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  11ج/براي زندگي بهتر ريتنها مس
 ةدارد كه عالق يبهتر يزندگ يكسزندگي بهتر امكانات بيشتر نيست؛ /چيست؟ »زندگي بهتر«چهار ركن 

  صوت+ ي استروح آدم ةشاكل ةمحبت سازند / لذت است ةسرچشم ديشد ةعالق /دارد يدتريشد
كـه   يزيـ به هر چ: ميده يپاسخ م ؟يزيعالقه نسبت به چه چ: ديت بپرسممكن اس. دارد يدتريشد ةدارد كه عالق يبهتر يزندگ يآن كس

و  يواقعـاً بـه آن عشـق بـورز     يكه بتـوان  كند يم يرا معرف يزيبه شما چ نيد: كه ميكن يو ما ادعا م. عالقه را داشت نيدتريبشود به آن شد
با  ،يشو تر كيكه هر چه به آن نزد يزيه آن افول نكند، چكه عشق تو ب يزيچ ،يبه آن برس يكه بتوان يزيچ ،يكن دايعالقه را پ نيدتريشد

 . كرد يتر ارتباط برقرار خواه آن عاشقانه

كـرد و مـورد    يسـخنران  »ينـ يد تيدر نظام ترب يراهبرد اصل- ريتنها مس«كه در رمضان گذشته با موضوع  انيپناه رضايحجت االسالم عل
ـ  «به موضـوع   نيفلسط دانيم) ع(شب در مسجد امام صادق 30 استقبال جوانان قرار گرفت، امسال قرار است به مدت  يبـرا  ريتنهـا مس

ـ ا جلسـه  يـازدهمين از  ييدر ادامـه فرازهـا  . پاسـخ دهـد   »م؟يبهتر داشته باش يزندگ كيچگونه « البپردازد و به سو» بهتر يزندگ  ني
  :ديخوان يرا م يسخنران

    تعريف زندگي  چهار ركن اصلي بر اساس» زندگي بهتر«تعريف 
 ما تعريف زندگي را در هفت مرحله تكميل كرديم ولي در اين تعريفي كه از زندگي ارائه داديم در واقع چهار ركن اساسي وجود دارد .

پذيرد؛ چه در مورد زندگيِ بد و چه خوب، چه در مورد زندگي حداقلي و چه  فهمد و مي معتقديم كه انسان عقالً اين چهار ركن را مي
زندگي را تـالش،  دين ما در متون ديني ما نيز اين تلقي از زندگي تأييد شده است و ر كه در جلسات قبل ديديم طو همان. حداكثري

 . داند ها مي ها و مديريت عالقه سوي عالقه مبارزه و حركت به

 گرديم عريف زندگي برميايم كه تعريف زندگي بهتر چيست؟ براي اينكه زندگي بهتر را تعريف كنيم، دوباره به ت حاال به اينجا رسيده .
 .دست آوريم خواهيم تعريف زندگي بهتر را از تعريف زندگي به مي

 مرور چهار ركن در تعريف زندگي 

 طور كه قبالً بيان شد، يـك ركـن ركـين تعريـف زنـدگي،       همان. كنيم را مرور ميدر تعريف زندگي بار ديگر چهار ركن اساسي  يك
هاي ما هستند كه ما را وادار به حركت  اين عالقه. هايي كه موتور محرك زندگي ماست عالقه است؛ »ها مديريت عالقه«ها و  عالقه
كنـيم   ها را گزينش مي و ما اين عالقه .ها برسد گيرند، تا انسان به اين عالقه كنند، علم و معرفت و ابزارهاي ديگري را به كار مي مي

 .كنيم و آنها را تقويت و تضعيف مي

  خداونـد  بـا موانـع و دشـمناني روبـرو هسـتيم و      ها  چون ما براي رسيدن به عالقه. بود» حركت، تالش و مبارزه«ركن دوم زندگي
 .طراحي كرده استبراي ما گونه  اين

  ،صـورت غلـط يـا درسـت     بـه - مـرور  اين هم يك ركن زندگي است كه انسـان بـه  . بود »ها پذيرش محدوديت«ركن سوم زندگي - 
 .پذيرد ها را مي انسان دير يا زود، محدوديت. پذيرد ش ميها را در زندگي خود محدوديت

كـه   يزيبه هر چ: ميده يپاسخ م ؟يزيعالقه نسبت به چه چ: ديت بپرسممكن اس. دارد يدتريشد ةدارد كه عالق يبهتر يزندگ يآن كس
و  يواقعـاً بـه آن عشـق بـورز     يكه بتـوان  كند يم يرا معرف يزيبه شما چ نيد: كه ميكن يو ما ادعا م. عالقه را داشت نيدتريبشود به آن شد

با  ،يشو تر كيكه هر چه به آن نزد يزيه آن افول نكند، چكه عشق تو ب يزيچ ،يبه آن برس يكه بتوان يزيچ ،يكن دايعالقه را پ نيدتريشد
 .كرديتر ارتباط برقرار خواه آن عاشقانه
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  ها و فرآيندي از پذيرش  ها و مديريت عالقه براي رسيدن به عالقه »تالش و مبارزه«كه اين حركت و  استركن چهارم زندگي اين
 .ات الهي تعريف كنيدتوانيد زندگي كسي را خارج از مقدر شما نمي يعني .است »در بستر مقدرات الهي«همگي ها  محدوديت

 توان تعاريف ديگري از زندگي هم ارائه داد كه همـة آن تعـاريف بـر     البته مي. ها هستند ترين اين چهار ركن در تعريف زندگي، اصلي
. 2زندگي فرايندي بـراي رسـيدن بـه معرفـت     .1( اش را در جلسات قبل مرور كرديم دو نمونه. شوند روي همين چهار ركن سوار مي

 )تر بودن رايندي براي شكفته شدن و زندهزندگي ف

 .4 شده جا و حساب پذيرش محدوديت به.3 تالش و مبارزة بهتر .2 عالقة بهتر و بيشتر.1: هتراركان زندگي ب
 به بهترين شكل رقم خوردن مقدرات

 زنـدگي بهتـر    :تـوان گفـت   مي) عالقه(توانيم بگوييم كه زندگي بهتر چيست؟ بر اساس ركن اول الذكر مي بر اساس چهار ركن فوق
هـاي   خوبي مديريت شوند و انسـان بـه عالقـه    ها به هاي بهتري در آن زندگي وجود داشته باشند و عالقه اي است كه عالقه زندگي

 . خودش برسد

 ي، بلكـه ا نـه هـر عالقـه    بهتر نيز عالقه است؛ منتهـا  بود مسلماً يكي از اركان زندگيِ» عالقه«طور كه يكي از اركان زندگي  همان 
بـه بهتـرين   كند، بتواند آن را اي كه اگر انسان آن عالقه را مديريت  اي كه انسان به آن برسد و عالقه عالقة بهتر و بيشتر، و عالقه

 . دهد، زيباترين تغييرات باشد هاي خودش مي اگر تغييراتي در عالقهنقطه برساند و 

  انجام بگيـرد و ايـن تـالش و مبـارزه،     در آن زندگي بهترين تالش و مبارزه اين خواهد بود كه  بهتر هم، زندگيِ ركن دومبر اساس
 . بسيار موفق باشد

 جـا  جا را بپذيرد نه محدوديت نابه پذيرد، محدوديت به اش مي ركن سوم زندگي بهتر اين است كه اگر انسان محدوديتي را در زندگي !
بلكه آن محـدويتي را كـه   . نشيني كند ت خيالي و موهوم را بپذيرد و عقبنه اينكه از سرِ ترس، محدويتي را بپذيرد، نه اينكه محدوي

اي اسـت كـه آدم در    زندگي بهتر زندگي .بر درِ بسته نكوبدجهت  بيهم بپذيرد و » وقت به«است را بپذيرد،   واقعاً پذيرش آن عاقالنه
 .جا نپذيرد محدوديتي را بي شده بپذيرد و هر محدوديتي را نپذيرد و هيچ ها را حساب اين زندگي، محدوديت

    ؛ و اصـطالحاً  ركن چهارم در زندگي بهتر اين است كه مقدرات الهي به زيباترين و مفيدترين شكل براي انسـان رقـم بخـورد»  بـاد
و در  البته در اين عالم، شانسي وجود نـدارد ! باشد ما همراه» شانس«يا به تعبير عوام . همراهي كند بلكه مقدرات با ما» مخالف نوزد
 .شوند هاي خود ما اين مقدرات تنظيم مي اش مقدرات و خواست الهي است كه در جريان يك تعاملي در رفتار و نيت واقع همه

 بسيار بااليي مي آيا ما مي توانيم  ما مي همچنين. توانيم در مقدرات الهي دخالت كنيم توانيم در مقدرات الهي دخالت كنيم؟ بله در حد
تـوانيم   مـا مـي  . شده بپـذيريم  جا و حساب ها را بپذيريم و به ريزي كنيم تا بهترين محدويت پذيريم، برنامه ايي كه ميه سرِ محدوديت

صـيب  جا كنيم، بلكـه مبـارزة موفـق و م    ريزي كنيم كه نه تنبلي كنيم و نه مبارزة بي براي تالش و مبارزة خودمان در زندگي، برنامه
 .رساندانجام دهيم كه ما را به نتيجه ب
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اگر سه ركن اول درست شد، ركن  !/زندگي بهتر مساوي با امكانات بيشتر است كنند ها تصور مي خيلي
 شود چهارم هم درست مي

 پـول برسـاند؛   فقط خدا از آسمان و زمين به ما «: گويند گيرند و مي ميدر نظر ها براي تعريف زندگي بهتر، فقط ركن چهارم را  خيلي
براي اينكه متوجه شويد اين تصور اشتباه است، يك نمونة بسيار كالن و تمدني به شما نشان » !كار كنم انم چهد اش را خودم مي بقيه
شما به همين ممالك غربي نگاه كنيد؛ مگر در ممالـك  ! كنيم دهم؛ چيزي كه جلوي چشم ما قرار دارد ولي غالباً به آن توجه نمي مي

هاي رضايتمندي آنهـا دارد كـاهش پيـدا     پس چرا شاخصه! نشده است؟امكانات جمع  غربي و دول استكباري، ثروت و تكنولوژي و
قـدر در عـالم، قتـل و     ترين كشورهاي جهان است؟ چرا اينها براي دوام حيات خودشان مجبورند ايـن  كند؟ چرا آمريكا جزء ناامن مي

شوند؟  قدر جنايت مرتكب مي مشغول نيستند و اينجنايت انجام دهند؟ چرا راحت نيستند؟ چرا با خوبي و خوشي به زندگي خودشان 
براي اينكـه مـا بـاقي بمـانيم،     «: گويند فرستند؟ چرا مي كنند؟ چرا تروريست مي كنند، چرا بمباران مي نابود ميزندگي ديگران را چرا 

 عجيب نيست؟  هاآيا اين »الزم است بقيه نابود شوند؟

 كنـد،   رسـد، از جـايي كـه گمـانش را نمـي      يست، البته در زندگي بهتر، امكانات هم مـي واقعاً زندگي بهتر مساوي با امكانات بيشتر ن
لَفَتَحنـا علَـيهِم   (رسد رسد، و پربركت مي و از آسمان و زمين مي )3/طالق(»بو يرْزقْه منْ حيثُ ال يحتَس«: فرمودرسد، كمااينكه  مي

الْأَر و ماءنَ السم رَكاتها غالباً براي زندگي بهتر، اول به دنبال امكانات بيشتر و بهتر هستند در حالي كـه   منتها آدم )96/ض؛ اعرافب
مقـدرات الهـي   همـان  كـه   ل درست شد، ركن چهارم زندگي بهتراول بايد سه ركن قبل از امكانات را درست كنيم، اگر سه ركن او

 .رساند خودش مي هاي خواستهاست، با تمايالت انسان همسو خواهد شد و انسان را به 

عالقة شديد سرچشمة  /هرچه عالقه بيشتر باشد، زندگي بهتر خواهد بود /ركن اول زندگي بهترعالقه؛ 
  لذت است

 محبت موتور گرمابخش زندگي انسـان اسـت و اگـر     .كنيم تر تعريف مي گرديم و ركن اول زندگي بهتر را به صورت دقيق حاال برمي
خواهيم دينـي صـحبت    چگونه باشد؟ دقت كنيد كه در اينجا نميبايد زندگي بهتر، محبت در اما  .بوديم ها شبيه مردهمحبت نبود، ما 

ببريد، با كمي تأمل، همه يكسان جواب خواهند داد و در ) دين و در هر زمان و مكاني ديندار يا بي(اين سؤال را پيش هر آدمي !كنيم
 . اين زمينه اختالف نظر چنداني نخواهند داشت

 ميرند و  كنند و سرد مي ها هستند كه سرد زندگي مي بعضي .يشتر باشد، زندگي بهتر خواهد بودطبيعتاً هرچه عالقه ب: سخ اين استپا
اصالً كاري هم نداريم كه انسان به چه چيزي عالقة . رسند؛ اينها مسلماً زندگي بهتر ندارند وقت به يك عالقة بسيار شديد نمي هيچ

زليخـا كـه بـه    يـك كسـي مثـل    كند،  ميعالقه پيدا ) ع(به حضرت يوسف) ع(كسي مثل حضرت يعقوب يك شديد پيدا كند، مثالً
ها  كند يا هر نوع عالقة شديد ديگري كه در افسانه ميفرهاد كه به شيرين عالقه پيدا  يك كسي مثلكند،  ميعالقه پيدا ) ع(يوسف

 .ها وجود دارد و داستان

  ،يك ركن زندگي است »عالقه«بلكه بر اساس يك نگاه عاقالنه گفتيم كه ما زندگي را ديني تعريف نكرديم .
وقتي عالقة شديد . لذت عالقة شديد هم بيشتر استبخش است و  براي بشر معلوم است كه عالقه لذتو 

هيچ لذت مادي به انـدازة  . وجود داشته باشد، موتور زندگي گرم است و عالقة شديد، سرچشمة لذت است
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اصالً هيچ لذت مادي مانند لذت عالقة شديد داشتن نيست؛ حاال چـه اينكـه   . عالقه نيست لذت رسيدن به
 .انسان به اين عالقة شديد برسد و چه نرسد

اي كه بعد از وصال از  عالقه/ شديد، باقي، افزايش يابنده :براي زندگي بهترمطلوب عالقه هاي  ويژگي
 چشمت بيفتد، مطلوب نيست

  تواند موجب زندگي بهتر  كه مي اي هاي عالقه ويژگي«يا » تواند موجب زندگي بهتر باشد؟ قة ما چگونه ميعال« اين است كهسؤال
اين عالقة شديد ما به چيـزي باشـد    ثانياً شديد باشد و بايد اين عالقه اوالً: اين عالقه بايد چند تا ويژگي داشته باشد» شود چيست؟

اين عالقه بعد از وصال از بين بـرود و   رسي، اين عالقه شديدتر بشود نه اينكه مي ه آنيا بشوي  كه هر لحظه كه به آن نزديكتر مي
زده شوي و اين راه را بازگردي، و احساس كني كه سرت به سنگ خـورده و ببينـي كـه ايـن عالقـه،       از چشمت بيفتد، خسته و دل

 !اي را خام كرده ارزيد و احساس كني سرت كاله رفته و خودت كردي، نمي قدري كه تصور مي آن

 تي عالقة شديد پيدا كرد، آيا زندگي او يك زندگيِ بهتر است؟«: نگوييدها به اين سادگي بـه هـر    چون نوع آدم» اگر كسي به يك ب
گوييم محبت بايد شديد باشد، منتها بـه شـرطي    ما مي! هاي استثنايي نه آدم ،هاي عادي كنند؛ البته آدم  چيزي عالقة شديد پيدا نمي

 .هم بشود؛ چه به آن برسي و چه به آن نرسيشديدتر  .3شديد باقي بماند  .2د شديد باش بتواند .1 كه

 ي زيبـا، روح      هاي يك عالقة لذت يكي ديگر از ويژگيبخـش،   بخش كه زندگي آدم را خرّم كند اين است كه ايـن عالقـه بـه حـد
ارزيد كه من يك عمري با ايـن عالقـه زنـدگي     مي«ي هم بگويي افزا و سرشاركنندة وجود انسان باشد كه حتي اگر به آن نرس جان
البته معلوم است كه عالقه بايد به چيزي باشد كه اساساً بشود به آن رسيد، و اال اگر نشود به آن رسيد كه فايده ندارد و انسان  »كنم

ن نرسيدي و از آن هم چيزي به تو نرسيد، باز هم گوييم كه عالقه بايد به چيزي باشد كه اگر به آ منتها با اين حال مي. شد نااميد مي
 »!ارزيد مي«: بتواني بگويي

 !ها عاشقانه زندگي كنند؟ چه اشكالي دارد همة انسان
  هم در يك مقطـع زمـاني و در    آن(شديداً عالقه پيدا كرده باشدارزش  بيهم پيدا شود كه به يك چيز  انسان نادانيالبته ممكن است

، ما عشـق را بـراي   خواهيم نمي) هاي خاص انسان(ها ما عشق را براي اوحديِ از انسان. اين عموميت نداردولي ) يك شرايط خاصي
خواهيم همه تماشاچي باشند و فقط دو نفر مثالً در ميان دو ميليارد نفـر، عاشـق بشـوند و     ما نمي. خواهيم ها مي زندگي عموم انسان

چرا همه . خواهيم همه فرهاد و شيرين باشند بلكه ما مي! دن داستان آنها لذت ببرندقصة آنها محل تفريح ديگران باشد و فقط از شني
 ! قدر عاشقانه زندگي كنند؟ ها اين چه اشكالي دارد كه همة انسان! نبايد مجنون باشند؟

  مـا  ! عشق آنها خوش باشند و صفا كنند؟ با داستانمگر تيم فوتبال است كه يك عدة كمي بازي كنند و بقيه فقط تماشاچي باشند و
توانند مثل  معلوم است كه همه نمي! اي مثل فوتباليست حرفه كنيم نه از يك تخصص ويژه صحبت ميها  داريم دربارة زندگي انسان

زنـدگي  . كننـد توانند پيدا  برخي افراد مياي است كه  هاي ويژه هاي ورزشي بشوند، ولي اينها كه زندگي نيست، بلكه مهارت اسطوره
 .و همه بايد بهره ببرند مالِ همه است

 محبت به چه چيزي باشد كه خيلي شديد باشد؟/ آن كسي زندگي بهتري دارد كه عالقة شديدتري دارد

 عالقه نسبت بـه چـه چيـزي؟    : ممكن است بپرسيد. آن كسي زندگي بهتري دارد كه عالقة شديدتري دارد
دين به شـما  : كنيم كه و ما ادعا مي. ه آن شديدترين عالقه را داشتبه هر چيزي كه بشود ب: دهيم پاسخ مي
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كند كه بتواني واقعاً به آن عشق بورزي و شديدترين عالقه را پيدا كني، چيزي كه بتواني  چيزي را معرفي مي
تـر   تر شوي، با آن عاشقانه به آن برسي، چيزي كه عشق تو به آن افول نكند، چيزي كه هر چه به آن نزديك

كـم بـه ضـرورت ديـن      دهد و اينجاست كه انسـان كـم   اين كاري است كه دين براي ما انجام مي .ارتباط برقرار خواهي كرد
داد، شما به سمت آن برويد؛ منتهـا آن عالقـة    اگر غير از دين، چيزي بود كه براي شما همين كار را انجام مي: گوييم و مي. رسد مي

 .باشدشديد بايد براي نوع بشر قابل تحقق 

  اما سؤال اين اسـت كـه   .محبت شيرين شود و اين محبت آدم را وادار به تالش و مبارزه كند بازندگي بايد 
 بتوانقدر انسان را به فداكاري وادار كند؟ كم نشود؟  قدر شديد باشد؟ اين محبت به چه چيزي باشد كه اين

ه آن رسيدي، عالقة تو به آن كم نشـود بلكـه   به آن نزديك شد؟ مطلقاً موهوم و خيالي نباشد؟ بعد از اينكه ب
 بيشتر بشود؟

  محبوب تو بايد چيزي باشد كه روز به روز بهتر نشود، بلكه روز به روز تو بيشتر متوجه شوي كه او بهتر از آن
! واي«: كني بگويي شوي يا او را مالقات مي يعني هر بار كه به او نزديك مي. كردي فكر مي توچيزي بوده كه 

مـن اصـالً فكـر    ! كه او چه هسـت  فهميدمقدر زيباست، تازه  دانستم اين مردم نمي ه قبالً براي او ميمن ك
 .طور عشق ما را بيشتر كند و آتش روح ما را افزايش دهد و جلو ببرد و همين» ...قدر زيبا باشد كردم اين نمي

 پروردگار عالم ميدر ع. ور خواهد كرد فشان را در قلب ما شعله خدا روز قيامت همين آتش روي، الم آخرت، هر بار كه به مالقات خود 
؛ گويـا ايـن   رود هاي قبلي از يادت مي همة مالقات كني به حدي كه تر و بهتري پيدا مي حس تازه كند لذا خدا برايت بيشتر جلوه مي
روي  مي به مالقاتش و هر بار كه. ت استنهاي شود چون خدا بي وقت برايت تكراري نمي يعني خدا هيچ. اولين مالقات تو با خداست

 .كني پيدا مي اومعرفت بيشتري به 
 عالقه بايد به كسي باشد كه به نفعت باشد و او هم تو را دوست داشته باشد.4/ ويژگي بعدي عالقه

 او هـم  و . به نفعت باشدشديدتر بشود، بلكه اين عالقه بايد نسبت به كسي باشد كه  و كم نشودتنها  عالقه بايد به چيزي باشد كه نه
، ميـرم  من بايد كسي را دوست داشته باشم كه اگر من براي او مي» يهر دو سر ب يمهربان  ،يچه خوش ب«. تو را دوست داشته باشد

 !او براي من تب كند الاقل
 مـن  . طلبانه نيست منفعت در حالي كه اين حرف» !طلبانه شد و از عالم عاشقي بيرون آمديد اينجا كه منفعت«: گويند شايد برخي مي

خواهم خودم را فداي او كنم، ولي اگر او هم مرا دوست داشته باشد، اين آتـش   طلبانه به او عالقمند باشم، من مي خواهم منفعت نمي
بت اين مح .اگر او به نفع من باشد من بيشتر براي او خواهم مرد و من بيشتر شرمندة او خواهم شد. ورتر خواهد شد عشق من شعله
ولي اگـر مـرا   ! اگر در روز قيامت مرا نبخشي كه هيچ! خدايا: زند توان ديد، مثالً آنجا كه صدا مي مي) ع(هاي امام سجاد را در مناجات

 !همه محبت تو را بدهم؟ من چطور جواب اين! كار كنم؟ ببخشي، من آنجا از شرمندگيِ تو چه
 اگر به ضرر مـا باشـد   . شود مان از او زده مي كم دل اگر به ضرر ما باشد كم. شدما نبايد كسي را دوست داشته باشيم كه به ضرر ما با

 .رسد اين است كه محبت ما به او به اوج نمي شالاقل
 اند قانع شدههاي عشقي  فيلمديدن ند و به از عاشقي نااميد ها خيلي
 هـا   منتها خيلـي از انسـان   .ها برسد اين ويژگيتواند به  هايي است كه اگر كسي تأمل كند مي فرض شديدترين محبت با اين ويژگي

ي تايتانيكي بيايـد و رد  تيك كش مثالً براي اينها كافي است كه پاي فيلم بنشينند و. نااميد هستند از اين كه به چنين محبتي برسند
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اين عشق باقي بماند، و اال و البته بعد هم كشتي غرق شود و يكي از آنها بميرد تا داستان  بشود و يك عاشق و معشوقي پيدا بشوند
 .ها از عاشقي نااميد هستند قبيل آدم اين .ماند شود و اين عشق پايدار نمي اگر هر دو بمانند و با هم ازدواج كنند، دوباره دعوايشان مي

 اينها از . تندكه عاشق پروردگار نيس هاي خوب مذهبي كه استعداد اين عاشقي را دارند ولي عاشق نيستند، خيلي زشت است براي آدم
 .لب هستند ولي تشنه اند نشستهاينها در واقع در لب درياي زالل آب شيرين . برند و اين خيلي بد است معشوق خودشان لذت نمي

 تواني ديگران را به دين خودت دعوت كني و يكي از اركان زندگي بهتـر ايـن اسـت كـه شـديدترين       شما از طريق زندگي بهتر مي
احسـاس چـه    روح و بـي  مؤمن سرد و بـي . شي، به حدي كه مردم بتوانند اين محبت شديد را در چهرة تو ببينندها را داشته با محبت

 )165/بقره(»هو الَّذينَ آمنُوا أَشَد حبا للَّ«: گونه توصيف شده است مؤمن در قرآن ايندر حالي كه  !معنايي دارد؟
 محبت شديدتر است ،رمحبت بهت/محبت زندگي انسان را بهتر خواهد كرد 

 محبـت شـديدتر   . تواند انكار كند كه محبت زندگي انسان را بهتر خواهد كرد و محبت بهتر هم محبت شديدتر است هيچ كسي نمي
 . وجودت را آتش بزند ود، به آن برسي يا نرسي، كم نشود وهم محبتي است كه دوام داشته باشد، روز به روز بيشتر بش

  توان پيدا كرد، چون خـدا مـا را بـراي     نمي كساني كه متصل به پروردگار هستندو  ز نسبت به پروردگار عالمچنين محبتي را جالبته
منتهـا جـاي   ! اگر چنين محبتي را به اين و آن هم پيدا كرديد، به سراغش برويد: گوييم لذا مي. عاشق شدن به خودش ساخته است

 . كرد ديگري غير از درگاه خدا اين محبت را پيدا نخواهيد
 بينـي   بيني توحيدي محبت داشته باش، نه بر اساس جهان بر اساس جهان«يا  »!مواظب باش محبت تو ارزشي باشد«: گوييم ما نمي

چون مطمئن هستيم كه اين محبت شـديد  » !هر جا محبت شديد پيدا كردي نوش جانت«: گوييم بلكه با خيال راحت مي» !الحادي
گـري و خودخـواهي و    بينيد كه جهـانِ آزاد در محبـت بـه وحشـي     و امروز مي. توان پيدا كرد نمي - غير از خدا- را هيچ جاي ديگري

 . خودپرستي رسيده است
 سل خسته ،واقعاً بدون عشق و محبت، زندگي سختدينـداري خـوبي   اي كه عاشـق نباشـند،    هاي مذهبي آدم. كننده است كننده و ك

او در جزئيات زنـدگي  ! انسته است به آن محبت شديد برسد، چه زندگيِ قشنگي داردولي آن كسي كه واقعاً عاشق است و تو .ندارند
 .بازي با محبوب است خودش هم مشغول عشق

 !چقدر زشت است كه مؤمن چيزي را دوست داشته باشد كه با آن ذليل شود): ع(امام صادق
 چيز خوارش كند؛ اشته باشد كه دوست داشتن آنچقدر براي مؤمن زشت است كه يك چيزي را دوست د«: فرمايد مي) ع(امام صادق 

لُّهةٌ تُذغْبر كونَ لَهبالمؤمنِ أنْ ي حام(»ما أقْبشود كـه بگويـد    آدم بعضي از چيزها را دوست دارد ولي رويش نمي )2/206/مجموعة ور
خصوصاً اگر شـديد  . شود ار و خفيف ميبرخي چيزها را آدم دوست دارد و به مقدار دوست داشتن آن چيز، خو. من اين را دوست دارم

هر كسي چيزي را دوست داشته باشد، خود به خود فـداي آن چيـز شـده اسـت، و چقـدر       .شود دوست داشته باشد، شديد ذليلش مي
 . اي داشته باشد كه با آن ذليل شود داشتني زشت است كه مؤمن يك دوست

 ةُ  ت است و همت آدم نادان در حماقت است؛ميل و رغبت عاقل به حكم«: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنينمه ةِ وكْمي الْحلِ فاقةُ الْعغْبر
كنـد دارد بـه او تـوهين     نشيند، احساس مـي  ها كه مي آدم عاقل پاي تماشاي برخي از فيلم )5420/غررالحكم(»الْجاهلِ في الْحماقَة

 ! كنند ها سرگرم مي كند دارند او را با جغجغة بچه چون احساس مي. كند نمي رود و نگاه شود و مي شود، لذا از پاي فيلم بلند مي مي
 ولـي يـك آدم   . كنـد  آيد و تا آخر نگاه مي دار باشد خوشش مي نشيند، اگر خنده مي هاي  پرحماقت  قاً وقتي پاي صحنهآدم جاهل اتفا

آميـز تفـريح كنيـد و     برويد با كلمـات حكمـت  «: فرمايد در جاي ديگري مي) ع(اميرالمؤمنين. تواند با حماقت سرگرم شود عاقل نمي
 )91حكمت /البالغه نهج؛ انَّ هذه الْقُلُوب تَملُّ كَما تَملُّ االَْبدانُ فَابتَغُوا لَها طَرائف الْحكَمِ (.خستگي خودتان را از بين ببريد
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آدم شبيه محبوبش  /شود چيزي كه دوست داشته، محشور مي طبق روايات، هر كسي روز قيامت با آن
 شود مي

  يعنـي  . شـود  با هر چيزي كه دوست داشته باشد محشور مـي در روز قيامت هر كسي : نقل شده است) ع(بيت از اهلبا تعابير مختلف
به صورت ضرب المثل در آمـده اسـت   ) ع(و اين در كالم معصومين! شود كه دوست داري شكل تو، ارزش تو عين همان چيزي مي

راً      (.شـود  اگر كسي سنگي را دوست داشته باشد در روز قيامت با همان سنگ محشور مـي : يندفرما كه مي جـح ب لًـا أَحـجأَنَّ ر فَلَـو
 يعنـي  .كند شود و ارزش محبوبش را پيدا مي عني آدم شبيه محبوبش ميي )210/؛ امالي صدوقلَحشَرَه اللَّه عزَّ و جلَّ معه يوم الْقيامةِ

  . شود  اهيت و ارزش و حقيقت روح انسان شبيه محبوبش ميم
 تـوانم مثـل آنهـا باشـم     من اقوامي را دوست دارم كه البته رفتارم مثل آنها نيست و نمي) ص(من گفتم، يا رسول اهللا: گويد ابوذر مي .

ب  كند؛  انسان با هماني است كه دوستش دارد و براي او همان چيزي است كه كسب مي: فرمود) ص(پيامبر إِنِّي أُحـ ،اللَّه ا نَبِيي قُلْت
گفتم من خدا «: گويد بعد ابوذر مي) 632/امالي طوسي(»يا أَبا ذَر، الْمرْء مع منْ أَحب، و لَه ما اكْتَسب: فَقَالَ: أَقْواماً ما أَبلُغُ أَعمالَهم قَالَ

لُ   : قُلْتتو با كسي هستي كه دوستش داري؛ : فرمود) ص(پيامبر. بيت او را دوست دارم و پيغمبر و اهل أَهـ و ولَه سـر و اللَّه بفَإِنِّي أُح
 )همان(»فَإِنَّك مع منْ أَحببت: بيت نَبِيه قَالَ

 تهم هسمحبت سازندة شاكلة روح آدم  نيست،محبت فقط براي لذت بردن 
 ة      ر كسي ما را دوست داشته باشد روز قيامت بـا ماسـت؛   ه«: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين امـيالْق مو نَـا يـعنَـا كَـانَ مبنْ أَح امـالي  (»مـ

روز قيامـت هـر كسـي حقيقـت     ! بـازي نيسـت   به معناي پـارتي » او روز قيامت با ماست«فرمايد  ميدقت كنيد اينكه  )210/صدوق
يعنـي  ... شود، يكي مانند سگ، يكي مانند مورچه، يكي مانند مـار و  ر مييكي مثل خوك وارد صحراي محش. آيد اش رو مي وجودي

 .دهد هر كسي در آنجا واقعيت خودش را بروز مي
 كنم و حقيقت من با آن حقيقيت شـباهت   را دوست داشته باشم حقيقت نوراني آنها را پيدا مي) ع(بيت شود كه من اگر اهل چطور مي

و شما در اين . ت بردن و گرم شدن موتور زندگي نيست، محبت سازندة شاكلة روح آدم استكند؟ چون محبت فقط براي لذ پيدا مي
 ؟محبت پيدا كنيم به چه چيزي لذا خيلي مهم استزندگي دنيا فرصت داريد كه محبت پيدا كنيد، 

  تـا مدينـه آمـده بـود    ) ع(اقرنشسته بودم، يك مردي از خراسان با پاي پياده به عشق زيات امام ب) ع(نزد امام باقر: گويد ميشخصي .
خاطر  ام مگر به همه راه را نيامده به خدا اين: عرض كرد. رسيد، پاهاي او از شدت صدمات راه، پينه بسته بودبه خدمت حضرت وقتي 

ي به خدا اگر سنگي ما را دوست داشته باشد با ما محشور خواهد شد و اصالً دين مگر چيـز : حضرت فرمود). ع(بيت محبت شما اهل
نْ  كُنْت عنْد أَبِي جعفَرٍ ع إِذْ دخَلَ علَيه قَادم منْ خُرَاسانَ ماشياً فَأَخْرَج رِجلَيه و قَد تَغَلَّفَتَ(! جز حب است؟ بِي مـ اءا جم اللَّه ا وقَالَ أَم ا و

 )1/167/؛ تفسير عياشيهلِ الدينُ إِلَّا الْحب رٍ ع و اللَّه لَو أَحبنَا حجرٌ حشَرَه اللَّه معنَا وحيثُ جِئْت إِلَّا حبكُم أَهلَ الْبيت فَقَالَ أَبو جعفَ
 توانـد بـه ايـن     و انسان واقعاً مـي . نهايت و شديد برسيم اي است كه محبت را مديريت كنيم تا به اين عشق بي زندگي خوب زندگي

 ...كنيد تجربه مي) ع(اين محبت شديد را در جلسات روضة امام حسين نمونة. هاي شديد برسد محبت

  


