اللَّهم إِنَّا نَشْکُو إِلَیک فَقْد نَبِینَا صلَواتُک علَیه و آله و غَیبۀَ ولینَا «

هستند، دوستان ما کم است، ما تعدادمان کم اسـت،   ادیخراب است، دشمنان ما ز مان یزندگ ست،ین مان يآقا از اینکه میدار تیشکا
 ...میکن یم یبد زندگ میما دار

امـام   کـنم  یفکـر نمـ   مطرح بـود،  یاخالق حینصابحث ال اگر را آباد کند، و ا ها یزندگکه  دیآ یحضرت م. میکن یخوب زندگ دیما با •
امـام   نیآخـر  .بخواهند ارائـه بدهنـد   )ع(نیرالمؤمنیشتر از أمیب یا) ص(اکرم غمبریاز پ شتریب یحینصا و فرما بشوند فیتشر) عج(زمان

 .ه استآباد نشد یزندگ نید باهنوز به صورت گسترده، است؛  فتادهیکه تا حاال ن یآن اتفاق ؛را درست کند یکه زندگ دیآ یم

  خود را آباد کنند یزندگ نیاست که با د نیا اند دهیبه آن نرس ندارانید زکه هنو یآن اوج

ـ نماز شـب ب  يبرا میکن ینم دایپ قینمازشب خواندن است که ما توف يدار نیقسمت د نیتر سخت تصور نکنید که • فکـر   !میشـو  داری
 میاگـر بتـوان   ؛ البتـه اول است يها همان قدمدر عبادت  !میانجام بدهبه زیبایی را  یعبادت کیکه است  نیا يدار نید ۀد اوج قلینکن

 یداران وقتنید .خودشان را آباد کنند یزندگ نیاست که با د نیا اند دهیبه آن نرس ندارانید زکه هنو یآن اوج .میده شانجام قشنگ
 !استغفار کنند دینداده با جهینت در زندگیِ آنها شان ياردنیکه دنیاز ا، استغفار کنندو ناراحت باشند  از خودشان خواهند یم

 یزنـدگ  ایـم  هما هنـوز نتوانسـت  ، دهیاز جانب خدا که به ما رس یتیهدا نیبا وجود چن ،ییخدا نیبا وجود چن بسیار جاي تأسف دارد که •
مـا خـدا را دوسـت    آیـا   م؟یخداپرست هسـت اقعاً آیا ما و !میدرست کن تیهدا نیاز ا تیخودمان را با استفاده و تبع شتیمع وخودمان 

ـ لاشک او ،خودمان هاي زندگینوع این ما با  م؟یهست )ع(تیب ما عاشق اهلآیا  م؟یدار ـ  هخـدا را درآورد  اءی خـدا را بـه خودمـان     و مای
کار  نیا یدر متن زندگ ،میبگذار شیرا به نما مان نید قتیحق میخواه یم یوقتکه ما ند ا هاز ما خواست )ع(تیب اهل !مای هغضبناك کرد

 !میدل مردم را ببر و میبخوانقشنگ نماز  و مردم يجلو میبرواینکه نه  م؛یرا بکن

 دیبه خدا رس دیبا یمتن زندگ در / خدا باید اصالح زندگی ما باشداثر ذکر و رحمت و مغفرت  نیاول

اثر ذکر و رحمت و مغفرت پروردگار  نیو اول میدان یماه ذکر م م،یدان یماه رحمت خدا م م،یدان یماه استغفار م راما ماه مبارك رمضان  •
 . مینشان ده گرانیو به د مینیو بب میخودمان بدان یاصالح زندگ دیبا عالم را

مؤمنـان را رونـق    یزنـدگ  ایخـدا «: و آن اینکهداشت  شود ینم شتریآرزو ب کیی یفضا چنیندر و . دیبه خدا رس دیبا یمتن زندگ در •
مؤمن شد و به ذکر خدا  البته بعداً بحث خواهیم کرد که وقتی کسی »!ضنکا قرار نده شتیاز مؤمنان را دچار مع یسک ایخدا! ببخش
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! ینآفـر  نشاطو  نیریقشنگ، ش يها یسخت هایی دارد منتها ی و مشکلی نداشته باشد، سختیسخت گریدطور نیست که  ، اینپرداخت
 .نخواهد بود »کاًمعیشَۀً ضَنْ«ها دیگر از نوع  یعنی آن سختی

 !اخالق را دوست دارند يها از درس یبعضعالم، ران بمستک

ـ یاخالق را خ يها از درس برخیمستکبران عالم . میباال ببر یانتظارمان را از زندگ دهیم و رییتغ یمان را به زندگ نگاه دیما اول با •  یل
اخـالق   انیـ عـد بـه مرب  بو انـد،   مالِ خود کـرده  کارانه تیجنا د وان هعالم را دزدانه غارت کرد يها تمام بهره آنهایی که ؛دوست دارند

 نیاز ا میموقع خواست ما هرتا . آرام باشند وقانع  که دیها را آرام کن برّه نیا -با مطرح کردن برخی مباحث اخالقی-بروید«: ندیگو یم
 مشـغول  خواهند دیگري که می هر ذکر ایذکر خدا به شند، آرام با ها نیا شما کاري کنید که! مریسر بِبو به نفع خودمان  میها ببر گله

  »!میکن يما غارتگرکه نداشته باشند  يبه ما کارولی  باشند

ما که ند، بعد دوست دارند ا هما را گرفت یِزندگ. اخالق را دوست دارند يها از درس یبعضعالم،  تیطواغ ومستبکران که  ندیب یآدم م •
که  يا یزندگ نیبه هم«خوش کنیم، مثالً اینکه  ی دلاخالق يها حتینص برخی بعد خودمان را به و، میریخودمان را پس نگ یزندگ
مـا را بـه    خواهـد  یاست که مـ  سیابل نیاز اوقات ا یبعضولی است  يبد زیقناعت چ که میبگو خواهم ینم البته» !قانع باش يندار
 ! میخودمان را ببر يخدا يتا ما آبرو ؛دپسند یما م يقانع کند؛ و آن را برا »ضَنْکاً« شتیمعو  یزندگ

جذب فرهنـگ   تان يها جوان نکهیا يشما برا !م؟یبهتر دار یزندگ کیجز نشان دادن  یجلب توجه مردم عالم راه يما امروز براآیا  •
 تیبعد حقّان يها هم نسل ،میکن یاگر ما بهتر زندگ !د؟یخودتان دار یجز بهتر کردن زندگ یملحدانه نشوند، راه یجذب زندگ غرب و
 . گرانیو هم د برند، یم یراه ما را پ وکالم 

 کرد یبندگ شود یبهتر، بهتر م یدر زندگ

ـ   يا یدر زندگ. مینیب یم نیبهتر را ا یکرد؛ ما زندگ یبندگ شود یبهتر، بهتر م یدر زندگ • سرشـار از   یدر زنـدگ  هـا،  یسرشـار از نگران
 !شود؟ یم دایخدا پ ، آیازیآم عداوت يها و رقابت ها يریدرگ

 سـی هرک .بخـش اسـت   الهـام  ی براي مالیخهست که در مقام مناجات به خدا  لیکم يدر دعا) ع(یعل نیرالمؤمنیاز کلمات أم یکی •
ام،  خـودم را زده مـن   ایخدایعنی  » ظَلَمت نَفْسی«: و بگوید جمله را تکرار کند نیخدا هم ۀبرود درِ خان ،را خراب کردهی خودش زندگ
 يو تو منتظر بـود  یهست  و تو قدرت مطلقه یدارم و آن تو هست فدارطر کی که دانستم یم چون! ام خراب کردهخودم را  یزندگمن 
خودم را نابود  يم، استعدادهاا هخودم را خراب کرد یم زندگا همن زد! خدایا! یتا جبران کن میخودم را بگو يها يخرابکار میایمن بکه 
 ...ام هم خوردهچوبش را  و ما همن حرف تو را گوش نکرد. ام هخدوش کردبا دیگران را مطم م تمام روابا همن زد .ما هکرد

 ؟اسالم آوردند نهیمد يها يهودی چه شد که

بِـالْمؤْمنینَ مـنْ     النَّبِـی أَولـى  « :که نازل شد هیآ؟ وقتی این اسالم آوردندی فوج کیدر  نهیمد يها يهودی دانید چه شد که شما می •
ـ آ نیا يمعنا .است یاول آنها نسبت به خودشانچیزشان از  و در همهاست،  شان يها ییداراو صاحب مردم  امبریپیعنی  ؛»سهِمأَنْفُ  هی

 و در معرض اسالم بودنـد  نهیمد يها يهودی. است انشاز خود ارتریاخت صاحب یحتآنهاست؛  اریصاحب اخت) ص(پیامبراست که  نیا
 چه کنند؟ امبریپ نیبا ا و وتدع نیبا ا دانستند ینم و مسلمان بشوند خواستند یم
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 )ص(رسـول خـدا   د؟یشو یم شصاحب دست بیاوریم، شما ه بهاست که ما هرچ نیا هیآ نیا يمعناآیا )! ص(رسول اهللا ای :گفتند آمدند •
 رد؛یگ یآنها را از تو نم امبریپ ،یکن یم یزندگ ی وکن یخرج م يرو یم يدست آورد درآمد به هاست که شما هرچ نیمنظور ا :فرمودند

و  یفَعلَ اعاًیأَو ضَ ناًیمنْ تَرَك مالًا فَلورثَته منْ تَرَك د.(کند یجبران م تیبرا او! یستین صاحب یهست، تو ب غمبریپ ياما هرجا کم آورد
ـ فَق »يأَولَى بِه منْ بعـد  یأَنَا أَولَى بِکُلِّ مؤْمنٍ منْ نَفْسه و عل: الَص قَ ی، أَنَّ النَّبِ عبد اللَّه ع یعنْ أَبِ(و ) 2/176/یقم ریتفسی؛ إِلَ  لَی
؟ فَقَالَ: لَهکنَى ذَلعا ملُ النَّبِ: مقَوص ی :د نْ تَرَكمضَ ناًی أَولَ اعاًیفَعه یثَتروالًا فَلم نْ تَرَكم 1/406/ی؛ کاف و(  

و   و قَـالَ الصـادقُ ع  (. شدند لمانمس نهیپاك مد دل يها يهودیتمام براي آیۀ فوق بیان فرمود، را  ریتفس نیا )ص(بر اکرموقتی پیام •
داد و به آنهـا فرمـود کـه    ) ص(اکرم غمبریکه پ یحیتوض همیندر اثر یعنی  )2/176/یقم ریبِهذَا السببِ؛ تفس هودیکَانَ إِسلَام عامۀِ الْ

 ! خُب، اینکه خیلی خوب است: گفتند آنها هم! دیصاحب دارو  دیستیتنها ن یا در زندگشم

 منافع خودمان هم در آن هست ،میکن یم هیگر )ع(نیحسامام  يبرا یوقت ما

نفعـى   خواهیم چه کنیم یعنى چه؟ ما تا ابد هم اگر براى سیدالشهدا گریه بکنیم، براى سیدالشهدا گریه مى«: فرماید حضرت امام می •
اش را حساب کنیـد و   اش جاى خودش، همین نفع دنیایى اش را شما حساب بکنید، آخرتى ندارد، براى ما نفع دارد، همین نفع دنیایى

 )11/100/صحیفه امام(».کند همین جهت روانى مطلب را که قلوب را چطور به هم متصل مى

اسـت آدم از   تیـ مگر جنا! معلوم است که هست ؛دمان هم در آن هستمنافع خو ،میکن یم هیگر )ع(نیالحس اباعبداهللا يبرا یوقت ما •
امـام مقتـدر محـروم     تنما را از داشدر واقع فاطمه را در کربال به شهادت رساندند؛  نیحس یوقت دیدان یمنافع خودش حرف بزند؟ م

ما  دندیدر کربال به قتل رس )ع(نیالحس اعبداهللاب دالشهداءیکه س یاز آن وقت دیدان یم! امامان ما همه مظلوم بودند یۀبق گریکردند، و د
  م؟یشد خیخوردگان تار جزء کتک

داشـته   یسـالمت  کی که ابناء بشر، هرکدام ۀآنها چرا؟ هم ؟کنند یم هیگر شنوند یرا م نیتا نام حس ستندیکه مسلمان ن ها یبعض چرا •
جـزء   نیالحسـ  بعـد از اباعبـداهللا   چـون همـۀ مـا   . بیننـد  می )ع(نیالحس خودشان و اباعبداهللا نیب يوندیپ کیطور ناخودآگاه  باشند، به

ـ ورق برگردد؛ با دیبا اما .میهست خیتار يها خورده ما جزء کتک. ..برند یهنوز ما را دارند به اسارت م م،یهست خیتار يها خورده کتک  دی
کـار را  ، همـان  انجام بدهد و نتوانست خواست یم )ع(نیرا که امام حس يبرگردد، حاکم بشود، همان کار )ع(نیالحس فرزند اباعبداهللا

 .انجام بدهد

تـو شـروع    ۀبا روضـ  نتو آغاز شد، هر رمضا ۀما با روض یشروع بشود با تربت تو بود، کودک خواست یما م یزندگ وقتی! اباعبداهللا ای •
 ...کنیم میتو افطار  ۀتشن يها لب ادیو به  افتیم میتو  ۀتشن يها لب ادیبه  ی روزهتشنگ ما در میکرد
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 2ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
دنبال ) ص(امبریامت پ يها »يسامر«/میعاشق خدا شو میتا بتوان میرا درست کن مان یزندگ دیبا: پناهیان

دشمنی با انبیاء از آنجایی /فوتبال ما را بهتر کند تواند یم یحت نید/ اند بوده یزندگ يمنها دین و عرفان
 د آبادانی زندگی را کردندء قصآغاز شد که انبیا

کـه   دیرسـ  میخواه يا به نقطه میکن میخودمان را تنظ یزندگ میاگر ما بتوان. میخودمان را اصالح کن یبندگ ،یاصالح زندگ قیاز طر دیما با
ـ ی د،یا نکرده یکه خوب زندگ دیمطمئن باش د،یکه حال مناجات ندار دیدیهر وقت د. داشت میخواه ییبایز اریبس یبندگ ـ  یعن بـه   ییجاهـا  کی
ـ با پد نکهیا ای د،یا قائل نشده تیاهم یزندگ يبرا ییجاها کی د،یا بوده اعتنا یب یزندگ برخـورد   رمحترمانـه یغ ،یو زنـدگ  اتیـ و ح شـت یمع ةدی
 .دیا کرده

 !داند کنند که دین، زندگی را منفور می ها تصور می خیلی

نیز موضوع بسیار مهم و قابل تـوجهی اسـت، کمااینکـه در بخشـی از آیـات      در نظر پروردگار عالم تنها در نظر مردم بلکه  زندگی نه •
) ع(در سورة مبارکۀ طه، خداوند از زندگی در بهشت، براي حضـرت آدم . کند کریمۀ قرآن، خداوند متعال از موضوع زندگی شروع می

وقت  وقت گرسنه نخواهی شد، هیچ ت هیچتو در بهش: فرماید شمرد و می کند و چهار ویژگی مهم را براي آن زندگی برمی تعریف می
إِنَّ لَـک أَلَّـا   ( .سرپناه قرار نخواهی گرفـت  وقت زیر آفتاب، بی لباس و ناامن باقی نخواهی ماند، هیچ وقت بی تشنه نخواهی شد، هیچ

مواظب باش که دشمن تو یعنی شیطان، تـو را  : رمایدف و می )119و118/ی؛ طهو أَنَّک لَا تَظْمؤُاْ فیها و لَا تَضْح*يتجُوع فیها و لَا تَعرَ
دهـد کـه    این آیـات نشـان مـی    )117/؛ طهفَقُلْنَا یَادم إِنَّ هاذَا عدو لَّک و لزَوجِک فَلَا یخُْرِجنَّکُما منَ الْجنَّۀِ(از این بهشت اخراج نکند

شود کـه زنـدگی انسـان بـراي      پس معلوم می. گوید ن با او سخن میانسا» زندگی«خداوند در آغاز زندگی انسان در بهشت، دربارة 
تـوان از آن بـه نیازهـاي     شود به نیازهاي ابتدایی حیاتی ما که حتی می هم آن بخشی از زندگی که مربوط می خداوند مهم است، آن

 .حیوانی تعبیر کرد

دانـد کـه    یا اینکه دین زندگی را یک مسألۀ منفوري مـی ! داند ها از دین اساساً این است که دین زندگی را چیز بدي می تصور خیلی •
تصـور  ! طوري این زندگی را از بین ببرد خواهد یک کنند که دین می حتی برخی تصور می! اصالً زشت است دربارة آن سخن بگوییم

 .ما باید نسبت به زندگی، درست شود

ز بهشت اخراج نکند که اگر از بهشت خـارج شـوید، زنـدگی شـما     مواظب باشید که شیطان شما را ا: فرماید خداوند در آیات فوق می •
هدایت : فرماید به زمین نیز می) ع(و بعد از هبوط آدم )117/طه ؛یفَلَا یخُْرِجنَّکُما منَ الْجنَّۀِ فَتَشْقَ(....دچار مشقّت و سختی خواهد شد

فَإِمـا  (ن تبعیت کنید، زندگی شما دچار مشقّت نخواهـد شـد  من به شما خواهد رسید، وقتی هدایت من به شما برسد، اگر از هدایت م
نىنَّکُم میأْتشْقَ   یلَا ی لُّ وضفَلَا ی اىده عنِ اتَّبى فَمداگر از هدایت مـن تبعیـت نکنیـد و حـرف     : فرماید و در ادامه می) 123/ی؛ طهه

 )124/؛ طهو منْ أَعرَض عن ذکْرِى فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنکاً(پیامبران مرا گوش نکنید، زندگی شما دچار دشواري خواهد شد
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 نماز مایۀ راحتی بدن است): ص(پیامبر/تبعیت از هدایت الهی، زندگی راحت را نصیب انسان خواهد کرد

ی بامشـقّتی داشـته   در این آیات از سورة طه کامالً واضح است که موضوع اول، موضوع زندگی انسان است و اینکه ما نبایـد زنـدگ   •
هاي الهی، از بین بردن زندگی پرمشقّت است و تبعیت کردن از هـدایت الهـی، زنـدگی     یکی از اهداف کلیدي و مهم هدایت. باشیم

 . راحت را نصیب انسان خواهد کرد

نمـاز  . آوریم نماز سر در نمیو بسیاري از ما از اسرار . به عنوان مثال در دین ما، نماز عمود خیمۀ دین است و اهمیت نماز معلوم است •
یک عمل تکراري است و ممکن است سخت باشد که انسان روزي چند مرتبه از زندگی عادي خودش دل بکند و کـاري را انجـام   

در حالی که نماز عالوه بر آثار معنوي فراوان، آثار و فواید مادي نیـز بـراي مـا    . دهد که شاید حکمت و فایدة آن را هم متوجه نشود
راحۀٌ فی ...الصلَاةُنماز مایۀ راحتی و آرامش بدن انسان است؛ «: فرماید می) ص(پیامبر گرامی اسالماش این است که  یک نمونه. دارد

 )72/جامع االخبار(» الْبدن

نماز شب موجب سالمت بدن ): ع(امیرالمؤمنین/کند کمتر کسی به آثار جسمی و فواید دنیایی نماز توجه می
 است

اگر مبلغین . کند کنیم و کمتر کسی به فواید دنیایی نماز توجه می الً کمتر به آثار جسمی نماز توجه میما معمو •

شـما آن مسـائل   «: بخواهند دربارة این آثار و فواید دنیایی نماز سخن بگوییم، احتماالً به آنها خواهند گفـت 

 » !ادي ما مطرح کردیدزیباي معنوي را از آن اوج خودش پایین آوردید و در سطح نیازهاي م

بـه عنـوان   . هاي زیادي وجود دارد که به آثار و فواید دنیایی آن اشـاره دارد  همچنین دربارة نماز شب که اوج معنویت ماست، روایت •
نـی سـحرخیزي و   یع) 1/53/محاسن(» قیام اللَّیلِ مصحۀٌ للْبدن کنندة بدن است؛ قیام شب، اصالح«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین مثال

هـاي جسـمی    هاي مختلف مربوط به بیمـاري  برخی از کسانی که در رشته. آورد نماز شب، سالمت را براي بدن انسان به ارمغان می
 .هاي علمی، سخنانی در این زمینه دارند کنند نیز بر اساس مطالعات و بررسی کار می

گونه نیست که ما بـراي   نگاه ما به دین، معموالً این! مان هم مفید است کنیم که نماز شب براي سالمتی بدن بسیاري از ما باور نمی •
هـا را در ایـن زمینـه انجـام داده اسـت،       زندگی راحت و خوب و خوش در دنیا، به دین احتیاج داریم و دین هـم بهتـرین راهنمـایی   

تواند مـا را در داشـتن زنـدگی بهتـر      است که میتوانند براي ما انجام دهند بلکه این پروردگار انسان  هایی که دیگران نمی راهنمایی
 .راهنمایی کند

را از بهشت ) ع(آدمسوءتفاهم ایجاد با ابلیس / هدف اول از طرح این بحث» نید ةرفع سوء تفاهم دربار«
 خارج کرد

یـک هـدف   . داریـم خواهیم براي زندگی بهتر، به سراغ دین برویم، سه هدف عمده را از این بحث در نظر  ما در این جلسات که می •
ابلـیس از  . ها ایجاد شـده اسـت   در طول تاریخ، خیلی سوءتفاهم. اه یرمذهبیغ هم براي و ها یمذهب يبرا رفع سوء تفاهم است؛ هم

را از بهشت خارج کـرد و او را بـه معصـیت    ) ع(او با ایجاد یک سوء تفاهم، حضرت آدم. همان روز اول در این زمینه کار کرده است
کنند، فکر نکنید بـا   اولش هم با تمسخر شروع می. کنند ها براي این سوء تفاهم دارند کار می خیلی. ا را به زمین کشاندوادار کرد و م
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هـاي مـذهبی و تمسـخر دیـن و      بلکه با فریبکاري و تزیین دنیا و با ایجاد غفلت در انسان و با تمسخر آدم. کنند استدالل شروع می
 !اي در این زمینه دارند فکر نکنید که آنها واقعاً سخن منطقی. ددهن دیانت، این کار را انجام می

نماز هیچ : آیا کسی هست که بر اساس تحقیق و بررسی بگوید! آیا کسی هست که تحقیق کرده باشد که نماز براي بدن ضرر دارد؟ •
بـا تمسـخر و سـخنان پـوچ و عوامانـه و      بلکـه  . ظاهر عالمانۀ غلط هم وجـود نـدارد   ها، حتی سخنِ به در این زمینه! اي ندارد؟ فایده
هاي غلط نسبت  ولی باالخره در طول تاریخ یک تجمعی از سخنان غلط و ذهنیت. کنند سوء تفاهم ایجاد کنند سعی می  کاري شلوغ

 .به دین پدید آمده است

 نددچار سوءتفاهم یزندگو  نیدۀ فاصل بارةدر ها ها و هم غیرمتدین  هم متدین

. هاي مـوفقی هسـتند   شان آدم غیرمذهبی و غیرمتدینی منظم هستند و در زندگی روزمره هاي بسیاري از آدم •

کننـد، آرامـش روحـی دارنـد، در کسـب و       دهند، خوب کار مـی  خوانند، خوب درس می مثالً خوب درس می

شـان درسـت اسـت ولـی      ها هستند که جزئیات مادي زنـدگی  یعنی خیلی. هاي دقیقی هستند کارشان آدم

شود به احتمال زیاد، براي اینها سوء تفـاهمی پـیش آمـده اسـت      معلوم می. کنند که دینداري نمیبینیم  می

 . درحالی که اینها خیلی با دین تناسب دارند

هاي زیاد و متنوعی نسبت به فاصله داشتن دین با زندگی پدید آمده است، به  براي کسانی که اهل دین و دیانت نیستند، سوء تفاهم •
 . این سوءتفاهم باید برطرف شود! کنند که دین مالِ اینها نیست و اینها آدمِ دین نیستند ها فکر می حدي که بعضی

هاي متدین هم در زمینۀ فاصله داشـتن دیـن و زنـدگی، خیلـی دچـار       دین نیست، بلکه آدم هاي بی ها فقط براي آدم این سوءتفاهم •
کنـد امـا چـون از دیـن بـراي بهبـود        از است و دستورات خدا را اجـرا مـی  مثالً آدم متدین و معتقدي که اهل نم. سوءتفاهم هستند

اش  کند که دین ربطی به زنـدگی  او هم فکر می. زندگی موفقی ندارد؛ او هم احتماالً دچار سوءتفاهم است اش استفاده نکرده، زندگی
کند که این مقدرات الهی بوده  شود، فکر می وفق میاش نام در زندگی ندارد و لذا هر موقع در اثر اینکه دستورات دینی را اجرا نکرده،

توانست بسیاري از مشکالت را بـا کمـک    در حالی که او می. اش پدید بیاید که مثالً فقر نصیبش شود یا برخی مشکالت در زندگی
 .دین برطرف کند

اي براي زنـدگی   دین برنامه«ه روشن کنید که اگر بتوانید براي هم. ها را برطرف کنیم تا اقبال به دین بیشتر شود ما باید سوء تفاهم •
صـوموا  « :انـد  فرمـوده ) ص(پیـامبر دربـارة همـین روزة مـاه مبـارك رمضـان      . ، طرفداران دین خیلی بیشتر خواهند شد»بهتر است

 .باره صحبت کننـد  پزشکان هم باید در این. روزه بگیرید تا سالمت بدنی خودتان را پیدا کنید یعنی )1/342/دعائم االسالم(»تَصحوا
 .یک نمونۀ دیگر از آثار عبادت بر جسم هم این است که سجدة طوالنی براي گردش بهتر خون در مغز مؤثر است

 محسوب خواهد شد » تجددمآب«و » روشنفکري«ها، دین یک مقولۀ  در صورت رفع سوءتفاهم

و ثانیـاً  . اوالً دین از مقولۀ روشنفکري خواهـد شـد  . د کردها برطرف شود، دین جلوة دیگري بین مردم پیدا خواه اگر این سوء تفاهم •
هـاي جدیـد بـراي زنـدگی      یعنی کسانی که دوست دارند جدید باشند، و به دنبال راه حل. دین چیزي از مقولۀ تجددمآبی خواهد شد

کند و آنها را به زندگی بهتـر   س میها را باکال گونه باشد که دین آدم اگر نگاه ما به دین این. بهتر هستند، به سراغ دین خواهند رفت
 . هاي ما از دینداري نفع بیشتري خواهند برد و مذهبی. رساند، اوضاع بازار دین و دینداري متفاوت خواهد شد می
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دینداري تو به نفع زندگی توست و زندگی تو را بهتر خواهد کرد و تو را «: گوییم ها می وقتی به بعضی متدین •

شما معنویت ما را خراب کردید؛ چون نگاه ما بـه دیـن،   «: گویند برخی می» دهد رار میتر ق در زندگی، موفق

کنـیم خیلـی    در حالی که این نگاهی که خیـال مـی  » !تر از اینها بود تر و عاشقانه تر و مخلصانه خیلی عارفانه

مـدیم دینـداري   مـا آ ! خـدایا «: نوع منّت گذاشتن سرِ دین است که بگوییم تر است، یک عارفانه و مخلصانه

و گاهی اوقات اینها اساساً توهم دینداري است و حقیقـت  » !کردیم و از دنیاي خودمان به خاطر تو گذشتیم

 .دینداري نیست

غرب در رقابت / »رساند یم يتمدن بهترزندگی و انسان را به  نید«باید نشان دهیم » تمدن غرب«در مقابل 
 با آبادانی ناشی از دین ناتوان است

مـا در  . یکی از این آثارش در ارتباط با جهان غرب است. سوء تفاهم نسبت به فاصله داشتن دین از زندگی، آثار بیرونی هم داردرفع  •
؛ زندگی بهتر یعنـی  »رساند دین انسان را به تمدن و زندگی بهتري می«مقابل تمدن غرب، یک حرف بیشتر نداریم و آن هم اینکه 

آینـد و بمبـاران    اند، به همین دلیل اسـت کـه مـی    البته آنها االن این واقعیت را متوجه شده. جتماعیهم از نظر فردي و هم از نظر ا
کننـد؟ چـرا    هـا را خـراب مـی    چـرا سـاختمان  . ببینید چه بر سرِ افغانستان و عراق و سوریه و یمن آوردند. کنند کنند و خراب می می

اند و حاال دوران بازگشت  اوج پیشرفت خودشان همین است که االن به آن رسیدهاند که  کنند؟ اینها متوجه شده تأسیسات را نابود می
تواند ایجاد  توانند با تمدنی که دین می آنها نمی. دوران خراب شدن این تمدن پوشالی فرارسیده است. فواره براي آنها فرارسیده است

شهرها را نابود کنند و در مقابلش، شیک بودن شهرهاي خودشان را اند  اند و آمده کند، رقابت کنند، لذا به تخریب فیزیکی روي آورده
 ! حفظ کنند تا این رقابت را ببرند

کننـد و یـک    وقت به دلیل مواضع دولت سوریه بمبـاران مـی   یک. ها را ایجاد کنند براي آنها مهم نیست که به چه دلیلی این خرابی •
خواهند این شهرها خراب باشند، چـون آنهـا در    کند، فقط می آنها فرقی نمیبراي ! کنند وقت هم به دلیل مواضع داعش بمباران می

 .بینند کند، خودشان را ناتوان می ایجاد می داري اي که دین در مقابل نظام سرمایه رقابت با آبادانی

ها این /گریز طلبانِ آرمان زندگی. 2گریز  دینداران زندگی.1: اند مسببین سوءتفاهم کشور را دو شقّه کرده
 استبینی  عدم واقعمنظورشان  »یارزش يروهاین« ندیگو یموقتی 

اند در کشـور اسـالمی مـا دو     اند، توانسته این در شرایطی است که متاسفانه همان کسانی که در طول تاریخ، سوء تفاهم ایجاد کرده •
هـا هـم    و خیلـی . گریـز  بـینِ آرمـان   طلبان واقع زندگی بین و شقّۀ گرایانِ غیرواقع گریز، یا آرمان شقّّۀ دینداران زندگی: شقّه ایجاد کنند

 ! بندي درست است باورشان شده است که واقعاً این دو گرایش وجود دارد و این تقسیم

گرایـیِ   در حـالی کـه اساسـاً آرمـان    ! بـین هسـتند؟   گرايِ غیرواقع آیا اینها آرمان! گریز هستند؟ ها و انقالبیون، زندگی آیا واقعاً مذهبی •
اینها نیروهاي ارزشی : گویند کنند و مثالً می گذاري می خیلی راحت به دروغ اسم. اصالً چنین چیزي نداریم! بینانه غلط است عغیرواق

بعـد هـم   ! اندیشـند  ها هستند و بـه بهبـود زنـدگی نمـی     بین نیستند و فقط دنبال ارزش هستند و منظورشان این است که اینها واقع
هـا را   هـا و ایجـاد سـوء تفـاهم     افکنـی  طور تفرقه ها هم نان سیاسیِ این ه حتی برخی گرو. کنند ی میخودشان را طرفدار زندگی معرف

 .خورند می
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اند، و  »بندگی«اي طرفدار  و عده ،« زندگی«اي طرفدار  اند که عده این سوء تفاهم را در جامعۀ ما ایجاد کرده
 !جنگند این دو گروه با هم می

هند مردم را بر اساس عینکی بودن و عینکی نبودن بـه دو گـروه تقسـیم    چقدر سخیف است که برخی بخوا •

انـد،   قدر هم این سوء تفاهمی کـه ایجـاد کـرده    همان! کنند و بر این اساس، طبقات اجتماعی درست کنند؟

اي هم طرفدار بندگی هستند و این  عده  اي طرفدار زندگی هستند و یک یک عده: گویند سخیف است که می

هاي بسیار عمدة اجتمـاعی در   اند این سوء تفاهم غیرعاقالنه را در رده آنها توانسته! جنگند هم می دو گروه با

 .اند ها هم فریبش را خورده و متاسفانه خیلی جامعۀ ما ایجاد کنند

هاي آنها در  خواهند بچه هاي غیرمتدین محله، می یک مسجد درست و خوب، مسجدي است که اگر خانواده •

خواهیم بچـۀ مـا مـذهبی شـود ولـی       ما نمی: باشند، بچۀ خود را به این مسجد ببرند و بگویندکنکور موفق 

اگر بسـیج در  » شوند هاي این مسجد نسبت به سایر جوانان محله، در کنکور بهتر قبول می ایم که بچه دیده

 خـواهیم  اگـر مـی  «: نادرست است کـه تصـور کنـیم   . این مسجد فعال است، این یک بسیج درست است

خـواهیم دنیـاي مـا تـأمین شـود بـه سـراغ         ها را پاس بداریم، باید به سراغ مسجد برویم و اگر می ارزش

 »!هاي دیگري برویم که ربطی به مسجد ندارد کانون

دشمنی با انبیاء از آنجا /»چه تأثیري داشته؟ اش دینش در زندگی«هر انسان دینداري باید پاسخ دهد که 
 کنند کردن زندگی، در امور زندگی دخالت میشود که براي آباد  آغاز می

شود به خـدا مقـرّب    درست است که هدف نهایی دین، تقرب است، ولی در یک زندگی درست است که می •

 )124/طه(اش دشوار باشد، روز قیامت کور وارد صحراي محشر خواهد بود کسی که معیشت و زندگی. شد

» دین تو در زندگی تو چه تأثیري داشته اسـت؟ «سخ دهد که هر انسان دینداري باید بتواند به این سؤال پا •

اش هیچ ربطـی بـه    شود و اال کسی که بندگی بحث بر سر اصالح زندگی است و درگیري از اینجا شروع می

دشمنی با انبیاء از آنجایی آغـاز  . کسی با او دشمن نخواهد شد اش نداشته باشد، در طول تاریخ هیچ زندگی

 .کنند د کردن زندگی، در امور زندگی دخالت میشود که براي آبا می

حتمـاً زنـدگی او   : گویـد  ها دربارة نقش دین در بهبود زندگی برطرف شود، هر کسی که یک آدم متدینی را ببیند مـی  اگر سوء تفاهم •
خـود   الت بیالبته معناي زندگی شیک و قشنگ و خوب، یک زندگی سرشار از اسراف و تجم. تر و بهتر است تر، شیک خیلی قشنگ

 .خواهیم این نوع زندگی را تبلیغ کنیم و در جلسات آینده به تعریف زندگی بهتر خواهیم پرداخت نیست و ما نمی

به عنوان مثال مکرراً پیش آمـده کـه   . دین خیلی براي بهبود زندگی ما حرف دارد ولی متاسفانه نگاه ما نسبت به دین سطحی است •
دهنـد و   هاي ظریف بهتر شدن زندگی را به دوستان خودشان یاد مـی  زندگی و بعضی از تکنیک برخی از اصول بهبود) ع(ائمۀ هدي

کنند و زنـدگی   این مطلب را به دشمنان خودتان یاد ندهید چون دشمنان شما از همین اصول استفاده می«کنند که  به آنها تأکید می
 ».کنند کنند و بعد هم براي نابودي شما اقدام می خودشان را بهتر می
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تواند فوتبال ما را بهتر  دین حتی می/ اصالح زندگی و رسیدن به زندگی بهتر: هدف دوم از طرح این بحث
 کند 

اسـت یعنـی اینکـه مـا     » اصالح زندگی و تحصیل زندگی بهتر«اولین هدف ما از این بحث، رفع سوء تفاهم است، دومین هدف ما  •
بهتر شود؟ ما مؤمنین و متدینین، باالخره باید از این دین خودمان براي زندگی بهتـر،   چگونه به سراغ دین برویم که واقعاً زندگی ما

آورد، بـه   دسـت مـی   ها را به هایی براي یک زندگی بهتر الزم است که وقتی انسان این مهارت واقعاً گاهی اوقات مهارت. بهره ببریم
از ورزشکار و محقق و پژوهشـگر گرفتـه تـا    : ها نیاز دارند هارتهمۀ صنوف به این م. تر است رسد و در کارش موفق نتیجۀ بهتر می
 .تاجر و صنعتگر

مثالً دربارة همین فوتبال به عنوان یک بازي پرطرفدار، آیا دین ما تعلیماتی ندارد که به درد ورزشکاران این رشتۀ ورزشـی بخـورد؟    •
توانیم از تعلیمـات   کنند، می هاي زندگی بهتر را تبیین می راه) ع(سال پیش فوتبال نبوده، اما وقتی ائمۀ هدي 1400درست است که 

اگر فوتبال ما در جهان فوتبال اول نباشد، عالمت ایـن اسـت کـه    . هایی داشته باشیم که به درد این ورزشکاران بخورد آنها برداشت
اموري مثل ورزش فوتبال هم تأثیر خواهد  چون وقتی دین زندگی ما را بهبود ببخشد، طبیعتاً در. ایم دین را خوب تعلیم و تبلیغ نکرده

 . گذاشت

دار بـه   آور یا خنده این سخن کمی تعجب» تواند فوتبال ما را بهتر کند دین می«اي است که اگر بگوییم  گونه االن برداشت از دین به •
: فرمـود  الً اینکـه بـه مـردم مـی    مث. برانگیز بود در آن زمان براي مردم تعجب) ع(کمااینکه برخی سخنان امیرالمؤمنین. رسد نظر می

 .شبهاي شما را روشن کنم) رودخانه(توانستم از این آب می

شود به بهترین  بدون اصالح زندگی نمی/ هدف سوم از طرح این بحث، اصالح بندگی و رسیدن به بندگی بهتر
 حیات اخروي رسید

ما دنبـال ایـن هسـتیم کـه بـه خـدا نزدیـک شـویم،          واقعاً. هدف سوم ما از این بحث، اصالح بندگی و تحصیل بندگی بهتر است •
از مسـیر زنـدگی    مان را آباد کنیم، اما براي تقرب به خدا و داشتن حیات اخروي خوب، باید افزایش یابد و حیات اخروي مان معنویت

 .شود زندگی دنیا را دور بزنیم و به بهترین حیات در عالم آخرت برسیم یعنی نمی. درست عبور کنیم

شد که یک دین یا یک سبکی براي بندگی داشته باشیم که خداوند از  اي کاش می«: طور بگویند ست برخی افراد نادان اینممکن ا •
رفتیم و به بهشت و رضوان  وقت می آن! مان درست شود، یا از ما نخواهد که از مسیر زندگی درست عبور کنیم ما نخواهد که زندگی

طـوري   پذیر نیسـت و اال اصـالً شـاید ایـن     این امکان» !شدیم دیم و آدم محبوبی نزد خدا میش رسیدیم و به خدا مقرب می الهی می
 .تر بود دینداري راحت

 خواست خودش را بازنشسـته کنـد چـون    قدر کافی مال و اموال داشت و می پیرمرد تاجري بود که به) ع(یکی از دوستان امام صادق •
) ع(براي امام صادق. تجارت برود و خودم را خسته کنم و ذهن خودم را درگیر کنم من که دیگر نیازي ندارم دنبال کسب و: گفت می

گیري کند و به عبادت و بندگی بپردازد و این سالهاي آخـر   خواهد خودش را بازنشسته کند، از تجارت کناره خبر آوردند که فالنی می
طع کند، عقلش کم خواهـد شـد، او حـقّ نـدارد ایـن کـار را       اگر تجارت را ق: فرمودند) ع(امام صادق. تر زندگی کند عمرش را راحت

فرماید، کسی کـه تجـارت را    حضرت می )5/149/؛ کافیفَإِنَّ تَرْکَها مذْهبۀٌ للْعقْلِ ...یا معاذُ أَ ضَعفْت عنِ التِّجارةِ أَو زهدت فیها.(بکند
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ایات ببینید عبادت کسی که عقلش کم است چقدر اجر دارد و چقـدر اجـر   وقت شما بروید در رو آن. ترك کند، عقلش کم خواهد شد
 کند؟ عبادتش کاهش پیدا می

 به خدا مقرب شد» اصالح زندگی«شود غیر از راه  نمی/ کنیم؟ کنیم که بد بندگی می شاید ما بد زندگی می

کنـیم   کنیم؟ شاید بد کار می که بد بندگی می کنیم شاید ما بد زندگی می. هدف سوم ما این است که بندگی خودمان را اصالح کنیم •
 . شب سفرة مناجاتمان درِ خانۀ خدا پهن نیست گذاریم که نیمه خوانیم؟ شاید ما روز خودمان را بد پشت سر می که بد نماز می

کـار   خدا بیشتر شود؟ چـه ام درِ خانۀ  کار کنم که اشک و آه و ناله من در نماز بیشتر شود؟ چه  کار کنم که توجه چه«: پرسند برخی می •
دهد که او یک انسان معنوي است که خـدا را دوسـت    این نشان می» نزدیک شوم و بتوانم ایشان را ببینم؟) ع(کنم که به امام زمان

 . شود غیر از طریق اصالح زندگی به خدا مقرب شد اما نمی. خواهد به خدا مقرب شود را دوست دارد و می) ع(بیت  دارد، اهل

برخی دوست ندارند در مسیر تقرب، درگیر / اي زندگی خیلی ترویج شده و خیلی هم طرفدار دارددین منه
 زندگی باشند

دیـن منهـاي زنـدگی    ! شد که ما درگیر دنیا نشویم و فقط آخرتی باشیم و با خدا صفا کنیم اي کاش می: گویند برخی افراد نادان می •
 .آید که در مسیر تقرب، درگیر زندگی باشند شان نمی ها خوش الً بعضیاص. خیلی ترویج شده است و خیلی هم طرفدار دارد

قوم بنی اسرائیل صدها سـال منتظـر نجـات از    . پرست کرد اسرائیل را گوساله  دانید، سامري کسی بود که قوم بنی طور که می همان •
علَى بنی إِسرَائیلَ الْعـذَاب ضَـجوا و بکَـوا إِلَـى اللَّـه       فَلَما طَالَ(....در ضجه زدند تا ظهور موسی جلو افتادق ها بودند و آن دست فرعون

م ینَ وعبس منْهطَّ عنَ فَحورْعنْ فم مهخَلِّصونَ یاره ى ووسإِلَى م ى اللَّهحاحاً فَأَوبینَ صعبنَۀٍ؛ تفسأَرقوم بنـی   )2/154/یاشیع ریائَۀَ س
قـوم بنـی اسـرائیل    . کشتند زدند و مادرهایی که حامله بودند را می د که در یک مقطعی، پسران آنها را گردن میاسرائیل کسانی بودن

مانند عبور از رود نیل، نازل شدن غـذاي  . رسیدند و آن معجزات بزرگ الهی را دیدند) ع(خیلی بدبختی کشیدند تا به حضرت موسی
فَـانْفَجرَت منْـه اثْنَتـا    (و جوشیدن دوازده چشمه از دل زمین براي دوازده قبیله )57/بقره ؛ينَّ و السلْوالْم کُمیأَنْزَلْنا علَ(آماده از آسمان

شْرَةَ ععهمـه شـکنجه    همه آیـات الهـی را دیدنـد و آن    اما قومی که آن! شد گویا دنیا براي آنها داشت شبیه بهشت می) 60/بقره ناً؛ی
 . رست کردپ شدند، سامري آنها را گوساله

را  مان یبندگ ،یاصالح زندگ قیاز طر دیبا /اند  دنبال دین منهاي زندگی بوده) ص(هاي  امت پیامبر »سامري«
 میاصالح کن

ي؛ و فرْقَۀٌ مدهدهۀٌ علَى ملَّۀِ السامرِ): ...ص(پیامبر(.آمده است که این امت هم سامري دارد) ع(و ائمۀ هدي) ص(در روایاتی از پیامبر •
اند، کسانی هستند که دنبـال عرفـان و معنویـت     ترین افرادي که به عنوان سامريِ این امت معرفی شده برجسته )30ص/دیمف یامال

بـرویم سـراغ   «: گفـت  مسلک، کسی بود که اصالً اهل دنیا نبود و می یکی از این افراد شاخص سامري. اند دینی منهاي زندگی بوده
 !خواست به خدا برسد؟ معلوم نبود که او از چه طریقی می و »!زندگی را رها کنید! خدا

اگر ما بتوانیم زندگی خودمان را تنظیم کنـیم  . ما باید از طریق اصالح زندگی، بندگی خودمان را اصالح کنیم •

هر وقت دیدید که حـال مناجـات نداریـد،    . اي خواهیم رسید که بندگی بسیار زیبایی خواهیم داشت به نقطه

جاهـایی بـراي    ایـد، یـک   اعتنا بوده جاهایی به زندگی بی اید، یعنی یک ید که خوب زندگی نکردهمطمئن باش
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خـدا   .اید اید، یا اینکه با پدیدة معیشت و حیات و زندگی، غیرمحترمانه برخورد کرده زندگی اهمیت قائل نشده
 . دهد اي نمی به انسان مؤمن چنین اجازه

 کسانی که فقط از سرِ گرفتاري سراغ امام/ میعاشق خدا شو میوانتا بت میرا درست کن مان یزندگ دیبا
 شان خیانت نکنند بروند، معلوم نیست که بعداً به امام شان زمان

هـایی را   اتفاقـاً مـا آدم  . طـور نیسـت   کنند، در حالی که اصالً ایـن  هاي بدبخت، بیشتر دینداري می ها این است که انسان تصور خیلی •
یعنی کسانی باشند که . ها را به درِ خانۀ خدا ببریم ها آزاد باشد تا این دل هاي آنها از گرفتاري دگی کنند و دلخواهیم که خوب زن می

شان  خاطر اینکه زندگی جاي زندگی آزاد باشند؛ البته به هاي نابه نباشد و از دغدغه »معیشَۀً ضَنکاً«گرفتاري نداشته باشند، زندگی آنها 
بازي کنند و اال بسیاري از کسـانی کـه    عشق) ع(توانند با امام زمان اینها هستند که می. خیال زندگی باشند درست است نه اینکه بی

 . توانند خوب دعاي ندبه بخوانند گرفتار هستند، نمی

ما باید زندگی خودمان را با کمک دین، درست کنیم و بعد با یک آرامش و فراغت روحی و از سـرِ معرفـت،    •

شان بروند که امري طبیعـی   ها گرفتار باشند و درِ خانۀ امام زمان و اال اینکه آدم. صدا بزنیم را) ع(امام زمان

شـان برونـد، معلـوم     به سراغ امام زمان) نه از سرِ آرامش و معرفت(ولی اگر کسانی از سرِ گرفتاري. است

 . شان خیانت نکنند نیست که اینها بعداً به امام زمان

فقط کسانی که فقیر و محـروم و تحـت سـتم بودنـد، بـه پیـامبر       «: گفتند می -هجمۀ تفکرات مارکسیستی در تأثیر-اه قبالً بعضی •
ایمان آورد، جوان یـک خـانوادة   ) ص(مثالً یکی از جوانانی که به پیامبر اکرم. طور نبود در حالی که این» !آوردند ایمان می) ص(اکرم

او . کردنـد  خواست، پدر و مادرش برایش تأمین می او هر چیزي که یک جوان می .بود) به نام مصعب( بسیار مرفّه و ثروتمند در مکه
کان مصعب ابن عمیر فتى مکۀ شـبابا و جمـاال و تیهـا، و کـان أبـواه      .(ایمان آورد) ص(از سرِ فراغت و نه از سرِ گرفتاري، به پیامبر

 )4/1473 /االستیعاب...یحبانه، و کانت أمه تکسوه أحسن ما یکون من الثیاب

) ص(اي از مردم مدینه مسـلمان شـدند و از پیـامبر    گرایش پیدا کرد و وقتی که عده) ص(مصعب، جوان ثروتمندي بود که به پیامبر •
و او بود که مقدمات گـرایش مـردم مدینـه بـه     . او را فرستاد) ص(خواستند که یک مبلّغ بفرستد که آنها را با اسالم آشنا کند، پیامبر

 )290 /على دوانىاز آغاز تا هجرت،  تاریخ اسالم(و ) 2/66/اثیر الکامل فى التاریخ، ابن.(اسالم را فراهم کرد

باید زندگی خودمان را درست کنیم تا بتوانیم عاشق خدا و اولیاءش بشویم، و اال درگیر ایـن زنـدگی بـاقی     •

 .ند عاشق بشودتوا کند لذا این روح می چون زندگی خوب، براي روح انسان درگیري ایجاد نمی. مانیم می
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3ج/تنها مسیر براي زندگی بهتر  

متدینین بیش از دیگران باید به / ایثار و خداپرستی نیست زندگی سرشار از گرفتاري، نشانۀ  :پناهیان
مندي  بهره«/»دینی«راه زندگی بهتر را ببیابیم، نه با مباحث » عقل«خواهیم با  می/ دنبال زندگی بهتر باشند

داري است جایزة دین »ان از دنیافراو  
مردم مشغول زندگی هستند و . ها باالست؛ بیایید از همین زندگی شروع کنیم اش بر آدم ، فشار روانی»اثبات صانع«شروع دینداري از 

بگوییم شما چه . درگیري ذهنی اکثر مردم، زندگی است؛ بیایید به طرز تفکر مردم احترام بگذاریم و از همین زندگی شروع کنیم
بیا : بعد بگوییم. بله: گوید ات بهتر بشود؟ یقیناً می خواهی زندگی آیا می«: بعد بگوییم. خواهم ام را می من زندگی: گوید خواهی؟ می می

 .توان زندگی را بهتر کرد؟ حاال چه با دین چه بدون دین فکر کنیم چگونه می

 متدینین بیش از دیگران باید به دنبال زندگی بهتر باشند

داري کنیم و هم  چگونه هم دین«خواهیم ببینیم که  ما رابطۀ دین و زندگی نیست، ما نمی موضوع بحث •
چگونه از طریق دین، زندگی خودمان را «خواهیم ابتدائاً به این بپردازیم که  و ما نمی» زندگی کنیم؟

سبت به دین نگاهش ن«خواهیم ابتدائاً به این بحث بپردازیم که  نمی» بهبود ببخشیم و بهتر کنیم؟
بلکه موضوع بحث ما این » دهد؟ هایی را به ما در این زمینه ارائه می حل  زندگیِ بهتر چیست و چه راه

خواهیم ببینیم که اساساً راه  حاال چه با دین چه بدون دین، می» چگونه به زندگی بهتر برسیم؟«است که 
 رسیدن به زندگی بهتر چیست؟

تواند زندگی  به دلیل اینکه انسان هستیم؛ به دلیل اینکه انسان موجودي است که نمیایم؟  چرا سراغ زندگی بهتر را گرفته •
و از سوي دیگر . خودش را بهبود نبخشد؛ انسان از یک سو، زندگی خودش را دوست دارد و این یک مسئلۀ بسیار طبیعی است

دهد،  د و زندگی خودش را مدام تغییر میرو بعد از اینکه حداقل زندگی خودش را به دست آورد، به سراغ حداکثر زندگی می
 .مدام وضع زندگی خودش را بهتر خواهد کرد

هایی دارد که بخشی از  دین دربارة زندگی بهتر حرف. دین ما به این خواستۀ انسانی ما براي بهبود زندگی، میدان داده است •
رد تا ببینید اساساً دینداران، و اهل مرام معنوي بررسی خواهیم ک) ع(ها را در آیات قرآن و در کلمات ائمۀ معصومین این حرف

آوریم براي اینکه مؤمنین باید به  ما دلیل قرآنی می. بیشتر و بهتر از غیرمتدینین باید دنبال زندگی بهتر باشند) ع(بیت اهل
زندگی «د اسمش را شو هایی در زندگی هستند که لزوماً نمی هاي غیردیندار در واقع به دنبال یک کیفیت آدم. اینجا برسند

 .گذاشت» بهتر

 خوردند بارید و می کردند، از زمین و آسمان بر آنها می اگر مردم کتاب آسمانی خود را اقامه می: قرآن کریم

( »لُوا منْ فَوقهِم و منْ تَحت أَرجلهِمو لَو أَنَّهم أَقاموا التَّوراةَ و الْإِنْجیلَ و ما أُنْزِلَ إِلَیهِم منْ ربهِم لَأَکَ«: فرماید خداوند متعال می •
بارید و  شان می کردند، از آسمان و زمین براي هایی که از آسمان بر آنها نازل شده را اقامه می اگر مردمی کتاب )66/مائده

 .خوردند می
بعداً «: فرماید یا نمی» !شدند نورانی می کردند، خیلی اگر اینها کتاب آسمانی خود را اقامه می«فرماید  دقت کنید که خداوند نمی •

ها  البته این موارد هم در جاهاي دیگر قرآن هست، اما چون بعضی» !دادم در بهشت و رضوان الهی جاي خوبی به ایشان می
کریم بینید در قرآن  اگر می: خواهیم بگوییم اش براي قیامت است، در اینجا می هاي قرآن همه دچار سوءتفاهم هستند که وعده

اي  داري، در دنیا هیچ فایده تر است و اال معنایش این نیست که دین خاطر این است که مهم شود به از قیامت زیاد صحبت می
 !ندارد
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 دنبال بهبود زندگی بودن، یک راه خدایی است/داري است جایزة دین» مندي فراوان از دنیا بهره«

به این حد که از آسمان و زمین برایت ببارد و ببري و  -و نه پرخوري-شود دارایی از آیه فوق معلوم می •
اي از طریق دیگري غیر از  چنین جایزه کجا بشر تا حاال به یک. داري است داشته باشی، این جایزة دین

یعنی از آسمان  »لَأَکَلُوا منْ فَوقهِم و منْ تَحت أَرجلهِم«: فرمودزندگی هستیم که   ما دنبال این !داري رسیده است؟ دین
قدر در ارتباط با امور  البته آیات دیگر قرآن هم در این زمینه هستند، منتها این. و زمین چیزهایی که بشود خورد، دریافت کنیم

م برَکات منَ السماء و آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَیهِ  و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى«: فرماید میمثالً اینکه . معیشتی و خوردنی صراحت ندارند
 .کنیم ها و زمین باب برکات را براي آنها باز می یعنی اگر مردم ایمان و تقوي داشته باشند، ما از آسمان )96/اعراف(»الْأَرضِ

خواهیم سراغ دین  گوییم که می ما دنبال این هستیم که به زندگی بهتر برسیم، و در این گفتگو هم نمی •
» خواهیم دنیا را داشته باشیم خواهیم آخرت را داشته باشیم، هم می هم می«گوییم که  یبرویم؛ حتی نم

بریم که اگر ما فقط زندگی بهتر در این دنیا را بخواهیم، چگونه باید  طور پیش می بحث خودمان را این
چیز بدي  نفسه زندگی کنیم؟ البته زندگی بهتر داشتن وعدة الهی و مژدة الهی براي مؤمنان است و فی

منتها ما فعالً از . اگر کسی زندگی دنیایی خودش را بهتر قرار بدهد یک راه خدایی را رفته است. نیست
شود به زندگی دنیایی بهتر رسید؛  مان سر این است که چگونه می خواهیم برویم، بحث راه خدا هم نمی

 . از هر راهی که بشود

 جود دارد؟آیا عقالً براي زندگی بهتر، راهی جز دین و

خواهیم به سراغ زندگی بهتر برویم، اوالً باید زندگی را تعریف کنیم و بگوییم که منظور، تعریف و تلقی ما از  ما وقتی می •
هاي متعدد براي رسیدن به زندگی بهتر را جستجو کنیم  زندگی چیست؟ ثانیاً باید بگوییم که زندگی بهتر چیست؟ ثالثًا باید راه

. خواهیم بگوییم که عقالً براي زندگی بهتر هیچ راهی جز دین وجود ندارد مان می ه بهتر است؟ و در آخر بحثتا ببینیم کدام را
چون » دین در زندگی بهتر، مؤثر است«خواهیم بگوییم که  رسیم یا نه؟ ما نمی خواهیم ببینیم که آیا به این نقطه می یعنی می

 !ندگوی ها هم دارند می شناس این را که االن روان
اصالً آدم باید یک کسی «: گویند اینها می. گویند اند این را دارند می هاي جدیدي به بازار آورده االن خیلی از متکلمین که بحث •

فقط کافیست یک کسی ! خواهد پرستش کند مهم نیست که وجود هم نداشته باشد را پرستش کند، حتی این کسی را که می
خواهیم حرف برخی از  حتی نمی. ها بزنیم خواهیم از این حرف ما نمی» .شود زندگی می را بپرستی؛ این باعث آرامش تو در

قدر حداقلی  خواهیم این ما نمی» داري در زندگی هم مؤثر است و تأثیرات مثبتی دارد دین«: گویند مذهبیون را بزنیم که می
 .نگاه کنیم

 االست؛ بیایید از همین زندگی شروع کنیمها ب اش بر آدم ، فشار روانی»اثبات صانع«شروع دینداري از 

داري  داري برسیم یا نه؟ ما معموالً دین توانیم به ضرورت دین خواهیم ببینیم که آیا واقعاً از راه رسیدن به زندگی بهتر می ما می •
نبوت و امامت و  کنیم و بعد هم به از توحید و عدل شروع می. کنیم شناسی خودمان را از اثبات صانع و خالق شروع می و دین

این کار عیبی ندارد، این هم یک راه معقول و منطقی است، » !داري را شروع کنید حاال بیایید دین«: گوییم رسیم و می معاد می
 .ها باالست  اش براي آدم ولی فشار روانی

: گوییم گیریم و می را میکند و به زندگی عالقه دارد، ما سر راهش، در مدرسه جلویش  اش را می این آدمی که دارد زندگی •
! حاال بگذار بروم! باشد؛ قبول«: گوید او هم می» !خالق باشد تواند بی صانعت کیست؟ خالقت کیست؟ جهان که نمی! صبرکن«

عیبی هم ندارد، شما دارید » ...این خالق حتماً حقی به گردن تو دارد! صبر کن! نه«: گوییم می» کنم ام را می من دارم زندگی
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ایستد به شما جواب مثبت  هاي منطقی شما را درك کند، می زنید، هرکسی هم در مدرسه این حرف منطقی می هاي حرف
شان هستند؛ کاري ندارند به اینکه دنیا خالق  بینیم، مردم اکثراً مشغول زندگی طوري که ما می منتها آن. دهد، حرفی نیست می

 .این مردم هم دو کلمه حرف بزنیمو صانع دارد، مبداء و معاد دارد یا نه؟ بیاید با 
کنند، درگیري ذهنی اکثر مردم، زندگی است؛ بیایید به  مردم مشغول زندگی هستند و از زندگی آغاز می •

من : گوید خواهی؟ می بگوییم شما چه می. طرز تفکر مردم احترام بگذاریم و از همین زندگی شروع کنیم
بعد . بله: گوید ات بهتر بشود؟ یقیناً می خواهی این زندگی آیا می«: بعد بگوییم. خواهم ام را می زندگی
توان این زندگی را بهتر کرد؟ در این صورت اگر از  بیا بنشینیم و فکر کنیم که چگونه می: بگویید

 .درونش، خدا هم در آمد، تسلیم آن خدا هم هستیم
مان  ما دنبال زندگی! الم لطف کنیم و خدا را تأیید کنیمخواهیم به پروردگار ع ما نمی. خواهیم قیافۀ فیلسوفانه بگیریم ما نمی •

مان را بهتر کنیم؟  توانیم زندگی حاال برویم ببینیم چگونه می. مان بهتر شود، این دغدغۀ ماست خواهیم زندگی هستیم و می
رسید یا نه؟ ما  خدا میتان را درست کنید، بعد در مسیر اصالح و بهبود زندگی ببینید آیا به  وجدان، زندگی شما بروید با 

رسیم؛ ما به معنویت و دیانت  رسیم، ما به خداپرستی می خواهیم با همین نگاه جلو برویم، مطمئن باشید ما به خدا می می
 .باشد» عقل«مان  خواهیم رسید؛ البته به شرطی که در این بررسی مالك

رفع سوءتفاهم براي / اید برطرف کنیمهاي بسیاري در جامعۀ ما و جامعۀ جهانی پدید آمده که ب سوءتفاهم
 هر یک نفر، کمک به حضرت است

رفع «طور که جلسه قبل گفتیم، یکی از اهداف ما در این بحث  کنیم؟ همان حاال چرا ما داریم این بحث را مطرح می •
خرالزمان وقتی غربال در آ. ها و ابتالئات الهی است ترین امتحان دانید که آخرالزمان دوران بزرگ شما می. است» سوءتفاهم

البته منظورمان (شوند ها هم خراب می شوند، کما اینکه خیلی از آدم خوب آیند خوب می گیرد، خیلی از آدم بدها می صورت می
 .اند دارِ درست حسابی نبوده شود تاحاال دکان باز کرده بودند و دین معلوم می) ها نیست اکثر آدم خوب» ها خیلی از آدم خوب«از 

ها داریم این بحث را  هاي بسیاري در جامعۀ ما و در جامعۀ جهانی پدید آمده است و ما در جهت رفع این سوءتفاهم اهمسوءتف •
این بندگان خدا . یکی از کارهایی که ما به عنوان منتظر، باید انجام دهیم این است که رفع سوءتفاهم کنیم. دهیم انجام می

شما هر . ها ظهور خواهد کرد ند همه، جزء اهداف حضرت هستند و حضرت براي اینکن که در روي کرة زمین دارند زندگی می
اي؛ هر یک نفري که براي پذیرش پیام حضرت آماده کنی، به  نفري که سوءتفاهم او را برطرف کنی، به حضرت کمک کرده

 .اي حضرت خدمت کرده

ها  امروز رفع سوءتفاهم/ خی استهاي تاری یکی از اقدامات ما در آخرین مراحل انتظار، رفع سوءتفاهم
 تر شده خیلی آسان

یکی از اقدامات ما در آخرین مراحل انتظار رفع سوءتفاهم تاریخی است که ابلیس از روز اول سعی کرده ایجاد کند، و موفق  •
ها  ءتفاهمهاي بسیار خوبی پدید آمده براي اینکه این سو هم بوده است؛ و تا االن هم موفق بوده است، ولی دیگر زمینه

 .برطرف بشود
مثالً االن اگر کسی بخواهد . توانیم برطرف کنیم ها را می کنیم که سوءتفاهم ها و در جهانی زندگی می الحمدهللا ما در لحظه •

مداران وحشی؟ یا  منظور شما زندگی مردم فرانسه است؛ زندگی با این سیاست«: توانید به او بگویید زیاد غربزده باشد، شما می
» آیا واقعاً همۀ آن زندگی، مطلوب و مورد نظر شماست؟! شان را نگاه کن تان انگلستان یا آمریکاست؟ برو زندگی مردممنظور

 .تواند شکل داشته باشد اش نمی امروز دیگر غربزدگی به آن صورت افراطی
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دربارة زندگی بهتر درست فکر  هایی که اجازه نداده بشر هایی علیه همۀ فریب شود مطرح کرد؛ حرف ها را می االن خیلی حرف •
اند   بعد یک دالئلی هم داریم از مؤمنینی که از دین استفاده کرده. تر است ما االن براي رفع سوءتفاهم خیلی کارمان آسان. کند

 .ها جزء امکانات ویژة ما هستند توانیم بهتر بیان کنیم؛ این اند، این دالئل را االن می و زندگی خودشان را بهتر کرده

 طرف؛ این وظیفۀ تاریخی ماست هرکس در اثر سوءتفاهم غیرمذهبی است، باید بیاید این

طرف؛ این  باید همۀ افراد غیرمذهبی که در اثر سوءتفاهم، غیرمذهبی و غیرمتدین هستند بیایند این •
ري دا صور قلّابی دین ها هم هرکسی که دکان باز کرده، و دارد به و بین مذهبی. وظیفۀ تاریخی ماست

ها  شاءاهللا خودمان جزء این مذهبی طرف؛ ما باید به این غربال کمک کنیم و إن کند، باید برود آن می
ها و متدینین حرف بزنم، ولی شما به همین جریان داعش در منطقه نگاه کنید؛  خواهم علیه مذهبی البته من نمی .نباشیم

ها که خودشان  البته معلوم است غربی. کنند وع عقالنیتی مخالفت میهر ن اینها دارند به نام دین، با هر نوع مظاهر تمدن و 
 .دهند اند، دنبال این هستند که توسط اینها چهرة اسالم را زشت نشان ها را درست کرده داعشی

 نداشته باشد، در ادعایش صادق نیست» زندگی درست«اگر یک مذهبی 

هستیم، باید زندگی درستی داشته باشیم و اال ادعاي ما درست و شود که مذهبی  مان می من و شما هم اگر واقعاً ادعاي •
کنند؛ چون شما با این  مخالفت می» زندگی درست«ها، برخی هستند که با طرح بحث  مطمئنًا در بین مذهبی. صادقانه نیست

بعد از اینکه » !ست را نداريهاي زندگیِ در تو واقعاً مذهبی نیستی چون این ویژگی«: توانید مچ او را بگیرید و بگویید بحث می
توانید مچ برخی افراد مذهبی و نمازخوان را که زندگی درست و خوبی  ها و جزئیات زندگی خوب را گفتیم، شما می ویژگی

 .ندارند را بگیرید

قدر  چرا در تهران ما این/ کند کسی که در اثر زندگی غلط دچار گرفتاري شود، حال مناجات هم پیدا نمی
 کم است؟مجالس دعا 

شاید بحث ما در ظاهر، با احساس خوش معنوي و حال زیبا و لطیف عرفانی مورد انتظار در ماه رمضان، تناسب نداشته باشد؛  •
هاي نابجا ندارند  کنند و دغدغه هایی که درست زندگی می آن آدم! گوییم که اتفاقاً خیلی هم تناسب دارد ولی از چند جهت می

خود و  هاي بی و آن کسانی که در اثر زندگی غلط، دغدغه. کنند نیستند، بیشتر فرصت مناجات پیدا می »معیشَۀً ضَنْکا«و دچار 
اي  اگر از یک بنده: فرماید در روایت هست که خداوند می. شان ایجاد شده، حال مناجات و فرصت مناجات ندارند اضافی براي

گوید دوست دارم بیایم اما  می» بیا برویم درِ خانۀ خدا«به او گفتند کنم که هرموقع  قدر در زندگی گرفتارش می بدم بیاید، این
 !توانم وقتش را ندارم؛ گرفتارم، نمی

! دینی اما این گرفتاري براي چه پیش آمده؟ براي بی. قدر مجالس دعا کم است؟ چون مردم گرفتار هستند چرا در تهران ما این •
البته شاید برخی هم باشند . کند که فرصت عبادت پیدا نکند رش نمیکسی که خوب و درست زندگی کند، خدا طوري گرفتا

رود؟  چرا معنویت باالتر نمی. کند، ولی به هر حال مجالس و محافل دعا هم جاي خود را دارند که در خانه خودشان عبادت می
 !ایم شده »معیشَۀً ضَنْکا«نکند دچار  !براي اینکه ما درگیر زندگی هستیم؛ اما باید دید که چرا زندگی ما را زیادي درگیر کرده؟
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همان عقلی که بناست دنیاي ما را / »دینی«راه زندگی بهتر را ببیابیم، نه با مباحث » عقل«خواهیم با  می
 تأمین کند، بناست آخرت ما را هم تأمین کند

دگی بهتر موضوع بحث ما این است که آیا راهی براي زندگی بهتر وجود دارد؟ اصل اینکه باید به زن •
خواهیم به سراغ این راه برویم ولی با  برسیم یک امر محرز است ولی آیا راهی وجود دارد؟ بله، ما می

خواهیم زیاد دینی سخن بگوییم تا اگر یک کسی هم بود که دین را نپذیرفته بود،  نمی. کمک عقل
تر به چه چیزهایی نیاز داریم لذا مالك ما براي اینکه ببینیم براي زندگی به. برایش قابل استفاده باشد
 . یک گفتگوي عاقالنه است

براي شما » زندگی خوب«طرف  و از آن» دیانت«و » عقل«در ابتدا چند روایت در تکریم عقل و در الزم و ملزوم بودن  •
عقل بناست همان عقلی که بناست دنیاي ما را تأمین کند، همان . وابسته است» عقل«بخوانم تا ببینید که دین ما چقدر به 

 .آخرت ما را هم تأمین کند
إِنَّما یدرك الْخَیرُ کُلُّه ها به واسطۀ عقل قابل درك هستند؛  تمام خوبی«: فرماید در حدیث شریفی می) ص(پیامبر گرامی اسالم •

 »دینَ لمنْ لَا عقْلَ لَه و لَاکسی که عقل نداشته باشد دین هم نخواهد داشت؛ «: فرماید و بعد می )54/العقول تحف(»بِالْعقْلِ
ها  و بعد هم نقش دین را در بین همۀ خوبی. جمله دین ها و خیرات برسیم؛ من یعنی باید عقل ما کار کند تا به همۀ خوبی

 .درك کنیم

 »مالك دین عقل است«): ع(امیرالمؤمنین/ فرهنگ زبانی غلطی بود که برخی درست کردند» ها ارزش«

اینها ارزشی حرف «: اي درست کردند و دربارة متدینین گفتند ، یک فرهنگ زبانیبرخی آمدند و به غلط •
یعنی متدینین دنبال مقدسات » زنند اینها عقالنی حرف می«: و بعد هم دربارة غیرمتدینین گفتند» زنند می

هم  یک چنین تفکیکی ایجاد کردند و برخی از ما متدینین. هستند و غیر متدینین دنبال معقوالت هستند
ولی آنها » !کنیم ها دفاع می بله، ما داریم از ارزش«مان آمد و گفتیم که  ها و قداست خوش از کلمۀ ارزش

خواهند کار دینداران را  یعنی می! اندیشند؛ نه عقالنی ها ارزشی می این: منظورشان این بود که بگویند
: فرماید قل است که خداوند میدر حالی که مشکل ما با آنها بر سر همین ع. غیرعقالنی نشان دهند

 . شد شان هم درست می اگر آنها عقل داشتند، دین) 103/مائده(»أَکْثَرُهم ال یعقلُون«
یا در روایت  )702/غررالحکم(» مالك دین عقل است؛ ملَاك الدینِ الْعقْل«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنیندر روایت دیگري  •

یعنی . )1/74/ارشاد القلوب دیلمی(» هیچ عقلی مانند دین نیست؛ لَا عقْلَ کَالدین«: فرماید می) ص(پیامبر گرامی اسالمدیگري 
 .دهد توان نگاه کرد و گفت که دین بهترین عقل را به انسان هدیه می طرف هم می از آن

مثالً کسی که ) 1693/غررالحکم(» ۀُ الْعقْلدین و ادب نتیجۀ عقل است؛ الدینُ و الْأَدب نَتیج«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین علی •
این : گویم بینم، می لذا من هرجا یک آدم مؤدب می. رسد به اینکه باید مؤدبانه زندگی بکند عقل داشته باشد، خود به خود می

 .داري کافیست خورد؛ البد عقلش به او گفته مؤدب باش، و همین عقل براي دین چقدر به درد دین می
إنَّما العقلُ التَّجنُّب منَ اإلثمِ و النَّظَرُ فی العواقبِ و األخذُ «: فرماید در جاي دیگر می) ع(ؤمنینامیرالمباز  •

دارد، عقل همان چیزي است که به آدم  عقل همان چیزي است که انسان را از کار بد باز می )3887/غررالحکم(؛»بِالحزمِ
هاي به جایی  کند و یک احتیاط و عقل همان چیزي است که انسان را محتاط می گوید عاقبت و انتهاي کار را هم نگاه کن می

 .دهد به انسان می
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 عقل است خواب عاقل بهتر از عبادت بی/اسرائیل ماجراي عابد بنی

لی آن پیغمبر، خی. داد یک عابدي را دید که خیلی عبادت قشنگی انجام می. کرد یکی از پیامبران الهی داشت از جایی عبور می •
پرسید چرا؟ خدا . هاي ایشان پیش من ارزش ندارد خداوند متعال فرمود نه عبادت! دلش رفت که چه بندة عابد خوبی است

آن پیامبر براي اینکه میزان عقل آن عابد را بفهمد، رفت با آن عابد نشست و . چون او عقل درست حسابی ندارد: فرمود
شود  خورم که در تابستان سرسبز می واقعاً غصه می! هاي بیابان را نگاه کن علف  این«: برخاست کرد و پرسید چه خبر؟ او گفت

ها در پاییز خشک  فرستد و این ها را بخورند، ولی خدا نمی گویم خدایا گوسفندهایت را بفرست بیایند این علف و من می
ندتا علف در بیابان است و رسد؛ یعنی تمام دردش خشک شدن چ قدر می او عقلش همین! خدا فرمود ببین» !شود می

کَانَ یرَى موسى بنُ عمرَانَ ع رجلًا منْ بنی إِسرَائیلَ یطُولُ سجوده و یطُولُ (جایگاهش در آخرت به همین میزان است 
کُوتُهس ...رِ ملَى قَدي عادبذُ عي أَنَا أُؤَاخدبقَالَۀِ عنْ مم رْتي أَکْبا الَّذقْلِ؛ محاسنمنَ الْعم متُهطَیع(امام صادق(و ) 1/193/ا أَع :(

فَأَوحى اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَى الْملَک إِنَّما أُثیبه علَى ...إِنَّ الثَّواب علَى قَدرِ الْعقْلِ إِنَّ رجلًا منْ بنی إِسرَائیلَ کَانَ یعبد اللَّه عزَّ و جلَّ
  )1/12/درِ عقْله؛ کافیقَ

عقلی تا صبح  آدم عاقل عبادت نکند و بخوابد، ثوابش بیشتر است و بهتر است از اینکه یک آدم بی: فرماید می) ص(پیامبر اکرم •
کند، و چرا  ار میببینید خدا با این عقل چه نسبتی برقر )1/193/؛ محاسن فَنَوم الْعاقلِ أَفْضَلُ منْ سهرِ الْجاهل!(نماز بخواند

 گذارد؟ قدر به عقل احترام می این

 خواهیم با یک مالك عقالنی به سراغ زندگی بهتر برویم می/ دهد قرآن عقل انسان را پرورش می

دهد؛ ماه مبارك  کند این است که عقل انسان را پرورش می یکی از کارهایی که قرآن می. باید عقلتان را پرورش دهید •
. است و خیلی سفارش شده قرآن زیاد بخوانید و این فرصت خوبی است براي اینکه عقل افزایش پیدا کندرمضان، بهار قرآن 

ثمرة روزه هم افزایش عقل و حکمت است، اصالً میراث روزه حکمت است؛ حکمت یکی از لوازم یک عقل خوب و کامل 
 .است

من با این نواي «را پشت سر بگذاري و بگویی مراقب باش که یک وقت با یک موسیقی عرفانی نخواهی ماه رمضان خود  •
البته این . شما باید با پرورش عقل خودت ماه رمضان نورانی و باحالی داشته باشی» !خوش عرفانی، ماه رمضان باحالی داشتم

 ات باشد ولی بدان که اصل ماجرا کجاست؟ منافات ندارد با اینکه نواي خوش عرفانی هم در زندگی
یک مالك عقالنی به سراغ زندگی بهتر برویم و مطمئن باشید که در طول مسیر به خواهیم با  ما می •

خواهیم دربارة آخرت و قیامت و معاد صحبت کنیم؛ فعالً  فعًال نمی. داري هم خواهیم رسید ضرورت دین
شود؟ تا کسی تصور نکند که ما  خواهیم ببینیم که زندگی اگر بخواهد درست شود، چگونه درست می  می
کسی بخواهد زندگی خودش را اصالح کند باید ! کنیم ریم بندگی را به زور به این زندگی تحمیل میدا

 .عقالً ببیند که واقعاً ضرورت دارد که به سراغ بندگی برود

 ریخت شان می کردند، از آسمان و زمین نعمت براي اگر مردم از من تبعیت می): ع(امیرالمؤمنین

لَأَکَلُوا منْ فَوقهِم و منْ تَحت «دربارة آیۀ ) ع(أمیرالمؤمنین علی. زندگی بهتر احادیثی بخوانیموعده داده بودیم که دربارة  •
را از میان مردم برد، امت پیامبر از من تبعیت ) ص(اگر از همان اولی که خدا پیامبر گرامی اسالم: فرماید می) 66/أَرجلهِم؛ مائده
و این مردم، سعۀ در . ریخت شان می طور نعمت براي شد که از آسمان و زمین همین ري میشان طو کردند زندگی و اطاعت می

و لَو أَنَّ الْأُمۀَ منْذُ قَبض اللَّه نَبِیه اتَّبعونی و کردند؛ تا روز قیامت، نه اینکه موقتاً؛  عیش و یک زندگی خوش و خرّم پیدا می
نْ فَوی لَأَکَلُوا مونۀأَطَاعامیمِ الْقوغَداً إِلَى یر هِملجأَر تنْ تَحم و هِم2/658/کتاب سلیم بن قیس(»ق(  
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ببینید که بشریت از چه چیزي محروم شده است؟ این کالم ! ها را ببینید زن زنی همۀ سینه حاال یکی از دالئل سینه •
با ذکر ) ع(تري هم در این روایت هست که امام صادق و جزئی تر نگاه خرد. یک نگاه کالن به این موضوع بود) ع(امیرالمؤمنین

شان  کردند، زندگی اگر شیعیان ما استقامت ورزند، مقاومت و پایداري کنند، مالئکه با آنها مصافحه می: فرماید همین آیه می
رسید که  شان به جایی میشد و کار شد، از آسمان و زمین برکات برایشان نازل می شان خوش و خرم می شد، زندگی نورانی می

وا یا ابنَ جنْدبٍ لَو أَنَّ شیعتَنَا استَقَاموا لَصافَحتْهم الْملَائکَۀُ و لَأَظَلَّهم الْغَمام و لَأَشْرَقُ داد؛ خواستند خدا به آنها می هر چیزي می
هِملجأَر تنْ تَحم و هِمقنْ فَولَأَکَلُوا م اراً وم نَهطَاهئاً إِلَّا أَعشَی أَلُوا اللَّها سلَم 302/العقول تحف(» و(  

فرماید، چه بوده که ما نرفتیم؟ ما که دعاي ندبه  می-در روایت فوق-)ع(اما راه رسیدن به این زندگی خوبی که امام صادق •
جا  ایم که به این است؟ آیا ما انقالب نکردهخوانیم، پس از ظهور زیر سایۀ حضرت بخواهیم زندگی کنیم، آیا زندگی جز این  می

مان  ایم؛ چون زندگی برسیم؟ ما جمهوري اسالمی راه انداختیم که فقط نماز بخوانیم؟ ضمن اینکه نماز هم درست نخوانده
 .گرفتار هستم: گوید خوانی؟ می گویند که چرا نماز نمی ها می کمااینکه وقتی به بعضی. درست نیست

 پردازند کمی هم به زندگی بپردازند کسانی که ماه رمضان به عبادت می/یِ درست بایستیمما باید پاي زندگ

رویم  و اال اگر بخواهیم تنهایی به خدا برسیم و با عالم کاري نداشته باشیم، می. ما باید پاي زندگیِ درست، بایستیم و بجنگیم •
  ! کنیم و با دیگران هم کاري نداریم مان را می یک گوشه عبادت

یک مقدار ! یک کمی هم به فکر زندگی باشند! پردازند یک مقدار هم به زندگی بپردازند کسانی که ماه رمضان به عبادت می •
ها و  ها مانع هستند، رذل البته فرعون. براي بدست آوردن زندگی خوبی که خدا براي مؤمنین ارزانی کرده، بجنگند

 !شان را به خاك مالید، فقط باید نابودشان کرد ا را بینیه ها در عالم مانع هستند که باید آن فطرت پست

 زندگی سرشار از گرفتاري، نشانۀ ایثار، زهد و خداپرستی نیست/ دین مدعی زندگی بهتر است

شود که ما تا حاال درست  معلوم می! زنند آیند و از زندگی حرف می وقت در مقابل ما، کسانی می ما مدعِی زندگی هستیم؛ آن •
لَأَکَلُوا منْ فَوقهِم و «: اي که در قرآن فرمود برسیم ما باید به این زندگی. ها سوءتفاهم شده است زدیم و براي بعضی حرف نمی

هِملجأَر تنْ تَحجا  خواهد که ما باید زندگی خودمان را به این خدا این را از ما می. ما باید این زندگی را داشته باشیم ؛»م
 .برسانیم

 ي بدون رسیدگی به زندگی خودفریبی استدیندار

باید دید چه . اینکه یک زندگی سرشار از گرفتاري داشته باشیم، نشانۀ ایثار و زهد و فداکاري و خداپرستی و اخالص نیست •
ما . چیزي و چه کسانی مانع یک زندگی خوب و درست براي ما هستند؟ این زندگی مال ماست؛ ما باید به این زندگی برسیم

 .داري نیست دهیم؛ این دین رسیم داریم خودمان را فریب می کنیم ولی به این زندگی نمی داري می داریم دین اگر
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 4ج/بهتر یزندگ يبرا ریتنها مس
 یطلب راحت ینوع ایترك کامل دن /هنر دینداري این است که ضمن درگیري با دنیا، بندگی کنیم: پناهیان

 یطلب منفعت /یاست نه عشق به بندگ یطلب از سر راحت ،یز زندگا نینیمتد یفاصله گرفتن برخ/است
به نفع خودمان است، چرا خدا پاداش  يدار نیاگر د /است يو معنو بایهم ز یلیبلکه خ ستیتنها بد ن نه

 دهد؟ یم

اگر خدا فقط بـه  . تر بود کار ما آسانبه ما نداده بود،  یبهبود زندگ ةدربار يا هیتوص چیو ه میکن یاگر خدا فقط به ما دستور داده بود که بندگ
 .تر بود آسان اریما را وادار نکرده بود، کار ما بس کند، یم ایمسائل دن ریکه ما را درگ ییها تیداده بود و به فعال ایاز دن زیما دستور زهد و پره

ري با دنیا، هنر دینداري به این است که در ضمن درگی/ تر است بندگی خدا بدون درگیر شدن با دنیا راحت
 طلبی است ترك کامل دنیا نوعی راحت/بندگی کنیم

اي دربارة بهبود زندگی به ما نداده بود، کار ما  اگر خدا فقط به ما دستور داده بود که بندگی کنیم و هیچ توصیه •

یر مسـائل  هایی که ما را درگ اگر خدا فقط به ما دستور زهد و پرهیز از دنیا داده بود و به فعالیت. تر بود آسان

 . تر بود کند، ما را وادار نکرده بود، کار ما بسیار آسان دنیا می

مجبور شدید و بعـد در  » زندگی خوب«تر است، اما وقتی شما به  بندگی خدا بدون درگیر شدن با دنیا راحت •

ایـن  زیبایی و هنر دینداري به . شود ضمن آن به بندگی کردن هم مجبور شدید، تازه هنر دینداري شروع می

مان را به نحو احسن اداره کنیم و در ضـمن آن هـم بایـد     است که ما باید درگیر با دنیا باشیم و باید زندگی

 .بندگی کنیم

باشیم و اال اینکه انسان کالً دنیا را ترك کنـد، هنـر نیسـت،      هم باید دنبال زندگی باشیم و هم دنبال بندگی •

طرفه عمـل کننـد، یعنـی     ر خودشان را آسان کنند و در مسائل معنوي، یکخواهند کا برخی می .طلبی است بلکه نوعی راحت
هاي مختلفـی هـم    مثال. طلبی است این یک نوع راحت! دیگر با دنیاي خودشان کاري نداشته باشند و فقط به خدا و آخرت بپردازند

 . طلبی وجود دارد براي این نوع راحت

و  -خاطر اینکه آبروي یک کسی در خطر اسـت  مثالً به-ه یک حرفی را پنهان کندبه عنوان مثال، گاهی اوقات انسان وظیفه دارد ک •
داشتن آن حرف بـرایش سـخت اسـت، آن حـرف را      اینکه نگهخاطر  گیرد به اما وقتی او در معرض سؤال قرار می. به دیگران نگوید

تر برخـورد   من اگر بخواهم صادقانه«گوید  میچون ! »صداقت«هم به بهانۀ فضیلت  برَد؛ آن ند و آبروي آن شخص را میک بازگو می
هر سخنی که انسان نباید بگویـد،  . طلبی است در حالی که این فضیلت صادق بودن نیست، بلکه نوعی راحت» !تر هستم کنم، راحت

 .کند طلب با گفتن آن سخن، خودش را خالص می ولی یک آدم راحت. است طور نیهم
فاصله گرفتن برخی متدینین از / دنیاطلب نشدي؛ این درست استاگر طبق وظیفه، وارد تجارت شدي و 

 !طلبی است نه عشق به بندگی زندگی، از سر راحت
خاطر عشـق وافـر بـه آخـرت      شود، به اگر در فضاي جامعۀ دینی و یا در فضاي گروه متدینین، گاهی اوقات از دنیا کم حرف زده می •

کنند اگر دنیا و گفتگو دربارة زندگی دنیا را کالً ترك کنند و به خدا بپردازند،  ساس میخاطر این است که آنها اح بلکه بعضاً به! نیست
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. اما اگر شما وارد تجارت شدي و این را وظیفۀ خودت دانستی و پایش ایستادي و دنیاطلب نشدي، این درست است. تر هستند راحت
معاذُ  ای.(تا آخر عمر تجارت را ترك نکنیي نشو گریچار صدمات دد ایعقل تو کم نشود  نکهیا يبرا) ع(و بعد هم به قول امام صادق

ف تدهز ةِ أَوارنِ التِّجع فْتایأَضَعقْلِ؛ کاف... ؟هلْعۀٌ لبذْها م5/149/یفَإِنَّ تَرْکَه( 

عنی گاهی اوقات مؤمنین تصور ی! طلبی است نه از سر عشق به بندگی گاهی اوقات سخن نگفتن متدینین دربارة زندگی، از سر راحت •
 .اند هاي بندگی خود را کاهش داده کنند که با این کار، دشواري می

شـوند کـه    قـدر مهربـان مـی    ها مهربانی را دوست دارند ولی آن مثالً بعضی. طلبی وجود دارد هاي دیگري هم براي این راحت نمونه •
در » .آدم کالً بایـد مهربـان باشـد   ! ها هم بد و بیراه نگویید به داعشی«: ندگوی یا حتی می! کنند اي با ابلیس هم مهربانی می دفعه یک

مثالً ! راه هستند هاست که کالً سر به هاي خوب داشتن، شبیه خصلت برّه طور خصلت این. طور مهربان بودن هنر نیست حالی که این
 .اینها که فضیلت نیست! اي مطلقاً صلحِ کل بشود دفعه اینکه انسان یک

طلبـی را انتخـاب    ها این راحت تر است و خیلی ی کردن بدون توجه به زندگی، و بهبود زندگی و بهتر کردن زندگی، گاهی آسانبندگ •
 .اند کرده

 مان باشد است که به نفع يا یخوب، زندگ یزندگ فیاز تعار یکی/ گیرد آدم عاقل منافعش را درنظر می
اگـر  . ودش به این برسد که زندگیِ خوب چیست؛ البته اگر عقلش خوب کـار کنـد  تواند با عقل خ در جلسۀ قبل گفتیم که انسان می •

. گیرد آدم عاقل منافع خودش را در نظر می. است» منفعت خودش«گیرد  عقل انسان خوب کار کند، یکی از چیزهایی که در نظر می
نباید اهل . ان را در نظر بگیریم، چیز بدي نیستاینکه ما منفعت خودم. گویند کسی که منافع خودش را درنظر نگیرد، به او عاقل نمی

طلبان را، ملحـدان بـه سـوي خـود      دنیا در این زمینه، گوي و میدان را از آن خود کنند و حتی نباید ما طوري بحث کنیم که منفعت
 .جذب کنند

 طلـب را دور  هـاي منفعـت   دیـن آدم . طلبی چیـز بـدي نیسـت    طلب هستند و منفعت ها منفعت خیلی از آدم •

اي اسـت   و اصالً یکی از تعاریف زندگی خوب، زندگی. ما هم باید منافع خودمان را درنظر بگیریم. اندازد نمی

مثل اینکـه آدم منفعـت خـودش را    : طلبی یک مصارف بدي هم دارد منتها کلمۀ منفعت. مان باشد که به نفع

را ببیند، ولی منفعت بلندمدت خود را مدت خودش  یا انسان منفعت کوتاه. ببیند، ولی منفعت دیگران را نبیند

ولی اینکه کالً انسان منفعت خودش را ببیند و مالحظه کند، یک مصلحت عقالنی و یک . اینها بد است. نبیند

 . حرکت زیباي معنوي است

تنها بد نیست بلکه خیلی هم زیبا و  طلبی نه منفعت/ خداپرستی به معناي فراموشی منافع خود نیست
 معنوي است

تنها چیز بدي نیست بلکه خیلی  نه -به معناي درست آن-طلبی منفعت. طلبی را دور بیندازیم خواهیم منفعت در فضاي معنوي نمی ما •
و ال تَکُونُوا «: فرماید میخداپرستی به معناي فراموش کردن منافع خود نیست، اتفاقاً برعکس؛ در آیۀ کریمۀ قرآن . هم معنوي است

کند کـه او   آدم بدبخت، آدمی است که چون خدا را فراموش کرده، خدا یک کاري می )19/حشر(»ه فَأَنْساهم أَنْفُسهمنَسوا اللَّ کَالَّذینَ
کسی که در عرصۀ حیات، نتواند منـافع خـودش را تشـخیص    . خودش را هم فراموش کند؛ یعنی منافع خودش را هم فراموش کند

 .  است دهد، آدم بدبخت و مهجور از جانب پروردگار
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: فرمایـد  خداونـد مـی  مثالً . طلبی چیز بدي نیست، چند نمونه از آیات قرآن را در این زمینه مرور کنیم براي اینکه معلوم شود منفعت •
دهی و اگر کار  ام میدهی، براي خودت داري انج اگر کار خوبی انجام می )7/اسراء(»إِنْ أَحسنْتُم أَحسنْتُم لأَنْفُسکُم و إِنْ أَسأْتُم فَلَها«

کند بـراي   کسی که جهاد می )6/عنکبوت(»هو منْ جاهد فَإِنَّما یجاهد لنَفْس«: فرماید میو . دهی به ضرر خودت است بدي انجام می
د، براي خودش شکر کـرده  اگر کسی شکر کن )12/لقمان(»و منْ یشْکُرْ فَإِنَّما یشْکُرُ لنَفْسه«: فرماید می و. کند خودش دارد جهاد می

و . خاطر خودش تزکیه کرده است اگر کسی خودش را تزکیه کند، به )18/فاطر(»و منْ تَزَکَّى فَإِنَّما یتَزَکَّى لنَفْسه«: فرماید میو . است
 .انجام داده، به خاطر خودش است اگر کسی کار خوبی )15/جاثیه(»منْ عملَ صالحاً فَلنَفْسه و منْ أَساء فَعلَیها«: فرماید می

کند در واقع به خودش  انسان وقتی گناه می/ گذاریم به نفع خود بدانیم، سر خدا منّت نمی داري را اگر دین
 صدمه زده 

یکی از این جهت که سـرِ خـدا منّـت نگـذاریم و فکـر نکنـیم کـاري        . این نگاه به منافع خودمان، از چند جهت براي ما مهم است •
در حـالی   !میکنـ  یلطف مبه خدا  میکردن دار يدار نیدر اثر دکنیم  و تصور می میندار نیبه د ینگاه خوبمتاسفانه بعضاً ما ! مای کرده

 هر کسی روش حضرت ابراهیم را انتخاب نکند، )130/بقره(»و منْ یرْغَب عنْ ملَّۀِ إِبراهیم إِالَّ منْ سفه نَفْسه«: فرماید خداوند می که
بلکـه  » نـادان «: گوینـد  کنـد، بـه او نمـی    االن در جامعۀ ما کسی که دینـداري نمـی  . حماقت کرده و علیه خودش اقدام کرده است

 .ایم طور دیگري تعریف کرده هاست؛ از بس دین را یک خاطر فرهنگ غلط ما مذهبی این به. طوري است اش این او سلیقه: گویند می

إِنَّ الْعملَ السیئَ أَسرَع فـی صـاحبِه مـنَ السـکِّینِ فـی      ): ع(امام صادق(به خودش صدمه زده است کند در واقع انسان وقتی گناه می •
. خواهد که این صدمه را جبران کند و این چیزي شـبیه معجـزه اسـت    کند، از خدا می و لذا وقتی توبه می )272ص/2ج/یکاف؛  اللَّحم

خودش را قطع کند، بعـد از   يها انگشت و ساتور را بردارد ،یسنگ قصاب يدستش را بگذارد رو که آدم ماند یم نیگناه کردن مثل ا
من خودم را ! خدایا«توبه یعنی اینکه » وصلش کن ایب حاال. را قطع کردم میها کردم، انگشت یغلط کیمن  !ایخدا«خدا بخواهد که 

 .»خدایا ببخشید که من با گناه تو را ناراحت کردم«نه اینکه  ».ام، تو بیا اصالحش کن ام، من زندگی خودم را خراب کرده زده

مهر و محبـت را   زند؛ یصدمه مبه خودش  ،کند کم می یخانوادگ یبردن خودش را در زندگ  امکان لذت کند یکه نگاه حرام م یکس •
ـ او ما بایـد   ؛زنیم ضربه میودمان خ یزندگبه  میکن یم ینید یب یما واقعاً وقت. آورد یسر خودش م یبدبخت و کلی آورد، یم نییپا  نی

چـرا   او«: و بگـوییم  مینگاه کن به اواول با تعجب  ،کرد ینید یب یکسکه  یوقتبه جایی برسیم که تا  م،یدهتوسعه در جامعه نگاه را 
  »زند؟ یخودش را مدارد 

 » !دین است ولی آدم خوب، اخالقی و عاقلی است فالنی بی«: گویند برخی می

ـ  و آن اینکه بهما هست، ه جامعنگرش و فرهنگ ما و وحشتناك در  یلیبه صورت خ نقص کاالن ی • آدم  کی

شـود کـه    نمی! ندارد نید ی، ولاست یعاقلو  آدم خوب :ندیگو یم یا! است نیا اش قهیسل :ندیگو یم نید یب

مشکلش  باشد و هم زندگی خوبی داشته باشد، فقط دهیفهم وعاقل هم ، باشد یاخالقو هم خوب  یآدم کی

شاید دلیل این تصور یا ذهنیت غلط این باشد کـه  ! هاست؟ نیجز ا يزیچ دین مگر !این باشد که دین ندارد

ـ  هنـداد  حیرا توض نیاز د ییها بخش کشاید ی. مای هکردن یمعرف درست را نیدما  ـ  یـا طـوري   م؛ای  حیتوض

 .فتدیجا بدرست که  ایم هنداد
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چـه  «: دییـ گو البـد مـی   د؟یـ کن یمـ  ی به آنها پیداچه نگاه کنند، یدارند ورزش م يا عده به یک پارك بروید و ببینیدصبح  اگرشما  •
. کنند یم نیدارند منافع خودشان را تأم و اند ستادهیا شانخود یطلب ذره مقابل راحت کاینها ی! يا دهیفهم يها چه آدم ،یعاقل يها آدم

ـ   د؛یرا داشته باشـ  یتلق نیهمباید  دیاعت هم برخورد کردبا صف نماز جممسجد و  دیاگر رفتخُب » !هاي باهوشی چه آدم  یچـه فرق
 يهـا  چه آدم کنند، یم نیدارند منافع خودشان را تأم نهایا«که  مییگو ی، نممیرو یم سر صف نماز جماعتمتاسفانه ما وقتی  کند؟ یم

 »...یباهوش

 یپس ثواب و اجر الهت داري به نفع خودمان اس اگر دین/دینداري یعنی هوشمندي براي بهبود زندگی
 ست؟یخاطر چ هب

اگـر  : کنـیم  حاال یـک سـؤال مطـرح مـی    . انسان باشد کیبراساس منافع  ی وعقالن نانه،یب نگاه واقع کی باید نیمان به د نگاهپس  •
و گناه بـه   اگر فائده و ضرر ثواب ،یبهبود زندگ يبرا يهوشمند یعنی يدار نیمن به نفع خودم کار کنم، اگر د هکنیا یعنی يدار نید

خـودم   يمن بـرا  مگر دهد؟ یپاداش م شیها به بنده چه يخدا براپس  ست؟یخاطر چ هب یپس ثواب و اجر اله گردد، یخود من برم
   رود؟ یکجا م نید ۀو شور عاشقان ییبایزدر این صورت، ! ام؟ انجام ندادهرا  کارها نیا

داشـته   یما عاقالنه به نفع خودمان رفتار خوب یکه چرا وقت دهد مینشان  مقدار به ما ک؛ این روایت یبخوانم تیروا کی دیبده اجازه •
  :کند یعوض م یبه زندگ و نینگاه آدم را به دولی  است  قصه کاین حدیث شریف در واقع ی کند؟ یخدا از ما تشکر م م،یباش

  آمد؟ بن ابیطالب خوشش می چرا خدا حتی قبل از مسلمان شدن، از جعفر
ایـن شـهید    .شـد  زیمتما گرید يجهت با شهدا نیاز ا خدا دو بال در بهشت به او داد وشهیدي بود که  )هر(اریعفر طجدانید  شما می •

 .و محترم بودد زیعز یلیخ )ص(بزرگوار قبل و بعد از شهادت، در نزد پیامبر اکرم

 عال از تو تشکر کرده است، به تو سالم رسانده خداوند مت :فرمودند و به ایشان را صدا زدند جعفر بن ابیطالب) ص(بار پیامبر اکرم یک •
و از او تشـکر   آمـد  یمسلمان بشود از او خوشم مـ  نکهیقبل از ابلکه مسلمان شد خوشم آمد،  نکهینه بعد از ا ،من از جعفر :و فرموده

اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَی رسـوله ص  قَالَ أَوحی  ):ع(امام محمد باقر(.داشته است شدنکه قبل از مسلمان  يا یبه خاطر وضع زندگ کنم یم
رَهص فَأَخْب النَّبِی اهعالٍ فَدصخ عببٍ أَرنِ أَبِی طَالفَرِ بعجل 4/397/الفقیه الیحضره ؛ منأَنِّی شَکَرْت( 

 دیداشـت  ییچه رفتارهـا یا  ها چه خصلت شما که کنند یجعفر سؤال م يو بعد از آقا شنوند یرا از خداوند متعال م نیا) ص(رسول خدا •
شما دستور  ونچ یول گفتم، ینم اینها را من ،اگر خداوند متعال نگفته بود :دهد پاسخ میجعفر  يآقا آمده؟  یکه خدا از شما خوشش م

نکـه آن  بـا ای . (شراب نخوردم وقت چیمن ه :فرماید آقاي جعفر می.  کنم به شما عرض می، من عنوان فرمودهو خداوند متعال  دیداد
کـه شـراب بخـورم عقلـم      یوقت دمیمن فهمبراي اینکه ) موقع او هنوز مسلمان نشده بود و هنوز حکم حرمت شراب هم نرسید بود

 نکهیا يبرا ،نگفتم هم  دروغ )؛ همانما شَرِبت خَمراً قَطُّ لأَنِّی علمت أَنِّی إِنْ شَرِبتُها زالَ عقْلی (.نخوردم و بدم آمدلذا  شود، یزائل م
را و مجـازات   اش یزشـت  نکـه یا يزنا نکردم، برا )؛ همانو ما کَذَبت قَطُّ لأَنَّ الْکَذب ینْقُص الْمرُوءةَ(دانستم یدروغ را خالف مروت م

 يا رعاقالنـه یرفتار غ یپرست چون گفتم بت دم،یبت نپرست) و ما زنَیت قَطُّ لأَنِّی خفْت أَنِّی إِذَا عملْت عملَ بِی(دانستم یرا م اش ییایدن
و ما عبدت صنَماً قَطُّ لأَنِّی علمت أَنَّه (کار را بکنم؟ نیا چه يامن بر ، پسمن دارد يبرا يمن دارد، نه ضرر يبرا یاست، بت نه نفع
نْفَعلَا ی ضُرُّ و؛ همانلَا ی(  
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حـق  واقعـاً  : بعد فرمـود  و) قَالَ فَضَرَب النَّبِی ص یده علَی عاتقه(دست زد ضرت جعفرح ۀشان يرو )ص(اسالم یگرام امبریپ وقت آن •
و قَالَ حقٌّ علَی اللَّه عزَّ و جلَّ أَنْ یجعلَ لَک جنَاحینِ (یدر بهشت همراه مالئکه پرواز بکنکه با آنها که خدا دو بال به تو بدهد  است

ا میرُ بِهِمنَّۀِتَطی الْجکَۀِ فلَائالْم ع ( 
از  یلیخزشتیِ / دهد یم ازیامتو به او  دیآ یخوشش م کندکه به نفع خودش رفتار عاقالنه  یکس ازخدا 

 هستنداست که احمقانه  نیخاطر ا بهن گناها
 نیا وقتی من« :ا هم این بود کهسؤال م. دهد یم ازیامتو به او  دیآ یخوشش م کند یکه به نفع خودش رفتار عاقالنه م یکس ازخدا  •

خـدا از  . ردیـ گ یم لیتحو و او را دیآ یخوشش م از بندة عاقل، ب خداخُ» دهد؟ یخدا پاداش م چرا کارها را به نفع خودم انجام بدهم،
ـ فرما یخـدا مـ   هستند، و لذااست که احمقانه  نیاز گناهان ما به خاطر ا یلیخزشتیِ  اصالً .دیآ یکار احمقانه بدش م مـن از تـو   « :دی

جامعۀ ما همان مقدار که براي عقل، احترام قایل است، باید براي دیـن  » دهیانجام  اي احمقانه يرفتارها چنین که یکانتظار ندارم 
 .هم احترام قایل باشد

ـ را ب ییایوصـا  را نشاندند و بـه او ) ع(طالبیاب بن یبار عل کی )ص(اسالم یگرام امبرینقل شده است که پ) ع(یعل نیرالمؤمنیمااز  •  انی
حضـرت در  . بود یخواه ریدر خ شهیهم یمرا حفظ کن يها تیوص نیمرا حفظ کن و اگر ا يها تیوص نیفرمودند، بعد فرمودند که ا

ـ ا يفرازهـا  نیاز آخـر  یکـ ی ـ  ایوصــا نی ـ فرما یم  »مخْتُــومِیـا علـی مــنْ تَـرَك الْخَمـرَ لغَیـرِ اللَّـه ســقَاه اللَّـه مـنَ الرَّحیـقِ الْ         «: دی
طوري ترك کنـد، خـدا او را از شـربت     خاطر خدا بلکه همین کسی که شراب خوردن را ترك کند، نه به )4/353/الفقیه الیحضره من(

شد باز خاطر خدا انجام نداده با حتی اگر ترك شراب را به: پرسند می) ع(امیرالمؤمنین »!؟لغَیرِ اللَّه :فَقَالَ علی ع« .بهشت خواهد نوشاند
خـاطر   او بهبله به خدا قسم، : فرماید می) ص(پیامبر » قَالَ نَعم و اللَّه صیانَۀً لنَفْسه یشْکُرُه اللَّه علَى ذَلک« گیرد؟ هم خدا تحویلش می

 .چون جان خودش را محافظت کرده است کند یخدا از او تشکر م دهد میخودش انجام  يکه برا یانتیص
خدا که  يهر دستور ):ع(امام رضا!/ ربط خدا کنند دینداري یعنی اطاعت از دستورات بی کر میبرخی عوام ف

 است بندگان  يبرا یمصلحتدر آن  داده
 دسـتور داده؛  یلیبه چه دلخدا  ستیمعلوم ن ولی ،را انجام دهیم که خدا دستور داده يکار یعنی يدار نید کنند یاز عوام فکر م برخی •

 -نعـوذ بـاهللا  -ایـن حـرف   که ما دیآ یخدا خوشش م ،میاطاعت کن و حاال اگر ماداده،  يدستور ش آمده و یکخوش يورط نیهم یا
حتـی طلبـه   د، ند، باسواد باشنباش یعوام ممکن است دانشگاه نیحاال اکنند؛  طوري فکر می عوام این! ایم ربط خدا را گوش کرده بی

  !باشند
 نـد یگو یاز اهل قبله م یبعضسؤال این بود که . بودند دهیاز من پرس یسؤال که طی آنآمد  يا نوشته کی فرماید که می) ع(امام رضا •

 یدستور داده کاف که نیداشته باشد، هم یمصلحت آدم يبرادستور حتماً  نیا که ستیمعلوم ن است، داده يخداوند متعال دستوروقتی 
  !میگوش کن دیما باو  است

جۀُ الَّتی لَا یسـتَغْنُونَ  وجدنَا کُلَّ ما أَحلَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى فَفیه صلَاح الْعباد و بقَاؤُهم و لَهم إِلَیه الْحاإِنَّا «: فرماید حضرت در پاسخ می •
نَاهدجو و هإِلَی ادبۀَ بِالْعاجلَا ح اءنَ الْأَشْیم رَّمحنَا الْمدجو ا ونْهلَاك عالْه و یاً الْفَنَاءاعداً دفْسـ ا )2/592/الشرایع علل(» م کـه مـا    يورطـ  نی

بـه آن نیـاز   و  شود، یموجب بقاءشان م ،بندگان هست يبرا یمصلحت کدر آن ی است، خدا دادهکه  يهر دستور م،یدان یم تیب اهل
فنـاء و هـالك    يانسان را به سـو و  کند یفاسد م و فسد استمه بلکندارند،  نیاز ها به آن انسانکرده،  ینهرا خدا  يزی؛ و هرچدارند

 . برد یم
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 و بعـد  امدهیخوشش ناز گوشت خوك است که  نیا يبرا، گوشت خوك را حرام کردهاگر خداوند که  ستین ورط نیا :ندیفرما یمبعد  •
نَظیرَ ما أَحلَّ منَ الْمیتَۀِ و الدمِ و لَحمِ الْخنْزِیرِ إِذَا (دانسان دار يبرا ییضررها نیا که دیبدان بایدحتماً  بلکه !دینخور :فرموده باشدبه ما 

یـه مـنَ   الدلیلَ علَى أَنَّـه لَـم یحـلَّ إِلَّـا لمـا ف     اضْطُرَّ إِلَیها الْمضْطَرُّ لما فی ذَلک الْوقْت منَ الصلَاحِ و الْعصمۀِ و دفْعِ الْموت فَکَیف إِنَّ 
 ) ؛ همانالْمصلَحۀِ للْأَبدان

 »کند یبه ضرر خودش کار م«: کرد بگوییم ینید یب یهرکس تلقی ما از دین باید طوري باشد که
ـ ی يدار نیـ گفت د دیرفتار کردن، بلکه با یعقالن یعنی يدار نید تنها باید گفت که نه. است شده یبهتر طراح یزندگ يبرا نید •  یعن

 اشتهداغون ددرب و  یزندگ کی خواهد یکه م یکس و اال. کالس باال رفتار کردنبا  یلیخ و کیش یلیخ، رفتار کردن یعقالن یلیخ
 ! وري از افواه مردم یک چیزهایی یاد بگیرد برایش کافی استط او همین. احتیاج ندارد نید، او اصالً به باشد

ـ  یدر جامعـه هرکسـ  لـذا  . به نفع ماسـت  مان ییایدن یدر زندگ نید که ستین گونه نیا نیبه د ما نگاهمتاسفانه  • ـ ید یب  کنـد  یمـ  ین
بـه خـدا    دارد کنـد،  یمـ  ینید یباو دارد «: مییگو یمفقط  »زند یدارد خودش را م او کند یدارد به ضرر خودش کار م او«: مییگو ینم
در نگرش مـا   ن،یما از د یدر تلق نیا ؛ستین گونه نیا مان یتلق یعنی »به آخرت اعتقاد ندارد اواست،  مانیا یباو  کند، یم یاحترام یب

 .است صهینق کی ،نینسبت به د
. 2/ها را دوست دارد خدا عاقل. 1/؟دهد داري، عاقالنه و به نفع خودمان است، چرا خدا پاداش می اگر دین

 خوب زندگی کردن زحمت دارد
چون  دلیل اول این بود که دهد؟ یپس چرا خدا پاداش م ،ه استعاقالن فتارر کیبه نفع ماست و  قدر نیا نیاگر د: سؤال ما این بود •

چون آدم عاقل  دهد یپاداش م خدا. خاطر خدا نباشد بهآن رفتار اگر  یحت ،دوست دارد دهدرا که رفتار عاقالنه انجام  یکس خدااساساً 
 .را دوست دارد

کردن البـد زحمـت دارد، و    یندگخوب ز نیا کند، یم یندگاش دارد خوب ز بنده ندیب یم یخداوند متعال وقت دوم این است که لیدل •
من  :دیفرما یم دارد، یخدا دوستش م رود، یاش م  ، خدا قربان صدقهافتد یبه زحمت م کردن یخاطر خوب زندگ هخدا ب ةبند کی یوقت

 .دهم یرا م زحماتش خودم جواب لذا فتد،یزحمت ب به ایدندر این م ا هگذاشتو م ا هرا خلق کرد نیا
حمى لَیلَـۀٍ کَفَّـارةٌ لمـا    ): ع(امام صادق(کند یمان را پاك م خدا گناهان م،یشو یناراحت مو  میخور یسرما م م،یکن یم ما که وقتی تب •

و  میزیعرق بر م،یکن حاال اگر کار )2/65/الوسائل ؛ مستدركالسقْم یمحو الذُّنُوب :)ص(پیامبر(و )193/االعمال ؛ ثوابقَبلَها و لما بعدها
نفـر آمـد    کی. کردند و کشاورزي می زدند یم لیداشتند ب) ع(امام باقر !دهد؟ به ما پاداش نمی، خدا میزحمت بکش خوب یزندگ يبرا

را ) ع(رسماً امام باقر یعنی !کافی نیست؟ ،کنند یکارگرها دارند کار م که همین! یباش ایفکر دن قدر نیا خواهد یشما نم گریآقا، د :گفت
 کیکار کردن، خدا  يبرا افتد یکه به زحمت م یکس ست،ین یاطلبیخاطر دن هب نیحضرت فرمود ا! بکَن ایکرد که دل از دن حتینص

فَسلَّم علَی بِبهـرٍ و قَـد   (محتاج هستم کند یبه آن لطف خاص خدا که به کارگر م وآن نگاه مهربان  بهبه او دارد من هم  ینظر لطف
ببی طَلَ تَصالِ فالْح هذثْلِ هلَى مۀِ عاعالس هذی هشٍ فاخِ قُرَینْ أَشْیخٌ مشَی اللَّه کلَحأَص رَقاً فَقُلْتاعنْیبِ الد...   اللَّـه ی وناءج قَالَ لَو و

هذی هأَنَا ف و تونْ طَ  الْمۀٍ می طَاعأَنَا ف ی وناءالِ جالْحاللَّه ات2/162/؛ ارشاد مفیداع(  
 کند، یلطف م به او، خدا افتد می معقولیِ چون به سختو ؛ استتوأم  یخوب با سخت یالبد زندگ ،داشته باشد یخوب یکه زندگ یکس •

 .پاداش خداوند است يبرا لیدل نیدوم نیا
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بینی  خدا به خودت را میوقتی لطف . 4/خاطر خدا انجام دهی سخت است کاري که به نفعت است را به. 3
 شوي متواضع می

ـ  و خاطر خدا انجام دهد؛ هرا ب شیکارها کند یم یسعی، با فکر برجسته و عال انسانِ کیاست که  نیا هم لیدل نیسوم • همـان   یوقت
ا کـه بـه نفعـت اسـت ر     يکار چون سخت است که شما آن. این یک هنر است خاطر خدا انجام داد، بهرا که به نفعش است  يکار

شـما را  وقـت خـدا    آن ؛یطر خدا انجام دهخا دانی به نفع خودت است را به اگر بتوانی همان کاري را که می. انجام دهیخاطر خدا  هب
 . ردیگ می لیتحوخیلی 

را به تـو فرسـتاده کـه بـه نفـع       ییراهنما نیخدا اکه  ینیب یو بعد م یکن یشما به نفع خودت کار م یوقت چهارم این است که لیدل •
ـ پ یتواضـع  کی ،یکن یم دایپ يا منکسرانه یۀروح کی وقت آن دهد، یپاداش م هم خدا به خاطرش به توو بعد  یخودت کار بکن  دای

ه قدر ب اینچرا  ایخدا ی،ده یبه من پاداش م مدامتو ولی  کنم یمن به نفع خودم کار م! ام من واقعاً شرمنده ایخدا« ییگو یم ؛یکن یم
 »...یکن یمن لطف م

ـ که عقـالً   یخاطر خودش انجام داده؛ کس هدر واقع ب دهد، یرا انجام م يخاطر خدا کار هکه ب یکس • کـار   کی

 دهـد،  یم هم پاداش به اوخدا  بیند که وقتی می بعد دهد؛ یخاطر خودش انجام م هدارد ب دهد، یخوب انجام م

 شـود،  یخدا م ةشرمند د،شو یغرورش گرفته م شود، یمتواضع م شود، یشکسته م شود، یآدم منکسر م نیا

 بـه تـو پـاداش    شـتر یخـدا ب  يکرد دایرا پ هیروح نیا یوقت. قشنگ است خیلی هیروح نیاو  شود یشاکر م

ـ  کنم، یلطف م بهاز بس . تکبر ندارد چیمن ه ةبند نیا دیفرما یم .دهد یم لطـف   کـه بـه او   فهمـد  یاو هم م

 .لطف کـنم  که به او ام دهیام را آفر من اصالً بنده .کنم یطف مل به او شتریمن هم بو  شود یمن م ةشرمند ، لذاما هکرد
 .لطف کنم که به او گردم یدنبال بهانه م

 ،يشو یعاشق خدا م یکن یدرست زندگ اگر/ داري وقتی متعالی شدي خدا را بیشتر دوست می: دلیل پنجم
 دهد یو خدا هم جوابت را م

 ،يشـو  یاست که خـودت درسـت مـ    نی، مهم ايکرد یدرست زندگ یشما وقت ست؟یچ دهد یخدا پاداش م نکهیا يپنجم برا لیدل •
 یکس نیشتریب يشو یم یکه متعال یوقت و. یکن یپرواز م شوي و ی میخودت متعال ،يشو یم زانیم خودت ،يشو یخودت نرمال م

 .خداست ،داشت یکه دوست خواهرا 

و دوستش دارم  .خدا در دلم افتاده است عشق قدر نیچرا ا دانم یمن نم« :ییگو یم ي ودار ی، خدا را دوست میکن یزندگاگر درست  •
که خدا را  یکس دیکن یشما فکر م بعد» ...دارد، من هم تو را دارم یکس یهرکس .مناجات کنم خواهم یم .حرف بزنمبا او  خواهم یم

و او را در آغـوش   دهـد  یمـ ش وابخدا هم جـ  دارد، یخدا هم دوستش مکه خب معلوم است  !دهد؟ یجواب نم به اودوست دارد خدا 
 .دهد یو خدا هم جوابت را م ،يشو یعاشق خدا م یکن یدرست زندگ اگر. گیرد می
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 5ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
 مرحله توسط حجت االسالم پناهیان 7تعریف زندگی در 

ـ ما را فر تواند ی، مکند خارجرا از توجه ما  یزندگ فیدر تعر يدیعناصر کل نیاز ا کیبتواند هر  طانیاگر ش . دهـد و دچـار اشـتباه کنـد     بی
مثالً اگـر مـا    ؛یدگنه نسبت به هدف زن کند؛ یدچار اشتباه م یانسان را نسبت به متن زندگ طانیکه ش شود یشروع م جا نیانسان از ا یگمراه

آدم را بـه اشـتباه    جـا  نیهمـ  طانیشـ . اشتباه است نیدر آن تالش و مبارزه نباشد؛ خُب ا گریکه د میکن یزندگ يطور میتوان یکه م میفکر کن
 .دمان ده نتواند ما را نجات دیهم شا ینید چیه گریصورت ما را نابود کرده و د نیدر ا. کند یم يپرداز الیو دچار خ اندازد یم

 "حرکت به سوي تمایالت"زندگی یعنی . 1مرحلۀ / تعریف زندگی در هفت مرحله

و . ها قرار بگیـرد  کنیم تا این تعریف بتواند مورد توافق انواع آدم با یک نگاه و برخورد عاقالنه آغاز میما تعریف خودمان از زندگی را  •
هـا ایـن تعریـف را قبـول      اال اگر ما بخواهیم تعریفی از زندگی ارائه دهیم که فقط بر اساس مباحث و مفـاهیم دینـی باشـد، خیلـی    

در ... دستورات الهی را در آن پیاده کنیم، نمازمان را بخوانیم، خمس و زکات بدهیم و زندگی این است که: کنند، مثالً اگر بگوییم نمی
لذا ما تعریف زندگی را با یـک  » خواهید دین خودتان را به ما تحمیل کنید شما با این تعریف می«: ها خواهند گفت این صورت خیلی

 .شان آن را بپذیرند اس عقل و منطقهاي منصف، بر اس کنیم که نوعِ آدم نگاه متوسط و منطقی شروع می

زندگی «: گوییم در مرحلۀ اول از تعریف زندگی می. دهیم ما بر اساس نگاه فوق، تعریف خودمان از زندگی را در هفت مرحله ارائه می •
ودتـان  ایم، چون شما در ضمن حرکت به سـوي تمـایالت خ   در اینجا از کلمۀ اگاهی استفاده نکرده» یعنی حرکت به سوي تمایالت

 .مجبور هستید از آگاهی هم استفاده کنید

 موتور محرکۀ حرکت ما تمایالت ما هستند / حرکت و تمایالت: زندگی دو عنصر کلیدي دارد

چون کسی که حرکت نداشته باشـد، اصـالً زنـده نیسـت کـه      . »تمایالت«و دیگري » حرکت«زندگی دو عنصر کلیدي دارد، یکی  •
حرکت بـه سـوي   «شود که  آید، این سؤال مطرح می و وقتی بحث از حرکت به میان می. مرده است بخواهد زندگی کند، او در واقع

طلـب، سـطحی،    هاي مختلف، از جمله کمال گیرد؛ انواع و اقسام آدم ها را در بر می هاي آدم آن چیست که تمام حرکت» چه چیزي؟
موتـور   .گیـرد  که حرکت انسان براي رسیدن به آن صـورت مـی  ، آن چیزي است »هاي انسان عالقه«یا » تمایالت«؟ ...جنایتکار و

 . ما هستند» هاي گرایش«یا » ها عالقه«، »تمایالت«محرکۀ حرکت ما طبیعتاً 

کنـد، انسـان بـراي     تمایالت نقش کلیدي در زندگی انسان دارند، انسان به سوي تمـایالتش حرکـت مـی    •

کـار   د، انسان فکرش را در خدمت تمایالتش بـه کن تمایالتش زنده است، انسان براي تمایالتش تخیل می

کنـد، منتهـا    اگر یک پژوهشگر عاقل و هوشمند دیدید، او هم به سوي تمایالتش دارد حرکت مـی . گیرد می

 . او هم خارج از این تعریف نیست. است» جستجوگري در عرصۀ علم و آگاهی«یا » طلبی حقیقت«تمایل او 

» !ایالت خودم نیستم، من دنبال چیزهایی باالتر از تمایالت خودم هستممن دنبال تم«: توند بگوید کسی نمی •

خُب، تمال تو به همان چیزهایی است که باالتر از این تمایالت سطحی است، یعنی تو به همان «: گوییم می

 ».رفتی چیزهاي باالتري که دنبالش هستی، تمایل و عالقه داري و اال به دنبالش نمی
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زندگی یک حرکت ساده نیست، بلکه حرکت توأم /»تمایالت«براي رسیدن به » تالش« زندگی یعنی. 2مرحلۀ 
 با تالش است

زندگی یک حرکت سـاده بـه سـوي    اما » هاست زندگی حرکت براي رسیدن به عالقه«: در مرحلۀ قبل، تعریف ما از زندگی این بود •
خواهیم، به همین سادگی نیست که آب در دسترس مـا   یمثالً وقتی ما آب م. تمایالت نیست، بلکه یک حرکت توأم با تالش است

کشـی کنـیم و بـه داخـل خانـه       بلکه آب را باید از چاه یا رودخانه بیاوریم، تصفیه کنیم، لوله! باشد و ما حرکت کنیم و آب را برداریم
 .کنیم را در تعریف زندگی اضافه می» تالش«کلمۀ » حرکت«بنابراین به جاي  .بیاوریم

هایی همراه اسـت، پـس ایـن حرکـت را بایـد       مان حرکت کنیم، این حرکت معموالً با سختی خواهیم به سمت تمایالت ما وقتی می •
زندگی یعنی حرکت و تـالش بـراي رسـیدن بـه     : طور تکمیل کنیم مان را این بنابراین اجازه دهید تعریف. »تالش«تبدیل کنیم به 

که صد آمد نود هـم   چون«و فقط کلمۀ تالش را باقی گذاشت، از این باب که  توان حذف کرد البته کلمۀ حرکت را هم می .تمایالت
  .زندگی یعنی تالش براي رسیدن به تمایالت :شود طور می پس تعریف ما در مرحلۀ دوم این »پیش ماست

واهـد بایـد   خ باره صحبت فرموده که چرا زندگی انسان طوري طراحی شده است کـه هـر چیـزي مـی     مفصالً در این) ع(امام صادق •
خواهید، باید بروید درخت میوه بکارید و  زند که مثالً اگر میوه می خاطرش تالش کند و سختی بکشد؟ و بعد هم حضرت مثال می به

و بعـد  . مثال دیگر حضرت هم دربارة تهیه نان و داروهاي گیاهی است. پرورش دهید و نگهداري درخت میوه هم کار دشواري است
رفت، اصالً انسان ایـن تـالش و    کرد، حوصلۀ انسان سر می طوري طراحی نمی اوند متعال زندگی انسان را اینفرماید که اگر خد می

چیز را آماده به شـما   جایی مهمان بشوید و همه اگر یک: فرماید و می. دست آوردن نیاز خود را دوست دارد درگیري با طبیعت براي به
فَإِنَّه خُلقَ لَـه الْحـب   .(بگذارید من هم یک کار و تالشی انجام دهم: گویید شوید می د میشوید و بلن بدهند، بعد از چند روز خسته می

 غَزْلَه و فَهنَد فَکُلِّف هتوسکرُ لبالْو قَ لَهخُل و زَهخَب و نَهجع و نَهطَح کُلِّف و هامطَعرُ فَکُلالشَّج قَ لَهخُل و هجنَس و  ا وهـقْیس ا وهغَرْس لِّف
لَو أَنَّ امرَءاً نَزَلَ بِقَومٍ فَأَقَام حیناً بلَغَ جمیع ما یحتَاج إِلَیه منْ  ...الْقیام علَیها و خُلقَت لَه الْعقَاقیرُ لأَدوِیته فَکُلِّف لَقْطَها و خَلْطَها و صنْعها 

مٍ وطْعم إِلَى التَّشَاغُلِ بِشَی هنَفْس تْهعنَاز بِالْفَرَاغِ و رَّمۀٍ لَتَبمدخ شْرَبٍ وم 86/؛ توحید مفضلء( 

ریشۀ فساد آشنا نکردن بچه با /گویند ها دروغ می کنند، به انسان را تبلیغ می» زندگی بدون تالش«کسانی که 
 حقیقت زندگیست، نه ماهواره

را بـراي انسـان   » زندگی بـدون تـالش  «لذا کسانی که . یف زندگی، تالش و تکاپو براي رسیدن به تمایالت استپس جزئی از تعر •

اگر شما بخواهیـد فرزنـد خودتـان را بـراي     و . گویند ها دروغ می کنند، در واقع دارند به انسان کنند یا ترسیم می تبلیغ می

خـواهی، بایـد    هرچیـزي مـی  «: یـاد بدهیـد و بگوییـد   زندگی تربیت کنید، در واقع باید این تالش را بـه او  

شود؟ ایـن اتفـاق    دانم چقدر در آموزش و پرورش ما این کار انجام می حاال نمی» خاطرش سختی بکشی به

اي که تـا   جاست؛ نه آن ماهواره سالگی بیفتد و ما اگر این کار را انجام ندهیم، ریشۀ فساد همین باید از هفت

 . همراه هم به سهولت قابل دریافت خواهد بود چند وقت دیگر، با تلفن

اگر بچه با حقیقت زنـدگی آشـنا نشـده باشـد،     . جایی است که ما بچه را با متن حقیقت و مادة خام زندگی آشنا نکنیم ریشۀ فساد آن •
توان  ایم، چگونه می ختل کردهوقتی تصور او از زندگی را م. ها بخواهیم به این بچه، بندگی یاد بدهیم اي ندارد که ما طلبه دیگر فایده

 به او بندگی یاد داد؟
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ی، بدون تعلیم زندگی خطرناك بندگآموزش  / فهمد، بندگی را تعریف نکنید  براي کسی که زندگی را نمی
 است

اصالً سعی نکنیـد بـراي    .یابی است دست آمد، قابل دست بندگی بعد از اینکه تعریف صحیحی از زندگی به •

اي است و  فهمد، بندگی را تعریف کنید، خودتان را زحمت ندهید چون زحمت بیهوده کسی که زندگی را نمی

 !اید قاعدتاً جز اینکه تنفر او را از بندگی باال ببرد، کار دیگري نکرده

روي دوش انسـان  » بار اضافه«وقت بندگی یک  چون آن. واقعاً خطرناك است که بدون تعلیم زندگی، بخواهیم بندگی را یاد بدهیم •
ها زیاد کار دینی انجام دهیم، الزم نیست در  الزم نیست ما در مدرسه. شود و بار روانی منفی براي انسان خواهد داشت محسوب می

ها زیاد قرآن و روایت و اخالق اسالمی یاد بدهیم، بلکه اگر او را یک انسان  ها زیاد عقاید درس بدهیم، الزم نیست در مدرسه مدرسه
 .شیم، او خودش به دنبال خدا و امام خودش خواهد رفتطبیعی بار آورده با

هلو راحت بیا «زندگی : به بچه یاد بدهید/ براي رسیدن به تمایالت» مبارزه«زندگی یعنی تالش و . 3مرحلۀ 
 !نیست» برو تو گلو

. کنـد  تالش، سامان پیدا نمـی این حرکت براي رسیدن به تمایالت، فقط با : تر کنیم باید بگوییم اگر بخواهیم تعریف زندگی را کامل •
کـار کنـی؟    وقـت بایـد چـه    شوي؛ آن روي، اما با موانع و دشمنان جدي مواجه می چون گاهی با تالش به سوي تمایالت خودت می

تـر کنـیم و    پس اجازه بدهید در مرحلۀ بعدي، تعریف خود را کامل. است» مبارزه«زندگی خیلی از اوقات، . کنی» مبارزه«طبیعتاً باید 
 ».زندگی، حرکت، تالش و مبارزه براي رسیدن به تمایالت است«: گوییمب

کند او اهل چه فرهنگی باشـد، چـون هـر     کند؛ فرقی هم نمی کنم با هر انسان منصفی این تعریف را مطرح کنیم، قبول می فکر می •
 هـاي  ه این مبارزه گاهی اوقات مبارزهالبت. کسی در زندگی خودش مبارزه و درگیري را تجربه کرده است و موانع را لمس کرده است

 .هر حال مبارزه است ظالمانه و نابخردانه است و گاهی نیز مبارزة مظلومانه، عاقالنه، هوشمندانه و عادالنه است ولی به

دوم اي کاش در هفت سـال  . مان برسیم ي»ها عالقه«حرکت کنیم تا به » مبارزه«و » تالش«اي است که باید با  گونه زندگی ما به •
زندگی ! نیست» هلو راحت بیا برو تو گلو«زندگی : ها بگویند ها خوب جابیندازند و به بچه ها را براي بچه زندگی و دوران دبستان، این

 .شوي خوري و گاهی پیروز می مبارزه است که در این مبارزه گاهی شکست می

آغاز کمال انسان در / »برتر یاخب منت يها عالقه«به  دنیرس يتالش و مبارزه برا یعنی یزندگ. 4مرحلۀ 
 هاست بین عالقه» انتخاب«خودآگاهی نسبت به لزوم 

چون . کند عالقۀ برتر را انتخاب می هاي خودش، اي نیست، آدم بین عالقه مسلماً زندگی، تالش و مبارزه براي رسیدن به هر عالقه •
مثالً اگر براي ما چندین نوع غذا بیاورند که . و متعارض هستند هاي متزاحم هاي متنوعی هستند، و بعضاً عالقه هاي ما عالقه عالقه

هـاي   گاهی نیز عالقه. هاي متزاحم هستند اینها عالقه. توانیم همۀ آنها را بخوریم همۀ آنها را دوست داریم، باید انتخاب کنیم و نمی
. خواهیم شکم ما پر باشد تا گرسـنگی نکشـیم   یخواهیم شکم ما براي عبادت خالی باشد، و هم م مثالً هم می. شوند ما متعارض می

 . کند ها برخورد می آدم در زندگی خودش همیشه با این صحنه. هاي متعارض هستند اینها عالقه
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: ها باید یک قید اضافه کنیم و بگـوییم  اي نیست، بلکه به این عالقه زندگی صرفاً حرکت، تالش و مبارزه براي رسیدن به هر عالقه •
حاال ایـن  . هاي منتخب یا برتر تالش و مبارزه براي رسیدن به عالقه پس زندگی یعنی. »هاي برتر عالقه«یا » نتخبهاي م عالقه«

هـاي برتـري کـه انتخـاب      کند این عالقه فرقی نمی در این مرحله،. هاي برتر از نظر هر کسی ممکن است یک چیزي باشد عالقه
 .خواهیم وارد این بحث شویم نباشند و فعالً نمی هاي ارزشمندتري باشند یا کند، واقعاً عالقه می

کند و خودش را بـراي   خودآگاهی پیدا می» انتخاب«جایی است که انسان نسبت به امر  آغاز کمال انسان آن •

هایش را به نفع برخی از  فهمد که مجبور است به دست خودش برخی از عالقه بیند و می انتخاب، مجبور می

دهنـد   هاي ما یاد می لذا باید ممنون باشیم از کسانی که این حقیقت را به بچه. دهاي دیگرش حذف کن عالقه

انسان بـین  » هاي خودت انتخاب کنی، و قطعاً این کار را انجام خواهی داد شما مجبور هستی بین عالقه«که 

ـ   هاي خودش گزینش خواهد کرد و این اتفاقی است که در زنـدگی انسـان مـی    عالقه زي افتـد و از آن گری

. نیست، و باید نسبت به این واقعیت، خودآگاهی پیدا کنیم و براي مواجهه با این صحنه، آمادگی پیـدا کنـیم  

تـو حتمـاً   » !رسـم  روم و بـه آن مـی   من هر چیزي دوست دارم به سمتش می«: تواند بگوید هیچ کسی نمی

 . هایت انتخاب کنی و همین آغاز خیلی چیزهاست مجبوري بین عالقه

عالوه بر / برتر يها به عالقه دنیرس يو تالش و مبارزه برا »ها عالقه تیریمد« یعنی یزندگ .5مرحلۀ 
 هاي خود را تغییر دهیم توانیم عالقه ها، ما حتی می انتخاب عالقه

و  هاي منتخب و برتر خودش، حرکت و تالش براي رسیدن به عالقه اگر کسی بخواهد حقیقت زندگی را بفهمد باید متوجه باشد که •
منتهـا ایـن   . کنـد  بلکه در بـین آنهـا انتخـاب مـی    ) تواند برود و اصالً نمی(رود اي نمی یعنی انسان به سمت هر عالقه. کند مبارزه می

افتد که باید در تعریـف زنـدگی درنظـر     شوند، بلکه در متن زندگی ما یک اتفاق دیگري هم می ها صرفاً توسط ما انتخاب نمی عالقه
براي من سـخت اسـت   «: گویند برخی می. هاي خودمان را تغییر دهیم توانیم عالقه اق این است که ما حتی میگرفته شود و آن اتف

یعنـی مـا   . بینـدازیم » عالقـه بـودن  «ولی یک راهی وجود دارد که این عالقه را تغییـر دهـیم و از   » !که به این عالقۀ خودم نرسم
 .هاي خودمان را تغییر دهیم توانیم عالقه می

هاي خود را تغییـر دهـیم،    عالقه هاي خودمان را مدیریت کنیم، یعنی شود که ما عالقه ز فعالیت ما در زندگی صرف این میبخشی ا •
هاي  گذارند همین است که دارند عالقه بخشی از تأثیراتی هم که دیگران بر زندگی ما می. کم و زیاد کنیم، و تضعیف یا تقویت کنیم

گونه  توانیم تعریف زندگی را این اگر این را بپذیریم، می. هاي خود را مدیریت کنیم ید خودمان هم عالقهپس بیای. دهند ما را تغییر می
 »هاي برتر ها و تالش و مبارزه براي رسیدن به عالقه زندگی یعنی مدیریت عالقه«: تکلمیل کنیم و بگوییم

 کند یزندگ بهترتا  یش را تغییر دهدها عالقهانسان مجبور است برخی 

هاي خودشان تغییري ایجـاد   است که اصالً در عالقه  اي گونه کنیم و اال زندگی حیوانات به ما داریم دربارة زندگیِ انسان صحبت می •
چه انسانی . کند اما دربارة انسان بحث فرق می. هایی که از اول دارند، تا آخر هم به دنبال همان هستند نند، یعنی همان عالقهک نمی

 .هاي خودش تغییري ایجاد کرده است رده است؟ کسی که در عالقهواقعاً زندگی ک
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اي؟ کدام صفت خانوادگی یـا ژنتیکـی خـودت را     حال کدام عالقۀ خودت را تغییر داده تا به: از خودت بپرس •

ما خـواه نـاخواه صـرف     یاز زندگ یبخش. هاي خودمان ایجاد کنیم اي؟ یک تغییري باید در عالقه تغییر داده

 رییها را در خودت تغ از عالقه یبعض يشو یمجبور م ییجاها کی ات یزندگ ریتو در مس. شود یه معالق رییتغ

 .اي هلطمه خورد اي، انجام ندادهکار را  نیا که ها وقت یلیو خ .یکن یزندگ و بهتر رت تا راحت ؛یبده

 هاست یا تغییر عالقه» ها مدیریت عالقه«چالش جدي زندگی انسان 

 ولـی کنکـور درس بخوانـد    بـراي  خواهـد  مـی  مـثالً . دهـد  شیافـزا  شرا در خود يا عالقه کی استا مجبور ه وقت انسان بعضی •
را خواندن  درسخودش به  ۀعالقرود لذا مجبور است  ها می هرزگیو  ها يسراغ باز بهتوجهش و  تمرکز ندارد یا د،یآ یاش نم حوصله

اش کـه   اینجاست که او در چـالش جـدي زنـدگی   . تا بتواند متمرکز شود وردایب نییپا یو هرزگ يخودش را به باز ۀعالق باال ببرد و
 . ها است قرار گرفته است یا تغییر عالقه» ها مدیریت عالقه«همان 

 :گفتنـد  در مصاحبۀ قبل از اعدام به او. گذاشته بودند خفاش شبنامش را  یک کسی بود که خیلی جنایت و قتل مرتکب شده بود و •
 توانسـتم  ینمـ و  شـدم  یاول ناراحت م يها شب ؛چرا« :گفت »؟يشد یناراحت نم دادي، خودت ها را انجام می تتو وقتی این جنای«

وجـدان   تا دیزحمت کش و وجدان خودش کار کرد يرو وخودش  يها عالقه يهم رو یعنی او» !بعد خوب شدم یراحت بخوابم، ول
ـ تغ کیـ هـم   بـدبخت  آن یعنـی ! شـد  يورط نیآدم کشت تا اسه چهارتا  ؛هم نبود يا کار ساده و این. خودش را خفه کرد در  يریی

 !دیآ ینم ایو اال آدم که قاتل به دن ،کرد جادیخودش ا يها عالقه

و روي خودمان  میدیزحمت کش اًبعد یول میشد یناراحت مکردیم؛  وقتی غیبت می حاال به خودمان نگاه کنیم؛ شاید ما هم آن اوایل •
ـ را تغیعنی ما هـم یـک چیـزي    ! کنیم دیگر ناراحت نشویم تا وقتی غیبت می میکرد دایتسلط پیم که جایی رسید کار کردیم تا به  ریی

ـ  بلکه وقتـی م، یبد کن ۀعالق نیگزیخوب را جا ۀعالق نکهیا یعنیها حتماً  عالقه تیریمد دیفکر نکن .مای هداد  نیگزیبـد را جـا   ۀعالق
 یزنـدگ  :و بگـوییم  میکنـ  لیـ تکم يورط نیرا ا یزندگ فیتعر دیپس اجازه بده. ایم باز مدیریت عالقه انجام داده م؛کنیخوب  ۀعالق

 برتر يها به عالقه دنیرس يو تالش و مبارزه برا »التیتما تیریمد« ای »التیتما رییتغ تیریمد« یعنی

 رشیپذ«و  برتر يها به عالقه دنیرس يها و تالش و مبارزه برا عالقه تیریمد یعنی یدگزن. 6مرحلۀ 
 ستا یاز زندگ ها، جزئی تیمحدود و تسلیم شدن در مقابل رشیپذ /» ها تیمحدود

ها و تـالش و مبـارزه    عالقه تیریمد یعنی یدگزن: کنیم حاال در مرحلۀ ششم از تعریف زندگی یک قید دیگر را هم به آن اضافه می •
را هـم بـه تعریـف زنـدگی     » هـا  محدودیت پذیرش«در این مرحله، قید . »ها تیمحدود رشیپذ«و  برتر يها به عالقه دنیرس يبرا

ها  که مجبور است برخی از محدودیت افتد یم مرحله نیا و در شود یچالش گرفتار م نیبه بعد به ا ییجا کیاز  یزندگ. اضافه کردیم
 »شدن ریس«ماست،  یجزء زندگ »شدن ریپ«ماست،  یجزء زندگ »مرگ« مثالً ماست، یجزء زندگ ها چون این محدودیت .را بپذیرد
 .ماست یاز زندگ یجزئ )گنجایش کم معده(ما ةمعد تیماست، محدود یجزء زندگ

بلکـه  انسان به سنگ است؛ نه شکسـت خـوردن،    خوردن سرِ ی،از زندگ یبخش. ستا یاز زندگ اي مرحله کی ها تیمحدود رشیپذ •
شود با آنها  و موانعی است که نمی ها تیحدودمشدن در برابر  میتسل جزئی از زندگی ما. ها تیمحدود در مقابل برخی از شدن میتسل

 .مبارزه کرد و آنها را برطرف کرد
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شدن  میتسل ی،از زندگ یکه جزئ رسند می قتیحق نیبه ا رتریکه د یکسان کنند؟ چه کسانی کمتر زندگی می •

یـاد   بـزرگ شـدند  وقتـی   و دینده ادیها  در دبستان به بچهها را  اگر این حقیقت. هاست تیمحدود در برابر

انسان بـه کمـال    نکهیا يبرا یعمر کاف :آمده است) ع(از امام صادق یفیشر ثیدر حد! بدهید، دیر نیست؟

نی عشْـرَةَ   لابنِ ثَماو سئلَ ع عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ أَ و لَم نُعمرْکُم ما یتَذَکَّرُ فیه منْ تَذَکَّرَ  فَقَالَ تَوبِیخٌ(است برسد، هجده سال

ـ در ا تواند یم اوهجده سال به انسان عمر بدهد  یعنی اگر خداوند )1/186/فقیهال یحضرهال ؛ منسنَۀً هجـده سـال بـه حـد کمـال       نی
تـا  لی و )شود نیجزء کُملتر شود و  تواند کامل میعمر کند اگر بیشتر  ده،یبه کمال رس یکه در هجده سالگ یالبته کس(.خودش برسد

 .بفهمد تواند یم هم را زیچ همه و دیایب ریگ تواند یم چه انسان بخواهد گیر بیاورد، آن هجده سال

 رشیبرتر و پذ يها به عالقه دنیرس يها و تالش و مبارزه برا عالقه تیریمد یعنی زندگی. 7مرحلۀ 
    »در بستر حیات مقدر« ها تیمحدود

 دیـ خواه یکجـا مـ  در را  یزندگ نیا ماش. دربارة زندگی را توضیح دهیم نهایی ریتعبحاال به سراغ مرحلۀ آخر تعریف زندگی برویم و  •
در کـدام  ما . میکن ینم یما در خأل زندگ دقت کنید که .کنیم یزندگ دیبا ییجا باالخره یکماه؟ در عالم برزخ؟  ةکر در د؟یانجام ده

ـ  تیریحرکت و تکاپو و مـد یعنی  یزندگ ؟يبا چه قواعد م؟یکن يباز میخواه یم نیزم ـ یو تـالش ب  یدرون بـه   دنیرسـ  يبـرا  یرون
 کـرده  یما طراحـ  يکه خدا برا يدر آن بستر یعنی» مقدر اتیدر بستر ح«نه در هر جایی، بلکه  ، اماانتخاب شده و برتر يها عالقه
 . است

ـ ه باک ییها تیمحدودو  یده رییتغ دیکه با ییها عالقهبکنی،  دیکه با يا مبارزه، یانجام ده دیکه با یتالش • در همگـی   ي،ریبپـذ  دی
 ماسـت، و  یجزء زنـدگ  یمقدرات اله ست؛ین یمقدرات اله ةما خارج از محدود یزندگ .یعنی در بستر مقدرات الهی استعرصه  نیا

 )2/ملـک (»الَّذي خَلَقَ الْموت و الْحیـاةَ لیبلُـوکُم  «  :فرماید خداوند میکمااینکه  ستین »امتحان«جز  يزیچ هم یمقدرات اله محور
ـ  شـود  یمـ  یکل زندگپس  .ما را امتحان کند نکهیا يبرا دیرا آفر یمرگ و زندگ یعنی خدا ـ پاسـخ دادن بـه ا   يبـرا  يبـاز  کی  نی
  !یده یپروردگار عالم را پاسخ م ۀنام در پرسشه شد یطراح يها پرسش يدارموقع زندگی، شما در واقع . امتحانات

 کنیم زندگی نمی» نهایت امکان بی«ما در یک وضعیت / "ی استبا مقدرات الها تعامل م یزندگ"

مگـر  چقـدر اسـت؟   ما مان  امکانات مگر !»امکان« تینها یب تیوضع کیدر حرکت نه  ی؛مقدرات اله سترحرکت در ب یعنی یزندگ •
انتخـاب   میبـرو  نشـا  خواهیم بـه خواسـتگاري   می که یکسان ایخواستگارها  نیب میتوان یم چقدرمثالً ؟ میانتخاب کن میتوان یچقدر م

  !انتخاب که در مقابل ما قرار ندارد ونیلیم کی امکان ؟میکن

ـ از کل تعر توان در مهم است که میق آنم یاضافه کرد یزندگ فیتعر يبرا اخیر که دیق نیا •  :کـرد و گفـت  نظـر   گذشـته صـرف   فی
 يها انتخاب عالقه ها و عالقهبه  دنیرس يبراهمان تالش  یمقدرات اله باالبته تعامل ما  »ی استبا مقدرات الها تعامل م یزندگ«

 .است برتر

 يهر کـار  در این دنیا یهر آدم رذل لذا. ، بلکه تحت مدیریت خداوند استستیهم ن یتصادف وشده  یطراح حیات براي ما بستر نیا •
 شوند یمحشور م الجوشن يذ هستند همراه شمربن ها یلیخ. تواند انجام دهد، در بسیاري از موارد دستش بسته است که بخواهد نمی

همسـرش  خیلی بـه   مثالً یک کسی .، یعنی امکانش را به آنها نداده استاجازه نداده آنهاخدا به  چون ند،ا هنکشت )ع(نیامام حس یول
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را نکشته اسـت ولـی اگـر آن    ) ع(درست است که در کربال نبوده و امام حسین شود؛ یبا شمر محشور م رود یم است ولی کردهظلم 
از سـوي دیگـر، یـک قصـاب هـم      . آمـد  ها از او هم بر می گرفت، همۀ آن جنایت شد و دمِ دستش قرار می کان برایش فراهم میام

 .واند همنشین موسی بن عمران در بهشت باشدت می

 دادن در آن هستیمامتحان پس در حال ما اي است که  شده یطراح ۀصحنزندگی 

اصـل  «هـم بـر اسـاس     یمقدرات اله و. یدر بستر مقدرات اله منتهاها،  به عالقه دنیرس يمبارزه برا و تالش و تکاپو یعنی یزندگ •
 ۀصحن ست؛ین شیامتحان ب ککل زندگی انسان ی. با این مقدرات، تو را امتحان کند خواهد یم، یعنی خدا شوند یم یطراح »امتحان

 .میده یامتحان پس م در این صحنه، میما داراي است که  شده یطراح

 یزنـدگ کـل   دیبگو تواند یکس نم چیه. است غیرعاقالنه رفتنشیعاقالنه است و نپذمقدرات الهی در زندگی انسان، کامالً  فتنریپذ •
 !شد؟ یعالم م در شده بود، چه آشفتگی و چه بلبشویی یطراح یتصادف ها ی انساناگر زندگ دیدان یم .است شده یطراح یمن تصادف

 یزندگ ياوضاع عالم براکه قبول کند  تواند یاصالً نمهم عقل انسان  نکهیبفهمد؛ ضمن ا تواند یم هم با تجربه انسانرا حقیقت  نیا
اسـت   ییهـا  من تصادف یزندگ« دیبگو تواند یاصالً نم ،به خدا معتقد باشد همچنین کسی که اندکی .باشد یها تصادف تک تک آدم
  »!دهد یدارد رخ م همکه پشت سر 

یعنی اگر هم بخواهیم کار خـوبی بکنـیم،   . میبکن یکار خوب هر دهد ینمهم به ما اجازه  و م،یبکن ییهرخطا دهد ینمخدا به ما اجازه  •
آزاد  ، زیـاد میشـر برسـان   یبه کس میاگر بخواهو  م،یبرسان ریخ یبه کس میبخواه اگر .دهد لزوماً خدا اجازة انجام آن کار را به ما نمی

هم دست خـودش اسـت،    یکم کو ی دهد، یم اریبه ما اخت یکم کی. صحنه است گردان يباز است که پروردگار عالمنیستیم، این 
انسان آزاد  ها ونیلیم چوناست؛ دقیق و پیچیده واقعاً چقدر کار خدا . بایز اریبس یدگیچیک پیبا  البته ؛میرو یجلو م میبا هم داریعنی 

 .کند یم تیریرا در کنار هم دارد مد

را نسبت به  ما طانیش /کند در تعریف زندگی، ما را دچار خطاي فاحش می غفلت از هر یک از عناصر مهم
 »یهدف زندگ«به  نسبت نه کند؛ یدچار اشتباه م »یمتن زندگ«

بـه   دنیرسـ  يمبـارزه بـرا   یزنـدگ  ه؛کـرد  یطراحـ  یکس هر يکه خدا برا یدر بستر مقدراتاست  التیتما يحرکت به سو یزندگ •
  یهاسـت؛ زنـدگ   عالقـه  تیریمـد  یزندگ هاست، تیمحدود رشیپذ یکرده؛ زندگ نیمع انسان يکه خدا برا يهاست در بستر عالقه

ـ مهم در تعریف زندگی را اگـر  عناصر  نیهرکدام از ا .است مقدر کرده ي انسانکه خدا برا يدر بستر ستها انتخاب عالقه از  سیابل
 .میشو یفاحش م ينگاه ما بردارد ما دچار خطاها يجلو

 ،خارج کندما  یتوجه و خودآگاه، را از ذهن یزندگ فیدر تعر يدیعناصر کل نیاز ا هر یک بتواند طانیشاگر  •

ـ  کـه  شود یشروع م جا نیاز ا ی انسانگمراه. کنددچار اشتباه  تواند ما را فریب دهد و می را  انسـان  طانیش

ـ  اگر مثالً  ؛یبه هدف زندگ نسبت نه کند؛ یدچار اشتباه م ینسبت به متن زندگ ـ  کـه  میما فکـر کن  میتـوان  یم

آدم را بـه   جا نیهم طانیش. اشتباه است نیب اتالش و مبارزه نباشد؛ خُ در آن گریکه د میکن یزندگطوري 

ـ  گرید ونابود کرده  در این صورت ما را. کند یم يپرداز الیدچار خ و اندازد یاشتباه م ـ ید چیه  دیشـا  ی هـم ن

 .مان دهد نتواند ما را نجات



40 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

ـ چ کی میبتوان یکه خالف مقدرات اله اندازد یا به طمع مما ر اوقات گاهی طانیش • ـ بـه چنـگ ب   يزی  !میاوری

اصالً چـرا   !يریرا بپذ یتیمحدود ستیتو اصالً الزم ن !يشو ینم ریتو پ« :دیگو یاوقات به ما م یگاه طانیش

را او به حضـرت آدم هـم دروغ گفـت و او    . اصالً کار شیطان همین است» ؟بشوي ها تیمحدود میتسلباید 

 . فریب داد

فرودگـاه   کیما  يبرا یواقعاً زندگ م،یکرد دایپ یبه متن زندگ يا یخودآگاه کی و میآگاه شد یاگر به زندگ •

مـا از   کـه  کنـد  یرا درست م يا صفحه کی یعنی. شود ما می» صعودگاه«یا به تعبیر بهتر، تبدیل به ؛ شود یم

 یتا تو راحت بتوان کند یم یخودش را صاف طراح ندگیاین ز .و صعود کنیم میبرو و باال میپرواز کن ي آنرو

  .يریو اوج بگ یبدون برخورد با مانع حرکت کنو  با سرعت
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 6ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
مشکالت جامعه از ضعف درس عقاید و اخالق /داشت يادیمردم انتظار ز مانیاز ا دینبا: پناهیان

کسی که زندگی او را متواضع نکرده /ایم دگی را قبل از بندگی نشناختهمشکل مهم این است که زن/نیست
 بعید است با نماز هم متواضع شودباشد، 

ـ  یو روحـ  یاخالقمعنوي، مشکالت  دییایب نکهیدارم؛ ا یو اساس يجد شنهادیپ کینده ب ـ ا ۀو همـ  م،یکنـ  یخودمـان را بررسـ   یو روان  نی
 خواهـد اگـر آدم ب  کـنم  یبنـده تصـور مـ   . میحل کنـ  یزندگ قیدق فیو با درك تعر یزندگ يبا درك معنا ات،یح قتیمشکالت را با درك حق

 .حل نکرده باشد، کارش دشوار است ییایدن اتیح نیرا با درك هم شقبل از آن مشکالت یمشکالت خودش را با معاد حل کند، ول

را  یاگر مختصات زندگ/توانیم تعریف درستی از بندگی داشته باشیم بدون تعریف صحیح از زندگی، نمی
   کرد میخواه دایپ يادیمشکالت ز نیبا د م،یدرك نکن

دهـد و   اي که دین به آدم می برنامه. توانیم تعریف درستی از بندگی داشته باشیم تا وقتی تعریف درستی از زندگی نداشته باشیم، نمی •
اگر مـا مختصـات ایـن زنـدگی را     . ن زندگی وابسته استشود کامالً به درك ای اي که در متن این زندگی براي ما تعریف می بندگی

 .درك نکنیم، واقعاً با دین مشکالت زیادي پیدا خواهیم کرد

کنند که دستورات خداوند متعال سخت، غیر طبیعی یا غیر معقول است، اینها غالبـاً ناشـی از ایـن اسـت کـه درك       ها فکر می خیلی •
بـراي   .توانیم بندگی، آیین بنـدگی و دیانـت را درك کنـیم    درك کنیم، بعد راحت میاگر زندگی را دقیق . صحیحی از زندگی ندارند

اینکه ضرورت نماز، حجاب، خمس و زکات و بسیاري از دستورات و مقررات دینی را بفهمیم، قبل از آن باید زنـدگی را درك کـرده   
سلسـله   کنـد کـه دیـن یـک     و همیشه احساس میتواند بندگی را درك کند  اگر کسی زندگی را خوب درك نکرده باشد نمی. باشیم

 .دستورات تحمیلی به آدم داده است

نیـز تعریـف و تلقـی صـحیح و     » زندگیِ بهتـر «ما نباید درك خودمان از زندگی را فقط به تعریف زندگی محدود کنیم، بلکه باید از  •
. اشته باشیم، باز هم با دین مشکل پیدا خواهیم کـرد د» زندگی بهتر«پردازانه یا ناصحیح از  اگر یک تلقی خیال. معقولی داشته باشیم

کند، نازل نشـده اسـت    ها در آسمان زندگی می کند، در عالم آخرت هست، یا مثل فرشته دین براي انسانی که در بهشت زندگی می
 .کند، آمده است بلکه براي انسانی که روي این زمین زندگی می

 نسبت به زندگی استیکی از کارهاي ابلیس مخدوش کردن تصور ما 

هـاي   پـردازي  هم این است که انسـان خیـال  » کار ابلیسی«. است یمخدوش کردن تصور ما نسبت به زندگ سیابل ياز کارها یکی •
 . اش تقویت کند هاي ابلیس را در زندگی خودش یا فریب

در دعاي ابـوحمزه  ) ع(امام سجاد مثالً. بینید که برآمده از شناخت صحیح از زندگی است هایی می ها نیز عبارت شما حتی در مناجات •
) 2/582/المتهجد مصباح(» الْحمد للَّه الَّذي لَا أَدعو غَیرَه خوانم؛ آیم و فقط تو را می من فقط درِ خانۀ تو می! خدایا«: زند ثمالی صدا می

در ادامه ) ع(ولی امام سجاد. ر فقط به خداسترسد که این یک کالم توحیدي در اوج اخالص و تعلق خاط طور به ذهن می ابتدائاً این
ایـن   )همـان (» و لَو دعوت غَیرَه لَم یستَجِب لی دعـائی  دهد؛ البته اگر من غیر تو را صدا بزنم کسی جواب مرا نمی«: دارد عرضه می
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زنـم، چـون    مخلصانه فقط تو را صدا مـی ام که  من کاري نکرده«یعنی . خاطر شناختی است که حضرت نسبت به زندگی دنیا دارد به
 »دهد اصالً کس دیگري غیر از تو جواب مرا نمی

ما چگونه خدا را بشناسیم؟ چگونه خدا را دوسـت  «: پرسند ها می خیلی. کند شناخت حیات خیلی انسان را به پروردگار عالم مقرب می •
گـردد کـه مـا تلقـی درسـتی از       ها به این برمی ر این گرفتاريباور کنید اکث» مان فقط به خدا جلب شود؟ داشته باشیم؟ چگونه توجه

 .زندگی نداریم

مردم  مانیاز ا دینبا/ شود حل می» زندگی«بسیاري از مشکالت معنوي، اخالقی و روحی با درك صحیح 
 داشتزیادي انتظار 

مشکالت اخالقی و روحی و روانـی   بنده یک پیشنهاد جدي و اساسی دارم؛ اینکه بیایید مشکالت معنوي خودمان را فهرست کنیم، •
خودمان را بررسی کنیم، و همۀ این مشکالت را با درك حقیقت حیات، و با درك معناي زندگی و با درك تعریف دقیق زندگی حل 

کنم اگر آدم بخواهد مشکالت خودش را با معاد حل کند، ولی قبل از آن مشکالت خود را با درك همین حیات  بنده تصور می. کنیم
بهشـت و جهنمـی در کـار    ! مراقـب بـاش  «: مدام باید به ذهن خودش فشار بیاورد کـه . نیایی حل نکرده باشد، کارش دشوار استد

 » ...هست، قیامتی در کار هست و 

قدر قوي نیست که بتواند جاي معرفـت حیـات را    خیلی اوقات این ایمان آن! توان از این ایمان و اعتقاد مایه گذاشت؟ مگر چقدر می •
خـواهیم از ایمـان    گاهی اوقات ما زیـادي مـی  . قدر از ایمان و اعتقاد خودمان انتظار داشته باشیم و اصالً معقول نیست ما این. گیردب

 . مردم مایه بگذاریم در حالی که نباید از ایمان مردم انتظار زیادي داشته باشیم

ما درك صحیحی از / نی داشته باشیمقدر در جامعۀ خودمان مشکل فرهنگی و دی اصالً طبیعی نیست ما این
 دهیم زندگی به جوانان ارائه نمی

ایم، و  آید که ما فرآیند تربیتی صحیحی نداریم، و طبیعت زندگی را خوب درك نکرده بسیاري از این مشکالت به این خاطر پدید می •
 .یک زندگی طبیعی نداریم

همـه   هاي خوب و روشن و ایـن  همه اسوه همه سالمت فطرت و این این همه هوش و زکاوت و براي جامعۀ ایرانی اسالمیِ ما با این •
قدر در جامعۀ خودمان مشکل فرهنگی  تجارب خوب تاریخی و آن سابقۀ عمیق در ادبیات دینی و عرفانی، اصالً طبیعی نیست ما این

طبیعی نیسـت و بایـد خـودش را بـه      نفر در طول روز، صد مرتبه سرفه کند اصالً همانطور که اگر یک .و مشکل دینی داشته باشیم
نبایـد  ! شـوند  بـاز مـی   روند یا نوعاً هوس ها نوعاً از زیر نماز در می ها طبیعی است و جوان شما تصور نکنید که این. پزشک نشان دهد

 .  طوري تلقی کنیم، این نگاه عوامانه است این

مـا درك  . یک برنامۀ دقیق براي تفکر انسانی خودمان نداریمما یک روال طبیعی صحیح براي تربیت و تعلیم اولیات و ضروریات و  •
البته عوامل دیگري هم در این . دارند  پردازانه همه امواج خیال دهیم، لذا آنها این مان ارائه نمی صحیحی از زندگی، به جامعه و جوانان

تـأثیر نیسـت و ذهـن مـردم و      آید نیز بی دنیا می طرف طرف و آن هایی که از این هاي سینمایی و سریال مثالً فیلم. زمینه وجود دارد
 .کند جوانان را منحرف می
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ما عاشورا داریم، ماه مبارك رمضـان  ! شود؟ مگر چنین چیزي می. گذارد همه تعلیمات دینی در جامعۀ ما فراوان است ولی اثر نمی این •
. و زمان مسلمان شـدن در فرانسـه مـاه رمضـان اسـت      فصل مسلمانی: فرمود هاي فرانسه به بنده می یکی از اساتید دانشگاه. داریم
کنیـد در جامعـۀ مـا، مـاه      حاال شما باور می. کند آید، جذب به دین افزایش پیدا می که روزه و این سختگیري بر خود پیش می همین

 . جاي کار ایراد دارد ها نشود؟ این طبیعی نیست و حتماً یک رمضان موجب افزایش دینداري در خیلی

مشکل مهم اینست که زندگی را قبل از بندگی / جامعه از ضعف درس عقاید و اخالق نیست مشکالت
 ایم نشناخته

ایراد این نیست که درس عقاید ما ضعیف است، یا درس اخالق ما ضعیف است، نصیحت تا یک حدي اثر دارد، از ایمان هم تا یک  •
 -نعـوذ بـاهللا  -شان این است که هستند، به خدا ایمان دارند ولی تلقی ها که دچار مشکالتی برخی از جوان. توان کار کشید حدي می

 . شان ایجاد شده را حل کرد اي که براي باید مشکالت ذهنی و روحی» !گوید خدا دارد به او زور می«

نـاك اسـت کـه     بههمـان شـ   قدر ذهـن  ما نه به نصیحت اخالقی زیادي نیاز داریم، و نه ایمان بیش از اینکه داریم نیاز داریم، نه این •
هاي مهم ما همین است  یکی از گرفتاري...) مثالً شبهاتی در خصوص عدالت خدا و(بخواهیم شبهات مختلف ذهنی را برطرف کنیم

مثالً کسی که مـریض باشـد و   . ورزیم اگر متن زندگی را شناختیم، به دین هم عشق می. ایم که ما زندگی را قبل از بندگی نشناخته
مگر انبیاء الهـی اطبـاء مـا    . کند رود و نسخۀ او را هم دقیق اجرا می دهد و پیش پزشک می ه مداوا را بفهمد، پول مینیاز خودش را ب

مان این نیاز پدید نیامده است، چون بستر طبیعی زندگی ما  چون در بستر طبیعی زندگی! کنیم؟ نیستند؟ پس چرا ما احساس نیاز نمی
 .هاي خودمان را عمیقاً نسبت به زندگی تغییر دهیم ما باید ذهنیت .خوب براي ما توضیح داده نشده است

 »برو کار کن«: به کسی که درخواست دعا براي افزایش رزق کرد) ع(پاسخ امام صادق

اش ایـن اسـت    یـک نمونـه  . دهـد  در برخی روایات به این موضوع پرداخته شده که شـیطان ذهـن مـا را دربـارة دنیـا فریـب مـی        •
ـ  کعخدر أن یذَالح لّر کُحذَإ بترس از اینکه شیطان تنبلی را در ذهن تو تبدیل به توکل کند؛«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین یطان الشّ

   .مواظب باش که تنبلی را جاي توکل قرار ندهی )20/306/الحدید ابی البالغه ابن شرح نهج(»لکّوة التَری فی صووانالتَ کلَ لَثّمیفَ

حضرت  .شما دعا کنید که خدا رزق مرا بهتر برساند، کار من خیلی پیچ خورده است«: رفت و عرض کرد) ع(ادقشخصی نزد امام ص •
ـ  ؛! دست بیاور کنم، برو به دعا نمی! نه: سریع جواب داد و فرمود ی قُلْت لأَبِی عبد اللَّه ع ادع اللَّه عزَّ و جلَّ لی فی الرِّزقِ فَقَد الْتَاثَت علَ

کار و کاسبی و پول در آوردن زحمت دارد، و «معنایش این است که باالخره ) 5/79/کافی(» فَاطْلُب ،اخْرُج !لَا :فَأَجابنی مسرِعاً أُمورِي
دهد که تلقیِ آن شخص از زنـدگی غلـط بـوده و     این نشان می» !برو با مشکالت درگیر شو! معنا ندارد که از من بخواهی دعا کنم

بـرایش  ) ع(خورد انتظار دارد امام صـادق  مقدار به مشکل می و لذا وقتی یک! است» هلو راحت بیا برو تو گلو«کرده زندگی  ور میتص
 !دعا کند

 »!زحمت داشت شود یک زندگی راحت و بی در دنیا می«کنیم  پردازي یا فریب شیطان تصور می در اثر خیال

از خـدا  : نشست و گفت) ع(آمد کنار امام صادق» الْعلَاء بنُ کَاملٍ«که یک کسی به نام  بودیم) ع(گوید ما نزد امام صادق شخصی می •
طوري که خـدا دسـتور    کنم، برو همان برایت دعا نمی: امام صادق فرمود! بخواه که خدا روزي مرا راحت و بدون زحمت به من بدهد
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أَبِی عبد اللَّه ع إِذْ أَقْبلَ الْعلَاء بنُ کَاملٍ فَجلَس قُدام أَبِی عبد اللَّه ع فَقَالَ ادع  کُنَّا جلُوساً عنْد دست بیاور؛ داده است روزي خودت را به
  )5/78/کافی(»اطْلُب کَما أَمرَك اللَّه عزَّ و جلَّ .لَا أَدعو لَک :فَقَالَ ،اللَّه أَنْ یرْزقَنی فی دعۀٍ

پردازي، تلقی اشتباهی پیدا  دهد یا اینکه خودمان در اثر خیال مان می یا شیطان فریب. هاي فریب انسان است بزنگاه اینجا یکی از آن •
توانـد   کند مـی  آدم چون عالقه دارد زندگی راحتی داشته باشد، خیال می. دهد پردازي واقعیت را براي انسان تغییر می خیال. کنیم می
 .گونه زندگی کند این

این یکی از القائات شـیطان اسـت کـه    . زحمتی داشته باشد تواند یک زندگی راحت و بی کند که آدم تصور کند می ي میشیطان کار •
شـود   در حالی که ایـن دروغ اسـت، در دنیـا نمـی    » !توانی یک زندگی کامالً راحتی داشته باشی تو می«کند  مدام به انسان القاء می

وقـت در   تو هیچ«: گوییم قدر دچار توهم هستند که وقتی به آنها می ها آن گوییم؟ بعضیزندگی راحت داشت، چرا به خودمان دروغ ب
هایش  یعنی تمام انگیزة او در تالش» !اصالً چرا تالش کنم؟پس «: گویند کنند و می قهر می» این دنیا زندگی راحتی نخواهی داشت

 !خاطر همین خیال دروغین بود که زندگی راحتی داشته باشد به

در زندگی مادي و معنوي همیشه درگیري / پردازانه برخورد کرد ندگی معنوي خودمان هم نباید خیالبا ز
 وجود دارد 

سـري   مان هم مـدام بـا یـک    اگر در زندگی معنوي. پردازانه برخورد کنیم ما حتی در ارتباط با زندگی معنوي خودمان هم نباید خیال •
مـؤمن در  . ود، یا مأیوس شویم کمااینکه در زندگی مادي هم نباید مـأیوس شـویم  مشکالت درگیر بودیم، نباید روحیۀ ما ضعیف ش

مؤمن هر عیب و صفت بدي را در خودش از : فرماید می) ص(پیامبر اکرم. هایی درگیر است زندگی معنوي خودش هم مدام با چالش
؛ إِنَّـه لَـا ینْفـی منْهـا عیبـاً إِلَّـا بـدا لَـه عیـب         فَ..(..شـود  شود و دوباره درگیري آغـاز مـی   بین ببرد بالفاصله یک عیب دیگري رو می

مثالً جوانی که درگیر نگاه حرام است باید بداند که اگر با درگیري و تالش بعد از مـدتی بتوانـد ایـن عیـب را کنـار       )2/148/یالکاف
 .ی باید بداند که این درگیري همیشه وجود داردیعن. آید که دوباره باید با آن درگیر شود بگذارد، بالفاصله یک عیب دیگرش رو می

) ع(امیرالمـؤمنین اولین وصف جوان ایـن اسـت کـه     -که اولین نامه در تاریخ اسالم خطاب به جوانان است-البالغه نهج 31در نامۀ  •
طبـق  ) 31نامـه /البالغـه  نهج(» لَا یدرِك إِلَى الْمولُود الْمؤَملِ مانویسم به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید؛  نامه می«: فرماید می

 . رسد انسان به غالب آرزوهایش نمی) ع(فرمودة امیرالمؤمنین

پردازي رها  خاطر اینکه آنها را از خیال ؟ به»تو به آرزوهایت نخواهی رسید«اولین خطابش به جوان این است که ) ع(چرا امیرالمؤمنین •
پردازي براي رسیدن به یک زندگی موهوم و الکی، که اصالً وجود خارجی ندارد،  خیال. ه استها ما را نابود کرد پردازي این خیال. کند

 .کند آدم را فاسد می

 اینکه بخواهید از بین امیال خودتان انتخاب کنید، همین به معناي رنج است

است؛ امیالی  زه براي رسیدن به امیالزندگی درگیري و مبار: گونه تعریف کردیم طور که در جلسه قبل گفتیم، ما زندگی را این همان •
چـون بایـد از   . و اینکه شما بخواهید از بین امیال خودتان انتخاب کنید، همین به معنـاي رنـج اسـت   . که باید بین آنها انتخاب کنیم

لَقَـد خَلَقْنَـا    ایـم؛  دهما انسان را در رنج آفری«: فرماید خداوند میلذا . برخی امیال خودتان صرفنظر کنید و این یعنی رنج و غم و غصه
  )4/بلد(»دکَب  الْإِنْسانَ فی
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تو در تالش تـوأم بـا رنـج    ! اي انسان«: فرماید خداوند میاست که » کدح«این به معناي » تالش و مبارزه«گفتیم که زندگی یعنی  •
انسان هر چه «: فرماید و خداوند می) 6/انشقاق(»حاً فَمالقیهربک کَد  یا أَیها الْإِنْسانُ إِنَّک کادح إِلى هستی براي اینکه به خدا برسی؛

راه رفتن عادي نیست، بلکه راه رفتن تنـد و بـاتالش   » سعی« )39/نجم(»یو أَنْ لَیس للْإِنْسانِ إِالَّ ما سعدارد از سعی خودش دارد؛ 
 .است

 کنند یک فاجعۀ انسانی است سالگی کار نمی 14اینکه جوانان ما بعد از 

هاي خودمان  گفتیم که زندگی یعنی مبارزه، و این مبارزه را از چه موقع باید شروع کرد؟ از همان دوران دبستان باید این را براي بچه •
 11بعضـاً اگـر یـک کـودك     » سالگی به زحمت بیفتد؟ گویید که بچه از هفت یعنی شما می«: پرسند برخی با تعجب می. جابیندازیم

البته بهتر است کودکان ما ! اي اتفاق افتاده است کنیم که فاجعه خواند، تصور می کند و هم درس می هم کار میاي را ببینیم که  ساله
سالگی  فاجعه است، از آن  14سالگی فقط درس بخوانند، ولی اگر هم بپذیریم کار کردن در کنار درس کار کردن تا سن  14تا سن 

رسـد   کنند، و این یک فاجعۀ انسانی است؛ حتی نوبت به این نمـی  د، جوانان ما کار نمیسالگی به بع 14فاجعه باالتر این است که از 
تـو بنشـین اینجـا و فقـط درس     «: گـوییم  ما به جوانی که انرژي و توان و زور بازو دارد می. که بگوییم این یک فاجعۀ معنوي است

و هکَذَا الْإِنْسانُ لَو خَلَا منَ الشُّغُلِ لَخَـرَج مـنَ   : امام صادق(! گیرد؟ مگر درس دبیرستان در طول روز چقدر وقت جوان را می» !بخوان
إِنْ یکُنِ الشُّـغُلُ مجهـدةً   ): ع(نیرالمؤمنیام(و ) 87/مفضل دی؛ توح الْأَشَرِ و الْعبث و الْبطَرِ إِلَى ما یعظُم ضَرَره علَیه و علَى منْ قَرُب منْه

  )1/298/دیالْفَرَاغِ مفْسدة؛ ارشاد مف فَاتِّصالُ

 آسایش نمى یابد خود را به رنج نیندازد، در بزرگسالى سن کمهرکس در 

هـا مبـارزه    با نفسش جهاد نکند و با تنبلـی ) وقتی که سن او کم است(کسی که در کودکی یا نوجوانی «: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین •
یعنـی   )8272/غررالحکم(» منْ لَم یجهِد نَفْسه فی صغَرِه لَم ینْبلْ فی کبرِهها مبارزه کند؛  با تنبلی تواند نکند او وقتی بزرگتر شد، نمی

کسی که در سـن کـم، مجاهـده و تـالش     «: در روایت مشابهی آمده است. این تالش و مبارزه با نفس باید از کوچکی شروع شود
ایـن   )446/الحکـم  عیـون (» منْ لَم یجهِد نَفْسه فی صغَرِه لَم یجِد راحۀً فی کبـرِه خواهد آورد؛ دست ن نکند، او در بزرگسالی راحتی به

الزم نیست اینهـا را بـا   . زند زند و از طبیعت زندگی حرف می کلمات حضرت، کلمات دینی نیست بلکه از حقیقت دنیا با ما حرف می
 .ینها جزء واقعیت زندگی دنیاستخدا و پیامبر و قیامت اثبات کنیم، ا

جوانی که فعـال  ) 10684/غررالحکم(»لَا یدرك الْعلْم بِرَاحۀِ الْجِسمِ آید؛ دست نمی علم با راحتی جسم به«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین •
بوسم که مـا را   د را میمن دست آن معلم شهی! تواند در علم موفق باشد؟ نباشد و به جسم خودش سختی ندهد، با راحتی چطور می

مقـدار بـراي مـا     و بعد از یک کوهنوردي سخت، در آن باالي کوه یـک ! هم نه یک کوهنوردي تفریحی برد، آن هر هفته به کوه می
 .داد کرد و آموزش می صحبت می

 !از چشمم افتاد: فرمود اي ندارد می دید که یک جوان خوب، حرفه وقتی می) ص(پیامبر

اي هسـت،   خواهید بفهمید که یک کسی آدم وارسـته  اگر می. را درست بشناسد و یاد بگیرد که واقعاً زندگی کند جوان باید طبع دنیا •
تا بعداً نوبـت بـه   » آیا بلد است زندگی کند؟ آیا زندگی را درك کرده است؟«اول از ایمانش سؤال نکنید، بلکه از این سؤال کنید که 

 .بندگی هم برسد
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داد که از او خوشش آمده اسـت، بالفاصـله    آمد، و نشان می نات و اخالق و مرام یک جوانی خوشش میوقتی از وج) ص(رسول خدا •
: پرسـدند  مـی ) ص(از رسول خدا! از چشمم افتاد: فرمود اي ندارد، حضرت می گفتند که او حرفه حرفۀ او چیست؟ و اگر می: فرمود می

خواهد از دیـن   فردا می اي بلد نباشد، پس وقتی یک جوان حرفه: رمودف چرا؟ او که اخالق و ایمان و رفتارش خوب است؟ حضرت می
ـ یلَا قَالَ سقَطَ منْ عروى ابنُ عباسٍ قَالَ کَانَ رسولُ اللَّه إِذَا نَظَرَ الرَّجلَ فَأَعجبه قَالَ هلْ لَه حرْفَۀٌ فَإِنْ قَالُوا (و ایمانش ارتزاق کند  ین 

کَ لَیق ویذَ ف اكای  نَ إِذَا لَمؤْمأَنَّ الْمقَالَ ل ولَ اللَّهسررْفَۀٌ  کُنْیح لَهییعش هیبِدچـون  «: خواهد بگوید یعنی می) 139/جامع االخبار؛ ن
 ! تدانید اینکه کسی بخواهد از دین و ایمانش نان در بیاورد چقدر خطرناك اس و می» !من دین و ایمان دارم، مرا تحویل بگیرید

بود که  یکس يهاد میابراه دیشه /قدر خوب باشد که نیاز به توصیه نداشته باشد کار بچه مذهبی باید آن
 بود دهیرا فهم یزندگ

 کار، خودقدر کارش خوب و قشنگ باشد که  قدر باید زحمت کشیده باشد و آن ؛ بلکه آنردیبگ لیتحو یکس دیرا نبا یکار بچه مذهب •
. خواهد از مـذهبی بـودنش نـان بخـورد     فردا می اي بلد نباشد، پس اگر جوان مذهبی، حرفه) ص(امبر اکرمطبق فرمایش پی. صدا کند

اي داشته باشد، حتی اگـر   در حالی که وقتی هنر و حرفه» !دیهستم من را استخدام کن یچون من مذهب«مثالً انتظار داشته باشد که 
 . اش نیاز دارد کنار بگذارد چون به حرفه تواند او را حذف کند و آن طرفش، کافر هم باشد نمی

 مـان یا کنم یمن فکر مدانست زندگی یعنی چه؟  شهید ابراهیم هادي هم کسی بود که زندگی را فهمیده بود، زندگی را بلد بود و می •
اطرات شـهید ابـراهیم   کتاب خـ . رساند یمقام عال نیبود که او را به ا اش یرا اسوه قرار داد؛ بلکه سبک زندگ اونبود که  يهاد دیشه

 .هادي را حتماً بخوانید

 با زندگی نجنگیم، بلکه براي یک زندگی خوب بجنگیم

کسـی   حاال هـر (برتر يها به عالقه دنیرس يتالش و مبارزه برا یعنی یزندگ .میرا با هم مرور کن یزندگ فیتعربار دیگر  بیایید یک •
بـه   دنیرسـ  ينه فقط تالش و مبارزه برا )کند ها با هم فرق می آدم چیزي باشد؛ باالخره سطح ممکن است یکبرترش  هاي عالقه
ها  عالقه تیریاش هم مد همهاما . است یاز ارکان زندگ یکی نیز ها و کم کردن عالقه ادیها، ز عالقه تیریبرتر؛ بلکه مد يها عالقه

مقـدرات   ي، بلکـه در فضـا  خأل کیدر نه هم  آن .نیز هست ها تیشدن به محدود میتسل ست؛یها ن به عالقه دنیرس يو تالش برا
 .یدر بستر امتحانات اله و یاله

. خـوریم  شود نبرد کـرد، چـون شکسـت مـی     امیدوارم که ما با زندگی نجنگیم، بلکه براي یک زندگی خوب بجنگیم، با زندگی نمی •
گاه و برخورد منطقی بـا زنـدگی داشـته    باید یک ن. گذارند هاي ثابت الهی در زندگی انسان، خیلی قدرتمند بر روي ما تأثیر می سنت
 .باشیم

 کسی که زندگی او را متواضع نکرده باشد، بعید است با نماز هم متواضع شود

فَـرَض  ): س(فاطمه زهـرا ( نماز براي از بین بردن تکبر انسان است: فرماید قدر مهم است که می تواضع به خدا خیلی مهم است؛ آن •
لَاةَ تَنْزِ... اللَّهرِ اًهیالصبنِ الْکمنتها . اش از بین بردن تکبر است نمازي که عمود خیمۀ دین است فلسفه )3/568/ هیالفق حضرهیال من؛ ع

کسی که زندگی او را متواضع نکرده باشد، . گذارد وقت این نماز خیلی راحت روي شما اثر می بگذارید زندگی شما را متواضع کند؛ آن
 . کند کند اما واقعاً تواضع نمی چنین کسی البته سجده می. ودبعید است با نماز هم متواضع ش
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ــؤمنین • ــۀ ) ع(امیرالم ــاز نام ــج 31در آغ ــان   نه ــارة خودش ــه صــریحاً درب ــیالبالغ ــد م ــده؛ «: فرمای ــار ش ــلیم روزگ ــلمِ  تس تَسسالْم
هـا   بود که انسان تسـلیم محـدودیت  همین  -که قبالً بیان کردیم-هاي تعریف زندگی و یکی از بخش )31نامۀ /البالغه نهج(»للدهر

 .ما هم باید فرآیند تسلیم خودمان را بررسی کنیم. شود می

یعنی درك همین تعریف زندگی، او ! العاده است اگر یک جوانی قبل از سن هجده سالگی تسلیم دهر شده باشد، چقدر این جوان فوق •
إِلَهِی لَا تُؤَدبنی «خواهیم که ما را با عقوبت خودش ادب نکند  ا میاز خد. را متواضع کرده و از عصیانگري و تکبر، نجاتش داده است

اگر کسی با معرفت ادب نشود، یا باید با . مان کند بلکه با معرفت مؤدب  )2/582/المتهجد فرازي از دعاي ابوحمزه؛ مصباح(»بِعقُوبتک
 ... بال ادب شود یا باید با کربال ادب شود
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 7ج/براي زندگی بهتر ریمستنها 
 میعشق بورز یبه زندگ دیبا/ کنند یخاطرش شکر نم ها  به ست که اکثر آدمی انعمت ،یزندگ اطبس: پناهیان

زندگی / بها داده یما به زندگ ۀبه عالق ا،یالدن مذمت حب رغم یعل نید/ قرار داده فضا نیچون خدا ما را در ا
 تیها اگر عالقه /زندگی ترکیب سه فرآیند است/ کنید» زندگی«قدر عزیز است که توصیه شده با وضو  آن

 یکه خودت را گم کن کنند یم تیریرا مد تیها عالقه نقدریا گرانید ،ینکن تیریرا مد

. دارد یبـاز مـ   حیدارد و او را از تفـر  ییها یسخت کیدرس خواندن  نیبه هر حال ا. خواند یکنکور درس م يدارد برا یکس کی دیتصور کن
حاال او با اکراه، مشغول درس خوانـدن شـود و هـر چنـد     . او مجبور است درس بخواند یول کنند یم يدوستانش دارند باز ندیوصاً که ببمخص

واقعـاً   توانـد  یمـ  یکس نیچن ایآ» !شود؟ یدرس خواندن هم که تمام نم نیا«: دیبگو یبکوبد و با ناراحت شیها کتاب يرو یشتم بار کی قهیدق
انگار ناراحت هستند که . کنند یبرخورد م يطور نیخودشان هم یبا زندگ ها یبعض! است دیبع یلیخواهد شد؟ خ يدیدانشمند مف ایآعالم بشود؟ 

 !است دهیآفر یزندگ نیا رخدا آنها را در بست

 !ها با زندگی سرِ جنگ دارند بعضی/ الدنیا، به عالقۀ ما به زندگی بها داده رغم مذمت حب دین علی

زندگی براي پروردگار عالم، مـورد  . ها به زندگی قابل احترام است و در دین هم به این عالقه، بها داده شده است ومی آدمعالقۀ عم •
ایـد ولـی مـا دنیـا را      کردند که شما محبت به دنیا را مذمت کرده سؤال می) ع(بیت با تعابیر مختلف از اهل. اهتمام و مورد اعتنا است
دنیا را دوسـت داریـم بـراي اینکـه     : گفتند دنیا را براي چه دوست دارید؟ می: فرمودند اي بدي هستیم؟ میه دوست داریم، آیا ما آدم

کسب و کاري داشته باشیم تا از فقر نجات پیدا کنیم و بتوانیم نیاز خود و خانوادة خودمان را تأمین کنیم و عـزت خودمـان را حفـظ    
این چیزهایی که شـما دوسـت داریـد،    : فرمودند می) ع(بیت اهل... صدقه بدهیم و کنیم، اگر توانستیم دست دیگران را هم بگیریم و

قَالَ رجلٌ لأَبِی عبد اللَّه ع و اللَّه إِنَّا لَنَطْلُب الدنْیا و نُحـب  : عنْ عبد اللَّه بنِ أَبِی یعفُورٍ قَالَ(.  محبت دنیا نیست، بلکه جزء آخرت است
لَـیس  : بِها و أَتَصدقُ بِها و أَحج و أَعتَمرُ فَقَالَ ع أَصلُأَعود بِها علَى نَفْسی و عیالی و : فَقَالَ تُحب أَنْ تَصنَع بِها ما ذَا ؟ قَالَ. اهاأَنْ نُؤْتَ

ن فقه الرجلِ أن یصلح معیشَتَه و لیس من حـب الـدنیا طَلَـب مـا     م ):ص(و رسول اهللا 5/72/؛ کافیهذَا طَلَب الدنْیا هذَا طَلَب الْآخرَةِ
کحصلـ     و  ی ؛ القَمرِ لَیلَـۀَ البـدرِ  من طَلَب الدنیا حالالً استعفافا عنِ المسأَلَۀِ و سعیا على أهله و تَعطُّفا على جـارِه لَقـی اللّـه و وجهـه کَ

 )139/االخبار جامع

ها  بعضی. ما نباید با زندگی بد برخورد کنیم. داشتنی و مهمی است لقت انسان، زندگی و حیات دنیایی او، موضوع بسیار زیبا، دوستخ •
در واقع -دنازل ش )1/انسان(»علَى الْإِنْسانِ حینٌ منَ الدهرِ لَم یکُنْ شَیئاً مذْکُوراً  هلْ أَتى«وقتی آیۀ ! با حیات و زندگی سرِ جنگ دارند

یکی از کسانی کـه بعـدها درِ خانـۀ     -گذارد که انسان را آفریده و در مسیر این زندگی قرار داده خداوند در این آیه بر انسان منّت می
هاست که با حیات سـرِ   قبیل آدم اخالق این» !حاال خدا خیلی کار کرده، که ما را آفریده است؟«: را آتش زدند، گفت) ع(حضرت علی

 .اند اند و در این فضا قرار گرفته ند، گویا اینها ناراحت هستند از اینکه آفریده شدهجنگ دار
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است که  ینعمت ،یزندگ بساطو  اتیح /باید به زندگی عشق بورزیم چون خدا ما را در این اردوگاه قرار داده
 کنند یشکر نمخاطرش  بهها   اکثر آدم

ید زندگی را بشناسیم و آن را بپذیریم، همین یک مرحلۀ خیلی نباید با زندگی سرِ جنگ داشته باشیم، بلکه با •

بـه هـر حـال ایـن درس     . خوانـد  تصور کنید یک کسی دارد براي کنکور درس می. عالی براي انسان است

کننـد   مخصوصاً که ببیند دوستانش دارند بازي می. دارد هایی دارد و او را از تفریح باز می خواندن یک سختی

بار مشتی  حاال او با اکراه، مشغول درس خواندن شود و هر چند دقیقه یک. ت درس بخواندولی او مجبور اس

آیـا چنـین کسـی    » !شود؟ این درس خواندن هم که تمام نمی«: هایش بکوبد و با ناراحتی بگوید روي کتاب

ـ   بعضی! تواند واقعاً عالم بشود؟ آیا دانشمند مفیدي خواهد شد؟ خیلی بعید است می دگی خودشـان  ها بـا زن

 !انگار ناراحت هستند که خدا آنها را در بستر این زندگی آفریده است. کنند طوري برخورد می همین

باید به زنـدگی عالقـه داشـته باشـیم، زنـدگی      . ما باید به زندگی عشق بورزیم، چون جایی است که خدا ما را در آن قرار داده است •
ها به در و دیـوار   خداوند ما را در این اردوگاه زندگی قرار داده است ولی بعضی. اده استمخلوق خداست و او ما را در این فضا قرار د

در حالی که خداوند متعال این حیات را به مـا  ! گویا اساساً دوست ندارند در این اردو حضور داشته باشند! گویند این اردوگاه، ناسزا می
نعمت حیات و نعمت بستر و بساط . کنند و احساس خوبی ندارند خدا تشکر نمیخاطر اصل حیات، از  ها به متاسفانه بعضی. داده است

 )13/سبأ(»و قَلیلٌ منْ عبادي الشَّکُور«: فرمودکمااینکه . کنند خاطرش شکر نمی ها به زندگی، نعمتی است که اکثر آدم

کلّ / آن قطعه چگونه است؟تعیین کرده باشد، ارتباط شما با ) ع(اي از زندگی شما را امام زمان اگر قطعه
 قطعات زندگی ما را خدا براي ما تعیین کرده

شما در این رشته تحصیل کنید، شما در این مدرسه درس بخوانید، شما در «اگر به فرض مثال، امام زمان شما به شما فرموده باشند  •
روید این شغل، این مدرسـه، ایـن    بعد شما می» ...این خانه یا در این محله زندگی کنید، شما این همسر یا این شغل را انتخاب کنید

اگر شما بر اساس چنـین  » اند آقا و موالیم فرموده«کنید و یک عمر هم عشق شما به این است که  همسر یا این خانه را انتخاب می
چون «: گویید کنید و می بر میسازید، اگر هم گیرِ یک همسایۀ بد بیفتید، ص را بخرید، دیگر با بد و خوب آن خانه می اي رؤیایی، خانه

 »...هاي این همسایه، بخشی از امتحان من است اند به اینجا بیاییم؛ پس حتماً تحمل اذیت آقا گفته

تعیین کرده باشند، ارتباط شما با آن قطعه از زندگی خودتان کامالً متفـاوت خواهـد   ) ع(اي از زندگی شما را امام زمان اگر یک قطعه •
طوري طراحی کرده است که ما  به اینکه کلّ بساط زندگی را چه کسی براي ما فراهم کرده است؟ چه کسی این حاال فکر کنید. شد

اي برسیم؟ کلّ زندگی ما را خدا براي ما تعیین کرده است، اصل زندگی ما را  به حیات پرتکاپوي خودمان ادامه بدهیم و به یک نقطه
این جزئیاتی که در حیات ما اتفاق افتاده، همه را خدا طراحی کرده است، نه . ر داده استخدا تعیین کرده و ما را درون این زندگی قرا

 .خاطر این زندگی ببوسیم شده توسط پروردگار عالم است و ما باید دست خدا را هم به همۀ اینها طراحی! ابلیس

 !طور که خدا را هم کنار بزنیم باید به زندگی عشق ورزید؛ البته نه آن

کمااینکـه ممکـن   ! قدر به زندگی عشق بورزد که خدا را هم کنـار بزنـد   زندگی عشق ورزید؛ منتها ممکن است یک کسی آنباید به  •
بار ما را از سرِ سجاده نماز صدا بزند که برویم  مثالً وقتی خدا یک. است انسان به نماز خودش هم عشق بورزد ولی از خدا غافل شود
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» !کـنم  خواهم نماز بخوانم و به حرف تو گـوش نمـی   من عشقِ نماز هستم و االن می! نه«: بگوییمتر را انجام دهیم،  فالن کارِ مهم
 !مثل ابلیس که عشق نماز بود و به آدم سجده نکرد

طوري به زندگی عشق بورزد که از خدا غافل شود و یا اینکه به یک جاهایی از زندگی عشق بـورزد کـه    این بد است که انسان یک •
آور و یـک   در یک حد معقول، در یـک حـد نشـاط   » دوست داشتن اصل زندگی«ش از خدا و اولیاء خدا بشود ولی حتی موجب نفرت

 .حدي که به انسان بینایی بدهد، یک امر بسیار مطلوب است

خواهم با  من می«الوضو بودن یعنی  دائم/ »با وضو زندگی کنید«قدر عزیز است که توصیه شده  زندگی آن
 »وضو زندگی کنم

یکی از دالیلی که قبر . الوضو باشیم قدر براي ما عزیر است که حتی به ما توصیه شده است که با وضو زندگی کنیم و دائم دگی آنزن •
الوضو بـودن کـه خیلـی هـم توصـیه شـده،        حاال معناي دائم. الوضو باشد پوساند این است که انسان دائم را نمی ها بدن برخی انسان

خواهم با وضو غذا بخـورم،   یعنی من می. کنم، و این خیلی زیباست» زندگی«خواهم با وضو  من میچیست؟ معنایش این است که 
 ... با وضو حرف بزنم، با وضو کار کنم و

 !خوانید مهم و خوب باشد و لحظات بعدي زنـدگی مهـم نباشـد    اي که شما نماز می طور نیست که در منظر دین، فقط آن لحظه این •
 .کنیم، و خیلی خوب است که با وضو زندگی کنیم هر حال داریم زندگی می خواهیم نماز بخوانیم، ولی به درست است که االن نمی

 فقط کلیات زندگی، بلکه جزئیات زندگی هم محترم است نه

اد اي کـه ایجـ   دلیـل آن روحیـۀ شـاکرانه    بـه -براي مؤمنِ عارف باهللا» زندگی«نه فقط براي عوامِ دنیازده محترم است؛ بلکه  زندگی •
تنها کلیات زندگی محترم اسـت   نه. محترم است -آورد دلیل آن معرفتی که نسبت به حکمت پروردگار عالم به وجود می کند و به می

 . نگاه انسان به زندگی باید اساساً مثبت باشد. بلکه جزئیات زندگی هم محترم است

ات زنـدگی کـه خیلـی محتـرم اسـت همـین دوران پیـري و        مثالً یکی از قطعـ . خداوند براي زندگی انسان خیلی احترام قائل است •
کند، پیش خدا محتـرم اسـت کـه     قدر انسانی که در دوران پیري زندگی می آن. آید کهنسالی است که ضعف در بدن انسان پدید می

ه یـک پیغمبـر در   طوري کـ  یک انسان پیر در جامعه و محلۀ خودش باید مورد احترام قرار بگیرد، همان: فرماید می) ص(پیامبر اکرم
 ) 92/االخبار ؛ جامع الشَّیخُ فی أَهله کَالنَّبِی فی أُمته(. میان امت خودش مورد احترام است

 قدر در دین محترم است که دعاي عروس و داماد در شب زفاف مستجاب است عروسی آن

اینکه دعاي زن و شوهر در  مثالً. یکی دیگر از قطعات زندگی که خیلی پیش خدا محترم است، ازدواج است •

اند، خوب است به عـروس و   شب زفاف، مستجاب است، لذا کسانی که به یک مراسم عروسی دعوت شده

دانید چرا در بین ما رسم نیست که در شب عروسی، بـه عـروس و دامـاد     می.  »التماس دعا«: داماد بگویند

اما چطور ممکن است که دیـن  ! دهد گی بها نمیکنیم که دین به زند بگوییم؟ چون ما فکر می» التماس دعا«

یفَتَّح أَبواب السماء بِالرَّحمـۀِ    :رسول اهللا صقَالَ ( !ما به این بخش شاد، حساس و مهم زندگی ما اهمیت نداده باشد؟

الْو هجی وف لَدنَظَرِ الْو نْدع طَرِ ونُزُولِ الْم نْدع عاضوعِ مبی أَرالنِّکَاحِف نْدع ۀِ وبابِ الْکَعفَتْحِ ب نْدع نِ وید101،جامع االخبار؛  ال( 
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ل باشد که دعاي عروس و داماد در قدر براي عروسی احترام قائ دا اینزنند که خ اکثر مردم حتی حدس نمی •

ـ  ها بعضیدهد که  و این خیلی جاي تأسف دارد، و نشان می! شب زفاف مستجاب باشد ه دیـن خشـنی   به چ

کننـد کـه    چون فکر می! کند چون به دینی معتقد هستند که در جشن عروسی ما شرکت نمی! معتقد هستند

 .ل نیستاي براي زندگی ارزش قائ ن دین ذرهای

 کند ي کسی محترم باشد، آدابش را هم رعایت میغذا خوردن برااگر 

قـدر در   که خداونـد آن  هست یاز اجزاء زندگ یبعض. محترم باشد هم انزد م دیاب یزندگ و احترام قائل است یلیخ یزندگ رايب نید •
. مثالً براي غذا خوردن، کلی آداب بیان شـده اسـت  . استرا مطرح کرده  یآدابخاطرش  دین به آن اجزاء احترام گذاشته است که به

 .دیگو یم »بسم اهللا«کند و قبل از غذا  ي کسی محترم باشد، آداب غذا خوردن را رعایت میغذا خوردن برااگر 

لذا این گوشت یا این گیاهی که توسط تـو خـورده    ؛رسد یدر وجود تو به تکامل م غذا دارد نیا ،يخور یغذا م يکه دار يا لحظه تو •
مـثالً آن گوسـفندي کـه     .شـود  یتو م يخوشحال است که دارد فدا کند، یآدم دارد او را مصرف م ککه یخوشحال است  شود، می

کـه تـو    یوقت. تو مصرف شود یدر زندگ ي وبوده که تو آن را بخور نایکمالش به  ،يخور یم يو دار اي هشت کردگوشتش را آبگو
آداب  یزنـدگ در  مـا چـرا  . کنـی  یی و آدابش را رعایت میگو یهم م »بسم اهللا«، يدیدر کائنات محترم د خودت را یقدر زندگ نیا

 .دانیم نمی محترمزندگی خودمان را زیاد  چون م؟یکن ینم تیرعا

کنند که  هایت را مدیریت می اینقدر عالقه ی، دیگراننکن تیریمد هایت را عالقه اگر/مرور تعریف زندگی
 خودت را گم کنی

ـ تعر نیبه ا يگرید يایاز زوا میخواه یم. میکن میرا دوباره مرور  یزندگ فیعرتگردیم و  حاال به تعریف زندگی برمی • و م، یبپـرداز  فی
ـ با زندگی فیاز دل تعر در واقع» ؟چه یعنیبهتر  یزندگ«که  مییبگو زندگی فیتعرن همیبر اساس بعد  بهتـر را   یزنـدگ  معنـاي  دی
 . میاوریدرب

موتور محرك  وبشر  اتیمحور حها  تمایالت و عالقه» است التیتما تیریمد یزندگ« تعریفی که از زندگی ارائه دادیم این بود که •
ـ توان یشما م نکهیا يبرا ؟»تیریمد« میچرا گفت ؛ اماهاست عالقه تیریمد یندگز .زند یحرف اول را مو  انسان است ي هـا  عالقـه  دی

 ی، دیگراننکن تیریمد هاي خودت را خودت عالقه اگر .دهند یم رییشما را تغ يها دارند عالقه گرانید نکهیکماا د؛یده رییرا تغ خود
 .کنند یم لیمبه تو تح هایی را عالقه یا دهند یم رییت را تغیاه عالقه

  شود ها به مردم تحمیل می در غرب عالقه توسط هنر و رسانه

 :عرض کـردم به آنها . در جمع برخی افراد غیرانقالبی یا ضد انقالب حاضر شدم تا با آنها گفتگو کنم ،یغرب يها از دانشگاه یکیدر  •
 يِشما آزاد اما )که در غرب شعار آزادي خیلی مطرح است( دیاشداشته ب یا آزاديِ افکارگفتار  یا آزاديِرفتار  يِآزاد ،در غرب اگر شما«

» .ندا هگرفت به خدمت عالقه لیتحم براي ها این رسانههنر را در و  شود یم لیبه شما تحم ها توسط رسانه عالقهبلکه  د،یعالقه ندار
 آمدند آنها از یبعد از جلسه بعضحتی . نزدکردند، هیچ کسی در مقابل این سخن، حرفی  اي که بعضاً به بنده توهین می در آن جلسه

 .میما حرف تو را قبول دار: و گفتند
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خـودت را   يهـا  عالقـه  یتو مجبور هست کنند؛ یم لیعالقه به تو تحم ینکن تیریخودت را مد يها عالقهاگر  •

عنی دیگـر  ی. یکنخودت را گم  اصالً که کنند یم تیریتو را مدهاي  عالقه قدر نیا گرانیو اال د یکن تیریمد

 .اي که خودت را در دلِ دیگران پیدا کنی اش دنبال این بوده خواهی، چون همه فهمی که خودت چه می نمی

 رشیپذ .3ها  و کنترل عالقه رییتغ. 2ها  عالقه يحرکت به سو.1: زندگی ترکیب سه فرآیند است
 ها محدودیت

انتخـاب   برتـر را  يها عالقه تیها عالقه نیاز ب ی؛ منتهستها قهبه عال دنیرس يهاست و تالش و مبارزه برا عالقه تیریمد یزندگ •
به عبارت دیگر، زندگی ترکیب این سه فرآینـد   »هاست تیشدن به محدود میتسل«هم دارد و آن  يگریجزء د یالبته زندگ .یکن یم

کـه سـر راه    ییهـا  تیمحـدود  رشیذپ ندیافر .3ها  و تحول و کنترل عالقه رییتغ ندیفرا. 2ها  عالقه يحرکت به سو ندیفرا.1: است
 .وجود داردها  به عالقه دنیرس

در بسـتر  ست، منتها همۀ اینهـا  ها تیمحدود رفتنیپذ در ضمن ،ها عالقه تیریمد و ها هبه عالق دنیرس يتالش و مبارزه برا یزندگ •
پس  )2/؛ ملکالْموت و الْحیاةَ لیبلُوکُمالَّذي خَلَقَ (امتحان است يمقدرات من براهمۀ  است که فرمودهو خداوند . ی استمقدرات اله

بـه   دنیرسـ  يتالش و مبـارزه بـرا   یزندگ«بنابراین . »یاله يها در بستر امتحان«: توان گفت می» در بستر مقدرات الهی«جاي  به
 »ست، منتها در بستر امتحانات الهیها تیمحدود شریپذ ضمن ،ها عالقه تیریمد و ها هعالق

 »دنیفهم« ياست برا يندیفرا یزندگ/ اي دیگر ز زاویهتعریف زندگی ا

 و یهـم در زنـدگ   يگرید يدیکل ریتعابمحور است اما » عالقه«در تعریف فوق . مینیبب يگرید يایاز زوا زندگی را میخواه یم حاال •
 ۀعلم و رابط ندیفرا شتریه بک يگرید یۀزاو کیاز  میخواه یمدر اینجا  .»یآگاه و معرفت، علم«مثل مفهوم  ؛انسان وجود دارد اتیح

   .میده حیتوض ، دربارة تعریف زندگیکند یمشخص مرا  یما را با علم در زندگ

 ی،در هسـت  یعـال  میاز مفـاه  یبرخ دنیفهم يما برا .»دنیفهم ياست برا يندیفرا یزندگ«: یک تعریف دیگر از زندگی این است •
 یعال میاز مفاه یتا به درك برخ میکن یرا ط یزندگ زِیبرانگ وقش یآور و گاه رنج یو گاه دهیچیپ ندیفرا نیو ا مییایب ایالزم بود به دن

 . برد یعمر کار م کی زهایچ یبعض دنیفهم چون .میبرس اتیح

هنوز . ندارد یما از زندگ فیتعر نیبا ا ی همرتیمغاو ؛ دیقبول کن این تعریف را از او» معرفت است يبرا یکل زندگ«گفت  یکس اگر •
بـه   و مـن  بـرد  یمـ  و کشـاند  یمـ به مسیري  مرامن،  ۀعالق نیا«سؤال این است که  منتهاهاست،  عالقه نیهم محرکه رموتو هم
 »کنم؟ کار هفهم چ نیبعد فردا با ا هک تا چه چیزي را بفهمم؟ گردم، یبرم و خورد یسرم به سنگ م و رسم یبست م بن

 هاي ابتدایی   زندگی براي فهم معارف عالی و حقایق ناب است نه آگاهی

ـ پ تـا آدم  چه؟، یعنی يمادر فهمد یآدم تا مادر نشود نم«یا اینکه  »!دو روز است ایدن« میبفهمفقط که ما  ستین نیا يبرا یزندگ •  ری
. بفهمـیم زودتـر   خیلی دیباو است  ییابتدا يها یجزء آگاه ها نیا »؟چه یعنی نیاحترام به والد فهمد یجوان نداشته باشد، نم و نشود

یعنـی عمـر   » دانـد  کنی، قدر تو را نمی به هر کسی محبت می«گذرد تا به این آگاهی برسند که  ها هفتاد سال از عمرشان می ضیبع
اگر روح انسان از . توانستند این را با خواندن چند روایت هم متوجه شوند اند که به همین آگاهی برسند در حالی که می خود را گذاشته

کمااینکـه  . تواند این چیزها را بفهمد نه اینکه هفتاد سال عمرش را بـراي فهـم آن بگـذارد    سالگی هم می هاسارت رها باشد در هجد
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ـ  نهـا یا :فرمـود  یمـ  که دید یرا م ییزهایچ کیهجده ساله  يشهدا يها نامه تیوص درحضرت امام   یشـبه راه صدسـاله را طـ    کی
 .ندا هکرد

معارف نبوده است؛ و کتاب و معلومـات   نیبه ا دنیرس يبرا یجز زندگ یه راهکاست  اتیدر ح یبه معارف عال دنیرس يبرا یزندگ •
نـاب عـالم    قیحقـا  دنیـ فهم؛ منتها بـراي  دنیفهم ياست برا يندیفرا یها را به آدم بدهد؛ زندگ آن معرفت تواند ینم جیو را يعاد

 .توان به آنها دسترسی پیدا کرد راحتی می هاي عادي که به سري آگاهی نه یک. یهست

منتها  ؛دنیفهم یعنی یزندگ /عقل را اکتشاف کنند يبها گران يها نهیدفکه اند  آمده امبرانیپ): ع(علی
 ؟يزیچه چ دنیفهم

یعنـی   )1خطبـۀ  /البالغـه  نهـج (» و یثیرُوا لَهم دفَائنَ الْعقُـول « :فرماید میگونه بیان  این پیامبران را هدف بعثت) ع(یعل نیرالمؤمنیما •
  .عقل را اکتشاف کنند يبها گران يها نهیدفکه اند  مدهآ امبرانیپ

! جـل الخـالق  « :مییگو یم م،یکن یرا نگاه م اتیح یدگیچیپعظمت خلقت و  یوقت ؟يزیچه چ دنیفهممنتها  ؛دنیفهم یعنی یزندگ •
عـالم   نیـ کل ا بفهمیم؟ خواهد ما چه چیزي را خدا میبرساند؟  ه فهمیانسان را به چ خواهد یمبا این عظمتی که آفریده است خدا 
 !د؟یآ یکلمات در م آیا در قالب !است؟ ینوشتن !است؟ یگفتن حقایق نیاآیا » ؟ستحقایقی اچه  دنیفهم يبرا ،ما یزندگی و هست

چیزهـایی   نیهمـ  دنیفهم يشده توسط خدا، برا یطراح و شده توسط پروردگار عالم خلق ،یدگیچیهمه عظمت و پ نیبا ا یزندگآیا  •
 .  ه استنبود زهایچ نیا دنیفهم يخلقت باعظمت برا نیانه؛  ؟هاي عادي و معمولی است و همین آگاهی میدان یو تو ممن  است که

 همـان  منتها» ستها تیمحدود رشیپذ و اه عالقه تیریمد و ها به عالقه دنیرس يتالش برا یزندگ«گفتیم که  يا هیزاویک از  ما •
ـ باشد، فهم ادمانی یول »دنیفهم يبرا يندیفرا« شود  یم گرید یۀزاو کیاز  اتیح اتیعمل یاصل ةماد خـاطر   انسـان بـه   ؟چـه  دنی

مالئکـۀ   م؟یکنـ  یم چه چیزهایی دنیرا صرف فهم مان یما زندگوقت ببینیم که  آن؟ است شده دهیفردر عالم آ یقیچه حقا فهمیدن
 .آورند یکم م هم که مالئکه میبفهم زهایچ یلیخ میتوان یم ما» ؟يدیفهم چه يکرد یهمه زندگ نیا«: پرسند می یکس هر ازاهللا 

 را بفهمد ییزهایچ کانسان در نهایت ی که فتدیب ییها اتفاق کی یعنی یزندگ

ـ که بـه   میدیرا د يادیز يها جواندوران دفاع مقدس در . را بفهمد ییزهایچ کیکه آدم آخرش  فتدیب ییها اتفاق یعنی یزندگ •  کی
پنجاه سال عبادت کردید، و خدا قبول کند، یک روز هم یکى از این « :فرمود یم ها یامام به بعض کهبودند،  دهیرس قیعم اریفهم بس

ممکن است  ها اند که خیلی دهیبه کجا رس هانیا یدنیبب یعنی )14/491/صحیفۀ امام(»ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید وصیتنامه
امـام  . (میفهمـ  یکه ما نم دیفهم یم يزیچ کیها  بچه ي اینها نامه تیاز وص )ره(حضرت امام وقت باشند، آن دهینرس زهایچ  یلیبا خ

خواندم  ها را مى  تنامهیمن چون خودم وص .است خاطر نیبه هم »دیرا بخوان ها تنامهیوص نیا«وقت فرمودند  کیکه امام نیا: اي خامنه
ها، گاهى مطـالبى    تنامهیوص نیدر ا رایز. نکته را فرمودند نیچرا اام که امام   دهیفهم -خوانم مى د،یایو االن هم هر وقت به دستم ب -

و علوم ظاهرى، که طبعاً امکان عروج و  نىیحتّى عرفاى برخوردار از علوم د عنىی. و ناب است قىیعرفان حق ایدن کیوجود دارد که 
آنچه را که بعد از مثالً چهل،  -ندارد نىیلوم دعارف سالکى که معرفتى از لحاظ ع کینه -ترند   زهیاست و قهراً پاک شتریرشدشان ب

ـ کننـد،   هشتاد سالگى احساس و درك و مشاهده مى لگى،پنجاه سال مجاهدت، در سن هفتاد سا جـوان بـه برکـت فـداکارى      کی
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روانـه  به سمت دلهاى بااخالص  غیدر چطور نعمت الهى، بى دینیبب! است  بىیعج زیچ. آورد مخلصانه، در مدت چند ماه به دست مى
 )26/6/1376-والن سپاه پاسداران ئفرماندهان و مس داریدر د؛ بیانات شود مى

 کرد، ینگاه م یبه زندگاز باال  قدر نیا. بودم  آشنا بودم و برخی از حاالت او را دیده» ابوالفضل میرزایی«بنده با یکی از شهداي عزیز  •
عـارف   رمـرد یپ کیانگار مثالً کرد  وقتی با تو صحبت می .داشت »هیر سفعاقل اند«به کل عالم نگاه  که بود دهیفهم زهایچ قدر نیا

 گـر یبود کـه د  دهید ییزهایبود، و چ دهیاو د انگار میکه ما خوانده بود ییزهایآن چ. با کمال تواضع ؛ البتهزند ینود ساله با تو حرف م
 »عالم همه کر و دهیمن گنگ خواب د« :زبان حالش این بود. دیبه ما بگو توانست یاصالً نم

و سئلَ ع عنْ قَولِ اللَّه عـزَّ و جـلَّ أَ و لَـم نُعمـرْکُم مـا      (است یکاف افتنیکمال  يهجده سال براکه نفرموده بود ) ع(امام صادق اگر •
تَذَکَّرُی یفبِ هنْ تَذَکَّرَ  فَقَالَ تَوخٌیم اننِ ثَمابلنَۀً؛ من یشْرَةَ سها به قـول   که چطور این بچه میکرد یما باور نم )1/186/هیقالف حضرهیال ع

 .کردند یشبه طیک  راه صدساله را ) ره(امام
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 8ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
/ تر بودن است بهتر، زنده یشرط زندگ نیاول /شدن انسان است» شکفته« يبرا يندآیفر یزندگ: پناهیان

ها  قدرت که یدر حال میکن یبهتر امکانات اضافه م یزندگ يما برا /تر شدن دهزن يبرا يندیفرآ یعنی یزندگ
 به معرفت است دنیرس ندیفرا یزندگ !/در درون خودمان است

ـ  يها تو را به کشف قدرت یهرکس. شود یانسان م يکه موجب شکوفا شدن استعدادها يندیفرا یعنی یزندگ خـودت وادار نکـرد و    یدرون
وقـت   آن ؛یدا کنـ یخودت را پ یدرون يها و آن قدرت يبرو دیبا. داده است بتیکرده و فر انتیارجاع داد، در واقع به تو خ نرویمدام تو را به ب

 .شد یتر خواه زنده

 هاي خود  انسان اسیر عالقه/»رونیدر ببا موانع مبارزه «و » ها در درون عالقه تیریمد« يبرا يندیفرآ یزندگ

ها، و تالش و درگیـري   زندگی یعنی مدیریت عالقه: ها تعریف کردیم و گفتیم ها و عالقه بر گرایش در جلسات قبل زندگی را مبتنی •
مـدیریت  «به عبارت دیگر؛ زندگی فرآیندي اسـت بـراي   . ها ها و همچنین تسلیم شدن به موانع و محدودیت براي رسیدن به عالقه

زنـدگی  . ها ها، البته در کنار تسلیم شدن در مقابل موانع و محدودیت هبراي رسیدن به عالق» مبارزه در بیرون«و » ها در درون عالقه
ترکیبی از این سه فرآیند است منتها در ظرف مقدرات الهی، نه در یک خأل یا در یک فضایی که تصادفاً طراحی شده است، بلکه در 

 .هاي او طراحی شده است ظرف مقدرات الهی است که براي هر کسی متناسب با دارایی

ها موتور محرك روح ما یا عامل حرکت مـا در زنـدگی    خاطر این است که گرایش ها تعریف کردیم به گر زندگی را بر اساس گرایشا •
البته . کنند هاي ما را تعیین می هاي ما هستند که هدف همین عالقه. هاي خودش است ها و عالقه انسان خیلی اسیر گرایش. هستند
ما اگر دوست داشته باشـیم یـک چیزهـایی را بفهمـیم،     . آورند گیرند و به استخدام در می کمک می هاي ما همیشه علم را به عالقه

ما اگـر  . رویم رویم تا بفهمیم و اگر دوست نداشته باشیم آن چیزها را بفهمیم، به دنبال فهم آنها نمی وقت است که به دنبالش می آن
رویم ولـی اگـر دوسـت     تري برسیم، به دنبال این فهم عمیق می ایج عمیقدوست داشته باشیم از فهم خودمان با کمک تفکر، به نت

 .نداشته باشیم، فهم ما جلو نخواهد رفت

 یمدار ازین یمرحله به مرحله به آگاه ،ها در فرآیند مدیریت عالقه

 ، بهمینگاه کن دیانسان هم با يها و توانایی ها ییدارا سایر بهبلکه  م،یمحدود کن ها شیرا به موضوع گرا یزندگ فیتعر میخواه ینمما  •
ـ ؛ تعر میارائه بده مختلف فیچندتا تعر میخواه یالبته نم .مینگاه کن دیهم با افتد یکه در وجود انسان م يگرید يها اتفاق  اصـلی  فی
ـ   دیـ کن یمختلف نگاه م يایاز زوا وقتی اما. ها بیان کردیم که مبتنی بر گرایش است همان  يرهـا بـروز و ظهو  ک، زنـدگی انسـان ی

جلـو   و دیـ کنمبـارزه   وتالش  یا د،یکن تیریخودتان را مد يها شیگرا دهیخوا یم یشما وقت .معرفت یۀمثالً از ناح ؛هم دارد يگرید
 .دیدار ازین یمرحله به مرحله به آگاه د،یکن نییاهداف خودتان را تع ای دیبرو

در جریـان  -کـم  کـم  شود از بیرون کسب کرد و خودمان نمی را اه یاز آگاه یبعض ، امامیکن یکسب م رونیرا از ب ها یاز آگاه یبعض •
مـثالً   !رود یمو  کند یکمانه م خورد و می مان به گوش ، صرفاًمیریبگ را اگر هم از بیرون ها گونه آگاهی این .میرس یم به آن -زندگی

البتـه هسـتند   . متوجـه شـود   آگـاهی را   جـوان ایـن  محال اسـت   باًیتقر »رسد یزود فرا م يریدوران پ« :ندیگو یم ها وقتی به جوان
  .فهمیدند هایی که فهم خیلی قوي دارند؛ مانند شهدا که قبالً مثال زدیم و گفتیم که چقدر خوب می جوان
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با گوشت و پوست و را باید  زهایچ برخیآدم / کالس درس نیاست؛ ع دنیفهم و وسیلۀابزار  یزندگ
 بفهمدش استخوان

 دنیـ فهم و وسـیلۀ ابـزار فهـم    یزندگخود  اساساً ولی دارد ازین ییها یآگاه ش، بهالتیبه تما دنیرس انیمرحله به مرحله در جر آدم •
  یآدم بعضـ  .را به آدم بفهمانند ییزهایچ کیتا  کنند یآدم اجرا م يکه برا يا شنامهینما نیع ،کارگاه نیع ،کالس درس نیاست؛ ع

 .بفهمدکردن  یبا زندگ دیبا را زهایچ  یمد، آدم بعضبا گوشت و پوست و استخوان خودش بفهباید را  زهایچ

کردن ماست که به ما  ینوع زندگ و یرفتار، سبک زندگ همین نکهیا يبرا ؟کند یصادر م و دستور احکام قدر ایناسالم  دانید چرا می •
آن  ؟یکنـ  یمـ  یزنـدگ  يردا خیلی مهم است که تو چگونه .هستند تیدوم اهم ۀدر درج کتابو  کالس، فهماند یم ها رازیچخیلی 
آن  کـه  کـن  یزندگ پس طوري. کند افتیرا در بدهد اوبه  خواهد یم یکه زندگ یکه آن فهم چشد یمخوب را  یزندگ ةریش کسی

  .يریبگ از زندگی خودت فهم را

 شوید شما تا زندگی نکنید بعضی چیزها را متوجه نمی/  به معرفت است دنیرس ندیفرا یزندگ

 اینکـه  .هاست معرفت همۀالبته معرفت به پروردگار عالم در رأس  .چیزهمه  بهکسب معرفت است؛ معرفت  یدگزن نیا ۀاصًال فلسف •
 یاصالً زندگ یول م،یبه علم و معرفت دار ازیخوب ن یدگزن کی يبله ما برا .درست است »میبه علم و معرفت دار ازین یما در زندگ«

  .معرفت است يبرا يا لهیخودش وس یبه معرفت است، زندگ دنیرس ندیفرا

فهمیـد   مثالً شما تا پدر نشوید، نمـی  .فهمد هستند که تا وقتی در جریان زندگی براي آدم اتفاق نیفتد، آدم خوب نمی زهایچ  ی ازبعض •
 .کنید اید که زندگی به این دنیا آمده که ن بودیهم يبرا شوید؛ و پدر شدن یعنی چه؟ شما تا زندگی نکنید بعضی چیزها را متوجه نمی

 میاز تسل يندیفرا است که التیبه تما دنیرس يبرا يری، مبارزه و تالش و درگالتیتما تیریمد یزندگ«: در تعریف زندگی گفتیم •
جمله  کیدر   م،ینگاه کن یزندگ فیتعر همینمعرفت به  یۀاز زاو اگر منتها» یدر بستر امتحانات اله البته افتد یشدن در آن اتفاق م

کسی کـه عصـارة زنـدگی را کشـیده و     . است؛ فهمیدن خیلی چیزها دنیفهم و معرفت يبرا يا لهیوس یزندگ که مییبگو میتوان یم
 .چشیده باشد و به این فهم و معرفت رسیده باشد، وقتی از این دنیا برود، خیلی مورد احترام خدا و مالئکه خواهد بود

 شدن انسان است »تهشکف« يبرا يندیفرا زندگی/ تعریف زندگی از یک زاویۀ دیگر

در ایـن  . معرفـت  یۀزاویعنی هم زندگی را از زاویۀ محبت و تمایالت تعریف کردیم و هم از . تا اینجا دو تعریف از زندگی ارائه دادیم •
 .مینگاه کن یبه زندگ هم مهم است یلیکه خ گریباب د کیاز  وم، یکن فیتعررا  یهم زندگ گرید یۀزاو خواهیم از یک جلسه می

ـ ا .اسـت  وجود انسـان  يها یشدن پنهان دایپ ندیفرا زندگی ،است شکوفا شدن انساندیگر جهت  کیاز  یزندگ • را در آمـوزش و   نی
در مدرسـه   هـا را  بچـه وقتـی  مادرهـا هـم   و پـدر   »ها شکوفا شـود  استعداد بچه میخواه یم«: گویند مثالً می. ندیگو یپرورش هم م

کـه   سـت ین يزیفقط آن چ انسان» ...؟ او را در آن زمینه رشد بدهیدخورد یم يد چه کارمن به در ۀبچ ببینید«: گویند گذارند می می
 . شکفته شدن انسان است يبرا يندیفرا یزندگ و در درون خودش دارد يادیز يانسان استعدادها دهد؛ ینشان م
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خود را شکوفا  یروح يها قدرت یاند ول کرده یها زندگ سال یبرخ /الهادة مغز انسان اي از قدرت فوق نمونه
 اند نکرده

ساخته و پرداخته  ي آنجا دیسلول جد کیبعد  ردیم یبدن انسان م يها سلول :فرمود یم يولوژیزیف ینشناسروا ما در دیاز اسات یکی •
و پوست  .شود یدارد نو به نو عوض ممدام  ها نیا یهمان بدن سابق است ول هیشببلکه  ست،یهمان بدن سابق ن ما بدن لذا. شود یم

 شیهـا  سـلول  وقتـی  بـه بعـد   یسـالگ  24مغز از  اما :در مورد مغز فرمود .دیرس به مغزتا  داد یم حیرا توضبدن مختلف  يها قسمت
ي شـما  مغز يها سلول و د،یصدها سال هم عمر کنها یا  دهشما اگر  ؛دینگران نباشولی ! شود چیزي جایگزین آن نمی گرید ردیم یم

دانشمندان عالم  ۀعلم هم ةانداز که بهکند  رهیذخ تواند یاطالعات م قدر آن ماند یم یتان باق يکه برا يمقدار  مدام کم بشوند، همان
 !است شتریبهم 

 امـت یتمام دوستان خود را تا روز ق) ع(نیرالمؤمنیأم :شنویم می که میکن یما تعجب م وقت آن !ببینید قدرت مغز انسان چقدر باالست •
نام تو در فهرسـت دوسـتان مـن    ! نه: من شما را دوست دارم، آقا فرمود :گفتو ) ع(نزد امیرالمؤمنین آمدنفر  کی !دشناس یبه اسم م

حدثَنی بألف حدیث لکُلِّ حـدیث ألـف بـابٍ و إنَّ أرواح    ص إنَّ رسولَ اللّه : ع فقالَ... الُحبک قالَ یا أمیرَالمؤمنینَ إنّی و اللّه(! نیست
ف وجهک فی لهواء فتَشَم و تَتَعارف فما تَعارف منها ائْتَلَف و ما تَناکَرَ منها اخْتَلَف و بحقِّ اللّه ِ لَقد کَذَبت فما أعرِالمؤمنینَ تَلْتَقی فی ا

ماءفی األس کمو ال اس جوه311/؛ اختصاصالو( 

هایی  چشم و گوش انسان چه توانایی! و استعدادي دارد حاال شما ببینید که روح انسان چه قدرت مغز است،و استعداد  این تازه قدرت •
تواند به جایی برسـد کـه حتـی     اش این است که انسان می و یک نمونه است انسان مهم ياز استعدادها یکی یینایو ب ییشنوا! دارد
 .هم بشنودرا ان اهیگ حیتسب

گـذرد ولـی هنـوز     شـان مـی   هـا از زنـدگی   د کـه سـال  ها هستن ولی متاسفانه خیلیاست  شکوفا شدن استعداد يبرا يندیافر یزندگ •
ـ ابـر  اول در آموزش پـرورش بنـا    هماناز  است که لیدل نیبه ا دیشا. شکوفا نشده است شان استعدادهاي روحی  مـا اسـت کـه    نی

  !و کاري به استعدادهاي روحی نداریم میریبگ ادیرا  زهایچقبیل  این و ییبنا ،یقصاب ،ينجار هایی ماننداستعداد

 شرا در خـود  یقدرت چیه و شکوفا نشود شیاستعدادها ی کهکس ست وآن شکوفا شدن استعدادها يبرا ییفرصت طال کی یدگزن •
 . است چارهنکند و بخواهد مدام خودش را تکرار کند، واقعاً بی داریب

 ؟بالغ شوند یاز نظر جنس یما در چه سن يها بهتر بود جوانبه نظر شما 

در  .ستدیشهوت با ةزیغر يبتواند جلو باید دیرس یبه سن چهارده سالگاش این است که وقتی  یک نمونه. قدرتمند است یلیانسان خ •
 یما در چه سـن  يها بهتر بود جوانبه نظر شما  :دمیپرس شانیاز ا و مبود نیو متد یمذهب یفرهنگو دوستان  انیاز مرب یجمعمیان 

 بـه ! سـال بـود   21که آن دلسوزان محتـرم فرمودنـد    يا یسن نیانگیم د؟یکن یم شنهادیرا پ یسن شما چه ؟بالغ بشوند یاز نظر جنس
شما به  !است کرده داریرا زود ب یجنس ةزیغر نیکه ا است که از دست خدا در رفته دییگو یم دیدارشما واقع  در: عرض کردم شانیا

از  یهـا را در سـن پـانزده سـالگ     بچـه شـود   میچطور  پس: آنها گفتند »!است اشتباه شده« گویید که در واقع اي دارید می یک نحوه
ایـد و   هنکرد یتیاصالً کار ترب شما) سالگی14تا  7یعنی از (بوده تیدر آن هفت سال که فرصت ترب: عرض کردم شهوات باز داشت؟

هـا طـوري تربیـت     اگر جوان ما در این سال. ذیر خواهد بودپ درست انجام شود، این امر امکان اال اگر در این هفت سال، کار تربیتی
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سالگی هم قدرت ایستادگی در مقابل شـهوات را   14شده باشد که قدرت ایستادگی در مقابل تمایالت خود را پیدا کرده باشد، بعد از 
 .خواهد داشت

 شدنتر  زندهفرآیندي براي  یعنی زندگی

ـ پ شیافـزا  شیهـا  ییکه انسان توانا يندیفرا یعنی یزندگ ،يفطر ياستعدادها ییشکوفا یعنی یزندگ •  دای

االن  غالباً ماولی  ؛شدنتر  زنده یعنی یزندگ .یمکن یتا زندگ یمتر بشو زندهفرآیندي که  یعنی زندگی کند، یم

عالوه بـر دو  مؤمن : فرماید به عنوان مثال در روایت می. میاز قوا را ندار یلیما االن خ! میمرده دار مهیحالت ن

أَلَا إِنَّ للْعبد أَربعۀَ أَعینٍ عینَانِ یبصرُ ): ع(امام سجاد( .لب استچشمِ سر، دو چشم دیگر هم دارد که چشم ق

ی قَ بِهِما أَمرَ آخرَته و عینَانِ یبصرُ بِهِما أَمرَ دنْیاه فَإِذَا أَراد اللَّه عزَّ و جلَّ بِعبد خَیر نِ فـنِ اللَّتَینَییالْع لَه اً فَتَح  لْبِـه

بیا الْعرَ بِهِمصـ  براي ماچشم قلب  آنولی االن ) 367/؛ توحید صدوق فَأَب شـاید زنـدگی مـا فقـط      .کنـد  یکار نم
 اتیـ حانـد و فقـط    افتـاده » وی یس  آي«ان در مارستیتخت بو روي اند  شده يمغز ۀضربتر از آن کسانی باشد که مثالً  مقدار زنده یک
  !دارند ینبات

که  در حالی میکن میامکانات اضافه  بهتر یزندگما براي / تر بودن است زندگی بهتر، زندهاولین شرط 
 !خودمان استها در درون  قدرت

ی زندگ. و بعد ما باید این حیات را تقویت کنیم دهند یبه آدم م ینبات ییابتدا اتیح کی .یداشته باش اتیح ی وزنده باش یعنی یزندگ •
. تـر باشـد   زنده در آناست که آدم اوالً  يزیچآن بهتر  یزندگ .تر شود تا انسان زنده است ییها بیو نش  فراز ، اتفاقات یاندیفرا درواقع

ـ    دنبال این هستیم که  ، مدام بهبهتر داشتن یزندگ تر بودن و عجیب اینجاست که ما براي زنده در  میامکانـات خودمـان را اضـافه کن
ـ   یرا به زندگ يزیچ رونیب قرار نیست که از و تر باشد انسان زندهاست که  نیبهتر شرط اولش ا یزندگ حالی که بلکـه   میاضـافه کن

 .ا و استعدادهاي درونی خودمان را شکوفا کنیمه باید همین دارایی

. خودمان استها در درون  قدرت .شود یانسان م يکه موجب شکوفا شدن استعدادها يندیفرا یعنی یزندگ •

بـه تـو    در واقعارجاع داد،  رونیبه ب و مدام تو راوادار نکرد  خودت یروند يها تو را به کشف قدرت یهرکس

ـ خودت را پ یدرون يها آن قدرت ي وبرو دیبا. است داده بتیفر و کرده انتیخ ـ  دای تـر   وقـت زنـده   آن ی؛کن

 .شد یخواه

خــدا  اءیــاول! میســتیزنــده ن  اصالًا ما در مقابل آنه اید، و شاید بتوان گفت که ها و کرامات اولیاء خدا زیاد شنیده شما از قدرت •
ـ  قدرت ۀهم و شنوند یمرا  زیهمه چ نند،یب یرا م زیهمه چ که هستند يورط نیا دخالـت  در قـدرت و تـدبیر خـدا     یها را هم دارند ول

 ده را ببرنـد حداکثر اسـتفا ،  کم   قدرتهمین از  خواهند ، میشان کم است که قدرت ییآنها .ییاستثناخاص و  مگر در موارد ؛کنند ینم
و . اسـت  نیـ شان ا آنها امتحان ؛»قدرت استفاده کنند نیمبادا از ا«که  کنند یاست مدام مراقبت م ادیشان ز که قدرت ولی اولیاء خدا

 .شده عمل کنند حساب یلیکه خ کند یاقتضا م یادب بندگ
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 ؟او چگونه خواهد شد یکه شکوفا شد، زندگ یکس

منْ عمـلَ  «  :فرماید خداوند میاو چگونه خواهد شد؟  یکه شکوفا شد، زندگ یوقت کس ؛ آناست شکوفا شدن يبرا يندیفرا یزندگ •
دقـت کنیـد   (زن و مرد، و البته مؤمن باشد ، ازدهدکه عمل صالح انجام ب یکسیعنی  )97/نحل(»نو هو مؤْم  صالحاً منْ ذَکَرٍ أَو أُنْثى

ی سـبک زنـدگ   وکـردن   یچگونه زنـدگ  و یبحث ما که بحث زندگ به لذا این آیه هد؛د یمقدم قرار م بر ایمان عمل راکه در اینجا 
 !بهیط اتیح ؛میده به او می اتیحما یک  »فَلَنُحیِینَّه حیاةً طَیبۀً«: فرماید میبعد .) شود یم کینزد شتریب است،

بعـد   و. ستین میکه ما االن دار یزنده بودن نیا ؛است گرید اتیح کی اتیح نیا :دیفرما یم زانیالم ریدر تفس )ره(ییعالمه طباطبا  •
آدم واقعـاً   و اسـت  بخـش  يانـرژ  و آور يآور و شـاد  نشاطاین زندگی  نکهیا یکی کنند؛ یذکر ماي این حیات طیبه مهم بر یژگیدو و
به  رسد یم بهیط اتیکه به ح یکس: دیفرما یم )ره(ییطباطبا ۀعالمو بعد  .کند یاشتباه نم یزندگ اینآدم در  نکهیدوم ا. است یراض

 .کند یکه حق و باطل را راحت از هم جدا م رسد یم یصیقدرت تشخ

 ؟ردیگ یم مان دل یم،کن ینگاه م که را ها لمیاز ف یلیخچرا  /تر شدن زنده یعنی یزندگ

ـ  ، چرا؟ چونشود یم اهیس مان ، دلردیگ یم مان دل یم،کن ینگاه م که را ها لمیاز ف یلیخ متاسفانه !تر شدن زنده یعنی یزندگ • آدم  کی
پس این فیلم چه خاصیتی دارد که دارید ما را بـه آن  ! کنند کورمال زندگی می همه مثل خودمان کورمال ست؛ین در این فیلم تر زنده

 !کنید؟ سرگرم می

ـ ا ییگـو  یمـ که شما  :دندیپرس )ره(از حاج آقا فخر. تر بودند براي شما بیان کنم هایی که واقعاً زنده اجازه بدهید یک خاطره از آدم •  نی
 )بیسـ مثالً ایـن  (این غذا خودیعنی ! دیگو یخودش به من م :ایشان گفتند ؟دیفهم یناك است، از کجا م شبهه ، چونمیمال را نخور

 » .!ناك هستم من را نخور، من شبهه«که  دیگو یبه من م

 جوان هجده ساله کیاز  )ره(بهجت يانتظار آقا

یک جوانی که االن در قم طلبـه اسـت، بـراي     .دیمالئکه را هم خواهد شن يوقت صدا تر بشود؛ آن زنده آدم ت کهاس نیواقعاً مهم ا •
کمـک   و کـردم  یکـار مـ   و دادم یمـ  ییچـا مثالً بهجت رفت و آمد داشتم،  يآقا ۀدر خان یلیمن خ :گفت کرد و می بنده تعریف می

 ییچا حضور نداشتم که) ره(آقاي بهجت ۀاز جلسات روض یکلذا در ی. فتممشهد مقدس ربه  يچند روز کی بعد از مدتی،. کردم می
 . ارتیرفته بودم مشهد زبله،  گفتم !ينبود ی،فالن :حاج آقا فرمودندوقتی برگشتم  .بدهم

وارد  یرفتـ  یعنی :فرمود .دمیرا ند )ع(امام رضا! گفتم نه ؟يدیرا هم د )ع(امام رضا ،حرم یرفتوقتی  ،بخُ :گفتند) ره(آیت اهللا بهجت •
را در خـواب هـم   ) ع(در آن مدتی که آنجا بودي، امام رضا :بعد فرمودند! فرمودند عجب. گفتم نه ؟يدیرا ند )ع(امام رضا يحرم شد

. نه :گفتم ؟اي هدیرا ند )ع(اصالً خواب امام رضا اي، که مشهد رفتهتا حاال  یعنی: فرمود! نه :گفتمندیدي که حضرت به خوابت بیاید؟ 
 !زنده باشدواقعاً  است؛ اینکه جوان هجده ساله کیاز  )ره(بهجت يآقا انتظار نیا ...عجب :فرمود و کردتعجب 

ـ قدم به قـدم بـه ا   و میرا انتخاب کن يبهتر یزندگ کما ی که دوارمیام شاءاهللا إن. کند یزنده باشد، بعد زندگ آدم اول باید •  اتیـ ح نی
    .میبشو کینزد
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 9ج/هتربراي زندگی ب ریمستنها 
دین، راه رفاه را به /ي که مستکبران را بر دنیاي ما مسلط کند، زهد نیستا دنیاگریزي ابلهانه: پناهیان

بدون  خواهند یم یبرخ /دیآ یم دیپد يخوش ماد یزندگ امبران،یاز پ تیدر اثر تبع/ دهد انسان یاد می
 است نییپا یلیفرهنگ کار در ما خ /بهتر شود شان یزحمت، زندگ

و قدرتمندانِ ثروتمند بر شما  یکن نیخود را تأم ۀخود و جامع يازهاین یچنان خراب باشد که نتوان شما آن یکه زندگ ستیمعنا ن نیبه اهد ز
-يبهتر از نظر ماد یزندگ ةنبوده که ما دربار یاز جلسات مذهب يا جلسه چیدر ه! است؟ نیزهد ا يگفته است که معنا یچه کس! مسلط شوند

در . موجب تأسف است یلیخ نیو ا م،یا از سر جهالت مواجه شده ییها با اعتراض نکهیمگر ا م،ییسخن بگو -گفته نیکه د ییها ه در آن محدود
که  فتدیتو به دست مستکبران ب يایکه دن يا ابلهانه يزیاگریدن یعنیزهد «که  کند یصورت معنا نم نیزهد را به ا ،یاستاد اخالق چیکه ه یحال

 »!ندشو سلطبر تو م

گویند  ها با تمسخر، به متدینین می برخی غیرمذهبی/کنند مخالفت می» زندگی بهتر«دو گروه با بحث 
 کدام پیامبر فرموده دنیاي خود را آباد نکنید؟/» !شما هم مثل ما دنبال زندگی بهتر هستید؟«

توانـد بـه زنـدگی     انسان چگونه می«یم و اینکه بپرداز» زندگی بهتر«خواهیم به بحث  بعد از ارائۀ تعریف زندگی در جلسات قبل، می •
شود؟ در  مان چگونه بهتر می خواهیم با زندگی، خیلی حداقلی برخورد کنیم، بلکه به دنبال این هستیم که زندگی ما نمی. »بهتر برسد؟

 . شویم و متاسفانه بخشی از این چالش از سوي افراد مذهبی است اینجا دچار یک چالش بسیار بزرگ می

یک نـوع مخالفـت از سـوي افـراد غیرمـذهبی و یـک نـوع        : با مطرح کردن بحث زندگی بهتر، با دو نوع مخالفت مواجه هستیم ما •
شما هم مثل مـا دنبـال زنـدگی بهتـر     «: گویند ها با تمسخر، به متدینین می گاهی اوقات غیرمذهبی. مخالفت از سوي افراد مذهبی

چطور شده شما که دنبال خدا بودید، بـه دنبـال   ! خواهند ن و ایمان ندارند و آخرت را نمیاینکه کار ما و کسانی است که دی! هستید؟
 »!اید؟ زندگی بهتر افتاده

مواجه خواهی شد، و ثانیاً با برخوردهاي  صحبت کنی، اوالً با تمسخر غیرمتدینن» زندگی بهتر«در فضاي معنوي اگر بخواهی دربارة  •
در حالی که » !شما که گفته بودید نباید دنبال دنیا برویم«: گویند مذهبی مواجه خواهید شد که می اي یا جاهالنۀ برخی از افراد عقده

! الـدنیا نـه   یعنی حب» !دنیا نه«ما اگر گفتیم  !کدام پیامبري گفته است که شما دنیاي خود را آباد نکنید؟. این یک دروغ بزرگ است
ا را ترك کنیم یا وظیفۀ خودمان را دربارة تأمین دنیاي خودمان و اطرافیان خودمـان  یعنی دنیا را بر آخرت ترجیح ندهیم نه اینکه دنی

 .انجام ندهیم

 اي که مستکبران را بر دنیاي ما مسلط کند، زهد نیست دنیاگریزي ابلهانه

چنان خراب باشد که نتوانی نیازهاي خود و جامعۀ خـود را تـأمین    زهد به این معنا نیست که زندگی شما آن •

در هـیچ  ! چه کسی گفته است که معناي زهد ایـن اسـت؟  ! و قدرتمندانِ ثروتمند بر شما مسلط شوندکنی 

 -هایی که دین گفتـه  ه در آن محدود-اي از جلسات مذهبی نبوده که ما دربارة زندگی بهتر از نظر مادي جلسه

در . موجب تأسف است ایم، و این خیلی هایی از سر جهالت مواجه شده سخن بگوییم، مگر اینکه با اعتراض
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اي کـه   زهد یعنـی دنیـاگریزي ابلهانـه   «کند که  حالی که هیچ استاد اخالقی، زهد را به این صورت معنا نمی

 »!دنیاي تو به دست مستکبران بیفتد که بر تو مسلط شوند

ولـی  ! ؟»و تـالش نکنـیم   مـان کـار   دست آوردن دنیاي ما براي به«چنین معنا کرده است که  چه کسی معنویت و دنیاگریزي را این •
گرایـی یعنـی زنـدگی زاهدانـۀ      دینداري یعنی دنیاگریزي و آخرت«گرایی وجود دارد که  متاسفانه این تصور غلط از دینداري و آخرت

 » .حداقلی، به حدي که دیگرانی که ملحد هستند بر دنیاي تو مسلط شوند

پس «: گویند کنند و می ن از زندگی بهتر حرف بزنند، آنها را مسخره میاین تصور باطل در میان غیرمتدینین وجود دارد که تا متدینی •
 !کنند که خودشان واقعاً به دنبال زندگی بهتر هستند یعنی آنها تصور می» !اید شما هم دنبال ما راه افتاده

ها  مندي اروپایی بر اساس گزارش اتحادیۀ اروپا، رضایت/ از زندگی است» رضایتمندي«مالك زندگی بهتر، 
 سال پیشرفت تکنولوژي، زیاد نشده 30از زندگی پس از

تر بشود و احساس خوشبختی  خواهیم به زندگی بهتر برسیم، مالکش رضایتمندي از زندگی است، یعنی اینکه انسان راضی ما که می •
 .      خواهد احساس رضایتمندي و خوشبختی کند یعنی هر کسی در هر مرامی هست، هرطوري می. کند

کز تحقیقاتی براي بررسی سطح رضایتمندي مردم در کشورهاي اروپایی، تحقیقاتی انجام داده کـه  یک مر •

در آنجا نشان داده است کـه در سـی   . نتایج آن در سایت رسمی کمیسیون اتحادیۀ اروپا منتشر شده است

ین سی سـال،  یعنی با اینکه در ا. سال گذشته سطح رضایت مردم اروپا از زندگی افزایش پیدا نکرده است

شـود کـه    معلـوم مـی  . تکنولوژي پیشرفت کرده ولی سطح رضایتمندي مردم افزایش پیـدا نکـرده اسـت   

درآمـد و   این تحقیق را در میان افـراد کـم  . تواند میزان رضایتمندي را افزایش دهد تنهایی نمی تکنولوژي به

شان تغییـر   ثروتمند، سطح رضایتمندي اند و نتیجه نشان داده که هر دو گروه فقیر و پردرآمد هم انجام داده

باید ببینیم که آیا واقعاً میزان رضایت آنها از زندگی افـزایش  ! ما نباید ظاهربین باشیم. چندانی نکرده است

 ! پیدا کرده است؟

 گیریم شرکت کنیم و اال تحت سلطۀ ابلیسیان قرار می» رقابت زندگی بهتر«در دنیاي امروز، مجبوریم در 

عنـوان فـرد یـا     بـه (گریزي نیست، چون تا از زندگی خودت فرار کنی و از بهبود وضع معیشتی خودت فرار کنی اي زندگیمعن زهد به •
هـاي   در زنـدگی . هاي امروزي که خیلی با گذشته فـرق کـرده اسـت    مخصوصاً در زندگی. ، دیگران بر تو مسلط خواهند شد)جامعه

کرد، شاید در آن زمان  ها کسی بر کسی سلطه پیدا نمی دار نبود و به این سادگیگذشته که با صد کیلومتر فاصله، کسی از کسی خبر
ها را براي رفع بیمـاري   ترین تکنولوژي ولی االن اگر پیشرفته. توانستید زهد پیشه کنید و به زندگی شما هم زیاد لطمه وارد نشود می

 . هیم گرفتبیماران العالج جامعه نداشته باشیم، تحت سلطۀ ابلیسیان قرار خوا

مجبوریم علم و تکنولوژي را به عنوان . شرکت کنیم؛ به عنوان یک وظیفۀ دینی» زندگی بهتر«در دنیاي امروز، مجبوریم در رقابت  •
مجبوریم وضع زندگی خودمان را بهتر کنـیم و  . تر قرار دهیم و مجبوریم در این رابطه تالش کنیم یکی از ابزار زندگی بهتر، پیشرفته

 .خود بپردازیم و عاشق دنیا شویم ایش این نیست که بریز و بپاش مسرفانه انجام دهیم و به تجمالت بیاینها معن
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 برخی از نیازهاي جدید انسان امروزي، الزمۀ حیات پیشرفتۀ بشري است 

کنند که برخـی از   کنند، نیازهاي جدیدي هم تولید می طور که دارند زندگی می ها همین تجربۀ حیات بشر نشان داده است که انسان •
این نیازهـاي جدیـد کـه تولیـد     . این نیازهاي جدید، کاذب هستند اما برخی از این نیازهاي جدید، الزمۀ حیات پیشرفتۀ بشري است

دهند و وقتی ما این نیازها را درست بـرآورده کنـیم، زنـدگی مـا      شوند، طبیعتاً ما را به سمت برآورده کردن این نیازها حرکت می می
 . شود، ما هم نباید در این رقابت عقب بمانیم وقتی زندگیِ همه، دارد پیشرفته می. تر خواهد شد هپیشرفت

ها در برخـی   البته این پیشرفت. شود او را به یک نوع مرکب محدود کرد نمی. شود انسان را به یک نوع خانه محدود کرد طبیعتاً نمی •
مثالً فرق انسان بـا گنجشـک ایـن اسـت کـه      . ها ضرورت حیات طبیعی بشر هستند نهها واقعاً زائد هستند، اما در برخی از زمی زمینه

ها طمع دارنـد   خاطر اینکه انسان تنها به نه. طور نیستند ها این ساختند ولی انسان جور النه می ها در طول تاریخ، همیشه یک گنجشک
کند  رود، نیازهاي جدیدي تولید می ی انسان وقتی جلو میزندگ. زندگی خود را بهتر کنند، بلکه جداي از طمع، بحث نیاز مطرح است

 . دنبال خواهد آورد نوع توسعه در زندگی مادي را به که الجرم باید به آنها پاسخ داد و این یک

به دستگاه حاکم براي ) ع(کمک امام باقر/ ها باید با دشمن رقابت کنیم تا بر ما مسلط نشود در برخی زمینه
 ي ضرب سکهرسیدن به تکنولوژ

حتی اگر دشمنان شما نبودند، باز هم به این پیشـرفت،  . نشینی کنید توانید از این مسیر پیشرفت در متن زندگی مادي عقب شما نمی •
ها الزم  در برخی از زمینه. مجبور بودید ولی حاال به صورت مضاعف، مجبور هستید چون یک درگیري و نبردي در این میان هست

و لَن یجْعـلَ اللَّـه   (»نگذارید بر شما مسلط شوند«شوند و این دستور دین ماست که  ه بدهیم و اال بر ما مسلط میاست با آنها مسابق
 )141/للْکَافرِینَ على المُؤْمنینَ سبِیال؛ نساء

ولوژي ضـرب سـکه   از تکن) ع(مملکت اسالمی در زمان امام محمد باقر. است» ضرب سکه«مثال مشهورش در تاریخ اسالم، مثال  •
خواسـتند برخـی از    مـی . خواستند از این طریق بر جامعۀ اسالمی تسلط فرهنگـی پیـدا کننـد    برخوردار نبود و دشمنان و رومیان می

به میدان آمد و بـه  ) ع(در این زمان امام باقر. کنند، بزنند هایی که براي جامعۀ اسالمی ضرب می شعارهاي خودشان را بر روي سکه
هـا   تکنولوژي ضرب سکه را یاد گرفتند و خودشان را از زیر سـلطۀ غربـی  ) ع(ظالم کمک کرد و آنها به مدد امام باقرهمان حکومت 

 .نجات دادند

زندگی بهتر اقتضاي طبیعت بشر است و کسی هم نگفته است که این طبیعت بشر را انکار کنیم، بلکه باید آن را هـدایت و کنتـرل    •
کشانند؛ مثل همین وضعی که االن در  خاطر پیشرفت خودشان، دیگران را به بردگی می د، گروهی بهاگر هدایت و کنترل نشو. کنیم

 . کنیم جهان داریم مشاهده می

 دیآ یم دیپد يخوش ماد یزندگ امبران،یاز پ تیدر اثر تبع ):ع(علی/دهد دین، راه رفاه را به انسان یاد می

کنـد و در ایـن هـیچ     توسعۀ مادي زندگی را براي انسان هموار می. دهد انسان یاد می یکی از نتایج دین، این است که راه رفاه را به •
. هست که بسیار جالب اسـت ) ص(دربارة اثر تبعیت از پیامبر گرامی اسالم) ع(تعابیري در خطبۀ قاصعۀ امیرالمؤمنین. تردیدي نیست

عوث کرد و به سوي مردم فرستاد، مردم او را اطاعت کردند و او هاي خدا نگاه کنید که خدا پیامبري را مب به مواقع نعمت«: فرماید می
توانست الفتی بین مردم ایجاد کند و نعمت، بالِ کرامت خودش را بر سر مردم گستراند و نهرهاي نعمت به سوي مردم جاري شد، و 
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عِ نعمِ اللَّه علَیهِم حینَ بعثَ إِلَیهِم رسولًا فَعقَد بِملَّتـه  فَانْظُرُوا إِلَى مواقزار زندگی خوش، متنعم بودند؛  اینها غرق نعمت شدند و در سبزه
ۀُ بِهِم فی عوائـد  و أَسالَت لَهم جداوِلَ نَعیمها و الْتَفَّت الْملَّ طَاعتَهم و جمع علَى دعوته أُلْفَتَهم کَیف نَشَرَت النِّعمۀُ علَیهِم جنَاح کَرَامتها

در اثر تبعیت از پیامبران الهی، عیش  یعنی )192خطبۀ /نهج البالغه (»برَکَتها فَأَصبحوا فی نعمتها غَرِقینَ و فی خُضْرَةِ عیشها فَکهِین
 !د، فقیر و بیچاره شودطور نیست که اگر یک امتی از یک پیامبري تبعیت کن آید و این و زندگی خوش مادي پدید می

در مقایسه با آخـرت دنیـا   . تر است و اگر آدم دنیا را به آخرت ترجیح دهد، حماقت کرده است البته معلوم است که آخرت از دنیا مهم •
و مـا  «: فرمایـد  خداوند مـی . اي ندارید جز اینکه دنیاي خودتان را آباد کنید ارزشی ندارد، اما شما براي آباد کردن آخرت خودتان چاره

حیات حقیقی آخرت است و دنیا بـازي اسـت ولـی مـا      ) 64/عنکبوت(»نهذه الْحیاةُ الدنْیا إِالَّ لَهو و لَعب و إِنَّ الدار الْآخرَةَ لَهِی الْحیوا
مشـکل دینـداري   . غرق نشویم خوبی انجام دهیم، مأموریم به اینکه در این استخر بازي شنا کنیم و مأموریم به اینکه این بازي را به

: گوینـد  ها از این بابت ناراحت هستند و مـی  اما خیلی. این است که شما باید به دنیاي خودت بپردازي و در عین حال، دینداري کنی
 »!شدیم پرداختیم و اصالً وارد امور دنیا نمی اي کاش ما فقط به دین می«

انسان باید براي تأمین ! / وظیفه داریم خودمان را فقیر کنیم روایات احترام به فقرا، به این معنا نیست که ما
 ثروت تالش کند

که برخی روایـات کـه   :شود منتها این سؤال مطرح می. مسلماً فقر از نظر مادي به معناي زندگی بهتر نیست •

معنـایش   شود؟ هر روایتی که در باب احترام فقرا وجـود دارد،  دربارة احترام و اعزاز فقرا آمده است، چه می

طور نیست، بلکه برعکس، انسان بایـد   هیچ وجه این به! این نیست که ما وظیفه داریم خودمان را فقیر کنیم

 . براي تأمین ثروت تالش کند

کسی که از شدت تب و بیماري : فرماید مثالً می! مگر در روایات ما افراد بیمار و مریض، مورد احترام نیستند؟ •

ی شکایت نکند، ناله نزد و صداي بیماري خودش را به دیگران نرساند، خـدا او  تا صبح به خودش بپیچد، ول

نْ  .(دهد را در اعلی علیین قرار می مـ دإِلَى أَح شْکی ثَلَاثاً فَلَم رِضنْ ملَّ مج زَّ وع ص قَالَ اللَّه ولُ اللَّهسقَالَ ر

هادولَ... ع و تُهافَیع تُهافَییفَإِنْ عتمحإِلَى ر ضْتُهقَب ضْتُهإِنْ قَب و لَه همه اجر براي بیمار  این) 3/115/؛ کافیا ذَنْب

اي که بیماري در آن جامعـه زیـاد    جامعه! رنجور، معنایش این نیست که ما برویم و خودمان را مریض کنیم

 .اند هباشد، بدبخت است و معلوم است که آنها دستور انبیاء الهی را اجرا نکرد

از آنجا که خدا خیلی رئوف و رحیم است، نسبت به افراد بیمار و رنجور، مهربان است ولی معنایش این نیست کـه مـا هـم بـرویم و      •
خدایا از کفر و فقر به تو : اینکه در ادعیه داریم. طور است دربارة فقر نیز همین! خودمان را مریض کنیم تا مورد لطف خدا قرار بگیریم

. دهد که فقر و کفر همسنگ و همسطح همدیگر هستند نشان می) 4/403/کافی(»اللَّهم إِنِّی أَعوذُ بِک منَ الْکُفْرِ و الْفَقْرم؛ بر پناه می
 . اما در عین حال، یک مؤمن از فقیرانه زندگی کردن ابایی ندارد
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 ش مقدر کرده، متفاوت است تقوایی، با فقري که خدا براي مؤمن باتقوا و پرتال فقر در اثر تنبلی و بی

رضاي  اگر یک مؤمن براي اینکه ثروتمند شود تالش کرد اما خدا ثروت را براي او مقدر نکرده بود و او هم به •

چون او تـالش  . الهی رضایت بدهد و فقر را بپذیرد، او مقامش در بهشت خدا باالتر از ثروتمند مؤمن است

عرضـگی   این فقر زیباست، اما نه فقر در اثر بی. مقدر کرده است خودش را انجام داده ولی خدا براي فقر را

تقوایی، بـا فقـري    دینی و بی عرضگی و بی بین فقر در اثر تنبلی و بی. شود که انسان خسر الدنیا و االخره می

االن کم نیستند کسانی کـه در  . که خدا براي آدم باتقوا و باعرضه و پرتالش مقدر کرده خیلی تفاوت هست

خاطر نظامات اقتصادي غلطی که در جامعۀ ما هست،  خاطر تنبلی، بلکه به عۀ ما دچار فقر هستند، اما نه بهجام

 .اند منتها مشکل در جاي دیگري است اینها تقصیر خودشان نیست، چون تالش خود را هم انجام داده

هایی که باید بـراي   یک نمونه از تالش. ندگی بهتر دعا کنیماوالً ما وظیفه داریم که زندگی خودمان را بهتر کنیم، و ثانیاً باید براي ز •
زندگی بهتر انجام دهیم، این است که در روایات داریم که هر کسی پولی دارد نباید پول خودش را راکـد بگـذارد، بلکـه بایـد پـول      

البتـه معلـوم اسـت کـه     . اسـت گذاري کردن، توصیۀ رسمی دین م پس سرمایه. کار بیندازد و پول خودش را اضافه کند خودش را به
اشتباه است اما توصیۀ رسمی دین است کـه بایـد پـول را افـزایش دهیـد و نگذاریـد       ) مانند رباخواري یا قاچاق(استفادة غلط از پول

 )5/149/؛ کافیلَا تَدعوا التِّجارةَ فَتَهونُوا اتَّجِرُوا بارك اللَّه لَکُم( .جایی ثابت بماند یک

 داشته باشی، این دنیاطلبی نیست » خانۀ وسیع«و » ماشین خوب«براي رفع نیاز خود اگر بخواهی 

همسر خوب و ) فرزندي که راه خوب پدر و مادرش را ادامه دهد(یکی فرزند خوب: در روایت هست که از سعادت مرد چند چیز است •
ء  ةِ الْمرْء الْمسلمِ الزَّوجۀُ الصالحۀُ و الْمسکَنُ الْواسع و الْمرْکَب الْهنیقَالَ رسولُ اللَّه ص منْ سعاد(متدین، و مرکب راهوار و خانۀ وسیع 

درست نیست که انسان در یک ماشین ابوقراضه بنشیند و این را عالمت دینـداري    )77/االسناد قرب(و ) 99/؛ جعفریات و الْولَد الصالح
: هاي خوب تولید کنـد تـا بگوینـد    این است که ماشین» این مملکت چقدر اسالمی است؟«ئم اینکه حتی یکی از عال! خودش بداند

 . آنها ماشین یا مرکب خوب سفارش شده است  دلیلش این است که در دین

خوب، به  البته منظور از ماشین(حتی اگر شما براي رفع نیاز خودتان براي تأمین ماشین خوب تالش کنید، این جزء حب الدنیا نیست •
طور باشد خیلی چیزهـاي دیگـر    اگر این» !کند ماشین آدم را خراب می«: گویند برخی می) چنانی نیست معناي تزیینی و تجملی و آن

 .منتها بناست که ما از بین اینها عبور کنیم و خراب نشویم... کند، مثل غریزة جنسی، غذا خوردن و نیز وجود دارد که آدم را خراب می

ولی اگـر آدم  . باید به این سمت برود که مردم بتوانند از خانۀ وسیع برخوردار باشند، البته این هم به معناي دنیاطلبی نیستجامعۀ ما  •
اگر آدم بخواهد دنیاي خـودش را  . چنان عشق به دنیا، به مرکب یا به خانۀ وسیع داشته باشد که آخرت از یادش برود، بدبخت است

 . دست آورد، بیچاره است است، یا اگر بخواهد دنیاي خود را از راه غلط بهبر آخرت ترجیح دهد، بیچاره 

آیند باشـد   ها ناخوش هاي زندگی هستند، ممکن است براي بعضی البته این سخنان در جامعۀ ما که خیلی از مؤمنین درگیر با حداقلی •
خدا مجازات خواهد کـرد کسـانی کـه باعـث     » !کنید میها را هم نداریم، حاال شما دارید از خانۀ وسیع صحبت  ما حداقل«: و بگویند

 .شوند که بخشی از جامعۀ ما از رفاه حداقلی خوب محروم بماند شدند و می
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. شان فرمودند، خانۀ تو کوچک است بیا در این خانۀ بزرگ بنشین منزل وسیعی خریدند و به یکی از بستگان) ع(امام موسی بن جعفر •
: حضرت فرمود! جا باشم خواهم همان راي من بس است، چون آن خانه را پدرم ساخته است، میهمان خانۀ کوچک ب: او عرض کرد

إِنَّ أَبا الْحسنِ ع اشْتَرَى داراً و أَمرَ مولًى لَـه أَنْ  (.خانه باید وسیع باشد! آمدیم و پدر تو نادانی کرد، آیا تو هم باید راه او را ادامه بدهی؟
؛  حمقَ ینْبغـی أَنْ تَکُـونَ مثْلَـه   و قَالَ إِنَّ منْزِلَک ضَیقٌ فَقَالَ قَد أَحدثَ هذه الدار أَبِی فَقَالَ أَبو الْحسنِ ع إِنْ کَانَ أَبوك أَ یتَحولَ إِلَیها

  )6/525/کافی

 یل، کشاورزي کنندها به جاي بازي با موبا آخر هفته ها دبیرستانی/ امیرالمؤمنین کشاورز نمونۀ مدینه

وقتی دچار عزلت شدند و حکومت وقت، ایشان را کنار زد، ) ع(امیرالمؤمنین. هاي بسیار روشنی داریم در ارتباط با زندگی بهتر، توصیه •
ا حال دستشان با بیل آشن ها هستند که تابه اللهی االن بسیاري از حزب. شروع کردند به کشاورزي کردن، و کشاورز نمونۀ مدینه شدند

با کمک همدیگر یک باغی بخرند و آنجـا را آبـاد کننـد کـه هـم محـل        توانند جمع شوند و ها می خیلی از بچه مذهبی! نشده است
البته ایـن  . باغدار بودند) ع(عموم ائمۀ هدي. این کار مؤمنین و خوبان است. شان باشد و هم محل کار و تالش و کسب درآمد تفریح

جـویی   هاي اضافه صـرفه  که اگر از برخی ریخت و پاش رسد شان می مقدار دستشان به دهن که یکگوییم  حرف را براي کسانی می
توانند این کار را انجام دهند، خصوصاً اگر کسی بتواند کارآفرینی کند خیلی خـوب اسـت، کمااینکـه مقـام معظـم رهبـري        کنند می
... بـازي و  جاي موبایل توانند به دانم؛ آنها می هاي دبیرستانی می هبنده حتی این کارها را در سطح بچ.کارآفرینی عبادت است: فرمودند
هـا   تـا ایـن بچـه   ) مثالً در اطراف همـین تهـران  (توانند با هم جمع شوند و یک جایی را تهیه کنند شان بخواهند که اگر می از پدران

 . کنند تیفعالي کنند و کشاورز بروند وها  شنبه جمعه پنج

 بهتر شود شان یزندگ خواهند بدون زحمت، می برخی/پایین استخیلی کار در ما  فرهنگ

   !میگذار یم یتیأو ه یو مذهب يو مؤمن و مسجد یالله حزبهم اسم خودمان را خیلی پایین است، بعد کار در ما  فرهنگ •

ي دارند، بهتر یزندگد که اگر دیگران را ببیننمعموالً افراد  نیا بهتر بشود؛ شان یزندگ -بدون زحمت-يورط نیهمخواهند  برخی می •
یـا   ده،یزحمت کش او واقعاً دیشا در حالی که !ها را آورده معلوم نیست از کجا این پول: شاید ناسزا هم به او بگویند، و غرغر کنند که 

 .شاید از پدرش به او ارث رسیده

شـود   البته کسی که وارد بازار می. ردن خدابدون فراموش ک و فهیدر حد وظ یمنته د؛یبرسان »بهتر یزندگ«خودتان را به  دیکن یسع •
: گوینـد  این شبیه سخن کسـانی اسـت کـه مـی    ! با این حساب، آیا نباید وارد بازار شویم؟ ؛کندخدا را فراموش  تواند خیلی راحت می
جنسـی خطرخیـز   چون بلـوغ  ! انداختی تا در اثر شهوت، دچار معصیت نشوند؟ تر می شد اگر سن بلوغ جوانان را عقب چه می! خدایا«

کـه بـا    شـود  یم اهیروحت س قدر نیا ياز اوقات با پرخور یگاهمثالً  خُب خیلی چیزهاي دیگر هم هست که خطرخیز است؛» !است
 !با این حساب آیا باید غذا را کنار بگذاریم؟. شود ینم اهیدلت س قدر نیا، گرید بد يرفتارها یلیخ

   براي اصالح دین، دنیا و آخرت) ص(دعاي پیامبر/ تاسبهتر  یزندگ نیتأم يبرا برخی از ادعیه ما،

هـا کـه    که ایشـان معمـوالً صـبح    نقل شده است )ص(اسالم یگرام امبریاز پ مثالً؛ استبهتر  یزندگ نیتأم يبرا برخی از ادعیۀ ما، •
شـان صداییشـان را    کردنـد تـا اصـحاب    خواندند و موقـع خوانـدن صدایشـان را بلنـد مـی      هنگام استجابت دعا است، این دعا را می

 ) 158/؛ امالی طوسیإِذَا صلَّى الصبح رفَع صوتَه حتَّى یسمع أَصحابه صکَانَ رسولُ اللَّه (بشنوند
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اللَّهم أَصـلح   ؛)دارد و مرا از خطرات نگه می(خدایا دین مرا اصالح کن، که موجب محافظت من خواهد شد«: دعاي حضرت این بود •
خدایا دنیاي مرا اصالح کن، دنیـایی کـه   «: داشت و بعد عرضه می. فرمود بار تکرار می و این را سه »دینی الَّذي جعلْتَه لی عصمۀلی 

و بعـد عرضـه   . نـد کرد بار تکـرار مـی   و سه »اللَّهم أَصلح لی دنْیاي الَّتی جعلْت فیها معاشی اي؛ معیشت و زندگی مرا در آن قرار داده
اللَّهم أَصلح لی خدایا آخرت مرا اصالح کن، چون آخرت من محلی است که من در نهایت به آنجا مراجعت خواهم کرد؛ «: داشت می

و از دست خودم و پنـاه  برم از ناراحتی ت خدایا من به رضاي تو پناه می«و . کردند بار تکرار می و سه» آخرَتی الَّتی جعلْت إِلَیها مرْجِعی
بـار تکـرار    و سـه » اللَّهم إِنِّی أَعوذُ بِرِضَاك منْ سخَطک، و أَعوذُ بِعفْـوِك مـنْ نَقمتـک    برم به عفو تو، از غضب تو و از بالي تو؛ می
اگر تو مرا از نعمتی ممنوع کنی، هیچ  برم که اگر عطا کنی هیچ مانعی سر راه تو نیست، و خدایا من از تو به تو پناه می«و . کردند می

تواند با هیچ تالش و کوششی از حکومت تو فرار کند و خالف خواستۀ تـو کـاري    تواند عطاکننده باشد، و هیچ کسی نمی کسی نمی
 »ت، و لَا ینْفَع ذَا الْجد منْک الْجداللَّهم إِنِّی أَعوذُ بِک منْک، لَا مانع لما أَعطَیت، و لَا معطی لما منَع انجام دهد؛

مسبب ، او را استعانت از پروردگاربا  و، داریدکه توجه به پروردگار عالم  شما: وجود دارد هم براي ما بایز ییراهنما کی ي فوقدعا در •
 يبعد برا ن،ید ياول برا یعنی. دیعا کنخودتان د يایدن يبرا از آن، آخرت خودتان و قبل يبرا دیحال، با نیدر ع د،یدان یاالسباب م

 .کند یآباد م اریانسان را بس يایدن ،نید نیا که دید میخواه ما در جلسات بعديو . دعا کنید بیبه ترتخودتان  آخرت يبعد برا ا،یدن

 یراحت در راه خدا بده را ی آنبتوان دیبا ،شد نیتأم یتایدن و یرفت ایدنبال دن اگر

ـ دنبـال دن  منتها اگـر . که چه بهتر دیاگر به دستش رس و خودش تالش کند يایدن يبرا دیودش باخ ۀفیانسان در حد وظ • ـ  ای  و یرفت
بایـد  آدم  یعنی. است ي آنها از شرط گرید یکیهم  نیا ؛یراحت در راه خدا بده ی این دنیاي خودت رابتوان دیبا ،شد نیتأم تیایدن

  .الزم بود در راه خدا خرج کند، راحت بتواند خرج کندکه  ییابعد آنج ، وکند نیخودش را تأم یزندگ تالش کند و

قدر در این دنیا نماند  اما آنکرد،  )ص(اسالم یگرام امبریرا صرف پ اش ییکه تمام دارا) س(يکبر ۀجیحضرت خد يها بسوزد برا دل •
و مسلمین بود  )ص(غمبریپ هايزجر آن اخراو که البیطتا شعب اب حیات ایشان فقط. ببیندرا  )ص(اکرم امبریپ امیق ةو ثمر جهینت که

 ...  رفتند ایدندر اوج غربت از  جا و در آنکرد  دایادامه پ ،فتح بودند ۀدر آستانتقریباً 
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 10ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
انقالبی بودن !/ شود کسی زندگی را دوست نداشته باشد ولی از خدا طول عمر بخواهد؟ مگر می: پناهیان
ما را به شهوت دعوت  ها یغرب /گر کسی خواست مانع زندگی بهتر ما شود، در مقابلش بایستیمیعنی ا

 براي دنیاي بهتر) ع(ز امام هاديدعایی ا/ میبمان یباق ریفق شهیتا هم کنند یم

مثالً . ستندیقابل جمع ن با هم متعارض هستند و ها هیتوص نیا کنند یاحساس م نگر یسطح يها دارد که آدم ییها هیما دستورات و توص نید
و از  دیبه لقاءاهللا عالقـه داشـته باشـ   «به ما گفته شدهیا  .شود یو جمع کردن مال امر م تیزهد داده شده و هم به فعال شنهادیما، هم پ نیدر د
 .کند یکه عمر ما را طوالن میخواه یاز خدا م هیادع یدر برخ گرید يسو

 دین هم دستور به زهد داده، هم جمع مال/ا بفهمدتواند دین ر نگر و ساده، نمی سطحی  آدم

بسـت بـه آنهـا دسـت      شوند احساس تعارض یا بـن  اي مواجه می اي هستند و وقتی با یک مسألۀ پیچیده ها داراي ذهن ساده بعضی •
ـ   مقـدار آدم  خواهد دین را بفهمد باید یک هاي بسیار عمیق عقالنی است و اگر کسی می دین از مقوله. دهد می آدم . اي باشـد  دهپیچی

 .  کند تواند دین را خوب بفهمد، و قدم به قدم دربارة دین، احساس تعارض می نگر و ساده نمی سطحی

ها با هم متعـارض هسـتند و قابـل جمـع      کنند این توصیه نگر احساس می هاي سطحی هایی دارد که آدم دین ما دستورات و توصیه •
ال خَیرَ فیمن ال : اإلمام الصادقُ ع(شود امر می داده شده و هم به فعالیت و جمع کردن مال مثالً در دین ما، هم پیشنهاد زهد. نیستند

بـه لقـاء   «همچنین در این دین، به ما گفته شده است  )5/72/ی؛ کاف یحب جمع المالِ من الحاللِ؛ فیکُف به وجهه و یقضی به دینَه
مثالً در دعـاي شـبهاي مـاه    . خواهیم که عمر ما را طوالنی کند ي دیگر در برخی ادعیه از خدا میو از سو» اهللا عالقه داشته باشید

اي نداشـته باشـد و    کسی که ذهن پیچیده) 4/162/کافی(» أَنْ تُطیلَ عمرِيخدایا عمر مرا طوالنی کن؛ «: خوانیم مبارك رمضان می
بنا بود که ما عاشق مالقات خدا باشیم و از این دنیا برویم، پس چرا دعا « :گوید هاي دین را نداشته باشد می آمادگی درك پیچیدگی

 » !کنیم که خدا ما را در این دنیا بیشتر نگه دارد؟ می

تنها باید به زندگی  و نه. تنها باید به زندگی اهمیت بدهیم، بلکه به زندگی بهتر هم باید اهمیت بدهیم بحث ما دربارة این بود که ما نه •
نظر معنوي اهمیت دهیم، بلکه باید به زندگی بهتر از نظر مادي هم اهمیت دهیم و براي رسـیدن بـه زنـدگی مـادي بهتـر،       بهتر از

نبایـد  : مثالً اینکه به ما توصـیه شـده اسـت   . تنها باید از عوامل معنوي کمک بگیریم، بلکه از عوامل مادي هم باید کمک بگیریم نه
یا اینکه تجارت و کسب و کار، دوران پیري و بازنشستگی ندارد و بایـد تـا   . کار بیندازیم ه آن را بهسرمایۀ خود را راکد نگه داریم بلک

یا اینکه باید سعی کنیم خانۀ وسیع داشته باشیم، البته اگر براي اینها سعی کـردیم و نشـد، تسـلیم مقـدرات الهـی      . آخر ادامه دهیم
 . شویم می

 آدم براي رشد الزم نیست حتماً زجر بکشد/ ر شده استبراي دنیاي بهت) ع(دعایی از امام هادي

خواندن این ) یا حاجت مهمی دارد(دعایی نقل شده است که آداب مفصلی دارد و براي کسی که خیلی گرفتار است) ع(از امام هادي •
از نکـاتی کـه ممکـن     در این دعا به صورت کامالً صریح، تقاضاي دنیاي بهتر شده و بسـیاري . دعا در روز جمعه، توصیه شده است

» نکند دنیاي بهتر ما را غافل کند؟ نکند دنیاي بهتر اساساً بد باشـد؟ «مثالً . دهد است در ذهن کسی سؤال پیش بیاید را توضیح می
 . دهد این دعاي شریف بسیاري از این نکات و سؤاالت ما را پاسخ می
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اللَّهـم إِنِّـی أَسـأَلُک خَیـرَ     «: خـوانیم  در اواسط این دعـا مـی  . ر کنیمخواهیم فرازهایی از این دعاي شریف را با هم مرو در اینجا می •
و البته در اینجا بیشتر جنبۀ ماديِ معیشت مـورد نظـر   » خدایا به من بهترین زندگی را بده«یعنی ) 1/351/المتهجد مصباح(»الْمعیشَۀِ

کنـیم، همـین رشـد را بـا معرفـت       ها و زجرها پیدا می اثر زحمتاي که در  شاء اهللا یک روزي برسد که ما این رشد معنوي ان. است
آدم براي رشد . پیدا کنیم و با حکومت و مدیریت عالی حضرت به همین رشد برسیم) ع(خودمان پیدا کنیم، و با محبت به امام زمان

 .، در عالم آخرت جلوتر استالزم نیست که حتماً زجر بکشد، البته در عین حال اگر کسی به زحمت افتاد و تقصیر خودش نبود

خدایا به من معیشتی بده که با این معیشت، قوت پیدا کنم  »معیشَۀً أَقْوى بِها علَى جمیعِ حاجاتی«: خوانیم در فراز بعدي این دعا می •
و بتوانم از این زندگی براي حیات دنیـا   »و فی آخرَتیو أَتَوسلُ بِها إِلَیک فی حیاةِ الدنْیا «. و بتوانم همۀ حاجات خودم را برآورده کنم

کـاري   بدون اینکه در این زندگی خوبِ خودم دچار اسـراف  »منْ غَیرِ أَنْ تُتْرِفَنی فیها فَأَطْغَى«. و حیات آخرت به خوبی استفاده کنم
اي بده که در این زندگی به من سخت نگیري که دچـار شـقاوت    گی خدایا به من زند» أَو تُقَتِّرَها علَی فَأَشْقَى«بشوم که طغیان کنم 

شبیه . و رزق حاللت را براي من وسیع کن »و أَوسع علَی منْ حلَالِ رِزقک«) نه دچار اسراف بشوم و نه دچار سختی شوم(شوم شوم
أَنْ تُطیلَ «: خواهیم رزق حالل وسیع به ما بدهد ا میاین عبارت را در تعقیبات نمازهاي یومیۀ ماه مبارك رمضان هم داریم که از خد

 ) 2/615/المتهجد مصباح(»عمرِي و تُوسع رِزقی

 !گیرد معنایش این نیست که خدا فقط فقرا را تحویل می» هاي شکسته است خدا نزد دل«اینکه 

! گیـرد  ش این است که خدا فقط فقرا را تحویل میکنند معنای ها فکر می بعضی» هاي شکسته است خدا نزد دل«شود  وقتی گفته می •
اصالً اینها هستند که اهل دعا و مسجد هستند و «: گویند یا می! ها گرفتار و بدبخت باشند کنند اصل بر این است که آدم یا تصور می

 » !اال اگر خوشحال باشید که نباید مسجد بروید و دعا بخوانید

به خاطر این است که خداوند مثـل  ) 120/عنْد الْمنْکَسرَةِ قُلُوبهم؛ الدعوات: ئلَ أَینَ اللَّه؟ فَقَالَس(هاي شکسته است اینکه خدا نزد دل •
گیرد، نه اینکه دوست دارد او همیشـه   شود و او را در آغوش می مادر مهربان و دلسوزي است که از اذیت شدن فرزندش ناراحت می

کند معنایش این نیست که او دوست دارد فرزنـدش   گیرد و نوازش می رش را در آغوش میوقتی یک مادري فرزند رنجو! اذیت شود
 !همیشه ناراحت و گریان باشد

خدایا از هر طریقی که دوست داري از فضل خودت بر مـن   »و أَفض علَی منْ حیثُ شئْت منْ فَضْلک«: خوانیم در ادامۀ این دعا می •
رحمت خودت را براي من جاري کن و برکات خودت را بر من نـازل کـن    »منْ رحمتک و أَنْزِلْ علَی منْ برَکَاتک و انْشُرْ علَی«ببار 

نه نعمتی که یک قسـمتی از آن نقـص داشـته    (خواهم خدایا من از تو نعمت تام و تمام می »نعمۀً منْک سابِغَۀً و عطَاء غَیرَ ممنُونٍ«
 .در ضمن، این نعمت براي من مداوم باشدو ) باشد

همـت  ! فقط همین یک مشکل مرا برطـرف کـن  ! خدایا: وقت نروید درِ خانۀ خدا و بگویید یک! نگاه کنید که چطوري باید دعا کنیم •
 .کنیم بینید که کالً سعادت دنیوي و آخرتی را از خدا طلب می در این دعا می. خود را خیلی باال ببرید

) دهی در عین حالی که این نعمت را به من می(خدایا »و لَا تَشْغَلْنی عنْ شُکْرِ نعمتک علَی بِإِکْثَارٍ منْها«: خوانیم دعا می در فراز بعدي •
ظرفیت هسـتند کـه    قدر بی ها آن چون بعضی. (جا بیاورم قدر مشغول نکن که سرگرم شوم و نتوانم شکر تو را به مرا به این نعمت آن

 )کنند شوند و شکر خدا را فراموش می دهد، بدتر می خدا به آنها نعمتی می وقتی
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این نعمات تو، مرا  مشغول و غافل نکند و باعث نشود ) شادي و سرورِ(خدایا عجائب بهجت »تُلْهِینی عجائب بهجته«: خوانیم بعد می •
تواند مثـل قبـل،    گیرد که دیگر نمی ر بهجت و سرور دامادي او را میقد شود، و آن مثالً یک کسی دارد داماد می(از تو فاصله بگیرم 

 !)نمازهایش را با تعقیبات بخواند

• »هنَضْرَت رَاتهی زنَنتَفْت ـ   «. خدایا درخشندگی زیباي نعمت تو، مرا دچار فتنه نکند »و أَ و لَا بِإِقْلَالٍ علَی منْها فَیقْصرَ بِعملـی کَـده و یملَ
همرِي هدو غم این کمبودها  »ص خدایا در این نعمت براي من کم نگذاري که من درگیري ذهنی پیدا کنم و به مشقت بیفتم و هم

یعنی خدایا نعمت را کامل به من بده تا من دیگر درگیر نصف و نیمه بودنش نشوم که از تو غافـل  . (مرا بگیرد و بدتر مرا گرفتار کند
 ) بشوم

• »طأَعانَکرِضْو لَاغاً أَنَالُ بِهب و کرَارِ خَلْقنْ شنًى عا إِلَهِی غی کنْ ذَلی مدهـی،   هایی که به من مـی  خدایا از این معیشت و نعمت »ن
ود و ش چون گاهی انسان گرفتار می. هاي بد نکن یعنی مرا گرفتار و محتاج آدم(به من بده نیازي و غنایی از شرار خلق خودت یک بی

 )نیاز کند خواهیم که خدا ما را از این افراد بی در اینجا می. هاي بد، رو بیندازد شود به آدم مجبور می

برخی مختصات زبان خدا / »با زبان خدا با خدا حرف بزنیم«دهد که  در این دعا به ما یاد می) ع(امام هادي
 بینید را در این دعا می

خواهی از خدا حاجت بگیري،  اگر می. بیایید با زبان خدا با خدا حرف بزنیم. دهد رد به ما یاد میدا) ع(این زبان خداست که امام هادي •
دهـی،   هایی که به من می خدایا نعمت«مثالً اینکه . بینید برخی از مختصات زبان خدا را در این دعا می. با زبان خدا با او صحبت کن

خـدایا مـرا   «یا اینکه » !پس این نعمت را بر من تمام کن! دهی کار ناقص انجام نمیتو که ! کامل باشد، تام و تمام باشد یعنی خدایا
کند که بندة کسی غیر از خدا  خدا مکرراً توصیه می. آید که آدم ذلیل کسی بشود خدا بدش می چون »گرفتار شرار خلق خودت نکن

تو کـه دوسـت نـداري مـن ذلیـل      ! خدایا«هم همین را از خدا بخواهیم که ما  )2/؛ هودأَالَّ تَعبدوا إِالَّ اللَّه(نشوید و ذلیل کسی نشوید
 »کسی بشوم، پس من را ذلیل نکن

خدایا من از شر دنیـا و شـر اهـل دنیـا و     » و أَعوذُ بِک یا إِلَهِی منْ شَرِّ الدنْیا و شَرِّ أَهلها و شَرِّ ما فیها«: خوانیم در فراز بعدي دعا می •
 .برم این دنیا هست، به تو پناه می هرچه شر در

 »دنیا را براي ما زندان قرار ندهد«ولی باید از خدا بخواهیم که » دنیا زندان مؤمن است«

اید  هاحتماالً شما این روایت را شنید! یعنی خدایا، دنیا را براي من زندان قرار نده »و لَا تَجعلِ الدنْیا لی سجناً«: خوانیم در ادامۀ دعا می •
هایی دارد و  طور که در ابتداي جلسه گفتیم، دین پیچیدگی همان )2/250/کافی(» أَنَّ الدنْیا سجنُ الْمؤْمندنیا زندان مؤمن است؛ «که 

 . خواهد اي می درك آن یک هوشمندي

خدایا، دنیا را «و از خدا بخواهید که  بروید دعا کنید: فرمایند و از طرف دیگر می» دنیا زندان مؤمن است«اند که  از یک طرف فرموده •
در تنـاقض  «: اند کمااینکه گفته. اینها با هم قابل جمع است و متناقض نیست» براي من زندان قرار نده، تا بتوانم نفس راحت بکشم

جهـت   همـه جهت مساوي باشند در حالی کـه اینهـا از    وقتی دو چیز بخواهند متناقض باشند، باید از همه» !هشت وحدت شرط دان
 . مساوي نیستند
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را ) ع(تـوانی امـام حسـین    مثالً از این جهت که نمی. تواند زندان نباشد تواند زندان شما باشد اما یک جهت می دنیا از یک جهت می •
ا به هر کسی یا مثالً شم. ببینی، این دنیا برایت زندان است، ولی این مغایرتی ندارد با اینکه دنیا براي تو از نظر معیشت، زندان نباشد

کند، از این جهت براي تو زندان اسـت ولـی از    کند یا خیانت می کنی، او به تو بدي می کنی و محبت می کنی و کمک می خوبی می
 .    این جهت که وضع مالی و معیشت خوبی داري، برایت زندان نیست

آدم در دنیا خوش  شود می/ خواهد بود» بهشت«کسی که دنیایش خوب باشد، دنبال بهتر از آن یعنی 
 بگذراند و جدا شدن از این دنیا هم برایش مهم نباشد

وقتـی از   »و لَا فرَاقَها علَـی حزْنـاً  «خواهی  کنی براي اینکه دنیا زندان تو نباشد، در عبارت بعدي از خدا می در عین حالی که دعا می •
ما زندان نباشد و از سوي دیگر جدا شدن از این دنیا براي ما سخت  طرف دنیا براي یعنی از یک. خواهم جدا شوم، دلم نگیرد دنیا می

هاي  بله، آدم! خواهد از این دنیا برود، برایش سخت نباشد؟ شود آدم در دنیا خوش بگذراند و بعد که می مگر می. کننده نباشد و ناراحت
ام و  اش را کشـیده  مـن شـیره  ! را از من بگیري، بگیـر خواهی این دنیا  خدایا، اگر می«: گویند می. طوري هستند چشم و دل سیر، این

 »...و حاال مشتاق بهشت تو هستم! اي ندارد ام، دیگر دنیا براي من حرف تازه چیزش را برده همه

. و هوس او به دنبال ماشین بهتـر اسـت  . کسی که مدتی ماشین خوب سوار شود، دیگر برایش سخت است که ماشین بد سوار شود •
خوبی استفاده کرده است و حاال مشتاق  هاي دنیا به یعنی از بهترین نعمت. ایش خوب باشد، دنبال بهشت خواهد بودکسی هم که دنی

 . شاء اهللا ما هم این را تجربه کنیم ان. نعمات بهتر و باالتر از اینها یعنی نعمات بهشتی است

خدایا از    »یاً عنِّی مقْبولًا فیها عملی إِلَى دارِ الْحیوانِ و مساکن الْأَبرَارِ الْأَخْیارأَجِرْنی منْ فتْنَتها مرْض«: خوانیم و در عبارت بعدي دعا می •
 .طوري که خودت از من راضی باشی و اعمالم نزد تو مقبول باشد، مرا عبور بده تا به آن حیات اصلی برسم هاي این دنیا، یک فتنه

شود کسی زندگی را  مگر می/ زه را در سحرهاي ماه رمضان پخش کنندکاش این قطعه از دعاي ابوحم
 !دوست نداشته باشد ولی از خدا طول عمر بخواهد؟

یا خَیرَ منْ سئلَ و أَجود منْ أَعطَى «: آمده است -که خوب است در سحرهاي ماه رمضان بخوانیم-در فرازي از دعاي ابوحمزه ثمالی •
اي کسی که بهترین کسی هستی بـراي اینکـه از   » نَفْسی و أَهلی و والدي و ولْدي و أَهلِ حزَانَتی و إِخْوانی فیک أَعطنی سؤْلی فی

بیـت و پـدر و    کنی، خدایا سؤال مرا جواب بده و دعاي مرا دربارة خودم و اهـل  تو سؤال کنند و پرجودترین کسی هستی که عطا می
 . دینی من، مستجاب کنمادر و برادران 

من داشته باشم که سـفره  (خدایا جوانمردي مرا اظهار کن »و أَظْهِرْ مرُوتی« خدایا زندگی و معیشت مرا وسعت بده »أَرغد عیشی و « •
 »اجعلْنی ممنْ أَطَلْت عمـرَه  و«. خدایا همۀ احوال ما را اصالح کن »و أَصلح جمیع أَحوالی« )بیندازم و ببخشم، به دیگران وام بدهم

مگر ممکن است کسی زندگی را دوست نداشته باشد اما در عین حال دعا کند که خـدایا عمـر مـرا    (خدایا عمر مرا طوالنی قرار بده
 !) طوالنی قرار بده

 »فی أَدومِ السرُورِ«. اي ار بده که حیات طیبه به آنها دادهخدایا مرا جزء کسانی قر »و أَحییتَه حیاةً طَیبۀً«: خوانیم در چند جمله بعد می •
داشته شدن را براي من قرار بده، یعنـی   ترین گرامی خدایا تمام و کامل »و أَسبغِ الْکَرَامۀِ«ترین شادمانی در دل من باشد  خدایا مداوم
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! ترین عیش دنیا را بـه مـن بـده    خدایا تمام »و أَتَم الْعیشِ« .شودطوري که دیگر بهتر از این نشود در این دنیا به من احترام گذاشته 
 .توانی انجام دهی تو هر کاري بخواهی می »إِنَّک تَفْعلُ ما تَشَاء«

چـون خـوب   . اي کاش این قطعه از این دعاي ابوحمزه را هر شب در برنامۀ سحر پخش کنند و ما بشنویم و براي ما یادآوري شود •
 .هاي خوبی را از خدا بخواهیم م براي ما یادآوري شود که ما چنین خواستهاست که مدا

انقالبی بودن یعنی اگر کسی خواست /غیرت مؤمن فقط نسبت به بندگی نیست، نسبت به زندگی هم هست
 مانع زندگی بهتر ما شود، در مقابلش بایستیم

تـا هـر کسـی    ) البته از راه دست و با تعریف صحیح از زنـدگی بهتـر  (مقدر تمنا و طمع خودمان را به زندگی بهتر باال ببری ما باید آن •
قدر باید غیرت مـا   آن. خواست مانع زندگی بهتر ما بشود در مقابلش بایستیم؛ این یعنی انقالبی بودن، این یعنی سرباز حضرت بودن

کننـد، بلنـد شـویم و     ی بهتر را از کسی منع مـی اي از دنیا ظالمان دارند زندگ نسبت به زندگی بهتر باال برود که اگر دیدیم در گوشه
باید همۀ عالم از هیبت ما بترسند که بخواهند به کسی ظلم کنند و دنیـاي کسـی را   . برویم آن ظالمان را از صفحۀ گیتی محو کنیم

 .خراب کنند

اال باشد، بلکـه نسـبت بـه    طور نیست که مؤمن فقط غیرتش نسبت به بندگی ب این. مؤمن نسبت به زندگی هم غیرت و حمیت دارد •
اصالً چرا در این دنیـاي امـروز مـا، اکثـر      .دهد کسی این زندگی را خراب کند و اجازه نمی. زندگی خودش و دیگران هم غیرت دارد

 !هاي زندگی خوب را داشته باشند؟ مردم نباید حداقل

از ظالمین باشد خدا وقتی تعداد مظلومین بیش  /کند؟ خداوند چه موقع دعاي مظلومین را مستجاب می
 کند دعاي آنها را مستجاب نمی

کند؟ آیا وقتی که ظلم به آنها زیـاد بشـود، خـدا دعـاي آنهـا را مسـتجاب        ها را مستجاب می دانید خداوند چه موقع دعاي مظلوم می •
ها از تعـداد   وقتی تعداد مظلوم کند اما ها کمتر باشد، خدا دعاي مظلوم را مستجاب می ها از تعداد ظالم کند؟ وقتی که تعداد مظلوم می

شما که تعدادتان بیشتر از ظالمین اسـت،  : فرماید کند، بلکه به آنها می ها را مستجاب نمی ها بیشتر باشد، دیگر خدا دعاي مظلوم ظالم
عـز و جـل یسـتَجیب    إنَّ اللّـه  : رسـول اهللا ص  (. بلند شوید و حق خودتان را از ظالمین بگیرید !کنید؟ اید و دعا می پس چرا نشسته

 )1/149/538/الفـردوس -؛ زنـدگی بهتـر  للمظلومینَ، ما لَم یکونوا أکثَرَ منَ الظّالمینَ، فَإِذا کانوا أکثَرَ منَ الظّالمینَ فَال یستَجیب لَهـم 
 279: ، ص10 ج  ،يشهر ي،ر)ص(حکمت نامه پیامبر اعظم 

هـا قیـام    خُب چرا این مظلـوم . ها بیشتر است ها؟ معلوم است که تعداد مظلوم ظالم ها در جهان بیشتر است یا تعداد االن تعداد مظلوم •
این چیزهـا بـا   ) ره(به قول آیت اهللا بهجت. شود در این شرایط، با دعا مشکل حل نمی! کنند؟ چرا فقط باید بنشینند و دعا کنند؟ نمی

 !شود شود، بلکه با عوا حل می دعا حل نمی

 باید همت خودمان را در زندگی باال بگیریم/ شهوت و هرزگی استهمتی،  نقطۀ مقابل بلند

را خراب کند، بلکه درِ خانۀ خدا هم سرِ زندگی بهتـر   اش گذارد کسی زندگی نمی تنها نسبت به زندگی خودش غیرت دارد و مؤمن نه •
 ) ترین عیش دنیا را به من بده دایا تمامخ ؛و أَتَم الْعیشِ(کند کند و از خدا بهترین زندگی و عیش دنیا را طلب می صحبت می
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پس ما داریم شما را . همتی چیست؟ شهوت و هرزگی است دانید نقطۀ مقابل بلند می. ما باید همت خودمان را در زندگی باال بگیریم •
د همـتش و هـیچ   هیچ کسی را باال نبرد، چیزي ماننـ «: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین. کنیم به نقطۀ مقابل شهوت و هرزگی دعوت می
انسـان را همـت خـودش بـاال      )9707/غررالحکم(» مرَأً کَهِمته و لَا وضَعه کَشَهوتهإما رفَع کسی را زمین نزد، چیزي مانند شهوتش؛ 

 .برد می

کنند تا همیشه فقیر باقی  ها ما را به شهوت دعوت می غربی/ شود  پرستان می شهوتران اسیر زندگی قدرت
 بمانیم

کند؟ چون آدم شهوتران فقیر خواهد بـود،   دانید چرا فرهنگ و تمدن غرب، ما را به شهوترانی دعوت می می •

آدم شهوتران اسیر زنـدگی  . بخش کند تواند زندگی دیگران را لذت بخش نخواهد بود، نمی اش لذت زندگی

 . ها خواهد شد و همیشه به نان اندکی قانع خواهد شد پرست قدرت

کنند تـا بـراي    بلکه ما را به شهوت دعوت می! کنند براي این نیست که ما خوش بگذرانیم ا ما را به شهوت دعوت میه اینکه غربی •
هاي عالم از سرانۀ ثروت مردم عالم، چپاول کنند و ببرند و بخورند و کسی قدرت نداشته باشد در  همیشه فقیر باقی بمانیم، تا ثروتمند

انـد کـه    قـدر ثـروت جمـع کـرده     یک گروه کوچکی هستند که امروز بر جهان حاکم هسـتند و آن  ها صهیونیست. مقابل آنها بایستد
 )البته در محدودة مقدرات الهی(دهند خواهند، دارند انجام می شود شمرد و هر کاري که می شان را نمی ثروت

 اش دعا کنند  همت در خانه هاي دون آید آدم خدا خوشش نمی/ چرا مجالس دعا خلوت است؟ 

چرا همت یک جوان ایرانی صرفاً باید در این حد باشد که مثل یک کارمند مرفه اروپایی زندگی کند؟ چرا نباید همتش باالتر از اینها  •
ما بایـد همـت خـود را    ! طور حداقلی زندگی کنیم؟ چرا ما باید این دست بیاورد؟ باشد؟ چرا نباید همتش این باشد که رفاه باالتري به

چرا این چیزها را  )و أَتَم الْعیشِ(ترین عیش دنیا را به من بده  خدایا تمام: خوانیم طور که در دعاي ابوحمزه می یم، همانخیلی باال ببر
ـ آ یخدا خوشـش نمـ  دانید چرا مجالس دعا خلوت است؟ چون  دهیم؟ می جزء دعاهاي خودمان قرار نمی همـت در   دون يهـا  آدم دی

 اش دعا کنند خانه

خـدایا،  . ما، باعث دوري ما از تو شده است  هاي ما، بد زندگی کردن است؛ فقر ما، گرفتاري  دین کرده ا حاال خیلی ما را بیخدایا دنیا ت •
مندي از دنیا، به سـراغ بهتـر از ایـن دنیـا      ها قرار بده تا دیگر براي دنیا حرص نزنیم، تا بعد از بهره زندگی دنیاي ما را بهترین زندگی

 .را تمنا کنیمبرویم و بهشت تو 
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 11ج/تنها مسیر براي زندگی بهتر

زندگی بهتر امکانات بیشتر نیست؛ کسی زندگی بهتري دارد که عالقۀ /چیست؟» زندگی بهتر«چهار رکن 
 محبت سازندة شاکلۀ روح آدمی است/ عالقۀ شدید سرچشمۀ لذت است / شدیدتري دارد

به هر چیزي : دهیم عالقه نسبت به چه چیزي؟ پاسخ می: ممکن است بپرسید. آن کسی زندگی بهتري دارد که عالقۀ شدیدتري دارد
کند که بتوانی واقعًا به آن عشق  دین به شما چیزي را معرفی می: کنیم که و ما ادعا می. که بشود به آن شدیدترین عالقه را داشت

عشق تو به آن افول نکند، چیزي که هر چه به آن  بورزي و شدیدترین عالقه را پیدا کنی، چیزي که بتوانی به آن برسی، چیزي که
 .تر ارتباط برقرار خواهی کرد تر شوي، با آن عاشقانه نزدیک

   بر اساس چهار رکن اصلی تعریف زندگی » زندگی بهتر«تعریف 

کن اساسی ما تعریف زندگی را در هفت مرحله تکمیل کردیم ولی در این تعریفی که از زندگی ارائه دادیم در واقع چهار ر •
پذیرد؛ چه در مورد زندگیِ بد و چه خوب، چه در مورد  فهمد و می معتقدیم که انسان عقالً این چهار رکن را می. وجود دارد

طور که در جلسات قبل دیدیم در متون دینی ما نیز این تلقی از زندگی تأیید شده است  همان. زندگی حداقلی و چه حداکثري
 .داند ها می ها و مدیریت عالقه سوي عالقه بارزه و حرکت بهو دین ما زندگی را تالش، م

ایم که تعریف زندگی بهتر چیست؟ براي اینکه زندگی بهتر را تعریف کنیم، دوباره به تعریف زندگی  حاال به اینجا رسیده •
 .دست آوریم خواهیم تعریف زندگی بهتر را از تعریف زندگی به می. گردیم برمی

 یف زندگیمرور چهار رکن در تعر

طور که قبالً بیان شد، یک رکن رکین تعریف زندگی،  همان. کنیم بار دیگر چهار رکن اساسی در تعریف زندگی را مرور می یک •
هاي ما هستند که ما را وادار به  این عالقه. هایی که موتور محرك زندگی ماست است؛ عالقه» ها مدیریت عالقه«ها و  عالقه

ها را  و ما این عالقه. ها برسد گیرند، تا انسان به این عالقه ت و ابزارهاي دیگري را به کار میکنند، علم و معرف حرکت می
 .کنیم کنیم و آنها را تقویت و تضعیف می گزینش می

ها با موانع و دشمنانی روبرو هستیم و خداوند  چون ما براي رسیدن به عالقه. بود» حرکت، تالش و مبارزه«رکن دوم زندگی  •
 .ه براي ما طراحی کرده استگون این

 -صورت غلط یا درست به-مرور این هم یک رکن زندگی است که انسان به. بود» ها پذیرش محدودیت«رکن سوم زندگی،  •
 .پذیرد ها را می انسان دیر یا زود، محدودیت. پذیرد ها را در زندگی خودش می محدودیت

ها و فرآیندي از  ها و مدیریت عالقه براي رسیدن به عالقه» رزهتالش و مبا«رکن چهارم زندگی این است که این حرکت و  •
توانید زندگی کسی را خارج از مقدرات الهی تعریف  یعنی شما نمی. است» در بستر مقدرات الهی«ها همگی  پذیرش محدودیت

 .کنید

ی هم ارائه داد که همۀ آن تعاریف توان تعاریف دیگري از زندگ البته می. ها هستند ترین این چهار رکن در تعریف زندگی، اصلی •
زندگی فرایندي براي رسیدن به .1(اش را در جلسات قبل مرور کردیم  دو نمونه. شوند بر روي همین چهار رکن سوار می

 )تر بودن زندگی فرایندي براي شکفته شدن و زنده. 2معرفت 
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. 4شده  جا و حساب یرش محدودیت بهپذ.3تالش و مبارزة بهتر . 2عالقۀ بهتر و بیشتر .1: ارکان زندگی بهتر
 رقم خوردن مقدرات به بهترین شکل

زندگی : توان گفت می) عالقه(توانیم بگوییم که زندگی بهتر چیست؟ بر اساس رکن اول الذکر می بر اساس چهار رکن فوق •
دیریت شوند و انسان به خوبی م ها به هاي بهتري در آن زندگی وجود داشته باشند و عالقه اي است که عالقه بهتر زندگی

 .هاي خودش برسد عالقه
اي،  بود مسلماً یکی از ارکان زندگیِ بهتر نیز عالقه است؛ منتها نه هر عالقه» عالقه«طور که یکی از ارکان زندگی  همان •

د، بتواند آن را اي که اگر انسان آن عالقه را مدیریت کن اي که انسان به آن برسد و عالقه بلکه عالقۀ بهتر و بیشتر، و عالقه
 .دهد، زیباترین تغییرات باشد هاي خودش می به بهترین نقطه برساند و اگر تغییراتی در عالقه

بر اساس رکن دوم هم، زندگیِ بهتر این خواهد بود که بهترین تالش و مبارزه در آن زندگی انجام بگیرد و این تالش و  •
 .مبارزه، بسیار موفق باشد

جا را بپذیرد نه محدودیت  پذیرد، محدودیت به اش می است که اگر انسان محدودیتی را در زندگی رکن سوم زندگی بهتر این •
بلکه آن . نشینی کند نه اینکه از سرِ ترس، محدویتی را بپذیرد، نه اینکه محدویت خیالی و موهوم را بپذیرد و عقب! جا نابه

زندگی بهتر . جهت بر درِ بسته نکوبد هم بپذیرد و بی» وقت به«است را بپذیرد،   محدویتی را که واقعاً پذیرش آن عاقالنه
جا  شده بپذیرد و هر محدودیتی را نپذیرد و هیچ محدودیتی را بی ها را حساب اي است که آدم در این زندگی، محدودیت زندگی
 .نپذیرد

باد «انسان رقم بخورد؛ و اصطالحاً رکن چهارم در زندگی بهتر این است که مقدرات الهی به زیباترین و مفیدترین شکل براي  •
البته در این عالم، شانسی وجود ندارد ! همراه ما باشد» شانس«یا به تعبیر عوام . بلکه مقدرات با ما همراهی کند» مخالف نوزد

یم هاي خود ما این مقدرات تنظ اش مقدرات و خواست الهی است که در جریان یک تعاملی در رفتار و نیت و در واقع همه
 .شوند می

همچنین ما . توانیم در مقدرات الهی دخالت کنیم توانیم در مقدرات الهی دخالت کنیم؟ بله در حد بسیار باالیی می آیا ما می •
. شده بپذیریم جا و حساب ها را بپذیریم و به ریزي کنیم تا بهترین محدویت پذیریم، برنامه هایی که می توانیم سرِ محدودیت می

جا کنیم، بلکه مبارزة  ریزي کنیم که نه تنبلی کنیم و نه مبارزة بی براي تالش و مبارزة خودمان در زندگی، برنامه توانیم ما می
 .موفق و مصیب انجام دهیم که ما را به نتیجه برساند

اگر سه رکن اول درست شد، رکن !/ کنند زندگی بهتر مساوي با امکانات بیشتر است ها تصور می خیلی
 شود رست میچهارم هم د

فقط خدا از آسمان و زمین به ما پول «: گویند گیرند و می ها براي تعریف زندگی بهتر، فقط رکن چهارم را در نظر می خیلی •
براي اینکه متوجه شوید این تصور اشتباه است، یک نمونۀ بسیار کالن و » !کار کنم دانم چه اش را خودم می برساند؛ بقیه

شما به همین ممالک غربی ! کنیم ؛ چیزي که جلوي چشم ما قرار دارد ولی غالباً به آن توجه نمیدهم تمدنی به شما نشان می
هاي  پس چرا شاخصه! نگاه کنید؛ مگر در ممالک غربی و دول استکباري، ثروت و تکنولوژي و امکانات جمع نشده است؟

شورهاي جهان است؟ چرا اینها براي دوام حیات ترین ک کند؟ چرا آمریکا جزء ناامن رضایتمندي آنها دارد کاهش پیدا می
قدر در عالم، قتل و جنایت انجام دهند؟ چرا راحت نیستند؟ چرا با خوبی و خوشی به زندگی خودشان  خودشان مجبورند این
وریست کنند؟ چرا تر کنند، چرا بمباران می شوند؟ چرا زندگی دیگران را نابود می قدر جنایت مرتکب می مشغول نیستند و این

 آیا اینها عجیب نیست؟» براي اینکه ما باقی بمانیم، الزم است بقیه نابود شوند؟«: گویند فرستند؟ چرا می می
کند،  رسد، از جایی که گمانش را نمی واقعاً زندگی بهتر مساوي با امکانات بیشتر نیست، البته در زندگی بهتر، امکانات هم می •

لَفَتَحنا (رسد رسد، و پربرکت می و از آسمان و زمین می )3/طالق(»قْه منْ حیثُ ال یحتَسبو یرْز«: فرمودرسد، کمااینکه  می
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ها غالباً براي زندگی بهتر، اول به دنبال امکانات بیشتر و بهتر هستند  منتها آدم )96/علَیهِم برَکات منَ السماء و الْأَرض؛ اعراف
بل از امکانات را درست کنیم، اگر سه رکن اول درست شد، رکن چهارم زندگی بهتر که همان در حالی که اول باید سه رکن ق

 .رساند هاي خودش می مقدرات الهی است، با تمایالت انسان همسو خواهد شد و انسان را به خواسته

مۀ عالقۀ شدید سرچش/ هرچه عالقه بیشتر باشد، زندگی بهتر خواهد بود/ عالقه؛ رکن اول زندگی بهتر
 لذت است

محبت موتور گرمابخش زندگی انسان است و . کنیم تر تعریف می گردیم و رکن اول زندگی بهتر را به صورت دقیق حاال برمی •
خواهیم دینی  اما در زندگی بهتر، محبت باید چگونه باشد؟ دقت کنید که در اینجا نمی. ها بودیم اگر محبت نبود، ما شبیه مرده

ببرید، با کمی تأمل، همه یکسان جواب ) دین و در هر زمان و مکانی دیندار یا بی(ا پیش هر آدمیاین سؤال ر! صحبت کنیم
 .خواهند داد و در این زمینه اختالف نظر چندانی نخواهند داشت

کنند و سرد  ها هستند که سرد زندگی می بعضی. طبیعتاً هرچه عالقه بیشتر باشد، زندگی بهتر خواهد بود: پاسخ این است •
اصالً کاري هم نداریم که انسان به . رسند؛ اینها مسلماً زندگی بهتر ندارند وقت به یک عالقۀ بسیار شدید نمی میرند و هیچ می

کند، یک کسی  عالقه پیدا می) ع(به حضرت یوسف) ع(چه چیزي عالقۀ شدید پیدا کند، مثالً یک کسی مثل حضرت یعقوب
کند یا هر نوع عالقۀ شدید  ند، یک کسی مثل فرهاد که به شیرین عالقه پیدا میک عالقه پیدا می) ع(مثل زلیخا که به یوسف

 .ها وجود دارد ها و داستان دیگري که در افسانه
یک رکن زندگی » عالقه«ما زندگی را دینی تعریف نکردیم، بلکه بر اساس یک نگاه عاقالنه گفتیم که  •

وقتی . لذت عالقۀ شدید هم بیشتر استبخش است و  و براي بشر معلوم است که عالقه لذت. است
هیچ لذت . عالقۀ شدید وجود داشته باشد، موتور زندگی گرم است و عالقۀ شدید، سرچشمۀ لذت است

اصالً هیچ لذت مادي مانند لذت عالقۀ شدید داشتن . مادي به اندازة لذت رسیدن به عالقه نیست
 .و چه نرسد نیست؛ حاال چه اینکه انسان به این عالقۀ شدید برسد

اي که بعد از وصال از  عالقه/ شدید، باقی، افزایش یابنده: هاي عالقه مطلوب براي زندگی بهتر ویژگی
 چشمت بیفتد، مطلوب نیست

تواند موجب زندگی  اي که می هاي عالقه ویژگی«یا » تواند موجب زندگی بهتر باشد؟ عالقۀ ما چگونه می«سؤال این است که  •
اوالً این عالقه باید شدید باشد و ثانیاً این عالقۀ شدید ما به : ن عالقه باید چند تا ویژگی داشته باشدای» بهتر شود چیست؟

رسی، این عالقه شدیدتر بشود نه اینکه این عالقه بعد از  شوي یا به آن می چیزي باشد که هر لحظه که به آن نزدیکتر می
شوي و این راه را بازگردي، و احساس کنی که سرت به سنگ خورده و  زده وصال از بین برود و از چشمت بیفتد، خسته و دل

 !اي ارزید و احساس کنی سرت کاله رفته و خودت را خام کرده کردي، نمی قدري که تصور می ببینی که این عالقه، آن
ها به این سادگی به  آدمچون نوع » اگر کسی به یک بتی عالقۀ شدید پیدا کرد، آیا زندگی او یک زندگیِ بهتر است؟«: نگویید •

گوییم محبت باید شدید باشد، منتها به  ما می! هاي استثنایی هاي عادي، نه آدم کنند؛ البته آدم  هر چیزي عالقۀ شدید پیدا نمی
 .شدیدتر هم بشود؛ چه به آن برسی و چه به آن نرسی. 3شدید باقی بماند . 2بتواند شدید باشد . 1شرطی که 

بخش،  بخش که زندگی آدم را خرّم کند این است که این عالقه به حدي زیبا، روح هاي یک عالقۀ لذت یکی دیگر از ویژگی •
ارزید که من یک عمري با این عالقه  می«افزا و سرشارکنندة وجود انسان باشد که حتی اگر به آن نرسی هم بگویی  جان

ساً بشود به آن رسید، و اال اگر نشود به آن رسید که فایده البته معلوم است که عالقه باید به چیزي باشد که اسا» زندگی کنم
گوییم که عالقه باید به چیزي باشد که اگر به آن نرسیدي و از آن هم  منتها با این حال می. شد ندارد و انسان ناامید می

 »!ارزید می«: چیزي به تو نرسید، باز هم بتوانی بگویی
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 !ندگی کنند؟ها عاشقانه ز چه اشکالی دارد همۀ انسان

هم در یک مقطع زمانی  آن(ارزش شدیداً عالقه پیدا کرده باشد البته ممکن است انسان نادانی هم پیدا شود که به یک چیز بی •
خواهیم، ما عشق  نمی) هاي خاص انسان(ها ما عشق را براي اوحديِ از انسان. ولی این عمومیت ندارد) و در یک شرایط خاصی

خواهیم همه تماشاچی باشند و فقط دو نفر مثالً در میان دو میلیارد نفر،  ما نمی. خواهیم ها می انرا براي زندگی عموم انس
خواهیم همه فرهاد و  بلکه ما می! عاشق بشوند و قصۀ آنها محل تفریح دیگران باشد و فقط از شنیدن داستان آنها لذت ببرند

 !قدر عاشقانه زندگی کنند؟ ها این ارد که همۀ انسانچه اشکالی د! چرا همه نباید مجنون باشند؟. شیرین باشند
مگر تیم فوتبال است که یک عدة کمی بازي کنند و بقیه فقط تماشاچی باشند و با داستان عشق آنها خوش باشند و صفا  •

که همه  معلوم است! اي کنیم نه از یک تخصص ویژه مثل فوتبالیست حرفه ها صحبت می ما داریم دربارة زندگی انسان! کنند؟
اي است که برخی افراد  هاي ویژه هاي ورزشی بشوند، ولی اینها که زندگی نیست، بلکه مهارت توانند مثل اسطوره نمی
 .زندگی مالِ همه است و همه باید بهره ببرند. توانند پیدا کنند می

 باشد؟ محبت به چه چیزي باشد که خیلی شدید/ آن کسی زندگی بهتري دارد که عالقۀ شدیدتري دارد

عالقه نسبت به چه چیزي؟ : ممکن است بپرسید. آن کسی زندگی بهتري دارد که عالقۀ شدیدتري دارد •
دین به : کنیم که و ما ادعا می. به هر چیزي که بشود به آن شدیدترین عالقه را داشت: دهیم پاسخ می

القه را پیدا کنی، چیزي کند که بتوانی واقعاً به آن عشق بورزي و شدیدترین ع شما چیزي را معرفی می
تر شوي، با  که بتوانی به آن برسی، چیزي که عشق تو به آن افول نکند، چیزي که هر چه به آن نزدیک

کم  دهد و اینجاست که انسان کم این کاري است که دین براي ما انجام می .تر ارتباط برقرار خواهی کرد آن عاشقانه
داد، شما به سمت آن  غیر از دین، چیزي بود که براي شما همین کار را انجام میاگر : گوییم و می. رسد به ضرورت دین می

 .بروید؛ منتها آن عالقۀ شدید باید براي نوع بشر قابل تحقق باشد
اما سؤال این است . زندگی باید با محبت شیرین شود و این محبت آدم را وادار به تالش و مبارزه کند •

قدر انسان را به فداکاري وادار کند؟ کم  قدر شدید باشد؟ این که محبت به چه چیزي باشد که این
نشود؟ بتوان به آن نزدیک شد؟ مطلقاً موهوم و خیالی نباشد؟ بعد از اینکه به آن رسیدي، عالقۀ تو به 

 آن کم نشود بلکه بیشتر بشود؟
وجه شوي که او بهتر محبوب تو باید چیزي باشد که روز به روز بهتر نشود، بلکه روز به روز تو بیشتر مت •

کنی  شوي یا او را مالقات می یعنی هر بار که به او نزدیک می. کردي از آن چیزي بوده که تو فکر می
! قدر زیباست، تازه فهمیدم که او چه هست دانستم این مردم نمی من که قبالً براي او می! واي«: بگویی

طور عشق ما را بیشتر کند و آتش روح ما را  و همین» ...قدر زیبا باشد کردم این من اصالً فکر نمی
 .افزایش دهد و جلو ببرد

در عالم آخرت، هر بار که به مالقات خود پروردگار عالم . ور خواهد کرد فشان را در قلب ما شعله خدا روز قیامت همین آتش •
هاي قبلی از یادت  که همۀ مالقات کنی به حدي تر و بهتري پیدا می کند لذا حس تازه روي، خدا برایت بیشتر جلوه می می
و هر بار . نهایت است شود چون خدا بی وقت برایت تکراري نمی یعنی خدا هیچ. رود؛ گویا این اولین مالقات تو با خداست می

 .کنی روي معرفت بیشتري به او پیدا می که به مالقاتش می
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 و او هم تو را دوست داشته باشدعالقه باید به کسی باشد که به نفعت باشد .4/ ویژگی بعدي عالقه

و . تنها کم نشود و شدیدتر بشود، بلکه این عالقه باید نسبت به کسی باشد که به نفعت باشد عالقه باید به چیزي باشد که نه •
من باید کسی را دوست داشته باشم که اگر من براي » مهربانی هر دو سر بی چه خوش بی، «. او هم تو را دوست داشته باشد

 !میرم، الاقل او براي من تب کند میاو 
. طلبانه نیست در حالی که این حرف منفعت» !طلبانه شد و از عالم عاشقی بیرون آمدید اینجا که منفعت«: گویند شاید برخی می •

باشد، خواهم خودم را فداي او کنم، ولی اگر او هم مرا دوست داشته  طلبانه به او عالقمند باشم، من می خواهم منفعت من نمی
اگر او به نفع من باشد من بیشتر براي او خواهم مرد و من بیشتر شرمندة او خواهم . ورتر خواهد شد این آتش عشق من شعله

اگر در روز قیامت مرا نبخشی ! خدایا: زند توان دید، مثالً آنجا که صدا می می) ع(هاي امام سجاد این محبت را در مناجات. شد
 !همه محبت تو را بدهم؟ من چطور جواب این! کار کنم؟ خشی، من آنجا از شرمندگیِ تو چهولی اگر مرا بب! که هیچ

اگر به ضرر ما . شود مان از او زده می کم دل اگر به ضرر ما باشد کم. ما نباید کسی را دوست داشته باشیم که به ضرر ما باشد •
 .رسد باشد الاقلش این است که محبت ما به او به اوج نمی

 اند هاي عشقی قانع شده از عاشقی ناامیدند و به دیدن فیلم ها خیلی

منتها خیلی از . ها برسد تواند به این ویژگی هایی است که اگر کسی تأمل کند می فرض شدیدترین محبت با این ویژگی •
مثالً یک کشتی براي اینها کافی است که پاي فیلم بنشینند و . ها ناامید هستند از این که به چنین محبتی برسند انسان

تایتانیکی بیاید و رد بشود و یک عاشق و معشوقی پیدا بشوند و البته بعد هم کشتی غرق شود و یکی از آنها بمیرد تا داستان 
. ماند شود و این عشق پایدار نمی این عشق باقی بماند، و اال اگر هر دو بمانند و با هم ازدواج کنند، دوباره دعوایشان می

 .ا از عاشقی ناامید هستنده قبیل آدم این
. هاي خوب مذهبی که استعداد این عاشقی را دارند ولی عاشق نیستند، خیلی زشت است که عاشق پروردگار نیستند براي آدم •

اند ولی  اینها در واقع در لب دریاي زالل آب شیرین نشسته. برند و این خیلی بد است اینها از معشوق خودشان لذت نمی
 .لب هستند تشنه

توانی دیگران را به دین خودت دعوت کنی و یکی از ارکان زندگی بهتر این است که شدیدترین  شما از طریق زندگی بهتر می •
احساس  روح و بی مؤمن سرد و بی. ها را داشته باشی، به حدي که مردم بتوانند این محبت شدید را در چهرة تو ببینند محبت

  )165/بقره(»و الَّذینَ آمنُوا أَشَد حبا للَّه«: گونه توصیف شده است قرآن این در حالی که مؤمن در! چه معنایی دارد؟

 محبت بهتر، محبت شدیدتر است/محبت زندگی انسان را بهتر خواهد کرد 

محبت . تواند انکار کند که محبت زندگی انسان را بهتر خواهد کرد و محبت بهتر هم محبت شدیدتر است هیچ کسی نمی •
 .ر هم محبتی است که دوام داشته باشد، روز به روز بیشتر بشود، به آن برسی یا نرسی، کم نشود و وجودت را آتش بزندشدیدت

توان پیدا کرد، چون خدا ما را  البته چنین محبتی را جز نسبت به پروردگار عالم و کسانی که متصل به پروردگار هستند نمی •
! اگر چنین محبتی را به این و آن هم پیدا کردید، به سراغش بروید: گوییم میلذا . براي عاشق شدن به خودش ساخته است

 .منتها جاي دیگري غیر از درگاه خدا این محبت را پیدا نخواهید کرد
بینی توحیدي محبت داشته باش، نه بر اساس  بر اساس جهان«یا » !مواظب باش محبت تو ارزشی باشد«: گوییم ما نمی •

چون مطمئن هستیم که » !هر جا محبت شدید پیدا کردي نوش جانت«: گوییم لکه با خیال راحت میب» !بینی الحادي جهان
بینید که جهانِ آزاد در محبت به  و امروز می. توان پیدا کرد نمی -غیر از خدا-این محبت شدید را هیچ جاي دیگري

 .گري و خودخواهی و خودپرستی رسیده است وحشی
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اي که عاشق نباشند، دینداري  هاي مذهبی آدم. کننده است کننده و کسل دگی سخت، خستهواقعاً بدون عشق و محبت، زن •
او در ! ولی آن کسی که واقعاً عاشق است و توانسته است به آن محبت شدید برسد، چه زندگیِ قشنگی دارد. خوبی ندارند

 .بازي با محبوب است جزئیات زندگی خودش هم مشغول عشق

 !شت است که مؤمن چیزي را دوست داشته باشد که با آن ذلیل شودچقدر ز): ع(امام صادق

چیز  چقدر براي مؤمن زشت است که یک چیزي را دوست داشته باشد که دوست داشتن آن«: فرماید می) ع(امام صادق •
لُّهۀٌ تُذغْبر کونَ لَهبالمؤمنِ أنْ ی حام(»خوارش کند؛ ما أقْبچیزها را دوست دارد ولی رویش آدم بعضی از  )2/206/مجموعۀ ور

برخی چیزها را آدم دوست دارد و به مقدار دوست داشتن آن چیز، خوار و خفیف . شود که بگوید من این را دوست دارم نمی
هر کسی چیزي را دوست داشته باشد، خود به خود . شود خصوصاً اگر شدید دوست داشته باشد، شدید ذلیلش می. شود می

 .اي داشته باشد که با آن ذلیل شود داشتنی ست، و چقدر زشت است که مؤمن یک دوستفداي آن چیز شده ا
میل و رغبت عاقل به حکمت است و همت آدم نادان در حماقت است؛ رغْبۀُ الْعاقلِ فی الْحکْمۀِ «: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین •

کند دارد به  نشیند، احساس می ها که می اقل پاي تماشاي برخی از فیلمآدم ع )5420/غررالحکم(»و همۀُ الْجاهلِ فی الْحماقَۀ
ها  کند دارند او را با جغجغۀ بچه چون احساس می. کند رود و نگاه نمی شود و می شود، لذا از پاي فیلم بلند می او توهین می

 !کنند سرگرم می
ولی یک . کند آید و تا آخر نگاه می دار باشد خوشش می دهنشیند، اگر خن می پرحماقت   هاي آدم جاهل اتفاقاً وقتی پاي صحنه •

آمیز تفریح  بروید با کلمات حکمت«: فرماید در جاي دیگري می) ع(امیرالمؤمنین. تواند با حماقت سرگرم شود آدم عاقل نمی
حکمت /البالغه فَابتَغُوا لَها طَرائف الْحکَمِ؛ نهج انَّ هذه الْقُلُوب تَملُّ کَما تَملُّ االَْبدانُ( .کنید و خستگی خودتان را از بین ببرید

91(  

آدم شبیه محبوبش / شود چیزي که دوست داشته، محشور می طبق روایات، هر کسی روز قیامت با آن
 شود می

. ودش هر کسی در روز قیامت با هر چیزي که دوست داشته باشد محشور می: نقل شده است) ع(بیت با تعابیر مختلف از اهل •
به صورت ضرب المثل در ) ع(و این در کالم معصومین! شود که دوست داري یعنی شکل تو، ارزش تو عین همان چیزي می

فَلَو أَنَّ رجلًا .( شود اگر کسی سنگی را دوست داشته باشد در روز قیامت با همان سنگ محشور می: فرمایند آمده است که می
اللَّه شَرَهراً لَحجح بۀِ؛ امالی صدوق أَحامیالْق موی هعلَّ مج زَّ وشود و ارزش محبوبش را  یعنی آدم شبیه محبوبش می) 210/ع

  . شود  یعنی ماهیت و ارزش و حقیقت روح انسان شبیه محبوبش می. کند پیدا می
توانم مثل آنها  مثل آنها نیست و نمی من اقوامی را دوست دارم که البته رفتارم) ص(من گفتم، یا رسول اهللا: گوید ابوذر می •

قُلْت یا نَبِی کند؛  انسان با همانی است که دوستش دارد و براي او همان چیزي است که کسب می: فرمود) ص(پیامبر. باشم
بعد ابوذر ) 632/امالی طوسی(»ع منْ أَحب، و لَه ما اکْتَسبیا أَبا ذَر، الْمرْء م: فَقَالَ: اللَّه، إِنِّی أُحب أَقْواماً ما أَبلُغُ أَعمالَهم قَالَ

: تو با کسی هستی که دوستش داري؛ قُلْت: فرمود) ص(پیامبر. بیت او را دوست دارم گفتم من خدا و پیغمبر و اهل«: گوید می
  )همان(»نَّک مع منْ أَحببتفَإِ: فَإِنِّی أُحب اللَّه و رسولَه و أَهلُ بیت نَبِیه قَالَ

 محبت فقط براي لذت بردن نیست، محبت سازندة شاکلۀ روح آدم هم هست

امالی (»هر کسی ما را دوست داشته باشد روز قیامت با ماست؛ منْ أَحبنَا کَانَ معنَا یوم الْقیامۀ«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین •
روز قیامت هر کسی حقیقت ! بازي نیست به معناي پارتی» او روز قیامت با ماست«فرماید  دقت کنید اینکه می) 210/صدوق
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... شود، یکی مانند سگ، یکی مانند مورچه، یکی مانند مار و یکی مثل خوك وارد صحراي محشر می. آید اش رو می وجودي
 .دهد یعنی هر کسی در آنجا واقعیت خودش را بروز می

کنم و حقیقت من با آن حقیقیت  را دوست داشته باشم حقیقت نورانی آنها را پیدا می) ع(بیت اهلشود که من اگر  چطور می •
. کند؟ چون محبت فقط براي لذت بردن و گرم شدن موتور زندگی نیست، محبت سازندة شاکلۀ روح آدم است شباهت پیدا می

 هم است به چه چیزي محبت پیدا کنیم؟و شما در این زندگی دنیا فرصت دارید که محبت پیدا کنید، لذا خیلی م
تا مدینه آمده ) ع(نشسته بودم، یک مردي از خراسان با پاي پیاده به عشق زیات امام باقر) ع(نزد امام باقر: گوید شخصی می •

ام  همه راه را نیامده به خدا این: عرض کرد. وقتی به خدمت حضرت رسید، پاهاي او از شدت صدمات راه، پینه بسته بود. بود
به خدا اگر سنگی ما را دوست داشته باشد با ما محشور خواهد شد و : حضرت فرمود). ع(بیت خاطر محبت شما اهل مگر به

تَغَلَّفَتَا و کُنْت عنْد أَبِی جعفَرٍ ع إِذْ دخَلَ علَیه قَادم منْ خُرَاسانَ ماشیاً فَأَخْرَج رِجلَیه و قَد ( !اصالً دین مگر چیزي جز حب است؟
اللَّه فَرٍ ع وعو جفَقَالَ أَب تیلَ الْبأَه کُمبإِلَّا ح ثُ جِئْتینْ حبِی م اءا جم اللَّه ا وینُ  قَالَ أَملِ الده نَا وعم اللَّه شَرَهرٌ حجنَا حبأَح لَو

  )1/167/إِلَّا الْحب؛ تفسیر عیاشی
تواند به  و انسان واقعاً می. نهایت و شدید برسیم اي است که محبت را مدیریت کنیم تا به این عشق بی دگیزندگی خوب زن •

 ...کنید تجربه می) ع(نمونۀ این محبت شدید را در جلسات روضۀ امام حسین. هاي شدید برسد این محبت
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  12ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
 یکه از زندگ یکس / دومین» تالش«؛ و بهتر یزندگ ۀمشخص نیاول ،یدر زندگ» شدیدمحبت «: پناهیان

با فرار از تالش و  /لذت برد یاز زندگ شود یمکشیدن  یفقط با سخت/گناه را ترك کند تواند یلذت نبرد، نم
 دارد يدایز يها يگرفتار باشد، زحمت یبدنبال پول که  يا جامعه/ دیآ یبدست نم يبهتر یمبارزه، زندگ

راحـت و   يطـور  نیبهتر، همـ  یاگر زندگ«: دیممکن است بپرس. داشته باشد يشتریب ةکه تالش و مبارز یبهتر دارد؟ کس یزندگ یچه کس
 .یبهتر آن است که با تالش به آن برس یزندگ ست؛یبهتر ن یآن زندگ! نه» چطور؟ د،یما رس  دست بدون تالش به

  کردن است یشده زندگ بودن، حساب  یمذهب ۀالزم
القاعده باید این باشد که در فرهنگ جامعۀ ما یک تالزمی بین معنویت و پـرداختنِ   یکی از نتایج این گفتگوي ما دربارة زندگی، علی •

او چـون آدم متـدینی اسـت، البـد     «: صحیح به زندگی برقرار شود، یعنی مردم هر کسی را که دیدنـد آدم متـدینی اسـت، بگوینـد    
این تلقی باید ایجاد شود » .کند اش کسی را اذیت نمی کند، البد بلد است چگونه زندگی کند، البد او در زندگی شده زندگی می حساب

 . شده زندگی کردن است بودن، حساب  الزمۀ مذهبی که

و بدن قوي هایش خیلی مرتب است  جمع خوب بلد است، لباس البد او نظام«: گویید بینید، می مثالً شما وقتی یک افسر ارتشی را می •
طور که مردم از یک فرد نظـامی، انتظـار نظـم و     همان» ...کند و تحرك بدنی خوبی دارد و خوبی هم دارد، چون همیشه ورزش می

دهـد   شده است، و کاري را بیهـوده انجـام نمـی    زندگی او حساب«شدگی دارند، از یک متدین هم باید انتظار داشته باشند که  حساب
 »کند، و زندگی او پرنشاط است قت زندگی میبلکه با برنامه و با د

این تصور نادرست /شده زندگی ندارند  مردم از یک مذهبی انتظار نماز دارند، ولی انتظار زندگی حساب
 زند خیلی لطمه می

ـ      گونه نباشد، معلوم است که ما طلبه اگر در جامعه، تلقی مردم نسبت به افراد دیندار این • . ایـم  ی کـرده ها دیـن را بـد یـا نـاقص معرف
شـده   طور که مردم از یک آدم متدین انتظار دارند که نماز بخواند، روزه بگیرد و ظلم نکند، باید انتظار داشته باشند کـه حسـاب   همان

طـوري کـه از یـک     یعنـی آن . گونـه نیسـت   کنم که نگاه جامعۀ ما به یک آدم مذهبی و متدین، این ولی بنده تصور می. زندگی کند
زندگی کردن درسـت و حسـابی   «: گویند تظار نماز خواندن دارند، انتظار زندگی کردن درست و حسابی ندارند، چون میمذهبی ان بچه

 .زند این تلقی غلطی است که در جامعه وجود دارد و خیلی هم لطمه می» !چه ربطی به مذهبی بودن دارد؟

بـودن،    هـا بداننـد کـه الزمـۀ مـذهبی      وقتـی مـذهبی  . باشـد شان پرچم دین  ها دوست دارند متدینانه زندگی کنند و زندگی مذهبی •
شده زندگی کردن خودشان را هـم اظهـار کننـد و البتـه      شده زندگی کردن است، طبیعتاً عالقه خواهند داشت که این حساب حساب

دین جذب شوند؛ کـه   خواهند اثر دین در زندگی خودشان را به دیگران نشان دهند تا مردم به این ، بلکه میستیمنظورشان تظاهر ن
 .این روش صحیحی براي جذب دیگران به دین است
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زندگی خوب باید با عشق و احساسات همراه / پررنگ بودن محبت در زندگی، اولین مشخصۀ زندگی بهتر 
 باشد

ن چهـار رکـن،   زندگی چهار رکن اساسی دارد و زندگی بهتر این است که در ای: در جلسۀ قبل زندگی بهتر را تعریف کردیم و گفتیم •
اولین . یکی از ارکان اولیۀ زندگی، محبت و عالقه است که این محبت و عالقه موتور محرك زندگی است. یک اتفاقات خوبی بیفتد

ما باید محبت را براي زندگی الزم بدانیم، باید بـا محبـت،   . مشخصۀ زندگی خوب این است که محبت در این زندگی، پررنگ باشد
 . عاطفه زندگی کنیمعشق احساس و شور و 

رسد و ظاهراً هم مورد احترام مردم هسـتند، ولـی ایـن     ها زندگی حداقلیِ حقوقیِ سرد دارند و البته آزارشان هم به کسی نمی بعضی •
منتها اگر شما عاشق یک چیز . زندگی باید با عشق و احساسات و عاطفه و شور همراه باشد! زندگی بهتر نیست؛ کسی فریب نخورد

کنـد و رفتارهـاي    کند و به یک موجود ناهنجار تبـدیل مـی   ارزش باشید، این عشق و احساسات شما را از تعادل خارج می بی پوچ یا
باشد، حتماً انسان متعادلی ) ع(بن ابیطالب ولی اگر این عشق و ارادت سرشار شما مثالً به وجود نازنین علی. زند ناهنجار از شما سر می

 .شوید می

ها مثل رباط زندگی  برخی روشنفکرهاي غربزده دوست دارند انسان/باید عاشقانه زندگی کند انسان اساساً 
 !کنند

شـود در جامعـه،    کنـد و باعـث مـی    محبت زیاد، انسان را از تعادل خارج مـی «شان این است که  برخی از روشنفکرهاي غربزده نگاه •
معمـوالً  . اما دین ما این را دوست ندارد! ها مثل رباط زندگی کنند ند انساناینها در واقع دوست دار» !رفتارهاي ناهنجار از او سر بزند

این عشق و . خورند که زندگیِ باعشق و عاطفه و شور دارند کنند، حسرت کسانی را می ها وقتی به دل خودشان مراجعه می همۀ آدم
 .هاي زندگی انسان جاري باشد محبت شدید، باید در همۀ بخش

کـار   من به رشتۀ تحصیلی خودم عالقه ندارم، چه«: گویند ها می مثالً خیلی. احساس باشد ی از زندگی شما بیممکن است یک قسمت •
کار کنم؟ من بـه شـغل خـودم عالقـه      کار کنم؟ من به پدر و مادر خودم عالقه ندارم، چه کنم؟ من به همسر خودم عالقه ندارم، چه

توانید اجبار کنید که با عشق و احساسات و شور  کار کنم؟ شما که نمی قه ندارم، چهکار کنم؟ من به محلۀ زندگی خودم عال ندارم، چه
ها  از آدم  خیلی! ها نیست اصالً معنایش این حرف در حالی که با عشق، احساس، عاطفه و محبت شدید زندگی کردن،» !زندگی کنیم

اش پدیـد   شغل و همسر و کار و زندگیکه بین انسان و ي هاي جزئی و مختصر گیرند با محبت این مسألۀ محبت شدید را اشتباه می
 . آید می

ایـن محبـت    که البتـه -اگر یک خورشید محبت در قلب انسان طلوع کند و این محبت شدید. انسان اساساً باید عاشقانه زندگی کند •
هاي زندگی خودت را بـا   تو تمام لحظه در زندگی انسان وجود داشته باشد، -تواند شکل بگیرد شدید جز به پروردگار و اولیاء خدا نمی

هـاي تـو از گرمـاي محبـت      حتی خوابیدن و بیدار شدن تو نیز با احساسات توأم خواهد بود، تمام حرکت. عشق زندگی خواهی کرد
 .شدید، برخوردار خواهد شد
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هاي کم راضی  تواند به عالقه انسان نمی/ کنیم هاي معمولی صحبت می اي فراتر از عالقه ما از عشق و عالقه
 باشد 

پـس چـرا اکثـر    » زندگی خوب را آن زن و شوهري دارند که به همـدیگر شـدیداً عالقـه دارنـد    «: این اشتباه است که ما فکر کنیم •
گویم که زن و شوهرها نبایـد بـه همـدیگر عالقـه      البته من نمی! ایم طور نیستند؟ شاید اساساً ما آدرس را اشتباه گرفته ها این خانواده
اي بسـیار بـاالتر از ایـن عالقـه      بلکه ما داریـم از عالقـه  . گویم که عالقۀ زن و شوهرها به همدیگر ارزش ندارد باشند و نمی داشته

 . اي که از عالقۀ مادر به فرزند هم باالتر است عالقه. کنیم صحبت می

ها نسبت بـه همسـر، فرزنـد، شـغل،      انسان هایی نیست که گوییم زندگی باید با عشق و عالقه باشد، منظورمان این عالقه اینکه می •
کنیم که آن هم فقط  هاي معمولی صحبت می اي فراتر از این عالقه ما داریم از عشق و عالقه. رشتۀ تحصیلی یا کاسبی موفق دارند

الم از ام بر همـه عـالم کـه همـه عـ      ام که جهان خرّم از اوست؛ عاشق به جهان خرّم از آن«: عشقی که گفت  همان. یک نوع است
 ) سعدي(»اوست

داشته ) الذکر هاي معمولی فوق از همین عالقه(گوییم که زندگی بهتر و خوشبختی را آن کسی دارد که یک عالقۀ مختصري ما نمی •
و . مشکل بشر این نیست. جاها هست و بعضی جاها هم نیست  ها بعضی ضمن اینکه این عالقه. ها نیستیم ما دنبال این عالقه. باشد

 .هاي کم راضی باشد تواند به این عالقه نسان نمیاصالً ا

 تواند انسان را سیرآب کند هاي جزئی حتی در حد محبت مادر به فرزند، نمی محبت

شما اگر همسر خودتان را خیلی هم دوسـت داشـته باشـید،    ! هاي معمولی و جزئی زندگی بهتر، با عالقۀ شدید است نه با این عالقه •
؟ مگر شوهرها چقدر همسر خودشان را دوست دارند؟ شما اگر مادر باشید و فرزند خودتان را هـم خیلـی   مگر این عالقه چقدر است

زدنی است، ولـی در نهایـت مگـر چقـدر زیـاد       دوست داشته باشید، مگر این محبت چقدر است؟ با اینکه محبت مادر به فرزند، مثال
هاي اندکی سیرآب  آیا آدم باید با چنین محبت! کند؟ گ انسان را لبریز میآیا روح بزر! کند؟ است؟ آیا این محبت، انسان را سیرآب می

 .شود ها سیرآب نمی انسان موجود بسیار باعظمتی است که با این محبت! شود؟

هـا   البته اگر این محبت. هاي جزئی نیست قبیل محبت گیرد، منظورمان این گوییم که زندگی بهتر با محبت شدید شکل می وقتی می •
هـا   خاطر نبودن این محبت زیاد به. جا بیاوریم، ولی اگر نبود هم زیاد اشکالی ندارد زندگی باشد خوب است و باید شکرش را به هم در

 ! خودت را اذیت نکن

تـوانم،   دیگر نمی: گفت. خُب رشتۀ تحصیلی خودت را عوض کن: گفتم. من به رشتۀ درسی خودم عالقه ندارم: گفت یک جوان می •
اش چقـدر   مگـر تلخـی  : گفـتم ! خُب حاال من باید یک عمري با تلخی زندگی کـنم : گفت! خُب با همین بساز: گفتم .دیر شده است

 !حاال اگر عاشق رشتۀ درسی خودت بودي، مگر چقدر شیرین بود؟! است؟

اگر عالقـه  : گفتم» کار کنم؟ باید یک عمر، تکلیفی زندگی کنم؟ حاال من چه«: گفت جوانی که به همسرش زیاد عالقه نداشت، می •
انسانی بلندهمتی که : گفتم» .شد تر می بخش ام لذت خُب اگر عالقه داشتم، زندگی«: خواستی چطوري زندگی کنی؟ گفت داشتی، می

 .شود مفطور به فطرت الهی است، به آن عالقه هم راضی نمی
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شود انسان  عث میمحبت شدید با/ ها شده ، باعث فلج شدن زندگیهاي اندك اهمیت بیش از حد به محبت
 هاي اندك نشود اسیر محبت

خورد، ناشی از این است که به این  هایی که بعد از شکل گرفتن، به هم می گیرد و خیلی از ازدواج هایی که شکل نمی خیلی از ازدواج •
: گوینـد  کننـد و مـی   یها خوب کار نم خیلی! ها متوقف شود؟ چرا انسان باید در این محبت. اند هاي کوچک، خیلی اهمیت داده محبت

خواننـد چـون عشـق و     ها خوب درس نمی اي داشته باشند؟ خیلی مگر قرار است چه عشق و عالقه» !چون عشق و عالقه نداریم«
 . عالقۀ جزئی به آن رشتۀ درسی ندارند و عالقۀ آنها به چیزهاي دیگر است

یک سیل باعظمت در زندگی خودمان جاري کنیم و آن محبـت  بیایید . شود ها دارد فلج می ، زندگیهاي اندك خاطر نبودن محبت به •
هـاي   یعنـی اگـر ایـن محبـت    . شود هاي کوچک نمی کند که انسان اسیر آن محبت این محبت کاري می. شدید پروردگار عالم است

هـا   قعاً اجـلّ از ایـن حـرف   چون شأن این انسان، وا. کند کند و اگر هم نبود، او را نابود نمی کوچک، وجود داشته باشد، او را اسیر نمی
 .خواهد بود

 چشد وقت طعم زندگی را نمی کسی که به محبت شدید نرسیده باشد، هیچ

وقـت   کسی که به این محبت شدید نرسیده باشد، هـیچ . اولین شرط یا ویژگی زندگی بهتر این است که با محبت شدید همراه باشد •
 .   چشد طعم زندگی را نمی

بالفاصله پاسخ ) ع(اطرش شکر کنی، چیست؟ علیخ اولین نعمت پروردگار که باید به: پرسیدند) ع(ن ابیطالبب از علی) ص(پیامبر اکرم •
قُلْ ما أَولُ نعمۀٍ بلَاك اللَّـه  .(جا بیاورم را به که خداوند مرا خلق کرده، اولین نعمتی است که باید شکر آن اصل خلقت من؛ همین: دادند

 )492/؛ امالی طوسی صدقْت: قَالَ. أَنْ خَلَقَنی جلَّ ثَنَاؤُه و لَم أَك شَیئاً مذْکُوراً: عم علَیک بِها قَالَعزَّ و جلَّ و أَنْ

کنـد و   خاطر نعمت خلقت و اینکه خدا او را آفریده است، در قلبش احساس نشـاط پیـدا مـی    کند که به محبت شدید با آدم کاري می •
» ام و دیگر نابود نخواهم شد و خدا هرگز نام مرا از صحنۀ گیتی حذف نخواهـد کـرد   من خلق شده«از اینکه نهایت مسرور است  بی

شما به . جا بیاورد انسان باید به چه تعادلی رسیده باشد که نعمت خلقت خودش را به عنوان اولین نعمت برجسته ببیند و شکرش را به
 !یند که حضرت چگونه غرق شکر پرورگار به خاطر خلقت خودش استنگاه کنید و بب) ع(متن دعاي عرفه امام حسین

اگر کسی به محبت شدید رسیده باشد، دیگر / چشد کسی که خیلی دنبال موفقیت باشد، طعم زندگی را نمی
 !هاي موفقیت نیست، چون موفق شده دنبال راه

موفقیت است که اگر به آن موفقیت نرسد، مأیوس ها و عشق و ارادت و محبتش، در رسیدن به یک  کسی که تمام آرزوها و حسرت •
 .چشد حتی اگر برسد هم طعم زندگی را نمی! چشد؟ و سرافکنده و ناامید خواهد شد، آیا چنین کسی طعم زندگی را می

او تمام نشاطش وابسته است . چشد کسی که خیلی دنبال موفقیت باشد، زندگی ندارد و طعم زندگی را نمی •

اي و تمـام   تو موفق شده«در حالی که تمام نشاط او باید وابسته به این باشد که . بشود به اینکه آدم موفقی

خاطر این موفقیـت از   کند به هم سعی می اش در بقیۀ زندگی» اي که خلق شدي، یعنی موفق شده همین! شد

بهتر یعنـی   فهمد؛ زندگیِ چنین کسی مزة زندگی را می. همین دلیل است خدا تشکر کند و تمام فعالیتش به

 !  همین
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در حالی که » هاي رسیدن به موفقیت چیست؟ راه«: ها به دنبال این هستند که اما خیلی. کسی که اسیر موفقیت بشود، بدبخت است •
! هاي موفقیت نیست، چون به موفقیت مورد نظـر خـودش رسـیده اسـت     اگر کسی به آن محبت شدید رسیده باشد، اصالً دنبال راه

 .زندگی، تشکر از خدایی است که او را خلق کرده استانگیزة او براي 

خواهند خدا و  برخی می/کند کار بگیرد، دین را خراب می کسی که ارتباطش با زندگی بد است، اگر دین را به
 !  به خدمت بگیرند دین را براي رسیدن به موفقیت

کسـی کـه اساسـاً    . کار بگیرد تا دلش آبـاد شـود   به تواند دین را در خدمت زندگی خراب خودش کند نمی کسی که خراب زندگی می •
چنـین کسـی   . دهـد  کنـد و سـطحش را تنـزل مـی     مـی کار بگیرد، دین را هم خراب  ارتباطش با زندگی بد است، اگر هم دین را به

سته بـه ایـن   اصالً حیات تو واب: گوید خواهد دین و خدا را براي رسیدن به موفقیت خودش به خدمت بگیرد، در حالی که خدا می می
 . هاي اصطالحی برساند ها نیست و دین نیامده است که تو را به این موفقیت موفقیت

دهـم، فقـط    خوانم و همۀ دستورات تو را هم انجام می پرستم، نماز می ببین من دارم تو را می! خدایا«: کنند طوري دعا می برخی این •
. کنـد  اش را مستجاب نمی لذا گاهی اوقات خدا دعاي بنده» ...شوم نابود می اگر من به این موفقیت نرسم! مرا به این موفقیت برسان

خدا  ی، سرنادانروي  ازو  شوند یمو عصبانی ناراحت  چقدر از دست خدا کند، یرا مستجاب نم شان يکه خدا دعا یکسانو گاهی این 
 !زنند می فریاد

 است »یندگبد نگاه کردن انسان به ز« کند یحل مدین که  یمشکل نیبزرگتر

، اما نه عشق کن یکه با عشق زندگ دیآمده به تو بگو نید !ی؟وابسته هست هاي خودت قدر به خواسته اینتو  اصالً چرا: گوید دین می •
 .ها و جزئیاتی که با آنها درگیر هستی به این خواسته

 و یِ خوبی ندارم، مؤمن نیستم؟ن زندگاال پس من که »مؤمن باید زندگی بهتر داشته باشد«گویید که  شما می«: فتگ یک کسی می •
نگاه این شخص به : در پاسخ باید گفت» ...ستیخوب ن ام یمن زندگ ، االندالئل نیبه ا: شمرد و گفتمشکالت خودش را  هم بعد

 .زندگی، درست نیست

بد نگـاه  « کند یحل مدین ه ک یمشکل نیتر بزرگ یول کند، یرا حل مهاي انسان  و گرفتاري ها تیاذ و از مشکالت برخی نیدالبته  •
این مشکالت که «: را چندان بزرگ نبینی و بگوییمشکالت  نیا که کند یبزرگ م قدر آنتو را  نید. است »یکردن انسان به زندگ
 .بهتر دارد یگزند چنین کسی» .ندارد یتیاهم ها نیا ست،یکه مهم ن نهایندارد، اصالً ا یبیباشد عچیزي نیست، بگذار 

 ندمؤثر باشانسان  یدر زندگنباید زیاد  ی،جزئ يها فرتها و ن محبت

ـ بـه ا  مـن مثالً اینکه ! یجزئ اندك و هاي محبت نینه ا؛ البته کند یم یزندگ و محبت شدید بهتر دارد که با عشق یزندگ یکس •  نی
 وآدم بـه آن عشـق    گـذارد  ینمو  کند یم چارهیبدتر آدم را ب هاي جزئی، این عالقه... و مد عالقه دارم نیلباس عالقه دارم، من به ا

 .برسد دیمحبت شد

واقعـاً  که  یحال رمتوجه نشد، دو ایشان  دندیکش رونیب ي حضرتاز پارا ) تیر( تیغ ،در نماز اید که شنیده )ع(یعل نیرالمؤمنیأمدربارة  •
در نمـاز،  ) ع(علـی . شـد  یمـ  طاقـت  یب حضرت از شدت دردکه بود  دیدردش شد قدر نیا يعاد تیدر وضعبه حدي که درد داشت، 

 .ندیب یکوچک را نم يدردها گریکه د شود یم شدید محبت نیغرق ا قدر نیا و شود یقدر غرق پروردگار عالم م نیا



85 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

را دوسـت   يهمسر کهم یاگر  شدند؛ یدوست داشتن نم نیا ریاس وقت چیه یرا دوست داشتند، ول خود همسران نیز) ع(يهد ۀائم •
تو را زهـر   یچه کس! جانم زیعز برادرم،: عرض کرد) ع(به امام حسن) ع(نیامام حس .شدند یتن هم نمآن دوست نداش ریاس ،نداشتند

ـ ا .هم نشـد  آن زنو نفرت از  نهیک ریاس حضرت !رها کن :رمودف اما کند، یهمسر خودش را معرف توانست یم )ع(امام حسنداد؟   نی
 .ندباش مؤثر یدر زندگ ادیز نباید یجزئ يها و نفرت یجزئ يها محبت

 یجزئ يها محبت ریکه اس یکس /شود ینم رابیکه جز با محبت خودش س دهیآفر يانسان را طورخدا 
 دهد می برایش رخشوم  سه اتفاقشود، 

ـ  یمـ  يگرید يجا د آیانیبب تواند بگردد و انسان می .شود ینم رابیکه جز با محبت خودش س دهیآفر يانسان را طورخدا  • ـ ن دتوان  ازی
هـاي انـدك و جزئـی     نکند و اسیر محبتخودش را برطرف  ازین نیا انسان اگرو  نه؟ ای درا برطرف کن شبت خودسرشار مح قیعم

 . رخ خواهد داد اش یدر زندگ يادیشوم ز يها ، اتفاقشود

ـ مـوانعی   شیبـرا  ،هـا  محبـت  اینبه  دنیرس در راه ای ،شود یجزئ ي اندك وها محبت ریکه اس یکس •  شیپ

ـ  و .مانـد  ی میدستش خالو دوباره ) شود اقناع نمی(شود زده می اما دل رسد یم اینکه ای رسد، و نمی دیآ یم  ای

ـ ا در هـر صـورت،  . شـود  و دچار حسادت می ندیب یم گرانیدست د ، درکه دوست دارد ییزهایآن چ آدم  نی

 .شود یاز تعادل خارج ماساساً 

زده شـود،   لی بعد از مـدتی دل برسد، وبه آن محبتش  ممکن استباشد،  ککوچ يها محبت ریاس ی کهکس •

ی و خوشـی و  سرگرم زدگی، از این دل بعد حاال .توانند انسان را سیرآب کنند ها اساساً نمی چون این محبت

اگر «: ندیگو یمو  رندیگ ینم لیرا تحو گریاز زن و شوهرها رسماً همد یبعض! لذت او از کجا باید تأمین شود؟

از من زده  لذا ، ودست آورده هدل من را بند که ک می فکر چون !شود زده می ، از من دلرمیبگ لیتحو او را زیاد

  »!بدود فعالًبگذار  !بگذار حساب ببرد، رینگ لیتحو« :دیگو یمیا  »!شود یم

ی، برسـ  به ایـن محبـت   گذارم ینم« :دیگو یم و کند یمحبتش م نیا لیذل اي کوچک شده،ه وند کسی را که اسیر محبتخداگاهی  •
بـود،   صتیحر یلیخ و تو را دوست داشت یکس هر :فرموده و داده ایبه دن يدستور کیچون خدا » !خواهی دنباش بدو ر میحاال اگ

إِنَّ اللَّـه جـلَّ    :قَالَ رسولُ اللَّه ص(، به پایش بیفت و به او خدمت کنبه تو عالقه نداشت یکس هر و! برو عقبو  خدمت نکن به او
 )279/؛ امالی صدوق الدنْیا أَنْ أَتْعبِی منْ خَدمک و اخْدمی منْ رفَضَک جلَالُه أَوحى إِلَى

 »خاطر آن محبت شدید تالش و مبارزه، به«: عنصر دوم زندگی بهتر

ـ را پ شـدید  که اگر آن محبت يدیالعاده شد محبت فوق؛ البته است محبت ،ربهت یزندگعنصر اول  • ـ  دای ی پیـدا  وقـت تعـادل   آن ،یکن
ـ پرا  دیمحبـت شـد   این آدم یوقت. نشاط خواهد شد رگرم و پ اریبس تا یزندگ نکهیضمن ا، کرد یدرست عمل خواه کنی که می  دای

 ،بهتـر  یزنـدگ  کیعنصر دوم در لذا . کندتالش است حسابی  حاضر دیمحبت شد ي آنبرا اینکه افتد؛ یم دیگر هم اتفاق یککرد، 
 شیبـرا  ،کـه کـرده   یتالشـ  ؛ همـین سـت یمهـم ن  دینرسـ  هم وقت اگر آن .است یعال یزندگ کیبه براي رسیدن تالش و مبارزه 

 .بخش است لذت
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 کننـد،  ینمـ  تـالش و مبـارزه   و سـتند یفعـال ن  یکرده و در زنـدگ  دایغلبه پ آنهابر  یطلب و راحت کنند یم یلبکه تن ییها آدم ۀبه هم •
حاضـر   یعـال  اریهـدف بسـ   آن يبـرا  ا زیاد دوست نداري واي و هدف خودت ر هنشد عاشقشما  چون ،يندار ریتقص ادیز :میگو یم
 !یبجنگگاهی  یستین

ـ با یلیبه چه دلاصالً نداشته باشد  ،عاشق آن شد شود یکه م يزیچآن عشق به  ی وبه هدف زندگعشق که عشق به خدا،  یکس •  دی
 .نخواهد کرد يمبارزه و تالش جد و حتماً منفعالنه کار خواهد کرد او !کند؟ تالش

را  یلذت زندگی، نکش یسختوقتی براي رسیدن به چیزي تا  /یاست که با تالش به آن برس آنبهتر  یزندگ
 برد ینخواه

زندگی  اگر«: ممکن است بپرسید. داشته باشد يشتریب ةکه تالش و مبارز یبهتر دارد؟ کس یزندگ چه کسی •

 آنبهتر  یزندگ ست؛یبهتر ن یدگآن زن !نه »ما رسید، چطور؟  دست طوري راحت و بدون تالش به بهتر، همین

 .یاست که با تالش به آن برس

اتفاقـاً   ؛ها تـالش نکننـد   که آدم ستطور نی نیا یول شود، یبدبخت نمو  ریفق کس چیه است که دیگر بعد از ظهور حضرت اش نمونه •
دانند اگر کار و تالش هم  با اینکه می کنند یچرا آن زمان تالش م .را واقعاً آباد خواهند کرد ایکار خواهند کرد و دن شتریهزاران برابر ب
اگـر  . شوند؟ چون در فطرت انسان هست که دوست دارد تـالش کنـد و خسـته شـود     شان تأمین است و بدبخت نمی نکنند، زندگی

 .برد یرا نخواه یلذت زندگی، نکش یسختوقتی براي رسیدن به یک چیزي امکانات هم باشد تا 

از راه سخت به آن  نکهیباشد، مگر ا ایمه شیرا ببرد، اگرچه تمام امکانات برا یزندگلذت  تواند ینم يحدا«: دیفرما یم) ع(امام صادق •
 نجـا یدر ا) ع(امام صـادق  )381/العقول تحف(» مکْرُوه لَیس منْ أَحد و إِنْ ساعدتْه الْأُمور بِمستَخْلصٍ غَضَارةَ عیشٍ إِلَّا منْ خلَالِ برسد؛

و کسی که در قلبش کمی حکمت داشته باشـد ایـن   است،  زیآم کالم حکمتیک  نیابلکه . اند هبه ما ندادو الهی  يدستور تعبد کی
 .پذیرد که درست است فهمد و می کالم را می

م للَّـه سـبحانَه فیهـا و أَداء شُـکْرِها و التَّعـبِ      لَا تَدوم النِّعم إِلَّا بعد ثَلَاث معرِفَۀٍ بِمـا یلْـزَ  «: فرماید در روایت دیگري می) ع(امام صادق •
ـ در ایکی اینکه : مگر به سه شرط کنند ینم دایها تداوم پ نعمتیعنی  )318/العقول تحف(»فیها ـ  نعمـت  نی نسـبت بـه    یمعرفتـ  کی

. خاطرش سختی بکشی و سوم اینکه به یاوري؛جا ب و بدانی که نعمت از اوست، دوم اینکه شکر نعمت را به داشته باشد وجود پروردگار
 . شود که نعمت تداوم داشته باشد اینها باعث می

 دنیکش یسخت یقبل ثیحد در. دانند یمنعمت  ۀالزم ي، سختی کشیدن راگرید یۀزاو کی از ) ع(در این کالم نیز دوباره امام صادق •
ـ متأسفانه ا ولی. دانند یتداوم نعمت م ۀرا الزم سختی کشیدنو در این حدیث،  دانند، یخوش م یزندگ دنیچش ۀو تالش را الزم  نی

 .ستین يدر فرهنگ ما جار
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لذت  یاز زندگ شود یم یفقط با سخت /دارد يادیز يها يباشد، گرفتار زحمت یکه دنبال پول ب يا جامعه
 تواند گناه نکند نمیلذت نبرد  یاز زندگ ی کهکس/برد

رفت براي کاري که نیـازي بـه درآمـد آن کـار هـم       سرِ ظهر در گرماي شدید بیرون می) ع(امیرالمؤمنین«در روایت آمده است که  •
و کَانَ أَمیرُ الْمـؤْمنینَ ع یخْـرُج فـی    کشد؛  خواست خدا او را ببیند که او براي طلب حالل دارد زحمت می خاطر اینکه می نداشت، به

 ) 3/163/الفقیه الیحضره من(» د أَنْ یرَاه اللَّه تَعالَى یتْعب نَفْسه فی طَلَبِ الْحلَالالْهاجِرَةِ فی الْحاجۀِ قَد کُفیها یرِی

از  وقـت  چیاست که هـ  نیا ها ياز آن گرفتار یکیدارد،  يادیز يها يجامعه گرفتار نیا اوردیپول درب زحمت یکه بخواهد ب يا جامعه •
گنـاه   کنـد؟  یمکار  چهلذت نبرد  یاز زندگ یکس یوقت دیدان یم .لذت برد یاز زندگ ودش یم یبا سخت فقط ؛ چونبرد یلذت نم یزندگ

خـودش   ،گناه جانیبا ه کند اش لذت نبرد، سعی می لذا کسی که از زندگی. لذت را ببرد دیگناه نکند؛ چون آدم با تواند ینم و کند یم
 .را آرام کند

  شوند ه تأمین معاش پاك میبرخی گناهان فقط با سختی کشیدن در را): ص(پیامبر

ـ فرما یمـ ) ص(اسـالم  یگرام امبریپ !ما ثواب دارد نیراه چقدر در د نیدر ا دنیو رنج کش یزندگ يبرا تیو فعال تالش • بعضـی از  : دی
هـان  گنااز  یلیانفاق کردن در راه خدا خ وچون نماز و صدقه (کند و نه صدقه دادن گناهان هستند که این گناهان را نه نماز پاك می

چه چیـزي آن گناهـان را   : پرسیدند) ص(از رسول خدا. شوند یپاك نم هم با نماز و صدقهحتی از گناهان  یبعض اما )کند یرا پاك م
از از گناهـان فقـط    یبعضـ  ؛یدکن یتحمل م انمعاش خودت نیو تأم یکه شما در راه زندگ ییها یسخت: کند؟ حضرت فرمود پاك می

م فـی طَلَـبِ   منَ الذُّنُوبِ ذُنُوباً لَا یکَفِّرُها صلَاةٌ و لَا صدقَۀٌ قیلَ یا رسولَ اللَّـه فَمـا یکَفِّرُهـا قَـالَ الْهمـو      إِنَّ(! شوند یپاك م این طریق
 )13/13/الوسایل ؛ مستدركالْمعیشَۀ

 حالت چطـور اسـت؟  : رت به سلمان فرمودحض. آمد شانیبه استقبال ا )ره(سلمان و از خانه خارج شد،) ع(یعل نیرالمؤمنیروز أم کی •
طـور   هاي تو چه چیزهایی هستند؟ سلمان این بگو این غم: ندفرمود) ع(یعل نیرالمؤمنیأم. چهارتا غم دارم: عرضه داشت) ره(سلمان

ـ    يگـر ید يزهـا یچ و خواهنـد،  یخودم است، از من نـان مـ   ةخانواد و الیغم ع دارم،که  یغم نیاول: توضیح داد د کـه دوسـت دارن
ـ  و خواهد، یخدا هم از من طاعت مدیگر اینکه  .من استهاي  دغدغهاین یکی از  ،ندارم ولی من خواهند، یم هـم بـا    يریـ درگ کی
خَـرَج أَمیـرُ   (.مرا بگیردجان خواهد  می و دیآ یالموت هم که از آن طرف دارد م ملک خواهد مرا به گناه بکشاند و که میدارم  طانیش

وینَ ع ینؤْمالْمی غُمف تحبقَالَ أَص اللَّه دبا عا أَبی تحبأَص فکَی انُ فَقَالَ لَهلْمس لَهتَقْبفَاس تینَ الْبماً م  ـمنَّ قَالَ ها هم ۀٍ قَالَ وعبومٍ أَر
؛ جـامع  اعـۀَ و الشَّـیطَانُ یـأْمرُ بِالْمعصـیۀِ و ملَـک الْمـوت یطْلُـب الـرُّوح        الْعیالُ یطْلُبونَ الْخُبزَ و الشَّهوات و الْخَالقُ تَعالَى یطْلُـب الطَّ 

 )91/االخبار

 است آتش عذاب يبرامانعی نان خانواده، غصه خوردن براي تأمین ): ص(پیامبر

درجـه بـه آدم اضـافه    یـک  که  نهایاز اهرکدام ؛ است یوضع خوب یلیکه خنیا! بشارت بده: به سلمان این بود) ع(پاسخ امیرالمؤمنین •
 ةدربـار ) ع(و بعد امیرالمـؤمنین  ).آورد یآدم م يبرا یو لطافت تینوران کو ی کند یغم مرگ، آدم را از گناه پاك م مثالً اینکه( !کند یم

ـ  فرمودند این داستان را بیان ،که غم نان خانواده بود سلمان غم نیاول ـ روز پ ککه ی ـ  )ص(اسـالم  یگرامـ  امبری و  دندیه مـن رسـ  ب
خـاطر   و بـه  م،یندار یبساطو نان  در دستم نیست، از آب ریغ يزیهستم؛ چ ریدرگ«: حالت چطور است؟ و من عرض کردم: فرمودند

 ».کنم هیرا ته نهایبروم نان ا دیبا است وگرفته غم دلم را  نیحسن و حس میها حال جگرگوشه
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و اسـت   از آتـش عـذاب   يبـرا  يخانواده، سـتر  يکردن برا هیغم نان ته و داشتن الیغم ع: فرمود) ع(به علی) ص(بعد رسول خدا •
نـان   ۀتـو غصـ   نکـه یخداسـت، ا  ةبندگان به عهـد  يروز: و بعد فرمود. طاعت خدا امان از عذاب است، و صبر بر طاعت جهاد است

فَقَالَ لَه أَبشرْ یا أَبـا  (.دهد یأجر م ه توب نکهیتو دارد و آن هم ا يبرا دهیفا کی منتهانه منفعت، و نه ضرر دارد  يخور یرا م تیها بچه
ص کَیف أَصبحت یا علی فَقُلْت أَصبحت  عبد اللَّه فَإِنَّ لَک بِکُلِّ خَصلَۀٍ درجات و إِنِّی کُنْت دخَلْت علَى رسولِ اللَّه ص ذَات یومٍ فَقَالَ

ي شَیدی یف سلَی غَ و تْرٌءالِ سیالْع غَم یلا عی ینِ ع فَقَالَ لیسالْح نِ وسالْح الِ فَرْخَیحل غْتَمأَنَا م و اءرُ الْمقِ  یۀُ الْخَالطَاع نَ النَّارِ وم
 )؛ همان  أَمانٌ من الْعذَاب

است  یغم ،غم نیبهتر /دیآ یبدش م ،خورد یزن و بچه نم يپول درآوردن برا ۀکه غص یرتیغ یاز آدم ب نید
 تحمل کند اش هخانواد تأمین مخارج يبراکه آدم 

پـاك   شـود کـه   ي باعث مـی خور یرا م ۀ آنهاغص ی اینکهول کند، ینم ادیرا ز تیها نان بچه ،يخور یرا م تیها نان بچه اینکه غصۀ •
 ،خورنـد  یزن و بچـه نمـ   يپول درآوردن بـرا  ۀکه غص یرتیغ یب يها ما از آدم نید! است يزیعجب چ د؛یما را نگاه کن نید .يشو

جالـب  . اجر و پـاداش دارد تو  يبرا نیا »؟کنم ریرا س میها شکم بچه من چگونه«که غصه بخوري که  همین دیگو یم .دیآ یبدش م
له أصورت مس کنند یم یکالً سع یعنی! شوند یدار نم را نخورند بچه الیخرج ع ۀغص نکهیا يبرا ي ماها از جوان یبعضاینجاست که 
 !را پاك بکنند

 آید بدست نمی يبهتر یزندگبا فرار از تالش و مبارزه،  /دیجنگ دیباگاهی  یزندگ يبرا

 نیدومپس  .خواهد کرد یزندگ بهتر کند، یتالش م یزندگ يبرا شتریکه ب یکسبلکه آن  کند، ینم یبهتر زندگ ددار شتریکه ب یکس •
ـ االبته . کشد یبه معاش م دنیرس ياست که انسان برا زجري سختی و ،بهتر یزندگ فیعنصر در تعر  هـا  يریـ درگهـا و   سـختی  نی

ند شما را غارت کنند، ا هآمد مثالً وقتی دشمنان. شود می هم کشیده اهللا لیسب یبه جهاد ف و شود، یاش گسترده م از اوقات دائره یگاه
  .دهد یجهاد رخ م ۀو پر حماس بایز اریبس ۀصحن آن ي وشو یو کشته م یشکُ یراه م نیدر ا ی وکن یشما مقاومت م

. رونـد  یمو براي جهاد  کنند یم یخداحافظ) ع(نیحرم امام حس ندیآ یم که دمید یم را ییها جوانو عتبات رفته بودم به  شیپ يچند •
ـ   آنهـا دشمن  نکهیخاطر ا هب کردند ولی االن مجبورند جهاد کنند؛ شان را می  یزندگ ندداشت روزیتا دهایی که  جوان مثـل  و  ترا بـا ذل

 يگـر یراه د روند چون اند و به جبهه می گرفتهبه دست اسلحه  لذا. نکند يو تعد آنها را نبرد کند و ناموسنجدا  انچهارپا سر از بدنش
 . دیجنگ دیبا یزندگ يبرا ؛ستین

 یزندگ دیشما راحت بتوان نکهیا يبرا وم،ر یمن دارم م :دیگو یم گیرد و آن جوان در لحظۀ خداحافظی فرزند خودش را در آغوش می •
ـ ا یزندگ... خودم دفاع کنم ۀاز زن و بچ توانم ینممن دیگر  وقت آن و دیآ یجلو م دشمن نمیبنش نجایمن ااگر  د،یکن اگـر  . اسـت  نی

 .دشو یو بدبخت م ردیم یبا زجر م نه، بلکه ؟شود نصیبش می يبهتر یزندگ ، آیافرار کند یزندگ نیاز ا بخواهد یکس
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 13ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
آدم /ستین یاطلبیمعاش، دن نیتأم: »زندگی بهتر«پاسخ حجت االسالم پناهیان به انتقادها از طرح بحث 

 /هستاقوام و ملل  ۀدر هم ،است يزیاگریدن یکه نوع یمسلک يسامر انیجر/تواند دیندار باشد تنبل نمی
 هستند ها یداعشها و  حجاج، همکاران کنند ترویح میرا  بدون دنیا نیکه د ییها يحسن بصر

اند و طـرح   انتقاد کرده یافراد مذهب یبرخ رسد، یبه ما م» بهتر یزندگ«بحث  نیا ةکه دربار ییها اعتراض ایسؤاالت، انتقادها  یبعضاً در ط
از  ،بحث نیدر طول ا جا چیما ه. اً خارج از انصاف استواقع ییگفتگو نیاتهام و برچسب زدن به چن! اند  دانسته يگر یرا اشراف ییها بحث نیچن

فرمودند،  دیتاکدر روایت شریف کافی معاش که امام صادق  ۀستیشا نیتأم يبا جمع مال برا ياندوز ثروت. مینکرد غیو تکاثر تبل ياندوز ثروت
 تواند یآدم تنبل نم کی. تر خواهد بود تر و کسل بلداشته باشد، در امر آخرتش تن یخودش کسالت و تنبل يایکه در امر دن یکس .متفاوت است

 .خورد یدردش نم نماز هم به نیموقع برود نمازش را بخواند، ا اگر به یحت. است شتریب اش یحتماً تنبل ينداریباشد، او در د ندارید

 !   دانند گري می را اشرافی» زندگی بهتر«برخی افراد مذهبی، طرح بحث 

اند و  رسد، برخی افراد مذهبی انتقاد کرده به ما می» زندگی بهتر«هایی که دربارة این بحث  انتقادها یا اعتراضبعضاً در طی سؤاالت،  •
جـا در   مـا هـیچ  . اتهام و برچسب زدن به چنین گفتگویی واقعاً خارج از انصاف است! اند  گري دانسته هایی را اشرافی طرح چنین بحث

اندوزي با جمع مال براي تأمین شایستۀ معاش که امام صادق در روایت  ثروت. ثر تبلیغ نکردیماندوزي و تکا طول این بحث، از ثروت
بـه وجهـه و    کُـف یجمع المالِ مـن الحـاللِ؛ ف   حبیال  منیف رَیال خَ: اإلمام الصادقُ ع( .شریف کافی تاکید فرمودند، متفاوت است

قضیی د ا ایـن  هـ  ولـی بعضـی  » فتیم باید مال را افزایش داد و کسی نباید اموال خودش را راکد نگاه داردبلکه گ) 5/72/یکاف ؛ نَهیبه
 .اند اندوزي گرفته عبارت را به معناي ثروت

ترویج نکـردیم، امـا در   الدنیا را  وقت حب ما هیچ. مقدار دقت خودشان را باال ببرند کنند باید یک کسانی که به این بحث اعتراض می •
غَم الْعیالِ  ):ص(پیامبر(هایش را بخورد، امان و ستر از عذاب الهی است ه قرائت کردیم، دیدید که اگر کسی غصۀ نان بچهروایاتی ک

؟ شود چگونه جمع بین این دو ممکن می«: ممکن است بپرسیدالبته ) 91/جامع االخبار ؛  ستْرٌ منَ النَّارِ و طَاعۀُ الْخَالقِ أَمانٌ من الْعذَاب
گفتیم که دین به دلیل همـین  » الدنیا نداشته باشم و هم غصۀ نانِ زن و بچۀ خودم را بخورم؟ شود که من هم حب یعنی چگونه می

اگر دین فقـط  . رشد کندزیاد تواند در دینداري  نبودن دین است، جذابیت دارد و لذا هر کسی نمی  هایش که به دلیل سطح پیچیدگی
شد و اگر دین گفتـه بـود    اگر دین گفته بود که فقط به سراغ دنیا بروید، کار راحت می! که کار ساده بودگرفت  طرف ماجرا را می یک

سختیِ کار در این است که هم باید مشتاق مالقات خدا بشویم و بـراي شـهید   . شد که فقط به سراغ آخرت بروید، باز هم راحت می
 .اي است هنی که نتواند این دو را در کنار هم جمع کند، ذهن بسیط و سادهذ. شدن دعا کنیم، و هم باید براي طول عمر دعا کنیم

 تحریف و افراط در هرکاري وجود دارد، حتی نماز /تأمین معاش، دنیاطلبی نیست، عبادت است
طبـق  ! ی اسـت؟ آیا تأمین معاش، دنیاطلب» !اي؟ هاي خود را به سراغ دنیا برده چرا بحث«کنند که  رسماً برخی از دوستان، مذمت می •

منتهـا  . دهـد  تنها جزء دنیا نیست، بلکه تو را از عذاب جهنم نجـات مـی   ات را بخوري، نه روایت فوق، اینکه شما غصۀ نان زن و بچه
خوردن شما طوري باشد که بیشتر از غصـۀ قیامـت باشـد،      معلوم است که در هر کاري ممکن است افراط شود؛ مثالً اگر این غصه

در واقـع   ،یکنـ  یاحترامـ  یبه خدا ب بایستی وخدا  يغصه خوردن جلو نیاگر با ایا . زنی اري به خودت ضربه میدهد که د نشان می
 .يشو یم نید یبداري 
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ـ  بگـذارد،  کنارنمازش را  ت برود کهشیدنبال مع به قدر نیاگر ا اماعبادت است،  نیکند ع نیتأم معیشت خودش را انسان اینکه • ب خُ
اینکه کسی  یعنیاست؛ تکاثر  یاست، اما تکاثر کار غلط یجمع کردن مال کار درست. است ینید یبو ست غلط ا نیا که معلوم است

 یکه از هـر راهـ   باشد نیصرفاً دنبال ا نکند، و ینیکارآفر گرانید يبا مالش برا ندهد،صدقه  مال خودش را خرج نکند، انفاق نکند،
 .غلط استمعلوم است که اینها خب . م کندرا از مواهب پول خودش محرو گرانیو د اوردیپول درب

از  امـت یروز قدر  نزد خدا، عزیز و محترم است وانسان هم  نیا ،دیپول به دستش نرس و ماند یباق ریتالش کرد و فق یاگر کس البته •
إِلَى فُقَرَاء الْمؤْمنینَ شَبِیهاً بِالْمعتَذرِ إِلَیهِم فَیقُولُ  إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یلْتَفت یوم الْقیامۀِ): ع(امام صادق(جلوتر استهم خوب  يثروتمندها

 لَیع انٍ بِکُمونْ ها منْیی الدف ا أَفْقَرْتُکُمی ملَالج ی وزَّتع و؛ الکافی وموالْی بِکُم نَعا أَصنَّ مشیبـرا  را ونـد ایـن  چون خدا )2/261/لَتَرَو 
ـ ا. است دهینرس زیاد پولبه  اما تالش کرده نبوده و یآدم تنبلاو  نکهیبا ا وده مقدر کر ـ دن در انسـان  نی  نیمـؤمن  يبـرا  دیـ هـم با  ای
 يبـرا  یاشـتباه  چیهـ  حاتیتوضـ  نیا با گرید دوارمیام .بزنید است کنار ریفق نکهیا لیرا به دل او دینبا و ها باشد تر از ثروتمند محترم

 .نماند یباق یکس

 نیز هست» ها محدودیت«نیست، بلکه فرایند پذیرش » ها محبوب«صرفاً فرایند رسیدن به زندگی 

ها منهاي دین، زندگی مهـم اسـت و هـم بـراي دیـن       تا اینجاي بحث گفتیم که زندگی بسیار محترم و مهم است؛ هم براي انسان •
 گـري  ماديهایی که اخیراً در جریان  این اتفاق واسطۀ زندگی به. هاي رایج زندگی بشري، زندگی مهم است منهاي توجه به فرهنگ

 .رایج شده، براي دین مهم نشده است، بلکه زندگی از همان اول براي دین مهم بوده است

و  قیعم يها تا عالقه یو سطح یعیطب يها از عالقه -هاي خودش گفتیم تعریف زندگی این است که انسان براي رسیدن به عالقه •
کنـد؛ هـم    هاي خود را مدیریت می البته آدم عالقه. کند ها مبارزه می حتی انسان براي رسیدن به این عالقهکند، و  تالش می -یاله

همچنـین بخشـی از زنـدگی پـذیرش     . دهـد  هـاي خـودش را تغییـر مـی     کنـد و هـم عالقـه    هاي خودش گزینش مـی  بین عالقه
زندگی صـرفاً فراینـد رسـیدن بـه     . پذیرد هاي بیشتري را می تآدم در جریان زندگی از ابتدا تا انتها، مدام محدودی. هاست محدودیت

هـا، در ظـرف مقـدرات الهـی رخ      و البته همۀ این فراینـدها و اتفـاق  . ها نیز هست ها نیست، بلکه فرایند پذیرش محدودیت محبوب
 .دهد می

پرستی این چه نوع خدا/ خوبی ندارد زندگیکسی که منفعالنه زندگی کند؛ اگرچه خداپرست هم باشد، 
 !است که زندگی انسان را گرم نکرده؟

اولـین  . هـا را بایـد تقویـت کـرد     هایی که در تعریف زندگی گفتیم را دارد؛ منتها هر کدام از آن ویژگی زندگی بهتر نیز همان ویژگی •
د را زندگی بهتر کن ما زندگی کسی را که بدون محبت شدید زندگی می. ویژگی زندگی بهتر این است که با محبت شدید همراه باشد

. زندگی بهتر را کسی دارد که عاشقانه زندگی کند، کسی که با احساسـات سرشـار و لبریـز زنـدگی کنـد     . دانیم یا زندگی خوب نمی
کنید، اگرچه خداپرست هم باشید، بدانید که ایـن   هر کدام از شما که منفعالنه زندگی می. کند محبت شدید زندگی انسان را گرم می

 .نیستزندگی خوبی 

این چه ایمان به خدایی است کـه  ! این چه نوع خداپرستی است که زندگی انسان را گرم نکرده است؟! سرِ خودمان را کاله نگذاریم •
س، گرم و زندگی مؤمن، پرشور، پراحسا) 165/؛ بقرهو الَّذینَ آمنُوا أَشَد حبا للَّه (را در قلب انسان مؤمن ایجاد نکرده است؟» أَشَد حبا«

جاري کند تا تمام جزئیـات زنـدگی را گـرم و عاشـقانه      اش اگر کسی نتوانسته ایمان خود به خدا را در جزئیات زندگی. پرنشاط است
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ها، متدینین را مسخره کنند  دین شود که بی اش این می وقت نتیجه آن. کند گیري کند، در واقع دارد دین را در ذهن بقیه خراب می پی
 .»!ذرانی شما کجاست؟گ پس تفریح و خوش«: و بگویند

 اینکه آدم زندگی پرتالشی داشته باشد: دومین ویژگی زندگی بهتر

اي کـه در آن اسـتراحت زیـادي، کمتـر دیـده       تري داشته باشد، زندگی دومین ویژگی زندگی بهتر این است که آدم زندگی پرتالش •
شود، در روایات ما چند پیشنهاد  شود، لذا براي اوقاتی که انسان خسته می میالبته معلوم است که انسان گاهی از کار خسته . شود می

ها نگاه کنید و خستگی خودتان را  زار بروید، و از شهر بیرون بروید و به سبزه یکی اینکه سفارش شده است به باغ و سبزه. وجود دارد
گردید،  ي خودتان استفاده کنید تا وقتی به متن زندگی برمیها و سفارش شده است که حتماً از اوقات فراغت و از لذت. برطرف کنید

ها هست، ولی به پرکاري هم سفارش شده و از تنبلی و بیکاري نهـی شـده    همۀ این سفارش. بتوانید با قدرت بیشتري زندگی کنید
 .رفتن به سراغ کار در صبح زود هم سفارش شده است. است

حتی وسط جنگ هم اگر فرصت کسب ): ع(امام صادق/ست نفس پرکاري یک ارزش براي زندگی بهتر ا
 درآمد شد، فرصت را دست نده

تر است؟ کسی که اوالً عاشـقانه زنـدگی کنـد، و ثانیـاً      حاال چه کسی راضی. تر است چه کسی زندگی بهتري دارد؟ کسی که راضی •
بـراي  . د براي زندگی بهتر، یـک ارزش تلقـی شـود   نفس اینکه کسی پرکار است بای. کند بیشتري زندگی می  تر و با فعالیت پرتالش

هاي زیادي نسبت بـه یـک زنـدگی خـوب، در       سفارش. رویم اینکه اطمینان پیدا کنید این سخنان درست است، به سراغ روایات می
 :کنیم ها را در اینجا به عنوان نمونه بیان می روایات هست که بخشی از این سفارش

شروع کردند با هم جنگیدنـد  ) دو گروه در جبهۀ نبرد(اگر یک روز جنگ و درگیري بود و دو خط : یدفرما به هشام می) ع(امام صادق •
و تو در متن این جنگ بودي و در این میان براي تو فرصتی پیدا شد که کاسبی کنی و براي کسب درآمد و روزي فعالیت اقتصادي 

یا هشَام إِنْ رأَیت الصفَّینِ (ردن را در همان روز جنگ هم از دست ندهیا تولیدي انجام دهی، طلب روزي و کار کردن براي پول در آو
است که حتی در وسـط جنـگ هـم اگـر فرصـت      ) ع(این نگاه امام صادق) 5/78/؛ کافیقَد الْتَقَیا فَلَا تَدع طَلَب الرِّزقِ فی ذَلک الْیومِ

 !نده و این کار را بده کسب درآمد برایت پیش آمد، حتماً فرصت را از دست

 !دانند کالسی می ها کسب درآمد را براي خودشان بی االن بعضی

چـه فرهنگـی در جامعـۀ مـا     ! دانند دانند، و آن را دونِ شأن خودشان می کالسی می ها کسب درآمد را براي خودشان بی االن بعضی •
خواهیم نگاه دیـن خودمـان بـه ایـن مقولـه را       م، بلکه میپردازی هست که الزم است اصالح شود؟ در اینجا به نقد وضع موجود نمی

 . ببینیم و درك کنیم

او دارد در راه : شروع کردند به تعریف کردن از این جوان و فرمودند. برد دیدند یک جوانی گوسفندان را به چراگاه می) ص(رسول خدا •
کند و یا اینکه دارد براي  اش پول تهیه می یا دارد براي خانوادهخواهد براي پدر و مادرش پول تهیه کند،  او یا می. دارد خدا قدم بر می

ه إن  : فی شاب نَشیط یسوقُ غُنَیمۀً لَه(.دارد سبیل اهللا قدم بر می کند؛ در هر سه حالت این جوان دارد فی خودش پول تهیه می أما إنـَّ
،بیلِ اللّهفی س وما فَههدأو أح یهدلى والسعى عو و کانَ ی ،بیلِ اللّهفی س وکفیهِم فَهیالٍ یلى عسعى على  إن کانَ یسعى عإن کانَ ی

  )9235 /کنز العمال ؛ نَفسه فَهو فی سبیلِ اللّه عزَّ وجل
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کنـد   ر نمـی بینم کینه و نفرت دارم نسبت به کسی که خوابیده است و کا کنم می من وقتی به خودم نگاه می: فرماید می) ع(امام باقر •
إِنِّی أَجِدنی أَمقُت الرَّجلَ یتَعذَّر علَیه الْمکَاسب فَیستَلْقی علَى قَفَاه و یقُولُ اللَّهـم  ؛ ! خدایا روزي مرا برسان: گوید کند و می ولی دعا می

 )3/158/الفقیه الیحضره من(»ارزقْنی

روزي خودتان کسالت و تنبلی نداشته باشید، پدران مـا بـه سـوي طلـب روزي مـی       در طلب معیشت و«: فرماید می) ع(امام صادق •
ــی  ــب مـ ــد و روزي را طلـ ــد؛ دویدنـ ــا و     کردنـ ــونَ فیهـ ــانُوا یرْکُضُـ ــا کَـ ــإِنَّ آباءنَـ ــکُم فَـ ــبِ معایِشـ ــی طَلَـ ــلُوا فـ ــا تَکْسـ لَـ

 )3/157/الفقیه الیحضره من(»یطْلُبونَها

  شود یم دهیکش یننگ نباشد، کار به هرزگ يکاریباي که  جامعه در/ کار، ناموس حیات بشر است

کـار،  ! اعتنـایی کنـد؟   چطور ممکن است یک انسان خداپرست پیدا شود و به کار بـی . کار، ناموس طبیعت و ناموس حیات بشر است •
قیامت و عاشق اولیاء  چطور ممکن است یک انسان خداپرست که عاشق. مشقتی است که خدا در زندگی براي انسان پسندیده است

 ! خداست، بیکاري را براي خودش تحمل کند؟

اي که بیکاري یا فعال نبـودن، در آن جامعـه ننـگ و عـار نباشـد، شـما        زنم، چون جامعه هاي مبتذل حرف نمی بنده علیه سرگرمی •
بـا یـادآوري    حتـی  توانیـد  دیگر نمی. هاي مبتذل جلوگیري کنید و مردم را نهی کنید توانید از این سرگرمی هرچقدر تالش کنید نمی

با یـادآوري جهـنم   » ...هاي مختلف ننشینید و قدر پاي شبکه این! قدر پاي پِلی استیشن ننشینید این«: قیامت و جهنم، به آنها بگویید
 .شود وقتی بیکاري ننگ نباشد، کار به هرزگی کشیده می. هاي مبتذل بر نخواهد داشت هم کسی دست از این سرگرمی

 کند رود و غربت تحمل می خداوند دوست دارد کسی که براي طلب روزي به سفر می): ع(ام صادقام

. نداشـته باشـد  بنـده   سـخن برداشت را از  نیا یکس !است نید یبود ب کاریب ایبود  درآمد یب ایبود  ریفق یهرکس میگو ینمالبته بنده  •
 ينظـام اقتصـاد   .ندا هنکرد ریخوب تدب که است یمملکت نیمسئول ریتقص ؛ستیخودشان ن ریما تقص يها جوان يها يکاریاز ب یلیخ
 شـد  یها خوب عمل م سال نیاگر در طول ا یعنیساله قابل اصالح است؛  یس یول شود یاصالح نم شبه کیالبته . اصالح شود دیبا
 .شد یم کن شهیما ر ۀدر جامع دیمشکالت با نیا

إِنَّ اللَّـه   رود؛ کند و براي طلب روزي، بـه مسـافرت مـی    را که غربت را تحمل میخدا دوست دارد کسی «: فرماید می) ع(امام صادق •
اي یا براي پول  حال چند تا سفر مأموریتی رفته شما تا به )3/156/الفقیه الیحضره من(»تَبارك و تَعالَى لَیحب الاغْترَاب فی طَلَبِ الرِّزقِ

خودشـان سـفر    يروز يکـه بـرا   نـد یب یبرادران اهل افغانستان را مـ  نیاوقات انسان ا یگاهاي؟  در آوردن به کجاها مهاجرت کرده
 نیاصل ا یانجام داده باشد، ول عتیو طب طیکار را از سر اجبار مح نیالبته ممکن است ا گذارد، یآنها احترام م مانیاند، واقعاً به ا کرده

 .آورد یم تیکار در نزد خدا محبوب

وان  خَلَقَسستی کردن و تنبلی، با هم ازدواج کردند و فرزندشان فقر شد؛ «: ندیفرما یم )ص(اکرم امبریپ • والکَسـلَ   یاللّه ُ عز و جل التـَّ
ب دلما فَوهجایفَزَوم2/188/الفردوس(»الفاقَۀُ نَه (ما ال: علی عینَهجزُ فَنَتجا بلُ و العالکَس جوازد تجوا ازدلم فَقرَإنَّ األشیاء)5/86/کافی( 
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کسی که از سرِ تنبلی دانشجو شود، دانشمند /چرا میل به کارمندي و استخدام در جامعۀ ما زیاد است؟
 نخواهد شد

لـذا  . هاي ما کـاري نـدارد   هاي ما کار دارد؛ با اهل کار و تالش شدن بچه کنم آموزش و پرورش ما بیشتر با حافظۀ بچه من فکر می •
ۀ ما زیاد است، میل به استخدام شدن هم در جامعۀ ما زیـاد اسـت و ممکـن اسـت میـل بـه اسـتخدام و        میل به کارمندي در جامع

بنده به کارمندان شریفی که از صبح تا . را مطلق نگفتم و این» ممکن است«دقت کنید که عرض کردم . کارمندي از سرِ تنبلی باشد
اگـر کسـی از   . کنند م هستند که گاهی بیشتر از دو کارگر هم کار میبرخی از کارمندان محتر. کنم کشند، انتقاد نمی شب زحمت می

کسی که از سرِ تنبلی برود و دانشجو بشود، او دانشـمند نخواهـد   . سرِ تنبلی، حتی رفته باشد و طلبه شده باشد هم ننگ اسالم است
 .کنیم نهادینه می -به نوعی-تنبلی بد دردي است و متاسفانه گاهی ما تنبلی را. شد

هستند، کسی که تنبلـی کنـد هـیچ     اي حوصلگی برحذر باش، این دو کلید هر زشتی و بدي از تنبلی و بی: فرماید می) ع(ام صادقام •
إِیاك و الْکَسلَ و الضَّجرَ فَإِنَّهمـا   تواند بر هیچ امر حقی صبر کند؛ تاب باشد، نمی حوصله و بی تواند ادا کند و کسی که بی حقی را نمی

زود  حوصلگی، به معناي بی» الضجر«کلمۀ  )295/تحف العقول(»اح کُلِّ شَرٍّ منْ کَسلَ لَم یؤَد حقّاً و منْ ضَجِرَ لَم یصبِرْ علَى حقمفْتَ
تواند تحمل کند و  اي است که آدم هیچ سختی و رنجی را نمی هم ریختن و عصبانی شدن است، و یک روحیه تاب شدن، زود به بی
دست نیاورده است،  پروري که چیزي را با زحمت به یکی است چون آدم تنبل و تن» ضجر«و » کسل«در واقع . شود تاب می بی زود

 .شود رود و عصبانی می زود از کوره در می

 اند کارترین افراد، عابدانی هستند که دنیا را کنار گذاشته زیان: قرآن/تواند دیندار باشد آدم تنبل نمی

تـر از ایـن    درد مـا عمیـق  ! کنـد  این درد ما را دوا نمی» اسالم هم دین را و هم دنیا را گفته است«لقلقۀ زبان ما باشد که اینکه فقط  •
من متنفر و «: فرماید می) ع(امام باقرهم پیوند بدهند، به این روایت دقت کنند که  خواهند دین و دنیا را به کسانی که می! هاست حرف

تـر   در امر دنیاي خودش اهل تنبلی است و کسی که براي دنیاي خودش تنبل باشد براي آخرتش تنبـل  ناراحت هستم از مردي که
 عـنْ أَمـرِ دنْیـاه و مـنْ کَسـلَ عـنْ أَمـرِ دنْیـاه فَهـو عـنْ أَمـرِ آخرَتـه              إِنِّی لَأُبغض الرَّجلَ أَو أُبغض للرَّجلِ أَنْ یکُونَ کَسـلَانَ است؛ 
 .خورد پرور باشد و براي کار کردن همت نکند، او نمازش هم بیشتر به درد نمی عرضه و تن کسی که بی )5/85/کافی(»أَکْسلُ

توانـد   یـک آدم تنبـل نمـی   . تر خواهد بود تر و کسل کسی که در امر دنیاي خودش کسالت و تنبلی داشته باشد، در امر آخرتش تنبل •
 .خورد دردش نمی موقع برود نمازش را بخواند، این نماز هم به حتی اگر به. اش بیشتر است تماً تنبلیدیندار باشد، او در دینداري ح

کننـد،   آیا به شما خبر بدهم از کسانی که بدترین اعمال را دارند و بیشـترین ضـرر را مـی   «دربارة این دو آیۀ شریفه ) ع(امیرالمؤمنین •
ــرینَ أَعمــاالً شــده اســت؛ کســانی کــه تــالش آنهــا در دنیــا تبــاه بِالْأَخْس ــئُکُم ــلْ نُنَبــوةِ  *قُــلْ ه فــىِ الح�ی ُمیهــع ینَ ضَــلَّ سالَّــذ

ها  آنها عابدهایی هستند که خودشان را به ستون«: فرماید میو  دهد که اینها چه کسانی هستند توضیح می )103/104/کهف(»الدنْیا
الـدر  و تفسیر المیزان به نقـل از   4496/کنزالعمال(»انُ الذینَ حبسوا أنفُسهم فی السوارِيهم الرُّهب اند و مشغول عبادت هستند؛ بسته

 ! بین است ببینید دین ما چقدر واقع) 253، ص 4المنثور، ج 
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را آدم  »يحسن بصر«، فقهاء معاصر نیتر برجسته/ ماجراي گوسالۀ سامري و داستان حسن بصري 
 دانند ینم یصالح

العـاده عمیـق اسـت و ائمـۀ      دهندة یک انحـراف فـوق   خواهیم نکتۀ بسیار مهمی را در تاریخ اسالم بیان کنیم، که نشان در اینجا می •
 نـد، ا هخوب گفت ها یعضکه دربارة او، ب» يحسن بصر«بود به نام  یکسدر تاریخ اسالم . اند هم خیلی به این مسأله پرداخته) ع(هدي
داسـتان حسـن    نکهیاز ا قبلاما  .دانند ینم یرا آدم صالح يحسن بصر، فقهاء معاصر نیتر برجسته .ندا هبد گفت ي دربارة اواریبس ولی
  .میصحبت کن) ع(یقوم حضرت موس يو سامر يسامر ۀگوسال ةدربار یکم ییم،را بگو يبصر

شـدند و چقـدر آنهـا و     چقدر توسط فرعـون بـه بردگـی کشـیده     ؛روبرو بودند ییها با چه شکنجه لیاسرائ یبن قوم که دیدان  یشما م •
اما بعد از اینکه خیلـی بـه درگـاه    گرفته بود،  تعلق آنهابود که به  یها غضب اله شکنجه نیعلت االبته . شان سر بریده شدند فرزندان

که  یلهبزرگ ا ةبا معجز میآن نبرد عظو بعد هم . دادرا نجات  آنها آمد و) ع(یباالخره حضرت موسکردند،  اصرار و التجاء و تمنا خدا
 .شان اتفاق افتاد رسید، براي لیاسرائ یقوم بن يبرا نیکه از آسمان و زم ینعمات هم آندر آب غرق شدند، و بعد  انیفرعون

 »)ص(غمبریامت پ يسامر« یکسان ک، یاتیروا در !/را به باد داداسرائیل   بنیتمام زحمات  تنه، یک يسامر
 ندا همشهور شد

زحمات را به  نیتمام ا تنه، و یکآمد  يسامراسرائیل را در نظر بگیرید؛ بعد  و قوم بنی) ع(مات موسیات، معجزات و زحاتفاق آن ۀهم •
 او .پرسـت کـرد   گوسـاله  یاپرست  بتو آنها را  بازداشت یمردم را از خداپرستاو است،  یبیو غر بیموجود عج یلیخ يسامر! باد داد
 یمقدسـ  ءیگوسـاله شـ   نیـ گفت ا او میو  شد یاز او خارج م ییصدا ، یکدآم یباد م درست کرد که وقتی از جنس طال يا گوساله

بـه   یمـردم از خداپرسـت  کـه  کـرد   يکـار  او) 88/؛ طـه فَنَسـی   فَأَخْرَج لَهم عجالً جسداً لَه خُوار فَقالُوا هذا إِلهکُم و إِله موسـى (تاس
 .آوردند يرو یپرست گوساله

را  ياشعر یکه چرا ابوموساین. است ياشعر یابوموس ی از آنهاکیند؛ ا همشهور شد )ص(غمبریامت پ يِسامربه  یکسان ک، یاتیروا در •
 .بماند بحثش براي جلسات بعدند، ا هفرمودمعرفی امت  نیا يسامر

 !دینداشته باش يکار ایبه دن: خالصۀ حسن بصري)/ ص(پیامبر امت ايه يسامري، یکی از حسن بصر 

وقتی مـردم  جوان بود،  ي وقتیحسن بصر يآقا .است »يحسن بصر« يآقااست امت مشهور شده  يمرکه سا یکسان نیاز ا یکی •
 کار هشما چ«: دندیبلند از او پرس يبا صدا حضرت. نوشت یرا م )ع(نیرالمؤمنیسخنان أم جمع شده بودند، داشت) ع(گرد امیرالمؤمنین

او را  ةنـد یآ و نگاه کرد کی شانیحضرت به ا .بماند یبعد از شما باقکه  کنم یم ادداشتیرا  دارم کلمات شما :گفت» ؟یکن یم يدار
فَکَانَ کُلَّما لَفَظَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع لَما افْتَتَح أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع اجتَمع النَّاس علَیه و فیهِم الْحسنُ الْبصرِي و معه الْأَلْواح (.به مردم خبر داد

أَمـا إِنَّ لکُـلِّ   : قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ عفَقَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع بِأَعلَى صوته ما تَصنَع؟ فَقَالَ نَکْتُب آثَارکُم لنُحدثَ بِها بعدکُم فَ کَلمۀٍ کَتَبهابِ
ۀِ، أَمالْأُم هذه رِيامذَا سه و رِياممٍ ستَالَقَوقُولُ لَا قنْ یلَک و ساسقُولُ ال ملَا ی 1/172/؛ احتجاجا إِنَّه( 

الربیع بن خثیم : الزهاد الثمانیۀ(است صدر اسالم ۀجزء هشت زاهد برجستکه که مشهور شد  يبه حد ؛شد زاهد یتیشخص ندهیدر آاو  •
 )ع(يهـد  ۀمردم از ائمـ  ،ها بعد از او تا سال و دمردم منتشر بو نیباو در  ۀعارفانکلمات ) 2/210/البحار نهیسف؛ و الحسن البصري.. و 

آدم  ایدن! دینداشته باش يکار ایبه دن د،یدست نزن ایبه دن« :گفت یبود که م نیا او  یژگیو .کردند یسؤال م يکلمات حسن بصر ةدربار
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ـ ا يسامر« شانیا هرا بچفکر کنید که  و دیرا بشناس يحسن بصر کاراکتر کنم یخواهش م »کند یم تیرا اذ  گفتـه شـده   »امـت  نی
 است؟

فرزند  :يحسن بصر !/یدحرف نزن ایاز دن :گفت یم ؛مذموم بود یاسیاخبار سدر مجلس حسن بصري بیان 
 !است يفرزند موجب گرفتار د،یاورین

کُنَّا  :نا األشعث قالحدث(!حرف نزن ایاز دن گفت یماو  د؛یبگو یاسیحق نداشت اخبار س یبود که در مجلس او کس یکس يبصر حس •
رُ بِشَیلَا نَخب رٍ ونْ خَبأَلُ عنَ لَا نَسسنَا الْحرَةِ إِذَا أَتَیرِ الْآخی أَما کَانَ فإِنَّم و کنـار حسـن    گوینـد وقتـی   مـی  )7/123/؛ طبقات الکبريء

 کسی دربـارة اخبـار روز جامعـه و   ممنوع بود  چون در جلسۀ ایشان مذموم یا م،یزد ینم یحرف چیه یاز مسائل اجتماع م،یبود يبصر
 .سخن بگویداوضاع احوال مردم 

 ایـ کردنش  تیاست، اگر بماند ترب يفرزند موجب گرفتار د،یاوریگفته است که فرزند ن يحسن بصر :دندیپرس) ع(نیالعابد نیامام ز از •
بـاز   یشـما را از خداپرسـت   و او اسـت  یـی بال کیـ هم  نیا که ردیگ یاگر برود غمش دل آدم را مو است،  ییبال کی اش يدار نگه

 ی اسـت و عیشـف  کی شما يبرا ایرفت در آن دن ایاگر از دن ،دیاوریفرزند ب !اشتباه کرده يحسن بصر :رمودندف) ع(امام سجاد .دارد یم
ء الْولَد إِنْ عاش کَدنی و إِنْ مات مدنی فَبلَغَ  یعنِ الْحسنِ الْبصرِي أَنَّه قَالَ بِئْس الشَّ(است  شما يبرا يا دعاکننده کیبود  نجایاگر ا

الشَّی معن اللَّه و ینَ ع فَقَالَ کَذَبابِدنَ الْعیز کابِق ذَلس یعفَشَف اتإِنْ م رٌ واضح اءعفَد اشإِنْ ع لَدالْو یعنـی   )285/؛ دعوات راونـدي ء
 .؟ مثبت نگاه کنیددیکن ینگاه م یفمن به این موضوع چرا

 ۀدر هم ،است يزیاگریدن یکه نوع یمسلک يسامر انیجر/دارد يسامر یک یهر قوم :)ع(نیرالمؤمنیأم
 هستاقوام و ملل 

 انیـ جر ینعی )1/172/أَما إِنَّ لکُلِّ قَومٍ سامرِي؛ احتجاج(دارد يسامر یک یهر قوم :فرمود فیدر آن کالم شر) ع(لیع نیرالمؤمنیأم •
 .وجود دارداقوام و ملل  ۀدر هم ،است يزیاگریدن یبه نوع و است نیانحراف در د یکه به نوع یمسلک يسامر

! کنـی؟  مطـرح مـی   یاسـ یبحـث س  ،ات یاخالقـ  يهـا  صـحبت  در میان چرا :ندیگو یم کنند و انتقاد می به منرسماً از اوقات  یگاه •
بـا ایـن کـار،    «: نـد یگو یم ياز سر دلسوز و» !؟یزن یم یبه مسائل اجتماع يسر يا دفعه کی يمسائل معنو در میانچرا : ندیگو یم
به دست  یاجتماع گاهیپا چگونه در میان مردم يحسن بصرکه  فهمم یم بنده هم! بله »!یده یرا از دست م ودتخ یاجتماع گاهیپا

 ! آورده بود

: به او فرمود )ع(یعل نیرالمؤمنیأم رد؛یبا دقت انجام بگ وضو نیا که کرد یمصرف م اریآب بس و گرفت یداشت وضو م حسن بصري •
وضو : حضرت فرمود دارد؟ يرادیچه ا وضوي من مگر :گفت !ریقشنگ وضو بگ ومختصر کن  وضوي خودت را! يحسن بصر يآقا

 یختـ ین رهمـه خـو   شما آن :گفت) ع(نیرالمؤمنیبه أم يحسن بصر! اسراف نکن ، در مصرف آبخواهد یآب نم همه نیا گرفتن که
نَّ علیاً علَیه السلَام رآه و هو یتَوضَّأُ للصلَاةِ، و کَانَ ذَا وسوسۀٍ، فَصـب  اَ( !؟ماسراف کرد ،زمیر یآب م نجایمن اکه حاال  ،ياسراف نکرد

یراً، فَقَالَ لَهکَث اءم هضَائلَى أَعنُ: عسا حیراً یکَث اءم قْتفَ. أَرینَ أَکْثَـرُ : قَالَ لَهملسالْم اءمنْ دینَ منؤْمیرُ الْماقَ أَما أَرقَـالَ . م :  كـاءس أَ و
را  یکمسـل  يسـامر  )4/95/؛ شـرح نهـج البالغـه   فَما زالَ عابِساً قَاطباً مهموماً إِلَى أَنْ مات: فَلَا زِلْت مسوءاً قَالَ: قَالَ .نَعم: ذَلک؟ قَالَ

  !هستند يزیضد خونر ها چقدر مسلک سامري نیا ببینید !دارد يسامر کی یهر قوم که ستین جهت بی! یدنیبب
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آقـا   !شده؟ گفت بله کـه ناراحـت هسـتم    ختهیر ییها خون نکهیاز ا یتو ناراحت هست :فرمود به حسن بصري )ع(یعل نیرالمؤمنیأم •
محزون بودن و غم  نیا ها یلیخ البتهمغموم بود  شتا آخر عمرلذا حسن بصري  و !یبمان یناراحت باق شهیهم :فرمود و کرد نشینفر

قَالَ و إِنَّک لَحزِینٌ علَیهِم؟ ( .استحضرت  نینفر خاطر به نیا که گفتند یم ها یبعضگذاشتند ولی  ی او میحساب غم عرفان يرو او را
فَما رأَینَا الْحسنَ قَطُّ إِلَّا حزِیناً کَأَنَّه یرْجِع عنْ دفْنِ حمیمٍ أَو کَأَنَّه خَرْبنْدج ضَلَّ : یوب السجِستَانیقَالَ نَعم قَالَ فَأَطَالَ اللَّه حزْنَک قَالَ أَ

 )2/548/الخرائجعملَ فی دعوةُ الرَّجلِ الصالحِ؛ : حماره فَقُلْنَا لَه فی ذَلک؟ فَقَالَ

 يدار نید /ها هستند و داعشی ها همکاران حجاج ،کنند یجدا م ایرا از دن نیکه د ها يبصر حسن
 شود یباعث تسلط ظالمان بر جامعه م زانهیاگریدن

ـ و معنو يدار نیدکه دربارة (ياگر کلمات حسن بصر«: گویند دربارة حسن بصري این است که می مورخانبرخی  لیتحل •  یـی گرا تی
در نطفه از  انیرواننبود، حکومت م یثقف وسفیحجاج بن  ۀسفّاکان يها يزیر خون ۀبه اضاف )است زانهیاگریدن يردا نیدو  ا،یبدون دن

، ري حکومـت در اسـالم  ( ؛لَولَا سیف الْحجـاجِ و لسـانُ الْحسـنِ لَوئـدت الدولَـۀُ المروانیـۀ فـى لَحـدها        (»شد یو خفه م رفت یم نیب
  ) 171ص، »مع اهللا«در کتاب  یاز محمد غزالبه نقل  20ص /شهري

و  .هسـتند  هـا  یثقف وسفیهمکاران حجاج بن  نهایا کنند، یعرضه م ایبدون دن نید و کنند یجدا م ایرا از دن نیکه د ها يبصر حسن •
ـ   زانـه یگرایدن يدار نیـ دضرر  کاشاي  .زمان خودمان است يها یداعش نیع ها یثقف وسفیحجاج بن   يرفتارها آن  ه خـود فقـط ب
بـر جامعـه    )طلبـان فاسـد   قـدرت (گرانید شود که و باعث می رسد یضررش به جامعه م ور نیست، بلکهط ؛ ولی ایندیرس یم شخص
 .شوند یمسلط م

بر جامعـه   دن،یبا سر برو  دیآ یم هم یثقف وسفیحجاج بن  طرف کنید از آنرا انتخاب  ایبدون دن تیو معنو يدار نیکه د یشما وقت •
 وسـف یحجـاج بـن    يها دنیسر بر کهمشهور شده و  است نیمورخبرخی  لیتحل نیا .برد شود و کار خودش را پیش می مسلط می

البته بدون تحلیل مـورخین،   .گریدو تا در کنار همد نی؛ اتداوم یابد انیمروان ومتموجب شد حک يکلمات حسن بصر ۀبه اضاف یثقف
داشت، و قیام و حتی امر به معروف و  نیم، که مردم را از شرکت در جنگ برحذر میاگر به عمکرد او به گواهی اسناد تاریخی نگاه ک

هـاي حکومـت    بینیم که عملکرد او نیز عمالً در جهـت تحکـیم پایـه    کرد، می نهی از منکر بر علیه حاکمان ظالم بنی امیه نهی می
 سفاك مروانیان بوده است

 یعبور کن یزندگ ریاز مس باید کردن یبندگ يبرا / !؛ نه در کنار همدر هم هستند ایو دن نید

 مـان  ياهـل لـذت بـردن از احساسـات معنـو      مگر ما«: گویند برخی می .ی که حسن بصري داشت، هنوز هم طرفدار داردنگاه نیا •
در  میهست مجبور در حالی که ما» ؟کنیم فیک تا میجدا شو ایاز دن باشیم و مطلقاً ذکر خدا ۀدر خلسي، ا جلسه در میبروپس  م؟یستین
 .باید بندگی کرد ها یکار و کاسب همیندر متن . میخدا کن یبندگ ایدن نیا

در هـم   نهـا یا ستند،یکنار هم ن در نهایا چون شود، یآدم ناراحت م ،گذارند یکنار هم مدر را  ایو دن نیدو  ندیآ یم ها یبعضوقتی  یحت •
و  بگـذاري  یزنـدگ  يرا برا یساعت کی اینکه ؛ نهیعبور کن یزندگ ریاز مس باید کردن یبندگ يبرا تو .راستا هستند کیهستند؛ در 

همـان  کنـی،   تـالش مـی   یزندگ يبراداري که  یآن ساعت !در دین ما چنین چیزي نداریم !بگذاري یبندگ يرا هم برا یساعت کی
 .یکن یم یبندگ يدار در واقع موقع
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بین مسلمین رواج را  انهیصوف يدار نید ها غربی/ است يکلمات حسن بصرما  نیبه د انهیمنشأ نگاه صوف
 غرب بمانند ۀتحت سلطدهند تا  می

 دلیل همین نگـاه اسـت کـه   به  .است يکلمات حسن بصرو  ها داستان نیهم انهیصوف يدار  نیمنشأ دیا  نیبه د انهیمنشأ نگاه صوف •
 بیـ عج هـا  یبعض يبرا ،میکن یم هتر را مطرحما در ماه رمضان بحث زندگی ب ای خوانم یشما م يکه من امروز برا یثیاز احاد برخی
ارزش اسـت،   کی انشیبرا دنکن یمنظم کار م ها اینکه آدم ،چرا در فرهنگ غرب :دنکن یسؤال م ها یمذهب بچهبرخی جوانان و ! است

ـ مـن ند  پس چرا: دینگو یم ولی ! ما هم ارزش است ۀدر جامع به خدا :میگو یم ست؟یارزش ن کی نیما ا ۀدر جامع یول ـ  ما هدی  کی
 .شود یغربزده م ماجوان  این است که! ؟شده و منظم کار کردن حرف بزند خوب و حساب ةدربار برود و منبر يباال يآخوند

 که دیکن ياریک ک«: طور توصیه شده است ها این ی که در آنجا به غربینیب یمی، کن ینگاه م »مستر همفر«کتاب خاطرات  در وقتی •
 ».بمانند یما باق ۀتحت سلط شهیهمو خودشان را رونق ندهند  يایتا دن دیها رواج ده مسلمان نیرا ب انهیصوف يدار نید

از  یاست که ما امر به معروف و نه يآور هیطنز گر این/ مینیکردن بب یرا در درست زندگ خود يدار نید دیبا
 ایم هجدا کرد استیمنکر را از س

 یبرخـ  نماز یا اتیشکبرخی احکام شرعی مانند  يرا فقط برا نید نکهیا .مینیدن ببکر یخودمان را در درست زندگ يدار نید دیبا ما •
از  نیـ جدا شـدن د  ۀشیر. مهلک است یلیخهم  وزشت است  یلیخ همد، نندار ربطی شتیو مع ایکه اتفاقاً به دن میبدان اتیاز اخالق

مردم انجـام دهنـد    شتیبه مع دنیبخش  خالف رونق يرفتار کیجامعه اگر  رانیو مد ونیاسیتفکر است؛ مثالً س نیهم نیز استیس
ـ از دا دیگو ینم یکس و است ییتقوا  یب و ینید یب نیا دیگو ینم یکس! است یبداخالق این کار، که دیگو ینم کس چیه ـ معنو ةری  تی

 !  اید هخارج شد

از  یستاد امر به معـروف و نهـ  . ایم هدا کردج استیاز منکر را از س یاست که ما امر به معروف و نه آور هیالعاده گر طنز فوق این یک •
شان  مشکل؛ است یحجاب یب غالباً شان مشکلولی  دنافت یاز منکر راه م یامر به معروف و نه يبرا نیکوچک مؤمن يها گروه یا منکر

عـاً یـک طنـز    و این واق ستندین مداران استیشان س مشکل ،است یحجاب یب نیا ۀشیکه ر ستیجامعه ن یاجتماع یاسیس يساختارها
و » سازمان پزشکان بدون مـرز «به نام  کنند یم سیتأس سازمانیپزشکان محترم و دلسوز  ،طنز که در اروپا نیمثل ا. آور است گریه
 پزشـکان بـدون مـرز   این  !ندارند يکار ینبا قاتل روند ولی ، به سراغ مجروحین میفتدیب نیزم يرو يا کشته ی، اگردر هر جنگ اینها

صـادر  هـم   هیـ اطالع کحتی ی کنند، ین و کسانی که بمباران میقاتل هیعل، ولی بدهند امیرا الت ینمجروح ن هستند کهفقط دنبال ای
 !کنند، یعنی به اصل مسأله کاري ندارند نمی
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 14ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
 اهللا لیسب یجاهد ففردا م ،یتالش نکن یزندگ ياگر امروز برا!/ آدم گاهی باید براي زندگی بجنگد: پناهیان

 ا،یاز دن يمند بهره يبرا ین افرادتر ستهیشا): ع(امام صادق /گري یعنی دفاع از زندگی انقالبی/ شد ینخواه
 !بهتر است یلیبهتر زندان مؤمن است، چون آخرت خ يایدن !/خوبان هستند نه فجار

 یخُب بروند؛ چه اشکال» !و ثروت بروند ایها دنبال مال دن جوان که شود یبهتر  موجب م یزندگ ةشما دربار يها حرف نیا«: ندیگو یم یبرخ
) ع(نیرالمؤمنیام ست؟ین شان یشرع ۀفیمگر وظ! مگر ثروتمند شدن گناه است؟! ما با کار و تالش خودشان، ثروتمند شوند؟ يها دارد که جوان

 ناریاز چهل هزار د شیاند زکات اموالشان ب که نقل کرده يطور بهفراوان بود،  اریبس شانیها ییبودند، دارا يکه مشغول باغدار ییها سالدر آن 
 .است »مآبانه يحسن بصر«و  فیسخ ،یها نسبت به بحث زندگ سبک اعتراض نیا. شد یم

ـ دوران مظلوم! میا نکرده ریانقالب گ تیدوران مظلوم اتیا پشت ادبم: پناهیـان  انقـالب گذشـته و دوران اقتـدار     تی

 یما زندگ. میکن یما هم بمب بزنند، ما نابودشان م يها گاه حیاگر آنها بخواهند به تفر. است دهیانقالب و اسالم فرارس

. یدفاع از زندگ یعنی يگر یانقالب! ستند؟ین یاهل زندگ ونیو انقالب نیگفته است که مؤمن یچه کس م،یرا دوست دار

 .از فقر، به من ذلت خواهد داد يو جدا خواهد کرد ریاگر من در وقت الزم جهاد نکنم، خدا مرا فق ت،یطبق روا

 !بجنگد» زندگی«آدم گاهی باید براي / زندگی بهتر یعنی زندگی پرتالش و سرشار از مبارزه

براي زندگی بهتـر صـحبت کـردیم و در ایـن جلسـه      » تالش«جلسۀ قبل دربارة . دومین ویژگی زندگی بهتر، تالش و مبارزه است •
توانـد بـراي    آیا انسان مـی : پرسید) ع(شخصی از امام صادق. گیدن براي زندگی بهتر صحبت کنیمو جن» مبارزه«خواهیم دربارة  می

عنِ الْحسینِ بنِ (.کسی که در دفاع از مالش کشته شود، شهید است: فرمود) ص(رسول خدا: دفاع از مالش بجنگد؟ حضرت فرمودند
ـ     سأَلْت أَبا عبد اللَّه : أَبِی الْعلَاء قَالَ ؛ هِیدع عنِ الرَّجلِ یقَاتلُ دونَ ماله؟ فَقَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ص منْ قُتـلَ دونَ مالـه فَهـو بِمنْزِلَـۀِ الشَّ

یعنی همانطور که یک نفر انقالبی که بـا دشـمنان دیـن و    . در آن زمان خیلی معنی دارد) ص(این فرمایش رسول خدا )5/52/کافی
در . جنگد، او هم شـهید اسـت   شود، شهید است، کسی هم که براي دفاع از زندگی و مالش می جنگد و کشته می میدشمنان اسالم 

إِنَّ اللَّـه عـزَّ و جـلَّ     (.اش بیاید، اما با او نجنگـد  دارد مردي را که دزد به خانه خدا دشمن می: فرماید می) ع(روایت دیگر امیرالمؤمنین
دلَ یالرَّج قُتملَیارِبحفَلَا ی هتیی بف اللِّص هلَی5/51/؛ کافیخُلُ ع(   

دهنـد و بـه زنـدگی     وقت فکر نکنید که انقالبیون فقط شعارهاي آرمانی و آسمانی مـی  یک. بله، آدم گاهی باید براي زندگی بجنگد •
البته نه پیش برادر (به ظلم از دستت برودات  دگیاي از زن اگر تو حاضر بشوي قطعه. کسی حق ندارد زندگی تو را بگیرد! کاري ندارند

یعنـی آن  . خدا تو را در دنیا و آخرت نابود خواهـد کـرد  ) کنی بلکه پیش دشمنان ملت خودت دینی خودت که بزرگوارانه گذشت می
 !بالیی که باید، بر سرت خواهد آورد که روزي صد مرتبه آرزوي مرگ کنی

کنیم که یک مشکالتی در آن وجود دارد و همه بـا هـم    اي زندگی می البته وقتی ما در جامعه. اش بگذرد مؤمن حق ندارد از زندگی •
و گاهی نیز در مقابل یک برادر دینـی، یـک   . کنیم، این یک بحث دیگري است خاطر مصالحی، این مشکالت را تحمل می داریم به

اما کسانی که دشمنان دین و ملت تو هستند، اگـر  . لی نداردآیی؛ این هم اشکا کنی و کوتاه می فامیل و یا یک آدم نادان، گذشت می
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بایـد  . بخواهند به زندگی تو دستبرد بزنند، باید در مقابل آنها محکم بایستی و آنها را نابود کنی و اال خـدا تـو را نـابود خواهـد کـرد     
 .مان باشد که زندگی محل نبرد است حواس

داد  یک نفر بود که سرِ صف آب، دیگران را هل می. مان به زندگی باشد باید حواسگاهی اوقات در رفتارهاي درون جامعۀ دینی هم  •
این برخورد را با تـو  : یقۀ او را گرفت و او را محکم به زمین کوبید و به او فرمود) ع(امیرالمؤمنین. خواست خودش را جلو بیندازد و می

الْمسجِد، فَزَحمه رجلٌ فَرَمى بِه،  ضَاةِیم یکَرُوا أَنَّه ع تَوضَّأَ مع النَّاسِ فذَ(!انجام دادم که یادت باشد دیگر سرِ صف، کسی را هل ندهی
قَالَ لَه ثُم ،هةَ فَضَرَبرلَ: فَأَخَذَ الدیبِ س تنَعا صمذَا لنْ  ،یهلَک ویجِی نِّ ءم فأَضْع ونْ هـذَ  ،یمثْلَ هم لُ بِهن  ،افَتَفْعاختصـاص  ؛ فَتَضْـم

 )159/دیمف خیش

 گریزي و دنیاگریزي غیرمنطقی در دین نیست ثروت/آدم باید نسبت به زندگی تعصب و غیرت داشته باشد

گریزي، دنیاگریزي و زاهدانه بودنِ غیرمنطقـی اصـالً در دیـن مـا      ثروت. آدم باید نسبت به زندگی یک تعصب و غیرتی داشته باشد •
 .وجود ندارد

مشهور هستند را معرفی کردیم؛ کسی که نـامش حسـن بصـري    ) ص(ۀ قبل یک نمونه از کسانی که به سامري امت پیامبردر جلس •
هـا را   حجاج بن یوسف ثقفی دارد گـروه گـروه انسـان   «گفتند که  وقتی به او می» !درگیر نشوید«بود؛ یعنی » ال قتال«شعار او . بود
فَکَانَ الْحسنُ ینْهـى عـنِ الْخُـرُوجِ علَـى     (! خودتان را درگیر این مسائل نکنید! گیر نشویدشما در: گفت او می» برد کُشد و سر می می

رُ بِالْکَفأْمی اجِ وجقَالَ... الْح :لَینَّ علَک و فیبِالس ۀَ اللَّهقُوبتَرِضُوا عۀً فَلَا تَعقُوبإِلَّا ع اججلَّطَ الْحا سم اللَّه التَّضَرُّعِو ینَۀِ وکبِالس ؛ طبقات کُم
 )7/121/الکبري

 دارند هاي امت کسانی هستند که وجهۀ معنوي دارند و شما را از درگیري باز می سامري

 )1/172/أَمـا إِنَّ لکُـلِّ قَـومٍ سـامرِي؛ احتجـاج     (هر امتی در هر زمـانی، سـامري دارد  : فرماید می) ع(امیرالمؤمنینجالب اینجاست که  •
و ! هسـتند  گونـه  ها این سامري. دارند هاي امت چه کسانی هستند؟ کسانی که وجهۀ معنوي دارند و شما را از درگیري باز می سامري

یکی از این افراد که در روایات به سامري امت مشـهور بـود، بـه حـدي منفـور بـود کـه        . شوند اینها در کالم معصومین معرفی می
و أَبا موسى و أَبا ...الصبحِ فَلَعنَ یأَنَّه قَنَت ف): ع( یعنْ عبد اللَّه بنِ معقلٍ، عنْ عل(.کرد در قنوت نمازش لعن می او را) ع(امیرالمؤمنین

 )725/یطوس یالْأَعورِ و أَصحابهم؛ امال

هـاي   با حاکمان درگیر نشـوید، اگـر حاکمـان آدم   : گفت یکار کنیم؟ او م ما در مقابل این ستمگران چه: پرسیدند از حسن بصري می •
که خدا دشمن آنهاسـت کـافی اسـت،     هاي بدي باشند، همین کنید، اگر هم آدم برند و شما هم شکر می خوبی باشند که آنها اجر می

ـ   همیالشُکرُ و إِنْ أَساؤُوا فعل کُمیأَجرُ و علَلَا تَسبوا الْولَاةَ فانهم إِنْ أَحسنُوا کان لَهم الْ(! شما چرا خودتان را درگیر کنید؟  کُمیالْـوِزر و علَ
نْهم ، و ذَلـک  و اللَّه لَو أَنَّ النَّاس إِذَا ابتُلُوا منْ قبلِ سلْطَانهِم صبرُوا ما لَبِثُوا أَنْ یرْفَع اللَّه ذَلک ع(و ) 1/20/وسفی یالخراج الب؛ الصبرُ

 )7/121/؛ طبقات الکبرينَّهم یفْزَعونَ إِلَى السیف فَیوکِّلُونَ إِلَیه و واهللا ما جاؤوا بِیومٍ خَیرٌ قَطُّأَ

 عهیش ثیدر احاد: سدینو یم يعالمه خوانسار. (داشت مردم را از شرکت در جنگ باز می) ع(در جریان جنگ جمل هم حسن بصري •
منزل خودکـه در بصـره    ياز غرفه ها یکیکرده و در  يخوددار یعل نیرالمؤمنیام يارینگ جمل و وارد شده حسن از شرکت در ج
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دو دسـته   نیکس از ا چیشده اظهار داشته بهتر آن است ما به نفع و ضرر ه یاز دوستان و شاگردانش مخف یبرخ یبود و به همراه
 )263ص ،3ج  ،و السادات اءاحوال العلم یترجمه روضات الجنات ف؛ میمسلمانان اقدام ننمائ

ها دین ما  وقت حسن بصري مراقب باشیم یک/ براي قیام، بحث زندگی بود) ع(اولین سخنرانی امام حسین
 !را نسازند

بـرد، را گرفتنـد و    براي معاویه می -از سوي یکی از بالد اسالمی-هایی که داشت اموالی را و یارانش، یکی از کاروان) ع(امام حسین •
و . اي از ممالک اسالمی به دستگاه ظلمـه برسـد   بین مردم تقسیم کردند و اجازه ندادند که این ثروت هنگفت، از گوشهآن اموال را 
 » .مال به صاحبانش رسید: این را به صاحب خودت بده و بگو«: ندنوشتند و به رییس آن کاروان دادند و فرموداي هم  بعد یک نامه

این در واقع اولـین سـخنرانی   . بیند که تماماً بحث زندگی است اي منا را مطالعه کنید میدر صحر) ع(وقتی سخنان امام حسینشما  •
یان کردند، حضرت در آنجا بحث معیشت و زندگی مـردم را  براي قیام است که براي هفتصد نفر از صحابه و تابعین ب) ع(امام حسین

شـود، مشـکالت    شوند، امول در بین مردم، درست توزیع نمی میشود، بیماران درمان ن به فقرا رسیدگی نمی: مطرح کردند و فرمودند
ــم(...مــردم زیــاد اســت ــتُم  ثُ ــایأَ  أَنْ ةٌ تُهورــه ــالْعلْمِ مشْ ــابۀٌ بِ صۀُ عــاب صــا   ...الْع ــۀٌ لَ ــدائنِ مهملَ ــی الْم ــى ف ــبکْم و الزَّمنَ ــی و الْ مالْع و

ها دیـن   وقت حسن بصري این سخنان معصومین را با دقت بخوانید و مراقب باشید که یک شما )238-237/العقول تحف(» تُرْحمون
 !ما را نسازند

باید براي زندگی بجنگیم / اهللا نخواهی شد سبیل اگر امروز براي زندگی خودت تالش نکنی، فردا مجاهد فی
 و اجازه ندهیم دشمنان به زندگی ما دستبرد بزنند

دهـد،   دین دارد به تو زندگی می! باش  نسبت به زندگیِ خودت غیرت داشتهکوش باش،  براي زندگی سخت •

 . ات را درست کنی و اگر جامعۀ تو دینی است باید سطح زندگی را باال ببرد تو اگر متدین هستی باید زندگی

شـویم، ولـی اجـازه نـدهیم کـه       گیرند، ما باید براي زندگی بجنگیم و حتی در این راه کشته اگر دشمنان ما دارند زندگی را از ما می •
اهللا  سـبیل  تو اگر امروز یاد نگیري که براي زندگی خودت تالش کنی، فردا هم انسان مجاهد فی. دشمنان به زندگی ما دستبرد بزنند

 . کنند، در مقابل آنها بایستی و مبارزه کنی نخواهی شد که وقتی ببینی دارند به خانه و حریم تو تجاوز می

. اي مـا بیاینـد   کردند نزدیک انرژي هسته حیثیت جرأت نمی هاي بی ما خوب به جهان معرفی نشده است، و اال غربیملت ما و دین  •
کنند به مقدسات مـا حملـه    مگر آنها جرأت می. ایم مان ارائه داده خاطر تبلیغات نادرستی است که از دین این جرأت و پررویی آنها به

کننـد؟ چـرا    پس چرا به زندگی مـا حملـه مـی   . کند که بخواهند نزدیک مقدسات ما بشوند یکنند؟ حتی به مخیلۀ آنها هم خطور نم
ما باید از جنبۀ دینی بـه  . نسبت به زندگی خودمان غیرت نداریم» دینی«دانند که ما  خواهند زندگی را از ما سلب کنند؟ چون می می

 . مان غیرت داشته باشیم زندگی

هاي ما با کار و  چه اشکالی دارد جوان!/ ن است مردم، دنیاطلب بشوندبا این سخنان ممک: گویند برخی می
 !مگر ثروتمند شدن گناه است؟!/ تالش، ثروتمند شوند؟

عوارض این بحث شما دربـارة  «: گویند و این نوع نگاه به زندگی، می» زندگی بهتر«ها در مقابل بحث  بعضی •

درحالی که گفتگو از هر مفهـوم خـوبی عـوارض    » !زندگی این است که ممکن است مردم، دنیاطلب بشوند
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اگر ما از نماز خواندن تبلیغ کنیم باز هـم ممکـن   ! مگر عوارض صحبت کردن از نماز خواندن کم است. دارد

اینکه خطرش براي اسالم، خیلی بیشـتر از خطـر   ! است کسی به دنبال نماز برود ولی بعداً مثل خوارج بشود

نماز شب یا روزة ماه مبارك رمضان را هم تبلیغ کنید، باالخره ممکن اسـت  شما اگر ! هاي دنیاطلب است آدم

حسـن  «ها نسبت به بحث زنـدگی، سـخیف و    اساساً این سبک اعتراض! اي افراطی به دنبالش بیفتند عده

 . است »مآبانه بصري

ل دنیا و ثروت ها دنبال ما شود که جوان موجب می -دربارة زندگی بهتر-هاي شما این حرف«: گویند برخی می •

مگر ثروتمند ! هاي ما با کار و تالش خودشان، ثروتمند شوند؟ خُب بروند؛ چه اشکالی دارد که جوان» !بروند

هــایی کــه کــار  در آن ســال) ع(شــان نیســت؟ امیرالمــؤمنین مگــر وظیفــۀ شــرعی! شــدن گنــاه اســت؟

طوري که نقل  م و فراوان بود، بههاي ایشان بسیار عظی دارایی) مشغول کشاورزي و باغداري بودند(کردند می

هـاي دیگـري آمـده اسـت کـه زکـات امـوال         و در نقـل  شـد  اند زکات اموال ایشان بیش از چهل هزار دینار می کرده
بعـدها یکـی از همـین    . هاشم کـاري انجـام دهنـد    کرد و حتی الزم نبود بنی هاشم کفایت می براي تمام روزيِ بنی) ع(امیرالمؤمنین

) ع(بیـت  البته اهـل . هزار دینار بخرد، ولی حضرت قبول نکرد200به ) ع(خواست از امام حسین را معاویه می) ع(ؤمنینهاي امیرالم باغ
آوردند، بلکـه بـا کـار و تـالش خودشـان       دست نمی دادند و این ثروث را هم با معجزه به هاي بسیار زیادي انجام می بذل و بخشش

 .آوردند دست می به

دولت اسالمی باید مقدمات ثروتمند شدن مردم /بد برخورد کردن با ثروت بد استثروتمند شدن بد نیست؛ 
 را فراهم کند

دولت اسالمی باید مقدمات ثروتمند شدن . ثروتمند شدن بد نیست، بلکه بد برخورد کردن با ثروت بد است •

دمات ثروتمند شـدن را  گوییم مق بلکه می» !مقدمات رفاه را فراهم کند«: گوییم مردم را فراهم کند، حتی نمی

ما داریـم دربـارة چیـزي بـاالتر از     . رسند، بتوانند بذل و بخشش کنند فراهم کند تا کسانی که به ثروت می

ها، نـوکران   مثالً خیلی ار ارباب. رسید» رفاه«هاي دیگري هم به  توان از راه کنیم، و اال می صحبت می» رفاه«

هیم نوکرِ مرفه باشیم؛ مثل این کسانی کـه در کشـورهاي غربـی،    خوا ما نمی! دارند خودشان را مرفه نگه می

شوند و آن اربابان صهیونیست هم این افراد را به عنوان  هاي بزرگ صهیونیستی می ها و تراست خدمۀ کارتل

. کننـد  کنند و یک رفاهی هم برایشان تأمین می گیرند و از علم و دانش آنها استفاده می کارمند، به خدمت می

 .ارمندان رفاه دارند ولی ثروت چندانی ندارنداین ک

هـا   این اخالقـی کـه بعضـی   . تنها ثروتمند شدن بد نیست، بلکه خدا دوست دارد کسی که ثروت دارد، ثروت خودش را اظهار کند نه •
ـ  ):ع(امام صادق(.کنند ثروتشان پنهان باشد، خیلی زشت است دارند و سعی می بلَى عع اللَّه مإِذَا أَنْع     یـمس ـهلَیع ـرَتـۀٍ فَظَهمعبِن هد

مس هلَیرْ عتَظْه ۀٍ فَلَممعبِن دبلَى عع اللَّه مإِذَا أَنْع و ۀِ اللَّهمعثاً بِندحم اللَّه بِیبح ۀِ اللَّـهمعکَذِّباً بِنم اللَّه یضغب إِنِّـی  (و ) 6/438/؛ کـافی ی
 )6/439/؛ کافیرَّجلِ أَنْ یکُونَ علَیه نعمۀٌ منَ اللَّه فَلَا یظْهِرَهالَأَکْرَه لل
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! علی بن ابیطالب، مال و ثروت ندارد: گفتند را شروع کرده بودند، می) ع(وقتی طلحه و زبیر طعنه زدن به علی •

ـ   ان دسـتور دادنـد کـه    حضرت از اینکه به ایشان نسبت ناروا داده بودند، ناراحت شدند و به وکـالي خودش

آوري کردنـد و   آنها رفتنـد و امـوال حضـرت را جمـع    . درآمدهایی که دستشان هست را جمع کنند و بیاورند

بعد حضرت فرمودنـد طلحـه و زبیـر را صـدا     . جلوي حضرت ریختند) صدهزار درهم(انبوهی از پول و سکه 

اش مـال   بینید اینجا ریخته است، همـه  ن میاین اموالی که اال: وقتی آنها آمدند حضرت به آنها فرمود. بزنید

) ع(واقعاً علـی : رفتند، گفتند آنها وقتی داشتند از بیرون می. شخصی خودم است و کسی در آن سهمی ندارد

علی مالٌ قَالَ فَشَقَّ ذَلک علَیه، فَأَمرَ وکَلَاءه بلَغَ أَمیرَ الْمؤْمنینَ صلَوات اللَّه علَیه أَنَّ طَلْحۀَ و الزُّبیرَ یقُولَانِ لَیس ل(عجب ثروتی دارد

لُ أَتَووالَ الْحتَّى إِذَا حح وا غَلَّتَهعمجأَنْ یمٍ ههرد ائَۀَ أَلْفنِ الْغَلَّۀِ منْ ثَموا معمج قَد قُولَانِ إِنَّ لَ... وا یمه و هنْدنْ عا مالًـا قَالَ فَخَرَجم ؛ ه
 )6/440/کافی

بار  یک. عاشق شهادت بود و البته اهل کرم و بخشش هم بود) ع(امیرالمؤمنین. کند الدنیا با این مسائل فرق می دانید که حب شما می •
ند انجام داد) ع(العملی مشابه امیرالمؤمنین گفتند و ایشان هم ناراحت شدند و عکس) ع(هم این سخن را نسبت به امام حسن مجتبی

إِنَّ أُنَاساً بِالْمدینَۀِ قَالُوا لَیس للْحسنِ ع مالٌ فَبعثَ الْحسنُ ع إِلَى رجـلٍ بِالْمدینَـۀِ   .(تا اثبات کنند که فقیر نیستند، بلکه ثروتمند هستند
 هذقَالَ ه قِ ودصا إِلَى الْملَ بِهسأَر مٍ وهرد أَلْف نْهم تَقْرَضـالٌ فَاسم لَه إِلَّا و هنَفْس لْقَاءنْ تم هذنُ ع بِهسثَ الْحعا بنَا فَقَالُوا مالقَۀُ مد؛ ص

 )6/440/کافی

ترین افراد  شایسته): ع(امام صادق/ پوشی حضرت اعتراض کرد به کسی که به شیک) ع(پاسخ امام صادق
 مندي از دنیا، خوبان هستند نه فجار براي بهره

چرا ! بینم که در شأن شما نیست من دارم لباسی می«: گفت) ع(آمد به امام. لباس خوبی پوشیده است) ع(سی دید امام صادقیک ک •
ـ  اید؟ این لباس لباس شما نیست؛  این لباس را پوشیده بِـیضٍ کَأَنَّه ابیث هلَیع فَرَأَى ع اللَّه دبلَى أَبِی عع رِيانُ الثَّوفْیخَلَ سـئُ  درْقا غ

گـویم را   گوش کن و آن چیزي که به تـو مـی  «: حضرت به او فرمود) 5/65/کافی(» الْبیضِ فَقَالَ لَه إِنَّ هذَا اللِّباس لَیس منْ لباسک
یـن تـو   خـواهم د  شده بمیري، می گذاشته خواهم تو بر دین انحرافی و بدعت من نمی. خورد درد می این براي همیشۀ تو به. حفظ کن

 و الْحـقِّ و لَـم تَمـت علَـى     فَقَالَ لَه اسمع منِّی و عِ ما أَقُولُ لَک فَإِنَّه خَیرٌ لَک عاجِلًا و آجِلًا إِنْ أَنْت مـت علَـى السـنَّۀِ   درست باشد؛ 
 )همان(»بِدعۀٍ

خواهم  ی حضرت به سراغ دین او رفتند و فرمودند نمیاعتراض کرده بود، ول) ع(پوشی امام صادق دقت کنید که آن شخص به شیک •
در یـک زمـانی کـه فقـر و فالکـت و      ) ص(پیامبر اکرم«: فرمودندو بعد توضیح دادند و  !تو بر دینی که با بدعت همراه است بمیري

وب اسـت ایـن ثـروت را    قحطی در جامعه بود، زندگی کرد اما وقتی که دنیا اقبال کند و مردم در ثروت باشند، بهترین کسانی که خ
أُخْبِرُك أَنَّ رسولَ اللَّه ص کَانَ فی زمانٍ مقْفرٍ جدبٍ فَأَما إِذَا أَقْبلَت الـدنْیا   هاي بد؛ هاي خوب هستند نه فجار و آدم داشته باشند، آدم

 )همان(»افقُوها و مسلموها لَا کُفَّارهافَأَحقُّ أَهلها بِها أَبرَارها لَا فُجارها و مؤْمنُوها لَا منَ

بـراي انفـاق و   -به خدا قسم این اموالی که من دارم، صبح و شام در مورد اوامري که خدا به مـن داشـته  «: فرمودبعد حضرت به او  •
یعنی چیزي از حق خدا یا از (مام و این اموال را هم دار ام و همۀ دستورات خدا را اجرا کرده یک ذره هم کم نگذاشته -صدقه و زکات
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و للَّه فی مـالی  فَما أَنْکَرْت یا ثَورِي فَو اللَّه إِنَّنی لَمع ما تَرَى ما أَتَى علَی مذْ عقَلْت صباح و لَا مساء ؛ )اموال مردم در اموال من نیست
 )همان(» عتُهحقٌّ أَمرَنی أَنْ أَضَعه موضعاً إِلَّا وضَ

دنیاي بهتر زندان / به یهودي فقیري که به وضع مالی خوب حضرت اعتراض کرد) ع(پاسخ امام حسن
 مؤمن است، چون آخرت خیلی بهتر است

از حضـرت  . پوش بود، ایشـان را در راه دیـد   یک مرد یهودي که فقیر و درمانده و ژنده. کردند داشتند عبور می) ع(امام حسن مجتبی •
یا ابـنَ   شما به من انصاف بده؛«:او گفت. حضرت ایستادند» خواهم با شما صحبت کنم تو را به خدا بایستید، من می«د که تقاضا کر

دنیا زنـدان  : گفت می)) ص(رسول خدا(جد تو: ؛ او گفتء فی أَي شَی در چه چیزي انصاف بدهم؛: ؛ حضرت فرمودرسولِ اللَّه أَنْصفْنی
آیا ! وقت االن شما وضع خودت را ببین و وضع مرا هم ببین کافر است و تو مؤمن هستی و من کافر هستم، آن مؤمن است و بهشت

مـا  فَقَالَ جدك یقُولُ الدنْیا سجنُ الْمؤْمنِ و جنَّۀُ الْکَافرِ و أَنْت مؤْمنٌ و أَنَا کَافرٌ فَ !این االن زندان شماست و آیا این بهشت من است؟
 )1/545/کشف الغمه(»نی ضُرُّها و أَتْلَفَنی فَقْرُهاأَرى الدنْیا إِلَّا جنَّۀً لَک تَتَنَعم بِها و تَستَلذُّ فیها و ما أَراها إِلَّا سجناً لی قَد أَهلَکَ

توانستی چشم  اي پیرمرد، اگر تو می«: فرمودندو  بعد از شنیدن سخن آن پیر مرد فقیر یهودي به ایشان توضیح دادند) ع(امام حسن •
دیدي که من بـا ایـن وضـع خـوبم،      خودت را باز کنی و آخرت ما را ببینی که خدا براي ما در آخرت چه چیزي مهیا کرده است، می

للْمؤْمنینَ فی الدارِ الْآخرَةِ مما لَا عـینٌ رأَت و لَـا    یا شَیخُ لَو نَظَرْت إِلَى ما أَعد اللَّه لی واالن در دنیا نسبت به بهشت، در زندان هستم؛ 
نٍ ضَنْکجی سا فنْیالد هذی هف هی إِلَیقَاللَ انْتأَنِّی قَب تمللَع تعمهمان(»أُذُنٌ س(  

ی کند، و کسی هم حق ندارد مؤمن را بـدبخت  این جواب حضرت معنایش این است که مؤمن بنا نیست در این دنیا با بدبختی زندگ •
بازي به سراغ  بازي یا حقه خواهیم موذیانه و با زرنگ البته ما نمی. کند، و اگر کسی خواست این کار را انجام دهد، باید با او مقابله کرد

 .خواهیم با تالش و مبارزه و درگیري به سراغ دنیا برویم دنیا برویم، بلکه ما می

فهمیـدي کـه االن    توانستی ببینی که چه جهنمی در انتظار تو و هر کافري است، می و تو اگر می: فرمودۀ کالم خود حضرت در ادام •
و لَو نَظَرْت إِلَى ما أَعد اللَّـه لَـک و لکُـلِّ    بري، نسبت به آن، براي تو مثل بهشت است؛  سر می در همین فقر و فالکتی که در آن به

ی الدرٍ فالْـآنَ      کَاف ـهإِلَی ـیرِكصـلَ مقَب أَنَّـک ـتیمِ لَرَأَیقذَابِ الْمنَکَالِ ع یمِ وحیرِ نَارِ الْجعنْ سرَةِ مـۀٍ     ارِ الْآخمعن ۀٍ وـعاسنَّـۀٍ وـی جف 
کـه داشـتند را بـه آن    از اسب پیاده شدند و اسـب گرانبهـایی   ) ع(البته در یک نقل دیگري هم هست که امام حسن )همان(»جامعۀ

کنی با این اسب، دنیا براي من بهشت شده است، این اسب براي تو باشد تا دنیا برایت  اگر فکر می: پیرمرد یهودي بخشیدند و گفتند
 .بهشت بشود

 با وجود زندگی خوب، دچار دنیازدگی نشد) ع(امام حسن

مانند گذشته نبود کـه عمـوم مـردم    (دگی مردم مدینه خوب بوددوستان دقت کنند که این داستان مربوط به زمانی است که وضع زن •
رییس جامعه بودنـد، سـطح زنـدگی خودشـان را در سـطح      ) ع(حال اگر امام حسن البته با این) وضع معیشتی نامناسبی داشته باشند

که وضع مـالی خـوبی   ) ع(م حسنضمن اینکه اما) شان در دوران خالفت) ع(نیرالمؤمنیمانند ام(دادند ترین افراد جامعه قرار می پایین
انفـاق  در راه خـدا  نصـف آن را  و  نـد کل امـوال خـود را نصـف کرد   سه مرتبه  داشتند، بسیار اهل بذل و بخشش بودند به حدي که

و مشهور بود که  )5/11/االحکام ؛ تهذیبنَاراًیو د نَاراًیقَاسم ربه ثَلَاثَ مرَّات حتَّى نَعلًا و نَعلًا و ثَوباً و ثَوباً و د یإِنَّ الْحسنَ بنَ عل(کردند
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توانست به خانۀ حضرت  آمد و غریب بود، می هر کسی به مدینه می. دار مدینه بودند، درِ خانۀ ایشان به روي مردم باز بود ایشان سفره
 .شد برود و از او پذیرایی می

برد، بیست مرتبه با پاي پیاده و گاهی با پاي برهنه، براي زیارت به  ه سر میدر عین حالی که در ناز و نعمت ب) ع(امام حسن مجتبی •
هیچ وجه ایشان  یعنی به )5/11/االحکام ؛ تهذیبهیعلَى قَدم اًیحجۀً ماش نَیو حج عشْرِ...یإِنَّ الْحسنَ بنَ عل(.خانۀ کعبه مشرف شدند

نشسـتند   ایشان در کنار فقرا روي زمین می. که وقتی به رفاه رسیدند، دیگر نتوانند خاکی باشندطور نبود  دچار دنیازدگی نشدند، و این
 .خوردند و با آنها غذا می

 شود تر می آدم شریف وقتی به ثروت برسد، پاك/ شود دین می ظرفیت وقتی به ثروت برسد، بی آدم بی

خُـب اینهـا   ! دهند رود، دیگر جواب سالم دیگران را هم نمی باال میشان کمی  قدر نوکیسه هستند که وقتی مدل ماشین ها آن بعضی •
برخی نیز هستند که وقتی یک مدتی دائمـاً سـرِ صـف اول نمـاز جماعـت      ! ظرفیتی هستند؛ اینکه خاصیت ثروت نیست هاي بی آدم

ایـد مراقـب باشـد کـه دچـار      جا هسـت، و انسـان ب   ظرفیتی در همه باالخره بی! کنند شوند، دیگر کسی را آدم حساب نمی حاضر می
 .هاي ثروت نشود آفت

که آدم شریف  همچنان. شود تر می ولی آدم شریف وقتی به ثروت برسد، پاك. شود دین می فطرت وقتی به ثروت برسد، بی آدم پست •
شد و دچار فقـر شـود،   ولی آدمی که شریف نبا. شود تر می رود؛ بلکه قشنگ شود و رابطۀ او با خدا از بین نمی اگر فقیر بشود، پاك می

وقت تالش خودمان را هم انجام دهـیم و ایـن را وظیفـۀ     ما باید آن شرافت خودمان را حفظ کنیم و آن. شود اي می و عقدهاي  کینه
. توانیم در راه خدا خدمت کنیم و بذل و بخشش کنیم دینی خودمان بدانیم؛ حاال اگر خدا خواست به ما روزي بدهد، با این ثروت می

حتماً این فقري کـه بـراي مـا    ! خدایا: ر هم خدا براي ما فقر را مقدر کرد، با لبخند رضایت بپذیریم و خدا را شکر کنیم و بگوییمو اگ
 .   اي، به صالح ما بوده است پسندیده

اش ایـن   نتیجهد، وقتی مؤمنین به تولید ثروت و مهمتر از آن به تولید کار و تحمل مشقت و مبارزه براي تأمین معیشت تشویق نشون •
 .افتد می هاشود که دنیا به دست کالهبردار می

 اگر کسی مبارزه و جهاد را ترك کند دچار ذلت و فقر خواهد شد

جنگیدن را کنار بگذارد، خدا یک خواري و  -اش این است که بجنگد در جایی که وظیفه-هر کس: فرمودند) ص(پیامبر گرامی اسالم •
خدا در زندگی او را فقیر خواهد کرد، و دینش را محو خواهد کرد؛ ) نی آدم حقیر و بدبختی خواهد شدیع(دهد ذلتی در نفسش قرار می

هینی دقاً فحم و هیشَتعی مفَقْراً ف و هی نَفْسا فذُل اللَّه هسأَلْب ادالْجِه نْ تَرَك577/امالی صدوق(»فَم(  

بـه شـنی   : تـوان گفـت   امروزه مـی (شان هاي امت اسالمی را عزت بخشیده است به سم اسب خدا این«: فرماید میحضرت در ادامه  •
إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعـالَى أَعـزَّ أُمتـی بِسـنَابِک     ؛ )شان هاي به موشک: توان گفت امروزه می(شان هاي و به نوك تیز نیزه) شان هاي تانک

سـخن   نیو اال ا کنند، یم یالبد شوخ »ستین مان يها عزت ما با موشک«: ندیگو یم ها یبعض نکهیا )انهم(»خَیلها و مرَاکزِ رِماحها
 .برند اگر این آمادگی و توان را نداشته باشیم، دشمنان ما زندگی ما را از بین می! شود یکه دروغ نم) ص(رسول خدا
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 گري یعنی دفاع از زندگی انقالبی/ کنیم اگر دشمنان بخواهند زندگی ما را تلخ کنند، نابودشان می

که مطمئن شدند مـا چیـزي    خواهند همین چرا این دشمنان ما اصرار دارند که مراکز نظامی ما را ببینند؟ از بس که ترسو هستند، می •
یامدند و مگر عراق چه داشت؟ آنها تا ن. این کارها از روي ترس و وحشت آنهاست. نداریم، بمباران و حمالت خودشان را شروع کنند

با اینکه چنـدین سـال، تمـام اطالعـات     ! قدر ترسو هستند این. شان را بازرسی نکردند، حمله را شروع نکردند ها و معادن همۀ مخزن
هـاي آنجـا را دوبـاره نگشـتند،      قدر ترسو و بیچاره هستند که تا وقتی همۀ مخفیگـاه  شان بود، ولی آن مراکز مختلف عراق در دست

. در مورد لیبی هم همین کار را کردند، یعنی اول گشتند و بازدید کردند، بعداً حملـه کردنـد  . ا وارد عراق نکردندسربازهاي خودشان ر
 .فقط کافی است که ما انبارهاي خودمان را لو ندهیم. اینها تا این حد بدبخت و ترسو هستند! آیا ما در مقابل اینها باید کوتاه بیاییم؟

اما واي به حال کسی که حقّ با اوست و قدرت الیزال الهی پشت او قرار دارد، اما بخواهـد از  . است کسی که بر حقّ است قدرتمند •
گـري و   اي هم بحـث زنـدگی مطـرح اسـت، نـه بحـث انقالبـی        در مورد مسألۀ هسته. حق خودش و از زندگی خودش کوتاه بیاید

» جنگ میان بندگی و زنـدگی «یا » گرایی گري در مقابل واقع یانقالب«جنگ  در این مملکت خواهند ها می البته بعضی. گرایی آرمان
» !اي هم دنبال زندگی هستند و ما دنبال زندگی هستیم هاي الهی هستند و یک عده اي دنبال آرمان عده یک«: راه بیاندازند و بگویند

اتفاقاً بحث ما هم بر سر زنـدگی  . ل زندگی هستنداتفاقاً انقالبیون بیشتر دنبا. معناست خواهند راه بیندازند کامالً بی این جنگی که می
 . کنیم؛ این سخن انقالبی ماست اگر آنها بخواهند زندگی ما را تلخ کند، نابودشان می. است، کسی حق ندارد زندگی ما را تلخ کند

نقالب دوران مظلومیت انقالب گذشته و دوران اقتدار ا! ایم ما پشت ادبیات دوران مظلومیت انقالب گیر نکرده •

مـا  . کنـیم  هاي ما هم بمب بزنند، ما نابودشـان مـی   گاه اگر آنها بخواهند به تفریح. و اسالم فرارسیده است

گري یعنـی   انقالبی! ؟ندنیستاهل زندگی زندگی را دوست داریم، چه کسی گفته است که مؤمنین و انقالبیون 

ا مرا فقیر خواهد کرد و جداي از فقر، به من طبق روایت، اگر من در وقت الزم جهاد نکنم، خد. دفاع از زندگی

 .ذلت خواهد داد
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 15ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
یکی از نتایج مهم دینداري، بهبود وضع /»بهتر یزندگ«رکن  نیتر مهم ها، تیمحدود رشیپذ: پناهیان

را با ) ع(ابلیس آدم/ مای هتگذاشکم مان  دین درخاطر این است که  اگر زندگی ما خوب نیست، به/زندگی است
 يبقا يبرا): ع(امام صادق/ها این فریب را تکرار نکنند دین دروغین فریب داد، بی» زندگی بهتر«وعدة 

در مقابل  جا به میتسل: بهتر یرکن سوم زندگ/ثروت دست خوبان جامعه باشد دیمسلمانان، با
 دارند یفیتکل تیهم محدود ها نید یب /»یفیتکل«و  »يریتقد« هاي محدودیت

 یزندگ »افسرده مهین« ستیبرخوردار ن دیکه از محبت شد یکس/یکی از ارکان زندگی خوب» محبت شدید«
 کند یم

 ۀعالق کیاگر  .سرشار از محبت باشد دیبا نکهیا یکی .دارد یچند رکن اساس »بهتر یزندگ« طور که در جلسات قبل بیان شد، همان •
 دیمحبت شـد  نیکه از ا یکس .است نکرده دایپ یبهتر دسترس ینباشد انسان به زندگ یزندگ ةکنند گرم نِیعامل آتش ي،محور دیشد

 نیباالخره ا ینگذارند، ول بر اورا  هافسرد ماریممکن است اسم ب، البته کند یم یزندگ »حال افسرده مهین«در واقع دارد  ستیبرخوردار ن
ا در معـرض شـم   و تاریخ بشر ایدن ۀهم شود؟ یم دایکجا پدر  -کند می هتربکه زندگی را -شدید محبتحاال این  .ستیبهتر ن یِزندگ

 نه؟  ایبرسد  دیمحبت شد نیبه ا تواند اي دیگري میج ی درکس ،اء خدایخدا و اول ۀجز درِ خان ایآ دینیکه بب قرار دارد

 بخش نیست زندگی بدون تالش لذت/رکن دیگر زندگی بهتر» تالش و مبارزه«

بدون  یکه زندگ یتالش کرد، کس یزندگ يبرا دیبا. است »تالش و مبارزه« ،بهتر یزندگ گریعامل درکن یا  •

 »داشـتن امکانـات  «یـا  » دارا بودن« .نخواهد داشت يبهتر یزندگو  بخش لذت یتالش داشته باشد زندگ

و ایـن تـالش و فعالیـت     بهتر است یعامل زندگ »داشتن تیفعال«بلکه  ستیبهتر ن یعامل زندگ ایعالمت 

کنیـد،   مهم فعالیت است نه جایگاهی که در آن فعالیت می .آورد یم دیپد »رضایتمندي از زندگی« انسان براي است که
بـه   یرسـان  آبي استان باشد، یکی مسـئول  کشاورز باشد، یکی مسئولکل  ریمد باشد، یکی يکشاورز ریوز مثالً ممکن است یکی

اسـت و   تیـ رفعالکـه پ  یآن کسـ  ،تمام مراتب در. هم کارگر آن مجموعه باشدباشد، یکی کشاورز باشد، یکی  يکشاورز يها نیزم
خواهد پیدا  یاز زندگ يتمندیرضا  احساس و دیمطلوب خواهد رس ۀنقط نیبه ا )جا مثبت و به يها يریدرگ البته(شود بیشتر درگیر می

 . دیبرکاتش را خواهد د کرد و

 دست خوبان جامعه باشد ثروتبراي بقاي مسلمانان، باید  ):ع(امام صادق

ـ   یکسـ  يبراشاید  .شدن هم داشته باشد ثروتمند مثل یممکن است ثمرات میکن یاگر ما خوب زندگ عتاًیطب • ـ ایب شیسـؤال پ کـه   دی
، کـه ثروتمنـد شـد    یکسـ و . کشـاند  ي میانسان را به ثروتمند طبیعتاًبهتر  یزندگ نیا د،یکن یبهتر صحبت م یشما از زندگ وقتی«

را  يروایت دیگـر روت، نگاه منفی نداشته باشیم، براي اینکه نسبت به مال و ث »!ود؟آدم بدي بشاطر این ثروتش، به خ ممکن است
 .خوانیم می

باشـد کـه حـق را     یدست کسـان  در ثروتو  است که مال نیا ن،یاز عوامل مهم بقاء اسالم و بقاء مسلم« دیفرما یم )ع(امام صادق •
إِنَّ منْ بقَاء الْمسلمینَ و بقَاء الْإِسلَامِ أَنْ تَصیرَ الْأَموالُ عنْد منْ یعرِف فیها  ؛دهند یکار خوب انجام مبه حق اعتراف دارند و  شناسند، یم
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رُوفعا الْمیهف نَعصی قَّ ویکسـان  اریـ ختاست که مال و اموال در ا نیا شود یم نیکه موجب فناء اسالم و فناء مسلم یو از عوامل ؛الْح 
فَإِنَّ منْ فَنَاء الْإِسلَامِ و فَنَاء الْمسلمینَ أَنْ تَصیرَ الْأَموالُ فی  ؛ستندیو کار خوب ن ریو اهل معروف، و کار خ شناسند یباشد که حق را نم

رُوفعا الْمیهف نَعصلَا ی قَّ وا الْحیهف رِفعنْ لَا یي مد4/25/کافی(»أَی( 

 زند نباید ثروت را چیز خطرناکی تلقی کنیم که به معنویت ما ضرر می

ما را  و دهد شیرا در دل ما افزا ایالدن کند و حب ایدن صیحر و ما راکند،  ثروتمال و  صیما را حر نباید ها تیروا نیامعلوم است که  •
از ثـروت   ولی از سـوي دیگـر نبایـد    !دارتر بشویم ان پولمثالً دوست داشته باشیم از دیگربکشاند که ا دیگران به حسادت و رقابت ب

 . تلقی شود -رساند که به معنویت ما ضرر می-و ثروت در نظر ما یک موجود خطرناك م،یبترس

بـه سـمتش    یم وهـم برکـاتش را بشناسـ    ،یمآفاتش را بشناسـ  یم، یعنی اینکه همبرخورد کن نانهیب واقع دینسبت به موضوع ثروت با •
جـزء  او را خـدا  شـاء اهللا   برود، ان و با نیت درست، به دنبال ثروت هیبا تزک ي وبا تقوکسی که . یمریمدد بگ ونداز خدا یم وحرکت کن

 .دبرسان یسامان کیرا به  نیامور د دبتوانو  ردیقرار گش اریدر اخت مال و ثروت و عوامل بقاء اسالم قرار دهد

 مای هگذاشتکم مان  دین درخاطر این است که  اگر زندگی ما خوب نیست، به

ـ   -ۀ مـا و اگـر االن در جامعـ   آورد، یبهتر م یزندگ نیاست که د گونه ، ایننینگاه ما به د گفتیم که ي بحث،نجایتا ا •  -یبـه طـور کل
 ادیرفتار زگ يها تعداد آدم و اگر در جامعۀ ما احیاناً) مورد انتظار استکه  ي باالییها در آن حد و اندازهالبته (ي نداریمبهتر هاي یزندگ
ـ مـا د «: بگوییم نکهینه ا. گونه است مان این ایم که وضع هکم گذاشت نیما اوالً از د که دیبدانین ق، یاست ولـی   خـوب اسـت   مـان  نی

 .ستیخوب ن مان یزندگ االن که مای هگذاشتزمینۀ دین خودمان کم  ما در! نه »ستیخوب نی ما زندگ گرید يها قسمت

 یبـه زنـدگ   کـه  دهـد  یدستور نم مابه  نیمگر د این درست نیست؛» !یمهم بپرداز یبه زندگ دیبا ي،دار نیدر کنار د«: نباید بگوییم •
. دهد یم ما انگیزه به اینکه هم و دهد یم خوبی به ماهم دستورات  ،ریمس نیدر ا نید !یم؟را بهبود ببخش مانخود یزندگ یم وبپرداز

تقرب  وو بقاء اسالم  نیخدمت به د يحاال برا ،یکنو تالش  کار خودت، رفاه ثروتمند شدن و يصرفاً برا یخواست یمیعنی اگر شما 
ی، احسـاس  نرسـ  هـم  جـه یبـه نت  ی، اگرحرکت کن ینید ةزیانگ و با یشبا اردنید وقتی نکهیا  هم. دهی انجام میکار را  نیا ،اهللا  یال

مطمـئن هسـتم    و را انجام دادم ام فهیهللا من وظالحمد«: ییگو یم يدینرس جهیبه نت اگر. کرد ینخواه یاحساس افسردگ شکست و
  »ما هنگذاشتکه در کار کردن، کم 

 یکی از نتایج مهم دینداري، بهبود وضع زندگی است

. شـود  مـی بهتـر   مـا  یاسـت کـه زنـدگ    نیا دینداري مهم اریبس جیاز نتا یکیکه  مینگاه را در جامعه رواج بده نیا میبتوان دوارمیام •
 ار یالهـ  يتقوا ی کهکس )3و2/طالق(»و یرْزقْه منْ حیثُ لَا یحْتَسب* و من یتَّقِ اللَّه یجْعل لَّه مخَْرَجا«: فرماید خداوند میکمااینکه 

و لَو «: فرماید میو همچنین . که انتظارش را ندارد یاز راه ؛رساند یم يو به او روز کند یرا برطرف م شیها يکند، خدا گرفتار شهیپ
  )96/اعراف(»ضآمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَیهِم برَکات منَ السماء و الْأَر  نَّ أَهلَ الْقُرىأَ

 ها این فریب را تکرار نکنند دین دروغین فریب داد، بی» زندگی بهتر«ابلیس آدم را با وعدة 

 بیمردم را فر تا بهتر نباشد یزندگ هکنندگان ب دعوت ها نید یب. شندنبا يدر جوامع بشر بهتر یملحد علمدار زندگ اطلبانیدن دوارمیام •
ـ » !نیـد ک ینید یب ییدایب یدبهتر داشته باش یزندگ یدخواه یاگر م« و بگویند کهدهند   نیروز اول حضـرت آدم را بـا همـ    هـم  سیابل
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قـالَ یـا   ( ؟یبرس یبه جاودانگ خواهی میود؟ بهتر بشات  زندگی یخواه یم اما خوب است ات یاالن زندگ: و گفت داد بیها فر حرف
أَو تَکُونَا منَ    ذه الشَّجرَةِ إِلَّا أَن تَکُونَا ملَکَینْهقَالَ ما نهَئکُما ربکُما عنْ (و ) 120/؛ طه شَجرَةِ الْخُلْد و ملْک ال یبلى  آدم هلْ أَدلُّک على

کـار   نیما هم دربارةاالن هم دارد  نیهم سیابل نیا. از بهشت اخراج کرد، او را بهتر یزندگۀ یک یعنی به بهان )20/ن؛ اعرافالخَْلدی
 .کند دهد؛ او دارد ما را از بهشت اخراج می انجام میرا 

 :سـخن گفـت و فرمـود   بهتر  یاز زندگ براي آدماز بهشت اخراج نشود، فریب ابلیس را نخورد و حضرت آدم  نکهیا يبرا وند همخدا •
إِنَّ *فَلَا یخُْرِجنَّکُما مـنَ الْجنَّـۀِ فَتَشْـقَى   (افتی  راقب باش این زندگی بهتري که در بهشت داري، از دست ندهی و اال به سختی میم

 )119-117/؛ طه...يلَک أَلَّا تجُوع فیها و لَا تَعرَ

  ندهند بیفردروغین  »بهتر یزندگ«را با دعوت به  مردم ها نید یب مراقب باشید

کـه   يا يبهشـت معنـو  همان  ؛اخراج کنند ياز بهشت معنو، ما را بهتر یدهند و با دعوت به زندگ بیما را فر ۀجامع ،ها نید یب نباید •
ـ  م،ینیبنشـ  یرانیا يها الیو سر لمیف يما پا نکهیا يجا به .رساند خیلی بهتر ما را به زندگی بهتر می ـ  ای و  لمیفـ  يپـا  نکـه یا يجـا  هب

 يبرا را نیزم مردم مغرب یواقع یزندگهاي  قصهبتوانند که  میداشته باش ساز لمیعده ف کیاگر  م،ینیبنش یغرب ةکرد زكب يها الیسر
اصـالً آنهـا   و خواهیم دیـد کـه    .میکن یم یبهتر از آنها زندگ میدار یاز جهاتهم ما االن  نیهم خواهیم دید که ه تصویر بکشند،ب ما

اصالً راه ما به سمت زندگی بهتر، به سمت آنهـا  . میشان حرکت کن به سمت میبخواه زندگی بهتر،ما براي  که ستندین خوبی يالگو
 .نیست

بهتر ما را که  یزندگ د ومردم عالم قرار ده یزندگ يبرا ییلگوبهتر ما را ا یِزندگدهد، و ما را بهتر قرار  یزندگخواهیم که  از خدا می •
 .دهدما و راه ما قرار  نید تیسند حقان م،یرس یبه آن م ياردنیدر اثر د

 ها در مقابل محدودیت جا هدرست و ب شدنِ میتسل :زندگی بهتر رکن سوم

بایـد  اگر الزم شد  یحتو (رکن دوم تالش و مبارزه د،یرکن اول محبت شد: بهتر چهار رکن وجود دارد یزندگ فیدر تعرقبالً گفتیم  •
  ها در مقابل محدودیت بجاشدن درست و  میتسل :رکن سومو  )میبجنگبراي زندگی 

 افتـد  یمـ  ی انساندر زندگ یک اتفاقی ها، این خواستهبه  دنیدر متن رس اما برسد شیها به خواسته نکهیا يبرا کند یم یزندگ انسان •
 يبـاز  دربـه عنـوان مثـال، شـما     . »ستها تیمحدودپذیرش «و آن را مدیریت کند و آن اتفاق  باشدبه این اتفاق حواسش  دیبا که
خـط  « مـثالً . پذیرید یی را هم در این بازي میها تیمحدودکنید که گل بزنید اما در عین حال،  خود را صرف می تبال تمام تالشفو
اوت نگیر «زند که  انه نمیچ یکس ، دیگررفتبیرون  از زمین بازي توپ لذا اگر. ی است که همه باید بپذیرندتیمحدود »فوتبال نیزم

هایی است کـه در بـازي فوتبـال، همـه      هم یکی دیگر از این محدویت دیآفسا » !هم، نزدیک بود گُل بزنمو بگذار به بازي ادامه بد
 .اند پذیرفته

، ردیرا بپذ یزندگ يها تیمحدود ستیکه حاضر ن یجوان/ما است یاز زندگ ییسبز فوتبال نما لیمستط
 اي براي زندگی نیست جوان آماده

ۀ بازیکنـان هـم بایـد ایـن     اعمال کنـد، و همـ  اعالم کند و را  ها تیفعال است که محدود نهیزم ایندر  شتریب در بازي فوتبال، داور •
که مثالً چـرا ایـن قـانون    -را نپذیرد و مدام غُر بزند) ها یا برخی از این محدویت(ها  بازیکنی که این محدویت. ها را بپذیرند محدویت
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این بازیکن خوبی نیست و دچـار مشـکل خواهـد شـد و      -مین وجود دارد؟هاي محدود کننده در ز آفساید وجود دارد یا چرا این خط
 .تواند بازي کند نمی

 ،هـا  کـدام جـوان  دانیـد   مـی . هسـت  ییهـا  تیمحدود کیما هم  یاست؛ در زندگ ما یاز زندگ یینما کیسبز فوتبال  لیمستط نیا •
 سـتند یکـه حاضـر ن   ییهـا  جـوان  و دوم؛ .ندارنـد  یگزنـد  يبـرا  يقو ةزیکه انگ ییها جوان ستند؟ین یزندگ يبرا يا آماده يها جوان

 . رندیرا بپذ یزندگ يها تیمحدود

! بپذیرنـد را  یتیمحـدود  چون اینها حاضر نیستند هیچ! اند شده تیترب یا کدام خانواده در کدام مدرسه معلوم نیستها  از جوان یبعض •
 .چنین فردي، آماده براي زندگی نیست. شود شان خُرد می شوند، اعصاب ها مواجه می اینها وقتی با محدودیت

 »تکلیفی«و برخی  هستند »يریتقد« ها تیمحدود برخی از

 داخـل آن چـارچوبِ  هـم در  بعـد   و میریبپـذ  »نیریش«را  ها تیمحدود دیبا ما. است یرکن سوم زندگ »شدن ها تیمحدود میتسل« •
  .کردن و جلو رفتن یبه زندگ مینکشروع  ،شده نییتع

و برخـی از   هسـتند  »يریتقـد « هـا  تیمحـدود  چه چیزهایی هستند؟ برخـی از  یی که باید در زندگی بپذیریم،ها تیمحدو نیحاال ا •
 يکـار  در مقابل آنهـا  دیتوان یو شما نم اند مقدر شدهپروردگار عالم هاي تقدیري از جانب  محدودیت. هستند» تکلیفی«ها  محدودیت

 ریـ شـما اجبـاراً پ  «مثالً . ها را بپذیریم و به آنها توجه داشته باشیم ید این محدودیتبا. دیمجبور هست هانسبت به آن انجام دهید، بلکه
جوان  شهیهم ندکفکر  و خودش نباشد يریجوان به فکر دوران پ نادانی است که یکواقعاً » شود یفرتوت م و جسم شما د،یشو یم

بد  در واقع دارد کند؛ ینم يزیر برنامه ها ي این محدودیتبراو  شناسد ینم و ندیب یرا نم یزندگ يها تیکه محدود یکس !خواهند ماند
 .کند یم یزندگ

 )مختص هر فرد(متغیر و خاص. 2) یکسان براي همه(فراگیر و عام.1: هاي تقدیري دو نوعند محدودیت

پیرشدن که طبیعتاً مثل (هستند کسانیو عام و  ریفراگ ي،ریتقد يها تیمحدود نیاز ا یبعض: هستند نوعدو  يریتقد يها تیمحدود •
مـثالً ممکـن اسـت بـراي شـما       .کننـد  یمـ فرق  ي براي افراد مختلف،ریتقد يها تیاز محدود یبعض اما) افتد براي همه اتفاق می

. ي یک محدودیت خاصی پیش بیاید و خداي نخواسته، در اثر یک تصادف، پاي شما از کار بیفتد یا قطع شود، یا فلج شودا دفعه کی
 یزنـدگ  لچـر یو روي ید بـا تا آخر عمر باکه  ما هرفتیرا پذ نیامن «: مثالً بگوید انسان باید این محدودیت را بپذیرد ودر این صورت، 

ر مقـد  تیکه محدود یوقتانسان . خواهد کرد یزندگ ،ردیکه بپذ و کسی کند، ینم یزندگ ،ردیرا نپذ تیمحدود نیا کسی که  ».کنم
 . است یشرط زندگ نیا ؛میریرا بپذ ها تیمحدود ما باید. کند يزیر برنامه ي زندگی خودشبرا تواند یم تازه، پذیرفت خودش را

 شان ، قوانین و فرهنگ جامعهها دین بی» تکلیفی«هاي  محدودیت/ها هم محدودیت تکلیفی دارند دین بی
 است

ـ داگر  کند؟ یم فیبه آدم تکل ها را چه کسی این محدودیتهستند؛ حاال  یفیتکل بلکه ستند،ین يریتقد ها تیمحدود نیاز ا یبعض •  نی
شـود   و نمی دارد ییها تیاش محدود در جامعه یهرکسباالخره . کند هایی را به او تکلیف می یک محدودیت اش جامعه ،نداشته باشد
ـ یخ در(کـا یآمر ۀجامعـ  مـثالً در  .باشـد )  ستیآنارش(طلب هرج و مرج ، مسـکرات  وعـرق خـوردن    يبـرا  )کـا یرآم يهـا  الـت یاز ا یل
ـ   ۀشیش دیالخمر باشد با دائم ی کهکس دینگو یممثالً  .اند هایی را وضع کرده محدودیت پاکـت   در داخـل خـودش را   یمشـروبات الکل
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دارنـد   تیچقـدر بـا محـدود    مردم دینیبب -کشور آزاد کیبه عنوان -کایآمر در همین .این کار را انجام دهد یعلن تواند ینم و بگذارد
 .دکنن یم یزندگ

در  هـا  ياز شـهردار  یبعضـ . زندگی کرد شود ینم و اصالً بدون محدودیت جا هست همه ی درانواع و اقسام دارد، ول ،تیدودمح البته •
 .دهند نمی نویو کاز یفروش مشروب ایو  نگیحق احداث دانس ،معبد یا سهیکن سا،یمسجد، کل ياند که تا چند متر اعالم کرده آمریکا

متأسفانه در مدارس فرزندانمان را براي برخورد صحیح /یفیتکل يها تیمحدودمنشأ  نیفرهنگ، قانون و د
 کنیم با محدودیت تربیت نمی

 هـا  بـه آدم قـانون و مقـررات    ها را و برخی از محدودیت کند، یم فیتکل ها به آدم ،فرهنگ جامعه را یفیتکل يها تیمحدود برخی از •
 .کند ها را نیز دین به ما تکلیف می ی از محدودیتو برخ. یرانندگ ییراهنما يها تیمثل محدود کند؛ یم فیتکل

محـدودیت  مـن  «: کنـد و بگویـد  بـد برخـورد    هـا  تیکـه بـا محـدود    یساست و نادان است کخوب  یِزندگ ءجزمحدودیت اساساً  •
 . است یجزء زندگ تیمحدود »!پذیرم ینم

ـ  هنکـرد  تیربت ها تیاهل برخورد درست با محدود ي خودمان را در مدرسه،ها ما بچهمتاسفانه  • وقـت   آن م،ای

به این بچه اگر بخواهی چهار تـا آمـوزش   ! انتظار داریم که مبلغین دینی بیایند و به او دین را آموزش بدهند

 .تواند بپذیرد، چون اصل محدودیت را در زندگی نپذیرفته است زند و نمی دینی بدهی، پس می

 زندگی خوب نیستند، آمادة فرار کنند یتیاز هر محدود خواهند یکه م کسانی

فـرار   یتیاز هر محـدود  خواهند یهستند که م کسانیکنند،  یزندگدرست  ستندیکه آماده ن ییها آدمو  یزندگ در تیظرف یب يها آدم •
انسان  )5/قیامه(»بلْ یرید الْإِنْسانُ لیفْجرَ أَمامه«:دیفرما یم و کرده انیها را ب حال آدم نیهم ا میالبته خداوند متعال در قرآن کر .کنند
 کـه  قرار گرفتـه  يا یدر زندگ زیگر تیمحدود انسانِ نیا و است زیگر تیمحدود انسان. خواهد موانع جلوي پاي خودش را بردارد می

 .ستها تیسرشار از انواع و اقسام محدود

بهتـر   یزنـدگ خواهـد   مـی که  سیک. کند و گاهی نیز قانون جامعه ایجاد می کند یم جادیفرهنگ جامعه ا یگاهرا  ها تیمحدود نیا •
 یتـوان  یو اال نمـ  ریرا بپـذ  يا هـر جامعـه   یفرهنگ يها تیمحدود«که داده باشند  ادیبه او  -یا مدرسه-باید پدر و مادرداشته باشد، 

 ر،یرا بپـذ  يا هرجامعه یقانون يها تیمحدود. ها فرار کنی این محدویت رینکن از ز یسع ،کرد ینخواه یدرست زندگی یا کن یزندگ
  ».انجام بده، نه با اکراه و ناراحتی و عصبانیتبا نشاط  و این کار را هم به قانون آن جامعه احترام بگذار،

 را بپذیري  کند آن ي، ثانیاً خدا کمک میندار ازیبه آن ن ، اوالًکرده جادیا نید هر محدودیتی که

 سـایر از  بـاتر یز یلیخ کند یم جادیا نیکه د ییها تیمحدود .ندک یم جادیا نید یی هستند کهها تیمحدودها نیز  برخی از محدودیت •
طبـق روایـات، هـر    اسـت؟   ییهـا  تیمحدود نوع چه  کند یم جادیا نیکه د ییها تیمحدود. شود یم جادیاست که ا ییها تیمحدود

ء إِلَّـا و أَغْنَـى    ى اللَّه سبحانَه عـنْ شَـی  ما نَه«: رمایدف می) ع(امیرالمؤمنین .يندار ازیاوالً به آن ن است کرده جادیا نید محدودیتی را
 .يارند ازیتو به آن ن )انسان را از آن نهی کرده(کرد دیت ایجادبه آن محدو که خدا نسبت يزیهرچیعنی  )9573/غررالحکم(» عنْه
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بـه تـو   هـم  اش را  بالفاصـله ثمـره  و  يریرا بپذ تیآن محدود نکهیا يبرا کند یخدا کمک م کند، یم جادیا نید یتیمحدود هرثانیاً  •
 ترك کند، خداونـد نگاه حرام را  کند و را محدود شخود نکند ونگاه حرام  ،خاطر امر خدا کسی که به هست، تیدر روا مثالً. دهد یم
إِبلـیس فَمـنْ تَرَکَهـا    النَّظَرُ سهم مسموم منْ سـهامِ  : )ص(پیامبر(لذت را نداشت نیکه نگاه حرام ا چشاند یم اوبه  يلذت معنو کی

 )145ص/االخبار جامع؛  خَوفاً منَ اللَّه أَعطَاه إِیماناً یجِد حلَاوتَه فی قَلْبِه

که رعایـت  هستند  ییبایز یلیخ يها تیمحدودند بلکه ستین یو رانندگ ییمقررات راهنما يها تیمثل محدود ی،نید يها تیمحدود •
 حسـاب خـدا   بـه را هـم   یو راننـدگ  ییمقررات راهنمـا  رعایت دیتوان یالبته شما م. دهد ندگی انسان میآنها شیرینی و حالوتی به ز

ر کـا  نیااگر » .کنم یم تیاهللا رعا یال هکنم، قرب تیست که مقررات را رعاا نیا ام یشرع فیمن چون تکل ایخدا«: ییبگو بگذاري و
 .تر خواهد کرد در زندگی تو را شیرینها چق را انجام دهی، خواهی دید که رعایت این محدودیت

 »یعاطف يها تیدمحدو« به نام ؛هم هستند يگرید يها تیها محدود انسانبین در روابط 

خـاطر عواطـف خـودت،     شما به. »یعاطف يها تیدمحدو« به نام ؛ها هستند انسانبین در روابط  هم يگرید يها تیمحدود در دنیا •
ی و براي اینکه او ناراحت یا اذیت نشود، در برخی موارد کوتـاه  کن یم یزندگ يدار یبا کس الًمث. پذیري ها را می برخی از محدودیت

حتـی شـاید ایـن     »!نـرو جـا   فالن«: گوید کنی، و پدرت می پدر و مادرت زندگی می بامثالً شما . کنی آیی و خودت را محدود می می
 .روي کنی و نمی حرف او را گوش میبرقرار است،  ي کها یانانسی و روابط عاطف خاطر به سخن منطقی یا عقالنی نباشد، ولی

 شـوند،  یدار مـ  که بچه یکسان باالخره. پذیرید می کند، یم جادیا فرزندتان براي شما ، یاهمسرتان ،که پدر و مادرتان ییها تیمحدود •
ـ  در بگیـرد، امـا در عـوض   از پدر و ما را یزندگ يها یاز خوش یکمو شاید  کند یم جادیا ییها تیمحدود شان يبچه برا  يسـر  کی

ـ دل شوند، یدار نم بچه کهخودخواه  يها آدممنتها برخی از  .دیآ  یم جایش به یقیحق يها یخوش ـ ا شـان  لی : نـد یگو یاسـت کـه مـ    نی
 » .میشو یحدود مم«

و از سـوي  . هـد افتـاد  خوا ی مازندگ در ي قشنگیها اتفاق ،یدریرا بپذ ها تیمحدود نیکه اگر ا یاست، در حال زیگر تیمحدود انسان •
هـاي بیشـتر و    خدا شما را به سختی و محدودیت، یدرینپذ ی شما هست رازندگدر که  یعاطف يها تیمحدوداگر برخی  دیگر، مثالً

  .بدتر گرفتار خواهد کرد

، اسالم استصحیح  میتسل ی درهنر زندگ /ها باشد تیمحدود رشیپذ، »بهتر یزندگ«رکن  نیتر مهمشاید 
 یعنی تسلیم

 یرکـن زنـدگ   نیتـر  مهم بتوان گفت که دیشاو . خواهد داشت يبهتر یزندگ ،کرد تیریو مد رفتیرا پذ ها تیمحدود نیا اگر کسی •
است و اسـالم هـم بـه    » اسالم«ما  نیاسم دکه اساساً  يست؛ به حدها و تسلیم شدن در مقابل آنها تیمحدود رشیپذ نیبهتر هم

 . معنی تسلیم است

از بس کـه   کنم یبنده فکر م. باشدجا  هاست که درست و ب یموانع يجا برا شدن درست و به میتسلان زندگی، گفتیم که یکی از ارک •
رکن  نیا زندگی، چهار رکن نیا نیما از ب نید ، کهاست يدیکه انسان را احاطه کرده ارزشمند و کل ییها تیشدن به محدود میتسل

 .شدن است میکردن در درست تسل یهنر زندگ یعنی .است خودش قرار داده بر روي و را برداشته )تسلیم(سوم
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عبد  ي،عبد خدا نشواگر / اشاره دارد ها ی یعنی تسلیم به محدودیتبه رکن سوم زندگهم  »بودن عبد«
 غیرخدا خواهی شد

شـدن بـه خـدا را     میتسل یی،صورت کامالً نها شکل و به نیباتریکه به ز یکس یعناند و عبد هم ی گذاشته »عبد خدا«هم اسم ما را  •
 و خداونـد متعـال   »!شوم ینم گریکس د میتسل شوم، یتو م میمن فقط تسل ایخدا«عبد هم این است که  گرید يمعنا .است رفتهیپذ

 یاصالً عبد کسمن «تواند ادعا کند که  کسی نمی. غیرخدا خواهی شدعبد  يعبد خدا نشواست که اگر  دادهقرار  يطور این عالم را
 .است گرید زیچ کیعبد خدا نباشد عبد  اگر انسان» !میستین

تو را  يها تیمحدودکه  ام هرفتیتماماً پذ و قاًیعم ،ییبایمن به ز« ی اینکهعنی عبد. دارد یرکن سوم زندگ نیاشاره به هم »بودن عبد« •
 قدر نیا )ع(نیالحس اهللاباعبد يچرا عزادارها مثالً .است یزندگ نیریقسمت شبلکه  ست،ین یعبد بودن قسمت تلخ زندگ »قبول کنم
ي تـا  عبـد بـود  تا حـاال   زنند؟ یرا به عنوان ارباب صدا م )ع(نیعاشقانه امام حس قدر نیچرا ا؟ »نیارباب من حس« ندیگو یعاشقانه م

سـاالر مـن   سـرور و   ،یمن هست يآقا ،یمن هست يموال«: اینکه بگویی ؟دارد يا چه مزه ی،ارباب خوب داشته باش بفهمی که اگر
 ؟اي هدیاش را چش تا حاال مزه »!یهست

کسی /يریپذ یمنند، ک می نییتع دیگرانکه  ییها تیمحدود ،يریکرده نپذ نیکه خدا مع ییها تیمحدوداگر 
 پذیرد هاي حجاج را می را نپذیرد، محدودیت) ع(هاي علی که محدودیت

ـ برا دیگـران کـه   ییهـا  تیمحدود ،يریکرده نپذ نیمع تیکه خدا برا ییها تیمحدوداگر  • اگـر  . يریپـذ  یمـ ننـد،  ک مـی  نیـی تع تی
 یا فرهنگ جامعه ،نید يها تیمحدود م،یریخدا را نپذ اءیخدا و اول يها تیمحدو م،یریرا نپذ اتیح یو عقالن یمنطق يها تیمحدود

خواهنـد کـرد را   اعمال  ماکه اراذل و اوباش عالم، بر  ییها تیمحدود افتد؟ یم یچه اتفاق م،یریذدرست را نپ یو انسان یروابط عاطف
  .رفتیپذ یمخواه

هاي  محدودیت رد؟یپذ یرا م چه کسی يها تیمحدود رد،یرا نپذ) ع(یو امام حسن مجتب) ع(طالبیاب بن یعل يها تیمحدودکه  یکس •
 .پذیرد را می ادیبن ز داهللایعب و هیبن معاو دیزی ،یثقف وسفیحجاج بن 

، هـم  کردنـد  لیتحم) ع(نیکه جنگ را به امام حس یهم مرگ بر آنان و دنکرد لیتحم )ع(که صلح بر امام حسن ییهم ننگ بر آنها •
ـ    يپـا  ریـ که سـجاده از ز  ییآنها و همرا آتش زدند  )ع(نیالحس اباعبداهللاگاه  مهیخ بردند و ورشیکه  ییآنها ) ع(یامـام حسـن مجتب
ـ بـه شـما تحو   میاوریبسته ب را دست) ع(سنکه امام ح میکن انتیخ قدر نیا میما حاضر هست کهبدهند  غامیپبه معاویه  تا دند،یکش  لی
 سود کردند؟ تسلیم شدند، آیا ) ع(یدشمن امام حسن مجتب آن زمان به که ییآنها. میده

: گوینـد  برخـی مـی   رد؟یبپـذ  بایـد  را هـا  تیکدام محـدود  اما دعوا اینجاست که آدم رد،یرا بپذ ها تیمحدوددرست است که آدم باید  •
 در حـالی کـه اگـر    »!میریرا بپـذ  شـان  يها تیمحدود که باید کنند یاعمال م ییها تیمحدود و هستند تر يقو افراد زورگو باالخره«

   . کند یرا نابود م تو زیچ همهزندگی و به همان نسبت خدا برکت  ي،ریعالم را بپذ يزورگوها يها تیمحدود
کـس   چیهـ  .باشد يورط نیاوضاع ا دینبا معلوم است که اعمال کند؟ تیتو محدود يبراباید بتواند ، با تهدید و ترساندن یهرکسآیا  •

 . بترسد ااز خد دیآدم با .کند لیرا تحم یتیحق محدود ۀبه اهل جبه تواند ینم

 اما ؛قرار داد یعال اریفتح بس کی يبرااي  مقدمه کار را ولی این رفتیرا پذ یتیمحدود کی )ص(اسالم یگرام امبریپ ،هیبیدر صلح حد •
کاري غیر از این ) ع(البته امام حسن. شدنفتح بزرگ  کی ۀمقدم به ایشان تحمیل شد،که  یتیمحدود )ع(یمجتبدر صلح امام حسن 
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ند ا هقرار گذاشت هیبا معاو کشینزد ارانی ندیب یمحضرت که  یوقت. توانست انجام دهد چون این وضع را به ایشان تحمیل کردند نمی
 .صلح شرافتمندانه داشته باشدخُب بهتر است که  ،شود میور تسلط آن نکهیا يجا کنند، به میرا تسل یشانا ،که وسط جنگ

 کجا تسلیم نشویم؟ و  شویم میتسلکجا  :سؤال کلیدي زندگی

 م؟یشـو  ینمـ  چیـزي  چه میو تسل میشو یم ه چیزيچ میتسل یزندگ در این است که وجود دارد یزندگ يکه برا يدیکل اریسؤال بس •
   .شوند یم شانیها ترس میتسل و شوند یباطل م میاست که تسل یکسان ینابود شده زندگ یِزندگ

و  یخواه یم ییزهایچ کیداود تو  ای: فرستاد یوح )ع(خداوند متعال به داود :دیفرما یم) ع(یعل نیرالمؤمنیما •

نـه   خواهم میمن  کهاست  يزیکه خواهد افتاد آن چ یاتفاق تیدر نها یول خواهم، یم ییزهایچ کیمن هم 

بـه   یبخواه يزیهرچ وقت ي، آنشد میکه من خواستم تسل ییزهایآن چ بهاگر ؛ خواهی یکه تو م يزیآن چ

 ییزهایدر آن چ خواهم، یکه من م ییزهایبه آن چ ينشد میاگر تسل ؛)شوي میتسل دیاول بامنتها (دهم یتو م

ـ آن چ تیباز هم در نها، اما اندازم یبه تعب م و کنم یم تیتو را اذ یخواه یکه م ـ    يزی  ،خـواهم  یکـه مـن م

ا أُرِیـد    ؛شود یم ا مـ ا أُرِیـد    ؛أَوحى اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَى داود ع یا داود تُرِید و أُرِید و لَا یکُونُ إِلـَّ مـل تلَم فَإِنْ أَسـ

 )337/توحید صدوق(»د ثُم لَا یکُونُ إِلَّا ما أُرِیدأَعطَیتُک ما تُرِید و إِنْ لَم تُسلم لما أُرِید أَتْعبتُک فیما تُرِی

 نه؟شویم یا  خدا می مهم این است که آیا در تقدیر و تکلیف، تسلیم

 يا يدیـ کل هاي کلمات یا اسم .یمخدا بشو میتسل باید ریهم در تقدو  فینه؟ هم در تکلشویم یا  خدا می میتسلمهم این است که آیا  •
یعنـی  » رضـایت «یا کلمات مهمی مانند  »عبد« ،»اسالم«مانند . بهتر است یرکن سوم زندگ نیدر ا غالباًارد، ما وجود د نیکه در د

 . خواهد که وقتی تسلیم خدا شد، رضایت هم داشته باشد و لبخند بزند و راضی باشد می اش خدا از بنده
 »هیمرضـ «بـه مقـام   تو را خدا چگونه رفتار خواهد کرد؟ تو آن به بعد خدا با  ازدانی  می، یبرس »هیراض«مقام ي و به بشو یراض اگر •

من بـه   ی تاخواه یم هحاال تو بگو چ«: رمایدف اینکه خدا می یعنبرسد ی» هیمرض«به مقام تواند  می انسان ندیگو یم اینکه .رساند می
  )144/بقره(»نُولِّینَّک قبلَۀً تَرْضاهافَلَ« یگذاشتم که دوست داشت تیبرا يا قبله کیمن  :رمودف امبرشیبه پ کمااینکه »؟تو بدهم
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 16ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
اگر ): ع(یعل/ هاست جا در مقابل محدودیت ، تسلیم به»زندگی بهتر«هاي زیباي  یکی از بخش: پناهیان

قابل جزع در م /از جزع است یناش یاز مشکالت خانوادگ ياریبس/ شود یم شتریتان ب مشکالت دیجزع کن
بوده،  شمقدر د،یخوب رس یبه زندگ يبا دزد یاگر کس/ انسان است یافتگین تیاز ترب یناش ها تیمحدود

 پیشنهادي براي آموزش و پرورش/ !دیرس یاز راه حالل م کرد یاگر صبر م یول

 هاست جا در مقابل محدودیت هاي زیباي زندگیِ بهتر، تسلیم شدن به یکی از بخش

الش و مبارزه براي رسـیدن بـه تمـایالت برتـر را رکـن زنـدگی تلقـی کـردیم، تسـلیم شـدن و پـذیرفتن            طور که حرکت، ت همان •
اي است  زندگی بهتر، زندگی. کنند کننده و جذاب می ها هم رکن دیگر زندگی است و این دو در کنار هم، زندگی را سرگرم محدودیت

 . ها کم بیاوري؛ و این ترکیبِ بسیار زیبایی است یتها کم بگذاري و نه در پذیرفتن محدود داشتنی که نه در دوست

شـود؛ منتهـا بـه     هـا مـی   هایی است که انسان تسلیم محدودیت هاي بسیار زیبا، جذاب و مهم زندگی، آن قسمت واقعاً یکی از بخش •
نیاً آنهـا را انتخـاب   هاي زندگی خودش را پذیرفت و ثا وقتی انسان اوالً اصل محدودیت. جا تسلیم شود شرطی که خوب، درست و به

هاي خودش را درست ببینـد، و اال   ریزي دقیق، انسان باید محدودیت در یک برنامه. شود اش خوب و جذاب می وقت زندگی کرد، آن
 . برنامۀ او خیالپردازانه خواهد بود، نه بلندپروازانه

دربارة تالش و درگیري هـم  . بت را باید پیدا کردگفتیم که دربارة محبت و عالقه نباید کم گذاشت، بلکه بیشترین و شدیدترین مح •
گفتیم که نباید کم گذاشت بلکه باید با مشکالت، درگیر شد و تا آخر باید انرژي خود را براي رسیدن به آن محبـت شـدید، صـرف    

ایـد بـه خـودش دروغ    آدم که نب. ها تسلیم شد گوییم که باید در مقابل برخی از محدودیت هاي زندگی می اما دربارة محدودیت. کرد
 .را بپذیرد )جا هاي به محدودیت(ها بینانه، برخی از محدودیت بلکه باید واقع! بگوید

هـا را نپـذیرفت، معلـوم     ها و موانع، عصبانی شد و قهر کرد و محدودیت خاطر وجود محدودیت اگر کسی به •

مـان   ا به خودمـان و فرزنـدان  ر» زندگی«بیایید . »با زندگی آشنا نیست«شود که او خوب تربیت نشده و  می

وقت فشار روانی بندگی بـراي مـا سـنگین خواهـد شـد و       اگر زندگی را آموزش ندهیم، آن. آموزش بدهیم

اگر ما زندگی را درسـت یـاد   ! گوید دارد به ما زیادي زور می -نعوذ باهللا-کنیم که دستورات خدا احساس می

 .شویم پذیر می پذیر و محدودیت بگیریم، قانون

 در مصیبت فوت فرزندشان) ع(و امام صادق) ع(ورد امام باقربرخ

فرزند ایشان مریض بود و در تـب  . قرار بودند شدت ناراحت و بی شان به براي یکی از فرزندان) ع(امام باقر •

قدر نگران حال بچه بودند که اصحاب حضرت  آن) ع(امام. داد سوخت به حدي که داشت جان می شدید می

از بـس  ! حضرت هم از دست برود میترس یمش خودمان گفتیم که اگر این بچه از دنیا برود، ما پی: گویند می

اي از داخـل خانـه، صـداي     دفعـه  کمی بعد، یک. کرد این بچه سالمت خود را پیدا کند که حضرت تالش می

ا آرام کردنـد و  به داخل رفتند و آنهـا ر ) ع(امام. ها بلند شد و فهمیدیم که بچه از دنیا رفته است شیون خانم



115 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

فرزنـد شـما   : اصحاب با تعجـب پرسـیدند  . رو با دیگران برخورد کردند برگشتند و با حالتی بشّاش و خنده

همـه نگرانـی و    بعـد از آن : اصحاب گفتند. از دنیا رفت! نه: دست آورد؟ حضرت فرمود سالمتی خودش را به

کـه اگـر از دنیـا بـرود، بـراي شـما خیلـی         کردیم تکاپویی که براي سالمتی فرزندتان داشتید، ما تصور می

گونه هستیم که تالش خودمـان را انجـام    بیت این ما اهل: حضرت فرمود. خواهد بود) غیرقابل تحمل(سخت

مان عاطفه داریم اما وقتی امر خدا تحقق پیـدا کـرد و    دهیم و معلوم است که دربارة اطرافیان و نزدیکان می

و » دهـیم  زیبایی تسلیم خودمان را هم به خـدا نشـان مـی   «شویم و  لیم میدیگر از ما کاري بر نیامد، ما تس

ا    ...کَانَ قَوم أَتَوا أَبا جعفَرٍ ع فَوافَقُوا صبِیاً لَه مرِیضاً .(انبساط خاطر من هم به همین دلیل است م إِنـَّ فَقَـالَ لَهـ

أَم اءفَإِذَا ج بنْ نُحیمافَى فأَنْ نُع بلَنُحبا أَحیمنَا فلَّمس 3/226/؛ کافیرُ اللَّه ( 

که حضرت بعد از اینکـه فرزندشـان از دنیـا رفـت، یـک لبـاس بهتـر         شده است تیروا زین) ع(امام صادق ةداستان دربار نیمشابه ا •
اللَّه الْوفَاةُ جزِع أَبو عبد اللَّه ع جزَعـاً شَـدیداً    لَما حضَرَت إِسماعیلَ بنَ أَبِی عبد(و بیرون آمدند -و محاسن خود را شانه زدند-پوشیدند

رَّحتَس ثُم هفَلَبِس یددج یلٍ أَویصٍ غَسا بِقَمعد ضَها غَمرْنَا       ... قَالَ فَلَمـبص ۀُ فَـإِذَا نَزَلَـتـیبصتَنْـزِلِ الْم ـا لَـمم زَعنَج تیلُ ب؛ قَالَ إِنَّا أَه
 بقَّیت و لَئنِ ابتَلَیـت  و کَانَ للصادقِ ع ابنٌ فَبینَا هو یمشی بینَ یدیه إِذْ غُص فَمات فَبکَى و قَالَ لَئنْ أَخَذْت لَقَد(و ) 1/73/الدین الکم

 )286/؛ دعوات راونديقْسم علَیهِنَّ أَنْ لَا یصرُخْنَلَقَد عافَیت ثُم حملَ إِلَى النِّساء فَلَما رأَینَه صرَخْنَ فَأَ

 باید به زیبایی تسلیم امر خدا شویم نه با اکراه و نارضایتی/ تسلیم شدن با غُر زدن و نق زدن، زیبا نیست

اي «: ضـه داشـتند  عر. سپردند، یک نجواي زیبایی با خداونـد متعـال داشـتند    داشتند فرزند خود را به خاك می) ع(وقتی امام صادق •
دعـوات  (»سبحانَ منْ یقْتُلُ أَولَادنَا و لَا نَزْداد لَـه إِلَّـا حبـاً    شود؛ گیري ولی محبت ما به تو زیادتر می خدایی که فرزندان ما را از ما می

 .اند دهد که در مقابل این مصیبت چقدر زیبا تسلیم خدا شده و این نشان می) 286/راوندي

وقتی تالش خودمان را براي تحقق یک امري انجام دادیم ولی مقدر نبود و تالش ما . با غُر زدن و نق زدن، زیبا نیستتسلیم شدن  •
إِنَّا قَـوم نَسـأَلُ اللَّـه مـا      :فرمود) ع(کمااینکه امام صادق(. به نتیجه نرسید، باید به زیبایی تسلیم امر خدا شویم نه با اکراه و نارضایتی

ف بینَانُحضر بنْ نُحیمف ا نَکْرَهم بینَا فَإِذَا أَحطعفَی بنْ نُح(و ) 286/؛ دعوات راونديیماللَّه ادأَر راً ونَا أَمدإِذَا أَر   رِ اللَّـهأَمنَا للَّمراً س؛ أَم
 )20/االنوار مشکات

. طور تسلیم شدن، یعنی زندگی بهتـر  خواهیم بگوییم که این نیم، بلکه میخواهیم به دینی بودن ماجرا نگاه ک در داستان فوق، ما نمی •
ها؛ وقتی  جا در مقابل محدودیت جا براي رسیدن به آنچه باید به آن برسیم، و تسلیم شدنِ به تکاپوي به: تعریف زندگی بهتر این است

 .آید که دیگر کاري از ما برنمی

 یآمادگ/»رفتیپذ را ها تیمحدوددر زندگی باید برخی «د که ها جابینداز آموزش و پرورش باید براي بچه
 یزندگ يبرا یآمادگ یعنی ت،یمحدود رشیپذ يبرا

در آمـوزش  . یزنـدگ  يبـرا  یآمـادگ  یعنی ،ها تیمحدود رشیپذ يبرا یو آمادگ ها تیاصل محدود رشیپذ •

قبل  که چقدر بهتر است ماا» میکسب و کار آماده کن يآموز را برا دانش میخواه یما م« شود یپرورش گفته م
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گـوییم کـه بـراي     نمی یحت» خواهیم دانش آموز را براي زندگی آماده کنیم ما می«: وداز کسب و کار گفته ش

 .که فرزند ما براي زندگی آماده شود، کافی است بندگی آماده کنیم؛ همین

اسـت کـه در    نیاۀ آماده کردن بچه براي زندگی الزم و شودآماده  یزندگ يبراآماده شود، باید کسب و کار  براي نکهیقبل از ا بچه •
و آن هـم   جا افتاده باشد شیبرا يزیچ کی دیبا تا اول متوسطه یا پایان ابتدایی، آن هفت سال اول ، خصوصاً درمدرسهدوران طول 
ـ از دوران خ و مواجه شـود  ها تیبا محدودی آماده باشد در زندگ« :اینکه  ۀهمـ  کـه  فکـر نکنـد   و شـود کودکانـه خـارج    يپـرداز  الی

 و ،شـان رفـت   به استقبال دیرا با ها تیاز محدود یبعض یحت. رفتیرا پذ ها تیاز محدود یبعض دیبا برداشت؛ شود یرا م ها تیمحدود
اگر اینهـا بـراي کسـی جـا نیفتـاده باشـد، اصـل        و  ،است یجزء زندگ اینها» رفتیپذ ینیریبه ش دیرا با ها تیاز محدود یبعض یحت

 .ختل خواهد شداش م زندگی

 نیافتگی انسان است ناشی از تربیت ها تیجزع در مقابل محدود /است» جزع کردن«نقطۀ مقابل تسلیم 

پا زدن  ودست  یعنیجزع کردن  .میکن یجزع م مینشو جا هاي به محدودیت مِیتسل اگر. است» جزع کردن«شدن  میمقابل تسل ۀنقط •
 .یدست و پا بزن بیخودي دینبا گرید انجام دهی، يکار وقتی نتوانستی. آید از تو نمی دیگر کاريکه  ییها تیمقابل محدود بیهوده در

إِنَّ الْانسانَ خُلقَ « :فرماید خداوند می. است انسان آمده ةدربار يدیکل يها فیدر تعر میقدر مهم است که در قرآن کر آنموضوع  نیا •
لُوعحرص و ولع دارد کـه   یلیخ ،خواهد یم يزیچ کیکه  یوقت یعنی. است شده دهیآفر یموجود با ولع یلیانسان خ )19/معارج(»اه

که  است يورط نیا -نکند تیخودش را ترباگر -عتاًیانسان طب )20/معارج(»اإِذَا مسه الشَّرُّ جزُوع«: فرماید میبعد . به آن برسد به حتماً
  .کند یجزع م رسد یبه او م يشرّ کی یوقت

 اریکـار بسـ   )توانـد آن را برطـرف کنـد    و نمـی (رسـد  یبه آن نمزورِ انسان که  ییها تیکردن در مقابل محدود یتاب یب و جزع کردن •
 .افراد است یافتگینا تیتربخاطر  و به است یاشتباه

از  »یبه زندگ معرفت با«باید جزع را  ۀشیر/ از جزع است یما ناش ۀدر جامع یاز مشکالت خانوادگ ياریبس
 برد نیب

 .ببرد نیباز  »یبه زندگ در معرفت«باید جزع را  ۀشیرو انسان . جزع است نیاز هم یما ناش ۀدر جامع یشکالت خانوادگاز م ياریبس •
  .کند یجزع نم گریرا شناخت د یآدم زندگ یوقت

 ، عصبانی شـود، کند هیگر و ندیبنش و بعد گل بخورد، یبان دروازه کی که دیتصور کندربارة بازي فوتبال، مثالً  •

. بـازي کنـد   درست را يباز یۀبق تواند ینمچنین بازیکنی دیگر ! و ناسزا بگوید دروازه بکوبد ریا به تسرش ر

ـ انگ )بعد از گُل خوردن(و حتیفراموش کند، این مسأله را است که اصالً  کسی يا حرفه کنیباز هـم   اش زهی

ـ ا »ازي را ادامه بدهو به بازي برگرد و بآن را فراموش کن، «: دیبتواند بگو بلکه د،یاین نییپا ـ ی نی جـزع   یعن

ـ  ه است کـه رفتیپذ است را شده جادیکه ا یتیمحدود نیا یعنی .ه استنکرد ـ بتوان ـ یا دقد ت خـوب   ،نـود  ۀق

 .درا به انجام برسان شا يباز
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ح بـا  و ما در بحث خودمان به این برخورد صـحی » کردن يباز يا حرفه« ندیگو یم در زمین فوتبال به این برخورد صحیح و منطقی، •
 »کردن یزندگ يا حرفه« :گوییم ها، می محدودیت

 جا مقابل دشمن هم نوعی جزع است ترس بی/ جا ي بهها تیمحدود رفتنینپذ یعنیجزع 

ي برطـرف  بـرا  يکـار  یتـوان  یتو نم گرید ،نباشند یمنطقاگر هم  ایهستند،  یمنطقجا و  بهکه  ییها تیمحدود رفتنینپذ یعنیجزع  •
ثل صحبت کنیم، مهم  جهت بی يها از ترس دیبا میصحبت کن تر يجد تر و قیعمدربارة جزع،  میاگر بخواه. کردن آنها انجام دهی

 شود و مدام می تر آور رنج و بارتر ذلت اش یزندگ نشینی، و در اثر این عقب کند یم ینینش عقب و مدامکه آدم از دشمن دارد  ییها ترس
 .شود یم ودناب شتریبو  شود یمو ذلیل  فیخف

در نتیجـۀ ایـن کوتـاهی و     و کردنـد  ینینش عقب و دندیترسو درگیري  جنگشروع دوبارة از ) ع(یرکاب امام حسن مجتب يمردم پا •
است؛ شـاید تـا   بوده  يزیو خونر یکوفه بدبختطول تاریخ، در  دردائماً  بعد از آن ماجرا، .دچار شدند یشگیمرگ هم کیبه سستی، 

 ،بـار  کیـ مرگ «: گوید آمیزي داریم که می المثل خوب و حکمت یک ضرب! ه درد و رنج براي چه؟هم این .حدود هزار سال یا بیشتر
 .میکن شتمام این مشکل را برطرف کنیم و بار براي همیشه، یک دییایب یعنی» بار کی ونیش

 تو فقط اجرشود،  یوض نمع تو مقدراتبا جزع کردن  /شود یم شتریتان ب مشکالت دیاگر جزع کن: )ع(علی
 رود یم نیاز ب

لَا تَجزَعوا منْ قَلیلِ ما أَکْرَهکُم فَیـوقعکُم ذَلـک   «: دیفرما یم) ع(امیرالمؤمنین. کنیم در اینجا برخی از روایات را دربارة جزع، مرور می •
 شـتر یتـان ب  مشکالت دیاگر جزع کن، دیجزع نکن که شما را گرفته یاندک یناراحت کیاز  )10314/غررالحکم(» فی کَثیرٍ مما تَکْرَهون

 يبـر  یکه شما از جـزع کـردن مـ    یرنج )1198/غررالحکم(»الْجزَع أَتْعب منَ الصبر«: دیفرما یم )ع(امیرالمؤمنینهمچنین . شود یم
  !؟کند شتریرنج ب چرا آدم خودش را دچار. يبر یمکردن است که از صبر  یاز رنج شتریب یلیخ

ـ  کنـد؛  یم دایپ شیافزا یدر زندگ تو رنج ،يریرا نپذ ها تیمحدود اگر ي،ریبپذ ها را محدودیت دیبادر آن جاهایی که  • ـ در روا یحت  تی
 .شود ینعمت از انسان سلب م، خاطر صبر نکردن هب کهدارد 

وض عرا  خودت مقدرات یکن یجزع موقتی  )1876/غررالحکم(»الْجزَع لَا یدفَع الْقَدر و لَکنْ یحبِطُ الْأَجر«: دیفرما یم )ع(امیرالمؤمنین •
ـ نبا اطرافیان و بازمانـدگانش  ،رود می ایاز دن یکسوقتی  يا خانواده کیدر مثالً . رود یم نیاز ب تو فقط اجر ی، بلکهکن ینم  وجـزع   دی
این بال و مصیبت، نزد خدا  خاطر چون به. نکنند عیضابا جزع کردن،  ان راشاجر خود و کنند يصبورانه عزاداربلکه باید کنند،  یتاب یب

 .توانند عزیز خودشان را زنده کنند رود، ضمن اینکه هرگز نمی کنند، اجرشان از بین می یتاب یب هستند، ولی اگرمأجور 

انسان  ییتوانا( کند یم فیعمل انسان را ضع، برد یم نیرا از ب دیام جزع! جزع نکن :فرماید می در کالم دیگري )ع(یعلامیرالمؤمنین  •
فَإِیاك و الْجـزَع فَإِنَّـه یقْطَـع الْأَمـلَ و یضَـعف الْعمـلَ و یـورِثُ         ؛شود یموجب هم و غم آدم م و) دهد یکار کردن کاهش م يرا برا
م234/جعفریات(»الْه( 
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زندگی  کرد از راه حالل به آن اگر کسی با دزدي به زندگی خوب رسید، برایش مقدر بوده، ولی اگر صبر می
 )ع(ماجراي سرقت لجام مرکب علی!/ رسید می

ـ  نیرالمـؤمن یما. دهـد  ینشـان مـ   و شـتابزده  جا هرفتار غلط و ناب کیکردن، خودش را به عنوان ی تاب یبجزع و اوقات  گاهی • ) ع(یعل
ضـرت را دزدیـد و   آن مرد، لجام مرکب ح. به دست کسی سپردند مرکب خودشان را .بروند و نماز بخوانند داخل مسجد خواستند یم

اما دید که  .دهدبتا به آن مرد پاداش حضرت از مسجد بیرون آمد در حالی که در دستش دو درهم گرفته بود . رفت در بازار فروخت
او رفت و اتفاقاً همان لجام مسروقه . لذا آن دو درهم را به غالمش داد که برود بازار و لجامی بخرد. مرکب بدون لجام رها شده است

فصـادف الغُـالم   ...أمسک علَی بغلَتی فَخَلَع لجامها: دخَلَ علی علیه السالم المسجِد و قالَ لرجلٍ (. ر بازار پیدا کرد و خرید و آوردرا د
إلى مواله ینِ و عادمرهبِالد ینِ فَأخَذَهمرهالرَّجلُ بد هوقِ قد باعسروقَ فی السالم 3/160/الحدیـد  ابـی  البالغـه ابـن   رح نهج؛ ش اللِّجام( 

حـالل   قیاز طر دو درهم همین کرد یصبر م یکم اگر آن مرد سارق،. از جزع است ینوع کی رفتار غلط آن مرد سارق هم در واقع
 . دیرس یبه دستش م

ند، ک واسطۀ صبر نداشتن، خودش را از رزق حالل محروم می بندة خدا گاهی اوقات به«: حضرت فرمودندبعد  •

زاد   کند؛  و چیزي هم بر مقدرات خودش اضافه نمی برِ ، وال یـ الصـ اللَ بتَركالرِّزقَ الح هنفس حرِملَی بدإنّ الع

لَه رهـا از   توانستند به این پول رسند، قطعاً می آن کسانی که از راه دزدي به یک پولی می) همان (»علی ما قُد

ا شما را فریـب  ه لذا مراقب باشید با این حرف. شود پولدار نمی بازي زرنگ کسی با دزدي و. راه حالل برسند

حتماً این مال برایش مقـدر بـوده امـا او    » !فالنی خورد و برد و از راه غلط، به مال و ثروتی رسید«: ندهند که

 .رسید کرد از راه حالل به او می صبر نکرده، و اگر صبر می

 ها، در دورة احرام و مناسک حج است ر مقابل محدودیتهاي زیباي تسلیم د یکی از صحنه

ـ یخ ۀصحن کی ها در مقابل این محدودیت شدن میتسلو  العاده مهم است فوق ها تیمحدود رفتنیپذ •  در زنـدگی انسـان   قشـنگ  یل
خصوصـاً  (نید ببینـد توا شوند، می آیند و محرِم می می حج و عمره يمردم براوقتی که کعبه،  ۀکنار خان در ۀ قشنگ راصحن نیا. است
توانید مثالً در آیینه نگـاه   ها برداشته شد و حاال می دورة احرام تمام شد و آن محدودیت«: شود که وقتی به آنها گفته می) ها جواندر 

 » ...م بشومدوباره محرِ کاش ايرا دوست دارم،  ها تیآن محدود« :یندگو یم گیرد و شان می دل» ...کنید و لباس معمولی بپوشید و

 .دیـ مصـرفش کن  ، خُب این را در مـتن زنـدگی خودتـان وارد کنیـد و    دیدان یم در زندگی بهتر لاص شما این تسلیم شدن را یکاگر  •
پرهیز از نگاه (دیریچشم را بپذ يها تیمحدود مثالً. جا در زندگی است ي بهها تیمحدود رشیپذ نیهمنیز،  نیاز دستورات د یبخش
 ).است بتیغاش  نمونه که یک(دیریرا بپذ زبان يها تیمحدودیا ) حرام

 شود یتر م رونقر پ مان یزندگ میریبپذ جا را هاي به تیمحدوداگر 

و بـه زیبـایی    ندازنـد یما جـا ب  يها بچه يجا را برا به يها تیمحدود رشیپذ ییبایبتوانند زکه  بوسم یرا م یمان بنده دست هنرمندان •
  .شود یتر م رونقر پ مان یزندگ میریبپذ را جا هاي به تیمحدودنشان دهند که اگر ما 

که حجـاب   یتیمحدود رشیپذ ییبایز میا ههنوز نتوانست ،مان گذشته از انقالب بعد از سی و پنج سال کهما  •

 ییبـا یز ایـم  چون اساساً نتوانسته .میندازیجابوجود دارد، را نگاه مردها  يکه برا یتیمحدود یا کند، یم جادیا
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ناراحـت  هـا   بعضـی  زنـیم،  لذا وقتی دربارة محدودیت حجاب حرف مـی . میندازیب جا را تیمحدود رشیپذ

ـ  و میجا انداخته بـود براي مردم جا را،  بههاي  تیمحدودپذیرشِ اگر ما  .دنشو یم چنـدتا   دررا  اش ینیریش

مـه  دنبـال برنا طبیعتاً بـراي محـدود کـردن رفتارهـاي خودشـان      ها  آدم م،یبود دهید لمیقصه و داستان و ف

  .کردند پذیرفتند و اجرا می راحتی می کردند، به دریافت می -توسط دین-و وقتی این برنامه را گشتند، یم

 ا پذیرفته استشده از طرف خدا ر هاي تعیین مسلمان کسی است که محدودیت /ست؟یچ مینوع تسل نیبهتر

  ست؟یشدن چ مینوع تسل نیبهتر ببینیم که خواهیم  حاال می .میصحبت کرد »جزع« یعنیشدن  میمقابل تسل ۀنقط ةدربار •

ـ است که  نیانسان به ا یزندگ ییبایز ا، منتهاست شده دهیآفر زیست تیمحدود یحت و زیگر تیآزاد، محدود انسان • ـ ا ییجاهـا  کی  نی
ـ  طلب یبزرگ انسان نیاست که ا نیبه ا اش ییبایزاما  دارد، یو بزرگ ییایبه کبر لیانسان م که همچنان. ردیرا بپذ ها تیمحدود  کی

 .کند یم بایز انسان را یتضادها زندگ نیکند، او تواضع  یکوچک ییجا

مـا   نید يبرا ینامتسلیم شدن را  نیا است که پروردگار عالم انسان کی اتیدر وجود و ح یمهم لتیفض قدر آنجا  شدن به میتسل •
هایی که از طرف خداوند تعیـین شـده را پذیرفتـه     دیتمسلمان کسی است که محدو. ندیگو یم »مسلمان«لذا به ما  است؛ قرار داده

 م،ا هرفتیپذ را که به نفعم است ییها تیمحدود م،ا هرفتیرا پذ یالعاده عقالن فوق يها تیمحدود یعنی من» ما همسلمان شدمن « .است
 ! نیا یعنی یمسلمان؛ ما هرفتیپذ را من اثر خواهد گذاشت يکه جاودانه برا ییها تیمحدود

 يخدا بشو میاست که تسل نیاسالم ا تینها ):ع(علی

ــا فیدر توصــاجــازه بدهیــد،  • ــایز شــدنِ میتســل نی ــلَامِ « :فرمایــد مــی) ع(امیرالمــؤمنین. بیــان کنــیم تیــچنــد روا ،ب ــۀُ الْإِس غَای
 .است میتسل ین،دهم هست که اول  روایات دیگردر البته . يبشو خدا میاست که تسل نیاسالم ا تینها )6349/غررالحکم(» التَّسلیم

 .ذو مراتب است این تسلیم شدن، که شود یمعلوم م لذا )2338/غررالحکم(» اعلَم أَنَّ أَولَ الدینِ التَّسلیم و آخرَه الْإِخْلَاص« :دیفرما یم

ـ ی. سـت یشـدن ن  میزشـمندتر از تسـل  ار یمانیا )10664/غررالحکم(» ال إِیمانَ أَفْضَلُ منَ الاستسلَام«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین • ی عن
الدینُ شَـجرَةٌ أَصـلُها   « :دیفرما یم يگرید تیدر روا )ع(علی .کند میتسل ها تیمحدود نیا رشیاست که تو را به پذ نیا مانیا ارزش

ـ کـه ا  یی اسـت نجاآ رضایت هم(است و رضا میآن تسل یاصل ۀاست که تن یدرخت کی نید) 1255/غررالحکم(»التَّسلیم و الرِّضَا  نی
اگـر   )3735/غررالحکم(» إِنْ أَسلَمت نَفْسک للَّه سلمت نَفْسک«: دیفرما یم )ع(و امیرالمؤمنین) .شود می رفتهیپذ ییبایبه ز تیمحدود

 . يا داشته خودت را سالم نگه  ی،خدا کن میخودت را تسل

 با تسلیم شدن در مقابل امر ولی خدا/ ت است؟چگونه قابل اثبا» تسلیم خدا هستیم«ادعاي ما در اینکه 

 ونـد خدا» میخدا هست میتسلما «: گوییم و می میکن یما ادعا م وقتیوجود داشته باشد،  يمکر یک ،خدا شدن مِیتسلدر ممکن است  •
ـ ا دررا  انودمصداقت خ امتحان کنیم و و میلمس کن خود را شدن میتسل نیمقدار ا ناًیع میبتوان ما تاحضور ندارد  نجایا که ادعـا   نی

امر  میتسل و دیبشوامر خدا  میتسل«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین؟ این اتفاقی که فتدیب ی بایدچه اتفاق پس. نشان بدهیم و اثبات کنیم
فَـإِنَّکُم لَـنْ تَضـلُّوا مـع     سـلِّموا لـأَمرِ اللَّـه و لـأَمرِ ولیـه       ؛که با این تسـلیم شـدن، هرگـز گمـراه نخواهیـد شـد       دیخدا هم بشو یول

 )5606/غررالحکم(» التَّسلیم



120 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

را بسته بودند و  نیرالمؤمنیماکه دست  يا آن لحظه که در بود )ع(نیرالمؤمنیما میتسل دريق او بهکه است گفته شده  )ره(مقداد ةدربار •
بـود کـه   ) ع(ة امیرالمؤمنیناراد میتسل و بودگرفته  ریشمش ۀدست به قبض وچشم به چشم حضرت دوخته بود،  دند،یکش یکوچه م در

لَم یزَلْ قَائماً قَابِضاً علَى قَائمِ السیف عینَاه فی عینَـی  ): ع(امام صادق(.دکشب ریشمش ، او در دفاع از حضرت،ددستور بده اگر حضرت
 قـدر  نیچرا حضرت اآخر «: نگفتدلش هم  مقداد حتی یک لحظه در )9/دیمف ؛ اختصاص أَمیرِ الْمؤْمنینَ ع ینْتَظرُ متَى یأْمرُه فَیمضی

ـ  نیکه بهتـر  یدر حال )10/دیء فَالْمقْداد؛ اختصاص مف إِنْ أَردت الَّذي لَم یشُک و لَم یدخُلْه شَی): ع(امام باقر(»!؟کند یتحمل م  ارانی
 »  !؟کند یمل متح قدر نیچرا حضرت ا« :ن گفتندشا دل هم درحضرت 

حضـرت   یگارد خصوصـ  -به تعبیر ما-و  بودند حضرت میتسل یلیبودند که خ) ع(یعل نیرالمؤمنیمبرخی از یاران ا س،یشرطۀ الخم •
ـ ریبپذ و دیاعتراض نکن گرید ماش چیزي به شما گفتم، که وقتی منفرموده بود  حضرت به آنها .بودند البتـه   »!چـرا؟ « :و نگوییـد  دی

بشـود، بلکـه آنهـا بـه خواسـت خودشـان        سیشـرطۀ الخمـ   که بیاید و جزء کرد یرا اجبار نم یکس) ع(یرالمؤمنینمعلوم است که ام
غالباً توسط نیروهـاي معاویـه تحـت تعقیـب قـرار       ند،ه بوددیبه شهادت نرس که نهایهرکدام از ا نیز) ع(بعد از امیرالمؤمنین .آمدند می
 .شدند گرفتند و اعدام می می

 دکن شما میعالم را تسل خدا د، تایبشو خدا میتسل

 یگرام امبریپ میتسل ایشان به قدري. بود) ع(طالبیاب بن یعلبود، خود  نیرحمۀً للعالمو األعظم  اهللا یول میتسل بیش از همهکه  یکس •
ـ دقیار را بس) ص(دستورات پیامبر) ع(چون علی! آمد یکفرشان در م )ع(طالبیاب بن یدست عل ها از بعضی کهبود  )ص(اسالم اجـرا   قی

آدم  هاي خدا بـود، آیـا   قدر تسلیم محدودیت که این) ع(نیرالمؤمنیماحاال  .گرفت در این راه مالحظات دیگر را در نظر نمی و کرد یم
 .میدرك کن امتیروز ق دیرا با )ع(نیرالمؤمنیعظمت أم. بلکه عظمت بیشتري پیدا کرد! نه !شد؟ یآدم کوچکآیا  !؟شد يمحدود

. شـدند  خدا میتسلچون  دند؟یمقامات رس نیچرا به ا ها دست پیدا کردند و گونه به آن قدرتچ آنها. بزرگ را نگا کنید زندگی عرفاي •
 خـدا  ،خـدا شـدند   میتسـل  آنهـا هـم وقتـی   » کـنم  شـما  میمن عـالم را تسـل   ید، تامن بشو میتسل شما« :دیفرما یم داخ ،ماتعبیر  به

هـا را از   تیمحـدود  ونـد هـم  خداهایی که خدا تعیین کرده بود را پذیرفتند و لـذا   تیمحدودیعنی  .برداشت شان يرا برا ها تیمحدود
خـدا تمـام    وقت آن ،یدریکامالً بپذ است، عمیقاً وکرده  جادیا انتیکه خدا برا يا یمنطق يها تیمحدود هم شما. داشتبر جلوي آنها

   .دارد یچشم شما برم يرا از جلو ها تیمحدود

 خداست یول امر شدن به میتسل يبه معناسالم ا): ع(امام صادق

ایـن کـالم پروردگـار در قـرآن کـه       )3/23/ابیطالب ع مناقب آل(»بِإِقَامۀِ حافظه الْیوم أَکْملْت لَکُم دینَکُم«: دیفرما یم) ع(امام صادق •
و «. ن قرار گرفته و دیـن کامـل شـده اسـت    یعنی اینکه حافظ دین معین شد، یعنی ولی خدا حافظ دی» امروز دین شما کامل شد«

ـ ی »أَي تَسلیم النَّفْسِ لأَمرِنَا و رضیت لَکُم الْإِسالم دیناً«. ما نعمت تمام شد تیبه وال یعنی» بِولَایتنَا  أَتْممت علَیکُم نعمتی جـان   یعن
  .ستخدا یشدن به ول میتسل در آیۀ شریفه، به معناي» المالْإِس«پس این  .تسلیم کنید تیب خودتان را به امر ما اهل

) ع(طالـب یاب بـن  یعل والیت بهیعنی انسان  :فرماید می )19/عمران آل(»إِنَّ الدینَ عنْد اللَّه الْإِسالم« :مهیکر یۀآ نیا ةدربار) ع(امام باقر •
 ) 3/95)/ع(؛ مناقب آل ابیطالبقَالَ التَّسلیم لعلی بنِ أَبِی طَالبٍ بِالْولَایۀ  سالمفی قَوله إِنَّ الدینَ عنْد اللَّه الْإِ. (شود میتسل
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اسالم  حیحضرت در توض ست؟یاسالم چ :داشتم هکه من خدمت حضرت عرض دیفرما یم) ع(یعل نیرالمؤمنیاز اصحاب أم یشخص •
و الْإِسـلَام فَمـا أَقْـرَرت بِـه و التَّسـلیم و الطَّاعـۀُ       ؛ )ع(ت و طهـارت عصـم  تیب اهل تیوال يشدن برا میتسل یعنیاسالم « :فرمودند

م2/610/کتاب سلیم بن قیس(»لَه( 

 هاي قرآن دربارة لزوم تسلیم شدن به امر ولی خداست ترین قسماز نادر یکی

ـ  یا رسول خدا خدا یاما وقترا انجام دهند،  نید يکارها ۀهم ی بیایند واگر کسان :دیفرما یم) ع(امام صادق •  ، آنهـا داد يدسـتور  کی
اینها . ی خدا یک چنین حالتی ایجاد شودول ایامر خدا نسبت به شان  دلاما در  ندینگو این را ای »داد یدستور را نم نیکاش ا« ندیبگو

ضرت در اینجا ارزش منفی این عمـل  البته نه اینکه ما بخواهیم با این افراد مثل مشرکین رفتار کنیم، بلکه ح -اند دیگر مشرك شده
ت و صاموا شَهرَ رمضَانَ ثُم قَـالُوا  لَو أَنَّ قَوماً عبدوا اللَّه وحده لَا شَرِیک لَه و أَقَاموا الصلَاةَ و آتَوا الزَّکَاةَ و حجوا الْبی( -دهد را توضیح می

شَیل نَعص أَو اللَّه هنَعص ینَءشْرِکم کلَکَانُوا بِذَل ی قُلُوبِهِمف کوا ذَلدجو أَو نَعي صالَّذ لَافخ نَعص أَلَّا ص ولُ اللَّهسر 1/390/؛ کافیه ( 

أَنْفُسهِم حرَجاً مما    یجِدوا فیفَال و ربک ال یؤْمنُونَ حتَّى یحکِّموك فیما شَجرَ بینَهم ثُم ال«: سپس حضرت این آیه را تالوت کردند •
 و خـورد  یقسـم مـ   ودشکـه خداونـد متعـال بـه خـ      است میاز موارد نادر در قرآن کر یکاین ی )65/نساء(»قَضَیت و یسلِّموا تَسلیماً

ـ  و حتـی  ،نشـود  میتسـل  کردي، تو امر وقتی که یندارد کس مانیبه پروردگار تو سوگند، ا !من امبریپ«: دیفرما یم ذره در دلـش   کی
در جـان   ی نسبت بـه دسـتور تـو،   اگر کس! یعنی پیامبر من» !یشدن میچه تسل ؛بشود میتسل دیبا بلکه بکند، یاحساس حرج و سخت
 چـون ایـن را   خـورد؟  یقسـم مـ   وند در این آیهچرا خدادانید  می. ندارد مانیا که او تو سوگند يکرد، به خدا یخودش احساس سخت

رغم اینکه اهل نماز خوانـدن باشـد و    و باورش خیلی سخت است که چنین کسی واقعاً ایمان ندارد، علی باور کرد احتیبه ر شود ینم
 . انفاق و خمس و زکاتش هم برقرار باشد

کنیم و ش قرآن را گو یۀآایمانی و کفر کنیم، ولی باید این  ها را به این سادگی متهم به بی ی ما این نیست که آدماجتماع ۀفیالبته وظ •
   . کار بگیریم و در محاسبۀ نفس خودمان از آن استفاده کنیم حتماً بهخودمان  يبراجدي بگیریم و 
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 17ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
زندگی ما تحت مقدرات «توجه به اینکه / رکن چهارم زندگی بهتر، همراهی مقدرات الهی است: پناهیان

 نییرا تع ها يمن روز دانند یاکثر مردم نم«: آمار خداوند در قرآن/ کند زندگی ما را بهتر می» خداست
 »کنم یم

انسـان،   یاتفاقات زندگ ایها  بخش ۀکه هم دانند یهمه م. باشد و چه نباشد نیچه انسان متد د؛یآ یدست نم بهتر به یاگر خدا نخواهد، زندگ
ـ با نجـا یدر ا» اسـت  یتصـادف  زیچ همه«: دیو تصادف معتقد باشد و بگوبه شانس  یاگر کس یحت رد؛یگ یخودش قرار نم اریدر اخت وقت چیه  دی

 .هم همراه انسان باشد» شانس«است که  يا یبهتر، زندگ یدگزن: دیبگو

 تالش زندگی بهتر نیست محبت و بی اهل عالم قبول دارند که زندگی بی/ مرور سه رکن اول زندگیِ بهتر

اي  گفتیم که زندگیِ بهتـر، زنـدگی   -بر اساس این ارکان-دگی بهتر را معرفی کردیم وزن -از چهار رکن-تا اینجاي بحث، سه رکن  •
کنیم که همۀ اهل عالم بتوانند سرِ این موضوع توافق کننـد کـه زنـدگیِ     فکر می. است که اوالً با عشق و عالقۀ بیشتر همراه باشد

 . محبت شدید، زندگی بهتر نیست احساس و بی روح، بی بی

اي  زنـدگی . کوشی و فعالیت بیشتري همراه باشد، حتی با مبارزه و درگیري همراه باشد  اي است که با سخت ی بهتر زندگیثانیاً زندگ •
انسان . ها این را قبول داشته باشند کنیم که همۀ آدم است و فکر می تر بخش آورد، لذت دست می با تالش خودش به که انسان آن را

تر از چیزهاي بیشتري است که دارد ولی آنها را بدون تـالش   بخش آورد ولی برایش لذت ت میدس گاهی با تالش، یک چیز کمی به
 .دست آورده است به

هایی شود که  اش است، تسلیم محدودیت دست آوردن آنچه مورد عالقه اي است که انسان در تالش براي به ثالثاً زندگی بهتر زندگی •
ها و دستورات را فکر و  حاال ممکن است این محدودیت. توان از آنها فرار کرد ود که نمیناپذیر هستند، و تسلیم دستورهایی ش اجتناب

 .فرهنگ و قانون براي ما رقم بزنند و یا دین ما براي ما رقم بزند

 دنیاي بدون محدودیت شیرین نیست، همانطور که فوتبال بدون محدودیت شیرین نیست

هـا و   قشنگ پذیرفتن محدودیت. گیرد ها شکل می ا درست پذیرفتن این محدودیتهاي درست و ب زندگی بهتر با پذیرش محدودیت •
فقـط زنـدگی   . ها شیرین نیست اصالً زندگی این دنیا بدون محدودیت. ها، براي انسان جذابیت دارد زندگی کردن در میان محدودیت

و لَکُـم  (گیـرد  محدودیت در اختیار تو قرار مـی  ها جاذبه دارد و لذا در آنجا هرچه بخواهی بدون در بهشت است که منهاي محدودیت
 ) 31/ن؛ فصلتأَنْفُسکُم و لَکُم فیها ما تَدعو  فیها ما تَشْتَهی

. ها باعث تلخی زندگی شده است کند که این محدودیت شناسد، به اشتباه تصور می کسی که زندگی را نمی •

دوند و بر سرِ تصـاحب آن   نفر به دنبال یک توپ می 22مثل کسی که با بازي فوتبال آشنا نبود که وقتی دید 

: عدد توپ خرید و آورد وسط زمین ریخت و گفـت  21کنند، رفت  شوند و گاهی هم خطا می با هم درگیر می

این اوج نادانی اسـت کـه کسـی نفهمیـده     . »!دیگر دعوا نکنید، حاال هر کسی راحت با یک توپ بازي کند«

رمز بازي، جزء بازي است و اصـل ماجراسـت، و همـین اسـت کـه بـازي را        باشد که اصالً این محدودیت،

 .بخش کرده است لذت
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دانند کارهایشان در دست  غیرمتدینین هم می/ است» همراهی مقدرات الهی«رکن چهارم زندگی بهتر 
 خداست

شده  هاي مدیریت اي رسیدن به عالقهزندگی تالش و مبارزه بر: در تعریف زندگی گفتیم. ایم حاال به رکن چهارم زندگی بهتر رسیده •
لـذا بـر   . اسـت » در بستر مقدرات الهی«هایی که در این مسیر وجود دارد که البته همۀ اینها  است، و همچنین با پذیرفتن محدودیت

ست کـه  اي بهتر ا ظزندگی: گوییم در تعریف زندگی بهتر هم می) یعنی قرار داشتن در بستر مقدرات الهی(اساس رکن چهارم زندگی

آید؛ چه انسان متـدین باشـد و چـه     دست نمی اگر خدا نخواهد، زندگی بهتر به. مقدرات الهی با آدم همراهی کنـد 

گیـرد؛   وقت در اختیار خودش قرار نمـی  ها یا اتفاقات زندگی انسان، هیچ دانند که همۀ بخش همه می. نباشد

: در اینجـا بایـد بگویـد   » ز تصادفی اسـت چی همه«: حتی اگر کسی به شانس و تصادف معتقد باشد و بگوید

 .هم همراه انسان باشد» شانس«اي است که  زندگی بهتر، زندگی

فهمد که مقدرات الهی  خوبی می اگر مقدرات الهی همراهی نکند، انسان به. است» همراهی مقدرات الهی«رکن چهارم زندگی بهتر  •
قدر به خدا معتقد هستید، به  شما که این: پرسیدند) ع(از امیرالمؤمنین. ورندخ کند وبر خالف خواست او رقم می دارند با او مخالفت می

ــبحانَه بِفَســخِ «: حضــرت فرمــودایــد؟  دســت آورده مــا بگوییــد کــه ایــن اعتقــاد خودتــان بــه خــدا را از کجــا بــه  س ــه عرَفْــت اللَّ
چیز را مرتب کرده بودم تا کار درست در بیاید، امـا   تم که همهیعنی من خدا را به آن لحظاتی شناخ) 250حکمت/البالغه نهج(»الْعزَائمِ

إِنَّ رجلًـا قَـام إِلَـى أَمیـرِ     (گونـه شـناختم   هم ریخت، لذا فهمیدم که تدبیر امور در دست کس دیگري است و خـدا را ایـن   کارهایم به
بر رَفْتا ذَا عینَ بِمنؤْمیرَ الْما أَمینَ ع فَقَالَ ینؤْمالْم     ـتزَمع ـی ومنَ هـیب ـی ونییلَ بفَح تمما هلَم منَقْضِ الْه زْمِ وخِ الْعقَالَ بِفَس ک

 )288/؛ توحید صدوقعلمت أَنَّ الْمدبرَ غَیرِي ،فَخَالَف الْقَضَاء عزْمی

کـار در دسـت مـن    «فهماند که  دهد و به ما می ما نشان می زندگی، خودش را به بازي موشک بسیاري از اوقات، خداوند در این قایم •
ام که اصالً اعتقادات دینی در رفتارهاي  هاي غیرمتدینی را دیده بنده آدم! »شاءاهللا ان«: کند به اینکه بگویید و شما را وادار می» !است

در حالی که نه اهل نماز و روزه هستند » !بخواهداگر خدا «: گویند شود ولی در لحظات مختلف زندگی بارها و بارها می آنها دیده نمی
فهمنـد   چـون مـی  » اگر خـدا بخواهـد  «: گویند خواهند دیندار باشند ولی مدام می و نه اهل ترك معاصی؛ اصالً دیندار نیستند و نمی

 .کارهایشان در دست خداست

 ةاراد نیاست ب یتعامل ،یزندگ/ کند زندگی ما را بهتر می» زندگی ما تحت مقدرات خداست«توجه به اینکه 
 خداما و 

-وقت در اثر ایـن بحـث مـا    منتها مراقب باشید که یک. رکن چهارم زندگی بهتر همراهی کردنِ خواست خدا و مقدرات الهی است •
اختیار هستیم و همـۀ کارهـا در دسـت     پس ما بی«: مسلک نشود و نگوید کسی جبري -دربارة نقش مقدرات الهی در زندگی انسان

 . »!خداست

بحـث  » مقدار از کارها در دست خودمـان اسـت و چقـدرش در دسـت خداسـت؟      کجاها اختیار در دست خودمان است؟ چه «اینکه  •
انسـان یـک بحـث بسـیار پیچیـده      » هاي آزادي لحظه«بحث دربارة . حساسی است که در روایات بر حساسیت آن تأکید شده است

یم که زندگی، تعاملی است بین ارادة ما و ارادة پروردگار عالم و در نهایت هیچ چیـزي  توانیم بگوی میمقدار  در اینجا فقط همین. است
 . از ارادة مطلق پروردگار عالم خارج نیست
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. شود زندگی ما بهتر شود کند و باعث می خیلی از مسائل را حل می» خدا هست و بر ما قدرت دارد«حتی توجه به همین موضوع که  •
حاال تصور کنید که اگر این مقدرات الهی . کند ی از زندگی ما تحت مقدرات الهی است، زندگی را بهتر میتوجه به اینکه الاقل بخش

 !شود با زندگی ما همراهی کند، چقدر زندگی ما بهتر می

 دهد مرور چند آیه که ما را به موضوع مقدرات الهی توجه می

قُـلِ اللَّهـم مالـک    «: فرمایـد  مـی . کنیم دهد، مرور می به ما توجه می را) مقدرات الهی(در اینجا بخشی از آیات قرآن که این موضوع •
ء  کُـلِّ شَـی    یـدك الْخَیـرُ إِنَّـک علـى    الْملْک تُؤْتی الْملْک منْ تَشاء و تَنْزِع الْملْک ممنْ تَشاء و تُعـزُّ مـنْ تَشـاء و تُـذلُّ مـنْ تَشـاء بِ      

دهی و پادشـاهی را از   تو پادشاهی و همۀ عالم مال توست، تو پادشاهی را به هر کسی بخواهی می! بگو خدایا )26/عمران آل(»قَدیرٌ
هـاي   کنی، همۀ خـوبی  کنی و هر کسی را بخواهی ذلیل می عزیز می گیري، و تو هر کسی را که بخواهی هر کسی که بخواهی می

 عالم در دست توست و تو بر هر کاري توانا هستی

هـا را   بگـوییم، گرفتـاري  ) در دعاهاي خودمان(در بسیاري از مواقف خاص، این آیه و آیۀ بعد را به عنوان ذکر رش شده است کهسفا •
شود و بـه نـوعی    البته اینها دعا یا خواستۀ ما از خدا نیست بلکه بیان اعتقاد ما محسوب می. کند کند و زندگی را بهتر می برطرف می

فهمیم  اصالً بخشی از دعاهاي ما به درگاه خدا بیان آن چیزهایی است که ما می. فهمد است که انسان می درد دل یا بیان چیزهایی
گفتـه شـده   ) ع(بن عمران دربارة موسی. خیلی براي خدا مهم است و خدا این فهم ما را خیلی دوست دارد و البته این فهم و درك ما

. با خودش را دوست داشـت ) ع(زد و خداوند هم حرف زدن موسی دا حرف میاست و خیلی قشنگ با خ» کلیم اهللا«است که ایشان 
 .زد زد و هم حرف خوب می هم خوب حرف می

و تَـرْزقُ مـن      الْحى منَ تُولج الَّیلَ فىِ النَّهارِ و تُولج النَّهار فىِ الَّیلِ و تُخْرِج الْحى منَ الْمیت و تُخْرِج الْمیت«: فرماید میدر آیه بعدي  •
شـب را در دل روز قـرار   (آوري آوري و از دل روز، شب را بیـرون مـی   از دل شب، روز را بیرون می )27/عمران آل(»بتَشَاء بِغَیرِْ حسا

و هر . کنی رج میاي خا اي را از دلِ زنده کنی و مرده اي خارج می اي را از دل مرده و زنده) دهی دهی و روز را در دل شب قرار می می
آوري، فرزند خـوبی را از دلِ یـک خـانوادة بـد      اي خدایی که بهار و زمستان می. دهی ساب به او روزي میح کسی که بخواهی، بی

که ) ع(یا مثل یکی از فرزندان امام صادق. مانند فرزند نوح. آوري آوري و فرزند بدي را از دل یک خانوادة خوب بیرون می بیرون می
مـن  «: گفـت  بـود و مـی  » حسـن «و فرزند محمد بن حنفیه، که نـامش  ) ع(یا مثل نوة امیرالمؤمنین. شد) ع(امام کاظم موجب قتل

 » !است یا حق با معاویه است) ع(دانم که حق با علی نمی

 دهد و آرامش یکی از ارکان زندگی بهتر است به ما آرامش می» لَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه«ذکر 

این حرف ما نیست، این توصیۀ ما به همدیگر نیست، » زندگی دست خداست«براي رسیدن به زندگی بهتر، باید توجه کرد به اینکه  •
که کارها دسـت  ببین «: فرماید این یک ذوق و سلیقه نیست، بلکه این توصیۀ خود پروردگار عالم است که با تعابیر مختلف به ما می

 » !جه داشته باشقدر تو من است؛ الاقل همین

توجه ما این ذکر . ذکري است که توصیه شده است بعد از هر نماز الاقل هفت مرتبه بگوییم » لَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه الْعلی الْعظیم« •
؛ آرامشی که یکی از ارکان دهد آرامش می مابه  دهد که همۀ کارها دست خداست، لذا کند و به ما تذکر می را به قدرت خدا جلب می

 »ما شَاء اللَّه لَا حولَ و لَا قُـوةَ إِلَّـا بِاللَّـه   «: گوید این ذکر را می -دعا بعد از-اي که بنده در روایات آمده است، همین. زندگی بهتر است
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ما منْ رجـلٍ دعـا فَخَـتَم    (.دست من استرماید حوائج بندة مرا برآورده کنید، چون او فهمید که کارها ف خداوند متعال به مالئکۀ می
تُهاجح تإِلَّا أُجِیب ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو لَ وولَا ح اللَّه ا شَاءلِ م9/؛ ثواب االعمالبِقَو(  

 !دهد توجه کن اینقدر سرگرم بازي نشو، به آن کسی که تو را بازي می

بـه  ! هاي زندگی سرگرم نشـو  کوچه  اینقدر به بازي خودت در کوچه پس! قدرت خودت را نبینقدر  این! اینقدر دست دیگران را نبین •
تواند کلّ بازي تو را تغییر  به آن کسی که هر لحظه اراده کند، می. دهد توجه کن باال نگاه کن و به آن کسی که دارد تو را بازي می

 .دهد او کارگردان صحنه است که به تو امکان انتخاب خوب یا بد می. تواند موانع و امکانات تو را تغییر دهد دهد، کسی که می

گاهی اوقـات خداونـد   . روي دیگران هم زیاد حساب نکن، البته با دیگران تعامل صحیح داشته باش و از آنها به درستی استفاده کن •
اینکـه شـما از کسـی وام یـا قـرض       مثالً. اش از طریق او برسد دهد که روزي رزق یک مؤمن را در دست یک مؤمن دیگر قرار می

درخواست کمک کردن از برادر دینی، وقتی که در تنگنا افتادي، اشکالی ندارد، اما . این اشکالی ندارد. افتد گیري و کار شما راه می می
 .زند هم می ههاي تو را ب ریزي کن، منتها بدان که گاهی خدا تدبیرها و برنامه تدبیر کن، برنامه. بدان که کار در دست خداست

 »کنم ها را تعیین می دانند من روزي اکثر مردم نمی«: آمار خداوند در قرآن

خدا براي هر کسی ) 30/اسراء(»إِنَّ ربک یبسطُ الرِّزقَ لمنْ یشاء و یقْدر إِنَّه کانَ بِعباده خَبیراً بصیراً«: فرماید میدر آیۀ دیگري  خداوند •
 . که او به بندگان خودش خبیر و بصیر است) کند ها را تعیین می اندازه(کند کند و خدا مقدر می زیاد می بخواهد، رزقش را

ایـن آمـاري اسـت    » !اکثر مردم از این موضوع غافل هستند«دهم که خداوند متعال فرموده  بنده دارم شما را به موضوعی توجه می •
یعنی خدا  )36/سبأ(»نَّ ربی یبسطُ الرِّزقَ لمنْ یشاء و یقْدر و لکنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یعلَمونَقُلْ إِ«: فرماید میخداوند از بندگانش گرفته و 

 .شوند مردم با اسباب و علل درگیر می! دانند نمی -این را-کند ولی اکثر مردم ها را تعیین می روزي

 و جبرئیل برایت دعا کنند) ص(حتی اگر پیامبر شود همان همسري که خدا برایت مقدر کرده، نصیبت می

در . زندگی بهتر یعنی اوالً به مقدرات الهی توجه کنیم، و ثانیاً اینکه این مقدرات به نفع ما تمام شود. نباید درگیر اسباب و علل بمانیم •
اگـر مـن دعـا کـنم، و حضـرت      : یدفرما می) ص(پیامبر گرامی اسالم. قدم اول باید توجه کنیم به اینکه زندگی ما در دست خداست

جبرئیل و اسرافیل و میکاییل هم دعا کنند، براي اینکه یک همسري غیر از آن کسی که خدا مقدر کرده نصـیبت شـود، دعـاي مـا     
 و حملـۀُ  لُیکائیو م لُیو جِبر لُیلو دعا لک إسرافمستجاب نخواهد شد، بلکه همان همسري که خدا مقدر کرده نصیبت خواهد شد؛ 

 )501/کنزالعمال – 16500ح/الحکمه زانیم(»کُتبت لک یما تَزَوجت إالّ المرأةَ الت هِمیالعرشِ و أنا ف

مان باشد و مدام  حواس کند، نیز پذیریم، باید به این مقدراتی که خدا براي ما تعیین می هایی که در زندگی می عالوه بر آن محدودیت •
زندگی بهتر یعنی اینکه توجه شما بیشتر باشد  .دارد کنیم، غبار تکبر را از چهرة ما بر می پیدا می همین توجهی که به خدا. توجه کنیم

 .به اینکه قدرت الیزال الهی بر زندگی شما خیمه زده است

 ایم؛ و در عین حال اراده و اختیار هم داریم ما توسط مقدرات الهی احاطه شده

هـاي   و همنشـین . شوید، این تاکسی، تصادفی سر راه شما قرار نگرفته اسـت  سی سوار میآیید و تاک شما صبح که از خانه بیرون می •
کند، آن خبر یا پیامی کـه رادیـو    و وقتی رانندة تاکسی رادیو را روشن می. شما در تاکسی هم تصادفی در کنار شما قرار نگرفته است
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خـدا  . ست، با هر کدام از این اتفاقات، خدا بـا شـما کـار دارد   هیچ کدام تصادفی نی. رسد کند نیز تصادفاً به گوش شما نمی پخش می
 . کنیم خیلی در کارهایش دقیق است ولی ما سطحی برخورد می

اي؛ اما در عین حال، تو اراده هم داري، و اطرافیان تو هم اراده دارند ولی اگر اطرافیان  طوري توسط مقدرات الهی احاطه شده تو این •
خدا بـه آنهـا    -اي که خدا براي تو دارد یعنی خارج از آن برنامه-هم بریزند به خرج بدهند که زندگی تو را بهاي  تو بخواهند یک اراده

 .دهد ها را خداوند در آنِ واحد دارد براي میلیاردها انسان انجام می همۀ این هماهنگی. دهد اجازه نمی

ر و اراده هم دارند، البته نـه اختیـار مطلـق؛ بلکـه اختیـار محـدود و       ها در حیطۀ مقدرات الهی قرار دارند اما در عین حال اختیا انسان •
تک رفتارهاي مـا   زندگی ما صد در صد دست خودمان نیست، البته خدا به تک. تواند هر کاري بکند هر کسی نمی. شده دارند حساب

 .أثیر داشته باشددهد و اینها ممکن است در مقدرات ما ت هاي ما هم اهمیت می دهد و به عذرخواهی اهمیت می

بیند، براي غیر خدا قدرتی  کسی که قدرت خدا را می/ کنید اگر قرآن بخوانید، قدرت خدا را بیشتر حس می
 شود قائل نمی

کنید، چون خداوند در قرآن، قدم به قدم از این قدرت و تسلط خودش بر حیات بشر،  اگر قرآن بخوانید، قدرت خدا را بیشتر حس می •
خوانـد و   مرتبه قرآن می 12ترسید؟ یکی از دالیلش این بود که روزي  از کسی نمی) ره(دانید چرا حضرت امام می .سخن گفته است

 .شود چنین کسی بندة خوبی براي خدا می. شود بیند، لذا براي غیر خدا قدرتی قایل نمی کسی که قرآن بخواند، قدرت خدا را می

اینکه فرعونیان قبل از ابتداي والدت، دنبالش بودند که او را به قتـل برسـانند، ولـی    با . نگاه کنید) ع(شما به داستان حضرت موسی •
 .چرا؟ چون خدا خواسته بود. در همان کاخ فرعون، زندگی کرد و بزرگ شد) ع(موسی

 دهد چند روایت دربارة تدبیرهایی که خدا براي زندگی ما انجام می

در آغاز خطبـۀ شـریف   ) ع(مثالً امیرالمؤمنین. دهد، روایت بسیار است ما انجام می دربارة قدرت خداوند و تدبیرهایی که براي زندگی •
خداوند در این دنیا براي هر کسـی  ) 193خطبه /البالغه نهج(»فَقَسم بینَهم معایِشَهم و وضَعهم منَ الدنْیا مواضعهم«: فرماید میحمام 

 .یک زندگی و معیشتی تعیین کردیک جایی تعیین کرد و براي هر کسی 

وقتی خدا براي بندگان خودش خیر  )5451/کنزالعمال(»إذا أراد اللّه بِعبید خَیرا رزقَهم الرِّفقَ فی معاشهِم«: فرماید می) ص(پیامبر اکرم •
کنـد و   هـا را سـخت نمـی   رفق به معناي آسودگی است؛ یعنـی خـدا زنـدگی آن   . بخواهد، رفق در معیشت به آنها عنایت خواهد کرد

 .دهد که به خداپرستی خود بپردازند و به آنها آسودگی می. گذارد درگیر باشند نمی

وقتی که خـدا شـرّ آنهـا را     )همان(»إذا أراد بِهِم شَرّا أو قالَ غَیرَ ذلک رزقَهم الخُرقَ فی معاشهِم و«: فرماید میدر ادامۀ روایت فوق  •
کند یا مثـل افـراد نـادان خـودش را      مثالً اینکه گاهی انسان بیهوده پول خود را خرج می. دهد ا حماقت میبخواهد در زندگی به آنه

اینکه خدا شرّ کسی را بخواهد یعنی خدا از آن شخص، خوشـش نیایـد و بخواهـد او را بـه حـال      . (کند جهت، دچار گرفتاري می بی
 )خودش رها کند

أیما عبد خَلَقتُه فَهدیتُه إلَى اإلِیمانِ وحسنت خُلُقَـه و لَـم أبتَلـه    «: فرماید میاوند متعال در روایت دیگري از قول خد) ص(رسول خدا •
بگیـرم،  اي را که به او ایمان بدهم و اخالقش را خوب کنم و بخل را از او  من هر بنده) 24/امالی طوسی(»بِالبخلِ فَإِنّی ارید بِه خَیراً

 ) .رسد هاي خوبی است که از سوي خدا به ما می یعنی اینها عالمت. (اهمخو یعنی خیرش را می
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  !اي است موشک، بازي عارفانه قایم

جایی برسی که  شاء اهللا به بلکه ان. خدا را در زندگی خودت ببینی و به آن توجه پیدا کنی ها قدرت وقت یبعضطور نباشد که فقط  این •
  .زند طور بشود، خدا هم پرده را کنار می اگر این» !نمتیب یمپرده  از پشت من دارم! خدایا«: بتوانی بگویی

اگـر  . گردي روي دنبال رفقاي خودت می گذاري و بعد می چشم می! اي است موشک، خیلی بازي عارفانه قایم •

بینی کـه آنجـا    زنی و می فهمی و پرده را کنار می ذره پرده تکان بخورد، تو می رفیقت پشت پرده باشد و یک

یعنی وقتی او را دیدي، حـاال او بـه   . آید روي و او دنبال تو می بعد می» تو را دیدم«: گویی می. ستاده استای

 . آید دنبال تو می

ولـی  . دهـد تـا مـا متوجـه او بشـویم      خدا پشت پردة زندگی ما ایستاده است و مدام دارد پرده را تکان می •

فهمیم و متوجه حضور او  دهد باز هم ما نمی را تکان می خدا هرچقدر این پرده! شویم متاسفانه ما متوجه نمی

منتها اگر متوجه شوي و او را ببینی، خدا از پشـت  ! کار کند که ما متوجه شویم؟ دیگر خدا باید چه. شویم نمی

 .ها خدا از پشت پرده بیرون آمده است براي بعضی. موشک است این قاعدة بازي قایم. آید پرده بیرون می
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 18ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
فقیري که در اثر باج به دشمن فقیر شده، /است بهتر یرکن چهارم زندگ یمقدرات اله یهمراه: پناهیان

صرفاً از غارت خلخال دختر یهودي نبود، بلکه براي عدم مقاومت ) ع(تأسف علی/ نزد خدا محترم نیست
 /رات فردي ما نیست؛ براي مقدرات جامعه هم هستشب قدر فقط براي تعیین مقد/ در مقابل دشمن بود

 خواهد داشت یخوش یباشد، زندگ یراض یکه به قضاء اله یکس): ع(یعل

 توانند بر روي آن توافق کنند ها می المللی بیان کنیم، اکثر آدم اگر این تعریف زندگی بهتر را به زبان بین

ساسی براي داشتن یک زندگی بهتر رسیدیم و بر اساس این ارکان، زنـدگی  ما بر اساس تعریفی که از زندگی داشتیم، به چند رکن ا •
تواننـد بـر روي ایـن     ها مـی  المللی بیان کنیم، اکثر آدم را به زبان بین -تعریف زندگی بهتر-اگر ما بتوانیم این .بهتر را تعریف کردیم

البتـه  . نائاً از فرهنگ و فکر دینی خودمان گرفته باشـیم یعنی این ارکان زندگی بهتر، چیزهایی نیستند که ما استث. سخن توافق کنند
 . کند فکر دینی ما هم این تفکر را خیلی تأیید و تقویت می

اي است که  اساساً زندگی بهتر، زندگی. اي است که اوالً با محبت شدیدتري نسبت به اهداف، همراه باشد گفتیم زندگی بهتر، زندگی •
 .شود زندگی بهتري داشت با عالقۀ کم نمی. و این عالقه را برآورده کند عالقۀ انسان را بسیار برانگیزاند

کسـی  . براي زندگی همراه باشد -و حتی اگر الزم شد، با جنگیدن-اي است که با تالش و فعالیت و مبارزه ثانیاً زندگی بهتر، زندگی •
براي زندگی خودش نبرد کند، قطعـاً زنـدگی بـه     طوري و بدون تالش به او رسیده باشد و یا حاضر نشود که امکانات زندگی، همین

 .بخش نخواهد بود مذاقش لذت

ها را بپذیرد  ها و موانع زندگی، خوب و قشنگ برخورد کند، محدودیت اي است که انسان در آن با محدودیت ثالثاً زندگی بهتر، زندگی •
یا آمـادگی مواجهـه بـا     ها منفعالنه برخورد کند ودیتاگر کسی با محد. ها برود و تسلیم شود؛ حتی گاهی به استقبال این محدودیت

ها عصبانی شود یا قهر کند، چنین کسی زندگی خوبی نخواهد داشت  ها را نداشته باشد یا در صورت مواجهه با محدودیت محدودیت
 .چون محدودیت جزء زندگی است

معتقد نباشد، الاقل به  اگر کسی به مقدرات و سرنوشت/ همراهی مقدرات الهی: رکن چهارم زندگی بهتر
 شانس معتقد است

کند، بلکه عامل دیگري هم هست که در این میان نقش  ها سامان پیدا نمی زندگی ما فقط با عالقه و تالش ما و پذیرش محدودیت •
» ت الهـی همراهی مقـدرا «لذا رکن چهارم زندگی بهتر . که ظاهراً زیاد هم در دست ما نیست کند و آن مقدرات الهی است بازي می

 .است

المللی بیان کنید تا همه بتوانند بفهمند و بپذیرنـد، حـاال اگـر     بنا بود شما این بحث را به یک زبان بی«: در اینجا ممکن است بگویید •
چـه بـا خـدا و چـه     -بله، ما قبول داریم که اگر کسی واقعاً به مقدرات الهی، یا به تقدیر و سرنوشت » کسی به خدا معتقد نبود، چه؟

بـه او  » همراهی مقدرات الهی«جاي  شاید مجبور باشیم به. مقدار گفتگوي ما به او سخت خواهد بود معتقد نباشد، اینجا یک -خدا بی
) مثـل گـزارش فوتبـال   (هاي ورزشی کمااینکه در گزارش» باید شانس هم با او همراهی کند تا زندگی بهتري داشته باشد«: بگوییم

کنم که دیگر کسی با این مخالفت کند و  و فکر نمی» ...شانس با این تیم همراه نبود«شود که  اده میگاهی اوقات از این تعبیر استف
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حداقلش این است که آدم اگر به مقدرات و سرنوشت معتقد نیست، الاقل به شـانس معتقـد   » !اساساً شانسی در کار نیست«: بگوید
 ».یر و سرنوشت خیلی مؤثر است؛ حتی اگر از جانب خدا نباشدتقد«کنم کسی با این مخالف این باشد که  و فکر نمی. است

 کنیم سري اتفاقات تصادفی زندگی نمی ما در متنِ یک/ دهد توجه به مقدرات الهی به انسان آرامش می

راحـت بـه    تواننـد خیلـی   ها می و نوعِ آدم. به خدا معتقد هستند -اي که تعلق داشته باشند به هر فرهنگ و فکر و منطقه-ها نوعِ آدم •
دهد و انسان را به سمت زندگی بهتر حرکـت   همین توجه به مقدرات الهی به انسان آرامش می. مقدرات الهی، متوجه و معتقد باشند

 .دهد می

مـثالً  ! سري اتفاقات تصادفی زندگی کنـیم  توانیم زندگی کنیم، و اصالً معنا ندارد که ما در متنِ یک ما اصالً بدون مقدرات الهی نمی •
اي در  دفعه اش ببرد و رشد کند، اما یک هایی از این زندگی ض کنید خدا براي کسی در نظر دارد که هفتاد سال زندگی کند و بهرهفر

این خدایی که ما را براي یک هدف و غرضی خلق کرده و به ما عمـر داده اسـت، آیـا     !کشته شود) مثالً در خیابان(اثر یک تصادف
قتـل    مثالً اگر کسی بخواهـد مـا را بـه   . علوم است که خدا باید تا آخرین دقایق عمرمان، از ما مراقبت کندم! نباید از ما مراقبت کند؟

 .خدا باید دخالت کند و نگذارد این اتفاق بیفتد -اگر عمر ما در آن لحظه تمام نشده باشد-برساند

تخاب چند گزینۀ محدود آزاديِ ما براي ان/ دهد بندگانش هر اشتباهی را مرتکب شوند خدا اجازه نمی
 است، نه هزار گزینه

هاي  به ویژه در این شب. دهد کنیم که به ما آرامش می مان پیدا می کنیم، یک نقطۀ اتکایی در زندگی وقتی به مقدرات الهی نگاه می •
باهی را مرتکـب  دهد بنـدگانش هـر اشـت    شما مطمئن باشید که خدا اجازه نمی. قدر توجه به موضوع مقدرات الهی خیلی الزم است

 )مثالً چون لیاقت آن کار خوب را ندارند(گذارد هر کار خوبی را انجام دهند طور که نمی شوند، همان

به ! هاي کنکور که فقط چهار گزینه دارد، نه هزار گزینه اگر ما آزاد باشیم، آزادي ما براي انتخاب چند گزینۀ محدود است، مثل تست •
ضمن اینکه خداوند متعال حتی گاهی اوقات، در . توانیم انتخاب کنیم، محدود است هایی که ما می عبارت دیگر، همیشه تعداد گزینه

 .کند تا مقدرات خودش را محقق کند کند و اندیشۀ ما را پایین و باال می فکر ما هم دخالت می

 د گیرد تا قضا و قدر الهی را توسط او محقق کن گاهی خدا عقل انسان را می): ص(پیامبر اکرم

إذا أراد اللّه عز و جل إنفـاذَ قَضـائه و   «: فرماید می) ص(پیامبر اکرم. توانید میزان دخالت پروردگار عالم را ببینید شما در این روایت می •
 )966ح/الفـردوس (»هم، ووقَعت النَّدامۀُقَدرِه، سلَب ذَوِي العقولِ عقولَهم حتّى ینفَذَ فیهِم قَضاؤُه وقَدره، فَإِذا مضى أمرُه رد إلَیهِم عقولَ

تـا اینکـه قضـاء و قـدر     ) گیـرد  می(کند خواهد قضاء و قدر خودش را نفوذ بدهد، عقل مردم را تعطیل می وقتی که خداوند متعال می
ا این کار را انجام اصالً من چر«: گوید وقت طرف می گرداند، آن خودش را محقق کند، و وقتی که کارش انجام شد، عقلشان را بر می

. شـود  طوري به ما تحمیـل مـی   یعنی گاهی اوقات مقدرات الهی این» !چه اشتباهی کردم! دادم من نباید این کار را انجام می! دادم؟
ذَا و  فیکَ قُولُیعقْلٍ عقْلَه فَ يفَإِذَا أَنْفَذَ أَمرَه رد إِلَى کُلِّ ذ. فَأَنْفَذَ أَمرَه و تَمت إِرادتُه  الْعباد عقُولَهم  إِذَا أَراد اللَّه أَمراً، سلَب :امام رضا ع(

 )442/؛ تحفذَا؟ نَیمنْ أَ

تـوانیم در مقـدرات خودمـان     اینکه شب قدر خیلی اهمیت دارد، یک دلیلش این است که درِ خانۀ خدا برویم و ببینیم چه تأثیري می •
م تأثیري بگذاریم، الاقل برویم با ادب درِ خانۀ خدا بنشینیم و حداقل این یک شـب را در محضـر خـدا    بگذاریم؟ حتی اگر هم نتوانی
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 30اي از  ام، ولی همین یک شب را که فرمـوده  سال نافرمانی و سرکشی کرده درست است که یک! خدایا«: متواضع باشیم و بگوییم
همین رفتار متواضعانۀ ما در شب قدر، خیلی » ...ام ام و با تواضع نشسته آمده) 3/ر؛ قدرف شهْلَیلَۀُ الْقَدرِ خَیرٌْ منْ أَلْ(هزار شب بهتر است

 .تواند در مقدرات ما مؤثر باشد می

قدر در  این«: اسرائیل فهماند  خدا به بنی/کنیم دست خودمان باشد، زندگی را خراب می مان اگر مقدرات
 »!مقدرات خودتان دخالت نکنید

کند، و اال اگر این مقدرات در دست خودمان باشد، زندگی  درت بسیار باالیی مقدرات خودش را براي زندگی ما تعیین میخداوند با ق •
اسرائیل، بعـد از   قوم بنی! کنیم و در این عرصۀ پیچیدة مقدرات الهی، مثل کودکان رفتار خواهیم کرد خودمان و دیگران را خراب می

خواهیم کشاورزي کنـیم، بـه    ما می: گفتند) ع(ی که هنوز خیلی عزیز بودند، به موسی بن عمراننجات از دست فرعون و در آن زمان
و خداونـد ایـن خواسـتۀ آنهـا را     ! خدا بگو که اختیار باران را در اختیار ما قرار دهد تا هر وقت و هر مقدار که ما بگوییم بـاران بیایـد  

. شد طور می و همین» دیگر بس است، باران قطع شود... حاال باران بیاید«: ندآنها هم شروع به کشت و کار کردند، بعد گفت. پذیرفت
پس ! خدایا«: پرسیدند. شان رشد کرده بود، ولی دانه و میوه و ثمر نداشت البته محصوالت! شان ثمر نداد ولی در آن سال اصالً زمین

فقـط  ! تان دست خودتان قرار گرفته اسـت  ور کردید که روزيشما با در اختیار گرفتن باران، تص: خداوند فرمود» !طوري شد؟ چرا این
أَنَّ قَومـاً مـنْ بنـی    ): ع(امام صـادق (! نیست که در رزق شما مؤثر است، عوامل زیاد دیگري هم وجود دارد) باران(همین یک عامل

منَا السلَیرْ عطمی کبلَنَا ر عاد ملَه نَبِییلَ قَالُوا لرَائوا      إِسادـا أَرکُلَّم هِملَـیع اءـمطَرَ السـلَ فَـأَمفْعأَنْ ی هدعفَو کذَل هبأَلَ رنَا فَسدإِذَا أَر اء
طَرَ لأَلْنَا الْما سئاً فَقَالُوا إِنَّموا شَیجِدی وا لَمدصا حفَلَم نَتسح و مهوعرز توا فَنَمعفَزَرنْفَعبِیرِي  لْما بِتَـدرْضَوی لَم مالَى أَنَّهتَع ى اللَّهحۀِ فَأَو

مخواستند مقدرات خودشان را در دست خودشان بگیرند، ولی خـدا بـه آنهـا     اسرائیل می در واقع بنی )181/يراوند-اءیقصص انب؛ لَه
 » !راضی باشید قدر در مقدرات خودتان دخالت نکنید و به تدبیر و تقدیر الهی این«فهماند که 

کسی که در اثر باج به !/ کالم خدا در روز قیامت با فقراء مؤمنین شبیه عذرخواهی است): ع(امام صادق
 دشمن فقیر شود، نزد خدا محترم نیست

اش از نظر مالی بهتر نشود و  بحث مقدرات الهی کامالً جدي است به حدي که ممکن است که انسان خیلی تالش کند، ولی زندگی •
خواهـد از آنهـا    کنـد و شـبیه اینکـه مـی     خداوند روز قیامت با فقراء مؤمنین صـحبت مـی  : فرماید می) ع(امام صادق. ه ثروت نرسدب

توانیـد او   هر کسی در دنیا به شما احترام گذاشته و کمکی به شما کرده است، می: فرماید گوید و می عذرخواهی کند با آنها سخن می
یوم الْقیامۀِ إِلَى فُقَرَاء الْمؤْمنینَ شَبِیهاً بِالْمعتَذرِ إِلَیهِم فَیقُـولُ   -إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ یلْتَفت ؛)شوند را شفیع مییعنی این فق(را شفاعت کنید

ما أَصنَع بِکُم الْیوم فَمنْ زود أَحداً منْکُم فی دارِ الدنْیا معرُوفاً فَخُذُوا  و عزَّتی و جلَالی ما أَفْقَرْتُکُم فی الدنْیا منْ هوانٍ بِکُم علَی و لَتَرَونَّ
 )2/261/کافی(»بِیده فَأَدخلُوه الْجنَّۀَ

در بـوده کـه   حال برایش مقـ  البته آن فقیري نزد خدا عزیز و محترم است که تالش و فعالیت خودش را انجام داده باشد، ولی با این •
اند یا جامعه را به دست مدیران ناالیق سپردند یا  اند، یا در حقّ خودشان جنایت کرده فقیر بماند، نه آن دسته از فقرایی که تنبلی کرده

د خاطر زبونی در مقابل دشمن، فقیر شو اگر کسی به. اند تسلیم دشمن شدند و به دشمن باج دادند و لذا دچار رنج و سختی و فقر شده
ربنـا  (. شـوند  مثل ظالمین دوبرابر عذاب می پذیرانی هستند که در قیامت اینها ظلم. یا فقر را تحمل کند، اصالً نزد خدا محترم نیست

عکُلٍّ ضنَ النَّارِ قالَ لفاً معذاباً ضع هِمأَضَلُّونا فَآت قُ(و ) 38/ف؛ اعرافهؤُالءونَ فىِ النَّارِ فَیاجتَحتَکْبرَُواْ إِنَّـا کُنَّـا   إِذْ یینَ اسلَّذفَؤُاْ لولُ الضُّع
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کند که چرا ظلم را  شان می اینها مستضعفانی هستند که خدا روز قیامت عذاب) 47/ر؛ غافرلَکُم تَبعا فَهلْ أَنتُم مغْنُونَ عنَّا نَصیبا منَ النَّا
 !چرا اجازه دادید شما را غارت کنند؟! پذیرفتید؟

 صرفاً از غارت خلخال دختر یهودي نبود، بلکه براي عدم مقاومت در مقابل دشمن بود) ع(ف علیتأس

فرمودنـد کـه اگـر    ) ع(اید که وقتی خلخال از پاي دختر یهودي در آوردند، امیرالمؤمنین این روایت را شنیده •

گونه است کـه   ان کنیم، اینتر بی این روایت را اگر بخواهیم دقیق. مردي در اینجا آرزوي مرگ کند، حقّ دارد

ام که  کنند و شنیده آیند روستاهاي شما را غارت می ام که سربازان معاویه می من شنیده: فرماید حضرت می

و بدون اینکه شما با آن دشمنان بجنگید،  اند هایی انجام داده اند و جنایت خلخال از پاي دختر یهودي کشیده

و . در این صورت اگر یک مرد مسلمان از تأسف بمیرد، حـقّ دارد . تندبه راحتی غارت کردند و برگشتند و رف

ها کنـار   خواهید با این ظالم کنید، بلکه می جنگید و مقاومت نمی تنها با این دشمن نمی شما نه: فرماید بعد می

لمۀِ و الْأُخْرَى الْمعاهدةِ فَینْتَزِع حجلَها و قُلْبها و و قَد بلَغَنی أَنَّ الرَّجلَ منْهم کَانَ یدخُلُ علَى الْمرْأَةِ الْمس! (بیاید

الَ رجلًا منْهم کَلْم و لَا أُرِیـقَ  قَلَائدها و رِعاثَها ما تُمنَع منْه إِلَّا بِاالسترْجاعِ و الاسترْحامِ ثُم انْصرَفُوا وافرِینَ ما نَ

فَقُبحاً لَکُـم و تَرَحـاً   ...و أَنَّ امرَأً مسلماً مات منْ بعد هذَا أَسفاً ما کَانَ بِه ملُوماً بلْ کَانَ عنْدي بِه جدیراًلَه دم فَلَ

ه و تَرْضَـونَ   حینَ صرْتُم غَرَضاً یرْمى یغَار علَیکُم و لَا تُغیرُونَ و تُغْزَونَ و لَا تَغْزُونَ و یعصى  -5/5/یکـاف  ؛اللـَّ

 )27خطبه /نهج البالغه

خاطر آن خلخال که از پاي دختـر یهـودي کنـده     کند، صرفاً به فرماید آدم آرزوي مرگ می اینکه حضرت می •

خواهید با  و بعد هم می» !کنید؟ شما چرا در مقابل آنها مقاومت نمی«خاطر این است که  شده، نیست، بلکه به

» !کنیم ما را کمتر بزنیـد  خواهش می«ها را راضی کنید که به شما ظلم نکنند و به آنها بگویید که چاپلوسی آن

فرماید اگـر مـرد مـؤمن آرزوي     این است که می! آورد را به خروش می) ع(این است که غیرت امیرالمؤمنین

ع از زنـدگی خـودت   خواهد زندگی تـو را بگیـرد، تـو در دفـا     یعنی چرا وقتی کسی می! مرگ کند، حقّ دارد

ـ  دهد، دارد عالجِ واقعـۀ تأسـف   حضرت در اینجا دارد راه زندگی را به ما یاد می! میري؟ جنگی و نمی نمی ار ب

به خـاطر ایـن ظلمـی کـه اتفـاق      «: دهد، نه اینکه به ما بگوید کنده شدن خلخال از پاي یک دختر را یاد می

خـاطر   فریاد حضرت بـه . کنید تا ریشۀ این ظلم کنده شود خواهد اقدام بلکه از ما می» !افتاده، عزاداري کنید

دهید شما را غـارت   کنید و اجازه می چرا شما مقاومت نمی«درد حضرت این است که . لزوم این اقدام است

 »!کنید شان می روید التماس کنند، بعد می

 ر و فالکت استسال با آمریکا کنار آمده و تحریم هم نشده، اما در فق مصر سی: اندیشمند مصري

ایـم ولـی وضـع فقـر و فالکـت مـا        ما سی سال است که با آمریکا کنار آمـده : یکی از اندیشمندان و نخبگان کشور مصر، گفته بود •
همـه دشـمنی و جنگـی کـه بـه او تحمیـل        ولی ایران در مقابل آمریکا ایستاده است، با ایـن ! بینید گونه است که االن دارید می این
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وقت ما را جزء دشمنان خودش قلمداد نکرده، ما را تحـریم نکـرده، بلکـه     درحالی که آمریکا هیچ. ن از ما جلوتر استاند، اما اال کرده
 ! بریم سر می قدر در بدبختی و فالکت به همیشه ما را جزء دوستان خودش قرار داده است ولی ما االن این

هـا در   تعـداد افـرادي کـه آمریکـایی    . آنها هم وضعیت مشـابهی دارنـد  ! شما کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان و عراق را ببینید •
! همه نیرو براي سفارتخانه الزم است؟ کنید این شما فکر می. اند بسیار زیاد است هاي خودشان در این کشورها مستقر کرده سفارتخانه
این کشورها جز ناامنی و فقـر، چـه چیـزي     وقت ببینید که هاي آمریکا مشغول چه کاري هستند؟ آن همه آدم در سفارتخانه پس این

 !دارند؟

 یخوش یباشد، زندگ یراض یکه به قضاء اله یکس): ع(یعل/ اي از زندگی بهتر درونی است  بخش عمده
 خواهد داشت

دند، یکی از بعد از اینکه آن فقراء مؤمنین، کسانی که در دنیا به آنها کمک کرده بودند را شفاعت کر: فرماید در ادامۀ روایت قبلی می •
کـنم، بهتـرین    من اینجـا بـراي شـما جبـران مـی     : فرماید خداوند می. هایی در دنیا محروم گذاشتی خدایا، ما را از بهره: گوید آنها می
وا النِّساء و لَبِسوا الثِّیـاب اللَّینَـۀَ و أَکَلُـوا    فَیقُولُ رجلٌ منْهم یا رب إِنَّ أَهلَ الدنْیا تَنَافَسوا فی دنْیاهم فَنَکَح(...ها و ها، بهترین خانه مرکب

قُولُ تَبفَی متَهطَیا أَعثْلَ می منطفَأَع ابونَ الدم ورشْهوا الْمبکر و ورکَنُوا الدس و امـا     الطَّعثْـلُ مم ـنْکُمم ـدبکُلِّ عل و الَى لَکتَع و كار
طَیفاأَععونَ ضعبا سنْیالد ا إِلَى أَنِ انْقَضَتنْیالد نْذُ کَانَتا منْیلَ الدأَه یعنی خداوند در بهشت طوري بـراي آن فقـراء   ) 2/262/؛ کافیت

 .کند جبران نمی -اند خوب ولی ثروتمندي بوده هاي که در دنیا آدم-کند، که براي دیگران جبران می

دگی بهتر درونی است، اگر کسی برایش مقدر شده بود کـه از بیـرون، زنـدگی بهتـري نداشـته باشـد، از درون       اي از زن بخش عمده •
اش  کنـد، قـدرت روحـی    چنین کسی وقتی به مقدرات الهی نگاه می. رسد ها می خیالش راحت است که یک روز به همۀ این خوشی

 .دهد دلگرمی می کند و به آدم  مقدرات الهی زندگی آدم را بهتر میو اصالً نگاه کردن به . براي زندگی بهتر، تأمین خواهد بود

هـا   آن پیرمرد کسی بود که مدت. در خواب دیده بود کردند که یک پیرمردي از اهل علم را نقل می از قول کسی) ره(اهللا بهجت آیت •
مدام پاي درس علما . ن قوي و خوبی نداده بودخاطر اینکه خدا به او ذه جایی نرسیده بود؛ شاید به در حوزه تحصیل کرده بود ولی به

کنند که وقتی این پیرمرد از دنیا رفت، یک کسی در خواب دیده بود کـه در   نقل می. برد نشست ولی بهرة چندانی نمی رفت و می می
بهرة علمی نداشتید، چه شد  شما در این دنیا: پرسند در عالم رؤیا از او می. اند عالم آخرت، علماء و مراجع پاي درس آن پیرمرد نشسته

من در دنیا هر چقدر تالش کردم، خداوند بیشتر از این، به من علـم نـداد،   : آن پیرمرد گفته بود. اند که آنجا همه پاي درس شما آمده
یـد یـک دورة   روند، با به حدي که علماء وقتی از دنیا می. ولی هر چیزي که در این دنیا به من نداد، در عالم آخرت به من داده است

 .یاب شوند شرف) ع(بیت به خدمت اهل -براي مراتب باالتر-آموزشی نزد من بیایند، بعد

إِنَّکُم إِنْ رضیتُم بِالْقَضَاء شود؛  اگر شما به قضاء الهی راضی باشید، زندگی شما خوش، پاکیزه و باصفا می«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین •
فُزْتُم و یشَتُکُمع تطَاب برخـورد  بـا او   يشـتر یب يخدا با رفق و مداراکسی که به قضاء الهی راضی باشد،  )3844/غررالحکم(»بِالْغَنَاء

آیـد و حتـی    هاي قشنگی برایش پـیش مـی   افتد و شادي هاي خوبی می حتی اگر فقیر باشد، در همان فقر هم برایش اتفاق. کند یم
 . تر زندگی کرده است د ثروتمند هم خوشبینید که او از یک فر گاهی اوقات در مجموع می

چه بسا آدم ثروتمندي کـه  . خورد درد آدم نمی مهم این است که زندگی با آدم راه بیاید؛ اگر زندگی با آدم راه نیاید، حتی ثروت هم به •
ها  دربارة سختی. شده است خاطر اینکه در به روي او قفل میرد؛ مثالً به خیلی هم پول دارد ولی در یک اتاق در بسته از گرسنگی می

 .هاي زیادي نقل شده است ن آید هم داستا هایی که براي افراد ثروتمند پیش می و مشکالت و ناکامی
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 نیکه خالصانه عبادت کند، خدا بهتر یکس): س(حضرت زهرا /توانیم مقدراتمان را تغییر دهیم ما می
 زند یرقم م شیمصلحت را برا

ر شود، باید به قضاء الهی توجه کنیم و راضی بودن به قضاء الهی را عامل بهتر شدن مقدرات خودمـان  خواهیم زندگی ما بهت اگر می •
نقل شد است که ) س(یک روایت نادر از حضرت زهرا. توانیم توانیم مقدرات خودمان را تغییر دهیم؟ بله می ولی آیا ما می. قرار دهیم

 .کنیم می اي تقدیم به عنوان هدیه -هاي قدر است رین شبت که اصلی-ماندة شما را براي دو شب قدر باقی آن

این مصلحت «: گویند افتد، می اید که وقتی یک اتفاقی براي کسی می توانیم مقدرات خودمان را تغییر دهیم؟ البد دیده ما چگونه می •
؟ یعنـی آیـا امکـان نداشـت یـک      شـد  درست است، حتماً مصلحت بوده که اتفاق افتاده است، ولی آیا بهتر از این نمـی » !بوده است

شد کـه مصـلحت    توانست اتفاق بیفتد، یعنی می براي او طراحی شود و اتفاق بیفتد؟ چرا می -که برایش بهتر بود-مصلحت دیگري
 .بهتري برایش اتفاق بیفتد

اسـت کـه   ) س(هم در این سخن حضـرت زهـراي مرضـیه    ام و آن عبارتی است که بنده فقط در یک روایت دیده» مصلحت بهتر« •
کسی کـه خالصـانه عبـادت کنـد، خـدا      ) 2/108/ورام(» أَفْضَلَ مصلَحته  منْ أَصعد إِلَى اللَّه خَالص عبادته، أَهبطَ اللَّه إِلَیه«: فرماید می

 .بهترین مصلحتش را بر سر او نازل خواهد کرد

یعنی انسان بفهمد . هاي غلط، پاك باشد انه، عملی است که از انگیزهبلکه عمل مخلص! معناي اخالص فقط این نیست که ریا نکنید •
خاطر نفع شخصی خودمان به ما دسـتور داده اسـت و ثـواب و     کند، امر خدا را قلباً قبول کرده باشد و بداند که خدا به کار می دارد چه

 .دت مخلصانه انجام دهدتواند عبا اگر انسان اینها را بفهمد، می. پاداش هم در واقع لطف خدا به ماست

ها بـراي مـا    هرچه درجۀ اخالص عبادت ما افزایش پیدا کند، بهترین مصلحت. دانید اخالص درجات و مراتب دارد طور که می همان •
طور باشد که  اش ممکن است این مثالً یک نمونه. تواند بروز پیدا کند  هاي مختلفی می این بهترین مصلحت، به صورت. خورد رقم می

 . دهند میر بنا بود با یک بیماري سخت ما را رشد بدهند، حاال با یک سرماخوردگی جزئی همان رشد را به ما اگ

کند، و راضی بودن به مقـدرات الهـی نیـز یـک قـدم       زندگی ما را یک قدم بهتر می» توجه به اصل مقدرات«طور که گفتیم،  همان •
الهی را در قالـب رکـن سـوم زنـدگی بیـان کـردیم و گفتـیم کـه انسـان بایـد            البته راضی بودن به مقدرات. کند زندگی را بهتر می

تـوانیم بـا عبـادت     وقتی مـا مـی   »خودمان را تغییر دهیممقدرات  اصالً بیایید«گوییم که  در اینجا می منتها. ها را بپذیرید محدودیت
 !خالصانه، مقدرات خود را بهبود دهیم، چرا این کار را انجام ندهیم؟

هاي خالص که خدا براي ما  یکی از عبادت) ع(ذکر علی/ آید دست می لصانه خیلی سخت بهعبادت خا
 آسانش کرده

دو رکعت نماز مخلصانه داشته باشی، جایگاه تو در : فرمود) ع(امام صادقآید، کمااینکه  دست می البته عبادت خالصانه خیلی سخت به •
قَلیــلَ إِنَّ الرَّجــلَ لَیصــلِّی الــرَّکْعتَینِ یرِیــد بِهِمــا وجــه اللَّــه تَعــالَى فَیدخلُــه اللَّــه بِهِمــا فَــإِنَّ ربکُــم رحــیم یشْــکُرُ الْ بهشــت اســت؛

  ) 1/209/الفقیه الیحضره من(»الْجنَّۀ

: فرمـود ) ص(مپیـامبر گرامـی اسـال   است که ) ع(هاي خالص که خدا براي ما آسان کرده است، ذکر علی بن ابیطالب یکی از عبادت •
) ع(هاي قـدر مـا بایـد بـراي علـی      چرا شب) 2/205/الفقیه الیحضره من(»ذکْرُ علی ع عبادة عبادت است؛) ع(ذکر علی بن ابیطالب«

شان هست، لـذا   در دل) ع(اینها که مهر علی: عزادار باشیم؟ شاید خداوند دیده که ما هنرِ عبادت مخلصانه را نداریم، لذا فرموده است
 . اي براي موالي خودشان خواهند داشت را در شب قدر بشوند، یک ذکر مخلصانه) ع(قتی خبر ضربت خوردن و شهادت علیو



134 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

. این طراحی پروردگـار عـالم اسـت   . رسد خورد و به شهادت می هاي قدر ضربت می در شب) ع(این تصادفی نیست که امیرالمؤمنین •
تنگ بشود، به او عشق بورزند و براي ) ع(شان براي علی اي دل ت که اگر بناست عدهحتماً حکمت بالغۀ الهی به این تعلق گرفته اس

 .شان رقم بخورد هاي قدر براي او بسوزند، پس بگذار این اتفاق زیبا در شب

همین بیداري در شب قدر نوعی تواضع به بارگاه / بیایید در شب قدر، مقدرات خود را به خوبی تغییر دهیم
 ربوبی است

بنده پیشنهاد . هاي قدر مقدرات خودمان را به خوبی تغییر دهیم بیایید در این شب. شود هتر بدون توجه به مقدرات الهی نمیزندگی ب •
سال گذشته هم اصالً عبادت نکرده است، در شب قدر در خانۀ خـدا بیایـد و ایـن شـب را حسـابی       کنم که هر کسی که در یک می

خـواهی راه صـد سـاله را طـی      شبه می سال آدم نشدي، حاال یک تو یک«: گوش شما بگوید نگذارید شیطان در راه، درِ. عبادت کند
تازه این رقم هزار ماه که خداوند فرموده . شب قدر از هزار ماه بهتر است. توان راه صد ساله را طی کرد شبه هم می اتفاقاً یک» !کنی
ضمن اینکه هزار هم در . تواند بیشتر از هزار ماه باشد معنایش این نیست که شب قدر نمی )3/ر؛ قدرلَیلَۀُ الْقَدرِ خَیرٌْ منْ أَلْف شهْ(است

 .در اینجا کف آن را تعیین کرده است -به تعبیر ما-اینجا عدد مبالغه است و خداوند

ه اگـر فرزنـدان   نقـل شـده اسـت کـ    . دهند آفرین بر کسانی که این شب بسیار مهم و تأثیرگذار در زندگی خودشان را از دست نمی •
ریخت و صورت آنهـا   ها می خواستند بخوابند، ایشان در اوج مهربانی، آب روي صورت بچه در شب قدر می) س(حضرت فاطمۀ زهرا

 . امشب را بیدار باشید، امشب شب قدر است: فرمود شست تا خوابشان نبرد، و می را می

. کنـد  ، و یک احترام به مقدراتی است که خدا دارد براي ما تعیین میهمین بیداري در شب قدر یک نوع تواضع به بارگاه ربوبی است •
خداوند هم خیلی رئوف است، مثالً ممکن است خدا بخواهد یک چیزي براي ما بنویسد که براي ما خوب نیست، اما وقتی ببیند کـه  

بسـا دیگـر آن    گـوییم، چـه   مـی  »منَ النّارِ یـا رب خَلّصنا «گوییم یا  می »...بِک یا اهللا«ایم و داریم  مؤدبانه در جلسۀ شب قدر نشسته
 . هاي بهتري براي ما تعیین کند مقدرات را براي ما ننویسد و مصلحت

در شب قدر، باید / شب قدر فقط براي تعیین مقدرات فردي ما نیست؛ براي مقدرات جامعه هم هست
 جامعه را از مقدرات بد نجات داد

اگـر بـراي جامعـه و اجتمـاعی کـه در آن      . ردي ما نیست بلکه براي مقدرات جامعه هم هستشب قدر فقط براي تعیین مقدرات ف •
لـذا در شـب قـدر، بایـد     ! سوزي؛ حتی اگر خیلی آدم خوبی باشـی  کنی، مقدراتی پر از رنج نوشته شود، تو هم پاي آن می زندگی می

 . کنیم و این خیلی خوب است رویم دعا می ی میجمع شاید به همین دلیل باشد که دسته. جامعه را از مقدرات بد نجات داد

مقدراتی که خدا براي جامعـۀ  . توانی خوشبخت زندگی کنی ریشتري بیاید، شما در وسط آن شهر نمی 8مثًال اگر در شهر شما زلزلۀ  •
و دیگـر  . سـوزند  مـی اگر گرفتاري یا بالیی بر سر یک جامعه بیاید، خشک و تر با هـم  . گیرد، خیلی براي ما مهم است ما درنظر می

البته کسی که در این میان آدم خوبی باشد، اگر در . کند و مستجاب نخواهد کرد ها هم نگاه نمی خوب ها و دعاهاي آدم به ناله خداوند
 .اش نوشته شده رها شود تواند از چنگ آن تقدیري که براي جامعه رود، ولی نمی اثر یک بالي اجتماعی بمیرد، خُب به بهشت می
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 هاي ما به خاطر اعراض از ذکر خداست  ی گرفتاريبرخ

ها  دانید چرا برخی از گرفتاري می. توانیم بر مقدرات خودمان تأثیر بگذاریم و زندگی خودمان را بهتر کنیم می طور که گفتیم، ما همان •
و مـنْ أَعـرَض   «: فرماید میاینکه ایم، کما شود؟ به خاطر اینکه از ذکر خدا اعراض کرده مان سخت می آید و زندگی براي ما پیش می

مان بهتر شود، این یک معادلـۀ بسـیار روشـنی     خُب از ذکر خدا اعراض نکنیم تا زندگی) 124/طه(»عنْ ذکْري فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنْکاً
 . است

. تقوا در جایی مدیریت داشته باشـد  یدهند که یک مدیر یا مسئول ب اگر مردم دنیا این حقایق را بفهمند و باور کنند، هرگز اجازه نمی •
تقوا  رود و لذا مدیریت این فرد بی دانند کارها توسط او درست پیش نمی دهند در رأس کار قرار بگیرد، چون می اصالً به او اجازه نمی

بخشی از زندگی مردم  وقتی خدا کارِ این مدیر را خراب کند، در واقع کار مردم خراب شده است، چون ادارة. به ضرر مردم خواهد بود
: گویـد  آیـد بـه مـردم مـی     وقـت مـدام مـی    رود، آن تقوا باشد کارش درست پیش نمی مدیري که بی. تقواست در دست این مدیر بی

 » !شود نمی«

. ذاردگ وقت حضرت مدیران الیق و باتقوا بر سر کارها می آید و آن می) ع(وقتی مردم دنیا این حقیقت را بفهمند، موالي ما امام زمان •
تکه خواهند کرد؛ همان کـاري کـه بـا محمـد بـن       اما تا وقتی مردم این را نفهمند، اگر مدیر باتقوایی بر سر کار باشد مردم او را تکه

بـه   -فجیعـی طـرز   به-براي مصر قرار داده بود، ولی او را گرفتند و) ع(ایشان مدیر باتقوایی بود که امیرالمؤمنین. بکر انجام دادند ابی
مردم وقتی . و مالک اشتر را هم که حضرت براي این کار فرستاده بود، در راه به او سم دادند و به شهادت رساندند. رساندندشهادت 

 .شود طوري می فهمند که مدیر باید باتقوا باشد، این نمی

 دهد زندگی خوش میبه انسان باتقوا خدا زندگی 

و یرْزقْه منْ حیثُ * و من یتَّقِ اللَّه یجْعل لَّه مخَْرَجا«: فرماید مییمۀ قرآن است که تر از این روایاتی که خواندیم، همین آیۀ کر روشن •
ْتَساگر آدم تقوا نداشته باشـد،  . دهد تقواي خدا را داشته باشی، خدا راه خروج از مشکالت را به تو نشان میاگر ) 3و2/طالق(»بلَا یح

 . دهد نشان نمی خدا راه خروج از مشکل را به او

ثانیاً از یک . دهد اوالً راه عبور از مشکل را به ما نشان می: دهد طبق آیۀ فوق، اگر تقوا داشته باشیم خداوند دو کار براي ما انجام می •
 .شود لذا زندگی انسان خوش و خرّم می. رساند کردیم، به ما رزق و روزي می هایی که حسابش را هم نمی راه

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

 19ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
تا قدرت اصالح نشود کسی به زندگی بهتر نخواهد / زندگی بهتر یک بحث کامالً سیاسی است: پناهیان

اي تعیین شود، همه  اگر براي جامعۀ ما مقدرات سختگیرانه/ دارد» مدیر« 313نیاز به ) ع(امام زمان/ رسید
 يها حجاب یاست، نه ب رانیاب به مداز منکر اول خط ینه /ها خواهیم شد اسیر آن سختگیري

 است یاسیس يدعا کی، جفر يدعا برا/ابانیخ

چون تـا وضـع قـدرت و افـراد قـدرت       م؛یکن یصحبت م یاسیس میمتوجه بشوند که دار دیهمه با میکن یصحبت م» بهتر یزندگ«از  یوقت
 .دیبهتر نخواهد رس یبه زندگ یکس -یاصالحِ حداقل کیهم نه  آن-اصالح نشوند

اگر براي جامعۀ ما مقدرات / قط نگران مقدرات شخصی خود نباشیم؛ مقدرات جامعه خیلی مهم استف
 ها خواهیم شد اي تعیین شود، همۀ ما اسیر آن سختگیري سختگیرانه

هـاي   لذا در شب. یهم مقدرات اجتماع يهم مقدرات فرد؛ کند یبا ما همراههم مقدرات  دیبا میبهتر برس یبه زندگ میاگر بخواه ما •
کننده در زندگی تک تک ما، فقط مقدرات شخصـی مـا    قدر، ما نباید فقط نگران مقدرات شخصی خودمان باشیم، چون عامل تعیین

کند؟ اگر براي جامعۀ ما  کنیم و باید ببینیم که پروردگار عالم براي جامعۀ ما چه مقدراتی را تعیین می ما در جامعه زندگی می. نیستند
گیرانـه و   و اگـر بـراي جامعـۀ مـا، مقـدرات سـهل      . ها خـواهیم شـد   اي طراحی شود، ما هم اسیر آن سختگیري مقدرات سختگیرانه

کمااینکه وقتـی  . مند خواهیم شد باز هم از آن مقدرات بهره -اگر آدم ضعیف و ناالیقی هم باشیم-بخشی در نظر گرفته شود، ما فرح
 .شوند و هم خارها مند می ها از آن آب بهره دهند، هم گل یک بوستانی را آب می

تان دعا کنید، یادتان باشد که حتماً باید بخـش مهمـی از    خواهید براي آینده و سعادت خود و خانواده و نزدیکان اگر در شب قدر می •
ی کـه  یکی براي عمـوم مردمـ  : ویژه براي دو گروه در جامعه خیلی باید دعا کنید و به. این دعا را به دعا براي جامعه اختصاص دهید

ویژه اهل دین و ایمان و دیانت نیستند، و دیگري براي مسئوالن جامعه؛ مسئوالنی که مقدرات جامعه به نوعی در دست آنها قرار  به
 .توانیم سطح سعادت خودمان را باالتر از ظرفیت و استعداد مسئولین جامعه ببریم ها نمی گیرد و ما قطعاً به این سادگی می

قبل از کار تعلیم و تربیتی، ) ص(پیامبر/بهتر، مسئوالن جامعه نقش زیادي دارندبراي رسیدن به زندگی 
 دهی وضع قدرت بود دنبال سامان

براي رسیدن به زنـدگی  «سؤال مهمی که در جریان بحث زندگی بهتر باید به آن پاسخ دهیم این است که  •

جا باال ببـرم، ولـی مسـئوالن     ، بیخواهم توقعات را بنده نمی» بهتر، مسئوالن یک جامعه چقدر نقش دارند؟

شما به این مسأله توجه کنید که سه امام اولِ ما، بیش از اینکه بخواهند کار . جامعه نقش بسیار زیادي دارند

تعلیم و تربیتی انجام دهند، در پیِ این بودند که سیاست را سامان دهند، و دنبال این بودند که وضع قـدرت  

 . را اصالح کنند

العـرب، سـامان    قبل از اینکه کار تعلیم و تربیت را آغاز کند، دنبال این بود که وضعیت قـدرت را در جزیـره  ) ص(می اسالمپیامبر گرا •
پیمان ببندند تا حضرت را در میان خودشان ببرند و از ایشان ) ص(وقتی که حدود هفتاد نفر از مردم مدینه آمده بودند با پیامبر. بدهد

بالفاصله بعد از اینکه آنهـا    -ده، قبالً مسلمان شده بودند ولی همۀ مردم مدینه هنوز مسلمان نشده بودندالبته این ع که-دفاع کنند
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و ابتـدا بـه آنهـا    ) دوازده ریـیس (تک قبالیل آنها رییس تعیین کردند براي تک ) ص(را بستند، رسول خدا) ص(پیمان دفاع از پیامبر
) ص(و آنهـا بـه پیـامبر   . پیشنهاد بدهید که آنها را به عنوان رییس قبایل شما تعیـین کـنم  توانید، این دوازده نفر را  شما می: فرمودند

لذا حضرت صبر کردند تا جبرئیل امین، این اسامی را به ایشان بدهند تا آنها را به عنوان رییس . نه، خود شما اسم تعیین کنید: گفتند
فَـدخَلُوا   رِ عبد الْمطَّلبِ و حمزَةُ و علی و الْعباس معه فَجاءه سبعونَ رجلًا منَ الْأَوسِ و الْخَزْرجِو کَانَ رسولُ اللَّه نَازِلًا فی دا(.تعیین کند

ارص... الد ولُ اللَّهسفَقَالَ ر :بِذَل کُملَیکْفُلُونَ عیباً یشَرَ نَقع اثْنَی نْکُمم وا إِلَیأَخْرِج 60/الوري ؛ اعالم... ک( 

انتخاب شده بودند، بعداً بد شدند؛ مثالً یکی از این افراد کسی بود کـه در آن  ) ص(هرچند برخی از این دوازده نفري که توسط پیامبر •
) 70/و الفدك فهیالسق؛ ... فاقتحما الدار، فصاحت فاطمۀ و  ...فیهم اسید بن حضیر(مشارکت داشت) ع(هجمه به درِ خانۀ امیرالمؤمنین

أن النبی صـلّى اللّـه   (و یکی دیگر از آنها نیز کسی بود که در شوراي سقیفه بر سر خالفت با دیگران دعوا داشت و البته بازي را نبرد
امـا بـاالخره    )54/و الفدك فهیالسق؛ ...فقال سعد بن عبادة البنه قیس ...علیه و آله لما قبض اجتمعت األنصار فی سقیفۀ بنی ساعده 

 .تواند بدون رییس باشد الزم بود چون یک جامعه نمی) ص(این انتخاب پیامبر

هنوز که همۀ آنهـا بـه   : توان پرسید با اینکه می. رییس تعیین کردند) در مدینه(در همان ابتداي کار براي قبایل آنها) ص(پیامبر اکرم •
شـان   صالً آنها که از شما تقاضا نکردند که حضـرت بـراي  ایمان نیاورده بودند که حضرت براي آنها رییس تعیین کرد؟ ا) ص(پیامبر

-این کار را انجام داد؟ چرا این رفتار سیاسیِ محـض ) ص(رییس تعیین کند، و حتماً از قبل یک رؤسایی هم داشتند، پس چرا پیامبر
بـل از اینکـه خودشـان    قدر مهم است که ایشان ق این) ص(براي پیامبر گرامی اسالم -که همان اصالح وضع قدرت در جامعه است

 کنند؟  وارد مدینه شوند و قبل از اینکه بخواهند کار تعلیم و تربیت را در آنجا آغاز کنند، ابتدا رؤساي قبایل را تعیین می

م آیاته یتْلُوا علَیهِ«: فرماید خداوند میانجام شده بود؛ همان که » تالوت«به مدینه، فقط کار ) ص(دقت کنید که تا قبل از ورود پیامبر •
کْمالْح و تابالْک مهلِّمعی و زَکِّیهِمی قبل از هجرت به مدینـه -)ص(پیامبر اکرم. یعنی مرحلۀ اول، تالوت است )164/عمران آل(»هو- 

توانسـت   ن نمییکی از مؤمنین جوان را از سوي خودشان به مدینه فرستاده بودند که در آنجا کار تبلیغی انجام دهد، و طبیعتاً آن جوا
 .داد را انجام می» تالوت«کار تعلیم کتاب و حکمت را به عنوان یک معلم کامل انجام دهد، بلکه او کار 

 دارد» مدیر« 313نیاز به ) ع(امام زمان/ تا وضع قدرت اصالح نشود، کسی به زندگی بهتر نخواهد رسید

یک کـارِ دقیقـاً سیاسـی     یعنی. )پیمان عقبه(ددر همان ابتدا که با مردم مدینه پیمان بستن) ص(پیامبر اکرم •

که  چنان ولی متاسفانه هنوز نگاه جامعۀ ما به عرصۀ سیاسی، آن. انجام دادند و براي آنها رییس تعیین کردند

کنیم همه باید متوجه بشوند کـه   صحبت می» زندگی بهتر«از وقتی . نگاه معنوي و دینی نیستباید و شاید، 

هم نه یـک اصـالحِ    آن-کنیم؛ چون تا وضع قدرت و افراد قدرت اصالح نشوند میما داریم سیاسی صحبت 

 .کسی به زندگی بهتر نخواهد رسید -حداقلی

نفر، عابد و زاهد هستند کـه در   313نفر هستند؟ آیا این  313منتظر ) عج(حضرت ولی عصر: گویند چرا می •

سري افراد قلدر و قلچماق هستند کـه از   ینها یکآیا ا! گردانند؟ کنند و تسبیح می ها براي حضرت دعا می کوه

بـدون  . نفر مدیر دارد 313نه، اینها مدیران جامعه هستند، یعنی حضرت نیاز به ! کنند؟ حضرت محافظت می

 .مدیر، نه زندگی بهتر و نه بندگی بهتر میسر نخواهد شد
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 یاسیس زندگی بهتر، شرط /دتا وضع قدرت اصالح نشود بسیاري از نصایح اخالقی در جامعه، فایده ندار
 است
م   • بسیاري از نصایح اخالقی در جامعه، تا وقتی که وضعیت قدرت اصالح نشود، فایده ندارد؛ چون مثل این است که از یک جایی سـ

 .خُب طبیعتاً این یک کار مضحک خواهد بود! وقت ما بخواهیم مدام به ضدعفونی کردن اقدام کنیم در جامعه پراکنده شود و آن

 تـر  هیمردم بـه امـراء جامعـه شـب     :دیفرما یم) ع(یعل نیرالمؤمنیأم. شوند یمردم هم خوب م یۀبقوقتی مسئولین جامعه خوب باشند،  •
نسـبت بـه پـدر و     جامعـه  نیو مسـئول  ونیاسیس )208/تحف العقول؛ النَّاس بِأُمرَائهِم أَشْبه منْهم بِآبائهِم(شانیهستند تا به پدرمادرها

 )ع(نیرالمـؤمن یأم یول هستند،آموزش و پرورش با اینکه پدر و مادر حتی مؤثرتر از . دارند تیو ترب میدر تعل يتر يدینقش کل ها،مادر
 .مؤثرتر از پدر و مادر هستند ونیاسیسکه  دیفرما یم

توانیم از خودمـان و   میما ! هم نه یک اصالحِ حداقلی براي رسیدن به زندگی بهتر، باید وضع قدرت در جامعه اصالح شود، آن •

جامعۀ خودمان انتظاري زیادي براي تقوا نداشته باشیم ولی از مسئولین جامعه بسـیار زیـاد انتظـار      از مردم

 یها بـه زنـدگ   رساندن انسان يارا بر نشیخدا د که باور داشته باشند جامعه هم باید ونیاسیس. تقوا داریم

 ییتقوا  یذره ب کی که اگر بدانند باید! اعتقاد داشته باشند قدر نیخدا ا نیبه د است؛ باید کرده یبهتر طراح

مـردم فلـج    یزنـدگ  رنـد یذره از دستورات خـدا فاصـله بگ   ککه اگر ی بدانند باید. شود یکار خراب م ،کنند

 .دانند کار دست خداستباید ب. شود یم

 بحـث  موضوع. مطرح نکردیمها را  بحث نیاصالً ما ا .نه ای کنند یم انتیچقدر خ -نعوذ باهللا -ما مداران استیکه س ستین نیبحث ا •
به مسأله نگـاه   مثبت یعنی ما داریم از جنبۀ. است »بهتر یبه زندگ دنیرس«موضوع بحث ما  بلکه ست؛ین »نکبت یفرار از زندگ« ما

اتقوایی بـراي ادارة جامعـه   ان شایسته و بریمد که ایشان خواهد بود )عج(عصر یحضرت ول یۀسا ریز ی همزندگ نیبهترو . کنیم می
 طـوري  این. دارند یاو را به تبرك برم يها مردم خاك قدم کند، یعبور م ییجااز از استانداران حضرت  دارند، به حدي که وقتی یکی

 .است یاسیس زندگی بهتر، شرط که معلوم است ؛ یعنیدیبهتر رس یبه زندگ شود یم

بحث زندگی بهتر یک بحث کامالً / کند اي جامعۀ ما طراحی میمهمترین مقدرات ما مقدراتی است که خدا بر
 سیاسی است

مهمترین مقدرات تک تک ما مقدراتی است که خدا بـراي جامعـۀ مـا طراحـی     شب قدر، شب مقدارت است ولی  •

مدیران جامعه در هر سطحی که باشند، جزئی از این مقدرات الهی هستند که در شب قدر تصـمیم  . کند می

مگـر  ! دانند بینند یا کار تدبیر عالم را غیرسیاسی می ها خدا را هم غیرسیاسی می منتها بعضی. ودش گرفته می

هـاي خُـرد قـرار     هاي کالن اجتماعی و یا مدیریت ها بدون اینکه تحت تأثیر مدیریت شود زندگی انسان می

 !بگیرد، سامان پیدا کند؟

گوییم، باید بدانیم که ایـن بحـث    گی بهتر سخن میاي براي رسیدن به زند از زندگی بهتر و برنامههروقت  •

وقتـی مـا از   . کنیم باید بدانیم که این بحث هم کـامالً سیاسـی اسـت    و تا از بندگی و معنویت صحبت می .کامالً سیاسی است
صـورت کـامالً    کنیم، یعنـی داریـم بـه    اي دربارة معنویت صحبت می بینانه کنیم یعنی داریم به صورت کامالً واقع زندگی صحبت می

 .گوییم کنیم و به صورت کامالً عرفانی و معنوي دربارة قدرت سخن می اي از سیاست صحبت می بینانه واقع
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در عرصۀ بزرگ  يمنکرها /!ابانیخ يها حجاب یمملکت است نه ب رانیاول خطاب به مد ،از منکر ینه
 سیاست است

شنود، اول به یاد نهی از منکر خیابانی بیفتد، معنایش این است که دین  می اگر جامعۀ ما وقتی کلمۀ امر به معروف و نهی از منکر را •
ـ با اول مـردم  شـود،  یصـادر مـ   یاز منکر از زبان کس یامر به معروف و نه ۀکلم تا! براي این جامعه، غلط جاافتاده است ـ  بـه  دی  ادی

در ایـن  بزرگ  يمنکرهاچون ! ابانیخ يها جابح یمملکت است، نه ب رانیاز منکر اول خطاب به مد ینه .فتندیمملکت ب ونیاسیس
 یاجتمـاع  تیکنـد و اگـر کـرد، خـدا نکنـد معصـ       تیخدا نکند انسـان معصـ  «: فرمود یم) ره(اهللا بهجت تیحضرت آ .عرصه است

 . ردیکه اثر آن جامعه را بگ یگناه یعنمعصیت اجتماعی ی )پایگاه اطالع رسانی ایت اهللا بهجت(»بکند

 اند رفتار نکرده ینید ادیمسئوالن جامعه ز دینکرد، شک نکن دایپ یبهتر دسترس یبه زندگ يا گر جامعها

ـ  یاهگـ  !بـرعکس اسـت   قـاً یکـه دق  یمصـون بدارنـد؛ در حـال    ها از محاکمه ياریرا از بس استیس ۀعرص خواهند یم ها یبعض •  کی
آیا صـحیح اسـت کـه    وقت  آن .مع کندرا ج عیآن فجا تواند ینم یکه کس شود یجامعه م انیدر م یعیغلط موجب فجا يذارگاستیس

  !درا رها کن با آن آثار گسترده غلط ياستگذاریآن س د وشو یموارد جزئ انسان عاقل درگیر

نـد؛  ا هرفتار نکرد ینید ادیکه مسئوالن جامعه ز دینکرد، شک نکن دایپ یبهتر دسترس یزندگ ي بها اگر جامعه •

ـ ین سخن ا! یبیسخن تخر کیسخن دلسوزانه است، نه  کی نیا ـ از جر کـدام  چیبه ه ـ یس يهـا  انی  یاس

ـ ما هم مردم مردم  و است نیسنگ ینید ۀدر جامع تیبار مسئول .دموجود و سابق و الحق بر نخور  ياریهوش

 .هستند

 :نـد یبگوبعد دعا کنند و  يمعنو يها طیمسجدها و مح ۀها نروند گوش خوب  آدم .تک افراد جامعه اثر دارد براي تک یمقدرات اجتماع •
از آسـمان و   خـوب،  مقـدرات  گـر ید و میرو یممان  و حاال به خانه میکرد دایپ یتوسل میو رفت میکرد دایپ یحال خوشکه الحمدهللا «
این  سربر بناست  کنید که ي زندگی میا جامعه کنید؟ آیا در می یشما در کجا زندگ به اینکه دارد یبستگ این» !بارد یما م يبرا نیزم

  ؟دیایبال بجامعه 

 تیحساس جامعه وضعبه خوبها چون  هزار بد عذاب کرد،40هزار از خوبان قوم شعیب را همراه 60دا خ
 !شده یمعرف »یاسیرسیغ«ما  نید /نداشتند

شصـت  بـد جامعـه را و    يها هزار نفر از آدم لچه؛ قوم تو را عذاب کنم خواهم یم که فرستاد یوح بیخداوند متعال به حضرت شع •
عـذاب بشـوند؟    دیـ چـرا با  ،شصت هزارتـا آدم خـوب   این: حضرت شعیب پرسید. واهم عذاب کنمخ می خوب را يها هزار نفر از آدم

: )ع(امام باقر(.نداشتند تیحساس در جامعه دبي ها آدم وضعنسبت به و  خوب نسبت به جامعه هاي این آدم چون: پروردگار عالم فرمود
: م فَقَـالَ ع بِی ص أَنِّی معذِّب منْ قَومک مائَۀَ أَلْف أَربعینَ أَلْفاً منْ شرَارِهم و ستِّینَ أَلْفاً منْ خیـارِه أَوحى اللَّه عزَّ و جلَّ إِلَى شُعیبٍ النَّ

هلَّ إِلَیج زَّ وع ى اللَّهحارِ؟ فَأَوالُ الْأَخْیا بفَم الْأَشْرَار ؤُلَاءه با ری :نُوا أَهاهغَضَبِیدوا لغْضَبی لَم ی  واصع5/56/کافی ؛لَ الْم( 

نـه اینکـه   ؛ بروند ها مندو قدرت رانیو مد ونیاسیسراغ س دیداشته باشند، اول با تیحساس ها بخواهند نسبت به وضع جامعه خوباگر  •
 بـه سـتاد امـر    و شوند یبا هم جمع م ها یبچه مذهب کهاست  شده رسم منتها در جامعۀ ما. را بگیرند جزء هايگنهکار اول بروند یقۀ
بـا مقـدار    بلکـه  نـدارد،  يکـار  اسـت یاز منکـر بـا س   یستاد امر به معروف و نهاین بعضاً ولی  اندازند، یاز منکر راه م یمعروف و نه

البتـه   .گیرد ی، صورت منیبرداشت غلط از د کیاساس  برتوان گفت که این نوع برخورد،  و می. کار دارد ابانیخ درمردم  يها لباس
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 و هـا  همکـار  هـا،  یهمکالسـ  هـا،  هیهمسا، نسبت به دوستان دیهم با ما. برقرار استجامعه و آحاد جامعه  يرؤسا نیب یمتقابل ۀرابط
  .تر است جامعه مهم رانیمعلوم است که نقش مد یول م،یباشجامعه حساس  رانینسبت به مد دیبا هم و م،یحساس باش مان انیاطراف

 صـد در صـد کـارِ   ) ص(رسـول خـدا   دهـد  یاسالم که نشـان مـ   خیاز تار هایی آن بخشکه  شده یمعرف یاسیرسیغ قدر نیاما  نید •
 .از آن خبر نداردغالباً کسی  اند داده انجام )کاري نه سیاسی(یاسیس

 دهیچیپ اریبس ،استیس ۀخطا و ثواب در عرص تشخیص/ ؟ندا یاسیرسیغ قدر نیا چرا مردم جوامع بشري،
 است
امـا   .کردنـد  یرا کنترل مـ  استیس و عرصۀ کردند یمراقبت مخودشان بودند،  می یاسیس واقعاً خیدر طول تار جوامع بشري ردماگر م •

 بسـیار  کـار  آن هـم  صیتشـخ و اسـت   دهیـ چیپ اریبس استیس ۀواب در عرصصچون خطا و  ؟ندا هبود یاسیرسیغ قدر نیا چرا مردم،
، گذارد یم یباق و اقتصاد مردم  شتیدر مع يچه اثر ،استیس ۀعرصدر  کالن يها يرگذا استیسمثالً تشخیص اینکه  .است يدشوار

 .ها را ندارند سخت است و عموم مردم قدرت درك این پیچیدگی

 ؟گـذارد  یجا مـ  به يزیآم فاجعه جیچه نتارا در درازمدت درك کنند و بفهمند که  استیس کیاثر  که مردم سخت است معموالً براي •
بیانـات   متأسفانه ها یبعض اما» برود نیاز ب دیبا لیاسرائ یسرطان ةغد« :فرمود یانقالب م ایلاو در همان) هر(امام حضرت یزمان کی

 انیجر نیدر اکه  ببینیدرا  لیاسرائ ةبودن غد یسرطانتوانید  میو پنج سال  یبعد از سحاال شما ! ردندک یم یتلق یاحساساتایشان را 
 .ده استچطور بروز پیدا کر ها يریتکف

دانسـت کـه اگـر     و مـی  داد یم صیرا تشخ نوهایدوم )ره(امامولی  !بود یامام احساسات دیگو یم ،را ندارد )ره(امام ینیب که واقع یکس •
در معـرض خطـر    ما هم تیاالن امن .برود نیاز ب دیبا نیا لذا .کند نابودتمام منطقه را  گیرد تا اینکه آرام نمی ،باشد نجایا اسرائیل در

 . به مخاطره افتاده بود شدیداً یلیجنگ تحم ۀواسط به تیامن نیدر دوران دفاع مقدس ا يگرید يها وهیطور که به ش همان. است
 کنند یم امیق نید هیمردم هستند عل شتیدشمن معلذا آن کسانی که ! کنند؟ ینید یبباید مردم درست شد، مردم چرا  شتیمعوقتی  •

و  نینـدارتر ید میبهتـر برسـ   یما بـه زنـدگ   و اال اگر میبهتر نرس یما به زندگ خواهند یآنها م .کنند یم کار هدارند چ فهمند یآنها م و
 . کرد میخواه یمعرف انیرا به جهان نیبود و تازه د میقوم جهان خواه نیتر نیمتد

 دیبه مقدرات خوب رس شود ینم استیس ۀبدون اصالح در عرص

. اسـت  اسـت یس ۀاز مقدرات خوب اصـالح در عرصـ   یکیو اتفاقاً  د؛یدرات خوب رسبه مق شود ینم استیس ۀبدون اصالح در عرص •
 یزن ، اتهامقرمز و آبی ۀرا عرص استیس ۀدوست دارند عرص ها یبعض. دیخوب رس یبه زندگ استیس ۀبا مقدرات بد در عرص شود ینم

باشـد و در  بـا آرامـش    ۀعرص کی یدبا استیس ۀصعراما باالخره خودشان را از پل عبور دهند؛  نکهیا يقرار دهند برا یزن و برچسب
  .مهم باشد اریبسعین حال براي تک تک ما باید 

آمنُـوا و اتَّقَـوا     و لَـو أَنَّ أَهـلَ الْقُـرى   «: فرماید میمثالً این آیه که . اشاره دارند ای حیما تصر یمقدرات اجتماع بهقرآن  اتیاز آ یبرخ •
رَکاتب هِملَینا علَفَتَح الْأَر و ماءنَ السمانینفر ا کیاگر « فرماید که و نمی تصریح دارد» جامعه«در اینجا خداوند به  )96/اعراف(»ضم 

 کنـد؛  یکمکش مـ  ها يدر گرفتار خدا داشته باشد يتقو هم نفر کیاگر  البته »!میکن یداشته باشد، ما برکات را بر او نازل م يو تقو
 .وابسته است جامعه تیبه کل ،نازل شود نیزم برکات از آسمان واینکه  یول
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ما  يبرا قدر نیا مستکبران چرا /میکن یراحت زندگ میتوان ینم میآزاد نکن از ظلم تمام مردم جهان را تا
 کنند؟ یم جادیا تیمحدود

ـ  ،شهر کیدر  شود یمگر م! میبسوز گرانید يبه پا دیبا و به عبارت دیگر، ما .میهست گریهمد ریما اس •  کی

خوشـبخت   ییتنهـا  در جهان به میتوان ینم هم مملکتیک ما به عنوان  یحت !خوشبخت شود؟ ییتنها نفر به

در  دینیب یمکمااینکه  م؛یکن یراحت زندگ میتوان ینم میآزاد نکن از ظلم، تمام مردم جهان را وقتی تا ما. میشو

  !؟ایم هحمله کرد ییجا به تاکنون مامگر ! راحت زندگی کنیم ندا هو پنج سال نگذاشت یس این

نه  و م،یکه ندار يا ینه با سالح اتم م؛یخطر ندار ییجا يبراو  میکن یحمله نم ییما به جاکه دارند  نیقیآنها  •

. کـرد  میمان را هم غصب نخـواه  اطراف يروستا از کشورها کی یما حت دانند یم آنها. يگریسالح د چیبا ه

خود به خود  ؛آنها نابود هستند »میباش«ما که  چون همین کنند؟ یم جادیا تیما محدود يبرا قدر نیپس چرا ا

ـ بـه   يدآزاو  با استقالل شود یکه م فهمند یم ۀ اهل عالمهم در این صورت، چون. نابود هستند  یزنـدگ  کی

 .ندیآ یدرم مستکبران یاز بردگ و کنند یم یراه ما را طآنها هم  و وقتی این را فهمیدند، طبیعتاً د،یبهتر رس

 شان يقصه برا چون دیگر »لیمرگ بر اسرائ« ندیگو یم ،نندیب یرا م ي تکفیريها ستیتروروقتی تمام مردم منطقه  هم، االنهمین  •
 نطقـه در مکـار   اسرائیل و آمریکاي جنایت تیآشام، با حما خون يها ستیترور نیا دانند یاالن تمام مردم منطقه م .شده استواضح 

هـا و   کارتل ةنشاند هستند که عناصر دست ثیمردان خب آن دولت هم طبیعتاً کار تیجنا ي کایآمر ورمان ازمنظ. کنند یم تیدارند فعال
همـه   نیدوست دارند که ا کایمردم آمرکی  و اال. ستندیشان ن مردم ة واقعیندینما؛ آنها که هستند الملل نیب ستیهونیص يها تراست

  !؟خوارها دفاع کنند از آدم کایمردان آمر دولت دوست دارند که کایمردم آمر یک !کشتار بشود؟

ام  23 جهان، در سحر خیخبر تار نیتر یاسیس /عالم است رییشب تغ ؛است یاسیشب سیک قدر  شب
 شود میاعالم  رمضان

 ،شـب قـدر   .یمنـ شدن ظلم دعـا ک  کن شهیر يبرا دیبا. میمان دعا کندخوشخص  يبرا نباید فقطاست؛  یاسیشب سیک  ،قدر شب •
 چـرا  ؟در عالم صدا بزنـد کـه امسـال فـرج خواهـد بـود       يمناد رمضان، و سوم ستیسحر شب ب در دیچرا با. عالم است رییتغشب 

قـرآن بـه سـر     میما بـرو  درست است که وقت آن ؟اعالم شود ماه رمضان و سوم ستیشب ب در دیباجهان،  خیخبر تار نیتر یاسیس
ایـن   نکـه یمگـر ا  !کند؟ یآدم نگاه م نیخدا به ا آیا» !ندارم؟ يکار هیمن با بق ؛بخشدانه را ب کیمن  ایخدا«و دعا کنیم که  میریبگ

جامعه هم هسـت،   یاسیشدن مقدرات س نییقدر، شب تع شب. و خدا هم از او انتظار بیشتري نداشته باشد نرسد عقلش واقعاً انسان،
 . کنند یبا او همراههم مقدرات  استیس ۀدر عرص دیبهتر برسد با یبه زندگ خواهد یم یهرکسو 

بـاز  را  نیزمـ اگر عذابی نازل نکنـد کـه    بخواهد، يمقدرات بدآن  يبرابر قومی غضب کند و  خدا یوقت که هست اتیروابرخی در  •
 خشم گیرد وهر گاه خداوند بر امتى : استاسالم نقل شده  یگرام امبریاز پ. آورد یم در میان آنها یقوم را ببلعد، گران نیا کند که نمی

ها در آن باال مى رود، آبـادانى   ، قیمت)ردن در زمین و مسخ شدن نازل نکندبر آنان عذابِ فرو ب: و در روایتی(بر آن عذاب نازل نکند
، و بارد میباران بر آن فرو ن، گردند یهایش پرآب نم کنند، جوى  یهایش رشد نم اش کاهش مى یابد، بازرگانانش سود نمى برند، میوه

ۀٍ و لَـم ینْـزِلْ   عنِ الْأَصبغِ بنِ نُباتَۀَ قَالَ قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع قَالَ رسولُ اللَّه ص إِذَا غَضب اللَّه علَى أُم؛ سلطه مى یابند بدانش بر آن
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م تَزْك ثمارها و لَم تَغْزُر أَنْهارها و حبِس عنْها أَمطَارها و سلِّطَ علَیهـا  بِها الْعذَاب غَلَت أَسعارها و قَصرَت أَعمارها و لَم تَرْبح تُجارها و لَ
و بـر  غضب کنـد   خداوند بر یک امتی که یوقت )5839تاریخ دمشق، ح و با کمی تفاوت   51/و تحف العقول 5/317/کافی(.شرَارها

 کند یباران محروم م و آنها را از ،رود شان باال می هاي ، قیمتمسخ شوند یا فرو بروند نیزمکه در  کند یعذاب نازل نم طوري آنها این
 .کنند یم دایشر در آن جامعه قدرت پ يها آدمو 

دسـت  و اسـت   یمقـدرات الهـ  یزها چ البته بسیاري از اوقات ممکن است علت تامۀ مشکالت مفاد این روایت نباشد، نباید گفت این •
 .باشند اباتقو دیما با نیمسئولهم ما باید باتقوا باشیم و هم بیشتر از ما، . انجام دهیمرا  خودمان تالش دیباا ؛ منه !ستین یکس

  دهد یم انسخاوتمندبه را  »مال« را به بردباران و »ها ریاست« بخواهد، ریخ یقوم يبراوقتی خدا 

قَومٍ خَیرا ولّى علَیهِم حلَماءهم، وقَضّى بینَهم علَماءهم، وجعلَ المالَ فـی  إذا أراد اللّه عز و جل بِ« :فرماید می) ص(اسالم یگرام امبریپ •
ال  (»وإذا أراد اللّه بِقَومٍ شَرّا ولّى علَیهِم سفَهاءهم، وقَضّى بینَهم جهالَهم، و جعلَ المـالَ فـی بخَالئهِـم   . سخایاهم 14595/کنـز العمـ(  

 یعـالم  يهـا  را آدم ي آنهاها یقاض دهد، یقرار م شان رانیو بردبار را مد میحل يها بخواهد، آدم ریخ یقوم يبراخداوند متعال  یوقت
 يرا رؤسـا  هـا  نادانبخواهد،  شرّ ی که خدا براي یک قومیوقتو . دهد یسخاوتمندشان قرار م يها مال را در دست آدم دهد، یقرار م

 . دهد یمقرار  لیبخ يها و مال را دست آدم نشاند یقضاوت م یکرس را به شان يجهال دهد، یآن جامعه قرار م

امالی (»إذا أراد اللّه عز و جل بِرَعیۀٍ خَیراً جعلَ لَها سلطانا رحیما، و قَیض لَه وزیرا عادالً« دیفرما یم) ع(امام صادقاز  يگرید تیدر روا •
معلـوم  پـس  . کنـد  یمقدر مـ  شان يعادل برا ریوز کی و میسلطان رح کی، بخواهد ریخ یمردم کیبه خداوند  یوقت )245/صدوق

  !شود ینفر هم درست نم کیکار با  شود یم

ـ       إذا أراد اللّه بِقَومٍ خَیرا أکثَرَ فُقَهاءهم وأقَلَّ جهالَهم« :دیفرما یم )ص(اسالم یگرام امبریپ • م فَـإِذا تَکَلَّـم الفَقیـه وجـد أعوانـا، وإذا تَکَلَّ
 و شـوند  یم ادیز شان فهم نید يها آدم و دهیفهم يها بخواهد، آدم ریخ یقوم کی يبراخدا وقتی  )28692/کنزالعمال(»الجاهلُ قُهِرَ

 یوقتو . کند یم دایکار پ کمک ودار  طرف گوید، سخن میفهم  نید آدمِ کی ی کهوقتدر این جامعه  .شوند یشان کم م نادان يها آدم
 .بزند بیهوده و باطلحرف  تواند ینم یکس هریعنی در این جامعه  .ردیگ یمورد قهر قرار م زند یر آن جامعه حرف مآدم نادان د کی

ا تَکَلَّم أقَلَّ فُقَهاءهم فَإِذا تَکَلَّم الجاهلُ وجد أعوانا، وإذ إذا أراد اللّه بِقَومٍ شَرّا أکثَرَ جهالَهم و و« :دیفرما یم حضرت در ادامۀ روایت فوق •
ـ  و. شود یآن کم م يها هیفق و شوند یم ادیز جامعه آن يشرّ بخواهد، جهال يا جامعه کی يخدا برا یوقت )همان(»الفَقیه قُهِرَ  یوقت

 دایـ طرفدار پ زند، یم بیهوده لغو و حرف ، یکجاهل یوقت و رد،یگ یمورد قهر قرار م در آن جامعه ،گوید می ییخداسخنی  ،هیفقیک 
 .کند یم

 يخدا بـرا  یوقت که کند یاعالم م هاي پروردگار عالم براي یک جامعۀ خوب یا بد، ی و ارادهرا جزء مقدرات اله نهایا) ص(پیامبر اکرم •
 يپسـند  یگر تـو نمـ  « میکن یم یجامعه زندگیک در هم ما و . شود یم يورط نیا بخواهد، وضع آن جامعه یا شرّ ریخ يا جامعه کی

 .مان هستیم؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم شود زندگی کرد و ما اسیر مقدرات جامعه نمین جامعه بدو »!اده قضا ر رییتغ

چیـز   چیبـه هـ   و دیتان استغفار کن گناهان يبرا دیبرو ،شب قدر است !مردم«: و مثالً بگوییم مییبه مردم دروغ بگو میتوان یما که نم •
 .شود یدرست نم ،من یبا استغفار گناه شخص عالم که صرفاً !است دروغ نیب، اخُ» !دینداشته باش يکار دیگري در این عالم

فـرج   !خـدایا «: گـویی  کنـی و مـی   دعـا مـی   شما براي ظهـور حضـرت   یوقتو . ما ظهور حضرت و فرج موال است یاسیس ۀاوج قلّ •
تحمـل عـدالت    دیبا. ینیببم هخودت را  یآمادگ دیبا. يمتأثر بشو شان يبرا ی ونیمنطقه را بب نیمظلوم دیبا »!را برسان مان يموال
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مردم زمان مثل  بتوانی این رفتار عادالنه را تحمل کنی، و  رفتار کرد النهعاد و آمد وقتی حضرت ،یداشته باشهم خودت را  يموال
 .کنندتحمل  را) ع(علی عدالت نباشی که نتوانستند) ع(نیرالمؤمنیأم

 یک دعاي سیاسی است ،فرج دعا براي

أللهـم کـن   « يدعا د،ینگاه کن همالجنان  حیمفات دراگر  .اختصاص داد فرج يبه دعا برا دیرا واقعاً با مضانماه ر و سوم ستیشب ب •
 شب که هرچقدر. استحضرت متناسب با دهه  نیا است؛ آخر ماه مبارك رمضان نوشته شده ۀده يبرا» بن الحسن ألحجه کیلول
 یبا وجود مقدس حضرت ول اُم 23شب  از آن، شتریو ب قدر انهم ؛تناسب دارد )ع(لبطایأب بن یعل نیرالمؤمنیبا أم رمضان اُم 21م و اُ 19

 ایشـان شب قدر به محضـر   در ما را يها اصالً پرونده. است طور نیهم هم گریدو شب دآن بلکه  ،تناسب دارد عصر ارواحنا له الفداء
چـون حضـرت کـه بـراي      .خـوانی  اي سیاسـی مـی  یـک دعـ   يداردر واقـع   ،یکن یدعا م حضرتفرج  يبرا یو شما وقت. برند یم

 . ندیآ یحکومت م يبرا ایشان! ندیآ ینم یاخالق يها یسخنران

 کنی کـه حضـرت بیایـد و آن    ی، براي این دعا میکن یدعا م یشدن با استکبار جهان ریدرگ يبرا یعنی ،یکن یفرج دعا م يبرا یوقت •
 یزنـدگ  ةما به ما امکـان و اجـاز   ۀجامعخواهی که  از خدا می یعنی یکن یم دعاوقتی براي فرج . کند یده را سازمان یینها يریدرگ

 . بهتر بدهد یبه مردم جهان امکان زندگهم  یبهتر بدهد، جامعه جهان
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 20ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
ر، و انتخاب همسر بهت یزندگشرط /کند؟ »اجرا«را  »بهتر یزندگ« ۀبرنام تواند یم چه کسی: پناهیان

شرط اجتماعی زندگی بهتر » والیت«شرط فردي، و » نگاه از باال به زندگی«/نگري در زندگی است کالن
ي که همه بفهمند والیت شرط زندگی بهتر روز /»کردن جادیدر جامعه ارا از باال تعادل « یعنی تیوال /است

 روز ظهور خواهد بوداست، 

ـ ی(یدر هفت سال دوم زندگ. نگاه کنند یباال به زندگ که بتوانند از میرشد بده يها را طور بچه دیبا ـ با) یسـالگ  از هفـت تـا چهـارده    یعن  دی
 رانزمـان، دو  نیا نکهیبا ا. شروع کرد دیکار را از مهد کودك با نیا یتنها در مدرسه، بلکه حت داد، نه ادیها  مراحل از باال نگاه کردن را به بچه

جوانان،  نیبهتر: ندیفرما یم) ع(امام صادق. میبده ادیو از باال نگاه کردن را به آنها  میشروع کنسن  نیاز هم دیبا یهاست ول بچه ينگر یجزئ
 نگاه کنند یاز باال به زندگ رمردهایهستند که مثل پ یجوانان

چهار رکن «مرور مجدد !/ ضرورت ندارد دینداران، زندگی بهتر داشته باشنداشتباه است که فکر کنیم  
 »زندگی بهتر

خداونـد دوسـت دارد کـه مـا     . ها عزیز و محترم است نزد خداوند متعال هم عزیز و محترم است طور که نزد آدم یم زندگی همانگفت •
خواهد آخرت ما  است اگر فکر کنیم که خداوند می این تلقی غلط .صرفنظر کنیم ،خوب زندگی کنیم و ما نباید از خوب زندگی کردن

ینداران، زندگی بهتر داشته است اگر فکر کنیم که ضرورتی ندارد د و این تلقی هم غلط! ا را آباد کندندگی مخواهد ز را آباد کند و نمی
 !باشند

آن تعریف که چهار رکن اصلی داشت، ایـن بـود   . ها بتوانند بر سر آن توافق کنند ارائه دادیم که اکثر آدم» زندگی«ما یک تعریفی از  •
و در کنـارش، زنـدگی   ) شـده  شده و مدیریت هاي گزینش عالقه(ها براي رسیدن به عالقه زندگی عبارت است از تالش و مبارزه: که

 )نه در یک فضاي تصادفی(هاست و همۀ اینها در بستر مقدرات الهی است فرایندي براي پذیرش محدودیت

یکی اینکه زندگی بهتر . دارد بر اساس چهار رکن اساسی زندگی که در تعریف بیان کردیم، زندگیِ بهتر نیز چهار رکن یا ویژگی مهم •
یعنی عنصر تالش و تکاپو در زندگیِ بهتر، قوي است و البته این تالش باید . بازي و تنبلی با تالش و تکاپو همراه است؛ نه با زرنگ

 . با یک برنامۀ درست باشد

 .پرحـرارت و عاشـقانه زنـدگی کنـد     ویژگی دیگر زندگی بهتر این است که عالقه و محبت در این زندگی خیلی باال باشد، و انسـان  •
ارزشی باشد، آدم بعد از مدتی سرش به سـنگ   البته اگر این عالقه به چیز پوچ و بی. زندگی بدون گرماي عالقه، زندگی بهتر نیست

 . تر کند، زندگی او بهتر خواهد شد ولی اگر این عالقه به چیزي باشد که روز به روز بیشتر شود و آدم را گرم. خواهد خورد

 .را بپـذیرد  »جا و به هاي درست محدودیت«موقع بپذیرد و  ها را درست و به ویژگی بعدي زندگی بهتر این است که انسان محدودیت •
 . اش بهتر نخواهد بود جا را دیر بپذیرد، زندگی هاي به جا را بپذیرد، یا اگر محدودیت هاي نادرست و نابه اگر آدم محدودیت

 .بهتر هم این است که مقدرات الهی با ما همراهی کنند ویژگی یا رکن بعدي زندگی •
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 ؟بهتر را اجرا کند یزندگ ۀبرنام تواند یم یهر کس ایآ/ شرایط الزم براي ورود به زندگی بهتر چیست؟

اما . کردمعلوم است که ما براي رسیدن به زندگی بهتر نیاز به یک برنامه داریم که دربارة این برنامه، در جلسات بعدي بحث خواهیم  •
آیا هـر کسـی   » شرایط الزم براي ورود به زندگی بهتر چیست؟«خواهیم دربارة این صحبت کنیم که  قبل از پرداختن به برنامه، می

 تواند برنامۀ زندگی بهتر را بگیرد و اجرا کند و موفق شود؟ می

البتـه مـا شـرایط مختلـف فـردي و      . اعییک شرط فردي و یک شرط اجتم: براي ورود به زندگی بهتر، دو شرط اساسی وجود دارد •
را که از همه  )یک شرط فردي و یک شرط اجتماعی(ایم و از میان همۀ شرایط مورد نیاز، دو شرط اساسی  اجتماعی را خالصه کرده

 . مان زیاد پیچیده نشود کنیم تا زیاد وارد جزئیات نشویم و بحث مهمتر است، بیان می

 است» از باال نگاه کردن به زندگی«هتر شرط فرديِ براي ورود به زندگی ب

شرط فرديِ اینکه انسان به زندگی بهتر برسد و یک برنامۀ خوب را بتواند اجرا کند، این است که در زندگی  •

کسی که در جزئیات زندگی غرق شود، اگر برنامۀ خوبی هم به او . نگر باشد و از باال به زندگی نگاه کند کالن

 . گیرد اگر بپذیرد و اجرا کند، نتیجۀ خوبی نمی پذیرد یا بدهید، یا نمی

خواهد نقشۀ یک ساختمان را طراحی کند، قبل از هر چیز، اول به دنبال نقشۀ کلی زمـین اسـت تـا     به عنوان مثال، وقتی معمار می •
نگري  یا کالن» اه کردناز باال نگ«این یک نوع . شمال و جنوب جغرافیایی و موقعیت آن زمین نسبت به کوچه و خیابان را پیدا کند

 .ریزي در هر کاري، الزم و ضروري است و اال آن کار درست انجام نخواهد شد به مسأله است که براي برنامه

 ؟ها سخت است بازي براي برخی جوان چرا فهم گذرا بودن دورة رفیق

مـثالً در دوران دبیرسـتان بعضـی از    . کننـد ها غرق در جزئیات زندگی هستند و حاضر نیستند از باال به زندگی خودشان نگـاه   خیلی •
هاي خودش  شوند، مثالً گاهی یک آقا پسر، یک آقا پسري از همکالسی ها در یک شرایطی، خیلی شدید به همدیگر وابسته می بچه

مندي از بنده سـؤال   ها دربارة این عالقه گاهی جوان. خواهد هر روز او را ببیند و با هم باشند را دوست دارد و به او وابسته شده و می
منتهـا  » !خنـدي  ا مـی هـ  ازيب گذرد، و بعداً خودت به این رفیق اي است که می این دوره«: کنم کنند و بعضاً خدمتشان عرض می می

وقتی به یک . توانند این حرف را بشنوند و متوجه شوند که اصالً نمیاند  قدر به صورت جزئی، درگیر این ماجرا شده آنها  جوان بعضی
تواند از باال به زندگی  اگر او حاضر شود این سخن شما را بشنود، یعنی این جوان می» بازي گذرا است این دورة رفیق«: ان بگوییدجو

 .نگر باشد خودش نگاه کند و کالن

کسی که به جریان انتخاب همسر و به عالیقش، از / تواند انتخاب همسر خوب داشته باشد؟ چه کسی می
 باال نگاه کند

توانـد انتخـاب    چه کسی می. تواند زندگی خودش را بهتر کند؟ کسی که از نظر فردي بتواند از باال به زندگی نگاه کند کسی میچه  •
 .همسر خوب داشته باشد؟ کسی که بتواند به جریان انتخاب همسر و شور و اشتیاق و احساسات و عالیقش، از باال نگاه کند

گـوییم   ما به این پسر خودمان مـی : گفت مادر آن جوان به بنده می. پیش بنده آمده بودند -در دانشگاه-یک جوانی به همراه مادرش •
» اول خودتان بروید یک کسی را انتخاب کنید و صحبت کنید، بعداً مـن بیـایم  «: گوید برویم، ولی او می که بیا براي تو خواستگاري
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شما «: گوید او می» کنیم و تو بیا و ببین سندي؟ ما چند نفر را نشان میپ دانیم تو چه کسی را می ما که نمی«: گوییم ولی ما به او می
 بروید بحث کنید و شرایط او را بپرسید و به من بگویید، تا من ببینم که واقعاً ما با هم تناسب داریم یا نه؟ اگر تناسب داشـتیم، بعـداً  

گویم که او بیایـد و طـرف را ببینـد، شـاید      من می«: فتگ مادرش می. خُب، حرف پسر شما که عاقالنه است: گفتم» من جلو بیایم
ترسم بروم و به  من می«: گفت و آن آقا پسر هم می» !هایش را کنار گذاشت پسندید و دلش گرفت و دیگر این شرایط و سختگیري

چرا پسرشان «این است که  معموالً گرفتاري پدر و مادرها» یک دلیلی از آن خانم خوشم بیاید، اما واقعاً آن خانم مصلحت من نباشد
ولـی  » !کند سندد و دیگر به عقالنیت پدر و مادر هم توجه نمیپ دهد و خودش یک کسی را می یا دخترشان به حرف آنها گوش نمی

 .در این ماجرا، مسأله برعکس بود

ریزي کند؟ کسی که از  ست برنامهتواند در چه کسی می. تواند زندگی بهتر داشته باشد؟ کسی که بتواند از باال نگاه کند چه کسی می •
در . نگـر  نگر باشـد نـه جزئـی    اي موفق است که بتواند از باال به بازي نگاه کند و کالن مثالً در زمین ورزش، آن مربی. باال نگاه کند

! فیل مرا بزنـد تواند سرباز یا  کند که االن حریف من، می اي به این نگاه نمی باز حرفه یک شطرنج. طور است بازي شطرنج هم همین
کند و اگر چند تا سرباز را از دست بدهد، برایش مهم نیست چون  خواهد به آن برسد را نگاه می بلکه آن فرایند کلی که در نهایت می

 .نگر است خاطر اینکه یک نقشۀ کلی دارد و کالن به. در چند حرکت بعدي حریفش را مات خواهد کرد

 ۀشیر» نگري کالن«/ زندگی را از باال نگاه کنیبهتر، این است که  الزمۀ موفقیت در اجراي برنامۀ زندگی
 سوزاند میرا انسان  يها یبدبخت

اش  اگر بخواهی یک برنامۀ خوب براي زندگی بهتر پیدا کنی و این برنامه را اجرا کنی و موفق باشی، الزمـه  •

هـاي   چـارگی  ها و بی ن، ریشۀ بدبختیاین از باال نگاه کرد. مقدار زندگی را از باال نگاه کنی این است که یک

تعابیر دیگري هم بتوان استفاده کرد؛ مثالً » از باال نگاه کردن«جاي این عبارت  شاید به. برد آدم را از بین می

 » االلباب بودن اولو«عقالنیت یا بصیرت یا 

البته اگر خیلی . گاه کنیشرط فرديِ برخورداري از زندگی بهتر این است که تو آماده باشی زندگی را از باال ن •

. نماي وجـودت راه را بـه تـو نشـان خواهـد داد      وقت قطب از باال نگاه کنی که از اولیاء خدا خواهی بود و آن

 .کنند نگاه می -چیز به همه-العاده از باال توان گفت فرق اولیاء خدا با بقیۀ مردم در این است که آنها فوق می

کسی که از باال به زندگی نگاه نکند و / جوانان پس از ورود به دانشگاهدلیل افسردگی و افت تحصیلی برخی 
 تواند مشکالتش را حل کند غرق جزئیات شود، نمی

توانـد بـه    تواند مسائل زندگی خودش را حـل کنـد و نمـی    کسی که از باال به زندگی نگاه نکند و در جزئیات زندگی غرق شود، نمی •
کُشند که در یک رشتۀ درسی خاصی،  ها خودشان را می مثالً بعضی. کنند باال به زندگی نگاه نمی ها اصالً از بعضی. زندگی بهتر برسد

پزشـک بشـود تـا    «مثالً انگیزة یک کسی ممکن است این باشد کـه  . در دانشگاه قبول شوند، ولی انگیزة درستی در این کار ندارند
 » جلوي فامیل و آشنا کم نیاورد

کنند، بعد از اینکه در کنکور قبـول   هاي دقیق، رشتۀ تحصیلی یا مسیر رفتن به دانشگاه را انتخاب نمی یزهبسیاري از کسانی که با انگ •
ها هـم دچـار افسـردگی     خیلی» توانم درس بخوانم اصالً دیگر نمی«: گویند شوند و می شوند، در دانشگاه دچار افت تحصیلی می می



147 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

لذا . اش کاري نداشتند و دیگر به بقیه» !من در کنکور قبول بشوم«نگاه کرده بود که  جا به زندگی براي اینکه اینها تا همین. شوند می
اي بـا   دفعـه  شود، لذا انسان یک روح انسان بسیار بزرگ است و به کم قانع نمی چون. شوند بعد از قبولی در کنکور، وارد یک خأل می

 .شود خأل انگیزه مواجه می

هستند که  یجوانان، جوانان نیبهتر ): ع(امام صادق/به زندگی نگاه کنندها یاد بدهیم از باال  باید به بچه
 مثل پیرمردها از باال به زندگی نگاه کنند

یعنـی از  (در هفت سـال دوم زنـدگی  . ها را طوري رشد بدهیم که بتوانند از باال به زندگی نگاه کنند باید بچه •

تنها در مدرسه، بلکه حتی ایـن   ها یاد داد، نه به بچه باید مراحل از باال نگاه کردن را) سالگی هفت تا چهارده

ست ولی باید از همین سن ها نگري بچه با اینکه این زمان، دوران جزئی. کار را از مهد کودك باید شروع کرد

 .شروع کنیم و از باال نگاه کردن را به آنها یاد بدهیم

زنـد و   کنـی، او لبخنـد مـی    و مشورت کنی؟ هر دردي را بـا او مطـرح مـی   اي تا با ا کند، رفته تا حاال پیش کسی که از باال نگاه می •
شما هم اگر بتوانید همین نگاه از باال را به زندگی داشـته باشـی،   » !گذرد اش می ولی دوره! بله، این مسائل معموالً هست«: گوید می

هـا بـاقی    قط نحوة برخورد شما با این مسألهشود، بلکه ف بسیاري از مسائل و مشکالت زندگی، اصالً براي شما مسأله محسوب نمی
 .ماند و برایتان مهم خواهد بود می

مثـل  هسـتند کـه    یجوانـان شـما، جوانـان    نیبهتر )401/االخبار یمعان(» خَیرُ شُبانکُم منْ تَشَبه بِکُهولکُم«: دیفرما یم) ع(امام صادق •
اتفاقاً پیرمرد خوب کسی است که نشـاطش مثـل جوانـان    ! ا نشاط نداشته باشنداینکه مثل پیرمرده پیرمردها به زندگی نگاه کنند؛ نه

 .ها را داشت ساله 18ساله را داشت، و اصالً زبان و ادبیات ایشان هم نشاط ادبیات  18هاي  نشاط جوان) ره(حضرت امام. باشد

چرا «محاسبۀ نفس یعنی !/ »مالکُماع«نه » أَنْفُسکُم«حاسبوا «/محاسبۀ نفس؛ راه حلی براي از باال نگاه کردن
 »چه کار کردم؟«نه » این کار را کردم؟

امـام  . حاال جا دارد یک راه حل هم براي از باال نگاه کردن ارائه دهـیم . پس شرط فردي براي زندگی بهتر، از باال نگاه کردن است •
من «قدم اول براي از باال نگاه کردن، این است که  .ه کنیدخودتان را محاسب) 8/143/کافی(» حاسبوا أَنْفُسکُم«: فرماید می) ع(صادق

مـن  «یا » شوم؟ من چرا در این مواقع خوشحال یا ناراحت می«یا » من چرا به این چیز عالقه دارم؟«یا » چرا این کار را انجام دادم؟
 .را پیدا کنی این سؤاالت را باید از خودت بپرسی و جوابش» شوم؟ قدر عصبانی می چرا از دست فالنی این

یعنی » !حاسبوا اعمالکم«: یعنی نفس خودت را در کنار هر عملی محاسبه کن، لذا نفرمود» حاسبوا أَنْفُسکُم« •

دانی چه  و اال تو که خودت می. نفرمود اعمال خودت را محاسبه کن، بلکه فرمود نفس خودت را محاسبه کن

من «: محاسبۀ نفس یعنی اینکه از خودت بپرسی! داري اي یا چه احساسات و عواطفی هایی انجام داده عمل

 »طوري هستم؟ چرا این

شـما برویـد   «اند کـه   معتقدند که ما در وجود خودمان استاد راهنما داریم، لذا به ما فرموده) ع(بیت واقعاً اهل •

ـ «: انـد  فرمـوده ) ع(بیت قدري که اهل آن» محاسبۀ نفس کنید؛ جوابش را خودتان پیدا خواهید کرد ودت را خ
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چـون در  » پیش یک اسـتاد برویـد  «اند که  قدر تأکید نکرده اند، آن و بر این مسأله تأکید کرده» محاسبه کن

بر محاسبۀ نفـس بـه حـدي    ) ع(بیت تأکید اهل. صورت محاسبۀ نفس، استاد وجود خودت فعال خواهد شد

اگـر هـر روز خـودت را    ) 2/453/کـافی (»ی کُلِّ یومٍلَیس منَّا منْ لَم یحاسب نَفْسه ف«: فرمایند است که می

 )دوست ما نیستی(نیستی) ع(بیت محاسبه نکنی، دیگر از ما اهل

تا والیت بر جامعه حاکم نباشد، جامعه بستر الزم براي / والیت، شرط اجتماعی رسیدن به زندگی بهتر است
 زندگی بهتر را فراهم نخواهد کرد

گفتیم، اما شرط اجتماعی رسیدن به زندگی بهتر چیست؟ شرطش ایـن اسـت کـه جامعـه، زمینـۀ       شرط فردي براي زندگی بهتر را •
شود بحث کرد، امـا در   اما شرایط اینکه جامعه این کار را انجام دهد چیست؟ در اینجا خیلی می. رسیدن به زندگی بهتر را ایجاد کند

) ع(و االن که امام زمان. ؛ یعنی شرطش والیت است»امعه حاکم باشدولی اهللا االعظم بر ج«رسیم که باید  نهایت به این نتیجه می
غائب است، به همان نسبتی که جامعه تحت اشراف یک فرد باتقوا و عادل و عالم قرار بگیرد، به همان نسبت به سمت پیشـرفت و  

 . به شرطی که مردم و مسئوالن همراهی کنند. کنیم زندگی بهتر حرکت می

دوست و دشمن از بیرون که جامعـۀ  ! دانم چه باید گفت؟ کنند ولی دربارة مسئوالن نمی مردم دارند همراهی می -در جامعۀ ما-االن •
کنند؟ مـثالً آقـاي سـید     طوري هستند و زیاد همراهی نمی چرا مسئولین سیاسی شما این: پرسند کنند و می بییند، تعجب می ما را می

شد، اعالم کرد که مقام معظم رهبري در ایران غریـب   رت زنده، در جهان پخش میحسن نصراهللا رسماً در کنفرانسی که در به صو
 !کنند است و حرف او را زیاد گوش نمی

اگر از باال نگاه کنید، خیلی راحت این مسأله را متوجه خواهید شد که تا وقتی والیت بر جامعه حاکم نباشد، جامعه بستر الزم بـراي   •
 .دزندگی بهتر را فراهم نخواهد کر

 کند ما از دورن شکفته شویم والیت مثل بهار است که سعی می

ام که آنها نسبت به برخی افرادي که  ام، دیده هاي ضد انقالبی، وقتی والیت را توضیح داده در چند کشور غربی و حتی در بین محیط •
معناي والیت این نیست کـه  «: کردم که به آنها عرض می. پذیرند ها را می تر این حرف در داخل کشور خودمان هستند، خیلی راحت

کنـد مـا از دورن    ماند که سعی می بلکه والیت مثل بهار می! »چشم«هایی را به ما تحمیل کند و ما بپذیریم و بگوییم  والیت حرف
قصۀ والیت مثل درخت کریسمس نیست که هدایا را به درخت آویزان کند، بلکه مثل بهـار اسـت کـه هـوا عـوض      . شکفته شویم

بعد از اینکه عقیده و عالقه و فکر را بـه  . چیز تحمیلی است اما در جهان غرب، همه. زند ها از دل درخت بیرون می شود و شکوفه یم
 » !در اینجا آزادي وجود دارد: نندک گذارند و بعد هم ادعا می تو تحمیل کردند، رفتار تو را آزاد می

رب زندگی کرده بودند و فضاي آنجا را لمس کرده بودند، خیلی راحت این حـرف  دیدم، بسیاري از کسانی که خودشان در غ بنده می •
اند  کنند چون در آن فضا قرار نگرفته گویم، قبول نمی ها می کردند اما وقتی در کشور خودمان همین سخن را براي بعضی را قبول می

 .اند ها را نچشیده و این تحمیل
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 را شکوفا کنند شان يدهد استعدادها میدان میها  انسان هوالیت ب/راه تحقق همۀ شعارهاي خوب چیست؟
  دهد یرقابت آزاد را نم ةغرب اجاز /و رقابت کنند

چیزي «یا اینکه » ها، رقابت آزاد آزادي، خالقیت، شکوفا شدن استعدادهاي انسان«: ها دارند غالباً اینهاست شعارهاي خوبی که غربی •
هـا رواج پیـدا    محبت بـین انسـان  «یا » ها مراعات شود حقوق انسان«یا اینکه » و نه رفتاربه کسی تحمیل نشود؛ نه عقیده، نه فکر 

شود؟ آیا اگر همـه بـا هـم تصـمیم بگیرنـد،       آید و این شعارها چگونه محقق می دست می خُب شما بگویید که اینها چگونه به» کند
وقـت آن تصـمیم    گذارد هـیچ  ت چه کسانی است که نمیشود؟ باید دید که قدرت دس هاي خوبی بشوند، این شعارها محقق می آدم

 جمعی تحقق پیدا کند؟

 نیدر زمچرا  .با هم رقابت کنند و ،را شکوفا کنند شان ياستعدادهاکند تا  و آزادي آنها را تأمین میدهد  میدان میها  به انسان تیوال •
غـرب  که  میما معتقد هستو . رقابت کنند گریبا همدرست د نهایاجازه بدهد ا نکهیا يبرا ؟است »مطلقه«داوري ) مثل فوتبال( بازي
دروغ  کـه ایـن ادعـا    دانند یم هم ایدن ۀهم! دروغ است ،دارند» رقابت آزاد«دربارة یعنی این ادعایی که  دهد؛ یرقابت آزاد را نم ةاجاز

کنند جلوي او را بگیرند، تـا   اي سعی می وهتوانند تحمل کنند و به هر شی ، آنها نمیاز آنها جلو بزنددر رقابت بخواهد  یکس اگر. است
 .او را نابود کنندتا  کنند یاعزام م ارها را به آن کشورخو آدمها و  ، تروریستاندازند یعام راه م قتل حدي که

 اي که معناي صحیح والیت را توضیح داد آیه/ کدام آیۀ قرآن سبب اسالم اکثر یهودیان مدینه شد؟

دهد، این آیۀ قرآن  یکی از آیاتی که والیت را توضیح می. است» والیت«تماعی رسیدن به زندگی بهتر شرط اجهمانطور که گفتیم  •
دارد، و  تیـ وال نیمـؤمن  يهـا  بـر جـان   )ص(غمبریپ یعنی )6/احزاب(»بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم  النَّبِی أَولى«: فرماید میکریم است که 

 .مؤمنین است اریصاحب اخت )ص(غمبریپ یعنی. باالتر است نیز خود مؤمنا نیمؤمن يها ییحقش در تصرف دارا

همـان   شانیا که میما از کجا بفهم :گفتند یم و شدند یمسلمان نمو مقاومت داشتند  )ص(غمبریپ دعوت مقابلدر  نهیمد يها يهودی •
 »دیمردم هسـت  اریشما صاحب اخت«اینکه : ندگفت. شد شتریشان ب اشکال ،قرآن نازل شد یۀآوقتی که این موعود است؟  امبریپ نیآخر
قرآن  یۀآ نیماحصل ا: فرمودند آنهاجواب در  )ص(رسول خدا شود؟ یم امال شم ،میدرآمد داشته باش هما هرچ یعنی ؟چیست شیمعنا

من، و اگـر   ةبه عهد -ات از آن پرداخت شود یکه بده ینداشت یو مال-یگذاشت يبه جا یاگر بده ،از دنیا رفتی یوقتکه  است نیا
ـ  ناًیمنْ تَرَك مالًا فَلورثَته منْ تَرَك د(. این معناي این است که من صاحب شما هستم ؛ات مال ورثه ،یگذاشت يبه جا یارث  اعاًیأَو ضَ
أَولَى بِه منْ  یأَنَا أَولَى بِکُلِّ مؤْمنٍ منْ نَفْسه و عل: ص قَالَ ی، أَنَّ النَّبِ عبد اللَّه ع یعنْ أَبِ: نیهمچن) (2/176/یقم ریتفسی؛ و إِلَ یفَعلَ
دعي،ب لَیفَق ؟ فَقَالَ: لَهکنَى ذَلعا ملُ النَّبِ: مقَوص ی :د نْ تَرَكمضَ ناًی أَولَ اعاًیفَعه یثَتروالًا فَلم نْ تَرَكم 1/406/ی؛ کاف و ( 

را ) 6/احزاب(»بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم  النَّبِی أَولى« یۀآ يبرا )ص(اکرم غمبریپ ریتفس نیااست که وقتی یهودیان مدینه، آمده  خیدر تار •
پـس   گفتنـد یهودیان  )2/176/یقم ریبِهذَا السببِ؛ تفس هودیو کَانَ إِسلَام عامۀِ الْ  و قَالَ الصادقُ ع( مسلمان شدندقاطبۀ آنها  دند،یشن

یم، آقـا و صـاحبی   کسب و کار، شکسـت خـورد   و تجارت ،یزندگ چون اگر یک وقت در شود میراحت  مان الیما خ در این صورت
 االن دیگـر  »کنم کنم، برو تالش کن و اگر شکست خوردي من جبران می من هستم، من برایت تضمین می«: فرماید داریم که می

 .میشد مهیراحت شد، ب مان الیخ
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 شود، عالمت خوشبخت نشدن ماست ها یغرب هیما شب یو حقوق ینظامات اجتماعاینکه 

نظامات اینکه  .ایم ولی ما زندگی بدي براي خودمان طراحی کرده صحبت کنم، خواهم ینمو خیلی چیزهاي دیگر  مهیدر مورد ب من •
مـا   یو حقـوق  ینظامـات اجتمـاع   يروز کیـ شاءاهللا  شود، عالمت خوشبخت نشدن ماست؛ إن ها یغرب هیما شب یو حقوق یاجتماع
 . شود یطراح ییوال و یاسالم

را بـه امـام    -»امـوال خـودت   يها يادیز« اًیثان »بخشی از«اوالً دقت کنید که -را تاموال يها »يادیز«از  یهست، بخش تیدر روا •
گونه  این .کند میجبران برایت امام جامعه  يردکم آوهاي دیگر، وقتی  از طرف دیگر طبق روایت قبل و برخی روایت. یده یجامعه م

 .ی بهتر داشتزندگ شود یم است که با والیت

 يهـا  حـداقل بایـد  « :دیگو یم »ازدواج کن« :ییدگو یجوان م کیبه  وقتی االن. فراهم باشدبهتر  یزندگ باید شرایط اجتماعی براي •
 هـم  اردریلیم تاجرحتی یک . ها بلکه حداکثرهایش تأمین خواهد بود اما در یک جامعۀ والیی، نه فقط خداقل» فراهم باشد ام یزندگ
هـاي زنـدگی او را تـأمین     طوري نیسـت کـه فقـط حـداقل     یعنی این .کند میآن را جبران  یاسالم ۀجامع یولشود،  ورشکست اگر
منتهـا بـراي رسـیدن بـه ایـن      » !ردندا یبه من ربط اش هیبق«و بعد بگوید که  )مثالً یک خانه به او بدهد که بتواند زندگی کند(کند

 سـتم یس طبیعتـاً درست باشد،  تیبه وال ها یپرداخت ستمیساگر . چیز سر جاي خودش باشد شرایط مطلوب در جامعۀ والیی باید همه
 . جداگانه صحبت کرددربارة این موضوع باید که  خواهد شد،درست هم  تیاز وال ها یافتیدر

بفهمند والیت شرط زندگی بهتر مردم  ي که همۀروز /»کردن جادیجامعه ااز باال تعادل را در « والیت یعنی
 روز ظهور خواهد بوداست، 

از باال تعادل را در جامعـه  «و  تیوال نیز بهتر یزندگ یشرط اجتماع .است» از باال نگاه کردن«عقالنیت و بهتر  یزندگ يفرد رطش •
ـ مردم به ا يروز کیشاءاهللا  إن. کنند یمردم بتوانند راحت زندگ وجود داشته باشد تا دیبا ،قدرت نیا. است» کردن جادیا  جـه ینت نی
 يها رنجتحملِ بعد از  این فهم و درك مردم، دوارمیام یول. روز ظهور خواهد بود ،آن روز که این شرط زندگی بهتر است؛ و رسند یم
 . نباشد ادیز

 هیگذشت، بعد از معاوزمان که  کم کماما ! ؟چه خبر است دندیفهم ینم را از دست دادند، هنوز) ع(یعل نیرالمؤمنیأم وقتی مردم کوفه •
ـ زیدوران آنهـا حتـی در   ! تازه متوجه شدند چه خبر شده است دیرس یثقف وسفیحجاج بن  به نوبت ، وقتی کهدیزیو  هـم هنـوز    دی

را بـه شـهادت    )ع(نیامام حسـ  کهحداکثرش این است  :گفتند شاید پیش خودشان می ؟شود یچه خبر دارد م که متوجه نشده بودند
 !میداشته باش يبهتر یزندگشود و کمتر  هاي ما يریدرگ تا میرساند

 شان باشد اما قدرش را ندانند مجازات کسانی که والیت در دسترس

تا بود  یفکا را دوست دارد،) ع(طالبیاب بن یعل کسی نکهیکه فقط اتهام ا دیرس ییبه جا کوفیان کار یثقف وسفیدوران حجاج بن در  •
در  تیـ والچـون آنهـا   . ها ادامه داشت و دیگر کسی روي خـوش ندیـد   یناامن و این! در کار نبود اي هم محاکمه و عدام کنند،او را ا

 .قدرش را ندانستند اماشان بود  دسترس
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ج سـال در حکومـت   رخ داد کـه پـن   يا به دسـت مـردم کوفـه    )ع(نیالحس قتل اباعبداهللا یعنی تیبشر خیتار تیجنا نیتر چرا بزرگ •
آن پـنج   چون درمجازات شدند  خاطر همان پنج سال، آنها در واقع به کرده بودند؟ یزندگ )ع(نیرالمؤمنیأم یۀسا ریز )ع(نیرالمؤمنیأم

 !گذاشت میسر به چاه  حضرتکه  يکردند؛ به حد تیرا اذ و ایشانندانستند،  ش راقدر لیسرشان بود و يباال )ع(نیرالمؤمنیسال أم

خـاطر ایـن بـود کـه حضـرت       هم به) ع(امیرالمؤمنین غم و اندوه بخشی از دردآور است و یلیخ) ع(یعل نیرالمؤمنیبار أم غم یزندگ •
 .دندیفهم ینم لی آن مردم، خودشانو دیخواهند کش ندهیدر آ یچه رنج دید که آنها و می کرد یاز باال نگاه مزندگی آنها را 

حجاج بن  !بود شان يها یآغاز ناراحت تازه )ع(بعد از امیرالمؤمنین اما مردم کوفه. راحت شد کوفه از دست مردم) ع(امیرالمؤمنین واقعاً •
: گفـت  یمـ  ،غذا بخورد خواست یم ایش این بود که وقتیه یک نمونه از جنایت! کرد یم حیتفر ،تیبا جنا کسی بود که یثقف وسفی
 »!ن خودش دست و پا بزند، تـا مـن بـه اشـتها بیـایم و غـذا بخـورم       و او در خو یک کسی را بیاورید و جلوي من رگش را بزنید،«

و آن  گرفـت،  یرا گل م شدر و گذاشت یم ها ، در زنداني شدیددر آن گرما انیعر و افراد را کرد یبدون سقف درست م ییها زندان
 . مردند یمو  شدند یمتعفّن م و دندیپوس یمماندند و  در این زندان می ها بدبخت

 ایبا دن« :گفت به مردم می ياز آن طرف هم حسن بصر د،یبخش یم میرا تحک انیحکومت مروان شیها تیطرف با جنا کیحجاج از  •
ـ ا ماجرا را در دست داشت و یدتیهم بخش عق یعنی حسن بصري »!کار ندارد ایبا دن نید ید،کار نداشته باش حجـاج بـن   (نفـر دو  نی

 .دندیبخش یقدرت م را یانحکومت مروان گریبا همد )یوسف و حسن بصري
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 21ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
 داشته باشد یژگیو 7 دیبا» بهتر یزندگ« يبرنامه خوب برا کی: پناهیان

مطابق فطرت انسان  دیبا یعنی. نشود لیبا فطرت ما سازگار باشد و به ما تحم دیبرنامه با نیاست که ا نیخوب ا ۀبرنام يها یژگیاز و یکی
است  نیخوب ا ۀبرنام گرید یژگیو. نکند لیرا به روح انسان تحم يزیباشد که چ يا گونه به دیدارد و برنامه با يساختار کیروح انسان  .باشد
 شـود  یدارد و نمـ  یکـاف  يبه خواب و غذا ازیمثالً بدن انسان ن. ما تناسب داشته باشد یبا توان جسم یعنیما باشد؛ ) جسم(عتیطب مطابقکه 

دانه بادام بخور، خودت را تا گـردن در خـاك فـرو     کیهر روز فقط «: دیانسان باشد و مثالً بگو یعیطب يازهایباشد که خالف ن يربرنامه طو
 .دهند یانجام م ها یکه بعض ینادرست يها اضتیاز ر یمثل برخ» ...بخور و غیبخواب، ت خیم يرو ایکن، 

انتها را ابتدا و «از باال نگاه کردن  هاز وجو یکی/ استشرط فردي زندگی بهتر، از باال نگاه کردن به زندگی 
 است » دنید

شرایط یک انسان . براي رسیدن به زندگی بهتر، دسترسی پیدا کنیم» برنامۀ خوب«خواهیم به یک  گفتگوي ما به اینجا رسید که می •
امعه باید داشته باشد تا بتواند از این برنامه، و یک جامعه، براي رسیدن به زندگی بهتر را ذکر کردیم؛ یعنی شرایطی که یک فرد یا ج

 .خوب استفاده کند و بتواند این برنامه را خوب درك کند

ـ یاز باال نگاه کردن . گفتیم که شرط فردي براي رسیدن به زندگی بهتر این است که انسان از باال به زندگی کند • اول و آخـر را   یعن
 .دنیها را د بردن لذت انیپا دن،یعمر را د انیپا دن،یرا د یجوان انیپا دن،یها را د اجل دن،یاواخر را دابتدا و انتها را دیدن،  دن،ید

یعنی انسان این سؤال بسیار کلیدي را از خودش بپرسـد   انتها را دیدن،. است» دنیانتها را دابتدا و «از باال نگاه کردن  هاز وجو یکی •
از خـودش بپرسـید،   دلـش افتـاده،    درکه  یبعد از هر عشقي یا ا یداشتن ر دوست، بعد از هراسؤال اگر انسان این » ؟هبعدش چ«: که

 يبـرا  شـان  تیفعال ةزیانگ چونکنند،  یمخالفت م سؤال نیبا ا ها یکه بعض يبه حد شود؛ یسرد م يا دفعه کگرماهاي بیش از حد ی
 .دهند خواهند به آن برسند، را از دست می ی یا هدفی که میزندگ

 به آرامش بپیوندد» بعدش چه؟«با سؤال  تواند یمانسان 

بعـدش  «این سؤال  اش یزندگ کلّ يانسان برا اگر .کند دایبرسد که آرامش پ يا آن نقطه تواند به می» بعدش چه؟«انسان با سؤال  •
سـؤال   نیان اگر چو .پیوندد گذارد و به خدا می چیز را کنار می شود که همه اش این می طور جدي از خودش بپرسد، نتیجه را به» ه؟چ
کمااینکـه حضـرت   . افتـد  ها از چشمت مـی  هم قرار دهی، این پدیده ایدن يها ه دیپد نیتر باشکوهرا جلوي بسیاري از » ه؟بعدش چ«

و  »!این پروردگار من است«: فتگ کرد و می ایشان ماه و ستاره و خورشید را نگاه می. همین کار را براي قومش انجام داد) ع(ابراهیم
فَلَما جنَّ علَیه الَّیـلُ  ( !را دوست ندارم کندکه غروب  يزیمن چ :فتگ کرد، می مدتی که آن ستاره یا ماه و خورشید، غروب می بعد از

بىذَا را  قَالَ هکَبا کَوءی    رلاالَْف با أَفَلَ قَالَ لَا أُحبعدش «سؤال است که  انهمبه پاسخ  دنیرسنوعی،  این کار هم به) 76/ن؛ انعامفَلَم
  »؟هچ

خُـب  «: امـا وقتـی بـه او بگوییـد    . یش کف بزنند و از او تجلیل کنندنفر برا ونیلیم کممکن است انسان دوست داشته باشد یمثالً  •
باال  ي ازطور اینانسان بتواند اگر  .افتد داشتنی خودش نگاه کند، واقعاً از چشمش می ، اگر او بتواند از باال به این دوست»بعدش چه؟

، از خودش بپرسد، آن چیزهـا خـود بـه    ستبخش ا لذتبرایش که  ییزهایآن چ دربارة رحمانه یب را» بعدش چه؟«و سؤال نگاه کند 
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 »ه؟بعـدش چـ  «سـؤال   يکه بـرا  خورد یم وندیپ یبه کسانسان افتاد،  انساناز چشم همۀ آنها که  یوقتو  افتد، یم شاز چشم خود
  .داستخود خهم پاسخ دارد، و آن 

اسـت کـه    ییزهـا یدر چ) شـاديِ دلـش  (؛ نـور چشـمش  قُرَّةُ عینه فیما لَا یزُولُ« :دیفرما یم-در وصف متقین-)ع(یعل نیرالمؤمنیأم •
چشمت بـاز   ی،کن یبه آن نگاه م یکه وقت يزیچیعنی   »یچشم نور« یعنی »نیقرة الع« )193خطبۀ /البالغه نهج(»ستین یشدن زائل

چشـمت   دهد، مردمـک  آن چیز به تو دست میکه در برخورد با  يا يدر اثر شاد به عبارت دیگر،. شود وشن مییا چشمت ر شود یم
 .شود می داخل چشمت يشترینور ب شود و میگشاد 

بعـدش   شـدي،  دیشه اگر«: مثالً اگر گفته شود. اندازد آن را از چشم انسان نمی» ش چه؟بعد«یعنی چیزي که سؤال » نشدنی زائل« •
 ».کنـد  یغروب نمـ  وقت چیخدا ه! است زیچ خدا همه و خدا شیروم پ یمچون بعدش  !زیچ بعدش همه«: توانی بگویی ما میش» ؟هچ

بعـدش  «باز هـم سـؤال   » شوم یم زیخدا عز شیپانجام دهم،  کار را نیمن ا اگر«یی که بگوبتوانی اگر  در مورد هر کار دیگري هم
 .اي وارد کند تواند به آن خدشه نمی» چه؟

 است» جوانب«وجه دیگر از باال نگاه کردن دیدن همۀ / »دنیابتدا را د«یعنی از باال نگاه کردن 

 زیچ ما از اول به همه کند یم یچقدر خداوند متعال سع و» دنیابتدا را د« یعنی از باال نگاه کردن توان گفت که از یک وجه دیگر، می •
علَـى الْإِنْسـانِ     هـلْ أَتـى  (ه گذشتۀ خودمان فکر کنیم که اصالً ما در ابتدا چه بودیم؟کند ب مثالً خداوند به ما یادآوري می. مینگاه کن

ـ   (ه است؟ دیآفرو خدا ما را از چه ) 1/؛ انسانحینٌ منَ الدهرِ لَم یکُنْ شَیئاً مذْکُوراً خُل ـمـانُ منظُرِ الْانسـ     *قفَلْی افد ـاءـن مـقَ مق؛ خُل
  )6و5/طارق

از باال نگـاه کـردن موجـب    . را ببینیم و در نظر بگیریم ابعاد ۀهم ، یعنیاست »جوانب ۀهم دنید«از باال نگاه کردن  گرِیدوجه  کی •
رسی کـه   کنی، به این نتیجه می مثالً وقتی همۀ جوانب و ابعاد زندگی را نگاه می. ردیپذبرا  ها تیاز محدود یبعض که انسان شود یم

پس  ،بخُ« ییگو یم وقت آن. جا داشته باشی چیز را یک همه توانی فهمی که نمی بگذري چون می تدهاي خو سري لذت باید از یک
 »هاي بیشتر برسم تا به بعضی از لذت رمیها را بپذ از نقص یبعضیا  ها تیاز محدود یبعض رمیگ یم میمن تصم

و  قیعم اریو درك بس شود یکم م یشها و اندوه ها غصهند، و ابعاد را ببی جوانبببیند، و همۀ  آخر را واول  ،که از باال نگاه کند یکس •
 .زدیبرنامه بر یزندگ يبرا تواند یم د، چنین کسیکن یم دایپ ییباال

 در بهشت شد) ص(و پیرمردي که همنشین پیامبر) ع(پیرزنی که همنشین موسی/ نتیجۀ از باال نگاه کردن

گشـت و   مـی ) ع(به یـک دلیلـی دنبـال قبـر یوسـف     ) ع(یحضرت موس. را بلد بود) ع(وسفیقبر حضرت  که مکان بود یرزنیپ یک •
من براي نشـان دادن قبـر   : آوردند، و گفت) ع(او را نزد موسی. بلد است رزنیگفتند فالن پ .کند دایرا پ شانیآدرس قبر ا خواست یم

در بهشـت   امتیروز ق: این بود کههاي پیرزن  یکی از خواسته. هایش را مطرح کرد او خواسته. چند شرط و درخواست دارم) ع(یوسف
اما در نهایت، وحی آمد که اي . مقدار گران آمد یک) ع(هاي پیرزن بر موسی ابتدا پذیرش خواسته. باشم )ع(موسی )همنشین(هدرج هم

لَّ جلَالُه إِلَى موسى ع أَنْ أَخْرِج عظَام احتُبِس الْقَمرُ عنْ بنی إِسرَائیلَ فَأَوحى اللَّه ج): ع(امام کاظم(!قبول کني او را ها خواسته موسی،
و تَجعلَنـی  ... لَه هاهنَا عجوز تَعلَم علْمـه  یوسف منْ مصرَ و وعده طُلُوع الْقَمرِ إِذَا أَخْرَج عظَامه فَسأَلَ موسى عمنْ یعلَم موضعه فَقیلَ
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ببینید که آن پیرزن  )1/205/؛ خصالۀِ قَالَ فَکَبرَ ذَلک علَى موسى فَأَوحى اللَّه جلَّ جلَالُه إِلَیه یا موسى أَعطها ما سأَلَت معک فی الْجنَّ
 .هاي سطحی مطرح نکرده بود و خواسته !بود دهید و انتهاي کار راهمتش را بلند کرده چقدر 

ـ  تو یک خواستۀ :فرمود به او) ص(رسول خدا. خدمت کرده بود) ص(اسالم یگرام مبرایپبود که مدتی به  یکس کی •  شیمستجاب پ
 رفت .کنمفکر  اجازه بدهید بروم و کمی: گفت او. کنم را اجابت  تومن درخواست ی تا از من بخواه يزیچ کتوانی ی ي و میمن دار

، خواستۀ من این است که )ص(رسول اهللا ایگفت  ت چیست؟ا ستهخوا: حضرت فرمود. آمد) ص(و روز بعد نزد رسول خدا کرد  فکر و
 ؟ي یا کسی این را به تو یـاد داد دیرس جهینت نیبه ا ي وتو خودت فکر کرد :فرمودند )ص(رسول خدا .شما باشم ۀدرج هم در بهشت،

 امـا در . شـود  یهم تمام مـ  عمر من و شود یتمام م یک روزي باالخره، رمیبگیزي از شما هرچ من پیش خودم فکر کردم که: گفت
قبول است فقط تو هم مرا بـا زیـاد    :کمی تأمل کردند و فرمودند) ص(رسول خدا .نیستشما  يباالتر از جا ییخدا، جا ابدي بهشت

سنینَ أَ فَلَـا تَسـأَلُنی حاجـۀً      سبعقَالَ لی ذَات یومٍ رسولُ اللَّه ص یا ربِیعۀُ خَدمتَنی  :عنْ ربِیعۀَ بنِ کَعبٍ قَالَ(سجده کردن، کمک کن
ـ ی نیا )39/؛ دعوات راونديقَالَ ربِیعۀُ فَنَکَس رأْسه ساعۀً ثُم قَالَ أَفْعلُ ذَلک فَأَعنِّی بِکَثْرَةِ السجود...فَقُلْت یا رسولَ اللَّه أَمهِلْنی از  یعن

 !، چقدر خوب استاز باال نگاه کند ببینید اگر انسان بتواند. عد انتخاب کردنو ب دنیها را د نگاه کردن، فرجام البا

 :فرمودنـد  اوحضرت به . آقا فرمودند به آن هم گرید ۀنکت کیاز کثرت سجود  ریغ )ص(اسالم یرسول گرام که دارد تیالبته در روا •
 ؛نُ بعدي فتْنَۀٌ فَإِذَا کَانَ ذَلک فَالْتَزِموا علـی بـنَ أَبِـی طَالـبٍ    ستَکُو(جدا نشو )ع(یاز عل ، تو در آن فتنهدیآ یم شیپ يا بعد از من فتنه
 )39/دعوات راوندي

 اثبات والیت کافی نیست، باید فواید والیت براي جامعه را هم توضیح دهیم

بتوانـد از   یکه از نظر شخص یاجرا کند؟ کسرسید، آن را درست  خوب ۀبرنام و اگر به ؟خوب برسد ۀنامتواند به یک بر چه کسی می •
از  يزیـ چ ایـ سر آن جامعه باشـد،   يخدا باال یکه ول يا در جامعه د؟یرس یزندگ نیبه بهتر شود یدر کدام جامعه م اما. باال نگاه کند

ها  آدم د کهکن این امکان را فراهم می والیت است که نیبحث ما ا نیدر ا تیوال ۀفلسف )اباتقو یعالم ربان یعنی یک(خدا یجنس ول
 . کنند یانتخاب کنند و خوب زندگ یخوب بهرا  بهتر یزندگ

فرمـان   والیت نیا«: مییگو یم مثالً. میکن یتر نگاه م کمو کارکردهاي والیت  دیبه فوا که میکن یمعنا مطوري را  تیمعموالً والما  •
و فواید و کارکردهاي والیت را هم توضیح دهـیم تـا   در حالی که باید آثار » میاجرا کن دیبا است فرموده یزي که خداهرچو  خداست

کمااینکه دربارة آثار و فواید نماز و روزه بـر جسـم انسـان و تـأثیر آن در      مردم بدانند که پذیرش والیت در جامعه چه فوایدي دارد؟
 .زندگی انسان، مطالب زیادي گفته شده است

فقط در  ،تیفعال يبرا حیصح ةزیو آرامش با انگ نهیو طمأن تیه اوج خالقب دنیاستعداد و امکان رس ییامکان رقابت و امکان شکوفا •
 يمشـتر  قدر  آنقدرت . ، این امکان وجود نداردباشد ییوال ریغاگر حکومت . امکان دارد ییحکومت وال کیدر  و ییوال ۀجامع کی

  .کنند نند و کار را خراب میک اي مختلف در قدرت نفوذ میه به روش ها که خیلی دارد

 !؟مردم قدرت نظارت دارند آیا واقعاً/  داده را نشان خود يها بیآس و  هرنگ باخت یدموکراس يشعارهاامروز 

و امروز » !شود اگر بشود، چه می«! ؛ به شرطی که بشودقشنگ است یلیند، ظاهرش خا هکرد یکه در غرب طراح يا یدموکراساین  •
بتوانند خودشـان   مردماینکه . ندا هوحشتناك خودشان را نشان داد يها بیآس و ندا هواقعاً رنگ باخت یدموکراس يشعارهابینید که  می
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مـردم قـدرت نظـارت     خیلی خوب است ولی آیـا واقعـاً   و بر حاکمان و منتخبین خودشان نظارت کنند، کنند يریگ يرأ کنند واداره 
 اصـالً امکـان نظـارت    :نـد یگو یم ی همغرب شمندانیدان و فاصله است خیلیشدگان خودشان،  مردم و نظارت بر انتخاب نیب !؟دارند
 . شوند افتد که مردم متوجه نمی اتفاق میو پنهان  دهیچیپ پشت پرده، در روابط از مسائل، یلیخ .ندارد وجود

این نیسـت   اي جز یعنی چاره .دیایب دیآسوده پد یزندگ کیامکان  تا دیایب وسط خدا اءینقش اول دیبا وسط بیاید، و» اتقو«عنصر  دیبا •
برایشـان قابـل    ییـد، هـم بگو  ها یحیبه مساین سخن را اگر  .ندانتخاب کن را قدرتش سوء استفاده نکندکه از  ییتقواافرد بکه مردم 

 .رفتیرا خواهند پذ )ع(حیحضرت مسو ) ع(حکومت امام زمانگونه است که مردم جهان،  و همین .پذیرش است

 هاي یک برنامۀ خوب چیست؟ ویژگی

، آمادگی الزم براي پـذیرش و اجـراي یـک برنامـۀ     و افرادش بتوانند از باال نگاه کنند اشد،داشته ب ییکه نظام وال يا جامعهپس در  •
هـاي یـک برنامـۀ خـوب      ؟ به عبارت دیگر، ویژگیباشدباید  يا برنامهنوع  هما چ ۀبرنام نیحاال ا. خوب براي زندگی بهتر وجود دارد

شما اجازه  !عقل يآقا«: کسب اجاره کنیم و بگوییم» عقل«به سراغ دین برویم و از  میخواه یم ست کهي بحث اجا نیاز ا چیست؟
 »م؟یریبگ نیبرنامه را از د نیاکه  دیده یم

معلوم اسـت کـه   ! گذاریم مان را کنار می نه اینکه چون دین داریم، عقل پذیریم  مان را با عقل می دقت کنید که ما از همان اول، دین •
 .است کرده ییراهنما است که ما را به سمت این دین عقلگونه نیست و اصالً همین  این ا با عقلبرخورد م

-اما در اینجا با توجه به فرصت و مجالی که داریم فقط شـش م، ا هکرد ینیب شیخوب پ ۀبرنام کی يبرا یژگیاز دوازده و شیبنده ب •
 .مان زیاد نظري بشود خواهم بحث ضمن اینکه نمی. کنم هاي یک برنانۀ خوب را ذکر می هفت مورد از مهمترین ویژگی

 کرد لیعالقه را به انسان تحم کی شود یم /برنامه باید مطابق فطرت باشد، نه تحمیلی. 1

مطابق فطرت  دیبایعنی  .نشود لیتحم مابه  و سازگار باشد مابا فطرت  دیبرنامه با نیاهاي برنامۀ خوب این است که  یکی از ویژگی •
 .نکند لیتحم روح انسانرا به  يزیچ اي باشد که گونه باید به برنامه روح انسان یک ساختاري دارد و. اشدبانسان 

و االن شگردهاي مربوط به تحمیل عالقـه بـه انسـان هـم     » کرد لیعالقه را به انسان تحم کی شود یم« دانید، طور که می همان •
حتـی اگـر    ،کرد لیتحم یعالقه را به کس کتوان ی دانند که چگونه می و می بلد هستند ، این شگردها رارسانه یاهال و موجود است

 .و با فطرت او سازگار نباشد نبوده یعیطباصالً این عالقه در وجود او 

 برنامه باید مطابق طبیعت جسم ما باشد. 2

مثالً بـدن انسـان   . داشته باشد ا تناسبم یتوان جسم ی باعنی ؛باشد ما )جسم(عتیاست که مطابق طب نیا برنامۀ خوب گرید یژگیو •
هـر روز فقـط   «: شود برنامه طوري باشد که خالف نیازهاي طبیعی انسان باشد و مثالً بگوید نیاز به خواب و غذاي کافی دارد و نمی

ستی که هاي نادر مثل برخی از ریاضت» ...یک دانه بادام بخور، خودت را تا گردن در خاك فرو کن، یا روي میخ بخواب، تیغ بخور و
کننـد   هایی هم دست پیدا مـی  دهند، به قدرت یی که به خودشان میها اضتیرها با  هرچند برخی از مرتاض. دهند ها انجام می بعضی
 کند، ولی چه کسـی  يپرور تنتنبلی و  دیآدم نبا! بله انسان تا چه حد باید مخالف طبع خودش عمل کند؟! است؟ رستد نیا ولی آیا

  !با بادام، خودت را زنده نگه دار است که یک عمر گفته
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لی تَغَد و تَعش و  ):ع(امام صادق(است سفارش شدهو صبحانه،  شامبه خوردن ناهار سفارش نشده است ولی به خوردن  در روایات ما •
ما تَقُولُ أَطباؤُکُم فـی عشَـاء اللَّیـلِ قُلْـت     (شام بخورید حتماً و تأکید شده که) 6/288/؛ کافیلَا تَأْکُلْ بینَهما شَیئاً فَإِنَّ فیه فَساد الْبدنِ

انـد اگـر    و فرمـوده ) ؛ همانلَا یدع الْعشَاء و لَو بِکَعکَۀٍ(هرچند اگر خیلی سبک و کم باشد) ؛ همانعنْه قَالَ لَکنِّی آمرُکُم بِه إِنَّهم ینْهونَّا
چهـل روز   انـد کـه اگـر    همچنین فرمـوده . اش را در بدنت جبران کنی توانی صدمه ماه نمی تا یکیک شب، شام نخوري و بخوابی، 

 .زند به بدنت صدمه می يگوشت نخور

بـدن   یعروقـ  یبا وضع جسم و هماهنگ است) علم کالبدشناسی(یبا آناتومکه چقدر  مینیب یم ،میکن یرا نگاه م نید ۀبرنام وقتیما  •
حاال شـما ببینیـد کـه    ! نمینش ینباشد نم يکه سبز يا من سر سفره :دیفرما یم) ع(مثالً امام صادق .دانسان، تناسب و هماهنگی دار

و بسیار مواد مورد نیاز بـدن را دارد و امـروزه پزشـکان هـم آن را توصـیه       بریفسبزي چقدر براي بدن انسان مفید است، مثالً اینکه 
  .کنند می

 ردیبگ در بر ابعاد وجود ما را ۀهم و داشته باشد »تیجامع«برنامه باید  .3

 ااز وجود مـا ر  یبخش نه اینکه فقط رد،یبگ در بر ابعاد وجود ما را ۀهم و داشته باشد تیجامعویژگی بعدي برنامۀ خوب این است که  •
 .کند لیاز وجود ما را تعط گرید یبخش کند و تیتقو

ولی این ارزش نـدارد؛ حتـی   . شوند یم یخوب يها آدم یلیخ هم بعد تک همان اتفاقاً درورند و آ یبار م يبعد تک خودشان را ها یبعض •
 د،نمازخوان بـو  یلیخ که لیاسرائ یاز بن يزاهد و عابد کمثالً ی. نیز ارزش ندارد اوردیبار ب يبعد تک اگر کسی خودش را در عبادت،

شکنجه و اند  چه، در جلوي او یک خروسی را گرفتهوقتی او در حال نماز خواندن بود، دید که چند تا ب. خواند یروز داشت نماز م کی
 .اي اینکه نمازش را قطع کند و برود آن حیوان را نجات دهد، به نمازش ادامه دادج آن فرد عابد، به. نندکَ ي آن را میپرهادهند و  می

کَـانَ  : )ع(امـام صـادق  (.دیبلع یاله اباو را در عذ و دهن باز کرد نیزم جا که همانغضب کرد  زاهد و عابد يآقا نیبه اآن قدر خدا 
 نْتفَـانِ یو همـا   کـاً یقَـد أَخَـذَا د   نِییصبِ نِیعبادته، إِذْ بصرَ بِغُلَام یو هو ف یصلِّیهو  نَایفَب لَیإِسرَائ یبن یاللَّه ف عبدینَاسک  خٌیرجلٌ شَ

فَساخَت بِه الْـأَرض، فَهـو   . يبِعبد یخیأَنْ س: فَأَوحى اللَّه إِلَى الْأَرضِ. عنْ ذَلک نْههمایالْعبادةِ، و لَم   منَ هیف ما هو ىفَأَقْبلَ علَ شَه،یرِ
وِیيه یف الْآبِد دورِ أَبدررِ نَیالداهرَ الدهد 670/یطوس یامال ؛نَیو( 

باید همۀ ابعاد وجود انسان را با هم رشد بدهد، نه اینکه فقط یک بعد . کند؛ نه فقط یک جنبه راجوانب را نگاه  تمامبرنامۀ خوب باید  •
اگـر دیـن مـا    مـثالً   م؟یکـرد  ینمـ  دایـ شما از آن نفرت پ آیا من و نبود یاسیس و بود یما اخالق نید ۀواقعاً اگر برنام. دهدرشد او را 
اگـر   .یعنی با فقیرسازان و مستکبران کاري نداشته باشـید  ،»مرگ بر فقیرسازان عالَم«: ما نگوییدا» به فقرا صدقه بدهید«: گفت می

یـک دیـن    واقعـاً  !یـد صـدقه بده به فقـرا  فقط  یید،نگو »کایآمر برمرگ «و » لیمرگ بر اسرائ«: گفت یمطوري بود که  نیما ا نید
در دنیـا   -که ریشۀ فقر فقرا هسـتند -ایی مانند آمریکا و اسرائیله شد، چون تا وقتی مستکبران و طاغوت وجهی می بعدي و یک تک

 .کن کرد تواند فقر را ریشه قدرت داشته باشند، نمی
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 يکه برا دهد ینم مابه  يا برنامه نید /این برنامه با آباد کردن زندگی من، زندگی دیگران را خراب نکند. 4
 ضرر داشته باشد انگرید

 یزنـدگ  نبایـد را خواست آباد کند،  یکس هر یزندگ این برنامه،که  است نیا میریدر نظر بگ دیامه بابرن نیا يکه برا يگرید یژگیو •
 دهـد  ینمـ  مابه  يا برنامه وقت چیه نید .باشد يگریبه ضرر کس دنباید شد  یکیبرنامه به نفع یعنی اگر این ! را خراب کند يگرید

 .صاحب اموال خودش باشد دیبا یکس هر :گوید دین میمثالً . ضرر داشته باشد انگرید يکه برا

نـزد  خانـه   آن صـاحب . افتاده بـود  يگریکس د کی ۀخان اطیحداخل در  ي،شهر ماتیدر اثر تقسکه  داشت یدرخت کی یکس کی •
. شود کـه بـه درخـتش سـر بزنـد      و او مدام بدون اجازه، وارد خانۀ من می در ملک من است فالنیدرخت  :گفترفت و ) ص(پیامبر

 بـه دانیم کـه ایـن درخـت مـال شماسـت ولـی ایـن درخـت را          ما می: صاحب درخت را صدا زد و فرمود )ص(اسالم یمرسول گرا
حضرت چند پیشنهاد بهتر به او داد، مثالً فرمود کـه  . او قبول نکرد .خانه بفروش و برو یک جاي دیگري درخت دیگري بخر صاحب

او باز هم قبول نکرد و لجاجـت کـرد،   . هیم، تو از این درخت صرفنظر کند جاي این یک درخت، دو یا چند درخت دیگر به تو می به
 .دستور داد که درخت او را اره کنند و دور بیندازند) ص(لذا پیامبر

 !زند رشد من اگر خوب باشد، بغل دستی مرا زمین نمی ۀبرنام/ها چگونه رشد کردند؟ غربی

. اند اند و بعضی افراد نوکیسه هم شیفتۀ آن شده ند و به یک جاهایی هم رسیدها گذاشتهخودشان  يرشد برا ۀبرنامیک  ها یاالن غرب •
هـایی، جلـو    هـا و غـارتگري   ها با چـه جنـگ   اند که این غربی بار از خودشان نپرسیده شخصیت شیفتگان غرب چگونه است که یک

غارت و بیفتیم؟ آیا ما هم باید مثل آنها، کشورهاي دیگر را ها را برویم تا جل اند؟ آیا این افراد، انتظار دارند که ما هم مسیر غربی افتاده
چقـدر   شـان  يها ، در کنار کارخانهانداختندراه خودشان  يها بعد از رنسانس کارخانهو فرانسه که  سیانگلدانید همین  شما می؟ میکن

طـور نبـود کـه فقـط      یعنی این !را ببینید هایی که در هندوستان و آفریقا مرتکب شدند ظلم که توانستند به اینجا برسند؟ ظلم کردند
. مرتکب شـدند تـا بـه اینجـا برسـند      ها را هم تکنولوژي به آنها کمک کند که جلو بیفتند، بلکه در کنارش، خیلی از فجایع و جنایت

  ند؟ا ی رسیدهآیا واقعاً به جاي خوب ،ودهکارشان ب دراز روز اول  ي همو دزد اند رسیده ییجا کیبه و غارت  يکه با دزد یکسان

را حـالل  » ربـا «و اال خـدا در ایـن برنامـه    . خواهد تو را رشد بدهد، بغل دستی تو را زمین نزنـد  وقتی میاست که  نیخوب ا ۀبرنام •
اللَّه و  اتَّقُواْ( این کار محاربۀ با خداست: فرماید لذا دربارة ربا می. کند دهد ولی بغل دستی تو را نابود می چون ربا تو را رشد می! کرد می

 )279و 278/ه؛ بقرهفَإِن لَّم تَفْعلُواْ فَأْذَنُواْ بِحرْبٍ منَ اللَّه و رسول* ذَرواْ ما بقى منَ الرِّباْ إِن کُنتُم مؤْمنین

  ها را تحت پوشش قرار دهد فرهنگ ۀبتواند همباید  /باشد ریفراگباید  ۀ خوببرنام .5

ـ بتواننـد ا  یی کـه دارنـد،  ها تفاوت ۀها با هم انسان ۀهم یعنی باشد؛ ریفراگباید برنامه  نیکه ا است نیا بي برنامۀ خوبعد یژگیو •  نی
اینکه ایـن برنامـه    نه ؛کار کنند این برنامههمه بتوانند با یی، ای، آن آسییآن اروپا ن،یالت ییکایآن آمر ،ییقایآن آفر. رندیبرنامه را بپذ

 .دفقط مخصوص یک فرهنگ خاص باش

و اال اگر بنـا باشـد   . قرار دهد خودش ها را تحت پوشش فرهنگ ۀکه بتواند هم داشته باشد) پذیري انعطاف(برنامۀ خوب باید شناوري •
مثالً ممکـن اسـت یکـی    . نابود خواهد شد یزندگ و شود یدعوا م ،خودش داشته باشد يبرا اي برنامه کی ی در هر فرهنگیکس هر
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شود در این دنیا زندگی کرد، چـون   طوري که نمی این »!نیمک لذا ما دزدي می! اشکال ندارد و مجاز استدر برنامۀ ما دزدي «: بگوید
 .پارچه استکی يروستادنیا مانند یک 

 !دهکدة جهانی را قبول داریم، دعوا سرِ کدخداي آن است

 ي آنکدخدا دعوا سرِ د در صد قبول داریم،ما دهکدة جهانی را ص. میرا قبول دار کنند، ما هم آن ی صحبت میجهان ةدهکد از اینکه •
کدخـدا  « ، منتها بحث بر سـر ایـن اسـت کـه    میرا قبول دار» کنند تیقانون را رعا کی دیهمه با و باشد ضیتبع دینبا« نکهیا !است

  »ست؟یک

ها  و متناسب با فرهنگ ردیبپذ را آنها يها یباشد و خوب ریپذ ها و ملل انعطاف انواع فرهنگ يبتواند برا دیبا، باشد ریکه فراگ يا رنامهب •
 و عـزاي  مـاتم  يبـرا طـور اسـت کـه     فرهنگ کشـور مـا ایـن   مثالً . این ویژگی را داردما  نید ۀبرنام و. شکل دهد رییخودش را تغ

اي رنگ  ممکن است در یک کشور دیگر، فرهنگشان این باشد که وقتی عزادار شدند، لباس قهوه. میپوش یم اهیسلباس  )ع(بیت اهل
 .یبپوش يا قهوه لذا اگر شما ماه محرم به آن کشور رفتی، مستحب است که لباس. پوشند یم

اگر یک برنامۀ فراگیر، / شود برنامه خوب باید دستوري باشد، نه پیشنهادي، وگرنه فراگیر نمی. 6
 شود پیشنهادي باشد، اصالً اجرا نمی

این است که برنامـه   هاي دیگر است، ارز تمام ویژگی نظر اهمیت، هم که از خوب ۀبرنام کی و بسیار مهم العاده حساس فوق ویژگی •
 . نباید پیشنهادي باشد، بلکه باید دستوري باشد

فکـر کنـد،    عاقالنه یوقت انسان. و صرفاً بر اساس عقالنیت به این موضوع نگاه کنید دیبگذار و نبوت را کنار یوح و نید اصالًشما  •
 .قیعم لیدل کیدارد  یسطح لیدل کاین مسأله هم ی. يشنهادیباشد نه پ يوردست ،خوب است برنامه که ندیب یم

بـراي کسـانی کـه    (شـود  این است که اگر یک برنامۀ فراگیر، پیشنهادي باشد و دستوري نباشد، اصـالً اجـرا نمـی    اش یسطح لیدل •
راننـدگان   بـه ی راننـدگ  ییراهنمـا   اگر قـوانین مثالً. و لذا فایده ندارد) خواهند این پیشنهاد را رعایت کنند، ضمانت اجرایی ندارد نمی

ي مختلفـی  هـا  آدم ،شـهر  در یـک  بـاالخره  !طور خوب بود؟ آیا این» !دییبفرما تیچراغ قرمز را رعا لطفاً«داد که  محترم پیشنهاد می
  .شود یم يدستوربرنامه  لذا. دارد هیقهر ةقو و نیاز به خواهد یم ییجرااین ضامن ا. کنند یرا قبول نم شنهادیپاین همه هستند و 

 برد انسان را از بین می» منیت«اي که دستوري باشد  برنامه

 يا یبهتر چه زندگ یزندگ ؟یبهتر داشته باش یزندگ یخواه یشما مگر نم براي لزوم دستوري بودن برنامه چیست؟ قیعم لیدلحاال  •
کـه   رسـاند ب یتـو را بـه هـدف   اي کـه   زندگی .برسد هدف نیربه باالت و ن لذت برسدیآدم به باالتر زندگی بهتر این است کهاست؟ 

به خدا متصل  یو تو اگر بخواه. ستین یجز اتصال به ذات ربوبو چیزي جز لذت لقاءاهللا چیزي لذت  نیا ، ورا ببري لذت نیتر یعال
 دایـ سـاط قـرب پروردگـار عـالم پ    داشته باشد راه بـه ب  تیذره، من ککه ی یکس. شود این اتصال برقرار نمی ،تیمن و تیبا انان ،يشو

 کرده يدستوراین برنامه را  و خدا لطف کرده ،ینداشته باش »منم«ی اجرا کن یخواه یکه م يا برنامهدر  نکهیا يبرا لذا .نخواهد کرد
ـ  در اوج تواضـع تـوانی   یعنـی مـی  » !وانمخـ  اي، نماز مـی  هتو دستور داد چون«: ییگو یم ی،خوان ینماز م وقتی حاال .است دور از  هو ب

  .برنامه را اجرا کنی» منیت«
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بـدون   »عبد«به عنوان  باشد،برنامه با دستور  نیاما اگر ا ،یده یخودت آن برنامه را انجام م تیمن برنامه اگر بدون دستور باشد تو با •
 . دیرس یخواه یلذت زندگ نیو واالتر یهدف زندگ یعال ۀکه تو به نقط نجاستیو ا یده یانجام مآن را  تیمن

انسان  انیطغ ةرا مبعوث کند، دربار امبرشیخواست پ میکه خداوند متعال  یروز اول لذا در همان. ببرد نیمن را از ب تیانان دیبا برنامه •
 يدسـتور  صورت بهبرنامه،  الزم است کهما گرفته شود  انیطغ نکهیا يبرا .)6/علق(» کَالَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیطْغى« :فرمودو سخن گفت 

ه بـه  چـون هرچـ  . شـود  یواجب مـ  شانینماز شب به ا دهد، یجان م شپروردگار يها اشاره خاطر که به) ص(اسالم غمبریلذا پ. باشد
 . خواهد شد» انانیت«و بی» منیت«تر خواهد شد، یعنی بی»من« انسان بیشتر دستور بدهند، انسان بی

بهتـر   سـت یکـه جـز لقـاء پروردگـار عـالم ن      یانسان را به هدف زندگ و استهم تر  عاشقانهو  تر نینشاط آفر يدستور ۀبرناماجراي  •
فرمـود کـه اینهـا هـم      حتی دربارة قوانین راهنمایی و رانندگی مـی ) ره(حضرت امام .ندارد ي هم جز اینگریو اتفاقاً راه د رساند، یم
 . یدکن تیرعا به عنوان تکلیف شرعی ر راشه نیقوانباشد دستور داده  خدامثل این است که . و باید رعایت شود است یشرع فیکلت

باال  تیقدر عطش به معنو نیا/ »کنم یمن دوست دارم با دستور خدا زندگ«که  رسد یم نجایدارد به ا تیبشر
 کنند یرا جذب م ییاروپا يها جوان ها يریتکف که رفته

اگـر مـردم بـه اینجـا     . جرا کند خوشبخت خواهد شـد ا ی آن رامسلماً اگر کسو  وجود دارد نید ۀاست که در برنام ییها یژگیو نهایا •
دانند این برنامه باید از سوي خدا به آنها برسد و  اي هستند که می برنامهچون به دنبال . برسند، خودشان سراغ پیغمبران خواهند رفت

 .بدهد به مابرنامه را  نیا تواند یفقط خدا م

 نجایدارد به ا تیبشر .کند پروري می دهد و بنده گردند که دستور می خدایی می شان به دنبال و بر اساس فطرت فطرت دارند ها انسان •
دستور درسـت را از  که  گردد یم لیاص و امام امبریدنبال پو بعد هم طبیعتاً  »کنم یمن دوست دارم با دستور خدا زندگ«که  رسد یم

 .او بگیرد

دنبـال  یـا   گردنـد،  یامام حق مـ  یاحق  امبرِیمردم در به در دنبال په اینک. د که این صحنه در عالم پدید خواهد آمدرس یم يروز کی •
ـ قدر عطـش بـه معنو   نیا .شود بینید که دارد این صحنه نزدیک می و امروز شما می. گردند یموعود حق م  اسـت کـه   بـاال رفتـه   تی

 .کنند یجذب م ها يریتکفو  ها یرا به داعش ییاروپا يها جوان

خواهی به اسـالم   داریم، چرا شما که می همه آدم مسلمان نیا«: ها شده بودند، پرسیدند ه جذب تکفیريهایی ک از برخی از این جوان •
اند،  ولی اینها پاي اسالم محکم ایستاده! اسالمِ بقیه شُل است« :دیگو یم و او در پاسخ» ها رفتی؟ جذب شوي، به سراغ این تکفیري

دهد کـه او را متقاعـد کنـی و     نمیمهلت  اصالً به تو» !اي دستور خدا محکم بایستدو پ ردیبپذرا خدا و آدم باید خیلی محکم فرمان 
و  دنده یخاطرش جان مه د بنمحکم داراست که آنها درست  ؛ها سخن خداوند نیست هاي تکفیري حرف«براي او توضیح بدهی که 

شـما   بـه اصـالً   او» !یدبکش را گناه یب هاي آدم رقد نیا گفته است کهن خدا! ستیحرف خدا ن شان حرف یول د،نریگ یها را م جان آدم
 »ام خسته و مشمئز شدهاز عبد خدا نبودن،  ي واز ولنگارخدایی و  من از بی«: گوید او می. ها را مطرح کنید بحث نیا دهد مهلت نمی
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 22ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
چون زندگی بهتر با انانیت  باشد،» دستوري«باید » زندگی بهتر«برنامۀ خوب براي : پناهیان

و  کند، یکنترل م ریبا تحق یبرالیل ۀنسخ /تفاوت نسخۀ لیبرالی و اسالمی براي کنترل انسان/شود نمی
 میبا تکر یاسالم ۀنسخ

بهتـر، بـا    یزنـدگ  نیا یبرساند ول» بهتر یزندگ«برنامه قرار است انسان را به  نی؟ چون انه پیشنهادي باشد يدستور دیبرنامه با نیچرا ا ...
ـ از مـن طغ  یکه شـما بتـوان  است  نیابراي زندگی بهتر خوب  ۀبرنام کیار مهم یبس يها از شاخصه یکیلذا . امکان ندارد تیحفظ انان  گـر  انی

 گر انیطغ از منِ یبتوان نکهیا يو برا. زند یو ضربه م کند یم دیتول روسیتو و ۀجامع هیتو و عل هیمدام عل انگر،یمنِ طغ نیو اال ا يخودت بگذر
 .الزم است» دستور« يخودت بگذر

 قرار دهیم) ص(نباید فشار دینداري را بیش از حد  بر دوش ایمان و اعتماد به خدا و پیغمبر

به  ازیخودش ن اتیابعاد ح ۀانسان در هم. مان برساند برنامه ما را به اهداف نیتا ا میبه برنامه دار ازین عتاًیبهتر طب یزندگ کی يما برا •
 نیتـر  یو سـطح  هیتغذ ي، براحیتفر يبراحتی . رفت شیپ شود یهم بدون برنامه نم یتر زندگ در قطعات کوچک حتی امه دارد وبرن

 ةبهتر است قبالً دربـار  ، صحبت کنیم،دهد یبه ما م ي که دینا برنامه دربارة نکهیقبل از ااما . به برنامه دارد ازینخود،  یاتیح يازهاین
خـواهیم ببینـیم    مـی  یعنی فعالً بدون در نظر گرفتن دین، .داوري کنیم» داشته باشد؟ دیبا ییها یژگیب چه وخو ۀبرنام کی« نکهیا

 ؟باید داشته باشد یبرنامه چه مختصات نیا و ؟یمداشته باشخوب است  يا چه برنامه يبهتر یزندگبراي 

اوقات، ما فشار دینداري را بر دوش ایمان و اعتماد بـه  گیرد این است که بسیاري از  قرار میغفلت  ی که معموالً خیلی موردموضوع •
بـه خـدا   ما . میکن یگفت اجرا م شانیا ههرچو لذا  میاعتماد دار )ص(اکرم غمبریبه پ ما« :مییگو یم مثالً !دهیم خدا و پیغمبر قرار می

ایمـان  ) ص(اکـرم  غمبریپر به خدا و قد نیا که انساناست  خوبالبته » میکن یاجرا م بدهد،دستور  و هرچه خدا میدار و ایمان اعتماد
 شـود، و آدم  معموالً پیدا نمـی و اعتقاد  مانیا قدر نیا و اجرا کند، اما اوالً ردیبپذو دستوري که ایشان دادند،  هر برنامهداشته باشد که 

ثانیاً اگر کسی هم با تکیه بر  .کند میتسل غمبریخدا و پ ۀهم خودش را به برنام يگرید لیبهتر است به دال ،و اعتقاد مانیا نیاز ا ریغ
 کیتشکیا  دستور در رفتن ریبه نق زدن، از ز کند یشروع م، شود یسخت مبرایش کار  یوقتایمان، این برنامه را بپذیرد و اجرا کند، 

 دلِ »!ي؟ودت دارخـ  يبراکه است  يا چه برنامه نیا« در این میان هم اگر کسی او را تمسخر کرد که. و برنامه دستور ةکردن دربار
ـ اگر شما سـر اصـول   در حالی که . شود یم اسلحه یب ها، مانیا یدر مقابل بي ا نوع مواجهه هر يبراو  شود یم یخالضعیف آدم   کی
 .توانید برخورد کنید در مواجهه با این مشکالت، بهتر می د،یباش دهیروشن رس ۀجینت کیبه  و دیباش دهیخوب به توافق رس ۀبرنام

مسلمان  ،نیدستور د با دیدن یک ها یبعض /کند یدهنده را اثبات م برنامه تیحقانرنامۀ خوب، گاهی یک ب
 ندا هشد

. قابل دفاع استو کامالً  دارد یضوابط یک اصول و هم ۀ دینخود برنامجداي از اینکه محل صدور برنامۀ دین، خدا و پیغمبر است،  •
مسلمان  ،نیدوتا دستور د یکیبا هستند که  ها یبعضکمااینکه . کند یرا اثبات مدهنده  برنامه تیحقانیک برنامۀ خوب،  گاهی اوقات

مسلمان شده است، چـون در آزمایشـگاه بـه ایـن     » ذبح شرعی حیوانات«دربارة دستور اسالم خاطر  مثالً یک دانشمندي به. ندا هشد
 یبـاق  و شود یبه سرعت خارج م يادیز یلیمقدار خ شان به دارند، خون بدن یکه ذبح اسالم یگوسفنداننتیجه رسیده است که مثالً 

در  يگـر ید يهـا  وهیکـه بـه شـ    يگـر ید يهـا  گوشتاما . نخواهد داشت انسان جسم يرا برا بار انیاز آثار ز يسر کلذا ی ماند ینم



161 

 

 

  ● bayanmanavi.ir ● بیان معنوي رسانیپایگاه اطالع 
 

را یا یک دستور دیـن   ،کوچک ۀرنامب کیعنی آن دانشمند، ی. کند یم دیرا تول ییها يماریدارد و ب یاثر منفشوند،  کشته میکشتارگاه 
  .است آورده مانیدستور ا نیو منشأ صدور ا آور امیپ تیحقانو از روي همان، به  ده،ید

ـ با یخوب چه مختصـات  یزندگ کی ۀبرنام ببینیم که ،مان مانیو ا نیدبدون در نظر گرفتن خواهیم  می ما فعالً • در داشـته باشـد؟    دی
 عـت یبتوانـد مطـابق طب   هاي برنامۀ خوب این بـود کـه   مثالً یکی از ویژگی. کردیم هم مروربا  مختصات را نیاز ا یقبل برخ ۀجلس

 هـا دارنـد یکـی یکـی بـه ایـن       شـناس  اخیراً روان. داشته باشد يسازگار انسانبلند  یروح يها با کششهمچنین باید . باشد انسان
 یک کسـی را  دیانسان با و است »پرستش«انسان  یاز غرائز اصل یکی :ندیگو یممثالً اینکه . رسند یبلند انسان م یروح يها کشش

یعنی در علوم تجربی هـم دارنـد بـه ایـن     . یی هم وجود نداشته باشداگر خدا یحتدهد؛  پرستش، به انسان آرامش می نیبپرستد و ا
 .برند مسأله پی می

 چون زندگی بهتر با حفظ انانیت ممکن نیست / چرا برنامه زندگی بهر باید دستوري باشد؟

یعنـی  » شـود به ما دسـتور داده   دیبرنامه با نیا« هاي بسیار مهم برنامۀ خوب این است که طور که قبالً گفتیم، یکی از ویژگی نهما •

ـ اچون  چرا این برنامه باید دستوري باشد؟اما . باید به صورت دستوري باشد نه به صورت پیشنهادي قـرار   برنامـه  نی

 .انسان امکـان نـدارد   تیو من تیبا حفظ انان، بهتر یزندگی این برساند ول» بهتر یزندگ«انسان را به  است

باشد که  نیا دیخوب با ۀبرنام کیمهم  اریبس يها از شاخصه یکی و بهتر یزندگمهم  اریبس طیاز شرا یکی

ـ  هیعل وتو  هیعلمدام  این منِ طغیانگر،و اال  يخودت بگذر گر انیاز من طغ یشما بتوان ـ تـو و  ۀجامع  روسی

 .الزم است» دستور«گر خودت بگذري  و براي اینکه بتوانی از منِ طغیان. زند یضربه مو  کند یم دیتول

 موجـود  قبالً گفتیم که یک برنامۀ خوب باید با فطرت انسان متناسب باشد و انسـان هـم یـک   باشد؟ چون  يدستور دیبا چرا برنامه •
در دنیا براي . باید کنترل شود؛ منتها به شیوة درست نه به شیوة غلطگري  این طغیان. گر است و طغیان طلب تینها یببسیار پیچیده، 

آمـوزش   سـتم یغالبـاً س ! درسـت کننـد  » سـاز  دست يها نسانا«اند  تالش کرده  هاي زیادي شده است، و خیلی ها، تالش کنترل آدم
کند؛ البته نه دستورپذیر از خـدا و   لیتبد »ریدستورپذ و تحت کنترل ،شهروندان رام«ها را به  انسان که است گونه نیا ایپرورش در دن

 .اولیائش، بلکه دستورپذیر از طواغیت و اولیائش

کنترل شده است که ظلم  قدر نیا یبشر غرب/ پذیر تربیت کنند وار و ظلم هاي برّه طواغیت دوست دارند آدم
 جرأت اعتراض ندارد یول ندیب یفاحش را م

خواهـد   ما نمـی  نید یول خودشان در آورند،کنترل تحت همه را  ی،آموزش پرورش ياه ستمیس کیبا  که است نیا تیطواغ يآرزو •
خود را کنترل  يگر انیطغ خودش، بلند ۀسر عقل و رشد و مروت و عاطفخواهد انسان از  خداوند می. گونه تربیت کند ها را این انسان

مـا   ونیزیتلوو  خوب است مثالً هک یغرب يها لمیف هایی از اً آن بخشغالب .کند یم تیترب و ضعیف عرضه یآدم ب ی،نید یب یول. کند
هاي  هایی که مثل برّه ، انسانکند تیترب» وار هاي برّه انسان« دنخواه یسکوالر، م ینید یاخالق يها لمیغالب ف، و کند یهم پخش م

 . ها و طواغیت عالم قرار بگیرند رام در زیر دست گرگ

درصد مـردم آن  چند  ها نیااما مگر  دهند، ینشان م ها یاز غرب ییها اتما تظاهر ونیزیها در تلو وقت یبعض •

را  هاي حاکمان خود و جنایت ها ظلمکنند و  در غرب زندگی میکه  ینود درصد کسان دیدان یهستند؟ م جوامع
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ولـی   ندیب یمرا ظلم فاحش  که کنترل شده است قدر نیابشر غربی تظاهرات کنند؟  ستندیحاضر ن، نندیب یم

ـ چه جنا آنها -المال تیبو به تعبیر ما با پول -مالیاتبا پول  ند کهنیب یم دارند .رأت اعتراض نداردج  ییهـا  تی

 يهـا  آدم ۀمن به هم. ترسند در مقابل این وضعیت اعتراض کنند و فریاد بزنند دهند، ولی می دارند انجام می

 یباعث شرمندگ یلیخ ،کم است یلیخ لمظ هیتظاهرات شما علتعداد « کنم یعرض م کایخوب در اروپا و آمر

 »!اید؟ طوري شده که اینند ا هکرد کار هاست، با شما چ

 لیکه ذل یو اال کس بینید؛ شود که در غرب می طوري می آورده باشند، اینبار  و ذلیل فیرا ضع یملت کوقتی ی •

خاطر ترس از پلـیس،   شد و بهملتی که ضعیف و زبون بار آمده باوقت  آن. ظلم را تحمل کند تواند ینباشد نم

آیا آنها واقعاً عشـق رعایـت قـانون دارنـد و از ایـن      . پذیري او هم ارزش ندارد کند، قانون  قانون را رعایت

و  کنـیم،  فیانسـان را ضـع   ما نباید. رعایت قانون که نباید در اثر ضعف باشد! برند؟ رعایت قانون، لذت می

اساس، ضعیف بار بیاوریم که هر کسی او را تهدید کرد، از روي  کنیم و شخصیت او را از ریرا حق تشیشخص

 .ترس و ضعف، بپذیرد و تسلیم شود

 ها را وادار به خوب شدن کنیم دهد حتی با فشار روانی، انسان اسالم اجازه نمی

بـار  مـدار   انسـان را قـانون   متیق نیبه ا آیا درست است که وجود و شخصیت یک انسان را تحقیر کنیم و •

در وجـودش   ینیتـرس سـهمگ   یک» کنند ش مینابود ،نکند تیاگر قانون را رعا«بداند  کسی که !؟ریمبیاو

 .پذیرد آید و ظلم را می میدرن شیصدا بیند، از روي ترس و ضعف، میرا  و جنایت  ظلم که وقتی هست

در اسالم از  بتیچرا غ :گفتم و کردمحرام است صحبت  بتیغ نکهیا ۀاز فلسف یدانشگاه غرب کیها در  از ضدانقالب یدر جمع بنده •
 !براي دین مهم است؟ یو جنس یمسائل نامسوسکه فقط  دیشما فکر کرد ؟ چرا غیبت از زنا بدتر است؟باالتر است رهیچهل گناه کب

نترل کنید ید مردم را کخواه یم يزیبا استرس و فشار آبرور ، شماکند دایرواج پ بتیاگر غ قدر مهم است؟ چون چرا غیبت نکردن این
هـاي   ها را وادار کنیم کـه آدم  دهد که با فشار روانی، انسان اسالم اجازه نمی! از نظر اسالم مردود است کار نیا تا مردم گناه نکنند، و

 .ندارد رینظگذارد،  یها م آدم تیبه شخص یکه از نظر روان یما در احترام نیدواقعاً ! خوبی بشوند

کند، و  نسخۀ لیبرالی با تحقیر کنترل می/ گر طغیان هاي راي کنترل انسانتفاوت نسخۀ لیبرالی و اسالمی ب
 نسخۀ اسالمی با تکریم

ـ  ۀنسـخ خواهید کنترل کنید؟  چگونه میرا  انیطغ نیاولی مهم این است که شما ! است يگر انیانسان موجود طغ • ـ یو ل یغرب ی برال
 اش هـم  نمونـه  ؛شـوند قابـل کنتـرل    تـا  کنـد  یمـ  فیضـع و  دهیوسها را پ آدم تیاست که شخص نیا گر، طغیان  براي کنترل انسان

  .شدت از پلیس بترسند شود مردم به ی است که باعث میغرب ياز کشورها ياریو بس کایآمر سیپل يگر یوحش

 -مکـرد  و دربارة این مسائل صـحبت مـی  -هاي محترم داشتم اي که در دانشگاه تورنتو کانادا در جمع برخی ضدانقالب بعد از جلسه •
ـ  من که یپنج درصد ترساگر . من حرف تو را قبول دارم«: در گوش من گفتیکی از آنها آمد و  ـ ادر  دارم، سیدر کانادا از پل از  رانی

 »!دیکش ینم نجایکارم به ا ،ترسم یخدا م
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کننـد، ولـی پیشـنهاد     می آورند و بعد هم با ترس از پلیس، آنها را کنترل ها، شخصیت آنها را ضعیف بار می ها براي کنترل آدم غربی •
و بزرگوارانـه   ، نسخۀ بسیارخوف خدا. گر خودش را کنترل کند ا، منِ طغیانخوف خد گوید انسان با دین ما می. دین خیلی بهتر است

کسـی کـه   ! ممکن است چاق هم بشود حتی ، ردیگ ینماز نخواند سرطان نم ی کهکس مثالً !زند یزود نم است، چون خدا اي کریمانه
بلکـه بـه تـو     زند، یبترس که زود نم از این خدایی !دارتر هم بشود ممکن است پولحتی  شود، یبالفاصله ورشکست نم نخواند،نماز 

 خودت خواهم یم« :دیگو یمو  برد ینم ي تو راآبرو و دهد یمو ریا هم تظاهر  ةاجازحتی خدا به تو . دهد تا خودت بفهمی فرصت می
ی عال وچقدر قشنگ این روش،  ببینید ».مکن تو را درست ی،فشار روانبا  خواهم ینم !ینیرا بب ات ندهیآکار بیفتد و  عقلت به بفهمی و

 .دارد ییبایالعاده ز فوق از این جهت، ما نید .است

نها آ شود؛ یگرفته م انسان انیطغ يجلو غلط يها به روش در غربمنتها . ردیانسان را بگ انیطغ يباشد، تا جلو يدستور دیبرنامه با •
ـ با  گري و این طغیان بماند یانسان باق يگر انیطغ دخواه یمولی دین . کنند ها، آنها را کنترل می کردن انسان ذلیلو  فیضع با  کی

 .گري همیشه بد نیست زیرا طغیان. ؛ نه اینکه به طور کلی از بین برودکنترل شود »دستور خداست«که  يا برنامه

و  شـود  یعهد اجتماع کی هم باید تبدیل به نیاکنترل شود و که خدا دستور داده،  يا برنامهبا  گري انسان باید گوید طغیان دین می •
بـدون   هیقضـائ  ةقـو  قانون و. هیقضائ ةقانون و قو یحت شود و نه یکنترل اجتماع یۀپاتقوا باید . جامعه شود کنترل یۀپا این عهد باید

هرچقدر هم  هیقضائ ةقو یم،نده شیرا در جامعه افزاا تقو اگر. کند یکار م هیقضائ ةقو تر از محکم اتقو. ا، آن اثر و کارآمدي را نداردتقو
 ! رسد ینم انقشش به تقو وقت چیه یولکرد،  ینفنباید ا ر هیقضائ ةقو البته نقش. مؤثر باشد تواند ینمزیاد  که خوب کار کند،

ـ و تنب هـا  قیمخصوص خودش، بـا تشـو   يبا ساز و کارهاه البت؛ کند یبه دستور م لیتبد را نید ۀاست که برنام ییآنجا اتقو •  يهـا  هی
 .مخصوص خودش يها و ترساندن ها فیبا تخو. مخصوص خودش

  !دهند تحویل شما می» بردة باسواد«متاسفانه برخی مدارس 

 یکسـ  یعنیه مثبت بچ منظور ما از !اورندیبار ب »مثبت بچه« ها را بچه کنند یم یهم، سع یاسالم يدر مدارس جمهور گاهی اوقات •
مثالً اینکـه شـما بـا تحقیـر کـردن یـا ضـربه زدن بـه بخشـی از          . ندارد یدرست ۀشیراما این رفتار درستش دارد،  یکه رفتار درست

 !خواهیم بچه را به هر قیمتی، مثبت بار بیاوریم ما نمی. خوان، منظم و مرتب، بار بیاورید شخصیتش، او را درس

از وجـوه   یاگرچه بعضـ  ؛»نفر اول کنکور بشود که او دیکن يکار کی«: گویند برند و می می مدرسه بها ر فرزندشان پدر مادرهابرخی  •
اتفـاق دارد   نیها ا از مدرسه یدر بعضمتاسفانه ! ؟خوان شود شما حاضر هستید به هر قیمتی او درسواقعاً ! نابود بشود؟ اش یتیشخص

از  را شطلـب  نهایـت  و بـی  گر انیآن روح عص و دنکن ینابود ماو را  یتانسان یول ددهن یپرورش م بچه را یاستعداد ذهن یعنی ؛افتد یم
که حاضر اسـت علمـش را    دنکن یم تیرا ترب یکسدر واقع اینها دارند یک . دنده یشما م لیتحو »ة با سوادبرد« کو ی برند بین می

یعنی فقط کار خودش را انجـام دهـد و   . عتراض نکندهاي آنها ا و به جنایت قرار دهد ي جنایتکار همها ستیهونیدر خدمت صحتی 
 !رندب چه جنایتکارانی دارند از علم و دانش او بهره میکاري نداشته باشد به اینکه 

 با دسـتور خـدا،  گوید  عقل می چطور باید گرفت؟انسان را  انیطغ يجلو منتها. است گر انیچون انسان طغ باشد؛ يدستور دیبرنامه با •
 استفاده کنید، روش آنها یعنی ها یروش غرب بخواهید از اگر و. دیآ یم وسط نیدپاي لذا  گر گرفته شود، سان طغیانباید جلوي این ان

هـا را غـارت    انسـان کـه   یینکنند، تا آنها انیطغ وقت براي اینکه یکها  کردن انسان فیضع ، یعنیافراد تیانسان و توهیم به ریتحق
 !ببرند و بخورند و چپاول کنند راحت خورند، یو مبرند  کنند و می می
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ماجراي صداي عجیب /کنیم؟ د تا ببیند که ما چگونه برخورد میکن یرا فراهم م تیمعص ۀنیخدا زمگاهی 
 گوسالۀ سامري

 کنـد  یم یطراح بایز قدر دهد و این قدر قشنگ دستور می البته خداوند اینخدا بدهد؛  دیباشد و دستورش را هم با يدستور دیبا برنامه •
: به درگاه خدا عرضه داشـت  )ع(عمران بن یکه حضرت موس هست تیروا در. هم داشته باشند انیعص ةاجازفرصت و  ه بندگانشک

چون نحوة ایجاد صداي (از کجا آمد؟گوساله  يصدا نیا ولیبسازد،  اي گوساله کی توانست داشت که يهنر یک يسامر نیا !خدایا
 !یموسـ  ای :فرمود) ع(وند به موسیخدا )رسید که چنین کار عجیبی از سامري بربیاید میو به نظر ن گوسالۀ سامري خیلی عجیب بود

: جعفَرٍ ع قَالَ یعنْ أَبِ(.امتحان کنم وسیله مردم را به این خواستم یم و خودم بود ۀفتن نینگو؛ ا یبه کس میگو یکه به تو مچیزي  نیا
ایإِنَّ فى ع أَنْ قَ موسم بِه ى اللَّهالَنَاج :رِ ایامذَا السه بر؟ يهنَعنْ صم ارلَ، الْخُوجالْع نَعى !صحالَى إِلَ فَأَوتَع و كارتَب اللَّهیه :» لْکأَنَّ ت
تْنَتا ،یفنْهنَّ عح2/29/یاشیالع ریتفس - 1/284 /محاسن؛ »فَلَا تُفْص( 

ی که ایـن مـاه   خوب يها بچهبه آن کنـیم؟   د تا ببیند که ما چگونه برخورد میکن یرا فراهم م تیمعص ۀنیخدا زمگاهی اوقات  •

ماه رمضان خوب، یک بعد از ! مراقب باشندکنم که  اند عرض می خوبی پشت سر گذاشته مبارك رمضان را به

ـ  تا مواظب باشند دست نزنند لذا شود؛ یفراهم م شان يگناه خوب برا ۀنیچند تا زم  .ونداز بهشت اخراج نش

ی تو خودت را نشان ده خواهد یاتفاقاً م! نه »!من گناه کنم خواهد یخدا م«: ییدنگو !است يورط نیکار خدا ا

کند که فرصت خطا  یعنی خدا طوري با ما برخورد نمی! کند یعمل نم کایآمر سیخدا مثل پل امنته ؛و رشد کنی

  . و گناه را به ما ندهد

عامل ولی خدا، ضامن اجراي برنامه و /اجرا شود خداّ یول تیریبا مد دیبا» زندگی بهتر«برنامه خوب براي 
  انیطغ ةکنند کنترل ینیع

اجـرا   خداّ یول تیریبا مد دیبا است که نیا -با دستور خدا باشدعالوه بر اینکه باید  -برنامه گرید یژگیو ست؟یبرنامه چ گرید یژگیو •
گـوییم کـه    قدر مـی  فقط همین. در اینجا فرصت و مجال ارائۀ این مقدمه را نداریم البته طرح این موضوع نیاز به مقدمه دارد و .شود

در حیات اجتماعی مـا حضـور    خدا که خودش ست؟یدستور چ نیضمانت ا کنیم؛ پساجرا  میبرو و میریما از خدا دستور بگ شود ینم
ـ  اجـراي ایـن برنامـه،    ضـمانت «ن است کـه  شود؟ پاسخ ای عینی ندارد، پس ضمانت اجراي این دستور و برنامۀ خداوند چه می  یول

 »خداست

را  انیـ طغ ةکننـد  کنترل ینیعامل ع دیبا، ردیانسان را بگ انیطغ يباشد تا جلو يدستور دیبا اگر شما به این نتیجه رسیدید که برنامه •
 :بگوییـد شـما    ممکـن اسـت  ، حـاال »امـام « مییگو یما به او م است؛ یعنی» امام جامعه«این عامل در واقع همان . یدهم نشان بده

اسـت   نیا يبرا میکن یاستفاه م »خدا یول« ۀکلمو اگر ما از  .میسر اسم دعوا ندار. یا هر اسم دیگري براي آن انتخاب کنید» دریل«
 .عام باشد که

 چهار دلیل /دستور خداست؟ يمن اجرااض چگونهخدا  یول

بـراي او   و لـذا  گذارنـد  یهمه به او احتـرام مـ   ،خداست یول او چون نکه،دلیل اول ایدستور خداست؟  ياجرا امنض چگونهخدا  یول •
خـدا   یولکسی بله، اگر  .است و طاهر و پاك بیقدرت ناب و طست و این یک برآمده از قداست اوکه  یقدرت شود؛ یم جادیقدرت ا
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 ریـ غ ای میمستق ؛منتخب باشد-خدا باشد یول اما کسی که. کند یقداست سوءاستفاده م وآنجا را غصب کرده باشد، از قدرت  ونباشد 
 ،کـرد  دایتمرکز پ وقتیقدرت  لذا این. شود یتر م محتاط تر و مراقب شود، یتر م پاك کند، یم دایقداست و قدرت پ ههرچ او -میمستق

 .ي برنامه و دستور خدا خواهد شدضمانت اجرا

ی و داشـتن  خدا پـاك اسـت، دوسـت    یولخدا باشد این است که چون ي دستور ضمانت اجرا تواند دلیل دوم براي اینکه ولی خدا می •
یعنی از سرِ محبت، حرف او » !؟یآقا را گوش نکن این رفح دیآ یدلت م« :ندیگو یاز سر محبت به هم م و لذا همه شود یم محبوب

 یول ۀبا قدرت مطلق يبشر ۀجامع !ندخودش را اعمال ک هیقهر ةبخواهد قوولی خدا  نکهیبهتر است از ا یلیخ کنند و این را گوش می
یعنی همین . برد ها را پیش میکار ولی خدا، تیمحبوب ، همینکشد ینم یهقهر ةکار به قو و شود یاداره م »محبوب است«که  ییخدا

 . خواهد بود دستورات خدا ياجرا يضمات برا محبوبیت ولی خدا در بین مردم،

دسـتورات خـدا را    همۀ مـردم، شتر از یبجراي دستورات خداست، این است که خود ولی خدا دلیل سوم براي اینکه ولی خدا ضامن ا •
ـ ا گـرِ ید عاملبه عبارت دیگر، . و این هم یک عامل بسیار مؤثر است. خواهد بودالگو  و اطاعت کرده، و از این بابت گوش کرده  نی

ازدواج (فرزنـدان خـود، بـه موقـع اقـدام کننـد       در مورد ازدواج ما نیمسئولمثالً اگر . است» جامعه ینمسئول ابوتراب بودنِ«ضمانت 
را  نیا و همچنین مراسم ازدواج ساده برگزار شود، و بساط و محل زندگی فرزندشان هم ساده باشد، و مردم هم) فرزندشان دیر نشود

هرچند ممکن است که اگر . خته شودي در این زمینه ساساز فرهنگ براياست که  لمیف صد تا بیشتر از و باخبر شوند، اثرش بفهمند
ولی باالخره تأثیر دارد و الگو » ...و کنند یم ایر کنند، یدارند تظاهر م نهایا« :هایی هم در بیاید و مثالً بگویند مردم مطلع شوند، حرف

 .خواهند شد

ونـد کـه ایـن را    خدا«: دقیقـاً بگویـد   تواند اي می و در هر مسأله فهمد؛ یدستورات خدا را خوب م دلیل چهارم این است که ولی خدا، •
ولـی  . خاص خودش را دارد یدگیچیدستورات خدا پ چون» !اید ش این بوده نه آن چیزي که شما برداشت کردهمنظور فرموده است،

مـالك  ی نباید از دستور خدا یک برداشتی پیدا کند و برداشت خودش را کس هر. فهمد یم و دین را دقیقاً است )عالم دین(هیفق خدا،
 .قرار دهد

 رسد یم تیانان یِاز آلودگ ییو رها یبه اوج پاک انسان با پذیرش برتري ولی خدا،

ـ از حاما . باشدو ضامن اجراي برنامه دستور  ةکنند کنترل دیخدا با یکه ولبراي این میآورد لیدل ی، چهاراجتماع یزندگ ثیاز حما  •  ثی
خوب  ۀبرنام کی و کند یم یزندگ -تنها-يا رهیجز کیدر که  باشد یانسان کیاگر  مثالً کننده است؟ چه عاملی کنترل يردفزندگی 

گذشتن  یا مقابل معبود در یاز خود گذشتگ«گوییم این رشد یعنی  ما می ؟کنید چطور معنا میرا رشد  نیا شما. رشد کند تا خواهد یم
این پیوند و اتصال بـه معبـود،    براي چیست؟ براي این است کهاینها  اما »براي متصل شدن به اودر مقابل پروردگار عالم،  تیاز انان

 .عالم است اتیاز کلّ ح تر نیریشو این لذت براي انسان، . میتا از خدا لذت ببر مای هشد دهیاصالً ما آفر و دارد؛ رالذت بیشترین 

اسـت   کـرده  یرا طراح ستمیس نیخدا ا نیت من،و براي از بین رفتن انا برود نیاز ب تمیانان بایدبه خدا برسم،  خواهم یمن محاال که  •
انسان بـه   یوقت و» ام هداد حیمن او را بر تو ترج نکهیا لیبه دل ؛ریاو را بر خودت بپذ ی و برتريبزرگ ،من متوسل شو یبه ول ایب«که 

 . رسد یم تیانانیِ لودگاز آ ییاوج رهاو  ی، به اوج پاکردیپذ یخدا را بر خودش م یول حیکه به امر خدا ترج رسد یم نجایا

امـام   و) ص(پیغمبـر  بـه  دیبا ،یخودت هم توبه کن اگر بخواهی در خلوتشما بلکه  ست؛ینمطرح  یبحث ضمانت اجتماع پس فقط •
پس از چهل شب عبـادت، بـه   ) ع(یسیحضرت ع حواریوناز  یاگر کس لیاسرائ یدر بن: دیفرما یم) ع(امام صادق. یزمانت تواضع کن
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لـذا نـزد   . کرد و حاجتش برآورده نشد نیچن آنهااز  یکیاما . شد یحاجتش برآورده م خواست، یم یو حاجت کرد میا درگاه خداوند دع
بـه   یگاه او: وحی فرستاد و فرمود وند به اوخداو  از خدا سؤال کرد) ع(حضرت عیسی. رفت و شرح حال خودش را گفت) ع(یسیع

ـ بعد از ا. باشد، من از او قبول نخواهم کرد دهینرس یبه پاکو تا وقتی که او  .کند یشک م )به نبوت تونسبت (تو بر خودش يبرتر  نی
إِنَّما مثَلُ أَهلِ الْبیت مثَلُ أَهلِ بیت کَـانُوا  (او را قبول کرد يماجرا آن شخص توبه کرد و شک خودش را برطرف نمود و خداوند دعا

 تَهِدجیلَ کَانَ لَا یرَائی إِسنی بفد لَۀً ثُمینَ لَیعبأَر دتَهاج منْهلًا مجإِنَّ ر و ا فَأُجِیبعلَۀً إِلَّا دینَ لَیعبأَر منْهم دفَـأَتَى  أَح لَه بتَجسی ا فَلَمع
هشْکُوا إِلَیع ی مرْینَ مى ابیسقَ ...ع و هلَیع اللَّه ى ع فَتَابیسع ا لَهعهفَدتیلِ بأَه دی حف ارص و نْه2/400/یکاف؛  بِلَ م( 

 ماجراي عبداهللا بن عمروعاص /خدا ابالغ شود یول ۀو واسط تیریبا مد دیبادستور خدا 

 یزنـدگ  در چـه  يفـرد  یزنـدگ  در چـه ؛ خـدا ابـالغ شـود    یول ۀو واسط تیریبا مد دیبا و این دستور همباشد،  يدستور دیبا برنامه •
اي  همین موضوع زمین خورد، یعنی وقتی بین او و خدا واسطههم سر  سیابل !کار کند میمستق یخدا بنا ندارد با کس اصالً .یاعاجتم

 !توانم یمن نم :گفت» سجده کنبه آدم «: لذا وقتی خدا فرمود. قرار گرفت، او نتوانست تحمل کند و برید

 بـازي  مثبـت  این شـخص، در اوایـل عمـرش، خیلـی بچـه     . »عبداهللا«به نام  داشت يپسراو  .دیشناس یعاص را موعمر عتاًیطبشما  •
. گرفـت  یروزه مـ مثالً او هر روز،  )اش ریشۀ درستی نداشته باشد مثبت، آدم ظاهراً خوبی است که خوبی منظور ما از بچه( !آورد یدرم

او در اواخـر  » !ثـواب بگـذرم   همه نیاز ا توانم یمن من« :گفت یمولی او ! روزه نگیرهر روز  :فرمود یم )ص(اسالم یگرام امبریپحتی 
 کیـ الاقل هر روز روزه نگیر،  :فرمود یکه به من م کردم یرا اجرا م )ص(غمبریکاش سفارش پ اي: فتگ عمرش، کور شده بود و می

 .شود یم سو چشمت کمروزه بگیر و اال  انیم روز در

خواسـت قـرآن    مثالً وقتی می .دینداري کند) ص(غمبریپ تیریمددون خواست ب ت ولی میگذاش یکم نم ،عبادتاو کسی بود که در  •
 »!بار ختم قرآن کنم ، یکسه روزمن باید هر «: گفت بخواند، می

 .گفـت  لوحی هم نبوده، بلکه آدم باهوشی بوده و خیلی از اوقات هم صادقانه سـخن مـی   نادان یا سادهآدم که او  دهد ینشان م خیتار •
به سمت معاویه بروم یـا بـه سـمت امیرالمـؤمنین     من «که مشورت کرد  شیبا پسرها -از جنگ صفین قبل-عاصوعمر یوقت مثالً
او در » !بـرو ) ع(خواهی بـه سـراغ علـی    خواهی به سراغ معاویه برو و اگر آخرت می اگر دنیا می«: گفتاو به پدرش » بروم؟) ع(علی
البته او . (قرار گرفتم) ع(طالبیاب بن یمقابل عل ،نیکه در صفنیخاطر ا هب ؛ترسم یم خیلی ام يریبخ من از عاقبت :گفت عمرش می اواخر

 .)طرف قرار گرفت ه بود ولی چون پدرش در کنار معاویه بود، او هم در هماننزد ریشمشدر جنگ صفین، 

 و داد ینشان م ایک مردي را به م) ص(اسالم یرسول گرام :گوید و می کند ینقل م اي را قصه یک ین آقاي عبداهللا بن عمروعاص،ا •
سعی کـردم در   -که در آن زمان، جوان بودم-من» نگاه کند شانیبه ا ،ندیبهشت را بب یاز اهالی کی خواهد یکس م هر« :فرمود یم

 پـدرم،  مـن بـا  «: او رفـتم و گفـتم   ۀخانزندگی آن مرد دقت کنم و ببینم که او چه ویژگی خاصی دارد که اهل بهشت است؟ لذا به 
سه او هم قبول کرد و من » دهی یک مدتی در خانۀ تو زندگی کنم؟ است، اجازه میانداخته بیرون خانه  و او مرا از است شده میدعوا

کردم تا ببینم که او چه فرقی با من دارد؟ اما در رفتارهـا و  را مطالعه  زندگی و شخصیت او ،کیاز نزد و. ۀ او زندگی کردمروز در خان
 .کرد کرد و عبادت می رفتار می یآدم معمول و مثل یک هایش هیچ چیز خاصی ندیدم عبادت

چـه ویژگـی خاصـی    تـو   ببینم که تو را مالحظه کنم و خواستم رفتار ام، بلکه می من با پدرم دعوا نکرده«: گفتماز سه روز به او  عدب •
ولی من اصرار کردم . طف داردل) ص(پیامبر: او گفت» هستی؟بهشت  یاز اهال یکیکه  دیگو یدر مورد تو م شهیهم غمبریپداري که 
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وقتـی  . پذیرم من برتري او را می داده، اي يبرتر به اورا خدا  یکس هر«: گفتاو . اي را متوجه شدم و با او صحبت کردم تا یک نکته
اي است کـه مـن    همان ویژگی نیا :دیگو یعبداهللا بن عمروعاص م» .کنم یم شمن هم قبولو ترجیحش داده،  دوست دارد او خدا

کُنَّا یوماً جالساً عنْد رسولِ اللَّه ص فَقَالَ یطْلُع علَیکُم الْآنَ منْ هـذَا الْفَـج رجـلٌ مـنْ     (.این چیزي است که من طاقتش را ندارم. ندارم
فَأَردت أَنْ أَعرِف عملَک فَلَم أَرك تَعملُ عملًا کَثیراً فَما الَّذي بلَغَ ... فَلَما قَام النَّبِی ص تَبِعه عبد اللَّه بنُ عمرِو بنِ الْعاصِ... أَهلِ الْجنَّۀِ

مسلمینَ فی نَفْسی غشّاً و لَـا  لَا أَجِد علَى أَحد منَ الْبِک ذَاك قَالَ ما هو إِلَّا ما رأَیت فَلَما ولَّیت دعانی فَقَالَ ما هو إِلَّا ما رأَیت غَیرَ أَنِّی 
 )1/127/؛ مجموعۀ ورام حسداً علَى خَیرٍ أَعطَاه اللَّه إِیاه قَالَ عبد اللَّه هی الَّتی بلَغَت بِک و هی الَّتی لَا نُطیق

ترجیح ولی خدا را پذیرفته بوده، امـا عبـداهللا بـن     و بوده »ریپذ تیوال«در واقع  اهل بهشت بود،) ص(ي که به فرمودة پیامبرآن مرد •
 .است؛ هرچند اهل نماز و روزه و قرآن خواندن بوده است نداشته ي راریپذ تیوال نیا عمرو عاص،
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 23ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
ی مهم اولین ویژگ/نگري مثبت. 1: بهتر یزندگ کیبه  دنیرس يبرا يدیهفت اصل کل: پناهیان

شکر / در فرهنگ ماست يماریب کیمثبت نبودن / گرا بودن است هاي دین، مثبت دستورالعمل
 مصداق مثبت بودن نیتر برجسته

دستورات، حدود هفـت   نیا تیبا کل ییآشنا يبرا میخواه یبلکه م. میکن انیرا ب ینیاز دستورات د يو بلند یفهرست طوالن میخواه یا نمم
 يبند طبقه شود، یتر م خالصه مقدار کیدر ذهن ما  نیدستورات د ب،یترت نیبه ا. میرا عنوان کن ینیدستورات د ۀرجستب يها یژگیاز و یژگیو
هفت « ای »یانسان در زندگ کی تیموفق ۀهفت شاخص برجست« یبه نوع توان یرا م یژگیهفت و نیا .شود یم دهیو ابعادشان بهتر د شود یم

 .حساب آورد به» بهتر یگزند کیبه  دنیرس يبرا يدیاصل کل

معرفی هفت ویژگی مهم دستورات / اي که دین براي زندگی انسان دارد معرفی برنامه: مرحلۀ بعدي بحث
 دین

ـ بگ نیبرنامه را از د نیاباید که  میدیرس نتیجه نیبه اهاي یک برنامۀ خوب در جلسات گذشته،  بعد از بیان شرایط و ویژگی • در  .میری
بـه مـا    نیکه د یتدستورا ۀمجموع. دارد را معرفی کنیم انسان یزندگ يبرا نید اي که هبرنام میخواه یم ،اندهم یباق ۀچند جلس نیا

 .ی را در نظـر بگیـرد  دسـتورات حقـوق   ی ودستورات فقه ،یاز دستورات اخالق ياریبس ،جهاد ،نماز، روزه، حج، زکات است؛ مثلداده 
 اي اسـت؛ برنامـه   بهتر یزندگ کی يبرا اي در واقه برنامه که رسد یمنسجم م ۀموعمج کیبه  ردیگ یدر نظر م وقتی انسان اینها را

 . کند یم تر را زنده و ما کند، یم نیو آخرت تأم ایما را در دن یزندگکه 

ـ  ۀهمبا توجه به اینکه -میکن بیانرا  ینیاز دستورات د يو بلند یفهرست طوالن میخواه ینمما  •  شیما کم و ب

ـ یدسـتورات، حـدود هفـت و    نیا تیبا کل ییآشنا يبرا میخواه یمبلکه  -میدارفهرست خبر  ایناز  از  یژگ

 مقـدار  به این ترتیب، دستورات دین در ذهـن مـا یـک    .عنوان کنیمرا  ینیدستورات د ۀبرجست يها یژگیو

 يهـا  ییبـا یز در ایـن صـورت،   دیشا .شود یم دهیو ابعادشان بهتر د شود یم يبند طبقه ،شود یتر م خالصه

 يبرا نید ۀغالب برنام يها یژگیبه عنوان و توان یرا م ها یژگیو نیا. هم بهتر شناخته شود ینیدستورات د

ولـی بـه    شود نمیمنحصر  ویژگی هفت نیدر اهاي مهم دستورات دین لزوماً  البته ویژگی. کرد یتلق یزندگ

ی را ژگیهفت و نیا ضمن اینکه .شوند یمشاهده م تر ی، فراواننیدر دستورات د یژگیو تهف نیا نظر بنده،

 دنیرس يبرا يدیهفت اصل کل«یا  »یانسان در زندگ کی تیموفق ۀهفت شاخص برجست« یبه نوع توان می

 .آوردحساب  به »بهتر یزندگ کیبه 

یی گرا  مثبت ،ینیدر نوع دستورات د /»گرا بودن مثبت بودن یا مثبت«: هاي دین اولین ویژگی مهم دستورالعمل
 وجود دارد

 از دستورات مهم ياریبس توان مد نظر قرار داد که ، مینید يها ها و دستورالعمل برنامه ۀبرجست یژگیکه به عنوان و يا یژگیو نیاول •
خودش به مـا   يدیدر دستورات کل نید. است »مثبت بودن« یژگیو دهند، یو نشان م دهند یم ادیرا به ما  یژگیو نیا حاًیصر دین،

انسان را به سمت  سیهم، ابل نیمقابل د ۀنقطو در » باش شیاند گرا باش، مثبت نگر باش، مثبت باش، مثبت مثبت«که  دهد یم ادی
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الشَّـیطانُ یعـدکُم الْفَقْـرَ و یـأْمرُکُم بِالْفَحشـاء و اللَّـه یعـدکُم مغْفـرَةً منْـه و          «: فرمایـد  خداونـد مـی  کمااینکـه  . کشـاند  ها مـی  منفی
 )268/بقره(»فَضْالً

ی وجـود  شـ یاند مثبـت  ي یانگر مثبت بودن، مثبت ،ییگرا  مثبت نیا یفیظر اریصورت بس به ،ینیدر نوع دستورات د که دینیب یمشما  •
البته در یک حد معقول براي رسـیدن بـه آن   ! حرص نزن ،را نخور ایحرص دن«شود که  مورد حرص، به ما توصیه میمثالً در  .دارد
ذهـن آدم را از  و  تالش نامعقول را بـه دنبـال دارد   کی زدن، حرص» رصبدون حکن، اما  تالش و کن يزیر امهفکر کن، برن چیز،
کـه منجـر بـه حـرص      آورنـد  یبه آدم هجوم مـ  یبس نکات منف از د؟یآ یم دیچرا پد »حرص«حاال این  .کند یمنصرف م ینیب واقع

 »!ست بدهممبادا از د«شود؛ مانند نگرانی موهوم از اینکه  خوردن می

نگري دچار فریب  هم با فقدان یک مثبت) ع(آدم/ شود ینمو ناشکري دچار حرص انسان  ي،نگر مثبتبا 
 ابلیس شد

ـ دچـار فر  ي،نگـر  مثبـت  کیبا فقدان هم در واقع ) ع(حضرت آدم. شود یباشد آدم دچار حرص نم ينگر مثبتاگر  • ـ  بی . شـد  سیابل
: شـیطان آدم را وسوسـه کـرد و گفـت     )120/طه(»یشَجرَةِ الْخُلْد و ملْک ال یبل  آدم هلْ أَدلُّک علىفَوسوس إِلَیه الشَّیطانُ قالَ یا «
مگـر مـن   «: طور جـوابش را بدهـد   توانست این می) ع(در حالی که حضرت آدمکنم؟  ییراهنما جاودانه یرا به پادشاه تو یخواه یم

 که فکر فرض شیپبا این ) ع(حضرت آدم» !دهی را ندارم؟ وعده میکه تو به من  یمثبت يزهایچ نیااالن مگر من  !ستم؟یجاودانه ن
 طبیعتـاً بـه ابلـیس    داشت، یمثبتاحساس آن موقع  )ع(آدم اگردر حالی که . آن چیزها را ندارد، به سراغ شجرة ممنوعه رفت کرد یم
  »ی را دارمیگو یکه تو م ییزهامن همین االن هم این چی! ندارم ازیمن ن«: گفت یم

 شکر اسـت  یژگیبه آن برسند و توانند یاز بندگان خدا م یلیکه واقعاً قل ییها یژگیاز و یکی. شود ، آدم شاکر میباشد ينگر مثبتاگر  •
)الشَّکُور يبادنْ عقَلیلٌ م مۀ نی«یعنی اینکه  -به تعبیري-شکر .رسند هم عدة کمی به آن میخوب  يها آدم نیاز بحتی  )13/؛ سبأو

 .است ينگر و تمام مثبت ينگر مثبت نی، عينگر آخر مثبت و شکر به تعبیري، »!پر لیوان را ببین

بشنود نه سخن مثبت  شاصحاب ةدربار داشت دیتأک) ص(پیامبر/ بود رینظ یب واقعاً) ص(پیامبر ينگر مثبت
 منفی
ـ  ياریبسـ  نگـري،  بـا مثبـت  . دهد ، به آدم برنامه میشکري و نگر مثبت يبرا نید • . از دل انسـان رخـت خواهـد بسـت     هـا  یاز نگران

 و سوءظن نداشته باشدهم این است که انسان به دیگران  گرانینسبت به د گرين مثبت. »شکر« شود ینسبت به خدا م ينگر مثبت
را نسبت به اصحابم دل من : فرمود به آنها می) ص(خواستند از دیگران بد بگویند، پیامبر می) ص(مثالً وقتی نزد پیامبر. پاك باشد دل

واقعـاً جـا    هـا  ییاز آن بـدگو  یلیخ باید باخبر شوند، ولی) ص(کردند این کار الزم است و پیامبر البته شاید آنها فکر می .دیخراب نکن
شـان سـخن مثبـت     اصـحاب  ةدربـار  نکهیداشتند بر ا دیتأک) ص(واقعاً رسول خدا اما. کردند یکنترل م وهیش نینداشته و حضرت با ا

 . بودندهم  نید یبودند و بعضاً ب فیکه ضع یاصحاب یحت ؛وندبشن

 نزد ایشان آمـد و اصحاب خوب حضرت،  زا یجوان از مدینه خارج شده بودند، ها براي یکی از جنگ) ص(پیامبر که يسفرجریان در  •
 دیگو یم کند و صحبت می انصار،از  دارد در جمع برخی -که از منافقین مشهور مدینه بود-»یعبداهللا بن اُب« که به حضرت خبر داد

یقُولُـونَ لَـئنْ   (اسـت  منافقون هم آمـده  ةدر سوراین ماجرا  »!خواهیم کرد رونیباز مدینه را  نیمهاجر میبرگرد اگر ما به مدینه«که 
انشـقاق   در بین اصحاب شما که عبداهللا بن اُبی داردکرد  آن جوان تأکید می )8/؛ منافقونرجعنا إِلَى الْمدینَۀِ لَیخْرِجنَّ الْأَعزُّ منْها الْأَذَلَّ
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! یـا رسـول اهللا  : گفت! اي هدیتو اشتباه شن دیشا :فرمودند به آن جوان) ص(اسالم یگرام امبریپاما . اندازد راه میفتنه کند و  ایجاد می
بـاز هـم آن   . اسـت  بـوده  يگرید زیمنظورش چ دیشا :حضرت فرمود. مطمئن هستم که او دقیقاً همین را گفت دم،یاشتباه نشن من

  . کنم یم یبررسکه من این مسأله را فرمود  )ص(رسول خدا جوان اصرار کرد و در نهایت

 ،نـازل شـد   در مـورد او  قرآن یۀکه آ یرا از منافق تیبه آن اهم یموضوع )ص(رسول خدا. بود رینظ یب واقعاً) ص(پیامبر ينگر مثبت •
مـثالً سـر حضـرت را     توانند یم کردند یفکر م ها یلیخنگري حضرت بود که  خاطر این مثبت شاید به. ردیبپذ ست به سادگیخوا ینم

 )61/؛ توبهو منْهم الَّذینَ یؤْذُونَ النَّبِی و یقُولُونَ هو أُذُنٌ(زدند یلوح بودن را هم م اتهام ساده ی به ایشانحتو  !کاله بگذارند

و  خدا گران،یدبارة دري؛ نگر وجوه مثبتبرخی  /شود یگرا م مثبت ونگر  مثبتي، ندارید یبعد از مدتانسان 
 مقدرات

ـ ا يبـرا . اسـت  »ينگـر  مثبـت «خوب الزم اسـت   یزندگ کی يبرنامه به شدت برا نیو ا دهد یبه آدم م نید که يا برنامهیک  •  نی
 .در ارتباط با مقـدرات  یا باط با خداوند متعالدر ارت گران،یدر ارتباط با د نگري ؛ مثالً مثبتبرشمرد توان یم یوجوه مختلف ينگر مثبت
 . شود یگرا م مثبتي، ندارید یبعد از مدتانسان اساساً 

را  ينگـر  مثبـت و  اندازنـد  یی را خارج از دین، راه میها کالس کی ،ها آرامش بدهند به آدم االن براي اینکه •

 يها چقدر حرف! به به«: ندیگو یمو  دیآ یشان م خوش ها از این کالس ها هم چقدر آدمبرخی  و کنند یم غیتبل

 کننـد و ایـن   نگـري دعـوت مـی    خوانند ولی ما را به مثبت هم نمیقرآن  یۀو آ ثیحدبا اینکه ! زنند می یخوب

ضمن  است و را به آدم داده ينگر صورت مثبت نیباتریز نیددر حالی که » !دهد یآرامش م مابه  ينگر مثبت

ـ فر نشـود و  یدچار خام يا دفعه ککند تا انسان ی نسان هم جلوگیري میي انگر افراط در مثبت از نکهیا  بی

جهـت و   بـی  اینکـه  ، نـه کنـد  ینگر م را مثبتی، انسان و عقالن يفکر قیعم اریبس يها شهیبا ردین . دخورن

 .است قیدق اریبس دهد یبه ما م نیکه د يا ينگر مثبت. نگر کند دلیل، او را مثبت بی

 رسد د به یک آرامشی مینگر باش مثبت اش هندیآ ةدربارکسی که / دینفس کن ۀمحاسب ينگر مثبت یۀاز زاو

 دای هضرر نکرد، دینفس کن ۀمحاسبیی، گرا  تمثب و ينگر مثبت یۀشما از زاو و اگر است ينگر مثبت نید ۀبرجست يها یژگیاز و یکی •
در  هم رادیگر صفت  تان را کنترل و مراقبت کنید، انگار ده تاگرا بودن خود یعنی اگر شما بخواهید مثبت. دیکن یاستفاده م یلیخ بلکه
 . اید هکنترل کرد تانخود

اش  یـک نمونـه   .کنند یمثبت با مسائل برخورد م یۀروح کیبا  شهیهم و مثبت هستند شهیخوب هم يها آدم •

ـ   مثبت ة خودشندیآ ةدرباراین است که اگر کسی  ز رسـد و ا  د بـه یـک آرامشـی در زنـدگی مـی     نگـر باش

یک نمونۀ دیگرش این است که وقتی بر سرش بالیـی  . شود ساس دربارة آینده خالص میا هاي بی نگرانی

خدا ایـن بـال را بـر     دیشا«: گوید بلکه می» ؟سرم آمدبر بال  نیاکه م ا هکرد یمن چه گناه«: گوید بیاید، نمی

اي هـ  اصالً بـه آدم ! نهمعلوم است که ؟ است بوده )ع(نیالحس کربال در اثر گناه اصحاب اباعبداهللا مگر »سرم آورده تا رشد کنم
  .رسد خوب، بال بیشتر می
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پـاك شـدنم   م بر سرم نازل شده؛ چون براي از گناهان یکیخاطر  هحتماً باین بال «ور قطعی بگویید که ط دربارة خودتان به دینباشما  •
 یاستغفار کنم، ول باید شهیهم به خاطر گناهانم باشد و تمال دارداحمن ضعف دارم و « :ییدبگو دیبا بلکه »!بر سر بال بیاید الزم بوده

  .ي اینها با هم باشددو ممکن است هر و البته» این بال را فرستاده تا بیشتر رشد کنم ممکن است واقعاً خدا از سر محبتش

 دعا کنو  باش یراض /نگري در دعا هم خیلی الزم است روحیۀ مثبت

مثالً به ما توصیه شده است که هنگام دعا کردن باید یقین داشته . و باید رعایت شود هم خیلی الزم استنگري در دعا  روحیۀ مثبت •
 ریغ یکس که اگر کنم یمن ضمانت م« :دیفرما یم) ع(یامام حسن مجتب .باشید که اجابت دمِ در است و خدا قطعاً اجابت خواهد کرد

أَنَا الضَّامنُ لمنْ لَم یهجس فی قَلْبِه إِلَّـا  شود؛ مستجاب  شیبکند دعا ییهر دعادر قلبش خطور نکند،  یاله يبودن به رضا یاز راض
لَه ابتَجسفَی اللَّه وعددعا کنو  باش یراضپس  ).2/62/کافی(»الرِّضَا أَنْ ی .  

 میکن یدعا م میکه دار میهست یشاکستیم و که راضی نیمعلوم است ! کردیم؟ ما راضی بودیم اصالً چرا دعا میاگر «: گویند برخی می •
 یهـم راضـ   تواننـد  یمـ  )نگر گرا و مثبت مثبت(مثبت يها آدم ولی است، يکار دشوار ،دو نیا نیجمع بالبته  »!اوضاع ما بهتر شود تا

 .شود یبهتر مستجاب م شان يهم دعا کنند، و اتفاقاً دعا و باشند

 !شوند یم تر یمنف، شوند یم نیمتد وقتیندارند،  نیاز د یحیبرداشت صحبرخی که 

نگـر   ؛ منفـی شـوند  یمـ  تـر  یمنف شوند، بلکه تر نمی تنها مثبت ، نهشوند یم نیمتد وقتیندارند،  نیاز د یحیکه برداشت صح ها یبعض •
ها را به سـمت   دهد دین ما چقدر آدم هاي زیادي وجود دارد که نشان می در حالی که نمونه. شود یها بد م شان به آدم نگاهشوند و  می

اگر چهل نفر علیه یک مؤمن، چیزي گفتند ولی خود آن مؤمن انکار : فرماید می) ع(مثالً اینکه امام صادق. دهد نگري سوق می مثبت
إذا (نـه حـرف آن چهـل نفـر را     میحرف خودش را قبول کن دیبا ستم،ین طوري آنمن  ام یا انجام نداده کار را آنمن کرد و گفت که 

ع لَغَکینْ أخبشَ کیفَقالَ ء نْهم وهعمس مونَ أنَّهعبأر شَهِد و :نْهلْ مفَاقْب ،أقُلْه نفر  کیعنی ی )82/)صدوق خیش(مصادقۀ االخوان ؛ لَم
یریـد و آن  اند که آن چهل تا منفی را نپذ و به ما فرموده. زند ینفر به نفع خودش مثبت حرف م کیآن  و طبیعتاً! در مقابل چهل نفر

نباید به چشم گنهکار بـه او نگـاه    فردا ،يدیرا در حال گناه د یدارد که اگر شما امروز کس تیدر رواهمچنین . یک مثبت را بپذیرید
 .او را بخشیده و پاکش کرده استخدا و  توبه کرده او دیشا ؛کنی

ـ ا کنـد،  گرایـی دعـوت مـی    نگري و مثبت تي که ما را به مثبقو ۀبرنام این و نید نیبا داشتن اخیلی زشت است که ما  •  یژگـ یو نی
 ينگـر  مثبـت  یـۀ اصالً روح نیاز مؤمن رغم این مسأله، برخی متاسفانه علی !میرا درك نکرده باش ینیاز دستورات د ياریبس ۀبرجست
ـ کـه در اثـر د   یکس تحلیل بنده این است که آن !شوند یم یمنف ي،دار نید لیاتفاقاً به دل ها یبعضو ندارند  بـه آدم   لیتبـد  يدار نی

حـاال کـه    و شود، دار نید آمده یاست که زورش م یآدماو . است را درك نکرده ینیروح حاکم بر دستورات د در واقعشود،  يا یمنف
هـا   دین د، بلکه باید براي بسیاري از بیبد باش ها نید یب ۀبا هم تنها نباید در حالی که نه !بد است ها نید یب ۀ، با هماست شده دار نید

ـ ا دیـ حتمـاً با هم  دار نیآدم د. رحم شود وقتی یک کسی ثروتمند شد، باید نسبت به فقرا دلسوز و دل نکهیا مثل. دلش رحم بیاید  نی
 .ردیموضوع را در خودش در نظر بگ

 مؤمن یعنی کسی که دیگران از اذیت او در امان هستند/ هستم» مثبت«یعنی من دربارة تو » سالم«

منـدان فوتبـال    اي، براي عالقـه  ان و گزارشگران برجسته و حرفهفوتبال توسط کارشناس ي مهمباز کیکردن  لیلتح طور که همان •
ـ دار در جریان این بحـث، در واقـع  ما  و. هاي برجستۀ دین، باید اهمیت داشته باشد خیلی اهمیت دارد، براي ما هم تحلیل ویژگی  می
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ـ یدسـتورات د نگاه کنید و ببینـد کـه    ینیعموم دستورات د بهگوییم  ما می. میده یرا انجام م يکار چنین یک  چـه  عمومـاً از مـا   ین
 ها یبعض ولی. است ينگر مثبت ،کنند یم دیبر آن تأکی نیکه عموم دستورات د ییها یژگیاز و یکی ؟و چه انتظاري دارند خواهند یم

 .دارند و نگاه خُشک و سردي به دستورات دین ستین دین به این ویژگی مهمشان  حواس

لم      «: اش این است شود، وجه تسمیه که به ما مسلمانان گفته می» سلمم«ۀ کلم اصالً همین • کسـی کـه دیگـران از دسـت او در سـ
 و. هم یعنی کسـی کـه دیگـران از اذیـت او در امـان هسـتند      » مؤمن«و . »او سالم هستند تیاز اذ گرانید کسی که«یا » هستند

دهیم در واقـع بـه    می» سالم«اینکه ما به همدیگر . شده است نیز یک کالم کامالً مثبت استسفارش  به آن همه نیکه ا »سالم«
 ۀبرجست يها یژگیو لیحلما در ت پس اینکه! ام با تو درگیر شوم و بجنگم هستم و من نیامده» مثبت«این معناست که من دربارة تو 

ـ ید نیبـا همـ   هـا  یوقـت بعضـ   آن .دلیل نیسـت  ی، بمیآور یمثبت بودن را اول م ی، ویژگیزندگ يبرا نید ۀبرنام ی کـه سرشـار از   ن
و  کننـد،  یعبـادت مـ   ينگر یمنف اینبا  ها یبعضو ! شوند یم لیتبد نگر گرایی است، به موجوداتی منفی یا منفی نگري و مثبت مثبت
  !کنند دایتوسل پکه  روند یم )ع(تیب اهل ۀدرِ خان ينگر یمنف نیا ها با بعضی

 دیآ یکلمات م نیتر مثبت ها نیز، نامه و زیارتادعیه در آغاز 

داشته  نامه ارتیدوتا زکه اگر (است اهللا نیام ارتیزاش  یک نمونه .دیآ یکلمات م نیتر مثبت شهیهم ،ها نیز نامه ادعیه و زیارتدر آغاز  •
ـ بخوان) ع(يهـد  ۀائمـ  ۀهم يبرا دیتوان یم و این زیارت را از آنهاست یکی اهللا نیام ارتیباشند، ز ارتیز نیمعتبرترکه  میباش  در .)دی

اللَّهـم  «: عبـارات مـثالً بـا ایـن    » من را مثبت کن! ایخدا« ی کهکن یتقاضا ماین زیارت در واقع با تعابیر مختلف از خدا اول  ۀصفح
 به قضاء خودت ،مطمئن کن ه مقدرات خودتبا من رخدایا  یعنی) 40/الزیارات کامل(» فَاجعلْ نَفْسی مطْمئنَّۀً بِقَدرِك راضیۀً بِقَضَائک

 . کن یراض

چـه  » قـرار بـده  ) حریص(مرا نسبت به ذکر و دعاي خودت مولع ! خدایا«یعنی »  مولَعۀً بِذکْرِك و دعائک«: خوانیم میدر فراز بعدي  •
نسـبت بـه قضـاي الهـی،      و مئن اسـت مطنسبت به مقدرات الهی که دغدغه ندارد، آرامش دارد،  یکسکسی به ذکر خدا ولع دارد؟ 

به سراغ  فقط موقع بال ،نداردو اطمینان را آرامش این که  یکس اما .و دعا بپردازد به ذکربه خوبی،  تواند یمچنین کسی . راضی است
دعوا اللَّه مخْلصینَ لَه الدینَ فَلَما فَإِذا رکبوا فی الْفُلْک «: فرماید میکمااینکه خدا دربارة اینها . رود یو م زند یم يرس کآید و ی خدا می

 )65/عنکبوت(»ننَجاهم إِلَى الْبرِّ إِذا هم یشْرِکُو

 کی ،مثبت نبودن /مصداق مثبت بودن  نیتر شکر برجسته/ها مثبت نباشند سعی شیطان این است که انسان
 ستدر فرهنگ ما يماریب

 )17/اعـراف (»منْ بینِ أَیدیهِم و منْ خَلْفهِم و عنْ أَیمانهِم و عنْ شَمائلهِم و ال تَجِد أَکْثَرَهم شـاکرینَ  ثُم لَآتینَّهم«: دیگو یم طانیش •
 -به تعبیر ما-جا نیاورند و ها شکر خدا را به انسان نیا نکهیا يبرا )کنم وسوسه می(کنم یرا محاصره م ها من از چند جهت انسانیعنی 

است که مصداق مثبت بودن  يا یژگیو نیتر شکر برجستهها شاکر نباشند و  کند انسان شیطان سعی می. »مثبت نباشندبراي اینکه «
. تعداد کمی از بندگان من، شکرگذار هستند )13/سبأ(»و قَلیلٌ منْ عبادي الشَّکُور«: دیفرما یمقرآن کریم نیز در خداوند متعال . است
ولی . است بتیمص درباالتر از صبر ، شکر در نعمتقدر مهم است که اجر  شکر آن .که خداوند از شاکرین داده است ي استآمار این

  .یمنیرا بب وانیپر ل ۀمیندهد که ما شاکر باشیم و  غالباً شیطان اجازه نمی
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جاي اینکـه یـک چیـز مثبـت      بل، بهطرف مقا» چه خبر؟ ،بخُ«: گوییم مثالً وقتی می. است فرهنگ ما شده ،مثبت نبودن متاسفانه •
اي ما هم طوري شده  فرهنگ رسانه. کند و گرفتاري را مطرح می درد یا یک دیگو یم یمنف زیچ کبگوید، یا یک خبر خوب بدهد، ی

آن را  نـد، و ک ند، اما یک حرف منفی یا انتقاد بیان مـی ک ند، ولی بازتات چندانی پیدا نمیز مثالً یک نفر هزارتا حرف مثبت می. است
 .است در فرهنگ ما يماریب کی نیا وفرهنگ غلط است  نیا ؛دهند نند و بازتاب میک نمایی می درشت

 کیآدم را به ، نید !/بینند اش را می کنند اول نکات منفی اند که به هر چیزي نگاه می گونه ها این خیلی
 کند می لیموجود مثبت تبد

هر . کردند که الشۀ متعفن سگی را دیدند با اصحابش داشتند از جایی عبور می) ع(عیسی اید که حضرت احتماالً این داستان را شنیده •
هـاي سـفیدي    چـه دنـدان  : فرمود) ع(اما حضرت عیسی. کدام از اصحاب، دربارة تعفن و بوي بد آن الشۀ حیوان، یک چیزي گفتند

فَقَالَ الْحوارِیونَ ما أَنْتَنَ رِیح هذَا الْکَلْبِ فَقَالَ عیسى ع ما أَشَد بیاض أَسنَانه کَأَنَّـه  أَنَّ عیسى ع مرَّ و الْحوارِیونَ علَى جِیفَۀِ کَلْبٍ (.دارد
اصالً مثبت بودن در جـان او جـاري   ! ، چگونه شده استخدا غمبریپیک ذات  ببینید ) 1/117/؛ مجموعۀ ورام نَهاهم عنْ غیبۀِ الْکَلْب

هـا و نکـات    کننـد اول بـدي   اند که به هر چیزي که نگاه می گونه ها این اما خیلی. بیند ها را می ول نکات مثبت و خوبیشده است و ا
 .بینند اش را می منفی

ـ در  هایی دارد ولی ؟ البته دین براي زندگی بهتر دستورات و برنامهستیبهتر چ یزندگ يبرا نید ۀبرنام • ـ  لیـ تحل کی از  یکـ ی ،یکل
 .کند لیتبد موجود مثبت کیاست که آدم را به  نیا ینیداصول دستورات 

 کنیمنگاه  منفی دینباهم  »مرگ«نسبت به  یحت

 يشما چـرا آن افـراد   :گفتم یم ها یکی از سریال مسئول محترم بنده به .کنیدنگاه  و منفی بد دینباهم  »مرگ«نسبت به  یحتشما  •
ـ بخواهـد بم  ی کهکس د؟یهولناك نشان دادو برهوت  انابیب در یک )در کُما بودند(که در حال احتضار بودند کـه در یـک چنـین     ردی

خودمـان را   يو رفتارهـا  میافتیما تنبه « و گفتند کهزنگ زدند،  ها یلیخکه ترس از مرگ موجب شد : ایشان گفت! رود فضایی نمی
آدم از « ندیگو یم یدر روانشناس ضمن اینکهگونه از مرگ بترسانیم،  دیگران را این که ستین نیدستور داین  :گفتم» .میدرست کرد

شما در تلویزیون یـک مسـتندي را   : بعد گفتم. و فراموش کردن مرگ، خوب نیست» !فراموشش کند کند یم یبترسد سع يزیهرچ
باال رفتم، « کردند که طور بیان می داشتند، پخش کردید و آنها غالباً تجربۀ خودشان را این را مرگ ۀتجرببه نوعی،  دربارة کسانی که

 . زدند هاي مثبت و قشنگ می هاي معمولی هم بودند، دربارة مرگ حرف یعنی با اینکه آنها آدم» ...رها شدم، فضا نورانی شد

از خـوف خـدا    :چـه مشـکلی داري؟ گفـت   : حضـرت فرمـود  . مردي را دید که از شدت ترس، رنگش پریده اسـت  )ع(امیرالمؤمنین •
ـ نَظَرَ أَم(کند یظلم نم وند که به کسیگناه نکن نترس؛ خدا ؟یترس یاز خدا م چه يراحضرت فرمود ب .ما هشد يورط نیا  نَیالْمـؤْمن  رُی

لعلَ یع فلٍ أَثَّرَ الْخَوجع إِلَى ری،؟: ع فَقَالَ هالُکا بیإِنِّ: قَالَ م اللَّه ع فَقَالَ.أَخَاف :ای ع خَف و کذُنُوب خَف اللَّه دبلَعع لَ اللَّهدیـ  ک یف 
ف هعأَط و هادبمِ عظَالایمم ف هصلَا تَع و ایکَلَّفَکم یکحلص کذَل دعب اللَّه لَا تَخَف ثُم. لَا  فَإِنَّهیملَا  ظْل داً وأَحیهذِّبـداً  عأَب هقَاقحتقَ اس؛ فَو

از شـدت   انیعیخوف شکه  ندیفرما یم و دهند یم حیتوض انیعیخوف ش ةحضرت دربار جاي دیگري در )5458ثیحد/الحکمه زانیم
 قْبلَیذَلک خَائفُونَ أَنْ لَا  یو هم ف(نتوانند حقش را ادا کنند که  ترسند یماز بس خدا را دوست دارند، ! محبت به پروردگار عالم است

ـ هـم ف  مـا یخَـوف شَـک ف    مو اللَّه خَوفُه سیمنْهم و لَ ـ  نَیمقَصـرِ  کُونُـوا یو لَکـنَّهم خَـافُوا أَنْ    نِیمـنْ إِصـابۀِ الـد    هی یف   نَـا وتبحم
 !است چقدر قشنگ ببینید این )8/128/یکاف(»طَاعتنَا
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 ددهنن جیترو ینیدریو غ کیبه عنوان اخالق و عرفان الئمراقبت باشیم مثبت بودن را 

ـ یخودشـان را خ بعد با این کار، بخواهند دهند و  جیترو ینید ریو غ کیبه عنوان اخالق و عرفان الئ بودن را مثبتدیگران نیایند  •  یل
 . کند یم قیتزر و این روحیه را دهد، یم جیرا ترو یۀ مثبت بودنروح، این با غالب دستورات خودش نیداتفاقاً  !رندیبگ لیتحو

 تیرا تقو ينگر منحصراً دارند مثبتدین از دستورات  یاست؛ برخ ینیغالب دستورات د يها یژگیو نیتر ستهاز برج یکیمثبت بودن  •
 .رسد یبه آن م یکه واقعاً کمتر کس هستندمثبت بودن  ،ییگرا مثبت ،ينگر ثبتم ۀهم اوج قلدین از دستورات  یو برخ کنند یم

 ه خدا، خیلی مهم استحسن ظن ب/ است ينگر از وجوه مثبت یکفال بد نزدن، ی

أَنَّ النَّبِی ص کَانَ یحب (و ) 168/؛ جعفریاتلَا عدوى و لَا طیرَةَ و لَا هام(دیوقت فال بد نزن چیه: فرمودند یم )ص(اسالم یگرام امبریپ •
مـن   !نه«: گویید ید و میزن یچرا فال بد م .است ينگر از وجوه مثبت یکیهم  نیا )350/االخالق ؛ مکارمالْفَأْلَ الْحسنَ و یکْرَه الطِّیرَة

امـام  ( .انـد فـال بـد نـزنیم     که به سفارش کرده مؤثر است همین فال بد زدن هم در عالم انگار »!شود یخراب مکه این کار  دانم یم
ت مى شـود ، و اگـر   اگر آن را آسان بگیرى آسان مى شود ، اگر سخت بگیرى سخ: تأثیر فال بد به خودت بستگى دارد ): ع(صادق

الطِّیرَةُ على ما تَجعلُها؛ إن هونتَها تَهونَت، و إن شَددتَها تَشَددت، و إن لَم تَجعلْها شَیئا لَـم  ؛ آن را به چیزى نگیرى چیزى نخواهد بود
 )8/197/؛ کافیتَکُن شَیئا

اي هسـت   ، دعاي ویـژه هصفا و مر نیب یسع عمره، در احل عملیات حج ومر نیآخر قدر مهم است که در حسن ظن به پروردگار آن •
الْحسنِ موسى ع علَى  یکُنْت وراء أَبِ: عنْ بعضِ أَصحابِه قَالَ( .حسن ظنّ من را به خودت باال ببر ،ایخدا: خواهیم که در آن از خدا می

ـ کُلِّ حالٍ و صـدقَ النِّ  یأَسأَلُک حسنَ الظَّنِّ بِک ف یاللَّهم إِنِّ نِیعلَى حرْفَ دیزِیالصفَا أَو علَى الْمرْوةِ و هو لَا  ـ  ۀِی لَ  یفکُّـلِ عـ التَّو ک؛ ی
روز  يکـه در انتهـا   یکسـ  تنها !آید دست نمی ها به یسادگ نیبه ااین حسن ظن خیلی کمیاب است و  شود یم ممعلو )4/433/یکاف

   »!یعنی خدا مرا بخشید؟«: گوید و با شک و تردید میسوءظن دارد  است که به خدا یکس ،شود ینم دهیعرفه، در عرفات بخش

ـ ا »!کنـد  یمـا را آدم حسـاب نمـ    رد،یگ ینم لیخدا که ما را تحو«: کنند که این نشانۀ تواضع است که بگویند ها تصور می بعضی •  نی
نـه بـه مقـدار     خواننـد،  یدعـا مـ  ، بـه کـرم پروردگـار    دشانیها به مقدار ام آدم اصالً! ستیبرطرف کردن عجب ن نیا! ستیتواضع ن
بـه مقـدار    هـا  آدم. شـان از عـذاب   نه به مقدار تـرس  کنند، یبه رحمت حضرت حق مناجات م دشانیها به مقدار ام آدم. شان گناهان

  و لَقَد کَرَّمنا بنی«: فرماید خدا میه با توجه به اینک. شوند یبه خدا مقرّب م ،داشته یگرفته و گرام لیخدا آنها را تحو نکهیبه ا دشانیام
م70/اسراء(»آد( 

 م؟یزیاشک بر) ع(یعل ةبه انداز میتوان یچرا نم

قبـول  مـا حتـی    ؟خدا چقدر ما را دوست دارد میدان یما نم نکهیا يبرا م؟یزیاشک بر) ع(یعل نیرالمؤمنیأم ةبه انداز میتوان یچرا ما نم •
کننـد؟   یدوبار مرور م يا اعمال ما را الاقل هفته ةپروند، امام زمان ارواحنا له الفداء چرا. دوست دارد که خدا خیلی ما را میکن ینم مه

قبول کرد که  یاست، هرکس )ع(محبوب دل آقا امام زمان که قبول کرد یهرکس. از بس نگران ما هستند! از بس ما را دوست دارند
 نگـران  العاده فوق حضرتکه قبول کرد  یهرکس اند، نکرده و دل نسوزانده هیگر مان يبرا )ع(امام زمان ةبه اندازما هم مادرمان  حتی

یـد، دیگـر   قبـول کن این را اگر شما چون ! چشم کرد يایرا طوط شیها غبار قدمباید قبول کرد اینها را  یهرکس ...هستند ما و دلسوز
  »!من چطور جواب حضرت بدهم؟«: ییدگو یم تان یزندگ تمامدر . دیآ ینم تان یزندگ درلحظه غفلت  کی
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ـ را از دسـت داد  زیـ چ همه ،مینگر نبود مثبتخاطر اینکه  بهما فقط «وقت روز قیامت به خودمان نیاییم که  مراقب باشیم که یک • » !می
ا را از دست ر نبودیم، خیلی از چیزهنگ ، مثبتخودمان و خدا نیب ۀدر رابط خاطر اینکه بینیم به آییم و می دفعه به خودمان می یعنی یک

  .یما داده

 ندهیبهتر معطوف به گذشته است نه به آ یزندگانگیزة 

 یاست که کسـ  يا یاست؟ زندگ يا یبهتر چه زندگ یزندگ که رمیبگ جهینت بدهید از اینمثبت باش؛ حاال اجازه  دیگو یبه ما م نید •
ه اسـت و  دیرسـ  زیـ چ به همه است و  هموفق شده، دخلق ش که ه است، یعنی همینموفق شد، بلکه باور کند که نباشد تیدنبال موفق

انگیـزة  . شـود  چیز رسیده و دیگر معـدوم نمـی   چون به همه. دهدمحبت را پاسخ  این حاال به دنبال این است که از خدا تشکر کند و
ز سـرِ کینـه و   اسـت، از سـرِ تشـکر اسـت نـه ا     معطوف به گذشته گوییم  اینکه می! ندهیبهتر معطوف به گذشته است نه به آ یزندگ

 .کدورت

 کسی که ببیند و باور کند که خـدا . طور نیست در حالی که این! یمکن یوقت خوب کار نم آن چیزي نباشیم،اگر دنبال  گویند برخی می •
از  اش اگر هم نگران باشد، نگرانی .کند د لذا خوب کار میجوابش را بده خواهد از خدا تشکر کند و حاال می است، داده اوبه  زیهمه چ

 .برساند نجایما را به ا خواهد یم نید» !هاي تو را بدهم؟ توانم پاسخ محبت ، من چطور میایخدا«این است که 

 بیایید خود را در مثبت بودن غرق کنیم /حسن ظن به خدا؛ عملی که در روز قیامت هم اثر دارد

در روایـت  . اسـت » حسن ظن به پروردگار عالم«آن ي ندارد، یک عمل هست که اثر دارد و اثر کردن عملکه دیگر  امتیروز قدر  •
مـن   ةبند :فرماید خدا می. کند یم گردد و یک نگاهی برند، در آخرین لحظه، بر می اي را دارند به سمت جهنم می هست که یک بنده

تـو را  : فرمایـد  لذا خداوند مـی  .يندازیمن را به عذاب ب کردم یفکر نم ایخدا :دیگو یماو ؟ يکرد گاهچرا ن :پرسد از او می. دیرا برگردان
کَـانَ  أَنَّ آخرَ عبد یؤْمرُ بِه إِلَى النَّارِ یلْتَفت فَیقُولُ یا رب لَم یکُنْ هذَا ظَنِّی بِک َ فَیقُولُ ما ( .بخشیدم؛ به خاطر همین مقدار حسن ظن

ـ اچـرا  ) 361)/ع(؛ فقه منسوب به امام رضاو أَدخلُوه الْجنَّۀ... تی و تُسکنَنی جنَّتَکظَنُّک بِی قَالَ کَانَ ظَنِّی بِک أَنْ تَغْفرَ لی خَطیئَ  نی
ـ یمثبت بودن خ نیا. به ما بدهند زیهمه چبراي اینکه در همین دنیا این حسن ظن به خدا را پیدا کنیم تا ند؟ ا هرا به ما گفت تیروا  یل

 .آورد یخدا درم ۀاشک آدم را درِ خان

نسبت به عالم، نسـبت بـه مقـدرات،     ،)ع(نسبت به امام زمان نسبت به خدا،یایید خودمان را در مثبت بودن غرق کنیم؛ مثبت بودن ب •
و  زنـد  یخـدا دارد مـن را صـدا مـ    « :گویی گویند، تو می وقتی اذان می که رسد یکار مثبت بودن به آنجا م. ندهینسبت به گذشته و آ

زند که به درگاهش  خدا دارد فقط مرا صدا می«: گویی بلکه می» !زند خدا دارد همه را صدا می«: گویی نمی» آیی؟ االن می: گوید می
 . نفر است کی هر اذان صدا زدنِ یعنی» بروم
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 24ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
شده  حساب يآدم را به موجود نید/ است »یشدگ نظم و حساب«دومین ویژگی برنامۀ دین : پناهیان

  بهتر داشته باشد یزندگتواند  ، نمیباشدن »شده حساب«کسی که / کند یم لیتبد

شـده بـار    مـا را حسـاب   ۀاست کـه بچـ   نیا د،یبده ادیرا » ...الحجه ابن الحسن کیاللهم کن لول« يها دعا در مدرسه به بچه نکهیبهتر از ا
ـ و  دیایخواهد رفت تا حضرت ب) ع(دش به دنبال امام زمانصورت او خو نیدر ا د،یبده لیبه ما تحو افتهی موجود نظم کیو  دیاوریب نظـم   کی

 .عالم برقرار کند ۀمدر ه یعال

 را ندارند ي برجستهها یژگیو نیا  یقالب يها نید /هاي برجستۀ برنامۀ دین  بررسی ویژگی

 و دستوراتی براي زنـدگی » برنامه« نیو از د میروب نیسراغ د در مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که براي زندگی بهتر، باید به •
 یژگـ یچنـد و  میخواه یم ی،نیدستورات د لِیدر مقام تحلحاال . داده استبه ما ی سلسله دستورات کبرنامه و ی هم نیدکه . میخواهب

ـ با د اناًیحکه ا یهم کسان تا میرا مورد بحث قرار ده هاي مهم برنامۀ دین یژگیو خواهیم می. میبرنامه را اعالم کن نیبرجسته از ا  نی
 ،کننـد  یاجرا م برنامۀ دین را و کنند یم يدار نید االن دارند که کسانیهم و  د،آشناتر شون با این برنامه هستند بهیغر ینید ۀو برنام

 ؟دارد يچه انتظارو  خواهد یچه م آنهااز  نیبدانند که د

ـ یدسـتورات د  ياست که ما با اجرا ینیاز دستورات د ياریبس ندیدر واقع برآ خواهیم مورد بررسی قرار دهیم، یی که میها یژگیو •  ین
بسـا   چـه و  .اي نخواهد داشت براي ما فایده نخواهد بود و یقیدق يدار نید ي مادار نیو اال د ؛کسب کنیمرا  ها یژگیو نیا دیحتماً با

را  هـا  یژگـ یو نیـ هسـتند کـه ا   ییاه نیهم د  یقالب يها نید. بشودنیز  نید ةموجب خراب شدن چهر داري کردن ما، این نوع دین
ـ د ۀبرجسـت  يهـا  شاخصـه «توانیم اسم آنها را  توانیم بگذاریم، مثالً می اسامی مختلفی می ها یژگیو نیاالبته براي  .ندارند » يدار نی

 یفرد باق کی تیدر شخص دین که یو ثمرات جینتا نیتر مهم«یا » کند یم بیتعق نید ۀکه برنام يا ياهداف مهم رفتار« یا بگذاریم
 .»گذارد یم

به  أسی ،افب یآدم منف يهر گناه برا /گذارد نگري؛ اولین اثر مهمی است که دین در دینداران باقی می مثبت
 دارددنبال 

ـ  یبـاق  داران نیدر د دین که یبه عنوان آثار مهم-برجسته یژگیهفت و گفتیم کهقبل  ۀجلسدر  •  -گـذارد  یم

به بیان پـنج ویژگـی    -دلیل فرصت کم به-و البته ما در این جلسات. توان در نظر گرفت براي برنامۀ دین می

طور که  همان ).توان از آنها صرفنظر کرد مقدار ساختاري است و می دو ویژگی دیگر، یک(کنیم تر اکتفا می اصلی
ارتباط با پروردگار، مثبت  ؛ مثبت درکند یم لیتبد موجود مثبت کیرا به  سانان نیواقعاً د .است» نگري مثبت«اول  یژگیوبیان شد، 

 . هستند یمنف هم نسبت به خودشان ها یلیخکمااینکه . مثبت در ارتباط با خودش و حتی گران،یدر ارتباط با د

ی که دارد عذرخواه یکس. ی از استغفار داشته باشیمبرداشت غلط ی نبایدول کند، یانسان را به استغفار دعوت م نیددرست است که  •
است کـه   یبرداشت مثبت نیا. و خدا به او لطف دارد شود یم دهیشن شیصداو است  زیخدا عز شیپکه دارد  نیقی د،کن یم و استغفار

و  مخـراب هسـت   مـن «: دیـ گو یمـ  و کند یاستغفار نم ی که این برداشت مثبت را نداشته باشد،دارد، و اال کس در هنگام استغفار، فرد
 .آورد یبه دنبال م أسی ،افب یآدم منف يگناه برا کیهر و  .شود یعنی مأیوس می» !شوم درست نمی
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 شوند یم ترسو ی،منف يها آدم /نگري به خداست یک نوع مثبت» توکل«

توکل به خـدا   خدا مثبت شود،ارتباط با  کسی که در. و یکی از وجوه این مثبت بودن، در ارتباط با خداست کند یآدم را مثبت مدین  •
 توکل. کننداتّکاء  و نانیبه خدا اطم توانند ها نمی خیلی یعنی. داشته باشند توانند ینم ها ست که خیلیکند و این توکل چیزي ا یم دایپ
ـ  .اسـت  نسبت به پروردگار ينگر مثبت کیخودش و  است ینید ۀبرجست اریاز مقامات بس یکی از مثبـت شـدن آدم،    شاخصـه  کی

  »نه؟ ای یکن هیبه خدا تک یتوان یتو مآیا «است که  نیهم

اتفـاق   چه؛ و به خدا توکل کند بگذرد تفاقات یا ابزارهااز آن ا تواند یآدم نم دهد و رخ میآدم  مچش يها جلو اتفاق عموالً بسیاري ازم •
 ،قادر متعـال  يبه خدا تواند ی نمیول کند، یم هیاندك تک مثبت هايبه ابزاریا اتفاقات مثبت  گاهی انسان به .یاتفاق منف و چهمثبت 

 يهـا  آدم یمنفـ  يها آدملذا . به خدا اتّکاء کند تواند ینمشود و  هاي منفی دچار ترس و هراس می خاطر اتفاق گاهی نیز به. کند هیتک
 .شوند یم یشجاع يها مثبت آدم يها آدم و. شوند یم ینگران يها آدمو  ترسو

 شود مثبت بودن مایۀ نشاط انسان می

نشـاط انسـان    یـۀ ما کند، ایندر روح خودش مراقبت  شهیهم ،يدیکل ۀشاخص کی عنوان را به و مثبت بودن ينگر مثبتاگر انسان  •
مؤمن دائمـاً بانشـاط    چرا )2/230/کافی(»دائماً نَشَاطُه...الْمؤْمنُ؛ مؤمن دائماً نشاط دارد« :دیفرما یم) ع(یعل نیرالمؤمنیأم. خواهد شد

روز عاشورا هرچه در ) ع(نیالحس اباعبداهللا .است روزیارند و او واقعاً پغلبه دی مؤمن در زندگ مثبت ی است و امورچون آدم مثبت؟ است
گـل   ورتشصـ «و به تعبیر مـا   شد یتر م اش برافروخته چهرهرسید،  ، با اینکه مصائب بیشتري به ایشان میشد یم تر کیبه عصر نزد

 )160/لهـوف (»ما رأَیت إِلَّا جمیالً« :دیفرما یم همه مصائب، نیز بعد از آن) س(يکبر نبیز .و این به معناي نشاط است» انداخت یم
 .کند یم ریمثبت تعب و کند یمثبت نگاه م، همه مصائب آن یعنی ایشان به !لطف خدا بود دمیمن هرچه د

 چیهـ  که دینیب یم دیکن یبررساگر و . مثبت بودن است نیهم ،بهتر یبه زندگ ها انسان رساندن يبرا نید ۀاز اهداف مهم برنام یکی •
هـا و   و ایـن انسـان در رنـج    .گرا تبـدیل کنـد   نگر و مثبت تواند انسان را به یک موجود مثبت و مثبت ، نمینید ۀبرناممثل  يا برنامه

 . کند یوجه مثبت برخورد م نیبا همها نیز  سختی

ر و گ منظم، حساب«دین آدم را / است  »یشدگ نظم و حساب«دومین ویژگی برنامۀ دین براي زندگی بهتر 
 آورد بار می» مند در رفتار و گفتار قاعده

را  دار نیانسان د نیاست که د نیا ،میاوریبهتر به حساب ب یزندگ يبرا نید ۀبرنام ۀبرجست يها یژگیجزء و دیکه با يگرید یژگیو •
با دستوراتش انسـان   نیدکه  است نیبرداشت بنده ا. کند یم لیتبد »مند در رفتار و گفتار قاعده و گر منظم و حساب«موجود  کیبه 
ـ د .پادگان یک فرد نظامی در هیشب ؛کند یم تیگر ترب شده و حساب منظم و حساب را  سسـت و وارفتـه و شـلخته و نامرتـب    آدم  نی

 .بار بیاید يورط نیا نیبا دستورات دکسی  شود یاصالً نم ؛کند یدرست نم

کـه   دنـد یرفـت، د  ایاز دني بزرگ، وقتی از علما یکی. دهند دقت می که مستحبات دین، چقدر به انسان نظم و دیشما نگاه کن مثالً •
پنجشنبه بعـد از ظهـر   اطرافیان ایشان گفتند چون . اند هدست را نگرفت کی يها ناخن اند و تهشان را گرف دست کی يها ناخن ایشان

جشنبه گرفتـه بودنـد و یکـی را    شان را در پن هاي یک دست لذا ایشان ناخن جمعه هم مستحب است، و ناخن گرفتن مستحب است
 .را دارد زیچ حساب همه ،قیآدم دق و آورد یبار م منظم و دقیق ورط نیآدم را ا نید .هم براي جمعه گذاشته بودند
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حتـی   دیـن  .را هم در نظر بگیریـد ها  حرامو  ها حاللحاال شما خودتان واجبات و . بود ی دربارة رعایت مستحباتمثال جزئیک  نیا •
ـ تغ تان يها قدم يرا برا  برنامه بروید، مسجد به دیخواه یم یوقت وارد دستشویی شوید، یابا کدام قدم  ندک یم نییتع  و دهـد،  یمـ  ریی

ـ توجـه عم  کصرفاً یک وِرد زبانی نیست، بلکه یذکر  دقت کنید که(ذکر داردهم  نهیآ نگاه کردن در يبراحتی   یو قلبـ  يفکـر  قی
 .کند یم لیتبد شده و منظم موجود حساب کیآدم را به  و این دین، )ه، به این نکته توجه کندر این لحظ: گوید ، ذکر به ما میاست

 شده، درست و دقیق سخن بگویید یعنی حساب» تقوا در گفتار«

ش سفار نیشتریبکه اند  گفته .دهد یم نظم در گفتار به آدمیا چقدر . دهد یم نظم آدم بهغذا خوردن  درشما نگاه کنید که دین چقدر  •
خداونـد در ایـن آیـۀ شـریفه دربـارة تقـواي در کـالم        . اسـت  در کالم بوده اسفارش به تقو ،)ص(اسالم یگرام امبریپ ا توسطبه تقو

ید نه شده حرف بزن حساب یعنی »اًقُولُوا قَوالً سدید«در اینجا  )70/احزاب(»اًیا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و قُولُوا قَوالً سدید«: فرماید می
 .شده و درست و دقیق سخن بگویید حساب: فرماید بلکه می» !دینی حرف بزنید، از خدا و قیامت حرف بزنید«اینکه 

 يچـرا شـما بـاال    :گفـتم  -میبا هم اخـتالف داشـت   یلیخ یاسیاز نظر فکر س که-به مسئول آن روزنامهکه بنده بود  يا روزنامه کی •
کنـد   طور القا مـی  ایندارد؟  یلقائچه ا یاز نظر روان جمله نیا که دیدان یشما م ؟»دانستن حق مردم است« اید هنوشت خودتان روزنامه

در حالی که خود وجـود  » میحق را به شما بده نیا میخواه یم و ما رندیحق را از شما بگاین  خواهند یم يا عده کی! مردم اي«که 
 »!ریسخت نگ« :گفتآن شخص در جواب بنده ... ردیبگاز مردم حق را  نیا واهدخ ینم یاست که کس نیبر ا لیدل این روزنامۀ شما

 .رندیگ یسخت م از شما امتیق روزدر را  چیزها نیاولی  :گفتم

 سیابل يبرا ییجادیگر  میباش »شده حساب«اگر ما /  کند یم لیشده تبد موجود حساب کیآدم را به  نید
 ماند ینم یباق

 يبـرا  ییجا ، دیگرماند ینم یباق سیابل يبرا ییجادیگر  میشده باش حساب شده باشیم؛ و اگر ما واقعاً ابواهد که حسخ دین از ما می •
 . ماند ینم یباق مسائل غلطاز  ياریو القاء بس يپرداز و دروغ ییگو دروغ يبرا ییجا ماند، ینم یفتنه باق

 ۀمسـئول روزنامـ  (یدعائ ي؛ آقادینگاه کن را) ره(حضرت امامتار رفتار و گفمثالً . کند یم لیتبد شده موجود حساب کیآدم را به  نید •
ـ یخهـا   مارکسیسـت آن زمـان  در . میبود )ره(حضرت امام اطراف يها طلبهجزء  -قبل از انقالب-که ما فرمودند یم )اطالعات ی در ل

 ها انقالب فئودال ندازندیراه ب خواهند یکه آخوندها م یانقالب نیا :گفتند یما ه مارکسیست .گري ادعا داشتند و قوي هم بودند انقالبی
ـ  . کردنـد  یهـا را مطـرح مـ    اختالف نیو ا میندازیانقالب کارگرها راه ب میخواه یما م ولی دارهاست نیزم یا اي علیـه   جـزوه  کمـا ی

ئـودال  امِ مـا ف گویید که امـ  چرا شما می! ندارد نیزم هم متر کی حتیما  که امامِ مینوشتو در آن جزوه  میمنتشر کرد اه مارکسیست
هایی که از پدرم به  زمین دارم؛ زمینمن  !ندارم؟ نیکه من زم دیچرا نوشت«: آن جزوه را دیدند، فرمودند) ره(؟ وقتی حضرت اماماست

، زمینی هست که به من ارث رسیده است و من مالک آن هستم، لذا شـما بایـد ایـن    نیخم روستاي ما در در. من ارث رسیده است
 !شده بودند چقدر حساب) ره(ببینید که حضرت امام» !ا اصالح کنیدخبرِ اشتباه ر
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که  نیست نیا یآموزش و پرورش اسالم /بهتر داشته باشد یزندگتواند  ، نمیباشدن »شده حساب«کسی که 
 دنماز را درست کن یتیشخص یۀپا؛ اول باید بدهد ادینماز  ها به بچه اول

اگر شما  :گویم ، مثالً اینکه میاز آموزش و پرورش دارم ییبنده انتقادها .بهتر داشته باشد یزندگتواند  ، نمیباشدنشده  آدم حساب اگر •
 شـده حـرف بزنـد،    حسـاب و  عادت کنـد  و به آننظم عشق بورزد  ، طوري که او بهدیکرد لیتبد موجود منظم کیآموز را به  دانش

 در این صورت حتیشده انجام دهد؛  را حساب شیرفتارها و ندشده استدالل ک ب حسا رد،یرا نپذ یهر حرف و ردیشده حرف بپذ حساب
بـه   کـه اول  است نیا یآموزش و پرورش اسالم مینکن فکر. خواهد بود یآموزش و پرورش اسالم نیا ،دینده ادیاگر نماز هم به او 

نمـاز   توانـد  یدم نـامنظم نمـ  آ کیـ  یماست، ول نید ۀمیعمود خ و ماست نیامر د نینماز اولکه درست است ! بدهد ادینماز  ها بچه
 . دینماز را درست کن یتیشخص یۀپا شما اول باید. بخواند

را یاد بدهید، این است که » ...اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن«ا دعاي ه بهتر از اینکه در مدرسه به بچه •

ـ بده لیبه ما تحو افتهی نظم وجودم کی بار بیاورید و شده ما را حساب ۀبچ  ورت او خـودش بـه  ید، در این ص

ذاتاً دنبال یعنی او . حضرت بیاید و یک نظم عالی در همۀ عالم برقرار کند تا خواهد رفت) ع(دنبال امام زمان

نـامنظم   یمـذهب  یم و او مذهبی شود، یا تبدیل به یـک آدم نظم را به بچه نده نیاحاال اگر  .خواهد بود نیا

» جو گیر شدن«در اثر  یمدت کی ند یا اینکهک ن، بیزار میود که در این صورت دیگران را از مذهبی بودش می

شود ولی دلش دنبال گناه اسـت و لـذا    ی میمذهب اینکه ظاهراً ای .شود شود ولی بعداً المذهب می ی میمذهب

 .کدام از اینها فایده ندارد که هیچ. مخفیانه به دنبال گناه خواهد بود

تأکید شده » ادب«بر روي  نیددر  قدر نیچرا ا/ است  »یشدگ نظم و حساب« نید ۀاز نقاط ثقل برنام یکی
 است؟

، از مـا دارد  يچه انتظـار  و خواهد یم چه برنامه از ما نیکه ا مییبگو و میکن لیتحل رابهتر  یزندگ يبرا نید يها برنامه اگر بخواهیم •
تأکیـد شـده   » ادب«بـر روي   قـدر  نیا نیددر  چرا مثالً. است »یشدگ نظم و حساب« نید ۀاز نقاط ثقل برنام یکباید بگوییم که ی

و  نَیسبع سـن  لْعبیدعِ ابنَک (شود ادب دیاست که بچه با یدورانگی، هفت تا چهارده سال فرماید که از می) ع(است؟ چرا امام صادق
یبؤَد نس عبنَیس نس عبس کنَفْس هأَلْزِم چـرا  یـا  ؟ در این دوران باید باتقوا شود بچه که چرا نفرمود) 492/ 3/هیالفق حضرهیال من نَ؛یو

ـ فرمود بچه با چراعابد و زاهد شود؟  دیبچه باکه چرا نفرمود  ؟مؤمن شود دیبچه با که نفرمود کـار   هچـ  ادب؟ مگـر  شـود  »ادب« دی
آداب راه رفتن، آداب  دن،یباس پوشآداب غذا خوردن، آداب ل ؛ مثلدارد یحساب کی يهر رفتار که دهد یم ادیادب به بچه  کند؟ یم

 .نوشتن

ـ را بگ ییخواسـت مـدرك ششـم ابتـدا    وقتی ایـن بچـه   که  دانم یم یرا دبستان اسالم یبنده دبستان •  ،ردی

کـه   کـنم  یبچه بدهد، من باور نم نیبه ا بایخط ز دست باشد هاگر مدرسه نتوانست .باشد بایخط بچه ز دست

 ؛بچـه بدهـد   نیسواد و علم به ا باشد مدرسه توانستهحتی  یا هد،بچه بد نیبه ا نیدباشد مدرسه توانسته 

ـ فـرا بگ  و اگر ردیگ یعلم هم فرا نم ،که شلخته است یچون کس  اش دارد حـداقلِ  از اسـتعداد و حافظـه   ردی
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اي  موفق باشد، باز هم بـه آن فایـده   کنکور هم چنین کسی حتی اگر در .ندارد دهیفا اینو  کند یاستفاده را م

 . ستین يا افتهی چون آدم نظم ،ستین يآدم خودداراو چون  ،و شاید، نرسیده است که باید

روحـش   د،یخواهد رس يبهتر تیبه خالق کند، یبهتر کار م به خودش مشقّت ادب را بدهد، ذهنشکه  یکس •

ـ از قبراي او اگـر  . افتد یمبرایش اتفاقات خوب  ۀهم و در یک کالم؛ شود یم تر فیلط ـ   امی ) ع(نیامـام حس

  .محبت پیدا کند) ع(تواند بفهمد، احساس کند و به امام حسین بگوییم، او می

 لیموجود منظم تبد کیآدم را به  ینیدستورات د ۀمجموع /میشده رفتار کن دوست دارد ما حساب نید
 کند یم

شما به  مگر ؟يپرداز یبه نظم م قدر نیا ي،بپرداز ینید میاز مفاه یلیبه خ نکهیا يجا چرا شما به :ندیگو یم به بنده حاًیصر ها یبعض •
 نیـ د« کـه  اسـت  نیا ، ولی برداشت من از دین،ما هنبود یروز هم نظام کحتی یدر عمرم  من: میگو یم ؟يعالقه دار يگر ینظام

ـ یدسـتورات د  ۀمجموعـ  نمیب یم کنم ینگاه م ینیدستورات د ۀکه از دور به مجموع یوقت »میشده رفتار کن دوست دارد ما حساب  ین
که  است و هم به معناي کسی است» مؤدب«در واقع به معناي » منظم«گویم  وقتی می .کند یم لیتبد موجود منظم کیدم را به آ

 . کند یتلف نم، یعنی کسی که وقت خودش را زمان خودش ارزش قائل است يبرا

گـر بـار    آدم را حسـاب  نید نیا )8و7/زلزال(»عملْ مثْقالَ ذَرةٍ شَرا یرَهو منْ ی *هفَمنْ یعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَیراً یرَ« :فرماید میدینی که  •
شـما خـودت خـواب    « :دمیپرس )ره(احمد آقا فرزند حضرت امام دیمن از حاج سکه  فرمودند می دیاز مراجع بزرگوار تقل یکی .آورد یم

ـ را خواب د )ره(بله من امام :گفتند شانیا ».یدکن فیمن تعر يبرا موردي هستاگر  ؟اید هدیرا د )ره(حضرت امام امـام بـه مـن     دم،ی
 در اینجا از تو خواهند پرسید که چرا دستت را تکان دادي؟ ی،تکان بده دستت را حتی اگر! گفتند که احمد آقا مواظب باش

دو نمونه از احکام دقیق دین؛ خمس و  /انسان است  اثر وضعی بسیاري از احکام دقیق دین، حسابگر شدن
 ج ح

 کـس  چیهـ . دیخواهـد رسـ  ي بهتـر  یزنـدگ  و به خواهد داشت یموفق یگر زندگ و آدم حساب آورد، یگر بار م آدم را حساب نید نیا •
. کند ینم لیتبد گر موجود حساب کیانسان را به  قدر نیا ،نیمثل د یعامل چیبهتر برسد و ه یبه زندگ یشدگ بدون حساب تواند ینم

و بـا احکـام    !کند یم لیتبد حسابدار برجسته کیشما را به  این و یرا داشته باش اموال خودتحساب  دیبا یمسائل مال درمثالً شما 
 .  بسیار دقیقی باید خمس اموال خود را حساب کنی و بدهی

ت که شـاید بـراي کسـانی کـه از جزئیـا      دارد یقیاحکام دق قدر نیااعمال و مناسک حج،  .یک نمونۀ دیگر، احکام و آداب حج است •
در مـا   یوضـع  ای یتیاثر ترب کی دینبا به نظر شما این احکام دقیق،. بکشدماه طول  کی باًیتقر احکام خبر ندارند، آموزش دقیق حج

شـده،   حساب گر، توانید پیدا کنید که این اثر را نداشته باشد و ما را به یک آدم حساب را می نیبخش داصالً شما کدام  !داشته باشد؟
 !کند؟ بدیل نمیت مؤدبو منظم

 ستین اردنیدخوب  ای ست،ین ندارید یا ،آدم شلخته

کنـد کـه جمعـه بایـد بـا       و تأکیـد مـی   است مقید به جمعه شما ببینید که دین ما چقدر. ذاردگ ما براي تفریح هم وقت می نیالبته د •
د شده است که حتی اگر عطر نداشتید، مثالً عطر زدن مستحب است، ولی در روز جمعه تأکی .روزهاي دیگر هفته تفاوت داشته باشد
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شـدگی عـالم جلـب     این مسائل، توجه ما را به حسـاب . کند چون روز جمعه با روزهاي دیگر فرق می. قرض کنید و حتماً عطر بزنید
 .کند می

 سـت؛ ین دار نیـ خوب د ای ست،ین دار نید یاشده است، آدم شلخته  حتماً حساب دار نیآدم د .میاصالح کن نیمان را از د برداشت بیایید •
 یکسـ  هـر  :فرمـود  به اصـحابش عاشورا روز صبح  )ع(نیامام حس. باشد هیتر از بق شده حساب یلیخ است، باید مثالً کسی که هیأتی

ات را  بـرو بـدهی  : حضـرت فرمـود  . هستم من بدهکار :نفر گفت کی! برود و نماند و از مال مردم در مال او هست، اینجا دارد یبده
بعداً از حضـرت  . شود اش پرداخت می که بدهی مطمئن شد او را فرستاد وبه او داد و  یکرد و پول دایرا پ یغالم کی وا. پرداخت کن

  !باید دقیق و حسابگر باشد یتیأه بچه. بماند و شهید شود) ع(اجازه گرفت که پاي رکاب امام حسین

 شده بود یک آدم حساب» غالمعلی رجبی«شهید 
ـ « دیمـداح شـه  به شما معرفی کـنم؛   -شناختم یمایشان را  یکه کم ییشهدامیان از -شده حاال یک آدم حساب •  .»یرجبـ  یغالمعل

ـ  .بود تیاز طواغ یکیبود که معاون  ییاز افسرها یکی ةرانند ، سرباز بود ودوران طاغوت در شانیا  هـا  یاز مهمـان  یکـ ی درروز  کی
حـالل   نهـا یمـال ا «شد و پدرش به او گفتـه بـود کـه     محسوب می رباردآنجا فضاي  چون اما. بمانددر آنجا تا شب  شود یمجبور م

وقتـی بـه خانـه بـر     . ، حتی یک لقمه هم از غذاهاي آنجا برنداشت که بخوردبود تیآنجا در مأمورکه آخر شب  تاغالمعلی » ستین
رفتم نانوایی و یک نان خریدم و  فقط یک فرصتی پیدا کردم و: گوید او می تا شب چیزي نخوردي؟ :پرسد یمادرش از او م گردد، می

 .  خوردم و بالفاصله برگشتم و کارم را ادامه دادم
کـه االن شـما بلـد     )هـا  نوحه(شعرها نیاز مشهورتر یبعضشود، و  شعرهایی که شهید غالمعلی، سروده بود شاید چند جلد کتاب می •

ـ  :گوید غالمعلی می یکی از دوستان شهید. است یرجب یغالمعل دیشه نیهمهاي  سروده از دیهست  غـات یتبل بـه واحـد   یجـوان  کی
 شـهید . شما همین شعر را بـراي مـا بخوانیـد    قشنگ است، یلیخ که ما هدیشن دیشعر جد کی: و به شهید غالمعلی گفتآمد  گردان
هـاي   رودهی دید که این یکـی از سـ  غالمعل وقتی آن جوان شروع کرد به خواندن شعر؛ شهید. گفت کاغذ بیاور که بنوسیم یغالمعل

مانـده   يورطـ  نیمن همـ  :دیگو یمدوست غالمعلی . خودش است، ولی چیزي نگفت و شروع کرد به نوشتن و تا آخر شعر را نوشت
آن جـوان  . غالمعلی شعر را نوشت و شب هم رفت در گردان و آن را خوانـد ! گوید این شعر خودم است؟ که چرا غالمعلی نمی بودم

از غالمعلی پرسـیدم چـرا بـه او نگفتـی؟     : گوید دوست غالمعلی می» !ام را من به غالمعلی داده این شعر«گفت که  هم به همه می
  .و یک شور و حالی، این شعر را آورده بود و من نخواستم حالش گرفته شود دل سوزِ کیبا  او :فتگ

قبل از ایشان چند نفـر مـداح   . ودنده بمجلس روضه دعوت کرد بار ایشان را براي یک. شهید غالمعلی یک مداح برجسته و قوي بود •
. کنـد  خواند و تمـام مـی   شد، ایشان خیلی مختصر می وقتی نوبت ایشان می. شد شانیتا نوبت ا بودند، خواندند تر فیضعکه از ایشان 
د غالمعلـی  شـهی ! قدر مختصر خواندي؟ آنها همه مقدمه بودند براي اینکه شما بخـوانی  چرا این: گوید خانه به ایشان می بعداً صاحب

طـوري   ایـن  بخـوانم،  گـر یاز دوسـتان د  تر ياگر قو دمیمن دو . ستین گردیها با هم گرفتن مداح  یشتمحل کُ هیأت که«: گوید می
  »...شود می

» مخلص باش«/بود» اخالص«شهید غالمعلی کسی بود که با برنامۀ دین زندگی کرده بود؛ صفت برجستۀ او 
 ه باشخودت را هم داشت تین حسابِ یعنی

خواست  ، در یک جلسۀ روضه می)و با هم دوست بودند(مند بود یکی از مداحان بزرگوار و مشهور، که خیلی به شهید غالمعلی عالقه •
اي متناسب بـا   شود که آن مداح بزرگوار شعر خوب و قوي شهید غالمعلی متوجه می. را بخواند) س(روضۀ دو طفالن حضرت زینب
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ولی در آن جلسـه،  . گفته بود و در دست داشت) س(خودش یک شعر خوب براي دو طفالن حضرت زینب این روضه ندارد، و اتفاقاً
بیند که عجـب   گیرد و می او هم شعر را می. دهد تا دست به دست به آن مداح بزرگوار برسانند رود و این شعر را می خودش جلو نمی

 .شعر مال شهید غالمعلی استشود که این  و کسی هم متوجه نمی. خواند شعر خوبی است و می

کنتـرل   رفتـار خـودش را  شده و منظم، کسی که کارهایش حساب و کتاب دارد، کسـی کـه    یک آدم حساب«گویم  بنده به این می •
 لیتبـد برده و آن را به یـک سـرباز    پادگاندر یک را  خودش روحانگار او » داند که باید براي رفتارهایش جواب بدهد و می کند می

کـه بـا    بـود  یکس شانیا. و کتاب دقیق دارد عالم حساب ست کهدان یمایشان . کند دهد و آن هم عمل می ه آن فرمان میو بکرده 
ـ را هـم ز  »اخـالص « یعنـی مـا  . بـود اخـالص   هم اش صفت برجسته بود و کرده یزندگ نید ۀرنامب مـنظم بـودن و    ۀمجموعـ  ری

ـ ی »مخلص بـاش « .کنیمترجمه  یشدگ ساببه ح توانیم هم می اخالص را یعنی .یمآور یم یشدگ حساب حسـاب کتـابِ نیـت     یعن
 .خودت را هم داشته باش، و نیت خودت را هم کنترل کن

 کند یشده کنترل م حساب ي خودش را همها تیندار حتی  آدم دین/ يولنگار ی وشلختگ یعنی ینید یب
ـ ی ینید یب !داشته باشند؟ی از دین و قشنگ و عال کیش يها قدر برداشت نیا مردم که میکن ینم یمعرفاي  گونه بهرا  نیما د چرا •  یعن

هاي خودش هم دقـت   دار حتی روي نیت ی آدم دینولو هر کاري را انجام دهد،  را بزند یهر حرف ي، یعنی انسانولنگار ی وشلختگ
 . نگران است که نیتش خراب نشود. هم نخورد به تشین که کند یشده رفتار م حسابکند و طوري  می

: کـه فرمـود   کشـد  می) ع(از امام صادق تیروا اینکار به که  کنند یشده کنترل م را حساب شان يها تین قدر نیا نیاز مخلص یبعض •
االن  چرا هیچ عملی در پروندة او ثبـت نشـده اسـت؟    :ندیگو یاست؛ مالئکه م دیشان سف اعمال ةپروند امتیروز ق نیاز مؤمن یبعض
چیزي در پروندة اینها نوشته نشده است؟  چیچرا ه دیدان یم :دیفرما یخدا م شود؟ یم چگونهابش اش چند است؟ جمع حساب کت نمره

 هـم  هسـت  شان يها شانه يکه باال یکلَمشان حتی دوست نداشتند که این دو تا  دادند، ته دل انجام می بکار خو یوقت چون اینها
و حسـاب و کتـاب آنهـا نیـز بـا خـودم       . ها ببینند و بنویسند ندادم این ملَکلذا من اجازه . خواستند که خودم ببینم میفقط  ، ونندیبب

یدیـه  هم یوم الْقیامۀِ فُرُغاً و إِذَا وقفُوا بـینَ  إِنَّ للَّه عباداً عاملُوه بِخَالصٍ منْ سرِّه فَعاملَهم بِخَالصٍ منْ بِرِّه فَهم الَّذینَ تَمرُّ صحفُ.(است
وا می فَقُلْت هرُّوا إِلَیا أَسرِّ منْ سا ملَأَهالَى متَع؛ عدة الـداعی و نجـاح    لَايمنَهیب و نَهیا بلَى مفَظَۀُ عالْح عأَنْ تَطَّل ملَّهفَقَالَ أَج کذَل مل و

 !وجود داردهم  یسطوح چنین کی کرد یآدم باور نم یات بیان نشده بود،روااین در اگر  )207/الساعی
بـه یکـی از   ) ص(اسـالم  یرسـول گرامـ  . ی و از قرآن برایم بخـوان معرف منخودت را به  نید: آمد و گفت) ص(شخصی نزد پیامبر •

بـه ایـن    آخرشکه  خواند شیرا برا »إِذَا زلْزِلَت الْأَرض« ةسور نیز او. دبخوان او يقرآن را برا يها از سوره یکی اصحاب فرمودند که
ـ مـن ا . است یکافهمین براي من : آن شخص گفت »هو منْ یعملْ مثْقالَ ذَرةٍ شَرا یرَ فَمنْ یعملْ مثْقالَ ذَرةٍ خَیراً یرَه« دیرس آیه  نی
علِّمنی ما علَّمک اللَّه ، فَدفَعه إِلَی رجـلٍ یعلِّمـه    :أَنَّ رجلًا جاء إِلَی النَّبِی ص فَقَالَ  (.پرستم یمرا حساب کتاب دارد  قدر نیکه ا ییخدا

بِذَلک النَّبِی ص فَقَالَ دعـه فَقَـد    فَأُخْبِرَ .حسبِی: قَالَ الرَّجلِ... رهی رایالْقُرْآنَ فَعلَّمه إِذَا زلْزِلَت الْأَرض حتی بلَغَ فَمنْ یعملْ مثقال ذره خ
 )10/495/تَفْسیرُ روح الْبیانِ ؛ه الرَّجلِفقْ

شده عمل کنی، به اطرافیانت  خواهی حساب اگر می/ ستین رانهیسختگزندگی  يشده به معنا حساب زندگی
  کرد ینم لیرا به همسرش تحم خود زهد) ع(نیحس امام /سخت نگیر

باعـث   و کند یمنتقل م افرادرا به  یشدگ حساب نیاست، و ا هدش حساب اریاست که بس نیا نید ۀبرنام ۀبرجست يها یژگیاز و یکی •
این معنا  به گیشد حساب ست،ین رانهیسختگزندگی  يشده به معنا حساب البته زندگی. کنند شده عمل حساب اریبس شود که آنها می
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 خواهنـد  یکـه مـ   یانیآقامثالً . دریگید با اطرافیان خودش سهل بآدم با .قرار دهیمو فشار  یخودمان را در سخت انیاطراف نیست که
به  تیعرفان و معنو دیتاسا يها هیتوصجملۀ از  .رندیسخت نگ همسرشان بهوقت  کی ، مراقب باشند کهشده عمل کنند حساب یلیخ

چیز را مراقبت کنی، به اطرافیـان خـودت فشـار     خواهی همه می اگر خودت !ریسخت نگهمسرت به «است که  نیا شان يشاگردها
 » کنند و اگر خودشان خواستند، هرچقدر که ظرفیتش را داشتند، با شما همراهی می به آنها سختگیري نکن، اگر آنها توانستند نیاور و

شـما  : آمـده بودنـد بـه حضـرت گفتنـد     ) ع(اي که به خانۀ امام حسین عده .کرد ینم لیرا به همسرش تحم خود زهد) ع(نیحس امام •
طوري دوست داشته و از پـول   همسر من این: اید، حضرت فرمود ی براي خانۀ خود تدارك دیدهقشنگ) هاي پشتی(ها  ها و پرده فرش

دخَلَ قَوم علَى الْحسینِ بنِ علی ع فَقَالُوا یا ابنَ رسولِ اللَّه نَـرَى فـی منْزِلـک أَشْـیاء     ): ع(امام صادق(خودش اینها را تهیه کرده است
 )6/476/؛کافی ء ئْنَ لَیس لَنَا منْه شَیا فی منْزِله بسطٌ و نَمارِقُ فَقَالَ ع إِنَّا نَتَزَوج النِّساء فَنُعطیهِنَّ مهورهنَّ فَیشْتَرِینَ ما شنَکْرَهها و إِذَ

را  گـران یدل د«: گوید می که میحساب هم دار کی چون ما. شود پیش ما اذیت نمی کس چیه ،جانبه باشد همه یِ ماشدگ حساب اگر •
یی اسـت کـه بایـد رعایـت     ها جزء حساباینها هم » ریسخت نگ انتیبه اطراف«: گوید می که میحساب هم دار کی »اوریبه دست ب

  .کنیم

وجود  ما نید يها هیدر تمام توص شدگی، و حساب ظمن/ از ما چه انتظاري دارد؟) ع(کنید امام زمان فکر می
 دارد

ی شاه  ده و دوزار دستمزد من: گفت ایشان. بدوزدم تا برایم را به او داد یلباسکند که  نقل می )ره(اطیخ یرجبعل يقامورد آ درکسی  •
ایشـان   ؟گردانـی  ه برمـی چـ  يبـرا : گفتم. وقتی لباس آماده شد، و لباس را تحویل گرفتم، ایشان ده شاهی به من برگرداند .شود می

این پول اضافه بر  لذا. نگرفت م راوقت شتریدو روز ب یول ردیگ یوقت منیم از من دو روز و ، این لباس دوختن کردم یفکر ممن : گفت
ایشـان  . ایشان قبول نکرد و پول اضافه را به مـن پـس داد   اصرار کردم ههرچولی ! هستم یمن راضخُب،  :گفتم. دستمزد من است

کـه   کنید که موالي ما از مـا چـه انتظـاري دارد؟ همـین     شما فکر می .ندزد یسر م شانیامام زمان ارواحنا له الفداء به ا کسی بود که
 .زندگی کنیم شده حساب شده رفتار کنیم، حساب

ـ  يهـا  از آدم یبعضدهد ولی  شدگی اهمیت می قدر به حساب دین ما این • ـ از د خبـر  یب مقـدار   رونـد و یـک   وقتـی بـه غـرب مـی     نی
شـدگی، در دیـن خودمـان     حسـاب  در حالی که خیلی بیشـتر از آن  !کنند ش میبینند، غ شدگی برخی از رفتارها را در آنجا می حساب
 نیبهتـر ، تیدر هنگـام وصـ  که هر کسی  -خودشان تیدر آغاز وصو  شهادت ۀدر لحظ )ع(نیرالمؤمنیأم که ستین لیدل بی .هست
لـی و مـنْ بلَغَـه کتَـابِی بِتَقْـوى اللَّـه و نَظْـمِ        أُوصیکُما و جمیع ولَـدي و أَه « :دیفرما یم بر نظم تأکید -زند یخودش را م يها حرف
بخواهید در روایات به دنبالش بگردیـد و از روي تعـداد دفعـات    » نظم«صرفاً با همین لغت  نه اینکه شما )421/البالغه نهج(» أَمرِکُم

 .وجود دارد ما نید يها هیدر تمام توص دگی،ش و حساب ظمن نیاروحِ  تکرار شدن کلمۀ نظم، بخواهید به اهمیت آن پی ببرید بلکه
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 25ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
 يکمک برا نیصبر بهتر): ع(نیرالمؤمنیام/ شود به زندگی بهتر رسید بدون صبر و مقاومت نمی: پناهیان

از  جاي فرار به/ کند شخصی کفایت نمی زندگی بهتر نیاز به صبر اجتماعی دارد، صبر/ بهتر است یزندگ
را کنترل  یناراحت نکهینه ا ،يست که اصالً ناراحت نشونیا بایصبرِ ز/ مان را افزایش دهیم رنج، مقاومت

 یکن

 زندگی بهتر لزوماً به معناي پول بیشتر نیست

ـ    بعضـی . تر شـود  هاي ظاهري و امکانات، فربه معناي زندگی بهتر لزوماً این نیست که دنیاي ما از نظر برخورداري • دگی هـا خـوب زن
هـا و امکانـات زیـادي هـم      آیند هرچند ممکـن اسـت از دارایـی    کنند و بهتر با زندگی کنار می می  تر و شادتر زندگی کنند، راحت می

 .برخوردار نباشند

بسا پول بیشتر، گرفتاري بیشـتر   شود، ولی چه منصرف می» پول بیشتر«شان به  ها ذهن کنیم بعضی وقتی از زندگی بهتر صحبت می •
وقتـی شـرایط   . هـم باشـد و ایـن اشـکالی نـدارد     » پول بیشتر«تواند  دانیم که یکی از نتایج زندگی بهتر، می منتها ما می. وردهم بیا

 .تواند همراه با ثروت بیشتر هم باشد اجتماعی مساعد باشد و مقدرات الهی همراهی کند، زندگی بهتر می
گفته » برنامه«معموالً  نیچرا به د /رضه شدهبه ما ع» دین«صورت  برنامۀ زندگی بهتر از جانب خدا به

 شود؟ ینم
ایـن برنامـه از جانـب    . ما براي رسیدن به زندگی بهتر نیاز به برنامه داریم و طبیعتاً این برنامه را باید پروردگار عالم به ما عنایت کند •

شود؟ چون دین جنبـۀ دسـتوري    گفته نمی» برنامه«اما چرا به دین معموالً . به ما عرضه شده است» دین«خداوند متعال به صورت 
شود ولی واقعش این است  کار برده می براي دین، کمتر به» برنامه«هم دارد و اعتقاداتی در پشت آن هست و الزاماتی دارد، لذا تعبیر 

خـوب لزومـاً بایـد    طور که قبالً بیـان شـد، یـک برنامـۀ      همان» شود دستور داده می«اي که  که دین یک برنامه است؛ منتها برنامه
 .دستوري باشد تا ضامن اجرا داشته باشد، فراگیر باشد و آثار و برکات زیادي در روح انسان داشته باشد

مهمتـرین   هاي مجموعۀ دستوراتی که در دین به ما داده شده را مورد بررسی قرار دهـیم و  ترین ویژگی برجسته خواهیم در اینجا می •
اي که ما در ادامۀ بحث توضـیح خـواهیم    البته شاید آثارش در این پنج ویژگی. ن دارند را ذکر کنیمآثاري که این دستورات، در انسا

 .هاي بسیار مهمی هستند هاي انتخاب شده، ویژگی داد، محدود نشود، ولی این ویژگی
 نگري مثبت: ویژگی اول/ شوند  هاي مهم دستورات دین که موجب زندگی بهتر می ویژگی
هایی هستند که باید دربارة آنها مراقبه و محاسبۀ روزانـه انجـام    ویژگی -موردش را در این جلسه خواهیم گفت 3ه ک-ها  این ویژگی •

خورنـد و برخـی از    هـا مـی   هاي خـوب هسـتند کـه فقـط بـه درد بعضـی       برخی از ویژگی. بگیرد و بالاستثنا براي همه الزم هستند
و خصوصـاً  . د از آنها مراقبت کنیم ولی این پنچ ویژگی واقعـاً فراگیـر هسـتند   هاي خوب هم هستند که فقط گاهی اوقات بای ویژگی

 .اینکه موجب زندگی بهتر انسان خواهند شد؛ هم از نظر مادي و هم از نظر روحی

کنـد کـه از ایـن     نگـر تبـدیل مـی    برنامۀ دین، انسان را به یک موجود مثبت، یا مثبت. نگري یا مثبت بودن است ویژگی اول، مثبت •
بینـی   کنـد، بلکـه مملـو از واقـع     بینی افراطی خیلی فرق مـی  نگري با خوش مثبت. کند نگري، آرامش و بصیرت باالیی پیدا می ثبتم

 مـثالً شـما  . هاي عالم، مثبت نگاه کنـد  ترین آدم تواند به منفی نگري هم محدودیت دارد و مسلماً انسان نمی البته دایرة مثبت. هست
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باید به آن مظلومینی که زیر دست این  نگر باشید اگر مثبت. خواهد شما را قتل عام کند، مثبت نگاه کنید میتوانید به دشمنی که  نمی
 .تان براي مظلومین بسوزد نه براي ظالمین شوند مثبت نگاه کنید و دل دشمن ظالم، نابود می

جا  ي آن تصور کرد، بسیار فراگیر است و همهتوان برا هاي معقولی که می اي است که با همۀ محدودیت نگري ویژگی برجسته مثبت •
واقعاً انسان به خدا و اولیاء . نگر شد شود مثبت و واقعاً بدون ایمان و اتکاء به خدا نمی. زند خورد و نبود آن به انسان لطمه می درد می به

 .نگري خودش را حفظ کند خدا نیاز دارد براي اینکه این مثبت

 شده رفتار کردن شده نیت کردن و حساب یعنی حسابنظم / منظم بودن: ویژگی دوم

چون نظـم، معنـاي   . معناي فراگیرِ کلمه است در اینجا منظور از نظم، به. دومین ویژگی، منظم بودن، منظم شدن یا نظم یافتن است •
ولی براي نظم، معانی عمیقـی  گیرد،  مد نظر قرار می هاي روزمره، بندي برنامه حداقلی هم دارد که در رفتار و گفتار و پوشش و زمان

 . توان در نظر گرفت هم می

شده نیت کند، او آدم مطلوب دیـن اسـت و دیـن واقعـاً انسـان را       شده رفتار کند و حساب کسی که حساب. شدگی نظم یعنی حساب •
کنترل کنید  -دستور دینطبق -هاي خودتان را هاي انسان حساسیت دارد که وقتی شما نیت قدر به نیت دین آن. آورد گونه بار می این

وقتی انسـان مجبـور    )8/143/یکاف؛حاسبوا أَنْفُسکُم ):ع(امام صادق(شوید شوید و آدم با حساب و کتابی می گري می واقعاً آدم حساب
محاسبه هر کسی که در هر روز، خودش را «: اند بیت فرموده اهل. آید اي بار می شده باشد هر روز خودش را محاسبه کند، آدمِ حساب

من امـروز  «من باید هر روز خودم را محاسبه کنم که  )2/453/کافی(»لَیس منَّا منْ لَم یحاسب نَفْسه فی کُلِّ یومٍنکند، از ما نیست؛ 
شـود؟   ام آینـدة مـن چگونـه مـی     ام؟ با این لطماتی که خورده ام؟ چقدر ضربه خورده کار کردم؟ چقدر جلو رفتم؟ چقدر عقب مانده چه

 »...توانم خودم را اصالح کنم؟ و چطور می

 گر شدن الزمۀ یک زندگی بهتر است حساب/ آورد  گر بار می دین آدم را حساب

گر بار  اگر چیز دیگري غیر از دین هم آدم را حساب. گر شدن الزمۀ یک زندگی بهتر است آورد و حساب گر بار می دین آدم را حساب •
گر بشوند و معلوم اسـت   ممکن است حساب -خویی خودشان در اثر درنده -ت البته دزدهاي غارتگر همبیاورد تا حد زیادي خوب اس

شما در درگیري با همان دزدهاي غارتگر هـم  . شدگی چیز الزمی است که این غلط است و از نظر ما ارزشی ندارد ولی اساساً حساب
گیري کرده  ترین نقاط مملکت ما تنظیم کرده و نشانه روي حساسهاي خودش را  در مقابل دشمنی که موشک. گر باشید باید حساب

 . شود صرفاً با دعا و ثنا برخورد کرد نمی. شده عمل کنیم و باید ببینیم که در مقابل او چگونه باید دفاع کنیم است، باید حساب

چیزي که دارند  بینیم، از نظر فرهنگی آن یاتفاقاً چیزي که در جهان غرب م. توان انجام داد زندگی بهتر را بدون حساب و کتاب نمی •
. دهند، یک زندگی بدون حساب و کتاب است شان دارند افکار عمومی را به سمت آن سوق می هاي دهند و رسانه به مردم انتقال می

ندگی را زندگی با لذت ها نام این نوع ز البته غربی. طوري زندگی کنید گوید شما نباید این دین می. ولی دین با این مسأله مشکل دارد
 .گذارند، که البته لذت زیادي هم ندارد ها می بخواهی و راحتی و بر اساس دل
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خدا دنیا را طوري طراحی کرده که انسان بدون مقاومت و صبر، به / مقاومت، صبر و استقامت : ویژگی سوم
 رسد چیزي نمی

برآیندي از تمام دستورات دیـن اسـت و از ذات دنیـا و حیـات بشـر،      اي که واقعاً آدم همیشه و هر جایی الزم دارد و  سومین ویژگی •
امکـان نـدارد کـه شـما بـدون      . »استقامت«شود و گاهی به  تعبیر می» صبر«مقاومت گاهی به . ناپذیر است، مقاومت است انفکاك

نکـرده اسـت کـه انسـان بـدون      خداوند دنیا را طوري طراحی ! داشتن مقاومت و صبر، بتوانید زندگی کنید؛ چه رسد به زندگی بهتر
 .مقاومت و صبر، بتواند به چیزي برسد

توانید به چیزهایی که دوست دارید برسـید، مگـر بـا صـبر      شما نمی«: فرماید می) ع(در روایتی از قول حضرت عیسی) ع(امام صادق •
إِنَّکُـم لَـا   (و ) 42/الفـؤاد  مسـکن (» بِصبرِکُم علَى مـا تَکْرَهـون  إِنَّکُم لَا تُدرِکُونَ ما تُحبونَ إِلَّا  آید؛ تان نمی کردن بر چیزهایی که خوش

داشتنی خـود   خواهید به دوست دنیا طوري طراحی شده که اگر می )511/العقول ؛تحف تُدرِکُونَ ما تَأْملُونَ إِلَّا بِالصبرِ علَى ما تَکْرَهونَ 
 .برسید، باید صبر کنید

عنصر صبر و مقاومت در هر چهار رکن تعریف زندگی / شود به زندگی بهتر رسید بدون صبر و مقاومت نمی
 بهتر، حضور دارد

ما قبالً دربارة عناصر یا ارکان کلیدي زندگی بحث کردیم و گفتیم کـه تعریـف   . شود به زندگی بهتر رسید بدون صبر و مقاومت نمی •
هـا، در   هاي انتخاب شده، همراه با پذیرش محدودیت داشتنی دوستحرکت، تالش و مبارزه براي رسیدن به «است از   زندگی عبارت

نیـز  » هـا  داشتنی انتخاب بین دوست«از سختی سخن گفتیم، ذیل » تالش و مبارزه«غیر از اینکه ذیل قسمت . »بستر مقدرات الهی
. م بـا رنـج و سـختی اسـت    داشتنی را حذف کنید، این کار تـوأ  چون وقتی شما بخواهید یک دوست .میسخن گفت یاز سخت يمقدار

ضمن اینکه همۀ مقدرات الهی به نفع ما یا خوشایند ما نیسـتند، بلکـه   . ها نیز توأم با رنج و سختی است همچنین پذیرش محدودیت
لذا در هر چهار عنصر یا رکـن کلیـدي تعریـف زنـدگی و     . برخی از این مقدرات، به ضرر ما هستند یا تحملش براي ما سخت است

 .بینید عنصر صبر و مقاومت را می زندگی بهتر،

طـور کلـی هـیچ کـس      کند ولی به ها و نوع صبري که هر کسی باید در زندگی خودش داشته باشد را خداوند طراحی می زندگی آدم •
گـوییم،   سـخن نمـی  » زحمت«دقت کنید که در اینجا فقط از . رسد داشتنی خودش نمی بدون صبر و مقاومت در  زحمت، به دوست

کند کـه   صبري می قدر بی افتد ولی آن گوییم؛ چون گاهی اوقات انسان به زحمت می سخن می» صبر و مقاومت در زحمت« بلکه از
کشد و هم به  چنین کسی، هم زحمت می. تنها زحمت او ثمرة مثبتی نخواهد داشت بلکه ثمرة منفی خواهد داشت شود و نه بدتر می

 .)باره صحبت کرده بودیم در این» جزع کردن«قبالً تحت عنوان .(رسد اي نمی هیچ نتیجه

 برد بادآورده را باد می/»دم شود هر مال که از باد آید به«: به زبان فارسی) ع(کالم امام صادق

. انـد  فارسـی صـحبت کـرده    -در بخشی از این روایت-هست و مشهور است که حضرت) ع(در این زمینه یک روایتی از امام صادق •
رسیده بودند، قبل از اینکه سؤاالت آنها شروع شود، خود حضرت شروع کردنـد بـه پاسـخ    ) ع(امام صادقگروهی از خراسان خدمت 

صـورت   بـه ) طوري بـه او برسـد   مالِ خودش نباشد و همین(دست بیاورد کسی که مالی را از راه بادآورده به«: فرمودنددادن و به آنها 
  )4/218/شهرآشوب مناقب ابن(»نْ جمع مالًا منْ مهاوِش أَذْهبه اللَّه فی نَهابِرَمخیلی تصادفی و ارزان هم آن را از دست خواهد داد؛ 
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. کار رفته، آنها متوجه معنا و مفهوم کالم حضرت نشده بودنـد  در این کالم حضرت، چند اصطالح نادر عربی به خاطر اینکه ظاهراً به •
هـر  «: و حضرت به فارسی فرمودنـد  )همان(»قَالُوا جعلَنَا اللَّه فداك ما نَفْهم هذَا الْکَلَامفَما این فرمایش شما را نفهمیدیم؛ «: لذا گفتند

ها هماهنگ بوده و همین اصطالحی است که االن رایج است  این با فارسیِ قدیمی ایرانی) همان منبع(»دم شود مال که از باد آید به
مانـد   چیزي براي انسان نمی«: فرماید میتواند ترجمۀ همان آیه قرآن باشد که  ین در واقع میا» برد بادآورده را باد می«: گوییم و می

این ساختاري است که خدا براي دنیا  )39/نجم(» لَیس للْإِنْسانِ إِالَّ ما سعى چیزي که سعی کرده و برایش تالشی انجام داده؛ مگر آن
 .شیوة دیگري زندگی کنیدتوانید در دنیا به  طراحی کرده است و شما نمی

هاي صبر  تحمل کند و تحمل کردن یکی از زیرمجموعه» شده زحمت حساب«زندگی زیبا و بهتر زندگی کردن به این است که آدم  •
که » ورزش کردن«مثل . ریزي کند تنها انسان باید زحمت را بپذیرد بلکه حتی انسان از زحمت استقبال کند و برایش برنامه نه. است

اش این است که تا مدتها راحت و سالم  کنید و نتیجه ریزي می پذیرید، بلکه برایش برنامه متی است که نه تنها شما آن را مییک زح
 .کنید زندگی می

صبرِ زیبا این است که اصالً ناراحت نشوید، / کند اثر می» ناراحتی«صبري ابتدا در دورن انسان و به شکل  بی
 ترل کنینه اینکه ناراحتی خودت را کن

صـبر خواهیـد کـرد و     شما اگر یک لحظه از موضوع صبر غفلت کنید، بـی . صبر و مقاومت جزء بسیار جدي و مهمی از زندگی است •
شود کـه   صبري موجب می بی. شود می» ناراحت«دهد، به این شکل که  صبري کردن هم اول در درون آدم، خودش را نشان می بی

خواهند ناراحتی خود را کنتـرل کننـد،    شوند، و بعد از ناراحت شدن می ت میها ناراح بعضی. شما ناراحت بشـوید 

انـد و نصـف تحمـل را      اینها اگر بتوانند خودشان را کنترل کنند، باز هم در واقع نیمی از صبر را انجام نـداده 

تی خودشان را خواهند تحمل کنند و ناراح شان، ناراحت شدند، تازه می اند، چون بعد از اینکه در درون نداشته

ها نیز ناراحتی خودشان را خوب  بعضی. ها هم هستند که در بروز ندادن ناراحتی موفق نیستند البته در این میان، بعضی .بروز ندهند
دهنـد،   ها با قهر بروز می دهند، بعضی ها با پرخاش بروز می بعضی. دهند ها هم ناراحتی خودشان را بد بروز می دهند و بعضی بروز می

شان استفاده کنند؛ مثالً از  ها نیز ممکن است از وسایل دیگري براي بروز دادن ناراحتی دهند، بعضی ها با نیش و کنایه بروز می ضیبع
 .صبري است همۀ اینها زیرمجموعۀ بی. استفاده کنند... مشت و لگد و

ـ . صبرِ زیبا این است که اصالً ناراحت نشوي • بر و مقاومـت، حـل کـرده    اگر شما نحوة ارتباط خودت را با ص

مثل کسی که . شوي رسی که دیگر ناراحت نمی باشی و صبر و مقاومت خودت را باال برده باشی، به جایی می

هـاي   مـثالً در ورزش (کند تا در مقابل ضـربات دیگـران   کند و بدن خودش را ورزیده و محکم می ورزش می

 .مقاومت کند و بدنش درد نگیرد) رزمی

غالباً درد دل کردن براي دیگران کار خوبی نیست، / نج، مقاومت خود را افزایش دهیمجاي فرار از ر به
 کند دهد و انسان را از زندگی بهتر دور می مقاومت انسان را کاهش می

اصـالً  . دهنـد  جاي فرار از رنج، مقاومت خودشان را افزایش می ها به کنند ولی بعضی ها از رنج فرار می بعضی •

مان از جهـات دیگـر    تا مقاومت ما را افزایش دهند و اگر مقاومت ما افزایش پیدا کند، زندگیاند  ها آمده رنج
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خیلی اهمیت دارد که انسان در دنیا، با رنج و بال چگونه برخورد کند؟ مثالً فرار کند، گله . شود تر می هم راحت

 ... کند، نق بزند یا

کشـد ولـی نالـه و     ت براي کسی که در یک بیماري، از شب تـا صـبح درد مـی   العاده زیادي ذکر شده اس هاي فوق در روایات، ثواب •
منْ مرِض یوماً و لَیلَۀً فَلَـم   ):ص(پیامبر(.کند شوند که او چه درد سنگینی را دارد تحمل می کند و اطرافیانش متوجه نمی شکایت نمی

    مـوـلَّ یج ـزَّ وع اللَّـه ثَهعب هادوإِلَى ع شْکع            یرْقِ اللَّـامـرَاطَ کَـالْبالص ـوزجتَّـى ینِ ع حمیـلِ الـرَّحخَل یمـرَاهإِب ـهیلخَل ـعـۀِ مامی؛  الْق
 )4/16/الفقیه الیحضره من

قدر در میان ما رایـج شـده کـه     کار آن هاي خودمان براي دیگران، کار خوبی نیست ولی این ها و رنج درددل کردن یا افشا کردن درد •
خواهم مطلقاً درددل کردن  البته بنده نمی! انگار عالمت صمیمیت است، اصالً گویا این درددل یا نق زدن جزء فرهنگ ما شده است

را از  مـا و  دهـد  یرا کـاهش مـ  مـا  مقاومت زیرا  ست،ین یکار خوب گرانید يبرا هاي ما درد دل کردنرا منتفی کنم ولی بسیاري از 
رنـج و   گـوییم، و هـم ابـراز نکـردن     کنیم، هم رنجور و ناراحت نشدن را می وقتی از صبر صحبت میپس . کند یبهتر دور م یزندگ

 )ها ها و انواع و اقسام نارحتی با عصبانیت(رنج و هم نشان ندادن) با درددل کردن(ناراحتی

 ت، صبر اس»والعصر«محور سورة / سرود جمعی مؤمنین بوده) ص(اي که در زمان پیامبر سوره» والعصر«

وقتـی مـؤمنین دورِ   ) ص(در زمـان پیـامبر  . اسـت » والعصر«هاي کلیدي قرآن کریم در فرهنگ و زبان مؤمنین، سورة  یکی از سوره •
گذاشتند و ایـن   شان را روي هم می هاي خواستند از هم جدا شوند، دست اي داشتند، بعد از اینکه می شدند یا جلسه همدیگر جمع می
تـوانیم ایـن    لذا مـی . این سوره در واقع سرود جمع مؤمنین بوده است) ص(در زمان پیامبر. رفتند بعد میخواندند و  سوره را با هم می

 .هاي کلیدي قرآن در فرهنگ جامعه معرفی کنیم سوره را یکی از سوره

  إِنْسـانَ لَفـی  إِنَّ الْانسان همیشـه در حـال ضـرر کـردن اسـت؛      «: فرماید میخداوند در این سوره . صبر است» والعصر«محور سورة  •
مگـر کسـانی کـه    «: فرماید بعد می. و این خسران، هم خسران دنیایی و آخرتی است و به صورت مطلق آمده است )2/العصر(»خُسرٍ

ذا باید توضیح داده ولی این خیلی کلی است و ل )3/العصر(»إِلَّا الَّذینَ ءامنُواْ و عملُواْ الصالحاتاند؛  ایمان دارند و عمل صالح انجام داده
بعد از این ایمـان و عمـل صـالح، هرچـه خداونـد      . شود تا ویژگی خاصی از ایمان و عمل صالح که مد نظر خداوند بوده را بیان کند

همدیگر را به حـقّ و  «: فرماید خدا میو . شود که غرض از ایمان و عمل صالح، بیش از هر چیزي این مقوله است بفرماید معلوم می
 )همان(»و تَواصواْ بِالصبر   و تَواصواْ بِالْحقّکنند؛  کنند و همدیگر را به صبر سفارش می ستی سفارش میپر حقّ

گاه به حق  صبر هیچ طلبان بی حق/قدر هم صبر داشته باشید ّطلب هستید باید همان قدر که حق همان
 کنند رسند و همه چیز را خراب می نمی

کنند ولی اینکه  یعنی همدیگر را به حق و صبر سفارش می »ِالصبر و   و تَواصواْ بِالْحقّ«: بفرمایدین آیۀ کریمه توانست در ا می خداوند •
ّطلـب هسـتید بایـد     قدر کـه حـق   شود که شما همان معلوم می. رساند العاده را می را تکرار فرموده، تأکید فوق» تَواصواْ«خداوند کلمۀ 

اصالً گـاهی  ! کنند ّطلب هستند ولی صبر ندارند، چقدر کارخرابی می هایی که حق بعد شما ببینید آدم. شته باشیدقدر هم صبر دا همان
 . طلبی ممکن است آدم را از صبر بیرون بیاورد، لذا باید مراقبت کنیم حق
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. برسـانید   وانید خودتان را بـه حـق  ت وقت نمی طلب شده باشید ولی صبور نباشید، هیچ اگر شما حق. طلبی بدون صبر، فایده ندارد حق •
 . کنید چیز را خراب می زنید همه طلب باشید ولی بخواهید بدون صبر به مقصد برسید، می اگر حق. طلبی بدون صبر، ضرر هم دارد حق

کشـند و   مـی بینند که دشمنان دارند مردم منطقـه را   ها می مثالً بعضی. طلب نیستند هاي صبوري هستند ولی حق ها آدم البته بعضی •
. طلب نیستند و حال، انگیزه و عالقه و شتاب ندارنـد  ها اصالً حق قبیل آدم این» !کنیم ما صبر می«: گویند کنند ولی می قتل عالم می

 .این نوع صبور بودن هم فایده ندارد

وقتی همه با هم صبر کنند، صبرشان /  کند شخصی کفایت نمی صبرفقط  صبر یک مقولۀ اجتماعی است و
 شود اد میزی

یـا أَیهـا الَّـذینَ    مؤمنین، صبر کنید، و با هم صبر کنید؛ «: فرماید میعمران هم این مضمون به نوع دیگري بیان شده و  در سورة آل •
صابِرُوا و بِرُوا ونُوا اصبِرُوا«فرماید  بار می در اینجا یک) 200/عمران آل(»...آمـ  بـار هـم مـی    یعنی صـبر کنیـد و یـک   » اص و «: دفرمای

همه با هـم بایـد   . شود یک مراقبت شخصی از آن داشت صبر یک مقولۀ اجتماعی است و صرفاً نمی. یعنی با هم صبر کنید»صابِرُوا
 .  شود صبر کنند و وقتی همه با هم صبر کنند، صبرشان زیاد می

هاي شخصی کفایت  کنند و فقط مراقبت هاي بین مؤمنین دارد و باید همه همدیگر را کمک اي است که نیاز به سفارش صبر مقوله •
 )و تَواصواْ بِالصبر   و تَواصواْ بِالْحقّ(. کند نمی

اگـر شـیعیان مـا اسـتقامت بورزنـد      «: فرمایـد  می) ع(امام صادق. کند حاال شما ببینید که صبر و مقاومت، چقدر زندگی ما را بهتر می •
شـان   افکن خواهند شد و روزشان روشن خواهد شـد و زنـدگی   پرباران بر سر آنها سایهمالئکه با آنها مصافحه خواهند کرد و ابرهاي 

و چیـزي از خـدا طلـب    ) شـود  قـدر فراوانـی مـی    یعنی این(خورند ریزد و می می -نعمت-شان شود که از باال و پایین براي طوري می
یعتَنَا استَقَاموا لَصافَحتْهم الْملَائکَۀُ و لَأَظَلَّهم الْغَمـام و لَأَشْـرَقُوا نَهـاراً و    یا ابنَ جنْدبٍ لَو أَنَّ شدهد؛  کنند مگر اینکه خدا به آنها می نمی

ه به انسان زنـدگی  گون صبر و استقامت این) 302/العقول تحف(» لَأَکَلُوا منْ فَوقهِم و منْ تَحت أَرجلهِم و لَما سأَلُوا اللَّه شَیئاً إِلَّا أَعطَاهم
 .دهد بهتر می

شجاعت، صبر کردن در لحظۀ ): ع(علی/ کند را کم نمی ها  هیچ چیزي مانند صبر ناراحتی): ع(امام صادق
 حساس است

شود، و هیچ چیزي مانند صبر  هیچ چیزي مانند شکر باعث زیاد شدن مطلوب انسان نمی«: فرماید میدر جاي دیگري ) ع(امام صادق •
لَـم یسـتَزَد فـی محبـوبٍ بِمثْـلِ الشُّـکْرِ و لَـم یسـتَنْقَص مـنْ مکْـرُوه بِمثْـلِ             شود، مگر صـبر؛  ناراحتی انسان نمیباعث کم شدن 

 .خواهید ناراحتی شما کم شود باید صبر کنید؛ البته قشنگ صبر کنید پس اگر می )363/العقول تحف(»الصبر

نگري، توکل و شـکر و   طور که در ذیل مثبت همان. اصلی برنامۀ دین براي زندگی بهتر هستیمما در حال گفتگو در مورد محورهاي  •
) ع(امیرالمؤمنین. توان دید ها مثل شجاعت را می توان دید، در مقولۀ صبر هم خیلی از مقوله هاي برجستۀ دیگر را می بسیاري ویژگی

 »الشَّـجاعۀُ صـبرُ سـاعۀٍ    ت یـک لحظـه صـبر کـردن اسـت؛     شـجاع «: فرماینـد  مـی شجاعت را به صبر ترجمه و تفسیر کـرده و  

اگـر شـما در لحظـۀ    . مقداري از زمان اسـت  به معناي یک ساعت نیست، بلکه به معناي یک» ساعۀٍ«در اینجا  )75/11/االنوار بحار(
حساس، صبر نـدارد و  آدم ترسو هم کسی است که در این لحظات . شود آدم شجاعی هستی صبر کنی معلوم می مقدار کی حساس
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شاءاهللا خداوند همۀ ملت مـا   ان ها به صورت ژنتیکی وجود دارد، گویند شجاعت در ایرانی می» !نکند ما را بزنند! واي«: گوید مثالً می
 .ها قرار دهد ترین تر و جزء شجاع تر قرار دهد و بیشتر از همۀ ملت ما، همۀ مسئولین ما را شجاع را شجاع

 صبر بهترین کمک براي زندگی بهتر است): ع(امیرالمؤمنین

مـثالً  . توانیـد ببینـد   صبر بهترین کمک براي زندگی بهتر است و شما شبیه ایـن تعبیـر را در روایـات مـی     •

ونُ شَـی  است؛ ) هاي روزگار سختی(صبر بهترین کمک علیه روزگار«: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین رُ أَعـبالص  ء

ونٌ علَـى کُـلِّ     صبر، کمکی براي هر چیزي و هر امـري اسـت؛   «و ) 1248/غررالحکم(»علَى الدهر رُ عـب الصـ

ی  در صبر بر چیزي که دوست نداري، خیر زیاد هسـت؛  «: فرماید می) ص(و پیامبر) 766/غررالحکم(»أَمر فـ

 )1/91/مجموعۀ ورام(»الصبرِ علَى ما تَکْرَه خَیرٌ کَثیر

دربـارة ابعـاد اجتمـاعی دربـارة ایـن      مقدار  خواهیم یک در ادامۀ بحث این جلسه، می. ما افزایش پیدا کندامیدوارم که روحیۀ مقاومت  •
 .روحیۀ مقاومت صحبت کنیم

سال  8خاطر  آمد به رمانیگ يزیدر قطعنامه اگر چ/ میا دست آورده از مقاومت به ،ایم دست آورده هرچه به
  شد یم مان بینص يشتریفوائد ب م،یکردیمقاومت م شتریمسلماً اگر ب/ مقاومت بوده

ـ پ شیمان افزا و اگر مقدار مقاومت. میا دست آورده از مقاومت به میا دست آورده به يزیحال هر چ ما تا به •  دای

 مـان  بینص دیکه با ییزهایکند از آن چ دایمان کاهش پ اگر مقدار مقاومت. شد یم مان بینص شتریب کرد، یم

 شـان یجام زهر بـوده و ا ) ره(حضرت امام ياحتماً بر 598 ۀکه قطعنام میدان یم مثالً ما. شود یشود، کمتر م

حاال اگر واقعـا   »میرفتیخوب شد قطعنامه را پذ«که  ندیگو یم ها یبعض یاند؛ ول فرموده انیرا ب نیخودشان ا

 يشـتر یوائد بف م،یکردیمقاومت م شتریو ب میرفتیپذ یما داشته، مسلماً اگر آن را نم ۀجامع يبرا يفوائد کی

 !قطعنامه جام زهر است رشیکه پذ فرمود ینم) ره(و اال امام شد، یم مان بینص

ـ داد یخاطر آن هشت سال مقاومت بوده و اال اگر ما آن هشت سال مقاومـت را انجـام نمـ    آمده به رمانیگ يزیدر قطعنامه اگر چ •  می
 کردنـد  یبلکه ما را محکوم م کردند یهم صادر نم –رفته بودند منافع ما را هم در نظر گ يکه مختصر-يا قطعنامه نیچن کیتنها  نه

 شـود  یکه مظلوم واقـع مـ   یاز آن کس کنند، یحمله م ییبه جا یاند که وقت چون آنها نشان داده! میداد یغرامت م دیو تا االن هم با
مقاومـت   منیحاال اگر مردم . صادر کرد منیمردم  هیقطعنامه عل کی تیامن يکه شورا دیدید راًیاخ نکهیکما ا! رندیگ یغرامت هم م

ـ از ا شیب گریتا الاقل د کنندیکنند، ظالم را محکوم م شتریشان را ب و اگر مقاومت کند یصادر م بند مین ۀقطعنام کیکنند،  ظـالم   ن،ی
  .مجازات نشود

مذاکره » قدرت« کیاگر با ما به عنوان / نوشتند ینمبراي ما  يا توافقنامه نیچن م،یاگر مقاومت نکرده بود
  مقاومت در منطقه و داخل است انیخاطر جر به کنند یم

 ز،ین ریاخ ۀموضوع توافقنام نیدر هم. دارد مانیبرا يشتریب دیفوا م،یمقاومت کن شتریو ما هرچه ب دیآ یدست م با مقاومت به زیچ همه •
مقاومـت در   يقو انیما نبود و اگر جر ۀچندسال نیاومت ااگر مق. نوشتند یما نم يبرا يا توافقنامه نیچن م،یاگر ما مقاومت نکرده بود
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ـ اگـر مقاومـت در منطقـه پ   . با ما مذاکره کنند دانستند یاصالً آنها الزم نم بود،منطقه ن نشـده بـود، و دشـمنان توانسـته بودنـد       روزی
 .دانستند یساقط کنند، ما را قابل مذاکره هم نم ها ستیمنطقه را به دست ترور يها حکومت

اسـت   یاست که در منطقه هست و به خاطر مقـاومت  یمقاومت انیخاطر جر به کنند یمذاکره م» قدرت« کیاگر با ما به عنوان االن  •
به دسـت   يهسته ا ییکه در توانا یمانند مقاومت علم يکه در کشور ما صورت گرفته است؛ هم از دفاع مقدس و هم از موارد بعد

مـا مثـل    ۀبرجست يها تیکه شخص دانند یآنها م. مذاکره، از خود نشان دادند انیدر جر يرهبر معظمکه مقام  یمقاومت یآمد، و حت
آنها مجبـور   د،یفرما یم انیرا ب يزیرهبر انقالب چ یلذا وقت ستند،ین یغاتیاهل تعارف کردن و کار تبل ،يو مقام معظم رهبر) ره(امام

 .مدندکوتاه آ انیچشم جهان يو جلو ند،یایهستند کوتاه ب

، »داعش«/ میا است که کمتر مقاومت کرده نیا يبرا میخاطر مقاومت است و هرچه کم دار به میه دارهرچ
 !ي صدام بودهمکارنهایت  يبه عراق در ازا کایخدمت آمر

آن چیزي . ایم خاطر مقاومت است و هرچه کم داریم براي این است که کمتر مقاومت کرده ما هرچه داریم به •

هـا ایـن توافـق را     خورد به اینکه آمریکایی مان آب نمی البته ما چشم. قاومت استکه براي ما مهم است، م

تـرین شـکلش بـراي     آل شـود؟ ایـده   درست اجرا کنند ولی مثالً اگر هم خیلی درست اجرا کننـد، چـه مـی   

نهـا در مقابـل   عراق در مقابل آمریکا نهایت تسـلیم را انجـام داد ولـی آ   . ها برخوردي است که با صدام داشتند آمریکایی
اند؟ ببینید اگر یک  ه خانه درست کردند و حاال ببینید که چه بالیی بر سر عراق آورد کار کردند؟ به اندازة یک شهر در عراق سفارت چه

اش این است که کاندیداي جدیـد ریاسـت    یک نمونه! کند کار می کشوري به اندازة عراق، تسلیم آمریکا شود آمریکا در آن کشور چه
 !ري آمریکا در کتاب خودش نوشته است که ما داعش را در عراق درست کردیمجمهو

کند که تعدي بـه نـوامیس و سـر     سوز درست می آید و یک جنگ خانمان اگر خیلی تسلیم آمریکا شویم، می •

کنید اگر آنها از  شما فکر می! این نهایت رضایت آنهاست. بریدن، کمترین کاري است که انجام خواهد شد

شان خواست با عـراق انجـام    کمااینکه آنها هر کاري دل! گذارند ما زندگی کنیم؟ ضی شوند، بعدش میما را

گیرند ولی چه خدمتی به مردم عراق انجام دادنـد؟ خدمتشـان    دادند و هنوز هم دارند پول حضورشان را می

 ! این بود که داعش را براي آنها درست کردند

را به دنبال  کایفراوان آمر يها تیجنا -الزم باشد کیتاکت کیهرچند -اکیکوتاه آمدن در مقابل آمر يا ذره
 دارد

ـ    شان يبرا یشدند، بعدش چه اتفاق کایآمر میبه هر مقدار که تسل ایدن گرید يهر جا ایمردم افغانستان  •  یافتاده است؟ البتـه آنهـا حت
هرچنـد  -کوتاه آمدن در مقابـل آنهـا   ذره کیهر  یشوند، ولآنها  میتسل رانیمردم ا يروز کیکه  نندیبب توانند یرا هم نم نیخواب ا

بناسـت   يزیچون اصالً هر چ. شود یآنها م يفراوان از سو يها تیاصالتاً موجب جنا یول -الزم باشد یکیتاکت ظلحا ممکن است به
  .خواهد آمد رمانیاز راه مقاومت گ د،یایما ب ریگ
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به خاطر کمبود مقاومت خواهد  م،ینرس يزیکره به هر چمذا نیدر ا/ مقاومت باشد دیمذاکره، با ۀپشتوان
 بود

کار را  نیاگر انسان بتواند شرّ دشمن را کم کند، ا«: فرمود يمقام معظم رهبر نکهیکماا کند، ینم یسخنان ما، اصل مذاکره را نف نیا •
ـ . ند و شـرّ دشـمن را کـم کردنـد    کار را انجام داد نیا یگاه زین) ص(اسالم یگرام امبریپ» .با مذاکره یحت دهد؛ یانجام م ـ با یول  دی
  .باشد قاومتمذاکره، م ۀپشتوان

 ۀباز هم با پشـتوان  م،یببر ندهیهم در آ يزیمقاومت بوده و هر چ ۀبا پشتوان میا برده يزیمذاکره هر چ نیدر ا •

 . به خاطر کمبود مقاومت خواهد بود م،یمذاکره نبر نیدر ا يزیمقاومت است و هر چ

 یاسـالم  يآنها بـه جمهـور  . مردم مظلوم منطقه است یاست، خوشحال نیدلنش یلیخ -مذاکره نیا انیدر جر -نم يکه برا يزیچ •
ـ آنهـا خودشـان دارنـد در م   . کنند یم لیقصه را تحل نیا يگرید یۀزاو کیو از  کنند یقدرت نگاه م کیواقعاً به عنوان  جنـگ   دانی

ـ هـا برآمد  قـدرت  ةشـما از عهـد  «: ندیگو یو مپناه آنهاست  وپشت  رانیکه ا دانند یم یول جنگند یم کـه از مـا    یحـال  نیدر عـ  »دی
کـه   خواهنـد  یهم از ما مـ  زنند؛ یم امکیو پ رندیگ یتماس م گریاز لبنان و نقاط د. میآنها را نخور بیو فر میمقاومت کن خواهند یم

 يهـا  از خواسته یلیخ دیو توانست دیمذاکره بکشان زیم يد آنها را پایکه با مقاومت خودتان توانست ندیگو یم کیو هم تبر مییایکوتاه ن
  .دیکن لیخودتان را به آنها تحم

کنند  ییمذاکره، دشمنان ما پررو نیهرچه در ا/  کنند یشوند، فتنه برپا م کینزد ییبه هر جا ها ییکایآمر
  اند کم شدن مقاومت ما زده ةاست که دربار یخاطر حدس به

کننـد   ییمذاکره، دشمنان ما پررو نیو هرچه در ا میدان یاز مقاومت م یرا جزئمذاکره  نیما تمام محسنات ا •

ـ االن با. اند کم شدن مقاومت ما زده ةاست که دربار یخاطر حدس به ـ پ شیمـان افـزا   مقاومـت  دی . کنـد  دای

ـ نیشدند و بب کینزد اقبه عر نکهیکماا. کنند یشوند، فتنه برپا م کینزد ییبه هر جا ها ییکایآمر آنجـا  در  دی

 ! کار کردند چه

» !انگشتان خـودش را بشـمارد   دیبعدش با دهد، یدست م ها ییکایبا آمر یآدم وقت«کردند که  انیب ییبایحرف ز یآمل يجواد يآقا •
هاسـت در روز   سـال  نکـه یکماا! شما را نزننـد  بیج وقت کیکه  دیمراقب باش دیبا د،یشو یرد م ییکایواقعا اگر از کنار دولتمردان امر

 !آنهاست یکارِ رسم نیکار ندارند و ا نیاز ا ییزنند و ابا یعالم را م ۀهم بی، جروشن

اسـت   یتیواقع »رساند ینم يروزیانسان را به پ ها یو صبر بر سخت یستادگیمثل مقاومت و ا يزیچ چیه«: ندیگو یما م اتیروا نکهیا •
ـ و هم در زمان ا یر زمان دولت قبلهم د يمقام معظم رهبر. میا دهیکه در دفاع مقدس هم با چشم خودمان د دولـت، مـدام بـه     نی

   .دیخدا حساب کن يها وعده يکه رو کنندیم هیدولتمردها توص
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 26ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
ذکر یعنی / متصل باشد يبه منبع نور و انرژ دیبهتر با یزندگ يانسان برا/ یژگیو نیچهارم: پناهیان

/ وجود انسان، خود خداست  يشارژ باطر/ گیرد تا غذا ذکر بیشتر انرژي میآدم از / انرژي گرفتن از خدا
 یضعف درون ی ورونیاز صدمات ب ذکر خدا ما را/ دارد ازیکه به ذکر خدا ن فهمد یهم م نیانسان بدون د

 دهد مینجات 

دل  زنـده  کیکند؟  یزندگ خواهد یم یچه کساصالً .. ، خواهد ینور م خواهد، ینشاط م خواهد، یبهتر قدرت م یبه زندگ دنیرس يانسان برا
انسـان بـه    یوقت.. متصل است؟ اتیح يبرخوردار است؟ چقدر به انرژ »اتیح«کند، چقدر از  یزندگ خواهد یکه م یکس نیدل؟ ا مرده کی ای

 !بهتر یزندگ يراو چه برسد ب یزندگ ياست؛ چه رسد برا یقطع» زنده بودن« ياو برا يمتصل نباشد، ناکارآمد يمنبع نور و انرژ

 شدگی، صبر و مقاومت نگري، نظم و حساب مثبت: »زندگی بهتر«مرور سه ویژگی برنامۀ دین براي 

طـور کـه بیـان شـد،      همـان  ست؟یمنظور چ نیا يبرا نید ۀبرنام مینیو بب میمراجعه کن نیبهتر به د یبه زندگ دنیرس يبنا شد برا •
در ما محقـق   یژگیپنج و نیا خواهند می دین دستورات و بگوییم که شویم ائلق ینیدستورات د يبرجسته برا یژگیپنج و توانیم می
شـما  . نخواهد کـرد  دایرونق پ یپنج محور اساس نیا تیبدون رعا یانصافاً زندگ که دینیب یم د،ینگاه کن یالبته اگر شما به زندگ. شود
  ؟ی به زندگی بهتر رسید یا نهپنج محور اساس نیبدون ا شود یم ایکه آ دیرا مورد تأمل قرار ده نیا دیتوان یم هم نید يمنها یحت

مـنظم   قیاز مصـاد  یکـ ی .است» گر بودن حساب« یا »منظم بودن« دومین ویژگی هم. است» ينگر مثبت« اول یژگیوگفتیم که  •
ـ  انسان. شده داشته باشد د و رفتار و گفتار حسابمؤدب باش بودن، این است که انسان یـد  خـودش را هـم با   یبـاطن  يرفتارهـا  یحت

ت    . دهد شده انجام دهد؛ یعنی دقت کند که هر کاري را با چه نیتی انجام می حساب انسان براي اینکه بتواند جلـوي شـرك را در نیـ
سـومین   .کنتـرل کنـد  هاي خـودش را دقیقـاً    نیتاهل حساب و کتاب باشد و  یلیخنیت مخلصانه داشته باشد باید  خودش بگیرد و

 .و صبور خواهد شد مقاوم انسان در اثر اجراي صحیح دستورات و برنامۀ دین،. است» مقاومت«ر دستورات دین هم یا اث یژگیو

و به منبع نور  دیبهتر با یزندگ يانسان برا /است» آسمانی«چهارمین ویژگی برنامه دین براي زندگی بهتر 
 متصل باشدانرژي 

چهـارمین   .است یآسمان ست،ین ینیزم این ویژگی. است گریجنس د کیکه از  میچهارم بپرداز یژگیبه و خواهیم در این جلسه می •
کـه مـا معمـوالً بـه آن     است  ياتصال به منبع قدرت و انرژ است، و نور اتیاتصال به منبع حویژگی برنامۀ دین براي زندگی بهتر، 

ـ   خواهد، یبهتر قدرت م یبه زندگ دنیرس يبراانسان . مییگو یم »ذکر« ـ  ینشـاط م ـ   د،خواه  خواهـد؛  ینـور م

ـ  »زنـده بـودن  « نجـا یادر  .کار کند دیعقلش با و سو داشته باشد، فهم دیچشمش با معنـا   یاز زنـدگ  شیب

ـ  ایدل  زنده کیزنده؟  کی ایمرده  کیکند؟  یزندگ خواهد یم ، لذا باید پرسید که اصالً چه کسیدهد یم  کی

متصل  اتیح يبرخوردار است؟ چقدر به انرژ »اتیح«از  خواهد زندگی کند، چقدر این کسی که می دل؟ مرده

 ؟کند یم افتیدر ،و نور ياست؟ چقدر دارد از منبع انرژ
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 ختهیرا ر یمردم طرح يبرا اش ینید ۀمتعال در برنام خداوندو . و نور متصل باشد اتیح ،يبه منبع انرژ دیبهتر با یزندگ يانسان برا •
خواهـد   شتریبه پروردگار عالم ب انو اتصالش دنشو یمتصل م اتیمرکز و منبع ح نیه ابه مرور زمان بها  انسانرا داده که  یدستورات و

 .میخالصه کن »ذکر« ۀدر کلماین اتفاق را  میتوان یم ما و. شد

  به خدا و انرژي گرفتن از اواتصال  یعنی ذکر
، یعنـی نیـرو و   ال به خود پروردگـار عـالم  اتص یعنی ذکر ؟چیست» ذکر«، اما معناي ذاکر باشد دیبهتر با یبه زندگ دنیرس يبراآدم  •

 ممکن اسـت مـا   البته ؛کند یزنده باشد و زندگ تواند یانسان تصور کند بدون ذکر م که دار است خنده یلیخ. اوخود انرژي گرفتن از 
ت آلبالو است و دارد درخ، سنگ یککه  میتصور کن الیدر عالم خ میتوان یما م مثالً! میبگذار یرا زندگ ها یاز انواع مردگ یبرخ اسم

 تصور ولی این یککند،  یزندگ همبدون خدا تواند  میانسان  ککه ی میتصور کن میتوان یمبه همین شکل هم، ! دهد یم وهیبه ما م
 . است يپرداز الیخموهوم و یک 

 »یزنـدگ «دارنـد  قعـاً  کـه وا  دیمطمـئن هسـت  کنند، ولـی آیـا    ها را ببینید که بدون خدا دارند زندگی می ممکن است که شما بعضی •
اگر زندگی بهتر بـراي  ! نه یک زندگی حداقلی که شبیه مردگی است میکن یصحبت م »بهتر یزندگ«از  میدار در اینجا ما! کنند؟ یم

او  ةبهر .کنیم نیست؛ خیلی فراتر از تصور ماست ها و قدرت و لذتش از زندگی این مقداري که ما تصور می ، تواناییمحقق شود کسی
 .ستین ،میکن یکه ما تصور م يحدود نیدر ا یدگاز زن
 میکن یبدون او زندگ میکه بتوان دهیافرین يخدا ما را طور /شود خیلی کم می یز زندگاما  ةبهربدون ذکر، 

حبوبـات  غـالت و  چقدر  م؟یچقدر گوشت خورد م؟یردخو وهیچقدر مبه این است که مثالً چقدر است؟  یز زندگاما  ةبهربدون ذکر،  •
ـ در ا و میاسـتفاده کـرد   لیچقدر از ابزار و وسایا  ؟میو زباله درست کرد میرا دفع کرد نهایچقدر او  میخورد  يمقـدار  کیـ وسـط   نی
 ما رخ نـداده  يبرا یروح ندیامر خوشا چیهاست اما  شده جادیا جسمانی هستند، براي ما شتریب یی کهها يندیناخوشاو  ها يندیخوشا
متصـل   قدرت منبعذکر گفت و به آن  یکس یوقتاما . دکن یم دایشباهت پ واناتیح یبه زندگ یلیخدر این صورت، زندگی ما  .است
، او در واقـع  را نخواند ينماز بعدو که اگر پنج ساعت گذشت  فهمد یم چنین کسی تازه. را تجربه خواهد کرد اي یک حیات تازهشد، 

 !روح مارستانیه بب ؛ البتهدیخواهد کش مارستانیکارش به بمرده است یا الاقل 

ـ  یبدون او زنـدگ  میکه بتوان دهیافرین يو خدا ما را طور کند یما را با خود پروردگار عالم متصل م ذکر •  ، ومیکن

 او يناکارآمـد  ،متصل نباشد يانرژبه منبع نور و  ی انسانوقت. کار کند درستبدون او مان  عقل و فکر و قلب

 !بهتر یزندگ يو چه برسد برا یزندگ يچه رسد برا ؛است یقطع »زنده بودن« يبرا

اول ماه رمضان متوجه  ها یبعض /است» خدا نور امر« خاطر خروج از گرفتگی آخر ماه رمضان به دل
 اند شدهداالن نور  کیکه وارد  شوند یم

 يبـرا یـن دلتنگـی   آیـا ا  رد؟یـ گ یم ی و ریاضت کشیدنگرسنگ مان براي رد؟ آیا دلگی مان می چرا ما معموالً در آخر ماه رمضان دل •
گرفتگـی آخـر مـاه     دل .توان روزه گرفت و افطاري و سـحري خـورد   می هم گرید يها وقت بخوردن است؟ خُ يسحر یا يافطار

به قول بزرگـان   عبادتی که .تعلق گرفته است عبادت نیبه اکه است؛ نور امر خدا  »نور« يبرارمضان براي این چیزها نیست، بلکه 
خوردن ترك کنید؛ مثالً  دهید و ترك می را انجام نمی سلسله کارها کیفقط  یعنی شما. يعبادت وجود نه است» یمدع«ما عبادت 
 . و آشامیدن
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 »نـور « نـوع  ي یکریگ یقرار م »امر« نیا يدر فضا و وقتی شما ،است امر خدا به آن تعلق گرفتهروزة ماه رمضان عبادتی است که  •
 یچون س. روي بیرون میاز نور  يدار ی کهفهم یم ي،شو رجخا ی از این فضاخواه یمقتی که لذا و ،يشو یم یو نوران تابد یتو م به

قـرار   نـور در  ي کهشو یمتوجه مکنی و  آن را حس می شوي، این نور خارج می از يحاال که دار ،ینور قرار داشت نیروز متراکم در ا
اول مـاه رمضـان لـذت    همان  و از .شوند یداالن نور م کیرند وارد که دا شوند یاول ماه رمضان هم متوجه م ها یبعض البته .داشتی

ـ ا اگـر ! ایخدا« که خورند یغصه م آخر ماه مبارك رمضان يبرا، ورود به ماه مبارك رمضان يدر دعا) ع(امام سجاد. برند یم مـاه   نی
  »!کار کنم؟ چهمن  شودتمام 

و  دركمقوله را  نیا که بایدوجود دارد  نور ي وبه نام قدرت، انرژ يا لهمقو، سرزنده بودن ماو  دنیما، در نفس کش اتیحو  یزندگ در •
یک نمونۀ کوچـک از ایـن حقیقـت همـان چیـزي اسـت کـه        . دیرا فهم آن شود ینم ها کتاب الي و اال صرفاً در البه م،یکن هتجرب

خـاطر ایـن اسـت کـه انسـان از       ن بـه این عذاب وجـدا » ردیگ یوجدان م ابعذ دهد، ی انجام میکار خالفوقتی انسان «: ندیگو یم
شود و انبساط خـاطر   دهد، خودش خوشحال می و از سوي دیگر، وقتی انسان یک کار خوبی انجام می. دیآ یبدش م »قساوت قلب«

 .کند پیدا می

  ستخداگرفتن ما از  يموجب انرژ خداذکر و توجه ما به 

گـرفتن مـا از    يذکر و توجه ما به پروردگار عالم موجب انرژ. »میریبگ روین«شویم و از او به ما اجازه داده که به خودش متصل  خدا •
کـه   رسـد  یمـ  ییبـه جـا   شـما  کـار در این مسیر،  .میریگ یم رویاز خود حضرت حق ن ما با ذکر خدا، در واقع داریم. است یتعال يبار

 خواهم من می. نشوند مزاحم من ل و ارتباط،در برقراري این اتصا که کنم یم یطراح يطور ام را یعناصر زندگ یۀمن بق«: گویی می
  ».کنم دایارتباط پ يمنبع نور و انرژ نیبتوانم به ا کهکنم،  دایپ يبهتر یزندگ

وقتـی  کـه   کردنـد  یم دایپی را احساسهمان  ،از جبهه برگردند خواستند و بعد می رفتند یجبهه م ها بچهدر دوران دفاع مقدس وقتی  •
 کردنـد  یم دایرا پ یاحساس نیهمخواستند دوباره به جبهه بروند،  و وقتی می. کند برود، پیدا می رونیان بماه رمض خواهد از انسان می

  .تر يقو دیشا ؛ حتیکند یم دایهنگام ورود به ماه رمضان پانسان که 

کـم   صرف کند، تا کموقت ا بگذارد و توجه پیدا کند؛ باید براي ذکر خدوقت  یمدت براي اینکه انسان این حقیقت را بفهمد، اول باید •
ی باشـد؛  قلبـ  ۀعشـق و عالقـ   لدنبانه اینکه از اول . ردیکار بگ فهم خودش را به و وقت بگذارد دیآدم با ولا .نورش را احساس کند

 ! تواند عاشق شود؟ چطور می! مند شود؟ تواند عالقه کسی که هنوز نور را تجربه نکرده است، چطور می

 گیرد تا از ذکر آدم از غذا کمتر انرژي می/خداست ود خ شارژ باطري وجود انسان،

نور اسـت،   فهمد که خدا می است، نیآفر قدرت و بخش يخدا انرژکه  فهمد یفکر کند، مو  ردیفهم خودش را به کار بگ یوقت »آدم« •
»الْأَر و ماواتالس نُور يبـاطر شـارژ   ، چونکند یبدون خدا زندگ دتوان ینم که فهمد یم ،کند کرذره ف وقتی یکآدم  )35/نور(»ضاللَّه 

ـ به اتصال به خدا ن فهمد که میفکر کند  اگر آدم. خود حضرت حق است شارژ باطري وجود انسان،و  شود یوجودش تمام م . دارد ازی
 . تا از ذکر ردیگ یم ياز غذا کمتر انرژ که فهمد یم ،فکر کند اگر آدم

ـ تـان پ  ذهن در يا نقشه کی یا ،کنید پیدا می یآرمان یا آرزو کی ت،ین کی ، زهیانگ کیها  وقت یشما بعض •  دای

کـنم،   کار هچ دیبا دمیفهم حاال! چه خوب«: ییگو یم لذا شود، یبرطرف م تان یخستگ که در اثر آن، شود یم
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ه آمـد تازه از سر کار  و مثالً ،با اینکه تا چند لحظۀ قبل از آن، کامالً خسته بودي» !روم یکار م نیاالن دنبال ا

اما وقتی یک فکر و نقشۀ  »!توانم از جایم بلند شوم ، اصالً نمیلقمه نان نخورم کیتا  من«: فتیگ بودي و می

. روي گذاري و با انرژي مضاعف به سراغ آن کار می ات را کنار می عالی به ذهنت راه پیدا کرد، تمام خستگی

و قدرت  يانرژ يا دفعه کی »فکر« کیبا  ندیب یم و کند، یخودش تجربه م یها را در زندگ صحنه نیکه ا یآدم

ـ قـدرت پ  شـتر یبرابر ب اردهایلیم ،کند دایذره اتصال به پروردگار عالم پ کیاگر که  فهمد یم کند، یم دایپ  دای

 .خواهد کرد

 به خدا و توجه قلبیاتصال  یعنی ذکر /دارد ازیبه ذکر خدا نکه  فهمد یهم م نیآدم بدون د

قلبـی  توجه  خدا، یعنیبه  یاتصال قلب یعنی هم ذکر و دارد ازیخدا ن بهبه اتّصال و دارد،  ازیبه ذکر خدا ن فهمد یهم م نیآدم بدون د •
 .کنیم و وقتی متصل شدیم، این انرژي را دریافت می میشو یبه خدا متصل م ،مان يبا دعا و مان، ما با توجه. به خداوند

 هـا نیا. کنند استفاده می» یقدرت روح«یا » يانرژ«به نام  يزیاز چ ؛ مثالًکنند یاده ماستف شان یدر زندگ يدیجد ریتعاب مردمامروزه  •
بـراي  چشم دل باز شـود   که اگر» چشم دل«عبارت  مانند .اند استفاده کرده به انحاء مختلفنیز ) ع(يهد ۀاست که ائم ییها عبارت

در  )1/240/؛ خصالجلَّ بِعبد خَیراً فَتَح لَه الْعینَینِ اللَّتَینِ فی قَلْبِه فَأَبصرَ بِهِما الْعیب إِذَا أَراد اللَّه عزَّ و(.انسان بسیار کارایی خواهد داشت
و به باز هم مـردد بـودي، در    يکرد یبررس و تو دادند، ییها به تو مشورت گرانیدبا دیگران مشورت کردي و اگر  روایت هست که

إذا هممت بأمرٍ فاستَخرْ ربک فیـه سـبع    .(گونه است نیدل مؤمن ا. درست است همانگفت  هدلت هرچ به دلت مراجعه کن؛ نهایت
رَةَ فیهیفإنَّ الخ بِقُ إلى قَلبِکسانظُرْ إلى الّذي ی ثُم ، 5700حدیث/؛ میزان الحکمهمرّات( 

اتَّقُـوا ظُنُـونَ الْمـؤْمنینَ فَـإِنَّ اللَّـه سـبحانَه أَجـرَى الْحـقَّ علَـى          «: فرمایـد  مـی زنـی مـؤمن    دربـارة فکـر و گمانـه   ) ع(امیرالمؤمنین •
ـ ا کنم یمگمان من « :گوید مثالً وقتی می .کند یم يحق را بر زبان مؤمن جاریعنی خداوند  )2508/غررالحکم(» أَلْسنَتهِم  يورطـ  نی

چون او واقعـاً  . عالم است اتینیقی عین ، گمان اوکند یم یزن گمانهتی به عبارت دیگر، مؤمن وق. طوري خواهد شد همان» ...شود می
شود و لذا مطلب  هایش کامالً حساس می ه ، گیرندکند یکار م شیسنسورها ،زنده شود یآدم وقت! ستیمتحرك ن ةمرد ؛است »زنده«

ـ نگـه داشـتن ا   يبـرا هم  یزندگ یۀبق. تعالبا اتصال به خود خداوند م ؛ یعنیبا ذکر است نهایاو همۀ  .گیرد را دقیق و درست می  نی
در دعاي ابوحمزه ثمالی ) ع(امام سجاد. در اتصال به خداست ما یاصل زندگست و اال ما یزندگ ۀنیزم جادیا، یعنی براي است »تن«

اتصالم را از تو قطـع   اگر. ستدل من به ذکر تو ا شیع! خدایا )2/592/المتهجد مصباح(» مولَاي بِذکْرِك عاش قَلْبِی«: دارد عرضه می
 .روم یم نیکنم از ب

 اند که انسان به ارتباط با خدا نیاز دارد  ی هم فهمیدهدر علم تجرب

 ،فکر کند درست آدم اگر !امکان دارد؟ نیا آیا !م؟یادامه ده اتیبه ح میبتواندا به خ ازیبدون نو ما باشد  دهیخدا ما را آفر شود یممگر  •
گوینـد   هرچند برخی می. بفهمند این حقیقت را ندا هتوانستتا حدي  ی همدر علم تجربحتی االن  .دیخواهد رس جهینت نیخودش به ا

مـثالً در جریـان یـک آزمـایش     . تواند ببیند و تجربه کنند ، ولی آثارش را که میندیرا بب اتیمعنو تواند نمی) یا علم تجربی(که تجربه
در آنجـا بسـتري    العالج مارانیبکه  یمارستانیبخش ب کیکنار  ند درآورد را -یان دیگرمسیحی یا از اد-چند نفر دعاکنندهتجربی، 

و بعد این بخش  .بودند، و بدون اینکه بیماران یا پزشکان و پرستاران متوجه شوند به آنها گفتند که براي بیماران این بخش دعا کنید
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و بخش دردها کمتر  نیدر ااداري، به صورت معنیسه کردند و دیدند که ي در آنجا نبود، مقاا دعاکنندهبه آن که  هیبخش شب کیبا  را
   .است تر صورت گرفته راحت ي صورت گرفته،ریمرگ و مو اگر هم ، داروها کمتر مصرف شده، شفا بیشتر است

هـم خیلـی مشـهور شـده      نترنـت یدر ا هـاي آب انجـام شـده اسـت کـه      بـر روي مولکـول   شیآزما سري کی هم کیزیعلم ف در •
آب اثـر   يهـا  ملکـول دهد که دعا و ذکر گفتن در کنـار آب، بـر روي    این آزمایش نشان می ،)»موتویا«پروفسور  يها شیآزما(ستا
 »زمزم«به نام  يا آب چشمه هايملکول داد، وقتی دید زیباترین شکل مولکولی را ها را انجام می دانشمندي که این آزمایش. گذارد یم

این هم  یرانیا محقق کی! ولی این براي ما عجیب نیست، چون آنجا مرکز ذکر است سیار عجیب بودیش ببرا، مکرمه دارد ۀدر مک
، اینهـا را علـم تجربـی    ستین یبیمباحث غکه دیگر  نهایا. و به نتایج جالبی رسیده است تکرار کرده به صورت دیگري ها را آزمایش

ـ ا حتماً د،ییبگو »میم اهللا الرحمن الرحبس« ، اگردیآب بخور لذا شما قبل از اینکه. نشان داده است خواهـد   اثـر  ذکـر بـر روي آب   نی
 ! یی است که نامش اثر ندارد؟خدا چه نیپس ا اگر اثر نداشته باشد،! اثر نداشته باشد؟ نام خداشود  مگر می .داشت

خداونـد  . دسـتور ذکـر اسـت    ،شـده  که به مـا داده  يدستور نیرتشیبمثالً . وجود دارددر قرآن کریم  یروشن اریبس اتیآ دربارة ذکر، •
 یبـاق  ذکـر  يبـرا  يحد باًیتقر یعنی !زیاد ذکر بگویید مؤمنین؛اى  )41/احزاب(»یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اذْکُرُوا اللَّه ذکْراً کَثیراً« :فرماید می

 . است نگذاشته

 به یاد خدا باشید تا خدا به یاد شما باشد/ اولین اثر ذکر

ـ از آ یکـ ی درخداونـد  . کنـیم  بیـان مـی   اثرش را نیاول که در اینجا است یآثار خاص ،راي ما داردبذکر  ي کهآثار • قـرآن   ۀمـ یکر اتی
ـ مـن بـه   یعنی به یاد من باشید؛  )152/بقره(»أَذْکُرْکُم  فَاذْکُرُونی ذکر مرا بگویید، من ذکر شما را خواهم گفت؛«: دیفرما یم  شـما  ادی

 . من به شما توجه خواهم داشت ،دیاشتوجه داشته ب به من. خواهم بود

ی که کن یحس مناخودآگاه  يا فعهد کاي، ی شاید براي شما پیش آمده باشد که در یک جایی مثل ماشین، یا در کالس درس نشسته •
 شـما به  داردکه واقعاً یک کسی  ینیب یم يگرد یبرم کند، و تر دارد به شما نگاه می طرف یک کسی در آن صندلی عقب یا کمی آن

 اتفاقاً« گوید و او می. زنی و شما زودتر به او زنگ می زنگ بزند، شمابه  خواهد شماست و می به فکراینکه یک کسی  ای. کند ینگاه م
  .دهد ها خیلی رخ می از این اتفاق» !نمیببشما را اصرار داشتم که حتماً  یلیخیا زنگ بزنم،  خواستم یم من هم

 لیداشته باشد و یآدمیک به  یخدا توجه خاص شود یمآیا  !نشود؟ جادیا اودر  ياثر داشته باشد و هیچ توجه به کسی خدا شود یمآیا  •
 !اثر باشد؟ آیا ممکن است که توجه خداوند به ما، بی! ؟نشود جادیا ياثر چیآدم ه ی ایندر زندگ

 ت را حل کنیخودت را با ذکر خدا قوي کن تا بتوانی مشکال/  از ذکر خدا استفاده کن یزندگ يبرا

، بـه خـودت   مشکلآن حل  يبرامثالً گاهی اوقات یک مشکلی داري و ! از ذکر خدا استفاده کن یزندگ يبرا •
تـو  ! را حـل کنـی   یعنی اول باید خودت! یهست تخود اصلی، مشکلی در حالی که آن را حل کنی تا چیپ می

ـ . ت، یک مشکلی را حل کنـی خود فیبا فهم ضعو  فیبا دست ضعخواهی  می ه در ایـن صـورت بایـد ده    ک

راهش ! ساعت، ده روز یا ده سال وقت بگذاري، و در نهایت هم معلوم نیست که بتوانی آن را حل کنی یا نه؟
اما چطـوري خـودت را قـوي    . کنار بگذاري و اول بروي خودت را قوي کنی مشکل رااین است که فعالً این 

توانستم آن  کردم که نمی وقتی به مسألۀ سختی برخورد می: گفت یم نایس یبوعلا .کنی؟ با ذکر خدا و با نماز
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و کـان إذا أشـکلت علیـه    (کـردم  گشتم آن را حل می خواندم و بر می رفتم دو رکعت نماز می را حل کنم، می
شـذرات  ؛ مسألۀ توضأ و قصد المسجد الجامع، و صلّى و دعا اهللا عزّ و جل أن یسهلها علیه و یفتح مغلقها له

 )5/133/الذهب

ـ یب یدفعه م کیخودت را با خدا درست کن،  ۀشما رابط رسانند، یم تیدارند به تو اذ گرانیدو  خراب شده گرانیبا د تو روابط اگر • ی ن
ـ            ):ع(امیرالمؤمنین(.شود یم میروابط تنظ نیاز ا ياریبس که ب و نَـهیـا بم اللَّـه ـلَحأَص نَ اللَّـهـیب و نَـهیـا بیمف ـلَحـنْ أَصنَ النَّـاسِ م؛ ی

 . خودش صدمۀ بیشتري خواهد دید ،به تو صدمه بزند خواهدب یکس کی باشد وبا خدا درست رابطۀ تو  اگر )1/29/محاسن
 دهد مینجات  یاز ضعف درون ی ورونیاز صدمات ب ذکر خدا ما را

. پناه باشیم ها بی در مقابل این آسیبو ما نباید  .است در قرآن هم از آن سخن گفته شده که است قتیقح کی ،چشم زدن و حسادت •
و  ...قالْفَلَ   قُلْ أَعوذُ بِرَب« :رمایدف خدا میکمااینکه . باید به خدا پناه ببریم ؟یمکن کار هچ دینزنند با افراد حسود، به ما صدمه نکهیا يبرا

سإِذَا ح داسن شَرِّ ح5و 1/فلق(»دم ( و» وذُ بِرَبسالنَّا   قُلْ أَع...«)اگـر  . شـوم  یسپر مبراي شما من  ،یداوریبه من پناه ب یعنی) 1/ناس
ایم و خودمـان را   هکم گذاشت خدا از ذکر شود که ما اند، معلوم می به ما آسیبی رسانده ،دعا خواندن و زخم چشم و حسادت ها با بعضی

این تقصیر خودمان . بیرون برویم و سرما بخوریم زك، نا راهنیپ کیزمستان با هواي سرد در  مثل این است که. ایم قرار داده پناه یب
   .ایم پناه قرار داده است چون خودمان را بی

در زنـدگی کسـی   خـدا   توجـه حاال اگر ) 152/؛ بقرهأَذْکُرْکُم  فَاذْکُرُونی(تا من به شما متوجه باشم دیبه من متوجه باش :فرماید خدا می •
 .نجات خواهد داد یاز ضعف درون ی ورونیاز صدمات ب توجه خدا، او را دارد؟ایش بر یچه برکات و افتد یم یچه اتفاق دیایب

 فَاذْکُرُونی أَذْکُرْکُم: داده است) ص(نعمتی که خداوند فقط به امت پیامبر

 ینعمتـ  کیـ من بـه امـت تـو    که  دیفرما یخداوند متعال م :عرضه داشت )ص(اکرم امبریبه پ نیام لیئجبر در روایتی آمده است که •
اي : پرسید) ص(پیامبر ؛ إِنَّ اللَّه تَعالَى یقُولُ أَعطَیت أُمتَک ما لَم أُعطه أُمۀً منَ الْأُممِ ؛ام هقبل نداد يها از امت یامت چیم که به ها هداد

فقط به که  »فَاذْکُرُونی أَذْکُرْکُم«ند متعال قول خداو نیا: ؛ جبرئیل عرضه داشتفَقَالَ و ما ذَاك یا جبرَئیلُ جبرئیل امین، آن چیست؟؛
و لَم است؛  صحبت نکرده گونه نیا نیشیاز امم پ یامت چیبا ه ؛ و خداوندقَالَ قَولُه تَعالَى فَاذْکُرُونی أَذْکُرْکُم دارد؛  اختصاصامت شما 

من هم به  دیمن باش ادی به«: را نفرموده است این ها از امت چکدامیه به خداوند  )5/286/الوسایل مستدرك(»یقُلْ هذه لأَحد منَ الْأُمم
 »شما خواهم بود ادی

حاال ببینید که این روایـت چقـدر بـه مثبـت     . بود» مثبت بودن«بیان کردیم،  نید ۀممتاز برنام یژگیو به عنوانکه  يا یژگیو نیاول •
اي که من از قلبش مطلع شوم، و ببینم آن چیزي کـه بـر او غلبـه     ندههر ب: فرماید خداوند در حدیث قدسی می. کند بودن کمک می

أَیما عبـد اطَّلَعـت علَـى     ؛رمیگ یاو را به عهده م یزندگ ةادارخودم ) غالبِ توجه قلبی او ذکر من است(دارد، تمسک به ذکر من است
کْرِي تَوبِذ کسالتَّم هلَیع بالْغَال تفَرَأَی قَلْبِهتَهاسیس ت249/عده الداعی(»لَّی(  

ی و مـدیر  منش کسی که! یعصمت اکتساب کی ؛شود یبه عصمت م کیآدم نزد ،ردیآدم را به عهده بگ یزندگ ةخدا ادار اگر دیدان یم •
افتـد،   یی که بـرایش مـی  ها او با اتفاق .فهمد می خدا را يها اشاره او بعد از یک مدتی! او خدا باشد، چرا باید دچار خطا و اشتباه شود؟

توانـد بـا او تمـاس     نمی ولی  زند یزنگ م دو مرتبه به رفیقشامروز مثالً  فرستد؟ یم ی دارد براي اوغامیچه پکه خدا  شود یمتوجه م
. ینـدازد توانـد کـارش را راه ب   فهمد معنایش این است که امروز نباید با او تماس بگیرد، یا او نمی می. بگیرد، مثالً تلفنش اشغال است
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ممکن است ایـن اتفـاق در هـر روز،    ! البته منظورمان این نیست که هر وقت نتوانستید با کسی تماس بگیرید، معنایش همین است
 .یک معنایی داشته باشد

نْـت  و کُ ؛شوم یم او مونس و من. کنم یگفتگو مو من مدام با او  شوم، یم او نیمن همنش«: فرماید خداوند میدر ادامۀ روایت فوق،  •
هیسأَن و ثَهادحم و هیسلیـرد؛ هرچنـد ممکـن اسـت    گ زندگی او را به عهده مـی  ،ستخداغالباً به ذکر د کسی نیبباگر خدا  )همان(»ج 

 .متوجه خدا باشد غالباً ولی مهم این است که ها هم غفلت کند وقت  یبعض
 زندههاي قلب  برخی عالمت/ کند میزنده  را قلب ذکر خدا): ع(علی
که به ذکـر خـدا بپـردازد قلـبش زنـده       یهرکس )8876/غررالحکم(» منْ ذَکَرَ اللَّه سبحانَه أَحیا اللَّه قَلْبه« دیفرما یم) ع(امیرالمؤمنین •

اهد خو خوب را دوست هايکار نخواهد داشت وگناه را دوست  گریداو  افتد؟ یم شیبرا یچه اتفاق ،قلبش زنده شدوقتی که  شود،  یم
، از زنـده شـود   اگر قلبـت . است قلبت مرده اي و هذکر کم گفت شود که ی، معلوم میهست لیبه گناه ما ي کهدیهر موقع د لذا. داشت

 .دیآ یم تبد گناه

ده قلبت زناگر . شد یمتنفر خواه و از آن دیآ یم تبدنیز  کند یرا تلف م تو که وقت اي يوتریکامپ يها ياز باز اگر قلب تو زنده شود، •
رماید، این کار ف طور که قرآن می چون همان. آید شود از غیبت کردن هم بدت میقلبت زنده  ، اگردیآ یکردن بدت م يشود از نامرد

ــل آدم ــی   مث ــرادر دین ــت ب ــار داري گوش ــت؛ انگ ــواري اس ــیا خ ــوري ت را م ــاً   «خ ــه میت ــم أَخی ــلَ لَح ــدکُم أَنْ یأْکُ أَح ــب حأَ ی
وهتُم12/جراتح(»فَکَرِه( 

اشـک   و ندینشـ  یم یگاه »خواهم یمن امامم را م«: دیگو یم و گردد یدنبال امام زمانش م ، خود به خودزنده باشد شقلب کسی که •
 اینهـا  »اسـت  تنگ شده برایش دلم یلیخ خواهم، یرا م میآقاامام و من «: گوید او می ؟یکن یم هیگر قدر نیچرا ا: گویند می. زدیر یم

 .بودده نقلب زیک  يها عالمتبرخی از 

که اهل  یاستاد دانشگاه) ع(امام زمانحکومت  در/ کند یم يکه عقل نداشته باشد با علم هم خرابکار یکس
 تدریس نخواهد کرد یدانشگاه چیدر هباشد ذکر ن
» لُـب «. شود و فکر او هم نورانی می عقل یعنی کسی که اهل ذکر باشد،) همان(»و نَور عقْلَه و لُبه«: فرماید می در ادامۀ روایت فوق •

ـ ذکـر ا . خواهد شد »بابلاولواال« او نورانی شود، به یک تعبیري» لُب«و کسی که  .شود انسان گفته می ۀشیاند وتفکر به قدرت   نی
 .دهد و این آثار و برکات را براي انسان به دنبال خواهد داشت ها را انجام میکار

خواهند  اهل ذکر -غالباً-همه گریآن زمان ددر البته . باشد ذکراهل که  روند یم یبیطب ردم خدمتم) ع(دوران حکومت امام زمان در •
 سیدر عـالم تـدر   یدانشگاه چیدر ه ستیکه اهل ذکر ن یحکومت آقا امام زمان ارواحنا له الفداء امکان ندارد استاد دانشگاه در. بود
. است طور نیاستاد حوزه هم همبلکه استاد دانشگاه، فقط نه . خواهد کرد يرکه عقل نداشته باشد با علم هم خرابکا یچون کس. کند

 !شود اهل ذکر نمیلزوماً  شد که حوزه ی که واردهرکس چون

از ، داد یمـ  ریدرس تفسـ  وقتی داشت به شـاگردانش  -رفت ایاز دن شیچند سال پ کهگمنام  و البته-القدر لیعارف جل يمرحوم زاهد •
 رسممکـن اسـت شـما در د   بله؛ امـا  «: فرمود !میشما بود ریتفس ۀدر جلس که االن ماخُب : گفتند د؟یخدا بود ادیبه  :دیپرس یآنها م

. خدا نباشد ادیبه قرآن هم  ریتفس ۀدر جلس تواند یم آدم» یدخدا غافل باش ادیاز  ید وشده باش ریمباحث درگ نیالفاظ و ا نیبا ا ریتفس
در واقـع بـه درِ بسـته     کند، یکار مه عقل هرچ و این است تاریک و ظلمانیعقلش ، باشدنشده  ینوران خدا به ذکر عقلش که یکس
 .کوبد می
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گردان شویم، شیطان همنشین  اگر از ذکر خدا روي/ شود اش تلخ و تنگ می که اهل ذکر نباشد، زندگی یکس
 ما خواهد شد

 :فرمایـد  مـی خداوند دربـارة ایـن افـراد    ؟ شود ، چه میاشدذاکر نب یاگر کس. مقدار هم دربارة نقطۀ مقابل ذکر صحبت کنیم یکحاال  •
و مـنْ أَعـرَض عـنْ ذکْـري فَـإِنَّ لَـه معیشَـۀً        ؛ قـرار خـواهم داد   يرا دچـار دشـوار   اش یاز ذکر من اعراض کنـد زنـدگ   یهرکس«

 منیپول و خانه و کار و ماشاگر من «: یندگو یم مثالً! این کار را انجام دهد تواند یخدا نم کنند که میفکر  ها بعضی) 124/طه(»ضَنْکاً
زندگی مرا سخت و دشـوار   خواهد یم ورطخدا چ انجام دهم تا سالمتی جسمی داشته باشم،ورزش هم  و در کنارش را درست کنم،

هـم خواهـد    خدا چنان طومار زندگی او را به! تواند است که نمیشده  فیضع قدر نای -عوذ باهللان -کنند که خدا یعنی فکر می» !کند؟
اند و زنـدگی دشـواري    شده» ضنکا شۀًیمع«دچار  که دینگاه نکن ها یبعض يگر و سالوس ياکاریبه ر !پیچید که تصورش را هم نکند

صورت خودشان را سرخ نگـه   یلیدارند با س دهند که زندگی خوبی دارند، اینها در واقع دارند ولی ظاهراً خودشان را طوري نشان می
 !دارند یم

کـه در ایـن صـورت ضـرر      اموال و اوالدتان شما را از ذکر خدا غافـل کنـد   دینگذار !اي مؤمنین« :دیفرما یم يگرید یۀدر آد خداون •
 )9/منـافقون (»نلْخاسـرُو ک هم ایا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تُلْهِکُم أَموالُکُم و ال أَوالدکُم عنْ ذکْرِ اللَّه و منْ یفْعلْ ذلک فَأُولئ خواهید کرد؛

ـ  يرو ي رحماناز ذکر خدا یهرکس«: فرماید می يگرید یۀدر آ .ردیگ یو آخرت را در بر م ایدن و است »مطلق« هم ضرر نیا ی گردان
ض لَـه  و منْ یعش عـنْ ذکْـرِ الـرَّحمنِ نُقَـی     که به او بچسبد و همیشه همنشین او شود؛ فرستیم شیطان را به سراغ او میکند، یک 

گـردان شـویم،    ولی اگر از ذکـر خـدا روي  و مونس ما باشد،  سیان و سیخدا جل ،»ذکر«بنا بود با  )36/زخرف(»شَیطاناً فَهو لَه قَرینٌ
 .شیطان همنشین ما خواهد شد

کسی که قلبش مرده باشد، سخن حق را / ردیم یکند قلبش م دایکه غفلت بر او غلبه پ یکس): ع(علی
 پذیرد نمی
افتد؟ به عنـوان نمونـه،    می یهای شان چه اتفاق پردازند، براي قلب خدا نمی که به ذکر یکساندهد  روایات زیادي هست که نشان می •

 )8430/غررالحکم(» منْ غَلَبت علَیه الْغَفْلَۀُ مات قَلْبه؛ ردیم یکند قلبش م دایکه غفلت بر او غلبه پ یکس« :فرماید می) ع(امیرالمؤمنین
ها دلیل درست برایش بیاوریـد، ولـی    کند حتی اگر ده گویید، قبول نمی کسی که قلبش مرده باشد، وقتی یک سخن درست به او می

کنـد ولـی سـخن مسـتدل و منطقـی و       پایه و اساس را به راحتی قبول می حتی شایعات بی. کند سخن غلط را بدون دلیل قبول می
 .کند عقالنی و درست را قبول نمی

شود یـا علیـه سـخن     ی به او بگویید، عصبانی میحق لذا وقتی سخن. تواند سخن حقّ را بپذیرد ، او دیگر نمیردیبم کسی قلب یوقت •
کـار   حـق  هیاصالً ذهنش عل .اي علیه آن پیدا کند و در مقابلش قرار دهد کند یک دلیل یا بهانه کند و سعی می گیري می حقّ موضع

 .شود طوري می این انسان بمیرد، قلب وقتی. کند یم
 بخواهی فایده زیادي ندارد؟ هاي دل چرا ذکر خدا بصورت/چرا باید طبق دستور خدا ذکر بگوییم؟

 اتیـ ح و نـور  ،يبه منبع قـدرت، انـرژ   با ذکر خدا میخواه یما م» چگونه به ذکر خدا بپردازیم؟«حاال سؤال بسیار مهم این است که  •
یکـی اینکـه    راه حل دارد؛ دو م؟یذکر خدا باشسؤال این است که چگونه به . ي ما کار کندو قواي وجود م،یتا زنده باش میمتصل شو

 .است به ذکر خدا بپردازیم هدستور داد و دیگر اینکه هر طوري که خدا. به ذکر خدا بپردازیم خواهد یم مان هر طوري که دل
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بـه  مـا  کـه   ستیکو معلوم نیست که آن  بود میر خدا نخواهبه ذک در واقع م،یبه ذکر خدا باش خواهد یمان م دلکه  يورطاگر ما هر •
ی و ادب بنـدگ . زیـاد اسـت   یلیما تا خدا خ ۀفاصل م،یمخلوق او هست و میو ما همه عبد هست خدا بزرگ است چون! ؟میذکرش هست

خدا به  بعد »تو باشم؟ ادین چگونه به م« ی کهخدا بپرس خود از ی،خدا باش ادیبه  یخواه یم یوقتکه  کند یحداقل ادب ذکر اقتضا م
اي دارد که  ژهیآداب وهم  نماز» !ام نماز بخوانی ي و بعد به همان صورتی که من گفتهریوضو بگ اول باید !نمازبا «: دهد می دستور ما

 .دانید می

 ذکر ما نماز است نیتر یاصل /دهند یخدا راه نم ۀرا درِ خان ها ادب یب و ذکر آداب دارد

افـراد دیگـري مثـل خـودت      ایهمکار  ای هیهمسا ایداشته باشد؟ چون ذکر خداست؛ ذکر همسر  اي ژهیلب و آداب وقا دیبا ،ذکر چرا •
دهیم؛  دهد، این ما نیستیم که به خدا انرژي می و در این رابطه، خداست که ما انرژي می برقرار باشد ییعبد و موال ۀرابطباید ! نیست

اتصال  نیا )15/فاطر(»دیا أَیها النَّاس أَنْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه و اللَّه هو الْغَنی الْحمی«: فرماید می خداوندکمااینکه . یمهست رندهیگما فقط 
 .دهند یراه نم -ذکر رايب-خدا ۀرا درِ خان ها ادب یب و ذکر آداب دارد. برقرار باشد دیبا

تـوانیم   ما نمی. دارد یآداب وزمان  يهر ذکر. باید در خانۀ خدا برویم» کنم یمتو را مستجاب  يدعا االن من«ه خدا فرمودکه  یزمان •
 اسـت کـه در اوجِ   کسـی  خـدا همـان  » !هستیم؛ نیازي بـه آداب و زمـان خـاص نـدارد     خدا ادیبه  يورط نیکالً همما «بگوییم که

ـ   .يکوچک شودر مقابل او ت که اس نیبزرگ ا يخدا نیاز ا افتیدر آداب و .و در اوج قدرت قرار دارد) نیازي بی(غنا ذکـر   نیلـذا اول
 ».کنم یم تیکه دارم آداب ذکر را رعاام  هدیتو را فهم ییایمن کبر ایخدا«ی اینکه عنی ،اهللا اکبر. است »اهللا اکبر«نماز 

نسـبت بـه   تواضع  این نماز، چقدر در و شما ببینید که ذکر ما نماز است نیتر یاصل )14/طه(»أَقمِ الصالةَ لذکْري«: فرماید خداوند می •
هر نشست و برخواسـتی هـم مـدام    در  و -که اوج تواضع نسبت به خداست-دو سجده هستو رکوع  در این نماز،! هستپروردگار 

 .گوییم می» اهللا اکبر«

 شود رسید به همه جا مینماز اول وقت با / ها به خدا راه ندارند خودخواه

که اگر  ترسم یمن م. پرستند یرا م یالیخ يها خدا خودخواه. ها به خدا راه ندارند خودخواه! واهانهذکر خودخبه نه  ؛به ذکر خدا بود دیبا •
اول وقت  که نماز کسی همین فرمود یم )ره(بهجت يلذا آقا .نشود رفتهیپذ »نماز خودخواهانه«به عنوان  میندازیب ریخنمازمان را به تأ

نماز اول وقـت یعنـی    ».فقط اول وقت باشد !نه« :؟ فرموداستبا توجه  نمازِنظورتان م: پرسیدند .برسدجا  به همه که ستیکاف ،باشد
  .طوري که موال و خداي تو دستور داده است اي؛ همان هپرداخت خدا تو به ذکر اینکه

 ۀکل برنامـ   بیان شد،طور که قبالً و همان. میاوریجا ب به خدا طبق دستورو و ذکر را مؤدبانه  میخودمان را در گرو ذکر بدان اتیحباید  •
 .هم در بین دستورات خدا، یک دستور اختصاصی استذکر . ما بگذارد يرو یباشد تا اثر خوب يدستور دیبا یزندگ
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 و آخر 27ج/براي زندگی بهتر ریتنها مس
خالف م دهد یرا نجات م یکه زندگ ینیاستکبار با د/ندارد رتیمغا» بال«و  »امتحان«بهتر با  یزندگ: پناهیان
 يبرا ستکه حاضری است کس یانقالب /ماست یچپاول زندگ برايما،  نیمخالفت دشمن با د /است

ی، نخ ژگیو نیپنجم /یباش متصل ومقاوم  ،منظم، مثبت دیبا بهتر یزندگبراي / جان بدهد »بهتر یزندگ«
 رسد ینم هترب ینداشته باشد به زندگرا  میلش ي مخالفت باکه بنا یکس/هاي قبلی است تسبیح ویژگی

در زندگی بهتر انسان با مشکالتش، قشنگ / مغایرت ندارد» بال«و » امتحان الهی«بحث زندگی بهتر با 
 کند برخورد می

بـاز   برسـند  یخـوب  یمردم به هر زندگ نکهیا ي؛ برا»خوب یزندگ«از نه  میصحبت کرد »بهتر یزندگ«از در این سلسله جلسات، ما  •
 هم چیـزي اسـت کـه    بهتر یزندگ. ستین ریپذ تیمحدود -نه در آخرتو  اینه در دن-چون انسان رند،یگ یبهتر را م یسراغ زندگ هم

. میخوش و خرّم برس یزندگ نیبه ا دیما با واست،  نید دییمورد تأ و هم هاست انسان ۀمورد عالقاین زندگی، هم . قابل تحقق است
 . چه امتحان با بال، چه امتحان با نعمت ؛»ایم هشد دهیامتحان آفر يبرا ایدن نیما در ا« نکهیندارد با ا یرتیمغاهم  بحث نیا

 هـم  »امتحان بـا بـال  « بلکه با ندارد، یرتیمغا »امتحان با نعمت«سخن گفتن دربارة زندگی بهتر، نه تنها با  •
ـ اذ ،آمـد هم  ییاگر بال یحت که خوش و خرّم باشد دیبا چون زندگی ما. قابل جمع است مغایرت ندارد و  تی

با مشکالتش قشنگ  انسان که است يا یبهتر، آن زندگ یزندگ .میبرخورد کن نیریش بلکه با بال هم م،یونش
 . کند یبرخورد م

و  هسـت و سختی هم  مشکل« میگفت ، بلکهمیرا فراموش نکرد »ها و سختی مشکالت« یزندگ فیما در تعر •
 یعنی یزندگ«و گفتیم که » دارد یسخت هم يریدرگو  ،يریدرگ یعنیمبارزه و مبارزه است،  کی یزندگاصالً 

 و هـا،  عالقـه  تیریمد یعنی یزندگ« و گفتیم که» .دارد یختس هم تیمحدود رشیپذ و ت،یمحدود رشیپذ
ی، این کار توأم انتخاب کن ی و یک عالقۀ دیگر رارا کنار بزن يا هر عالقه چون .دارد یها سخت عالقه تیریمد

مردانـه بـا    پنهـان نکـردیم و خودمـان را فریـب نـدادیم، بلکـه       هاي زندگی را سختیما  »با سختی است
 .میریپذ یرا م ها این سختی که میو گفت میمواجه شد یزندگ يها یسخت

منظور چپاول  مخالفت دشمن با دین ما، به/ ماست یدشمن زندگدر حقیقت ماست،  نیدشمن د یهرکس
 دهد یها را نجات م انسان یمخالفت دارد که زندگ ینیبا د استکبار/زندگی ماست

 دنیرسـ  ۀمردم مؤمن را به بهاننتواند  یکفر و استکبار جهان انیتا جر میها را برطرف کن سوءتفاهمخواهیم  ما در نتیجۀ این بحث می •
و دشـمن   یماسـت، دشـمن زنـدگ    نیـ دشمن د یهرکس«که  مییبحث بگو نیبا اخواهیم  می! بکشد یبردگ وغیبهتر به  یبه زندگ

 . ستیخواهانه ن سخن آرمان کیتنها و  تاس نانهیب شعار واقع کی نیا ».تبهتر ماس یزندگ

ـ د ۀخـالف برنامـ   يا ما برنامه میان در خواهد یم یهرکس. مینکن یزندگخوب ما  خواهد یماست، م نیدشمن د یهرکس • را رواج  نی
 ی،در زنـدگ  میما حاضر هست !یاستکبار جهان يآقا« :اگر ما بگوییمکند، و اال چپاول ما را  یزندگ خواهد یاست که م نیا يدهد، برا

نمـاز   قـدر   اصـالً آن ! ینمـاز بخـوان   که کنم یاتفاقاً من کمکت م«: خواهد گفتاو  »!میبگذار نمازمان را بخوان ولی تو م،یتو باش ةدبر
 » !اش کاري ندارم گر با بقیه، من دیمن باش ةردات ب در زندگی فقط تو !به نماز خواندن تو دارم؟ کار  همن چ !بخوان تا کمرت بشکند
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چرا باید پول خودتان را به مسـتکبران  «: دیگو یمبه ما  ؛ همان دینی کهدهد یرا نجات م ها سانان یمخالفت دارد که زندگ ینیاو با د
 »!د؟یباش مستکبران تحت ستمِ دیچرا با !بدهید؟

اش  دهد کسی زندگی بی اجازه نمیانقال/بهتر جان بدهند یزندگ يبراند هستند که حاضر یکسان ونیانقالب
 را چپاول کند

ان بیـرون بکشـیم و نجـات    مـ  ن دشـمنان ارا از ده مان یتا زندگ م،یخودمان را بشناس یتا دشمنان زندگ میبحث را انجام داد نیا ما •
ـ انقالب .فـی شـوند  درست معر ونیتا انقالب میبحث را مطرح کرد نیما ا. ما را ببلعند یزندگ خواهند یم دهیم؛ همان دشمنانی که  ونی

جـان   بهتـر  یزنـدگ  يبـرا ند هستند که حاضـر  یکسان ونیانقالب. را چپاول کند شان یزندگ یکس دهند یهستند که اجازه نم یکسان
  .بجنگی شرافتمندانهو  مندانه عزت یزندگباید براي ! یبهتر بجنگ یزندگ يبرااست که گاهی باید خدا دستور داده  و اصالًبدهند؛ 

کشـته   ،مقابـل دزد در اگر در دفاع از مال خودت  و ندارد مال تو را بدزد، حق یکس .یخودت دفاع کن یاز زندگ دیبا دیگو یما م نید •
و عذابش هم به انـدازة   خودش بگذرد، دو برابر عذاب خواهد شد، یمقابل استکبار از زندگ جهت در بی یهرکس! یهست دیشه يشو

 قُولُیالنَّارِ فَ یف تَحاجونَیو إِذْ ) (38/الء أَضَلُّونا فَآتهِم عذاباً ضعفاً منَ النَّارِ قالَ لکُلٍّ ضعف؛ اعرافربنا هؤُ(عذاب مستکبرین خواهد بود
 !است نیما ا نید) 47/راستَکْبرُوا إِنَّا کُنَّا لَکُم تَبعاً فَهلْ أَنْتُم مغْنُونَ عنَّا نَصیباً منَ النَّارِ؛ غاف نَیالضُّعفاء للَّذ

 دفاع کند اش یدستور دارد از زندگ يا یهر انقالب
ـ  . میرا درست ما معنا کن ونیانقالبما باید . میها را برطرف کن سوءتفاهم دیما با • ـ د از سـوي  يا یهـر انقالب از  کـه  دسـتور دارد  ،نشی

بایـد  «: گوید یا اگر می. ء زندگی اوستمرز جز ین است کهبراي ا» از مرزم دفاع کنم باید«: دیگو یممثالً وقتی . دفاع کند اش یزندگ
تـو  «: کسی بگوید معنا ندارد. است نیا یانقالبدستور یک آدم اصالً  .اینها جزء زندگی است» از مالم دفاع کنم، از ناموسم دفاع کنم

راي کدام قسمت دین باید فدا شوم؟ چون من ب: در اینجا باید پرسید. این سخن معنا ندارد» !فدا شو جهت، بیخود و بی ن،یخاطر د هب
 »ي تجاوزگران بایست و مقاومت کنجلو ،تجاوز کردند ات یبه زندگاگر «: گوید و به ما میبرنامه دارد  نید

 بهتر است یذکرخدا و مقدسات جزء زندگ
 ».مـن اسـت   یم جزء زندگآن ه«پاسخ این است که  ؟چهکنند  يمن تعد ۀنکردند و فقط خواستند به کعب يمن تعد یاگر به زندگ •

طور که گفتیم، ذکر خدا و مقدسات  همان! ؟دیچسپان یمآن  کعبه را به و بعداً دیکن یترجمه م کیرا ابتدائاً الئ یمگر شما زندگ
مـن بـدون حـرم امـام     کـه  معلوم است  .بهتر است یگبخش زند نیبهتر است، بلکه بهتر یجزء زندگ ما،

ـ   چون اینها .بهتر داشته باشم یزندگ توانم یمن )ع(نیبدون حرم امام حس و) ع(رضا مـن   یزنـدگ  زءهـم ج

ـ  .اجازه دهم ناموسم را غارت کننداین است که  نیاجازه بدهم مقدساتم نابود شود، ع اگر .است ایـن   نیع
ام را غارت  اجازه دهم خانهاین است که  نیع .مهمتر از اموالم یاجازه دهم اموالم را غارت کنند؛ حت است که

  .من ۀمهمتر از خان یحت و و اشغال کنندکنند 
 مای هکم گذاشت نیاز د ،نقص دارد مان یزندگ کههرجا 

بـار   ریمـا را مـد   نید آورد، یما را ماهر بار م نید .مای هکم گذاشت نیاز د -باید بدانیم که-نقص دارد مان یزندگ کههرجا  •
 یزندگ :دیگو یبه ما م نید. کند یرا شکوفا م ماي ها استعداد نید. آورد یشده بار م ما را حساب نید ،آورد یم

و تـو خـودت را کنـار     انجام دهـد  او بگذار ،را بلد بود يکار کیتو  و اگر کسی بهتر از ر،یبگ ادی ی رااجتماع
به ما  نید. کند یما را مرتب م ینظام اجتماع نید. در این صورت حرام است اگر منصب او را بگیري. بکش
ـ یبـرادر د  بیع دیگو یبه ما م نید .دهد یم ادی یهمزبان و یهمدل ،ییافزا همیی، همگرا را بـه خـودت    ات ین
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 نقص نیا ،مینقص دار کههرجا ما  »بود اومال  یخوب نیاصالً ا« :بگو وبده  ات ینیحسن خودت را به برادر د ر،یبگ
هم بـه   ایدن و ما کم گذاشته يخدا هم برا میگذاشت کم نیاز د که هرجا یول م،یستین نید یما کالً ب البته. است مان ینید یاز ب یناش

  .است ما پشت کرده
رمـق درس خوانـدن    ي کـه ا طلبه ای خواند یدرس م »یفیرفع تکل« یی کهدانشجو یاخواندن نداشت،  درس ۀحوصلکه  يآموز دانش •

 ایالـدن  تو در اثر حب«واهد گفت که که مشکلش چیست؟ و او خسؤال کند  ینید بیاز طب برود. خودش سؤال کند نِیاز دباید ، ندارد
ند کسؤال  نیاز دباید  ،کند تیریخوب مد نتوانست ،ریمد کی اگر» .آنجاست یاصل ۀشیر ،اي هشد حوصله یب خودت، نفس يهوا ای

ـ دبه او خواهد گفت که ریشۀ مشکل او کجاست؟  نیدو  »من در چیست؟ تیریضعف مد«که   ۀو همـ  انسـان  تیریمـد تـوان   ،نی
 .کند یم تیقواو را ت یزندگ يها بخش

  مرور مجدد دو شرط فردي و اجتماعی، براي رسیدن به زندگی بهتر) الف
شرط ؛ یک دارد ی وجودبهتر دو شرط اساس یبه زندگ دنیرس يبرا بعد از ارائۀ تعریف زندگی و معرفی ارکان زندگی بهتر، گفتیم که •

یعنـی  . را از باال نگـاه کنـد   یبتواند زندگ انسانکه  است نیا ی بهتري براي رسیدن به زندگفرد شرط :فردي و یک شرط اجتماعی
تواند  و متوقف شود، نمی کند ریگ ی،زندگ اتیدر جزئ یاگر کس .ندیرا بب یزندگ اتیکل باشد و بتواند» نگر کل«یا » نگر کالن«انسان 

من اصـالً بـه هـیچ    ! شود؟ در زندگی حل نمی چرا این یک مشکل من«: مثالً اگر دغدغۀ کسی این باشد که. به زندگی بهتر برسد
» !کند دایتحقق پ میدانه آرزو کی نیا ، یاام حل شود هألدانه مس کی نیا خواهم یممن فقط  !چیزي غیر از این مشکل، کاري ندارم

 .دیسعادت را نخواهد د او هیچ وقت روي. تواند رنگ زندگی بهتر را ببیند چنین کسی نمی
فرج امام زمان ارواحنـا لـه    يبرا دعا کند، فرج خودشگشایش و  خواهد براي گونه است که وقتی می این، شدبانگر  که کل یکس اما •

ـ تحل توانـد  می ،نگر آدم کل. کند یم یاسیبرود، اقدام س نیدر جامعه از ب رفق خواهد یم یا وقتی. کند یالفداء دعا م ی و اساسـ  يهـا  لی
 .شود ایجاد می لیتسه ، و در این صورت، در مسائل و مشکالت اوباال نگاه کندشکالتش را از م تواند یمعمیق ارائه دهد و 

چطور  ،هتوکل را تجربه نکرد کسی که در زندگی خودش/سیاسیون الیق شرط رسیدن به زندگی بهتر
 !د؟ببر شیخدا پ بهتوکل  با جامعه را کتواند ی می

 يبهتر برا یجامعه دنبال زندگ ونیاسیو س رانیمدی براي رسیدن به زندگی بهتر این است که شرط اجتماع •
ـ    نید ۀخودشان برنام ونیاسیو س رانیمداگر . نید ۀبا برنام ؛ البتهمردم باشند  چیرا لمس نکـرده باشـند ه

 .اورندیب انبهتر به ارمغ یمردم زندگ يبرا توانند یوقت نم
توکـل بـر خـدا     با را يا عهجام کخواهد ی چطور می ،ه باشدتوکل را تجربه نکرد کسی که در زندگی خودش •

ه لمـس نکـرد   ه ورا اجرا نکـرد  نیدی خودش برنامۀ زندگکسی که در ! این اصالً شدنی نیست !د؟ببر شیپ
در  دیبا رانیمد !؟، برنامۀ دین را اجرا کندمردم یزندگ د در مدیریت کالن جامعه و درخواه یم است، چگونه

 .خورند یباشند و اال مردم چوبش را م يتقو جاو
 کند نباشد، نشاط را کم می» رقابت«اي که در آن  برنامه/ ویژگی برنامۀ خوب 7مرور برخی از ) ب

از جملـه  . هاي یک برنامۀ خوب را بیان کـردیم  رفتیم و تعدادي از ویژگی خوب ۀبرنام فوق، به سراغ مختصاتدو شرط  بیان از بعد •
ایـن اسـت    هم هاي برنامۀ خوب یکی از ویژگی. باشد يدستور دیبا برنامه و اینکه. اینکه برنامه باید مطابق فطرت و طبیعت ما باشد

آن از خواص و نخبگان بتوانند  یبعض که فقط باشد دهیچیپ ادیزبرنامه نباید . اجرا کنند آن را همه بتوانند و باشد »الوصول سهل«که 
جاسـت کـه    که دارند، بتوانند آن را اجرا کنند و جالب ایـن  ییها تفاوت همۀبا  ها همۀ انسان طوري باشد که دیبرنامه با. اجرا کنندرا 

 .اجرا کنند این برنامه ی خودشان،فرهنگ يها با حفظ تفاوت بتوانند دیباها  انسان
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بهتـر بـه مـا     یزنـدگ  يبرا اي برنامه کاگر ی. باشد »زیبرانگ رقابت«ي برنامۀ خوب براي زندگی بهتر این است که ها یژگیاز و یکی •
، اصل را بر رقابت نید ۀبرنامبینید که  کنید، می و شما وقتی به برنامۀ دین نگاه می. شود ینشاط کم م ؛نباشدقابت در آن ر که هندبد

کـه  خدا مرگ و زندگی را آفریـد   )2/ملک(»الَّذي خَلَقَ الْموت و الْحیاةَ لیبلُوکُم أَیکُم أَحسنُ عمالً«: فرماید خداوند می .گذاشته است
ـ نمـازش در ا  چه کسـی «کند که  مثالً خدا به نمازگزاران یک مسجد نگاه می ببیند چه کسی بهتر است؟ مسـجد از همـه بهتـر     نی

 .بدون عداوت و بدون حسادت ؛ البته رقابتاست یکامالً رقابت ما نید »؟است
 ی ماستنید ياه هیاز توص ياریبس ندیبرآ »مثبت بودن« .1/مرور چهار ویژگی برجستۀ برنامۀ دین) ج

سـپس بـراي   . دهد اي است که دین به ما می هاي برنامۀ خوب، گفتیم که بهترین برنامه براي زندگی بهتر، برنامه بعد از بیان ویژگی •
پرداختیم و چهار ویژگی » آثاري که اجراي دستورات دین بر انسان دارد«یا » هاي برنامۀ دین ویژگی«آشنایی با برنامۀ دین، به بیان 

 .را هم در این جلسه عرض خواهیم کرد -و آخر-تۀ برنامۀ دین را عنوان کردیم که ویژگی پنجمبرجس

ـ ید يهـا  هیاز توصـ  ياریبسـ  ندیبرآ نیاو  مثبت بودن است وجود دارد، نید ۀکه در برنام يا یژگیو نیاولطور که بیان شد،  همان •  ین
شـاکر  را هم معنا کردیم و برخی از مصادیقش را برشـمردیم از  ت بودن مثب آورد، یآدم را مثبت بار م برنامه و دستورات دین، .ماست
 .داشتن دینشاط و امتا توکل به خدا داشتن، حسن ظنّ به پروردگار داشتن، ، بودن

 اش یدر روابط اجتمـاع البته ممکن است انسان در ابتدا تصور کند که در صورت مثبت بودن،  .آورد یآدم را به شدت مثبت بار م نید •
هـم   )ص(اکـرم  غمبـر یبـه پ  هـا  یبعضـ  کمااینکـه . کند بلکه به نفع او خواهد بود ضرر نمی در دراز مدت یکند، ول میضرر  مقدار یک

 در حالی که )61/؛ توبهو منْهم الَّذینَ یؤْذُونَ النَّبِی و یقُولُونَ هو أُذُنٌ! (کاله گذاشت ایشان سر شود یم و ساده است شانیا :گفتند یم
کننـد کـه او    ها فکر می کند، بعضی ند و مدارا میک ، اما چون در خیلی از موارد، عیب و نقص دیگران را آشکار نمیاست ركیؤمن زم

 !ساده است

از  خـواهم  ینم یشما را درست کنم، ول توانم یمن م :فرمود می ،رکابش بودند يپا موذي و متقلبی که به افراد) ع(یعل نیرالمؤمنیما •
ـ   یو لَکنِّ  أَودکُم  میقیو  صلحکُمیلَعالم بِما  یو إِنِّ(کنم یداده تخط به منکه خدا  يا امهو برن دستور نَفْس ـادبِإِفْس کُمحللَا أُص اللَّه ی؛ و
 کـه  .کـرد  مـی دیگـران را بـه اطاعـت از خـودش وادار      -با تهدید و تطمیـع -خیلی راحت هیاز آن طرف معاو امنته) 2/428/الغارات
) ع(انستند کـه علـی  د چون می ند،دیترس ینم) ع(طالبیاب بن یاز عل اما دندیترس یم هیهمه از معاو لذا. است آمده خیدر تار شیها نمونه
 .کردند استفاده می ها از این آقایی و نجابت حضرت سوء هر حال خیلی ولی به !کند و بزرگوارانه برخورد می آقاستواقعاً 

 دار حسابی نیست آدم شخلته دین/ شده بودن ابمنظم و حس. 2
شـما مطمـئن    .آورد یشده بار م حساب اریانسان را بس نید .شده بودن است یا حساب منظم بودنی برجستۀ برنامۀ دین، ژگیو نیدوم •

 نید یلیخ تواند ینم باشد، یکتاب حساب یآدم ب ی کهکس. باشد يا یدرست حساب دار نیآدم د تواند ینم باشد، تهشلخ ی کهکس دیباش
  .را درك کرده باشد

شده  آدم را حساب نید. دمنظم شو آدماست که  نیا يبرا ینیاز دستورات د ياریبس و رساند یبهتر م یآدم را به زندگ نید یم کهگفت •
ا کنترل دارد و آن راست، یعنی آدم حتی حساب نیت خودش را هم » اخالص« شدگی هم این حساب قیمصاد زا یکو ی آورد یبار م
   .کند می
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 تاب ، نه عجول و بیآورد یانسان را مقاوم و صبور بار م نید /مقاوم بودن . 3
اهل جـزع و فـزع   ، تاب یب، جولدین انسان را ع .آورد یانسان را مقاوم و صبور بار م نید. استمقاوم بودن  برنامۀ دین سوم یژگیو •

گردد کـه انسـان    برجستۀ دیگر، به این برمیاز صفات  ياریو بس صبر .آورد یکردن در مقابل مشکالت بار نم یتاب یاهل ب کردن، یا
 . مقاوم بار بیاید و مقاومت خود را افزایش دهد

اگر مجبور  د ویدارو مصرف نکنتوصیه شده است که وقتی مریض شدید، تا حد امکان سعی کنید ما  نید یدر دستورات پزشکحتی  •
 )است )ع(یعل نیرالمؤمنیزمان أم یاهیگ يداروها این دربارة تازه(برد یم لیرو جسم آدم را به تحلدا چون. استفاده کنید دارواز  یدشد

ـ اگـر ز  ؛ البتـه بـرد  یم نیبه مرور پوست را هم از ب یول برد و آلودگی را میچرك  کند، یم زیتم است که بدن رادارو مثل صابون   ادی
چرا ما  !است؟ ینیچه د نیا :باید بپرسیم کند، یدارو مصرف محساب  بی یم کهرا دید یمذهب ةخانواد کوقتی ما یپس  .استفاده شود

 !م؟یباشدرست داشته  یکه زندگ میاز خودمان انتظار ندارما دیندارها چرا  !؟ایم مان نیاورده در زندگیرا  مان نید
 برند متقین از دنیا بیشتر لذت می): ع(علی/ذاکر بودن و اتصال به منبع اصلی حیات. 4

برنامۀ دیـن، اتصـال بـه     ین ویژگیچهارماما  .آورد بار می» مثبت، منظم و مقاوم« آدم راالصۀ سه ویژگی فوق این است که دین خ •
ـ  یم ایآ !من امبریپ: دیفرما یمعراج م ثیخداوند متعال در حد. که این یعنی ذاکر بودن است انرژيمنبع حیات و  و  شیکـدام عـ   یدان

اي است کـه صـاحب آن    زندگی گوارا زندگی: فرماید خداوند می. دانم نمی! خدایا: زند صدا می) ص(اکرم پیامبرگواراتر است؟  ی،زندگ
در این صورت زندگی به کـام او گـوارا و شـیرین خواهـد     . زندگی، ذکر مرا فراموش نکند و از ذکر من کوتاه نیاید و حقّ مرا بشناسد

ء فَهو الَّذي لَا یفْتُرُ صاحبه عنْ ذکْـرِي و لَـا    ى و أَي حیاةٍ أَبقَى قَالَ اللَّهم لَا قَالَ أَما الْعیش الْهنییا أَحمد هلْ تَدرِي أَي عیشٍ أَهنَ(شد
هارنَه و لَهلَی رِضَاي طْلُبقِّی یلُ حهجلَا ی ی وتمعى ننْس1/204/؛ ارشادالقلوب دیلمیی( 

ـ اهـل دن  ، نسبت بـه ایدن یدر زندگ ياهل تقو :فرمودند )بکر خطاب به محمد بن ابی(به اهل مصري ا در نامه) ع(یعل نیمنرالمؤیما •  ای
أَهـلَ   شَارِکُوایو لَم  اهمیدنْ یف ایو آجِلِ الْآخرَةِ، فَشَارکُوا أَهلَ الدنْ ایذَهبوا بِعاجِلِ الدنْ نَیو اعلَموا عباد اللَّه أَنَّ الْمتَّق(برند یلذت م شتریب

و أَخَـذُوا منْهـا مـا     بِه الْمتْرَفُونَ یبِما حظ ایبِأَفْضَلِ ما أُکلَت فَحظُوا منَ الدنْ هابِأَفْضَلِ ما سکنَت و أَکَلُو ایآخرَتهِم، سکَنُوا الدنْ یف ایالدنْ
 يشـتر یلذت ب ،اندازند یم ییشان را به هرجا که نگاه اي هرزه يها آدم که دینکن فکر )27نامه / البالغه نهج ؛ةُ الْمتَکَبرُونَأَخَذَه الْجبابِرَ

. شود ینابود م شان يبر و قدرت لذت ییستعداد و تواناو اشان  عناصر لذت شود، یم یشان متالش لذتقبیل افراد،  اتفاقاً این !نه برند؛ یم
 .برند یلذت م شتریب ،بندند یشان را از حرام م که چشم ییاآنهولی 

گرفتگی  براي رفع دل/مؤمن همیشه با نشاط است): ع(علی /است يماریب ی، عالمتحوصلگ یب ی وتگگرف دل
 ي بگوییم؟ذکرچه 
لَا حولَ و «: ذکر را بگو و ذکر بگو، استغفار کن، و خصوصاً این خدا شیبرو پ ي،شد فیضع لذا هر وقت است، يخدا منبع نور و انرژ •

کس در عالم  چیه .ندارد یمن در عالم قدرت ياز خدا ریکس غ چیه«و این را براي خودت مرور کن که »  لَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّه الْعلی الْعظیم
لَا حولَ و لَـا قُـوةَ إِلَّـا    «مان ذکر ه یعنی نیا »...است يقو یلیمن خ يخدا .تواند انجام دهد نمی را بدون اذن پروردگار یحرکت چیه

 » بِاللَّه الْعلی الْعظیم

 باشـد، وجـود داشـته   کسالت  دینبا نیانسان متد يبرا. است يماریب و این عالمت. یحوصلگ یب ی وحال یب، ضعف یعنی یتگگرف دل •
در ) 2/230/یکـاف ؛ دائمـاً نَشَـاطُه  ...الْمؤْمنُ.(اً با نشاط باشدمؤمن باید دائم: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین. بانشاط باشد شهیهم دیبا بلکه

و به او آمد  نیام لیجبرئ و فرستاد غامیپ وند برایشتا حضرت آدم دلش گرفت، خدا، دلش گرفته بود) ع(حضرت آدمروایت هست که 
عنْ أَبِی عبد اللَّه الصـادقِ قَـالَ   (. بگو ادیرا ز » ا بِاللَّه الْعلی الْعظیملَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّ«غم از دلت برود ذکر  نکهیا يبرا ،آدم اي: فرمود
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ا آدم قُلْ لَا حـولَ  لَ علَیه جبرَئیلُ فَقَالَ لَه یقَالَ رسولُ اللَّه ص إِنَّ آدم شَکَا إِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ ما یلْقَى منْ حدیث النَّفْسِ و الْحزْنِ فَنَزَ
ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُو ا .وزَنُ ،فَقَالَهالْح ۀُ وسوسالْو نْهع ببِـ ):  ع(امام صادق) (543/؛ امالی صدوقفَذَه لَیکفع موماله ولَ و ال «إذا نَزَلَتال ح

 )120/؛ الدعوات»قُوةَ إالّ باللّه

کن،  میات را با خدا تنظ رابطه تو. شود انسان، تنظیم میبا  ي دیگران همها  هرابط و دهد یررونق قرار مسان پان يرا برا ایذکر واقعاً دن •
و ) 1/29/منْ أَصلَح فیما بینَه و بینَ اللَّه أَصلَح اللَّه ما بینَه و بینَ النَّـاسِ؛ محاسـن  ): ع(نیرالمؤمنیام(خواهد شد میهمه با تو تنظ ۀرابط

تلخ و تنگ  ات یزندگو توجه و اتصال به خدا نبودي، ذکر اهل و اگر  .دهد یی براي انسان رخ میآسا صورت معجزه این اتفاق زیبا، به
 )124/طه(»و منْ أَعرَض عنْ ذکْري فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنْکاً«: فرماید میخواهد شد، کمااینکه 

را اجرا  نیدستورات د ها یلیخ /یباش به خدا متصل ومقاوم  ،منظم، مثبت دیبا ی،خواه یم بهتر یزندگاگر 
 !نیستند متصل ومنظم، مقاوم  اما مثبت، کنند یم

ی؛ که براي هر یک از این موارد، دسـتورات زیـادي   متصل باش و مقاوم ،منظم، مثبت دیبا ی،خواه یم بهتر یزندگخالصه اینکه اگر  •
اما نه مثبت هستند، نه منظم هستند، نه مقاوم  کنند، یرا اجرا م ینیاز دستورات د ياریبس ها یلیخانه متاسف. در برنامۀ دین وجود دارد

ـ دان ینمانگار ! دهند؟ بسیاري از دستورات دیگر دین را انجام میچرا  و د؟ننخوا ینماز م اصالً معلوم نیست چرا نه متصل؛ و هستند  دن
 .باشد يدیکل هاي یژگیو نیا دیبا ند،که دار ياعتقاد ندآیبر و ،ندده یکه انجام م یدستورات همۀ ندیبرآکه 

و از انسـان انتظـار دارد کـه     آورد یبار م -خداوند متعال یعنی-و قدرت يمتصل به منبع نور و انرژ و آدم را مثبت، منظم، مقاوم نید •
 .کنیم شاره میبه عالوة یک ویژگی کلیدي دیگر که در ادامه به آن ا ها را داشته باشد؛ این ویژگی

 یقبل يها یژگیو حینخ تسب ی،ژگیو نیپنجم/ است» مبارزه با نفس« نید ۀبرنام ۀبرجست یژگیو نیپنجم
 خواهد ینفس م ياز تو مخالفت با هواهم خدا در متن ذکر /تاس

 ۀهم تسبیح نخ نیاو  .دهد دیگري است که دین به آدم می یژگیو این. است» مبارزه با نفس« نید ۀبرنام ۀبرجست یژگیو نیپنجم •
در » مبارزه با نفس«ند، اگر این ویژگی شو یپراکنده م حیتسبهاي  تسبیح نباشد، دانهنخ  طور که اگر همان .ی استقبل هاي ویژگی آن

ــز بــی انســان نباشــد، ســایر ویژگــی ــده خواهنــد شــد هــاي قبلــی نی ــۀُ «: فرمایــد مــی) ع(امیرالمــؤمنین. فای ــدینِ مخَالَفَ ــام ال نظَ
ىالْهنفس است يمخالفت با هوا ،نید حینخ تسب یعنی) 9981/غررالحکم(» و. 

! برویم» آن مسجد«به  ایب: دیگو یم پدرت يا دفعه کی ولی ي،برو »مسجد نیا«به  يدوست دار و االن. مثالً شما اهل ذکر هستی •
نفـس   ياز تـو مخالفـت بـا هـوا    هـم  کـر  خدا در مـتن ذ  چون» !من دوست دارم به این مسجد بروم! نه«: در اینجا تو نباید بگویی

این است کـه  چون اصل بر . لذا باید به همان مسجدي که پدرت گفته، بروي نه به آن مسجدي که خودت دوست داري خواهد، یم
 .تو با نفس خودت مخالفت کنی

 اضافه کنیم به» مبارزه با نفس«مثبت، منظم، مقاوم و ذاکر بودن را با 
تـوانی   دربارة همـین کسـی کـه نمـی    اتفاقاً » تحمل کنم توانم یرا نم یفالن من«: گویی هستی، ولی می مثالً شما خیلی آدم مثبتی •

ی، هسـتم  ینظمیا مثالً شما همیشه آدم م !اوریدر ن يباز زرنگ پس؛ استبر مخالفت با نفس  اصل !یمثبت باشتحملش کنی، باید 
! خواهـد مـنظم باشـی    اتفاقاً خدا همین االن از تو می» !نم منظم باشمتوا هم ریخته است، نمی االن چون اعصابم به«: گویی ولی می

 . ، ارزش داردنفس يمخالفت با هوا ۀمنظم بودن به اضافیعنی 
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 اتفاقـاً » !تـوانم مقاومـت کـنم    نمـی  شـود و  تمام میطاقتم  يا دفعه کی نجایا«: گویی ی ولی میهست یآدم مقاوم یلیخ یا مثالً شما •
یعنی مثبت، منظم، مقاوم و  .، داشته باشینفس يمخالفت با هواۀ اضاف هاي قبلی را باید به همۀ ویژگی! ینمقاومت ک دیبا جا نیهم

  .اضافه کنیم به» مبارزه با نفس«ذاکر بودن را باید با 

ا گیـر انداختـه   در حالی که اتفاقاً خداوند سرِ همین مشکل، او ر» !بودم خوبی من آدمِ ،مشکل نبود کی نیاگر ا«: گویند ها می بعضی •
چون معموالً ما دوست داریم کارهـاي خـوبی را   . بازي از زیر بار مبارزه با نفس فرار کند است تا مبارزه با نفس کند، و نتواند با زرنگ

این کارهـاي خـوب را کـه خـودت     ! بازي در نیاور زرنگ«: گوید می -به تعبیر ما-که خودمان دوست داریم، انجام دهیم ولی خداوند
  »اي یا نه؟ واقعاً آدم شده نمیتا بب ،انجام بده را يدوست ندارحاال بیا و این یک کار خوبی که خودت ! داشتی و انجام داديدوست 

چه چیزي باید مبناي تحول / رسد یبهتر نم یرا نداشته باشد به زندگ لشیمخالفت با م يکه بنا یکس
 آموزش و پرورش باشد؟

مبارزه  .دیآماده باش باید براي مخالفت با نفس شهیهملذا . رسد یخوب نم یمخالفت کند به زندگکه بنا نداشته باشد با خودش ی کس •
  .جهاد اکبر است ، هماننفس يبا هوا

و  !بـازي کننـد   خواهند زرنـگ  اي نفس نکنند، در واقع میمخالفت با هو و خوب باشند خواهند یکه م ییآنها •

بـه   بایـد  ؛شودمبنا متحول  نیبر هم دیبا ما آموزش و پرورش .هاي زرنگ هم زیاد است البته تعداد این آدم

چه ؟ کند مخالفت می نفسش يبا هوا ، مهم این است که چه کسیندارد دهیخوب بودن فا«که  دیها بگو بچه

 علـم  االن در. اسـت  »اي نفـس مخالفت بـا هـو  « آنچه مهم است» دهد؟ کسی این کار سخت را انجام می

آن « :وینـد گ مـی » هوش هیجـانی «در بحث . کنند بیان می -با تعابیر دیگري- مطلب را نیهم ا یروانشناس

 زانیشما از م پس» .داشته باشد يشتریکه استعداد ب یکس آن کند، نه يموفق است که بتواند خوددار یکس

 . اش حافظه زانینه از م! نه؟ ایدانشمند خواهد شد  که او در آینده یبفهم یتوان یآموز م دانش يخوددار

اي که در این دوران، مخالفـت بـا هـواي     بچه. است ینفس دوران هفت تا چهارده سالگ يمخالفت با هوا يکردن برا نیدوران تمر •
ـ رعا ار نیدخیلی قشنگ و شیرین،  شد،او واجب  بر و سایر تکالیف دینی نماز یسالگ چهارده نفس را تمرین کرده باشد، وقتی در  تی

  .مخالفت کندفسش با هواي نبلد است  چون کند، یم
 شود یم مخوش و خرّ ات یزندگ مخالفت کنی، نفست يبا هوا اگر

: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین. آورند ینفس بار م يما را اهل مبارزه با هوا نید ۀاست که در برنام نیا نید ۀممتاز برنام یژگیو نیپنجم •
 نفسـت  يبـا هـوا   اگـر  .خرم شود تان یتا زندگتان مخالفت کنید  هواي نفس با) 124/الخبارا جامع(»فَاتْرُکُوا الْهوى لیطیب عیشُکُم«

  .شود یخوش و خرم م ات یزندگ مخالفت کنی،

در  مـا . خواهیم که قدرت تشخیص آن را به ما بدهد و ما از خدا می. کند یکه آدم را ساقط ماست  يا هر عالقه ست؟ینفس چ يهوا •
 حینفـس را توضـ   يهوا مبارزه با نیفقط هم ایم و هصحبت کرد هاي اخیر در سال »ریتنها مس«تحت عنوان  جلسه 80-70باره  نیا

 فـس ن يمبارزه بـا هـوا   ياصالً براو ما  نفس است اتیبا ح ةبشر مبارز اتیح ۀفلسف ایم که چرا در آن جلسات توضیح داده. مای هداد
 . ایم هشد دهیآفر

http://bayanmanavi.ir/post/1460
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هواي نفس مثل کیسه بوکس است؛ باید !/»نه«: توانند به خودشان بگویند ها این است که نمی مشکل بعضی
 به آن ضربه بزنی

 البتـه . شـویم  مواجـه مـی   طانیشـ  ةدستان بازشـد  هاي شیطان بسته است ولی بعد از ماه مبارك رمضان، ما با در ماه رمضان، دست •
 »!نه«: در مقابلش بایستید و بگویید محکم پس )76/ا؛ نساءالشَّیطَانِ کاَنَ ضَعیفً إِنَّ کَید(است فیضع یلیخ طانیش

من ایـن کـار   ! نه: زبانت را کنترل کن و به خودت بگو«: پاسخش واضح است» !کار کنیم که غیبت نکنیم؟ چه«: پرسند ها می بعضی •
بـا  «: میگـو  یم» کار کنم که نگاه نکنم؟ چه. کند یم متیاذ حرام، هنگا نیا! حاج آقا«: گویند ها می یا بعضی» !دهم زشت را انجام نمی

لذا . بگویند» نه«توانند به خودشان  شان این است که نمی ها مشکل بعضیمنتها . راهش همین است» آن مبارزه کن

اگر این در حالی که » !یعنی اصالً هوس گناه پیدا نکنم! کار کنم که کًال نخواهم گناه کنم؟ من چه«: پرسند می

هـا   راهش این است که با این هـوس . هوس از بین برود، یک هوس دیگر در مقابل شما قرار خواهد گرفت

هستند که شما بایـد  » بوکس سهیک« ها، مثل این هوس !مبارزه کنید، نه اینکه کالً صورت مسأله را پاك کنید

 .با آن مبارزه کنید و ضربه بزنید تا قوي شوید

 سـه یک«را بـه عنـوان    نهـا یا .کنـد  یکه آدم را ساقط م ییها عالقهیعنی  ؛کند یدرست م »يهو«به نام  ییها هعالق کیخدا در آدم  •
هـا در حـدود چهـارده     چـرا جـوان  ! یمبشـو  و قوي محکم تا) مبارزه کنیم(است که به آن مشت بزنیم درست کردهبراي ما  »بوکس

 سهیک شان مثل ؟ چون این برايامکان ازدواج ندارند ینکه غالباً در این سن،؛ با اکنند یرا تجربه م یلذت جنس و شوند یبالغ م یسالگ
 .ندشوو قوي محکم که باید با آن مبارزه کنند تا  بوکس است

 ...ولی گذرند یم شان يها یداشتن خدا هم از دوست اءیاول
این مبارزه براي اولیاء خدا . اورین در يازب زرنگ و مبارزه کن هواي نفس خودتبا  پس که آدم را ساقط کند؛ يا عالقه یعنی »يهو« •

خودشـان در راه   خوب يها یداشتن خدا از دوست اءیاول منتها .گذرند یم شان يها یداشتن خدا هم از دوست اءیاولیعنی . هم وجود دارد
حاضـر  علوم است کـه ایشـان   م ؟یددفاع کن) س(زهرا ۀاز فاطم یددوست دارآیا شما  :دیبپرس) ع(طالبیاب بن یاز علاگر . گذرند خدا می

ـ    يا گونه به طیشرا !جان یعل«: فرماید اما خداوند می. ش را فدا کندنجا )س(زهرا ۀدفاع از فاطمدر است   تـو  ۀاست کـه اگـر درِ خان
 ...رحم کن )ع(یبه عل ایخدا »!نبر ریافتاد دست به شمش ی کههر اتفاق آمدند،
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 31 .................................................................................»کند یم کار خودش ضرر به«: مییبگو کرد ینید یب یهرکس که باشد يطور دیبا نید از ما یتلق
 31 .................. دارد زحمت کردن یزندگ خوب. 2/دارد دوست را ها عاقل خدا. 1/دهد؟ یم پاداش خدا چرا است، خودمان نفع به و عاقالنه ،يدار نید اگر
 32 ...................................... يشو یم متواضع ینیب یم را خودت به خدا لطف یوقت. 4/یده انجام خدا خاطر به را است نفعت به که يکار است سخت. 3
 32 .................... دهد یم را جوابت هم خدا و ،يشو یم خدا عاشق یکن یزندگ درست اگر/ يدار یم دوست شتریب را خدا يشد یمتعال یوقت: پنجم لیدل

 33 .......................................................................................................................................... مرحله 7 در یزندگ فیتعر: 5ج
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 33 ....................................................................................................... "التیتما يسو به حرکت" یعنی یزندگ. 1 ۀمرحل/ مرحله هفت در یزندگ فیعرت
 33 ...................................................................................... هستند ما التیتما ما حرکت ۀمحرک موتور/  التیتما و حرکت: دارد يدیکل عنصر دو یزندگ
 34 ................................... است تالش با توأم حرکت بلکه ست،ین ساده حرکت کی یزندگ/»التیتما« به دنیرس يبرا »تالش« یعنی یزندگ. 2 ۀمرحل
 34 ............. ماهواره نه ست،یزندگ قتیحق با بچه نکردن آشنا فساد ۀشیر/ندیگو یم دروغ ها انسان به کنند، یم غیتبل را »تالش بدون یزندگ« که یکسان

 35 ......................................................... است خطرناك یزندگ میتعل بدون ،یبندگ  آموزش/  دینکن فیتعر را یبندگ فهمد، ینم را یزندگ که یکس يبرا
 35 .............................. !ستین »گلو تو برو ایب راحت هلو« یزندگ: دیبده ادی بچه به/ التیتما به دنیرس يبرا »مبارزه« و تالش یعنی یزندگ. 3 ۀمرحل
 نیب »انتخاب« لزوم به نسبت یخودآگاه در انسان کمال آغاز/ »برتر ای منتخب يها عالقه« به دنیرس يابر مبارزه و تالش یعنی یزندگ. 4 ۀمرحل

 35 ..................................................................................................................................................................................................................... هاست عالقه
 يها عالقه میتوان یم یحت ما ها، عالقه انتخاب بر الوهع/ برتر يها عالقه به دنیرس يبرا مبارزه و تالش و» ها عالقه تیریمد« یعنی یزندگ. 5 ۀمرحل
 36 ............................................................................................................................................................................................................ میده رییتغ را خود

 36 .......................................................................................................................... کند یزندگ بهتر تا دهد رییتغ را شیها عالقه یبرخ است مجبور انسان
 37 ............................................................................................................................. هاست عالقه رییتغ ای »ها عالقه تیریمد« انسان یزندگ يجد چالش
 مقابل در دنش میتسل و رشیپذ/ » ها تیمحدود رشیپذ« و برتر يها عالقه به دنیرس يبرا مبارزه و تالش و ها عالقه تیریمد یعنی یزندگ. 6 ۀمرحل

 37 .................................................................................................................................................................................. است یزندگ از یجزئ ها، تیمحدود
 38 ................. »مقدر اتیح بستر در« ها تیمحدود رشیپذ و برتر يها عالقه به دنیرس يبرا مبارزه و تالش و ها عالقه تیریمد یعنی یزندگ. 7 ۀمرحل

 38 ............................................................................... میکن ینم یزندگ »امکان تینها یب« تیوضع کی در ما/ "است یاله مقدرات با ما تعامل یزندگ"
 39 ........................................................................................................ میتهس آن در دادن پس امتحان حال در ما که است يا شده یطراح ۀصحن یزندگ

 نه کند؛ یم اشتباه دچار »یزندگ متن« به نسبت را ما طانیش/ کند یم فاحش يخطا دچار را ما ،یزندگ فیتعر در مهم عناصر از کی هر از غفلت
 39 ................................................................................................................................................................................................. »یزندگ هدف« به نسبت

 که است نیا مهم مشکل/ستین اخالق و دیعقا درس ضعف از جامعه مشکالت/داشت يادیز انتظار مردم مانیا از دینبا: 6ج
 41 ................... شود متواضع هم نماز با است دیبع باشد، نکرده متواضع را او یزندگ که یکس/میا نشناخته یبندگ از قبل را یزندگ

 دایپ يادیز مشکالت نید با م،ینکن درك را یزندگ مختصات اگر/میباش داشته یبندگ از یدرست فیتعر میتوان ینم ،یزندگ از حیصح فیتعر بدون
 41 ...................................................................................................................................................................................................................... کرد میخواه

 41 .......................................................................................................................... است یزندگ به نسبت ما تصور کردن مخدوش سیابل يکارها از یکی
 42 .................................... داشت يادیز انتظار مردم مانیا از دینبا/ شود یم حل »یزندگ« حیصح درك با یروح و یاخالق ،يمعنو مشکالت از ياریبس

 42 ............ میده ینم ارائه جوانان به یزندگ از یحیصح درك ما/ میباش داشته ینید و یفرهنگ مشکل خودمان ۀجامع در قدر نیا ما ستین یعیطب اصالً
 43 ..................................................... میا نشناخته یبندگ از قبل را یزندگ که نستیا مهم مشکل/ ستین اخالق و دیعقا درس ضعف از جامعه مشکالت

 43 ................................................................................................ »کن کار برو«: کرد رزق شیافزا يبرا دعا درخواست که یکس به) ع(صادق امام پاسخ
 43 ................................................................ »!داشت زحمتیب و راحت یزندگ کی شود یم ایدن در« میکن یم تصور طانیش بیفر ای يپرداز الیخ اثر در
 44 ..................................................... دارد وجود يریدرگ شهیهم يومعن و يماد یزندگ در/ کرد برخورد پردازانه الیخ دینبا هم خودمان يمعنو یزندگ با
 44 ................................................................................................................. است رنج يمعنا به نیهم د،یکن انتخاب خودتان الیام نیب از دیبخواه نکهیا
 45 ......................................................................................................................... است یانسان ۀفاجع کی کنند ینم کار یالگس 14 از بعد ما جوانان نکهیا

 45 ....................................................................................................................... یابد نمى آسایش بزرگسالى در نیندازد، رنج به را خود کم سن در هرکس
 45 ................................................................................................. !افتاد چشمم از: فرمود یم ندارد يا حرفه خوب، جوان کی که دید یم یوقت) ص(امبریپ

 46 .................................. بود دهیفهم را یزندگ که بود یکس يهاد میابراه دیشه/ باشد نداشته هیتوص به ازین که باشد خوب قدر آن دیبا یمذهب بچه کار
 46 ................................................................................................................................................. میبجنگ خوب یزندگ کی يبرا بلکه م،ینجنگ یزندگ با

 46 ................................................................................................................ شود متواضع هم نماز با است دیبع باشد، نکرده متواضع را او یزندگ که یکس

 فضا نیا در را ما خدا چون میبورز عشق یزندگ به دیبا/ کنند ینم شکر خاطرش به  ها آدم اکثر که است ینعمت ،یزندگ بساط: 7ج
 وضو با شده هیتوص که است زیعز قدر آن یزندگ/ داده بها یزندگ به ما ۀعالق به ا،یالدن حب مذمت رغم یعل نید/ داده قرار

 کنند یم تیریمد را تیها عالقه نقدریا گرانید ،ینکن تیریمد را تیها عالقه اگر/ است ندیفرآ سه بیترک یزندگ/ دیکن »یزندگ«
 48 .......................................................................................................................................................... یکن گم را خودت که

 48 ............................................................................... !دارند جنگ سرِ یزندگ با ها یبعض/ داده بها یزندگ به ما ۀعالق به ا،یالدن حب مذمت رغم یعل نید
 49 .... کنند ینم شکر خاطرش به  ها آدم اکثر که است ینعمت ،یزندگ بساط و اتیح/ داده قرار اردوگاه نیا در را ما خدا چون میبورز عشق یزندگ به دیبا
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کرده نییتع ما يبرا خدا را ما یزندگ قطعات کلّ/ است؟ چگونه قطعه آن با شما ارتباط باشد، کرده نییتع) ع(زمان امام را شما یزندگ از يا قطعه اگر
 ......................................................................................................................................................................................................................................... 49 
 49 ............................................................................................................................. !میبزن کنار هم را خدا که طور آن نه البته د؛یورز عشق یزندگ به دیبا

 50 ..................................... »کنم یزندگ وضو با خواهم یم من« یعنی بودن الوضو دائم/ »دیکن یزندگ وضو با« شده هیتوص که است زیعز قدر آن یزندگ
 50 ............................................................................................................................................ است محترم هم یزندگ اتیجزئ بلکه ،یزندگ اتیکل فقط نه

 50 .......................................................................................... است مستجاب زفاف شب در داماد و عروس يدعا که است محترم نید در قدر آن یعروس
 51 ............................................................................................................................ کند یم تیرعا هم را آدابش باشد، محترم یکس يبرا خوردن غذا اگر

 51 ........................................ یکن گم را خودت که کنند یم تیریمد را تیها عالقه نقدریا گرانید ،ینکن تیریمد را تیها عالقه اگر/یزندگ فیتعر مرور
 51 ........................................................................................................................................ شود یم لیتحم مردم به ها رسانه و هنر توسط عالقه غرب در

 52 ............................................................ ها تیمحدود رشیپذ. 3 ها عالقه کنترل و رییتغ. 2 ها عالقه يسو به حرکت.1: است ندیفرآ سه بیترک یزندگ
 52 ......................................................................................................................... »دنیفهم« يبرا است يندیفرا یزندگ/ گرید يا هیزاو از یزندگ فیتعر

 52 ........................................................................................................................ ییابتدا يها یآگاه نه است ناب قیحقا و یعال معارف فهم يبرا یزندگ
 53 ......................................... ؟يزیچ چه دنیفهم منتها دن؛یفهم یعنی یزندگ/ کنند اکتشاف را عقل يبها گران يها نهیدف که اند آمده امبرانیپ): ع(یعل

 53 ............................................................................................................... بفهمد را ییزهایچ کی تینها در انسان که فتدیب ییها اتفاق کی یعنی یزندگ

 يبرا يندیفرآ یعنی یزندگ/ است بودن تر زنده بهتر، یزندگ شرط نیاول/ است انسان شدن »شکفته« يبرا يندیفرآ یزندگ: 8ج
 به دنیرس ندیفرا یزندگ!/ است خودمان درون در ها قدرت که یحال در میکن یم اضافه امکانات بهتر یزندگ يبرا ما/ شدن تر زنده

 55 .................................................................................................................................................................... است معرفت
 55 ............................................................ خود يها عالقه ریاس انسان/»رونیب در موانع با مبارزه« و »درون در ها عالقه تیریمد« يبرا يندیفرآ یزندگ

 55 ................................................................................................................................... میدار ازین یآگاه به مرحله به مرحله ها، عالقه تیریمد ندیفرآ در
 56 .............................................. بفهمد استخوانش و پوست و گوشت با دیبا را زهایچ یبرخ آدم/ درس کالس نیع است؛ دنیفهم ۀلیوس و ابزار یزندگ
 56 ...................................................................................... دیشو ینم متوجه را ازهیچ یبعض دینکن یزندگ تا شما/  است معرفت به دنیرس ندیفرا یزندگ
 56 .................................................................................................... است انسان شدن» شکفته« يبرا يندیفرا یزندگ/ گرید یۀزاو کی از یزندگ فیتعر

 57 ................................................... اند نکرده شکوفا را خود یروح يها قدرت یول اند کرده یزندگ ها سال یبرخ/ انسان مغز ةالهاد فوق قدرت از يانمونه
 57 ........................................................................................................................ شوند؟ بالغ یجنس نظر از یسن چه در ما يها جوان بود بهتر شما نظر به

 58 .......................................................................................................................................................................... شدن تر زنده يبرا يندیفرآ یعنی یزندگ
 58 ....................... !است خودمان درون در ها قدرت که یحال در میکن یم اضافه امکانات بهتر یزندگ يبرا ما/ است بودن تر زنده بهتر، یزندگ شرط نیاول

 59 .......................................................................................................................................................... شد؟ خواهد چگونه او یزندگ شد، شکوفا که یکس
 59 .................................................................................................... رد؟یگ یم مان دل م،یکن یم نگاه که را ها لمیف از یلیخ چرا/ شدن تر زنده یعنی یزندگ

 59 ............................................................................................................................................................. ساله هجده جوان کی از) ره(بهجت يآقا انتظار

 تیتبع اثر در/ دهد یم ادی انانس به را رفاه راه ن،ید/ستین زهد کند، مسلط ما يایدن بر را مستکبران که يا ابلهانه يزیاگریدن: 9ج
 نییپا یلیخ ما در کار فرهنگ/ شود بهتر شان یزندگ زحمت، بدون خواهند یم یبرخ/ دیآ یم دیپد يماد خوش یزندگ امبران،یپ از

 60 ................................................................................................................................................................................ است
» !د؟یهست بهتر یزندگ دنبال ما مثل هم شما« ندیگو یم نینیمتد به تمسخر، با ها یرمذهبیغ یبرخ/کنند یم مخالفت »بهتر یزندگ« بحث با گروه دو
 60 .................................................................................................................................................................. د؟ینکن آباد را خود يایدن فرموده امبریپ کدام/
 60 ...................................................................................................................... ستین زهد ،کند مسلط ما يایدن بر را مستکبران که يا ابلهانه يزیاگریدن

 شرفتیپ سال 30از پس یزندگ از ها ییاروپا يمند تیرضا اروپا، یۀاتحاد گزارش اساس بر/ است یزندگ از »يتمندیرضا« بهتر، یزندگ مالك
 61 ........................................................................................................................................................................................................ نشده ادیز ،يتکنولوژ

 61 ................................................................... میریگ یم قرار انیسیابل ۀسلط تحت اال و میکن شرکت »بهتر یزندگ رقابت« در میمجبور امروز، يایدن در
 62 ...................................................................................................................... است يبشر ۀشرفتیپ اتیح ۀالزم ،يامروز انسان دیجد يازهاین از یبرخ
 62 ............ سکه ضرب يتکنولوژ به دنیرس يبرا حاکم دستگاه به) ع(باقر امام کمک/ نشود مسلط ما بر تا میکن رقابت دشمن با دیبا ها نهیزم یبرخ در
 62 ...................................................................... دیآ یم دیپد يماد خوش یزندگ امبران،یپ از تیتبع اثر در): ع(یعل/دهد یم ادی انسان به را رفاه راه ن،ید

 63 .................................... کند تالش ثروت نیتأم يبرا دیبا انسان! / میکن ریفق را خودمان میدار فهیوظ ما که ستین معنا نیا به فقرا، به احترام اتیروا
 64 ............................................................................ است متفاوت کرده، مقدر پرتالش و باتقوا مؤمن يبرا خدا که يفقر با ،ییتقوا یب و یتنبل اثر در فقر
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 64 ............................................................................... ستین یاطلبیدن نیا ،یباش داشته »عیوس ۀخان« و »خوب نیماش« خود ازین رفع يبرا یبخواه راگ
 65 ............................................................................ کنند يکشاورز ل،یموبا با يباز يجا به ها هفته آخر ها یرستانیدب/ نهیمد ۀنمون کشاورز نیرالمؤمنیام

 65 ............................................................................................. شود بهتر شان یزندگ زحمت، بدون خواهند یم یبرخ/است نییپا یلیخ ما در کار فرهنگ
 65 .............................................................................. آخرت و ایدن ن،ید اصالح يبرا) ص(امبریپ يدعا/ است بهتر یزندگ نیتأم يبرا ما، هیادع از یبرخ
 66 .......................................................................................................... یبده خدا راه در راحت را آن یبتوان دیبا شد، نیتأم تیایدن و یرفت ایدن دنبال اگر

 خواست یکس اگر یعنی بودن یانقالب!/ بخواهد؟ عمر طول خدا از یول باشد نداشته دوست را یزندگ یکس دشو یم مگر: 10ج
 امام از ییدعا/ میبمان یباق ریفق شهیهم تا کنند یم دعوت شهوت به را ما ها یغرب/ میستیبا مقابلش در شود، ما بهتر یزندگ مانع
 67 .................................................................................................................................................. بهتر يایدن يبرا) ع(يهاد

 67 .......................................................................................... مال جمع هم داده، زهد به دستور هم نید/بفهمد را نید تواند ینم ساده، و نگر یسطح  آدم
 67 ................................................................................... بکشد زجر حتماً ستین الزم رشد يبرا آدم/ است شده بهتر يایدن يبرا) ع(يهاد امام از ییدعا

 68 .................................................................................. !ردیگ یم لیتحو را فقرا فقط خدا که ستین نیا شیمعنا »است شکسته يها دل نزد خدا« نکهیا
 69 ............................. دینیب یم دعا نیا در را خدا زبان مختصات یبرخ/ »میبزن حرف خدا با خدا زبان با« که دهد یم ادی ما به دعا نیا رد) ع(يهاد امام

 69 ............................................................................................. »ندهد قرار زندان ما يبرا را ایدن« که میبخواه خدا از دیبا یول »است مؤمن زندان ایدن«
 مهم شیبرا هم ایدن نیا از شدن جدا و بگذراند خوش ایدن در آدم شودیم/ بود خواهد »بهشت« یعنی آن از بهتر دنبال باشد، خوب شیایدن که یکس

 70 ................................................................................................................................................................................................................................ نباشد
 عمر طول خدا از یول باشد نداشته دوست را یزندگ یکس شود یم مگر/ کنند پخش رمضان ماه يسحرها در را ابوحمزه يدعا از قطعه نیا کاش

 70 ...........................................................................................................................................................................................................................!بخواهد؟
 مقابلش در شود، ما بهتر یزندگ مانع خواست یکس اگر یعنی بودن یانقالب/هست هم یدگزن به نسبت ست،ین یبندگ به نسبت فقط مؤمن رتیغ
 71 ............................................................................................................................................................................................................................. میستیبا

 71 ...................... کند ینم تجابمس را آنها يدعا خدا باشد نیظالم از شیب نیمظلوم تعداد یوقت/ کند؟ یم مستجاب را نیمظلوم يدعا موقع چه خداوند
 71 .......................................................................................... میریبگ باال یزندگ در را خودمان همت دیبا/ است یهرزگ و شهوت ،یهمتبلند مقابل ۀنقط

 72 ........................................................ میبمان یباق ریفق شهیهم تا کنند یم دعوت شهوت به را ما ها یغرب/  شود یم نپرستا قدرت یزندگ ریاس شهوتران
 72 ....................................................................................... کنند دعا اش خانه در همت دون يها آدم دیآ ینم خوشش خدا/  است؟ خلوت دعا مجالس چرا

/ دارد يدتریشد ۀعالق که دارد يبهتر یزندگ یکس ست؛ین شتریب امکانات بهتر یزندگ/ست؟یچ »بهتر یزندگ« رکن چهار: 11ج
 73 ............................................................................ است یآدم روح ۀشاکل ةسازند محبت/  است لذت ۀسرچشم دیشد ۀعالق

 73 ..................................................................................................................................... یزندگ فیتعر یاصل رکن چهار اساس بر »بهتر یزندگ« فیتعر
 73 .................................................................................................................................................................................... یزندگ فیتعر در رکن چهار مرور

 74 ... شکل نیبهتر به مقدرات خوردن رقم. 4 شده حساب و جا به تیمحدود رشیپذ.3 بهتر ةمبارز و تالش. 2 شتریب و بهتر ۀعالق.1: بهتر یزندگ ارکان
 74 .............................. شود یم درست هم مچهار رکن شد، درست اول رکن سه اگر!/ است شتریب امکانات با يمساو بهتر یزندگ کنند یم تصور ها یلیخ

 75 ...................................................... است لذت ۀسرچشم دیشد ۀعالق/ بود خواهد بهتر یزندگ باشد، شتریب عالقه هرچه/ بهتر یزندگ اول رکن عالقه؛
 75 .......................... ستین مطلوب فتد،یب چشمت از وصال از بعد که يا عالقه/ ابندهی شیافزا ،یباق د،یشد: بهتر یزندگ يبرا مطلوب عالقه ياه یژگیو

 76 ...................................................................................................................................................... !کنند؟ یزندگ عاشقانه ها انسان ۀهم دارد یاشکال چه
 76 ...................................................................... باشد؟ دیشد یلیخ که باشد يزیچ چه به محبت/ دارد يدتریشد ۀعالق که دارد يبهتر یزندگ یکس آن
 77 ............................................................................ باشد داشته دوست را تو هم او و باشد نفعت به که باشد یکس به دیبا عالقه.4/ عالقه يبعد یژگیو
 77 ................................................................................................................................ اند شده قانع یعشق يها لمیف دنید به و دندیناام یعاشق از ها یلیخ

 77 ................................................................................................................... است دتریشد محبت بهتر، محبت/ کرد خواهد بهتر را انسان یزندگ محبت
 78 ......................................................................................... !شود لیذل آن با که باشد داشته دوست را يزیچ مؤمن که است زشت چقدر): ع(صادق امام

 78 ............................................................. شود یم محبوبش هیشب آدم/ شود یم محشور داشته، دوست که يزیچ آن با امتیق روز یکس هر ات،یروا طبق
 78 ............................................................................................................... هست هم آدم روح ۀشاکل ةسازند محبت ست،ین بردن لذت يبرا فقط محبت

 را گناه تواند ینم نبرد، لذت یزندگ از که یکس/  نیدوم »تالش« و بهتر؛ یزندگ ۀمشخص نیاول ،یزندگ در »دیشد محبت«: 12ج
 که يا جامعه/ دیآ ینم بدست يبهتر یزندگ مبارزه، و تالش از فرار با/ برد لذت یزندگ از شود یم دنیکش یسخت با فقط/کند ترك
 80 ............................................................................................................. دارد يادیز يها يگرفتار باشد، زحمت یب پول دنبال

 80 ........................................................................................................................................................ است کردن یزندگ شده حساب بودن،  یمذهب ۀالزم
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 80 ........................................... زند یم لطمه یلیخ نادرست تصور نیا/ ندارند یزندگ شده حساب یزندگ رانتظا یول دارند، نماز انتظار یمذهب کی از مردم
 81 ......................................................... باشد همراه احساسات و عشق با دیبا خوب یزندگ/  بهتر یزندگ ۀمشخص نیاول ،یزندگ در محبت بودن پررنگ
 81 ......................................................... !کنند یزندگ رباط مثل ها انسان دارند دوست غربزده يروشنفکرها یبرخ/ کند یزندگ عاشقانه دیبا اساساً انسان

 82 .................................................... باشد یراض کم يها عالقه به تواند ینم انسان/ میکن یم صحبت یمعمول يها عالقه از فراتر يا عالقه و عشق از ما
 82 ....................................................................................................... کند رآبیس را انسان تواند ینم فرزند، به مادر محبت حد در یحت یجزئ يهامحبت

 83 .................. نشود اندك يها محبت ریاس انسان شود یم باعث دیشد محبت/ شده ها یزندگ شدن فلج باعث اندك، يها محبت به حد از شیب تیاهم
 83 .................................................................................................................... چشد ینم را یزندگ طعم وقت چیه باشد، دهینرس دیشد محبت به که یکس
 موفق چون ست،ین تیموفق يها راه دنبال گرید باشد، دهیرس دیشد محبت به یکس اگر/ چشد ینم را یزندگ طعم باشد، تیموفق دنبال یلیخ که یکس

 83 ................................................................................................................................................................................................................................. !شده
 خدمت به تیموفق به دنیرس يبرا را نید و خدا خواهند یم یبرخ/کند یم خراب را نید رد،یبگ کار به را نید اگر است، بد یزندگ با ارتباطش که یسک

 84 .............................................................................................................................................................................................................................. !رندیبگ
 84 .............................................................................................................. است »یزندگ به انانس کردن نگاه بد« کند یم حل نید که یمشکل نیبزرگتر
 84 ............................................................................................................................... باشند مؤثر انسان یزندگ در ادیز دینبا ،یجزئ يها نفرت و ها محبت

 85 ........ دهد یم رخ شیبرا شوم اتفاق سه شود، یجزئ يها محبت ریاس که یکس/ شود ینم رابیس خودش محبت با جز که دهیآفر يطور را انسان خدا
 85 .............................................................................................................................. »دیشد محبت آن خاطر به مبارزه، و تالش«: بهتر یزندگ دوم عنصر
 86 ......................................... برد ینخواه را یزندگ لذت ،ینکش یسخت يزیچ به دنیرس يبرا یوقت تا/ یبرس آن به تالش با که است آن بهتر یزندگ

 تواند ینم نبرد لذت یزندگ از که یکس/برد لذت یزندگ از شود یم یسخت با فقط/ دارد يادیز يها يگرفتار باشد، زحمت یب پول دنبال که يا جامعه
 87 .......................................................................................................................................................................................................................... نکند گناه

 87 ...................................................................................................... شوند یم پاك معاش نیتأم راه در دنیکش یسخت با فقط گناهان یبرخ): ص(امبریپ
 87 ........................................................................................................... است عذاب آتش يبرا یمانع خانواده، نان نیتأم يبرا خوردن غصه): ص(امبریپ
 اش خانواده مخارج نیتأم يابر آدم که است یغم غم، نیبهتر/ دیآ یم بدش خورد، ینم بچه و زن يبرا درآوردن پول ۀغص که یرتیغ یب آدم از نید

 88 ........................................................................................................................................................................................................................ کند تحمل
 88 ................................................................................................ دیآ ینم بدست يبهتر یزندگ مبارزه، و تالش از فرار با/ دیجنگ دیبا یگاه یزندگ يبرا

 انیجر/باشد ندارید تواند ینم تنبل آدم/ستین یاطلبیدن معاش، نیتأم: »بهتر یزندگ« بحث طرح از انتقادها به خپاس: 13ج
 کنند، یم حیترو را ایدن بدون نید که ییها يبصر حسن/ هست ملل و اقوام ۀهم در است، يزیاگریدن ینوع که یمسلک يسامر

 89 ................................................................................................................................. هستند ها یداعش و ها حجاج همکاران
 89 ......................................................................................................................... !دانند یم يگر یاشراف را »بهتر یزندگ« بحث طرح ،یمذهب افراد یبرخ
 89 .................................................................................... نماز یحت دارد، وجود يهرکار در افراط و فیتحر/ است عبادت ست،ین یاطلبیدن معاش، نیتأم

 90 ............................................................................... هست زین »ها تیمحدود« رشیپذ ندیفرا بلکه ست،ین »ها محبوب« به دنیرس ندیفرا صرفاً یزندگ
 90 ............ !نکرده؟ گرم را انسان یزندگ که است یخداپرست نوع چه نیا/ ندارد یخوب یزندگ باشد، هم خداپرست گرچها کند؛ یزندگ منفعالنه که یکس
 91 ................................................................................................................................. باشد داشته یپرتالش یزندگ آدم نکهیا: بهتر یزندگ یژگیو نیدوم

 91 ................... نده دست را فرصت شد، درآمد کسب فرصت اگر هم جنگ وسط یحت): ع(صادق امام/ است بهتر یزندگ يبرا ارزش کی يپرکار نفس
 91 .................................................................................................................................... !دانند یم یکالس یب خودشان يبرا را درآمد کسب ها یبعض االن
 92 ................................................................................. شود یم دهیکش یهرزگ به کار نباشد، ننگ يکاریب که يا جامعه در/ است بشر اتیح ناموس کار،
 92 .......................................................................... کند یم تحمل غربت و رود یم سفر به يروز طلب يبرا که یکس دارد دوست خداوند): ع(صادق امام
 93 ....................................................... شد نخواهد دانشمند شود، دانشجو یتنبل سرِ از که یکس/است؟ ادیز ما ۀجامع در استخدام و يکارمند به لیم چرا
 93 ............................................................................... اند گذاشته کنار را ایدن که هستند یعابدان افراد، نیکارتر انیز: قرآن/باشد ندارید تواند ینم تنبل آدم

 94 ................................................ دانند ینم یصالح آدم را »يبصر حسن« معاصر، فقهاء نیتر برجسته/  يبصر حسن داستان و يسامر ۀگوسال يماجرا
 94 ........................................ اند شده مشهور» )ص(غمبریپ امت يسامر« یکسان کی ات،یروا در!/ داد باد به را لیاسرائ  یبن زحمات تمام تنه، کی يسامر
 94 ........................................................................ !دیباش نداشته يکار ایدن به: يبصر حسن ۀخالص)/ ص(امبریپ امت يها يسامر از یکی ،يبصر حسن

 95 .......... !است يگرفتار موجب فرزند د،یاورین فرزند: يبصر سنح!/ دینزن حرف ایدن از: گفت یم بود؛ مذموم یاسیس اخبار انیب يبصر حسن مجلس در
 95 .......................................... هست ملل و اقوام ۀهم در است، يزیاگریدن ینوع که یمسلک يسامر انیجر/دارد يسامر کی یقوم هر): ع(نیرالمؤمنیأم

 96 .... شود یم جامعه بر ظالمان تسلط باعث زانهیاگریدن يدار نید/ هستند ها یداعش و ها حجاج همکاران کنند، یم جدا ایدن از را نید که ها يبصر حسن
 96 ....................................................................................... یکن عبور یزندگ ریمس از دیبا کردن یبندگ يبرا! / هم کنار در نه هستند؛ هم در ایدن و نید
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 97 .......... بمانند غرب ۀسلط تحت تا دهند یم رواج نیمسلم نیب را انهیصوف يدار نید ها یغرب/ است يبصر حسن کلمات ما نید به انهیصوف نگاه منشأ
 97 ............ میا کرده جدا استیس از را منکر از ینه و معروف به امر ما که است يآور هیگر طنز نیا/ مینیبب کردن یزندگ درست در را خود يدار نید دیبا

 يگر یانقالب/ شد ینخواه اهللا لیسب یف مجاهد فردا ،ینکن تالش یزندگ يبرا امروز اگر!/ بجنگد یزندگ يبرا دیبا یگاه آدم :14ج
 مؤمن زندان بهتر يایدن!/ فجار نه هستند خوبان ا،یدن از يمند بهره يبرا افراد نیتر ستهیشا): ع(صادق امام/ یزندگ از دفاع یعنی

 98 .................................................................................................................................... !است ربهت یلیخ آخرت چون است،
 98 ........................................................................................ !بجنگد »یزندگ« يبرا دیبا یگاه آدم/ مبارزه از سرشار و پرتالش یزندگ یعنی بهتر یزندگ
 99 ................................................................... ستین نید در یرمنطقیغ يزیاگریدن و يزیگر ثروت/باشد داشته تریغ و تعصب یزندگ به نسبت دیبا آدم

 99 ............................................................................................... دارند یم باز يریدرگ از را شما و دارند يمعنو ۀوجه که هستند یکسان امت يها يسامر
 100 .............................................. !نسازند را ما نید ها يبصر حسن وقت کی میباش مراقب/ بود یزندگ بحث ام،یق يبرا) ع(نیحس امام یسخنران نیاول
 ما یزندگ به دشمنان مینده اجازه و میبجنگ یزندگ يبرا دیاب/ شد ینخواه اهللالیسبیف مجاهد فردا ،ینکن تالش خودت یزندگ يبرا امروز اگر

 100 .................................................................................................................................................................................................................. بزنند دستبرد
 شدن ثروتمند مگر!/ شوند؟ ثروتمند تالش، و کار با ما يها جوان دارد یاشکال چه!/ بشوند اطلبیدن مردم، است ممکن سخنان نیا با: ندیگو یم یبرخ
 100 .................................................................................................................................................................................................................... !است؟ گناه

 101 ......................................... کند فراهم را مردم شدن ثروتمند مقدمات دیبا یاسالم دولت/است بد ثروت با کردن برخورد بد ست؛ین بد شدن ثروتمند
فجار نه هستند خوبان ا،یدن از يمند بهره يبرا افراد نیتر ستهیشا): ع(صادق امام/ کرد اعتراض حضرت یپوش کیش به که یکس به) ع(صادق امام پاسخ

 ...................................................................................................................................................................................................................................... 102 
 103 ... است بهتر یلیخ آخرت چون است، مؤمن زندان بهتر يایدن/ کرد اعتراض حضرت خوب یمال وضع به که يریفق يهودی به) ع(حسن امام پاسخ
 103 .............................................................................................................................................. نشد یازدگیدن دچار خوب، یزندگ وجود با) ع(حسن امام
 104 ...................................................................... شود یم تر پاك برسد، ثروت به یوقت فیشر آدم/ شود یم نید یب برسد، ثروت به یوقت تیظرف یب آدم
 104 ................................................................................................................................. شد خواهد فقر و ذلت دچار کند ترك را جهاد و مبارزه یکس اگر
 105 .............................................................................. یزندگ از دفاع یعنی يگر یانقالب/ میکن یم نابودشان کنند، تلخ را ما یزندگ بخواهند دشمنان اگر

 ما یزندگ اگر/است یزندگ وضع بهبود ،يارندید مهم جینتا از یکی/»بهتر یزندگ« رکن نیتر مهم ها، تیمحدود رشیپذ: 15ج
 داد، بیفر نیدروغ »بهتر یزندگ« ةوعد با را) ع(آدم سیابل/ میا گذاشته کم مان نید در که است نیا خاطر به ست،ین خوب

 یدگزن سوم رکن/باشد جامعه خوبان دست ثروت دیبا مسلمانان، يبقا يبرا): ع(صادق امام/نکنند تکرار را بیفر نیا ها نید یب
 106 ..............................دارند یفیتکل تیمحدود هم ها نید یب/ »یفیتکل« و» يریتقد« يها تیمحدود مقابل در جا به میتسل: بهتر

 106 ................................................ کند یم یزندگ» افسردهمهین« ستین برخوردار دیشد محبت از که یکس/خوب یزندگ ارکان از یکی »دیشد محبت«
 106 ........................................................................................................ ستین بخش لذت تالش بدون یزندگ/بهتر یزندگ گرید رکن »مبارزه و تالش«

 106 ................................................................................................................... باشد جامعه وبانخ دست ثروت دیبا مسلمانان، يبقا يبرا): ع(صادق امام
 107 ......................................................................................................................... زند یم ضرر ما تیمعنو به که میکن یتلق یخطرناک زیچ را ثروت دینبا
 107 ................................................................................................................ میا گذاشته کم مان نید در که است نیا خاطر به ست،ین خوب ما یزندگ اگر

 107 ................................................................................................................................................... است یزندگ وضع بهبود ،يندارید مهم جینتا از یکی
 107 ....................................................................................... نکنند تکرار را بیفر نیا ها نید یب د،دا بیفر نیدروغ »بهتر یزندگ« ةوعد با را آدم سیابل

 108 ........................................................................................................ ندهند بیفر نیدروغ» بهتر یزندگ« به دعوت با را مردم ها نید یب دیباش مراقب
 108 ................................................................................................................... ها تیمحدود مقابل در جا به و درست شدنِ میتسل: بهتر یگزند سوم رکن

 108 .............. ستین یزندگ يبرا يا آماده جوان رد،یبپذ را یزندگ يها تیمحدود ستین حاضر که یجوان/است ما یزندگ از یینما فوتبال سبز لیمستط
 109 ........................................................................................................................................ »یفیتکل« یبرخ و هستند »يریتقد« ها تیمحدود از یبرخ

 109 ................................................................... )فرد هر مختص(خاص و ریمتغ. 2) همه يبرا کسانی(عام و ریفراگ.1: نوعند دو يریتقد يها تیمحدود
 109 ......................................................... است شان جامعه فرهنگ و نیقوان ها، نید یب »یفیتکل« يها تیمحدود/دارند یفیتکل تیمحدود هم ها نید یب

 110 ............... میکن ینم تیترب تیمحدود با حیصح برخورد يبرا را فرزندانمان مدارس در متأسفانه/یفیتکل يها تیمحدود منشأ نید و قانون فرهنگ،
 110 .............................................................................................................. ستندین خوب یزندگ ةآماد کنند، فرار یتیمحدود هر از خواهند یم که یکسان

 110 ................................................................................. يریبپذ راآن کند یم کمک خدا اًیثان ،يندار ازین آن به اوالً کرده، جادیا نید که یتیمحدود هر
 111 ....................................................................................... »یعاطف يها تیمحدود« منا به هستند؛ هم يگرید يها تیمحدود ها انسان نیب روابط در
 111 ........................................... میتسل یعنی اسالم است، حیصح میتسل در یزندگ هنر/ باشد ها تیمحدود رشیپذ ،»بهتر یزندگ« رکن نیتر مهم دیشا
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 112 ..................................... شد یخواه رخدایغ عبد ،ينشو خدا عبد اگر/ دارد اشاره ها تیمحدود به میتسل یعنی یزندگ سوم رکن به هم »بودن عبد«
 رد،ینپذ را) ع(یعل يها تیمحدود که یکس/يریپذ یم کنند، یم نییتع گرانید که ییها تیمحدود ،يرینپذ کرده نیمع خدا که ییها تیمحدود اگر

 112 ................................................................................................................................................................................. ردیپذ یم را حجاج يها تیمحدود
 113 ...................................................................................................................................... م؟ینشو میتسل کجا و میشو میتسل کجا: یزندگ يدیکل سؤال
 113 ............................................................................................................................ نه؟ ای میشو یم خدا میتسل ف،یتکل و ریتقد در ایآ که است نیا مهم

 شتریب تان مشکالت دیکن جزع اگر): ع(یعل/ هاست تیمحدود مقابل در جا به میتسل ،»بهتر یزندگ« يبایز يها بخش از یکی: 16ج
 اگر/ است انسان یافتگین تیترب از یناش ها تیمحدود مقابل در جزع/ است جزع از یناش یخانوادگ مشکالت از ياریبس/ دشو یم

پرورش و آموزش يبرا يشنهادیپ!/ دیرس یم حالل راه از کرد یم صبر اگر یول بوده، مقدرش د،یرس خوب یزندگ به يدزد با یکس
 .................................................................................................................................................................................... 114 

 114 ................................................................................................... هاست تیمحدود مقابل در جا به شدن میتسل بهتر، یِزندگ يبایز يها بخش از یکی
 114 .................................................................................................................................. فرزندشان فوت بتیمص در) ع(صادق امام و) ع(باقر امام برخورد

 115 ................................................................. یتینارضا و اکراه با نه میشو خدا امر میتسل ییبایز به دیبا/ ستین بایز زدن، نق و زدن غُر با شدن میتسل
 يبرا یآمادگ یعنی ت،یمحدود رشیپذ يبرا یآمادگ/»رفتیپذ را ها تیمحدود یبرخ دیبا یندگز در« که ندازدیجاب ها بچه يبرا دیبا پرورش و آموزش

 115 ............................................................................................................................................................................................................................یزندگ
 116 ................................................................... است انسان یافتگین تیترب از یناش ها تیمحدود مقابل در جزع/ است »کردن جزع« میتسل مقابل ۀنقط
 116 ................................................ برد نیب از »یزندگ به معرفت با« دیبا را جزع ۀشیر/ است جزع از یناش ما ۀجامع در یخانوادگ مشکالت از ياریبس

 117 ........................................................................................... است جزع ینوع هم دشمن مقابل جا یب ترس/ جا به يها تیمحدود رفتنینپذ یعنی جزع
 117 ........................................ رود یم نیب از تو اجر فقط شود، ینم عوض تو مقدرات کردن جزع با/ شود یم شتریب تان مشکالت دیکن جزع اگر): ع(یعل

 مرکب لجام سرقت يماجرا!/ دیرس یم یزندگ آن به حالل راه از کرد یم صبر اگر یول بوده، مقدر شیبرا د،یرس خوب یزندگ به يدزد با یکس اگر
 118 .......................................................................................................................................................................................................................... )ع(یعل
 118 ....................................................................................... است حج مناسک و احرام ةدور در ها، تیمحدود مقابل در میسلت يبایز يها صحنه از یکی

 118 ................................................................................................................................ شود یم تر رونق پر مان یزندگ میریبپذ را جا به يها تیمحدود اگر
 119 ............................................................ است رفتهیپذ را خدا طرف از شده نییتع يها تیمحدود که است یکس مسلمان/ ست؟یچ میتسل نوع نیربهت
 119 .................................................................................................................................................. يبشو خدا میتسل که است نیا اسالم تینها): ع(یعل

 119 ................................................................... خدا یول امر مقابل در شدن میتسل با/ است؟ اثبات قابل چگونه »میهست خدا میتسل« نکهیا در ما يادعا
 120 .......................................................................................................................................................... کند شما میتسل را عالم خدا تا د،یبشو خدا میتسل
 120 ................................................................................................................................. خداست یول امر به شدن میتسل يمعنا به اسالم): ع(صادق امام

 121 ............................................................................................................. خداست یول امر به شدن میتسل لزوم ةدربار قرآن يها قسم نینادرتر از یکی

 بهتر را ما یزندگ »خداست مقدرات تحت ما یزندگ« نکهیا به توجه/ است یاله مقدرات یهمراه بهتر، یزندگ چهارم رکن: 17ج
 122 ............................................................... »کنم یم نییتع را ها يروز من دانند ینم مردم اکثر«: قرآن در خداوند آمار/ کند یم

 122 ................................................................ ستین بهتر یزندگ تالش یب و محبت یب یزندگ که دارند قبول عالم اهل/ بهتر یِزندگ اول رکن سه مرور
 122 ......................................................................................... ستین نیریش تیودمحد بدون فوتبال که همانطور ست،ین نیریش تیمحدود بدون يایدن

 123 ....................................................... خداست دست در شانیکارها دانند یم هم نینیرمتدیغ/ است »یاله مقدرات یهمراه« بهتر یزندگ چهارم رکن
 123 ............................................... خدا و ما ةاراد نیب است یتعامل ،یزندگ/ کند یم بهتر را ما یزندگ »خداست مقدرات تحت ما یزندگ« کهنیا به توجه
 124 ...................................................................................................................................... دهد یم توجه یاله مقدرات موضوع به را ما که هیآ چند مرور
 124 .................................................................................. است بهتر یزندگ ارکان از یکی آرامش و دهد یم آرامش ما به» بِاللَّه إِلَّا قُوةَ لَا و حولَ لَا« ذکر

 125 ....................................................................................................................... !کن جهتو دهد یم يباز را تو که یکس آن به نشو، يباز سرگرم نقدریا
 125 .................................................................................................................. »کنم یم نییتع را ها يروز من دانند ینم مردم اکثر«: قرآن در خداوند آمار

 125 ................................................................. کنند دعا تیبرا لیجبرئ و) ص(امبریپ اگر یحت شود یم بتینص کرده، مقدر تیبرا خدا که يهمسر همان
 125 ............................................................................................................ میدار هم اریاخت و اراده حال نیع در و م؛یا شده احاطه یاله مقدرات توسط ما
 126 ......................................... شود ینم قائل یقدرت خدا ریغ يبرا ند،یب یم را خدا قدرت که یکس/ دیکن یم حس شتریب را خدا قدرت د،یبخوان قرآن گرا

 126 .............................................................................................................................. دهد یم انجام ما یزندگ يبرا خدا که ییرهایتدب ةدربار تیروا چند
 127 ............................................................................................................................................................................... !است يا عارفانه يباز موشک،میقا
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/ ستین محترم خدا نزد شده، ریفق دشمن به باج اثر در که يریفق/است بهتر یزندگ چهارم رکن یاله مقدرات یهمراه: 18ج
 نییتع يبرا فقط قدر شب/ بود دشمن مقابل در مقاومت عدم يبرا بلکه نبود، يهودی دختر خلخال غارت از صرفاً) ع(یعل تأسف

 خواهد یخوش یزندگ باشد، یراض یاله قضاء به که یکس): ع(یعل/ هست هم جامعه مقدرات يبرا ست؛ین ما يفرد مقدرات
 128 ........................................................................................................................................................................... داشت

 128 ................................................................... کنند توافق آن يرو بر توانند یم ها آدم اکثر م،یکن انیب یالملل نیب زبان به را بهتر یزندگ فیتعر نیا اگر
 128 ................................... است معتقد شانس به الاقل نباشد، معتقد سرنوشت و راتمقد به یکس اگر/ یاله مقدرات یهمراه: بهتر یزندگ چهارم رکن
 129 .................................................................... میکن ینم یزندگ یتصادف اتفاقات يسر کی متنِ در ما/ دهد یم آرامش انسان به یاله مقدرات به توجه
 129 ........................................ نهیگز هزار نه است، محدود ۀنیگز چند انتخاب يبرا ما يِآزاد/ شوند مرتکب را یاشتباه هر بندگانش دهد ینم اجازه خدا

 129 .................................................................................... کند محقق او توسط را یاله قدر و قضا تا ردیگ یم را انسان عقل خدا یگاه): ص(اکرم امبریپ
 130 ................... »!دینکن دخالت خودتان مقدرات در قدر نیا«: فهماند لیاسرائ  یبن به خدا/میکن یم خراب را یزندگ باشد، خودمان دست مان مقدرات اگر
 130 ..... ستین محترم خدا نزد شود، ریفق دشمن به باج اثر در که یکس!/ است یعذرخواه هیشب نیمؤمن فقراء با امتیق روز در خدا کالم): ع(صادق امام

 131 ....................................................................... بود دشمن مقابل در مقاومت عدم يبرا بلکه نبود، يهودی خترد خلخال غارت از صرفاً) ع(یعل تأسف
 131 ............................................................................ است فالکت و فقر در اما نشده، هم میتحر و آمده کنار کایآمر با سال یس مصر: يمصر شمندیاند

 132 ........................................... داشت خواهد یخوش یزندگ باشد، یراض یاله قضاء به که یکس): ع(یعل/  است یدرون بهتر یزندگ از يا عمده بخش
 133 ........................ زند یم رقم شیبرا را مصلحت نیبهتر خدا کند، بادتع خالصانه که یکس): س(زهرا حضرت/ میده رییتغ را مقدراتمان میتوان یم ما

 133 ................................................. کرده آسانش ما يبرا خدا که خالص يها عبادت از یکی) ع(یعل ذکر/ دیآ یم دست به سخت یلیخ خالصانه عبادت
 134 ............................................. است یربوب بارگاه به تواضع ینوع قدر شب در يداریب نیهم/ میده رییتغ یخوب به را خود مقدرات قدر، شب در دییایب

 134 ................... داد نجات بد مقدرات از را جامعه دیبا قدر، شب در/ هست هم هجامع مقدرات يبرا ست؛ین ما يفرد مقدرات نییتع يبرا فقط قدر شب
 135 ................................................................................................................................................خداست ذکر از اعراض خاطر به ما يها يگرفتار یبرخ
 135 .......................................................................................................................................................... دهد یم خوش یزندگ باتقوا انانس به یزندگ خدا

 به ازین) ع(زمان امام/ دیرس نخواهد بهتر یزندگ به یکس نشود اصالح قدرت تا/ است یاسیس کامالً بحث کی بهتر یزندگ: 19ج
 اول منکر از ینه/ شد میخواه ها يریسختگ آن ریاس همه شود، نییتع يا نهرایسختگ مقدرات ما ۀجامع يبرا اگر/ دارد »ریمد« 313

 136 ................................................... است یاسیس يدعا کی فرج، يبرا دعا/ابانیخ يها حجاب یب نه است، رانیمد به خطاب
 آن ریاس ما ۀهم شود، نییتع يا رانهیسختگ مقدرات ما ۀجامع يبرا اگر/ است مهم یلیخ جامعه مقدرات م؛ینباش خود یشخص مقدرات نگران فقط

 136 .............................................................................................................................................................................................. شد میخواه ها يریسختگ
 136 .............. بود قدرت وضع یده سامان دنبال ،یتیترب و میتعل کار از قبل) ص(امبریپ/دارند يادیز نقش جامعه مسئوالن بهتر، یزندگ به دنیرس يبرا
 137 ................................................................... دارد »ریمد« 313 به ازین) ع(زمان امام/ دیرس نخواهد بهتر یزندگ به یکس نشود، اصالح قدرت وضع تا
 138 .......................................................... است یاسیس بهتر، یزندگ شرط/ ندارد دهیفا جامعه، در یاخالق حینصا از ياریبس نشود اصالح قدرت وضع تا

 138 .................................... است یاسیس کامالً بحث کی بهتر یزندگ بحث/ کند یم یطراح ما ۀجامع يبرا خدا که است یمقدرات ما مقدرات نیمهمتر
 139 ............................................. است استیس ۀعرص در بزرگ يمنکرها!/ ابانیخ يها حجاب یب نه است مملکت رانیمد به خطاب اول منکر، از ینه

 139 ..................................................................... اند نکرده رفتار ینید ادیز جامعه مسئوالن دینکن شک نکرد، دایپ یدسترس بهتر یزندگ به يا معهجا اگر
 139 !شده یمعرف» یاسیرسیغ« ما نید/ نداشتند تیحساس جامعه وضع به خوبها چون کرد، عذاب بد هزار40 همراه را بیشع قوم خوبان از هزار60 خدا
 140 .......................................................... است دهیچیپ اریبس است،یس ۀعرص در ثواب و خطا صیتشخ/ اند؟ یاسیرسیغ قدر نیا ،يبشر جوامع مردم چرا

 140 .................................................................................................................................. دیرس خوب مقدرات به شود ینم استیس ۀعرص در اصالح دونب
 141 ........................... کنند؟ یم جادیا تیمحدود ما يبرا قدر نیا مستکبران چرا/ میکن یزندگ راحت میتوان ینم مینکن آزاد ظلم از را جهان مردم تمام تا

 141 .................................... شود یم اعالم رمضان ام 23 سحر در جهان، خیتار خبر نیتر یاسیس/ است عالم رییتغ شب است؛ یاسیس شب کی قدر شب
 142 ........................................................................... دهد یم سخاوتمندان به را» مال« و بردباران به را »ها تاسیر« بخواهد، ریخ یقوم يبرا خدا یوقت
 143 ........................................................................................................................................................................ است یاسیس يدعا کی فرج، يبرا دعا

 یزندگ در ينگر کالن بهتر، همسر انتخاب و یزندگ شرط/کند؟» اجرا« را» بهتر یزندگ« ۀبرنام تواند یم یکس چه: 20ج
 جامعه در را تعادل باال از« یعنی تیوال/ است بهتر یزندگ یاجتماع شرط »تیوال« و ،يفرد شرط »یزندگ به باال از نگاه«/است

 144 ................................................... بود خواهد ظهور روز است، بهتر یزندگ شرط تیوال بفهمند همه که يروز/ »کردن جادیا
 144 ................................................ »بهتر یزندگ رکن چهار« مجدد مرور!/ باشند داشته بهتر یزندگ نداران،ید ندارد ضرورت  میکن فکر که است اشتباه

 145 ....................................................................... کند؟ اجرا را بهتر یزندگ ۀبرنام تواند یم یکس هر ایآ/ ست؟یچ بهتر یزندگ به ورود يبرا الزم طیشرا
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 145 ................................................................................................................ است »یزندگ به کردن نگاه باال از« بهتر یزندگ به ورود يبرا يِفرد شرط
 145 ........................................................................................................................ است؟ سخت ها جوان یبرخ يبرا يباز قیرف ةدور بودن گذرا فهم چرا
 145 ........................................... کند نگاه باال از قش،یعال به و همسر انتخاب انیجر به که یکس/ باشد؟ داشته خوب همسر انتخاب تواند یم یکس چه

 146 ........... سوزاند یم را انسان يها یبدبخت ۀشیر »ينگر کالن«/ یکن نگاه باال از را یزندگ که است نیا بهتر، یزندگ ۀبرنام ياجرا در تیموفق ۀالزم
 مشکالتش تواند ینم شود، اتیجزئ غرق و نکند نگاه یزندگ به باال از که یکس/ دانشگاه به ورود از پس جوانان یبرخ یلیتحص افت و یافسردگ لیدل
 146 ..................................................................................................................................................................................................................... کند حل را
 147 .. کنند نگاه یزندگ به باال از رمردهایپ مثل که هستند یجوانان جوانان، نیبهتر):  ع(صادق امام/کنند نگاه یندگز به باال از میبده ادی ها بچه به دیبا

»کردم؟ کار چه« نه »کردم؟ را کار نیا چرا« یعنی نفس ۀاسبمح!/ »اعمالکُم« نه» أَنْفُسکُم« حاسبوا«/کردن نگاه باال از يبرا یحل راه نفس؛ ۀمحاسب
 ...................................................................................................................................................................................................................................... 147 

 148 ....... کرد نخواهد فراهم را بهتر یزندگ يبرا الزم بستر جامعه نباشد، حاکم جامعه بر تیوال تا/ است بهتر یزندگ به دنیرس یاجتماع شرط ت،یوال
 148 ................................................................................................................................. میشو شکفته دورن از ما کند یم یسع که است بهار مثل تیوال
 را آزاد رقابت ةاجاز غرب/ کنند رقابت و کنند شکوفا را شان ياستعدادها دهد یم دانیم ها انسان به تیوال/ست؟یچ خوب يشعارها ۀهم تحقق راه
 149 ......................................................................................................................................................................................................................... دهد ینم

 149 ......................................................................... داد حیتوض را تیوال حیصح يمعنا که يا هیآ/ شد؟ نهیمد انیهودی اکثر اسالم سبب قرآن یۀآ کدام
 150 ........................................................................................... ماست نشدن خوشبخت عالمت شود، ها یغرب هیشب ما یحقوق و یاجتماع نظامات نکهیا

 150 ................ بود خواهد ظهور روز است، بهتر یزندگ رطش تیوال بفهمند مردم ۀهم که يروز/ »کردن جادیا جامعه در را تعادل باال از« یعنی تیوال
 150 ............................................................................................................................ ندانند را قدرش اما باشد شان دسترس در تیوال که یکسان مجازات

 152 ............................................................................... باشد داشته یژگیو 7 دیبا »بهتر یزندگ« يبرا خوب برنامه کی: 21ج
 152 ........................................ است» دنید را انتها و ابتدا« کردن نگاه باال از وجوه از یکی/ است یزندگ به کردن نگاه باال از بهتر، یزندگ يفرد شرط
 152 ............................................................................................................................................. ونددیبپ آرامش به »چه؟ بعدش« سؤال با تواند یم انسان

 153 .............................................................................. است »جوانب« ۀهم دنید کردن نگاه باال از گرید وجه/ »دنید را ابتدا« یعنی کردن نگاه باال از
 153 .............................................................. شد بهشت در) ص(امبریپ نیهمنش که يرمردیپ و) ع(یموس نیهمنش که یرزنیپ/ کردن نگاه باال از ۀجینت

 154 .............................................................................................................. میده حیتوض هم را هجامع يبرا تیوال دیفوا دیبا ست،ین یکاف تیوال اثبات
 154 ............................................................... !دارند؟ نظارت قدرت مردم واقعاً ایآ/  داده نشان را خود يها بیآس و  باخته رنگ یدموکراس يشعارها امروز

 155 ........................................................................................................................................................................... ست؟یچ خوب ۀبرنام کی يها یژگیو
 155 ....................................................................................... کرد لیتحم انسان به را عالقه کی شود یم/ یلیتحم نه باشد، فطرت مطابق دیبا برنامه. 1
 155 ................................................................................................................................................................... باشد ما جسم عتیطب مطابق دیاب برنامه. 2
 156 .................................................................................................................... ردیبگ بر در را ما وجود ابعاد ۀهم و باشد داشته» تیجامع« دیبا برنامه. 3
 157 ..................... باشد داشته ضرر گرانید يبرا که دهد ینم ما به يا برنامه نید/ نکند خراب را گرانید یزندگ من، یزندگ کردن آباد با برنامه نیا. 4

 157 ......................................................................................... !زند ینم نیزم مرا یدست بغل باشد، خوب اگر من رشد ۀبرنام/کردند؟ رشد چگونه ها یغرب
 157 ................................................................................................ دهد قرار پوشش تحت را ها فرهنگ ۀهم بتواند دیبا/ باشد ریفراگ دیبا خوب ۀبرنام. 5

 158 ........................................................................................................................................... !است آن يکدخدا سرِ دعوا م،یدار قبول را یجهان ةدهکد
 158 ......................شود ینم اجرا اصالً باشد، يشنهادیپ ر،یفراگ ۀبرنام کی اگر/ شود ینم ریفراگ وگرنه ،يشنهادیپ نه باشد، يدستور دیبا خوب برنامه. 6

 158 ........................................................................................................................................ برد یم نیب از را انسان »تیمن« باشد يدستور که يا برنامه
 را ییاروپا يها جوان ها يریتکف که رفته باال تیمعنو به عطش قدرنیا/ »کنم یزندگ خدا دستور با دارم دوست من« که رسد یم نجایا به دارد تیبشر

 159 ................................................................................................................................................................................................................ کنند یم جذب

 یاسالم و یبرالیل ۀنسخ تفاوت/شود ینم تیانان با بهتر یزندگ چون باشد، »يدستور« دیبا »بهتر یزندگ« يبرا خوب ۀبرنام: 22ج
 160 ........................................................... میتکر با یاسالم ۀنسخ و کند، یم کنترل ریتحق با یبرالیل ۀنسخ/ انسان کنترل يبرا

 160 ....................................................................................... میده قرار) ص(غمبریپ و خدا به اعتماد و مانیا دوش بر  حد از شیب را يندارید فشار دینبا
 160 .................................................... اند شده مسلمان ن،ید دستور کی دنید با ها یبعض/ کند یم اثبات را دهنده برنامه تیحقان خوب، ۀبرنام کی یگاه
 161 ......................................................................................... ستین ممکن تیانان حفظ با بهتر یزندگ چون/ باشد؟ يدستور دیبا بهر یزندگ برنامه چرا

ندارد اعتراض جرأت یول ندیب یم را فاحش ظلم که است شده کنترل قدر نیا یغرب بشر/ کنند تیترب ریپذ ظلم و وار برّه يها آدم دارند دوست تیطواغ
 ...................................................................................................................................................................................................................................... 161 

 162 ........................................................................................................... میکن شدن خوب به وادار را ها انسان ،یروان فشار با یحت دهد ینم جازها اسالم
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 162 ........................ میتکر با یاسالم ۀنسخ و کند، یم کنترل ریتحق با یبرالیل ۀنسخ/ گر انیطغ يها انسان کنترل يبرا یاسالم و یبرالیل ۀنسخ تفاوت
 163 ....................................................................................................................................... !دهند یم شما لیتحو »باسواد ةبرد« مدارس یبرخ متاسفانه

 164 ......................................... يسامر ۀگوسال بیعج يصدا يماجرا/م؟یکن یم برخورد چگونه ما که ندیبب تا کند یم فراهم را تیمعص ۀنیزم خدا یگاه
 164 ........................ انیطغ ةکنند کنترل ینیع عامل و برنامه ياجرا ضامن خدا، یول/شود اجرا خداّ یول تیریمد با دیبا »بهتر یزندگ« يبرا خوب برنامه

 164 ............................................................................................................................................ لیدل چهار/خداست؟ دستور ياجرا ضامن چگونه خدا یول
 165 ....................................................................................................... رسد یم تیانان یِآلودگ از ییرها و یپاک اوج به خدا، یول يبرتر رشیپذ با انسان
 166 ............................................................................................. عمروعاص بن عبداهللا يماجرا/ شود ابالغ خدا یول ۀواسط و تیریمد با دیبا خدا دستور

 بودن گرا مثبت ن،ید يها دستورالعمل مهم یژگیو نیاول/ينگر مثبت. 1: بهتر یزندگ کی به دنیرس يبرا يدیکل اصل هفت: 23ج
 168 ................................................... بودن مثبت مصداق نیتر برجسته شکر/ ماست فرهنگ در يماریب کی نبودن مثبت/ است

 168 ........................................................ نید دستورات مهم یژگیو هفت یمعرف/ دارد انسان یزندگ يبرا نید که يا برنامه یمعرف: بحث يبعد ۀمرحل
 168 ........................................ دارد وجود ییگرا  مثبت ،ینید دستورات نوع در/ »بودن گرا مثبت ای بودن مثبت«: نید يها دستورالعمل مهم یژگیو نیاول
 169 .................................................. شد سیابل بیفر دچار ينگر مثبت کی فقدان با هم) ع(آدم/ شود ینم يناشکر و حرص دچار انسان ،ينگر مثبت با

 169 ....................................................... یمنف نه بشنود مثبت سخن اصحابش ةدربار داشت دیتأک) ص(امبریپ/ بود رینظ یب واقعاً) ص(امبریپ ينگر مثبت
 170 ................................................... مقدرات و خدا گران،ید ةدربار ؛ينگر مثبت وجوه یبرخ/ شود یم گرا مثبت و نگر مثبت ،يندارید یمدت از بعد انسان

 170 ................................................................ رسد یم یآرامش کی به باشد نگر مثبت اش ندهیآ ةدربار که یکس/ دیکن نفس ۀمحاسب ينگر مثبت یۀزاو زا
 171 ........................................................................................................................ کن دعا و باش یراض/ است الزم یلیخ هم دعا در ينگر مثبت یۀروح
 171 ................................................................................................... !شوند یم تر یمنف شوند، یم نیمتد یوقت ندارند، نید از یحیصح برداشت که یبرخ

 171 ...................................................................... ندهست امان در او تیاذ از گرانید که یکس یعنی مؤمن/ هستم »مثبت« تو ةدربار من یعنی »سالم«
 172 .......................................................................................................................................... دیآ یم کلمات نیتر مثبت ز،ین ها نامه ارتیز و هیادع آغاز در
 172 .................. ماست فرهنگ در يماریب کی نبودن، مثبت/  بودن مثبت صداقم نیتر برجسته شکر/نباشند مثبت ها انسان که است نیا طانیش یسع
 173 ......................... کند یم لیتبد مثبت موجود کی به را آدم ن،ید!/ نندیب یم را اش یمنف نکات اول کنند یم نگاه يزیچ هر به که اند گونه نیا ها یلیخ

 173 ........................................................................................................................................................ میکن نگاه یمنف دینبا هم» مرگ« به نسبت یحت
 174 .............................................................................................. ندهند جیترو ینیردیغ و کیالئ عرفان و اخالق عنوان به را بودن مثبت میباش مراقبت

 174 ...................................................................................................... است مهم یلیخ خدا، به ظن حسن/ است ينگر مثبت وجوه از یکی نزدن، بد فال
 174 ............................................................................................................................................................. م؟یزیبر اشک) ع(یعل ةانداز به میتوان ینم چرا
 175 ................................................................................................................................................ ندهیآ به نه است گذشته به معطوف بهتر یزندگ ةزیانگ

 175 ................................................................................ میکن غرق بودن مثبت در را خود دییایب/ دارد اثر هم امتیق روز در که یعمل خدا؛ به ظن حسن

 که یکس/ کند یم لیتبد شده حساب يموجود به را آدم نید/ است »یشدگ حساب و نظم« نید ۀبرنام یژگیو نیدوم: 24ج
 176 ................................................................................................... باشد داشته بهتر یزندگ تواند ینم نباشد،» شده حساب«

 176 ....................................................................................... ندارند را برجسته يها یژگیو نیا  یقالب يها نید/  نید ۀبرنام ۀبرجست يها یژگیو یبررس
 176 ........................................... دارد دنبال به أسی باف، یفمن آدم يبرا گناه هر/ گذارد یم یباق ندارانید در نید که است یمهم اثر نیاول ؛ينگر مثبت

 177 .................................................................................................................... شوند یم ترسو ،یمنف يها آدم/ خداست به ينگر مثبت نوع کی »توکل«
 177 ........................................................................................................................................................................... شود یم انسان نشاط یۀما بودن مثبت

 177 آورد یم بار »گفتار و رفتار در مند قاعده و گر حساب منظم،« را آدم نید/  است »یشدگ حساب و نظم« بهتر یزندگ يبرا نید ۀبرنام یژگیو نیدوم
 178 .................................................................................................................................. دییبگو سخن قیدق و درست شده، حساب یعنی »گفتار در تقوا«
 178 ......................................... ماند ینم یباق سیابل يبرا ییجا گرید میباش» شدهحساب« ما اگر/  کند یم لیتبد شده حساب موجود کی به را آدم نید

 یۀپا دیبا اول بدهد؛ ادی نماز ها بچه به اول که ستین نیا یاسالم پرورش و آموزش/ باشد داشته بهتر یزندگ تواند ینم نباشد،» شده حساب« که یکس
 179 ......................................................................................................................................................................................... کند درست را نماز یتیشخص

 179 .................................................. است؟ شده دیتأک »ادب« يرو بر نید در قدر نیا چرا/  است »یشدگ حساب و نظم« نید ۀبرنام ثقل نقاط از یکی
 180 ......................................................... کند یم لیتبد منظم موجود کی به را آدم ینید دستورات ۀمجموع/ میکن رفتار شده حساب ما دارد دوست نید

 180 ....................................................... حج و خمس ن؛ید قیدق احکام از نمونه دو/  است انسان شدن حسابگر ن،ید قیدق احکام از ياریبس یوضع اثر
 180 ....................................................................................................................................................... ستین ندارید خوب ای ست،ین ندارید ای شلخته، آدم
 181 ......................................................................................................................................................... بود شده حساب آدم کی »یرجب یغالمعل« دیشه
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 داشته هم را خودت تین حسابِ یعنی »باش مخلص«/بود »اخالص« او ۀبرجست صفت بود؛ کرده یزندگ نید ۀبرنام با که بود یکس یغالمعل دیشه
 181 ............................................................................................................................................................................................................................... باش

 182 .................................................................... کند یم کنترل شده حساب هم را خودش يها تین یحت دار نید آدم/ يولنگار و یشلختگ یعنی ینید یب
 به را خود زهد) ع(نیحس امام/ رینگ سخت انتیاطراف به ،یکن عمل شده حساب یخواه یم اگر/ ستین رانهیسختگ یزندگ يمعنا به شده حساب یزندگ

 182 ............................................................................................................................................................................................. کرد ینم لیتحم همسرش
 183 ....................................................... دارد وجود ما نید يها هیتوص تمام در ،یشدگ حساب و نظم/ دارد؟ يانتظار چه ما از) ع(زمان امام دیکن یم فکر

 یزندگ/ است بهتر یزندگ يبرا کمک نیبهتر صبر): ع(نیرالمؤمنیام/ دیرس بهتر یزندگ به شود ینم مقاومت و صبر بدون: 25ج
 نستیا بایز صبرِ/ میده شیافزا را مانمقاومت رنج، از فرار يجا به/ کند ینم تیکفا یشخص صبر دارد، یاجتماع صبر به ازین بهتر

 184 ..................................................................................................... یکن کنترل را یناراحت نکهیا نه ،ينشو ناراحت اصالً که
 184 ............................................................................................................................................................... ستین شتریب پول يمعنا به لزوماً بهتر یزندگ
 184 .................................................... شود؟ ینم گفته »برنامه« معموالً نید به چرا/ شده عرضه ما به »نید« صورت به خدا جانب از بهتر یزندگ ۀبرنام

 184 ........................................................................................ ينگر مثبت: اول یژگیو/  شوند یم بهتر یزندگ موجب که نید دستورات مهم يهایژگیو
 185 ................................................................................................. کردن رفتار شده حساب و کردن تین شده حساب یعنی نظم/ بودن منظم: دوم یژگیو
 185 .......................................................................................................... است بهتر یزندگ کی ۀالزم شدن گر حساب/  آورد یم بار گر حساب را آدم نید
 186 ................................... رسد ینم يزیچ به صبر، و مقاومت بدون انسان که کرده یطراح يطور را ایند خدا/  استقامت و صبر مقاومت،: سوم یژگیو

 186 .................................. دارد حضور بهتر، یزندگ فیتعر رکن چهار هر در مقاومت و صبر عنصر/ دیرس بهتر یزندگ به شود ینم مقاومت و صبر بدون
 186 .................................................................................... برد یم باد را بادآورده/»شود دم به دیآ باد از که مال هر«: یفارس زبان به) ع(صادق امام کالم

یکن کنترل را خودت یناراحت نکهیا نه د،ینشو ناراحت اصالً که است نیا بایز صبرِ/ کند یم اثر »یناراحت« شکل به و انسان دورن در ابتدا يصبر یب
 ...................................................................................................................................................................................................................................... 187 

 از را انسان و دهد یم کاهش را انسان تمقاوم ست،ین یخوب کار گرانید يبرا کردن دل درد غالباً/ میده شیافزا را خود مقاومت رنج، از فرار يجا به
 187 ................................................................................................................................................................................................. کند یم دور بهتر یزندگ

 188 ................................................................. است صبر ،»والعصر« ةسور محور/ بوده نیمؤمن یجمع سرود) ص(امبریپ زمان در که يا سوره »والعصر«
 188 ........... کنند یم خراب را زیچ همه و رسند ینم حق به گاه چیه صبر یب طلبان حق/دیباش داشته صبر هم قدر همان دیبا دیهست ّطلب حق که قدر همان
 189 ......................................... شود یم ادیز صبرشان کنند، صبر هم با همه یوقت/  کند ینم تیکفا یخصش صبر فقط و است یاجتماع ۀمقول کی صبر
 189 ........................................... است حساس ۀلحظ در کردن صبر شجاعت،): ع(یعل/ کند ینم کم را  ها یناراحت صبر مانند يزیچ چیه): ع(صادق امام

 190 ........................................................................................................................................ است بهتر یزندگ يبرا کمک نیبهتر صبر): ع(نیرالمؤمنیام
 مقاومت شتریب اگر مسلماً/ بوده مقاومت سال 8 خاطر به آمد رمانیگ يزیچ اگر قطعنامه در/ میا آورده دست به مقاومت از م،یا آورده دست به هرچه

 190 .................................................................................................................................................................... شد یم مان بینص يشتریب فوائد م،یکردیم
 و منطقه در مقاومت انیجر خاطر به کنند یم مذاکره »قدرت« کی عنوان به ما با اگر/ نوشتند ینم ما يبرا يا توافقنامه نیچن م،یبود نکرده مقاومت اگر

 190 ..................................................................................................................................................................................................................... است داخل
 تینها يازا در عراق به کایآمر خدمت ،»داعش«/ میا کرده مقاومت کمتر که است نیا يبرا میدار کم هرچه و است مقاومت خاطر به میدار هرچه
 191 ....................................................................................................................................................................................................... !بود صدام يهمکار

 191 ....................................................... دارد دنبال به را کایآمر فراوان يها تیجنا -باشد الزم کیتاکت کی هرچند-کایآمر مقابل در آمدن کوتاه يا ذره
 192 .............................................................. بود خواهد مقاومت کمبود خاطر به م،ینرس يزیچ هر به مذاکره نیا در/ باشد متمقاو دیبا مذاکره، ۀپشتوان

 شدن کم ةدربار که است یحدس خاطر به کنند ییپررو ما دشمنان مذاکره، نیا در هرچه/  کنند یم برپا فتنه شوند، کینزد ییجا هر به ها ییکایآمر
 192 ........................................................................................................................................................................................................... اند زده ما مقاومت

 ذکر از آدم/ خدا از گرفتن يانرژ یعنی ذکر/ باشد متصل يانرژ و نور منبع به دیبا بهتر یزندگ يبرا انسان/ یژگیو نیچهارم: 26ج
/ دارد ازین خدا ذکر به که فهمد یم هم نید بدون انسان/  خداست خود انسان، وجود يباطر شارژ/ غذا تا ردیگ یم يانرژ شتریب

 193 ............................................................................................ دهد یم نجات یدرون ضعف و یرونیب صدمات از را ما خدا ذکر
 193 ......................................................................... مقاومت و صبر ،یشدگ حساب و منظ ،ينگر مثبت: »بهتر یزندگ« يبرا نید ۀبرنام یژگیو سه مرور

 193 ............................... باشد متصل يانرژ و نور منبع به دیبا بهتر یزندگ يبرا انسان/ است »یآسمان« بهتر یزندگ يبرا نید برنامه یژگیو نیچهارم
 194 ............................................................................................................................................................... او از گرفتن يانرژ و خدا به اتصال یعنی ذکر
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	برخی میگویند: «فلانی بیدین است ولی آدم خوب، اخلاقی و عاقلی است!»
	دینداری یعنی هوشمندی برای بهبود زندگی/اگر دینداری به نفع خودمان است پس ثواب و اجر الهی بهخاطر چیست؟
	چرا خدا حتی قبل از مسلمان شدن، از جعفربن ابیطالب خوشش میآمد؟
	خدا از کسی که به نفع خودش رفتار عاقلانه کند خوشش میآید و به او امتیاز میدهد/ زشتیِ خیلی از گناهان بهخاطر این است که احمقانه هستند
	برخی عوام فکر میکنند دینداری یعنی اطاعت از دستوراتِ بیربط خدا!/ امام رضا(ع): هر دستوری که خدا داده در آن مصلحتی برای بندگان است
	تلقی ما از دین باید طوری باشد که هرکسی بیدینی کرد بگوییم: «به ضرر خودش کار میکند»
	اگر دینداری، عاقلانه و به نفع خودمان است، چرا خدا پاداش میدهد؟/1. خدا عاقلها را دوست دارد/2. خوب زندگی کردن زحمت دارد
	3. سخت است کاری که به نفعت است را بهخاطر خدا انجام دهی/4. وقتی لطف خدا به خودت را میبینی متواضع میشوی
	دلیل پنجم: وقتی متعالی شدی خدا را بیشتر دوست میداری/ اگر درست زندگی کنی عاشق خدا میشوی، و خدا هم جوابت را میدهد

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج5 تعریف زندگی در 7 مرحله توسط حجت الاسلام پناهیان
	تعریف زندگی در هفت مرحله/ مرحلۀ 1. زندگی یعنی "حرکت به سوی تمایلات"
	زندگی دو عنصر کلیدی دارد: حرکت و تمایلات / موتور محرکۀ حرکت ما تمایلات ما هستند
	مرحلۀ 2. زندگی یعنی «تلاش» برای رسیدن به «تمایلات»/زندگی یک حرکت ساده نیست، بلکه حرکت توأم با تلاش است
	کسانی که «زندگی بدون تلاش» را تبلیغ میکنند، به انسانها دروغ میگویند/ریشۀ فساد آشنا نکردن بچه با حقیقت زندگیست، نه ماهواره
	برای کسی که زندگی را نمیفهمد، بندگی را تعریف نکنید / آموزش  بندگی، بدون تعلیم زندگی خطرناک است
	مرحلۀ 3. زندگی یعنی تلاش و «مبارزه» برای رسیدن به تمایلات/ به بچه یاد بدهید: زندگی «هلو راحت بیا برو تو گلو» نیست!
	مرحلۀ 4. زندگی یعنی تلاش و مبارزه برای رسیدن به «علاقههای منتخب یا برتر»/ آغاز کمال انسان در خودآگاهی نسبت به لزوم «انتخاب» بین علاقههاست
	مرحلۀ 5. زندگی یعنی «مدیریت علاقهها» و تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقههای برتر/ علاوه بر انتخاب علاقهها، ما حتی میتوانیم علاقههای خود را تغییر دهیم
	انسان مجبور است برخی علاقههایش را تغییر دهد تا بهتر زندگی کند
	چالش جدی زندگی انسان «مدیریت علاقهها» یا تغییر علاقههاست
	مرحلۀ 6. زندگی یعنی مدیریت علاقهها و تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقههای برتر و «پذیرش محدودیتها» / پذیرش و تسلیم شدن در مقابل محدودیتها، جزئی از زندگی است
	مرحلۀ 7. زندگی یعنی مدیریت علاقهها و تلاش و مبارزه برای رسیدن به علاقههای برتر و پذیرش محدودیتها «در بستر حیات مقدّر»
	"زندگی تعامل ما با مقدرات الهی است"/ ما در یک وضعیت «بینهایت امکان» زندگی نمیکنیم
	زندگی صحنۀ طراحیشدهای است که ما در حال امتحان پس دادن در آن هستیم
	غفلت از هر یک از عناصر مهم در تعریف زندگی، ما را دچار خطای فاحش میکند/ شیطان ما را نسبت به «متن زندگی» دچار اشتباه میکند؛ نه نسبت به «هدف زندگی»

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج6 پناهیان: نباید از ایمان مردم انتظار زیادی داشت/مشکلات جامعه از ضعف درس عقاید و اخلاق نیست/مشکل مهم این است که زندگی را قبل از بندگی نشناختهایم/کسی که زندگی او را متواضع نکرده باشد، بعید است با نماز هم متواضع شود
	بدون تعریف صحیح از زندگی، نمیتوانیم تعریف درستی از بندگی داشته باشیم/اگر مختصات زندگی را درک نکنیم، با دین مشکلات زیادی پیدا خواهیم کرد
	یکی از کارهای ابلیس مخدوش کردن تصور ما نسبت به زندگی است
	بسیاری از مشکلات معنوی، اخلاقی و روحی با درک صحیح «زندگی» حل میشود/ نباید از ایمان مردم انتظار زیادی داشت
	اصلاً طبیعی نیست ما اینقدر در جامعۀ خودمان مشکل فرهنگی و دینی داشته باشیم/ ما درک صحیحی از زندگی به جوانان ارائه نمیدهیم
	مشکلات جامعه از ضعف درس عقاید و اخلاق نیست/ مشکل مهم اینست که زندگی را قبل از بندگی نشناختهایم
	پاسخ امام صادق(ع) به کسی که درخواست دعا برای افزایش رزق کرد: «برو کار کن»
	در اثر خیالپردازی یا فریب شیطان تصور میکنیم «در دنیا میشود یک زندگی راحت و بیزحمت داشت!»
	با زندگی معنوی خودمان هم نباید خیالپردازانه برخورد کرد/ در زندگی مادی و معنوی همیشه درگیری وجود دارد
	اینکه بخواهید از بین امیال خودتان انتخاب کنید، همین به معنای رنج است
	اینکه جوانان ما بعد از 14 سالگی کار نمیکنند یک فاجعۀ انسانی است
	هركس در سن کم خود را به رنج نيندازد، در بزرگسالى آسايش نمى يابد
	پیامبر(ص) وقتی میدید که یک جوان خوب، حرفهای ندارد میفرمود: از چشمم افتاد!
	کار بچه مذهبی باید آنقدر خوب باشد که نیاز به توصیه نداشته باشد/ شهید ابراهیم هادی کسی بود که زندگی را فهمیده بود
	با زندگی نجنگیم، بلکه برای یک زندگی خوب بجنگیم
	کسی که زندگی او را متواضع نکرده باشد، بعید است با نماز هم متواضع شود

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج7 پناهیان: بساط زندگی، نعمتی است که اکثر آدمها  بهخاطرش شکر نمیکنند/ باید به زندگی عشق بورزیم چون خدا ما را در این فضا قرار داده/ دین علیرغم مذمت حبالدنیا، به علاقۀ ما به زندگی بها داده/ زندگی آنقدر عزیز است که توصیه ش...
	دین علیرغم مذمت حبالدنیا، به علاقۀ ما به زندگی بها داده/ بعضیها با زندگی سرِ جنگ دارند!
	باید به زندگی عشق بورزیم چون خدا ما را در این اردوگاه قرار داده/ حیات و بساط زندگی، نعمتی است که اکثر آدمها  بهخاطرش شکر نمیکنند
	اگر قطعهای از زندگی شما را امام زمان(ع) تعیین کرده باشد، ارتباط شما با آن قطعه چگونه است؟/ کلّ قطعات زندگی ما را خدا برای ما تعیین کرده
	باید به زندگی عشق ورزید؛ البته نه آنطور که خدا را هم کنار بزنیم!
	زندگی آنقدر عزیز است که توصیه شده «با وضو زندگی کنید»/ دائمالوضو بودن یعنی «من میخواهم با وضو زندگی کنم»
	نهفقط کلیات زندگی، بلکه جزئیات زندگی هم محترم است
	عروسی آنقدر در دین محترم است که دعای عروس و داماد در شب زفاف مستجاب است
	اگر غذا خوردن برای کسی محترم باشد، آدابش را هم رعایت میکند
	مرور تعریف زندگی/اگر علاقههایت را مدیریت نکنی، دیگران اینقدر علاقههایت را مدیریت میکنند که خودت را گم کنی
	در غرب علاقه توسط هنر و رسانهها به مردم تحمیل میشود
	زندگی ترکیب سه فرآیند است: 1.حرکت به سوی علاقهها 2. تغییر و کنترل علاقهها 3. پذیرش محدودیتها
	تعریف زندگی از زاویهای دیگر/ زندگی فرایندی است برای «فهمیدن»
	زندگی برای فهم معارف عالی و حقایق ناب است نه آگاهیهای ابتدایی
	علی(ع): پیامبران آمدهاند که دفینههای گرانبهای عقل را اکتشاف کنند/ زندگی یعنی فهمیدن؛ منتها فهمیدن چه چیزی؟
	زندگی یعنی یک اتفاقهایی بیفتد که انسان در نهایت یک چیزهایی را بفهمد

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج8 پناهیان: زندگی فرآیندی برای «شکفته» شدن انسان است/ اولین شرط زندگی بهتر، زندهتر بودن است/ زندگی یعنی فرآیندی برای زندهتر شدن/ ما برای زندگی بهتر امکانات اضافه میکنیم در حالیکه قدرتها در درون خودمان است!/ زندگی فرایند ...
	زندگی فرآیندی برای «مدیریت علاقهها در درون» و «مبارزه با موانع در بیرون»/انسان اسیر علاقههای خود
	در فرآیند مدیریت علاقهها، مرحله به مرحله به آگاهی نیاز داریم
	زندگی ابزار و وسیلۀ فهمیدن است؛ عین کلاس درس/ آدم برخی چیزها را باید با گوشت و پوست و استخوانش بفهمد
	زندگی فرایند رسیدن به معرفت است / شما تا زندگی نکنید بعضی چیزها را متوجه نمیشوید
	تعریف زندگی از یک زاویۀ دیگر/ زندگی فرایندی برای «شکفته» شدن انسان است
	نمونهای از قدرت فوقالهادۀ مغز انسان/ برخی سالها زندگی کردهاند ولی قدرتهای روحی خود را شکوفا نکردهاند
	به نظر شما بهتر بود جوانهای ما در چه سنی از نظر جنسی بالغ شوند؟
	زندگی یعنی فرآیندی برای زندهتر شدن
	اولین شرط زندگی بهتر، زندهتر بودن است/ ما برای زندگی بهتر امکانات اضافه میکنیم در حالیکه قدرتها در درون خودمان است!
	کسی که شکوفا شد، زندگی او چگونه خواهد شد؟
	زندگی یعنی زندهتر شدن/ چرا خیلی از فیلمها را که نگاه میکنیم، دلمان میگیرد؟
	انتظار آقای بهجت(ره) از یک جوان هجده ساله

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج9 پناهیان: دنیاگریزی ابلهانهای که مستکبران را بر دنیای ما مسلط کند، زهد نیست/دین، راه رفاه را به انسان یاد میدهد/ در اثر تبعیت از پیامبران، زندگی خوش مادی پدید میآید/ برخی میخواهند بدون زحمت، زندگیشان بهتر شود/ فرهنگ کا...
	دو گروه با بحث «زندگی بهتر» مخالفت میکنند/برخی غیرمذهبیها با تمسخر، به متدینین میگویند «شما هم مثل ما دنبال زندگی بهتر هستید؟!» /کدام پیامبر فرموده دنیای خود را آباد نکنید؟
	دنیاگریزی ابلهانهای که مستکبران را بر دنیای ما مسلط کند، زهد نیست
	ملاک زندگی بهتر، «رضایتمندی» از زندگی است/ بر اساس گزارش اتحادیۀ اروپا، رضایتمندی اروپاییها از زندگی پس از30 سال پیشرفت تکنولوژی، زیاد نشده
	در دنیای امروز، مجبوریم در «رقابت زندگی بهتر» شرکت کنیم و الا تحت سلطۀ ابلیسیان قرار میگیریم
	برخی از نیازهای جدید انسان امروزی، لازمۀ حیات پیشرفتۀ بشری است
	در برخی زمینهها باید با دشمن رقابت کنیم تا بر ما مسلط نشود/ کمک امام باقر(ع) به دستگاه حاکم برای رسیدن به تکنولوژی ضرب سکه
	دین، راه رفاه را به انسان یاد میدهد/علی(ع): در اثر تبعیت از پیامبران، زندگی خوش مادی پدید میآید
	روایات احترام به فقرا، به این معنا نیست که ما وظیفه داریم خودمان را فقیر کنیم! / انسان باید برای تأمین ثروت تلاش کند
	فقر در اثر تنبلی و بیتقوایی، با فقری که خدا برای مؤمن باتقوا و پرتلاش مقدر کرده، متفاوت است
	اگر بخواهی برای رفع نیاز خود «ماشین خوب» و «خانۀ وسیع» داشته باشی، این دنیاطلبی نیست
	امیرالمؤمنین کشاورز نمونۀ مدینه/ دبیرستانیها آخر هفتهها به جای بازی با موبایل، کشاورزی کنند
	فرهنگ کار در ما خیلی پایین است/برخی میخواهند بدون زحمت، زندگیشان بهتر شود
	برخی از ادعیه ما، برای تأمین زندگی بهتر است/ دعای پیامبر(ص) برای اصلاح دین، دنیا و آخرت
	اگر دنبال دنیا رفتی و دنیایت تأمین شد، باید بتوانی آنرا راحت در راه خدا بدهی

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج10 پناهیان: مگر میشود کسی زندگی را دوست نداشته باشد ولی از خدا طول عمر بخواهد؟!/ انقلابی بودن یعنی اگر کسی خواست مانع زندگی بهتر ما شود، در مقابلش بایستیم/ غربیها ما را به شهوت دعوت میکنند تا همیشه فقیر باقی بمانیم/ دعایی...
	آدم سطحینگر و ساده، نمیتواند دین را بفهمد/دین هم دستور به زهد داده، هم جمع مال
	دعایی از امام هادی(ع) برای دنیای بهتر شده است/ آدم برای رشد لازم نیست حتماً زجر بکشد
	اینکه «خدا نزد دلهای شکسته است» معنایش این نیست که خدا فقط فقرا را تحویل میگیرد!
	امام هادی(ع) در این دعا به ما یاد میدهد که «با زبان خدا با خدا حرف بزنیم»/ برخی مختصات زبان خدا را در این دعا میبینید
	«دنیا زندان مؤمن است» ولی باید از خدا بخواهیم که «دنیا را برای ما زندان قرار ندهد»
	کسی که دنیایش خوب باشد، دنبال بهتر از آن یعنی «بهشت» خواهد بود/ میشود آدم در دنیا خوش بگذراند و جدا شدن از این دنیا هم برایش مهم نباشد
	کاش این قطعه از دعای ابوحمزه را در سحرهای ماه رمضان پخش کنند/ مگر میشود کسی زندگی را دوست نداشته باشد ولی از خدا طول عمر بخواهد؟!
	غیرت مؤمن فقط نسبت به بندگی نیست، نسبت به زندگی هم هست/انقلابی بودن یعنی اگر کسی خواست مانع زندگی بهتر ما شود، در مقابلش بایستیم
	خداوند چه موقع دعای مظلومین را مستجاب میکند؟/ وقتی تعداد مظلومین بیش از ظالمین باشد خدا دعای آنها را مستجاب نمیکند
	نقطۀ مقابل بلندهمتی، شهوت و هرزگی است/ باید همت خودمان را در زندگی بالا بگیریم
	شهوتران اسیر زندگی قدرتپرستان میشود / غربیها ما را به شهوت دعوت میکنند تا همیشه فقیر باقی بمانیم
	چرا مجالس دعا خلوت است؟ / خدا خوشش نمیآید آدمهای دونهمت در خانهاش دعا کنند

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج11 چهار رکن «زندگی بهتر» چیست؟/زندگی بهتر امکانات بیشتر نیست؛ کسی زندگی بهتری دارد که علاقۀ شدیدتری دارد/ علاقۀ شدید سرچشمۀ لذت است / محبت سازندۀ شاکلۀ روح آدمی است
	تعریف «زندگی بهتر» بر اساس چهار رکن اصلی تعریف زندگی
	مرور چهار رکن در تعریف زندگی
	ارکان زندگی بهتر: 1.علاقۀ بهتر و بیشتر 2. تلاش و مبارزۀ بهتر 3.پذیرش محدودیتِ بهجا و حسابشده 4. رقم خوردن مقدرات به بهترین شکل
	خیلیها تصور میکنند زندگی بهتر مساوی با امکانات بیشتر است!/ اگر سه رکن اول درست شد، رکن چهارم هم درست میشود
	علاقه؛ رکن اول زندگی بهتر/ هرچه علاقه بیشتر باشد، زندگی بهتر خواهد بود/ علاقۀ شدید سرچشمۀ لذت است
	ویژگیهای علاقه مطلوب برای زندگی بهتر: شدید، باقی، افزایش یابنده/ علاقهای که بعد از وصال از چشمت بیفتد، مطلوب نیست
	چه اشکالی دارد همۀ انسانها عاشقانه زندگی کنند؟!
	آن کسی زندگی بهتری دارد که علاقۀ شدیدتری دارد/ محبت به چه چیزی باشد که خیلی شدید باشد؟
	ویژگی بعدی علاقه/ 4.علاقه باید به کسی باشد که به نفعت باشد و او هم تو را دوست داشته باشد
	خیلیها از عاشقی ناامیدند و به دیدن فیلمهای عشقی قانع شدهاند
	محبت زندگی انسان را بهتر خواهد کرد /محبت بهتر، محبت شدیدتر است
	امام صادق(ع): چقدر زشت است که مؤمن چیزی را دوست داشته باشد که با آن ذلیل شود!
	طبق روایات، هر کسی روز قیامت با آنچیزی که دوست داشته، محشور میشود/ آدم شبیه محبوبش میشود
	محبت فقط برای لذت بردن نیست، محبت سازندۀ شاکلۀ روح آدم هم هست

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج12  پناهیان: «محبت شدید» در زندگی، اولین مشخصۀ زندگی بهتر؛ و «تلاش» دوّمین/  کسی که از زندگی لذت نبرد، نمیتواند گناه را ترک کند/فقط با سختی کشیدن میشود از زندگی لذت برد/ با فرار از تلاش و مبارزه، زندگی بهتری بدست نمیآید /...
	لازمۀ مذهبی بودن، حسابشده زندگی کردن است
	مردم از یک مذهبی انتظار نماز دارند، ولی انتظار زندگی حسابشده زندگی ندارند /این تصور نادرست خیلی لطمه میزند
	پررنگ بودن محبت در زندگی، اولین مشخصۀ زندگی بهتر / زندگی خوب باید با عشق و احساسات همراه باشد
	انسان اساساً باید عاشقانه زندگی کند /برخی روشنفکرهای غربزده دوست دارند انسانها مثل رباط زندگی کنند!
	ما از عشق و علاقهای فراتر از علاقههای معمولی صحبت میکنیم/ انسان نمیتواند به علاقههای کم راضی باشد
	محبتهای جزئی حتی در حدّ محبت مادر به فرزند، نمیتواند انسان را سیرآب کند
	اهمیت بیش از حد به محبتهای اندک، باعث فلج شدن زندگیها شده/ محبت شدید باعث میشود انسان اسیر محبتهای اندک نشود
	کسی که به محبت شدید نرسیده باشد، هیچوقت طعم زندگی را نمیچشد
	کسی که خیلی دنبال موفقیت باشد، طعم زندگی را نمیچشد/ اگر کسی به محبت شدید رسیده باشد، دیگر دنبال راههای موفقیت نیست، چون موفق شده!
	کسی که ارتباطش با زندگی بد است، اگر دین را بهکار بگیرد، دین را خراب میکند/برخی میخواهند خدا و دین را برای رسیدن به موفقیت به خدمت بگیرند!
	بزرگترین مشکلی که دین حل میکند «بد نگاه کردن انسان به زندگی» است
	محبتها و نفرتهای جزئی، نباید زیاد در زندگی انسان مؤثر باشند
	خدا انسان را طوری آفریده که جز با محبت خودش سیراب نمیشود/ کسی که اسیر محبتهای جزئی شود، سه اتفاق شوم برایش رخ میدهد
	عنصر دوم زندگی بهتر: «تلاش و مبارزه، بهخاطر آن محبت شدید»
	زندگی بهتر آن است که با تلاش به آن برسی/ تا وقتی برای رسیدن به چیزی سختی نکشی، لذت زندگی را نخواهی برد
	جامعهای که دنبال پول بیزحمت باشد، گرفتاریهای زیادی دارد/ فقط با سختی میشود از زندگی لذت برد/کسی که از زندگی لذت نبرد نمیتواند گناه نکند
	پیامبر(ص): برخی گناهان فقط با سختی کشیدن در راه تأمین معاش پاک میشوند
	پیامبر(ص): غصه خوردن برای تأمین نان خانواده، مانعی برای آتش عذاب است
	دین از آدم بیغیرتی که غصۀ پول درآوردن برای زن و بچه نمیخورد، بدش میآید/ بهترین غم، غمی است که آدم برای تأمین مخارج خانوادهاش تحمل کند
	برای زندگی گاهی باید جنگید/ با فرار از تلاش و مبارزه، زندگی بهتری بدست نمیآید

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج13 پاسخ حجت الاسلام پناهیان به انتقادها از طرح بحث «زندگی بهتر»: تأمین معاش، دنیاطلبی نیست/آدم تنبل نمیتواند دیندار باشد/جریان سامریمسلکی که نوعی دنیاگریزی است، در همۀ اقوام و ملل هست/ حسن بصریهایی که دین بدون دنیا را ترو...
	برخی افراد مذهبی، طرح بحث «زندگی بهتر» را اشرافیگری میدانند!
	تأمین معاش، دنیاطلبی نیست، عبادت است/ تحریف و افراط در هرکاری وجود دارد، حتی نماز
	زندگی صرفاً فرایند رسیدن به «محبوبها» نیست، بلکه فرایند پذیرش «محدودیتها» نیز هست
	کسی که منفعلانه زندگی کند؛ اگرچه خداپرست هم باشد، زندگی خوبی ندارد/ این چه نوع خداپرستی است که زندگی انسان را گرم نکرده؟!
	دومین ویژگی زندگی بهتر: اینکه آدم زندگی پرتلاشی داشته باشد
	نفس پُرکاری یک ارزش برای زندگی بهتر است /امام صادق(ع): حتی وسط جنگ هم اگر فرصت کسب درآمد شد، فرصت را دست نده
	الان بعضیها کسب درآمد را برای خودشان بیکلاسی میدانند!
	کار، ناموس حیات بشر است/ در جامعهای که بیکاری ننگ نباشد، کار به هرزگی کشیده میشود
	امام صادق(ع): خداوند دوست دارد کسی که برای طلب روزی به سفر میرود و غربت تحمل میکند
	چرا میل به کارمندی و استخدام در جامعۀ ما زیاد است؟/کسی که از سرِ تنبلی دانشجو شود، دانشمند نخواهد شد
	آدم تنبل نمیتواند دیندار باشد/قرآن: زیانکارترین افراد، عابدانی هستند که دنیا را کنار گذاشتهاند
	ماجرای گوسالۀ سامری و داستان حسن بصری / برجستهترین فقهاء معاصر، «حسن بصری» را آدم صالحی نمیدانند
	سامری یکتنه، تمام زحمات بنیاسرائیل را به باد داد!/ در روایات، یک کسانی «سامری امت پیغمبر(ص)» مشهور شدهاند
	حسن بصری، یکی از سامریهای امت پیامبر(ص)/ خلاصۀ حسن بصری: به دنیا کاری نداشته باشید!
	در مجلس حسن بصری بیان اخبار سیاسی مذموم بود؛ میگفت: از دنیا حرف نزنید!/ حسن بصری: فرزند نیاورید، فرزند موجب گرفتاری است!
	أمیرالمؤمنین(ع): هر قومی یک سامری دارد/جریان سامریمسلکی که نوعی دنیاگریزی است، در همۀ اقوام و ملل هست
	حسن بصریها که دین را از دنیا جدا میکنند، همکاران حجاجها و داعشیها هستند/ دینداری دنیاگریزانه باعث تسلط ظالمان بر جامعه میشود
	دین و دنیا در هم هستند؛ نه در کنار هم! / برای بندگی کردن باید از مسیر زندگی عبور کنی
	منشأ نگاه صوفیانه به دین ما کلمات حسن بصری است/ غربیها دینداری صوفیانه را بین مسلمین رواج میدهند تا تحت سلطۀ غرب بمانند
	باید دینداری خود را در درست زندگی کردن ببینیم /این طنز گریهآوری است که ما امر به معروف و نهی از منکر را از سیاست جدا کردهایم

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج14 پناهیان: آدم گاهی باید برای زندگی بجنگد!/ اگر امروز برای زندگی تلاش نکنی، فردا مجاهد فیسبیلالله نخواهی شد /انقلابیگری یعنی دفاع از زندگی/ امام صادق(ع): شایستهترین افراد برای بهرهمندی از دنیا، خوبان هستند نه فجّار!/ د...
	زندگی بهتر یعنی زندگی پرتلاش و سرشار از مبارزه/ آدم گاهی باید برای «زندگی» بجنگد!
	آدم باید نسبت به زندگی تعصب و غیرت داشته باشد/ثروتگریزی و دنیاگریزی غیرمنطقی در دین نیست
	سامریهای امت کسانی هستند که وجهۀ معنوی دارند و شما را از درگیری باز میدارند
	اولین سخنرانی امام حسین(ع) برای قیام، بحث زندگی بود/ مراقب باشیم یکوقت حسن بصریها دین ما را نسازند!
	اگر امروز برای زندگی خودت تلاش نکنی، فردا مجاهد فیسبیلالله نخواهی شد/ باید برای زندگی بجنگیم و اجازه ندهیم دشمنان به زندگی ما دستبرد بزنند
	برخی میگویند: با این سخنان ممکن است مردم، دنیاطلب بشوند!/ چه اشکالی دارد جوانهای ما با کار و تلاش، ثروتمند شوند؟!/ مگر ثروتمند شدن گناه است؟!
	ثروتمند شدن بد نیست؛ بد برخورد کردن با ثروت بد است/دولت اسلامی باید مقدمات ثروتمند شدن مردم را فراهم کند
	پاسخ امام صادق(ع) به کسی که به شیکپوشی حضرت اعتراض کرد/ امام صادق(ع): شایستهترین افراد برای بهرهمندی از دنیا، خوبان هستند نه فجّار
	پاسخ امام حسن(ع) به یهودی فقیری که به وضع مالی خوب حضرت اعتراض کرد/ دنیای بهتر زندان مؤمن است، چون آخرت خیلی بهتر است
	امام حسن(ع) با وجود زندگی خوب، دچار دنیازدگی نشد
	آدم بیظرفیت وقتی به ثروت برسد، بیدین میشود/ آدم شریف وقتی به ثروت برسد، پاکتر میشود
	اگر کسی مبارزه و جهاد را ترک کند دچار ذلت و فقر خواهد شد
	اگر دشمنان بخواهند زندگی ما را تلخ کنند، نابودشان میکنیم/ انقلابیگری یعنی دفاع از زندگی

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج15 پناهیان: پذیرش محدودیتها، مهمترین رکن «زندگی بهتر»/یکی از نتایج مهم دینداری، بهبود وضع زندگی است/اگر زندگی ما خوب نیست، بهخاطر این است که در دینمان کم گذاشتهایم/ ابلیس آدم(ع) را با وعدۀ «زندگی بهتر» دروغین فریب داد، ...
	«محبت شدید» یکی از ارکان زندگی خوب/کسی که از محبت شدید برخوردار نیست «نیمهافسرده» زندگی میکند
	«تلاش و مبارزه» رکن دیگر زندگی بهتر/زندگی بدون تلاش لذتبخش نیست
	امام صادق(ع): برای بقای مسلمانان، باید ثروت دست خوبان جامعه باشد
	نباید ثروت را چیز خطرناکی تلقی کنیم که به معنویت ما ضرر میزند
	اگر زندگی ما خوب نیست، بهخاطر این است که در دینمان کم گذاشتهایم
	یکی از نتایج مهم دینداری، بهبود وضع زندگی است
	ابلیس آدم را با وعدۀ «زندگی بهتر» دروغین فریب داد، بیدینها این فریب را تکرار نکنند
	مراقب باشید بیدینها مردم را با دعوت به «زندگی بهتر» دروغین فریب ندهند
	رکن سوم زندگی بهتر: تسلیم شدنِ درست و بهجا در مقابل محدودیتها
	مستطیل سبز فوتبال نمایی از زندگی ما است/جوانی که حاضر نیست محدودیتهای زندگی را بپذیرد، جوان آمادهای برای زندگی نیست
	برخی از محدودیتها «تقدیری» هستند و برخی «تکلیفی»
	محدودیتهای تقدیری دو نوعند: 1.فراگیر و عام(یکسان برای همه) 2. متغیر و خاص(مختصّ هر فرد)
	بیدینها هم محدودیت تکلیفی دارند/محدودیتهای «تکلیفی» بیدینها، قوانین و فرهنگ جامعهشان است
	فرهنگ، قانون و دین منشأ محدودیتهای تکلیفی/متأسفانه در مدارس فرزندانمان را برای برخورد صحیح با محدودیت تربیت نمیکنیم
	کسانی که میخواهند از هر محدودیتی فرار کنند، آمادۀ زندگی خوب نیستند
	هر محدودیتی که دین ایجاد کرده، اولاً به آن نیاز نداری، ثانیاً خدا کمک میکند آنرا بپذیری
	در روابط بین انسانها محدودیتهای دیگری هم هستند؛ به نام «محدودیتهای عاطفی»
	شاید مهمترین رکن «زندگی بهتر»، پذیرش محدودیتها باشد/ هنر زندگی در تسلیم صحیح است، اسلام یعنی تسلیم
	«عبد بودن» هم به رکن سوم زندگی یعنی تسلیم به محدودیتها اشاره دارد/ اگر عبد خدا نشوی، عبد غیرخدا خواهی شد
	اگر محدودیتهایی که خدا معین کرده نپذیری، محدودیتهایی که دیگران تعیین میکنند، میپذیری/کسی که محدودیتهای علی(ع) را نپذیرد، محدودیتهای حجاج را میپذیرد
	سؤال کلیدی زندگی: کجا تسلیم شویم و کجا تسلیم نشویم؟
	مهم این است که آیا در تقدیر و تکلیف، تسلیم خدا میشویم یا نه؟

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج16 پناهیان: یکی از بخشهای زیبای «زندگی بهتر»، تسلیم بهجا در مقابل محدودیتهاست/ علی(ع): اگر جزع کنید مشکلاتتان بیشتر میشود/ بسیاری از مشکلات خانوادگی ناشی از جزع است/ جزع در مقابل محدودیتها ناشی از تربیتنیافتگی انسان ا...
	یکی از بخشهای زیبای زندگیِ بهتر، تسلیم شدن بهجا در مقابل محدودیتهاست
	برخورد امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در مصیبت فوت فرزندشان
	تسلیم شدن با غُر زدن و نق زدن، زیبا نیست/ باید به زیبایی تسلیم امر خدا شویم نه با اکراه و نارضایتی
	آموزش و پرورش باید برای بچهها جابیندازد که «در زندگی باید برخی محدودیتها را پذیرفت»/آمادگی برای پذیرش محدودیت، یعنی آمادگی برای زندگی
	نقطۀ مقابل تسلیم «جزع کردن» است/ جزع در مقابل محدودیتها ناشی از تربیتنیافتگی انسان است
	بسیاری از مشکلات خانوادگی در جامعۀ ما ناشی از جزع است/ ریشۀ جزع را باید «با معرفت به زندگی» از بین برد
	جزع یعنی نپذیرفتن محدودیتهای بهجا/ ترس بیجا مقابل دشمن هم نوعی جزع است
	علی(ع): اگر جزع کنید مشکلاتتان بیشتر میشود/ با جزع کردن مقدرات تو عوض نمیشود، فقط اجر تو از بین میرود
	اگر کسی با دزدی به زندگی خوب رسید، برایش مقدر بوده، ولی اگر صبر میکرد از راه حلال به آن زندگی میرسید!/ ماجرای سرقت لجام مرکب علی(ع)
	یکی از صحنههای زیبای تسلیم در مقابل محدودیتها، در دورۀ احرام و مناسک حج است
	اگر محدودیتهای بهجا را بپذیریم زندگیمان پُر رونقتر میشود
	بهترین نوع تسلیم چیست؟/ مسلمان کسی است که محدودیتهای تعیینشده از طرف خدا را پذیرفته است
	علی(ع): نهایت اسلام این است که تسلیم خدا بشوی
	ادعای ما در اینکه «تسلیم خدا هستیم» چگونه قابل اثبات است؟/ با تسلیم شدن در مقابل امر ولیّ خدا
	تسلیم خدا بشوید، تا خدا عالم را تسلیم شما کند
	امام صادق(ع): اسلام به معنای تسلیم شدن به امر ولیّ خداست
	یکی از نادرترین قسمهای قرآن دربارۀ لزوم تسلیم شدن به امر ولیّ خداست

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج17 پناهیان: رکن چهارم زندگی بهتر، همراهی مقدرات الهی است/ توجه به اینکه «زندگی ما تحت مقدرات خداست» زندگی ما را بهتر میکند/ آمار خداوند در قرآن: «اکثر مردم نمیدانند من روزیها را تعیین میکنم»
	مرور سه رکن اول زندگیِ بهتر/ اهل عالم قبول دارند که زندگی بیمحبت و بیتلاش زندگی بهتر نیست
	دنیای بدون محدودیت شیرین نیست، همانطور که فوتبال بدون محدودیت شیرین نیست
	رکن چهارم زندگی بهتر «همراهی مقدرات الهی» است/ غیرمتدینین هم میدانند کارهایشان در دست خداست
	توجه به اینکه «زندگی ما تحت مقدرات خداست» زندگی ما را بهتر میکند/ زندگی، تعاملی است بین ارادۀ ما و خدا
	مرور چند آیه که ما را به موضوع مقدرات الهی توجه میدهد
	ذکر «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» به ما آرامش میدهد و آرامش یکی از ارکان زندگی بهتر است
	اینقدر سرگرم بازی نشو، به آن کسی که تو را بازی میدهد توجه کن!
	آمار خداوند در قرآن: «اکثر مردم نمیدانند من روزیها را تعیین میکنم»
	همان همسری که خدا برایت مقدر کرده، نصیبت میشود حتی اگر پیامبر(ص) و جبرئیل برایت دعا کنند
	ما توسط مقدرات الهی احاطه شدهایم؛ و در عین حال اراده و اختیار هم داریم
	اگر قرآن بخوانید، قدرت خدا را بیشتر حسّ میکنید/ کسی که قدرت خدا را میبیند، برای غیر خدا قدرتی قائل نمیشود
	چند روایت دربارۀ تدبیرهایی که خدا برای زندگی ما انجام میدهد
	قایمموشک، بازی عارفانهای است!

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج18 پناهیان: همراهی مقدرات الهی رکن چهارم زندگی بهتر است/فقیری که در اثر باج به دشمن فقیر شده، نزد خدا محترم نیست/ تأسف علی(ع) صرفاً از غارت خلخال دختر یهودی نبود، بلکه برای عدم مقاومت در مقابل دشمن بود/ شب قدر فقط برای تعیین...
	اگر این تعریف زندگی بهتر را به زبان بینالمللی بیان کنیم، اکثر آدمها میتوانند بر روی آن توافق کنند
	رکن چهارم زندگی بهتر: همراهی مقدرات الهی/ اگر کسی به مقدرات و سرنوشت معتقد نباشد، لااقل به شانس معتقد است
	توجه به مقدرات الهی به انسان آرامش میدهد/ ما در متنِ یکسری اتفاقات تصادفی زندگی نمیکنیم
	خدا اجازه نمیدهد بندگانش هر اشتباهی را مرتکب شوند/ آزادیِ ما برای انتخاب چند گزینۀ محدود است، نه هزار گزینه
	پیامبر اکرم(ص): گاهی خدا عقل انسان را میگیرد تا قضا و قدر الهی را توسط او محقق کند
	اگر مقدراتمان دست خودمان باشد، زندگی را خراب میکنیم/خدا به بنیاسرائیل فهماند: «اینقدر در مقدرات خودتان دخالت نکنید!»
	امام صادق(ع): کلام خدا در روز قیامت با فقراء مؤمنین شبیه عذرخواهی است!/ کسی که در اثر باج به دشمن فقیر شود، نزد خدا محترم نیست
	تأسف علی(ع) صرفاً از غارت خلخال دختر یهودی نبود، بلکه برای عدم مقاومت در مقابل دشمن بود
	اندیشمند مصری: مصر سیسال با آمریکا کنار آمده و تحریم هم نشده، اما در فقر و فلاکت است
	بخش عمدهای از زندگی بهتر درونی است / علی(ع): کسی که به قضاء الهی راضی باشد، زندگی خوشی خواهد داشت
	ما میتوانیم مقدراتمان را تغییر دهیم/ حضرت زهرا(س): کسی که خالصانه عبادت کند، خدا بهترین مصلحت را برایش رقم میزند
	عبادت خالصانه خیلی سخت بهدست میآید/ ذکر علی(ع) یکی از عبادتهای خالص که خدا برای ما آسانش کرده
	بیایید در شب قدر، مقدرات خود را به خوبی تغییر دهیم/ همین بیداری در شب قدر نوعی تواضع به بارگاه ربوبی است
	شب قدر فقط برای تعیین مقدرات فردی ما نیست؛ برای مقدرات جامعه هم هست/ در شب قدر، باید جامعه را از مقدرات بد نجات داد
	برخی گرفتاریهای ما به خاطر اعراض از ذکر خداست
	خدا زندگی به انسان باتقوا زندگی خوش میدهد

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج19 پناهیان: زندگی بهتر یک بحث کاملاً سیاسی است/ تا قدرت اصلاح نشود کسی به زندگی بهتر نخواهد رسید/ امام زمان(ع) نیاز به 313 «مدیر» دارد/ اگر برای جامعۀ ما مقدرات سختگیرانهای تعیین شود، همه اسیر آن سختگیریها خواهیم شد/ نهی ا...
	فقط نگران مقدرات شخصی خود نباشیم؛ مقدرات جامعه خیلی مهم است/ اگر برای جامعۀ ما مقدرات سختگیرانهای تعیین شود، همۀ ما اسیر آن سختگیریها خواهیم شد
	برای رسیدن به زندگی بهتر، مسئولان جامعه نقش زیادی دارند/پیامبر(ص) قبل از کار تعلیم و تربیتی، دنبال ساماندهی وضع قدرت بود
	تا وضع قدرت اصلاح نشود، کسی به زندگی بهتر نخواهد رسید/ امام زمان(ع) نیاز به 313 «مدیر» دارد
	تا وضع قدرت اصلاح نشود بسیاری از نصایح اخلاقی در جامعه، فایده ندارد/ شرط زندگی بهتر، سیاسی است
	مهمترین مقدراتِ ما مقدراتی است که خدا برای جامعۀ ما طراحی میکند/ بحث زندگی بهتر یک بحث کاملاً سیاسی است
	نهی از منکر، اول خطاب به مدیران مملکت است نه بیحجابهای خیابان!/ منکرهای بزرگ در عرصۀ سیاست است
	اگر جامعهای به زندگی بهتر دسترسی پیدا نکرد، شک نکنید مسئولان جامعه زیاد دینی رفتار نکردهاند
	خدا 60هزار از خوبان قوم شعیب را همراه 40هزار بد عذاب کرد، چون خوبها به وضع جامعه حساسیت نداشتند/ دین ما «غیرسیاسی» معرفی شده!
	چرا مردم جوامع بشری، اینقدر غیرسیاسیاند؟/ تشخیص خطا و ثواب در عرصۀ سیاست، بسیار پیچیده است
	بدون اصلاح در عرصۀ سیاست نمیشود به مقدرات خوب رسید
	تا تمام مردم جهان را از ظلم آزاد نکنیم نمیتوانیم راحت زندگی کنیم/ چرا مستکبران اینقدر برای ما محدودیت ایجاد میکنند؟
	شب قدر یک شب سیاسی است؛ شب تغییر عالم است/ سیاسیترین خبر تاریخ جهان، در سحر 23ام رمضان اعلام میشود
	وقتی خدا برای قومی خیر بخواهد، «ریاستها» را به بردباران و «مال» را به سخاوتمندان میدهد
	دعا برای فرج، یک دعای سیاسی است

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج20 پناهیان: چه کسی میتواند برنامۀ «زندگی بهتر» را «اجرا» کند؟/شرط زندگی و انتخاب همسر بهتر، کلاننگری در زندگی است/«نگاه از بالا به زندگی» شرط فردی، و «ولایت» شرط اجتماعی زندگی بهتر است/ ولایت یعنی «از بالا تعادل را در جامع...
	اشتباه است که فکر کنیم  ضرورت ندارد دینداران، زندگی بهتر داشته باشند!/ مرور مجدّد «چهار رکن زندگی بهتر»
	شرایط لازم برای ورود به زندگی بهتر چیست؟/ آیا هر کسی میتواند برنامۀ زندگی بهتر را اجرا کند؟
	شرط فردیِ برای ورود به زندگی بهتر «از بالا نگاه کردن به زندگی» است
	چرا فهم گذرا بودن دورۀ رفیقبازی برای برخی جوانها سخت است؟
	چه کسی میتواند انتخاب همسر خوب داشته باشد؟/ کسی که به جریان انتخاب همسر و به علایقش، از بالا نگاه کند
	لازمۀ موفقیت در اجرای برنامۀ زندگی بهتر، این است که زندگی را از بالا نگاه کنی/ «کلاننگری» ریشۀ بدبختیهای انسان را میسوزاند
	دلیل افسردگی و افت تحصیلی برخی جوانان پس از ورود به دانشگاه/ کسی که از بالا به زندگی نگاه نکند و غرق جزئیات شود، نمیتواند مشکلاتش را حل کند
	باید به بچهها یاد بدهیم از بالا به زندگی نگاه کنند/امام صادق(ع):  بهترین جوانان، جوانانی هستند که مثل پیرمردها از بالا به زندگی نگاه کنند
	محاسبۀ نفس؛ راه حلی برای از بالا نگاه کردن/«حَاسِبُوا «أَنْفُسَكُم» نه «اعمالکُم»!/ محاسبۀ نفس یعنی «چرا این کار را کردم؟» نه «چه کار کردم؟»
	ولایت، شرط اجتماعی رسیدن به زندگی بهتر است/ تا ولایت بر جامعه حاکم نباشد، جامعه بستر لازم برای زندگی بهتر را فراهم نخواهد کرد
	ولایت مثل بهار است که سعی میکند ما از دورن شکفته شویم
	راه تحقق همۀ شعارهای خوب چیست؟/ولایت به انسانها میدان میدهد استعدادهایشان را شکوفا کنند و رقابت کنند/ غرب اجازۀ رقابت آزاد را نمیدهد
	کدام آیۀ قرآن سبب اسلام اکثر یهودیان مدینه شد؟/ آیهای که معنای صحیح ولایت را توضیح داد
	اینکه نظامات اجتماعی و حقوقی ما شبیه غربیها شود، علامت خوشبخت نشدن ماست
	ولایت یعنی «از بالا تعادل را در جامعه ایجاد کردن»/ روزی که همۀ مردم بفهمند ولایت شرط زندگی بهتر است، روز ظهور خواهد بود
	مجازات کسانی که ولایت در دسترسشان باشد اما قدرش را ندانند

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج21 پناهیان: یک برنامه خوب برای «زندگی بهتر» باید 7 ویژگی داشته باشد
	شرط فردی زندگی بهتر، از بالا نگاه کردن به زندگی است/ یکی از وجوه از بالا نگاه کردن «ابتدا و انتها را دیدن» است
	انسان میتواند با سؤال «بعدش چه؟» به آرامش بپیوندد
	از بالا نگاه کردن یعنی «ابتدا را دیدن»/ وجه دیگر از بالا نگاه کردن دیدن همۀ «جوانب» است
	نتیجۀ از بالا نگاه کردن/ پیرزنی که همنشین موسی(ع) و پیرمردی که همنشین پیامبر(ص) در بهشت شد
	اثبات ولایت کافی نیست، باید فواید ولایت برای جامعه را هم توضیح دهیم
	امروز شعارهای دموکراسی رنگ باخته و آسیبهای خود را نشان داده/ آیا واقعاً مردم قدرت نظارت دارند؟!
	ویژگیهای یک برنامۀ خوب چیست؟
	1. برنامه باید مطابق فطرت باشد، نه تحمیلی/ میشود یک علاقه را به انسان تحمیل کرد
	2. برنامه باید مطابق طبیعت جسم ما باشد
	3. برنامه باید «جامعیت» داشته باشد و همۀ ابعاد وجود ما را در بر بگیرد
	4. این برنامه با آباد کردن زندگی من، زندگی دیگران را خراب نکند/ دین برنامهای به ما نمیدهد که برای دیگران ضرر داشته باشد
	غربیها چگونه رشد کردند؟/برنامۀ رشد من اگر خوب باشد، بغل دستی مرا زمین نمیزند!
	5. برنامۀ خوب باید فراگیر باشد/ باید بتواند همۀ فرهنگها را تحت پوشش قرار دهد
	دهکدۀ جهانی را قبول داریم، دعوا سرِ کدخدای آن است!
	6. برنامه خوب باید دستوری باشد، نه پیشنهادی، وگرنه فراگیر نمیشود/ اگر یک برنامۀ فراگیر، پیشنهادی باشد، اصلاً اجرا نمیشود
	برنامهای که دستوری باشد «منیّت» انسان را از بین میبرد
	بشریت دارد به اینجا میرسد که «من دوست دارم با دستور خدا زندگی کنم»/ اینقدر عطش به معنویت بالا رفته که تکفیریها جوانهای اروپایی را جذب میکنند

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج22 پناهیان: برنامۀ خوب برای «زندگی بهتر» باید «دستوری» باشد، چون زندگی بهتر با انانیت نمیشود/تفاوت نسخۀ لیبرالی و اسلامی برای کنترل انسان/ نسخۀ لیبرالی با تحقیر کنترل میکند، و نسخۀ اسلامی با تکریم
	نباید فشار دینداری را بیش از حد  بر دوش ایمان و اعتماد به خدا و پیغمبر(ص) قرار دهیم
	گاهی یک برنامۀ خوب، حقانیت برنامهدهنده را اثبات میکند/ بعضیها با دیدن یک دستور دین، مسلمان شدهاند
	چرا برنامه زندگی بهر باید دستوری باشد؟/ چون زندگی بهتر با حفظ انانیت ممکن نیست
	طواغیت دوست دارند آدمهای برّهوار و ظلمپذیر تربیت کنند/ بشر غربی اینقدر کنترل شده است که ظلم فاحش را میبیند ولی جرأت اعتراض ندارد
	اسلام اجازه نمیدهد حتی با فشار روانی، انسانها را وادار به خوب شدن کنیم
	تفاوت نسخۀ لیبرالی و اسلامی برای کنترل انسانهای طغیانگر/ نسخۀ لیبرالی با تحقیر کنترل میکند، و نسخۀ اسلامی با تکریم
	متاسفانه برخی مدارس «بردۀ باسواد» تحویل شما میدهند!
	گاهی خدا زمینۀ معصیت را فراهم میکند تا ببیند که ما چگونه برخورد میکنیم؟/ماجرای صدای عجیب گوسالۀ سامری
	برنامه خوب برای «زندگی بهتر» باید با مدیریت ولیّخدا اجرا شود/ولی خدا، ضامن اجرای برنامه و عامل عینی کنترلکنندۀ طغیان
	ولیّ خدا چگونه ضامن اجرای دستور خداست؟/چهار دلیل
	انسان با پذیرش برتری ولیّ خدا، به اوج پاکی و رهایی از آلودگیِ انانیت میرسد
	دستور خدا باید با مدیریت و واسطۀ ولیّ خدا ابلاغ شود/ ماجرای عبدالله بن عمروعاص

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج23 پناهیان: هفت اصل کلیدی برای رسیدن به یک زندگی بهتر: 1. مثبتنگری/اولین ویژگی مهم دستورالعملهای دین، مثبتگرا بودن است/ مثبت نبودن یک بیماری در فرهنگ ماست/ شکر برجستهترین مصداق مثبت بودن
	مرحلۀ بعدی بحث: معرفی برنامهای که دین برای زندگی انسان دارد/ معرفی هفت ویژگی مهم دستورات دین
	اولین ویژگی مهم دستورالعملهای دین: «مثبت بودن یا مثبتگرا بودن»/ در نوع دستورات دینی، مثبتگرایی وجود دارد
	با مثبتنگری، انسان دچار حرص و ناشکری نمیشود/ آدم(ع) هم با فقدان یک مثبتنگری دچار فریب ابلیس شد
	مثبتنگری پیامبر(ص) واقعاً بینظیر بود/ پیامبر(ص) تأکید داشت دربارۀ اصحابش سخن مثبت بشنود نه منفی
	انسان بعد از مدتی دینداری، مثبتنگر و مثبتگرا میشود/ برخی وجوه مثبتنگری؛ دربارۀ دیگران، خدا و مقدرات
	از زاویۀ مثبتنگری محاسبۀ نفس کنید/ کسی که دربارۀ آیندهاش مثبتنگر باشد به یک آرامشی میرسد
	روحیۀ مثبتنگری در دعا هم خیلی لازم است/ راضی باش و دعا کن
	برخی که برداشت صحیحی از دین ندارند، وقتی متدین میشوند، منفیتر میشوند!
	«سلام» یعنی من دربارۀ تو «مثبت» هستم/ مؤمن یعنی کسی که دیگران از اذیت او در امان هستند
	در آغاز ادعیه و زیارتنامهها نیز، مثبتترین کلمات میآید
	سعی شیطان این است که انسانها مثبت نباشند/شکر برجستهترین مصداق مثبت بودن / مثبت نبودن، یک بیماری در فرهنگ ماست
	خیلیها اینگونهاند که به هر چیزی نگاه میکنند اول نکات منفیاش را میبینند!/ دین، آدم را به یک موجود مثبت تبدیل میکند
	حتی نسبت به «مرگ» هم نباید منفی نگاه کنیم
	مراقبت باشیم مثبت بودن را به عنوان اخلاق و عرفان لائیک و غیردینی ترویج ندهند
	فال بد نزدن، یکی از وجوه مثبتنگری است/ حسن ظن به خدا، خیلی مهم است
	چرا نمیتوانیم به اندازۀ علی(ع) اشک بریزیم؟
	انگیزۀ زندگی بهتر معطوف به گذشته است نه به آینده
	حسن ظن به خدا؛ عملی که در روز قیامت هم اثر دارد/ بیایید خود را در مثبت بودن غرق کنیم

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج24 پناهیان: دومین ویژگی برنامۀ دین «نظم و حسابشدگی» است/ دین آدم را به موجودی حسابشده تبدیل میکند/ کسی که «حسابشده» نباشد، نمیتواند زندگی بهتر داشته باشد
	بررسی ویژگیهای برجستۀ برنامۀ دین / دینهای قلابی این ویژگیهای برجسته را ندارند
	مثبتنگری؛ اولین اثر مهمی است که دین در دینداران باقی میگذارد/ هر گناه برای آدم منفیباف، یأس به دنبال دارد
	«توکل» یک نوع مثبتنگری به خداست/ آدمهای منفی، ترسو میشوند
	مثبت بودن مایۀ نشاط انسان میشود
	دومین ویژگی برنامۀ دین برای زندگی بهتر «نظم و حسابشدگی» است / دین آدم را «منظم، حسابگر و قاعدهمند در رفتار و گفتار» بار میآورد
	«تقوا در گفتار» یعنی حسابشده، درست و دقیق سخن بگویید
	دین آدم را به یک موجود حسابشده تبدیل میکند / اگر ما «حسابشده» باشیم دیگر جایی برای ابلیس باقی نمیماند
	کسی که «حسابشده» نباشد، نمیتواند زندگی بهتر داشته باشد/ آموزش و پرورش اسلامی این نیست که اول به بچهها نماز یاد بدهد؛ اول باید پایۀ شخصیتی نماز را درست کند
	یکی از نقاط ثقل برنامۀ دین «نظم و حسابشدگی» است / چرا اینقدر در دین بر روی «ادب» تأکید شده است؟
	دین دوست دارد ما حسابشده رفتار کنیم/ مجموعۀ دستورات دینی آدم را به یک موجود منظم تبدیل میکند
	اثر وضعی بسیاری از احکام دقیق دین، حسابگر شدن انسان است / دو نمونه از احکام دقیق دین؛ خمس و حجّ
	آدم شلخته، یا دیندار نیست، یا خوب دیندار نیست
	شهید «غلامعلی رجبی» یک آدم حسابشده بود
	شهید غلامعلی کسی بود که با برنامۀ دین زندگی کرده بود؛ صفت برجستۀ او «اخلاص» بود/«مخلص باش» یعنی حسابِ نیّت خودت را هم داشته باش
	بیدینی یعنی شلختگی و ولنگاری/ آدم دیندار حتی نیتهای خودش را هم حسابشده کنترل میکند
	زندگی حسابشده به معنای زندگی سختگیرانه نیست/ اگر میخواهی حسابشده عمل کنی، به اطرافیانت سخت نگیر/ امام حسین(ع) زهد خود را به همسرش تحمیل نمیکرد
	فکر میکنید امام زمان(ع) از ما چه انتظاری دارد؟/ نظم و حسابشدگی، در تمام توصیههای دین ما وجود دارد

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج25 پناهیان: بدون صبر و مقاومت نمیشود به زندگی بهتر رسید/ امیرالمؤمنین(ع): صبر بهترین کمک برای زندگی بهتر است/ زندگی بهتر نیاز به صبر اجتماعی دارد، صبر شخصی کفایت نمیکند/ بهجای فرار از رنج، مقاومتمان را افزایش دهیم/ صبرِ ...
	زندگی بهتر لزوماً به معنای پول بیشتر نیست
	برنامۀ زندگی بهتر از جانب خدا بهصورت «دین» به ما عرضه شده/ چرا به دین معمولاً «برنامه» گفته نمیشود؟
	ویژگیهای مهم دستورات دین که موجب زندگی بهتر میشوند / ویژگی اول: مثبتنگری
	ویژگی دوم: منظم بودن/ نظم یعنی حسابشده نیت کردن و حسابشده رفتار کردن
	دین آدم را حسابگر بار میآورد / حسابگر شدن لازمۀ یک زندگی بهتر است
	ویژگی سوم: مقاومت، صبر و استقامت / خدا دنیا را طوری طراحی کرده که انسان بدون مقاومت و صبر، به چیزی نمیرسد
	بدون صبر و مقاومت نمیشود به زندگی بهتر رسید/ عنصر صبر و مقاومت در هر چهار رکن تعریف زندگی بهتر، حضور دارد
	کلام امام صادق(ع) به زبان فارسی: «هر مال که از باد آید بهدم شود»/بادآورده را باد میبرد
	بیصبری ابتدا در دورن انسان و به شکل «ناراحتی» اثر میکند/ صبرِ زیبا این است که اصلاً ناراحت نشوید، نه اینکه ناراحتی خودت را کنترل کنی
	بهجای فرار از رنج، مقاومت خود را افزایش دهیم/ غالباً درد دل کردن برای دیگران کار خوبی نیست، مقاومت انسان را کاهش میدهد و انسان را از زندگی بهتر دور میکند
	«والعصر» سورهای که در زمان پیامبر(ص) سرود جمعی مؤمنین بوده/ محور سورۀ «والعصر»، صبر است
	همانقدر که حقّطلب هستید باید همانقدر هم صبر داشته باشید/حقطلبان بیصبر هیچگاه به حق نمیرسند و همه چیز را خراب میکنند
	صبر یک مقولۀ اجتماعی است و فقط صبر شخصی کفایت نمیکند / وقتی همه با هم صبر کنند، صبرشان زیاد میشود
	امام صادق(ع): هیچ چیزی مانند صبر ناراحتیها  را کم نمیکند/ علی(ع): شجاعت، صبر کردن در لحظۀ حساس است
	امیرالمؤمنین(ع): صبر بهترین کمک برای زندگی بهتر است
	هرچه بهدست آوردهایم، از مقاومت بهدست آوردهایم/ در قطعنامه اگر چیزی گیرمان آمد بهخاطر 8 سال مقاومت بوده/ مسلماً اگر بیشتر مقاومت میکردیم، فوائد بیشتری نصیبمان میشد
	اگر مقاومت نکرده بودیم، چنین توافقنامهای برای ما نمینوشتند/ اگر با ما به عنوان یک «قدرت» مذاکره میکنند بهخاطر جریان مقاومت در منطقه و داخل است
	هرچه داریم بهخاطر مقاومت است و هرچه کم داریم برای این است که کمتر مقاومت کردهایم/ «داعش»، خدمت آمریکا به عراق در ازای نهایت همکاری صدام بود!
	ذرهای کوتاه آمدن در مقابل آمریکا-هرچند یک تاکتیک لازم باشد- جنایتهای فراوان آمریکا را به دنبال دارد
	پشتوانۀ مذاکره، باید مقاومت باشد/ در این مذاکره به هر چیزی نرسیم، به خاطر کمبود مقاومت خواهد بود
	آمریکاییها به هر جایی نزدیک شوند، فتنه برپا میکنند / هرچه در این مذاکره، دشمنان ما پررویی کنند بهخاطر حدسی است که دربارۀ کم شدن مقاومت ما زدهاند

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج26 پناهیان: چهارمین ویژگی/ انسان برای زندگی بهتر باید به منبع نور و انرژی متصل باشد/ ذکر یعنی انرژی گرفتن از خدا/ آدم از ذکر بیشتر انرژی میگیرد تا غذا/ شارژ باطری وجود انسان، خود خداست / انسان بدون دین هم میفهمد که به ذکر ...
	مرور سه ویژگی برنامۀ دین برای «زندگی بهتر»: مثبتنگری، نظم و حسابشدگی، صبر و مقاومت
	چهارمین ویژگی برنامه دین برای زندگی بهتر «آسمانی» است/ انسان برای زندگی بهتر باید به منبع نور و انرژی متصل باشد
	ذکر یعنی اتصال به خدا و انرژی گرفتن از او
	بدون ذکر، بهرۀ ما از زندگی خیلی کم میشود/ خدا ما را طوری نیافریده که بتوانیم بدون او زندگی کنیم
	دلگرفتگی آخر ماه رمضان بهخاطر خروج از «نور امر خدا» است/ بعضیها اول ماه رمضان متوجه میشوند که وارد یک دالان نور شدهاند
	ذکر و توجه ما به خدا موجب انرژی گرفتن ما از خداست
	شارژ باطری وجود انسان، خود خداست /آدم از غذا کمتر انرژی میگیرد تا از ذکر
	آدم بدون دین هم میفهمد که به ذکر خدا نیاز دارد/ ذکر یعنی اتصال و توجه قلبی به خدا
	در علم تجربی هم فهمیدهاند که انسان به ارتباط با خدا نیاز دارد
	اولین اثر ذکر/ به یاد خدا باشید تا خدا به یاد شما باشد
	برای زندگی از ذکر خدا استفاده کن / خودت را با ذکر خدا قوی کن تا بتوانی مشکلات را حل کنی
	ذکر خدا ما را از صدمات بیرونی و از ضعف درونی نجات میدهد
	نعمتی که خداوند فقط به امت پیامبر(ص) داده است: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
	علی(ع): ذکر خدا قلب را زنده میکند/ برخی علامتهای قلب زنده
	کسی که عقل نداشته باشد با علم هم خرابکاری میکند/ در حکومت امام زمان(ع) استاد دانشگاهی که اهل ذکر نباشد در هیچ دانشگاهی تدریس نخواهد کرد
	کسی که اهل ذکر نباشد، زندگیاش تلخ و تنگ میشود/ اگر از ذکر خدا رویگردان شویم، شیطان همنشین ما خواهد شد
	علی(ع): کسی که غفلت بر او غلبه پیدا کند قلبش میمیرد/ کسی که قلبش مرده باشد، سخن حق را نمیپذیرد
	چرا باید طبق دستور خدا ذکر بگوییم؟/چرا ذکر خدا بصورتهای دلبخواهی فایده زیادی ندارد؟
	ذکر آداب دارد و بیادبها را درِ خانۀ خدا راه نمیدهند/ اصلیترین ذکر ما نماز است
	خودخواهها به خدا راه ندارند/ با نماز اول وقت به همه جا میشود رسید

	تنها مسیر برای زندگی بهتر/ج27 و آخر پناهیان: زندگی بهتر با «امتحان» و «بلا» مغایرت ندارد/استکبار با دینی که زندگی را نجات میدهد مخالف است/ مخالفت دشمن با دین ما، برای چپاول زندگی ماست/ انقلابی کسی است که حاضرست برای «زندگی بهتر» جان بدهد/ برای زندگی ...
	بحث زندگی بهتر با «امتحان الهی» و «بلا» مغایرت ندارد/ در زندگی بهتر انسان با مشکلاتش، قشنگ برخورد میکند
	هرکسی دشمن دین ماست، در حقیقت دشمن زندگی ماست/ مخالفت دشمن با دین ما، بهمنظور چپاول زندگی ماست/استکبار با دینی مخالفت دارد که زندگی انسانها را نجات میدهد
	انقلابیون کسانی هستند که حاضرند برای زندگی بهتر جان بدهند/انقلابی اجازه نمیدهد کسی زندگیاش را چپاول کند
	هر انقلابیای دستور دارد از زندگیاش دفاع کند
	ذکرخدا و مقدسات جزء زندگی بهتر است
	هرجا که زندگیمان نقص دارد، از دین کم گذاشتهایم
	الف) مرور مجدد دو شرط فردی و اجتماعی، برای رسیدن به زندگی بهتر
	سیاسیون لایق شرط رسیدن به زندگی بهتر/کسی که در زندگی خودش توکل را تجربه نکرده، چطور میتواند یک جامعه را با توکل به خدا پیش ببرد؟!
	ب) مرور برخی از 7 ویژگی برنامۀ خوب/ برنامهای که در آن «رقابت» نباشد، نشاط را کم میکند
	ج) مرور چهار ویژگی برجستۀ برنامۀ دین/1. «مثبت بودن» برآیند بسیاری از توصیههای دینی ماست
	2. منظم و حسابشده بودن/ آدم شخلته دیندار حسابی نیست
	3. مقاوم بودن / دین انسان را مقاوم و صبور بار میآورد، نه عجول و بیتاب
	4. ذاکر بودن و اتصال به منبع اصلی حیات/علی(ع): متقین از دنیا بیشتر لذت میبرند
	دلگرفتگی و بیحوصلگی، علامت بیماری است/ علی(ع): مؤمن همیشه با نشاط است/برای رفع دلگرفتگی چه ذکری بگوییم؟
	اگر زندگی بهتر میخواهی، باید مثبت، منظم، مقاوم و متصل به خدا باشی/ خیلیها دستورات دین را اجرا میکنند اما مثبت، منظم، مقاوم و متصل نیستند!
	پنجمین ویژگی برجستۀ برنامۀ دین «مبارزه با نفس» است/ پنجمین ویژگی، نخ تسبیح ویژگیهای قبلی است/خدا در متن ذکر هم از تو مخالفت با هوای نفس میخواهد
	مثبت، منظم، مقاوم و ذاکر بودن را با «مبارزه با نفس» بهاضافه کنیم
	کسی که بنای مخالفت با میلش را نداشته باشد به زندگی بهتر نمیرسد/ چه چیزی باید مبنای تحول آموزش و پرورش باشد؟
	اگر با هوای نفست مخالفت کنی، زندگیات خوش و خرّم میشود
	مشکل بعضیها این است که نمیتوانند به خودشان بگویند: «نه»!/هوای نفس مثل کیسه بوکس است؛ باید به آن ضربه بزنی
	اولیاء خدا هم از دوستداشتنیهایشان میگذرند ولی...
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